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چکيده
کیفیت زندگی شهری ،ساختاری چند بعدی ،متشکل از تعدادی حوزههای مستقل از جمله :سالمت فیزیکی و روانیی ،روابی
اجتماعی ،نقشهای کارکردی و احساس رضایت از زندگی است بنابراین عالوه بر مسائل اقتصادی ،نگرانیهای اجتمیاعی و زیسیت
محیطی را نیز مد نظر قرار میدهد .در این راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت کیفیت زندگی بیر اسیاس شیاخ هیای
زیست محیطی از نظر ساکنان شهر سمنان است که در قالب تکمیل پرسشنامه میدانی انجام گرفت .اطالعیا اسیتخراش شیده از
پرسشنامه با استفاده از نرمافزار  SPSSو روشهای آماری همچیون روش آزمیون  Tتی نمونیهای و رگرسییون سلسیله مراتبیی
چندگانه و همچنین همبستگی اسپیرمن تحلیل شده و پایایی آن توس آلفای کرونباخ سنجیده شده است .بر ایین اسیاس نتیای
حاصل از تحقیق نشان داده که در شهر سمنان ،به ترتیب شاخ های کیفیت محیطی و کیفیت واحد مسکونی در سطح مطلوب،
شاخ هویت و رواب اجتماعی در سطح متوس کیفیت و به ترتیب شاخ های کیفیت فضاهای عمومی ،دسترسی به خیدما ،
حمل و نقل عمومی و نشاط در فضاهای محلی ،پایینتر از سطح متوس کیفیت قرار گرفتهاند .همچنین نتای تحقیق نشان داده
است که به ترتیب شاخ نشاط در فضاهای محلی ،هویت و رواب اجتماعی ،کیفیت واحد مسکونی ،حمل و نقل عمومی ،کیفیت
فضاهای عمومی در محله ،کیفیت محیطی و دسترسی به خدما از نظر شهروندان شهر سمنان از اهمیت برخوردارند .همچنین با
توجه به نتای مشخ شد که بین میزان تحصیال و رضایتمندی از کیفیت زندگی رابطه ای وجود ندارد و بیین مییزان درآمید و
رضایتمندی از کیفیت زندگی در شهر سمنان رابطهای بسیار ضعیف با جهت مثبت وجود دارد.
واژههاي کليدي :کیفیت زندگی ،کیفیت محی  ،شاخ های محی زیستی ،رضایتمندی ،سمنان.
مقدمه1

بيان مساله :شهرها مرکیز تمیدن و موتیور اقتصیادی
جوامع هستند و اثرا محی زیستی یکی از مهمترین
مسائل مرتب بیا رشید بهینیه انسیان و جامعیه اسیت
( .)Von Haraaren, Albert, 2011:151شییییهر
سکونتگاهی فضایی ،انسیانسیاخت و گسیترش یابنیده
است .نظامی که فرآیند رشد و توسعه ،تغییرا شیکلی
و ساختاری را به خود دیده و آن را میدیریت مییکنید
*نویسنده مسئولz.karkabadi@yahoo.com :

(حاتمینژاد و همکاران .)91 :1398 ،اهمییت کیفییت
زندگی تحقیقا زیادی را در دهههای اخییر بیه خیود
اختصاص داده و ارتبیاط تنگیاتنگی بیا رونید سیاسیی،
اجتماعی و زمینیههیای کیاربردی ماننید برنامیهرییزی
شییهری و منطقییهای ،بییاربردن سییالمتی ،تحقیقییا
مربوطه به شاخ هیای اجتمیاعی ،اقتصیادی و روانیی
برقرار کرده است (.)Turkoglu, 2015: 11
همچنین در سال های اخیر گرایش و عالقه تازه ای
به کیفیت زندگی و ارزیابی میال هیای آن بیه وجیود
آمده است .این عالقه از منابع مختلف مانند کیارگزاران
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شهرها و از سوی کسانیست که عالقه منید بیه توسیعه
انسانی ،توسعه اجتماعی ،توسعه پایدار ،جوامع سیالم و
عالقه مند به حکمرانی شیهری مییباشیند .بیه عبیار
دیگر کیفیت زندگی از این نظر مهیم اسیت کیه ا لیب
مردم و سازمانها در بسیاری از بخشهای مختلیف بیه
آن توجه نشیان داده و بیرای سینجش و انیدازهگییری
معیارهای آن تالش میکنند (.)Mostafa, 2012: 256
کیفیت زندگی شامل تمام شرای فیزیکیی ،اقتصیادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسیی و سیالمت جاییسیت کیه
مردم در آن زندگی میکننید ( & Baskha, 2009: 96
.)Fanni et al., 2015: 67
همچنین شاخ های کیفیت زندگی ،نحوه روابی
اجتماعی و فرایندهای مربوط به کار و خیدما آنهیا،
مدل مصرف ،حالت و سب زندگی ،ارزیابی درجهای از
شرای و نتای  ،پاسخگویی به انتظیارا میردم ،حالیت
ذهنی رضایت و ییا نارضیایتی ،شیادی ،سیرخوردگی و
ییره اسیت ( .)Mariana, 2012 :645امیروزه کیفییت
زندگی اهمیت بسیار زیادی در برنامهریزیهای توسیعه
شهری پیدا کرده است و به عنوان یکی از عناصر اصلی
توسعه شهری شناخته میشیود ( Morais, Camanho,
 .)2011: 129مییان کیفییت زنیدگی و محیی زیسیت
رابطیه تنگیاتنگی وجیود دارد ( Diener, Suh, 1997:
 .)189بر این اساس که مردم مسیتقیم از دارایییهیای
محی زیستی و خدما آن ماننید آب و هیوای پیا ،
زمین ،جنگل و دسترسی به فضای سبز ،سود میبرنید
چرا کیه ایین میوارد شیرای را بیرای بیرآورده کیردن
نیازهای اساسی و لذ بردن از وقت آزاد و شیرکت در
کارهای دیگر فراهم مییکنید ( Streimikiene, 2015:
 .)68با توجه به توسعه و گسترش شهرها در کشیورهای
پیشرفته و رو به رشد ،مطالعا کیفیت زندگی بیه ابیزار
مهمی برای برنامهرییزی و میدیریت شیهرهای پاییدار و
قابل زیست تبدیل شده اسیت ( Hatami Nejad et al.,
 .)2012: 30امییروزه کیفیییت زنییدگی هییدف تمییامی
برنامییهریییزان شییهری و اندیشییمندان اسییت .وجییود
مشکالتی مانند ضیعف منیابع درآمیدی ،نبیود وسیایل
حمل و نقل عمومی و خصوصیی ،فقیدان فرصیتهیا و
موقعیتهای شغلی مناسیب ،کمبیود مراکیز درمیانی و

مسییکن مناسییب ،مشییکال و آسیییبهییای ناشییی از
نییابرابریهییای اجتمییاعی ،تغذیییه نامناسییب و ناپایییدار
محله های شهری ما را با چالش روبه رو سیاخته اسیت
(قائدرحمتی و همکاران .)65 :1394 ،سنجش کیفییت
زندگی می توانید بیه ارزییابی سیاسیتهیا ،رتبیهبنیدی
مکانها ،تدوین استراتژیهای میدیریت و برنامیهرییزی
در شهر کمی کیرده و در و اولوییتبنیدی مسیائل
اجتماع را برای برنامهریزان و مدیران شهری به منظیور
ارتقاء سطح کیفی زنیدگی شیهروندان ،تسیهیل سیازد.
همچنین یافتههای حاصل از بررسیی کیفییت زنیدگی
میتواند برای بازشناسی استراتژیهای سیاسی قبلیی و
طراحی سیاست های برنامه ریزی آینده میورد اسیتفاده
قرار گیرد .بنابراین به جرأ مییتیوان گفیت سینجش
کیفیت زندگی شهری جهت هدایت ،کنتیرل و توسیعه
پایییدار و ت ی مین نیازهییای اساسییی شییهر از ضییرور و
اهمیت خاصی برخوردار است .بر همیین مبنیا تحقییق
حاضر سعی دارد بیه بررسیی و ارزییابی شیاخ هیای
محی زیستی کیفیت زندگی در شهر سمنان بپیردازد
و در انتها برنامههای راهبیردی جهیت ارتقیاء کیفییت
زندگی در شهر سمنان ارائه دهد.
سواالت تحقيق
-

-

-

کیفییت زنییدگی بیر اسییاس شیاخ هییای محییی
زیستی در شهر سمنان در چه سطحی قرار دارد؟
اولویتبندی عوامل مؤثر بیر رضیایتمندی شیهروندان
سمنانی از شاخ های محی زیستی کیفیت زندگی
چیست؟
آیا بیین تحصییال سیاکنان و رضیایتمندی آنیان از
کیفیت زندگی در شهر سمنان رابطه معناداری وجود
دارد؟
آیا بین میزان درآمد سیاکنان و رضیایتمندی آنیان از
کیفیت زندگی در شهر سمنان رابطه معناداری وجود
دارد؟

پيشينه پژوهش
در خصییوص سیینجش رضییایتمندی شییهروندان از
کیفیت زندگی تحقیقا زیادی انجام شده اما به حوزه
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محی زیستی در کیفیت محی زندگی شهری کمتیر
پرداختییه شییده اسییت در اینجییا بییه چنیید مییورد از

جدیدترین و کاربردیترین تحقیقا پیرامیون موضیوع
به صور جدول ذیل اشاره میشود:

جدول  :1تعدادي از تحقيقات انجام شده در رابطه با کيفيت زندگي
محقق

عنوان تحقيق

نتايج تحقيق

فاری و همکاران)1391( ،

روند مطالعه کیفیت زندگی در ایران

مطالعه کیفیت زندگی در ایران باید رویکرد اجتماعی را مورد
توجه قرار دهد.

احمد آخوندی و همکاران،
()1393

سنجش کیفیت زندگی در
کالنشهر تهران

19عامل موثر برکیفیت زندگی در تهران عبارتند از :وضعیت
مسکن ،وضعیت اقتصادی و اشتغال ،امنیت ،حمل و نقل و....

مشکینی و همکاران،
()1395

مقایسه تطبیقی و تحلیل کیفیت زندگی
شهری در محلهای قدیم و جدید
(مطالعه موردی :محله جدید ظفریه و
محله قدیم قطارچیان سنندش)

برای بررسی کیفیت زندگی نیاز به ی رویکرد میان رشتهای
است با این وجود مسکن به عنوان مهمترین عامل در کیفیت
زندگی مردم لهستان است.

Pukeliene,
)Starkauskiene, (2011

کیفیت زندگی :تعیین عوامل سنجش و
پیچیدگی آن

ارزیابی کیفیت زندگی کار پیچیدهای است که نیازمند
چندین عامل از جمله :آزادی ،ثبا سیاسی و اقتصادی،
محی زیست ،دسترسی به آموزش ،امنیت اجتماعی ،سالمت
و ...دارد

)Shoeibi et al.,(2015

آنالیز شاخ های کیفیت زندگی در
شهرهای ایران ،مطالعه موردی شهر
سنقر درایران

از میان  9عامل مورد بررسی در شهر سنقر عوامل مسکن،
حمل و نقل و آموزش بیشترین درصد رضایت را داشته است

)Włodarczyk, (2015

کیفیت زندگی شهری در لهستان

برای بررسی کیفیت زندگی نیاز به ی رویکرد میان رشتهای
است با این وجود مسکن به عنوان مهمترین عامل در کیفیت
زندگی مردم لهستان است.

)Azad et al. (2015

مقایسه تطبیقی و تحلیل کیفیت زندگی
شهری در محلهای قدیم و جدید
(مطالعه موردی :محله جدید ظفریه و
محله قدیم قطارچیان سنندش)

کیفیت زندگی مردان بهتر است و اشتغال توانسته کیفیت
زندگی زنان را بهبود دهد.

مباني نظري
کيفيت زندگي :از دیرباز تا به امروز  ،برخیورداری از
کیفیت مطلیوب زنیدگی آرزوی بشیر بیوده اسیت .در
گذشته ،این آرزو به بهبود وضعیتهای ظاهری افراد از
قبیل میزان درآمد ،تحصیال  ،سالمت جسم و مسکن
محدود بود ولی اکنون به طیفهای وسیعی از جملیه:
متغیرهای کیفی و ذهنی توجه مییشیود (مختیاری و
نظری.)9 :1389 ،
کیفیت زندگی برای مردم ،معانی متفاوتی با توجه بیه
کاربرد و منطقه زندگی آنها دارد .بیهعنیوان مثیال :بیرای
ی برنامهریز شهری کیفیت زندگی بیه معنیی دسترسیی
به فضای سبز و دیگر امکانا است (مشکینی و همکیاران،
1395؛ .)Fayers, Machin, 2013: 3

کیفیت زنیدگی ،مفهیومی چنید وجهیی ،نسیبی و
مت ثر از زمان ،مکیان و ارزشهیای فیردی و اجتمیاعی
است و ابعاد ذهنیی و درونیی دارد لیذا اجمیاعی بیرای
تعریف سطح کیفی زندگی وجیود نیدارد میرور متیون
مرتب باکیفیت زندگی ( & Krinitcyna, et al., 2016
Węziak, Białowolska, 2016 & Streimikiene,
& 2014 & Streimikiene, 2015 & Mohit, 2014
& Turkoglu, 2015 & Musa, Yacob, 2015
Brajša, Žganec, et al., 2011 & Inoguchi, Fujii ,
 )2012 & Keles, 2012حیاکی از ت ییید نظیر متیون

مختلف درباره ابهام در تعریف کیفییت زنیدگی اسیت.
بنابراین یکی از ویژگی های اصلی کیفیت زندگی چنید
بعدی بودن آن است که تمام متخصصان دنییا بیر ایین
امر اتفاق نظر دارند .با این کیه محققیان در شناسیایی
این ابعاد تالشهای فراوان کردهاند امیا روی هیم رفتیه
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نقاط مشتر آنها بیش از تفاوتشان اسیت (فتیاحی و
همکییاران .)45 :1391 ،در زیییر چنییدین تعریییف از
کیفیت زندگی ارائه شده است:
 ادرا فردی از وضعیت زندگی در متن نظیامهیایفرهنگی و ارزشیی جامعیه در ارتبیاط بیا اهیداف،
انتظارا  ،استانداردها ،عالییق و نگرانییهیای فیرد
(Hajduová, et al., 2014: 749؛ رکیین الییدین
افتخاری و همکیاران 74 :1390؛ بیارانی پسییان و
همکاران.)75 :1393 ،
 میزان برخورداری فرد ،البته نه فق برخورداری ازچیزهییایی کییه بییه دسییت آورده بلکییه از تمییام
گزینه هایی که فرصیت انتخیاب آن هیا را دارد ،بیه
بیان دیگر کیفیت زندگی به آزادی برای رسییدن و
نرسیدن به موفقیت و آگاهی از فرصتهای واقعیی
وابسته اسیت کیه فیرد در مقایسیه بیا دیگیران در
اختیار دارد (.)Mahdi, et al., 2016: 90
 کیفیت زندگی شهری دربرگیرندهی ابعیادی روانییاست که شاخ هایی از جمله رضایت ،شیادمانی و
امنیت را دربر میگیرد که در بعضی موارد ،رضیایت
اجتماعی نییز نامییده مییشیود .همچنیین ابعیادی
محیطی که دربرگیرندهی سنجههایی مانند :مسکن،
دسترسیی بیه خیدما و امنییت محیطیی اسیت.

جنبههای دیگر آن شامل :توجه بیه فرصیتهیای
اجتماعی ،امیدهای اشتغال ،ثرو و اوقیا فرا یت
است (مشکینی و همکاران.)26 :1395 ،
 کیفیت زندگی از جمله کلماتی اسیت کیه اکثرییتمردم بدون تفکر و تعمق استعمال میکنند و البیا
از در و تعریف دقیق این مفهیوم فیرار مییکننید
(.)El din et al., 2013: 87
اساسیترین ابعاد کیفیت زندگی به گیزارش عیدهای از
نویسندگان عبارتند از:
 چگونگی شرای زندگی مادی (درآمد ،مصرف)
 نحوه آموزش و میزان دسترسی به تحصیل
 برخورداری از امنیت شغلی
 احتمال مشارکت در امور عمومی
 ایجاد فضا برای تحقق ارتباطا اجتماعی
 محی فعلی و آینده ()Zheng, 2010: 65
با میرور مطالعیا انجیام شیده در زمینیه کیفییت
زندگی به وضوح نمایان است که کیفیت زنیدگی دارای
اجزاء مختلیف اسیت و مفهیومی چنید جانبیه و چنید
وجهی دارد که موجب شده شیاخ هیای متفیاوتی از
سوی محققان برای سنجش کیفیت زندگی ارائه شیود
کییه در جییدول  2بییه تعییدادی از اییین پییژوهشهییا و
شاخ های منتخب اشاره میشود:

جدول  :2شاخصهاي اندازهگيري کيفيت زندگي
پژوهشهاي انجام شده

شاخصهاي اندازهگيري کيفيت زندگي

Economist Intelligence
unit (EIU), 2005

رفاه مادی ،بهداشت ،امنیت ،زندگی خانوادگی ،زندگی اجتماعی ،آب و هوا و جغرافیا ،امنیت شغلی،
آزادی سیاسی و برابری جنسیتی

lee, 2008

مسکن ،محی اطراف ،وضعیت بهداشتی ،کیفیت خدما عمومی ،دسترسی به خدما  ،درآمد
خانوار و تعامل اجتماعی

Salari ,et al., 2015

حمل و نقل ،تسهیال شهری ،کیفیت محی اجتماعی ،کیفیت اقتصادی و کیفیت محی

Sőrés, Pető, 2015

کیفیت عینی (تندرستی ،احساس رضایت ،شادی ،لذ ) ،امنیت شغلی ،زندگی خانوادگی ،اقتصاد،
دسترسی به خدما بهداشتی و ....

Cambir, Vasile, 2015

عوامل اقتصادی (محرومیت مادی) ،عوامل اجتماعی

Krinitcyna, et al., 2016

سالمتی و تندرستی ،ثبا سیاسی و امنیت ،زندگی خانوادگی ،زندگی اجتماعی ،اقلیم و جغرافیا،
امنیت شغلی ،آزادی سیاسی ،برابری جنسی و ....

زیاری و همکاران1394 ،

مسکن ،محی کالبدی ،زیبایی فضای شهر ،بهزیستی فردی ،تسهیال خدماتی ،امنیت و ایمنی،
فرهنگ ،محی زیست ،اقتصاد ،حمل و نقل ،اوقا فرا ت

حسینی و باقریان1393 ،

همبستگی اجتماعی ،شرای اقتصادی ،دسترسی به امکانا  ،محی کالبدی ،امنیت محیطی و
مشارکت
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همان طور که در جدول فوق مشاهده شد مهمترین
شاخ های اندازهگیری کیفیت زندگی عبارتند از :رفاه
مییادی ،امنیییت شییغلی ،کیفیییت بهداشییت ،مسییکن،
تسهیال شهری و کیفیت محی  .لذا برای اندازهگیری
کیفیت زندگی رزم است یی نظرییه جیامع در میورد
زندگی داشته باشیم .ی تئوری درست و کامیل بیرای
ارائه ی روش منسجم فکری که ما را به سوی ییافتن
راه حل مشکال سوق دهد (.)Cobb, 2000: 3
اهميت شاخص هاي محیي زيسیتي در کيفيیت
زندگي :زندگی مردم بیه شید تحیت تی ثیر محیی
فیزیکی آنهاست .آریندهها و مواد خطرنا ت ثیر قابل
مالحظه ای بر روی سالمت مردم مییگذارنید .کیفییت
محی زیسیت ارزش زییادی بیرای زیبیایی و سیالمت
محی زندگی مردم قائل است و هموراه نگران تخریب
منیابع طبیعیی مییباشید ( Heink, Kowarik, 2010:
 .)50بنابراین شاخ های مورد نیاز برای محی زیست
را می توان در شناخت و نظیار بیر روابی پیچییده و
افزایش سیاست پایدار شهری خالصه کرد ( Indicators
 .)OECD, 2014کیفییت محییی زیسیت متییرادف بییا
نیازهای اساسی بشر شناخته شیده اسیت ( Mahdi et
 .)al., 2016:90شرای محیطی به شیوههیای مختلیف
بر کیفیت زندگی مردم اثر میگیذارد و آنهیا را تحیت
الشعاع خود قرار می دهند .سالمت انسان از طریق قرار
گرفتن در معرض آلیودگی هیوا ،آب ،میواد خطرنیا ،
آلودگی های صوتی و نیز از طریق اثیرا یرمسیتقیم
آب و هییوا ،تحییور در چرخییهی آب ،از دسییت دادن
تنوع محی زیست و بالیای طبیعیی کیه بیه سیالمت
اکوسیستم و اموال مردم صدمه زده و زندگی را تحیت
ت ثیر قرار میدهد ،به خطیر مییافتید .عیالوه بیر ایین
بهره مندی از خدما محی زیست مانند :دسترسی به
آب و طبیعت پا و انتخاب امکانیا محیی زیسیت،
چگونگی زندگی میردم را تحیت تی ثیر قیرار مییدهید.
عوامل محی زیستی عامل مهم سالمت انسیان و رفیاه
نسبی هستند .کیفیت تخریب محی زیست مییتوانید
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باعث الگوی توسعه ناپایدار شده و عواقیب اقتصیادی و
اجتماعی قابل توجهی به همیراه داشیته باشید .هزینیه
سالمت و بهرهوری پایین نیروی کار ،منجر بیه کیاهش
کشاورزی شیده و اخیتالل در توابیع اکوسیسیتم را بیه
وجود آورده و به طیور کلیی کیفییت زنیدگی را پیایین
میآورد ( .)Indicators OECD, 2014ارزییابی سیطوح
توسعه و سطح بندی نیواحی بیا اسیتفاده از روشهیای
کمی از سویی منجر به شناخت مییزان نیابرابری بیین
نواحی مییگیردد و از سیویی دیگیر تالشیی در زمینیه
کاهش و رفع نابرابریهای موشود مییباشید (تقیوایی و
همکاران.)125 :1398 ،
محدوده و قلمرو پژوهش
شهر سمنان ،مرکز استان سمنان است که بین 35
درجه و  32دقیقه تیا  35درجیه و  36دقیقیه عیرض
شمالی و  53درجیه و  22دقیقیه تیا  53درجیه و 25
دقیقه طول شرقی در حاشیه شمالی کویر مرکزی و بر
دامنههای کم شیب جنوبی رشته کوه البرز مرکیزی بیا
وسعت  2800هکتار واقع شده است .ارتفاع این شهر از
سطح دریا  1100متر و دارای شیب عمیومی شیمالی-
جنوبی مییباشید .فاصیله آن تیا تهیران  216کیلیومتر
است .شهر سمنان به دو منطقه و سیه ناحییه تقسییم
می شود بدین ترتیب که منطقه  1بافت جنوبی شهر را
در بر میگیرد و  1088هکتار مسیاحت دارد و منطقیه
دو بخش شمالی شهر را شامل میشود که مساحت آن
 1345هکتییار اسییت (مهندسییین مشییاور آرمانشییهر،
.)24 :1394
جمعیت شهر سمنان بر اسیاس نتیای سرشیماری
سال 1390خورشیدی ،برابر با  153680نفیر اسیت .از
نظر تغییرا جمعیتی که در جدول  3نشان داده شده
جمعیت شهر سمنان طیی پین دوره ،رونید افزایشیی
داشته به طوری که دارای متوس رشد جمعیتی سارنه
باری سه درصد بوده است.
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شکل  :1موقعيت منطقه مورد مطالعه
جدول  :3تغييرات جمعيتي شهر سمنان
سال

1335

1345

جمعیت

29036

31058

1355

1365

1370

1375

1385

1390

1394

38786

64891

75131

91045

126780

153680

154000

م خذ( :سالنامه آماری استان سمنان)1394 ،

روش پژوهش
روش اییین تحقیییق پژوهشییی ،توصیییفی -تحلیلییی
است .توصیفی است چرا که شامل مجموعه روشهایی
است که هدف آنها توصیف شرای یا پدیدههای مورد
بررسی است و تحلیلی است زیرا به بررسی مؤلفههیای
رضییایتمندی از کیفیییت زنییدگی براسییاس روشهییای
تحلیلی با بهرهگیری از نرمافیزار  SPSSو آزمیونهیای
مختلف رگرسیون سلسله مراتبیی چندگانیه ( )HMRو
آزمون  Tت نمونیهای مییپیردازد .روش  HMRیی
روش آماری برای تحلیل و بررسی ارتباط متقابل بیین
ی متغیر وابسته و دو یا چند متغیر مستقل محسوب
می شیود کیه معمیور بیرای سینجش مییزان انحیراف
مشاهده شده در متغییر وابسیته کیه خیود بیه واسیطه
انحراف مشهود در متغیرهای مستقل مشخ میشود،
بییه کییار میییرود .در اییین روش متغیرهییای مسییتقل
وزندهی میشوند تا به این ترتیب سیهم نسیبی آنهیا
در متغیرهای وابسته بیرآورده شیود .بنیابراین در ایین

پژوهش از مدل تجربی سنجش رضایتمندی از کیفیت
زندگی در سه سیطح اسیتفاده شیده اسیت .شناسیایی
معیارها و زییر معیارهیای سیازنده کیفییت زنیدگی بیا
استفاده از روشهای مختلفیی همچیون میرور ادبییا
مربوطه ،شناخت مقدماتی از محدوده میورد مطالعیه و
همچنییین در اییین بییین از پیشیینهادهای کارشناسییان
استفاده شده است .سپس روش مذکور از بار به پیایین
اجرا گردیید بیه ایین صیور کیه در سیطح اول میدل
حاضر ،رضیایتمندی از کیفییت زنیدگی قیرار دارد ،در
سطح دوم ،این مؤلفه کیالن بیر اسیاس شیکل ( )2بیه
هفییت شییاخ کیفیییت محیطییی ،هویییت و روابیی
اجتماعی ،کیفیت فضاهای عمیومی در محلیه ،کیفییت
واحد مسکونی ،دسترسیی بیه خیدما  ،حمیل و نقیل
عمومی و شاخ نشاط در فضاهای محلی تجزیه شده
است و در سطح سیوم سیوارتی در میورد هیر یی از
شاخ ها طرح گردید (جمع  50گوییه) کیه شیاخ
کیفیییت محیطییی  7گویییه ،شییاخ هویییت و رواب ی

239

زینب کرکه آبادی و همکاران

عمومی  6گویه و شاخ
گویه را در بر میگیرد.

اجتماعی  8گویه ،شاخ کیفیت فضیاهای عمیومی 7
گویییه ،شییاخ کیفیییت واحیید مسییکونی  7گویییه،
دسترسی به خیدما  7گوییه ،شیاخ حمیل و نقیل

نشاط در فضیاهای محلیی 8

ر ايتمندي از کيفيت
زندگي
کيفيت
محيطي

هويت و رواب
اجتماعي

فضاهاي
عمومي

وا د مسکوني

 .1زباله

 .1تعامل با
مديران

 .1فضاي سب

 .1استحکام

 .2اوقات فرا ت

 .2اندازه

 .2نظافت معابر
 .3تمي ي شهر

 .2انجم هاي
محلي

 .4بوي زننده

 .3تعلق خا ر

 .3امکانات پار
براي معلولي و
سال وردگان

 .آلودگي هوا

 .4افت ار

 .آلودگي
صوتي

 .آرامش

 .4امکانات پار
براي کودکان

 .کيفيت آ

 .ارتبا با
همسايگان

 .تنو خدمات
ورزشي

 .اعتماد به
مردم

 .چشم انداز
شهري

 .8شباهت و عيت
اجتماعي-اقصادي
در محله

 .مبلمان شهري

 .3تسهي ت
داخلي

دسترسي به
خدمات

مل و نقل
عمومي

نشا در
فضاها

 .1امکانات درماني

 .1دسترسي

 .1ايمني

 .2فضاي سب

 .2آسفالت و
سنگفرش

 .2جرا م

 .3امکانات
فرهنگي

 .3عر معابر

 .4تعداد اتا ها
 .نورگيري
 .ه ينه هاي
وا د
 .ه ينه تعمير و
نگهداري

 .4امکانات م هبي
 .امکانات
آموزشي
 .امکانات تفريحي
 .خدمات عمومي
شهري

 .4فضاي پياده
روي
 .کيفيت پياده
روها
 .ايستگاه ها و
استرا تگاه ها

 .3روشنايي معابر
 .4دسترسي به
خريد روزانه

 .ديدني ها و
منا ر بيعي
 .درختان
 .زيباسازي محله

 .8فضاهاي
سرزنده و با نشا

شکل  : 2مدل پيشنهادي پژوهش جهت سنجش کيفيت زندگي در شهر سمنان

کمی کردن این شاخ ها با بهکارگیری پرسشنامه
و با حجم نمونه  435که با اسیتفاده از فرمیول کیوکران
بدست آمد ،اجرا گردید .پرسشنامه مذکور به دو قسمت
تقسیییم شیید :قسییمت اول شییامل :سییوار مربییوط بییه
ویژگیهای شخصی مخاطب میباشید .قسیمت دوم نییز
حاوی سوار سنجش مییزان رضیایتمندی از کیفییت
زندگی بر اساس شاخ هیای محیی زیسیت در شیهر
سمنان است .در ارزشگذاری هر ی از سوار  ،طییف
 5گزینهای لیکر با گزینههای خیلی کم ،کم ،متوس ،
زیاد و خیلی زیاد مورد استفاده قیرار گرفیت .بیهمنظیور
امکان پذیری تجزیه و تحلیل دادهها به گزینههای فیوق
بهترتیب کدهای  4 ،3 ،2 ،1و  5نسبت داده شد .امتییاز

 1نشییاندهنییده کمتییرین میییزان کیفیییت و رضییایت
شییهروندان و امتیییاز  5نشییاندهنییده بیشییترین میییزان
کیفیت و رضیایت شیهروندان از متغییر مربوطیه اسیت.
سپس با استفاده از روشهای آماری ،شناخت و ارزییابی
وجوه و ارزیابی مولفههای رضایت از سطح کیفی زندگی
انجام شد .جهت تعیین میزان کیفیت زندگی به صیور
کلی و امتیاز هر ی از مولفههای سازنده رضایتمندی از
کیفیت زندگی به طور خاص از آزمون  Tتی نمونیهای
استفاده شده است .پایایی پرسشنامه نیز بیا اسیتفاده از
روش آلفای کرونباخ سنجیده شد (جدول  )4که پاییایی
 0.761نشاندهنده پایایی باری پرسشنامه است.
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آمییاری را مییردان و  50.7درصیید را زنییان تشییکیل
میییدهنیید .بییه لحییای سیینی ،بیشییترین گییروه پاسییخ
دهندگان را افراد  44-35بیا  22/1درصید و کمتیرین
درصد پاسخ دهنگان را گروه سنی بیاری  55سیال بیا
 7/8درصد تشکیل دادند.

جدول  :4پايايي معيارهاي مربو به کيفيت زندگي
N of Items

Cronbach's Alpha

50

0/761

يافتههاي پژوهش
در شهر سمنان 49.1 ،درصد از جنسیت جیییامعه
جدول  :درصد سني پاسخدهندگان
ردیف

سن

درصد فراوانی

1

15-24

8/7

2

25-34

20/1

فوق دیپلم

3

35-44

22/4

لیسانس

4

45-54

21/5

5

55-64

18/9

6

باری  55سال

7/8

بیسواد

9% 8%
7%

زیردیپلم
27%

18%

فوق لیسانس
31%

دکترا

شکل  :3درصد تحصي ت پاسخدهندگان

با توجه به شکل نزدی به  31درصد از پییاسخ
دهندگان دارای تحصیال فوق دیپلم می باشند .به
لحای اشتغال  14/8درصد از بازنشسته و نییز 14/8

درصد خانه دار هستند در حالی که 1/8درصد دانشجو
میباشند.

16
14
12
10

درصد

8
6
4
2
0

شکل  :4درصد اشتغال پاسخدهندگان

با توجه به شکل  27.6 3 4درصد از مردم بین -1
 1/5میلیون و  23/3درصد بین  2/5-2میلییون14/6 ،

درصیید بیییش از 3میلیییون و 0/2درصیید فاقیید درآمیید
هستند .در پاسیخ بیه سیوال اول پیژوهش بیه منظیور
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منفی و حد بار ،مثبت باشد در سیطح اطمینیان %95
میانگین با مقدار مشاهده شده تفاو معناداری نیدارد.
بنابراین با توجه به جدول  ،5در شهر سمنان به ترتیب
شاخ های کیفیت محیطی و کیفیت واحد مسیکونی
در سطح مطلوب و بارتر از سطح متوس کیفیی قیرار
دارنیید ،شییاخ هویییت و رواب ی اجتمییاعی در سییطح
متوس کیفیت است و به ترتیب شاخ های کیفییت
فضاهای عمومی ،دسترسی به خیدما  ،حمیل و نقیل
عمومی و نشاط در فضاهای محلی ،پایین تیر از سیطح
متوس کیفیت قرار گرفتهاند.

ارزیابی سطح رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی
در شهر سمنان از آزمون  Tت نمونهای استفاده شده
است ،بیدین ترتییب کیه متوسی شیاخ هیا جهیت
محاسییبه سییطح رضییایتمندی شییهروندان از کیفیییت
زندگی شناسایی می شوند .حید متوسی رضیایتمندی
عدد سه می باشد ،در این صور از مقیادیر حید بیار و
حد پایین استفاده شده که اگر هر دو حد بار و پیایین،
منفی باشد در سطح اطمینان  %95مییانگین از مقیدار
مشاهده شده کمتر خواهد بود ،اگر هیر دو حید بیار و
پایین ،مثبت باشد در سطح اطمینان  %95مییانگین از
مقدار مشاهده شده بزرگتیر اسیت و اگیر حید پیایین،

جدول  :نتايج آزمون  : Tارزيابي ساکنان شهر سمنان از مجمو معيارهاي مرتب با کيفيت زندگي
Test Value = 3
معیار

T

Df

Sig.
)(2-tailed

Mean
Difference

کیفیت محیطی

13/884

434

0/000

0/41149

95% Confidence Interval of the
Difference
Upper
Lower
0/4697
0/3532

هویت و رواب اجتماعی

-0/013

434

0/989

-0/00029

-0/0430

0/0424

کیفیت فضاهای عمومی

-26/316

434

0/000

-0/87389

-0/9392

-0/8086

کیفیت واحد مسکونی

2/984

434

0/003

0/09064

0/0302

0/1511

دسترسی به خدما

-12/011

434

0/000

-0/38883

-0/4525

-0/3252

حمل و نقل عمومی

-10/331

434

0/000

-0/25900

-0/3083

-0/2097

نشاط در فضاهای محلی

-6/521

434

0/000

-0/19914

-0/2592

-0/1391

13.884

20
10

2.948

-0.013
0

هویت و کیفیت
واحد فضاهای
حمل و دسترسی
روابط محیطی
نشاط در
مسکونی عمومی
-6.521
به
نقل
-20
-10.331
-12.011
فضاها
اجتماعی
عمومی خدمات
-30
-26.316

-10

رضایت از کیفیت…
شکل  :ميانگي ر ايتمندي شهروندان از معيارهاي کيفيت زندگي در شهر سمنان

در پاسخ به سوال دوم پژوهش بیه منظیور مطالعیه
تاثیر هم زمیان شیاخ از تحلییل رگرسییون سلسیله

مراتبی چند متغیره استفاده شده است .در این تحلییل
از روش گام به گام کمی گرفتیه شیده اسیت .نتیای
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اندازه  0.42انحراف اسیتاندارد افیزایش میییابید و بیه
همین ترتیب با افزایش ی واحد انحراف استاندارد در
کیفیییت هویییت و روابیی اجتمییاعی ،کیفیییت واحیید
مسییکونی ،حمییل و نقییل عمییومی ،کیفیییت فضییاهای
عمییومی در محلییه ،کیفیییت محیطییی و دسترسییی بییه
خدما  ،میزان رضایتمندی شهروندان از سطح نسیبی
کیفیت زندگی بیه ترتییب بیه انیدازه ،0.095 ،0.098
 0.021 . 0.029 ،0.042 ،0.074انحییراف اسییتاندارد
افزایش پیدا میکند.

حاصل از جدول  6نشان دهنده آن است کیه در شیهر
سمنان به ترتیب ،شیاخ نشیاط در فضیاهای محلیی،
هویت و رواب اجتماعی ،کیفیت واحد مسکونی ،حمل
و نقل عمومی ،سطح کیفی فضاهای عمومی در محلیه،
کیفیییت محیطییی و دسترسییی بییه خییدما از نظییر
شهروندان از اهمیت بیشتری برخوردارند .ارقام مندرش
در جدول بدین معناسیت کیه بیا افیزایش یی واحید
انحراف استاندارد در شاخ نشاط در فضاهای محلی،
میزان رضیایتمندی شیهروندان از کیفییت زنیدگی بیه

جدول  :نتايج آزمون  :HMRمقايسه مي ان اهميت معيارهاي کيفيت زندگي از نگاه ساکنان شهر سمنان
Standardized
Coefficients
Beta
-0/029

t

Sig.

-0/663

0/507

هویت و رواب اجتماعی

0/181

0/084

0/098

2/157

0/032

کیفیت فضاهای عمومی

-0/050

0/055

-0/042

-/908

0/364

کیفیت واحد مسکونی

0/124

0/057

0/095

2/163

0/031

دسترسی به خدما

-0/026

0/058

-0/021

-0/448

0/654

حمل و نقل عمومی

0/118

0/072

0/074

1/645

0/101

نشاط در فضاهای محلی

0/553

0/063

0/423

8/839

0/000

معیار
کیفیت محیطی

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
0/060
-0/040

رضایتمندی از کیفیت زندگی Dependent Variable:

a.

سمنان

0.5

0

میزان اهمیت معیارها
شکل  :مي ان اهميت معيارهاي مربو به کيفيت زندگي از نگاه ساکنان شهر سمنان

در پاسخ به سوال سوم پژوهش (با توجه به جیدول
 ،)7نتای آزمون اسپیرمن پیرامون رابطه آمیاری مییان
میزان تحصیال و رضایتمندی از کیفیت زندگی مردم

شهر سمنان در سطح معناداری  0.125کیه بزرگتیر از
سطح معناداری  0.05است ،نشان دهنده عیدم وجیود
رابطه است.
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جدول  : 8نتايج آزمون اسپيرم  :بررسي رابطه بي مي ان تحصي ت با ر ايتمندي از کيفيت زندگي در شهر سمنان
تحصیال

رضایت از کیفیت زندگی
/074

1/000

/125

0

Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed

435

435

1/000

/074

0

/125

N
Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed

435

435

N

در پاسخ به سوال چهیارم پیژوهش( ،بیا توجیه بیه
جدول  ،)8نتای آزمون اسپیرمن پیرامون رابطه آماری
میان میزان درآمید و رضیایتمندی از کیفییت زنیدگی
مردم شهر سیمنان بیا ضیریب همبسیتگی  0.098بیه

تحصیال
Spearman's rho
رضایت از کیفیت
زندگی

همراه سطح معناداری  0.04نشان دهنده تایید رابطیه
است که جهت آن مثبیت و شید آن بسییار ضیعیف
است.

جدول  : 9نتايج آزمون اسپيرم  :بررسي رابطه بي مي ان درآمد با ر ايتمندي از کيفيت زندگي در شهر سمنان
رضایت از کیفیت
زندگی

درآمد

*0/098

1/000

Correlation Coefficient

0/042

0

)Sig. (2-tailed

435

N

435
1/000

*

0/098

Correlation Coefficient

0

0/042

)Sig. (2-tailed

435

435

N

درآمد
Spearman's rho

رضایت از کیفیت
زندگی

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

بحث اصلي
مقاله حاضر در جهت دسیت ییافتن بیه ایین مهیم
است که چگونه شاخ های محی زیستی در رضایت
مردم از کیفیت زندگی میوثر هسیتند .بنیابراین اثیرا
زیست محیطیی در ارزییابی کیفییت زنیدگی سیاکنین
شهر سمنان مورد مطالعه قرار گرفته است .هیدف ایین
پژوهش رویکردی نوین و جدیید در سینجش کیفییت
زندگی شهری می باشد .این رویکرد تازه بر این اسیاس
است که هیچ رابطیه مشیخ و اثبیا شیده ای بیین
شاخ هیای کیفییت زنیدگی و شیاخ هیای محیی
زیست وجود ندارد .این مطالعیه توسی نظرسینجی از
طیف وسیعی از ساکنان شهر سمنان انجام شد .نتیای
نظرسنجی بیانگر موارد زیر است:
 -1بین شاخ کیفیت محیطی و کیفییت زنیدگی در
شهر سمنان ارتباط مستقیم و پایداری برقرار است.

این شاخ مطلوبتیرین شیاخ بیوده و از بیین
گویه های آن عدم آلودگی هوا بارترین درصد را به
خود اختصاص داده است .در اولویت قیرار گیرفتن
اییین شییاخ از دییید شییهروندان نشییان دهنییده
مطلوبیت رفتار سازگار با محیی زیسیت از سیوی
شهروندان میباشد.
 -2نشاط در فضای محلیی و کیفییت فضیای عمیومی
پایین ترین رتبه را از دید ساکنان داشته است .این
به این معنی است که خیدما محیی زیسیت بیه
طور بهینه و مطلیوب و در سیطح انتظیار جامعیه
شییهری ،در اختیییار سییاکنان شییهر قییرار نییدارد و
مسئورن شهری نتوانسیته انید آن گونیه کیه بایید
سرزندگی و شادابی را به محیی زنیدگی سیاکنان
وارد کنند .می توان گفیت بیا بهبیود شیاخ هیای
محی زیست ،نشیاط در فضیای محلیی و کیفییت
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فضییای عمییومی ،کیفیییت زنییدگی بییه سیییطح
مطلوبتری ارتقاء پیدا خواهد کرد.
مشاهده شیده کیه در تحقیقیا کیفییت زنیدگی،
عالقه به مسکن ،زندگی شهری و سالمت برای ارزیابی
کیفیت زندگی در ارتبیاط بیا محیی زیسیت ،توسیعه
پایدار و زندگی کاری به کار می رود .بنیابراین نییاز بیه
قرار گرفتن شاخ های زیست محیطیی در مطالعیا
کیفیت زندگی است که باعیث ارتقیاء سیطح مطالعیا
کیفیت زندگی در سیطح میاکرو ،منطقیه ای و شیهری
میشود ( .)Mohit, 2014: 633بعد محی زیستی ت ثیر
عمده ای بر کیفیت زندگی دارد .شاخ های مربوط به
کیفیت زندگی که خالصه ای از عوامل موثر بر کیفییت
محییی زیسییت و کیفیییت زنییدگی اسییت عبارتنیید از:
کیفیت محیطی ماننید آلیودگی آب ،خیا و هیوا کیه
ت ثیر منفی بر محی زیست و امکانا رفیاهی خواهید
گذاشت ( .)Streimikiene, 2015: 68به دلییل ارتبیاط
ضعیف بین شاخ های کیفیت زندگی و شاخ هیای
محییی زیسییت ،برنامییهریییزان شییهری نباییید بییرای
اندازهگیری تغییر در کیفیت زندگی شهری تنها به این
شاخ ها اکتفا کنند .لذا نمیتوان اقداما شهرسیازی
و برنامه ریزی شهری را تنهیا براسیاس نتیای سینجش
کیفیت زندگی با استفاده از ی نوع شیاخ (عینیی،
ذهنی ،محی زیست و )...اولویت بندی کرد .بلکه بایید
ارتباط این شاخ ها و ت ثیرگذاری آنها به طور مداوم
تحلیل گردد.
یکییی از راههییای کییاهش مشییکال کالنشییهرها،
ماندگاری جمعیت در شهرهای اطیراف و نزدیی ایین
کالنشهرها است .در راستای این هدف ،بررسی کیفیت
زندگی در شهر سمنان و شناسایی نقاط ضعف و قیو
کیفیت زندگی و ارائه راه حلهایی در زمینه ارتقیاء آن
با توجه به نزدیکی این شهر به پایتخت کشور می تواند
به کاهش مشکال کالنشهر تهران کم شایانی کنید
که این مساله از نقاط قو ایین تحقییق مییباشید .از
محدودیت های این پژوهش می توان به نادیده گیرفتن
شاخ های ذهنی کیفییت زنیدگی و عیدم توجیه بیه
قرارگیری شهر سمنان در منطقه گیرم و خشی آب و
هوایی و همجواری با کویر بیزر اییران (کیویر لیو )

اشاره کرد که این امر در کیفیت فضاهای عمومی ت ثیر
نامطلوب گذاشته که نیازمند نوع خاصی از برنامه ریزی
شهری متناسب با اقلیم این شیهر مییباشید .بنیابراین
جهت برنامهریزی ،مدیریت و انتخاب سیاست مطلیوب،
به کارگیری راه حلهای زیر احساس میشود:
 افییزایش مشییارکت فکییری و فیزیکییی سییاکنان در
برنامه های شهری با توجه به ضیعف شیاخ هیای
کیفیت فضای عمومی و نشاط در فضای محلی
 ارتقییاء زیسییت محیطییی شییهر در جهییت بهبییود
حکمروایی شهری و بهبود نشاط در فضای محلی
 بهبود وضعیت پیار هیا ،فضیاهای سیبز و توزییع
مناسب آنها در سطح شهر
 توجه به زیبایی شهر با در نظر گرفتن اقلیم شهر
 مشارکت ساکنین در امور و مسائل شیهری جهیت
افزایش میزان احساس تعلق به شهر
 بهبود کیفیت خدما فرهنگیی از طرییق افیزایش
کمیت وکیفیت مدارس و کتابخانهها
نتيجهگيري
در دنیای شهر محور کنونی ،موضوع کیفیت زندگی
در شهرها از جمله موضوعاتی اسیت کیه روزبیهروز بیر
اهمیت آن افزوده می شود .محی زندگی فیرد ،زمیانی
میتواند بیشترین مطلوبیت را برای فیرد در بیر داشیته
باشد کیه انتظیارا او را در ابعیاد مختلیف اقتصیادی،
محیطی ،اجتماعی و  ...برآورده سازد .چنان چه هر ی
از این عوامل ،فاقد کیفیت مطلیوب باشیند ،بیر سیطح
رضییایتمندی فییرد از زنییدگی تاثیرگییذار خواهیید بییود.
بنابراین سیاستگذاران ،مدیران ،برنامهریزان و طراحان
توجه زیادی به خلق محی های با کیفیت نمودهاند تیا
با ایجاد این شرای  ،احساس رفاه و رضیایتمندی را بیه
افراد منتقل سازند .رویکرد ترکیبی به کیفییت زنیدگی
باعث توجه به مولفههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگیی
و زیست محیطی میشود و این امر باعث شیده کیه در
آینده دیدگاه جامع تری نسبت به این سازه بیه عنیوان
شاخ توسعه به وجود آید و به تبع آن برنامیهرییزی
دقیقتر و جامع تر برای ارتقاء کیفییت زنیدگی شیهری
ارائییه شییود .در شییهر سییمنان بییا توجییه بییه موقعیییت

245

زینب کرکه آبادی و همکاران

جغرافیایی و اقلیمی ،کیفیت محیطی و کیفییت واحید
مسکونی بارترین رتبه را در سنجش کیفیت زندگی به
دست آورد که گواه این مساله است کیه شیاخ هیای
زیست محیطی طبیعی محدودیتی برای سیاکنان ایین
شهر نداشته است و از طرفی آن جا کیه عقییده و نظیر
خود شهروندان در کیفییت دخالیت مسیتقیم داشیته؛
مانند :کیفیت واحید مسیکونی ،شیاهد ارتقیاء کیفییت
زندگی هستیم .اما عدم برنامه ریزی سازمانهای متولی
و اداره کننده شیهر در امیر آسیایش ،سیالمتی و رفیاه
شهروندان باعث شده سایر شاخ های محی زیسیتی
مصنوع دسیت بشیر ماننید :کیفییت فضیای عمیومی و
نشاط در فضای محلیی در رتبیههیای پیایین تیر قیرار
بگیرنیید .از طرفییی شییاخ حمییل و نقییل عمییومی و
دسترسی به خدما نیز در سطوح پایین قرار دارند که
همگی درلت بر توزیع نامناسب امکانا و خیدما در
س یطح شییهر سییمنان و موفییق نبییودن سیاسییتهییای
برنامهریزی برای توزیع بهینه این امکانا دارد.
نتای حاصل از تحقییق نشیان میی دهید در شیهر
سیمنان بییهترتییب ،شییاخ هیای کیفیییت محیطییی و
کیفیت واحید مسیکونی در سیطح مطلیوب و بیارتر از
سطح متوس کیفییت قیرار دارنید ،شیاخ

هوییت و

رواب ی اجتمییاعی در سییطح متوس ی کیفیییت اسییت و
بییهترتیییب شییاخ هییای کیفیییت فضییاهای عمییومی،
دسترسی به خدما  ،حمل و نقل عمیومی و نشیاط در
فضاهای محلی ،پایینتر از سطح متوس کیفییت و در
وضعیت نامطلوبی قرار گرفته اند .همچنین نتای حاکی
از این است که به ترتیب :شیاخ

نشیاط در فضیاهای

محلییی ،هویییت و روابیی اجتمییاعی ،کیفیییت واحیید
مسییکونی ،حمییل و نقییل عمییومی ،کیفیییت فضییاهای
عمییومی در محلییه ،کیفیییت محیطییی و دسترسییی بییه
خییدما از نظییر شییهروندان شییهر سییمنان از اهمیییت
برخوردار است .همینطور بیا توجیه بیه نتیای حاصیله
مشخ

شد میان میزان تحصییال و رضیایتمندی از

کیفیت زندگی رابطه ی صد درصدی وجود ندارد و بین
میزان درآمد و میزان رضایتمندی از کیفیت زندگی در
شهر سمنان رابطهای بسییار ضیعیف بیا جهیت مثبیت
وجود دارد .با توجه بیه ایین نتیای  ،در میورد شیاخ

کیفیت محیطی در شهر سمنان ،ارزیابی شیهروندان از
کیفیت آن بر اولویتبندی این شاخ ها منطبق بیوده
است به این صور که این شیاخ

بیشیترین مییزان

مطلوبیت را در بین ساکنین داراسیت کیه بنیابراین در
آخرین رتبههای اهمیت از نظر آنها قرار گرفته اسیت.
امییا بییا وجییود اینکییه کیفیییت واحیید مسییکونی از نظییر
شهروندان مطلوب و هویت و رواب اجتماعی با کیفیت
متوس ارزیابی شده ،این دو عامل در رتبههیای بیاری
اهمیت شهروندان قرار گرفته اسیت کیه نشیاندهنیده
اهمیت باری این عوامل برای شهروندان سمنانی است.
از سوی دیگر بیا وجیود اینکیه شیاخ هیای کیفییت
فضییاهای عمییومی و دسترسییی بییه خییدما از نظییر
شهروندان بسیار نیامطلوب ارزییابی شیده انید ،ایین دو
عامل در رتبههای آخر اهمیت در نزد شیهروندان ایین
شهر قرار گرفته است .امیا انتخیاب شیاخ

نشیاط در

فضییاهای محلییی بییهعنییوان مهییمتییرین عامییل از نظییر
شهروندان این شهر بر ارزیابی آنها مبنی بر نیامطلوب
بودن این شاخ

منطبق است .همینطور با توجه بیه

نتییای  ،محییرز شییده کییه میییان میییزان تحصیییال و
رضایتمندی از کیفیت زندگی رابطهی مسیلمی وجیود
ندارد و بیین مییزان درآمید و رضیایتمندی از کیفییت
زندگی در شهر سمنان رابطهای بسیار ضعیف با جهیت
مثبت وجود دارد .پس از بررسیی کیفییت زنیدگی بیر
اساس شاخ های محی زیسیتی تنهیا حیدود 51.4
درصد از شهروندان از کیفیت زندگی در شیهر سیمنان
رضییایت داشییته کییه اییین امییر نشییاندهنییده عییدم بیه
کارگیری مسئورن و متولیان شهری از پتانسییلهیای
محی زیست و منطقهای در بیار بیردن سیطح کیفیی
زندگی است.
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Abstract
Urban resident life quality is a multidimensional construction including of several independent
domain such as physical and mental health, social relations, functional roles and life
satisfaction. so, addition to economic problems this study investigated social and environmental
concerns. Quality of life has devoted a great deal of research in recent decades and has been
closely linked to the political, social and applied fields, such as urban and regional planning,
health promotion, research into social, economic, and psychological indicators. In this regard,
basic purpose of the research is study of life quality according to environmental indicators from
inhabitant of Seman perspective switch ran by filling field questionnaires. the data are extracted
by the SPSS Software and stoical approaches such as single item T test and multidimensional
hierarchy regression and also analyzed by the Spearman correlation and its validity is measured
by Chronbach’s Alpha test. accordingly, findings of this study presented that environmental and
residential units quality have ideal position , identity and social relation indicator are in the
average quality level and public spaces quality and access to service, public transportation are in
the lowest level. also finding of this study showed that from citizen perspective , esprit in local
spaces, identity and social relations, residential units quality , public transportation, public
spaces and environmental quality ,access to service, respectively have important level quality.
also indicated that there wasn’t any relation between life satisfaction and education degree and
but there was relation between income and life satisfaction with positive bias.
Key words: Quality of Life, Ambient quality, Environmental indicators, satisfaction, Semnan
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Introduction: Cities are the center of civilization and the economic engine of societies, and
environmental impacts are one of the most important issues related to the optimal development
of man and society (Von Haraaren, Albert, 2011:151). The importance of quality of life has
received a great deal of research in recent decades and has been closely linked to political,
social and applied trends such as urban and regional planning, health promotion, research on
social, economic and psychological indicators (Turkoglu, 2015: 11). There are also indicators
of quality of life, social relations and processes related to their goods and services, consumption
model, lifestyle and lifestyle, assessing the degree of condition and results, meeting people's
expectations, mental state of satisfaction or dissatisfaction, happiness, frustration, etc (Mariana,
2012 :645). Nowadays, quality of life is very important in urban development planning and is
recognized as one of the main elements of urban development (Morais, Camanho, 2011: 129).
There is a close relationship between quality of life and the environment (Diener, Suh, 1997:
189). Based on the fact that people benefit directly from environmental assets and services such
as clean climate, land, forests and access to green space because they provide conditions to meet
basic needs and enjoy free time and participate in It provides other work (Streimikiene, 2015:
68). Measuring quality of life can help evaluate policies, rank locations, develop management
and planning strategies in the city, and facilitate the understanding and prioritization of
community issues for urban planners and managers to improve the quality of life of citizens.
The findings of quality of life research can also be used to identify previous policy strategies
and design future planning policies. Therefore, it can be said that measuring the quality of urban
life is of utmost importance for guiding, controlling and sustainable development and meeting
the basic needs of the city. Therefore, the present study tries to study and evaluate
environmental indicators of quality of life in Semnan city and finally to present strategic plans
for improvement of quality of life in Semnan.
Methodology: The methodology of this research is descriptive-analytical. It is descriptive
because it contains a set of methods aimed at describing the conditions or phenomena under
study and is analytical because it examines the components of quality of life satisfaction based
on analytical methods using SPSS software and various hierarchical regression (HMR) tests and
tests. T addresses a single sample. The HMR method is a statistical method for analyzing the
interrelationship between a dependent variable and two or more independent variables,
commonly used to measure the degree of deviation observed in the dependent variable, which is
itself determined by the observed deviation in the independent variables. In this method, the
independent variables are weighted to satisfy their relative share in the dependent variables.
Therefore, in this study, we used an empirical model to measure quality of life satisfaction at
three levels. Identifying the criteria and sub-criteria for constructing a quality of life using
various methods such as reviewing the relevant literature, preliminary recognition of the study
area, and expert suggestions have been used. The above method was then implemented from top
to bottom so that at the first level of the present model, there is satisfaction with quality of life.
At the second level, this macro component has seven indicators of environmental quality,
identity and social relations, quality of public spaces in the neighborhood, Residential unit
quality, access to services, public transport and vitality index were decomposed into local
spaces and at the third level, questions were asked about each index (total of 50 items) including
7-item Environmental Quality Index, Identity Index and Social Relations. 8 items, 7 items
quality index, 7 items quality index, 7 items accessibility, 6 items public transport index and
index Nashat has 8 items in local spaces
Discussion: This article aims to understand how environmental indicators are effective in
people's satisfaction with quality of life. Therefore, environmental impacts on quality of life
assessment of Semnan residents have been studied. The purpose of this study is a new and
innovative approach to measuring urban quality of life. This new approach is based on the
assumption that there is no well-established link between quality of life indicators and
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environmental indicators. This study was conducted by a survey of a wide range of Semnan
residents. One way to reduce metropolitan problems is to maintain population in and around the
metropolis. To this end, investigating the quality of life in Semnan city and identifying the
strengths and weaknesses of quality of life and providing solutions to improve it with regard to
its proximity to the capital of the country can help reduce the problems of Tehran metropolis.
This is the strength of this research. One of the limitations of this study is the neglect of
subjective indicators of quality of life and lack of attention to the location of Semnan city in hot
and dry climatic zone and adjacent to the Great Desert of Iran (Lout Desert). It requires a certain
type of urban planning commensurate with the city's climate.
Conclusion: In today's city-centered world, the issue of quality of life in cities is one of the
issues that is becoming increasingly important. The living environment of the individual can be
most desirable for the individual when he / she fulfills his / her expectations in different
economic, environmental, social and other dimensions. If any of these factors are of poor
quality, it will affect one's level of life satisfaction. Therefore, policymakers, managers,
planners, and designers have paid much attention to creating quality environments to convey a
sense of well-being and satisfaction to individuals. The combined approach to quality of life
draws attention to the economic, social, cultural, and environmental components, which in the
future has led to a more comprehensive view of this structure as an indicator of development
and, consequently, more accurate and comprehensive planning for quality improvement.
Provide urban life. In Semnan city, due to geographical and climatic conditions, environmental
quality and quality of residential unit achieved the highest rating in quality of life, which proves
that natural environmental indicators have no limit for the residents of the city, and that And
citizens themselves are directly involved in quality, such as: quality of housing unit, we see
quality of life improved. But the lack of planning by city administrations and organizations for
the comfort, health and well-being of citizens has made other human-made environmental
indicators such as: quality of public space and vitality in the local area rank lower. On the other
hand, the public transport index and access to services are at low levels, all of which indicate the
inadequate distribution of facilities and services throughout the city of Semnan and the failure
of planning policies to optimally distribute these facilities.
Key words: Quality of Life, Ambient quality, Environmental indicators, satisfaction, Semnan

