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سنجش رضایتمندی از کیفیت زندگی در مجتمعهای زیستی احداث شده پس از رویداد زلزله
مطالعه موردی :شهرستان زیرکوه (قاین)
علی حاجی نژاد 4ـ دانشیار برنامهریزی توسعه روستایی دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران
علیاکبر عنابستانی ـ دانشیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
ملیحه نوروزی ـ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
سیده سمیه خاتمی ـ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،مدرس دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت6717/66/61 :

تاریخ تصویب6714/1/22 :

چکیده
یکی از مهمترین مسائل برنامهریزان روستایی کشور ،وقوع سوانح طبیعی در مناطق روستتایی بتا تو ته
به آسیبپذیری بسیار باالی این مناطق است .گاهی حوادث طبیعی خود بهتنهایی یک بحران محستو
نمیشود ،بلکه بحران زمانی رخ میدهد که امعهای در محلی ساکن شوند که برنامهریزان بدون تو ته
به عالیق و خواستههای آنان ،در نظر گرفتهاند؛ بنتابراین ارزیتابی شتاخص کی یتت زنتدگی در نتواحی
روستایی آسیبدیدهای که طرح تجمیتع بترای آنهتا ا ترا شتده استت ،دارای اهمیتت استت .هتد
پژوهش حاضر آن است که ارزیابی نقش مجتمعهای زیستی روستایی بنا شده پس از رویتداد ززززته در
بهبود کی یت زندگی مردم در مقایسه با قبل از ززززه را با است اده از شاخصهای ذهنتی کی یتت زنتدگی
مورد تحلیل قرار دهد .تحقیق از زحاظ هتد کتاربردی و از زحتاظ روو توصتی ی– تحلیلتی استت.
دادههای مورد نیاز از مطازعات کتابخانهای و پیمایشتی گتردآوری شتده استت .امعته آمتاری نتواحی
روستایی ادغام شده بعتد از رویتداد ززززته اردیبهشتت  6731استت کته در اهتار مجتمتع بارنج تان،
حا یآباد ،گمنج و مهمانشهر اسکان داده شدند که از این میان  223خانوار بته روو کتوکران انتختا
شده است .بهمنظور سنجش تحقیق با آزمون Tو ویلکاکسون ،با بهترهگیتری از نترمافتزار  SPSSبتوده
است .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد تجمیع روستاها توانسته بهبود اشم یری در کی یتت زنتدگی
ساکنان روستایی ایجاد کند .در اهار مجتمع متورد مطازعته بته تز در شتاخص درآمتد و وتروت در 1
شاخص دی ر روند مثبتی مشاهده میشود که این به دزیل عدم تو ه به امر اشتتاا زایتی و نتابرابری در
بهرهمندی از فرصتهای شالی از یک هت و محدودیت منابع آ وخاک از سوی دی ر است.
کلیدواژهها :ززززه ،بازسازی ،مجتمع زیستی ،رضایتمندی ،شهرستان زیرکوه.
 6نویسنده مسئو 91626611190 :

Email : ahajinejad@gep.usb.ac.ir
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 .4مقدمه
ززززه یکی از مهم ترین سوانح طبیعی است که همواره مناطق مختلف را تحت تأویر قرار داده و باعث بروز
تخریبها و آسیبهای دی و گاه خازی از سکنه شدن آبادیها میشود .در صد سا اخیر ،بیش از هزار
ززززه مخر

در ه تاد کشور هان به وقوع پیوسته و ان  6/17میلیون ن ر را گرفته و خسارات مادی

فراوانی نیز به بار آورده است 09 .در صد از تل ات ناشی از این ززززهها در  1کشور :این ،ایران ،پرو ،روسیه،
گواتماال و ترکیه بوده است (سعیدی و حسینی حاصل .)617 :6700،قرار گرفتن ایران روی کمربند آزپ –هیمازیا
و حرکت ص حه تکتونیکی عربستان به داخل ایران و ترکیه همواره کشور ما را صحنه رخداد زمینزرزههای
مخر

کرده است .تنها در اهار سا اخیر اهار زمینزرزۀ شدید و دهها زمینزرزۀ خ یف به وقوع پیوسته که

مو ب ویرانیهای گستردهای در سکونت اههای کشور بهویژه در نقاط روستایی شده است (ابراهیمی و

همکاران .)27 :6704 ،یکی از این مناطق که به خاطر داشتن گسلهای فعا شاهد ززززههای مخر

بوده است،

شهرستان زیرکوه است (ر بی .)231 :6704،این شهرستان در پی وقوع ززززه شدید  29اردیبهشت  6731با
شدت  3/6ریشتر ،داار آسیبدیدگیهای شدید انی ،مازی و ا تماعی گردید .به دنبا وقوع این زمینزرزه،
بنیاد مسکن انقال

اسالمی استان خراسان نوبی که متوزی ساختوساز روستاهای سانحه دیده است ،به

دزیل محدودیت امکانات و عدم و ود توان ا رایی کافی و مناسب در ارائه خدمات و امکانات به تمامی
روستاها ،از یک سو و دورافتادگی  ،پراکندگی و معیت اندک و تعدد روستاهای تخریب شده از سوی دی ر،
سیاست تجمیع و ادغام که بهظاهر دارای مزیتها و صرفههای اقتصادی در هت ارائه خدمات و امکانات
است را مورد تو ه قرار داد .بر این اساس روستاهایی که قرار بود درهم تجمیع و ادغام گردند تعداد 23
روستا در  64مجتمع بوده است اما از این تعداد در حا حاضر فقط  62روستا در  4مجتمع به نامهای
حا یآباد ،بارنج ان ،مهمانشهر و گمنج به مرحله ا را درآمدهاند .طراحی و ا رای فوریتی طرحهای تجمیع
توسط بنیاد مسکن انقال

اسالمی به خاطر ضرورت رسیدگی بهموقع به روستاهای آسیبدیده سبب شده

است که به برخی از عوامل اقتصادی ،ا تماعی ،فرهن ی ،کازبدی و همچنین رضایتمندی روستاییان از کی یت
زندگی در مجتمعهای زیستی تو ه کافی ن ردد و درنتیجه ضمن بروز آوار سوء و نامطلو  ،از میزان
موفقیت برخی از این طرحها کاسته شود .بررسی سایر مطازعات صورت گرفته پیرامون بازسازیهای بعد از
ززززه و طرحهای اسکان روستائیان نشان دهنده آن است که به علت عدم تطابق طرحهای ا را شده با نیاز
روستائیان ،پیامدهای من ی این طرحها بیشتر از پیامدهای مثبت آن بوده است .در دو شماره 6به
خالصهای از این تحقیقات اشاره شده است.
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جدول 4خالصهای از مطازعات صورت گرفته پیرامون روستاهای بازسازی شده بعد از ززززه
(یافتههای پژوهش)6717،
سا
6101

محقق
پل زیتل وود

محور مطازعه
ززززه 6109ایتازیا

6702

رکنازدین افتخاری و بدری

ززززه  6711زنجان

6701

فالحی

ززززه  6743دشت بیاض

6703

مس ری هوشیار

ززززه  6731اردبیل

6703

خورشیدیان

ززززه  6701زرستان

6701

وووقی حمزه خانلو

ززززه  6731اردبیل

6701

بابائی

ززززه  6706قزوین

6716

پهلوانزاده و همکاران

مجتمعهای مسکونی استان
گلستان

6712

قنبری و همکاران

روستاهای ادغام شده تبریز

نتایج
تاییرات عمیق ساختار ا تماعی
مها رتهای فصلی به شهرهای بزرگ و شکلگیری اشتاا زنان در
خارج از روستا
عدم تو ه به نحوه زندگی و آدا ورسوم منطقه آسیبدیده مو ب
شکست برنامههای بازسازی شده است
مکانیابی نامناسب روستاهای دید منجر به بروز مسائل مختلف و
آسیبپذیری بیشتر شده است
عدم تو ه به نیازهای اقتصادی ،ا تماعی و فرهن ی نهتنها نتایج من ی،
بلکه مو ب نابودی سرمایهها در بازسازی مسکن شده است
برنامههای در اسازی با انسجام ا تماعی و دسترسی به خدمات
بیشتری همراه بوده وزی منجر به کاهش درآمد ،تخریب مراتع و تاییر
کاربری اراضی شده است.
مشارکت مردم در فرایند بازسازی میتواند به رضایتمندی ساکنان به
علت تو ه به نیازها و دیدگاهها منجر شود
بیشترین رضایتمندی از مجتمعهای زیستی از بعد آموزو و کمترین
رضایتمندی از بعد اشتاا بوده است
رضایتمندی از امکانات و محیط کازبدی بیشتر شده اما پیامدهای من ی
در بعد ا تماعی داشته است

در این راستا پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤا اصلی صورت گرفته است که آیا اسکان روستاییان روستاهای
تخریب شده ناشی از رویداد ززززه در مجتمعهای زیستی روستایی رضایتمندی آنها را از کی یت زندگی در مقایسه
با قبل از ززززه به دنبا داشته است؟

 .2مبانی نظری
پس از بروز سوانحی که اساس زندگی گروهی از انسانها را بر هم میریزد ،بازسازی مطرح میشود (تقوایی و
همکاران .)691 :6700 ،بازسازی پس از سانحه عبارت است از تأمین کل خدمات و زیرساختهای تخریب شده،
ای زینی کازبدی بناهای منهدم شده ،احیاء کردن و توانمند ساختن مجاری اقتصادی و درنهایت بهبود شرایط زیست
امعه مصیبتزده (آیسان و دیویس .)1:6702،در این راستا یکی از انواع سیاستهای بازسازی در سکونت اههای
روستایی ،سیاست اسکان مجدد از طریق ابه ایی ،ادغام و تجمیع روستاهاست که بهمنظور توسعه روستایی بهویژه
نظام بخشی به توزیع بهینۀ نقاط روستایی و تأمین امکانات و خدمات مورد نیاز روستاییان مطرح شده است و بر دو
موضوع رفاه و کی یت زندگی تمرکز دارد ( Baycanlevent and Nijkamp,2006:4و غ اری و همکاران:6716،
 )667درواقع یکی از رویکردهای نوین به م هوم توسعه ،مطرح شدن شاخصهای کی یت زندگی است (قنبری و
همکاران .)637 :6712،یک محیط با کی یت باال ،احساس رضایتمندی و رفاه را به معیتش ( Lansing and
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طریق خصوصیات کازبدی ،ا تماعی یا اقتصادی منتقل میکند ( Van

)Marans,1969:195-199

 .)Ge and Hokao,2006:165-178&Poll,1997:17عالوه براین ،خصوصیات خانوار از قبیل سن ،نسیت و
مازکیت نیز بر روی ادراک کی یت تأویرگذارند (حا ینژاد و همکاران.)671:6719،
بهطورکلی کی یت زندگی به وضعیت محیطی که مردم در آن زندگی میکنند (آزودگی محیط و کی یت مسکن )...،و
همچنین به برخی ص ات و ویژگیهای خود مردم (سالمت و میزان تحصیالت )...،اشاره دارد ( .)Pacione,2003در
دو شماره  2به خالصهای از م اهیم و قلمروهای کی یت زندگی در میان پژوهش ران این حوزه اشاره شده است.
جدول  2م اهیم و قلمروهای کی یت زندگی (مأخذ :یافتههای پژوهش)6717 ،
محقق

سا

قلمرو کی یت زندگی

میشل و همکاران

2999

هندرسون و همکاران

2999

هاگراتی و همکاران

2996

غ اری و همکاران

6716

امنیت ،سالمت ،توسعه فردی ،توسعه ا تماع ،محیط فیزیکی و منابع طبیعی ،کاالها و خدمات
آموزو ،کار ،انرژی ،محیطزیست ،سالمت ،حقوق انسانی ،درآمد ،زیرساختها ،امنیت،
اصالحات و مسکن
روابط با خانواده ،بهزیستی عاط ی ،بهزیستی مادی ،سالمت ،کار و فعازیت موزد ،احساس
تعلق به ا تماع و امنیت فردی
منابع اقتصادی و شرایط مصر کنندهها ،وضعیت کار و اشتاا  ،آموزو و دسترسی به
مدارس ،سالمت و دسترسی به خدمات بهداشتی ،زندگی و روابط ا تماعی ،مسکن و
تسهیالت آن ،فرهنگ و فراغت ،امنیت فردی و منابع سیاسی و مشارکت

درواقع کی یت زندگی ،م هومی است که تحت تأویر مؤز ههایی اون زمان ومکان ،ارزوهای فردی و ا تماعی
قراردارد .ازاین رو برخی آن رابه عنوان قابلیت زیستپذیری یک ناحیه (غ اری و امیدی ،)7 :6700،برخی دی ر به
عنوان اندازهای برایمیزان ذابیت وبرخی به عنوان رفاه عمومی ،بهزیستی ا تماعی ( Lyndaand Diana,2005:

 ،)15شادکامی و رضایتمندی بکار میبرند ( (Epley and Menon,2008:281و (هاگراتی و همکاران:2996 ،
 .)211بهطورکلی میتوان کی یت زندگی را به عنوان برهم کنش میان میزان برآورده شدن نیازهای انسانی ،رضایت
افراد و گروهها و همچنین تأمین نیازهای خود در یک ناحیۀ خاص تعریف کرد (رضوانی و دی ران )6703،که در این
میان تأمین نیازهای اساسی و رضایت از شرایط اقتصادی نقش موورتری در کی یت زندگی خواهد داشت .نتایج
مطازعات بابا و همکاران ( )6101نیز حاکی از آن است که افراد دارای وضعیت اقتصادی -ا تماعی باال ،سازخوردگان
و مازکان به ترتیب در مقایسه با افراد دارای وضعیت اقتصادی -ا تماعی پایین اما وان تر و مستأ ران از
ویژگیهای فیزیکی محله و واحدهای سکونت اهیشان رضایت بیشتری داشتهاند (.)Baba and Austin,1989
عالوه بر آن رضایت از کی یت زندگی در واحد سکونت اهی به ساختارها و عوامل سازنده آن نظیر تسهیالت،
ویژگیهای کازبدی ،حمل و نقل و ...بست ی دارد ( .) Van Poll,1997:4اما در طرحهای بازسازی به موازات تأمین
نیازهای ساکنان روستایی متضرر از سانحه طبیعی ،به بخشی ازاززامات کی ی بی تو هی میشود؛ به این معنا که در
فرآیند ا رای پروژه بازسازی روستاهای آسیبدیده به شیوه تجمیع و ادغام ،به دزیل غلبه رفع نیازهای اوزیه ،به پارهای
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از مالحظات کی ی تو ه نمیشود .این امر باعث میشود که در یک فرآیند کوتاهمدت ،محیط سکونتی با مشکالت
فراوانی موا ه شود که منجر به نارضایتی ساکنان روستایی از محیط زندگی میگردد.
زذا در مطازعۀ حاضر بهمنظور ارزشیابی نقش مجتمعهای مسکونی روستایی بنا شده پس از رویداد ززززه در بهبود
کی یت اقتصادی ،ا تماعی -فرهن ی و فضایی -کازبدی زندگی روستائیان با است اده از شاخصهای ذهنی ،سطوح
رضایت در شاخصهای 69گانه مورد بررسی قرار گرفته است .بر این اساس ،مد م هومی برای ارزیابی و سنجش
میزان رضایتمندی کی یت زندگی ناشی از راهبرد تجمیع و ادغام روستاهای آسیبدیده واقع شده در شهرستان زیرکوه
تهیه شده که در شکل 6نشان داده شده است:

شکل 4مد م هومی پژوهش مأخذ :یافتههای پژوهش6717،

 .9منطقه مورد مطالعه
شهرستان زیرکوه در شما شرقی استان خراسان نوبی قرار دارد و مرکز آن شهر حا یآباد است .این شهرستان
از شما با خراسان رضوی و از نو با شهرستان درمیان از غر با شهرستان قاین و از شرق با افاانستان همسایه
است .شهرستان زیرکوه شامل  7بخش 1 ،دهستان و دو شهر به نامهای زهان و حا یآباد است .تعداد کل آبادیهای
این شهرستان  670آبادی بوده که از این تعداد  697آبادی دارای سکنه و  71آبادی خازی از سکنه است (معاونت
برنامهریزی استانداری خراسان نوبی .)6717 ،محدوده مورد مطازعه در این تحقیق نواحی روستایی آسیبدیده در
اور ززززه اردیبهشت ماه 6731است که در اهار مجتمع بارنج ان ،حا یآباد ،گمنج و مهمانشهر ادغام و اسکان داده
شدهاند .در شکلهای 2و  7موقعیت روستاهای آسیبدیده قبل از ادغام و بعد از ادغام و بازسازی نشان داده شده
است.
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شکل 2موقعیت مجتمعهای نمونه در منطقه مورد مطازعه .مأخذ :گروه نقشه ،معاونت برنامه ریزی استانداری
خراسان نوبی6717 ،

 .1مواد و روشها
با تو ه به هد تحقیق حاضر که ارزیابی نقش مجتمعهای زیستی روستایی بنا شده پتس از رویتداد ززززته در بهبتود
کی یت زندگی مردم است ،این تحقیق از زحاظ هد کاربردی و از زحاظ روو توصی ی– تحلیلی استت .امعته آمتاری
نواحی روستایی ادغام شده بعد از رویداد ززززه اردیبهشت  6731است که در اهار مجتمع بارنج ان ،حا یآباد ،گمتنج و
مهمانشهر اسکان داده شدند که از این میان  223خانوار به روو کوکران انتخا شده است .سهم هر مجتمع از خانوارهای
نمونه متناسب با معیت آن تعیین شده است.
جدول 9میزان معیت درمجتمعهای نمونه و معیت مورد مطازعه مأخذ :یافتههای پژوهش6717
مجتمع زیستی

معیت مو ود

تعداد نمونه

بارنج ان

419

36

حا یآباد

079

620

گمنج

43

1

مهمانشهر

623

61

مع

6414

223

در این تحقیق میزان رضایتمندی روستائیان با است اده از شاخصهای کی یت زندگی در ابعاد اقتصادی ،ا تماعی-
فرهن ی و کازبدی -فضایی نشان داده شده است .در دو  4شاخصهای مورد بررسی به ت کیک بیان شده است.
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جدول  1شاخصهای مورد بررسی به ت کیک قلمروهای رضایتمندی .مأخذ :ن ارندگان.6717،
ابعاد

شاخص
کی یت اشتاا

اقتصادی
کی یت درآمد و وروت

کی یت آموزو

کی یت سالمت و امنیت

کی یت مشارکت
ا تماعی-فرهن ی

کی یت اوقات فراغت

کی یت انسجام ا تماعی

کی یت مسکن

کازبدی -فضایی
کی یت زیرساختها

کی یت محیط

گویه ها
میزان دسترسی به فرصتهای شالی
میزان وبات شالی
وبات درآمد
میزان پس انداز
میزان دارایی
میزان عملکرد محصو
سطح زیرکشت
میزان تنوع منابع درآمدی
میزان دسترسی به امکانات آموزشی
میزان کی یت آموزو
و ود مقاطع مختلف تحصیلی
میزان دسترسی به خدمات بهداشتی-درمانی
میزان کی یت خدمات بهداشتی-درمانی
سالمت سمی و روانی
امید به آینده
عدازت ا تماعی
برابری فرصتها
برخورداری از امنیت ا تماعی
امکان شرکت در امور سیاسی
امکان شرکت در ساختوسازها
امکان عضویت در نهاهای ا تماعی
احساس تعلق و مازکیت نسبت به روستا
داشتن سرگرمیهای مناسب
دسترسی به امکانات ورزشی
دسترسی به امکانات فرهن ی-هنری
میزان توانایی هت مسافرت
میزان دید و بازدید از اقوام
و ود رابطه فامیلی
برقراری رابطه فامیلی
کمک و همیاری در امور کشاورزی
شرکت در مراسم عمومی
و ود رابطه همسای ی
میزان هم ونی ا تماعی و فرهن ی ساکنان
کی یت مصازح به کار رفته در مسکن
میزان تجهیزات و امکانات مو ود در مسکن
میزان نظارت بر ساختوسازها
وضعیت قانونی زمین
ابعاد واحد مسکونی متناسب با تعداد خانوار
مصون بودن فضای داخلی از دید بناهای مجاور
میزان برخورداری از برق سراسری
برخورداری از آ آشامیدنی سازم
برخورداری از تل ن
دسترسی به منابع انرژی
میزان کی یت راههای ارتباطی و حمل و نقل
میزان پاکیزگی و نظافت روستا
کی یت مع آوری و دفع زبازه در روستا
کی یت دفع آ های سطحی
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برای تحلیل یافتههای پژوهش نیز با است اده از آمار توصی ی (شاخص مرکزیت و پراکندگی) و نیز آزمون
ناپارامتریک ویلکاکسون و آزمون پارامتریک  tنمونههای وابسته است اده شده است.

 .5بحث و نتایج
*رضایتمندی از کیفیت اقتصادی مجتمعهای زیستی
بررسی دیدگاههای پاسخ ویان درمورد میزان رضایتمندی از اسکان در مجتمعهای زیستی روستایی
نسبت به محل سکونت در قبل از ززززه نشان میدهد که میان ین رضایتمندی ساکنین روستایی به زحاظ
اقتصادی افزایش معنیدار نداشته است .بهگونهای که مجتمعهای بارنج ان و گمنج با کاهش رضایتمندی
اقتصادی موا ه بوده است.
جدول  5شرح آزمون ویلکاکسون رضایتمندی اقتصادی مأخذ :یافتههای پژوهش6717،
مجتمع

میان ین

آماره Z

سطح معناداری
9/669

قبل از ززززه

بعد از ززززه

تمام مجتمعها

29/11

26/49

-6/113

حا یآباد

61/31

29/39

-6/061

9/911

بارنج ان

27/97

22/23

-1/621

9/199

مهمانشهر

29/43

22/17

-6/716

9/614

گمنج

22/13

26/01

-9/337

9/449

بررسیهای صورت گرفته نشان دهنده آن است که عدم رضایت از ابعاد اقتصادی طرح اسکان به علت
افزایش فاصله بین محل سکونت و محل فعازیت و همچنین افزایش هزینهها و کاهش سطح بهرهوری نیروی
کار است.
یکی از مهمترین عوامل مهم اور گذار در این مسئله ،در نظر ن رفتن شرایط طبیعی منطقه بهویژه
محدودیت منابع آ وخاک و عدم تو ه به امر اشتاا زایی در طرح اسکان و مکانیابی مجتمعها است.
*رضایتمندی از کی یت ا تماعی -فرهن ی مجتمعهای زیستی
بر اساس یافتههای پژوهش در مورد میزان رضایتمندی ساکنان روستایی در  4مجتمع زیستی بعد از
ززززه نسبت به قبل از ززززه نشان میدهد که میان ین رضایتمندی ساکنین روستایی به زحاظ ا تماعی-
فرهن ی افزایش یافته است.

سا اهارم
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جدول  6شرح آزمون  tدونمونهای رضایتمندی ا تماعی -فرهن ی .مأخذ :یافتههای پژوهش6717،
میان ین

ت اوت

Tبدست

در ه

سطح

قبل از ززززه بعد از ززززه

میان ین

آمده

آزادی

معناداری

تمام مجتمعها

30/22

01/61

-1/179

-0/906

221

9/999

حا یآباد

33/13

04/11

-1/164

-1/263

623

9/999

بارنج ان

30/21

01/03

-3/129

-3/331

39

9/999

مهمانشهر

33/17

07/10

-1/917

-6/312

60

9/911

گمنج

01/01

19/44

-7/111

-2/942

0

9/931

مجتمع

بر اساس نتایج ارائه شده در دو شماره ،1بیشترین این تاییرات در مجتمعهای بارنج ان و حا یآباد
بوده است.
*رضایتمندی از کی یت کازبدی -فضایی مجتمعهای زیستی
نتایج ارائه شده در دو  3نشان میدهد که میان ین رضایتمندی روستاییان به زحاظ کازبدی -فضایی نیز
افزایش یافته است .بهویژه در مجتمعهای حا یآباد ،بارنج ان و گمنج بیشترین تاییرات را داشته است.
جدول  7شرح آزمون  tدونمونهای رضایتمندی کازبدی -فضایی مأخذ :یافتههای پژوهش6717،
ت اوت

Tبدست

در ه

سطح

قبل از ززززه

بعد از ززززه

میان ین

آمده

آزادی

معناداری

71/71

17/90

-67/376

-60/119

221

9/999

مجتمع
تمام مجتمع-

میان ین

ها
حا یآباد

49/74

14/11

-64/192

-67/163

623

9/999

بارنج ان

73/74

19/31

-67/490

-64/923

39

9/999

مهمانشهر

46/72

41/11

-0/172

-7/941

60

9/993

گمنج

73

16/13

-64/113

-61/297

0

9/999

* نقش کیفیت زندگی در رضایتمندی از مجتمعهای زیستی
دیدگاه پاسخ ویان درباره سهم هر یک از شاخصها در کی یت زندگی و تأویر آنها در میزان رضایت-
مندی ساکنان بعد از اسکان در مجتمعهای زیستی در مقایسه با قبل از ززززه ،حاکی از آن است که  3/1درصد
از پاسخ ویان کی یت اشتاا  1/3 ،درصد درآمد و وروت 67/3 ،درصد آموزو 77 ،درصد سالمت و امنیت،
 4درصدمشارکت 6/0 ،درصد اوقات فراغت 7/6 ،درصد انسجام ا تماعی 1/7 ،درصد محیط 63/1 ،درصد
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مسکن و  66/1درصدزیرساختها را به عنوان مؤورترین شاخص در میزان رضایتمندیشان از کی یت
زندگی انتخا

کردهاند.

شکل 9ابعاد مختلف کی یت زندگی در رضایتمندی از مجتمع زیستی مأخذ :یافتههای پژوهش6717،

به همین ترتیب در مجتمعهای حا یآباد ،بارنج ان و مهمانشهر کی یت سالمت و امنیت ،بیشترین سهم
را در میزان رضایت مندی از کی یت زندگی داشته و در مجتمع گمنج کی یت مسکن و زیرساختها به عنوان
مؤورترین قلمرو در میزان رضایتمندی از کی یت زندگی انتخا

شده است .کی یت اشتاا فقط در مجتمع

حا یآباد بوده است .در مجموع کی یت اشتاا  ،درآمد ،آموزو ،مشارکت ،اوقات فراغت ،انسجام ا تماعی
و محیط در همه مجتمعها در سطح خیلی پایینی قرار داشتهاست.

شکل 1میزان رضایت پاسخ ویان از کی یت زندگی در مجتمعهای زیستی مأخذ :یافتههای پژوهش6717،

از طرفی دی ر همانطور که در شکل 1مالحظه میشود ،سنجش دیدگاه ساکنان مجتمع بر اساس طیف زیکرت،
حاکی از آن است که در مجموع بیشترین درصد پاسخ ویان تاحدودی از کی یت زندگی در مجتمعهای زیستی

سا اهارم
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رضایت داشتهاند .در مجتمع حا یآباد و گمنج به ترتیب  41/1و  11/3درصد راضی هستند .در مهمانشهر و
بارنج ان نیز بیشترین پاسخ ویان تا حدودی راضی هستند .در مقابل کمتر از 0درصد پاسخ ویان از سکونت در
مجتمع زیستی ناراضی هستند که بیشترین پاسخ ویان ناراضی در مجتمع مهمانشهر میباشند.

نتیجهگیری
در این پژوهش با است اده از دادههای معآوری شده از طریق پرسشنامه در شهرستان زیرکوه و انجام
تحلیلهای آماری به بررسی میزان رضایتمندی از کی یت زندگی در مجتمعهای زیستی پرداخته شده است.
با بررسی یافتههای پژوهش حاضر میتوان انین استنباط کرد تجمیع و ادغام روستاهای نمونه منجر به بهبود
کی یت کازبدی -فضایی و کی یت ا تماعی -فرهن ی و در نتیجه رضایتمندی ساکنین روستایی شده است؛
در مقابل نقش کی یت اقتصادی مجتمعها در رضایتمندی ساکنین روستایی بسیار کمرنگ بوده است .در
مجتمعهای مورد مطازعه به دزیل عدم تو ه به امر اشتاا زایی و نابرابری در بهرهمندی از فرصتهای شالی
از یک طر

و محدودیت منابع آ وخاک از سوی دی ر ،ساکنین ابه ا شده به بهرهبرداری مجدد از منابع

مو ود در مکانهای قبلی روی آوردهاندکه این امر مو ب افزایش فاصله بین محل فعازیت و محل زندگیشده
است؛ زذا روستاییان وقت بیشتری را هت رفت و آمد بین محل فعازیت و محل سکونتشان صر

میکنند.

مجموع این عوامل کاهش سطح بهرهوری نیروی کار و عوامل توزید و افزایش هزینهها را در پی داشته است.
زذا هت دسترسی به منابع توزید و بر طر

کردن عدم رضایتمندی اقتصادی باید هت شناسایی و

مکانیابی محل مناسبی برای ایجاد مجتمع مسکونی اقدام شود.
عالوه بر این راهکارهایی از قبیل واگذاری اراضی و مراتع توسط دوزت و فراهم کردن خدمات کشاورزی،
فراهم کردن زمینه ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع دستی ،بهبود کی یت راههای ارتباطی با مشارکت و افزایش
نقش مردم در تصمیمگیری و ا رای طرحها و تو ه به ساختار فرهن ی و ا تماعی روستاها و همچنین پیشبینی
کافی هت کاربریهای عمومی نظیر نانوایی ،فروش اه اغذیه ،آرایش اه ،شرکت تعاونی روستایی و ...میتواند نقش
مهمی در افزایش کی یت زندگی و افزایش رضایتمندی روستائیان از اسکان در مجتمعهای زیستی بعد از ززززه داشته
باشد.

کتابنامه
آیسان ،یاسمن؛ دیویس ،یان؛  .6702معماری و برنامهریزی بازسازی .تر مه علیرضا فالحی .انتشارات دانش اه شهید
بهشتی.
ابراهیمی ،محمدحسین؛ کنعانپور ،یحیی؛ احتشامی پور ،مصط ی؛  .6704درسهایی از مدیریت خطرپذیری و بحران
زمینزرزه .مجموعه مقاالت همایش علمی یافتههای ززززهی بم؛ یادمان اهلمین روز وقوع زمینزرزه بم  61بهمن
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 .6702تهران :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .معاونت امور اداری ،مازی و منابع انسانی ،مرکز مدارک علمی.
موزه و انتشارات.
بابایی ،فرناز؛  .6701بررسی ا ون ی مشارکت مردم در بازسازی مسکن پس از سانحه؛ مطازعه موردی :بررسی
مشارکت مردم در بازسازی ززززه سا  6706آوج استان قزوین .رسازه کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه.
دانش اه شهید بهشتی .دانشکده معماری و شهرسازی .تهران.
پهلوان زاده ،حمیده؛ رضوانی ،محمدرضا؛ محمدی استاد کالیه ،امین؛  .6716ارزیابی کی یت زندگی در روستاهای
ادغام شده پس از سوانح طبیعی .مسکن و محیط روستا .شماره .673بهار.13-662 .16
تقوایی ،علیاکبر؛ نیکوپرست ،سارا؛  .6700مدیریت بحران در شهرها .مجموعه مقاالت اوزین همایش ملی مدیریت –
بحران ززززه -در شهرهای بافت تاریخی .دانش اه یزد.
حا ینژاد ،علی؛ رفیعیان ،مجتبی؛ زمانی ،حسین؛  .6719بررسی و رتبهبندی عوامل مؤور بر میزان رضایتمندی
شهروندان از کی یت محیط زندگی ،مطازعه موردی :بافت قدیم و دید شیراز .فصلنامه پژوهشهای ارافیای
انسانی .شماره  .33پاییز.621-647.
خورشیدیان ،عبدازمجید؛  .6703ارزیابی عملکرد ستادهای معین بنیاد مسکن انقال

اسالمی در بازسازی مناطق

روستایی ززززه زده زرستان پس از ززززه فروردین ماه  .6701رسازه کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه.
دانش اه شهید بهشتی .دانشکده معماری و شهرسازی .تهران.
ر بی ،نجیب آ...؛  .6704تاریخ و ارافیای شهرستان قاینات؛ توانمندیها و راهبردهای توسعه .تهران :انتشارات شهر
آشو .
رضوانی ،محمدرضا؛ شکیبا ،علیرضا؛ منصوریان ،حسین؛  .6703ارزیابی کی یت زندگی در نواحی روستایی .فصلنامه
رفاه ا تماعی .سا هشتم .شماره  79و  .76پاییز و زمستان.
رکن ازدین افتخاری ،عبدازرضا؛ بدری ،سید علی؛  .6702ارزیابی پیامدهای اقتصادی ادغام روستاها پس از حادوه ززززه
از دیدگاه توسعه پایدار :مورد روستاهای بازکلور و ما آباد از شهرستان طارم علیا .فصلنامه مدرس .دوره .3
شماره .2
سعیدی ،عباس؛ حسینی حاصل ،صدیقه؛  .6700شازوده مکانیابی و استقرار روستاهای دید .انتشارات شهیدی.
تهران
فالحی ،علیرضا؛  .6701توسعهی پایدار و بازسازی پایدار .مجموعه مقاالت کارگاه تخصصی تدوین منشور توسعه
پایدار بم .وزارت مسکن و شهرسازی و معماری.
قنبری ،ابواز ضل؛ سلطان زاده ،اکبر؛ صدیق ،مهدی؛  .6712بررسی تطبیقی کی یت زندگی شهری در روستاهای ادغام
شده با هستههای طراحی شده .مطازعات امعه شناختی شهری .سا سوم .شماره  .3تابستان .613-612 .12
غ اری ،غالمرضا؛ امیدی ،رضا؛  .6700کی یت زندگی شاخص توسعه ا تماعی .تهران :نشر شیرازه.

37

...سنجش رضایتمندی ازکی یت زندگی

سا اهارم

 فصلنامه مطازعات و. روند مطازعه کی یت زندگی در ایران.6716  حمزه؛، علیرضا؛ نودری، غالمرضا؛ کریمی،غ اری
.674-6716.693 پاییز.7 شماره.  دوره او.تحقیقات ا تماعی
 رسازه.6731  ارزیابی بازسازی سکونت اههای روستایی استان اردبیل پس از ززززه سا.6703  سارا؛،مس ری هوشیار
. تهران. دانشکده معماری و شهرسازی. دانش اه شهید بهشتی.کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه
 اقتصادی و کازبدی راهبردهای اسکان مجدد، بررسی پیامدهای ا تماعی.6701  ال ازدین؛،وووقی حمزه خانلو
 رسازه کارشناسی ارشد با راهنمایی علی. شهرستان اردبیل، دهستان آب رم: مطازعه موردی،روستاییان پس از ززززه
. دانشکده ارافیا و برنامهریزی محیطی. دانش اه سیستان و بلواستان.حا ینژاد
Baba, Y., & Austin, D. M. (1989). Neighborhood environmental satisfaction,
victimization, and social participation as determinants of perceived neighborhood
safety. Environment and Behaviour, 21(6), 763-780.
Baycan Levent, T., & Nijkamp, P. (2006). Quality of urban life a taxonomic
perspective. Journal of Studies in Regional Science, 36(2), 1-5.
Epley, D., & Menon, M. (2008). A method of assembling cross-sectional indicators into
a community quality of life. Social Indicators Research, 88(2), 281-296.
Ge, J., & Hokao, K. (2006). Research on residential lifestyles in Japanese cities from
the viewpoints of residential preference, residential choice, and residential
satisfaction. Landscape and Urban Planning, 78(3), 165-178.
Hagerty, M. R., Cummins, R. A., Ferriss, A. L., Land, K., Michalos, A. C., Peterson,
M., ... & Vogel, J. (2001). Quality of life indexes for national policy: Review and
agenda for research. Social Indicators Research, 55(1), 1-96.
Henderson, H., & Lickerman, J. (2000). Calvert-Henderson quality of life indicators. P.
Flynn (Ed.). Bethesda, Maryland: Calvert Group.
Lansing, J. B., & Marans, R. (1969). Envaluation of neighborhood. Journal of the
American Institute of Planners, 3(35), 195-199.
Littlewood, P. )1985). Social and political aspects of the south Italian earthquake of
1980. Disaster, 9(3), 206-212.
Lynda, L., & Diana, E. (2005). A Concept of quality of life. Journal of Orthopedic
Nursing, 9(2), 12-18.
Mitchell, G., Namdeo, A., & Kay, D. (2000). A new disease-burden method for
estimating the impact of outdoor air quality on human health. Science of the Total
Environment, 246(2), 153-163.
Pacione, M. (2003). Urban environmental quality and human wellbeing a social
geographical perspective. Journal of Landscape and Urban Planning, 65(2), 5-18.
Van Poll, R. (1997). The perceived quality of the urban residential environment: A
multi attribute evaluation (Unpublished doctoral dissertation). Center for Energy
and Environmental Studies (IVEM), University of Groningen (RuG), The
Netherlands.

