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ارزیابی رابطة بین شاخصهای عینی و ذهنی کیفیت زندگی در روستاهای ادغامشده در
شهر (مطالعة موردی :محلههای خیرآباد و عیشآباد شهر یزد)
صفر قائد رحمتی* -استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس
صدیقه جمشیدی -کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه یزد

پذیرش مقاله1392/02/25 :

تأیید نهایی1392/08/05 :

چکیده
کیفیت زندگی ،مفهومی برای نشاندادن میزان رضایت فرد از زندگی و بهعبارتی معیاری برای
تعیین رضایت و نارضایتی افراد و گروهها از ابعاد مختلف زندگی است .این ابعاد ،زمینههای
تغذیهای ،آموزشی ،بهداشت ،امنیت و اوقات فراغت را شامل میشود .از سوی دیگر ،امروزه در
ادبیات برنامهریزی توسعه ،مباحث کیفیت زندگی بهعنوان یک اصل اساسی ،پیوسته مورد نظر
برنامهریزان و مدیران توسعه است .با این توصیف ،پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت
زندگی در روستاهای ادغامشده در شهر یزد و بررسی ارتباط میان شاخصهای عینی و ذهنی
کیفیت زندگی در روستاهای ادغامشده در شهر یزد ،درصدد پاسخگویی به این پرسشهاست
که میزان کیفیت زندگی ،از نظر جامعة نمونه در دو محلة خیرآباد و عیشآباد چگونه است و آیا
بین شاخصهای عینی و ذهنی کیفیت زندگی در دو محلة مورد مطالعه رابطه وجود دارد .روش
پژوهش ،توصیفی -تحلیلی است و بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه و
فرم برداشت میدانی ،از دو روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون  ،Tآزمون  Uمان ویتنی و
آزمون خیدو) در نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .جامعة آماری این پژوهش ،دو روستای
ادغامشده در شهر یزد (خیرآباد و عیشآباد) با جمعیت  11054نفر است که در این بین370 ،
نفر بهعنوان نمونه درنظر گرفته شده است .نتایج نشان میدهد که براساس دیدگاه جامعة
نمونه ،بهطور کلی ،میزان رضایت در همة ابعاد مورد بررسی ،کیفیت زندگی (اجتماعی ،اقتصادی،
محیطی و کالبدی) پایینتر از حد متوسط ارزیابی شده است و تنها در تعدادی از گویهها ،از
جمله امنیت اماکن عمومی ،میزان وقت آزاد ،تسهیالت مناسب منزل و وضعیت زیرساختها،
میزان رضایت ساکنان تا حدودی باالتر از متوسط ارزیابی شده است .همچنین براساس نتایج
آزمون کای اسکویر ،بین شاخصهای ذهنی و عینی کیفیت زندگی در روستاهای ادغامشده در
شهر یزد رابطهای وجود ندارد.

کلید واژهها :روستاهای ادغامشده در شهر ،کیفیت زندگی ،محلة خیرآباد ،محلة عیشآباد.

* نویسندة مسئول09131264266 :

Email: safarrahmati@modares.ac.ir
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مقدمه
رشد شتابان شهرنشینی ،سهم جمعیت شهرنشین را بهشدت افزایش داده و شهرنشینی را به شیوة غالب زندگی تبدیل
کرده است .اگرچه شهر و شهرنشینی ،یکی از مهمترین شاخصهای رفاه و توسعة اجتماعی و اقتصادی محسوب میشود،
رشد شتابان آن ،سرانة برخورداری از بسیاری از امکانات اجتماعی و اقتصادی را کاهش میدهد و پیامدهای آن بهصورت
کاهش سطح کیفیت زندگی ،در عرصههای مختلف شهری نمایان میشود؛ بنابراین ،مقولة کیفیت زندگی شهری ،از جمله
نخستین محورهای پژوهشی بود که همراه با رشد شهری ،متخصصان مسائل شهری بهتدریج از سال  1930میالدی به
آن توجه کردند (علیاکبری و امینی .)123 :1389 ،این رشد شتابان در دهههای اخیر سبب شده است که ساخت فضایی-
کالبدی شهرها گسترش یابد و سکونتگاههای روستایی که در اطراف اینگونه مراکز شهری استقرار یافتهاند ،در معرض
گسترش کالبدی شهر قرار گیرند و با چالشهای دوسویة زیر روبهرو شوند:
 .1بهدلیل گسترش و پیشروی کالبدی شهر ،روستاهای اطراف در خطر استحاله و فرورفتن در بافت و کالبد شهر قرار
گیرند.
 .2متأثر از تحولهای اقتصادی -اجتماعی و نیروهای بیرونی ،کالبد درونی روستا در معرض فروپاشی و
ازهمگسیختگی ساختاری -کارکردی قرار گیرد (صرافی.)27 :1379 ،
ادغام روستاها در شهر ،پیامدهای مثبت و منفی هم برای روستای ادغامشده و هم برای شهر دارد .اگر به جنبة مثبت
آن بنگریم ،میتوان انتظار داشت که ادغام روستا در شهر بههمراه بسترها و زمینههای مناسب در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی
و کالبدی ،عالوه بر توسعه در سکونتگاههای ادغامی و افزایش نقش و کارکرد آنها ،بسترهای توسعة منطقهای و ملی را
نیز بهوجود آورد .بررسیها نشان میدهد که از لحاظ بعد اقتصادی ،ادغام روستا در شهر در افزایش فرصتهای شغلی و
کاهش بیکاری ،بهویژه در زمینة ایجاد شغلهای اداری ،تجاری و خدماتی بسیار مؤثر بوده است و به افزایش تعداد شغل و
شاغالن ،در مقایسه با قبل از ادغام سکونتگاهها منجر شده است (فیروزنیا و دیگران .)92 :1390 ،از سوی دیگر ،گسترش
تدریجی کالبد شهر به پیرامون و دستاندازی شهر به اراضی روستاهای اطراف ،محدودیتها و زیانهای کالبدی،
اقتصادی ،اجتماعی و محیطی خاص خود را نیز به شهر تحمیل میکند .از یکسو ،کیفیت و ساختار معیشت روستا ،متأثر
از همجواری با شهر ،بهتدریج تغییر ماهیت میدهد و از مکانی تولیدی با محتوایی غالبا کشاورزی ،به کانونی بیهویت و
انگلشهر تبدیل میشود و درنتیجه ،ساخت اقتصادی روستا از فرایندهای اقتصادی شهر پیروی میکند .از طرفی ،وجوه
کیفیت اجتماعی -فرهنگی روستاها نیز با فاصلهگرفتن از تحولها و پویایی انداموار درونی ،متأثر از جریانها و تحولهای
اجتماعی -فرهنگی بیرونی و برآمده از شهر میشود که بهدلیل سرعت و شدت اثرگذاری ،نتیجهای جز دگرسویی با
ساخت اجتماعی روستا ندارد (حاتمینژاد و دیگران)221 -220 :1390 ،؛ بنابراین ،با ادغام روستا در شهر ،بدون
درنظرگرفتن نیازهای زیرساختی ،اجتماعی ،فرهنگی و ، ...این جمعیت شهرنشین با مشکلهای زیادی مواجه شده است.
این مشکلها کیفیت زندگی شهری را بهشدت کاهش میدهد و سبب نابرابری شهری در مناطق شهری میشود.
بنابراین ،پژوهشهای مربوط به کیفیت زندگی شهری ،یکی از مهمترین حوزههای مطالعههای شهری در کشورهای
مختلف است .این مهم بهدلیل اهمیت روزافزون مطالعههای کیفیت زندگی و نقش آن بهعنوان ابزاری کارآمد در مدیریت
و برنامهریزی شهری است (رضوانی و دیگران .)78 :1388 ،عالوهبراین ،مطالعههای کیفیت زندگی ،به شناسایی نواحی
مسئلهدار ،علل نارضایتی مردم ،اولویتهای شهروندان در زندگی ،تأثیر عوامل اجتماعی -جمعیتی بر کیفیت زندگی و
پایش و ارزیابی کارایی سیاستها و راهبردها در زمینة کیفیت زندگی کمک میکند (رضوانی و دیگران.)89 :1388 ،
الگوهای جدید توسعة شهری -که بهویژه بعد از اجرای اولین طرح جامع شهری در یزد ظهور یافتند ،ناشی از الحاق
زمین بهطور گستردهاند و خارج از یک طرح کاربری زمین اجرا شدهاند .تا قبل از انقالب اسالمی ،این الگوها متأثر از
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گسترش مرزهای شهری و بهدرونکشاندن روستاهای حاشیهای و اراضی و باغهای همپیوند با آنها شکل گرفتهاند و بعد
از انقالب ،با واگذاری و عرضة دولتی و خصوصی زمین در محدودههای الحاقی ،بسط یافتهاند .بههرحال ،هماکنون شهر
یزد با الحاقهای مصوب طرحهای شهری گذشته و عرضه و واگذاریهای زمین ،دچار تنوع الگوهای توسعة فیزیکی شده
و انسجام شهری خود را از دست داده است (سرایی .)75 :1384 ،از سویی در روستاهایی که طی این توسعه به شهر
افزوده شدهاند ،به نیازهای جدید شهروندان توجه نشده است و این مسئله ،خود کاهش کیفیت زندگی را در این مناطق به
دنبال داشته است؛ بهطوریکه میتوان گفت در این محلهها تمام ابعاد مختلف کیفیت زندگی ،مشکلهایی قابل مشاهده
است که از جملة آنها میتوان شبکة نامناسب معابر ،نبود شبکة فاضالب ،وجود آلودگیهای ناشی از انباشت زبالهها در
زمینهای بایر و مخروبه را نام برد؛ بنابراین ،این پژوهش در پی آن است تا با بررسی کیفیت زندگی در این روستاها ،به
ارزیابی مسائل و مشکلهای ناشی از ادغام این روستاها در شهر بپردازد و همچنین ارتباط بین شاخصهای عینی و ذهنی
کیفیت زندگی را در این روستاهای ادغامشده بررسی کند.

مبانی نظری و پیشینة پژوهش
کیفیت زندگی در برنامهریزی شهری

واژة  Qualدر التین به معنای چیزی و چه و  Qualityبه مفهوم چگونگی آمده و  Qolاز نظر واژگانی به معنای چگونگی
زندگی و دربرگیرندة تفاوتهای آن است که برای هر فرد ،ویژه و یگانه و متفاوت با دیگران است (کرد زنگنه.)20 :1385 ،
اهداف ،روشهای رسیدن به اهداف و چگونگی نقشهای مفهوم کیفیت زندگی به شرح زیر است:
جدول  .1اهداف ،روشهای رسیدن به اهداف و چگونگی نقشهای مفهوم کیفیت زندگی
اهداف

روشهای رسیدن به اهداف کیفیت زندگی چگونگی نقشهای مفهوم کیفیت زندگی

 رسیدن به بهزیستی جسمانی ،روانی و مادی  -درک نیازها رضایت از زندگی -توسعة نگرش مثبت به خویشتن

 -بهعنوان یک مفهوم ترکیبی

 تشخیص احساس افراد دربارة چیزهای خوب  -بهعنوان تعامل بین شخص و محیطزندگی

 -افزایش معنا در زندگی فرد

 -تشخیص روشهای فرد در یک زندگی

 -افزایش لذت زندگی

 -اطمینان از فرصتهای در دسترس

 -بهبود شرایط محیطی و اجتماعی

 -بهبود مقبولیت و مشارکت اجتماعی

 بهعنوان ترکیبی از معیارهای عینی و ذهنی تفاوت بین آنچه فرد دارد و آنچه دوستدارد داشته باشد.

 تأمین نیازهامنبع :براون و دیگران ،103 :2003 ،به نقل از فتاحی و دیگران11 :1391 ،

امروزه کیفیت زندگی ،هدف تمام برنامهریزیهای اندیشمندان و برنامهریزان است .وجود مشکلهایی مانند ضعف
منابع درآمدی ،نبود وسایل حملونقل عمومی و خصوصی ،نبود فرصتها و موقعیتهای شغلی مناسب ،کمبود مراکز
درمانی ،نبود مسکن مناسب ،مشکلها و آسیبهای ناشی از نابرابریهای اجتماعی ،تغذیة نامناسب و مسکن ناپایدار،
محلههای شهری ما را با چالشهایی مواجه ساخته است (قالیباف و دیگران.)33 :1390 ،
بههمیندلیل ،در سالهای اخیر ،پژوهشها دربارة کیفیت زندگی بهطور عمده بر ماهیت شهری تمرکز کرده است و
بحث درمورد کیفیت زندگی شهری در میان پژوهشهای تجربی رواج یافته است .بدون شک ،تمایل جمعیت در سراسر
جهان برای تمرکزیافتن در شهرها ،یکی از دالیل اصلی تقویت این جریان مستقل در پژوهش بر کیفیت زندگی است
(لطفی .)65 :1388 ،دلیل مهم چنین توجهی ،در تخصیص مؤثر منابع محدود و کمیاب نهفته است (مگونو.)35 :1990 ،
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مفهوم کیفیت زندگی شهری در برنامهریزی شهری ،حداقل در دو مرحله از فرایند برنامهریزی بهکار گرفته میشود.
مرحلة اول جایی است که برنامهریزان میخواهند چشمانداز صحیح و قابل اطمینانی از وضعیت شهر داشته باشند .درواقع،
در این مرحله ،برنامهریزان در پی آناند تا بهطور ویژه ،به اولویتها و مسائل مهمتر توجه کنند که بررسی ابعاد مختلف
کیفیت زندگی شهری ،راهنمای مناسبی برای آنها در این مرحله است .مرحلة دوم جایی است که برنامهها و پروژهها باید
ارزیابی شوند تا سودمندی و کارایی آنها تأیید شود .در این مرحله نیز بررسی آثاری که این برنامهها و پروژهها بر ابعاد
مختلف کیفیت زندگی دارند ،راهنمایی مناسب برای برنامهریزان و تصمیمگیران است .درواقع ،برنامهها و پروژههایی،
سودمندی و کارایی دارد که درنهایت ،به افزایش کیفیت زندگی شهری منجر شود و بهویژه بعضی ابعاد آن را -که
برنامهریزان شهری بیشتر به آن توجه میکنند -ارتقا دهد (لطفی.)69 -68 :1388 ،
شاخصهای کیفیت زندگی

تدوین شاخصهای کیفیت زندگی شهری بهمنظور مدلسازی اولویتها ،انتظارها و نیازهای واقعی شهروندان در هر
مقیاس مطالعه ،ضروری است .در مباحث مربوط به برنامهریزی شهری نیز کیفیت زندگی ،طیف وسیعی از شاخصها را
دربرمیگیرد .این شاخصها را میتوان در ابعاد کالن اجتماعی -اقتصادی و محیطی طبقهبندی کرد .بهبود زیرساختها،
وضعیت آموزشی ،مسکن ،فضای سبز و حملونقل ،شاخصهایی از کیفیت زندگی شهری محسوب میشوند .بهعبارت
دیگر ،کیفیت زندگی ،تمام زوایای زندگی انسانها در شهر را دربرمیگیرد (قالیباف و دیگران ،)35 :1390 ،اما در
روستاهای ادغامشده ،شاخصهای مورد بررسی در ارزیابی کیفیت زندگی تا حدودی متفاوت است .در شکل  ،1این
شاخصها نشان داده شده است.

محیط اکولوژیکی
دسترسی به
خدمات و تسهیالت
شهری

اجتماعی و
فرهنگی
شاخص های کیفیت
زندگی در روستاهای
ادغام شده در شهر

کیفیت تردد و
حمل و نقل
عمومی

اقتصادی

فضایی و کالبدی

شکل  .1شاخصهای کیفیت زندگی در روستاهای ادغامشده در شهر

منبع :حاتمینژاد و دیگران222 :1390 ،
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ابعاد کیفیت زندگی
علیرغم اختالف نظرهایی که در تعریف کیفیت زندگی وجود دارد ،توافقی ادراکی در بین متخصصان وجود دارد که
کیفیت زندگی را بیشتر شامل ابعاد مثبت و مفهومی چندبعدی میدانند .آنچه در این ادراک مسلم است ،این است که
تمامی پژوهشهای کیفیت زندگی ،در دو سرفصل شاخصهای عینی و شاخصهای ذهنی انجام میشوند (آلن و دیگران،
)14 :2002؛ بنابراین ،یکی از ویژگیهای اصلی و بنیادی کیفیت زندگی ،چندبعدیبودن آن است که تمام متخصصان دنیا
بر این امر توافق دارند .با اینکه محققان در شناسایی این ابعاد ،تالشهای فراوانی کردند ،باز هم در این زمینه اختالف
نظرهایی وجود دارد ،اما روی همرفته میتوان گفت که نقاط مشترک آنها بیشتر از تفاوتهایشان است (فتاحی و
دیگران.)45 :1391 ،
ابعاد پنجگانة کیفیت زندگی براساس حوزههای دانش

بیشتر محققان و صاحبنظران این حوزه معتقدند که کیفیت زندگی ،پنج بعد فیزیکی ،اجتماعی ،روانشناختی ،محیطی و
اقتصادی دارد .در بعد فیزیکی ،پرسشهای مربوط به ابعاد جسمانی انسان ،شامل قدرت ،انرژی و توانایی انجام
فعالیتهای روزمره و خودمراقبتی و همچنین عالئم بیماری مانند درد ،تفسیر و سنجش میشوند .در بعد اجتماعی،
احساس بهتربودن و کیفیت ارتباط افراد با خانواده ،دوستان ،دیگران و اجتماع تبیین میشود (پورطاهری و دیگران:1390 ،
 .)16بعد روانی کیفیت زندگی ،شاخصهایی چون رضایت ،شادمانی و امنیت را دربرمیگیرد و در بعضی موارد ،رضایت
اجتماعی نیز نامیده میشود .همچنین ابعاد محیطی که دربرگیرندة سنجههایی چون مسکن ،دسترسی به خدمات و امنیت
محیطی است .جنبههای دیگر ،توجه به فرصتهای اجتماعی ،امید به اشتغال ،ثروت و اوقات فراغت است (سیفالدینی،
.)29 :1381
ابعاد کالن دوگانة کیفیت زندگی

در مطالعههای کیفیت زندگی شهری ،دو رویکرد ذهنی و عینی وجود دارد (لی .)1200 :2008 ،این رویکردها اغلب بهطور
مجزا و بهندرت در ترکیب با هم برای سنجش کیفیت زندگی شهری بهکار میروند .کیفیت زندگی در ابعاد ذهنی ،ادراک
و ارزیابی افراد از وضعیت زندگی خود را منعکس میسازد و با استفاده از شاخصهای ذهنی ،اندازهگیری میشود .کیفیت
عینی زندگی ،شرایط بیرونی زندگی را نمایش میدهد (داس .)298 :2008 ،این کیفیت ،با استفاده از شاخصهای عینی-
که مربوط به واقعیتهای قابل مشاهده و ملموس زندگی هستند -اندازهگیری میشود.
توافقی عمومی میان محققان کیفیت زندگی وجود دارد که از طریق یکپارچهکردن ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی،
امکان بهدستآوردن تصویر کاملتر و مفیدتری از آن در مقیاسهای گوناگون مکانی و زمانی ایجاد میشود؛ بنابراین ،هر
ارزیابی جامعی از کیفیت زندگی باید دربرگیرندة جنبههای عینی و ذهنی باشد (رضوانی و دیگران .)95 :1388 ،درواقع،
بهتر است که شاخصهای عینی و ذهنی با هم ترکیب شوند؛ زیرا شاخصهای ذهنی این اجازه را میدهند که بینشی از
رضایت فرد و هرآنچه برای مردم رضایتبخش است ،بهدست آید و شاخصهای عینی نیز برای سنجش ابعادی از
محیط -که سنجش آن دشوار است -مناسب بهنظر میرسند (کمپ و دیگران.)11 :2003 ،
در جمعبندی کلی از این مباحث میتوان گفت که در بحثهای مربوط به کیفیت زندگی ،فقط زیستن مهم نیست؛
بلکه کیفیت آن مهم است .از بررسی شرایط بهتر زندگی که در آن ،توازن ،هماهنگی ،مطلوبیت و برابری عادالنه یا
زمینههای الزم را برای زندگی همراه با سالمت ،امنیت ،آسایش ،آرامش ،نشاط ،خالقیت و زیبایی وجود دارد ،تعاریف
گوناگونی دارد ،اما در کنار تعاریف متعدد ،چارچوب آن مشخص است .تمامی اندیشمندان بر این باورند که کیفیت زندگی
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را در چهار بعد فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی و محیطی میتوان بررسی کرد .در این پژوهش ،تالش شده است تا با نگرش
جغرافیایی ،به ترکیبی از این چهار بعد توجه شود و درنهایت ،با توجه به ادبیات اندیشهای که در ادبیات جهانی موجود
است ،به ترکیبی از شاخصهای عینی و ذهنی توجه شود .شاخصهای ذهنی بیشتر بر نگرشها و شاخصهای عینی
بیشتر بر واقعیتها تأکید دارند.

پیشینة پژوهش
تئوریها و پژوهشهای تجربی کیفیت زندگی ،عمدتا از جوامع غربی نشئت گرفتهاند و مطالعههای کیفیت زندگی در
کشورهای درحال توسعه و بهتبع آن ،ایران بهطور شایان توجهی کمیاباند .در تمام پژوهشهای صورتگرفته با هر
تخصص و گرایشی ،تنها به یک هدف توجه شده و آن ساماندهی مکان زیستی و بهبود کیفیت زندگی در شهر و اطراف
آن بوده است .در ابعاد مختلف محیط شهر و اطراف آن ،مطالعههای گوناگونی صورت گرفته است .این پژوهشها در دو
بخش داخلی و خارجی بررسی میشود:
 دیوید اسمیت ،اولین جغرافیدانی بود که دربارة کیفیت زندگی ،رفاه و عدالت اجتماعی در جغرافیا سخن گفت .اینجغرافیدان برای بررسی کیفیت زندگی و رفاه و عدالت اجتماعی ،از شاخصهای اجتماعی ذهنی و مقایسة عینی
استفاده کرد .وی برای سنجش مورد اول از پرسشنامه و برای مورد دوم ،از مشاهده و آمار استفاده کرده است
(اسمیت ،1381،به نقل از جاجرمی و کتله.)8 :1385 ،
 مککریا و دیگران ( )2006در پژوهشی با عنوان «نقاط قوت ارتباط بین شاخصهای عینی و ذهنی کیفیت زندگیشهری چیست؟» رویکردی تازه و بدیع را در چگونگی سنجش کیفیت زندگی شهری در ادبیات مربوط تدوین
کردند؛ آنها همچنین در پژوهش خود از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISبرای اتصال شاخصهای عینی و
ذهنی کیفیت زندگی شهری استفاده کردند .هدف اصلی پژوهش آنها ،تدوین رویکردی نوین در سنجش کیفیت
زندگی شهری است .رویکرد اصلی پژوهش آنها بر مبنای سنجش کیفیت زندگی شهری در منطقة جنوب شرقی
کوئیزلند با استفاده از تلفیق شاخصهای عینی و ذهنی بوده است .براساس نتایج این پژوهش میتوان تمامی
اقدامهای شهرسازی را بر موضوعهایی که تأثیر بیشتری بر کیفیت زندگی شهری دارند ،متمرکز کرد و از این
طریق ،به افزایش کیفیت زندگی شهری کمک کرد .در این پژوهش مشخص شد که رابطة ضعیفی میان
شاخصهای عینی و شاخصهای ذهنی وجود دارد .از طرف دیگر نمیتوان اقدامهای شهرسازی را براساس نتایج
کیفیت زندگی شهری و تنها با استفاده از یک نوع شاخص (عینی یا ذهنی) اولویتبندی کرد؛ بلکه باید ارتباط بین
این دو دسته شاخص و تأثیرگذاری آنها بر کیفیت زندگی شهری ،بهطور مداوم تحلیل شود .
 سانتوس و مارتینز ( )2007در پژوهشی بهمنظور نظارت بر کیفیت زندگی شهری در شهر پرتو ،برای کیفیت زندگیشهری در این شهر ،جنبههای زیر را تعریف کردهاند :جامعه ،شرایط محیط زیست ،شرایط کاالهای اجتماعی و
شرایط اقتصادی .در این پژوهش ،از دو روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی شاخصها براساس برداشت شهروندان
از شرایط زندگی خود استفاده شده است.
 کلس ( )2012در مقالهای با عنوان «کیفیت زندگی و محیط» ،کیفیت زندگی را مسئلهای چندبعدی و پیچیدهدانست و عنوان داشت که دستیابی به تعریف مناسبی از کیفیت زندگی و مناسبترین شاخصها برای اندازهگیری
آن ،به هدف مطالعه بستگی دارد .وی دستیابی به یک دیدگاه زیستمحیطی را راهی پایدار برای دستیابی به
کیفیت زندگی مناسب دانست و اظهار داشت که نباید نقش شرایط اقتصادی را در باالبردن سطح کیفیت زندگی
در تمام زمینهها نادیده گرفت .از نظر وی ،با وجود تالشهای سازمانهای بینالمللی و دولتها در زمینة لزوم
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ارتقای کیفیت زندگی ،هنوز هم تفاوت فاحشی بین آنچه دولتها بیان میکنند با آنچه انجام میدهند ،وجود دارد.
وی درنهایت ،به این نتیجه دست یافت که همة اجزای کیفیت زندگی ،به مداخلة برنامهریزیشده ،چه در
کشورهای درحال توسعه و چه کشورهای توسعهیافته نیاز دارد.
 کوکبی ( )1386در مقالهای با عنوان «معیارهای ارزیابی کیفیت زندگی در مراکز شهری» به سنجش و ارزیابیکیفیت زندگی در مرکز خرمآباد و تعیین سطح کیفیت زندگی در آن پرداخته است .او در این مقاله ،ماتریسی ساده،
پویا ،انعطافپذیر و نظاممند با ویژگیهای متفاوت برای سنجش کیفیت زندگی در مراکز شهری ارائه داد و به این
نتیجه دست یافت که معیارهای اجتماعی و حملونقل (مانند فضاهای باز و سبز عمومی ،فضاهای پیاده ،حجم
ترافیک و )...اهمیت بیشتری در مقایسه با معیارهای کالبدی و اقتصادی (مثل کیفیت ساختمانها ،کیفیت کاربری،
دانهبندی ،هزینة تأمین نیازهای پایه و )...برخوردارند و درنهایت ،به این نتیجه رسید که مرکز شهر خرمآباد در ردة
مراکز شهری با کیفیت زندگی شهری پایین قرار دارد.
 حریرچی و دیگران ( )1388در مقالهای با عنوان «چگونگی وضعیت کیفیت زندگی شهروندان شهر جدید پردیس»،کیفیت زندگی را بهعنوان متغیر وابسته در ارتباط با متغیرهای مستقل سرمایة اجتماعی ،ارزیابی خدمات شهری و
رضایتمندی از محله ،در شهر جدید پردیس بررسی کردند .درنهایت ،مشخص شد که با افزایش سرمایة اجتماعی،
بر میزان کیفیت زندگی افزوده میشود و برعکس .از سویی رابطة معنادار مثبتی بین افزایش کیفیت زندگی و
رضایتمندی از محله و خدمات شهری وجود دارد.
 لطفی ( )1388در پژوهشی با عنوان «کیفیت زندگی شهری :تعریف ،ابعاد و سنجش آن در برنامهریزی شهری»،ضمن بررسی ادبیات مطروحه در زمینة کیفیت زندگی در سطح جهانی ،با تأکید بر برنامهریزی شهری ،تعریف و
ابعاد این مفهوم را بررسی کرد و با ذکر چند نمونه در دنیا ،به تحلیل شیوههای سنجش این مفهوم در برنامهریزی
شهری از یکسو و لزوم سنجش آن از سوی دیگر پرداخت .وی در این پژوهش به این نتیجه دست یافت که
سنجش کیفیت زندگی شهری ،تنها با استفاده از یکی از دو دستة شاخصهای عینی و ذهنی نمیتواند تصویری
روشن و منطبق بر واقعیت را برای برنامهریزان شهری ترسیم کند و نادیدهگرفتن هریک از این دو دسته،
انحرافهای بزرگی را در برنامهریزیها بهوجود میآورد.
 حاتمینژاد و دیگران ( )1390در مقالهای با عنوان «تحلیل کیفیت زندگی در روستاهای ادغامشده در شهرمیاندوآب» ،کیفیت زندگی روستاهای ادغامشده در شهر میاندوآب طی سی سال اخیر  -که هنوز ساخت فضایی-
کالبدی آنها از شهر قابل تشخیص است -با محلههای انتخابی شهر -که پنج محله از بافت قدیم و پنج محله از
بافت جدید است -را بر مبنای شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی -محیطی ،دسترسی به خدمات شهری،
کیفیت محیط و بهداشت ،مطالعة تطبیقی کردند و درنهایت ،به این نتیجه رسیدند که بهجز شاخصهای اجتماعی،
در سایر شاخصها ،روستاهای ادغامشده در مقایسه با محلههای شهری ،سطح کیفی بسیار پایینی دارند و تنها در
شاخص عملکردی ،در مقایسه با محلههای شهری ،از سطح باالتر کیفی برخوردارند .از سویی نتایج ،نشاندهندة
اختالفی آشکار میان کیفیت زندگی بین محلههای اصلی شهر و روستاهای ادغامشده است.
با توجه به پژوهشهای صورتگرفته میتوان گفت که هنوز چارچوب مفهومی قابل قبول و جهانی برای سنجش
کیفیت زندگی و روششناسی واحدی برای تعیین قلمروها ،معرفها و شاخصهای کیفیت زندگی وجود ندارد و هر محقق
براساس شناخت و آگاهیهای خود به انتخاب شاخصهای کیفیت زندگی میپردازد .این امر موجب ایجاد تفاوتهایی در
نتایج پژوهشها شده است .از طرف دیگر ،در بیشتر مطالعههای پیشین ،بهویژه در پژوهشهای داخلی ،تنها به جنبة
ذهنی کیفیت زندگی توجه شده است .درواقع ،این مطالعهها کیفیت زندگی را تنها از دید شهروندان بررسی کردهاند .این
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امر بهدلیل دیدگاه متفاوت افراد به زندگی ،موجب جلوگیری از دستیابی به واقعیت در پژوهشها میشود .بهعبارت دیگر،
ممکن است یک وضعیت برای شخصی مطلوب باشد؛ درصورتیکه همان شرایط از نظر شخص دیگری نامطلوب تلقی
شود؛ بنابراین ،به نظر میرسد توجه به جنبة عینی کیفیت زندگی(که به واقعیت نزدیکتر است) در کنار جنبة ذهنی ،نتایج
مطلوبتر و کاربردیتری را به دنبال دارد .از سویی با توجه به اینکه تاکنون در شهر یزد ،مطالعهای در زمینة کیفیت
زندگی در روستاهای ادغامشده در شهر صورت نگرفته است ،در این پژوهش سعی شده است به این امر پرداخته شود و
همچنین رابطة بین شاخصهای عینی و ذهنی کیفیت زندگی ارزیابی شود.

روش پژوهش
در روند توسعة فیزیکی شهر یزد طی چند دهة اخیر ،بهویژه از سالهای  1340به بعد ،آبادیها و روستاهای بسیاری در
شهر یزد پیوند خوردهاند و بهگونهای در شهر ادغام شدهاند؛ بهطوریکه در بافت شهر یزد ،هنوز بسیاری از عالئم و
ویژگیهای زندگی روستایی را میتوان دید و تنها در بعضی از موارد ،قوانین شهرسازی و چشماندازهای شهری جایگزین
ویژگیهای روستایی شده است .نکتة جالب اینجاست که بیشتر روستاهای ادغامشده در شهر ،بهصورت یک محلة شهری
به همان نام روستایی قبلی ،قابل شناساییاند (سرائی .)98 :1385 ،در این پژوهش ،وضعیت کیفیت زندگی در دو روستای
عیشآباد و خیرآباد ،واقع در جنوب غربی شهر یزد -که طی طرح جامع شهرستان ( )1377 -1374در شهر یزد ادغام

شدهاند -بررسی شده است.

نقشة  .1موقعیت روستاهای مورد مطالعه در شهر یزد

در این پژوهش ،برای آزمون فرضیهها ( .1میزان کیفیت زندگی از نظر جامعة نمونه ،پایینتر از حد متوسط است و
 .2بین شاخصهای عینی و ذهنی کیفیت زندگی در روستاهای ادغامشده در شهر یزد رابطه وجود دارد) جامعة آماری کل
جمعیت دو روستای عیشآباد و خیرآباد (بالغ بر  059،11نفر) درنظر گرفته شده است .حجم نمونه ،با توجه به فرمول
کوکران 370 ،نفر بهدست آمده است که بهطور مساوی در دو محله توزیع شده است .در این پژوهش ،ابتدا با استفاده از
کتابها و مقالههای مختلف ،ابعاد ،شاخصها و متغیرهای تأثیرگذار بر کیفیت زندگی بهدست آمد که در این مقاله ،دو بعد
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عینی و ذهنی کیفیت زندگی درنظر گرفته میشود .هریک از این ابعاد ،به چهار شاخص اجتماعی ،کالبدی ،محیطی و
اقتصادی تقسیم شدهاند که در بعد عینی ،آمار و اطالعات از طریق آمارنامهها ،نقشهها و مشاهده (فرم برداشت میدانی)
جمعآوری شده است؛ بهاینصورت که ابتدا در هر محله ،هشت خیابان بهعنوان شاخص در نرمافزار

GIS

انتخاب و

شمارهگذاری شدند و از طریق فرم برداشت تهیهشده ،شاخصهای عینی مورد مطالعه ،در هریک از این خیابانها بررسی شد.
متغیرهای عینی مورد بررسی در پژوهش حاضر ،در جدول  2بهصورت عملیاتی تعریف شدهاند:
جدول  .2تعریف عملیاتی متغیرهای عینی پژوهش
گویه

شاخص

امکانات فرهنگی محله
امکانات تفریحی
اجتماعی

امکانات بهداشتی و درمانی
دسترسی به پاسگاه
دسترسی به آتشنشانی در مواقع ضروری
وضعیت مالکیت مسکن

اقتصادی

میزان درآمد
داشتن خودرو
وضعیت شبکة دفع فاضالب
وجود آب شرب در پارکها

محیطی

وجود سرویس بهداشتی در پارکها
پاکیزگی محله
نبود آلودگی صوتی
کیفیت مصالح بهکاررفته در ساختمان

کالبدی

وضعیت معبر از لحاظ دسترسی
کیفیت واحد مسکونی

منبع :نگارندگان

اما در بعد ذهنی ،میزان رضایت فرد از شاخصهای مربوط به کیفیت زندگی ،با استفاده از پرسشنامه ارزیابی شد .از
آنجاکه متغیرهای یک پژوهش باید کمی باشد تا قابل اندازهگیری باشد ،برای کمیکردن متغیرهای این پژوهش50 ،
درصد متغیرها (فقط متغیرهای ذهنی) را بهصورت طیف لیکرت طراحی کردیم و با دادن عدد به هریک از طیفها (خیلی
کم ،1 :کم ،2 :متوسط ،3 :زیاد 4 :و خیلی زیاد )5 :آنها را به حالت کمی درآوردیم تا قابلیت اندازهگیری داشته باشند.
همچنین برای سهولت کار ،متغیرهای پژوهش در هریک از ابعاد عینی و ذهنی ،به چهار شاخص (اجتماعی ،اقتصادی،
محیطی و کالبدی) تقسیم شده است .در جدول  ،3هریک از این شاخصها بهصورت عملیاتی درآمده است.
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جدول  .3تعریف عملیاتی متغیرهای ذهنی پژوهش
گویه

شاخص

حد متوسط ضریب آلفای کرونباخ

رضایت از امکانات فرهنگی محله
رضایت از امکانات تفریحی
رضایت از امکانات بهداشتی و درمانی
رضایت از اوقات فراغت
اجتماعی

رضایت از امنیت اماکن عمومی
داشتن روحیة کار گروهی و کمک به دیگران

30

0/77

رضایت از حمایت همسایگان
احساس امنیت و آرامش
رضایت از دسترسی به پاسگاه و حضور بهموقع نیروی انتظامی
رضایت از پاسخگویی آتشنشانی در مواقع ضروری
رضایت از شغل
اقتصادی

رضایت از درآمد
توانایی پساندازکردن

12

0/83

امید به آیندة شغلی
رضایت از پاکیزگی محله
محیطی

رضایت از سکوت و آرامش و نبود آلودگی صوتی

9

0/66

رضایت از وجود سرویس بهداشتی و آب شرب در پارکها و فضای سبز عمومی
رضایت از وجود تسهیالت مناسب در منزل (حمام ،سرویس بهداشتی و)...
احساس امنیت در برابر مخاطرههای محیطی
رضایت از مسکن
کالبدی

رضایت از خدمات و امکانات حملونقل در محله

21

0/82

رضایت از شبکة دفع فاضالب در محله
رضایت از وضعیت زیرساختها در محله
رضایت از وضعیت شبکة ارتباطی و راهها در محله
منبع :نگارندگان

بحث و یافتهها
از میان پاسخگویان 59/5 ،درصد در گروه سنی پایینتر از  40سال و  40/5درصد در گروه سنی باالتر از  40سال قرار
دارند .همچنین  45/4درصد پاسخگویان ،زن و  54/6درصد آنان مرد بودهاند .در این بین 7/6 ،درصد مجرد و 92/4
درصد متأهل بودهاند .از نظر میزان تحصیالت 3/8 ،درصد بیسواد 30 ،درصد با تحصیالت ابتدایی 35/4 ،درصد دیپلم،
 29/5درصد فوق لیسانس و  1/4درصد باالتر بودند .از نظر وضعیت اشتغال 20/3 ،درصد از پاسخگویان ،کارمند10 ،
درصد کارگر 28/1 ،درصد دارای شغل آزاد و  30درصد خانهدار بودند و  11درصد در سایر فعالیتها اشتغال داشتند.
برای دستیابی به یافتههای مربوط به کیفیت زندگی در دو محلة خیرآباد و عیشآباد در بعد ذهنی ،ابتدا با استفاده از
آزمون  Tتکنمونهای ،به سنجش کیفیت زندگی بهلحاظ ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی و کالبدی بهتفکیک در این دو
محله پرداخته شده است .ابتدا در هریک از این ابعاد ،متغیرها با هم ترکیب شدهاند و میانة پاسخها که بهصورت طیف
پنجارزشی لیکرت است ،محاسبه شده است و سپس به مقایسة میانگین پاسخها با این میانه پرداخته شده که نتایج زیر را
به دنبال داشته است:
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بعد اجتماعی

برای ارزیابی بعد اجتماعی ،از ده گویه استفاده شد که با توجه به این تعداد ،گویة حد متوسط برابر با  30شد .مقایسة
میانگین بهدستآمده ( )26/82نشان میدهد که سطح کیفیت اجتماعی در دو محلة خیرآباد و عیشآباد ،پایینتر از حد
متوسط است .همچنین سطح معناداری که برابر با  0/000است ،نشان از توافق معنادار پاسخگویان در این زمینه دارد
(جدول .)4
جدول  .4نتایج آزمون  Tبرای تعیین سطح ابعاد مختلف کیفیت زندگی در دو محله
بعد

تعداد گویه

میانگین

سطح معناداری

آزمون T

Test value
(حد متوسط)

اجتماعی

10

26/82

0/000

-11/55

30

اقتصادی

4

8/83

0/000

-19/39

12

محیطی

3

7/71

0/000

-10/36

9

کالبدی

7

20/05

0/000

-3/85

21

همانطورکه مالحظه میشود ،آزمون

T

برای تکتک گویهها در بعد اجتماعی نشان میدهد که میزان رضایت

ساکنان دو محله از امکانات فرهنگی و تفریحی ،در سطحی بسیار پایین قرار دارد .مشاهدهها نیز بیانگر آن است که این
دو محله ،از لحاظ امکانات فرهنگی و تفریحی در سطحی پایین قرار دارند؛ بهطوریکه هیچگونه سالن یا زمین ورزشی و
همچنین کتابخانه و خانة فرهنگ نداشتند ،اما از طرفی ،میزان رضایت ساکنان از وقت آزاد خود ،امنیت اماکن عمومی و
میزان احساس امنیت و آرامش در زندگی ،در سطحی باالتر از حد متوسط قرار دارد (جدول .)5
جدول  .5نتایج آزمون  Tبرای درک تأثیر متغیرهای مربوط به کیفیت اجتماعی در دو محله
گویه

میانگین

سطح معناداری

آزمون T

Test value
(حد متوسط)

رضایت از امکانات فرهنگی محله

1/42

0/000

-39/219

3

رضایت از امکانات تفریحی محله

1/49

0/000

-34/522

3

رضایت از امکانات بهداشتی درمانی محله

2/64

0/000

-6/918

3

رضایت از مدت وقت آزاد خود

3/12

0/013

2/505

3

رضایت از امنیت اماکن عمومی در محله

3/26

0/000

4/486

3

میزان روحیة افراد در انجام کار گروهی

2/70

0/000

-5/170

3

رضایت از حمایت همسایگان در موقع نیاز

2/98

0/717

-0/363

3

میزان احساس امنیت و آرامش در زندگی

3/43

0/000

8/054

3

رضایت از دسترسی به پاسگاه پلیس

2/84

0/002

-3/099

3

رضایت از پاسخگویی بهموقع آتشنشانی

2/94

0/000

-1/345

3

بعد اقتصادی
در بعد اقتصادی ،از چهار گویه برای ارزیابی میزان رضایت شهروندان استفاده شد .میانگین نظرهای پاسخگویان 8/83
است که در مقایسه با حد متوسط ( )12نشان میدهد که میزان رضایت شهروندان از وضعیت اقتصادی زندگی در سطح
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پایینی قرار دارد ،از طرفی سطح معناداری نشان میدهد که پاسخگویان در زمینة نارضایتی از وضعیت اقتصادی خود با
یکدیگر توافق معناداری دارند (جدول .)4
آزمون  Tبرای تکتک گویهها بیانگر آن است که در بعد اقتصادی بیشتر ساکنان ،توانایی خود را در پساندازکردن در
سطحی بسیار پایین عنوان کردند ( .)1/63همانطورکه مالحظه میشود ،سطح معناداری ( )0/000نیز بیانگر توافق
معنادار پاسخگویان در این زمینه است .در سایر گویههای بعد اقتصادی نیز سطح رضایت ساکنان ،پایینتر از حد متوسط
قرار دارد (جدول .)6
جدول  .6نتایج آزمون  Tبرای درک تأثیر متغیرهای مربوط به کیفیت اقتصادی در دو محله
گویه

میانگین

سطح معناداری

آزمون T

Test value
(حد متوسط)

میزان رضایت از درآمد ماهیانه

2/13

0/000

-18/039

3

میزان رضایت از شغل

2/62

0/000

-6/796

3

میزان توانایی پسانداز

1/63

0/000

-31/582

3

میزان امید به آیندة شغلی

2/46

0/000

-9/183

3

بعد محیطی
برای ارزیابی میزان رضایت شهروندان از کیفیت محیطی در دو محلة خیرآباد و عیشآباد ،از سه گویه استفاده شد و حد
متوسط برابر با  9شد .میانگین نظرهای جامعة نمونه  7/71است که سطحی پایینتر از متوسط را نشان میدهد .سطح
معناداری نیز که  0/000شده است ،نشان از توافق معنادار جامعة نمونه در این زمینه دارد (جدول .)4
در بعد محیطی ،میزان رضایت ساکنان در همة ابعاد در سطحی پایینتر از متوسط قرار دارد .همانطورکه در جدول 7
مالحظه میشود ،میانگین میزان رضایت از پاکیزگی محله ( )2/71است که پایینتر از حد متوسط است .از سوی دیگر،

بیشتر آلودگیهای صوتی ،ناشی از عبورومرور اتومبیلها و ساختوساز در محله است.
جدول  .7نتایج آزمون  Tبرای درک تأثیر متغیرهای مربوط به کیفیت محیطی در دو محله
گویه

میانگین

سطح معناداری

آزمون T

Test value
(حد متوسط)

میزان رضایت از پاکیزگی محله

2/71

0/000

-5/244

3

رضایت از سکوت و آرامش محله

2/89

0/077

-1/776

3

رضایت از سرویس بهداشتی و آب شرب در پارکها

2/12

0/000

-15/897

3

بعد کالبدی
برای سنجش سطح کیفیت کالبدی در دو محلة خیرآباد و عیشآباد ،از هفت گویه استفاده شده است .با مقایسة میانگین
نظرهای جامعة نمونه که معادل  20/05و متوسط سطح گویههای مورد ارزیابی که  21برآورد شده و از آنجاکه سطح
معناداری محاسبهشده ،عددی کوچکتر از آلفا  0/05را نشان میدهد ،میتوان فرض مناسببودن کیفیت کالبدی را رد
کرد و پذیرفت که براساس نظرهای جامعة نمونه ،سطح کیفیت کالبدی ،کمتر از حد متوسط است (جدول .)4
همانطورکه در جدول  8مالحظه میشود ،تنها در دو گویة میزان رضایت از تسهیالت مناسب در منزل ( )3/50و
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میزان رضایت از وضعیت زیرساختها در محله ،مانند شبکة برق و آب ( ،)3/25رضایت ساکنان در سطحی باالتر از حد
متوسط ( )3ارزیابی شده است.
جدول  .8نتایج آزمون  Tبرای درک تأثیر متغیرهای مربوط به کیفیت کالبدی در دو محله
گویه

میانگین

سطح معناداری

آزمون T

Test value
(حد متوسط)

رضایت از تسهیالت مناسب در منزل

3/50

0/000

9/259

3

احساس امنیت در برابر مخاطرههای طبیعی

2/69

0/000

-5/488

3

رضایت از مسکن

2/96

0/419

-0/810

3

رضایت از خدمات و امکانات حملونقل عمومی و خصوصی

2/69

0/000

-5/710

3

رضایت از وضعیت شبکة دفع فاضالب در محله

2/16

0/000

-13/894

3

رضایت از وضعیت زیرساختها در محله

3/25

0/000

4/635

3

رضایت از وضعیت شبکة ارتباطی و راهها

2/81

0/001

-3/428

3

میزان رضایت ساکنان از امکانات و خدمات حملونقل عمومی و خصوصی در محله با توجه به کمبود اتوبوسهای
شرکت واحد در محله ،نبود دسترسی مناسب به ایستگاه اتوبوس و نبود تاکسی و آژانس در دو محله ،در سطحی پایین
قرار دارد؛ بهنحویکه میانگین آن ( )2/69سطحی پایینتر از حد متوسط ( )3را نشان میدهد .همچنین میزان رضایت
ساکنان از وضعیت شبکة دفع فاضالب با توجه به نبود لولهکشی و شبکة فاضالب در محله و استفاده از چاه برای دفع
فاضالب ،در سطحی پایینتر از حد متوسط است .برهمیناساس ،یکی از دغدغهها و شکایتهای مردم در دو محله ،اخذ
مبلغی از آنان برای راهاندازی شبکة فاضالب از سوی سازمان مربوطه بود که با وجود این ،متأسفانه تاکنون اقدامی در این
زمینه صورت نگرفته است .در زمینة شبکة ارتباطی و راهها نیز مقایسة میانگین نظرهای جامعة نمونه که  2/81است ،با
حد متوسط محاسبه شده ( )3نشان میدهد که میزان رضایت ساکنان در سطحی پایینتر از حد متوسط قرار دارد (جدول
 .)8از جمله دالیل این امر میتوان به پوشش نامناسب سطح خیابانها و کوچهها ،عرض کم بیشتر معابر و طراحی
نامناسب معابر اشاره کرد.
در بعد عینی ،تعدادی از گویهها در نرمافزار

GIS

بهصورت نقشه ارائه شدهاست .ابتدا نوع کاربری اراضی محدوده

بررسی شد .همانطورکه در نقشة  2مشاهده میشود ،در جنوب محدوده ،واحدهای صنعتی و کارگاهی و انبارها انباشته
شده است که آلودگیهای زیستمحیطی را برای مردم دو محله ایجاد کرده است .همچنین در مرکز محدوده ،باغهای و
زمینهای بایر ،بخش وسیعی را بهخود اختصاص داده است که محلی برای انباشت نخالههای ساختمانی و زبالهها شده
است .کمبود امکانات فرهنگی و تفریحی نیز بهخوبی در نقشه قابل مشاهده است .همانطورکه در نقشة  3دیده میشود،
مصالح بیشتر بناهای دو محله -که اغلب ،واحدهای مسکونی و صنعتی و کارگاهی است -آجر و پس از آن ،کاهگل است
که بیشتر در جنوب غربی محلة خیرآباد تجمع یافته است .براساس نقشة  4میتوان گفت بیش از نیمی از واحدهای
مسکونی این محدوده ،بیش از  21سال قدمت دارد و پس از آن ،با توجه به ساختوسازهایی که پس از ادغام این دو
محله در شهر صورت گرفته ،واحدهای با کمتر از  10سال ساخت مشهود است .از لحاظ کیفیت ،بیشتر واحدهای مسکونی
و صنعتی محدوده ،قابل نگهداری است .همچنین تعداد باالی واحدهای تخریبی و مخروبهها نیز قابل مشاهده است
(نقشة .)5
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نقشة  .2کاربری اراضی محلههای مورد مطالعه

منبع :نگارندگان

نقشة  .3کیفیت ساختمانهای محلههای مورد مطالعه

منبع :نگارندگان
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نقشة  .4قدمت ساختمانهای محلههای مورد مطالعه

منبع :نگارندگان

نقشة  .5مصالح ساختمانی محالت مورد مطالعه

منبع :نگارندگان

برای بررسی رابطة میان شاخصهای عینی و ذهنی ،از آزمون خیدو استفاده شد ،برای این منظور ،ابتدا گویههای
بخش عینی که در دو طیف سه و دو طیفی طراحی شده بود ،ریکد شدند و همة آنها بهصورت دو طیف مناسب و
نامناسب درآمدند .سپس برای بررسی ارتباط آنها با ابعاد ذهنی ،گویههای بخش ذهنی نیز که به صورت پنج طیفی
طراحی شده بود ،ریکد شدند و بهصورت دو طیف مناسب و نامناسب درآمدند .درنهایت ،از طریق آزمون خیدو ،رابطة
میان ایندو بررسی شد که نتایج آن در جدول  9نشان داده شده است .همانطورکه مالحظه میشود ،مقدار خیدو 0/648
و سطح معناداری  0/421است که معنادارنبودن ارتباط بین این دو متغیر را نشان میدهد؛ زیرا سطح معناداری ،بزرگتر از
 0/05برآورد شده است .از آنجاکه مقدار خیدو ،شدت رابطه را نشان نمیدهد و با توجه به اینکه درجة آزادی 1 ،است ،از
ضریب فی استفاده شده است .همانطورکه مالحظه میشود ،منفیشدن ضریب فی ،نبود رابطه بین دو متغیر را نشان
میدهد.
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جدول  .9نتایج آزمون خیدو برای تبیین رابطة بین ابعاد ذهنی و عینی کیفیت زندگی
وضعیت

مناسب

نامناسب

جمع

شاخص

عینی

184

185

369

ذهنی

242

127

369

df= 1

S= 0/421

Phi= -0/042

2

X =0/648

نتیجهگیری
کیفیت زندگی در نواحی شهری ،به دنبال دسترسی عادالنة شهروندان به تسهیالت و خدمات شهرنشینی و افزایش
رضایت آنان از زندگی شهری است .با این نگرش ،پژوهش حاضر با هدف سنجش کیفیت زندگی در روستاهای ادغامشده
در شهر ،از دید جامعة نمونه صورت گرفته است که در آن 24 ،گویه در قالب چهار بعد اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی و
کالبدی ،طراحی و آزموده شد .از نتایج میتوان استنباط کرد:
با توجه به آزمون  Tتکنمونهای دو محله میتوان گفت که میزان رضایت از تمام ابعاد کیفیت زندگی در دو محله،
پایینتر از حد متوسط است .نتایج بیانگر آن است که در بعد اجتماعی ،میزان رضایت از امکانات تفریحی و فرهنگی بسیار
اندک است .بهطوریکه در این دو محله ،با وجود جمعیت شایان توجه ،حتی یک فضای سبز یا سالن ورزشی برای گذران
اوقات فراغت وجود ندارد .از لحاظ امکانات بهداشتی -درمانی ،تنها یک درمانگاه در محلة خیرآباد وجود دارد که دسترسی
به آن برای بیشتر ساکنان محلة عیشآباد مشکل است .تنها در زمینة امنیت در اماکن عمومی ،احساس امنیت و آرامش
در محله و مدت وقت آزاد ،رضایت ساکنان در سطحی باالتر از حد متوسط قرار دارد .در بعد اقتصادی ،در تمام گویههای
مورد بررسی ،میزان رضایت ساکنان ،پایینتر از حد متوسط است و در بین گویههای مورد بررسی ،رضایت از توانایی
پساندازکردن در پایینترین سطح قرار دارد؛ زیرا با توجه به هزینههای باالی زندگی و درآمد کم ،ساکنان این دو محله،
توانایی پساندازکردن را ندارند .در بعد محیطی نیز در تمام گویههای مورد بررسی ،میزان رضایت ساکنان در سطحی
پایینتر از حد متوسط قرار دارد .با توجه به تعداد زیاد ساختمانهای درحال ساخت ،آلودگیها سبب آلودگی معابر و ایجاد
مشکل در عبورومرور پیاده و سواره شده است .همچنین با توجه به اراضی بایر و مخروبههای دو محله ،این ساختمانها
مکانی برای انباشت نخالههای ساختمانی و زبالههای شهری شده است .میزان رضایت از وضعیت کالبدی در دو محله ،در
سطحی پایینتر از حد متوسط قرار دارد ،اما در این بین ،رضایت از تسهیالت مناسب منزل و رضایت از وضعیت
زیرساختها (شبکة آب ،برق و گاز) تا حدودی باالتر از متوسط است .از دغدغههای اصلی ساکنان ،راهاندازی شبکة
فاضالب است که با توجه به اینکه فاضالب دو محله ،اکنون از طریق چاه دفع میشود ،مشکلهایی برای ساکنان ایجاد
شده است.
آزمون خیدو نشان میدهد که بین شاخصهای عینی و ذهنی کیفیت زندگی ،رابطهای وجود ندارد؛ بنابراین ،با توجه
به اینکه در بیشتر مطالعههایی که تاکنون انجام گرفته ،تنها شاخصهای ذهنی بررسی شده است ،میتوان گفت که برای
ارزیابی مناسبتر کیفیت زندگی ،باید هر دو نوع شاخصهای عینی و ذهنی بهکار گرفته شود؛ زیرا اگرچه شاخصهای
ذهنی در نوع خود مهماند ،با توجه به اینکه توقعها و انتظارهای افراد با یکدیگر متفاوت است و سنجش آنها بهطور
دقیق امکانپذیر نیست و همچنین بهدلیل اینکه شاخصهای ذهنی ،تفاوت زندگی افراد و جوامع و مکانهای مختلف را
بهوضوح نشان نمیدهد ،استفاده از شاخصهای عینی توصیه میشود؛ چراکه با استفاده از آنها ،امکان مقایسة نواحی
مختلف و برنامهریزی برای آینده وجود دارد.
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