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شفیعی عربی ،3فرشاد سوری ،2مجتبی بهرامی1

چکیده
مطالعه کیفیت زندگی در حال تبدیل شدن به ابزار مهمی برای ارزیابی سیاستهای عمومی ،رتبه بندی مکانها ،درک و
اولویت بندی مسائل اجتماعی ،تدوین و پایش سیاستها و استراتژیهای مدیریت و برنامهریزی شهری است .در این راستا
پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی در شهر کوهدشت استان لرستان پرداخته است .این پژوهش
از نوع کاربردی و کمی میباشد که روش تحقیق آن از نوع توصیفی-تحلیلی و همبستگی است و برای گردآوری دادههای
مورد نیاز از تلفیق روش کتابخانه ای و پیمایش میدانی استفاده شده است .ابزار گردآوری دادههای میدانی ،پرسشنامه محقق
ساخته بود که برای سنجش دو بعد اصلی کیفیت زندگی یعنی بعد ذهنی و بعد عینی تنظیم شده است .حجم نمونه تعداد 301
خانوار می باشد که افراد نمونه با فرصت انتخاب برابر و روش طبقهای با نسبت متناسب از نقاط و شهرکهای مختلف شهر
انتخاب گردیدند .نتایج تحلیل یافتهها که با نرمافزار  spssانجام شد حاکی از رضایت پایین شهروندان از میزان کیفیت
زندگی در این شهر می باشد .در ادامه مشخص شد که عامل درآمد با افزایش کیفیت زندگی در این شهر رابطه مثبت و
مستقیمی دارد .بنابراین مهمترین عامل تأثیرگذر بر کیفیت زندگی در شهر کوهدشت "وضعیت اقتصادی خانوارها" میباشد
که بر معرفهایی همچون رضایت از درآمد ،احساس امنیت شغلی ،توزیع عادالنه ثروت و درآمد اثرگذار میباشد.

واژگان کلیدي :کیفیت زندگی ،بعد ذهنی ،بعد عینی ،شهروندان ،کوهدشت.
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مقدمه

شهرهای دیروز به متروپلیسها و متروپلیسها به مگاالپلیسها تبدیل شدهاند و از این
رو پدیده شهرنشینی اجتناب ناپذیر و غیر قابل برگشت است (رضایی و همکاران،
 .) 2 :3111نواحی شهری مراکز اصلی رشد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در هر کشوری
هستند و خود را به عنوان جذابترین نقاط برای ایجاد ثروت ،کار ،خالقیت و نوآوری
اثبات کردهاند .در عین حال ،این نواحی با چالشهای مهمی نیز در زمینههای تخریب
فیزیکی و محیطی ،محرومیت اجتماعی ،ناامنی ،بیکاری ،کمبود مسکن ،ترافیک و
حاشیه نشینی روبرو هستند که این مشکالت کیفیت زندگی 3شهری را به شدت کاهش
میدهند .با این وجود سیاستگذاران و برنامهریزان در سطوح ملی و بینالمللی بر قابلیت
شهرها برای بهبود کیفیت زندگی انسانها تأکید دارند .اگرچه هیچ توافقی در مورد
تعریف کیفیت زندگی وجود ندارد ،اما بیشتر محققان بر این باورند که کیفیت زندگی،
سازهای چندبعدی و شامل جنبه های روانی ،اقتصادی ،اجتماعی و فیزیکی است (داس،
 .)2991بنابراین ،سنجش کیفیت زندگی وظیفهای پیچیده و مشکل است ،زیرا کیفیت
زندگی مفهومی چندبعدی ،متشکل از شرایط عینی زندگی و بهزیستی ذهنی است .بُعد
عینی کیفیت زندگی ،وضعیت ظاهری و ملموس زندگی را نمایش می دهد ،اما بُعد
ذهنی آن شامل ادراکات و ارزشیابیهای افراد از وضعیت زندگیشان می باشد .کیفیت
زندگی اغلب با استفاده از شاخص های عینی یا شاخص های ذهنی و به ندرت با استفاده
از هر دو نوع شاخص اندازه گیری می شود (رضوانی و همکاران .)2991 ،شاخصهای
ذهنی از پیمایش اداراکات ،ارزیابی ها و رضایت ساکنین از زندگی شهری بدست می-
آیند ،در حالیکه شاخصهای عینی مربوط به حقایق قابل مشاهده هستند که غالباً از
دادههای ثانویه بدست میآیند .به طورکلی هدف از مطرح کردن مفهوم کیفیت زندگی
شهری ،اصالح و تکامل مفهوم توسعه از مفهوم کمّی به مفوم توسعه پایدار شهری بوده
است (پورجعفر و دیگران .)1 :3111 ،کشور ایران به عنوان یک کشور آسیایی در حال
توسعه ،از رشد باالیی در زمینه نسبت جمعیت شهری و همچنین تعداد شهرها برخوردار
1 .Quality of life
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است ،به گونهای که در سال  3109جمعیت شهرنشین کشور به  33درصد افزایش یافته
است (مرکز آمار ایران .)3109 ،این در حالی است که در ایران و نظام برنامهریزی و
مدیریت شهری آن به موضوع کیفیت زندگی شهری توجه بسیار اندکی شده است ،از
سوی دیگر ،باالترین هدف توسعه و مدیریت شهری ،بهبود کیفیت زندگی و خوشبختی
شهروندان است (قربانی و تیموری .)10 :3110 ،بر خالف بسیاری از کشورهای دیگر،
حتی مرجع و سازمان مشخصی برای ارائه و پایش مسائل ،محورها ،شاخصها و اندازه-
گیری سطوح رضایت و کیفیت زندگی شهروندان (بخصوص در شهرها به عنوان کانون
اصلی زیست و زندگی انسانی) و مسائل و مشکالت در ارتباط با آن وجود نداشته و
ندارد (وظیفه دوست و امینی .)2 :3111 ،شهر کوهدشت به عنوان مرکز این شهرستان
با برخورداری از  23119خانوار ،یکی از مناطق شهری کشور است که در طی روند
افزایش جمعیت شهرها صاحب جمعیت کنونی شده است و به همین دلیل به عنوان
هدف بررسی در پژوهش حاضر انتخاب شده تا شاخصهای اصلی توسعه شهری که به
صورت مستقیم و غیر مستقیم بر کیفیت زندگی ساکنان آن تأثیرگذار هستند را مورد
مطالعه قرار دهد .بنابراین تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به سواالت زیر تدوین شده
است:
 .3وضعیت کیفیت زندگی در دو بعد ذهنی و عینی در بین شهروندان شهر کوهدشت
چگونه میباشد؟
 .2آیا بین ویژگیهای فردی (وضعیت تاهل ،بعد خانوار ،درآمد و تحصیالت) پاسخ
دهندگان و کیفیت زندگی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
 .1از میان عوامل موثر بر سطح کیفیت زندگی در شهر کوهدشت کدام عامل بیشترین
همبستگی با کیفیت زندگی افراد را دارا میباشد؟
چشم انداز نظري و ادبیات تحقیق

قرنهاست که مردم به طور ذاتی به دنبال یک زندگی خوب بودهاند و در این راستا
برای بهبود شرایط زیست خود سعی میکردند تا از استعداد ،توانمندیها و ظرفیتهای
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خود حداکثر بهرهبرداری را بنمایند .از این رو همواره مسئله اصلی این بوده که زندگی
مطلوب و با کیفیت چگونه زندگیای است؟ (اونق .)1 :3111،شاخص امروزه پیشرفت
یک اجتماع ،کیفیت زندگی است .این اصطالح در برگیرندة مهم ترین عواملی است
که شرایط زندگی در جامعه و رفاه شخصی افراد را تعیین میکند .طی دهههای اخیر،
کیفیت زندگی یکی از اساسیترین نکات مورد توجه در علوم اجتماعی بوده و برای
ارزیابی پارامترهای مادی توسعة اقتصادی و تولیدات داخلی در کنار پارامترهای غیر
مادی چون کیفیت کار ،سطح باسوادی و فرهنگ ،استاندارد پزشکی و بهداشت،
کیفیت فراغت و تفریح ،شرایط محیط زیست ،جو سیاسی ،احساس خوشبختی انفرادی
و حتی آزادی و اتحاد ملی مورد بررسی قرار میگیرند (حریرچی و همکاران:3111 ،
 .)02بحث درباره مفهوم و معانی کیفیت زندگی مبحث جدیدی نبوده و در دوران یونان
باستان ،افالطون و ارسطو نظریاتی درباره آن مطرح کرده اند (پوکلینه .)2990 ،کیفیت
زندگی دو رویکرد عمده دارد :رویکرد عینی و رویکرد ذهنی (لی .)2991 ،طی دهه-
های قبل ،بیشتر محققان جهت سنجش میزان کیفیت زندگی بر ابعاد عینی مانند سطح
درآمد ،میزان دارایی و میزان مصرف افراد تاکید داشتند و آنها را به عنوان شاخصهای
بهزیستی و تندرستی افراد مورد توجه قرار میدادند؛ اما در طی سال های اخیر بسیاری از
محققان جهت شناخت میزان کیفیت زندگی بر ابعاد ذهنی در کنار ابعاد عینی توجه می-
کنند (بونکه2993 ،؛ فری 2992 ،و استیگلیز .)2990 ،شاخصهای عینی کیفیت زندگی
براساس فراوانی یا کمیت فیزیکی (مانند درآمد ،دسترسی به خدمات مناسب) مورد
سنجش قرار میگیرند ،اما شاخصهای ذهنی براساس پاسخ های روانی مانند رضایت
شغلی و خوشحالی و به صورت کیفی اندازه گیری میشود (خوارزمی .)2992 ،تفاوت
میان کیفیت زندگی عینی و ذهنی را میتوان تمایز میان رفتار و ادراک و تمایز میان
کمیت و کیفیت هم دانست (مخرجی ،3113 ،برگرفته از نوغانی و همکاران.)3110 ،
مفهوم کیفیت زندگی چند مشخصه دارد :الف :تنها به زندگی انسانی ارجاع دارد .ب :به
ندرت در (صیغه) جمع به کار رفته (یعنی به صورت کیفیات زندگی) است .ج :به عنوان
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یک عبارت عام و غیر قابل تقسیم می باشد که معنایش میتواند ناب و خالص باشد .د:
مشکل است که آن را به هر رده مجزا از علوم مرتبط با جامعه شناسی طبقه بندی نمود
(دیسارت .)2999 ،رامنی ،براون و فرای ( )3001بر اساس موارد ذیل کوشیده اند تا
توضیح دهند چرا تعریف جهان شمول و پذیرفتهای از کیفیت زندگی وجود ندارد:
 -3فرآیندهای درونی و ذهنی وابسته به تجارب کیفیت زندگی میتوانند از طریق
فیلترها (و دیدگاهها) و بیانهای مختلف توضیح داده و تفسیر شوند؛
 -2مفهوم کیفیت زندگی به میزان قابل توجهی مبهم است؛
 -1مفهوم کیفیت زندگی ،فرآیندهای توسعهای ،میانگین امید به زندگی افراد در
جوامعشان و گسترهای که این فرآیندهای روانشناختی تحت تاثیر عوامل محیطی و
نظامهای ارزش (گذاری) انفرادی هستند ،را در بر دارد.
تئوریها و مطالعات تجربی کیفیت زندگی ،عمدتاً از جوامع غربی نشات گرفتهاند.
محققینی از رشتههای متفاوت علمی ،مفهوم کیفیت زندگی را از دهه  3019تا کنون
مطالعه نمودهاند (اولنگین .)2993 ،اما تحقیقات و تالشهای اولیه در زمینه کیفیت
زندگی شهری و شاخص های آن ،از دانش پژوهان جهانی غربی (کمپ بل ،کاورز و
رودگرز در سال  ،3031گرین ،وروف و فلد در سال3019و  )...که در رشتههای
مختلفی از قبیل :جامعه شناسی و روان شناسی مشغول فعالیت بودهاند آغاز شده است
(توان ،)2999 ،که سعی در یافتن شاخصها و محورهایی در ارتباط با میزان سالمت و
بهره مندیهای اجتماعی و روانی افراد ساکن در شهرها داشتهاند .یکی از عوامل مهم در
بهبود کیفیت زندگی در میان جوامع انسانی ،استاندارد بودن محل زندگی انسانها از نظر
بهداشت ،اشتغال ،محیط زیست و کالبد میباشد ،به طوری که رضایت از ویژگیهای
اجتماعی و اقتصادی و فیزیکی محل زندگی بر رضایت از زندگی و کیفیت زندگی
افراد تاثیرگذار است (سیرگی 2999 ،و سیرگی .)2992 ،نتایج تحقیقات برخی از
محققان نشان میدهد که رابطه مثبتی میان خدمات (مانند مسکن ،حمل و نقل ،بهداشت)
و کیفیت زندگی افراد وجود داشته و به تبع افزایش خدمات کیفیت زندگی افراد نیز
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بهبود مییابد (اپلی .)2991 ،این امر به خصوص در کشورهای در حال توسعه دارای
نمود بیشتری میباشد (کاسکانت .)2939 ،همانطوری که ذکر آن رفت ،کیفیت زندگی
شهری معموالً هم توسط شاخصهای ذهنی و با استفاده از پیمایشهایی در جهت جمع-
آوری ادراکات ذهنی و ارزیابیها و میزان رضایت شهروندان از زندگی شهری و هم
توسط شاخصهای عینی و با استفاده از دادههای ثانویه و وزن دهی مربوط به هر
شاخص در محیط شهری انجام میپذیرد (مک کرآ و همکاران .)2991 ،مطالعه کیفیت
زندگی در برنامهریزی شهری به گستره وسیعی از پیش فرضهایی متکی است که
گستردگی آنها در اندازههای گوناگونی است که در کیفیت زندگی میان افراد،
گروهها یا مکانها میتواند تشخیص داده شود و سپس تدابیر تجویز شده میتواند
تفاوتها و اختالفات مربوط به آن را ریشه کن نماید (خواجه شاهکوهی و
همکاران .)210 :3103،یکی از این پیش فرضها که برای تبیین مفهوم کیفیت زندگی
مورد استفاده قرار میگیرد مدلی است که توسط شیفر و همکارانش در سال 2999
میالدی ارائه گردید .در این مدل بر سه قلمرو اجتماع ،محیط و اقتصاد تأکید شده است.
مزیت این مدل این است که تقابل بین قلمروها صریحاً معین گردیده و تصویری از
مفاهیم زیستپذیری ،کیفیت زندگی و پایداری در ارتباط متقابل با همدیگر بیان
گردیده است (کمپ و همکاران .)2991 ،از سوی دیگر ،کیفیت زندگی به عنوان یک
اصطالح کلی ،مفهومی برای نشان دادن چگونگی برآورده شدن نیازهای انسانی و هم
چنین معیاری برای ادراک رضایت و عدم رضایت افراد و گروهها از ابعاد مختلف
زندگی است.
از این رو تحقیقات و مطالعات اخیر کیفیت زندگی بر دو روششناسی عمده متمرکز
بودهاند :روش اول ،شاخصهای اجتماعی -اقتصادی قابل سنجش (ابعاد عینی) را برای
انعکاس میزان برآورده شدن نیازهای انسانی به کار میگیرد و روش دوم سطوح
شادکامی و رضایتمندی (ابعاد ذهنی) را براساس گزارشات شخصی افراد از تجارب
زندگی نشان میدهد ،که"بهزیستی ذهنی" نامیده میشود.
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شکل  :3مدل عوامل سهیم در کیفیت زندگی از دیدگاه اکولوژی انسانی
(کمپ و همکاران)2991 ،

با توجه به مطالعات مختلف مربوط به کیفیت زندگی از سوی محققان رشتههای
مختلف ،روشهای گوناگونی برای مطالعه کیفیت زندگی در نواحی شهری به کار گرفته
شده است .با این وجود ،تا کنون چارچوب جامعی برای مطالعه کیفیت زندگی به
صورت یکپارچه و کلگرایانه و متکی بر شاخصهای فیزیکی ،مکانی و اجتماعی ارائه
نشده است (کمپ و همکاران .)2991 ،نتایج مطالعات کیفیت زندگی میتواند به
ارزیابی سیاستها ،رتبهبندی مکانها ،تدوین استراتژیهای مدیریت و برنامهریزی شهری
کمک کرده و درک و اولویتبندی مسائل اجتماع را برای برنامهریزان و مدیران شهری
به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تسهیل سازد .همچنین یافتههای کیفیت
زندگی میتواند برای بازشناسی استراتژیهای سیاسی قبلی و طراحی سیاستهای برنامه-
ریزی آینده استفاده شوند (لی .)2991 ،عالوه بر این ،مطالعات کیفیت زندگی میتواند
به شناسایی نواحی مسئلهدار ،علل نارضایتی مردم ،اولویتهای شهروندان در زندگی،
تاثیر فاکتورهای اجتماعی -جمعیتی بر کیفیت زندگی و پایش و ارزیابی کارآیی
سیاستها و استراتژیها در زمینه کیفیت زندگی کمک کند .در این راستا ،سانتوس و
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مارتینز ( )2993اشاره میکنند که مشارکت اجتماع محلی در مطالعات کیفیت زندگی
میتواند پشتیبان مهمی برای تعیین سیاستها و اهداف بلندمدت باشد .لی و ونگ
( )2993با استفاده از شاخصهای عینی به مطالعه کیفیت زندگی در شهر ایندیاناپلیس
پرداختند .هدف اصلی این مطالعه ارائه روشی برای تلفیق دادههای سرشماری و سنجش
از دور چارچوب  GISبرای ارزیابی کیفیت زندگی در شهر ایندیاناپلیس بود .برای
استخراج فاکتورهای غیر همبسته کیفیت زندگی ،از تحلیل عاملی استفاده شده و
شاخص ترکیبی کیفیت زندگی براساس وزن دهی فاکتورها با استفاده از امتیازات
بدست آمده از تحلیل عاملی ایجاد شده است .لی ( )2991با استفاده از شاخصهای ذهنی
به ارزیابی کیفیت زندگی در شهر تایپه پرداخته است .در این راستا  113نفر از ساکنین
شهر تایپه به منظور پیمایش ارزیابی ذهنی ساکنین از کیفیت زندگی مورد مطالعه گرفته
است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که محل زندگی ،زناشویی ،سن ،تحصیالت ،و
درآمد قلمروهای مختلف رضایت را تحت تاثیر قرار میدهند .عالوه بر آن ،وضعیت
اجتماع ،تعلقات محلی و رضایت از محله بیشترین تاثیر را بر رضایت از کیفیت زندگی
دارند .محققان دیگری همچون فو ،)2999(3برامسون و همکاران ،)2992( 2ابراهیم و
چانگ )2991( 1نیز با استفاده از شاخصهای ذهنی به بررسی و مطالعه کیفیت زندگی در
نواحی شهری پرداختهاند .داس ( )2991چارچوب مفهومی برای سنجش کیفیت زندگی
شهری پیشنهاد کرده که ارتباط بین محیط و کیفیت زندگی را نشان می دهد .این مدل
رویکردی پایین به باال را پیشنهاد میکند که در آن هر دوی شاخصهای عینی و ذهنی
برای مطالعه کیفیت کلی زندگی مورد توجه قرار گرفتهاند .این چارچوب محیط
خارجی زندگی ،یعنی بعد عینی را با ادارک افراد از محیط زندگیشان یعنی بعد ذهنی
ترکیب میکند .محققان دیگری از قبیل مک کرا و همکاران ،)2991(1هیگز،)2993(2

1 . Foo
2. Bramston et al
3 . Ibrahim and Chang
4 . Mccrea et al
5 . Higgs
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برتون و همکاران )2991(3و روجاس )2991(2نیز با استفاده از شاخصهای عینی و ذهنی
به مطالعه کیفیت زندگی پرداختهاند .روجاس ( )2991هفت قلمرو زندگی شامل
سالمت ،اقتصاد ،شغل ،خانواده ،دوستان ،خود و اجتماع را مورد استفاده قرار داده است.
در حالیکه لی( )2991از پنج قلمرو زندگی شامل خدمات مدنی ،رضایت از همسایه ها،
وضعیت اجتماع ،ارزیابی محیطی محله و دلبستگی محلی استفاده کرده است.
در عین حال در گزارشات و پروژههای برنامهریزی شهری بسیاری ،به مفهوم
کیفیت زندگی شهری ،چه به عنوان نتیجه و حاصل پروژه و چه به عنوان بررسی
وضعیت موجود اشاره میشود (لطفی .)33 :3111 ،زبردست ( )3113به بررسی قلمرو
مسکن کیفیت زندگی و رضایت از زندگی در سکونتگاههای حاشیه کالنشهر تهران
پرداخته است .در این تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی ،هفت قلمرو فرعی مسکن برای
کیفیت زندگی همچون امکانات ،کیفیت و استحکام مسکن شناسایی شده است .نتایج
نشان میدهد که رابطه مستقیمی بین دالیل مهاجرت به سکونتگاههای حاشیهای تهران و
قلمروهای فرعی مسکن کیفیت زندگی وجود دارد .گروسی و همکاران ( )3113در
مقالهای تحت عنوان سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمان به شناسایی سطح
سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی و ارتباط این دو متغیر در محالت مختلف شهر کرمان
پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد که سطح سرمایه اجتماعی در دسترس با سطح
کیفیت زندگی ارتباط معنیداری دارد و ارتباط این دو متغیر تابعی از سطح محله است؛
عالوه بر این ،باال نبودن سطح کیفیت زندگی در بین شهروندان تحت تأثیر سطح نسبتاً
متوسط سرمایه اجتماعی ایشان است.
غفاری و همکاران ( )3113به بررسی مفهوم کیفیت زندگی در محتوای برنامههای
توسعه در ایران قبل و بعد از انقالب اسالمی پرداختهاند .نتایج این مطالعه نشان میدهد
که در هیچ کدام از برنامهها ،امور رفاهی و اجتماعی به سطح سیاستگذاری ارتقاء نیافته-
اند و بیشتر از جایگاهی خدماتی برخوردار بودهاند و به مسائل اجتماعی از منظر
1 . Brereton et al
2 . Rojas
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اقتصادی نگاه شده و برنامهها در قبل و بعد از انقالب تحت تاثیر الگوهای جهانی قرار
داشتهاند .رضوانی و همکاران ( )3113برای اندازهگیری کیفیت زندگی ،چارچوبی
مفهومی براساس نیازهای انسانی ارائه کردهاند که در آن پیوند مفهومی بین دو رویکرد
عمده کیفیت زندگی -عینی و ذهنی -در نظر گرفته شده است .آنها نیازهای انسانی را
در سه طبقه اصلی شامل )3 :نیازهای اساسی  )2نیازهای بهزیستی و  )1نیازهای فرصت و
فراغت ،قرار داده و سپس برای هر کدام از طبقات سه گانه ،قلمروها و معّرف های
مورد نیاز را انتخاب کردهاند .نهایتاً قلمروهای مختلف زندگی با توجه به وزن نسبی شان
با استفاده از یک مدل خطی تجمعی برای بدست آوردن کیفیت کلی زندگی با هم
ترکیب شدهاند .این روش نشان میدهد که افراد ،رضایت و عدم رضایت در قلمروهای
مختلف زندگی را برای رسیدن به یک احساس کلی از کیفیت زندگی با هم ترکیب
میکنند .در این روش ،کیفیت زندگی عبارت است از دو مقدار متمایز برای ارزیابی هر
شاخص مربوط به نیازهای انسانی ،که یکی میزان برآورده شدن عینی و ذهنی نیاز و
دیگری اهمیت نسبی نیاز را مورد توجه قرار میدهد.
روش شناسی تحقیق و منطقه مورد مطالعه

تحقیق حاضر در زمره مطالعات کمّی قرار دارد که از نظر قابلیت اجرایی از نوع
کاربردی ،از حیث درجه نظارت و کنترل میدانی و از نظر ماهیت و روش به صورت
توصیفی -تحلیلی ،همبستگی و با رویکرد مقایسهای میباشد .پژوهش ،دارای دو قسمت
کیفی و کمی میباشد که در قسمت کیفی به گردآوری دادههای کتابخانهای متناسب با
مبانی نظری و ادبیات تحقیق و در قسمت کمی به گردآوری دادههای میدانی پرداخته
شد .در این تحقیق ،جهت پاسخگویی به سوأالت ،ابتدا به بررسی سطح کیفیت زندگی
در دو بعد عینی و ذهنی با استفاده از  12معرف (جدول  )3اقدام شده و سپس به تهیه و
تنظیم ابزاری (پرسشنامه) برای گردآوری دادههای میدانی پرداخته شد .روش تجزیه و
تحلیل اطالعات به صورت آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی
(آزمون یومن ویتنی ،آزمون  ،t-testآزمون فریدمن ،ضریب همبستگی ،واریانس و

تحلیل عوامل موثر بر کیفیت /. . .میرعلی شفیعی عربی ،فرشاد سوری ،مجتبی بهرامی 

212

رگرسیون خطی) بوده است .به این ترتیب به تجزیه و تحلیل رابطه میان ویژگیهای
فردی پاسخگویان و سطح کیفیت زندگی آنها و در انتها به تحلیل مهمترین عوامل
محیطی موثر در کیفیت زندگی پاسخگویان در  1مولفه و  21معرف (جدول  )2پرداخته
شده است.
جدول  :3مولفهها و معرفهای بررسی کیفیت زندگی در شهر کوهدشت
مولفه ها

بعد ذهنی
کیفیت
زندگی
بعد عینی

معرف
جذاب و زیبا بودن محله ،مناسب بودن محل زندگی جهت رشد فرزندان ،رضایت از کیفیت
امکانات آموزشی ،رضایت از کیفیت امکانات بهداشتی ،رضایت از درآمد ،رضایت شغلی،
رضایت از میزان دارایی ها ،وضعیت اقتصادی همسایگان ،توزیع عادالنه ثروت و درآمد ،احساس
امنیت شغلی ،احساس امنیت فردی ،رضایت از وضعیت سالمتی اعضای خانواده ،رضایت از
روابط با همسایگان ،احساس تعلق به محله ،امید به آینده ،قابل اعتماد بودن اهالی محله
کیفیت مسکن از نظر مصالح به کار رفته ،تجهیزات و امکانات مسکن نظیر حمام و دستشوئی
بهداشتی ،نسبت افراد خانوار به مساحت واحد مسکونی ،نسبت تعداد اتاق به تعداد افراد خانوار،
پاکیزگی محیط اطراف واحد مسکونی ،وجود آلودگی صوتی در محل زندگی ،پاکیزگی محله،
پیاده رو و خیابان ها ،وجود روشنایی مناسب در محله و خیابان ها ،وجود فضای سبز مناسب،
چگونگی وضعیت خیابان از نظر تعمیر و نگهداری و زیبا سازی ،رضایت از جمع آوری زباله،
دسترسی به امکانات آموزشی ،دسترسی به امکانات بهداشتی ،دسترسی به مراکز خرید ،دسترسی
به امکانات حمل و نقل عمومی

منبع :نگارندگان

جامعه آماری تحقیق ،خانوارهای ساکن شهر کوهدشت میباشند که برابر با
سرشماری نفوس و مسکن سال 3109دارای  23119خانوار بوده است .از آنجایی که
واحد تحلیل در تحقیق حاضر ،خانوارهای شهری میباشند ،بنابراین تعداد نمونه الزم
جهت تکمیل پرسشنامه از  23119خانوار با استفاده از فرمول کوکران (با میزان خطای
 )9/93تعداد  301خانوار محاسبه شده و با توجه به سهم هر کدام از شهرکهای مورد
مطالعه ،پرسشنامهها تکمیل شد.
محدوده مورد مطالعه

شهر کوهدشت در غرب استان لرستان و مرکز شهرستان کوهدشت میباشد.
جمعیت این شهر بر طبق سرشماری  3109بالغ بر  333311نفر بوده است ،که از این
مقدار  22302نفر مرد و  22013نفر دیگر را زنان تشکیل میدهند .این جمعیت دارای
 23119خانوار میباشد .این شهر که در غرب استان و در ارتفاع  331متری از سطح دریا
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قرار دارد ،دارای آب و هوای معتدل کوهستانی بوده که از تابستانهای نسبتاً گرمی
برخوردار است و همچنین به لحاظ موقعیت و دسترسی دارای فاصله  01کیلومتری از
مرکز استان برخوردار میباشد (مرکز آمار ایران3109،؛ سالنامه آماری استان
لرستان .)20 :3109،بر اساس همین آمار ،تعداد جمعیت باسواد در این شهر  11199نفر
است که  12133نفر از آنها را مردان باسواد و  10320نفر از آنها را زنان باسواد تشکیل
میدهند (موسسه گیتاشناسی.)231 :3103،
جدول  : 2مولفهها و معرفهای بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی
عوامل
مسکن

معرف ها
کیفیت مسکن از نظر مصالح به کار رفته ،تجهیزات و امکانات مسکن نظیر حمام و
دستشوئی بهداشتی ،نسبت افراد خانوار به مساحت واحد مسکونی ،نسبت تعداد اتاق به
تعداد افراد خانوار ،پاکیزگی محیط اطراف واحد مسکونی

محیط شهری

مناسب بودن محل زندگی جهت رشد فرزندان ،احساس امنیت فردی ،وجود آلودگی
صوتی در محل زندگی ،پاکیزگی محله ،پیاده رو و خیابان ها ،وجود روشنایی مناسب
در محله و خیابان ها

کیفیت

خدمات جذاب و زیبا بودن محله ،رضایت از کیفیت امکانات آموزشی ،رضایت از کیفیت
امکانات بهداشتی ،وجود فضای سبز مناسب

عمومی

دسترسی به خدمات چگونگی وضعیت خیابان از نظر تعمیر و نگهداری و زیبا سازی ،رضایت از جمع
آوری زباله ،دسترسی به امکانات آموزشی ،دسترسی به امکانات بهداشتی ،دسترسی به

عمومی

امکانات ورزشی ،دسترسی به مراکز خرید ،دسترسی به امکانات حمل و نقل عمومی
وضعیت

اقتصادی رضایت از درآمد ،رضایت شغلی ،رضایت از میزان دارایی ها ،وضعیت اقتصادی

خانوارها

همسایگان ،توزیع عادالنه ثروت و درآمد ،احساس امنیت شغلی

بهزیستی فردی

رضایت از وضعیت سالمتی اعضای خانواده ،رضایت از روابط با همسایگان ،احساس
تعلق به محله ،امید به آینده ،قابل اعتماد بودن اهالی محله

منبع :نگارندگان
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شکل  :موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور و استان
یافته هاي تحقیق

تحلیل ویژگیهای فردی پاسخگویان نشان میدهد ،میانگین سنی این افراد برابر با
 11/1سال است 12 .درصد پاسخ دهندگان مرد و  12درصد زن هستند ،متوسط بعد
خانوار در پاسخگویان برابر با  1/2نفر است .از نظر سطح تحصیالت  1/1درصد افراد بی
سواد 1/2 ،درصد سواد دوره ابتدایی 31 ،درصد سواد دوره راهنمایی 12/3 ،درصد
دیپلم 19/3 ،درصد هم باالتر از دیپلم بودهاند .از نظر وضعیت فعالیت  23/1درصد افراد
شاغل در بخش دولتی 1/2 ،درصد شاغل در بخش کشاورزی 13/1 ،درصد دارای شغل
آزاد و  30/1درصد که زنان پاسخگو را شامل میشده خانه دار بودهاند .بررسی وضعیت
درآمدی پاسخگویان نشان میدهد 1/1 ،درصد درآمد کمتر از  199هزار تومان31/1 ،
درصد درآمد  199تا  299هزار تومان 23/3 ،درصد درآمد  299تا  199هزار تومان و
 21/1درصد هم باالتر از  199هزار تومان درآمد داشتهاند.
برای پاسخ به سوال اول پژوهش که در مورد وضعیت کیفیت زندگی از نظر
شهروندان شهر کوهدشت میباشد ،از آزمون  t-testتک نمونهای استفاده شده است.
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از آنجایی که سنجش کیفیت زندگی از طریق دو بعد ذهنی و عینی امکانپذیر است،
بنابراین ابتدا به تحلیل بعد ذهنی پرداخته شده است (جدول .)1
جدول  : 1تحلیل وضعیت کیفیت زندگی در بعد ذهنی براساس تفاوت از حد مطلوب مبتنی بر آزمون
 tتک نمونه ای
مطلوبیت عددی مورد آزمون = 1
مولفه ها

خطا

آماره آزمون

درجه

t

آزادی

جذاب و زیبا بودن محله

1/320

03

9

مناسب بودن محل زندگی جهت رشد فرزندان

1/911

03

9

تفاوت

فاصله اطمینان  02درصد

میانگین

حد پائین

حد باال

9/21222

9/2021

9/1122

9/23913

9/2121

9/3201

رضایت از کیفیت امکانات آموزشی

3/033

03

9/921

9/23310

-9/9930

9/1121

رضایت از کیفیت امکانات بهداشتی

-21/903

22

9

-3/312

-3/1191

-3/203

رضایت از درآمد

3/211

22

9/331

9/2113

-9/9103

-9/101

رضایت شغلی

-1/912

22

9

-9/3121

-3/900

-9/132

رضایت از میزان دارایی ها

-9/012

22

9/129

-9/3101

-9/213

-9/303

وضعیت اقتصادی همسایگان

-1/910

22

9

-9/1913

9/9013

-9/191

توزیع عادالنه ثروت و درآمد

-22/111

22

9

-3/101

-3/113

-3/210

احساس امنیت شغلی

-1/291

22

9

-3/211

-3/212

-9/019

احساس امنیت فردی

32/321

03

9

3/3310

9/0093

3/1233

رضایت از وضعیت سالمتی اعضای خانواده

33/391

03

9

3/1911

3/9333

3/2131

رضایت از روابط با همسایگان

39/211

03

9

3/2299

3/9310

3/1123

احساس تعلق به محله

0/123

03

9

3/911

9/1230

3/1319

امید به آینده

1/12

03

9

9/0131

9/3129

3/3103

قابل اعتماد بودن اهالی محله

33/111

03

9

3/3310

9/0312

3/1311

منبع :یافته های تحقیق

تحلیل معرفهای مورد نظر جهت تحلیل وضعیت کیفیت زندگی در بعد ذهنی و در
میان خانوارهای شهر کوهدشت ،براساس آزمون  tتک نمونهای ،نشان دهنده پائین بودن
سطح کیفیت زندگی این خانوارها در  1معرف از مجموع  31معرف این بعد میباشد.
با احتساب دامنه طیفی مورد بررسی که بین  3تا  2و براساس طیف لیکرت در نوسان
است ،نتایج نشان میدهد مولفههای جذاب و زیبا بودن محله ،مناسب بودن محل زندگی
جهت رشد فرزندان ،احساس امنیت فردی ،رضایت از وضعیت سالمتی اعضای خانواده،
رضایت از روابط با همسایگان ،احساس تعلق به محله ،امید به آینده و قابل اعتماد بودن
اهالی محله ،باالتر از حد متوسط ارزیابی و بقیه معرفها کمتر از حد متوسط ارزیابی
شدهاند .این تفاوت در سطح خطای مجاز  9/92درصد با معناداری  ،9/02نشان میدهد
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که تفاوت مولفهها از لحاظ مطلوبیت عددی مورد آزمون ،به شکل منفی میباشد .به
طورکلی میتوان چنین دریافت که شهروندان از کیفیت زندگی عینی در شهر
کوهدشت رضایتمندی پایینی دارند.
در قسمت دوم سوأل اول پژوهش به بررسی وضعیت کیفیت زندگی خانوارهای
مورد مطالعه در بعد عینی پرداخته شده است (جدول .)1
جدول  : 1تحلیل وضعیت کیفیت زندگی در بعد عینی براساس تفاوت از حد مطلوب مبتنی بر آزمون
 tتک نمونه ای
مطلوبیت عددی مورد آزمون = 1
مولفه ها

آماره آزمون

درجه

خطا

تفاوت

فاصله اطمینان  02درصد

t

آزادی

میانگین

حد پائین

حد باال

کیفیت مسکن از نظر مصالح به کار رفته

32/193

03

9

3/1131

3/331

3/233

تجهیزات و امکانات مسکن نظیر حمام و دستشوئی بهداشتی

31/201

03

9

3/1103

3/211

3/333

نسبت تعداد اتاق به تعداد افراد خانوار

1/123

03

9

9/1213

9/121

3/911

پاکیزگی محیط اطراف واحد مسکونی

-21/903

22

9

-3/312

-3/1191

-3/2031

نبود آلودگی صوتی در محل زندگی

1/033

03

9

9/2122

9/111

9/301

پاکیزگی محله ،پیاده رو و خیابان ها

-1/912

22

9

-9/3121

-3/9001

-9/1321

وجود روشنایی مناسب در محله و خیابان ها

3/313

03

9

9/1911

9/203

3/939

وجود فضای سبز مناسب

-1/910

22

9

-9/1913

-9/093

-9/191

چگونگی وضعیت خیابان از نظر تعمیر و نگهداری و زیبا سازی

-9/392

03

9/111

-9/9110

-9/113

9/321

رضایت از جمع آوری زباله

3/301

03

9/931

9/210

-9/9221

9/291

دسترسی به امکانات آموزشی

-0/033

22

9

-3/211

-3/2311

-3/9903

دسترسی به امکانات ورزشی

9/101

03

9/103

9/911

-9/331

9/219

دسترسی به مراکز خرید

-2/111

22

9/991

-9/2901

-9/111

-9/322

دسترسی به امکانات حمل و نقل عمومی

-1/312

22

9

-9/3213

-3/1221

-3/2131

نسبت افراد خانوار به مساحت واحد مسکونی

1/011

03

9

-9/0210

9/330

3/321

منبع  :یافته های تحقیق

تحلیل معرفهای مورد نظر جهت تحلیل وضعیت کیفیت زندگی در بعد عینی،
براساس آزمون  tتک نمونهای نشان دهنده پائین بودن سطح کیفیت زندگی این
خانوارها در  0معرف از مجموع  32معرف میباشد .با احتساب دامنه طیفی مورد بررسی
که بین  3تا  2و براساس طیف لیکرت در نوسان است ،نتایج نشان میدهد ،مولفههای
کیفیت مسکن از نظر مصالح به کار رفته ،تجهیزات و امکانات مسکن نظیر حمام و
دستشوئی بهداشتی ،نسبت تعداد اتاق به تعداد افراد خانوار ،نبود آلودگی صوتی در
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محل زندگی ،وجود روشنایی مناسب در محله و خیابانها و نسبت افراد خانوار به
مساحت واحد مسکونی باالتر از حد متوسط ارزیابی و بقیه معرفها کمتر از حد متوسط
ارزیابی شدهاند .این تفاوت در سطح  9/92درصد معنادار و تفاوت مولفهها از مطلوبیت
عددی مورد آزمون ،به شکل منفی میباشد .به طورکلی نتایج مربوط به کیفیت عینی
زندگی در شهر کوهدشت از نظر شهروندان با اطمینان  9/02درصد نشان دهنده پایین
بودن کیفیت نسبی زندگی در این شهر میباشد.
با توجه به نتایج آزمون  tتک نمونهای برای سنجش کیفیت زندگی در شهر
کوهدشت از نظر شهروندان مشخص شد که کیفیت زندگی در این منطقه از نظر هر دو
بعد ذهنی و عینی در سطح پایینی قرار دارد به گونهای که از مجموع  13معرف مورد
بررسی 33 ،معرف پایینتر از سطح مطلوبیت عددی قرار داشتهاند و بنابراین میتوان
میزان کیفیت زندگی در این منطقه را در حد متوسط و یا پایینتر از متوسط بیان کرد.
در ادامه برای مقایسه کیفیت ذهنی و عینی از آزمون رتبهای فریدمن استفاده شده است
(جدول .)2
جدول  :2آزمون فریدمن جهت مقایسه رتبههای ابعاد کیفیت زندگی
ابعاد

تعداد

میانگین رتبهای

بعد ذهنی

301

2/13

بعد عینی

301

2/32

درجه
آزادی
3

خی-دو

خطا

11

9

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج مقایسه آزمون رتبهای فریدمن نشان میدهد که وضعیت شاخصهای مربوط
به بعد عینی کیفیت زندگی نسبت به بعد ذهنی از وضعیت بهتری برخوردار است ،نتایج
حاصله با سطح خطای  9/993و اطمینان  9/00درصد بدست آمده است.
در ادامه تحقیق به بررسی رابطه میان سطح کیفیت زندگی خانوارهای مورد مطالعه و
ویژگیهای فردی پاسخگویان از قبیل سن ،تحصیالت ،تعداد افراد خانوار ،مدت زمان
سکونت در شهر کوهدشت و میزان درآمد ،با استفاده از رگرسیون خطی پرداخته شده
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است .بررسی رابطه میان ویژگیهای فردی پاسخگویان و سطح کیفیت زندگی آنها
نشان میدهد که میان میزان درآمد و سطح کیفیت زندگی در سطح معناداری
9/00درصد رابطه معناداری وجود دارد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که با افزایش
میزان درآمد خانوارهای شهری ،زمینههای مربوطه برای سطح کیفیت زندگی
خانوارهای مورد مطالعه افزایش پیدا میکند .همچنین بررسی رابطه میان کیفیت زندگی
با متغیر تعداد افراد خانوار نیز با مقدار معناداری  9/02درصد رابطه معناداری وجود
دارد ،بنابراین ،این نتیجه حاصل میشود که بین کاهش تعداد افراد خانوار با افزایش
زمینه برای رشد کیفیت زندگی شهروندان در شهر کوهدشت رابطه وجود دارد.
جدول  :1رگرسیون خطی برای بررسی رابطه بین ویژگیهای فردی پاسخگویان با کیفیت زندگی
متغیرها
مقدار ثابت

ضرایب غیر استاندارد

ضریب استاندارد

مقدار B

خطای استاندارد

مقدار Beta

مقدار T

خطا

2/13

9/9133

-

2/911

9

سن

-9/911

9/921

-9/932

-9/310

9/112

تحصیالت

9/920

9/923

9/393

3/923

9/139

تعداد افراد خانوار

9/323

9/933

9/233

2/911

9/911

مدت زمان سکونت

9/922

9/911

9/913

9/111

9/391

میزان درآمد خانوار

9/333

9/922

9/113

1/13

9/993

منبع :یافته های تحقیق

* کیفیت زندگی متغیر مستقل

در ادامه و در راستای پاسخگویی به سوال سوم تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون
استفاده شده است .بر همین مبنا فاکتورهای موثر بر کیفیت زندگی خانوارهای شهر
کوهدشت و میزان کیفیت زندگی این خانوارها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بدست
آمده از این آزمون نشان میدهد ،از میان  1فاکتور مورد بررسی فاکتورهای مسکن،
محیط شهری ،کیفیت خدمات عمومی و وضعیت اقتصادی خانوارها ،با میزان کیفیت
زندگی شهروندان دارای همبستگی بودهاند .در این میان بیشترین ضریب همبستگی
مربوط به وضعیت اقتصادی خانوارها با ضریب همبستگی  9/213بوده که ضریب
مذکور بیشترین تأثیر را در تغییر سطح کیفیت زندگی خانوارهای شهری داشته است.
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جدول  :3همبستگی پیرسون برای معناداری رابطه بین فاکتورهای تحقیق با میزان کیفیت زندگی در
شهر کوهدشت
آماره

مسکن

همبستگی پیرسون

*9/219

9/232

9/923

9/912

مقدار معناداری
تعداد

301

محیط

کیفیت خدمات

دسترسی به

وضعیت اقتصادی

شهری

عمومی

خدمات

خانوارها

*9/211

9/332

*9/213

9/312

9/930

9/210

9/931

9/331

301

301

301

301

301

منبع :یافتههای تحقیق * معناداری در سطح خطای9/92

بهزیستی فردی

** معناداری در سطح خطای9/993

بحث و نتیجه گیري

نواحی شهری ،مراکز اصلی رشد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در هر کشوری
هستند که خود را به عنوان جذابترین نقاط برای ایجاد ثروت ،کار ،خالقیت و نوآوری
اثبات کردهاند؛ اما نواحی شهری کشورمان با چالشهای مهمی در زمینههای تخریب
فیزیکی و محیطی ،محرومیت اجتماعی ،ناامنی ،بیکاری ،کمبود مسکن و ترافیک
روبرو هستند که این مشکالت ،کیفیت زندگی شهری را به شدت کاهش میدهند .در
همین راستا در تحقیق حاضر به تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی در نواحی شهری با
مطالعه موردی شهر کوهدشت از توابع استان لرستان پرداخته شد .برای پاسخگویی به
مسائل مربوط به کیفیت زندگی در این شهر به طرح سه سوال اقدام شد که دادههای
مورد نیاز بر دو اساس مطالعه کتابخانهای و پیمایش میدانی از  301خانوار پاسخگو به
پرسشنامههای پژوهش گردآوری شدند .یافتههای تحقیق نشان میدهد ،از نظر وضعیت
کیفیت زندگی در محدوده مورد مطالعه و در بعد ذهنی ،تحلیل معرفهای مورد نظر
جهت تحلیل وضعیت کیفیت زندگی در میان خانوارهای مورد مطالعه ،براساس آزمون t
تک نمونهای نشان دهنده پائین بودن سطح کیفیت زندگی این خانوارها در  1معرف از
مجموع  31معرف میباشد .همچنین در ادامه ،تحلیل معرفهای مورد نظر جهت تحلیل
وضعیت کیفیت زندگی در بعد عینی ،براساس آزمون  tتک نمونهای نیز نشان دهنده
پائین بودن سطح کیفیت زندگی این خانوارها در  0معرف از مجموع  32معرف می-
باشد .بنابر نتایج کلی حاصل از این آزمون مشخص شد که سطح کیفیت زندگی در
شهر کوهدشت در هر دو بعد مورد بررسی در حد متوسط و حتی پایینتر از آن می-
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باشد ،همچنین مقایسه این دو بعد نشان داد که بعد عینی نسبت به بعد ذهنی از وضعیت
بهتری برخوردار میباشد که با شواهد و قراین موجود که توسط نگارنده کسب شده
همخوانی بسیار زیادی دارد.
در ادامه تحقیق به بررسی رابطه میان سطح کیفیت زندگی خانوارهای مورد مطالعه و
ویژگیهای فردی پاسخگویان از قبیل سن ،تحصیالت ،تعداد افراد خانوار ،مدت زمان
سکونت و میزان درآمد و با استفاده از رگرسیون خطی پرداخته شد که یافتههای حاصله
نشان دهنده این امر بود که با افزایش میزان درآمد شهروندان ،زمینههای سطح کیفیت
زندگی خانوارهای مورد مطالعه در شهر کوهدشت افزایش پیدا میکند .همچنین بین
فاکتورهای موثر بر کیفیت زندگی در منطقه مورد مطالعه با میزان کیفیت زندگی
سنجش شده در تحقیق ،از رابطه همبستگی پیرسون استفاده شد که عامل مسکن ،کیفیت
ارائه خدمات و وضعیت اقتصادی خانوارها با کیفیت زندگی رابطه معناداری داشتند.
مقایسه نتایج یافتههای تحقیق با تحقیقات لی و ونگ( ،)2993فو ( ،)2999برامسون و
همکاران ( ،)2992ابراهیم و چانگ ( )2991در مورد تأثیرگذاری شاخصهای بعد ذهنی
شامل احساس امنیت شغلی ،احساس امنیت فردی ،حس تعلق به محله و توزیع عادالنه
ثروت و درآمد بر کیفیت زندگی شهروندان همسو میباشد .نتایج یافتههای تحقیق در
مورد تأثیرگذاری بیشتر شاخصهای بعد عینی نسبت به بعد ذهنی با یافتههای مطالعه
داس ( )2991همسو و یکسان میباشد .همچنین از آنجایی که پژوهش حاضر شاخص-
های هر دو بعد عینی و ذهنی را مورد بررسی قرار داده ،با مطالعات مک کرا و همکاران
( ،)2991هیگز ( ،)2993برتون و همکاران ( )2991و روجاس ( )2991از لحاظ روش-
شناسی و انتخاب مولفهها هم ردیف میباشد.
در پایان این نتیجه حاصل شد که مهمترین فاکتور اثر گذار بر کیفیت زندگی در
شهر کوهدشت "وضعیت اقتصادی خانوارها" میباشد که دارای معرفهای «رضایت از
درآمد ،رضایت شغلی ،رضایت از میزان دارایی ها ،وضعیت اقتصادی همسایگان ،توزیع
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عادالنه ثروت و درآمد ،احساس امنیت شغلی» از متغیرهای اصلی و اثرگذار آن به
حساب میآیند.
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