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چکید ه
تحلیل و بررسی کیفیت زند گی د ر محیط زند گی نواحی روستا- شهری 
باشد .  می  روستايی  و  شهری  مطالعات  اد بیات  د ر  مهم  مسائل  از  يکی 
کیفیت زند گی د ر د و بعد  عینی و ذهنی مورد  توجه می باشد  ابعاد  عینی به 
معنی مشهود ات و ابعاد ی از زند گی ساکنین که عینیت د اشته و د اد ه های 
مورد  نیاز برای تحلیل اين جنبه از کیفیت زند گی قالبا برگرفته از د اد ه های 
ثانويه می باشد . د ر حالی که ابعاد  ذهنی کیفیت زند گی به معنی سنجش 
د رک و احساس افراد  ساکن از محیط زند گی و جنبه مرتبط با اين محیط 
می باشد  د ر اين راستا هد ف اصلی اين تحقیق تحلیل و بررسی کیفیت 
زند گی شهر سگزآباد  است تا به اين سوال که شهر شد ن اين نقطه تا چه 
حد  منجر به بهبود  کیفیت زند گی شهروند ان شد ه است. روش اين مقاله از 
انواع روش های توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی می باشد  که برای 
تحلیل و تشريح موضوع مورد  بررسی از روش های آماری د ر نرم افزار 
SPSS استفاد ه شد ه است. اين تحقیق از نظر هد ف کاربرد ی و توسعه 
ای است. د ر عین حال از د و شیوه مطالعات اسناد ی و مطالعات مید انی 
د ر قالب توزيع پرسشنامه، د اد ه های مورد  نیاز اين تحقیق گرد آوری شد ه 
به  روستا  اين  تبد يل  سگزآباد   شهر  ساکن  شهروند ان  مجموع  د ر  است. 
استاند ارد های  ارتقاء  اقد امی مثبت د ر جهت  را  نقطه شهری  عنوان يک 
خود  می د انند . به طور کلی نتايج حاکی از آن است که د ر محد ود ه مورد  
مطالعه نزد يک به 50 د رصد  از ساکنین نسبت به بهبود  کیفیت زند گی خود  

بعد  از شهر شد ن محل سکونتشان نظر مثبتی د ارند . 
واژگان کلید ی: کیفیت زند گی، ابعاد  و گويه، سگزآباد .

farajiamin55@yahoo.com  :نويسند ه مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09378234721، رايانامه*

Analysis of quality of life in a rural - 
urban environment (case study: the 
Segzabad city)

Analysis and evaluation of quality of 
life in rural-urban living environment is 
one of the major problems in urban and 
rural studies literature. In this context the 
aim of this study is analyze of quality of 
life in the Segzabad city to answer this 
question that to what extent improved 
quality of life this point lead to has been 
citizens. Methods This article is descrip-
tive- analytical methods that to analysis 
and review of the studied subject was 
used statistical methods by SPSS soft-
ware. Needed data has been collected in 
this research with use of both methods in 
the form of documents and field studies. 
Finally the results suggest that nearly 50 
percent of the residents are getting posi-
tive comments to improve their quality of 
life after transform the Segzabad country 
to city place.
Key words: quality of life, dimensions 
and indices, Segzabad.
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مقد مه
ابعاد   امروزه شهرها به سرعت د ر حال د گرگونی د ر 
و  اجتماعی  اقتصاد ی،  ابعاد   ساير  و  کالبد ی  مختلف 
فرهنگی می باشند . همچنان که شهرهای موجود  روز 
د ر  روزانه  هستند ،  گسترش  و  رشد   حال  د ر  روز  به 
يابند   می  ظهور  جد يد ی  شهرهای  د نیا  نقاط  اقصی 
که د ر هر مکان و د ر هر فضای جغرافیايی معیار و 
مبنای خاصی د ر تعیین شهر بود ن آن ها مد نظر قرار 
انواع  از  د يگر  از هر شکل  بیش  آنچه  اما  گیرد .  می 
اشکال شهر شد ن مورد  توجه و بحث برانگیز است، 
برای  آن  د ر  که  است  سیاسی  تصمیمات  با  مرتبط 
شهرنشینی  استاند ارد   مختلف  ابعاد   نقاط  شد ن  شهر 
تصمیم  صرفا  و  نشد ه  گرفته  نظر  د ر  شهرگرايی  و 
سیاسی زمینه پید ايش شهری را فراهم می سازد . د ر 
ايران مبنای تعیین يک فضای جغرافیايی تحت عنوان 
شهر معیاری است که وزارت کشور آن را برابر با 10 
هزار نفر د ر نظر گرفته است. اما امروزه شاهد  پید ايش 
شهرهايی هستیم که د ر آنها معیارها و مبانی وزارت 
کشور چند ان موثر واقع نشد ه است و تنها تالش های 
د ست اند رکاران سیاسی بود ه که زمینه شهر شد ن و 
نمود ه  فراهم  نقاط  يک  د ر  را  شهرد اری  شد ن  د اير 
بلکه  نواحی  اين  سیاسی  نمايند گان  تنها  نه  است. 
مرد م ساکن د ر نواحی روستايی نیز تمايل و گرايش 
کمی  با  د ارند .  خود   روستای  شد ن  شهر  به  بسیاری 
تامل د ر اين فرايند  اين سوال مطرح می گرد د  که چه 
نیرويی منجر به کشش افراد  ساکن د ر نقاط روستايی 
آنها به شکل شهر  تبد يل شد ن محد ود ه زند گی  د ر 

می باشد .
توسعه  شکاف  مباحث  و  عد الت  با  مرتبط  اد بیات 
منطقه ای د ر ايران همواره از نابرابری توزيع امکانات 
و خد مات مختلف د ر بین مراکز حکومتی و پیرامون 
از يک سو و نواحی شهری و روستايی از سوی د يگر 
که  است  شد ه  پرد اخته  مساله  اين  به  و  کرد ه  بحث 
د ر  همواره  شهری،  نواحی  زاد گاه  عنوان  به  روستا 
محرومیت امکانات به سر برد ه و می برد  )نگاه کنید  
به: علینقی، 1378؛ عند لیب، 1379؛ معطوف، 1381؛ 

آنچه  د ر عین حال  موسوی، 1382؛ شايان، 1383(. 
د ر شرايط گذشته و امروز جوامع شهری و روستايی 
قابل بررسی و د رک است بد ين قرار بود ه که همواره 
اين  لذا  و  بود ه  توجهات  مرکز  د ر  شهری  نواحی 
ساکنین  که  ساخته  فراهم  را  زمینه  تاريخی  پیشینه 
يا  آمد ه،  د ست  به  فرصت  اولین  د ر  روستايی  نواحی 
و  امکانات  از  گیری  بهره  با هد ف  به شهر  را  روستا 
استاند ارد های شهری ترک گويند  و يا د ر تالش برای 
تبد يل روستای خود  به يک نقطه شهری بر آيند . د ر 
د اد ن  و  روستا  به  ايرانی  جامعه  فرهنگی  نگاه  عین 
لقب »د هاتی« به ساکنین روستا خود  به نحوی ابعاد  
و انگیزه شهر شد ن نقاط روستايی را توجیه می کند . 
فرهنگ  تاريخی  پشینه  د ر  را  موضوع  اين  توان  می 

ايران جستجو کرد  چنانکه مولوی می گويد :
 د ه مرو د ه مرد  را احمق کند 
مرد  حق را کافر مطلق کند 

تبد يل  تنها  ناصواب  فرهنگ  اين  از  رهايی  واقع  د ر 
تعد اد   رشد   است.  به شهرنشین  روستانشین  از  شد ن 
شهر   614 از   1385 تا   1375 د هه  د ر  شهری  نقاط 
به 1018 شهر نشاند هند ه افزايش 404 نقطه شهری 
جد يد  د ر طی يک د هه بود ه که هر ساله حد ود  40 
شهر و هر 9 روز يک شهر به وجود  آمد ه است. اين 
امر نه يک روند  طبیعی بلکه حاصل يک فرايند  غیر 
ايجاد  شد ه  د ولت  اراد ه حاکمیتی  با  بود ه که  طبیعی 
است )رهنمايی، 1388، ص 155(. اين تمايل به شهر 
شد ن، اين سوال را ايجاد  می کند  که آيا شهر شد ن 
اين نقاط د ر بهبود  کیفیت زند گی ساکنین تاثیر د ارد ؟ 
اين مقاله به د نبال پاسخگويی به اين سوال می باشد .

طرح مساله تحقیق
آنچه که د ر اين مقاله مورد  توجه و بحث قرار گرفته 
به  که  است  زند گی  کیفیت  موضوع  با  مرتبط  است 
تازگی د ر اد بیات د انشگاهی کشور مورد  بحث و تباد ل 
قالب  د ر  که  است  نتوانسته  حال  به  تا  و  است.  نظر 
برسد   گذاری  سیاست  سطح  به  کشور  های  برنامه 
زند گی  کیفیت  موضوع   .)1387 امید ی،  و  )غفاری 
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مختلف  مقیاس  د ر  و  مختلف  اشکال  و  ابعاد   د ر  که 
مورد   را  مسائلی  باشد   می  مطالعه  مورد   جغرافیايی 
و  زند گی  مطلوبیت  آن  د ر  که  د هد   می  قرار  توجه 
بحث  گونه  د ر محور هر  زند گی  از  احساس رضايت 
به کیفیت زند گی  است. د ر راستای مطالعات مربوط 
مطلويیت  رضايتمند ی،  عناوين،  با  د يگری  مطالعات 
مفاهیم  و  مکان  کیفیت  و  محیطی  کیفیت  زند گی، 
د يگری نیز وجود  د ارد  که د ارای همپوشانی با موضوع 
کیفیت زند گی می باشد . کیفیت زند گی مفهومی چند  
وجهی بود ه و ابعاد  متنوعی از زند گی انسان را د ر بر 
می گیرد  لذا تعريف جامع و يکد ستی از آن ارائه نشد ه 
است. گروهی از محققین کیفیت زند گی را به معنی 
تعريف  غیره  و  رضايتمند ی  بهزيستی،  عمومی،  رفاه 
کرد ه اند . به واسطه پیچید گی مفهومی کیفیت زند گی 
برای  نیز  جامعی  و  مشخص  چارچوب  حال  به  تا 
مطالعه اين موضوع د ر يک قاب کل گرايانه از سوی 
متخصصین علوم مختلف )علوم اجتماعی، جغرافیای 
شهری، شهرسازی، علوم پزشکی و غیره( ارائه نشد ه 

 .(Kamp et al, 2003:5) است
کیفیت زند گی د ر د و بعد  عینی1  و ذهنی2  قابل 
که   (Lee,2008:1206) باشد   می  بند ی  د سته 
زند گی  از  ابعاد ی  و  مشهود ات  معنی  به  عینی  ابعاد  
ساکنین که عینیت د اشته و د اد ه های مورد  نیاز برای 
تحلیل اين جنبه از کیفیت زند گی د ر بسیاری موارد  
که  حالی  د ر  باشد .  می  ثانويه  های  د اد ه  از  برگرفته 
ابعاد  ذهنی کیفیت زند گی به معنی سنجش د رک و 
احساس افراد  ساکن از محیط زند گی و جنبه مرتبط 
همکاران،  و  مالئی  )فرجی  باشد   می  محیط  اين  با 
ابزاری  توان  را می  زند گی  کیفیت  مطالعات   .)1389
ريزی  برنامه  های  استراتژی  چارچوب  تد وين  برای 
آن مسائل  بواسطه  و   (Lee, 2008:1207) د انست 
و مشکالت شهر و يا هر محد ود ه سکونتی د يگر را 
بازشناسی کرد  و د ر قالب علل نارضايتی ها و اولويت 
 Santos) کرد   شناسايی  را  بهتر  زند گی  برای  مرد م 

.(and Martins, 2007:413

با  را  زند گی  کیفیت  مختلف  علوم  متخصصین 
ابعاد  مختلف  د ر  و  و روش های مختلف  ها  د يد گاه 
از موضوعات مورد   اند . يکی  مورد  بررسی قرار د اد ه 
اثرات  بررسی  زند گی  کیفیت  با  ارتباط  د ر  تحقیق 
محیطی  اقتصاد ی،  اجتماعی،  مختلف  پارامترهای 
مالک(  )متغیر  متغیر  روی  بر  فرهنگی  سیاسی-  و 
کیفیت زند گی می باشد ؛ چنانکه می توان به مطالعات 
عنوان  تحت   ،)1387( نقوی  و  گروسی  د کتر سعید ه 
کرمان،  شهر  د ر  زند گی  کیفیت  و  اجتماعی  سرمايه 
سرمايه  متغیر  د و  بین  رابطه  آن  د ر  که  کرد   اشاره 
گرفته  قرار  بررسی  مورد   زند گی  کیفیت  و  اجتماعی 
است. د ر عین حال می توان به مطالعه د اس3 د ر سال 
2008 اشاره نمود  که د ر آن به بررسی اثرات محیط 
کیفیت  روی  بر  آن  با  مرتبط  ويژگی های  و  زند گی 
زند گی پرد اخته شد ه است. با توجه به اينکه کیفیت 
زند گی مفهومی چند  وجهی و گسترد ه می باشد  لذا 
قابلیت مطالعه آن د ر ابعاد  مختلف فراهم می باشد . د ر 
اين ارتباط يکی از مسائل مورد  توجه، تحلیل اثراتی 
است که شهر شد ن يک مکان روستايی می تواند  بر 
کیفیت زند گی ساکنین خود  د اشته باشد . د ر اين مقاله 
هد ف اصلی، سنجش و بررسی کیفیت زند گی د ر يک 
محیط روستا- شهری است. با توجه به هد ف اصلی 

اين مقاله سواالتی نیز به قرار زير مطرح می باشد ؛ 
زند گی  کیفیت  و  روستايی  نقطه  يک  شد ن  شهر   -

ساکنین آن تا چه حد  د ارای رابطه است؟
- آيا شهر شد ن يک نقطه روستايی منجر به ارتقاء 

سطوح کیفیت زند گی ساکنین آن می گرد د ؟ 
نواحی  زند گی  کیفیت  بهبود   د ر  اساسی  عوامل   -

روستايی پس از شهر شد ن چیست؟
- کد امیک از عوامل و شاخص های کیفیت زند گی 
وزن بیشتری را د ر بهبود  کیفیت زند گی پس از تبد يل 

روستا به شهر، از د يد گاه ساکنین د ارا می باشد ؟
به  پاسخگويی  و  تحقیق  هد ف  به  د ستیابی  برای 
تحقیق  روش  از  مقاله،  اين  د ر  شد ه  مطرح  سواالت 
اين  است.  شد ه  استفاد ه  همبستگی  نوع  از  توصیفی 
1. Objective
2. Subjective

3. Das
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از نظر هد ف کاربرد ی و توسعه ای می باشد .  مقاله 
از مطالعه مید انی جهت گرد آوری د اد ه ها و اطالعات 
و  هد ف  به  توجه  با  است.  شد ه  استفاد ه  نیاز،  مورد  
اين مقاله را می توان  سواالت مطرح شد ه فرضیات 

اين چنین د سته بند ی نمود :
- به نظر می رسد  میان تغییر ساختار تصمیم گیری و 
مد يريتی يک سکونتگاه )از مد يريت روستا به مد يريت 

شهر( و کیفیت زند گی ساکنین رابطه وجود  د ارد .
-  به نظر می رسد  که شاخص ها و عوامل محیطی 
ساکنین  نگاه  د ر  محیط  فیزيکی  ساختار  با  مرتبط  و 
د ارای وزن و ارزش بیشتری د ر بهبود  کیفیت زند گی 

می باشد .
برای ورود  به بحث اصلی مقاله ابتد ا سعی بر آن شد ه 
است تا کلیات مرتبط با کیفیت زند گی و مسائل مربوط 
به آن بررسی شد ه و ضمن تشريح روش شناسی و 
يافته های تحقیق، نتايج تحقیق د ر پايان ارائه شد ه 

است.

مبانی نظری
تعاریف

کیفیت  مفهوم  پیچید گی  زند گی:  1-کیفیت 
امیال،  انتظارات،  نیازها،  پیچید گی  با  مرتبط  زند گی، 
نگرش ها، باورها و به طور کلی مرتبط با پیچید گی 
کیفیت  از  کلی  تعريف  ارائه  هرچند   است.  بشر  نوع 
زند گی امری د شوار است اما می توان آن را تصور هر 
فرد  از زند گی خوب و تبلور اين تصور د ر محیط واقعی 
تعريف کرد  )شماعی و همکاران، 1390(. با توجه به 
زند گی،  از  انسان، د ر هر مرحله  طبیعت کمال طلب 
د ر تالش برای د ستیابی به کیفیت باالتری از زند گی 
بر  عالوه  زند گی  کیفیت  مفهوم  بنابراين  پس  است 

عد م جهانشمولی، امری نسبی نیز است. 
د ر رابطه با کیفیت زند گي تعاريف متعد د ي ارائه شد ه 
را   زند گي  کاتر (Cutter, 1985)کیفیت  مثاًل  است، 
و محیط  زند گي  از  يا رضايتمند ي  فرد ي  »شاد ماني 
به همراه نیازها و امیال و همچنین د يگر فاکتورهاي 
تعیین  را  نامحسوس که خرسند ي کلي  و  محسوس 

مي کند «،  تعريف مي کند . همچنین کیفیت زند گي 
»د ارابود ن منابع ضروري براي تامین نیازها، خواسته 
ها و امیال،  شرکت د ر فعالیت ها،  توانمند ي،  توسعه 
فرد ي، خود باوري و مقايسه رضايتمند ي بین خود  و 
 .( Bowling, 1997) است  شد ه  د يگران«،  تعريف 
کین يفیت زند گي را سنجش میزان توانايي شهروند ان 
مسکن،  بهد اشتي،  مراقبت-های  به  د ستیابي  براي 
کافي  آموزش  و  عمومي  امنیت  کود کان،  از   مراقبت 

و مناسب،  تعريف مي کند .
به  بهد اشت  جهاني  سازمان  از طرف  زند گي  کیفیت 
صورت زير تعريف شد ه است. اد ارک فرد ي از شرايط 
زند گي شان د ر ارتباط با فرهنگ و سیستم ارزشي که 
انتظارات،  با اهد اف،  ارتباط  د رآن زند گي کرد ه و د ر 
 van Kamp et) است  آنها  توجهات  و  استاند ارد ها 
بهد اشت  جهاني  سازمان  هاي  شاخص   .(al, 2003
سالمت  با  ارتباط  د ر  مفاهیم  از  گسترد ه  د سته  يک 
وابستگي،  روانشناسي، سطوح عد م  جسمي، وضعیت 
روابط اجتماعي، عقايد  فرد ي و ارتباط اين مسائل با 
  (WHO. خصوصیات محیط آرام را د ر بر مي گیرد

.)1999: 3
چنین  توان  می  زند گی،  کیفیت  تعاريف  به  توجه  با 
جمع بند ی نمود  که د ر تمامی تعاريف کیفیت زند گی 
عنوان محور  به  انسان  احساس رضايت  و  خرسند ی 
جغرافیای  مطالعات  د ر  باشد .  می  ها  بررسی  اصلی 
شهری از کیفیت زند گی )با توجه به د يد گاه سیستمی 
جغرافیا و با توجه به اينکه جغرافیا علم بررسی روابط 
از تیلور- متقابل بین انسان و محیط اوست )تعريف 
مراجعه شود  به شکويی، 1383(. بررسی ها و مطالعات 
محیط و انسان و اثرات و روابط بین اين د و د ر محور 
مباحث جغرافیای اجتماعی می باشد . لذا د ر اين مقاله 
را  زند گی  کیفیت  جغرافیايی،  د يد گاه  به  توجه  با  نیز 
بررسی و مطالعه محیط و انسان و روابط بین اين د و 
د ر رابطه استاند ارد های زند گی می توان تعريف نمود .

2-روستا- شهر: روستاشهر عبارت است از مکانی 
از  زند گی  شیوه  کمیت  و  کیفیت  د ر  د گرگونی  که 
روستانشینی به سوی شهرنشینی را مد  نظر د ارد  و د ر 
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عین حال به برخی از سنن روستايی نیز وفاد ار است 
عبارتی  به   .(Stohr and Taylor,1981: 543) 
از  د يگر روستا-شهر فضايی است که د ر آن حرکت 
کالبد  و فرهنگ روستايی د ر حالتی آمیخته با کالبد  و 
فرهنگ شهری قرار د اشته و می توان از آن به عنوان 
آمیختگی خصوصیات روستايی و شهری چه د ر کالبد  

و چه د ر فرهنگ ياد  کرد .

شاخص های کیفیت زند گی
هاي  شاخص  ارائه  د ر  پیشگامانه  اقد امات  نخستین 
جکسون  شهرد اري  مسئولین  توسط  زند گي  کیفیت 
 Bell and)  ويل4 و فلوريد ا5 د رسال 1986 انجام شد
Morse, 1999). محققان د ر قالب د و د سته شاخص 

ها به مطالعه کیفیت زند گی شهری می پرد ازند :
1. گروه هايی که به بررسی شاخص های عینی مثاًل 
مسکن، خصوصیات اقتصاد ی و اجتماعی و غیره می 

پرد ازند .
2. گروه هايی که شاخصهای ذهنی مثل رضايتمند ی، 
اشتیاق، انگیزه و اد راکات افراد  نسبت به محیط خود  
از شاخص ها  اين د و د سته  اما  را مطالعه می کنند . 
د ر مطالعات کیفیت زند گی شهری مکمل يکد يگرند  
 Angur et al,)  و می بايست توامان استفاد ه شوند
چند   محیط شهری  د ريک  ما  که  چرا   .(2007 :47
بعد ی زند گی می کنیم و لذا ضروری  است که کیفیت 
زند گی به طرق چند  بعد ی اند ازه گیری و ارزيابی شود  

 .(Henderson et al , 2000:38 )
د ر د هه گذشته تاکید   قابل توجهی به تفکیک میان 
شاخص های عینی با شاخص های ذهنی شد ه است. 
نمونه چنین مطالعه-ای را می توان د ر مد ل سنجش 
 Marans &)کوپر و  مارانز  مسکونی  رضايتمند ی 
برای  حال  هر  د ر  کرد .  مشاهد ه   (Couper 2000
مطالعه و بررسی د ر رابطه با کیفیت زند گی، شاخص 
اند ازه شاخص های ذهنی د ر  به  های عینی د رست 
اهمیت  محیط  های  شاخص  و  فرد   روابط  مطالعه 
هد ف  پژوهش،  های  شاخص  نوع  تعیین  د ر  د ارد . 

باز  را  اصلی  نقش  و  د اشته  اساسی  اهمیت  پژوهش 
می کند . شاخص های ذهنی اين امکان را به ما می 
د هد  که بد انیم که بر اساس نظر مرد م چه چیزی از 
اهمیت بااليی برخورد ار است. د ر عین حال شاخص 
های عینی ابعاد ی را ارائه می د هند  که به طور قابل 
زمینه  برنظرات مرد م موثر است و همچنین  توجهی 
می  فراهم  را  ذهنی  های  برای شاخص  ارزشگذاری 
انتخاب  د ر  نظر  مورد   اولیه  اصول  ترين  مهم  آورد . 

شاخص ها عبارتند  از:
 جامعیت )تحلیل تمام جوانب اجتماعی، اقتصاد ی و 
غیره(. عینیت )واقعی بود ه و توانايی ارائه نتايج علمی 
عناصر  ذکر  از  )اجتناب  استقالل  باشد (.  د اشته  را 
کارگیری  به  )قابلیت  سنجش  قابلیت  همپوش(. 
د ر تکنیک های مطالعاتی(. د سترسی )سهولت د ر 

. (Li et al:2009)گرد آوری د اد ه ها(. پویایی
د ر جد ول شماره 1، به مجموعه ای از شاخص های 
توسط  که  زند گی  کیفیت  سنجش  د ر  نظر  مورد  
محققین مختلف مطرح گرد يد ه، اشاره شد ه است. اين 
جد ول نشان می د هد  که محققین رشته های مختلف 
علمی هر يک بر مبنای تخصص، زمینه کاری و د ر 
چارچوب  د ر  را  زند گی  کیفیت  خود   عاليق  نهايت 

شاخص های خاصی مورد  مطالعه قرار می د هند .

ابعاد  کیفیت زند گی
از  مختلفی  ابعاد   زند گی  کیفیت  مطالعات  د ر 
خصوصیات انسان و محیط زند گی او مورد  توجه می 
باشد  که بر مبنای اين ابعاد  تعريف شد ه شاخص هايی 
می  کلی  نگاه  يک  د ر  گرد د .  می  تد وين  و  طراحی 
توان ابعاد  اصلی د ر مطالعه و سنجش کیفیت زند گی 
را د ر چارچوب مفاهیم کالبد ی- محیطی، اقتصاد ی، 
اجتماعی و سیاسی- فرهنگی مورد  توجه قرار د اد  که 
توان هر  زمینه و موضوع مورد  مطالعه می  به  بسته 
يا  را د ر قالب شاخص های عینی  ابعاد   يا تمام  يک 
ذهنی و يا مجموعه ای از شاخص های عینی و ذهنی 

مورد  مطالعه قرار د اد .

4. Jackson Ville
5. Florida
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  (shafer et al,همکاران و  شافر  که  مد لی  د ر 
 (2000ارائه می د هند . تصويری از نحوه ارتباط بین 
زند گی  وکیفیت  پايد اری  زند گی،  قابلیت  مفهوم  سه 
را نمايش می د هند . د ر اين مد ل قابلیت زند گی به 
عنوان نتیجه ارتباط بین ابعاد  فیزيکی واجتماعی مورد  
توجه قرار گرفته و پايد اری نیز نتیجه ارتباط بین ابعاد  
است.  گرد يد ه  مطرح  )طبیعی(  فیزيکی  و  اقتصاد ی 
ارتباط بین اين سه بعد  د ر نهايت پايد اری يا کیفیت 
زند گی تعريف می گرد د . يکی از نواقص مد ل شافر 
و  فرهنگی  ابعاد   گرفتن  ناد يد ه  واقع  د ر  همکاران  و 
سیاسی و قد رت اثرگذاری اين ابعاد  د ر کیفیت زند گی 

مرد م می باشد .
چهار  زند گی،  کیفیت  مفهوم  پیچید گی  به  توجه  با 
مفهوم رکن اساسی د ر کیفیت زند گی شهری را د ر بر 
می گیرد . اين چهار بعد  عبارتند از: پايد اری اقتصاد ی، 
پايد اری  و  محیطی  پايد اری  اجتماعی،  پايد اری 
فرهنگی- سیاسی که د ر شکل شماره 1 اين ابعاد  به 
همراه معیارها نمايش د اد ه شد ه است که می تواند  د ر 
ارائه گرد يد ه و فرموله بند ی  قالب شاخص های آن 

گرد د .

تئوری های کیفیت زند گی

7
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مسکن )بد مسکنی(، اقتصاد  و کار )بیکاری(، کمبود  مد رسه، جرم و جنايت، کمبود  تسهیالت گذران 
اوقات فراغت، کمبود  مکان بازی بچه ها،  اجتماعی )روابط غیر د وستانه(، روابط سیاسی نامناسب 
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حمل و نقل )توزيع خد مات اتوبوس، تسهیالت د وچرخه سواری د ر شهر، ترافیک، عبور و مرور عابران(، 
اند ازه و فشرد گی )اند ازه جمعیت، مسافت پیاد ه روی(، اجتماع )حس اجتماعی، ائتالف و همبستگی(، 
يا امکانات )موجود  بود ن  هويت )مشخصه شهر، ساختمان ها، سنت ها موجود  د ر شهر(، تسهیالت 
)توسعه  توسعه  و  ريزی  برنامه  کود کان(،  و  مسن  افراد   برای  تسهیالت  تسهیالت،  به  د سترسی  و 
ساختمانی(، محیط )موجود  بود ن و د سترسی به نواحی سبز، مواد  زائد ، بازيافت(، اقتصاد  )هزينه زند گی، 

فرصت های اشتغال(، مالحظات اجتماعی.

Lee
)2008(

واحد   محیط  ارزيابی  اجتماعی،  وضعیت  همسايگی،  واحد   از  رضايتمند ی  محلی،  يا  شهری  خد مات 
همسايگی، وابستگی های محلی

Wang et al 
)2010(

سالمت جسمی، سالمت روانشناختی، روابط اجتماعی، محیط

جد ول 1. شاخص های مورد  مطالعه د ر کیفیت زند گی، ماخذ: فرجی مالئی، 1389ب

 شکل 1. فاکتورهای موثر د ر کیفیت  زند گی اجتماع )از د ید  اکولوژی
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محیط شهری د ر روند  توسعه و تکامل خود  روند هايی 
ظهور  زمینه  خود   اين  که  گذارد   می  نمايش  به  را 
مطالعات  عرصه  د ر  نوينی  های  نظريه  و  ها  تئوری 
سکونتگاه های شهری می گرد د . د ر عرصه مطالعات 
گرد يد ه  مطرح  متعد د ی  تئوريهای  زند گی  کیفیت 
سیاست  رویکرد   به  توان  می  جمله  از  که  است 
شناختی-اد ارکی7  روان  د ید گاه   ، گذاران6 
تحقیق  رویکرد   و  تجربی8  نیمه  رویکرد   و 

تجربی ساکنان9 اشاره کرد  )ولد بیگی، 1388(. 
سیاست  د يد گاه  گذاران:  سیاست  د ید گاه   -1
بر  شهری  محیط  کیفیت  تعريف  و  د رک  بر  گذاران 
پايه د و رويکرد  متفاوت کارشناس محور10 و مخاطب 

محور11 قرار د ارد . 
رويکرد   اين  محور:  مخاطب  1-1-د ید گاه 
مخاطبین  محیطی  اد راک  متفاوت  سطوح  پايه  بر 
بر  که  عواملی  خصوص  د ر  مخاطبین  از  د ارد .  قرار 
و  شود   می  سوال  گذارد   می  اثر  شان  متقابل  روابط 
 :14) گرد د   می  استخراج  محیط  کیفیت  متغییرهای 

 . ( Van poll,1997
اين  د ر  محور:  کارشناس  د ید گاه   -2-1
د يد گاه نظرات کارشناسان مبنای تمامی بررسی ها و 
تصمیمات مربوطه قرار می گیرد  اين د يد گاه از ابعاد  

مختلفی مورد  نقد  قرار می گیرد . 
د ر  اد راکی:  شناختی-  روان  د ید گاه   -2
محیط  کیفیت  از  شخص  ارزيابی  نحوه  د يد گاه  اين 
ارتباط بین شخص و محیط  بر اساس  سکونتی اش 
توصیف می شود . بد ين ترتیب که ارتباط بین شخص 
و محیط توسط ويژگی های شخصی )همچون سن، 
مختلف  های  روش  اقتصاد ی،  اجتماعی-  وضعیت 
و  غیره(  و  روان شخصیتی  سازگاری، خصیصه های 
خصیصه-های محیط همچون ارزش های موجود  د ر 
تاثیر قرار گرفته  ارزشی آن، تحت  يا ظرفیت  محیط 
و همچنین د ر کنار د و عامل فوق، ويژگی های منتج 
نوعی  به  که  محیط  و  بین شخص  متقابل  اثرات  از 

برانگیزند ه تعامل بین فرد  و محیط پیرامونش است، 
منجر به ارزش پذيری شخص از محیط پیرامونی اش 

.(Ibid: 15)  می شود
با  مغايرت  د ر  تجربي:  نیمه  رویکرد هاي   -3
رويکرد  مبتني بر قضاوت کارشناسان، رويکرد  د يگري 
که به د نبال فهم مفاهیم و مولفه هاي کیفیت محیط 
و رضايت مند ي بد ون ارجاع به سیستم هاي از قبل 
رويکرد   اين  گیرد .  مي  قرار  باشد ،  مي  شد ه  متصور 
بر اد راکات ساکنان از کیفیت سکونتي و فرآيند هاي 
تجربي د ر جهت جمع آوري آيتم ها يا د سته بند ي 
آن ها به سمت ابعاد  کلي تر و معیارها، متمرکز مي 
شود  اما هر د و کار را با هم انجام نمي د هد . بنابراين 
مي توان آن ها را به عنوان مد لي نیمه تجربي د انست 

 .(Ibid: 15)
4- روش تحقیق تجربي ساکنین: اين روش 
را به نوعي مي توان تکامل يافته روش تحقیق نیمه 
تجربي د انست که تا حد ود  زياد ي معايب آن برطرف 
شد ه است. اين د يد گاه به مطالعاتي محد ود  مي شود  

که:
- ر روي اد راک کیفیت محیط سکونتي تمرکز د ارند . 
- د ر مطالعاتي که رضايت مند ي سکونتي به عنوان 

يک معیار ارزيابي غالب د ر نظر گرفته مي شود . 
- د ر مطالعاتي که محقق بي واسطه د ر سايت مورد  

نظر محل سکونت ساکنان حضور مي يابد . 
تعد اد   روي  بر  سکونتي  نواحي  که  موارد ي  د ر   -
با  مرتبط  احتمالي  سکونتي  هاي  ويژگي  از  زياد ي 
کیفیت محیط، ارزيابي مي شود . د ر اين مطالعات از 
مخاطبان خواسته مي شود  که شرايط سکونتي فعلي 
شان را بر روي يک مجموعه از ويژگي هاي کیفیت 
توسط پرسش نامه و يا مصاحبه رود ررو ارزيابي کنند   

.(Ibid: 18)
بر مبنای مطالعه صورت گرفته از مجموعه رويکرد های 
مطرح شد ه می توان گفت که رويکرد  مورد  توجه د ر 
اين مقاله مبتنی بر رويکرد  تجربی ساکنین است. به 
6. Policy Maker’s Perspective
7. Cognitive-Psychological Perspective8.
8. Semi-Empirical Approaches

9. Empirical Research Perspective 
10. Expert-based
11. Exposure-based 
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عبارتی د يگر د ر اين مقاله از ساکنین شهر سگزآباد  د ر 
قالب پرسشنامه خواسته شد ه است تا نظرات خود  را 
د ر ارتباط با بهبود  استاند ارد های کیفیت زند گی و ابعاد  
آن، بعد  از شهر شد ن محل سکونتشان بیان کنند . د ر 
عین حال اين تحقیق از مبانی د يد گاه سیاست گذاران 

نیز به نحوی د ر تنظیم پرسشنامه بهره گرفته است.

مد ل سنجش کیفیت زند گی
يک  د ر  را  عباراتی  ساختن  محد ود   زمینه  ها  مد ل 
د يگر  عبارتی  به  آورند .  می  فراهم  چهارچوب خاص 
موجود   های  کنش  از  ای  شد ه  ساد ه  شکل  مد ل 
د ر   .)7 ص  )مهرگان،1387،  است  واقعی  جهان  د ر 
ارتباط با کیفیت زند گی و ابعاد  مختلف آن مد ل های 
متعد د ی از سوی اند يشمند ان ارائه شد ه است که از 
شد ه  د اد ه  بسط  متابولیسم  مد ل  به  توان  می  جمله 
  (New man ,نیومن از  انسانی12  های  سکونتگاه 
1999(، اشاره نمود  که د ر آن سالمت د ر محور می 
 Cheung) توسط چنگ د يگری که  مد ل  د ر  باشد . 
1997). پیشنهاد  شد ه است، د ر ارتباط با ابعاد  زند گی 
خوب است. رضايتمند ی، از جمله مد ل های معروف 
د ر ارتباط با کیفیت زند گی می باشد  که از آن جمله 
و   (Van Poll 1997) پول  وان  مد ل  به  توان  می 

  (Van poll & Vanکمپ وان  و  پول  وان  مد ل 
توان  می  حال  عین  د ر  کرد .  اشاره   kamp 2001)
  (see:به انواع مختلف د يگری از مد ل ها نیز اشاره
 Marans & Mohai,1991 & Marans, 2003

.(& Pacione, 2003 & Rapley,2003: 196
د ر اين مقاله از آنجايیکه محور اصلی بحث، بررسی 
روستای  شد ن  شهر  که  است  اثراتی  سنجش  و 
د ر  و  است  د اشته  ساکنین  کیفیت  روی  بر  سگزآباد  
آن به بررسی رضايتمند ی ساکنین پرد اخته می شود  
و با توجه به اينکه رويکرد  تئوريک تحقیق مبتنی بر 
رويکرد  تحقیق تجربی ساکنین است لذا مد ل کمپبل 
اين  مبنای  عنوان  به   ،(Campbell et al, 1976)
سنجش  مد ل  اين  مبنای  است.  گرفته  قرار  تحقیق 
رضايتمند ی است. مد ل رضايتمند ی مد لی است که 
د ر آن ابعاد  گوناگون رضايتمند ی شامل رضايتمند ی 
گرفته  قرار  توجه  مورد   خانه  و  جامعه  شهر،  مکانی 
است. د ر مد ل پیشنهاد ی کمپبل و همکاران)1976(، 
آنچنان که د ر شکل شماره 3 نشان د اد ه شد ه است، 
ارزيابی  نحوه   ، زمینه13  که  د ارد   تاکید   نکته  اين  بر 
از شرايط و مشخصات افراد  د ر کیفیت زند گی موثر 
است. د ر اين مد ل منظور از زمینه همان شرايط عینی 
بر  است.  شهروند ان  زند گی  محیط  موجود   وضع  يا 

12. Extended Metabolism Model of human Settlement
13. Context

10

 
 Campbell, et al, 1976 : ، ماخذابعاد انساني و محيطي كيفيت زندگي .3شكل 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

يق روش تحق
 هاي آماري دركه براي تحليل و تشريح موضوع مورد بررسي از روش بودهتحليلي  هاي توصيفي-روش اين مقاله روش

در عين حال از دو شيوه مطالعات اسنادي و مطالعات ميداني در قالب توزيع . استفاده شده است SPSSافزار نرم قالب
مي توان گفت اين مقاله از انواع مطالعات اكتشافي بوده كه . شده استهاي مورد نياز اين تحقيق گردآوري پرسشنامه، داده

در آن به كشف و بررسي ابعاد رضايتمندي زندگي پرداخته و در عين حال مي توان آن را نوعي مطالعه تبييني دانست كه در 
توان اين هدف نيز مي از نظر. آن رابطه علت و معلولي بين كيفيت زندگي و شهر شدن روستاي سگزآباد بررسي مي شود

۱۴Fايتحقيق را نوعي تحقيق توسعه

. مطرح نمود 15
در واقع شيوه  .در مطالعات اسنادي مهمترين منابع مورد استناد بررسي شده و در قالب مباني نظري ارائه گرديده است

پرسشنامه در  315عداد زندگي در شهر سگزآباد ت كيفيتبه منظور سنجش  .گردآوري داده ها در اين مقاله پيمايشي مي باشد
در پرسشنامه سعي بر آن شد تا سواالتي تدوين گردد كه  .توزيع گرديده است) محله باال و محله پايين(محله كالن 2قالب 

براي اين منظور از . در عين سادگي و قابليت فهم بتواند كيفيت زندگي و رضايتمندي ساكنين را مورد سنجش قرار دهد
مورد شامل مشخصات  10 دسوال بوده كه تعدا 30شامل  مجموع كل سواالت. اده گرديده استتايي استف 3طيف ليكرت 

. اي در نظر گرفته شودوع كاوش اصيل به منظور كسب دانش علمي و فني جديد كه براي آن كاربرد ويژههر ن 15
 

رفتارهاي 
مشابه و 
 سازگاري

رضايتمندي 
 زندگي

رضايتمندي در 
....زمينه 

رضايتمندي در 
....ينه زم

رضايتمندي در 
....زمينه 

خصوصيات 
ارزيابي شده

خصوصيات 
ارزيابي شده

خصوصيات 
ارزيابي شده

خصوصيات درك 
شده

خصوصيات درك 
شده

خصوصيات درك 
شده

خصوصيات عيني

خصوصيات عيني

خصوصيات عيني

خصوصيات فردي

استانداردهاي قياس

1976 ,Campbell, et al  :شکل 3. ابعاد  انسانی و محیطی کیفیت زند گی، ماخذ
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اساس ابعاد  رضايتمند ی، کمپل و همکاران نشان می 
د رک  و  ارزيابی  نوع  انعکاس  رضايتمند ی  که  د هند  
اين  د ر هر مقیاس جغرافیايی است که  مرد م ساکن 

مساله نیز تحت تاثیر شرايط عینی محیط است.

روش تحقیق
بود ه  تحلیلی  توصیفی-  مقاله روش های  اين  روش 
از  بررسی  مورد   موضوع  تشريح  و  تحلیل  برای  که 
روش های آماری د ر قالب نرم افزار SPSS استفاد ه 
شد ه است. د ر عین حال از د و شیوه مطالعات اسناد ی 
د اد ه  پرسشنامه،  توزيع  قالب  د ر  مید انی  مطالعات  و 
های مورد  نیاز اين تحقیق گرد آوری شد ه است. می 
توان گفت اين مقاله از انواع مطالعات اکتشافی بود ه 
که د ر آن به کشف و بررسی ابعاد  رضايتمند ی زند گی 
پرد اخته و د ر عین حال می توان آن را نوعی مطالعه 
بین  معلولی  و  رابطه علت  آن  د ر  د انست که  تبیینی 
کیفیت زند گی و شهر شد ن روستای سگزآباد  بررسی 
را  تحقیق  اين  توان  نیز می  نظر هد ف  از  می شود . 

نوعی تحقیق توسعه ای14مطرح نمود .
استناد   مورد   منابع  مهمترين  اسناد ی  مطالعات  د ر 
گرد يد ه  ارائه  نظری  مبانی  قالب  د ر  و  شد ه  بررسی 
است. د ر واقع شیوه گرد آوری د اد ه ها د ر اين مقاله 
پیمايشی می باشد . به منظور سنجش کیفیت زند گی 
 2 قالب  د ر  پرسشنامه   315 تعد اد   سگزآباد   شهر  د ر 
محله کالن)محله باال و محله پايین( توزيع گرد يد ه 
است. د ر پرسشنامه سعی بر آن شد  تا سواالتی تد وين 
گرد د  که د ر عین ساد گی و قابلیت فهم بتواند  کیفیت 
زند گی و رضايتمند ی ساکنین را مورد  سنجش قرار 
د هد . برای اين منظور از طیف لیکرت 3 تايی استفاد ه 
گرد يد ه است. مجموع کل سواالت شامل 30 سوال 
و  فرد ی  مشخصات  شامل  مورد    10 تعد اد   که  بود ه 
توصیفات هر فرد  از کیفیت زند گی خود  به صورت باز 
طراحی شد ه و 20 مورد  نیز به صورت سواالت بسته 

بود ه است.
د ر اين مقاله سعی بر آن شد ه تا گويه های بی تفاوت 

مستقیما  گويه  گرد ند   حذف  آور  ابهام  و  ربط  بی  و 
لذا  است.  گرد يد ه  پخش  مقد ماتی  تحقیقات  از  پس 
بعد  از تد وين پرسشنامه مقد ماتی با هد ف ارتقاء کمی 
 pretest فرايند   پرسشنامه  )اعتبار(  کیفی  و  )روايی( 
حد اقل با 30 نمونه گرفته انجام شد ه و بعد  از بررسی 

آن گويه های ابهام انگیز حذف گرد يد ه است.
اعتبار  از روش  ابتد ا  اعتبار د رونی  به منظور سنجش 
شد ه  استفاد ه  پرسشنامه  اعتبار  افزايش  برای  محتوا 
است. د ر اين راستا با استفاد ه از مقیاس های آزمون 
شد ه د ر پژوهش های کیفیت زند گی و نظر خواهی از 
اساتید  و کارشناسان متخصص د ر اين زمینه گام اولیه 
شد ه  تد وين  پرسشنامه  سپس  است.  شد ه  برد اشته 
است  تکمیل شد ه  نهايی  و  مقد ماتی  مرحله  د و  طی 
و با بررسی پاسخ های به د ست آمد ه 30 پرسشنامه 
پرسشنامه  الزم،  آماری  محاسبات  انجام  و  مقد ماتی 

نهايی تد وين گرد يد .
حجم نمونه مورد  مطالعه د ر اين پژوهش به صورت 
احتمالی و بر اساس فرمول کوکران )حافظ نیا، 1387، 
مورد ،   315  ،  95/5 اطمینان  سطح  با   ،)138 ص 
بر  پرسشنامه  توزيع   .)1 )رابطه  است  شد ه  محاسبه 
پايین،  و  باال  محله  قالب  د ر  شهر  تقسیمات  اساس 
تفکیک  به  محله  هر  د ر  که  است.  گرفته  صورت 
زيرمحالت پرسشنامه به طور میانگین توزيع گرد يد ه 

است.
رابطه 1 

11

مورد نيز به صورت سواالت بسته بوده  20فردي و توصيفات هر فرد از كيفيت زندگي خود به صورت باز طراحي شده و 
 .است

ذف گردند گويه مستقيما پس از تحقيقات در اين مقاله سعي بر آن شده تا گويه هاي بي تفاوت و بي ربط و ابهام آور ح
پرسشنامه ) اعتبار(و كيفي ) روايي(لذا بعد از تدوين پرسشنامه مقدماتي با هدف ارتقاء كمي . مقدماتي پخش گرديده است

 .نمونه گرفته انجام شده و بعد از بررسي آن گويه هاي ابهام انگيز حذف گرديده است 30حداقل با  pretestفرايند 
در اين راستا با . ر سنجش اعتبار دروني ابتدا از روش اعتبار محتوا براي افزايش اعتبار پرسشنامه استفاده شده استبه منظو

ساتيد و كارشناسان متخصص در اين استفاده از مقياس هاي آزمون شده در پژوهش هاي كيفيت زندگي و نظر خواهي از ا
تدوين شده طي دو مرحله مقدماتي و نهايي تكميل شده است و با سپس پرسشنامه . مينه گام اوليه برداشته شده استز

. پرسشنامه مقدماتي و انجام محاسبات آماري الزم، پرسشنامه نهايي تدوين گرديد 30بررسي پاسخ هاي به دست آمده 
، با )138 ، ص1387حافظ نيا، ( حجم نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش به صورت احتمالي و بر اساس فرمول كوكران

توزيع پرسشنامه بر اساس تقسيمات شهر در قالب محله باال ). 1 رابطه( مورد، محاسبه شده است 315،  5/95سطح اطمينان 
. كه در هر محله به تفكيك زيرمحالت پرسشنامه به طور ميانگين توزيع گرديده است. و پايين، صورت گرفته است

1رابطه 
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ها صعودي است براين اساس به كار رفته و در عين حال با توجه به اينكه جهت شاخص) ليكرت( گانه 3ف با توجه به طي
براي . باشدنشاندهنده كمترين حد مي 1نشاندهنده باالترين حد مطلوبيت و  3باشد كه در نوسان مي 3تا  1مقادير مدنظر از 

تحليل عاملي و نيز براي نشان دادن همبستگي بين شهر شدن از  عوامل اصلي تحقيق و شناساييبررسي و مطالعه موضوع 
. و كيفيت زندگي از همبستگي پيرسون استفاده شده است

 
تحقيق  ساختار

اينكه چارچوب مطالعاتي در تحقيقات كيفيت زندگي چيست يگي ديگر از ابهامات و مسائلي است كه بر پيچيدگي تحقيقات 
اينكه محيط زندگي در قالب يك سيستم و يا اكوسيستم است كه دو بخش محيط و اما توجه به . افزايدكيفيت زندگي مي

انسان با ويژگي هاي مرتبط با هر يك تشكيل دهنده كليت اين اكوسيستم است، تا حدي مي تواند در شناخت چارچوب 
ي تحقيق خود تعريف محققين مختلف در بررسي هاي كيفيت زندگي چارچوب خاصي را برا .مطالعه كيفيت زندگي موثر افتد

 ,Hardi(، هاردي)Camagni et al., 1998: 105(مي كنند كه از آن جمله مي توان به مطالعات كامانگي و همكارانش
اشاره كرد كه سه محيط فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي را به عنوان چارچوب ) Rinner, 2007: 912(و رينر) 2006:136

. اندكار تحقيقاتي خود تعريف كرده
چارچوب مورد نظر سعي در شناسايي و ايجاد ارتباط بين در اين مقاله توجه به بررسي ادبيات مرتبط با كيفيت زندگي،  با

وب مفهومي اثراتي را در اين چارچ). 4نيد به شكل شماره توجه ك( كيفيت زندگي و اثرات شهر شدن روستاي سگزآباد دارد
نين داشته باشد به عنوان نقطه شروع حركت و از پس شناخت عوامل كه مي تواند شهر شدن بر روي كيفيت زندگي ساك

.  اساسي كيفيت زندگي قرار دارد

د ر  و  رفته  کار  به  )لیکرت(  گانه  به طیف 3  توجه  با 
عین حال با توجه به اينکه جهت شاخص ها صعود ی 
است براين اساس مقاد ير مد نظر از 1 تا 3 د ر نوسان 
می باشد  که 3 نشاند هند ه باالترين حد  مطلوبیت و 
1 نشاند هند ه کمترين حد  می باشد . برای بررسی و 
از  تحقیق  اصلی  عوامل  شناسايی  و  موضوع  مطالعه 

14. هر نوع کاوش اصیل به منظور کسب د انش علمي و فني جد يد  که براي آن کاربرد  ويژه اي د ر نظر گرفته شود .
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تحلیل عاملی و نیز برای نشان د اد ن همبستگی بین 
پیرسون  همبستگی  از  زند گی  کیفیت  و  شد ن  شهر 

استفاد ه شد ه است.

ساختار تحقیق
اينکه چارچوب مطالعاتی د ر تحقیقات کیفیت زند گی 
چیست يگی د يگر از ابهامات و مسائلی است که بر 
اما  افزايد .  می  زند گی  کیفیت  تحقیقات  پیچید گی 
سیستم  يک  قالب  د ر  زند گی  محیط  اينکه  به  توجه 
و يا اکوسیستم است که د و بخش محیط و انسان با 
ويژگی های مرتبط با هر يک تشکیل د هند ه کلیت اين 
اکوسیستم است، تا حد ی می تواند  د ر شناخت چارچوب 
مطالعه کیفیت زند گی موثر افتد . محققین مختلف د ر 
بررسی های کیفیت زند گی چارچوب خاصی را برای 
تحقیق خود  تعريف می کنند  که از آن جمله می توان 
 Camagni et)همکارانش و  کامانگی  مطالعات  به 
 (Hardi, 2006:136)هارد ی  ،(al., 1998: 105
سه  که  کرد   رينر (Rinner, 2007: 912)اشاره  و 
عنوان  به  را  اقتصاد ی  و  اجتماعی  فیزيکی،  محیط 

چارچوب کار تحقیقاتی خود  تعريف کرد ه اند .
زند گی،  کیفیت  با  مرتبط  اد بیات  بررسی  به  توجه  با 
د ر اين مقاله چارچوب مورد  نظر سعی د ر شناسايی و 
ايجاد  ارتباط بین کیفیت زند گی و اثرات شهر شد ن 
روستای سگزآباد  د ارد  )توجه کنید  به شکل شماره 4(. 
د ر اين چارچوب مفهومی اثراتی را که می تواند  شهر 
شد ن بر روی کیفیت زند گی ساکنین د اشته باشد  به 
از پس شناخت عوامل  و  نقطه شروع حرکت  عنوان 

اساسی کیفیت زند گی قرار د ارد . 
عنوان  به  شد ن  شهر  مفهومی،  چارچوب  اين  د ر 
فرايند ی تعريف می شود  که د ر پی آن کلیه تغییراتی 
د ر يک محیط با ساختار روستايی به موازات آن مورد  
ابعاد   از طرف د يگر  تحلیل و بررسی قرار می گیرد . 
عینی وضعیت موجود  شهر و ابعاد  ذهنی نیز قضاوتی 
است که ساکنین ارائه می د هند  که از آن به عنوان 
ياد  شد ه است. بررسی و تحلیل  اد راکات شهروند ان 
می  ارائه  زير  مفهومی  چارچوب  قالب  د ر  فرضیات 

گرد د  )شکل شماره 4(.
محد ود ه مورد  مطالعه

سگزآباد  يکی از شهرهای تاريخی استان قزوين است. 
اين شهر د ر بخش مرکزی شهرستان بوئین زهرا قرار 
د ارد . جمعیت اين شهر طبق سرشماری سال 1385، 
برابر با 4958 نفر بود ه است )مرکز آمار ايران، 1385(. 
عرض  38د قیقه  و  35د رجه  مختصات  د ر  شهر  اين 
شمالی و 49 د رجه و 3 د قیقه طول شرقی واقع شد ه 

است )سازمان جغرافیايی ارتش(.

یافته ها
سنجش رضایتمند ی د ر شهر سگزآباد 

شهر  د ر  رضايتمند ی  مطالعه  و  بررسی  منظور  به 
شد ه،  ساخته  محیط   3 قالب  د ر  ها  بررسی  سگزآباد  
انجام گرفته است.  محیط زند گی و محیط اجتماعی 
تحلیل های به عمل آمد ه د ر بعد  محیط ساخته شد ه 
د ر قالب 5 گويه صورت گرفته است و از شهروند ان 
خواسته شد ه است تا نظرات خود  را د ر رابطه با بهبود  
يا عد م بهبود  د ر ابعاد  پاکیزگی و نظافت شهر، کمیت 
و کیفیت آب، فضای سبز و پارک، جمع آوری زباله 
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شود كه در پي آن كليه تغييراتي در يك محيط با ساختار در اين چارچوب مفهومي، شهر شدن به عنوان فرايندي تعريف مي
ديگر ابعاد عيني وضعيت موجود شهر و ابعاد ذهني نيز  از طرف. گيردروستايي به موازات آن مورد تحليل و بررسي قرار مي

بررسي و تحليل فرضيات در  .دهند كه از آن به عنوان ادراكات شهروندان ياد شده استقضاوتي است كه ساكنين ارائه مي
 ).4 شكل شماره( قالب چارچوب مفهومي زير ارائه مي گردد

 
چارچوب مفهومي و عملياتي تحقيق  .4شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

محدوده مورد مطالعه 
جمعيت . زهرا قرار دارداين شهر در بخش مركزي شهرستان بوئين. سگزآباد يكي از شهرهاي تاريخي استان قزوين است

اين شهر در مختصات ). 1385 مركز آمار ايران،( استنفر بوده 4٫958، برابر با 1385اين شهر طبق سرشماري سال 
). سازمان جغرافيايي ارتش( دقيقه طول شرقي واقع شده است 3درجه و  49دقيقه عرض شمالي و 38درجه و 35

ها يافته
سنجش رضايتمندي در شهر سگزآباد 

حيط و م زندگيمحيط ساخته شده، محيط  3ب لاها در قدر شهر سگزآباد بررسيبه منظور بررسي و مطالعه رضايتمندي 
گويه صورت گرفته است و از  5در قالب  ساخته شده هاي به عمل آمده در بعد محيطتحليل. اجتماعي انجام گرفته است

شهروندان خواسته شده است تا نظرات خود را در رابطه با بهبود يا عدم بهبود در ابعاد پاكيزگي و نظافت شهر، كميت و 

عينيذهني

شناسايي عوامل اساسي در كيفيت زندگي

ذهني  ويژگيهاي

شهروندان  ادراكات

مقياس ليكرت

كيفيت زندگي ذهني

تحليل و ارزيابي

 يت زندگي ساكنينبررسي اثرات شهر شدن سگزآباد بر بهبود كيف

)رضايتمندي(ابعاد عيني محيط در قالب ذهني سنجش اثرات

شکل 4. چارچوب مفهومی و عملیاتی تحقیق
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توجه  با  نمايند .  نهايت وضعیت مسکن، مطرح  د ر  و 
شهروند ان  از  توجهی  قابل  بخش  تحقیق،  نتايج  به 
د ر رابطه با نظافت و پاکیزگی شهر و نیز جمع آوری 
زباله اظهار رضايت نمود ه و تبد يل روستای سگزآباد  
به شهر را د ر بهبود  موارد  مذکور مثبت ارزيابی نمود ه 
اند  )جد ول شماره 2(. با توجه به اعمال قوانین مربوط 
به کمیسیون ماد ه 100 که با استقرار شهرد اری نمود  
د ر  و ساز  د ر ساخت  نظارت  از طريق  يافته،  حقوقی 
رابطه با اعطای پروانه ساختمانی تا حد  بسیار زياد ی 
شد ن  شهر  از  پیش  تا  که  ساختمانی  استاند ارد های 
بررسی  از  پس  گرد د .  می  اعمال  نبود ،  توجه  مورد  
صورت گرفته که د ر قالب پرسشنامه صورت گرفت، 
نتايج نشان د اد  که بیش از 53 د رصد  شهروند ان نیز 

د ر اين رابطه نظر مثبتی د ارند  )جد ول شماره 2(. 
قرار  بررسی  مورد   گويه   4 زند گی  محیط  بررسی  د ر 
آموزشی  بهبود  وضعیت  با  رابطه  د ر  است که  گرفته 
نصف  به  نزد يک  شد ن  شهر  از  بعد   سگزآباد   شهر 
مثبتی  تغییر  که  بود ند   باور  اين  بر  نمونه  شهروند ان 
مد رسه  د و  د ارای  شهر  اين  است.  نگرفته  صورت 
و  د خترانه  صورت  به  راهنمايی  مد رسه  د و  ابتد ايی، 
پسرانه است د ر رابطه با د بیرستان تنها يک د بیرستان 

پسرانه به صورت مستقل بود ه و د بیرستان د خترانه به 
صورت د و شیفته با مد رسه راهنمايی مشترک است. 
د ر عین حال اين تعد اد  با شهر شد ن تغییری نکرد ه 

است )جد ول شماره 3(.
د ر  مثبتی  نگرش  شهروند ان  د رصد    50 از  بیش 
با  د ارند .  بهد اشتی  امکانات  وضعیت  بهبود   با  رابطه 
از شهر شد ن تعد اد  مطب ها د ر  اينکه بعد   توجه به 
شهر افزايش يافت همین عامل به عنوان يک فاکتور 
عینی )منظور بعد  فیزيکی يا بعد ی که نمود  فیزيکی 
د ارد ( بر قضاوت ذهنی شهروند ان تاثیر گذاشته است 

)جد ول شماره 3(.
با توجه به اينکه تنها عملکرد  شهرد اری د ر رابطه با 
فضای سبز و امکانات تفريحی شهر ايجاد  مید انی د ر 
ورود ی شهر با عنوان مید ان امام خمینی است که د ر 
ارتباطی  محور  يعنی  شهر  يک  د رجه  شريان  محور 
بوئین زهرا- تاکستان واقع شد ه و نیز تعد اد  معد ود ی 
فضای  سرانه  لذا  است  تفريحی  و  ورزشی  وسايل  از 
سبز )البته به جز فضاهای سبز مربوط به باغات که د ر 
اطراف شهر و د ر موارد ی د ر د اخل شهر قرار د ارد ( و 
فضای گذران اوقات فراغت بسیار محد ود  )0.5 متر( 
است. د ر اين راستا و با توجه به اهمیت شاخص تفريح 
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با توجه به نتايج تحقيق، بخش . مطرح نمايند و در نهايت وضعيت مسكن، هآوري زبالجمع ،كيفيت آب، فضاي سبز و پارك
آوري زباله اظهار رضايت نموده و تبديل روستاي قابل توجهي از شهروندان در رابطه با نظافت و پاكيزگي شهر و نيز جمع

توجه به اعمال قوانين مربوط به با  ).2 جدول شماره( اندمذكور مثبت ارزيابي نموده سگزآباد به شهر را در بهبود موارد
كه با استقرار شهرداري نمود حقوقي يافته، از طريق نظارت در ساخت و ساز در رابطه با اعطاي پروانه  100 سيون مادهيكم

پس از . گرددساختماني تا حد بسيار زيادي استانداردهاي ساختماني كه تا پيش از شهر شدن مورد توجه نبود، اعمال مي
درصد شهروندان نيز در اين  53ت گرفته كه در قالب پرسشنامه صورت گرفت، نتايج نشان داد كه بيش از بررسي صور

).  2 جدول شماره( رابطه نظر مثبتي دارند
 

از نظر ساكنين سگزآباد  ساخته شده درصد فراواني تاثير شهر شدن سگزآباد بر بهبود بعد كيفيت محيط .2جدول
هبود يافته ببي نظر بهبود نيافته گويه 
 1/69 9/9 21نظافت و پاكيزگي 

 4/49 2/6 4/44كميت و كيفيت آب 
 3/59 1/11 6/29فضاي سبز و پارك  

 1/74 1/11 8/14جمع آوري زباله 
 1/53 3/17 6/29وضعيت مسكن 

 
گزآباد بعد از در رابطه با بهبود وضعيت آموزشي شهر سگويه مورد بررسي قرار گرفته است كه  4در بررسي محيط زندگي 

اين شهر داراي دو . شهر شدن نزديك به نصف شهروندان نمونه بر اين باور بودند كه تغيير مثبتي صورت نگرفته است
مدرسه ابتدايي، دو مدرسه راهنمايي به صورت دخترانه و پسرانه است در رابطه با دبيرستان تنها يك دبيرستان پسرانه به 

در عين حال اين تعداد با . ترانه به صورت دو شيفته با مدرسه راهنمايي مشترك استصورت مستقل بوده و دبيرستان دخ
). 3 جدول شماره( شهر شدن تغييري نكرده است

 
از نظر ساكنين سگزآباد  زندگي محيط درصد فراواني تاثير شهر شدن سگزآباد بر بهبود وضعيت .3جدول

بهبود يافته بي نظر بهبود نيافته گويه 
 5/39 6/13 9/46ش وضعيت آموز

وضعيت امكانات 
بهداشتي 

8/35 6/13 6/50 

 1/32 5/23 4/44تفريح و فراغت 
 8/38 10 2/51حمل و نقل 

 
با توجه به اينكه بعد از شهر . درصد شهروندان نگرش مثبتي در رابطه با بهبود وضعيت امكانات بهداشتي دارند 50بيش از 

منظور بعد فيزيكي يا بعدي كه نمود ( همين عامل به عنوان يك فاكتور عيني ها در شهر افزايش يافتشدن تعداد مطب
). 3 جدول شماره( بر قضاوت ذهني شهروندان تاثير گذاشته است) فيزيكي دارد
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در عين حال اين تعداد با . ترانه به صورت دو شيفته با مدرسه راهنمايي مشترك استصورت مستقل بوده و دبيرستان دخ
). 3 جدول شماره( شهر شدن تغييري نكرده است

 
از نظر ساكنين سگزآباد  زندگي محيط درصد فراواني تاثير شهر شدن سگزآباد بر بهبود وضعيت .3جدول

بهبود يافته بي نظر بهبود نيافته گويه 
 5/39 6/13 9/46ش وضعيت آموز

وضعيت امكانات 
بهداشتي 

8/35 6/13 6/50 

 1/32 5/23 4/44تفريح و فراغت 
 8/38 10 2/51حمل و نقل 

 
با توجه به اينكه بعد از شهر . درصد شهروندان نگرش مثبتي در رابطه با بهبود وضعيت امكانات بهداشتي دارند 50بيش از 

منظور بعد فيزيكي يا بعدي كه نمود ( همين عامل به عنوان يك فاكتور عيني ها در شهر افزايش يافتشدن تعداد مطب
). 3 جدول شماره( بر قضاوت ذهني شهروندان تاثير گذاشته است) فيزيكي دارد

جد ول2. د رصد  فراوانی تاثیر شهر شد ن سگزآباد  بر بهبود  بعد  کیفیت محیط ساخته شد ه از نظر ساکنین سگزآباد 

جد ول3. د رصد  فراوانی تاثیر شهر شد ن سگزآباد  بر بهبود  وضعیت محیط زند گی از نظر ساکنین سگزآباد 
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وضعیت  با  رابطه  د ر  شهروند ان  از  فراغت  اوقات  و 
آمد   به عمل  اوقات فراغت سواالتی  امکانات گذران 
اظهار  شوند گان  پرسش  از  45د رصد   به  نزد يک  که 
نارضايتی نمود ه و تنها 32.1 د رصد  نظر مثبتی د اشتند  

)جد ول شماره 3(. 
شکل  شهرد اری  استقرار  با  اگرچه  سگزآباد   شهر 
منظمی د ر ارتباط با سیستم حمل ونقل برون شهری 
که عمد تا د ر محور سگزآباد - بوئین زهرا فعالیت د ارد ، 
به خود  گرفته است اما هیچگونه تسهیالتی مبنی بر 
استقرار سامانه حمل  و نقل د رون شهری د يد ه نمی 
شود . د ر اين ارتباط نتايج حاصل از توزيع پرسشنامه 
نیز نشان می د هد  که 51.2 د رصد  از ساکنین شهر 
شد ن سگزآباد  را د ر بهبود  حمل ونقل موثر نمی د انند  

)جد ول شماره 3(.
د ر  توجه  مورد   معیارهای  از  يکی  اينکه  به  توجه  با 
مطالعات کیفیت زند گی شهری بررسی ابعاد  اجتماعی 
و شناخت آن د ر شهر از سوی شهروند ان است لذا د ر 
اين تحقیق د ر قالب 7 گويه تحت عنوان احساس تعلق 

به محیط، بهبود  نحوه مشارکت عمرانی، نظرخواهی 
مرد می د ر فعالیت های عمرانی، میزان مشارکت د ر 
فعالیت های عمرانی، احساس امنیت، امید  به زند گی 
پرسید ه  سواالتی  شهروند ان  از  رضايت،  احساس  و 
)بهبود   د وم  های  گويه  مورد   د ر  ويژه  به  که  شد ه 
مرد می  سوم)نظرخواهی  و  عمرانی(  مشارکت  نحوه 
نظر منفی  اکثر شهروند ان  فعالیت های عمرانی(  د ر 
سگزآباد   روستای  شد ن  شهر  که  معتقد ند   د اشتند  

تغییرات چند انی را ايجاد  نکرد ه است )جد ول شماره 4(.

همبستگی بین شهر شد ن و کیفیت زند گی 
ساکنین

شد ن  شهر  بین  همبستگی  د رجه  د اد ن  نشان  برای 
شهر  د ر  زند گی  کیفیت  د رجه  و  سگزآباد   روستای 
 Spss ای  رايانه  ی  برنامه  از  استفاد ه  با  سگزآباد  
آمد   بد ست  فوق  متغیرهای  بین  پیرسون  همبستگی 
که میزان Sig د ر آن 0/001 شد ه که مطابق تفسیر 
رابطه   0/05 از  کمتر    Sig د ر  برنامه  اين  توصیفی 

14 
 

با توجه به اينكه تنها عملكرد شهرداري در رابطه با فضاي سبز و امكانات تفريحي شهر ايجاد ميداني در ورودي شهر با 
تاكستان واقع شده و  -ن امام خميني است كه در محور شريان درجه يك شهر يعني محور ارتباطي بوئين زهراعنوان ميدا

بز مربوط به باغات كه در سالبته به جز فضاهاي ( نيز تعداد معدودي از وسايل ورزشي و تفريحي است لذا سرانه فضاي سبز
در اين راستا . است) متر 0.5( غت بسيار محدوداگذران اوقات فرو فضاي ) اطراف شهر و در مواردي در داخل شهر قرار دارد

و با توجه به اهميت شاخص تفريح و اوقات فراغت از شهروندان در رابطه با وضعيت امكانات گذران اوقات فراغت سواالتي 
جدول ( بتي داشتنددرصد نظر مث 32.1درصد از پرسش شوندگان اظهار نارضايتي نموده و تنها 45به عمل آمد كه نزديك به 

  ). 3 شماره
ونقل برون شهري كه عمدتا در محور تباط با سيستم حملرشهر سگزآباد اگرچه با استقرار شهرداري شكل منظمي در ا

نقل درون  و بوئين زهرا فعاليت دارد، به خود گرفته است اما هيچگونه تسهيالتي مبني بر استقرار سامانه حمل -سگزآباد
درصد از ساكنين شهر شدن  51.2دهد كه در اين ارتباط نتايج حاصل از توزيع پرسشنامه نيز نشان مي. دشوشهري ديده نمي

 ).3 جدول شماره( داننديونقل موثر نمسگزآباد را در بهبود حمل
ر د اجتماعي و شناخت آنبا توجه به اينكه يكي از معيارهاي مورد توجه در مطالعات كيفيت زندگي شهري بررسي ابعاد 

گويه تحت عنوان احساس تعلق به محيط، بهبود نحوه مشاركت  7شهر از سوي شهروندان است لذا در اين تحقيق در قالب 
، احساس امنيت، اميد به زندگي و هاي عمرانيميزان مشاركت در فعاليت ،هاي عمرانيعمراني، نظرخواهي مردمي در فعاليت

و ) بهبود نحوه مشاركت عمراني( هاي دومده كه به ويژه در مورد گويهاز شهروندان سواالتي پرسيده ش احساس رضايت،
اكثر شهروندان نظر منفي داشتند معتقدند كه شهر شدن روستاي سگزآباد ) هاي عمرانينظرخواهي مردمي در فعاليت(سوم

  ).4 جدول شماره( تغييرات چنداني را ايجاد نكرده است
  از نظر ساكنين سگزآباد محيط اجتماعيآباد بر بهبود بعد كيفيت درصد فراواني تاثير شهر شدن سگز .4جدول

  بهبود يافته بي نظر  بهبود نيافته گويه
  6/45  9/30  5/23  احساس تعلق به اجتماع

  7/24  6/29  7/45  بهبود نحوه مشاركت عمراني
  3/12  3/17  4/70  هاي عمرانينظرخواهي مردمي در فعاليت
  3/43  5/18  1/48  رانيهاي عمميزان مشاركت در فعاليت

  1/53  16  9/30 احساس امنيت
  9/51  6/29  5/18  اميد به زندگي

  6/59  8/14  6/29  احساس رضايت
 

  همبستگي بين شهر شدن و كيفيت زندگي ساكنين
با استفاده از درجه كيفيت زندگي در شهر سگزآباد  و زآبادسگ شدن روستاي شهربراي نشان دادن درجه همبستگي بين 

شده كه مطابق  001/0در آن  Sigهمبستگي پيرسون بين متغيرهاي فوق بدست آمد كه ميزان  Spssاي ي رايانهبرنامه 
، بنابراين اين رابطه رابطه بي معني است 05/0بيشتر از رابطه معنادار و  05/0كمتر از   Sigتفسير توصيفي اين برنامه در 

 Value. كنداست كه شدت اين رابطه را تعيين مي   Valueرنامه هاي اين باز طرف ديگر يكي از خروجي. معنادار است
  .بدست آمده است كه با توجه به عالمت مثبت در عدد حاصله رابطه ميان اين دو متغير مستقيم است 0.103در اين رابطه 

15 
 

  همبستگي شهر شدن سگزآباد و اثرات آن بر كيفيت زندگي .5جدول 
Symmetric Measures 

Value Asymp. Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R ,٠٠١, ٥٤٨,- ١٧٤, ١٠٣ (c) 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,٨٦٢, ١٧٥,- ١٨٩, ٠٣٣(c) 

N of Valid Cases ٣٠    
a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation

  
  شناسايي ابعاد كيفيت زندگي در شهر سگزآباد

. در اين مقاله براي شناخت ابعاد اساسي در كيفيت زندگي ساكنين شهر سگزآباد از روش تحليل عاملي استفاده شده است
آوري شده است كه مرتبط با رضايتمندي ساكنين از كيفيت دمتغير مورد بررسي و گر 16ب هاي اوليه اين تحقيق در قالداده

 0.000 و سطح معناداري آزمون بارتلت 0.734برابر با  KMOدهد كه ارزش ها نشان مينتايج بررسي .باشدزندگي مي
  .دباشنها براي انجام تحليل عاملي مناسب مياست كه بر اين اساس مي توان گفت داده

 61.243عامل در مجموع  8كه اين . عامل تعيين شده است 8و اسكري پالت در مجموع ) 1باالتر از ( بر اساس معيار ويژه
  :توان عوامل را به قرار زير دسته بندي كردمي 6با توجه به جدول شماره . درصد از كل واريانس را تبيين كرده است

باشــد بــه عبــارتي ديگــر    شــده مــي  عامــل نخســت مربــوط بــه محــيط ســاخته     : عامــل نخســت −
ــر شــاخص  ــا را ب ــي  بيشــترين باره ــرو محــيط ســاخته شــده نشــان م ــا  . دهــدهــاي قلم ــن عامــل ب ــذا اي ل

  .باشدمي كيفيت محيطيعنوان 
هــاي عامــل دوم تنهــا شــامل شــاخص مســكن مــي باشــد كــه مــرتبط بــا شــاخص          : عامــل دوم−

  .ودمطرح نم كيفيت مسكنتوان آنرا كه مي. محيط ساخته شده است
عامـــل ســـوم بيشـــترين بـــار را بـــر روي شـــاخص آمـــوزش از محـــيط زنـــدگي نشـــان  :عامـــل ســـوم−

  .باشدمييت آموزش كيفاين عامل تحت عنوان . دهدمي
ــارم − ــل چه ــي    : عام ــدگي دارا م ــيط زن ــر روي مح ــار را ب ــترين ب ــل بيش ــن عام ــداي ــ. باش ــل  ل ــن عام ذا اي

  .مي باشد كيفيت امكانات بهداشتيتحت عنوان عامل 
ــ− ــل پـ ــوع    : نجمعامـ ــت از مجمـ ــريح و فراغـ ــاخص تفـ ــار را روي شـ ــتري بـ ــز بيشـ ــنجم نيـ ــل پـ عامـ

ــوان       ــت عن ــذا تح ــدگي دارد ل ــيط زن ــاي مح ــاخص ه ــريح و فراغــت  ش نامگــذاري  كيفيــت تف
  .گرددمي

ايــن عامــل مــرتبط بــا محــيط زنــدگي بــوده و بيشــترين بــار را بــر روي شــاخص           : عامــل ششــم −
  .گرددنامگذاري مي نقلكيفيت حمل و حمل و نقل دارد لذا تحت عنوان 

ايــن . هــاي محــيط اجتمــاعي دارد  ايــن عامــل بيشــترين بارهــا را بــر روي شــاخص     : عامــل هفــتم −
  .شودناميده مي كيفيت مشاركتعامل تحت عنوان 

جد ول 5. همبستگی شهر شد ن سگزآباد  و اثرات آن بر کیفیت زند گی

جد ول4. د رصد  فراوانی تاثیر شهر شد ن سگزآباد  بر بهبود  بعد  کیفیت محیط اجتماعی از نظر ساکنین سگزآباد 
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معناد ار و بیشتر از 0/05 رابطه بی معنی است، بنابراين 
اين رابطه معناد ار است. از طرف د يگر يکی از خروجی 
های اين برنامه Value   است که شد ت اين رابطه را 
تعیین می کند . Value د ر اين رابطه 0.103 بد ست 
آمد ه است که با توجه به عالمت مثبت د ر عد د  حاصله 

رابطه میان اين د و متغیر مستقیم است.

شهر  د ر  زند گی  کیفیت  ابعاد   شناسایی 
سگزآباد 

کیفیت  د ر  اساسی  ابعاد   شناخت  برای  مقاله  اين  د ر 
زند گی ساکنین شهر سگزآباد  از روش تحلیل عاملی 

د ر  تحقیق  اين  اولیه  های  د اد ه  است.  شد ه  استفاد ه 
بررسی و گرد آوری شد ه است  قالب 16 متغیر مورد  
زند گی  کیفیت  از  ساکنین  رضايتمند ی  با  مرتبط  که 
می باشد . نتايج بررسی ها نشان می د هد  که ارزش 
آزمون  معناد اری  سطح  و   0.734 با  برابر   KMO
بارتلت 0.000 است که بر اين اساس می توان گفت 
د اد ه ها برای انجام تحلیل عاملی مناسب می باشند .

بر اساس معیار ويژه )باالتر از 1( و اسکری پالت د ر 
مجموع 8 عامل تعیین شد ه است. که اين 8 عامل د ر 
مجموع 61.243 د رصد  از کل واريانس را تبیین کرد ه 
است. با توجه به جد ول شماره 6 می توان عوامل را 

17

هاي كيفيت زندگي در شهر سگزآباد بارهاي عاملي براي معرف .6جدول 
ها عاملمتغيرها 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        0.653گي رضايت از نظافت و پاكيزه

 0.701كميت و كيفيت آب رضايت از 
 0.598فضاي سبز و پارك رضايت از 

 0.823جمع آوري زباله رضايت از 
 0.643 وضعيت مسكن از رضايت 

 0.512 وضعيت آموزش رضايت از 
وضعيت امكانات رضايت از 

بهداشتي 
 0.719 

 0.503 تفريح و فراغت رضايت از 
 0.576 حمل و نقل رضايت از 

 0.823 احساس تعلق به اجتماع 
 0.509بهبود نحوه مشاركت عمراني 

-واهي مردمي در فعاليتنظرخ
هاي عمراني 

0.517 

هاي ميزان مشاركت در فعاليت
عمراني 

0.511 

 0.738 احساس امنيت 
 0.687اميد به زندگي 

 0.702احساس رضايت 
 10.117 11.87 6.430 4.365 8.615 6.160 5.101 15.012مقدار ويژه 

 12.512 12.871 6.999 6.032 7.853 6.980 6.657 14.924(%) واريانس
 61.243(%) مجموع واريانس تبيين شده

Extraction Method: Principal Component Analysis 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 

 
سنجش رضاتمندي از ابعاد كيفيت زندگي در شهر سگزآباد 

نجي از شهروندان شهر سگزآباد مورد در قالب نظرس تعيين شدهنهايي ميانگيني از ابعاد بندي در نهايت به عنوان جمع
تبديل سگزآباد به يك نقطه شهري در بهبود كيفيت زندگي شهروندان آن  چه اندازه گرفته تا نشان داده شود بررسي قرار

فردي بيشترين رضايتمندي را از  ستيدر اين بررسي ابعادي چون كيفيت محيط، كيفيت مشاركت و بهزي. موثر بوده است

جد ول 6. بارهای عاملی برای معرف های کیفیت زند گی د ر شهر سگزآباد 
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به قرار زير د سته بند ی کرد :
محیط  به  مربوط  نخست  عامل  نخست:  عامل   -
ساخته شد ه می باشد  به عبارتی د يگر بیشترين بارها 
نشان  شد ه  ساخته  محیط  قلمرو  های  بر شاخص  را 
می د هد . لذا اين عامل با عنوان کیفیت محیطی می 

باشد .
- عامل د وم: عامل د وم تنها شامل شاخص مسکن 
ساخته  محیط  های  شاخص  با  مرتبط  که  باشد   می 
مطرح  مسکن  کیفیت  آنرا  توان  می  که  است.  شد ه 

نمود .
روی  بر  را  بار  بیشترين  سوم  عامل  سوم:  عامل   -
شاخص آموزش از محیط زند گی نشان می د هد . اين 

عامل تحت عنوان کیفیت آموزش می باشد .
روی  بر  را  بار  بیشترين  عامل  اين  چهارم:  عامل   -
تحت  عامل  اين  لذا  باشد .  می  د ارا  زند گی  محیط 

عنوان عامل کیفیت امکانات بهد اشتی می باشد .
را روی  بار  بیشتری  نیز  پنجم  پنجم: عامل  - عامل 
های  شاخص  مجموع  از  فراغت  و  تفريح  شاخص 
محیط زند گی د ارد  لذا تحت عنوان کیفیت تفريح و 

فراغت نامگذاری می گرد د .
- عامل ششم: اين عامل مرتبط با محیط زند گی بود ه 
و بیشترين بار را بر روی شاخص حمل و نقل د ارد  لذا 
تحت عنوان کیفیت حمل و نقل نامگذاری می گرد د .

بر روی  را  بارها  بیشترين  اين عامل  - عامل هفتم: 

شاخص های محیط اجتماعی د ارد . اين عامل تحت 
عنوان کیفیت مشارکت نامید ه می شود .

روی  بر  را  بار  بیتشرين  عامل  اين  هشتم:  عامل   -
عامل  اين  د ارد .  اجتماعی  محیط  های  شاخص 

بهزيستی فرد ی نامگذاری می گرد د .

ابعاد  کیفیت زند گی  از  سنجش رضاتمند ی 
د ر شهر سگزآباد 

از  میانگینی  نهايی  بند ی  جمع  عنوان  به  نهايت  د ر 
شهروند ان  از  نظرسنجی  قالب  د ر  شد ه  تعیین  ابعاد  
شهر سگزآباد  مورد  بررسی قرار گرفته تا نشان د اد ه 
شود  چه اند ازه تبد يل سگزآباد  به يک نقطه شهری د ر 
بهبود  کیفیت زند گی شهروند ان آن موثر بود ه است. 
کیفیت  محیط،  کیفیت  چون  ابعاد ی  بررسی  اين  د ر 
رضايتمند ی  بیشترين  فرد ی  بهزيستی  و  مشارکت 
د ر عین  اند .  د اشته  به همراه  از سوی شهروند ان  را 
حال ابعاد ی چون کیفیت حمل ونقل، کیفیت تفريح 
و فراغت و کیفیت آموزش از د يد  شهروند ان چند ان 
مطلوب نبود ه است )جد ول شماره 7(. برای د رک بهتر 
نتايج ارائه شد ه از نمود ار شماره 1 برای نشان د اد ن 
با  است.  شد ه  استفاد ه  زند گی  کیفیت  ابعاد   میانگین 
توجه به د رصد  میانگین مربوط به کیفیت زند گی کلی 
)48.80د رصد ( می توان گفت که ارزيابی شهروند ان 
د ر ارتباط با تاثیر شهر شد ن سگزآباد  بر کیفیت زند گی 
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ونقل، كيفيت تفريح و فراغت و كيفيت آموزش از در عين حال ابعادي چون كيفيت حمل. اندي شهروندان به همراه داشتهسو
براي نشان  1 براي درك بهتر نتايج ارائه شده از نمودار شماره). 7 جدول شماره( ديد شهروندان چندان مطلوب نبوده است

) درصد48.80( با توجه به درصد ميانگين مربوط به كيفيت زندگي كلي. يانگين ابعاد كيفيت زندگي استفاده شده استدادن م
 50نزديك به ( توان گفت كه ارزيابي شهروندان در ارتباط با تاثير شهر شدن سگزآباد بر كيفيت زندگي آنها تا حد زياديمي

. مثبت است )درصد
ستاندارد ابعاد كيفيت زندگي از نظر ساكنين سگزآباد ميانگين و انحراف ا .7جدول

انحراف استاندارد ميانگين ابعاد كيفيت زندگي 
 32/3 46/13كيفيت محيط 

 18/1 93/2كيفيت آموزش 
 07/1 23/3كيفيت مسكن 

 04/3 69/10كيفيت مشاركت 
 23/1 12/3كيفيت امكانات بهداشتي 

 23/1 79/2كيفيت تفريح و فراغت 
 90/2 93/9ي فردي بهزيست

 29/1 75/2كيفيت حمل و نقل 
 20/11 80/48كيفيت زندگي كلي 

 
 
 

ميانگين ابعاد كيفيت زندگي از نظر ساكنين سگزآباد  .1نمودار 

 
 

براي پاسخگويي به اين پرسش كه كدام ابعاد كيفيت زندگي بيشترين تاثير علّي را بر كيفيت زندگي كلي در ناحيه مورد 
. خالصه شده است  8شماره  از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است كه نتايج مربوط به آن در جدول مطالعه دارد

 

جد ول7. میانگین و انحراف استاند ارد  ابعاد  کیفیت زند گی از نظر ساکنین سگزآباد 
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آنها تا حد  زياد ی )نزد يک به 50 د رصد ( مثبت است.
برای پاسخگويی به اين پرسش که کد ام ابعاد  کیفیت 
زند گی بیشترين تاثیر علّی را بر کیفیت زند گی کلی 
همبستگی  ضريب  از  د ارد   مطالعه  مورد   ناحیه  د ر 
پیرسون استفاد ه شد ه است که نتايج مربوط به آن د ر 

جد ول شماره 8  خالصه شد ه است.
جد ول 8 نشان می د هد  که تمام ابعاد  کیفیت زند گی با 
کیفیت زند گی کلی همبستگی معناد ار و مثبت باالی 
د ارند  که باالترين همبستگی مربوط به کیفیت محیط 
فراغت  و  تفريح  به  مربوط  ترين همبستگی  پايین  و 
است. بد ين معنی که بهترين پیش بینی کنند ه برای 
بینی  کیفیت زند گی کلی کیفیت محیط است، پیش 
از:  کنند ه بعد ی به ترتیب قد رت پیش بینی عبارتند  

بهزيستی فرد ی، کیفیت مشارکت، امکانات بهد اشتی، 
کیفیت حمل و نقل، کیفیت مسکن، کیفیت آموزش 

و تفريح و فراغت. 

نتیجه گیری و جمعبند ي
کیفیت زند گی به عنوان مفهومی چند  بعد ی امروزه به 
معنی فراهم بود ن مطلوب های مورد  نظر شهروند ان 
است که اين مفهوم د ر کنش متقابل میان ويژگی های 
اقتصاد ی  و  فرهنگی  اجتماعی-  کالبد ی،  محیطی- 
های  محیط  شود .  می  حاصل  فرد ی  خصوصیات  با 
مختلف جغرافیايی با ويژگی های مختلف اجتماعی- 
فرهنگی و اقتصاد ی ابعاد  و مفاهیم متفاوتی از کیفیت 
زند گی را متباد ر می سازد . د ر بسیاری موارد  زند گی 
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ونقل، كيفيت تفريح و فراغت و كيفيت آموزش از در عين حال ابعادي چون كيفيت حمل. اندي شهروندان به همراه داشتهسو
براي نشان  1 براي درك بهتر نتايج ارائه شده از نمودار شماره). 7 جدول شماره( ديد شهروندان چندان مطلوب نبوده است

) درصد48.80( با توجه به درصد ميانگين مربوط به كيفيت زندگي كلي. يانگين ابعاد كيفيت زندگي استفاده شده استدادن م
 50نزديك به ( توان گفت كه ارزيابي شهروندان در ارتباط با تاثير شهر شدن سگزآباد بر كيفيت زندگي آنها تا حد زياديمي

. مثبت است )درصد
ستاندارد ابعاد كيفيت زندگي از نظر ساكنين سگزآباد ميانگين و انحراف ا .7جدول

انحراف استاندارد ميانگين ابعاد كيفيت زندگي 
 32/3 46/13كيفيت محيط 

 18/1 93/2كيفيت آموزش 
 07/1 23/3كيفيت مسكن 

 04/3 69/10كيفيت مشاركت 
 23/1 12/3كيفيت امكانات بهداشتي 

 23/1 79/2كيفيت تفريح و فراغت 
 90/2 93/9ي فردي بهزيست

 29/1 75/2كيفيت حمل و نقل 
 20/11 80/48كيفيت زندگي كلي 

 
 
 

ميانگين ابعاد كيفيت زندگي از نظر ساكنين سگزآباد  .1نمودار 

 
 

براي پاسخگويي به اين پرسش كه كدام ابعاد كيفيت زندگي بيشترين تاثير علّي را بر كيفيت زندگي كلي در ناحيه مورد 
. خالصه شده است  8شماره  از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است كه نتايج مربوط به آن در جدول مطالعه دارد
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ماتريس همبستگي ابعاد كيفيت زندگي و كيفيت زندگي كلي  .8جدول
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
        -  كيفيت محيط. 1
       -  36/0** كيفيت آموزش. 2
      -  26/0* 51/0** كيفيت مسكن. 3
     -  38/0** 43/0** 58/0** كيفيت مشاركت. 4
    -  51/0** 39/0** 29/0** 62/0** امكانات بهداشتي. 5
   -  30/0** 40/0** 13/0 09/0 17/0 تفريح و فراغت. 6
  -  18/0 59/0** 54/0** 38/0** 29/0** 67/0** بهزيستي فردي. 7
 -  53/0** 27/0* 52/0** 42/0** 31/0** 14 52/0** كيفيت حمل و نقل. 8
-  66/0** 82/0** 41/0** 74/0** 81/0** 58/0** 49/0** 86/0** كيفيت زندگي كلي. 9

05/0<P  *= ،01/0<P  **=
 

نشان مي دهد كه تمام ابعاد كيفيت زندگي با كيفيت زندگي كلي همبستگي معنادار و مثبت باالي دارند كه  8جدول 
بدين معني كه بهترين . وط به كيفيت محيط و پايين ترين همبستگي مربوط به تفريح و فراغت استباالترين همبستگي مرب

پيش بيني كننده براي كيفيت زندگي كلي كيفيت محيط است، پيش بيني كننده بعدي به ترتيب قدرت پيش بيني عبارتند 
يفيت مسكن، كيفيت آموزش و تفريح و بهزيستي فردي، كيفيت مشاركت، امكانات بهداشتي، كيفيت حمل و نقل، ك: از

.  فراغت
 

 و جمعبندي گيرينتيجه
هاي مورد نظر شهروندان است كه اين كيفيت زندگي به عنوان مفهومي چند بعدي امروزه به معني فراهم بودن مطلوب

حاصل  فرهنگي و اقتصادي با خصوصيات فردي كالبدي، اجتماعي- هاي محيطي-مفهوم در كنش متقابل ميان ويژگي
فرهنگي و اقتصادي ابعاد و مفاهيم متفاوتي از  هاي مختلف اجتماعي-هاي مختلف جغرافيايي با ويژگيمحيط. شودمي

در بسياري موارد زندگي در نواحي روستايي به ويژه در كشورهاي توسعه نيافته كه توزيع . سازدكيفيت زندگي را متبادر مي
زندگي شهري ابعاد كمتري از كيفيت زندگي چه در بعد عيني و چه در بعد ذهني را  امكانات در حالت برابر نيست، نسبت به

مندي از امكاناتي اقبال مردم براي شهر شدن روستاي محل زندگي خود تا حد بسياري مرتبط با بهره. گذاردبه نمايش مي
آيا شهروندان به طور كلي در  ن سوال كهبراي پاسخگويي به اي .اندهرهاز نواحي روستايي كشور از آن بي باست كه بسياري 

 آيا شهر شدن اين نقاط در بهبود كيفيت زندگي ساكنين تاثير دارد؟به عبارتي ديگر  ارزيابي خود اين اقدام را مثبت مي دانند؟
نشان مي دهد كه در مجموع شهروندان تبديل سگزآباد به عنوان يك نقطه شهري را  7و نيز جدول شماره  5شكل شماره 

 .اقدامي مثبت در جهت ارتقاء استانداردهاي خود مي دانند
 
 

نمود ار 1. میانگین ابعاد  کیفیت زند گی از نظر ساکنین سگزآباد 

جد ول8. ماتریس همبستگی ابعاد  کیفیت زند گی و کیفیت زند گی کلی
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د ر نواحی روستايی به ويژه د ر کشورهای توسعه نیافته 
به  نسبت  نیست،  برابر  حالت  د ر  امکانات  توزيع  که 
چه  زند گی  کیفیت  از  کمتری  ابعاد   شهری  زند گی 
می  نمايش  به  را  ذهنی  بعد   د ر  چه  و  عینی  بعد   د ر 
محل  روستای  شد ن  شهر  برای  مرد م  اقبال  گذارد . 
از  مند ی  بهره  با  مرتبط  بسیاری  تا حد   زند گی خود  
نواحی روستايی کشور  از  بسیاری  امکاناتی است که 
از آن بی بهره اند . برای پاسخگويی به اين سوال که 
آيا شهروند ان به طور کلی د ر ارزيابی خود  اين اقد ام 
شد ن  آيا شهر  د يگر  عبارتی  به  د انند ؟  می  مثبت  را 
اين نقاط د ر بهبود  کیفیت زند گی ساکنین تاثیر د ارد ؟ 
شکل شماره 5 و نیز جد ول شماره 7 نشان می د هد  
به عنوان  تبد يل سگزآباد   د ر مجموع شهروند ان  که 
ارتقاء  جهت  د ر  مثبت  اقد امی  را  شهری  نقطه  يک 

استاند ارد های خود  می د انند .
بر اساس آنچه که د ر شکل شماره 5 ارائه شد ه، شد ت 
به د نبال تبد يل روستای  اثر تحوالت کیفیت محیط 
سگزآباد  به شهر با 13.46 د رصد  بیش از ساير ابعاد  
است. د ر عین حال تبد يل شد ن روستای سگزآباد  به 
شهر کمترين اثر را بر روی کیفیت حمل و نقل با 2.75 
د رصد ، د اشته است. توجه به اين نکته ضروری است 
که د ر بسیاری موارد  فعالیت های عمرانی شهرد اری 
ها بیش از فعالیت های فرهنگی و ساير فعالیت های 

شهرد اری مورد  توجه و قضاوت شهروند ان قرار می 
گیرد . د ر اين میان کیفیت مشارکت با 10.69 د ر صد ، 
با  مسکن  کیفیت  صد ،  د ر   9.93 با  فرد ی  بهزيستی 
 3.12 با  بهد اشتی  امکانات  کیفیت  د رصد ،   3.23
د رصد ، کیفیت آموزش با 2.93 د رصد ، کیفیت گذران 
اوقات فراغت با 2.79، د ر رد ه های بعد ی قرار د ارند .

از آن است که د ر  نتايج تحقیق حاکی  به طور کلی 
محد ود ه مورد  مطالعه نزد يک به 50د رصد  از ساکنین 
نسبت به بهبود  کیفیت زند گی خود  بعد  از شهر شد ن 
حال  عین  د ر  د ارند .  مثبتی  نظر  سکونتشان  محل 
ابعاد  کالبد ی و يا بهبود  د ر ابعاد  کالبد ی شهر از د يد  
شهروند ان تفاوت بارزی با شرايط پیش از شهر شد ن 
را د اشته است. با توجه به يافته های مربوط به بخش 
قالب  د ر  که  زند گی  کیفیت  و  شد ن  شهر  هبستگی 
جد ول شماره 5 ارائه شد ه است می توان به اين سوال 
که شهر شد ن يک نقطه روستايی و کیفیت زند گی 
ساکنین آن تا چه حد  د ارای رابطه است؟ پاسخ گفت. 
بر مبنای آنچه که د ر جد ول شماره 6 ارائه شد ه است 
می توان د ر پاسخ به اين سوال که، عوامل اساسی د ر 
بهبود  کیفیت زند گی نواحی روستايی پس از شهر شد ن 
چیست؟ گفت که د ر محد ود ه مورد  مطالعه اين مقاله 
مجموع 8 عامل به عنوان عوامل اساسی د ر بررسی 
های کیفیت زند گی می باشد . د ر عین حال با توجه 
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 .نگارندگان: ؛ ماخذاثرات شهر شدن سگزآباد بر كيفيت زندگي شهروندان .5شكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ارائه شده، شدت اثر تحوالت كيفيت محيط به دنبال تبديل روستاي سگزآباد به شهر  5نچه كه در شكل شماره بر اساس آ

در عين حال تبديل شدن روستاي سگزآباد به شهر كمترين اثر را بر روي كيفيت . صد بيش از ساير ابعاد استدر 13.46با 
توجه به اين نكته ضروري است كه در بسياري موارد فعاليت هاي عمراني . داشته استدرصد،  2.75با  حمل و نقل

در . مورد توجه و قضاوت شهروندان قرار مي گيرد شهرداري ها بيش از فعاليت هاي فرهنگي و ساير فعاليت هاي شهرداري
درصد، كيفيت امكانات  3.23در صد، كيفيت مسكن با  9.93در صد، بهزيستي فردي با  10.69اين ميان كيفيت مشاركت با 

. د، در رده هاي بعدي قرار دارن2.79درصد، كيفيت گذران اوقات فراغت با  2.93درصد، كيفيت آموزش با  3.12بهداشتي با 
درصد از ساكنين نسبت به بهبود 50حاكي از آن است كه در محدوده مورد مطالعه نزديك به  تحقيق به طور كلي نتايج

در عين حال ابعاد كالبدي و يا بهبود در ابعاد كالبدي . كيفيت زندگي خود بعد از شهر شدن محل سكونتشان نظر مثبتي دارند
هاي مربوط به بخش با توجه به يافته .يط پيش از شهر شدن را داشته استشهر از ديد شهروندان تفاوت بارزي با شرا

ارائه شده است مي توان به اين سوال كه شهر شدن يك  5هبستگي شهر شدن و كيفيت زندگي كه در قالب جدول شماره 
.  نقطه روستايي و كيفيت زندگي ساكنين آن تا چه حد داراي رابطه است؟ پاسخ گفت

ارائه شده است مي توان در پاسخ به اين سوال كه، عوامل اساسي در بهبود كيفيت  6ه در جدول شماره بر مبناي آنچه ك
عامل به عنوان  8زندگي نواحي روستايي پس از شهر شدن چيست؟ گفت كه در محدوده مورد مطالعه اين مقاله مجموع 

در پاسخ به سوال ديگر نيز  8به جدول شماره  در عين حال با توجه. باشدهاي كيفيت زندگي ميعوامل اساسي در بررسي
كداميك از عوامل و شاخص هاي كيفيت زندگي وزن بيشتري را در بهبود كيفيت زندگي پس از تبديل  اين مقاله يعني،

مي توان گفت كيفيت محيطي بيشترين وزن را داشته و عوامل ديگر به  روستا به شهر، از ديدگاه ساكنين دارا مي باشد؟

شهر شدن

13.46

2.93

3.23

10.69

3.12

2.79

9.93

2.75

كيفيت محيط

كيفيت آموزش

كيفيت مسكن

كيفيت مشاركت

كيفيت امكانات بهداشتي

كيفيت گذران اوقات فراغت

بهزيستي فردي

لكيفيت حمل و نق

كيفيت 
زندگي 

كلي
48.80

مستقلمتغير  شدت اثرات ابعاد برآيند متغير وابسته

شکل 5. اثرات شهر شد ن سگزآباد  بر کیفیت زند گی شهروند ان؛ ماخذ: نگارند گان.
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اين  نیز د ر پاسخ به سوال د يگر  به جد ول شماره 8 
مقاله يعنی، کد امیک از عوامل و شاخص های کیفیت 
زند گی وزن بیشتری را د ر بهبود  کیفیت زند گی پس 
از د يد گاه ساکنین د ارا می  از تبد يل روستا به شهر، 
باشد ؟ می توان گفت کیفیت محیطی بیشترين وزن 
بهزيستی  شامل:  ترتیب  به  د يگر  عوامل  و  د اشته  را 
کیفیت  بهد اشتی،  امکانات  مشارکت،  کیفیت  فرد ی، 
حمل و نقل، کیفیت مسکن، کیفیت آموزش و تفريح 

و فراغت می گرد ند . 
با توجه به نتايج به د ست آمد ه د ر نمونه مورد  مطالعه 
می توان گفت که شهر شد ن يک نقطه روستايی از 
آنجايی که زمینه ايجاد  امکانات را فراهم می سازد  و 
با توجه به اينکه از منظر روانشناختی تا حد  بسیاری 
شهر شد ن يک نقطه روستايی زمینه تصاحب مفهوم 
برای  را  د هاتی(  عبارت  از  گريز  شد ه)برای  شهری 
شهروند ان فراهم می سازد ، د ر بهبود  کیفیت زند گی 
موثر است. لوئیز ورث د ر سال 1938 از شهرنشینی به 
عنوان شیوه خاصی از زند گی ياد  نمود 15 . د ر حالی که 
امروزه ارتقاء استاند ارد های کیفیت زند گی د ر نواحی 
تمايلی  تنها  نه  يافته،  توسعه  روستايی د ر کشورهای 
د ر تغییر روستا به شهر نشان نمی د هد  بلکه فرايند ی 
که د ر سیکل مطالعات شهرنشینی از آن تحت عنوان 
رخ  کشورها  اين  د ر  شود 17   می  ياد   شهرگريزی16 
ارتقاء  برای  ها  گذاری  واقع سرمايه  د ر  است.  نمود ه 
کیفیت زند گی د ر نواحی شهری به حد ی بود ه است 
که تعريف لوئیز ورث برای تمايز شهر و روستا را بی 

اثر کرد ه است.
به عنوان نتیجه گیری نهايی از يافته های اين تحقیق 
می توان گفت د ر واقع از آنجايیکه تخصیص بود جه 
معیار  با  متناسب  کشور  د ر  رفاهی  و  عمرانی  های 
جمعیتی  مبنای  و  بود ن(  روستا  يا  و  مد يريتی)شهر 
ابزاری  واقع  د ر  توان گفت شهر شد ن  لذا می  است 
برای ارتقاء سطوح کیفیت زند گی قلمد اد  می کرد د . 
که د ر کنار مزايای گفته شد ه برای ساکنین می تواند  

برای کشور و تعاد ل منطقه ای تولید  و مصرف اثرات 
منفی د اشته باشد .

راهکارها و پیشنهاد ات
ارتقاء  د ر  مستقل  متغیر  يا  و  پارامتر  تنها  شهر شد ن 
کیفیت زند گی ساکنین د ر نواحی روستايی تبد يل شد ه 
اقد ام، پیشنهاد ات  اين  به شهر نیست بلکه به د نبال 
زير د ر جهت ارتقاء هر چه بیشتر استاند ارد های زند گی 

اين نواحی پیشنهاد  می گرد د :
- افزايش د سترسی و زيرساخت های مرتبط

- ايجاد  پارک ها و فضاهای گذران اوقات فراغت د ر 
محور جاد ه رود ک به عنوان فضای د ر د سترس

- د ر نظر گرفتن کلینیک های تخصصی د رمانی و نیز 
مطب ها و د اروخانه ها

- ارتقاء کیفیت آموزشی د ر قالب افزايش امکانات
- ايجاد  سازوکارهای ارتقاء کیفیت مسکن
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