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چکید ه
تحلیل و بررسی کیفیت زند گی د ر محیط زند گی نواحی روستا -شهری
یکی از مسائل مهم د ر اد بیات مطالعات شهری و روستایی می باشد .
کیفیت زند گی د ر د و بعد عینی و ذهنی مورد توجه می باشد ابعاد عینی به
معنی مشهود ات و ابعاد ی از زند گی ساکنین که عینیت د اشته و د اد ه های
مورد نیاز برای تحلیل این جنبه از کیفیت زند گی قالبا برگرفته از د اد ه های
ثانویه می باشد  .د ر حالی که ابعاد ذهنی کیفیت زند گی به معنی سنجش
د رک و احساس افراد ساکن از محیط زند گی و جنبه مرتبط با این محیط
می باشد د ر این راستا هد ف اصلی این تحقیق تحلیل و بررسی کیفیت
زند گی شهر سگزآباد است تا به این سوال که شهر شد ن این نقطه تا چه
حد منجر به بهبود کیفیت زند گی شهروند ان شد ه است .روش این مقاله از
انواع روش های توصیفی -تحلیلی و از نوع همبستگی می باشد که برای
تحلیل و تشریح موضوع مورد بررسی از روش های آماری د ر نرم افزار
 SPSSاستفاد ه شد ه است .این تحقیق از نظر هد ف کاربرد ی و توسعه
ای است .د ر عین حال از د و شیوه مطالعات اسناد ی و مطالعات مید انی
د ر قالب توزیع پرسشنامه ،د اد ه های مورد نیاز این تحقیق گرد آوری شد ه
است .د ر مجموع شهروند ان ساکن شهر سگزآباد تبد یل این روستا به
عنوان یک نقطه شهری را اقد امی مثبت د ر جهت ارتقاء استاند ارد های
خود می د انند  .به طور کلی نتایج حاکی از آن است که د ر محد ود ه مورد
مطالعه نزد یک به  50د رصد از ساکنین نسبت به بهبود کیفیت زند گی خود
بعد از شهر شد ن محل سکونتشان نظر مثبتی د ارند .
واژگان کلید ی :کیفیت زند گی ،ابعاد و گویه ،سگزآباد .

 Analysis of quality of life in a ruralurban environment (case study: the
)Segzabad city

A

nalysis and evaluation of quality of
life in rural-urban living environment is
one of the major problems in urban and
rural studies literature. In this context the
aim of this study is analyze of quality of
life in the Segzabad city to answer this
question that to what extent improved
quality of life this point lead to has been
citizens. Methods This article is descriptive- analytical methods that to analysis
and review of the studied subject was
used statistical methods by SPSS software. Needed data has been collected in
this research with use of both methods in
the form of documents and field studies.
Finally the results suggest that nearly 50
percent of the residents are getting positive comments to improve their quality of
life after transform the Segzabad country
to city place.
Key words: quality of life, dimensions
and indices, Segzabad.
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مقد مه
امروزه شهرها به سرعت د ر حال د گرگونی د ر ابعاد
مختلف کالبد ی و سایر ابعاد اقتصاد ی ،اجتماعی و
فرهنگی می باشند  .همچنان که شهرهای موجود روز
به روز د ر حال رشد و گسترش هستند  ،روزانه د ر
اقصی نقاط د نیا شهرهای جد ید ی ظهور می یابند
که د ر هر مکان و د ر هر فضای جغرافیایی معیار و
مبنای خاصی د ر تعیین شهر بود ن آن ها مد نظر قرار
می گیرد  .اما آنچه بیش از هر شکل د یگر از انواع
اشکال شهر شد ن مورد توجه و بحث برانگیز است،
مرتبط با تصمیمات سیاسی است که د ر آن برای
شهر شد ن نقاط ابعاد مختلف استاند ارد شهرنشینی
و شهرگرایی د ر نظر گرفته نشد ه و صرفا تصمیم
سیاسی زمینه پید ایش شهری را فراهم می سازد  .د ر
ایران مبنای تعیین یک فضای جغرافیایی تحت عنوان
شهر معیاری است که وزارت کشور آن را برابر با 10
هزار نفر د ر نظر گرفته است .اما امروزه شاهد پید ایش
شهرهایی هستیم که د ر آنها معیارها و مبانی وزارت
کشور چند ان موثر واقع نشد ه است و تنها تالش های
د ست اند رکاران سیاسی بود ه که زمینه شهر شد ن و
د ایر شد ن شهرد اری را د ر یک نقاط فراهم نمود ه
است .نه تنها نمایند گان سیاسی این نواحی بلکه
مرد م ساکن د ر نواحی روستایی نیز تمایل و گرایش
بسیاری به شهر شد ن روستای خود د ارند  .با کمی
تامل د ر این فرایند این سوال مطرح می گرد د که چه
نیرویی منجر به کشش افراد ساکن د ر نقاط روستایی
د ر تبد یل شد ن محد ود ه زند گی آنها به شکل شهر
می باشد .
اد بیات مرتبط با عد الت و مباحث شکاف توسعه
منطقه ای د ر ایران همواره از نابرابری توزیع امکانات
و خد مات مختلف د ر بین مراکز حکومتی و پیرامون
از یک سو و نواحی شهری و روستایی از سوی د یگر
بحث کرد ه و به این مساله پرد اخته شد ه است که
روستا به عنوان زاد گاه نواحی شهری ،همواره د ر
محرومیت امکانات به سر برد ه و می برد (نگاه کنید
به :علینقی1378 ،؛ عند لیب1379 ،؛ معطوف1381 ،؛

موسوی1382 ،؛ شایان .)1383 ،د ر عین حال آنچه
د ر شرایط گذشته و امروز جوامع شهری و روستایی
قابل بررسی و د رک است بد ین قرار بود ه که همواره
نواحی شهری د ر مرکز توجهات بود ه و لذا این
پیشینه تاریخی زمینه را فراهم ساخته که ساکنین
نواحی روستایی د ر اولین فرصت به د ست آمد ه ،یا
روستا را به شهر با هد ف بهره گیری از امکانات و
استاند ارد های شهری ترک گویند و یا د ر تالش برای
تبد یل روستای خود به یک نقطه شهری بر آیند  .د ر
عین نگاه فرهنگی جامعه ایرانی به روستا و د اد ن
لقب «د هاتی» به ساکنین روستا خود به نحوی ابعاد
و انگیزه شهر شد ن نقاط روستایی را توجیه می کند .
می توان این موضوع را د ر پشینه تاریخی فرهنگ
ایران جستجو کرد چنانکه مولوی می گوید :
د ه مرو د ه مرد را احمق کند
مرد حق را کافر مطلق کند
د ر واقع رهایی از این فرهنگ ناصواب تنها تبد یل
شد ن از روستانشین به شهرنشین است .رشد تعد اد
نقاط شهری د ر د هه  1375تا  1385از  614شهر
به  1018شهر نشاند هند ه افزایش  404نقطه شهری
جد ید د ر طی یک د هه بود ه که هر ساله حد ود 40
شهر و هر  9روز یک شهر به وجود آمد ه است .این
امر نه یک روند طبیعی بلکه حاصل یک فرایند غیر
طبیعی بود ه که با اراد ه حاکمیتی د ولت ایجاد شد ه
است (رهنمایی ،1388 ،ص  .)155این تمایل به شهر
شد ن ،این سوال را ایجاد می کند که آیا شهر شد ن
این نقاط د ر بهبود کیفیت زند گی ساکنین تاثیر د ارد ؟
این مقاله به د نبال پاسخگویی به این سوال می باشد .
طرح مساله تحقیق
آنچه که د ر این مقاله مورد توجه و بحث قرار گرفته
است مرتبط با موضوع کیفیت زند گی است که به
تازگی د ر اد بیات د انشگاهی کشور مورد بحث و تباد ل
نظر است .و تا به حال نتوانسته است که د ر قالب
برنامه های کشور به سطح سیاست گذاری برسد
(غفاری و امید ی .)1387 ،موضوع کیفیت زند گی

که د ر ابعاد و اشکال مختلف و د ر مقیاس مختلف
جغرافیایی مورد مطالعه می باشد مسائلی را مورد
توجه قرار می د هد که د ر آن مطلوبیت زند گی و
احساس رضایت از زند گی د ر محور هر گونه بحث
است .د ر راستای مطالعات مربوط به کیفیت زند گی
مطالعات د یگری با عناوین ،رضایتمند ی ،مطلوییت
زند گی ،کیفیت محیطی و کیفیت مکان و مفاهیم
د یگری نیز وجود د ارد که د ارای همپوشانی با موضوع
کیفیت زند گی می باشد  .کیفیت زند گی مفهومی چند
وجهی بود ه و ابعاد متنوعی از زند گی انسان را د ر بر
می گیرد لذا تعریف جامع و یکد ستی از آن ارائه نشد ه
است .گروهی از محققین کیفیت زند گی را به معنی
رفاه عمومی ،بهزیستی ،رضایتمند ی و غيره تعریف
کرد ه اند  .به واسطه پیچید گی مفهومی کیفیت زند گی
تا به حال چارچوب مشخص و جامعی نیز برای
مطالعه این موضوع د ر یک قاب کل گرایانه از سوی
متخصصین علوم مختلف (علوم اجتماعی ،جغرافیای
شهری ،شهرسازی ،علوم پزشکی و غيره) ارائه نشد ه
است ).(Kamp et al, 2003:5
2
1
کیفیت زند گی د ر د و بعد عینی و ذهنی قابل
د سته بند ی می باشد ) (Lee,2008:1206که
ابعاد عینی به معنی مشهود ات و ابعاد ی از زند گی
ساکنین که عینیت د اشته و د اد ه های مورد نیاز برای
تحلیل این جنبه از کیفیت زند گی د ر بسیاری موارد
برگرفته از د اد ه های ثانویه می باشد  .د ر حالی که
ابعاد ذهنی کیفیت زند گی به معنی سنجش د رک و
احساس افراد ساکن از محیط زند گی و جنبه مرتبط
با این محیط می باشد (فرجی مالئی و همکاران،
 .)1389مطالعات کیفیت زند گی را می توان ابزاری
برای تد وین چارچوب استراتژی های برنامه ریزی
د انست ( )Lee, 2008:1207و بواسطه آن مسائل
و مشکالت شهر و یا هر محد ود ه سکونتی د یگر را
بازشناسی کرد و د ر قالب علل نارضایتی ها و اولویت
مرد م برای زند گی بهتر را شناسایی کرد (Santos
.)and Martins, 2007:413

متخصصین علوم مختلف کیفیت زند گی را با
د ید گاه ها و روش های مختلف و د ر ابعاد مختلف
مورد بررسی قرار د اد ه اند  .یکی از موضوعات مورد
تحقیق د ر ارتباط با کیفیت زند گی بررسی اثرات
پارامترهای مختلف اجتماعی ،اقتصاد ی ،محیطی
و سیاسی -فرهنگی بر روی متغیر (متغیر مالک)
کیفیت زند گی می باشد ؛ چنانکه می توان به مطالعات
د کتر سعید ه گروسی و نقوی ( ،)1387تحت عنوان
سرمایه اجتماعی و کیفیت زند گی د ر شهر کرمان،
اشاره کرد که د ر آن رابطه بین د و متغیر سرمایه
اجتماعی و کیفیت زند گی مورد بررسی قرار گرفته
است .د ر عین حال می توان به مطالعه د اس 3د ر سال
 2008اشاره نمود که د ر آن به بررسی اثرات محیط
زند گی و ویژگی های مرتبط با آن بر روی کیفیت
زند گی پرد اخته شد ه است .با توجه به اینکه کیفیت
زند گی مفهومی چند وجهی و گسترد ه می باشد لذا
قابلیت مطالعه آن د ر ابعاد مختلف فراهم می باشد  .د ر
این ارتباط یکی از مسائل مورد توجه ،تحلیل اثراتی
است که شهر شد ن یک مکان روستایی می تواند بر
کیفیت زند گی ساکنین خود د اشته باشد  .د ر این مقاله
هد ف اصلی ،سنجش و بررسی کیفیت زند گی د ر یک
محیط روستا -شهری است .با توجه به هد ف اصلی
این مقاله سواالتی نیز به قرار زیر مطرح می باشد ؛
 شهر شد ن یک نقطه روستایی و کیفیت زند گیساکنین آن تا چه حد د ارای رابطه است؟
 آیا شهر شد ن یک نقطه روستایی منجر به ارتقاءسطوح کیفیت زند گی ساکنین آن می گرد د ؟
 عوامل اساسی د ر بهبود کیفیت زند گی نواحیروستایی پس از شهر شد ن چیست؟
 کد امیک از عوامل و شاخص های کیفیت زند گیوزن بیشتری را د ر بهبود کیفیت زند گی پس از تبد یل
روستا به شهر ،از د ید گاه ساکنین د ارا می باشد ؟
برای د ستیابی به هد ف تحقیق و پاسخگویی به
سواالت مطرح شد ه د ر این مقاله ،از روش تحقیق
توصیفی از نوع همبستگی استفاد ه شد ه است .این
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مقاله از نظر هد ف کاربرد ی و توسعه ای می باشد .
از مطالعه مید انی جهت گرد آوری د اد ه ها و اطالعات
مورد نیاز ،استفاد ه شد ه است .با توجه به هد ف و
سواالت مطرح شد ه فرضیات این مقاله را می توان
این چنین د سته بند ی نمود :
 به نظر می رسد میان تغییر ساختار تصمیم گیری ومد یریتی یک سکونتگاه (از مد یریت روستا به مد یریت
شهر) و کیفیت زند گی ساکنین رابطه وجود د ارد .
 به نظر می رسد که شاخص ها و عوامل محیطیو مرتبط با ساختار فیزیکی محیط د ر نگاه ساکنین
د ارای وزن و ارزش بیشتری د ر بهبود کیفیت زند گی
می باشد .
برای ورود به بحث اصلی مقاله ابتد ا سعی بر آن شد ه
است تا کلیات مرتبط با کیفیت زند گی و مسائل مربوط
به آن بررسی شد ه و ضمن تشریح روش شناسی و
یافته های تحقیق ،نتایج تحقیق د ر پایان ارائه شد ه
است.
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مبانی نظری
تعاریف
-1کیفیت زند گی :پیچید گی مفهوم کیفیت
زند گی ،مرتبط با پیچید گی نیازها ،انتظارات ،امیال،
نگرش ها ،باورها و به طور کلی مرتبط با پیچید گی
نوع بشر است .هرچند ارائه تعریف کلی از کیفیت
زند گی امری د شوار است اما می توان آن را تصور هر
فرد از زند گی خوب و تبلور این تصور د ر محیط واقعی
تعریف کرد (شماعی و همکاران .)1390 ،با توجه به
طبیعت کمال طلب انسان ،د ر هر مرحله از زند گی،
د ر تالش برای د ستیابی به کیفیت باالتری از زند گی
است پس بنابراین مفهوم کیفیت زند گی عالوه بر
عد م جهانشمولی ،امری نسبی نیز است.
د ر رابطه با كيفيت زند گي تعاريف متعد د ي ارائه شد ه
است ،مث ً
ال كاتر )(Cutter, 1985كيفيت زند گي را
«شاد ماني فرد ي يا رضايتمند ي از زند گي و محيط
به همراه نيازها و اميال و همچنين د يگر فاكتورهاي
محسوس و نامحسوس كه خرسند ي كلي را تعيين

مي كند » ،تعريف مي كند  .همچنين كيفيت زند گي
«د ارابود ن منابع ضروري براي تامين نيازها ،خواسته
ها و اميال ،شركت د ر فعاليت ها ،توانمند ي ،توسعه
فرد ي ،خود باوري و مقايسه رضايتمند ي بين خود و
د يگران» ،تعريف شد ه است ).(Bowling, 1997
كين يفيت زند گي را سنجش ميزان توانايي شهروند ان
براي د ستيابي به مراقبت-های بهد اشتي ،مسكن،
مراقبت از كود كان ،امنيت عمومي و آموزش كافي
و مناسب،تعريف مي كند .
كيفيت زند گي از طرف سازمان جهاني بهد اشت به
صورت زير تعريف شد ه است .اد ارك فرد ي از شرايط
زند گي شان د ر ارتباط با فرهنگ و سيستم ارزشي كه
د رآن زند گي كرد ه و د ر ارتباط با اهد اف ،انتظارات،
استاند ارد ها و توجهات آنها است (van Kamp et
 .)al, 2003شاخص هاي سازمان جهاني بهد اشت
يك د سته گسترد ه از مفاهيم د ر ارتباط با سالمت
جسمي ،وضعيت روانشناسي ،سطوح عد م وابستگي،
روابط اجتماعي ،عقايد فرد ي و ارتباط اين مسائل با
خصوصيات محيط آرام را د ر بر مي گيرد (WHO.
.)1999: 3
با توجه به تعاریف کیفیت زند گی ،می توان چنین
جمع بند ی نمود که د ر تمامی تعاریف کیفیت زند گی
خرسند ی و احساس رضایت انسان به عنوان محور
اصلی بررسی ها می باشد  .د ر مطالعات جغرافیای
شهری از کیفیت زند گی (با توجه به د ید گاه سیستمی
جغرافیا و با توجه به اینکه جغرافیا علم بررسی روابط
متقابل بین انسان و محیط اوست (تعریف از تیلور-
مراجعه شود به شکویی .)1383 ،بررسی ها و مطالعات
محیط و انسان و اثرات و روابط بین این د و د ر محور
مباحث جغرافیای اجتماعی می باشد  .لذا د ر این مقاله
نیز با توجه به د ید گاه جغرافیایی ،کیفیت زند گی را
بررسی و مطالعه محیط و انسان و روابط بین این د و
د ر رابطه استاند ارد های زند گی می توان تعریف نمود .
-2روستا -شهر :روستاشهر عبارت است از مکانی
که د گرگونی د ر کیفیت و کمیت شیوه زند گی از
روستانشینی به سوی شهرنشینی را مد نظر د ارد و د ر

عین حال به برخی از سنن روستایی نیز وفاد ار است
) .(Stohr and Taylor,1981: 543به عبارتی
د یگر روستا-شهر فضایی است که د ر آن حرکت از
کالبد و فرهنگ روستایی د ر حالتی آمیخته با کالبد و
فرهنگ شهری قرار د اشته و می توان از آن به عنوان
آمیختگی خصوصیات روستایی و شهری چه د ر کالبد
و چه د ر فرهنگ یاد کرد .
شاخص های کیفیت زند گی
نخستين اقد امات پيشگامانه د ر ارائه شاخص هاي
كيفيت زند گي توسط مسئولين شهرد اري جكسون
ويل 4و فلوريد ا 5د رسال  1986انجام شد (Bell and
 .)Morse, 1999محققان د ر قالب د و د سته شاخص
ها به مطالعه کیفیت زند گی شهری می پرد ازند :
 .1گروه هایی که به بررسی شاخص های عینی مث ً
ال
مسکن ،خصوصیات اقتصاد ی و اجتماعی و غيره می
پرد ازند .
 .2گروه هایی که شاخصهای ذهنی مثل رضایتمند ی،
اشتیاق ،انگیزه و اد راکات افراد نسبت به محیط خود
را مطالعه می کنند  .اما این د و د سته از شاخص ها
د ر مطالعات کیفیت زند گی شهری مکمل یکد یگرند
و می بایست توامان استفاد ه شوند (Angur et al,
 .)2007 :47چرا که ما د ریک محیط شهری چند
بعد ی زند گی می کنیم و لذا ضروری است که کیفیت
زند گی به طرق چند بعد ی اند ازه گیری و ارزیابی شود
( .)Henderson et al , 2000:38
د ر د هه گذشته تاکید قابل توجهی به تفکیک میان
شاخص های عینی با شاخص های ذهنی شد ه است.
نمونه چنین مطالعه-ای را می توان د ر مد ل سنجش
رضایتمند ی مسکونی مارانز و کوپر(& Marans
 )Couper 2000مشاهد ه کرد  .د ر هر حال برای
مطالعه و بررسی د ر رابطه با کیفیت زند گی ،شاخص
های عینی د رست به اند ازه شاخص های ذهنی د ر
مطالعه روابط فرد و شاخص های محیط اهمیت
د ارد  .د ر تعیین نوع شاخص های پژوهش ،هد ف

پژوهش اهمیت اساسی د اشته و نقش اصلی را باز
می کند  .شاخص های ذهنی این امکان را به ما می
د هد که بد انیم که بر اساس نظر مرد م چه چیزی از
اهمیت باالیی برخورد ار است .د ر عین حال شاخص
های عینی ابعاد ی را ارائه می د هند که به طور قابل
توجهی برنظرات مرد م موثر است و همچنین زمینه
ارزشگذاری برای شاخص های ذهنی را فراهم می
آورد  .مهم ترین اصول اولیه مورد نظر د ر انتخاب
شاخص ها عبارتند از:
جامعیت (تحلیل تمام جوانب اجتماعی ،اقتصاد ی و
غيره) .عینیت (واقعی بود ه و توانایی ارائه نتایج علمی
را د اشته باشد ) .استقالل (اجتناب از ذکر عناصر
همپوش) .قابلیت سنجش (قابلیت به کارگیری
د ر تکنیک های مطالعاتی) .د سترسی (سهولت د ر
گرد آوری د اد ه ها) .پویایی). (Li et al:2009
د ر جد ول شماره  ،1به مجموعه ای از شاخص های
مورد نظر د ر سنجش کیفیت زند گی که توسط
محققین مختلف مطرح گرد ید ه ،اشاره شد ه است .این
جد ول نشان می د هد که محققین رشته های مختلف
علمی هر یک بر مبنای تخصص ،زمینه کاری و د ر
نهایت عالیق خود کیفیت زند گی را د ر چارچوب
شاخص های خاصی مورد مطالعه قرار می د هند .
ابعاد کیفیت زند گی
د ر مطالعات کیفیت زند گی ابعاد مختلفی از
خصوصیات انسان و محیط زند گی او مورد توجه می
باشد که بر مبنای این ابعاد تعریف شد ه شاخص هایی
طراحی و تد وین می گرد د  .د ر یک نگاه کلی می
توان ابعاد اصلی د ر مطالعه و سنجش کیفیت زند گی
را د ر چارچوب مفاهیم کالبد ی -محیطی ،اقتصاد ی،
اجتماعی و سیاسی -فرهنگی مورد توجه قرار د اد که
بسته به زمینه و موضوع مورد مطالعه می توان هر
یک یا تمام ابعاد را د ر قالب شاخص های عینی یا
ذهنی و یا مجموعه ای از شاخص های عینی و ذهنی
مورد مطالعه قرار د اد .
4. Jackson Ville
5. Florida

دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره  30پاییز و زمستان 91
No.30 Automn & Winter

269

جد ول  .1شاخص های مورد مطالعه د ر کیفیت زند گی ،ماخذ :فرجی مالئی1389 ،ب

منبع
Pacione
()2003

Fahy and Ó
Cinnéide
()2008

Lee
()2008

شاخص ها

مسكن (بد مسکنی) ،اقتصاد و کار (بیکاری) ،کمبود مد رسه ،جرم و جنایت ،کمبود تسهیالت گذران
اوقات فراغت ،کمبود مکان بازی بچه ها ،اجتماعی (روابط غیر د وستانه) ،روابط سیاسی نامناسب

حمل و نقل (توزیع خد مات اتوبوس ،تسهیالت د وچرخه سواری د ر شهر ،ترافیک ،عبور و مرور عابران)،
اند ازه و فشرد گی (اند ازه جمعیت ،مسافت پیاد ه روی) ،اجتماع (حس اجتماعی ،ائتالف و همبستگی)،
هویت (مشخصه شهر ،ساختمان ها ،سنت ها موجود د ر شهر) ،تسهیالت یا امکانات (موجود بود ن
و د سترسی به تسهیالت ،تسهیالت برای افراد مسن و کود کان) ،برنامه ریزی و توسعه (توسعه
ساختمانی) ،محیط (موجود بود ن و د سترسی به نواحی سبز ،مواد زائد  ،بازیافت) ،اقتصاد (هزینه زند گی،
فرصت های اشتغال) ،مالحظات اجتماعی.
خد مات شهری یا محلی ،رضایتمند ی از واحد همسایگی ،وضعیت اجتماعی ،ارزیابی محیط واحد
همسایگی ،وابستگی های محلی

سالمت جسمی ،سالمت روانشناختی ،روابط اجتماعی ،محیط

Wang et al
ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ )ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ(
ﺷﻜﻞ )2010( .1

ﺷﻜﻞ  .1ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ )ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ(

د ر مد لی که شافر و همکاران(shafer et al,
)2000ارائه می د هند  .تصویری از نحوه ارتباط بین

سه مفهوم قابلیت زند گی ،پاید اری وکیفیت زند گی
را نمایش می د هند  .د ر این مد ل قابلیت زند گی به
دوفصلنامه مديريت شهري
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ارتباط بین این سه بعد د ر نهایت پاید اری یا کیفیت
ﮔﻴﺮﺩ .ﺍﻳﻦ
تعریفﭼﻬﺎﺭمی گرد د  .یکی از نواقص مد ل شافر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻥﺩﮔﻲ ،ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﻛﻦ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻛﻴﻒﻳﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮزندﻣﻲگی
ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ -ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ
ﭼﻬﺎﺭ1د رﺍﻳﻦواقع ناد ید ه گرفتن ابعاد فرهنگی و
همکاران
ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲو ﮔﻴﺮﺩ .ﺍﻳﻦ
ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﻛﻴﻒ ﻳﺖ
ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ
ﺭﻛﻦ
فاکتورهایﻣﻔﻬﻮﻡ
شکلﺯﻥﺩﮔﻲ ،ﭼﻬﺎﺭ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻛﻴﻔﻴﺖ
(از د
زند گی
کیفیت
موثر د ر
اکولوژی ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﺭﺍﺋﻪیدﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ
اجتماعﺁﻥ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ
ﻗﺎﻟﺐ
ﺗﻮﺍﻧﺪ اﺩﺭ
ﺩﺍﺩﻩ.1ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ
)
نی
نسا
ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ -ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺍﻳﻦرت اثرگذاری این ابعاد د ر کیفیت زند گی
سیاسی و 1قد
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺑﻨﺪﻱ
مرد مﮔﺮﺩﺩ.می باشد .
ﺷﻜﻞ  .2ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻱ  ،ﻣﺎﺧﺬ :ﻓﺮﺟﻲ ﻣﻼﺋﻲ1389 ،ﺍﻟﻒ
با توجه به پیچید گی مفهوم کیفیت زند گی ،چهار
ﺷﻜﻞ  .2ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻱ  ،ﻣﺎﺧﺬ :ﻓﺮﺟﻲ ﻣﻼﺋﻲ1389 ،ﺍﻟﻒ
مفهوم رکن اساسی د ر کیفیت زند گی شهری را د ر بر
می گیرد  .این چهار بعد عبارتند از :پاید اری اقتصاد ی،
پاید اری اجتماعی ،پاید اری محیطی و پاید اری
فرهنگی -سیاسی که د ر شکل شماره  1این ابعاد به
همراه معیارها نمایش د اد ه شد ه است که می تواند د ر
قالب شاخص های آن ارائه گرد ید ه و فرموله بند ی
گرد د .
تئوری های کیفیت زند گی

ﺗﺌﻮﺭﻱﻫﺎﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﺗﺌﻮﺭﻱ
ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ
ﻛﻴﻔﻴﺖﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ
ﻫﺎﻱﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ
ﺷﻬﺮﻱ
ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎﻱ
ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻭ
ﻫﺎ
ﺗﺌﻮﺭﻱ
ﻇﻬﻮﺭ
ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺧﻮﺩ
ﺍﻳﻦ
ﻛﻪ
ﮔﺬﺍﺭﺩ
ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺑﻪ
ﺭﺍ
ﺭﻭﻧﺪﻫﺎﻳﻲ
ﺧﻮﺩ
ﺗﻜﺎﻣﻞ
ﻭ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺭﻭﻧﺪ
ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﻱ
ﻣﺤﻴﻂ
ﻧﻮﻳﻨﻲ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺗﺌﻮﺭﻳﻬﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﻣﻄﺮﺡ
ﻧﻮﻳﻨﻲ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺗﺌﻮﺭﻳﻬﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﻣﻄﺮﺡ
شکل  .2ابعاد کیفیت زندگی شهری ،ماخذ :فرجی مالئی9831 ،الف
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محیط شهری د ر روند توسعه و تکامل خود روند هایی
را به نمایش می گذارد که این خود زمینه ظهور
تئوری ها و نظریه های نوینی د ر عرصه مطالعات
سکونتگاه های شهری می گرد د  .د ر عرصه مطالعات
کیفیت زند گی تئوریهای متعد د ی مطرح گرد ید ه
است که از جمله می توان به رویکرد سیاست
7
گذاران ، 6د ید گاه روان شناختی-اد ارکی
و رویکرد نیمه تجربی 8و رویکرد تحقیق
تجربی ساکنان 9اشاره کرد (ولد بیگی.)1388 ،
 -1د ید گاه سیاست گذاران :د ید گاه سیاست
گذاران بر د رک و تعریف کیفیت محیط شهری بر
پایه د و رویکرد متفاوت کارشناس محور 10و مخاطب
محور 11قرار د ارد .
-1-1د ید گاه مخاطب محور :این رویکرد
بر پایه سطوح متفاوت اد راک محیطی مخاطبین
قرار د ارد  .از مخاطبین د ر خصوص عواملی که بر
روابط متقابل شان اثر می گذارد سوال می شود و
متغییرهای کیفیت محیط استخراج می گرد د (:14
. ) Van poll,1997
 -2-1د ید گاه کارشناس محور :د ر این
د ید گاه نظرات کارشناسان مبنای تمامی بررسی ها و
تصمیمات مربوطه قرار می گیرد این د ید گاه از ابعاد
مختلفی مورد نقد قرار می گیرد .
 -2د ید گاه روان شناختی -اد راکی :د ر
این د ید گاه نحوه ارزیابی شخص از کیفیت محیط
سکونتی اش بر اساس ارتباط بین شخص و محیط
توصیف می شود  .بد ین ترتیب که ارتباط بین شخص
و محیط توسط ویژگی های شخصی (همچون سن،
وضعیت اجتماعی -اقتصاد ی ،روش های مختلف
سازگاری ،خصیصه های روان شخصیتی و غيره) و
خصیصه-های محیط همچون ارزش های موجود د ر
محیط یا ظرفیت ارزشی آن ،تحت تاثیر قرار گرفته
و همچنین د ر کنار د و عامل فوق ،ویژگی های منتج
از اثرات متقابل بین شخص و محیط که به نوعی

برانگیزند ه تعامل بین فرد و محیط پیرامونش است،
منجر به ارزش پذیری شخص از محیط پیرامونی اش
می شود ).(Ibid: 15
 -3رويكرد هاي نيمه تجربي :د ر مغايرت با
رويكرد مبتني بر قضاوت كارشناسان ،رويكرد د يگري
كه به د نبال فهم مفاهيم و مولفه هاي كيفيت محيط
و رضايت مند ي بد ون ارجاع به سيستم هاي از قبل
متصور شد ه مي باشد  ،قرار مي گيرد  .اين رويكرد
بر اد راكات ساكنان از كيفيت سكونتي و فرآيند هاي
تجربي د ر جهت جمع آوري آيتم ها يا د سته بند ي
آن ها به سمت ابعاد كلي تر و معيارها ،متمركز مي
شود اما هر د و كار را با هم انجام نمي د هد  .بنابراين
مي توان آن ها را به عنوان مد لي نيمه تجربي د انست
).(Ibid: 15
 -4روش تحقيق تجربي ساكنين :اين روش
را به نوعي مي توان تكامل يافته روش تحقيق نيمه
تجربي د انست كه تا حد ود زياد ي معايب آن برطرف
شد ه است .اين د يد گاه به مطالعاتي محد ود مي شود
كه:
 ر روي اد راك كيفيت محيط سكونتي تمركز د ارند . د ر مطالعاتي كه رضايت مند ي سكونتي به عنوانيك معيار ارزيابي غالب د ر نظر گرفته مي شود .
 د ر مطالعاتي كه محقق بي واسطه د ر سايت موردنظر محل سكونت ساكنان حضور مي يابد .
 د ر موارد ي كه نواحي سكونتي بر روي تعد ادزياد ي از ويژگي هاي سكونتي احتمالي مرتبط با
كيفيت محيط ،ارزيابي مي شود  .د ر اين مطالعات از
مخاطبان خواسته مي شود كه شرايط سكونتي فعلي
شان را بر روي يك مجموعه از ويژگي هاي كيفيت
توسط پرسش نامه و يا مصاحبه رود ررو ارزيابي كنند
(.)Ibid: 18
بر مبنای مطالعه صورت گرفته از مجموعه رویکرد های
مطرح شد ه می توان گفت که رویکرد مورد توجه د ر
این مقاله مبتنی بر رویکرد تجربی ساکنین است .به

9. Empirical Research Perspective
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عبارتی د یگر د ر این مقاله از ساکنین شهر سگزآباد د ر مد ل وان پول و وان کمپ(Van poll & Van
قالب پرسشنامه خواسته شد ه است تا نظرات خود را ) kamp 2001اشاره کرد  .د ر عین حال می توان
د ر ارتباط با بهبود استاند ارد های کیفیت زند گی و ابعاد به انواع مختلف د یگری از مد ل ها نیز اشاره(see:
آن ،بعد از شهر شد ن محل سکونتشان بیان کنند  .د ر Marans & Mohai,1991 & Marans, 2003
عین حال این تحقیق از مبانی د ید گاه سیاست گذاران .)& Pacione, 2003 & Rapley,2003: 196

نیز به نحوی د ر تنظیم پرسشنامه بهره گرفته است.
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مد ل سنجش کیفیت زند گی
مد ل ها زمینه محد ود ساختن عباراتی را د ر یک
چهارچوب خاص فراهم می آورند  .به عبارتی د یگر
مد ل شکل ساد ه شد ه ای از کنش های موجود
د ر جهان واقعی است (مهرگان ،1387،ص  .)7د ر
ارتباط با کیفیت زند گی و ابعاد مختلف آن مد ل های
متعد د ی از سوی اند یشمند ان ارائه شد ه است که از
جمله می توان به مد ل متابولیسم بسط د اد ه شد ه
سکونتگاه های انسانی 12از نیومن(New man ,
 ،)1999اشاره نمود که د ر آن سالمت د ر محور می
باشد  .د ر مد ل د یگری که توسط چنگ (Cheung
 .)1997پیشنهاد شد ه است ،د ر ارتباط با ابعاد زند گی
خوب است .رضایتمند ی ،از جمله مد ل های معروف
د ر ارتباط با کیفیت زند گی می باشد که از آن جمله
می توان به مد ل وان پول ) (Van Poll 1997و

د ر این مقاله از آنجاییکه محور اصلی بحث ،بررسی
و سنجش اثراتی است که شهر شد ن روستای
سگزآباد بر روی کیفیت ساکنین د اشته است و د ر
آن به بررسی رضایتمند ی ساکنین پرد اخته می شود
و با توجه به اینکه رویکرد تئوریک تحقیق مبتنی بر
رویکرد تحقیق تجربی ساکنین است لذا مد ل کمپبل
) ،(Campbell et al, 1976به عنوان مبنای این
تحقیق قرار گرفته است .مبنای این مد ل سنجش
رضایتمند ی است .مد ل رضایتمند ی مد لی است که
د ر آن ابعاد گوناگون رضایتمند ی شامل رضایتمند ی
مکانی شهر ،جامعه و خانه مورد توجه قرار گرفته
است .د ر مد ل پیشنهاد ی کمپبل و همکاران(،)1976
آنچنان که د ر شکل شماره  3نشان د اد ه شد ه است،
بر این نکته تاکید د ارد که زمینه ، 13نحوه ارزیابی
از شرایط و مشخصات افراد د ر کیفیت زند گی موثر
است .د ر این مد ل منظور از زمینه همان شرایط عینی
یا وضع موجود محیط زند گی شهروند ان است .بر

ﺷﻜﻞ  .3ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ  ،ﻣﺎﺧﺬCampbell, et al, 1976 :
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻓﺮﺩﻱ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻗﻴﺎﺱ

ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺩﺭ

ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻭ

ﺯﻣﻴﻨﻪ ....

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺩﺭﻙ
ﺷﺪﻩ

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻋﻴﻨﻲ

ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ
ﺯﻧﺪﮔﻲ

ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺩﺭ
ﺯﻡﻳﻨﻪ ....

ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ

ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺩﺭ
ﺯﻣﻴﻨﻪ ....

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺩﺭﻙ
ﺷﺪﻩ

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺩﺭﻙ
ﺷﺪﻩ

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻋﻴﻨﻲ

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻋﻴﻨﻲ

شکل  .3ابعاد انسانی و محیطی کیفیت زند گی ،ماخذ1976 ,Campbell, et al :

ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻖﻳﻖ
ﺭﻭﺵ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ -ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺩﺭ
13. Context
ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ  SPSSﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺁﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  .ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻫﺪﻑ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﺍ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻱ  15ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩ.
12. Extended Metabolism Model of human Settlement

F۱۴

اساس ابعاد رضایتمند ی ،کمپل و همکاران نشان می و بی ربط و ابهام آور حذف گرد ند گویه مستقیما
د هند که رضایتمند ی انعکاس نوع ارزیابی و د رک پس از تحقیقات مقد ماتی پخش گرد ید ه است .لذا
مرد م ساکن د ر هر مقیاس جغرافیایی است که این بعد از تد وین پرسشنامه مقد ماتی با هد ف ارتقاء کمی
(روایی) و کیفی (اعتبار) پرسشنامه فرایند pretest
مساله نیز تحت تاثیر شرایط عینی محیط است.
حد اقل با  ۳۰نمونه گرفته انجام شد ه و بعد از بررسی
روش تحقیق
آن گویه های ابهام انگیز حذف گرد ید ه است.
روش این مقاله روش های توصیفی -تحلیلی بود ه به منظور سنجش اعتبار د رونی ابتد ا از روش اعتبار
که برای تحلیل و تشریح موضوع مورد بررسی از محتوا برای افزایش اعتبار پرسشنامه استفاد ه شد ه
روش های آماری د ر قالب نرم افزار  SPSSاستفاد ه است .د ر این راستا با استفاد ه از مقیاس های آزمون
شد ه است .د ر عین حال از د و شیوه مطالعات اسناد ی شد ه د ر پژوهش های کیفیت زند گی و نظر خواهی از
و مطالعات مید انی د ر قالب توزیع پرسشنامه ،د اد ه اساتید و کارشناسان متخصص د ر این زمینه گام اولیه
های مورد نیاز این تحقیق گرد آوری شد ه است .می برد اشته شد ه است .سپس پرسشنامه تد وین شد ه
توان گفت این مقاله از انواع مطالعات اکتشافی بود ه طی د و مرحله مقد ماتی و نهایی تکمیل شد ه است
که د ر آن به کشف و بررسی ابعاد رضایتمند ی زند گی و با بررسی پاسخ های به د ست آمد ه  30پرسشنامه
پرد اخته و د ر عین حال می توان آن را نوعی مطالعه مقد ماتی و انجام محاسبات آماری الزم ،پرسشنامه
تبیینی د انست که د ر آن رابطه علت و معلولی بین نهایی تد وین گرد ید .
ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎﺕ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺍﺯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﺯ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ  20ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ
کیفیت زند گی و شهر شد ن روستای سگزآباد بررسی
ﺍﺳﺖ .حجم نمونه مورد مطالعه د ر این پژوهش به صورت
مديريتﺍﺯ شهري
دوفصلنامه
(حافظﺍﺑﻬﺎﻡنیا،ﺁﻭﺭ ﺡ،1387
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ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ  pretestﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎ  30ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﻥ ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺣﺬﻑ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
د ر مطالعات اسناد ی مهمترین منابع مورد استناد محاسبه شد ه است (رابطه  .)1توزیع پرسشنامه بر
No.30
& Winter
ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺎ
Automnﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ ﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ
بررسی شد ه و د ر قالب مبانی نظری ارائه گرد ید ه
محله
شهر د ر
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯاساس
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
باالﻧﻈﺮوﺧﻮﺍﻫﻲ ﺍﺯ
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ
قالبﻛﻴﻔﻴﺖ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ
تقسیماتﺷﺪﻩ ﺩﺭ
ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ
پایین،ﺍ ﺳﺎﺗﻴﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ273
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ
به ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ
محله ﻃﻲ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪهرﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ
گرفته ﺍﺳﺖ .
ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﻡ ﺍﻭﻟﻴﻪ
است .د ر واقع شیوه گرد آوری د اد ه ها د ر این ﺯ
مقاله
تفکیک
است.ﺳﭙﺲکه د ر
صورت
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ  30ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻻﺯﻡ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .
پیمایشی می باشد  .به منظور سنجش کیفیت زند گی زیرمحالت پرسشنامه به طور میانگین توزیع گرد ید ه
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻛﻮﻛﺮﺍﻥ )ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻴﺎ ،1387 ،ﺹ  ،(138ﺑﺎ
د ر شهر سگزآباد تعد اد  315پرسشنامه د ر قالب 2
است 315 ، 95/5.ﻣﻮﺭﺩ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ )ﺭﺍﺑﻄﻪ  .(1ﺗﻮﺯﻳﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎﻻ
ﺳﻄﺢ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ  .ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺯﻳﺮﻣﺤﻼﺕ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺻﻮﺭﺕ
ﭘﺎﻳﻴﻦ،
محله کالن(محله باال و محله پایین) توزیع گرد ﻭ
 ید ه رابطه 1
t pq
است .د ر پرسشنامه سعی بر آن شد تا سواالتی تد وین
d
= N
= 314.7 ≈ 315
ﺭﺍﺑﻄﻪ 1
1 t pq
( 1+
)− 1
گرد د که د ر عین ساد گی و قابلیت فهم بتواند کیفیت
N d
T =2
p = 0/7
q = 0/3
d = . / 05
N = 4958
زند گی و رضایتمند ی ساکنین را مورد سنجش قرار
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻲﻑ  3ﮔﺎﻧﻪ )ﻟﻴﻜﺮﺕ( ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ
د هد  .برای این منظور از طیف لیکرت  3تایی استفاد ه
ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺍﺯ  1ﺗﺎ  3ﺩﺭ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  3ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻭ  1ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻩ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺍﻱ
ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻥ
کار ﻋﺎﻣﻠﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺯبهﺗﺤﻠﻴﻞ
گانه ﺍﺻﻠﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭباﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
رفتهﻭ وﻧﻴﺰ د ر
(لیکرت)
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭطیف 3
توجه به
گرد ید ه است .مجموع کل سواالت شامل  30سوال
ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
بود ه که تعد اد  10مورد شامل مشخصات فرد ی و عین حال با توجه به اینکه جهت شاخص ها صعود ی
ﺗﺤﻘﻴﻖبراین اساس مقاد یر مد نظر از  1تا  3د ر نوسان
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭاست
توصیفات هر فرد از کیفیت زند گی خود به صورت باز
هند ه
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲکهﺩﺭ 3
ﭼﺎﺭﭼﻮﺏباشد
ﺍﻳﻨﻜﻪ می
طراحی شد ه و  20مورد نیز به صورت سواالت بسته
مطلوبیت ﻭوﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
حدﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ
باالترینﻳﮕﻲ
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭼﻴﺴﺖ
نشاندﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
بررسیﻳﺎوﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ
ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ
ﺩﺭ.ﻗﺎﻟﺐ
میﺯﻧﺪﮔﻲ
حدﻣﺤﻴﻂ
کمترینﺍﻳﻨﻜﻪ
هند هﺍﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
نشاندﺍﻓﺰﺍﻳﺪ.
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
برای
باشد
ﻛﻴﻔﻴﺖ 1
بود ه است.
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻛﻠﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ
د ر این مقاله سعی بر آن شد ه تا گویه های بی تفاوت مطالعه موضوع و شناسایی عوامل اصلی تحقیق از
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﻓﺘﺪ  .ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺧﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ
2

2

2

2

شود .ﻛﺎﻣﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﺶ ) ،(Camagni et al., 1998: 105ﻫﺎﺭﺩﻱ) Hardi,
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ
ﻣﻲرﺗﻮﺍﻥ
ﺟﻤﻠﻪ
ﻛﻨﻨﺪآنﻛﻪ ﺍﺯ
نظر ﺑﻪگرفته
اي د
ﺁﻥ ويژه
كاربرد
 .14هر نوع كاوش اصيل به منظور كسب د انش علمي و فني جد يد كهﻣﻲبراي
 (2006:136ﻭ ﺭﻳﻨﺮ ) (Rinner, 2007: 912ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ
ﻛﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻮﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ )ﺗﻮﺟﻪ ﻙﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  .(4ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭼﺎﺭچ ﻭﺏ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺍﺛﺮﺍﺗﻲ ﺭﺍ
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻙ ﻧﻴﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﺁﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ .ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻋﻴﻨﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ
ﻗﻀﺎﻭﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺩﺭﺍﻛﺎﺕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓ
ﻗﺎﻟﺐ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺯﻳﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ )ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ .(4

تحلیل عاملی و نیز برای نشان د اد ن همبستگی بین
شهر شد ن و کیفیت زند گی از همبستگی پیرسون
استفاد ه شد ه است.

ﺷﻜﻞ  .4ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻳﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻥ ﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻒ
ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺫﻫﻨﻲ)ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ(

ﻋﻴﻨﻲ

ﺫﻫﻨﻲ

ساختار تحقیق
اینکه چارچوب مطالعاتی د ر تحقیقات کیفیت زند گی
چیست یگی د یگر از ابهامات و مسائلی است که بر
ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺫﻫﻨﻲ
پیچید گی تحقیقات کیفیت زند گی می افزاید  .اما
توجه به اینکه محیط زند گی د ر قالب یک سیستم
ﺍﺩﺭﺍﻛﺎﺕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ
و یا اکوسیستم است که د و بخش محیط و انسان با
ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻜﺮﺕ
ویژگی های مرتبط با هر یک تشکیل د هند ه کلیت این
اکوسیستم است ،تا حد ی می تواند د ر شناخت چارچوب
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
مطالعه کیفیت زند گی موثر افتد  .محققین مختلف د ر
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺫﻫﻨﻲ
بررسی های کیفیت زند گی چارچوب خاصی را برای
شکل  .4چارچوب مفهومی و عملیاتی تحقیق
تحقیق خود تعریف می کنند که از آن جمله می توان
به مطالعات کامانگی و همکارانش(Camagni et
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ گرد د (شکل شماره .)4
 ،)al., 1998: 105هارد ی)(Hardi, 2006:136
مطالعه
ﺍﺳﺘﺎﻥود ه
ﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲمحد
ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺋﻴﻦ ﺯﻫﺮﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭ
مورد  .ﺍﻳﻦ
ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺍﺳﺖ
و رینر )(Rinner, 2007: 912اشاره کرد که سه
ﺍﻳﺮﺍﻥ،است.
قزوین
 .(1385ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ
استانﺁﻣﺎﺭ
تاریخی )ﻣﺮﻛﺰ
شهرهایﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
یکی از 4٫958ﻧﻔﺮ
سگزآبادﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ
ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﻝ ،1385
محیط فیزیکی ،اجتماعی و اقتصاد ی را به عنوان
ﺷﺪﻩبوئی
زهرا
شهرستان
مرکزی
ﺩﺭﺟﻪد رﻭ 3بخش
35ﺩﺭﺟﻪ ﻭ 38ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮﺽ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻭاین49شهر
قرارﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺍﺭﺗﺶ (.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ن)
ﺍﺳﺖ
ﺷﺮﻗﻲ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮﻝ
چارچوب کار تحقیقاتی خود تعریف کرد ه اند .
د ارد  .جمعیت این شهر طبق سرشماری سال ،۱۳۸۵
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
با توجه به بررسی اد بیات مرتبط با کیفیت زند گی،
ﺳﻨﺠﺶ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮبرابر با
 ۴۹۵۸نفر بود هاست (مرکز آمار ایران.)1385 ،
ﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ
د ر این مقاله چارچوب مورد نظر سعی د ر شناسایی و
مختصات
شهر د
38د قیقه
این
عرضﺷﺪﻩ ،ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﮔ
ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻕوﻝﺏ 3
رجه ﺍ
35دﻫﺎ ﺩﺭ
ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺷﻬﺮر ﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ
ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺩﺭ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ایجاد ارتباط بین کیفیت زند گی و اثرات شهر شد ن
شد هﮔﻮﻳﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻗﺎﻟﺐ 5
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﻌﺪ دﻣﺤﻴﻂ
ﻋﻤﻞ دﺁﻣﺪﻩ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ  .ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎﻱ
شرقیﺩﺭواقع
قیقه طول
رجهﺩﺭو 3
شمالیﺑﻪو 49
روستای سگزآباد د ارد (توجه کنید به شکل شماره .)4
ارتش).ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ ،ﻛﻤﻴ
ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ
(سازمانﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ
استﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺮﺍﺕ
جغرافیایی
د ر این چارچوب مفهومی اثراتی را که می تواند شهر
شد ن بر روی کیفیت زند گی ساکنین د اشته باشد به
12
یافته ها
عنوان نقطه شروع حرکت و از پس شناخت عوامل
سنجش رضایتمند ی د ر شهر سگزآباد
اساسی کیفیت زند گی قرار د ارد .
به منظور بررسی و مطالعه رضایتمند ی د ر شهر
د ر این چارچوب مفهومی ،شهر شد ن به عنوان
سگزآباد بررسی ها د ر قالب  3محیط ساخته شد ه،
فرایند ی تعریف می شود که د ر پی آن کلیه تغییراتی
محیط زند گی و محیط اجتماعی انجام گرفته است.
د ر یک محیط با ساختار روستایی به موازات آن مورد
تحلیل های به عمل آمد ه د ر بعد محیط ساخته شد ه
تحلیل و بررسی قرار می گیرد  .از طرف د یگر ابعاد
د ر قالب  5گویه صورت گرفته است و از شهروند ان
عینی وضعیت موجود شهر و ابعاد ذهنی نیز قضاوتی
خواسته شد ه است تا نظرات خود را د ر رابطه با بهبود
است که ساکنین ارائه می د هند که از آن به عنوان
یا عد م بهبود د ر ابعاد پاکیزگی و نظافت شهر ،کمیت
اد راکات شهروند ان یاد شد ه است .بررسی و تحلیل
و کیفیت آب ،فضای سبز و پارک ،جمع آوری زباله
فرضیات د ر قالب چارچوب مفهومی زیر ارائه می
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ
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و د ر نهایت وضعیت مسکن ،مطرح نمایند  .با توجه پسرانه به صورت مستقل بود ه و د بیرستان د خترانه به
به نتایج تحقیق ،بخش قابل توجهی از شهروند ان صورت د و شیفته با مد رسه راهنمایی مشترک است.
د ر رابطه با نظافت و پاکیزگی شهر و نیز جمع آوری د ر عین حال این تعد اد با شهر شد ن تغییری نکرد ه
زباله اظهار رضایت نمود ه و تبد یل روستای سگزآباد است (جد ول شماره .)3
به شهر را د ر بهبود موارد مذکور مثبت ارزیابی نمود ه بیش از  50د رصد شهروند ان نگرش مثبتی د ر
اند (جد ول شماره  .)2با توجه به اعمال قوانین مربوط رابطه با بهبود وضعیت امکانات بهد اشتی د ارند  .با
به کمیسیون ماد ه  100که با استقرار شهرد اری نمود توجه به اینکه بعد از شهر شد ن تعد اد مطب ها د ر
حقوقی یافته ،از طریق نظارت د ر ساخت و ساز د ر شهر افزایش یافت همین عامل به عنوان یک فاکتور
رابطه با اعطای پروانه ساختمانی تا حد بسیار زیاد ی عینی (منظور بعد فیزیکی یا بعد ی که نمود فیزیکی
استاند ارد های ساختمانی که تا پیش از شهر شد ن د ارد ) بر قضاوت ذهنی شهروند ان تاثیر گذاشته است
ﺯﺑﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺴﻜﻦ ،ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﺨﺶ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ ،ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻭ ﭘﺎﺭﻙ  ،ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﻩ
مورد توجه نبود  ،اعمال می گرد د  .پس از بررسی (جد ول شماره .)3
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ
رابطه با
صورت گرفته که د ر قالب پرسشنامه صورت گرفت ،با توجه به اینکه تنها عملکرد شهرد اری د ر
ﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ )ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  .(2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ
شهروند ان
ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ د رصد
بیشﺑﺎ از 53
ﻣﺎﺩﻩ که
ﺳﻴﻮﻥ د اد
نتایجﻛﻢﻱنشان
تفریحیﺩﺭ شهر
امکانات
ﻃﺮﻳﻖسبز و
فضای
انی د ر
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎایجاد
ﺍﻋﻄﺎﻱمیدﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ
ﺣﻘﻮﻗﻲنیزﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺍﺯ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩ
 100ﻛﻪ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱشماره
ﺯﻳﺎﺩﻱارند (جد ول
مثبتی د
د ر این
که ﺍﺯد ر
ﺷﺪﻥ باﻣﻮﺭﺩعنوان
ﺷﻬﺮشهر
ورود ی
ﺗﻮﺟﻪ مید
استﭘﺲ
خمینیﮔﺮﺩﺩ.
امامﻣﻲ
ﻧﺒﻮﺩ،انﺍﻋﻤﺎﻝ
.)2ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
نظرﺑﺴﻴﺎﺭ
رابطهﺗﺎ ﺣﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
گویه مورد
محور
ﺩﺭﺻﺪیعنی
قرار ﻧﺘﺎﻳﺞمحور
رجه یک53شهر
شریان د
ارتباطی
ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ
بررسیﮔﺮﻓﺖ،
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮﺭﺕ
گیﺩﺭ4ﻗﺎﻟﺐ
زندﻛﻪ
محیطﮔﺮﻓﺘﻪ
بررسیﺻﻮﺭ ﺕ
د ر ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
زهرا -ﻣﻄﺮﺡ
بوئین ﻣﺴﻜﻦ،
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺯﺑﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ
وضعیتﻩ
ﺁﻭﺭﻱ
ﺳﺒﺰ)ﻭ
ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺟﻤﻊ.(2
ﭘﺎﺭﻙ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺟﺪﻭﻝ
ﻓﻀﺎﻱرﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻧﻈﺮ
ﺭﺍﺑﻄﻪ
بهبود
رابطه با
ﻣﺜﺒﺘﻲد
ﺁﺏ،که
است
گرفته
آموزشی
ﺗﻮﺟﻪه ﺑﻪو نیز
تاکستان
ﺑﺨﺶی
ﺗﺤﻘﻴﻖ،معد ود
ﻧﺘﺎﻳﺞتعد اد
واقعﺑﺎ شد
ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ
ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻭ
ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺭﺿﺎﻳﺖ
ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﺯﺑﺎﻟﻪ
ﺁﻭﺭﻱ
ﺟﻤﻊ
ﻧﻴﺰ
ﻭ
ﺷﻬﺮ
ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ
ﻭ
ﻧﻈﺎﻓﺖ
ﺑﺎ
ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ
ﺍﺯ
ﺗﻮﺟﻬﻲ
ﻗﺎﺑﻞ
شهر سگزآباد بعد از شهر شد ن نزد یک به نصف از وسایل ورزشی و تفریحی است لذا سرانه فضای
ﺍﻋﻤﺎﻝ
ﻣﺤﻴﻂ  .(2ﺑﺎ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺟﺪﻭﻝ
ﺑﻬﺒﻮﺩﺍﻧﺪ
مثبتیﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﺬﻛﻮﺭ
نمونه.ﺭﺍبرﺩﺭ
ان ﺑﻪ
ﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ
ﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺯ
فضاهایﺷﺪﻩ
ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﺑﺮ
ﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ
کهﺷﺪﻥ
ﺗﺎﺛﻴﺮندﺷﻬﺮ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ
ﺷﻬﺮ2
ﺟﺪﻭﻝ
ﻣﻮﺍﺭﺩبود
ﺑﻬﺒﻮﺩباور
ﺩﺭﺻﺪاین
شهروند
تغییر
ﻣﺮﺑﻮﻁکهﺑﻪ د ر
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦباغات
مربوط به
سبز
ﻛﻴﻔﻴﺖبه جز
سبزﺑﻌﺪ)(البته
ﻳﺎﻓﺘﻪﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﻫﺒﻮﺩﺍﻋﻄﺎﻱ
ﺏ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﻧﻈﺎﺭﺕ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﻬﺒﻮﺩﻧﻤﻮﺩ
ﮔﻮﻳﻪ 100ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ
ﻛﻢﻱﺳﻴﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ
ﺑﻲ
ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ
صورت نگرفته است .این شهر د ارای د و مد رسه اطراف شهر و د ر موارد ی د ر د اخل شهر قرار د ارد ) و
ﮔﺮﺩﺩ .ﭘﺲ ﺍﺯ
ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮﺩ ،ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ
فضای گذران اوقات فراغت69/1
ﻧﻈﺎﻓﺖ دﻭ و مد رسه راهنمایی21به صورت د خترانه و 9/9
ابتد ایی،
بسیار محد ود ( 0.5متر)
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  53ﺩﺭﺻﺪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺑﺮﺭﺳﻲﻭ ﺻﻮﺭ
ﺕﺁﺏ
ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻛﻤﻴﺖ
49
/
4
6
/
2
44
/
4
بیرستان
ﻣﺜﺒﺘﻲرابطه
است د ر
پسرانه
ﺩﺍﺭﻧﺪ )با د
تنها یک د بیرستان است .د ر این راستا و با توجه به اهمیت شاخص تفریح
ﺷﻤﺎﺭﻩ .(2
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و اوقات فراغت از شهروند ان د ر رابطه با وضعیت به محیط ،بهبود نحوه مشارکت عمرانی ،نظرخواهی
عملﺑﺎ آمد
فراغت
اوقات
مشارکت د
اﻳﺠﺎدمیزان
عمرانی،
فعالیت
می د ر
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اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﺳﺒﺰ و
سواالتیدر بهراﺑﻄﻪ
ﺷﻬﺮداري
ﻋﻤﻠﻜﺮد
گذرانﺗﻨﻬﺎ
امکاناتﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
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45د
به
د
نز
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گان
پرسش
از
 یک
گی
زند
به
امید
امنیت،
احساس
عمرانی،
های
فعالیت
ﻋﻨﻮانکهﻣﻴﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر ﺷﺮﻳﺎن درﺟﻪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤﻮر ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا -ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و
نارضایتی نمود ه و تنها  32.1د رصد نظر مثبتی د اشتند و احساس رضایت ،از شهروند ان سواالتی پرسید ه
ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از وﺳﺎﻳﻞ ورزﺷﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎت ﻛﻪ در
(جد ول شماره .)3
شد ه که به ویژه د ر مورد گویه های د وم (بهبود
اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ و در ﻣﻮاردي در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد( و ﻓﻀﺎي ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ) 0.5ﻣﺘﺮ( اﺳﺖ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ
شهر سگزآباد اگرچه با استقرار شهرد اری شکل نحوه مشارکت عمرانی) و سوم(نظرخواهی مرد می
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻔﺮﻳﺢ و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺳﻮاﻻﺗﻲ
منظمی د ر ارتباط با سیستم حمل ونقل برون شهری د ر فعالیت های عمرانی) اکثر شهروند ان نظر منفی
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 45درﺻﺪ از ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن اﻇﻬﺎر ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻧﻤﻮده و ﺗﻨﻬﺎ  32.1درﺻﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ داﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول
که عمد تا د ر محور سگزآباد  -بوئین زهرا فعالیت د ارد  ،د اشتند معتقد ند که شهر شد ن روستای سگزآباد
ﺷﻤﺎرهبه.(3خود گرفته است اما هیچگونه تسهیالتی مبنی بر تغییرات چندانی را ایجاد نکرده است (جدول شماره .)4
ﻣﻨﻈﻤﻲنمیدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺮون ﺷﻬﺮي ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﺤﻮر
ﺷﻬﺮداري ﺷﻜﻞ
شهری د ید ه
اﺳﺘﻘﺮارنقل د رون
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎحمل و
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ﺷﻬﺮ استقرار
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ﺣﻤﻞ و
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دارد ،ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
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ﺑﻮﺋﻴﻦاینزﻫﺮاارتباط
شود  .د ر
زند گی
کیفیت
شهرﺑﺮ شد ن
همبستگی
ساکنینﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ  51.2درﺻﺪ از ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺪن
شهرﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ
ﺗﻮزﻳﻊ
ﺣﺎﺻﻞ از
ارﺗﺒﺎط دﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺷﻮدد .در
ﺷﻬﺮينیزدﻳﺪه
ساکنین
رصد از
اﻳﻦ 51.2
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داﻧﻨﺪ )
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ﺣﻤﻞروﻧﻘﻞ
شدراندر ﺑﻬﺒﻮد
ﺳﮕﺰآﺑﺎد
نمی د
موثر
حملﻧﻤﻲونقل
سگزآباد را د
انند .(3برای نشان د اد ن د رجه همبستگی بین شهر شد ن
ﺷﻨﺎﺧﺖ آن در
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻌﺎد
روستایزﻧﺪﮔﻲ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ
اﻳﻨﻜﻪ .)3
ﺗﻮﺟﻪولﺑﻪشماره
ﺑﺎ (جد
ﺷﻬﺮي د رجه
سگزآباد و
گی ود ر شهر
کیفیت زند
Spssﻣﺸﺎرﻛﺖ
ایﻧﺤﻮه
رایانهﺑﻬﺒﻮد
ﻣﺤﻴﻂ،
اﺣﺴﺎساز ﺗﻌﻠﻖ
ﻗﺎﻟﺐ د7ر ﮔﻮﻳﻪ ﺗﺤﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻟﺬا در اﻳﻦ
ﺷﻬﺮ ازبا ﺳﻮي
برنامهﺑﻪ ی
ﻋﻨﻮاناستفاد ه
سگزآباد با
مورددرتوجه
معیارهای
اﺳﺖ از
ﺷﻬﺮوﻧﺪان یکی
توجه به اینکه
اﺣﺴﺎس فوق
متغیرهای
پیرسون بین
همبستگی
بررسی ابعاد
ﻣﺮدﻣﻲگیدر شهری
کیفیت زند
مطالعات
ست ﺑﻪآمدزﻧﺪﮔﻲ و
اﻣﻨﻴﺖ،بداﻣﻴﺪ
ﻋﻤﺮاﻧﻲ،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
اجتماعیﻣﺸﺎرﻛﺖ در
ﻋﻤﺮاﻧﻲ ،ﻣﻴﺰان
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ
ﻋﻤﺮاﻧﻲ،
میزان
ﻣﺸﺎرﻛﺖتفسیر
ﻧﺤﻮه مطابق
شد ه که
ﻣﻮرد Sigد
ﺪه لذا
است
شهروند ان
ﺷﻬﺮوﻧﺪان سوی
رﺿﺎﻳﺖ،آناز د ر شهر از
اﺣﺴﺎسشناخت
و
ﻋﻤﺮاﻧﻲ( و
0/001ﺑﻬﺒﻮد
آن دوم )
ﮔﻮﻳﻪ رﻫﺎي
که در
ﻛﻪ د رﺑﻪ وﻳﮋه
ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷ
ﺳﻮاﻻﺗﻲ
برنامه د ر
ﺷﺪن0/05
کمتر از
تحقیق د ر
دوفصلنامه مديريت شهريﺳﻮم) این
احساس تعلق
ﻫﺎي عنوان
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖتحت
قالبدر 7گویه
رابطهﺳﮕﺰآﺑﺎد
روﺳﺘﺎي
Sigﻛﻪ ﺷﻬﺮ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
اینداﺷﺘﻨﺪ
توصیفیﻣﻨﻔﻲ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﻈﺮ
ﻋﻤﺮاﻧﻲ( اﻛﺜﺮ
ﻣﺮدﻣﻲ
ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ
Urban Management
شماره  30پاییز و زمستان 91ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪاﻧﻲ را اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره .(4
سگزآباد
اجتماعی از نظر
بهبود
سگزآباد
شهر شد
درﺻﺪرصد
جد ول .4د
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺳﮕﺰآﺑﺎد
ساکنینﻧﻈﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از
محیط ﻣﺤﻴﻂ
کیفیتﻛﻴﻔﻴﺖ
بعد ﺑﻌﺪ
ﺑﻬﺒﻮد
آﺑﺎدبرﺑﺮ
ﺷﺪنن ﺳﮕﺰ
تاثیرﺷﻬﺮ
فراوانیﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻓﺮاواﻧﻲ
ﺟﺪول.4
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ﮔﻮﻳﻪ

ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ

ﺑﻲ ﻧﻈﺮ

ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ

45/7

29/6

24/7

23/5

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع

ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﺮاﻧﻲ

70/4

ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ ﻣﺮدﻣﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ

48/1

ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ

30/9

اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ

18/5

اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ

29/6

اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ

30/9
17/3

18/5
16

29/6

14/8

45/6
12/3

43/3

53/1

51/9

59/6

ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺪن و
ﻛﻴﻔﻴﺖگیزﻧﺪﮔﻲ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦﺳﮕﺰآﺑﺎد و اﺛﺮات آن ﺑﺮ
زﻧﺪﮔﻲﺷﻬﺮ ﺷﺪن
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺟﺪول .5
جد ول  .5همبستگی شهر شد ن سگزآباد و اثرات آن بر کیفیت زند

Measures
Symmetricﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﻬﺮ ﺳﮕﺰآﺑﺎد
ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن درﺟﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺪن روﺳﺘﺎي ﺳﮕﺰآﺑﺎد و درﺟﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در
Value
Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig.
 Intervalﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
 0/by001ﺷﺪه
ﻣﻴﺰان  Sigدر آن
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻮق
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ
Spss ,٠٠١
راﻳﺎﻧﻪاي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي
Interval
Pearson's R
,١٠٣
,١٧٤
-,٥٤٨
)(c
Ordinal by
Ordinal
Spearman
),٨٦٢(c
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ
اﺳﺖ،
ﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ
 Correlationراﺑﻄﻪ
-,٠٣٣ﺑﻴﺸﺘﺮ از 0/05
,١٨٩راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار و
اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در Sig-,١٧٥ﻛﻤﺘﺮ از 0/05
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
N of Valid Cases
٣٠
ﻛﻨﺪValue .
ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ از ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Valueاﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺪت اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
a Not assuming the null hypothesis.
b Using
standard
hypothesis.ﺑﻪthe null
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ.
asymptoticدوtheﻣﺘﻐﻴﺮ
راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ
errorﺣﺎﺻﻠﻪ
 assumingﻋﺪد
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ در
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  0.103ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
c Based on normal approximation

14

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺑﻌﺎد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﺷﻬﺮ ﺳﮕﺰآﺑﺎد
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﻌﺎد اﺳﺎﺳﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﮕﺰآﺑﺎد از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
دادهﻫﺎي اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻗﺎﻟﺐ  16ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ از ﻛﻴﻔﻴﺖ
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ارزش  KMOﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0.734و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ 0.000

معناد ار و بیشتر از  0/05رابطه بی معنی است ،بنابراین
این رابطه معناد ار است .از طرف د یگر یکی از خروجی
های این برنامه  Valueاست که شد ت این رابطه را
تعیین می کند  Value .د ر این رابطه  0.103بد ست
آمد ه است که با توجه به عالمت مثبت د ر عد د حاصله
رابطه میان این د و متغیر مستقیم است.
شناسایی ابعاد کیفیت زند گی د ر شهر
سگزآباد
د ر این مقاله برای شناخت ابعاد اساسی د ر کیفیت
زند گی ساکنین شهر سگزآباد از روش تحلیل عاملی

استفاد ه شد ه است .د اد ه های اولیه این تحقیق د ر
قالب  16متغیر مورد بررسی و گرد آوری شد ه است
که مرتبط با رضایتمند ی ساکنین از کیفیت زند گی
می باشد  .نتایج بررسی ها نشان می د هد که ارزش
 KMOبرابر با  0.734و سطح معناد اری آزمون
بارتلت  0.000است که بر این اساس می توان گفت
د اد ه ها برای انجام تحلیل عاملی مناسب می باشند .
بر اساس معیار ویژه (باالتر از  )1و اسکری پالت د ر
مجموع  8عامل تعیین شد ه است .که این  8عامل د ر
مجموع  61.243د رصد از کل واریانس را تبیین کرد ه
است .با توجه به جد ول شماره  6می توان عوامل را

ﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ
شهر ﺷﻬﺮ
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ
هایﻫﺎﻱ
ﻣﻌﺮﻑ
ﺑﺮﺍﻱ
ﻋﺎﻣﻠﻲ
سگزآباد
ﻛﻴﻔﻴﺖگی د ر
کیفیت زند
معرف
برای
ﺑﺎﺭﻫﺎﻱعاملی
ﺟﺪﻭﻝ.6.6بارهای
جد ول
ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
6
5
4
3
2
1
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ ﮔﻲ 0.653
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ 0.701
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻭ ﭘﺎﺭﻙ 0.598
0.823
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺯﺑﺎﻟﻪ
0.643
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺴﻜﻦ
0.512
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ
0.719
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ
0.503
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻭ ﻓﺮﺍﻏﺖ
0.576
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ
ﻧﻈﺮﺥﻭﺍﻫﻲ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -
ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ
ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺿﺎﻳﺖ
6.430 4.365
8.615
6.160 5.101 15.012
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭﻳﮋﻩ
6.999 6.032
7.853
6.980 6.657 14.924
ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ)(%
61.243
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ )(%
Extraction Method: Principal Component Analysis
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization

7

8

دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره  30پاییز و زمستان 91
No.30 Automn & Winter

277

0.823
0.509
0.517
0.511
0.738
0.687
0.702
10.117 11.87
12.512 12.871

ﺳﻨﺠﺶ ﺭﺿﺎﺗﻤﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ
ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮﺱﻧﺠﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺁﻥ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺑﻌﺎﺩﻱ ﭼﻮﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﺑﻬﺰﻱ ﺳﺘﻲ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ

شاخص های محیط اجتماعی د ارد  .این عامل تحت
عنوان کیفیت مشارکت نامید ه می شود .
 عامل هشتم :این عامل بیتشرین بار را بر رویشاخص های محیط اجتماعی د ارد  .این عامل
بهزیستی فرد ی نامگذاری می گرد د .
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به قرار زیر د سته بند ی کرد :
 عامل نخست :عامل نخست مربوط به محیطساخته شد ه می باشد به عبارتی د یگر بیشترین بارها
را بر شاخص های قلمرو محیط ساخته شد ه نشان
می د هد  .لذا این عامل با عنوان کیفیت محیطی می
باشد .
 عامل د وم :عامل د وم تنها شامل شاخص مسکن سنجش رضاتمند ی از ابعاد کیفیت زند گیمی باشد که مرتبط با شاخص های محیط ساخته د ر شهر سگزآباد
شد ه است .که می توان آنرا کیفیت مسکن مطرح د ر نهایت به عنوان جمع بند ی نهایی میانگینی از
ابعاد تعیین شد ه د ر قالب نظرسنجی از شهروند ان
نمود .
 عامل سوم :عامل سوم بیشترین بار را بر روی شهر سگزآباد مورد بررسی قرار گرفته تا نشان د اد هشاخص آموزش از محیط زند گی نشان می د هد  .این شود چه اند ازه تبد یل سگزآباد به یک نقطه شهری د ر
بهبود کیفیت زند گی شهروند ان آن موثر بود ه است.
عامل تحت عنوان کیفیت آموزش می باشد .
 عامل چهارم :این عامل بیشترین بار را بر روی د ر این بررسی ابعاد ی چون کیفیت محیط ،کیفیتمحیط زند گی د ارا می باشد  .لذا این عامل تحت مشارکت و بهزیستی فرد ی بیشترین رضایتمند ی
را از سوی شهروند ان به همراه د اشته اند  .د ر عین
عنوان عامل کیفیت امکانات بهد اشتی می باشد .
 عامل پنجم :عامل پنجم نیز بیشتری بار را روی حال ابعاد ی چون کیفیت حمل ونقل ،کیفیت تفریحشاخص تفریح و فراغت از مجموع شاخص های و فراغت و کیفیت آموزش از د ید شهروند ان چند ان
محیط زند گی د ارد لذا تحت عنوان کیفیت تفریح و مطلوب نبود ه است (جد ول شماره  .)7برای د رک بهتر
نتایج ارائه شد ه از نمود ار شماره  1برای نشان د اد ن
فراغت نامگذاری می گرد د .
 عامل ششم :این عامل مرتبط با محیط زند گی بود ه میانگین ابعاد کیفیت زند گی استفاد ه شد ه است .باﺳﻮﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﺑﻌﺎﺩﻱ ﭼﻮﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻭ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺯ
و بیشترین بار را بر روی شاخص حمل و نقل د ارد لذا توجه به د رصد میانگین مربوط به کیفیت زند گی کلی
ﺩﻳﺪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ )ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  .(7ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻙ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﺭﺻﺪ(ان
شهروند
گرد د 48.80( .د رصد ) می توان گفت که ارزیابی
ﺷﺪﻩ می
نامگذاری
عنوان
تحت
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻠﻲ )48.80
ﺍﺳﺖ  .ﺑﺎ
نقل ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
حمل وﺯﻧﺪﮔﻲ
کیفیت ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻳﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﺑﻌﺎﺩ
ﺩﺍﺩﻥ ﻡ
ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪزند50گی
ﺯﻳﺎﺩﻱبر )کیفیت
سگزآباد
ﺯﻧﺪﮔﻲشد
ﻛﻴﻔﻴﺖ شهر
ارتباطﺑﺮبا تاثیر
بارها ﺑﺎرا بر
عامل
ﺁﻧﻬﺎنﺗﺎ ﺣﺪ
رویﺷﺪﻥد رﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻬﺮ
بیشترین ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
عاملﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ
هفتم :ﻛﻪاینﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ
 ﻣﻲﺩﺭﺻﺪ( ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ .

سگزآباد
ساکنین
زند گی از
کیفیت
استاند ارد
انحراف
ول.7.7میانگین و
ﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
نظر ﻧﻈﺮ
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺯ
ﻛﻴﻔﻴﺖ
ابعادﺍﺑﻌﺎﺩ
ﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭ
جدﺟﺪﻭﻝ

ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺴﻜﻦ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻭ ﻓﺮﺍﻏﺖ
ﻱ ﻓﺮﺩﻱ
ﺑﻬﺰﻳﺴﺖ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻠﻲ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

13/46
2/93
3/23

10/69
3/12
2/79
9/93
2/75

48/80

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ

ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

3/32
1/18
1/07
3/04
1/23
1/23
2/90
1/29

11/20

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ

نمود ار  .1میانگین ابعاد کیفیت زند گی از نظر ساکنین سگزآباد

ﻛﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻠﻲ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮﺭﺩ
کلی ﺭﺍ
ﺯﻧﺪﮔﻲّﻲ
ﺗﺎﺛﻴﺮگیﻋﻠ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ
ماتریسﺍﺑﻌﺎﺩ
ول .8ﻛﺪﺍﻡ
ﺟﺪﻭﻝ.8ﻛﻪ
ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺍﺑﻌﺎﺩ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﻛﻴﻔﻴﺖزند
ﺯﻧﺪﮔﻲ وﻭکیفیت
ﻛﻴﻔﻴﺖ زند گی
ابعاد کیفیت
همبستگی
جد
8
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ 5ﻧﺘﺎﻳﺞ 6
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ 4
3
2
1
ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 89ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ7ﺩﺭ
ﭘﻴﺮﺳﻮﻥ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺿﺮﻳﺐ
-

 .1ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ
- 0/36
 .2ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ
*
**
- 0/26 0/51
 .3ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺴﻜﻦ
**
**
**
0/38
0/43
0/58
 .4ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
**
**
**
0/39
0/29
0/62
 .5ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ
0/13
0/09
0/17
 .6ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻭ ﻓﺮﺍﻏﺖ
**
**
**
0/38
0/29
0/67
 .7ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻓﺮﺩﻱ
**
**
0/31
14 0/52
 .8ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
**
**
**
0/58
0/49
0/86
 .9ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻠﻲ
**= P<0/01 ، *= P<0/05
**

-

**

18

0/51
**0/40
**0/54
**0/42
**0/81

-

**

0/30
**0/59
**0/52
**0/74

0/18
*0/27
**0/41

دوفصلنامه مديريت شهري

-

**

0/53
**0/82

Urban Management

-
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**

- 0/66

ﺑﺎﻻﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ
ﺩﻫﺪ
است.
ﻛﻴﻔﻴﺖمثبت
ﺍﺑﻌﺎﺩرصد )
 یکﻛﻪبهﺗﻤﺎﻡ 50د
ﻧﺸﺎﻥیﻣﻲ(نزد
ﺟﺪﻭﻝحد 8زیاد
آنها تا
امکاناتﻛﻪبهد اشتی،
مشارکت،
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲکیفیت
ﻛﻠﻲ فرد ی،
بهزیستی
ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ
کیفیتﺍﺳﺖ .
نقل،ﻓﺮﺍﻏﺖ
ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻭ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ
کیفیتﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺮﺏﻭﻁ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺤﻴﻂامﻭابعاد
ﻛﻴﻔﻴﺖکه کد
پرسش
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲبه این
پاسخگویی
برای
آموزش
کیفیت
مسکن،
حمل و
کیفیت
ﺑﻌﺪﻱ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺪﺭﺕ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ
ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺑﻴﻨﻲ
ﭘﻴﺶ
ﺍﺳﺖ،
ﻣﺤﻴﻂ
ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻛﻠﻲ
ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺑﺮﺍﻱ
ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺑﻴﻨﻲ
ﭘﻴﺶ
زند گی بیشترین تاثیر علّی را بر کیفیت زند گی کلی و تفریح و فراغت.
ﺍﺯ :ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻓﺮﺩﻱ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ،ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ،ﻙ ﻳﻔﻴﺖ ﻣﺴﻜﻦ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻭ
د ر ناحیه مورد مطالعه د ارد از ضریب همبستگی
ﻓﺮﺍﻏﺖ.
پیرسون استفاد ه شد ه است که نتایج مربوط به آن د ر نتیجه گیری و جمعبند ي
جد ول شماره  8خالصه شد ه است.
کیفیت زند گی به عنوان مفهومی چند بعد ی امروزه به
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪﻱ
جد ول  8نشان می د هد که تمام ابعاد کیفیت زند گی با معنی فراهم بود ن مطلوب های مورد نظر شهروند ان
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﻣﺤﻴﻄﻲ-باالی
ﻫﺎﻱ و مثبت
ﻭﻳﮋﮔﻲمعناد ار
همبستگی
ﻛﻨﺶکلی
ﻣﻔﻬﻮﻡزندﺩﺭ گی
کیفیت
های
کنشﺑﺎ متقابل
مفهوم د ر
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -این
ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ،است که
ویژگیﺣﺎﺻﻞ
میانﻓﺮﺩﻱ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺎﻥ
محیط
باالترین
ﻣﻲ که
د ارند
محیطی -کالبد
اقتصاد ی
فرهنگی و
اجتماعی-
ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺍﺯ
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ی،ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-
کیفیتﻫﺎﻱ
مربوط ﺑﺎبهﻭﻳﮋﮔﻲ
همبستگیﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﻮﺩ .ﻣﺤﻴﻂ
تفریح و
مربوطﺩﺭ به
همبستگی
ﻛﻴﻔﻴﺖ ترین
و پایین
ﺗﻮﺯﻳﻊهای
محیط
ﺗﻮﺳﻌﻪشود .
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ می
ی حاصل
خصوصیات
فراغتﺩﺭ با
ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ
فرد ﺩﺭ
ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ
ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ
ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ.
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﻣﺘﺒﺎﺩﺭ
است .بد
ﺷﻬﺮﻱبرای
ﺯﻧﺪﮔﻲکنند ه
پیشﺑﻪ بینی
معنی که
اجتماعی-
مختلف
ﺯﻧﺪﮔﻲ با
جغرافیایی
ﺑﻌﺪ ﺫﻫﻨﻲ ﺭﺍ
هایﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ
ویژگیﻋﻴﻨﻲ
ﭼﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﺪ
مختلفﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺍﺯ
بهترینﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻴﺴﺖ،
 ینﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
متفاوتیﺍﺯ ازﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ
مفاهیم ﻣﻨﺪﻱ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ
ﺧﻮﺩ ﺗﺎ ﺣﺪ
بینیﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ
محیط ﺷﻬﺮ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻱ
کلی .ﺍﻗﺒﺎﻝ
ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ
ﺑﻪ
کیفیت زند
است،ﺷﺪﻥپیش
کیفیت
ﻧﻤﺎﻳﺶگی
اقتصاد ی
فرهنگی و
کیفیت
ﺑﺴﻴﺎﺭﻱابعاد و
زند ﺩﺭ
موارد ﻛﻠﻲ
بسیاریﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﻛﻪ  .ﺁﻳﺎد رﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ
ﺍﻧﺪ .ﺑﺮﺍﻱ
بینیﺁﻥ ﺑﻲ ﺏ
ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
عبارتندﻫﺮﻩاز:
ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲپیش
ﻧﻮﺍﺣﻲقد رت
ترتیب
بعد ی به
کنند ه
گی
متباد رﺍﻱﻥمیﺳﻮﺍﻝسازد
زند گی را
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻳﺎ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﻭ ﻧﻴﺰ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  7ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ
ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ .
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د ر نواحی روستایی به ویژه د ر کشورهای توسعه نیافته
که توزیع امکانات د ر حالت برابر نیست ،نسبت به
زند گی شهری ابعاد کمتری از کیفیت زند گی چه
د ر بعد عینی و چه د ر بعد ذهنی را به نمایش می
گذارد  .اقبال مرد م برای شهر شد ن روستای محل
زند گی خود تا حد بسیاری مرتبط با بهره مند ی از
امکاناتی است که بسیاری از نواحی روستایی کشور
از آن بی بهره اند  .برای پاسخگویی به این سوال که
آیا شهروند ان به طور کلی د ر ارزیابی خود این اقد ام
را مثبت می د انند ؟ به عبارتی د یگر آیا شهر شد ن
این نقاط د ر بهبود کیفیت زند گی ساکنین تاثیر د ارد ؟
شکل شماره  5و نیز جد ول شماره  7نشان می د هد
که د ر مجموع شهروند ان تبد یل سگزآباد به عنوان
یک نقطه شهری را اقد امی مثبت د ر جهت ارتقاء
استاند ارد های خود می د انند .
بر اساس آنچه که د ر شکل شماره  5ارائه شد ه ،شد ت
اثر تحوالت کیفیت محیط به د نبال تبد یل روستای
سگزآباد به شهر با  13.46د رصد بیش از سایر ابعاد
است .د ر عین حال تبد یل شد ن روستای سگزآباد به
شهر کمترین اثر را بر روی کیفیت حمل و نقل با 2.75
د رصد  ،د اشته است .توجه به این نکته ضروری است
که د ر بسیاری موارد فعالیت های عمرانی شهرد اری
ها بیش از فعالیت های فرهنگی و سایر فعالیت های

شهرد اری مورد توجه و قضاوت شهروند ان قرار می
گیرد  .د ر این میان کیفیت مشارکت با  10.69د ر صد ،
بهزیستی فرد ی با  9.93د ر صد  ،کیفیت مسکن با
 3.23د رصد  ،کیفیت امکانات بهد اشتی با 3.12
د رصد  ،کیفیت آموزش با  2.93د رصد  ،کیفیت گذران
اوقات فراغت با  ،2.79د ر رد ه های بعد ی قرار د ارند .
به طور کلی نتایج تحقیق حاکی از آن است که د ر
محد ود ه مورد مطالعه نزد یک به 50د رصد از ساکنین
نسبت به بهبود کیفیت زند گی خود بعد از شهر شد ن
محل سکونتشان نظر مثبتی د ارند  .د ر عین حال
ابعاد کالبد ی و یا بهبود د ر ابعاد کالبد ی شهر از د ید
شهروند ان تفاوت بارزی با شرایط پیش از شهر شد ن
را د اشته است .با توجه به یافته های مربوط به بخش
هبستگی شهر شد ن و کیفیت زند گی که د ر قالب
جد ول شماره  5ارائه شد ه است می توان به این سوال
که شهر شد ن یک نقطه روستایی و کیفیت زند گی
ساکنین آن تا چه حد د ارای رابطه است؟ پاسخ گفت.
بر مبنای آنچه که د ر جد ول شماره  6ارائه شد ه است
می توان د ر پاسخ به این سوال که ،عوامل اساسی د ر
بهبود کیفیت زند گی نواحی روستایی پس از شهر شد ن
چیست؟ گفت که د ر محد ود ه مورد مطالعه این مقاله
مجموع  8عامل به عنوان عوامل اساسی د ر بررسی
های کیفیت زند گی می باشد  .د ر عین حال با توجه

ﺷﻜﻞ  .5ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻥ ﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.

ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ

ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﻛﻠﻲ

ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ

48.80

ﺍﺑﻌﺎﺩ

ﺷﺪﺕ ﺍﺛﺮﺍﺕ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ

13.46

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ

2.93

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺴﻜﻦ

3.23

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ

10.69

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ

3.12

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺬﺭﺍﻥ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ

2.79

ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻓﺮﺩﻱ

9.93

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻖﻝ

2.75

ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻥ

نگارند
ماخذ:
ﺑﻪان؛
شهروند
کیفیت زند
ﺍﺭﺍﺋﻪشد ن
اثرات5شهر
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁ ﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺩﺭشکل
گان .ﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ
ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺩﻧﺒﺎﻝ
گی ﻣﺤﻴﻂ
ﻛﻴﻔﻴﺖ
سگزآبادﺍﺛﺮ برﺗﺤﻮﻻﺕ
ﺷﺪﻩ ،ﺷﺪﺕ
ﺷﻜﻞ.5ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺑﺎ  13.46ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺳﮕﺰﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﺎ  2.75ﺩﺭﺻﺪ ،ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ  .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ  .ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎ  10.69ﺩﺭ ﺻﺪ ،ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﺎ  9.93ﺩﺭ ﺻﺪ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎ  3.23ﺩﺭﺻﺪ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺑﺎ  3.12ﺩﺭﺻﺪ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺎ  2.93ﺩﺭﺻﺪ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺬﺭﺍﻥ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺑﺎ  ،2.79ﺩﺭ ﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻥﺩ .

به جد ول شماره  8نیز د ر پاسخ به سوال د یگر این برای کشور و تعاد ل منطقه ای تولید و مصرف اثرات
مقاله یعنی ،کد امیک از عوامل و شاخص های کیفیت منفی د اشته باشد .
زند گی وزن بیشتری را د ر بهبود کیفیت زند گی پس
از تبد یل روستا به شهر ،از د ید گاه ساکنین د ارا می راهکارها و پیشنهاد ات
باشد ؟ می توان گفت کیفیت محیطی بیشترین وزن شهر شد ن تنها پارامتر و یا متغیر مستقل د ر ارتقاء
را د اشته و عوامل د یگر به ترتیب شامل :بهزیستی کیفیت زند گی ساکنین د ر نواحی روستایی تبد یل شد ه
فرد ی ،کیفیت مشارکت ،امکانات بهد اشتی ،کیفیت به شهر نیست بلکه به د نبال این اقد ام ،پیشنهاد ات
حمل و نقل ،کیفیت مسکن ،کیفیت آموزش و تفریح زیر د ر جهت ارتقاء هر چه بیشتر استاند ارد های زند گی
و فراغت می گرد ند .
این نواحی پیشنهاد می گرد د :
با توجه به نتایج به د ست آمد ه د ر نمونه مورد مطالعه  -افزایش د سترسی و زیرساخت های مرتبط
می توان گفت که شهر شد ن یک نقطه روستایی از  -ایجاد پارک ها و فضاهای گذران اوقات فراغت د ر
آنجایی که زمینه ایجاد امکانات را فراهم می سازد و محور جاد ه رود ک به عنوان فضای د ر د سترس
با توجه به اینکه از منظر روانشناختی تا حد بسیاری  -د ر نظر گرفتن کلینیک های تخصصی د رمانی و نیز
شهر شد ن یک نقطه روستایی زمینه تصاحب مفهوم مطب ها و د اروخانه ها
شهری شد ه(برای گریز از عبارت د هاتی) را برای  -ارتقاء کیفیت آموزشی د ر قالب افزایش امکانات
شهروند ان فراهم می سازد  ،د ر بهبود کیفیت زند گی  -ایجاد سازوکارهای ارتقاء کیفیت مسکن
موثر است .لوئیز ورث د ر سال  1938از شهرنشینی به
عنوان شیوه خاصی از زند گی یاد نمود  . 15د ر حالی که منابع و ماخذ
امروزه ارتقاء استاند ارد های کیفیت زند گی د ر نواحی  -1استاند اری استان قزوینwww.qazvin.gov.،
روستایی د ر کشورهای توسعه یافته ،نه تنها تمایلی ir/2010
د ر تغییر روستا به شهر نشان نمی د هد بلکه فرایند ی  -2حافظ نیا ،محمد رضا ( )1387مقد مه ای بر
که د ر سیکل مطالعات شهرنشینی از آن تحت عنوان روش تحقیق د ر علوم انسانی ،انتشارات سمت ،چاپ
شهرگریزی 16یاد می شود  17د ر این کشورها رخ چهارد هم ،تهران
نمود ه است .د ر واقع سرمایه گذاری ها برای ارتقاء  -3رهنمایی ،محمد تقی ( ،)1388د ولت و شهرنشینی
کیفیت زند گی د ر نواحی شهری به حد ی بود ه است د ر ایران(مبانی و اصول کلی نظریه توسعه شهر و
که تعریف لوئیز ورث برای تمایز شهر و روستا را بی شهرنشینی د ر ایران) ،جغرافیا و برنامه ریزی منطقه
اثر کرد ه است.
ای ،پیش شماره ،سال اول ،پاییز و زمستان .1388
به عنوان نتیجه گیری نهایی از یافته های این تحقیق  -4سازمان جغرافیایی ارتشwww.ngo-iran.ir/،
می توان گفت د ر واقع از آنجاییکه تخصیص بود جه Moarefi.htm2010
های عمرانی و رفاهی د ر کشور متناسب با معیار  -5شایان ،حمید (« )1383تنگناههای توسعه د ر
مد یریتی(شهر و یا روستا بود ن) و مبنای جمعیتی استان های مرزی کشور» ،مجله پژوهش های
است لذا می توان گفت شهر شد ن د ر واقع ابزاری جغرافیایی ،شماره  ،47د انشگاه تهران.71-81 ،
برای ارتقاء سطوح کیفیت زند گی قلمد اد می کرد د  -6 .شماعی ،علی ،عظیمی ،آزاد ه و فرجی مالئی،
که د ر کنار مزایای گفته شد ه برای ساکنین می تواند امین ( )1390بررسی اثرات شهر شد ن نقاط روستایی
15. Louis, Wirth(1938), Urbanism as a way of life, American Journal of Sociology, Vol: 44., pp:. 1-24.
16.Counterurbanisation

 .17عظیمی ،ناصر ( ،)1381پویش شهرنشینی و مبانی نظام شهری ،نشر نیکا ،تهران .ص 30
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بر کیفیت زند گی ساکنین ،مجله مطالعات مد یریت
شهری.
 -7علینقی ،امیرحسین ( )1378د اد ه هایی از عد م
تعاد ل د ر جامعه ایران ،استانهای مرزی ،فصلنامه
راهبرد ی ،شماره  5و  ،6پژوهشکد ه مطالعات راهبرد ی
وزرات آموزش عالی ،صص .156-127
 -8عند لیب ،علیرضا ( )1379آمایش مناطق مرزی با
تأکید بر مالحظات امنیتی ،د فاعی ،مطالعه مورد ی:
مناطق مرزی خوزستان،رساله د کتری شهرسازی،
د انشکد ه هنرهای زیبا ،تهران.
 -9غفاری ،غالمرضا و امید ی ،رضا ( )1387کیفیت
زند گی د ر برنامه های عمرانی و توسعه ایران ،فصلنامه
رفاه اجتماعی ،سال هشتم ،شماره  30و .31
 -10فرجی مالئی ،امین()1389الف ،تحلیلی بر
مفهوم کیفیت زند گی شهری ،د ومین همایش علمی
سراسری د انشجویی جغرافیا ،د انشکد ه جغرافیا،
د انشگاه تهران.
 -11فرجی مالئی ،امین()1389ب ،تحلیل شاخص
های کیفیت زند گی شهری و برنامه ریزی برای بهبود
آن ،مورد شهر بابلسر ،پایان نامه کارشناسی ارشد ر
شته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،د انشکد ه جغرافیا،
د انشگاه تهران.
 -12گروسی ،سعید ه و نقوی ،علی ( )1387سرمایه
اجتماعی و کیفیت زند گی د ر شهر کرمان ،فصلنامه
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