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 در شدهادغام روستاهای در زندگی کیفیت ذهنی و عینی هایشاخص بین رابطة ارزیابی

 (یزد شهر آبادعیش و خیرآباد هایمحله :موردی مطالعة) شهر

 
 سمدر تربیت دانشگاه ،شهری ریزیبرنامه و جغرافیا گروه استادیار -*رحمتی قائد صفر

 دیز دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا ارشد کارشناس -جمشیدی صدیقه

 

 05/08/1392: نهایی تأیید  25/02/1392: مقاله پذیرش

 

 چکیده
 یبرا یاریمع عبارتیبهو  یفرد از زندگ یترضا یزانم دادننشان یبرا یمفهوم ،زندگی کیفیت

 هایینهزم ،ابعاد این. است زندگی مختلف ابعاد از هاد و گروهافرا یرضایتناو  یترضا یینتع

امروزه در  ،دیگر سویاز  .شودمیو اوقات فراغت را شامل  یتبهداشت، امن ی،آموزش ای،تغذیه

مورد نظر  یوستهپ ،اساسی اصل یک عنوانبه یزندگ یفیتمباحث ک ،توسعه ریزیبرنامه یاتادب

 یفیتک یابیهدف ارز با حاضر پژوهش توصیف، این با. ستا توسعه مدیران و ریزانبرنامه

 ذهنی و عینی هایشاخص میانارتباط  یو بررس یزددر شهر  شدهادغام یدر روستاها یزندگ

 هاستپرسش این به پاسخگویی درصدد یزد، شهر در شدهادغام روستاهای در زندگی کیفیت

 آیا و است چگونه آبادیشو ع یرآبادخ ةحلنمونه در دو م ةاز نظر جامع ،زندگی کیفیت میزان که

روش  .مورد مطالعه رابطه وجود دارد ةمحل دو در زندگی کیفیت ذهنی و عینی هایشاخص بین

 و پرسشنامه از حاصل هایداده تحلیل و تجزیه منظوراست و به یلیتحل -یفیتوص پژوهش،

و  یتنیمان و Uآزمون  ،Tن )آزمو یو استنباط یفیاز دو روش آمار توص ،میدانی برداشت فرم

 یدو روستا ،پژوهش این آماری جامعةاستفاده شده است.  SPSS افزارنرم( در دویآزمون خ

 370 ،ینب ینکه در ا استنفر  11054 یت( با جمعآبادیشو ع یرآباد)خ یزد شهر در شدهادغام

 ةجامع دیدگاه سبراسا که دهدمی نشان نتایج. است شده گرفته درنظر نمونه عنواننفر به

 ی،اقتصاد ی،)اجتماع یزندگ یفیتک ،یابعاد مورد بررس ةدر هم یترضا یزانم ،کلی طورنمونه، به

از  ،هاگویه از تعدادی در تنها و است شده ارزیابی متوسط حد از تریین( پایو کالبد یطیمح

 ها،رساختیز یتمناسب منزل و وضع یالتوقت آزاد، تسه یزانم ی،اماکن عموم یتجمله امن

 نتایج براساس همچنین. است شده ارزیابی متوسط از باالتر حدودی تا ساکنان رضایت میزان

 در شدهادغام یدر روستاها یزندگ یفیتک ینیو ع یذهن هایشاخص ینب ،اسکویر کای آزمون

 وجود ندارد.  ایرابطه یزد شهر

 

  .آبادعیش محلة خیرآباد، محلة زندگی، کیفیت شهر، در شدهادغام روستاهای: اهواژهکلید 

                                                                                                                                                                          
 Email: safarrahmati@modares.ac.ir 09131264266مسئول:  یسندةنو *
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  مقدمه

 تبدیل زندگی غالب ةشیو به را شهرنشینی و داده افزایش شدتبه را شهرنشین جمعیت سهم ،شهرنشینی شتابان رشد

 شود،می محسوب اقتصادی و اجتماعی ةتوسع و رفاه هایشاخص ترینمهم از یکی ،شهرنشینی و شهر اگرچه. است کرده

 صورتبه آن پیامدهای و دهدمی کاهش را اقتصادی و اجتماعی امکانات از بسیاری از برخورداری ةسران ،آن بانشتا رشد

 جمله از ،شهری زندگی کیفیت ةمقول بنابراین، ؛شودمی نمایان شهری مختلف هایعرصه در ،زندگی کیفیت سطح کاهش

 به میالدی 1930 سال از تدریجبه شهری مسائل نمتخصصا شهری، رشد با همراه که بود پژوهشی محورهای نخستین

 -فضایی ساخت که است شده سبب اخیر هایدهه در شتابان رشد این (.123: 1389 امینی، و اکبریعلی) کردند توجه آن

 معرض در ،اندیافته استقرار شهری مراکز گونهاین اطراف در که روستایی هایسکونتگاه و بدیا گسترش شهرها کالبدی

 :شوند روهروب زیر ةدوسوی هایچالش با و گیرند قرار شهر کالبدی ترشگس

 قرار شهر کالبد و بافت در فرورفتن و استحاله خطر در اطراف روستاهای شهر، کالبدی پیشروی و گسترش دلیلبه .1

 .گیرند

 و فروپاشی معرض در روستا درونی کالبد بیرونی، نیروهای و اجتماعی -اقتصادی هایتحول از متأثر .2

 (.27: 1379 صرافی،) گیرد قرار کارکردی -ساختاری گسیختگی ازهم

 مثبت ةجنب به اگر .دارد شهر برای هم و شدهادغام روستای برای هم منفی و مثبت پیامدهای ،شهر در روستاها ادغام

 اجتماعی اقتصادی، ابعاد در مناسب هایزمینه و بسترها همراهبه شهر در روستا ادغام که داشت انتظار توانمی ،منگریب آن

 را ملی و ایمنطقه ةتوسع بسترهای ها،آن کارکرد و نقش افزایش و ادغامی هایسکونتگاه در توسعه بر عالوه ،کالبدی و

 و غلیش هایفرصت افزایش در شهر در روستا ادغام اقتصادی، بعد لحاظ از که دهدمی نشان هابررسی. آورد وجودبه نیز

 و شغل تعداد افزایش به و است بوده مؤثر بسیار خدماتی و تجاری اداری، هایشغل ایجاد ةزمین در ویژههب ،بیکاری کاهش

 گسترش ،دیگر سوی از(. 92: 1390 ،دیگران و فیروزنیا) است شده منجر هاسکونتگاه ادغام از قبل با مقایسه در شاغالن،

 کالبدی، هایزیان و هامحدودیت اطراف، روستاهای اراضی به شهر اندازیستد و پیرامون به شهر کالبد تدریجی

 تأثرم ،روستا معیشت ساختار و کیفیت ،سویک از .دکنمی تحمیل شهر به نیز را خود خاص محیطی و اجتماعی اقتصادی،

 و هویتبی کانونی به ،کشاورزی       غالبا  محتوایی با تولیدی مکانی از و دهدمی ماهیت تغییر تدریجبه ،شهر با همجواری از

 وجوه ،طرفی از .دکنمی پیروی شهر اقتصادی فرایندهای از روستا اقتصادی ساخت ،درنتیجه و شودمی تبدیل شهرانگل

 هایتحول و هاجریان از متأثر ،درونی واراندام پویایی و هاتحول از گرفتنفاصله با نیز روستاها فرهنگی -اجتماعی کیفیت

 با دگرسویی جز اینتیجه ،اثرگذاری شدت و سرعت دلیلبه که شودمی شهر از برآمده و بیرونی فرهنگی -یاجتماع

 بدون ،شهر در روستا ادغام با ،بنابراین ؛(221 -220: 1390 ،دیگران و نژادحاتمی) ندارد روستا اجتماعی ساخت

 .است شده مواجه زیادی هایمشکل با شهرنشین یتجمع این ، ...و فرهنگی اجتماعی، زیرساختی، نیازهای درنظرگرفتن

 .شودمی شهری مناطق در شهری نابرابری سبب و دهدمی کاهش شدتبه را شهری زندگی کیفیت هامشکل این

 کشورهای در شهری هایهمطالع هایحوزه ترینمهم از یکی ،شهری زندگی کیفیت به مربوط هایپژوهش ،بنابراین

 مدیریت در کارآمد ابزاری عنوانبه آن نقش و زندگی کیفیت هایهمطالع روزافزون اهمیت دلیلهب مهم این. است مختلف

 نواحی شناسایی به ،زندگی کیفیت هایهمطالع ،براینعالوه(. 78: 1388 ،دیگران و رضوانی) است شهری ریزیبرنامه و

 و زندگی کیفیت بر جمعیتی -اجتماعی عوامل یرتأث زندگی، در شهروندان هایاولویت مردم، نارضایتی علل دار،لهئمس

 (. 89: 1388 ران،دیگ و رضوانی) کندمی کمک زندگی کیفیت ةزمین در هاراهبرد و هاسیاست کارایی ارزیابی و پایش

از الحاق  یناش ،یافتند ظهور یزد در شهری جامع طرح اولین اجرای از بعد ویژهبهکه  -یشهر ةتوسع جدید الگوهای

 از تأثرمالگوها  ینا ،اسالمی انقالب از قبل تا. انداجرا شده ینزم یطرح کاربر یکو خارج از  اندگسترده طوربه ینزم
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و بعد  اندگرفته شکل هاآن با پیوندهم هایباغ و اراضی و ایحاشیه روستاهای کشاندندرونبه و شهری مرزهای گسترش

 شهر اکنونهم ،هرحالبه. اندیافتهبسط  ،الحاقی هایدر محدوده ینزم یو خصوص یدولت ةو عرض یبا واگذار ،از انقالب

شده  یزیکیف ةتوسع یدچار تنوع الگوها ،زمین هایواگذاری و عرضه و گذشته شهری هایطرح مصوب هایالحاق با یزد

وسعه به شهر ت ینا یکه ط ییدر روستاها یی(. از سو75: 1384 یی،خود را از دست داده است )سرا یو انسجام شهر

مناطق به  ینرا در ا یزندگ یفیتخود کاهش ک ،لهئمس این و استشهروندان توجه نشده  یدجد یازهایبه ن ،اندافزوده شده

 مشاهده قابل یهایلمشک ،یزندگ یفیتتمام ابعاد مختلف ک هاهمحل این در گفت توانمی کهطوریبه ؛دنبال داشته است

 در هازباله انباشت از ناشی هایآلودگی وجودفاضالب،  ةشبک نبود ،معابر نامناسب ةشبک توانمی هاآن ةجمل از که است

به  ،روستاها یندر ا یزندگ یفیتک یآن است تا با بررس یدر پ پژوهش ینا ،ینبنابرا ؛را نام برد مخروبه و بایر هایزمین

 ذهنی و عینی هایشاخص بین ارتباط همچنین و دبپرداز شهر در روستاها این دغاماز ا یناش هایمسائل و مشکل یابیارز

 .کند یبررس شدهادغام روستاهای این در را زندگی کیفیت

 

 پژوهش ةپیشین و ینظر مبانی

 شهری ریزیبرنامه در زندگی کیفیت

 نگیچگو یامعن به واژگانی نظر از Qol و آمده چگونگی مفهوم به Quality و چه و چیزی یامعن به التین در Qual ةواژ

 (. 20: 1385 زنگنه، کرد) است دیگران با متفاوت و یگانه و ویژه فرد، هر برای که است آن هایتفاوت ةگیرنددربر و زندگی

 :است ریز شرح به یزندگ تیفیک مفهوم یهانقش یچگونگ و اهداف به دنیرس یها روش اهداف،

 

 زندگی کیفیت فهومم هاینقش چگونگی و اهداف به رسیدن های روش اهداف،. 1 جدول

 زندگی کیفیت مفهوم هاینقش چگونگی زندگی کیفیت اهداف به رسیدن های روش اهداف

 مادی و روانی جسمانی، بهزیستی به رسیدن -

 زندگی از رضایت -

 خویشتن به مثبت نگرش توسعة -

 فرد زندگی در معنا افزایش -

 زندگی لذت افزایش -

 اجتماعی و محیطی شرایط بهبود -

 نیازها أمینت -

 نیازها درک -

 خوب چیزهای دربارة افراد احساس تشخیص -

 زندگی

 زندگی یک در فرد هایروش تشخیص -

 دسترس در هایفرصت از اطمینان -

 اجتماعی مشارکت و مقبولیت بهبود -

 ترکیبی مفهوم یک عنوانبه -

 محیط و شخص بین تعامل عنوانبه -

 ذهنی و ینیع معیارهای از ترکیبی عنوانبه -

 دوست آنچه و دارد فرد آنچه بین تفاوت -

 .باشد داشته دارد

 11: 1391 ران،دیگو  یاز فتاح نقل به ،103: 2003 ران،دیگ و براون: منبع

 

 ضعف مانند یهایمشکل وجود. است ریزانبرنامه و اندیشمندان ایهریزیبرنامه تمام هدف ،زندگی کیفیت امروزه

 مراکز کمبود مناسب، شغلی هایموقعیت و هافرصت نبود خصوصی، و عمومی ونقلحمل وسایل نبود درآمدی، منابع

 ناپایدار، مسکن و نامناسب ةتغذی اجتماعی، هاینابرابری از ناشی هایآسیب و هامشکل مناسب، مسکن نبود درمانی،

 (.33: 1390 ران،دیگ و قالیباف) است ساخته مواجه هاییچالش با را ما شهری هایمحله

 و است کرده تمرکز شهری ماهیت بر عمده طوربه زندگی کیفیت دربارة هاپژوهش ،اخیر هایسال در ،دلیلهمینبه

 سراسر در جمعیت تمایل ،شک بدون. است یافته رواج تجربی هایپژوهش میان در شهری زندگی کیفیت درمورد بحث

 است زندگی کیفیت بر پژوهش در مستقل جریان این تقویت اصلی دالیل از یکی شهرها، در تمرکزیافتن برای جهان

 (.35: 1990 مگونو،) است نهفته کمیاب و محدود منابع مؤثر تخصیص در ،توجهی چنین مهم دلیل (.65: 1388 لطفی،)
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. شودمی گرفته کاربه ریزیبرنامه یندافر از مرحله دو در حداقل ،شهری ریزیبرنامه در شهری زندگی کیفیت مفهوم

 ،درواقع. باشند داشته شهر وضعیت از اطمینانی قابل و صحیح اندازچشم خواهندمی ریزانبرنامه که است جایی اول ةمرحل

 مختلف ابعاد بررسی که کنند توجه ترمهم مسائل و هااولویت به ویژه، طوربه تا ندانآ پی در ریزانبرنامه ،مرحله این در

 باید هاپروژه و هابرنامه که است جایی دوم ةمرحل. است مرحله این در هاآن برای سبیمنا راهنمای ،شهری زندگی کیفیت

 ابعاد بر هاپروژه و هابرنامه این که یآثار بررسی نیز مرحله این در. شود تأیید هاآن کارایی و سودمندی تا ندشو ارزیابی

 ،هاییپروژه و هابرنامه ،درواقع. است گیرانتصمیم و ریزانبرنامه برای مناسب راهنمایی ند،ردا زندگی کیفیت مختلف

 که -را آن ابعاد یعضب ویژههب و شود منجر شهری زندگی کیفیت افزایش به ،درنهایت که دردا کارایی و سودمندی

 (.69 -68: 1388 لطفی،) دهد ارتقا -کنندمی توجه آن به بیشتر شهری ریزان برنامه

 

 زندگی کیفیت هایشاخص

 هر در شهروندان واقعی نیازهای و هاانتظار ها،اولویت سازیمدل منظوربه شهری زندگی کیفیت هایشاخص تدوین

 را هاشاخص از وسیعی طیف ،زندگی کیفیت نیز شهری ریزیبرنامه هب طومرب مباحث در. است ضروری ،مطالعه مقیاس

 ها،زیرساخت بهبود. کرد بندیطبقه محیطی و اقتصادی -اجتماعی نکال ابعاد در توانمی را هاشاخص این. گیرددربرمی

 عبارتبه .شوندمی محسوب شهری زندگی کیفیت از هاییشاخص ونقل،حمل و سبز فضای مسکن، آموزشی، وضعیت

 در ماا ،(35: 1390 ران،دیگ و قالیباف) گیردبرمیدر را شهر در هاانسان زندگی زوایای تمام ،زندگی کیفیت دیگر،

 این ،1 شکل در .است متفاوت حدودی تا یزندگ کیفیت ارزیابی در بررسی مورد هایشاخص ،شدهادغام روستاهای

 .است شده داده نشان هاشاخص

 

 شهر در شدهادغام روستاهای در زندگی کیفیت هایشاخص .1 شکل
 222: 1390 ،دیگران و نژادحاتمی: منبع

 

 

شاخص های کیفیت 
زندگی در روستاهای  

 ادغام شده در شهر

 محیط اکولوژیکی

اجتماعی و 
 فرهنگی

 اقتصادی

 فضایی و کالبدی

کیفیت تردد و 
حمل و نقل  

 عمومی

دسترسی به  
خدمات و تسهیالت  

 شهری
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 زندگی کیفیت ابعاد

 که دارد وجود نامتخصص بین در ادراکی توافقی ،دارد وجود زندگی کیفیت تعریف در که نظرهایی اختالف رغمعلی

 که است این ،است مسلم ادراک این در آنچه .دانندمی چندبعدی مفهومی و مثبت ابعاد شامل بیشتر را زندگی کیفیت

 ،دیگران و آلن) ندشومی انجام ذهنی های شاخص و عینی های شاخص سرفصل دو در ،زندگی کیفیت هایپژوهش تمامی

 دنیا متخصصان تمام که است آن بودنچندبعدی ،زندگی کیفیت بنیادی و اصلی هایویژگی از یکی ،بنابراین ؛(14: 2002

 فاختال زمینه این در هم باز کردند، فراوانی هایتالش ،ابعاد این شناسایی در محققان اینکه با .دارند توافق امر این بر

 و فتاحی) است هایشانتفاوت از بیشتر هاآن مشترک نقاط که گفت توانمی رفتههم روی اما دارد، وجود نظرهایی

 (.45: 1391 ران،دیگ

 

 دانش هایحوزه براساس زندگی کیفیت ةگانپنج ابعاد

 و محیطی شناختی،روان اجتماعی، فیزیکی، بعد پنج ،زندگی کیفیت که معتقدند حوزه این نظرانصاحب و محققان بیشتر

 انجام توانایی و انرژی قدرت، شامل ،انسان جسمانی ابعاد به مربوط هایپرسش فیزیکی، بعد در. دارد اقتصادی

 اجتماعی، بعد در. ندشومی سنجش و تفسیر درد، مانند بیماری عالئم همچنین و خودمراقبتی و روزمره های فعالیت

: 1390 ران،دیگ و پورطاهری) شودمی تبیین اجتماع و دیگران دوستان، خانواده، با افراد ارتباط کیفیت و بهتربودن احساس

 رضایت ،موارد یعضب در و گیردبرمیدر را امنیت و شادمانی رضایت، چون هاییشاخص ،زندگی کیفیت روانی بعد(. 16

 امنیت و خدمات به دسترسی مسکن، چون هاییسنجه ندةدربرگیر که محیطی ابعاد همچنین. شودمی نامیده نیز اجتماعی

 الدینی،سیف) است فراغت اوقات و ثروت اشتغال، به امید اجتماعی، هایفرصت به توجه ،دیگر هایجنبه. است محیطی

1381 :29.) 

 

 زندگی کیفیت ةدوگان کالن ابعاد

 طوربه اغلب رویکردها این(. 1200: 2008 لی،) ددار وجود عینی و ذهنی رویکرد دو ،شهری زندگی کیفیت هایهمطالع در

 ادراک ذهنی، ابعاد در زندگی کیفیت. روندمی کاربه شهری زندگی کیفیت سنجش برای هم با ترکیب در ندرتبه و مجزا

 فیتکی .شودمی گیریاندازه ،ذهنی هایشاخص از استفاده با و سازدمی منعکس را خود زندگی وضعیت از دافرا ارزیابی و

 -عینی هایشاخص از استفاده با ،کیفیت این (.298: 2008 داس،) دهدمی نمایش را زندگی بیرونی شرایط زندگی، عینی

 .شودمی گیریاندازه -هستند زندگی ملموس و مشاهده قابل هایواقعیت هب طومرب که

 ،زندگی کیفیت ذهنی و عینی ابعاد کردنیکپارچه طریق از که دارد وجود زندگی کیفیت محققان میان عمومی توافقی

 هر ،بنابراین ؛دشومی ایجاد زمانی و مکانی گوناگون هایمقیاس در آن از مفیدتری و ترکامل تصویر آوردندستهب امکان

 ،درواقع .(95: 1388 ،دیگران و رضوانی) باشد ذهنی و عینی هایجنبه ةدربرگیرند باید زندگی کیفیت از جامعی ارزیابی

 از بینشی که دهندمی را اجازه این ذهنی هایشاخص زیرا ؛شوند ترکیب هم با ذهنی و عینی هایشاخص که ستا بهتر

 از ابعادی سنجش برای نیز عینی هایشاخص و آید دستبه ،است بخشرضایت مردم برای هرآنچه و فرد رضایت

  (.11: 2003 ران،دیگ و کمپ) ندرسمی نظربه مناسب -است دشوار آن سنجش که -محیط

 ؛نیست مهم زیستن فقط زندگی، کیفیت به مربوط هایبحث در که گفت توانمی مباحث این از کلی بندیجمع در

 یا عادالنه برابری و مطلوبیت هماهنگی، توازن، ،آن در که زندگی بهتر شرایط بررسی از. است مهم آن کیفیت بلکه

 تعاریف دارد، وجود زیبایی و خالقیت نشاط، آرامش، آسایش، امنیت، سالمت، با همراه زندگی برای را الزم هایزمینه

 زندگی کیفیت که باورند این بر اندیشمندان تمامی. است مشخص آن چارچوب متعدد، تعاریف کنار در اما ،دارد گوناگونی
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 نگرش با تا است دهش تالش ،پژوهش این در .دکر بررسی توانیم محیطی و اقتصادی اجتماعی، فیزیکی، بعد چهار در را

 موجود جهانی ادبیات در که ایاندیشه ادبیات به توجه با ،درنهایت و دشو توجه بعد چهار این از ترکیبی به ،جغرافیایی

 عینی هایشاخص و هانگرش بر بیشتر ذهنی هایشاخص. دشو توجه ذهنی و عینی هایشاخص از ترکیبی به ،است

 .دارند تأکید هاواقعیت بر بیشتر

 

 پژوهش ةپیشین

 در زندگی کیفیت هایهمطالع و اندگرفته تئنش غربی جوامع از       عمدتا  ،زندگی کیفیت تجربی هایپژوهش و هاتئوری

 هر با گرفتهصورت هایپژوهش تمام در. نداکمیاب توجهی شایان طوربه ایران ،آن تبعبه و توسعه درحال کشورهای

 اطراف و شهر در زندگی کیفیت بهبود و زیستی مکان ساماندهی آن و شده توجه هدف یک به تنها ،گرایشی و تخصص

 دو در هاپژوهش این .است گرفته صورت گوناگونی هایهمطالع آن، اطراف و شهر محیط مختلف ابعاد در .است بوده آن

 :دشومی بررسی خارجی و داخلی بخش

 این. گفت سخن جغرافیا در اجتماعی عدالت و رفاه دگی،زن کیفیت دربارة که بود دانیجغرافی اولین اسمیت، دیوید -

 عینی ةمقایس و ذهنی اجتماعی هایشاخص از ،اجتماعی عدالت و رفاه و زندگی کیفیت بررسی برای دانجغرافی

 است کرده استفاده آمار و مشاهده از ،دوم مورد برای و پرسشنامه از اول مورد سنجش برای وی. کرد استفاده

 (.8: 1385 کتله، و جاجرمی از نقل به ،1381اسمیت،)

 زندگی کیفیت ذهنی و عینی هایشاخص بین ارتباط قوت نقاط» عنوان با پژوهشی در( 2006) دیگران و کریامک -

 تدوین مربوط ادبیات در شهری زندگی کیفیت سنجش چگونگی در را بدیع و تازه رویکردی «؟چیست شهری

 و عینی هایشاخص اتصال برای (GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم از دخو پژوهش در همچنین هاآن کردند؛

 کیفیت سنجش در نوین رویکردی تدوین ،هاآن پژوهش اصلی هدف .کردند استفاده شهری زندگی کیفیت ذهنی

 شرقی جنوب ةمنطق در شهری زندگی کیفیت سنجش مبنای بر هاآن پژوهش اصلی رویکرد .است شهری زندگی

 تمامی توانمی پژوهش این نتایج براساس. است بوده ذهنی و عینی هایشاخص تلفیق از استفاده با کوئیزلند

 این از و دکر متمرکز دارند، شهری زندگی کیفیت بر بیشتری تأثیر که هاییموضوع بر را شهرسازی هایاقدام

 میان عیفیض ةرابط که شد مشخص پژوهش این در .کرد کمک شهری زندگی کیفیت افزایش به ،طریق

 نتایج براساس را شهرسازی هایاقدام تواننمی دیگر طرف از .دارد وجود ذهنی هایشاخص و عینی های شاخص

 بین ارتباط باید بلکه ؛کرد بندیاولویت( ذهنی یا عینی) شاخص نوع یک از استفاده با تنها و شهری زندگی کیفیت

 . دشو تحلیل مداوم طوربه ،شهری زندگی کیفیت بر هاآن تأثیرگذاری و شاخص دسته دو این

 زندگی کیفیت برای ،پرتو شهر در شهری زندگی کیفیت بر نظارت منظوربه پژوهشی در( 2007) مارتینز و سانتوس -

 و اجتماعی کاالهای شرایط زیست، محیط شرایط جامعه،: اندکرده تعریف را زیر هایجنبه ،شهر این در شهری

 شهروندان برداشت براساس هاشاخص کیفی و کمی تحلیل و تجزیه روش دو از ،پژوهش این در .اقتصادی شرایط

 .است شده استفاده خود زندگی شرایط از

 پیچیده و چندبعدی ایلهئمس را زندگی کیفیت ،«محیط و زندگی کیفیت» عنوان با ایمقاله در( 2012) کلس -

 گیریاندازه برای هاشاخص ترینمناسب و زندگی کیفیت از سبیمنا تعریف به دستیابی که داشت عنوان و دانست

 به دستیابی برای پایدار راهی را محیطیزیست دیدگاه یک به دستیابی وی. دارد بستگی مطالعه هدف به ،آن

 زندگی کیفیت سطح باالبردن در را اقتصادی شرایط نقش نباید که داشت اظهار و دانست مناسب زندگی کیفیت

 لزوم ةزمین در هادولت و المللیبین هایسازمان هایتالش وجود با ،وی نظر از. گرفت نادیده هازمینه تمام در
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 .دارد وجود ،دهندمی انجام آنچه با کنندمی بیان هادولت آنچه بین فاحشی تفاوت هم هنوز ،زندگی کیفیت یارتقا

 در چه ،شدهریزیبرنامه مداخلة به گی،زند کیفیت اجزای ةهم که یافت دست نتیجه این به ،درنهایت وی

 .دارد نیاز یافتهتوسعه کشورهای چه و توسعه درحال کشورهای

 ارزیابی و سنجش به «شهری مراکز در زندگی کیفیت ارزیابی معیارهای» عنوان با ایمقاله در( 1386) کوکبی -

 ساده، ماتریسی ،مقاله این در او .است پرداخته آن در زندگی کیفیت سطح تعیین و آبادخرم مرکز در زندگی کیفیت

 این به و داد ارائه شهری مراکز در زندگی کیفیت سنجش برای متفاوت هایویژگی با مندنظام و پذیرانعطاف پویا،

 حجم پیاده، فضاهای عمومی، سبز و باز فضاهای مانند) ونقلحمل و اجتماعی معیارهای که یافت دست نتیجه

 کاربری، کیفیت ،هاساختمان کیفیت مثل) اقتصادی و کالبدی معیارهای با مقایسه در یشتریب اهمیت( ...و ترافیک

 ةرد در آبادخرم شهر مرکز که رسید نتیجه این به ،درنهایت و برخوردارند( ...و پایه نیازهای تأمین ةهزین بندی،دانه

 .دارد قرار پایین شهری زندگی کیفیت با شهری مراکز

 ،«پردیس جدید شهر شهروندان زندگی کیفیت وضعیت چگونگی» عنوان با ایمقاله در( 1388) ندیگرا و حریرچی -

 و شهری خدمات ارزیابی اجتماعی، ةسرمای مستقل متغیرهای با ارتباط در وابسته متغیر عنوانبه را زندگی کیفیت

 ،اجتماعی ةسرمای افزایش با که شد مشخص ،درنهایت .دندکر بررسی پردیس جدید شهر در ،محله از رضایتمندی

 و زندگی کیفیت افزایش بین مثبتی دارامعن ةرابط سویی از .کسرعب و شودمی افزوده زندگی کیفیت میزان بر

 .دارد وجود شهری خدمات و محله از رضایتمندی

 ،«یشهر ریزیبرنامه در آن سنجش و ابعاد تعریف،: شهری زندگی کیفیت» عنوان با پژوهشی در( 1388) لطفی -

 و تعریف ،شهری ریزیبرنامه بر تأکید با جهانی، سطح در زندگی کیفیت ةزمین در مطروحه ادبیات بررسی ضمن

 ریزیبرنامه در مفهوم این سنجش هایشیوه تحلیل به ،دنیا در نمونه چند ذکر با و کرد بررسی را مفهوم این ابعاد

 که یافت دست نتیجه این به پژوهش این در یو .پرداخت دیگر سوی از آن سنجش لزوم و سویک از شهری

 تصویری تواندنمی ذهنی و عینی هایشاخص ةدست دو از یکی از هاستفاد با تنها ،شهری زندگی کیفیت سنجش

 ،دسته دو این از هریک گرفتننادیده و کند ترسیم شهری ریزانبرنامه برای را واقعیت بر منطبق و روشن

 .وردآیم وجودبه هاریزیبرنامه در را یبزرگ های انحراف

 شهر در شدهادغام روستاهای در زندگی کیفیت تحلیل» عنوان با ایمقاله در( 1390) دیگران و نژادحاتمی -

 -فضایی ساخت هنوز که - اخیر سال سی طی میاندوآب شهر در شدهادغام روستاهای زندگی کیفیت ،«میاندوآب

 از محله پنج و قدیم بافت از محله پنج که -شهر انتخابی هایهمحل با -است تشخیص لقاب شهر از هاآن کالبدی

 شهری، خدمات به دسترسی محیطی، -کالبدی اجتماعی، اقتصادی، هایشاخص مبنای بر را -است جدید بافت

 ،اجتماعی یهاشاخص جزهب که رسیدند نتیجه این به ،درنهایت و دندکر تطبیقی ةمطالع ،بهداشت و محیط کیفیت

 در تنها و نددار پایینی بسیار کیفی سطح ،شهری هایهمحل با مقایسه در شدهادغام روستاهای ها،شاخص سایر در

 ةدهندنشان ،نتایج سویی از .برخوردارند کیفی باالتر سطح از ،شهری هایهمحل با مقایسه در ،عملکردی شاخص

 .است شدهادغام روستاهای و شهر اصلی هایهمحل بین زندگی کیفیت میان آشکار یاختالف

 سنجش برای جهانی و قبول قابل مفهومی چارچوب هنوز که گفت توانمی گرفتهصورت هایپژوهش به توجه با

 محقق هر و ندارد وجود زندگی کیفیت هایشاخص و هامعرف قلمروها، تعیین برای واحدی شناسیروش و زندگی کیفیت

 در هاییتفاوت ایجاد موجب امر این .پردازدمی زندگی کیفیت هایشاخص انتخاب به خود هایآگاهی و شناخت براساس

 ةجنب به تنها ،داخلی هایپژوهش در ویژههب ،پیشین هایهمطالع ربیشت در ،دیگر طرف از. است شده هاپژوهش نتایج

 این .انددهکر بررسی شهروندان دید از تنها را زندگی کیفیت هامطالعه این ،درواقع .است شده توجه زندگی کیفیت ذهنی
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 ،دیگر عبارتبه. شودمی هاپژوهش در واقعیت به دستیابی از جلوگیری موجب ،زندگی به افراد متفاوت دیدگاه دلیلبه امر

 تلقی نامطلوب یدیگر شخص نظر از شرایط همان کهصورتیدر ؛باشد مطلوب شخصی برای وضعیت یک است ممکن

 نتایج ،ذهنی ةجنب کنار در (است ترنزدیک واقعیت به که)زندگی کیفیت عینی ةجنب به توجه رسدمی نظر به ،بنابراین ؛شود

 کیفیت ةزمین در ایمطالعه ،یزد شهر در تاکنون اینکه به توجه با سویی از. دردا دنبال به را تریکاربردی و ترمطلوب

 و شود پرداخته امر این به است شده سعی پژوهش این در ،است نگرفته صورت شهر در شدهادغام روستاهای در زندگی

 .دشو ارزیابی زندگی کیفیت ذهنی و عینی هایشاخص بین ةرابط همچنین

 

 پژوهش روش

 در بسیاری روستاهای و هاآبادی ،بعد به 1340 هایسال از ویژههب ،اخیر ةده چند طی یزد شهر فیزیکی ةتوسع روند در

 و عالئم از بسیاری هنوز ،یزد شهر بافت در کهطوریبه ند؛اشده ادغام شهر در یاگونهبه و دانخورده پیوند یزد شهر

 جایگزین شهری اندازهایچشم و شهرسازی قوانین ،موارد از یعضب در تنها و دید توانمی را روستایی زندگی هایویژگی

 شهری ةمحل یک صورتبه ،شهر در شدهادغام یروستاها بیشتر که جاستاین جالب ةنکت. است شده روستایی هایویژگی

 روستای دو در زندگی کیفیت وضعیت ،پژوهش این در (.98: 1385 سرائی،) اندشناسایی قابل ،قبلی روستایی نام همان به

 ادغام یزد شهر در( 1377 -1374) شهرستان جامع طرح طی که -یزد شهر غربی جنوب در واقع ،خیرآباد و آبادعیش

 .است شده بررسی -اندشده

 

 
 یزد شهر در مطالعه مورد روستاهای موقعیت. 1 نقشة

 

 و است متوسط حد از ترپایین ،نمونه ةجامع نظر از زندگی کیفیت میزان .1) هاهفرضی آزمون برای ،پژوهش این در

 کل آماری جامعة (اردد وجود رابطه یزد شهر در شدهادغام روستاهای در زندگی کیفیت ذهنی و عینی هایشاخص بین .2

 فرمول به توجه با ،نمونه حجم .است شده گرفته درنظر (نفر 11،059 بر بالغ) خیرآباد و آبادعیش روستای دو جمعیت

 از استفاده با ابتدا ،پژوهش این در .است شده توزیع محله دو در مساوی طوربه که است آمده دستبه نفر 370 ،کوکران

 بعد دو ،الهمق این در که آمد دستهب زندگی کیفیت بر تأثیرگذار متغیرهای و هاشاخص ابعاد، لف،مخت هایهمقال و هاکتاب
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 و محیطی کالبدی، اجتماعی، شاخص چهار به ،ابعاد این از یکهر .دوشمی گرفته درنظر زندگی کیفیت ذهنی و عینی

( میدانی برداشت فرم) مشاهده و هانقشه ها،نامهآمار طریق از اطالعات و آمار ،عینی بعد در که اندشده تقسیم اقتصادی

 و انتخاب GIS افزارنرم در شاخص عنوانبه خیابان هشت ،محله هر در ابتدا که صورتاینبه ؛است شده آوریجمع

 .شد بررسی هاخیابان این از هریک در مطالعه، مورد عینی هایشاخص ،شدهتهیه برداشت فرم طریق از و ندشد گذاری شماره

 :اندشده تعریف عملیاتی صورتبه 2 لجدو در ،حاضر پژوهش در بررسی مورد عینی متغیرهای

 
 پژوهش عینی متغیرهای عملیاتی تعریف .2 جدول

 گویه شاخص

 اجتماعی

 محله فرهنگی امکانات

 تفریحی امکانات

 درمانی و بهداشتی امکانات

  پاسگاه به دسترسی

 ضروری مواقع در نشانیشآت به دسترسی

 اقتصادی

 مسکن مالکیت وضعیت

 درآمد میزان

 خودرو داشتن

 محیطی

 فاضالب دفع ةشبک وضعیت

 هاپارک در شرب آب وجود

 هاپارک در بهداشتی سرویس وجود

 محله پاکیزگی

 صوتی یآلودگ نبود

 کالبدی

 ساختمان در کاررفتههب مصالح کیفیت

 دسترسی لحاظ زا معبر وضعیت

 مسکونی واحد کیفیت

 گاننگارند: منبع                                          

 

 از. شد ارزیابی پرسشنامه از استفاده با ،زندگی کیفیت به مربوط هایشاخص از فرد رضایت میزان ،ذهنی بعد در اما

 50 پژوهش، این متغیرهای دنکرکمی برای ،باشد یگیراندازه قابل تا باشد کمی باید پژوهش یک متغیرهای آنجاکه

 خیلی) هاطیف از هریک به عدد دادن با و یمکرد طراحی لیکرت طیف صورتبه را( ذهنی یمتغیرها فقط) متغیرها درصد

. اشندب داشته گیریاندازه قابلیت تا یمدرآورد کمی حالت به را هاآن( 5: زیاد خیلی و 4: زیاد ،3: متوسط ،2: کم ،1: کم

 اقتصادی، اجتماعی،) شاخص چهار به ،ذهنی و عینی ابعاد از هریک در پژوهش متغیرهای ،کار سهولت برای همچنین

 .است درآمده عملیاتی صورتبه هاشاخص این از هریک ،3 جدول در. است شده تقسیم( کالبدی و محیطی
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 پژوهش ذهنی متغیرهای عملیاتی تعریف. 3 جدول

 کرونباخ آلفای ضریب متوسط دح گویه شاخص

 اجتماعی

 محله فرهنگی امکانات از رضایت

30 77/0 

 تفریحی امکانات از رضایت

 درمانی و بهداشتی امکانات از رضایت

 فراغت اوقات از رضایت

 عمومی اماکن امنیت از رضایت

 دیگران به کمک و گروهی کار ةروحی داشتن

  همسایگان حمایت از رضایت

 آرامش و امنیت احساس

 انتظامی نیروی موقعبه حضور و پاسگاه به دسترسی از رضایت

 ضروری مواقع در نشانیآتش پاسخگویی از رضایت

 اقتصادی

 شغل از رضایت

12 83/0 
 درآمد از رضایت

 اندازکردنپس توانایی

 شغلی ةآیند به امید

 محیطی

 محله پاکیزگی زا رضایت

 صوتی آلودگی نبود و آرامش و سکوت از رضایت 66/0 9

 عمومی سبز فضای و هاپارک در شرب آب و بهداشتی سرویس وجود از رضایت

 کالبدی

 (...و بهداشتی سرویس حمام،) منزل در مناسب تسهیالت وجود از رضایت

21 82/0 

 محیطی هایهمخاطر برابر در امنیت احساس

 مسکن از رضایت

 محله در ونقلحمل امکانات و خدمات از رضایت

 محله در فاضالب دفع ةشبک از رضایت

 محله در هازیرساخت وضعیت از رضایت

 محله در هاراه و ارتباطی ةشبک وضعیت از رضایت

 گاننگارند: منبع
 

 هایافته و بحث

 قرار سال 40 از باالتر سنی گروه در درصد 5/40 و سال 40 از ترپایین سنی گروه در درصد 5/59 ،یانپاسخگو میان از

 4/92درصد مجرد و  6/7 ،ینب یندر ا .اندبوده مرد نانآدرصد  6/54زن و  ،پاسخگویان درصد 4/45 همچنین. دارند

 دیپلم، درصد 4/35 ابتدایی، تحصیالت با درصد 30 سواد،بی درصد 8/3 تحصیالت، میزان نظر از. انددرصد متأهل بوده

 10 کارمند، ،پاسخگویان از درصد 3/20 اشتغال، وضعیت نظر از. بودند باالتر درصد 4/1 و لیسانس فوق درصد 5/29

 .داشتند اشتغال هافعالیت سایر در درصد 11 و بودند دارخانه درصد 30 و آزاد شغل دارای درصد 1/28 کارگر، درصد

، ابتدا با استفاده از یدر بعد ذهن آبادیشو ع یرآبادخ ةدر دو محل یزندگ یفیتمربوط به ک یاهیافتهبه  یابیدست یبرا

دو  یندر ا یکتفکبه یو کالبد یطیمح ی،اقتصاد ی،لحاظ ابعاد اجتماعبه یزندگ یفیتبه سنجش ک ،یانمونهتک Tآزمون 

 یفصورت طها که بهپاسخ ةیانو م اندشده یبم ترکبا ه یرهاابعاد، متغ یناز ا یکابتدا در هر .محله پرداخته شده است

را  یرز یجپرداخته شده که نتا یانهم ینها با اپاسخ یانگینم ةیسو سپس به مقا است است، محاسبه شده یکرتل یارزشپنج

 به دنبال داشته است:
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 اجتماعی بعد

 ةمقایس. شد 30 با برابر متوسط حد ةگوی ،عدادت این به توجه با که شد استفاده گویه ده از ،اجتماعی بعد ارزیابی برای

 حد از ترپایین ،آبادعیش و خیرآباد ةمحل دو در اجتماعی کیفیت سطح که دهدمی نشان( 82/26) آمدهدستبه میانگین

 دارد زمینه این در پاسخگویان معنادار توافق از نشان ،است 000/0 با برابر که معناداری سطح همچنین. است متوسط

 .(4 دولج)

 

 محله دو در زندگی کیفیت مختلف ابعاد سطح تعیین برای T آزمون نتایج .4 جدول

 T آزمون معناداری سطح میانگین گویه تعداد بعد
Test value 

 (متوسط)حد 

 30 -55/11 000/0 82/26 10 اجتماعی
 12 -39/19 000/0 83/8 4 اقتصادی
 9 -36/10 000/0 71/7 3 محیطی
 21 -85/3 000/0 05/20 7 کالبدی

 

 رضایت میزان که دهدمی نشان اجتماعی بعد در هاگویه تکتک برای T آزمون شود،می مالحظه طورکههمان

 این که است آن بیانگر نیز هاهمشاهد. دارد قرار پایین بسیار سطحی در ،تفریحی و فرهنگی امکانات از محله دو ناساکن

 و ورزشی زمین یا سالن گونههیچ کهطوریبه ؛دارند قرار پایین سطحی در تفریحی و فرهنگی امکانات لحاظ از ،محله دو

 و عمومی اماکن امنیت ،خود آزاد وقت از ساکنان رضایت میزان ،طرفی از اما نداشتند، فرهنگ ةخان و کتابخانه همچنین

 (.5 جدول) دارد قرار متوسط حد از باالتر سطحی در ،زندگی در آرامش و امنیت احساس میزان

 
 محله دو در اجتماعی کیفیت هب طومرب متغیرهای تأثیر درک برای T آزمون نتایج .5 جدول

 T آزمون معناداری سطح میانگین گویه
Test value 

 (متوسط)حد 

 3 -219/39 000/0 42/1 محله فرهنگی امکانات از رضایت

 3 -522/34 000/0 49/1 محله تفریحی امکانات از رضایت

 3 -918/6 000/0 64/2 محله درمانی بهداشتی امکانات زا رضایت

 3 505/2 013/0 12/3 خود آزاد وقت مدت از رضایت

 3 486/4 000/0 26/3 محله در عمومی اماکن امنیت از رضایت

 3 -170/5 000/0 70/2 گروهی کار انجام در افراد ةروحی میزان

 3 -363/0 717/0 98/2 نیاز موقع در همسایگان حمایت از رضایت

 3 054/8 000/0 43/3 زندگی در آرامش و امنیت احساس میزان

 3 -099/3 002/0 84/2 پلیس پاسگاه به دسترسی از رضایت

 3 -345/1 000/0 94/2 نشانیآتش موقعبه پاسخگویی از رضایت

 

 اقتصادی بعد

 83/8 پاسخگویان هاینظر میانگین. شد ادهاستف شهروندان رضایت میزان ارزیابی برای گویه چهار از ،اقتصادی بعد در

 سطح در زندگی اقتصادی وضعیت از شهروندان رضایت میزان که دهدمی نشان( 12) متوسط حد با مقایسه در که است
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 با خود اقتصادی وضعیت از یرضایتنا زمینة در پاسخگویان که دهدمی نشان معناداری سطح طرفی از دارد، قرار پایینی

 .(4 جدول) دارند معناداری توافق یکدیگر

 در اندازکردنپس در را خود توانایی ،ناساکن ربیشت اقتصادی بعد در که است آن بیانگر هاگویه تکتک برای T آزمون

 توافق بیانگر نیز( 000/0) معناداری سطح ،شودمی مالحظه طورکههمان .(63/1) کردند عنوان پایین بسیار سطحی

 متوسط حد از ترپایین ن،اساکن رضایت سطح نیز اقتصادی بعد هایگویه سایر در .است زمینه ینا در پاسخگویان معنادار

 (. 6 جدول) دارد قرار

 
 محله دو در اقتصادی کیفیت هب طومرب متغیرهای تأثیر درک برای T آزمون نتایج .6 جدول

 T آزمون معناداری سطح میانگین گویه
Test value 

 (متوسط)حد 

 3 -039/18 000/0 13/2 ماهیانه درآمد از رضایت میزان

 3 -796/6 000/0 62/2 شغل از رضایت میزان

 3 -582/31 000/0 63/1 اندازپس توانایی میزان

 3 -183/9 000/0 46/2 شغلی ةآیند به امید میزان

 

 محیطی بعد

 استفاده شد و حد یهاز سه گو ،آبادیشو ع یرآبادخ ةمحل دو در محیطی کیفیت از شهروندان رضایت میزان ارزیابی برای

. سطح دهدیرا نشان م از متوسط تریینپا یکه سطح است 71/7نمونه  ةجامع هاینظر میانگین. شد 9 با برابر متوسط

 .(4)جدول  دارد ینهزم یننمونه در ا ةجامع معنادار توافق از نشان است،شده  000/0که  یزن یمعنادار

 7 جدول در طورکههمان .دارد قرار متوسط از ترپایین سطحی در ابعاد ةهم در اکنانس رضایت میزان ،محیطی بعد در

 ،دیگر سوی از. است متوسط حد از ترپایین که است( 71/2) محله پاکیزگی از رضایت میزان میانگین شود،می مالحظه

 .است محله در وسازساخت و هااتومبیل عبورومرور از ناشی صوتی، هایآلودگی بیشتر
 

 محله دو در محیطی کیفیت هب طومرب متغیرهای تأثیر درک برای T آزمون نتایج .7 جدول

 T آزمون معناداری سطح میانگین گویه
Test value 

 (متوسط)حد 

 3 -244/5 000/0 71/2 محله پاکیزگی از رضایت میزان

 3 -776/1 077/0 89/2 محله آرامش و سکوت از رضایت

 3 -897/15 000/0 12/2 هاپارک در شرب آب و یبهداشت سرویس از رضایت

 

 کالبدی بعد

 میانگین ةمقایس با. است شده استفاده گویه هفت از ،آبادعیش و خیرآباد ةمحل دو در کالبدی کیفیت سطح سنجش برای

 سطح هآنجاک از و شده برآورد 21 که ارزیابی مورد هایگویه سطح متوسط و 05/20 معادل که نمونه ةجامع هاینظر

 رد را کالبدی کیفیت بودنمناسب فرض توانمی دهد،می نشان را 05/0 آلفا از ترکوچک عددی ،شدهمحاسبه معناداری

 .(4 جدول) است متوسط حد از کمتر ،کالبدی کیفیت سطح نمونه، ةجامع هاینظر براساس که پذیرفت و کرد

 و( 50/3) منزل در مناسب تسهیالت از رضایت یزانم ةگوی دو در تنها شود،می مالحظه 8 جدول در طورکههمان
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 حد از باالتر سطحی در ساکنان رضایت ،(25/3) آب و برق ةشبک مانند ،محله در هازیرساخت وضعیت از رضایت میزان

 .است شده ارزیابی( 3) متوسط

 
 محله دو در کالبدی کیفیت هب طومرب متغیرهای تأثیر درک برای T آزمون نتایج .8 جدول

 T آزمون معناداری سطح میانگین ویهگ
Test value 

 (متوسط)حد 

 3 259/9 000/0 50/3 منزل در مناسب تسهیالت از رضایت

 3 -488/5 000/0 69/2 طبیعی هایهمخاطر برابر در امنیت احساس

 3 -810/0 419/0 96/2 مسکن از رضایت

 3 -710/5 000/0 69/2 خصوصی و عمومی ونقلحمل امکانات و خدمات از رضایت

 3 -894/13 000/0 16/2 محله در فاضالب دفع شبکة وضعیت از رضایت

 3 635/4 000/0 25/3 محله در هازیرساخت وضعیت از رضایت

 3 -428/3 001/0 81/2 هاراه و ارتباطی شبکة وضعیت از رضایت

 

 هایاتوبوس کمبود به توجه با محله در خصوصی و عمومی ونقلحمل خدمات و امکانات از ناساکن رضایت میزان

 پایین سطحی در ،محله دو در آژانس و تاکسی نبود و اتوبوس ایستگاه به مناسب دسترسی نبود محله، در واحد شرکت

 رضایت میزان همچنین. دهدمی نشان را( 3) متوسط حد از ترپایین سطحی( 69/2) آن میانگین کهنحویبه ؛دارد قرار

 دفع برای چاه از استفاده و محله در فاضالب ةشبک و کشیلوله نبود به توجه با فاضالب دفع ةشبک وضعیت از ناساکن

 اخذ ،محله دو در مردم هایتشکای و هادغدغه از یکی ،اساسبرهمین .است متوسط حد از ترپایین سطحی در فاضالب،

 این در اقدامی تاکنون متأسفانه این، وجود با که بود مربوطه سازمان سوی از فاضالب ةشبک اندازیراه برای آنان از مبلغی

 با ،است 81/2 که نمونه ةجامع هاینظر میانگین ةمقایس نیز هاراه و ارتباطی ةشبک ةزمین در. است نگرفته صورت زمینه

 لجدو) دارد قرار متوسط حد از ترپایین سطحی در ناساکن رضایت میزان که دهدمی نشان( 3) شده محاسبه متوسط حد

 طراحی و معابر ربیشت کم عرض ،هاکوچه و هاخیابان سطح نامناسب پوشش به توانمی امر این دالیل جمله از(. 8

 . کرد اشاره برامع مناسبنا

 همحدود اراضی کاربری نوع ابتدا. استشده ارائه نقشه صورتبه GIS افزارنرم در هاگویه از تعدادی ،عینی بعد در

 انباشته انبارها و کارگاهی و صنعتی واحدهای ه،محدود جنوب در ،شودمی مشاهده 2 ةنقش در طورکههمان .شد بررسی

 و هایباغ ه،محدود مرکز در همچنین .است کرده ایجاد محله دو مردم برای را محیطیزیست هایآلودگی که است شده

 شده هازباله و ساختمانی هاینخاله تانباش برای محلی که است داده اختصاص خودبه را وسیعی بخش ،بایر هایزمین

 شود،می دیده 3 ةنقش در طورکههمان. است مشاهده قابل نقشه در خوبیبه نیز تفریحی و فرهنگی امکانات کمبود. است

 است کاهگل ،آن از پس و آجر -است کارگاهی و صنعتی و مسکونی واحدهای اغلب، که -محله دو بناهای ربیشت مصالح

 واحدهای از نیمی از بیش گفت توانمی 4 ةنقش براساس. است یافته تجمع خیرآباد محلة غربی نوبج در بیشتر که

 دو این ادغام از پس که وسازهاییساخت به توجه با آن، از پس و دارد قدمت سال 21 از بیش ه،محدود این مسکونی

 مسکونی واحدهای بیشتر ،کیفیت لحاظ زا. است مشهود ساخت سال 10 از کمتر با واحدهای گرفته، صورت شهر در محله

 است مشاهده قابل نیز هامخروبه و تخریبی واحدهای باالی تعداد همچنین. است نگهداری قابل ،محدوده صنعتی و

 (.5 نقشة)
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  مطالعه مورد هایهمحل اراضی کاربری .2 نقشة

 نگارندگان: منبع

 

 
  همطالع مورد هایهمحل هایساختمان کیفیت .3 نقشة

 گاننگارند :منبع
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  مطالعه مورد هایهمحل هایساختمان قدمت. 4 نقشة

 نگارندگان: منبع

 

 
  مطالعه مورد محالت ساختمانی مصالح. 5 نقشة

 گاننگارند: منبع

 

 هایگویه ابتدا ،منظور این برای شد، استفاده دوخی آزمون از ،ذهنی و عینی هایشاخص میان ةرابط بررسی برای

 و مناسب طیف دو صورتبه هاآن ةهم و شدند کدری ،بود شده طراحی طیفی دو و سه طیف دو در که نیعی بخش

 طیفی پنج صورت به که نیز ذهنی بخش هایگویه ذهنی، ابعاد با هاآن ارتباط بررسی برای سپس .نددرآمد نامناسب

 ةرابط ،دوخی آزمون طریق از ،درنهایت. ندددرآم نامناسب و مناسب طیف دو صورتبه و ندشد کدری ،بود شده طراحی

 648/0 دوخی مقدار ،دشومی مالحظه طورکههمان. است شده داده نشان 9 جدول در آن نتایج که شد بررسی دواین نایم

 زا تربزرگ معناداری، سطح زیرا دهد؛می نشان را متغیر دو این بین ارتباط نبودنمعنادار که است 421/0 معناداری سطح و

 از است، 1 ،آزادی ةدرج اینکه به توجه با و دهدنمی نشان را رابطه شدت ،دوخی مقدار آنجاکه از. است شده برآورد 05/0

 نشان را متغیر دو بین رابطه نبود ،فی ضریب شدنمنفی ،شودمی مالحظه طورکههمان .است شده استفاده فی ضریب

 .دهدمی
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 زندگی کیفیت عینی و ذهنی ابعاد بین ةرابط ینتبی برای دوخی آزمون نتایج .9 جدول

 وضعیت                          

 شاخص

 جمع نامناسب مناسب

 369 185 184 عینی

 369 127 242 ذهنی

X2= 648/0    Phi= - 042/0  S= 421/0    df= 1 

 

 گیرینتیجه

 یشو افزا ینیو خدمات شهرنش التیشهروندان به تسه ةعادالن یبه دنبال دسترس ،یشهر یدر نواح یزندگ یفیتک

 شدهادغام روستاهای در زندگی کیفیت سنجش هدف با حاضر پژوهش ،نگرش این بااست.  یشهر یآنان از زندگ یترضا

 و محیطی اقتصادی، اجتماعی، بعد چهار قالب در گویه 24 آن، در که است گرفته صورت نمونه ةجامع دید از ،شهر در

 :دکر استنباط توانمی نتایج از .شد دهآزمو و طراحی ،کالبدی

 ،محله دو در زندگی کیفیت ابعاد تمام از رضایت میزان که گفت توانمی محله دو اینمونهتک T آزمون به توجه با

 بسیار فرهنگی و تفریحی امکانات از رضایت میزان اجتماعی، بعد در که است آن بیانگر نتایج. است متوسط حد از ترپایین

 گذران یبرا ورزشی سالن یا سبز فضای یک حتی توجه، شایان جمعیت وجود با ،محله دو این در کهطوریبه .است اندک

 دسترسی که دارد وجود خیرآباد ةمحل در درمانگاه یک تنها ،درمانی -بهداشتی امکانات لحاظ از .ندارد وجود فراغت اوقات

 آرامش و امنیت احساس عمومی، اماکن در امنیت ةزمین در هاتن .است مشکل آبادعیش ةمحل ساکنان بیشتر برای آن به

 هایگویه تمام در اقتصادی، بعد در .دارد قرار متوسط حد از باالتر سطحی در ساکنان رضایت آزاد، وقت مدت و محله در

 توانایی زا رضایت بررسی، مورد هایگویه بین در و است طمتوس حد از ترپایین ،ساکنان رضایت میزان بررسی، مورد

 ،محله دو این ناساکن کم، درآمد و زندگی باالی هایهزینه به توجه با زیرا ؛دارد قرار سطح ترینپایین در اندازکردن پس

 سطحی در ناساکن رضایت میزان بررسی، مورد هایگویه تمام در نیز محیطی بعد در .ندارند را اندازکردنپس توانایی

 ایجاد و معابر آلودگی سبب هاآلودگی ساخت، درحال هایساختمان زیاد تعداد به توجه با .دارد قرار توسطم حد از ترپایین

 هاساختمان این محله، دو هایمخروبه و بایر اراضی به توجه با همچنین .است شده سواره و پیاده عبورومرور در مشکل

 در ،محله دو در کالبدی وضعیت از رضایت میزان .است شده یشهر هایزباله و ساختمانی هاینخاله انباشت برای مکانی

 وضعیت از رضایت و منزل مناسب تسهیالت از رضایت ،بین این در اما دارد، قرار متوسط حد از ترپایین سطحی

 ةشبک اندازیراه ،ناساکن اصلی هایدغدغه از .است متوسط از باالتر حدودی تا( گاز و برق آب، ةشبک) هازیرساخت

 ایجاد ساکنان برای یهایمشکل ،شودمی دفع چاه طریق از اکنون ،محله دو فاضالب اینکه به توجه با که است فاضالب

 .است شده

 توجه با ،بنابراین ؛ندارد وجود ایرابطه ،زندگی کیفیت ذهنی و عینی هایشاخص بین که دهدمی نشان دوخی آزمون

 برای که گفت توانمی ،است شده بررسی ذهنی هایشاخص تنها گرفته، انجام نتاکنو که هاییهمطالع ربیشت در اینکه به

 هایشاخص اگرچه زیرا شود؛ گرفته کاربه ذهنی و عینی هایشاخص نوع دو هر باید ،زندگی کیفیت ترمناسب ارزیابی

 طوربه هاآن سنجش و است تمتفاو یکدیگر با افراد هایانتظار و هاتوقع اینکه به توجه با ،ندامهم خود نوع در ذهنی

 را مختلف هایمکان و جوامع و افراد زندگی تفاوت ذهنی، هایشاخص اینکه دلیلبه همچنین و نیست پذیرامکان دقیق

 نواحی ةمقایس امکان ،هاآن از استفاده با چراکه شود؛می توصیه عینی هایشاخص از استفاده دهد،نمی نشان وضوحبه

 . دارد وجود آینده برای یریزبرنامه و مختلف
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