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  ،آمایش جغرافیایی فضامجله 
  پژوهشی دانشگاه گلستان -فصلنامه علمی

  1394سال پنجم/ شماره مسلسل شانزدهم/ تابستان 
  

  .هاي توسعه در مناطق شهري با تأکید بر کیفیت زندگیسنجش شاخص
  کاشانمطالعۀ موردي: شهر 

  

  3، شهرام مهدوي2شاهکوهی، علیرضا خواجه1اکبر نجفی کانیعلی

  دانشگاه گلستان ،استادیار گروه جغرافیا2، دانشگاه گلستان، استادیار گروه جغرافیا1
  دانشگاه گلستان ،ریزي شهريارشد جغرافیا و برنامهکارشناس3

  2/8/93 تاریخ پذیرش: ؛    25/2/92تاریخ دریافت: 
  چکیده

ویش شر در طول حیات خکه بشود دستیابی به کیفیت زندگی یکی از اهداف راهبردي توسعۀ پایدار شهري قلمداد می
توان گفت که کیفیت زندگی هم هدف و هم وسیلۀ توسعۀ پایدار می بنابراین .بوده است آنبه دنبال ارتقاء کمی و کیفی 

هاي کیفیت زندگی در سطح مناطق و ه به ویژه شاخصهاي توسعحاضر، ارزیابی و سنجش شاخصمقاله هدف  است.
تحلیلی و مطالعات میدانی استفاده شده است. شهر  -به این هدف از روش توصیفی براي رسیدن نواحی شهر کاشان است.

، 1مورد مطالعه، نواحی  ناحیه در اینجا به علت گستردگی که ناحیۀ شهري تشکیل شده است 10کاشان از دو منطقه و 
ورد مطالعه و م شناختی شهر کاشان هستند هاي اقتصادي، اجتماعی و جمعیتمعرف ویژگیه که عنوان نمونبه 8و  3

نامه به پرسششدند  و  انتخاب عنوان نمونهبه نفر 267تعداد کوکران فرمول با استفاده از همچنین  .دانبررسی قرار گرفته
هاي ناپارامتریک و آزمونSPSS افزار با استفاده از نرمآوري شده، جمعهاي ها توزیع شده است. دادهصورت تصادفی بین آن

مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار  دانکن یک طرفه/ Fو در نهایت آزمون پارامتریک  اسکوئروالیس و کايکروسکال
 -هاي اقتصادي و کالبديمؤلفهدر رابطه با  %99دار تا سطح تفاوت معنیه، دهندنشان آمدهدست هاي باند. یافتهگرفته

هاي د. میانگیننباشهاي اجتماعی در سطح نواحی مورد مطالعه میمؤلفهبین  درصد 95دار یست محیطی و تفاوت معنیز
 ودیک نسبت به  ناحیه زیست محیطی بهتر-يوضعیت اقتصادي، اجتماعی و کالبد دهنده،بدست آمده نشاناي رتبه

  است. دیگر  ناحیهء
  

  توسعه شهري، کیفیت زندگی، رفاه و برخورداري، کاشان.  :کلیدي هايواژه
  

 1مقدمه
مراکز اصلی رشد اقتصادي، اجتماعی  ي نواحی شهر

و از این و ســیاســی هر کشــوري محســوب می شــوند 
نقاط براي ایجاد  جذاب ترینخود را بـه عنوان  رهگـذر

با وجود  کرده اندثروت، کـار، خالقیت و نوآوري اثبات 
ـــهري بــا چــالاین  مهمی در ي هــاشامروزه نواحی ش

تخریــب فیزیکی و محیطی، محرومیــت  يهــاهزمینــ
ـــکن و ترافیک  اجتمـاعی، نـاامنی، بیکاري، کمبود مس

ـــتنـد  کــاهش کیفیــت زنــدگی کـه بـاعــث روبرو هس
سیاستگذاران و برنامه  حال می شوند. با این شهروندان

                                                             
  linajafi_1159@yahoo.comaنویسنده مسئول: *

ــطوح بین المللی و ت قابلی ملی همچنان بر ریزان در س
رند اتأکید د هاشهرها براي بهبود کیفیت زندگی انسان

ـــلی،  ؛88: 1388(رضـــوانی و همکاران،  : 1391متوس
 و ســازماندهی شــهري، مدیریت اســاســی هدف .)36

در  مردم همکاري و مشارکت با شهري امور سـاماندهی
: 1385 (ارجمندنیا، است راسـتاي ارتقاء کیفی زیسـتی

کیفیت زندگی از جمله مسـائل مهمی است که  .)322
ــترش ــنعتفناوري و فرایند  ابتدا با گس ــدنص ر د ی ش

ــمندان قرار گرفت.  ــورهاي غربی مورد توجه اندیش کش
شدن که خود را با افزون فرایند صـنعتی گسـترش روز
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ــان یبعد کم تولید انبوه کاالها و خدمات متنوع در  نش
ــکالت زیادي براي می ــاندهد، مش  زندگی امروزي انس

ـــت. بـه عبارت دیگر  ایجـاد کرده همگام با افزایش اس
ــین جمعیت ــهرنش ــرمایه ،یش امکانات و خدمات ، هاس
 کالن گ بهرشـــد کرده و شـــهرهاي بزر نیز  شـــهري
ي امشکالت پیچیدهو  اندتبدیل شـده ي کنونیشـهرها

، ســـوییاز . )67: 1386 (خوراســگانی، نداآوردهپدید 
کیفیت زندگی، مفهومی پیچیده و چندبعدي اســت که 

ي هاارزشو  مکان ،یی چون زمانهاهمؤلفتحـت تـأثیر 
افراد و در نظر از این رو  ،فردي و اجتمــاعی قرار دارد

برخی آن را  معـانی گونــاگونی دارد.ي مختلف هـاگروه
ـــت پـذیري یک ناحیقـابلیـت   وه معنی کرده اند زیس

عنوان رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، به دیگران از آن
شــادکامی، رضــایتمندي و مواردي از این دســت تعبیر 

کیفیت ن ). بنابرایEpley and Menon, 2008( ده اندکر
ي پیچیده در ارتباط با شـرایط و وضعیت ه ازندگی، واژ

ــت گیرندهدر بر وجمعیت در یک ناحیه   ابعاد روانی اس
یی همچون رضـایت، شــادمانی و امنیت را هاخصو شـا
ــیف 2: 1391حســینی و همکاران، گیرد (می در بر ؛ س

  ).375: 1381الدینی، 
توان گفت مفهوم تعاریف ارائه شــده میبا توجه به 

ـــاحبنظران  کیفیت زندگی نه تنها در نزد محققان و ص
بلکه هریک از شهروندان ساکن در  ،امري نسـبی اسـت

ـــهر یـا حتی یـک محله نیز تعریف متفاوتی از  یـک ش
ـــیم و تبیین مفهومی  .کیفیـت زندگی دارند براي ترس

ـــو ـــایـد بتوان گفت کیفیت زندگی ع موض موردنظر ش
اساسی زندگی انسان یعنی:  ُبعد فهومی است که چهارم

ی سیاس -محیطی، اجتماعی و فرهنگیاقتصادي، زیست
ــتانداردي از انتظارات فرد را  می گیردرا در بر  و حد اس

  ).1: 1389فرجی مالیی، ( کندمی تأمین
هاي توسعه هدف پژوهش حاضـر سـنجش شاخص

هاي در مناطق و نواحی شـــهري، با تأکید بر شـــاخص
بنابراین این اســـت.  کیفیت زندگی در شـــهر کاشـــان

ــتپژوهش  ــش اس ــهر  متضــمن این پرس که نواحی ش
هاي توسعه و کیفیت زندگی در کاشـان از نظر شاخص

کدام نواحی از دیگر  به ســخنچه ســطحی قرار دارند؟ 
ر و کدام تیافتهنظر ابعاد مختلف کیفیت زندگی، توسعه

خ دســتیابی به پاس رايب اند؟نواحی کمتر توسـعه یافته

ــش ها، از روش مطالعات میدانی در قالب این گونه پرس
  نامه استفاده شده است.مصاحبه و پرسش

که  کیفیت زندگی: مصادیق و مفاهیم کیفیت زندگی
عۀ ریزي توسبه تازگی در ادبیات توسعۀ پایدار و برنامه

اجتماعی و مباحث اقتصاد نوین مطرح شده، از جایگاه 
در واقع توسعه و کیفیت زندگی  ت.برخوردار اساي ویژه

ها در سطح ملی و محلی اند که دولتدو روي یک سکه
را آن  و سنجش سازيشاخص هاي متعددو نیز مؤسسه

). گرچه 25: 1387(خوارزمی،  مورد توجه قرار می دهند
مفهوم کیفیت زندگی کاربردهاي فراوانی دارد، اما ارائۀ 

چون در  .دشوار استار بسی وشن و جامعر تعریف
هاي گوناگون و با کاربردهاي متفاوتی به کار زمینه

 ترین تمایز درترین و رایجگرفته شده است. گسترده
بررسی کیفیت زندگی، تمایز میان کیفیت زندگی ذهنی 

توان میان کیفیت زندگی و عینی است. عالوه بر این می
فردي و نیزکیفیت زندگی جمعی نیز تمایز قائل شد. 

د می توان هاي کیفیت زندگی عینی جمعیشاخص مثالً
شامل درآمد سرانه، میانگین مصرف کالري، درصد 

اي از باسوادان، نرخ جرایم، امید به زندگی و مجموعه
 کلیطور به. )113: 1387ها باشد (نوغانی، دیگر شاخص

هایی است که تعریف مشخص و کیفیت زندگی از واژه
ه بآن را یکسانی ندارد، اما مردم به شکل غریزي معناي 

  ).57: 138(نجات،  کنندراحتی درك می
  

  ها درباره کیفیت زندگیدیدگاه
بندي توان از دو بعد دستهرا می هادیدگاه کلیطوربه

  کرد:
 به دو کهدیدگاهها این  هویتبندي بر اساس دسته

  عبارت اند از: وشوند کامالً مجزا تقسیم می رویکرد
کیفیت زندگی از نظر محققان اسکاندیناوي: این  )الف

رویکرد، رویکردي است که در اکثر کشورهاي اروپایی 
ان جبه ویژه کشورهاي اسکاندیناوي طرفدار دارد و 

اند. در کرده مطرح آن راس درینوسکی و ریچارد تیتمو
ط هاي مرتببر شرایط عینی زندگی و معرف این رویکرد

با آن تأکید شده است و کیفیت زندگی افراد در گرو 
  نیازهاي اولیه زندگی است.تامین 

کیفیت زندگی از نظر محققان آمریکایی: در بیشتر  )ب
تحقیقاتی که در کشور آمریکا در مورد کیفیت زندگی 

د اانجام شده است، محققان بیشتر به تجارب ذهنی افر
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هاي ذهنی تأکید شان توجه کرده و بر معرفاز زندگی
توان به اند. از اثرگذاران بر این رویکرد میکرده

کرد. در این اشاره  روانشناس اجتماعی آي توماس
هاي عنوان معرفرویکرد رضایتمندي و خوشبختی به

  د.نشواصلی سنجش یاد می
ارد ددر کنار دو رویکرد باال رویکرد دیگري نیز وجود 
کند که بر دو بعد عینی و ذهنی کیفیت زندگی تأکید می

هاي اجتماعی و اقتصادي در کیفیت توان به روشکه می
  ).24: 1388زندگی اشاره کرد (غیاثوند، 
 ییهاافراد و گروههاي دیدگاهدسته بندي دوم مربوط به 

  شود:باشد که خود به دو دیدگاه تقسیم میمی
سطوح  اساسدیدگاه مخاطب محور: این رویکرد بر )الف

متفاوت ادراك محیطی مخاطبان قرار دارد. از مخاطبان 
گذارد، عواملی که بر روابط متقابلشان اثر میدرباره 

شود و متغیرهاي کیفیت محیط استخراج سوال می
گردد. به عبارت دیگر در این رویکرد معیار کیفیت می

از چگونگی فهم و انتظارشان  بر پایه درك مخاطبان عام
از حوزة تعامل اجتماعی متقابل مبتنی است. در اینجا 

جامعه  کلی باشند بلکه دركهدف، گروه خاصی نمی
  ).Van poll, 1997: 14مهم است (

دیدگاه کارشناس محور: در این دیدگاه نظرات  )ب
قرار  ها و تصمیماتکارشناسان مبناي تمامی بررسی

دیدگاه از ابعاد مختلفی مورد نقد قرار گیرد. این می
و دلیل عمده در ناکارآمدي این روش به شرح دگیرد. می

  .شودزیر مطرح می

اختالف نظر متخصصان در تعداد، ماهیت ابعاد اساسی  -
  است. آنبندي روهو گ کیفیت محیط

تعیین کننده  يهاشاخصو مردم بر روي  سانکارشنا -
 Carp andکیفیت محیط توافق الزم را ندارند 

zawadski, 1976: 24} .(دست نتایج به در حالی که
 اساسجش کیفیت برهاي سنمؤلفه دهدنشان میآمده 

هاي حاصل از منظر محور با سنجشرویکرد کارشناس
 :Redcliff, 2000( شباهت کمی با هم دارندشهروندان 

ط توسمُدلی براي تبیین مفهوم کیفیت زندگی  .)22
میالدي ارائه گردید  2000و همکارانش در سال  شیفر

سه قلمرو اجتماع، محیط و اقتصاد تأکید  بر آنکه در 
 Marshal, 2004: 235 Van Kamp and etشده است (

al., 2003: 11;(  
  

  ابعاد کیفیت زندگی
ه بالمت و قابلیت زندگی س بر اساس مدل شماتیک

مجزاي کیفیت زندگی موازي هم هستند بعد  عنوان دو
)RIVM, 2000: 37.(  این مدل ترکیبی از ابعاد قابل

هاي اجتماعی فضایی، فیزیکی و جنبه گیرياندازه
 این دسته گیرنداندازه میمحیط و ادراکات این ابعاد را 

از ادراکات تنها مرتبط با خصوصیات عینی محیط 
ی ماي را نیز در بر شخصی و زمینههاي و جنبه نیستند
  ).1(شکل  گیرند

  
  ) Source: RIVM. ابعاد اساسی کیفیت زندگی، سالمت و محیط زندگی روزانه (1شکل 
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ـــت کـه در کیفیـت زنـدگی  پـایــداري بـدیهی اس
ـــادي، پـایـداري  پـایداري محیطی و  اجتمـاعی،اقتص

 گیردمورد توجه قرار می ســـیاســـی-پایداري فرهنگی
 ).129 :1393 کــانی،؛ نـجـفـی24، 1388(فـرجـی، 

تر شناختی بیشمحیطمنظر توسعه از  لی مفهومکرطوبه
مدنظر بوده و پایداري محیط با تعیین ســه جزء اصــلی 

. گیردو اجتماع مورد تاکید قرار میاکولوژیک اقتصــاد، 
)HARRIS, J.M. 2000 ،1388، قـالیباف و همکاران :
5(  
  

 شناسی تحقیقروش
 یافتگی و کیفیت زندگیروش سنجش سطح توسعه

ـــهري در محـدودة مورد مطـالعـ وش ه ردر منـاطق ش
ـــت.  –توصـــیفی  روش گردآوري تحلیلی و میدانی اس

اي و میدانی اطالعـات مبتنی بر مطـالعـات کتـابخـانـه
باشــد و تعداد نمونه با اســتفاده از فرمول کوکران، می

به صــورت نمونه  شــدند کهخانوار شــهري تعیین  267
ــدند.  ــیســتماتیک انتخاب ش گیري تصــادفی ســاده/س

ـــشهـاي جمعداده ـــده از طریق پرس نـامه با آوري ش

هاي آماري از قبیل و روش SPSSافزار اســتفاده از نرم
مســـتقل  F یس، آزمون، کروســـکال والکاي اســـکوئر

ـــنجش کیفیت زندگی مورد  / دانکنطرفهیـک براي س
  سنجش و تجزیۀ و تحلیل قرار گرفتند.

  

 معرفی محدوده مورد مطالعه
مرکزي  ناحیهءهکتار در  8561کاشـان با مساحت 

آن از سطح  ارتفاع. است ن واقعو در استان اصفها ایران
 27´و  51°و داراي مختصات جغرافیایی  متر 945دریا 

ــرقی 36´و  51°تا   50´و 35°تا  34´و  35°و  طول ش
آب و هواي شهر کاشان  .می باشد دقیقه عرض شـمالی

 و (زمستانی گرم و خشـک و به عبارتی دیگر دوفصـلی
ــتانی) اســت. کیلومتري جنوب  235کاشــان در  تابس

در  و کیلومتري شـمال شـهر اصفهان 250و در  تهران
شهر کاشان به دو  .قرار دارداصفهان  -اتوبان قم مسـیر

شـهري تقسـیم می شود و جمعیت  ناحیه 10منطقه و 
ـــال تـا  آن ـــدنفر می 251000بر بـا برا 1390س  باش

  ).30-60 :1392(مهدوي، 

  
  موقعیت فضایی شهر کاشان در استان اصفهان و کشور ایران (مأخذ: نگارندگان) -2شکل 

  

  ي تحقیقهایافته
نجش کیفیت زندگی از تعداد راي سمقاله حاضـر ب

ـــادي، اجتماعی، زیـادي از مؤلفه ـــه بعد اقتص ها در س
همان ســت. شــده امحیطی اســتفاده کالبدي و زیســت

مطالعه در این مطرح شد، محدوده مورد تر که پیشطور
 10منطقه و  2باشد که داراي پژوهش شـهر کاشان می

ــهري اســت که  ناحیهء به علت گســتردگی محدوده ش
مورد مطــالعــه و کمبود نیروي انســــانی و همچنین 

جویی در وقت و هزینه در این مطالعه سعی شده صرفه
ـــت نواحی  (بلوار  3(بلوار مفتح و میــدان معلم)،  1اس
(خزاق) مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل  8مالصـــدرا) و 

هاي اقتصــادي، اجتماعی و قرار گیرند که معرف ویژگی
).3شناختی شهر کاشان هستند (شکل  جمعیت
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  )1391گانه مورد مطالعه (مأخذ: نگارندگان، نواحی سه -3شکل 

  

  اقتصادي بُعد
شهروندان در نواحی  مقایسه سطح اقتصاديبراي 

گانه شهر کاشان ابتدا به بررسی میزان رضایتمندي سه

، هکلی شهروندان از وضعیت اقتصادي خانواده پرداخت
هاي اقتصادي در هاي موجود در زمینهمؤلفهسپس 

هریک از نواحی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار 
  است. گرفته

  
  . مقایسه میزان رضایتمندي ساکنان نواحی سه گانه از وضعیت اقتصادي با استفاده از کروسکال والیس1جدول 

  میانگین  نواحی  ضریب معناداري  مؤلفه  ردیف

  000/0**  رضایتمندي از وضعیت اقتصادي خانواده  1
  51/3  1 ناحیهء
  70/2  3 ناحیهء
  46/2  8 ناحیهء

  

  %1** سطح معناداري 1391 هاي تحقیق،مآخذ: یافته
  

از آزمون کروسکال والیس  هاي بدست آمدمیانگین
دهنده میزان رضایتمندي بیشتر نشان 1در جدول 

و رضایتمندي  51/3 اي یک با میانگین رتبه ناحیهء
به باشد. می 46/2با میانگین  8 ناحیهءکمتر شهروندان 

از وضعیت  1 ناحیهءرضایتمندي ساکنان  بهترعبارتی 

اقتصادي خانواده بیشتر از سایر نواحی شهر کاشان 
تفاوت معناداري را در سطح  است. همچنین نتایج آماري

مقایسه  نشان می دهد. شایان ذکر است که براي 99%
گانه شهر کاشان از آزمون هزینه و درآمد در نواحی سه

F فاده شده است. طرفه و تست دانکن استیک  
  

  مستقل یک طرفه F. بررسی وضعیت اقتصادي شهروندان نواحی سه گانه کاشانبا استفاده از آزمون 2جدول 
 sigضریب معناداري/ F  درجه آزادي  میانگین امتیاز  مؤلفه  ردیف

  0,025*  3,758  2  2,068  درآمد  1

 NS 0,461  0,777  2  3,507  هزینه  2
  : عدم معناداريNSدرصد    95*سطح معناداري 
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دهنده تفاوت نشان 2اطالعات مندرج در جدول 
 .دمعنادار بین وضعیت اقتصادي نواحی سه گانه می باش

 مؤلفهبراي  درصد 95اي که ضریب معنادار گونه به
درآمد، گویاي اختالف سطح اقتصادي شهروندان نواحی 

 نواحی سه ف درمیزان اختال براي نمایش .استگانه سه

 طالعاتنیز از آزمون دانکن استفاده شده است و اگانه 
دهد که اختالف معناداري نشان می 3مندرج در جدول 

که بین درآمد شهروندان در نواحی مختلف وجود دارد 
عنوان طبقه اول) با (به 3و  1 ناحیه مربوط به اختالف

  استعنوان طبقه دوم) (به 8 ناحیه
  

  مستقل / تست دانکن Fگروه بندي سطح درآمد شهروندان نواحی سه گانه شهر کاشانبا استفاده از  -3جدول 

  %95براي ضریب معناداري  هامقدار زیرمجموعه  تعداد  ناحیهء
  2طبقه   1طبقه 

  1 ناحیه
  3 ناحیه
  8 ناحیه

70  
139  
58  

570000  
560000  

  
  

470000  
  )1391مآخذ: مطالعات میدانی، (
  

ـــنجش عـالوه بر موارد مــذکور،  میزان  براي س
شهر  گانهرضـایتمندي شـهروندان هریک از نواحی سه 

مربوط به  يهامؤلفه از نظرنواحی مقایســه کاشــان، به 
شود که بدین منظور از آزمون قتصادي پرداخته می بعد

  ناپارامتریک کروسکال والیس استفاده شده است.
ـــان 4اطالعات مندرج در جدول  تفاوت  دهندهنش

ه گانمعنادار در میزان رضایتمندي شهروندان نواحی سه
ـــادي می يهاهمؤلفاز  ـــد به گونهاقتص اي که براي باش

ــتر  ــریب معنادار هامؤلفهبیش ــت %99 ض آمده  به دس
ـــت. میـانگین ـــت هـاي اس  4آمـده از جـدول بـه دس

نسبت  1 ناحیهءسـطح رضایتمندي باالتر  دهندهنشـان
از این حیث در  3 ناحیهء باشـــددیگر می ناحیهءبه دو 

از ســطح  8 ناحیهءنســبت به  یعنیرتبه دوم قرار دارد 
  است. رضایتمندي باالتري برخوردار

ـــکال ـــل از آزمون کروس مبین والیس  نتایج حاص
براي تهیه کاالهاي مصرفی است.  %99دار یتفاوت معن

در رتبه  3,71اي بـا میانگین رتبه 1 نـاحیـهء در واقع
 ناحیهءدر رتبه دوم و  3,27با میانگین  8 نـاحیهءاول، 

  سوم قرار دارند. جایگاه در 2,14اي با میانگین رتبه 3
دهد، اي که تقاوت معنادار را نشان میدومین مؤلفه

ـــرمایه هاي مختلف گذاري در فعالیتمؤلفـه امکـان س
ـــت. در این مؤلفه نیز همانند مؤلفه قبلی،  تولیـدي اس

ـــان با میانگین رتبه 1ناحیهء  ـــهر کاش در  3,64اي ش
و  2,62میانگین ترتیب با به 3و  8جایگاه اول و ناحیهء 

توان در مجموع می ي بعدي قرار دارند.هادر رتبه 2,39
به علت درآمد  3و  1ســاکنان نواحی  کهاذعان داشــت 

 8بیشــتر و وضــعیت اقتصــادي بهتر نســبت به ناحیهء 
ـــرمـایه ـــتري براي س هاي گذاري در فعالیتتوان بیش

ـــت کــه  ـــورتی اس مختلف تولیـدي دارنــد. این در ص
مهاجران روستایی تازه وارد  بیشتر 8شهروندان ناحیهء 

ــتند که تقریباّ بیش از  ــهر هس ــد درآمد  90به ش درص
ـــرف خریـد مایحتاج روزانه می کنند. بدیهی خود را ص

ي هاگذاري در فعالیتاســت که این امر امکان ســرمایه
تولیدي را در این بخش از شـهر با مشکل مواجه و چه 

  سازد.بسا غیرممکن می
  

  رهنگیف-بُعد اجتماعی
یافتگی و کیفیت هاي توسعهبراي سـنجش شاخص

مؤلفــه  12فرهنگی از  –زنــدگی در ابعــاد اجتمــاعی 
اسـتفاده شـده اسـت. بدین صورت که ابتدا به مقایسه 

گانه به صورت کلی، سپس به سنجش همین نواحی سه
د تا میزان شــودر هریک از نواحی پرداخته می هامؤلفه

ي اجتماعی نمایان هااختالف در رضــایتمندي از مؤلفه
ـــود. حاکی از تفاوت  5اطالعـات منـدرج در جدول  ش

ـــایتمنـدي از مؤلفه ي آموزش هامعنـادار در میزان رض
شـهرنشـینی و شـهروندمداري، دسـترسی به آگاهی و 

 باشد. بهاطالعات و پایبندي به رسـوم و سـنن ملی می
ي  فوق گویاي هابراي گویـه %99اي کـه رابطـه گونـه

د. باشتفاوت در میزان رضـایتمندي نواحی سه گانه می
اختالف معنادار بین نواحی دیده  هادر مورد سایر  گویه

  شود.نمی
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  هاي اقتصادي با استفاده  آزمون کروسکال والیسمؤلفه. مقایسه رضایتمندي شهروندان نواحی سه گانه از 4جدول 
 میانگین نواحی sigعناداري/ضریب م مؤلفه ردیف

  0,000**  تهیه کاالهاي مصرفی و خانگی  1
1 71/3  
3 14/2  
8 27/3  

  ns0,236  ي محلیهاایجاد بازارها و بازارچه  2
1 92/2  
3 71/2  
8 94/2  

  0,000**  ي مختلف تولیديهاامکان سرمایه گذاري در فعالیت  3
1 64/3  
3 39/2  
8 62/2  

  0,003**  توزیع عادالنه ثروت و درآمد در نواحی مختلف شهري  4
1 80/3  
3 85/3  
8 22/2  

  0,003**  قدرت خرید باال جهت تأمین مایحتاج زندگی  5
1 97/3  
3 47/2  
8 67/2  

  0,050**  ي مناسب شغلیهاوجود فرصت  6
1 58/2  
3 15/3  
8 37/2  

  ns0,164  وجود تنوع شغلی  7
1 91/2  
3 10/2  
8 37/2  

  %1عدم معناداري                 ** سطح معناداري  NS                     1391ي تحقیق، هامآخذ: یافته
  

ــکال والیس ــل از آزمون کروس حاکی از  نتایج حاص
 فهمؤلدرصدي در رابطه با  99تفاوت معنادار در سـطح 

بدین  باشــد،آموزش شـهرنشــینی و شـهروندمداري می
 3 ناحیه و 3,88اي با میانگین رتبه 1 ناحیه صورت که

 8 ناحیه هـاي اول و دوم ودر رتبـه 3,61بـا میـانگین 
ســوم قرار  جایگاه در 2,31شــهر کاشــان با میانگین 

دارند. در واقع میزان رضـایتمندي شهروندان ساکن در 
دومین  می باشد. 8 ناحیهشتر از بسـیار بی 3و  1 ناحیه
ـــایتمندي را ه اي مؤلف که تفاوت معنادار در میزان رض

ــان می ــنن ملی ه مؤلفدهد، نش ــوم و س ایبندي به رس
 هناحی هاي به دست آمده،با توجه به میانگین اسـت که

ـــایتمندي و جـایگـاه در  3,74بـا میـانگین  1 اول رض
و  2,17میانگین هرکدام به ترتیب با  8و  3هاي نـاحیه
طور که همان ي سوم و دوم قرار دارند.هادر رتبه 2,46

بیش از  1 ناحیهرضایتمندي ساکنان پیشـتر گفته شد 
ـــد، در رابطـه بـا  ـــایر نواحی ارزیـابی ش هاي مؤلفهس

ـــایتمندي مربوط بهز اجتماعی نی ـــطح رض  باالترین س
  باشد. یک می ناحیه
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  هاي اجتماعیبا استفاده آزمون کروسکال والیسمؤلفه. مقایسه رضایتمندي شهروندان نواحی سه گانه از 5جدول 
 میانگین نواحی sigضریب معناداري/ مؤلفه ردیف

  NS0,726  هاي مشارکت شهروندانایجاد زمینه  1
1 62/2  
3 61/2  
8 56/2  

  0,006**  آموزش شهرنشینی و شهروند مداري  2
1 88/3  
3 61/3  
8 31/2  

  NS0,314  محلهساکنان میزان صمیمیت بین   3
1 12/3  
3 21/3  
8 41/3  

  NS0,982  هاي شهريوجود آرامش در محله  4
1 17/3  
3 12/3  
8 15/3  

  0,018*  دسترسی به آگاهی و اطالعات  5
1 11/3  
3 02/3  
8 65/2  

  NS0,453  پایبندي به رسوم و سنن و مراسمات مذهبی  6
1 05/4  
3 03/4  
8 24/4  

  0,002**  پایبندي به رسوم و سنن ملی  7
1 74/3  
3 17/2  
8 46/2  

 %5* معناداري          %1عدم معناداري       ** معناداري  NS          1391ي تحقیق، هامآخذ: یافته

  
 اجتماعی، ي هاهمؤلفقابل توجه در رابطه با نکته  
مذهبی در شهر کاشان رسوم و سنن  پایبندي به گویه
ذکور در ه ممؤلفشود که مشاهده میهمان طور  است.

تمام نواحی این شهر رضایتمندي بسیار باال را نشان 
علت داشتن ساختار  دهد. در واقع شهر کاشان بهمی

ونه این گبرگزاري مذهبی از  آئین سنتی و پایبندي به
حوي که ند. به در شهر خود رضایت کامل دارن ممراس
  ین نواحی وجود ندارد.ی تفاوت

  
  ست محیطیز-بعد کالبدي 

سنجش میزان کیفیت محیط زیست و کالبد  براي
. مؤلفه در این زمینه استفاده شده است 12شهر، از 

میزان رضایتمندي شهروندان مقایسه بدین گونه که به 
 پرداختهگانه از کیفیت محیط زیستشان نواحی سه

میزان تفاوت معنادار در نشان دهنده  6جدول  است.

ي مربوط به کیفیت محیط هامولفهرابطه با هریک از 
شود که مشاهده می همان طور.است زیست شهري

به  هاهمؤلفبعضی ازبراي  %95دار تا سطح تفاوت معنی
بُعد آمده است. در واقع اختالف بسیار زیادي در  دست 
گانه وجود دارد محیطی بین نواحی سهستز -يکالبد

آمده در این جدول بیانگر به دست هاي که میانگین
 رضایتمندي بیشتر ساکنان نواحی یک نسبت به دو

  .تدیگر اس ناحیهء
فضاي سبز،  موردشود در همانطور که مشاهده می

 یهءناحسازي محیط زیست، رضایتمندي بوستان و سالم
دیگر  ناحیهء 2بیش از  3,95اي با میانگین رتبه 1

مبلمان و سیما و منظر مورد  باشد. همچنین درمی
 ايمیانگین رتبه با 1 ناحیهءشهري رضایتمندي ساکنان 

  باشد.می 8و  3 ناحیهش از بی 3,80
هوا، عدم آلودگی  پاکیزه گیهاي در رابطه با مؤلفه
نشانی، وضعیت ترافیک و فضاي صوتی، خدمات آتش
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 بیش از 8و  1 ناحیهءروي، رضایتمندي ساکنان پیاده
شهر  3 ناحیهءع باشد. در واقشهر کاشان می 3 ناحیه

ر و تردد وسایل کاشان به علت نزدیکی به مرکز شه

 عالوه هاابنیه و ساختمان کم حمل و نقل و همچنین ترا
بر آلودگی هوا و صوتی براي رفت و آمد و پیاده روي 

.شهروندان کمترین فضا را دارا است
  

  والیسهاي کالبدي و محیط زیست شهري با استفاده از کروسکال . مقایسه رضایتمندي شهروندان نواحی سه گانه از مؤلفه6جدول 
 میانگین نواحی sigضریب معناداري  مؤلفه ردیف

  0,037*  فضاي سبز، بوستان و سالم سازي محیط زیست  1
1 3,95  
3 2,61  
8 2,55  

  NS0,947  آوري بهداشتی زباله و سیستم دفع فاضالبجمع  2
1 2,81  
3 2,79  
8 2,79  

  NS0,896  دفن زباله در مکان مناسب  3
1 2,80  
3 2,74  
8 2,75  

  NS0,140  ار معابري در کندرختکار  4
1 3,07  
3 2,79  
8 3,17  

  0,015*  مبلمان و سیما و منظر شهري  5
1 3,80  
3 2,55  
8 2,24  

  NS0,120  جدول کشی معابر  6
1 3,12  
3 3,12  
8 2,87  

  0,042*  تمیزي هوا  7
1 3,20  
3 2,11  
8 3,18  

  NS0,272  تمیزي و کیفیت آب  8
1 2,15  
3 2,18  
8 2,12  

  0,001**  آرامش به دلیل عدم وجود سروصدا  9
1 3,10  
3 2,09  
8 3,08  

  0,007**  وضعیت ترافیک  10
1 3,02  
3 2,14  
8 3,18  

  0,011*  فضاي پیاده و پیاده روي  11
1 3,14  
3 2,19  
8 3,07  

  0,007**  زیست بهداشت محیط  12
1 3,15  
3 2,18  
8 2,01  
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ــا  ــههـمچنین در رابطــه ب ــاي جمعمولف آوري ه
فاضــالب، دفن زباله در بهداشــتی زباله، ســیســتم دفع 

کشــی کنار معابر، جدول در مکان مناســب، درختکاري
داري بین ر و تمیزي و کیفیــت آب، تفــاوت معنــامعـاب

گانه وجود دارد. در واقع رضایتمندي ساکنان نواحی سه
نواحی مختلف شهر در  میزان رضـایتمندي شـهروندان

که پیشتر مطرح  طورهمان باشـد.کاشـان یکسـان نمی
ـــد یک ـــنجش کیفیـت زندگی ش ی از ابعـاد مهم در س

در این  .اســـتشـــهروندان، کیفیت محیط مســـکونی 
ـــنجش این براي مطالعه از کیفیت زندگی در بخش  س

، ســطح شــهر کاشــان، ابتدا مســاحت زمین و مســکن
ــکن از لحاظ مالکیت و قدمت بنا  ــعیت مس ســپس وض

مسـاحت زمین و مسکن از  بررسـی براي شـد.بررسـی 
ارزیابی میزان رضـــایتمندي  براي مســـتقل و Fآزمون 

گانه از محیط مســکونی خود از نواحی ســهشــهروندان 
  شود.آزمون کروسکال والیس استفاده می

  
  طرفه کی مستقل Fبا استفاده از آزمون  . بررسی وضعیت مسکن و زمین نواحی سه گانه کاشان7جدول 

 sigضریب معناداري/  F  درجه آزادي  امتیازمیانگین   مؤلفه  ردیف

  0,007**  5,003  2  85514  مساحت زمین  1

  0,037*  3,347  2  33706  مساحت مسکن  2

     %5* معناداري          %1** معناداري               1391ي تحقیق، هامأخذ: یافته
  

تفاوت دهنده نشان 7اطالعات مندرج در جدول 
بین مساحت زمین در نواحی مختلف شهر  %99معنادار 

به دست آمده نمایانگر  . در واقع نتایجدباشکاشان می
قطعات زمین در نواحی مختلف اندازه در  زیادتفاوت 
 95قطعات مسکونی نیز اختالف  مورد اندازهدر است. 

با توجه به این که  .وجود داردمذکور درصدي در نواحی 
اختالف در نشان دهنده تواند اطالعات این جدول نمی

قطعات زمین و مسکن در نواحی مختلف باشد، بنابراین 
به این هدف از تست دانکن موجود در  براي رسیدن

  .شودآزمون تحلیل واریانس استفاده می
  

  / تست دانکن Fبا استفاده از  مساحت زمین در نواحی سه گانه شهر کاشان. گروه بندي 8جدول 

 تعداد ناحیهء
 %99براي ضریب معناداري  هامقدار زیرمجموعه

 2طبقه  1طبقه 
  1 ناحیهء
  3 ناحیهء
 8 ناحیهء

70  
139  
58 

208  
192 

  
  
256 

                                 1391ي تحقیق، هامأخذ: یافته
  

شود بیشترین میانگین که مشاهده میطور همان
 256با میانگین  8 ناحیهءزمین مربوط به  قطعات وسعت

میانگین با  3 ناحیهءط به مربووسعت متر و کمترین 
تالف معناداري که در جدول ن اخبنابرایاست.  متر 192

الف اندازه قطعات اخت ط بهآمده بود مربو دستبه 8
همچنین در جدول  باشد.می 8و  3زمین بین نواحی 

زیر مساحت مسکن در نواحی شهري کاشان با هم 
  مقایسه و اختالف بین آنها مشخص شده است.

  
  تست دانکن ه/طرف مستقل یک Fبا استفاده از  گانه شهر کاشانبندي مساحت مسکن در نواحی سه. گروه9جدول 

 تعداد ناحیهء
 %95براي ضریب معناداري  هامقدار زیرمجموعه

 2طبقه  1طبقه 
  1 ناحیهء
  2 ناحیهء
 3 ناحیهء

70  
139  
58 

152  
153 

  
  
191 
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ـــان دهنده اندازه  9اطالعات مندرج در جدول  نش
قطعات مسکونی در نواحی مختلف شهر کاشان است و 

 قطعات قطعات زمین، بزرگترین هماننداین که جـالب 
از لحاظ  8 ناحیهء بنابراین .باشدیم 8 ناحیهءبوط به مر

ـــاخص هـاي کیفیـت زندگی از دو یکی از مهمترین ش
  .داردتري دیگر وضعیت مطلوب ناحیهء

  خدمات شهرداري
ـــتهاي بهویـت یـافتـهتق اکنون براي آمده، به دس

گانه از ارائه مقایسۀ میزان رضایت شهروندان نواحی سه
هاي متولی شــهري پرداخته خدمات از ســوي ســازمان

 نشان نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیسشـود. می
 حمل وشبکه  گسترشه مؤلفدهد که فقط در مورد می

میان نواحی  %99نقل عمومی تفاوت معنادار تا ســـطح 
از جمله  هاهمؤلفاز اي بســیاري شــهري وجود دارد و بر

ایسـتگاه آتش نشـانی، فضـاي سـبز، ایجاد سیل بند و 
به دست  %95مبلمان شـهري تفاوت معنادار تا سـطح 

ي اشــاره شــده در جدول هاو مابقی گویه . آمده اســت
ـــان نمی دهند. يتفـاوت معنـادار 11 به عبارت  را نش

مشــابه ایت شــهروندان نواحی مختلف دیگر میزان رضــ
)11(جدول  دنباشمی هم

  

  . مقایسه میزان رضایتمندي شهروندان نسبت به خدمات شهرداري با استفاده از آزمون کروسکال والیس10جدول 
 میانگین رتبه  نواحی sigضریب معناداري  مؤلفه ردیف

  0,046*  ایستگاه آتش نشانی  1
  18/3 1 ناحیهء
  91/2  3 ناحیهء
  24/3  8 ناحیهء

  0,037*  فضاي سبز ، بوستان و سالم سازي محیط زیست  2
  95/2 1 ناحیهء
  61/2 3 ناحیهء
  55/2 8 ناحیهء

  NS0,088  ي حفاظت از مراتع و منابع طبیعیهاطرح  3
  32/2 1 ناحیهء
  43/2 3 ناحیهء
  67/2 8 ناحیهء

  NS0,947  هاو فاضالب هادفع بهداشتی زباله  4
  81/2 1 ناحیهء
  79/2 3 ناحیهء
  79/2 8 ناحیهء

  NS0,064  تفکیک زباله  5
  60/2 1 ناحیهء
  28/2 3 ناحیهء
  27/2 8 ناحیهء

  NS0,896  دفن زباله در مکان مناسب  6
  80/2 1 ناحیهء
  74/2 3 ناحیهء
  75/2 8 ناحیهء

  0,022*  ایجاد سیل بند و جمع اوري سیالب  7
 82/2 1 ناحیهء
 41/2 3 ناحیهء
 55/2 8 ناحیهء

  NS0,140  درختکاري کنار معابر  8
 07/3 1 ناحیهء
 07/3 3 ناحیهء
 79/2 8 ناحیهء

  NS0,120  جدول کشی معابر  9
 17/3 1 ناحیهء
 12/3 3 ناحیهء
 87/2 8 ناحیهء

  0,005**  توسعه شبکه حمل و نقل عمومی  10
 44/3 1 ناحیهء
 45/3 3 ناحیهء
 91/2 8 ناحیهء

  0,015*  مبلمان شهري  11
 80/2 1 ناحیهء
 55/2 3 ناحیهء
 24/2 8 ناحیهء
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  ي شهريهادسترسی به زیرساخت
 دست آمده از آزمون کروسکال والیسنتایج به

ه مؤلفتفاوت میزان رضایتمندي شهروندان در مورد 
مراکز  دسترسی بهدسترسی به حمل و نقل عمومی، 

همچنین دسترسی  و ورزشی، فرهنگی، هنري و تاریخی
 سهمورد در واقع فقط در دهد. را نشان می هابه بانک

 95تا سطح اطمینان معناداري ذکور اختالف ه ممؤلف
د گانه وجود دارد و در بقیه مواربین نواحی سهدرصد 
  د.نوضعیت مشابهی دارترسی به این خدمات دسمیزان 

  
  ها با استفاده از آزمون کروسکال والیس. مقایسه میزان دسترسی نواحی سه گانه به خدمات و زیرساخت11 جدول

 میانگین نواحی ضریب معناداري مؤلفه ردیف

  NS0,461  دسترسی به مراکز خرید کاالهاي اساسی  1
1  24/3  
2  08/3  
3  17/3  

  440,0*  دسترسی به بانکها و مراکز مالی  2
1  51/3  
2  35/3  
3  15/3  

  NS0,511  دسترسی به بوستانها و مبلمان شهري  3
1  74/2  
2  56/2  
3  62/2  

  0,042*  دسترسی به شبکه حمل و نقل عمومی  4
1  15/3  
2  38/3  
3  06/2  

  NS0,767  وابستهدسترسی به مکانهاي آموزشی و سایر مکانهاي   5
1  15/3  
2  08/3  
3  06/3  

  0,014*  دسترسی به مراکز ورزشی، فرهنگی، هنري و تاریخی  6
1  14/2  
2  30/3  
3  67/3  

  NS0,928  دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی  7
1  14/3  
2  20/3  
3  27/3  

  
  گیرينتیجه

هاي چنـد که ارتقاء کیفیت زندگی در مقیاس هر
ریزان قرار باز مورد توجه برنامه فردي و اجتماعی از دیر

هاي اخیر و با اولویت یافتن داشــته اســـت، اما در دهه
هاي توســعه هدف توســعه و تدوین آنها در قالب برنامه

فیت کی دربارهشناختی به تدریج نگرش انسانی و جامعه
ـــعه و همچنین برنامهزندگی در ادبیات ت ها و ریزيوس

هاي کالن کشورهاي پیشرفته راه یافته گذاريسـیاست
اسـت. با گسترش رویکرد انسانی و ورود مفهوم کیفیت 

 ي اجتماعیریززندگی در ادبیات توســعه پایدار و برنامه

 و موسسات بسیاري به مطالعه و اقتصـادي نوین، مراکز
ــاخص درباره مفهوم ــنجش و هکیفیت زندگی، ش اي س

 در این راستا پیشنهاداتی پردازند.چگونگی ارتقاء آن می
    را می توان به شرح زیر برشمرد:

ــهري با  برگزار کردن - ــتمر مدیران ش ــات مس جلس
ـــخص و در طی مراحــل هــامردم در زمــان ي مش

جهــت بهبود  ي عمرانیهــامـخـتلف اجراي طرح
 ؛کیفیت زیستی
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 هايمســئولیت و حقوق با شــهرونداننمودن  آشـنا -
ــینی و  جهت درجامعه آنها ــهرنش ترویج فرهنگ ش

  ؛آموزش شهروندي
ها و وسائل ارتباط جمعی در جهت مساعدت رسانه -

ــازي،  ــوص بویژه فرهنگ س ــانی در خص اطالع رس
ـــهروندان در امور  ـــرکت داوطلبانه ش ضـــرورت ش

  ؛شهري
هاي صنفی و ها، سندیکاها، اتحادیهتشـکیل انجمن -

ــازماندهی آنها در  ــارکت در طرحزمینه س ها و مش
 ارتقاء کیفی زیستی؛ جهت هاي عمرانیپروژه

هاي آگـاهی و آموزش مردم از فراینـد اجراي پروژه -
عمرانی و ضرورت همکاري و مشارکت آنها در طی 

 ها؛مراحل مختلف این طرح

ـــتیبـانی مـالی، اعتباري، حقوقی و  - حمـایـت و پش
ـــار و انجمن ي فعــال در زمینــه هــاقـانونی از اقش

 ،ي عمرانیهامشارکت در طرح
 ي توسعههاي فنی بنگاههاافزایش فزاینده همکاري -

 ،و نهادهاي مردمی
عنوان جزئی از رســـوم بومی ســازي مشـــارکت به -

 ،بهبود کیفیت زندگیبراي اي محله
ـــب مبلمان مکان یابی  ریزي، طراحی وبرنامه - مناس

اي شهر با استفاده شهري در فضاي محالت حاشیه
ـــهري منطبق بر فرهنگ طبقات ِلِمـان ااز هـاي ش

  .حاکم در محالت هدف
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