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 مقدمه

سطح جهانی و سیاسی کشورها و شهرها با یکدیگر در سطوح مختلف از جمله در  ،ارتباط اقتصادی، اجتماعی ،امروزه

شدن را  پژوهشگران جهانی بیشترشود.  یاد می «شدن جهانی»تنیده و گسترده شده است که از این فرایند با نام  بسیار درهم

تأثیر  تنیده شده و رویدادهای محلی تحت  دانند که در نتیجة آن روابط متنوع در سراسر جهان درهم یندی میافر

یند دیالکتیکی ااین فر ،(. درواقع529: 2004 ها قرار دارند )تانزی، ا دور از آنه گیرند که فرسنگ رویدادهایی شکل می

ها  که به آن کنندمعنا که رخدادهای محلی ممکن است در جهت معکوس همان روابط دوردستی حرکت   است. بدین

عنوان  گاهی از جهان بهشدن جهان و آ فشرده  شدن را به معنی درهم توان جهانی می .(77: 1384)گیدنز،  بخشند شکل می

های اخیر است  در دهه اما صرفاً ؛هاست ادامه دارد شدن قرن یند جهانیااست که فر  این اعتقاد بر ،یک کل دانست. البته

در (. 35: 1385)رابرتسون،  عنوان یک کل شتاب روزافزونی یافته است های جهانی و آگاهی از جهان به پیوندی که هم

و  ،شدن سیاسی شدن اقتصادی، جهانی یند جهانیاای از تکمیل سه فر شدن نتیجه ع، جهانیهای جام یکی از تعریف

 شدن جهانی های بحث در که مهمی بسیار مسائل از یکی. (4: 2000 )کوهن و نای،شود  شدن اجتماعی معرفی می جهانی

1بر کیفیت زندگی آن آثار وجود دارد
شدن را  جهانی ةمریکا، توسعا ةحدمت ویژه ایاالت هب ،برخی کشورهای جهان است. 

که سایر کشورها به این  درحالی دانند. و آن را برای زندگی امروزه ضروری می ساکنانموجب افزایش کیفیت زندگی 

توان در توجه به سالمت جسمانی و  میکیفیت زندگی را  ،طورکلی به .(70: 2012 )منتیل، نگرند تردید می موضوع با دیدة

، 1980 از دهة  پس .(2010 ،ازمان جهانی بهداشتد )سکرو کیفیت محیطی شهروندان تعریف  ،ت اجتماعیروانی، ارتباطا

زندگی   ثیر مثبت و قاطع آن بر کیفیتأکید بر تأشدن بدون قیدوشرط کشورها و ت کشورهای شمال از لزوم جهانی حمایت

محمدی،  د )گلکرو جنوب توجیه کـشورهای شمال بین  این فرایند  های مزایا و زیان نامتناسبتوان در سرازیرشدن  را می

مـحصوالت   مازاداز کشورهای شـمال بـیش از کـشورهای جنوب ، مردم جهانی  مراتب در الگوی سلسله.  (66: 1381

 )والتراسکریچن، استزندگی ساکنان متفاوت و گاه معکوس   شدن بر کیفیت ثیر جهانیأت ،درنتیجه ؛شوند مند مـی بهره

 باشد )گرت و میچل، ها توزیع نابرابر سودها و زیان  با  ها فرایندی از نابرابریتواند  شدن می جهانی ،بنابراین (.72: 1999

های مختلف از جمله حوزة  شدن در حوزه ده است که فرایند جهانیکرکید أجهانی ت  سازمان تجارت ،البته. (177: 2001

در  ،از سوی دیگر .(2006 مثبتی از خود برجای گذارده است )بانک جهانی، اقتصادی و افزایش اشتغال در کشورها آثار

ای افزایش  های مختلف جهانی و منطقه پذیری کشورها و شهرها نسبت به تحوالت و تصمیم شدن، آسیب فرایند جهانی

ی و بر سه سطح محلی، های جهان شدن بر سیاست آثار فرایند جهانی ،طور قطع به ،امروزه (.230: 2000 یابد )الندمن، می

های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی،  طور گسترده شامل شاخه شدن به مباحث جهانی است؛یت ؤر  المللی قابل و بین ،ملی

پذیری  شدن آسیب های جهانی از جمله زیان(. 23: 1999 سن، مارگین؛ 113: 2004 است )سینگ،  ... و ،زندگی  کیفیت

تنیدة جهانی  در چنین نظام درهم ای و جهانی است. های مختلف منطقه مسئلة تحریمزندگی کشورها و شهرها به   کیفیت

ها برای اعمال نفوذ بر سایر بازیگران  را بخشی از برنامة دولت  توان تحریم های مختلف می های گسترده در حوزه با ارتباط

یک یا  ةوسیل فعالیتی است که به 2(. تحریم305: 1989 ثر دانست )نوسال،ؤها بسیار م ثیر بر زندگی آنأالملل و ت نظام بین

ها از  ساختن آن الملل علیه یک یا چند کشور دیگر و با هدف مجازات این کشورها از طریق محروم چند بازیگر بین

 شود. ها به پذیرش هنجارهایی معین و مهم )از دید مجریان تحریم( اعمال می ها یا وادارساختن آن برخی مبادله دادن انجام

 های مختلف دانست توان انصراف یا تهدید به انصراف تعمدی از جانب یک دولت از برقراری روابط در حوزه را می  یا آن

                                                                                                                                                               
1. Quality of Life 

2. Sanction 
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دچار  1990الگوی تحریم بعد از دهة  ،شدن ها و نیز رشد جهانی سبب گسترش ارتباط میان سکونتگاه به .(5: 2013 )آتیو،

گزین برای  های جای عنوان یکی از گزینه به ـ سیاست برتر و با هزینة کمتر عنوان به ـ ها که تحریم طوری تغییر شد؛ به

 (.737: 1995های نظامی مطرح شد)کارتریت و لوپز،  اقدام

شدن در ابعاد  های بسیاری در زمینة آثار جهانی از جمله مطالعه ؛پذیرفته انجامهایی نیز  در این زمینه تا به امروز تحقیق

 ؛ جان،2005 رن، ؛ هیکس و زو2006 باردهان،)شهرها  و کالن ،بر روستاها، شهرهات، مثالً تأثیر انجام یافته اسمختلف 

؛ اکسل و 2012 منتیل،(زندگی، سبک زندگی افراد   اجتماعی، کیفیت  (. بر عدالت1390؛ جمالی و همکاران، 2006

یند بر بازار کار، او همچنین آثار این فر ،(1394ن، او همکارقیداری ؛ سبحانی 1389؛ لطیفی و دادوند، 2006همکاران، 

؛ میرزایی و 2001 ؛ گرت و میچل،2002 و به طور کلی اقتصاد جوامع در سطح خرد و کالن )اوربتا، ،اشتغال، نرخ بیکاری

پذیرفته که اغلب پژوهشگران به چرایی و   های وسیعی صورت های اقتصادی نیز مطالعه تحریم ة. در زمین (1388آقاجانی، 

اند  و فرهنگی پرداخته ،و همچنین آثار آن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی ،ها ها، انواع تحریم گونگی تحریمچ

زندگی شهرهای   در زمینة کیفیت .(1386؛ رستمی، 1393؛ روحانی و همکاران، 1395؛ نیکنامی، 1395جقه،  )صادقی

 نژاد و همکاران، ؛ حاتمی1393 ؛ زنگنه و همکاران،1394 )زیاری و رفیعی، هایی صورت پذیرفته است کشور نیز تحقیق

1395). 

های مختلف  های گذشته و با پیروزی انقالب اسالمی به علل مختلف مورد تحریم کشور ایران در طول دهه

مریکا اس آن أای ایران نیز یکی از عللی است که کشورهای غربی و در ر کشورهای غربی قرار داشته است. برنامة هسته

های  ترین تحریم این کشور را تحت سنگین 1393مشخص از سال  طور ها طی سالیان اخیر و به ا استناد به این فعالیتب

ایران را هدف قرار داده است.  ةاقشار جامع همةها  این تحریم ؛اند و سیاسی تاریخ بشر قرار داده ،اقتصادی، اجتماعی

 ـ ای های هسته یعنی تحریم ـ شدن های موجود، یکی از آثار جهانی ز نظریهبا استفاده ا ،دهشدر این پژوهش سعی  بنابراین،

های  د. با توجه به اینکه کشور ایران به دلیل سیاستشوهای مختلف شهری کنکاش  زندگی گروه  ر کیفیتدثیر آن أو ت

ت دگونگی و شقرار دارد، هدف عمده و اصلی این تحقیق مطالعة چ «تحریم»  مستقل خود همواره در معرض آسیب

گذاران شهری با شرایط  ن مدیران و سیاستکرد زندگی شهروندان در راستای آگاه  ر کیفیتدتأثیرگذاری ابزار تحریم 

تر است. هدف راهبردی این مطالعه   کاربردی تر و های منطقی گذاری ها و سیاست ریزی اعمال برنامهبرای  بحرانی تحریم

عنوان  ثر بر توسعة آتی شهرها ولو بهؤعنوان یک پیشران م ریم در شهرهای کشور بهین ضرورت توجه به متغیر تحینیز تب

این تحقیق، با  ،سازهای استراتژیک( در قالب متغیرهای فراسیستمی بوده است. همچنین )شگفتی  یک پیشران شگفتانه

و  ،اجتماعی کتورهای سیاسی،فا تأثیر و چگونگی ،در زندگی شهروندان های اولویت مردم، نارضایتی هدف شناسایی علل

پذیرفته است. در راستای دستیابی به این  انجامزندگی شهروندان شهر آمل، در شرایط بحرانی تحریم   کیفیت بر اقتصادی

ها )در زمان آغاز اجرای  اهداف، این تحقیق بر مطالعة کیفیت زندگی شهری در شهر آمل در دورة تأثیرگذاری تحریم

آن با متوسط کیفی این شاخص در سطح شهر آمل پیش  ةای( و مقایس مسائل هسته ةدر زمین «امبرج»توافق موسوم به 

ده شالمللی بر شهرهای میانی بنا  های بین منظور بررسی چگونگی اثرگذاری سیاست ( به1393ها ) از اثرگذاری تحریم

 :بنا شده است اصلی ةدو فرضی ةیابی به این اهداف، تحقیق حاضر بر پای است. در راستای دست

ها در شهر آمل با میانگین آن در زمان  رسد بین میانگین کیفیت زندگی پیش از اثرگذاری تحریم نظر می به. 1

 .داری وجود دارد ها تفاوت معنی اثرگذاری تحریم

داری  زندگی شهر آمل، در دو وضعیت مورد مطالعه، تفاوت معنی  گانة کیفیت های سه رسد میان مؤلفه می نظر به .2

 .وجود دارد
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نظری مبانی
شدنجهانی

1شدن جهانی ةواژ
 رفته استکار  بهدر متون علمی و ادبی  1960از چهارصد سال پیش و با معنای امروزی آن از دهة  

واژة  1962تعاریفی برای گلوبالیسم در فرهنگ لغات و همچنین در سال  ،1961(. از سال 530: 2004 )تنزی،

ده است شکار برده شده و مفهومی پیچیده معرفی  کثیراالنتشار( به ة)اولین مجل 2تیتور سپکا ةدر مجل« شدن جهانی»

 1980شدن در دهة  مفهوم و ایدة جهانی(. 300: 1999 اسکولز و اورسپرونگ، ؛29: 1997 رودریک،، 531: 2004 تنزی،)

 «شدن جهانی»، کاربرد و اعتبار علمی یادشدهد. اما از اواسط دهة شهای جدید ثبت  در لیست واژه آکسفورد فرهنگدر 

یند(، آثار او فر ،عنوان یک پدیده، گفتمان شدن )به تعاریف مختلف برای جهانی ةگسترش یافت و محققان ضمن ارائ

 ؛478: 2005 )هایز و همکاران، دندکرو فرهنگی بررسی  ،های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را در زمینه  گوناگون آن

 در کشورها اقتصادی متقابل وابستگی رشد» را  المللی پول آن بین شدن، صندوق در تعریف جهانی(. 1398: 2006 باردهان،

تکنولوژی  تر وسیع پخش همچنین و سرمایه جریان و خدمات و مبادالت کاال تنوع و حجم افزایش طریق از جهان سراسر

 )گالدین و رینرت،کند  تعریف می «رامرزی سادهفتعامل »گلدین آن را (. 25: 1380داند )بهکیش،  می «ورای مرزها در

ها منتهی شود  چیزها و همة انسان همةبه  تواند مینماید که  یندی یاد میافرعنوان  (؛ باردهان از آن به34: 2007

داند که  می  های ملی و فناوری ،شدن اقتصاد، فرهنگ، حکمرانی شدن را یکی جهانینوریس (؛ 1397: 2006 )باردهان،

یند ایجاد شبکة اشدن را به فر ؛ و کالرک جهانی(155: 2000 )نوریس، تنیده است تر و درهم نهایی آن روابط پیچیده نتیجة

 نماید )کالرک، هاست تعبیر می و ایده ،های متنوعی از افراد، دانش، سرمایه که واسطة انتقال جریان  ای ارتباطی فراقاره

2000 :86). 



تحریم

در جهت وادارکردن یک کشور به انجام یا عدم انجام از آن های دنیا  هایی است که قدرت ة اقداممجموع  تحریم ،درواقع

ده است: کرها بیان  یک فرهنگ لغت انگلیسی در تعریف تحریم .(11: 2007بایر و همکاران،  )هاف کنند عملی استفاده می

الملل شامل  ها در روابط بین شوند. تحریم لقی میواقب رفتار غیرقانونی تعهایی هستند که  ها جریمه یا مجازات تحریم

زمانی که  ،البته ؛باشند ها جهت انطباق با اهدافی مشخص می های برخی کشورهای جهان برای اجبار دولت تالش

تحریم در زمرة سازوکارهای نسل  ،کلی طور شکست مواجه شده باشند. بهاختالف با  راهکارهای سیاسی و حقوقی حل

و اطالعات  ،و به موازات ابزارهای دیگری از جمله کسب اطالعات، کنترل اطالعات ردراهبردی قرار داهای  ششم جنگ

 .(7: 1394 نژاد، )مصلی شود راهبردی به کاهش توان تحرک بازیگران رقیب منجر می

که در  ،(1990ن )بایر و همکارا الملل تحریم اقتصادی است. هاف ها در عرصة روابط بین ترین نوع تحریم رایج ،امروزه

انصراف یا تهدید به انصراف تعمدی از : »کنند  گونه تعریف می های اقتصادی را این نظرند، تحریم ها صاحب زمینة تحریم

های  تری از تحریم ( تعریف وسیع1985(. بالدوین )5: 2015)آتیو، « ناحیة یک دولت از تجارت رایج یا روابط مادی

های اقتصادی را در کنار ابزار غیراقتصادی همچون دیپلماسی و تبلیغات بخشی از امور  یمدهد. وی تحر اقتصادی ارائه می

برپاکردن »دهد استراتژی  را ارائه می  ( آن2005) داند. در تعریف جدیدتری که مارنیف مداری می کشورداری و سیاست

بعد  یابد. مخصوصاً ز مفهوم سنتی میتر ا های جاری عصر نوین اهدافی بسیار گسترده در جریان خصومت «جنگ اقتصادی

                                                                                                                                                               
1. Global 

2. Spectator  
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گزینی برای  سیاست برتر و جایبا نام که از تحریم اقتصادی  ای گونه ؛ بهشو ، الگوی تحریم دچار تغییر می1990از دهة 

 (.739: 1995شود )کارتریت و لوپز،  ابزار نظامی یاد می

های دیپلماتیک در طول  صادی جزئی از مهارتهای اقت گویند، تحریم که جورج لوپز و دیوید کارترایت می طور آن 

ها و با  عنوان یک راهبرد برای آغاز فشارهای اقتصادی در جریان خصومت امروزه تحریم به ،طورکلی ها بوده است. به قرن

 .(1جدول ) (15: 1990بایر و همکاران،  )هاف شود اهدافی متفاوت فرض می

حوزۀجهانیهادرتوسعةادبیاتمرتبطباتحریم.1جدول

تریننتایجمهمعنوانسالنویسندگاننویسنده/

 1990 سبلیستی
در  «نظریة بازی»تجزیه و تحلیلی از 

 ها زمینة تحریم

های اقتصادی  ررنگ مذهب و ایدئولوژی در بررسی تحریمبه نقش پُ

ها موجب افزایش و  که تحریم کند ها بیان می اشاره دارد. مدل آن

 شود. مذهبی در کشور هدف می ماندگاری ایدئولوژی

 ریبا هاف
و 1997

2007 
 تشریح و بازنگری در اقتصاد تحریم

ها پس از گذشت مدت زمانی از  گیرد که تحریم نتیجه می

دهند و نیز  شدن کارایی خود را تا حدودی از دست می اجرایی

توانند اثر خود را در شکل  خوبی می های مالی و بانکی به تحریم

 .کننداری نمایان های تج تحریم

 2013 نقوی و پیناتارو
آوری  مذهبی و تاب -های دینی حکومت

 در برابر تحریم اقتصادی

های  تحریم»سازی  با استفاده از نظریة بازی، اقدام به مدل

آید که هرگونه تالش  دست می هشده است. این نتیجه ب «اقتصادی

د. بدین نمای ها در جهت مخالف عمل می برای افزایش شدت تحریم

ها را توسط  اجرادرآوردن تحریم ها احتمال به که این تالش  معنی

 دهد. کشور فرستنده کاهش می

 2010 نیا، زاهدمهرتوکل

ر شاخص کیفیت دشدن  تحلیل اثر جهانی

بر اساس تخمین پنل  ( (QOLزندگی

 نفت ةدیتا، برای کشورهای صادرکنند

 ةای تابلویی، در حوزه با استفاده از روش رگرسیون مبتنی بر داده

شدن بر شاخص  گیرد که جهانی توسعه نتیجه می حال کشورهای در

 دار دارد. اثری مثبت و معنی (HDR)انسانی  ةتوسع

 2013 سوری و همکاران
ر راهبرد دالمللی  های بین تأثیر تحریم

 ای جمهوری اسالمی ایران هسته

گونگی با استفاده از الگوی مایکل برچر و بررسی چرایی و چ

ر راهبرد دای تأثیری  های هسته گیرند که تحریم ها، نتیجه می تحریم

تغییرهای اساسی در این زمینه پدید نیامده  ای ایران نداشته و هسته

 است.

محمدی خبازان و 

 همکاران
 ر اقتصاددآثار تحریم  2014

پذیر استاندارد و  با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه

و نتایج  اند کردههای اقتصادی ایران را بررسی  ریمکالیبراسیون، تح

ها بر متغیرهای کالن اقتصادی مانند  حاکی از آن است که تحریم

منفی  هایو نیز رفاه خانوارها اثر ،صادرات کل، تولید ناخالص ملی

 دارد.

 2012 والتز

کنت والتز و اسکات سیگن در  ةمناظر

ر دای ایران و تأثیر آن  هسته ةمورد برنام

 الملل ثبات نظام بین

 ها بر اساس نظریة بازی بودن تحریم اثبات منفی

 1397مأخذ:نگارندگان،

زندگی کیفیت

کیفیت زندگی مفهومی پیچیده است و بسیاری از دانشمندان علوم مختلف از ارائة تعریف جامع و مانع از آن  ،امروزه

 ،عبارتی دیگر  نماید. به امعة شهری معنای متفاوتی را متبادر میدرک این مفهوم از سوی اقشار مختلف ج زیرا ؛اند ناتوان

ها و اینکه هر فرد تعریف خاصی از زندگی و رفاه اجتماعی دارد معنای  واسطة تنوع اندیشه در محیط شهری، این مفهوم به
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رابطه با شرایط و  عدی و کیفی درای پیچیده، چندبُ (. کیفیت زندگی واژه20: 1980 )جورج، دهد می دست متفاوتی به

های کیفی یا  بخش( است که هم متکی به شاخص منطقه، محله، وضعیت جمعیت در یک مقیاس جغرافیایی خاص )شهر،

ی است. رویکرد کیفیت زندگی شهری تالشی در جهت ایجاد شهر سالم و های عینی یا کمّ ذهنی هم متکی به شاخص

 همگان در چارچوب پایداری و ایجاد احساس رضایت است آوردن خدمات شهری مناسب و در دسترس برای فراهم

و کالبدی  ،دربرگیرندة شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی زندگی شهری کیفیت (.109: 2001هارفام و همکاران، )

مطالعة این مفهوم بر . کند  محیط شهری است که میزان رضایت یا عدم رضایت شهروندان از محیط شهری را نمایان می

خوشبختی و رفاه مردم ساکن در یک محل  درتواند  این فرضیة بنیادین است که محیط اجتماعی و فیزیکی می پایة

توان کیفیت زندگی را برگرفته از تجربة مشترک ساکنان از محیط شهر و سطح  (. می2: 2006ثیرگذار باشد )لیمبر، أت

 کیفیت جهانی بهداشت (. سازمان115: 1987رز،  یگویی به اهداف موردنظر ساکنان دانست )م توانایی شهر در پاسخ

 با آن ةرابط نیز و وی جامعة ارزشی و نظام فرهنگ به توجه با اش زندگی موقعیت از فرد یک شخصی به برداشت را زندگی

یفیت مفهوم ک ،کلی طور (. به2006 جهانی بهداشت،  )سازمان ه استکرد و نیازهایش تعریف ،انتظارها، استانداردها اهداف،

(. 4560: 2008کنند )اسمیت و لورمور،  می زندگی آن در است که محیطی کیفیت و مردم زیستی عموم به زندگی مترادف با

عواملی که در رضایتمندی انسان  ةشامل هم ،جانبة احساس شخصی از سالمتی عنوان بازتاب همه از این جهت، آن به

محیطی شهر است  کیفیت اقتصادی و تأثیر سالمت اجتماعی، میزان زیادی تحتکه به فرض شده است  ،نقش دارند

ها اشاره  ای از آن به خالصه 2 ده که در جدولشتعاریف مختلفی از کیفیت زندگی ارائه  ،در این رابطه .(2: 1997پل،  )ون

 شده است. 


مفهومکیفیتزندگیدرمنابعمختلف.2جدول

تعریفسالشخصسازمان/ردیف

 و کیفیت محیطی شهروندان ،های اجتماعی توجه به سالمت جسمانی و روانی، ارتباط 2010 نی بهداشتجها سازمان 1

 2007 اپلی که. 2
رفاه عمومی،  ،ای برای میزان جذابیت عنوان سنجه به و همچنینپذیری یک ناحیه  قابلیت زیست

 است. رضایتمندی و ،زیستی اجتماعی، شادکامی به

 2006 وست وی 3
 دوم مفهوم و است زندگی از آن رضایتمندی نتیجة که است زندگی کیفیت «درک» لاو مفهوم

 است. محیطی کیفیت محیط اجتماعی و در زندگی کیفیت

 آورد. می دست به خود سالمتی میزان و ،شغل اجتماعی، خانوادگی و زندگی از فرد که درکی 2004 شالوک 4

 1397-1393مأخذ:نگارندگان،

          

 

گذاری  ریزی و سیاست های ذهنی برای اهداف برنامه که شاخص است بر آن نجش کیفیت زندگی شهروندان، لیدر س

گذاران  ریزان و سیاست ها بازخوردهای ارزشمندی برای برنامه زیرا این شاخص ؛تر است های عینی ارجح نسبت به شاخص

های ذهنی پایایی کمتر و قابلیت اطمینان بیشتری  شاخصوجود این،   با(. 277: 2001 )اولگین و همکاران، کند فراهم می

بیشتری را نسبت به سنجش  ة. سنجش کیفیت زندگی شهری با استفاده از این رویکرد مشکل بوده و وقت و هزیندارند

 )لطفی، است  دهد؛ اما نتایج حاصل از آن منطقی بوده و بیشتر به واقعیت نزدیک های عینی به خود اختصاص می شاخص

 های کیفیت زندگی بر اساس دیدگاه برخی محققان آورده شده است. شاخص 3 (. در جدول75: 1388
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شاخصکیفیتزندگیبراساسدیدگاهمحققان.3جدول

هاشاخصمحققانمحقق/

 2008، اسمیت
 رأی، حق خوراک، دستمزد، و حقوق اشتغال، های فرصت تربیت، و خانوادگی، تعلیم شادمانی عمومی، خدمات مسکن، بهداشت،

 زندگی. به امید

 جهانی سازمان

 2010، بهداشت

و  مادی شخصی، منابع مذهبی، روحی، اعتقادهای نفس، به اعتماد منفی، و مثبت های ، احساس درمانی و بهداشتی های مراقبت

 ترافیک. آلودگی، تفریح، و فراغت  اوقات های فعالیت در مشارکت ایمنی، مالی،

 2006، اندروز و ویتی
، رضایت از عملکرد دولت در کل و رضایت  سطح رضایت از زندگی خانوادگی، شغل و درآمد در کنار احساس کارآمدی شخصی

 از خدمات موجود.

 1397-1393مأخذ:نگارندگان،

مطالعه منطقةمورد
 سرشماری اساس برهای میانی این استان واقع شده است.  یکی از سه شهر بزرگ استان مازندران، در بخش ،آمل شهر

به  1395که این میزان در سال  بوده جمعیت نفر 222066 دارای آمل شهر ،1390سال در مسکن و نفوس عمومی

 این شهر ترین رجمعیتپُ آمل شهر بابل، و ساری از بعد مازندران استان شهری مراتب  سلسله در نفر رسیده است. 237528

نفر و تراکم ناخالص جمعیت شهر  02/3تراکم خانوار در شهر آمل را به میزان  1395آمارهای سال  .رود می شمار به استان

موقعیت شهر آمل نمایش  1در شکل . (1395 مسکن، و نفوس عمومی دهد )سرشماری نفر در هکتار نشان می 53را رقم 

داده شده است. 

 
(1398،گانمأخذ:نگارندموقعیتشهرآملدراستانمازندراندرایران).1شکل

 

روشپژوهش
منظور  و بهنامه است. در بخش اول این تحقیق  تحلیلی مبتنی بر پرسش - این تحقیق به لحاظ روش از نوع توصیفی

و  ،رویداد اصلی اقتصادی، اجتماعیبیست ها در میان سایر عوامل، به انتخاب  ثیرگذاری عامل تحریمأبررسی میزان ت

د. این عوامل و رویدادها در قالب شاقدام  سالهچهارر شهر آمل در دورة زمانی د ثرؤترین عوامل م عنوان مهم سیاسی به

کارشناس مسائل شهری آمل قرار داده شد. سی متقابل در اختیار هایجدول اثر

های  های تجربی این پژوهش نیز حاصل پیمایشی است که بخش اول آن در زمان پیش از آغاز تحریم دیگر داده

ده شآوری  و در شهر آمل جمع 1396و بخش دوم آن نیز در زمان اجرای توافق برجام در سال  1393جانبه در سال  همه
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اند. گردآوری اطالعات به روش میدانی و با هدف  شوندگان شامل سرپرستان خانوارها در شهر آمل بوده است. پرسش

های اجتماعی،  ی شامل شاخصهای کیفیت زندگ سابقه بر رضایت شهروندان از شاخص های بی بررسی آثار تحریم

گیری تصادفی  اساس روش نمونه ها بر نامه کالبدی در شهر آمل بوده است. در همین راستا پرسش-و محیطی ،اقتصادی

خانوار( در همان  350و نیز همین میزان خانوار ) 1393خانوار در سال  350 ةهای شهر( با حجم نمون محله ای )از سهمیه

برخی از منازل نیز تغییر کرده بودند که پرسشگری از ساکنان جدید ساکنان اند.  اول تکمیل شده ةها و منازل مرحل محله

ناحیة شهری، نُه دست آمده است. در سطح شهر نیز از میان  هصورت پذیرفت. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران ب

گیری تصادفی انجام پذیرفته است. در  مونهها در هر ناحیه جهت پرسشگری با روش کوکران و ن انتخاب نواحی و محله

ضریب آلفای از نامه،  ای و براساس طیف لیکرت است. در بررسی پایایی پرسش گزینه پنجها به صورت  الؤاین تحقیق، س

بوده  8/0ها در هر دو مرحله بیش از میزان  نامه از این ضریب برای پرسش  آمده دست هه است. نتیجة بشدکرونباخ استفاده 

و اقتصادی در  ،ها نیز توسط متخصصان شهری، اجتماعی نامه هاست. روایی پرسش نامه ه بیانگر پایداری درونی پرسشک

 ه است. شدیید أهای شهر آمل و سطح استان مازندران و دانشگاه تهران ت دانشگاه

هایافته و بحث
(1396-1393دورۀ) آمل شهر زندگیکیفیت رد مؤثر سیاسی و ،اجتماعی اقتصادی، عوامل بررسی

بر زندگی شهروندان شهر آمل  «ای های هسته تحریم»منظور تعیین میزان اثرگذاری عامل  در بخش اول این تحقیق و به

و سیاسی در این دوره بر  ،ثیر سایر عوامل مهم اقتصادی، اجتماعیأ( و اینکه نقش و ت1396-1393ساله )چهاردر دوررة 

و سیاسی  ،چه میزان بوده است، به مطالعه و بررسی رویدادهای اقتصادی، اجتماعیکیفیت زندگی شهروندان آمل به 

د. این شوقوع پیوسته است، اقدام  و شهر آمل به ،سال در سطح کشور، استان مازندران چهارمهمی که در مدت این 

ایج این مطالعات به انتخاب اند. نت ثر بر شهر آمل از منابع معتبر علمی و خبری کشوری و محلی تهیه شدهؤرویدادهای م

شهر آمل در دورة ثر بر ؤترین عوامل م عنوان مهم رویداد انتخابی، به بیستد. روایی این شرویداد اصلی منجر بیست 

( در 20*20) متقابل های. این عوامل و رویدادها در قالب جدول اثراند کردهیید أکارشناسان تحقیق ترا ساله، چهارزمانی 

های دولتی این شهر قرار داده شد. انتخاب این  اس مسائل شهری آمل در سطح دانشگاهی و ادارهکارشن سی اختیار

ه است که نتایج آن در شدمک تحلیل  افزار میک شده در نرم های دریافت شمار بوده است. پاسخ کارشناسان به صورت تمام

 آورده شده است. 1 و نمودار 4 جدول

دهندة  نمودار نشان 1ناحیة اول :(1د )نمودار ش مک به چهار ناحیه تقسیم  میک افزار آمده در نرم دست هنمودار ب

مراتب بیشتر از میزان  گذاری این متغیرها بر متغیرهای دیگر به میزان تأثیر ،ترین متغیرهای تأثیرگذار است. درواقع کلیدی

م و کمترین تأثیرپذیری را در زمینة کیفیت ترین عاملی که بیشترین تأثیرگذاری مستقی ها بوده است. مهم تأثیرپذیری آن

ده است. این بو «ای علیه ایران جانبة هسته های همه تحریم»داشته متغیر  1396تا  1393زندگی شهر آمل در دورة زمانی 

از دو عامل تأثیرپذیری محدودی پذیرفته است.  فقطمتغیرها تأثیرگذاری قوی )بسیار زیاد( داشته و  همةمتغیر بر 

 ة)بیش از دو برابر(. ناحی ها بوده است بر این دو عامل بسیار بیشتر از تأثیرپذیری از آن «ای های هسته تحریم»گذاری تأثیر

  ها متغیرهای حد گذاری باالیی دارند و از این جهت به آن پذیری هم تأثیر هایی هستند که هم تأثیر دهندة متغیر نشان 2دوم

دهندة متغیرهایی  نشان 3سوم ةاند. ناحی هیچ یک از عوامل در این ناحیه واقع نشدهشود. در نمودار  واسط نیز گفته می

                                                                                                                                                               
1. Input variables 
2. Intermediate variables 

3. Resultant variables 
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سوم  ةعامل در ناحی ده باشند. در این تحقیق پذیری باالیی می گذاری پایین و میزان تأثیر هستند که دارای میزان تأثیر

تأثیرپذیری کمی و ی هستند که تأثیرگذاری دهندة متغیرهای پوشی( نشان چهارم )متغیرهای قابل چشم ةاند. ناحی واقع شده

 عامل در این  نُهدهند. در نمودار،  ر متغیرهای دیگر دارند. بنابراین، این متغیرها رفتار مستقلی در سیستم از خود نشان مید

 اند.  ناحیه قرار گرفته

یتزندگیشهروندانآملرکیفدوسیاسی،تأثیرگذاریوتأثیرپذیریمستقیمعواملاقتصادی،اجتماعی.4جدول

1397هایتحقیق،مأخذ:یافته

را تنها عاملی دانست که کیفیت زندگی شهر آمل در این  «ای های هسته تحریم»توان عامل  ها، می با توجه به یافته

اند. تأثیرگذاری  ثر بودهأ( از آن تأثیرپذیری قوی داشته است و سایر عوامل از این عامل مت1396-1393) هسالچهار ةدور

 است. سایر عوامل بر یکدیگر بسیار محدود و ضعیف بوده 

 
 مستقیم(متناسبباتأثیرگذاریوتأثیرپذیری1396-1393رکیفیتزندگیشهروندانآمل)دپراکنشعواملمؤثرۀنحو.1نمودار
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آمل شهر در دورۀمختلف دو در زندگی کیفیت
 10معرّف و همچنین در بررسی وضعیت کیفیت کالبدی  15در راستای بررسی وضعیت کیفیت اجتماعی در شهر آمل، 

که  ـ نی کیفیت زندگیهای ذه . این تحقیق بر پایة ارزیابی شاخصاند هشدمعرّف بررسی  11معرّف و کیفیت اقتصادی 

ده است. در شاستوار  ـ شود ال میؤشان س های جامعه احساسشان از زندگی و ویژگی بارةصورت مستقیم از افراد در به

های  ، شاخص و اقتصادی کشور ،جه به شرایط موجود فرهنگی، کالبدیوعالوه بر ت ،ها، سعی بر این بوده انتخاب معرّف

(، 1390) در زمینة کیفیت زندگی، از جمله قالیباف و همکاران  پذیرفته در ایران انجام های معتبر پیشنهادی در تحقیق

احد اطالعاتی های کیفیت زندگی و ( همچنین شاخص1388و لطفی و همکاران ) ،(1389) رضوانی و همکاران

 برای ،ها نامه در پرسشمتحد نیز مورد توجه قرار گیرد.  و سازمان ملل ،انسانی بانک جهانی ة، شاخص توسعاکونومیست

 «بسیار کم»تا  «رضایتمندی بسیار زیاد»های از  د که گزینهشها از طیف لیکرت استفاده  الؤگویی شهروندان به س پاسخ

ها انتخاب  نظری پاسخ ةعنوان میان که برابر با سطح متوسط رضایتمندی بوده به 3 ةای طرح و گزین گزینهپنجبه صورت 

 است.  ال در سطح شهر در دو زمان متفاوت با یکدیگر مقایسه شدهؤگویی به هر س یانگین پاسخم ،شده است. پس از آن

 استفاده شده است.  Tها نیز از آزمون  های این مؤلفه تحلیل هر یک از معرّف برای

( با 1393دهد که وضعیت کلی سالمت اجتماعی در شهر آمل ) های اجتماعی نشان می ها در بررسی مؤلفه یافته

دست آمده است. با  هب 7/2برابر با  1396 که این شاخص در سال باالتر از حد متوسط بوده است. درحالی 3/3میانگین 

سال شاهد  چهارشدن کمتر از  که رضایت از کیفیت اجتماعی شهر در طی سپری شود مقایسة این دو وضعیت مشخص می

کمی در این  یکه تغییرها ـ یزان تنزل در مسائل اجتماعیدرصدی بوده است. باید مدنظر قرار داد که این م 15 کاهش

انگر تأثیر یک عامل ضربتی در بیرخ داده است که  ـ سال( دارد چهارشاخص نیاز به زمان بسیار بیش از این میزان )

 15از ده است. کرها در دو دورة زمانی را تأیید  دار میان میانگین نیز اختالف معنی T. آزمون استشرایط غیرطبیعی 

شاخص نیز یا تغییر چندانی  شششاخص با کاهش میزان رضایت مواجه شده و  نُهشاخص مورد بررسی در این دوره، 

شاخص دارای  ششیافته در میزان رضایت،  شاخص کاهش نُهاند. در این زمینه از  نداشته یا میزان کمی افزایش داشته

این میان بیشترین کاهش را میزان رضایت شهروندان از میزان  اند که در داری در طی این دو دوره بوده تفاوت معنی

میزان اعتماد مردم »، «مصرف مواد مخدر در میان مردم»، «ضایت از امنیت شهریر»طالق میان زوجین داشته است. 

فته یا شاخص افزایششش اند. در میان  توجهی داشته نیز کاهش قابل «تمایل به مشارکت در امور شهری»و  «به یکدیگر

تمایل به تعامل و »ها، شاخص  دار مشاهده شده است. در میان این شاخص مورد تفاوت معنی سهدر این دوره، در 

د کرگیری  گونه نتیجه توان این خورد که با توجه به افزایش شدید این شاخص می نیز به چشم می «مشارکت با همسایگان

ها( از خود واکنش نشان داده و با  ه با تهدیدی بیرونی )تحریمهمواجمذکور در ارتباط با یکدیگر پس از  ةکه اعضای جامع

ها بیشتر شده است. افزایش  زمانی میل به اتحاد و همبستگی در بین آن ةوجود کاهش اعتماد به یکدیگر در این دور

ب تقویت این موج «تمایل به مشارکت در امور شهر»و  «تمایل به شرکت در مراسم مذهبی و ... در محله»های   شاخص

نیز نشان  «مندی به شهر میزان عالقه»  رغم کاهش  به، «مندی به ماندن در محله هعالق»  . افزایش شاخصشود تحلیل می

ساله چهارساز مسکن در طی این دورة  و ی و مهاجرت در شهر دارد. کاهش آمار ساختیاز نوعی رکود در تحرک و پویا

هایی که با سطح  به دور معرّف 5( گواهی بر این ادعا است. در جدول 1396)آمار وزارت مسکن و شهرسازی ایران، 

های درون دایره قابل  گونه که از معرّف اند خط کشیده شده است. همان هکردداری برقرار  ( تفاوت معنی3متوسط )عدد 

لحاظ شدت با مقادیر های کیفیت زندگی هم به لحاظ تعداد هم به  ها، معرّف مشاهده است، در زمان اثرگذاری تحریم

 اند. گیری داشته های چشم ها تفاوت ها در پیش از تحریم آن
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 هایکیفیتزندگی،کیفیتمحیطی،کیفیتاقتصادیلفهؤبرایمTآزمون.5جدول

میانگینمعرّفلفهؤم

هاباسطحتفاوتمیانگین

(براساس3متوسط)عدد

داریوسطحمعنیTآزمون

(05/0) 

تمیانداریتفاومعنی

هادردووضعیتمیانگین

Tبراساسآزمون

 کیفیت اجتماعی

 

 امنیت زنان و کودکان در محله .1

 های ناآشنا در محله وجود چهره .2

 مصرف مواد مخدر در محله .3

 نزاع و درگیری در محله .4

 روی تمایل به پیاده .5

 میزان رضایت از همسایگان .6

 میزان تعلق به محله .7

 مندی به شهر ن عالقهمیزا .8

 مندی به ماندن در محله عالقه .9

 میزان اعتماد به مردم محله. 10

 تمایل به تعامل و مشارکت با همسایگان .11

 های محله شرکت در مراسم .12

 تمایل به مشارکت در امور شهر .13

 وضعیت طالق در خانواده .14

 تمایل به فرزندآوری. 15

زمان 

 اثرگذاری

قبل از 

 تحریم

زمان 

 اثرگذاری
 قبل از تحریم

 دار تفاوت معنی

 دار عدم تفاوت معنی

 دار تفاوت معنی

 دار تفاوت معنی

 دار تفاوت معنی

 دار عدم تفاوت معنی

 دار عدم تفاوت معنی

 دار عدم تفاوت معنی

 دار عدم تفاوت معنی

 دار تفاوت معنی

 دار تفاوت معنی

 دار تفاوت معنی

 دار تفاوت معنی

 دار تفاوت معنی

 دار عدم تفاوت معنی
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4/2 

8/2 

21/3 
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7/3 
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6/3 
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8/3 
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03/3 

98/2 

88/2 

18/3 

25/3 

1/3 

25/3 

49/3 

65/3 

14/3 

85/2 
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13/3 

5/3 

9/2 

01/0 

045/0 

004/0 

005/0 

048/0 
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03/0 

049/0 

01/0 

005/0 

01/0 

009/0 

008/0 

005/0 

03/0 

5/0 

55/0 

3/0 

2/0 

04/0 

6/0 

04/0 

02/0 

01/0 

2/0 

3/0 

04/0 

25/0 

028/0 

5/0 

 کیفیت محیطی

 نقل عمومی و حمل .1

 دسترسی در محله در مواقع ضروری .2

 فضای سبز و پارک در محله. 3

  کیفیت استحکام و بصری ابنیه .4

 دسترسی به مرکز شهر .5

 روها وضعیت معابر و پیاده .6

 ت عمومی محلهنظاف .7

 های اتومبیل پارکینگ .8

 های سطحی در محله دفع آب .9

 وضعیت نوسازی بافت فرسوده .10

6/3 

2/3 

8/2 

6/2 

3/3 

65/2 

8/2 

8/2 

1/3 

1/2 

19/3 

11/3 

84/2 

35/3 

1/3 

28/3 

45/3 

09/3 

82/2 

6/3 

01/0 

25/0 

049/0 

033/0 

045/0 

04/0 
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049/0 

45/0 

005/0 

23/0 

45/0 

1/0 

045/0 

5/0 

046/0 

03/0 
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1/0 

02/0 

 دار تفاوت معنی
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 دار تفاوت معنی

 دار عدم تفاوت معنی

 دار عدم تفاوت معنی

 دار تفاوت معنی

 کیفیت اقتصادی

 رضایت از میزان درآمد .1

 یت شغلیرضا .2

 های درمانی مین هزینهأتوانایی در ت .3

 انداز توانایی خانوار در پس .4

 انداز تمایل به پس. 5

 های نقدی عدم اتکا به یارانه .6

 های ازدواج توان پرداخت هزینه .7

 های تحصیلی توان پرداخت هزینه .8

 های تغذیه توان پرداخت هزینه .9

 رضایت از اشتغال جوانان. 10

 خدمات مصرفی ییت از بهارضا .11
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4/2 
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4/2 

3/2 

2/2 

6/2 
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 دار نیتفاوت مع

 دار تفاوت معنی

 دار تفاوت معنی

 دار تفاوت معنی

 دار تفاوت معنی

 دار عدم تفاوت معنی

 دار تفاوت معنی

 دار تفاوت معنی

 دار تفاوت معنی

 دار تفاوت معنی

 دار عدم تفاوت معنی
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رضایتازکیفیتمحیطیوکالبدی

ها در زمان تأثیرگذاری  کالبدی محله -های کیفیت محیطی است که وضعیت کلی مؤلفههای تحقیق نشان داده  یافته 

ها با میانگین  که این وضعیت پیش از اعمال تحریم درحالی ؛در زیر خط متوسط قرار گرفته است 8/2ها با میانگین  تحریم

 (.3 شکل)ده است شباالتر از خط متوسط محاسبه  2/3



کالبدیدرشهرآمل هایکیفیتوضعیتمعرّف.3شکل   اجتماعیدرشهرآمل یکیفیتهامعرّفةمقایس.2شکل

1397-1393هایتحقیق،مأخذ:یافته

این دو میانگین هم نشان داده است که  Tآمده از این دو وضعیت، آزمون  دست ههای ب در بررسی تفاوت میان میانگین

ف با کاهش معرّشش معرف انتخابی برای این شاخص،  دهاند. در  اشتهداری د با یکدیگر هم با سطح متوسط تفاوت معنی

داری با وضعیت پیشین  مورد از این کاهش میانگین تفاوت معنی چهاردند که شمیزان رضایت در طول این دوره مواجه 

ها  حریمشهر بوده است که با اعمال ت «وضعیت نوسازی بافت فرسوده»ف معرّ چهارترین این  خود داشته است. مهم

هایی که با  های فرسوده در شهر آمل کاهش شدید داشته است. در میان معرّف رضایت از روند نوسازی و بازسازی بافت

بوده است که با مقدار خود  «عمومی ونقل رضایت از سیستم حمل»اند معرّف  افزایش رضایت در طول این دوره همراه بوده

 آورده شده است. 3 و شکل 5 ی داشته است. سایر نتایج در جدولدار ها افزایش رضایت معنی پیش از تحریم

 

رضایتازکیفیتاقتصادی

آمل در هنگام تأثیرگذاری  نامه نشان داده است که ساکنان شهر های حاصل از پرسش های اقتصادی نیز یافته در مؤلفه

در  لفهؤضعیت اقتصادی خود دارند. این مها رضایت کمتری از و ها در مقایسه با میانگین سطح شهر پیش از تحریم تحریم

 Tها قرار گرفته است. آزمون  سطح شهر پیش از تحریم 1/3 در مقابل میانگین 4/2ها با میانگین  زمان تأثیرگذاری تحریم

 این آزمون نشان داده است که ده است.کرزمانی را تأیید  ةها در دو دور دار میان میانگین ای نیز اختالف معنی نمونه تک

داری داشته است و زیر  ها اختالف معنی ( در زمان اثرگذاری تحریم3میانگین کیفیت اقتصادی شهر با سطح متوسط )عدد 

 ،بنابراین داشته است.داری ب ها با سطح متوسط اختالف معنی که این شاخص پیش از تحریم درحالی ؛سطح متوسط بوده

  معرّف یازدهاست. در طی این دوره و از میان بوده وضعیت متوسط  دارایها در این شهر  کیفیت اقتصادی پیش از تحریم

معرّف  هشتها کاهش رضایت  دند که در میان آنشمعرّف با کاهش رضایت مواجه ده انتخابی برای شاخص اقتصادی، 
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متوسط داشته  تر از در هر دو وضعیت سطح پایین «های نقدی اتکا به یارانه»دار بوده است. معرّف  در طی این دوره معنی

تمایل بیشتر ساکنان »داری نسبت به قبل داشته است  است. تنها معرّف اقتصادی که در این دوره سطح آن افزایش معنی 

به گفتة سرپرستان خانوار، توان  ،حالی است که این در ؛ها بوده است در زمان اثرگذاری تحریم «انداز به پس

 ها کاهش یافته است. ذاری تحریمها در زمان اثرگ خانواده «نکردانداز پس»
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گانةکیفیتزندگیواقتصادیشهرونداندرارتباطباابعادسه،هایفردی،اجتماعیرابطةمیانویژگی

و  اند تأثیر عوامل چندگانه ةکه نتیج ،عنوان متغیّرهای اصلی به ،صادیو اقت ،در بررسی رابطة بین کیفیت اجتماعی، کالبدی

آورده شده است. در این  6د که نتایج آن در جدول شهای همبستگی استفاده  از آزمون ،شوندگان های پرسش ویژگی

 ه شده است.اند خط کشید داری داشته معنی ةکیفیت زندگی رابط ةگان های سه جدول به دور متغیرهایی که با شاخص

ها با زمان پیش از اثرگذاری  زمان اثرگذاری تحریم ةنشان داده است که در شهر آمل و در مقایس 5 ها در جدول یافته

 1396که در سال  ای گونه به اند؛ داشتههای کیفیت زندگی  داری بیشتری با شاخص رابطة معنی  ها متغیرهای فردی تحریم

که در سال  درحالی ؛دار با متغیرهای فردی برقرار بوده رابطة معنی پنجمحیطی(  و ،در هر شاخص )اجتماعی، اقتصادی

 ،رو  د. از اینشمورد در شاخص کالبدی( مشاهده  دوغیر از ه مورد )ب سهدار برای هر شاخص  معنی ةتعداد این رابط 1393

های  های عوامل تأثیرگذار بر شاخص چیدگیسال( بر پی چهارکوتاه ) زمانی نسبتاً ةد که به فاصلکرگونه بیان  توان این می

مطالعه افزوده  های کیفیت زندگی شهر مورد و محیطی شهر مورد مطالعه و در نتیجه بر پیچیدگی ،اجتماعی، اقتصادی

د که در این دورة زمانی موضوع کرتوان به این نکته اشاره  می نخستدار،  های معنی شده است. با مطالعة این رابطه

که از میزان  ای گونه به یافته؛پرستان خانوار اهمیت بیشتری در میزان رضایت شهروندان از کیفیت زندگی سر «جنسیت»

زمانی در مقایسه با سرپرستان مرد با شدت بیشتری کاسته شد. مورد  ةرضایت سرپرستان زن از کیفیت زندگی در این دور

به میزان زیاد  1396تا سال  1393که با گذر زمان از سال سرپرستان خانوار است  «میزان تحصیالت»دیگر در این زمینه 

 «میزان تحصیالت»کاهش تأثیرگذاری  دهندة از رضایت سرپرستان خانوار با تحصیالت باالتر کاسته شده است که نشان

است.  محل اقامت ساکنان «نوع مالکیت»در این دورة زمانی بر کیفیت زندگی شهروندان بوده است. مورد آخر نیز متغیر 

اشتراکی( تأثیر چندانی در کیفیت زندگی شهروندان  -استیجاری -که در سال آغاز تحقیق نوع مالکیت )شخصی درحالی

اما این متغیر در سال  ؛ها در این شهر داشته نداشته است که نشان از عدم محدودیت زمین و مسکن و تعادل قیمت اجاره

 است. ده ابعاد گذار همة ر زندگی مردم درد یپایانی تحقیق تأثیر شدید
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گیرینتیجه
اما  .ریزی شده و تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است برنامه قبل وارد ادبیاتِ ةای است که از سه ده شدن پدیده جهانی

نظران با تکیه بر برخی  و مقبول همگان حاصل نشده است و هر یک از محققان و صاحب ،ی جامع، فراگیرتاکنون تعریف

های  اند. یکی از مسائل بسیار مهمی که در بحث شدن، تعریفی خاص از آن ارائه داده یند جهانیاابعاد گوناگون فر

شدن توزیع ثروت  گرفتن پدیدة جهانی سد با سرعتر نظر می آن بر کیفیت زندگی است و به هایشدن وجود دارد اثر جهانی

با  ،و امکانات و به تبع آن کیفیت زندگی مردم در میان مناطق کشورها دستخوش تغییرات اساسی شود. در این پژوهش

های شهری  بر کیفیت زندگی گروه ـ ها یعنی تحریم ـ شدن های جهانی های موجود، آثار یکی از شاخه استفاده از نظریه

زندگی   کیفیت دراین تحقیق مطالعة چگونگی و شدت تأثیرگذاری ابزار تحریم از . از این منظر، هدف اصلی شداش کنک

ها و  ریزی گذاران شهری با شرایط بحرانی تحریم جهت اعمال برنامه ن مدیران و سیاستکرد شهروندان در راستای آگاه

خصوصیات        

  شوندگانپرسش
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ین ضرورت توجه به متغیر تحریم در یبردی این مطالعه نیز تبتر است. هدف راه  تر وکاربردی های منطقی گذاری سیاست

سازهای  )شگفتی  عنوان یک پیشران شگفتانه هعنوان یک پیشران مؤثر بر توسعة آتی شهرها ولو ب شهرهای کشور به

 استراتژیک( در قالب متغیرهای فراسیستمی بوده است.

در میان  «ای علیه ایران های هسته تحریم»متغیر  1396تا  1393در دورة زمانی نتایج این تحقیق نشان داده است که 

سایر نتایج  .ر کیفیت زندگی شهر آمل داشته استدو سیاسی بیشترین تأثیرگذاری را  ،سایر رخدادهای اقتصادی، اجتماعی

مل به ترتیب سطح کیفی شا  زندگی در شهر آمل در زمان اثرگذاری تحریم  های کیفیت حاکی از آن است که مؤلفه

اند که همگی در سطحی  بوده 4/2، و کیفیت اقتصادی با میانگین 7/2، عوامل محیطی با میانگین 8/2اجتماعی با میانگین 

، به ترتیب عوامل 1393در مقابل و در بررسی کیفیت زندگی در شهر آمل در سال  .زیرمتوسط سطح شهر قرار دارند

اند که کیفیتی باالتر از حدّ  قرار گرفته 1/3و کیفیت اقتصادی با میانگین  ،2/3، محیطی با میانگین 3/3اجتماعی با میانگین 

 1396و در سال  6/2برای شهر مورد مطالعه  1393میانگین کیفیت زندگی در سال  ،طورکلی اند. به متوسط را نشان داده

دگی در این دو دورة زمانی با نشان داده است که کیفیت زن SPSSافزار  در نرم Tده است که آزمون شمحاسبه  2/3برابر 

ها  د که تأثیر تحریمشآمده مشخص  دست ههای ب اند. در این زمینه و با توجه به میانگین داری داشته یکدیگر تفاوت معنی

لفة اجتماعی و در نهایت بر مولفة کالبدی و محیطی ؤر شاخص اقتصادی بیش از دو شاخص دیگر بوده و پس از آن بر مد

نیز ضروری است که کیفیت زندگی بر اساس عامل   این تحقیق، ذکر این نتیجه یها ست. با توجه به یافتهده اگذار تأثیر

قبل و بعد از تحریم داشته است و موجب افزایش شکاف و نابرابری میان جنس زن و  ةجنسیت تفاوت معناداری در دور

نتایج این  ،گیر بوده است. از سوی دیگر در آن چشم ترین متغیر فردی است که تغییرها که مهم ای گونه به ؛ده استشمرد 

های  ر شاخصدها بیشترین تأثیر را  مدت تحریم نگرانی از آسیب طوالنی 1396تحقیق نشان داده است که در سال 

د که کرگیری  گونه نتیجه توان این های انتخابی در این تحقیق، می کیفیت زندگی داشته است. با توجه به شاخص

تواند عالوه بر تأثیرهای مثبت و منفی بر  و وابستگی روزافزون کشورها و مناطق شهری به یکدیگر می شدن جهانی

های جنگ و تحریم( منافع  های حساس تاریخی )از جمله در زمان کیفیت زندگی ساکنان در شرایط عادی در برهه

ها  سبب نوع سیاست ها و کشورهایی که به. این عامل برای شهرکندشدت تهدید  شهروندان را حتی در شهرهای میانی به

رسد  به نظر می ،رو  ای و جهانی قرار دارند مؤثرتر است. از این های منطقه های خود بیشتر در معرض آسیب و گرایش

ویژه در مواقعی که عدم تعادل در این  هب ،شدن ن روابط و مناسبات بین شهرها و کشورها در فرایند جهانیکردمند ضابطه

. استکیفیت زندگی ساکنان شهرها و کشورها امری حیاتی  یحفظ و ارتقا برای ،و منافع حاصل از آن وجود داردروابط 

 شدن خواهند نگریست. یند جهانیاساکنان کشورها و شهرها با دیدة تهدید به فر ،صورت  در غیر این
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