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چکیده اطالعات مقاله         

كیفیت زندگی به دلیل گسترش روند صنعتی شدن و پیشرفت فناوری مورد غفلت قرار گرفت. لذا، در 

های صنعتی تطبیقی كیفیت زندگی در محالت شهری و تأثیر ایجاد شهرک پژوهش حاضر به  ارزیابی

. باشدتحلیلی می-بر روی آن در شهر دندی پرداخته است. پژوهش از نوع كاربردی و به روش، توصیفی

 1018بر گرفت. جامعه آماری بالغای میدانی انجامهای كتابخانهها با استفاده از روشآوری دادهجمع

های آماری ویلکاكسون و كروسکال وتحلیل از روشبوده است. برای تجزیه 279حجم نمونه خانوار و 

های صنعتی دهد كه شهرکوالیس استفاده شد. نتایج تحقیق حاصل از آزمون ویلکاكسون نشان می

ها، تأسیسات و های كالبدی، اجتماعی، اقتصادی، دسترسی و شاخص )زیرساختبر روی شاخص

محیطی كیفیت زندگی، ت زندگی، تأثیر مثبت داشته و تنها بر روی شاخص زیستونقل( كیفیحمل

های كیفیت زندگی برای همه محالت، شاخص اجتماعی تأثیر منفی گذاشته است. در بین شاخص

-000/10شاخص اجتماعی برای كل محالت شهر zبیشترین شدت تفاوت بین دو دوره  را دارد. آماره 

های صنعتی مربوط به دت تفاوت بین دو دوره قبل و بعد از تأسیس شهرکبه دست آمد و كمترین ش

های صنعتی شاخص كالبدی بین دو دوره قبل و بعد از احداث شهرک  zشاخص كالبدی است. آماره 

های كیفیت زندگی در سطح محالت شهر دندی نشانباشد. نتایج حاصل از مجموع شاخصمی -990/9

یت بسیار خوبی دارد و محله كالسیمین از لحاظ كیفیت زندگی در دهد كه محله فردوس وضعمی

وضعیت خوبی قرار دارد. محالت قدیم پایین و امیرالمؤمنین از لحاظ كیفیت زندگی  در وضعیت ضعیفی 

و محالت ادارات و قدیم پایین از لحاظ كیفیت زندگی در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند.

.شهرهای كوچک اندام، شهر دندی، شهرک صنعتی، استان زنجان كیفیت زندگی،ها: واژه كلید

alimoradi415@gmail.com :نویسنده مسئول*
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 مقدمه
قرن اخیر رشددد سددریر  فرآیند صددنعتی شدددن و  کنولوشی که بیشددتر در قالم  ولید و مصددرا ان وه کا ها و طی نیم

سان متجدد در سکونتگاهخدمات نمود پیداکرده، مسائل عدیده سانی به وجود آوردای را برای ان ست. درهای ان ه نتیج ه ا

ای به وجود آمده و اجتماعی در سددطم منطقه –های اقتصددادی یافته، نابرابریویژه در ممالک کمتر  وسددعهاین روند به

   ر آن مهاجرت روستاییان را به شهرها و س م بروز اختالا شدید سطم کیفیت زندگی بین شهر و روستا گردیده و به

شوره ست. ک شده ا سعهدیگر نواحی موجم  سخ به  یافته ازای کمتر  و شکالت و پا جمله ایران، برای رفر   عات این م

ها  رین آنجمله مهم اند که ازهای مختلفی را دن ال کردههای روستایی و شهری، سیاستنیازهای زندگی در سکونتگاه

شهرهای کوچک می سعه  شدایجاد و  و ضوانی و همکاران،  با ساس،  م(. بر10:1311) ر سر این ا سر ا ایل جمعیت در 

)قدمی و معتمد،  جهان برای  مرکز در شددهرها یکی از د یل اصددلی  وجه به مفهوم کیفیت زندگی در مطالعات اسددت

شهرها را با مشکال ی مانند: ناکافی بودن خدمات، (.03:1392 سیاری از  شهری ب سویی،   وسعه  کاهش کیفیت هوا،  از 

مواجه کرده است. بدیهی است که این مشکالت  أثیرات منفی بر  از زمین و...زیست،   عیض در استفاده  خریم محیط

 وان، شددرو و ارزیابی از کلی کیفیت زندگی را می طور . به(Din et al, 2013:1) ها داشددته اسددتکیفیت زندگی انسددان

های عموماً از شاخص شرایط زندگی مردم در یک منطقه خاص  عریف کرد. برای ارزیابی و سنجش کیفیت زندگی افراد،

ستفاده میعینی و ذهنی یا  رکی ی از آن شاخصگیریشود. اما در اندازهها ا طور مجزا های ذهنی یا عینی  اغلم بهها، 

های عینی  کیفیت زندگی بر اسدداس فراوانی یا کمیت فیزیکی ) . شدداخص(Ülengin et al, 2001:19) شددوندفرض می

سی به خدمات ستر سنجش قرار می مانند درآمد، د سم ( مورد شاخصمنا سخگیرند، اما  ساس پا های های ذهنی  بر ا

شحالی به شغلی و خو ضایت  .  فاوت میان (Kharazmi et al, 2005:3) شودگیری میصورت کیفی اندازه روانی مانند ر

انی و )نوغ ت هم دانسددت وان  مایز میان رفتار و ادراک و  مایز میان کمیت و کیفیکیفیت زندگی عینی و ذهنی را می

یافته نیز یک اولویت اسددت، زیرا این (. امروزه  وجه به شددهرهای کوچک  در کشددورهای  وسددعه120:1311همکاران، 

 وان برای محیطی موجود در آن میانجامد و از خدمات زیستها میشهرها به به ود کیفیت زندگی در بسیاری از زمینه

سانی ساکنان کمک گرفته شودبه ود و کمک به مسائل اجتماعی،  شتی و ان . (Carbó & Zuria, 2011:14) روانی و بهدا

شناخت کیفیت موجود،  ضمن  سیله  ست.  ا بدان و شهرها ستلزم ارزیابی کیفی اجزای  ستیابی به کیفیت مطلوب،  م د

کیفیت شهرها به وجود  قاءرفر نواقص و ار  ر جهت ریزی آگاهشده و امکان برنامهها شناختهها و نارساییها، ضعف وان

سر می شهر می سانی پایدار در  سعه ان ستیابی به  و شد، د شهر قادر به  أمین این مهم با سآید، اگر  نجش گردد. بنابراین 

شهری این امکان را برای برنامهکیفیت زندگی محال ستت  سیا شهری مهیا میریزان و  سازد  ا با آگاهی از ابعاد گذاران 

 (.24 :1393های آ ی را در جهت  قویت این ابعاد سامان دهند )نجفی،ده زندگی  الشضعیف یا مغفول مان

 -جمله روسددتا  گیری جمعیت آن،  ازبه دلیل اندازهدر این چارچوب شددهر دندی )از  وابر شددهرسددتان ماهنشددان( 

ن اصددلی آن،  رین فعالیت سدداکنیمثابه عمدهشددهرهای کوچکی قلمداد می شددود که عملکرد معیشددت کشدداورزی به 

شکلزمینه ستخراج و فراوری مواد معدنی، ساز  صنایر مربوط به ا سعه  ست. اما وجود معادن و  و شده ا گیری اولیه آن 

گیری و  وسددعه آن مرکز جمعیتی را  قویت نمود و رشددد و  وسددعه شددرکت کالسددیمین و ایجاد های اولیه شددکلزمینه

به  درون منجر  1311و روی انگوران در سدددال  و کارخانه سدددرب جمله کارخانه ذوب روی دندی هایی اززیرمجموعه

ستان ستان زنجان و برخی از ا شهرهای کوچک ا شهر جوار و افزایش مهاجرتهای همکوچی از دیگر  ستایی به  های رو
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دندی شده داشت. با  وجه به اهمیت موضوع کیفیت زندگی هدا اصلی در این پژوهش ارزیابی  ط یقی کیفیت زندگی 

شهرک در شهری و  أثیر ایجاد  شاخصمحالت  ستفاده از  شهر دندی با ا صنعتی بر روی آن در  صادی، ههای  ای اقت

 ها،  أسیسات وکال دی، دسترسی به خدمات،  سهیالت و امکانات شهری،  از جمله، زیرساخت ،محیطیاجتماعی، زیست

سحمل ضر در  الش ا شد. بنابراین پژوهش حا سؤونقل می با سخ دهد: ا تت به  سیمین با  وجه به  زیر پا آیا محله کال

یفیت ک ادارات، قدیم با ، قدیم پایین( از سطم منین، فردوس،در مقایسه باسایر محالت )امیرالمؤاشتغال با ی صنعتی 

 های صنعتی باعث به ود کیفیت زندگی در شهر دندی شده است ؟زندگی بهتری برخوردار است؟ آیا شهرک

 یشینه پژوهشو پ مبانی نظری
  رین عواملی است که شرایطشاخص امروزه پیشرفت یک اجتماع، کیفیت زندگی است. این اصطالو دربرگیرنده مهم

صی افراد را  عیین می شخ سیکنند. طی دههزندگی در جامعه و رفاه  سا ات  رین نکهای اخیر کیفیت زندگی یکی از ا

یاب ماعی بوده و برای ارز نار مورد  وجه در علوم اجت یدات داخلی در ک عه اقتصدددادی و  ول مادی  وسددد پارامترهای  ی 

پارامترهای غیرمادی چون کیفیت کار، سددطم سددواد و فرهنس، اسددتاندارد پزشددکی و بهداشددت، کیفیت اوقات فراغت و 

شرایط محیط سی قرار  فریم،  ش ختی انفرادی و حتی آزادی و ا حاد ملی مورد برر ساس خو سی، اح سیا ست، جو  زی

(. بحث درباره مفهوم و معانی کیفیت زندگی م حث جدیدی ن وده و فالسفه 92: 1311رچی و همکاران، ند )حریگیرمی

. به لحاظ علمی و (Pukeliene et al, 2009:157)اند یونان باسددتان )افالطون و ارسددطو( نتریا ی درباره آن مطرو کرده

برده شد. وی در اثر  کار در کتاب اقتصاد و رفاه به1924سال  خصصی واشه کیفیت زندگی نخستین بار از سوی پیژو در

 کندخود، از حمایت حکومت از افراد سدددطم پایین و  أثیری که این حمایت روی زندگی این افراد دارد، صدددح ت می

 (.242 :1391 )نیازی و د ل خراسانی،

گردد. این  به معنای آن نیست برمی 1924  وجه دانش جغرافیا به کیفیت زندگی و مفاهیم مر  ط با آن به اواخر دهه

ه اعتنا بوده است. بلکه صرفاً منتور آن است کطور کامل بیکه جغرافیای انسانی پیش از آن نس ت به کیفیت زندگی به

های جمعیتی بر هرگونه  وجه به مصددرا در مشددغولی سددنتی جغرافیا به مفاهیمی چون منابر ط یعی،  ولید ویژگیدل

کلمه مسددلط بوده اسددت. دیوید اسددمیت اولین جغرافیدانی بود که درباره کیفیت زندگی، رفاه و عدالت  مفهوم وسددیر

های اجتماعی در جغرافیا صددح ت کرد. این جغرافیدان برای بررسددی کیفیت زندگی، رفاه و عدالت اجتماعی از شدداخص

دیگر منتور از کیفیت زندگی ع ارتهب (.1 :1311 سدددتفاده کرد )جاجرمی و کلکته،اجتماعی ذهنی و مقایسددده عینی ا

  های اجتماعی، فرهنگی، اقتصددادی، محیطی، روانی و غیره در دو وجه کمی و کیفی،  وجه به کیفیت شدداخصشددهری

ت های اجتماعی، اشتغال، مشارک)مثل شرایط کیفیت دسترسی،کیفیت مسکن،کیفیت فضاهای اوقات و فراغت، فرصت

(. در  عریفی دیگر کیفیت 111 :1392 و همکاران، ) قن ری باشددددریزی شدددهری میروند برنامه اجتماعی و غیره( در

ضعیت فرد از شامل و شهری را  ساس  زندگی  سته و به معنای اح سالمت و غیره دان صادی،  نتر پایگاه اجتماعی، اقت

 (.  22:1393)مرصوصی و  جوردی،  اش در شهر داردداند که فرد از زندگیرضایتی می

شددهری دربرگیرنده شددرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصددادی و کال دی محیط شددهری اسددت که میزان  کیفیت زندگی

کند. مطالعه این مفهوم بر م نای این فرضیه بنیادین رضایت داشتن یا نداشتن شهروندان از محیط شهری را آشکار می

خادمی ) ر یک محل  أثیرگذار باشد واند بر روی خوش ختی و رفاه مردم ساکن داست که محیط اجتماعی و فیزیکی می

 (120:1393جوکار، و 
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ای  حت عنوان اصدددول کیفیت زندگی شدددهری در واحد همسدددایگی، به در مقاله ،(2412الدین و همکاران  )سدددراج

ریزی شهری برای فراهم کردن کیفیت زندگی پایدار و حفاظت از محیط ط یعی در های معاصر برنامهرویکردها و  ئوری

ست صول، رویکردها و  ئوریم پرداختهقرن بی شهری و ابهای برنامهاند، که نتایج حاکی از ار  اط معنادار بین ا عاد ریزی 

 1ای با عنوان ارزیابی کیفیت زندگی شددهر در (، کتابچه2411)  1اسددتیمسددون و ماران . کیفیت زندگی شددهری اسددت

ست. بخش اول کتاب به رویکردها و معیاربخش جمر صاص دارد. بخش دوم آوری کرده ا های ذهنی کیفیت زندگی اخت

مطالعات  جربی نگارنده از معیارهای عینی کیفیت زندگی اختصددداص دارد. بخش سدددوم مطالعات  جربی نگارنده از 

های کیفیت زندگی شددهر اختصدداص ها و مدلمعیارهای ذهنی کیفیت زندگی اختصدداص دارد. بخش چهارم به نوآوری

 حلیل سددطوو جغرافیایی در ارزیابی کیفیت زندگی  و (، در پژوهشددی با عنوان ،  جزیه2411ن )همکارا و 2گانزلزدارد. 

ه های کیفیت زندگی در سها به ارزیابی کارایی شاخص)مطالعه موردی اسپانیا (، با استفاده از روش  حلیل پوششی داده

ستان ( پرداختندسطم جغرافیایی )من شهر ستان و  سنجش کیفیت (، 2441)  3داس .طقه، ا چارچوب مفهومی برای 

شان می شنهاد کرده که ار  اط بین محیط و کیفیت زندگی را ن شهری پی  دهد . این مدل رویکردی پایین به با زندگی 

  وجه قرار های عینی و ذهنی برای مطالعه کیفیت کلی زندگی موردکند که در آن هر دو شددداخصرا پیشدددنهاد می

شاخص(، ب2441)  0لی .اندگرفته ستفاده از  ست های ذهنی به ارزیابی کیفیتا ا شهر  ایپه پرداخته ا ن در ای .زندگی در 

 مطالعه قرار منتور پیمایش ارزیابی ذهنی سدداکنان از کیفیت زندگی مورداز سدداکنان شددهر  ایپه به نفر 331راسددتا 

شان میگرفته صیالت و درآمداند: نتایج ن سن،  ح شویی،  ضایت را  حت  دهد که محل زندگی، زنا قلمروهای مختلف ر

دهند. عالوه بر آن وضعیت اجتماعی،  علقات محلی، رضایت از محله بیشترین  أثیر را بر رضایت از کیفیت  أثیر قرار می

ای با عنوان مطالعه  ط یقی کیفیت زندگی در محالت بافت در مقاله ،(1393دارند. احمدی و نادری کروندان ) زندگی را

شددهری )مطالعه موردی: محله شددهرک قدس و قطارچیان شددهر سددنندج( با  أکید بر بعد ذهنی کیفیت  قدیم و جدید

ویتنی،  -های آماری من جدید را با استفاده از روش قدیم و زندگی، میزان رضایتمندی ساکنان دو محله انتخابی از بافت

د اند که کیفیت زندگی در بافت جدیهیافت فریدمن و ضددریم هم سددتگی اسددپیرمن  حلیل نموده و به این نتیجه دسددت

 .باشد ر مینس ت به بافت قدیم مطلوب

های کیفیت زندگی شهری،  در مورد محله وردآورد منطقه ای به  حلیل شاخص(، در مقاله1392 وکلی ) حسینی وشاه

هایی چون )برای آزمون Spss, Excel, ،Minitab افزار شددهر  هران، پرداختند. در پژوهش مذکور، با اسددتفاده از نرم 21

ستگی ( کیفیت زندگی در محله وردآورد  حلیل ست و هم  ساده،  ی   ست. نتایج منعک میانگین وزنی  کننده شده ا

شاخص شهری و همچنین  مامی  شاخص کلی کیفیت زندگی  سطم رضایت از  ست که   گانه آن بینهای نهاین مطلم ا

های کیفیت زندگی هم ستگی وجود دهد که میان شاخصم ستگی نشان میباشد و درنهایت ضریم هکم و متوسط می

سی به خدمات می ستر سکن و د ضعیت م شهر دارد. و با به ود و سطم کیفیت زندگی در محله وردآورد   وان به ار قای 

 . هران کمک کرد

                                                           
1 . Marans 

2 . Gonzalez 

3 . Das 

4 . Lee 
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 روش پژوهش

 1411جامعه آماری  حقیق  .ی است حلیلی  و از نتر نوع  حقیق، کاربرد-این پژوهش به لحاظ روش از نوع  وصیفی

ساس سرشماری نفوس و مسکن سال  شهر دندی بر ا ستفاده از مدل کوکران با احتساب می 1391خانوار  شد. که با ا با

سطم اطمینان  1411 صد مقدار  91خانوار و با  س ه  219در شهر محا ست. انتخاب نمونهنمونه برای کل  ها در شده ا

شهر دندی ب ساده انجام همیان خانوارهای  صادفی  صت برابر به صورت   صل فر منتور انتخاب خانوارها رعایت گرفته  ا ا

شرو جدول شد.  عداد محالت موردمطالعه به  ست جمر 1شده با ستفاده  از روش ا آوری اطالعات در این پژوهش با ا

سنادی و میدانی انجام  سنجش پژوهش نیز از روش آلفای کرون اخ اا ست و برای   14/4شده که مقدار ستفاده شده ا

دهنده پایایی آن است برای  عیین روایی صوری سؤا ت پرسشنامه، ابتدا آمده است و درمجموع نشان دست  پایایی به

خیلی زیاد(  -1زیاد،  -0 ا حدودی،  -3کم،  -2هیچ،  -1قسمتی )های  حقیق طیف لیکرت  پنجبرای هریک از شاخص

این جهت  عیین روایی پرسشنامه، پ  از  هیه آن کنترل اولیه ای در مورد سؤا ت پرسشنامه، در نتر گرفته شد.  بنابر

سا ید صورت گرفت و سؤا ت بی مفهوم و بی ربط حذا گردید، و سؤا ت مناسم طرو گردید. روش  جزیه  و  وسط ا

ست. درصورت کمی انجام ها به  حلیل داده صیفی روش شده ا سکال های کمی از آمار  و ستن اطی نتیر آزمون کرو و ا

شامل دو بخش کلی بوده که بخش اول به والی  و آزمون ویلکاکسون بهره گرفته  ستفاده  ست پرسشنامه مورد ا شده ا

های اقتصدددادی، های زمینه ای و بخش دوم به سدددنجش متغیرهای مؤثر بر کیفیت زندگی ) عوامل/ شددداخصویژگی

ساس طیف لیکرت رسی، زیرساختاجتماعی، زیست محیطی، کال دی، دست شده و بر ا سیسات( اختصاص داده  ها و  أ

 .سنجیده شده است

 .  عداد نمونه برای هر یک از محالت شهر دندی1جدول 

 تعداد نمونه تعداد خانوار محالت شهر دندی

 11 322 کالسیمین

 21 92 امیرالمؤمنین

 21 144 فردوس

 20 12 ادارات

 02 129 قدیم با 

 21 209 پایین قدیم

 219 1411 جمر

 ها و متغیرهای پژوهش. شاخص2جدول 

 شاخص كالبدی  شاخص اقتصادی 

 کیفیت مسکن ازنتر مصالم بکار رفته اندازرضایت از میزان درآمد و پ 

 رضایت از مصالم نما رضایت از وضعیت شغلی

 احساس آسایش و آرامش روانی در مسکن امید به آینده شغلی فرزندان

 رضایت از مراکز بهداشتی و درمانی وجود انگیزه جهت پیشرفت شغلی

 وجود امکانات رفاهی و اوقات فراغت  وانایی خرید وسایل نقلیه

 وجود  سهیالت مناسم در واحد مسکونی شاخص اجتماعی

 وضعیت نورگیری و روشنایی خانه میزان روابط همسایگی

 طعات مسکنرضایت از ابعاد ق مشارکت در امور محله
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 رضایت از موقعیت قرارگیری بنا های خارج از استان به همراه خانواده وانایی انجام مسافرت

 رضایت از دید و منتر محله میزان آگاهی از امورات محله، شهر، کشور

 شاخص دسترسی امنیت محله

 دسترسی به منابر مالی و اعت اری رضایت از موقعیت اجتماعی در شهر

 دسترسی به فضای س ز کیفیت آموزش مدارس رضایت از

 دسترسی جهت خرید روزانه و هفتگی حسن  علق به محله

 دسترسی به مراکز ورزشی )کتابخانه،مسجد.....( حضور در اجتماعات مختلف

 دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی امنیت محله

 دسترسی به مرکز شهر محیطیشاخص زیست

 دسترسی به مراکز فرهنگی کنندهههای آلودکاهش فعالیت

 ها،  أسیساتشاخص زیرساخت نتافت و پاکیزگی محله

 رضایت از کیفیت خدمات ار  اطی رضایت از کیفیت آب آشامیدنی

 میزان رضایت از  جهیزات برق، آب، گاز رضایت از وجود امکانات  فریحی ط یعی

 ونقل عمومیدسترسی به حمل کاهش ا الا منابر انرشی

 هاها و کوچهمیزان رضایت از کیفیت خیابان سازی محیط شهریرضایت از اقدام شهرداری در سالم

 برخورداری از راه ار  اطی مناسم آوری و دفر زبالهجمر

  کاهش آلودگی صو ی در شهر

  رضایت از وضعیت هوای شهر

ستان ستان زنجان یکی از ا شمال غربی ایرامحدوده مورد مطالعه ا ستان های  ست، این ا شهر زنجان ا ن با مرکزیت 

ستان،  1دارای  ستان 02، بخش 12شهر ستان انگوران، بخش میشهر  21و  ده شهر کوچک دندی از  وابر ده شد.  با

ر باشد. ازنتشده است. شهر دندی مرکز بخش انگوران و  نها شهر بخش می باشد. واقرانگوران، شهرستان ماه نشان می

شده است. بخش  عرض شمالی واقر دقیقه 32درجه و  32طول شرقی و  دقیقه 31 ودرجه  01در موقعیت جغرافیایی 

ز نشان، اباشد این بخش از شمال به بخش مرکزی شهرستان ماهجوق میانگوران متشکل از دو دهستان انگوران و قلعه

رب به استان آذربایجان غربی محدود شمال شرق به شهرستان زنجان و از جنوب به استان کردستان و با خره از طرا غ

سمت جنوبی حوزه رودخانه قزلمی سعت گردد. دشت انگوران دندی در ق  مربر واقر کیلومتر 2002اوزن در زمینی به و

کیلومتر( از مرکز استان دارد. این شهر غربی استان بافاصله کمی از مرزهای  91شده است. دندی فاصله نس تاً زیادی )

 (.1394)طرو  فصیلی شهر دندی، شده و با هر دو استان ار  اط دارد بایجان غربی و کردستان مستقرهای آذراستان
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  . موقعیت و محدوده شهر دندی1شکل  

 ها و بحثیافته

درصد  2/21گویان زن، درصد پاسخ 1/9گویان مرد، درصد پاسخ 34/94دهد که گویان نشان میبررسی ویژگی پاسخ

درصد دارای بیش از ده سال سابقه  11درصد دیپلم و  0/91ساله، از لحاظ سطم  حصیالت  14 ا  01در رده سنی 

 نفر بالغ 0 ا  3گویان در مشاغل آزاد اشتغال دارند. به لحاظ بعد خانوار،  عداد افراد درصد از پاسخ 1/92سکونت هستند. 

 هستند.درصد از مسئو ن دارای مالکیت ملکی  2/19درصد بوده است و  23بر 

کلی و هم در سطم  طور های کیفیت زندگی در  شهر دندی هم بهدر این بخش از پژوهش به  حلیل آماری شاخص

 شده است برای این منتور از آزمون کروسکال والی  استفاده گردید. محالت  پرداخته

 روسکال والی های کیفیت زندگی در محالت شهر دندی بر اساس آزمون کنتایج حاصل از شاخص .3جدول 

 نام محله
تعداد 

 نمونه
 اقتصادی مجموع

اجتماع

 ی

كالبد

 ی
 دسترسی محیطیزیست

ها، زیرساخت

 تأسیسات

 11/119 20/10 11/111 24/11 13/119 00/11 34/112 11 کالسیمین

 92/111 34/10 24/131 14/11 44/92 11/11 42/121 21 امیرالمؤمنین

 14/121 21/211 01/112 22/24 11/121 01/11 29/212 21 فردوس

 31/91 21/112 44/11 24/93 92/11 02/14 42/12 20 ادارات

 10/22 31/103 12/122 22/12 49/123 01/14 22/10 02 قدیم با 

 12/120 31/119 10/132 11/14 41/112 39/12 11/134 21 قدیم پایین

 011/11 192/131 121/22 912/9 201/33 24/32 132/12 کای اسکوئر

 1 1 1 1 1 1 1 درجه آزادی

 4044 4044 4044 4044 4044 4044 4044 معناداری
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های  حلیل آماری در شاخص اقتصادی کیفیت بر اساس یافته(، 2در شکل شماره )آمده  دست با  وجه به نتایج به

ص مؤمنین ازلحاظ شاخشده است که محالت کالسیمین و فردوس وضعیت بسیار خوبی دارند و محله امیرالزندگی مشخص

اقتصادی کیفیت زندگی در وضعیت خوبی قرار دارد. محله قدیم پایین ازلحاظ شاخص اقتصادی در وضعیت متوسطی 

باشد. اما محالت ادارات و قدیم پایین ازلحاظ شاخص اقتصادی کیفیت زندگی در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. بر می

ه محله کالسیمین به علت اشتغال با ی صنعتی و محله فردوس به خاطر اساس مطالعات صورت گرفته مشخص شد ک

های کشاورزی خود سود بردند در شاخص اقتصادی از اینکه عمد اً از ساکنان بومی شهر دندی هستند و از فروش زمین

ان اغل آن را کارگر ری نس ت به سایر محالت برخوردار است. و محله ادارات به علت آنکه نیمی از افراد شوضعیت مطلوب

دهند که وضعیت شغلی مناس ی ندارند. که این امر باعث شده است وپرورش  شکیل میداران آموزشساختمانی و سرایه

 که ازنتر شاخص اقتصادی در وضعیت مطلوبی ن اشند.

اعی کیفیت زندگی های  حلیل آماری در شاخص اجتمبر اساس یافته(، 2در شکل شماره )آمده دستبا  وجه به نتایج به

حاظ ل شده است که محالت کالسیمین، فردوس و قدیم پایین وضعیت بسیار خوبی دارند و محله قدیم با  از مشخص

لحاظ شاخص اجتماعی کیفیت  باشد. اما محالت ادارات و امیرالمؤمنین ازشاخص اجتماعی در وضعیت متوسطی می

ساس مطالعات صورت گرفته مشخص شد که  وضعیت شاخص اجتماعی زندگی در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. بر ا

کند. و محله فردوس به دلیل اینکه مدت سکونتشان در محالت شهر دندی از وضعیت اقتصادی و سابقه سکونت   عیت می

وضعیت  هبیشتر و وضعیت اقتصادی مناس ی دارند از شاخص اجتماعی با  ری برخوردار است. و محله ادارات به دلیل اینک

 باشد.ادارات بسیار ضعیف میها کم است، وضعیت شاخص اجتماعی در محله اقتصادی مطلوبی ندارند و سابقه سکونت آن

های  حلیل آماری در شاخص کال دی کیفیت زندگی بر اساس یافته(، 2در شکل شماره )آمده دستبا  وجه به نتایج به

لحاظ شاخص  وضعیت بسیار خوبی دارند و محله امیرالمؤمنین ازشده است که محالت کالسیمین و فردوس  مشخص

لحاظ شاخص کال دی در وضعیت ضعیفی قرار دارد. و محالت  باشد. محله قدیم پایین ازکال دی در وضعیت خوبی می

 لحاظ شاخص کال دی کیفیت زندگی در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. بر اساس مطالعات ادارات و قدیم پایین از

های جدید و میانی شهر دندی نس ت به بافت قدیم از وضعیت صورت گرفته مشخص شد که شاخص کال دی در بافت

شود که ساختار روستایی خود را حفظ  ری برخوردار است چون در محالت قدیم با  و پایین بناهایی مشاهده میمطلوب

در  حلیل شاخص دسترسی کیفیت زندگی  د. همچنین،کن  عیت میاند و  ا حدودی از وضعیت اقتصادی  محالت کرده

لحاظ شاخص کال دی  شده است که محله فردوس وضعیت بسیار خوبی دارد، محالت قدیم پایین و ادارات از مشخص

لحاظ شاخص دسترسی در وضعیت ضعیفی قرار دارد. و محالت کالسیمین  وضعیت متوسطی دارند. محله قدیم پایین از

لحاظ شاخص دسترسی کیفیت زندگی در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند که علت اصلی آن مخالفت  زو امیرالمؤمنین ا

ت به یالخصوص در محالت فردوس و قدیم پایین ساکن هستند از ارائه امکانات و  سهساکنین بومی شهر دندی که به

ده شونقل، مشخص أسیسات و حمل های  حلیل آماری شاخص زیرساخت،همچنین، بر اساس یافتهباشد. این محالت می

است که محالت کالسیمین و فردوس وضعیت بسیار خوبی دارند و محله امیرالمؤمنین در وضعیت خوب و محله قدیم 

قرار  بسیار ضعیفپایین در وضعیت متوسطی قرار دارد. و محالت قدیم با  وادارات نیز به  ر یم در وضعیت  ضعیف  و 

ر شکل دمحیطی کیفیت زندگی های  حلیل آماری در شاخص زیستآمده بر اساس یافتهدستج بهبا  وجه به نتای دارند.

حاظ ل شده است که محالت کالسیمین و فردوس وضعیت بسیار خوبی دارند و محله امیرالمؤمنین از مشخص(، 2شماره )



 یاقتصاد یایجغراف یهاپژوهش        111
 

 احدنژاد روشتی و مرادی/…ارزیابی اثرات استقرار 

 

شاخص کال دی در وضعیت متوسطی قرار لحاظ  باشد. محالت قدیم پایین و قدیم با  ازشاخص کال دی در وضعیت خوبی می

 محیطی کیفیت زندگی در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. بر اساس نتایج بهلحاظ شاخص زیست دارند. و محالت ادارات از

 د و ازشو رند آلودگی صو ی زیادی ایجاد میآمده مشخص شد که محله ادارات به دلیل اینکه به مدارس آموزشی نزدیک دست

محیطی در وضعیت نامناس ی قرار لحاظ شاخص زیست شود ازضعیت دفر زباله رسیدگی کافی از طرا شهرداری نمینتر و

نایر را به های صباشد. کمتر آلودگیگرفته است که وزش باد غال اً شرقی می دارد. با  وجه به اینکه شهر دندی در موقعیتی قرار

 شود.ها سرب و روی  متأثر میهای کارخانهانگوران و خاینیک کمتر از آلودگیکند. و به نس ت روستاهای سمت شهر هدایت می

 

 

 
 های کیفیت زندگی در سطم محالت شهر دندی بر اساس آزمون کروسکال والی نتر شاخص میزان کیفیت زندگی از .2شکل
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 های کیفیت زندگی در محالت شهر دندینتایج حاصل از مجموع شاخص

ه است شد های کیفیت زندگی، مشخصهای  حلیل آماری در کل شاخصآمده بر اساس یافتهدستیج بهبا  وجه به نتا

لحاظ کیفیت زندگی در وضعیت خوبی قرار دارد. محالت  که محله فردوس وضعیت بسیار خوبی دارند و محله کالسیمین از

حاظ ل باشند و محالت ادارات و قدیم پایین ازلحاظ کیفیت زندگی  در وضعیت ضعیفی می قدیم پایین و امیرالمؤمنین از

باشد و از کیفیت زندگی در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. محله فردوس به دلیل آنکه بیشتر ساکنان آن بومی می

نتر دسترسی به خدمات و  سهیالت و امکانات شهری  اند و ازهای کشاورزی خود سود کالنی به دست آوردهفروش زمین

خصوص نس ت به محله کالسیمین قرار دارد باعث شده است که کیفیت زندگی در محله فردوس ت مناس ی بهدر موقعی

  ری باشد.نس ت به سایر محالت شهر دندی در وضعیت مطلوب

 
 های کیفیت زندگی در سطم محالت شهر دندی بر اساس آزمون کروسکال والی . میزان کل شاخص3شکل

  نگریفیت زندگی در محالت شهر دندی  بر اساس تحلیل گذشتههای كنتایج حاصل از شاخص

های ق ل و بعد از  أسی  های کیفیت زندگی در دورهاز آزمون ویلکاکسون جهت سنجش میزان  فاوت شاخص

شده است. نتایج آزمون ویلکاکسون برای کل محالت نشان  ها استفادههای صنعتی از طریق مقایسه میانگینشهرک

یافته است. اما میانگین  محیطی افزایشاز شاخص زیست غیر ها بهمیانگین کیفیت زندگی در همه شاخص دهد کهمی

محیطی یافته است. میانگین شاخص زیست های صنعتی کاهشمحیطی نس ت به دوره ق ل از احداث شهرکشاخص زیست

آمده است و این در حالی است که میانگین شاخص  دست به 2494/3های صنعتی در دوره ق ل از احداث شهرک

های آمده است. که این امر ناشی از آلودگی دست به 1111/2های صنعتی محیطی در دوره بعد از احداث شهرکزیست

های باشد. در بین شاخصمی -111/14محیطی برای کل محالت در شاخص زیست zباشد و آماره های صنعتی میشهرک
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ی برای کل محالت شهر، شاخص اجتماعی بیشترین شدت  فاوت بین دو دوره )ق ل و بعد از احداث کیفیت زندگ

و میانگین دوره  3291/2های صنعتی( را دارد. میانگین شاخص اجتماعی در دوره ق ل از  أسی  شهرک صنعتی شهرک

به دست  -440/10کل محالت شهرشاخص اجتماعی برای   zباشد و آماره می 1342/3های صنعتی بعد از  أسی  شهرک

های صنعتی بیانگر وجود معناداری در  فاوت دوره بعد با دوره ق ل از  أسی  شهرک 444/4آمد که با سطم معناداری 

های صنعتی مربوط به شاخص کال دی است که باشد. کمترین شدت  فاوت بین دو دوره ق ل و بعد از  أسی  شهرکمی

و میانگین  0212/2زندگی برای کل محالت شهر در دوره ق ل از  أسی  شهرک صنعتی  میانگین شاخص کال دی کیفیت

به شهر  ءشاخص کال دی بین دو دوره ق ل و بعد از ار قا  zباشد و آمارهمی 9211/2دوره بعد از  أسی  شهرک صنعتی 

 محالت قدیم با  و پایین هنوز لحاظ کال دی بیشتر ناشی از این است که در باشد. علت میزان  فاوت کم ازمی -990/9

اند و در بعضی از ابعاد شود که ساختار روستایی خود را حفظ کردند و از خشت و گل بنا شدههم بناهایی مشاهده می

طور مثال ازنتر دید و منتر محله، رضایت از ابعاد قطعات مسکن در دوره ق ل از احداث شاخص کال دی کیفیت زندگی به

از شهر شدن( در وضعیت بهتری نس ت به دوره بعدی قرار داشتند. و در بعضی از ابعاد شاخص  شهرک صنعتی )ق ل

 ءار قا) نتر کیفیت بنا و رضایت از مصالم نما در دوره بعد از احداث شهرک صنعتی طور مثال از کال دی کیفیت زندگی به

 ی داشتند.های صنعتبه شهر( در وضعیت مطلوبی نس ت به دوره ق ل از احداث شهرک

 های کیفیت زندگی در محالت شهر دندی بر اساس آزمون ویلکاکسون. نتایج حاصل از شاخص0جدول 

 شاخص میانگین zآماره  سطح معناداری

444/4 220/14- 
 ق ل 4231/2

 اقتصادی
 بعد 1011/2

444/4 440/10- 
 ق ل 3291/2

 اجتماعی
 بعد 1342/3

444/4 990/9- 
 ق ل 0212/2

 دیکال 
 بعد 9211/2

444/4 111/14- 
 ق ل 2494/3

 محیطیزیست
 بعد 1111/2

444/4 113/13- 
 ق ل 4210/2

 )به خدمات،  سهیالت و امکانات شهری( دسترسی
 بعد 0112/3

444/4 114/13- 
 ق ل 1121/1

 نقل و ها ، أسیسات و حملزیرساخت
 بعد 4123/3

های ق ل و بعد از  أسی  های کیفیت زندگی در دورهمیزان  فاوت شاخصاز آزمون ویلکاکسون جهت سنجش 

شده است. نتایج آزمون ویلکاکسون برای محله کالسیمین نشان  ها استفادههای صنعتی از طریق مقایسه میانگینشهرک

ن ست. اما میانگییافته ا محیطی افزایشاز شاخص زیست غیر ها بهدهد که میانگین کیفیت زندگی در همه شاخصمی

محیطی در محله کالسیمین در یافته است و میانگین شاخص زیست محیطی نس ت به دوره ق ل کاهششاخص زیست

محیطی در دوره باشد و میانگین شاخص زیستمی 2121/3های صنعتی( ) ق ل از  أسی  شهرک دوره ق ل از شهر شدن

باشد. که این به خاطر نزدیکی به شرکت کالسیمین می 9019/2 های صنعتی( بعد از شهر شدن )بعد از  أسی  شهرک

اجتماعی،  های اقتصادی،باشد. میانگین شاخصمی -941/1محیطی در محله کالسیمین شاخص زیست zباشد. آماره می

فاوت   نقل، بین دو دوره ق ل و بعد از شهر شدن در محله کالسیمین و  أسیسات و حمل ها،کال دی، دسترسی، زیرساخت
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-911/1، شاخص اجتماعی -310/1برای شاخص اقتصادی  zدهد که آماره محسوسی را  نس ت به سایر محالت نشان می

های به دست آمد. و در بین شاخص -932/1، شاخص زیرساخت -411/1، شاخص دسترسی -023/1، شاخص کال دی، 

وت بین دو دوره را دارد. و میانگین شاخص کیفیت زندگی در محله کالسیمین، شاخص اجتماعی بیشترین شدت  فا

 2031/3های صنعتی میانگین دوره بعد از  أسی  شهرک و 3411/2اجتماعی در دوره ق ل از  أسی  شهرک صنعتی 

بیانگر وجود  444/4به دست آمد و با سطم معناداری  -911/1شاخص اجتماعی برای محله کالسیمین zباشد و آماره می

باشد. و کمترین شدت  فاوت بین دو دوره های صنعتی میدوره بعد با دوره ق ل از  أسی  شهرک معناداری در  فاوت

محیطی در محله شاخص زیست zمحیطی است. آماره های صنعتی مربوط به شاخص زیستق ل و بعد از  أسی  شهرک

 باشد. می -941/1کالسیمین 

 حله کالسیمین بر اساس آزمون ویلکاکسونهای کیفیت زندگی در م.  نتایج حاصل از شاخص1 جدول

 شاخص میانگین zآماره  سطح معناداری

 اقتصادی ق ل 1423/2 -310/1 000/0

 بعد 1120/3

 اجتماعی ق ل 3411/2 -911/1 000/0

 بعد 2031/3

 کال دی ق ل 1312/2 -023/1 000/0

 بعد 2239/3

 محیطیزیست ق ل 2121/3 -941/1 000/0

 بعد 9019/2

 )به خدمات ، سهیالت و امکانات شهری( دسترسی ق ل 4412/2 -411/1 000/0

 بعد 2019/3

 نقل و ها،  أسیسات، حملزیرساخت ق ل 1141/1 -932/1 000/0

 بعد 3032/3

غیراز هها بدهد که میانگین کیفیت زندگی در همه شاخصنتایج آزمون ویلکاکسون برای محله امیرالمؤمنین نشان می

های محیطی نس ت به دوره ق ل از احداث شهرکیافته است اما میانگین شاخص زیستمحیطی افزایششاخص زیست

از  ) ق ل محیطی در محله امیرالمؤمنین در دوره ق ل از شهر شدنیافته است و میانگین شاخص زیستصنعتی کاهش

محیطی در دوره بعد از شهر شدن )بعد از  أسی  اخص زیستباشد و میانگین شمی 2911/3های صنعتی(  أسی  شهرک

باشد. در بین می -411/0محیطی در محله امیرالمؤمنین شاخص زیست zباشد. آماره می 1133/2های صنعتی(  شهرک

های کیفیت زندگی در محله امیرالمؤمنین، شاخص دسترسی بیشترین شدت  فاوت بین دو دوره را دارد میانگین شاخص

های صنعتی و میانگین دوره بعد از  أسی  شهرک 1211/2خص دسترسی در دوره ق ل از  أسی  شهرک صنعتی شا

 444/4به دست آمد و با سطم معناداری  -311/0شاخص دسترسی برای محله امیرالمؤمنین zباشد و آماره می 2111/3

باشد. و کمترین شدت  فاوت های صنعتی میکبیانگر وجود معناداری در  فاوت دوره بعد با دوره ق ل از  أسی  شهر

شاخص اقتصادی در  zهای صنعتی مربوط به شاخص اقتصادی است. آماره بین دو دوره ق ل و بعد از  أسی  شهرک

 باشد. می -101/3محله امیرالمؤمنین 
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 ونهای کیفیت زندگی در محله امیرالمؤمنین بر اساس آزمون ویلکاکسنتایج حاصل از شاخص .2جدول

 شاخص میانگین zآماره  سطح معناداری

000/0 101/3- 
 ق ل 9924/1

 اقتصادی
 بعد 9244/2

000/0 421/0- 
 ق ل 3200/2

 اجتماعی
 بعد 1911/2

000/0 111/3- 
 ق ل 1004/2

 کال دی
 بعد 4214/3

000/0 411/0- 
 ق ل 2911/3

 محیطیزیست
 بعد 1133/2

000/0 311/0- 
)به خدمات،  سهیالت و امکانات  دسترسی ق ل 1211/2

 بعد 2111/3 شهری(

000/0 301/0- 
 ق ل 2924/1

 نقل و حمل ها،  أسیسات،زیرساخت
 بعد 1404/3

از  غیر ها بهدهد که میانگین کیفیت زندگی در همه شاخصنتایج آزمون ویلکاکسون برای محله فردوس نشان می

محیطی در محله امیرالمؤمنین شاخص زیست zیافته است. آماره  ه ق لی افزایشمحیطی نس ت به دورشاخص زیست

نقل  و ها،  أسیسات، حملهای کیفیت زندگی در محله فردوس، شاخص زیرساختباشد. و در بین شاخصمی 113/4

ی  دوره ق ل از  أس نقل در و ها،  أسیسات، حملبیشترین شدت  فاوت بین دو دوره را دارد. و میانگین شاخص زیرساخت

های صنعتی نقل دوره بعد از  أسی  شهرک و ها،  أسیسات، حملمیانگین شاخص زیرساخت و 2029/1شهرک صنعتی 

به دست آمد و با  -332/0ونقل برای محله فردوس حمل ها،  أسیسات،شاخص زیرساخت zباشد و آماره می 2411/3

 باشد وهای صنعتی میدر  فاوت دوره بعد با دوره ق ل از  أسی  شهرکبیانگر وجود معناداری  444/4سطم معناداری 

ه محیطی است کهای صنعتی مربوط به شاخص زیستکمترین شدت  فاوت بین دو دوره ق ل و بعد از  أسی  شهرک

اره باشد. آممی 444/3و در دوره بعد از شهر شدن   4031/3 محیطی در دوره ق ل از شهر شدنمیانگین شاخص زیست

z باشد.می -113/4محیطی در محله فردوسشاخص زیست 
 های کیفیت زندگی در محله فردوس بر اساس آزمون ویلکاکسوننتایج حاصل از شاخص. 2جدول

 شاخص میانگین z  آماره سطح معناداری

444/4 411/0- 
 ق ل 1212/2

 اقتصادی
 بعد 4203/3

444/4 101/0- 
 ق ل 0411/2

 اجتماعی
 بعد 3412/3

444/4 192/0- 
 ق ل 0029/2

 کال دی
 بعد 3141/3

011/4 113/4- 
 ق ل 4031/3

 محیطیزیست
 بعد 4444/3

444/4 232/0- 
 ق ل 4110/2

 دسترسی)به خدمات ، سهیالت و امکانات شهری(
 بعد 4142/0

444/4 231/0- 
 ق ل 2029/1

 ونقلها،  أسیسات، حملزیرساخت
 بعد 2411/3
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اخص غیراز شها بهدهد که میانگین کیفیت زندگی در همه شاخصنتایج آزمون ویلکاکسون برای محله ادارات نشان می

 های صنعتیمحیطی نس ت به دوره ق ل از احداث شهرکیافته است و میانگین شاخص زیستمحیطی افزایشزیست

های ) ق ل از  أسی  شهرک ر دوره ق ل از شهر شدنمحیطی در محله ادارات دیافته است و میانگین شاخص زیست کاهش

شاخص  zباشد. آماره می 1133/2محیطی در دوره بعد از شهر شدن  باشد و میانگین شاخص زیستمی 2911/3صنعتی( 

 محیطیبر اساس مطالعات صورت گرفته علت اصلی کاهش شاخص زیست باشد.می -411/0محیطی در محله اداراتزیست

باشد . آوری مناسم زباله و افزایش آلودگی صو ی در این محله به علت مجاورت با مدارس میرات عدم جمردر محله ادا

ق ل و ) های کیفیت زندگی در محله امیرالمؤمنین، شاخص دسترسی بیشترین شدت  فاوت بین دو دورهدر بین شاخص

 1211/2دوره ق ل از  أسی  شهرک صنعتی  های صنعتی( را دارد. و میانگین شاخص دسترسی دربعد از احداث شهرک

شاخص دسترسی برای محله  zباشد و آماره می 2111/3های صنعتی و میانگین دوره بعد از  أسی  شهرک

بیانگر وجود معناداری در  فاوت دوره بعد با دوره ق ل از  444/4به دست آمد و با سطم معناداری   -311/0امیرالمؤمنین

 های صنعتیباشد. و کمترین شدت  فاوت بین دو دوره ق ل و بعد از  أسی  شهرکمی های صنعتی أسی  شهرک

باشد. که علت اصلی این می -422/2شاخص کال دی در محله امیرالمؤمنین  zمربوط به شاخص کال دی است. آماره 

اداری  هایافراد در ساختمانای از که عدهباشد چون فاوت اندک به دلیل ریزدانگی قطعات و پایین بودن کیفیت بنا می

که ازنتر زده به محله ادارات مهاجرت کردند. چونای نیز از روستاهای سیلکه مساحت کمی دارد سکونت دارد و عده

بهای مسکن در این محله نس ت به محالت کالسیمین، فردوس و امیرالمؤمنین اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارند و اجاره

 اند.به سکونت در این محله شده باشد مج ور ر میپایین

 های کیفیت زندگی در محله ادارات بر اساس آزمون ویلکاکسوننتایج حاصل از شاخص .1جدول

 شاخص میانگین zآماره  سطح معناداری

 اقتصادی ق ل 1144/1 -011/3 001/0

 بعد 0333/2

 اجتماعی ق ل 1111/2 -121/0 000/0

 بعد 1413/2

 کال دی ق ل 3133/2 -422/2 029/0

 بعد 2241/2

 محیطیزیست ق ل 2131/3 -492/0 000/0

 بعد 2031/2

)به خدمات ، سهیالت و امکانات  دسترسی ق ل 2124/2 -904/3 000/0

 بعد 1291/3 شهری(

 نقل و ها،  أسیسات، حملزیرساخت ق ل 1113/1 -201/3 001/0

 بعد 1444/2

از شاخص  غیر ها بهدهد که میانگین کیفیت زندگی در همه شاخصکسون در محله قدیم با  نشان مینتایج آزمون ویلکا

نعتی های صمحیطی نس ت به دوره ق ل از احداث شهرککرده است و میانگین شاخص زیست محیطی افزایش پیدازیست

باشد می 1211/3ه ق ل از شهر شدن محیطی در محله قدیم با  در دورکاهش پیداکرده است و میانگین شاخص زیست

محیطی در محله شاخص زیست zباشد و آماره می 1042/2به شهر  ءمحیطی در دوره بعد از ار قاو میانگین شاخص زیست

های کیفیت زندگی در محله قدیم با ، شاخص دسترسی بیشترین شدت به دست آمد. در بین شاخص -110/1قدیم با  
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های صنعتی( را دارد. و میانگین شاخص دسترسی در دوره ق ل از  أسی   ل و بعد از احداث شهرک فاوت بین دو دوره )ق

شاخص دسترسی  zباشد و آماره می 0112/3های صنعتی و میانگین دوره بعد از  أسی  شهرک 1391/2شهرک صنعتی 

های صنعتی و بعد از  أسی  شهرکبه دست آمد. کمترین شدت  فاوت بین دو دوره ق ل  -119/1برای محله قدیم با  

در دوره بعد از شهر  3112/2مربوط به شاخص کال دی است که میانگین شاخص کال دی در دوره ق ل از شهر شدن 

باشد. علت میزان  فاوت کم از لحاظ کال دی می 431/2شاخص کال دی در محله قدیم با   zباشد. آماره می 0911/2شدن 

شود که ساختار روستایی خود را حفظ ه است که در محله قدیم با  هنوز هم بناهایی مشاهده میبیشتر ناشی از این مسئل

 اند. شده کردند و از خشت و گل بنا

 های کیفیت زندگی در محله قدیم با  بر اساس آزمون ویلکاکسوننتایج حاصل از شاخص . 1جدول 

 شاخص میانگین zآماره  سطح معناداری

444/4 124/3- 
 ق ل 9212/1

 اقتصادی
 بعد 0913/2

444/4 011/1- 
 ق ل 3211/2

 اجتماعی
 بعد 4222/3

402/4 431/2- 
 ق ل 3112/2

 کال دی
 بعد 0911/2

444/4 110/0- 
 ق ل 1211/3

 محیطیزیست
 بعد 1042/2

444/4 119/1- 
 ق ل 1391/2

 )به خدمات ، سهیالت و امکانات شهری( دسترسی
 عدب 0112/3

444/4 122/0- 
 ق ل 1411/1

 نقل و ها،  أسیسات، حملزیرساخت
 بعد 2221/2

غیراز  ها بهدهد که میانگین کیفیت زندگی در همه شاخصنتایج آزمون ویلکاکسون  در محله قدیم پایین، نشان می

رده ک ق ل کاهش پیدامحیطی نس ت به دوره کرده است و میانگین شاخص زیست محیطی افزایش پیداشاخص زیست

باشد می 1213/3های صنعتی محیطی در محله قدیم پایین در دوره ق ل از احداث شهرکاست و میانگین شاخص زیست

شاخص  zباشد و آماره می 1221/2های صنعتی محیطی در دوره بعد از احداث شهرکو میانگین شاخص زیست

های کیفیت زندگی در محله قدیم با ، شاخص مد. در بین شاخصبه دست آ  -002/1محیطی در محله قدیم با  زیست

دسترسی بیشترین شدت  فاوت بین دو دوره را دارد. و میانگین شاخص دسترسی در دوره ق ل از  أسی  شهرک صنعتی 

شاخص دسترسی برای محله  zباشد و آماره می 2239/3های صنعتی و میانگین دوره بعد از  أسی  شهرک 9191/1

های صنعتی مربوط به به دست آمد. کمترین شدت  فاوت بین دو دوره ق ل و بعد از  أسی  شهرک -111/1م با  قدی

 1221/2در دوره بعد از شهر شدن  0121/2شاخص کال دی است که میانگین شاخص کال دی در دوره ق ل از شهر شدن 

لحاظ کال دی بیشتر ناشی  شد. علت میزان  فاوت کم ازبامی 141/2شاخص کال دی در محله قدیم با   z باشد. آماره می

شود که ساختار روستایی خود را حفظ کردند و از از این است که در محله قدیم پایین هنوز هم بناهایی مشاهده می

 اند.شده خشت و گل بنا
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 سونبر اساس آزمون ویلکاکهای کیفیت زندگی در محله قدیم پاییننتایج حاصل از شاخص. 9 جدول

 شاخص میانگین zآماره  سطح معناداری

441/4 032/3- 
 ق ل 1119/2

 اقتصادی
 بعد 2113/2

444/4 924/2- 
 ق ل 0130/2

 اجتماعی
 بعد 2111/3

441/4 141/2- 
 ق ل 0121/2

 کال دی
 بعد 1221/2

444/4 002/1- 
 ق ل 1213/3

 محیطیزیست
 بعد 1221/2

444/4 111/1- 
 ق ل 9191/1

 )به خدمات،  سهیالت و امکانات شهری( دسترسی
 بعد 2239/3

444/4 441/1- 
 ق ل 1242/1

 نقل و ها،  أسیسات، حملزیرساخت
 بعد 9142/2

 گیرینتیجه

 باشد، اما فاقد یک  عریفواشه کیفیت زندگی سرچشمه روشنی ندارد، انگاشت کیفیت زندگی موردپذیرش عام می

دی شود. ماهیت چندبعمی باشد و با  وجه به حوزه کاربرد و نوع مطالعه،  عاریف متفاو ی از آن ارائه می شده عامپذیرفته

وجود، در ار  اط با این موضوع که، انگاشت و پیچیده این انگاشت، ارائه  عریفی واحد از آن را  دشوار ساخته است. با این

اش یهای عینی و بیرونی زندگکیفیت زندگی یک فرد به واقعیت باشد وکیفیت زندگی دارای دو بعد عینی و ذهنی می

 نتر وجود دارد.ها و ادراکات ذهنی و درونی او از این عوامل و از خودش وابسته است، ا فاقو دریافت

ها و منتور  سهیل و  مرکز فعالیتها و نواحی صنعتی، یکی از رویکردهای رایج صنعتی سازی بهایجاد شهرک

 های کیفیت زندگی بههای صنعتی بر به ود شاخصدهد که در شهر دندی شهرکست. نتایج   حقیق نشان میهااقدام

محیطی  أثیر داشته است. برای اث ات این مدعا از آزمون ویلکاکسون استفاده شد که نتایج حاصله از شاخص زیست غیر

ها، ی، اقتصادی، اجتماعی، دسترسی، زیرساختهای کال دبیانگر به ود کیفیت زندگی ساکنان شهر دندی در شاخص

محیطی نتایج آزمون ویلکاکسون عدم مطلوبیت را  نس ت به دوره ق ل از نقل بود. در شاخص زیست و  أسیسات و حمل

های کیفیت زندگی برای همه محالت، شاخص دهد. و در بین شاخصهای صنعتی، در شهر دندی نشان میاحداث شهرک

های صنعتی( را دارد. و با سطم معناداری ن شدت  فاوت بین دو دوره )ق ل و بعد از احداث شهرکاجتماعی بیشتری

باشد. کمترین شدت های صنعتی میبیانگر وجود معناداری در  فاوت دوره بعد با دوره ق ل از  أسی  شهرک 444/4

 ل دی است.های صنعتی مربوط به شاخص کا فاوت بین دو دوره ق ل و بعد از  أسی  شهرک

غیراز ها بهدهد که میانگین کیفیت زندگی در همه شاخصنتایج آزمون ویلکاکسون برای محالت شهر دندی نشان می

های محیطی نس ت به دوره ق ل از احداث شهرکیافته است. اما میانگین شاخص زیستمحیطی افزایششاخص زیست

در محله کالسیمین، شاخص اجتماعی بیشترین شدت  فاوت  های کیفیت زندگییافته است در بین شاخصصنعتی کاهش

های صنعتی مربوط به شاخص بین دو دوره را دارد. کمترین شدت  فاوت بین دو دوره ق ل و بعد از  أسی  شهرک

 محیطی است. زیست
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و دهای کیفیت زندگی در محله امیرالمؤمنین، شاخص دسترسی بیشترین شدت  فاوت بین همچنین در بین شاخص

های صنعتی مربوط به شاخص اقتصادی دوره را دارد. و کمترین شدت  فاوت بین دو دوره ق ل و بعد از  أسی  شهرک

نقل بیشترین شدت  فاوت  را بین دو دوره دارد. و  و ها،  أسیسات، حملاست. در محله فردوس، شاخص زیرساخت

 .محیطی استهای صنعتی، مربوط به شاخص زیستکمترین شدت  فاوت بین دو دوره ق ل و بعد از  أسی  شهرک

های کیفیت زندگی در محالت ادارات، قدیم با ، قدیم پایین، شاخص دسترسی بیشترین شدت  فاوت در بین شاخص

بیانگر وجود معناداری در  444/4های صنعتی( را دارد. و با سطم معناداری بین دو دوره )ق ل و بعد از احداث شهرک

باشد. کمترین شدت  فاوت بین دو دوره ق ل و بعد از های صنعتی میعد با دوره ق ل از  أسی  شهرک فاوت دوره ب

 های صنعتی مربوط به شاخص کال دی است.  أسی  شهرک

گرفته از طریق آزمون کروسکال والی ، برای کل محالت بر اساس ر  ه میانگین مشخص های انجامبا  وجه به بررسی

گرفته است و محله فردوس  در ر  ه دوم کیفیت زندگی قرار 34/112مین  با  وجه به میانگین کل شد که محله کالسی

، محله امیرالمؤمنین با 11/134را کسم کرده است. محله قدیم پایین با میانگین کل  29/212ر  ه اول با میانگین کل 

و محله ادارات  22/10یم با  با میانگین کل نتر کیفیت زندگی وضعیت ضعیفی دارند و محله قد از 42/121میانگین کل 

نتر شاخص اقتصادی در بین محالت  در وضعیت بسیار ضعیفی ازنتر کیفیت زندگی قرار دارند. از 42/12با میانگین کل 

شهر دندی، محالت کالسیمین و فردوس در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند و محالت ادارات و قدیم با  ازنتر شاخص 

در وضعیت  بسیار ضعیفی قرار دارند. در شاخص اجتماعی محالت کالسیمین، فردوس و قدیم پایین در وضعیت اقتصادی 

نتر شاخص کال دی  بسیار خوبی قرار دارند و محالت ادارات و امیرالمؤمنین در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. از

ت ادارات و قدیم با  در وضعیت نامطلوبی قرار محالت کالسیمین، فردوس در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند و محال

دارند. در شاخص دسترسی، محله فردوس در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و محالت امیرالمؤمنین و کالسیمین در 

محیطی محالت فردوس و کالسیمین در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند وضعیت نامطلوبی قرار دارند. در شاخص زیست

نقل، محله  و ت در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. در شاخص زیرساخت،  أسیسات و  جهیزات و حملو محله ادارا

 فردوس و کالسیمین در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند و محله قدیم با  در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. 

 منابع
ت زندگی در محالت بافت قدیم وجدید شددهری مطالعه  ط یقی کیفی .(1393) .و نادری کروندان، سددونیا ؛احمدی، قادر

صلنامه علمی  سنندج( ف شهر  شهرک قدس و قطارچیان  شماره -)مطالعه موردی: محله  شهری،  پژوهشی مطالعات 

 .11-11 :هشتم، ص

شاخص .(1311) ، ابراهیم.کلکته ؛  وجاجرمی، کاظم ضعیت  شهروندان، سنجش و شهر ازنتر  های کیفیت زندگی در 

 ن د قابوس، مجله جغرافیا و  وسعه.مطالعه موردی گ

شهروندان  .(1311) .جهرمی و مکانی، اعتم و حریرچی، امیرمحمود؛ میرزایی، خلیل؛ ضعیت کیفیت زندگی  چگونگی و

 .11-114 :صص 0، پژوهش اجتماعی، شماره 1311شهر جدید پردی  

ندگی شددهری از دیدگاه های کیفیت زسددنجش شدداخص .(1393) .و جوکار سددرهنگی، عیسددی ؛خادمی، امیرحسددین

 .123-114: صص(، 23)2ای.منطقه های شهری وآمل( مطالعه و پژوهش شهروندان )مطالعه موردی: شهر

های کیفیت زندگی  وسعه و سنجش شاخص (.1311). ستاری، محمدحسینو رضوانی، محمدرضا؛ منصوریان، حسین؛ 

 ای شهری، سال اول، شماره دوم.ههشلرستان(، فصلنامه مطالعات و پژو -شهری )شهر نورآباد 
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های کیفیت زندگی شهری ) مطالعه موردی: محله وردآورد  حلیل شاخص .(1393) .و  وکلی، هانیه ؛حسینی، پروانهشاه

 . 121-130 :صص 20شماره  –، سال ششم 1393شهر  هران ( جغرافیا، آمایش محیط، بهار  21منطقه 

بررسی کیفیت زندگی در شهرهای کوچک اندام با  أکید بر سالمت فردی و  .(1392) .و معتمد، سمانه ؛قدمی، مصطفی

ستان مازندران، مجله جغرافیا و برنامه شهر نورآباد، ا شماره اجتماعی، مطالعه موردی:  صص1)09ریزی محیطی،   ) :

14 -33. 

ضل؛ سی  ط یقی کیفیت زندگی 1392) ، مهدی.صدیقاک ر؛ و سلطان زاده،  قن ری، ابوالف ستاهای شهر(. برر ی در رو

های طراحی شده )مورد مطالعه: شهر   ریز( مجله مطالعات جامعه شناختی شهری، سال سوم. ادغام شده با هسته

 .121-192 :صفحات 1شماره 

های اقتصادی پژوهش ،ط یقی کیفیت زندگی شهری در ایران(. مطالعه  1393) .علیرضا  جوردی، و :مرصوصی، نفیسه

 .29-91: (. صص2)10دار(. )رشد و  وسعه پای

 .طرو  فصیلی شهر دندی .(1394). مهندسین مشاور معماری و شهر سازی طرو و منتر
کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن . (1311) ؛ اصغرپورماسوله، احمدرضا؛ صفا، شیما؛ و کرمانی، مهدی.نوغانی، محسن

شک شهد، مجله علوم اجتماعی دان شهر م سرمایه اجتماعی در  شهد با  سی م شگاه فردو سانی، دان ده ادبیات و علوم ان

 .111-104: بهار و  ابستان، صص

سعید شاخص .(1393) .نجفی،  سمی و برنامهمطالعه  ط یقی  سکان غیرر شده های کیفیت زندگی در محالت ا ریزی 

 .زنجان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاهت اسالم آباد و کارمندان( پایان)نمونه موردی شهر زنجان: محال

سانی، محمدو نیازی، محسن؛  شهروندان،    یین عوامل اجتماعی و(. 1391. )د ل خرا فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی 
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