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ABSTRACT

Background & objectives: The increasing growth of urbanization and the formation of a new
scale of urban development in recent decades have caused the city and contemporary urban
planning with new challenges such as increasing social anomalies, environmental
degradation, water, air, and soil pollution, increasing Faced with mental illness, socio-
economic inequalities and a generally reduced quality of life.
Methods: This research aims to analyze the indicators of the 3rd region of Ardabil and
compare them with the standards of a healthy city based on the World Health Organization
(WHO) criteria. In this study, the level of sustainable development in this region will be
obtained using the descriptive-analytical method and collecting information in both
documentary and survey forms.
results: The findings of the research show that in the health index, in limited cases such as the
prevalence of infectious diseases and the abortion rate, and all sub-indices of the economic
and social indicators, especially the unemployment rate and the percentage of people below
the poverty line in the region and all environmental indicators, there is a big gap with global
standards.
Conclusion: The results of this research showed that the understudy region is only acceptable in
the health indices, which is one of three health indicators of a healthy city defined by the World
Health Organization (health, socio-economic and environmental indicators). In the other
indicators, it is far from the ideal situation and the standards of a healthy city, which requires
more attention from the inhabitants and officials of the region.
Keywords: Healthy City; Health Indicators; World Health Organization
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مقدمه
در کشـورهاي درویژهبهشهريجمعیتسریعرشد
درصـد  80حـدود  کـه ایـران جملـه و ازتوسـعه حال

بـا راشـهري اسـت مـدیریت  شهرنشینآنجمعیت
و تسهیالتخدماتتأمینزمینهدرفراوانیهايچالش

است نمودهمواجهشهريواردانتازهبرايزیرساختی
باعـث رشـد، حـال درجمعیتایننیازهايتأمینکه

زمانیاگر.یابدکاهششهرهادرکیفیت زندگیشده
رقـم عناصـر، کمبودوعفونی، سوءتغذیهيهابیماري
اینـک دادنـد؛ میرا تشکیلمرگ و میراصلیوعمده

چکیده
موجباخیردهه هايطیدرشهريرشدازجدیديمقیاسشکل گیريوشهرنشینیابعادفزایندهرشد:زمینه و هدف

اجتماعی، تخریب محیط زیسـت،  هايناهنجاريافزایشچونتازه ايهايچالشبامعاصرشهرسازيشهر وکهاستشده
زنـدگی  کیفیتکاهشمجموعدرواقتصادي-اجتماعیهاينابرابريهاي روانی،آلودگی آب، هوا و خاك، افزایش بیماري

بـه  توجـه وجامع نگريضرورتشهري،مسائلپیچیدگیوماهیتدرتغییروابعادگستردگیهمیندلیلبهشود.مواجه
نماید.میاجتناب ناپذیرآنها،پایدارحلمنظوربهمسائلهايهم کنشی

لم اردبیل و مقایسه آن با استانداردهاي شهر سا3این پژوهش در صدد آن است با تحلیل شاخص هاي منطقه روش کار:
تحلیلـی و بـا جمـع آوري اطالعـات بـه دو صـورت       -)، روش توصـیفی WHO(جهانی بر اساس معیارهاي سازمان بهداشت 

اسنادي و پیمایشی میزان توسعه پایدار این منطقه را بدست آورد.
ي اهـ در موارد محـدود از جملـه میـزان شـیوع بیمـاري     یافته هاي پژوهش نشان می دهد در شاخص بهداشتی, یافته ها:

درصد افـراد  و میزان بیکاريو در شاخص هاي اقتصادي و اجتماعی در همه زیرشاخص ها بویژه عفونی و نرخ سقط جنین
وجود دارد.ي جهانی هااستانداردي با فاصله زیاددر تمامی شاخص هاي زیست محیطی وزیر خط فقر منطقه

گانه سـالمت مـورد نظـر سـازمان     3در بین شاخص هاي این پژوهش نشان داد که منطقه مورد نظر ایجنتنتیجه گیري:
هـاي بهداشـتی در وضـعیت    اقتصادي و زیست محیطی) فقـط در شـاخص  -هاي بهداشتی، اجتماعیبهداشت جهانی (شاخص

ها با وضعیت مطلوب و استانداردهاي شهر سالم فاصله دارد کـه اهتمـام بیشـتر و    مورد قبول قرار دارد و در سایر شاخص
طلبد.تر مسئولین امر واهالی منطقه را در این مورد میزي دقیقبرنامه ری

اردبیل3هاي سالمت، سازمان جهانی بهداشت، منطقه شهر سالم، شاخصواژه هاي کلیدي:
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مغـزي، -قلبـی يهـا سـکته همچـون ییهـا بیمـاري 
مـرگ و عمدهعللسیگاردیابت،سرطان،فشارخون،

زیستروزافزونمشکالت).1(شوندمیمیر محسوب
محدودیتمردم،سالمتيهاتهدید شاخصمحیطی،

هرچه ضعفنهایتدروتفریحیامکاناتبهدسترسی
دراسـت. انجامیدهپایدارتوسعهبهدسترسیبیشتر

و روزافـزون کننـده نگـران یرسـ بهتوجهبامیاناین
شــهروندان،زیســتســالمتتهدیــدزايعوامــل
نسـبتاً سـالمت، اصـطالحی  وشهره حوزریزانبرنامه
کنندمیمطرحراسالمتریزيبرنامهعنوانباجدید

سـالمت بـا شـهري پیوند محـیط دنبالبهآندرکه
تصـمیمات وهسـتند شهرنشـینان روحـی وفیزیکـی 
همچـون اساسـی مسائلرخیبدر خصوصراخویش
کیفیـت  بهبـود واجتماعیرفاهشهري،زیستسالمت

زندگی انسانی تقویت کنند.
راانسـان سـالم  جهـانی بهداشـت سازماناز آنجا که

ازو هـم جسـمی سـالمت ازهـم کـه داندمیانسانی
باشد، بـه برخوردارروحیوسالمت اجتماعی، معنوي

اینبهالمتسمتخصصانکهشدهدلیل موجبهمین
طریـق ازتنهـا سـالمت ءکـه ارتقـا  کننـد توجـه نکته

ازپـذیر نیسـت و  امکـان فـردي ورفتارييهابرنامه
المللی جهتبینگستردهاقداماتنوزدهمقرناوایل
،ساکنین شدو سالمتشهرهابهداشتوضعیتبهبود

.)2(بودسالمشهرپروژهاجراياقداماتایناز جمله
زنده،ن اعتقاد دارند که شهر، موجودياین اندیشمندا

سالم بهشهرداشتنبرايکهاستمحورانسانوپویا
حـال درمهـم ایـن دارد.بلندمدت نیـاز ریزيبرنامه
اسـت  شـهري ریزانبرنامهومدیرانه عهدبرحاضر

ــه ــیک ــهروندانم ــد ش ــیدندرراتوانن ــهرس ب
مسالزندگیسالم،شهريداشتنبرايیشانهاخواسته

وسـالم شـهر فکـر کننـد. یـاري هـواي مناسـب  و
ي هـا ویژگیوموقعیتبامتناسبسالمت،شهروندان

گوناگونمناطقاقلیمیوفرهنگیاقتصادي،اجتماعی،
درهـا و اندیشـه هاتجربهتبادلگرچهیابد.میتحقق
درتـوان نمیکند،میایفامهمینقشنیزجهانیسطح

ي یکسانی استفاده کردهااز روشواحد؛الگويوشیوه
)3.(

درراهـا شـاخص مجموعـه بهداشـت سازمان جهانی
-محیطی، اقتصاديزیستعمده شاخصگروه3قالب

متغیـر زیـادي همراه تعدادبهوبهداشتیواجتماعی
بـه علـت  کـه استکردهمطرحسالمشهرهايبراي
متغیرهـاي ذکرشـده،   وهاشاخصبودنکاملوجامع

نیـز  تحقیـق ایـن درمـورد بررسـی  یاصـل محورهاي
جهانیبهداشتسازمانتوسطذکرشدهيهاشاخص
يهـا از شـاخص کـاملی ه مجموع). بررسی4(هستند
ارزیـابی  بـراي متغیـر زیـادي تعـداد همراهبهشهري

بـه بهداشتجهانیسازمانتوسطکهسالمشهرهاي
شـده معرفـی پـروژه ایـن اجرايمتولی اصلیعنوان
3ضمن بررسی وضعیت موجود منطقهدتوانمیاست،

ي هـا ی نقاط قوت و ضعف شاخصیشهر اردبیل، شناسا
بهداشتی این محله، با ارائه الگوهاي متناسب با شـرایط  

را جامعـه سـالمت و وضعیت محل، سطح بهداشـت و 
بخشد.بهبودراشهرنشینانزندگیکیفیتوارتقا

ادبیات و پیشینه تحقیق
ــارا  ــی و همک ــور  ن، فرشــاد فالحت ــه منظ ــه اي ب مطالع

ي کیفیت زندگی شهري با هابررسی و ارزیابی شاخص
ي فرسوده شهر کاشـان  هارویکرد شهر سالم در بافت

ي آنهـا بیـانگر   هـا انجام داده و نتایج حاصل از پژوهش
که عوامل مختلفی بر کیفیت زندگی شهري با بودآن 

ي فرســوده مــوثرهــارویکــرد شــهر ســالم در بافــت
دادنـد ي پژوهش نشـان هاو با تأیید فرضیهباشند می

که محالت شهر کاشـان بـا اسـتانداردهاي شـهر سـالم      
).5(فاصله دارد

ارزیـابی بـه  اصـغر ضـرابی و همکـاران در پژوهشـی     
اسـتان سـالم در شهررویکردباشهرييهاسکونتگاه

میزان توسعه یافتگی در این زمینه پرداخته و مازندران
کـه دادجه این پـژوهش نشـان  نتیرا بررسی کردند. 

واولرتبـۀ بابـل شهرسـتان شـهري يهـا سـکونتگاه 
ونکـا گلوگـاه، يهـا شهرسـتان ي شـهري هاسکونتگاه
دارند.راآخررتبۀسوادکوه
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تحلیـل «عنـوان  بـا پژوهشـی درهمکـاران ورهنمـا 
شـهر بهارسـتان محلـۀ سـالم در شـهر يهـا شـاخص 

ادي،اقتصـ اجتمـاعی، يهـا شـاخص بررسیبه» مشهد
باهاآنمقایسۀوفرهنگیومحیطی، بهداشتیزیست

پـژوهش ایـن نتایجپرداختند.سالمشهراستاندارهاي
نظـر ازبهارسـتان محلـۀ کـه بـود آنحـاکی از 

فاصله مطلوبوضعیتباسالمت،گانۀپنجيهاشاخص
وریـزي برنامـه بـه نیـاز ،هـا زمینـه برخیدرودارد

.شـود مـی احسـاس مسـئوالن بیشـتر هرچهمشارکت
وضـعیت بررسـی بـه پژوهشیدرهمکارانوقدمی

باآنمقایسۀوشهري ایراننقاطاجتماعیوجمعیتی
چـارچوب درپیشـرفته، کشـورهاي سـطح میـانگین 
حاکیپژوهشایننتایجسالم پرداختند.شهررویکرد

برخـی  درکشـورمان، شـهري نقـاط کـه بـود آناز
دراجتماعی،وديفربهداشتوجمعیتیيهاشاخص
.داردقرارمطلوبیوضعیت

نظرهايبررسیبهپژوهشیدرهمکارانوپرهیزگار
سالم شهرپروژةيهابرنامهدربارةمسئوالنومردم

درکـه بـود آنازحاکیپژوهشایننتایجپرداختند.
بـین سـالم، پـروژة شـهر  ازرضـایت سـطح بارابطه

وجـود عناداريمتفاوتمسئوالنومردميهادیدگاه
مشارکتسطحازآنانيهادربارة دیدگاهولیندارد؛

درکیـالی .داردوجودمعنادارييهاتفاوتاجتماعی،
بـه تجـارب ازگیـري بهرهامکانبررسیبهپژوهشی
سایر نواحیدرسالمشهرپروژةورهیافتکارگیري

بـود آنازحاکیپژوهشایننتایجپرداخت.مناطقو
وکـارگیري بـه زمانی قابلیتسالمشهررهیافتکه

عنصـر سـه وقـوع يهـا زمینهکهداشتخواهداجرا
بـین همـاهنگی ومردمـی یعنی مشـارکت آن،اصلی

.)6شود(فراهمراهبرديبرنامه ریزيوبخشی
تعاریف

فسـور وپربـار یناولراسالمشهرمفهوم: سالمشهر
کـرد. ارائـه تورنتو1984کنفرانسدهل درلئوناردو

ازمنظورتوصیف نمود:شرحاینبهراسالمشهروي
امکاناتیبااستکالبديواجتماعیمحیطیسالم،شهر

بـا وسهولتبارازندگیيهافعالیتتمامیانجامکه
سـال درسازد. سپسمیپذیرامکانمطلوبکارآیی
ارائـه دیگـري تعریـف هنکوكهمکاريبادهل1989

صـورت ایـن بـه قبلـی را عریـف تآنواسطهبهوداد
طـور بـه کـه اسـت شـهري سالم،نمود: شهرتکمیل

بهبـود محیطـی  وایجـاد حـال درپیوسـته ومـداوم 
خوداجتماعیمنابعواستخویشکالبديواجتماعی

رافرصتامکان واینسالم،شهردهد.میگسترشرا
همـه اجـراي تـا در دهـد مـی قـرار مـردم اختیاردر

ـ عملکردهـاي  حـداکثر پـرورش واجتمـاعی دگیزن
یکـدیگر ازمتقابـل طـور بـه خـود بالقوهيهاتوانایی
).7کنند(پشتیبانیوحمایت

مبانی نظري تحقیق
بایـد بشـر، سـکونتگاه مهمتـرین عنـوان بـه شـهرها 

بـراي و پایداربا کیفیتسالم،زندگیایجادبسترساز
شـهر، درپایـداري مفهـوم باشـد. شـهروندان تمـام 
سـطح ارتقـاي بهبـود و اساسـی، نیازهايه کنندتأمین

نهایتـاً وهـا اکوسیستمبهتره اداروهمهبرايزندگی
اسـت. شـهروندان مرفه بـراي وسالمامن،ايآینده

بیمـاري، نبـود صرفجامعه،یکدرکهاستپرواضح
بلکـه نیسـت، سـالم شـهر بـراي تعریـف  کـافی شرط

زندگییفیتوکقابلیتازبایدسالم،شهرشهروندان
الگـوي دوادامه،). از این در8(باالیی برخوردار باشند

الگوهااینازکهشودمیبیانسالمشهره پیشنهادشد
.شدنیز استفادهحاضرپژوهشدر

دهلالگويالف)
تـدوین وهـا گیريتصمیمدرشهروندانمشارکت.1

؛قدرتتمرکزعدموهاخط مشی
ازسـوي شـهر کـل واجـزا تمـام میانارتباطایجاد.2

؛شهريمدیران
؛آنهابهبخشیدنبهبودوهازیرساختازحفاظت.3
صدماتمقابلدرخودترمیمیوتغییراتبا. تطبیق4
؛گذشتهتجاربازاستفادهو
وفعـال اقتصـادي باسالمشهرهايبودنبعديچند.5

).9اجزا (میانمتقابلارتباط
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یجهانبهداشتسازمانالگويب)
(شـامل بـاال کیفیتباوایمنوپاكکالبديمحیط.1

؛مناسب)مسکن
دروباشـد اسـتوار حـال زماندرکهاکوسیستمی.2

دهد.ادامهخودحیاتبهدرازمدت
مردمهدایتومشارکتازمناسباستفادهمیزان.3

گذارد.میاثرسالمتوزندگیبرکهییهازمینهدر
اشـتغال، مسـکن، آب،(غـذا، اساسینیازهايتأمین.4

؛شهروندان)تمامیبراي
؛ارتباطاتوامکاناتبهآسان. دسترسی5
).10(بهداشتازباالییسطحوجود.6

سالمشهريهاشاخصومعیارها
درجهـانی بهداشـت سـازمان توسطکهییهاشاخصه

شـروع  دراروپـایی کشور11رويبرآزمایشنتیجه
اولمرحلـه درگردیـد ماعـال سـالم شهرایدهاجراي
ادغـام  آنهـا ازبرخـی بعدهاکهبودشاخص53شامل

سالمشهرهايزمینهدراصلیشاخص32وگردیدند
اصـلی  گـروه 3درکـه شـاخص 53این.گردیداعالم
باشند:میزیرشرحبهشدندبنديدسته

بهداشتیخدماتيهاشاخص-
محیطیزیستيهاشاخص-
اقتصادي-یاجتماعيهاشاخص-

بـه شـهري يهـا از شـاخص کـاملی ه مجموعبررسی
سالمارزیابی شهرهايبرايمتغیرزیاديتعدادهمراه

متـولی  عنـوان بـه جهـانی بهداشتسازمانتوسطکه
توانـد مـی است،شدهمعرفیپروژهایناجراياصلی

سـطح وشناساییراشهرایندرمشکالت شهرنشینان
زنـدگی کیفیـت ویدهبخشـ را ارتقـا جامعـه سـالمت 

بهداشـت دهد. سـازمان جهـانی  بهبودراشهرنشینان
عمده شاخصگروه3قالبدرراهاشاخصمجموعه

بـه وبهداشـتی واجتماعی-محیطی، اقتصاديزیست
مطرحسالمشهرهايبرايمتغیرزیاديهمراه تعداد

وهاشاخصبودنکاملوجامعبه علتکهاستکرده
مـورد بررسـی  اصلی، محورهايمتغیرهاي ذکرشده

توسـط ذکرشـده يهـا نیـز شـاخص  تحقیـق ایـن در
).12(هستندجهانیبهداشتسازمان

)11(ي شهر سالم سازمان جهانی بهداشتهاشاخص.1جدول 
اقتصادي-ي اجتماعیهاشاخصي زیست محیطیهاشاخصي بهداشتیهاشاخص

تعداد مراکز بهداشتی و درمانی
ناسیون کودکانپوشش سطح واکسی

هادر کودکان دریافت کننده واکسن
تعداد مرگ و میر کودکان زیر یک سال

ي عفونیهاشیوع بیماري
تولد نوزادان با وزن کمتر

ي آموزش سالمتهابرنامه
ي بدنیهامیزان انجام فعالیت

درصد افراد تحت پوشش بیمه

کیفیت آب
آلودگی هوا

میزان دوچرخه سواري در شهر
ي سبزسطح فضا

حمل و نقل عمومی
ي تفریحی و ورزشیهامکان

ي پیاده روهاوجود خیابان
کیفیت جمع آوري زباله خانگی

نرخ بیکاري
درصد افراد معلول استخدام شده

درصد افراد بی خانمان
درصد افرادي دریافتی کمتر از درآمد سرانه

کیفیت مسکن
نرخ سقط جنین

روش کار
یقـات کیفـی بـوده و روش    تحقیق حاضـر از نـوع تحق  

ـ  مـی تحلیلـی -تحقیق مورد استفاده توصیفی ا باشـد. ب
آوري اطالعـات  توجه به موضوع مورد بررسی، جمـع 

به دو شیوه اسنادي و پیمایشی است. به ایـن صـورت   
ي هاي بررسی شده و دادههاکه مبانی نظري، شاخص

آوري اي جمعي و کتابخانهسرشماري به صورت اسناد
وي دیگر نیـز بـه منظـور بررسـی دقیـق      شده و از س

نیاز از ي موردهادر منطقه مورد نظر، دادههاشاخص
ي پیمایشی، شـامل برداشـت میـدانی، تکمیـل     هاشیوه

ي عمیق بـا سـاکنین و   هاپرسشنامه ساکنین و مصاحبه
معتمدین منطقه گردآوري شده است و در آخر بعد 
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ــر در     ــان ام ــاکنین و کارشناس ــرات س ــل نظ از  تحلی
ــا  خ صــوص وضــعیت بهداشــتی منطقــه، مقایســه اي ب

ي جهانی انجام و جایگاه منطقه در خصـوص  هاشاخص
ي بهداشتی مشخص شده است. هاکیفیت شاخص

جامعه آماري و نمونه آماري
اردبیـل کـه در   3جامعه آماري شامل ساکنین منطقه 

آوردن اي بدسـت باشـد. بـر  مـی نفر100504حدود 
یابی ي مختلف دستهارمولنمونه آماري با توجه به ف

گیــري مونــه، در ایــن تحقیــق از روش نمونــهحجــم ن
384کوکران استفاده شد. نمونه آماري منطقه حدود 

ي مورد نیاز تحقیق از طریـق  هانفر انتخاب شد. داده
ي عمیـق بـا سـاکنین و    هـا تکمیل پرسشنامه، مصـاحبه 

آوري شده است.جمعکارشناسان امر 

مطالعهمحدوده منطقه مورد

ــل در    ــز اســتان اردبی ــوان مرک ــه عن ــل ب شــهر اردبی
درجه عـرض  37و 56تا 38و 33موقعیت جغرافیایی 

درجه طول شرقی قرار 48و 39تا 48و 47شمالی و 
14کیلـومتر مربـع   2498گرفته و با مساحتی معـادل  

دهـد.  مـی درصد از سـطح اسـتان اردبیـل را تشـکیل    
نفـر،  281973لغ بر با1365جمعیت این شهر در سال 

، 1385نفـر، در سـال   340386تعـداد  1375در سال 

نفر 605992به تعداد 1395نفر و در سال 412669
).  13(رسیده است

منطقه بوده کـه منطقـه مـورد    5شهر اردبیل داراي 
) در قسمت غربـی ایـن شـهر واقـع     3منطقه (مطالعه

ــه   ــت. منطق ــده اس ــه و 3داراي 3ش ــه10ناحی محل
(جدول هزار نفر جمعیت دارد100اشد و بالغ بر بمی

2.(

)13(جمعیت منطقه مورد مطالعه.2جدول 
3نواحی منطقه 

تعداد محلهجمعیتمربع)(مترمساحتنواحی
3437387429094ناحیه یک

22660508209823ناحیه 
34841341366133ناحیه 

1093929610050410جمع کل

هایافته
ي بهداشـتی  هـا رسـد شـاخص  مـی ): به نظر1ضیهفر

اردبیل در مقایسه با شهر سالم در وضـعیت  3منطقه 
مطلوبی قرار ندارد.

اردبیــل و 3ي بهداشــتی منطقــه هــابررســی شــاخص
ي سازمان جهانی بهداشـت،  هامقایسه آن با استاندارد

ي بهداشتی و درمانی هاگویاي آن است که زیرساخت
در سطوح منطقـه مـورد نظـر، از وضـعیت مناسـبی      

ي بهداشـتی بـا   هـا برخوردار است. تقریباً وجود پایگاه
رسـد.  مـی توجه به نرخ جمعیت منطقه مثبت به نظر

از جمله میزان مرگ و هاعلیرغم اینکه در بعضی آیتم
میر کودکان زیر یک سـال از اسـتانداردهاي سـازمان    

است اما این آمار در مقایسـه  ترنی پایینبهداشت جها
با نرخ میانگین کشوري در وضعیت خیلی خوبی قـرار  
دارد. بنابراین با عنایت به بررسی وضعیت کلی آمـار  

اردبیل که از اطالعـات  3ي بهداشتی منطقه هاشاخص
مربوط به شبکه بهداشتی شهرستان اردبیل و سالنامه 

ي تـوزیعی در  اهـ و تحلیل پرسشـنامه 98آماري سال 
تـوان بـه ایـن    مـی بین ساکنین منطقه بدست آمـده، 

در مـوارد محـدود از جملـه    نتیجه رسید که بـه جـز  
ي عفونی و نـرخ سـقط جنـین،    هامیزان شیوع بیماري
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در سایر موارد اوضاع بهداشتی منطقه در مقایسـه بـا   
و میانگین کشوري در حد قابـل  WHOاستانداردهاي 

بهتر و ریزيبرنامهنیاز به قبولی وجود دارد، هرچند

ــاخص  ــاء ش ــوص ارتق ــتري در خص ــام بیش ــااهتم ي ه
بهداشتی دارد ولی کلیات موارد مطروح کـافی اسـت   

تا فرضیه اول تحقیق رد بشود.     

ي بهداشتی منطقه مورد مطالعه با استاندارد سازمان جهانی بهداشتهامقایسه شاخص.3جدول 
نتیجهWHOمعیار وجودموضعیتي بهداشتیهاشاخص

+هزار نفر یک بیمارستان50به ازاي هر 2بیمارستان
-هزار نفر یک مرکز20به ازاي هر 32مرکز بهداشت و درمانی

+هزار نفر یک پایگاه12به ازاي هر 49پایگاه شهري
+هزار نفر یک داروخانه7به ازاي هر 16داروخانه

+ار نفر یک پزشکهز2به ازاي هر 52پزشک عمومی
+هزار نفر یک پزشک5به ازاي هر 17پزشک متخصص

هزار نفر یک دندانپزشک5به ازاي هر 16دندانپزشک
+%100%100سال1پوشش واکسیناسیون کودکان زیر 
+%)10(نرخ میانگین کشوري%6%6تولد نوزادان با وزن کمتر

-در هزار نفر )32(نرخ میانگین کشوري0%12,40مرگ و میر کودکان زیر یک سال
+%100%100ي آموزش سالمتهابرنامه

-%100%60ي بدنیهامیزان انجام فعالیت
-0%1,54ي عفونیهاشیوع بیماري

%100%92درصد افراد بیمه شده
+%7,3%6سال65میزان جمعیت باالي 

-0%8نرخ سقط جنین
، اطالعات جمع آوري شده از ادارات مرتبط و تحلیل پرسشنامه1398سال منبع: سالنامه آماري 

-ي اجتمـاعی هـا رسـد شـاخص  مـی ): به نظر2فرضیه
ــه  ــادي منطق ــالم در  3اقتص ــهر س ــا ش ــه ب در مقایس

وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

هانی بهداشتاقتصادي منطقه مورد مطالعه  با استاندارد سازمان ج- ي اجتماعیهامقایسه شاخص.4جدول 
نتیجهWHOمعیار وضعیت موجوداقتصادي-ي اجتماعیهاشاخص

-%6,5%11نرخ بیکاري
-0%24درصد افراد زیر خط فقر

-%100%41درصد افراد معلول استخدام شده
-وجود نداردوجود داردافراد بی خانمان
-برابر3برابر10فاصله طبقاتی
کیفیت مسکن

در واحد مسکونیبعد خانوار
تعداد اتاق در واحد مسکونی

تعداد نفر در اتاق
عمر ساختمان
مساحت زیربنا

امکانات واحد مسکونی

2,61,2-
2,43,36-
1,21,3
سال2025
+متر مربع3535

+همه امکانات یک واحد استاندارددارد
جمع آوري شده از ادارات مرتبط و تحلیل پرسشنامه، اطالعات 1398منبع: سالنامه آماري سال 
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ي هـا مطالعه مقدمه تحقیق، بررسـی جـدول شـاخص   
اقتصـادي و مقایسـه آن بـا اسـتانداردهاي     -اجتماعی

ي هـا دهد؛ شـاخص میسازمان جهانی بهداشت نشان
ي کشـور در  هـا اقتصادي منطقه مثل میانگین شاخص

درصـد افـراد   سطح پایینی قرار دارد. میزان بیکـاري،  
زیــر خــط فقــر منطقــه کــافی اســت تــا فاصــله زیــاد 

ي جهـانی بدسـت   هاي اقتصادي با استانداردهاشاخص
3ي اقتصـادي و اجتمـاعی منطقـه    هاآید. اکثر شاخص
در سـطح پـایینی قـرار    WHOي هـا نسبت به شاخص

ریـزي برنامـه دارد که این امـر کـه اهتمـام بیشـتر و     
نطقه را در این مـورد اهالی متر مسئولین امر ودقیق

طلبد. مرور و تحلیل پرسشـنامه تـوزیعی در بـین    می
خانمـان  محالت گویاي آن است که افـراد بـی  ساکنین

کنند و هـر روز هـم   میزیادي در این منطقه زندگی
شـود. بنـابراین فرضـیه دوم    مـی به تعداد آنها اضافه

3اجتماعی منطقه -ي اقتصاديهاتحقیق، اینکه شاخص
بـا اسـتاندارد سـازمان جهـانی بهداشـت از      در قیاس

شود.   میوضعیت مطلوبی برخوردار نیست کامالً تایید

ي زیســت هــارســد شــاخصمــی): بــه نظــر3فرضــیه
در مقایسه با شهر سالم در وضعیت 3محیطی منطقه 

مطلوبی قرار ندارد.

دارد سازمان جهانی بهداشتي زیست محیطی منطقه مورد مطالعه با استانهامقایسه شاخص.5جدول 
نتیجهWHOمعیار وضعیت موجودي زیست محیطیهاشاخص

-آلودگی نداردآلودگی صوتی داردآلودگی (آب، هوا و صوتی)
-متر مربع3,27سرانه سطح فضاي سبز

-%100%54دسترسی عموم به فضاي سبز
-متر مربع1,82,5ورزشی-ي تفریحیهاسرانه مکان

%100%82تگاه حمل و نقل عمومی(اتوبوس)ایس
-%100%48پوشش حمل و نقل عمومی

آوريدر تمام منطقه به طور منظم جمعجمع آوري منظم زباله
شودمی

در تمام منطقه به طور منظم جمع آوري
شودمی

+

-شود.میدر سراسر منطقه انجامدر سراسر منطقه انجام نمی شود.تفکیک زباله
-داردنداردمسیر جداگانه دوچرخه سواري

-نداردداردمشکالت محیطی
-داردنداردخیابان پیاده راه

، اطالعات جمع آوري شده از ادارات مرتبط و تحلیل پرسشنامه1398منبع: سالنامه آماري سال 

ي کاربري اراضی منطقه مورد مطالعه هامطالعه سرانه
علیـرغم  داد نین نشـان ي سـاک هـا و تحلیل پرسشـنامه 

هاي اخیر در جهـت ارتقـاء آنهـا    یی که در سالهاتالش
رسد. ت گرفته است اما کافی به نظر نمیصور

ــامطلوب ســرانه ــر فضــاي ســبز، هــاوضــعیت ن ي نظی
و ... همچنین پوشش محدود حمل ي ورزشی وهامکان

آوري و تنظیـف  نقل عمومی و وضعیت نامناسب جمـع 
هستند که در جهت اثبـات  شهري همه و همه مواردي

باشند.   میفرضیه سوم کافی

بحث و نتیجه گیري
ي شهر سالم هااهداف اصلی این تحقیق بررسی شاخص

اردبیل بود. در این راستا ابتدا بـا اسـتفاده   3در منطقه 
ي شـهر سـالم بـر    هـا اي شـاخص مطالعات کتابخانـه از

شده از سوي سازمان جهانی ي معرفیهااساس شاخص
بهداشت و تجربه چند کشور در این زمینه استخراج و 
سپس در قالب پرسشنامه میان ساکنین منطقه توزیع و 

ي عمیقی با سـاکنین و کارشناسـان   هاهمچنین مصاحبه
مبنـاي تحلیـل و   امر در این خصوص به عمل آمد. بـر 

شـده در مراحـل مختلـف    آوريي جمـع هاآنالیز داده
اطالعـات حاصـله از   خصوص با توجـه بـه   پژوهش و به
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شـده از  آوريتحلیل پرسشنامه و آمـار جمـع  تجزیه و
گانه سـالمت  3ي هاادارات مرتبط در خصوص شاخص

ــه  ــوع  3منطق ــد؛ از مجم ــخص گردی ــل، مش 16اردبی
شاخص بهداشتی سـازمان جهـانی بهداشـت، وضـعیت     

شـــاخص از 11بهداشـــتی منطقـــه مـــورد نظـــر در 
مت  نمـره  ي اثرگذار حوزه بهداشت و سـال هاشاخص

خوبی داشته و از این حیث در شـرایط قابـل   مناسب و
ي مـورد  هـا قبولی قرار دارد. اما از حیث سایر شاخص

اقتصادي، وضعیت -شاخص اجتماعی11مطالعه در بین 
مورد آن مثبت بـوده  3منطقه مورد مطالعه فقط در 

باشـد. بنـابراین ایـن گـزارش     میو در حد قابل قبولی
اردبیــل در خصــوص 3منطقــه گویــاي آن اســت کــه

اقتصــادي نســبت بــه مــوارد -ي احتمــاعیهــاشــاخص
نظر سـازمان بهداشـت جهـانی، فاصـله بیشـتري      مورد

ي هـا دارد. گزارش این بررسـی در خصـوص شـاخص   
تر است. ظر، خیلی وخیمزیست محیطی  منطقه مورد ن

2شاخص مورد بررسـی فقـط در   11به طوري که از 
وده و در ســـایر ت قابـــل قبـــولی بـــمـــورد وضـــعی

کننده بوده و نیازمند اوضاع بسیار نگرانهاشاخصزیر
ي بهتـري بـراي ارتقـاء    هاریزيبرنامهاهتمام بیشتر و 

ي مذکور است.    هاشاخص

ي بدسـت آمـده،  هـا طور کلـی بـا بررسـی تحلیـل    به
يهـا شـاخص از نظـر اردبیل3منطقه گفتتوانمی

ازیاريبسـ درونـدارد مطلـوبی سالم وضعیتشهر
ملـی وجهـانی و اسـتانداردهاي هاسرانهباهاشاخص
وامـر همـاهنگی  ایـن وداردوجـود زیـادي فاصـله 

رامحلـی وکشـوري مسـئولین بیشترهرچههمکاري
درمعموالًاگرچهکهگفتتوانمیدر واقعوطلبدمی

یابندمیارتقاسالمتبامرتبطيهازمان شاخصبستر
ایـن ارتقـاء بـه موظـف د راخـو سـالمت متولیـان و

در کـه بایـد  مهمیبسیارنکتهاما.دانندمیهاشاخص
رونـد اینکه،استآنباشدمدنظرهمیشهبیناین

وباشـد همـراه محـوري عـدالت باید با نگـاه توسعه
منديبهرهمیزاننظر گرفتندربدونارتقاءصرف
.مطلوب نیستجامعهمختلفاقشار

و قدردانیتشکر
عنـوان بـا تحقیقـاتی طـرح ازبخشیحاصلمقالهنای
دراردبیل3در منطقه سالمشهريهاتحلیل شاخص«

باشد، الزم است تشکر ویژه از عوامـل  می»1398سال
ی علوم پزشکی اردبیل به جهت ارائه آمار مرتبط یاجرا

-و همچنــین اجــازه چــاپ آن در مجلــه وزیــن علمــی
.میاشته باشپژوهشی سالمت و بهداشت اردبیل د
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