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 Today, the growth of urban populations and the numerous problems 
of cities have made it vital to pay attention to the quality of life and 
the needs of citizens. The livability approach by identifying the 
factors affecting the instability of urban development is a good 
solution for improving quality of life of citizens and existing 
conditions. In this regard, the purpose of this study was to investigate 
the situation of urban livability from the viewpoint of citizens in the 
eight metropolitan areas of Kermanshah. The primary research tool 
was a questionnaire that was used to determine its validity and 
reliability by experts and Cronbach's alpha. SPSS software version 21 
and Excel and statistical tests were used to analyze the data. Due to 
the fact that the research variables followed the normal distribution, 
parametric statistical tests were used to analyze the data. In fact, the 
status of the three dimensions of livability (socio-cultural, economic, 
environmental) was determined using a single-sample t-test. From 
the point of view of Kermanshahi citizens, the living conditions of all 
areas except District 4 was below average and unfavorable. The 
general livability rate in the eight regions of Kermanshah was in the 
order mentioned: region four> region seven> region-five> region 
one> region six> region two> region eight> region three. 
Examination of the three dimensions of livability showed that the 
socio-cultural dimension was better than other dimensions, but the 
economic and environmental dimensions were lower than average 
and had an unfavorable status. 
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به ک   ی شهر  ت یرشد جمع،  امروزه  و    یزندگ  ت یفیو مشکالت متعدد شهرها، توجه 
زیستاتیحرا  شهروندان    یها زاین رویکرد  است.  کرده  عوامل  ی  شناسایی  با  پذیری 

زندگی   کیفیت  بهبود  برای  مناسبی  راهکار  شهری،  توسعه  ناپایداری  بر  مؤثر 
می موجود  شرایط  بهبود  و  راستا  شهروندان  این  در  حاضر،  باشد.  پژوهش  هدف 

زیست وضعیت  هشتبررسی  مناطق  در  شهروندان  دیدگاه  از  شهری  گانه پذیری 
ککالن پژوهش،  شهر  اولیه  ابزار  است.  تعیین  مینامه  پرسشرمانشاه  برای  که  باشد 

به شد.  گرفته  بهره  کرونباخ  آلفای  و  خبرگان  نظر  از  آن،  پایایی  و    منظورروایی 
نرم داده   لیتحلوهیتجز از  آزمون  Excelو    21نسخه    SPSSافزار  ها  آماری  و  های 

کردند  از توزیع نرمال، پیروی می  . با توجه به اینکه متغیرهای تحقیقدیاستفاده گرد
آزمون  تجزیه از  برای  پارامتریک  آماری  داده های  واقع وتحلیل  در  شد.  استفاده  ها 

با زیستی(  فرهنگی، اقتصادی، محیط-)اجتماعی   یریپذستیزگانه  ابعاد سه  تیوضع
از   کرمانشاهی،   .گردید  تعیین  یانمونهتک   T  آزموناستفاده  شهروندان  دیدگاه  از 

زیست و  وضعیت  متوسط  حد  از  پایینتر  چهار،  منطقه  از  غیر  مناطق  تمام  پذیری 
است بوده  زیست.  نامطلوب  هشت میزان  مناطق  در  کلی  به  پذیری  کرمانشاه  گانه 

هفت  <چهار منطقه  :ترتیب پنج  <منطقه  یک  <منطقه   <شش منطقه  <منطقه 
پذیری گانه زیستبررسی ابعاد سه است. بوده  سه منطقه <منطقه هشت <دو منطقه

ابعاد فرهنگی نسبت به ابعاد، وضعیت بهتری را دارد اما    -نشان داد که بُعد اجتماعی
 تر از حد متوسط و دارای وضعیت نامطلوبی بودند.زیستی، پاییناقتصادی و محیط 
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 مقدمه 
مناطق مختلف جهان،  به   شهرها  زندگی در  و  کار  برای  مکانی  مبدل  را    ی ن ی شهرنش عنوان  زندگی  برتر  به شیوه 

بیشتر از نصف جمعیت جهان، ساکن شهرها شدند. اگرچه تحت تأثیر صنعتی    2007طوری که تا سال  ؛ به [ 1] اند  کرده 
یافته متمرکز بود، از  در کشورهای توسعه   1950آمریکای شمالی، فرایند شهرنشینی شتابان تا قبل از سال  شدن اروپا و  

توسعه شتاب  یافته، ُکند و در مقابل در کشورهای درحال اواسط قرن بیستم نرخ شهرنشینی در اغلب کشورهای توسعه 
رهای در حال توسعه، ساکن مناطق شهری  درصد جمعیت کشو   60بیش از    2030بینی شده است در سال  گرفت. پیش 

  ی ها در سال   یی روستا   ت ی روند کاهش جمع بود و  درصد    75  شهری   ت ی جمع   2018در سال    ز ی ن   ران ی در ا .  [ 2]   گردند 
  خواهند بود   ن ی شهرنش   ، ران ی ا   ت ی درصد جمع   86حدود    2050در سال  ها  بینی . براساس پیش افت ی ادامه خواهد    ز ی ن   ی آت 
  ده کر   ی ات ی شهروندان را ح   ی ازها ی و ن   ی زندگ   ت ی ف ی و مشکالت متعدد شهرها، توجه به ک   ی شهر   ت ی رشد جمع .  [ 4  ;3] 
و هشداری   است  بوده آفرین همراه  محیطی بحران مشـکالت اجتمـاعی، اقتصـادی، کالبدی و زیست که با چنان ؛ آن [ 5] 

و    ی مسائل بهداشت   ، ی ط ی مح   ی هـا مشکالتی دیگر همچون انواع آلودگی   ، . در ایـن میـان باشد می بر ناپایداری شـهرها  
  ی شهر   الت ی ترافیـک، تسه   ، ی ع ی کاهش منابع طب ،  [ 7  ;6] ی  تعامل و مشارکت اجتماع عدم   ، ی کار ی ب   ، ی ناامن   ، ی سالمت 

توز  و  شهر   ع ی نامناسب  خدمات  محالت   ی فرسودگ   ، ی نامتعادل  زوال  نابرابر   ت ی محروم ،  [ 8]   و    -ی اجتماع   ی ها ی و 
داده  شدت کاهش  را به   1پذیری و به تبعیت از آن، زیست مسـائل و مشـکالت روانـی و غیـره، کیفیـت زندگی    ، ی اقتصاد 
 . [ 9] است  
معنا   ی ر ی پذ ست ی ز  کل   ی اصل   ی در  مفهوم    ، خود   ی و  قابل   ی اب ی دست به  م   ؛ است   ی زندگ   ت ی به  واقع  گفت    توان ی در 

پاک،    ی ونقل، ارتباطات، آب و بهداشت، غذا، هوا حمل   ، ها رساخت ی آنها به ز   ی دسترس   زان ی به م   ، ساکنان   ی زندگ   ت ی ف ی ک 
  ی دار ی از پا   ی ا رمجموعه ی ز   ی، ر ی پذ ست ی ز .  [ 10]   دارد   ی ها بستگ سبز و پارک   ی کننده و فضا ی مسکن مناسب، شغل راض 

  رنده ی و دربرگ   گذارد ی م   ر ی مردم تأث   ی زندگ   ی و روان   ی اقتصاد   ی اجتماع   ، ی ک ی ز ی بر ابعاد ف   م ی طور مستق که به   [ 11] است  
  د ی کار و بازد   ، ی زندگ   ی مطلوب، مناسب و جذاب برا  ی است که آن را به مکان  ط ی مح  ی اکتساب  ی ها ی ژگ ی از و  ی ا مجموعه 

دارند   ل ی که مردم تما  ی مکان . [ 13] ست ا  ز ی ن  دار ی شهر پا  ک ی   ر، ی پذ ست ی شهر ز  ن ی بنابرا  ؛ [ 12]  کند ی م  ل ی همه مردم تبد 
مفهوم داللت دارد که مردم حق دارند در    ن ی بر ا   ی ر ی پذ ست ی ز .  [ 14] کنند    ی در آن زندگ   نده ی در حال حاضر و در آ 

  ی ر پذی . زیست [ 15]   دهند  ش ی را افزا   ی زندگ  ت ی ف ی ها، ک از فرصت   ی ع ی وس   ف ی به ط   ی کنند که با دسترس   ی زندگ  ی مناطق 
  ، که در آن شود  شهری نسبت داده می   ستم ی به س   ، ی شهر   ی دار ی پا ی از راهکارهای مهم مطرح شده در زمینه  ک ی عنوان  به 

  ز این رو ا ؛  [ 16] د  باش قرار گرفته  توجه  شهروندان مورد  همه    نی و روا   ی کالبد   ، ی اقتصاد   ، ی فرهنگ   ی، سالمت اجتماع 
گسترش    ی شهر   دار ی پا   به توسعه   ل ی و ن   ی ز ی ر و برنامه   ی گذار است ی س   برای راهنما    ک ی عنوان  به   کرد ی رو   ن ی ا   ی ر ی کارگ ه ب 
پذیری و نقش آن  در این میان، بسیاری از مطالعات شهری بر دیدگاه جامع و چندجانبه تئوری زیست   . [ 8]  است  افته ی 

شهرها تأکید  های توسعه پایدار شهری و مقابله با معضالت موجود عنوان یک راهنمای مناسب برای تدوین استراتژی به 
 گردد. اند که به تعدادی از آنها اشاره می داشته 

 پیشینه تحقیق 
پاکستان    درآباد ی در شهر ح   ی ر ی پذ ست ی از ز   ن ی ساکن   ت ی عوامل مؤثر بر رضا  2019در سال   [ 17] و همکاران    2گ ی با 

داد آنها    ج ی نتا ند.  د کر   ی بررس   را  به  دستر متغیرهای    ن ی ب   که   نشان  مذهبی   سی  در  اماکن  سرو ،  بودن    س ی دسترس 
نگهدار   ی آور جمع  زم پارک   به   ی دسترس   ، ی عموم   ی ها پارک   ی زباله،  و  درمان   ی دسترس   ، ی باز   ی ها ن ی ها  مراکز    ، ی به 

 
1 Livability 
2 Baig 
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احساس رضایت در  و    ی شغل   ی ها تلفن( و فرصت ،  گاز ،  برق   ، )آب ی  مدارس، در دسترس بودن خدمات رفاه با  مجاورت  
 دارد.   وجود   ی دار ی رابطه معن شهروندان،  

یری در شهر بانکوک در کشور تایلند، تحقیقی را  پذ سازی مفهوم زیست نیز برای بومی   [ 18] و همکاران    1ون آلدرت   
به    ی دسترس   ، آب   ت ی ف ی هوا، ک   ت ی ف ی سبز، ک   ی فضا   ت، ی جرم و جنا براساس نتایج این تحقیق،    انجام دادند.   2019در سال  

فاضالب،    ک، ی درآمد، آموزش، سالمت، تراف   ، ی شغل   ت ی امن   ، ی پسماند، تعامل اجتماع   ت ی ر ی به مدارس، مد   ی معابد، دسترس 
های  ترین مؤلفه های محلی، مهم زیرساخت مسکن و    مت ی ق   ، ی ونقل عموم حمل   ، ها و اماکن ورزشی دسترسی به تفرجگاه 

 باشد. شهر بانکوک می در    ی ر ی پذ ست ی ز مؤثر در میزان  
  ن، ی در چ  ی شهر  ست ی ز ط ی مح  ی دار ی پا  زان ی م   ی ف ی ک   ی اب ی ارز برای  2019در سال  [ 19] و همکاران  2شائو همچنین 

  29( و  ی پسماند و کنترل آلودگ   ت ی ر ی آب، مد   ت ی ر ی مد   ، ی انرژ   ت ی ر ی ساخت، مد انسان   ط ی مح   ، ی ع ی طب   ط ی عد )مح شش ُب
آنها    ی بند ت ی لو و به ا   ی فاز   ک ی تکن   ی ر ی کارگ ه و با ب   ند کرد   یی شناسا   ی را شهر   ست ی ز ط ی مح   ی دار ی پا   ی اب ی ارز   ی برا   ار ی مع 

  ت ی ف ی ک   ی اب ی ابعاد در ارز   ن ی تر مهم   ، آب   ت ی ر ی پسماند و مد   ت ی ر ی مد   ، ی آن بود که کنترل آلودگ   انگر ی آنها ب   ج ی پرداختند. نتا 
 باشد. ی م   ی شهر   ست ی ز ط ی مح 

شهر  پذیری شهری در کالن ارزیابی و سنجش زیست پژوهشی را با عنوان    2019در سال    [ 20] رهنما و همکاران  
نتایج نشان داد منطقه    گیری چندمعیاره ویکور انجام دادند که با استفاده از روش آنتروپی شانون و روش تصمیم   اهواز 

پذیری را نسبت به سایر  پذیری و منطقه پنج شهر اهواز، کمترین میزان زیست سه شهر اهواز، بیشترین میزان زیست 
 مناطق داشتند. 

،  های شهری مناطق مرزی گاه پذیری سکونت هدف سنجش میزان زیست   با در پژوهشی    [ 21] زنگنه و همکاران  
 برآورد کردند. تر از سطح میانگین  پایین را  عنوان شهری مرزی  جام به پذیری در تربت میزان زیست 

ریت در پایداری شهری کرمانشاه  ویژه مدی در تحقیقی به بررسی نقش برخی عوامل، به   [ 22] تقوایی و صفرآبادی  
عامل سالمت شهری، سیستم دولتی    5شاخص اصلی و در نهایت در    25های موردبررسی را در  اند. شاخص پرداخته 

زیست پایدار، ساختار آموزشی، خرسندی و شادمانی استخراج و نامگذاری کردند و در نهایت مشخص  مطلوب، محیط 
)با شاخص  عامل سالمت شهری  که  نقش  ها شد  اجتماعی(  انضباط  ایمنی،  اجتماعی،  بهداشت  تحصیالت،  مانند  یی 

 مهمی در پایداری شهری بر عهده دارد. 
های یک شهر پایدار، توجه به نیازهای شهروندان و دیدگاه آنها  ترین ویژگی با توجه به مطالب بیان شده، از مهم 

باشد؛ لذا ضرورت دارد مطالعاتی در این خصوص  ی بندی نیازهایشان م نسبت به وضعیت موجود زندگی شهری و اولویت 
گذاران قرار گیرد و در  شهری و سیاست در شهرهای مختلف انجام گیرد و نتایج آن مورد توجه مسئوالن حوزه مدیریت 

پذیری شهری به شرایط مکانی، زمانی،  های شهری لحاظ گردد. با توجه به وابستگی مستقیم مفهوم زیست ریزی برنامه 
  پذیری شهری براساس اقتصادی و مدیریتی جامعه هدف، تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت زیست   -جتماعی بستر ا 

اجتماعی  ُبعد  اقتصادی و زیست   -سه  از دیدگاه شهروندان در هشت منطقه کالن فرهنگی،  شهر کرمانشاه و  محیطی 
زهای شهروندان در راستای توسعه پایدار  بندی مناطق و نیا مناطق با یکدیگر برای اولویت   پذیری وضعیت زیست مقایسه  

 شهری انجام گردید. 

 

 
1 Alderton 
2 Shao 
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 منطقه موردمطالعه 
باشد.  می   استان کرمانشاه   و مرکز   شهر   ن ی تر بزرگ شهر کرمانشاه است که منطقه موردمطالعه در این پژوهش، کالن 

  ت ی شهر پرجمع   ن ی نهم گزارش شده است. کرمانشاه،    [ 23] ر  نف   946651براساس آخرین سرشماری، شهر   این   ت ی جمع 
هزار هکتار اما محدوده مشخص شده مربوط به شهرداری  و مساحت کل شهر )حریم قانونی( حدود ده   [ 24]   است   ران ی ا 

مشخص است این شهر در قالب هشت منطقه شهرداری تقسیم شده   1گونه که در شکل همان باشد. هکتار می  8381
 باشد. نفر در هکتار می   113شهر،  متوسط تراکم جمعیت در این   و   [ 25]   است 

 

 

 بندی شهرداری . موقعیت شهر کرمانشاه در کشور، استان و منطقه 1شکل  

 شناسی روش 
باشد. گردآوری اطالعات به روش اسنادی و میدانی  تحلیلی با هدف کاربردی می   -روش پژوهش حاضر، توصیفی 

تحقیق، گردآوری    نظری   مبانی   براساس   ساخته و محقق   نوع   از   نامه پرسش کارگیری  موردنیاز با به اطالعات  انجام شد و  
پذیری، انتخاب شد و با توجه به شرایط  ادبیات جهانی زیست نامه براساس  های پرسش ها و گویه گردید. ابعاد، شاخص 

بومی کالن  متخصصان  از  نظرسنجی  و  کرمانشاه  برای شهر  گردید.    حوزه   خبرگان   نظرات   از   نامه پرسش   روایی   سازی 
  کرونباخ   آلفای   روش   از   استفاده   با   نامه پرسش   پایایی .  شد   گرفته   بهره   جغرافیا   و   شهری   مدیریت   زیست، محیط   مدیریت 

اجتماعی به   گردید؛   تأیید  بُعد  در  که  )   -طوری  ) 0/ 817فرهنگی  اقتصادی  ُبعد  در  محیط 0/ 738(  بُعد  در  و  زیستی  ( 
برای بررسی زیست دست آمد. در پرسش ( به 0/ 726)  برای بررسی    شاخص   15گانه، تعداد  ابعاد سه   در   پذیری نامه  و 

 مده است. به تفصیل آ   1گویه طراحی شد که در جدول    116ها تعداد  شاخص 
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 نامه کار رفته در پرسش های به ها و گویه . ابعاد، شاخص 1جدول  

 شاخص  بُعد 
منبع 

 شاخص 
 هاگویه

ی
اع

تم
اج

- 
ی 

نگ
ره

ف
 

 [ 26] آموزش عمومی

آموزشی   عالی فضای  آموزش  مراکز  مهدکودک(*تعداد  )مدارس،  کافی  و  مناسب 

دانش)دانشگاه  دسترسی  به ها(*کیفیت  دانشجویان  دسترسی  مدارس*کیفیت  به  آموزان 

و   مهارت  کسب  برای  آموزشی  امکانات  آموزشی*کیفیت  تجهیزات  دانشگاه*کیفیت 

پرورش خصوصی*کیفیت ساختمان و  آموزش  به  آموزشی*کیفتخصص*دسترسی  یت  های 

 آموزش خصوصی*کیفیت تدریس معلمان و استادان 

تفریحات و اوقات 

 فراغت 
[27 ] 

ها*تعداد اماکن فرهنگی و ها*تعداد روزنامه و مجالت محلی*تعداد رستورانتعداد کتابخانه

فرهنگی اماکن  خدمات  جشن  -مذهبی*کیفیت  مذهبی*تعداد مذهبی*برگزاری  های 

مکان و  ورزشی*کیفیت  سینماها  و  تفریحی  فراغتی،  فضاهای  تئاتر*تعداد  اجرای  های 

 خدمات و تجهیزات اماکن ورزشی

مالحظات و 

های مراقبت

 پزشکی

[26 ] 

و   فردی  بهداشت  خدمات کیفیت  درمانگاه*کیفیت  و  بیمارستان  به  عمومی*دسترسی 

بهداشتی و درمانی عمومی*دسترسی به خدمات پزشکی تخصصی*کیفیت خدمات پزشکی 

ترک   مراکز  عملکرد  مشاوره*کیفیت  و  اعتیاد  ترک  مراکز  به  تخصصی*دسترسی 

 اعتیاد*عملکرد اورژانس*پیشگیری از حضور حیوانات موذی )موش و ...( 

امنیت فردی و  

 اجتماعی 
[27 ] 

تعداد جرائم خشن )قتل و ...(*تعداد جرائم غیرخشن )دزدی و ...(*امنیت عبور از خیابان از 

ح فساد اجتماعی*کیفیت آزادی فردی*امنیت تردد پیاده و سواره  نظر سرعت اتومبیل*سط

شبانه در  دختران  و  زنان  تردد  شب*امنیت  پاسگاه در  و  روز*تعداد  نظامی  های 

 110انتظامی*میزان رضایت از عملکرد پلیس 

پیوستگی و تعلق  

 مکانی
[28 ] 

منطقه  در  زندگی  محلی*تمایل  زبان  از  استفاده  بومی*میزان  رسوم  و  آداب  حفظ  میزان 

سرمایه به  سکونت*تمایل  محله*میزان کنونی  در  جمعیت  تراکم  شهر*میزان  در  گذاری 

از   از رضایت  کلی  رضایت  یکدیگر*میزان  با  همسایگان  روابط  محله*کیفیت  اعتبار 

ای در ادارات*حس ها*میزان رضایت از روابط اجتماعی*نبود تبعیض قومی و قبیلههمسایه 

به بهبود  تعلق به مکان )محله و شهر(*امیدواری  از شهر*میزان  دلتنگی در صورت دوری 

 شرایط زندگی 

مشارکت و  

 همبستگی 
[26 ] 

برای  شهرداری  و  شهر  شورای  بودن  اعتماد  یکدیگر*قابل  به  شهروندان  احترام  میزان 

برای  مناسب  بسترهای  بودن  شهروندان*فراهم  بین  در  گروهی  کار  شهروندان*روحیه 

شهروندا شهر*ارتباط  آبادانی  برای  شهروندان  و مشارکت*مشارکت  شهر  شورای  با  ن 

پروژه  انجام  درحین  مردم  در شهرداری*مشارکت  زنان  مشارکت  شهر*میزان  عمرانی  های 

 هافعالیت

ی 
اد

ص
اقت

 

 [ 29] مراکز تجاری
های مختلف*تأمین اقالم مصرفی خانوار از دسترسی به مراکز خرید*تعداد و تنوع فروشگاه 

 شدهمحله*کیفیت خدمات ارائه

 [ 26] کاالهای مصرفی 
)لوازم میزان مصرف   و خدمات  کاال  ...(*میزان مصرف  و  میوه  )گوشت، سبزی،  موادغذایی 

 برقی، پوشاک و ...( 

 [ 30] اشتغال و درآمد
فرصت تکفل*تعداد  بار  بیکاران*تناسب  مناسب*درآمد تعداد  شغل  شغلی*داشتن  های 

 مناسب و کافی*امنیت شغلی
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 شاخص  بُعد 
منبع 

 شاخص 
 هاگویه

 [ 26] مسکن 

وکافی در مسکن*استحکام مسکن*در دسترس بودن   هزینه تهیه مسکن*مساحت مناسب

مسکن باکیفیت*برخورداری از سیستم گرمایش و سرمایش مناسب در مسکن*برخورداری 

 از نور مناسب در مسکن*فاصله محل سکونت و محل کار*احساس راحتی در منزل 

امکانات و 

 خدمات زیربنایی 
[11 ] 

راه  شبکه  تأمین  کیفیت  بهداشتی ها*کیفیت  دفع  سیستم  از  انرژی*برخورداری 

و  اداری  خدمات  اینترنت*کیفیت  و  تلفن  برق،گاز،  آب،  شبکه  فاضالب*کیفیت 

پیاده  میادین*کیفیت  و  معابر  و دولتی*کیفیت  شهر  مناطق  به  دسترسی  راه  روها*کیفیت 

مسیرهای  معابر*تعداد  روشنایی  ترافیکی*کیفیت  بار  از  رضایت  مختلف*میزان  ادارات 

 سواری در سطح شهررو*امکان دوچرخهرخهدوچ

ونقل حمل

 عمومی
[31 ]   

حملاستفاده  عمومی*کیفیت  نقلیه  وسایل  عمومی*تعداد  نقلیه  وسایل  نقل از  و 

از  رضایت  بار*میزان  حمل  نقلیه  وسایل  عمومی*تعداد  نقلیه  وسایل  کار  عمومی*ساعات 

ونقل*میزان احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی*رضایت از دسترسی به  های حمل هزینه

 پارکینگ عمومی 

ت
یس

ز
ی

یط
مح

 

 [ 32] آلودگی 

رفت  از  ناشی  شهری*آلودگی آلودگی  شرب  آب  هوا*کیفیت  نقلیه*کیفیت  وسایل  وآمد 

وروب سطحی رفتآوری زباله*کیفیت های صنعتی*کیفیت جمعها و کارخانهناشی از کارگاه 

)پیاده  جمعمحیط  خیابان(*کیفیت  آبرو،  هدایت  فاضالب*کیفیت  و آوری  سطحی  های 

 گرفتگی*آرامش و فقدان آلودگی صوتیپیشگیری از آب 

 [ 31] کیفیت بصری 
چشم ساختمان کیفیت  شهر*کیفیت  در  طبیعی  مناسب انداز  بناها*کیفیت  معماری  و    ها 

 هامعابر وخیابان

 [ 26] فضای سبز و بایر

کودکان برای  بازی  فضای  پارکتعداد  کودکان*تعداد  بازی  فضای  ها*امکانات *کیفیت 

پارک   -تفریحی و کوچهها*کیفیت خیابانرفاهی  فضای سبز  ها  درختان*کیفیت  نظر  از  ها 

 محله 

 
  های گویه   به   امتیازدهی   تنظیم گردید که در   کرت ی ل   ف ی ط   ی ا نه ی گز   صورت پنج نامه به ها در پرسش همچنین پاسخ 

منفی،   های گویه  به  و امتیازدهی  5  : زیاد خیلی  ، 4 : زیاد  ، 3  : متوسط  ، 2  : کم  ، 1 : خیلی کم  گردید؛  اقدام  گونه این  به   مثبت 
با    ( نفر بود و تعداد نمونه 946651تقریبی )   ت ی جمع شهر کرمانشاه با  جامعه آماری شهروندان کالن   . برعکس انجام شد 

  ی بند ه طبق  ی روش تصادف ی به ر ی گ نمونه .  د ی نفر محاسبه گرد  385درصد  5 ی فرمول کوکران با سطح خطا   ی ر ی کارگ ه ب 
 . شد در نظر گرفته    شخصی م   ه ی سهم   2مطابق جدول  هر منطقه    ت ی براساس جمع که    شده بود 

   گانه کرمانشاه شده در مناطق هشت نامه توزیع . تعداد پرسش 2جدول  
 ( 1395های مرکز آمار ایران،  گیری از داده با بهره ) 

 نامهتعداد پرسش  درصد جمعیت  جمعیت  منطقه

1 93376 9 /9 38 

2 120381 7 /12 49 

3 166192 5 /17 68 

4 75486 8 31 



 59-75، 1شماره  نامهژه ی(، و1400) 18فصلنامه علمی کارافن،                           ...در مناطق یشهر یریپذستیز تیوضع یبررس

66 
 

 نامهتعداد پرسش  درصد جمعیت  جمعیت  منطقه

5 173837 3 /18 70 

6 93372 9 /9 38 

7 131421 9 /13 53 

8 92586 8 /9 38 

 385 100 946651 کل

 
  21نسخه   SPSSافزار ها از نرم داده  ل ی تحل و ه ی تجز  و برای  Excelافزار نامه، از نرم برای وارد کردن اطالعات پرسش 

موردآزمون قرار گرفت و از آنجایی    1رنوف ی اسم   -ها با استفاده از آزمون کولموگروف نرمال بودن داده . ابتدا  د ی ستفاده گرد ا 
از  بزرگ   Sigمقدار    0/ 05  ی دار ی در سطح معن   رنوف ی اسم   -آماره کولموگروف که   (؛  3دست آمد )جدول  به   0/ 05تر 

توز   ق ی تحق   ی رها ی متغ بنابراین   پ   ع ی از  آزمون می   ی رو ی نرمال  از  دلیل  همین  به  برای  کردند.  پارامتریک  آماری  های 
داده تجزیه  است وتحلیل  و  ها  شد  سه   ت ی وضع فاده  و  ابعاد  از  با    ی ر ی پذ ست ی ز   ی ها شاخص گانه    T  آزمون استفاده 

ای برای آزمودن فرضیه برابری میانگین یک نمونه با میانگین جامعه  تک نمونه   T  آزمون ید.  مشخص گرد   ی ا نمونه تک 
به  دارای توزیع نرمال است  اگر مقدار  رود.  کار می که  این آزمون،  با مقدار    ( <0Sig/ 05) در  باشد، متغیر موردبررسی 

)عدد   معنی 3آزمون  تفاوت  دارد.  (  وجود  آماری  جامعه  در  متوسط،  حد  در  و  ندارد  کیفیت  بر داری  بررسی  ای 
عدد  زیست  با  متغیرها  در  شده  محاسبه  میانگین  میزان  نشان   3پذیری،  که  نظری(  متوسط  )میانگین  حد  دهنده 
و    قوی   صورت به   بود،   3  عدد   از   باالتر   متغیر موردبررسی اگر   که میانگین طوری باشد، مقایسه گردید؛ به پذیری می زیست 

 در نظر گرفته شد.   ضعیف   صورت به   بود،   3  عدد   از   تر پایین   اگر 

 ها . بررسی نرمال بودن داده 3جدول 

 (Sig)اسمیرنوف    -آزمون کولموگروف  پذیری ابعاد زیست 

 0/ 057 فرهنگی   -اجتماعی 

 0/ 915 اقتصادی 

 0/ 092 محیط زیستی 

 ها یافته 

 فرهنگی   -بُعد اجتماعی 
ی  ا نمونه تک   T  آزمون   ج ی نتا گانه براساس  فرهنگی برای مقایسه مناطق هشت   -های بُعد اجتماعی وضعیت شاخص 

های  از نظر شهروندان، شاخص (  Sig<0/ 05) داری  با توجه به نتایج، در سطح معنی   به تفصیل آمده است.   4در جدول  
( از نظر شاخص آموزش  2/ 73ه با میانگین ) جز منطقه سه ک های بهداشتی به آموزش عمومی و مالحظات و مراقبت 

تر از متوسط قرار داشت، سایر مناطق از نظر هر دو شاخص مذکور در حد متوسط یا باالتر بودند.  عمومی در پایین 
دست آمد.  وضعیت شاخص تفریحات و اوقات فراغت، غیر از منطقه هشت )ضعیف( در مناطق دیگر، متوسط و باالتر به 

جز منطقه چهار )قوی( در سایر مناطق، کمتر از متوسط یا متوسط بود. شاخص  و اجتماعی نیز به شاخص امنیت فردی  
از  تعلق مکانی غیر  (  3/ 50)   چهار   منطقه   و   بود   متوسط   از   بیش   دیگر   مناطق   سه )متوسط(، در   منطقه   پیوستگی و 

 
1 Kolmogorov–Smirnov 
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به   . داشت   شاخص   این   به   نسبت   را   میزان   بیشترین  نیز  همبستگی  و  مشارکت  شاخص  چهار  وضعیت  منطقه  جز 
 )متوسط(، در سایر مناطق شهری، کمتر از متوسط مشخص گردید. 

 ی  فرهنگ   -ی عد اجتماع در ُب  ی ر ی پذ ست ی ز   ی ها شاخص   ی ا نمونه تک   Tآزمون    ج ی نتا   . 4جدول  

 Tآزمون  شاخص 
منطقه 

 یک

منطقه 

 دو 

منطقه 

 سه

منطقه 

 چهار 

منطقه 

 پنج

منطقه 

 شش 

منطقه 

 هفت 

منطقه 

 هشت

میانگین  

 کل 

آموزش 

 عمومی

 3/ 11 3/ 07 3/ 19 3/ 10 3/ 14 3/ 24 2/ 73 3/ 21 3/ 46 میانگین

سطح 

 داری معنی
000 /0 001 /0 004 /0 001 /0 000 /0 202 /0 001 /0 159 /0 000 /0 

 قوی متوسط قوی متوسط قوی قوی ضعیف قوی قوی وضعیت 

تفریحات و 

 اوقات فراغت

 3/ 05 2/ 81 3/ 11 2/ 90 3/ 11 3/ 50 2/ 96 3/ 10 3/ 06 میانگین

سطح 

 داری معنی
261 /0 075 /0 622 /0 000 /0 022 /0 064 /0 039 /0 004 /0 015 /0 

 قوی ضعیف قوی متوسط قوی قوی متوسط متوسط متوسط وضعیت 

مالحظات و 

های مراقبت

 پزشکی

 3/ 11 2/ 86 3/ 24 2/ 91 3/ 27 3/ 51 2/ 89 3/ 20 3/ 08 میانگین

سطح 

 داری معنی
450 /0 008 /0 068 /0 000 /0 000 /0 235 /0 001 /0 089 /0 000 /0 

 قوی متوسط قوی متوسط قوی قوی متوسط قوی متوسط وضعیت 

امنیت فردی  

 و اجتماعی 

 2/ 89 2/ 73 2/ 94 2/ 73 2/ 97 3/ 48 2/ 69 2/ 91 2/ 87 میانگین

سطح 

 داری معنی
105 /0 107 /0 000 /0 000 /0 494 /0 002 /0 086 /0 001 /0 000 /0 

 ضعیف ضعیف متوسط ضعیف متوسط قوی ضعیف متوسط متوسط وضعیت 

پیوستگی و 

 تعلق مکانی

 3/ 22 3/ 19 3/ 14 3/ 27 3/ 20 3/ 50 3/ 09 3/ 19 3/ 40 میانگین

سطح 

 داری معنی
000 /0 002 /0 099 /0 000 /0 000 /0 000 /0 009 /0 000 /0 000 /0 

 قوی قوی قوی قوی قوی قوی متوسط قوی قوی وضعیت 

مشارکت و  

 همبستگی 

 2/ 60 2/ 49 2/ 65 2/ 35 2/ 70 2/ 88 2/ 68 2/ 63 2/ 32 میانگین

سطح 

 داری معنی
000 /0 000 /0 000 /0 172 /0 000 /0 000 /0 000 /0 000 /0 000 /0 

 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف متوسط ضعیف ضعیف ضعیف وضعیت 

 اقتصادی   بُعد 
  5در جدول    ی ا نمونه تک   T  آزمون   ج ی نتا براساس    گانه هشت   مقایسه مناطق برای    اقتصادی   ُبعد   های وضعیت شاخص 

از نظر شهروندان، شاخص مراکز تجاری و کاالهای  ( Sig<0/ 05) داری ارائه شده است. با توجه به نتایج در سطح معنی 
چنان که وضعیت شاخص مراکز  پذیری در شهر کرمانشاه بود، آن های بُعد اقتصادی زیست ترین شاخص مصرفی قوی 

دست آمد. شاخص اشتغال و درآمد غیر از منطقه چهار )متوسط( در  تجاری در تمامی مناطق شهری بیش از متوسط به 
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تر از متوسط و در نهایت،  ، ضعیف، امکانات و خدمات زیربنایی در مناطق سه، شش و هشت، پایین سایر مناطق شهری 
 جز مناطق چهار و پنج )متوسط( در مناطق دیگر، ضعیف بود. به   ونقل عمومی وضعیت شاخص حمل 

 اقتصادی عد  در ُب  ی ر ی پذ ست ی ز   ی ها شاخص   ی ا نمونه تک   Tآزمون    ج ی نتا .  5جدول  

 Tآزمون  شاخص 
منطقه 

 یک

منطقه 

 دو 

منطقه 

 سه

منطقه 

 چهار 

منطقه 

 پنج

منطقه 

 شش 

منطقه 

 هفت 

منطقه 

 هشت

میانگین  

 کل 

مراکز  

 تجاری 

 3/ 49 3/ 19 3/ 42 3/ 52 3/ 57 4/ 13 3/ 24 3/ 45 3/ 70 میانگین

سطح 

 داری معنی
000 /0 000 /0 006 /0 000 /0 000 /0 000 /0 000 /0 062 /0 000 /0 

 قوی قوی قوی قوی قوی قوی قوی قوی قوی وضعیت 

  یکاالها

 یمصرف

 3/ 31 3/ 30 3/ 18 3/ 62 3/ 15 3/ 74 3/ 06 3/ 19 3/ 74 میانگین

سطح 

 داری معنی
000 /0 113 /0 585 /0 000 /0 130 /0 000 /0 095 /0 035 /0 000 /0 

 قوی قوی متوسط قوی متوسط قوی متوسط متوسط قوی وضعیت 

  اشتغال و

 درآمد 

 2/ 25 2/ 20 2/ 23 2/ 31 2/ 18 2/ 67 2/ 25 2/ 26 2/ 07 میانگین

سطح 

 داری معنی
000 /0 000 /0 000 /0 053 /0 000 /0 000 /0 000 /0 000 /0 000 /0 

 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف متوسط ضعیف ضعیف ضعیف وضعیت 

 مسکن 

 3/ 23 3/ 10 3/ 34 3/ 17 3/ 27 3/ 58 3/ 09 3/ 25 3/ 19 میانگین

سطح 

 داری معنی
163 /0 004 /0 193 /0 000 /0 000 /0 105 /0 000 /0 247 /0 000 /0 

 قوی متوسط قوی متوسط قوی قوی متوسط قوی متوسط وضعیت 

 امکانات و

 خدمات 

 2/ 93 2/ 85 2/ 97 2/ 84 3/ 04 3/ 18 2/ 81 2/ 96 2/ 89 میانگین

سطح 

 داری معنی
135 /0 387 /0 000 /0 001 /0 334 /0 011 /0 623 /0 009 /0 001 /0 

 ضعیف ضعیف متوسط ضعیف متوسط قوی ضعیف متوسط متوسط وضعیت 

 نقلوحمل

 یعموم

 2/ 79 2/ 80 2/ 89 2/ 68 2/ 91 2/ 97 2/ 73 2/ 71 2/ 62 میانگین

سطح 

 داری معنی
000 /0 000 /0 000 /0 538 /0 056 /0 000 /0 038 /0 005 /0 000 /0 

 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف متوسط متوسط ضعیف ضعیف ضعیف وضعیت 

 محیط زیستی عد  ُب
در    ی ا نمونه تک   T  آزمون   ج ی نتا براساس    گانه مناطق هشت برای مقایسه    زیستی محیط عد  ُب  ی ها شاخص وضعیت  

، وضعیت شاخص  ( از نظر شهروندان Sig<0/ 05) ی  دار ی در سطح معن نتایج  با توجه به    قابل مشاهده است.   6جدول  
جز منطقه یک و هشت )متوسط( و منطقه چهار که کمی باالتر بوده، در سایر مناطق ضعیف بوده است.  آلودگی به 

شاخص بصری در منطقه چهار، باالتر از متوسط، در مناطق یک، هفت و هشت، در حد متوسط و در مناطق دیگر،  
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متوسط بوده، در سایر مناطق وضعیتی   جز منطقه چهار که باالتر از دست آمد. از نظر فضای سبز و بایر نیز به ضعیف به 
 ضعیف داشته است. 

 محیط زیستی عد  در ُب  ی ر ی پذ ست ی ز   ی ها شاخص   ی ا تک نمونه   Tآزمون    ج ی نتا   . 6جدول  

 Tآزمون شاخص 
منطقه 

 یک

منطقه 

 دو 

منطقه 

 سه

منطقه 

 چهار 

منطقه 

 پنج

منطقه 

 شش 

منطقه 

 هفت 

منطقه 

 هشت

میانگین  

 کل 

دگ
آلو

 ی 

 2/ 82 2/ 98 2/ 79 2/ 85 2/ 79 3/ 23 2/ 60 2/ 75 2/ 95 میانگین

سطح 

 داری معنی
529 /0 000 /0 000 /0 000 /0 000 /0 038 /0 000 /0 776 /0 000 /0 

 ضعیف متوسط ضعیف ضعیف ضعیف قوی ضعیف ضعیف متوسط وضعیت 

ی 
صر

ت ب
فی

کی
 

 2/ 82 2/ 79 2/ 97 2/ 74 2/ 82 3/ 26 2/ 71 2/ 63 2/ 83 میانگین

سطح 

 داری معنی
149 /0 000 /0 000 /0 009 /0 013 /0 012 /0 747 /0 055 /0 000 /0 

 ضعیف متوسط متوسط ضعیف ضعیف قوی ضعیف ضعیف متوسط وضعیت 

یر
 با

ز و
سب

ی 
ضا

ف
 

 2/ 60 2/ 59 2/ 72 2/ 75 2/ 65 3/ 30 2/ 23 2/ 34 2/ 71 میانگین

سطح 

 داری معنی
005 /0 000 /0 000 /0 008 /0 000 /0 006 /0 000 /0 000 /0 000 /0 

 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف قوی ضعیف ضعیف ضعیف وضعیت 

 شهر کرمانشاه گانه کالن پذیری در مناطق هشت وضعیت زیست 
پذیری  میزان زیست ارائه گردیده است.    1گانه آن در مناطق موردمطالعه در نمودار  پذیری و ابعاد سه وضعیت زیست 

 ( کلی  میانگین  با  چهار  مطلوب 3/ 29منطقه  وضعیت  زیست (  میزان  اما  دارد  حد  تری  از  کمتر  دیگر،  مناطق  پذیری 
. نتایج، حاکی از وضعیت  تر از مناطق دیگر است وب ( نامطل 2/ 73متوسط بوده، همچنین منطقه سه با میانگین کلی ) 

ابعاد زیست  تمامی  منطقه چهار کرمانشاه می بهتر  در  اجتماعی زیست باشد.  پذیری  بُعد  در  منطقه چهار    -پذیری در 
پذیری را  ( بود که بیشترین زیست 3/ 261محیطی ) ( و در بُعد زیست 3/ 262(، بُعد اقتصادی ) 3/ 37فرهنگی با میانگین ) 

فرهنگی با   -شهر کرمانشاه در ُبعد اجتماعی باشد. در مقابل، منطقه سه کالن گانه کرمانشاه دارا می بین مناطق هشت در  
پذیری را در بین مناطق دارا  ( کمترین زیست 2/ 513محیطی ) ( و بُعد زیست 2/ 823(، بُعد اقتصادی ) 2/ 86میانگین ) 
 بوده است. 
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1منطقه  2منطقه  3منطقه  4منطقه  5منطقه  6منطقه  7منطقه  8منطقه 

اجتماعی فرهنگی 3.08 3.06 2.86 3.37 3.08 2.92 3.06 2.90

اقتصادی 2.90 2.92 2.82 3.26 2.99 2.90 2.97 2.85

محیط زیستی 2.83 2.57 2.51 3.26 2.75 2.78 2.83 2.79

زیست پذیری 2.93 2.85 2.73 3.29 2.94 2.86 2.95 2.84

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهر کرمانشاه گانه کالن گانه آن در مناطق هشت پذیری و ابعاد سه وضعیت زیست .  1نمودار  

 شهر کرمانشاه ی در کالن ر ی پذ ست ی ز   ی کل   ت ی وضع 
شهر کرمانشاه را  پذیری در کالن ای در بررسی وضعیت کلی زیست نمونه تک T نتایج مربوط به آزمون    7جدول  

  -ی اجتماع پذیری در بُعد  وضعیت زیست   ( Sig   <0/ 05) ی  دار ی و سطح معن   Tمقدار آماره  دهد. با توجه به  نشان می 
با فرهنگ  در حد متوسط بوده است.    شهروندان   دیدگاه   از   اطمینان،   درصد   95و    T  (621 /1 ) ، (  3/ 024)   میانگین   ی 
ابعاد  پذیری در  وضعیت زیست   ، 3از    تر ن یی پا   ن ی انگ ی و م (  Sig<0/ 05) ی  ار د ی سطح معن و  T با توجه به آماره    ن ی همچن 
زیستی  طوری که بُعد محیط به   ؛ بوده است   ف ی ضع و    از حد متوسط   تر ن یی پا (  2/ 754زیستی ) محیط و  (  2/ 939)   ی اقتصاد 

فرهنگی با    -تر نسبت به ابعاد دیگر قرار دارد. در حالی که ُبعد اجتماعی از وضعیت نامناسب   T   (416 /13- )با میزان  
 ( به  1/ 621آماره  نسبت  دارد. (  بهتری  وضعیت  دیگر،  بُعد  نهایت،   دو  کالن   ی ر ی پذ ست ی ز   ی کل   ت ی وضع   در  شهر  در 

 بوده است.   ف ی حد متوسط و ضع   از   تر ن یی پا   ، نان ی درصد اطم   95با  T   (783 /7-  )و  (  2/ 906) با میانگین  کرمانشاه  

 

 

 

 

 



 مصطفی صاحبی و همکاران                                                      59-75، 1شماره  نامهژه ی(، و1400) 18فصلنامه علمی کارافن، 

71 
 

 ی ر ی پذ ست ی گانه ز ابعاد سه   ت ی وضع   ی در بررس   ی ا نمونه تک   T. آزمون  7  جدول 

 میانگین  متغیر
انحراف  

 معیار 
 Tآماره

درجه 

 آزادی 

سطح 

 داریمعنی

اختالف  

 میانگین 

 % 95سطح اطمینان 

 باالترین  ترین پایین 

 -بعد اجتماعی

 فرهنگی 
024 /3 295 /0 621 /1 384 106 /0 0224 /0 0052 /0- 0540 /0 

 -0/ 0300 -0/ 090 -0/ 0600 0/ 000 384 -3/ 931 0/ 299 2/ 939 بعد اقتصادی 

 -0/ 2100 -0/ 2821 -0/ 246 0/ 000 384 -13/ 416 0/ 359 2/ 754 زیستیبعد محیط

 -0/ 0702 -0/ 1176 -0/ 093 0/ 000 384 -7/ 783 0/ 236 2/ 906 پذیری کل زیست

 گیری بحث و نتیجه 
پرشتاب  باشد. با توجه به نرخ  ریزی شهری در عصر معاصر می ترین رویکردهای برنامه پذیری، یکی از مهم زیست 

. در این  خصوص در کشورهای جهان سوم، توجه به موانع این ایده نوین، ضرورت بیشتری دارد شهرها به جمعیت کالن 
انجام گرفت، مشخص    شهر کرمانشاه گانه کالن پذیری شهری در مناطق هشت تحقیق که با هدف بررسی میزان زیست 

پذیری کمتر از حد متوسط هستند.  پذیری را داراست و مناطق دیگر دارای زیست گردید؛ منطقه چهار، بیشترین زیست 
اجتماعی  زیست   -بُعد  و  اقتصادی  ابعاد  به  نسبت  را  میزان  بیشترین  است محیطی  فرهنگی،  همچنین  داشته   .

 . پذیری کل شهر، کمتر از حد متوسط بوده است زیست 
با    ج ی نتا مقایسه   حاضر،  ملک   عه مطال تحقیق  و  حسینی  زیست   [ 33] پور  ملک  »ارزیابی  عنوان  شهر  با  پذیری 

تر از حد  پایین پذیری کرمانشاه،  دهد که نتایج در یک راستا قرار دارند. در نتایج ایشان، میزان زیست کرمانشاه« نشان می 
مطلوب و در ُبعد اجتماعی در حد متوسط گزارش گردیده که مطابقت آن با نتایج تحقیق حاضر بیانگر آن است که در  

پذیری شهر  ای در زیست مالحظه ها منجر به تغییر قابل های شهری در فاصله این سال ریزی ها و برنامه مجموع سیاست 
ایشان،  مطالعات  همچنین  است.  در صورتی   نگردیده  گردید؛  انجام  کرمانشاه  کل شهر  مورد  به  در  حاضر  تحقیق  که 

پذیری مشخص گردید.  گانه زیست پذیری هر منطقه براساس ابعاد سه گانه انجام پذیرفت و زیست تفکیک مناطق هشت 
ساسان   نتایج  همکاران  تحقیق  و  و شاخص   [ 34] پور  ابعاد  از  حاضر  تحقیق  مشابه  جهانی  که  ادبیات  اساس  بر  هایی 

شهر تهران در راستای توسعه پایدار انجام پذیرفته است  ن پذیری کال پذیری بهره گرفته، با هدف بررسی زیست زیست 
محیطی در حد متوسط به پایین  پذیری شهر تهران در هر سه ُبعد اقتصادی، اجتماعی و زیست نیز نشان داد که زیست 

 پذیر نیست. بودند و تهران، شهری زیست 
زیست  که  چهار  منطقه  در  حاضر،  تحقیق  نتایج  به  توجه  منطق با  کالن پذیرترین  در  می ه  کرمانشاه  باشد،  شهر 

اجتماعی  بُعد  را  میانگین  بُعد زیست   -بیشترین  نهایت  و در  اقتصادی  ُبعد  دارا می فرهنگی، سپس  اما  محیطی  باشد، 
پذیری شهری در مناطق  )با هدف بررسی زیست   با آزمون آماری مشابه   [ 35] پور و همکاران در تحقیقی دیگر  ساسان 

پذیرترین منطقه شهر تهران است و بیشترین امتیاز را در  شهر تهران( نتیجه گرفتند که منطقه یک، زیست گانه کالن 22
دهنده تفاوت در  محیطی سپس ُبعد اقتصادی و در نهایت بُعد اجتماعی داشته است که این موضوع نشان بُعد زیست 
 پذیری در مناطق مختلف است. ی ابعاد زیست شرایط مکان 

پذیری به دلیل نقش بنیانی داشتن در جامعه، بخش مهمی را به خود  فرهنگی در تحقیقات زیست  -بُعد اجتماعی 
است.  داده  تحقیق    اختصاص  با  حاضر  تحقیق  نتایج  نیری  رخشانی مقایسه  و  وضعیت    [ 36] نسب  بررسی  هدف  با 

تر  پذیری پایین دهد که در هر دو تحقیق، میانگین کلی ابعاد زیست گانه شهر زاهدان، نشان می پذیری مناطق پنج زیست 
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دیگر برخوردار است. لذا این    تری نسبت به ابعاد از حد متوسط بوده و ُبعد اجتماعی در حد متوسط و از وضعیت مطلوب 
 کارگیری شود. ریزی آینده شهر به ها و برنامه عنوان فرصتی برای انتخاب استراتژی تواند به مورد می 

مقایسه نتایج مطالعه    پذیری دارد. شهرها رابطه مستقیمی با توسعه پایدار و زیست اقتصاد مناسب و کارآمد در کالن 
شهر تهران انجام گردیده است، با نتایج تحقیق حاضر، از  پذیری کالن که در زمینه زیست  [ 37] موسوی نور و همکاران 

خصوص شاخص امکانات و خدمات زیرساختی در کرمانشاه،  دهد که بُعد اقتصادی و به لحاظ ُبعد اقتصادی نشان می 
 تر از حد متوسط بوده است. باشد اما در هر دو تحقیق، شاخص اشتغال و درآمد پایدار، پایین ان می تر از تهر ضعیف 

در نتایج    پذیری شهر، کیفیت زندگی و آرامش شهروندان دارد. شهر، نقشی مهم در زیست زیست یک کالن محیط 
زیست بوده  ناپایداری محیط   شهر مشهد، ترین مشکل ناپایداری شهری در کالن مهم   [ 38] پژوهش بیگدلی و همکاران  

شهر کرمانشاه شناخته شد؛ لذا در  پذیری در کالن ترین بُعد زیست زیستی، ضعیف است. در تحقیق حاضر نیز بُعد محیط 
 زیست بهتر است اولویت مدیریت شهری در راستای توسعه پایدار باشد. شهر، بهبود شرایط محیط هر دو کالن 

رسد با توجه به وضعیت نسبتًا مناسب حس پیوستگی و تعلق مکانی در  نظر می به    فرهنگی   -در ُبعد اجتماعی 
ریزی مناسب در راستای اعتمادسازی در شهروندان و افزایش بسترهای مناسب در جلب  شهروندان کرمانشاهی، برنامه 

عد  در بُ  واقع گردد. فرهنگی مؤثر   -پذیری شهر در بُعد اجتماعی تواند در افزایش زیست مشارکت مردم در امور شهر می 
در    ی، اقتصاد  درآمد  و  اشتغال  شهر   اکثر شاخص  تجار   ف ی ضع   ی، مناطق  مراکز  است.  کاالها   ی بوده  ی،  مصرف   ی و 

اقتصاد بُ   ی ها شاخص   ن ی تر ی قو  بی اند بوده   ی عد  لذا  فعالیت ؛  توسعه  سرمایه تردید،  شهر،  در  تولیدی  در  های  گذاری 
های شغلی جدید ضمن ایجاد  ی، مقابله با بیکاری و افزایش فرصت زای های خصوصی و عمومی در زمینه اشتغال بخش 
سازی باید  همچنین در توسعه و فرهنگ   پذیری کرمانشاه مؤثر گردد. در افزایش زیست   تواند ی کارآمد م   ی اقتصاد بستر  

و    ی بصر   ت ی ف ی ک   ، ی شاخص آلودگ   سه هر  ی،  ست ی ز ط ی عد مح در ُب  ونقل عمومی تأکید گردد. به استفاده از وسایل حمل 
زیستی در  . با توجه به نقش شرایط محیط بودند   ف ی متوسط و ضع   غیر از منطقه چهار، در سایر مناطق، سبز    ی فضا 

ایجاد حس سرزندگی و رضایت  و  روانی شهر  برنامه سالمت جسمی و  تبدیل  مندی در شهروندان،  راستای  ریزی در 
زیستی  های محیط بود کیفیت بصری در کاهش آلودگی تواند ضمن به بخشی از فضاهای باز موجود به فضاهای سبز می 

 پذیری مناطق شهری کرمانشاه مؤثر باشد. و افزایش زیست 
تر از حد متوسط و  پذیری تمام مناطق غیر از منطقه چهار، پایین وضعیت زیست   از دیدگاه شهروندان کرمانشاهی، 

امی مناطق، نسبت به بهبود وضعیت مناطق  پذیری در تم ضرورت دارد ضمن ارتقای زیست نامطلوب بوده است؛ لذا  
با  همچنین    تری در راستای تأمین نیازهای شهروندان انجام گیرد. برخوردارتر، از جمله منطقه سه، اقدامات سریع کم 

های آینده  باید سیاست زیستی،  ابعاد اقتصادی و محیط فرهنگی و نامطلوب بودن    -توجه به وضعیت بهتر بُعد اجتماعی 
شهر  بهره   مدیریت  سرمایه ضمن  از  محیط گیری  کیفیت  بهبود  راستای  در  اجتماعی،  و  فرهنگی  رفاه  های  و  زیست 

 اقتصادی شهروندان، تنظیم گردد. 
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