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چکيده

در سالهای اخیر مفهوم یک فیت زندگی به طور گستردهای در مطالعات بسیاری از رشتههای مختلف موردتوجه قرار گفته است و به
یشود .بافتهای قدیم شهرها به دلیل مشکالت عمده فرهنگی ،اجتماعی و
عنوان هدف اصلی برنامهریزان و مسوالن شهری مطرح م 
کالبدی آسیبپذیرترین مناطق شهری از منظر یک فیت زندگی هستند .در ایران عدم تطبیق و همخوانی بافت قدیم شهرها با الگوی
جدید شهرنشینی ،سبب نزول یک فیت این مناطق گردیده است .محله سید ذوالفقار شیراز نیز از جمله بافتهای فرسوده میباشد .هدف
پژوهش حاضر ،سنجش یک فیت زندگی در این محله میباشد .تحقیق حاضر از نوع کاربردی است .روش جمعآوری دادهها و
اطالعات به صورت کتابخانهای و میدانی (پرسشنامهای) و روش مطالعه و بررسی با توجه به اهداف موردنظر ،موضوع و ماهیت
پژوهش ،توصیفی -تحلیلی میباشد .جامعه آماری موردنظر با استفاده از فرمول کوکران  330نفر انتخاب شده و مورد بررسی قرار
ی-کالبدی به عنوان شاخصهای پژوهش
تهای اجتماعی -فرهنگی ،زیستمحیطی ،اقتصادی و محیط 
گرفته اند .همچنین یک فی 
تع یی ن گردید .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان می دهد که یک فیت اجتماعی

تها می باشد و پس از آن به ترتیب یک فیت محیطی (کالبدی) ،زیست محیطی ئ در نهایت یک فیت
فرهنگی بیش از سایر یک فی 
اقتصادی قرار گرفته است .میزان یک فیت زندگی با میانگین  2/71ارزیابی شده است که این میزان زیر سطح متوسط میباشد.
کلمات کلیدی :کیفیت زندگی ،بافت فرسوده ،محله سیدذوالفقار ،شیراز.

( -1نویسنده مسئول) mozhgan_sasani@yahoo.com
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 -1مقدمه
هر شهر ارگان زنده و پویایی است که برای حفظ سالمتی ساکنان و همچنین بقای خود ،احتیاج به محیط شهری با
کیفیت مناسب دارد (بهرامی نژاد .)2 : 1382 ،لذا انسان از آغاز شهرنشیني همواره كوشیده است تا كیفیت زندگي در
شها در طیف وسیعي گسترش یافتهاند .از نظریات تخیلي و خیالپردازانه
محیط زیست خود را بهبود بخشد .این تال 
«آرمان شهرها» در اندیشه فیلسوفان و دانشمندان و هنرمندان در سرتاسر تاریخ گرفته ،تا اقدامات عملی و یا
عملکردگرایانه متخصصان گوناگون در دهههای اخیر (بحرینی .)2 : 1374 ،در زمان حاضر شهرهای ایران به گونهای
هستند که به لحاظ کیفیت زندگی ،با انواع مسائل و مشکالت اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،حکمروایی ،زیرساختی و
ییابند (رادجهانبانی و
زیستمحیطی مواجهاند و این موضوعات نیز ارتباطی مستقیم با مقوله کیفیت محیط شهری م 
حها و برنامههای شهری به حساب
پرتوی ،) 26 :09 13 ،لذا ارتقا کیفیت محیط شهری به عنوان اصلیترین هدف طر 
شهای محیط شهری ،بافتهای کهن و فرسودهای هستند که از آثار فرسودگی در
یآید .از سوی دیگر مهمترین بخ 
م
تشناسی
آنها می توان به فرسودگی در ابعاد کالبدی ،زیست محیطی و اجتماعی این مناطق اشاره نمود .از منظر ریخ 
یهای آن
لگیری کاربر 
یباشند که فقدان شبکه زیرساخت و شک 
تها ،حالتی اندام وار داشته و ریزدانه م 
اغلب این باف 
یباشد (حسینی.) 32 : 387 1 ،
م
یهای ناشی از آبهای
تمحیطی نازل و فضای غیربهداشتی رنج برده و گاهی آلودگ 
تها معموال از کیفیت زیس 
این باف 
یشود .سکونت غیرمجاز ،نسبت باالی استیجار ،شیوع
سطحی ،سیستم فاضالب و جمعآوری زباله در آنها دیده م 
یهای رفتاری و بزهکاری و ناامنی به ویژه برای کودکان و بانوان ،از ویژگیهای اجتماعی
اعتیاد و انواع ناهنجار 
یباشد (ایزدی .) 24 : 1380 ،این مشکالت که سبب تنزل روزافزون کیفیت محیطی در این
بافت فرسوده شهرها م 
تهای کهن شهری را به
یگردد اهمیت توجه به کیفیت زندگی در باف 
تها و اختالل در جریان زندگی در آنها م 
باف 
یدهد.
خوبی نشان م 
 -2پیشینه تحقیق
تحقیقات کیفیت زندگی در دهه  1 960در ایاالت متحده آمریکا متولد شد و تحت حمایت محققان و پژوهشگران و
همچنین سازمانهای عمومی و عالقهمند در زمینه جمعآوری و تحلیل دادهها با هدف مطالعه غیراقتصادی عناصر رفاه
صهایی که
اجتماعی قرار گرفت ( .)Maggino, 2010محققان تالش کردند نواحی مختلف شهری را براساس شاخ 
برای کیفیت زندگی تعریف میکردند مطالعه کنند.

دركنار اين دسته از محققان ،سازمانهاي بي 
نالمللي مانند WHO1,UN2, UNDP3هريك سنجههاي مورد نظر خود را
در رابطه با يك فيت زندگي ارائه دادهاند (.)Van Kamp et al, 2003: 5-6
برخی از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه در خارج و داخل کشور در جدول  1آوردهشده است.
1

World Health Organization
United Nations
3
United Nations Development Programme
2
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جدول  :2تحقیقات صورت گرفته در خصوص کیفیت زندگی (نویسندگان)69 13 ،
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انتخاب حجم نمونه  914از بین گروه سنی  25 - 24سال در مناطق روستایی کرواسی در جهت سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی کرواسی:برای ماندن
یا ترک آن
بررسی کیفیت زندگی در نواحی روستایی چین طی پژوهشی با عنوان «آیا سبک زندگی سنتی روستایی مانعی برای ارزیابی کیفیت زندگی است؟»
تشريح تعدادي از مدلهاي مفهومي مورد استفاده براي بررسي ارتباط بين شرايط عيني شهري و يك فيت زندگي و سرانجام بررسي روند انجام سياستهاي مرتبط
با محيطزيست و پژوهشهاي رفتاري در زمينه مطالعات يك فيت زندگي شهري
طهای شهري برای طراحان شهری و اتمام دوران سیطره
لگیري طراحی شهري و وظیفه دانستن ارتقاء کیفی محی 
بررسی کیفیت محیطی و عوامل مؤثر بر شک 
کمیت در مقالهای تحت عنوان «طراحی شهری :کیفیت محیط شهری ،مطالبه معوقه شهروندان»
صهای کیف ّیّیت زندگی و تاکید بر درنظر گرفتن توامان بعد ذهنی و
بررسی مفاهیم کیفیت زندگی شهري و تقابل مفهوم کیفیت با کمیت و بیان معیارها و شاخ 
صها »
عینی کیفیت شهری در تعاریف در پژوهشی تحت عنوان «برنامهریزی کیف ّیّیت زندگی شهری در مراکز شهری ،تعاریف و شاخ 
یهای موجود در کیفیت زندگی نواحی مختلف شهر گنبد قابوس
بررسی نابرابر 
لهای تعیین کننده فقر و تغییرات رفاهی خانوارهای روستایی منطقه سیستان»
بررسی کیفیت زندگی طی سالهای  1383 -6 37 1طی پژوهشی با عنوان « :عام 
بررسی عوامل موثر بر رضایت شهروندان از کیفیت محیط زندگی در بافت قدیم و جدید شیراز
شناسایی مناطق کمتر برخوردار از نظر دسترسی به فضاهای عمومی شهری و ارائه پیشنهاداتی برای برون رفت از وضعیت جاری در شهر در مقالهی «ارزیابی
کیفیت مناطق شهري در برخورداري از فضاهاي عمومی با استفاده از نمودار وزنی ورونی  :نمونه موردي شهر قدیم الر »
صهاي کیفیت زندگی شهري ،مورد مطالعه  :محله وردآورد منطقه 21
بررسی سطح رضایت از شاخص کلی کیفیت زندگی شهري در مقالهی «تحلیل شاخ 
شهر تهران»

 -1-2کیفیت زندگی
کیفیت زندگی موضوعی چند رشته ای و چند شاخه ای است و مفهومی چند بعدی است و جنبههای مختلفی را
یگیرد (لطفی ) 67 : 388 1 ،و بسیاری اعتقاد دارند مفهوم آن نسبی است و از مکان و زمان و ارزشهای
دربرم 
یتوان سراغ
اجتماعی و فردی تاثیر میپذیرد .اگرچه تعابیر و تفاسیر گوناگون و متعددی را برای کیفیت زندگی م 
گرفت اما تعریف قابل قبول جهانی برای این مفهوم صورت نگرفته است .از نظر برخی کیفیت زندگی عنوانی جدید
برای مفهوم قدیمی بهزیستی مادی و روانی مردم می باشد .برای برخی دیگر اصطالح کیفیت زندگی به طور کلی به
وضعیت محیطی که مردم در آن زندگی می کنند (مثل آلودگی و کیفیت مسکن) و همچنین به برخی صفات و
یکند .بهزیستی و یا عدم بهزیستی مردم و محیط
یهای خود مردم (مثل سالمت میزان تحصیالت) اشاره م 
ویژگ 
یرود (رضوانی و همکاران.)39 : 388 1 ،
زندگی آنها نیز از تعابیری است که برای مفهوم کیفیت زندگی به کار م 
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سازمان بهداشت جهانی 1کیفیت زندگی را به معنای وضعیت ایده آل جسمی ،روحی و رضایتمندی اجتماعی تعریف
یکند ( .)M.Fayers, 2000: 3کاتر کیفیت زندگی را «شادمانی فردی یا رضایتمندی از زندگی و محیط به همراه
م
یکند
یکند» ،تعریف م 
نیازها و امیال و همچنین دیگر فاکتورهای محسوس و نامحسوس که خرسندی کلی را تعیین م 
(.)Cutter, 1985
به طورکلی کیفیت زندگی معیاری است برای فهم وضعیت و میزان رضایت شهروندان از برآورده شدن نیازهای
مرتبط با ابعاد زندگیشان (سرائی و همکاران.) 133 :29 13 ،
 -1-1-2کیفیت محیط شهری
یتوان بیان کرد که کیفیت
یکنیم معنایی ندارد ،بنابراین م 
کیفیت زندگی بدون کیفیت محیطی که در آن زندگی م 
محیط یک قسمت از کیفیت زندگی است( .قالیباف و همکاران .) 48 :09 13 ،برای نخستین بار پیژو در سال  1920در

کتاب "اقتصاد و رفاه" واژه کیفیت زندگی را به صورت تخصصی بهکار برد (مختاری و نظری) 22 ، 389 1 ،؛ که به

دنبال ظهور مسائلی بود که از آن با عنوان "بحرانهای شهری"یاد م 
یکردند ( .)Hazelton, 1985: 26کیفیت محیط
شهری را میتوان این گونه تعریف کرد :کیفیت محیط شهری عبارت است از شرایط اجتماعی -فرهنگی و کالبدی
یباشد؛ در واقع «یک محیط با
محیط شهری که نشان دهندهی میزان رضایت یا عدم رضایت شهروندان از آن محیط م 
یهایی که ممکن است فیزیکی،
کیفیت باال ،حس رفاه و رضایتمندی را به جمعیتی که در آن ساکناند به واسطه ویژگ 
اجتماعی یا نمادین باشند ،منتقل م 
یکند» (.)Van poll, 1997: 17
لگرفته که معتقد است برنامهریزی شهری
در پرتو نفوذ مفهوم کیفیت زندگی رویکردی جدید در شهرسازی شک 
باید به نیازهای روانی ،محیطی ،اجتماعی و اقتصادی همچون رضایت ،شادمانی ،امنیت ،مسکن با کیفیت باال،
دسترسی به خدمات ،امیدهای اشتغال ،هویت اجتماعی ،حس مکان و غیره عالوه بر اهداف کالبدی-کارکردی ،توجه
تهای فرسوده
داشته باشد (محمودی نژاد و صادقی .) 92 : 388 1 ،از آنجا که در میان فضاهای شهری مختلف باف 
شهری بخشی از فضای شهری هستند که نظام زیستی آن هم از حیث ساختار و هم از حیث کارکرد اجزا حیاتی
خود دچار اختالل و ناکارآمدی شدهاست ،بحث کیفیت محیط در این فضاها حایز اهمیت بیشتری است.
 -1-1-1-2کیفیت محیط در بافت فرسوده شهری
یشود که به دلیل فرسودگی و سطح نازل
بافت فرسوده شهری به عرصههایی از محدوده قانونی شهرها اطالق م 
کیفیت محیطی در آنها مسایل و مشکالت خاصی را برای شهرها به وجود آورده اند؛ و همواره شاهد این موضوع
تها توقعات شهروندان در ارتباط با کیفیت محیط سکونت خود محقق نیافته و رضایت ساکنین
هستیم که در این باف 
از فضای زندگی در سطوح پایینی قرار دارد .شاید بتوان علت این مطلب را در عدم همسویی انگارههای شهروندان

یانجامد – با رویکردهای شهرسازان
یشان م 
از یک فضای زیستی مطلوب  -که به رضایتمندی آنان از محل زندگ 
تها یافت ( .کاکاوند و همکاران) 101 :29 13 ،
در ساماندهی این گونه باف 
)World Health Organization (WHO

1
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تها در داخل حریم و محدوده شهری شکلاند ،و بر همین اساس ،بر سایر اجزا و نواحی
به طور معمول این باف 
شهری نیز تاثیرگذار است .از این رو فهم و درک مفهوم کیفیت محیط و شناخت عناصر و اجزای آن برای ارتقای
تها توجه بیشتری داشته باشد .از سوی
یرسد و برنامهریزی شهری باید به این باف 
محیط شهری ضروری به نظر م 
دیگر ،باید همواره بر این مهم تاکید داشت که جامعه شهری طیف گسترده ای از گروههای اجتماعی – فرهنگی،

شغلی و  ...را در برگیرد .هریک از این گروهها به تناسب نوع بینش و هنجارهای خود ممکن است معیارهای
متفاوتی را برای انتخاب محل زندگی و فعالیت و به همین ترتیب برای رضایتمندی از کیفیت محیط شهر خود
تهای فرسوده شهری
برگزینند (قاسمی اصفهانی .)81 : 1383 ،این پژوهش سعی دارد به مفهوم کیفیت محیط در باف 
تهای فرسوده شهری را از
از دیدگاه شهروندان تاکید کرده و مولفهها و ابزارهای موثر در ارتقای کیفیت محیط باف 
نگاه آنان بازشناسی کند.
 -2-1-2شاخصهای کیفیت زندگی
سازمانهاي بین المللی مثل  UN ،UNDPو  WHOهر یک شاخصهاي مختلفی براي سنجش کیفیت زندگی ارائه
نمودهاند .اما رویکردي که به شکلی جامع و ترکیبی تمامی ابعاد محیطی ،اقتصادي و اجتماعی این مفهوم را پوشش
دهد هرگز حاصل نگردیده است (.)Van Kamp et al, 2003: 5-6
براي ترسيم مفهومي موضوع مورد نظر شايد بتوان گفت كیفيت زندگي مفهومي است كه چهار بعد اساسي زندگي
انسان يعني ابعاد اقتصادي ،ابعاد زيست محيطي ،ابعاد اجتماعي و در نهايت ،ابعاد فرهنگي -سياسي را دربرگرفته و
حد استانداردي از انتظارات فرد را تامين كند (فرجی مالیی و همکاران .)5 : 389 1 ،از سوی دیگر همانطور که گفته
شد کیفیت اجتماعی ،فرهنگی ،محیطی (کالبدی) ،زیستمحیطی و اقتصادی که از مهمترین حوزههای مطالعات
یباشند ،در بافتهای فرسوده شهری دچار افت کیفی شدهاند .لذا این مقاله  4شاخص اصلی
کیفیت زندگی م 
تمحیطی ،اقتصادی و محیطی-کالبدی را طبق نمودار شکل  1در محدوده مورد مطالعه
اجتماعی -فرهنگی ،زیس 
ینماید.
بررسی م 
کیفیت زندگی

کیفیت اجتماعی فرهنگی

کیفیت
زیست محیطی

کیفیت اقتصادی

صهای کیفیت زندگی موردمطالعه مقاله (نویسندگان)69 13 ،
شکل  :1شاخ 

کیفیت محیطی کالبدی
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 -3منطقه مورد مطالعه

 -4همانطور که در شکل  2مشخص شده است ،محله سیدذوالفقار در شمال شرقی بافت تاریخی – فرهنگی شهر
شیراز و در مجاورت ضلع شمالی مجموعه تاریخی وکیل قرار دارد .این محله محدود به دو خیابان لطفعلی خان زند
و تیموری میشود .منطقه تاریخی و فرهنگی شهر شیراز با وسعت  378هکتار از محدوده مرکزی شهر شیراز

یدهد .اين منطقه عالوه بر اين كه هسته
یشود که امروزه منطقه  8شهرداری شیراز را تشکیل م 
( 1)C.B.Dرا شامل م 

تهاي مركزي تجاري ،مذهبي ،خدماتي و اداري را
اوليه پيدايش شهر شيراز بوده ،در حال حاضر نيز بسياري از فعالي 
تهاي سياحتي ،زيارتي ،تجارتي،
در خود جاي داده و ظرفيتهاي بالفعل و بالقوه قابل توجهي جهت رونق فعالي 
فرهنگي و مسكوني دارد (وارثی و همکاران.) 133 :19 13 ،

شکل  :2محدوده محله سید ذوالفقار مشخص شده در بافت تاریخی شیراز
(نویسندگان)69 13 ،

 -5مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع کمی بوده و از بعد هدف یک تحقیق کاربردی است ،چرا که هدف آن ارزیابی کیفیت زندگی
یباشد و نتایج آن برای کلیه افرادی که در برنامهریزیهای این گروه مشارکت
شهری در محله سیدذوالفقار شیراز م 
عآوری اطالعات ،یک تحقیق توصیفی غیرآزمایشی است به این دلیل
دارند اهمیت بهسزایی دارد .از بعد روش جم 
تکاری اطالعات را ندارد و از یک طرف پیمایشی است زیرا محقق با انجام
که محقق امکان و حق کنترل و دس 
یباشد.
مطالعه میدانی به بررسی نگرش پاسخگویان میپردازد و به لحاظ روش از نوع توصیفی -تحلیلی م 
1

ناحیه تجاری مرکزی شهر Central Business District

تحلیل کیفیت زندگی درفضاهای بافت728 ...

 -1-4جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری
یباشد که جمعیت آنها  0 00 2نفر است .از
جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان محله سید ذوالفقار شیراز م 
طریق فرمول کوکران حجم نمونه مورد نیاز برآورد گردیده است.

فرمول کوکران:

)𝑁Z∝2 p(1 − p
2

)𝜀 2 (𝑁 − 1) + Z∝2 p(1 − p
2

که در آن:

=𝑛

= Nتعداد اعضای جامعه
= nاندازه نمونه
= Pنسبت تأیید فرضیهها
= (1/96)2 Z∝2
2

= εخطای برآورد نمونه

با فرض این که جامعه آماری مورد آزمون یک جامعه آماری با توزیع نرمال است و خطای برآورد  10درصد و p

برابر  05درصد ،تعداد نمونه مورد نیاز برای آزمون حداقل  323می باشد .لذا  330پرسشنامه توضیع گردید و مورد
ارزیابی قرارگرفت.
با توجه به اینکه جامعه آماری متجانس است از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد که به صورت در
دسترس انجام شده است .الزم به ذکر است که روش نمونه گیری تصادفی ساده بهترین روش نمونه گیری است که
در آن همه افراد جامعه شانس برابر برای انتخاب شدن را دارند و انتخاب هر فرد مستقل از انتخاب دیگران است.
 -6بحث و نتایج
به منظور بررسی اطالعات توصیفی؛ میانگین ،انحراف معیار و حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در متغیرهای پژوهش
حاضر ،مورد بررسی قرار گرفت .برای محاسبه میانگین هر متغیر؛ ابتدا میانگین پاسخ گویی به هر سوال در محله
بدست آمد و بعد از آن وضعیت کلی و میانگین گویهها در محله مورد بررسی مشخص و مقایسه گردید .جهت
کطرفه استفاده گردید که نتایج حاصل در جدول 1و  2ارانه
تحلیل هر یک از متغیرها نیز از آزمون کای اسکوئر ی 
گردیده است.
جدول  :3اطالعات توصیفی یافتههای پژوهش (نویسندگان)69 13 ،
متغیر

کیفیت زندگی

میانگین

انحراف معیار

حداک

کای

ثر

اسکوئر

کیفیت اجتماعی فرهنگی

2/ 60

0/ 466

1

4

160 / 810

0/ 000

کیفیت محیطی (کالبدی)

2/ 30

0/ 499

1

4

175 / 790

0/ 000

کیفیت زیست محیطی

2/ 01

0/ 783

1

5

122 /341

0/ 000

کیفیت اقتصادی

1/ 78

0/ 997

1

5

308 / 657

0/ 000

منبع :یافتههای پژوهش

حداقل

سطح معناداری
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فهای کیفیت زندگی (نویسندگان)69 13 ،
جدول  :4بررسی و مقایسه معر 
متغیر

معرف (گویه)

کیفیت اجتماعی فرهنگی

میزان امنیت زنان و کودکان در محله

1/ 89

میزان مصرف مواد مخدر در محله

4/ 68

نزاع و درگیری و ارتکاب جرم در محله

3/ 79

ارتباط با همسایگان و ساکنین محله
میزان رضایت از همسایگان
میزان رضایت از سطح فرهنگ و رفتارهمسایگان

2/93

میزان اعتماد به مردم محله
میزان تعلق خود به محله

4/ 03
3/44

میزان اصالت محله

3/ 66

رضایت از حمل و نقل عمومی محله و منطقه

2/ 40

زیبایی بصری ساختمانها

1/ 41

دسترسی محله به مرکز شهر

3/ 73

وضعیت معابر و پیادهروها
فضاي كافي و مناسب براي پياده روي

1/18
1/ 69

میزان تمایل به بهسازی و نوسازی در محله

4/05

میزان دسترسی به تجهیزات شهری

2/50

نیاز به فضای بازی برای کودکان

2/ 78

نیاز به فضای کافی و مناسب برای پیادهروی

3/ 11

میزان رضایت از فضای تفریحی
میزان رضایت از فضای گردشگری
میزان رضایت از فضای مناسب برای پیاده روی

1/ 56
1/18
1/ 69

میزان رضایت از فضای ورزشی

2/ 14

میزان رضایت از فضای فرهنگی

1/ 83

میزان رضایت از فضای بهداشتی

1/ 60

میزان رضایت از فضای سبز

1/ 15

کیفیت نظافت عمومی و دفع زباله در محله

2/ 03

کیفیت دفع آبهای سطحی در محله
کیفیت اقتصادی

3/ 03

3/ 53

تمایل به مهاجرت از محله

کیفیت زیست محیطی

2/18

2/ 59

میزان مشارکت در مراسم و مناسبات محله
کیفیت محیطی (کالبدی)

میانگین

2/91

میزان آلودگی صوتی را در محله

3/ 53

رضایت از میزان درآمد

1/ 56

رضایت شغلی

1/18

توانایی در تامین هزینه درمانی

1/ 69

توانایی خانوار در پس انداز

2/ 14

منبع :یافتههای پژوهش

یدهد که وضعیت اجتماعی فرهنگی در محله سیدذوالفقار با میانگین
یافتهها در بررسی مولفههای اجتماعی نشان م 
 2/6در زیر حد متوسط قرار دارد .براساس نتایج آزمون کای اسکوئر  160 / 810و سطح معناداری کمتر از 0/50
وضعیت نامساعد مولفه اجتماعی فرهنگی در محله سید ذوالفقار تایید می گردد .ساکنین محله سید ذوالفقار بیشترین
نارضایتی اجتماعی خود را آلودگی باالی ساکنان این محله به مصرف مواد مخدر تعیین نمودهاند و همچنین به
مهاجرت از محله تمایل باالیی دارند.

تحلیل کیفیت زندگی درفضاهای بافت928 ...

یدهد وضعیت کلی کیفیت محیطی (کالبدی) محله با میانگین  2/ 30در زیر حد متوسط قرار
همچنین یافتهها نشان م 
دارد .بر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر  175 / 790و سطح معناداری کمتر از  0/50وضعیت نامساعد مولفه کیفیت
یگردد .ساکنین محله سید ذوالفقار بیشترین نارضایتی کیفیت محیطی
محیطی (کالبدی) در محله سیدذوالفقار تایید م 
خود را از زیبا نبودن ساختمانهای محله تعیین نمودهاند و همچنین به بهسازی و نوسازی در محله تمایل باالیی
دارند.

در مولفههای کیفیت زیست محیطی نیز یافتههای حاصل از پرسشنامه نشان داده است که ساکنین محله از وضعیت
زیست محیطی رضایت کمتر از سطح متوسط دارند .این مولفه در محله با میانگین  2/ 01در زیر سطح متوسط قرار
گرفته است .آزمون کای اسکوئر برای محله در مولفه زیست محیطی با کای  122 /341و سطح معناداری کمتر از
یکند .ساکنین محله سید ذوالفقار بیشترین نارضایتی زیست محیطی
 0/50وضعیت نامساعد را برای این بافت تایید م 
خود را از فضای سبز و همچنین نظافت عمومی و دفع زباله در محله تعیین نمودهاند.

همچنین یافتهها در بررسی مولفه اقتصادی نشان می دهد که وضعیت اقتصادی در محله سید ذوالفقار با میانگین
1/ 78در زیر حد متوسط قرار دارد .بر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر  308 / 657و سطح معناداری کمتر از 0/50
وضعیت نامساعد مولفه اقتصادی در محله سید ذوالفقار تائید می گردد .ساکنین محله سید ذوالفقار بیشترین
نارضایتی از میزان درآمد تعیین نمودهاند.

 -1-5نقاط قوت و ضعف مولفههای کیفیت زندگی در محله سید ذوالفقار
فهای با میانگین باالتر از  3به عنوان نقاط قوت و
برای پی بردن به نقاط ضعف و قوت مولفههای مورد مطالعه ،معر 
معرفهای با میانگین پایینتر از  3به عنوان نقاط ضعف نمونه مورد مطالعه در نظر گرفتهشده است .که نتایج آن در
جدول  3آورده شده است.
جدول  :5نقاط قوت و ضعف مولفههای کیفیت زندگی موردمطالعه مقاله (نویسندگان)69 13 ،
کیفیت

نقاط قوت

نقاط ضعف
میزان امنیت زنان و کودکان در محله

میزان رضایت از همسایگان
کیفیت اجتماعی فرهنگی

میزان تعلق خود به محله
میزان مشارکت در مراسم و مناسبات محله
میزان اصالت محله

میزان مصرف مواد مخدر در محله
نزاع و درگیری و ارتکاب جرم در محله
ارتباط با همسایگان و ساکنین محله
میزان رضایت از سطح فرهنگ ورفتارهمسایگان
میزان اعتماد به مردم محله
تمایل به مهاجرت از محله
رضایت از حمل و نقل عمومی محله و منطقه
زیبایی بصری ساختمانها
وضعیت معابر و پیادهروها

کیفیت محیطی (کالبدی)

دسترسی محله به مرکز شهر

فضاي كافي و مناسب براي پياده روي

میزان تمایل به بهسازی و نوسازی در محله

نیاز به فضای کافی و مناسب برای پیادهروی
میزان دسترسی به تجهیزات شهری
نیاز به فضای بازی برای کودکان
میزان رضایت از فضای تفریحی
میزان رضایت از فضای گردشگری
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میزان رضایت از فضای مناسب برای پیاده روی
میزان رضایت از فضای ورزشی
میزان رضایت از فضای فرهنگی
میزان رضایت از فضای بهداشتی
میزان رضایت از فضای سبز
کیفیت نظافت عمومی و دفع زباله در محله

کیفیت زیست محیطی

بهای سطحی در محله
کیفیت دفع آ 
میزان آلودگی صوتی را در محله
رضایت از میزان درآمد
رضایت شغلی

کیفیت اقتصادی

توانایی در تامین هزینه درمانی
توانایی خانوار در پس انداز
منبع :یافتههای پژوهش

 -7نتیجهگیری
حها و برنامههای شهری به حساب میآید چرا که
یترین هدف طر 
امروزه ارتقا کیفیت محیط شهری به عنوان اصل 
بهبود کیفیت زندگی در تامین نیازهاي شهروندان ،رقابتپذیري مراکز شهري در جذب منابع و پیگیري استانداردهاي
یشود .با وجود جایگاه کیفیت زندگی در شهرها ،متاسفانه هنوز در ایران سیستم جامعی در زمینه
زندگی سهیم م 
سنجش کیفیت زندگی ایجاد نشده است .هدف پژوهش حاضر ،سنجش کیفیت زندگی محله سیدذوالفقار شهرستان
تهای اجتماعی-
یباشد .با استفاده از فرمول کوکران 330 ،نفر بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .کیفی 
شیراز م 
تمحیطی ،اقتصادی و محیطی-کالبدی بهعنوان شاخصهای پژوهش تعیین شدند .نتایج به دست آمده
فرهنگی ،زیس 
یدهند که مولفههای کیفیت زندگی در محله سیدذوالفقار به ترتیب سطح کیفی شامل کیفیت اجتماعی
نشان م 
فرهنگی با میانگین  ،2/ 60کیفیت محیطی (کالبدی) با میانگین  ،2/ 30کیفیت زیست محیطی با میانگین  2/ 01و کیفیت
اقتصادی با میانگین  1/ 78قرارگرفته اند و بدین ترتیب کیفیت زندگی با میانگین  2/71ارزیابی شده است که این
یباشد.
میزان زیر سطح متوسط م 
یها در بافت فرسوده نشانداده است ساکنین محله سید ذوالفقار بیشترین نارضایتی اجتماعی و
همچنین بررس 
فرهنگی خود را آلودگی باالی ساکنان این محله به مصرف مواد مخدر تعیین نموده اند .نکته دیگری که قابل مشاهده
است اینکه ساکنان این محله نسبت به محله زندگی خود عالقه چندانی ندارند و تمایل خود را به مهاجرت از محله
یباشد
یرسد که عدم عالقه به محل زندگی از قدیمی بودن بافت محله و مسائل ناشی از آن م 
ابراز داشتهاند .به نظر م 
که با اجرای طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر میتوان ساکنان را به ماندن در محلهشان ترغیب کرد و
همچنین بیشترین نارضایتی کیفیت محیطی خود را از زیبا نبودن ساختمانهای محله تعیین نموده اندساکنان این محله
ایراز داشتند که به بهسازی و نوسازی در محله تمایل باالیی دارند که این تمایل ساکنان ،راه را برای مشارکت
حهای شهری
شهروندان در اجرای طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر ،که از ضروریات موفقیت طر 
یکند .ساکنین محله سید ذوالفقار بیشترین نارضایتی زیست محیطی خود را از فضای سبز و
یباشد ،هموار م 
م
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همچنین نظافت عمومی و دفع زباله در محله تعیین نموده اند و بیشترین نارضایتی اقتصادی را از میزان درآمد تعیین
نمودهاند.
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