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Abstract 
AbstractUndoubtedly, one of the most important changes in urban planning is to 
create and improve the quality of life in urban environments. Accordingly, 
considering that the ultimate goal of all theories and movements, scholars and 
politicians in the field of urban affairs is to improve the quality of life in the 
townspeople, understanding and recognizing factors affecting the quality of life 
of citizens and how to measure them in neighborhoods, especially informal 
settlements, as well as understanding the complexities of self-propagating 
settlements and recognizing the various dimensions of social, economic, cultural 
and psychological life and its physical environment. In order to provide solutions 
and scientific and practical programs to urban managers, it is essential to study 
the quality of life in these settlements inevitable. Therefore, this research studies 
the factors affecting the quality of life in spontaneous settlements in the studied 
areas. To analyze the components, and to use field studies and according to 
Cochran formula, the questionnaire was distributed among residents of the 
studied neighborhoods. The results of data analysis indicate that the quality of 
life is different in the two neighborhoods. In the study of factors affecting the 
quality of life, components of sense of belonging, social and mental well-being 
can have a greater impact on the quality of life in these neighborhoods. Economic 
components, safety, and security, facilities and services have indirectly affected 
the quality of life, respectively. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
This study is to focus on one of the 
informal communities in Jafarabad and 
Dolatabad neighborhoods of Kermanshah 
Research. The reason for choosing these 
neighborhoods, in addition to the physical 
quality of the special social issues, is 
specific to these neighborhoods. Jafarabad 
neighborhood is often of rural origin and 
in the form of ethnic and tribal solidarity 
Neighborhood has continued. Conditions 
due to financial poverty and not having a 
suitable job lead to job orientation False 
and finally the tendency to buy and sell 
smuggled goods, weapons and drugs in 
this neighborhood. Continuing these 
conditions in this neighborhood, in 
addition to the current problems in the 
neighborhood, because it will spread to 
the whole city, in other words the problem 
on a local scale will become a major 
challenge throughout the city. Dolatabad 
neighborhood like Jafarabad 
neighborhood has a nomadic and rural 
base that migrated to this neighborhood in 
the 60's due to the imposed war. This 
neighborhood has ethnic ties and good 
social capital. Hence, compared to other 
settlements, the city of Kermanshah itself 
has the least crime and social problems. 
However, both neighborhoods have many 
problems such as lack of urban facilities 
and services, physical rupture, 
environmental pollution and the existence 
of social problems. What can be clearly 
stated is that the policies of the last few 
decades in Iran in terms of theoretical 
literature on empowerment and urban 
regeneration policy has been discussed in 
the past few years. What in practice, we 
see that the residents of these settlements 
have been forgotten and appreciated. Lack 
of attention to the quality of life in these 

settlements causes the continuation of 
many problems and the formation of a 
vicious cycle of poverty and many 
problems still exist.  

2. Research Methodology 
The sampling method in the study 
neighbourhood was simple random and to 
determine the sample size according to 
The Cochran's formula is used to deduce 
data and establish correlations between 
variables. Statistical community size the 
residents of the spontaneous settlement 
of Jafarabad neighbourhood were 1500 
people, which according to Cochran's 
formula with an error of 0.05 percent, 305 
people were chosen. The population of 
informal settlements in Dolatabad 
neighbourhood is estimated at 2300 
people; the sample size is 329 people. The 
content validity index is 0.6, which is the 
minimum validity value Acceptable means 
0.42 is larger. Cronbach's alpha method is 
used to determine the reliability of the 
questionnaire.   

3. Research Findings 
In terms of effective indicators on the 
objective quality of life, the social index is 
the percentage of participation of 
residents in different sectors. It is higher 
than the average in both neighborhoods. 
This is partly due to the existence of 
participatory capacities in the residents 
Neighborhood points. On the other hand, 
there is a negative attitude towards urban 
management in both neighborhoods. In 
the index economics, what can be 
specifically referred to in the lack of 
proper employment and livelihoods Bank 
loan facilities are extremely low in both 
neighborhoods. In the environmental-
physical dimension, it can be said that one 
of the characteristics of spontaneous 
settlements is physical rupture and low 
environmental quality. Poor access and 
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Lack of access to public transportation 
and low quality of TV and neighborhood 
landscape and low quality of the road 
network are features of the body of the 
study area. In the physical-environmental 
dimension, it can be stated that one of the 
characteristics of Spontaneous 
settlements is a physical rupture and poor 
environmental quality. Poor access and 
lack of access to public transportation and 
the low quality of the appearance of the 
neighborhood and the low quality of the 
network of passages of the physical 
characteristics of the neighborhoods is 
being researched. In the index of feeling 
safe and secure, the two factors are the 
existence of defenseless spaces in the 
neighborhood and traffic Night in the two 
neighborhoods has caused the greatest 
sense of insecurity. Finally, the level of 
feeling safe and secure is in moderate and 
downward neighborhoods. Another 
indicator is the mental well-being of the 
residents of these settlements. 
Satisfaction from family and individual 
perception of success are among the items 
that have been above average in both 
neighborhoods.  

4. Conclusion 
The results show that the quality of life, 
both objectively and mentally, is different 
in the two neighborhoods. In addition, the 
effective indicators on the quality of life of 
these settlements are different. These 
neighborhoods in terms social potentials 
are in good shape, so it can be expressed 
in terms of participation and the trust 
among the residents is in a good condition. 

However, these neighborhoods are the 
physical bedrock of social ills and the 
formation of perverted subcultures and 
the creation of a social criminal base. 
Other challenges in terms of objective 
quality life is in economic, physical-
environmental dimensions and facilities 
and services. These neighborhoods are 
mostly plagued with problems such as lack 
of observance of formal and conventional 
rules and regulations of urban planning, 
severe lack of services, rapid physical and 
demographic growth, employment and 
structural and utility instability and 
revenue instability are the most informal. 
Despite many problems in this regard, the 
residents of these neighborhoods are in a 
favorable situation in terms of 
psychological issues. Therefore, these 
neighborhoods are characterized by a 
sense of belonging and a sense of worth in 
a better position than others Indicators 
such as mental dimensions.. 
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 چکیده
  در   زندگی  کیفیت  ارتقای  و   ایجاد  شهری  ریزیبرنامه  ی   عرصه   در  ها دگرگونی  تریناصلی  از   یکی   شک   بدون

  در   ریزانبرنامه  و   مدیران  و   هاجنبش  و  هانظریه  تمامی  نهایی   هدف  اینکه  به  باتوجه.  است  شهری  های محیط
  کیفیت   بر  موثر  عوامل  شناخت  و  درک  است،  معطوف  شهروندان  زندگی  کیفیت  بهبود  به  شهری،  مسائل  ی  حوزه

.  است  اهمیت  دارای  فرودست  محالت  ویژه  به  شهری  محالت  در  آن  سنجش  چگونگی  و   شهروندان   زندگی
  در   خودانگیخته  هایسکونتگاه  در  زندگی  کیفیت  ابعاد  بر  موثر  هایمولفه  بررسی  به  رو  پیش  پژوهش  بنابراین،
  است   گرفته  شکل  قومی  پیوندی  بر  مبتنی  جعفرآباد  خودانگیخته  سکونتگاه.  است  پرداخته  پژوهش  مورد  محالت
  این   هایچالش  جمله  از  اجتماعی  بزهکاری  و  مخدر  مواد   و  سالح  قاچاق،  کاالی  فروش  کاذب،  مشاغل  به  گرایش

  اقتصادی   مشکالت  است  گرفتهشکل  مذهبی   شرایط   از  متاثر  بیشتر   آباددولت  ی  محله  دیگر،  سوی   از.  است   محله
  توجه   با  زندگی  کیفیت  بررسی  ،  پژوهش  هدف  رو،  این  از.  دارد   جعفرآباد  ی  محله  به  نسبت  کمتری  اجتماعی  و

  تحلیل   جهت   و  میدانی   مطالعات  از  استفاده  با  ها مولفه  تحلیل  جهت.  است   محله  دو  این  متفاوت  شرایط  به
  است   آن  گویای  هاداده  تحلیل  از  حاصل   نتایج.  است  شده  استفاده  مسیر  تحلیل  و  رگرسیون  آزمون،  از  هایافته

  دیدگاه   از  نیز  پژوهش  مورد   هامولفه  همچنین.  است   متفاوت   ساکنان  نظر  از   محله   دو   سطح  در  زندگی   کیفیت  که
  شرایط   آباد  دولت   ی  محله  در  زندگی   کیفیت  ذهنی  و  عینی  بعد  آن  بر  افزون.  است  بوده  متفاوت  ساکنان
  های مولفه  زندگی  کیفیت  بر  ذهنی هایمولفه  بررسی  در.   است   داشته  جعفرآباد  یمحله  به نسبت  تریمطلوب

  محالت   در   زندگی  کیفیت  بر  تاثیر  بیشتر   اجتماعی  شاخص   عینی،  ی مولفه  در  و  ذهنی  بهزیستی   و   تعلق  حس
 . است داشته

 کلیدواژه ها: 
 زندگی، کیفیت ابعاد ها،مولفه

 کرمانشاه  فرودست،  محالت
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های مؤثر در کیفیت زندگی ساکنان محالت فرودست شهری مورد پژوهی:  تحلیلی بر مؤلفه. سعید ضرغامی،  لطفعلی کوزه گرکالجی و علی رحیمی 
 کرمانشاه آباد شهر ی جعفرآباد و دولتمحله

 مقدمه ١
این   تمرکز  و  جمعیت  افزایش  رشد  روند  با  امروزه 
در   مشکالتی  و  مسائل  شاهد  شهرها  در  افزایش 

در  شهرها   جهان سوم هستیم. شهرهای کشورهای 
فقر   تمرکز  مکان  انگیزی  غم  به شکل  توسعه  حال 
شده و به مرور تعدادی از فقرا به حاشیه ی شهرها  

شوند که در آنجا نیز با مشکالت جدیدی   رانده می
شوند از جمله   رو می برخاسته از شرایط محلی روبه

آمدن   وجود  به  زمینه  این  در  مسائل  و  مشکالت 
خته و تبعات گوناگون آن بر  های خود انگی ونتگاهسک

می جامعه شهری   ,Hall & Ulrichباشد( ی 
سکونتگاه2000:14 از   ).  یکی  خودانگیخته،  های 

چهره های بارز فقر شهری است که درون یا مجاور  
و   ساختمان  مجوز  فاقد  خودرو،  شکلی  به  شهرها 
کم   اقشار  از  تجمعی  با  برنامه ی رسمی شهرسازی 
درآمد و سطح نازلی از کمیت و کیفیت زندگی شکل  

عناوینی   می با  و  نشینی،  گیرد  حاشیه  همچون 
سکونتگاه غیررسمی،  نابه  اسکان  و  خودرو  های 

نامیده   آلونکی  اجتماعات  و  سامان 
دلیل  ۵:  ١،۱۳۸۱شود(صرافی می به  واقع  در   .(

فرصت نابرابری حاکم  اقتصادی  نظام  های   های 
زم  در  جمله  از  غیر  رسمی  فقرا  برای  مسکن  ی  ینه 

یابند   های غیر رسمی می ممکن و تنها را را در فرصت
)UN-HABITAT, 2003:6 در ایران نیز به موازات .(

رشد شهر نشینی، گسترش محالت فقیر نشین به  
های فراگیر شهر معاصر   ویژه خود انگیخته از پدیده

است( صرافی ایران بوده  و  ).  ۲۰۲:  ۱۳۸۶؛  ٢دوست 
آما از  طبق  نفر  میلیون  حدود هشت  موجود،  رهای 

سکونتگاه  نوع  این  در  ایران  زندگی   جمعیت  ها 
به بعد با گسترش    ۷۰کنند. این پدیده از دهه ی   می

تنها خود محدوده سکونتگاه نه  آن  های خود  ابعاد 
یا حتی   ناحیه  موارد یک  از  در برخی  بلکه  انگیخته 
است  داده  قرار  خود  تاثیر  تحت  را  منطقه 

ها هر  گونه سكونتگاهين). ا۳۲۲:  ۱۳۹۰؛  ٣زاده (رستم
جلوه استچند  فقر  از  كاستي  ؛اي  بازتاب  و  اما  ها 

 
1 - Sarafi 
2 - Irandoust and Sarafi 

نيز  هاي سياستنارسايي رسمي  بازار  و  دولتي  هاي 
به    های خود انگیخته سکونتگاهشوند.  محسوب مي

آن، گسترش  و  فقر  توليد  باز  مخاطره    سبب  به 
هزينه تحميل  و  زيست  محيط  ب انداختن  تر  يشاي 

و  پايداري  براي  جدي  تهديدي  مشكالت،  حل  براي 
جامعه میشهري    ی  انسجام  شود   محسوب 

)Document empowering informal 
settlements,2003.(  آن كه  از  های   سکونتگاهجا 

انگیخته زمينه  خود  نشأت از  آن  مكان  از  فراتر  اي 
تأثير  مي نيز  آن  مكان  از  فراتر  محيطي  بر  و  گيرد 
ازاین رو، توجه به بسترسازی جهت ارتقای   .گذاردمي

این سکونتگاه زندگی  کیفیت  و  محیطی  ها   شرایط 
باشد. در حال حاضر ارائه ی   دارای اهمیت زیادی می

سکونتگاه این  به  از   خدمات  بخشی  عنوان  به  ها 
می  دغدغه محسوب  شهری  مدیران  به   های  شود. 

به   نظران،  صاحب  از  بسیاری  توجه  دلیل  همین 
ک  شرایط  مفهوم  ارتقای  راستای  در  زندگی  یفیت 

می زندگی  کیفی  بهبود  و  و   زندگی  (ربانی  باشد 
برنامه۵۶:  ۱۳۸۶؛  ٤کیانپور بیشتر  در  اما  ها   ریزی ). 

ها نظر خود ساکنان به فراموشی   برای این سکونتگاه
سپرده شده است که این خود سبب کاهش کیفیت 

است ها شده   و عدم رضایت ساکنان این سکونتگاه
)Schmit,2002:412 .( 

  نیازهای   از  رضایت  درجه  مردم  زندگی  کیفیت
  گسترده   مفهوم  این.  است  اجتماعی  و  معنوی  مادی،

  شرایط  ارزیابی  و)  زندگی  استاندارد(  مالی  امنیت  از  تر
فرد   رضایت خود  مبنای  بر  تخمین  این  و  است  انسانی

کیفیت  این  از است.    امنیت  شامل  زندگی  شرایط 
 و   اقتصادی  آزادی  پاکیزه،  محیط  ملی،  و  شخصی
  است   انسان  رفاه  دیگر  شرایط  از   بسیاری  و  سیاسی

دشوار  گیری  اندازه  که (  آن   Krinitcyna etاست 
al:2015.(  هایی به   با توجه به اینکه چنین سکونتگاه

برنامه از  بودن،  رسمی  غیر  طراحی   علت  ریزی، 
شهری و خدمات عمومی محروم هستند به تبع آن  

قرار  کیفی مطلوبی  در شرایط  آنها  در  نیز  زندگی  ت 

3 -Rostamzadeg 
4 - Rabani and kianpor 
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ادامه چنین روندی سبب گسترش و کاهش  ندارد. 
بخش سایر  در  زندگی  بلند   کیفیت  در  شهر  های 

می ار   مدت  یکی  عنوان  به  فقر  عبارتی،  به  گردد. 
بیماری   شکل  به  محالت  این  نماد  بارزترین 
مشکالت   و  مسائل  و  نموده  عمل  اپیدمی(فراگیر) 

ن امر را به کل شهر سرایت خواهد داد و  ناشی از ای
برای خانوده را  فقر  و تسلسل  آن   دور  تبع  به  و  ها 

از سوی   آورد.  وجود خواهد  به  برای کل شهروندان 
ریزی و شهرسازی کشور با چالش   دیگر، نظام برنامه

عظیم اسکان غیر رسمی مواجه است، به طوری که  
ان  بر اساس برآوردها حدود هشت میلیون از هموطن

 کنند.  های خودانگیخته زندگی می مان در سکونتگاه

این پژوهش محالت جعفر آباد و دولت آباد، یکی  
های غیررسمی شهر کرمانشاه هستند به   از اجتماع

دلیل   است.  کرده  انتخاب  پژوهش  مورد  عنوان 
کالبدی   نازل  کیفیت  بر  عالوه  محالت  این  انتخاب 

است.    مسائل اجتماعی ویژه، مختص به این محالت
و  دارد  روستایی  منشاء  غالبا  جعفرآباد  ی  محله 

قبیله و  قومی  قالب  همبستگی  در  را  خود  ای 
محله شرایط   همبستگی  است.  بخشیده  تداوم  ای 

ناشی از فقر مالی و نداشتن شغل مناسب موجب 
به   گرایش  نهایت  در  و  کاذب  مشاغل  به  گرایش 
مواد   و  سالح  قاچاق،  کاالی  فروش  و  خرید  سمت 

ر این محله شده است. ادامه این شرایط در  مخدر د
این محله عالوه بر مشکالت کنونی موجود در محله، 
سبب گسترش آن به کل شهر و به عبارتی مشکل  
در مقیاس محلی، تبدیل به چالش بزرگ در کل شهر  
محله   همانند  آباد  دولت  ی  محله  شد.  خواهد 
جعفرآباد دارای پایگاه عشایری و روستایی است که  

این محله    ۶۰دهه ی    در از جنگ تحمیلی به  متاثر 
اند. این محله دارای پیوندهای قومی و  مهاجرت کرده

ی اجتماعی مناسبی برخودار است. از این   از سرمایه
سکونتگاه سایر  به  نسبت  انگیخنه   رو،  خود  های 

اجتماعی   و مشکالت  بزه  کمترین  از  کرمانشاه  شهر 
برخودار است. اما هر دو محله با مشکالت فراوانی  
امکانات و خدمات شهری، گسست  همچون کمبود 
کالبدی، آلودگی محیطی و وجود مشکالت اجتماعی  

توان بیان   روبه رو هستند. آنچه به طور مشخص می 
سیاست که  است  این  دهه  ه داشت  چندین  ای 

به مباحث  ادبیات نظری  لحاظ  از  ایران  در  گذشته 
سیاست   گذشته  سال  چند  در  و  توانمدسازی 
بازآفرینی شهری مطرح بوده است. اما آنچه در اجرا  
تقدیر  دست  به  و  فراموشی  هستیم  آن  شاهاد 

این سکونتگاه عدم   سپردن ساکنان  است.  بوده  ها 
ها سبب  توجه به کیفیت زندگی در این سکونتگاه 

شکل و  فراوان  مشکالت  باطل   تداوم  دور  گیری 
تسلسل فقر و بسیاری از مشکالت شده است. در  
کیفیت   کاهش  موجب  روندی  چنین  تداوم  نهایت 

می محالت  این  در  سواالت   زندگی  بنابراین  گردد. 
 باشد:  پژوهش به شرح زیر می

های ذهنی و عینی کیفیت زندگی   شاخص .۱
شهری   فرودست  محالت  کرمانشاه در 

 چگونه است؟ 

شاخص مهم .۲ در های   ترین  گذار  تاثیر 
مورد  محالت  ساکنان  زندگی  کیفیت 

 پژوهش کدام است؟ 

و پیشینه ی مبانی نظری  ۲
 تحقیق

و  بودن  نسبی  به  باتوجه  زندگی  کیفیت  تعریف 
شاخص و  مفاهیم  و  معانی  بودن  های   متفاوت 
می نظر  به  دشوار  زندگی  کیفیت  رسد.   سنجش 

فیت زندگی را به میزان قابل توجهی رامنی مفهوم کی
می مبهم  و   Romneyداند( سنگین 

et.al,1994:253  از متفاوت  تعاریف  حقیقت،  در   .(
کیفیت زندگی در ابیات علمی مورد اشاره قرار گرفته  

 ;Morais, Miguéis, and Camanho, 2011است(
Hagerty et al., 2001  اما آن  یچ  ه).  منکر  کس 

زندگی   کیفیت  که  ضروری  نیست  شهر  یک  برای 
  یمتصمای توسط    یندهفزا   طور  بهاست. این مفهوم  

محلی   شهروندان  و  متخصصان   موردگیرندگان، 
جنبه  یم قرار    استفاده و  معنای  با  که  های   گیرد. 

جوهر   هنوز  وجود،  این  با  است.  همراه  مختلفی 
کیفیت زندگی در هنگام استفاده در مناطق شهری  
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های    ها و برداشت دیدگاه  مبهم است. با وجود این
متفاوت، مفاهیم بسیار اساسی آن تا حد زیادی هم  

توسعه مشابه  یافته و درحال    در کشورهای توسعه
می   نگرانیباقی  زیادی،  حد  تا  مردم،  های    ماند: 

مشابه، از جمله اشتغال مناسب، رفاه مادی، زندگی  
اشتراک می به  را  و سالمت خوب  گذارند  خانوادگی 

)Stiglitz and Fitoussi:2009  زندگی کیفیت   .(
متناقض   از  انسانی  یکی  علوم  در  ترین اصطالحات 

ای است که در هر    اندازه  باشد. این تناقض بهمی  
مورد باید متن موردنظر را مورد توجه قرارداد تا بتوان  
 معنای این اصطالح را درک کرد. بر این اساس، ارائه

گاشت کیفیت زندگی  ی تعریفی دقیق و واحد از ان
ای  شده  بسیار دشوار است و تعریف واحد پذیرفته  

 )Arnd :1981:284از این انگاشت ارائه نشده است (
از   که  بودند  کسانی  اولین  میان  در  دانان  جغرافی 
شاخص های کیفیت زندگی در مقیاس های مختلف  
فضایی حمایت می کردند. این امر امکان شناسایی  

تحلیل تنوع اجتماعی و فضایی در کیفیت و تجزیه و  
سطوح   در  بلکه  ملی،  سطح  در  تنها  نه  زندگی 
امروزه  است.  کرده  تر  را شایع  تر  پایین  جغرافیایی 
مطالعات جغرافیایی شاخص های کیفیت زندگی را 
در همه سطوح اعمال می کند. نه تنها کیفیت زندگی  
مرکز   عنوان  به  محلی  سطح  در  نوزدهم  قرن  در 

در مطالعات جغرافیایی تبدیل شده است، محوری  
از هر دو شاخص های   بلکه در این گونه مطالعات 
عینی و ذهنی در مطالعه ی کیفیت زندگی استفاده 

دیدگاه  .(Slavuj, 2012)شود   می با  های   مطالعاتی 
مختلف در این زمینه صورت گرفته است. دلفیم و 
  همکاران در مطالعه ی کیفیت زندگی به چهار عامل 

مجموعه موقعیت  مخیطی،  موقعیت   موقعیت  ها، 
دارد( تاکید  اجتماعی  و   Delfimاقتصادی 

et.al.2006:415.( شاخص جامعه،  سنتوس  های 
و   اجتماعی  کاالهای  شرایط  زیست،  محیط  شرایط 
زندگی   کیفیت  سنجش  جهت  را  اقتصادی  شرایط 

). مرسر؛  Santos,2007:418نماید( شهری مطرح می

 
1 - Shakohi et .al 
2 - hosini and bagheryan 
3 - Khorasani et al 

جهت روش را  عینی  زندگی    های  کیفیت  سنجش 
می  Mercer Human Resourceداند( موثر 

Consulting,2007  در گرفته  صورت  تحقیقات   .(
است.   گرفته  صورت  پژوهش  موضوع  با  ارتباط 

به   خود  پژوهش  در  همکاران  و    یبررسشکوهی 
کالبد  یاجتماع  ،یاقتصاد  های شاخص   ت ی فیک  یو 

برا  ی شهر   یزندگ داد    ی زندگ  تی فیبهبود ک  ینشان 
شاخص  دیبا  ی شهر توجه    شتری ب   ی کالبد  یها به 
حسینی و باقریان    .)۱۳۹۲؛  ١(شکوهی و همکارانکرد

در پژوهش خود به سنجش ابعاد کیفیت زندگی در  
نشان   آنان  پژوهش  نتایج  که  اند  پرداخته  نوشهر 

نقش    ،یو ذهن  ینی پس از سنجش بعد ع دهد که   می
  یزندگ  تی فیدر ک   ین ینسبته به ع  یذهن  های مولفه

ارزداند  یم  در  ع  یی نها  یابی.  ذهن  ینی ابعاد    یو 
چن را  نوشهر  شهر  مناسب  شهروندان  دان 

باقریان ینم و  خراسانی   .)۱۳۹۴؛  ٢باشند(حسینی 
شاخص   چهار  خود  پژوهش  در  همکاران  و  مقدم 

محیطی و زیباشناختی به   اجتماعی، کالبدی، زیست
مهم شاخص عنوان  در   ترین  زندگی  کیفیت  های 

شد سکونتگاه شناخته  غیررسمی  نتایج   های  اند. 
دگی و پژوهش گویای نامساعد بودن ابعاد کیفیت زن

در   ساکنان  رضایتمندی  بودن  پایین  همچنین 
محله انگیخته  خود  فرحزاد   سکونتگاه  ی 

).احد نژاد و نجفی  ۱۳۹۴؛  ٣است(خراسانی و همکاران
خانوار با سطوح مختلف    یزندگ   تیفیک  معتقدند که 

تحص  ،یشغل   تیوضع درآمد،   زانی م  الت،یسطح 
خانوار و تعداد خانوار در    یسن، تعداد اتاق برا  زانی م 

برنامه محالت  در  سکونتگاه    یز ری مسکن  و  شده 
معنادار  یررسم یغ دارد  ی تفاوت  و وجود  (احدنژاد 

؛ در منطقه ی ماالوی کیفیت  ٥). گرکو۱۳۹۴،  ٤نجفی
بحث   در  اساسی  نیازهای  تامین  بر  عالوه  را  زندگی 
کرده   مطرح  اجتماعی  روابط  و  احساسات 

کیفیت  ٦چن ).Greco,2015است( بررسی  در  ؛ 
به   اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  بر  عالوه  زندگی 
به  دارد.  ای  ویژه  توجه  درمانی  و  بهداشتی  مسائل 

4 - ahadnezhad and najafi 
5 - Greco 
6 - Chen 
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بیماری   و  سکته  همچون  بیمارهای  وی  که  طوری 
مزمن و افسردگی رابطه منقی قوی با میزان کیفیت  

معتقد است  ١). فتشChen, et.al, 2017زندگی دارد(
اد بسترهای مشارکتی  رابطه  که توانمندسازی و ایج

ایاالت   در  زندگی  کیفیت  بهبود  با  قوی  و  مثبت  ی 
دیسارت   ).Fetsch,2017متحده آمریکا داشته است(

کیفیت زندگی فرد، به حقایق بیرونی و عینی زندگی  
وابسته  ذهنی  و  درونی  ادراک  و 

را  Dissart,2000:159است( زندگی  کیفیت  کارتر   .(
رضایتمند یا  فردی  محیط  شادمانی  و  زندگی  از  ی 

کیفیت  ۶۲:  ۱۳۸۹داند(فرجی؛   می کلی  بیان  در   .(
مولفه به  زندگی   زندگی  از  رضایت  و  کامیابی  های 

می این ۶۶:  ۱۳۸۸؛  ٢شود(لطفی مربوط  تفاوت   .(
این   در  گرفته  صورت  تحقیقات  سایر  با  پژوهش 

شاخص به  توجه  و  زمینه،  عینی  بعد  جامع  های 
عه ی تطبیقی  ذهنی کیفیت زندگی به صورت مطال

کیفیت است.  شهری  فردوست  محالت    زندگی  در 
  و  معنوی   مادی،  نیازهای  از  رضایت  درجه  مردم

  مالی   امنیت  از  تر  گسترده  مفهوم  این.  است   اجتماعی
  و   است  انسانی   شرایط  ارزیابی  و)  زندگی  استاندارد(

شرایط    این  فرد از  رضایت خود  مبنای  بر  تخمین  این
  ملی،   و  شخصی  امنیت  شامل  زندگی   است. کیفیت 

  از   بسیاری  و  سیاسی  و  اقتصادی  آزادی  پاکیزه،  محیط
آن    گیری  اندازه  که  است  انسان  رفاه  دیگر   شرایط 
  عنوان   به  زندگی   کیفیت  توصیف   هنگام.  است  دشوار

  از   برخی   است.  الزم  اقتصادی،-اجتماعی  طبقه ی  یک
  زندگی   شود. نخست؛ کیفیت  ذکر  را  آن   های  ویژگی

  تمام   و  است  چندجانبه   و  وسیع   بسیار  مفهوم  یک
  زندگی   کیفیت  .دهد  می   پوشش  را  جامعه   های   زمینه

  بر   عینی  دوم؛ ارزیابی .  ذهنی   و  عینی:  دارد  طرف  دو
  منافع   و  نیازها   بر  مبتنی  علمی  استانداردهای  اساس
  به  تواند  مردم می   که شرایطی لحاظ به  است، مردم
  را   منافع  و  نیازها  این  از  رضایت  میزان  عادالنه  طور
  منافع   و  نیازها  حال،  این  با.  دهند  قرار   قضاوت  مورد
 مردم،  ذهن  در  تنها  آنها  هستند،  فردی  بسیار  مردم
  هیچ   با  آنها.  دارند  وجود  قضاوتهایشان  و  عقاید

 رضایت  ارزیابی  و  شوند  نمی  دستگیر  آماری  مقیاس
است   ذهنی  خود  زندگی   کیفیت  از  مردم

)Krinitcyna and et al:2015.( 

 

 
شهر   سطح   در   ی زندگ   ت ی ف ی ک   ی برا   ی مفهوم   چارچوب   ١  شکل   

Source: Murdie et al . 1992 

 

 
1 - Fetsch 2 - lotfi 
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می سبب  مشخص  طور  به  آنچه  به   اما  که  گردد 
سکونتگاه در  زندگی  انگیخته   کیفیت  خود  های 

مسائل و مشکالتی است که در این  پرداخته شود،  
مدیریت در مقیاس کالن    ها ناشی از سوء سکونتگاه

سیاست کارگیری  به  زمینه   و  این  در  اشتباه  های 
ی   دهه  در  نئولیبرالیسم    ۷۰است.  تاثیر  تحت  و 

های خود  های مطرح در زمینه ی سکونتگاه  سیاست
نایده گرفتن بود. سیاست های بعد پیش   انگیخته 

-UNبود ( ١در این زمینه، تخلیه اجباریگرفته شده  
HABITAT,2003:120-130دیدگاه چنین  های   ). 

طی زمان تکامل یافت و سیر ان دگرگون گشت. از  
شکل    ۱۹۸۰سال   بهسازی  هدف  با  کالبدی  رویکرد 
رویکرد توانمند سازی شکل گرفت.   ۱۹۹۰و از  گرفت

این رویکرد تاکید بر ایجاد چارچوبی سیاسی، اداری و  
ظرفیت از  استفاده  اجتماعات   محیطی  درونی  های 

و اجتماعی   اقتصادی  با توسعه ی  محلی و همراهی 
 ).۱۳۹۳دارد(صرافی، 

 تحقیق شناسی روش ٣
توصیفی پژوهش  هدف  -روش  لحاظ  از  و  تحلیلی 

ها به دو صورت   باشد. داده ای می توسعه  –کاربردی  
شوند. در روش   ای و میدانی گردآوری می کتابخانه

میاز    میدانی  گرفته  بهره  روش   پرسشنامه  شود. 
صورت   نمونه به  مطالعه،  مورد  ی  محله  در  گیری 

تصادفی ساده بوده است و برای تعیین حجم نمونه  
داده استنباط  نوع  به  توجه  با  برقراری   نیز  و  ها 

استفاده  کوکران  فرمول  از  متغیرها  بین  همبستگی 
آماری ساکنان سکونتگاه   می شود. حجم جامعه ی 

نفر بوده است   ۱۵۰۰انگیخته محله ی جعفرآباد     خود
 ۳۰۵درصد    ۰۵/۰که براساس فرمول کوکران با خطای  

نفر محاسبه شده است. جمعیت اسکان غیر رسمی  
نفر برآورد شده است   ۲۳۰۰در محله ی دولت آباد  

باشد. جهت روایی   نفر می  ۳۲۹که حجم نمونه آن  
ه است  نفر از کارشناسان استفاده شد  ۲۰پژوهش از  

است که   ۶/۰شاخص روایی محتوایی به دست آمده  
بزرگتر    ۴۲/۰از حداقل مقدار روایی مورد قبول یعنی  

 است. بنابراین، اعتبار محتوایی این پژوهش 

می از   تأیید  پرسشنامه  پایایی   تعیین  برای  گردد. 
شود. برای بررسی   روش آلفای کرونباخ استفاده می

از   نیز،  پرسشنامه  روایی  و  تعیین  استادان  نظر 
  های  دادهکارشناسان متخصص استفاده شده است.  

شده   spssشده از پرسشنامه وارد نرم افزار    یگردآور 
  های  از آزمون  یفتوصی  آن عالوه بر آزمون  لیو در تحل 
پیاستنباط رگرس  رسونی ،  مسیر   ونیو  تحلیل    و 

الزم   میاستفاده   آزمون  شروع  از  پیش  شود. 
های پارامتریک   که از آزمونباشد که تعیین شود   می

داده تحلیل  برای  ناپارامتریک  شود.   یا  استفاده  ها 
نبودن  یا  و  بودن  نرمال  که  است  الزم  بنابراین، 

آزمون داده از  یکی  شود.  مشخص  جهت   ها  ها 
داده بودن  نرمال  آزمون بررسی  - کولموگروف  ها 

  p  یعنی  بود  دار  معنا  آزمون  باشد. اگر  اسمیرنوف می 
  توزیع   که  است  این  معنی  به  بود،  ۰۵/۰  از  کوچکتر

 استفاده  ناپارمتریک   آزمون  از  باید  و  نیست  نرمال
ی  اگر  بنابراین،.  کنیم    دار   معنی   آزمون   این  نتیجه 

 وجود  پارامتریک  هایآزمون  از  استفاده  امکان  نباشد،
شود که که  با توجه به جدول باال مالحظه می  .دارد

پژوهش بیشتر  های   سطح معنا داری تمامی شاخص
های پژوهش   باشد. بنابراین، توزیع داده می  ۰۵/۰از 

آزمون از  و  است  می نرمال  پارامتریک  توان   های 
 استفاده کرد.  

 

 
1 -  Force Eviction 
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 پژوهش   ی ها  داده   بودن   نرمال   ی بررس   ی برا   رنوف ی اسم   کولموگروف   آزمون   ١  جدول 
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Z کولموگروف اسمیرنوف   ٣٨/١  ٢٢/١  ٩٥/١  ١٥/١  ٢٤/١  ٥٩/١  ٠١/١  ٥٣/١  ٤١/١  ٢٨/١  
Sig. (2-tailed) ٠/ ٩٩  ٠٦١/٠  ١٧٣/٠  ١٤٠/٠  ٣٨١/٠  ١٦٠/٠  ٠٨٧/٠  ٢٣٩/٠  ٢٤٨/٠  ٢١٧/٠  

 

شود که که سطح   با توجه به جدول باال مالحظه می
شاخص تمامی  داری  از   معنا  بیشتر  پژوهش  های 

داده می  ۰۵/۰ توزیع  بنابراین،  پژوهش   باشد.  های 
آزمون از  و  است  می نرمال  پارامتریک  توان   های 

 استفاده کرد.  

 یافته ها و بحث ٤
شود که   با توجه به جدول شماره ی یک مالحظه می

های موثر در کیفیت عینی زندگی،  از لحاظ شاخص
در   ساکنان  مشارکت  درصد  اجتماعی  شاخص 

های مختلف در هر دو محله باالتر از میانگین   بخش
وجود   می به  حدودی  تا  موضوع  این  باشد. 

محله  ظرفیت ساکنان  در  پذیری  مشارکت    های 
به   دیدگاه منفی نسبت  از سوی دیگر،  دارد.  اشاره 

شود. در   مدیریت شهری در هردو محله مالحظه می
توان به   شاخص اقتصادی آنچه به طور مشخص می

اتیه   آن اشاره به دلیل عدم شغل مناسب و تامین 
بهره به شدت   زندگی  بانکی  وام تسهیالت  از  گیری 

های   در هر دو محله پایین است. پیگیری سیاست

ضروری    ١همچون سمیر امین در قالب بانک گرامشی
های   رسد. در هر دو محله تامین هزینه به نظر می

درمانی، آموزشی و نیازهای اولیه زندگی با مشکالت  
به عنوان   بیانگر فقر  امر  این  زیادی روبه رو است. 

ویژگی از  سکونتگاه یکی  انگیخته   های  خود  های 
توان بیان داشت   یکالبدی م   -است. در بعد میحطی

های خود انگیخته   های سکونتگاه که یکی از ویژگی
باشد.   گسست کالبدی و کیفیت پایین محیطی می

و نقل   و عدم دسترسی به حمل  دسترسی ضعیف 
عمومی و کیفیت پایین سیما و منظر محله و کیفیت 
مورد  محالت  کالبدی  ویژگی  از  معابر  شبکه  پایین 

می ایم پژوهش  شاخص  در  امنیت  باشد.  و  نی 
های سرقت اموال، مزاحمت ناموسی و تداخل   گویه

ها در   زا ترین گویه سواره و پیاده به عنوان مشکل
بوده  محله  دو  هر  در  امنیت  و  ایمنی  در   بعد  اند. 

شاخص امکانات و خدمات در هر دو محله دسترسی  
داشته امکانات  و  خدمات  به  که   نامناسبی  اند. 

آموزش مهم بخش  در  آنها  بهداشتی  ترین  و  ی 
باشد.   می

 
 پژوهش   مورد   محالت   در   ی زندگ   ت ی ف ی ک   ی ن ی ع   بعد   در   موثر   ی ها   شاخص   ی ف ی توص   ل ی تحل   ٢  جدول 

 میانگین   میانگین 
 محله دولت آباد اجتماعی  محله جعفرآباد

 ۴۹/۳ برگزاری جلسات منظم میان همسایگان جهت حل مشکالت  ۰۶/۳
 ۲۳/۳ های شهری  تمایل به مشارکت در اجرای پروژه ۰۲/۳
 ۲۲/۲ اعتماد به مدیران و دست اندرکاران مدیریت شهری  ۸۹/۱

 
ترین   شد و یکی از موفق پذیرفته میشرافت انسان ها به عنوان ضامن وام 1 - ١

   بازپرداخت وام بوده است. ي بانک ها در زمینه



 
 

120 

 . ۱۳۲تا  ۱۱۰  صفحات .۱۴۰۰تابستان    .۲۷ شماره .۸ دوره

 

شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

های مؤثر در کیفیت زندگی ساکنان محالت فرودست شهری مورد پژوهی:  تحلیلی بر مؤلفه. سعید ضرغامی،  لطفعلی کوزه گرکالجی و علی رحیمی 
 کرمانشاه آباد شهر ی جعفرآباد و دولتمحله

 میانگین   میانگین 
 ۳۱/۳ های داوطلبانه میزان فعالیت ۲۸/۳
 ۳۵/۳ میزان کمک (مالی و غیره) به همسایگان ۹۸/۲
 ۰۹/۳ ها از شما در صورت نیاز حمایت مالی همسایه ۵۳/۲
 ۲۳/۳ های عمومی مشارکت در فعالیت ۳
 ۵۴/۳ درصد مشارکت در کارهای خیرخواهانه ۰۲/۳
 ۱۸/۳ میانگین محالت  ۸۴/۲

 
 اقتصادی 

 ۹/۱ میزان اشتغال ساکنان در درون محله ۱۵/۱
 ۲۳/۲ گذاری محلی میزان سرمایه ۰۱/۲
 ۶۸/۲ وکارهای تعاونیمیزان کسب  ۲۳/۲
 ۹۹/۱ وکارهای سبز کسب تعداد  ۷۸/۱
 ۷۸/۲ توانایی تامین نیازهای اولیه خانوداه  ۵۶/۲
 ۰۹/۲ های آموزشی خانوداه  توانایی تامین هزینه ۹۲/۱
 ۵۴/۲ های بهداشتی و درمانی خانوداده  توانایی تامین هزینه ۳۷/۲
 ۸۴/۱ استفاده از اعتبارات مالی و بانکی ۳۸/۱
 ۲۶/۲ میانگین محالت  

 ۰۹/۲میانگین کل: 
 محیطی -کالبدی 

 ۱۲/۲ میزان دسترسی به حمل و نقل عمومی  ۳۷/۱
 ۶۳/۲ پاکیزی و تمیزی محیط  ۰۹/۲
 ۳ میزان مصرف منابع (آب و برق و غیره) ۹۱/۲
 ۹۷/۱ کیفیت نور و روشنایی محله ۰۶/۱
 ۴۴/۲ کیفیت شبکه عبور و مرور  ۸۸/۱
 ۰۸/۲ کیفیت سیما و منظر شهری  ۲۱/۱
 ۷۱/۲ میزان دسترسی به فضاهای سبز ۴۵/۲
 ۴۲/۲ میانگین محالت  ۹۷/۱
 ۱۹/۲میانگین کل:  
 ایمنی و امنیت  
 ۹۶/۳ سرقت اموال  ۴
 ۰۲/۲ محافظت در برابر بزهکاری و خشونت  ۸۲/۱
 ۷/۱ محافظت در برابر تجربه حس ناگوار  ۴۳/۱
 ۲۸/۳ رفتارهای بزهکارانه ی  میزان مشاهده ۸۸/۳
 ۱۹/۳ روابط ناهنجار ی مشاهده ۹۵/۲
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 میانگین   میانگین 
 ۲۳/۳ توزیع مواد مخدر ۷۹/۳
 ۹۴/۲ زورگیری  ۱/۳

 ۵۵/۳ تداخل سواره و پیاده  ۸۵/۳
 ۲۶/۳ های ناموسی  مزاحمت ۴۴/۳
 ۳/۳ قاچاق مواد مخدر و اسلحه  ۹۸/۳
 ۰۱/۳ میانگین محالت  ۱۴/۳

 ۰۷/۳میانگین کل: 
 خدماتامکانات و 

 ۸۸/۲ دسترسی به مراکز اموزشی  ۶/۲
 ۸۶/۲ دسترسی به مراکز درمانی  ۱۳/۲
 ۹۸/۲ دسترسی به مراکز تفریحی  ۷۱/۲
 ۳۵/۲ دسترسی به خدمات اساسی در مقیاس محله ۷۴/۱
 ۷۹/۲ قابلیت دسترسی به خدمات شهری  ۲۳/۲
 ۴۷/۲ موجود بودن و دسترسی به حمل و نقل  ۱۱/۲
 ۱۱/۳ تسهیالت فاضالبدسترسی به  ۸۷/۲
 ۷۷/۲ میانگین محالت  ۳۴/۲

 ۵۵/۲میانگین کل:  
 

در   تحلیل شاخص زندگی  ذهنی  بعد  در  موثر  های 
پنج شاخص صورت گرفته است. در شاخص حس  
تعلق در هر دو محله عدم تمایل به ترک محله وجود  
دارد. همچنین رضایت و عالقه مندی در زندگی در  

وجود دارد. اما خوش نام بودن محله را از نظر محله  
ساکنان پایین است. این شاخص گویای آن است که  

باشد.   در هر دو محله حس تعلق متوسط به باال می
های توانمند سازی به ویژه   ازاین رو، توجه به برنامه

در سطح اجتماع محلی به عنوان راهبردی جهانی در  
می ضروری  شهری  فردست  از  نمای  محالت  یکی  د. 

سکونتگاه ویژگی دوری   های  انگیخته  خود  های 
گزینی از جامعه ی شهری است. احساس ارزشمند  
ی   زمینه  در  مهم  فاکتوری  عنوان  به  فرد  در  بودن 
خالقیت و نوآوری و در نهایت پویایی جامعه است.  
اجتماعی   قطبش  عنوان  به  ما  شهرهای  در  آنچه 

خته نمود  های خودانگی  باشد در سکونتگاه مطرح می
پیدا کرده است. به طوری که در محالت هدف در  

گویه میزان تاثیرگذاری در تصمیمات کالن در سطح  
شهر پرسش شنوندگان معتقدند که کمترین میزان  

تصمیم سطح  در  را  گذاری  به   تاثیر  و  دارند  گیری 
دانند. در سایر  نوعی خود را طرد شده از جامعه می

ارز  گویه احساس  به  مربوط  جمله  های  از  شمندی 
توانایی ها و  تحقق خواسته ها براساس استعداد و 

پایین   سطح  در  زندگی،  امکانات  از  بهرمندی 
ها برای زندگی و به   باشد. اما اطمینان از توانایی می

نوعی اعتماد به نفس در ساکنان محالت باالتر از حد  
می به   متوسط  موضوعی  چنین  بنابراین  باشد. 

صورات غلط و شکل گرفته  درستی خط بطالنی بر ت
چنین   ساکنان  توانمندی  عدم  بر  مبنی  جامعه  در 

می سکونتگاه کشیده  ساکنان   های  شود. 
توانمندی   سکونتگاه افراد  انگیخته  خود  های 

سیاست می اثر  بر  که  تصمیمات   باشند  و  ها 
نامناسب در سطح کالن و در مقیاس شهری توسط  
شاخص   در  است.  شده  اتخاذ  شهری  مدیران 
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احساس ایمنی و امنیت دو عامل وجود فضاهای بی  
دفاع در محله و تردد هنگام شب در سطح دو محله  
سبب بیشترین میزان حس ناامنی گردیده است. در  

محال در  امنیت  و  ایمنی  احساس  سطح  ت  نهایت 
که   عواملی  بیشترین  است.  پایین  به  رو  و  متوسط 
سبب این امر شده است اشتغال بعضی از ساکنان  
و  مخدر  مواد  قاچاق  جمله  از  مخرب  مشاغل  به 
دیگر   است. شاخص  محله ی جعفرآباد  در  اسلحه 
سبب  که  مواردی  بیشتر  است.  مندی  رضایت 

ها شده است بحث   نارضایتی ساکنان این سکونتگاه
به شهری    دسترسی  تاسیسات  و  شهری  خدمات 

است. چنین موضوعی به عنوان چالش اساسی در  
باشد. از این نظر چالش   مدیریت شهری مطرح می

می چنین   محسوب  به  امکانات  دادن  که  شود 

های سبب رشد قارچ گونه و گسترش این   سکونتگاه
گردد. ندادن امکانات   اسکان در نواحی پیراشهری می
محر  سبب  شهری  خدمات  از  و  بخشی  شدن  وم 

بلند   تبعات  که  است.  اجتماعی  حقوق  از  جامعه 
مدتی را برای کل جامعه در بر دارد. مسائل همچون  

بیماری  و  از   فقر   ... و  اجتماعی  شکاف  واگیر،  های 
جمله تبعات آن است که در بلند مدت سبب آسیب  

می جامعه  کل  بهزیستی   به  دیگر  شاخص  گردد. 
باشد. رضایت از   می  ها ذهنی ساکنان این سکونتگاه

هایی   خانواده و تلقی فردی موفق بودن از جمله گویه
است که در هر دو محله باالتر از متوسط بوده است. 
متوسط   زندگی  از  رضایت  آباد  دولت  ی  محله  در 
دو  هر  در  تندرستی  و  سالمتی  احساس  در  است. 

 محله پایین از میانگین قرار دارد.

 
 پژوهش   مورد   محالت   در   ی زندگ   ت ی ف ی ک   ی ذهن   بعد   در   موثر   ی ها  شاخص   ی ف ی توص   ل ی تحل   ٣  جدول 

ها  گویه میانگین   میانگین  
 محله دولت آباد حس تعلق محله جعفرآباد

٤٢/٣ ٧٥/٣ میزان عالقه به زندگی در محله    
٢١/٣ بودنرضایت مندی از ساکن این محله    ٥٢/٣  
٥٨/٣ ٧٨/٣ عدم تمایل به ترک محله   
٨٩/٢ ٩٣/٢ میزان خوش نام بودن محله   
٢٧/٣ ٤٩/٣ میانگین محالت    
٣٨/٣ل: میانگین ک   
 احساس ارزشمند بودن 
٠٢/٢ ٣٨/٢ ارزش قائل بودن برای شغلتان توسط جامعه   
٧٩/٢ ٨٣/٢ میزان بهره مندی از امکانات زندگی    
١٢/١ تاثیرگذاری در تصمیات کالن در سطح شهرمیزان    ٤٩/١  
٦٨/٣ ٩٩/٣ اطمینان از توانایی خود برای اداره ی امور زندگی   
٥٣/٢ ها خود  ها با توجه به توانایی رسیدن به استحقاق   ٧٥/٢  

٤٢/٢ ٦٨/٢ میانگین محالت    
٥٥/٢میانگین کل:    

 عدم احساس ایمنی و امنیت 

١١/٣ دهنده در محلهرابطه ی کالمی آزار    ٣ 
٣٣/٣ ٩٣/٢ ترس از وجود فضاهای تاریک در محله    
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ها  گویه میانگین   میانگین  
٢٨/٣ ٠٢/٣ عدم احساس امنیت هنگام تردد در شب    
٨٩/٣ ٣٤/٣ وجود فضاهای بی دفاع در محله   
٠٦/٣ ٩٩/٢ عدم احساس امنیت در پارک ماشین در محله   
٣٣/٣ ٠٥/٣ میانگین محالت    

١٩/٣میانگین کل:   
 رضایت مندی 

٣٣/٢ ٥٤/٢ رضایت کلی از وضعیت مسکن    
٣٩/٢ ٧٧/٢ رضایت کلی از وضعیت تاسیسات   

٥١/٢ ٩٣/٢ رضایت مندی از امکانات و خدمات   
٧٢/٢ ٨٤/٢ رضایت مندی از ایمینی و امنیت    
٦٨/٢ ٧٥/٢ رضایت مندی از محیط زیست    
٥٥/٢ ٧٦/٢ رضایت مندی از خدمات   
٦٩/٢ ٧٦/٢ میانگین محالت    

٧٢/٢میانگین کل:   
 بهزیستی ذهنی 

٠٣/٣ ٢٤/٣ تلقی فردی موفق بودن    
٨٧/٢  ٣ میزان رضایت از زندگی 
٩٥/٢ ٠٥/٣ فردی شاد و سرزنده    
٣١/٢ ٧٨/٢ احساس سالمتی و تندرستی    
٤٦/٣ ٧٩/٣ رضایت از خانواده    

٩٢/٢ ١٧/٣ میانگین محالت    
٠٤/٣میانگین کل:   

 

ها در دو محله مورد  جهت مقایسه وضعیت شاخص
آزمون   از  نمونه   tپژوهش  استفاده  دو  ای مستقل 

شده است. نتایج ازمون گویای آن است که شاخص 
های موثر بر کیفیت زندگی در محالت مورد پژوهش  
اختالف در   دارند. بیشترین  با هم  تفاوت معناداری 

کالبدی   می   –شاخص  مشاهده  به   محیطی  شود 
است که این امر بیانگر    ٠٣٨/٣آن    tطوری که مقدار  

مناسب بودن نسبی محله ی دولت آباد از نظر بافت  
جعفرآباد   ی  محله  به  نسبت  محیطی  و  کالبدی 

که   است  شاخص  دومین  اجتماعی  شاخص  است. 
  ٤٧٦/٢آن    tبیشترین اختالف را باهم دارند. مقدار  

است که این امر به همبستگی اجتماعی و سرمایه  
ی  محله  در  بیشتر  به  دولت  اجتماعی  نسبت  آباد 

محله ی جعفرآباد است. از نظر اقتصادی نیز میان  
دو محله تفاوت وجود دارد. در شاخص عدم احساس  

است    –  ١٥٣/١آن برابر با    tایمنی و امنیت که مقدار  
ساکنان محله ی جعفرآباد نسبت به محله ی دولت  

 آباد احساس عدم امنیت بیشتری دارند. 

 



 
 

124 

 . ۱۳۲تا  ۱۱۰  صفحات .۱۴۰۰تابستان    .۲۷ شماره .۸ دوره

 

شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
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های مؤثر در کیفیت زندگی ساکنان محالت فرودست شهری مورد پژوهی:  تحلیلی بر مؤلفه. سعید ضرغامی،  لطفعلی کوزه گرکالجی و علی رحیمی 
 کرمانشاه آباد شهر ی جعفرآباد و دولتمحله

 ها  تفاوت   ی بررس   جهت   مستقل   ی ا  نمونه   دو   T-Test  آزمون   ٤  جدول 

ترین پایین سطح معناداری  درجه آزادی  tمقداره  Fمقداره    باالترین 
٢٢٠/٠ اجتماعی   ٤٧٦/٢  

٦٣٢ 

٠٣٥/٠  ١٢٠٩٦/٠  ٨٠٠٩٦/٠  

١٦٣/٠ اقتصادی   ٠٦٠/٢  ٠٤٤/٠  ٠٠٩٤٥/٠  ٦٥٣٨٨/٠  

محیطی -کالبدی  ١١٧/٠  ٠٣٨/٣  ٠٠/٠  ١٥٥١٩/٠  ٧٥٤٨١/٠  

٣٦٣/٢ ایمنی و امینت   ٩١٨/٠  ٠٢٨/٠  ٤٢٠٨٢/٠  ٣٣٨١٥/٠  
٠٥٨/٥ امکانات و خدمات  ٧٤١/٠  ٠/ ٠٠٧  ٠٦٣١٥/٠  ٩٠٦٤٨/٠  

٣٨٩/٤ حس تعلق   ٤٢٠/١  ٠٠١/٠  ٩٠٧١/٠  ٥٣٤٠٤/٠  
٢٧٨/٠ احساس ارزشمندی  ٩٩٧/٠  ٠٢٣/٠  ٢٥٦٨٣/٠  ٧٦٦٨٣/٠  

احساس ایمنی و امنیت عدم   ١٨٢/٨  ١٥٣/١ -  ٠/ ٠٠٠  ٧٧٢٦٩/٠  ٢٠٨٠٣/٠  
٩٥٥/٨ رضایت مندی   ١٨٢/٠  ٠٠٦/٠  ٥٤٩٨٥/٠  ٦٥٩٨٥/٠  

١٠٧/٧ بهزیستی ذهنی   ٧٩٧/٠  ٠٢٩/٠  ٣٨٤٨٩/٠  ٨٩٤٢٣/٠  
 

 

های موثر در  سنجش شاخص ٤٫١
های مورد   کیفیت زندگی محله

 پژوهش 
پژوهش بر  های   جهت سنجش تاثیر گذاری شاخص

شده   استفاده  رگرسیون  آزمون  از  زندگی  کیفیت 
است. ازاین رو، الزم است نخست ،همبستگی میان  

سنجیده   شاخص زندکی  کیفیت  و  پژوهش  های 

شود. براین اساس، از همبستگی پیرسون بهره گرفته  
شود. نتایج تحلیل با توجه به جدول شماره پنج   می

همبست میزان  بیشترین  که  است  آن  به  گویای  گی 
  ۵۳۲/۰، بهزیستی ذهنی    ۰/ ۶۸۹ترتیب حس تعلق با  

کالبدی   میزان    ۰/ ۵۸۹محیطی    -،  کمترین  است. 
همبستگی میان امکانات و خدمات و کیفیت زندگی  

 .است

 
 پژوهش   ی رها ی متغ   ان ی م   رسون ی پ   ی همبستگ   5 جدول 

 
 

های موثر در کیفیت  پژوهش حاضر شاخصدر  
زندگی به صورت متغیر مستقل و در مقابل کیفیت  

زندگی به صورت متغیر وابسته در نظر گرفته شده  
است. ازاین رو ، برای نشان دادن شدت تأثیرگذاری  
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استفاده شده   شاخص متغیره  چند  رگرسیون  از  ها 
دهد که میزان   است. نتایج به دست آمده نشان می

شاخصهمب زندگی   ستگی  کیفیت  در  موثر  های 
شده می  ۵۶۶/۰ تعدیل  تعین  ضریب  نشان   باشد. 

کیفیت  می دهد که چه مقدار از متغیر وابسته یعنی  

میزندگی متغیر  ،  توسط  تبیین    های تواند  مستقل 
درصد از متغیر وابسته    ۵۵که در این آزمون  شود.  

اند. در جدول  توسط متغیرهای مستقل تببین شده
 پنج سایر نتایج نشان داده شده است.شماره 

 

 
 ی زندگ   ت ی ف ی ک   بر   موثر   ی ها  شاخص   سنجش   جهت   ون ی رگرس   ج ی نتا   ٦  جدول 

 D.W اشتباه معیار  Rضریب تعیین تعدیل شده  Rضریب تعیین   ضریب همبستگی چندگانه مدل 

١ a ٧٥٢/٠  ٥٦٦/٠  ٥٥٩/٠  ٦١٢٦٥/٠  ٨٩٩/١  

 

بودن   مستقل  رگرسیون،  مفروضات  از  یکی 
می یکدیگر  از  که خطاها  خطاها  در صورتی  باشد. 

بایکدیگر همبستگی داشته باشند. امکان استفاده از  
استقالل   بررسی  منظور  به  ندارد.  وجود  رگرسیون 

دوربین   آزمون  از  یکدیگر  از  واتسون    –خطاها 
است. با توجه به نتایج آزمون مقدار  استفاده شده  
باشد. با توجه به   می۸۸۹/۱واتسون    –آماره دوربین  

فاصله   در  مقدار  دارد، فرض   ۵/۲و    ۵/۱اینکه  قرار 

می پذیرفته  خطاها  بین  بنابراین،   استقالل  شود. 
بر   می همچنین،  کرد.  استفاده  رگرسیون  از  توان 

برای   شده  محاسبه  مقدار  سطح  Fاساس  در   ،
توان بیان داشت که ترکیب   درصد، می۹۵ان  اطمین

خطی متغیرهای مستقل به طور معناداری به تبیین  
پیش قادر   و  زندگی  کیفیت  وابسته  متغیر  بینی 

 است.

 
 ی زندگ   ت ی ف ی ک   بر   موثر   ی رها ی متغ   ون ی رگرس   ی معنادار   ٧  جدول 

 سطح معناداری  F میانگین مربعات درجه آزادی  مجموع مربعات 

٦٢٦/٣٠٤ اثر رگرسیون   ٤٦٣/٣٠ ١٠  ١٦٠/٨١  ٠٠٠/٠  
٨٣٧/٢٣٣ باقیمانده   ٣٧٥/٠ ٦٢٣  - - 

٤٦٤/٥٣٨ کل   ٦٣٣ - - - 
 

در نهایت، بر اساس ضریب استاندارد شده تأثیر  
جدول   نتایج  وابسته،  متغیر  بر  مستقل  متغیرهای 

هفت   ی  می شماره  شاخص نشان  که  های   دهد 
زندگی   کیفیت  بر  معناداری  آماری  تأثیر  پژوهش 

تأثیر   داشته ضریب  نظر  از  همچنین  اند. 
شاخص  شاخص که  گردید  مشخص  پژوهش  های 

تاثیر   ضریب  با  تعلق  بیشترین    ۴۲/۰حس  درصد 
میزان تاثیر در بعد ذهنی کیفیت زندگی محالت مورد 

علق، به  پژوهش داشته است. بعد از شاخص حس ت 
شاخص احساس   ترتیب  ذهنی،  بهزیستی  های 

ارزشمند بودن بر بعد ذهنی کیفیت زندگی ساکنان  
بوده شاخص   موثر  عینی  کیفیت  بعد  در  اند. 

اجتماعی و کالبدی محیطی در متغیر وابسته کیفیت  
بوده موثر  بعد   زندگی  بر  تاثیر  میزان  کمترین  اند. 

رضایت  شاخص  به  مربوط  زندگی  کیفیت  ذهنی 
 درصد است. –  ۰/ ۰۹دی با ضریب تاثیر  من
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 ی زندگ   ت ی ف ی ک   بر   موثر   ی ها   کننده   ن یی تع   شدت   ب ی ضرا   ٨  جدول 

 .T Sig ضریب غیر استاندارد  ضریب استاندارد 

Beta (بتا) Std. Error B 
١٠٨/٠ - عرض از مبدا   ٤٣١/٠  ٩٨٨/٠  ٠٠٠/٠  

١١٦/٠ عدم احساس ایمنی و امنیت   ٠٤١/٠  ١١٤/٠  ٧٩٦/٢  ٠٠٥/٠  
-  ٠٩٩/٠ رضایت مندی   ٠٤٠/٠  ٠٩٤/٠  -  ٣٨٠/٢ -  ٠١٨/٠  

٣٦٥/٠ اجتماعی   ٠٨٧/٠  ٣٠٧/٠  ٥٣٩/٣  ٠٠٠/٠  
٣٣٦/٠ بهزیستی ذهنی   ٠٨٠/٠  ٢٨٨/٠  ٥٨٠/٣  ٠٠٠/٠  

٤٢٥/٠ حس تعلق  ٠٤١/٠  ٤٣٧/٠  ٥٦٩/١٠  ٠٠٠/٠  
- ٢٦٨/٠ احساس ارزشمندی   ٠٨٦/٠  ٢٢٣/٠ -  ٦٠٧/٢ -  ٠٠٩/٠  

٠٤٠/٠ اقتصادی   ٠٩٣/٠  ٠٤٢/٠  ٤٥٢/٠  ٦٥١/٠  
-  ١٣٠/٠ ایمنی و امینت   ٠٧٦/٠  ٠/ ١٠٩  -  ٤٢٧/١ -  ١٥٤/٠  

محیطی -کالبدی   ٢٣٤/٠  ٠٧٤/٠  ٢٥٨/٠  ٥٠٤/٣  ٠٠٠/٠  
-  ١١٦/٠ امکانات و خدمات  ٠٥٩/٠  ٠٩٨/٠  -  ٦٥٩/١  -  ٠٩٨/٠  

 

دار   معنا  به  توجه  شاخصبا  های   نشدن 
اقتصادی، ایمنی و امنیت و امکانات و خدمات که به  
مورد  محالت  زندگی  کیفیت  بر  مستقیم  صورت 

نبوده موثر  دقیق پژوهش  بررسی  جهت  تر   اند، 
ها از تحلیل مسیر استفاده شده است. از   شاخص

می  مالحظه  پژوهش  شاخص  ده  که  میان  شود 
هفت شاخص به صورت مستقیم و سه شاخص به  

رت غیر مستقیم بر کیفیت عینی و ذهنی زندگی  صو
محله  بوده ساکنان  موثر  پژوهش،  مورد  اند.   های 

با   مستقیم  تاثیر  بیشترین  تعلق  حس  شاخص 
بر بعد ذهنی کیفیت زندگی و شاخص    ۰/ ۴۲ضریب  

ایمنی و امنیت بیشترین تاثیر غیر مستقیم با ضریب 
مورد   ۳۷/۰ محالت  در  زندگی  کیفیت  عینی  بر 

دا با  پژوهش  ذهنی  بهزیستی  شاخص  است.  شته 
داشته    ۵۴/۰ضریب   را  کل  تاثیر  میزان  بیشترین 

است. کمترین تاثیر مستقیم شاخص رضایت مندی، 
کالبدی   شاخص  مستقیم  غیر  تاثیر   –کمترین 

 محیطی بر کیفیت زندگی داشته است. 

 
 ی زندگ   ت ی ف ی ک   بر   پژوهش   ی ها  شاخص   کل   و   م ی مستق   ر ی غ   م، ی مستق   ر ی تاث   زان ی م   ٩  جدول 

ها  شاخص  انواع تاثیر  
 کل  غیر مستقیم  مستقیم 

١١٦/٠ عدم احساس ایمنی و امنیت   ٢٦١/٠  ٣٧٧/٠  
-  ٠٩٩/٠ رضایت مندی   ١٩٥/٠  ٠٩٦/٠  

٣٦٥/٠ اجتماعی   ١٣٧/٠  ٠/ ٥٠٢  
٣٣٦/٠ بهزیستی ذهنی   ٠/ ٢٠٥  ٥٤١/٠  

٤٢٥/٠ حس تعلق  - ٤٢٥/٠  

- ٢٦٨/٠ احساس ارزشمندی   ١٧٠/٠  ٤٣٨/٠  
٣٨/٠ - اقتصادی   ٣٨/٠  
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ها  شاخص  انواع تاثیر  
 کل  غیر مستقیم  مستقیم 

٣٧٩/٠ - ایمنی و امینت   ٣٧٩/٠  
محیطی -کالبدی   ٢٣٤/٠  ١٠٥/٠  ٣٣٩/٠  

١٨١/٠ - امکانات و خدمات  ١٨١/٠  
 

تجربی   مدل  پژوهش  نظری  مدل  برازش  جهت 
ترسیم شده است. براساس این مدل متغیر وابسته  
شامل   میانی  وابسته  متغیرهای  و  زندگی  کیفیت 
بودن   ارزشمند  احساس  و  اجتماعی  تعلق،  حس 

باشد. جهت ارزیابی مناسب بودن مدل از آماره  می
𝑅𝑅2    واریانس مقدار  آماره  این  است.  استفاده شده 

می نشان  را  وابسته  متغیرهای   متغیر  که  دهد 
 𝑅𝑅2مستقل توانسته است آن را تبیین کنند. در واقع  

ی   برازنده  اندازه  چه  تا  مدل  که  است  آن  بیانگر 
مقدار   مجموعه چه  هر  بنابراین،  است.  داده  از  ای 

𝑅𝑅2   قوی مدل  باشد،  این   باالتر  در  برعکس.  و  تر 
آماره   𝑅𝑅2پژوهش  = مقدار    55 همچنین  است. 

مدل   𝑒𝑒کمیت خطای  = توجه  می  0/444 با  باشد. 
می مالحظه  شده  بیان  آنچه  به   به  توجه  با  گردد 

رازش مدل تجربی این مدل در سطح متوسط به باال  ب
 قرار دارد 

 

 
 پژوهش   ی رها ی متغ   ان ی م   روابط   ٢  شکل 

 

 نتیجه گیری ٥
با گسترش شهرنشینی در ایران تحت تاثیر نظریات  
مناطق   از  انسانی  نیروی  شدن  آزاد  و  مدرنیسم 
سمت   به  کشاورزی  تخصص  با  عمدتا  و  روستایی 
مشکالت   تدریج  به  کالنشهرها،  و  بزرگ  شهرهای 
ناشی از مهاجرت روستا به شهر پدیدار گشت. نمود  

سکونتگاه شکل  به  شهرها  در  جریانی  های   چنین 

حاشیه در  عمدتا  انگیخته  شکل   خود  شهرها  ی 
سکونتگاه نوع  این  بارز  ویژگی  کیفیت   گرفت.  ها 

کالبدی و از بعد انسانی وجود فقر   –یطی  پایین مح
های اجتماعی و زندگی به   و تسلسل آن، انواع آسیب

دور از شان و منزلت انسانی و به طور کلی کیفیت 
سکونتگاه این  در  پایین  طیف   زندگی  است.  ها 

بحث   تا  انگاشتن  نادیده  از  نظری  رویکردهای 
سکونتگاه این  در  دهه توانمندسازی  طی  های   ها 



 
 

128 

 . ۱۳۲تا  ۱۱۰  صفحات .۱۴۰۰تابستان    .۲۷ شماره .۸ دوره

 

شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

های مؤثر در کیفیت زندگی ساکنان محالت فرودست شهری مورد پژوهی:  تحلیلی بر مؤلفه. سعید ضرغامی،  لطفعلی کوزه گرکالجی و علی رحیمی 
 کرمانشاه آباد شهر ی جعفرآباد و دولتمحله

ها مطرح بوده است.  در ارتباط با این سکونتگاهاخیر  
ها در ایران بیانگر آن   مطالعه وضعیت این سکونتگاه

در حدود   ۱۳۹۵است که براساس سرشماری سال  
یا   و  رسمی  غیر  اسکان  در  نفر  میلیون  بیست 

می بافت زندگی  فرسوده  چنین   های  روند  کنند. 
  جریانی سبب مشکالتی و تبعات بلند مدتی در آینده 

نه چندان دور برای کل جامعه ی ایران خواهد شد.  
وضعیت   که  است  برآن  پژوهش  این  رو،  این  از 

کیفیت  سکونتگاه دیدگاه  از  خودانگیخته،  های 
چنین   دارد.  قرار  ارزیابی  و  سنجش  مورد  زندگی 

هایی کمک کننده به وضعیت این محالت   پژوهش
فرصت و  قوت  و  ضعف  لحاظ  برنامه از  ریزی   های 

این رو پژوهش حاضر، برخالف تحقیقات   از  است. 
در   زندگی  کیفیت  به  زمینه،  این  در  گرفته  صورت 

های موثر بر   های خود انگیخته و شاخص سکونتگاه
آن پرداخته است. تفاوت عمده این پژوهش با سایر  

های جامع و کامل ابعاد   تحقیقات توجه به شاخص
این   سنجش  و  زندگی  کیفیت  ذهنی  و  عینی 

 های خودانگیخته است.   ها در سکونتگاه شاخص

با نتایج تحقیقات پیشین    ،پژوهشهای این    یافته
جمله همکاران(از  و  رضویان  وبخت  ن  )،١٣٩٧؛ 
همکاران(  سبحانی محمدباقر )،  ١٣٩٣و 
یغفوری  )،١٣٩٠(قاليباف علی  )،  ١٣٩٠(حسین  دکتر 
). و غیره همسویی دارد و آن را تایید ١٣٩٥(شماعی 

وی دیگر، جنبه جدید بودن موضوع می نماید. از س
به بررسی کیفیت زندگی در اسکان غیر رسمی با دو  
در   آن  انعکاس  که  متفاوت  مذهبی  و  قومی  ویژگی 
دیدگاه ساکنان کامال متفاوت بوده است. از این رو، 

دهد که کیفیت زندگی چه   نتایج پژوهش نشان می
در بعد عینی و چه در بعد ذهنی در سطح دو محله  

های موثر در   باشد. افزون بر آن شاخص ت میمتفاو
ها متفاوت است. این   کیفیت زندگی این سکونتگاه 

پتانسیل از نظر  در وضعیت   محالت  اجتماعی  های 
می که  طوری  به  دارند.  قرار  بیان   مطلوبی  توان 

داشت از نظر میزان مشارکت و اعتماد میان ساکنان  
محله این  اما  دارند.  قرار  مطلوبی  وضعیت  ها،  در 

آسیب برای  کالبدی  و   بستر  اجتماعی  های 

های کجرو و ایجاد پایگاه   گیری خرده فرهنگ شکل
ها از بعد   بزهکارن اجتماعی شده است. سایر چالش

کالبدی اقتصادی،  ابعاد  در  زندگی  کیفیت    - عینی 
محالت   این  است.  خدمات  و  امکانات  و  محیطی 
و  ضوابط  رعایت  عدم  همچون  مشکالتی  با  عمدتا 

شدید مقرا کمبود  شهرسازی،  متعارف  و  رسمی  رت 
اشتغال   جمعیتی،  و  کالبدی  سریع  رشد  خدمات، 

ای و تاسیساتی و  غالب غیر رسمی، ناپایداری سازه
ناپایداری درآمد روبه رو هستند. با وجود مشکالت  
از لحاظ   این محالت  این زمینه، ساکنان  فراروان در 

رند.  مباحث روانشناختی در وضعیت مطلوبی قرار دا
های   ها در شاخص به طوری که وضعیت این محله

در   بودن  ارزشمند  احساس  و  تعلق  حس  همچون 
های بعد   وضعیت مطلوبی نسبت به سایر شاخص

ذهنی برخوردار هستند. به طور کلی وضعیت محله  
آباد به لحاظ بافت اجتماعی و  ی جعفرآباد و دولت

یکسان   حدودی  تا  آن  ی  دهنده  تشکیل  نیروهای 
اشند. به طوری که در هر دو محله ساکنان آن  ب می

اند که از روستاهای اطراف   مهاجران روستایی بوده
کرده مهاجرت  آنجا  وضعیت   به  بررسی  در  اند. 

شاخص لحاظ  از  تفکیک  به  کیفیت   محالت  های 
محله   ساکنان  وضعیت  که  گردید  مشخص  زندگی 

شرایط   دولت در  جعفرآباد  به  نسبت  آباد 
دا مطلوب قرار  میان  تری  در  که  طوری  به  رند. 
کالبدی   شاخص شاخص  پژوهش  مورد   – های 

هایی   محیطی و شاخص اجتماعی به عنوان شاخص
توجهی   قابل  اختالف  محله  دو  در سطح  که  بودند 
داشتند. بررسی وضعیت این دو شاخص بیانگر وضع  
مطلوبتر محله ی دولت آباد بوده است. در نهایت با 

موثر بر کیفیت زندگی  های   بررسی تفصیلی شاخص
در سطح دو محله مشخص گردید که هفت شاخص 

بوده موثر  زندگی  کیفیت  بر  مستقیم  طور  اند.   به 
های اقتصادی، ایمنی و امنیت و امکانات و   شاخص

زندگی   کیفیت  بر  مستقیم  غیر  صورت  به  خدمات 
اند.  شاخص اقتصادی به عنوان شاخصی   موثر بوده

م را بر کیفیت زندگی  که بیشترین تاثیر غیر مستقی
شاخص   است.  داشته  پژوهش  مورد  محالت  در 

اند که  بهزیستی ذهنی و اجتماعی دو شاخص بوده
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بیشترین تاثیر مستقیم و غیر مستقیم را بر کیفیت 
داشته به   زندگی  اقتصادی  که شاخص  آنجا  از  اند. 

و   غیرمستقیم  تاثیر  بیشترین  که  شاخصی  عنوان 
ص که بیشترین  شاخص ذهنی و اجتماعی دو شاخ

تاثیر مستقیم و غیر مستقیم را بر کیفیت زندگی در  
محالت مورد پژوهش داشته اند. از این رو، با ساخت 

ی  ساکنان محالت فرودست شهر  برای    های دارایی
و به تبع آن افزایش کیفیت    توان به کاهش فقر می

در پایان الزم    . در این مناطق دست پیدا کرد  زندگی
به   توجه  با  راهکارهای  است  پژوهش  های  یافته 

 متناسب با ان ارائه گردد.

های جمعی برای  حمایت از ظرفیت سازمان •
 ؛های مالی موجود حفظ و استفاده از دارای

جمعی • دانش  از    مثال  برای  ٬حمایت 
 ایجاد  ٬خانه  ساخت  ٬مالی  مدریت  ،چگونگی

مشاغلارتق  و  های   سازمان  تقویت  و  ٬ای 
 ؛ مشارکت و اجتماعی

خانو • سرمایهتشویق  به  در  ارها  گذاری 
اساس  دارایی بر  خویش  کالبدی  های 
های  های خانوادگی خویش و دارایی دارایی

 ؛ اجتماع محلی

های محلی قوی تر و با قدرت  ایجاد سازمان •
 ؛ نمایندگی بیشتر

 ؛ تحول در روابط میان اجتماع محلی و دولت •

تبادالت اجتماعی میان اجتماعات مختلف به  •
 ؛صورت مستمر 

 ؛ تر ی مسکن با کیفیت کاهش هزینه •

وسیله • عنوان  به  اعتبارات  از    ای  استفاده 
 ؛تر برای تامین مسکن باکیفیت تر و ایمن

 های محدود.  حداکثر استفاده از سرمایه •
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