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چکیده
در چند دههی اخير با توجه رشد شتاابا شتیری ت تع تر هرچته بيمتار نتابر ت ا دا تا

در

شیرها ،شناخت ،ا دازهگيری ت بیبود کيفيت ز دگي به عنوا یک سألهی یم از اهداف ع دهی
افراد ،حققا  ،بر ا هریزا ت دتلتها بوده است .سأله تقاي حل يشود که تضتر وجتود بته
تضر طلوب تبدیل شده باشد .اگر ادراکا

شیرت دا

وجود در یک فضای جغرافيایي ،ت سطح ا اظارا

نطقهی  4شیر کر ا را به عنوا تضتر

آ ا را از کيفيت ز دگي به عنوا یک تضتر

طلوب در ظر گرفاه شود ،تنیا يزا شداف بين سأله شناخاه شده است؛ پس برای رسيد به
تضر طلوب باید گامهای اساسي تری برداشت؛ از ایتن رت ایتن تحقيتر در تدد استت تتا بته
سنعش يزا رضایت از کيفيت ز دگي در نطقهی  4شیر کر ا بپتردازد .علتت ا ابتاب ایتن
نطقه سطح برخورداری آ سبت به سایر نتاقر دیرتر بتوده استت .رتق تحقيتر تو تيفي-
تحليلي قطعي ت از ظر هدف در ز رهی تحقيقا

کاربردی جای يگيرد .با توجه بته وضتو

تحقير ت نطقهی ورد طالعه رتق گردآتری دادهها ز ينهیابي(تحقير پي ایمي) ا ابتاب شتده
است ت رتق و هگيری قبقهای تصادفي ت ج رآتری دادهها با اسافاده از پرسمنا ه استاا دارد
سرتکوال ا عام گرفاه است .جا عهی آ اری تعداد افرادی استت کته در نظقتهی چیتار کر تا
ساکن هساند ت حعم و هی اقاباس شده از فر ول کوکرا  484پرسمنا ه است .اایج تحقيتر
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که در قالب آز و های اپارا اری ،تیلداکسو  ،کرتستدال تالتيس ،یتو ن تیانتي ت ه بستاري
اسپير ن ا عام گرفت ما

يدهد در ت ا ي ابعاد پنجگا ه کيفيت ز دگي(حوزه سدن ،ا نيتت،

رتابط اجا اعي ت حس تعلر ،ا دا ا

ت تستیيت

شتیری ت ح تل ت قتل) شتداف نفتي از

کيفيت تجود دارد .بيمارین يا رين شداف کيفيت در حوزهی ح لت قتل ت ک اترین يتا رين
شداف ربوط به بعد رتابط اجا اعي ت حس تعلر دا ي است .اایج تحقيتر در فرضتيهی دتم
ما داد که بين سن راجعا ت رهی شداف کيفيت ه بساري ثباي تجتود داشتت یعنتي بتا
افزایش سن پاسبرویا

يزا رضایت آ ا افزایش يیابد .آز و کرتسدال تالتيس يتز متا

داد که بيمارین يزا رضایت از کيفيت ز دگي در بين افراد زیر دیپلم بوده است یعني افتراد بتا
تحصيت

ک ار از رضایت بيماری برخوردار بودها د( .0..8ت .)sig= 0.034

کلمات کلیدی :کيفيت ز دگي ،سنعش ،بر ا هریزی شیری ،نطقهی چیار شیر کر ا

مقدمه
گسارق شاابا شیر ميني که با رتاج در يسم در غترب ه تراه بتود ،جوا تر در حتال
توسعه از ج له ایرا ت شیرهای آ را تحت تأثير قرار داد به قتوری کته شیر متيني در
کمور ایرا به سرعت رشد کرده ت بر اساس اتایج سرشت اری ج عيتت در ستال 849.
بيش از 78در د آ شیر مين است.تعداد شیرهای کمور يز از  08.شیر در سال 8441
به  8448شیر در سال  849.رسيده است .واحي شیری راکتز ا تلي رشتد اقاصتادی،
اجا اعي ت سياسي در هر کموری هساند که خود را به عنوا جتاابتترین قتاط بترای
ایعاد ثرت  ،کار ،ختقيت ت وآتری اثبا

کردها د ا تا ،تواحي شتیری بتا چتالشهتای

ی ي در ز ينههای تبریب فيزیدي ت حيطتي ،حرت يتت اجا تاعي ،تاا ني ،بيدتاری،
ک بود سدن ت ترافيک رتبرت هساند که این مدت

کيفيت ز دگي شیری را به شد

کاهش يدهند .ه ز ا با گسارق شیر ميني ،بر ا هریزی شیری به توعي بتاز رری ت
بازا دیمي در اقدا ا

خود رتی آترده است؛ که ود عيني آ توجه به باحث اجا اعي

ت کيفي ت تأکيد رتزافزت بر بحث کيفيت ز دگي است .کيفيّت ز دگي ،تاژهای پيچيتده،
چندبعدی ت کيفي در رابطه با شرایط ت تضتعيّت ج عيّتت ،در یتک قيتاس جغرافيتایي
خاص (شیر ،نطقه ،حله ت )...است که هم ادي به شاخصهای ذهني یا کيفتي ت هتم
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ادي به شاخصهای عيني یا ک ي است .ارتقاء بر ا هریزی شیری از راه رفاً کالبتدی
 کارکردی به راهي چند بُعدی ت چند تجیي در قالب در ظر گترفان ابعتاد اجا تاعي،رتا ي ،کيفي ت اقاصادی در تعا ل ت کنش اقابل با ابعتاد کالبتدی  -کتارکردی ،یدتي از
اایج توجه به فیوم کيفيّت ز دگي شیری در عر هی جیا ي بوده است(شيخ االستت ي
ت خوشبين.)9938498 ،
بیبود کيفيّت ز دگي در هر جا عهای ،یدي از ی ارین اهداف سياستتهتای ع تو ي آ
جا عه است .در قول سه دههی اخير ،کيفيّت ز دگي ،به عنوا جا ميني برای رفاه ادی،
به ا ليترین هدف اجا اعي کمورهای بالت

تبتدیل شتده استت .ا ترتزه طالعتا

کيفيّت ز دگي ع دتاً بر حيط شیری ت کيفيّت ز دگي شیری ت رکز کرده است ت بررسي
آ از ضرتر

ت اه يت بسزایي برخوردار است که این ا ر ه واره کتا و ا تلي توجته

بر ا هریزا بوده است(لطفي .)8138488،به قوری که طالعتا

کيفيتت ز تدگي شتیری

يتوا د ز ينهساز شناسایي واحي سألهدار ،اتلویتهای با اه يت تر ز دگي شتیرت دا ،
شناسایي اغيرهای داخلهگر ت يا عي ت علل ارضایاي ردم ازخد ا

دیریت شتیری

بوده ،ابزار ناسبي برای سياسا دارا ت حققا شیری به حستاب آیتد ت بته تتازگي در
بر ا هریزی شیری ،جایراه تیژهای را به خود اخاصاص داده ت بر ه ين اساس ،بستياری
از دتلتها با تتقهای زیاد ،ارتقای کيفيت ز دگي از قریر بررسي ت شناخت شتاخص-
های ربوط به آ را در ز رهی اتلویتهای بست تدیریت شتیری قترار دادها تد ت در
جیت بیبود رضایت شیرت دا خود يکوشند .فیوم کيفيتت ز تدگي شتیری هنرتا ي
اه يت بيماری يیابد که توجه شود که در ابادای قر بعد ج عيت جیتا بتين  7/8تتا
 9/4يليارد برآترد يشود ت ا اظار تي رتد ج عيتت شتیری يتز بته  1.در تد برستد
(سافيا  )84038994 ،بر این اساس يل به جا عهی شیری بالنده ت برختودار از توستعهی
اجا اعي پایدار در گرت داشان جا عههای است که کيفيت ز دگي آ در قياس فتردی ت
ج عي در تضعيت طلوب ت قابل قبولي قرار داشاه باشد .این یم هرگز بدت شناخت ت
تحليتل دقيتر ،ا اقتادی ت عال ا ته از جا عته حقّتر بواهتد شتد (سترایي ت ه دتارا ،

 .)84.38490شیر کر ا به دليل رشد فزایندهی ج عيت ببصوص در چند دههی اخير ت
این افزایش سریر ج عيت  ،باعث افول رتزافزت ابعاد بال

ز دگي ت سایر مدت

شیری گردیده است .نطقهی چیار بتا ج عياتي عتادل 84071.در رتبتهی دتم در بتين
ناقر شیر کر ا قرار گرفاه است .ه چنين از خصو يا

بارز این نطقهی شتیری در

يم قر گاشاه ادغام رتساتای سرآستياب در قس تتت شتر ایتن نطقته ت ه چنيتتن
شدلگيری دت حلهی حاشيه متين ( حلتهی ا تام حستن عستدری ت حلتهی شتیر
نعاي) با ج عياي بالغ بر  0.هزار فر در جنوب این نطقتهی شتیری استت کته ختود
باعث برتز مدتتي اعددی در ابعاد بال

اجا اعي خصو ا کيفيت ز تدگي شتیری

در این نطقه شده است .با توجه به اه يت وضو کيفيت ز دگي هدف پژتهش حاضر
سنعش يزا رضایا ندی شیرت دا

نطقهی چیارشیر کر ا از کيفيت ز دگي ختود ت

تعيين عوا ل ؤثّر بر رضایا ندی از کيفيت ز دگي تيباشتد .در ه تين راستاا پتژتهش
حاضر در راساای پاسبرویي به این ستؤاال

تور

گرفاته استت کته ستطح کيفيتت

ز دگي ت يزا رضایت ساکنا از شاخصهای آ در نطقهی چیتار چرو ته استتر در
نطقهی چیار شیر کر ا کدام یک از شاخصهای کيفيت ز دگي در تضتعيت طلتوبي
قرار دارد.
پیشینهی تحقیق
پژتهمررا شاخههای بال

عل ي ،کيفيت ز تدگي را از دهتهی  894.تورد طالعته

قرار دادها د .هر یک از این پژتهمررا در دد بودها د کته تواحي بالت

جغرافيتایي

ا ند شیرها ،ایالتها ت لتها را براساس شاخصهای کيفيت ز دگي که ختود قراحتي
کردها د ورد طالعه قرار دهند (تیش )7838988 ،توجه به کيفيت ز دگي در جغرافيا يتز
توسط جغرافيدا ا ي ظير اس يت ت هتارتی تارد ایتن علتم گردیتده استت (جتاجر ي ت
ه دارا  .)138481 ،به قور کلي طالعتا

اتليته در ز ينتهی کيفيتت ز تدگي شتیری از

 897.به بعد ورد توجه جدی قرار گرفاه است .در کمور ایرا يتز در ده ستال گاشتاه
توجه ت تحقير در ز ينهی کيفيت ز دگي رت د رت به رشدی داشاه است ا ا دربارهی ایتن
وضو طالعهای در شیر کر ا ا عام مده است.
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لي 8در سال( ،)0..8با اسافاده ازشاخصهای ذهني به ارزیابي کيفيتت ز تدگي در شتیر
تایپه پرداخاه است .در این راساا  448فر از ساکنا شیر تایپه به نظور پي ایش ارزیتابي
ذهني ساکنا از کيفيت ز دگي ورد طالعه گرفاها د .اایج این طالعه ما يدهتد کته
حل ز دگي ،ز اشویي ،سن ،تحصيت

ت درآ د قل رتهای بالت

تأثير قرار يدهند عتته بر آ  ،تضعيت اجا تا  ،تعلقتا

رضتایت را تحتت

حلتي ،ت رضتایت از حلته

بيمارین تأثير را بر رضایت از کيفيت ز دگي دار د.

یو گ ،)0..8( 0به بررسي ت ا دازهگيری کيفيت ز دگي از بعتد ذهنتي در تایپته پرداخاته
است؛ اایج تحقيقا

تی ما

يدهد که ا نيت شبصي ت خد ا

ع و ي قش ی ي

در کيفيت ز دگي شیرت دا تایپه دارد.
داس 4در سال( ،)0..8چارچوب فیو ي برای سنعش کيفيت ز تدگي شتیری پيمتنیاد
کرده که ارتباط بين حيط ت کيفيت ز دگي را ما يدهد .این دل رتیدردی پایين بته
باال را پيمنیاد يکند که در آ شاخصهای عيني ت ذهني هر دت بترای طالعتهی کيفيتت
کلي ز دگي ورد توجه قرار گرفاها د.
شاه حسيني ت توکلي ( ،)8494در پژتهمي با عنوا تحليل شاخصهای کيفيتت ز تدگي
در حلهی ترد آباد شیر تیرا با توجه بته شتاخصهتای سترز دگي ،هویتت ،آ توزق،
زیست حيطي ،سدن ،ا نيت ت ...پرداخاها د؛ ت اایج تحقير بيا رر این است که ستطح
رضایت از شاخص کلي کيفيت ز دگي شیری ت ه چنين ت ا ي شاخصهای 9گا تهی آ
در حله بين کم ت اوسط است.
ر و ي ت الجوردی ( ،)8494در پژتهمي با عنتوا

طالعته تطبيقتي کيفيتت ز تدگي

شیری در ایرا بتا استافاده از  48شتاخص کته در سته دستاهی فرهنرتي  -اجا تاعي،
ج عياي -اقاصادی ت شاخص زیربنایي قرار دارد به طالعه پرداخاتها تد .اتایج پتژتهش
بيا رر این است که کيفيت ز دگي در شیرهای رکزی ت ش الي در ت ا ي ببشها بیاتر
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از سایر شیرهای کمور هساند ت ه چنتين شتیرهای ي تهی شت الي ت غربتي از لحتا
فرهنري ت شیرهای ي ه شرقي ت جنوبي از لحا اقاصادی تضعيت بیاری دار د.
فاحعليا ت پرتویي( ،)849.در پژتهمي با عنوا

طالعتهی تطبيقتي کيفيتت ز تدگي در

بافتهای خودرت ت بر ا هریزی شدهی استم شتیر ،و تهی توردی حتت

(قائ يته،

تاتا ) به سنعش کيفيت ز دگي پرداخاتها تد؛ آ یتا در یایتت نظتور تحليتل ه ز تا
شاخصهای عيني ت ذهني ت يز برای طالعهی تطبيقي دت حلّه از رتق تحليتل سلستله
راتبي اسافاده کردها د ت ايعه يگيرد که بافتهای بر ا هریزی شده ا ايتاز بتاالتری در
کيفيت ز دگي دار د.

رضوا ي ت دیررا ( ،)8488در پژتهمي با عنوا توسعه ت سنعش شتاخصهتای کيفيتت
ز دگي شیری؛ طالعهی وردی 3شیر وآباد با به کارگيری شاخصهای ذهني حا تل از
پي ایش ت ارزیابي ادراکا

ت رضایت شیرت دا از ز دگي شیری در حتوزههتای حتيط

فيزیدي ،حيط اقاصادی ت حيط اجا اعي با اسافاده از شاخصهای عيني به دست آ تده
از دادههای ثا ویه دربارهی دسارسي به خد ا

ع و ي ،فعاليتهای فرهنرتي -ترزشتي،

رتابط اجا اعي ،عا ل ج عيتشتناخاي ،تضتعيت اقاصتادی ت کيفيتت ستدن ،کيفيتت
ز دگي در شیر ورآباد اساا لرساا را ورد بررسي قرار دادها د .اایج تحقير متا داد
که کيفيت ز دگي افراد با افزایش يزا تحصيت  ،درآ د ،الديت سدن ت شاغل بتود
افزایش يیابد.
جاجر ي ت ه دارا ( )8481در سنعش تضعيت شاخصیای کيفيت ز دگي در شتیر از
ظر شیرت دا در طالعهی خود با عنوا «تضعيت کيفيت ز تدگي گنبتد قتابوس» را بتا
توجه به  01فاکاور در  4گرته ا لي بررسي يکنند ت ما يدهنتد کته شتاخصهتای
کيفيت ز دگي در واحي بال

شیر تفات

بسياری با هم دار د.

مبانی نظری تحقیق
وشاههای ربوط به کيفيت ز دگي ما
تعدد تعاری

يدهد که دربارهی سازهی کيفيتت ز تدگي بتا

واجیيم .این ا ر يتوا د اشي از سه عا ل بال

باشد یدي چندبعتدی
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بود این ستازه؛ دیرتری کتاربرد آ در حتوزههتای حرفتهای افتاتتي چتو پزشتدي،
رتا مناسي ،جغرافيای ا سا ي ،طالعا

توسعه ،اقاصاد ،جا عهشناسي ت در یایت ،سطح

تحليل که يتوا د ربوط به عا ت  ،فرایندها ،وقعيتها ،ت یا ستاخاارها باشتد .در ایتن
راساا ،بست به بررسي برخي از تعاری

حققا این حوزه پرداخاه شده است.

کيفيت ز دگي فیو ي گسارده است که فاهي ي چو  ،ز دگي خوب ،ز دگي بتا ارزق،
ز دگيِ رضایتببش ت ز دگيِ شاد را دربر يگيرد .بر اساس برداشت کا پ ت ه دتارا ،
فیوم کيفيت ز دگي به قور ع يقي از تفدر رتبط با ست ت مأ

تيگيترد ت دیتدگاه

تاحدی دربارهی علت آ تجود دارد(ک پ ت ه دارا .)930..4،
بر اساس دیدگاه پال ،کيفيت ز دگي به عنوا

عياری برای سنعش يزا بترآترده شتد

يازهای رتحي رتا ي ت ادی جا عه تعری

گردیده ت در این ز ينته از کيفيتت ز تدگي

رتساایي يز به فیوم چرو ري شرایط ت تضعيت ز دگي خا وادههای رتساایي یاد شتده
است (پال ت کو ار )8830..1 ،به بيا دیرر با تجود اختاتف ظرهتایي کته در تعریت
کيفيت ز دگي تجود دارد ،ا ا توافقي ادراکي يز در بين ابصصا به چمم يخورد که
بر بنای آ بيمار آ یا کيفيت ز دگي را ما ل بر ابعاد ثبت ت فیو ي چندبعتدی تي-
دا ند .آ چه در این ادرا

سلم به ظر يرسد ،این استت کته ت تا ي طالعتا

ز دگي تحت دت سرفصل شاخصهای عيني ت شاخصهای ذهني ور

کيفيتت

يگير د.

(آلن ت کوردس)8430..0؛ بدین عنا که عتته بر ا دازهگيتری شتاخصهتا بته تور
مبص ت عيني ،باید ذهنيت ت و راه شیرت دا به این شاخصها يز ورد توجه قرار
گيرد (کوکبي ت ه دارا .)838484 ،

شاخصها و ابعاد کیفیت زندگی شهری
ابعاد عيني کيفيت ز دگي ما دهندهی شرایط بيرت ي ز دگي ،ا نتد آ توزق ،ستدن ت
ا ند آ است که ع و اً بر شاخصهای اجا اعي ،اقاصادی ،اکولوژیدي ا رکتز هستاند
(رضوا ي ت ه دارا  )9438488 ،بعد ذهني که ت رکز آ یا بر گزارشیای شبصي افتراد از
تعارب ز دگي است ،د ل شاخصهای اجا اعي ،اقاصادی ،اکولوژیدي تيباشتند .بته

قور کلي این سطح عرف رفاه ،خوشبباي ت رضایت از ز تدگي استت رتاه ذهنتي بته
کيفيت ز دگي شیری را يتوا حصول ادراکا

فردی ت رضایت شیرت دا از ز تدگي

در حيط شیر دا ست .زیرا به جای اینده ابصصا بروینتد تردم چته وقتر احستاس
خوشبباي يکنند ،ختود تردم دربتارهی آ اظیتار ظتر تيکننتد( وغا ي ت ه دتارا ،
 .)88838487جدتل زیر جنبههایي را کته در پتژتهشهتای بالت
ز دگي شیری ،به عنوا جنبههای بال
بال

در ز ينتهی کيفيتت

کيفيتت ز تدگي شتیری توستط پژتهمتررا

ا اباب شده است ،ما يدهد.
جدول  :4شاخصها و معیارهای مورد استفاده در بحث کیفیت زندگی
منبع

شاخصها و معیارهای مورد استفاده در پژوهش

Mercer,1990&Sufian ,1993

ا نيت ع تو ي ،هزینتهی ختورا  ،فضتای ز تدگي ،استاا دارد ستدن،
ارتباقا  ،آ وزق ،بیداشت ع و ي ،آرا ش ،جریا ترافيک ،هوای پا

Boyerand savageau ,1981

آب ت هوا ،سدن ،حيط زیست ت بیداشت ،جرم ،ح ل ت قل ،آ وزق،
هنر ،تفریح ،اقاصاد

Bonaiuto et al, 2003

جنبههای فضایي(بيمار فضای ع اری بر ا هریزی ،ستاز ا ت قابليتت
دسارسي به فضا ،فضای سبز) جنبههای ا سا ي ( ،ردم ت رتابط اجا اعي)
جنبههای کارکردی(شا ل رفاه ،گتارا اتقتا
تعاری ،خد ا

فراغتت ،فعاليتت هتای

ح ل ت قلي) ت جنبههتای ز ينتهای (شتا ل رحلتهی

ز دگي ،ست ت حيطي ،ا نيت باال).
Friedman,1997: 21

شاخصهای اقاصادی (درآ د ،ثترت

ت اشتاغال ،شاخصتیای حيطتي

(در د ساکن اساا دارد ،کيفيت هوا ،هزینهی ح ل ت قتل ختا واده)،
شاخص ست ت ( ،رگ ت ير کودکا ک ار از یک سال ،بته ازای 8...
واليد ت رخ خودکمي گزارق شده) شاخصهای آ وزشي( ،کودکا ت
بزرگساال در حال تحصيل ت راکز آ وزشي) ،شاخصهای مارکت ت
ه ياری ،شاخص ا نيت اجا اعي( ،دزدی ت اعاياد).
Schneider,1976

درآ د ،ثرت
جنایا

Protassenko,1997

ت شغل ،حيط زیست ،ست اي رتحي ت جس ي ،آ وزق،

ت اا ني ،از خود بيرا ري ت مارکت سياسي

درآ د اها ه هر شبص ،توزیر درآ د ،بارج خورا

اها ه
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منبع
Zivelova& Jansky, 2008

شاخصها و معیارهای مورد استفاده در پژوهش
سدن /اقاصاد ت کار( و فعاليت اقاصادی ،بيداری ،يتا رين درآ تد)،
نابر ت حيط (حفظ اراضي پيرا تو شتیر) ،حتيط شتیر ( ترخ رشتد
ترافيک ،دسارسي به خد ا ) ،بیداشت ت راقبتهای بیداشاي ت ا يد به
ز دگي ،رگهای ابینرام ،رگ ت يتر کودکتا /یتادگيری ت یتار ،
جا عهی ا ن ( يزا جرایم ،و جرایم ،ترس از تقو جرم در شیر).

ا ين فرجي والئي 8489

يا رين درآ د ،گرتهبنتدی متاغل (فنتي ،اداری ت بازرگتا ي) ،در تد
باسوادا  ،يا رين د

اقا ت ،اوسط قي ت ز ين ،در تد ختا وار در

تاحد سدو ي ،صالح ساخا ا ي  ،اوسط قطعتا

ستدو ي ،حتوهی

تصرف تاحدهای سدو ي ،يا رين هزینهی خا وار ،يا رين اجتارهبیتا،
ارتباقا  ،دسارستي ،تیستيت
گارا د اتقا
شاخص های پژتهش حاضر

شتیری ،متارکت اجا تاعي ،ا نيتت،

فراغت ،تأ ين يازهای سدن.

ستتدن ،ح تتل قتتل ،ا نيتتت ،بیداشتتت ت حتتيط زیستتت ،ا دا تتا
تسیيت

شیری  ،تفریح ت اتقتا

فراغتت ،رتابتط اجا تاعي ت حتس

تعلر.
نتابر (پوراح تتد ،8498لطفتتي ، ulengin 8488،0..8قاليبتتاف  ،849.رهن تتایي ،8498تتوالئي ،8489
رار ده)

یمترین ا ول اتليهی ورد ظر در ا اباب شاخصهای کيفيت ز دگي عبارتنتد از (لتي
ت ه دارا  )1430..9 ،جا عيت (تحليتل ت تام جوا تب اجا تاعي ت اقاصتادی) ،عينيتت
(تاقعي بوده ت توا ایي ارائهی اایج عل تي را داشتاه باشتد) ،استاقتل (اجانتاب از ذکتر
عنا ر ه پوق) ،قابليت ک ي شد (شاخصها باید به تسيلهی رتشي که به آسا ي قابل
فیتتم باشتتد ،قابتتل ا تتدازهگيتتری باشتتند) دسارستتي (ستتیولت در گتتردآتری دادههتتا).
سادگي(شاخصها به نظور ما داد فاهيم به قي

ت

انوعي از افراد ورد اسافاده قرار

يگير د ت به ه يتن دليل درعين حال که پيچيدگي فیتوم متا داده شتده را تنعدس
يکنند ،باید به سادگي قابل فیم باشند (دتیر.)8430..4،
کیفیت زندگی و برنامهریزی شهری
آرزتی بیبود " کيفيت ز دگي "در دا ي مبص ت برای شتبص یتا گترته متبص،

کا و توجه ی تي برای بر ا هریزا است .ه چنين يتوا اظیتتار کترد کته اقتدام بته
فعالياي ع و ي ت ه را ي ،به قور بالقوهای يتوا د کيفيت ز دگي

بر ا هریزی به ور

شیرت دا را به تجود آترد (لطفي.)8838488 ،
بررسي کيفيت ز دگي شیری بسيار یم است ،این وضو ه تنیا به دليل تأثيرا

آ بتر

حوهی رفاار ا سا ها ،بلده ه چنين به دليل رضایت از ز دگي ت شتادکا ي افتراد تورد
توجه است .کيفيت ز دگي به قور عام ت کيفيت ز دگي شیری به قور خاص دگرگتو ي
عر ههای زیر را در بر يگيرد.
 -تقاضا برای اقدا ا

ع و ي را برجساه يسازد.

 به قور ساقيم قابليت زیستپایری شیرها را برای ستاکنا تحتت تتأثير قترارداده ت ع وعهای از اساا داردها فراهم يسازد.
ت ا ابابهای دا گزیني سدو اي را بر يا ريزا د.

 -تص ي يا

 -کاربردهای تسيعي برای الروهای یاجر

نطقتهای ،درت شتیری ت پایتداری

حيطي دارد.
با توجه به ادبيا

وجود در این ز ينه گویای این است که الروهتای یتاجر

شیری در پاسخ به تفات

ت رشتد

در کيفيت ز دگي بين دا هتا رخ تيدهنتد ،کته تيتوا نتد

اهيت فر تهای اشاغال ت رقابتپایری یک شیر یا احيهی کتت شتیری را تنعدس
ساز د .الروهای تحر

درت شیری يتز بتا تفتات

ارزشيابي ذهني افراد در ورد جنبههای بال

در خصو تيا

عينتي حلتههتا ت

کيفيت ز دگي شیری ت چرو ري وسا

آ در سطح فضای شیری در ارتباط است ( ار ز ت اساي سو  .)030.80 ،در تاقر اسافاده
از فیوم کيفيت ز دگي شیری در بر ا هریزی شیری حداقل تيتوا تد در دت رحلته از
فرآیند بر ا هریزی ورد اسافتاده قرار بريرد .رحلهی اتل جایي استت کته بر ا تهریتزا
يخواهند چمما داز حيح ت قابل اق ينا ي از تضعيت وجود شتیر داشتاه باشتند .در
تاقر در این رحله بر ا هریزا در پي آ هساند تا اتلویتها ت سائلي را کته از اه يتت
بيماری برخوردار هساند ،به قور تیژه ورد توجه قرار بدهند ،که بررستي ابعتاد بالت
کيفيت ز دگي شیری يتوا د راهن ای ناسبي برای آ یا در این رحله باشتد .رحلتهی
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دتم جایي است که بر ا هها ت پرتژهها باید تورد ارزیتابي قترار گير تد تتا ستود ندی ت
کارآیي آ یا تأیيد شود .در این رحله يز بررسي اثراتي که این بر ا هها ت پرتژهها بر ابعاد
بال

کيفيت ز دگي شیری يتوا ند داشاه باشتند ،راهن تای ناستبي را بترای بر ا ته

ریزا ت تص يمگيرا به تجود يآترد .در تاقر بر ا هها ت پرتژههایي يتوا د سود ندی
ت کارآیي داشاه باشد که در یایت نعتر بته بتاال بترد کيفيتت ز تدگي شتیری شتود ت
ببصوص برخي ابعاد آ را که بيمار ورد توجه بر ا هریزا شیری يباشد ،ارتقا دهد ت
دیرر این طالعا

یا به عبار

اغلب تظتای

کليتدی از قبيتل آگتاه کترد شتیرت دا ،

گرتههای اجا اعي ت سياساراارا از رت دهای کيفيت ز دگي را بر عیتده دار تد .اتایج
طالعا

کيفيت ز دگي يتوا تد بته ارزیتابي سياستتهتا ،رتبتهبنتدی دا یتا ،تتدتین

اساراتژییا تدیریت ت بر ا تهریتزی شتیری ک تک کترده ت در اتلویتتبنتدی ستائل
اجا اعي برای بر ا هریزا ت دیرا شیری به نظور ارتقای کيفيت ز دگي شتیرت دا را
تسیيل سازد .ه چنين یافاههای کيفيت ز دگي تيتوا تد بترای بازشناستي استاراتژییای
سياسي قبلي ت قراحي سياستهای بر ا هریز آینده اسافاده شود(لي )807.30..8،عتتته
بر این ،طالعا

کيفيت ز دگي يتوا د به شناستایي تواحي ستألهدار ،علتل ارضتایاي

ردم ،اتلویتهای شیرت دا در ز دگي ،تأثير فاکاورهای اجا اعي -ج عياي بتر کيفيتت
ز دگي ت پایش ت ارزیابي کارایي سياستها اساراتژیها در ز ينهی کيفيت ز دگي ک ک
کند(سا توس ت ارتين)48430..7 ،
رضایتمنـدی :در تاقتر فیتوم رضتایت نتدی بتر دا نتهی گستاردهای از ت تایت

ت

طلوبيتها برای رفر يازهای پایه ت یا اعتالي ا ستا اشتاره دارد .بستياری از افتراد بته
چيزهایي که يتوا ند داشاه باشند ،ت ایل دار د؛ ت بنابراین به دالیل بال

باید يازهای

خود را از ناققي که ت ایل ک اری سبت به آ یا تجود دارد ،ا ابتاب ت تتأ ين اینتد.
تقاي آ چه را که ت ایل داریم باوا يم ا اباب ت کسب ایيم ،رضایا ا حا ل يشتود؛
هرچند که دن است این رضایت ندی قي
.)1838487

بالفي را پوشتش دهتد (عستدری زاده،

مدل سروکوال 4یا تحلیل شکاف
دل سرتکوال یا دل تحليل شداف یدي از دلیای ورد اسافاده برای ستنعش کيفيتت
ختد ا

ارائته شتدهی ستاز ا یای ختد اتي استت .ایتن تدل در ستال  8981توستط

پاراسورا ا ت زیت ها ل ارائه گردید .دل سرتکوال زیر ع وعهای از دلهتای ذهنتي
است که ادرا ت عقاید ماریا را يز در ظر يگيرد .پس از ارائهی این دل ،تحقيقا
بسياری در راساای کاربرد ت توسعهی این تدنيک برای سنعش کيفيت ختد ا

بالت

ا عام گرفت به قوری که هارتد ت هاسينک بتا اسافتتاده از پرستش ا ته بته بررستي دت
جا عهی آ اری در يوزیلند پرداخت که خواساههای یک گرته ت تظای
در برداشت ت اایج به دست آ ده ما از یک فا له ا اظارا
خد ا

گترته دیرتر را

برجساه ربوط به کيفيتت

ارائه شده ت یک فا له بين آ چه که جا عه ا اظار دارد ت آ چه ناسب است ،بتود

(هارتلد تهاسينک.)0..9 ،
گبي ت ات يل از این دل در سنعش کيفيت خد ا

هالیا اسافاده کرده ت عتته بر تعيتين

سطح رضایت ماریا هالیای ورد طالعه ،يزا شتداف بتين ا اظارهتای متاریا بتا
خد ا

در شده را يز ورد سنعش قرار داد د .بي ارساا یا بته عنتوا یدتي دیرتر از

راکز خد اتي هساند که از این دل به قور گسارده جیت سنعش يزا رضایت بي ارا
ت راجعه کنندگا خود اسافاده يکننتد .از ج لته طالعا
يتوا به طالعا

ا عام شتده در ایتن ز ينته،

باباکوس ،ن گلد ت زیفدو اشاره ود.

در رابطه با حسابداری ،شداف ا اظارا
حسابرس از ع لدرد خود ت ا اظارا

بيمار برای ما داد ظرا

بال

بتين در

ع و ي از فرایند حسابرسي است ( و رت ت تدی ،

.)8994
ليم ت تنگ 0طالعتهای بته نظتور ستنعش ادرا ت ا اظتار بي تارا از کيفيتت ختد ا
بي ارساا ي در سنراپور ا عام داد د .اتایج متا داد کته بتر بنتای ادرا بي تارا بعتد
پاسبرویي دارای پایينترین رتبهی کيفيت بود ،در حالي که بر بنای ا اظار آ یا این بعتد

. Servqual
. Lim and Tang

1
2
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در دت ين رتبهی اه يت قرار داشت .تجه ت ایز این تحقيتر ستبت بته ستایر تحقيقتا
دیرر در ز ينهی سنعش کيفيت ز دگي این است که در این تحقير تضر وجتود (آ چته
هست) ت طلوب(آ چه که خواهد بود) ورد سنعش قرار گرفاه استت ا تا در تحقيقتا
گاشاه تنیا تضر وجود ورد بررسي قرار يگرفت؛ از این رت قطهی قو

این تحقيتر

اینرو ه است که در بر ا هریزیهای آینده يتوا از اایج این تحقير با توجه به قتو
ضع

ت

هریک از شاخص ها اساراتژی ناسبي در ظتر گرفاته شتود .بتا توجته بته چنتين

رتیدردی این تحقير قصد دارد در ز ينه سنعش کيفيت ز دگي شیری این دل را برای
اتلين بار در شیر کر ا پياده اید .با توجه به طالب ذکر شده ،فرضيههتای تحقيتر بته
قرار زیر يباشند.
 -8يزا رضایت ساکنا

نطقهی چیار شیر کر ا از شاخصهای کيفيت ز تدگي

در تضعيت ناسبي قرار دار د.
 -0بين تیژگيهای فردی ت يزا رضایت از شاخصهای کيفيت ز تدگي رابطتهی
عناداری تجود دارد.
روش تحقیق
این پژتهش از لحا هدف از و کاربردی ت از حيث رتق تحقير ،تو يفي – تحليلتي
يباشد .برای ج رآتری اقتعا

ورد ياز از دت شيوهی کااببا های ت يتدا ي استافاده

شده است .در ببش کااببا های ،بته گتردآتری اقتعتا

تو تيفي از کاابیتا ،قتاال ،

گزارقها ت سالنا ههای آ اری پرداخاه شده ت در ببش يتدا ي ،گتردآتری اقتعتا

از

قریر و هگيری ت با اسافاده از ابزار پرستش ا ته ت متاهده ا عتام شتده استت .بترای
و هگيری از رتق تصادفي ت تعداد حعم و ه با توجته بته جا عتهی آ تاری ستاکنا
نطقهی چیار شیر( 84071.فر) 484 ،فر در ظر گرفاته شتد کته بتا استافاده از فر تول
کوکرا به دست آ ده است .پرسمنا ه حاتی  01سؤال بود (در حوزهی ستدن ،ا نيتت،
رتابط اجا اعي ت حس تعلر ،ا دا ا

ت تسیيت

شیری ت ح ل ت قل) که هر کدام 1

سؤال را به خود اخاصاص يدهد ،گویههای ربوط به اغيرهای پژتهش در جتدتل()1

ذکر شده است .سؤاال

پرسمنا ه بتر استاس قيتاس  1گزینتهای بتود ت بته هرکتدام از

پاسبیا رهی  8تا  1اخاصاص داده شد .در ببش ادراکتا
ضعي

ت رهی  1تضعيت عالي را ما

ترهی  8تضتعيت خيلتي

يدهد ت در ببش ا اظارا

رهی  8ربتوط

به وارد دارای حداقل اه يت ت رهی  1ربوط به وارد بسيار یتم بتود .بترای تعيتين
شداف کيفيت ،رهی راجعا به تضعيت وجود کيفيت ادرا آ یا از کيفيت ختد ا
ارا ئه شده با رهی آ یا به تضعيت طلوب کيفيت خد ا

ز دگي ا اظار آ یا از کيفيتت

ورد قایسه قرار گرفت .رهی حا ل در ور

ثبت بود بيا رر این بود که

خد ا

رضایت از کيفيت ز دگي بيمار از حد ا اظارا
حاکي از آ بود که ا اظارا

راجعا است ت در ور

نفي بتود

راجعا را برآترده يکند ت شداف کيفيت تجود دارد .در

ورتي که رهی حا ل برابر با فر قرار گرفتت ،بته عنتي عتدم تجتود شتداف در
کيفيت ز دگي در ظر گرفاه يشد ت ما دهندهی در حد ا اظار بود کيفيت ز دگي به
راجعا بود .تعزیه ت تحليل دادهها به ک ک رمافزار آ اری  SPSS 21ت با استافاده از
آ ار تو يفي ت اسانباقي ا عام گرفاه که پس از تعيتين رتایتي توری تحقيتر از قریتر
حققا ت احب ظرا پایایي آ با آلفای کرت باخ حاسبه يگردد ،سپس در گام دیرتر
از قریر آز تو هتای يدتویي بترازق ت آز تو

عترتف  k-sبته تعيتين پارا اریتک ت

اپارا اریک بود دادهها پرداخاه يشود ت اناسب با آز و فرضيا

در اهيت ت تعداد

اغيرها ت و فرضتيه از آز تو هتای پارا اریتک ( tت تحليتل تاریتا س) ت در تور
اپارا اریک بود از آز و های عدل (یعني یو ن تیانتي ت کرتستدال تالتيس) استافاده
يگردد ت ه چنين برای آز و فرضيهی دتم پژتهش تفات
ابعاد پنعرا ه بر اساس اغيرهای جنس ،تحصيت

يا رين شداف کيفيت در

ت ستن راجعتا بته ترتيتب توستط

آز و یای یو ن تیاني ،کرتسدال تاليس ت ضریب ه بساري اسپير ن ت تفات
ا اظارا

ت ادراکا

يتا رين

شداف راجعا توسط آز و تیلداکسو بررسي شد.

یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی تحقیق
در این قس ت ابادا اایج بررسيهای پژتهش را در قالب آ ار تو تيفي از تیژگتيهتای
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ج عياي ساکنا

نطقه ارائه شده ،به این ترتيب که از کل و ه کته  484فتر استت 0.8

فر سرپرست خا وار رد ت  884فر ز
طالعه به این ور

يباشند .از ظتر ترکيتب ستني ج عيتت تورد

است که تقریباً  4804در د از ج عيتت در گترته ستني  4.تتا 0.

سال 4408 ،در د از ج عيت در گرته سني  48تا  48سال 8007 ،در تد از ج عيتت در
گرته سني  18تا  48ت ه چنين  8401در د در گرته سني باالتر از  1.سال را بته ختود
اخاصاص داده استت .از ظتر ستطح تحصتيت
پاسبرویا سطح تحصيت
تحصيت

تقریبتاً  888فتر ت یتا  0804در تد از

پایينتر از دیپلم ت  074فر ت یا به عبتارتي  7807در تد از

باالتر از دیپلم برخوردار هساند.

شیوهی محاسبهی کیفیت زندگی
برای حاسبهی کيفيت ز دگي در ابادا گویههای ابعاد بال

کيفيت ز تدگي در ع تو بته

دت بعد رضایت ت ا اظار از کيفيت تقسيمبندی گردید که بعد از حاسبهی ع و

ترا آ -

ها ه ري به تعداد گویهها تقسيم شد د تا يا رين کيفيت ز دگي برحسب قيتاس ليدتر 8
تا  1به دست آید 3اعداد به دست آ ده قبر جدتل زیر قبقهبندی يشو د.
جدول  :5شیوهی محاسبهی کیفیت زندگی

کيفيت ز دگي

بسيار پایين

پایين

اوسط

باال

بسيار باال

رتبهبندی

8

0

4

4

1

در گام دتم بنا به اهيت دادههای تحقير به سنعش ت تمریح  1شاخص کيفيتت ز تدگي
در دت بعد رضایت ت ا اظارا

پرداخاه يشود که جتدتل شت اره( )4بيتا رر ایتن یتم

است.
جدول  :9سنجش میزان رضایت و انتظار از شاخصها کیفیت زندگی در منطقهی چهار شهر کرمان
اجزای تمديلدهندهی

يا رين

ا حراف

کيفيت ز دگي

رضایت

يا رين

يا رين
ا اظارا

رضایت

ا حراف

تفاضل يا رين ت

يا رين

کيفيت

ا اظارا

ا اظارا

قدار آ اره z

P val

در هر گویه

حوزهی سدن

0097

.0744

40.0

.0489

-80.1

-880841

.0...

حوزهی ا نيت

4081

.0949

40.8

.0184

-.088

-840481

..0..

حوزهی رتابط

.0891

4018

4088

.074.

-.0.4

-.0488

.0878

اجا اعي ت حس تعلر
حتتتوزهی ا دا تتتا
تسیيت

ت

.0780

4

4078

.0844

-.078

-10814

.0...

شیری

حوزهی ح ل ت قل

009.

.0884

40.9

را

008

.074.8

409

يا رين ع و

4081.

-8089

-810018

.0...

-804.0

-840844

.0...

ه ا قور که قابل بررسي است يا رين به دست آ ده از هر یک از شاخصهای کيفيتت
ز دگي در دت بعد رضایت ت ا اظار ورد سنعش قرار گرفتت .یافاتههتای جتدتل فتو
بيا رر این وضو است که يتزا رضتایت از کيفيتت ز تدگي برابتر بتا  008استت ت از
آ عایي که ا حراف يا رين آ هم در سطح قابل قبولي توزیر يا رين را ما

تيدهتد،

قبر برآتردهای جدتل ( )4يزا رضایت از کيفيت ز دگي در نطقهی چیار شیر کر ا
ضعي

تعيين يشود .این در حالي است که يزا ا اظار آ ا زیاد بتوده استت ( )409در

این ز ينه به ترتيب يزا رضایت در حوزههتای ح تلت قتل ت ستدن بتاالتر از ستطح
اساا دارد ت حوزهی رتابط اجا اعي ت ا نيت در سطح قابل قبول قرار گرفانتد .ه چنتين
یافاههای تو يفي ت اساباقي در جدتل باال متا

تيدهتد ستطح رضتایت ت ا اظتارا

شیرت دا از شداف ر الي برخوردار است (عدد )804.0در این ز ينته بيمتارین شتداف
بين سطح ا اظارا

شیرت دا (یعني آ چه يخواهند در آینتده باشتد) بتا رضتایت آ تا

(یعني آ چه که در حال حاضر هست ) در حتوزهی ح تل ت قتل ت پتس از آ حتوزهی
سدن است .در تفسير این یم يتوا اینرو ه اشاره کترد کته شتیرت دا ي کته در ایتن
نطقه ساکن هساند از آ عایي که از تضعيت اجا تاعي ت اقاصتادی ختوبي برخوردار تد
قبيعي است که سطح ا اظار آ ا از شرایط وجود ت حاکم بتاالتر استت ت هرگتاه يتزا
ا طبا شرایط ز دگييما با يزا آر ا هتای کيفيتت ؤلفتههتای اجا تاعي ت اقاصتادی
ه سا باشد ،يزا ارضایاي در آ ا افزایش يیابد؛ از این رت هرچه سطح ت اسهتای
ردم با عوا لي که به ور

ساقيم در کيفيت ز دگي آ ا قش بازی يکند عينيتتر ت

بيمار باشد قبيعي است که سطح رضایت ت توقر آ ا يز دستابوق تغييتر ت تحتوالتي
گردد .با اساناد به این تفسير اینرو ه يتوا ايعه گرفت که ک بود اتگا ح تل ت قتل
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ع و ي ،فرسوده بود اتگا  ،حعم باال ت تسير سفرهای رتزا ه ،عدم ا دا تا

کتافي ت

در ز ينهی سدن ک بود ک ي آ  ،عوزهای سبتگيرا هی شیرداری در ز ينهی پرتا ته
ساخا ا  ،بورسبازی ت ا بوهسازی سدن ت بيکيفياي آ ا از ی ارین عوا ل تأثيرگتاار
بوده است.
در ز ينهی رضایت حوزهی رتابط اجا اعي تحس تعلر با يتا رين  4018درای اتلویتت
اتل بوده است کته بعتد از آ حتوزهی ا نيتت بتا يتا رين  4081ت حتوزهی ا دا تا
تسیيت

شیری با يا رين  4براساس قي

ليدر

ت

(باالتر از يا رين  )4از رضایت بتاال

ت قابل قبولي برخوردار بودها د ا ا از نظر شیرت دا کر ا ي در این بين حوزهی ستدن
ت ح ل ت قل با يا رين  0097ت  009.از رضایت پایيني برخوردار بودها د .این تفسير در
ز ينهی ا اظارا

آ ا يز قابل اتلویتبندی است؛ به گو تهای کته در شتاخصهتایي کته

رضایت آ ا ک ار بوده است ،سطح توقر ت ا اظارا

شیرت دا باال بوده استت کته ایتن

فرآیند در حالت عدوس رضایت قرار يگيرد .در این يا حتوزهی ح تل ت قتل کته
ک ارین يزا رضایت را در قبقه بندی قبلتي بته دستت آترده بتود در اینعتا بته عنتوا
اتلویت اتل ا اظار شیرت دا کر ا ي با يا رين  40.9قرار يگيرد ت بته عنتوا اتلویتت
اتل از نظر ارزق يا رين شناخاه يشود .حوزه ستدن بتا يتا رين  40.0ت حتوزهی
ا نيت  40.8در اتلویت دتم ت ستوم قترار تيگير تد ت ک اترین يتزا ا اظتار حتوزهی
ا دا ا

ت تسیيت

شیری با يا رين  4078ت حوزهی رتابتط اجا تاعي ت حتس تعلتر

دا با يا رين  4088است.
الزم به یاداتری است که ت ا ي گویههای باال در سطح خطای اساا دارد  1در د عنتادار
شدها د بعز شاخص حوزهی رتابط اجا اعي ت حس تعلر که خطتای آ بيمتار از حتد
اساا دارد بوده است؛ پس با احا ال  91در د يتوا ادعا کرد که آ ارهی اقابتاس شتده
از و هی آ اری به جا عهی کل در  4شاخص ح ل ت قل ،ا دا ا

ت تسیيت  ،ا نيت

ت سدن قابل ا طبا است ت يزا رضایت ت ا اظار شیرت دا قابل تأیيد است.
جدول  :1میزان درصد سطح انتظارات شهروندان منطقهی چهار شهر کرمان از هرگونه از گویهها

کمتر از حد انتظار

در حد انتظار

بیشتر از حد انتظار

سطح انتطار ابعاد

تعداد( در د)

تعداد( در د)

تعداد( در د)

حوزهی سدن

)89018(444

)1008(0.

)1008(0.

حوزهی ا نيت

)88077(484

)8.088(49

)80.7(48

حوزهی رتابتط اجا تاعي ت

)100.9(0..

)48084(818

)8077(08

حس تعلر
حوزهی ا دا ا

)88087(000

ت تسیيت

)40.8(8.

)4.080(8..

شیری
حوزهی ح ل ت قل

)98008(4.4

)1040(88

()4048

را

)780.4(090

)909.(48

)840.8(14

يا رين ع و

ه ا قور که قابل بررسي است  78در د و تهی آ تاری ،رضتایت ختود از کيفيتت
خد ا

را ک ار از حد ا اظار اعتم کردها د که در این بعد در حوزههتای ح تل ت قتل،
بحرا ي بوده است که در باال عوا تل یتم آ

سدن ت ا نيت يزا رضایت به ور
در ز ينهی ارضایاي ذکر گردید .این ما
اوا ساه است ا اظارا

يدهد که شیرداری نطقه در این سه حتوزه

شیرت دا خود را برآترده سازد ت در حوزهی رتابط اجا تاعي ت

حس تعلر ت حوزهی ا دا ا

ت تسیيت

شیری زدیک به حد ا اظار بتوده استت .بته

قور سبي در حوزههای ا نيت ت رتابط اجا اعي به سبت از حتوزههتای دیرتر بيمتار
بوده است.
جدول  :2سنجش میزان رضایت و انتظار از شاخصهای کیفیت زندگی در منطقهی چهار شهر
کرمان به تفکیک گویهها
کیفیت زندگی
گویه

میزان

میزان

رضایت

انتظار

شکاف

حوزه مسکن
يزا رضایت ش ا از تسعت (ا دازه) خا هی خود چقدر استر

0087

4

-808

يزا رضایت ش ا از قراحي داخلي خا هی خود چقدر استر

0074

408

-804

يزا رضایت ش ا از ورگيری خا هی خود چقدر استر

408

409

-.08

4

409

-.09

يزا رضایت ش ا از سيستام گر ایمتي ت سر ایمتي خا تهی ختود
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کیفیت زندگی
گویه

میزان

میزان

رضایت

انتظار

شکاف

چقدر استر
4

يزا رضایت ش ا از هزینههای سدن خود چقدر استر

4

-8

حوزه امنیت
يزا

ارضایاي ش ا از رفت ت آ د افراد بزهدتار ت عترم در حلته

چقدر استر
يزا رضایت ش ا از ع لدرد به وقر پليس چقدر استر
يزا رضایت ش ا از رتشنایي عابر ا لي تفرعي در شتب در حلته
چقدر استر
يزا ررا ي ش ا از بيرت رفان ز ا تکودکا در ساعا

پایا ي شب

چقدر استر
رضایت ش ا از تضر ای ني عابرین پياده(تصادف ک ار) چقدر استر

404

4

-.07

4

409

-.09

009

409

-8

408

4

-.09

404

4

-.07

حوزهی رتابط اجا اعي تحس تعلر
از يزا

مارکت ه سایرا در ا عام ا ور متار

چقتدر رضتایت

408

407

-.08

404

408

-.00

404

407

-.04

يزا رضایت ش ا از وقعيت حله سبت به سایر قاط شیر چقدر استر

401

400

-.04

يزا ارتباط ش ا با ه سایرا چقدر استر

407

407

.

داریدر
يزا حس تعلر ش ا به حيط سدو ي خود چقدر استر
يزا رضایت ش ا از تجود فضاهای ناسب بترای گفارتو در حلته
چقدر استر

حوزهی امکانات و تسهیالت شهری
يزا رضایت ش ا از دسارسي به راکز اداری تکيفيت خد ا
شده در آ

ارائته

راکز چقدر استر

يزا رضایت ش ا از دسارسي به راکتز آ وزشتي تکيفيتت ختد ا
ارائه شده در آ

راکز چقدر استر

يزا رضایت ش ا از دسارسي به راکز تعاری تکيفيت خد ا
شده در آ

راکز چقدر استر

ارائه

401

408

-.08

4

408

-.08

407

408

-.08

کیفیت زندگی
گویه
يزا رضایت ش ا از دسارسي به راکتز آ وزشتي تکيفيتت ختد ا
ارائه شده در آ

راکز چقدر استر

يزا رضایت ش ا از دسارسي به راکز در ا ي تکيفيت خد ا
شده در آ

ارائه

راکز چقدر استر

میزان

میزان

رضایت

انتظار

408

408

-.00

4

408

-808

شکاف

حوزهی حمل ونقل
4

409

-.09

ش ا چقدر از يزا هزینه های رفت تآ د رتزا ه خود رضایت داریدر

408

4

-.09

004

408

-807

009

408

-800

يزا رضایت ش ا از سيسام ح ل ت قل ع و ي چقدر استر

009

400

-804

ع و

4088

40884

-.07.4

يزا رضایت ش ا از تضعيت ترافيک درت شتیری در حلته ختود
چقدر استر
يزا رضایت ش ا از دسارسي به ایستاراه اتوبتوس در حلته چقتدر
استر
يزا رضایت ش ا از جای پتار

اشتين در حتل ستدو ت ختود

چقدر استر

ه ا طور که در جدتل باال قابل متاهده استت بيمتارین يتزا شتداف از گویتههتا در
شاخص حوزهی ح ل ت قل بوده به قتوری کته ایتن يتزا برابتر بتا  -807در گویتهی
دسارسي به ایساراههای اتوبوس در نطقه بوده است .با راهي تفسيری به ایتن وضتو
يتوا به این یم پي برد که حوزهی ح ل ت قل يتز ختود در تفستير شتاخصهتا در
جدتل ( )1از بيمارین يزا شداف بين (سطح رضایت ت ا اظار) برخوردار بتوده استت.
این در حالي است که ک ارین يزا شداف در شاخص حوزهی رتابط اجا اعي ت حتس
تعلر دا

ربوط به گویه ی ارتباط با ه ستایرا بتوده .بتا رتاهي اج تالي بته رتابتط

اجا اعي در نطقهی چیار شیر کر ا
اجا اعي یددست ،تعلقا

يتوا بته تاقعيتت ایتن گویته پتي بترد ،بافتت

قو ي ت اهبي ،رتابط خویمات دی ت حفظ سنتهای بتو ي

از یمترین عوا ل تأثيرگاار بوده است.
ت سپس به نظور آز و فرضيهی دتم پژتهش تفات

ز ا ت تردا در يتا رين کلتي،
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شداف کيفيت بر اساس آز و یو ن تیاني از لحا آ اری عنادار بوده است ه ا قور
که در جدتل زیر قابل بررسي است يا رين رتبهی رضایت ردا سبت به ز تا ک اتر
است تلي از آ عایي که در سطح  %91این يزا

عنادار بتوده استت از ادا تهی تحليتل

رف ظر يشود.
جدول  :6نتایج آزمون یو من ویتنی رابطـه بین جنسیت و میزان رضایت از کیفیت زندگی در منطقه-
ی چهار شهر کرمان
Asymp. Sig.
)(2-tailed

64666

در بررسي تفات

میانگین

فروانی

جنس

461491

429

مرد

466466

473

زن

يا رين شداف در تحصيت

راجعا يز بر اساس آز و کرتستدال

تالتتيس تتورد بررستتي قتترار گرفتتت .اتتایج حا تتل از آز تتو متتا

تتيدهتتد از يتتا

ریز اغيرهای تأثيرگاار بر اغير تابساه ،افرادی که ک ارین يزا ستواد را در قبقتهبنتدی
آ اری داشاند بيمارین رضایت را دارا بودها د .از این آز تو ایتنگو ته تيتتوا ايعته
گرفت که کيفيت ز دگي افراد با سواد آ ا ارتباقي عنادار دارد ت يتوا ادعتا کترد کته
افراد زیر دیپلم بيمارین يزا رضایت را ت افراد با در دکاری ( يتا رين رتبته )81809
ک ارین يزا رضایت را داشاها د .آ عایي کته ایتن يتزا ( )sig= 0.034استت ت ایتن
يزا زیر خطای  1در د است با احا ال  % 91این فرضيه پایرفاه يشود.
جدول  :7نتایج آزمون کروسکال والیس رابطه بین تحصیالت پاسخگویان و میزان رضایت از کیفیت
زندگی در منطقهی چهار شهر کرمان
Asymp. Sig

64691

میانگین رتبه

فراوانی

تحصیالت

56547

42

زیر دیپلم

42743

62

دیپلم

472463

64

فوق دیپلم

466466

469

لیسانس

471456

97

فوق لیسانس

42643

94

دکتری

ه چنين شداف در ابعاد پنعرا ه کيفيت ز دگي در ستن راجعتا

بتر استاس ضتریب

ه بساري اسپير ن ما داد که بين سن راجعا ت رضایت ت جا عهی آ تاری رابطتهی
ساقيم ضعيفي تجود دارد یعني با افزایش سن پاستبرویا
افزایش يیابد که این سطح از آز و

يتزا رضتایت آ تا ک تي

عنادار است (.) sig= .08

جدول  :6نتیاج ضریب همبستگی بین سن و پاسخگویان و رضایت از کیفیت زندگی در منطقهی
چهار شهر کرمان
سن

رضایت از کیفیت
زندگی

44666

.666
64666
995

ضریب همبستگی

سن

سطح معناداری
961

تعداد

نتیجهگیری
کيفيت یعني آ چه که به دست ماری يرستد یتا آ چته کته متاری ا اظتار آ را دارد.
کيفيت ز ا ي در جیت بیبود ز دگي قرار يگيرد که سطح عرضته ت تقاضتا اناستب بتا
ياز فرد باشد؛ از این رت شیر در یک قش بزرگار از این اساثنا قاعدتاً برا يستت .ت تام
ظریهها ت تئوریهای ربوط ت اأثر از کيفيت ز دگي در این یم افر القولند که ستطح
رضایت ت ا اظارا

ردم از ز دگي ریمه در شاخصها ت فاکاورهتای اعتددی دارد کته

بساه به و ک ي یا کيفي ،ذهني یا عيني بود

افاتتند؛ از این رت این قاله بته شناستایي

ت سنعش يزا رضایت از کيفيت ز دگي در نطقه  4شیر کر ا با توجه به ابعاد ذهني
شیرت دا در قالب دل سرتکوال پرداخت .از آ عایي که این تدل بيمتارین کتاربرد را
در رشاههای دیریت داراست ت برای ا دازهگيری شداف در هر قولتهای تيپتردازد از
این رت در یک کار بدیر در یک قولهی دیرر که ه ا سنعش کيفيت ز دگي استت بته
کار گرفاه شد .اایج این تحقير ما داد که در پنج شاخص کيفيت ز دگي شداف قابتل
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تحظهای تجود دارد که در چیار شتاخص ستدن ،ا نيتت ،ح تل ت قتل ،ا دا تا
تسیيت

ت

این رابطه در سطح  91در د عنادار بود ت يزا خطای اساا دارد ک ار از .01

در د بود ت در شاخص حس تعلر دا فاقد درجهی عناداریست .به این دليتل استت
که توجه به رسوم ز دگي سناي ،حفظ آیينها ت سنن گاشاه ،یدنواخت ت ه رو بتود
نطقه از یمترین عوا ل تأثيرگاار در حس تعلر به دا بوده ،در ع و  78در تد از
شیرت دا

يزا رضایت خود از کيفيت ز دگي در نطقهی  4شیر کر ا را ک ار از حتد

ا اظار اعتم کردها د .با توجه به طالعا

پيمين در این تحقير يز تیژگيهای ج عياتي

ساکنا در ارتباط با کيفيت ز دگي ورد بررسي قترار گرفاته ت بتا ي ظتری تحقيتر در
تهله ی اتل بيا رر این یم است که يزا رضایت ت ا اظارا
تحت تأثير عوا ل ج عياي آ ا

شیرت دا

ثل سن ،جتنس ت يتزا تحصتيت

ارتباط تضعيت سن پاسبرویا ت تحصيت

نظقهی  4بایتد

باشتد کته در ایتن

آ ا با کيفيت ز دگي رابطه تجود دارد .در

رابطهی اتل بين سن پاسبرویا ت رضایت از کيفيت ز دگي رابطهی ساقيم ت عنادرای
از قریر ه بساري اسپری ن را ما داد .این ارتباط ه چنين در آز و کرتسدال تاليس
بيا رر این تاقعيت بود که يزا رضایت افراد با يزا سواد آ یا ارتباط تجتود دارد .ایتن
اایج در این بعد تحقير با یافاههای (خادم حسيني ت ه دارا  )8498که کيفيت ز تدگي
شیر ورآباد را بررسي قرار دادها د ه بوا ي دارد .ه ا قور که قبتً بحث شد در تاقتر
ا دیمهها ت ذهنيتهای افراد علول علتهایي است که به ور

یک اغير داخلتهگتر

در اایج تحقير خود را برتز يدهد .این تحقير ز ا ي کارایي خویش را ورد تفستير ت
تأیيد قرار ي دهد که با رتیدرد فضایي بته ایتن اتایج رریستاه شتود .اتایج حا تل از
صاحبههای ي ه ستاخاار یافاته بعتد از تد يتل پرسمتنا ه از تردم ،ستؤتال ت قتش
ماهدهگر مارکاي حقر ما داد که توزیر فضایي بسياری از ا دا تا

کته وجبتا

آسایش ردم نطقه بوده است ت بيا رر طلوبيت عيني آ تا از نطقته بتوده بته تور
اعادال ه توزیر شده است ت یا ا دا ا

اناسب بتا يازهتای فرهنرتي ت اجا تاعي آ تا

بوده است .این تاقعيت را باید پایرفت که با تجود برخورداری نطقهی ورد طالعته ت

سطح باالیي از خد ا

ت کيفيت اوسط ز دگي در این نطقه شیرداری اوا ستاه استت

رسالت خود را بني بر توزیر ا دا ا

عادال ه فراهم آترد ت این خود وجبا

ارضایاي

اکثریت شیرت دا را فراهم کرده است .ه ا قور که در ادا تهی یافاتههتا شتاهد بتودیم
بيمارین ارضایاي ردم از  1شاخص ورد سنعش در دل سرتکوال شتاخص حتوزهی
ح ل ت قل بود که ا ناسب بود

دتا یتابي ایستاراههتای اتوبتوس ت عتدم طلوبيتت

فضایي آ ا از یمترین عوا ل ارضایاي ردم بوده است .ه چنين با توجه بته فرضتيهی
دتم پژتهش ایعاد یک با ک اقتعا

اجا اعي ،يازسنعي از اقمار ت گرتههتای حلتي

در ناقر ،توزیر عادال هی ا دا ا  ،توجه به رتیدرد بر ا هریزی مارکاي از یتمتترین
پيمنیادهای کاربردی این تحقير در پيترت شتیرداری نطقتهی  4شتیر کر تا استت .در
پيمنیادهای تحقيقا

آتي در این ز ينه تو يه تيشتود کته بحتث کيفيتت ز تدگي از

دیدگاه عدالت فضایي ،عدالت اجا اعي ت با توجه به شاخصهای کالبدی ورد پتژتهش
قرار گيرد .در پایا باید به این داه اشاره کرد که یک کار جغرافيایي ز ا ي ارزق عل تي
پيدا يکند که از دل طالعا

اجا اعي که ع و اً در قالب يازسنعي ت ظرسنعي شتدل

يگير د یک تحليل جغرافيایي فضایي اسابراج گردد.
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