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کیفیت زندگی از منظر  تحلیلی بر رابطه میان شاخص های عینی و ذهنی 
کالبدی در بافت قدیمی شهر ارومیه کیفیت و امنیت 

رحیم هاشم پور1 - استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( قزوین
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( قزوین امین محمودی آذر- 

سید فواد مومن مرعشی- عضو هیئت علمی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی علم و فن ارومیه
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چکیده:
کیفیت زندگی شهری و ارتقای رضایتمندی شهروندان از محیط زندگی خود توجه بسیاری از  در دهه های اخیر موضوع 
گزارش  گزارشی با نام  که سازمان ملل متحد هر ساله  کرده است؛ تا آنجا  محققان و سازمان های جهانی را به خود جلب 
کیفیت  زندگی موجود مورد مقایسه قرار می دهد.  انسانی منتشر می کند و در آن شهرهای مختلف جهان را از نظر سطح 
که توجه  کالبدی است  کیفیت و امنیت  که یکی از مهمترین معیارهای آن  کیفیت  زندگی دارای معیارهای مختلفی است 
کاهش مشکالت فراوانی از قبیل زوال نشاط و شادابی و سرزندگی، عدم احساس آرامش از حضور در فضا و ...  به آن موجب 
کالبدی در سکونتگاه هاست.  کیفیت و امنیت  کیفیت زندگی شهری با توجه به معیار  می شود. هدف این تحقیق ارزیابی 
کالبدی از دو وجه عینی و ذهنی در بافت قدیمی شهر ارومیه به عنوان نمونه موردی،  کیفیت و امنیت  بر این اساس معیار 
مورد سنجش و بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق در این مقاله از نوع پیمایشی _ تحلیلی بوده و در آن از ابزار پرسشنامه، 
مدل  تحلیل سلسله مراتبی)AHP( و تکنیک های فازی، رگرسیون خطی و ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل 
کی از آن است که رضایت از دسترسی به خدمات، اثر مثبت و معناداری  داده های کمی و کیفی استفاده شده  است. نتایج حا
کیفیت و امنیت  کنان از متغیرهای معیار  کیفیت زندگی ذهنی وارد می کند و افزایش رضایتمندی سا را به لحاظ آماری بر 
که  گوشزد می کند  کیفیت زندگی ذهنی می شود. این یافته ها به برنامه ریزان شهری  کالبدی، سبب افزایش رضایتمندی از 

کیفیت زندگی شهروندان دارد.  کالبدی نقش بسزایی در افزایش رضایتمندی از  عوامل 

کالبدی، بافت قدیمی شهر  کیفیت و امنیت  کیفیت زندگی،  شاخص های ذهنی، شاخص های عینی،  کلیدی:  گــان  واژ
ارومیه.

تاریخ دریافت: 1393/09/08
تاریخ پذیرش: 1394/04/15
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1.  مقدمه
مفاهیم مرتبط با کیفیت زندگی، دوره های تاریخی بسیاری را پشت 
گرفته  سر نهاده و تغییرات مختلفی در طول زمان در مورد آن شکل 
به  مربوط  مباحث  علمی،  مختلف  رشته های  از  محققانی  است. 
قرار داده انــد.  کنون مورد مطالعه  تا از دهه 1930  را  زندگی  کیفیت 
شهری  زندگی  کیفیت  زمینه  در  اولیه  تالش های  و  تحقیقات  اما 
ایــن تحقیقات  آغــاز شــده  اســت. براساس  از دانــش پــژوهــان غربی 
برتر  کیفیت زندگی، رسیدن به یک زندگی  کلی،  و در یک دیدگاه 
آسایش،  و  امنیت  جسمی،  روحــی،  سالمتی  داشتن  با  که  اســت 
قبول  قابل  مالی  وضعیت  و  اطــراف  محیط  با  شایسته  ارتباطات 
توجه  بدین ترتیب   .)Farouh & et al, 2013: 87( می شود  حاصل 
کالبدی و روانی در  به شاخص  های اجتماعی، فرهنگی، محیطی، 
دو وجه عینی)کمی( و ذهنی)کیفی( در روند برنامه ریزی به منظور 
کیفیت زندگی شهری ضروری  است. به عبارت دیگر عالوه  ارتقای 
بر اندازه گیری شاخص ها به صورت مشخص و عینی، باید ذهنیت 
گیرد  و نوع نگاه شهروندان به این شاخص ها نیز مورد توجه قرار 

.)Kokabi, & et al, 2005: 6(
زندگی  کیفیت  بهبود  در  مؤثر  کالبدی  معیارهای  مهمترین  از 
نیاز  کالبدی سکونتگاه ها" است.  شهری، معیار "کیفیت و امنیت 
به سرپناه امن از جمله ضروری ترین نیازهای انسانی است. امنیت 
کالبدی، در واقع حفاظت از مسکن در برابر خطرات طبیعی است 
که موجب ضرر رساندن به مسکن و در واقع عدم امنیت آن می شود  
کیفی مسکن  )Bezi & Javaheri,2010: 185-222(. شاخص های 
کمیته  که توسط  نیز تسهیالت عمده مسکن محسوب می شوند 
کالنشهرهای جهان به  کیفیت در  بحران جمعیت برای سنجش 
ایمنی و شرایط مناسب زیستی  بر سالمت،  کار برده شده است و 
متأسفانه   .)AgaSafari & et al,2010: 75( دارنــد  فــراوانــی  تأثیر 
در  کلی  کاماًل  صــورت  به  کالبدی  امنیت  و  کیفیت  معیار  کنون  تا
گرفته  کالبدی طرح های باالدست شهری مورد بررسی قرار  بخش 
معیار  این  مصداقی  و  نظری  زمینه های  در  خاصی  برنامه ریزی  و 
که  تاریخی  و  قدیمی  بافت های  بین  ایــن  در  نشده است.  انجام 
دلیل  بــه  مــی شــونــد،  محسوب  شهرها  شکل گیری  اولــیــه  هسته 
هویت باالی مکانی برنامه ریزی و طرح ریزی به منظور حفاظت از 
آنها اهمیت بی شماری نسبت به سایر بافت ها دارند. حال معیار 
و  بیشتر شاخص های مسکن سالم  که  کالبدی  کیفیت  و  امنیت 
سکونت پذیری محالت مسکونی را در بر می گیرد، نقش پر رنگ  تری 
بافت های  زندگی در  کیفیت  از  کنان  ارتقای رضایتمندی سا را در 
قدیمی نسبت به سایر معیارها دارد. در مجموع با توجه به مسائل 
کیفیت زندگی در  مطرح شده، هدف اصلی این پژوهش »سنجش 
کیفیت و  گرفتن استانداردهای معیار  بافت های قدیمی با در نظر 

کالبدی است«. امنیت 

2.  فرضیه تحقیق
از  منطقی  شکلی  بــه  کــه  دانسته اند  پیشگویی  نوعی  را  فرضیه 
 Barati & et( گرفته و مورد آزمون قرار می گیرد مسئله تحقیق نشأت 
al,2012: 48(. با توجه به هدف تحقیق، مقاله به دنبال اثبات این 

کالبدی  کیفیت و امنیت  که »به نظر می رسد ارتقای  فرضیه است 
در بافت قدیمی شهر ارومیه می تواند رضایتمندی شهروندان را به 

همراه داشته باشد«.
  

3.  مفاهیم و مبانی نظری
اخیر مورد  مطالعه کیفیت زندگي در نواحي شهري در سال هاي 
گون از جمله  گونا محققان رشته هاي  توجه گسترده بوده است. 
اقتصاد، روانشناسي، علوم  شهرسازی، جغرافیا، جامعه شناسي، 
سیاسي، بازاریابي و مدیریت در این عرصه مشارکت داشته اند. اما 
این مطالعات از جنبه هاي متعددي مانند مقیاس مطالعه، ابعاد 
مورد استفاده و روش هاي سنجش کیفیت زندگي متفاوتند. به این 
گوني براي مطالعه کیفیت زندگي در نواحي  ترتیب که روش هاي گونا
کنون چارچوب  اســت. با این وجــود، تا شهري به کار گرفته شده 
جامعي براي مطالعه کیفیت زندگي به صورت یکپارچه و کل گرایانه و 
متکي بر شاخص هاي فیزیکي، مکاني و اجتماعي ارائه نشده است 
)Kampb et al,2003: 5(. بدین منظور این بخش برآنست تا با توجه 
که دستیابی به  به هدف و فرضیه مطرح شده، به بررسی مفاهیمی 

شاخص های برتر و نتایج بهینه را میسر می سازند، بپردازد. 

کیفیت زندگی شهری   4.  شاخص های عینی و ذهنی 
منظور  بــه  شهری  زنــدگــی  مفید  شاخص های  و  معیارها  تــدویــن 
در  شهروندان  واقعی  نیازهای  و  انتظارات  اولویت ها،  مدل سازی 
هر مقیاس مطالعه ضروری است )Kokabi,2005: 8(. اما به دلیل 
کیفیت زندگی شهری، یافتن   ماهیت چند رشته ای و چند بعدی 
کیفیت  ادبــیــات  در  مشترک  شاخص های  و  ویژگی ها  مجموعه 
کاری غیر ممکن است. البته به اعتقاد برخی از محققان،  زندگی، 
بلکه  نیست،  مهم  بسیار  زندگی  کیفیت  بررسی  مورد  ابعاد  تعداد 
که هر مدل  آنچه اهمیت بیشتری دارد، توجه به این مطلب است 
پیشنهادی برای سنجش کیفیت زندگی، باید بتواند نیاز به داشتن 
یک چارچوب چند بعدی را تشخیص دهد و به اینکه چه چیزهایی 
و  کند  توجه  زندگی شان مهم است  کیفیت  تعیین  در  برای مردم 
کل، نماینده  کنار سایر ابعاد در  شاخص های اساسی هر بعد را در 
 Rabbani & Kianpour,( بداند  زندگی  کیفیت  از  کاملی  مفهوم 
کیفیت زندگی مفهومی است وابسته به  75 :2006(. به عبارت دیگر 
که افراد آن را از روش های مختلف عینی و ذهنی  مفاهیمی دیگر 
گرفته از دو منبع اصلی است: نفس  کیفیت زندگی بر  درک می کنند. 
که ارزش وجودی آن خوانده می شود و دیگری ارزش قابل  موضوع 

 .)Alexander,1970: 13( اندازه گیری است
کیفیت عیني زندگي با استفاده از شاخص هاي عیني که مرتبط با 
واقعیات قابل مشاهده و ملموس زندگي هستند، اندازه گیري مي 
کم جمعیت، نرخ  شود. این شاخص ها از داده هاي ثانویه مانند ترا
جرم، میزان تحصیالت، خصوصیات خانوار و … حاصل مي شوند 
کیفیت نمي تواند تنها از طریق  .واقعیت خیلي مهم این است که 
شرایط عیني تعیین شود، بلکه در نظر گرفتن بهزیستي ذهني افراد 
نیز داراي اهمیت است. فوتوان سیک اظهار مي کند که شاخص هاي 
عیني به تنهایي نمي توانند کیفیت واقعي زندگي را نمایش دهند، 
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زیرا این شاخص ها داراي پایایي باال، اما قابلیت اطمینان پایین در 
 .)Foo Tuan Seik,2000: 34( ارزیابي بهزیستي انساني اند

ذهنی  کیفیت  اســت.  آن  ذهنی  جنبه  زندگی  کیفیت  دیگر  وجــه 
کل  یک  عنوان  به  و  زندگی  از  افــراد  کلی  رضایت  حسب  بر  زندگی 
کلی از زندگی معمواًل با  اندازه گیری می شود. در این روش رضایت 
استفاده از پاسخ شهودی یا منطقی اندازه گیری می شود. لی اظهار 
می کند که کیفیت باید ذهنی باشد و مناسب ترین شیوه برای کشف 
همچنین  وی  آنهاست.  از  مردم  ک  ادرا پرسیدن  زندگی،  کیفیت 
و  برنامه ریزی  اهــداف  بــرای  ذهنی  شاخص های  که  است  معتقد 
زیرا  اســت،  ارجــح  ذهنی  شاخص های  به  نسبت  سیاست گذاری 
و  برنامه ریزان  بــرای  را  ارزشمندی  بــازخــوردهــای  شاخص ها  ایــن 
سیاست گذاران فراهم می کنند. با وجود این، شاخص های ذهنی 

.)Lee,2008:1208( کمتر و قابلیت اطمینان بیشتری دارند پایایی 
ــان مـــي تـــوان گــفــت کــه در زمــیــنــه شــاخــص ســـازي کیفیت  ــای در پ
زندگي شهري ضمن توجه به شرایط و خصوصیات عیني زندگي 
شهروندان مانند کیفیت مسکن، کیفیت حمل ونقل و غیره، نوع 
بینش و ذهنیت خاص آنان به این مفهوم نیز باید در نظر گرفته 
شود. بنابراین الزام در زمینه تدوین معیارهاي کیفیت زندگي بر” 
کیفیت زندگي شهري" استوار  توجه توأمان به بعد ذهني و عیني 
است )Mahmoudinezhad & Sadeghi, 2008: 94( و استفاده  از  هر 
دو  پاسخ دستیابي به سنجه هاي دقیق تر کیفیت ذهني زندگي را 

تسهیل مي کند.

کالبدی کیفیت و امنیت  5.  شاخص 
کیفیت  ارتقای  همواره  کالبدی،  شاخص های  مطالعه  منظور  به 
کتورهای  فا امنیت در محالت مسکونی جزو مهمترین  و  کن  مسا
کیفی،  شاخص های  کنانند.  سا رضایتمندی  افزایش  بر  تأثیرگذار 
دیدی درونی به مسائل مختلف مسکن دارند و توجه شاخص های 
تأثیرگذار  عوامل  از  سکونتگاه هاست.  از  ج  خــار محیط  به  امنیتی 
کیفیت معابر عبوری، دسترسی  امنیتی می توان به  شاخص های 
به معابر اصلی و فشردگی بافت؛ و از عوامل تأثیرگذار شاخص های 
کیفی می توان به به عمر واحد مسکونی، مصالح ساختمانی مورد 

کرد. این شاخص ها به دلیل  استفاده در واحد مسکونی و... اشاره 
کلی نمی توان آنها را از  که بر هم دارند، به طور  تأثیرگذاری زیادی 
کرد و در مطالعات مختلف متغیرهای آنها در قالب یک  هم تفکیک 
شاخص مورد تجزیه  و تحلیل قرار می گیرند. در جدول شماره1 با 
توجه به منابع مختلف بررسی شده، مهمترین متغیرهای امنیت و 
کیفیت زندگی در بافت های مختلف  که در ارتقای  کالبدی  کیفیت 
شهری مؤثرند و پایه و اساس تجزیه و تحلیل های این پژوهش اند، 

بیان شده اند.

6.  پیشینه تحقیق
صورت  شهری  زندگی  کیفیت  زمینه  در  زیــادی  تحقیقات  کنون  تا
که از بعد ذهنی یا عینی و یا هر تلفیقی از هر دو بعد، این  گرفته است 
مقوله را مورد بررسی قرار داده انــد. در این بخش برخی مطالعات 

گرفته است، مرور می شود. که در این زمینه صورت  تجربی 
- زینال و همکارانش)2012( در مقاله ای با عنوان " بررسی وضعیت 
به  مالزی"  در  شهری  فقیرنشین  مناطق  زندگی  کیفیت  و  مسکن 
مردم  سکونت  وضعیت  و  شهری  زندگی  کیفیت  ارتــبــاط  ارزیــابــی 
که ارتباطی  کی از آن بود  پرداخته است. نتایج به دست آمده حا
کیفیت زندگی وجود  تنگاتنگ بین فقر، وضعیت سکونت مردم و 
دارد و در مناطق فقیرنشین شهری سطح پایین معیارهای سکونت 
کشور مالزی است  کیفیت زندگی در  کاهش  مطلوب عامل مهم در 

 .)Zainal & et al ,2012: 62(
"نقاط قوت  - مك کریا و همکاران ) 2006 ( در پژوهشي با عنوان 
شهري  ارتــبــاط بین شاخص هاي عیني و ذهني کیفیت زندگي 
رویکردي تــازه و بدیع را در چگونگي سنجش کیفیت  چیست؟" 
برای اتصال بین شاخص هاي  زندگي شهري در ادبیات مربوطه  
 .)McCrea & et al,2006 : 84( تدوین نمودند )GIS( عیني و ذهني
که  مهمترین نتایج به دست آمده از این تحقیق نشانگر آن است 
کیفیت زندگی، مفهومی چند بعدی است و ارتباط مستقیمی بین 
کوئیزلند  کیفیت زندگی شهری در شهر  شاخص های عینی و ذهنی 
استرالیا وجود دارد. بنابراین سنجش کیفیت زندگي شهري تنها با 
استفاده، یکي از دو دسته شاخص هاي عیني و ذهني نمي تواند 

کالبدی کیفیت و امنیت  جدول )1( _ متغیرهای عینی و ذهنی معیار 
منابعمتغیرهای ذهنیمتغیرهای عینیمعیار

امــنــیــت  و  کــیــفــیــت 
کالبدی 

- دسترسی به تأسیسات زیربتایی
- دسترسی به امکانات مسکن

- قدمت واحد مسکونی
- مصالح ساختمانی مورد استفاده

- کیفیت بناها
- وضعیت مالکیت

- نمای واحد مسکونی
کیفیت ساخت براساس رعایت قوانین ساختمان  -

- میزان دسترسی به معابر اصلی
کیفیت معابر اصلی  -

- دسترسی به تجهیزات شهری معابر اصلی
- میزان فشردگی بافت

- رضایت از دسترسی به تأسیسات 
زیربنایی

امکانات  به  از دسترسی  - رضایت 
مسکن

پـــایـــداری  از  آرامـــــش  احـــســـاس   -
واحدهای مسکونی 

نوع مالکیت  از  آرامــش  - احساس 
مسکن

کنان از امنیت  - اطمینان خاطر سا
کالبدی موجود در محدوده

،)Jacobs,1965( 
،)Giannias,1998(

،)Bratt,2002(
،)Royuelaetal,2003(
،)Boelhouwer,2002(

)Ulenginetal,2001: 2241-
2251(

،)Das,2007(
.)Westaway,2006:175–189 (
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تصویري روشــن و منطبق بر واقعیت را بــراي برنامه ریزان شهري 
ترسیم کند و نادیده گرفتن هر یك از این دو دسته مي تواند انحرافات 

.)Ebid: 85( بزرگي را در برنامه ریزي ها به وجود بیاورد
نظر  از  را  زندگی  کیفیت  شاخص ها،  زمینه  در  کلته  و  جاجرمی   -
کاووس با محوریت شاخص های خدماتی  گنبد  شهروندان در شهر 
)خدمات شهری( مورد بررسی قرار داده انــد. نتایج این تحقیقات 
نشان می دهد که دسترسی به امکانات و خدمات شهری در مناطق 
کاووس در وضعیت نسبتًا خوبی است و وجود  گنبد  مختلف شهر 
عدالت در توزیع خدمات را در تمام نواحی شهر یکی از ویژگی های 

.)Jajarmi & Kalkateh,2005: 16( آن معرفی می کند
- حریرچی و همکارانش در مقاله ای با عنوان "چگونگی وضعیت 
رابــطــه بین  پـــردیـــس"  زنــدگــی شــهــرونــدان شــهــر جــدیــد  کیفیت 
کیفیت زندگی را مورد بحث قرار می دهد.  سرمایه داری اجتماعی و 
نتایج این تحقیق نشان از وجود تفاوت معنادار در نظرات بین زنان 
معنادار  رابطه  داشتن  دارد.  زندگی  کیفیت  خصوص  در  مــردان  و 
کیفیت  مثبت بین دو متغیر میزان رضایت مندی از محله و میزان 
که  است  نکته  این  بیانگر  پردیس  جدید  شهر  شهروندان  زندگی 
کبفبت زندگی شهروندان شهر  رضایت مندی از محل سکونت با 

.)Harirchi & et al, 2006: 42( جدید پردیس ارتباط دارد
در مجموع نکته مشترک موضوع در تمامی این مطالعات آن است 
داشته  زندگی  کیفیت  موضوع  به  نسبت  کلی  دیــدی  همگی  که 
مطالعه  مــورد  مجموعه  یک  در  را  زندگی  کیفیت  ابعاد  تمامی  و 
زندگی  کیفیت  شاخص های  تمامی  به  خــرد  نگاه  و  داده انـــد  قــرار 
تک تک  که  است  آن  پژوهش  این  ویژگی  مهمترین  نداشته اند. 
کیفیت زندگی را مورد بحث قرار داده و به  شاخص ها و متغیرهای 

نقد می کشد.

7.  روش شناسی
روش تحقیق در این مقاله پیمایشی _ توصیفی می باشد و اساس 
کیفیت و امنیت  تحقیق بر پایه مقایسه متغیر های عینی و ذهنی 
گرفته  است. به منظور بررسی تطبیقی  کالبدی در محدوده شکل 
آمــاری  جامعه  از  نمونه  انتخاب  کیفی،  و  کمی  متغیرهای  بین 
فرمول  از  استفاده  با  دلیل  همین  به  می رسید.  نظر  به  ضــروری 
به  خانوار  خانواری، 222  و 321  هــزار  دو  آمــاری  جامعه  از  کوکران1 
کافی در مورد  عنوان نمونه انتخاب شدند. به دلیل وجود اطالعات 
قطعه بندی بافت قدیمی از روش نمونه گیری سیستماتیک برای 

انتخاب نمونه ها استفاده شد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها و شروع فرآیند مطالعه، ابتدا با استفاده 
به  از تحلیل سلسله مراتبی میزان درجه اهمیت متغیرها نسبت 
هم محاسبه می شود. سپس به منظور ارزیابی متغیرهای عینی، 
برداشت های میدانی انجام شده و سپس زمینه های مختلف هر 
منظور  به  می شوند.  اولویت بندی  کارشناسان  وسیله  به  متغیر 
گرفته شده  کیفی( بهره  ترکیب متغیرها از توابع فازی مثلثی)کمی و 
و درجه عضویت هر زمینه از هر متغیر به دست می آید. در نهایت 
زمینه های  عضویت  درجــه  در  متغیرها  اهمیت  ضرایب  اعمال  با 
نمونه گیری  مسکونی  واحدهای  از  یک  هر  نهایی  امتیاز  مختلف، 

شده به دست می آید.
لیکرت  قالب  در  پرسشنامه ای  نیز  ذهنی  متغیرهای  ارزیابی  برای 
کنان از شاخص های عینی مورد  تهیه شد و میزان رضایتمندی سا
بررسی قرار گرفت و به منظور اعتبارسنجی پرسشنامه از روش ضریب 
کرونباخ استفاده شده است. سپس با اعمال ضرایب اهمیت  آلفای 
متغیرها در نتایج حاصل از پرسشنامه امتیاز نهایی شاخص های 

تصویر )1 (_ مدل مفهومی تحقیق 
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ذهنی نیز برای هر واحد مسکونی به دست می آید.
در پایان با استفاده از رگرسیون خطی و ضریب همبستگی پیرسون، 
کیفیت و امنیت  میزان ارتباط بین متغیرهای عینی ذهنی معیار 
صــورت  بــه  را  تحلیل  رونـــد  زیــر  نــمــودار  مــی گــردد.  تعیین  کالبدی 
 ARCGIS که نرم افزارهای گفتنی است  شماتیک نمایش می دهد. 
و SPSS و Expert Choice برای انجام تحلیل ها مورد استفاده قرار 

گرفته اند.

8.  معرفی محدوده
شهر  اولیه   هسته   ارومــیــه،  شهر   4 منطقه  در  واقــع  قدیمی  بافت 
ارومیه را تشکیل می دهد. این بافت از شرق به میدان والیت فقیه 
میدان  به  غرب  از  منتظری،  و  مطهری  خیابان های  از  قسمتی  و 
به  شمال  از  کاشانی،  و  امینی  خیابان های  از  قسمتی  و  انقالب 
کری منتهی می شود. بافت  خیابان  مدنی و از جنوب به خیابان  با
ارومیه محسوب  بافت فرسوده شهر  از  به عنوان قسمتی  قدیمی 
شده و در حدود 124 هکتار مساحت دارد. از مهمترین مکان های 
این محدوده می توان به خیابان های امام، عطایی و خیام اشاره 
 Urmia Guidhall,( کرد؛ بازار اصلی ارومیه نیز در این بافت قرار دارد

.)2011
پیشینه  این محدوده به دوره قاجار بر می گردد و در زمان رضاشاه 
خیابان کشی  بولدوزری،  شهرسازی  به  موسوم  طرح های  ورود  با 
صلیبی در مرکز شهر به وجود آمده و باعث ایجاد خیابان های اولیه و 

انقطاع بازار قدیمی در شهر ارومیه شد.

9.  یافته های تحقیق
9.1.  یافته های توصیفی تحقیق

مورد  مــحــدوده  در  متغیرها  وضعیت  شناخت  بــرای  قسمت  ایــن 
مطالعه تنظیم شده و نتایج این بخش به صورت درصد فراوانی 
ــاس داده هـــای جــمــع آوری شــده از  و میانگین آمــده اســت. بــر اس
درصد   52.9 می باشد،  خــانــوار   222 حــدود  که  آمــاری  نمونه  کل 
پرسش شوندگان مرد و 47.1 درصد پرسش شوندگان زن بودند. از 
میان 69.81 درصد شیعه، 16.21 درصد سنی، 8.1 درصد مسیحی 
و بقیه معتقد به سایر ادیان الهی بودند. از نظر میزان تحصیالت 
17.56 درصد بیسواد، 70.27 درصد دارای تحصیالت مدرسه ای و 
زیردیپلم و 12.17 درصد دارای تحصیالت دیپلم و باالتر می باشند.

واحــدهــای  از  میدانی  بــرداشــت هــای  از  حاصل  نتایج  همچنین 
مسکونی نمونه برداری شده بر اساس متغیرهای مورد بررسی بدین 

صورت می باشد:
زیربنایی  تأسیسات  به  مجهز  مسکونی  واحدهای  از  درصد   89 -

گاز و تلفن( می باشند.    کامل )آب، برق، 
امکانات  بــه  کامل  دسترسی  مسکونی  واحــدهــای  درصـــد   22  -
گرمایشی و  مسکن )حداقل اتاق، آشپزخانه، حمام و سیستم های 

سرمایشی( دارند.
زیر 20 سال و  - 23.8 درصد واحدهای مسکونی قدمت ساخت 

76.2 درصد باالی 20 سال ساخت می باشند.
- 33.75 درصد واحدهای مسکونی دارای مصالح ساختمانی بتن 

تصویر  )2( _ موقعیت جغرافیایی بافت قدیمی در شهر ارومیه

ی 
دگ

ت زن
فی

 کی
نی

ذه
ی و 

عین
ی 

ها
ص 

اخ
ن ش

میا
طه 

 راب
ی بر

لیل
تح

یه
وم

ر ار
شه

ی 
یم

قد
ت 

باف
در 

ی 
بد

کال
ت 

منی
 و ا

ت
فی

 کی
ظر

 من
از



38
1393 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره دوازدهم

که مرغوبیت بیشتری نسبت به سایر مصالح  و تیرآهن _ بتن دارند 
دارند. 

فاقد  مطالعه  مــورد  مسکونی  واحــدهــای  نماهای  درصــد   5.85 -
نماسازی و سایرین دارای نماهای مختلفی هستند.

- 94 درصد واحدهای نمونه گیری شده مالکیت شخصی دارند و 
بقیه استیجاری، تعاونی و نامشخص هستند.

که قدمت  - با توجه به مقررات ملی ساختمان، در ساختمان هایی 
نشده  است.  رعایت  قوانین  می رسد،   1379 سال  از  قبل  به  آنها 
بدین ترتیب تنها 44 واحد مسکونی قوانین و مقررات ساختمانی 
کل واحدهای مسکونی را  که حدود 20 درصد از  کرده اند  را رعایت 

شامل می شود.
 200 بــاالی  عرصه  دارای  مسکونی  واحــدهــای  از  درصــد   24.77 -
قبول  مــورد  شــهــرســازی  و  راه  وزارت  قوانین  نظر  از  کــه  می باشد 

می باشد.
مناسب،  کف پوش  شاخص  سه  اســاس  بر  اصلی  معابر  کیفیت   -
جداسازی مناسب سواره و پیاده و عرض متناسب با ترافیک عبوری 
به وسیله توزیع چک لیست در بین متخصصان مورد ارزیابی قرار 
کیفی معابر  ارزیابی  آمــده،  به دست  نتایج  اساس  بر  گرفته است. 

کل، وضعیت متوسطی را داراست. اصلی در 
کیفیت  بر اساس  - دسترسی به تجهیزات شهری در معابر اصلی 
نیز  ــاز  ب فضاهای  وجـــود  و  مناسب  مبلمان  مناسب،  نــوررســانــی 
ارزیابی  مــورد  متخصصان  بین  در  لیست  چک  توزیع  وسیله  به 
کثر خیابان های اصلی شرایط متوسط  قرارگرفت. با توجه به نتایج، ا

و متوسط به پایین را در این زمینه دارا هستند.
به  آنها  فراوانی  و  زمینه های مختلف متغیرها  در جدول شماره 5 

کامل بیان شده  است. طور 

10.  یافته های توصیفی تحلیل
10.1.  تعیین ضریب اهمیت متغیرها

باید  ابتدا  اشــاره شده در مدل مفهومی تحقیق،  به روند  با توجه 
ضرایب اهمیت هر کدام از متغیرهای معیار کیفیت و امنیت کالبدی 
محاسبه شوند. بدین منظور، از مدل تحلیل سلسله  مراتبی بهره 
 )Saaty,1980: 120( گرفته  شده  است. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
که  است  معیاره  چند  تصمیم گیری  ــای  روش ه از  پرکاربرد  روشــی 
موفق به پذیرش گسترده ای در سطوح دانشگاهی و غیردانشگاهی 

شده  است. 
به منظور انجام فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 10 پرسشنامه در میان 
کارشناسان توزیع شد و میانگین حسابی مقایسه ها برای تحلیل 
را  گردید. تصویر شماره 3 نمودار تحلیل سلسله مراتبی  محاسبه 

نمایش می دهد.
و  شــاخــص هــا  تعیین  و  مــراتــبــی  سلسله  ــت  درخـ تشکیل  از  بعد 
زیــرشــاخــص هــا در  و  زوجـــی شــاخــص هــا  زیــرشــاخــص هــا، مقایسه 
گروه های خود صورت می گیرد. جدول شماره 2 ُنه مقیاس توماس 
گرفته می شود را  از آنها بهره  که برای انجام مقایسه ها  ال ساعتی 
نمایش می دهد. )در این جدول نمادهای i و j نشانگر شاخص هایی 

که دو به دو باهم مقایسه می شوند(. هستند 
و  متغیرها  اهمیت  ضریب  گرفته،  صــورت  مقایسات  به  توجه  با 

شاخه های مختلف آنها به شکل جدول 3 ارائه می گردد.
که ارزش متغیرهای معیار  با توجه به جدول باال مشاهده می شود 
کیفیت و امنیت کالبدی با هم یکسان نبوده و دارای ضریب اهمیت 
متفاوتی می باشند. بر این اساس متغیرهای امنیت کالبدی موجود 
در محدوده و پایداری واحدهای مسکونی بیشترین درجه اهمیت 

را در بین سایرین دارا می باشند.

تصویر  )3 (_ نمودار درختی تحلیل سلسله  مراتبی 
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11.  ارزیابی کیفیت زندگی عینی
منظور  به  باید  قبلی  بخش های  در  شــده  اشــاره  رونــد  به  توجه  با 
ترکیب داده هــا، داده هــا بی مقیاس شوند. بدین منظور از تحلیل 
فازی استفاده شده است. در بین توابع فازی، تابع عضویت مثلثی 
یکی از توابع عضویت ساده و پرکاربرد در تحلیل فازی است. برای 
محاسبه تابع عضویت هر متغیر زبانی الزم است یک مقدار حداقل، 
کثر  و یک مقدار محتمل برای آن تخمین زده  شود  یک مقدار حدا
)Forghani & et al,2007: 112(. برای مثال جدول شماره 4 خواص 

و وزن دهی زبانی مثلثی را نمایش می دهد.
اولویت بندی  بــرای  پرسشنامه  تنظیم  از  پس  ما  پژوهش  این  در 
حالت  ضعیف ترین  و  مطلوب ترین  متغیر ها،  مختلف  زمینه های 
کرده و سپس  ممکن را در میان حاالت مختلف هر متغیر مشخص 
تا  به عنوان درجه عضویت می پذیریم  را  فازی  متحمل ترین عدد 
بتوان با ترکیب این مقدار و ضریب اهمیت حاصل از تحلیل سلسله 
گفتنی  مراتبی به امتیاز نهایی در هر واحد مسکونی دست یابیم. 
است برای بی مقیاس سازی فواصل مرتبط با متغیر دسترسی به 

استفاده  زیر  فــازی  بی مقیاس سازی  معکوس  تابع  از  اصلی  معابر 
می شود و با بهره گیری از نرم افزار ArcGIS درجه عضویت هر یک از 

واحدهای نمونه گیری شده، محاسبه می گردد.

رابطه )1( _ تابع بی مقیاس سازی فازی

کمترین مقدار،   a ،عامل دسترسی X ،تابع فازی F)X( در این رابطه
b بیشترین مقدار قابل قبول برای عامل دسترسی و X∆ اختالف 

بین این دو مقدار )a و b( می باشد. 
امنیت  و  کیفیت  معیار  متغیر  هر  مختلف  زمینه های   5 جــدول 
کالبدی را نمایش می دهد. در این جدول فراوانی و درجه عضویت 

زمینه ها نمایش داده شده است.

کمیتی توماس ال ساعتی جدول )2( _ مقیاس ُنه 

توضیحوضعیت مقایسهارزش ترجیحی

گزینه یا شاخص i نسبت به j اهمیت برابر دارند و یا ارجحتی نسبت به هم ندارند.اهمیت برابر1
گزینه یا شاخص i نسبت به j کمی مهم تر است.نسبتاً مهم تر3
گزینه یا شاخص i نسبت به j مهم تر است.مهم تر5
گزینه یا شاخص i دارای ارجحیت خیلی بیشتری از j است.خیلی مهم تر7
گزینه یا شاخص i از j مهم تر و قابل مقایسه با j نیست.کاماًل مهم9

ارزش های میانی بین ارزش های ترجیحی را نشان می دهد.حالت های بینابینی2 و 4 و 6 و 8

)Tofigh,1993: 40( :منبع
جدول )3( _ ضریب اهمیت متغیرها و زیرمتغیر ها

ضریب اهمیت زیر زیرمتغیرهاضریب اهمیت متغیرهامتغیرها
ضریب اهمیت نهاییمتغیر ها

دسترسی به تأسیسات 
0.126--0.126زیربنایی

دسترسی به امکانات 
0.079--0.079مسکن

پایداری واحدهای 
0.345مسکونی

0.2200.076کیفیت بنا

0.0430.015نمای واحد مسکونی

0.1290.0445کیفیت ساخت

0.2200.076قدمت واحد مسکونی

0.3880.134مصالح ساختمانی

0.048--0.048مالکیت مسکن

کالبدی موجود در  امنیت 
0.402محدوده

دسترسی به تجهیزات 
0.1250.051شهری در معابر اصلی

0.2500.100دسترسی به معابر اصلی

0.1250.051کیفیت معابر اصلی

0.5000.200فشردگی بافت
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جدول )4( _ مثالی از وزن دهی به متغیرهای زبانی فازی

وزن های عددیمتغیرهای زبانی

)0.25 و 0 و 0(خیلی کم

)0.5 و 0.25 و 0(کم

)0.75 و 0.5 و 0.25(متوسط

)1 و 0.75 و 0.5(زیاد

)1 و 1 و 0.75(خیلی زیاد

منبع: )فرقانی و دیگران، 1387 : 112(

جدول )5( _ زمینه های مختلف متغیرها و درجات عضویت آنها

درجه عضویت درصد فراوانیفراوانیزمینهمتغیر

دسترسی به تأسیسات 
زیربنایی

مجهز بودن به تمامی 
891%198تأسیسات زیربنایی

مجهز بودن به حداقل سه 
90.666%20مورد از تأسیسات زیربنایی 

مجهز بودن به نیمی از 
10.333%2تأسیسات زیربنایی

مجهز بودن به حداقل یکی 
0.50%1از تأسیسات زیربنایی

0.50%1فقدان تأسیسات زیربنایی

دسترسی به امکانات 
مسکن

دسترسی به تمامی از 
221%50امکانات مسکن

مجهز بودن به حداقل سه 
720.666%160مورد از امکانات مسکن 

مجهز بودن به نیمی از 
30.333%6امکانات مسکن

مجهز بودن به حداقل یکی 
1.50%3از امکانات مسکن

1.50%3فقدان امکانات مسکن

قدمت واحد مسکونی

15.251%033-10 سال
90.75%1020-20سال 
190.5%2043-30سال
360.25 %3080-40سال

20.750%46باالی 40 سال

مصالح ساختمانی

2.251%5بتن و تیرآهن
31.51%70بتن  

2.750.666%6آجر و آهن
40.50.333%90چوب و آجر

20.750%46خشت و چوب
گل 2.250%5خشت و 

کیفیت بنا

84.251%187قابل قبول
2.250.5%5مرمتی

13.50%30تخریبی

وضعیت مالکیت مسکن

941%210شخصی 
1.50.666%3تعاونی

1.50.333%3استیجاری
30%6نامشخص
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همچنین نقشه شماره 1 درجات عضویت متغیر دسترسی به معابر 
اصلی را در نقاط مختلف بافت قدیمی نمایش می دهد.

در مرحله بعد به منظور حصول امتیاز نهایی در هر واحد مسکونی 
باید مقادیر ضرایب اهمیت و درجات عضویت با هم ترکیب شوند 

که این عمل با استفاده از تابع زیر شکل می گیرد:

 
رابطه شماره )2( _ تابع ترکیب ضرایب اهمیت و درجات عضویت

کسب شده برای هر واحد  در این تابع)P)X نشانگر امتیازات نهایی 
ضرایب  Wiنشانگر  اســت،  عینی  شاخص های  لحاظ  از  مسکونی 
شاخص  نــوع  هر  بــرای  عضویات  درجــات   D و  شاخص ها  اهمیت 
باال  نشانگر  می شویم،  نزدیک   1 به  چه  هر  تابع  این  در  می باشد. 
مطالعه  مورد  محدوده  در  کالبدی  امنیت  و  کیفیت  میزان  بودن 
این مقادیر  بیشترین  انجام شده،  تحلیل های  به  توجه  با  است. 
کمترین مقدار نیز برابر 0.117 می باشد. میانگین این  برابر 0.943 و 
که این میزان از سطح متوسط باالتر  مقادیر نیز برابر 0.655 است 

می باشد.

کیفیت  زندگی ذهنی 12. ارزیابی 
کنان از شاخص های عینی، ابتدا  به منظور بررسی رضایتمندی سا
واحدهای  کنان  سا توسط  لیکرتی  طیف  شده  توزیع  پرسشنامه 
ویژگی  تعدادی  باید  آزمــون خوب  پاسخ داده شد. یک  مسکونی 
سئواالت  پایایی  ویژگی ها  ایــن  از  یکی  که  باشد  داشته  مطلوب 
پرسشنامه می باشد. پایایی یک وسیله اندازه گیری است که به طور 
عمده به دقت نتایج حاصل از یک پرسشنامه اشاره می کند. برای 
کار از نرم افزار SPSS استفاده شده است و ضریب به دست آمده  این 
از بررسی پنج سئوال مربوط به میزان رضایتمندی از شاخص های 
عینی برابر 0.719 می باشد و چون این ضریب بزرگتر از 0.7 می باشد، 
قبولی  قابل  پایایی  از  پرسشنامه  ســئــواالت  کــرد  اظهار  مــی تــوان 

برخوردارند.
کنار هم، به منظور  کیفی در  کمی و  ــای  با توجه به وجــود داده ه
امــتــیــازدهــی  روش  از  پرسشنامه  کیفی  گــویــه هــای  کــمــی ســازی 
از  مقیاس،  پنج  قالب  در  پاسخ ها  شــد.  اســتــفــاده  لیکرت  طیف 
جــمــع آوری  بسیارکم،  1=رضایتمندی  تــا  کامل  5=رضایتمندی 
شدند. میانگین امتیاز متغیرهای ذهنی در جدول 6 نمایش داده 

شده است.
کنان  که میزان رضایتمندی سا گفت  با توجه به جدول 6 می توان 

فشردگی بافت)مساحت 
عرصه(

151%25032 به باال)مترمربع(
101%20023-250)مترمربع(
230.75%15054-200)مترمربع(
280.5%10062-150)مترمربع(
200.25%5043-100)مترمربع(
40%08-50)مترمربع(

نمای واحد مسکونی

251%56سنگ تزیینی
کاری شده 130.8%28آجر نما

120.6%25سیمان رنگی
260.4%58سیمان سفید
کار 190.2%42آجر پشت 

50%13کاهگل و فاقدنماسازی

کیفیت معابر اصلی

81%1بسیار مطلوب
240.75%3مطلوب 
440.5%5متوسط

160.25%2نسبتًا نامطلوب
80%1غیر قابل قبول

دسترسی به تجهیزات 
شهری در معابر اصلی

01%0بسیار مطلوب
240.75%3مطلوب 
440.5%5متوسط

160.25%2نسبتًا نامطلوب
160%2غیر قابل قبول

کیفیت ساخت بر اساس 
مقررات

تاریخ ساخت بعد از سال 
137944%201

تاریخ ساخت قبل از سال 
1379178%800
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از متغیر های مالکیت مسکن، دسترسی به تأسیسات زیربنایی و 
اما  و مناسب می باشد،  قبول  قابل  امکانات مسکن  به  دسترسی 
رضایتمندی از شاخص های پایداری واحدهای مسکونی و امنیت 
گفتنی  می باشد.  متوسط  سطح  در  محدوده  در  موجود  کالبدی 
کالبدی موجود در  که اهمیت متغیر های پایداری و امنیت  است 
محدوده با توجه به ضرایب اهمیت آ نها بیشتر از سایر متغیرهاست.
ذهنی  زندگی  کیفیت  نهایی  امتیاز  محاسبه  برای  بعد  مرحله  در 
مقادیر  و  مراتبی  سلسله   تحلیل  از  حاصل  اهمیت  ضرایب  باید 
طیفی حاصل از پرسشنامه را در هم ضرب  کنیم. امتیازات نهایی 
مــی رویــم  بــه سمت 5  هــر چــه  کــه  تــا 5می باشند   1 بین  ــدادی  اعــ
براساس  مــی رود.  باالتر  عینی  شاخص های  از  رضایتمندی  میزان 
برابر  امتیاز  پایین ترین  و   4.522 برابر  امتیاز  باالترین  محاسبات، 
که  با 1.569 می باشد. همچنین میانگین امتیازات 3.5 می باشد 
کنان را نشان می دهد. جدول  سطح متوسط میزان رضایتمندی سا
شماره 7 مقایسه امتیازات نهایی به دست آمده از متغیرهای عینی 

و ذهنی در قالب طیف لیکرت را نمایش می دهد.

13.  آزمون فرضیه
کیفیت زندگی در بافت های  در راستای هدف پژوهش » سنجش 
امنیت  و  کیفیت  معیار  استانداردهای  گرفتن  نظر  در  با  قدیمی 
ارتقای  به نظر می رسد   « این فرضیه مطرح شد:   » کالبدی است 
می تواند  ارومیه  شهر  قدیمی  بافت  در  کالبدی  امنیت  و  کیفیت 
رضایتمندی شهروندان را به همراه داشته باشد«. به منظور تأیید 
صحت فرضیه از روش رگرسیون خطی و تعیین ضریب همبستگی 
اصلی  هــدف  خطی،  رگرسیون  در  اســت.  شــده  استفاده  پیرسون 
ایجاد رابطه ریاضی بین متغیرهاست، به طوری که بتوان با استفاده 
کمیت یک متغیر مجهول را با استفاده از متغیر معلوم تعیین  از آن 
کرد )Bayazidi & etal,2008: 110(. در این سنجش مقادیر ترکیبی 
کالبدی به عنوان متغیر مستقل و مقادیر  کیفیت  شاخص امنیت و 
کیفیت زندگی شهری به  کنان به سطح  ترکیبی حاصل از پاسخ سا
عنوان متغیر وابسته معرفی شدند. نتایج حاصل از این بررسی در 

جدول 8 نمایش داده شده است.
امنیت  مستقل  متغیر  کــه  اســت  آن  از  کی  حا آزمـــون  ایــن  نتایج 

نقشه )1( _ میزان دسترسی به معابر اصلی
جدول )6( _ نمودار و امتیاز طیفی میزان ارزیابی متغیرهای ذهنی

امتیازنمودار امتیاز )امتیاز از 1 تا 5(شاخص ها

4.82رضایت از دسترسی به تأسیسات زیربنایی

3.84رضایت از دسترسی به امکانات مسکن

4.84احساس آرامش از میزان مالکیت مسکن

3.19احساس آرامش از پایداری واحد مسکونی

کالبدی محدوده 3.12اطمینان خاطر از امنیت 
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تأثیر  کنان  سا شهری  زندگی  کیفیت  ارتقای  بر  کالبدی  کیفیت  و 
مثبت و معناداری دارد. این رابطه با درجه معناداری 0.000 و سطح 
اطمینان 99 درصد تأیید شد و روش رگرسیون و همچنین روش 
را  وابسته  متغیر  در  تغییرات  توانسته  پیرسون  همبستگی  ضریب 
توضیح دهد. با توجه به ضریب همبستگی پیرسون 0.984 و ضریب 
گفت این ارتباط بسیار  تعیین 0.969 باالی به دست آمده، می توان 
کیفیت  که حدود 97 درصد واریانس متغیر  قوی است به طوری 

کالبدی می باشد.  کیفیت  زندگی شهری وابسته به امنیت و 
کرد  بدین ترتیب با توجه به نتایج به دست آمده می توان استنباط 
کاماًل صحیح می باشد و با باال رفتن میزان  که فرضیه مطرح شده 
کیفیت  ارومــیــه،  شهر  قدیمی  بافت  در  کالبدی  امنیت  و  کیفیت 

کنان بافت قدیمی نیز افزایش یافته است. زندگی شهری سا
 با توجه به ضرایب استخراج شده از روش رگرسیون خطی می توان 
کالبدی با کیفیت زندگی شهری را  رابطه بین معیار امنیت و کیفیت 

کرد: به شکل معادله زیر تعریف 

زندگی  کیفیت  ــبــدی(3.024=  ــال ک کیفیت  و  )امنیت   +  2.478
شهری در محدوده مرکزی شهر ارومیه

14.  نتیجه گیری
برنامه ریزان  توجه  مــورد  همواره  زندگی  کیفیت  ارتقای  به  تمایل 
کیفیت زندگی موضوعی میان رشته ای باشد،  که  بوده و تا زمانی 
کیفیت  اســت.  مختلف  عوامل  به  وابسته  آن  بهبود  شیوه های 
زندگی هم بر اساس رویکردهای ذهنی و هم بر اساس رویکردهای 
کیفی ارزیابی می شود. در  کمی و  عینی و با استفاده از داده هــای 
که یکی  کالبدی سکونتگاه ها  کیفیت و امنیت  این پژوهش معیار 

مورد  اســت،  شهری  کیفیت زندگی  کالبدی  مباحث  مهمترین  از 
گرفت. بدین منظور 12 متغیر عینی و پنج متغیر ذهنی  بررسی قرار 
معیار یاد شده در بافت قدیمی شهر ارومیه ارزیابی شدند. ارزیابی 
کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامه و تحلیل های آماری  ذهنی 
کیفیت زندگی با  مرتبط صورت پذیرفت و ارزیابی متغیرهای عینی 
بهره گیری از روش های مختلف برنامه ریزی و تصمیم گیری محاسبه 
شد. نتایج حاصل از محاسبات به دست آمده را می توان در چند 

مورد به صورت خالصه بیان نمود:
در  موجود  کالبدی  امنیت  بررسی،  مــورد  متغیرهای  میان  در   _1
تأسیسات  به  دسترسی  و  مسکونی  واحدهای  پایداری  محدوده، 
کیفیت زندگی  زیربنایی اولویت و اهمیت باالتری به منظور ارتقای 

شهری دارند.
کنان از نوع مالکیت  2_ در میان متغیرهای ذهنی، رضایتمندی سا
مسکن و دسترسی به تأسیسات زیربنایی بیشتر از سایر متغیرها 
و  مسکن  مالکیت  لحاظ  از  محدوده  می دهد  نشان  که  می باشد 

دسترسی به خدمات زیربنایی شرایط مناسبی را داراست.
3_ مقایسه امتیازات نهایی متغیرهای ذهنی و عینی نشان می دهد 
که تقریبًا امتیازات در بازه ای مشابه بوده و نزدیک به هم می باشند.  
و  کیفیت  ارومــیــه  شهر  قدیمی  بافت  در  که  داد  نشان  مطالعات 
کیفیت  از  رضایت  تأثیر  تحت  معناداری  شکل  به  کالبدی  امنیت 
زندگی عینی قرار دارد و راهکارهایی از قبیل بهبود و تقویت میزان 
کیفیت  ارتقای  بــرای  زمینه سازی  مسکونی،  واحدهای  پایداری 
کالبدی محدوده، بسترسازی مناسب به منظور مشارکت در زمینه 
منظور  به  ســازی  زمینه  و  مسکن  امکانات  و  زیرساخت ها  ارتقای 
عنوان  به  می توانند  محدوده  در  مصوب  مقررات  و  قوانین  رعایت 
کالبدی  کیفیت و امنیت   پیشنهادهایی مفید و مؤثر برای ارتقای 

جدول )7( _ مقایسه امتیازات نهایی به دست آمده از متغیرهای عینی و ذهنی

کیفیت زندگی ذهنی کالبدی در ارتقای  کیفیت و امنیت  جدول )8( _  بررسی میزان تأثیر معیار 

سطح معناداری
ضرایب غیر استاندارد

متغیر مستقل
Std.ErrorB

کالبدی0.0000.0363.024 کیفیت  امنیت و 

             r2 = 0.969                                                        Pearson Correlation’s = 0.984                                            2.478= ضریب ثابت       
کنان محدوده  کیفیت زندگی شهری سا  متغیر وابسته: 
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