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چکیده
داشتن کیفیت زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده است .تحلیل کیفیت محیط زندگی در نواحی شهری ،امری
ضروری است تا ضمن شناسایی وضعیت کیفیت محیط و تالش در جهت بهبود آن ،الگوهای مناسب کیفیت محیطی برای
توسعه های جدید شناسایی و به کار گرفته شود .هدف از مطالعه حاضر تحلیل کیفیت محیط زندگی در سه محله شهرک
کارمندان ،صفرآباد و کوی فرهنگ شهر زنجان می باشد .تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی ،از نظر درجه نظارت ،میدانی
و از نظر روش به صورت توصیفی  -تحلیلی می باشد .روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و میدانی
(پرسشنامه و مصاحبه) روش تجزیه و تحلیل اطالعات به صورت آمار توصیفی (میانگین ،آمار استنباطی ،آزمون ،tآزمون
فریدمن ،ضریب همبستگی و رگرسیون خطی) صورت گرفته است .یافته های تحقیق نشان می دهد ،بیشترین میزان رضایت
مندی مربوط به ابعاد کالبدی و کمترین آن مربوط به ابعاد اقتصادی می باشد .همچنین مشخص شد که سطح کیفیت
زندگی در بین خانوارهای مورد مطالعه نشان دهنده ،پایین بودن سطح کیفیت زندگی به میزان کمتر از حد مطلوب می
باشد .نتایج پژوهش نشان می دهد حدود  23/4درصد پ اسخ دهندگان به طور کامل از کیفیت زندگی خود راضی ،حدود
 32/6درصد کامالً ناراضی و حدود  86/6درصد پاسخ گویان نیز دارای میزان رضایتی بین این دو حد باال و پایین هستند.
عالوه بر این نتایج نشان می دهد که کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی است که توسعه کالبدی ،محیط محلی ،آرامش
شهری ،امید به آینده و بهزیستی ذهنی و عینی ،ابعاد آن را در شهر زنجان تشکیل می دهند و عامل بهزیستی حدود  11درصد
تغییرات آن را تبیین می کند.

واژگان كلیدي :کیفیت زندگی ،اسالم آباد،کوی فرهنگ ،شهرک کارمندان.

 . 3دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه زنجان
 .2کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه زنجان

l.kazemi@ymail.com

83

اندیشه جغرافیایی ،سال پنجم ،شماره دهم ،پاییز 3809

مقدمه

یکی از مهمترین اهداف مدیریت شهری ،بهبود کیفیت زندگی و دستیابی ساکنین
شهری به کیفیت زندگی مناسب و پایدار است .به عبارت دیگر کیفیت زندگی شهری
یکی از اهداف اصلی توسعه پایدار بوده است .در قرن حاضر شاهد تغییرات
چشمگیری در مورد دیدگاه آدمی نسبت به زندگی بوده ایم .در این قرن تنها حفظ
زندگی به شکل معمول ،مطلوب نبوده ،بلکه ارتقاء کیفیت زندگی در زمینه های
متعدد تالش اساسی جوامع تلقی می شود .مطالعه ی مفهوم کیفیت زندگی نشان می
دهد که بر دو موضوع بیشتر تاکید دارد :رفاه شخصی و کیفیت زندگی شهری .در
حالی که رفاه شخصی به فرد مرتبط است ،کیفیت زندگی به محیط مرتبط است.
جغرافیدانان همواره در یافتن رابطه ای متقابل بین انسان و محیط بوده اند که در جهت
مطلوبیت بخشی به زندگی انسان بتواند عمل کند .رونالد جانسون جغرافیدان سرشناس
می گوید :در زمان ما هدف بسیاری از جغرافیدانان این است که در سراسر جهان با
حذف نابرابریهای شدید اجتماعی و اقتصادی ،همه ی خانواده ها بتوانند به شغل
دائمی ،مسکن سالم ،بهداشت و درمان ،آموزش و امنیت و به طور کل به حدی
رضایت بخش از کیفیت زندگی دست یابند (شکویی .)368 :3136،مطالعات اولیه در
مورد کیفیت زندگی شهری به صورت قابل مالحظه ای در شهرها و کشورهای توسعه
یافته ،در حال توسعه و در حال صنعتی شدن جدید از دهه  3039به بعد مورد توجه
جدی قرار گرفته است .تحقیقات و تالش های پیشین در این زمینه از دانش پژوهان
جهان غربی که در رشته های مختلفی از قبیل :جامعه شناسی و روانشناسی مشغول
فعالیت بوده اند ،آغاز شده است (بمانیان و همکاران .)390 :3163 ،مفهوم کیفیت
زندگی در حالی مورد توجه جدی قرار گرفته است که ابتدا این مفهوم توسط
قشرهایی از مردم تعریف و بکار گرفته می شد که به علت شرایط اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و یا جسمی دچار مشکالت فراوان در زندگی خویش بوده اند
(امینی .)8 :3166 ،در حال حاضر این مفهوم به تمامی اقشار انسانی در شکل های
متفاوت تسری یافته است که کیفیت زندگی یکی از آنهاست .به عبارت دیگر
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نظریات اولیه مربوط به کیفیت زندگی بیشتر بر نگرانی ها و اولویت های فردی تاکید
داشتند .اما در سالهای اخیر مباحث نظری ،از فرد محوری به سمت نگرانی های
اجتماعی نظیر امنیت ،آزادی ،گستردگی کیفیت زندگی و ساختار و کیفیت روابط
اجتماعی افراد در جامعه تغییر یافته است (اشمیت .)494 :2992 ،در واقع دلیل مهم
برای چنین توجهی به مفهوم کیفیت زندگی در سوال برای تخصیص موثر منابع
محدود و کمیاب نهفته است (مِگون .)16 :3009 ،به طورکلی از مطرح کردن مفهوم
کیفیت زندگی شهری ،اصالح و تکامل مفهوم توسعه از مفهوم کمی به مفهوم توسعه
پایدار شهری بوده است (پورجعفر و دیگران .)6 :3164 ،کشور ایران به عنوان یك
کشور آسیایی در حال توسعه ،از رشد باالیی در زمینه نسبت جمعیت شهری و
همچنین تعداد شهرها برخوردار است ،به گونه ای که در سال  3109جمعیت
شهرنشین کشور به  33درصد افزایش یافته است (مرکزآمار ایران .)3109،چنین
رشدی قطعاً بیانگر لزوم توجه بیشتر به وضعیت زندگی شهرنشینان و بررسی و شناخت
مشکالت آنان است .بنابراین پژوهش های انجام شده نشان می دهد که متغیرهایی
مانند :ویژگی های اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی ،اشتغال فرد ،میزان سرمایه
اجتماعی و میزان رفع نیازها بر کیفیت زندگی افراد جامعه اثر گذار هستند.
اهمیت و ضرورت

محققان و برنامه ریزان شهری در خصوص کیفیت زندگی در نواحی شهری،
پژوهش ها و مطالعات فراوانی انجام داده اند .این مطالعات غالباً وظایف کلیدی از
قبیل :آگاه کردن شهروندان ،گروه های اجتماعی و سیاستگذاران از روندهای کیفیت
زندگی را برعهده دارند .نتایج مطالعات کیفیت زندگی می تواند به ارزیابی سیاست
ها ،رتبه بندی مکان ها ،تدوین استراتژی های مدیریت و برنامه ریزی کمك کرده و
درک و اولویت بندی مسائل اجتماع برای برنامه ریزان و مدیران شهری به منظور
ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را تسهیل سازد .همچنین یافته های کیفیت زندگی
می تواند برای بازشناسی استراتژی های سیاسی قبلی و طراحی سیاستهای برنامه ریزی
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آینده استفاده شوند (لی .)329 :2996 ،عالوه بر این ،مطالعات کیفیت زندگی می
تواند به شناسایی نواحی مسأله دار علل نارضایتی مردم ،اولویت های شهروندان در
زندگی ،تأثیر فاکتورهای اجتماعی ــ جمعیتی بر کیفیت زندگی و پایش و ارزیابی
کارایی سیاست ها و استراتژی ها در زمینه کیفیت زندگی کمك کند .در این راستا
سانتوس و مارتینز اشاره می کنند که مشارکت اجتماع محلی در مطالعات محلی
کیفیت زندگی می تواند پشتیبان مهمی برای تعیین سیاستها و اهداف بلند مدت باشد
(سانتوز و دیگران .)431 :2993 ،شهرنشینی در کشور ما به سرعت در حال رشد است
و براساس نتایج سرشماری جمعیت در سال  3109بیش از  33درصد آن شهری است
(مرکزآمارایران .)3109،این در حالی است که در حدود یك سده پیش تنها ده
درصد از جمعیت کشور در شهرها سکونت داشتند .با این وجود فرصتها ،منابع و
امکانات مورد نیاز برای توسعه و تامین نیازهای انسانی به طور مناسبی در شهرها تامین
نشده است .عالوه بر این ،مطالعات چندانی در خصوص کیفیت زندگی در ایران
انجام نگرفته است که این وضع یکی از انگیزه های انجام این مطالعه را شکل می
دهد .از این رو ،این مطالعه می تواند اطالعات مفیدی را در زمینه بهبود روش شناسی
مطالعه کیفیت زندگی در نواحی شهری ایران و برنامه ریزی توسعه به منظور ارتقا
زندگی شهروندان مناطق مورد نظر شهر زنجان فراهم نماید.
اهداف تحقیق

هدف اصلی این مطالعه ،سنجش توسعه و توزیع کیفیت زندگی در مناطق
(کارمندان ،صفرآباد ،علی آباد) شهر زنجان است و اهداف فرعی آن عبارت است
از:
 سنجش کیفیت ذهنی زندگی و سطح رضایت از معرف های مختلف مربوط
به قلمروهای محیط فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی در مناطق مورد نظر.
 شناسایی ابعاد کیفیت عینی و ذهنی زندگی و ایجاد شاخص های تجمعی
کیفیت زندگی با استفاده از معرف های عینی.
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 بررسی تاثیر خصوصیات فردی ،کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی بر کیفیت
زندگی مردم.
 سنجش کلی کیفیت زندگی از طریق ترکیب جنبه های عینی و ذهنی در
مناطق مورد نظر.
 بررسی توزیع فضایی کیفیت زندگی و شاخص های آن و تفاوتهای آن در
مناطق مورد نظر.
 تعیین عوامل موثر بر وضعیت کیفیت زندگی در این مناطق.
هدف کاربردی :ارائه راهکارهای مناسب برای باال بردن سطح کیفیت زندگی در
بین شهروندان مناطق مورد نظر در شهر زنجان.
سواالت تحقیق
در راستای اهداف تحقیق ،سوال های زیر مورد توجه قرار گرفته اند:
 -3وضعیت کیفیت زندگی در بین شهروندان نواحی مورد نظر در شهر زنجان
چگونه است؟
 -2آیا میان میزان مشارکت و سطح کیفیت زندگی شهروندان رابطه معناداری
وجود دارد؟
 -1آیا با ترکیب ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی می توان به توزیع مناسب از
کیفیت زندگی در این مناطق دست یافت؟
 -4آیا ویژگی های فردی (وضعیت تاهل ،تعداد فرزندان ،وضعیت اشتغال همسر،
وضعیت تحصیالت ،درآمد و تمایل به مشارکت با شهرداری) با کیفیت زندگی
شهروندان ارتباط دارد؟
 -6آیا ویژگی های زیست محیطی و کالبدی و اقتصادی با کیفیت زندگی
شهروندان ارتباط دارد؟
فرضیات تحقیق

بر اساس سوال های مربوطه فرضیات زیر مطرح می شود:
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3ـ بین ویژگیهای فردی افراد (وضعیت تاهل ،تعداد فرزندان ،وضعیت اشتغال
همسر ،وضعیت تحصیالت ،درآمد و تمایل به مشارکت با شهرداری) و سطح کیفیت
زندگی آنان ارتباط معنادار وجود دارد.
2ـ وضعیت کیفیت زندگی در بین شهروندان (نواحی مورد مطالعه) در شهر زنجان
مطلوب می باشد.
1ـ میان میزان مشارکت و سطح کیفیت زندگی شهروندان رابطه معناداری وجود
دارد.
4ـ میان سطح دسترسی به امکانات و سطح کیفیت زندگی شهروندان رابطه
معناداری وجود دارد.
پیشینه تحقیق
تئوری ها و مطالعات تجربی کیفیت زندگی عمدتاً از جوامع غربی نشأت گرفته اند
(اولِنگین و دیگران .)183 :2993 ،اما تحقیقات و تالشهای اولیه در زمینه کیفیت
زندگی شهری و شاخص های آن ،از دانش پژوهان جهان غربی (کمپ بل ،کاورز و
رودگرز در سال  ،3038گرین ،وروف و فلد در سال  3089و  ) . . .که در رشته های
مختلفی از قبیل :جامعه شناسی و روان شناسی مشغول فعالیت بوده اند آغاز شده است
(توانسیك ،)13 :2999 ،که سعی در یافتن شاخص ها و محورهایی در ارتباط با میزان
سالمت و بهره مندی های اجتماعی و روانی افراد ساکن در شهرها داشته اند .در
نیوزلند نیز بر طبق تحقیقات مستمر و کاملی که در سال  3003تاکنون انجام گردیده
است ،یازده شاخص عمده برای کیفیت زندگی مطرح گردیده اند که هرکدام نیز به
مقیاس هایی تقسیم شده اند (امینی .)3 :3166 ،سانتوس در سال  2993به سنجش
کیفیت زندگی در شهر پورتو پرداخته است .در این مطالعه نظرات شهروندان در
مورد میزان رضایت از حوزه های مختلف کیفیت زندگی شهری با استفاده از تحلیل
چند متغیری مورد بررسی قرار گرفته است.
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از طرف دیگر تحقیقات مستند در مورد کیفیت زندگی شهری در آسیا کمتر
انجام شده است .از جمله تحقیقات مستند در آسیا می توان به تحقیقات افرادی
همچون کیم و شین در کره جنوبی ،دی در تایلند ،وانگ در تایوان و تحقیقات
کیفیت زندگی در استانبول و چین و فو در سنگاپور اشاره کرد (توانسیك:2999 ،
 .)12در ایران از معدود مطالعات انجام شده در زمینه کیفیت زندگی می توان به
مطالعه کوکبی با عنوان " مطالعه موردی برنامه ریزی کیفیت زندگی شهری در مرکز
خرم آباد " اشاره کرد که طی آن به شاخص های مهم برنامه ریزی کیفیت زندگی
شهری در مراکز شهری و اهمیت و ضرورت برنامه ریزی های مربوط به آن اشاره
شده است (پورجعفر و همکاران .)8-31 :3164 ،بنابراین با توجه به مطالعات صورت
گرفته می توان گفت که هنوز چارچوب مفهومی قابل قبول جهانی برای سنجش
کیفیت زندگی و روش شناسی واحدی برای تعیین قلمروها و معرف های کیفیت
زندگی وجود ندارد و انتخاب قلمروها و معرف های مربوط به هر قلمرو و روش
سنجش کیفیت زندگی بر اساس اهداف مطالعه قضاوت های شخصی محقق ،ویژگی
های ناحیه مورد مطالعه و داده های در دسترس صورت می گیرد و تفاوت های عمده
در مدل های کیفیت زندگی به دلیل تفاوت در مقیاس ،شاخص ها و قلمروهای
زندگی است که در مطالعات گوناگون کیفیت زندگی مورد توجه قرار گرفته اند.
مبانی نظري

مفهوم کیفیت زندگی یا  QOLبیش از چند دهه است که مورد توجه و تأکید و
بررسی اندیشمندان رشته های مختلف قرار گرفته است و شاخص های متعدد و گاهی
حتی متضادی برای آن مطرح شده است .با توجه به اینکه مفهوم کیفیت زندگی
مفهومی چند بعدی می باشد ،از دیدگاه های متفاوت و در طیف هایی گسترده نیز
مورد بررسی قرار گرفته و می گیرد .به عبارت دیگر کیفیت زندگی ساختار یا مدلی
چندبعدی است که دامنه ی شمول آن بسیار متمایز است که تعاریف متعددی از آن
ارائه شده است:
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 -3کیفیت زندگی ارتباط متقابل میان جامعه ،سالمت ،اقتصاد و شرایط محیطی است
که انسان و توسعه اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد (شاین و بولنووِر.)6 :2994 ،
 -2کیفیت زندگی شهری در برگیرنده ابعاد روانی است که شاخص هایی همچون
رضایت ،شادمانی و امنیت را در برمی گیرد  .لذا از این منظر آن را «رضایت اجتماعی»
می نامند و براساس آن با شاخص های دسترسی به فرصت های اجتماعی مثل  :اشتغال،
ثروت و اوقات فراغت توجه می شود .برخی این را مترادف با رفاه و عده ای دیگر آن
را بیانی از رفاه می دانند که با میزان کاالهای عمومی و نحوه ی توزیع آنها مشخص می
شود (سیف الدینی .)136 :3163 ،بر طبق گفته فینویك ،الگیر و برون ( )3008کیفیت
زندگی مفهومی اجتماعی است و خود معنایی واقعی ندارد ،بلکه صرفاً افراد به آن معنا
می بخشند (کوالدوس و دوانه .)448 :3000 ،پیسون در سال  3006کیفیت زندگی را
اینگونه تعریف می کند :اصطالح کیفیت زندگی به طور کلی به وضعیت محیطی که
مردم در آن زندگی می کنند (نظیر آلودگی و کیفیت مسکن) و همچنین به برخی
شرایط شخص افراد( نظیر سالمت و میزان تحصیالت) اشاره دارد.
بدین ترتیب جوهره اصلی کیفیت زندگی شهری تأمین هم زمان نیازهای مادی و
معنوی انسان است (پورجعفر و دیگران )0 :3164 ،که برای شناخت و ارزیابی آن
معموالً به دو دسته شاخص های ذهنی و عینی در زمینه های اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و زیست محیطی توجه می شود .با توجه به تعاریف باال کامالً مشخص است
که مفهوم کیفیت زندگی و البته پس از آن کیفیت زندگی شهری بسیار تفسیر پذیر و
ابهام آور است و بنا به حوزه کاربرد و نوع مطالب ،بسیار فرق می کند .البته به گونه
ای که از تعاریف باال بر می آید ،کیفیت زندگی یك مفهوم عینی و ذهنی به صورت
توأم است (کوکبی  .)26 :3164،با جمع بندی این مطالب و تعاریف و شناختی که از
کیفیت زندگی به عنوان مفهوم مادر و پایه ،سایر مفاهیم منتج از آن بدست می آید
که می توان به شناخت و بررسی مفهوم جزئی تر ،جدید و مهم کیفیت زندگی
پرداخت.
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نظریه ها و مکاتب تأثیر گذار در كیفیت زندگی

کیفیت زندگی شهری در جایگاه و مفهوم کنونی آن برآیند تحوالت ،نظریه ها و
جریان های فکری متعددی است که در مجموع می توان آن ها را در  1رویکرد یا
الگوی طبقه بندی کرد:
الف) رفاه و عدالت اجتماعی و مکتب جغرافیای رادیکال :مفهوم رفاه اجتماعی از
حدود دهه  3089وارد برنامه ریزی های توسعه شد .در کتاب مرجع مبانی و روش
برنامه ریزی شهری که در آمریکا به چاپ رسید ،یك فصل مستقل به برنامه ریزی
رفاه اجتماعی اختصاص داشت .دیوید اسمیت اولین جغرافیدانی بود که درباره
کیفیت زندگی ،رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی صحبت کرد و برای بررسی آن ها
از شاخص های اجتماعی ذهنی و مقایسه عینی استفاده کرد (جاجرمی و همکاران،
 .)3 :3166در طول چند دهه اخیر موضوع عدالت اجتماعی جایگاه ویژه ای در برنامه
ریزی شهری و منطقه ای پیدا کرده است.
ب) حمایت و تأکیدات سازمان ها و کمیسیون های جهانی :همزمان با تدوین
رسمی شاخص های اجتماعی در ایاالت متحده در  3031سازمان ملل متحد نیز از این
موضوع حمایت کرده و در کنفرانس  3036بر ابعاد اجتماعی مسکن ،کیفیت زندگی
و بهزیستی اجتماعی در برنامه های توسعه مسکن تأکید کرد .گزارش کیفیت زندگی
انجمن توسعه ماوراء بحار ،تعریف رسمی سازمان ملل متحد از رفاه اجتماعی در
 3081از جمله مهمترین برنامه و حمایت های جهانی است که همگی بر ضرورت
توجه به بهبود کیفیت زندگی شهری تأکید داشتند .روش ها و رویکردهای جدید
برنامه ریزی شهری :همزمان با تقویت رویکردهای اجتماعی در طرح های برنامه
ریزی شهری به جایگاه شهروندان و مسائل مربوط به کیفیت زندگی آنان بیش از
پیش توجه شد .اهم رویکردها در این زمینه عبارتند از :برنامه ریزی حمایتی که در
 3086توسط پل داوید اف در آمریکا و در جهت مبارزه با تبعیض نژادی و حمایت
از فقرا و محرومان شکل گرفت که ارتباط نزدیکی با برنامه ریزی عدالت خواه
داشت.
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شاخص ها و رویکردهاي ارزیابی كیفیت زندگی

در مطالعات کیفیت زندگی شهری دو رویکرد ذهنی و عینی وجود دارد (لی،
 .)3298 :2996در واقع کیفیت زندگی شهری معموالً هم توسط شاخص های ذهنی و
با استفاده از پیمایش هایی برای جمع آوری ادراکات ذهنی و میزان رضایت
شهروندان از زندگی شهری ارزیابی می شود و هم توسط شاخص های عینی و با
استفاده از داده های ثانویه و وزن دهی به هر شاخص در محیط شهری .اگر چه
شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی شهری به ندرت به هم مرتبط و وابسته اند
(مك کرِآ و دیگران ،)3 :2994 ،شناخت واقعی کیفیت زندگی شهری با ترکیبی از
این شاخص ها امکان پذیر است .این شاخص ها مبتنی بر گزارش شخصی افراد از
ادراکاتشان در مورد جنبه های مختلف زندگی است .کیفیت ذهنی زندگی در ابعاد
ذهنی ،سطح رضایت افراد و گروه ها را که اصطالحاً بهزیستی ذهنی نامیده می شود،
ارزیابی می کند (کنتانزا و دیگران .)2993 ،کیفیت ذهنی زندگی به روش های مختلفی
قابل اندازه گیری است .در یکی از مهمترین روش ها ،کیفیت ذهنی زندگی می تواند
میزان تجمعی از سطح رضایت در قلمروهای مختلف زندگی باشد .براساس این
روش ،زندگی به قلمروهای مختلف تقسیم شده و ترکیب میزان رضایت حاصل از هر
یك از قلمروها کیفیت کلی زندگی را نشان می دهد .کیفیت عینی زندگی ،شرایط
بیرونی زندگی را نمایش می دهد (داس .)206 :2996 ،کیفیت عینی زندگی با استفاده
از شاخص های عینی که مرتبط با واقعیات قابل استفاده ،مشاهده و ملموس زندگی
هستند ،اندازه گیری می شود .این شاخص ها از داده های ثانویه مانند :تراکم
جمعیت ،نرخ جرم ،میزان تحصیالت ،خصوصیات خانوار و  ...حاصل می شود .فو
اظهار می کند که شاخص های عینی به تنهایی نمی تواند کیفیت واقعی زندگی را
نمایش دهد ،زیرا این شاخص ها دارای پایایی باال اما اطمینان پایین در ارزیابی
بهزیستی انسانی هستند (فو .)14-16 :2999 ،بنابراین هر ارزیابی جامعی از کیفیت
زندگی باید در برگیرنده جنبه های عینی و ذهنی باشد .با این وجود شناسایی و ارائه
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شاخص های قوی کیفیت زندگی و یا ختی ارائه یك تعریف منسجم و قوی از آن
هنوز به صورت یك مشکل باقی مانده است.
روش شناسی

تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی ،از نظر درجه نظارت و کنترل میدانی و از نظر
ماهیت و روش به صورت توصیفی -تحلیلی می باشد .در تحقیق حاضر ،ابتدا به
بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه میان ویژگی های فردی پاسخ دهندگان و سطح
کیفیت زندگی و همچنین رابطه میان میزان مشارکت و سطح کیفیت زندگی
شهروندان با استفاده از  39شاخص (جدول شماره )3سپس به بررسی سطح کیفیت
زندگی با استفاده از  43شاخص (جدول شماره )2پرداخته شده است.
روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه)،
روش تجزیه و تحلیل اطالعات به صورت آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و
آمار استنباطی (آزمون یومن واتی ،آزمون ، tآزمون فریدمن ،ضریب همبستگی،
واریانس و رگرسیون خطی) صورت گرفته است.
جامعه آماری تحقیق حاضر شهرک های مسکونی شهر زنجان می باشند .شهر
زنجان با توجه به سرشماری نفوس و مسکن سال  3166دارای  140331نفر جمعیت و
 60026خانوار بوده است .با توجه به گستردگی منطقه مورد مطالعه و به منظور مطالعه
دقیق ،سه شهرک کارمندان ،صفرآباد و کوی فرهنگ منطقه یك زنجان به عنوان
جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند .بر اساس سرشماری  3166چمعیت شهرک
کارمندان  39249نفر و  2024خانوار ،صفرآباد  16341نفر جمعیت و  0343خانوار،
علی آباد  20460نفر جمعیت و  3313نفر خانوار بوده اند .با توجه به این نکته که
واحد تحلیل تحقیق حاضر ،خانوارهای شهری می باشند ،بنابراین تعداد نمونه الزم
جهت تکمیل پرسشنامه از  30292خانوار با استفاده از فرمول کوکران  188نفر
محاسبه و با توجه به سهم هر کدام از شهرک های مورد مطالعه پرسشنامه ها تکمیل
شد.
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محدوده مورد مطالعه

شهر زنجان با مساحتی حدود  4699هکتار در شرق شهرستان زنجان واقع شده
است که طبق سرشماری سال  3166با جمعیتی برابر  140331دارای  60026خانوار
بوده است .محدوده مورد مطالعه که شامل محله کارمندان ،صفر آباد و کوی فرهنگ
(علی آباد) می باشد که طبق تقسیم بندی جدید منطبق بر منطقه یك منطقه بندی
شهرداری شهر زنجان می باشد .این منطقه مساحتی حدود ( )3660 .86را به خود
اختصاص داده است.

شکل( .)3نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه

بر اساس سرشماری  3166جمعیت شهرک کارمندان کارمندان  39249نفر و
 2024خانوار ،صفرآباد  16341نفر جمعیت و  0343خانوار ،علی آباد  20460نفر
جمعیت و  3313نفر خانوار بوده اند .جمعیت شهر از  110603در سال  3161به
 140331نفر در سال  3166افزایش یافته است .محدوده مورد مطالعه در این مقاله
شامل محدوده کارمندان ،صفرآباد و کوی فرهنگ می باشد.
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جدول شماره  : 3شاخص های به کار رفته جهت تحلیل سطح مشارکت شهروندان
مولفه
میزان مشارکت در اداره امور شهری
ارزیابی و بررسی میزان خدمات رسانی از طرف مدیران
ارائه پیشنهادها و نظرها به مدیران
مشارکت در تصمیم گیری های محلی
مشارکت درحل مشکالت
مشارکت در برگزاری مراسم عروسی و عزاداری
توجه به قوانین در ساخت و سازها
اطالع رسانی مشکالت به شوراها
مشارکت دراجرای طرح ها
مشارکت درحفظ و سالم سازی محیط شهری

منبع :کاظمیان و همکاران ،3160پورمحمدی و همکاران ،3160 ،پورمحمدی و همکاران3109 ،

یافته هاي تحقیق

بررسی ویژگی های فردی پاسخ دهندگان نشان می دهد ،میانگین سنی این افراد
برابر با  44/8سال 04/6 ،درصد پاسخ دهندگان مرد و  6/2درصد زن ،متوسط بعد
خانوار برابر با  1/3نفر ،از نظر سطح تحصیالت  32/8درصد افراد بی سواد 26/0
درصد سواد دوره ابتدایی 33/6 ،درصد سواد دوره راهنمایی 33/6 ،درصد سواد دوره
دبیرستان 32/6 ،درصد دیپلم 33/3 ،درصد لیسانس و  4/3درصد هم باالتر از لیسانس
تحصیالت داشته اند .از نظر وضعیت فعالیت  30/3درصد افراد شاغل در بخش دولتی،
 2/3درصد شاغل در بخش کشاورزی 66/3 ،درصد شاغل در بخش خدمات6/3 ،
درصد شاغل در بخش صنعت و  38/6هم شامل افراد بازنشسته ،بیکار و خانه دار بوده
اند .بررسی سطح درآمد پاسخ دهندگان نشان می دهد 34/2 ،درصد درآمد کمتر از
 499هزار تومان 63/0 ،درصد درآمد  499تا  899هزار تومان 24 ،درصد درآمد 899
تا  699هزار تومان و  0/6درصد هم درآمد باالتر از  699هزار تومان داشته اند.
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جدول شماره  : 2شاخص های به کار رفته جهت تحلیل سطح کیفیت زندگی
شاخص

ابعاد کالبدی

ابعاد اجتماعی

ابعاد اقتصادی

ابعاد زیست
محیطی

گویه
وجود سبك معماری استاندارد در مسکن
رضایت از موقعیت قرارگیری بنا
رضایت تسهیالت رفاهی مسکن (آب و برق و تلفن و ). . .
رضایت از نوع تسهیالت به کار رفته در مسکن
احساس آسایش و آرامش روانی در مسکن
وضعیت نورگیری و روشنایی خانه
رضایت از مساحت واحد مسکونی
احساس امنیت در برابر سوانح طبیعی
رضایت از وضعیت معابر
رضایت از روشنایی معابر
رضایت از پاکیزگی محیط شهری
رضایت از زندگی
امید به آینده
احساس تعلق به اجتماع
رضایت از موقعیت اجتماعی
دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات
رضایت از کیفیت آموزش مدارس
رضایت از فعالیت های شهرداری
امید به آینده اجتماعی فرزندان
وجود اعتماد به دولت
احساس عدالت اجتماعی
رضایت از میزان درآمد
رضایت از وجود پس انداز
رضایت از شغل
دسترسی به خدمات اعتباری و مالی) وام(
وجود انگیزه جهت پیشرفت شغلی
امید به آینده شغلی
وجود انگیزه جهت بهبود کار
امید به آینده شغلی فرزندان
رضایت از اقدامات اقتصادی دولت
احساس رضایت از فضای کسب وکار
وجود جایگاههای دفع زباله
کاهش اتالف منابع انرژی
سالم و پاکیزه بودن محله زندگی
رضایت از اقدامات شهرداری در سالم سازی محیط شهری
رضایت از وجود اماکن تفریحی طبیعی
رضایت از کیفیت آب آشامیدنی
رضایت از وضعیت هوای شهر
رضایت از وضعیت آلودگی صوتی در شهر

پایایی

. /38

. /33

. /62

. /33

منبع :لطفی 3166 ،ص ، 8حریرچی و همکاران  3166؛ رضوانی و همکاران3166،ص،1-36،پورطاهری و
همکاران  3109ص  ،8-3جمعه پور و همکاران 3109،
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آزمون فرضیات

فرضیه اول :ارتباط معناداری میان ویژگی های فردی افراد (وضعیت تاهل ،تعداد
فرزندان ،وضعیت اشتغال همسر ،وضعیت تحصیالت ،درآمد و تمایل به مشارکت با
شهرداری) و سطح کیفیت زندگی آنان وجود دارد.
جهت آزمون فرضیه اول به بررسی رابطه میان ویژگی های فردی پاسخ دهندگان و
سطح کیفیت زندگی این افراد با استفاده از رگرسیون خطی پرداخته شده است .یافته
های تحقیق نشان می دهد ،رابطه معناداری میان سن ،سواد ،درآمد و تمایل به مشارکت
و افزایش کیفیت زندگی پاسخ دهندگان وجود دارد .بررسی ها نشان می دهد با افزایش
سن ،سطح تحصیالت ،درآمد و تمایل به مشارکت با شهرداری ،سطح کیفیت زندگی
افراد پاسخگو هم افزایش پیدا می کند .همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد ،میان تعداد
اعضای خانوار ،میزان استفاده از برنامه های صدا و سیما ،میزان مطالعه کتاب و روزنامه،
میزان آگاهی از حقوق شهروندی و میزان مشارکت با شهرداری در اجرای طرح های
مختلف رابطه معناداری وجود ندارد (جدول شماره .)1
جدول  .1تحلیل ویژگی های فردی و سطح کیفیت زندگی پاسخ دهندگان
Coefficientsa
t

Standardized
Coefficients
Beta
381.

Sig.
. 994

20096

993.

10483

211.

994.

20013

334.

Model

Unstandardized
Coefficients
B Std. Error
. 996
991.

سن

926.

968.

سواد

948.

.314

درآمد

938.

-30363

902-.

969.

-. 966

خانوار

311.

30693-

933-.

938.

924. -

استفاده از برنامه های صدا و سیما (رادیو و
تلویزیون)

280.

30396

963.

963.

963.

میزان مطالعه کتاب و روزنامه

833.

. 433

913.

948.

930.

شهروندی

238.

30903-

936-.

946.

969-.

میزان مشارکت

993.

10238

384.

923.

968.

منبع :یافته های تحقیق

تمایل به مشارکت با شهرداری
Dependent Variable: kaefiat.

•
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فرضیه دوم :وضعیت کیفیت زندگی در بین شهروندان (نواحی مورد مطالعه) در شهر
زنجان ،مطلوب می باشد.
جهت آزمون فرضیه دوم از آزمون  tتك نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شده
است.
بر اساس آزمون فریدمن ،بین میانگین رتبه ای سطح کیفیت زندگی خانوارهای
مورد مطالعه در سطح آلفا  93/9تفاوت معناداری وجود دارد .در این بین بیشترین
میانگین رتبه ای مربوط به ابعاد کالبدی و کمترین آن مربوط به ابعاد اقتصادی می
باشد .بررسی میانگین رتبه ای سطح کیفیت زندگی خانوارهای مورد مطالعه نشان
دهنده ،پایین بودن سطح کیفیت زندگی پاسخ دهندگان به میزان کمتر از حد مطلوب
می باشد
جدول شماره :4معناداری تفاوت میانگین رتبه ای سطح کیفیت زندگی خانوارهای مورد مطالعه،
براساس آماره آزمون فریدمن.
زمینه ها

تعداد

میانگین عددی

کالبدی
اجتماعی
اقتصادی
زیست
محیطی
کای دو
درجه آزادی
سطح
معناداری

188
188
188

1/39
2/31
2/48

188

2/69

میانگین رتبه ای
فریدمن
2/03
2/41
2/13
2/13

214/884
4

999/9

منبع:یافته های تحقیق

در ادامه ،جهت بررسی بهتر فرضیه دوم تحقیق از آزمون  tتك نمونه ای استفاده
شده است .تحلیل میانگین عددی حاصل از تحلیل سطح کیفیت زندگی خانوارهای
مورد مطالعه در ابعاد چهارگانه نیز مبین پایین بودن این سطح کیفیت زندگی می
باشد .براساس آزمون  tتك نمونه ای با احتساب دامنه طیفی موجود که بین  3تا  6و بر
اساس طیف لیکرت در نوسان است ،این میزان برای تمامی ابعاد کمتر از شرایط مطلوب
( )4ارزیابی شده است .این تفاوت در سطح آلفا  9/93معنادار است و تفاوت آنها از
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مطلوبیت عددی نیز به شکل منفی ارزیابی و برآورد شده است .بنابراین فرضیه دوم
فرضیه تحقیق رد می شود (جدول شماره.)6
جدول شماره  :6تحلیل تفاوت میانگین رتبه ای سطح کیفیت زندگی خانوارهای مورد مطالعه
براساس  tتك نمونه ای
مولفه ها
کالبدی
اجتماعی
اقتصادی
زیست محیطی

میانگین

مطلوبیت عددی مورد آزمون= 4
تفاوت میانگین
آماره آزمون معناداری
t

1/39
2/23
2/48
2/69

-9/ 60483
-3/28936
-3/61903
-3/40660

999/9
999/9
999/9
999/9

-38/966
-30/133
-24/640
-10/423

فاصله اطمینان  06درصد
حد باال
حد پائین
-9/3644
-3/9946
-3/3131
-3/1609
-3/4960
-3/8619
-3/4218
-3/6342

منبع:یافته های تحقیق

فرضیه سوم :میان میزان مشارکت و سطح کیفیت زندگی شهروندان رابطه معناداری
وجود دارد.
جهت آزمون فرضیه سوم تحقیق حاضر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده
است.
نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد ،رابطه
معناداری میان سطح کیفیت زندگی شهروندان و میزان مشارکت آنها در امور مختلف
شهری وجود دارد .بر این اساس شهروندانی که دارای سطح مشارکت باالیی بوده اند،
سطح کیفیت زندگی باالتری را نسبت به دیگر شهروندان داشته اند .بنابراین فرضیه سوم
تحقیق اثبات می شود (جدول شماره .)8
جدول شماره :8رابطه میان سطح مشارکت و میزان کیفیت زندگی شهروندان
Correlations
سطح مشارکت
**

0/602

سطح کیفیت زندگی
Pearson Correlation

3

سطح کیفیت زندگی

)Sig. (2-tailed

9
188
0/602

188
3

**

9
188
188
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

منبع :یافته های تحقیق

N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

سطح مشارکت

40

اندیشه جغرافیایی ،سال پنجم ،شماره دهم ،پاییز 3809

فرضیه چهارم:

میان سطح دسترسی به امکانات و سطح کیفیت زندگی شهروندان

رابطه معناداری وجود دارد.
جهت آزمون فرضیه چهارم تحقیق از آزمون کای مبتنی بر جداول توافقی استفاده
شده است.
تحلیل روابط آماری میان سطح کیفیت زندگی خانوارهای مورد مطالعه و سطح
دسترسی به امکانات شهری در  1شهرک مسکونی مورد مطالعه که از طریق تحلیل
خوشه ای در سه طبقه ضعیف ،متوسط و باال قرار داشته اند ،براساس آزمون همگونی
کای دو مبتنی بر جداول توافقی ،نشان دهنده وجود تفاوت معنادار آماری میان متغیر
وابسته سطح کیفیت زندگی خانوارهای مورد مطالعه و متغیر مستقل سطح دسترسی به
امکانات شهری می باشد .بررسی ها نشان می دهد ،بر اساس سطح دسترسی به
امکانات شهری ،تفاوت معناداری در سطح کیفیت زندگی شهروندان به دست آمده
است .جهت این رابطه نیز مثبت برآورد شده است که نشان دهنده وجود رابطه
مستقیم می باشد ،بنابراین می توان گفت با افزایش سطح دسترسی به امکانات شهری،
سطح کیفیت زندگی شهروندان هم افزایش پیدا می کند .بنابراین فرضیه چهارم
تحقیق اثبات می شود (جدول شماره .)3
جدول شماره :3روابط آماری میان سطح دسترسی به امکانات شهری خانوارهای مورد مطالعه
و سطح کیفیت زندگی شهروندان ،آزمون همگونی کای دو
مولفه ها

کل

سطح کیفیت زندگی شهروندان
کم

متوسط

باال

کم

342

12

9

343

متوسط

23

63

8

334

باال

9

63

23

36

کل

381

339

11

188

آماره آزمون کای دو پیرسون

ارزش

درجه آزادی

سطح معناداری

24/864

4

9

دسترسی

به

امکانات شهری

ضریب همبستگی

منبع :یافته های تحقیق
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نتیجه گیري

مطالعه کیفیت زندگی در نواحی شهری در سال های اخیر مورد توجه گسترده
قرار گرفته است .با توجه به اینکه نواحی شهری مراکز اصلی رشد اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی در هر کشوری هستند که خود را به عنوان جذاب ترین نقاط برای ایجاد
ثروت ،کار ،خالقیت و نوآوری اثبات کرده اند .اما نواحی شهری با چالش های
مهمی در زمینه های تخریب فیزیکی و محیطی ،محرومیت اجتماعی ،ناامنی ،بیکاری،
کمبود مسکن و ترافیك روبرو هستند که این مشکالت کیفیت زندگی شهری را به
شدت کاهش می دهند.
یافته ها نشان می دهند که بر اساس دیدگاه های نمونه جامعه ،کیفیت محیط
مسکونی ،کیفیت محیط فیزیکی ،کیفیت درآمد و اشتغال پایین و کیفیت کالبدی و
اجتماعی نمونه در حد متوسط ارزیابی شده اند .نتایج تحقیق حاکی از پایین بودن
وضعیت پاسخگویان در بعد اقتصادی در مقایسه با سایر ابعاد کیفیت زندگی است
.افزون بر اینها ،یافته های تحقیق مبین پایین بودن سطح کیفیت اشتغال و درآمد است،
به طوریکه بیشتر پاسخ دهندگان از نوع شغل خود به جهت وجود مشکالتی که در
طول سال با آن مواجه بوده که در نهایت درآمد و پس انداز ناچیزی را عاید آنها می
سازد ،احساس نارضایتی کرده اند و به آینده و پیشرفت شغلی خود امیدوار نبودند.
ارزیابی خدمات شهری نشان داد که با هر چهار بعد کیفیت زندگی رابطه دارد ،در
این مورد به نظر می رسد بهبود خدمات شهری ،شامل بهبود وضعیت نظافت و
پاکیزگی محله و جمع آوری زباله ،توجه به فضای سبز موجود در محله ،فراهم
آوردن امکان دسترسی و استفاده راحت از وسایل حمل و نقل عمومی می تواند در
نهایت به بهبود سطح کیفیت زندگی در سه منطقه فوق کمك کند .با توجه به اینکه
امکانات تفریحی و پارک ها به طور مستقیم و غیر مستقیم کیفیت زندگی افراد را
حتی از لحاظ فعالیت اقتصادی باال می برند ،بررسی های میدانی به عمل آمده حاکی
از عدم کافی بودن مراکز تفریحی بود .همچنین با توجه به اینکه شهروندان بیشتر به
صورت دسته جمعی و با اعضای خانواده به مکان های تفریحی و پارک ها مراجعه
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می کنند ،نیازمند احداث پارک های بزرگی است که سطح وسیع فضای سبز و
امکانات رفاهی و خدماتی برای همه اعضای خانواده داشته باشند .در عین حال با
توجه به مهم بودن عامل دسترسی در استفاده شهروندان از پارک های شهری ،ایجاد
و گسترش پارک ها در سطح محله ها ،از عوامل افزایش استفاده افراد از پارک ها و
در نهایت ارتقای کیفی زندگی آنان است .در نهایت با توجه به مشاهدات محقق در
هر سه منطقه فوق شهروندان از کیفیت کالبدی محله شان بیشترین رضایتمندی و از
کیفیت اقتصادی شان پایین ترین رضایتمندی را ابراز داشته اند.
راهکارها و پیشنهادات
 -3استفاده از مدیران متخصص در بخش های اقتصادی و برنامه ریزی مسئوالن به
خصوص شهرداری برای ایجاد محیطی سالم و شاداب برای شهروندان در شهر زنجان.
2ـ بهبود وضعیت پارک ها ،فضای سبز ،خیابان های شهر و توسعه امکانات تفریحی
به منظور استفاده جوانان و خانواده ها (این مورد در مشاهدات میدانی قابل رویت بود از
جمله می توان به :کمبود فضای سبز مناسب ،محیط ناسالم پارکها ،کمبود امکانات
تفریحی ،وضعیت ناسالم خیابانها از نظر آسفالت و پاکیزگی و عدم وجود مکانهای
تخلیه زباله از جمله سطل های مخصوص زباله و سایر موارد در سطح شهر قابل مشاهده
بود).
1ـ تعیین برنامه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت به منظور بهبود کیفیت زندگی ساکنان
و اتخاذ اقدامات الزم برای رسیدن به اهداف مورد نظر .جهت گیری برنامه های توسعه
به سمت تحول اقتصادی و رفع مشکالت اقتصادی و شغلی و ایجاد فرصت های شغلی
جدید.
4ـ انجام مطالعات گسترده در مورد توان های شهر زنجان و همچنین نواحی مورد
مطالعه.
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