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  چكيده

تمرکز بيش از اندازه خدمات زيستي در شهرهاي بزرگ منجر به  :مقدمه و هدف پژوهش
هاي زيست محيطي و  به دنبال آن ظهور مسائلي چون آلودگي تمرکز بيش از اندازه جمعيت و

اين نابرابري و شکاف موجب شده نظريه پردازان شهري و . هاي اجتماعي شده است بحران
مديران جوامع به  توسعه کيفيت زندگي در نقاط روستايي به منظور جذب  جمعيت و تعادل 

دف اين مقاله بررسي و مطالعه اثرات ه. بخشي امکانات در سطح مناطق و نواحي معطوف سازد
هاي بي رويه و  بر بهبود کيفيت زندگي ساکنين و کنترل مهاجرت سگزآبادشهر شدن روستاي 

  .مديريت بهينه جوامع است
به منظور سنجش کيفيت زندگي در . تحليلي استـ  روش اين مقاله توصيفي :روش پژوهش

هاي محيطي،  شاخص شامل کيفيت هشت سگزآبادارتباط با فرايند شهر شدن روستاي 
آموزشي، مسکن، مشارکت، امکانات بهداشتي، اوقات فراغت، بهزيستي فردي و حمل و نقل، از 

  .پرسشنامه جمع آوري و تجزيه و تحليل شده است ٣١٥نظر ساکنين در قالب 
سازد شهر شدن به عنوان يک متغير مستقل اثرات  مي نتايج بدست آمده مشخص: ها يافته
که بين اي  در واقع براي بررسي رابطه. داشته است سگزآبادبر استانداردهاي زندگي مردم  مثبت

شاخص مورد  هشتتواند وجود داشته باشد مجموعه  مي سگزآبادکيفيت زندگي و شهر شدن 
  .مطالعه قرار گرفته است

هاي  شاخص يدرصد منجر به ارتقا ٥٠به شهر تا حدود  سگزآباداثرات تبديل  :نتيجه گيري
  .کيفيت زندگي شهري شده است

  
  سگزآبادشهر، کيفيت زندگي، ـ  شهر شدن، روستا :واژگان كليدي

                                                      
  6/3/1390 :تاريخ پذيرش مقاله                                  10/2/1389: تاريخ دريافت مقاله

 
  فصلنامه مطالعات مديريت شهري

 1390 بهار/پنجمشماره / ومسسال 
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  مقدمه
نظريه نوسازي پس از جنگ جهاني دوم قطبي شدن رشد وتوسعه را به عنوان 

اين نظريه توسط  .مهمترين راه حل براي کشورهاي در حال توسعه مطرح ساخت
يکي از پيامدهاي اين نظريه موجب شد  .شداقتصاداناني همچون هيرشمن مطرح 

 .فعاليتهاي روستايي بويژه کشاورزي فداي صنعتي شدن بر محور شهرهاي بزرگ گردد
از اي  چنانکه در ايران سياست اصالحات ارضي در دهه چهل زمينه ساز موج گسترده

چنين  بروز )١٣٧٧صرافي . (هاي بعد و به ويژه در دهه پنجاه گرديد ها در سال مهاجرت
نسبتا توسعه يافته در برابر خليج اي  که منجر به پيدايش جزيرهاي  شکاف شديد منطقه

محروميت در سراسر کشور گرديد نگاه متفکران به سوي موضوع جديدي تحت عنوان 
در ابن راستا نظريات جديدي تحت عنوان شهرهاي ميانه و کوچک . توزيع متعادل کرد

در اين ديدگاه رفع  )٣١٤ ،١٣٧٩شکويي . (ح گرديدتوسط افرادي چون راندينلي مطر
عنوان واسط  شهرهايي امکان پذير است که بهـ  تنها از طريق روستااي  تضادهاي منطقه

  .کند مي نواحي روستايي با شهرهاي کوچک و شهرهاي کوچک با شهرهاي بزرگ عمل
که در آن هاي شهر و نواحي روستايي  شهر مکاني است متاثر از ويژگيـ  روستا  

 ,Stohr and Taylor 1981. (باشد مي گذار از روستايي بودن به شهر شدن محسوس

شود که  مي موجب شهرها اوالًـ  توجه به شهر شدن نقاط روستايي و ايجاد روستا )541
هاي زيست محيطي و تامين خدمات شهري در  مشکالت مسکن، حمل و نقل، آلودگي

 دهند مي را کاهشاي  هاي ناحيه شهرها نابرابريـ  وستار اًثانيا. کالن شهرها کاهش يابد
هاي شهري و ميان شهري را  و زمينه خدمات رساني سريع تر و مديريت بهينه در حوزه

 سياسي در شهرهاي بزرگـ  شهرها از تمرکز اداريـ  روستا ثالثاً. سازد مي بيشتر فراهم
و ملي اي  را در سطح منطقه کاهندو در نهايت تعادل و توازن اقتصادي و اجتماعي مي

  )٣١٦ ،١٣٧٩شکويي . (سازند مي فراهم
با توجه به آنچه گفته شد بي شک فراهم نمودن توسعه در شهرهاي کوچک و    
هاي مناسب برنامه ريزي به منظور توسعه متوازن و نيز  شهرها يکي از روشـ  روستا

 به چه صورت حل مشکالت شهري و روستايي است اما اين سوال مطرح است که
شهرها را از مهاجرت به شهر بازداشت؟ پر ـ  توان ساکنين نواحي روستايي و روستا مي

لذا . واضح است تنها شهر شدن يک نقطه روستايي زمينه ساز توقف مهاجرت نيست
کيفيت  ييابد فراهم آوردن شرايطي است که مستقيما منجر به ارتقا مي آنچه ضرورت

  .نداردهاي زندگي بهبود يابدزندگي ساکنين شده و استا
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استانداردهاي زندگي نزديک به يک قرن در  يمباحث مرتبط با پايداري و ارتقا 
. مطرح است) با رويکرد فضايي( ريزي شهري و جغرافياي شهري جامعه شناسي، برنامه

هاي جغرافياي شهري منجر  به عبارتي ديگر ترکيب نظريات جامعه شناسي در پارادايم
 ١٩٧٠رويکرد مطالعاتي نويني با عنوان جغرافياي اجتماعي شهرها در سال  به پيدايش

محيط طبيعي و ( کيفيت زندگي و مفاهيم مرتبط با آن از جمله؛ کيفيت محيط. گرديد
، کيفيت مسکن، امنيت اجتماعي و فرهنگي، سالمت شهري، )محيط ساخته شده

هاي مطالعاتي جامعه  حکمروايي خوب شهري و مفاهيم ديگر بر گرفته از سرچشمه
. شود مي شناسان و جغرافيدانان شهري است که از آن به عنوان توسعه پايدار شهري ياد

  .زندگي به صورت ذهني و عيني متجلي است مياين مفاهيم در ابعاد کيفي و ک
  

  هاي کيفيت زندگي شهري ابعاد و شاخص: ١شکل 

 
  

محققين مختلف به صور مختلفي تعريف شده است و تعريف  کيفيت زندگي از سوي
) Tesfazghi 2009, 11. (دقيقا يکسان از کيفيت زندگي در ادبيات مطالعاتي وجود ندارد

 Foo. (کند کيفيت زندگي را رضايتمندي از زندگي تعريف مي ١به عنوان مثال فوو

آن نيازهاي مادي در  اي که در کيفيت زندگي را گستره ٢کوستانزا و همکاران) 2000
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 Costanza. (کنند ارتباط با درک فردي و گروهي از رضايتمندي تامين گردد، تعريف مي

et al  2007 (نيز کيفيت زندگي را بدبختي و يا خوشبختي افراد و نيز  ٣داس
اي که  در مطالعه) Das 2008. (کند استانداردهاي محيطي محل زندگي تعريف مي

است تعاريف ارائه شده از سوي محققين را مورد مطالعه قرار  انجام داده  ٤روگرسون
: اين عناصر عبارتنداز. داده و عناصر کليدي هر يک را به شرح زير شناسايي کرده است

محيط کالبدي و طبيعي، آب و هوا، آلودگي، جرم و تسهيالت اجتماعي مرتبط با 
  )Rogerson 1999. (سالمت و آموزش

شدن از آنجايي که منجر به سرمايه گذاري و فراهم شدن  بايد توجه داشت که شهر
با توجه به پيچيدگي مفهوم کيفيت زندگي، چهار مفهوم رکن اساسي در امکانات 

پايداري محيطي، : اين چهار بعد عبارتنداز. گيريدکيفيت زندگي شهري را در بر مي
ه در شکل شماره ک. پايداري فرهنگي ـ سياسي، پايداري اجتماعي و پايداري اقتصادي

  .هاي آن ارائه گرديده استاين ابعاد به همراه شاخص ١
و بررسي اين مساله را که پژوهش  شود ضرورت انجام مي خدماتي در ابعاد مختلف

شود را دو  مي فرايندي تا چه حد منجر به بهبود استانداردهاي زندگي شهروندان چنين
  . کند مي چندان

عنوان يک نقطه روستايي مطرح بوده و از سال  به ١٣٨٥تا سال  سگزآبادشهر  
جمعيت اين  ١٨٥در سال . به بعد به عنوان يک نقطه شهري مطرح شده است ١٣٨٥
هدف اصلي در واقع بررسي اثرات شهر شدن  پژوهشدر اين . نفر بوده است ٤٩٨٥شهر 

به عنوان يک متغير مستقل بر روي کيفيت زندگي شهروندان به عنوان يک  سگزآباد
  :به ترتيب عبارتندازپژوهش  اهداف فرعي اين. باشد مي متغير وابسته

بر روي متغير وابسته  سگزآبادتعيين همبستگي ميان متغير مستقل شهر شدن  ـ  
  ؛هاي کيفيت زندگي شهروندان شاخص

هاي هشتگانه مورد مطالعه شامل کيفيت  تعيين شدت اثرات هر يک از شاخص ـ  
يت مسکن، کيفيت مشارکت، کيفيت امکانات بهداشتي، محيط، کيفيت آموزش، کيف

کيفيت اوقات فرغت، بهزيستي فردي و کيفيت حمل و نقل، در ارتباط با شهر شدن 
  سگزآباد؛

تعيين همبستگي ابعاد مختلف کيفيت زندگي با کيفيت زندگي کلي در شهر  ـ  
  سگزآباد؛

  .سگزآبادر تعيين اثرگذارترين شاخص در کيفيت زندگي شهروندان شه ـ  
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  مساله بيان
ها و  ها در پايتخت از نيمه دوم قرن بيستم روند شهرنشيني و تمرکز جمعيت    

هاي به عمل آمده  بررسي. کالنشهرها مسائل و مشکالت متعددي را به دنبال آورده است
درصد از جمعيت جهان در نواحي  ٦٥، حدود ٢٠٢٥در سال  سازد که مي مشخص

همچنين بر اساس گزارش  )Schell and Ulijaszek 1999( .کنند مي شهري زندگي
هزار  ٢٠٠کمتر از  ١٨٠٠شهر بزرگ دنيا در سال  ١٠٠سازمان ملل ميانگين جمعيت 

ميليون رسيده  پنجبه  ١٩٩٠ميليون و در سال  ٢/١به  ١٩٥٠بود که اين رقم در سال 
  )United Nations 2005, 1996ab . (است

رويه شهرنشيني در جهان نمودي از يک روند نامتعادل چنين رشد متمرکز بي     
انباشت شديد سرمايه و . توزيع جمعيت در راه دستيابي به استانداردهاي زندگي است

هاي اقتصادي در کشورهاي جهان  تمرکز و تقسيم کار براي شهرها گسست سياست
زافزون هاي روستايي موجب شده که اين مساله به تحليل و تخريب رو سوم از محيط

هاي  در اين ميان کشور ايران به دنبال طرح سياست. اقتصاد اين نواحي منجر گرديد
اصالحات ارضي و تخريب اقتصاد کشاورزي روستا دو گزينه را پيش روي ساکنين 

برسته و به شهر روانه گردند که اين خود  روستا نهاد؛ نخست اينکه از ديار خود رخت بر
هاي وسيع روستا به شهر و  تحت عنوان مهاجرت منجر به پيدايش چالش بزرگي

پيدايش نخست شهري در ايران گرديد و يا اينکه عزم خود را جزم نموده تا محيط 
هاي شهرمحور دولت بهره مند  روستايي خود را به شهر تبديل نمايند تا از سياست

  .گردند
 جاماقدام به شهر شدن نواحي روستايي به درخواست و پيگيري کساني ان   
اين اقدام بخشي از آرزو . گيرد که زاده روستا بوده و در بدنه اجرايي دولت نفوذ دارند مي

کند؛ زيرا اين روستا با تبديل شدن به شهر هم  مي هاي تاريخي مردم را برآورد انديشي
از مواهب شهرنشيني برخوردار شده اند و هم از رنج تاريخي روستايي بودن تا حدودي 

  )١٦٢ ،١٣٨٨رهنمايي ( .شوند مي آزاد
 نمود شهري است که نه بر مبناي استانداردهاي وزارت کشور سگزآبادشهر     

، بلکه بر اساس نفوذ و در چارچوب يک اقدامات دولت )هزار نفر١٠مبناي جمعيتي (
حال با . رفاه و عدالت اجتماعي در سطح ملي به يک نقطه شهري تبديل شده است

ن سوال مطرح است؛ آيا شهر شدن اين نقطه تا چه حد سال ايپنج  گذشت بيش از 
استانداردهاي زندگي يا به عبارت ديگر منجر به بهبود کيفيت زندگي  ارتقايمنجر به 
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دانند؟ براي  مي شده است؟ آيا شهروندان به طور کلي در ارزيابي خود اين اقدام را مثبت
. کيفيت محيطهشت شاخص کيفيت زندگي شامل پژوهش  پاسخگويي به سواالت

نظافت و پاکيزگي، کميت و کيفيت آب، فضاي سبز و پارک و جمع آوري : شامل(
احساس تعلق به : شامل. (، وضعيت آموزش، وضعيت مسکن، کيفيت مشارکت)زباله

هاي عمراني و ميزان  اجتماع، بهبود نحوه مشارکت عمراني، نظرخواهي مردم در فعاليت
مکانات بهداشت، وضعيت گذران اوقات فراغت، ، ا)هاي عمراني مشارکت در فعاليت

و امکانات ) احساس امنيت، اميد به زندگي و احساس رضايت: شامل. (بهزيستي فردي
  .نقل، مورد مطالعه قرار گرفته است و حمل
  

  پژوهشپيشينه 
کيفيت زندگي از سوي محققين در ارتباط با  ١٩٣٠هاي  نخستين بار در سال    

اما آنچه از آن به عنوان  )Wish 1986. (توجه قرار گرفتمطالعات پزشکي مورد 
مطالعات کيفيت زندگي در حيطه جامعه شناسي شهري، برنامه ريزي شهري و 

در کشورهاي پيشرفته صنعتي مورد  ١٩٦٠هاي  شود در سال مي جغرافياي شهري ياد
گي هاي كيفيت زندنخستين اقدامات پيشگامانه در ارائه شاخص. توجه قرار گرفت

 Bell and. (انجام شد ١٩٨٦درسال  ٦و فلوريدا ٥توسط مسئولين شهرداري جكسون ويل

Morse  1999(  
با رويکرد  ١٩٧٠هاي  مطالعات جغرافيايي در ارتباط با کيفيت زندگي از سال     
تحليل اوضاع  نامناسب کيفيت  بررسي و. وارد ادبيات جغرافيايي شداي  ناحيه فضايي و

مختلف جغرافيايي  در اشکال متنوع  مورد توجه بسياري از  زندگي در نواحي
کيفيت زندگي به عنوان يک زمينه کاري درجغرافياي اجتماعي . جغرافيدانان است

   )Wilson 1969. (شهرها متاثر از نظريات جامعه شناسي شهري و اقتصاد شهري است
اعي مسکن، در کنفرانس  سازمان  ملل متحد بر ابعاد اجتم ١٩٧٥در سال     

هاي توسعه مسکن تاکيد جدي مفهوم کيفيت زندگي و بهزيستي اجتماعي در برنامه
ديويد اسميت در جغرافيا براي بررسي کيفيت زندگي، رفاه و عدالت اجتماعي از . شد

براي سنجش مورد اول از . هاي اجتماعي ذهني و مقايسه عيني استفاده کردشاخص
هاي مورد تاکيد شاخص. شاهده و آمار استفاده کردپرسشنامه و براي مورد دوم از م

را بهداشت، مسکن، خدمات عمومي، شادماني خانوادگي، تعليم و تربيت » اسميت«
هاي اشتغال، حقوق و مزد، خوراک، حق راي، اميد به زندگي، مصرف سرانه فرصت
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ظاير آن پروتئين حيواني، در صد ثبت نام در مدارس، تعداد متوسط تلفن و روزنامه و ن
  )١٦٠ ،١٣٨١اسميت . (دادند مي تشکيل

المللي به بحث کيفيت زندگي و بهزيستي بشر منجر به بين هاي افزايش توجه
توان به مي پژوهشهاييهايي گرديد که در چهار چوب چنين ها و کنفرانسگردهمايي

- اشاره نمود كه يك كنفرانس بين) RIVM. (در هلند ٧موسسه ملي سالمت عمومي
اي از محققان اروپا، آمريكاي شمالي و استراليا به منظور اينكه لي ميان رشتهالمل

هاي مختلف را در ارتباط با تحقيقات رايج در كيفيت محيط شهري را تركيب تخصص
 در شهر اوترچ ٢٠٠٢اهداف اصلي اين همايش كه در آوريل سال . نموده برگزار گرديد

)Utrecht (برگزار شد به قرار زير بود:   
o كيفيت محيط  پژوهشهايهاي رايج در  شناسايي مفاهيم كليدي، تئوريها و مدل

   ؛شهري
o ؛بررسي ابعاد چند گانه كيفيت محيط شهري و بهزيستي انسان  
o به منظور تجربه و تحليل ابعاد  ميهاي رويكرد متفاوت عل ها و آگاهي تبادل يافته

 كليدي موضوع؛
o هاي  يقات دانشگاهي و سياستتوجه به روابط واقعي و بالقوه بين تحق

هاي قرن  طراحي شده براي دستيابي به كيفيت زندگي شهري در شهر ميعمو
  .  بيستم و يكمي

سازد، عدم وجود چهار چوب كلي در  مي هاي به عمل آمده مشخص بررسي    
تحقيقات كيفيت زندگي به عنوان يك مانع در فرايند مطالعات مورد تاييد قرار گرفته 

  )Pacione 2003. (است
توان به سه گروه مقاالت ارائه شده در مجالت، در ارتباط با منابع فارسي مي    
- در رابطه با همايش. هاي تدوين شده اشاره کردهاي برگزار شده و پايان نامههمايش

سالمت «توان به همايش هاي برگزار شده در ارتباط با کيفيت زندگي شهري مي
توسط معاونت امور  ١٣٨٩ارديبهشت  ٥و٤ي اولين بار در اشاره کرد که برا »شهري

اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران با همکاري دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني 
محيط فيزيکي )١محور اساسي شامل،  پنجمقاالت اين همايش در . ايران برگزار گرديد

المت در مناطق س )٣ ؛هاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصاديمولفه )٢ ؛و زيرساخت
اند که بندي شدهحکمراني و سالمت شهري دسته )٥امنيت غذا و تغذيه و ) ٤ ؛شهري

عالوه بررسي ابعاد متنوع سالمت شهري مقاالت متعددي نيز در رابطه با کيفيت زندگي 
  .شهري در ابعاد مختلف ارائه گرديد
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ري در سنجش کيفيت محيط شه«که با عنوان اي  در مطالعه) ١٣٨٨( مولودي
انجام داده است به سنجش  »شهر جديد هشتگرد: شهرهاي جديد مطالعه موردي

کيفيت محيط شهري در شهرهاي جديد و با انگيزه ادامه يک الگو به منظور ارزيابي 
و سعي بر آن دارد که با . هاي موثر بر آن پرداخته است کيفيت محيط و شناخت مولفه

هاي تاثير گذار، نحوه ارتباط اين صتوصيف و تبين مفهوم کيفيت محيط، شاخ
اين پژوهش  نتايج. هاي شهري بررسي نمايدها و نحوه سنجش آنها را در محيط شاخص

دهد که ميزان رضايتمندي ساکنين از کيفيت محيط شهري، شهر جديد نشان مي
با ) ١٣٨٨( ي ديگري که توسط ولدبيگي در مطالعه. هشتگرد در سطح پايين است

شهر : ايي کيفيت زندگي نمونه مورديمقايسهـ  رگيري سيستم شناختيبه کا«عنوان 
هاي کيفيت نامه به مقايسه شاخص، انجام شده است، نويسنده در اين پايان»کرج

حاکي از پايين پژوهش  نتايج. زندگي در دو شهر تورنتو کانادا و کرج پرداخته است
از طرفي . د مختلف استبودن سطوح کيفيت زندگي در شهر مورد مطالعه در ابعا

  .اي تاکيد کرد و سعي در تاييد آن دارددر اين مطالعه بر قابليت روش مقايسه پژوهشگر
هاي کيفيت  تحليل شاخص«در پايان نامه خود تحت عنوان ) ١٣٨٩( فرجي مالئي

، در چارچوب »زندگي شهري و برنامه ريزي براي بهبود آن مورد شهر بابلسر
ه صورت عيني و ذهني سلسله مراتب کيفيت زندگي در سطح گانه ب هاي بيست شاخص

  .هاي تحليل چندمعياره تعيين کند محالت شهر بابلسر را با استفاده از روش
در ارتباط با تعيين اثرات شهر شدن يک نقطه روستايي در بهبود کيفيت          

 ارتقاي« با عنوان) ١٣٨٨( توان به کار خانم زهرا احمدي مي زندگي ساکنين آن
وي شهر . اشاره کرد» روستاها به شهر و نقش آن در بهبود کيفيت ساکنين محلي

صاحب در شهرستان سقز را به عنوان مورد مطالعه مورد بررسي قرار داده و به اين 
استانداردهاي  ارتقاينتيجه رسيده است که تبديل روستاي صاحب به شهر منجر به 

ت، بهزيستي فردي و درآمد شده است اما در زندگي در ابعاد محيطي، مسکن، مشارک
ابعاد سالمت، آموزش، گذران اوقات فراغت، حمل و نقل و کار تغييرات چنداني صورت 

  .نگرفته است
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  مباني نظري پژوهش
هاي نظري دو ديدگاه دولت رفاه و رويکرد کيفيت  اين مقاله بر پايه بنيان     

بررسي و سنجش اثرات شهر شدن يک ( ثزندگي به تحليل و بررسي موضوع مورد بح
  .پرداخته است) نقطه روستايي در بهبود کيفيت زندگي ساکنين آن

 در کتابي با عنوان ٨نظريات دولت رفاه براي اولين بار توسط جان مينيارد کينز     
اين نظريه بر اين . مطرح گرديد ١٩٣٦در سال » پول، بهره و اشتغال مينظريه عمو«

تواند تعادل بين عرضه و تقاضا را  نمي داشت که اقتصاد سرمايه داري آزاداستدالل قرار 
برقرار کند از اين دخالت دولت به منظور ايجاد تعادل در اقتصاد و توزيع عادالنه 

اين نظريه کارکردهاي جديدي را به دولت اعطا  )٣١١ ،١٣٧٤ بشيريه. (ضروري است
در اين  )٧ ،١٣٨٥ مهديزاده. (عمل کند نمود تا به عنوان تعادل بخش در نظام فضايي

حتي در . (راستا امروزه دولت رفاه در کشور ايران با تيديل نقاط روستايي به شهر
سعي در گسترش عمل نفوذ ) باشند مي مواردي که فاقد استانداردهاي وزارتت کشور

  .خود به منظور ايجاد تعادل فضايي امکانات و خدمات را دارد
گذارد که روند توسعه و تکامل خود روندهايي را به نمايش مي محيط شهري در     

هاي هاي نويني در عرصه مطالعات سکونتگاهها و نظريهاين خود زمينه ظهور تئوري
در عرصه مطالعات کيفيت زندگي تئوريهاي متعددي مطرح گرديده . گردد شهري مي

و  ١٠ادارکيـ  شناختيروان ، ديدگاه٩گذارانتوان به رويکرد سياستاست که از جمله مي
   )١٣٨٨ ولدبيگي. (اشاره کرد ١٢تجربي ساکنانپژوهش  و رويکرد ١١رويکرد نيمه تجربي

گذاران بر درک و تعريف کيفيت محيط ديدگاه سياست: گذارانديدگاه سياست  )١
ـ  ١. قرار دارد ١٤محور و مخاطب ١٣محورشهري بر پايه دو رويکرد متفاوت کارشناس

اين رويکرد بر پايه سطوح متفاوت ادارک محيطي : محورخاطبديدگاه م )١
شان اثر از مخاطبين در خصوص عواملي که بر روابط متقابل. مخاطبين قرار دارد

 Van 14. (گردد شود و متغييرهاي کيفيت محيط استخراج ميگذارد سوال ميمي

poll 1997,( کارشناسان  در اين ديدگاه نظرات :محورديدگاه کارشناس  )٢ـ  ١
  )Van poll 1997, XV. (گيردها و تصميمات مربوطه قرار ميبررسي ميمبناي تما

محيط –از نقطه نظر اين ديدگاه ارتباط بين شخص: ادراکيـ  ديدگاه روان شناختي  )٢
در اين ديدگاه . شودهاي شخص و محيط متاثر ميتوسط هر دو دسته از ويژگي

اش بر اساس ارتباط بين شخص و يط سکونتينحوه ارزيابي شخص از کيفيت مح
  )Van poll 1997, 15. (شودمحيط توصيف مي
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اين رويكرد بر ادراكات ساكنان از كيفيت سكونتي و : تجربيرويكردهاي نيمه  )٣
ها به سمت ابعاد بندي آنها يا دستهآوري آيتمفرآيندهاي تجربي در جهت جمع

بنابراين . دهدا هر دو كار را با هم انجام نميشود امتر و معيارها، متمركز ميكلي
  )Van poll 1997, 15. (تجربي دانست ها را به عنوان مدلي نيمهتوان آنمي

 يافته روشتوان تكاملاين روش را به نوعي مي: تجربي ساكنينپژوهش  روش  )٤
اين . تجربي دانست كه تا حدود زيادي معايب آن برطرف شده استنيمهپژوهش 

  : شود كهيدگاه به مطالعاتي محدود ميد
  ؛بر روي ادراك كيفيت محيط سكونتي تمركز دارندـ  

مندي سكونتي به عنوان يك معيار ارزيابي غالب در نظر در مطالعاتي كه رضايتـ 
  ؛شود گرفته مي

واسطه در سايت مورد نظر محل سكونت ساكنان حضور در مطالعاتي كه محقق بيـ  
  ؛يابد مي

هاي سكونتي احتمالي ر مواردي كه نواحي سكونتي بر روي تعداد زيادي از ويژگيو دـ 
در اين مطالعات از مخاطبان خواسته . شودمرتبط با كيفيت محيط، ارزيابي مي

هاي كيفيت شان را بر روي يك مجموعه از ويژگيشود كه شرايط سكونتي فعلي مي
) ١٣٨٩فرجي مالئي و همکاران . (نندنامه و يا مصاحبه رودررو ارزيابي كتوسط پرسش

بعدي نيست، بلكه نتايج بدست آمده نشان داد كه كيفيت محيط يك مفهوم تك
  )ب١٣٨٩ فرجي مالئي. (باشدهايي از متغيرها ميمجموع
توان بر مبناي مطالعه صورت گرفته از مجموعه رويکردهاي مطرح شده مي     

به . مبتني بر رويکرد تجربي ساکنين استگفت که رويکرد مورد توجه در اين مقاله 
در قالب پرسشنامه خواسته شده  سگزآبادعبارتي ديگر در اين مقاله از ساکنين شهر 

است تا نظرات خود را در ارتباط با بهبود استانداردهاي کيفيت زندگي بعد از شهر شدن 
  .محل سکونتشان بيان کنند

  
  روش پژوهش

ه به اهداف پژوهش مهمترين فرضيات اين بر اساس سوال مطرح شده و با توج
  :پژوهش عبارتنداز

رسد شهر شدن روستاي سگزآباد منجر به بهبود ابعاد کيفيت زندگي شده  ـ  به نظر مي 
  است؛
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نظافت و : شامل. (رسد رضايتمندي شهروندان از ابعاد کيفيت محيط ـ  به نظر مي 
، بيش از )آوري زبالهپاکيزگي، کميت و کيفيت آب، فضاي سبز و پارک و جمع 

  .  ساير ابعاد مورد نظر باشد
  

  و عملياتي تحقيق  چارچوب مفهومي: ٢شکل شماره
  

  
  
  

در ارستاي بررسي و تحليل فرضيات با هدف اثبات آنها عمليات پژوهشي اين مقاله 
  )٢شکل شماره. (گردد مي زير ارائه ميدر قالب چارچوب مفهو

وه مطالعات اسنادي و مطالعات ميداني در قالب در اين مقاله با استفاده از دو شي
در مطالعات . هاي مورد نياز اين پژوهش گردآوري شده استتوزيع پرسشنامه، داده

اسنادي مهمترين منابع مورد استناد بررسي شده و در قالب مباني نظري ارائه گرديده 
ه در قالب پرسشنام ٣١٥به منظور سنجش کيفيت زندگي در شهر سگزآباد تعداد . است
حجم نمونه مورد مطالعه . توزيع گرديده است) محله باال و محله پايين. (محله کالن ٢

، )١٣٨: ١٣٨٧حافظ نيا، . (در اين پژوهش به صورت احتمالي و بر اساس فرمول کوکران
توزيع پرسشنامه بر ) ١رابطه. (مورد، محاسبه شده است ٣١٥،  ٥/٩٥با سطح اطمينان 
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که در هر محله به . در قالب محله باال و پايين، صورت گرفته استاساس تقسيمات شهر 
  .تفکيک زيرمحالت پرسشنامه به طور ميانگين توزيع گرديده است

  ١رابطه
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ليکرت به کار رفته و در عين حال با توجه به اينکه  گانه سهبا توجه به طيف      
باشد در نوسان مي ٣تا  ١س مقادير مدنظر از ها صعودي است براين اساجهت شاخص

براي . باشددهنده کمترين حد مي نشان يكدهنده باالترين حد مطلوبيت و  نشان سهکه 
هايي چون کيفيت محيط، وضعيت از مجموع شاخصپژوهش  بررسي و مطالعه موضوع

آموزش، وضعيت مسکن، کيفيت مشارکت، امکانات بهداشت، وضعيت گذران اوقات 
محققان در قالب دو . ونقل، استفاده شده استاغت، بهزيستي فردي و امکانات حملفر

هايي که به گروه) ١:پردازند ها به مطالعه کيفيت زندگي شهري ميدسته شاخص
مثالً مسکن، خصوصيات اقتصادي و اجتماعي  )Objective( هاي عينيبررسي شاخص

مثل رضايتمندي،  )Subjective( هنيهاي ذ هايي که شاخصگروه )٢.پردازندمي.. .و
ها در مطالعات اما اين دو دسته از شاخص. کنندرا مطالعه مي ...اشتياق و انگيزه و

 Angur et al. (توامان استفاده شوند بايدکيفيت زندگي شهري مکمل يکديگرند و 

کنيم و لذا ضروري  چرا که ما دريک محيط شهري چند بعدي زندگي مي )47 ,2007
 Henderson et. (گيري وارزيابي شودکه کيفيت زندگي به طرق چند بعدي اندازه است

al  2000, 38( با  هاي عينيدر دهه گذشته تاکيد  قابل توجهي به تفکيک ميان شاخص
توان به مدل سنجش اي مينمونه چنين مطالعه. هاي ذهني شده استشاخص

  . اشاره کرد )Marans & Couper 2000( رضايتمندي مسکوني مارانز و کوپر
درگزارشي تحت عنوان كيفيت زندگي ) WHO( سازمان جهاني بهداشت     

گيري را طراحي مجموعه از ابزارهاي اندازه ١٥)WHOQOL. (سازمان جهاني بهداشت
گيري اي از ادراكات ذهني شخص براي اندازهدر اين مجموعه پرسشنامه. نموده است

موضوعات سالمت و توانمندسازي در نواحي مختلف  كيفيت زندگي كه در ارتباط با
  )WHO 1999: 3( .است استفاده شده است
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هاي عيني در هر حال براي مطالعه و بررسي در رابطه با کيفيت زندگي، شاخص     
هاي محيط اهميت هاي ذهني در مطالعه روابط فرد و شاخصدرست به اندازه شاخص

هاي پژوهش، هدف پژوهش اهميت اساسي داشته و نقش در تعيين نوع شاخص. دارد
دهد که بدانيم که بر هاي ذهني اين امکان را به ما ميشاخص .کنداصلي را باز مي

هاي درعين حال شاخص. اساس نظر مردم چه چيزي از اهميت بااليي برخوردار است
وثر است و دهند که به طور قابل توجهي برنظرات مردم معيني ابعادي را ارائه مي

  . آوردهاي ذهني را فراهم ميهمچنين زمينه ارزشگذاري براي شاخص
   : ها عبارتندازترين اصول اوليه مورد نظر در انتخاب شاخصمهم     

o ؛)...تحليل تمام جوانب اجتماعي، اقتصادي و( جامعيت  
o ؛)را داشته باشد ميواقعي بوده و توانايي ارائه نتايج عل( عينيت  
o ؛)جتناب از ذکر عناصر همپوشا( استقالل  
o ؛)هاي مطالعاتيقابليت به کارگيري در تکنيک( قابليت سنجش  
o ؛)هاسهولت در گردآوري داده( دسترسي 
o پويايي) .Li et al 2009(. 

باشد که در نهايت اطالعات گردآوري شده با تحليلي ميـ  روش اين مقاله توصيفي
يفي مورد پردازش و تحليل قرار گرفته به روش آمار توص SPSS افزاراستفاده از نرم

تهيه  ARC GIS افزارنيز با استفاده از نرمپژوهش  ه شده در اينيهاي ارانقشه. است
  . شده است

  
  هاي پژوهش يافته

اين شهر در بخش مرکزي . استان قزوين است تاريخي يکي از شهرهاي سگزآباد
، برابر با ۱۳۸۵رشماري سال جمعيت اين شهر طبق س. زهرا قرار دارد شهرستان بوئين

درجه و ٣٥اين شهر در مختصات  )١٣٨٥مرکز آمار ايران،. (است بوده نفر ۴٫۹۵۸
سازمان . (دقيقه طول شرقي واقع شده است ٣درجه و ٤٩دقيقه عرض شمالي و ٣٨

  )جغرافيايي ارتش
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  )استانداري قزوين:منبع. (سگزآبادموقعيت سياسي شهر  :١نقشه 

  
  

  ول کيفيت زندگيشهر شدن و تح
  همبستگي بين شهر شدن و کيفيت زندگي ساکنين )١

بر کيفيت زندگي ساکنان آنان از  سگزآبادبه منظور بررسي تاثير شهر شدن      
استفاده شده است که خالصه نتايج  براي ابعاد هشتگانه ) درصد فراواني. (آمار توصيفي

-دن درجه همبستگي بين شاخصابتدا براي نشان دا. در جداول ذيل گزارش شده است
هايي چون کيفيت محيط، وضعيت آموزش، وضعيت مسکن، کيفيت مشارکت، امکانات 

ونقل و کيفيت بهداشت، وضعيت گذران اوقات فراغت، بهزيستي فردي و امکانات حمل
تواند نشان دهنده درجه  مي ها و اينکه تا چه حد اين شاخص سگزآبادزندگي در شهر 

همبستگي  Spssاي باشد با استفاده از برنامه ي رايانه سگزآبادشهر کيفيت زندگي در 
شده که مطابق  ٠٠١/٠در آن  Sigپيرسون بين متغيرهاي فوق بدست آمد که ميزان 

رابطه  ٠٥/٠رابطه معنادار و بيشتر از  ٠٥/٠کمتر از   Sigتفسير توصيفي اين برنامه در 
هاي اين از طرف ديگر يکي از خروجي. استبي معني است ، بنابراين اين رابطه معنادار 

 ١٠٣/٠در اين رابطه  Value. کنداست که شدت اين رابطه را تعيين مي   Valueبرنامه 
بدست آمده است که با توجه به عالمت مثبت در عدد حاصله رابطه ميان اين دو متغير 

  .مستقيم است
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  ١٣٩٠ بهار

  کيفيت زندگيهاي  خصو اثرات آن بر شا سگزآبادهمبستگي شهر شدن  : ٣جدول 
Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Error. (a) 

Approx. 
T. (b) 

Approx. 
Sig. 

Interval by 
Interval 

Pearson's R ,103 ,174  . 001, 548,ـ 
(c) 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

033,ـ  ,189 (c) .862, 175,ـ 

N of Valid Cases 30    
a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation  

  
  شهر شدن و کيفيت محيطي )٢

گويه صورت  چهارهاي به عمل آمده در بعد کيفيت محيط در قالب تحليل     
استه شده است تا نظرات خود را در رابطه با بهبود يا عدم گرفته است و از شهروندان خو

بهبود در ابعاد پاکيزگي و نظافت شهر، کميت و کيفيت آب، فضاي سبز و پارک و در 
با توجه به نتايج تحقيق، بخش قابل توجهي از . آوري زباله مطرح نمايندنهايت جمع

وري زباله اظهار رضايت نموده آشهروندان در رابطه با نظافت و پاکيزگي شهر و نيز جمع
. اندبه شهر را در بهبود موادر مذکور مثبت ارزيابي نموده سگزآبادو تبديل روستاي 

  )٢جدول شماره(
  

  بر بهبود بعد کيفيت محيط سگزآباددرصد فراواني تاثير شهر شدن : ٢جدول
  سگزآباداز نظر ساکنين  

  بهبود يافته  بي نظر  بهبود نيافته  گويه
  ١/٦٩  ٩/٩  ٢١  پاکيزگينظافت و 

  ٤/٤٩  ٢/٦  ٤/٤٤  کميت و کيفيت آب
  ٣/٥٩  ١/١١  ٦/٢٩  فضاي سبز و پارک 
  ١/٧٤  ١/١١  ٨/١٤  جمع آوري زباله
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  درصد نظرات مردم در ارتباط با بهبود کيفيت محيط: ١نمودار 

  
  شهر شدن و کيفيت آموزش )٣

شهر شدن نزديک به  بعد از سگزآباددر رابطه با بهبود وضعيت آموزشي شهر     
اين . نصف شهروندان نمونه بر اين باور بودند که تغيير مثبتي در صورت نگرفته است

شهر داراي دو مدرسه ابتدايي، دو مدرسه راهنمايي به صورت دخترانه و پسرانه است در 
رابطه با دبيرستان تنها يک دبيرستان پسرانه به صورت مستقل بوده و دبيرستان 

در عين حال اين تعداد . ورت دو شيفته با مدرسه راهنمايي مشترک استدخترانه به ص
  )٣جدول شماره. (با شهر شدن تغييري نکرده است

  
  بر بهبود وضعيت آموزش سگزآباددرصد فراواني تاثير شهر شدن : ٣جدول

  سگزآباداز نظر ساکنين 
  بهبود يافته  بي نظر  بهبود نيافته  گويه

  ٥/٣٩  ٦/١٣  ٩/٤٦  وضعيت آموزش
  
  شهر شدن و کيفيت مسکن) ٤

که با استقرار شهرداري  ١٠٠با توجه به اعمال قوانين مربوط به کمسيون ماده    
نمود حقوقي يافته، از طريق نظارت در ساخت و ساز در رابطه با اعطاي پروانه 
ساختماني تا حد بسيار زيادي استانداردهاي ساختماني که تا پيش از شهر شدن مورد 

پس از بررسي صورت گرفته که در قالب پرسشنامه صورت . گردد، اعمال ميتوجه نبود
درصد شهروندان نيز در اين رابطه نظر مثبتي  ٥٣گرفت، نتايج نشان داد که بيش از 

   )٤جدول شماره. (دارند
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  بر بهبود وضعيت مسکن سگزآباددرصد فراواني تاثير شهر شدن : ٤جدول
  سگزآباداز نظر ساکنين 

  بهبود يافته  بي نظر  بود نيافتهبه  گويه
  ١/٥٣  ٣/١٧  ٦/٢٩  وضعيت مسکن

  
  شهر شدن و کيفيت مشارکت )٥

با توجه به اينکه يکي از معيارهاي مورد توجه در مطالعات کيفيت زندگي شهري     
در قالب پژوهش  بررسي ابعاد مشارکت در شهر از سوي شهروندان است لذا در اين

تعلق به محيط، بهبود نحوه مشارکت عمراني،  گويه تحت عنوان احساسچهار 
هاي عمراني از هاي عمراني و ميزان مشارکت در فعاليتدر فعاليت مينظرخواهي مرد

بهبود نحوه . (هاي دومشهروندان سواالتي پرسيده شده که به ويژه در مورد گويه
روندان اکثر شه) هاي عمراني در فعاليت مينظرخواهي مرد. (و سوم) مشارکت عمراني

تغييرات چنداني را ايجاد  سگزآبادنظر منفي داشتند معتقدند که شهر شدن روستاي 
  )٥جدول شماره. (نکرده است

  
  بر بهبود بعد کيفيت مشارکت سگزآباددرصد فراواني تاثير شهر شدن : ٥جدول

  سگزآباداز نظر ساکنين 
  گويه

  بي نظر  بهبود نيافته
بهبود 
  يافته

  ٦/٤٥  ٩/٣٠  ٥/٢٣  احساس تعلق به اجتماع
  ٧/٢٤  ٦/٢٩  ٧/٤٥  بهبود نحوه مشارکت عمراني

  ٣/١٢  ٣/١٧  ٤/٧٠  هاي عمرانيدر فعاليت مينظرخواهي مرد
  ٤/٣٣  ٥/١٨  ١/٤٨  هاي عمرانيميزان مشارکت در فعاليت

  
  شهر شدن و بهبود وضعيت امکانات بهداشتي) ٦

د وضعيت امکانات درصد شهروندان نگرش مثبتي در رابطه با بهبو ٥٠بيش از     
ها در شهر افزايش يافت با توجه به اينکه بعد از شهر شدن تعداد مطب. بهداشتي دارند

منظور بعد فيزيکي يا بعدي که نمود فيزيکي . (همين عامل به عنوان يک فاکتور عيني
  )٦جدول شماره. (بر قضاوت ذهني شهروندان تاثير گذاشته است) دارد
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  در ارتباط با بهبود کيفيت مشارکت سگزآبادظرات شهروندان مقايسه درصد ن: ٢نمودار 

  
  

  بر بهبود وضعيت امکانات بهداشتي سگزآباددرصد فراواني تاثير شهر شدن : ٦جدول
  سگزآباداز نظر ساکنين 

  بهبود يافته  بي نظر  بهبود نيافته  گويه
وضعيت امکانات 

  بهداشتي
٦/٥٠  ٦/١٣  ٨/٣٥  

  
  ران اوقات فراغتشهر شدن و بهبود وضعيت گذ )٧

با توجه به اينکه تنها عملکرد شهرداري در رابطه با فضاي سبز و امکانات     
تفريحي شهر ايجاد ميداني در ورودي شهر با عنوان ميدان امام خميني است که در 

تاکستان واقع شده و نيز ـ  محور شريان درجه يک شهر يعني محور ارتباطي بوئين زهرا
البته به جز ( ايل ورزشي و تفريحي است لذا سرانه فضاي سبزتعداد معدودي از وس

) فضاهاي شبز مربوط به باغات که در اطراف شهر و در مواردي در داخل شهر قرار دارد
در اين راستا و با توجه به . است) متر٥/٠( و فضاي گذران اوقات فرغت بسيار محدود

بطه با وضعيت امکانات گذران اهميت شاخص تفريح و اوقات فراغت از شهروندان در را
درصد از پرسش شوندگان اظهار ٤٥اوقات فراغت سواالتي به عمل آمد که نزديک به 

   )٧جدول شماره. (درصد نظر مثبتي داشتند ١/٣٢نارضايتي نموده و تنها 
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  بر بهبود وضعيت گذران اوقات فراغت سگزآباددرصد فراواني تاثير شهر شدن : ٧جدول
  سگزآباداز نظر ساکنين 

  بهبود يافته  بي نظر  بهبود نيافته  گويه
  ١/٣٢  ٥/٢٣  ٤/٤٤  گذران اوقات فراغت

  
  شهر شدن و بهبود بهزيستي فردي) ٨

در ارتباط با بعد بهزيستي فردي سه گويه احساس امنيت، اميد به زندگي و     
از آنجايي که شهر شدن در فرهنگ کهن . احساس رضايت مورد پرسش قرار گرفته است

 ٦٠نزديک به  سگزآبادشهرنشيني در ايران به عنوان يک معيار مطلوب بوده لذا در شهر 
 در ارتباط با دو گويه. درصد ساکنين از شهر شدن روستاي خود احساس رضايت کردند

   )٨جدول شماره. (ديگر نيز ساکنين نظر مثبتي را ارائه داند
  

  هبود بعد بهزيستي فرديبر ب سگزآباددرصد فراواني تاثير شهر شدن : ٨جدول
  سگزآباداز نظر ساکنين 

  بهبود يافته  بي نظر  بهبود نيافته  گويه
  ١/٥٣  ١٦  ٩/٣٠  احساس امنيت
  ٩/٥١  ٦/٢٩  ٥/١٨  اميد به زندگي
  ٦/٥٩  ٨/١٤  ٦/٢٩  احساس رضايت

  
  

نظرات مردم در ارتباط با بهبود بهزيستي اي  درصد فراواني مقايسه: ٣نمودار شماره
  فردي
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  شهر شدن و بهبود وضعيت حمل و نقل  )٩
در راتباط با سيستم  مياگرچه با استقرار شهرداري شکل منظ سگزآبادشهر     
بوئين زهرا فعاليت دارد، به خود ـ  سگزآبادونقل برون شهري که عمدتا در محور حمل

ونقل درون شهري گرفته است اما هيچگونه تسهيالتي مبني بر استقرار سامانه حمل
دهد که در اين ارتباط نتايج حاصل از توزيع پرسشنامه نيز نشان مي. شودنمي ديده
. دانند ينقل موثر نم ورا در بهبود حمل سگزآباددرصد از ساکنين شهر شدن  ٢/٥١
  )٩جدول شماره(

 
  بر بهبود وضعيت حمل و نقل سگزآباددرصد فراواني تاثير شهر شدن : ٩جدول

  سگزآباداز نظر ساکنين 
  بهبود يافته  بي نظر  هبود نيافتهب  گويه

  ٨/٣٨  ١٠  ٢/٥١  حمل و نقل
  
  شهر شدن و بهبود کيفيت زندگي  )١٠

بندي نهايي ميانگيني از ابعاد مورد مطالعه که در قالب در نهايت به عنوان جمع    
صورت گرفته تا نشان داده شود تا چه حد تبديل  سگزآبادنظرسنجي از شهروندان شهر 

در . نقطه شهري در بهبود کيفيت زندگي شهروندان آن موثر بوده است به يک سگزآباد
اين بررسي ابعادي چون کيفيت محيط، کيفيت مشارکت و بهزيستي فردي بيشترين 

در عين حال ابعادي چون کيفيت . اندرضايتمندي را از سئي شهروندان به همراه داشته
از ديد شهروندان چندان ونقل، کيفيت گذران اوقات فراغت و کيفيت آموزش حمل

براي درک بهتر نتايج ارائه شده از نمودار  )١٠جدول شماره. (مطلوب نبوده است
با توجه به . براي نشان دادن ميانگين ابعاد کيفيت زندگي استفاده شده است ٤شماره

توان گفت که مي) درصد٨٠/٤٨٠. (درصد ميانگين مربوط به کيفيت زندگي کلي
بر کيفيت زندگي آنها تا حد  سگزآبادارتباط با تاثير شهر شدن  ارزيابي شهروندان در
  .زيادي مثبت است
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  سگزآبادميانگين و انحراف استاندارد ابعاد کيفيت زندگي از نظر ساکنين : ١٠جدول
  انحراف استاندارد  ميانگين  ابعاد کيفيت زندگي

  ٣٢/٣  ٤٦/١٣  کيفيت محيط
  ١٨/١  ٩٣/٢  کيفيت آموزش
  ٠٧/١  ٢٣/٣  کيفيت مسکن

  ٠٤/٣  ٦٩/١٠  کيفيت مشارکت
  ٢٣/١  ١٢/٣  کيفيت امکانات بهداشتي

  ٢٣/١  ٧٩/٢  کيفيت گذران اوقات فراغت
  ٩٠/٢  ٩٣/٩  بهزيستي فردي

  ٢٩/١  ٧٥/٢  کيفيت حمل و نقل
  ٢٠/١١  ٨٠/٤٨  کيفيت زندگي کلي

  
  سگزآبادميانگين ابعاد کيفيت زندگي از نظر ساکنين : : ٤نمودار 

  
  

پاسخگويي به اين پرسش که کدام ابعاد کيفيت زندگي بيشترين تاثير علّي  براي    
را بر کيفيت زندگي کلي در ناحيه مورد مطالعه دارد از ضريب همبستگي پيرسون 

  .استفاده شده است که نتايج مربوط به آن در جدول  خالصه شده است
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  ليماتريس همبستگي ابعاد کيفيت زندگي و کيفيت زندگي ک: ١١جدول

  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١ 

                  ـ کيفيت محيط. ١
کيفيت. ٢

  آموزش
**٣٦
/٠  

                ـ

کيفيت. ٣
  مسکن

**٥١
/٠  

*٢٦/
٠  

              ـ

کيفيت. ٤
  مشارکت

**٥٨
/٠  

**٤٣
/٠  

**٣٨
/٠  

            ـ

امکانات. ٥
  بهداشتي

**٦٢
/٠  

**٢٩
/٠  

**٣٩
/٠  

**٥١
/٠  

          ـ

گذران اوقات. ٦
  فراغت

١٣/٠ ٠٩/٠ ١٧/٠ 
**٤٠
/٠  

**٣٠
/٠  

        ـ

بهزيستي. ٧
  فردي

**٦٧
/٠  

**٢٩
/٠  

**٣٨
/٠  

**٥٤
/٠  

**٥٩
/٠  

      ـ ١٨/٠

کيفيت حمل. ٨
  و نقل

**٥٢
/٠  

١٤  
**٣١
/٠  

**٤٢
/٠  

**٥٢
/٠  

*٢٧/
٠  

**٥٣
/٠  

    ـ

کيفيت. ٩
  زندگي کلي

**٨٦
/٠  

**٤٩
/٠  

**٥٨
/٠  

**٨١
/٠  

**٧٤
/٠  

**٤١/
٠  

**٨٢
/٠  

**
٦٦/٠ 

 ـ

٠٥/٠<P  *= ،٠١/٠<P **=  
  

دهد که تمام ابعاد کيفيت زندگي با کيفيت زندگي  مي نشان ١١جدول مالحظه     
کلي همبستگي معنادار و مثبت باالي دارند که باالترين همبستگي مربوط به کيفيت 

بدين معني که . محيط و پايين ترين همبستگي مربوط به گذران اوقات فراغت است
حيط است، پيش بيني بهترين پيش بيني کننده براي کيفيت زندگي کلي کيفيت م

بهزيستي فردي، کيفيت مشارکت، : کننده بعدي به ترتيب قدرت پيش بيني عبارتند از
امکانات بهداشتي، کيفيت حمل و نقل، کيفيت مسکن، کيفيت آموزش و گذران اوقات 

  . فراغت
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  گيرينتيجه
جب در استانداردهاي زيست محيطي در بين شهر و روستا در ايران موها  نابرابري    
يکي از . بي رويه روستائيان به شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ شده استهاي  مهاجرت

رويکردهاي مناسب براي رضايت جوامع روستايي در نظر گرفتن سياستي با هدف تحول 
ايجاد . گردد مي در کيفيت زندگي ساکنين روستا که خود منجر به ثبات و اقتدار ملي

اقتصادي بين مناطق و ـ  رافيايي عدالت اجتماعيرها از نقطه نظر جغـ  شـ  روستا
بنابراين مهمترين رسالت برنامه ريزان و مديران شهري . کند مي نواحي کشور ايجاد

  .مختلف جوامع استهاي  برابر براي گروههاي  تالش براي دستيابي به فرصت
 توان گفت شهر شدن به عنوان يک متغير مي صورت گرفتههاي  بر اساس بررسي    

 سگزآبادمستقل داراي اثرات تا حدودي مثبت بر استانداردهاي زندگي مردم شهر 
 سگزآبادکه بين کيفيت زندگي و شهر شدن اي  در واقع براي بررسي رابطه. داشته است

با توجه به . شاخص مورد مطالعه قرار گرفته است ٨تواند وجود داشته باشد مجموعه  مي
 ارتقايدرصد منجر به  ٥٠به شهر تا حدود  دسگزآبااثرات تبديل  ١شکل شماره 

نتايج به دست آمده در . مورد مطالعه در کيفيت زندگي شهري شده استهاي  شاخص
  :به قرار زير است ٢قالب هر يک از ابعاد مورد مطالعه با توجه به شکل شماره

بيشترين تاثير را بر بهبود کيفيت محيط داشته  سگزآبادبه طور کلي شهر شدن  ـ  
  .است

کمترين تاثيرات را بر روي کيفيت آموزش، کيفيت مسکن،  سگزآبادشهر شدن ـ  
کيفيت حمل و نقل، کيفيت امکانات بهداشتي و کيفيت گذران اوقات فراغت داشته 

  .است
در ارتباط با بهبود کيفيت زندگي ساکنين بر  سگزآبادبيشترين تاثيرات شهر شدن ـ  

 .باشد مي و کيفيت مشارکتروي ابعاد محيطي، بهزيستي فردي 
 اثباتپژوهش  توان گفت فرضيه نخست اين مي بر اساس نتايج به دست آمده    

سال داراي اثرات  پنجبه مدت  سگزآبادبه عبارتي ديگر شهر شدن روستاي . گردد مي
در عين حال نتايج به دست آمده . مثبتي در ابعاد کيفيت زندگي ساکنين داشته است

 نشان سگزآبادعاد مختلف مورد بررسي در کيفيت زندگي ساکنين شهر در ارتباط با اب
دهد که ابعاد محيطي يا به عبارتي کيفيت محيطي شهر شامل نظافت و پاکيزگي،  مي

، با )بهداشت محيطي. (کميت و کيفيت آب، فضاي سبز و پارک و جمع آوري زباله
لذا فرضيه دوم . باشد مي درصد بيشترين رضايتمندي را از ديد شهروندان دارا ٤٦/١٣
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که در آن ماتريس  ١١ در عين نتايج جدول شماره. گردد مي نيز اثباتپژوهش  اين
همبستگي ابعاد کيفيت زندگي و کيفيت زندگي کلي ارائه شده است دليل ديگري بر 

  .اين مدعا است
 براي پاسخگويي به اين سوال که آيا شهروندان به طور کلي در ارزيابي خود اين    

دهد که در  مي نشان ١٠و نيز جدول شماره  ٢دانند؟ شکل شماره  مي اقدام را مثبت
مثبت در جهت  ميبه عنوان يک نقطه شهري را اقدا سگزآبادمجموع شهروندان تبديل 

  .دانند مي استانداردهاي خود ارتقاي
  

  بر کيفيت زندگي شهروندان سگزآباداثرات شهر شدن : ٢شکل 

 
  

در کشورهاي در حال توسعه که به نحوه بارزي شکاف بين  به طور کلي امروزه
توان گفت  مي نواحي شهري و روستايي از نظر استنداردهاي برخورداري وجود دارد

اما با . تالش نواحي روستايي براي دريافت مجوز شهري شدن داراي دليلي منطقي است
اسي ساکنين روستا اين وجود در کشور ايران به دليل شهر محور بودن دولت، نفوذ سي

شود که گاه فاقد استانداردهاي وزارت کشور  مي خود املي در جهت ايجاد نقطه شهري
در کنار اين موارد تخصيص بيشتر بودجه به نواحي شهري و قرارگيري متولي . است

استانداردهاي  ارتقايامور شهري تحت عنوان شهرداري، خود عاملي است که زمينه 
  .آورد مي زندگي را فراهمزندگي و بهبود کيفيت 
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  و ماخذ منابع
ارتقاي روستاها به شهر و نقش آن در بهبود کيفيت ). ١٣٨٨. (احمدي، زهرا )١

پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته . )سقز. (ساکنين محلي مورد شهر صاحب
دکتر محمدرضا رضواني، دانشکده : جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، استاد راهنما

  .دانشگاه تهران جغرافيا،
  www.qazvin.gov.ir/2010استانداري استان قزوين، )٢
. زندگي، رفاه انساني و عدالت اجتماعيکيفيت ). ١٣٨١. (، ديويد .ام .اسميت )٣

نژاد و حکمت شاهي اردبيلي، مجله اطالعات سياسي ـ  ترجمه حسين حاتمي
، ١٨٥ـ  ١٨٦اقتصادي، سال هفدهم، شماره پنجم و ششم، شماره مسلسل 

   ١٧٣http://www.magiran.com/maginfo.asp?mgID=1201ـ  ١٦٠صص
  .نشر ني: تهران. جامعه شناسي سياسي). ١٣٧٤. (بشيريه، حسين )٤
: تهران .اي بر روش پژوهش در علوم انساني مقدمه .)١٣٨٧. (حافظ نيا، محمدرضا  )٥

   .تانتشارات سم
مباني و اصول کلي . (دولت و شهرنشيني در ايران .)١٣٨٨. (رهنمايي، محمدتقي )٦

جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي،  .)نظريه توسعه شهر و شهرنشيني در ايران
  .١٣٨٨پيش شماره، سال اول، پاييز و زمستان 

  iran.ir/Moarefi.htm2010ـ  www.ngoسازمان جغرافيايي ارتش، )٧
هاي نو در جغرافياي شهري، تهران، انتشارات  ديدگاه .)١٣٧٩. (شکويي، حسين )٨

  .سمت
اي ، سازمان برنامه و  مباني برنامه ريزي توسعه منطقه .)١٣٧٧. (مظفر، صرافي )٩

  .تهران. ، چاپ نخستبودجه
دومين  .تحليلي بر مفهوم کيفيت زندگي شهري .الف )١٣٨٩. (فرجي مالئي، امين )١٠

  .فيا، دانشکده جغرافيا، دانشگاه تهرانسراسري دانشجويي جغرا همايش علمي
هاي کيفيت زندگي شهري و تحليل شاخص .ب )١٣٨٩. (فرجي مالئي، امين )١١

نامه کارشناسي ارشد رشته مورد شهر بابلسر، پايان .ريزي براي بهبود آنبرنامه
  .ريزي شهري، دانشکده جغرافيا، دانشگاه تهرانجغرافيا و برنامه

تحليل ابعاد  .)١٣٨٩. (زياريکرامت اله عظيمي و  آزادهفرجي مالئي، امين،  )١٢
ريزي شهري، سال مجله پژوهش و برنامه .کيفيت زندگي در نواحي شهري ايران

  .١٣٨٩اول، شماره اول، پاييز
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آمارنامه استان  .نفوس و مسکن سرشماري عمومي .)١٣٨٥. (مرکز آمار اير ان )١٣
  .قزوين

 ،توسعه شهريريزي راهبردي برنامه  .)١٣٨٢. (مهديزاده، جواد و ديگران )١٤
مرکز مطالعات و : تهران. چاپ دوم .)تجربيات اخير جهاني و جايگاه آن در ايران(

  .تحقيقات شهرسازي و معماري ايران
ايي کيفيت بکارگيري سيستم شناختي ـ مقايسه .)١٣٨٨. (ولدبيگي، مجتبي )١٥

ادبيات و  پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده .شهر کرج: زندگي نمونه موردي
محمدرضا : علوم انساني تبريز، گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري، استاد راهنما

  .پورمحمدي
16) Angur.  Madhukar, Widgery. Robin& G. Angur. Sudhir . (2004), 

Congruence among Objective and Subjective Quality ـ   of ـ   Life . 
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17) Bell S, Morse S.. (1999), Sustainability indicators. London: Earthscan; 

1999. 
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