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 چکیده

. اندکردهه توجبدان  انسانیعلوم  هايشاخهاز  بسياري اخير هايدهه طیاست که  ايرشتهفرا مفهومی زندگی کيفيت

مطرح شده و بر منابع موجود در شهرها  نيز شهريجوامع  ةتوسعدربارة  اقتصاديو  اجتماعی هايتحليلمفهوم در  این

 کيفيت از شهروندان منديرضایت ميزان بر شهري محالت شرایط بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثير ؛دارد تأکيد

 براي .استتحليلی توصيفی و از نظر روش و ماهيت کاربردي ،از نظر هدف پژوهشنوع . استکوهدشت  شهر در زندگی

ة آماري جامع نامه، مشاهده و مصاحبه( استفاده شده است.)پرسش ميدانیو  ايکتابخانه هايروشاطالعات از  گردآوري

نامه پرسش 922 ةنو حجم نمو 75/7 خطايکه با  ساکن در شهر در نظر گرفته شده است هزار نفر جمعيت35 این پژوهش

طور مساوي تقيسم توزیع شده تا اصل فرصت بين مردم بهصورت تصادفی بين مردم به نامه. پرسشاست محاسبه شده

 بيشترنتایج نشان داد که کيفی استفاده شده است. ی و تحليل کمّ هايروشاز نيز  هادادهبراي تجزیه و تحليل  شود.

 طوري کهبودند، به ناراضی کالبديو از قلمرو  اندداشتهرضایت کامل  طبيعی محيطو  جغرافياياز قلمرو  کنندگانشرکت

. انددادهرا به خود اختصاص  امتياز ميانگين ترینپایينقلمرو جغرافيا و محيط باالترین و قلمرو کالبدي  قلمروها، بيندر 

ر بين محالت رتبه د ترینپایين داراي شيراوند به و محلةرت باالترین داراي هانیکونا ةکه محل نشان دادنتایج  همچنين

 بوده است. مورد مطالعه ةدر محدودی گاز لحاظ کيفيت زند شهري

 .پایدار، کيفيت زندگی، شهر کوهدشت ةمحالت شهري، توسع: هاکلیدواژ

mailto:Email%3Aanabestani@um.ac.ir
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 مقدمه .9

 طرح مسئله .9 .9

 گسممترش شممهر، در اجتممماعی روابممط گسمميختگیهممم از   

 تنموع  و شمهرها  بمه  روسمتاها  از جرتمهما  افزایش ،شهرنشينی

 و همکماري  کماهش  آن، متعاقمب  اقتصادي و اجتماعیفرهنگی

 هماي برناممه  از اجتمماعی  هايحمایت کمبود شهروندان، تعاون

 بيکماري  پدیمدة  ،اجتماعی امنيت ایجاد ، ضرورتشهري عمران

 و مسمالل  خالصمه  طمور بمه  و شمهرها  درون کماب   مشاغل و

 در شمممهروندان کمممردننمشمممارکت و شمممهري مشمممکالت

 در ،فرهنگمی  و اجتمماعی  و اقتصمادي  توسمعة  هايریزيبرنامه

 ویمژه بمه  ،نيافتمه توسمعه و توسمعه   در حال شهرهاي از بسياري

 و معنموي  و ممادي  هماي سمرمایه  اتمالف  موجمب  ،شهرهاکالن

 ،4رابک)اسمت  شمده  شمهري  هايناهنجاري و مشکالت تشدید

بما توجمه بمه     .(90، ص. 4995 پمور، یجحا ؛4253 ص. ،4392

امروزه هدف مشمتر  توسمعه در   گفت  شودمیمشکالت فوق 

 ةآینمد اسمت و   زندگیبهبود  ،المللیبينو  ملی و محلیسطوح 

خواهمد بمود کمه بمر      عمواملی بر در  بهتمر   متکیبشر  زندگی

بمراي   افمراد بنمابراین  گذار هسمتند.  ثيرتأ هاانسان زندگی کيفيت

گونماگون و در  بهتمر    بعماد ا در خود زندگی کردن بهبودفراهم

 .(94 ص. ،2747 ،2ایموال )کنند میکيفيت زندگی تالش زیادي 

 از کمه  است امکاناتی از افراد استفاده ميزان بيانگر زندگی کيفيت

 یافتمه  دست بدان فرد که امکاناتی آن فقط نه اما ند؛برخوردار آن

 توانمد ممی  فمرد  کمه  همایی فرصمت  و شمرایط  تمامی بلکه است

 بهبمود  ،نيازهما  مينأت رفاه،به  بتواند تا باشد داشته تخا ان قدرت

 محيطمی  اجتماعی و اقتصادي یندهايفرآ درون را خود زندگی

(. 1 .ص ،2771 ،9)لونمت  دسمت یابمد   کندمی زندگی آن در که

. اسمت  ثرمتمأ  مکمان  و زممان  از شدتبه زندگی کيفيت ینبنابرا

 مکمان  و زممانی  ةدور به توجه با دهندهتشکيل عوامل و هالفهؤم

                                                           
1Roback 

2 Ewuola 

3 Levent 

 ،زنمدگی  امکانمات  بودندردسترس. کرد خواهد فرق جغرافيایی

تما   کنمد ممی  فمراهم  شمهروندان  بمراي  را مطلو  زندگی امکان

 ممردم  گوناگون نيازهاي به هاآن ترميم و ساختارها بهبود ضمن

 امکانممات ،یآموزشمم ،طبيعممی ،اجتممماعی ،اقتصمماديزمينممة  در

 غيمره  و مکمانی  کيفيمت  ،زیبمایی  احساس ،مکانی تعلق ،شهري

   .(2-4 .ص ،2747 ،1)بایمرگوید پاسخ

 يفيمت کاز آن،  یناشم و مسمالل   ينیشهرنشبا رونق  يزن یرانادر 

در چنمد   يشمهر محمالت   ینمواح آرامش در  کسبو  یزندگ

 ینمواح در  یزنمدگ  ياسمتانداردها  توسمعة منجمر بمه    يراخ ةده

دة ین پژوهش در محمدو امنطقة مورد مطالعه ي شده است. شهر

ی غربم ي جنمو   هما دامنمه شهر کوهدشت )استان لرسمتان( در  

قدمت آن به بميش از صمد    ي زاگرس واقع شده است و هاکوه

ازلحماظ مبلممان شمهري، بما تغييمر      . ایمن منطقمه   رسمد یمسال 

 ماننمد دیگمر   ایمن شمهر  بموده اسمت.    روروبمه تحوالت زیادي 

 ینممدهايفرآبمما شممروع اخيممر  يهممادهممه در شممهرهاي کشممور

در کشمور، کيفيمت زنمدگی در آن     ينسمرزم  یشآمانداز اچشم

طوري که از یک طرف، نگماه  است؛ به یافته چشمگيري یشافزا

مردم به سبک زندگی و افزایش کيفيت زندگی در این محمالت  

 زیرسماخت محمالت  مورد توجه واقع شده و از طمرف دیگمر   

ریمزان شمهري قمرار گرفتمه     رنامهمورد توجه مدیران و ب شهري

زمينه را براي بهبود کيفيت زندگی در شهر فراهم کمرده  است و 

 شمرایط  تمأثير  بررسمی  پمژوهش  ایمن  از همدف  بنمابراین است. 

 کيفيمت  از شمهروندان  منمدي رضمایت  ميزان بر شهري محالت

به ایمن  بوده و به دنبال یافتن پاسخی  کوهدشت شهر در زندگی

در شمهر کوهدشمت بما     زنمدگی  کيفيمت سطح  آیا :استال ؤس

از امکانمات و   برخورداري و اجتماعیاقتصادي شرایطن شدبهتر

 ؟افزایش یافته است شهريخدمات 

                                                           
4 Beumer 
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 و مبانی نظری   پیشینۀ پژوهش .1 .9

سمنجش  »ان بما عنمو   ايمقاله( در 4995) کلتهجاجرمی و         

در شممهر از نظممر   زنممدگی کيفيممت هممايشمماخ  وضممعيت

 انمد رسيده جهنتي این به «: گنبد قابوسيان، مطالعه موردشهروند

که از نظر شهروندان گنبدي وضعيت دسترسمی بمه امکانمات و    

ولمی   ،خدمات شهري در مناطق مختلف این شهر مناسب است

مشکالت شهري در اکثر مناطق شهري از نظر شمهروندان قابمل   

ة اول مربمموب بممه  . ایممن مشممکالت در درجمم  اسممتتوجممه 

 و بمموده « همماي ناشممی از بممارشگرفتگممی معممابر و روانمما آ »

تعفمن  »، «سمنگين  ةنقيلم آلودگی صوتی ناشی از عبمور وسمایل   »

بموي تعفمن دپموي    »و « ر تصادفطخ»، «نباجوي آ  کنار خيا

 .گيرندمیبعدي قرار  هايرتبهدر  نيز «زباله

منا ارتباب مثبت ميان سرمایه اجتماعی و رضایت کلمی از محلمه   

ق و احساس عالقه را یکی از یافته هاي بسميار مهمم ایمن تحقيم    

دانسته که برنامه ریزان شهري را ترغيب به برناممه ریمزي بمراي    

افزایش سرمایه اجتماعی و آثار مثبمت بمر محميط محلمه نمموده      

 .است

 تمأثير »خمود تحمت عنموان     پژوهش در( 4999) وندثغيا        

 بمه  «تهمران  47 ةمنطقم  در شمهري  محالت در اجتماعی ةسرمای

 بمر  توانمد می اجتماعی ةسرمای سطح ارتقاي که رسيد نتيجه این

 و اسمت  داشته ثير مثبتیتأ اقتصادي و اجتماعی رفاه سطح روي

ممورد   محمدودة  در شمهري  توسعة و اجتماعی سرمایة ايقارت با

دهمد کمه   نشان میامر این  .شودمی دیده معناداري رابطة ،مطالعه

اجتماعی و رضایت کلی از محيط محلمه   هاي سرمایةلفهؤم بين

 ةرابطم  ها و آراممش و آسمایش محلمه(   دسترسیها، )زیرساخت

 .معناداري وجود دارد 

خمود تحمت عنموان     در پژوهش (4937) و زمانی نژادحاجی   

منمدي  ثر بمر ميمزان رضمایت   ممل ممؤ  عوا بنمدي رتبهو  بررسی»

بمين   ة موردي: مقایسةشهروندان از کيفيت محيط زندگی، مطالع

رسميدند کمه   بمه ایمن نتيجمه    « بافت قدیم و جدید شهر شميراز 

مورد بررسمی   گذار در کيفيت محيط در دو محدودةثيرعوامل تأ

عالوه مشخ  شد در ميمان  . بهتا حد زیادي یکسان بوده است

بافمت قمدیم، بيشمترین ميمزان     در  ساکنان بافمت جدیمد و همم   

بمه   مربموب  به مقياس شهر و کمتمرین آن  مربوبمندي رضایت

 است؛ همچنمين  بوده هامحلهوضعيت کيفيت محيط در مقياس 

اجتمماعی  و در  عمد اقتصمادي  مشخ  شد در بافمت جدیمد ب   

گممذاري را در شممده بيشممترین تأثير د ادرا عممبافممت قممدیم ب  

 .رضایتمندي از کيفيت محيط زندگی شهروندان داشته است

( در پژوهش خمود بما   4934) ، قيصري، آهار و منوچهريلطفی 

ر کيفيمت  د يامحلمه ثير دسترسی به تسمهيالت  تحليل تأ»عنوان 

به این نتيجه رسميدند   «شهر مراغه زندگی شهري؛ نمونة موردي:

بمين ابعماد عينمی و    د اختالف زیمادي  یکه در محالت بافت جد

ولی در محالت بافت قدیم و روسمتایی ایمن    بهنی وجود دارد؛

 .یابدمیاختالف کاهش 

( در پممژوهش خممود تحممت عنمموان  4939) فممیاحممدنژاد و نج

ي در راسمتاي عمدالت   گی محمالت شمهر  ارزیابی کيفيت زنمد »

آباد و کارمنمدان شمهري   موردي: محالت اسالم اجتماعی، نمونة

وضممعيت مطلممو   بممه ایممن نتيجممه رسمميدند کممه اوالً «زنجممان

شمده  ریمزي برناممه  از منظر عدالت اجتماعی در محلة هاشاخ 

از  ثانيماً  ؛رعایت اما در سکونتگاه  غيررسمی رعایت نشده است

کمه سمکونتگاه غيمر     دهمد مینسان  هادسترسییسه این منظر مقا

رسمی به خاطر نزدیکی به مرکز شهر نسمبت بمه محلمه ریمزي     

 شده دسترسی بيشتري به خدمات مورد نياز محله دارد.

 نظری مبانی .9 .1 .9

موضموعات   از یکمی  شهرها توسعة یندفرآ حاضرحال  در 

 .(2779 ،4)لمی  است شهري مسالل پژوهشگران روي پيشِ مهم

 سماکن  مردم جهمان،  از يمین به یکنزد موجود، يآمارها مطابق

 وجمود  يمز ن یندهآ يهادههدر  آن یشافزا انتظار و دهستن شهرها

 تمالش  از یناشم  تموان یمم  را موضوع ینا یکل حالت در. دارد

 مناسمب  امکانمات  وجمود  و خمود  يازهاين برآوردن يبرا مردم

 ،2771 چ،)رویوال و سمارین دانسمت  شمهرها  در يشمهر  یزندگ

                                                           
1 Lee  
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بمه   اخير هايدهه طی شهري پایدار ةتوسع ،بنابراین . (513 .ص

 علممی و  نظمري  ادبيمات در  مسملطی و  نوین پارادایمبه  تدریج

کمه   شده است تبدیل شهري ریزيبرنامهدر با  توسعه و  رایج

و ...  سياسممی،  فرهنگممی، اقتصممادي، اجتممماعیابعمماد مختلممف 

زاده، عبماس و  رهنمما ) است قرار داده ثيرتأبشر را تحت  زندگی

 پایممدار ةتوسممع هممايزیرشمماخ از  یکممی(. 409، ص. 4900

که اممروزه توانسمته نقمش     است شهريمحالت  ، توسعةشهري

 بمر  ايمحلمه  ةتوسمع  لمذا  کنمد؛  ایفا شهري ةرا در توسع ثريؤم

 حممل تمموان کممه اسممت ییهممامحممل اجتماعممات ةتوسممع يةپمما

 ،طبيعمی  هايسرمایه ةمجموع افزاییهم به ياتکا با را مشکالت

 ،در هميمن رابطمه  . آوردمی دستبه اجتماعی و انسانی ،کالبدي

 ریمزي برنامه واقع در ايمحله توسعة کندمیاظهار  (4393) هال

 قبمل  از خردتر و محدودتر سطحی در هم آن شهر ةتوسع براي

 بمراي  ناحيه ترینکوچک محله، یجهانسازمان  یدگاهدز ا. است

و  عممومی  تسمهيالت  داراين آکمه سماکنان    اسمت  ریزيبرنامه

رفمت و آممد    پيادهصورت و در آن به ندمشترک اجتماعی نهادي

 هماي دیمدگاه  .(513 .ص ،2771 )رویموال و سمارینچ،   کننمد می

 شمده اسممت  مطمرح الت محم  ةدر رابطمه بما توسممع   یگونماگون 

 (.4)جدول 

 شده در مورد محلهمطرح هایدیدگاه. 9جدول

 وهشگرپژ تعاریف رویکرها

 شهری شناسیجامعه

 تا حدي کههستند  حقيقی«اجتماعیواحدهاي« به مفهوم شهري هايمحله

از  هامحله این حقيقتدر اند. آمدهوجود به ناخودآگاهو  اتفاقی صورتبه

خصوص و به مذهبی، فرهنگی، اجتماعی هايویژگیبا  افرادي ةمجموع

و روابط متقابل  همبستگی عینو ةواسطبه و شودمی تشکيلمشابه  اقتصادي

 .آیندمیوجود به جمعی

 49، ص. 4903توسلی، 

 اجتماعیعلوم 

 حوزة( الف) به محله اجتماعی، علوم حوزة اندیشمندان از ايدسته نظر از

 ساکنان ميان که روابطی( ج)اي، حوزه چنين ساکنان(  )مسکونی،  کوچک

 .دارد داللت کدیگر،ی با آنان نزدیکی کيفيت و واقعيت یا دارد وجود

 4300، 4کولد و کولب

 و شهری جغرافیای

 اجتماعی

 اجتماعی به معين، مکان دارابودن ضمن محله مفهوم جغرافيایی، تعبير در

 فراوان هاییبرخوداري از و دارد سکونت فضایی چنين در که شودمی اطالق

 شوند.می مندبهره یکدیگر رویارویی با یا اوليه

 مردم فرصتی براي اجتماعی، و شهري جغرافيدان دیدگاه از محله، ماهيت

 کنند. دیدار یگدیگر با تا آوردمی فراهم

4300کولد و کولب، 

 شهری ریزیبرنامه

از  شناساییصورت بخش قابل به توانمی، محله را شهري ریزيبرنامهاز منظر 

 نندهکتأمين هايکاربريشده از  اي ترکيبمحدوده یاو  شهري ايمحدوده

 کرد. تعریفدر ساختار شهر  ساکنان نيازهاي

 251، ص. 2775، 2کوان

                                                           
1 Gold  And Kolb 

2 Cowan 
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 تمرکمز  و ينیشهرنشم  ،يمت جمع یشافمزا  بما  همگامبنابراین 

 و کمرده  رشمد  يشمهر  خمدمات  و امکانمات  ،هما یهسرما ،یعصنا

 مشمکالت  و شده یلتبد یکنون يشهرهاکالن به بزرگ يشهرها

 توجمه  ،يمل دل ينهم به .است آمده یدپد بشر يبرا یريناپذجبران

 یزنمدگ  يفيمت ک مفهموم  به نظرانصاحب و دانشمندان از ياريبس

 یطشرا يارتقا يراستا در ییهاتالش یقطر ینا از تا شد معطوف

 يمرد گ صمورت  بشر یزندگ يفیک عدب  به يدنبخشبهبود و یزندگ

 (. 51، ص. 4991 ،پوريانک و ربانی)

 مبهم يااندازه تا ،توسعه مفهوم مانند ،یزندگ يفيتک اصطالح

 یچگمونگ  از یبرداشمت  يفمرد  یزنمدگ  يفيتک سو یک از. است

 يرنمدة برگدر ،تمر یکلم  يبعمد  از و شمود یمم  مطمرح  فمرد  گذران

کيفيمت   عاممل  حمول  مختلف يهامکان در یزندگ هاييتموقع

 ییغما  همدف  لذا  ؛(240 ص. ،2775 ،4)پال اندمشخ  زندگی

 ممردم  کمه است  این آن، متعاقب کاربرد و زندگی کيفيت ةعمطال

آلنوت ) باشند را داشته مطلو  کيفيت با زندگی از بهرمندي توان

 نيمز  (2771) 9فيليپس که يطوربه (.41 .ص ،2772 ،2و کوردس

 ایمن  و کنمد می بررسی جمعی و فردي ابعاد در را زندگی کيفيت

. شودمی شامل را بهنی و عينی هايمؤلفه فردي سطح در بررسی

 و اساسمی  نيازهاي تأمين عينی بعد در فردي زندگی کيفيت الزمة

 اجتماعی هايخواست برآوردن جهت مادي منابع از برخورداري

 موارد در عمل استقالل داشتن به بهنی بعد در و است شهروندان

  :شودمی مربوب زیر

 ،رضمایتمندي  ،جمویی لمذت  شمامل  بهنمی  رفماه  افزایش . 4

 ؛شخصی رشد و زندگی در داريهدف

 ؛دگرخواهی و سعادت مسير در شکوفایی و شدر. 2

 همممايفعاليمممت از ايگسمممترده سمممطح در مشمممارکت. 9

   (.2771 )فيليپس،اجتماعی

                                                           
1 Pal  

2 Allen, Vogt and Cordes 

3 Philips 

انجمام   یزندگ يفيتک ةدربارکه  هاییپژوهشاز  ،یکلطور به 

 يما دنمختلمف   يکشمورها کامالً مجمزا در   یکردروشده است، دو 

 شود.میبه آن اشاره  2 که در جدول وجود آمده استبه
 

 کیفیت زندگی شده دربارۀکار گرفتههب هایدیدگاه. 1جدول
 

 پژوهشگر تعاریف هادیدگاه

یناوی اسکاندیکرد رو

 یزندگیفیت ک

ي کشورهایکردي است که در اکثر رو

یناوي اسکاندي کشورهایژه ویی بهاروپا

یچارد رو  1ینوسکیدرطرفدار دارد و جان 

ین ا. در اندکردهآن را ایجاد  5يتموست

ی و زندگينی عیط شرایکرد، بر رو

 ويد شده است تأکي مرتبط به آن هامعرف

ی افراد در گرو برآوردن زندگيفيت ک

 ی استزندگيه اوليازهاي ن

، 4999ياثوند، غ

 21ص. 

، 1ماهونمک

، ص. 2772

402-490 

 

 یکاییآمریکرد رو

یکرد بيشتر به تجار  بهنی افراد روین ادر 

ي هامعرفه و بر شان توجه کردیزندگاز 

یتمندي و رضاو از  اندکردهبهنی تأکيد 

ی اصلي هامعرفعنوان ی بهخوشبخت

 کنند.یمسنجش یاد 

، 2779، 0مورو

 117-119ص. 

 

در کنار این دو رویکرد، رویکرد دیگري نيز وجود دارد که بر 

در  توانمد یم که کندیمکيد و بعد عينی و بهنی کيفيت زندگی تأد

هممراه  أثير مثبتمی بمه  تم کيفيت زندگی  واقتصادي توسعة اجتماعی

. بنابراین با توجمه بمه   (25-21، ص. 4999، ) غياثوند داشته باشد

بمه چهمار    شمود یمم این دو رویکرد جایگماه کيفيمت زنمدگی را    

 (.9)جدول  وضعيت تقسيم کرد

حاالت مختلف کیفیت زندگی نسبت به ترکیب . 3 جدول

 ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی

پناه نقل از براتی و یزدان ه، ب94. ص ،2771، فيليبس :خذأم

 99 ، ص.4937آبادي،شاه

 شرایط عینی 

 زندگی

 ارزیابی ذهنی زندگی

 بد خوب

 )ثروتمند ناشاد( ناهماهنگی )ثروتمند شاد( بهزیستی خوب

 )فقير ناشاد( محروميت )فقير شاد( انطباق بد

 

                                                           
4 Jan Drenowski 

5 Richard Titmus 

6 McMahon 

7 Moro 
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   شناسیروش .1

 ةتوسع در شهري محالت نقش ارزیابی راستايپژوهش در  این

 کوهدشمت  شمهري  محمالت  در زندگی کيفيت بر کيدتأ با پایدار

بما   دیمدگاهی از  برخمورداري  پژوهشمی  چنينانجام  است. الزمة

 شناسمی و روش کماربردي  ،. نوع پژوهشاست نگريلیقابليت ک

مورد  هايداده گردآوري براي. است تحليلیتوصيفیمورد استفاده 

نامممه و )مشمماهده، پرسممش ميممدانیو  ايکتابخانممهروش  از نيمماز

 هماي روشهما از  داده تحليل برايمصاحبه( استفاده شده است و 

 SPSSافمزار  در نمرم و تحليمل کيفمی    استنباطیو  توصيفی آماري

 در شمهري  محمالت  نقمش  ارزیمابی منظور بهشده است.  استفاده

 شمماخ  1در  زنممدگی کيفيممت بممر کيممدتأ بمما پایممدار ةتوسممع

 4به شرح جمدول   محيطی و کالبدي، اقتصادي، فرهنگیاجتماعی

شمد.   اقمدام  ليکمرت  طيمف نامه مطابق با پرسش تدوینو  تهيهبه 

 شهرساکن در  هزار نفر جمعيت35 پژوهش ایندر  آماري جامعة

 922 ةو حجمم نمونم   75/7 خطايکه با  در نظر گرفته شده است

 طراحی سؤال 95 هناماست. براي پرسش محاسبه شدهنامه پرسش

بمراي   .شده است توزیع تصادفیصورت به مردم شهر بينو  شده

صورت کيفمی  ها بهداده ،محالت شهريبه دهی و امتياز بنديرتبه

 هاي مسئوالن شهرداري استخراج شد.از گفته

 مورد استفاده یمتغیرهاو  هاشاخص .4جدول 
 هامعرف فیت زندگیسنجش کی هایشاخص ابعاد کیفیت زندگی متغیر وابسته

 کیقیت زندکی
 

. موقعیت جغرافیایی 9
 و محیط طبیعی

 

 جهت باد .4

 هاشيب خيابان .2

 گرد و غبار .9

 جنس خا  .1

 سيل .5

 کيفيت هواي محله .1

 شدت باد و جهت آن در محله .4

 هاها و کوچهميزان شيب خيابان .2

 ميزان گرد و غبار در ميحط محله .9

 وسازميزان رضایت از جنس خا  جهت ساخت .1

 حتمال وقوع سيل در محلهميزان ا .5

 ميزان رضایت از کيفيت هواي محله .1

 . اجتماعی1
 

 سطح تحصيالت .4

 مدت اقامت .2

 مهاجر .9

وجود فضاها جهت گذران اوقات  .1
 فراغت

 تمایل به ماندن در محله .5

 دسترسی .1

 ، دیپلم، کاردانی، ليسانس، فوق ليسانس و باالترسواد، زیر دیپلمبی .4

 مدت اقامت در شهر .2

 علت مهاجرت .9

 شهر  رضایت .1

 ایجاد فضاها جهت گذران اوقات فراغت متناسب با نياز شهروندان .5

 فاصلة ميان مدرسه و منزل فرزندان  .1

 درمانی و منزلفاصلة ميان خدمات بهداشتی .0

 هایی چون مسجد، پار  و فضاي ورزشی با منزلفاصلة ميان مکان .9

 . اقتصادی3
 

 هافروشیخدمات خرده .4

 هزینة کل خانوار .2

 اردرآمد کل خانو .9

 اشتغال .1

 هزینه تامين نيازهاي اساسی .5

ها جهت خریمدهاي روزانمه در سمطح محلمه ماننمد سموپرمارکت، قصمابی، نمانوایی و         انواع مغازه -4
 فروشی ميوه

 رضایت نسبی از هزینة کل خانوار -2

 ميزان درآمد ماهانة خانوار -9

 شغل نوع -1

 رضایت کامل از شغل -5

 سی زندگیرضایت کامل از توانایی جهت تأمين نيازهاي اسا -1

 . کالبدی4

 تجهيزات و مبلمان شهري .4

 مسکن .2

 هاي شهريسرانه کاربري .9

 تنوع محيط .1
 

 رضایت کامل  از تجهيزات گرد آوري زباله و کيفيت آن در سطح محله خود .4

 عدم رضایت از تعداد و کيفيت تسهيالت .2

 ها و معابررضایت از وسایل روشنایی خيابان .9

 هاي محلها و کوچهخيابانرضایت نسبی از فضاهاي پياده روي در  .1

 عدم رضایت از پار  و امکانات  استراحت در سطح محله .5

ميزان جمعيت  در  هر واحد مسکونی، تعداد اتاق در واحد مسکونی، تعدادخانوار در واحد مسکونی، .1
 مساحت بنا، تعداد طبقات -نوع مالکيت، عمر بنا، مساحت زمين،

بز، آموزشی، بهداشمتی،درمانی، فرهنگمی و تفریحمی،    فضایی ساداري،تجاري، -هاي مسکونی،سرانه .0
 مذهبی، پذیرایی و جهانگردي، حمل نقل و انبارها، ورزشی، نظامی، صنعتی، تاسيسات، تجهيزات

 وجود تنوع محيطی در محله، رضایت نسبی از وابستگی به محيط شهر و محله  .9
 



 415                                                       ...بررسی اثرگذاري محالت شهري بر ميزان                                        سال دوم                  
 

   مورد مطالعه ۀمنطق معرفی. 9 .1

 91درجمه و   10 بين ،دشتمرکز شهر کوهشهر کوهدشت، 

 92 و درجمه  99و  گرینمویج النهار از نصف شرقیطول  دقيقة

از خط استوا در غر  لرستان قمرار دارد.   شمالیعرض  دقيقة

 و شمود ممی  تقسميم و دوازده محلمه   ناحيمه شهر بمه سمه    این

برآورد شمده  نفر  هزار35 ، 4937طبق سرشماري  آنجمعيت 

 است.

 
 شهر کوهدشت یبندمحله موقعیت .9 شکل

 نامهشهر کوهدشت، تعداد خانوار و سهم هر محله از تعداد پرسش هایمحله. 5لدوج

 تعداد خانوار هامحله
سهم هر محله از تعداد 

 به در صد  جمعیت

نامه تعداد پرسش

 هر محله برای

 29 5/0 4757 آهنگرها ،ایگرمه -9ۀ محل

 29 41/0 4777 اوالد قباد، رشنو -1ۀ محل

 24 50/9 4277 هاشبازی -3ۀ محل

 95 95/0 4477 هاکونانی -4ۀ محل

 45 95/47 4157 هاعباسیو  هاامرایی -5ۀ محل

 21 47 4177 وندهاشاهی – 6محلۀ 

 29 29/3 4977 لکیسوری – 7ۀ محل

 95 11/0 4707 هابختیاری - 8ۀ محل

 97 95/0 4477 گراوندها - 1ۀ محل

 25 24/9 4457 هاعبدولی -91محلۀ 

 97 5/0 4757 شیراوندها -99ۀ محل

 82 01/7 0111 هاآزدبخت -91ۀ محل

 772 011 07271 جمع
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 های پژوهشیافته .3

درصممد از  70/51کممه  شممودمممی مشمماهده  1جممدول  در

درصمد در   4/11 ،یمک  ةناحيکوهدشت در  هايمحله جمعيت

. بنمابراین،  سمه قمرار دارد   ناحيمة صمد در  در 32/5دو و  ناحية

 کمترین جمعيت را به خود اختصاص داده است. 9ة ناحي

 کوهدشت هایناحیه جمعیت .6جدول 

 فراوانیدرصد  فراوانی ناحیه
 فراوانیدرصد 

 تجمعی

 70/51 70/51 0577 یک ۀناحی

 00/39 0/11 1277 دو ناحیۀ

 477 29/4 407 سه ناحیۀ

 - 477 49907 جمع
 

 زندگی در شهر کوهدشت   یقلمروهازان رضایت از یم .9 .3

 محميط و  ییجغرافيما  موقعيمت  :یعیی طب یاییجعرافقلمرو 

کماهش   یا افزایشدر  دخيلاز عوامل  تواندمیهر شهر  طبيعی

قلممرو   اینمردم از  رضایت ميزانباشد.  شهري زندگی کيفيت

 ةممرتبط و مشماهد   هماي که براساس نظرات خود ممردم، اداره 

 آمده است. 0مده، در جدول آ دستهب پژوهشگر مستقيم

 طبیعی محیطو  جغرافیای موقعیتقلمرو  از رضایت میزان .7جدول

 شاخص
 میزان

 رضایت

 میانگین

 عددی
معیارانحراف  

ضریب 

 پراکندگی

بافت خاک جهت 

سازوساخت  
ادزی خيلی  77/1  209/4  949/7  

هاخیابان شیب 57/2 کم   311/7  909/7  

سیلال وقوع احتم 77/2 کم   949/7  171/7  

هوا کیفیت 77/9 متوسط   922/4  117/7  

77/9 متوسط شدت باد  123/4  101 

غبار و وجود گرد 57/2 کم   232/4  541/7  

د کمه ممردم   شم حاصمل   نتيجه این 0با توجه به آمار جدول 

 محميط و  جغرافيماي  موقعيمت قلممرو   کيفيمت شهر کوهدشت از 

 چمرا کمه شمدت   ؛ دارنمد  رضمایت  يبه ميمزان زیماد  خود  طبيعی

هوا شمده   کيفيترفتن و غبار و باال گردشدن باعث کم باد متوسط

باعمث   هما خيابمان مناسمب   شيبجنس خا  و  دیگرو از طرف 

 .سيل جاري شودشهر کمتر  ایندر شده 

مهمم و   قلمروهماي از  اجتمماعی قلممرو   :اجتماعیقلمرو 

 ؛شمود میو  محس شهري زندگی کيفيتگذار در باالبردن ثيرتأ

قلممرو   این مردم شهر کوهدشت از رضایت ميزانسفانه متأ ولی

 ایمن  بودن تعداد مهاجرانآن باال دالیل. از استدر حد متوسط 

شمهر از روسمتاها و    ایمن درصد مردم  51شهر است که حدود 

در حمد   بدون آنکمه امکانمات شمهر    اند واطراف آمده شهرهاي

نسمبت   و یافتمه  فزایشا جمعيتشروز باشد روزبه جمعيت این

 رضممایت ميممزانو  یافتممهکمماهش  جمعيممتبممه  شممهرامکانممات 

 آورده است. پایينرا  شهرنشينان
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 اجتماعیقلمرو  از رضایت میزان. 8جدول 
رضایت میزان شاخص معیارانحراف میانگین عددی   ضریب پراکندگی 

57/9 زیاد مهاجرت به شهر  121/4  171/7  

اغتوجود فضا جهت گذران اوقات فر 77/9 متوسط   399/7  923/7  

هادسترسی 77/9 متوسط   594/4  547/7  

ماندن در محله به تمایل 529/9 زیاد   459/4  119/7  

قلممرو   بررسمی قلممرو ممورد    سمومين  :اقتصیادی قلمرو 

 ثيرگمذار أتثر و ؤاز عواممل مم   اقتصادي شرایط .است اقتصادي

ز ا یکمی بماال   اقتصمادي قدرت  است. زندگی کيفيتدر بهبود 

در  اسمت.  بموده  شمهري  زندگی کيفيتبودن باال هايشاخ 

، هزینمه ، هما فروشمی )خدمات خرده پژوهش پنج شاخ  این

 اقتصمادي قلمرو  هايشاخ که از  اشتغال( ،اندازپس مد،آدر

 دهد کمه نتایج نشان می .است بررسی شده ،انتخا  شده است

 . اگمر استکم  اقتصاديمردم از قلمرو  رضایت در کل، ميزان

درآممد و   ایجماد باعث  پویااقتصاد  ایناقتصاد شهر فعال باشد 

باالرفتن اقتصماد ممردم جهمت     نهایتو بهتر و در  بيشترشغل 

 ةهزینم  اینکمه اما با توجمه بمه    خواهد شد؛ اوليه نيازهاي مينتأ

انمداز  و مردم قمادر بمه پمس    استمد کم آکل خانوار باال و در

 مشمکل روبمرو هسمتند.    با اساسی نيازهاي مينتأ براي ،نيستند

 خممدماتی کارهممايبممودن مممردم بممه و مشممغول پممایيناشمتغال  

 ایمن  ، همةدر کل شغل شده است. ازنارضایتی بازده باعث کم

 اقتصمماديهم باعممث شممده اسممت مممردم از قلمممرو اعوامممل بمم

 باشند. ی داشتهکم رضایت

 اقتصادی قلمرو از رضایت میزان .1 جدول
 ضریب پراکندگی معیارانحراف یمیانگین عدد رضایت میزان شاخص

 951/7 707/4 77/9 متوسط هافروشیدهخدمات خر

 525/7 757/4 77/2 کم هزینه

 525/7 757/4 77/2 کم مددرآ

 517/7 414/4 44/2 کم اندازپس

 119/7 725/4 24/2 کم اشتغال

 کالبمدي قلممرو   ،ممورد مطالعمه   ةدر منطقم  :یکالبدقلمرو 

و  اسمت قلممرو کمم    ایمن مردم از  ایترض ميزانکه  دادنشان 

 فضماي زبالمه،   آوريجممع  تجهيمزات اسمت کمه    ش ایمن دليل

شهر کم  ایندر  تسهيالت ميزانت استراحت و اامکان ،روپياده

شهروندان را فراهم کنمد   رضایتکه بتواند  اياندازهبه  بوده و

در شهر کوهدشت مناسمب   هاخانه زمين. مساحت نبوده است

بودن تعداد نفمر و  زیادخانه و  بناين مساحت بود؛ اما کماست

از  رضممایت ميممزان باعممث شممده مسممکونیخممانوار در واحممد 

 کم باشد.     کالبديقلمرو  نتيجهمسکن و در 

 کالبدی قلمرو از رضایت میزان .91جدول 

 ضریب پراکندگی معیارانحراف میانگین عددی رضایت میزان شاخص

 973/7 149/4 77/2 کم شهریو مبلمان  تجهیزات

 519/7 490/4 77/2 کم مسکن

 193/7 119/4 77/9 متوسط شهر محیطبه  وابستگی

 151/7 /973 4 77/2 کم در محل محیطیتنوع 
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دهنمد  نشمان ممی   44داول باال و نيز جدول ج ،یکلطور به

ميزان رضایت مردم شهر کوهدشت از کيفيت زندگی شمهري  

 تيم فيکبردن بماال  يبراشهر  نیادر  یعيطب طیشراپایين است. 

نبمود  ماننمد   گمر ید طیشراآماده است اما  کامالً يشهر یزندگ

 دیم باکمه   ریزي منسجم و راهبري و غيرهگذاري، برنامهسرمایه

شمهر   ياقتصماد وضاع . اقلمرو همراه باشند وجود ندارد نیابا 

شمده   نامناسب باعمث  ياقتصاد طیشراو  نيستچندان جالب 

 از ارکمان  یکم یکمه   يکالبمد ممرو  در قل ،هما نیادر کنار  است

مردم کمم   تیرضا زانيم ،است يشهر یزندگ تيفيکباالبردن 

 یاجتمماع مردم از قلمرو  تیرضااست که  یحالدر  نیا باشد.

 نیم ادر  یاجتماعقلمرو  تيفيکبودن متوسط است و نشانة باال

 است.   ياقتصادو  يکالبدشهر نسبت به قلمرو 

 لمروهامردم از ق تیرضا زانیم. 99جدول 

 قلمرو
 زانیم

 تیرضا

میانگین 

 عددی
 معیارانحراف

ضریب 

 پراکندگی

و  ییایجغراف

 یعیطب طیمح
 971/7 259/4 427/1 ادیز

 171/7 949/7 77/2 کم یاقتصاد

 127/7 214/4 77/9 متوسط یاجتماع

 029/7 111/4 77/2 کم یکالبد
 

ندگی در شهر کوهدشیت و مییزان   وضعیت کیفیت ز. 1 .3

 دی شهروندان از آنمنرضایت

بمه   هما داده ليم تحلبا اسمتفاده از   پژوهشمرحله از  نیا در

 در منطقمة  يشمهر  یزنمدگ  تيفيکمحالت براساس بندي رتبه

 شده است.مورد مطالعه پرداخته 

 ،به اهداف رسيدن براي ،مرحله اینکه در  قلمروي اولين

 طبيعمی  محميط و  ییجغرافيا موقعيتقلمرو  شودبررسی می

 وضمعيت کمه   اسمت قلمرو شامل شش شماخ    نای. است

شهر کوهدشت  گانةدر محالت دوازده هاشاخ هرکدام از 

 محمميطو  ییجغرافيمما شممرایط آمممده اسممت. 42 جممدولدر 

 کيفيمت بردن توسعه و بماال  برايمهم  شرایطاز  یکی ،طبيعی

باشمد   مسماعدتر  شرایط اینهرچه  .شودمیشهرها محسو  

 کيفيمت فعال و با  شهريتن داش برايکه  دیگر قلمروهايبه 

خواهمد داد. براسماس   اجمازة بيشمتري    اسمت،  ها نيماز به آن

 داراي 5/1امتيماز  ميانگينبا  9و  2و  4 هاي، محله42 جدول

، 2ة رتبم  داراي 9 امتيماز با  3 ة، محل4ة رتب یا کيفيت باالترین

بما   0 ة، محلم 9 ةرتبم  داراي 5/2 امتيماز  ميمانگين بما   5 محلمة 

 5/4 امتيماز  ميانگينبا  1 ة، محل1ة رتب يدارا 2 امتياز ميانگين

 داراي 4 امتيماز  ميمانگين بما   9 و 1 هماي ، محله5 ةرتب داراي

 رتبمة  داراي -2 امتيماز  ميانگينبا  44 و 47 هايه، محل1 ةرتب

 کيفيمت رتبمه از نظمر    تمرین پمایين  داراي 42ة محلم  است. 0

 9 ةو رتبم  -5/2 امتيماز  داراي، و طبيعمی  محيطو  یجغرافيای

 .است
قلمرو  کیفیت نظرکوهدشت از  محالت شهر بندیرتبه .91جدول 

 طبیعی محیطو  جغرافیایی

 هامحله بندیرتبه امتیاز میانگین نام محله

 5/1 آهنگران ایگرمه

 5/1 رشنو اوالد قباد، 4

 5/1 شهبازی

 2 9 گرواند

 9 5/2 عباسیو  امرایی

 1 2 لکیسوری

 5 5/4 کونانی

 4 ندشاهیو
1 

 4 بختیاری

 -2 عبدولی
0 

 -2 شیراوند

 9 -5/2 آزادبخت

بما  اسمت.   اجتمماعی قلممرو   ،رسمی ربقلمرو مورد  دومين

در  وسميع  معنماي  داراي زنمدگی  کيفيتمفهوم  اینکهتوجه به 

 کيفيمت قسممت   ایندر  است،در جوامع  خوشبختیارتباب با 

شمده تما    بررسیو  تحليل اجتماعیقلمرو  معنايرا از  زندگی

 اسمت.  حمدي در چمه   اجتماعی زندگی کيفيتمشخ  شود 
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، ممدت  تحصميالت شماخ  سمطح    1 داراي اجتماعیقلمرو 

اقامت، مهاجرت، وجود فضاها جهت گذران اوقات فراغمت،  

. بنمابر  اسمت  هما دسترسیشاخ   ماندن در محله وبه  تمایل

 9 ةو محلم سمطح   بيشمترین  داراي 5و  1 هماي محلمه  ها،یافته

 .است اجتماعیسطح  رینکمت داراي

 شهر کوهدشت  رتبۀ محالت .93 جدول

 اجتماعی کیفیتبراساس 

 میانگین محله رتبه

9 
 3 کونانی

 3 عباسی، امرایی

 2/9 بختياري 1

 9 آزادبخت 3

 9/0 شاهيوند 4

 1/0 عبدولی 5

6 
 1/1 رشنوو  قباد اوالد

 1/1 لکیسوري

 1/1 آهنگران ايگرمه 7

 2/1 شيراوند 8

 1 گراوند 1

 9/1 شهبازي 91
 

 ایمن . اسمت  اقتصمادي قلمرو ، سیربرمورد  قلمرو سومين

پنج شماخ  و شمش    داراي پژوهش،قلمرو براساس اهداف 

نمد از خمدمات   اعبمارت  هما شماخ   ایمن . باشمد ممی عرف م

مد کل خانوار، اشتغال درآکل خانوار،  ةهزین، هافروشیخورده

هرکممدام از  شمرایط . اسمت  اساسممی نيازهماي  مينتمأ  هزینمة و 

 ميمدانی در محمالت مختلمف براسماس اطالعمات      هاشاخ 

شده اسمت کمه حاصمل    سنجيده ةنامشده از پرسشآوريجمع

 شمود، طور که مشاهده ممی . همانآمده است 41جدول  درآن 

 کيفيممت کمتممرین داراي 1 ةو محلمم بيشممترین داراي 0 ةمحلمم

 .است اقتصادي

 

 اقتصادی کیفیتاساس بر شهر کوهدشتمحالت  . رتبۀ94جدول 
 امتیاز میانگین محله رتبه

 5/3 لکیسوري 9

 9/25 کونانی 1

 05/0 گراوند 3

4 

 5/0 آهنگران ياگرمه

 5/0 رشنو قباد، اوالد

 5/0 عبدولی

5 
 0 شهبازي
 0 شيراوند

 05/1 آزادبخت 6

 25/1 بختياري 7

 5/5 عباسی،امرایی 8

 25/5 شاهيوند 1

. در شمهر  اسمت  کالبديقلمرو ، مورد بررسی روقلم چهارمين

 شمهري  زندگی کيفيتآن  پیباالتر باشد در  کالبديه قلمرو چهر

 زنمدگی  کيفيت بررسی براي ،قلمرو این. در باالتر خواهد بود نيز

کمه  شاخ  انتخا  شمده اسمت    5ر کوهدشت در محالت شه

و  محيطمی ، مسکن، تنموع  شهريو مبلمان  تجهيزاتند از اعبارت

 داراي همماشماخ   ایمن هرکمدام از   شممهر. محميط بمه   ابسمتگی و

و  کيفيمت  بهتمرین  داراي 1 ةمحل ها،طبق یافته .هستند هايمعرف

 .است کيفيت کمترین داراي 5 محلة

 کالبدی محیط کیفیتمحالت از نظر  . رتبۀ95جدول 
 میانگین محله رتبه

 29/3 شاهيوند 

 41/3 کونانی 9

 9 و رشنو قباد اوالد 3

 04/0 آزادبخت 4

 59/0 آهنگران ايگرمه 5

 12/0 گراوند 6

 41/0 بختياري 7

 04/1 شهبازي 8

 12/1 شيراوند 1

 29/1 لکیسوري 91

 1 عبدولی 99

 95/5 عباسیو  امرایی 91
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 بيشممترین داراي 1 محلممةکممه  دهممدمممینشممان  41جمدول  

 امکانمات محله از نظر  برخوردارترین کم 44 ةمحلو  امکانات

 در منطقمة  هگانمحالت دوازده بيندر  شهري زندگی يفيتکو 

 .استمورد مطالعه 
 شهری زندگی کیفیتمحالت از نظر  ۀرتب. 96جدول

 امتیاز میانگین محله رتبه

 5/47 کونانی 9

1 

 3 آهنگران ايگرمه

 3 رشنو و اوالد قباد

 3 گراوند

 25/9 لکیسوري 3

4 
 9 شاهيوند

 9 آبادبخت

5 
 5/0 شهبازي

 5/0 بختياري

 5/1 عباسیو  امرایی 6

 25/1 عبدولی 7

 1 شيراوند 8
 

 و پیشنهادها یریگیجهنت .4

 مرسموم  ياربس یمفهوم به یزندگ يفيتک ،يراخ يهاسال در

قمرار   یمزان ربرناممه شناسمان و  جامعه مورد توجه و شده مبدل

 در يعمد ب چند یمفهموم  یزنمدگ  يفيمت ک بنابراین. است گرفته

 جامعمه  يهما حموزه از  ياريبس در يرگذارثأت و یاجتماع علوم

 یافتمه  یمژه و یگمایی جا يمز ن توسعه با مرتبط ياتادب در و است

 .دانندیم توسعه ةمفقود حلقة را آن یبرخ که ياگونهبه است؛

منظور بررسمی سمرمایة اجتمماعی در محمالت شمهري،      لذا به

 ،در ایممن پممژوهش حاضممر انجممام گرفتممه اسممت.  پممژوهش

 کالبمدي و  اقتصادي، اجتماعی، طبيعیی و جغرافيایوهاي قلمر

 ميمزان  ته شدهخواس پاسخگویاناز  در نظر گرفته شده است و

مطالعمه در   این برايکه  زندگی قلمروهايخود را از  رضایت

 رضمایت  ميزان ارزیابیعمل به  این. کنند بيان ،نظر گرفته شده

نتمایج   .از قلمروها کممک خواهمد کمرد    یکاز هر پاسخگویان

از قلمممرو  پاسممخگویان بيشممترِسممو، یممک از  نشممان داد کممه

 بماالترین  طوري کمه بهبودند  راضی طبيعی محيطو  جغرافياي

و از سموي   را به خود اختصماص داده اسمت   امتيازميانگين و 

و بودنمد   ناراضمی  کالبمدي از قلمرو  پاسخگویان بيشتر دیگر،

را  قلمروهما  نبمي در  امتيماز ميمانگين و   تمرین پایيناین قلمرو 

از لحاظ کيفيمت  محالت شهر  بررسی براي همچنين. ستدارا

انجمام  ممورد مطالعمه    ةبندي قلمروها در محمدود رتبه ،زندگی

 داراي هما ینکونما  ، محلمة امتيماز حسب که بر به طوري  شده،

 اسمت. رتبمه   تمرین پمایين  داراي شيراوند و محلة رتبه باالترین

دليل نزدیکی به مرکمز  هب اهکونانی است که محلة حالیدر  این

و  هما محلمه و دسترس بهتر نسبت به دیگر  هاساختشهر، زیر

اول را بمه   رتبمة  قيممت نگرا هايخانهشدن در چنين ساکنهم

اسمتقرار در  دليمل  شميراوند بمه   محلمة  .انددادهخود اختصاص 

، مرکمز شمهر   دليل فاصمله بيشمتر نسمبت بمه    شهر و به حاشية

 سمطح  بنابرایند اختصاص داده است. رتبه را به خو نترپایين

 اقتصممادي، شممرایط بمما کوهدشممت شممهر در زنممدگی کيفيممت

 شمهري  خمدمات  و امکانمات  از برخمورداري ميزان  اجتماعی،

در . شمود ممی یيمد  تأممورد نظمر    و فرضمية  افزایش یافته است

 منطقمة  ياقتصماد و  يمایی جغراف هايیژگیوبا توجه به نهایت 

 پممژوهش، هممايیافتممهتن بمما در نظممر گممرف و مممورد مطالعممه 

 :  شودمطرح می یرزبه شرح  يشنهادهاییپ

کمردن  فمرش و سمن   شمهر  ةحاشيسبز در  فضاي ایجاد .4

 ، امرالی و عباسی؛عبدولیشيراوند،  هايدر محله روهاپياده

 هما سمخنرانی  طریق از مردم نشينیشهر فرهن  باالبردن. 2

ت جهمت مشمارک   رد تبليغمات  و سممينار  ،رادیمو  مجالس، در

 ؛در ایجاد فضاي خو  شهري مردم

گمذران   ها بمراي در شهر و محلهامکانات مناسب  ایجاد. 1

ماننمد عبمدولی کمه در سمطح      همایی در محلمه  اوقات فراغت

 ؛تري قرار دارندپایين

و  پمایين  هماي محلمه  تممام  در یورزش امکانات یشافزا. 5

 ؛يشهر يطمح بهداشت سطح یشافزا
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 .یزندگ يفيتک و يشهر یریتمد در يريگيمتصم يبرا همحل مردم ارکتشم در هاهمحل يهاگروه نقش یتتقو و یجادا. 1
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