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 مقالة پژوهشی 

 شهروندان  دیدگاه از کوچک شهرهای پذیری زیستارزیابی 
 کاشمر  شهر  موردی مطالعه

 ران نور، تهران، ای دانشگاه پیام  ،گروه جغرافیا ، دانشیار1زاده  علوی امیرمحمدسید 
 فیا، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران کارشناسی ارشد رشته جغرا آموختهدانشسمانه کیومرث، 
 ایران  مشهد، فردوسی دانشگاه جغرافیا، رشته ارشد کارشناسی آموختهدانش الهام ابراهیمی، 

 چکیده 
  نجات  برای  جانبهه هم  تالشی  ضرورت   ،آنناشی از    مشکالت  افزایش  و  شهرنشینی  سریع  رشد  وقوع  با

 و   هانظریه   شهرها،  در   موجود  هایبحران   به   پاسخ  در.  شودمی   احساس  ازپیشبیش  آن  سازیسالم   و  شهر
  زیست   شهر  رویکرد  هانظریه  این  از  که یکی  شدهمطرح   شکالتم  این  از  خروج  برای  مختلفی  رویکردهای
  شهروندان   دیدگاه  از  کاشمر  شهر  پذیری  زیست  ارزیابی  و  بررسی  حاضر  پژوهش  از  هدف  .پذیر است

  جامعه  .باشدمی  پیمایشی  و  ایکتابخانه  ها،داده   گردآوری  شیوه  و  تحلیلی  -توصیفی  تحقیق،  روش.  است
 نمونه  عنوانبه   نفر  384  ،کوکران  روش  مبنای  بر  و  دهندمی   تشکیل  کاشمر  شهر  شهروندان  را  تحقیق  آماری

  بررسی  شهری  مدیریت  حوزه کارشناسان  و  اساتید  نظر  ایمبن  بر  تحقیق،  پرسشنامه  روایی.  اندشدهانتخاب
  پژوهش   نتایج  تشخیص داده شد.(  0/ 831)  مطلوب  حد   در  کرونباخ  آلفای ضریب    از  استفاده  با  آن  پایایی  و

  پذیری   زیست  هایشاخص  و(  جنس  و   سن)  فردی   هایویژگی  بین  معناداری  رابطه  که  بیانگر آن است 
  شغل   تحصیالت،)  دیگر  متغیر  سه   با  پذیری  زیست   هایشاخص  بین  طارتبا  ولی  ندارد  وجود  در این شهر 

از آزمون فریدمن نشان  مقایسه میانگین رتبه.  دار استمعنی در حد  (  سکونت  وضعیت  و با استفاده  ها 
دارد و بدین معناست که شهر کاشمر در بعد    اختصاص  یاقتصادبه بعد  ،  دهد که باالترین میانگین رتبهمی

برخوردار است. جهت   محیطیزیست پذیری باالتری نسبت به سایر ابعاد اجتماعی و  اقتصادی از زیست
  حس   متغیرهای  در بعد اقتصادی،  های شغلی موجودفرصت  متغیرمتغیرها در هریك از ابعاد،    بندیرتبه

  محیطی،زیست   بعد   در  عمومی  رضایتمندی از فضاهای   متغیر   وی  اجتماع   بعد  در   مکانی  تعلق   و   هویت
 اند.  داده اختصاص را به خود  رتبه میانگین نباالتری 
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 همقدم

تبدیل شده و شهرنشینی به فعالیت    و  مکان اصلی سکونت  امروز، شهرها بهدر جهان  

 و  از عوامل مهم  که  این سبك زندگی مدرن،  شناخته می شود.شیوه برتر زندگی  عنوان  

فردی  تأثیرگذار سالمت  مظهر    و  بر  و  شهروندان  پیچیده   ایشبکهاجتماعی  روابط  از 

اساسی در زندگی شهروندان    هایچالشبسیاری از    دهندهشکلاجتماعی است، بستر و  

باشد  امروزی  شهبازی،)  می  و    به   شهروندی  و  شهر  مسائل  امروزه(.  3:1393بازوندی 

  شهر   در گذشته  .استشده  تبدیل  انسان  زندگیکیفی    و  کمی  ابعاد  بر  مؤثر  مسائل  ترینمهم

هم از نظر مردم وهم از   اهمیت  این  معاصر  دوران  در  اما  داشت،  اهمیت  آن  عام  مفهوم  در

  به  پرداختنرو ازاینمفهوم عامیانه خود را از دست داده است.  شهری متخصصاندیدگاه 

 و  کیفیوضعیت    دبهبو  شهری،  مشکالت  حل  باهدف  یك  هر  که  شهر  جدید  هایتئوری

  شهر  پیشبرد شهر، مدیریت   شهر، محیط کیفیت ارتقاء  شهرها،  در شهروندان زندگیکمی 

 (.3:1390،بندرآباد) است مهم ازپیشبیش ،اندشدهمطرح و... یتمطلوبسوی به

کـه    باشدمی  پذیری  زیست، رویکرد  پایدار  هتوسع  مطرح در نظریهیکی از مباحث  

آور، شهر خالق،    شهر تاب   مانند  پایدار    هتوسع  هن نظریرویکردهای نوی   همچون سایر 

  در جهت ایجاد را  جامعه، شهر دوستدار کودك  و شهر سالمندانشهر آرمانی، شهر امن، 

  )ساسانپور و همکاران،  سازدمیرهنمون    ی بیشتربرای زندگی و پایدار   ترمطلوبشهری  

  پایداری،   زمینه  در  یاگسترده  مباحث  ،پذیری  زیست  مفهوم  پیرامون  (.242:1397

است  ،شهری  ونقلحمل مطرح   ... و  محیط   بهیابی  دست  دهدمی  نشان  که  سرزندگی 

  اجتماعی   حل معضالت  طریق  از  گویند،می  نیز  موفق  شهر  آن  به  که  شهری  پذیری  زیست

  ، آلودگی(  کاهش)  محیطیزیست  (،اعتیاد  بیکاری،)  اقتصادی  طبقاتی(،  اختالف  فقر،)

سرزندگی  (سوادیبی)  فرهنگی  اکولوژیکی(  )  و  و   1تیمور )  شودمی  حاصلپایداری 

برنامهپذیرزیستادبیات  (.  1:2005  همکاران، در  مباحثی  ی  شهرسازی  و  شهری  ریزی 

برای شهروندان و الزامات موردنیاز آن را مطرح    امن   وازجمله ایجاد جامعه قابل سکونت  
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ی  پذیر زیستتراز اول مفهوم    مفهوم تقویت جامعه در سطح  طور فزاینده؛نماید و بهمی

  ست یمفهوم ز  یدو سودر  مردم و مکان،  در اصل  (  2009:846  ،1ز نیهانک)  گیردقرار می

صرف مکان و قلمرو    یبه بررس  ،یری پذ   ستیز  هایشاخصاما معمواًل    هستند  یری پذ 

تحرك  شده و    اتیرییدچار تغ  جامعهاین    زمانی که  خصوصاً  جامعه انسانی،و نه    پردازندمی

از این رو در مباحث   (.2005:7 ،2الریس ) جابجایی را در گذر زمان داشته باشد کانی وم

اقتصـاد  ، منابع، نهادها، فرهنگ، زیستمحیطبه اقلیم محلی،   مرتبط با زیست پذیری باید

و نیازها  و  محلی  مـردم  داشت  هاآن  های واستهخ   و  دقیق  مهرنجانی،  )  توجه  سلیمانی 

1395  :38.)   

به دوران   پذیرزیست خاستگاه مفهوم شهر    اظهار نمود  توانمیتحقیق  ه  ا پیشیندر رابطه ب

  بودند گردد که افرادی در پی بسط ایدئولوژی و مفهوم عدالت و انصاف  یونان باستان برمی

در    بخصوص  یپذیرزیست مفهوم  توجه به اهمیت    با  (.24:  1393نژاد و دیگران،حاتمی)

 به آن ها پرداخته شده است.   1قالب جدول  شده که در  تحقیقاتی انجام  ،شهرهای امروزی

در رابطه با مفهوم زیست  شهرهای ایران    بررسیهای صورت گرفته در کشور،با توجه به  

مطلوبی    پذیری فرآیند    ندارند.  وضعیت  از  قبل  شهرنشینی  و  شهری  جمعیت  رشد 

و استانداردهای    یریزیست پذ از معیارهای    شدت بهرا    شهرها ایران،  شهری در    ریزی برنامه

 (.54: 1395)ملك حسینی و ملك پور،   دور کرده است محیطیزیست
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 بررسی پیشینه تحقیق در زمینه زیست پذیری  -1 جدول
 نتیجه عنوان سال محقق

 مطالعات خارجی 

 2007 1دانستان
ی:  پذیرزیستایجاد شاخص 

 ی محلهپذیرزیست ارزیابی 
محله ارتبـاط محکـم و    كی  یپذیرکــه زیست  دهدمی ن  بــر ادبیــات نشــا  یمــرور

 .دارد هاپارك مسـتقیمی بـا شـاخص امنیـت و کیفیـت فضاهای سبز و 
  2لـــولبی 

و 
 همکاران

2010 
 یپذیرزیست هایویژگیابعاد و 

 ن ساکنا ظراز ن آنو اهمیت 
یت. از ایـن میـان  از بعد اجتماعی، کالبدی، عملکردی و امن  اندی عبارت پذیرابعاد زیست

 .بعد اجتماعی است هاترین آن اهمیتکمامنیـت و  ،سـاکنان ظربعـد از ن ترینمهم

 2012 3نیوتن 
 ،ی و پایداریپذیرزیست
اجتماعی   -های تکنیکیچالش

 20شهرهای قرن 

شهرهای استرالیا شده ی  پذیراصلی شـهر کـه باعث زیست   هایزیرساخت بسیاری از  
 .و بـه عبارتی، پایدار نیست شودمی پایدار تأمین است، از منابع نا 

حسن و 
 سلیمان

 
2013 

ی مرکز شهر  پذیرزیست
 کواالالمپور 

است    یهای خیابانی رابطه وجود دارد و امنیت موضوع مهمی و فعالیتپذیرزیست میان  
و زضایتمندی آنان از حضور و افزایش راحتی ساکنان    پذیرزیستکه در ایجاد محیط  

 موثر می باشد.شهر  در مرکز

بنجامین  
ال 

 سایتلوآنگا
2014 

پذیری الگوی فضایی زیست
 هیمالیا  قهشهری در منط

پذیری در سطح  ینی و ذهنی زیست ع، ابعاد  های کمیدر این پژوهش با استفاده از روش  
که  مح شده  بررس  نشان  الت  با    حالت م  دهدمینتایج  مقایسه  در  های  محلهمرکزی 

ینی و ذهنی  عپذیرتر هستند. همچنین بین ابعاد  زیست منطقه هیمالیا    یو پیرامون  ایحاشیه
 .وجود ندارد  داریطه معنی راب در این منطقه، پذیریزیست

 2015 4نور
سوی پایداری در شهر به

 پذیرزیست

، ارتباطات، آب،  ونقلحملاز دسترسی، عدالت، مشارکت، دسترسی به    تحقیق در این  
 هایشاخص   به عنوانمسکن ارزان، اشتغال، فضاهای سبز  بهداشت، غذا، هوای پاك،  

 زیستمحیط  استفاده بهینه ازنتایج بیانگر آن است که با    نام برده شده وی  پذیرزیست
پذیر و  شهرهای زیست توانندمی شهری ، مدیران شهری بهتر و مدیریت  ریزیبرنامهدر 

 .دمشکالت محیط زیستی ایجاد کننرا در مقابله با  تاب آور
 نتیجه عنوان سال محقق

 مطالعات داخلی

 1392 حبیبی 

بررسی عوامل موثّر بر افول حس 
ی در پذیرزیست سرزندگی و 

های تاریخی و فرسوده بافت
محلۀ سنگ سیاه  :مطالعه موردی

 شیراز 

در ابنیه و کالبد و سیمای بافت، عدم برخورداری الزم    فرسودگی   نظیرعوامل متعدّدی  
فقدان  چنین  ها و خدمات شهری مناسب با نیاز امروز و همرساخت از تأسیسات و زی

مناسب   اقتصادی  و  در  زندگی  افول سرزندگی    درنهایت   وی  پذیرزیست بافت، سبب 
 سنگ سیاه شیراز است. محله فرسودگی بافت 

حاتمی 
نژاد و  

 همکاران
1393 

سنجش میزان زیست پذیری  
 منطقه دو شهر سنندج

  ، جود ندارد. ازنظر توزیع فضاییری محالت تفاوت چندانی وبین ابعاد اصلی زیست پذی
نشده و توزیع    توزیع یکسان  بصورت    (محیطیاقتصادی، اجتماعی، زیست)گانه  ابعاد سه

 صورت خو شه ای است.فضایی به

حصاری 
و 

 همکاران
1395 

ی شهرکالن تحلیل فضایی منطقه 
 یپذیرزیست   تبریز با رویکرد

تحقی های  یافته  شرایط    تمامی  در ق،  برمبنای  محدوده  این  یکسان  پذیرزیست نقاط  ی 
تفاوت معناداری   ،یپذیرزیست  هایشهری تبریز ازنظر شاخصنیست و بین منطقه کالن 

ی بیشتر از  پذیرزیست  اختالف  توان گفت که در شاخص اقتصادی،شود و میدیده می
 .ها استسایر شاخص

 1397حققان،منابع م برگرفته از مآخذ: مطالعات تحقیق،
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ساختار    با توجه به  بوده که  جمعیت  نفر    102282دارای    1397سال    درشهر کاشمر  

  غیررسمی   محدوده های اسکانوجود مراکز آموزش عالی و    ،شهراین  کالبدی و اجتماعی  

محله  ) و  رودخانه  ش   هایجاذبه ،  (آبادحسینمحدوده  امکانات  و  برای  شغلی  هری 

به   نزدیك  وروستائیان  است    ... شهر  داشته  زیادی  نقش  مهاجر  جذب  و )در  بمانیان 

  محیطیزیستاجتماعی،  مشکالت اقتصادی،    موجبهمین امر    و  (1390:133همکاران،

  را  صحیح و منطقی، این شهر ریزیبرنامه عدم ارائهچاره اندیشی و  این شهر شده کهدر 

  بنابراین پژوهش   ؛کردت متعدد زیستی مواجه خواهد  الدور با مشک  چنداننه  ایآیندهدر  

و   را شناسایی کرده  کاشمرشهر   در  یزیست پذیر   هایمؤلفه  ترینمهمتا  کوشدمیحاضر  

در    آنان را مورد مطالعه قرار دهد.  زیستی  نیازهای  تأمین  وضعیت  از   افراد  ذهنی  ادراك 

  آگاهی از نظرات و دیدگاههای  آنان در زمینه چگونگی   و  مردم  از  نظرسنجی  این راستا

برای کار  یك  به    کاشمر  شهرتبدیل   تاکید    وزندگیمکان مطلوب و مناسب  قرار  مورد 

تاثیرگذار در زیست   هایبر این مبنا این تحقیق در پی آن است که مهمترین شاخص دارد.

 پذیری شهر کاشمر را شناسایی کرده و به سواالت زیر پاسخ گوید:

کاشمر  در شهر    های زیست پذیریهای فردی و شاخصبین ویژگیای  چه رابطه -1

 وجود دارد؟

در زیست پذیری  اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی    و متغیرهای  کدامیك از ابعاد -2

 ؟ شهر کاشمر تاثیر بیشتری داشته اند

 

 ها و روش داده 

،  هاواقعیتبرای  یافتهنظاممعتبر و  های ابزار و راهاز قواعد،    ایمجموعهروش تحقیق  

. در پژوهش  (201:  1379)خاکی،   مشکالت است لحراه  هکشف مجهوالت و دستیابی ب

های  اطالعات از روش  یگردآور  یبرا   که  تحلیلی است  -توصیفی   تحقیق،  روش  حاضر،

پرسشنامه  )  میدانیو    بررسی کتاب و مقاالت، سایتهای معتبر(  ،برداریفیش)  کتابخانه ای

 به   یه های مربوط، ابعاد و گوبررسی مطالعات انجام شدهکه با    شدهاستفاده(  محقق ساخته

 .اندشدهبیان 1زیست پذیری در راستای اهداف تحقیق در قالب شکل  
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 فرآیند پژوهش  -1 شکل

 1396مآخذ: نگارندگان، 

 

ك ، ابزاری برای شناخت دقیق شرایط موجود در جامعـه در یـسویكاز    هاشاخص

که طی    هایی ونیدگرگتصویر روندها و    دهندهنشانو از سـوی دیگـر،    اند زمانیقطـع  م

اساس    که درصورتی  یپذیر زیست   گیری اندازه  بنابراین  ؛ است  دادهرخ  یمشخصره  دو بر 

ایـن اساس، توجه به    بـر  دانش و فرهنگ محلی هر مکان باشد، بسیار معنادارتر اسـت.

مطالعه   در  مکان  هر  محلی  زیسـت    یپذیرزیست مردم  معیارهای  است.  ضروریات  از 

، قابل بنابراین  اند؛متفاوتتوجه به شرایط مکانی و زمانی مختلف،  پـذیری همچنـین بـا  

های زمانی مختلف  ها و در مقیاسبا یکدیگر نیستند و باید توسط مردم در مکانتعویض  

ب شاخص در  انتخا با توجه به اینکه    (.74:  2013  ،1یو پندی )  گیرندموردسنجش قرار  

  3در این پژوهش  ت،  و مهـم اسـ  یضروروضعیت آن بسیار    عهبرای مطال  یپذیرزیست 

  گویه(   43شاخص و    6)  گویه(، بعد اجتماعی  18شاخص و    3)  شامل بعد اقتصادی بعد  

باشد. پس از مشخص  گویه( مدنظر می  16شاخص و    3محیطی شهری ) زیست  و بعد

  در راستای گویه های مشخص شده وپرسشنامه  سواالت   چارچوب نظری تحقیق، شدن 

مق پنج  اساس طیف  گربر  تنظیم  لیکرت  کارشناسان یاسی  توسط  پرسشنامه  روایی    دید. 

 
1 Yogesh 

بررسی مسئله و ریشه های 
نظری

مفهوم زیست •
پذیری 

مفهوم زیست پذیری •
شهری 

عملیاتی کردن مفاهیم 

تعیین ابعاد زیست •
پذیری

شاخص های •
زیست پذیری

جمع آوری داده ها ونتیجه 
گیری

تهیه پرسشنامه و •
روایی و پایایی آن

جمع آوری داده ها •

تحلیل داده ها•

نتیجه گیری•

پیشنهادات •
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ستفاده شد. آلفای کرونباخ  جهت تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ ا  انجام گردید و

دهنده ضریب پایایی در سطح  بوده که نشان  0/ 895  آمده در این تحقیق به میزاندستبه

 قابل قبولی است. 

ساکنان شامل  پژوهش  آماری  سال    کاشمر  شهر  جامعه  (    102282)   1397در  نفر 

  استفاده شده که حجم نمونه    . برای مشخص نمودن حجم نمونه از فرمول کوکراندباش می

نحوه توزیع پرسشنامه ها بصورت تصادفی بوده و بعد از  نفر برآورد شده است.    384

از   ،ل داده ها  وارد شده و برای تحلی  SPSSافزار  نرمجمع اوری پرسشنامه ها، اطالعات در  

 استفاده شده است. همبستگی و فریدمن   تی،  هایآزمون

  

 ها و گویه های موردمطالعه در تحقیقشاخصابعاد،  -2 جدول

 گویه  شاخص  ابعاد 

 
زیست پذیری  

 اقتصادی 

اشتغال و  
 درآمد 

گذاری سودآور و پررونق،  های شغلی متعدد، امکان سرمایهوجود فرصت
 ناسب، درآمد سرپرست خانوادهکن قیمت م اجاره مس یا خریدامکان 

 مسکن
 کیفیت   و روشنایی مسکن،  نور  مسکن،متراژ و مساحت مسکن، تعداد اتاق  

 ها، ایمنی واحد مسکونی در برابر حوادث طبیعی معابر و میدان

خدمات  
 زیرساختی 

خدمات   کیفیت  خطوط تلفن،  کیفیت  گاز، کیفیت  کیفیت آب، کیفیت برق،
مایحتاج روزانه در   تهیه   کاالها و خدمات در محله،   تنوع  اداری و دولتی،

 سایر مساکن به واحد مسکونی اشراف روها،پیاده  کیفیت محله،

 
 
 
 
 
 
 
 

زیست پذیری  
 اجتماعی

آموزش  
 عمومی

معلمان   مدارس،    مدیران  وعملکرد  آموزش  امکانات  و  کیفیت  آموزشی، 
کالس فوقوجود  در  های  و...  تقویتی  و  کنکور  کیفیت  العاده  محله، 

العاده، کیفیت کالس برای گذران اوقات فراغت، نوساز یا های فوقکالس
 پیاده رفتم کودکان به مدارس   امکان ختمان مدارس،نوسازی سا

 بهداشت 
درمانگاه   خدمات  کیفیت  بیمارستان،  و  درمانگاه  بودن  دسترس    و در 

مرکز  تخصصی درمانی، تعداد و کیفیت    خدمات  مراکز، وجود  بیمارستان
 در محله 115  اورژانس عملکردترك اعتیاد و مشاوره، 

مشارکت و  
 همبستگی 

تصمیمات   در  مشارکت  شهرداری،  و  شهر  شورای  تصمیمات  به  اعتماد 
پروژه  مشارکت  شهر،شورای   میان  مالی  کارگروهی  روحیه  شهری،  های 

ان  مردم، احترام میان مردم محله، میزان ارتباط شهروندان با شورای شهر، میز
 های عمرانی مشارکت مردم در پروژه
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هویت و  
حس تعلق  

 مکانی

محله باهم  ارتباط  و  آشنایی  محله،  به  تعلق  بهایحس  محله  عنوان  ها، 
به بهبود شرایط  مناسب به رفتن از محله، امید  ترین محل زندگی، تمایل 

جشن برگزاری  محله،  توسعه  و  مذهبی  زندگی  برگزاری  محله  درهای   ،
 ها در خیابان و مساجد، برگزاری عزاداری  هاحسینیه دری مراسم مذهب

تفریح و  
 اوقات فراغت 

پارك پارك،کیفیت  در  کودکان  بازی  فضای  امنیت  محله،   وجود   های 
ها کافی و مجهز، وجود فضاها  های، وجود کتابخانهشاپها و کافیرستوران

 فراغت   اوقاتو امکانات ورزشی محله، وجود امکانات تفریحی و گذران 

فردی   امنیت
 و اجتماعی 

 
 

روز زنان و روزانه مردم محله، امنیت شبانه امنیت امنیت شبانه مردم محله،
  مواد دزدی،  )  کودکان، وجود ساکنین باسابقه کیفری، میزان وقوع جرائمی

(، امنیت وسایل نقلیه پارك شده در خیابان، درگیری بین افراد بومی ...مخدر
تازه مهاجران  نزاعواردو  خیا ،  در    گشت  ،محله  دربانی  های  پلیس  منظم 

 محله  در 110 پلیس  عملکردمحله، 

زیست پذیری  
 محیطیزیست 

 آلودگی 

آوری پاکیزه بودن محیط محله، میزان آلودگی صوتی در محله، کیفیت جمع
جمع  سطح  اززباله   مطلوبیت  وجود  محله،  محله،  سطحی  آب  آوری 

های کارگاهی لودگی ناشی از فعالیتحیوانات و حشرات موذی در محله، آ
 و انبار در محله 

 انداز چشم
  کیفیت   ها و معماری بناها،کیفیت زیبایی طبیعی در شهر، کیفیت ساختمان

 ها کیفیت فضای سبز شهر مناسب معابر و خیابان

فضای  
 عمومی

روشنایی،   دارای  و  زیبا  عمومی  فضاهای  عمومی،  فضاهای  سرزندگی 
ب و جذاب و کیفیت مطلوب، فضاهای عمومی امن  فضاهای عمومی جال

های زیبا در وآمد، وجود معابر و خیابانها امن وپررفتراه  پیاده  و تمیز،
 محله 

 1397های تحقیق، مآخذ: یافته

 

 مطالعهجغرافیای محدوده مورد 

از    کاشمر  مساحت    یهاشهرستانیکی  با  که  است  رضوی  خراسان  پهناور  استان 

است    شدهواقعکیلومتری جنوب غربی مشهد    217  یفاصلهدر    مربع لومتر یک  3349.96

عرض  دقیقه    52درجه و    35جغرافیایی در    ازنظر   شهرستان   نیا  .(1379آمارنامه خراسان،  )

  1052ارتفاع این شهر از سطح دریا    قرار دارد.  شرقی  طول   قهیدق  47و    درجه  58و    شمالی

نیشابور و   یهاشهرستاناز شمال به    (. شهرستان کاشمر،12:  1374متر است )جعفری،  

به   از شرق  محدود هیدری حتربتسبزوار،  بردسکن  به  غرب  از  و  گناباد  به  از جنوب   ،
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ارتفاعات فغان    ،در شمال شهرستان دارای دو منطقه کوهستانی کوه سرخ  این  .  شودمی

ای حاصلخیز  ای کویری و خشك در غرب و جنوب و جلگهمنطقه  ،بجستان در جنوب

م آ  حدودهدر  قصبات  و  شهر  میحومه  نیز  یوهوا آبباشد.  ن  محدوده  و   این  خشك 

 .است خشكمهین

 
 موقعیت سیاسی شهر کاشمر -2شکل 

 
 و بحث  ها یافته

ویژگی جمعیت  بررسی  نمونههای  شامل:    6  اساس  بر  ها  شناختی  عمومی  سؤال 

ظیم گردیده  تحصیالت، نوع اشتغال و نوع مالکیت تن   میزان  ن، وضعیت تأهل،جنسیت، س

  جوانی   ینبیشتر ساکنان در سنمده،  بدست آاست. با توجه به نتایج    آمده  3که در جدول  

و  با  و   ملکی  خانه  دارای  اغلب  و  دانشگاهی  تحصیالت  بودهسطح  دولتی    اند. مشاغل 

 در شهر ساکن بوده اند.مدت طوالنی همچنین اغلب آنها به   
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 های عمومی پاسخگویان ویژگی -3جدول 

 ردیف درصد  فراوانی وضعیت جنسی ردیف
مدت سکونت 

 جامعه
 درصد  فراوانی

 7/5 22 سال 1-5 1 3/51 197 مرد  1

 2/10 39 سال 5-10 2 7/48 187 زن 2

 6/27 106 سال 10-20 3 درصد  فراوانی  وضعیت سنی  ردیف

 5/56 217 سال 20باالی  4 4/53 205 30-15 1

2 45-30 135 2/35 
 ردیف

وضعیت  

 سکونت 
 درصد  انی فراو 

3 60-45 44 5/11 

 37 142 ای اجاره 1 درصد  فراوانی  وضعیت تحصیالت  ردیف

 63 242 ملکی 2 6/1 6 ابتدایی  1

 درصد  فراوانی  وضعیت شغلی  ردیف 6/1 6 راهنمایی  2

 5/38 148 دولتی  1 2/24 93 دیپلم 3

 1/15 58 آزاد  2 2/4 16 کاردانی 4

 2/11 43 رداخانه 3 8/39 153 کارشناسی  5

 4/29 113 دانشجو  4 1/20 77 کارشناسی ارشد  6

 7/5 22 بیکار  5 6/8 33 دکترا  7

 1397های تحقیق، مآخذ: یافته

 

برای بررسی ابعاد مرتبط با موضوع تحقیق، سواالت مرتبط با این بخش از نظر میانگین  

ارزیابی قرار گرفته که   اقتصادیحلیل  تمورد  ( نشان  4)  ول جددر    ابعاد زیست پذیری 

  یانگین م(، کیفیت شبکه برق )4/ 24  یانگینمگاز )  شبکه  یفیتکوجود  های  شاخص  دهدیم

تهیه  22/4 و  )  روزانه   یحتاجما(  محله  خود 4/ 16  یانگینمدر  به  را  میانگین  باالترین   )

داده پاییناختصاص  شاخص اند.  به  متعلق  نیز  میانگین  شغلی،    ی هافرصتهای  ترین 

،  30/2مناسب با میانگین  یمت  باقمسکن    اجاره  یا  و خرید   پررونق  ور وسودآ  گذارییهسرما

 است.  2/ 78و  41/2
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 انحراف معیار سنجش میزان زیست پذیری اقتصادی شهرستان کاشمر فراوانی و    - 4  جدول 

بعد 

 اقتصادی 
 گویه ها 

 فراوانی 

 میانگین 
انحراف  

 معیار
خیلی  

 کم
 زیاد متوسط  کم

خیلی  

 زیاد

اشتغال و  

 آمد در
 

  شغلی هایوجود فرصت

 متعدد 
106 136 83 38 21 30/2 13/1 

 و  سودآور گذاریسرمایه

 پررونق
102 109 109 42 22 41/2 15/1 

 مسکن اجاره یا خرید

 مناسب   قیمت
54 72 184 52 22 78/2 03/1 

 91/0 50/3 58 127 154 40 5 خانواده  سرپرست درآمد

 مسکن
 

 05/1 72/3 113 99 134 27 11 مسکن  مساحت و متراژ

 06/1 66/3 107 96 137 33 11 مسکن  اتاق تعداد

 86/0 99/3 128 143 97 16 0 نوروروشنایی مسکن 

  به مساکن سایر اشراف

 خانه 
65 92 112 67 48 85/2 25/1 

ایمنی در برابر حوادث  

 طبیعی 
11 50 182 97 44 29/3 93/0 

امکانات و  

خدمات  

 زیرساختی 
 

 90/0 14/4 148 175 43 6 12 آب  کیفیت

 68/0 22/4 134 205 39 6 0 برق  کیفیت

 75/0 24/4 145 201 27 6 5 گاز  کیفیت

 84/0 08/4 119 204 45 6 10 تلفن   خطوط کیفیت

کیفیت خدمات اداری و 

 دولتی 
23 58 155 88 60 27/3 08/1 

کاالهاوخدمات در  تنوع

 محله 
28 55 133 92 76 34/3 16/1 

در  روزانه حتاجمای تهیه

 محله 
6 11 67 131 169 16/4 91/0 

 18/1 58/3 99 121 94 43 27 روها پیاده کیفیت

 26/1 41/3 79 127 106 17 55 ها کیفیت معابر و میدان

 1397های تحقیق، یافتهمآخذ: 
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سنجش میزان زیست پذیری    ( جهت5جدول ) در    تحلیل ابعاد زیست پذیری اجتماعی

  مردم  شبانه  های امنیتشاخص  که   دهد یم  شهر کاشمر نشان  یاجتماعد  بعهای  شاخص

،  33/4  یانگین مبا    و کودکان  زنان  یروزشبانه  محله و امنیت   مردم  روزانه   یت امنمحله،  

ترین میانگین نیز متعلق  اند. پایینباالترین میانگین را به خود اختصاص داده  78/3و    22/4

  یانگین م)  جرائم  (، وقوع 1/ 71  یانگینم)  و مهاجران   میوب  افراد  بین  های درگیری به شاخص

 ( است. 88/1)میانگین   در محله خیابانی یها نزاع( و 76/1

 

 فراوانی و انحراف معیار سنجش میزان زیست پذیری اجتماعی شهر کاشمر  -5 جدول

بعد 
 اجتماعی 

 گویه ها 

 فراوانی 

 میانگین 
انحراف  

 معیار
خیلی  

 کم
 زیاد متوسط  کم

خیلی  
 یادز

آموزش  
 عمومی

  مدیران و معلمان عملکرد
 آموزشی 

16 6 171 100 91 63/3 99/0 

  آموزش  امکانات  و کیفیت
 مدارس 

17 37 132 150 48 45/3 97/0 

  هایکالس وجود
 العاده فوق

95 73 126 47 43 66/2 28/1 

  هایکالس کیفیت
 العاده فوق

77 62 155 63 27 74/2 16/1 

 نکیفیت کالس گذرا
 فراغت  اوقات

75 61 147 74 27 78/2 17/1 

 12/1 98/2 31 96 144 62 51 مدارس  ساختماننوسازی 

پیاده رفتن کودکان به  
 مدارس 

11 44 141 93 95 56/3 06/1 

 بهداشت 

  و دسترسی درمانگاه
 بیمارستان

75 66 83 74 86 08/3 42/1 

 و درمانگاه خدمات کیفیت
 بیمارستان

64 78 116 78 48 92/2 25/1 

تخصصی   وجود خدمات
 درمانی

107 78 84 74 41 64/2 34/1 
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  اعتیادومرکزترك  کیفیت 
 مشاوره

157 82 73 52 20 21/2 25/1 

 در 115 عملکرداورژانس
 محله 

51 17 147 104 65 29/3 19/1 

مشارکت  
و 

 همبستگی 

 تصمیمات اعتماد به
 شهرداری  شهرو شورای

22 40 198 49 75 30/3 07/1 

درتصمیمات  مشارکت 
 شورایشهر

171 107 51 23 32 06/2 25/1 

  هایمشارکت مالی پروژه
 شهری 

200 67 52 43 22 01/2 27/1 

  میان کارگروهی روحیه
 مردم 

39 79 191 55 20 84/2 96/0 

 99/0 73/3 88 156 97 33 10 احترام میان مردم محله 

ارتباط شهروندان با  
 شورای شهر 

94 103 129 48 10 42/2 06/1 

مشارکت مردم در 
 عمرانی های پروژه

96 112 107 69 0 39/2 04/1 

هویت و  
حس  
تعلق 
 مکانی

 10/1 77/3 125 105 115 21 18 حس تعلق به محله 

آشنایی و ارتباط باهم  
 ای محله

43 55 141 82 63 17/3 19/1 

  محلترین محله مناسب
 زندگی

22 6 179 102 75 53/3 1 

 17/1 72/2 31 70 109 109 65 از محله  رفتن به تمایل

شرایط  بهبود به امید
 محله  توسعه و زندگی

27 12 119 158 68 59/3 04/1 

 هایبرگزاری جشن
 مذهبی محله 

76 63 81 112 52 3 33/1 

 در مذهبی برگزاری مراسم
 مساجد   و هاحسینیه

17 53 98 126 90 57/3 12/1 

ها  برگزاری عزاداری
 انیاب درخ

73 43 137 56 75 04/3 34/1 

 72/0 22/4 150 178 50 6 0 شبانه مردم محله  امنیت

 72/0 33/4 180 158 40 6 0 امنیت روزانه مردم محله 
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امنیت 
فردی و  
 اجتماعی 

روز زنان و  امنیت شبانه
 کودکان

6 30 90 172 86 78/3 93/0 

باسابقه   وجود ساکنین
 کیفری 

202 93 29 37 23 92/1 23/1 

مواد  دزدی ) جرائمی وقوع
 ( ...مخدر

222 71 64 16 11 76/1 05/1 

  پارك نقلیه وسایلامنیت 
 خیابان  شده

45 22 56 173 88 62/3 23/1 

  و بومی رادفا بین درگیری
 مهاجران 

241 59 45 33 6 71/1 07/1 

 10/1 88/1 11 33 46 98 196 محله  در خیابانی  هاینزاع

پلیس در   منظم گشت
 له مح

90 116 122 41 15 41/2 07/1 

 در 110 پلیس عملکرد
 محله 

52 61 155 59 57 02/3 20/1 

تفریح و  
اوقات  
 فراغت 

 32/1 92/2 61 61 125 61 76 محله   هایکیفیت پارك

  در بازی  امنیت فضای
 پارك 

76 51 114 98 45 96/2 28/1 

  و هاوجود رستوران
 شاپکافی

109 82 77 78 38 62/2 34/1 

  و کافی هاکتابخانهوجود 
 مجهز 

87 80 118 70 29 67/2 22/1 

  امکانات  و وجود فضاها
 ورزشی

102 72 108 65 37 64/2 29/1 

  و تفریحی وجود امکانات
 فراغت  اوقات گذران

119 49 119 68 29 58/2 29/1 

 1397های تحقیق، یافتهمآخذ: 

 

های  ی، میانگین وزنی و انحراف معیار مؤلفهفراوان  که  (6جدول )بر اساس اطالعات  

 یآورجمعهای کیفیت  باالترین میانگین متعلق به شاخص  ،دهدمحیطی را نشان میزیست

)میانگین   ) 64/3زباله  بودن محیط محله  پاکیزه  سرزندگی فضاهای    ( و62/3  یانگینم(، 

)میانگین   و(  3/ 45عمومی  به  پایین  بوده  متعلق  نیز  میانگین   از  ناشی  ودگیآلترین 
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ها و معماری بناها و ساختمان یفیت ک  ،(2 یانگین م) محله در  انبار و کارگاهی  هایفعالیت

   .باشدمی( 08/3های زیبا در محله با )میانگین  همچنین وجود معابر و خیابان

 
 محیطی شهر کاشمر فراوانی و انحراف معیار سنجش میزان زیست پذیری زیست   - 6  جدول 

 بعد زیست
 طی محی 

 گویه ها 

 فراوانی 

 میانگین 
انحراف  

 معیار
خیلی  

 کم
 خیلی زیاد زیاد متوسط  کم

 آلودگی 

 92/0 62/3 73 134 142 29 6 محله   پاکیزه بودن محیط

 در صوتی  آلودگی میزان
 محله 

15 97 136 83 53 16/3 07/1 

 93/0 64/3 63 169 114 27 11 زباله  آوریجمع کیفیت

 آب  آوریجمع مطلوبیت
 سطحی 

34 42 141 119 48 27/3 09/1 

  حشرات و حیوانات
 محله  موذی

64 99 123 59 39 76/2 19/1 

  از ناشی آلودگی
  و کارگاهی هایفعالیت

 محله  در انبار

176 91 73 27 17 2 15/1 

 انداز چشم

کیفیت زیبایی طبیعی در  
 شهر 

17 27 179 103 58 41/3 97/0 

ها و  کیفیت ساختمان
 بناها معماری  

27 35 218 89 15 08/3 86/0 

معابر و  کیفیت مناسب 
 خیابان 

27 50 157 122 28 19/3 99/0 

 94/0 182/3 21 121 176 39 27 کیفیت فضای سبز شهر 

وجود معابر و  
 های زیبا در محله خیابان

56 55 130 88 55 08/3 23/1 

فضای  
 عمومی

  فضاهایسرزندگی 
 عمومی

17 39 136 138 54 45/3 1 

  و زیبا عمومی فضاهای
 روشنایی  دارای

38 44 150 119 33 17/3 06/1 

  جالب عمومی فضاهای
  کیفیت و جذاب و

 مطلوب 

22 66 147 99 50 23/3 06/1 
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  و امن عمومی فضاهای
 تمیز 

29 66 143 97 49 18/3 09/1 

  و امن هاراه پیاده
 وآمد پررفت

27 21 156 122 58 42/3 03/1 

 1397های تحقیق، مآخذ: یافته
 
ویژگیبرا بین  رابطه  بررسی  و...)  ی فردها  ی  شغل  تحصیالت،  جنس،  وسن،   ) 

اسپیرمن  شاخص همبستگی  آزمون  از  پذیری  زیست  است.های  شده    مقدار   استفاده 

است   15/0برابر با  بدست آمده از ارتباط سن با شاخص های زیست پذیری،همبستگی 

دو متغیر  این توان گفت که بین  یجه میدرنت. می باشد  05/0داری که بیشتر از سطح معنی

مدت سکونت  و    (0/ 06)  متغیرهای جنسمورد  در  همچنین    وجود ندارد.  یدار رابطه معنی

اما سه متغیر تحصیالت،  ؛  است  05/0بیشتر از  آمده  دستبه  داری ( نیز سطح معنی921/0)

ادار با  فر، ارتباط معنبا سطح معناداری ص  (مستأجرشغل و وضعیت سکونت )مالك یا  

زیست شاخص را  های  میپذیری  در    .دهندنشان  ذکراست  به  همبستگی  الزم  آزمون 

  0٫69  تا  0٫30ضریب بین  ضعیف،    همبستگی  دهنده  نشان  0٫29تا    0ضریب بین    اسپیرمن

 است.   ی قو  همبستگی  دهنده  نشان  1  تا  0٫70ضریب بین  و   متوسط  همبستگی  دهنده  نشان

 

 اسپیرمنزمون نتایج آ -7جدول  

 تحصیالت جنس سن  

 -138/0 095/0 -073/0 ضریب همبستگی 

 000/0 06/0 15/0 سطح معناداری 

 384 384 384 تعداد نمونه

 وضعیت سکونت  مدت سکونت  شغل  

 253/0 -015/0 184/0 ضریب همبستگی 

 000/0 77/0 000/0 سطح معناداری 

 384 384 384 تعداد نمونه

 1397دگان نگارنمآخذ: محاسبات 
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( رتبه8جدول  وضعیت  پذیری  (  زیست  مختلف  ابعاد  اقتصادی،    شهر بندی  )ابعاد 

رانشان میاجتماعی و زیست رتبهمحیطی(  میانگین  آن است  ها  دهد. مقایسه  که  بیانگر 

شهر  دارد و بدین معناست که    اختصاص   ی اقتصاد( به بعد  2/ 64باالترین میانگین رتبه )

 واست.  زیست پذیری باالتری نسبت به سایر ابعاد برخوردار از اقتصادیکاشمر در بعد 

. الزم به ذکراست که میانگین  در رتبه های بعدی قرار دارندمحیطی و اجتماعی  ابعاد زیست

است. مقدار    دو میانگین متفاوت  این  رتبه با میانگین حسابی تفاوت دارد و نحوه محاسبه

  قرارداد   05/0است که در سطح خطای کمتر از    88/350آمده برابر با  دستمجذور کای به

(05/>Pمعنی که  (.  معناست  بدین  فریدمن  آزمون  بودن  ابعاد    ازنظردار  پاسخگویان، 

رتبهموردبررس دارند.ی  متفاوتی  ذکراست    بندی  به  پیدا  الزم  کاربرد  زمانی  آزمون  این 

رار دهد و بر بخواهد نظرات یك گروه را در چند زمینه مورد بررسی ق  محققکند که  می

بر اساس   از موارد را  بندیاساس نظرات افراد این گروه، اولویت هر کدام  معنی   رتبه 

 .از متغیرها ( مشخص نمایددار)یا گرایشات معنادار افراد به هر کدام 

 
 نتایج آزمون فریدمن  -8جدول 

 درجه آزادی  مقداری خی دو  میانگین رتبه ابعاد 
سطح  

 معناداری 
 تعداد نمونه

 64/2 اقتصادی 

 29/1 اجتماعی  384 000/0** 2 88/350

 07/2 محیطی زیست

 1397مآخذ: محاسبات نگارنده، 

 

)رتبهوضعیت  (  9)جدول   متغیرها  می  هایشاخصبندی  رانشان  دهد.  اجتماعی( 

ها  شده است. مقایسه میانگین رتبهارائه    9  در جدول مولفه ها    دام ازمیانگین رتبه هرک 

)نشان می رتبه  میانگین  باالترین  به  67/4دهد که  تعلق مکانی  شاخص(  هویت و حس 

آموزش  شاخصهای  اختصاص دارد و بعد از مؤلفه فوق، بهترین وضعیت به ترتیب شامل 

و   تفریح  اجتماعی،  و  فردی  امنیت  بهداشت،  و عمومی،  مشارکت  و  فراغت  اوقات 

 .باشدهمبستگی می

https://www.tahlil-amari.com/category/mcdm/
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 های اجتماعی میانگین رتبه شاخص  -9جدول 

 مؤلفه میانگین رتبه

 عمومی آموزش  06/4

 بهداشت  29/3

 مشارکت و همبستگی  65/2

 هویت و حس تعلق مکانی  67/4

 امنیت فردی و اجتماعی  24/3

 تفریح و اوقات فراغت  09/3

 1397، مآخذ: محاسبات نگارندگان

 

( دیگر  ( مهم10جدول  تفسیر جداول  از  قبل  که  فریدمن است  آزمون  ترین جدول 

دار بودن آزمون فریدمن،  نخست باید نتایج این جدول را ارزیابی کرد و در صورت معنی

بر مبنای نتایج بدست آمده از    پرداخت.به تفسیر نتایج جداول توصیفی و میانگین رتبه  

فریدمن   جدول  آزمون  رمعنیاین  آماری  میداری  نشان  مجذورکای  ا  مقدار  دهد. 

(؛ P</05)  قرارداد  05/0است که در سطح خطای کمتر از    35/297آمده برابر با  دستبه

گویان(  های اجتماعی مورد آزمون )ازنظر پاسخنتیجه گرفت که: شاخصمی توان  بنابراین  

 . با درجات متفاوتی مؤثر هستند

 

 یدمن نتایج آزمون فر -10جدول 

 384 نمونهتعداد 

 352/297 مقدار خی دو 

 5 درجه آزادی 

 000/0** سطح معناداری 

 1397های تحقیق، یافتهمآخذ: 

 

دهد. مقایسه  محیطی رانشان میهای زیستبندی شاخص( وضعیت رتبه11جدول )

  ( به شاخص فضای عمومی 26/2دهد که باالترین میانگین رتبه )ها نشان میمیانگین رتبه
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پاسخگویان در رابطه با شاخص فضای عمومی از  اختصاص دارد و بدین معناست که  

-شاخص چشممحیطی برخوردارند.  های زیسترضایت بیشتری نسبت به سایر شاخص

( )94/1انداز  آلودگی  و  دارند.  (  1/ 80(  قرار  بعدی  های  رتبه  مجذورکای  در  مقدار 

(.  P</05)   قرارداد  05/0کمتر از    است که در سطح خطای   81/44آمده برابر با  دستبه

که  معنی معناست  بدین  فریدمن  آزمون  بودن  شاخص  ازنظردار  بین  های  پاسخگویان، 

نتیجه گرفت  دارد.  بندی متفاوتی وجود  محیطی، رتبهزیست »شاخص بنابراین می توان 

 .د«دارن وضعیت بهتری در محیطی های زیستآلودگی نسبت به سایر شاخص

 

 آزمون فریدمن  نتایج -11جدول 

 تعداد نمونه سطح معناداری  درجه آزادی  مقداری خی دو  میانگین رتبه ابعاد 

 80/1 آلودگی 

 94/1 انداز چشم 384 000/0** 2 811/44

 26/2 فضای عمومی 

 1397های تحقیق، یافتهمآخذ: 

 

 گیری نتیجه

پذیری   پ   عنوان بهزیست  توسعه  به  دستیابی  راستای  در  و  رویکردی  شهری  ایدار 

تبدیل    هاییویژگیاز    ایمجموعه زندگی  برای  جذاب  مکانی  به  را  شهری  محیط  که 

باشد.کندمی به    لمسقابل  هایویژگیبه    تواندمی  هاویژگی. این  ، مطرح می  )دسترسی 

لمس )حس مکان، هویت محلی و    غیرقابل  هایویژگی مناسب شهری( و    هایزیرساخت

یست پذیری به رفاه اقتصادی، اجتماعی، زیستی و کالبدی کمك  ز  درواقع...( تقسیم شود.  

و اصول کلیدی آن   شودمیو سبب توسعه فردی همه ساکنان یك شهر یا منطقه    کرده

ایمانی  )  است  توانمندسازی، دسترسی، صمیمیت، مشارکت و  کرامت  بر عدالت،  مشتمل

معانی متفاوتی دارد،    هوم زیست پذیری برای افراد گوناگون(. مف 69:  1397و همکاران،  

بسیار متمایز در شهرهای جدید    هایجمعیتبه تشکیل    شدنجهانیو    شهرگراییچراکه  
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  قبولقابل، ارائه تعاریف  شودمیآنان ظاهر    هایخواستهکه نیازها و    طورهمانمنجر شده و  

  : 1394ساسان پور و همکاران،  )  شود می  برانگیزچالش  نیز  یپذیرزیست و کاربردی برای  

پیامد ملموس شرایط بسنده و مطلوب شهری نیست،    صرفاً زیست پذیری  در واقع  (.  31

باید هم  »زندگی شهری است، یك شخص    در مورد  از ادراك مردم   یلمسقابلبلکه پیامد  

  این  (20:  2003، 1پاسونه ) «شهر روی زمین و هم شهر موجود در اذهان را در نظر بگیرد

که   این    پذیریهای زیستشاخصررسی شناسایی  ب  باهدفپژوهش  ارزیابی  و  شهری 

 ابعادزیست پذیری در   هایشاخص، هشرایط در وضع موجود شهر کاشمر صورت گرفت

می دهد  نتایج نشان    را مورد بررسی قرار داده است.  محیطیزیست، اجتماعی،  اقتصادی

و  فرصت  شاخص  ماننداقتصادی    هایشاخصکه   مناسب  درآمد  موجود،  شغلی  های 

، تأثیر  شاخص هاو... در میـان سـایر  ی به شغل مناسب در روستا یا شهر مجاور  دسترس

  اجتماعی سطوح بهزیستی    غالباً  .داشته است  این شهرپذیری  در تعیین میزان زیست  بسزایی

رشد    هایشاخص، اگر  بنابراین  ؛است  کارکرد توزیع و اختصاص منابع اقتصادی  نتیجه

به کیفیت زندگی و ایجاد مناطق    دهیشکلفی اقتصاد در  کی  های جنبه،  باشنداقتصادی قوی  

  مبنـی   2( 2010با دیدگاه ژانـگ مـائو )  هایافتهاین  .  مؤثراست،  باال دارای زیست پذیری  

استانداردهای    گیریاندازهشاخص اصـلی برای  ،  مـادی و اقتصـادی  هایچالشبر اینکه  

شهری   ی ه پیرامون زیست پذیرو همچنین در مطالعاتی ک   مطابقـت دارد  زنـدگی اسـت،

که بر روی شهر سنندج  (1393)  پژوهش حاتمی نژاد و همکاران  با  شدهانجامدر ایران  

از    شدهانجام یکی  ایجاد    های راهکه  را  شهر  این  در  پذیری  زیست  وضعیت  بهبود 

تولیدی و    هایفعالیتشغلی جدید و متنوع برای کاهش بیکاری و گسترش    هایفرصت

(  1397) با نتایج پژوهش رخشانی نسب و نیری  و همچنین  کند  میمطابقت    ددان میتجاری  

را بر    یرتأث  ترینیشبمتغیر درآمد    و معتقد است که  شدهانجامبر روی شهر زاهدان  که  

، از نظر نتایج مطابقت دارد.  میزان رضایت ساکنان شهر از وضعیت زیست پذیری دارد

نشان  یافته پژوهش  دهد  های  شمی  میان  اقتصادی،    موردبررسیهای  اخصدر  بعد  در 
 

1 Pacione 
2 Jang mao 
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به   مربوط  میانگین  کهای  شاخصباالترین  )میانگین   یفیتوجود  گاز  و  24/4شبکه   )

شاخص    ترینیینپا به  مربوط  )  شغلی  یهافرصتمیانگین  بوده 30/2میانگین  متعدد   )

باالترین و   به    ترینیینپااست. در بعد اجتماعی  به ترتیب متعلق    ی ها شاخصمیانگین 

  بوده   71/1و    33/4وزن  مهاجران با    و  بومی  افراد  بین  و درگیری  محله  ممرد  شبانه  منیتا

  های شاخصترین میانگین مربوط به  محیطی باالترین و پایینهمچنین در بعد زیستاست.  

  انبار   و  کارگاهی   هایفعالیت  از  ناشی  آلودگی( و  64/3زباله )میانگین    یآورجمعکیفیت  

-ویژگی  بین  معنادارنتایج آزمون اسپیرمن گویای عدم رابطه    .است (2  یانگینم)  محله  در

سه متغیر تحصیالت،    اما  . است  یپذیر   زیست های  سن، جنس( و شاخص)  ای فردی ه

با سطح معناداری صفر، ارتباط معنادار با    (مستأجرشغل و وضعیت سکونت )مالك یا  

  کاشمر   شهرن نشان داد  آزمون فریدم  نتایج  .دهندنشان میپذیری را  های زیستشاخص

ابعاد برخوردارپذیری باالتری نسبت به  در بعد اقتصادی از زیست در بعد است.    سایر 

هویت و حس تعلق مکانی    شاخص متعلق به    پذیری زیستوضعیت    اجتماعی نیز بهترین

شاخص  باشدیم(  4/ 67)میانگین   هستند. و  مؤثر  متفاوتی  درجات  با  نیز  دیگر    های 

(  26/2ن  یانگ یمحیطی در رابطه با شاخص فضای عمومی )مد زیستیان در بعپاسخگو

شاخصرضایت   سایر  به  نسبت  زیستبیشتری  ومحیطی  های  ترتیـب    داشتند  بـدین 

دادن    دراساساً    یپذیرزیست   هایبحثاصـالت   مردم  مطلوب  پیوند  و  مکان  میان 

موسوی نوری  ) باشد  می تواند موثر  در این رابطه    هاآن  نگرش)شهروندان( و لحاظ داشتن  

 . (254: 1395و همکاران، 

که مطالعه وضعیت زیست پذیری شهر از    دریافتتوان  یم  پژوهش با توجه با نتایج  

های شهروندان و دالیل یتاولوتواند اطالعاتی مناسب برای شناسایی  یمدیدگاه ساکنان  

  ا هیاستسخاذ  از کیفیت زندگی در محیط شهری به دست آورد و زمینه ات   ها آننارضایتی  

ب یاستراتژو   برای  مناسب  پذیری شهری  های  زیست  و مسئوالن  را  هبود  مدیران  برای 

فراهم که    ترین مهم  .نماید  شهری  وضعیت    توانمیراهکارهایی  بهبود  با  رابطه  در 

 نمود عبارتند از:عنوان  کاشمر  زیست پذیری در شهر هایشاخص
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زیبایی منظر  مانها در راستای  الزام رعایت ضوابط ساخت و ساز در نمای ساخت -

   شهری

آموزشی   هایکالسمجهز و  هایکتابخانه)توسعه و گسترش امکانات آموزشی  -

با دسترسی مناسب در    و تفریحی )پارکها، مراکز تفریحی و...(  و مهارت و ...(

 شهر سطح  

زمینه   - در  رسانی  خدمات  اندازی  افزایش  راه  و  همگانی  ورزشهای  برگزاری 

 شی در راستای افزایش سالمت جسمی و روانیباشگاههای ورز

افزایش شادابی و سالمت روانیتالش   - افراد و گروه های مختلف    در جهت 

 ساکن در شهر  

برای   - با    در شهر  گذاری یهسرماافزایش اعتماد و جلب نظر شهروندان  باتوجه 

 هت سرمایه گذاری، اشتغال و ایجاد درآمد پایدار قابلیتهای بالقوه موجود ج 
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Abstract 

With the ongoing rapid growth of urbanization and its adverse 

effects on housing, employment and income, public health, physical 

and mental health, environment, resources and social norms in cities, it 

is necessary to adopt certain strategies for revitalization of cities, 

although a number of theories and approaches, including livable city 

approach, have already been proposed. This study aims to analyze and 

evaluate the urban livability of Kashmar from the citizens’ viewpoint. 

The research method is descriptive-analytic, and the data were collected 

using documents and surveys. The statistical population consisted of 

the citizens of the city of Kashmar, of whom 384 were selected as the 

sample through the Cochran's formula. The validity of the questionnaire 

was measured based on the comments of university professors and 

urban management experts, and its reliability was found high (0.831) 

using Cronbach's alpha. The results showed no significant relationship 

between the individual characteristics (age and sex) and the livability 

indicators. However, there was a significant relationship between the 

livability indicators and three other variables including education, 

occupation and residence status. The results of Friedman test for the 

ranking of various dimensions of urban livability and the comparison 

of the mean ranks revealed that economic dimension with the mean rank 

of 2.64 had the highest livability rate among the other dimensions. In 

terms of the social dimension, the sense of identity and place attachment 

had the highest rank (4.67). In terms of the environmental dimension, 

the public space had the highest mean rank (2.26), indicating the higher 

satisfaction of respondents with the public space indicator compared to 

the other environmental indicators. 

Keywords: Livability, City, Livable city, Kashmar. 
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