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چکیده
کیفیت زندگی مفهومی پیچیده ،چندبعدی و وابسته به زمان و مکان است .یکـی از عوامـل مکـانی تأثیرگـذار بـر
کیفیت زندگی ،اندازه سکونتگاه میباشد .بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی ارتباا میـان انـدازه شـهر و
کیفیت زندگی است .این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و با توجه به ماهیت هدفگذاری و ابزارهای دستیابی بـه
اهداف ،توصیفی -تحلیلی هست .محدوده موردمطالعه پژوهش ،سکونتگاههای شهری دو استان گیالن و مازندران
است .دادههای عینی کیفیت زندگی از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1395و دادههای ذهنـی کیفیـت
زندگی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته استخراجشده است .برای تحلیل دادههـای پـژوهش از تکنیکهـای
آمار توصیفی و استنباطی شامل میانگین ،انحراف معیار ،آزمـون  Tتـک نمونـهای ،تحلیـل همبسـتگی و تحلیـل
مؤلفههای اصلی استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد که بعد عینی کیفیـت زنـدگی شـامل کیفیـت مسـکن،
دسترسی به امکانات و خدمات ،نرخ باسوادی و دسترسی به فرصتهای شغلی دارای همبستگی مثبت و معنادار با
اندازه شهر و بعد ذهنی کیفیت زندگی شامل آرامـش ،رضـایت از زنـدگی ،فرصـتها و وضـعیت اجتمـاعی دارای
همبستگی منفی معنادار با اندازه شهر است.
واژگان کلیدی :کیفیت زندگی شهری ،تحلیل مؤلفههای اصلی ،استان مازندران ،استان گیالن.

 .این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد خانم سپیده عظیمی در رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری به راهنمـایی نویـسنده اول در دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران میباشد.
Email: h.mansourian59@ut.ac.ir
 .1نویسنده مسئول
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مقدمه
در فاصله سالهای  1950تا  ،2018جمعیت شهری جهان با نرخ رشد ساالنه  2/54درصد از حدود  0/8میلیارد نفر به 4/2
میلیارد نفر افزایشیافته است .در پی این فرایند شتابان شهرنشینی ،برای اولین بار در سال  ،2007جمعیت شهری جهـان
از جمعیت روستایی پیشی گرفت؛ انتظار میرود ،فرایند شهرنشینی همچنان ادامه یافته و جمعیت شهری جهـان در سـال
 2030به حدود  5/17میلیارد نفر افزایش یابد ( .)United Nations,2019:9کره زمین اکنون در حال تبدیلشـدن بـه
سیارهای از شهرها است .تأثیرات مثبت شهرها بهخصوص بر توسعه اقتصـادی جوامـع ،مهمتـرین دلیـل تمرکـز فزاینـده
جمعیت جهان در شهرها است .تمرکز باالی انسانها در شهرها ،فرصتهای بیشـتری بـرای تولیـد و مصـرف ،تعامـل و
ارتباا ،یادگیری و اشتراکگذاری ،پرورش تفکر خالق ،تخصصی شدن تولید و خدمات ،خلق سرریز دانش و توسعه ایدهها
و فنآوریهای نوین ایجاد میکند .بنابراین ،شهرها عامل اصلی تحوالت و پیشرفتهای اجتماعی ،فرهنگـی ،اقتصـادی،
فنآوری و سیاسی در جهان معاصر هستند ( .)Zhang,2016:243باوجود نقش و جایگـاه بیبـدیل شـهرها در رشـد و
توسعه اقتصادی ،افزایش بهرهوری و تقویت مشارکت اجتماعی ،اغلب شهرهای جهان با مشکالتی از قبیل پراکنده رویی،
شهری شدن فقر ،بیکاری ،مسکن نامناسب ،باال بودن هزینههای زندگی ،جرم و جنایت و ناامنی ،جدایی گزینـی فضـایی،
ضعف زیرساختها ،ظرفیت مالی ضعیف ،حکمروایی شهری نامطلوب ،نابرابریهای مکانی و جنسیتی و کیفیت نـامطلوب
محیطی روبرو بوده و کیفیت زندگی ساکنان شهرها را تحت تأثیر قرار داده است (منصوریان .)614 :1395،مطالعه کیفیـت
زندگی در شهرها و تحلیل عوامل مؤثر بر آن ،موردتوجه محققان رشتههای گوناگون علمی از قبیل اقتصاد ،جامعهشناسی،
جغرافیا ،پزشکی ،مدیریت و روانشناسی قرارگرفته است .کیفیت زندگی ،مفهومی پیچیده ،چندبعدی و در ارتباا با شـرای
و وضعیت جمعیت در یک مقیاس جغرافیایی خاص است که هم وابسته به ابعاد ذهنی و کیفی و هـم در ارتبـاا بـا ابعـاد
عینی و کمّی است .شاخصهای ذهنی کیفیت زندگی از پیمایش ادراکات ،ارزیابیها و رضایت ساکنین از زنـدگی شـهری
به دست میآیند ،درحالیکه شاخصهای عینی مربوا به حقایق قابلمشاهده هستند که غالباً از دادههای ثانویه اسـتخراج
میشوند ( .)Rezvani et al,2013:204در حوزه مطالعات کیفیت زندگی ،یکـی از موضـوعاتی کـه کمتـر موردتوجـه
محققان قرارگرفته است ،اندازه شهر و تأثیر آن بر کیفیت زندگی ساکنان مناطق شهری هست.
نتایج مطالعات در کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که زندگی در شهرهای بـزرب و بسـیار متـراکم ،ابعـاد عـاطفی و
شناختی بهزیستی ذهنی را کاهش میدهد ( .)Morrison,2007:74بهطور مثال ،در مطالعه شـهرهای آمریکـایی بـین
سالهای  1972تا  ،2008پایینترین سـطوح شـادکامی در شـهرهای بـزرب مرکـزی و بـاالترین سـطوح شـادکامی در
شهرهای کوچک و روستا شهرها مشاهده شـد ( .)Berry & Okulicz-Kozaryn,2012موریسـن )2011(1بامطالعـه
کیفیت زندگی در شهرهای نیوزیلند نشان داد که رشد پرجمعیتترین شهرها ،با کاهش در شاخصهای بعد ذهنی کیفیـت
زندگی شهری همراه است .بررتن و همکاران )2008(2بامطالعه بهزیستی ذهنی در ایرلند به این نتیجه دسـت یافتنـد کـه
رضایت از زنـدگی در شـهر دوبلـین در مقایسـه بـا سـایر سـکونتگاههای کشـور ایرلنـد ،در سـطح پـایینتری قـرار دارد
( .)Brereton et al,2008:387بااینحال ،شواهد تجربی از کشورهای کمتر توسـعهیافته ،الگـویی معکـوس را نشـان
میدهد؛ میزان رضایت از شاخصهای ذهنی کیفیت زندگی در مناطق بزرب شهری ،باالتر از میزان رضایت در شـهرهای
کوچک است .تحلیل بری و کزارینس )2009(3بر روی دادههای پیمایش ارزشهای جهانی برای  81کشور بین سـالهای
 1995تا  2004نشان داد که در بسیاری از مناطق آسیا که در حال تجربه کردن رشد شهری شـتابان هسـتند ،رضـایت از
1
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زندگی در شهرهای بزرب در بـاالترین سـطح قـرار دارد ( .)Berry & Okulicz-Kozaryn,2012:S17بااینحـال،
نتایج مطالعات چن و همکاران ( )2018نشان میدهد که نابرابری درآمدی بهعنوان یکـی از شـاخصهای عینـی کیفیـت
زندگی ،در شهرهای بزرب چین در مقایسه با شهرهای کوچکتر ،بیشتر است ( .)Chen et al,2018:42باوجود محدود
بودن مطالعات مربوا بهاندازه شهر و کیفیت زندگی ،نتایج نشان از الگویی معکوس در رابطه میان کیفیت زندگی و اندازه
شهر در سطح کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه دارد .در کشورهای توسـعهیافته ،شـهرهای بـزرب ،کیفیـت زنـدگی
پایینتر و شـهرهای کوچـکتر ،کیفیـت زنـدگی بـاالتری را در بعـد ذهنـی عرضـه میکننـد .ایـن الگـو در کشـورهای
درحالتوسعه ،معکوس بوده و شهرهای بزربتر ،کیفیت زندگی بهتر و شهرهای کوچکتر ،کیفیت زندگی پایینتری را در
بعد ذهنی دارا میباشند .بااینحال ،نکته اصلی در این مطالعات ،توجه آنها ،تنها به یکی از ابعاد عینی و یا ذهنی کیفیـت
زندگی بوده است .هنوز مطالعهای که همزمان ارتباا دو بعد عینی و ذهنی کیفیت زندگی را با اندازه شهر موردبررسی قرار
دهد ،مشاهده نشده است .عالوه بر این ،رابطه میان اندازه شهر و کیفیت زندگی در ایران هنوز بررسی نشده است .بر این
اساس ،هدف مطالعه حاضر ،بررسی رابطه میان اندازه شهر و کیفیت زندگی در دو بعد عینی و ذهنی در ایران است .بـرای
دستیابی به هدف تحقیق ،سکونتگاههای شهری دو اسـتان گـیالن و مازنـدران بـه دلیـل همگنـی نسـبی در حوزههـای
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و محیطی انتخابشده است.
مبانی نظری
مطالعات مربوا بهاندازه شهر ،ریشه در اندیشههای افالطون و ارسطو دارد .بااینحال ،با توجه بـه رشـد شـتابان جمعیـت
شهری ،موضوع اندازه شهر از دهههای  1960و  1970موردتوجه جدی محققان در دو حوزه اقتصاد و جغرافیا قرار گرفـت
(ببینیدStewart,1958; Berry,1961,1964; Parr,1970; Alonso,1971; Richrdson,1972; Evans, :

 .)1972; Singell,1974; Hendersson,1974بـه دنبـال طـرح موضـوع «جغرافیـای اقتصـادی نـوین »1توسـ
کروگمن2در سال  ،1991عالقه به مطالعه اندازه شهرها ،مجدداً در مـدار توجـه اقتصـاددانان و جغرافیـدانان قـرار گرفـت
(ببینیـدBosker et al,2008; Berry & Okulicz-Kozaryn,2012; Buettner & Holm-Hadulla, :
;2013; Zhou et al,2013; Giesen & Suedekum,2014; Luckstead & Devadoss,2014
& Veneri,2016; Desmet & Rappaport,2017; Luckstead et al,2017; Modica,2017; Mitra
; .)Nagar,2018; Arshad et al,2018اندازه شهر معموالً به جمعیت شهری اشاره دارد و مطالعات مربوا به آن در

دو گروه قابل دسته بندی است .دسته نخست ،بر اندازه یک شهر منفرد تأکید دارد و دسته دوم ،بر توزیـع و ارتبـاا کمّـی
شهرهای بزرب و کوچـک در یـک منطقـه ،متمرکـز اسـت ( Zhou et al,2013:S51; Henderson & Wang,

 .) 2007:285بر اساس دیدگاه نخست ،مفهوم اندازه بهینه شهر و بر اساس دیدگاه دوم ،نظـام شـهری و بـه دنبـال آن
قاعدهمندیهای کلی همچون توزیع پـارتو 3،قاعـده زیپـف4و قاعـده گیلبـرت5مطرحشـده اسـت (Berry & Okulicz-

 .)Kozaryn,2012: S18تاریخچه کیفیت زندگی به فیلسوفانی مانند ارسطو ( 322-384پیش از میالد) بازمیگردد که
در مورد «زندگی خوب»« ،خوب زندگی کردن» و اینکه چگونه سیاست عمومی میتوانـد آن را پـرورش دهـد ،نوشـتهاند
( .)Serag EL Din et al,2013:87در دهه  ،1930اولین مطالعات تخصصی در زمینه کیفیت زنـدگی شـهری انجـام
شد .در آن زمان ،کیفیت زندگی توس اقتصاددانان در جهت بررسی پیامدهای رشد اقتصادی استفاده میشد .این مفهـوم
1. New Economic Geography
2. Krugman
3. Pareto distribution
4. Zipf’s Law
5. Gibrat’s Law
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بعد از جنگ جهانی دوم بـهمنظور ارزیـابی پیامـدهای ناشـی از جنـگ رونـق یافـت و همزمـان بـا رشـد شهرنشـینی و
جهانیشدن ،پیشرفت کرد .در دهه  ،1960همزمـان بـارونق گـرفتن مطالعـات کیفیـت زنـدگی ،ایـن مفهـوم از دیـدگاه
روانشناسی و محی زیستی بررسی میشد .سپس در دهه  ،1970جغرافیـدانان بـه مطالعـه تفاوتهـای فضـایی در زمینـه
شاخصهای اجتماعی کیفیت زندگی پرداختند و بر شاخصهای فـردی کیفیـت زنـدگی ماننـد درآمـد ،اشـتغال ،سـالمت
فیزیکی و روانی ،آموزش ،اوقات فراغت تمرکز کردند ( .)Kladivo et al,2012:49دیوید هاروی ازجمله جغرافیـدانانی
است که در این دهه با انتشار چهارمقاله در زمینه کیفیت زندگی به مقوله خوراک ،مسکن ،خدمات بهداشتی ،تحصـیالت،
خدمات اجتماعی و خدمات مربوا به محی زیست ،کاالهـای مصـرفی ،تأسیسـات تفریحـی ،دلپـذیری محلـه و وسـایل
حملونقل پرداخت (نیازی و خراسانی .)205 :1391،بعدها با گسترش مفهوم کیفیت زندگی در سطح جهان ،سـازمانهای
بینالمللی همچون  OECD3 ،WHO2 ،UNESCO1بهتدریج تا اواخر قرن بیستم بر مطالعاتشان در این زمینه افزودنـد
و تاکنون مطالعات بسیار زیادی در زمینه کیفیت زندگی در بسیاری از کشورهای دنیا انجامشده است.
به سبب چندبعدی بودن مفهوم کیفیت زندگی ،کاربرد آن در حوزههـای حرفـهای متفـاوت چـون پزشـکی ،روانشناسـی،
جغرافیا ،اقتصاد و جامعهشناسی و سطح تحلیل آنکه میتواند مربوا به عامالن ،فرایندها ،موقعیتها و یا ساختارها باشـد،
تعریف جامع و پذیرفتهشدهای در مورد کیفیت زندگی وجود نـدارد (فتـاحی و همکـاران .)36 :1391،بااینحـال ،در میـان
تعاریف ارائهشده ،تعریفی که سازمان بهداشت جهانی مطرح کرده است ،بیشتر موردپذیرش قرارگرفته است .طبق تعریـف
سازمان بهداشت جهانی «کیفیت زندگی ،درک افراد از موقعیتشان در زندگی در چهارچوب نظامهای فرهنگـی و ارزشـی
که در آن زندگی میکنند ،است و با اهداف ،توقعات ،استانداردها و دغدغههای آنها ارتباا دارد .این مفهوم بسیار گسترده
است و از طریق روشهای پیچیدهای تحت تأثیر سالمت فیزیکی ،وضـعیت روانـی ،میـزان اسـتقالل ،روابـ اجتمـاعی،
اعتقادات شخصی یک فرد و ارتباا آنها با جنبههای مهـم محی زیسـتش قـرار میگیـرد» (.)WHOQOL,1998:1
بنابراین ،تعریف سازمان بهداشت جهانی از کیفیت زندگی ،تعریفـی چندبعـدی اسـت و بسـیاری از ویژگیهـای فیزیکـی،
ذهنی ،اعتقادی ،فرهنگی ،اجتماعی و محیطی یک فرد را در نظر میگیرد.
ابهام مفهومی در مورد کیفیت زندگی باع شده است کـه گـاهی از واژههـایی همچـون بهزیسـتی ،بهزیسـتی ذهنـی و
شادکامی بهجای کیفیت زندگی استفاده شود .در مورد ارتباا دو مفهوم کیفیت زندگی و بهزیستی نظرات مختلفـی وجـود
دارد .برخی از محققان ،این دو واژه را مترادف و قابل جایگزین با یکدیگر میدانند ( .)Galloway et al,2006:34بنـا
به گفته دینر( ،)20064کیفیت زندگی فق توصیفی از موقعیت زندگی افراد است و عکسالعمل آنهـا نسـبت بـه وضـعیت
زندگیشان را شامل نمیشود ،این در حالی است که بهزیستی به ارزیابیهای مثبت و منفی که انسانها در مـورد زنـدگی
خود دارند ،اشاره دارد .بااینحال ،در اکثر مدلها ،محققین بهزیستی را بهعنوان یک مفهوم مرتب با کیفیت زندگی در نظر
میگیرنـد ( .)Galloway et al,2006:33بعضـی از محققـین همچـون گسـپر( ،)20075اسـکات( )20126معتقدنـد کـه
مفهوم کیفیت زندگی از اجزای متفاوتی تشکیلشده است که اصطالح بهزیستی یکی از اجزای آن است .بنا به گفته گسپر
( )2007اصطالح بهزیستی بیشتر برای دستیابی به تجزیهوتحلیل در سطح فردی استفاده میشود ،این در حالی است کـه
کیفیت زندگی اجازه میدهد تا در مورد یک قلمرو یا جامعه نتیجهگیری شود؛ به همین دلیل است که از مفهوم بهزیسـتی
بیشتر در روانشناسی و از مفهوم کیفیت زندگی در سیاستگذاریهای عمومی استفاده میکنند .در واقع ،کیفیت زندگی از
1. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
2. The World Health Organization
3. The Organisation for Economic Co-operation and Development
4. Diener
5. Gasper
6. Scott
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ترکیب عوامل عینی که نشاندهنده زندگی انسانهاست و بازتابهـای ذهنـی افـراد ،تشـکیل میشـود ( Sores et al,

 .)2015:811امروزه یکی از موضوعاتی که توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است ،بح بهزیستی ذهنی است
که برای آن در بسیاری از کشورها شاخصهای ملی تهیه میشود .بهزیسـتی ذهنـی یـک سـاختار واحـد نیسـت؛ مـردم
میتوانند سطح باالیی از بهزیستی را داشته باشـند اگـر  )1احسـاس رضـایت از شـرای زنـدگی خـود بکننـد (بهزیسـتی
شناختی) )2 ،غالباً احساس خوبی را تجربه کنند (بهزیستی عاطفی) )3 ،احساس کننـد کـه در حـال بهبـود بخشـیدن بـه
کیفیت زندگیشان هستند (بهزیستی موفقیت) ( .)Morrison,2007:78بهزیستی ذهنی ،قضاوت شخصی افراد در مورد
بهزیستی شان است .این مفهوم ابعادی همچون رضایت از زندگی ،معنـی زنـدگی و دانـش فـردی را در برمیگیـرد و بـه
«شادکامی» و «رضایت از زندگی» افراد اهمیت زیادی میدهد .بهزیستی ذهنی دارای سه جز است )1 :تأثیر خوشایند)2 ،
تأثیر ناخوشایند ،و  )3رضایتمندی ( .)Phillips,2006:18بهزیستی ذهنی نقاا ضعف و نقاا قوتی دارد .از نقاا قـوت
آن میتوان به اهمیت دادن به «رضایت از زندگی» و «شادکامی» افراد اشاره کرد ،از نقاا ضعف هم میتوان بـه نادیـده
گرفتن حقایق عینی و قابلاندازهگیری و توجه مطلق به قضاوت ذهنی افراد اشـاره کـرد .بـه همـین دلیـل ،ایـن مفهـوم
نمیتواند به عنوان معیاری کامل برای درک کیفیت زندگی مورداستفاده قرار گیرد .برخی محققان معتقدنـد کـه بهزیسـتی
ذهنی بسیار دموکراتیک است ،زیرا به مردم این امکان را میدهد که بهجای تمرکز بر اقداماتی که در مورد کیفیت زندگی
توس متخصصین انجام میشود ،احساس خودشان را درباره زندگی موردتوجه قرار دهند و زندگیشـان را قضـاوت کننـد
( .)Phillips,2006:18یکی از مفاهیم مهم در بهزیستی ذهنی ،مفهوم «تطابق محیطی» است .تطابق محیطی به ایـن
معنی است که هرچه قدر افراد از لحاظ فرهنگی ،با محیطی که در آن زندگی میکنند ،تطابق و همخوانی بیشتری داشـته
باشند ،بهزیستی ذهنی بهتری دارند .در واقع هر چه قدر که بین شخص و محی تطابق بیشتری وجود داشته باشد ،افـراد
قضاوتهای بهتری خواهند داشت ( .)Morrison et al,2018:328شادکامی ،آرامـش نسـبی کوتاهمـدت را مـنعکس
میکند ( .)Marans et al,2011:8جغرافیدانان کیفیت زندگی را در مقیاسهای مختلف ارزیابی میکنند .با توجـه بـه
گسترش شهرنشینی و افزایش بیسابقه جمعیت شهرها ،یکی از مهمترین مقیاسهای ارزیابی کیفیـت زنـدگی در سـطح
شهرها هست .باگذشت زمان ،مطالعات کیفیت زندگی شهری به ابزاری مهم برای برنامهریزی و مدیریت شهرهای پایـدار
و زیست پذیر تبدیل شده است .امروزه نتایج حاصل از مطالعات کیفیت زندگی شـهری ،بـرای اهـدافی همچـون ارزیـابی
سیاستها ،رتبهبندی مکانها ،برنامهریزی شهری و تدوین اسـتراتژیهای مـدیریتی اسـتفاده میشـوند ( Tuan Seik,

 .)2000:1ازنظر سیاستگذاران ،برنامهریزان و مدیران شهری ،اصطالح کیفیت زندگی شهری تنها برای توصیف برخـی
از ویژگیهای فیزیکی مورداستفاده قرار نمیگیرد ،بلکه تمامی ارتباطات ،پویاییها و رواب شبکهای که بـین ویژگیهـای
فیزیکی وجود دارد را توصیف میکند .بنابراین ،تعریف کیفیت زندگی شهری بیشتر از اینکه خطی و بسیار ابتـدایی باشـد،
بهصورت شبکهای و بسیار پیچیده است ( .)Serang El Din et al,2013:87بیالوولسکا ( )2016معتقد است عالوه بر
ویژگیهای فیزیکی ،اجتماعی ،محیطی و اقتصادی ،ویژگیهای سازمانی که شـامل کیفیـت خـدمات دولتـی و حاکمیـت
قانون میباشند ،بهعنوان عواملی تأثیرگذار بر کیفیت زندگی ،رفـاه و خوشـبختی هسـتند ( Weziak-Bialowolska,

 .)2016: 88با بررسی تعاریف ،شاخصها و مدلهای ارائهشده میتوان به این نتیجه رسید که کیفیت زنـدگی مفهـومی
پیچیده است و دارای ویژگیهایی همچون چندبعدی بودن ،بینرشتهای بودن ،نسبی بودن و تأثیرپذیری از زمان ،مکـان،
ارزشها و فرهنگ هست .کیفیت زندگی دو بعد اصلی عینی و ذهنی دارد و در قلمروهای متفاوتی ارزیـابی میشـود .بعـد
عینی نشان دهنده واقعیات زندگی یک فرد همچون میزان درآمد و اشتغال اسـت و بعـد ذهنـی نشـاندهندهٔ برداشـت
ذهنی فرد و احساسات او نسبت به شرای زندگیاش هست.
در ادبیات جغرافیای اقتصادی نوین ،بده بستان میـان بازدههـای افزایشـی و هزینـههای جابجـایی ،مهـاجرت و افـزایش
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جمعیت را در شهرها ترغیب میکند .نتایج مطالعات گوناگون نشان میدهند کـه شـهرهای بـزرب بهواسـطه صـرفههای
ناشی از تجمع ،بهرهوری باالتر و دستمزدهای بیشتری را برای نیروی کار در مقایسه با شهرهای کوچک فراهم میسازند.
افزایش درآمد میتواند منجر به بهبود استانداردهای زندگی و سرمایهگذاری بیشتر در شرای سکونتی و امکانـات اساسـی
شود .بااینحال ،هزینه باالی زمین ،مشکل دسترسی به مسکن ،هزینه باالی حملونقـل و مشـکالت متعـدد دیگـری بـا
گسترش شهرها فراتر از یک آستانه خاص ،رخ میدهد .بنابراین ،نمیتوان ادعا نمود که بهرهوری بهصورت خطی با اندازه
شهر ،افزایش مییابد .در واقع ،رابطه میان اندازه شهر و بهرهوری بهصـورت منحنـی  Uشـکل معکـوس خـود را نشـان
میدهد .رشد اقتصادی در آغاز با تمرکز جغرافیایی ،افزایش مییابد و سپس به سـبب عـدم صـرفههای ناشـی از تجمـع،
روندی نزولی می یابد .بنابراین ،اگرچه شرای زندگی ،آموزش ،تسهیالت بهداشتی و خدمات اجتماعی در شهرهای بـزرب
دارای وضعیت بهتری هست؛ بااینحال ،قیمت باالی زمین و مسکن ،هزینههای زندگی ،ازدحام و آلـودگی در مقایسـه بـا
شهرهای کوچکتر ،بسیار باال است و بهرهوری را در شـهرهای بـزرب کـاهش میدهـد ( Mitra & Nagar,2018:

 .)275با افزایش جمعیت شهر ،حجم فعالیتهای انسانی که بهطور مسـتقیم و غیرمسـتقیم مشـکالت محیطـی از قبیـل
آلودگی هوا در شهر را به همراه دارد ،افزایش میباید ( .)Fenger,2009:14اندازه شهر از طریـق مجموعـهای وسـیع و
متنوع از مطبوعیتها و عدم مطبوعیتها ،کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد .سـاکنان شـهرهای بـزرب از اثـرات
نامطلوب ازدحام ،آلودگی ،جرم و جنایت ،سروصدا ،مسکن گران ،رفتوآمد طوالنی و پراسترس رنـج میبرنـد؛ بااینحـال،
ساکنان شهرهای بزرب از امتیازات خاصی همچون دسترسی به طیف گستردهای از کاالها و خدمات بسـیار تخصصـی و
فرصتهای فرهنگی ،تفریحی ،آموزشی و شغلی برخوردار هستند که همتایـان خـود در شـهرهای کوچـکتر یـا منـاطق
روستایی از آن برخوردار نیسـتند ( .)Clark et al,1988:701بنـابراین ،میتـوان نتیجـه گرفـت کـه اگرچـه از برخـی
جنبههای خاص ،کیفیت زندگی با افزایش اندازه شهر رو به وخامت میگذارد ،از جهات دیگر ممکن است کیفیت زندگی با
افزایش اندازه شهر ،بهبود یابد (شکل .)1
مطبوعیتها

کیفیت عینی زندگی
کیفیت زندگی

اندازه شهر
عدم مطبوعیتها

کیفیت ذهنی زندگی

شکل شماره .1مدل مفهومی تحقیق

محدوده مورد مطالعه
محدوده موردمطالعه در پژوهش حاضر ،سکونتگاههای شهری دو استان گیالن و مازنـدران اسـت .در تحلیـل بعـد عینـی
کیفیت زندگی 80 ،سکونتگاه شهری با جمعیت باالی  5هزار نفر و برای تحلیل بعد ذهنی کیفیت زندگی  6شـهر انزلـی،
تالش ،چاف و چم خاله ،رشت ،رودسر و ماسال در استان گیالن و  5شهر ساری ،بهشهر ،قائمشهر ،کتالم و ساداتشـهر و
رامسر در استان مازندران موردمطالعه قرارگرفته است (شکل .)2
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شکل شماره  .2موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی است و با توجه به ماهیت هدفگذاری و ابزارهای دستیابی به این اهـداف ،از روش
تحقیق توصیفی -تحلیلی استفاده کرده است .این پژوهش عمدتاً مبتنی بر دادههای اولیه حاصل از پیمـایش خانوارهـا در
 11شهر در دو استان گیالن و مازندران هست .دادههای عینـی از سرشـماری عمـومی نفـوس و مسـکن سـال  1395و
دادههای ذهنی از طریق پرسشنامه محقق ساخته در طی دوره زمانی  19روزه از  21مهـر تـا  1آبـان  11( 1397روز) در
استان گیالن و  12آبان تا  19آبان  8( 1397روز) در استان مازندران جمعآوریشده است .جامعه آمـاری پـژوهش حاضـر
شامل افراد ساکن در مناطق شهری استانهای گیالن و مازندران است .بهمنظور تعیین نمونه موردمطالعه ،ابتدا شـهرهای
این دو استان در طبقات مختلف جمعیتـی دستهبندیشـده و سـپس بـر اسـاس عامـل جمعیـت و ویژگیهـای محیطـی
(جلگهای ،دشتی ،کوهستانی) 6 ،شهر انزلی ،تالش ،چاف و چم خاله ،رشت ،رودسر و ماسال در اسـتان گـیالن و  5شـهر
ساری ،بهشهر ،قائمشهر ،کتالم و ساداتشهر و رامسر در استان مازندران انتخاب شد .در مرحله بعد ،در هرکدام از این 11
شهر ،بر اساس فرمول کوکران و محدودیتهای زمانی و مالی تحقیق ،حجم نمونه موردمطالعه انتخاب شد (جدول  .)1در
هرکدام از شهرهای موردمطالعه ،نمونهگیری بهصورت تصادفی ساده انجام پذیرفته است.
جدول شماره  .1تعداد نمونه موردمطالعه در شهرهای منتخب
شهر
انزلی
تالش
چاف و چم خاله
رشت
رودسر
ماسال
بهشهر
ساری
قائمشهر
کتالم و ساداتشهر
رامسر
مجموع

حجم جامعه
118564
54178
8840
679995
37998
17901
94702
309820
204953
20716
35997
1583664

حجم نمونه
97
83
43
111
71
56
95
111
98
57
72
894
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پرسشنامه متشکل از  45سؤال در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی و کالبدی هست .در بخش اول پرسـشنامه
بهمنظور تحلیل وضعیت محدوده موردمطالعه بر اساس شاخصهای کیفیت زندگی از  35سـؤال بسـته بـا پاسـخهایی در
طیف لیکرت  5مقیاسی شامل خیلی راضی ( ،)5نسبتاً راضی ( ،)4نه راضـی ،نـه ناراضـی ( ،)3نسـبتاً ناراضـی ( ،)2خیلـی
ناراضی ( )1استفادهشده اسـت .در بخـش دوم پرسـشنامه ،حـدود  10سـؤال در مـورد ویژگیهـای فـردی و خـانوادگی
پاسخدهنده مطرحشده است .معرفهای مورداستفاده بهمنظور سنجش کیفیت ذهنی زندگی در جدول  2ارائهشده است.
جدول شماره .2معرفها مورداستفاده برای سنجش کیفیت ذهنی زندگی در محدوده موردمطالعه
ابعاد
امکانات و خدمات

معرفها
حملونقل عمومی ،خدمات بهداشتی -درمانی ،امکانـات تفریحـی ،امکانـات فرهنگـی ،دسترسـی بـه مغازههـای
خردهفروشی ،مدارس و دیگر امکانات آموزشی ،خدمات امنیت عمومی ،خـدمات اداری ،جمـعآوری و دفـع زبالـه،
سیستم تخلیه فاضالب و آبهای سطحی
آرامش و خلوتی شهر ،وضعیت سالمت خود و خانواده ،رواب با همسـایهها ،رضـایت از زنـدگی ،احسـاس تعلـق،

اجتماعی

احساس امنیت ،اعتماد به اهالی ،اعتماد به سازمانهای شهری ،رشد و شکوفایی بچهها
اقتصادی

وضعیت شغلی ،وضعیت مالی خانواده ،فرصتهای شغلی ،حضور گردشگران ،دسترسی به مسکن

محیطی

کیفیت مسکن ،وضعیت خیابانها ،فضاهای سبز و پارکها ،فضاهای عمـومی ،کیفیـت هـوا ،نظافـت و پـاکیزگی
خیابانها ،کوچهها و پیادهروهای شهر ،کیفیت آب آشامیدنی ،روشنایی معابر در شب ،زیبایی و دلپذیر بودن شهر

منبع)Marans & Stimson,2011; Lenzy & Perucca, 2016; Rezvani et al, 2013( :
بهمنظور سنجش اعتبار درونی ،ابتدا از روش اعتبار محتوا برای افزایش اعتبار پرسشنامه استفادهشده است .در این روش،
با استفاده از مقیاسهای آزمون شده در پژوهشهای مرتب و نظرخواهی از استادان و کارشناسان ،گام اول برداشـته شـد.
سپس پرسشنامه تدوینشده طی دو مرحله مقدماتی و نهایی پر شد و با بررسی پاسخهای بهدستآمده از  30پرسشنامه
و انجام محاسبات آماری مناسب ،پرسشنامه نهایی تدوین گردید .بهمنظور سنجش پایایی ابزار تحقیق از آلفای کرونبـاخ
استفاده شد که مقدار آن در تحقیق حاضر برای پرسشنامه برابر  0.894بـوده اسـت .از آمـار توصـیفی شـامل درصـدها،
میانگین و انحراف استاندارد برای خالصهسازی نتایج پیمایش شد .آزمون آماری  Tتکنمونهای برای مقایسه میانگینهـا
و تحلیل وضعیت کیفیت زندگی ازنظر ساکنان محلی استفادهشده است .بـرای شناسـایی ابعـاد ذهنـی کیفیـت زنـدگی از
تحلیل عاملی و بهمنظور بررسی ارتباا میان ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی با اندازه شهر ،از تحلیل همبستگی استفاده
شد.
بحث و یافتهها
ارتباط میان اندازه شهر و شاخصهای عینی کیفیت زندگی

بهمنظور بررسی ارتباا میان اندازه شهر و شاخصهای بعد عینی کیفیت زنـدگی از نتـایج سرشـماری عمـومی نفـوس و
مسکن سال  1395استفاده شد .اندازه شهر در این مطالعه معادل جمعیت شهر در سال  1395است .ارتبـاا میـان انـدازه
شهر و کیفیت زندگی در بعد عینی برای  80شهر باالی  5هزار نفر در دو استان گیالن و مازندران بررسیشده است .نتایج
بهدستآمده نشان میدهد که میانگین عمر واحدهای مسکونی دارای رابطه معنادار و منفی با اندازه شهر هست .شهرهای
بزربتر ،دارای نسبت بیشتری از واحدهای مسکونی نوساز و با عمر کمتر میباشند و در مقابل شهرهای کوچکتر ،دارای
نسبت بیشتری از واحدهای مسکونی با قدمت باالتر هستند .میانگین مساحت واحدهای مسکونی دارای رابطه معناداری با
اندازه شهر نمیباشد .بااینحال ،شاخص پایداری فیزیکی مسکن دارای رابطه مثبـت و معنـاداری بـا انـدازه شـهر اسـت.
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بهعبارتدیگر ،شهرهای بزربتر ،دارای نسبت باالتری از واحدهای مسکونی مقاوم بـوده و شـهرهای کوچـکتر ،نسـبت
کمتری از ساختمانهای مقاوم را در خود جایدادهاند (جدول  .)3ارتباا میان دسترسی به شبکه عمومی فاضالب و انـدازه
شهر ،مثبت و معنادار است؛ بهطوریکه شهرهای بزربتر ،دسترسی بیشـتری بـه شـبکه عمـومی فاضـالب داشـته و بـا
کوچکتر شدن شهرها ،نرخ دسترسی به شبکه عمومی فاضالب کاهشیافته است .دسترسـی بـه امکانـات و تسـهیالتی
همچون آشپزخانه ،حمام ،توالت ،برق ،آب آشامیدنی لولهکشی و گاز لولهکشی دارای رابطه مثبتی با اندازه شهر است؛ امـا
این رابطه معنادار نیست .هرچند که در شهرهای بزربتر ،دسترسی بیشـتری بـه امکانـات و تسـهیالتی همچـون بـرق،
آبلولهکشی و گاز لولهکشی وجود دارد ،بااینحال ،در شهرهای کوچکتر نیز دسترسی به ایـن امکانـات مناسـب اسـت و
اختالف چندانی با شهرهای بزرب ندارد (جدول  .)3نرخ طالق ،رابطهای مثبت و معنادار را با اندازه شهر نشان میدهد .در
شهرهای بزربتر ،نرخ باالتری از طالق و در شهرهای کوچکتر ،نرخ پایینتری از طالق به ثبـت رسـیده اسـت .رابطـه
معناداری میان شاخص سالخوردگی و اندازه شهر تائید نشد .بااینحال ،میان نرخ باسوادی و اندازه شـهر ،رابطـه مثبـت و
معناداری وجود دارد .با بزربتر شدن شهرها ،نرخ باسوادی افزایشیافتـه و بـا کوچـکتر شـدن شـهرها ،نـرخ باسـوادی
کاهشیافته است .عالوه بر این ،میان دو شاخص اندازه شهر و نرخ بیکاری ،رابطه معنـاداری مشـاهده نشـد (جـدول .)3
اندازه شهر ،دارای رابطه ای منفی و معنادار با دو شاخص نرخ شناوری جمعیت محصـل و نـرخ شـناوری جمعیـت شـاغل
است .بهعبارتدیگر ،در شهرهای بزربتر ،به سبب فراوانی امکانات آموزشی و وجود فرصتهای شغلی ،جمعیت کمتـری
برای تحصیل و کار به سایر شهرهای مجاور بهصورت روزانه جابجا میشود؛ اما در شهرهای کوچکتر ،نسبت بیشتری از
ساکنان برای تحصیل و کار بهصورت روزانه در حال آمدوشد به شهرها و یا روستاهای مجاور هستند (جدول .)3
جدول شماره .3تحلیل همبستگی میان اندازه شهر و شاخصهای عینی کیفیت زندگی
متغیرها
میانگین عمر واحد مسکونی
میانگین مساحت واحد مسکونی
اسکلت پایدار
دسترسی به شبکه عمومی فاضالب
دسترسی به آشپزخانه ،حمام ،توالت
دسترسی به برق
دسترسی به آب آشامیدنی لولهکشی
دسترسی به گاز لولهکشی
نرخ طالق
نرخ سالخوردگی
نرخ باسوادی
نرخ بیکاری
جمعیت محصل شناور
جمعیت شاغل شناور
تراکم خانوار در واحد مسکونی

ضریب همبستگی
-0/237
0/147
0/225
0/278
0/176
0/146
0/025
0/109
0/295
-0/091
0/371
-0/015
-0/361
-0/239
-0/153

سطح معناداری
0/035
0/193
0/044
0/013
0/118
0/196
0/825
0/337
0/008
0/420
0/001
0/898
0/001
0/033
0/175

تعداد نمونه
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

ارتباط میان اندازه شهر و شاخصهای ذهنی کیفیت زندگی

به منظور تحلیل بعد ذهنی کیفیت زندگی ،با در نظر گرفتن جمعیت و توزیع فضایی شهرها 11 ،شهر در دو استان گیالن و
مازندران انتخاب شـد .در شـهرهای موردمطالعـه 894 ،نفـر بـهعنوان حجـم نمونـه موردمطالعـه قـرار گرفـت .وضـعیت
پاسخگویان برحسب جنسیت نشان میدهد که  44درصد ( 393نفر) پاسخگویان زن و  56درصد ( 501نفـر) پاسـخگویان
مرد میباشند .در نمونه موردمطالعه ،افراد متأهل حدود  56درصد ( 501نفر) و افراد مجرد حدود  44درصـد ( 391نفـر) از
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پاسخگویان را شامل میشوند .بررسی افراد نمونه برحسب وضعیت شغلی نشان میدهد که حدود  738نفر از پاسـخگویان
( )82%/6شاغل و  156نفر ( )%17/4بیکار هستند .بررسی وضعیت تحصیالت نمونه موردمطالعه نشان میدهد که از کـل
پاسخگویان حدود  1/3درصد آنها بیسواد 18/8 ،درصد زیر دیپلم 30/4 ،درصد دیپلم و  48/2درصـد دارای تحصـیالت
دانشگاهی میباشند .تحلیل نظرات پاسخگویان بر اساس وضعیت مالکیت مسکن نشان میدهد کـه حـدود  72/6درصـد
( 649نفر) افراد موردمطالعه ،مالک مسکن بوده و در مقابل حدود  23/4درصد ( )209افراد موردمطالعه مستأجر میباشـند.
حداقل و حداکثر سن در نمونه موردمطالعه به ترتیب برابر  15و  84سال است .میانگین سـنی نمونـه موردمطالعـه حـدود
 34/86سال و انحراف استاندارد آن برابر  14/3هست .میانگین بعد خانوار حدود  3/82نفر در خانوار و انحـراف اسـتاندارد
آن برابر  1/3است .عالوه بر این ،میانگین مدتزمان اقامت پاسخگویان در شهر محـل زندگیشـان حـدود  27/3سـال و
انحراف استاندارد آن برابر  16/7برآورد شده است.
شاخصهای ذهنی کیفیت زندگی

نتایج حاصل از تحلیل توصیفی و آزمون  Tتکنمونهای نشان میدهـد کـه در اغلـب شـاخصهای موردبررسـی ،میـزان
رضایت ساکنان در سطحی باالتر از میانگین قرار دارد .بااینحال ،بیشترین میزان رضایت به ترتیب مربوا به معرفهـای
کیفیت هوا با ارزش میانگین  ،4/67رواب با همسایهها با ارزش میانگین  ،4/5دسترسـی بـه مغازههـای خردهفروشـی بـا
ارزش میانگین  ،4/39احساس تعلق با ارزش میانگین  4/39و جذابیت ،زیبایی و دلپذیر بودن شهر با ارزش میـانگین 4/2
است .پایینترین میزان رضایت پاسخگویان به ترتیب مربوا بـه معرفهـای دسترسـی بـه امکانـات فرهنگـی بـا ارزش
میانگین  ،2/47رضایت از وضعیت خیابانها و کوچهها با ارزش میانگین  ،2/54پیدا کردن شـغل بـا ارزش میـانگین ،2/6
پیدا کردن مسکن باقیمت مناسب با ارزش میانگین  2/61و سیستم تخلیه فاضالب با ارزش میانگین  2/66است (جـدول
.)4
جدول شماره .4نتایج آزمون  Tتکنمونهای در مورد شاخصهای کیفیت زندگی
شاخص
رضایت از حملونقل عمومی
رضایت از خدمات بهداشتی ،درمانی
رضایت از امکانات تفریحی ،ورزشی
امکانات فرهنگی
کیفیت مسکن
وضعیت خیابانها و کوچهها
فضاهای سبز و پارکها
فضاهای عمومی
دسترسی به مغازههای خردهفروشی
مدارس و امکانات آموزشی
کیفیت هوا
آرامش و خلوتی شهر
پاکیزگی خیابانها و کوچهها
خدمات امنیت عمومی
جمعآوری و دفع زباله
سیستم تخلیه فاضالب
کیفیت آب آشامیدنی
روشنایی معابر در شب
وضعیت شغلی

ارزش میانگین

انحراف استاندارد

مقدار T

سطح معناداری

3/56
2/74
2/82
2/47
3/06
2/54
3/25
3/47
4/39
3/50
4/67
3/66
3/41
3/49
3/31
2/66
2/89
3/57
2/95

1/064
1/265
1/288
1/30
1/101
1/279
1/344
1/202
0/863
1/056
0/74
1/209
1/225
1/149
1/288
1/254
1/405
1/155
1/317

15/63
-6/16
-4/26
-12/23
1/52
-10/75
5/48
11/66
48/21
14/07
67/29
16/14
9/97
12/75
7/24
-8/22
-2/38
14/71
-1/22

0/00
0/00
0/00
0/00
0/129
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/018
0/00
0/223
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وضعیت مالی خانواده
وضعیت سالمت فرد و خانواده
رواب با همسایهها
زندگیتان
جایی که زندگی میکنید
رضایت از زندگی در این شهر
احساس تعلق
پیدا کردن شغل
مسکن باقیمت مناسب
کارایی خدمات اداری
رضایت از امنیت
قابلاعتماد بودن مردم شهر
اعتماد به سازمانها
رشد و شکوفایی بچهها
جذابیت ،زیبایی و دلپذیر بودن شهر
شاخص نهایی کیفیت ذهنی زندگی
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3/13
3/88
4/05
3/79
3/93
3/86
4/32
2/06
2/61
3/13
3/89
3/28
2/83
2/94
4/20
2/97

1/158
1/091
1/009
1/101
1/094
1/211
1/131
1/150
1/237
1/258
1/099
1/161
1/262
1/356
1/122
1/125

3/23
24/18
31/37
21/32
25/42
21/36
35/02
-24/39
-9/43
2/97
24/105
7/29
-4/11
-1/33
-31/97
-1/00

0/001
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/003
0/00
0/00
0/00
0/183
0/00
0/317

ابعاد ذهنی کیفیت زندگی

برای شناسایی ابعاد ذهنی کیفیت زندگی ،از تحلیل مؤلفههای اصلی اسـتفاده شـد .متغیرهـای ورودی شـامل  33معـرف
ذهنی میباشند .نتایج حاصل از تحلیل مؤلفههای اصـلی نشـان داد کـه ارزش  KMOبرابـر  0/922و سـطح معنـاداری
آزمون بارتلت برابر  0/000است؛ بنابراین ،دادههای مورداستفاده برای تحلیل عـاملی مناسـب میباشـند 33 .معـرف بعـد
ذهنی کیفیت زندگی در قالب  6عامل خالصهسازی شده و این  6عامل حـدود  50/618درصـد از واریـانس دادههـای را
تبیین میکنند (جدول .)5
مؤلفه  :1معرفهای رضایت از زندگی در این شهر ،احساس تعلق به شـهر ،رضـایت از محـل زنـدگی ،احسـاس امنیـت،
قابلاعتماد بودن مردم شهر ،جذاب ،زیبا و دلپذیر بودن شهر و رواب با همسایهها در این مؤلفه قرارگرفتهاند .این مؤلفه را
میتوان با عنوان "سرمایه اجتماعی" نامگذاری نمود .ارزش باالتر در این مؤلفه ،نشاندهنده کیفیت زندگی باالتر هسـت.
این مؤلفه بهعنوان مهمترین مؤلفه ،بیش از  9/6درصد واریانس موجود در دادهها را تبیین میکند.
مؤلفه  :2این مؤلفه دربرگیرنده معرفهای دسترسی بـه امکانـات تفریحـی و ورزشـی ،دسترسـی بـه امکانـات فرهنگـی،
دسترسی به فضای سبز و بوستانهای شهری ،دسترسی به فضاهای عمومی ،دسترسی بـه خـدمات بهداشـتی و درمـانی،
دسترسی به امکانات آموزشی و کیفیت مسکن است؛ بنابراین ،میتوان این مؤلفه را بـا عنـوان "دسترسـی بـه امکانـات"
نامگذاری نمود .این مؤلفه حدود  9/5درصد واریانس دادهها را تبیین میکند.
مؤلفه  :3معرفهای سیستم جمعآوری و دفع زباله ،سیستم تخلیـه فاضـالب و آبهـای سـطحی ،پـاکیزگی خیابانهـا و
کوچهها ،اعتماد به سازمانهای دولتی ،دسترسی به حملونقل عمومی ،دسترسی به خـدمات امنیـت عمـومی و روشـنایی
معابر در شب در این مؤلفه قرارگرفته و حدود  9/5درصد از کل واریانس دادهها را تبیین میکنند .ایـن مؤلفـه را میتـوان
تحت عنوان "بهداشت و امنیت شهری" نامگذاری نمود.
مؤلفه  :4این مؤلفه شامل معرفهای وضعیت مالی خود و خانواده ،رضایت از زندگی ،وضعیت سـالمت خـود و خـانواده و
وضعیت شغلی است و میتوان این مؤلفه را با عنوان "رضایت از زندگی" تعریـف نمـود .ایـن مؤلفـه حـدود  7/7درصـد
واریانس دادهها را تبیین میکند.
مؤلفه  :5معرفهای آسان پیدا کردن شغل ،سهولت پیدا کردن مسکن مناسب ،وضعیت خیابانها ،مناسب بودن شهر برای
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رشد و شکوفایی بچهها و کارایی خدمات اداری در شهر در این مؤلفه قرارگرفته و در مجموع حدود  7/6درصـد واریـانس
موجود در دادهها را تبیین میکنند .این مؤلفه را میتوان با عنوان "فرصتهای زندگی" نامگذاری نمود.
مؤلفه  :6این مؤلفه شامل سه معرف کیفیت هوا ،دسترسی به مغازههای خردهفروشی و آرامش و خلوتی شهر اسـت .ایـن
مؤلفه حدود  6/6درصد واریانس دادهها را تبیین نموده است .این مؤلفه را میتوان با عنوان "آرامش شـهری" نامگـذاری
نمود (جدول .)5
جدول شماره  .5ابعاد ذهنی کیفیت زندگی
معرفها
رضایت از زندگی در این شهر
احساس تعلق به شهر
رضایت از محل زندگی
احساس امنیت
قابلاعتماد بودن مردم شهر
جذاب ،زیبا و دلپذیر بودن شهر
رواب با همسایهها
دسترسی به امکانات تفریحی و ورزشی
دسترسی به امکانات فرهنگی
دسترسی به فضای سبز و بوستانهای شهری
دسترسی به فضاهای عمومی
دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی
دسترسی به امکانات آموزشی
کیفیت مسکن
سیستم جمعآوری و دفع زباله
سیستم تخلیه فاضالب و آبهای سطحی
پاکیزگی خیابانها و کوچهها
اعتماد به سازمانهای دولتی
دسترسی به حملونقل عمومی
دسترسی به خدمات امنیت عمومی
روشنایی معابر در شب
وضعیت مالی
زندگیتان
وضعیت سالمت
وضعیت شغلی
پیدا کردن شغل
پیدا کردن مسکن مناسب
وضعیت خیابانها
مناسب بودن شهر برای رشد و شکوفایی بچهها
کارایی خدمات اداری در شهر
کیفیت هوا
دسترسی به مغازههای خردهفروشی
آرامش و خلوتی شهر
بار عاملی
واریانس ()%
مجموع واریانس تبیین شده

مؤلفهها
1
0/704
0/602
0/601
0/598
0/584
0/538
0/408

2

3

4

5

6

0/754
0/723
0/657
0/514
0/477
0/423
0/394
0/659
0/625
0/571
0/458
0/445
0/421
0/417

0/437

0/781
0/692
0/640
0/601
0/586
0/584
0/553
0/460
0/408

0/457

3/198
9/691

3/127
9/476

2/559
3/125
7/754
9/471
50/618

2/503
7/583

0/673
0/630
0/468
2/192
6/642
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پس از شناسایی ابعاد کیفیت ذهنی زندگی در محدوده موردمطالعه ،ارتباا میان اندازه شهر و ابعاد ذهنی کیفیت زندگی بـا
استفاده از تحلیل همبستگی موردبررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که مؤلفه اول تحت عنوان سرمایه اجتمـاعی
دارای رابطه منفی و معناداری با اندازه شهر هست .بهعبارتدیگر ،با باال رفتن اندازه شهر ،سرمایه اجتماعی کاهشیافته و
با کاهش اندازه شهر ،سرمایه اجتماعی افزایشیافته است .دسترسی به امکانات دارای رابطهای مثبت و معنـادار بـا انـدازه
شهر است .شهرهای بزربتر ،دسترسی بهتری به امکانات داشته و در شهرهای کوچکتر ،میزان رضایت از دسترسی بـه
امکانات در سطح پایینتری قرار دارد .دو مؤلفه بهداشت و امنیت شهری و رضایت از زندگی رابطه معناداری را بـا انـدازه
شهر نشان نمیدهد .بااینحال ،مؤلفه پنجم تحت عنوان فرصتهای زندگی ،دارای رابطه معنادار و منفی بـا انـدازه شـهر
است .مؤلفه ششم نیز رابطهای منفی و معنادار با اندازه شهر دارد .با افزایش اندازه شهر ،آرامش شهری کاهشیافتـه و بـا
کاهش اندازه شهر ،آرامش شهری افزایشیافته است (جدول .)6
جدول شماره .6تحلیل همبستگی میان ابعاد ذهنی کیفیت زندگی و اندازه شهر
مؤلفهها
سرمایه اجتماعی
دسترسی به امکانات
بهداشت شهری
رضایت از زندگی
فرصتهای زندگی
آرامش شهری
شاخص نهایی کیفیت زندگی

ضریب همبستگی
-0/070
0/188
0/035
-0/012
-0/203
-0/217
-0/079

سطح معناداری
0/036
0/000
0/300
0/719
0/000
0/000
0/018

تعداد نمونه
894
894
894
894
894
894
894

نتیجهگیری
کیفیت زندگی مفهومی پیچیده ،چندبعدی و وابسته به زمان و مکان است .یکـی از عوامـل مکـانی تأثیرگـذار در کیفیـت
زندگی ،اندازه سکونتگاه هست .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که اغلـب شـاخصهای عینـی کیفیـت زنـدگی دارای
همبستگی مثبت با اندازه شهر میباشند .در شهرهای بزربتر ،کیفیت مسـکن ،دسترسـی بـه خـدمات ،نـرخ باسـوادی و
دسترسی به شغل ،بهطور معناداری در مقایسه با شهرهای کوچکتر ،دارای شرای بهتری اسـت .بااینحـال ،نـرخ طـالق
بهعنوان یکی از شاخصهای کیفیت زندگی شهری ،در شـهرهای بزربتـر دارای وضـعیت نامناسـبتری در مقایسـه بـا
شهرهای کوچکتر است .بنابراین ،در جمعبندی کلی میتوان گفت که کیفیـت عینـی زنـدگی در شـهرهای بزربتـر در
محدوده موردمطالعه در مقایسه با شهرهای کوچکتر دارای وضعیت بهتری است .تحلیل همبسـتگی میـان ابعـاد ذهنـی
کیفیت زندگی با اندازه شهر نشان داد که در اغلب مؤلفهها شامل سرمایه اجتماعی ،رضایت از زندگی ،فرصتهای زندگی
و آرامش شهری ،رابطهای معکوس میان کیفیت زندگی و اندازه شهر وجود دارد؛ بهعبارتدیگر ،با بزربتـر شـدن انـدازه
شهرها ،کیفیت ذهنی زنـدگی کاهشیافتـه اسـت .نتـایج مطالعـات هـایو ،)2007(1نایـت و گاناتیالکـا،)2010(2

کـزارین3

( ،)2012سورنسن )2014(4و لنزی و پروسکا )2016(5نیز نشـان میدهنـد کـه رضـایت از زنـدگی و بهزیسـتی ذهنـی در
شهرهای بزرب در مقایسه با شهرهای کوچک و روستا شهرها ،دارای سطح پایینتری هست .رابطه میان انـدازه شـهر و
کیفیت زندگی در بطن مفهوم صرفههای ناشی از تجمع قابل تبیین است .انسانها و بنگاههای اقتصادی برای بهرهمندی
1. Hayo
2. Knight and Gunatilaka
3. Okulicz-Kozaryn
4. Sorensen
5. Lenzi and Perucca

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،2تابستان 1398

138

از تعامل و همجواری با سایر انسانها و بنگاههای اقتصادی ،دسترسی به امکانات و زیرساختها به سمت شهرهای بزرب
جابجا میشوند .تجمع و همجواری در شهرهای بزرب سبب ایجاد تفکر خالق ،سرریز دانش ،ارتقای یـادگیری و مهـارت،
همافزایی و صرفهجویی در زمان میشود .بااینحال ،رابطه میان ابعاد عینی کیفیت زندگی و اندازه شهر ،رابطـهای خطـی
نمیباشد .در فرایند رشد شهری ،مرحلهای فرا میرسد که بر اثر رشد بیشازحد اندازه شـهر ،صـرفههای ناشـی از تجمـع
تبدیل به عدم صرفه میشوند .ازدحام ،آلودگی ،ترافیک ،افزایش شـتابان قیمـت زمـین و مسـکن ،هزینـههای زنـدگی و
بسیاری از عوامل دیگر ،شرای زندگی در شهر را دچار زوال میسازند .در واقع ،با تبدیل صرفههای ناشی از تجمع به عدم
صرفه ،ابعاد ذهنی کیفیت زندگی دچار تنزل شده و کیفیت کلی زندگی ساکنان شهر را تحت تأثیر قرار میدهند .بـر ایـن
اساس ،میتوان گفت که در شهرهای بزرب تر در محدوده موردمطالعـه ،کیفیـت عینـی زنـدگی شـامل کیفیـت مسـکن،
دسترسی به امکانات و خدمات ،دسترسی به مسکن و شغل دارای وضعیت بهتری در مقایسه با شهرهای کوچکتر هست؛
در مقابل ،کیفیت ذهنی زندگی شامل رضایت از زندگی ،آرامش ،فرصـتها و سـرمایه اجتمـاعی در شـهرهای کوچـکتر
بهطور معناداری در مقایسه با شهرهای بزربتر ،وضعیت بهتری را نشان میدهد .بااینحال ،با توجه به تنوع ویژگیهـای
محیطی ،اجتماعی و اقتصادی در ایران ،پیشنهاد میشود مطالعات مربوا به بررسی رابطـه میـان انـدازه شـهر و کیفیـت
زندگی در سایر مناطق ایران بهمنظور دست یابی به مدلی جامع برای تبیین تأثیرگذاری اندازه شهر بر کیفیت زندگی ،انجام
پذیرد.
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