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  ) اردبیل سنجش کیفیت زندگی شهري (مطالعه موردي: منطقه دو شهر

  

 25/12/94تاریخ پذیرش نهایی مقاله:                 28/01/94تاریخ دریافت مقاله:

  
  

  )دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران( حسین نظم فر

  )کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران( چنور محمدي 

 
 

  

  :چکیده

اي دانست که اهمیت آن به طور روز جمله مفاهیم گسترده از توان یم زندگی را مفهوم کیفیت

در حال گسترش است.  یهاي مختلف علمی و دانشگاههاي مطالعاتی رشتهافزونی در بسیاري از عرصه

هر جامعه زمانی یزي شهري است. ر در برنامهترین مفهوم امروزه کیفیت زندگی شهري به عنوان کلیدي

کیفیت زندگی کافی و مطلوب برخوردار  از یی و نشاط الزم برخوردار خواهد بود که شهروندان آناز پویا

 یگدـني زهااردتاندـسد اوـبهبو اعی ـجتمه ااـفد ریجاار ـب زانیر اکثر برنامهخیر ا يها برنامه طی .باشند

 يت که از سواس هایی یزير کیفیت زندگی، هدف اصلی تمام برنامه بهبودو  ،کنند یري مپافشا

شهر هدف پژوهش حاضر، سنجش کیفیت زندگی منطقه دو  .شود یارائه م مردان و دولت زانیر برنامه

به صورت  ها و اطالعاتآوري دادهروش جمعپژوهش حاضر از نوع کاربردي است.  .باشد یم لیاردب

مورد نظر، موضوع و  و روش مطالعه و بررسی با توجه به اهدافاي) میدانی (پرسشنامه و ايکتابخانه

 منطقه دو شهرگانه محالت یازدهنظر . جامعه آماري مورد باشدتحلیلی می-ماهیت پژوهش توصیفی

   .شدندبه عنوان نمونه آماري انتخاب  نفر 385از فرمول کوکران،  با استفادهکه  باشد یماردبیل 

ي و رفاه اجتماعی، ارتباطات رضایت از محله، روابط اجتماعی، بهزیستی فرد شامل پژوهشهاي شاخص

رسشنامه با پ میزان پایاییباشند . می (حمل و نقل)، اقتصاد، دسترسی، امنیت، محیط زیست و مسکن

(آزمون  SPSSافزار نرمبدست آمده است، براي تحلیل پرسشنامه از  88/0آلفاي کرونباخ از استفاده 

بین محالت از لحاظ  فاوت معنادارت نتایج حاکی از والیس) استفاده شده است که -کروسکال

  باشد. کیفیت زندگی میهاي  شاخص

  

  والیس، منطقه دو شهر اردبیل. - آزمون کروسکالها، شاخص کیفیت زندگی، هاي کلیدي:واژه

                                                
 نویسنده رابط :nazmfar@uma.ac.ir 
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  مقدمه:

این راستا  در اند و طور ذاتی به دنبال یک زندگی خوب بوده ها است که مردم به قرن

هاي  ظرفیت هاي و توانمندي از استعدادهاي و ندکرد ی میبراي بهبود شرایط زیست خود سع

 همواره مسئله اصلی این بود که زندگی مطلوب و رو این از و بنمایند برداري را خود حداکثر بهره

مسائل پیش روي  مهم ترین). کیفیت زندگی یکی از 34:1384اونق، ( با کیفیت چگونگی است

شود که موضوعاتی  گذاري اجتماعی محسوب می تاز مباحث اساسی در تکوین سیاس جهان و

 بخش، فقر و رضایت چون رفاه، کیفیت سالمت زندگی، نیازهاي اساسی زندگی روبه رشد و

 بر در از خود گذشتگی در میان اجتماع را دوستی و انسجام اجتماعی، نوع مطرودیت اجتماعی و

عموم مردم در حال گسترش  طور فزاینده در میان گیرد. امروزه بحث کیفیت زندگی بهمی

در سطوح  و هاي جدي بیماري ها و هایی مثل ناتوانی باشد، براي مثال در سطوح فردي، بحث می

هاي اقتصادي  ها مانند سیاست دیگر سیاست هاي اجتماعی دولت و ها سیاست اجتماعی بحث

 معاصر باي  رهدوارتقاء کیفیت زندگی شهري در  ).2:1390اند (محمودي، توجه قرا گرفته مورد

یکی از  ،جمعیت شهري این دوره همراه بود. افزایش شتابان جمعیت شهري ریگ چشم شدر

ي کنونی جامعه ها چالش مهم تریني اخیر است،یکی از ها دههي شهرنشینی در ها مشخصه

باید به آن توجه شود، ارزیابی  شهرهایی و فضاکه عالوه بر مطالعات جمعیتی  ،شهري کشور

اولین بار  يبرا 2008در سال ).  125-126:1389ي و امینی، اکبر یعلدگی است (کیفیت زن

 اردیلیم 5از  شیب 2030است تا  شده ینیب شیپ شدند در شهرها ساکن تیبیش از نیمی از جمع

مدیریت شهري آن به موضوع  ریزي و نظام برنامه ایران و در). UNPF,2007(  نفر خواهند شد

بسیار اندکی شده است. برخالف بسیاري از کشورهاي دیگر حتی  کیفیت زندگی شهري توجه

گیري سطوح  اندازه ها و پایش مسائل، محورها، شاخص سازمان مشخصی براي ارائه و مرجع و

عنوان قانون اصلی زیست و زندگی  در شهرها به بخصوص(کیفیت زندگی شهروندان  رضایت و

 ).4:1392ندارد. (عباسی قوزلو، ن وجود نداشته وآ ارتباط بادر مشکالت و مسایل انسان) و

بیش از  1390نتایج سرشماري سال  بر اساس ورشد کرده  به سرعتشهرنشینی در کشور ما 

به  1335شهر در سال  200 از یزنتعداد شهرها  ت.درصد جمعیت کشور شهرنشین بوده اس 71

قاعده  نیاز اشهر اردبیل هم  ).1390رکز آمار ایران، ت (مرسیده اس 1390 شهر در سال 1331

 65742از ، جمعیت آن دده یمیل نشان شهر اردببررسی روند شهرنشینی در  مستثنی نیست

 که  رسیده است1390در سال  485153و به  1385 سالدرنفر 418262به 1335 در سالنفر 

ي شده ناموزون شهر باعث کاهش کیفیت زندگی شهر بر گسترشاین افزایش رشد شهري عالوه 
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به یازهاي انسانی نین و تأمیاز براي توسعه و امکانات مورد نمنابع  ها، فرصت وجود ینا با است.

و  دسترسی از لحاظي که بعضی از محالت آن به طور .تین نشده استأم شهرهامناسبی در  طور

ستا در این را. مواجه هستند و امکاناتیا ضعف دسترسی به منابع  با فقدان و خدمات امکانات

انه منطقه دو شهر اردبیل هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش کیفیت زندگی محالت یازده گ

اصلی این پژوهش  بیان چگونگی کیفیت زندگی در منطقه دو شهر  مسئلهدر حقیقت بوده و 

  باشد. یماردبیل 

 

  سؤال:

ی هاي کیفیت زندگ شاخص ي منطقه دو به لحاظ برخورداري ازگانهآیا بین محالت یازده

  تفاوت معنادار وجود دارد؟

 

  فرضیه:

=H0 هاي کیفیت زندگی  ي منطقه دو به لحاظ برخورداري از شاخصگانه بین محالت یازده

   تفاوت معنادار وجود ندارد.

=H1 هاي کیفیت زندگی  ي منطقه دو به لحاظ برخورداري از شاخصگانه بین محالت یازده

 تفاوت معنادار وجود دارد.

  

  هشي پژوپیشینه

خارج کشور  داخل و رابطه با کیفیت زندگی شهري در ها درهاي اخیر پژوهش سال در

  )  ذکر شده است.1اي از آن ها در جدول (انجام شده است که خالصه
  

  ي پژوهش: پیشینه1جدول

  

 نتایج پژوهش

 

 عنوان پژوهش

 

 سال

 

 پژوهشگر

 

 ردیف

خطی  یونرگرس يها با استفاده از مدل

که قومیت و  گیرند ینتیجه م

اقتصادي  –اجتماعی  هاي یژگیو

 هاي یتزندگی سالمت در قوم یفیتباک

 مختلف مرتبط است.

 هاي یژگیقومیت و و یرتأث

اقتصادي بر  –اجتماعی 

زندگی در  یفیتسالمت و ک

 جمعیت شهري آسیا

و  1جولیت سامبو 2003

 همکاران

1 

                                                
1- Thumboo,et al 
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که  دهد ینتایج این مطالعه نشان م

ت محلی و وضعیت اجتماع، تعلقا

در  یرراین تأثبیش تراز محله  یترضا

 .زندگی دارد یفیتک

ارزیابی کیفیت زندگی در 

شهر تاپیه با استفاده از 

 ذهنی يها شاخص

1لی 2008   

2 

تحقیق فضاهاي باز و سبز  یندر ا

 مهم ترینشهري به عنوان یکی از 

افزایش کیفیت زندگی  يها شاخص

قرارگرفته است.  یشهري مورد بررس

فضاهاي  یشبا افزا دهد یایج نشان منت

سبز شهري کیفیت زندگی شهري 

 د.یاب یارتقاء م

بهبود کیفیت زندگی در 

نمونه موردي  :یآناتول

 ه)(سامنان محله سایل قونی

2الماس و فالیز 2011   

3 

که پراکنده بودن  دهد ینتایج نشان م

 ها يخدمات عمومی توسط شهردار

 شود یباعث ارتقا ء کیفیت زندگی م

 یرسان خدمات یراتتأث

روي  یرمتمرکزعمومی غ

 کیفیت زندگی در اسپانیا

بالستروس و  2012

3همکاران  

 

4 

که کیفیت زندگی  دهد ینتایج نشان م

مختلف مالزي  هاي یالتشهري بین ا

 یکسان نیست.

کیفیت زندگی ارزیابی 

  شهري در مناطق مختلف

 یمالزي و چگونگ

 مربوط به آن  گذاري یاستس

4عبدالمحیط 2013   

5 

 

 

در تجزیه تحلیل اطالعات از 

 وهم Spss، Excel افزارهاي  نرم

 چنین از مدل موریس؛ شاخص لرد و

شده نتایج نشان  شاخص هزینه استفاده

نظر  دهد که نابرابري شدیدي از می

هاي کیفیت زندگی در مناطق  شاخص

  دارد. مختلف شهر مشهد وجود

هاي کیفیت  سنجش شاخص

ظر شهروندان ن از زندگی

  شهر مشهد

  محمدي وهمکاران 1389

 

6 

تکنیک  روش آنتروپی و استفاده از

sawمورد  ، بافت شهري میاندوآب را

تحلیل قراردادند که ضمن مقایسه 

حیث کیفیت زندگی،  از شهر محالت

دهد، شاخص  نتایج تحقیق نشان می

ها اختالف  فضاي سبز با دیگر شاخص

بیش اهمیت  از چشمگیري داشته و

تحلیل کیفیت زندگی 

استفاده از    روش  شهري با

، sawتکنیک  آنتروپی و

مطالعه موردي : بافت 

  شهري میاندوآب

همکاران لطفی و 1390   

7 

 

                                                
1- Lee 
2- Fili  and Elmas  
3- Ballesteros,  et al                   
4- Abdul Mohi  
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  ي برخوردار بوده است.تر

و تحلیل  در این پژوهش براي تجزیه 

اطالعات از ضریب همبستگی پیرسون 

شده  رگرسیون چندگانه استفاده و

دهد که  نشان میاست. نتایج 

متغیرهاي سرمایه اجتماعی، میزان 

تحصیالت، سن، نوع مذهب منطقه 

محل سکونت بر کیفیت تأثیر داشتند 

چنین میزان میانگین  وهم

شده کیفیت زندگی شهروندان  مشاهده

است با توجه به  172شهر کرمانشاه 

 .است 177میانگین مورد انتظار که 

کیفیت زندگی شهروندان در سطح 

سط متمایل به پایین ارزیابی متو

  شود. می

کیفیت زندگی شهري برخی 

آن  عوامل اجتماعی مؤثر بر

  در شهر کرمانشاه

  نوابخش 1381

 

 

8 

روش تحقیق پژوهش حاضر اکتشافی 

دهد که کیفیت  است. نتایج نشان می

 زندگی در محله دروازه شمیرانات در

 4/64اي  گونه سطح پایینی است، به

محله از کیفیت  ساکنان درصد از

در : «زندگی خود ناراضی هستند و

این محله عاملی  »بودن حال گذار

مهمی در کاهش کیفیت زندگی 

  ساکنین است.

 سنجش کیفیت زندگی در

هاي در حال گذر  محله

مطالعه:محله  شهري (مورد

 دروازه شمیران از منطقه

  شهر تهران) 12

همکاران و سلیمانی 1392   

 

9 

 دهد وهش نشان مینتایج حاصل از پژ

روانی  که ابعاد سالمت اجتماعی و

ابعاد سالمت  باالتر از حد متوسط و

جسمانی وهم چنین کیفیت  محیطی و

تر از حد متوسط  محیط شهري پایین

همچنین نتایج آزمون . قرار دارند

آماري تحلیل واریانس نشان داد که 

افزایش کیفیت محیط شهري وزندگی 

ایش مشارکت تواند به افز در شهر می

 شهروندان در امور شهري منجر شو

 دوبین این دو رابطه مستقیم و

  .دارد معناداري وجود

سنجش کیفیت  ارزیابی و

زندگی و تاثیر آن بر 

مشارکت شهروندان در امور 

شهري مورد شناسی 

  :مینودشت

 خواجه شاهکوهی و 1393

 همکاران

 

 

 

10 
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  مبانی نظري پژوهش:

ی چگونگمعنی  به )Qualit(و  و چهچیز  معنی به )Qual( نیتدر الواژه کیفیت زندگی 

ي آن است که ها تفاوتي رندهیو دربرگ واژه به معنی چگونگی زندگی است از نظر qolو آمده 

 . اصطالح)20:1385کرد زنگنه،است ( یگران متفاوتبا دو  فرد بوده  به منحصر هر فردبراي 

ی از چگونگپنداشتی  به عنوانزندگی  تیفیک سو یکاز است  مبهم يا اندازه تاکیفیت زندگی 

ي زندگی حول یک عامل ها تیموقعتر کیفیت زندگی  یکلي و از بعد شود یمگذران فرد مطرح 

شده است ولی سطح  منابع به سطح زندگی ترجمه یزندگی در بعض تیفی. کشود یم را شامل

در واقع مفهوم  .شود یمل مکیفیت زندگی شا يها هیمادي فقط یکی از پا شرفتیزندگی و پ

در سطح  ریی. تغگردد یمتأثر م یرمتغ نیکه از چند باشد یمرکب م یرکیفیت زندگی یک متغ

خانوادگی، روابط  ی، فشار روانی، شادمانطیزندگی، وضع سالمت، مح طیدرآمد مردم، شرا

 نییا تعآن ر راتییآن به شکل مرکب کیفیت زندگی و تغ ریدیگر نظ یرمتغ نیاجتماعی و چند

 .)1385:6(جاجرمی وکلته، کند یم

   

 کیفیت زندگی: ابعاد

 نادراکـی بـی   یکـه در تعریـف کیفیـت زنـدگی اسـت، تـوافق       ییاختالف نظرها رغم یعل

 یها کیفیت زندگی را شامل ابعاد مثبت و مفهـوم  آن اکثر آن يمتخصصان وجود دارد که بر مبنا

اسـت کـه تمـامی مطالعـات کیفیـت       نیـ ست، اادراك مسلم ا نیو آنچه در ا دانند یم يچندبعد

بنابراین یکـی   رندیگ یذهنی صورت م يها عینی و شاخص يها زندگی تحت دو سرفصل شاخص

بـودن آن اسـت کـه بـر ایـن امـر تمـام         يبعد کیفیت زندگی چند يادیاز مشخصات اصلی و بن

 يهـا  بعـاد، تـالش  ایـن ا  ییمحققان در شناسـا  اینکه تمام رغم یمتخصصان دنیا توافق دارند و عل

هـا   گفت که نقاط مشترك آن توان یم رفته هم ي اند ولی باز اختالف نظر دارند اما رو فراوانی کرده

طورکلی در حال حاضر اساس تئـوریکی   به ).6:1389(عظیمی،از اختالف نظرشان است  بیش تر

حـوزه  درمـنعکس و   هـا  یاندکی براي ابعاد کیفیت زنـدگی وجـود دارد کـه آن هـم در سـخنران     

نظران این حوزه معتقدند که کیفیـت   صاحب ،اکثر محققان وجود  نیا با است. بهداشت و سالمت

است. در بعد فیزیکـی   يو اقتصاد یطی، محیشناخت ، روانیاراي ابعاد فیزیکی ، اجتماعدزندگی 

 ياهـ  تیـ بـراي انجـام فعال   یی، توانـا يسؤاالت مربوط به ابعاد فیزیکی انسان شامل، قدرت، انـرژ 

. در بعـد محیطـی   ردیـ گ یروزمره و خود مراقبتی و عالئم بیماري ، مورد تفسیر و سنجش قرار م

احسـاس بهتـر    زیـ قرارگرفتـه، در بعـد اجتمـاعی ن    بررسیزیست مورد  يپیرامون زندگی بشر برا
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در  نیـ . اشـود  یارتباطات افراد با خانواده، دوستان، همکـاران و اجتمـاع تبیـین مـ     تیفیبودن، ک

، تـرس و  یروانی شامل اضـطراب، افسـردگ   يها نشانه بیش تر یشناخت است که بعد روان یصورت

چـون میـزان    ییهـا  در بعد اقتصـادي مؤلفـه   ردیگ یمحرومیت نسبی مورد سنجش قرار م زانیم

) 40:1381(دهـداري،  رنـد یگ ییت شغلی مورد ارزیابی قرار مارض ایرضایت از درآمد، نوع شغل و 

  زندگی را نشان می دهد.) ابعاد کیفیت 1کل(ش

  
  : ابعاد کیفیت زندگی، (منبع نگارندگان)1شکل 

 

  به کیفیت زندگی مربوط يها دگاهید

کـامالً مجـزا در    دیـدگاه شـده اسـت، دو     کیفیـت زنـدگی انجـام    ي تحقیقاتی که دربـاره 

  آورده است:  کشورهاي مختلف دنیا به وجود 

 

 یی ایناویاسکاند دگاهید

 کشــورهاي  ژهیــاســت کــه در اکثــر کشــورهاي اروپــایی بــه و ی دیــدگاه، دیــدگاه نیــا 

ـ اند. در ا آن را ابداع کرده 2ستیتمو چاردیو ر 1دارد و جان درینوسکی یاسکاندیناوي طرفداران  نی

زنـدگی   تیـ فیمرتبط به آن تأکیـد شـده اسـت و ک    يها رویکرد بر شرایط عینی زندگی و معرف

 ست.اولیه زندگی ا يازهایافراد درگرو ارضاي ن

 
  

                                                
1 - Jan Drenowski 
2 -Richard Titmus 
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 ییکایآمر دگاهید

 بـیش تـر  شده است، محققان  تحقیقات که در کشور آمریکا روي کیفیت انجام بیش تردر 

 انـد. از  کـرده  دیـ ذهنـی تأک  يهـا  بـر معـرف   توجـه کـرده و   شان یبه تجارب ذهنی افراد از زندگ

 نیـ د. در ااشـاره کـر   1. توماسي. آویبه روانشناس اجتماعی دبل توان یرویکرد م به ایناثرگذاران 

. در کنـار دو  شـود  یاصلی سنجش یاد م يها به عنوان معرف یاز رضایتمندي و خوشبخت کردیرو

کـه   کنند یم دیهم ذهنی تأک وجود دارد که هم بر ابعاد عینی زندگی و ییکردهایباال، رو کردیرو

اجتمـاعی ارزیـابی کیفیـت زنـدگی اشـاره کـرد       -اقتصـادي  يهـا  بـه روش  تـوان  یبراي نمونه مـ 

 .)25- 24: 1388یاثوند،(غ

  

  ي مورد مطالعهمحدوده

 جمعیت شهر اردبیل مطابق سرشماري،؛ باشد یمشهر اردبیل مرکز استان اردبیل 

ته فافزایش یا نفر 485153آن به  تیجمع 1390در سال، در حالی که نفر بوده 1385،418262

شهر براي بهبود ارائه  تیمعو جداري اردبیل نیز با توجه به وسعت است (مرکز آمار ایران). شهر

ی حدود با مساحتمنطقه دو   که تتقسیم نموده اس منطقه 4شهر اردبیل را به   ،خدمات شهري

موقعیت منطقه مورد مطالعه ) 2ل (شک .جنوبی شهر واقع شده است در قسمتهکتار  1689

به محالت در با توجه به در دسترس نبودن آمار مربوط  دهد یمشهر اردبیل) رانشان  2(منطقه 

 محله 11و ناحیه   3استفاده شده است. منطقه دو شامل 1385از آمارهاي سال  1390سال 

  هر یک از این محالت نشان داده شده است. تیو جمع) مساحت 3. در جدول (باشد یم

  

  ي منطقه دو شهر اردبیل انهگ: ویژگی محالت یازده3جدول

  نفر)جمعیت(  مساحت محالت (هکتار)  2محالت منطقه 

  10150  114  1محله 

  10100  114  2محله 

  10150  107  3محله 

  10000  147  4محله 

  10200  129  5محله 

  10100  115  6محله 

                                                
1 -W.I.Thomas 
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  10000  133  7محله 

  10000  379  8محله 

  10030  178  9محله 

  10040  139  10محله 

  10030  134  11محله 

  110800  1689  جمع

   1390: استانداري اردبیل،  مأخذ

  

  
  ي مورد مطالعه: نقشه محدوده2شکل

  

  روش پژوهش:

تحلیلی می باشد.  –لحاظ ماهیت توصیفی  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي  و به

نفر با استفاده از فرمول کوکران به  385جامعه آماري آن منطقه دو شهر اردبیل می باشد  که 

بندي  براي هر محله گیري طبقهونهه است و  با استفاده از نمعنوان حجم نمونه  محاسبه شد

 و ايکتابخانهبه صورت  ها واطالعاتآوري دادهجمع ).4جدول( پرسشنامه تکمیل شده است 35

،  SPSS افزارو براي تجزیه و تحلیل اطالعات از نرمصورت گرفته است اي) میدانی (پرسشنامه

هاي پژوهش را ها و گویهشاخص) 5( جدولشده است.  استفادهوالیس)  –آزمون (کروسکال 

  نشان می دهد.
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  منطقه دو شهر اردبیل گانهمحالت یازدهجم نمونه حتعیین  :4جدول 
 

  11  10  9  8   7  6  5  4  3  2  1  محالت

  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  حجم نمونه

  منبع: محاسبات نگارندگان

  

  هاي پژوهشها و گویه: شاخص5جدول

  از محلهرضایت 

  

  محله نیدر ای از زندگ رضایت

  ) و... فریحگاه ، تینما، س(شهربازيت رضایت از محله  براي گذران اوقات فراغ

  هاي خوداعتماد به هم محله  

  میزان همکاري در کارهاي محله

  احساس تعلق به محله 

  

  روابط اجتماعی

  نحوه برخورد با افراد غیر فامیل

  دوستانکیفیت روابط اجتماعی با 

  گانیبا همساکیفیت روابط اجتماعی 

  اجتماعی و رفاهبهزیستی فردي 

  

  امید به آینده

  ي خانوادهو اعضارضایت از وضعیت جسمی خود 

  اجتماعی خود تیو موقعرضایت از جایگاه 

  عمومی نقل و  حمل تیفیاز کرضایت   و نقل)  حملارتباطات(

  ازهایبا ن عمومی متناسب نقل و  حملرضایت از فراوانی 

  یو تاکسي اتوبوس اهستگاهیارضایت از توزیع 

 
  اقتصاد

  رضایت از درآمد

  رضایت از پس انداز

  رضایت از دارایی

  رضایت از آینده شغلی

  

  دسترسی

  دسترسی به مراکز خرید

  دسترسی به حمل و نقل عمومی

  ي ورزشیها ه مکاندسترسی ب

  دسترسی به مراکز آموزشی

  ها بانکي و اعتباری به خدمات مالی دسترس

  دسترسی به  مراکز بهداشتی

  

  امنیت

  و آمدشب براي رفت  در هنگاممیزان خطر 

  ی و درگیريامن و نامیزان سرقت 

  )و ولگردمعتاد ر (باو بند تعداد افراد بی
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  1والیس -آزمون کروسکال

معادل . شود یمي استفاده این آزمون به منظور بررسی اختالف میانگین چند جامعه آمار

است و همانند این آزمون، موقعی به کار ) ANOVA یا  F( آزمون تحلیل واریانس یک طرفه

والیس حداقل باید  - گیري در کروسکالمقیاس اندازه .باشد 2ها بیش از  رود که تعداد گروه می

به کار ) ايا فاصلهی اي (وهاي بیش از دو نمونه رتبه ترتیبی باشد، و براي مقایسه میانگین

به بررسی وجود  واقع در این آزمون است. در  Fدرصد آزمون 95کارایی این آزمون  .رود می

 )1391:684صفري، پور و(حبیب .پردازد بندي میهاي مستقل از نظر رتبهاختالف بین گروه

  

  ها پژوهش:یافته

لیس استفاده وا -در این پژوهش براي بررسی اختالف محالت از آزمون کروسکال

هاي نشان دهنده اختالف میانگین محالت مورد مطالعه از لحاظ شاخص 23تا  6شد.جداول 

  کیفیت زندگی است.

  

  

  

                                                
1-Kruskal-Wallis Test 

  ي مخروبه و محل خالفها مکانتعداد 

  

  محیط زیست

  لهآوري زباي جمع از نحوهرضایت 

  ها و کوچه ها ابانیخیی، و روشنارضایت از پاکیزگی 

  پاركرضایت از فضاي سبز و 

  ...)و غبارمیزان آلودگی  زیست محیطی (گرد 

  ها ن و کوچهیابا، خرضایت از طراحی شبکه معابر

  

  مسکن

  

  رضایت از نور و روشنایی منزل

  رضایت از اندازه خانه

  یطیو محي صوتی ها یآلودگبه رضایت از موقعیت خانه نسبت 

  رضایت از نوع و شکل خانه

  )خانه  در ساختمقاوم  و مصالحفیزیکی خانه (مواد  طیشرارضایت از 

  و منظررضایت از دید 

  ي گرمایشی، برق  و آب نهیهزرضایت از 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


     80                                          36فصل نامه آمایش محیط، شماره 

 

  مسکن:
  

  محالت یک از : میانگین شاخص مسکن در هر6جدول

  والیس -گانه در آزمون کروسکال یازده 

 مسکن

 محالت تعداد میانگین رتبه

97/167 1محله  35   

30/167 2محله  35   

26/235 3محله  35   

61/214 4محله  35   

00/194 5محله  35   

83/219 6محله  35   

17/203 7محله  35   

14/208 8محله  35   

71/188 9محله  35   

91/168 10محله  35   

09/155 11محله  35   

  

 مسکن شاخص در والیس –آزمون کروسکال : 7جدول

 مسکن 

842/18  مقدار کاي اسکوئر 

آزاديدرجه  10  

0 042/ داريسطح معنا   

  هاي پژوهش: یافتهمنبع

  

اردبیل از  ي منطقه دو  شهرگانهدهد بین محالت یازده نشان می 7و  6نتایج جداول 

  ). p>05/0دارد ( لحاظ شاخص مسکن تفاوت معنادار وجود
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  زیست:محیط

  محالتی یک از : میانگین شاخص محیط زیست در هر8جدول

  والیس -آزمون کروسکال  گانه دریازده 

 محیط زیست

 محالت تعداد میانگین رتبه

44/214 1محله  35   

56/207 2محله  35   

30/188 3محله  35   

29/196 4محله  35   

37/196 5محله  35   

10/220 6محله  35   

76/180 7محله  35   

09/230 8محله  35   

50/193 9محله  35   

01/154 10محله  35   

5/141 11محله  35   

  هاي پژوهشمنبع : یافته

  

 محیط زیست شاخص در والیس –آزمون کروسکال : 9جدول

 محیط زیست

373./20  مقدار کاي اسکوئر 

 درجه آزادي 10

026/0 داريسطح معنا   

  هاي پژوهشمنبع : یافته

 

اردبیل از لحاظ  ي منطقه دو  شهرگانهیازده دهد بین نشان می 9و  8نتایج جداول

  ). p>05/0دارد ( زیست تفاوت معنادار وجودشاخص محیط 
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  امنیت:

  محالت یک از میانگین شاخص امنیت در هر :10 جدول

  والیس –گانه در آزمون کروسکال یازده 

 امنیت

 محالت تعداد میانگین رتبه

43/200 1محله  35   

37/211 2محله  35   

94/215 3محله  35   

60/245 4محله  35   

99/180 5محله  35   

14/158 6محله  35   

89/197 7محله  35   

87/163 8محله  35   

66/190 9محله  35   

94/198 10محله  35   

17/159 11محله  35   

  هاي پژوهشمنبع : یافته

  

  

  امنیت شاخص در والیس –آزمون کروسکال : 11جدول

 امنیت

362/20  مقدار کاي اسکوئر 

 درجه آزادي 10

026/0 داريسطح معنا   

  هاي پژوهشهمنبع : یافت
  

اردبیل از  ي منطقه دو شهرگانهمحالت یازده دهد بین نشان می 11و 10نتایج جداول  

  ). p>05/0دارد ( لحاظ شاخص امنیت تفاوت معنادار وجود

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ....سنجش کیفیت زندگی شهري                                83

 
 

 دسترسی:
 

  محالت  یک از : میانگین شاخص دسترسی در هر12 جدول

  والیس - گانه در آزمون کروسکال یازده

 دسترسی

 محالت تعداد میانگین رتبه

21/257 1محله  35   

71/187 2محله  35   

1/224 3محله  35   

91/207 4محله  35   

46/201 5محله  35   

51/246 6محله  35   

83/195 7محله  35   

79/248 8محله  35   

80/143 9محله  35   

90/123 10محله  35   

69/85 11محله  35   

  هاي پژوهشمنبع : یافته

  

  شاخص دسترسی والیس – آزمون کروسکال: 13جدول

 دسترسی

382/85  مقدار کاي اسکوئر 

 درجه آزادي 10

000/0 داريسطح معنا   

  هاي پژوهشمنبع : یافته
  

اردبیل از  ي  منطقه دو شهرگانهمحالت یازده دهد بین نشان می13و  12نتایج جداول 

  ). p>05/0دارد ( لحاظ شاخص دسترسی تفاوت معنادار وجود
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  اقتصاد:

  یک از محالت  میانگین شاخص اقتصاد در هر: 14 جدول

   والیس -گانه در آزمون کروسکال یازده

 اقتصاد

 محالت تعداد میانگین رتبه

24/199 1محله  35   

36/173 2محله  35   

63/193 3محله  35   

4محله  35 227/00  

30/184 5محله  35   

77/218 6محله  35   

03/177 7محله  35   

66/148 8محله  35   

70/164 9محله  35   

11/217 10محله  35   

20/219 11محله  35   

  هاي پژوهشمنبع : یافته

 
  

  شاخص اقتصاد در والیس –آزمون کروسکال : 15جدول

 اقتصاد

902/18  مقدار کاي اسکوئر 

 درجه آزادي 10

042/0 داريسطح معنا   

  هاي پژوهشمنبع : یافته

  

اردبیل از  ي منطقه دو شهرگانهمحالت یازده دهد بین نشان می 15و 14نتایج جداول 

  ). p>05/0دارد ( لحاظ شاخص اقتصاد تفاوت معنادار وجود
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  ارتباطات (حمل و نقل):

 
  محالت یک از میانگین شاخص ارتباطات(حمل و نقل)  در هر :16 جدول

  والیس –گانه در آزمون کروسکال یازده 

 )ونقل حملارتباطات(

حالتم تعداد میانگین رتبه  

31/225 1محله  35   

46/205 2محله  35   

73/207 3محله  35   

50/195 4محله  35   

84/203 5محله  35   

79/223 6محله  35   

96/177 7محله  35   

34/196 8محله  35   

13/178 9محله  35   

91/157 10محله  35   

03/151 11محله  35   

  هاي پژوهشمنبع : یافته

  

  شاخص ارتباطات(حمل و نقل) در الیسو –آزمون کروسکال :  17جدول

)نقل و  حملارتباطات (  

031/17  مقدار کاي اسکوئر 

 درجه آزادي 10

074/0 داريسطح معنا   

  هاي پژوهشمنبع : یافته
 

اردبیل از  ي  منطقه دو شهرگانهمحالت یازده دهد بین نشان می 17و  16نتایج جداول 

  ). p<05/0ندارد ( معنادار وجودلحاظ شاخص ارتباطات (حمل و نقل)تفاوت 
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  اجتماعی و رفاهفردي  بهزیستی

 
  محالت یک از اجتماعی در هر و رفاهفردي  هزیستی: میانگین شاخص ب18جدول

  والیس  -گانه در آزمون کروسکال یازده 

 اجتماعی و رفاهفردي  بهزیستی

تمحال تعداد میانگین رتبه  

99/172 1محله  35   

26/183 2محله  35   

21/178 3محله  35   

84/206 4محله  35   

40/166 5محله  35   

27/180 6محله  35   

13/190 7محله  35   

53/180 8محله  35   

01/184 9محله  35   

30/282 10محله  35   

06/198 11محله  35   

  هاي پژوهشمنبع : یافته
  

  اجتماعیو رفاهفردي هزیستیشاخص ب در والیس –آزمون کروسکال : 19جدول

  اجتماعی و رفاهفردي  یستیبهز

  

624/28  مقدار کاي اسکوئر 

 درجه آزادي 10

001/0 داريسطح معنا   

  هاي پژوهشمنبع : یافته
  

اردبیل از  ي منطقه دو شهرگانهمحالت یازده دهد بین نشان می 19و 18نتایج جداول  

  ). p>05/0(دارد  دار وجودتفاوت معنا اجتماعیرفاه فردي و بهزیستی لحاظ شاخص 
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  :ابط اجتماعیور

  محالت یک از : میانگین شاخص روابط اجتماعی در هر20جدول

  والیس –گانه در آزمون کروسکال یازده 

 ابط اجتماعیور

 محالت تعداد میانگین رتبه

41/140 1محله  35   

09/184 2محله  35   

00/183 3محله  35   

19/216 4محله  35   

26/186 5محله  35   

79/183 6محله  35   

81/181 7محله  35   

63/241 8محله  35   

71/176 9محله  35   

21/237 10محله  35   

90/191 11محله  35   

  هاي پژوهشمنبع : یافته

  

  روابط اجتماعی  شاخص روالیس د –: آزمون کروسکال 21 جدول

  اجتماعی وابطر

850/23  مقدار کاي اسکوئر 

 درجه آزادي 10

008/0 داريسطح معنا   

  هاي پژوهشمنبع : یافته

  

اردبیل از  ي منطقه دو شهرگانهدهد بین محالت یازده نشان می 21و  20نتایج جداول 

  .) p>05/0تفاوت معنادار وجود دارد ( اجتماعی وابطر لحاظ شاخص
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  : رضایت از محله

  محالت یک از : میانگین شاخص رضایت از محله در هر22 جدول

  والیس –وسکال گانه در آزمون کریازده 
 

 رضایت از محله

حالتم تعداد میانگین رتبه  

06/218 1محله  35   

89/196 2محله  35   

09/193 3محله  35   

69/202 4محله  35   

51/216 5محله  35   

80/206 6محله  35   

24/164 7محله  35   

00/223 8محله  35   

94/179 9محله  35   

33/168 10محله  35   

46/153 11محله  35   

  هاي پژوهشمنبع : یافته

  

  شاخص رضایت از محله در والیس –آزمون کروسکال : 23جدول

 رضایت از محله

844 /15  مقدار کاي اسکوئر 

 درجه آزادي 10

104/0 داريسطح معنا   

  هاي پژوهشمنبع : یافته                                               

  

اردبیل از  ي منطقه دو شهرگانهمحالت یازده بیندهد  نشان می 23و  22نتایج جداول 

  ). p<05/0ندارد ( تفاوت معنادار وجود رضایت از محله لحاظ
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  گیري:نتیجه

اي دانست که اهمیت آن به جمله مفاهیم گسترده از توان یمفهوم کیفیت زندگی را م

در حال  یدانشگاههاي مختلف علمی و هاي مطالعاتی رشتهطور روز افزونی در بسیاري از عرصه

هاي نیاز نیدر تأمي اهمیت است که دارا رو از آنبهبود کیفیت زندگی  گسترش است.

ي استانداردهاي زندگی سهیم ریگیو پمنابع  در جذبپذیري مراکز شهري رقابت ،شهروندان

ریزي شهري است.  در برنامهمفهوم  نیتر يدیکلامروزه کیفیت زندگی شهري به عنوان  شود یم

و  یگوناگونی تعریف شده است، بعضی آن را مترداف با خوشحال يها زندگی به روش یتکیف

و در برخی مطالعات کیفیت زندگی  دانند یم یستیهم معنی با بهز زین یو برخ یاز زندگ تیرضا

هدف پژوهش حاضر، ،  اند نفس نیز تعریف کرده  به را به توانایی سازگاري، شیوه زندگی و اعتماد

به  نفر 385از فرمول کوکران،  با استفاده باشد یم لیشهر اردبت زندگی منطقه دو سنجش کیفی

شامل رضایت از محله، روابط اجتماعی، هاي پژوهش . شاخصشدندعنوان نمونه آماري انتخاب 

 بهزیستی فردي و رفاه اجتماعی، ارتباطات ، اقتصاد، دسترسی، امنیت، محیط زیست و مسکن

استفاده  والیس) - آزمون (کروسکال spssافزار کیفیت زندگی از نرمجش که براي سنباشند می

 امنیت، محیط زیست، هاي مسکن، دهد شاخص شده است. نتایج بدست آمده نشان می

گانه  در بین محالت یازده اجتماعی و روابط اجتماعیرفاه فردي ودسترسی، اقتصاد، بهزیستی 

)، یعنی کیفیت زندگی در برخی از محالت در سطح  p>05/0( باشدداراي تفاوت معنادار می

 و  نقل) و تر می باشد ولی در دو شاخص ارتباطات (حمل  سطح پایین در برخی در باالتر و

 ي صفر رد و فرضیه بنابراین )، p<05/0( باشدرضایت از محله داراي تفاوت معنادار نمی

ه دو به لحاظ برخورداري از ي منطقگانه بین محالت یازده( ي مورد نظر پژوهش فرضیه

گیرد. در پایان با توجه  مورد تأیید قرار می هاي کیفیت زندگی تفاوت معنادار وجود دارد) شاخص

هایی که در بین محالت داراي تفاوت معنادار شاخص شودپیشنهاد میبه نتایج به دست آمده  

از بین بردن  تفاوت بین ریزي براي کم کردن یا و برنامه بیش ترباشد در کانون توجه می

  محالت باشد.
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