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مقدمه
امروزه ،ارتباط اقتصادی ،اجتماعی ،و سیاسی کشورها و شهرها با یکدیگر در سطوح مختلف از جمله در سطح جهانی
بسیار درهمتنیده و گسترده شده است که از این فرایند با نام «جهانیشدن» یاد میشود .بیشتر پژوهشگران جهانیشدن را
فرایندی میدانند که در نتیجة آن روابط متنوع در سراسر جهان درهم تنیده شده و رویدادهای محلی تحتتأثیر
رویدادهایی شکل میگیرند که فرسنگها دور از آنها قرار دارند (تانزی .)529 :2004 ،درواقع ،این فرایند دیالکتیکی
است .بدین معنا که رخدادهای محلی ممکن است در جهت معکوس همان روابط دوردستی حرکت کنند که به آنها
شکل میبخشند (گیدنز .)77 :1384 ،میتوان جهانیشدن را به معنی درهم فشردهشدن جهان و آگاهی از جهان بهعنوان
یک کل دانست .البته ،اعتقاد بر این است که فرایند جهانیشدن قرنهاست ادامه دارد؛ اما صرفاً در دهههای اخیر است
که همپیوندیهای جهانی و آگاهی از جهان بهعنوان یک کل شتاب روزافزونی یافته است (رابرتسون .)35 :1385 ،در
یکی از تعریفهای جامع ،جهانیشدن نتیجهای از تکمیل سه فرایند جهانیشدن اقتصادی ،جهانیشدن سیاسی ،و
جهانیشدن اجتماعی معرفی میشود (کوهن و نای .)4 :2000 ،یکی از مسائل بسیار مهمی که در بحثهای جهانیشدن
وجود دارد آثار آن بر کیفیت زندگی 1است .برخی کشورهای جهان ،بهویژه ایاالت متحدة امریکا ،توسعة جهانیشدن را
موجب افزایش کیفیت زندگی ساکنان و آن را برای زندگی امروزه ضروری میدانند .درحالیکه سایر کشورها به این
موضوع با دیدة تردید مینگرند (منتیل .)70 :2012 ،بهطورکلی ،کیفیت زندگی را میتوان در توجه به سالمت جسمانی و
روانی ،ارتباطات اجتماعی ،و کیفیت محیطی شهروندان تعریف کرد (سازمان جهانی بهداشت .)2010 ،پس از دهة ،1980
حمایت کشورهای شمال از لزوم جهانیشدن بدون قیدوشرط کشورها و تأکید بر تأثیر مثبت و قاطع آن بر کیفیت زندگی
را میتوان در سرازیرشدن نامتناسب مزایا و زیانهای این فرایند بین کـشورهای شمال و جنوب توجیه کرد (گلمحمدی،
 .)66 :1381در الگوی سلسلهمراتب جهانی ،مردم کشورهای شـمال بـیش از کـشورهای جنوب از مازاد مـحصوالت
بهرهمند مـیشوند؛ درنتیجه ،تأثیر جهانیشدن بر کیفیت زندگی ساکنان متفاوت و گاه معکوس است (والتراسکریچن،
 .)72 :1999بنابراین ،جهانیشدن میتواند فرایندی از نابرابریها با توزیع نابرابر سودها و زیانها باشد (گرت و میچل،
 .)177 :2001البته ،سازمان تجارت جهانی تأکید کرده است که فرایند جهانیشدن در حوزههای مختلف از جمله حوزة
اقتصادی و افزایش اشتغال در کشورها آثار مثبتی از خود برجای گذارده است (بانک جهانی .)2006 ،از سوی دیگر ،در
فرایند جهانیشدن ،آسیبپذیری کشورها و شهرها نسبت به تحوالت و تصمیمهای مختلف جهانی و منطقهای افزایش
مییابد (الندمن .)230 :2000 ،امروزه ،بهطور قطع ،آثار فرایند جهانیشدن بر سیاستهای جهانی و بر سه سطح محلی،
ملی ،و بینالمللی قابل رؤیت است؛ مباحث جهانیشدن بهطور گسترده شامل شاخههای اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی،
کیفیت زندگی ،و  ...است (سینگ113 :2004 ،؛ مارگینسن .)23 :1999 ،از جمله زیانهای جهانیشدن آسیبپذیری
کیفیت زندگی کشورها و شهرها به مسئلة تحریمهای مختلف منطقهای و جهانی است .در چنین نظام درهمتنیدة جهانی
با ارتباطهای گسترده در حوزههای مختلف میتوان تحریم را بخشی از برنامة دولتها برای اعمال نفوذ بر سایر بازیگران
نظام بینالملل و تأثیر بر زندگی آنها بسیار مؤثر دانست (نوسال .)305 :1989 ،تحریم 2فعالیتی است که بهوسیلة یک یا
چند بازیگر بینالملل علیه یک یا چند کشور دیگر و با هدف مجازات این کشورها از طریق محرومساختن آنها از
انجامدادن برخی مبادلهها یا وادارساختن آنها به پذیرش هنجارهایی معین و مهم (از دید مجریان تحریم) اعمال میشود.
یا آن را میتوان انصراف یا تهدید به انصراف تعمدی از جانب یک دولت از برقراری روابط در حوزههای مختلف دانست
1. Quality of Life
2. Sanction
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(آتیو .)5 :2013 ،بهسبب گسترش ارتباط میان سکونتگاهها و نیز رشد جهانیشدن ،الگوی تحریم بعد از دهة  1990دچار
تغییر شد؛ بهطوریکه تحریمهاـ بهعنوان سیاست برتر و با هزینة کمترـ بهعنوان یکی از گزینههای جایگزین برای
اقدامهای نظامی مطرح شد(کارتریت و لوپز.)737 :1995 ،
در این زمینه تا به امروز تحقیقهایی نیز انجام پذیرفته؛ از جمله مطالعههای بسیاری در زمینة آثار جهانیشدن در ابعاد
مختلف انجام یافته است ،مثالً تأثیر بر روستاها ،شهرها ،و کالنشهرها (باردهان2006 ،؛ هیکس و زورن2005 ،؛ جان،
2006؛ جمالی و همکاران .)1390 ،بر عدالت اجتماعی ،کیفیت زندگی ،سبک زندگی افراد )منتیل2012 ،؛ اکسل و
همکاران2006 ،؛ لطیفی و دادوند1389 ،؛ سبحانی قیداری و همکاران ،)1394 ،و همچنین آثار این فرایند بر بازار کار،
اشتغال ،نرخ بیکاری ،و به طور کلی اقتصاد جوامع در سطح خرد و کالن (اوربتا2002 ،؛ گرت و میچل2001 ،؛ میرزایی و
آقاجانی .)1388 ،در زمینة تحریمهای اقتصادی نیز مطالعههای وسیعی صورت پذیرفته که اغلب پژوهشگران به چرایی و
چگونگی تحریمها ،انواع تحریمها ،و همچنین آثار آن در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی پرداختهاند
(صادقیجقه1395 ،؛ نیکنامی1395 ،؛ روحانی و همکاران1393 ،؛ رستمی .)1386 ،در زمینة کیفیت زندگی شهرهای
کشور نیز تحقیقهایی صورت پذیرفته است (زیاری و رفیعی1394 ،؛ زنگنه و همکاران1393 ،؛ حاتمینژاد و همکاران،
.)1395
کشور ایران در طول دهههای گذشته و با پیروزی انقالب اسالمی به علل مختلف مورد تحریمهای مختلف
کشورهای غربی قرار داشته است .برنامة هستهای ایران نیز یکی از عللی است که کشورهای غربی و در رأس آن امریکا
با استناد به این فعالیتها طی سالیان اخیر و بهطور مشخص از سال  1393این کشور را تحت سنگینترین تحریمهای
اقتصادی ،اجتماعی ،و سیاسی تاریخ بشر قرار دادهاند؛ این تحریمها همة اقشار جامعة ایران را هدف قرار داده است.
بنابراین ،در این پژوهش سعی شده ،با استفاده از نظریههای موجود ،یکی از آثار جهانیشدنـ یعنی تحریمهای هستهایـ
و تأثیر آن در کیفیت زندگی گروههای مختلف شهری کنکاش شود .با توجه به اینکه کشور ایران به دلیل سیاستهای
مستقل خود همواره در معرض آسیب «تحریم» قرار دارد ،هدف عمده و اصلی این تحقیق مطالعة چگونگی و شدت
تأثیرگذاری ابزار تحریم در کیفیت زندگی شهروندان در راستای آگاهکردن مدیران و سیاستگذاران شهری با شرایط
بحرانی تحریم برای اعمال برنامهریزیها و سیاستگذاریهای منطقیتر و کاربردیتر است .هدف راهبردی این مطالعه
نیز تبیین ضرورت توجه به متغیر تحریم در شهرهای کشور بهعنوان یک پیشران مؤثر بر توسعة آتی شهرها ولو بهعنوان
یک پیشران شگفتانه (شگفتیسازهای استراتژیک) در قالب متغیرهای فراسیستمی بوده است .همچنین ،این تحقیق ،با
هدف شناسایی علل نارضایتی مردم ،اولویتهای شهروندان در زندگی ،و چگونگی تأثیر فاکتورهای سیاسی ،اجتماعی ،و
اقتصادی بر کیفیت زندگی شهروندان شهر آمل ،در شرایط بحرانی تحریم انجام پذیرفته است .در راستای دستیابی به این
اهداف ،این تحقیق بر مطالعة کیفیت زندگی شهری در شهر آمل در دورة تأثیرگذاری تحریمها (در زمان آغاز اجرای
توافق موسوم به «برجام» در زمینة مسائل هستهای) و مقایسة آن با متوسط کیفی این شاخص در سطح شهر آمل پیش
از اثرگذاری تحریمها ( )1393بهمنظور بررسی چگونگی اثرگذاری سیاستهای بینالمللی بر شهرهای میانی بنا شده
است .در راستای دستیابی به این اهداف ،تحقیق حاضر بر پایة دو فرضیة اصلی بنا شده است:
 .1بهنظر میرسد بین میانگین کیفیت زندگی پیش از اثرگذاری تحریمها در شهر آمل با میانگین آن در زمان
اثرگذاری تحریمها تفاوت معنیداری وجود دارد.
 .2بهنظرمیرسد میان مؤلفههای سهگانة کیفیت زندگی شهر آمل ،در دو وضعیت مورد مطالعه ،تفاوت معنیداری
وجود دارد.
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مبانی نظری 
جهانیشدن 

1

واژة جهانیشدن از چهارصد سال پیش و با معنای امروزی آن از دهة  1960در متون علمی و ادبی بهکار رفته است
(تنزی .)530 :2004 ،از سال  ،1961تعاریفی برای گلوبالیسم در فرهنگ لغات و همچنین در سال  1962واژة
«جهانیشدن» در مجلة اسپکتیتور( 2اولین مجلة کثیراالنتشار) بهکار برده شده و مفهومی پیچیده معرفی شده است
(تنزی ،531 :2004 ،رودریک29 :1997 ،؛ اسکولز و اورسپرونگ .)300 :1999 ،مفهوم و ایدة جهانیشدن در دهة 1980
در فرهنگ آکسفورد در لیست واژههای جدید ثبت شد .اما از اواسط دهة یادشده ،کاربرد و اعتبار علمی «جهانیشدن»
گسترش یافت و محققان ضمن ارائة تعاریف مختلف برای جهانیشدن (بهعنوان یک پدیده ،گفتمان ،و فرایند) ،آثار
گوناگون آن را در زمینههای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،و فرهنگی بررسی کردند (هایز و همکاران478 :2005 ،؛
باردهان .)1398 :2006 ،در تعریف جهانیشدن ،صندوق بینالمللی پول آن را «رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در
سراسر جهان از طریق افزایش تنوع و حجم مبادالت کاال و خدمات و جریان سرمایه و همچنین پخش وسیعتر تکنولوژی
در ورای مرزها» میداند (بهکیش .)25 :1380 ،گلدین آن را «تعامل فرامرزی ساده» تعریف میکند (گالدین و رینرت،
)34 :2007؛ باردهان از آن بهعنوان فرایندی یاد مینماید که میتواند به همة چیزها و همة انسانها منتهی شود
(باردهان)1397 :2006 ،؛ نوریس جهانیشدن را یکیشدن اقتصاد ،فرهنگ ،حکمرانی ،و فناوریهای ملی میداند که
نتیجة نهایی آن روابط پیچیدهتر و درهمتنیده است (نوریس)155 :2000 ،؛ و کالرک جهانیشدن را به فرایند ایجاد شبکة
ارتباطی فراقارهای که واسطة انتقال جریانهای متنوعی از افراد ،دانش ،سرمایه ،و ایدههاست تعبیر مینماید (کالرک،
.)86 :2000

تحریم 

درواقع ،تحریم مجموعة اقدامهایی است که قدرتهای دنیا از آن در جهت وادارکردن یک کشور به انجام یا عدم انجام
عملی استفاده میکنند (هافبایر و همکاران .)11 :2007 ،یک فرهنگ لغت انگلیسی در تعریف تحریمها بیان کرده است:
تحریمها جریمه یا مجازاتهایی هستند که عواقب رفتار غیرقانونی تلقی میشوند .تحریمها در روابط بینالملل شامل
تالشهای برخی کشورهای جهان برای اجبار دولتها جهت انطباق با اهدافی مشخص میباشند؛ البته ،زمانی که
راهکارهای سیاسی و حقوقی حلاختالف با شکست مواجه شده باشند .بهطورکلی ،تحریم در زمرة سازوکارهای نسل
ششم جنگهای راهبردی قرار دارد و به موازات ابزارهای دیگری از جمله کسب اطالعات ،کنترل اطالعات ،و اطالعات
راهبردی به کاهش توان تحرک بازیگران رقیب منجر میشود (مصلینژاد.)7 :1394 ،
امروزه ،رایجترین نوع تحریمها در عرصة روابط بینالملل تحریم اقتصادی است .هافبایر و همکاران ( ،)1990که در
زمینة تحریمها صاحبنظرند ،تحریمهای اقتصادی را اینگونه تعریف میکنند« :انصراف یا تهدید به انصراف تعمدی از
ناحیة یک دولت از تجارت رایج یا روابط مادی» (آتیو .)5 :2015 ،بالدوین ( )1985تعریف وسیعتری از تحریمهای
اقتصادی ارائه میدهد .وی تحریمهای اقتصادی را در کنار ابزار غیراقتصادی همچون دیپلماسی و تبلیغات بخشی از امور
کشورداری و سیاستمداری میداند .در تعریف جدیدتری که مارنیف ( )2005آن را ارائه میدهد استراتژی «برپاکردن
جنگ اقتصادی» در جریان خصومتهای جاری عصر نوین اهدافی بسیار گستردهتر از مفهوم سنتی مییابد .مخصوصاً بعد

1. Global
2. Spectator
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بررسیآثارتحریم

از دهة  ،1990الگوی تحریم دچار تغییر میشو؛ بهگونهایکه از تحریم اقتصادی با نام سیاست برتر و جایگزینی برای
ابزار نظامی یاد میشود (کارتریت و لوپز.)739 :1995 ،
آنطورکه جورج لوپز و دیوید کارترایت میگویند ،تحریمهای اقتصادی جزئی از مهارتهای دیپلماتیک در طول
قرنها بوده است .بهطورکلی ،امروزه تحریم بهعنوان یک راهبرد برای آغاز فشارهای اقتصادی در جریان خصومتها و با
اهدافی متفاوت فرض میشود (هافبایر و همکاران( )15 :1990 ،جدول .)1
توسعةادبیاتمرتبطباتحریمهادرحوزۀجهانی 

جدول.1
نویسنده/نویسندگان 

سال 

تیسبلیس

1990

عنوان 
تجزیه و تحلیلی از «نظریة بازی» در
زمینة تحریمها

مهمتریننتایج 

به نقش پُررنگ مذهب و ایدئولوژی در بررسی تحریمهای اقتصادی
اشاره دارد .مدل آنها بیان میکند که تحریمها موجب افزایش و
ماندگاری ایدئولوژی مذهبی در کشور هدف میشود.
نتیجه میگیرد که تحریمها پس از گذشت مدت زمانی از

هافبایر

1997و
2007

تشریح و بازنگری در اقتصاد تحریم

اجراییشدن کارایی خود را تا حدودی از دست میدهند و نیز
تحریمهای مالی و بانکی بهخوبی میتوانند اثر خود را در شکل
تحریمهای تجاری نمایان کنند.
با استفاده از نظریة بازی ،اقدام به مدلسازی «تحریمهای

نقوی و پیناتارو

2013

توکلنیا ،زاهدمهر

2010

سوری و همکاران

2013

حکومتهای دینی -مذهبی و تابآوری
در برابر تحریم اقتصادی

اقتصادی» شده است .این نتیجه بهدست میآید که هرگونه تالش
برای افزایش شدت تحریمها در جهت مخالف عمل مینماید .بدین
معنی که این تالشها احتمال بهاجرادرآوردن تحریمها را توسط
کشور فرستنده کاهش میدهد.

تحلیل اثر جهانیشدن در شاخص کیفیت

با استفاده از روش رگرسیون مبتنی بر دادههای تابلویی ،در حوزة

زندگی ) )QOLبر اساس تخمین پنل

کشورهای درحالتوسعه نتیجه میگیرد که جهانیشدن بر شاخص

دیتا ،برای کشورهای صادرکنندة نفت

توسعة انسانی ( )HDRاثری مثبت و معنیدار دارد.
با استفاده از الگوی مایکل برچر و بررسی چرایی و چگونگی

تأثیر تحریمهای بینالمللی در راهبرد

تحریمها ،نتیجه میگیرند که تحریمهای هستهای تأثیری در راهبرد

هستهای جمهوری اسالمی ایران

هستهای ایران نداشته و تغییرهای اساسی در این زمینه پدید نیامده
است.
با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر استاندارد و

محمدی خبازان و
همکاران

کالیبراسیون ،تحریمهای اقتصادی ایران را بررسی کردهاند و نتایج
2014

آثار تحریم در اقتصاد

حاکی از آن است که تحریمها بر متغیرهای کالن اقتصادی مانند
صادرات کل ،تولید ناخالص ملی ،و نیز رفاه خانوارها اثرهای منفی
دارد.

مناظرة کنت والتز و اسکات سیگن در
والتز

2012

مورد برنامة هستهای ایران و تأثیر آن در

اثبات منفیبودن تحریمها بر اساس نظریة بازی

ثبات نظام بینالملل
مأخذ:نگارندگان1397،

کیفیت زندگی 

امروزه ،کیفیت زندگی مفهومی پیچیده است و بسیاری از دانشمندان علوم مختلف از ارائة تعریف جامع و مانع از آن
ناتواناند؛ زیرا درک این مفهوم از سوی اقشار مختلف جامعة شهری معنای متفاوتی را متبادر مینماید .به عبارتی دیگر،
در محیط شهری ،این مفهوم بهواسطة تنوع اندیشهها و اینکه هر فرد تعریف خاصی از زندگی و رفاه اجتماعی دارد معنای
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متفاوتی بهدست میدهد (جورج .)20 :1980 ،کیفیت زندگی واژهای پیچیده ،چندبُعدی و کیفی در رابطه با شرایط و
وضعیت جمعیت در یک مقیاس جغرافیایی خاص (شهر ،منطقه ،محله ،بخش) است که هم متکی به شاخصهای کیفی یا
ذهنی هم متکی به شاخصهای عینی یا کمّی است .رویکرد کیفیت زندگی شهری تالشی در جهت ایجاد شهر سالم و
فراهمآوردن خدمات شهری مناسب و در دسترس برای همگان در چارچوب پایداری و ایجاد احساس رضایت است
(هارفام و همکاران .)109 :2001 ،کیفیت زندگی شهری دربرگیرندة شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،و کالبدی
محیط شهری است که میزان رضایت یا عدم رضایت شهروندان از محیط شهری را نمایان میکند .مطالعة این مفهوم بر
پایة این فرضیة بنیادین است که محیط اجتماعی و فیزیکی میتواند در خوشبختی و رفاه مردم ساکن در یک محل
تأثیرگذار باشد (لیمبر .)2 :2006 ،میتوان کیفیت زندگی را برگرفته از تجربة مشترک ساکنان از محیط شهر و سطح
توانایی شهر در پاسخگویی به اهداف موردنظر ساکنان دانست (میرز .)115 :1987 ،سازمان جهانی بهداشت کیفیت
زندگی را به برداشت شخصی یک فرد از موقعیت زندگیاش با توجه به فرهنگ و نظام ارزشی جامعة وی و نیز رابطة آن با
اهداف ،انتظارها ،استانداردها ،و نیازهایش تعریف کرده است (سازمان جهانی بهداشت .)2006 ،بهطورکلی ،مفهوم کیفیت
زندگی مترادف با بهزیستی عموم مردم و کیفیت محیطی است که در آن زندگی میکنند (اسمیت و لورمور.)4560 :2008 ،
از این جهت ،آن بهعنوان بازتاب همهجانبة احساس شخصی از سالمتی ،شامل همة عواملی که در رضایتمندی انسان
نقش دارند ،فرض شده است که به میزان زیادی تحتتأثیر سالمت اجتماعی ،کیفیت اقتصادی و محیطی شهر است
(ونپل .)2 :1997 ،در این رابطه ،تعاریف مختلفی از کیفیت زندگی ارائه شده که در جدول  2به خالصهای از آنها اشاره
شده است.


جدول.2مفهومکیفیتزندگیدرمنابعمختلف 
ردیف 

سازمان/شخص 

سال 

تعریف 

1

سازمانجهانی بهداشت

2010

توجه به سالمت جسمانی و روانی ،ارتباطهای اجتماعی ،و کیفیت محیطی شهروندان

2

که .اپلی

2007

3

وست وی

2006

4

شالوک

2004

قابلیت زیستپذیری یک ناحیه و همچنین بهعنوان سنجهای برای میزان جذابیت ،رفاه عمومی،
بهزیستی اجتماعی ،شادکامی ،و رضایتمندی است.
مفهوم اول «درک» کیفیت زندگی است که نتیجة آن رضایتمندی از زندگی است و مفهوم دوم
کیفیت زندگی در محیط اجتماعی و کیفیت محیطی است.
درکی که فرد از زندگی خانوادگی و اجتماعی ،شغل ،و میزان سالمتی خود بهدست میآورد.

مأخذ:نگارندگان1397-1393،

در سنجش کیفیت زندگی شهروندان ،لی بر آن است که شاخصهای ذهنی برای اهداف برنامهریزی و سیاستگذاری
نسبت به شاخصهای عینی ارجحتر است؛ زیرا این شاخصها بازخوردهای ارزشمندی برای برنامهریزان و سیاستگذاران
فراهم میکند (اولگین و همکاران .)277 :2001 ،با وجود این ،شاخصهای ذهنی پایایی کمتر و قابلیت اطمینان بیشتری
دارند .سنجش کیفیت زندگی شهری با استفاده از این رویکرد مشکل بوده و وقت و هزینة بیشتری را نسبت به سنجش
شاخصهای عینی به خود اختصاص میدهد؛ اما نتایج حاصل از آن منطقی بوده و بیشتر به واقعیت نزدیک است (لطفی،
 .)75 :1388در جدول  3شاخصهای کیفیت زندگی بر اساس دیدگاه برخی محققان آورده شده است.
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جدول.3شاخصکیفیتزندگیبراساسدیدگاهمحققان 
محقق/محققان 
اسمیت2008 ،

شاخصها 

بهداشت ،مسکن ،خدمات عمومی ،شادمانی خانوادگی ،تعلیموتربیت ،فرصتهای اشتغال ،حقوق و دستمزد ،خوراک ،حق رأی،
امید به زندگی.

سازمانجهانی

مراقبتهای بهداشتی و درمانی ،احساسهای مثبت و منفی ،اعتمادبهنفس ،اعتقادهای روحی ،مذهبی ،شخصی ،منابع مادی و

بهداشت2010 ،

مالی ،ایمنی ،مشارکت در فعالیتهای اوقات فراغت و تفریح ،آلودگی ،ترافیک.

اندروز و ویتی2006 ،

سطح رضایت از زندگی خانوادگی ،شغل و درآمد در کنار احساس کارآمدی شخصی ،رضایت از عملکرد دولت در کل و رضایت
از خدمات موجود.

مأخذ:نگارندگان1397-1393،

منطقةمورد مطالعه 
شهر آمل ،یکی از سه شهر بزرگ استان مازندران ،در بخشهای میانی این استان واقع شده است .بر اساس سرشماری
عمومی نفوس و مسکن در سال ،1390شهر آمل دارای  222066نفر جمعیت بوده که این میزان در سال  1395به
 237528نفر رسیده است .در سلسلهمراتب شهری استان مازندران بعد از ساری و بابل ،شهر آمل پُرجمعیتترین شهر این
استان بهشمار میرود .آمارهای سال  1395تراکم خانوار در شهر آمل را به میزان  3/02نفر و تراکم ناخالص جمعیت شهر
را رقم  53نفر در هکتار نشان میدهد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن .)1395 ،در شکل  1موقعیت شهر آمل نمایش
داده شده است .

شکل.1موقعیتشهرآملدراستانمازندراندرایران(مأخذ:نگارندگان )1398،

روشپژوهش 
این تحقیق به لحاظ روش از نوع توصیفی -تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه است .در بخش اول این تحقیق و بهمنظور
بررسی میزان تأثیرگذاری عامل تحریمها در میان سایر عوامل ،به انتخاب بیست رویداد اصلی اقتصادی ،اجتماعی ،و
سیاسی بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر در شهر آمل در دورة زمانی چهارساله اقدام شد .این عوامل و رویدادها در قالب
جدول اثرهای متقابل در اختیار سی کارشناس مسائل شهری آمل قرار داده شد .
دیگر دادههای تجربی این پژوهش نیز حاصل پیمایشی است که بخش اول آن در زمان پیش از آغاز تحریمهای
همهجانبه در سال  1393و بخش دوم آن نیز در زمان اجرای توافق برجام در سال  1396و در شهر آمل جمعآوری شده
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است .پرسششوندگان شامل سرپرستان خانوارها در شهر آمل بودهاند .گردآوری اطالعات به روش میدانی و با هدف
بررسی آثار تحریمهای بیسابقه بر رضایت شهروندان از شاخصهای کیفیت زندگی شامل شاخصهای اجتماعی،
اقتصادی ،و محیطی-کالبدی در شهر آمل بوده است .در همین راستا پرسشنامهها بر اساس روش نمونهگیری تصادفی
سهمیهای (از محلههای شهر) با حجم نمونة  350خانوار در سال  1393و نیز همین میزان خانوار ( 350خانوار) در همان
محلهها و منازل مرحلة اول تکمیل شدهاند .ساکنان برخی از منازل نیز تغییر کرده بودند که پرسشگری از ساکنان جدید
صورت پذیرفت .حجم نمونه با استفاده از روش کوکران بهدست آمده است .در سطح شهر نیز از میان نُه ناحیة شهری،
انتخاب نواحی و محلهها در هر ناحیه جهت پرسشگری با روش کوکران و نمونهگیری تصادفی انجام پذیرفته است .در
این تحقیق ،سؤالها به صورت پنجگزینهای و براساس طیف لیکرت است .در بررسی پایایی پرسشنامه ،از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شده است .نتیجة بهدستآمده از این ضریب برای پرسشنامهها در هر دو مرحله بیش از میزان  0/8بوده
که بیانگر پایداری درونی پرسشنامههاست .روایی پرسشنامهها نیز توسط متخصصان شهری ،اجتماعی ،و اقتصادی در
دانشگاههای شهر آمل و سطح استان مازندران و دانشگاه تهران تأیید شده است.

بحث و یافتهها 
کیفیتزندگی شهر آمل (دورۀ )1396-1393

بررسی عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،و سیاسی مؤثر در

در بخش اول این تحقیق و بهمنظور تعیین میزان اثرگذاری عامل «تحریمهای هستهای» بر زندگی شهروندان شهر آمل
در دوررة چهارساله ( )1396-1393و اینکه نقش و تأثیر سایر عوامل مهم اقتصادی ،اجتماعی ،و سیاسی در این دوره بر
کیفیت زندگی شهروندان آمل به چه میزان بوده است ،به مطالعه و بررسی رویدادهای اقتصادی ،اجتماعی ،و سیاسی
مهمی که در مدت این چهار سال در سطح کشور ،استان مازندران ،و شهر آمل بهوقوع پیوسته است ،اقدام شد .این
رویدادهای مؤثر بر شهر آمل از منابع معتبر علمی و خبری کشوری و محلی تهیه شدهاند .نتایج این مطالعات به انتخاب
بیست رویداد اصلی منجر شد .روایی این بیست رویداد انتخابی ،بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر بر شهر آمل در دورة
زمانی چهارساله ،را کارشناسان تحقیق تأیید کردهاند .این عوامل و رویدادها در قالب جدول اثرهای متقابل ( )20*20در
اختیار سی کارشناس مسائل شهری آمل در سطح دانشگاهی و ادارههای دولتی این شهر قرار داده شد .انتخاب این
کارشناسان به صورت تمامشمار بوده است .پاسخهای دریافتشده در نرمافزار میکمک تحلیل شده است که نتایج آن در
جدول  4و نمودار  1آورده شده است.
نمودار بهدستآمده در نرمافزار میکمک به چهار ناحیه تقسیم شد (نمودار  :)1ناحیة اول 1نمودار نشاندهندة
کلیدیترین متغیرهای تأثیرگذار است .درواقع ،میزان تأثیرگذاری این متغیرها بر متغیرهای دیگر بهمراتب بیشتر از میزان
تأثیرپذیری آنها بوده است .مهمترین عاملی که بیشترین تأثیرگذاری مستقیم و کمترین تأثیرپذیری را در زمینة کیفیت
زندگی شهر آمل در دورة زمانی  1393تا  1396داشته متغیر «تحریمهای همهجانبة هستهای علیه ایران» بوده است .این
متغیر بر همة متغیرها تأثیرگذاری قوی (بسیار زیاد) داشته و فقط از دو عامل تأثیرپذیری محدودی پذیرفته است.
تأثیرگذاری «تحریمهای هستهای» بر این دو عامل بسیار بیشتر از تأثیرپذیری از آنها بوده است (بیش از دو برابر) .ناحیة
دوم 2نشاندهندة متغیرهایی هستند که هم تأثیرپذیری هم تأثیرگذاری باالیی دارند و از این جهت به آنها متغیرهای حد
واسط نیز گفته میشود .در نمودار هیچ یک از عوامل در این ناحیه واقع نشدهاند .ناحیة سوم 3نشاندهندة متغیرهایی
1. Input variables
2. Intermediate variables
3. Resultant variables
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هستند که دارای میزان تأثیرگذاری پایین و میزان تأثیرپذیری باالیی میباشند .در این تحقیق ده عامل در ناحیة سوم
واقع شدهاند .ناحیة چهارم (متغیرهای قابل چشمپوشی) نشاندهندة متغیرهایی هستند که تأثیرگذاری و تأثیرپذیری کمی
در متغیرهای دیگر دارند .بنابراین ،این متغیرها رفتار مستقلی در سیستم از خود نشان میدهند .در نمودار ،نُه عامل در این
ناحیه قرار گرفتهاند.
جدول.4تأثیرگذاریوتأثیرپذیریمستقیمعواملاقتصادی،اجتماعی،وسیاسیدرکیفیتزندگیشهروندانآمل 
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T



تغییراتسیاسیومدیریتیدرسطحکشور

تغییراتسیاسیومدیریتیدرسطحاستان

تغییراتسیاسیومدیریتیدرسطحشهر

جانبةهستهایعلیهایران 


هایهمه

تحریم

کاهشروندصنعتیشدنشهر


نوساناتقیمتمحصوالتزراعیومرکبات

نوسانتعدادگردشگران

تغییرسودومیزانوامهایبانکی


رکوددربخشمسکنوساختمانسازی


شوکهایاقتصادیناشیازساختمسکنمهر


افزایشنفوذشبکههایماهوارهایواینترنتی


افزایششمارمهاجرانروستاییبهاینشهر

افزایشتصدیگریدولت


ناامنیهاییدرخاورمیانه 


نوساناتقیمتنفت

تورمروبهرشد

افزایشنرخبیکاریجوانان

کاهشصادراتوافزایشواردات 

افزایشچندبرابریقیمتطالوارز

کاهشاختصاصبودجةملیبهشهر

مستقیم
مستقیم

4

4

4

نمودار

15

14

19

4

3

3

3

3

3

4

4

3

4

4

4

3

3

3

1

34

31

21

22

31

18

9

31

19

6

7

34

39

28

19
4

تأثیرگذار تأثیرپذیری ناحیه در

25

14

15

 51

16

16

15

21

19

23

9

16

23

28

27

24

16

22

27

18
23
3

مأخذ:یافتههایتحقیق 1397،


با توجه به یافتهها ،میتوان عامل «تحریمهای هستهای» را تنها عاملی دانست که کیفیت زندگی شهر آمل در این
دورة چهارساله ( )1396-1393از آن تأثیرپذیری قوی داشته است و سایر عوامل از این عامل متأثر بودهاند .تأثیرگذاری
سایر عوامل بر یکدیگر بسیار محدود و ضعیف بوده است.

نمودار.1نحوۀپراکنشعواملمؤثردرکیفیتزندگیشهروندانآمل()1396-1393متناسبباتأثیرگذاریوتأثیرپذیریمستقیم
مأخذ:یافتههایتحقیق 1397،
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کیفیت زندگی در دو دورۀمختلف در شهر آمل 
در راستای بررسی وضعیت کیفیت اجتماعی در شهر آمل 15 ،معرّف و همچنین در بررسی وضعیت کیفیت کالبدی 10
معرّف و کیفیت اقتصادی  11معرّف بررسی شدهاند .این تحقیق بر پایة ارزیابی شاخصهای ذهنی کیفیت زندگیـ که
بهصورت مستقیم از افراد دربارة احساسشان از زندگی و ویژگیهای جامعهشان سؤال میشودـ استوار شده است .در
انتخاب معرّفها ،سعی بر این بوده ،عالوه بر توجه به شرایط موجود فرهنگی ،کالبدی ،و اقتصادی کشور ،شاخصهای
پیشنهادی در تحقیقهای معتبر انجامپذیرفته در ایران در زمینة کیفیت زندگی ،از جمله قالیباف و همکاران (،)1390
رضوانی و همکاران ( ،)1389و لطفی و همکاران ( )1388همچنین شاخصهای کیفیت زندگی واحد اطالعاتی
اکونومیست ،شاخص توسعة انسانی بانک جهانی ،و سازمان مللمتحد نیز مورد توجه قرار گیرد .در پرسشنامهها ،برای
پاسخگویی شهروندان به سؤالها از طیف لیکرت استفاده شد که گزینههای از «رضایتمندی بسیار زیاد» تا «بسیار کم»
پنجگزینهای طرح و گزینة  3که برابر با سطح متوسط رضایتمندی بوده بهعنوان میانة نظری پاسخها انتخاب
به صورت 
شده است .پس از آن ،میانگین پاسخگویی به هر سؤال در سطح شهر در دو زمان متفاوت با یکدیگر مقایسه شده است.
برای تحلیل هر یک از معرّفهای این مؤلفهها نیز از آزمون  Tاستفاده شده است.
یافتهها در بررسی مؤلفههای اجتماعی نشان میدهد که وضعیت کلی سالمت اجتماعی در شهر آمل ( )1393با
میانگین  3/3باالتر از حد متوسط بوده است .درحالیکه این شاخص در سال  1396برابر با  2/7بهدست آمده است .با
مقایسة این دو وضعیت مشخص میشود که رضایت از کیفیت اجتماعی شهر در طی سپریشدن کمتر از چهار سال شاهد
کاهش  15درصدی بوده است .باید مدنظر قرار داد که این میزان تنزل در مسائل اجتماعیـ که تغییرهای کمی در این
شاخص نیاز به زمان بسیار بیش از این میزان (چهار سال) داردـ رخ داده است که بیانگر تأثیر یک عامل ضربتی در
شرایط غیرطبیعی است .آزمون

T

نیز اختالف معنیدار میان میانگینها در دو دورة زمانی را تأیید کرده است .از 15

شاخص مورد بررسی در این دوره ،نُه شاخص با کاهش میزان رضایت مواجه شده و شش شاخص نیز یا تغییر چندانی
نداشته یا میزان کمی افزایش داشتهاند .در این زمینه از نُه شاخص کاهشیافته در میزان رضایت ،شش شاخص دارای
تفاوت معنیداری در طی این دو دوره بودهاند که در این میان بیشترین کاهش را میزان رضایت شهروندان از میزان
طالق میان زوجین داشته است« .رضایت از امنیت شهری»« ،مصرف مواد مخدر در میان مردم»« ،میزان اعتماد مردم
به یکدیگر» و «تمایل به مشارکت در امور شهری» نیز کاهش قابلتوجهی داشتهاند .در میان شش شاخص افزایشیافته
در این دوره ،در سه مورد تفاوت معنیدار مشاهده شده است .در میان این شاخصها ،شاخص «تمایل به تعامل و
مشارکت با همسایگان» نیز به چشم میخورد که با توجه به افزایش شدید این شاخص میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد
که اعضای جامعة مذکور در ارتباط با یکدیگر پس از مواجهه با تهدیدی بیرونی (تحریمها) از خود واکنش نشان داده و با
وجود کاهش اعتماد به یکدیگر در این دورة زمانی میل به اتحاد و همبستگی در بین آنها بیشتر شده است .افزایش
شاخصهای «تمایل به شرکت در مراسم مذهبی و  ...در محله» و «تمایل به مشارکت در امور شهر» موجب تقویت این
تحلیل میشود .افزایش شاخص «عالقهمندی به ماندن در محله» ،بهرغم کاهش «میزان عالقهمندی به شهر» نیز نشان
از نوعی رکود در تحرک و پویایی و مهاجرت در شهر دارد .کاهش آمار ساختوساز مسکن در طی این دورة چهارساله
(آمار وزارت مسکن و شهرسازی ایران )1396 ،گواهی بر این ادعا است .در جدول  5به دور معرّفهایی که با سطح
متوسط (عدد  )3تفاوت معنیداری برقرار کردهاند خط کشیده شده است .همانگونه که از معرّفهای درون دایره قابل
مشاهده است ،در زمان اثرگذاری تحریمها ،معرّفهای کیفیت زندگی هم به لحاظ تعداد هم به لحاظ شدت با مقادیر
آنها در پیش از تحریمها تفاوتهای چشمگیری داشتهاند.
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جدول.5آزمونTبرایمؤ 
تفاوتمیانگینهاباسطح

مؤلفه 

میانگین 

معرّف 

متوسط(عدد)3براساس
وسطحمعنیداری

آزمونT
()0/05

کیفیت اجتماعی

کیفیت محیطی

کیفیت اقتصادی

زمان

قبل از

زمان

 .1امنیت زنان و کودکان در محله

اثرگذاری

تحریم

اثرگذاری

قبل از تحریم

معنیداریتفاوتمیان

میانگینهادردووضعیت

براساسآزمون T

تفاوت معنیدار
عدم تفاوت معنیدار

 .2وجود چهرههای ناآشنا در محله

2/5

3/03

0/01

0/5

 .3مصرف مواد مخدر در محله

2/73

2/98

0/045

0/55

تفاوت معنیدار

 .4نزاع و درگیری در محله

2/1

2/88

0/004

0/3

تفاوت معنیدار

 .5تمایل به پیادهروی

2/4

3/18

0/005

0/2

تفاوت معنیدار

 .6میزان رضایت از همسایگان

2/8

3/25

0/048

0/04

عدم تفاوت معنیدار

 .7میزان تعلق به محله

3/21

3/1

0/045

0/6

عدم تفاوت معنیدار

 .8میزان عالقهمندی به شهر

3/4

3/25

0/03

0/04

عدم تفاوت معنیدار

 .9عالقهمندی به ماندن در محله

3/2

3/49

0/049

0/02

عدم تفاوت معنیدار

 .10میزان اعتماد به مردم محله

3/7

3/65

0/01

0/01

تفاوت معنیدار

 .11تمایل به تعامل و مشارکت با همسایگان

2/5

3/14

0/005

0/2

تفاوت معنیدار

 .12شرکت در مراسمهای محله

3/6

2/85

تفاوت معنیدار

0/01

0/3

 .13تمایل به مشارکت در امور شهر

3/7

3/1

0/009

0/04

تفاوت معنیدار

 .14وضعیت طالق در خانواده

3/8

3/13

0/008

0/25

تفاوت معنیدار

 .15تمایل به فرزندآوری

2/4

3/5

0/005

0/028

عدم تفاوت معنیدار

2/7

2/9

0/03

0/5

 .1حملونقل عمومی

3/6

3/19

0/01

0/23

تفاوت معنیدار

 .2دسترسی در محله در مواقع ضروری

3/2

3/11

0/25

0/45

عدم تفاوت معنیدار

 .3فضای سبز و پارک در محله

2/8

2/84

0/049

0/1

عدم تفاوت معنیدار

.4کیفیت استحکام و بصری ابنیه

2/6

3/35

0/033

0/045

تفاوت معنیدار

 .5دسترسی به مرکز شهر

3/3

3/1

0/045

0/5

عدم تفاوت معنیدار

 .6وضعیت معابر و پیادهروها

2/65

3/28

0/04

0/046

تفاوت معنیدار

 .7نظافت عمومی محله

2/8

3/45

0/048

0/03

تفاوت معنیدار

 .8پارکینگهای اتومبیل

2/8

3/09

0/049

0/4

عدم تفاوت معنیدار

 .9دفع آبهای سطحی در محله

3/1

2/82

0/45

0/1

عدم تفاوت معنیدار

 .10وضعیت نوسازی بافت فرسوده

2/1

3/6

0/005

0/02

تفاوت معنیدار

 .1رضایت از میزان درآمد

2/2

3/35

0/005

0/045

تفاوت معنیدار

 .2رضایت شغلی

2/4

3/2

0/01

0/02

تفاوت معنیدار

 .3توانایی در تأمین هزینههای درمانی

2/1

3/17

0/005

0/4

تفاوت معنیدار

 .4توانایی خانوار در پسانداز

1/9

3/01

0/003

0/5

تفاوت معنیدار

 .5تمایل به پسانداز

3/8

3/1

0/005

0/45

تفاوت معنیدار

 .6عدم اتکا به یارانههای نقدی

2/4

2/6

0/01

0/02

عدم تفاوت معنیدار

 .7توان پرداخت هزینههای ازدواج

2/1

3/6

0/005

0/02

تفاوت معنیدار

 .8توان پرداخت هزینههای تحصیلی

2/4

3/6

0/015

0/02

تفاوت معنیدار

 .9توان پرداخت هزینههای تغذیه

2/3

3/7

0/01

0/015

تفاوت معنیدار

 .10رضایت از اشتغال جوانان

2/2

3/1

0/006

0/55

تفاوت معنیدار

 .11رضایت از بهای خدمات مصرفی

2/6

2/9

0/03

0/45

عدم تفاوت معنیدار

مأخذ:یافتههایتحقیق 1397-1393،
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رضایتازکیفیتمحیطیوکالبدی 

یافتههای تحقیق نشان داده است که وضعیت کلی مؤلفههای کیفیت محیطی -کالبدی محلهها در زمان تأثیرگذاری
تحریمها با میانگین  2/8در زیر خط متوسط قرار گرفته است؛ درحالیکه این وضعیت پیش از اعمال تحریمها با میانگین
 3/2باالتر از خط متوسط محاسبه شده است (شکل .)3




شکل.2مقایسةمعرّفهایکیفیت اجتماعیدرشهرآمل

شکل.3وضعیتمعرّفهایکیفیت کالبدیدرشهرآمل 

مأخذ:یافتههایتحقیق 1397-1393،


در بررسی تفاوت میان میانگینهای بهدستآمده از این دو وضعیت ،آزمون  Tنشان داده است که این دو میانگین هم
با یکدیگر هم با سطح متوسط تفاوت معنیداری داشتهاند .در ده معرف انتخابی برای این شاخص ،شش معرّف با کاهش
میزان رضایت در طول این دوره مواجه شدند که چهار مورد از این کاهش میانگین تفاوت معنیداری با وضعیت پیشین
خود داشته است .مهمترین این چهار معرّف «وضعیت نوسازی بافت فرسوده» شهر بوده است که با اعمال تحریمها
رضایت از روند نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده در شهر آمل کاهش شدید داشته است .در میان معرّفهایی که با
افزایش رضایت در طول این دوره همراه بودهاند معرّف «رضایت از سیستم حملونقلعمومی» بوده است که با مقدار خود
پیش از تحریمها افزایش رضایت معنیداری داشته است .سایر نتایج در جدول  5و شکل  3آورده شده است.
رضایتازکیفیتاقتصادی 

در مؤلفههای اقتصادی نیز یافتههای حاصل از پرسشنامه نشان داده است که ساکنان شهر آمل در هنگام تأثیرگذاری
تحریمها در مقایسه با میانگین سطح شهر پیش از تحریمها رضایت کمتری از وضعیت اقتصادی خود دارند .این مؤلفه در
زمان تأثیرگذاری تحریمها با میانگین  2/4در مقابل میانگین  3/1سطح شهر پیش از تحریمها قرار گرفته است .آزمون

T

تکنمونهای نیز اختالف معنیدار میان میانگینها در دو دورة زمانی را تأیید کرده است .این آزمون نشان داده است که
میانگین کیفیت اقتصادی شهر با سطح متوسط (عدد  )3در زمان اثرگذاری تحریمها اختالف معنیداری داشته است و زیر
سطح متوسط بوده؛ درحالیکه این شاخص پیش از تحریمها با سطح متوسط اختالف معنیداری بداشته است .بنابراین،
کیفیت اقتصادی پیش از تحریمها در این شهر دارای وضعیت متوسط بوده است .در طی این دوره و از میان یازده معرّف
انتخابی برای شاخص اقتصادی ،ده معرّف با کاهش رضایت مواجه شدند که در میان آنها کاهش رضایت هشت معرّف
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در طی این دوره معنیدار بوده است .معرّف «اتکا به یارانههای نقدی» در هر دو وضعیت سطح پایینتر از متوسط داشته
است .تنها معرّف اقتصادی که در این دوره سطح آن افزایش معنیداری نسبت به قبل داشته است «تمایل بیشتر ساکنان
به پسانداز» در زمان اثرگذاری تحریمها بوده است؛ این در حالی است که ،به گفتة سرپرستان خانوار ،توان
«پساندازکردن» خانوادهها در زمان اثرگذاری تحریمها کاهش یافته است.


اقتصادیدرشهرآمل
شکل.4وضعیتمعرّفهایکیفیت



مأخذ:یافتههایتحقیق1397-1393،


واقتصادیشهرونداندرارتباطباابعادسهگانةکیفیتزندگی 

رابطةمیانویژگیهایفردی،اجتماعی،


در بررسی رابطة بین کیفیت اجتماعی ،کالبدی ،و اقتصادی ،بهعنوان متغیّرهای اصلی ،که نتیجة تأثیر عوامل چندگانهاند و
ویژگیهای پرسششوندگان ،از آزمونهای همبستگی استفاده شد که نتایج آن در جدول  6آورده شده است .در این
جدول به دور متغیرهایی که با شاخصهای سهگانة کیفیت زندگی رابطة معنیداری داشتهاند خط کشیده شده است.
یافتهها در جدول  5نشان داده است که در شهر آمل و در مقایسة زمان اثرگذاری تحریمها با زمان پیش از اثرگذاری
تحریمها متغیرهای فردی رابطة معنیداری بیشتری با شاخصهای کیفیت زندگی داشتهاند؛ بهگونهایکه در سال 1396
در هر شاخص (اجتماعی ،اقتصادی ،و محیطی) پنج رابطة معنیدار با متغیرهای فردی برقرار بوده؛ درحالیکه در سال
 1393تعداد این رابطة معنیدار برای هر شاخص سه مورد (به غیر از دو مورد در شاخص کالبدی) مشاهده شد .از این رو،
میتوان اینگونه بیان کرد که به فاصلة زمانی نسبتاً کوتاه (چهار سال) بر پیچیدگیهای عوامل تأثیرگذار بر شاخصهای
اجتماعی ،اقتصادی ،و محیطی شهر مورد مطالعه و در نتیجه بر پیچیدگیهای کیفیت زندگی شهر مورد مطالعه افزوده
شده است .با مطالعة این رابطههای معنیدار ،نخست میتوان به این نکته اشاره کرد که در این دورة زمانی موضوع
«جنسیت» سرپرستان خانوار اهمیت بیشتری در میزان رضایت شهروندان از کیفیت زندگی یافته؛ بهگونهایکه از میزان
رضایت سرپرستان زن از کیفیت زندگی در این دورة زمانی در مقایسه با سرپرستان مرد با شدت بیشتری کاسته شد .مورد
دیگر در این زمینه «میزان تحصیالت» سرپرستان خانوار است که با گذر زمان از سال  1393تا سال  1396به میزان زیاد
از رضایت سرپرستان خانوار با تحصیالت باالتر کاسته شده است که نشاندهندة کاهش تأثیرگذاری «میزان تحصیالت»
در این دورة زمانی بر کیفیت زندگی شهروندان بوده است .مورد آخر نیز متغیر «نوع مالکیت» محل اقامت ساکنان است.
درحالیکه در سال آغاز تحقیق نوع مالکیت (شخصی -استیجاری -اشتراکی) تأثیر چندانی در کیفیت زندگی شهروندان
نداشته است که نشان از عدم محدودیت زمین و مسکن و تعادل قیمت اجارهها در این شهر داشته؛ اما این متغیر در سال
پایانی تحقیق تأثیر شدیدی در زندگی مردم در همة ابعاد گذارده است.
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همبستگیبینویژگی
جدول.6

جنس 

سن 

تحصیالت 

ُبعدخانوار 

مدتاقامتدرمحله 

میزاندرآمد 

رضایت از کیفیت محیط اجتماعی (سالمت

اجتماعی)

رضایت از کیفیت کالبدی

زمان
اثرگذاری
تحریم
پیش از
تحریم

رضایت از وضعیت اقتصادی

زمان
اثرگذاری
تحریم

پیش از
تحریم

p-value Sig p-value

تحریم

Sig

پیش از

p-value Sig p-value

تحریم

Sig

اثرگذاری

Sig p-value Sig p-value

زمان

0/04

0/28

0/012

نوعمالکیت 

0/09

0/03

0/031

لفههایکیفیتزندگی 
مؤ 

0/008

طوالنیمدتتحریم 


پرسششوندگان


نگرانیازتأثیر

خصوصیات

0/01

-0/612

0/115

-0/788

-0/268

0/648

0/65

-0/8

-0/82

0/364

0/02

0/194

0/154

0/01

0/25

0/009

-

-0/058

0/668

0/299

-0/247

0/574

0/372

-0/85

-

0/049

0/4

0/01

0/358

0/038

0/04

0/01

0/03

0/62

0/686

-0/685

-0/24

0/711

0/614

-0/72

-0/74

0/276

0/12

0/43

0/394

0/05

0/024

0/435

-

-0/158

0/282

-0/057

-0/143

0/584

-0/658

-0/08

-

0/03

0/4

0/002

0/04

0/5

0/019

0/04

0/027

-0/755

0/125

-0/842

-0/625

0/045

0/85

-0/62

-0/76

0/02

0/286

0/015

0/589

0/256

0/015

0/19

-

-0/723

0/12

-0/725

-0/048

0/108

0/857

0/249

-

مأخذ:یافتههایتحقیق 1397-1393،


نتیجهگیری 

جهانیشدن پدیدهای است که از سه دهة قبل وارد ادبیاتِ برنامهریزی شده و تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است .اما
تاکنون تعریفی جامع ،فراگیر ،و مقبول همگان حاصل نشده است و هر یک از محققان و صاحبنظران با تکیه بر برخی
ابعاد گوناگون فرایند جهانیشدن ،تعریفی خاص از آن ارائه دادهاند .یکی از مسائل بسیار مهمی که در بحثهای
جهانیشدن وجود دارد اثرهای آن بر کیفیت زندگی است و بهنظر میرسد با سرعتگرفتن پدیدة جهانیشدن توزیع ثروت
و امکانات و به تبع آن کیفیت زندگی مردم در میان مناطق کشورها دستخوش تغییرات اساسی شود .در این پژوهش ،با
استفاده از نظریههای موجود ،آثار یکی از شاخههای جهانیشدنـ یعنی تحریمهاـ بر کیفیت زندگی گروههای شهری
کنکاش شد .از این منظر ،هدف اصلی از این تحقیق مطالعة چگونگی و شدت تأثیرگذاری ابزار تحریم در کیفیت زندگی
شهروندان در راستای آگاهکردن مدیران و سیاستگذاران شهری با شرایط بحرانی تحریم جهت اعمال برنامهریزیها و
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سیاستگذاریهای منطقیتر وکاربردیتر است .هدف راهبردی این مطالعه نیز تبیین ضرورت توجه به متغیر تحریم در
شهرهای کشور بهعنوان یک پیشران مؤثر بر توسعة آتی شهرها ولو بهعنوان یک پیشران شگفتانه (شگفتیسازهای
استراتژیک) در قالب متغیرهای فراسیستمی بوده است.
نتایج این تحقیق نشان داده است که در دورة زمانی  1393تا  1396متغیر «تحریمهای هستهای علیه ایران» در میان
سایر رخدادهای اقتصادی ،اجتماعی ،و سیاسی بیشترین تأثیرگذاری را در کیفیت زندگی شهر آمل داشته است .سایر نتایج
حاکی از آن است که مؤلفههای کیفیت زندگی در شهر آمل در زمان اثرگذاری تحریم به ترتیب سطح کیفی شامل
اجتماعی با میانگین  ،2/8عوامل محیطی با میانگین  ،2/7و کیفیت اقتصادی با میانگین  2/4بودهاند که همگی در سطحی
زیرمتوسط سطح شهر قرار دارند .در مقابل و در بررسی کیفیت زندگی در شهر آمل در سال  ،1393به ترتیب عوامل
اجتماعی با میانگین  ،3/3محیطی با میانگین  ،3/2و کیفیت اقتصادی با میانگین  3/1قرار گرفتهاند که کیفیتی باالتر از حدّ
متوسط را نشان دادهاند .بهطورکلی ،میانگین کیفیت زندگی در سال  1393برای شهر مورد مطالعه  2/6و در سال 1396
برابر  3/2محاسبه شده است که آزمون  Tدر نرمافزار  SPSSنشان داده است که کیفیت زندگی در این دو دورة زمانی با
یکدیگر تفاوت معنیداری داشتهاند .در این زمینه و با توجه به میانگینهای بهدستآمده مشخص شد که تأثیر تحریمها
در شاخص اقتصادی بیش از دو شاخص دیگر بوده و پس از آن بر مؤلفة اجتماعی و در نهایت بر مولفة کالبدی و محیطی
تأثیر گذارده است .با توجه به یافتههای این تحقیق ،ذکر این نتیجه نیز ضروری است که کیفیت زندگی بر اساس عامل
جنسیت تفاوت معناداری در دورة قبل و بعد از تحریم داشته است و موجب افزایش شکاف و نابرابری میان جنس زن و
مرد شده است؛ بهگونهایکه مهمترین متغیر فردی است که تغییرها در آن چشمگیر بوده است .از سوی دیگر ،نتایج این
تحقیق نشان داده است که در سال  1396نگرانی از آسیب طوالنیمدت تحریمها بیشترین تأثیر را در شاخصهای
کیفیت زندگی داشته است .با توجه به شاخصهای انتخابی در این تحقیق ،میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که
جهانیشدن و وابستگی روزافزون کشورها و مناطق شهری به یکدیگر میتواند عالوه بر تأثیرهای مثبت و منفی بر
کیفیت زندگی ساکنان در شرایط عادی در برهههای حساس تاریخی (از جمله در زمانهای جنگ و تحریم) منافع
شهروندان را حتی در شهرهای میانی بهشدت تهدید کند .این عامل برای شهرها و کشورهایی که بهسبب نوع سیاستها
و گرایشهای خود بیشتر در معرض آسیبهای منطقهای و جهانی قرار دارند مؤثرتر است .از این رو ،به نظر میرسد
ضابطهمندکردن روابط و مناسبات بین شهرها و کشورها در فرایند جهانیشدن ،بهویژه در مواقعی که عدم تعادل در این
روابط و منافع حاصل از آن وجود دارد ،برای حفظ و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهرها و کشورها امری حیاتی است.
در غیر این صورت ،ساکنان کشورها و شهرها با دیدة تهدید به فرایند جهانیشدن خواهند نگریست.
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