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 چکیده

شده  لحاظ اجتماعی مطالعات در ای مالحظه قابل ومشخص  طور به 1970 سال از شهری زندگی کیفیت

 تیابیبرای دس مردم ساختن قادر آن هدف و دارد در جوامع خوشبختی با ارتباط در ای وسیعی معنای و است

ای آل است. هدف از این  پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت شاخص ه ایده زندگی به رسیدن و اهدافشان به

رار گرفته قکیفیت زندگی شهری از دیدگاه شهروندان در شهر گرمی با استفاده از شاخص عینی مورد ارزیابی 

اشد، و جمع آوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و بتحلیلی می   -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی 

صادفی ته است. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه، که بین تمام محالت شهر گرمی به صورت تمیدانی صورت گرف

استفاده شده است.  spssنفر توزیع گردیده و در اخر اینکه تحلیل داده های پرسشنامه نیز از نرم افزار  250بین 

های لفهدان از مؤمورد مطالعه به لحاظ میزان رضایت شهرون نتایج تحقیق حاکی از ان است که شاخص های 

فیت مؤثر بر بهبود کیفیت زندگی، شاخص  کیفیت بهداشت و سالمت، کیفیت تعامل همبستگی و کیفیت کی

ین سطح حمل و نقل میتوان پذیرفت که از نظر دیگر شاخصهای منتخب پژوهش از دیدگاه  شهروندان باالتر

  .معناداری را به خود اختصاص داده اند

 کیفیت زندگی، کیفیت زندگی شهری، شاخص ها، شهر گرمی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

امروزه کیفیت زندگی مفهومی پیچیده است و بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی از ارائه تعریفی جامع و    

 مانع از آن ناتواننند. چرا که درک این مفهوم از سوی اقشار مختلف جامعه شهری معنای متفاوتی را متبادر می

 لحاظ اجتماعی مطالعات در ای مالحظه قابل مشخص و طور به 1970 سال از شهری زندگی کند. کیفیت

برای  مردم ساختن قادر آن هدف و دارد در جوامع خوشبختی با ارتباط در ای وسیعی معنای و شده است

 زندگی جغرافیا کیفیت( . توجه دانش 1388آل است. )غیاثوند،  ایده زندگی به رسیدن و اهدافشان به دستیابی

 ی ها مکان معیشت در گوناگون های شیوه وجود .گردد می بر 1960دهه  اواخر به آن به مربوط مفاهیم و

 کیفی ی هرگونه مقایسه از معموالً ولی .داد می تشکیل را بینی جغرافیدانان جهان مرکزی محور ، مختلف

 ی دهه دراواخر که رادیکال( )یا اجتماعی روشمند جغرافیای در مورد که چه آن . شد می پرهیز صریح

 و جرم بهداشت، گرسنگی، ، فقر چون عناوینی به توجه رفت، شمار می به جدید ، گرفت شکل 1960

 مردم زندگی کیفیت عمومی در فضایی متغیر شرایط عنوان به هریك و سهم زیست محیط آلودگی و جنایت

 درباره که بود (. دیوید اسمیت اولین جغرافیدانی171: 1381)اسمیت، واقع  شده بود  غفلت مورد ن زما آن تا

 زندگی کیفیت بررسی برای این جغرافیدان .کرد صحبت جغرافیا در اجتماعی و عدالت رفاه ، زندگی کیفیت

 برای که کند می استفاده عینی ی و مقایسه ذهنی اجتماعی ی ها شاخص از اجتماعی و عدالت رفاه و

 مورد های شاخص .گردد می آمار استفاده و مشاهده از دوم مورد برای و پرسشنامه از اولمورد  سنجش

اشتغال،  های فرصت تربیت، و تعلیم شادمانی خانوادگی، عمومی، خدمات مسکن، را بهداشت، اسمیت تأکید

در  نام ثبت درصد حیوانی، پروتئین ی سرانه ، مصرف زندگی به امید رأی، حق خوراک، مزد، و حقوق

دهند. به عبارتی در محیط شهری این مفهوم به  می آن تشکیل نظایر و روزنامه و تلفن متوسط تعداد مدارس،

واسطه ی تنوع اندیشه ها و اینکه هر کس تعریف خاصی از زندگی و رفاه اجتماعی دارد، معنای متفاوتی را 

راحت و دسترسی به نیازهای اساسی متصاعد می کند اما در یك تعریف عام، کیفیت زندگی با عنوان زندگ 

کیفیت زندگی در واقع به معنای قابلیت زندگی، یك  (. Eiser, 2004در یك محیط شعری تلقی می شود. )

مکان مطرح می شود. به عبارتی در یك جامعه شهری، کیفیت زندگی برگرفته از تجربه مشترک ساکنان شهر 

از محیط شهر )مثالً کیفیت هوا، آب، ترافیك، فرصت های تفریحی، شغلی و ....( و سطح توانایی شهر در 

ظر ساکنان شهر می باشدو به عبارتی دیگر کیفیت زندگی ریشه در کفایت اقتصادی، پاسخگویی به اهداف مورد ن

به طور رویکرد کیفیت زندگی شهری تالشی در  Myers, 1987).سیاسی، و الزامات اجتماعی یك شهر دارد. )

 جه ایجااد شهر سالم و فراهم آوردن خدمات شهری مناسب و در دسترس برای همگان در چهارچوب پایداری

است. بنابراین در یك شهر سالم با کیفیت زندگی باال، شرایط کالبدی، اجتماعی و اقتصادی در جهت 

توانمندسازی ساکنین شهر برای اجرای نقش های زندگی و شکوفائی استعدادهای خود مهیا می باشند . 

( و همچنین )فرجی، 1395(، )رحیم بردی و همکاران،1392مطالعات انجام شده از جمله )قربانی و همکاران، 

 دارای ایران شهری ( و... در رابطه با این موضوع  پرداخته اند، که نتایج نشان می دهد نواحی مختلف1389
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است به عبارتی در با نوجه به پژوهش های صورت  شهری زندگی کیفیت شاخصهای منظر از بارزی شکاف

هروندان تفاوت معناداری دارد. با توجه به مطالب گرفته به صورت یکسان نیست و نتایج در هر بعد از دیدگاه ش

ذکر شده سؤال اصلی پژوهش این چنین خواهد بود  آیا شاخص های کیفیت زندگی از دیدگاه شهروندان  

شهر گرمی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و کدام یك از شاخص های کیفیت زندگی در وضعیت مطلوبی قرار 

 سخی برای سوال فوق می باشد.دارد؟ هدف از این تحقیق یافتن پا

 

 مبانی نظری

وم این مفه در مباحث اقتصادی اجتماعی مطرح شد و سپس 1950کیفیت زندگی در اواخر سال  اصطالح   

ه نیاز برفاه را گسترش داده و  وارد حیطه روانشناسی شد و روانشناسان سعی نمودند شاخص های آسایش و

التین  در یفیتک ی واژه(. 1389به نقل از صبوری، 1998های سطوح باالتر نیز توجه نمایند. )سینتیا و پامال، 

Qual  وچه و  چیزی معنی بهQuality و  آمده چگونگی مفهوم بهQol معنی واژگاهی به منظر از 

یگران د از متفاوت و یگانه و ویژه فرد، هر برای که است آن های تفاوت دربرگیرنده و زندگی چگونگی

یزی قائل (.برخی محققان بین دو موضوع در مورد کیفیت زندگی تما7:: 1399محمد یگانه و همکاران: است) 

می توان  شده اند یکی اینکه می توان کیفیت زندگی را در واحدها یا سطوح مختلف تحلیل کرد، دیگر آنکه

(. مفهوم 10: 1395نظم فر،  -دو شکل ذهنی و عینی مورد سنجش قرار دارد)محمدیکیفیت زندگی را در 

ت مندی کیفیت زندگی به عنوان بازتاب همه جانبه احساس شخصی از سالمتی شامل همه عواملی که در رضای

 Vanد)انسان دارند، فرض شده است و تا حدی تحت تأثیر کیفیت اقتصادی، اجتماعی و محیطی شهر می باش

poll,1997:2.)  وجود امروزه کیفیت زندگی، هدف تمام برنامه ریزی های اندیشمندان و برنامه ریزان است .

مشکل هایی مانند ضعف منابع درآمدی، نبود وسایل حمل و نقل عمومی و خصوصی، نبود فرصت ها و 

نابرابری  ی ناشی ازموقعیت های شغلی مناسب، کمبود مراکز درمانی، نبود مسکن مناسب، مشکل ها و آسیب ها

ته های اجتماعی، تغذیه نامناسب و مسکن ناپایدار، محله های شهری ما را با چالش هایی موجه ساخ

ت زندگی به (. به همین دلیل، در سال های اخیر، پژوهش ها درباره کیفی33: 1390است)قالیباف و همکاران، 

ی یفیت زندگی شهری در میان پژوهش هاطور عمده بر ماهیت شهری تمرکز کرده است و بحث در مورد ک

کی از تجربی رواج یافته است. بدون شك، تمایل جمعیت در سراسر جهان برای تمرکز یافتن در شهرها، ی

تخصیص  دالیل اصلی تقویت این جریان مستقل در پژوهش بر کیفیت زندگی است. دلیل مهم چنین توجهی، در

 (. 65: 1394جمشیدی،  –ی موثر منابع محدود و کمیاب نهفته است)رحمت
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 ( مجموعه از تعاریف مختلف کیفیت زندگی از دیدگاه محققین مختلف1جدول)
 محقق
 

 زندگی کیفیت تعریف

 2005 پال،

 

امعه ج افراد مادی و روانی -روحی نیازهای شدن برآورده میزان سنجش برای معیاری زندگی کیفیت

 .میباشد

 2008 داس،

 

  .باشد می آنها زندگی محیط و مردم بهزیستی عدم یا و بهزیستی عنوان به زندگی کیفیت

 2004 گر گرو مك

 

 هایی که زینهگ تمام از بلکه آورده بدست که چیزهایی از برخورداری فقط نه البته فرد، برخورداری میزان

 و موفقیته ب نرسیدن و رسیدن برای آزادی به زندگی کیفیت دیگر، بیان به .دارد را ها آن انتخاب فرصت

  .دارد اختیار در دیگران با مقایسه در فرد که است وابسته واقعی هایی فرصت از آگاهی

 2003 رحمان

 

 مردم، آمدسطح در در تغییر . گردد می متأثر متغیر چندین از که باشد می مرکب متغیر یك زندگی کیفیت

 و اعیاجتم خانوادگی، روابط شادمانی فراغت، روانی، روحی فشار محیط، سالمت، وضع زندگی، شرایط

  .کنند می را تعیین آن تغییرات و زندگی کیفیت مرکب شکل به که آن، نظیر دیگر متغیر چندین

 2005 جکسون،

 

 فرد آن زندگی کیفیت میزان دهنده نشان ها ارزش و اهداف کردن دنبال جهت فرد هر توانایی میزان

  .میباشد

اقتصادی  همکاری سازمان

 2005 توسعه، و

 .باشد می افراد تندرستی معنای به زندگی کیفیت

 1388لطفی،

 

در  را )امنیت و شادمانی رضایت،( چون هایی شاخص که است روانی ابعاد برگیرنده در زندگی کیفیت

  .شود می نامیده اجتماعی رضایت موارد برخی در و گیرد برمی

 89: 1394مأخذ: عنابستانی و همکاران، 

 ه کارب برنامه ریزی فرایند از مرحله دو در حداقل شهری، برنامه ریزی در شهری زندگی کیفیت مفهوم   

 وضعیت زا اطمینانی قابل و صحیح چشمانداز میخواهند برنامه ریزان که است جایی اول مرحلة .میشود گرفته

 مسائل و ویتهااول به ویژه، به طور تا آن اند پی در برنامه ریزان مرحله، این درواقع، در .باشند  داشته شهر

 رحلهم این در آنها برای مناسبی راهنمای شهری، زندگی مختلف کیفیت ابعاد بررسی که کنند توجه مهمتر

 تأیید هاآن کارایی و سودمندی تا شوند باید ارزیابی پروژه ها و برنامه ها که است جایی دوم مرحلة .است

 دارند، زندگی کیفیت ابعاد مختلف بر پروژه ها و برنامه ها این که آثاری بررسی نیز مرحله این در .شود

 و ودمندیپروژه هایی، س و برنامه ها در واقع، است. تصمیم گیران و برنامه ریزان برای مناسب راهنمایی

 برنامه  هک را آن ابعاد بعضی به ویژه و شود منجر شهری زندگی کیفیت افزایش به درنهایت، که دارد کارایی

 (. 68: 1388دهد)لطفی، ارتقا می کنند توجه آن به بیشتر شهری ریزان

 دیدگاههای مربوط به کیفیت زندگی

نیا به وجود تحقیقاتی مه درباره کیفیت زندگی انجام شده است، دو دیدگاه کامال مجزا در کشورهای مختلف د

 آورده است: 
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 –کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای  ن دیدگاه، دیدگاهی است که در اکثردیدگاه اسکاندیناویایی: ای -

رویکرد بر  اسکاندیناوی طرفداران دارد و جان درینوسکی و ریچارد تیتموس آن را ابداع کرده اند. در این

ی نیازهای شرایط عینی زندگی و معرف های مرتبط با آن تأکید شده است و کیفیت زندگی افراد در گرو ارضا

 اولیه زندگی است. 

ده است، محققان بیشتر شیکایی: در بیشتر تحقیقات که در کشورهای امریکا روی کیفیت انجام دیدگاه آمر -

ذاران به این به تجارب ذهنی افراد از زندگی شان توجه کرده و بر معرف های ذهنی تأکید کرده اند. از اثرگ

مندی و رد از رضایترویکرد می توان به روانشناس اجتماعی دبلیو. آی . توماس اشاره کرد. در این رویک

 (.24-25: 1388خوشبختی به عنوان معرف های اصلی سنجش یاد می شود)غیاثوند، 

رچه کردن ابعاد با توجه به این دودیدگاه توافق عمومی میان محققان کیفیت زندگی وجود دارد که از طریق یکپا

ی گوناگون از آن در مقیاس هاعینی و ذهنی کیفیت زندگی، امکان به دست آوردن نصویر کامل تر و مفیدتری 

جنبه های عینی  مکانی و زمانی ایجاد می شود؛ بنابراین، هر ارزیابی جامعی از کیفیت زندگی باید دربرگیرنده

ی ذهنی و ذهنی باشد. در واقع، بهتر است که شاخص های عینی و ذهنی با هم ترکیب شوند؛ زیرا شاخص ها

ید و آت فرد و هر آنچه برای مردم رضایت بخش است، به دست این اجازه را می دهند که بینشی از رضای

ر می مناسب به نظ -که سنجش آن دشوار است –شاخص های عینی نیز برای سنجش ابعادی از محیط 

 (.Kamp et al, 2003: 11رسد)

 ابعاد کیفیت زندگی

 و وبرینا (، 1991کاتر ) و دیویدسن (، 1987مایرز ) (،1975مك کال ) محققان، همانند از زیادی تعداد   

 مورد رد (، 2001اتالك ) و سرور تراک (،  1997ساهه ) و (، دینر1994یونگ ) و سون (،  گری1991ایدی )

 جامع و یپرمعن تعریفی که دارد وجود موافقت مورد این در و اند کرده مرور بررسی و زندگی، کیفیت ادبیات

 یوستهپ و مرتبط بعد دو زندگی( )کیفیت مفهوم این :که شود شناخته به رسمیت می بایست زندگی کیفیت از

 .محیطی یك بعد و شناختی روان بعد یك یعنی دارد

 در تعیین که باشد داشته وجود اجماع و توافق یك رسد می نظر به کنند می ( اشاره1994)  یونگ و سن گری

روان  فرایند یك به که هایی آن باشند:  می تعامل در فرایندها و اجزاء از بنیادی سری دو زندگی کیفیت

 شرایط که ها آن و کنند می ایجاد را کامروایی یا و مندی رضایت احساس یك و اند وابسته داخلی شناختی

 :مثال اند، رفته بکار دیگری عبارات اول، بعد به راجع .انگیزند می بر را داخلی فرآیندهای و بیرونی هستند

 دوم بعد برای زندگی. از رضایت یا درونی و ذهنی خوشبختی و رفاه شخصی،  /زندگی انفرادی کیفیت

 مکان اجتماعی،کیفیت زندگی شهری،کیفیت زندگی اند،مثالًکیفیت رفته کار مختلفی به سطوح و عبارات
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 می گفته غالبا است، چندوجهی و پیچیده چنین "زندگی کیفیت" مفهوم که آنجائی محیطی. از زندگی وکیفیت

 یا شخص یك مورد در زندگی کیفیت از کاملی تصویر کردن فراهم برای بعد دو آمیختن هر و ترکیب که شود

 حقایق به است وابسته فرد یك زندگی کیفیت " که کنند می استدالل دلر و دیسارت .دارد اهمیت مکان، یك

 که طور . همان"دارد خویشتن از نیز و عوامل این از او که ذهنی و درونی ادراک و یاش زندگ عینی و بیرونی

 در انجام شده مطالعات مرور با .باشد می وجهی چند و جانبه چند مفهومی زندگی، کیفیت مفهوم شد گفته

اجزای  دارای شهری زندگی کیفیت که مساله این که شود می دیده وضوح به شهری زندگی کیفیت زمینه

 زندگی کیفیت روی بر خود های پژوهش در محققان .است گرفته قرار محققان تایید مورد باشد، می مختلفی

 اندکرده انتخاب شهری زندگی کیفیت مختلف ابعاد عنوان به را مشابه زیادی حد تا اجزای کلی طور شهری به

(. به طور 69: 1388باشد)لطفی،می متفاوت اند، گرفته نظر در اجزا این سنجش برای که شاخص هایی ولی

 کلی محققان در قالب دو دسته شاخص ها به مطالعه ی کیفیت زندگی شهری می پردازند:  

 ه به بررسی شاخص های عینی مثال مسکن، خصوصیات اقتصادی و اجتماعی و... می پردازند. گروه هایی ک -1

و دانگیزه و... را مطالعه می کنند. اما این روه هایی که شاخص های ذهنی مثل رضایتمندی، اشتیاق و گ -2

وند. دسته از شاخص ها در مطالعات کیفیت زندگی شهری مکمل یکدیگرند و می بایست توامان استفاده ش

چند  چرا که ما در یك محیط شهری چند بعدی زندگی میکنیم و لذا ضروری است که کیفیت زندگی به طرق

 (. Henderson et al, 2000: 38)بعدی اندازه گیری و ارزیابی شود

 پژوهش قلمرو یمعرف

ان با مساحت شهرستان گرمی یکی از شهرستان های شمالی استان و به عنوان جنوبی ترین شهرستان ناحیه مغ   

ه عنوان بدرصد از مساحت ناحیه مغان را شامل می شود. شهر گرمی  33کیلومترمربع و سهمی معادل  2/1725

ز کل ادرصد  33اشته و حدود کیلومتری شهر اردبیل )مرکز استان( قرار د 120مرکز شهرستان در فاصله 

 درصد از کل وسعت استان اردبیل را شامل می شود که از شمال به 6/9مساحت )وسعت( دشت مغان و 

ذربایجان شهرستان های بیله سوار و پارس آباد و از جنوب به شهرستان مشگین شهر و از شرق به جمهوری آ

شهر،  2مل شرقی متصل می باشد. شهرستان گرمی شا و از غرب به شهرستان کلیبر از توابع استان آذربایجان

 1395 آبادی خالی از سکنه بوده و بر اساس آمار سال 24آبادی دارای سکنه و  333دهستان،  9بخش،  3

فاظت نفر است. مرکز این شهرستان شهر گرمی می باشد)اداره کل ح 76901جمعیت شهرستان مغان )گرمی( 

 محیط زیست استان اردبیل(.



 حقی و همکاران                     

 

117 

 

 

 : موقعیت جغرافیایی شهر گرمی در سطح شهرستان و استان1شکل

ختلف در شاخص ها و متغیرها: شناخت بهتر و دقیق تر از وضعیت مکان های جغرافیایی در زمینه های م   

نیل به  سطوح متفاوت مستلزم دسترسی به اطالعات کامل و پردازش شده از مکان های مورد نظر است. برای

 یاخص ها استفاده می شود که این شاخص ها می توانند سطحی از رشد و توسعه این مهم از یکسری ش

قیق مهم ترین (. در این تح1382مکان های جغرافیایی را بر اساس معیارهای انتخاب شده نشان دهند)کالنتری، 

ای ته هشاخص هایی که برای کیفیت زندگی شهری از دیدگاه شهروندان  در نظر گرفته، که در جداول  یاف

 تحلیلی نشان داده شده است.

 روش تحقیق  

اشد، بتحلیلی می   -پژوهش حاضر، از نوع تحقیق کاربردی است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی 

به طوری  روش جمع آوری اطالعات با توجه به ماهیت مطالعه به صورت اسنادی و پیمایش میدانی بوده است.

کردها، نظریه ها و هیم، رویکه در ابتدا به منظور تکمیل مبانی نظری تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای، مفا

این  شاخص های ارزیابی کیفیت زندگی به دست آمد. جامعه آماری مورد مطالعه شهر گرمی می باشد. در

لیل داده نفر برآورد گردید. به منظور تجزیه و تح 250پژوهش بر اساس فرمول کوکران حجم جامعه نمونه  

به نرم  کدگذاری شدند، سپس داده های کدگذاری شده های جمع آوری شده، ابتدا پرسشنامه های تکمیل شده

لی استفاده انتقال داده شد.  همچنین در تجزیه و تحلیل آماری از دو روش آمار توصیفی و تحلی spssافزار 

تحلیلی از آزمون  شده است. در شیوه آمار توصیفی فراوانی ها و درصد فراوانی ها ارائه گردیده و در شیوه آمار

 رسون و رگرسیون استفاده شده است.همبستگی پی
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 های پژوهشیافته

ه و تحلیل یافته های تحقیق: براساس داده های به دست آمده از جامعه آماری از طریق پرسشنامه و تجزی

 نتایج زیر به دست آمد: spssآنها از طریق نرم افزار 

 الف: یافته های توصیفی

ود،بر اساس نتایج حاصله از جدول بیشترین درصد و مشاهده می ش 2سن: همانگونه که در جدول شماره 

در صد از پاسخگویان را تشکیل می دهند و  50سال می باشد که حدود 20-29فراوانی مربوط به گروه سنی 

سال 49تا  40درصد از پاسخگویان بین  6/15سال سن دارند و  39سال تا  30درصد از پاسخگویان بین  26

سال و 50سال و باالتر سن دارند. کمترین درصد و فراوانی مربوط به 50ان درصد از پاسخگوی 4/8دارند و

 در صد می باشد. 6/4باالتربا حدودا 

 (: توزیع فراوانی و آماره توصیفی پاسخگویان برحسب متغیر سن2جدول )
 درصد تجمعی درصد واقعی درصد فراوانی سن

 0/50 0/50 0/50 125 سال29تا20

 0/76 0/26 0/26 65 سال39تا30

 9/96 6/15 6/15 39 سال49تا40

 0/100 4/8 4/8 21 سال و باالتر50

  100 100 250 کل

 

 1399منبع، یافته های تحقیق: 

نفر زن معادل  134نفر پاسخگوی نمونه،  250: مشاهده می شود، از3جنسیت: همان گونه که در جدول 

 آماری را تشکیل داده اند.درصد  ازکل جمعیت 7/20نفر مرد معادل  116درصد و 3/79

 ( :توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت3جدول )
 درصد فراوانی جنسیت

 6/53 134 زن

 4/64 116 مرد

 100 250 کل

 1399منبع ، یافته های تحقیق: 
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 ب( یافته های تحلیلی

:  شاخص های کیفیت مورد مطالعه در شهرگرمی نشان می دهد، کیفیت تعامل 4همانطورکه  نتایج جدول 

( در رتبه اول اهمیت  قرار دارد. و شاخص های کیفیت امنیت 88/3همبستگی با دارا بودن  باالترین میانگین )

ر دارد.  از طرفی شاخص ( به ترتیب در رتبه دوم و سوم اهمیت قرا58/3(،  کیفیت حمل و نقل )75/3)

 ( در پایین ترین رتبه و درجه اهمیت قرار دارد. 05/2کیفیت فناوری اطالعات و ارتباطات با میانگین )

 (:  وضعیت میانگین شاخص های کیفیت زندگی در شهر گرمی4جدول ) 
 انحراف معیار رتبه میانگین تعداد شاخص های کیفیت زندگی

 05/1 2 75/3 250 کیفیت امنیت

 984/0 5 42/3 250 کیفیت اوقات فراغت

 14/1 4 53/3 250 کیفیت اموزش

 13/1 7 07/3 250 کیفیت بهداشت و سالمت

 973/0 1 88/3 250 کیفیت تعامل همبستگی

 24/1 8 77/2 250 کیفیت اشتغال و درآمد

 967/0 6 30/3 250 کیفیت مسکن

 45/1 10 05/2 250 کیفیت فناوری اطالعات و ارتباطات

 03/1 3 58/3 250 کیفیت حمل و نقل

 17/1 9 64/2 250 کیفیت محیطی

 1399منبع، یافته های تحقیق: 
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تحلیل رگرسیون به بررسی همبستگی های چندگانه بین متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته تحقیق می 

زندگی که در جدول یافته های پردازد. در اینجا کیفیت زندگی به عنوان متغیر وابسته و شاخص های کیفیت 

: نشان دهنده میزان 5تحلیلی مشاهده می کنید به عنوان متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفتند. و جدول

است، بدان معنا که  999/0همبستگی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته)کیفیت زندگی( است که این مقدار با 

 دارند.متغیرها از همبستگی باال و مثبتی برخور

 

 

 (: همبستگی بین کیفیت زندگی با هریک از متغیرهای مستقل5جدول)
 

 

کیفیت 

 زندگی

کیفیت  همبستگی

 امنیت

کیفیت 

اوقات 

 فراغت

کیفیت 

 اموزش

کیفیت 

بهداشت 

و 

 سالمت

کیفیت 

تعامل 

 همبستگی

کیفیت 

اشتغال 

و 

 درآمد

کیفیت 

 مسکن

کیفیت 

فناوری 

اطالعات 

و 

 ارتباطات

کیفیت 

حمل 

 و نقل

کیفیت 

 محیطی

همبستگی 

 پیرسون

126/0 069/0 205/0 45/0 198/0 068/0 099/0 48/0 181/0 125/0 

 000/0 000/0 031/0 156/0 135/0 000/0 039/0 002/0 129/0 000/0 معناداری

 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 تعداد

 1399منبع، یافته های تحقیق: 

 

 

 

 گیرینتیجه

ترین جریانهای فکری که برنامه ریزی را تحت تأثیر خود قرار داد، توجه به مفهوم کیفیت زندگی از مهم 

بوده است. مفهوم کیفیت زندگی مفهوم جدیدی نیست و از قدیم االیام وجود داشته است و علوم مختلف، 

ری است برای فهم وضعیت تعاریف گوناگونی از این مفهوم ارائه نموده اند. اما، به طور کلی کیفیت زندگی معیا

و میزان رضایت شهروندان از برآورده شدن نیازهای مرتبط با ابعاد زندگیشان. به طور کلی کیفیت زندگی در 

نواحی شهری، به دنبال دسترسی عادالنه شهروندان به تسهیالت و خدمات شهرنشینی و افزایش رضایت آنان 

ا هدف تحلیلی بر کیفیت زندگی در شهر گرمی، از دید از زندگی شهری است. با این نگرش، پژوهش حاضر ب

 میدهد که نشان تحقیق این شاخص موثر استفاده شده است، نتایج 10جامعه نمونه صورت گرفته که در آن 
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بهبود کیفیت زندگی، شاخص   بر مؤثر هایمؤلفه از رضایتمندی لحاظ به مطالعه مورد شاخص های  میان

کیفیت بهداشت و سالمت،  کیفیت تعامل همبستگی، کیفیت فناوری اطالعات  کیفیت امنیت، کیفیت اموزش،

 پژوهش منتخب شاخصهای دیگر نظر از که و ارتباطات،  کیفیت حمل و نقل، کیفیت محیطی  میتوان پذیرفت

 دارد. وجود تفاوت معناداری مطالعه بین شهروندان مورد

 

 منابع
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