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مقدمه
رشد شهری در قرن بیستم ،سهم جمعیت شهرنشین را بهشدت افزایش داد و آن را به شیوۀ غالب زندگی تبدیل کرد.
اگرچه شهر و شهرنشینی ،یکی از مهمترین شاخصهای رفاه و توسعۀ اجتماعی و اقتصادی محسوب میشود ،رشد
شتابان آن ،سرانۀ برخورداری از بسیاری امکانات اجتماعی و اقتصادی را کاهش میدهد و پیامدهای آن ،بهصورت کاهش
سطح کیفیت زندگی در عرصههای مختلف شهری نمایان میشود؛ بنابراین ،مقولۀ کیفیت زندگی شهری ،بهتدریج از دهۀ
 1930مورد توجه متخصصان مسائل شهری واقع شد .در سالهای اخیر ،مطالعات تجربی فراوانی بهمنظور سنجش
کیفیت زندگی در کشورهای مختلف دنیا و بهخصوص شهرهای کشورهای توسعهیافته انجام شده است .لی و وانگ
( )2007با استفاده از شاخصهای عینی به مطالعۀ کیفیت زندگی در شهر ایندیاناپلیس پرداختند (لی و وانگ .)2007 ،لی
( )2008با استفاده از شاخصهای ذهنی ،کیفیت زندگی در شهر تایپه را ارزیابی کرد .سانتوس و دیگران ( )2007به
سنجش کیفیت ذهنی زندگی در شهر پورتو پرداختند .در این مطالعه ،دیدگاههای شهروندان درمورد میزان رضایت از
حوزههای مختلف کیفیت زندگی شهری با استفاده از تحلیل چندمتغیری بررسی شد .در پژوهش مارانس ( )2012پس از
مرور مطالعات کیفیت زندگی شهری ( ،)QOULتعدادی از مدلهای مفهومی مورد استفاده برای آزمون ارتباط میان
شرایط شهری مورد انتظار و کیفیت زندگی شهری توصیف شد (مارانس .)2012 ،زانیال و دیگران ( )2012نیز ارتباط میان
شرایط مسکن و کیفیت زندگی شهری افراد فقیر در مالزی را بررسی کردند .محققان دیگری مانند فو ( ،)2000برامستون
و دیگران ( )2003و ابراهیم و چانگ نیز با استفاده از شاخصهای ذهنی ،به بررسی و مطالعۀ کیفیت زندگی در نواحی
شهری پرداختند .داس ( )2008چارچوبی مفهومی برای سنجش کیفیت زندگی شهری پیشنهاد کرد که ارتباط میان
محیط و کیفیت زندگی را نشان میدهد .محققان دیگری از قبیل مکرا و دیگران ( ،)2006بررتون و دیگران ( )2008و
روجاس ( )2008نیز با استفاده از شاخصهای عینی و ذهنی ،کیفیت زندگی را مطالعه کردند.
در ایران ،پس از رشد و افزایش سریع جمعیت و بهدنبال آن رشد سریع شهرنشینی ،کیفیت زندگی در شهرها دچار
بحران شده است .بهگونهایکه میان محلههای مختلف شهری از نظر کیفیت زندگی ،تفاوت چشمگیری وجود دارد .بخش
قدیمی شهر با گسترش بافت جدید در اطراف آن ،آکنده از جمعیت شده است؛ مراکز تجاری و خدماتی آن با کمبود
تأسیسات زیربنایی و زیرساختهای مورد نیاز روبهرو شدهاند و رشد کالبدی ،بهسرعت بافت قدیم را دچار تحول و تخریب
میکند .عالوهبراین ،کمبود بسیاری از نیازها و تسهیالت امروزی -که بهعلت ماهیت قدیمی در بافتهای قدیمی
گنجانده نشده است -احساس میشود .در بافت جدید نیز ضروری است میزان موفقیتآمیزی طرحها و اقدامات
صورتگرفته ارزیابی شود تا در برنامهریزیهای بعدی ،مشکالت موجود اصالح و رفع شود .امروزه بیتوجهی به مسئلۀ
کیفیت زندگی در محلههای مختلف ،موجب جداییگزینیهای اکولوژیکی ،حاشیهنشینی ،ایجاد شمال و جنوب اجتماعی
در شهرها ،فقر و نابرابری ،آلودگیهای اخالقی و زیستمحیطی ،ایجاد شکاف میان محلههای مختلف و جدایی آنها از
یکدیگر شده است .در ایران نیز در سالهای اخیر مطالعات چندی در زمینۀ کیفیت زندگی صورت گرفته است .رضوانی و
دیگران ( )1387در مقالهای مروری به بررسی مفاهیم ،شاخصها و مدلهای کیفیت زندگی و ارائۀ مدلی برای سنجش
کیفیت زندگی در نواحی روستایی پرداختند (رضوانی و دیگران .)1387 ،گروسی و دیگران ( )1387در مقالهای با عنوان
«سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمان» ،به شناسایی سطح سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی و ارتباط این دو
متغیر در محلههای مختلف شهر کرمان پرداختند .غفاری و دیگران ( )1387مفهوم کیفیت زندگی را در محتوای
برنامههای توسعه در ایران قبل و بعد از انقالب اسالمی بررسی کردند .در مطالعۀ پوراحمد و دیگران ( ،)1389نقش
کیفیت محیط سکونتی در مهاجرتهای درونشهری بررسی شد.
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با توجه به مطالعات انجامشده میتوان گفت هنوز چارچوب مفهومی جهانی قابلقبولی برای سنجش کیفیت زندگی و
روششناسی واحدی برای تعیین قلمروها و معرفهای کیفیت زندگی وجود ندارد و انتخاب قلمروها و معرفهای مربوط
به هر قلمرو و روش سنجش کیفیت زندگی ،براساس اهداف مطالعه ،قضاوتهای شخصی محقق ،ویژگیهای ناحیۀ مورد
مطالعه و دادههای دردسترس صورت میگیرد .تفاوتهای عمده در مدلهای کیفیت زندگی ،بهدلیل تفاوت در مقیاس،
شاخصها و قلمروهای زندگی است که در مطالعات گوناگون کیفیت زندگی به آنها توجه شده است .در این پژوهش،
ضمن ارزیابی کیفیت زندگی در دو بافت قدیم و جدید شهر سنندج و مقایسۀ آندو با یکدیگر ،عوامل بهبود یا کاهش
کیفیت زندگی در هریک از دو محلۀ قدیمی و جدید ،شناسایی میشوند و پیشنهادهایی درجهت بهبود کیفیت زندگی در
این محلهها ارائه میشود .بدینمنظور ،دو محله در شهر سنندج انتخاب شدند :یکی از بافت قدیمی (محلۀ قطارچیان) و
دیگری از بافت جدید (محلۀ ظفریه).


مبانینظری
کیفیت زندگی ،مفهومی است بسیار انتزاعی که نمیتوان برای آن تعریفی جامع و مانع ارائه داد ،اما برحسب نیاز میتوان
برای آن تعاریف عملیاتی ارائه کرد .فو ( )2000کیفیت زندگی را رضایت کلی فرد از زندگی میداند .از نظر پاسیون،
اصطالح کیفیت زندگی بهطورکلی به وضعیت محیطی محل زندگی فرد و همچنین به بعضی از ویژگیهای خود فرد
اشاره دارد (پاسیون .)2003 ،1کوستانزا ( )2007کیفیت زندگی را میزان تأمین نیازهای انسانی در زمینۀ ادراکهای افراد و
گروهها از بهزیستی ذهنی تعریف میکند .لی ( )2008کیفیت زندگی را عنوانی جدید برای مفهوم قدیمی بهزیستی مادی
و روانی افراد در محیط زندگی خود توصیف میکند .مورو و دیگران ( )2008کیفیت زندگی را میزان رفاه افراد و گروهها
در شرایط اجتماعی و اقتصادی عمومی تعریف میکنند .داس ( )2008کیفیت زندگی را بهزیستی یا بدزیستی افراد و
محیط زندگی آنها میداند.
هریک از این تعاریف ،تنها جنبههایی از مفهوم کیفیت زندگی را پوشش میدهند و نمیتوان تنها با یکی از آنها ،این
مفهوم را بهصورت روشن بیان کرد؛ زیرا کیفیت زندگی ،مفهومی پیچیده و چندبعدی است که از مؤلفههایی مانند زمان و
مکان ،ارزشهای فردی و اجتماعی تأثیر میپذیرد و از اینرو ،برای افراد و گروههای مختلف معانی گوناگون دارد .اهمیت
جنبههای اجتماعی در عرصۀ شهرسازی به حدی است که یکی از ویژگیهای شهر پایدار ،پایداری اجتماعی و کیفیت
باالی زندگی عنوان شده است .بدینمعنا که شهر پایدار بهموازات توجه به مسائل زیستمحیطی باید به مسائل اجتماعی
و انسانی نیز توجه داشته باشد (سانتوس و مارتینز )2007 ،که منظور از آن ،ایجاد و حمایت از محیطهای انسانی فعال،
فضاهای زنده و عرصههایی است که کیفیت باالیی را برای شهروندان فراهم کنند .بدیهی است که تعریف ابعاد اجتماعی
و کیفی ،بهمراتب مهمتر از ابعاد زیستمحیطی و بومشناختی است .واژههایی مانند کیفیت زندگی و ...تعریف و مشخصات
خاص خود را دارند (رویشنکو و گوکالوا .)2007 ،بهطورکلی ،کیفیت زندگی شهری ،واژهای پیچیده ،چندبعدی و کیفی در
زمینۀ شرایط و وضعیت جمعیت ،در یک مقیاس جغرافیایی خاص (شهر ،منطقه ،محله و )...است که هم به شاخصهای
ذهنی یا کیفی و هم به شاخصهای عینی یا کمی متکی است (ویتهد و دیگران .)2007 ،این مفهوم را میتوان در یک
برداشت جامع و کلی بهصورت زیر تعریف کرد« :کیفیت زندگی شهری دربرگیرندۀ ابعادی روانی است که شاخصهایی
مانند رضایت ،شادمانی و امنیت را دربرمیگیرد و در بعضی موارد ،رضایت اجتماعی نیز نامیده میشود .همچنین ابعادی
محیطی که دربرگیرندۀ سنجههایی مانند مسکن ،دسترسی به خدمات و امنیت محیطی است .جنبههای دیگر شامل توجه
1. Pacione
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به فرصتهای اجتماعی ،امیدهای اشتغال ،ثروت و اوقات فراغت است» (ابراهیم و چانگ« .)2003 ،کیفیت زندگی
شهری ممکن است احساس خوبی باشد که حاصل ترکیبی از عوامل مرتبط با حس مکان یا هویت مکان از قبیل
خوانایی ،خاطرۀ جمعی و حس تعلق تاریخی است .چیزی که در اینجا بسیار مهم است ،ارتباط مستقیم عاطفی است که ما
با محیط ساختهشدۀ اطراف داریم .بهعبارت دیگر ،احساس ما یا واکنش احساسی بین روان ما و ساختار محیط و اجزای
اصلی آن است» (وانگ و دیگران .)2010 ،با توجه به تعاریف مذکور و نیز اذعان به وجود اجماع نظر درمورد کیفیت
زندگی میتوان گفت که مفهوم کیفیت زندگی و کیفیت زندگی شهری ،بسیار تفسیرپذیر و ابهامآور و بنا به حوزۀ کاربرد و
نوع مطالعه بسیار متفاوت است .چنانکه از تعاریف باال برمیآید ،کیفیت زندگی شهری یک مفهوم عینی و ذهنی بهصورت
توأم است .در اینجا نیز با توجه به محوریت برنامهریزی شهری در مقایسه با طراحی شهری و بهمنظور دوریجستن از
اغتشاش فکری و دستیابی به معیارها و شاخصهای مناسب کیفیت زندگی شهری در عمل ،ناچار به ارائۀ تعریفی جامع و
مانع هستیم (کمپ و دیگران .)2003 ،برایناساس ،شاید بتوان تعریف زیر از کیفیت زندگی شهری را مبنای مطالعه و
استنتاج قرار داد« :منظور از کیفیت زندگی شهری ،توجه به شاخصهای اجتماعی ،فرهنگی ،محیطی و روانی در دو وجه
عینی و ذهنی در روند برنامهریزی کیفیت زندگی شهری است .بدینمعنا که عالوهبر اندازهگیری شاخصها بهصورت
مشخص و عینی باید ذهنیت و نوع نگاه شهروندان به این شاخصها نیز مورد توجه واقع شود (گلن و دیگران.)2009 ،
جوهر اصلی کیفیت زندگی شهری ،تأمین و ارضای همزمان نیازهای مادی و معنوی انسان است .درواقع ،برنامهریزی
برای مسکن ،کار و اشتغال ،بدون تأمین نیازهای روانی ،عاطفی و اجتماعی شهروندان مانند نیاز به امنیت ،آرامش خاطر،
زیبایی ،تعلق اجتماعی ،شادی ،تفریح و ...ناقص خواهد بود» (رینر.)2007 ،


شکل.1نمودارمفهومیروشپژوهش



منبع:نگارندگان

روشپژوهش
این تحقیق ،بهلحاظ روش توصیفی -تحلیلی مبتنیبر پرسشنامه و بازدیدهای میدانی است .با توجه به اهداف طرحشده،
شاخصهای مورد نظر براساس بررسی ادبیات نظری ،مرور تجارب جهانی و برداشت عینی از محلهها انتخاب شدند و
بهصورت سلسلهمراتبی از باال به پایین (تجزیهای) ساختاربندی شدند .نتیجه ،مدلی است که بهصورت دیاگرام درختی در
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چهار سطح شاخص ،زیرشاخص ،عامل و سنجه تنظیم شده است .بهمنظور سنجش کیفیت ذهنی زندگی ،پرسشنامهای با
 45سؤال طراحی شد که منعکسکنندۀ تجارب و ذهنیت مردم دربارۀ کیفیت زندگیشان است .سؤاالت براساس طیف
پنجگزینهای لیکرت (کمترین میزان امتیاز یک و بیشترین میزان امتیاز پنج و میانۀ نظری سه) ارزشگذاری شد .در بررسی
روایی و پایایی پرسشنامه ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .مقدار آلفا برای مجموعهسؤاالت  0/916بهدست آمد که
پایایی پرسشنامه را در حد زیادی تأیید میکند .در تحلیل دادهها نیز از نرمافزار آماری  ،SPSSروشهای تحلیل رگرسیون
چندمتغیره ،آزمون تی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.


محدودةمطالعاتی
شهر سنندج ،در سال  1046هجری قمری در محل روستای سنه ایجاد شد و وابستگان و صاحبمنصبان خوانین کرد نیز
در اطراف قلعۀ حکومتی اقامت گزیدند .درنتیجه ،هستۀ اولیۀ شهر سنندج ،در فرایندی سیاسی -نظامی تکوین یافت .این
شهر ،از سال  1345به بعد وارد دورۀ شهرنشینی و شهرگرایی جدیدی شد و رشد کالبدی آن ،بهسرعت ،بافت قدیم را
دچار تحول و تخریب کرد .با گسترش شهر در اطراف بافت قدیم و شهرنشینی سریع ،بخش قدیمی ،آکنده از جمعیت و
مراکز تجاری و خدماتی آن با کمبود تأسیسات زیربنایی و زیرساختهای مورد نیاز روبهرو شد .از طرفی نیز بسیاری از
نیازها و تسهیالت امروزی در این بافتها بهعلت ماهیت قدیمی آن گنجانده نشده است .طرحهای جدید توسعۀ شهری
نیز بدون توجه به ارزشهای فضایی -کالبدی محدودۀ بافت قدیم شهر ،خیابانهای عریضی را با شبکۀ شطرنجی طراحی
کرد که مبنای شکلگیری محلههای جدید در حاشیۀ شهر شد .این محلهها با توجه به هزینههای زیاد تسطیح و
آمادهسازی و جذب قسمت اعظم بودجۀ پروژهها ،تأمین تأسیسات زیرساختی ،تجهیزات و خدمات شهری را با مشکالت و
نارساییهای زیادی مواجه کرده است .برایناساس ،این قسمت از شهر در مقایسه با هستۀ مرکزی ،حداقل تأسیسات و
تجهیزات شهری را دارد و به بخش مرکزی شهر وابسته است؛ بنابراین ،همانطورکه در بافت قدیمی ،عملکرد ضعیف
عوامل سازندۀ کیفیت زندگی بر رضایتمندی مردم از محیط زندگیشان تأثیر گذاشته ،در بافت جدید نیز علیرغم
برنامهریزیهای انجامشده ،بحران کیفیت زندگی همچنان وجود دارد.


محلةقطارچیان

محلۀ قطارچیان با  3432نفر جمعیت و  21.789هکتار وسعت ،در جنوب غربی بافت قدیم شهر سنندج قرار دارد و یکی از
عناصر سازمان فضایی شهر سنندج بهشمار میرود که قدمت آن به دورۀ صفوی و پیشتر بازمیگردد .این محله ،اکنون
بهعنوان بافت قدیمی شهر ،قسمتی از هستۀ اصلی شهر شناخته شده است .از ویژگیهای این بافت قدیمی میتوان به
تراکم باال ،محلهها با کوچههای تنگ و باریک و با شیبهای تند و معکوس ،بافت نامنظم شعاعی حاصل از مشکالت
توپوگرافی زمین ،ساختار ارگانیک با شبکۀ پیچیده و درهم ،رعایتنکردن سلسلهمراتب دسترسی ،نبود توزیع مناسب
امکانات و خدمات شهری و ...اشاره کرد .مهمترین ویژگی این مناطق ،کمبود تأسیسات ،تجهیزات و خدمات شهری است.

محلةظفریه

نام این محله ،از باغ ظفریه منسوب به ظفرالملک از دولتمردان دورۀ قاجار گرفته شده است .بهدلیل وسعت فضای
خانههای مسکونی و استفاده از مصالح مرغوب و خیابان و کوچههای عریض ،این محله به یکی از محلههای زیبای شهر
سنندج تبدیل شده است .محلۀ ظفریه ،با جمعیت  1206نفر و با وسعت  7578هکتار ،از بافتهای جدید و
برنامهریزیشدۀ شهر سنندج است که بهصورت شطرنجی طراحی شده است.
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جامعةآماری
حجم نمونه ،با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد .در این فرمول ،حجم نمونه  nو حجم جامعۀ آماری  ،Nاحتمال
وجود صفت  ،pاحتمال نبود صفت  ،qاحتمال خطا  dو درجۀ اطمینان  tاست .برای برقراری تعادل p ،و  qبرابر با 0/5
درنظر گرفته شدند .سطح اطمینان نیز  0/95درنظر گرفته شد T .برای سطح اطمینان  ،0/95برابر با  1/96است d .نیز
 0/05درنظر گرفته شد (حافظنیا.)1388 ،

) t 2 (p)(q
(d)2
1  t   p  q 
[ 1
] 1
N
 d 2
2

n

با توجه به حجم  4638نفری جامعۀ آماری ،حجم نمونه  384نفر بهدست آمد که براساس سهم درصدی محلهها از
جمعیت 100 ،پرسشنامه در محلۀ ظفریه و  284پرسشنامه در محلۀ قطارچیان توزیع شد.

شکل.2موقعیتدومحلةقطارچیانوظفریهدرشهرسنندج
منبع:نگارندگان1390،


بحثویافتهها
در این تحقیق ،بهمنظور ارزیابی کیفیت ذهنی زندگی ،ادراک و ارزیابی شهروندان از ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فیزیکی
زندگی شهری مبنا قرار گرفته است .بدینمنظور ،در جدول  1با توجه به پژوهشهای پیشین ،هریک از شاخصهای
سهگانۀ اجتماعی ،اقتصادی و فیزیکی به چندین عامل تجزیه شدهاند .سنجش کیفیت زندگی در محلههای قطارچیان و
ظفریه برمبنای این عوامل صورت میگیرد.
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سنجههایبهکاررفتهدرمدلپژوهش

شاخصها،عواملو

جدول.1
شاخص

محیط فیزیکی

عامل
رضایت از مسکن
رضایت از محله
رضایت از حملونقل
رضایت از فضای سبز
رضایت از جمعآوری و دفع زباله
رضایت از امنیت فردی

محیط اجتماعی

محیط اقتصادی

رضایت از وضعیت سالمتی
رضایت از حس تعلق
رضایت از روابط با همسایهها
رضایت از وضعیت اقتصادی
رضایت از امکانات بهداشتی
رضایت از امکانات تفریحی
رضایت از امکانات آموزشی
رضایت از مراکز تجاری

سنجه
عمر ،اندازه ،طراحی داخلی ،هزینهها ،رضایت کلی
نفوذپذیری ،شلوغی ،سرزندگی ،زیبایی فضاها ،رضایت کلی
موقعیت ایستگاههای اتوبوس و تاکسی ،میزان رضایت از جای پارکینگ ،سلسلهمراتب معابر
در محله ،میزان پوشش حملونقل عمومی ،عملکرد حملونقل عمومی
میزان فضای سبز ،موقعیت و نحوۀ دسترسی به فضای سبز عمومی
نحوه و زمان جمعآوری زباله
حضور بدون نگرانی کودکان و زنان در محله ،میزان روشنایی معابر ،امنیت درمقابل تصادفات،
میزان سرقت و دزدیهای شبانه ،وجود افراد معتاد و ولگرد ،رضایت از امنیت کلی محله
وضعیت سالمت شخصی ،ظاهر فیزیکی
موقعیت محله در مقایسه با سایر نقاط شهر ،حضور در محله ،میزان دلبستگی به محله
روابط با همسایهها ،رضایت از همسایهها در انجام امور مشترک
رضایت از شغل و درآمد آن ،هزینههای زندگی
دسترسی به امکانات بهداشتی و کیفیت ارائۀ آن
دسترسی به امکانات تفریحی و کیفیت ارائۀ آن
دسترسی به امکانات آموزشی و کیفیت ارائۀ آن
دسترسی به مراکز خرید ،فروشگاهها و مغازهها ،کیفیت خدمات ارائهشده در مراکز تجاری

منبع:نگارندگان

محیطفیزیکی

در زیرشاخص محیط فیزیکی ،پنج عامل مسکن ،محله ،حملونقل ،فضای سبز و جمعآوری زباله ،بهعنوان معیار درنظر
گرفته شدند .بررسی میانگین امتیازات نشان میدهد میانگین امتیاز ساکنان محلۀ ظفریه در هر پنج عامل یادشده ،باالتر
از میانگین نظری ،یعنی باالتر از حد متوسط قرار دارد ،اما در محلۀ قطارچیان ،میانگین امتیازات ساکنان ،پایینتر از
میانگین نظری است .مقایسۀ میانگین امتیاز زیرشاخص محیط فیزیکی در دو محله نشان میدهد میزان رضایت ساکنان
محلۀ ظفریه ،از ساکنان محلۀ قطارچیان باالتر است؛ چراکه ساکنان محلۀ ظفریه ،از اندازه ،عمر و طراحی داخلی مسکن،
نفوذپذیری محله ،زیبایی فضاها ،سرزندگی محله ،محل پارکینگ ،موقعیت ایستگاه حملونقل عمومی و نحوۀ دسترسی به
فضای سبز رضایت دارند .درحالیکه در محلۀ قطارچیان ،بهدلیل فرسوده و قدیمیبودن بافت و مشکالتی مانند باالبودن
عمر و هزینههای مسکن ،پایینبودن مساحت زیربنای خانهها و نیز ازدحام بیشازحد جمعیت در محله ،میزان رضایتمندی
ساکنان از محیط فیزیکی ،پایینتر از میانۀ نظری بهدست آمده است .چنانکه از شکل  3میتوان برداشت کرد ،بیشترین
میزان رضایتمندی ساکنان محلۀ ظفریه از اندازۀ مسکن ،نفوذپذیری محله ،موقعیت ایستگاههای حملونقل و دسترسی به
فضای سبز عمومی است؛ درحالیکه در محلۀ قطارچیان ،بیشترین میزان رضایت از عوامل سرزندگی محله ،موقعیت و
نحوۀ دسترسی به فضای سبز عمومی است.


شکل.3میانگینرضایتمندیساکنانازعواملمحیطفیزیکی
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محیطاجتماعی

بهمنظور بررسی این زیرشاخص ،چهار عامل امنیت فردی ،وضعیت سالمتی ،حس تعلق و روابط با همسایهها انتخاب
شدند .میانگین امتیازات نشان میدهد میزان رضایتمندی ساکنان محلۀ ظفریه در هر چهار عامل امنیت فردی ،وضعیت
سالمتی ،حس تعلق و روابط با همسایهها ،باالتر از میانۀ نظری قرار دارد .بیشترین میزان رضایتمندی ساکنان این محله
از موقعیت محله در شهر ،نبود افراد معتاد و ولگرد در محله و دلبستگی به محله است .براساس میانگین امتیازات در محلۀ
قطارچیان ،میزان رضایتمندی ساکنان از امنیت فردی ،پایینتر از حد متوسط است که این امر بهدلیل نبود روشنایی
مناسب در شب ،وجود افراد معتاد و ولگرد و ناامنی برای زنان و کودکان در محله است .بررسی سایر عوامل در این محله
نشان میدهد میانگین امتیازات رضایتمندی ساکنان در دو عامل حس تعلق و روابط با همسایهها ،اندکی باالتر از حد
متوسط و در عامل وضعیت سالمتی ،بیشتر از حد متوسط است (شکل  .)4همچنین مطابق نتایج ،در محلۀ قطارچیان،
بهمنظور بهبود سرمایۀ اجتماعی باید در زمینۀ امنیت و ایجاد مشارکت در میان ساکنان محله بیشتر تالش شود.
بهطورکلی ،در زمینۀ محیط اجتماعی ،میانگین امتیازات محلۀ ظفریه ،باالتر از حد متوسط و باالتر از میانگین امتیازات
ساکنان محلۀ قطارچیان است .در محلۀ قطارچیان نیز میانگین امتیاز ساکنان در این زیرشاخص ،پایینتر از میانگین
نظری است و این مسئله ،بیشتر از پایینبودن رضایت ،از عامل امنیت فردی تأثیر میپذیرد.

شکل.4میانگینرضایتمندیساکنانازعواملمحیطاجتماعی

محیطاقتصادی

زیرشاخص محیط اجتماعی ،در قالب پنج عامل وضعیت اقتصادی ،امکانات بهداشتی ،امکانات تفریحی ،امکانات آموزشی
و مراکز تجاری در دو محله بررسی شد .میزان رضایتمندی ساکنان محلۀ ظفریه از عوامل وضعیت اقتصادی ،امکانات
تفریحی ،مراکز تجاری و امکانات آموزشی ،باالتر از متوسط و عامل امکانات بهداشتی در حد متوسط است .بیشترین
میزان رضایت ساکنان این محله ،از دسترسی به امکانات تفریحی و دسترسی به امکانات آموزشی است .در محلۀ
قطارچیان ،بیشترین میانگین رضایتمندی ساکنان -که باالتر از حد متوسط قرار دارد -از مراکز تجاری است و این بهدلیل
نزدیکی این محله به مرکز شهر و دسترسی آسان به مراکز تجاری است .میانگین امتیاز رضایتمندی ساکنان از وضعیت
اقتصادی ،امکانات بهداشتی ،امکانات آموزشی و امکانات تفریحی ،پایینتر از حد متوسط است (شکل  .)5پایینبودن
میانگین رضایتمندی ساکنان محلۀ قطارچیان ،بیشتر متأثر از نارضایتی از هزینههای زندگی و پایینبودن سطح خدمات
تفریحی و آموزشی است .بررسی زیرشاخص محیط اقتصادی در دو محله نشان میدهد میزان رضایتمندی ساکنان محلۀ
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ظفریه از میانۀ نظری ،باالتر و میزان رضایتمندی ساکنان محلۀ قطارچیان از میانۀ نظری پایینتر است .بررسی میانگین
امتیاز رضایتمندی ساکنان از مجموع زیرشاخصهای سهگانه ،برتری نسبی کیفیت زندگی در محلۀ ظفریه را در مقایسه با
محلۀ قطارچیان نشان میدهد.

شکل.5میانگینرضایتمندیساکنانازعواملمحیطاقتصادی

آزمونتی
با توجه به دادههای بهدستآمده از پرسشنامهها میتوان میزان رضایتمندی ساکنان را براساس مؤلفههای تشکیلدهندۀ
مدل عملیاتی پژوهش نیز تفکیک کرد .برای محاسبۀ وضعیت رضایتمندی در هریک از معیارهای مورد نظر ،از آزمون تی
تکنمونهای استفاده شده است .مقدار مثبت  Tدر این آزمون ،نشانگر رضایتمندی باالتر از حد متوسط و مقدار منفی

T

نشاندهندۀ رضایتمندی پایینتر از حد متوسط است .براساس جدول  ،2میزان رضایتمندی ساکنان محلۀ ظفریه در تمامی
عوامل سطح سوم ،مثبت و باالتر از حد متوسط است .بیشترین میزان رضایتمندی ساکنان این محله ،مربوط به حس
تعلق به محله و حملونقل و کمترین میزان آن مربوط به عوامل امکانات بهداشتی و مراکز تجاری است .در
زیرشاخصهای سهگانۀ سطح دوم ،بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به محیط فیزیکی ،محیط اجتماعی و در آخر
محیط اقتصادی است .در سطح اول ،شاخص کیفیت زندگی با میزان  8/84نشان میدهد سطح رضایتمندی ساکنان
محلۀ ظفریه از کیفیت زندگیشان ،را باالتر از حد متوسط است .مقدار  Tمربوط به محلۀ قطارچیان نشان میدهد ساکنان
محله ،فقط از عوامل وضعیت سالمتی ،حس تعلق ،روابط همسایگی و مراکز تجاری ،رضایتی باالتر از حد متوسط دارند و
در ده عامل دیگر ،میزان رضایتمندی پایینتر از متوسط است .بیشترین میزان رضایتمندی ساکنان این محله ،از وضعیت
سالمتی ،مراکز تجاری و روابط همسایگی و کمترین میزان رضایتمندی ،از عوامل حملونقل و مسکن است .مقدار

T

مربوط به زیرشاخصهای سهگانۀ سطح دوم در محلۀ قطارچیان نشان میدهد میزان رضایتمندی ساکنان از هرسه
زیرشاخص محیط اجتماعی ،محیط فیزیکی و محیط اقتصادی ،پایینتر از حد متوسط است که در این میان ،میزان
رضایتمندی از محیط فیزیکی ،پایینتر از دو زیرشاخص دیگر است .مقدار  Tدر سطح اول نیز  -10/71بهدست آمده که
نشانگر پایینبودن میزان رضایتمندی ساکنان محلۀ قطارچیان از کیفیت زندگی است .مقایسۀ
رضایتمندی ساکنان دو محله را بهخوبی نشان میدهد (جدول .)2

T

در دو محله ،تفاوت
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جدول.2مقایسةمقدارTدرمحلههایقطارچیانوظفریه
عوامل

نتیجةآزمونتیدرمحلة

نتیجةآزمونتیدرمحلةظفریه

مسکن
محله
حملونقل
فضای سبز
دفع زباله
امنیت فردی
سالمتی
حس تعلق
روابط همسایگی
وضعیت اقتصادی
امکانات بهداشتی
امکانات تفریحی
امکانات آموزشی
مراکز تجاری
محیط فیزیکی
محیط اجتماعی
محیط اقتصادی
کیفیت زندگی

-8/61
قطارچیان

6/842
11/272
9/219
9/131
5/794
4/47
7/906
11/45
2/89
6/06
0/08
4/14
4/10
1/87
11/34
11/17
1/47
8/84

-4/56
-12
-7/38
-7/99
-4/29
13/26
1/68
2/54
-4/23
-6/16
-7/35
-6/28
7/05
-12/11
-3/23
-10/50
-10/71


تحلیلرگرسیونوضرایببتا

آزمون همبستگی پیرسون در محلۀ قطارچیان نشان میدهد بین کیفیت زندگی و سه زیرشاخص محیط فیزیکی ،محیط
اجتماعی و محیط اقتصادی ،همبستگی باالیی وجود دارد که نشاندهندۀ یک رابطۀ خطی مثبت قوی بین آنهاست (جدول .)3
جدول.3نتایجهمبستگیبینمتغیرهادرمحلةقطارچیان
محیطاقتصادی

محیطفیزیکی

محیطاجتماعی

شاخصها


0/795

0/820

0/797

کیفیت زندگی

همبستگی پیرسون

0/000

0/000

0/000

کیفیت زندگی

سطح معناداری یکطرفه

بیشترین میزان همبستگی در این محله ،بین کیفیت زندگی و زیرشاخص محیط فیزیکی است؛ یعنی با افزایش میزان
کیفیت محیط فیزیکی ،کیفیت زندگی نیز افزایش مییابد .ضریب همبستگی  Rبا مقدار  0/981همبستگی بسیار قوی و
مثبت بین کیفیت زندگی و زیرشاخصهای سهگانه را تأیید میکند .بررسی ضریبتعیین در این محله نشان میدهد که
 96/2درصد تغییرات مربوط به کیفیت زندگی (متغیر وابسته) ،بهوسیلۀ سه متغیر مستقل محیط فیزیکی ،محیط اجتماعی
و محیط اقتصادی تبیین شده است (جدول .)4
خالصهایازنتایجمدل(مربوطبهمحلةقطارچیان)

جدول.4
مدل

همبستگی

ضریبتعیین


ضریب

انحرافمعیاربرآورد

1

0/981

0/962

شده

تعدیل
0/960

0/038
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در محلۀ ظفریه نیز نتیجۀ آزمون همبستگی پیرسون ،وجود یک رابطۀ خطی مثبت قوی را بین کیفیت زندگی و
زیرشاخصهای سهگانه (محیط فیزیکی ،محیط اجتماعی و محیط اقتصادی) اثبات میکند .در این محله نیز بیشترین میزان
همبستگی ،بین کیفیت زندگی و محیط فیزیکی است .ضریب همبستگی ( Rبه میزان  )0/985نیز نشان میدهد بین کیفیت
زندگی و زیرشاخصهای سهگانه ،همبستگی بسیار قوی و مثبتی وجود دارد .ضریبتعیین نیز نشان میدهد  97درصد تغییرات
کیفیت زندگی ،با زیرشاخصهای سهگانه تبیین شده است .بهمنظور تعیین اهمیت نسبی عوامل سطح سوم و زیرشاخصهای
سهگانۀ سطح دوم میتوان از ضریب بتا استفاده کرد .درواقع ،این ضریب نشاندهندۀ میزان تأثیرگذاری هریک از متغیرهای
مشاهدهشده (زیرشاخصها و عوامل سازندۀ کیفیت زندگی) بر متغیر وابسته (کیفیت زندگی) است .براساس نتایج ،در میان
شاخصهای سطح دوم در محلۀ ظفریه ،بهترتیب محیط اقتصادی ،محیط فیزیکی و سپس محیط اجتماعی دارای اهمیت نسبی
هستند .همچنین در زیرشاخص محیط اقتصادی ،عوامل وضعیت اقتصادی و امکانات تفریحی ،در زیرشاخص محیط اجتماعی،
عوامل وضعیت سالمتی و حس تعلق و در زیرشاخص محیط فیزیکی ،عوامل مسکن و محله از اهمیت بیشتری برخوردارند .در
محلۀ قطارچیان نیز بررسی ضرایب بتا نشان میدهد در میان شاخصهای سطح دوم ،محیط اجتماعی ،محیط اقتصادی و
محیط فیزیکی بهترتیب اهمیت نسبی بیشتری دارند .براساس بررسی ضریب بتا در سطح سوم ،در زیرشاخص محیط فیزیکی،
عوامل مسکن و محله ،در زیرشاخص محیط اجتماعی ،عوامل حس تعلق و امنیت فردی و در زیرشاخص محیط اقتصادی،
مراکز تجاری و وضعیت اقتصادی ،اهمیت نسبی بیشتری دارند.
-بررسیفرضیةوجودرابطةمعنادارمیانکیفیتزندگیوکیفیتمسکنومحله

مقدار  0/98ضریب همبستگی ،وجود یک رابطۀ خطی مثبت قوی بین متغیر وابستۀ کیفیت زندگی و متغیرهای مستقل
مسکن و محله را در محلۀ قطارچیان نشان میدهد .همچنین بررسی ضریبتعیین نیز نشان میدهد  96/2درصد از
واریانس کیفیت زندگی ،بهوسیلۀ دو عامل مسکن و محله تبیین میشود .ضریب تعدیل نیز نشان میدهد به ازای هر
واحد تغییر در کیفیت مسکن و محله ،کیفیت زندگی نیز  0/96واحد تغییر مییابد.
جدول.5آنالیزواریانس(محلةقطارچیان)
مجموعمجذورات

درجةآزادی

میانگینمجذورات

F

Sig

رگرسیون

129/990

4

32/498

78/13

0/00

باقیمانده

89/010

214

0/416

کل

219

218

مدل

1

مقدار  )78/13( Fبراساس مدل رگرسیونی در درجۀ آزادی  4به  ،214وجود رابطهای معنادار را در سطح اطمینان 99
درصد تأیید میکند .همچنین مقدار  ،Sigنشانۀ معناداربودن این رگرسیون و وجود رابطۀ خطی میان کیفیت زندگی و
رضایت از کیفیت مسکن و محله است (جدول  .)5درنهایت ،نتایج رگرسیون فرضیه ،وجود رابطۀ معنادار میان کیفیت
زندگی و کیفیت محله و مسکن را در محلۀ قطارچیان تأیید میکند .در محلۀ ظفریه نیز این فرضیه ،بررسی و وجود رابطۀ
معنادار میان کیفیت زندگی و میزان رضایتمندی از کیفیت مسکن و محله تأیید شد.
-بررسیفرضیةوجودرابطةمعنادارمیانکیفیتزندگیووضعیتاجتماعی-اقتصادی

در این پژوهش ،بهمنظور ارزیابی وضعیت اجتماعی -اقتصادی ساکنان ،سه مؤلفۀ میزان درآمد ،شغل و سطح تحصیالت
درنظر گرفته شد .از بررسی ماتریس همبستگی مربوط به محلۀ ظفریه ،این نتیجه بهدست آمد که بین وضعیت اجتماعی-
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اقتصادی ساکنان و کیفیت زندگی آنها همبستگی بسیار ضعیف و منفی ( )-0/035وجود دارد (جدول  .)6همچنین میزان
معناداری یکطرفه ،معناداربودن این رابطه را رد میکند.
جدول.6نتایجهمبستگیبینمتغیرهادرمحلةظفریه
شاخصها


موقعیتاجتماعی-اقتصادی

همبستگی پیرسون

کیفیت زندگی

-0/035

معناداری یکطرفه

کیفیت زندگی

0/345

تعداد

135

درنتیجه ،فرضیۀ وجود رابطۀ معنادار میان کیفیت زندگی و وضعیت اجتماعی -اقتصادی در محلۀ ظفریه رد میشود.
آزمون این فرضیه در محلۀ قطارچیان نیز به ردشدن آن انجامید.


جهگیری
نتی 
مطالعۀ کیفیت زندگی در دو بافت قدیمی و جدید شهر سنندج نشان میدهد کیفیت زندگی در بافت جدید ،مطلوبتر از
بافت قدیمی است .بررسی میانگین امتیازات رضایتمندی ساکنان بیانگر آن است که در محلۀ ظفریه ،بیشترین میزان
رضایتمندی ساکنان ،از محیط فیزیکی است؛ درحالیکه در محلۀ قطارچیان ،بیشترین رضایت از محیط اجتماعی است.
این امر را تا حدود زیادی میتوان ناشی از وجود سرمایههای اجتماعی غنی در محلۀ قطارچیان دانست که به دالیلی مانند
قدیمیبودن ،آشنایی ساکنان با یکدیگر و حس تعاون و همکاری در آنها ایجاد شده است .نتایج آزمون تی در محلۀ
ظفریه نشان داد که در میان عوامل ،از سه عامل محله ،حس تعلق و حملونقل ،بیشترین میزان رضایتمندی و از سه
عامل وجود مراکز تجاری ،امکانات بهداشتی و روابط همسایگی کمترین میزان رضایتمندی وجود دارد .تقویت روابط
همسایگی و مشارکت در حل مسائل مربوط به محله ،تأمین امکانات و تجهیزات شهری مورد نیاز ساکنان محله (بهویژه
مراکز بهداشتی) و ایجاد مراکز تجاری محلهای ،نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی این محله ایفا میکند .مطابق نتایج
آزمون تی در محلۀ قطارچیان ،بیشترین میزان رضایتمندی در این محله ،مربوط به سه عامل وضعیت سالمتی ،مراکز
تجاری و روابط همسایگی و کمترین میزان رضایت نیز بهدلیل نفوذپذیری پایین بافت برای وسایل نقلیه ،از عوامل
حملونقل ،مسکن و دفع زباله است .این نتایج نشان میدهد در محلۀ قطارچیان ،محیط فیزیکی در مقایسه با دو محیط
دیگر دارای ضعف بیشتری است و این موضوع کامالً در میزان رضایتمندی ساکنان بازتاب یافته است؛ بنابراین ،در محلۀ
قطارچیان ،رسیدگی به محیط فیزیکی با طرحهایی مانند ساماندهی بافت قدیمی ،ارائۀ تسهیالت بهمنظور نوسازی و
بهسازی بافت ،ایجاد امنیت از طریق تأمین روشنایی مناسب در محله ،تأمین فضای سبز و اماکن تفریحی و توزیع مناسب
آنها پیشنهاد میشود .آزمون فرضیهها نیز تأثیر مثبت و معنادار کیفیت مسکن و محله بر کیفیت زندگی را تأیید و فرضیۀ
تأثیر معنادار وضعیت اجتماعی -اقتصادی بر کیفیت زندگی ساکنان هردو محلۀ قطارچیان و محلۀ ظفریه را رد میکند.
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