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هدف این پژوهش بررسی متغيرهای مؤثر بر رضایت مندی شهروندان از کيفيت محيط زندگی در محله
پونک شهر قزوین است .بر این اساس با توجه به مطالعة ادبيات نظری مربوط به کيفيت محيط ،چارچوب
مفهومی متشکل از عوامل پانزده گانه ،مورد تحليل قرار گرفته است .نوع پژوهش ،از نظر هدف کاربردی و
توسعه ای ،از لحاظ روش انجام تحقيق ،توصيفی -تحليلی میباشد .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران
و با در نظر گرفتن فرضية حداکثر ناهمگنی ،برای محدودة مورد نظر  120نفر محاسبه شد .نتایج نشان
میدهد که بين متغير جنس با ميزان رضایت از ،وضعيت آلودگی ،امنيت اجتماعی موجود در محله،
سرزندگی ساخت محيط و نظم حاکم بر کالبد رابطة معناداری دارد .در محدودة مورد مطالعه بين دو متغير
ميزان تحصيالت و رضایت اقتصادی با ميزان رضایتمندی از کيفيت محيط زندگی رابطةمستقيم وجود
دارد .و با توجه به وسعت محله ،علت این موضوع را می توان تفاوتهای فردی وابسته به صفات اجتماعی-
اقتصادی بررسی کرد .از این رو باید افزود که متغير سطح تحصيالت و ميزان رضایت اقتصادی در ادراک
کيفی ازمحيط در محله پونک قزوین تأثيرگذار است.
کلید واژهها :کيفيت محيط زندگی ،رضایت مندی ،متغيرهای فردی ،محله پونک ،شهر قزوین

مقدمه و طرح مسله
امروزه کیفیت زندگی شهری به عنوان کلیدیترین مفهوم در برنامهریزی شهری است .این مفهوم به معنی دخالت
دادن شاخصهای اجتماعی و کیفی در اهداف توسعه و عمران شهری و منطقهای است.به کارگیری این مفهوم در
واقه واکنشی است در برابر توسعه یک بعدی اقتصادی در سطح ملی و توسعه صرفا کالبدی در مقیاس شهری و
تالشی است در جهت دستیابی به معیارهای جامع تر و چند بعدی در عرصه برنامه ریزی( .بیگدلی)39 :1385 ،
* نویسنده عهده دار مکاتبات:

esmael.nasiri@yahoo.com

96

سنجش کیفیت محیط شهری با استفاده از روش چند معیاره

مفاهیم زیست پذیری کیفیت زندگی و کیفیت زندگی شهری که واحد اساسی پایداری شهری هستند در میان
اولویت در برنامهریزی شهری مهمترین عامل رقابت در شهرها امروز به نظر میرسند ).(senlier, et al, 2009 :214
ویژگی مفهوم کیفیت زندگی میتواند شامل تمام کیفیات جامعه شناختی شود و درچتر کیفیت زندگی قرار گیرند.اما
وجه مهم این مفهوم آن است که معموال برای بررسی عملکرد و نتایج سیاستها و برنامه ها مورد استفاده قرار گیرند
(نوغانی و همکاران .)114: 1387 ،تالشهای متعدد در چند سال گذشته برای ارزیابی و کنترل تاثیر بسیاری از
گرایشهای مدرن روز شهری و برای اندازهگیری پیشرفتهای بدست آمده از نظر کیفیت زندگی در شهرها با راه
انداری سیستمهای شاخص پس از به وجود آمدن و ابتکار به سوی محالت خودرو در انجمنهای مدنی،حتی
اتحادیه اروپا ظاهر شده است )( .(martin et al, 2010 :2جاجرمی ،کلکته)6: 1385 ،
کیفیت زندگی به نیروهای برون زاد ،مصمم با توجه به یک فرد یا یک گروه اجتماعی ،نیروهایی مانند تکنولوژی
تولید ،زیر ساختها ،روابط با گروههای دیگر یا کشور نهادهای جامعه ،محیط زیست طبیعی و نیز عوامل درونزاد از
جمله تعامل در جامعه و ارزشهای یک فرد یا جامعه وابسته میشود ) .(Das, 2008: 298مفهوم کیفیت زندگی یک
فرایند پیچیده است.بدون شک توجه سیاستگذاران را به خود جذب کرده است.اما فقدان مفهوم روشن است که
مانعی برای پیاده سازی آن در فرایند تصمیم گیری شده است(Das, 2008: 298) .

کیفیت زندگی ساکنین چند بعدی میباشد و عناصر مختلفی را در بر میگیرد و در کنش متقابل با محیط زندگی
قرار دارد ( .)Ahu, 2005: 32بنابراین توسعه همزمان ایدههای کیفیت محیط و شاخصهای آن ،یک فعالیت هدفمند
است ( ،) Brown, 2003:86زیرا بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری در جوامع شهری ،ضمن داشتن ریشههای
تاریخی ،فرهنگی و اقتصادی در کیفیت فضاهای سکونتی و کاری آنان نهفته است.نگرانی درباره کیفیت زندگی
مدرن از خصوصیات جامعه معاصر است ( )Pacione, 2003: 19که میتواند تابعی از کیفیت محیط باشد .همچنین
تنزل در کیفیت محیط شهری میتواند نتیجۀ بعضی فعالیتهای اقتصادی باشد .زمانی که جمعیت شهری افزایش
مییابد افزایش فعالیتها از محدودههای قابل تحمل در مناطق شهری تجاوز میکند ()Majumder et al, 2007: 2
که به ناچار با تخریب محیط شهری همراه است .لذا کنترل تغیرات محیط های کوچک شهری هماهنگ با رشد روز
افزون آنها باعث خواهد شد تا اینکه در طی زمان مشکالتی را که ممکن است در روند رشد اجتماعی شهر قرار
گیرد ،مرتفع سازد .محالت شهری قزوین نیز از این قاعده مستثنی نیست بطوریکه این شهردر دهههای گذشته رشد
سریع جمعیت را تجربه کرده است .و در سال  1345با  10765نفر جمعیت جزء مکانهایی بوده است که با توجه
به جمعیت پایین نام شهر به خود گرفت و جزء نقاط شهری به شمار میرود که دلیل عمده آن تقسیمات سیاسی
است .در سال  1385با جمعیتی معادل  223478نفر به سرعت جمعیت خود را به  324815نفر درصدی در سال
 1390رساند(.مسکن و شهرسازی )50: 1388 ،بدیهی است این افزایش سریع با توسعه بیرویه فضاهای کالبدی
روبرو شده و عالوه بر گسترش ناموزون شهر باعث کاهش سطح کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد.توزیع
تسهیالت و خدمات و کیفیت آنها بطور تفکیک ناپذیر با رفاه اجتماعی پیوند دارد .به بیان دیگر حتی زیباترین
مکانها و بهترین آنها از لحاظ موقعیت دسترسی و زندگی اگر با فقدان یا ضعف دسترسی به منافع و امکانات
مواجهه باشد ،نمیتواند برای رفاه ساکنان لذتبخش و مفید باشد( .طبیبیان ،فریادی)124: 1384 ،
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رویکردهای نظری وپیشینه تحقیق
کیفیت زندگی به معنای واقعی آن نمیتواند مستقل از مناسبات روابط و پیوندهای مشترک اجتماعی و وابستگی
متقابل در زمینه عدالت توزیعی که امنیت شخصی و اقتصادی حمایت شهروندی و حقوق انسانی تنظیم میکند
مفهوم سازی شود( .غفاری و همکاران )42: 1388 ،همچنین کیفیت زندگی میتواند به عنوان رابطه بین ادراکات
فردی و احساسات فردی با تجربههای آنها در درون فضایی که در آن زندگی میکنند تعریف شود( .رضوانی و
همکاران)8: 1388 ،
تعریف جغرافیایی کیفیت زندگی شامل مفهوم رفاه فردی است اما تمرکز بیشتر در مکانهای زندگی افرراد اسرت.
) )Young, 2008 :1تعریف جغرافیایی شامل هر دو اقدام عینی و ذهنی از شرایط اجتماعی و زیسرت محیطری را در
یک محل و چگونگی این شرایط مردم زنردگی مریکننرد بره عنروان کیفیرت منحصرر بره فررد زنردگی وجرود دارد.
) (Apparicio et al, 2008 :357جغرافیدانان همواره هدف غایی از مطالعرات جغرافیرایی را ارتقراء کیفیرت زنردگی
انسان عنوان کردهاند .تمامی مطالعات کیفیت زندگی تحت دو سرفصل شاخصهای عینی و ذهنی صورت میگیرنرد،
بنابراین یکی از مشخصات اصلی و بنیادی کیفیت زندگی ،چند بعدی برودن آن اسرت ( Allen, Vogt and Cordes,

 .)2002: 14شاخصهای عینی ،محیط زندگی و کار را تشریح مریکننرد ،بره طرور کرل شراخصهرای ذهنری بررای
اندازهگیری رفاه شخصی مورد استفاده قرار میگیرد و شاخص های عینی بررای مقایسرۀ روسرتاها و مکرانهرا مرورد
استفاده قرار میگیرند( .بحرینی و طبیبیان )45 :1377 ،با توجره بره شراخصهرای ذهنری ،رفراه شخصری برر اسراس
رضایتمندی هدف میباشد ،در حالی که شاخصهای عینی ،کیفیت زندگی را با توجره بره قابلیرت زنردگی برودن آن
نشان میدهد ( .)Levent, 2006: 4شاخصهای ذهنی برای اهداف برنامهریزی و سیاستگذاری نسبت به شاخصهای
عینی ارجح تر است ،زیرا این شاخصها بازخوردهای ارزشمندی را بررای برنرامههریهزان و سیاسهتذااران فهراهم
میکنند (.)Das, 2008: 298
برخی از صاحب نظران اجتماعی بر این باورند که کیفیت محیط می تواند به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر روی
کیفیت زندگی باشد ،زیرا النسینگ و مارانز )1969( 1بر این باورند که محیطی با کیفیت باال ،حس آسایش و
رضایتمندی را از طریق ویژگی های که ممکن است فیزیکی ،اجتماعی یا نمادین باشد به جمعیت خود القا می کند و
در نتیجه کیفیت زندگی را ارتقاء میدهد (مطلبی .)56 :1380 ،در مقابل این نظر برخی دیگر کیفیت زندگی را
مفهومی کیفی میدانند که تنها از محیط منشعب نمیشود بلکه یک عمل رفتار محور بین خصوصیات محیطی و
خصوصیات فردی است ( ،)Pacione, 1990زیرا ادراک فردی در مورد موقعیت شخصی در مباحث فرهنگی،
میتواند بر روی کیفیت زندگی افراد مؤثر باشد ( .)WHO-QOL Group, 1993مجموعه عواملی که برای سنجش
کیفیت محیط مدنظر قرار میگیرند روی هم رفته نیمرخ کیفیت محیطی را به وجود میآورند .نیمرخ یک نمای سریع
و آسان از شرایط محیط بر حسب عوامل محیطی مرتبط است ( )Van Poll, 1997: 5و بستر را برای شروع برنامه
ریزی و تدوین استراتژی های مورد مطالعه به دست می دهد.

Lansing and Marans

1
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تحقیقات مربوط به شاخصهای کیفیت محیط شهری توسط محققان مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته است ذیرل
آورده شده است
جدول  1مؤلفههای کیفیت محیط
مؤلفه های کیفیت محیط

محقق

ملحوظ داشتن فعالیت های مناسب پیش از توج به نظم بصری محیط؛ اسرتفاده از کراربری مخرتلط
جین جیکوبز 1961

چه به لحاظ نوع استفاده و چه از نظر حضور ابنیه با سن های مختلرف در یرک ناحیره؛ توجره بره
عنصر خیابان؛ نفوذپذیر بودن بافت که به مفهوم پیشنهاد اختالط اجتماعی؛ و انعطراف پرذیر برودن
فضاها.

اپلیارد و اوکاموتو 1968
النسینگ و مارانس 1969

صدا ،نور ،دود ،گرد و غبار ،میکرو اقلیم ،خلوت ،فعالیت هرای ارزشرمند و محریط هرا ،شناسرایی
محلی ،تعامل اجتماعی.
باز بودن ،راحتی ،جذابیت ،نگهداری ،صدا و ارتباط آنها با ساکنان محله شان.
ایمنی از آتش سوزی ،امنیت پلیس ،مدارس با کیفیت خوب ،جمرع آوری قانونمنرد زبالره ،امنیرت

سانوف و ساونی 1972

منطقه برای بچه ها ،همسایه های مهربان ،فاصلۀ مناسب پیاده رو از کلیسا ،مراکرز نگهرداری بچره،
ایمنی در برابر صدای خیابان ،درختان نزدیک خانه ،فاصلۀ مناسرب از دوسرتان ،فاصرلۀ مناسرب از
خویشاوندان ،پارکینگ جلوی خانه.

اپلیارد و لینتل 1972
کارپ و همکاران 1976
کوین لینچ 1981

بالیای ترافیکی(خطرات ترافیک) ،استرس ،صردا و آلرودگی ،خلروت ،قلمررو خانره ،همسرایگی و
مالقات ،شناسایی و دلبستگی.
صدا ،زیبایی ،همسایه ها ،ایمنی ،تحرک ،آزار و اذیت.
سرزندگی ،معنی(حس) ،سازگاری ،دسترسی ،کنترل و نظارت و همچنین دو فوق معیار :فوق معیار
کارایی و فوق معیار عدالت.
باال بودن سطح بهداشت بر اساس شاخص های قابل قبول بهداشتی؛ وجود خدمات بهداشتی مفیرد
و قابل دسترسی برای کلیۀ ساکنین؛ باال بودن کیفیت کلبدی محیط ،مسکن؛ وجود اکوسیسرتم هرای

پروفسور دوهل 1984

سالم؛ وجود محالت فعال و معنی دار؛ رفع نیازهای اولیه هر شهروند؛ وجرود روابرط اجتمراعی در
حد معقول؛ وجود اقتصاد متنوع و خودکفا؛ تنوع فعالیت های فرهنگی؛ الگوی متناسب شهرسازی با
 9عامل فوق.
نفوذ پذیری ،تنوع ،خوانایی ،انعطاف پذیری ،سازگاری بصری ،غنا ،قابلیت شخصی سازی؛ همچنین

بنتلی و همکاران 1985

در سال  1990سه معیار ،کارایی از نظر مصرف انرژی ،پاکیزگی حمایت و پشتیبانی از حیات وحش
به آن اضافه کردند تا کاستی های معیارهای قبلی را بپوشاند.

آلن جیکوبز و دانلد اپلیارد
1987

سرزندگی ،هویت و کنترل ،دسترسی به فرصت ها ،تخیل و شادی ،اصالت و معنا ،زندگی اجتماعی
و همگانی ،خود اتکایی شهری ،محیطی برای همه.

مایکل ساوت ورث 1989

ساختار ،خوانایی ،فرم ،حس مکان ،هویت ،دیدها و مناظر ،مقیاس انسانی یا پیاده.

روماناسیدیکوی و همکاران

آلودگی آب ،آلودگی هوا ،صدا زباله ،شلوغی و ترافیک.

2003
مأخذ :حاجی نژاد71 :1390 ،
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روش شناسی تحقیق
این تحقیق از نظر روش تحقیق پیمایشی بوده و برای انجام آن مطالعات اکتشافی به صورت کتابخانه ای و بازدید
مقدماتی صورت گرفته و مطالعات میدانی با استفاده از ابزارهای تحقیق انجام شده است.جمع آوری اطالعات میدانی
با استفاده از پرسشنامه انجام گردید .که در این روش  120خانوار را به عنوان نمونه برای آن در نظر گرفته ومورد
مطالعه قرار دادیم.تجزیه و تحلیل اطاعات با استفاده از روشهای کمی و تشریحی صورت گرفته که در تجزیه و
تحلیل کمی از نرم افزارهای کمی از نرم افزارهای  SPSSو  Excelاستفاده شده و همچنین در ارزیابی کیفی محالت
و مقایسه آنها از روش چند معیاره استفاده گردید.

اهداف
هدف اساسی از این بررسی شناخت ابعاد و رویکردهای کیفیت زندگی شهری در محله پونک است.

سواالت
«عوامل مؤثر بر درک کیفیت محیط از دیدگاه ساکنین به صورت عام کدامند؟» و «میزان رضایت ساکنین این
ساکنین از کیفیت محیط در چه سطحی میباشد؟».

فرضیه
به نظر میرسد عوامل مؤثری بر درک کیفیت محیط از دیدگاه شهروندان محله پونک موثر است ومیزان رضایت
ساکنین از کیفیت محیط در سطحی پایینی باشد.

شاخصها و متغیرهای تحقیق
با توجه به مفهوم چندگانه و سلسله مراتبی کیفیت محیط ،می توان مدل نظری کیفیت محیط مورد مطالعه را در
قالب "نمودار شمارة "1-تبیین نمود
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نمودار  1مدل مفهومی کیفیت محیط شهری ،ابعاد و عوامل شانزده گانة آن

منبع رضوانی1388:44 ،

شناخت محدوده مورد مطالعه
شهر قزوین چهار گونه بافت شهری مختلف دارد که به استثنای بافت حاشیهای (که مربوط به دهههای

اخیر است) به ترتیب روند رشد زمانی شهر میتوان از آنها نام برد .بافت سنتی شهر در بخش مرکزی شهر

واقع شده است که بافتی ریزدانه ،با معابر تنگ است .سپس بافت متعارف را داریم که حول بافت قدیمی
شکل گرفته است .این بافت گاهی به طور منظم و به صورت شطرنجی دیده میشود .اما در بخشی هم به

طور نامنظم است .بافت نوگرای شهر که بافتی منظم ،متشکل از بلوکهای آپارتمانی و فضاهای بزرگ مشاع،
در قسمت شمال شهر است .بافت حاشیهای در دهههای اخیر به وجود آمده است ،اما از نظر کیفی با
بافتهایی که به طور همزمان با آن به وجود آمدهاند ،بسیار فرق میکند .بافتهای دیگر شهرهای مجموعه
شهری قزوین یا روستایی بودند و بعد تبدیل به شهر شده یا مثل محمدیه از اول خوابگاهی بودند .از طرفی

یا به علت فقدان سابقه تاریخی ،اهمیت ندارند و از طرف دیگر امکان مداخله آسان است.
منطقه پونک در قسنت جنوب اتوبان زنجان  -قزوین و در نزدیکی رودخانه و پارک تفریحی باراجین و
دانشگاه آزاد اسالمی قرار گرفته است .لیکن به دلیل قرارگیری منطقه پونک درارتفاع بلند تر از این مکانها،
به جز ساختمانهای مشرف به اتوبان ،دیگر ساختمانهای جنوبیتر که در ارتفاع کمتری نسبت به
ساختمانهای نزدیک به اتوبان قرار دارند ،از سیما و منظر مناطق فوق محروم می باشند.
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یافتههای توصیفی وتحلیلی
ارزش گااری معیارها از دیدگاه متخصصان برنامه ریزی شهری
به منظور به دست آوردن میرزان رضرایت منردی شرهروندان از کیفیرت محریط و معیارهرای منتخرب ،از دیردگاه
شهروندان از آزمون  Tتک نمونهای استفاده شده است .با توجه به اینکه در جریان ابزار گرردآوری داده هرا از طیرف
گزینه ای  5لیکرت استفاده و رتبههای  1تا  5به پاسخ ها اختصاص داده شده و امتیاز  1نشان دهندة میزان بسیار کرم
رضایت مندی و امتیاز  5نشان دهندة بیشترین حد رضایت مندی است .لذا عدد  3را می توان به عنوان میانرۀ نظرری
پاسخ ها انتخاب کرد .از این رو می توان میانگین امتیاز میزان رضایت مندی را با عدد  3مقایسه کرد
بر اساس آنچه از مجموعه پرسش شوندگان گردآوری شده بود ،ارزش گذاری معیارهای کیفیرت محریط را برا در
نظر گرفتن 40نفر از متخصصین امر برنامه ریزی شهری  ،برا اسرتفاده از روش فراینرد تحلیرل سلسرله مراتبری فرازی
صورت داده شد.
به منظور تعیین وزن معیارهای مورد بحث با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در ابتدا پنج تصمیم
گیرنده ماتریس مقایسۀ زوجی را در بارة شاخصهای اصلی (ماتریس مقایسات زوجی جامع) به صورت منفک
تکمیل کردهاند ،که مجموع نظرات تصمیم گیرندگان به صورت تحدیدهای فازی مثلثی به کار رفت .به این صورت
که درایه های ماتریس مقایسۀ زوجی جامع که در روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به کار میرود ،یک عدد فازی
مثلثی به صورتی بوده که مؤلفۀ اول آن حداقل نظرسنجیها ،مؤلفۀ دوم آن میانگین نظرسنجیها و مؤلفۀ سوم آن
حداکثر نظر سنجیها میباشد.

نمودار شمار 2نمایش گرافیکی ارزش گااری معیارها از دیدگاه متخصصان برنامه ریزی شهری
)𝑼 ̃𝒋 = (𝑳, 𝑴,
𝑾

)𝒄 ̃ 𝒊𝒋 = (𝒂, 𝒃,
𝑿

} 𝐿 = 𝑀𝑖𝑛{𝐿1 , 𝐿2 , … , 𝐿10

} 𝑛𝑎 𝑎 = 𝑀𝑖𝑛{𝑎1 , 𝑎2 , … ,

𝑀1 + 𝑀2 + ⋯ + 𝑀10
10

=𝑀

} 𝑈 = 𝑀𝑎𝑥{𝑈1 , 𝑈2 , … , 𝑈10

𝑛𝑏 𝑏1 + 𝑏2 + ⋯ +
𝑁

=𝑏

} 𝑛𝑐 𝑐 = 𝑀𝑎𝑥{𝑐1 , 𝑐2 , … ,
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به منظور مقایسۀ گزینه ها در ارتباط با معیارها (عوامل پانزده گانه) از داده های گردآمده استفاده شرده اسرت کره
درجۀ عضویت هر کدام از معیارها در محاسبات روش شباهت به گزینۀ ایده آل فازی در تابع فروق ارایره داده شرده
است.
جدول 2نتایج فازی ارزش گااری معیارها از دیدگاه برنامه ریزان شهری با استفاده از

F.AHP

ردیف

معیارهای کیفیت محیط

درجة بزرگی

وزن نرمال

وزن فازی مثلثی

1

آلودگی صوتی

0.20

0.03

()0.05 ،0.05 ،0.05

2

بو نامطبوع از محیط زیست

0

0

-

3

آلودگی بصری

0.18

0.02

()0.04 ،0.04 ،0.04

4

انباشت زباله

0

0

-

5

امنیت عمومی

0.7

0.03

()0.06 ،0.06 ،0.06

6

شلوغی وازدحام

0.23

0.05

()0.07 ،0.07 ،0.07

7

تسهیالت درون شهری

0.67

0.15

()0.19 ،0.19 ،0.19

8

تعلق خاطر به محله

0.16

0.02

()0.04 ،0.04 ،0.04

9

نمای ساختمانها

0

0

-

10

وضعیت شبکة دسترسی معابر

0.88

0.11

()0.13 ،0.13 ،0.13

11

فضای سبز وپارکها

1

0.17

()0.16 ،0.16 ،0.16

12

روابط اجتماعی وسرمایه اجتماعی

0.44

0.05

()6 ،0.06 ،0.06

13

دسترسی به خدمات شهری در محله

0.99

0.13

()0.16 ،0.16 ،0.16

14

سرزندگی وزیست پایری

0.99

0.15

()0.16 ،0.16 ،0.16

15

نظم وانظباط در سطح محله

0.66

0.09

()0.09 ،0.09 ،0.09

منبع یافته های تحقیق 1393

در پژوهش حاضر نیز بر اساس نظرات کارشناسان نهایتاً عوامل رضایت از بو نامطبوع از محیط زیست در محریط
زندگی ،رضایت از جمع آوری زباله در محیط زندگی و رضایت از محیط کالبدی (سراختمانهرا) بره عنروان عوامرل
بیتأثیر شناسایی شده که حائز امتیاز نبوده ،بنابراین در جریان محاسبات شباهت به گزینۀ ایده آل فازی سه عامل یراد
شده ،در نظر گرفته نمی شوند .ر مجموع امتیاز نهایی سطح رضایت شهروندان از محیط سکونتی خود برا اسرتفاده از
روش تحلیل خوشه ای در پنج سطح (رضایت زیاد ،تاحدودی زیاد ،متوسط ،تا حردودی کرم و کرم) تشرخیص داده
شد.
رابطة بین متغیرهای فردی مستقل با عوامل پانزده گانة کیفیت محیط زندگی محله پونک
در این باره برای متغیرهای سن ،جنس و وضعیت تأهل به عنوان متغیرهای اقتصادی -اجتماعی که دارای مقیاس
اسمی هستند ،از آزمون ضریب همبستگی خی و کرامر و برای میزان تحصیالت و میزان رضایت مالی شخص که در
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ادامۀ متغیرهای اجتماعی -اقتصادی هستند و مقیاس رتبهای را دارا میباشند از روش همبستگی رتبه ای استفاده شده
است .سطح معنیداری روابط بین متغیرها در سطح  95( 0/05درصد معنیداری) و  99( 0/01درصد معنیداری)
بررسی شده است،
در کل بین میزان رضایت از ،وضعیت آلودگی ،امنیت اجتماعی موجود در محله ،سرزندگی ساخت محیط و نظم
حاکم بر کالبد رابطۀ معناداری دارد .بین متغیر سن با میزان رضایت از ،وضعیت آلودگی ،میزان رضایت از وضعیت
موجود در ارتباط با نحوة جمعآوری زباله از محیط ،میزان شلوغی ،وضعیت شبکۀ دسترسی و روابط اجتماعی حاکم
بر محیط که به نوعی بر ساکنان تأثیر مثبت میگذارد ،دارای رابطۀ معناداری می باشد.
جدول  3رابطة بین متغیرهای فردی مستقل با عوامل پانزده گانة کیفیت محیط زندگی محله پونک
عوامل

جنس

وضعیت تأهل

سن

میزان تحصیالت

رضایت اقتصادی

رابطه

Sig

رابطه

Sig

رابطه

Sig

رابطه

Sig

رابطه

Sig

آلودگی صوتی

ندارد

0/756

ندارد

0/123

ندارد

0/987

دارد

0/002

ندارد

0/883

بو نامطبوع از محیطزیست

ندارد

0/077

ندارد

0/776

ندارد

0/787

ندارد

0/232

ندارد

0/898

آلودگی بصری

دارد

0/002

دارد

0/025

ندارد

0/403

دارد

0/013

دارد

0/042

انباشت زباله

ندارد

0/888

دارد

0/045

ندارد

0/56

دارد

0/007

دارد

0/000

امنیت عمومی

دارد

0/008

ندارد

0/055

ندارد

0/967

ندارد

0/787

ندارد

0/786

شلوغی وازدحام

ندارد

0/091

دارد

0/012

ندارد

0/878

دارد

0/033

دارد

0/000

تسهیالت درون شهری

ندارد

0/992

ندارد

0/232

دارد

0/018

دارد

0/000

دارد

0/000

تعلق خاطر به محله

ندارد

0/545

ندارد

0/454

ندارد

0/7800

دارد

0/001

دارد

0/000

نمای ساختمان ها

ندارد

0/449

ندارد

0/188

ندارد

0/649

ندارد

0/093

دارد

0/004

وضعیت شبکة دسترسی معابر

ندارد

0/786

دارد

0/010

دارد

0/000

ندارد

0/122

ندارد

0/148

فضای سبز وپارکها

ندارد

0/433

ندارد

0/159

ندارد

0/777

ندارد

0/123

دارد

0/000

ندارد

0/834

دارد

0/027

ندارد

0/343

ندارد

0/099

دارد

0/004

ندارد

0/555

ندارد

0/166

ندارد

0/055

دارد

0/077

دارد

0/000

دارد

0/001

ندارد

0/333

دارد

0/022

دارد

0/049

ندارد

0/166

ندارد

0/862

ندارد

0/555

ندارد

0/888

روابط اجتماعی وسرمایه
اجتماعی
دسترسی به خدمات شهری
در محله
سرزندگی وزیست پایری

دارد

نظم وانظباط در سطح محله

دارد

/0556
0
0/198

منبع یافتههای تحقیق 1393

رابطة همبستذی بین ویژگیهای فردی با رضایتمندی از کیفیت محیط زندگی محله پونک
همانطوری که مشاهده میشود ،در محدودة مورد مطالعه بین دو متغیر میزان تحصریالت و رضرایت اقتصرادی برا
میزان رضایت مندی از کیفیت محیط زندگی رابطۀ معناداری وجود دارد .در ارتباط با متغیرهای مسرتقل دیگرر مرورد
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بحث در پژوهش حاضر در مقایسه با کیفیت محیط زندگی در روستا -شهرها (سن ،جنس و وضعیت تأهرل) رابطرۀ
معناداری حاصل وجود ندارد.
جدول  4همبستذی بین ویژگی های فردی با رضایتمندی از
کیفیت محیط زندگی محله پونک
متغیّر
متغیّر

Y

X

همبستذی

Sig

P-value

سن

ندارد

0/103

1/845

جنس

ندارد

0/994

1/226

میزان تحصیالت

دارد

0/002

4/703

منبع یافته های تحقیق 1393
جدول  5همبستذی بین عوامل اجتماعی واقتصادی با رضایتمندی از کیفیت محیط زندگی محله پونک
میزان تحصیالت

دارد

0/002

4/703

وضعیت تأهل

ندارد

0/206

1/641

رضایت اقتصادی

دارد

0/001

4/331

منبع یافته های تحقیق 1393

امروزه کیفیت زندگی به عنوان عنصری کلیدی در سیاستگذاری و بررسیهای حوزه عمومی مورد بحث قرار
میگیرد به منظور تشکیل یک محیط خوب برای زندگی اجزاء مدیریت نقش مهمی در حفظ وضعیت و افزایش به
سوی کیفیت زندگی بهتر مردم در مناطق شهری دارند.این در مناطق شهری به دلیل وجود گروههای بسیاری از مردم
و یک وضعیت محیط پیچیده سخت تر خواهد شد.
مطالعه کیفیت زندگی در برنامهریزی شهری به گستره وسیعی از فرضهایی متکی است که گستردگی آنها به
اندازهای گوناگون است که در کیفیت زندگی افراد،گروهها یا مکانها میتواند تشخیص داده شود و تدبیر تجویز شده
میتواند یا باید تفاوتها و اختالف را ریشه کن کند .میتوان با توجه به اهمیت کیفیت زندگی در سالهای اخیر و
مورد توجه قرار گرفتن آن در برنامهریزی شهری به این نکات اشاره کرد.که در شهر قزوین با دلیل شهرنشینی سریع
و کمبود زیرساختها و امکانات کیفیت زندگی را به شدت تحت تاثیر قرار داده که این خود ناشی از عدم برنامه
ریزی دقیق و پیش بینی شده در شهر است .با توجه با نتایج یافتهها در بررسی وضعیت کلی کیفیت زندگی در محله
پونک نتایج بدست آمده نشان میدهد که میزان رضایت شهروندان از کیفیت محیط در حد مطلوبی قرار ندارد .در
ارتباط با میزان آزمون  Tتک نمونهای در محدودة مورد بحث ،بهترین حالت را امتیاز رضایت ( )3/03که برابر با
سطح رضایت متوسط است ،نشان می دهد .به هر حال با توجه به وسعت پونک و همچنین وسعت محله ،علت این

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال سیزدهم ،شماره  ،52زمستان 1395

105

موضوع را میتوان تفاوتهای فردی وابسته به صفات اجتماعی -اقتصادی بررسی کرد .نتایج این بررسی ها نشان
میدهد که متغیر سطح تحصیالت و میزان رضایت اقتصادی در ادراک محیط تأثیرگذار است.
بین متغیر جنس و مؤلفه های اصلی کیفیت زندگی هیچ رابطۀ معناداری وجود ندارد بر اساس نتایج بدست آمرده
بین سن و مؤلفه های اصلی کیفیت زندگی رابطۀ معناداری مشاهده نمی شود
در ارتباط با وضعیت تأهل و مؤلفههای اصلی کیفیت محیط زندگی روابط معناداری دیده نمیشود که این حالرت
عکس روابط بین وضعیت اقتصادی و مولفههای اصلی کیفیت محیط زندگی می باشد که مطابق برا یافترههرای سرایر
تحقیقات می باشد .همچنین بر اساس نتایج بدست آمده هیچ رابطۀ معنراداری برین سرطح تحصریالت و مؤلفرههرای
اصلی کیفیت زندگی مشاهده می شود.

پیشنهادات
نهایتاً اینکه در ارتباط با ارتقاء کیفیت توصیه می شود که به پیشنهادات زیر توجه گردد:
 oساماندهی فضاهای اطراف محله پونک به منظور ایجاد محیط های تفریحی ،گذران اوقرات فراغرت و مسریر
پیاده محله.
o

بهبود دسترسی ها و وضعیت کالبدی معابر.

o

ایجاد ،گسترش و پیش بینی امکانات تفریحی مناسب و متناسب در محالت در یک افق زمانی  5ساله.

o

بهبود شیوة جمع آوری و دفع زباله های شهری در سطح محله پونک.

o

ملزم کردن ساکنین به رعایت اصول زیبایی بصری در ساخت واحدهای مسکونی جدید.

o

نهایتاً اینکه در ارتباط با بهبود کیفیت محیط توسعۀ فرهنگ مدیریتی جدید مهمترین اصل بوده که نیازمند
تفکرات اصولی در مسیر ترویج مشارکت شهروندان ،کاهش موازی کاری های پروژه های عمران شهری،
خدمات رسانی مناسب به شهروندان و مواردی از این دست می باشد.
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