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 چکیده

فرساودۀ   های خدمات شهری بر کیفیت زنادگی شاهروندان در بافات    پژوهش حارر با هدف بررسی تأثیر شاخص

سا  در بافت فرساودۀ شاهر زاهادان     18شهر زاهدان انجام گرفته است. جامعة آماری پژوهش شهروندان باالی 

نفر به عنوان حجم نموناه   390ای است و با استفاده از فرمو  کوکران  ای خوشه گیری چندمرحله است. روش نمونه

دست آمده است کاه   ساخته به ای استاندارد و محقق هانتخاب شد. اطالعات با استفاده از روش پیمایشی و پرسشنام

هاای توصایفی و    هاا از آمااره   ها و تحلیال داده  ( تأیید شد. برای آزمون فرریهα=94/0)پایایی آن با آلفای کرونباخ 

مراتبی  ها از روش فرایند تحلیل سلسله دهی داده رریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. همچنین برای وزن

(AHPو ) های پاژوهش نشاان    ای و تاب  فازی استفاده گردیده است. یافته ها از تحلیل شبکه برای تحلیل دسترسی

 است زیرا بیشتر نکرده عمل موفق چندان خود به شهروندان شهری خدمات ارائة لحاظ از شهر زاهدان دهد که می

تمندی ساکنان از کیفیت زندگی بر اساس های کمتر از حد متوسط دارند. میانگین ررای نواحی بافت فرسوده میانگین

هاای ذهنای کیفیات زنادگی      ( و میانگین رراایتمندی از شااخص  41/2های دسترسی به خدمات شهری ) شاخص

های  ( است که این مورد ناررایتی افراد ساکن در این نواحی را در پی داشته است. همچنین مقایسة شاخص38/2)

( بیشتر از امتیااز  11/0های عینی ) دهد که امتیاز نهایی شاخص ان میعینی و ذهنی دسترسی به خدمات شهری نش

 ( کیفیت زندگی در بافت فرسودۀ شهر زاهدان است.07/0های ذهنی ) نهایی شاخص
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 مقدمه

های طبیعی، اجتماعی  نی، شهرها رشد تدریجی داشتند که ضمن حف  ارزشتا قبل از انقالب صنعتی و گسترش شهرنشی

دادند  اما در عصر جدید و بـه تبـع افـزایش جمعیـت و رشـد       های نسبتاً ثابت ساکنان خود را پاسخ می و کالبدی خود، نیاز

ی، نـاامنی،  های مهمی در زمینۀ تخریـب فیزیکـی و محیطـی، محرومیـت اجتمـاع      سریع شهرها، نواحی شهری با چالش

دهـد   اند که این مشکالت کیفیت زندگی شهری را به شـدت کـاهش مـی    بیکاری، کمبود مسکن و مشکل ترافیک مواجه

هـای نـاگواری    انـد و در معـرض بحـران    (. به عبارت دیگر شهرها با رشد هم معنی شـده 88: 1388)رضوانی و همکاران، 

ول زیربناهای موجود و دسترسی نداشتن به زمین و سـرپناه  همچون فقر، تخریب محیط زیست، کمبود خدمات شهری، نز

های رفاه و توسعۀ اجتماعی و اقتصـادی اسـت ولـی رشـد      ترین شاخص قرار دارند. اگرچه شهر و شهرنشینی یکی از مهم

دهـد و از ایـن طریـق     شتابان  ن سرانۀ برخورداری از انواع خدمات شهری و امکانات اجتماعی و اقتصادی را کاهش مـی 

شود. این شـرایط و کـاهش    های مختلف شهری نمایان می صورت کاهش سطح کیفیت زندگی در عرصه پیامدهای  ن به

هـای مختلـف    ها و امکانـات خـدماتی در منـاطق و حـوزه     های جمعیتی، سرانۀ کاربری توان در ویژگی سطح کیفیت را می

 (.4: 1392شهری مشاهده نمود )مرادی، 

 شـتابان  انـد. رشـد   کـرده  تجربـه  را شهری های نابرابری از خاصی نوع پیشرفت، به رو کشورهای دهۀ گذشته چند در

 بود، وضعیت این با رویارویی برای نبودن  ماده از ناشی که جمعیت این نیاز به پاسخگویی در و ناتوانمندی شهری جمعیت

 بازتـاب  زنـدگی  معیارهای در چیز هر زا قبل اجتماعی های شد. نابرابری مختلف های نابرابری پیدایش برای نقطۀ شروعی

 ترین مهم از یکی زندگی کیفیت نامتقارن دارد. گسترش ارتباط زندگی کیفیت و ها فرصت مفهوم با خود نوبۀ به شود و می

(. بنـابراین در  42: 1391نـژاد و همکـاران،    است )حـاتمی  جامعه هر در اجتماعی های نابرابری وجود به بردن پی ابزارهای

ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این  پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهر، زمینه ی اخیر ازهمها دهه

(. از این رو برخورد با پدیـدۀ شهرنشـینی و رویـارویی بـا مسـائل و      71: 1387نژاد و همکاران،  خدمات شده است )حاتمی

طوری که امروزه در ارتباط با حل معضالت و مشکالت  است  به مشکالت ناشی از  ن در کشورهای مختلف متفاوت بوده

شود  شهری، به مواردی مانند توزیع خدمات شهری، عدالت اجتماعی و همچنین رفاه و کیفیت زندگی شهروندان تأکید می

ـ    (. زیرا افزایش جمعیت و رشد شتابان شهرنشینی در دهه2: 1392)درویش و کلته،  ه دنبـال  های گذشته  ثـار سـوئی را ب

ای، فقر و افـت اسـتانداردهای    های حاشیه توان به توزیع کالبدی ناموزون شهرها، ایجاد محله داشته است. از  ن جمله می

کیفیت زندگی، کمبود مراکز خدماتی و نهایتاً نابرابری در برخورداری از امکانات اشاره نمـود. از ایـن رو وجـود نـابرابری و     

ای جدیـد در هـیچ یـک از شـهرهای جهـان       نواحی مختلف یک شهر، به هیچ وجه پدیـده  نبود تعادل فضایی در ساکنان

اجتماعی و نابرابری و نبود تعادل در خدمات  -های فاحش اقتصادی  توسعه به دلیل تفاوت نیست  اما در کشورهای درحال

بـه شناسـایی نـواحی     (. مطالعـات کیفیـت زنـدگی   11: 1392شهری، تفاوت فضایی شهرها تشدید شده است )بحیرایـی،  

جمعیتی بر کیفیت زنـدگی   –های شهروندان در زندگی، تأثیر فاکتورهای اجتماعی  دار، علل نارضایتی مردم، اولویت مسئله

: 1389کنـد )رضـوانی و همکـاران،     ها در زمینۀ کیفیت زندگی کمک مـی  ها و استراتژی و پایش و ارزیابی کار یی سیاست

شناسی شهری است کـه کنتـرل اجتمـاعی را     زندگی شهری یکی از موضوعات مهم در جامعه(. بنابراین بعد اجتماعی 89

 (.Jayapalan, 2002: 123نماید ) برای توسعۀ شهری بسیار ضروری می
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 تحمیلی افزایش یافت و جنگ وقوع با شد  غاز 40 دهۀ ارضی اصالحات از پس که شهری تمرکزگرایی روند ایران در

 شهری مختلف های گروه و شود شهری دوچندان جمعیت افزایش با شهری های زیرساخت و ناتامکا کمبود که شد باعث

 زاهدان (. شهر2: 1392باشند )قربانی و همکاران،  داشته امکانات این به متفاوتی های دسترسی زندگی، کیفیت با متناسب

مـدیریت   و شـهر  برنامۀ بی رشد راف استان،روستاییان از شهرهای اط های مهاجرت پی در و نیست مستثنا مورد این از نیز

 هـدف  بر ایـن اسـاس   کند. می خودنمایی بیشتر فرسودۀ شهری های محله در است و شده تشدید ها نابرابری این ناکار مد،

پایـۀ   بر زاهدان نواحی بافت فرسودۀ شهر های خدمات شهری و نقش  ن در کیفیت زندگی در بررسی تأثیر شاخص مقاله،

تـرین   مثابۀ مهم رفاهی و تأسیسات و تجهیزات شهری به -خدماتی  درمانی، -مذهبی، بهداشتی  -رهنگی های ف شاخص

 های خدمات شهری موجود در این نواحی است. شاخص

 

 های پژوهش سؤا 

 دهد: های زیر پاسخ می این پژوهش به سؤال

 یفیت عینی در سطحی باالتر قرار دارد؟.  یا در مقایسۀ بین کیفیت عینی و کیفیت ذهنی زندگی، امتیاز نهایی ک1

 مذهبی و کیفیت ذهنی زندگی در بافت فرسودۀ شهر زاهدان رابطۀ معناداری وجود دارد؟ -های فرهنگی  .  یا بین شاخص2

 درمانی و کیفیت ذهنی زندگی در بافت فرسودۀ شهر زاهدان رابطۀ معناداری وجود دارد؟ -های بهداشتی  .  یا بین شاخص3

 رفاهی و کیفیت ذهنی زندگی در بافت فرسودۀ شهر زاهدان رابطۀ معناداری وجود دارد؟ -های خدماتی  بین شاخص .  یا4

 .  یا بین تأسیسات و تجهیزات و کیفیت ذهنی زندگی در بافت فرسودۀ شهر زاهدان رابطۀ معناداری وجود دارد؟5

 

 مبانی نظری

اند که به دلیل ایجاد فضاهایی برای اشتغال،  تصادی، اجتماعی و سیاسیمثابۀ مراکز اصلی رشد اق در هر کشوری شهرها به

هـای اخیـر اثبـات     بروز خالقیت، تفریح و دسترسی بهتر به خدمات )در مقایسه با مراکز روستایی(، جذابیت خود را در سال

اجتمـاعی   -اقتصـادی  تنهـا باعـث مشـکالت     نه 21و  20ها و رشد سریع شهرنشینی در طی قرون  اند. این جذابیت کرده

(. از این رو مقولۀ کیفیـت  ,Sinha 1 :2007اند ) ای در تنزل کیفیت محیط طبیعی ایجاد کرده اند، بلکه نگرانی فزاینده شده

 زندگی شهری و سنجش  ن شاید در هیچ زمانی به اندازۀ امروز مطرح نبوده است.

توسعه، از مفهوم رشـد کمـی بـه توسـعۀ پایـدار      هدف از مطرح کردن مفهوم کیفیت زندگی شهری، اصالح و تکامل 

گـویی بـه    مشکالت اجتمـاعی، اقتصـادی و فرهنگـی، پاسـخ      حل (. راه3: 1388دوست و امینی،  شهری بوده است )وظیفه

تـرین   تـرین و اساسـی   نشدۀ شهرهاسـت، مهـم   نیازهای افراد ساکن در شهرهاست. این مشکالت که ناشی از رشد کنترل

دهند. مفاهیم قابلیت زندگی و کیفیت زنـدگی شـهری، کـه واحـد اساسـی       ریزی شهری را تشکیل می های برنامه موضوع

ترین عوامل رقابت بـین شـهرها بـه     ریزی و دستور کار سیاسی اولویت دارند و از مهم اند، امروزه در برنامه پایداری شهری

 کـاهش  در سـعی  زدایی محرومیت های برنامه تهیۀ با ریزان برنامه رو این (. ازSenlier et al., 2009: 214رسند ) نظر می

 .ها دارند نابرابری و ها شکاف
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بـه نمـایش    را شـهر  یـک  هویـت  و شهرهاسـت  زیست محیط الینفک جزء شهری امکانات و خدمات حاضر عصر در

 همـۀ  بـه  امکانـات شـهری   و خدمات شد. خواهند تبدیل زندگی غیرقابل محیطی به شهرها  نها، وجود بدون که گذارد می

 شـهری  و خـدمات  امکانـات  از تعریـف  ایـن . شود می گفته نماید، می تسهیل را شهروندان زندگی که شهر وجودی عناصر

تقسـیم   عمـده  گروه 4 به ایران در شهری گردد. خدمات می نیز شهری تأسیسات و تجهیزات شامل و است گسترده بسیار

فرهنگـی   د( خدمات ایمنی و و حفاظتی ج( خدمات تفریحی، و رفاهی ب( خدمات محیط، بهداشتی الف( خدمات: شود می

 (.8: 1393)پوراحمد و خلیجی، 

های عینـی کیفیـت زنـدگی شـامل      شوند. شاخص های کیفیت زندگی به دو صورت عینی و ذهنی بررسی می شاخص

هر، بخـش،  هایی اسـت کـه در واحـدهای جغرافیـایی )شـ      های مسکن و همچنین دیگر مشخصه بهداشت، در مد، ویژگی

های شخصی افراد از  های ذهنی کیفیت زندگی به گزارش (. شاخص,Ferriss 75 :2010گردد ) شهرستان و...( نمایان می

اند از جمله میزان رضایت شهروندان از خدمات  های اجتماعی و اقتصادی شود که مکمل شاخص تجارب زندگی مربوط می

منیت شهری، دسترسی به فضاهای سبز شهری و غیـره اسـت کـه بـه     درمانی شهری، دسترسی به اشتغال، ا -بهداشتی 

(. سـازمان بهداشـت جهـانی کیفیـت زنـدگی در      3: 1390شـود )فالحـی یـارولی،     ذهنی نامیده مـی  -اصطالح بهزیستی 

کیفیـت زنـدگی، ادراک فـرد از    »کنـد:   داند و  ن را چنین تعریف می های اجتماعی، روانی و فیزیکی را بهزیستی می حوزه

کنـد و بـا اهـداف، معیارهـا و      ای است که در  ن زندگی مـی  های فرهنگی و ارزشی موقعیت زندگی خود در چارچوب نظام

ای پیچیده تحت تأثیر سالمت فیزیکـی، حالـت روانـی و     های او رابطه دارد. این امر بسیار گسترده است و به شیوه دغدغه

تـوان گفـت کیفیـت     مـی  (.Cotanza et al., 2007: 268«)ی استهای مهم محیط و میزان استقالل و روابط او با جنبه

 -محیطی، اجتماعی و در نهایت فرهنگـی   زندگی مفهومی است که چهار بعد اساسی زندگی انسان یعنی اقتصادی، زیست

 (.1: 1389مالیی،  کند )فرجی سیاسی را در برگرفته و حد استانداردی از انتظارات فرد را تأمین می

هـای شـهری    از مشکالت شهرنشینی، توزیع ناموزون جمعیت و امکانات و خدمات شهری در سطح محلهامروزه یکی 

است. متغیرهای کیفیت مسکن، محیط کالبدی، ارتباطات، وضع امنیت و ایمنی، سالمتی، دسترسی به تسهیالت شـهری،  

اند. بنابراین در سنجش کیفیت  دگیتوسعۀ فردی، مشارکت اجتماعی و گذران اوقات فراغت مهمترین متغیرهای کیفیت زن

 Havasi, 2011, Fassio etانـد )  نظران با دو شاخص کلی )ذهنی و عینی( موافق بوده زندگی شهری تقریباً اکثر صاحب

al., 2012ترین تمایز در بررسی کیفیت زندگی، تمایز میان کیفیت زندگی ذهنی و عینی است. ولی  ترین و رایج (. گسترده

 :Lee, 2008دهـد )  تری از وضعیت و چگونگی کیفیت زندگی شهری ارائـه مـی   این دو شاخص درک روشننتایج تلفیق 

شـود   های مادی زندگی نمی توان گفت، کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی است که فقط شامل جنبه طور کلی می (. به126

گرو دسترسی مناسب شهروندان بـه خـدمات   گیری  ن در  گیرد و سنجش و اندازه بلکه همۀ ابعاد زندگی انسان را دربر می

های اجتماعی در همۀ نواحی شهری تا حد  ای باشد که همۀ گروه گونه بایست به شهری است. لذا توزیع خدمات شهری می

 مند گردند. امکان از  ن بهره
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 پیشینة پژوهش

 اسـت  گرفتـه  صـورت  ی اندکیها پژوهش زاهدان شهری در کیفیت زندگی در شهر های خدمات با تأثیر شاخص رابطه در

 قدم در اولین پژوهش حاضر ای صورت نگرفته است و ولی در زمینۀ مقایسۀ کیفیت عینی و ذهنی زندگی تا کنون مطالعه

انجام  کشور خارج و داخل رابطه با خدمات شهری در در زیادی های بررسی و ها پژوهش این زمینه است. مطالعۀ و بررسی

 .است گرفته که به شرح زیر

 شـهری  خـدمات  توزیع مراکز و محلی ریزی برنامه چندمعیاری تاپسیس برای گیری تصمیم تکنیک از (،2010) 1سان

 هماهنـگ بـا   و زیست محیط با سازگار که خدمات توزیع ایجاد مراکز برای نقاط بهترین مقاله این در کرده است. استفاده

 خدمات از شهروندان رضایت گیری اندازه مقالۀ (، در2012) 2است. دنیز  کگول شده پیشنهاد است، نقل حمل های سیستم

 گیـری  اندازه و بررسی قیرشهر را شهرداری توسط شده ارائه خدمات از شهروندان رضایت میزان ،شهرداری توسط شده ارائه

 یـزان م نکـرده اسـت و   بـر ورده  را شـهروندان  انتظـارات  قیرشـهر  شـهرداری  که دهد نشان می تحقیق نتایج کرده است.

 و اسـت  متفاوت تحصیالت سطح و جنس تأهل، وضعیت در مد، سطح جمله از متغیرهای مختلف به توجه با رضایتمندی

تحلیل توزیع فضـایی خـدمات   (، در مقالۀ 1388ندارد. رستمی و شاعلی ) وجود معنادار رابطۀ شده خدمات ارائه و سن میان

طور نامتعادل انجام  ه توزیع خدمات عمومی در سطح شهر کرمانشاه بهاند ک ، به این نتیجه رسیدهشهری در شهر کرمانشاه

توزیع امکانات و خـدمات  ای تحت عنوان  (، در مقاله1389گرفته است و نیاز به ارائۀ خدمات بیشتری دارد. تیربند و اذانی )

دسترسـی بـه خـدمات    اند که نواحی شـهر یاسـوج از نظـر     نتیجه گرفته شهری بر اساس عدالت اجتماعی در شهر یاسوج

شهری تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند و خدمات بر اساس نحوۀ توسعه و موقعیت شهر، بـه شـکل عادالنـه تقسـیم شـده      

تحلیل توزیع فضایی خدمات عمـومی بـا اسـتفاده از روش استانداردسـازی     (، در مقالۀ 1390نیا و همکاران ) است. حکمت

اند که توزیـع فضـایی خـدمات     ، نتیجه گرفتهژگی )مورد مطالعه: شهر اردکان(ها، تاکسونومی عددی و مدل ضریب وی داده

طوری که قیمت زمین عامل مهمی در تعیین دسترسی به خدمات است. پوراحمد  شهری در شهر اردکان نامتعادل است  به

)مطالعـۀ   VIKORسنجی تحلیل خـدمات شـهری بـا اسـتفاده از تکنیـک       قابلیتای با عنوان  (، در مقاله1393و خلیجی )

های شهر بناب به صـورت نامتعـادل انجـام     دهند که توزیع فضایی خدمات شهری در محله ، نشان میموردی: شهر بناب(

 تر و بیشتری دارد. گرفته است و نیاز به ارائۀ خدمات عمومی مطلوب

 شهری خدمات های خصبررسی تأثیر شا و ارزیابی  ن، مشابه های نمونه در مقایسه با حاضر پژوهش بارز تفاوت

های کیفیت عینی و ذهنی زندگی در سطح نـواحی بافـت فرسـودۀ شـهر زاهـدان       کیفیت زندگی و مقایسۀ شاخصبر

 است.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sun 

2. Deniz Akgul 
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 روش پژوهش

 وری اطالعات به روش برداشـت میـدانی اسـت کـه      تحلیلی است. در این پژوهش جمع -روش پژوهش حاضر توصیفی 

ت شهری در هریک از نواحی تحت مطالعه تهیۀ و توزیع شـده اسـت. جامعـۀ    های خدما هایی بر اساس شاخص پرسشنامه

بـرای  نفر از ساکنان نواحی بافت فرسودۀ شهر زاهدان است که بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده اسـت.   384 ماری 

اد جمعیت  نها توزیع و به تفکیک نواحی و بر اساس تعد نفر افزایش یافته 390تر، حجم نمونه به  یابی به نتایج کامل دست

و توابع فازی تجزیه و  GISو  زمون همبستگی پیرسون،  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم (. سپس داده1شده است )جدول 

 تحلیل شده است.

 

 . مشخصات جامعة آماری و حجم نمونة تحت مطالعه در شهر زاهدان1جدو 

 ها نه به کل نمونهدرصد نمو تعداد نمونه درصد جمعیت به کل جمعیت ناحیه

1 34111 2/13 51 28/13 

2 24976 7/9 38 9/9 

3 39179 1/15 59 36/14 

4 4881 8/1 8 08/2 

5 18950 3/7 28 29/7 

6 44651 3/17 67 45/17 

7 31818 3/12 48 5/12 

8 60223 3/23 91 14/23 

 100 390 100 258789 جمع

 

 

 فرسودۀ شهر زاهدان مد  ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی بافت

 کیفیت و عینی و ذهنی کیفیت زندگی های شاخص شود، برای سنجش ارتباط میان مشاهده می 1گونه که در شکل  همان

 شهری در نواحی بافت فرسودۀ شهر زاهدان، متغیرهای زیر استفاده شده است. خدمات به دسترسی
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 زندگی شهروندان در نواحی بافت فرسودۀ زاهدان های خدمات شهری مؤثر بر کیفیت . مد  تحلیلی شاخص1شکل 

 های میدانی نگارندگان مأخذ: مطالعه

 قلمرو پژوهش

شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان در شرق ایران اسـت کـه نزدیـک مـرز ایـران و کشـورهای افغانسـتان و        

بر اسـاس تقسـیمات فضـایی جدیـد تعـداد      سه منطقۀ شهری داشته و  1390پاکستان قرار دارد. این شهر تا قبل از سال 

های مختلف، دچار نـوعی   منطقه افزایش یافته است. این شهر به دلیل مهاجرپذیری باال در دوره 5مناطق شهر زاهدان به 

طـوری کـه    نشینی مفرط شده و میزان توسعۀ اجتماعی و اقتصادی را با مشکل مواجه کرده اسـت. بـه   فرسودگی و حاشیه

شـود. مـرزی بـودن شـهر،      برخوردار کشور به لحاظ امکانات و خدمات رفاهی برای ساکنان تلقی می میکی از شهرهای ک

اشتراکات فرهنگی با دو کشور افغانستان و پاکستان، خط ترانزیت غیرقانونی کاال و مواد مخدر باعث فقـدان برخـورداری   

اغلب مهاجران داخلی و خارجی شهر به علـت   طوری که های مؤثر بر کیفیت زندگی شهری شده است  به شهر از پتانسیل

صورت بافـت فرسـوده نمایـان اسـت. در حـال       اند که این بخش به مشکالت مالی، حاشیۀ شهر را برای مأمن اختیار کرده

نفر در  ن سکونت دارند. این ساختارها بیشتر در  258789هکتار است و جمعیتی معادل  1222ها  حاضر مساحت این بافت

 (.127: 1383زاده و همکاران،  اند )ابراهیم شرقی شهر واقع شده و شمالقسمت شمال 
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 های پژوهش یافته

 ارزیابی کیفیت دسترسی به خدمات شهری

درمـانی و تأسیسـات و    -رفاهی، بهداشتی  -مذهبی، خدماتی  -شاخص اصلی )فرهنگی  4کیفیت دسترسی با استفاده از 

های کمی و کیفی در کنـار هـم،    با توجه به وجود دادهاند، ارزیابی شده است.  زیرشاخص تشکیل شده 29تجهیزات( که از 

 5مقیاس، از  5ها در قالب  های کیفی پرسشنامه، از روش امتیازدهی طیف لیکرت استفاده شد. پاسخ سازی گویه برای کمی

ای مدنظر در جدول زیـر نمـایش   میانگین امتیاز متغیره. کم، امتیازدهی شدند = دسترسی خیلی 1زیاد تا  = دسترسی خیلی

 داده شده است.

 . میانگین امتیاز متغیرهای کیفیت دسترسی در بافت فرسودۀ شهر زاهدان2جدو  

 نواحی

 نوع شاخص

 میانگین امتیاز نواحی

 کل 8 7 6 5 4 3 2 1

 69/1 82/1 1 1 61/3 13/2 63/1 32/1 1 کتابخانه

 31/2 89/1 42/2 06/2 68/3 48/2 61/2 1 88/1 کودکستان

 42/2 11/2 83/1 19/2 61/2 3 03/3 03/2 61/2 دبستان

 09/2 2 1 21/2 36/3 63/2 36/2 21/1 98/1 راهنمایی

 51/2 91/1 1 48/2 07/4 88/3 83/3 82/1 12/1 دبیرستان

 29/1 1 1 1 29/1 88/2 15/1 1 1  موزش استثنایی

 92/3 21/4 46/3 70/3 4 44/4 11/4 63/3 86/3 مسجد

 23/3 55/2 77/2 89/2 93/3 3 76/3 68/3 27/3 داروخانه

 72/2 89/2 39/2 64/2 07/4 25/3 36/2 39/1 78/2 مراکز درمانی

 86/2 73/2 63/2 66/2 11/4 38/3 53/2 95/1 94/2 مراکز بهداشت

 27/2 18/1 98/1 52/1 18/3 42/3 51/2 13/2 27/2 بهداشت محیط

 61/2 55/1 96/3 67/1 57/3 25/4 98/1 84/1 08/2 کیفیت  ب 

 85/2 04/2 31/2 37/2 21/3 13/4 44/3 16/3 18/2 قطعی برق

 08/3 42/2 06/3 55/2 57/3 25/4 86/2 71/3 22/2 روشنایی محل

 62/2 82/1 54/3 43/1 48/2 13/4 39/3 55/2 59/1 دفاتر پستی

 11/2 11/1 89/2 33/1 14/2 62/3 95/1 34/2 49/1 های سطحی دفع  ب

 85/2 76/1 29/2 51/2 75/3 63/3 58/2 61/3 67/2  وری زباله جمع

 51/3 48/2 67/3 63/2 82/3 41/4 31/3 24/4 55/3 نشانی  تش

 12/2 33/1 89/1 91/2 75/1 38/1 88/1 08/2 78/3 وجود انبار

 91/2 23/4 39/1 81/3 18/2 75/3 34/2 45/3 14/2 وجود تعمیرگاه
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 نگین امتیاز متغیرهای کیفیت دسترسی در بافت فرسودۀ شهر زاهدان. میا2جدو  ادامه 

 نواحی

 نوع شاخص

 میانگین امتیاز نواحی

 کل 8 7 6 5 4 3 2 1

 25/2 61/1 21/2 54/1 14/3 63/3 81/1 11/2 98/1 فضای سبز

 51/2 73/1 35/3 87/1 64/2 25/3 88/2 11/2 31/2 اماکن ورزشی

 64/1 07/1 13/1 1 1 4 98/2 1 1 پذیرایی و جهانگردی

 06/3 43/2 27/2 22/3 93/2 13/4 51/3 11/3 88/2 فروشی خرده

 57/2 71/1 94/1 91/1 43/2 88/3 97/2 03/3 69/2 ایستگاه  ب شیرین

 06/2 19/1 79/1 41/1 75/2 75/3 02/2 03/2 55/1 دفع فاضالب

 68/2 15/2 42/2 06/2 71/2 13/4 64/2 95/2 43/2 شبکۀ ارتباطی

 88/2 73/1 92/1 58/1 07/2 63/4 17/4 4 3 ایستگاه تاکسی

 78/3 11/3 58/4 48/3 14/4 63/4 24/3 82/3 24/3 ایستگاه اتوبوس

 60/2 06/2 35/2 19/2 04/3 59/3 75/2 49/2 34/2 میانگین نواحی

 های میدانی نگارندگان مأخذ: مطالعه

 

است و از  04/3و  59/3که میانگین  نها به ترتیب  5و  4ز ناحیۀ مشخص شده است، به ج 2گونه که در جدول  همان

حد متوسط بیشتر است، در دیگر نواحی بافت فرسودۀ شهر زاهدان متغیرهای رضایت از کیفیت دسترسی بـه  نهـا از حـد    

طـور کلـی    جه به، در رتبۀ  خر کیفیت دسترسی قرار دارد. در نتی06/2با میانگین  8طوری که ناحیۀ  متوسط کمتر است  به

از حد میانگین کمتـر اسـت. در میـان متغیرهـای تحـت مطالعـه،        60/2در بافت فرسوده میزان کیفیت دسترسی با امتیاز 

رضایت از دسترسی به مراکز  موزش استثنایی، پذیرایی و جهانگردی، کتابخانه، مدرسۀ راهنمایی و فضای سبز بـا امتیـاز   

هـای سـطحی و بهداشـت     ضایت از سیستم دفع فاضالب، وجود مجـاری دفـع  ب  و ر 25/2و  09/2، 69/1، 64/1، 29/1

بدترین شرایط را دارند و رضایت از دسترسی به مسجد و ایستگاه اتوبـوس بـا امتیـاز     27/2و  11/2، 06/2محیط با امتیاز 

اظهار داشت، رضـایتمندی   توان ، با توجه به نظرسنجی بهترین شرایط را در بافت فرسوده دارند. بنابراین می78/3و  92/3

 از کیفیت دسترسی در بافت فرسودۀ شهر زاهدان وضعیت مناسبی ندارد.

هـای   دهـی، داده  هـای وزن  شده، ابتدا با استفاده از تکنیک گیری های نمونه برای محاسبۀ امتیاز نهایی هر یک از مکان

دست  مـده، در میـانگین    مراتبی به لیل سلسلههای نسبی تبدیل شده است. سپس ضرایب اهمیت که از تح ای به داده رتبه

ها گویای  ن است که بیشترین حـد رضـایتمندی سـاکنان از دسترسـی بـه خـدمات        ها ضرب شده است. محاسبه شاخص

( مربوط به وجود تعمیرگاه در بافت فرسوده 012/0و کمترین امتیاز ) 228/0شهری مربوط به دسترسی به مسجد با مقدار 

 (.3است )جدول 
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 ها در بافت فرسودۀ شهر زاهدان . امتیاز نهایی هر یک از شاخص3جدو  

 وزن نوع شاخص
 امتیاز نهایی نواحی

 کل 8 7 6 5 4 3 2 1

 020/0 023/0 013/0 013/0 047/0 027/0 021/0 017/0 013/0 013/0 کتابخانه

 131/0 116/0 146/0 128/0 226/0 153/0 159/0 061/0 116/0 061/0 کودکستان

 177/0 158/0 135/0 173/0 195/0 225/0 233/0 158/0 195/0 075/0 دبستان

 101/0 102/0 051/0 122/0 189/0 132/0 122/0 061/0 102/0 051/0 راهنمایی

 111/0 093/0 049/0 123/0 201/0 191/0 186/0 088/0 054/0 049/0 دبیرستان

 021/0 019/0 019/0 019/0 025/0 055/0 023/0 019/0 019/0 019/0  موزش استثنایی

 228/0 260/0 217/0 229/0 248/0 279/0 254/0 223/0 242/0 062/0 مسجد

 085/0 068/0 076/0 078/0 108/0 081/0 103/0 099/0 089/0 027/0 داروخانه

 060/0 070/0 058/0 062/0 096/0 079/0 058/0 034/0 067/0 024/0 مراکز درمانی

 063/0 062/0 060/0 062/0 094/0 078/0 058/0 046/0 069/0 023/0 مراکز بهداشت

 084/0 047/0 086/0 065/0 133/0 146/0 108/0 090/0 099/0 043/0 بهداشت محیط

 116/0 082/0 204/0 087/0 209/0 219/0 102/0 092/0 107/0 051/0 کیفیت  ب

 070/0 057/0 062/0 065/0 086/0 111/0 092/0 086/0 059/0 0.027 قطعی برق

 067/0 058/0 074/0 062/0 086/0 103/0 070/0 089/0 053/0 024/0 روشنایی محل

 026/0 020/0 039/0 015/0 028/0 045/0 037/0 029/0 018/0 011/0 دفاتر پستی

 032/0 020/0 052/0 023/0 040/0 065/0 036/0 041/0 027/0 018/0 های سطحی دفع  ب

 101/0 070/0 090/0 098/0 148/0 156/0 101/0 140/0 105/0 039/0  وری زباله جمع

 055/0 043/0 063/0 044/0 065/0 075/0 056/0 071/0 061/0 017/0 نشانی  تش

 013/0 008/0 011/0 017/0 011/0 008/0 011/0 013/0 023/0 006/0 وجود انبار

 012/0 017/0 006/0 015/0 009/0 015/0 009/0 014/0 009/0 004/0 وجود تعمیرگاه

 096/0 078/0 108/0 074/0 152/0 176/0 088/0 103/0 098/0 049/0 فضای سبز

 063/0 046/0 092/0 051/0 070/0 089/0 078/0 057/0 062/0 027/0 اماکن ورزشی

 021/0 017/0 017/0 015/0 015/0 06/0 045/0 015/0 015/0 015/0 پذیرایی و جهانگردی

 134/0 110/0 106/0 147/0 138/0 189/0 161/0 147/0 133/0 046/0 فروشی خرده

 053/0 039/0 044/0 044/0 055/0 090/0 069/0 071/0 062/0 023/0 ایستگاه  ب شیرین

 067/0 047/0 070/0 055/0 109/0 148/0 082/0 082/0 063/0 039/0 دفع فاضالب

 093/0 084/0 091/0 080/0 103/0 156/0 099/0 114/0 091/0 038/0 شبکۀ ارتباطی

 090/0 060/0 067/0 056/0 074/0 161/0 147/0 14/0 105/0 035/0 ایستگاه تاکسی

 135/0 118/0 175/0 133/0 160/0 175/0 125/0 144/0 122/0 038/0 ایستگاه اتوبوس

 076/0 069/0 079/0 074/0 108/0 113/0 094/0 081/0 079/0 033/0 میانگین امتیازهای نهایی

 های نگارندگان مأخذ: محاسبه
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 ارزیابی کیفیت زندگی عینی

ای  هـای دسترسـی بـه خـدمات بـا اسـتفاده از روش تحلیـل شـبکه         برای ارزیابی وجه  شکار کیفیت زندگی عینی، فاصله

هـا   فاصله ها، باید این ای برای هر یک از دسترسی دست  مده از تحلیل شبکه های به بندی شدند. برای ترکیب فاصله طبقه

استفاده شد. شـایان ذکـر اسـت کـه بـه دلیـل نیـاز بـه بیشـترین و           مقیاس شوند. برای انجام این تحلیل از تابع فازی بی

هـای شـهر و    نفـر از کارشناسـان اداره   20ای میـان   ترین فاصلۀ ارائۀ خدمات بهینه برای هر دسترسی، پرسشـنامه  مطلوب

بلوچستان توزیع شد. جدول زیر میانگین فواصل دسترسی را بـه تفکیـک هـر     استادان گروه جغرافیای دانشگاه سیستان و

 دهد. کاربری از دیدگاه کارشناسان نمایش می

 

 مندی از خدمات در نواحیترین و بیشترین فاصله برای بهره . مطلوب4جدو  

 نوع دسترسی
 ترین مطلوب

 فاصله )متر(

 بیشترین

 فاصله )متر(
 دسترسی نوع

 ترین مطلوب

 )متر( فاصله

 بیشترین

 فاصله )متر(

 1500 1000 پذیرایی و جهانگردی 400 200 کودکستان

 500 300 فروشی خرده 700 500 ابتدایی

 500 300 ایستگاه تاکسی 1200 700 راهنمایی

 500 300 ایستگاه اتوبوس 2000 1200 دبیرستان

 1200 700 ایستگاه  ب شیرین 2000 1300 مراکز  موزش استثنایی

 2000 1200 دفاتر پستی 1500 500 وخانهدار

 1500 1000 کتابخانه 3000 2000 مراکز درمانی )بیمارستان(

 800 300 مسجد 1500 1000 مراکز بهداشتی

 - - - 1500 700 اماکن ورزشی

 مأخذ: مصاحبه با کارشناسان

 

مراکز درمانی )بیمارسـتان( بیشـتر از   جدول باال نشانگر  ن است که از نظر کارشناسان، شعاع دسترسی به تعمیرگاه و 

فروشی، ایستگاه تاکسی و اتوبوس کمترین شعاع دسترسـی را   هاست. در این میان کودکستان، ابتدایی، خرده دیگر شاخص

دارند. در مرحلۀ بعدی از محاسبۀ اعداد فازی، در فواصل مختلف هر یک از خدمات تحت مطالعه، ضرایب اهمیت متغیرها 

 گردد. شده مشخص می گیری و ارزش نهایی در موارد نمونهشود  اعمال می

شاخص، فاصله تا کودکستان، مدرسۀ ابتـدایی،   17های دسترسی به خدمات شهری )کیفیت عینی(، بر اساس  شاخص

فروشـی، ایسـتگاه  ب    ای خـرده  راهنمایی، دبیرستان و مراکز  موزش استثنائی، مراکز پذیرایی و جهانگردی، خدمات محله

مذهبی )کتابخانه و مسجد(، مراکز حمل و نقل )ایستگاه تاکسی و اتوبوس(، مراکز  -ن، دفاتر پستی، مراکز فرهنگی شیری
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هـا در   گیری شده است. ابتدا وزن نهایی هر یک از این شاخص درمانی )بیمارستان و خانۀ بهداشت( و اماکن ورزشی اندازه

ترین واحد  های منتخب تا نزدیک بر اساس فاصلۀ مستقیم میان نمونهدست  مد، سپس بافت فرسوده  هر کدام از نواحی به

 (.2های شکل  های مذکور ارزیابی شده است )نقشه از شاخص

 

 های عینی کیفیت زندگی در بافت فرسودۀ شهر زاهدان . امتیاز نهایی شاخص5جدو 

 وزن شاخص
 میانگین و امتیاز نهایی در نواحی

 کل 8 7 6 5 4 3 2 1

  موزشی
051/0 

 

5/3 4 5/4 5 5 3 5/3 3 94/3 

178/0 204/0 230/0 255/0 255/0 153/0 178/0 153/0 201/0 

پذیرایی و 

 جهانگردی
015/0 

5/1 2 2 3 5/2 1 5/1 1 81/1 

022/0 03/0 03/0 045/0 038/0 015/0 022/0 015/0 027/0 

 035/0 ای خدمات محله
4 4 5 5 5/4 3 4 5/3 12/4 

14/0 14/0 175/0 175/0 158/0 105/0 14/0 123/0 144/0 

 011/0 دفاتر پستی
2 5/2 3 5/3 3 2 5/2 5/1 5/2 

022/0 028/0 033/0 039/0 033/0 022/0 028/0 017/0 028/0 

 038/0 مذهبی -فرهنگی 
4 5/4 5 5 4 4 4 5 44/4 

152/0 171/0 19/0 19/0 152/0 152/0 152/0 19/0 169/0 

 037/0 ونقل مراکز حمل
3 4 5 5 5 4 3 4 13/4 

111/0 148/0 185/0 185/0 185/0 148/0 111/0 148/0 153/0 

 025/0 مراکز درمانی
3 5/3 5 5 5/4 4 4 5/3 06/4 

075/0 088/0 125/0 125/0 113/0 05/0 05/0 088/0 102/0 

 027/0 اماکن ورزشی
2 2 3 4 5/3 1 2 2 44/2 

054/0 054/0 081/0 108/0 095/0 027/0 054/0 054/0 066/0 

 030/0 میانگین
88/2 31/3 06/4 44/4 4 75/2 06/3 94/2 43/3 

086/0 099/0 122/0 133/0 12/0 084/0 092/0 088/0 103/0 

 های نگارندگان مأخذ: محاسبه

 

دهنـدۀ بیشـتر بـودن     نشانهای سطوح چندگانه،  (، کیفیت عینی بر مده از ارزیابی همۀ شاخص5ها )جدول  طبق یافته

ها در بیشـتر ایـن نـواحی     دهد که این شاخص های کیفیت ذهنی زندگی است. نتایج نشان می نتیجه در مقایسه با شاخص

و از حد متوسط کمتر  94/2و  88/2، 75/2که میانگین  نها به ترتیب  8و  1، 6وضعیت نسبتاً مناسبی دارند. به جز نواحی 

است کـه از حـد    06/3و  31/3، 4، 06/4، 44/4های عینی به ترتیب  میانگین شاخص 7و  2، 5، 3، 4های  است. در ناحیه
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از حد میانگین بیشـتر   43/3طور کلی در بافت فرسوده میزان کیفیت عینی زندگی با رقم  متوسط بیشتر است. در نتیجه به

و  44/2، 81/1و دفاتر پسـتی بـه ترتیـب     است. میزان رضایت از دسترسی به مراکز پذیرایی و جهانگردی، اماکن ورزشی

ونقـل، مراکـز    مذهبی، مراکز حمـل  -است که بدترین شرایط را دارند و میزان رضایت از دسترسی به مراکز فرهنگی  5/2

اسـت کـه بهتـرین شـرایط را در      94/3و  12/4، 06/4، 13/4، 44/4ای و مراکز  موزشی به ترتیب  درمانی، خدمات محله

های کیفیت عینی زندگی در بافت فرسودۀ شهر زاهدان تقریبـاً   توان اظهار داشت، شاخص رند. بنابراین میبافت فرسوده دا

 وضعیت مناسبی دارند.

 

      

       

 تفکیک خدمات در بافت فرسودۀ شهر زاهدان به دسترسی . شعاع2شکل 
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 2ادامه شکل 

ونقل در سطح  ای و حمل فرهنگی، درمانی، خدمات محله - موزشی، مذهبی  ، دسترسی به خدمات2با توجه به شکل 

هاست. در این میـان خـدمات پـذیرایی و جهـانگردی، دفـاتر پسـتی و مراکـز         نواحی بافت فرسوده بیشتر از دیگر شاخص

 ورزشی کمترین شعاع دسترسی را در بافت فرسوده دارند.

 

 ر بافت فرسودۀ شهر زاهدانهای عینی و ذهنی خدمات شهری د مقایسة شاخص

های عینی کیفیـت زنـدگی امتیـاز نهـایی      (، از نظر شهروندان نواحی بافت فرسوده، شاخص7و  6های  طبق نتایج )جدول
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های ذهنی دسترسی به خدمات شهری در همۀ ابعاد دارنـد. در واقـع سـاکنان ایـن نـواحی       بیشتری در مقایسه با شاخص

ونقل کـه از حـد    اند و به استثنای شاخص دسترسی به مراکز حمل د دارد ابراز داشتهاحساس رضایت کمتری به  نچه وجو

دهندۀ پایین بـودن   های کیفیت ذهنی زندگی از حد متوسط نیز کمتر است که این نشان متوسط بیشتر است، دیگر شاخص

بیشـترین رتبـه    4، ناحیـۀ  هـا  احساس رضایت شهروندان از زندگی در نواحی بافت فرسودۀ شهر زاهدان است. طبق یافتـه 

 های عینی دارند. ( را به لحاظ شاخص75/2کمترین رتبه ) 6( و ناحیۀ 44/4)

 

 های عینی کیفیت زندگی در بافت فرسودۀ شهر زاهدان . امتیاز نهایی شاخص6جدو  

 وزن شاخص
 میانگین و امتیاز نهایی در نواحی

 کل 8 7 6 5 4 3 2 1

 051/0  موزشی
5/3 4 5/4 5 5 3 5/3 3 94/3 

178/0 204/0 230/0 255/0 255/0 153/0 178/0 153/0 201/0 

 015/0 پذیرایی و جهانگردی
5/1 2 2 3 5/2 1 5/1 1 81/1 

022/0 03/0 03/0 045/0 038/0 015/0 022/0 015/0 027/0 

 035/0 ای خدمات محله
4 4 5 5 5/4 3 4 5/3 12/4 

14/0 14/0 175/0 175/0 158/0 105/0 14/0 123/0 144/0 

 011/0 دفاتر پستی
2 5/2 3 5/3 3 2 5/2 5/1 5/2 

022/0 028/0 033/0 039/0 033/0 022/0 028/0 017/0 028/0 

 038/0 مذهبی -فرهنگی 
4 5/4 5 5 4 4 4 5 44/4 

152/0 171/0 19/0 19/0 152/0 152/0 152/0 19/0 169/0 

 037/0 نقل و مراکز حمل
3 4 5 5 5 4 3 4 13/4 

111/0 148/0 185/0 185/0 185/0 148/0 111/0 148/0 153/0 

 025/0 مراکز درمانی
3 5/3 5 5 5/4 4 4 5/3 06/4 

075/0 088/0 125/0 125/0 113/0 05/0 05/0 088/0 102/0 

 027/0 اماکن ورزشی
2 2 3 4 5/3 1 2 2 44/2 

054/0 054/0 081/0 108/0 095/0 027/0 054/0 054/0 066/0 

 030/0 میانگین
88/2 31/3 06/4 44/4 4 75/2 06/3 94/2 43/3 

086/0 099/0 122/0 133/0 12/0 084/0 092/0 088/0 103/0 
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 های ذهنی کیفیت زندگی در بافت فرسودۀ شهر زاهدان . امتیاز نهایی شاخص7جدو  

 وزن شاخص
 امتیاز نهایی در نواحی

 کل 8 7 6 5 4 3 2 1

 051/0 موزشی 
72/1 41/1 60/2 97/2 01/3 99/1 45/1 78/1 12/2 

088/0 072/0 133/0 151/0 153/0 101/0 074/0 091/0 108/0 

پذیرایی و 

 جهانگردی
015/0 

1 1 98/2 4 1 1 13/1 07/1 64/1 

015/0 015/0 045/0 06/0 015/0 015/0 017/0 016/0 025/0 

 035/0 ای خدمات محله
42/2 83/2 55/2 71/3 96/2 26/2 43/2 93/1 64/2 

085/0 099/0 089/0 130/0 104/0 079/0 085/0 068/0 092/0 

 011/0 دفاتر پستی
59/1 55/2 39/3 13/4 48/2 43/1 54/3 82/1 62/2 

017/0 028/0 037/0 045/0 027/0 016/0 040/0 020/0 029/0 

 038/0 مذهبی -فرهنگی 
43/2 48/2 87/2 29/3 81/3 35/2 23/2 02/3 81/2 

092/0 094/0 109/0 125/0 145/0 089/0 085/0 115/0 107/0 

 037/0 ونقل مراکز حمل
89/2 59/3 35/3 46/4 97/2 37/2 97/2 33/2 12/3 

107/0 133/0 124/0 165/0 110/0 088/0 110/0 086/0 115/0 

 025/0 مراکز درمانی
99/2 34/2 88/2 21/3 04/4 73/2 56/2 72/2 93/2 

075/0 059/0 072/0 080/0 101/0 068/0 064/0 068/0 073/0 

 027/0 اماکن ورزشی
31/2 11/2 88/2 25/3 64/2 87/1 35/3 73/1 51/2 

062/0 057/0 078/0 087/0 071/0 051/0 091/0 047/0 068/0 

 030/0 میانگین
17/2 29/2 93/2 63/3 86/2 2 46/2 05/2 55/2 

065/0 069/0 088/0 109/0 086/0 06/0 074/0 061/0 077/0 

 

 مذهبی با کیفیت زندگی در بافت فرسودۀ زاهدان -های فرهنگی  رابطة بین شاخص

مذهبی و کیفیت زنـدگی، بـا توجـه بـه سـطح سـنجش دو متغیـر کـه          -های فرهنگی  برای سنجش رابطۀ بین شاخص

ۀ  زمون  ماری مناسب انتخاب گردیده و به تفکیک نـواحی، محاسـبه   مثاب ای هستند، ضریب همبستگی پیرسون به فاصله

 (.8شده است )جدول 
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 مذهبی با کیفیت زندگی در نواحی بافت فرسودۀ زاهدان -های فرهنگی  . رابطة بین شاخص8جدو  

 

های  شاخص

 مذهبی -فرهنگی 

 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون ناحیه

1 962/0 000/0 

2 975/0 000/0 

3 992/0 000/0 

4 987/0 000/0 

5 995/0 000/0 

6 991/0 000/0 

7 928/0 000/0 

8 997/0 000/0 
 

مـذهبی در همـۀ نـواحی بیشـتر از      -های فرهنگی  ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر کیفیت زندگی و شاخص

توان گفت بین  در پاسخ به سؤال اول پژوهش می معنادار است. بنابراین 000/0دهد که در سطح  است و نشان می 928/0

 مذهبی و کیفیت زندگی در نواحی بافت فرسودۀ شهر زاهدان رابطه وجود دارد. -های فرهنگی  شاخص

 

 درمانی و کیفیت زندگی در بافت فرسودۀ زاهدان –های بهداشتی  رابطة بین شاخص

در  4بیشتر از حد متوسط و در ناحیۀ  5درمانی در ناحیۀ  - های بهداشتی ها، رضایت از دسترسی به شاخص بر اساس یافته

مالحظه  9گونه که در جدول  حد متوسط است. در حالی که میزان رضایت در دیگر نواحی از حد متوسط کمتر است. همان

 918/0و شـدت همبسـتگی بیشـتر از     000/0درمانی در همۀ نواحی با سطح معناداری  -های بهداشتی  شود، شاخص می

هـای   توان گفت بـین شـاخص   ارتباط مثبت و معناداری با کیفیت زندگی دارد. بنابراین در پاسخ به سؤال دوم پژوهش می

 درمانی و کیفیت زندگی در نواحی بافت فرسودۀ شهر زاهدان رابطه وجود دارد. -بهداشتی 
 

 دۀ زاهداندرمانی با کیفیت زندگی در بافت فرسو -های بهداشتی  . رابطة بین شاخص9جدو  

 

 های شاخص

 درمانی -بهداشتی 

 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون ناحیه

1 982/0 000/0 

2 990/0 000/0 

3 982/0 000/0 

4 984/0 000/0 

5 990/0 000/0 

6 961/0 000/0 

7 918/0 000/0 

8 977/0 000/0 
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 بافت فرسودۀ زاهدان رفاهی و کیفیت زندگی در -های خدماتی  رابطة بین شاخص

، بیشـتر از حـد متوسـط و در    4رفاهی در ناحیـۀ   -های خدماتی  های پژوهش بیانگر  ن است که رضایت از شاخص یافته

ضریب همبستگی پیرسون بـین دو   در حد متوسط است. در دیگر نواحی، میزان رضایت از حد متوسط کمتر است. 3ناحیۀ 

معنـادار   000/0اسـت و در سـطح    919/0رفاهی در همۀ نواحی بیشـتر از   -ی های خدمات متغیر کیفیت زندگی و شاخص

رفـاهی و کیفیـت    -هـای خـدماتی    توان گفت بین شاخص (. بنابراین در پاسخ به سؤال سوم پژوهش می10است )جدول 

 زندگی در نواحی بافت فرسودۀ شهر زاهدان رابطه وجود دارد.

 

 رفاهی با کیفیت زندگی در بافت فرسودۀ زاهدان -های خدماتی  . رابطة بین شاخص10جدو  

 

 های شاخص

 رفاهی -خدماتی 

 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون ناحیه

1 991/0 000/0 

2 984/0 000/0 

3 995/0 000/0 

4 992/0 000/0 

5 977/0 000/0 

6 990/0 000/0 

7 919/0 000/0 

8 972/0 000/0 

 

 

 و تجهیزات و کیفیت زندگی در بافت فرسودۀ زاهدان رابطة بین تأسیسات

 5بیشتر از حد متوسـط و در ناحیـۀ    2و  4های تأسیسات و تجهیزات در ناحیۀ  نتایج بیانگر  ن است که رضایت از شاخص

های تأسیسات و تجهیـزات نیـز در    در حد متوسط است. در دیگر نواحی، میزان رضایت از حد متوسط کمتر است. شاخص

رابطۀ مثبت و معناداری با کیفیت زندگی دارند  000/0و سطح معناداری  919/0نواحی با ضریب همبستگی بیشتر از همۀ 

های تأسیسـات و تجهیـزات و کیفیـت     توان گفت بین شاخص (. بنابراین در پاسخ به سؤال چهارم پژوهش می11)جدول 

 زندگی در نواحی بافت فرسودۀ شهر زاهدان رابطه وجود دارد.
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 های تأسیسات و تجهیزات با کیفیت زندگی در بافت فرسودۀ زاهدان . رابطة بین شاخص11جدو  

 

 های شاخص

 تأسیسات و تجهیزات

 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون ناحیه

1 988/0 000/0 

2 984/0 000/0 

3 984/0 000/0 

4 986/0 000/0 

5 975/0 000/0 

6 966/0 000/0 

7 919/0 000/0 

8 983/0 000/0 

 

های خدمات شهری با کیفیت ذهنی زندگی است.  دهندۀ رابطۀ مثبت و معنادار بین همۀ مؤلفه به طور کلی نتایج نشان

 رفاهی بیشترین ارتباط را با کیفیت زندگی شهروندان در بافت فرسودۀ شهر زاهدان دارند. -های خدماتی  البته شاخص

 

 گیری بحش و نتیجه

 را تراکم و... هوا،  لودگی همچون ترافیک، زیادی مشکالت شهر مختلف مناطق در شهری خدمات نامناسب توزیع زهامرو

 است ممکن حتی یا شود می مختلف خدمات به ای ساکنان برای دستیابی منطقه میان سفرهای افزایش باعث و دارد در پی

 مشـخص  پـژوهش،  های یافته اساس شود. بر شهر یک فمختل مناطق میان شهری جمعیت توزیع خوردن  برهم به منجر

نـواحی بافـت    زیـرا  اسـت  نکـرده  عمـل  موفق چندان خود به شهروندان شهری خدمات ارائه لحاظ از شهر زاهدان که شد

هـا،   انـد. طبـق یافتـه    های کمتر از حد متوسط داشـته  های کیفیت زندگی میانگین فرسوده به لحاظ برخورداری از شاخص

( است که نارضایتی افـراد سـاکن در ایـن نـواحی را     60/2های کیفیت دسترسی ) ایتمندی ساکنان از شاخصمیانگین رض

( است کـه  43/3های عینی کیفیت زندگی در نواحی بافت فرسوده ) دهد. این در حالی است که میانگین شاخص نشان می

دهـد کـه    به خدمات شهری نشـان مـی  های عینی و ذهنی دسترسی  از حد متوسط بیشتر است. همچنین مقایسۀ شاخص

های ذهنی کیفیت زنـدگی در بافـت فرسـودۀ شـهر زاهـدان       های عینی بیشتر از امتیاز نهایی شاخص امتیاز نهایی شاخص

 ید،  دست می کنند با  نچه از نتایج سنجش عینی محیط به است. در واقع میان  نچه ساکنان از محل زندگی خود درک می

های عینـی و ذهنـی در بافـت فرسـودۀ شـهر زاهـدان را        . یکی از دالیل اختالف میانگین شاخصهایی وجود دارد تفاوت

شهر زاهدان عنوان کرد که به دلیل قرارگیری در مرکز شهر، اکثر خدمات عینی  4توان تراکم خدمات شهری در ناحیۀ  می

طوری کـه   فت فرسوده گردیده است. بههای عینی و ذهنی در کل با در این ناحیه واقع شده و باعث اختالف میان شاخص

اکثر نواحی بافت فرسوده در حاشیۀ شمالی شهر زاهدان قرار دارند و همین مسـئله باعـث شـده کـه شـهروندان رضـایت       

 های موجود در ناحیۀ محل سکونت خود نداشته باشند. چندانی از دسترسی
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(، حاکی از تفاوت 1392پور و روشنی ) ژوهش داداشهایی دارد. نتایج پ های مشابه تفاوت نتایج این پژوهش با پژوهش

هـای   است. به عبارت دیگر کیفیت ذهنـی شـاخص   های تحت بررسی فیزیکی محله وضعیت و ساکنان انتظار میان سطح

های عینـی بیشـتر از    تحت مطالعه، امتیاز کمتری به خود اختصاص داده است. حال  نکه در پژوهش حاضر امتیاز شاخص

تـر بـودن انتظـار     (، بیانگر پـایین 1389میاندو ب )   مده است. نتایج پژوهش لطفی و منوچهری دست به های ذهنی شاخص

شده در مقایسه با ساکنان بافت جدید است.  نها کیفیت خـدمات  ساکنان بافت قدیم و روستایی شهر مراغه از خدمات ارائه

توان تا حدودی با نتایج پژوهش حاضر مشابه  هش مذکور را میاند. نتایج پژو موجود را بیشتر از سطح انتظار ارزیابی نموده

 دانست.

ناحیه دارد و بیشتر نواحی این بافت در حاشیۀ شهر زاهـدان واقـع شـده     8با توجه با اینکه بافت فرسودۀ شهر زاهدان 

با مشکل روبرو  برند و دسترسی به بسیاری از خدمات شهری در این نواحی است، در حال حاضر از کمبود خدمات رنج می

های کیفیت ذهنی  به دلیل قرارگیری در مرکز شهر زاهدان بهترین ناحیه از نظر شاخص 4است. در بین این نواحی، ناحیۀ 

های عینی کیفیت زندگی ناحیۀ  ( بدترین ناحیه است. از نظر شاخص06/2با میانگین ) 8( و ناحیۀ 59/3زندگی با میانگین )

طور کلی میزان کیفیت زنـدگی در   ( بدترین ناحیه است. به75/2با میانگین ) 6ن ناحیه و ناحیۀ ( بهتری44/4با میانگین ) 4

دهد  لذا باید سازوکاری برای تزریق خـدمات شـهری بـین ایـن نـواحی       نواحی بافت فرسوده وضعیت مطلوبی نشان نمی

 اندیشیده شود تا کیفیت زندگی ساکنان این نواحی ارتقاء یابد.
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 مناب 

هـای شـهری و راهکارهـای تعـدیل  ن      نشـینی  ناهنجـاری   (. حاشـیه 1383زاده، عیسی  بریمانی، فریبرز  نصیری، یوسـف  ) یمابراه

 .121 – 149 باد زاهدان(، مجلۀ جغرافیا و توسعه، صص  )موردشناسی: کریم

ا تأکید بر فضای سـبز )مطالعـۀ   (. بررسی عملکرد مدیریت شهری در بهبود کیفیت محیط زندگی شهروندان ب1392بحیرایی، میثم  )

ریزی شـهری، اسـتاد راهنمـا زهـره هادیـانی، دانشـگاه        نامۀ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه موردی: شهر دهدشت(، پایان

 سیستان و بلوچستان.

مـوردی:  )مطالعۀ  VIKORسنجی تحلیل خدمات شهری با استفاده از تکنیک  (. قابلیت1393پوراحمد، احمد  خلیجی، محمدعلی  )

 1 - 16، صص 13، پیاپی 2، شمارۀ 4ریزی فضایی )جغرافیا(، سال  پژوهشی برنامه -شهر بناب(، مجلۀ علمی 

(. توزیع امکانات و خدمات شهری بر اساس عدالت اجتماعی، مورد مطالعه: شهر یاسوج، فصلنامۀ 1390تیربند، مجید  اذانی، مهری  )

 .109 – 138صص  ،2، شمارۀ 23شناسی کاربردی، سال  جامعه

هـای   (. تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از کاربری1387اهلل  محمدپورجابری، مرتضی  ) نژاد، حسین  فرهودی، رحمت حاتمی

 .71 – 85، صص 40های جغرافیای انسانی، شمارۀ  خدمات شهری )مورد مطالعه: شهر اسفراین(، پژوهش

اجتمـاعی:   عدالت و (. شهر1391نژاد، حجت  ) پور، احد  حاتمی ایوب  بهارلو، ایمان  ابراهیممیاندو ب،   نژاد، حسین  منوچهری حاتمی

 شمارۀ انسانی، جغرافیای های پژوهش میاندو ب(، شهر قدیمی های محله موردی: ای )مطالعۀ محله های نابرابری بر تحلیلی

 .41 – 63، صص 80

(. تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری با استفاده 1390نوشهر، مهری  )   حیدرینوشهر، نیر چی، سعید  حیدری نیا، حسن  گیوه حکمت

هـای   ها، تاکسونومی عددی و مدل ضریب ویژگی )مطالعـۀ مـوردی: شـهر اردکـان(، پـژوهش      از روش استانداردسازی داده

 .165 – 179، صص 77جغرافیای انسانی، شمارۀ 

محالت شهری بر اساس برخـورداری از خـدمات شـهری )نمونـۀ مـوردی: شـهر       بندی  (. سطح1392درویش،  زاده  کلته، ابراهیم  )

 .1 – 15نوشهر(، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعۀ پایدار، تهران، صص 

انداز  پژوهشی چشم -(. تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری در شهر کرمانشاه، فصلنامۀ علمی 1388رستمی، مسلم  شاعلی، جعفر  )

 .27 - 59، صص 9، شمارۀ 4ی، سال جغرافیای

 سـطح  در زنـدگی  کیفیـت  هـای  شـاخص  نـابرابری  تحلیل .(1391)مریم   هاتفی، امین  مالئی، فرجی  زاده  عظیمی، علی  شماعی،

 .253 - 280 صص ،23 شمارۀ ،10 سال ایران، جغرافیای انجمن پژوهشی -علمی  فصلنامۀ)حغرافیا  بابلسر، شهر محالت

(. بررسی کیفیت زندگی در مناطق روستایی )مطالعـۀ مـوردی: بخـش کاکاونـد، شهرسـتان دلفـان(،       1390اسدعلی  )یارولی،  فالحی

 ریزی روستایی، دانشگاه تهران. نامۀ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه پایان

نامۀ  دی: شهر بابلسر، پایانریزی برای بهبود  ن، مور های کیفیت زندگی شهری و برنامه (. تحلیل شاخص1389مالئی، امین  ) فرجی

 ریزی شهری، دانشگاه تهران. کارشناسی ارشد رشتۀ جغرافیا و برنامه

 مجلـۀ  چـالوس،  شـهر  هـای  محلـه  در زنـدگی  کیفیت فضایی توزیع تحلیل .(1392)اله   عزت مافی، براتعلی  زینب  خاکپور، قربانی،

 .1 – 18، صص 13 شمارۀ ،4 سال شهری، ریزی برنامه و پژوهش
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(. سنجش میزان رضایتمندی ساکنان روستایی از کیفیـت زنـدگی، مطالعـۀ مـوردی )دهسـتان کـوه خواجـه        1392رادی، مهدیه  )م

 ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان. نامۀ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه شهرستان هامون(، پایان

 .2شمارۀ  طرح، تحلیل و تجزیه و شهر بررسی و شناخت اول، مرحلۀ ،زاهدان شهر جامع طرح .(1385)خانه   و شهر مشاور مهندسین

های کیفیت زندگی شهری تهران از دیـدگاه مـدیران و    (. بررسی میزان اهمیت شاخص1388دوست، حسین  امینی، مهدی  ) وظیفه

 .1 - 18، صص 3، شمارۀ 1متخصصان مدیریت شهری، فصلنامۀ مطالعات مدیریت شهری، سال 
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