
 

 

  145- 164صفحات ، 1393، بهار پنجمي  ، شمارهدومريزي شهري، سال فصلنامه مطالعات برنامه
 

ي تطبيقي كيفيت زندگي در شهر مشهد از ديدگاه مطالعه
  ي سعدآبادي هاشميه و محلهمحله: مورد مطالعه شهروندان

   دكتر محمد اجزا شكوهي
 ليال جوهري

  17/09/1393:تاريخ پذيرش    28/12/1392:تاريخ دريافت

  چكيده
 رفـاه  و آسـايش  حد كه آنجايي از. ي شهروندان استبرخورداري از كيفيت زندگي مطلوب حق همه

 مـورد  بسـيار  زنـدگي  كيفيـت  لذا امروزه شود،مي حاصل زندگي كيفيت هايشاخص حداكثر با فرد يك
ي تطبيقي كيفيت زنـدگي  هدف اين تحقيق مطالعه. ريزان شهري قرار گرفته استمديران و برنامه توجه

مي ) 1منطقه  -و محله سعدآباد 9منطقه  -مورد مطالعه محله هاشميه( از ديدگاه شهروندان شهر مشهد
يات از روش جهـت آزمـون فرضـ   . پيمايشي و از نظر هدف كـاربردي اسـت   -روش تحقيق توصيفي. باشد

اسـتفاده  آزمون لوين جهت تعيين برابري يا عدم برابري واريـانس هـاي دو جامعـه     مقايسه ميانگين و از
بـا  باشدكه ي آماري شامل كليه ي خانوارهاي ساكن در محالت سعدآباد و هاشميه ميجامعه .شده است

پرسشـنامه   327استفاده از نمونه گيري كوكران، حجم نمونه براي هر محله تعيـين شـده و در مجمـوع    
نتايج حـاكي از ايـن   . استفاده شده است SPSSها از نرم افزار آماري جهت تحليل داده. توزيع شده است

چ كـدام از دو  هاي كيفيت زندگي دو محله مشاهده نشد، زيـرا هـي  است كه اختالف معناداري در شاخص
ي كامال توسعه يافته و يـا توسـعه نيافتـه نيسـتند، بلكـه بـر       طور مطلق محدودهي مورد مطالعه بهمحله

ي برخوردار، نيمه برخـوردار و كمتـر برخـوردار    هاي تحقيق هر دو محله خود به سه محدودهاساس يافته
 دار در دو محلـه از منظـر   نـي شوند، بنـابراين تمـامي فرضـيات مبنـي بـر اينكـه اخـتالف مع       تفكيك مي

تـوان يـك   كالبدي كيفيت زندگي وجود دارد، رد شدند و نمـي -هاي اقتصادي، اجتماعي، فيزيكيشاخص
   هـاي كيفيـت زنـدگي    به خاطر رشد مسكوني توسعه يافته تلقي كرد، بلكـه تمـامي مولفـه    محله را صرفاً

  .كنندمي طور كلي سطح توسعه يافتگي يك منطقه و محله را تعيينبه
  محله ،كيفيت زندگي، شهروندان، شهر مشهد :واژگان كليدي

  
  
  
  
  مقدمه. 1

                                           
   مشهد، گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهريدانشيار دانشگاه فردوسي  
  كارشناسي ارشد مديريت شهري، دانشگاه فردوسي مشهد le.jo135@gmail.com  
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 كـه  هسـتند  كشـوري  هـر  در سياسي و اجتماعي اقتصادي، رشد اصلي مراكز شهري نواحي
 امـا، . اندكرده اثبات نوآوري و خالقيت كار، ثروت، ايجاد براي نقاط ترينعنوان جذاب به را خود
 اجتمـاعي،  محروميـت  محيطي، و فيزيكي تخريب هايزمينه در هاي مهميچالش با نواحي اين

 را شهري زندگي كيفيت مشكالت اين كه هستند ترافيك روبرو و مسكن كمبود بيكاري، ناامني،
 جـاي  شهري زندگي كيفيت مفهوم. )(Bramston et al. , 2002: 628 دهندمي كاهش شدت به

 شاخص وسيله به زندگي كيفيت. است بازكرده شهري مديريت و ريزي برنامه در ادبيات را خود
 عيني دسته دو به ها شاخص اين كه است گرفته قرار گيري اندازه و مورد بررسي مختلفي هاي

 در زنـدگي  كيفيـت  ارزيـابي  هاي شاخص ترين ملموس ترين و عيني. اند شده تقسيم ذهني و
 مـديريت  هـاي تـالش  يعني،. دارد قرار شهري مديريت حوزه ي وظايف، اختيارات وكاركردهاي

 مثـال  براي دارد، قرار آن وظايف حيطه در كه كاركردهايي از برخي بهبود وضعيت براي شهري
 و تفريحي مراكز ايجاد ها،آالينده كاهش سبز، فضاي بهبود استانداردهاي نقل، و حمل گسترش
 اجتمـاعي  امنيت ايجاد شهري، ي فرسوده هاي بافت و نوسازي مسكن وضعيت بهبود فرهنگي،

 خواهـد  اجتمـاعي  رفاه موجب نهايت در و شده منجر زندگي كيفيت هايشاخص به ارتقاي... و
 هـاي شـاخص  حـداكثر  بـا  فرد يك رفاه و آسايش حد كه آنجايي از). 101: 1380آسايش، (شد

 بـه  گرفتـه،  قـرار  توجـه  مـورد  بسـيار  زندگي كيفيت لذا امروزه شود، مي حاصل زندگي كيفيت
 تـدوين  در مهـم  سرفصـل  يـك  عنوان به زندگي را كيفيت شهري توسعه ريزانبرنامه كه طوري

  ).169: 1381اسميت، ( دارند نظر مربوط مد هاياستراتژي
 

  بيان مساله و ضرورت تحقيق. 2
 طـور بـه  اسـت و  كـرده  جلـب  خـود  به را هاتوجه اخير هاي سال در زندگي كيفيت موضوع

. هاي مختلف تبديل شده استها و نظامتحقيقات علمي و تئوري در زمينه به موضوع ايفزاينده
تواند ي اين فرضيه بنيادين است كه محيط اجتماعي و فيزيكي ميمطالعه ي اين مفهوم بر پايه

 )Bereton et al., 2008: 556( بر روي خوشبختي و رفاه مردم ساكن در يك محل تاثيرگذار باشـد 
زندگي شهري، تالشـي در جهـت ايجـاد شـهر سـالم و فـراهم آوردن       طور كلي رويكرد كيفيت 

خدمات شهري مناسب و در دسترس براي همگان در چارچوب پايداري و احساس رضايت است 
)Foo, 2000: 35.(       شهر به عنوان بستر زيست بشر، نقـش اساسـي در ايجـاد رضـايت داشـته و      

  ي كيفيــت زنــدگي اوســتكننــده ي ســبك زنــدگي انســان و تعيــيندر واقــع شــكل دهنــده
)Michalos, 2003: 42.( توان به آساني در مورد سطح كيفيـت  ي اصلي اين است كه نميمساله

كالبـدي  -گيري نمود، زيرا همگام با تغييرات فيزيكـي ي سعدآباد مشهد تصميمزندگي در محله
همچنـان بـا وجـود    امـا چـرا   . در سطح شهر، اين محله نيز شاهد تغييرات بسياري بـوده اسـت  

توان يك تصوير قديمي و عدم يكپارچگي را در كل ايـن محـدوده مشـاهده    تغييرات فراوان مي
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هاي بسياري را شامل مي شود كه الزم است هر كدام از آنهـا  كرد؟ كيفيت زندگي شهري مولفه
بـاد  ي سعد آطور كلي كيفيت زندگي در محلهبه تفكيك مورد سنجش قرار گيرد تا در نهايت به

ي هاشميه واقع كه روند تجديد حيات بافت شهري را طي مي كند و محله 1واقع در منطقه ي 
كه در چند سال اخير به دليل تراكم باالي ساخت و سـازهاي تجـاري و مسـكوني     9در منطقه 
طوريكـه در حـال حاضـر از بهتـرين منـاطق      اي بسيار بااليي را تجربه كرده است بهرشد منطقه

اما رويكرد اصلي اين تحقيق اين است كه . شود، مشخص شودمشهد محسوب مي مسكوني شهر
آيا هر محدوده براي برتر بودن از لحاظ كيفيت زندگي، تمام فاكتورهاي كيفيت زندگي مطلوب 

شـود؟ آيـا   ي شهري از لحاظ كيفيت زندگي برتر شناخته ميرا دارا است ؟ چگونه يك محدوده
تواند كافي باشد؟ هدف اين تحقيق سـنجش   ي كيفيت زندگي ميتنها رشد مسكوني براي برتر

باشد و با استفاده مي) ي مورد مطالعهدو محله( كيفيت زندگي از ديدگاه شهروندان شهر مشهد
هـاي كيفيـت   پيمايشي مطالعه اي تطبيقي جهت سـنجش وضـعيت شـاخص   -از شيوه توصيفي

  .زندگي در هر محله انجام خواهد شد
  

  يقفرضيات تحق. 3
  فرضيات اصلي 

هـاي  ي هاشـميه و سـعدآباد از منظـر شـاخص    رسد در كيفيت زندگي دو محلـه نظر ميبه 1-3
  .اختالف معني دار وجود دارد) بعد ذهني( كالبدي-فيزيكي

رسد در كيفيت زندگي دو محله ي هاشميه و سـعدآباد از منظـر شـاخص هـاي     نظر ميبه 2-3
  .معني دار وجود دارداختالف ) بعد ذهني و عيني(اجتماعي

هـاي  ي هاشـميه و سـعدآباد از منظـر شـاخص    رسد در كيفيت زندگي دو محلـه نظر ميبه 3-3
  .داري وجود دارداختالف معني) بعد عيني( اقتصادي

  
  فرضيات فرعي

هـاي  ي هاشـميه و سـعدآباد از منظـر شـاخص    رسد در كيفيت زندگي دو محلـه نظر ميبه 1-3
  .اختالف معني دار وجود دارد) ذهنيبعد ( كالبدي-فيزيكي

هـاي  ي هاشـميه و سـعدآباد از منظـر شـاخص    رسد در كيفيت زندگي دو محلـه نظر ميبه 2-3
  .اختالف معني دار وجود دارد) بعد ذهني و عيني( اجتماعي

هـاي   ي هاشـميه و سـعدآباد از منظـر شـاخص    رسد در كيفيت زندگي دو محلهنظر ميبه 3-3
  .داري وجود دارداختالف معني) عينيبعد ( اقتصادي

  
  پيشينه ي تحقيق. 4
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هاي ارزيابي كيفيت زندگي تحقيقات متعددي ي سنجش كيفيت زندگي و شاخصدر زمينه
تحليل ابعاد كيفيت زندگي در "اي با عنواندر مقاله )1385(انجام شده است از جمله، اميني

يران داراي شكاف بارزي از منظر دريافت كه نواحي مختلف شهري ا "نواحي شهري ايران
شهر در سطح  24تنها  شهر مورد بررسي، 253از . استهاي كيفيت زندگي شهري شاخص

 .نواحي محروم هستند ،از نواحي مورد مطالعه ددرص 50برخوردار قرار دارند و نزديك به 
اي كيفيت هها و مدلاي مروري به بررسي مفاهيم، شاخصدر مقاله) 1387(رضواني و همكاران

اي ديگر با در مقاله) 1387(گروسي و همكاران. زندگي در نواحي شهري پرداختند
ي به شناسايي سطح سرمايه "سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي در شهر كرمان"عنوان

نتايج اين مطالعات نشان . اجتماعي و كيفيت زندگي در محالت مختلف شهر كرمان پرداختند
دار دارد و اعي در دسترس با سطح كيفيت زندگي ارتباط معنيداد كه سطح سرمايه اجتم

 به پژوهشي در) 1390(پور احمد و همكاران .ارتباط اين دو متغير تابعي از سطح محله است
 و اند پرداخته" روستاها آن ساكنان و كيفيت زندگي شهر به روستا ارتقاي ي رابطه" بررسي
 كه رسيدند نتيجه و به اين گرفتند نظر در را صاحب و فيروزآباد شهر دو بررسي اين براي

 نسبي بهبود و فيروزآباد شهر ساكنان زندگي كيفيت در بهبود چشمگيري شهر به روستا ارتقاي
با ) 1392(در تحقيقي ديگر خادمي .صاحب داشته است شهر ساكنان زندگي كيفيت در

به بررسي كيفيت  "آمل يبافت فرسوده: ارزيابي كيفيت زندگي شهري، مورد مطالعه"عنوان
زير سطح  89/2زندگي شهري پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه كيفيت زندگي با ميانگين كلي 

كنند ي شهري زندگي ميعالوه بر اين افرادي كه در قسمت بافت فرسوده. باشدمتوسط مي
را به  ي چنداني نشان نداده و تمايل خودكنند عالقهاي كه درآن زندگي مينسبت به محله

كيفيت زندگي شهري، مورد " در پژوهشي با عنوان )2008(1داس . اندرفتن از محله ابراز داشته
در اين  .ايالت بارسلونا پرداخت 314هاي كيفيت زندگي به بررسي شاخص " بارسلونا: مطالعه

 هاآن بر روي را شهر اثر اندازه و گرفته شده نظر در زندگي كيفيت براي شاخص 18مطالعه 
 آمد و رفت شدن، مهاجرت، موتوري سواد، ثروت، هايشاخص رسيد كه نتيجه اين به و آزمود

 و هوا و و آب زيست محيط عمومي، نقل و حمل مسكن، هايويژگي اتومبيل، تراكم اجباري،
و  سالمندي خدمات مسكن، به دستيابي كار، نيروي هايشاخص و قوي نسبتاً يرابطه جمعيت

 و فرهنگي امكانات و شهري ايرسانه پوشش بهداشتي، امكانات آموزشي، امكانات اجتماعي،
 مستقل طوربه جنسي نابرابري شاخص و دارند شهر اندازه با ضعيفي يرابطه شهر وضعيت مالي

  .توزيع شده است شهر الگوي از
 
  روش تحقيق. 5

                                           
1 Das 
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داخلي و خـارجي بـه   اي؛ استفاده از مقاالت ي كتابخانهدر اين تحقيق ابتدا از طريق مطالعه
هاي آن پرداختـه شـد، سـپس بـا اسـتفاده از ابزارهـاي       بررسي مفهوم كيفيت زندگي و شاخص
ي سعد آباد و هاشـميه  هاي كيفيت زندگي در دو محلهپرسشنامه و به دنبال آن مشاهده، مولفه

اي تطبيقـي بـا اسـتفاده از روش    تحقيـق حاضـر مقايسـه   . دركالن شهر مشـهد بررسـي شـدند   
متغيرهاي پژوهش شامل متغيرهاي عيني . باشدو از نظر هدف كاربردي مي -تحليلي -فيتوصي

      كالبـدي  -هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي، فيزيكـي    و ذهني كيفيت زنـدگي در سـه گـروه، شـاخص    
با توجه به اينكه تحقيق حاضر در قلمرو مكاني شهر مشهد و به صورت ميداني انجـام  . باشندمي

پرسشـنامه تحقيـق حاضـر،    . هـا از پرسشـنامه اسـتفاده شـد    آوري دادهمعگرفته است، براي ج
اي استاندارد است كه سواالت آن در تحقيقات خارجي مورد استفاده قرار گرفته شده پرسشنامه

ي محلـه هـاي   ها به منظور استفاده در زمينهسنجه. سوال است 38اين پرسشنامه شامل . است
منظور سازگار  به . ترجمه، بومي سازي شده است -بازگشت -جمهي ترايراني با استفاده از شيوه

نظرات كارشناسان در اين حوزه استفاده  ها با شرايط جغرافيايي ايراني، از نقطه  پرسشنامهكردن 
نظـران   ي نهـايي از طريـق بررسـي نظـرات صـاحب       نامه شد و روايي صوري و محتوايي پرسش
تحصيالت، شـغل،  : هايي مانندمتغيرهاي عيني با سنجه .مديريت شهري، مورد تأييد قرار گرفت

هـاي  مدت سكونت، مساحت مسكن، مالكيت، نـوع مسـكن و ميـزان درآمـد در قالـب شـاخص      
ــادي  ــاعي و اقتص ــاخص     اجتم ــروه ش ــي در دو گ ــاي ذهن ــدند و متغيره ــنجيده ش ــاي س          ه

ني و ذهني بـه ترتيـب   و اجتماعي سنجيده شدند كه هر كدام از متغيرهاي عي كالبدي-يفيزيك
هـا  هاي عيني و ابعاد آنهاي مربوط به شاخصهمچنين روايي گويه. سوال بودند 30و  8شامل 

مـورد   SPSS VER21با استفاده از تكنيك تحليل عاملي تأييدي بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      نيز
ها اين مقدار زهنشان داده شده است براي تمام سا 1همانگونه كه در جدول . ارزيابي قرار گرفت

  5هـاي ذهنـي بـا اسـتفاده از مقيـاس      الزم به ذكر است كه تمامي شـاخص . است 5/0باالتر از 
تدوين و مورد سنجش قرار  "مخالف كامالً"تا  "كامال موافق "اي از اي ليكرت و در محدودهرتبه

نتـايج  . بـود  7/0مقدار آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي تمام ابعاد و متغيرها بـاالتر از  . گرفتند
گـردد  همانطور كه مشاهده مـي . گزارش شده است 1نهايي بررسي پايايي در ستون آخر جدول 

الزم بـه  . ايي آن مورد تاييد اسـت توان نتيجه گرفت پايباشد كه ميمي 7/0تمامي مقادير باالي 
بـا  ....) تحصـيالت، شـغل  (هاي عيني به علت اينكه از يك جنس نيسـتند  ذكر است كه شاخص

يكديگر قابل جمع نبوده و لذا پايايي و روايي آنها قابل بررسي نبود، اما از آنجـايي كـه در اكثـر    
وند و بـا اسـتفاده از نظـرات    شمورد استفاده قرار گرفته مي) بعدعيني(تحقيقات كيفيت زندگي 

  .توان به نتايج آن اعتبار نمودريزي و مديريت شهري ميصاحب نظران برنامه
  

  نتايج بررسي روايي و پايايي ابزار تحقيق:  1جدول 
ضريب آلفاي تعداد گويه هاي واريانس تبيين   بارتلت KMO سازه
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  كرونباخ  حذف شده  شده
  732/0  0  39/76  00/0  728/0  هاي فيزيكيشاخص
  795/0  0  36/66 00/0 735/0 هاي اجتماعيشاخص
  906/0  0  54/65  00/0  856/0  خدمات عموميشاخص

  877/0  0  81/69  00/0  784/0  هاي ذهنيشاخص
  )نگارندگان: (منبع

  
. ي بعد براي تكميل فرآيند ميداني، از روش مشاهده نيز استفاده شده استدر مرحله

ي خانوار و خانوارهاي محله 3100ي سعدآباد خانوارهاي ساكن در محلهي آماري شامل جامعه
ي ، حجم نمونه در محلهگيري كوكرانباشد، كه با استفاده از نمونهخانوار مي 643هاشميه 
 327باشد كه در مجموع خانوار مي 123ي هاشميه حجم نمونه خانوار و در محله 204سعدآباد 

ون فرضيات از آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه استفاده شده جهت آزم. پرسشنامه توزيع شد
در اين . ها با استفاده از آزمون لوين انجام گرفتدر اين آزمون ابتدا آزمون تساوي واريانس. است

پس از . مختلف است) گروه مختلف k(هاي هاي گروهآزمون فرضيه صفر تساوي همه واريانس
  .زمون تساوي ميانگين دو جامعه مورد نظر، محاسبه شدجهت آ Tانجام آزمون لوين، آماره 

  
  مباني نظري تحقيق. 6
  مفهوم محله 1-6

 شـبكه  در پيچيده جغرافيايي ي حوزهتداعي كننده نخست برخورد در شهري يمحله مفهوم
 هـاي كـاربري  از ديگـر  انواع آنگاه و مسكوني نخست درجه در داراي كاربري كه است شهر فضايي
 تـر پيچيـده  مراتـب  بـه  محله شناختي واقعيت جامعه. "است آن مانند و خدماتي تجاري، اداري،
 در و جامعـه پـذيري   جمعي حيات واحد با سنتي محله معرف هاي شناسان، جامعه نظر به .است

 سـنتي  اشـكال  بـا  شـهروندان  اجتمـاعي  حيـات  روزانه خدمات طرح به رويكرد، اين .است ارتباط
 محلـه  اجتمـاعي  سـيماي  مـرلن،  نظـر  بـه ). 154: 1382رباني، ( دارد خاص توجه و غيره روستا
 بـه  محلـه  بين اعضـاي  زندگي فضاهاي تقسيم ايجامعه چنين در .است آن اعضا عمومي وحدت
ايـن   كمتر شهري هايپديده ديگر و صنعتي انقالب .باشدمي خاص متولوژي با هايمبادل صورت

 محلـه  مختلـف  الگوهاي در جمعي هايمعرف مبين سيما، اين .ساخته اند دگرگون را اسطوره ها
 داد قـرار  توجـه  مـورد  بايـد  غيـره  و ايـدئولوژي  لحـاظ  از مختلف هايبا ديدگاه را محله لذا .است

 ارائـه  بـه  كـه  مي يابد سازمان اجتماعي نيروي وسيله به محله لوفور نظر به). 56: 1379ممتاز، (
 و فضـا  سـازماني  شـكل  يـك  محلـه  لذا .شودمي آن توسعه موجب و كندمي مبادرت شهر الگوي
 فعـال  مراكـز  و بـه نهادهـا   توجه با آن متنوع و چندگانه اجتماعي فضاهاي بين. است شهر زماني
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 جانبـه  دو رابطـه ي  آن اجتمـاعي  فضاي و ارضي فضاي بين رو اين از. دارد وجود اختالف حداقل
  ).Mousavi, 1988( برقرار است

  
 شهري -محله واحد شناخت 2-6

 تمـام  در كه است فيزيكي و اجتماعي واقعيتي و شهر از تفكيك ناپذيري برش و بافت محله
 شـهر  در آن ايهسـته  جايگـاه  نيـز  و معـين  مرزهاي محله با نظر ممفورد از. دارد وجود شهرها

 نزديـك  ارتبـاط  نـوع  و جمعيتـي  فيزيكـي،  هـاي ويژگـي . )Memfurd, 1954( شودمي شناخته
 از هـا گـردد محلـه  مـي  سـبب  مشـترك  محيطـي  و اجتماعي فضاي نيز و يكديگر با آن ساكنان
 از. داننـد مـي  محلـه  در واقعي بنياد را همسايگي واحد محققين از برخي. باشند متمايز يكديگر

 بـه . شودمي تشكيل مشخص جغرافيايي فضاي يك در هم مجاور هايخانه از شكويي محله نظر
 محكـم  روابـط  چهـره  بـه  چهـره  معاشـرت  زيـاد،  يا كم پيوستگي تركيب، از محله ديگر عبارت

  ).1365 شكويي،( آيدوجود مي به مردم از گروهي ميان غيررسمي ارتباط و همسايگي
 نيـز  و او نظـر  بـه  .است شخصي از نوع روابط شبكه داراي هايمحل اجتماع ويلمن نظر طبق
 :گرددمي سبب را محله مطالعه كه دارد وجود اصلي دليل چهار ليگتون

 .است مشاهده قابل كه است شهري نوع مجزي واحد محله. 1

 .باشد مستقل واحد يك محلّه گرددمي سبب محل سطح در اجتماعي روابط. 2

 .اجتماع است با برابر اجتماعي دنياي موزائيك و شهر درون در كوچك اجتماعي دنياي محله. 3

  ).Mousavi, 1988( ندارد افراد روابط و محله در تعيين كننده نقش مكان، موقعيت. 4
  
  كيفيت 3-6

شود كـه تـاثير عـاطفي و    ي يك چيز يا يك پديده اطالق ميكيفيت به آن ويژگي مشخصه
منظور از كيفيت از طرفي ). 37: 1390پور احمد و همكاران، ( گذاردعقالني خاصي بر انسان مي

از ) كون و دلبـازي در يـك ميـدان   براي نمونه س( هاي اصلي يك چيز استها و ويژگيخاصيت
 انـد هايي است كه آن چيز را به وجود آوردهطرف ديگر كيفيت كليت و سيستمي از جز كيفيت

   بـه همـين خـاطر    ). براي نمونه تناسب و رنگ ميزان محصوريت در همان ميـدان مثـال قبلـي   (
  ).8: 1392دمي، خا( توان يكبار با نگاهي كلي نگرانه تك تك كيفيت ها را بررسي نمودمي

  
  كيفيت زندگي شهري و كيفيت محيط 4-6

هايي همچـون رضـايت،   ي ابعاد رواني است كه شاخصدربرگيرنده كيفيت زندگي شهري
. شـود ناميـده مـي   رضـايت اجتمـاعي  گيرد و در برخـي مـوارد   شادماني و امنيت را در بر مي

مسكن، دسترسـي بـه خـدمات و    هايي همچون ي سنجههمچنين ابعاد محيطي كه در برگيرنده
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هـاي اجتمـاعي، اميـدهاي    ي توجه به فرصـت هاي ديگر دربرگيرندهامنيت محيطي است، جنبه
كيفيت زندگي به بد زيستي يا بهزيسـتي  ). 1385كوكبي، ( اشتغال، ثروت و اوقات فراغت است

يفيـت  گـردد، بنـابراين كيفيـت زنـدگي بـه ك     كنند بر ميمردم و محيطي كه در آن زندگي مي
، ظرفيـت فـراهم   اي است كه محـيط كيفيت زندگي از ديدگاه محيط درجه. محيط بستگي دارد

تاكيد غيرقابل انكار كيفيت . باشدكردن منابع ضروري براي تامين نيازهاي زندگي انسان دارا مي
    ، مـا را بـه سـوي بهبـود روز افـزون آن سـوق       يت زندگي انسان در ابعاد گونـاگون محيط بركيف

  ). (Hardy and Pinter, 2006: 67دهدمي
 

  هاي كيفيت زندگيشاخص  5-6
شـوند،  ي ابعاد عيني و ذهني اندازه گيري و ارزيابي ميطور كلي كيفيت زندگي به وسيلهبه

هـايي كـه مـردم    كند و بعـد ذهنـي راه  در حاليكه بعد عيني، محيط زندگي و كار را تشريح مي
: 1387رضـواني و همكـاران،   ( نمايـد كنند را تشريح مـي مي شرايط اطرافشان را درك و ارزيابي

شوند ماننـد   گيري ميعبارت ديگر ابعاد عيني بر اساس فراواني يا كيفيت فيزيكي اندازهبه). 26
دهد، كيفيت عيني زندگي، شرايط بيروني زندگي را نمايش مي... . درآمد، تعداد مراكز درماني و 

هاي عيني كه مرتبط با واقعيات قابل ندگي با استفاده از شاخصبه عبارت ديگر ،كيفيت عيني ز
هاي ثانويه ماننـد  ها از دادهاين شاخص. شودمشاهده و ملموس زندگي هستند، اندازه گيري مي

ابعاد ذهني بـر اسـاس   . شودحاصل مي... تراكم جمعيت، ميزان تحصيالت، خصوصيات خانوار و 
 باشـد مـي ... و  رضايت از اطرافيـان، از محـل زنـدگي   س هاي كيفي و رواني همچون احساپاسخ

تواند تنها از طريق شـرايط  واقعيت مهم اين است كه كيفيت نمي). 1384پورجعفر و همكاران، (
عيني تعيين شود، توافقي عمومي در بين محققـان كيفيـت زنـدگي وجـود دارد كـه از طريـق       

به دست آوردن تصوير كامل تر و مفيد  يكپارچه كردن ابعاد عيني و ذهني كيفيت زندگي امكان
 ).Breton et al.,2003, 562( تر از كيفيت زندگي در ابعاد گوناگون مكـاني و زمـاني وجـود دارد   

در ايـن رويكـرد   . باشـد هدف اين تحقيق بررسي تلفيقي ابعاد ذهني و عيني كيفيت زندگي مي
. گيردپرسش از شهروندان قرار ميچندين معيار عيني كيفيت زندگي با معيارهاي ذهني، مورد 

مورد تحليل قرار گرفتـه و ميـزان رضـايتمندي    ) پرسشنامه( طور مستقيمبنابراين شهروندان به
سنجش كيفيت زندگي شهري با در نظر گـرفتن هـر   . هاي مختلف بررسي مي شودآنها از جنبه
دهد لـيكن نتـايج   ها مشكل بوده و وقت و هزينه ي بيشتري را به خود اختصاص ميدو شاخص

. (Camagni et al., 1998: 134)  حاصل از آن منطقي تر بوده و بيشتر به واقعيت نزديك اسـت 
كالبـدي و اجتمـاعي    -گروه شاخص هاي فيزيكـي  2ابعاد ذهني كيفيت زندگي را در  2جدول 

 2ي قابل توجه اين است كه وضعيت مسكن و كيفيت ساختمان در جـدول  نكته. دهدنشان مي
شـهروندان از كيفيـت    رضـايت ( ار به صورت بعد ذهنـي مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت      يكب
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و يكبار به صورت بعـد عينـي   ) آنان از محله تصوير ذهنيو  محل زندگي خودهاي ساختمان
  .شودسنجيده مي 3شهروندان در جدول  مسكن مربوط به واقعيات

  
  ابعاد ذهني كيفيت زندگي: 2جدول شماره 

شاخص اجتماعي كالبدي-فيزيكيشاخص 
 احساس امنيت فردي وضعيت مسكن و كيفيت ساختمان

 رضايت و خشنودي نسبت به پيرامون محله فضاي سبز و پارك ها

احساس تعلق به محله جمع آوري و دفع زباله
 ميزان روابط با همسايه ها به خدمات عمومي دسترسي

 اعتماد بودن همسايه هاقابل وضعيت خيابان ها و مبلمان شهري

 اميد به رشد آينده ي محله ي شهري كيفيت آب و فاضالب و پاركينگ
 رضايت از موقعيت شغلي وضعيت ترافيك
    آرامش و سكون

 )1387رضواني و همكاران، : (منبع

  
، ابعاد عيني كيفيت زندگي بر اساس نظر محققين پس از بررسي ابعاد ذهني كيفيت زندگي

  .دو گروه شاخص اجتماعي و شاخص اقتصادي بيان شده است در 3در جدول 
  

  ابعاد عيني كيفيت زندگي: 3جدول 
  شاخص اجتماعي  شاخص اقتصادي

مدت 
  سكونت

نحوه ي 
مالكيت 
  مسكن

مساحت زير 
 نوع مسكن  بناي مسكن

متوسط درآمد 
 سرپرست خانوار

تحصيالت 
 سرپرست خانوار

شغل
سرپرست 
 خانوار

    وياليي   مالك  
 آپارتمان   مستاجر  

  (Communes, 1997: 47):  منبع
  
  مدل مفهومي تحقيق  6-6

هاي مربوط به آن صورت گرفتـه  با توجه به تعاريف متعددي كه از كيفيت زندگي و شاخص
     3و  2و در مباني نظري به آنها اشـاره شـد ابعـاد عينـي و ذهنـي كيفيـت زنـدگي در جـدول         

به طوريكـه ايـن مـدل    . مفهومي كيفيت زندگي منتج شده استبندي شده و به يك مدل طبقه
كالبدي ابعاد عيني و ذهني كيفيـت  -هاي اقتصادي، اجتماعي، فيزيكيهمزمان در قالب شاخص

كند، در حاليكه بعضي از صاحب نظران به ارتباط قوي بين اين ابعاد عيني زندگي را بررسي مي
ضي ديگر از صاحب نظران معتقدند بين ابعاد عيني بع .Foo, 2000: 27)( كنندو ذهني اشاره مي

مدل مفهـومي   1بر اين اساس شكل  ).Das, 2008: 160( اي وجود نداردو ذهني هيچ نوع رابطه
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كالبدي نشان مي دهد كه هركـدام  -تحقيق حاضر را بر اساس ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فيزيكي
      و ذهنـي كيفيـت زنـدگي را پوشـش     هـاي عينـي   ي خـود شـاخص  از اين ابعاد در زير مجموعه

 .دهندمي

 
  مدل مفهومي تحقيق: 1شكل 

  نگارندگان: منبع
  
  سطح توسعه يافتگي مناطق شهر مشهد 7-6

ي شـهر  گانـه  13نتايج مطالعات صورت گرفته در ارتباط با سطح توسـعه يـافتگي منـاطق    
   هـاي كيفيـت زنـدگي و توسـعه يـافتگي      مشهد حاكي از نابرابري و عدم توزيع يكسان شـاخص 

بررسي و تحليـل نـابرابري در   "در پژوهشي تحت عنوان) 1388( باشد، خاكپور و باوان پوريمي
 و مشـهد  شـهر  منـاطق  سطح برخورداري تحليل به "سطوح توسعه يافتگي مناطق شهر مشهد

بـراي تحليـل    ر،منظـو  بـدين  پرداختـه  شـهري  پايـداري  و امكانـات  عادالنه توزيع تاثير تشريح
استفاده شده است، بـه اختصـار بـه نتـايج ايـن       ARC GISاطالعات از مدل موريس و نرم افزار 

ي تطبيقي با نتايج كيفيت زندگي محالت مورد مطالعه در پژوهش حاضـر  مطالعه جهت مقايسه
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ي ها جهت تعيين وضعيت هريك از مناطق، درجـه به منظور سطح بندي شاخص. شوداشاره مي
  گرديـده اسـت و سـپس بـا اسـتفاده از        ARC GISتوسعه يافتگي به دست آمده وارد نرم افزار 

سطح يا طبقه تقسيم گرديده است، كه هر يك وضـعيت   5ها به افزار فوق هر يك از شاخصنرم
خيلي محروم، محروم، متوسط، برخوردار : توسعه يافتگي هر يك از مناطق را در قالب پنج طبقه

  .شودبرخوردار شامل ميو خيلي 
  :دهدي توسعه يافتگي مناطق را نشان مي، مساحت و درجهجمعيت 4جدول 

  
  مختلف شهرداري مشهد مناطق توسعه درجه و مساحت جمعيت،: 4جدول 

  ي توسعهدرجه  مساحت به هكتار 1385جمعيت سال منطقه
1 172547 5/1611  556/0  
2 380454 6/2261  104/0  
3 296267 9/1255  097/0  
4 243219 2/657  118/0  
5 149590 4/892  .077/0  
6 196248 2/1280  075/0  
7 193089 3130  164/0  
8 103205 1340  714/0  
9 253210 3275  149/0  
10 236216 3517  091/0  
11 170941 2540  158/0  
  547/0  320 32330 ثامن
    6/22081 2427316 جمع

  )1388پوري، خاكپور و باوان : (منبع
  

ي و منطقه ي ثامن باالترين درجـه  8، 1دهد كه مناطق نشان مي 4نتايج حاصل از جدول 
هـاي توسـعه، خيلـي برخـوردار     عبارت ديگر از منظر شـاخص توسعه يافتگي را دارا هستند و به

    هــاي باشــند، يعنــي شــاخص منــاطق برخــوردار مــي 11و  9، 7شــوند، منــاطق محســوب مــي
ها به طور كالبدي، مبلمان شهري، دسترسي به خدمات عمومي و توزيع فضايي كاربري-فيزيكي

مناطق محروم  10و  3،  2اي متوسط است، و مناطق ، منطقه 4مناسب و عادالنه است، منطقه 
هـا و  با توجـه بـه يافتـه   ). 1388خاكپور و باوان پوري، ( باشندخيلي محروم مي 6و  5و مناطق 
) خيلي برخـوردار ( ي توسعه يافتگي را دارا استباالترين درجه 1ي ن تحقيق كه منطقهنتايج اي
ي  ي سعدآباد در منطقـه باشد، به بررسي كيفيت زندگي در محلهكه برخوردار مي 9ي و منطقه

پردازيم با اين رويكرد كه آيا هر محله براي برتر بودن از مي 9ي ي هاشميه در منطقهو محله 1
  كيفيت زندگي، تمام فاكتورهاي كيفيت زندگي مطلوب را دارا است؟لحاظ 
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  ي مورد مطالعهمحدوده 6- 8
ي تحقيق حاضر شامل محالت سعدآباد و هاشـميه در كـالن شـهر    ي مورد مطالعهمحدوده
شـهرداري   1ي منطقـه  ي سعدآباد از منظر تقسيم بندي فضايي در حوزهمحله. باشدمشهد مي

ي سـعدآباد در ميـان نـواحي      ناحيه تقسيم شده و محلـه  3، به 1منطقه . ستمشهد واقع شده ا
. ي سناباد و شهيد كالهدوز قرار گرفتـه اسـت  و در ميان دو محله 3ي ناحيه ، در حوزهسه گانه

ي سـعدآباد   باشـد و جمعيـت محلـه   نفـر مـي   62583در شهر مشهد 3منطقه  1جمعيت ناحيه 
 باهويـت اسـت،   ايي سـعدآباد كـه محلـه   محلـه ). 1391مشـهد،  آمارنامه (باشدنفر مي 11645
 مطالعـه  مورد يمحله ديگر با كالبدي خصوصيات و اجتماعي اقتصادي، بافت نظر از هاييتفاوت

تـوان بـافتي   كالبدي بسـيار، همچنـان مـي   -دارد و با وجود تغييرات فيزيكي )ي هاشميهمحله(
ي هاشميه در چند سال اخيـر  الي است كه محلهقديمي را در اين محله مشاهده كرد اين در ح
طـوري  كالبدي رشد چشمگيري داشته است بـه -به دليل رشد تجاري و مسكوني از بعد فيزيكي

ي هاشميه از منظر تقسـيمات  محله. باشدكه هم اكنون جزو محالت منسجم و موفق شهري مي
ي اين منطقه واحي سه گانهشهر مشهد و در ن 9فضايي بين ميدان كوثر و ميدان حر در منطقه 

ي باشد و محلهنفر مي 53724، 9منطقه  1جمعيت ناحيه . شده است واقع 1ي ناحيه در حوزه
  .نفر را دارا است 2215هاشميه جمعيت 

  
  هاي تحقيقيافته. 7
 هاي توصيفي و مطالعات تطبيقييافته 1-7

شناختي جنسيت و  جمعيت  دهندگان در اين مطالعه با استفاده از دو متغير مشخصات پاسخ
درصـد از   3/78. هـا، مـورد بررسـي قـرار گرفـت      سن و صرفاً جهت گـزارش سـيماي آزمـودني   

. باشدسال مي 8/43ميانگين سني آنها نيز . ها زن بودند درصد از آن 3/21دهندگان مرد و  پاسخ
آباد و ي تطبيقـي كيفيـت زنـدگي در محـالت سـعد     با توجه به اينكه هدف اين تحقيق مطالعه

     هـا و وضـع موجـود در قالـب ابعـاد عينـي و ذهنـي پرداختـه         باشد، به تحليل يافتههاشميه مي
  :شودمي

 
   )شاخص اجتماعي-بعد عيني(وضعيت تحصيالت ساكنان در دو محله 1-1-7

 در محله ي هاشميه بيشترين درصد فراواني شاخص تحصيالت مربوط به سطح كارشناسـي 
%) 32( دآباد نيز بيشترين درصد فراواني مربـوط بـه سـطح كارشناسـي    ي سعو در محله%) 36(

در ) كارشناسي ارشد و دكتري( هرچند درصد فراواني افراد داراي تحصيالت تكميلي. بوده است
در %) 6( اما با اين حال درصد فراواني افراد زيـر ديـپلم  %) 6و % 15( محله سعدآباد بيشتر است
در محلـه ي هاشـميه درصـد فراوانـي افـراد داراي      . ميه اسـت ي هاشـ اين محله بيشتر از محله
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ي مقابـل آن  باشـد امـا نقطـه   مـي %) 4و % 12) (كارشناسي ارشد و دكتري( تحصيالت تكميلي
%) 6(ي سـعدآباد باشد كه اين ميزان در مقايسه با محلـه مي%) 1( درصد فراواني افراد زير ديپلم

و در  50/3ميـانگين تحصـيالت در محلـه هاشـميه      5در مجموع با توجه به جدول . كمتر است
باشد و اين ميزان نسبتا نزديكي از لحاظ شاخص اجتماعي تحصيالت مي 48/3ي سعدآباد محله

اختالف معنادار بين تحصيالت ساكنان دو محله وجود  6باشد و بر اساس جدول در دو محله مي
مبنـي بـر عـدم وجـود      H0ست، فرضـيه  بيشتر بوده ا 05/0از  Sig، 6با توجه به جدول ( ندارد

  ).شوداختالف معني دار پذيرفته مي
  
  )شاخص اجتماعي-بعد عيني(وضعيت مشاغل ساكنان در دو محله 2-1-7

 -كارگر -گروه كارمند 7، مشاغل در بيقي مربوط به سطح مشاغل اجتماعيي تطدر مطالعه
ي هاشميه بيشترين اند، در محلهشدهدار طبقه بندي خانه -دانشجو -بازنشسته -كارآفرين -آزاد

ي سـعدآباد بيشـترين   و درمحلـه %)  35( درصد فراواني مشاغل مربوط به كارمندان بوده اسـت 
به ترتيـب   ي هاشميهمحلهباشد، به طور كلي در مي%) 36( درصد فراواني مربوط به شغل آزاد

، كـارآفرين،  ادكارمنـد، بازنشسـته، آز   :عبارتنـد از  بيشترين درصد فراوانـي مشـاغل  
بـه ترتيـب    هـا محله ي سعدآباد بيشترين درصد فراوانيو در  دانشجو، خانه دار، كارگر

باشند، مي ، بازنشسته،كارآفرين، خانه دار، دانشجو، كارگرمشاغل آزاد، كارمندمربوط به 
بوده %  3ي سعدآباد ي هاشميه صفر و در محلهالزم به ذكر است، درصد فراواني كارگر در محله

است، اما به طور كلي توزيع مشاغل و نتيجتا درصد فراواني مشاغل در دو محله بسـيار بـه هـم    
ي ميـانگين سـطح اجتمـاعي مشـاغل در محلـه      5نزديك است، در مجموع با توجه بـه جـدول   

اختالف معنادار بـين   6باشد، لذا بر اساس جدول مي 08/3ي سعدآباد و در محله 31/3هاشميه 
 05/0از  Sig، مقـدار   6با توجـه بـه جـدول    ( اجتماعي در دو محله مشاهده نشدسطح مشاغل 

  ).شودمبني بر عدم وجود اختالف معنادار پذيرفته مي H0بيشتر بوده است، فرضيه 
  

 مالكيت در دو محله -نوع مسكن -مساحت مسكن-وضعيت مدت سكونت 3-1-7
  )شاخص اقتصادي-بعد عيني(

 10-5، سال 4- 1بندي شده بودند، گروه طبقه 4، به محله از نظر مدت سكونت ساكنان دو
ي هاشميه بيشترين درصد فراواني مدت سكونت سال به باال، در محله 16سال و  15 -11سال، 

ي هاشـميه و فرآينـد   ي رشد محلهباشد و اين مساله تاييد كنندهمي%) 33(سال 4-1مربوط به 
 10-5بيشترين درصد فراواني مربوط بـه مـدت سـكونت    ي سعدآباد باشد، در محلهنوسازي مي

تواند دال بر قديمي بودن ساكنان باشـد،  سال مدت سكونت نمي 10-5باشد، اما مي%) 30(سال
ي و در محله% 17ي سعدآباد سال به باال در محله 16زيرا درصد فراواني مربوط به مدت سكونت
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ي ، ميانگين مـدت سـكونت در محلـه    5دول طور كلي با توجه به جباشد و بهمي% 16هاشميه 
نزديـك   باشد و ميانگين در هر دو محلـه تقريبـاً  مي 54/2ي سعدآباد و در محله 30/2هاشميه 

 داري در شاخص مدت سكونت دو محله وجـود نـدارد  اختالف معني 6است، لذا براساس جدول 
مبنـي بـر عـدم وجـود      H0 بيشتر بوده است، فرضيه 05/0از  Sig، مقدار  5با توجه به جدول (

ي مالكيت و نوع مسكن از طرف ديگر مساحت مسكن و نحوه). شوداختالف معنادار پذيرفته مي
در دو محله نيز كمي متفاوت است، اما مقدار اين تفاوت بـه حـدي نـاچيز اسـت كـه اخـتالف       

 گـروه در نظـر گرفتـه شـده بـود،      5معنادار در دو محله مشاهده نشد، بـراي مسـاحت مسـكن    
متـر بـه بـاال، كـه در      160متر،  160-130متر،  130-100متر، 100-60متر،  60مساحت زير 

متر مي باشـد و   160-130محله ي هاشميه بيشترين درصد فراواني مساحت مسكن مربوط به 
در منـازل آپارتمـاني سـاكن    % 79درصد از ساكنان مالك هستند و از لحاظ نـوع مسـكن   % 71

متـر   100-60د بيشترين درصد فراواني مساحت مسكن مربـوط بـه   ي سعدآباهستند، در محله
ي سـعدآباد مبنـي بـر فشـردگي     تواند واقعيت عيني در محلهباشد و اين مساله تا حدي ميمي

و بيشـترين  . را تاييـد كنـد  ) هاي با عرض كم و تراكم پايين و متوسـط ها، كوچهبافت ساختمان
باشند و از لحاظ نوع مسكن درصد افراد مالك مي% 65ي مالكيت  درصد فراواني مربوط به نحوه

 5طور كلي با توجه به جدول باشد، بهمي% 81فراواني مربوط به منازل آپارتماني بيشتر بوده كه 
ي و در محلـه  20/2ي هاشـميه  ميانگين مربوط به شـاخص مسـاحت زيربنـاي خانـه در محلـه     

ي سـعدآباد  و در محله 79/1ي هاشميه له، ميانگين مربوط به نوع مسكن در مح18/2سعدآباد 
ي ي در محلـه و در محله 28/1ي هاشميه و ميانگين مربوط به نحوه ي مالكيت در محله 81/1

هـا بسـيار بـه هـم      شود، اين ميانگين شاخصباشد، همانطور كه مشاهده ميمي 34/1سعدآباد 
كه مقايسه ميـانگين دو جامعـه انجـام شـده اسـت، اخـتالف        6نزديك است و بر اساس جدول 

با توجه ( معنادار براي شاخص مساحت مسكن و نوع مسكن و مالكيت در دو محله مشاهده نشد
مبنـي بـر عـدم وجـود اخـتالف       H0بيشتر بوده است، فرضـيه   05/0از  Sig، مقدار 6به جدول 

  ).ر پذيرفته مي شودمعنادا
  

  )شاخص اقتصادي-بعد عيني( وضعيت درآمد ساكنان در دو محله 4-1-7
  باشـد و  ترين عوامل مربوط به ابعاد عينـي كيفيـت زنـدگي مـي    وضعيت درآمد يكي از مهم

ي كيفيت زندگي و سطح رفاه اجتماعي شـهروندان باشـد، امـا    تواند تا حدي مشخص كنندهمي
توانند برداشتي درست از كيفيت زندگي به دست دهنـد،  يني به تنهايي نميدانيم كه ابعاد عمي

اند، وضعيت درآمد بـا  بنابراين الزم هستند اما كافي نيستد، لذا در كنار ابعاد ذهني بررسي شده
  :بندي شده استگروه طبقه 6استفاده از حداقل حقوق قانون كار در 
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ــان،  541000-638000  ــا 800000-638000تومــ ــان،  100000-800000ن، تومــ تومــ
  ميليون تومان به باال 2و  تومان  2000000-1500000تومان،  1500000 -1000000
تومـان   800000-638000ي هاشميه بيشترين درصد فراواني درآمـد مربـوط بـه    در محله

با توجه به اين كه در طبقه بندي مشاغل، درصد فراواني كارمندي در اين محلـه  % 35( باشدمي
ي سـعدآباد بيشـترين درصـد    در محلـه ) تر بود، اين مقدار درآمد تا حدودي قابل قبول استباال

و بـا توجـه بـه اينكـه در     % 36(باشـد تومان مـي  1000000-800000فراواني درآمد مربوط به 
تواند تا حدي تاييـد  بندي مشاغل، درصد فراواني شغل آزاد باالتر بود، اين مقدار درآمد ميطبقه
ميليون تومان  2اما از طرف ديگر درصد فراواني درآمد باالي ) فراواني نوع مشاغل باشدي كننده

با توجه . باشدمي%) 6.4(ي سعدآبادو اين ميزان در محله%) 8.2( ي هاشميه باالتر استدر محله
    77/2ي سـعدآباد  و در محلـه 84/2ي هاشـميه  ميانگين شـاخص درآمـد در محلـه    5به جدول 

داري در شـاخص  ي ميـانگين دو جامعـه اخـتالف معنـي    مقايسه 6بر اساس جدول  باشد كهمي
بيشـتر بـوده اسـت،     05/0از  Sig، مقـدار   6با توجه بـه جـدول   ( درآمد دو محله مشاهده نشد

مقـدار ميـانگين و    5جـدول  ). شودمبني بر عدم وجود اختالف معنادار پذيرفته مي H0فرضيه 
  :دهدهاي مختلف پرسش نامه را نشان ميها و شاخصانحراف معيار سازه

  
 هاي مختلف پرسشنامهميانگين و انحراف معيار شاخص: 5جدول 

 شاخص محله  ميانگين هر گويه  انحراف معيار
تحصيالت هاشميه 50/3 155/1
 سعد آباد 48/3 326/1
 سطح اجتماعي مشاغل هاشميه 31/3 007/2
 سعد آباد 08/3 827/1
 مساحت زيربناي خانه هاشميه 20/2 174/1
 سعد آباد 18/2 089/1
مدت سكونت هاشميه 30/2 050/1

 سعد آباد 54/2 138/1
 نحوه ي مالكيت مسكن هاشميه 28/1 453/0
 سعد آباد 34/1 476/0
نوع مسكن هاشميه 79/1 410/0
 سعد آباد 81/1 390/0

 ميزان درآمد هاشميه 8480/2 97353/0
 سعد آباد 7740/2 93716/0
 شاخص فيزيكي هاشميه 3875/3 50411/0

 سعد آباد 3709/3 51713/0
 شاخص هاشميه 5691/3 66964/0

 سعد آباد 5680/3 60724/0  اجتماعي

 )نگارندگان: (منبع
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  آزمون فرضيات 2-7
همانگونه كه اشاره شد جهت آزمون فرضيات از آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه استفاده 

شميه و سعد آباد هاي مختلف در دو منطقه هابه مقايسه نتايج شاخص 6درجدول . شده است
  .پرداخته شده است

  
  هاي مختلف در دو منطقه هاشميه و سعدآبادنتايج شاخص: 6جدول 

 )نگارندگان: (منبع
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هاي عيني و ذهني بـين ايـن دو   شود از لحاظ تمامي شاخصهمانگونه كه مشاهده مي
  .منطقه اختالف معناداري وجود ندارد

به دليل ) دوم و سوم( مشخص شده است، فرضيات اصلي 6نتايج تمامي فرضيات در جدول 
عيني و ذهني را دارا هستند، نيازمند به فرضيات فرعي بودند، لذا شاخص اينكه تركيبي از ابعاد 

كه فرضيات فرعي مربوط به ) تحصيالت و سطج اجتماعي مشاغل( اجتماعي عالوه بر ابعاد عيني
باشد كه از بعد ذهني نيز در دو محله تفاوت معني داري آنها رد شدند داراي ابعاد ذهني نيز مي

هاي بنابراين فرضيه ي دوم مربوط به وجود اختالف معنادار در شاخص ).6جدول ( مشاهده نشد
شود، شاخص اقتصادي نيز با توجـه بـه اينكـه    در دو محله رد مي) بعد عيني و ذهني(اجتماعي 

هـا بـا يكـديگر قابـل جمـع نبودنـد در دو       سنجد و اعداد اين شاخصبعد مسكن و درآمد را مي
يات مربوط به مسكن و وضعيت درآمـد مبنـي بـر وجـود     ي فرعي بررسي شدند، كه فرضفرضيه

گيـريم كـه   طور كلي نتيجـه مـي  بنابراين به). 6جدول ( اختالف معني دار در دو محله رد شدند
كالبدي با توجـه بـه    -داري ندارد، و شاخص فيزيكيشاخص اقتصادي در دو محله تفاوت معني

ي اصـلي اسـتفاده   براي آن از يك فرضـيه  ابعاد ذهني را با طيف ليكرت مي سنجد، اينكه تماماً
هاي فيزيكي دار بين شاخصاين فرضيه نيز رد شد و اختالف معني 6شد، كه با توجه به جدول 

  .كالبدي دو محله وجود ندارد
  

  گيريبحث و نتيجه. 8
 شـرايط  به توجه با، ايران در شهري زندگي كيفيت ويژه به زندگي كيفيت سنجش و بررسي
 اين بر كشور ساله بيست انداز چشم سند تأكيد نيز و ايران خاص فرهنگي و اقتصادي، اجتماعي

 بـا  و مناطق و شهرها در زندگي كيفيت جايگاه به توجه با. است برخوردار خاصي اهميت از، امر
، نشـده  ايجـاد  زندگي كيفيت سنجش يزمينه در جامعي سيستم ايران در هنوز كه اين به توجه
 جـامع  نظـام  بـه  دسـتيابي  بـراي  هـايي  راه توانـد  مي امر اين مختلف هاي جنبه بررسي به توجه

توان به سبب رشد مسكوني و در بيان مساله مطرح شد كه آيا مي .باشد زندگي كيفيت سنجش
هاي كيفيت زنـدگي در  تجاري در يك محدوده بيان كرد كه آن محدوه از لحاظ تمامي شاخص

رشد مسكوني براي برتري يك محـدوده كـافي اسـت؟ از نظـر      سطح باالتري قرار دارد؟ آيا تنها
هاي دو محله بسيار به هم نزديـك بودنـد و تمـامي    تمامي ابعاد عيني و ذهني ميانگين شاخص

ــي   ــتالف معن ــود اخ ــر وج ــي ب ــيات مبن ــاخصفرض ــين ش ــاعي و  دار ب ــادي، اجتم ــاي اقتص           ه
طح توسعه يافتگي مناطق شـهر مشـهد   كالبدي دو محله رد شدند، پيش تر در مورد س-فيزيكي

و خيلـي  ي توسـعه يـافتگي را دارا هسـتند    ، ثـامن، بـاالترين درجـه   1، 8مطرح شد كه مناطق 
محـروم و   10، 2،3متوسـط، منـاطق    4، مناطق برخـوردار، منطقـه   9، 11، 7برخوردار، مناطق 

حقيق حاضر بيـانگر  نتايج ت ).1388خاكپور و باوان پوري، ( باشندخيلي محروم مي 6، 5مناطق 
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از دو بافت قديم و  جديد تشـكيل شـود و در يـك     اين است كه ممكن است يك محل مستقالً
بـا  . محله شكاف بارزي از لحاظ سطح رشد و توسعه و برخورداري از امكانات قابل رويـت باشـد  

يـت  كيف از نظر سطح توسعه يـافتگي و نتيجتـاً   9و  1هاي ساير تحقيقات منطقه توجه به يافته
تمامي محـالت  زندگي خيلي برخوردار و يا برخوردار هستند، اما آيا اين برخورداري در سـطح  

دهـد، همـانطور كـه    كه نتايج تحقيق به اين سوال پاسخ منفي مـي  يكسان است؟ دو منطقه
ي برخـوردار، نيمـه برخـودار و كمتـر برخـوردار      محـدوده  3ي سعدآباد و هاشميه خود به محله

بنابراين . باشندبرخوردار مي توان گفت محله ي سعدآباد يا هاشميه كامالًو نميشوند تقسيم مي
    به خـاطر رشـد مسـكوني توسـعه يافتـه تلقـي كـرد، بلكـه تمـامي           توان يك محله را صرفاًنمي

كنند طور كلي سطح توسعه يافتگي يك منطقه و محله را تعيين ميهاي كيفيت زندگي بهمولفه
هاي تحقيق انجام شده در خصوص برخـورداري  حي يك محله، به نوعي يافتهو عدم همگوني نوا

چرا كـه ممكـن اسـت    ). 1388خاكپور و باوان پوري، ( كندرا نيز دچار خدشه مي 9و  1مناطق 
ي هاي كيفيت زندگي متفاوت باشد كه ايـن بـه نوبـه   اي از لحاظ رشد و سطح شاخصهر محله

توان گفت كه ها و نتايج تحقيق حاضر ميذا با توجه به يافتهل. خود بر كل منطقه تاثيرگذار است
توان در مورد كيفيت زنـدگي آن محلـه    به علت رشد و ترقي در يك محدوده از يك محله نمي

قضاوت كرد، همانطور كه نتايج نشان داد، محالت هاشميه و سعدآباد بر خالف تصوري رايج بـه  
طور مطلق رشد يافته نيستند و زماني ، بهاندقرار گرفته) 1و  9(جهت اينكه در مناطق برخوردار 

هـاي كيفيـت زنـدگي و    توان كيفيت زندگي را در يك محله ايده آل ارزيابي كرد كه شاخصمي
تا حـد  ) 2008( نتايج تحقيق داس. ها در كل محله عادالنه و مناسب باشدتوزيع فضايي كاربري

اي از عوامل از جملـه  وي دريافت مجموعه. حاضر استي نتايج پژوهش قابل قبولي تاييد كننده
 مسـكن،  هـاي ويژگـي  اتومبيـل،  تـراكم  اجباري، آمد و رفت سواد، مهاجرت، ثروت، هايشاخص
هاي منتخب هستند و بـه  توامان بيانگر كيفيت زندگي شهري در ايالت...  عمومي و نقل و حمل

اي باالتر بوده اسـت، ايـن   در منطقه هاي رفاه مسكنعنوان نمونه اگر قيمت مسكوني و شاخص
تـرين رويكـرد پـژوهش حاضـر تصـور غلـط عمـوم        امر به معناي برتري آن منطقه نيست، مهم

شهروندان مشهدي مبني بر توجه به چند عامل عيني جهت تعيين سطح كيفيت زندگي شهري 
امر نـه تنهـا   گير است، اين در حاليكه رشد مسكوني در محله هاشميه بسيار مدرن و چشم. بود

هاي كيفيت زنـدگي  در سطح كل محله قابل تعميم نبود، بلكه از لحاظ بسياري از ديگر شاخص
ي هاشميه محله... به عنوان نمونه دسترسي به خدمات حمل و نقل درون شهري، مراكز خريد و

فيـت  تر نسبت به محله ي سعدآباد ارزيابي شد، لذا كيدر سطح يكسان و يا با اختالف كم پايين
زندگي شهري از جمله موضوعاتي است كه نيازمند بررسي دقيق و ژرف جهـت تحليـل درسـت    

  .باشدهاي رفاه زندگي شهروندان ميواقعيت
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