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 چکیده
کیفیت زندگی محصول شرایط و متغیرهای مختلفی است که همین عوامل در واقع عناصر تاثیرگذار در 

فضای شهری و کیفیت زندگی روابط متقابلی را با یکدیگر برقرار می مکان جغرافیایی است. بنابراین  –فضا 

کنند. چنانچه که اگر مدیران و تصمیم سازان  شهری و سیاست گذاران بخواهند کیفیت زندگی شهروندان را به 

برنامه ریزی کنند ناگزیر از توجه به ابژه فضای عمومی  "مطلوبیت و زیست بهتر و توسعه یافته تر"سمت 

که مکان شکل گیری روابط اجتماعی جمعی، یاس ها و امیدها، نیازها و توانمندیها، استعارات و اشارات، است 

نفر  033تحلیلی با حجم نمونه  –استبداد و دموکراسی، ایده شهروندی و ... است. این  مقاله به روش توصیفی 

شرایط کالبدی و بصری با کیفیتی  در بلوار خیام انتخاب شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین

اقتصادی ساکنین همبستگی معنی داری با  –زندگی رابطه معنی داری وجود دارد همچنین شرایط اجتماعی 

 کیفیت زندگی برقرار می کنند.

 

 راه، تراکم، بلوار خیام –کیفیت زندگی، فضا، پیاده  :واژه های کلیدی
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 مقدمه

ای مختلفی است که همین عوامل در واقع عناصر تاثیرگذار در کیفیت زندگی محصول شرایط و متغیره

مکان جغرافیایی است. بنابراین فضای شهری و کیفیت زندگی روابط متقابلی را با یکدیگر برقرار می  –فضا 

شهری و سیاست گذاران بخواهند کیفیت زندگی شهروندان   1کنند. چنانچه که اگر مدیران و تصمیم سازان

برنامه ریزی کنند ناگزیر از توجه به ابژه فضای  "لوبیت و زیست بهتر و توسعه یافته ترمط"را به سمت 

عمومی است که مکان شکل گیری روابط اجتماعی جمعی، یاس ها و امیدها، نیازها و توانمندیها، استعارات 

ضای عمومی متشکل از و ... است. اِلِمانهای تاثیر گذار در ف 2و اشارات، استبداد و دموکراسی، ایده شهروندی

مجموعه ای از عوامل کالبدی، عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است. حیطه مربوط به کیفیت 

زندگی و سنجش آن شاید در هیچ زمانی به اندازه امروز وسیع امروز وسیع نبوده است. اغلب متفکران در 

 Baldwinاصی به این موضوع می نگرند )عرصه های مختلف علوم و سیاستمداران هرکدام از دیدگاه خ

& Leonard, 2002:1 حرکتی به سمت یک احساس بهتری بودن، شکوفایی، نتایج رضایت بخش از .)

( باعث 1033(. شهری شدن زندگی و حیات اجتماعی ) پیری، Philips, 2006:24عوامل محیط بیرونی )

اقتصادی تاثیر گذار باشد چنانچه  مراکز  –ماعی شده است تا اقتصاد پولی بیش از هر زمانی در انتظام اجت

بزرگ شهری در جهان مدرن موجب تغییری در زندگی انسانی می شوند و مستلزم قابلیتهای متفاوتی هستند 

: 1011از قابلیتهایی که شهر کوچک و حومه ایجاب می کند. این قابلیتها موازی با اقتصاد پولی اند) کرایب، 

تماعی در بلوار خیام شهر مشهد حاکی از تنوع بسیاری از گروههایی است که به (. قشربندی اج212-212

اقتصادی متفاوتی تعلق دارند. بروز و ظهور جمعی کیفیت زندگی آنها از فضاهای  -پایگاههای اجتماعی

ر عمومی بلوار خیام شامل پارکهای محله ای و منطقه ای مجاور، فضای سبز، تفرجگاهها، میادین و ... متاث

می شود. این تحقیق به دنبال تحلیل همبستگی بین فضاهای عمومی بلوار خیام و کیفیت زندگی جمعی 

 است.

 سواالت تحقیق

 کارکرد فضاهای عمومی بلوار خیام در تشکل کیفیت زندگی بهتر چیست ؟

زندگی اقتصادی فضاهای عمومی بلوار خیام با کیفیت  –چه رابطه ای بین ویژگیهای کالبدی و اجتماعی 

 شهروندان وجود دارد؟

 فرضیه های تحقیق

 بین شرایط کالبدی و بصری فضاهای عمومی بلوار خیام و کیفیت زندگی رابطه معنی داری وجود دارد.
                                                           

1 - Decision  makers  

یکی از منادیان اصلی شهروندی در دنیای مدرن ژان ژاک روسوست. اولین جرقه های ایده شهروندی در ذهن روسو متاثر از فضای شهر پاریس در  -2 

 اوایل قرن نوزدهم بود
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اقتصادی فضاهای عمومی بلوار خیام و کیفیت زندگی رابطه معنی داری  –بین ویژگیهای کالبدی و اجتماعی 

 وجود دارد.

 چارچوب نظری تحقیق

 فیت زندگیکی

 است، شده دنبال بعدی تک های دیدگاه براساس بیشتر رضایتمندی، به مربوط  اولیه مطالعات

 توصیف ادراکی دیدگاه با را افراد رضایتمندی میزان درک مراحل محققان، از برخی مثال عنوان به

 شررایط  د،دار که آرزوهایی و نیازها از ای مجموعه به توجه با شخص که ترتیب اند، بدین کرده

 هرای  آرمران  و کند. نیازها می ارزیابی را همسایگی(  واحد   مسکونی یا  )واحد اش سکونتی فعلی

 نظایر و زندگی مرحله اجتماعی، طبقة همچون) فردی های دو ویژگی هر از ای مجموعه شخص،

ایرن تحقیرق    در(. 1011فرد اسرت) رفیعیران و دیگرران،     روی بر تأثیرگذار فرهنگی معیارهای نیز و ( آن

کیفیت زندگی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. ارائه تعریفی به طور عام قابل قبول از کیفیرت زنردگی   

یا تنظیم شاخص هایی برای اندازه گیری یا ارزیابی آن، دشوار است، به خاطر این که عالوه بر نمایان ساختن شررایط  

را نیز می رساند. هر دو بره طرور تراریخی معرین شرده انرد و زمینره هرای         عینی بودن آن، احساسات درونی و ذهنی 

فرهنگی آن ها مهم است. کیفیت زندگی متأثر از زمان و مکان و ارزش های فردی و اجتماعی است، کیفیرت زنردگی   

عد عینی، را می توان در ابعاد فردی و جمعی و ذهنی و عینی مورد بررسی قرار داد. کیفیت زندگی در بعد فردی، در ب

تامین نیازهای اساسی و برخورداری از منابع مادی جهت برآوردن خواست های اجتماعی شرهروندان اسرت. در بعرد    

ذهنی به داشتن استقالل عمل در افزایش رفاه ذهنی شامل لذت جویی، رضایت مندی، هدف داری در زندگی و رشد 

و مشارکت گسترده در اجتماع اشاره می کنرد. در  شخصی، رشد و شکوفایی در مسیر سعادت و دگرخواهی اجتماعی 

بعد جمعی هم ثبات و پایدرای محیط فیزیکی و اجتماعی، منابع اجتمعی درون گروه ها و جوامعی که در آن زنردگی  

می کنند. مثل انجسام مدنی، یکپارچگی، روابط شبکه های گسرترده و پیونردهای موقرت در تمرامی سرطوع جامعره،       

و دوستی و رفتار دگرخواهانه، انصاف، عدالت اجتماعی و برابری طلبی را در تعریف آن لحاظ مری  هنجارها، اعتماد، ن

در واقع مفهوم کیفیت زندگی متغیر مرکبی است که از چنردین متغیرر    (.22:  1013کنند )مسعودی به نقل از رجایی، 

، فشارهای عصبی، فراغرت شرادمانی   متآثر می گردد. تغییر در سطح درآمد مردم، شرایط زندگی، وضع سالمت، محیط

خانوادگی، روابط اجتماعی و متغیرهای مشابه، به شرکل مرکبری کیفیرت زنردگی و تغییررات آن را تعیرین مری کننرد         

(Rahman,2003: 1      در نتیجه کیفیت زندگی مفهومی است که ارزش واقعری آن و اهمیرت برنامره ریرزی بررای .)

بخواهیم  به سیاست ها و برنامه های توسعه بره ویرژه در سرطح شرهر      شناخت آن در شهر زمانی آشکار می شود که

کیفیت زندگی به سان مفهوم بی شرکل،  اجتماعی را اصالع کنیم.  -جهت داده و پارادیم های منسوخ توسعه اقتصادی

 چند الیه و پیچیده ایی با طیف وسیعی از عناصر )عینی، ذهنی، منفی، سطح خرد فردی و سطح برزرگ جامعره( مری   

(؛ مفهومی چند وجهی کره بررسری آن نیازمنرد اتخراذ     lawton, 14,1991باشد که با هم در تبادل و کنش هستند  )

 رشته ای دارد. ساختار کیفیت زندگی در شهر شکل  زیر نشان داده شده است. -رهیافتی میان رشته ای و فرا
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 Source: Hagerty et al,2001:  55(ساختار سیستمی تئوری کیفیت زندگی )علل و مفاهیم -1شکل 

 کیفیت فضا و هرم نیازمندی های مازلو

سلسله مراتب نیازهای مازلو شامل پنج سطح و دو گروه اصلی است و اغلب به صورت یک هرم نشان 

( این هرم شامل پنج سطح و دو گروه اصلی است. چهرار سرطح اول اغلرب بره عنروان      2داده می شود)شکل

نگریسته می شوند. این نیازها هرم ارز نیازهرای اولیره انرد کره معمروال کنشرها و         Dزهای نیازهای نارسا نیا

سیاستهای متناسبی برای اطمینان از تامین آنها صورت می گیرد. سطح برتر شامل نیازهرای وجرودی انسران)    

 باشرد) اعتماد،  وحردت، عردالت، نظرم، سرادگی و غیرره مری        معنا ، ( هستند که شامل زیبایی،Bنیازهای 

Tweed and Sutherland,2007: 64.) 

 
 سلسله مراتب نیازمندیهای مازلو -2شکل

 

 

 

 

گرماغذا،آب،فیزیولوژیکی    

 سالمتی: امنیت پناهگاه

اجتماعخانواده،دوستان،تعلق خاطر،عشق،  

ختشنا احترام، عزت نفس: موفقیت،  

ندیتکمیل شخصیت: خالقیت، خرس  

ای نیاز ه D 

 Bنیازهای 

 طبقه اجتماعی

 شخصیت
 خدمات تحصیلی

 عمومی
، سرمایه   GDP 

 خدمات بهداشتی

 آزادی

 نابرابری درآمدی

 انتخاب های اجتماعی

 ازدواج، بچه

 سطح تحصیلی

 مصرف

 سالمت شخصی

 انتخاب شغل

 انتظارات، استانداردها

 انتخاب های فردی

 دوستان، خانواده

 ارضاء عواطف

 
 رفاه مادی

متیسال  

 کار و فعالیت های مولد

 اجتماع محلی

 امنیت شخصی

 رفاه ذهنی

 امید به زندگی

 مشارکت مردمی
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دستیابی به کیفیت زندگی نباید تنها بر سطوع پایین هرم تمرکز کرد. نگاهی گذرا بر این هرم نمایانگر 

ل و آن است که روابط بین سطوع پیچیده است و ضرورتی برای تامین نیازهای سطح اول به صورت کام

کمبود نیازهای سطح برتر وجود ندارد. آنچه از هرم سلسله مراتب نیازمندیهای مازلو برمی آید این است که 

 .یک فرد، از نیاز به اشیا و عناصر مادی به سمت برآوردن نیازهای درونی و روحی ر روانی حرکت می کند

ند. جوانا پایکینز بیان    می دارد که فضاهای مطلوب شهری دارای ابعاد انسانی و ابعاد کالبدی مطلوب هست

گذران اوقات فراغت در فضاهای باز شهری فقط به عنوان لذت بردن از تنوع طلبی مطرع نیست، بلکه 

عنصری مهم در یک زندگی سالم محسوب می گردد. او معتقد است که ترس از دیگری و عدم اطمینان 

شهری مناسب است، جایی که انسانها بتوانند به  شهروندان به یکدیگر ناشی از عدم وجود فضاهای باز

راحتی با یکدیگر ارتباط داشته باشند. مشاهدات فضاهای خلق شده در کشورهای غربی نشان داده است که 

لزوما توجه به کالبد، فضاهای مطلوبی را ایجاد نمی کند. از همین رو ارتباط ابعاد کالبدی و انسانی در 

نمودار زیر نشان داده شده است. برای آنکه بتوان یک فضا را به عنوان طراحی یک فضای مطلوب، در 

محیطی خوب تلقی نمود، الزم است که فضا به نیازهای ابتدایی بشر پاسخ دهد. نظریه مازلو در شرع سلسله 

راد مراتب نیازهای مازلو رفتار می کنند، اما گاهی اوقات موارد استثنا نیز دیده می شود که به طور مثال اف

حاضر می گردند در راه اعتقاداتشان از زندگی فیزیولوژیک خود چشم پوشی کنند. در برگردان طبقه بندی 

 .(1) جدول نیازهای گوناگون مازلو به طراحی، به جدول زیر می رسیم
 برگردان نیازهای مازلو به طراحی -1جدول 

 نیازهای فیزیولوژی پناهگاه

 نیاز امنیت امنیت فیزیکی و روانی

 تعلق نماد گرایی در محیط

 خودشکوفایی آزادگی انتخاب

 نیاز به زیبایی زیباسازی رسمی

 3: 1012منبع: رئیسی و دیگران،                                       

ایرن    اما در محیط مصنوع شهری نیازهای تفصیلی دیگری در ارتباط با کیفیت زندگی می توان طرع کرد که

 .(2)جدول ی کالبدی شان در جدول  زیر آمده استنیازها و تجل
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 نیازهای انسان و مالحظات طراحانه -2جدول 

 مالحظات طراحانه توضیح نیازها

 مالحظات اقلیمی، محل هایی برای نشستن، تامین ایمنی نیاز انسان به پناهگاه، محلی برای آرمیدن راحتی

 نواحی بدون صدا، امنیت-آب، فضای سبز، مناظر آرام-طبیعی عناصر آزادسازی فشارهای فیزیکی و روانی آسودگی

نگاه کردن مردم، نمایشگران، هنرهای عمومی، مبلمان شهری، طررع هرای    نظاره گر بودن، مواجهه با مجموعه فضا حضور غیر فعال

 خاص

 فضای ثانوی، مبلمان آزاد تعامالت اجتماعی حضور فعال

 د بطلبندبعضی از فضاها باید فعالیت بدنی زیا

 قابلبت انطباق فضا برای مراسم

 برنامه ریزی برای فعالیت های خاص

مشاهده بخش های متفاوت و غیر قابل پریش بینری فضرا و فعالیرت هرای       لذت بردن از تجربه فضای جدید کشف

 تباین طرع کالبدی

 فعالیت های برنامه ریزی شده

 پیچیدگی بصری

 م آورند.بعضی فضاها بایستی فرصت اکتشاف را فراه

 1012منبع : رئیسی و دیگران، 

 یرا  محلره  و مسرکونی  واحردهای  معیار دو در رضایت میزان به سکونتی محیط از رضایتمندی

 غیرمستقیم طور به وی اجتماعی و فرهنگی شخصی، ویژگیهای و مستقیم، طور به همسایگی واحدهای

 از رضرایت  میزان سکونتی، های یطمح کیفیت به مربوط تحقیقات تجربیِ های مدل در.  دارد بستگی

 شرکل زیرر جایگراه    در . اسرت  شرده  مطررع  اصلی معیارهای از یکی عنوان به سکونتی واحدهای

   .است شده داده نشان سکونتی محیط کیفیت سنجش مدل در سکونتی واحدهای از رضایتمندی

مدل تجربی سنجش رضایتمندی از واحدهای سکونتی -0شکل  

 
30-21: 1011ران، رفیعیان و دیگمنبع:   
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 روش تحقیق 

تحلیلی است که جهت جمع آوری اطّالعات از روش مطالعه ی  -روش تحقیق حاضر توصیفی 

 اسنادی یا کتابخانه ای و روش پیمایشی یا میدانی استفاده شده است.

 جامعه آماری 
نفر  033جم نمونه جامعه آماری تحقیق  بلوار خیام مشهد است که با استفاده از فرمول عمومی کوکران ح

 انتخاب شده است.

 متغیر وابسته تحقیق

شاخص های متناظر بر کیفیت زندگی ناظر بر ابعاد مختلف آن است که در جدول زیر بیان  کیفیت زندگی:

 (.0شده است) جدول 
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 شاخص های متناظر بر  کیفیت زندگی -0جدول 

 گویه ها ابعاد

بعد 

 جسمانی

 بلوار خیام  تا چه حد چقدر مانع انجام کارهای روز مره تان می شود ؟با درد جسمانی  موجود، فضای 

 چقدر برای انجام فعالیت های روزمره زندگی نیازمند درمان پزشکی هستید

 آیا  بلوار خیام برای انجام زندگی روزمره  مطلوب طراحی شده است؟

 بلوار خیام تا چه تحرک و چابکی  شما را متاثر می کند؟

 ا ترافیک فضا های عمومی همجوار منزل مسکونی شما  مانع از  خوابشما می شود؟آیا شلوغی ی

 آیا بستر بلوار خیام برای تجارت روزانه شما رضایت بخش است؟

 بلوار خیام  برای جسم شما رضایت بخش است) از نظر صدا، تصاویر محیطی و ...(

 د لذت ببرید؟بلوار خیام تا چه حد باعث می شود از زندگی خو  بعد روانی

 چقدر فضای بلوار خیام به زندگی شما معنا می دهد؟

 بلوار خیام امکان تمرکز بر فعالیت روزانه را برای شما فراهم می کند؟

 آیا از نمایش شکل ظاهری بدن خود در بلوار خیام در برابر بدن های دیگر لذت می برید؟

 ان را برای شما فراهم می کند که از خود رضایت حاصل کنید ؟آیا  فضای زیست عمومی و زندگی در بلوار خیام این امک

 بلوار خیام تا چه اندازه شما را دچار دچار حاالتی مانند دل گرفتگی، ناامیدی، اضطراب و افسردگی می کند؟

 بلوار خیام امکان برقراری روابط شخصی رضایت بخش را فراهم می کند؟ بعداجتماعی

 بل اعتماد است؟فضاهای عمومی بلوار خیام قا

 آیا دوستان خود را در فضاهای عمومی بلوار خیام می بینید؟

 آیا با خانواده در بلوار خیام و فضاهای عمومی آن قرار می گیرد؟

 بلوار خیام به شما احساس امنیت می دهد؟ بعد محیطی

 محیط اطراف شما در بلوار خیام  تا چه حد سالم است؟

 جمعی می دهد؟ آیا بلوار خیام به شما آگاهی

 به چه  میزان در بلوار خیام  امکان فعالیت های تفریحی دارید؟

 توزیع کاربری ها در بلوار خیام مانع از آرامش واحدهای همسایگی نمی شود بعد کالبدی

 روحی من را تهدید نم یکند –دفع بهداشتی فاضالب و مواد زاید در بلوار خیام سالمت جسمی 

 بلوار خیام آرامش روانی در من ایجاد می کند هماهنگی سیمای  بصری 

بعد 

 اقتصادی

 از فعالیت اقتصادی در بلوار خیام رضایت دارم

 فضاهای عمومی بلوار خیام برای فعالیت اقتصادی رضایت بخش است

 امکان توسعة فعالیت اقتصادی با توجه به جذابیت بلوار خیام وجود دارد

 نی و نگارندگانمنبع: پرسشنامه سازمان بهداشت جها
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 متغیر های مستقل

متغیر های مستقل تحقیق عبارتند از شاخص های کالبدی، اجتماعی، محیطی، روانی، جسمانی که در ارتباط 

 با متغیر وابسته تحقیق با استفاده از گویه هایی سنجیده می شوند 

 تامین قابلیت اعتماد

 (4برای به دست آوردن پایایی تحقیق از ضرایب آلفا کرونباخ به شرع جدول زیر استفاده شده است) جدول 

 ضرایب آلفا کرونباخ سازه های تحقیق -4جدول 

 ضریب کل ضریب آلفا تعداد گویه ابعاد متغیر

 

 

 کیفیت زندگی

  2/11/0 7 بعد جسمانی

 

10/0 

 8/84/0 4 بعد اجتماعی

 1/84/0 6 بعد روانی

 1/10/0 4 بعد محیطی

 00/10/0 3 بعد کالبدی

 00/10/0 3 بعد اقتصادی

 منبع: نگارندگان

 شاخص های فضا

برای سنجش متغیر فضا از منظر تحلیل همبستگی آن با  کیفیت زندگی ضرایب آلفا به شرع زیر 

 (3)جدولاست
 آماره توصیفی متغیر فضا-3جدول 

متغ

 یر

تعداد  ابعاد

 گویه

ضریب  ضریب آلفا

 کل

 

 فضا

  1/10/0 5 بعد خوانایی

بعد توزیع متناسب کاربری  33/10 

 ها

5 81/0 

 12/0 5 بعد فضای عمومی 
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 (.2گویه های متناظر بر هر بعد و ضریب آلفا کرونباخ در جدول زیر آمده است) جدول 

 گویه های متناظر بر متغیر فضا -2جدول 
 آلفا گویه ابعاد متغیر

 

 فضا

 

 

 بعد خوانایی

 22/3 سیمای بصری بلوار خیام از نظر رنگ دارای هماهنگی است

 20/3 سیمای بصری بلوار خیام از نظر هماهنگی ارتفاع ساختمانها دارای تناسب است

 23/3 جهت و مسیر در بلوار خیام به راحتی قابل تشخیص است

 23/3 شخیص استمرز بین عوارض در بلوار خیام به راحتی قابل ت

 21/3 المانهای شهری مختلف در بلوار خیام دارای هارمونی و هماهنگی هستند

 

بعد توزیع متناسب 

 کاربری ها

 22/3 کاربری های مسکونی در بلوار خیام دارای عناصر مزاحم نیستند

 23/3 کاربریهای خدماتی به صورت مناسبی توزیع و مکان یابی شده اند

 21/3 اده روهای بلوار خیام به طرز مناسبی طراحی و تعبیه شده استمبلمان پی

 11/3 مسکونی بلوار خیام به طرز مطلوبی قرار گرفته اند –کاربری های تجاری 

 21/3 

  

 بعد فضای عمومی

 23/3 خانواده به حضور در فضاهای عمومی و باز بلوار خیام تمایل دارند

 22/3 وب طراحی شده استفضای عمومی بلوار خیام خ

 24/3 حجم کالبدی و مساحت فضاهای عمومی در بلوار خیام مناسب است 

 24/3 روابط اجتماعی از رهگذر فضاهای عمومی بلوار خیام تسهیل می شود

 23/3 حضور در فضای عمومی بلوار خیام به آگاهی من می افزاید

 

 آزمون فرضیات

H1ی فضاهای عمومی بلوار خیام و کیفیت زندگی رابطه معنی داری وجود دارد.: بین شرایط کالبدی و بصر 

H0 بین شرایط کالبدی و بصری فضاهای عمومی بلوار خیام و کیفیت زندگی رابطه معنی داری وجود :

 ندارد.

)مستقل( در سطح فاصله شرایط کالبدی و بصری  با توجه به اینکه هر دو متغیر کیفیت زندگی )تابع( و 

اندازه گیری شده اند، از آزمون همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه آن ها بهره گرفته شد. گویه های ای 

 شماره یک تا سیزده در پرسشنامه متناظر بر سنجش دو متغیر مستقل و تابع فرضیه فوق بودند 
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 آزمون همبستگی پیرسون 

ایط کالبدی و بصری و متغیر تابع  این آزمون نشان دهنده همبستگی مثبت و قوی بین متغیر مستقل  شر

. واحد 311کیفیت زندگی می باشد. نتیجه نشان می دهد که به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل، مقدار 

به صورت دو  %33تغییر در متغیر تابع را می توان انتظار داشت. این پیش بینی براساس آزمون فوق در سطح 

 .(2)جدول طرفه معنی دار می باشد

 آزمون همبستگی پیرسون فرضیه اول -2دول ج

 سطح معنی داری تعداد پاسخگویان ضریب همبستگی

311 = ./R 033  =N 33/ =α 

 منبع: نگارندگان

 چند متغیرهآزمون رگرسیون 

در این فرضیه نیز از  رگرسیون روشی برای تحلیل مشارکت جمعی و فردی دو یا چند متغیر مستقل در 

 استفاده کرده ایم.  طبق نتایج این رگرسیون: تغییرات متغیر تابع

اقتصادی و متغیر وابسته) کیفیت زندگی( بر اساس جدول آنالیز  -رابطة بین متغیرهای شرایط اجتماعی 

( در گام اول، دوم ، سوم و چهارم 333/3واریانس یک طرفه با توجه به سطح معنی داری به دست آمده )

( استقالل خطاها، به عنوان یکی از پیش فرض های الزم 23/1واتسن ) خطی می باشد. با توجه به دوربین

 جهت انجام تحلیل رگرسیونی مورد تایید واقع شده است. 

و  20/3، گام سوم برابر با 20/3، گام دوم برابر با 31/3( در گام اول برابر Rضریب همبستگی متغیرها)

بین متغیرهای مستقل فرضیه و متغیر تابع است که حاکی از همبستگی قوی و مثبت  33/3گام چهارم 

 (. 1است)جدول 
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 آماره های تحلیل رگرسیونی چند متغیره کیفیت زندگی -1جدول 

 t Sig. R بتا متغیرها مدل
R 

square 

Adjusted 

R square 

Std error 

of the 

estimate 

tolerance 

آنالیز واریانس 

 یک طرفه

f Sig. 

  48/11 341/0 21/0 58/0 000/0 20/7 21/21 ثابت 1مدل 
44/145 000/0 

 110/1     000/0 85/13 645/0 درآمد

 

 2مدل 

  11/12 374/0 28/0 63/0 000/0 42/4 31/13 ثابت

11/81 

 
000/0 

پایگاه 

 اجتماعی
544/0 25/11 000/0     108/0 

 107/0     000/0 18/2 312/0 تحصیالت

 

 3مدل 

  03/11 381/0 41/0 63/0 000/00 78/1 32/14 ثابت

 744/0     000/0 12/5 410/0 سن 000/0 80/51

 811/0     000/0 87/2 113/0 درآمد

 4مدل 
   381/0 42/0 51/0 000/0 07/1 /111 ثابت

 854/0     000/0 56/2 112/0 تاهل 000/0 26/15

 718/0     000/0 74/1 145/0 تحصیالت

 نگارندگان منبع:

بین شاخص های کالبدی »نتایج آزمون همبستگی پیرسون و  رگرسیون چند متغیره نشان می دهند که؛ 

تأیید و فرض (H1) پس فرضیه تحقیق « و بصری بلوار خیام و کیفیت زندگی رابطه معنی دار وجود دارد.

 ردّ می شود.  (H0)نول 

 فرضیه دوم

H1 فضاهای عمومی بلوار خیام و کیفیت زندگی رابطه معنی داری اقتصادی  –: بین ویژگیهای اجتماعی

 وجود دارد.

H0 اقتصادی فضاهای عمومی بلوار خیام و کیفیت زندگی رابطه معنی داری  –: بین ویژگیهای اجتماعی

 وجود ندارد.

)مستقل( در اقتصادی  –ویژگیهای اجتماعی  با توجه به اینکه هر دو متغیر کیفیت زندگی )تابع( و 

طح فاصله ای اندازه گیری شده اند، از آزمون همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه آن ها بهره گرفته شد. س

گویه های شماره سیزده  تا بیست و پنج در پرسشنامه متناظر بر سنجش دو متغیر مستقل و تابع فرضیه فوق 

 بودند 

 

 آزمون همبستگی پیرسون 
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ی بین متغیر مستقل  شرایط کالبدی و بصری و متغیر تابع  این آزمون نشان دهنده همبستگی مثبت و قو

. واحد 231. نتیجه نشان می دهد که به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل، مقدار باشدکیفیت زندگی می 

به صورت دو  %33تغییر در متغیر تابع را می توان انتظار داشت. این پیش بینی براساس آزمون فوق در سطح 

 .(3)جدول ار می باشدطرفه معنی د

 آزمون همبستگی پیرسون فرضیه دوم  -3جدول 

 سطح معنی داری تعداد پاسخگویان ضریب همبستگی

231 = ./R 033  =N 33/ =α 

 منبع: نگارندگان             

 چند متغیرهآزمون رگرسیون 

دو یا چند متغیرر  چنانچه قبال نیز اشاره شد این رگرسیون روشی برای تحلیل مشارکت جمعی و فردی 

 مستقل در تغییرات متغیر تابع می باشد.  طبق نتایج این رگرسیون:

رابطة بین متغیرهای شرایط کالبدی و سیمای بصری و متغیر وابسته) کیفیت زندگی( بر اسراس جردول   

( در گرام اول، دوم ، سروم و   333/3آنالیز واریانس یک طرفه با توجه به سطح معنی داری به دسرت آمرده )  

( استقالل خطاها، به عنوان یکی از پیش فرض های 13/1چهارم خطی می باشد. با توجه به دوربین واتسن )

 الزم جهت انجام تحلیل رگرسیونی مورد تایید واقع شده است. 

و  20/3، گام سوم برابر برا  22/3، گام دوم برابر با 33/3( در گام اول برابر Rضریب همبستگی متغیرها)

است که حاکی از همبستگی قوی و مثبرت برین متغیرهرای مسرتقل فرضریه و متغیرر ترابع         22/3گام چهارم 

 .  (13)جدول است
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 آماره های تحلیل رگرسیونی چند متغیره کیفیت زندگی -13جدول 

 t Sig. R بتا متغیرها مدل
R 

square 

Adjusted 

R square 

Std error 

of the 

estimate 

tolerance 

آنالیز واریانس 

 فهیک طر

f Sig. 

 1مدل 
  48/13 351/0 35/0 51/0 000/0 20/6 28/31 ثابت

44/140 000/0 
 000/1     000/0 85/11 514/0 خوانایی

 

 2مدل 

  11/13 386/0 38/0 62/0 000/0 42/2 31/15 ثابت
11/81 

 
 107/0     000/0 13/10 533/0 توزیع 000/0

 107/0     000/0 14/3 202/0 سیمای بصری

 

 3مدل 

  03/13 314/0 31/0 63/0 000/00 71/1 32/11 ثابت

 780/0     000/0 12/8 410/0 فضای عمومی 000/0 80/56

 100/0     000/0 87/3 113/0 خوانایی

 4مدل 

   318/0 31/0 62/0 000/0 07/2 /111 ثابت

 827/0     000/0 56/2 112/0 توزیع 000/0 26/81

 828/0     000/0 74/2 145/0 فضای عمومی

 منبع: نگارندگان

بین  ویژگی های اجتماعی »نتایج آزمون همبستگی پیرسون و  رگرسیون چند متغیره نشان می دهند که؛ 

 (H0)تأیید و فرض نرول  (H1) پس فرضیه تحقیق « اقتصادی و کیفیت زندگی رابطه معنی دار وجود دارد.

 ردّ می شود. 
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 تیجه گیرین

کیفیت زندگی موضوع اخیر و مهم مطالعات برنامه ریزی و مدیریت شرهری اسرت کره مفهرومی چنرد      

بعدی و بسیار پیچیده با ابعاد و ویژگی های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  و ... است کره در عرین   

از برنامره ریرزی شرهری     حال به روحیات و حاالت ذهنی فرد نیز بستگی دارد. این موضوع حاکی از گرذار 

صرفا کالبدی به توجه به طیفی از متغیرهای جامع معطوف به کیفیت زندگی اسرت. همرین موضروع کیفیرت     

زندگی است که حتی در شکل گیری جریان گسترده مهاجرتهای برین المللری و درون سررزمینی نخبگران و     

در جایی زنردگی کننرد کره متغیرهرای     نیروی کار ایفای نقش می کند. جاییکه اغلب ایشان ترجیح می دهند 

کیفیت زندگی از مطلوبیت قابل قبولی برخوردار باشند. در این زمینه مهاجرت گسترده نخبگان به کشورهای 

اروپای غربی، ایاالت متحده آمریکا و کانادا حاکی از همین امر است. اما در هرر شررایط زمرانی کره مفهروم      

ی مورد توجه قرار می گیرد موضوع فضا بریش از پریش بره عنروان     کیفیت زندگی در بستر برنامه ریزی شهر

مرجع نهایی و در عین حال تخصصی مطالعات شهری و مدیریت شهری بازنمایی می شود. در این جا ابعراد  

خوانایی، توزیع و پراکنش کاربری ها و نیز کیفیت کالبدی و بصری فضاهای عمومی بلوار خیام مورد توجره  

از همبستگی باالیی با متغیر تابع کیفیرت زنردگی برخروردار     2با توجه به داده های جدول  قرار گرفته اند که

اقتصادی بره مثابرة متغیرر زمینره ای      –هستند. فضا به مثابه حجم کالبدی و دربرگیرنده تمام روابط اجتماعی 

اسربت و  عمل می کند. اگر طراحی و برنامه ریزی آن به صورت صحیح صورت نگیررد حتری در شررایط من   

مطلوبیت سایر متغیرها، کیفیت زندگی مطلوبیت مورد نظر را نخواهد داشت. ابعاد جسمانی، روانی، محیطری  

و ... کیفیت زندگی در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت که اغلب پاسخگویان جامعه آمراری برر اهمیرت و    

ئوالن برنامره ریرزی و مردیریت    همبستگی و حتی یکپارچگی آن صحه گذاشته اند بنابراین می طلبد که مسر 

شهری در مشهد به موضوع کیفیت زندگی توجه وافری داشرته باشرند. در فرضریه دوم تحقیرق بره موضروع       

ایرن   فروق اقتصادی و کیفیت زندگی پرداخته شده است کره برا توجره بره جردول       –ویژگی های اجتماعی 

) آزمون پیرسرون( نیرز    2دارند و در جدول متغیرهای مستقل نیز با متغیر تابع کیفیت زندگی همبستگی مثبتی

 این موضوع تایید شده است. 
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