
 

1 
 

 ي بهارستان شهر مشهدهاي شهر سالم در محلهتحليل شاخص

  1محمدرحيم رهنما
 2زهرا افشار 

z.afshar64@yahoo.com 

  3محمد محسن رضوي
  

  

  : چكيده
افزايش ، خاك، هوا، آلودگي آب، تخريب محيط زيست مانند ؛گسترش شهرنشيني و به دنبال آن مشكالت خاص آن      

ي پايدار شهرها و محيط اين امر خالف اصول توسعه. كندجامعه شهري را بيش از پيش تهديد مي... هاي رواني وبيماري
ي آلودگ، كمبود مسكن، تراكم جمعيت يهاي فراواني در زمينهمديريت شهري با چالش تا امروزه و موجب شده زيست است

. دراين خصوص اجراي طرح باشدساختي روبرو مين خدمات و تسهيالت زيرأهاي اجتماعي و تو تخريب محيط زيست، تعارض
كند. در واقع شهر سالم، شهري براي پايدار شهرها نقش مهمي ايفا مي يشهر سالم ضمن ايجاد مشاركت مردمي در توسعه

  . است تحقق انسان سالم
- باشد. اين تحقيق از نوع توصيفيبهارستان شهر مشهد مي يهاي شهر سالم در محلهليل شاخصهدف اين پژوهش تح      

محله ، بر طبق نتايج اين تحقيق. شيوه اسنادي و پيمايشي انجام گرفته است 2اطالعات به  آوريتحليلي است و جمع
با وضعيت مطلوب و ) و فرهنگي بهداشتي محيطي،، زيستاقتصادي، هاي پنج گانه سالمت(اجتماعيبهارستان از نظر شاخص

ريزي و مشاركت هرچه بيشتر مسئولين و ساكنان نياز به برنامهنيز ها در برخي زمينه استانداردهاي شهر سالم فاصله دارد و
  . شودمحله احساس مي

  ي بهارستان. : توسعه پايدار، مشاركت اجتماعي ، شهر سالم، شهر مشهد ، محلههاكليدواژه
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  : مقدمه- 1

زمين در شهرها زندگي  يدرصد از مردم كره49اكنون حدود روند و همشهرها بارزترين محيط زندگي انسان به شمار مي
كردن نيازهاي در برآورده، ها باشندزندگي انسانبراي هايي كه بايد بستر كيفيت مطلوب اما شهرها به عنوان محيط. كنندمي

شهرها ابزار : گويدميدر اين باره لوكوبوزيه  ،مثبت در كيفيت زندگي آنان دچار مشكل هستندگذاري ثيرأساكنان خود و ت
. )2: 1389، رفيعيان و رازدشت، (يغفوري اندثير خود را از دست دادهأتوانند برآورند و تاي را نميوظيفهكارند اما ديگر چنين 

شدت بحران ، حاضر تغيير كردهجديدي نيست؛ بلكه آنچه كه در حال ريزي و مديريت شهري و سالمت جامعه موضوع رتباط بين برنامها
در دومين 1994درسال ). Northridge, Sclar & Biswas, 2003:556( سالمت جوامع اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه است

براي نخستين بار به اهميت سالمت شهري و اولويت دادن آن به ساير امور  ،و سالمت كه در هليسنكي برگزار شد كنفرانس محيط
در اين كنفرانس بيان شد كه بسياري از امور مربوط به سالمت شهرها بايد به مسئولين محلي واگذار شود كه تا آن زمان . پرداخته شد

ها براي پروژه شهر سالم يكي از اين رهيافت ).Lawrence& Fudge, 2009:15( شداكثر تصميمات در دولت مركزي اخذ مي تقريباً
جنبش شهرهاي سالم يك خالقيت و ابتكار در ارتقاء سالمت و . اي استهم در سطح جهاني و هم در سطح منطقه، رسيدن به اين مهم

فعاليت  سويهاي حكومتي و دولتي به تمركز زدايي از بخش سويحفظ اكوسيستم شهري و حركت به ، ريزي شهريبرنامه، بهداشت
دانند كه در آن با ايجاد و گسترش پيوسته شهر سالم ميرا شهري ). Leeuw, 2009:1( رودشمار ميه بين بخشي و مشاركت اجتماعي ب
مردم و جامعه  محيطي فراهم شود تا در اثر آن، بهينه از منابع و امكانات موجود يمحيطي و استفادهشرايط فيزيكي و اجتماعي زيست
در واقع . )2: 1389،(فقهي فرهمند گروهي در انجام كليه امور زندگي قابليت خود را به حداكثر رسانندضمن حمايت يكديگر و مشاركت

بود به صورت قابل  زيست و ارتقاء سطح بهداشت مطرح شده شهر سالم كه به منظور ايجاد يك تحول گسترده در حفظ محيط يايده
 طور كليه ب. )62: 1376، (طبيبيان متخصصان و مسئولين مسائل بهداشتي و شهري قرار گرفت، استقبال كارشناسانتوجهي مورد 
بهداشت براي "چهارچوبي براي اجراي اصول راهبردي سازمان جهاني بهداشت در راستاي شعار و شهر سالم را تدوين ياهداف پروژه

جهاني تبديل به حركتي گسترده در  يو اين پروژه )1388 ،(محمودي نژاد دهدتشكيل مي "بهبود بهداشت"و بيانيه اوتاوا براي  "همه
باالخص در سطوح ملي شده  "پايدار يتوسعه"آوري حال فراهم سطوح بين المللي با سازگاري جامع براي اجراي بهداشت و در عين

  . است
  

  : له و ضرورت تحقيقأبيان مس- 2
هاي هاي اخير با تخريب محيط شهري و افزايش نابرابريكشورهاي رو به توسعه طي دههويژه در ه بسياري از شهرها ب

 1970يبه همين سبب اين شهرها از دهه. اندرو بودههباجتماعي و اقتصادي در مقياس وسيع بين ساكنان خود رو، بهداشتي
محيط زيست نيز در بسياري از شهرها با مشكل  سطح زندگي و استانداردهاي مربوط به و، اندبه بعد با فقر شهري مواجه شده

سالمت و مشاركت مردمي  يمقوله، پايدار ييكي از رويكردهاي نوين توسعه. )2: 1389 ،پي و حاتمي نژادمواجه گردد (نيك
، داند كه هم از سالمت جسمي و هم از سالمت اجتماعيانسان سالم را انساني مي، )WHO(سازمان بهداشت جهاني. است

 ريزي سالمت يك اصطالح نسبتاًدر اين ارتباط برنامه. )Boonekamp & others,1999:104( معنوي و روحي برخوردار باشد
آنند تا محيط شهري را با سالمت اي كه همواره در پيريزان شهري و منطقهجديدي است كه امروزه توسط آن دسته از برنامه

اولين بار در سال ، پروژه شهر سالم. )Thompson, 2007( به عرصه وجود نهاد پا، فيزيكي و روحي شهروندان پيوند بزنند
در  "هاي اوليه بهداشتيماوراي مراقبت" در كنفرانسي تحت عنوان) Leonard Duhel( توسط پرفسور لئونارد دوهل 1984
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هاي اكولوژيكي با در آن ديدگاه كند كهسالم را مكاني تعريف ميوي شهر. )Edris, 2003:166 ( تورنتو كانادا مطرح گرديد
اي با ابعاد گوناگون تلقي هاي جامع بهداشتي تلفيق شده باشد و اين آغاز نگرشي بود كه سالمتي و شهر سالم را مقولهديدگاه

كنند تا تمام هاي منطقي براي افزايش پايداري سعي ميشهري با تكيه بر پروژه يت طرفداران توسعهر حقيقد. كندمي
مشاركت و . )1383 ،(پاگ اجتماعي و دولتي را در نظر بگيرند و واقع گرايانه به مسائل نگاه كنند، هاي اقتصاديجنبه

 "سالمت براي همه" اصلي در اجراي جنبش شهرهاي سالم مطرح است كه از اصول يسازي اجتماعي به عنوان هستهتوانمند
ها بايد توسط مردم و با مردم انجام گيرد و فعاليت ،كيد مي كندأكه ت منشور اوتاوا "ارتقا سالمت"سازمان جهاني بهداشت و 

سالم شهري است؛ كه در آن توان گفت شهردر حقيقت مي. )Heritage & Dooris, 2009:45( گيردت ميأنش، نه براي مردم
هاي خود و جامعه به حداكثر رساندن قابليت درگذار درسالمت خويش را شناسايي كرده و ثيرأعوامل ت، شهروندان توانمند

. تواند مبين يك شهر سالم باشدبيماري نمي ندارد كه صرف نبود در يك اجتماع سالم همواره اين باور وجود. اقدام كنند
 Services department of( سالم بايستي از قابليت و كيفيت بااليي براي زندگي برخوردار باشندبلكه شهروندان يك شهر

health& human, 2001:1( .شويم كه محله همواره به اي آن بنگريم متوجه ميشهرها و زندگي محله يگاه به تاريخچههر
هاي پروژه ترين برنامه) از مهم1387، (حسيني و ديگران ثر داشته استؤعنوان عنصر تنظيم روابط شهروندي نقشي فعال و م

  . ي شهر استدهندههاي تشكيلترين قسمتيكي از اصليها به عنوان سالم توجه به محلهشهر
كيلومترمربع  300 و مساحتي در حدود نفر 2992478شهرهاي كشور ايران با جمعيتي معادلشهر مشهد از جمله كالن 

، ناكارايي حمل و نقل عمومي، بافت فرسوده وسيع، نشيني گستردهحاشيه: امروزه با مشكالت بسياري از جمله كه است
افزايش ، نرخ رشد باالي جمعيت، زمينيهاي آب زيربحث جدي آب و سفره، شكل ترافيك به خصوص در بافت مركزي شهرم

هاي جدي به سالمت محيط و سالمت كه ادامه اين روند باعث وارد آمدن آسيب استمواجه... آلودگي صوتي و آلودگي هوا و
، نظريات مشاركت، اطالعات و قرن بيست و يكم از طرف ديگر در عصر. )1386(مهندسان مشاور فرنهاد  شدشهروندان خواهد
  . هاي اوليه ساكنان شهري تبديل شده استبه يكي از خواسته... حاكميت خوب شهري و، سرمايه اجتماعي

 ،جههاي بهسازي نشده قرار دارد و در نتيدر نزديكي كال كهگانه شهر مشهد است  140بهارستان يكي از محالت  يمحله
بهارستان و هاشميه ، هاي طالقانياين محله از شهرك. وجود آمده استه مشكالت محيطي و اجتماعي براي اين محله ب

 است و نرخ باسوادي در اين محله 2276 تعدادخانوار اين محله. نفراست 9204 جمعيت اين محله حدود. تشكيل شده است
 . باشدمي 62%. 88

  
   :مباني نظري- 3

شهري قرار بگيرد و پشتوانه ي تندرستي مردم محور توسعهكه كند تالش مي و اي بلند مدت استسالم پروژهشهر يپروژه
به عبارت ديگر هدف اين پروژه ايجاد شهري با شرايط . آورد محكم و كاملي را براي بهداشت عمومي در سطح محلي به وجود

ه هاي هماهنگ اجرايي بظهور سياست يهصسالم عرشهر. باشدمي حفظ و ارتقا سطح سالمتي شهروندان مينأت و كافي نسبتاً
مين سالمت أمناسب جهت ت ها و فضاييمين محيطي سالم براي رشد استعدادها و خالقيتأدست مردم و در جهت ت

 .)5: 1389(ضرابي و قنبري,  شهروندان است

  : كندمعرفي ميهاي سالم سازمان جهاني بهداشت الگويي را بدين شكل در معرفي شهر
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 محيط كالبدي پاك و ايمن و باكيفيت باال شامل مسكن مناسب.  
 هاي سالم و حامي يكديگرمحله.  
 ثير ميأهايي كه بر زندگي و سالمت و رفاه تاز مشاركت مردم و هدايت مردم در زمينه مناسب يميزان استفاده-

  .گذارد
 تمام شهروندان)مسكن و اشتغال براي ، آب، (غذا مين نيازهاي اساسيأت.  
 ( ها)بيماري (پايين بودن شيوع وجود سطح بااليي از بهداشت Leeuw, 2001:38(.   

  : استسالم را اين گونه بيان كردهپرفسور دوهل نيز ابعاد يك شهر
 ها و عدم تمركز قدرتها و تدوين خط مشيگيريمشاركت شهروندان در تصميم.  
 و كل شهروندان توسط مديران شهري ءايجاد ارتباط بين تمام اجزا.  
 هابخشيدن به آن ها و بهبودحفاظت از زير ساخت  
 پي و حاتمي نژاد, (نيكچند بعدي بودن شهرهاي سالم با اقتصادي پيچيده و فعال و ارتباط متقابل بين اجزاي آن

89 :9( 

  
  : هاي عملكردي شهرهاي سالمشاخص

هاي شاخص، هاي محيطيشهرهاي سالم در سه گروه عمده شاخص را برايهايي شاخصمجموعه  سازمان جهاني بهداشت
ها در جدول روههاي هر يك از اين گاست كه در زير شاخصبندي كردههاي بهداشتي دستهجمعيتي و شاخص -اجتماعي

  : استآمده 1شماره 
 )WHO, 2000( استانداردهاي شهر سالم از نظر سازمان جهاني بهداشت: 1جدول شماره 

 هاي بهداشتيشاخص هاي اجتماعي جمعيتيشاخص هاي محيطيشاخص

 ساله 6پوشش سطح واكسيناسيون بچه هاي  نرخ بيكاري آلودگي هوا

 تعداد مرگ و مير (تمام سنين) انددرصد افراد معلولي كه استخدام شده كيفيت آب

 وزن كما بتولد نوزادان  ميانگين دوران تحصيل دخترها و پسرهاسطح فضاي سبز

 سواد آموزي بزرگساالنزبفضاي س به دسترسي عموم
 هاي آموزشي سالمتوجود برنامه

 اميد به زندگي در بدو تولدهاي تفريحي و ورزشيمكان

درصد خانوارهايي كه در مناطق
- مسكوني زيراستاندارد زندگي مي

 كنند

درصد افرادي كه كمتر از درآمد سرانه دريافت 
 كنندمي

 نوزادان مرگ و مير

 كيفيت تغذيه اشتغالآوري زبالهجمع

 

مثال از جمله  به عنوانمتفاوت است.  هاي مختلف،هاي مورد استفاده براي ارزيابي شهرهاي سالم در كشورها و منطقهشاخص
ان تايوتايپه پايتخت كشور  شهر ،سالم به موفقيت چشمگيري دست يافته استاجراي پروژه شهر يشهرهايي كه در زمينه

توان به موارد زير مي ،ي شهر سالم در نظر گرفته شده بودهايي كه در اين شهر براي اجراي برنامهترين شاخصمهماست. 
  اشاره كرد: 

 كاري، كاهش جرم و خشونت، كاهش حوادث ناشي از آتش)ها، امنيتامنيت (امنيت جاده
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 هاي بدني)ضاي سبز، فعاليتزنده، مسير دوچرخه سواري، پارك و ف حيات (محيط راحت و

  ها، كاهش آلودگي آب و هوا)حمل و نقل عمومي، بازيافت زباله يروها، توسعهكشي فاضالب، بهسازي پيادهپايداري (لوله

  )Taipei Healthy City Project, 2005هاي فرهنگي) (فرهنگ (حفظ ميراث

-شاخص انجام شد، سالمهاي شهربه منظور ارزيابي شاخص )Jin-ju( جو-جين ي ديگري كه در كشور كره در شهردر مطالعه

اجتماعي و سالمت فيزيكي دسته بندي شده بودنـد كـه    اقتصادي، هاي محيط فيزيكي،گروه شاخص 4هاي مورد بررسي در 

 هايي همچون:لفهؤهريك شامل م

 .ميزان توليد زباله سواري، مسير دوچرخه مين آب آشاميدني،أت سرانه فضاي پارك به ازاء هر شخص، محيط فيزيكي:

  .صادرات محصوالت كشاورزي نرخ بيكاري، (توليد ناخالص داخلي)، GDP اقتصادي:

  .نرخ جرم و جنايت هاي اجتماعي،نرخ مشاركت در فعاليت تعداد معلمان، تعداد دانش آموزان به ازاء اجتماعي:

 .نسبت جمعيت مسن به كل جمعيت نرخ تولد، تعداد پزشك، هاي فيزيكي،فعاليت سالمت فيزيكي:

(healthy cities initiative of Jin-Ju city-Korea,2005) 

سالم در پروژه شهر، محورهاي اصلي مورد مطالعه در اين تحقيق با استفاده از منابعي همچون سازمان جهاني بهداشت
داخلي از جمله شهر زرند (كرمان) و ساوه هاي هايي كه در پروژهو شاخص تايوان ،كره، آفريقا، كشورهاي درحال توسعه

هاي شهر سالم در مقياس هايي كه در مطالعه موردي كه با عنوان بررسي تطبيقي شاخص(استان مركزي) و همچنين شاخص
گروه  5، هااند و از تلفيق اين شاخصاستخراج شده، كار برده شده بوده ملي جهاني (نمونه مورد مطالعه نقاط شهري ايران) ب

هاي به همراه تعداد زيادي زير شاخص براي تحليل ويژگي اقتصادي و فرهنگي، محيطيزيست، اجتماعي، بهداشتي شاخص
  . سالم در محله بهارستان ناحيه رضا شهر مشهد انتخاب شدشهر
 

  : هاي تحقيقمواد و روش-4
با توجه به موضوع مورد . باشدتحليلي مي-توصيفيتحقيق حاضر از نوع تحقيقات كمي بوده و روش تحقيق مورد استفاده 

هاي بررسي شاخص، ورت كه مباني نظريص به اين، استاسنادي و پيمايشي بوده يآوري اطالعات به دو شيوهبررسي جمع
، انبهارست يها در محلهآوري شد و به منظور بررسي شاخصاي جمعصورت اسنادي و كتابخانههاي سرشماري به شده و داده

هاي عميق با نامه ساكنين و مصاحبهتكميل پرسش، هاي پيمايش ميداني شامل برداشت ميدانيهاي مورد نياز از شيوهداده
  . ساكنين و معتمدين محله گردآوري شده است
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	: آماري يآماري و نمونه يجامعه- 5
آماري با  ين نمونهدبراي بدست آور. باشندنفر مي 9204مشتمل بر ساكنين محله بهارستان شهر مشهد: آماري يجامعه

بدين ترتيب كه  ،استفاده شد 4گيري كوكراندر اين تحقيق از روش نمونه، حجم نمونه يابيدستهاي مختلف توجه به فرمول
ه سه عدد مختلف كه ب سواد و نسبت جمعيت زنانسواد و بي نسبت جمعيت با، با توجه به نسبت جمعيت مردان و زنان

پرسشنامه  184معادل . بدست آمد و ميانگين اين ارقام به عنوان حجم نمونه استفاده شد 73 و 136.7-341.6اعداد  ترتيب
  . بين اهالي محل به صورت تصادفي توزيع شد

  روايي و اعتبار ابزار اندازه گيري -5-1
ات آنان نسبت به بومي سازي آن اقدام و پرسشنامه تهيه شده به رؤيت اساتيد و كارشناسان امر رسيده و پس از اخذ نقطه نظر

گيري به طريق محتوايي حاصل شده  اندازه يدر نهايت پرسشنامه نهايي تنظيم گرديده است و بر اين اساس روائي وسيله
  . است

  
  : پژوهش االتؤاهداف و س-6

  : هدف كلي
  شهر مشهد 9منطقه  2سالم در محله بهارستان ناحيه هاي شهربررسي شاخص

  : اختصاصي اهداف
  بهارستان يهاي فرهنگي محلهبررسي ويژگي
 بهارستان يهاي بهداشتي محلهبررسي ويژگي

 بهارستان يبررسي مشكالت زيست محيطي محله

  : االت پژوهشؤس
  هاي بهداشتي وضعيت مطلوبي دارد؟از نظر شاخص بهارستان يآيا محله-
  وضعيت مطلوبي دارد؟ زيست محيطيهاي بهارستان از نظر شاخص يآيا محله-
  هاي اجتماعي وضعيت مطلوبي دارد؟بهارستان از نظر شاخص يآيا محله-
  وضعيت مطلوبي دارد؟ قتصادياهاي بهارستان از نظر شاخص يآيا محله-
  فرهنگي وضعيت مطلوبي دارد؟هاي بهارستان از نظر شاخص يآيا محله-

 

 

                                                            

4- Cochran   
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جتماعي شهرداري با سايرين ا و هاي فرهنگيو افراد مطلع از برنامه تفاوتي بين سالمت شهري (تمايل به مشاركت)آيا  -
 وجود دارد؟

  
 : هاي پژوهشتجزيه و تحليل يافته-7

 بهارستان يبهداشتي و فرهنگي محله، اجتماعي، اقتصادي، هاي اجتماعياالت مربوط به وضعيت شاخصؤدر رابطه با س
ي شهرهاي سالم فاصله بهارستان با استانداردها و سرانه يلفه ها محلهؤو م هاتوان گفت؛ در بسياري از شاخصكلي ميطوربه 

  . دارد
بهارستان با وضعيت مطلوب (استانداردهاي موجود يا وضعيت  يتوان جداول زير را براي مقايسه وضعيت موجود محلهمي 

 : دكره ئكشورهاي پيشرفته) ارا

  : هاي بهداشتيشاخص
باشد، در اين محله تعداد نوزادان متولد شده بهداشتي شاخص ميزان تولد نوزادان با وزن كم مي هايترين شاخصيكي از مهم

- در اين محله به علت عدم وجود سالن ورزشي و ايستگاه باشد و از مقدار استاندارد آن بيشتر است.%مي28با وزن كم حدود 

ساكنين اظهار كردند كه فعاليت ورزشي  %39 فقط، استهاي ورزشي و بدني در بين ساكنين كم فعاليت، هاي سالمتي كافي
 هاي سازمان جهاني بهداشت عدم دسترسي ساكنان اين محله بهيكي ديگر از موارد عدم تطابق با شاخص. دهندانجام مي

هاي بهداشتي % ساكنين اين محله به مراكز و پايگاه28 كه فقط حدودطوريهخدمات بهداشتي و درماني مناسب است ب
نشان  نيز هاي آموزش سالمتكمبود اطالع رساني و عدم آگاهي ساكنان از برنامه. يا بيمارستان دسترسي داشتند درماني
ها اطالع % از ساكنان از اين برنامه17(فقط . باشدبهارستان مي يعدم وضعيت مطلوب اين شاخص در محله يدهنده

  هاي بهداشتي وضعيت مطلوبي ندارد.كه محله بهارستان از نظر شاخص ال اول گفتؤتوان در پاسخ سبنابراين مي. داشتند)
  

  هاي بهداشتيوضعيت محله بهارستان از نظر شاخص: 2جدول شماره 

محله   
 بهارستان

 وضع مطلوب

 %100 %70 سال6زيرپوشش سطح واكسيناسيون كودكان  .1
 %6 %28.5 تولد نوزادان با وزن كم  .3
 %0 %2 مير نوزادانمرگ و  .4

 %100 %17 وجود برنامه هاي آموزش سالمتآگاهي از  .5
 %100 %75 درصد ساكنيني كه تحت پوشش بيمه هستند  .6
 %7.3 %4.1 سال65ميزان جمعيت باالي  .7
 %100 %39 هاي فيزيكي و بدنيميزان فعاليت  .8
 %0 %36 سالكوجود بيماري.9

 %0 %17 هاي خانوادگيبيماريميزان.10
 %0 %21 تعداد افراد سيگاري.11
 %100 %28 درماني-دسترسي به خدمات بهداشتي.12

 هاي تحقيقماخذ: استنتاج از منابع مختلف و يافته
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  : هاي زيست محيطيشاخص
- از ديگر شاخص. ها ذكر شده بودبري آلودگي صوتي به دليل نزديكي به سنگ، ترين موارد آلودگي در اين محلهيكي از مهم

متر مربع است و 1.4سرانه پايين فضاي سبز است كه در اين محله  ،هاي زيست محيطي كه وضعيت مطلوبي در محله ندارد
از ديگر مشكالت مطرح شده در اين زمينه كمبود سالن و مكان . بسيار فاصله دارد مترمربع)12( با سطح فضاي سبز استاندارد

 مترمربع 2.5مترمربع با سرانه استاندارد ( 0.23هاي تفريحي و ورزشي در اين محله براي هر نفر با مكان سرانه ورزشي بود كه
هاي زيست محيطي در وضعيت بهارستان از نظر شاخص يتوان گفت محلهكلي ميطورهب .اختالف زيادي دارد براي هر نفر)

  برد.مطلوبي بسر نمي
  بهارستان از نظر شاخص هاي زيست محيطي و كالبديوضعيت محله : 3جدول شماره

خانوار و مسكن  وضع مطلوب  محله بهارستان

 1.01 1.01 خانوار در واحد مسكوني .1

 1.88 0.66 نفر در اتاق .2

 مترمربع 35  سرانه زير بناي مسكوني .3

 4.04 2.5 بعد خانوار .4

 %51 %57 تصرف ملكي واحد مسكوني .5

زيست محيطي و كالبدي
 آلودگي ندارد آلودگي صوتي دارد صوتي)،هوا،آلودگي (آب  .1 

 مترمربع12 مترمربع 1.4 سرانه سطح فضاي سبز  .2

 %100 %25 دسترسي عموم به فضاي سبز  .3
 مترمربع 2.5 مترمربع 0.23 هاي تفريحي و ورزشيسرانه مكان  .4

 دارد دارد حمل و نقل عمومي  .5

 %100 %100 آوري زبالهجمع  .6
 ندارد دارد مشكالت محيطي  .7

  ماخذ: استنتاج از منابع مختلف و يافته هاي تحقيق
  

  : جمعيتي –هاي اجتماعي شاخص
 85يعني به ازاي هر  ؛باشدمي0.85نسبت جنسي محله  و كنندخانوار زندگي مي 2276نفر در  9204بهارستان  يدر محله
هاي اجتماعي در مورد تجربه مشاركت در فعاليت. است %96نرخ سواد در اين محله حدود . وجود داردنفر مرد 100نفر زن 

هاي اجتماعي را اند يا تمايل به مشاركت در فعاليتها را داشتهها يا تجربه اين گونه فعاليتاكثر ساكنين اظهار داشتند كه آن
لفه هايي كه ؤترين ميكي از مهم. اندهاي اجتماعي اشاره داشتهفعاليتساكنين به مشاركت در  %78كه حدود  طوريه ب. دارند

از ديگر . استها كمبود روشنايي معابر و عدم وجود تير چراغ برق در اكثر معابر و كوچه ،آن اشاره داشتند اكثر ساكنين به
روها و عدم ها و پيادهر خيابانوجود سد معبر د، توان به كمبود پاركينگهاي اجتماعي ميكمبودهاي ذكر شده در شاخص

ال سوم ؤدر نتيجه در پاسخ به س .توسط ساكنين ذكر شده بود، مورد سرقت 47كه طوريهبكرد، وجود پاسگاه انتظامي اشاره 
 توان اشاره كرد كه وضعيت اجتماعي محله مطلوب نيست.مي اين تحقيق كه در رابطه با وضعيت اجتماعي محله است،
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  جمعيتي- هاي اجتماعيبهارستان از نظر شاخص يوضعيت محله: 4جدول شماره
 وضع مطلوب محله بهارستان  

 %99 %96 نرخ سواد   . 1
 %100 %78 هاي اجتماعي (تجربه مشاركت)مشاركت در فعاليت   . 2
 وجود ندارد مورد 47 ميزان جرم و جنايات (دزدي)   . 3

 ندارد دارد ساختمانيداران و مصالحسدمعبر مغازه   . 4

 26 100 روشنايي معابر   . 5

 ندارد دارد كمبود پاركينگ   . 6

 ندارد ندارد آموزشي و مذهبي–پستي-كمبود واحدهاي مخابراتي . 7

 ندارد دارد كمبود پاسگاه انتظامي . 8

 5.4 0.21 نسبت ازدواج به طالق . 9

  تحقيقهاي ماخذ: استنتاج از منابع مختلف و يافته
  هاي اقتصاديشاخص

 ومان در ماه متغير است وت ميليون 2تومان تا  40000تومان از  هزار 400 دهندگان با ميانگين تقريباًدرآمد ماهيانه پاسخ 
- نتايج بررسي گروهو رآمد در اين محله بسيار باالستاختالف د كليطورهب. رسدهزارتومان نيز مي 500تفاوت درآمد حتي به 

شكاف طبقاتي  يدهندهكه نشان، ندهست نمونه كمتر از گروه ميانگين يدرصد جامعه40دهد كه نيز نشان مي زادرآمدهاي 
درصد  17. 4 دانستند وشان را متوسط ميدرصد از پاسخ دهندگان وضعيت اقتصادي 56. باشددر درآمد ساكنان محله مي

كلي با توجه به اختالف طورهب .اندبد و خيلي بد ارزيابي كرده درصد 19. 5 وضع اقتصادي خود را خوب و خيلي خوب و
  درآمدي باال در اين محله وضعيت اقتصادي اين محله مطلوب نيست.

 

  هاي اقتصاديبهارستان از نظر شاخص يوضعيت محله: 5جدول شماره
  وضع مطلوب  محله بهارستان  
 %10 %40 زير خط فقر (درصد افراد زير ميانگين).  1
 برابر 3 برابر10 فاصله طبقاتي  .2

  ماخذ: استنتاج از منابع مختلف و يافته هاي تحقيق
  : هاي فرهنگيشاخص
ي امكانات اوقات در زمينه. اجتماعي شهرداري آگاهي نداشتند -هاي معاونت فرهنگي% ساكنين اين محله از برنامه 83حدود 

اكثر ساكنين محله  شد وآموزشي احساس مي -هاي فرهنگيبسياري در زمينهفراغت براي جوانان و نوجوانان نيز كمبودهاي 
هاي فرهنگي كلي با توجه به شاخصطورهكه ب.آموزشي بودند –هاي فرهنگيدبيرستان و مجتمع، خواستار احداث كتابخانه
   هاي فرهنگي مطلوب است.بهارستان از نظر شاخص يشهر سالم، وضعيت محله
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  هاي فرهنگيوضعيت محله بهارستان از نظر شاخص: 6جدول شماره

  وضع مطلوب  محله بهارستان  
 دارد دارد هاي فرهنگيوجود برنامه  . 1

 %0 %83 اجتماعي شهرداري–هاي فرهنگيعدم آگاهي از برنامه. 2
 دارد دارد ...كتابخانه و،وجود مراكز فرهنگي نظير مسجد  . 3

 دارد دارد اينترنتيوجود امكانات  . 4

  هاي تحقيقماخذ: استنتاج از منابع مختلف و يافته
  

هاي فرهنگي تفاوتي بين سالمت شهري (تمايل به مشاركت) و افراد مطلع از برنامهآيا ال تحقيق كه ؤس آخريندر ارتباط با 
و اجتماعي با ميزان تمايل به مشاركت هاي فرهنگي ميان آگاهي از برنامه يرابطه جتماعي شهرداري با سايرين وجود دارد؟ا

  . در امور محله بررسي گرديد
هاي در اين راستا ميانگين و انحراف معيار تمايل به مشاركت در بين ساكنان داراي آگاهي با ساكنان بدون آگاهي از برنامه

بين تمايل به مشاركت در دهد تفاوت چنداني كه نتايج آن نشان مي، فرهنگي و اجتماعي شهرداري مشهد مقايسه گرديد
  . ميان اين دو گروه وجود ندارد

  
  هاي شهرداريمقايسه تمايل به مشاركت به تفكيك افراد داراي آگاهي و فاقد آگاهي از برنامه: 7جدول شماره         

 هايآگاهي از برنامه
 فرهنگي و اجتماعي

 انحراف معيار تمايل به مشاركت ميانگين تمايل به مشاركت

 2.74 1.059 بله

 2.43 1.104 خير

 2.48 1.099 جمع

  هاي تحقيقماخذ: يافته

  : پيشنهاده ئاراگيري و نتيجه- 8
ابتدا با استفاده از مطالعات  بهارستان شهر مشهد پرداخته است. يهاي شهر سالم در محلهاين مقاله به بررسي شاخص

سازمان جهاني بهداشت و تجربه چند كشور در  از سويهاي معرفي شده بر اساس شاخص ي شهر سالمهاشاخص ايكتابخانه
آوري شده هاي جمعبر مبناي داده در قالب پرسشنامه ميان ساكنين محله بهارستان توزيع شد.سپس اين زمينه استخراج و 

بررسي وضعيت و  هال از تجزيه و تحليل پرسشنامهاطالعات حاص هدر مراحل مختلف اين پژوهش و به خصوص با توجه ب
هاي فرهنگي در از لحاظ شاخص بهارستان يكه محله، مشخص شدگانه سالمت هاي پنجمحله بهارستان از نظر شاخص

، زيست محيطي و كالبدي، بهداشتي هايهاي سالمت (شاخصقرار دارد اما از نظر ساير شاخص مطلوبي وضعيت نسبتاً
داري بين معني يدر ضمن رابطه .اقتصادي) با شرايط مطلوب فاصله داردهاي هاي اجتماعي و جمعيتي و شاخصشاخص

      .وجود ندارد هاي فرهنگي و اجتماعي شهرداري و ميزان تمايل به مشاركت در امور محله نيزآگاهي از برنامه
  پيشنهادات:
  :به قرار ذيل است اقدام نمايدها آنبهارستان كه مديريت شهري بايد نسبت به حل  يترين مشكالت محلهاز جمله مهم
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 بهارستان يبهسازي نشده در نزديكي محله هايوجود مشكالت زيست محيطي ناشي از كال 

 ها و...برياي مزاحمي همچون سنگهوجود كاربري 

 كمبود پارك و فضاي سبز 

 درماني قابل دسترس –كمبود خدمات بهداشتي 

 ...و 

توان به موارد زير كه به بهبود وضعيت سالمت شهري محله نظري و تجربيات ساير كشورها مي يبا توجه به سابقه
  :كردكند اشاره كمك ميبهارستان 

 سالمت شهرداري مشهد يتشكيل اداره. 

 هاي مرتبط با آن مانند:هاي سالمت در سطح محالت و فعال سازي برنامهتشكيل خانه 

 مدرسه سالم 

 فروشگاه سالم 

  شهر سالمآشنا نمودن ساكنين با معيارهاي 

 هاي ورزشيايجاد سالن 

 حمل و نقل عمومي يتوسعه 

 آموزشي-هاي فرهنگي سسات و كانونؤايجاد م 

  هاي سالمتافزايش آگاهي ساكنين در مورد برنامهو 

  فارسي: 	منابع
 . مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري . شهرهاي پايدار در كشورهاي در حال توسعه). 1383( .پاگ، سدريك -1

 دانشگاه علم و صنعت ايران. تهران: . ريزي شهرياي بر برنامهمقدمه). 1388( .سماعيلشيعه، ا -2

 هاي علوم جغرافيايي و اجتماعي دانشگاه تربيت معلم سبزوار.مركز پژوهش. شهر سالم). 1389( .محمد قنبري، رابي، اصغر. ض -3
  .5ص

. دومين همايش ملي شهر سالم سبزوار. »ريزيمديريت شهر سالم با رويكرد استراتژيك برنامه). «1389فرهمند، ناصر. (فقهي  -4
 .2ص

مطالعه نقاط  يهاي شهر سالم در مقياس ملي و جهاني (نمونه موردبررسي تطبيقي شاخص«): 1389. (صطفيقدمي، م -5
؛ زاهدان: دانشگاه سيستان و بلوچستان: صفحات افيدانان جهان اسالمكنفرانس جغر، »شهري ايران و كشورهاي توسعه يافته)

5-11 . 

كارها و پيشنهادهايي در با ارائه راه: پذيري شهر سالمو فرايند تحقق 21تعامل دستور كار ). «1388( .محمودي نژاد، هادي -6
  .نامه علوم و تكنولوژي محيط زيستفصل .»شرايط معاصر ايران

شهري،  محيط كيفيت پايه مقدس، مطالعات مشهد كالنشهر (جامع) عمران و توسعه طرح .)1388فرنهاد. (مهندسان مشاور  -7
 مشهد عمران و توسعه ريزي برنام و مطالعات مشهد: نهاد ،، ويرايش اولامنيت و ايمني

، مورد مطالعه »ايران سنجي استقرار مديريت يكپارچه شهري دربررسي امكان). «1388حسيني، زهرا. ( .الدين مسناظمي، ش -8
 . 6، مشهد پژوهي، شماره مجله تخصصي مديريت شهري. شهر مشهد
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همايش . »در محله قاسم آباد يزد )شهر سالم(هاي شهر پايداربررسي شاخص). «1389حاتمي نژاد، حسين. (حيد. نيك پي، و -9
 2ص ، سبزوار.ملي شهر سالم

فضاهاي عمومي عاملي در جهت افزايش همبستگي اجتماعي ). «1389( .عبداله رازدشت،   .رفيعيان، سجادسين. يغفوري، ح -10
  .دومين همايش ملي شهر سبزوار. »در شهر سالم
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