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چکیده
در پی توجه به ابعاد کیفی زندگی انسان ،مفهومی با عنوان «کیفیت زندگی» مورد توجه قرار گرفته و سنجش «رضایت از زندگی»
به تمامی اقشار انسانی و در شکلهای مختلف تسری یافته است .امروزه کیفیت زندگی در شهرها و رضایت از آن موضوعی است
که در مدیریت و برنامهریزی شهری نیز بدان پرداخته میشود .در همین زمینه ،هدف مطالعه حاضر ،سنجش رضایت از کیفیت
زندگی در شهر گرمی و مطالعه تطبیقی محالت هشتگانه این شهر بوده است که با استفاده از  62شاخص ذهنی در قالب هشت
متغیرِ طبقهبندی شده صورت پذیرفته است .این تحقیق به لحاظ روش از نوع پیمایشی و از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی
قرار دارد .جامعه آماری تحقیق را شهروندان شهر گرمی تشکیل میدهند که از میان آنها به تعداد  378پرسشنامه  -با استفاده از
فرمول کوکران -به صورت طبقهبندی شده توزیع شد .پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کورنباخ سنجیده شده که ضریب
آلفای  0/82به دست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از آزمونهای  tتک نمونهای ،واریانس یکطرفه (و آزمون
تعقییی شفه) ،کروسکال -والیس و فریدمن ،حسب مورد استفاده شده است .نتایج نشان میدهد کیفیت زندگی در شهر گرمی در
سطحی نامطلوب از سوی شهروندان ارزیابی شده و در کل میزان رضایت شهروندان از مجموع شاخصهای مورد بررسی کمتر از
میانه (میانه نظری =  )3است .نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان میدهد که بین ویژگیهای فردی پاسخگویان
با برداشت آنها از کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد .همچنین ،از نظر کیفیت زندگی در بین محالت هشتگانه شهر تفاوت
وجود دارد ،بطوری که سطح کیفیت زندگی محلههای شهر گرمی را میتوان در چهار گروه قرار داد.
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مقدمه
رشد باالی شهرنشینی و افزایش تعداد نقاط شهری در سطح دنیا طی دو قرن اخیر به همراه مسائل و مشکالت شهری ،سبب
شده تا مفهوم کیفیت زندگی شهری به طور گستردهای مورد توجه اندیشمندان برنامهریزی شهری قرار گیرد (.)Hal, 2002: 21
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 ،این نواحی با چالشهای مهمی در زمینههای تخریب فیزیکی و محیطی،
محرومیت اجتماعی ،ناامنی ،بیکاری ،کمبود مسکن و ترافیك روبرو هستند که کیفیت زندگی شهری را به شدت کاهش میدهند .با
وجود این ،سیاستگزاران و برنامهریزان در سطوح بینالمللی و ملی بر قابلیت شهرها برای بهبود کیفیت زندگی انسانها تاکید دارند
( .)UNFPA, 2007: 13ایران نیز به عنوان یك کشور آسیایی در حال توسعه ،از رشد باالیی در زمینه جمعیت شهری و
همچنین تعداد شهرها برخوردار است ،به گونهای که در سال  2011جمعیت شهرنشین کشور به  71درصد کل جمعیت و تعداد نقاط
شهری به بیش از  1100نقطه شهری افزایش یافته است ،در حالی که در حدود یك سدة پیش تنها  10درصد از جمعیت کشور در
شهرها سکونت داشتند ( .)Statistical Center of Iran, 2011رشد شتابان شهرنشینی در کشور ما در وضعیتی صورت
میگیرد که فرصتها ،منابع و امکانات مورد نیاز برای توسعه و تامین نیازهای انسانی به طور مناسبی در شهرها تامین نشده است.
بنابراین ،چنین رشدی قطعا بیانگر لزوم توجه بیشتر به مساله کیفیت زندگی در شهرها است.
مطالعات کیفیت زندگی ،در آغاز غالباً جنبهی آگاهکردن شهروندان ،گروههای اجتماعی و سیاستگزاران از روندهای کیفیت زندگی
را بر عهده داشت .امروزه ،نتایج مطالعات کیفیت زندگی میتواند به ارزیابی سیاستها ،رتبهبندی مکانها ،تدوین استراتژیهای
مدیریت و برنامهریزی شهری کمك کرده و درك و اولویتبندی مسایل اجتماع برای برنامهریزان و مدیران شهری به منظور
ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را تسهیل سازد .همچنین یافتههای کیفیت زندگی میتواند برای بازشناسی راهبردهای سیاسی
قبلی و طراحی سیاستهای برنامهریزی آینده استفاده شوند ( .)Lee, 2008: 1207عالوه بر این ،مطالعات کیفیت زندگی
میتواند به شناسایی نواحی مسألهدار ،علل نارضایتی مردم ،اولویتهای شهروندان در زندگی ،تاثیر فاکتورهای اجتماعی -جمعیتی بر
کیفیت زندگی و پایش و ارزیابی کارایی سیاستها و استراتژیها در زمینه کیفیت زندگی کمك کند .در این راستا سانتوس و مارتینز
اشاره میکنند که مشارکت اجتماع محلی در مطالعات کیفیت زندگی میتواند پشتیبان مهمی برای تعیین سیاستها و اهداف بلند
مدت باشد ( .)Santos & Martins, 2007: 413شهر گرمی از جمله شهرهای مهاجرفرست کشور است .بدون شك کیفیت
زندگی میتواند یکی از مهمترین دالیل کاهش جمعیت شهر گرمی باشد .از همین روی و با توجه به اینکه تاکنون هیچ مطالعهای
در خصوص کیفیت زندگی در محدوده مورد مطالعه این تحقیق انجام نگرفته است ،لذا ،این مطالعه میتواند اطالعات مفیدی را در
زمینه برنامهریزی توسعه به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان شهر گرمی فراهم نماید .با توجه به آنچه ذکر شد ،هدف اصلی
این تحقیق ،ارزیابی و سنجش ابعاد کیفیت زندگی درشهر گرمی و محالت آن است .تبیین علمی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی
شهروندان میتواند زمینهساز برنامه ریزی و بهبود وضعیت زندگی شهروندان باشد و الگوهای مناسبتری جهت برنامهریزیهای آتی
ارائه نماید .از این روی ،این تحقیق بر آن است که به سوالهای زیر پاسخ گوید:
 رضایتمندی شهروندان شهر گرمی از کیفیت زندگیشان چگونه است؟ عوامل جمعیتشناختی و زمینهای موثر در نحوهی نگرش شهروندان به کیفیت زندگی در شهر گرمی کدامند؟ کیفیت زندگی بین محالت شهر گرمی چگونه است؟محققینی از رشتههای متفاوت علمی ،مفهوم کیفیت زندگی را از دهه  1930تاکنون مطالعه نمودهاند ( Ulengin & Guvenc,
 .)2001: 361اما تحقیقات و تالشهای اولیه در زمینه کیفیت زندگی شهری و شاخصهای آن ،از دانشپژوهان جهانی غربی
(کمپ بل ،کاورز و رودگرز در سال  ، 1976گرین ،وروف و فلد در سال  1960و  ) ...که در رشتههای مختلفی از قبیل جامعه شناسی
و روانشناسی مشغول فعالیت بودهاند آغاز شده است ( .)Tuan Seik, 2000: 31این تحقیقات سعی در یافتن شاخصها و
محورهایی در ارتباط با میزان سالمت و بهرهمندیهای اجتماعی و روانی افراد ساکن در شهرها داشتهاند .دیوید اسمیت اولین
جغرافیدانی بود که درباره کیفیت زندگی ،رفاه و اعدالت اجتماعی در جغرافیا صحبت کرد .این جغرافیدان برای بررسی کیفیت
زندگی ،رفاه و عدالت اجتماعی از شاخصهای اجتماعی ذهنی و مقایسهای عینی استفاد ه کرد که برای سنجش مورد اول از پرسش
نامه و برای مورد دوم از مشاهدات و آمار استفاده کرد .لی و همکاران در سال  2007با استفاده از شاخصهای عینی به مطالعه
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کیفیت زندگی در شهر ایندیاناپلیس ایاالت متحده امریکا پرداختند .هدف اصلی این مطالعه ارایه روشی برای تلفیق دادههای
سرشماری و سنجش از دور برای ارزیابی کیفیت زندگی در  GISدر درون محدوده شهر ایندیاناپلیس بود .برای استخراج فاکتورهای
غیر همبسته کیفیت زندگی از تحلیل عاملی استفاده شده و شاخص ترکیبی کیفیت زندگی بر اساس وزندهی فاکتورها با استفاده از
امتیازات به دست آمده از تحلیل عاملی ایجاد شده است .لی در سال  2008با استفاده از شاخصهای ذهنی به ارزیابی کیفیت زندگی
در شهر تایپه پرداخته است .در این راستا  331نفر از ساکنان شهر تایپه به منظور پیمایش ارزیابی ذهنی ساکنان از کیفیت زندگی
مورد مطالعه گرفته است .نتایج این مطالعه نشان داد 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 .داس در سال  2008چارچوبی مفهومی برای سنجش کیفیت زندگی شهری پیشنهاد کرده که ارتباط بین محیط و
کیفیت زندگی را نشان میدهد .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 ادارك افراد از
محیط زندگیشان یعنی بعد ذهنی ترکیب میکند.
در سالهای اخیر مطالعاتی نیز در کشور ایران نیز صورت پذیرفته که میتوان به تحقیقی در سال  1999در مورد شهر گنبد
کاووس و با عنوان سنجش وضعیت شاخصهای کیفیت زندگی در شهر از نگاه شهروندان اشاره کرد که توسط جاجرمی و کلته
صورت گرفته و طی آن  25شاخص مختلف کیفیت زندگی شهری که در سه گروه دستهبندی شده بودند بررسی شد .نتایج بدست
آمده از این تحقیق ضمن رتبهبندی هفت ناحیه مشخص شده شهر این بود که از نظر شهروندان گنبدی وضعیت ( )D.Iگنبد
کاووس از لحاظ ضریب نهایی توسعه دسترسی به امکانات و خدمات شهری در مناطق مختلف این شهر مناسب است اما مشکالت
شهری در اکثر مناطق در سطح قابل توجه و باالیی قرار دارد .نتیجه مهم دیگر ،وجود تفاوت شدید در ضریب نهایی توسعه نواحی
هفتگانه مورد بررسی بود ( .)Jajarmi & Kalkateh, 1999رضوانی و همکاران در سال  1387برای سنجش کیفیت زندگی در
نواحی روستایی ،چارچوبی مفهومی بر اساس نیازهای انسانی ارایه نمودهاند که در آن پیوند مفهومی بین دو رویکرد عمده کیفیت
زندگی (عینی و ذهنی) در نظر گرفته شده است .در این مطالعه ،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 .گروسی و نقوی در سال  1387در 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 معنیدار دارد و ارتباط این دو متغیر تابعی از سطح محله است.
عالوه بر این ،باالنبودن سطح کیفیت زندگی در بین شهروندان تحت تاثیر سطح نسبتاً متوسط سرمایه اجتماعی ایشان است .اصغری
همکاران در سال  1392در مقالهای با عنوان ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق حاشیهنشین شمال تبریز با استفاده از تحلیل عاملی
پرداختهاند و به این نتیجه دست یافتهاند که حاشیهنشانان به شهر ساکن در آن احساس تعلق و اعتماد ندارند و از وضعیت اقتصادی
هم ناراضی هستند ،در مقابل از امکانات شهر رضایت باالیی دارند .همچنین خواجه شاهکوهی و همکارانش در سال  1393در
تحقیقی با عنوان ازریابی و سنجش کیفیت زندگی و تاثیر آن بر مشارکت شهروندان مینو دشتی در امور شهری به این نتایج
رسیدهاند که در ابعاد سالمت اجتماعی و روانی باالتر از حد متوسط و ابعاد سالمت محیطی و جسمانی و همچنین کیفیت محیط
شهری پایین تر از حد متوسط قرار دارند .واینکه افزایش کیفیت محیط و زندگی در شهر میتواند به افزایش مشارکت شهروندان در
امور شهری منجر شود و بین این دو رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .با توجه به مطالعات صورت گرفته میتوان گفت که هنوز
چارچوب مفهومی قابل قبول جهانی برای سنجش کیفیت زندگی و روششناسی واحدی برای تعیین متغیرها و گویههای کیفیت
زندگی وجود ندارد و انتخاب متغیرها و گویههای مربوط به هر متغیر و روش سنجش کیفیت زندگی بر اساس اهداف مطالعه،
قضاوتهای شخصی محقّق ،ویژگیهای ناحیه مورد مطالعه و دادههای در دسترس صورت میگیرد .تحقیق حاضر ،بر آن است تا با
در نظرگرفتن نکات مثبت مطالعات قبلی و گویههای متناسب ،از گویههای بعد سیاسی که میتواند در کیفیت زندگی مورد سنجش
قرار گیرد ،نیز استفاده نمایید.
مفهوم کیفیت زندگی ،در ادبیات برنامهریزی توسعه اجتماعی و مباحث اقتصاد نوین مطرح شد و از دهه  1960میالدی ،در
کشورهای اروپایی رواج یافت .این عبارت در برخی از جوامع پیشرفته ،همراه و گاهی مترادف با عبارتهای دیگری مانند :بهزیستی
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همگانی ،رفاه اجتماعی ،تأمین اجتماعی و مانند آن به کار گرفته شد ( .)Haj Yosefi, 2002: 1طی سی سال گذشته ،کیفیت
زندگی به مثابه هدف اصلی توسعه جامعه ،ماهیت سیاستگزاری بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است ( & Majedi
 .)Lahsaizadeh, 2008: 100مفهوم کیفیت در مقابل مفهوم کمیت قرار میگیرد .کمیت را یك مفهوم فیزیکی و قابل برآورد
دانسته و کیفیت را مفهومی انتزاعی میدانند .به طوری کلی ،کیفیت و کمیت دو روی یك سکهاند که از یك طرف با هم در تضاد
هستند و از طرف دیگر نمیتوان یکی را بدون دیگری اندازهگیری کرد .به طور معمول ،میزان ،جنسیت پدیده و یا سامانه و  ...که
قابل اندازهگیری است و با اعداد بیان میشود را کمیت گویند .به عبارت دیگر ،کمیت هر پدیده ،تظاهر بیرونی و خنثای آن میباشد.
اما کیفیت ،چگونگی یك پدیده است که تأثیر عاطفی و عقالنی خاصی بر انسان میگذارد و خاصیتها و ویژگیهای اصلی یك چیز
را بیان میکند (.)Kokabi et al, 2005: 6-7
کیفیت زندگی مفهوم گستردهای است که دارای معانی گوناگونی برای افراد و گروههای مختلف است .برخی آن را به عنوان قابلیت
زیستپذیری یك ناحیه ،برخی دیگر به عنوان سنجهای برای میزان جذابیت ،برخی به عنوان رفاه عمومی ،بهزیستی اجتماعی،
شادکامی و رضایتمندی تفسیر کردهاند .برخی از نویسندگان کیفیت زندگی را مترادف با مفاهیمی همچون بهزیستی ،خوشنودی،
رضایت از زندگی و حتی زندگی خوب میدانند .کیفیت زندگی معیاری برای سنجش میزان برآورده شدن نیازهای روحی ،روانی و
مادی جامعه و خانواده تعریف شده است ( )Pal, 2005: 225و در واقع ،ادراك فردی از وضعیت زندگی در متن نظامهای فرهنگی
و ارزشی جامعه است که با اهداف ،انتظارات و استانداردهای فرد ارتباط دارد .کیفیت زندگی میزان برخورداری فرد را نشان میدهد،
البته نه فقط در چیزهایی که او به آنها رسیده ،بلکه تمام گزینههایی که شخص فرصت انتخاب آنها را دارد .در بحثهای مربوط به
کیفیت زندگی ،زنده بودن مهم نیست ،بلکه کیفیت زیستن دارای اهمیت است (.)Keramer, 2004: 104
اصوالً کیفیت زندگی واژهای پیچیده و کیفی در رابطه با شرایط و وضعیت جمعیت ،در یك مقیاس جغرافیایی خاص (شهر ،منطقه،
محله ،بخش و  )...است ( .)Kokabi, 2004: 23کیفیت زندگی از دیدگاههای متفاوتی تعریف شده است و اگرچه اجماع بسیار
کمی درباره تعریف کیفیت زندگی وجود دارد اما بعضی از مهمترین این تعاریف به این شرح هستند که :کیفیت زندگی یك مفهوم
پهناور است که در بردارنده برداشتهایی از یك زندگی خوب و دارای رضایتمندی و شادی است .اغلب مفهوم زندگی رضایتمند و
زندگی شاد در مفهوم رفاه یا خوشی که در بردارنده رضایت از زندگی و احساسات مثبت و منفی است ،ترکیب میشوند ( Mc Crea,
 .)Shyy & Samson, 2004: 3از دیدگاهی دیگر کیفیت زندگی به عنوان سطح زندگی تعبیر شده است ( Rahim Abadi,
 .)2004: 68مفهوم کیفیت زندگی یك متغیر مرکب میباشد که از چندین متغیر متأثر میگردد .تغییر در سطح درآمد مردم ،شرایط
زندگی ،وضع سالمت ،محیط ،فشار روحی روانی ،فراغت ،شادمانی خانوادگی ،روابط اجتماعی و چندین متغیر دیگر نظیر آن ،که به
شکل مرکب کیفیت زندگی و تغییرات آن را تعیین میکنند ( .)Rahman & Schaneder, 2003: 1در یك تعریف ساده،
کیفیت زندگی عبارتست از رضایت کلی فردی از زندگی (.)Tuan Seic, 2000: 33
با توجه به آنچه که ذکر شد ،میتوان گفت که در زمان حاضر اتفاق نظر چندانی در زمینه مفهوم کیفیت زندگی وجود ندارد ،ولی
اگر مشترکات این تعاریف مد نظر قرار گیرد ،در آن صورت میتوان گفت که کیفیت زندگی عبارت است از شرایط بهتر زندگی که در
آن توازن ،هماهنگی ،مطلوبیت و برابری عادالنه نهادینه شده یا زمینههای الزم برای زندگی ،همراه با سالمت ،امنیت ،آسایش،
آرامش ،نشاط ،خالقیت و زیبایی پدید آمده باشد ( .)yosefi, 2002: 10مطالعات کیفیت زندگی تحت دو سرفصل شاخصهای
عینی و شاخصهای ذهنی صورت میگیرند ( .)Allen, Vogt & Cordes, 2002: 14بنابراین یکی از مشخصات بنیادین
کیفیت زندگی ،چندبعدی بودن آن است ( .)Kord Zanganeh, 2008: 30کیفیت زندگی به عنوان مفهومی چندبعدی و با
اهمیت در زندگی جوامع امروزی ،در بسیاری از رشتههای علمی از جمله برنامهریزی شهری نفوذ یافته و ابعاد گوناگونی همچون
فیزیکی ،اجتماعی ،روانشناختی ،محیطی و اقتصادی دارد (.)Dehdari, 2002: 40
در مطالعات کیفیت زندگی شهری دو رویکرد ذهنی و رویکرد عینی وجود دارد ( .)Lee, 2008: 1206این رویکردها غالباً به
طور مجزا از همدیگر و به ندرت در ترکیب باهم برای سنجش کیفیت زندگی شهری به کار میروند .کیفیت زندگی در ابعاد ذهنی،
ادارك و ارزیابی افراد را از وضعیت زندگی خود منعکس میسازد و با استفاده از شاخصهای ذهنی اندازهگیری میشود ( Das,
 .)2008: 30ابراهیم و چانگ اظهار کردهاند که استفاده از هر دو پاسخ دستیابی به سنجههای دقیقتر کیفیت ذهنی زندگی را
تسهیل میکند ( .)Ibrahim et al, 2003: 210لی بیان میکند که کیفیت باید ذهنی باشد و مناسبترین شیوه برای کشف
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کیفیت زندگی ،پرسیدن ادارك مردم از زندگی آنهاست ( .)Lee, 2008: 1208وی همچنین معتقد است که شاخصهای ذهنی
برای اهداف برنامهریزی و سیاستگذاری نسبت به شاخصهای عینی ارجحتر است ،زیرا این شاخصها بازخوردهای ارزشمندی را
برای برنامهریزان و سیاستگذاران فراهم میکنند ( .)Das, 2008: 298با توجه به مطالعاتی که در حوزة بررسی کیفیت زندگی
صورت گرفته است ،میتوان عنوان نمود که انتخاب متغیرهای مناسب ،مهمترین مشکل این گونه مطالعات بوده است ( EIU,
 .)2005: 1و این که یکی از موانع به کارگیری مفهوم کیفیت زندگی ،عملیاتی کردن آن است ( .)Mishel, 2003: 19جدول
( )1ابعاد ،متغیرها و گویههای سنجش کیفیت زندگی را در تحقیق حاضر نشان میدهد .مدل تجربی سنجش کیفیت محیط سکونت
موسوم به درخت ارزش ،ساختاری سلسه مراتبی دارد که در آن گویهها و متغیرهای مؤثر در فرآیند سنجش کیفیت محیط سکونت
سطوح مختلف مدل را تشکیل میدهند .سازماندهی متغیرها را میتوان با استفاده از دو رویکرد باال به پایین (تجزیهای) و پایین به
باال (ترکیبی یا مشارکتی) انجام داد .ساختار این درخت نشان میدهد که کدام متغیرهای سطح پایینتر بر متغیرهای سطح باالتر
تأثیرگذارند یا به بیان آماری کدام متغیرها مستقل و کدام متغیرها وابستهاند ( Rafiyan, Amin Sahehi & Tagvai. 2010:
 .)10-12با توجه به مطالب مذکور و مفهوم چندگانه و سلسله مراتبی کیفیت زندگی ،میتوان مدل تجربی کیفیت زندگی را در
قالب شکل ( )1بیان نمود .این مدل بر اساس رویکرد مشارکتی (از پایین به باال) بوده و درخت ارزش کیفیت زندگی در چهار سطح
شکل گرفته است .طبقهبندی گویهها در شاخصها و ابعاد ،صرفاً برای سهولت مطالعه صورت گرفته است ،وگرنه گویهها و
شاخص های کیفیت زندگی شهری حالتی درهم تنیده دارند و نمیتوان به طور کامل آنها را از هم تفکیك نمود .مجموع گویههای
مورد استفاده در این تحقیق  62گویه است که در شکل ( )1نشان داده شده است.
جدول  .1تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
ابعاد

متغیرها

بعد
اقتصادی

کیفیت اقتصادی
اوقات فراغت

بعد
اجتماعی

کیفیت امنیت و
سالمت

کیفیت آموزش
بعد
محیطی

بعد
کالبدی

کیفیت محیطی

کیفیت حمل و
نقل و
دسترسیها
کیفیت محیط
مسکونی

بعد
سیاسی

کیفیت سیاسی-
نهادی

گویهها
رضایت از شغل ،رضایت از درآمد ،رضایت از تنوع درآمدی و شغلی ،امید به آینده شغلی ،رضایت از
سالمت جسمانی برای انجام فعالیت ،رضایت از پسانداز ،رضایت از سرمایهگذاری دولتی ،رضایت از
قیمت زمین ،رضایت از اجاره بها ،رضایت از قدرت خرید ،رضایت از دارایی و سرمایه
رضایت از امکانات و خدمات ورزشی ،رضایت از مسافرت ،رضایت از امکانات و خدمات فرهنگی و
هنری ،رضایت از فضای سبز و پاركها ،رضایت از مراکز تفریحی و سرگرمی ،رضایت از ویژه برنامهها
رضایت از وضعیت آرامش نسبی محله ،میزان روابط با همسایگان و رضایت از آنها ،رضایت از احساس
امنیت فردی ،رضایت از قابل اعتماد بودن مردم محله ،رضایت از وضعیت حضور و دسترسی به
آمبوالنس در محله در مواقع اضطراری ،رضایت از وضعیت حضور و دسترسی به پلیس در محله در
مواقع اضطراری ،رضایت از وضعیت حضور و دسترسی به آتشنشانی در محله در مواقع اضطراری،
رضایت از وضعیت داروخانه و بیمارستان و دسترسی به آنها ،میزان امید به زندگی ،رضایت از مصرف
مواد غذایی پروتینی
رضایت از کیفیت مراکز آموزشی ،رضایت از دسترسی به مراکز آموزشی ،رضایت از معلمان و اساتید،
رضایت از تجهیزات و امکانات آموزشی
رضایت از وضعیت بهداشتی محیط ،رضایت از بهرهمندی آب آشامیدنی سالم ،رضایت از جمعآوری زباله
و دفن آن ،رضایت از وضعیت هوا ،رضایت از وضعیت سر و صدا (صوتی) ،میزان رضایت از منظر
شهری ،رضایت از دفع فاضالب
رضایت از حمل و نقل عمومی ،رضایت از فاصله زمانی برای دسترسی به خدمات ،رضایت از دسترسی
به محل کار ،رضایت از دسترسی به جایگاه توزیع سوخت ،رضایت از دسترسی به خدمات مالی و
اعتباری ،رضایت از دسترسی به مراکز خرید ،رضایت از وضعیت خیابانها ،رضایت از وضعیت روشنایی
خیابانها و معابر ،رضایت از وضعیت ترافیك ،رضایت از وضعیت پیاده و پیاده رو ،رضایت از وضعیت
کوچهها
رضایت از وجود تهسیالت در واحدهای مسکونی (سیستم گرمایشی و سیستم سرمایشی) ،وجود
نورگیری و روشنایی کافی در منازل ،رضایت از کیفیت ابنیه ،رضایت از وضعیت چیدمان و منظر ابنیه،
رضایت از وضعیت تراکم و سرانه مسکونی
رضایت از دسترسی آزاد به اخبار و اطالعات ،رضایت از مقررات صحیح و سالم ،رضایت از سطح دانش
مسوالن شهر ،رضایت از انتقادپذیری مسولین شهر ،رضایت از شفافیت سیاسی مسولین ،رضایت از
سالمتی مالی مسولین ،رضایت از عدم جانبداری مسولین ،رضایت از دسترسی به مسولین و اشخاص
مهم شهر
کل

تعداد گویه
11
6

10

4
7

11

5

8
62
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سطح اول
کیفیت زندگی در
شهر گرمی

سطح دوم
بعد اجتماعی

بعد محیطی

بعد اقتصادی

بعد سیاسی

بعد کالبدی

سطح سوم
کیفیت
امنیت و
سالمت

کیفیت
فراغت

کیفیت
آموزشی

کیفیت
محیطی

سطح چهارم
 امکاناتورزشی
 میزانمسافرت
 امکاناتفرهنگی /هنری
 فضای سبز مراکز تفریحی ویژهبرنامهها

کیفیت
اقتصادی

 شغل -درآمد

 -آرامش نسبی

 کیفیت مراکز دسترسیبه مراکز

 بهداشتمحیط
 -آب سالم

 امنیت فردی اعتماد بههمسایگان

 دبیران واساتید

 جمع اوری ودفن زباله

 تنوع شغلیو درآمدی
 -امید شغلی

مراکز
 امکانات وتجهیزات

 دفع فاضالب کیفیت هوا -وضعیت سر و

 سالمتجسمانی بر ای
فعالیت

مراکز
آموزشی

صدا
 -کیفیت منظر

 قدرت خرید -قیمت زمین

و زیبایی شهر

 سرمایهگذاری دولتی
 -دارایی

 روابط باهمسایگان

 دسترسی وحضور آمبوالتس
 دسترسی وحضور پلیس
 دسترسی وحضور آتشنشانی
 دسترسی بهبیمارستان
 امید به زندگی مصرف موادپروتیئنی

 -پس انداز

کیفیت سیاسی

 دسترسیآزاد به
اطالعات
 مشارکتسیاسی
 دانشمسوالن
 انتقاد پذیریمسوالن
 شفافیتسیاسی
 سالمت مالیمسوالن
 عدم رابطهساالری
مسوالن
 دسترسی بهمسوالن

کیفیت
مسکونی

کیفیت حمل و
نقل و دسترسیها

 -تسهیالت

 حمل و نقلعمومی
 -فاصله زمانی

منازل
 کیفیتابنیه

دسترسی به
خدمات

مسکونی
 -نورگیری

 چیدمانابنیه
 تراکمساختمانی و
میزان سرانه

 فاصله زمانیدسترسی به
محل کار
 دسترسی بهجایگاه سوخت
 دسترسی بهبانک
 دسترسی بهمراکز خرید
 کیفیتخیابانها
 کیفیت کوچها روشنایی معابر ترافیک کیفیت پیادهو پیاده رو

شکل  .1مدل مفهومی کیفیت زندگی در این تحقیق

روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر روش تحقیق ،پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بوده و برای انجام آن ابتدا مطالعات اکتشافی به صورت
کتابخانهای -اسنادی انجام شده و سپس ،بخش عمده پژوهش پیمایش بوده که از طریق تکمیل پرسشنامه به صورت مصاحبه
انجام شده است .جامعهی آماری تحقیق را شهروندان شهر گرمی تشکیل میدهند ( 33200نفر ساکن در شهر گرمی) که  387نفر
 بر اساس فرمول کوکران p= 0.5 & q= 0.5( -و سطح خطا  )0/05به عنوان نمونه انتخاب شدند .روش نمونهگیری بهصورت طبقهبندی شده بوده به این صورت که ،متناسب با جمعیت هر محله ،پرسشنامه برای آنها توزیع و تکمیل شده است
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(جدول  .)2روایی محتوای سئوالهای پرسشنامه توسط اساتید و کارشناسان امر مورد تائید قرار گرفته و برای محاسبه پایایی
سئواالت نیز ابتدا با پیشآزمونی ،پرسشنامه بر روی نمونهای به حجم  30نفر اجرا گردید و سپس پایایی پرسشنامه به روش آلفای
کورنباخ محاسبه گردید و ضریب کلی  0/82به دست آمد که نشان از سطح باالی پایایی پرسشنامه میباشد (جدول  .)1به منظور
تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از عملیات میدانی از دو روش آمار توصیفی و استنباطی (از آزمون  tتك نمونهای ،تحلیل واریانس
یکطرفه (و آزمون تعقیبی شفه) t ،مستقل ،کروسکال والیس و فریدمن) استفاده شده است.
جدول  .2محالت شهر گرمی و جمعیت آنها به همراه تعداد نمونههای منتخب
محله

مساحت (هکتار)

جمعیت (نفر)

نمونه انتخابی

طالقانی ()1

128

3510

38

هالل احمر ()2

111/9

6850

75

شهریار ()3

92/4

3375

37

جوادیه ()4

62/2

4825

53

سرچشمه ()5

36/2

4580

49

اسالم آباد ()6

69/4

5395

59

اله درق ()7

54/1

4665

51

شهرك ولیعصر ()8

67/2

1474

16

جمع

621/4

34674

378

Source: the Environment Role of Consulting Engineers, 2009

محدوده مورد مطالعه
این مطالعه در شهر گرمی  -یکی از شهرهای استان اردبیل واقع در شمال غرب کشور و هم مرز با کشور آذربایجان -صورت
گرفته است .این شهر در سال  2009دارای  33200نفر جمعیت (بعالوه  1474نفر ساکن در شهرك ولی عصر ) و حدود 554/2
هکتار مساحت است (بعالوه  67/2هکتار شهرك ولی عصر) و از  2ناحیه و  7محله و یك شهرك مسکونی (شهرك ولی عصر)
تشکیل شده ( )the Environment Role of Consulting Engineers, 2009که مشخصات آنها در جدول ) (2و شکل
( )2نشان داده شده است .الزم بذکر است که جمعیت سال  2011شهر گرمی حدودا  27هزار و نتایج اولیه سرشماری طبق اعالم
فرمانداری حدودا  23هزار شده است ،که نشان از مهاجرفرستی باالی این شهر میباشد.

شکل  .2موقعیت محلههای شهر گرمی

() Source: the Environment Role of Consulting Engineers, 2009
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یافتهها و بحث
یافتههای توصیفی نشان میدهد که میانگین سنی  378نفر جامعه نمونه تحقیق 42 ،سال بوده با انحراف معیار  13سال و حداقل
و حداکثر سنی این نمونه آماری به ترتیب  22تا  69ساله بوده است .ضمناً بررسی سنی جامعۀ نمونه مبیّن آن است که حدود نیمی
از پاسخگویان در گروه سنی میانسال قرار داشتهاند .از لحاظ وضعیت درآمدی هم میانگین درآمد افراد نمونه تحقیق  457هراز
تومان بوده است .همچنین میانگین بعد خانوار  3/9نفر بوده که از  1تا  8نفر در خانوار در نوسان بوده است .بیشترین تعداد
پاسخگویان ،دارای تحصیالت در سطح دیپلم بودهاند ( 37درصد) و افراد بیسواد پایینترین درصد را با  1درصد به خود اختصاص
دادهاند .از لحاظ سابقه سکونت نیز ،میانگین سابقه سکونت در محالت شهر گرمی  15/4سال ،با انحراف معیار  7/8سال و حداقل و
حداکثر مدت اقامت در محله به ترتیب  2و  30سال بوده است .دیگر متغیرهای توصیفی تحقیق در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول  .3یافتههای توصیفی متغیرهای تحقیق
گروه

فراوانی

درصد

متغیر

مجرد

93

24/6

متاهل
مرد

285
331

75/4
87/6

زن
اجاره ای

47
77

12/4
20/4

شخصی
پدری (ارثی)
کارگر

139
162
68

36/8
42/9
18

کارمند
کشاورز
آزاد
بیکار

78
54
93
85

20
14/3
24/6
22/5

وضعیت تاهل
جنسیت

مالکیت مسکن

شغل

Source: findings derived from questionnaires, 2013

رضایت از شاخصهای کیفیت زندگی
با توجه به مطالعات صورت گرفته در طرح جامع و تفصیلی شهر گرمی ،این شهر در زمینه فرهنگی ،پذیرایی و جهانگردی ،پارك
و فضای سبز ،بهداشتی -درمانی و تا سیسات و تجهیزات با کمبود مواجه است .همچنین این شهر کوچك در زمینه اقتصادی در
شرایط بحرانی به سر می برد و از نظر کیفیت محیطی ،ساخت و سازها با توجه به شرایط توپوگرافی آن ،از وضعیت مناسبی
برخوردار نیست و مجموعه این عوامل باعث شده تا گرمی شهری مهاجرفرست باشد .از همین رو میزان رضایت از شاخصهای
مربوط به متغیرهای هشتگانه زندگی در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته تا میزان رضایت شهروندان شهر گرمی از
متغیرهای کیفیت زندگی ارزیابی شود .نتایج تحقیق نشان میدهد که باالترین میزان رضایت با ارزش میانگین  2/86مربوط به
متغیر امنیت و سالمت و کمترین میزان رضایت با ارزش میانگین  1/96مربوط به متغیر اوقات فراغت است .با توجه به میانگین
ارزش هر کدام از متغیرهای هشتگانه تحقیق که عددی زیر میانه (میانه = )3را نشان میدهند بنابراین ،میتوان گفت کیفیت زندگی
در شهر گرمی از وضعیت خوبی برخودار نیست و شهروندان در این خصوص ناراضیاند .در خصوص  62گویهی مورد مطالعه
تحقیق (سطح چهارم) نیز میتوان گفت میزان رضایتمندی از گویههای رضایت از منظر شهری ،مراکز تفریحی و سرگرمی ،وضعیت
خیابانها ،کوچهها و پیادهروها با میانگین کمتر از  2از پایینترین میزان رضایتمندی ،و گویههای رضایت از دسترسی به خدمات
مالی و اعتباری و وضعیت هوا با میانگین بیشتر از  4به عنوان باالترین سطح رضایتمندی شناخته شده است .شکل ( )3ارزش هر
کدام از متغیرهای تحقیق (سطح سوم) را نشان میدهد.
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2.27

میانه

2.7
2.22
2.76
2.77
2.86

1.96
2.5
3.5

3

2

2.5

1.5

1

0

0.5

شکل  .3میانگین پاسخهای جامعه نمونه برای متغیرهای کیفیت زندگی در شهر گرمی

به منظور سنجش وضعیت رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی ،از آزمون  tتك نمونهای استفاده شده است .در این آزمون با
توجه به اینکه برای سنجش میزان رضایتمندی از کیفیت زندگی ،از طیف  5گزینهای لیکرت استفاده شده و رتبههای  1تا  5به
پاسخها اختصاص داده شد ،امتیاز  1نشاندهنده کمترین میزان رضایتمندی شهروندان از سؤال مربوطه و امتیاز  5نشاندهنده
بیشترین میزان رضایت است .به این ترتیب عدد  3به عنوان میانه نظری پاسخها در نظر گرفته شده و میانگین رضایتمندی به
دست آمده با عدد  3مقایسه میشود.
جدول  . 4سنجش دیدگاه شهروندان از ابعاد و متغیرهای کیفیت زندگی با استفاده از آزمون  tتک نمونهای
ابعاد

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

اقتصادی

کیفیت اقتصادی
اوقات فراغت
امنیت و سالمت
آموزش
کیفیت محیطی
حمل و نقل و دسترسیها
محیط مسکونی
کیفیت سیاسی

2/50
1/96
2/86
2/77
2/76
2/23
2/70
2/27

0/405
0/393
0/301
0/377
0/364
0/419
0/497
0/309

اجتماعی
محیطی
کالبدی
سیاسی

ارزش تست = 3
آماره t
-23/794
-51/286
-8/639
-11/617
-12/806
-35/652
-11/631
-45/290

سطح خطا
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

بر اساس جدول ( ،)4در کلیه متغیرها (کیفیت اقتصادی ،اوقات فراغت ،سالمت و امنیت ،آموزش ،کیفیت محیطی ،حمل و نقل و
دسترسی ها ،محیط مسکونی و کیفیت سیاسی) میزان رضایت از کیفیت زندگی در شهر گرمی کمتر از حد متوسط (میانه= )3ارزیابی
شده است .این بدان معناست که کیفیت زندگی در شهر گرمی از وضعیت بسیار نامطلوبی برخودار است .با توجه به مقدار آماره t
که همگی اعدادی بزرگتر از ( 2/58مقدار آماره سطح معناداری  99درصد) را نشان می دهند و اینکه سطح خطا در همگی متغیرها
کوچکتر از  1درصد است میتوان گفت که ادعاهای مطرح شده در سطح  99درصد معنادار بوده و مورد تایید قرار میگیرند .به
بیانی دیگر ،نتایج آزمون بیانگر آن است که میزان رضایتمندی در تمامی متغیرها از میانۀ نظری رضایتمندی از کیفیت زندگی،
کمتر از حد متوسط ارزیابی شده و این میزانها و میانگینها با اطمینان  99درصد قابلیت تعمیم به جامعه آماری را دارند .همچنین
آزمون ناپارامتری رتبهبندی فریدمن با مقدار آماره کای اسکوئر 1336/210در سطح معناداری  99درصد نشان میدهد که
میانگین اهمیت هشت متغیر کیفیت زندگی شهری از لحاظ رتبهای نیز متفاوت است .میزان اهمیت این شاخصها در کیفیت
زندگی شهری از دیدگاه شهروندان به ترتیب (صعودی) عبارتست از :کیفیت اوفات و فراغت ،کیفیت سیاسی ،کیفیت حمل و نقل
و دسترسی ها ،کیفیت اقتصادی ،کیفیت محیط مسکونی ،کیفیت محیطی ،کیفیت آموزشی و کیفیت امنیت و سالمت.
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 ویژگیهای شخصی و میزان درک از رضایتمندی کیفیت زندگی شهروندانیکی از اهداف این پژوهش ،بررسی تأثیر ویژگیهای شخصی و خانوار بر روی میزان ادراك رضایتمندی از کیفیت زندگی است.
چراکه کیفیت ذهنی زندگی افراد میتواند متاثر از فاکتورهای فردی ،اجتماعی  -اقتصادی و جمعیتشناختی باشد .در این راستا
آنالیز واریانس یك طرفه میتواند برای مقایسه تغییرات کیفیت ذهنی زندگی پاسخگویان در طبقات مختلف به کار گرفته شود.
بنابراین و به منظور آگاهی از وجود یا نبود تأثیر متغیرهای فردی بر میزان رضایت از کیفیت زندگی ،از تحلیل واریانس یك طرفه
استفاده شده است که نتایج آماری این آزمون در جدول ( )5ارائه شده است.
جدول  .5تحلیل واریانس تفاوت متغیرهای خصوصیات فردی کیفیت زندگی
متغیرها

سطح سواد

سن

سابقه سکونت

درآمد

بعد خانوار

شغل

مالکیت مسکن

طبقات

میانگین

بی سواد و کم سواد
ابتدایی و راهنمایی
سیکل و دیپلمه
تحصیالت دانشگاهی
زیر  30سال
 31تا  60سال
بیشتر از  60سال
کمتر از دو سال
 2تا  5سال
 6تا  10سال
بیشتر از  10سال
کمتر از  300هزار تومان
 300تا  500هزار تومان
 501هزار تا یك میلیون
بیشتر از یك میلیون تومان
تا دو نفر
 2تا  3نفر
 4نفر و بیشتر
کارگر
کارمند
کشاورز
آزاد
بیکار
اجاره
شخصی
پدری

3/12
2/59
2/11
2/65
2/33
2/61
2/05
2/56
2/48
2/62
2/51
1/87
2/45
2/21
2/16
3/01
2/48
2/19
2/75
2/07
2/52
2/45
2/47
2/51
2/49
2/54

F

سطح خطا

4/21

0/002

4/13

0/006

1/93

0/139

4/02

0/003

3/08

0/027

9/97

0/000

0/054

0/947

Source: findings derived from questionnaires, 2013

نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان میدهد که بین ویژگیهای فردی سطح تحصیالت ،درآمد خانوار ،وضعیت
شغلی ،بعد خانوار و سن پاسخگویان با برداشت آن ها از کیفیت زندگی شهری به لحاظ آماری تفاوت وجود دارد .به نحوی که مقدار
آزمون  Fو سطح معناداری (سطح معناداری  99درصد) برآورد شده برای اکثر متغیرهای مورد آزمون قابل قبول میباشد (تنها برای
متغیرهای مالکیت مسکن و سابقه سکونت تفاوت معنی داری را نشان نداد) .با توجه به معنی دار بودن آزمون  Fالزم بود تا جهت
مقایسه طبقات هر متغیر (ویژگی های فردی پاسخگویان) با برداشت آنها از کیفیت محیط شهری از آزمونهای شفه ( )scheffeو
 L.S.Dاستفاده شود .در این راستا نتایج حاصل از آزمونهای  Scheffeو  L.S.Dهم نشان داد (جدول  )5که افراد مشغول به
فعالیت کارگری با میانگین  2/75برداشت بهتری نسبت به کارمندان با میانگین  2/07در رابطه با کیفیت محیط شهری بیان
میدارند یعنی رضایت بیشتری از کیفیت زندگی خودشان دارند .همچنین افراد با بعد خانوار  2نفری (میانگین  )3نسبت به بعد خانوار
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بیشتر از  4نفر (میانیگن  ،)2/19بیسوادها (میانگین  )3/12نسبت به دیپلمهها (میانگین ،)2/1افراد با درآمد باالی  500هزار تومان
(میانیگن  )2/45نسبت به افراد با درآمد زیر  300هزار تومان (میانگین  )1/87و افراد میانسال (میانگین  )2/41نسبت به افراد
کهنسال (میانگین  )2/05رضایت بیشتری از کیفیت زندگی داشتهاند و با گروه های مذکور خود تفاوت معناداری در سطح اطمینان
 99درصد را داشته اند .ضمنا متغیرهای جنسیت (زنان و مردان) و تاهل (مجرد و متاهل) با توجه به اینکه از دو گروه تشکیل
میشوند نمیتوانستند وارد آزمون واریانس شوند ،بنابراین از آزمون  tمستقل استفاده شد (جدول .)6
جدول  .6سنجش تفاوت میانگین مقولهها در متغیرهای جنسیت و تاهل با استفاده از آزمون tمستقل
متغیر
جنسیت
تاهل

مقوله

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

مرد
زن
مجرد
متاهل

331
47
93
285

2/21
2/34
2/07
2/28

0/824
0/757
0/875
0/791

مقدار آماره t

اختالف میانگین

سطح خطا

-0/122

-0/96

0/335

-0/208

-2/15

0/032

Source: findings derived from questionnaires, 2013

مطابق جدول ( ،)6آزمون نشان می دهد که در متغیر جنسیت بین میانگین نظرات دو گروه مردان و زنان در خصوص رضایتمندی
از کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود ندارد ،ولی در متغیر تاهل بین نظرات مجردها با متاهلها با توجه به وجود اختالف میانگین
و مقدار آماره  tتفاوت معناداری در سطح اطمینان  99درصد و جود دارد .یعنی اینکه با وجود پایین بودن میزان رضایتمندی (کمتر از
میانه نظری =  ) 3افراد متاهل نسبت به مجردها از کیفیت زندگی در شهر گرمی راضیتر بودهاند.

 رتبهبندی محالت از نظر رضایتمندی از کیفیت زندگیبا رتبهبندی محالت میتوان فهید که وضعیت محالت به چه شکلی است .کدام دسته از محالت از وضعیت مناسبی برخوردارند و
کدام دسته از آنها در وضعیت نامطلوبی به سر میبرد و الزم است تا برای این دسته از محالت برنامه های تدبیر شود .بر ایناساس
و با استفاده از آزمون توکی (جدول  ،)7می توان گفت که محالت شهر گرمی از نظر کیفیت زندگی در  4طبقه قرار میگیرند.
جدول  .7طبقهبندی کیفیت زندگی در محالت شهر گرمی
طبقات و میانگینها

محله
طبقه اول
هالل احمر

طبقه دوم

طبقه سوم

طبقه چهارم

2/79

سرچشمه

2/53

طالقانی

2/49

اسالم آباد

2/46

جوادیه

2/38

شهریار

2/34

اله درق

2/27

شهرك ولی عصر

2/23
Source: findings derived from questionnaires, 2013

با درنظر گرفتن تمامی ابعاد کیفیت زندگی ،نتایج جدول ( )7نشان میدهد که محلههای شهر گرمی را میتوان در چهار طبقه
گروهبندی کرد .شهرك ولی عصر و محله اله درق در طبقه چهارم ،یعنی محلههای دارای پایینترین سطح رضایت از کیفیت
زندگی نسبت به دیگر طبقهها جای دارند ،محلههای جوادیه و شهریار در طبقه سوم ،محله های سرچشمه ،طالقانی و اسالم آباد در
طبقه دوم و محله هالل احمر در طبقه اول با میزان رضایتمندی نسبی از کیفیت زندگی قرار گرفتهاند .این نتایج را آزمون
کروسکال والیس نیز تایید میکند .از این آزمون برای رتبهبندی محلههای شهر گرمی از نظر کیفیت زندگی استفاده شده که از نظر
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رضایتمندی از کیفیت زندگی در بُعد اقتصادی و محیطی ،محلهی هالل احمر در رتبهی اول و شهرك ولی عصر در رتبه آخر ،از
نظر بُعد اجتماعی محله هالل احمر در رتبه نخست و محله شهریار در رتبه آخر ،از لحاظ بُعد کالبدی محله هالل احمر در رتبه اول
و محله اله درق در رتبه آخر ،و همچنین از نظر بُعد سیاسی محله سرچشمه در رتبه اول و شهرك ولی عصردر رتبه آخر قرار
گرفتند .در مجموع نیز رضایتمندی از کیفیت زندگی ،محلهی هالل احمر به عنوان توسعه یافتهترین محله (رضایتمندی نسبی) و
شهرك ولی عصر کم توسعهترین (ناراضیترین) محله در شهر مورد مطالعه میباشد .این رتبهبندی در سطح  99درصد معنادار بوده
و قابلیت تعمیم به جامعه آماری را دارد (جدول .)8
جدول  .8رتبهبندی محلههای شهر گرمی بر اساس کیفیت زندگی با استفاده از آزمون کروسکال والیس
بعد اقتصادی

بعد اجتماعی

بعد محیطی

بعد کالبدی

بعد سیاسی

مجموع ابعاد

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

امتیاز

رتبه

طالقانی ()1

162/1

5

229/5

2

181/9

3

199/2

2

198/9

4

197/8

3

هالل احمر ()2

248/5

1

303/9

1

251/3

1

309/4

1

255/3

2

298

1
6

محله

شهریار ()3

185/2

4

51/9

8

99/3

7

187/7

4

120/9

7

134/9

جوادیه ()4

154/1

6

140/6

5

157

5

89/4

7

175/1

3

147/4

5

سرچشمه ()5

243/7

2

154/8

4

199/1

2

130/2

5

279/2

1

205/2

2

اسالم آباد ()6

199/4

3

219/1

3

173/9

4

112/8

6

166/5

5

189

4

اله درق ()7

135/6

7

113/1

6

135/4

6

78/3

8

138/1

6

117/1

7

شهرك ولیعصر ()8

113/2

8

83/9

7

87/4

8

192/5

3

113/2

8

111/9

8

Source: findings derived from questionnaires, 2013

نتیجهگیری
یافتههای تحقیق نشان داد که حدود دو سوم شهروندان از کیفیت زندگی خود ناراضیاند .بر حسب پاسخ ،کمتر از  1درصد
پاسخگویان از کیفیت زندگی خود به طور کامل راضی و حدود  17درصد به طور کامل ناراضی هستند .همچنین باقیمانده
پاسخگویان نیز میزان رضایتی بین این دو کران باال و پایین را اظهار کردهاند .در کل رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی در
حد زیرِ متوسط بوده است ،به طوری که شهروندان در هر هشت متغیر تحقیق ،ناراضی بودند .در این بین ،متغیر امنیت و سالمت به
عنوان راضیترین متغیر در رتبه اول ،و کیفیت اوقات فراغت به عنوان ناراضیترین متغیر از دیدگاه شهروندان در رتبۀ آخر قرار
گرفتهاند ،به بیانی دیگر ،نتایج مربوط به رضایت از متغیرهای ذهنی هشتگانهی مربوط به پنج بُعد کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی،
زیست محیطی و سیاسی در شهر گرمی نشان میدهد که به ترتیب میزان رضایت از کیفیت اوقات فراغت ،حمل و نقل و
دسترسی ها ،کیفیت سیاسی ،کیفیت اقتصادی ،محیط مسکونی ،کیفیت محیطی ،کیفیت آموزش و امنیت و سالمت ،دارای کمترین
تا بیشترین ارزش میانگین هستند .میتوان گفت که عوامل سازندهی کیفیت زندگی در این شهر عملکرد مناسبی نداشته و در
وضعیت رضایتمندی مردم تاثیر داشته اند ،به طوری که بنا به گفته مسئولین و مشاهدات محققین همواره مهاجرت از شهر گرمی
به سایر شهرها بخصوص شهر اردبیل اتفاق میافتد که دست کم بخشی از آن را میتوان به بحران کیفیت زندگی در شهر گرمی
نسبت داد.
دانستن این که کدام یك از خصوصیات پاسخگویان تاثیر معناداری بر کیفیت زندگی در شهر گرمی دارند ،مهم است.
آزمونهای  tمستقل و واریانس نشان داد که تفاوت آماری معناداری در کیفیت زندگی پاسخگویان با سطوح مختلف سطح
تحصیالت ،وضعیت تاهل ،درآمد ،وضعیت شغلی ،بُعد خانوار و سن وجود دارد .به طور کلی ،رضایت از کیفیت زندگی با افزایش
میزان درآمد ،کاهش سطح سواد ،کاهش بُعد خانوار و افزایش سن در افراد کارگری و متاهل ،افزایش مییابد .همچنین یافتههای
تحقیق نشان میدهد که میان محلههای شهر گرمی به لحاظ رضایتمندی کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد .باالترین
رضایتمندی از کیفیت زندگی (با  5بُعد 8 ،متغیر و  62گویه) متعلق به محله هالل احمر و پایینترین سطح رضایتمندی مربوط به
شهرك ولیعصر است .در مجموع ابعاد کیفیت زندگی به طور نسبی و در مقیاس محلی ،میتوان محلههای شهر گرمی را در چهار
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طبقه ردهبندی کرد .در طبقه یك محله هالل احمر باالترین سطح رضایت از کیفیت زندگی ،در طبقه دوم محلههای سرچشمه،
طالقانی و اسالمآباد ،درطبقه سوم محلههای جوادیه و شهریار و درطبقه چهارم محلههای اله درق و شهرك ولی عصر با پایینترین
سطح رضایتمندی از کیفیت زندگی قرار گرفتهاند .باال بودن کیفیت زندگی در محله هالل احمر نسبت به دیگر محالت به دلیل
دسترسی مناسب اهالی این محله به امکانات و خدمات شهری است .در مقابل محله اله درق و شهرك ولی عصر که در بافتی
نابسامان قرار گرفته و از نظر زیرساختها ،امکانات و خدمات ،دسترسی ها ،بافت شهری و محیط زیست در وضعیت نامطلوبی قرار
دارد .به طور کلی ،میتوان گفت که برنامهریزی توسعه در شهر گرمی باید هدفمند و متناسب با نیازهای شهروندان باشد ،تا
بتواند به بهبود کیفیت زندگی ساکنان این شهر کمك کند .همچنین ،الزم است بهبود کیفیت زندگی به عنوان هدف اصلی
طرحهای توسعه شهری و منطقهای محسوب شود .در این زمینه ،پیشنهادهای زیر میتواند در بهبود کیفیت زندگی در این شهر
موثر باشد:
 شفافسازی برنامهها و هزینههای شهر ،دسترسی به مسولین و جوابگویی آنها در راستای حکمروایی خوب شهری ،به همراهبرگذاری جلسات شهروندی در مساجد محالت بخصوص محالت حاشیهای شهر ،در راستای افزایش رضایت از زندگی در بعد
سیاسی و نهادی.
 بهبود وضعیت پاركها ،فضای سبز و همچنین برگذاری مراسمات فرهنگی و ویژه برنامهها در راستای افزایش امید و روحیهمردم شهر و پر کردن اوقات فراغت آنها ،بخصوص در محالت سرچشمه ،شهریار ،جوادیه و شهرك ولی عصر.
 رسیدگی خیابانها و کوچههای شهر و توسعه مبلمان شهری در راستای افزایش خدمات شهری و بهبود دسترسیها بویژه درمواقع اضطراری (خدمات اورژانس و آتشنشانی) ،بخصوص در محالت اله درق ،جوادیه و شهریار.
 اشتغالزایی در شهر با سرمایهگذاریهای دولتی و جذب سرمایهگذاران خصوصی در راستای افزایش انگیزه ماندگاری در شهرگرمی (یا کاهش میل به مهاجرت) .با سرمایه گذاری در حوزه گردشگری که شهر گرمی داری پتانسیل سرمایه گذاری در دریاچه و
کوه های شهر را دارد .این سبك از سرمایه گذاری میتواند باعث ایجاد درآمد پایدار ،اشتغال زایی ،سرمایه گذاری جانبی ،افزایش
اعتماد به نفس شهروندان و کاهش مهاجرت گردد.
 برنامه ریزی جامع در راستای توزیع متوازن امکانات و خدمات در محلههای شهر در راستای عدالت اجتماعی و عدالت فضایی؛توزیع امکانات و خدمات شهری در محالت محروم شهر گرمی ،محالتی همچون شهریار و الهدرق
 رسیدگی به وضعیت بهداشتی شهر بخصوص زمان جمعآوری زبالهها و دفع آنها .بگونهای که محل جدیدی برای دفع زبالهها باتوجه به خالف جهت باد غالب شهر ،مکانیابی شود (دپوی دفع زباله حال حاضر شهر گرمی در مسیر باد غالب شهر قرار دارد و
بیشتر زبالههای سبك توسط باد جابجا شده و حتی شیرابههای آن هم به طرف رودخانه داخل شهر جاری میشود).
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Urban areas are centers of economic growth, social and political in the country itself as the most
attractive places to build wealth, work, creativity and innovation have demonstrated. but, the
areas with significant challenges in the fields of physical and environmental degradation, social
exclusion, insecurity, unemployment, lack of housing and urban traffic are facing severely
reduce quality of life. However, policy makers and planners at national and international are
emphasized levels on the ability of cities to improve the quality of human life.
Germi City including in the migration from other country. No doubt the quality of life can be a
major cause of population decline is Germi City. In this context, the purpose of the present
study was to evaluate the satisfaction of life quality in Germi city (Iran) and comparing of the
heptahedral quarters of the city which has done using with 62 mental indices classified in eight
variable groups. Scientific explanation underlying factors affecting quality of life of citizens can
plan and improve the lives of citizens and better models to provide future planning.
Methodology
This research has the objective of the survey and is among the applied research. The populations
of the investigation are the Germi's residents among them 378 questionnaires- based on
Cronbach formula- were completed by classified random )Proportional to the population of each
neighborhood, Questionnaire distributed and completed). The reliability of the questionnaire has
been measured by using Cronbach's alpha (was found at 0.82). Data analysis was held by single
T- Test, ANOVA Test (one-way), Croscal Vallis and Friedman Tests as needed.
Results and Discussion
The results show on the situation of satisfaction with the quality of life in Germi City single
sample t test the highest level of satisfaction with the mean value of the variable 2/86 security
and safety and the least satisfaction with the value of the mean value of the variable 1/96 leisure.
Thus, it can be said that the quality of life in Germi City does not have a good shape and
citizens are unhappy about it. So that all variables (Economic quality, leisure, health and safety,
education, environmental quality, transportation and access, quality residential environment and
political) assessed satisfaction with the quality of life in Germi City less than the average (mean
theoretical research = 3). The results of the variance analysis show that the between individual
characteristics such as education level, Household income, employment status, household size,
marital status and age of the respondents, their perception of the quality of urban life with a
statistically significant difference. Finally, satisfaction with the quality of life in the city
neighborhoods, using the Kruskal-Wallis test and ANOVA showed that can be classified in four
* Corresponding Author:

Email: Asgharpasha65@gmail.com

161

 پاشازاده و جاللیان- ... سنجش رضایتمندی شهروندان از

neighborhoods of Germi City. On the first floor Helalahmar neighborhood highest level of
satisfaction with the quality of life, on the second floor neighborhoods of Sarcheshmeh,
Taleghani and Islamabad, on the third floor neighborhoods of Javadeyeh and Shahriyar, and on
the fourth floor neighborhood of Aledarag and Vahieasr Town with the lowest levels of
satisfaction were the quality of life.
Conclusion
The results show that about two-thirds of citizens are dissatisfied with the quality of your life
and the total satisfaction of citizens in the quality of life is below average. It can be said that the
constructive elements of quality of life in the city does not have a good performance and
condition affect people's satisfaction, so that, according to officials and researchers
observations, always migrate from Germi to other cities, especially in Ardabil happen, At least
part of it can be attributed to the crisis in the quality of life in Germi.
The results also show that the neighborhoods of Germi, there is a significant difference in terms
of satisfaction with quality of life. The highest satisfaction with quality of life (with dimension
5, variable 8 and items 62) belong to the neighborhood of Helalahmar and the lowest level of
satisfaction is related to Vahieasr Town. The high quality of life in the neighborhood
Helalahmar compared to other neighborhoods because the residents of this neighborhood
convenient access to urban facilities and services. In contrast, neighborhood of Aledarag and
Vahieasr Town which have been disorganized tissue, The unfavorable situation in terms of
infrastructure, facilities and services, access, urban fabric and the environment .
In general, it can be said that development planning should be targeted and tailored to the needs
of citizens in Tehran, to contribute to the quality of life of residents Also, it is necessary to
improve the quality of life is considered as the main objective of urban and regional
development plans
Key words: Urban Life Quality, Urban Services, Mental Indices, Satisfaction, Residents of
Germi City

