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مصالعه تطبیقی کیفیت زندگی در محالت بافت جدید و قدیم شهری
مطالعه موردی: محله شهرک قدس و قطارچیان شهر سنندج

گروه شهرسازی دانشگاه ارومیه قادر احمدی1 -استادیار 
کارشناسی مهندسی شهرسازی کروندان - دانشجوی  سونیا نادری 
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gh.ahmadi@urmia.ac.ir :1 نویسنده مسئول مقاله

چکیده:
کیفیت زندگی، به طور نسبی پدیده تازهای است  و در حال حاضر به یکی از مهمترین حوزه های مطالعات  تحقیق در مورد 
که نقش مهمی در پایش سیاست های حوزه عمومی و اثربخشی برنامه های مدیریت  شهری تبدیل شده است؛ به طوری 
کیفیت زندگی در دو بافت قدیمی و جدید شهری  و برنامه ریزی شهری ایفا می کند. هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی 
کید بر نکات برجسته آنهاست. مقاله حاضر  کیفیت زندگی در هر دو بافت با تأ سنندج و شناسایی مؤلفه های مؤثر بر بهبود 
کنان دو محله انتخابی از بافت قدیم و جدید را با استفاده از  کیفیت زندگی، میزان رضایت مندی سا کید بر بعد ذهنی  با تأ
شاخص های کیفیت زندگی، مورد ارزیابی قرار داده و مدل نظری ارائه شده در این زمینه براساس چارچوب دیدگاه تحقیقات 
کیفیت زندگی، از روش  تجربی و با توجه به میزان رضایت مندی بنا شده است. به منظور ساختاربندی و ایجاد درخت ارزش 
گردیده است. بر مبنای سنجه های سطح آخر، تعداد 54  که در چهار سطح تنظیم  کل به جز )باال به پایین( استفاده شده 
کنین مورد ارزیابی قرار  سؤال در قالب پرسشنامه تدوین و کیفیت زندگی شهری براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت توسط سا
گرفته است. اطالعات استخراج شده از پرسشنامه با استفاده از روش های آماری من_ ویتنی، فریدمن و ضریب همبستگی 
رتبه ای اسپیرمن تحلیل شد. براساس نتایج به دست آمده از تحلیل، فرضیه تحقیق مبنی بر  مطلوب تر بودن کیفیت زندگی 
کنان محله قطارچیان)با میانگین رتبه  در بافت جدید نسبت به بافت قدیم تأیید شد و میانگین رتبه امتیاز رضایت مندی سا

کنان دو محله را آشکارساخت. 67.331( و محله شهرک قدس )با میانگین رتبه 84.482( میزان تفاوت رضایت مندی سا

کیفیت زندگی ،سنندج، بافت قدیم، بافت جدید، آزمون ناپارامتری من_ ویتنی. واژگان کلیدی: 
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کنیم تا  کیفیت زندگی شده اند، شناسایی  کاهش  موجب بهبود یا 
کیفیت زندگی در  در روند پایش سیاست گذاری ها به منظور بهبود 
کیفیت زندگی  این محالت استفاده شوند. عدم توجه به مسئله 
کولوژیکی،  در محالت مختلف می تواند موجب جدایی گزینی های ا
حاشیه نشینی، شمال و جنوب اجتماعی در شهرها، فقر و نابرابری، 
آلودگی های اخالقی، انسانی و زیست محیطی، ایجاد شکاف میان 
بدین منظور  شود.  یکدیگر  از  آنها  جدایی  و  شهر  مختلف  محالت 
دو محله در شهر سنندج انتخاب شد، یکی از بافت قدیمی)محله 
قطارچیان( و دیگری از بافت جدید)شهرک قدس(. در این مقاله 
کیفیت زندگی و دیدگاه های نظری مربوط به آن مطرح  ابتدا مفهوم 
کیفیت زندگی مفهومی پیچیده  شده است.حاصل اینکه مفهوم 
بررسی  مورد  مختلف  نظری  دیدگاه های  از  اینکه  وجود  با  و  است 
بــرای آن بیان نشده اســت. در  گرفته  اما هنوز تعریفی جامع  قــرار 
ادامــه رونــد دستیابی به مدل تحقیق و آزمــون روایــی مدل شرح 
داده شده است. مدل تحقیق از سه زیرشاخص محیط فیزیکی، 
از  کــدام  و هر  یافته  اقتصادی تشکیل   و محیط  اجتماعی  محیط 
این زیرشاخص ها در سطح پایین تر به عامل ها و عامل ها در سطح 
چهارم به سنجه هایی تقسیم شده اند. مجموعًا 354 پرسشنامه 
در هر دو محله به صورت تصادفی  توزیع شد و درنهایت شناخت 
گرفن. در تحلیل داده ها  و تحلیل محدوده های مطالعاتی صورت 
کیفیت  تفاوت  بررسی میزان  برای  ناپاارمتری من_ویتنی  آزمون  از 
زندگی در دو محله قدیم و جدید  و از آزمون فریدمن برای مشخص 
کدام از شاخص ها و از  کنان از هر  نمودن میزان رضایت مندی سا
آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن برای سنجش میزان همبستگی 
کیفیت زندگی با عامل وضعیت اجتماعی اقتصادی استفاده شده 

است.

2.مروری بر ادبیات موضوع
2.1.پیشینه کیفیت زندگی

هست  و  بــوده  بشر  آرزوی  همواره  مطلوب  زندگی  کیفیت  داشتن 
کــه  ایــن موضوع ذهــن فالسفه، محققان و  وهـــزاران ســال اســت 
کرده است. تاریخچه پیدایش مفهوم  دانشمندان را به خود جلب 
کیفیت زندگی به دوران ارسطو در 385 سال قبل از میالد مسیح باز 
کتاب اخالق نیکو ماخس1 به  می گردد)نجات،1378،1(. ارسطو در 
موضوع سعادت انسانی می پردازد. اینکه سعادت چیست، عبارت 
از چه فعالیت هایی است و چگونه می توان سعادتمند شد ؟ درآن 
کیفیت  امــروز  که  آنچه  با  یا شادمانه زیستن معادل  زمــان شــادی 
زندگی نام دارد، تلقی می شد؛ ولی اصطالح "کیفیت زندگی" تا قرن 
کیفیت  کادمیک به  بیستم مورد استفاده قرار نگرفته بود. رویکرد آ
کتاب خود به  که پیگو2در  زندگی از سال 1920 میالدی یعنی زمانی 
نام » اقتصاد و رفاه« به این موضوع پرداخت، ِسیر تازهای یافت. 
کیفیت زندگی را به صورت  کتاب برای نخستین بار واژه  پیگو در این 

کار برد)مختاری و نظری، 1389، 22(. تخصصی به 
پس از آن محققان رشته های متفاوت علمی مفهوم کیفیت زندگی را 

1 -Nicomachean Ethics
2  -Bigou

1.مقدمه
رسیدگی  بــرای  تحریک آمیز  و  چالش انگیز  دورهـــای  در  انسان ها 
کیفیت زندگی در شهرها زندگی می کنند. چالش انگیز، چون از  به 
که در بحران قرار  سویی، مفسران زیادی شهر را به عنوان موجودی 
گرفته، توصیف کرده اند. این به آن دلیل است که به طور فزاینده ای 
کیفیت  که  مختلفی  مشکالت  با  شهرها  که  اســت  شــده  تصدیق 
زندگی شهری را به خطر می اندازند، روبرو شده اند، مشکالتی مانند 
ضعیف  محیط زیست  شهری،  جنایت  اجتماعی،  نابرابری های 
بازی  با وجود این واقعیت، شهرها همچنان به  ترافیک.  کم  ترا و 
کردن یک نقش حیاتی در توسعه ادامه می دهند، به عنوان مثال 
http://ideas. ( شغل  و  تخصصی  خدمات  عالی تر،  آمــوزش  ارائــه 

.)repec.org
مشکالتی مانند ضعف منابع درآمدی، فقدان وسایل حمل ونقل 
کز درمانی،  عمومی و خصوصی، نبود فرصت های شغلی مناسب و مرا
نابرابری های  از  ناشی  آسیب های  و  مشکالت   ، نامناسب  مسکن 
چالش های  از  بخشی  و...همگی  نامطلوب  تغذیه   ، اجتماعی 
بیان  تفاسیر  با  شوند.  محسوب  می توانند  شهری  زندگی  کیفیت 
که برای نشان  کیفیت زندگی، مفهومی عام به شمار می رود  شده، 
دادن میزان رضایت مندی   افراد از زندگی و به عبارتی معیاری برای 
کن در شهر از ابعاد مختلف زندگی  تعیین رضایت افراد و گروه های سا
است)قالیباف و دیگران،1390،34(. نتایج این گونه ارزیابیها از این 
که در فرایند پویای برنامه ریزی،  جهت می توانند مؤثر واقع شوند 
زیست  کیفیت  ارتقای  و  اقدامات  اثرگذاری  سنجش  برای  ابــزاری 
که امروزه در ادبیات  شهری به حساب آیند. شاید از همین روست 
اصل  یک  عنوان  به  زندگی  کیفیت  مباحث  توسعه،  برنامه ریزی 
اساسی، پیوسته مورد نظر برنامه ریزان به شمار می رود. در اینجا 
بلکه  زنده بودن و زیستن محسوب نمی شود  تنها  زندگی  کیفیت 
.)carmer,2004,104(کردن مهم مــی بــاشــد کیفیت و نحوه زندگی 
امری که نگرانی از آن به یکی از مشخصه های جامعه  شهری معاصر 

.)pacione,2003,19(بدل شده است
کشور ایران پس از رشد و افزایش سریع جمعیت و به  در شهرهای 
کیفیت زندگی در شهرها  دنبال آن رشد سریع شهرنشینی، بحران 
ایجاد شده است. مهمترین مسئله در این زمینه این است که میان 
کیفیت زندگی، تفاوت چشمگیری  محالت مختلف شهری از نظر 
وجود دارد. بخش قدیمی شهر با گسترش بافت جدید در اطراف آن 
کز تجاری و خدماتی آن با کمبود تأسیسات  از جمعیت پر شده و مرا
کالبدی  رشــد  و  روبــروشــده  نیاز  مــورد  زیرساخت های  و  زیربنایی 
کرده است.  به صورت سریع بافت قدیم را دچار تحول و تخریب 
ضمن اینکه کمبود بسیاری از نیازها و تسهیالت امروزی که به علت 
می شود)طرح  احساس  نشده،  گنجانده  آن  در  قدیمی   ماهیت 
تدبیر شهر سنندج سال 1385(.در بافت جدید نیز ضروری است 
مورد  گرفته،  صــورت  اقــدامــات  و  طرح ها  موفقیت آمیزی  میزان 
موجود،  مشکالت  بعدی  برنامه ریزی های  در  تا  گیرد  قرار  ارزیابی 
کیفیت زندگی در  ارزیابی  این مقاله ضمن  اصالح و رفع شود. در 
در  هم،  با  دو  آن  مقایسه  و  سنندج  شهر  جدید  و  قدیم  بافت  دو 
کدام از دو محله قدیمی و جدید  که در هر  پی آن هستیم عواملی 
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ج از آن مقایسه شده  کشور استرالیا و شهرهای خار شهرهای داخل 
که  است. عالوه بر آن، این تحقیق در پی تعیین شهرهایی است 
در زمینه هایی مانند ارتباطات، اطالعات، فناوری، امنیت شهری 
کیفیت  و توسعه فرهنگی پیشگام هستند)Yuan,1999,5(. ارزیابی 
زندگی در محدوده مسکن های اجتماعی در سنگاپور عنوان پروژه 
که به وسیله  فو توآن سیک3 و همکارانش)1998( در  دیگری است 
این زمینه انجام شده است. هدف از این پروژه، تولید شاخص های 
کلی از وضعیت زندگی در نقاط مسکونی  که  تصویری  مرکبی است 
که از سال 1999 هر دو سال یک  را بازتاب دهد. در پــروزه دیگری 
کیفیت زندگی در هشت شهر واقع در نیوزیلند  بار صورت می گیرد، 
با استفاده از شاخص های اجتماعی، اقتصادی و محیطی توسط 
ــران نیز موضوع  نــیــلــســن)Neilsen( ارزیــابــی مــی گــردد. در ای شرکت 
کیفیت زندگی به صورت های مختلف و با هدف های متفاوتی مورد 
که به وسیله  محمدرضا  گرفته است، از جمله تحقیقاتی  بررسی قرار 
شاخص های  سنجش  و  توسعه  عنوان  با  همکارانش  و  رضــوانــی 
کیفیت زندگی در شهر نورآباد استان لرستان، تحقیق  افشین کوکبی 
بررسی  مــورد  را  شهری  کز  مرا در  زندگی  کیفیت  که  همکارانش  و 
را تعریف نموده اند، همچنین  آنها شاخص هایی  برای  قرار داده و 
کیفیت زندگی را در دو بافت  که  تحقیق  پروین پرتوی و همکارانش 
برنامه ریزی شده و خودرو شهر اسالمشهر مورد بررسی قرار داده اند. 
در تحقیق دیگری که به وسیله وظیفه دوست و امینی صورت گرفته 
بررسی  تهران  شهر  زندگی  کیفیت  شاخص های  اهمیت  میزان   ،
شده و سعی شده تا با بررسی شاخص ها و دسته بندی های رایج، 
مفهوم کیفیت زندگی شهری شاخص و دسته بندی هایی متناسب 
شود.  بومی سازی  تهران  کالنشهر  مدیریتی  و  سیاسی  شرایط  با 
که به این موضوع اختصاص دارد، به وسیله  بحرینی  مقاله دیگری 
که در آن پس از مرور روش هــای توصیفی  و طبیبیان نوشته شده 
مدل  معرفی  به  تحلیلی،  روش  چند  به  اشــاره  و  ارزیــابــی  سنتی  و 
کیفیت محیط شهری پرداخته شده است  ارزیابی  جدیدی برای 

و... .
2.2. مفهوم کیفیت زندگی

به  فلسفه  تــاریــخ  سرتاسر  در  کــه  ــت  اس مفهومی  زنــدگــی  کیفیت 
عنوان  به  اخیر  زمان های  در  و  شده  مطرح  مختلفی  صورت های 
صورت های  به  مختلف  علوم  دانشمندان  وسیله  به  مفهوم،  یک 

.)Baldwin,1990,28( گرفته شده است کار  مختلفی به 
کیفیت  ادبیات  در  وسیع شان  مرور  در   )2004( دیگران  مالیگان4و 
زندگی، به طور گستردهای کیفیت زندگی را به عنوان رضایت مندی 
و  دارد  خــود  پیرامون  فیزیکی  و  انسانی  شرایط  از  شخص  یک  که 
که به مقیاس خانواده، محله و... وابسته اند و می توانند بر  شرایطی 
کرده اند. همچنین  ثابت  رفتار شخصی مردم تأثیر بگذارند، تعریف 
داشته  مختلفی  مشاهدات  است  ممکن  مختلف  مــردم  که  شده 
باشند و از این رو قضاوت های ذهنی مختلفی درباره عواملی )مانند 
زندگی شان  کیفیت  در  که  شهریشان(  محیط  خاص  ویژگی های 
کیفیت زندگی  کنند. برای اینکه جنبه های  دخالت دارند، مطرح 

3 -Foo Tuan Siec
4  -Mulligan

 .)Ulengin& et al,2001,361(کنون مطالعه نموده اند از دهه 1930 تا
در  زندگی  کیفیت  ارزیــابــی  به  آمریکایی  محققان  دهــه  همین  در 
کشور خود پرداختند و در سال 1955 با تأسیس  مناطق مختلف 
سنجش  زندگی،  کیفیت  دربــاره  مطالعه  برای  بین المللی  انجمن 
اما   .)Veenhoven,2007,1( درآمد  نهادینه  صورت  به  مفهوم  این 
جنبش  در   ،1960 دهــه  در  جــدی  طــور  به  زندگی  کیفیت  مفهوم 
شاخص های اجتماعی  ایاالت متحده مطرح شد. دخالت دادن 
کیفی در اهداف توسعه و عمران شهری  شاخص های اجتماعی و 
کنشی است علیه توسعه یک بعدی اقتصادی در سطح  در واقع وا
به  کالبدی در مقیاس شهری و تالشی است  ملی و توسعه صرفًا 
عرصه  در  بعدی  چند  و  جامع تر  معیارهای  به  دستیابی  منظور 
برنامه ریزی. نخستین اثر در این زمینه کتاب مشهور »شاخص های 
که در سال 1966 در اروپا منتشر  اجتماعی« تألیف ریموند بائر1 است 

شد)مهدی زاده،1385،42(.
کیفیت بیشتر شامل معرف های  اولیه توسعه، مفهوم  در مراحل 
اجتماعی مبتنی بر آمارهای دولتی بود و با بررسی شرایط محیط 
عینی زندگی آن را ارزیابی می کردند. در طول دهه 1970 پژوهشگران 
متعددی عالوه بر شاخص های عینی، برخی شاخص های ذهنی 
می کند،   بــازتــاب  را  ــراد  اف روان شناختی  رفــاه  یا  زندگی  کیفیت  که 
کیفیت  با  مرتبط  اندازه گیری های  دوره  این  در  کردند.  پیشنهاد 
عینی  و  ذهنی  شاخص های  شامل  اجتماعی،  و  شخصی  زندگی 
شهری  محیط  بــه  عالقه   1990 دهــه  طــول  در  کــرد.  پیدا  توسعه 
از  بسیاری  که  طــوری  به  کرد،  پیدا گسترش  بی سابقه ای  حد  در 
برنامه هایی  محلی  و  منطقه ای  ملی،  بین المللی،  مؤسسه های 
درباره کیفیت زندگی شهری آماده کردند. عالقه به توسعه اطالعات 
حفظ  را  خــود  اهمیت   2000 دهــه  تــا  شهری  نــواحــی  در  تطبیقی 

.)Baycanlevent,2006,2(کرد
گرفته  صورت  زندگی  کیفیت  زمینه  در  فراوانی  مطالعات  کنون  تا
که سایر  که تعدادی از این مطالعات موضوعی هستند، در حالی 
اندازه گیری  مختلف   جنبه های  از  را  زندگی  کلی  کیفیت  تالش ها 
گرفته، پروژه  از جمله تحقیقات صورت   .)Yuan,1999,4(می کنند
و  استرالیا  تحقیقات  انجمن  توسط  کــه  اســت  شــهــرونــدان  ملی 
مؤسسه مایر)Myer( سرمایه گذاری شده است. هدف عمده این 
پروژه، توسعه  مجموعه ای از معیارها و شاخص های ملی پیرامون 
ابــزار سیاست  عنوان یک  به  اجتماعی  رفــاه  و  موضوع شهروندان 
که توسط شرکت مسکن و  است )همان، 1999،4(. پروژه دیگری 
رهن کانادا )CMHC( و توسعه شهری و مسکن امریکا)HUD( انجام 
محیط های  در  زندگی  کیفیت  اندازه گیری  مانند  اهدافی  شــده، 
مسکونی، اندازه گیری فشار مداخالت و برنامه ریزی ها بر خانواده ها، 
تهیه  مجموعه ای استاندارد از شاخص ها به منظور ارزیابی و نظارت 
کیفیت  کیفیت زندگی و درک بهتر مشارکت مسکن و  بر سالمت و 
کیفیت زندگی را مدنظر داشته است . در پروژه دیگری  محیط در 
که در شهر ملبورن استرالیا به وسیله استوکی2)1998( انجام شده، 
عملکرد این شهر از نظر شرایط رقابت آمیزی و قابلیت زندگی با سایر 

1  -Boer
2 -Stokie
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.)Marans,2011,3(داشته باشند

3.روش تحقیق
بر  مبتنی  تحلیلی   _ توصیفی  نــوع  از  روش  لحاظ  به  تحقیق  ایــن 
مقایسه  نوشته،  هــدف   اســت.  میدانی  بازدیدهای  و  پرسشنامه 
کیفیت زندگی در دو بافت قدیمی و جدید شهر سنندج و بررسی دو 
کیفیت زندگی در دو محله وجود  فرضیه)1- تفاوت معناداری بین 
کیفیت زندگی و وضعیت اجتماعی _  دارد و 2- رابطه معناداری بین 
اقتصادی افراد در دو محله وجود دارد( است. کیفیت زندگی به دامنه 
وسیعی از عناصر مختلف وابسته است و این متغیرها در میان افراد 
کشورها متفاوت اند. به طور ایده ال هر شاخص برای اندازه گیری  و 
ارتقا  را  انسانی  رفــاه  که  مشخصه هایی  همه  باید  زندگی  کیفیت 
کار آسانی نیست. دشواری های  کند. اما در عمل   می دهند، ترکیب 
مختلف  شاخص های  طراحی  زمان  در  مفهومی  و  روش شناختی 
کیفیت زندگی  اندازه گیری های  از دشواری های   باال می رود. یکی 
کیفیت زندگی در  که شاخص ها اغلب برای ارزیابی های  این است 
کار  هر یک از دو ملت های توسعه یافته و توسعه نیافته بسیار به 
که تأمین نیازهای اساسی را  می روند. به عنوان نمونه،  اندازه گیری 
نشان می دهد، احتمال دارد که اختالف زیاد میان کشورهای فقیرتر 
کشورهای  که به دقت اختالف میان  کند. اما بعید است  را آشکار 
کند. به عبارت دیگر، به منظور چیره شدن  ثروتمند را اندازه گیری 
کرده اند،  ایجاد  شاخص  نوع  دو  محققان  بالقوه،  مشکل  این  به 
کشورهای توسعه نیافته را اندازه گیری  یکی طراحی  تا تفاوت میان 
کشورهای ثروتمند است  کند و  دیگری برای بازتاب تفاوت میان 
)Yuan,1999,7(. به هر حال با توجه به زمینه موجود، زمان معین، 
مکان و جامعه انتخاب شده در استنتاج یک مجموعه از شاخص 
ها برای اندازه گیری کیفیت زندگی،  مهم است که مجموعه شاخص 
کافی وسیع باشد تا اغلب مسائل مهم  های انتخاب شده به اندازه 

گیرد. که در آن رفاه بررسی می شود را در بر  زندگی افراد جامعه ای 
بــرای  جهانی  قبول  قابل  مفهومی  چــارچــوب  اینکه  بــه  توجه  بــا 
تعیین  بـــرای  ــدی  واحـ شناسی  روش  و  زنــدگــی  کیفیت  سنجش 
کیفیت زندگی وجود ندارد، انتخاب  قلمروها  قلمروها و معرف های 
کیفیت براساس  و معرف های مربوط به هر قلمرو و روش سنجش 
اهداف مطالعه، بررسی ادبیات نظری، بررسی های میدانی محقق، 
کنان محالت ، مقیاس مطالعه)محله( و ویژگی های محالت  نظر سا
قابل  ــای  داده هـ و  محالت  کنان  سا زندگی  سطح  و  بررسی  مــورد 

گرفته  و در جدول )1( خالصه شده است. دسترس صورت 
پایین  به  باال  از  مراتبی  به صورت سلسله  نظر  شاخص های مورد 
)تجزیه ای( ساختاربندی شده است. نتیجه حاصل، مدلی است 
گرام درختی در چهار سطح شاخص، زیرشاخص،  که به صورت دیا
عامل و سنجه تنظیم شده است. به منظور سنجش کیفیت ذهنی 
منعکس  که  شد  طراحی  سؤال   45 حاوی  پرسشنامه ای  زندگی، 
است.  زندگی شان  کیفیت  ــاره  درب مــردم  ذهنیت  و  تجارب  کننده 
گزینه ای لیکرت )کمترین میزان امتیاز  سؤاالت براساس طیف پنج 
یک و بیشترین میزان امتیاز پنج و میانه نظری سه( ارزش گذاری 
می گیرد  قرار  رتبه ای  داده هــای  دسته  در  اطالعات   این  شده اند. 

چارچوب های  از  که  است  احتیاج  شــود،  بررسی  مناسبی  طور  به 
استفاده  قابل  به منظور  و داده هــای جمع آوری شده  مدل سازی 
کنیم  اســتــفــاده  خــاص  زمینه  یــک  در  چــارچــوب هــا  آن  ساختن 

.Marans,2011,2((
که  کیفیت زندگی یک سازه چند شکلی پیچیده است  در نتیجه 
را الزم می داند.  از دیدگاه های نظری مختلف  رویکردهای متعدد 
کیفیت  اینکه چه چیزی  به منظور فهمیدن  زیــادی  کوشش های 
و  شــده   انجام  می دهد،  تشکیل  مختلف  رشته های  در  را  زندگی 
کیفیت زندگی در نوشته ها بیان شده است.  بیش از هزار تعریف از 
کیفیت زندگی را به طور قابل معاوضه با دیگر مفاهیم  برخی مؤلفان 
مانند رفاه ذهنی، شادی، رضایت از زندگی و زندگی خوب استفاده 
گون تحقیق به صورت مجزا کیفیت  گرچه رشته های گونا می کنند. ا
کلی  کردن ما با یک درک  کرده اند، اما آنها در آشنا  زندگی را بررسی 
کیفیتی  نبوده اند.  موفق  آن  ارتقای  چگونگی  و  زندگی  کیفیت  از 
مانند زیبایی اساسًا وضعیت هایی از دیده ای ناظران است. مفهوم 
تعاریفی  که  اســت  مفهومی  اســت،  همین طور  نیز  زندگی  کیفیت 
سرتاسر  مقایسه  منظور  بــه  آن  انــدازه گــیــری  و  می طلبد  را  جامع 
 .)Yuan,1999,3( کشورها خیلی سخت خواهد بود شهرها و حتی 
کامل نتایج  کنون به طور  کیفیت زندگی شهری تا تحقیق در زمینه 
رضایت بخشی نداشته است. در حقیقت، این آرمان گرایانه خواهد 
گر انتظار داشته باشیم که چنین کمالی ممکن است به دست  بود، ا
آمده باشد. به هر حال، این مانع از تالش برای به دست آوردن یک 
سطح باالی هماهنگی و قابلیت مقایسه در میان مطالعات کیفیت 

زندگی نمی شود)همان،1999،9(.
2.3. دیدگاه های کیفیت زندگی

کیفیت زندگی شهری خصوصًا  مارانس1 )5,2011( به منظور ارزیابی 
در زمینه زندگی مردم در شهرها، دو رویکرد اساسی را معرفی می کند: 
کیفیت زندگی  کیفیت زندگی/  بر  نخستین رویکرد شامل نظارت 
شهری از طریق  مجموعه ای از شاخص های )معمواًل بیشتراوقات( 
مانند  اداری  منابع  از  شــده  جمع  فضایی  ــای  ــ داده ه از  مشتق 
زندگی  کیفیت  به  مربوط  باید  شــده  گفته  که  اســت،  سرشماری 
میزان  خانواده،  درآمد  سطح  مثال  عنوان  باشند)به  شده  ک  ادرا
جرم، سطوح آلودگی ، هزینه مسکن و غیره(؛از این دیدگاه به عنوان 

دیدگاه عینی یاد می شود.
دومین رویکرد شامل مدل سازی روابط میان ویژگی های محیط 
کیفیت زندگی  شهری و اندازه گیری ارزیابی های ذهنی از قلمروهای 
مردم بوده،که شامل رضایت مندی از پدیده های خاص و از زندگی 
که به دیدگاه ذهنی شناخته  کل است. این دیدگاه  به عنوان یک 
شده، نوعی داده های جمع آوری شده از میان روش های تحقیق 
مانند  روش هــایــی  طریق  از  شــده  تحلیل  ــای  داده هـ و  زمینه یاب 

تحلیل رگرسیون یا مدل های چند ساختاری را درگیر می کند.
عینی  ابعاد  میان  ارتباط  درجه  و  ماهیت  که  است  الزم  درنهایت 
ــالع از  ــود، چــون درک آنها دراطـ ــوده ش افـــراد آزمـ و ارزیــابــی ذهنی 
چگونگی برنامه ریزی، مهم است؛ همچنین ممکن است در دیگر 
کیفیت زندگی شهری نیز مشارکت  سیاست های مداخله در توسعه 

1  Marans 
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تسطیح و آماده سازی و جذب قسمت اعظم بودجه پروژه ها، تأمین 
تأسیسات زیرساختی، تجهیزات و خدمات شهری را با مشکالت و 
نارسایی های زیادی مواجه کرده است. بر این اساس این قسمت از 
شهر نسبت به هسته مرکزی از حداقل تأسیسات و تجهیزات شهری 
برخوردار است و به بخش مرکزی شهر وابسته می باشد)طرح تدبیر 

شهر سنندج 1385،جلداول، 21(
عوامل  ضعیف  عملکرد  قدیمی،  بافت  در  که  همان طور  بنابراین 
کیفیت زندگی در رضایت مندی مردم از محیط زندگی شان  سازنده 
انجام  برنامه ریزی های  علیرغم  نیز  بافت جدید  در  گذاشته،  تأثیر 

کیفیت زندگی همچنان  وجود دارد. شده، بحران 
4.2. محله قطارچیان

محله قطارچیان با جمعیت دو هــزارو796 نفر و وسعت 17/883 
هکتار در جنوب غربی بافت قدیم شهر سنندج قرار دارد و یکی از 
به دوره  آن  که قدمت  عناصر سازمان فضایی شهر سنندج است 
بافت  عنوان  به  کنون  ا محله  ایــن  مــی گــردد.  بــاز  پیشتر  و  صفوی 
است.  شده  شناخته  شهر  اصلی  هسته  از  قسمتی  شهر،  قدیمی 
محالت  ــاال،  ب کم  ترا به  میتوان  قدیمی  بافت  ایــن  ویژگی های  از 
کوچه های تنگ و باریک و با شیب های تند و معکوس، بافت  با 
نامنظم شعاعی حاصل مشکالت توپوگرافی زمین، ساختار ارگانیک 
رعایت سلسله مراتب دسترسی،  و درهم، عدم  با شبکه پیچیده 
نمود.  اشــاره  و...  و خدمات شهری  امکانات  توزیع مناسب  عدم 
و  تجهیزات  تأسیسات،  کمبود  مناطق  ایــن  مشخصه  مهمترین 
خدمات شهری می باشد)طرح تدبیر شهر سنندج سال1385، جلد 

دوم،451(.
4.3. محله ظفریه_ شهرک قدس

دولتمردان  از  ظفرالملک  به  منسوب  ظفریه  باغ  از  محله  این  نام 
خانه های  فضای  وسعت  دلیل  به  است.  شده  گرفته  قاجار  دوره 

کیفی می باشند. واضح است  که خود زیرمجموعه ای از داده های 
از این رو در  که داده هــای رتبه ای دارای توزیع نرمال نمی باشند. 
مختص  که  پارامتری  غیر  آزمون های  از  آماری  آزمون های  گزینش 
این چنین داده هایی است )از جمله آزمون من- ویتنی، فریدمن، 
آزمون همبستگی اسپیرمن( در نرم افزار SPSS استفاده شده است. 
کرونباخ استفاده  در بررسی روایی و پایایی پرسشنامه از روش آلفای 
شد. مقدار آلفا برای مجموعه سؤاالت طرح شده 0/916 به دست 

که پایایی پرسشنامه را در حد زیادی تأیید می کند. آمد 

4.محدوده مطالعاتی
 4.1.شهر سنندج

شهر سنندج در سال 1046 هجری قمری در محل روستای "سنه" 
در  نیز  ُکـــرد  خوانین  صاحب منصبان  و  وابستگان  و  شــد  ایــجــاد 
گزیدند. در نتیجه هسته اولیه شهر  اطراف قلعه حکومتی اقامت 
سنندج در فرایندی سیاسی _ نظامی تکوین یافت)طرح تدبیر شهر 
سال های  طی  شهر   442(.ایـــن  دوم،  جلد   ،1385 سال  سنندج 
و  شد  جدیدی  شهرگرایی  و  شهرنشینی  دوره  وارد  بعد،  به   1345
کالبدی به صورت سریع بافت قدیم را دچار تحول و تخریب  رشد 
و  گسترش شهر  با  اول،17(.  تدبیر شهر سنندج، جلد  نمود)طرح 
شهرنشینی سریع در اطراف بافت قدیم، بخش قدیمی از جمعیت 
کمبود تأسیسات زیربنایی  کز تجاری و خدماتی آن با  پر شد و مرا
از  بسیاری  اینکه  ضمن  گردید؛  روبــرو  نیاز  مــورد  زیرساخت های  و 
گنجانده  نیازها و تسهیالت امروزی  به علت ماهیت قدیمی در آنجا 
نشد. طرح های جدید توسعه شهری نیز بدون توجه به ارزش های 
کالبدی محدوده بافت قدیم شهر، خیابان های عریضی  فضایی _ 
محالت  شکل گیری  مبنای  که  کرد  طراحی  شطرنجی  شبکه  با  را 
جدید در حاشیه شهر شد. این محالت  با توجه به هزینه های زیاد 

 
تصویر)1( موقعیت دومحله قطارچیان و شهرک قدس در شهر سنندج - ماخذ:نگارندگان 
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گرفته شدند. سطح اطمینان به میزان 0/95 در نظر  0/5 در نظر 
گرفته شد. t برای سطح اطمینان 0/95 برابر با 1/96 است. d نیز 

گرفته شد.  برابر با 0/05 در نظر 

با توجه به اینکه حجم جامعه برابر با چهارهزارو510 نفر است، حجم 
درصدی  سهم  براساس  که  آمد  دست  به  نفر  معادل 354  نمونه 
محالت از جمعیت، 135 پرسشنامه در محله شهرک قدس و 219 

پرسشنامه در محله قطارچیان توزیع شد.

کوچه های  و  خیابان  و  مــرغــوب  مصالح  از  استفاده  و  مسکونی 
تبدیل  زیبای شهر سنندج  از محالت  یکی  به  این محله  عریض، 
شده است)طرح تدبیر شهر سنندج سال 1385، جلد دوم، 460(. 
شهرک قدس با جمعیت هزارو714 نفر و با وسعت 14/831 هکتار 
به  که  برنامه ریزی شده شهر سنندج است  و  بافت های جدید  از 

صورت شطرنجی طراحی شده است.
4.4. جامعه آماری

گردید. در این  کوکران محاسبه  از فرمول  حجم نمونه با استفاده 
وجود  )احتمال  و   )N =جامعه )حجم  و   )n نمونه=  )حجم  فرمول 
 )d =( و )احتمال خطاq =( و )احتمال عدم وجود صفتp =صفت
و )درجه اطمینان= t( می باشند. برای برقراری تعادل p و q برابر با 

کار رفته در مدل تحقیق جدول)1( شاخص ها،عامل ها و سنجه های به 

سنجهمنبععاملشاخص

محیط فیزیکی

 Zebardast,2009- Sahin& othersرضایت از مسکن
2007

مسکن،  داخــلــی  طــراحــی  مسکن،  ــدازه  ــ ان مسکن،  عمر 
کلی از مسکن هزینه های مسکن، رضایت 

 Lee,2008 - Sahin& others 2007رضایت از محله
– Baker, 2002

نفوذپذیری محله، شلوغی محله، سرزندگی محله، زیبایی 
کلی از محله فضاها، رضایت 

 &Weataway,2006 – Fahyرضایت از حملونقل
Cinneide,2008

رضایت  میزان  کسی،  تا و  اتوبوس  ایستگاه های  موقعیت 
از جای پارکینگ، سلسله مراتب معابر در محالت، میزان 

پوشش حمل ونقل عمومی، عملکرد حمل ونقل عمومی

مقدار فضای سبز موجود، موقعیت و نحوه دسترسی به Wastaway,2006رضایت ازفضای سبز
فضای سبز عمومی

رضایت از جمع آوری و دفع 
زباله

Wastaway,2006نحوه و زمان جمع آوری زباله

محیط اجتماعی

رضایت حاصل از امنیت 
فردی

Wastsway,2006 – vankamp& 
others,2003- Mitchell,2000

میزان  محله،  در  زنـــان  و  کــودکــان  نگرانی  بـــدون  حــضــور 
در  تصادفات  مقابل  در  امنیت  محله،  و  معابر  روشنایی 
افــراد  وجــود  شبانه،  دزدی هـــای  و  سرقت  مــیــزان  محله، 

کلی محله معتاد و ولگرد در محله، رضایت ازامنیت 

– Sahin& Others,2007رضایت از وضعیت سالمتی
Wastaway,2006

وضعیت سالمت شخصی، ظاهر فیزیکی

 &Lee,2008 – Bonaiutoرضایت از حس تعلق
Others,2003

موقعیت محله نسبت به سایر نقاط شهر، حضور در محله 
خود، میزان دلبستگی به محله

 &Baker,2002 – sahinرضایت از روابط با همسایه ها
Others,2007 – Wastaway,2006

امور  انجام  از همسایه ها در  با همسایه ها، رضایت  روابــط 
مشترک

محیط اقتصادی

 &Baker,2002 – Fahyرضایت از وضعیت اقتصادی
Cinneide,2008

رضایت از شغل و درآمد شغل خود، هزینه های زندگی

 &Lee,2008–Vankampرضایت از امکانات بهداشتی
Othres,2003-Sahin& 
Others,2007

دسترسی به امکانات بهداشتی،کیفیت ارائه آن 

کیفیت ارائه آنرضایت ازامکانات تفریحی دسترسی به امکانات تفریحی، 

کیفیت ارائه آنرضایت از امکانات آموزشی دسترسی به امکانات آموزشی، 

کزتجاری کز خرید، فروشگاه ها و مغازه هارضایت از مرا دسترسی به مرا
کز تجاری کیفیت خدمات ارائه شده در مرا

منبع: نگارندگان
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کنان این محله  نظری قرار دارد. بیشترین میزان رضایت مندی سا
از موقعیت محله در شهر، عدم وجود افراد معتاد و ولگرد در محله 
میانگین  اســت. در محله قطارچیان  به محله  میزان دلبستگی  و 
کنان از امنیت فردی  کی از آن است که رضایت مندی سا امتیازات حا
پایین تر از حد متوسط است و این ناشی از عدم روشنایی مناسب 
محله در شب، وجود قابل توجه افراد معتاد و ولگرد  و عدم امنیت 
کودکان در محله است. در بررسی سایر عوامل در این محله  زنان و 
کنان در دو  که میانگین امتیازات رضایت مندی سا دیده می شود 
عامل حس تعلق و روابط با همسایه ها اندکی باالتر از حد متوسط 
این  قــرار دارد.  از حد متوسط  بیشتر  و در عامل وضعیت سالمتی 
نتایج نشان می دهد، در محله قطارچیان به منظور بهبود سرمایه 
کنان  بین سا ایجاد مشارکت در  و  امنیت  زمینه  باید در  اجتماعی 

محله تالش بیشتری نمود.
کلی در زمینه محیط اجتماعی میانگین امتیازات شهرک  به طور 
کنان محله  قدس باالتر از حد متوسط و باالتر از میانگین امتیازات سا
کنان در  قطارچیان است. در محله قطارچیان نیز میانگین امتیاز سا
این زیرشاخص پایین تر از میانگین نظری بوده و این مسئله بیشتر  

تحت تأثیر پایین بودن رضایت از عامل امنیت فردی است.

کــنــان از عــامــل هــای محیط  ــمــودار )2(مــیــانــگــیــن رضــایــت مــنــدی ســا ن
اجتماعی -  منبع: نگارندگان

5.3. محیط اقتصادی
زیرشاخص محیط اجتماعی در قالب پنج عامل وضعیت اقتصادی، 
کز  مرا و  آموزشی  امکانات  تفریحی،  امکانات  بهداشتی،  امکانات 
امتیازات  میانگین  گرفت.  قــرار  بررسی  مــورد  محله  دو  در  تجاری 
امتیاز  کــه  اســت  آن  از  کــی  حــا محله  دو  کــنــان  ســا رضــایــت مــنــدی 
کــنــان شــهــرک قـــدس از عــامــل هــای وضعیت  رضــایــت مــنــدی ســا
کز تجاری و امکانات آموزشی باالتر  اقتصادی، امکانات تفریحی، مرا
بهداشتی در حد متوسط است.  امکانات  و عامل  از حد متوسط 
کنان این محله از دسترسی به امکانات  بیشترین میزان رضایت سا
محله  در  ــت.  اس ــوده  ب آمــوزشــی  امکانات  بــه  دسترسی  و  تفریحی 
کنان که باالتر از حد  قطارچیان بیشترین میانگین رضایت مندی سا
کز تجاری بوده و این به دلیل نزدیکی  متوسط قرار دارد، از عامل مرا
است.  تجاری  کز  مرا به  آســان  دسترسی  و  شهر  مرکز  به  محله  این 
در بررسی سایر عوامل در این محله، پایین بودن میانگین امتیاز 
بهداشتی،  امکانات  اقتصادی،  وضعیت  از  کنان  رضایت مندی سا
امکانات آموزشی و امکانات تفریحی نسبت به حد متوسط نتیجه 

5.یافته های تحقیق
و  ک  ادرا زندگی،  ذهنی  کیفیت  ارزیابی  منظور  به  تحقیق  این  در 
زندگی  فیزیکی  و  اجتماعی  اقتصادی،  ابعاد  از  شهروندان  ارزیابی 

گرفته است. شهری مبنا قرار 
5.1. محیط فیزیکی

در زیرشاخص محیط فیزیکی پنج عامل مسکن، محله، حمل ونقل، 
گرفته شده اند.  فضای سبز و جمع آوری زباله به عنوان معیار در نظر 
کدام از دو محله شهرک  کنان هر  که سا بررسی میانگین امتیازاتی 
که  می دهد  نشان  داده انـــد،  عامل ها  ایــن  به  قطارچیان  و  قــدس 
یادشده،  عامل  پنج  هر  در  قدس  شهرک  کنان  سا امتیاز  میانگین 
اما  قرار دارد.  از حد متوسط(  باالتر  )یعنی  از میانگین نظری  باالتر 
کنان پایین تر از میانگین  در محله قطارچیان میانگین امتیازات سا
نظری است. مقایسه میانگین امتیاز زیرشاخص محیط فیزیکی در 
کنان محله شهرک  میزان رضایت سا که  دو محله نشان می دهد 
و  اســت  باالتر  قطارچیان  محله  کنان  سا رضایت  میزان  از  قــدس 
کنان شهرک قدس از انــدازه، عمر و  این به دلیل رضایت مندی سا
طراحی داخلی مسکن، نفوذپذیری محله، زیبایی فضاها، سرزندگی 
محله، محل پارکینگ، موقعیت ایستگاه حمل ونقل عمومی و نحوه 
که در محله قطارچیان به  دسترسی به فضای سبز است. در حالی 
دلیل فرسوده و قدیمی بودن بافت و مشکالتی مانند باال بودن عمر 
و هزینه های مسکن، پایین بودن مساحت زیربنای خانه ها، شلوغی 
میزان رضایت مندی  نازیبا،  و وجود فضاهای  و سروصدای محله 
آمده  دست  به  نظری  میانه  از  پایین تر  فیزیکی  محیط  از  کنان  سا
کنان محله شهرک قدس از  است. بیشترین میزان رضایت مندی سا
اندازه مسکن، نفوذپذیری محله، موقعیت ایستگاه های حمل ونقل 
محله  در  که  حالی  در  اســت.  عمومی  سبز  فضای  به  دسترسی  و 
از عامل های سرزندگی محله،  قطارچیان بیشترین میزان رضایت 

موقعیت و نحوه دسترسی به فضای سبز عمومی بوده است.

منبع:   - فیزیکی  محیط  از  کنان  سا رضایت مندی  )1(میانگین  نمودار 
نگارندگان

5.2. محیط اجتماعی
بــه منظور بــررســی ایــن زیــرشــاخــص، چــهــار عــامــل امنیت فــردی، 
وضعیت سالمتی، حس تعلق و روابط با همسایه ها انتخاب شد. 
که میزان رضایت مندی  امتیازات نشان می دهد  بررسی میانگین 
فــردی،  امنیت  عامل  چهار  هــر  در  قــدس  شهرک  محله  کنان  سا
وضعیت سالمتی، حس تعلق و روابط با همسایه ها باالتر از میانه 
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جدول)2( میانگین رتبه ها و مجموع رتبه ها را به تفکیک برای هر 
کیفیت زندگی در  محله نشان می دهد. مقدار میانگین رتبه های 
محله شهرک قدس بسیار بیشتر از میانگین رتبه های کیفیت زندگی 
کیفیت زندگی در  که نشان دهنده تفاوت  در محله قطارچیان است 

دو محله یاد شده می باشد.
 z مقدار  و  کسن  ،ویلکا ویتنی  مــن_  آمــاره  مقدار  نیز  جـــدول)3(  در 
 )sig(مشاهده می شود.در انتهای جدول نیز مقدار معناداری آزمون
دومحله  در  زندگی  کیفیت  اختالف  معناداری  که  است  صفر  برابر 

قطارچیان و شهرک قدس را تأیید می کند.
میانگین  قــطــارچــیــان)بــا  محله  دو  رتــبــه هــای  میانگین  اخــتــالف 
نشان  ــبــه248.46(  رت میانگین  قدس)با  شهرک  و  ــبــه133.76(  رت
محله  به  نسبت  قــدس  شهرک  محله  در  زندگی  کیفیت  برتری  از 

قطارچیان دارد.
 6.2.آزمون فریدمن

میانگین  بــررســی  منظور  بــه  نیز  فریدمن  پــارامــتــری  غیر  آزمـــون  از 
امتیازهای  اختالف  معناداری  و  محله  هر  در  شاخص ها  امتیازات 
کدام  می کنیم،  تعیین  همچنین  می کنیم.  استفاده  شاخص ها 
پایین ترین  شاخص ها  کــدام  و  امتیاز  میزان  باالترین  شاخص ها 
میزان امتیاز را دارا می باشند. در جدول )4( میانگین رتبه های هر 

یک از شاخص ها در محله شهرک قدس مشاهده می گردد.
جدول )4(- شهرک قدس

جدول میانگین رتبه ها

منبع: نگارندگان
که شاخص حس تعلق با  با توجه به این جدول نتیجه می گیریم 
رتبه 9.88  میانگین  با  و شاخص فضای سبز  رتبه 9.94  میانگین 
شاخص  و  دارنــد  ها  شاخص  میان  در  را  رضایت  میزان  باالترین 
امکانات بهداشتی با میانگین 5.21 و امنیت فردی با میانگین رتبه 

محله  کنان  سا رضــایــت مــنــدی  میانگین  بـــودن  پایین  مــی شــود. 
قطارچیان بیشتر متأثر از نارضایتی از هزینه های زندگی و پایین بودن 

سطح خدمات تفریحی و آموزشی است.
کلی مقایسه دو محله از نظر زیرشاخص محیط اقتصادی  به طور 
کنان محله شهرک  نشان دهنده باالتر بودن میزان رضایت مندی سا
قدس نسبت به میانه نظری و پایین تر بودن میزان رضایت مندی 

کنان محله قطارچیان نسبت به میانه نظری است. سا
از مجموع  ــنــان  ک ــت مــنــدی ســا امــتــیــاز رضــای مــیــانــگــیــن  بـــررســـی 
محله  در  زنــدگــی  کیفیت  نسبی  بــرتــری  سه گانه  زیرشاخص های 
شهرک قدس )با میانگین3/44(را نسبت به محله قطارچیان )با 

میانگین2/72( نشان می دهد.

محیط  عــامــل هــای  از  کــنــان  ســا رضــایــت مــنــدی  )3(میانگین  ــمــودار  ن
اقتصادی - منبع: نگارندگان

6.بررسی فرضیه ها
کیفیت زندگی در دو محله  6.1. فرضیه 1: اختالف معناداری بین 

قطارچیان و شهرک قدس وجود دارد.
کیفیت زندگی در دو محله یاد  برای بررسی این فرضیه و مقایسه 
شده، از آزمون ناپارامتری من_ ویتنی استفاده شد. نتایج حاصل 
از این آزمون در نرم افزار SPSS در جدول)2(و)3( نشان داده شده 

است.
جدول)2(

Sum of RanksMean RankNgoruh

33542.00
29293.00

248.46
133.76

135
219

354

قدس
قطارچیان

 Total

منبع: نگارندگان

جدول)3(

a.      Grouping Variable: goruh 
منبع: نگارندگان
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جدول)7(-محله قطارچیان

منبع: نگارندگان
کیفیت زندگی و موقعیت  6.3.فرضیه2-وابستگی معناداری بین 

اجتماعی_اقتصادی وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه در دو محله قطارچیان و شهرک قدس از 
آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است. نتیجه این 
آزمون مربوط به محله شهرک قدس در جدول )8( نشان داده شده 

است. 
جدول)8(-محله شهرک قدس

Spearman's rhoکیفیت زندگی

-.030

.730
135

Correlation
Coefficient

Sig. )2-tailed(
N

اجتماعی- موقعیت 
اقتصادی

منبع: نگارندگان
میزان همبستگی بین کیفیت زندگی و موقعیت اجتماعی  در محله 
که نشان دهنده عدم  آمــده است  به دست  شهرک قدس 0.03- 
کیفیت زندگی و موقعیت اجتماعی در این محله است. همبستگی 

کیفیت  که بین  بررسی این آزمون در محله قطارچیان نیز نشان داد 
وجود  ضعیفی)0.106-(  همبستگی  اجتماعی  موقعیت  و  زندگی 
که  دارد و مقدار )sig( به دست آمده)0.116( نیز بیشتر از 0.05 است 
معناداری رابطه این دو )کیفیت زندگی و موقعیت اجتماعی ( را رد 

می کند.
جدول)9(-محله قطارچیان

Spearman's rhoکیفیت زندگی

-.106

.116
219

Correlation
Coefficient

Sig. )2-tailed(
N

اجتماعی- موقعیت 
اقتصادی

منبع: نگارندگان
7.نتیجه گیری و پیشنهادها

اشــاره  مقدمه  و  بحث  ــتــدای  اب در  کــه  هــمــان گــونــه  کلی  طــور  بــه 
میزان  با  ارتباط  در  ویــژه  به  زندگی  محیط  ارزیابی   الگوهای  شد، 
گاهی  کنین می توانند در شناسایی وضع موجود،آ رضایت مندی سا
از نقاط ضعف و قوت ، کاستی ها با هدف ارتقای کیفیت محیط های 

زندگی مفید واقع شوند. 
بافت قدیمی و جدید شهر سنندج  زندگی در دو  کیفیت  مطالعه 
بافت  از  مطلوب تر  جدید  بافت  در  زندگی  کیفیت  که  داد  نشان 
کنان  سا رضایت مندی  امتیازات  میانگین  بررسی  اســت.  قدیمی 
میزان  بیشترین  قــدس  شهرک  محله  در  کــه  اســت  آن  از  کی  حا

کسب  کم ترین میزان رضایت را نسبت به سایر شاخص ها   5.24
کرده اند. جدول)5( نیز محتوی نتیجه اصلی آزمون است. در این 
کی را با درجه آزادی 13 و همچنین سطح  جدول مقدار آماره مربع 
که  کنیم  معنی داری آزمون p-valueرا با مقدار صفر مشاهده می 
نشان می دهد تفاوت معنی داری بین میزان رضایت از شاخص ها 

در محله شهرک قدس وجود دارد.
جدول)5(-شهرک قدس

Test Statistics

منبع: نگارند گان
کی از  نتیجه آزمون فریدمن در محله قطارچیان)جدول)6(( نیز حا
کز تجاری  این است که شاخص سالمتی با میانگین رتبه 11.63 و مرا
کنان این محله  با میانگین رتبه 10.58 بیشترین میزان رضایت سا
کنان این  کمترین میزان رضایت سا را به خود اختصاص داده اند و 
محله با میانگین رتبه های 5.45 و 5.79 به ترتیب به امنیت فردی 
آماره مربع  نیز مقدار  و حمل ونقل اختصاص دارد. در جدول )7( 
 p-value کی با درجه آزادی 13 و همچنین سطح معناداری آزمون
شاخص های  از  رضایت  میزان  در  تفاوت  معناداری  صفر  مقدار  با 

مختلف را تأیید می کنند.
جدول)6(-محله قطارچیان

شاخص Mean Rank

مسکن 6.22

محله 7.47

حمل و نقل 5.79

دفع زباله 5.96

امنیت فردی 5.45

وضعیت سالمتی 11.62

حس تعلق 9.08

وضعیت اقتصادی 7.40

امکانات آموزشی 6.74

کز تجاری مرا 10.58

امکانات تفریحی 6.37

امکانات بهداشتی 6.97

روابط اجتماعی 9.39

فضای سبز 5.96

منبع: نگارندگان
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منابع :
• امینی، مهدی، وظیفه دوست، حسین)1388(  بررسی میزان 	

کیفیت زندگی شهری تهران؛ از دیدگاه  اهمیت شاخص های 
مطالعات  شهری،فصلنامه  مدیریت  متخصصان  و  مدیران 
زمستان  ــوم،  س شــمــاره  پیش  اول،  ســال  شــهــری،  مدیریت 

1388،صص18-1.
• مجله 	 مــنــوچــهــر)1377(  طبیبیان،  حسین،  بحرینی،سید 

محیط شناسی، مجموعه پژوهش های محیط زیست، شماره 
21و22، صص56-42.

• پرتوی، پروین ، فتحعلیان، معصومه)1390(  مطالعه تطبیقی 	
بــرنــامــه ریــزی شده  و  بــافــت هــای خـــودرو  در  زنــدگــی  کیفیت 
مطالعات  نشریه  واوان(،  و  قائمیه  پژوهش  مورد  اسالمشهر) 
تطبیقی هنر) دو فصلنامه علمی پژوهشی( شماره اول، بهار و 

تابستان 1390،صص91-108.
• مکانی، 	 و  جهرمی  خلیل،  میرزایی،  محمود؛  امیر  حریرچی، 

شهروندان  زندگی  کیفیت  وضعیت  چگونگی  اعظم)1388(  
شهر جدید پردیس، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال دوم، 

شماره چهارم، پاییز1388، صص89-110.
• مدل 	 مــســعــود)1386(  کیانپور،   ، علی  خــوراســگــانــی،  ربــانــی 

موردی:  مطالعه  زندگی)  کیفیت  سنجش  برای  پیشنهادی 
شهر اصفهان(،مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال 

پانزدهم، شماره59-58،صص67-107.
• حسین 	 منصوریان،  کبر؛  علیا متکان،  محمدرضا؛  رضوانی، 

تــوســعــه و سنجش  ــاری، مــحــمــد حـــســـیـــن)1388(   ــتـ ، سـ
شهر   : مــوردی  شهری)مطالعه  زندگی  کیفیت  شاخص های 
و  شهری  پژوهش های  و  مطالعات  لرستان(،  استان  نورآباد، 
منطقه ای، سال اول، شماره دوم، پاییز1388، صص87-110.

• قالیباف، محمدباقر؛ روستایی، مجتبی؛ رمضانزاده لسبویی، 	
زندگی  کیفیت  ارزیابی    )1390 محمدرضا)  طاهری،  مهدی؛ 
شهری )نمونه موردی :یافت آباد(، جغرافیا)فصلنامه علمی_ 
ایــران(، دوره جدید، سال نهم،  پژوهشی انجمن جغرافیای 

شماره 31، زمستان 1390،صص33-53.
• کبر)1384( 	 کوکبی، افشین؛ پورجعفر، محمدرضا، تقوایی، علی ا

کـــز شـــهـــری،تـــعـــاریـــف و  کــیــفــیــت شـــهـــری در مـــرا ارزیــــابــــی 
شاخص ها، مجله جستارهای شهرسازی، شماره دوازدهم، 

بهار1384،صص6-13.
• شهری: 	 زنــدگــی  کیفیت  مفهوم   )1388( صدیقه،  لطفی، 

تعاریف،ابعاد و سنجش آن در برنامه ریزی شهری، فصلنامه 
علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، سال اول، شماره چهارم، 

پاییز، صص65-80.
• )1389(،جامعه شناسی 	 ــواد  ج نــظــری،  مرضیه،  مختاری، 

کیفیت زندگی، انتشارات جامعه شناسان، تهران.
• توسعه 	 راهــبــردی  برنامه ریزی  جــــواد،)1385(،  مــهــدی ز اده، 

ایــران، چاپ  آن در  و جایگاه  اخیر جهانی  شهری؛ تجربیات 

کنان از محیط فیزیکی بوده، در حالی که در محله  رضایت مندی سا
قطارچیان بیشترین میزان رضایت مندی از محیط اجتماعی است. 
کیفیت  نتایج حاصل از آزمون من_ ویتنی نشان از برتری معنادار 
زندگی در محله شهرک قدس نسبت به محله قطارچیان دارد و این 
فرضیه نخست را تأیید می کند. آزمون فریدمن نیز معناداری تفاوت 
بین میزان رضایت مندی از شاخص ها در هر محله را ثابت می کند 
و مشاهده می کنیم، در محله شهرک قدس عامل های حس تعلق 
میزان  پایین ترین  بهداشتی  امکانات  و  رضایت  میزان  باالترین 
کسب نموده اند. در محله قطارچیان نیز عامل سالمتی  رضایت را 
پایین ترین  دارای  فــردی  امنیت  و  رضایت  میزان  باالترین  دارای 
میزان رضایت بوده اند. از اطالعات حاصل از آزمون فریدمن در محله 
در  باید  زندگی  کیفیت  ارتقای  بــرای  گفت   شهرک قدس می توان 
کاهش هزینه های آن)اجاره، رهن  راستای بهبود وضیت مسکن و 
کنان محله  و...(، تأمین امکانات و تجهیزات شهری مورد نیاز سا
کز تجاری محله ای، ارتقای امنیت  کز بهداشتی(و مرا  مرا

ً
)خصوصًا

افزایش  و  همسایگی  روابــط  تقویت  و  اقتصادی  وضعیت  فــردی، 
مشارکت میان اهالی محله قدم برداشت. در محله قطارچیان نیز 
به موقع و دفع  ایجاد فضاهای سبز محله ای، جمع آوری  به  باید 
مناسب زباله، دسترسی به امکانات بهداشتی، نوسازی و بهسازی 

مسکن، برای اهالی این محله اشاره نمود.
در محله قطارچیان محیط فیزیکی نسبت به دو محیط دیگر دارای 
ضعف بیشتری است و این موضوع به خوبی در میزان رضایت مندی 
کنان بازتاب یافته است. بنابراین در محله قطارچیان  رسیدگی  سا
قدیمی،  بافت  ساماندهی  مانند  طرح هایی  با  فیزیکی  محیط  به 
ارائه تسهیالت به منظور نوسازی و بهسازی بافت،ایجاد امنیت از 
کن  طریق تأمین روشنایی مناسب در محله، تأمین فضای سبز و اما
حمل ونقل  سیستم  به  دسترسی  آنها،  مناسب  توزیع  و  تفریحی 
عمومی مناسب و تعریض راه های داخل محله برای عبور مناسب 
خودروهای شخصی و دسترسی آسان به امکانات آموزشی پیشنهاد 
اجتماعی_  وضعیت  معنادار  )تأثیر  دوم  فرضیه  بررسی  می گردد. 
و  قطارچیان  محله  دو  هر  کنان  سا زندگی  کیفیت  در  اقتصادی 

شهرک قدس (نیز به رد این فرضیه در هر دو محله انجامید. 
که در سال های  گفت علی رغم توجهات ویژه ای  از منظر دیگر باید 
اخیر در قالب طرح های ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی و یا 
به  کشور  کل  و فرسوده شهری در  کارآمد  نا بافت های  ساماندهی 
طور عام و در شهر سنندج به طور خاص، در حال پیگیری بوده 
که اثرگذاری چندانی نداشته و به  است، شواهد تحقیق نشان داد 
از بافت و محیط مسکونی منتهی  کنین  ارتقای رضایت مندی سا
بیشترین  اینکه  به  نظر  ــی رود  م انتظار  شک  بــدون  اســت.  نشده 
در  مــی خــورد،  چشم  بــه  بحث  مــورد  مناطق  در  نارضایتی  مــیــزان 
نظری  تجدید  برنامه ریزی ها  و  شهری  سیاست گذاری های  نحوه 
کاهش چالش های شهری و برابری در  تا به  گیرد  بنیادی صورت 

کنین در مناطق مختلف شهر منجر شود. رضایت مندی سا
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