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چکیده:
هايحوزهترینهمکیفیت زندگی شهري یکی از میو بررسلیتحل

و ینیعطیبه شرایزندگتیفکی.استمختلفکشورهايدرشهريمطالعات
یبستگیزندگهايتیبه تصورات و ادراك فرد از واقعتیو در نهایذهن

که نیساکنیزندگطیاز شرايمشهودات و ابعادیبه معنینیدارد. ابعاد ع
سنجش درك و یبه معنیزندگتیفیکیکه ابعاد ذهنیدر حالداشتهتینیع

. باشدیمطیمحنیمرتبط با ايو جنبهیزندگطیاحساس افراد ساکن از مح
در یزندگتیفیکهايشاخصیابیهدف از پژوهش حاضر سنجش و ارز

است. روش ینیو عیذهنهايشهر اهواز با استفاده از شاخص4يمنطقه
از ازیمورد نهايهبر پرسشنامه است. دادیمبتنیلیـ تحلیفیتوصقیتحق
مورد يرهایمتغلیبه منظور تحلويجمع آورینمونه بصورت تصادف150

آزمونها،پاسخنیانگیمرینظيآمارهايو روشSPSSافزارمطالعه از نرم
که دهدینشان مقیتحقجیاستفاده شده است. نتاTکیپارامترآماري

و ياقتصادهاينهیزممورد مطالعه دريدر منطقهیزندگتیفیکتیوضع
هايقرار دارد و به جز در بخش شاخصیدر حد متوسطیکیزیو فیاجتماع

روهاادهیپتیفیدر تردد و کیناامنتیاز وضعیتینارضانیشتریکه بینیع
حد ردنیانگیمينمرهکسبباهاشاخصيهیاست، بقنیمعلوليبرا

قرار دارند.یمتوسط
گی، شاخص عینی، شاخص ذهنیکیفیت زندمفاهیم کلیدي:

ي مسئول)ریزي شهري دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسندهدانشیار گروه جغرافیا و برنامه1
safaee_p@scu.ac.ir

ریزي شهري دانشگاه شهید چمران اهوازکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه2
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مسألهیانبمقدمه و 
جهانی است که در ارتباط با میلیاردها نفر از مردم چه در يکیفیت زندگی یک پدیده

کارشناسان بوده است.21یافته حتی در آغاز قرن کشورهاي در حال توسعه و چه توسعه
هنگ اجتماعی و مسائل معتقدند بسیاري از ابعاد زندگی مانند مسائل فیزیولوژیکی و فر

اما در ؛ اي دارندکنندهمحیطی در باال بردن سطح کیفیت زندگی نقش تعیینروانی و زیست
دانند. براي نشان دادن مل اقتصادي را غیر قابل انکار مینظران عوااین بین تمام صاحب

محیطی باید در زهاي زیستارتباط بین شرایط محیط و کیفیت زندگی مفهوم نیا
ترین حالت آن در نظر گرفته شود که در آن نه تنها مسائل فیزیولوژیکی بلکه سیعو

اقتصادي و رفاه انسان نیز باید مورد بحث قرار سیاسی،فرهنگ اجتماعی،نیازهایی مانند:
علیهاستکنشیواقعدرکیفیت زندگیمفهومکاربردو؛)24: 1،2012(روسن کلسگیرد

مقیاس شهري وصرفاً کالبدي دريتوسعهسطح ملی ودربعدي اقتصاديکیيتوسعه
کیفیت زندگیازریزي منظوربرنامهيعرصهدر؛جهت دستیابی به معیارهاتالشی است در

عمران است که به روند توسعه وروانی درفرهنگی وهاي اجتماعی،گرفتن شاخصنظردر
بهتر، پوشاك، يثل شرایط تغذیهشود، مهاي اساسی انسان مربوط میانگیزهنیازها و

ی، کسب عهایی براي کنش متقابل اجتماایجاد فرصتپرورش ومسکن، بهداشت، آموزش و
چه اگر.مشارکت اجتماعی و سیاسیهاي شغلی، گسترش همبستگی عمومی ومهارت

نواحی کشور نیز متفاوت است ولی حتی درکشورهاي مختلف وتعریف کیفیت زندگی در
در.معنوي به طور توأمان استمعطوف به تأمین نیازهاي اساسی مادي وك آنوجه مشتر
بدون تأمین نیازهاي روانی، نقل حمل ویاریزي براي مسکن، کار و اشتغال وواقع برنامه

اجتماعی شهروندان، مثل نیاز به امنیت، آرامش خاطر، زیبایی، تعلق اجتماعی، وعاطفی
.)304:1385زاده،مهدي(خواهد بودتفریح و غیره، ناقص شادي و

بعدي و پیچیده است. این موضوع ذهن مشکل کیفیت زندگی یک مشکل چند
دانان و حقوقاقتصاددانان،معماران،طراحان،ریزان،بسیاري از متخصصین از جمله برنامه

هاي محلی و جوامع بطور در حال حاضر حکومتسازندگان را به خود مشغول کرده است.
هاي اجتماعی بعنوان یک شاخصاند،اي نگران موارد مربوط به این موضوع شدهندهفزای

گیرد این و بهبود آن مورد استفاده قرار میگیري کیفیت زندگی ابزار گسترده براي اندازه

1 Rusen Keles
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ها ابزاري را براي درك و پرداختن به مسائل جامعه از یک دید جامع فراهم شاخص
.)1،56:2002(دیوید سواینکنندمی

گیري این مورد در نقاط مختلف دنیا هاي زیادي براي اندازهتالشهاي گذشتهدر سال
هاي گوناگونی نیز در این رابطه طوري که شاخصتوسط پژوهشگران صورت گرفته است. ب

ژوهشگران هر دو دسته توان گفت که بسیاري از پطور کلی میاما ب؛ مطرح گردیده است
اند.رزیابی کیفیت زندگی در نظر گرفتهم با هم براي اأذهنی را توهاي عینی و شاخص
هاي ذهنی بر کمیت فیزیکی مانند درآمد و شاخصهاي عینی بر اساس فراوانی یاشاخص

گیري ی و خوشحالی به صورت کیفی اندازههاي روانی مانند رضایت شغلاساس پاسخ
هاي کیفیت ترین سنجهاز معروفدر زمان حاضر یکی .)4:1383(خوارزمی،شودمی

هاي توسعه است که سازمان ملل در گزارش)HDI(انسانیيشاخص توسعهزندگی،
.)33:1384(اونق،به بعد از آن استفاده کرده است1990انسانی از سال 

کشوري هستندهرجتماعی و سیاسی درااصلی رشد اقتصادي،نواحی شهري مراکز
خالقیت و نوآوري اثبات کار،ثروت،ترین نقاط براي ایجادعنوان جذابکه خود را ب

هاي تخریب فیزیکی و محیطی، زمینههاي مهمی دراما، نواحی شهري با چالش. اندکرده
هستندکه این مشکالت ترافیک روبرومحرومیت اجتماعی، ناامنی، بیکاري، کمبود مسکن و

گذاران واین وجود سیاستبا. دهندبه شدت کاهش میکیفیت زندگی شهري را
ها ملی بر قابلیت شهرها براي بهبودکیفیت زندگی انسانالمللی وسطوح بینریزان دربرنامه

.)88:1389(رضوانی و دیگران،دارند کیدأت
گسترده يهاي اخیر مورد توجهکیفیت زندگی در نواحی شهري در ساليمطالعه

ی شناساقتصاد و جامعهجغرافیا،از جمله شهرسازي،هاي مختلفبوده است. محققان رشته
هاي متعددي مانند مقیاس اما این مطالعات از جنبه؛ انددر این عرصه به مشارکت پرداخته

به هاي سنجش کیفیت زندگی متفاوت هستند.قلمروهاي مورد استفاده و روشمطالعه،
دگی در نواحی شهري بکار کیفیت زنيهاي گوناگونی براي مطالعهاین ترتیب که روش

یفیت زندگی به کيکنون چهارچوب جامعی براي مطالعهبا این وجود تاگرفته شده است.
هاي فیزیکی، مکانی و اجتماعی ارائه نشده گرایانه و متکی بر شاخصصورت یکپارچه و کل

.)2،5:2003(کمپت و دیگراناست

1 David Swain
2 Kamp Irene Van
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رکیب ی کیفیت زندگی از طریق تبدلیل عدم ارزیابطرح مسئله در این تحقیق عمدتاً
ال اصلی زیر ؤپژوهش به دنبال پاسخگویی به دو ساین شود.ابعاد عینی و ذهنی خالصه می

صورت گرفته است:
آیا در این منطقه شاخص هاي کیفیت زندگی از دید شهروندان در وضعیت -1

مطلوبی قرار دارد؟
وبی قرار دارد؟هاي کیفیت زندگی در وضعیت مطللفهؤکدام یک از م-2

پژوهشاهمیت و ضرورت 
کیفیت زندگی و ارزیابی آن يمندي مجددي نسبت به مسئلههاي اخیر عالقهدر سال

این عالقه از منابع و مواردي که به مدیریت شهري اضافه شده منتج ؛استوجود آمدهب
انسانی يتوسعهتوان به کسانی اشاره کرد که بها میهمنديکه از جمله این عالقه؛ شودمی

کسانی که به ی سازمان ملل متحد)نانساي(بعنوان مثال شاخص توسعهمندندعالقه
يآنهایی که به توسعهاجتماعی)ي(مثل شوراي توسعهاجتماعی عالقه دارنديتوسعه

به عبارت دیگر کیفیت زندگی از مندند.ین کسانی که به جوامع سالم عالقهپایدار و همچن
هاي مختلف به آن ها از بخشت زیرا بسیاري از افراد و سازمانادي برخوردار اساهمیت زی

.)1،256:2012(آیمانگیري آن دارنداند و سعی در اندازهتوجه نموده
هایی است که به چند مورد از آن ضرورت پرداختن به کیفیت زندگی به دلیل نگرانی

کنیم:اشاره می
در مورد مسائل اقتصادي بکار برده شده معموالًتوسعه يهاي اخیر واژهدر سال
این در حالی است که باید این شناخت را حاصل کرد که توسعه باید مفاهیم انسانی است،

و اجتماعی را نیز در بر بگیرد.
گونه تغییر و توسعه در محیط زیست باید با شناخت و درك این موضوع که هر
و بهبود کیفیت زندگی را حاصل کند.پایدار اجتماعی سازگار بوده يتوسعه
 نگرانی در مورد کیفیت زندگی در شهرها بازتاب گزارشاتی است که سعی دارند

گیري و مقایسه کنند.ت و کیفیت زندگی شهرها را اندازهقابلی
 درك این موضوع که فقط طول زندگی مهم نیست بلکه کیفیت زندگی نیز باید

هاي متعدد تواند منجر به شاخصین موضوع میبخش سالمت ادرمهم انگاشته شود.

1 Ayman
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هاي (مثل شاخص امید به زندگی بدون از کار افتادگی یا شاخص تعدیل سالتوسعه شود
که این شاخص به دنبال ادغام هر دو موضوع طول عمر و کیفیت زندگی استزندگی)

.)2000، (ترو
دار، علل نواحی مسألهتواند به شناسایی این، مطالعات کیفیت زندگی میعالوه بر 

جمعیتی برـ فاکتورهاي اجتماعیثیرأهاي شهروندان در زندگی، تنارضایتی مردم، اولویت
کیفیت يها در زمینهها و استراتژيارزیابی کارایی سیاستکیفیت زندگی و پایش و

که مشارکت اجتماع کننددر این راستا سانت و سومارتینز اشاره می.زندگی کمک کند
اهداف ها وتواند پشتیبان مهمی براي تعیین سیاستمطالعات کیفیت زندگی میلی درمح

).1،413:2007(سانتس و مارتینبلندمدت باشد

اهداف پژوهش
هاي هدف اصلی این مطالعه توسعه و سنجش و همچنین تحلیل و بررسی شاخص

شهر اهواز است که شامل:4يکیفیت زندگی در منطقه
.زیابی کیفیت ذهنی زندگی در این منطقهسنجش و ار-1
.شناسایی ابعاد کیفیت عینی و ذهنی زندگی-2
.هاي عینی و ذهنیسنجش کیفیت کلی زندگی از طریق ترکیب جنبه-3

یات پژوهشفرض
شهر اهواز 4يدر راستاي بررسی و تحلیل سطوح کیفیت زندگی شهري در منطقه

این تحقیق عبارت از اینکه:
کیفیت زندگی در این منطقه در سطح قابل قبولی قرار دارد.رسدیبه نظر م

پژوهشپیشینه 
جنبش کیفیت زندگی ازگیري رضایت ازها براي اندازهلحاظ تاریخی اولین تالشاز
.ت گرفته استأهاي اجتماعی نششاخص

1 Santos, L. and Martins
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الف) تحقیقات داخلی
نه در مجالت علمی داخلی هاي اخیر مقاالت زیادي در این زمیدر کشور ایران در سال
دکتر کرامت اله زیاري و همکارانش در مقاله اي تحت عنوان و خارجی منتشر شده است.

به بررسی نواحی مختلف 1389تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در نواحی شهري ایران در سال 
شهري ایران بر اساس شاخص هاي تعریف شده در این رابطه پرداخته است.

يگیري از شاخص توسعهبا بهره1384اي در سالمقالهیی درمسعود تقوادکتر
هاي کشور بندي مناطق شهري استانمحرومیت و طبقهيبه تعیین درجه)(HDIانسانی 

پرداخته است.
هاي محیطی وروش انتخاب تجربی ارزشبا استفاده از)، 1387(همکارانرفیعیان و

نواب مدنظر يکنین نواحی بافت فرسودهکه ساخصوص میزان اهمیتیکیفیت محیطی در
نشان دادکه بین متغیرهاي آلودگی هوا، نتایج تحقیق آنها. را ارزیابی کردند،انددادهقرار

.امنیت، تسهیالت محله، دسترسی و تسهیالت واحد مسکونی رابطه وجود دارد
هاي کیفیت صي توسعه و سنجش شاخمحمد رضوانی و همکارانش در مقالهدکتر 

به توسعه و سنجش 1388زندگی شهري در شهر نورآباد استان لرستان در سال
هاي عینی و ذهنی پرداخته است.هاي کیفیت زندگی شهري با استفاده از شاخصشاخص

علمی يمفهوم کیفیت زندگی شهري در فصلنامهيدکتر صدیقه لطفی در مقاله
و سنجش کیفیت زندگی ابعادمفاهیم،به تعریف 1388پژوهشی جغرافیاي انسانی در سال 

ریزي شهري پرداخته است.شهري در برنامه
مندي شهروندان از ثر در رضایتؤمتغیرهاي فردي م)،1389(نژاد و همکارانحاجی

نتایج . اندر شیراز را مورد بررسی قرار دادهکیفیت محیط زندگی در بافت قدیم و جدید شه
مندي اختالف ن بافت قدیم و جدید از نظر رضایتساکناکه میاندهدتحقیق آنها نشان می

.اندکی وجود دارد

آباد یافتيارزیابی کیفیت زندگی شهري در محلهيباقر قالیباف در مقالهدکتر محمد
يهاي مرتبط با کیفیت زندگی از دید شهروندان محلهبه بررسی شاخص1390در سال 

آباد تهران پرداخته است.یافت
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حقیقات خارجیب) ت
پژوهشی به این نتیجه رسیدندکه استفاده از کامپیوتر و اینترنت باعث بوالکساسی در

و بطور کلی مطالعات در ؛)1،52:2004(بوالك وسوسايافزایش کیفیت زندگی شده است
ت گرفته است بطوري که تحقیقات وأاز جهان غرب نشاًکیفیت زندگی عمدتيزمینه

و زندگیکیفیت "ي این زمینه نوشته شده است از جمله مقالهشماري درمقاالت بی
رسن کلس که در آن به ارتباط بین کیفیت زندگی و محیط پرداخته اثر"2محیط زیست

است.
یمن آاثر "3هاي کیفیت زندگی در مناطق شهريارزیابی شاخص"ي همچنین مقاله

المللی و بازسازي بینيکه در آن به کیفیت زندگی بعنوان یک مسئلهمحمد مصطفی
خورند اشاره کرده است.یی که این دو موضوع بهم پیوند میهامیراث فرهنگی و راه

ـ نشان دادکه افراد داراي وضعیت اقتصادي)، 1989(بابا وهمکارانيهنتایج مطالع
ـ مقایسه با افراد داراي وضعیت اقتصاديمالکان بهتر دراجتماعی باال، سالخوردگان و

هاي فیزیکی محله و واحدهاي ترها و مستأجران از ویژگیتماعی پایین، جواناج
).4،736:1989آستین(بابا واندتر بودهشان راضیهمسایگی

تواند منبع با ارزشی از اطالعات را براي دارد که مطالعات زمانی میهاروي اظهار می
دگی افراد باشد چون به گمان سنجش کیفیت زندگی ارائه دهدکه بیانگر واقعیت کیفیت زن

). 5،9:200هانکوك(یابدهاي زمانی تکامل میت زندگی و نیازهاي انسان در دورهوي، کیفی
معناي عام به شمارمندي از زندگی دررضایتيهمندي سکونتی، بخشی از حوزرضایت

(جی این رابطه صورت گرفته استمورد محیط مسکونی درکه بیشترین تحقیق درآیدمی
).6،17:2006و هوکا

پژوهششناسی روش
تحلیلی مبتنی بر پیمایش و پرسشنامه ـ این پژوهش به لحاظ روش از نوع توصیفی

ها از طریق آوري دادهاي و جمعالعات از طریق اسنادي و کتابخانهگردآوري اطاست.

1 Bullock, B. S. and Susie
2 the quality of life and the environment
3 quality of life indicators in value urban areas
4 Baba, Y. and Austin
5 Hancock, T
6 Ge, J. Hokao, K
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ندگی شامل هاي مرتبط با کیفیت زترین زمینهدر این مقاله مهمپرسشنامه بوده است.
کیفیت گذران اوقات فراغت درآمد و،اشتغالکیفیت مسکونی،امنیت،سالمت،آموزش،

مورد ارزیابی قرار گرفته است.
باشد.نواحی واقع شده در این منطقه میيآماري مورد مطالعه شامل کلیهيجامعه

هاي تحلیل دادهستفاده شده و تجزیه وها از فرمول کوکران ابه منظور تعیین تعداد نمونه
که تحلیل واریانس)وtحاصله از عملیات میدانی از دو روش توصیفی و استنباطی (آزمون 

استفاده شده است.،اندمحاسبه گردیدهSPSSافزاراز طریق نرم

قلمرو پژوهش
این شهرداري داراي شهر اهواز صورت گرفته است.شهري،4ياین مطالعه در منطقه

سیس شده است. أت1371ال در سباشد که ي فضاي سبز میناحیه4تی و ي خدماناحیه5
هکتار مساحت خدمات شهري و جمعیتی برابر با 3190این منطقه وسعتی معادل 

موقعیت جغرافیایی منطقه بر اساس طرح جامع از طرف نفر برخوردار است. 594/164
کارون، از يخانهف شرقی به رود)، از طرشمالی به ریل راهنمایی و رانندگی (پیچ استادیوم

خرمشهر منتهی ـطرف جنوبی به میدان شهید بقایی، و از طرف غربی به ریل قطار اهواز
دفتر آمار و ـاستانداري خوزستانـشهرداري اهواز؛1385مرکز آمار ایران،(شودمی

.)1389اطالعات،

شهر اهواز4يموقعیت مکانی منطقه:1ينقشه
)ترسیم از نگارنده(
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پژوهشمفاهیم و مبانی نظري
در کیفیت زندگی بعنوان مفهومی چند بعدي و با اهمیت در زندگی جوامع امروز،

در .یزي و طراحی شهري نفوذ یافته استرهاي علمی از جمله برنامهبسیاري از رشته
را در بر اهندگی طیف وسیعی از شاخصریزي شهري کیفیت زمباحث مرتبط با برنامه

بندي اقتصادي و محیطی طبقهـ توان در ابعاد کالن اجتماعیها را میاین شاخصگیرد.می
هایی از نقل شاخصحمل وفضاي سبز،مسکن،وضعیت آموزشی،،هابهبود زیرساختکرد.

شود، به عبارت دیگر کیفیت زندگی تمام زوایاي زندگی یکیفیت زندگی محسوب م
).33:1390(قالیباف و دیگران،گیردرا در بر میها در شهرنسانا

هاي پذیریم که کیفیت زندگی براي انسانمیما معموالً،عادييدر جهان روزمره
اند گذاران این دیدگاه سعی نمودهاما دانشگاهیان و سیاست؛ معناي متفاوتی داردمتفاوت،

تري دارند را م سهم مهمکه عوامل اساسی که در کیفیت زندگی خوب براي اکثریت مرد
مندي نسبت به کیفیت زندگی و نیز اهمیت و نقش این خود عالقهگیري کنند.اندازه

در هر حال الزم است به جاي یک دیدگاه محدود یک دیدگاه آگاهی در حال افزایش است.
اجتماعی و هم جسمی که هدف آن سودرسانی به گسترده را بپذیریم که هم پیشرفت 

). 258: 1،2002(آدرینرا در نظر بگیردهاستانسان
اي دارد که با مفهوم کلی رفاه در جامعه عجین شده کیفیت زندگی مفهوم گسترده

هاي سیاسی و با این حال هیچ توافقی بر روي تعریف این اصطالح در گفتمان. است
بلکه بیان زندگی يکنندهرفاه نه تنها منعکسبر اساس یک تعریف،دانشگاهی وجود ندارد.

(فاهی دهندزندگیشان پاسخ میيهایی است که افراد به نیازهایشان در حوزهراهيکننده
).2،14:2005و دیگران

پیچیدگی مفهوم کیفیت زندگی، مرتبط با پیچیدگی نیازها، انتظارات، امیال، 
عریف کلی تيهر چند ارائه. کلی مرتبط با پیچیدگی نوع بشراستطوربها، باورها ونگرش
فرد از زندگی خوب و تبلوررا تصور هرتوان آنیت زندگی امري دشوار است اما میاز کیف

). با توجه به طبیعت 1390شماعی و همکاران،(محیط واقعی تعریف کرداین تصور در
تالش براي دستیابی به کیفیت باالتري از زندگی، درمرحله ازهرطلب انسان، درکمال

شمولی، امري نسبی عدم جهانبنابراین مفهوم کیفیت زندگی عالوه برزندگی است پس
)، 1985(است، مثالً کاترارائه شدهرابطه با کیفیت زندگی تعاریف متعدديدر.استنیز

1 Adrian Jones
2 Fahey, T., Whelan,C. and Maitre
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مندي از زندگی و محیط به همراه نیازها و امیال ي یا رضایتشادمانی فردکیفیت زندگی را
،کندو نامحسوس که خرسندي کلی را تعیین میو همچنین دیگر فاکتورهاي محسوس 

).1،123:1985(کاترکندتعریف می
و هامین نیازها، خواستهأگی دارا بودن منابع ضروري براي تهمچنین کیفیت زند

مندي رضایتيفردي، خودباوري و مقایسهيها، توانمندي، توسعهفعالیتامیال، شرکت در
.)2،83:1997(بولینگبین خود و دیگران تعریف شده است

یت زندگی را سنجش میزان توانایی شهروندان براي دستیابی به کیف"کین"
بهداشتی، مسکن، مراقبت ازکودکان، امنیت عمومی و آموزش کافی و مناسب،هايمراقبت

.کندتعریف می

اینکه این واژه چه معنایی يبارهزیر فهرست شده است معناي کلی درتعاریفی که در
دهد.را براي افراد دارد نشان می

مرکز سالمت،شوداش برخوردار میمیزانی که هر فرد از امکانات مهم زندگی)
.دانشگاه تورنتو)

،محیطی که بر زیستاقتصادي،بهداشتی،برآیند تعامل بین شرایط اجتماعی
.اجتماعی انتاریو)ي(شوراي توسعهگذار هستندانسانی و اجتماعی اثريتوسعه
یک شخص مورد استفاده قرار گیرد بطور کلی يیک اصطالح رایج که اگر درباره

گیرد یک محیط یک حس سالمت بودن و اگر در مورد یک اجتماع مورد استفاده واقع
).3،63:1996(آندروکندکننده را به ذهن القا میدلپذیر و حمایت

،هاي ست که در محیطیا رضایت که برآمده از عواملی امفید بودنحس سالمت
.جکسونویل)ي(شوراي جامعهخارجی فرد است

اجتماعات بسیار يکیفیت زندگی یک محصول جهانی است که براي همه
.)2000،تروياهداف اولیه؛ 2010، هاي سالم(انسانارزشمند است
،کند،پایدار استفاده میياي است که دولت در معناي توسعهواژهکیفیت زندگی

).4،1999(دترفهمندتر میشود که عموم جامعه آن را راحتاحساس میزیرا

1 Cutter, S.L
2 Bowling A
3 Andrews
4 Department of the Environment, Transport and the Regions
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 هماهنگی،بهتر زندگی که در آن توازن،کیفیت زندگی عبارت است از شرایط
سالمت،هاي الزم براي زندگی همراه باو برابري عادالنه نهادینه شده یا زمینهمطلوبیت

).1: 1381(یوسفی،مده باشدنشاط، خالقیت و زیبایی پدید آآسایش،امنیت،
کیفی در سطوح فردي و عوامل کمی ويمفهوم کیفیت زندگی در بر دارنده

احساس (رضایت از زندگی،: ند ازعوامل کیفی در سطح فردي عبارتباشد.اجتماعی می
میزان ثیرگذار بودن،أدر حالی که در سطح اجتماعی (توانایی مشارکت و ت، )...و خوشبختی
گیري وضعیت (اندازهدر سطح جامعهبین شخص با جامعه و شخص با شخص)همبستگی

....)و اجتماعی،اقتصاديمحیط زیستی،
 توافق عمومی در میان محققان کیفیت زندگی وجود دارد که از طریق یکپارچه

مفیدتري تر وذهنی کیفیت زندگی امکان به دست آوردن تصویر کاملکردن ابعاد عینی و
این هر ارزیابی ون مکانی و زمانی وجود دارد. بنابرهاي گوناگزندگی در مقیاساز کیفیت 

(رضوانی وهاي عینی و ذهنی باشدجنبهيجامعی از کیفیت زندگی باید در برگیرنده
).95:1388همکاران،
در رابطه با شرایط و وضعیت گی یک مفهوم پیچیده و چندبعدي کیفیت زند
است که هم متکی به شهر و کشور)در یک مقیاس جغرافیایی خاص (روستا،جمعیت،
(کوکبی،هاي عینی و کمی استهاي ذهنی یا کیفی و هم متکی به شاخصشاخص

64:1384.(
 اصطالح کیفیت زندگی بطور کلی به وضعیت محیطی که مردم در آن زندگی

هاي خود فات و ویژگیو همچنین به برخی ص(مثل آلودگی و کیفیت مسکن)کنندمی
.)93:1388همکاران،(رضوانی واشاره داردمردم (مثل سالمت و میزان تحصیالت)

تنها به زندگی انسانی -1جالب دارد:يمفهوم کیفیت زندگی چند مشخصه
-3؛ است(یعنی بصورت کیفیات زندگی)ندرت بصورت جمع بکار رفتهب- 2؛ ارجاع دارد

(و خالص)تواند نابباشد که معنایش مییر قابل تقسیم میک عبارت عام و غعنوان یب
شناسی مجزا از علوم مرتبط با جامعهيمشکل است که آن را به هر رده-4؛ باشد
).67:1388، (لطفیبندي نمودطبقه

بندي نمود که در تمامی توان چنین جمعتوجه به تعاریف کیفیت زندگی، میبا
ها اصلی بررسیدي و احساس رضایت انسان بعنوان محورتعاریف کیفیت زندگی خرسن

مطالعات جغرافیاي شهري از کیفیت زندگی با توجه به دیدگاه سیستمی در. باشدمی
جغرافیا و با توجه به اینکه جغرافیا علم بررسی روابط متقابل بین انسان و محیط اوست
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انسان و و مطالعات محیط وهابررسی).1383به شکویی،مراجعه شود؛ تیلورتعریف از(
لذا در این مقاله ؛باشددر محور مباحث جغرافیاي اجتماعی میین دوباثرات و روابط بینا

انسان ومحیط ويمطالعهکیفیت زندگی را بررسی وتوجه به دیدگاه جغرافیایی،نیز با
توان تعریف نمود.زندگی میاستانداردهاي يین دو در رابطهبروابط بینا

کیفیت زندگیمختلف در موردتعاریف: 1جدول

)منبع: کوچکی نژاد و همکاران(

معیارهاي کیفیت زندگی
مدلی را بعنوان عناصر اساسی کیفیت زندگی، سالمتی و محیط 2000سالدرریم

این مدل سالمتی و سرزندگی به موازات هم و در. زندگی مطابق شکل ارائه کرده است
این مدل، ترکیبی از ابعاددر.گرفته شده استنظرنوان دو بعد اصلی کیفیت زندگی دربع

ها مورد آناجتماعی از محیط و درك صحیح ازگیري شدنی و فضایی و فیزیکی واندازه
هاي عینی از محیط نیست بلکه این درك فقط مرتبط با ویژگی.گیردبررسی قرار می

توان بطور صحیح در این مدل نمی.گیردبرمیدررا نیزییاههاي شخصی و زمینهجنبه
هایی از موضوعات مختلف ند، بلکه الیهاهم مرتبطمختلف باکه چگونه عناصرمشخص کرد

)1(نمودار شماره .دهدهم نشان میرا که با

تعاریف محقق
ها در شرایط زندگی اجتماعی و اقتصادي عمومیمیزان رفاه افراد و گروه مولر

مفهوم کیفیت زندگی بازتابی است از نگرانی فکري عمیق بشر نسبت به نوعی از خود 
اجتماعی خویش در بیگانگی فزاینده و خواست عمیق انسان نسبت به بازیابی وجود 

بوم طبیعی خودزیست
1350نراقی،

وضعیت فعلی مندي از زندگی اشاره دارد.جه یا ویژگی رضایتکیفیت زندگی به در
واقعیات و عوامل بیرونی يشخص و آسایش و رضایت او از زندگی از طرفی به وسیله
از این عوامل و او (ذهنی)(عینی) زندگی او و از طرف دیگر با درك و ارزیابی درونی

شودواقعیات زندگی تعیین می

اسزالی

هاي ارزشی جامعه و در ارتباط با اهداف،ادراك فردي از افراد زندگی در متن نظام
هاي فردعالیق و نگرانیاستانداردها،انتظارات،

گروه کیفیت 
زندگی سازمان 
جهانی بهداشت

هاي فردي،قع طبق ارزشثر است و در واأها متکیفیت زندگی بیشتر از ارزش
شوداجتماعی و ملی تعریف می خوارزمی
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عناصر اساسی کیفیت زندگیمدل ریم در مورد : 1نمودار
)اهرمنبع: پورط(

هاي پژوهشیافته
نفر انتخاب 147هاي انتخابی در این تحقیق با توجه به فرمول کوکران تعداد نمونه

کننده در جنسیت افراد شرکتنمونه مورد بررسی قرار گرفت.150شد که در عمل تعداد 
گویان مرد نفر از پاسخ66نفر زن و 84ژوهش کننده در این پاز میان افراد شرکت: نمونه
.بودند

محیط اجتماعی

کیفیت زندگی

سرزندگی سالمتی

محیط فیزیکی

محل سکونت ویژگی فیزیکی کیفیت زندگی

کیفیت محیط 
محلی

دگی و زني شیوه
هاي فرديویژگی

کیفیت 
اجتماعی
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شوندگانپرسشجنسیت توزیع :2نمودار 

شوندگانپرسشسطح تحصیالت:3نمودار 

کننده از مشخص شده است بیشترین افراد شرکت3شماره گونه که در نمودار همان
.اندنظر تحصیالت در مقطع کارشناسی بوده

کننده در مندي افراد شرکتوح رضایتسطهاي ذهنی (در این بخش ابتدا شاخص
باشد.می2که نتایج مطابق با جدول شده تحقیق) را مورد بررسی قرار داده
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هاي ذهنی کیفیت زندگیشاخص: 2جدول 

انحراف میانگینشاخصقلمرو
معیار

ضریب 
تغییرات

محیط 
فیزیکی

83/428/247/0هاي مربوط به مسکن)وضعیت اجاره مسکن (یا هزینه
56/580/132/0وضعیت دسترسی به فضاي سبز

68/598/135/0وضعیت فضاي سبز منطقه
26/518/241/0آوري زبالهوضعیت جمع

15/516/242/0وضعیت آرامش (از نظر آلودگی صوتی) منطقه
57/444/253/0تاکسی و ...)(اتوبوس،کیفیت سرویس حمل و نقل عمومی

38/436/254/0روهاوضعیت پیاده
99/381/270/0وضعیت امنیت در هنگام تردد

48/376/279/0روها براي عبور و مرور معلولین و سالمندانکیفیت پیاده

محیط 
اقتصادي

وضعیت دسترسی به مراکز آموزشی و خدماتی (مدارس،
65/430/250/0هاي آموزشی و ...)و کالسهاها، دورهباشگاه

00/535/247/0فضاي آموزشی)وضعیت مدارس (مدرسین و
62/422/248/0مربوط به آموزشيوضعیت هزینه

00/521/244/0محل زندگیيکیفیت مراکز درمانی منطقه
58/429/250/0هاي مربوط به درمانهزینه

54/409/246/0محل زندگیيکیفیت امکانات ورزشی منطقه
36/436/254/0هاي مربوط به امکانات ورزشیهزینه

54/437/252/0اي خانوار خودوضعیت هزینه
78/433/249/0وضعیت درآمد خانوار خود

23/445/258/0هاي ساالنه به همراه خانوادهوضعیت مسافرت
27/427/253/0انداز خانوادهوضعیت پس

21/529/244/0رضایت از وضعیت شغلی

محیط 
اجتماعی

95/414/243/0) محیط خودايروابط اجتماعی (روابط محله
66/492/141/0هاي اجتماعیمشارکت مردم محله در انجام طرح

72/405/244/0وضعیت امنیت اجتماعی منطقه
23/512/241/0رضایت از وضعیت سالمت

13/502/239/0امید به آینده
02/585/137/0بل اعتماد بودن مردم شهرقا

07/599/139/0هاي زندگیرضایت از موفقیت
)خذ: محاسبات نگارندگانأم(
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توان به این نتیجه رسید که در بخش محیط فیزیکی از دیدگاه می2مطابق جدول
دسترسی به آن از شرایط ي مورد مطالعه وضعیت فضاي سبز منطقه وساکنین منطقه

گفت با کسب تواني نسبت به دیگر پارامترها برخوردار است و از لحاظ آماري میبهتر
-مطلوبی بسر میها در وضعیت نسبتاًو انحراف معیار کم این شاخص5/5میانگین باالتر از 

روها براي هنگام تردد و کیفیت پیادههایی مانند وضعیت امنیت دربرند در مقابل شاخص
ها و بیشترین انحراف معیار در سالمندان با کسب کمترین میانگینو مرور معلولین وعبور

ها را از نظر کیفیت توان شاخص. با توجه به ضریب تغییرات میباشندنامطلوبی میوضیعت 
ترتیب وضعیت دسترسی به فضاي سبز، در بخش محیط فیزیکی به.بندي نمودرتبه

ضریب قابل قبولی کسب ،منطقهآرامشآوري زباله ووضعیت فضاي سبز، وضعیت جمع
روها و وضعیت امنیت در هنگام تردد و کیفیت معابر شهري براي اند و کیفیت پیادهنموده

باشند که این به معناي یشترین ضریب تغییرات را دارا میعبور معلولین و سالمندان ب
.باشددي ساکنان منطقه از موارد فوق میکمترین رضایتمن

ي ها نمرهمورد از شاخص3دي در بین موارد مطرح شده تنهادر بخش محیط اقتصا
که با توجه ؛ها همگی نمراتی کمتر از متوسط دارندشاخصيبقیه؛ اندسط کسب نمودهمتو

باشد: رضایت از وضعیت شغلی و ها به این صورت میبندي شاخصبه ضریب تغییرات رتبه
ب بیشترین امتیاز در وضعیت نسبتاًکیفیت مراکز درمانی منطقه و وضعیت مدارس با کس

ترین انداز خانواده و وضعیت مسافرت ساالنه که در پایینتري نسبت به وضعیت پسمطلوب
باشند.حد از مطلوبیت در بین موارد مطرح شده می

لی اند ومتوسطی از مطلوبیت را کسب نمودهيها نمرهدر بخش اجتماعی اکثر شاخص
مندي از قابل اعتماد بودن مردم شهر و امید به آینده ورضایتدر این بین بیشترین سطح 

باشد.هاي زندگی میت از موفقیترضای
هاي بندي فریدمن که بین تمام شاخصدر بخش بعدي با استفاده از آزمون رتبه

ها وضعیت توان دریافت که در بین تمام شاخصذهنی مطرح شده در باال صورت گرفته می
از وضعیت سالمت و وضعیت آرامش (از نظر آلودگی صوتی) بیشترین فضاي سبز، رضایت 

به 3این آزمون در جدولاند نتایج ها به خود اختصاص دادهامتیاز را در بین تمام شاخص
.گرددصورت خالصه مطرح می
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بندي فریدمناساس آزمون رتبههاي ذهنی برنتایج شاخص:3جدول 
اهمیانگینيرتبههاشاخصردیف

57/18وضعیت فضاي سبز منطقه1
19/18وضعیت دسترسی به فضاي سبز2
47/16رضایت از وضعیت سالمت3
27/16وضعیت آرامش (از نظر آلودگی صوتی) منطقه4
26/16محل زندگیيکیفیت مراکز درمانی منطقه5
25/16فضاي آموزشی)وضعیت مدارس (مدرسین و6
22/16هآوري زبالوضعیت جمع7
84/15امید به آینده8
43/15اي) محیط خودروابط اجتماعی (روابط محله9
29/15رضایت از وضعیت شغلی10
26/15هاي زندگیرضایت از موفقیت11
2/15قابل اعتماد بودن مردم شهر12
61/14هاي مربوط به مسکن)وضعیت اجاره مسکن (یا هزینه13
61/14به درمانهاي مربوط هزینه14
5/14مربوط به آموزشيوضعیت هزینه15
17/14تاکسی و ...)(اتوبوس،کیفیت سرویس حمل و نقل عمومی16
09/14اي خانوار خودوضعیت هزینه17
99/13وضعیت درآمد خانوار خود18
85/13محل زندگیيکیفیت امکانات ورزشی منطقه19
75/13هاي اجتماعیجام طرحمشارکت مردم محله در ان20
54/13وضعیت امنیت اجتماعی منطقه21
53/13هاي مربوط به امکانات ورزشیهزینه22
34/13وضعیت دسترسی به مراکز آموزشی و خدماتی23
51/12هارووضعیت پیاده24
52/11انداز خانوادهوضعیت پس25
45/11ههاي ساالنه به همراه خانوادوضعیت مسافرت26
41/11وضعیت امنیت در هنگام تردد27
88/9روها براي عبور و مرور معلولین و سالمندانکیفیت پیاده28
)خذ: محاسبات نگارندگانأم(
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درمانی و هاي عینی مطرح شده در این تحقیق شامل فاصله از مراکز خدماتی،شاخص
شود که براي ، تفریحی مییهاي فرهنگی، ورزشیزان وقت اختصاص یافته به فعالیتم

با یک tدانیم در آزمون گونه که میهمان؛استفاده شده استtآزمون بعد فاصله از آزمون 
آزمون نسبت به آن عدد شود وعنوان معیار در نظر گرفته مییک عدد ب،نمونهيجامعه

ت که با بوده اس10تا 0عددي بین يگردد. طیف انتخاب شده در بعد فاصلهمحاسبه می
باشد.) می(میزان متوسط5ین طیف معیار عدد توجه به ا

آزمون فرض
0H5باشد (: میزان فاصله بیش از معیار انتخابی می≥µ(.
1H5باشد (: میزان فاصله کمتر از معیار انتخابی می≤µ(.

توسط هاي مربوط به فاصله از مراکز درمانی، خدماتی و ...تمام شاخص4در جدول 
سنجیده شده است.tآزمون 

هاي عینی کیفیت زندگیشاخص:4جدول
سطح معناداريآزادييدرجهtمقدار انحراف معیارمیانگینمتغیر

1490- 04/4229/361/3فاصله تا بازار اصلی شهر
فاصله تا مراکز درمانی و 

1490-38/3955/2714/6هاداروخانه

1490- 8/331/3441/4فاصله تا بانک
1490- 02/417/3787/3فاصله تا پزشک عمومی

1490-14/4956/2563/3پلیسيفاصله تا اداره
1490- 64/1683/234/15فاصله تا سوپر مارکت

1490- 38/3661/2455/7فاصله تا مراکز آموزشی
)خذ: محاسبات نگارندگانأم(

توان دریافت می4جدول در اري گونه که مشخص است با توجه به سطح معنادهمان
بحرانی يکه میزان فاصله از مراکز مختلف خدماتی و ... براي اکثر ساکنین منطقه مسئله

مراکز يشود یعنی میزان فاصلهرد می0Hيها فرضیهشود و در تمام بخششمرده نمی
توان خش میپس بنابراین در این ب؛ باشدمختلف کمتر از سطح میانگین از دید ساکنین می
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اي لف شهري براي ساکنین منطقه مسئلهنتیجه گرفت که دسترسی به مراکز مخت
شود.آزاردهنده محسوب نمی

هاي شهودي را با بررسی میزان پس از بررسی شاخص دسترسی تحلیل شاخص
دهیم.تفریحی ادامه میفعالیت ورزشی، فرهنگی،

طرح شده است.م)5شماره (نتایج این تحلیل به اختصار در جدول

هاي شهودي کیفیت زندگیبررسی شاخص:5جدول

متغیر
درصد پاسخگویان به هر بخش

کمتر از یک 
ساعت

5بین یک تا 
ساعت در هفته

بین پنج تا ده 
ساعت

بیش از ده 
ساعت

%2%22%52%24هاي فرهنگیمدت زمان انجام فعالیت
0%22%46%32هاي ورزشیمدت زمان انجام فعالیت
%20%28%56%14هاي تفریحیمدت زمان انجام فعالیت

)خذ: محاسبات نگارندگانأم(

توان دریافت مدت زمان انجام با توجه به آمار پاسخگویان در این بخش می
باشد.ورزشی و تفریحی در سطح قابل قبولی میهاي فرهنگی،فعالیت

گیرينتیجه
عوامل اساسی است که زندگی و محیط پیرامون تراکم باالي جمعیت در شهر یکی از
ها پایین آمدن کیفییت یکی از این چالشسازد.شهرنشینان را با چالش اساسی مواجه می

ها به آنيهدف کیفیت زندگی در نواحی شهري دسترسی عادالنهزندگی شهروندان است.
يدر منطقهاین مقاله با هدف سنجش کیفیت زندگیتسهیالت و مزایاي شهري است.

دهد که بطور کلی نتایج این تحقیق نشان میچهار شهر اهواز صورت گرفته است.
سطح متوسطی شهروندان ساکن در این منطقه به لحاظ بر خورداري از کیفیت زندگی در

حاجتماعی در سطکیفیت ،کیفیت اقتصادي،قرار دارند و متغیرهاي کیفیت محیطی
متوسط قرار دارند.
هایی مانند وضعیت امنیت درهنگام تردد و کیفیت حیط فیزیکی شاخصدر قسمت م

انداز در قسمت اقتصادي وضعیت پسها براي عبور و مرور معلولین و سالمندان وروپیاده
مشارکت مردم محله در انجام بخش اجتماعیدرخانواده و وضعیت مسافرت ساالنه و
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ها و با کسب کمترین میانگینهاي اجتماعی و وضعیت امنیت اجتماعی منطقهحطر
اما در مجموع شهروندان از . باشندنامطلوبی میبیشترین انحراف معیار در وضیعت 

در مورد مندي نسبی دارند.هاي ذهنی منتخب و مرتبط با کیفیت زندگی رضایتشاخص
دهد که از این نظر هم هاي انجام شده نشان میهاي عینی کیفیت زندگی بررسیشاخص

ها مقابلشان ینان منطقه از وضعیت موجود رضایت دارند و مشکلی از بابت دسترسساک
نیست.

اتپیشنهاد
ارایه 4منطقهدر چه بیشتر استانداردهاي زندگی جهت ارتقاء هرزیر درياهپیشنهاد

:گرددمی
.الزم براي رفاه معلولینيهاافزایش زیرساخت

.منطقهتالش براي برقراري هر چه بیشتر امنیت در
ورزشی براي ساکنان منطقه به منظور افزایش ولزوم ایجاد مراکز تفریحی، فرهنگی

.ساعت استفاده از این امکانات
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