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  چکیده
 مسـائل در عرصـه به مفهـوم کلیـدي را کیفیت زندگی، اخیر قرن یمنگسترش مفهوم کیفیت زندگی طی  و رشد، یريگ شکل

جهـت  یمهمـابـزار مطالعات کیفیت زندگی بـه ، ها نابرابري افزایش وي شهر زندگی گسترش باامروزه  انسانی تبدیل نموده است.
مـدیران شـهري را بـراي شناسـایی  تواننـد یمکیفیت زندگی  يها شاخص شهرها بدل گشته است. تحلیل یریتو مد  یزير برنامه

 صـورت به ،کـار لحـاظ روش انجـاماست و به  شده یزير طرح شهر سالمراستاي  این پژوهش در نیازمند مداخله یاري نماید.نواحی 
 کنـونی کیفیـت زنـدگی یتاز وضع یو آگاهشناسایی  جهتاطالعات الزم  منظور کسب به. استصورت گرفته  یلیو تحلتوصیفی 

کیفیت زندگی ذهنی  يها شاخص بر اساس نامه پرسش یعو توزتهیه  یقاز طرمیدانی  يها برداشتاقدام به ، بهبهان شهر در شهري
و اشـتغال ، بهداشـت محـیط، يو بصـرصوتی  و هواآلودگی ، مشارکت اجتماعی، تعلق مکانی، امنیت محیطی( متغیر 10در قالب 

جهـت سـنجش  .ه اسـتگردیـد شهر بهبهـان در سطح )خدمات وامکانات  ،فضاي سبزل، ونق حمل، هزینه و درآمد، شغلی یترضا
 يها شـاخصشـهروندان از  رضـایتمندي آمده دسـت بهمطـابق نتـایج  اسـت. شده استفادههاي آماري  یلاز تحل ذهنیي ها شاخص

 یـاناز ماست. شده دادهنشان متوسط  از حدتر  یینپا 2منطقه  در حد متوسط و از بیشتر 1 در منطقهزندگی  یفیتدر ک یرگذارتأث
تعلـق  احسـاسناشـی از توانـد مـیاست که ایـن امـر تعلق مکانی باالترین میزان رضایت مربوط به متغیر ، 1 در منطقه، متغیر10
  محـیط بهداشـت یـرمتغ باالترین میزان رضایت مربوط به 2 در منطقه باشد. در منطقهن و تمایل به گذراندن اوقات فراغت اکناس

 2و1 در منطقـههمچنـین کمتـرین میـزان رضـایت  در منطقه باشد؛معابر  و نظافت آب آشامیدنی سالماز  متأثرتواند که می است
توزیـع  و زنـدگی بـاال هاي ینـههزنتیجه درآمد پـایین افـراد،  تواند یماست که بوده ثروت  یعو توزهزینه  درآمد ومربوط به متغیر 
 باشد. در جامعه و درآمدنامناسب ثروت 

  
  بهبهان  ، سالم شهر ، ذهنی هاي شاخص، کیفیت زندگی :کلیدي هاي واژه

  
 1مقدمه

ــاه  در جوامــع و بشــري برخــورداري از حــداقل رف
الزم بـراي پایـداري یـک مجموعـه  یطاز شـرا یشآسا

ـــانی  ـــتانس ـــدار.اس ـــه پای ـــک مجموع ـــتر  در ی بس
 بـاانسـان  اسـت. گرفته شـکلمنسجم  هاي یزير برنامه
 ها ریزي برنامـه در ،بـه ذات کمـال گرایانـه خـود توجه

است که این  به دنبال رسیدن به آسایش بیشتر همواره

                                                             
 a.alavi@modares.ac.irنویسنده مسئول: *

بـر کیفیـت مـؤثر  عوامل ازشناخت هرچه بیشتر  با امر
کیفیـت زنـدگی مفهـومی  شـده اسـت.زندگی محقق 

 یرتــأثاســت کــه تحــت داشــته  يعــدو چندبُپیچیــده 
و فـردي  يهـا ارزش، و زمـانچـون مکـان  ییها مؤلفه

 ،زنـدگیهمچنـین کیفیـت  ؛گرفته استقرار یاجتماع
 یـکرا درمحیط  يو اقتصادکلی اجتماعی  هاي یژگیو

ابـزاري قدرتمنـد بـراي  توانـد یمکه  دادهناحیه نشان 
نمـوده  را عرضـهتوسـعه اجتمـاع  یزير و برنامهنظارت 
هـوم کیفیــت گسـترش مف و رشـد ،یريگ شـکل اسـت.
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و مفهـوم کلیـدي  را بـه آناخیـر،  قرن یمنزندگی طی 
انسـانی تبـدیل  و مسائلمباحث جهانی  در عرصه مهم

 درهمـی م مسائل بامناطق شهري همواره  است. نموده
 ،کمبود مسـکن،بیکاري ،محرومیت اجتماعی هاي زمینه

کیفیـت ، مواجه هستند که این مشکالت غیره وناامنی 
 اسـت. داده قـرار تـأثیرتحت  شدت بهی شهري را زندگ

ــــی ــــد فیزیک ــــه یب رش ــــهرها روی ــــرات  ،ش تغیی
کیفیـت  ،یو آلودگترافیک ، اقتصادي-ساختاراجتماعی

مـدیریت  ینـهزم درد تشـکیالت مـوازي وجـو، مسکن
یـا توزیـع نامناسـب فضـاهاي  و کمبـود يمراکز شـهر

 مراکـز کیفیـت زنـدگی در و نـزولباعث افت  تفریحی
 افـزایش وشهرها  گسترش باامروزه  شهري شده است.

مطالعات کیفیت زنـدگی  بـه ابـزار مهمـی ، ها نابرابري
شهرها بدل گشته اسـت.  یریتو مد  یزير برنامهجهت 

شناســایی نــواحی  یــقاز طرمطالعــه کیفیــت زنــدگی 
ــل نارضــایتی شــهروندان،دار مشکل عوامــل ، کشــف عل

، زنـدگی یفیتبر ک مؤثر یطیو محاقتصادي ، اجتماعی
کـارایی  یابیو ارز یشو پااولویت شهروندان در زندگی 

در چشـمگیري سـهم ، شهري يو راهبردها  ها یاستس
ـــد  هاي یاســـتو سراهبردهـــا  ینتـــدو شـــهري دارن

  )30: 1392، همکاران نژاد و اتمیح(
بـه ارزیـابی  تواند یمنتایج مطالعات کیفیت زندگی 

 هاي ياسـتراتژتـدوین ، هـا مکان يبنـد رتبه̨ ها یاستس
ــدیریت  ــهم ــهري و هاي یزير و برنام ــدي یتاولو ش  بن

 منظور بـهشـهري  یرانو مـدریـزان  مسائل براي برنامـه
ــاي ــد؛  ارتق ــک نمای ــهروندان کم ــدگی ش ــت زن کیفی

 يبــرا توانــد یمکیفیــت زنــدگی  هاي یافتــههمچنــین 
 یو طراحـ لـیقب هاي یاستس هاي ياستراتژبازشناسی 

 ,Lee( آینـده اسـتفاده شـود یزير برنامـه هاي یاستس

، رشـد سـریع کالبـدي دلیـل ایران به در ).2008:1207
همــه  از تـر مهم و یزير برنامـهعـدم ، هجـوم مهـاجران

 بـا در مواجهـه ناکارآمـد يها و روش ها یاستساعمال 
، نقـش ایـن مراکـز تـوجهی بـه بـی مشکالت شهري و

 ظـاهرشـدیدتري  صـورت بهشهري  و مشکالتمسائل 
از یکـی  عنوان بـه شهر بهبهان ،پژوهش یندر ا. اند شده

ــتان خوزســتان  يشــهرها ــم اس ــاعمه ــر اجتم ، یازنظ
 قـرار مطالعـه موردمطرح  یو فرهنگقتصادي ا، سیاسی

ــنا از .گرفتــه شــده اســت ــد یمایــن مطالعــه  رو ی  توان
 يها شـاخصزمینـه شناسـایی  در را اطالعات مفیـدي

شـهري  یدر نـواحکیفیت زندگی  در مطالعهکاربردي 
کیفیت  يارتقامنظور  به جانبه  همه یزير و برنامهایران 

اسـت  امید نماید.زندگی شهروندان شهر بهبهان فراهم 
جهـت اتخـاذ  حاضر بتواندپژوهش این که نتایج علمی 

، شـهري در مراکـز و مناسـبالگوي مداخلـه هدفمنـد 
ــاي مناســبی  ــاردر اختراهکاره و تصــمیم ســازان  ی

بـه  بـا توجـهبنـابراین ؛ قرار دهـدگیران شهري  یمتصم
مـوردنظر اهـداف ذیـل  ، پـژوهشاصـلی  مسـئلۀطرح 

  است. قرارگرفته
  :دنبال نموده است را زیرعلمی این پژوهش اهداف 

کیفیـت تأثیرگـذار  هاي شـاخص سنجش وشناسایی  -
  مطالعه مورد منطقه درزندگی شهري  )ذهنی(
ارتقــاء  درتأثیرگــذار  عوامــل ومشــکالت  شناســایی -

  کیفیت زندگی شهري منطقه موردمطالعه
مورد کیفیت زنـدگی شـهري در  اولیه درمطالعات 

 توسـعه و در حال در، یافتـه  شهرها و کشورهاي توسعه
ــد از ــه  حــال صــنعتی شــدن جدی ــد1970ده ــه بع  ب

ها و مطالعـات  موردتوجه جدي قرارگرفته است. تئوري
  جوامـع غربـی نشـأت عمدتاً از، تجربی کیفیت زندگی

هاي مختلـف علمــی هریـک کیفیــت  رشــته انـد. گرفته
 هاي محـدود با شاخص هاي خاص و زندگی را در زمینه

تـوان بـه مطالعـات  ایـن مـورد می در .اند بررسی کرده
 ,.wang et al و J.Mason et al., 2010( اجتمـاعی

 و Gleen et al., 2009(مطالعـات محیطـی  و )2010
S.Westaway, 2006( .مطالعات زیـادي در  اشاره نمود

گرفتـه  زنـدگی انجام دنیا در زمینـه مطالعـات کیفیـت
آورده  هـا تـرین آن مهم هایی از ذیل نمونـه است که در
  شده است.

هاي ذهنـی  استفاده از شاخص با 2008سال  در 1لی -
به ارزیابی کیفیت زندگی در شـهر تایپـه پرداختـه 

 نفـر از سـاکنان شـهر 331در ایـن تحقیـق  است.
کیفیـت  ارزیـابی ذهنـی سـاکنان از منظور تایپه به
 نتــایج ایــن گرفتنــد. مطالعــه قــرار مــورد زنــدگی

ــان داد  ــژوهش نش ــدگیپ ــل زن ــه مح ــن، ک ، س

                                                             
1 -Lee 
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ها را تحـت تـأثیر  سایر شاخص ،تحصیالت و درآمد
  دهد.  قرار می

در پژوهشـی کـه  2007در سال  1توس و مارتینزسان -
کیفیت زندگی در شـهر پورتـو  نظارت بر منظور  به

، زیست شرایط محیط جامعه"هاي  جنبه، شد انجام
شــرایط اقتصــادي را در نظــر  شــرایط اجتمــاعی و

 اند. گرفته
ــارکی - ــال  2ش ــابی 2009در س ــایی و ارزی ــه شناس ب

اقتصادي در نواحی روستایی ایندیانا  توسعۀعملکرد 
 هـا داده تحلیـل و  تجزیهاستفاده از  وي باپرداخت. 

در سطح شهرستان، کیفیت زندگی در رابطه با این 
  .است موضوع را مطالعه کرده

هـاي مختلفــی کیفیـت زنـدگی در ایــران از جنبـه
صـورت  پژوهش و بررسی شده اسـت؛ هرچنـد کـه بـه

مند و با یک هدف جامع بـراي کـل ایـران نبـوده  نظام
شـده   ها انجـام حـور عمـده بررسـیاست اما در چند م

 در 1387سـال  رضـوانی و همکـارانش در . دکتـراست
ــه ــاهیم مقال ــه بررســی مف ــروري ب ــاخص، اي م  ها و ش

ارائـه مـدلی بـراي سـنجش  هاي کیفیت زندگی و مدل
  نواحی روستایی پرداختند. کیفیت زندگی در

بـه 1387سال  دکتر غالمرضا غفاري و همکارانش در -
محتـواي برنامـه  بررسی مفهوم کیفیت زنـدگی در

ایــران قبــل و بعــد از انقــالب اســالمی  توســعه در
داده اسـت کـه نتایج این مطالعه نشان  اند. پرداخته
امور رفاهی و اجتمـاعی بـه  ،ها برنامه یک از در هیچ

انـد و بـه مسـائل  گذاري ارتقاء نیافته سطح سیاست
  اجتماعی از منظر اقتصادي نگاه شده است. 

اي  نامـهاسـاس پرسـش کیفیت زندگی مردم تهران بر-
توسـط نجـات و  WHOQOL-BREFتحت عنـوان 

ــاران ــال در همک ــت 1386 س ــا محوری ــالمت ب س
ــه هاي آن  موردبررســی قرارگرفتــه اســت کــه یافت

ـــایین حـــاکی از ـــه پ ـــاز دامن ـــودن امتی هاي  تر ب
ــات  کنندگان در شــرکت ــه مطالع ــران نســبت ب ته

  سازمان جهانی بهداشت داشته است.

                                                             
1. Santos and Martins 
2. Sharkey 

ریزي  اي تحت عنـوان برنامـه افشین کوکبی در مقاله -
مراکز شهري به  منظور ارتقاي کیفیت زندگی در به

هاي کیفیـت  رسیده اسـت کـه شـاخص این نتیجه
معیارهـاي  ارزش محورنـد. زندگی شـهري بیشـتر

کیفیت زنـدگی شـهري را در شـش عرصـه اصـلی 
  حمـل، کالبدي، اقتصادي، اجتماعی، زیباشناختی"
بنـدي و ارائـه کـرده  محیطی طبقه نقل و زیسـت و

  .است
 مقاله تحلیلی بر در )1391( فرجی مالئی و همکاران -

زنــدگی شــهري در شــهر بابلســر مفهــوم کیفیــت 
 کالبـــدي و، اجتمـــاعی، هاي اقتصـــادي شـــاخص

به این  ارزیابی کردند و ذهنی را محیطی و روانی یا
نتیجـه رســیدند کـه محــالت شـهر بابلســر ازنظــر 

ــورد شــاخص ــکاف  هاي م ــوعی ش بررســی داراي ن
  عمیق بوده است.

بـا عنـوان  اي مقالـه) در 1393( ن پور و همکـاراعزیز-
 هاي سـکونتگاهیی کیفیـت زنـدگی در تحلیل فضـا

روستایی در دهستان قرق شهرستان گرگان به این 
نتیجه دست یافتند که کیفیـت زنـدگی در ناحیـه 

از دید روستاییان در ابعاد محیطـی و  مطالعه مورد
ــوده اســت.  تري مناســبکالبــدي داراي شــرایط  ب

 هاي شـاخصهمچنین تفـاوت فضـایی بـرا اسـاس 
از عوامل بعد فاصله روسـتاها از جـاده  متأثرذهنی 

اصلی، فاصله روستا از شهر گرگان و تنوع قـومیتی 
  باشد.می

تحــت  اي مقالــه) در 1394کــانی و همکــاران( نجفــی -
هـاي توسـعه در منــاطق عنـوان سـنجش شــاخص

بر کیفیت زنـدگی بـه ایـن  تأکیدشهري کاشان با 
تـا سـطح  داري معنانتیجه دست یافتند که تفاوت 

ــا  99 ــه ب ــد در رابط ــهدرص ــادي و  هاي مؤلف اقتص
ــدي ــاوت -کالب ــازیســت محیطــی و تف  95 دار معن

اجتمـاعی در سـطح نـواحی  هاي مؤلفـهدرصد بین 
 وجود دارد. مطالعه مورد

  
 ، مفاهیم و رویکردهامبانی نظري

 وتوجـه بـه کیفیـت زنـدگی : کیفیت زندگی شهري
 .گـردد برمی 1960 دهـه اواخرمربوط به آن به  مفاهیم
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ایـن عبـارت داراي ابهـام مفهـومی تعریـف ، یطورکل به
 ;Epley ؛165:1388 ، همکـاران و (قالیبـاف باشـدمی

Menon, 2007 Khizindar, 2009.(  یکی از دالیل این
امـروزه  .اسـتبـودن مفهـوم آن  یچندوجهپیچیدگی، 

بلکه ، سطح زندگی تنها به مفهوم وضعیت مادي نیست
زنـدگی " و "زندگی خـوب"به گفته التوش باید میان 

 چراکـه زنـدگی خـوب بیشـتر تفاوت قائل شد؛ "میکّ
ــاظر ــر ن ــاي ارزش ب ــاعی  ه ــی واجتم ــت فرهنگ ، اس

 افـراد هاي هـدفیکی کـردن ، زندگی کمی که درحالی
، نیازهاي انسانی) اسـت (آسـایش سازي یکسان( جامعه

94:1380(  
به رعایت حداقل  ابتدا درمفهوم کیفیت زندگی که 

حــق  واقـع در واسـتانداردهاي ممکـن جهــت زنـدگی 
، گذشـت زمـان بـا، شده اسـتداشتن زندگی معطوف 

 یالتو تحصــمعلومـات  بـاال رفــتن، اوريفنــپیشـرفت 
 بـاال رفـتن و مباحث مربوط به اصـالت فـرد، اجتماعی

شـامل  یو اجتمـاعفردي  يها و خواستهسطح توقعات 
تمـایالت بشـر بـراي  یتمـامو  ها انسـاندایره تمـامی 

ــدگ یشحــداکثر آســاداشــتن  ــد یدر زن  ه اســتگردی
  ).3: 1385، (امینی

رطرف کردن نیازهاي انسـانی گردیـده باعث ب آنچه
بـه  یـا نمایـدمـیبرطـرف  را انتظـار و بین امید شکاف

بـه  زنـدگی و کیفیـت ازحـاکی  خودرساند  حداقل می
بـوده جامعـه  دریـک استانداردتعبیري کیفیت زندگی 

 اصـطالح کیفیـت زنـدگی .)125:1386، است (شیخی
زنـدگی  آن دربه وضعیت محیطی که مردم  طورکلی به

 همچنــین ومســکن  کیفیـت گی،آلــود مثــل کننـد می
 ومثـل سـالمت ، مردم خود هاي ویژگی وبرخی صفات 

  .)Pacione, 2003:1&2(اشاره داشته است  دسترسی
ــدگی ــت زن ــاي ویژگی، کیفی ــاعی ه ــی اجتم  -کل

 توانـد می ونشـان داده  صادي محیط یـک ناحیـه رااقت
 ریزي برنامـه بـرنظـارت  براي قدرتمندابزاري  عنوان به

). Pal  et al., 2005:326( رود کـارتوسعه اجتماعی به 
 وسـیله به شـده تجربهکیفیت زندگی میزان واقعی رفاه 

 اقتصـادي وتحـت شـرایط اجتمـاعی  هـا روهگـ و افراد
 ).57:1392، و همکـاران بدري سیدعلی( عمومی است

یفیـت توان به سه رویکرد عمده در زمینـه کامروزه می

نگر(ارتبـاط کیفیـت زندگی اشـاره نمـود: نگـرش خرد
(توصـیف  چنـدوجهیزندگی با شرایط افـراد)، نگـرش 

متقابــل  تـأثیرچندگانـه کیفیـت زنـدگی و  هـاي حوزه
(ارتبـاط آرمـان و هـدف  ها)، نگرش عینی و ذهنـی آن

و  (سـیدعلی بـدري با شـرایط عینـی زنـدگی)زندگی 
  ).58:1392، همکاران

 تعریف زیر بر اساسدر این پژوهش مبناي مطالعه 
کیفیت زندگی یعنـی توجـه " :است شده نظر گرفته در
و سیاسی ، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی يها شاخصبه 
 یزير دررونـد برنامـهذهنـی  در وجـه یو روان یطیمح

  ."کیفیت زندگی 
: کیفیت زندگی شهري یو ذهنعینی  يها شاخص

براي سنجش کیفیت زندگی دو نوع شاخص کـامالً جـدا از 
عـد ذهنـی کیفیـت زنـدگی بُ ::نخستیکدیگر الزم است

چگونگی ارزیابی و احسـاس فـرد در مورد  دهنده نشان
زندگی است. در ایـن بعـد هـر فـرد چگونــه زیسـتن 

، دوم .کنـد میخود و احساسـش از زنـدگی را ارزیـابی 
یفیـت زنـدگی ایــن واقعیـت کذهنی که  يها شاخص

ـــارج و  ـــان خ ــه توســط جه ــرد چگون ــدگی ف ــه زن ک
تبیــین  شـود میاطــراف درك و تفســیر  هاي محیط

ــردد می ــدري گ ــیدعلی ب ــاران (س و  58:1392، و همک
Allen, Vogt and Cordes, 2002:14.( يها شـاخص 

زنـدگی  از ارزیـابی ذهنـی افـراد کننـده منعکسذهنی 
 افراد کـه از اطالعاتاستفاده  باها  یابیارز.این باشند یم

 ها يسرشـمار نامـه یـاپرسش یقاز طر را وضعیت خود
ي ذهنـی ها شـاخص .آیـد یمبه دسـت  اند اظهار نموده

گذاري نسـبت بـه  یاسـتسیزي و ر برنامـهبراي اهداف 
 ها شـاخصیـن ا یـراز است؛ تر ارجحي عینی ها شاخص

و ریــزان ي برنامــهرا بــرابازخوردهــاي ارزشــمندي 
  .)Das, 2008:298( گذاران فراهم نموده است یاستس

 عنوان بـهشـهر : سالم شهر کیفیت زندگی شهري و
اسـتانداردهایی  تـأمین نیازمنـدها  انسـانمکان زیست 

را اسـتانداردهاي کیفیـت زنـدگی  آن توان میاست که 
ــد. در ــول نامی ــد ط ــۀ چن ــر ده ــعه اخی ــه بی توس  روی

ــاد، شهرنشــینی عــدم مــدیریت بهینــه ، جمعیــت ازدی
مشـکالت  وهـا  ناهمگونی ایجـادباعـث  غیره وامکانات 

 وشده است که توجه برنامه ریزان  شهرها در اي عدیده
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 ایـن ازسمت بهبود شرایط ناشـی  به راشهري  مدیران
  مشکالت جلب نموده است.

کـردن مفهـوم کیفیـت  مطـرح ازهدف  طورکلی به
وسـعه بـراي مفهـوم ت تکامـل واصـالح ، زندگی شهري

 ،شـهر سـالم .باشد می سالم ول آرسیدن به شهري ایده
هماهنگ اجرایـی بـه دسـت  هاي یاستظهور س عرصۀ

 محیطــی سـالم بـراي رشــد ینتـأمجهـت  در مـردم و
 ینتـأمفضایی مناسب جهت  و ها خالقیت و استعدادها

). 3:1390، همکـاران و رهنما( سالمت شهروندان است
ــین ــه یق ــاد ب ــک ایج ــود  ی ــد وج ــالم نیازمن ــهر س ش

کـه  باشـد می شهرها درپارامترهایی در سطوح کوچک 
کیفیـت زنـدگی  هاي شـاخص عنوان بهپارامترها  این از

معتقدنـد  نظران صاحباکثر محققان و  .شود می برده نام
ــاگون فیزیکــی،  ــدگی داراي ابعــاد گون کــه کیفیــت زن

 ، محیطــی و اقتصــادي اســتشــناختی رواناجتمــاعی، 
 داراي سـالم جوامـع .)58:1392، بـدري و همکـاران(

 مشـترکی هستند ولی اصـول فرد منحصربه مشخصات
 صـورت به را ها آن گرفتن نظر در اجازه ما به که دارند،
 انـد از: سـالم عبارت گانه شـهر 14اصول  دهد. می کلی

ي ور بهـــره، یــتو امنایمنــی ، بخشــی پایــدار حیات
پویـایی ، سـازگاري، تعادل، دسترسی، تعاون، اقتصادي

ي وقـت ور بهـره، تنـوع، زیبایی، هویت، (توسعه منظم)
 و یارياحساس تعلق (ز، شهر نظر گرفتنبسته در ، آزاد

  .)22:1388 ،جهانبابانژاد
 گـردد سالم زمانی فراهم می شهر یک ایجادشرایط 

 واقتصـادي  ̨اجتمـاعی هاي پایـداري از اي مجموعـه که
 بتوانـدهمچنـین بایسـتی  آید؛وجود  به محیطی زیست

 هـرفـراروري  در شـهروندان را هاي دغدغه و ضروریات
 امکانـات از حال درعین کهاینبگذارد.ضمن  ریزي برنامه

ن خویش مطلع بـوده ساکنا استعداد محیطی و ̨طبیعی
 آن بـه اسـتقبال یـک آینـده مطمـئن بـرود براساس و

  ).44:1390، قدمیو  (پژوهان
ــاي واقعــی آن  ــدگی در معن ــد ینمکیفیــت زن  توان

ــترك  ــدهاي مش ــط و پیون ــبات، رواب ــتقل از مناس مس
اجتماعی و وابستگی متقابل در زمینه عـدالت تـوزیعی 
که امنیت شخصـی و اقتصـادي، حمایـت شـهروندي و 

 شـود يسـاز مفهوم، کنـد یمحقوق انسـانی را تنظـیم 
  ).49:  1391، صابري لطفی و(

کیفیت زنـدگی  تأثیرگذار  متغیرهاي و ها شاخص
عـدي بـودن مفهـوم کیفیـت به چندبُ توجه با: شهري

 درمورداســتفاده  هاي شــاخصتنــوع ، زنــدگی شــهري
 تـرین مهم کیفیت زندگی امري بدیهی اسـت. مطالعات

کیفیت زندگی  هاي شاخصانتخاب  درنظر  مورداصول 
  :از اند عبارت

 واقتصـادي ، (تحلیل تمام جوانـب اجتمـاعی جامعیت .1
  )غیره

  )نتایج علمی را دارد هواقعی است و توانایی ارائ( عینیت .2
  ذکر عناصر همپوش) (اجتناب از استقالل .3
 هـاي تکنیک در کارگیري بـه(قابلیـت  قابلیت سنجش .4

  مطالعاتی)
(فرجـی  )هـا داده گـردآوري در(سهولت  دسترسی .5

  )52:1391، مالئی و همکاران
، مـوردنظر منطقـه در شـده انجاممطالعـات  پایه بر
شـاخص 4 یـهبـر پاکیفیت زندگی شـهري  یريگ اندازه

 در جدولکه ذهنی صورت گرفته است عد بُ در اصلی و
  است. شده یمعرف) 1(

  

  پژوهش یرهايو متغ ها شاخصمعرفی : 1جدول 
  متغیرها  ها شاخص

  ثروت یعو توز ینهو هز درآمد، شغلی یتو رضا اشتغال  اقتصادي
  تعلق مکانی̨ ̨مشارکت اجتماعی ، امنیت محیطی  اجتماعی
  و خدماتامکانات ، فضاي سبز، نقل و  حمل  کالبدي

  بهداشت محیط، يو بصرصوتی  یو آلودگآلودگی هوا   محیطی یستز
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  قلمرو پژوهش محدوده و
شـرقی اسـتان خوزسـتان  در جنـوب شهر بهبهـان

از  کـهشهرستان بهبهان اسـت  و مرکزته است قرارگرف
 شـرقی بـه اسـتان کهگیلویـه و و شـمالشـمال  طرف

از ، به استان بوشـهر از جنوب، استان فارس و بویراحمد
از شرق  و شهرستان اهواز و به شهرستان رامهرمز غرب

آمـار طبـق  شـود. مـی به شهرستان گچساران محـدود

و می نفوس وعم يو سرشمارایران  آمار مرکز یتیجمع
 .باشـد یمنفـر  107412 شهر بهبهـانجمعیت ، مسکن

در کیلومترمربـع  2086معادل   یبا وسعتشهر بهبهان 
و ثانیـه  44 دقیقـه و 35 درجه و 30جغرافیایی  عرض
قرار ثانیه  30 دقیقه و 14 درجه و 50جغرافیایی  طول
.دارد

  
  مطالعه شده يها منطقهمحدوده شهر بهبهان و  :1شکل 

  )1397منبع: نگارندگان (
  

  تحقیق  روش
 شده انجام یلیو تحلتوصیفی  صورت بهاین پژوهش 

از بــراي دســتیابی بــه ادبیــات نظــري پــژوهش  .اســت
ادبیات مربـوط بـه مفـاهیم  مرور توصیفی با يها روش

ــدگی  ــت زن ــتفادهکیفی ــده  اس ــت؛ ش ــین  اس از همچن
در تحلیلـی بـراي سـنجش میـزان کیفیـت  يهـا روش

ــدوده ــه مح ــا بــر یرگــذاريتأث و موردمطالع  متغیره
 شـده  اسـتفاده توأمـان صـورت بهن رضایتمندي ساکنا

بـر  و به مبـانی نظـري پـژوهش با توجه. معیارها است

 یگـرد یارهايو مع ها مدل مروربا ، لعههدف مطا اساس
نظر انتخاب  منطقه مورد بامطالعه ینو همچن مطالعات
ــد  صــورت به هــا داده. روش گــردآوري ه اســتگردی

ــه ــدانی -اي کتابخان ــه اســتمی ــندر ا. صــورت گرفت  ی
 در خصــوصاطالعــات الزم  منظور کســب بــهپــژوهش 
 کنونی کیفیت زندگی در یتاز وضع یو آگاهشناسایی 

و تهیـه  یقاز طراقدام به برداشت میدانی ، بهبهان شهر
کیفیـت  يها شـاخص بر اساس ییها نامه پرسش یعتوز

 شـهر بهبهـان در سـطح ذهنـی) يها شـاخصزندگی (
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با توجه به عدم دسترسی به پارامترهـاي  .ه استگردید
مطالعـه  یـناعینـی،  يها شـاخصالزم جهت سنجش 

انجام ذهنی کیفیت زندگی  يها شاخصفقط در بخش 
 داردیک منطقه شـهرداري شهر بهبهان  پذیرفته است.

 یشـنهادهايپو ارائـه بهتـر  تر یـقدقدلیل تحلیل  اما به
ـــزایش  ـــاخصاف ـــه  يها ش ـــدگی، منطق ـــت زن کیفی

ـــه  موردمطالعـــه ـــه  2ب و  اســـت شـــده یمتقسمنطق
در  .اسـت شـده  یعتوزمناطق  یندر ا نیز ها نامه پرسش
کیفیـت  يها شـاخص سـنجشتحلیلـی جهـت  بخش

 هـاي یلاز تحلمطالعـه  مـورد در منطقهزندگی شهري 
  است. شده استفادهآماري 

 5 یـفاز ط هـايپرسـش هریک از يگذار در ارزش
، متوسط، کم ، کم یلیخهاي  ینهگزلیکرت با  اي ینهگز

 وتحلیل یـهدر تجز خیلی زیـاد اسـتفاده گردیـد. و زیاد
. گرفتنــدرا  5و 4، 3، 2، 1ترتیــب کــدهاي  بــه هــا داده

 یتو رضـاکمترین میزان کیفیـت  دهنده نشان 1امتیاز
بیشترین میزان رضایت  دهنده نشان 5 یازو امتن ساکنا
 مربوطه است. هايپرسش ن ازساکنا

در جامعه آماري : حجم نمونه یینو تعآماري  جامعۀ
. باشد یم شهر بهبهان سال 20 يافراد باالپژوهش  ینا

 شده استفادهنمونه از روش کوکران  برآورد حجمجهت 
  نشان داده شده است.  1که در رابطه  است

푛		                   .1 رابطه =
	

 

 انـدازه متغیـر t، حجم نمونه موردنیاز n̨فرمول  یندر ا
یعنـی  در جامعهصفت  یعدرصد توز p، توزیع نرمال در

است که داراي صفت موردمطالعه  يدرصد افرادنسبت 
 در جامعـهدرصد افرادي که فاقد آن صـفت  q، هستند
بـا  در جامعـهتفاضل نسـبت واقعـی صـفت  d، هستند

حـداکثر اسـت کـه  در جامعـهبرآورد آن صفت  یزانم
آن  بـه یـزن یريگ نمونه و دقتاست  0,05آن تا  نسبت

، نیـا حجم جامعه آماري است (حـافظ N بستگی دارد و
138:1389(  

t = 1,96       p =       0,5 q = 0,5     d = 0,05      
N =  97611  

و درصد  95اطمینان  با سطح، طبق فرمول کوکران
جامعه  از نفر 382تعداد ، درصد 5اطمینان  یبضر

جهت تعیین  حجم نمونه انتخاب شدند. عنوان بهآماري 
عمل آمد.  آزمون مقدماتی به، نامهاعتبار پرسش

اصالحی توسط  در مرحلهنامه ترتیب که پرسش بدین
، شهر بهبهان از سطحسال  20 يافراد باال نفر از 30

 ینانتا اطمتحقیق تکمیل گردید  از نمونهخارج 
 را درك هاپرسشحاصل شود که افراد پاسخگو تمام 

   .اعمال گردید هاپرسش . سپس اصالحات دراند کرده
  

 هاي پژوهش یافته
از یــک در هرهاي میــدانی  یافتــهاز نتــایج حاصــل 

ـــا ـــی قلمروه ـــداولي موردبررس ـــاتی  در ج و اطالع
ي ها درصــد پاســخ، مــد، یی شــامل میــانگیننمودارهــا

و  T و آزمـون ها پاسـخمجموع عددي ، در مد شده داده
ــب دو بخــش یافتــه ــه در قال هاي  هاي توصــیفی و یافت

بـه  شهر بهبهان است ذکر یانشااست. شده ارائهتحلیلی 
نامـه در پرسش 191بندي شده است و یمتقسه منطق 2

  شده است. یعتوزهر منطقه 
  

  1شماره  در منطقهي توصیفی ها آمارههاي  یافته
متغیـر  2شاخص اقتصـادي داراي شاخص اقتصادي: 

درآمـد و هزینـه و توزیـع و یت شـغلی و رضـا اشتغال
در باشد. نتایج حاصـل از نظـرات شـهروندان می ثروت

 یـرمتغ) آورده شـده اسـت. 2ین شاخص در جـدول (ا
گویه  2ین پژوهش توسط در ایت شغلی و رضا اشتغال

یت و رضــااشــتغال  در قلمــرو.ســنجش گردیــده اســت
 از رضـایتمنديشغلی باالترین رضایت مربوط به گویه 

ــزان ــاعات می ــاري س ــه  ک ــت ک ــد از  49,22اس درص
پاســخگویان گزینــه رضــایتمندي متوســط را انتخــاب 

.بیشــترین نارضــایتی مــردم مربــوط بــه گویــه اند کرده
اســت کــه  شــغل انتخــاب امکــان از رضــایتمندي

 است. حد کمدر ، یاندرصد پاسخگو58,64رضایتمندي
یـن پـژوهش در ادرآمد و هزینه و توزیع ثـروت  متغیر

درآمد و  در قلمروگویه سنجش گردیده است. 3توسط 
یع ثروت باالترین رضایت مربوط بـه گویـه و توزهزینه 

 49,21اســت کــه  هاي زنــدگی هزینــه از رضــایتمندي
درصد از پاسـخگویان گزینـه رضـایتمندي متوسـط را 

. بیشترین نارضایتی مـردم مربـوط بـه اند کردهانتخاب 
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اسـت کـه  جامعـه از توزیع ثروت در رضایتمنديگویه 
در حـد کـم ، یاندرصـد پاسـخگو 61,26 رضایتمندي

  است.

 
  1شاخص اقتصادي منطقه ي ها آماره - 2جدول 

مجموع 
عددي 

 ها پاسخ

هاي  پاسخ
 مد(%)

 ها مدپاسخ
میانگین 

 ها پاسخ
  متغیرها ها گویه

ف
ردی

  

 1  شغلی رضایت واشتغال  شغل انتخاب امکان از رضایتمندي 2,50 2 58,64 477
 2  شغلی رضایت واشتغال  کاري ساعات میزان از رضایتمندي 2,70 3 49,22 516
  3  ثروت توزیع ودرآمدوهزینه   درآمد میزان از رضایتمندي  2,47  3  45,03  472
  4  ثروت توزیع ودرآمدوهزینه   زندگی هاي هزینه از رضایتمندي  2,57  3  49,21  491
  5  ثروت توزیع ودرآمدوهزینه    درآمد و ثروت توزیع از رضایتمندي  2,30  2  61,26  439

  
  شاخص اجتماعی

متغیر امنیـت محیطـی،  3شاخص اجتماعی داراي 
که نتایج حاصل  استمشارکت اجتماعی و تعلق مکانی 

 یـرمتغ آورده شده است. )3( در جدول ها نامه پرسشاز 
گویه سـنجش  4پژوهش توسط  یندر امحیطی  یتامن

امنیت محیطی باالترین رضایت  در قلمرو.گردیده است
سـاعات پایـانی شـب  در مربوط به گویه امنیـت تـردد

پاسـخگویان  از درصـد 39,79ترتیـب  بـه کـه باشد یم
 یــرمتغ. انـد کردهانتخـاب  را گزینـه رضـایتمندي زیــاد

ــق مکــانی  در قلمــرو .باشــدمــی 3 شــامل یــتامن تعل

احسـاس تعلـق بـه باالترین رضایت مربـوط بـه گویـه 
پاسـخگویان گزینـه  از درصـد 41,88 کهاست  منطقه

 مشـارکت یـرمتغ .انـد کردهانتخاب  را رضایتمندي زیاد
گویــه ســنجش  3پــژوهش توســط  یــندر ااجتمــاعی 

مشـارکت اجتمـاعی بـاالترین  در قلمـروگردیده است. 
 امور در شرکت به تمایل میزان رضایت مربوط به گویه

 42,40کـه باشـد  یم اجتمــاعی هـاي پروژه و خیریـه
انتخاب  را پاسخگویان گزینه رضایتمندي زیاد از درصد
  .اند کرده

  
  .1شاخص اجتماعی منطقه ي ها آماره :3جدول 

  گویه ها  متغیرها  ردیف
میانگین 

  ها پاسخ
 مد
  ها پاسخ

هاي  پاسخ
  مد(%)

مجموع 
عددي 

  ها پاسخ
  676  39,79  4  3,53  شب پایانی تردد در ساعات امنیت  امنیت محیطی  1
  568  37,70  4  2,97  متروك و بالاستفاده فضاهاي وجود عدم  امنیت محیطی  2
  586  29,84  4  3,06  تردد افراد شرور و بزهکار عدم  امنیت محیطی  3
  603  37,69  3  3,15  معابر در شب مناسب روشنایی  امنیت محیطی  4
  753  36,65  4  3,94  میدانید؟ خود را سرزنده منطقه چقدر  تعلق مکانی  5
  725  41,88  4  3,79  منطقه به تعلق احساس  تعلق مکانی  6
  708  39,79  3  3,71  منطقه در فراغت اوقات گذراندن به تمایل میزان  تعلق مکانی  7

  مشارکت اجتماعی  8
 هاي و پروژه خیریه در امور شرکت به تمایل میزان

  اجتماعی
3,68  4  42,40  704  

  اجتماعیمشارکت   9
 و بهسازي در عمومی نهادهاي با همکاري میزان

  647  36,65  4  3,39  نوسازي

  722  40,83  4  3,78  دارید؟ دیگران با مشارکت از خوبی احساس حد چه  مشارکت اجتماعی  10
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  شاخص کالبدي
و فضـاي  ونقـل حملمتغیـر  3این شـاخص داراي 

نتـایج حاصـل از  باشـد.مـی و خـدماتسبز و امکانات 
) آورده 4شاخص در جـدول ( یندر انظرات شهروندان 

 4ین پـژوهش توسـط در ا ونقل حمل متغیرشده است. 
ــده اســت ــه ســنجش گردی ــل حمل در قلمــرو.گوی  ونق
از تردد در  رضایتمندي باالترین رضایت مربوط به گویه

درصـد از پاسـخگویان  49,21اسـت کـه  منطقه سطح
.بیشـترین اند کردهگزینه رضایتمندي زیـاد را انتخـاب 

 بـه مناسـب دسترسـینارضایتی مردم مربوط به گویه 
درصـد  65,45 است که رضـایتمندي عمومی پارکینگ
درآمـد و هزینـه و  متغیر در حد کم است.، یانپاسخگو

گویـه سـنجش  2توزیع ثروت در این پژوهش توسـط 

فضاي سـبز بـاالترین رضـایت  قلمرودر گردیده است. 
اسـت کـه  سـبز فضـاي مناسـب توزیعمربوط به گویه 

درصــد از پاســخگویان گزینــه رضــایتمندي  52,88
در  و خدماتامکانات  متغیر .اند کردهمتوسط را انتخاب 

در گویه سـنجش گردیـده اسـت. 4ین پژوهش توسط ا
بـاالترین رضـایت مربـوط بـه  و خدماتامکانات  قلمرو
اسـت کـه  بـانکی خـدمات بـه مناسب سترسیدگویه 

درصد از پاسخگویان گزینه رضایتمندي خیلـی  64,40
بیشــترین نارضــایتی مــردم  .انــد کرده را انتخــابزیــاد 

 فرهنگـی خـدمات به مناسب دسترسیمربوط به گویه 
در ، یاندرصـد پاسـخگو 57,07 است که رضـایتمندي

  حد کم است.

  
  1شاخص کالبدي منطقه ي ها آماره :4جدول 

  ها گویه  متغیرها  ردیف
میانگین 

  ها پاسخ
 مد
  ها پاسخ

هاي  پاسخ
  مد(%)

مجموع 
عددي 

  ها پاسخ
  691  49,21  4  3,61  منطقه سطح از تردد در رضایتمندي میزان  نقل و  حمل  1
  432  61,78  2  2,26  و تاکسی اتوبوس هاي ایستگاه به دسترسی میزان  نقل و  حمل  2
  618  50,79  3  3,24  عمومی ونقل حمل هزینه از رضایتمندي  نقل و  حمل  3
  326  65,45  2  1,71  عمومی پارکینگ به مناسب دسترسی  نقل و  حمل  4
  619  52,88  3  3,24  سبز فضاي مناسب توزیع  فضاي سبز  5
  613  47,64  3  3,21  سبز فضاي و پارك وجود تعداد کافی  فضاي سبز  6
  873  64,40  5  4,57  بانکی خدمات به مناسب دسترسی  خدمات وامکانات   7
  597  42,93  3  3,12  بهداشتی خدمات به مناسب دسترسی  خدمات وامکانات   8
  346  57,07  2  1,81  فرهنگی خدمات به مناسب دسترسی  خدمات وامکانات   9
  790  49,21  4  4,14  آموزشی خدمات به مناسب دسترسی  خدمات وامکانات   10

  
  محیطی یستزشاخص 

متغیر آلودگی هوا و 2داراي  محیطی یستزشاخص 
باشد کـه آلودگی صوتی و بصري و بهداشت محیط می

آورده شده  )5( در جدول ها نامه پرسشنتایج حاصل از 
یـن در ای هـوا و صـوتی و بصـري آلـودگ یـرمتغ .است

 در قلمروگویه سنجش گردیده است.  3پژوهش توسط 
آلودگی هوا و صوتی و بصري باالترین رضـایت مربـوط 

باشد  یمبه گویه نبود آلودگی هوا ناشی از وسایل نقلیه 
درصـد از پاسـخگویان گزینـه رضـایتمندي  47,12که 

. بیشــترین نارضــایتی مــردم انــد کردهزیــاد را انتخــاب 

لمان مناسب در منطقـه اسـت مربوط به گویه وجود مب
در حد کـم ، درصد پاسخگویان 53,93 که رضایتمندي

یـن پـژوهش در امحـیط  بهداشـت یـرمتغ .بوده اسـت
ــده اســت.  3توســط  ــه ســنجش گردی ــروگوی  در قلم

بهداشت محیط باالترین رضایت مربوط به گویه نظافت 
درصد از پاسـخگویان  51,30 باشد کهمناسب معابرمی 

. بیشـترین انـد کردهگزینه رضایتمندي زیاد را انتخـاب 
 و مخـازن وجود سـطلنارضایتی مردم مربوط به گویه 

درصـد  53,40 زباله در معـابر اسـت کـه رضـایتمندي
  بوده است. حد کمدر ، یانپاسخگو
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  1منطقه  محیطی یستزشاخص ي ها آماره :5جدول 

  گویه ها  متغیرها  ردیف
میانگین 

  ها پاسخ
 مد
  ها پاسخ

هاي  پاسخ
  مد(%)

عددي  مجموع
  ها پاسخ

  712  47,12  4  3,72  نقلیه از وسایل هوا ناشی آلودگی نبود  بصري و صوتی وآلودگی هوا   1

  بصري و صوتی وآلودگی هوا   2
 سروصداي از ناشی صوتی آلودگی نبود

  نقلیه وسایل
3,11  3  42,93  595  

  345  53,93  2  1,80  در منطقه مناسب وجود مبلمان  بصري و صوتی وآلودگی هوا   3
  624  44,50  4  3,27  سالم آشامیدنی آب از برخورداري  بهداشت محیط  4
  708  51,30  4  3,70  معابر مناسب نظافت  بهداشت محیط  5
  323  53,40  2  1,69  در معابر زباله مخازن و سطل وجود  بهداشت محیط  6

 
  2شماره  در منطقهتوصیفی  يها آماره هاي یافته

متغیـر  2شاخص اقتصـادي داراي : شاخص اقتصادي
درآمـد و هزینـه و توزیـع و یت شـغلی و رضـا اشتغال
در باشد. نتایج حاصـل از نظـرات شـهروندان می ثروت

 یـرمتغ  .) آورده شـده اسـت6شاخص در جـدول ( ینا
گویه  2ین پژوهش توسط در ایت شغلی رضاو  اشتغال

یت و رضــااشــتغال  در قلمــرو.ســنجش گردیــده اســت
 از رضـایتمنديشغلی باالترین رضایت مربوط به گویه 

از درصــد  49,21اســت ك  کــاري ســاعات میــزان
 را انتخــابیان گزینــه رضــایتمندي متوســط پاســخگو

. بیشـترین نارضـایتی مـردم مربـوط بـه گویـه اند کرده

اســت کــه  شــغل انتخــاب امکــان از يرضــایتمند
در حـد کـم ، یاندرصـد پاسـخگو 60,21 رضایتمندي

یـن در ایـع ثـروت و توزدرآمـد و هزینـه  متغیـر .است
در گویـه سـنجش گردیـده اسـت..  3پـژوهش توسـط 

یع ثروت بـاالترین رضـایت و توزدرآمد و هزینه  قلمرو
اسـت  هاي زندگی هزینه از رضایتمنديمربوط به گویه 

درصد از پاسخگویان گزینه رضایتمندي کم  52,35که 
.بیشترین نارضایتی مردم مربـوط بـه اند کردهرا انتخاب 

اسـت کـه  جامعـه توزیع ثروت در از رضایتمنديگویه 
در حـد کـم ، یاندرصـد پاسـخگو 63,87 رضایتمندي

  است.
  

  2منطقه شاخص اقتصادي ي ها آماره :6جدول 
مجموع عددي 

 ها پاسخ
  هاي  پاسخ
 (%) مد

 ها پاسخ مد
میانگین 

 ها پاسخ
  ردیف  متغیرها گویه ها

 1  شغلی رضایت واشتغال  شغل انتخاب از امکان رضایتمندي 1,70 2 60,21 325
 2  شغلی رضایت واشتغال  کاري ساعات میزان از رضایتمندي 2,43 3 49,21 464

  درآمد میزان از رضایتمندي  1,69  2  58,64  323
درآمد و هزینه و توزیع 

  ثروت
3  

  زندگی هاي هزینه از رضایتمندي  1,95  2  52,35  373
درآمد و هزینه و توزیع 

  ثروت
4  

325  63,87  2  1,70  
و  ثروت توزیع از رضایتمندي

  درآمد جامعه
درآمد و هزینه و توزیع 

  ثروت
5  

  
  شاخص اجتماعی

، متغیـر امنیـت محیطـی3شاخص اجتماعی داراي 
که نتایج حاصل مشارکت اجتماعی و تعلق مکانی است 

 یـرمتغآورده شده است.  )7( در جدول ها نامه پرسشاز 
گویه سـنجش  4پژوهش توسط  یندر امحیطی  یتامن

ــده اســت ــاالترین  در قلمــرو .گردی امنیــت محیطــی ب

 شـب در معابر مناسب روشناییرضایت مربوط به گویه 
ــد می ــه باش ــد از 51,31 ک ــه  درص ــخگویان گزین پاس

. بیشــترین انــد کرده را انتخــاب رضــایتمندي زیــاد
 فضـاهاي وجـود عـدمنارضایتی مردم مربوط به گویـه 

 40,84 اســت کــه رضــایتمندي متــروك و بالاســتفاده
 یـتامن یرمتغ متوسط است. حد در، پاسخگویان درصد
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ــندر امحیطــی  ــژوهش توســط  ی ــه ســنجش  3پ گوی
تعلق مکـانی بـاالترین رضـایت  در قلمروگردیده است.

 فراغـت اوقات گذراندن به تمایل میزانمربوط به گویه 
پاسـخگویان  از درصـد 47,12 کـه باشـد یم منطقه در

بیشترین .اند کرده را انتخابمتوسط گزینه رضایتمندي 
 را خـود منطقـه چقـدرنارضایتی مردم مربوط به گویه 

درصـد  60,21 است که رضایتمندي دانید؟می سرزنده
اجتماعی  مشارکت یرمتغ است. حد کم در، یانپاسخگو

گویه سنجش گردیـده اسـت.  3پژوهش توسط  یندر ا

مشارکت اجتماعی باالترین رضایت مربوط به  در قلمرو
ــه ــزان گوی ــل می ــه تمای ــرکت ب ــور در ش ــه ام  و خیری
 از درصــد 47,64 کــه باشــد یم اجتمــاعی هــاي پروژه

. اند کردهانتخاب  را پاسخگویان گزینه رضایتمندي زیاد
 میــزانبیشــترین نارضــایتی مــردم مربــوط بــه گویــه 

 نوسـازي و بهسـازي در عمـومی نهادهـاي بـا همکاري
در ، یاندرصـد پاسـخگو 42,93 است که رضـایتمندي

  متوسط است. حد

  
  2شاخص اجتماعی منطقه ي ها آماره: 7جدول 

  گویه ها  متغیرها  ردیف
میانگین 

  ها پاسخ
  ها پاسخ مد

هاي  پاسخ
  مد(%)

مجموع عددي 
  ها پاسخ

  464  42,93  3  2,43  شب پایانی تردد در ساعات امنیت  امنیت محیطی  1
  448  40,84  3  2,34  متروك و بالاستفاده فضاهاي وجود عدم  امنیت محیطی  2
  447  41,88  3  2,34  افراد شرور و بزهکارتردد  عدم  امنیت محیطی  3
  697  51,31  4  3,65  معابر در شب مناسب روشنایی  امنیت محیطی  4
  324  60,21  2  1,70  میدانید؟ خود را سرزنده منطقه چقدر  تعلق مکانی  5
  331  53,40  2  1,73  منطقه به تعلق احساس  تعلق مکانی  6

  تعلق مکانی  7
 فراغت اوقات گذراندن به تمایل میزان

  منطقه در
3,52  3  47,12  673  

 و در امور خیریه شرکت به تمایل میزان  مشارکت اجتماعی  8
  اجتماعی هاي پروژه

2,61  3  47,64  498  

  مشارکت اجتماعی  9
 در عمومی نهادهاي با همکاري میزان

  نوسازي و بهسازي
2,46  3  42,93  469  

  مشارکت اجتماعی  10
با  مشارکت از خوبی احساس حد چه

  دارید؟ دیگران
2,52  3  46,07  481  

  
  شاخص کالبدي

و فضـاي  نقـل و  حمـلمتغیر  3این شاخص داراي 
نتـایج حاصـل از  باشـد.مـی و خـدماتسبز و امکانات 

) آورده 8شاخص در جـدول ( یندر انظرات شهروندان 
 4ین پژوهش توسط در ا نقل و  حمل متغیرشده است. 

 ونقــل حمل در قلمــرو .ســنجش گردیــده اســتگویــه 
 هزینـه از رضایتمندي باالترین رضایت مربوط به گویه

درصـــد از  50,26اســـت کـــه  عمـــومی ونقـــل حمل
 را انتخــابپاســخگویان گزینــه رضــایتمندي متوســط 

 میزان.بیشترین نارضایتی مردم مربوط به گویه اند کرده
اسـت کـه  تاکسـی و اتوبوس هاي ایستگاه به دسترسی

در حـد کـم ، یاندرصـد پاسـخگو 60,73 رضایتمندي

گویـه  2فضاي سبز در این پژوهش توسط  متغیر است.
فضـاي سـبز بـاالترین  در قلمروسنجش گردیده است. 

 و پـارك وجـود تعـداد کـافیرضایت مربوط به گویـه 
درصــد از پاســخگویان  58,64اســت کــه  ســبز فضــاي

ــط  ــایتمندي متوس ــه رض ــابگزین . انــد کرده را انتخ
 مناسب توزیعبیشترین نارضایتی مردم مربوط به گویه 

ــه رضــایتمندي ســبز فضــاي درصــد  51,83 اســت ک
 و خـدماتامکانات  متغیردر حد کم است.، پاسخگویان

گویه سـنجش گردیـده اسـت. 4ین پژوهش توسط در ا
باالترین رضایت مربوط بـه  و خدماتامکانات  در قلمرو

اسـت کـه  بـانکی خـدمات بـه مناسب دسترسیگویه 
را درصد از پاسخگویان گزینه رضایتمندي زیاد  47,12
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. بیشترین نارضایتی مـردم مربـوط بـه اند کرده انتخاب
اسـت کـه  فرهنگـی خدمات به مناسب دسترسیگویه 

 یاربسـدر حـد ، یاندرصد پاسـخگو 69,11رضایتمندي
  است. کم

  

  2منطقه  شاخص کالبديي ها آماره :8جدول 

  گویه ها  متغیرها  ردیف
میانگین 

  ها پاسخ
 مد
  ها  پاسخ

هاي  پاسخ
  مد(%)

عددي  مجموع
  ها پاسخ

  544  46,60  3  2,85  منطقه سطح از تردد در رضایتمندي میزان  ونقل حمل  1
  311  60,73  2  1,63  و تاکسی اتوبوس هاي ایستگاه به دسترسی میزان  ونقل حمل  2
  671  50,26  3  3,51  عمومی ونقل حمل هزینه از رضایتمندي  ونقل حمل  3
  344  54,97  2  1,80  عمومی پارکینگ به مناسب دسترسی  ونقل حمل  4
  430  51,83  2  2,51  سبز فضاي مناسب توزیع  فضاي سبز  5
  361  58,64  3  1,89  سبز فضاي و پارك وجود تعداد کافی  فضاي سبز  6
  626  47,12  4  3,28  بانکی خدمات به مناسب دسترسی  خدمات وامکانات   7
  473  51,31  3  2,48  بهداشتی خدمات به مناسب دسترسی  خدمات وامکانات   8
  261  69,11  1  1,37  فرهنگی خدمات به مناسب دسترسی  خدمات وامکانات   9
  264  48,69  3  2,43  آموزشی خدمات به مناسب دسترسی  خدمات وامکانات   10

  
  محیطی یستزشاخص 

متغیر آلودگی هوا و 2داراي  محیطی یستزشاخص 
باشد کـه آلودگی صوتی و بصري و بهداشت محیط می

آورده شده  )9( در جدول ها نامه پرسشنتایج حاصل از 
یـن در اي و بصـری هـوا و صـوتی آلـودگ یـرمتغاست. 

 در قلمروگویه سنجش گردیده است.  3پژوهش توسط 
ي باالترین رضـایت مربـوط و بصرآلودگی هوا و صوتی 
 باشد یمی از وسایل نقلیه هوا ناشبه گویه نبود آلودگی 

درصد از پاسـخگویان گزینـه رضـایتمندي   59,16 که
.بیشـترین نارضـایتی مـردم اند کردهمتوسط را انتخـاب 

اسـت  در منطقـهمربوط به گویه وجود مبلمان مناسب 

کـم در حد ، یاندرصد پاسخگو 61,87 که رضایتمندي
یـن پـژوهش در امحـیط  بهداشـت یـرمتغوده اسـت. ب

ــده اســت.  3توســط  ــه ســنجش گردی ــروگوی  در قلم
گویـه  مربـوط بـهبهداشـت محـیط بـاالترین رضـایت 

 51,38 که باشد یم سالم  آشامیدنی آب از برخورداري
 را انتخابدرصد از پاسخگویان گزینه رضایتمندي زیاد 

. بیشـترین نارضـایتی مـردم مربـوط بـه گویـه اند کرده
ــطل  ــود س ــازنوج ــه  و مخ ــت ک ــابر اس ــه در مع زبال

کـم  در حـد، درصـد پاسـخگویان 63,87 رضایتمندي
  است.

  
  2منطقه  محیطی یستزشاخص ي ها آماره: 9جدول 

  گویه ها  متغیرها  ردیف
میانگین 

  ها پاسخ
 مد
  ها پاسخ

هاي  پاسخ
  مد(%)

عددي  مجموع
  ها پاسخ

  652  59,16  3  3,41  نقلیه وسایل از ناشی هوا آلودگی نبود  بصري و صوتی وآلودگی هوا   1

  بصري و صوتی وآلودگی هوا   2
 سروصداي از ناشی صوتی آلودگی نبود

  نقلیه وسایل
2,43  2  49,21  465  

  315  61,87  2  1,65  منطقه در مناسب وجود مبلمان  بصري و صوتی وآلودگی هوا   3
  667  51,38  4  3,49  سالم آشامیدنی آب از برخورداري  بهداشت محیط  4
  608  42,40  4  3,18  معابر مناسب نظافت  بهداشت محیط  5
  338  63,87  2  1,77  در معابر زباله مخازن و سطل وجود  بهداشت محیط  6
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 در منطقـه  تحلیل آمـاري اسـتنباطی   هاي یافته
، حصول به اینکه جامعه مطالعـه شـده جهت: 1شماره 

قـرار سطحی  در چهکیفیت زندگی  يها نظر شاخص از
طور  بهکیفیت زندگی  ياز قلمروهاهریک ، است داشته

 شـده قـرار داده مورد آزمون Tآزمون  یقاز طر جداگانه

آزمـون آمـاري پارامتریـک  ینتـر مهم، Tآزمـون  .است
 موردنظرفاصله میانگین جامعه با نقطه  در آناست که 

) 10جـدول ( در نتایج حاصله رااست.  یريگ اندازه  قابل
شـاخص  آمده دسـت بهطبق نتـایج  .است شده مشاهده

  است. قرار داشتهمتوسط  در سطحرضایتمندي کل 
 

  

  1گانه منطقه 10متغیرهاي  Tنتایج آزمون  - 10 جدول
 Tآماره   شاخص

درصد 
  یناناطم

انحراف   میانگین
  معیار

اختالف 
  میانگین

  -0,47  -0,93  3,54  99  - 13,28  امنیت محیطی
  0,32  0,87  3,82  99  8,65  تعلق مکانی

  0,18  0,85  3,68  99  6,08  مشارکت اجتماعی
  -0,82  1,11  2,88  99  -17,61  يو بصرصوتی  و آلودگی هوا

  -0,13  1,11  2,88  99  - 6,73  بهداشت محیط
  - 0,2  0,73  2,60  99  - 5,36  شغلی یتو رضااشتغال 

  - 0,16  0,74  2,44  99  - 5,2  ثروت یعو توزهزینه  و درآمد
  -0,29  0,99  2,70  99  - 8,2  ونقل حمل

  0,14  0,73  3,24  99  3,61  فضاي سبز
  -0,13  1,33  3,36  99  -2,87  و خدماتامکانات 

  - 0,16  0,75  3,11  99  -4,09  رضایتمندي کل
 

  2گانه منطقه  10متغیرهاي  Tنتایج آزمون  :11 جدول
 Tآماره   شاخص

درصد 
  یناناطم

  میانگین
انحراف 

  معیار
اختالف 
  میانگین

  -0,44  0,94  2,76  99  - 12,79  امنیت محیطی
  -0,48  1,10  2,32  99  -10,36  تعلق مکانی

  0,03  0,88  2,53  99  0,74  مشارکت اجتماعی
  -0,43  1,03  2,37  99  -8,94  يو بصرصوتی  و آلودگی هوا

  -0,28  1,01  2,82  99  -6,7  بهداشت محیط
  -0,43  0,75  2,07  99  - 11,35  شغلی یتو رضااشتغال 

  0,02  0,63  1,78  99  - 0,69  توزیع ثروت هزینه و و درآمد
  0,35  1,03  2,45  99  9,36  ونقل حمل

  -0,08  0,62  2,42  99  -2,40  فضاي سبز
  0,99  -0,41  2,39  99  - 11,52  و خدماتامکانات 

  -0,08  0,76  2,39  99  -5,47  رضایتمندي کل
  

باالترین سطح  3,82یب با ضرشاخص تعلق مکانی 
موردمطالعه  در منطقهرا رضایتمندي از کیفیت زندگی 

بعـد  3,68یانگین با م. شاخص مشارکت اجتماعی دارد
ن سـاکنالق مکانی بیشترین رضـایتمندي از شاخص تع

ترین سطح رضـایتمندي  یینپادنبال داشته است.  را به

و یع ثـروت و توزهزینه  درآمد وي ها شاخصمربوط به 
هــاي  یانگینمیت شــغلی بــا و رضــاین اشــتغال همچنــ
  است. شده دادهنشان  2,60و2,44
 در منطقـه هاي تحلیل آمـاري اسـتنباطی    یافته

 )،11از جـدول ( آمده دسـت بهمطابق نتـایج : 2شماره 



 97تابستان / بیست و هشتم/شماره مسلسل  هشتممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                           14

 قـرار داشـتهکـم  در سـطحشاخص رضـایتمندي کـل 
بـاالترین  2,82یب با ضرشاخص بهداشت محیط است. 

ــدگی  ــهرا ســطح رضــایتمندي از کیفیــت زن  در منطق
میـانگین بـا  . شاخص امنیت اجتماعیداردموردمطالعه 

بیشترین میزان رضـایتمندي را بعـد از شـاخص  76,2
ین سـطح رضـایتمندي تر یینپـا. بهداشت محـیط دارد

و یع ثـروت و توزهزینه  درآمد وي ها شاخصمربوط به 
 هــاي  یانگینمیت شــغلی بــا و رضــاین اشــتغال همچنــ
  باشد. یم 2,07 و 1,78

  
    گیري یجهنتو  يبند جمع

 يها از شـاخصیـک  از بررسـی هـر نتایج حاصـل
حاکی  شهر بهبهان 1 در منطقهگانه کیفیت زندگی 10

 3,11منطقه  یندر امیزان رضایت کلی است که  از آن
میـزان اسـت.  شـده  دادهنشان میانگین  از باالتر و 5 از

 پاسـخ یـانگینبـا م، قلمرو امنیـت محیطـی رضایت از
از ایـن امـر ناشـی  .میـانگین اسـت از باالتر 5 از 3,54

پایـانی  در سـاعاتبودن نسبی  امنیـت تـردد  مطلوب
عدم تردد افـراد  و در شبشب، روشنایی مناسب معابر 

از رضایت  ةدر حوزمنطقه است.  یندر ا و بزهکارشرور 
و بـودن منطقـه  سـرزندهبـه دلیـل تعلق مکانی  قلمرو

ن و تمایـل بـه گذرانـدن اوقـات تعلـق سـاکنا احساس
 در میـانگین و باالتر ازمیزان رضایت ، در منطقهفراغت 

ن از دیــدگاه ســاکنا .اســت شــده  یــابیارز 3,82 حــد
مشـارکت  از قلمرومیزان رضایت  مطالعه موردمحدوده 
میانگین  از باالتر 5 از 3,68سخ پا یانگینبا م، اجتماعی

تمایل به شـرکت به  توان می که دالیل این امر رااست 
ــه در ــا  ، امــور خیری ــاري ب عمــومی در  ينهادهــاهمک

ن در مشارکت انوسازي احساس خوب ساکن بهسازي و
ودگی آلـ از قلمـرومیزان رضـایت  .با دیگران نسبت داد

 5 از 2,88 پاسـخ یـانگینبـا م، بصـري صـوتی و و هوا
تـوان بـه میانگین است که از عوامل آن مـی ازتر  یینپا

کـم  يسروصدا وسایل نقلیه و کم هوا ناشی ازآلودگی 
در قلمــرو  2,88میــانگین ایــن وســایل اشــاره داشــت. 

میـزان رضـایتمندي  که دهد یمنشان  بهداشت محیط
کـه ناشـی از رضـایت پـایین  میانگین است ازتر  یینپا

معابر ایـن منطقـه  شهروندان از کمبود مخازن زباله در

 یتو رضـااشـتغال  از قلمـرو. میـزان رضـایت باشدمی
میـانگین  ازتر  یینپا 5 از 2,60پاسخ  یانگینبا م، شغلی
قلمـرو ناشـی از  یندر اپایین بودن رضایتمندي  است.

   باشد.عدم امکان شغل مناسب و ساعات کاري می
 هزینـه و و درآمد از قلمرومیزان رضایت  در قلمرو
کـه  اسـت شـده  حاصـل 2,44میـانگین ، توزیع ثروت

میـانگین اسـت  از تر یینپا رضایت مردم دهدنشان می
زندگی باال، عدم توزیع مناسـب  هاي ینههزکه ناشی از 

 از قلمـرو. میزان رضایت ه استجامع در و درآمدثروت 
 ازتر  یینپــا 5 از 2,70پاســخ  یــانگینبــا م، ونقــل حمل

تـوان بـه  ایـن میـانگین مـی از عوامـلمیانگین اسـت. 
 هـاي یستگاهادسترسی نامناسب به پارکینگ عمومی و 

قلمـرو  . میزان رضـایت ازاشاره نمود یو تاکساتوبوس 
ــا، فضــاي ســبز ــانگین پ ب ــاالتر 5 از 3,24اســخ می  از ب

کـافی  تعداد میانگین است که ناشی از توزیع مناسب و
 از قلمــرومیــزان رضــایت  باشــد و  یم فضــاهاي ســبز

 از باالتر 5 از 3,36پاسخ  یانگینبا م، و خدماتامکانات 
اســب بــه کــه ناشــی از دسترســی منمیــانگین اســت. 

 خدمات بانکی و آموزشی است.
 10 يها شـاخصاز نتایج حاصله از بررسی هریـک 

از حـاکی  شهر بهبهان 2در منطقهگانه کیفیت زندگی 
 از 2,39منطقه  یندر ااست که میزان رضایت کلی  آن
 از قلمـرومیانگین است. میزان رضـایت  ازتر  یینو پا 5

 ازتر  یینپـا 5 از 2,76پاسخ  یانگینبا م، امنیت محیطی
وجـود ، اقشـار شـرور تـردد میانگین است که ناشـی از

در منیـت پـایین تـردد ا فضاهاي متروك در منطقـه و
 از قلمـرومیـزان رضـایت .باشـدپایانی شب می ساعات

 ازتر  یینپـا 5 از 2,32پاسـخ  یـانگینبـا م، تعلق مکانی
این امر به عوامل احساس تعلـق پـایین میانگین است. 

در به منطقه و تمایل پایین به گذراندن اوقـات فراغـت 
مشـارکت  از قلمـرو. میزان رضایت وابسته است منطقه

ــا م، اجتمــاعی ــانگینب ــخ  ی ــا 5 از 2,53پاس  از تر یینپ
از همکـاري کـم  متـأثرتواند می این امرمیانگین است. 

 از مشـارکتبا نهادهاي عمومی و عدم احساس خـوب 
  .با دیگران باشد

 صـوتی و و آلـودگی هـوا از قلمرورضایت  در حوزه
 و در منطقهبه علت عدم وجود مبلمان مناسب ، بصري
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 در ومیـانگین از تر  یینپاآلودگی صوتی میزان رضایت 
ن منطقـه از دیدگاه ساکنااست.  شده یابیارز 2,37 حد

در حـد  قلمرو بهداشت محیط رضایت از ،مطالعه مورد
تـوان عـدم که دلیل این امـر را مـی مناسبی قرار ندارد

وجود مخازن زباله به تعداد کـافی در منطقـه دانسـت. 
 معـادل از حـد میـانگین وتر  یینپااین قلمرو میانگین 

  است  آمده دست به 2,82
 بـا، رضایت شغلی قلمرو اشتغال و میزان رضایت از

 میـانگین اسـت. ازتر  یینپـا 5 از 2,07میانگین پاسـخ 
توان وابسته بـه می قلمرو را یندر اپایین بودن رضایت 

امکـان انتخـاب شــغل  عـواملی چـون عـدم رضــایت از
 1,78میـانگین  میزان ساعات کاري دانسـت. مناسب و
دهـد نشان می، ثروت یعو توزهزینه  و درآمد در قلمرو

میانگین است که ناشـی از  ازتر  یینپامیزان رضایت  که
نامناسب  یعو توزباالي زندگی  هاي ینههزدرآمد پایین، 

 از قلمـرومیزان رضایت جامعه است.  در درآمد ثروت و
از تر  یینپـا 5 از 2,45پاسـخ  یـانگینبـا م، نقل و  حمل

ناشی از  تواند یماین رضایتمندي پایین است.  یانگینم
و  یو تاکسـاتوبوس  هايیستگاهادسترسی نامناسب به 

 از قلمـرورضایت در بخش  .عمومی باشد هاي ینگپارک
و به علت عدم توزیع مناسب فضـاي سـبز ، فضاي سبز

میزان رضایت پایین تراز حد میـانگین ، ها آنکم  تعداد
از اسـت. میـزان رضـایت  آمده  دست به 2,42 در حد و

 5 از 2,39پاسـخ  یـانگینبا م، و خدماتامکانات  قلمرو
ایـن  در یرگـذارتأثاز عوامـل میانگین است.  ازتر  یینپا

تـوان بـه دسترسـی نامناسـب بـه مـیمیانگین پـایین 
خـدمات بـانکی اشـاره  آموزشـی و خدمات فرهنگـی و

  نمود.
  

  پیشنهادها
  1 در منطقهپیشنهادهاي بهبود کیفیت زندگی 

خیـز روشنایی معابر کـه بـه فضـاهاي جـرم توجه به -
  تبدیل نشود

    در منطقهیزي براي ایجاد مبلمان مناسب ر برنامه -
  1ي منطقه ها در محلهزباله  و مخازنسطل  قرار دادن - 
یــع بــا توز و اتوبـوسهاي تاکســی  یسـتگاهااحــداث  -

  در منطقهمناسب 

ي شـلوغ هـا در مکانهـاي عمـومی  ینگپارکاحداث  -
  منطقه

کتابخانــه و فرهنگســرا  احــداثي ســینما و انــداز راه -
  جهت بهبود خدمات فرهنگی منطقه

  
  2در منطقهپیشنهادهاي بهبود کیفیت زندگی 

  به فضاي سبز و متروكتبدیل فضاهاي بالاستفاده  -
 یـبترغمنطقـه  در سـطحتفریحی  يها برنامه یجادا -

  اجتماعی هاي یتفعالساکنان به انجام 
  در منطقهبراي ایجاد مبلمان مناسب  یزير برنامه -
  سبز منطقهتوزیع فضاي  سازي ینهبه -
 صـورت بهبـراي تهیـه اجنـاس  ییها مکان يانداز راه -

  نساکنا تر توسط ارزان
  2منطقه  يها در محلهزباله  و مخازنسطل  قرار دادن - 
 یـعبـا توز و اتوبـوستاکسـی  هاي یسـتگاهااحـداث  -

  در منطقهمناسب 
شـلوغ  يهـا در مکانعمـومی  هاي ینگپارکاحداث  -

  منطقه
 و فرهنگسـراکتابخانـه  و احـداثسـینما ي انـداز راه -

  هجهت بهبود خدمات فرهنگی منطق
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