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چکیده
رشد شتابان شهری و توسعه نامتوازن و به تبع آن افزایش جمعيت شهرنشين از یک طرف و پيچيدگي مسائل شهری از طرف دیگر ،شهرها را
با چالشهای جدی روبرو ساخته است .در همين راستا مدل شکوفایي شهری یک رویکرد جدید به رونق شهری و پایداری پيشنهاد ميکند و
به دنبال راه حلي اساسي برای بهبود کيفيت زندگي است .در این پژوهش با رویکردی تحليلي – توصيفي و با هدف سنجش و مقایسه کيفيت
زندگي و عوامل موثر بر آن در مناطق مختلف شهر اردبيل به بررسي تاثيرات این شاخص در بهبود شاخص شکوفایي شهری پرداخته شده
است .برای رسيدن به هدف پژوهش از  18زیر معيار استفاده شده است .اطالعات و دادههای مورد نياز در این پژوهش ،با استفاده از منابع
کتابخانهای و آمارنامه سال  1395گردآوری شده است .جهت تحليل ،دادهها استانداردسازی شده و برای وزن دهي هر یک از شاخصها از
فرایند تحليل شبکهای ( ) ANPاستفاده شده است .سپس با استفاده از مدل پرومته ،شکوفایي شهری برای هر کدام از مناطق چهارگانه شهر
اردبيل امتيازبندی شده است .نتایج پژوهش نشان ميدهد مناطق  1و  2شهر اردبيل به لحاظ برخورداری از شاخص شکوفایي شهری بر اساس
مولفه کيفيت زندگي در وضعيت نسبتا ضعيف و مناطق  3و  4در وضعيت ضعيف قرار دارند و با توجه به تمرکز امکانات در بخشهای
مرکزی شهر ،از ميزان شکوفایي شهری از مرکز شهر به طرف حاشيه در همه مناطق چهارگانه کاسته ميشود .همچنين ،رتبهبندی مناطق نشان
ميدهد که منطقه یک و منطقه چهار به ترتيب با داشتن مقدار امتياز برتری  50.69و  49.16دارای بيشترین و کمترین ميزان برخورداری از
شاخص شکوفایي شهری بر اساس مولفه کيفيت زندگي هستند.
کلمات کلیدی :مدل پرومته ،شکوفای شهری ،کيفيت زندگي ،اردبيل.
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 -1مقدمه و بیان مسئله
روند شتابان شهرنشيني در کشورهای در حال توسعه با تاثير صرف بر روی جنبههای عيني توسعه (رشد) به ویژه در سالهای پس از
جنگ جهاني دوم ،نه تنها دستيابي به توسعه را مقدور نساخت بلکه بر نابسامانيهای کيفيت عيني و ذهني شهرهای جهان سوم افزود.
بروز انواع نابرابری ها ،فقر گسترده ،تخریب محيط زیست ،سوء تغذیه ،توسعه ناموزون شهر و  ...تنها بخشي از آثار سوء این اقدامات
بود (رهنمایي و همکاران .)51 ،1391 ،بر مبنای برآورد سازمان ملل متحد ( )2015تا سال  66 ،2050درصد جمعيت جهان در
مناطق شهری زندگي خواهند کرد (علوی و همکاران .)78 ،1399 ،به عبارت دیگر تجمع انبوه عظيمي از ساکنان منجر به آشفتگي
و بي نظمي شده و شرایطي را به وجود آورده که نه تنها تعادل شهرها را به سقوط کشانده ،بلکه دستيابي به پایداری را با روشهای
کنوني اداره و توسعه شهری ناممکن ساخته است (پوراحمد و همکاران .)5 ،1397 ،این رشد سریع شهری در بيشتر کشورهای در
حال توسعه به دليل اینکه جمعيت شهری بدون درنظرگرفتن ظرفيتها ،توانها و امکانات اجتماعي افزایش یافته ،سبب مشکالت
جدی مانند افزایش تراکم مسکن ،تراکم بيش از حد جمعيت ،ترافيک باال ،تخریب محيط زیست ،آلودگي و  ...ميشود که همه
این موارد چالشهای جدی در برابر توسعه پایدار شهرها هستند ( .)Wei et al., 2015, 3245بنابراین پيامد چنين رشدی به پيدایش
اپيدمي گسترده فقر شهری منجر گردیده است و مدیریت شهری به علت فقدان منابع و زمان الزم برای پاسخگویي به نيازهای فزآینده
شهروندان ،دچار معضلي گردیده که رهایي از آن را تنها در چارچوب راه حلهای نوین ميتوان جستجو کرد .طرح مفاهيم نویني
چون توانمندسازی ،مشارکت ،حکمراني خوب شهری ،توسعه پایدار ،شهر رقابتپذیر ،شهر هوشمند ،شهر خالق ،برنامه ریزی
استراتژیک ،برنامه ریزی محله محور و  ...نشان دهنده موجي نوین در تفکر برنامهریزی شهری است (سيف الدیني  .)58 ،1393در
همين راستا ،یکي از مفاهيم جدیدی که مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد در سال  2012مطرح کرد ،شاخص شکوفایي شهری
( 1)CPIبود که ترکيبي از رویکردهای یاد شده برای رسيدن به توسعه پایدار شهری داشت ( .)UN- Habitat, 2013این مفهوم
بررسي ميکند که شهرها چگونه ميتوانند توليد داشته باشند و از چه طریق مزایای این توليد ميتواند به شيوه ایي عادالنه بين
شهروندانش تقسيم شود .این تفکر ،متضمن رشد اقتصادی ،حاکم بودن روابط اجتماعي ،پایداری محيطي و کيفيت زندگي بهتر
ميباشد ( .)Jones et al,2015, 25بنابرین ابتکار عمل شکوفایي شهری ( 2)CPIمراحل باالتر از توسعه پایدار را دنبال ميکند زیرا
به معرفي شهری ميپردازد که در کنار توليد و توجه به فناوری ،به شاخصهایي چون شادی ،سرزندگي و پویایي هم توجه دارد که
امروزه مدیریت شهری ما از آن غافل شده است .شاخص شکوفایي شهری نه تنها شاخصها و مقياسها را تعيين ميکند بلکه امکان
تشخيص فرصتها و پتانسيل مداخله شهرها در جهت رفاه و رونق بيشتر آنها را برای مسئولين و افراد ذینفع محلي فراهم ميکند
(دانش پور و همکاران  .)18 ،1397در واقع مفهوم شکوفایي شهری پيوندی ناگسستني با کيفيت زندگي شهری و توسعه پایدار
دارد .توسعهای که بر اساس مشارکتهای مدني ،پاسخ به معضالت عصر حاضر ،بهينهسازی منابع و نيز فراهمسازی ظرفيتها و
پتانسيلهای الزم برای آینده تحقق ميیابد ( .)Habitat ،2013همچنين یک رویکرد تازه به رونق شهری و پایداری کمک ميکند
رویکردی جامع ،یکپارچه و ضروری برای ارتقاء رفاه جمعي و تحقق تمام آن خواستهها ،این رویکرد جدید کمک ميکند تا
شهرهای جهان به سوی آینده شهری بهتر از لحاظ اقتصادی ،اجتماعي ،سياسي و محيط زیست هدایت شوند .بررسي و کشف
رابطه بين شهر و شاخصهای شکوفایي و اینکه این شاخصها چگونه ميتواند به تغيير و یا پيشرفت کيفيت زندگي شهری منجر
شود ،از مسائل مهم شهرهای قرن بيست و یکم است( .رهسپار طلوعي.)66 ،1398،

1. City Prosperity Index
2. City Prosperity Initiative
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شهر اردبيل به دليل افزایش روزافزون جمعيت و رشد بي رویه و متخلخل و مشکالتي همچون گسترش مناطق حاشيه نشين فاقد
سيستم دفع فاضالب ،ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی ،افزایش هزینههای خدمات رساني ،عدم توجه به بافتهای موجود جهت
بهسازی و نوسازی ،عدم توزیع بهينه امکانات در مناطق مختلف شهر با چالشهای بسيار زیادی روبرو ميباشد که ادامه توسعه با
روند ذکر شده باعث تشدید مسائل اجتماعي ،اقتصادی و زیست محيطي خواهد شد بنابراین آنچه نياز است ،تجدید نظر در
رویکردهای کالن مدیریتي و بکارگيری ابزارها و روشهای جدید در برنامه ریزی است .با توجه به اهميت مدل شکوفایي شهری
به عنوان جدیدترین معيار سنجش و رتبهبندی شهرهای جهان که در نهایت به ارتقای وضعيت شهرها ميانجامد ،بسط مدل شکوفایي
شهری با تاکيد بر مولفه کيفيت ميتواند به ارتقای وضعيت کنوني مناطق مختلف شهر اردبيل بيانجامد .لذا این پژوهش درصدد است
با رویکردی نوین با استفاده از مدل پرومته ارزیابي دقيقي از وضعيت شکوفایي شهری بر اساس مولفه کيفيت زندگي در مناطق 4
گانه شهر اردبيل ارائه کند؛ الزم به ذکر است که تاکنون در این زمينه برای شهر اردبيل مطالعهای صورت نگرفته است؛ بنابراین
پژوهش حاضر مي تواند تا حدی خالً مطالعاتي را در زمينه شاخص شکوفایي شهری پر کند .همچنين پرداختن به این موضوع که
چگونه ميتوان با تکيه بر مدل شکوفایي شهری ،کيفيت زندگي در شهر و مناطق شهری را ارتقا داد ،از دیگر مسائل پيش روست
که در این پژوهش به آن پرداخته شده است .بر این اساس ،هدف اصلي این پژوهش ارزیابي و سنجش شکوفایي شهری در شهر
اردبيل بر اساس مولفه کيفيت زندگي است و برای تحقق این هدف ،پژوهش حاضر در پي پاسخگویي به سواالت زیر هست:
 -1وضعيت مناطق  4گانه شهر اردبيل به لحاظ برخورداری از شاخص شکوفایي شهری بر اساس مولفه کيفيت زندگي چگونه است؟
 -2چگونه ميتوان با تکيه بر مدل شکوفایي شهری ،کيفيت زندگي در شهر و مناطق شهری را ارتقاء داد.
ضرورت و اهمیت پژوهش
بررسي مفهوم شکوفای شهری ،بستر مناسبي را به منظور دستيابي به فرآیندی منطقي برای رساندن وضع موجود برنامه ریزی شهری
به شرایط مطلوب و ایدهال فراهم ميکند که با توجه به استانداردهای جهاني به دست آمده است و سبب ميگردد تا تبادل تجربيات
خوب شهرهای موفق در هر یک از محورهای شکوفایي شهری ،مورد توجه قرار گيرد و درک وضعيت بحرانهای شهرهای معاصر
با یک ارزیابي جدی امکانپذیرگردد .طرح شکوفایي شهری ( )CPIمراحل باالتر از توسعه پایدار را دنبال ميکند زیرا به معرفي
شهری مي پردازد که در کنار توليد و توجه به فناوری به شاخصهایي چون شادی ،سرزندگي و پویایي هم توجه دارد .شاخص
شکوفایي شهری ( )CPIنه تنها شاخصها و مقياسها را تعيين مينماید ،بلکه امکان تشخيص فرصتها و پتانسيل مداخله شهرها در
جهت رفاه و رونق بيشتر آنها را برای مسئولين و ذینفعان محلي فراهم ميکنند .از طرف دیگر توجه به شاخصهای مختلف مانند
کيفيت زندگي سبب ميشود که عواید زیادی از لحاظ تامين رفاه و آسایش برای شهروندان گردد .بنابراین توجه به شاخص کيفيت
زندگي و بررسي جنبههای گوناگون آن از جمله امکانات آموزشي،کيفيت خدمات بهداشتي ،امنيت و اشتغال و ارتباط آن با شاخص
شکوفایي شهری موضوعي است که تاکنون به آن پرداخته نشده است و به نظر ميرسد پرداختن به این موضوع ميتواند گامي
موثر جهت کمک به مدیریت کالن شهری در بهبود وضعيت شهرها و در پي آن باال رفتن شاخص جهاني شکوفایي شهری گردد.
 -2ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
 -1-2ادبیات نظری
شکوفایي مفهومي گسترد ه است که در ارتباط با توسعه متعادل و هماهنگ در محيطي همراه با عدالت و انصاف مطرح ميشود
( .)Un-Habitat, 2016این مفهوم در برگيرنده تمامي جنبههای ملموس و ناملموس توسعه است و به استحکام ارتباطات ميان افراد
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و جامعه با محيط پيرامون آنها ،یعني خود شهر ميپردازد (بوچاني و همکاران .)2 :1397 ،همچنين این مفهوم بررسي ميکند که
شهرها چگونه ميتوانند توليد داشته باشند و از چه طریق مزایای این توليد ميتواند به شيوهای عادالنه بين شهروندان تقسيم شود.
این تفکر متضمن رشد اقتصادی ،حاکم بودن روابط اجتماعي ،پایداری محيطي و کيفيت زندگي بهتر ميباشد .نگرش مذکور5 ،
فاکتور را به عنوان ابعاد اصلي شکوفایي در شهرها عنوان ميکند (محتشمي و همکاران .)5 :1395 ،مؤلّفههای شکوفایي شهری
عبارتند از:
بهرهوری :بهرهوری ،استفاده بهينه از منابع با اجرای استانداردها و الگوها مطابق با شاخصها (اعم از نيروی انساني ،سرمایه ،زمين،
مواد ،انرژی ،تجهيزات ،اطالعات و غيره) در فرایند عملکردی یک سازمان در توليد یا عرضه خدمات است (عظيمي و همکاران،
 .)30 :1392سازمان ملل متحد در برنامهریزی بهبود مدیریت شهری ،موضوع بهرهوری شهری یا استفاده بهينه از منابع را جست-
وجوی راههایي برای توسعه همه جانبه شهری ،به همراه رشد و رونق اقتصادی آن دانسته است ،به گونهای که رفاه و بهبود وضعيت
همه ساکنان شهر را فراهم کند ( .)Un-Habitat,2015
توسعه زیرساخت :زیر ساخت ها عواملي حياتي برای توسعه ،کارکرد و شکوفایي نواحي شهری هستند .زیر ساختها فراهم
آورنده شالودهای هستند که هر شهر در چهارچوب آن به پيشرفت دست ميیابد (بوچاني و همکاران .)63 :1397 ،برای دستيابي به
رشد اقتصادی مستمر ،ایجاد و توسعه زیرساختها و همچنين شکلگيری بسترهای الزم برای دستيابي به اقتصادی پویا و رقابتي
امری الزم و ضروری است(شهرکي و قادری.)116 :1394 ،
کیفیت زندگی :بهبود کيفيت زندگي در هر جامعهای ،یکي از مهمترین اهداف سياستهای عمومي آن جامعه است (ابراهيمزاده،
و همکاران  .)7 :1396کيفيت زندگي باعث تقویت کارکرد شهرها ميشود .این مفهوم ،یک نمونه شاخص در تمامي سياستها و
اقدامات است و ترکيبي از تمامي ابعاد شکوفایي شهری را به نمایش ميگذارد (بوچاني و همکاران .)86 :1397 ،همچنين کيفيت
زندگي به معنای قابليت زندگي یک مکان یاد ميشود و به طور کلي انسان در هر مرحله از زندگي در تالش برای دستیابي به
سطوح باالتری از رفاه و آسایش و در مجموع کيفيت باالتری از زندگي ميباشد (رهنمایي و همکاران )70 ،1391،و شهرهایي که
کيفيت زندگي را در خود ارتقاء ميدهند ،سطوح باالتری از شکوفایي را تجربه ميکنند ،چنين شهرهایي از احتمال باالتری در
دستيابي به پایداری برخوردارند (بوچاني و همکاران .)86 :1397 ،در واقع جامعه زماني از پویایي و نشاط الزم برخوردار خواهد
بود که شهروندان آن از کيفيت زندگي کافي و مطلوب برخوردار باشند (نظمفر و محمدی.)69 :1396 ،
عدالت و مشارکت اجتماعی :عدالت ،دربرگيرنده توزیع و باز توزیع نظام مند منافع رشد یا توسعه اقتصادی ،در چهارچوب
قانوني تضمين شده نهادهای حمایت کننده از حقوق محرومان ،اقليتها و گروههای آسيبپذیر است .هنگامي که عدالت به شکلي
فعال مورد توجه و پيگيری قرار مي گيرد ،ميتواند به عنوان یک عامل شتاب دهنده و قدرتمند برای بهره مندی از شکوفایي عمل
ميکند .عدالت ،همچنين اثراتي افزایشي در دیگر عوامل شکوفایي را به نمایش ميگذارد و در نهایت ،بهبود عملکردها و ایجاد
ارتباط ميان آنها را موجب مي گردد .فقدان عدالت ،اثرات معکوسي به همراه داشته و موجب تقویت سوگيریها و تمامي اقدامات
نامناسبي مي شود که نتيجه آن تضعيف شکوفایي است (بوچاني و همکاران.)105 :1397 ،
پایداری زیستمحیطی :پایداری ،در نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهينه از زمين و وارد کردن کمترین
ضایعات به منابع تجدیدناپذیر مطرح است .این موّلفه ،جلوگيری از آلودگيهای محيط شهری ،حمایت از بازیافتها و عدم حمایت
از توسعههای زیان آور را مطرح ميکند (رباطي .) 242 :1394،از آنجا که هرگونه فعاليتي برای ارتقای کيفيت زندگي و توسعه
انساني در محيط زیست تحقق ميیابد ،لذا وضعيت محيط زیست و منابع آن از نظر پایداری یا ناپایداری بر فرآیند توسعه تأثيرگذار
خواهد بود (بریماني .)127 :1389 ،دراین راستا ارزیابي پایداری زیستمحيطي ،یکي از مهمترین ابزارها در فرایند برنامهریزی
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توسعة پایدار است به عبارت دیگر منابع طبيعي یک شهر ،بایستي در راستای توسعه پایدار آن شهر استفاده و محافظت شوند
( .)Un-Habitat,2013توسعهای که نيازهای زمان حال را بدون اینکه توانایي نسلهای آینده را در تامين نيازهایشان به مخاطره
اندازد ،فراهم کند (قلعه نوعي و همکاران )3 ،1393 ،و توجه به آن در سياستگذاریها و برنامهریزیها برای دستيابي به یک
برنامهریزی مناسب همگام با متغيرهای محيط طبيعي ،امری اجتنابناپذیر است (صيدایي و همکاران.)113 :1397 ،

شکل ( :)1ابعاد شکوفایي شهری (ماخذ)UN-Habitat, 2016 :

تعریف عملیاتی کیفیت زندگی
مفهوم کيفيت زندگي را ميتوان از جمله مفاهيم گستردهای دانست که اهميت آن به طور روزافزوني در بسياری از عرصههای مطالعاتي
رشتههای مختلف علمي و دانشگاهي در حال گسترش است .امروزه کيفيت زندگي شهری به عنوان کليدیترین مفهوم در برنامه ریزی
شهری است (نظمفر .)69 :1394 ،کيفيت زندگي مفهومي چند بعدی است که شاخصهای متعددی را شامل ميشود و اغلب با استفاده
از شاخصهای عيني یا شاخصهای ذهني و به ندرت با استفاده از هر دو نوع شاخص اندازهگيری ميشود .شاخصهای ذهني به
ادراک شخص از کيفيت زندگي خود و اطرافيان توجه دارد و بيشتر مفهومي کيفي و نسبي است .اما شاخصهای عيني ،شاخصهایي
هستند که قابل مشاهده و اندازهگيری و مفهومي کمي دارند (خواجه شاهکویي و همکاران .)1392 ،در واقع کيفيت زندگي شهری
مفهومي گسترده است که شامل عوامل متعددی از قبيل توسعه اقتصادی ،استانداردهای زندگي ،پيشرفتهای مادی و خوشبختي
فردی و جمعي ميشود که همگي از ابعاد مهم شکوفایي شهرها هستند (بوچاني و همکاران .)88 ،1397 ،کيفيت زندگي به عملکرد
شهره ا بستگي دارد؛ این مفهوم در تقاطع تمام سياستها و اقدامات ميباشد و نشان دهنده سنتز تمام ابعاد شکوفایي است .بر طبق
بررسي مرکز اسکان سازمان ملل ( ،)2011عواملي چون امنيت زندگي و کار بدون محدودیت ،کيفيت مناسب آموزش و پرورش،
مسکن مناسب و برخوردار از خدمات مناسب و اشتغال با کرامت و درآمد کافي به عنوان مهمترین عوامل ارتقای کيفيت زندگي
و شکوفایي در شهرها است ( .)Un-Habitat,2013بنابراین ارتقای کيفيت زندگي شهری ،یکي از ارکان مدل شکوفایي شهری
است و شهرهایي که کيفيت زندگي را در خود ارتقاء ميدهند ،سطوح باالتری از شکوفایي را تجربه ميکنند؛ چنين شهرهایي از
احتمال باالتری در دستيابي به پایداری برخوردارند (بوچاني و همکاران.)86 ،1397 ،
 -2-2پیشینه تحقیق
شکوفایي شهری مبحثي بسيار جدید در برنامه ریزی شهری ميباشد و به همين خاطر مطالعات محدودی در این زمينه صورت
گرفته است .از منابع داخلي احمدی نخستين( )1395در رسالهای با عنوان "تبيين الگوی شکوفایي شهری قزوین" به روش تحليلي
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و توصيفي به مطالعه پرداخته و به این نتيجه رسيده است که در مجموع در شهر قزوین بعد بهره وری با ضریب  ،0/86ابعاد کيفيت
زندگي و توسعه پایدار با ضریب  ،0/85توسعه زیرساخت با ضریب  0/82و عدالت اجتماعي با ضریب  0/80به ترتيب در شهر
قزوین در اولویت قرار دارند .شهر قزوین در دسته اول ،شهرهای با شکوفایي باال ،) CPI=0/8 -0/899 (،قرار ميگيرد.
محتشمي و همکاران ( ،)1395در مقالهای تحت عنوان "عوامل رشد و موانع بازدارنده شکوفایي شهری" ابتدا به بررسي مفهوم
شکوفایي شهری پرداختهاند و سپس به عوامل مثبت و تاثيرگذار در شکوفایي شهرهای خاورميانه ،تمرکززدایي و تشکيل موسسات
مناسب در کنار نظامي برای ایجاد فرصتهای برابر و تاثير حاکميت و موسسات ضعيف در کنار فساد باال اشاره نمودهاند.
یارزاده و شمسالهي ( )1395پژوهشي با عنوان نقش فضاهای عمومي در تحقق شکوفایي شهری و توسعه پایدار انجام دادند .نتایج
پژوهش نشان داد که توسعه و توجه به فضاهای عمومي ،سبب توسعه اقتصادی شهر ،ارتقای سالمت شهروندان ،بهبود وضعيت
آموزش شهروندان و باززندهسازی هویتهای محلي شهر ميشود.
احدنژاد و همکاران ( )1397پژوهشي با عنوان "شناسایي عوامل کليدی مؤثر بر شکوفایي شهری با رویکرد آینده نگاری (مطالعه
موردی :کالنشهر تبریز)" با بهرهگيری از تکنيک تحليل اثرات متقاطع به تحليل مولفههای شکوفایي شهری کالنشهر تبریز پرداخته
اند و به این نتيجه رسيدهاند که کالنشهر تبریز سيستمي ناپایدار ميباشد و در صفحه پراکندگي پنج دسته (عوامل تأثيرگذار ،عوامل
دو وجهي ،عوامل تنظيمي ،عوامل تأثيرپذیر و عوامل مستقل) قابل شناسایي هستند.
دانشپور و همکاران ( )1397پژوهشي با عنوان ارزیابي مناطق یازده گانه شهر شيراز به لحاظ شاخص شکوفایي شهری انجام دادند.
نتایج پژوهش نشان داد که به ترتيب مناطق  ،6 ،1و  10دارای بيشترین شکوفایي و منطقه  7دارای کمترین ميزان شکوفایي شهری
بوده است .همچنين در ميان شاخصهای بررسي شده ،شاخص بهرهوری با امتياز( )0/308و کيفيت زندگي با امتياز (،)0/214
بيشترین تأثير را در شکوفایي شهری مناطق بررسي شده داشتهاند.
رهسپار طلوعي و همکاران ( ) 1398پژوهشي با عنوان سنجش کيفيت زندگي در محله نارمک تهران بر اساس مدل توسعه یافته
شاخص شکوفایي شهری ) (CPI-QLانجام دادهاند .نتایج نشان داد که وضعيت شکوفایي شهری بر اساس امتياز ترکيبي حاصل از
مجموعه عوامل در محله مورد مطالعه با امتياز عاملي  0.576است و ميتوان گفت با این امتياز نارمک در وضعيت متوسط و نسبتا
ضعيف به لحاظ شکوفایي شهری قرار دارند.
از مطالعات خارجي انجام شده در حوزه شهر شکوفا ميتوان گزارش برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد ( )2013با عنوان "وضعيت
شهرهای جهان در سال  "2013 – 2012اشاره کرد که در این گزارش هابيتات از نوع جدیدی از شهر-شهر قرن  21که خوب و
مردم محور است حمایت ميکند ،این شهر قادر به یکپارچه سازی ابعاد شکوفایي محسوس و نامحسوس است .این گزارش مبحثي
بسيار جامع و کامل در مورد شکوفایي شهری است و یکي از پایههای اساسي تعریف متغييرهای این تحقيق نيز به شمار ميرود.
وانگ ( )2015در مقالهای با عنوان "چارچوبي برای شاخص شکوفایي شهری" با استفاده از روش توصيفي و تحليلي چارچوبي
قوی و انعطافپذیر برای توسعه شاخصهای شهر شکوفا ( ،)CPIکه قادر به اتصال شاخصها و هوش تحليلي با نيازهای سياستي
برنامه ریزان شهری و استراتژیستهای دولت است ،فراهم ميکند و نتيجه ميگيرد که شاخصهای شناسایي شده توسط هابيتات
به ناچار با ظهور مسائل مربوط به سياست های جدید و دادههای با کيفيت باالتر تغيير خواهند یافت.
ایگيت جانالرو همکاران ( )2015پژوهشي با عنوان به سوی شهرهای پایدار شکوفا :رویکرد ارزیابي پایداری شهری چند درجهای
انجام دادند .نتایج نشان داد که این روش ارزیابي پایداری شهری چند درجهای ،دیدگاه روششناختي مفيدی را به ویژه مناسب
برای شاخص شکوفایي شهر سازمان ملل متحد ،مخصوصا ابعاد پایداری محيطي ،که در آن شهرهای پایدار محيطي احتماال مولدتر،
رقابتي ،نوآورانه و موفق هستند و به کيفيت بهتر زندگي و سالمت شهروندان کمک ميکنند.
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آریماه ( )2016پژوهشي با عنوان زیرساخت به عنوان یک کا تاليزور برای شکوفایي شهرهای آفریقایي انجام داد .نتایج تجزیه و
تحليل نظرسنجي کارشناسان نشان داد که اگر زیرساختها توسعه داده شوند و به طور موثر مدیریت شوند ،ميتوانند با رشد
اقتصادی؛ تسهيل تحرک شهری؛ تضمين دسترسي بيشتر به بهداشت و آموزش و پرورش؛ افزایش ایمني و امنيت؛ هدایت رشد
شهری؛ افزایش کيفيت محيط زیست؛ بهبود شرایط مسکن؛ و کاهش تفاوتهای داخل شهری به شکوفایي شهرهای آفریقایي
کمک کنند.
 -3روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصيفي تحليلي با هدف کاربردی است .در این پژوهش ،شکوفایي شهری از منظر کيفيت زندگي شهر
اردبيل در قالب  18زیر معيار مورد بررسي قرار گرفته است (جدول  .)1مبنای انتخاب زیر شاخصها ،گزارش ساليانه سازمان ملل
و پژوهشهای انجام شده داخلي و خارجي است .دادههای مورد نياز در این پژوهش ،از سالنامه آماری به دست آمده است .جامعه
آماری این پژوهش به لحاظ مکاني ،مناطق  4گانه شهر اردبيل و به لحاظ زماني ،دادههای سال  1395است .در این پژوهش با توجه
به عدم وجود آمار مورد نياز در سطح محالت ،شکوفایي شهری بر اساس مولفه کيفيت زندگي در سطح مناطق چهارگانه شهر مورد
ارزیابي و سنجش قرار گرفت .برای تعيين اهميت نسبي شاخصهای پژوهش ،مدل تحليل شبکه ( )ANPو برای تحليل دادهها ،مدل
پرومته به کار رفته است.
جدول ( :)1زیر شاخصهای استفاده شده در پژوهش
زیر شاخص

شاخص

نرخ باسوادی (درصد)( ،)C1ميزان ثبت نام در پيش دبستاني( ،)C2سرانه دانشگاه ها( ،)C3نرخ معلوليت( ،)C4سرانه مراکز
اورژانس( ،)C5سرانه آزمایشگاهها( ،)C6سرانه بيمارستانهای دولتي( ،)C7سرانه مراکز پرتونگاری( ،)C8سرانه پزشک
کيفيت زندگي

متخصص( ،)C9سرانه پزشک عمومي( ،) C10سرانه پرستار (به ازای هر هزار نفر)( ،)C11سرانه مراکز بهداشتي و درماني (متر
مربع)( ،)C12نسبت خانوار به واحد مسکوني( ،)C13نرخ قتل (در صد هزار نفر)( ،)C14نرخ سرقت (در صد هزار نفر)(،)C15
سرانه مراکز آتش نشاني( ،)C16سرانه کالنتریها( ،)C17نرخ طالق (در هر هزار نفر)()C18

روشهای تحلیل دادهها
در این پژوهش با استفاده از فرایند تحليل شبکه  )ANP(1برای هر یک از  18شاخص (متغير) عامل کيفيت زندگي ،وزني اختصاص
یافته و سپس با استفاده از روش تصميم گيری چندمعياره  PROMETHEE IIشکوفایي شهری از منظر کيفيت زندگي برای هر
یک از مناطق چهارگانه شهر اردبيل امتيازبندی شده است .همچنين در نرمافزار برنامه نویسي  Rبا استفاده از پکيجهای
 AHPSURVWYو  PROMETHEEاجرا شدهاند.
مدل پرومته :مدل تصميم گيری چندمعياره  ،)MCDM(1ابزاری قدرتمند است که به طور گستردهای برای ارزیابي و رتبه بندی
مشکالت شامل معيارهای متعدد و بيشتر به کار گرفته ميشود .در ميان روشهای متعدد  ،MCDMپرومته به طور جالب توجهي
برای برنامه های رتبه بندی مناسب است؛ زیرا این مدل یکپارچگي و انعطاف پذیری را برای کاربر به ارمغان ميآورد و در مفهوم
و کاربرد در مقایسه با دیگر روشها برای تحليل بسيار ساده است.
1. Analytical Network Process
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در واقع پرومته روش ساختار یافته رتبه بندی ترجيحي برای غني سازی ارزیابي بر اساس مقایسه هر یک از گزینهها با یکدیگر با
توجه به انحرافاتي است که جایگزینها بر اساس هر معيار نشان ميدهند .با توج به ساختار این مدل ،این روش اجازه ميدهد به
طور مستقيم ارزیابي بدون نياز به نرمال سازی روی متغيرهایي انجام شود که در ماتریس تصميم گيری قرار دارند .این روش را در
دهه  1985ميالدی ،برانس و وینک برای انجام رتبه بندی ارائه کردند .از جمله مزایای مهم روش پرومته ،سادگي ،وضوح و پایایي
نتایج و امکان تحليل حساسيت به صورت ساده و سریع است .در نهایت رتبه بندی از بزرگترین تا کوچکترین عدد انجام ميشود
(علوی و همکاران.)82 ،1399 ،
 -4معرفی منطقه مورد مطالعه
شهر اردبيل به عنوان مرکز استان در شمال غربي کشور و در موقعيت جغرافيایي  38درجه و  15دقيقه شمالي و  48درجه و 17
دقيقه طول شرقي در ميان کوههای طالش و سبالن واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا  1345متر است .بر اساس آخرین سرشماری
رسمي کشور در سال  1395جمعيت شهر اردبيل  529374نفر ( )158627خانوار (مرکز آمار ایران) گزارش شده است (جدول .)2
شهرداری اردبيل برای بهبود ارائه خدمات شهری و رسيدگي به تمام نقاط شهری ،شهر اردبيل را به  4منطقه شهرداری تقسيم کرده
است (شکل )2

شکل ( :)2محدوده مورد مطالعه و مناطق شهرداری اردبيل (نگارنده)

1. Multi-Criteria Decision Making
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جدول ( :)2مشخصات آماری مناطق چهارگانه شهر اردبيل
منطقه

تعداد خانوار

جمعيت کل

جمعيت مرد

جمعيت زن

نسبت جنسي

تراکم جمعيت

مساحت

بعد خانوار

(نفر)

(نفر)

(نفر)

(درصد)

(نفر در هکتار)

(هکتار)

(نفر)

93.351

46.798

46.553

100

76

منطقه 1

1224

3.34

27.926

67.282

63.038

106

77

منطقه 2

1672

3.30

39.421

130.320

89.573

103

101

منطقه 3

1798

3.35

54.222

182.070

92.497

103

94

منطقه 4

1310

3.33

37.058

123.633

62.810

60.823

103

88

اردبيل

6004

3.33

158.627

529.374

269.387

259.987

(منبع :مرکز آمار ایران -سرشماری )1395

مراحل انجام و بکارگیری روش
در این پژوهش ،در روش  PROMETHEE IIتابع مرجع 1خطي ) p(dدر نظر گرفته شده و برای هر منطقه یک مقدار برتری
خالص )∙( Φبدست ميآید،
𝑑≤0
𝑝≤𝑑≤0
𝑝>𝑑

( )1

0
𝑝𝑝(𝑑 ) = {𝑑/
1

مقدار برتری خالص برای منطقه  ،Φ(𝑎) ،aبصورت زیر محاسبه ميشود:
+

) 𝑎( Φ(𝑎 ) = Φ (𝑎 ) − Φ −

() 2
که در آن
() 3

∑𝑥∈𝐴 𝜋(𝑎, 𝑥),

() 4

∑𝑥∈𝐴 𝜋(𝑥, 𝑎),

و

1
𝑛−1
1
𝑛−1

= ) 𝑎( Φ +
= ) 𝑎( Φ −

𝜋(𝑎, 𝑥) = ∑6𝑗=1 𝑝𝑗 (𝑎, 𝑥) 𝑤𝑗 ,

()5

𝜋(𝑥, 𝑎) = ∑6𝑗=1 𝑝𝑗 (𝑥, 𝑎) 𝑤𝑗 ,

()6

و 𝑗𝑤 ها وزنهای اختصاص داده شده توسط روش  ANPبه هریک از شاخصهای شکوفایي شهری از منظر زیر ساخت هستند.
حال اگر ) 𝑎( ،Φ(𝑏) < Φمنطقه  aدارای شکوفایي شهری کمتری ،از منطقه  bاست و برعکس (.)Brans & Vincke, 1985

همچنين ،برای اینکه تفسير مقادیر برتری که بين  -1و  1است ،سادهتر شود ،مي توان آن را با استفاده از تبدیل زیر به یک امتياز
بين  0تا  100تبدیل کرد (:)Mladineo et al., 2017

+

× 100

()7

))𝑎( Φ (𝑎)+(1−Φ−
2

= )𝑎(Φ′

شناخت الگوها
با توجه به امتياز ارائه شده در رابطه ( ) 7وضعيت شکوفایي شهری بر اساس مولفه کيفيت زندگي در مناطق مورد مطالعه در شش
سطح طبقه بندی شدند .برنامه اسکان بشر ملل متحد برای بيان و مقایسه ميزان شکوفایي شهرها ،سنجهای را پيشنهاد داده است که
ميزان شکوفایي شهرها را از بين  0تا  100از شکوفایي بسيار ضعيف تا شکوفایي بسيار قوی در  6طيف نامگذاری ميکند .برای مثال
شهری با ميزان عددی  75دارای شکوفایي قوی یا شهری یا شهری با عدد بين  0تا  40دارای شکوفایي بسيار ضعيف است (شکل )3
1. Preference function
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شکل ( :)3ميزان سنجش شکوفایي شهرها ،ماخذCPI-2015 Global City Report, 10 :

 -5تجزیه و تحلیل دادهها
در این بخش از پژوهش با بهره گيری از مدل پرومته ،وضعيت شکوفایي شهری مناطق چهارگانه شهر اردبيل بر اساس مولفه کيفيت
زندگي و  18زیر معيار آن بررسي شده است( .جدول  .)1ابتدا با استفاده از روش  PROMETHEE IIبرای هر یک از مناطق شهر

اردبيل مقادیر برتری )∙(  Φ−و )∙(  Φ+و مقدار برتری خالص )∙( Φشکوفایي شهری از منظر کيفيت زندگي در نرمفزار R
محاسبه شده و در جدول  3گزارش شده است .یافتههای پژوهش نشان داد مناطق  1و  2شهر اردبيل به لحاظ برخورداری از شاخص
کيفيت زندگي در وضعيت نسبتا ضعيف قرار دارند .مناطق  3و  4شهر اردبيل نيز در وضعيت ضعيف قرار دارند .نتایج حاکي است
هيچ کدام از مناطق  4گانه شهر اردبيل از نظر برخورداری از شاخصهای کيفيت شکوفایي شهری در دامنه خوب و مناسبي قرار
ندارند (جدول .)3
جدول ( :)3وزن زیر شاخصهای کيفيت زندگي محاسبه شده به روش ANP
زیرشاخص

نماد

وزن ANP

نوع تاثیر گذاری بهینه

نرخ باسوادی (درصد)

c1

0.053135805

Max

ميزان ثبت نام در پيش دبستاني

c2

0.068178407

Max

تعداد دانشگاه ها

c3

0.081606309

Max

نرخ معلوليت

c4

0.048189862

Min

سرانه مراکز اورژانس (به ازای هر ده هزار نفر)

c5

0.05487192

Max

سرانه آزمایشگاه ها

c6

0.049355311

Max

سرانه بيمارستانهای دولتي

c7

0.051101557

Max

سرانه مراکز پرتونگاری

c8

0.048026278

Max

سرانه پزشک متخصص (به ازای هر ده هزار نفر)

c9

0.051101557

Max

سرانه پزشک عمومي (به ازای هر ده هزار نفر)

c10

0.056164169

Max

سرانه پرستار (به ازای هر هزار نفر)

c11

0.059377606

Max

سرانه مراکز بهداشتي و درماني (متر مربع)

c12

0.055779123

Max

نسبت خانوار به واحد مسکوني

c13

0.051852858

Min

نرخ قتل (در صد هزار نفر)

c14

0.053251324

Min

نرخ سرقت (در صد هزار نفر)

c15

0.05362073

Min

سرانه کالنتریها (به ازای هر ده هزار نفر)

c16

0.068546203

Max

سرانه مراکز آتش نشاني (به ازای هر ده هزار نفر)

c17

0.048180038

Max

نرخ طالق (در هزار نفر)

c18

0.047311298

Min
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مقایسه برخوردارترین منطقه (منطقه  )1با محرومترین منطقه (منطقه  )4بر اساس مولفه کيفيت زندگي شکوفایي شهری حاکي است
منطقه  1شهر اردبيل به جز در زیر معيارهای ميزان ثبت نام در پيش دبستاني ( )C2و تعداد دانشگاهها ( )C3در همه شاخصهای
بررسي شده وضعيت مناسبي دارد .منطقه  4شهر اردبيل از مجموع شاخصهای بررسي شده فقط در زیر معيار سرانه کالنتریها
( ) C16وضعيت نسبتا مناسبي دارد؛ اما وضعيت آن در بقيه زیرمعيارهای ارزیابي شده بسيار نامناسب است .منطقه  2نيز در مقایسه با
دیگر مناطق شهر اردبيل در زیر معيارهای تعداد دانشگاهها ( ،)C3سرانه پرستار ( ،)C11سرانه مراکز بهداشتي و درماني ( )C12و
نرخ سرقت ( ) C14وضعيت مناسبي دارد .همچنين منطقه  3در مقایسه با دیگر مناطق شهر اردبيل در زیر معيارهای ميزان ثبت نام
در پيش دبستاني ( ،)C2سرانه مراکز اورژانس ( )C5و سرانه مراکز آتش نشاني ( )C17وضعيت مناسبي دارد ولي در زیر معيار
سرانه مراکز بهداشتي و درماني ( )C12وضعيت نامناسبي دارد.

بر اساس نتایج به دست آمده ،مقدار برتری خالص )∙( Φمنطقه یک با امتياز  ،50.69منطقه دو با امتياز  ،50.63منطقه سه با امتياز

 49.64و منطقه چهار شهر اردبيل با امتياز  49.16به ترتيب دارای بيشترین و کمترین شکوفایي شهری بر اساس مولفه کيفيت زندگي
هستند .به طور کلي یافتههای پژوهش نشان داد مناطق  4گانه شهر اردبيل به لحاظ برخورداری از وضعيت کيفيت زندگي در شرایط
مناسبي قرار ندارند .وضعيت هر یک از زیر معيارهای مربوط به شاخص کيفيت زندگي برای هر یک از مناطق چهارگانه شهری
اردبيل در شکل  4ترسيم شده است.
بررسي نتایج تحقيق نشان داد که در مناطق چهارگانه شهر اردبيل ،کمترین توسعه در شاخص کيفيت زندگي مربوط به سالمتي و
امنيت به ویژه در محالت حاشيه شهر است و بيشترین توسعه در بخش آموزش است .همه اینها تاثيرات مهمي بر شکوفایي شهری
دارد .به طوری که در نتيجه آن شاخص کيفيت زندگي بر اساس امتياز ترکيبي حاصل از مجموعه عوامل در مناطق مورد مطالعه،
در وضعيت نسبتا ضعيف قرار دارد و در مجموع مي توان چنين بيان کرد که مناطق چهارگانه شهر اردبيل با بدست آوردن مقدار
برتری  50و بر اساس تقسيم بندی مرکز اسکان بشر ملل متحد دارای شکوفایي نسبتا ضعيف است که این نشان دهنده پایين بودن
ميزان شکوفایي شهری در مناطق شهر اردبيل است.
جدول ( :) 4مقادیر برتری شکوفایي شهری بر اساس مولفه کيفيت زندگي در مناطق شهر اردبيل
−

+

منطقه

Φ

Φ

Φ

(Φ′امتياز )0-100

وضعيت شکوفایي

رتبه بندی

منطقه یک

0.004532

0.018524

0.013992

50.69958

نسبتا ضعيف

اول

منطقه دو

0.006273

0.019037

0.012764

50.6382

نسبتا ضعيف

دوم

منطقه سه

0.013519

0.006433

-0.00709

49.6457

ضعيف

سوم

منطقه چهار

0.022369

0.00573

-0.01664

49.16804

ضعيف

چهارم

کل شهر

0.009938

0.015711

0.005774

50.28868

نسبتا ضعيف

---
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منطقه 1
c3

c2

c1

c4
c5
c6

c180.3
c17 0.2
0.1
c16
0
-0.1
c15
-0.2
-0.3
c14

c7
c8

c9

c10

منطقه 2

c11

c3

c2

c4
c5
c6
c7

c13
c12

c8

c9

منطقه 3
c3

c2

c1

c4
c5
c6

c9

c10

c11

c11

c10

c13
c12

منطقه 4

c180.2
c17 0.1
c16
0
-0.1
c15
-0.2
c14

c7
c8

c1

c180.3
c17 0.2
c16
0.1
0
c15
-0.1
c14

c3

c2

c1

c180.2
0

c4

-0.2

c5

-0.4

c6
c7

c13
c12

c8

c9

c10

c11

c17
c16
c15
c14
c13
c12

شکل( :)4وضعيت شکوفایي شهری برای هر یک از زیرشاخصهای کيفيت زندگي در مناطق چهار گانه شهر اردبيل

نتایج حاصل از ترکيب اوزان ،منجر به رتبه بندی مناطق  4گانه با در نظر گرفتن شاخص کيفيت زندگي و تمامي زیرمعيارهای آن
شده است .شکل  5بر اساس جدول شماره ( )3با استفاده از نرم افزار  GISترسيم شده تا بتوان پراکنش امتيازات کسب شده توسط
مناطق چهارگانه شهرداری اردبيل را بر اساس شاخص کيفيت زندگي و زیر معيارهای آن مقایسه کرد .رنگ قرمز کمترین امتياز
شکوفایي شهری و رنگ سبز بيشترین امتياز شکوفایي شهری بر اساس شاخص کيفيت زندگي را نشان ميدهد.

شکل ( : )5نقشه وضعيت کيفيت زندگي در مناطق چهار گانه شهر اردبيل (نگارنده)
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 -6بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
 -1-6بحث
شکوفایي شهری عملکردی دوگانه دارد اوال به عنوان یک بستری برای مقایسهپذیری عمل ميکند که در آن شهرها ميتوانند
وضعيت خود را ارزیابي کرده و عملکرد خود را با سایر شهرها مقایسه کنند؛ ثانيا به عنوان ابزار سياست استراتژیک عمل ميکند
که در آن دادهها و اطالعات با نيازهای محلي و متناسب سازگار ميشوند و برای سنجش پيشرفت و شناسایي نقص در ابعاد مختلف
کيفيت زندگي استفاده ميشود .این رویکرد افزایشي ،قدرت بالقوه برای درک و سنجش مزیتهای قابل مقایسه در شهرها را دارد.
باید توجه داشت که برای دستيابي به شکوفایي ،توجه به کيفيت زندگي یک شهر ضروری است و اهتمام به ارتقای کيفيت زندگي،
اثرات مثبت شفافي بر دیگر ابعاد شکوفایي شهری دارد و شهرهایي که کيفيت زندگي را در خود ارتقاء ميدهند ،سطوح باالتری
از شکوفایي را تجربه مي کنند؛ چنين شهرهایي از احتمال باالتری در دستيابي به پایداری برخورداند .در همين راستا این مقاله به
طور خاص با هدف کمک به تحقق هدف بنيادین سازمان اسکان بشر ،یعني ایجاد شهرهای موفق و پایدار به بحث پيرامون ارزیابي
شکوفایي شهری بر اساس مولفه کيفيت زندگي در مناطق  4گانه شهر اردبيل پرداخته است .در این پژوهش برای تعيين اهميت
نسبي شاخصهای پژوهش ،از مدل تحليل شبکه ( )ANPو برای تجزیه و تحليل دادهها ،از مدل پرومته استفاده شده است.
 -2-6نتایج
نتایج پژوهش نشان داد مناطق  1و  2شهر اردبيل به لحاظ برخورداری از شاخصهای کيفيت زندگي در وضعيت نسبتا ضعيف قرار
دارند و مناطق  3و  4شهر اردبيل نيز در وضعيت ضعيف قرار دارند .نتایج حاکي است هيچ کدام از مناطق  4گانه شهر اردبيل از
نظر برخورداری از شاخصهای کيفيت زندگي شکوفایي شهری در دامنه خوب و مناسبي قرار ندارند .همچنين بر اساس نتایج به

دست آمده ،مقدار برتری خالص )∙( Φمنطقه یک با امتياز  ،50.79منطقه دو با امتياز  ،50.54منطقه سه با امتياز  49.25و منطقه
چهار شهر اردبيل با امتياز  48.60به ترتيب دارای بيشترین و کمترین شکوفایي شهری بر اساس مولفه کيفيت زندگي هستند .از
طرفي شهر اردبيل نيز با بدست آوردن مقدار برتری  50.28دارای شکوفایي نسبتا ضعيف است.
بررسي نتایج تحقيق نشان داد که در مناطق چهارگانه شهر اردبيل ،کمترین ميزان توسعه در شاخص کيفيت زندگي مربوط به
خدمات بهداشتي و امنيت به ویژه در محالت پيراموني شهر است و بيشترین توسعه در بخش آموزش ميباشد که همه اینها تاثيرات
مهمي بر شکوفایي شهری دارد .به طوری که در نتيجه آن شاخص کيفيت زندگي بر اساس امتياز ترکيبي حاصل از مجموعه عوامل
در مناطق مورد مطالعه ،در وضعيت نسبتا ضعيفي قرار دارد و ميتوان چنين بيان کرد که مناطق چهارگانه شهر اردبيل با بدست
آوردن مقدار برتری  50و بر اساس تقسيم بندی مرکز اسکان بشر ملل متحد دارای شکوفایي نسبتا ضعيف است که این نشان دهنده
پایين بودن ميزان شکوفایي شهری در مناطق شهر اردبيل است .نتایج این تحقيق با نتایج پژوهش رهسپار طلوعي ( ،)1398سنجش
کيفيت زندگي در محله نارمک تهران مطابقت دارد .همچنين نتایج تحليل نشان داد که محالت پيراموني به نحو بارزی کيفيت
زندگي پایين تری نسبت به محالت داخلي شهر اردبيل دارند و با توجه به تمرکز بيشتر امکانات در مرکز شهر ،از ميزان شکوفایي
شهری از مرکز شهر به طرف حاشيه در مناطق چهارگانه اردبيل به ویژه در زیر شاخصهای بهداشت و امنيت کاسته ميشود .به
عبارت بهتر قطبي شدن شدید ساختار فضایي شهر در اثر سياستهای مدیریتي در امتياز دادن به یک محيط در جذب امکانات و
خدمات شهری باعث کاهش کيفيت مطلوب زندگي شهری و خلق فضاهای محروم شهری شده است که این ميتواند به عنوان
زنگ خطری برای مدیریت شهری اردبيل در توسعه ی هماهنگ و یکپارچه شهری و نيز توزیع متعادل خدمات ،امکانات و منابع
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در آینده تلقي شود .به طور کلي نتایج پژوهش حاکي است شهر اردبيل به لحاظ برخورداری از شاخص شکوفایي شهری بر اساس
مولفه کيفيت زندگي در وضعيت نسبتا ضعيفي قرار دارد.
 -3-6پیشنهادها
با توجه به نتایج حاصل از تحقيق مهمترین راهکارهایي که ميتوان ارائه داد به شرح زیر است:
 ایجاد تمهيداتي در جهت افزایش کيفيت خدمات بهداشتي و ایمني و امنيت به منظور افزایش کيفيت زندگي شهروندان درمحالت پيراموني مناطق ميتواند اصليترین محور و اولویت برنامه ریزی باشد.
 ارتقاء درآمد و ایجاد امنيت شغلي ،به عنوان یکي از فاکتورهای مهم در کيفيت زندگي. به منظور شکوفایي مناطق و رسيدن به اهداف مطلوب توسعه شهری اردبيل ،پيشنهاد ميشود متوليان امر و مسئوالن طرحهایتوسعه شهری با برنامه ریزی اصولي و توزیع بهينه کاربریهای مختلف شهری در مسير ارتقای وضعيت کيفيت زندگي و کاهش
نابرابری ها در سطوح مختلف فضاهای شهری به ویژه در محالت کم برخوردار در جهت توسعه متوازن مناطق شهری گامهای
جدی بردارند.
شکوفایي شهری ميتواند سنجه ای قابل اطمينان برای بررسي ،سنجش ،تحليل و اولویتبندی اقدامات شهری و همچنين سنجش
وضعيت شکوفایي شهرهای کشور باشد که امکان سنجش عددی ميزان رفاه و توسعه برای شهرها را ایجاد ميکند .لذا پيشنهاد
ميشود مقدار عددی این شاخص در ابعاد مختلف آن برای چند شهر کشور محاسبه شود .چراکه این سنجش ،فضایي رقابتي در بين
شهرها ایجاد ميکند که این مساله خود سبب به وجود آمدن انگيزه بيشتر برای پيشرفت و بستر مناسب برای توسعه شهری ميشود .به
عبارت دیگر با در دست داشتن کميتي عددی که شدت و ضعف یا قوت را در بخشهای مختلف توسعه شهری مشحص ميکند،
ميتوان برای تخصيص بودجههای عمراني برنامه ریزی بهتری داشت.
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