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چکـیده
ــر متغیــر جنســیت  ــا تأکیــد ب ــه ســعی شــده اســت میــزان کیفیــت زندگــی شــهری در شــهر جدیــد بهارســتان ب در ایــن مقال
)مقایســۀ کیفیــت زندگــی شــهری از دیــدگاه زنــان و مــردان( بررســی و ســنجش شــود. بــرای ســنجش کیفیــت زندگــی شــهری 
از مقیــاس »کیفیــت زندگــی شــهرهای اروپــا« کــه دپارتمــان سیاســت شــهری و ناحیــه ای کمیســیون اروپایــی، اتحادیــۀ اروپا آن 
را طراحــی کــرده، اســتفاده شــده اســت. مقیــاس مذکــور از مؤلفه هــای »رضایــت کلــی از محــل ســکونت«، »نگــرش شــهروندان 
نســبت بــه شــهر«، »رضایــت از وضعیــت محیــط زیســت شــهری« و »رضایــت از وضعیت معیشــتی« ســاخته شــده اســت. روش 
پژوهــش پیمایــش اســت. جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش، مجمــوع مــردان و زنــان ۱۸ تــا ۶۵ســالۀ خانوارهــای معمولــی ســاکن در 
فازهــای چهارگانــۀ شــهر بهارســتان در ســال ۱۳۹۶ هســتند. نمونه گیــری از نــوع تصادفــی چندمرحلــه ای بــا حجــم نمونــۀ هــزار 
نفــر از طریــق فرمــول کوکــران به دســت آمــده اســت. یافته هــا و نتایــج بیانگــر ایــن اســت کــه امتیــاز کیفیــت زندگــی شــهری 
در شــهر جدیــد بهارســتان در بــازة )۱۰۰-۰( برابــر بــا ۴۳/۶ اســت. از بیــن مؤلفه هــای کیفیــت زندگــی، »رضایــت از وضعیــت 
محیــط زیســت شــهری« بــا نمــرة ۵۳,۶ وضعیــت بهتــری نســبت بــه مؤلفه هــای دیگــر دارد. ســایر مؤلفه هــای کیفیــت زندگــی 
مــورد مطالعــه عبــارت بودنــد از: »رضایــت کلــی از محــل ســکونت« بــا امتیــاز ۳۵/2، »نگــرش شــهروندان نســبت بــه شــهر« بــا 
امتیــاز ۳۳/۶ و »رضایــت از وضعیــت معیشــتی« بــا امتیــاز ۵۱/۹. میــزان کیفیــت زندگــی شــهری بیــن مــردان ۴۳/2 و بیــن زنــان 
۴۴/۱ اســت. بنابرایــن در پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه نمــرة کیفیــت زندگــی و نتایــج آزمــون T، تفــاوت معنــاداری در میــزان 

کیفیــت زندگــی شــهری از دیــدگاه زنــان و مــردان پاســخگو در شــهر جدیــد بهارســتان وجــود نــدارد. 

کلـیدواژه ها
کیفیت زندگی شهری، رضایت از زندگی، جنسیت، شهر جدید بهارستان
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1- طرح و بیان مسئله
ــت  ــه کیفی ــد ک ــن عقیده ان ــر ای ــران ب ــیاری از صاحب نظ بس
زندگــی موضوعــی پــر از ابهــام و ارائــۀ تعریفــی دقیــق و مورد 
ــن ابهــام ناشــی از  توافــق از آن دشــوار اســت. بخشــی از ای
ــر  ــی درگی ــته های علم ــا و رش ــاد حوزه ه ــداد زی ــود تع وج
ــر  ــه ه ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــی اس ــت زندگ ــوع کیفی در موض
ــا جامعه شناســی  کــدام از آنهــا، از روان شناســی و پزشــکی ت
ــوع  ــه موض ــژه ب ــردی وی ــا رویک ــهری، ب ــزی ش و برنامه ری
نگریســته اند و همگــی دارای نقــاط تأکیــد ویــژه ای در تعریــف 
ــی  ــود فراوان ــا وج ــتند. ب ــری آن هس ــای اندازه گی و معیاره
ایــن زمینــه، طبقه بنــدی  حوزه هــای علمــی فعــال در 
کیفیــت زندگــی در زیرمجموعــۀ رشــتۀ  علمــی خــاص بســیار 
دشــوار و بحث برانگیــز اســت. رومنــی۱ و همکارانــش )۱۹۹۴( 
مجموعه اســتدالل هایی را بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ارائه 
می دهنــد کــه چــرا تعاریــف پذیرفته شــدة جهان شــمولی برای 
کیفیــت زندگــی وجــود نــدارد. ایــن مجموعــه عبارت انــد از ۱( 
فرایندهــای روان شــناختی مرتبــط بــا تجربۀ کیفیــت زندگی را 
می تــوان از دریچــۀ زبان هــا و فیلترهــای مفهومــی مختلــف 
توصیــف و تفســیر کــرد، 2( مفهــوم کیفیــت زندگــی تــا حــد 
ــا ارزش داوری همــراه اســت و ۳( مفهــوم کیفیــت  ــادی ب زی
زندگــی متأثــر از رشــد درک انســانی و فرایندهــای توســعه در 
طــول زندگــی افــراد در اجتمــاع  محلــی و میــزان تحــت تأثیر 
قــرار گرفتــن ایــن فرایندهــای روان شــناختی از ســوی عوامل 
محیطــی و ســامانه های ارزش فــردی اســت. از ایــن  رو، 
به دلیــل کمبــود تعریــف عملیاتــی واحــد از کیفیــت زندگــی، 
واژه هــای مرتبــط دیگــری ماننــد بهزیســتی، ســطح زندگــی، 
اســتاندارد زندگــی، رضایت منــدی از زندگی و خشــنودی ظهور 
کرده انــد )ماســام، 2۰۰2؛ بــه نقل از مهندســان مشــاور خدمات 
مدیریــت ایرانیــان، ۱۳۹۵: 22(. همچنین تعــدد تعاریف مربوط 
بــه کیفیــت زندگــی ناشــی از چندبعــدی بــودن ســازة کیفیــت 
زندگــی، کاربــرد آن در حوزه هــای حرفــه ای متفاوتــی چــون 
ــی،  ــانی، جامعه شناس ــای انس ــی، جغرافی ــکی، روان شناس پزش
مطالعــات توســعه و در نهایــت ســطح تحلیلــی کــه می توانــد 
ــاختار ها  ــا س ــا ی ــا، موقعیت ه ــالن، فراینده ــه عام ــوط ب مرب

باشــند، اســت )غفــاری و امیــدی، ۱۳۸۸: ۳(.

1 - Romney

ــته های  ــی در رش ــت زندگ ــت کیفی ــوان گف ــن می ت بنابرای
مختلفــی بررســی شــده اســت کــه از آن جملــه مي تــوان بــه 
عرصــۀ مطالعــات اجتماعــي، مطالعــات اقتصادي، بهداشــتي و 
پزشــکي، مطالعــات محیطــي و انــواع دیگــري از زمینه هــا و 
رشــته ها اشــاره کــرد. در حوزه هــای جدیدتــر کیفیــت زندگــي 
ــه اي ترکیبــی و تلفیقــی از ایــن حوزه هــاي مطالعاتــي را  گون
در جایــگاه ارائــۀ توصیــف دقیق تــري از خوشــبختي جمعــي 
گروه هــا و جمعیت هــا شــاهد هســتیم. از ســوی دیگــر، ایــن 
ــت  ــاس مثب ــي احس ــي آن نوع ــت ایجاب ــوم گاه در حال مفه
برشــمرده شــده و داراي نمودهایي همچون رضایت از زندگي، 
احســاس خوشــبختي  و شــادکامي کــه جنبه هایي از ســالمتي 

انســان هســتند، دانســته شــده اســت. 
ــودن مفهــوم کیفیــت زندگــی ســبب می شــود  چندوجهــی ب
کــه از زوایــا و ابعــاد مختلفــي ســنجیده شــود. از ســوي دیگر، 
در اکثــر روش هــاي ســنجش، کیفیــت زندگــي طــي ارزیابــي 
پاســخگو از وضعیــت خــود احصــا مي شــود و او نیــز در ایــن 
ــا  ــدارد ب ــش مي پن ــي خوی ــت زندگ ــه را واقعی ــي آنچ ارزیاب
انتظــارات و توقعاتــش مقایســه و نهایتــاً داوري مي کند )نجات 

و همــکاران، ۱۳۸۵(. 
ــا  ــادی ب ــنامه های زی ــا و پرسش ــته ابزاره ــای گذش در دهه ه
ــهری،  ــت پذیری ش ــالمت، زیس ــف )س ــای مختل رویکرده
اقتصــاد، کیفیــت محیــط، اســتانداردهای زندگــی و نیازهــای 
اساســی( تدویــن و طراحــی شــده اند کــه هــر کــدام از نــگاه 
ــرار  ــنجش ق ــورد س ــی را م ــت زندگ ــی کیفی ــۀ خاص و جنب
ــت  ــه کیفی ــی ک ــی از ابزارهای ــان یک ــن می ــد. در ای می دهن
ــد پرسشــنامۀ  ــرار می ده ــورد ســنجش ق ــراد را م ــی اف زندگ

ــا«2 اســت.  ــاس کیفیــت زندگــی شــهرهای اروپ »مقی
در ایــن مقالــه، کیفیت زندگی شــهری )۱۳۹۶( در شــهر جدید 
بهارســتان بــر اســاس پرسشــنامۀ بومی شــدة »کیفیــت زندگی 
در شــهرهای اروپــا« ســنجش می شــود و ابعــاد مختلــف آن با 
متغیرهــای زمینــه ای مــورد آزمــون قــرار می گیــرد و رابطــۀ 
آنهــا مشــخص می شــود. همچنیــن میــزان کیفیــت زندگــی 

و تفــاوت آن بیــن مــردان و زنــان مقایســه می شــود.

۲- مالحظات مفهومی و نظری
یکــي از رویکردهــاي نویــن در زمینۀ اصالح و گســترش مفهوم 

2- Quality of Llife in European Cities
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توســعه، مطــرح  شــدن مفهــوم کیفیــت زندگــي و دخالــت دادن 
شــاخص های اجتماعــي و کیفــي در اهــداف توســعه و عمــران 
شــهري و منطقــه ای اســت و به کارگیــری ایــن مفهــوم در واقــع 
واکنشــي علیــه توســعۀ یک بعــدي اقتصــادي در ســطح ملــي، و 

توســعۀ صرفــاً کالبــدي در مقیاس شــهري اســت.
مطالعــه و بررســی در زمینــۀ کیفیت زندگی شــهرها بســیار مهم 
ــار  ــه رفت اســت، چــون نشــان می دهــد کــه شــهروندان چگون
می کننــد و رضایتشــان از زندگــی و میــزان شــادکامی آنهــا چــه 
میــزان اســت. بــه طــور خــاص مطالعــه روی کیفیــت زندگــی 
ــات  ــرای اقدام ــا را ب ــزان تقاض ــه و می ــد زمین ــهری می توان ش
عمومــی فراهــم کنــد. همچنیــن اثــر مســتقیم زیســت پذیری 
ــی  ــد و پارامترهای ــاکنان را مشــخص می کن ــرای س ــهرها ب ش
ــت گذاران و  ــا سیاس ــق آنه ــه از طری ــی آورد ک ــود م ــه وج را ب
برنامه ریــزان می تواننــد اثربخشــی برنامه هــای خــود را 
ارزیابــی کننــد. عــالوه بــر اینهــا، شــرایطی را فراهــم می کنــد 
ــاب  ــری و انتخ ــدرت تصمیم گی ــاکنان ق ــهروندان و س ــه ش ک

داشــته باشــند )مارانــز و استیمســون، 2۰۱۱: 2(.
اصطــالح »کیفیــت« بــراي بیــان توســعۀ به زیســتي در جامعــه 
ــه  ــر »کمیــت« کــه ب ــه اي در براب ــه اســت و به گون ــه کار رفت ب
وجــه اقتصــادي زندگــي مــردم اشــاره دارد، قــرار مي گیــرد. بــا 
ایــن حــال، چنان کــه خواهیــم دیــد، ایــن متغیــر در چنــد دهــۀ 
ــرآورده اســت. در  اخیــر نخســت از مطالعــات اقتصــادي ســر ب
ــي  ــل برون زای ــي، عوام ــت زندگ ــي از کیفی ــنجش هاي عین س
نظیــر فنــاوري تولیــد، زیرســاخت ها، روابــط اجتماعــي، نهادهاي 
اجتماعــي و نگراني هــاي محیــط زیســتي نیــز مــّد نظــر قــرار 

ــاک۱، ۱۹۸2: ۱2۵۹(. ــرد )روب مي گی
ــي،  ــرد اجتماع ــۀ عملک ــوان مجموع ــي را مي ت ــت زندگ کیفی
فیزیکــي، روانــي و بیولوژیک فرد دانســت. رافائــل و همکارانش2 
)۱۹۹۶( کیفیــت زندگــي را حــّدي کــه شــخص از امکانات مهم 
ــگاه دیگــر،  ــد. در ن ــرد، تعریــف مي کنن ــذت مي ب زندگــي اش ل
ــا  ــراه ب ــي هم ــارت اســت از مســائل عین ــي عب ــت زندگ کیفی
تجهیــزات غیرمــادي زندگــي کــه به نحــوي مطابــق بــا ادراکات 
ــواده و  ــي، کار، خان ــط زندگ ــالمت، محی ــورد س ــخص در م ش
غیــره تعییــن شــده اســت )ون کمــپ، لیدلمیجــر، مارســمن و 

هولنــدر۳، 2۰۰۳(.
1 - Roback
2 - Raphael, Renwick, Brown, &Rootman
3 - Van Kamp, Leidelmeijer, Marsman, & De Hollander

پاســیون )2۰۰۶( معتقــد اســت کــه کیفیــت زندگــي، شــادکامي 
یــا رضایــت افــراد از زندگــي و محیــط شــامل نیازهــا و آرزوهــا، 
ســبک زندگــي و ســایر عوامــل ملمــوس و غیرملمــوس اســت 
ــي  ــد. تعریــف جغرافیای ــي را تعییــن مي کنن کــه به زیســتي کل
کیفیــت زندگــي بــه مفهــوم به زیســتي فــردي اشــاره دارد، امــا 
در آن بیشــتر تمرکــز بــر مــکان اســت تــا فــرد. ایــن تعریــف 
دربرگیرنــدة شــرایط عینــي و ذهنــي اجتماعــي و محیطــي در 
یــک مــکان و چگونگــي ادراک ایــن شــرایط از ســوی ســاکنان 

آنجاســت )پاســیون، 2۰۰۶(.
برخــي معتقدنــد کــه »کیفیــت زندگــي بــه  معنــاي احساســي 
ــي و  ــه به زیســتي اجتماعــي، عاطف ــرد نســبت ب اســت کــه ف
جســماني خــود دارد. ایــن احســاس متأثــر از ایــن اســت که یک 
فــرد در شــرایط مختلــف زندگــي تــا چــه انــدازه بــه خشــنودي 
شــخصي نائــل شــده اســت. بــه  عبــارت دیگــر، کیفیــت زندگي 
بــه ایــن معناســت کــه انســان بتوانــد زندگــي خــود را هماهنگ 
بــا ارزش هایــش ســامان دهد« )گیــب، بــوري و الســون، 2۰۰۴؛ 

بــه نقــل از البــرزي و البــرزی، ۱۳۸۵: ۳22(. 
طبــق تعریــف یونســکو۴، کیفیــت زندگــي مفهومــي کلي اســت 
کــه تمــام جنبه هــاي زیســتي شــامل رضایــت مــادي، نیازهاي 
ــردي،  ــعۀ ف ــد توس ــي مانن ــي زندگ ــاي انتقال ــي و جنبه ه حیات
خودشناســي و بهداشــت اکوسیســتم را پوشــش مي دهــد. 
همچنیــن ســمینار جهانــي ســازمان ملــل متحــد در ارتبــاط بــا 
جهــان ســوم۵ کیفیــت زندگــي را شــامل شــرایط بهتــر تغذیــه، 
پوشــاک، مســکن و محیط زیســت انســاني، بهداشــت و آموزش 
و پــرورش و ایجــاد فرصت هایي بــراي کنش متقابــل اجتماعي، 
کســب مهارت هــاي اجتماعــي و شــغلي، گســترش همبســتگي 
عمومــي و مشــارکت اجتماعــي و سیاســي می دانــد )شــریفیان 

و فتــوت، ۱۳۹۰: ۱۵۸(. 
طبــق تعریــف گــروه کیفیت زندگــي ســازمان جهانی ســالمت، 
کیفیــت زندگــي عبارت اســت از ادراک اشــخاص از موقعیتشــان 
در زندگــي، در پس زمینــۀ فرهنــگ و نظــام ارزش هــاي زندگــي 
آنهــا و در ارتبــاط بــا اهــداف، انتظــارات، اســتاندارد ها و 
دل مشغولي هایشــان. طبــق ایــن تعریــف، کیفیــت زندگــي بــه 
ــي،  ــۀ فرهنگ ــکل گرفته در پس زمین ــِي ش ــي ذهن ــک ارزیاب ی
اجتماعــي و محیطــي اشــاره دارد، زیــرا ایــن تعریــف بــر ادراک 
پاســخگویان متمرکــز اســت کــه نــه فقــط میانگین، جزئیــات و 
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عالئــم بیماري هــا و شــرایط را، کــه تأثیر بیماري هــا و مداخالت 
ســالمتي و درمــان را بــر کیفیــت زندگــي نیــز نشــان مي دهــد 
)گــروه کیفیــت زندگــي ســازمان جهانــی ســالمت۱، ۱۹۹۶: ۳(.
ــت زندگــی  ــف مفهــوم کیفی ــوع در تعری ــن پیچیدگــی و تن ای
در رویکردهــای مختلــف شــهری نیــز وجــود دارد. بســیاری از 
دانشــمندان علــوم اجتماعــی از ارائۀ تعریفــی جامع و مانــع از آن 
ناتوان انــد، چــرا کــه درک ایــن مفهــوم از ســوی اقشــار مختلف 
ــورج و  ــد )ج ــادر می کن ــی متب ــای متفاوت ــۀ شــهری معن جامع
بایــرون، ۱۹۸۰: ۱(. بــه عبارتــی، در محیــط شــهری ایــن مفهوم 
به واســطۀ تنــوع اندیشــه و اینکــه هــر کــس تعریــف خاصــی از 
زندگــی و رفــاه اجتماعــی دارد، معنای متفاوتــی را متبادر می کند 
)بونــد و کارنــر، 2۰۰۴: ۱(. امــا در یــک تعریــف عــام، کیفیــت 
زندگــی بــه معنــای زندگــی راحــت و دسترســی بــه نیارهــای 
اساســی در محیــط شــهری اســت )ایســر، 2۰۰۴: 2(. منظــور از 
کیفیــت زندگــی در واقــع قابلیــت زندگــی در یــک مکان اســت. 
بــه عبارتــی، در یــک جامعــۀ شــهری، کیفیــت زندگــی برگرفته 
از تجربۀ مشــترک ســاکنان شــهر از محیط شــهر )کیفیــت هوا، 
آب، ترافیــک، فرصت های تفریحی، شــغلی و...( و ســطح توانایی 
شــهر در پاســخگویی به اهداف مورد نظر ســاکنان شــهر اســت. 
بــه عبارتــی دیگــر، کیفیت زندگــی ریشــه در کفایــت اقتصادی، 
سیاســی، و الزامــات اجتماعــی یــک شــهر دارد )میــرز، ۱۹۸۷: 
۱۰۸(. در مجمــوع رویکــرد کیفیت زندگی شــهری تــالش برای 
ایجاد شــهر ســالم و فراهم آوردن خدمات شــهری مناســب و در 
دســترس بــرای همــگان در چهارچــوب پایــداری اســت )هارپام، 
ــت  ــکاران )۱۹۹2(، کیفی ــت و هم ــر پروفک 2۰۰۱: ۱۰۹(. از نظ
زندگــی شــهری احســاس خوبــی اســت کــه حاصــل ترکیبــی 
از عوامــل مرتبــط بــا حــس مــکان یــا هویــت مــکان از قبیــل 
خوانایــی، خاطــرة جمعــی و حــس تعلــق تاریخــی اســت. چیزی 
کــه در اینجــا اهمیــت دارد ارتبــاط مســتقیم عاطفی )احساســی( 
اســت کــه فــرد بــا محیــط ساخته شــدة اطــراف برقــرار می کند. 
بــه عبــارت دیگــر، احســاس یــا واکنــش احساســی مــا میــان 
روان مــا و ســاختار محیــط و اجــزای آن اســت )یزدانــی، ۱۳۹۴: 
ــاال  ــا کیفیــت زندگــی ب 2۴(. بنابرایــن در یــک شــهر ســالم ب
شــرایط کالبــدی، اجتماعــی و اقتصــادی در جهت توانمندســازی 
ســاکنان شــهر بــرای اجــرای نقش هــای زندگــی و شــکوفایی 
ــا می شــود )اشــتون، 2۰۰۰: ۱۴-۱۵(.  اســتعداد های خــود مهی
1 - The WHOQOL Group

بررســي تحقیقات مختلف در ادبیات کیفیت زندگــي حاکي از آن 
اســت کــه هیــچ اتفــاق نظــر دقیقــي مبني بــر اینکه چه روشــی 
بایــد بــراي ســنجش ایــن مفهــوم بــه کار رود، وجــود نــدارد. امــا 
می تــوان رویکردهــای مختلف در ســنجش کیفیت زندگــی را در 
دو قســم کلــی آورد؛ رویکرد عینی و رویکرد ذهنــی. در مطالعات 
و ســنجش کیفیــت زندگــی، رویکــرد عینــی بیشــتر مبتنــی بــر 
تحلیــل ثانویــۀ داده هــا و اطالعاتــی اســت کــه عمدتــاً از ســوی 
مراجــع رســمی اعــالم می شــود و رویکــرد ذهنــی مبتنــی بــر 
داده هــای اولیــه ای اســت کــه عمدتــاً از طریــق انجــام تحقیقات 
پیمایشــی و مــوردی بــه دســت می آیــد )مارانــز و استیمســون، 

.)۳۳ :2۰۱۱
گــروه کیفیــت زندگی ســازمان جهانی ســالمت کیفیــت زندگی 
را ادراک و دریافــت افــراد از موقعیت هــای زندگی شــان بــا توجــه 
بــه زمینــۀ فرهنگــی و نظام ارزشــی کــه در آن زندگــی می کنند 
و در ارتبــاط بــا اهــداف، انتظــارات، اســتانداردها و تعامــالت آنهــا 
تعریــف می کنــد. ایــن تعریــف از کیفیت زندگــی ارزیابــی ذهنی 
فــرد از موقعیــت خویــش بــا توجــه بــه زمینه هــای اجتماعــی، 
فرهنگــی و محیطــی را مــورد توجــه قــرار می دهــد و ادعــا دارد 
دریافــت فــرد از کیفیــت زندگــی مــالک تعییــن میــزان کیفیت 
ــی  ــی ســازمان جهان ــت زندگ ــروه کیفی ــی وی اســت )گ زندگ

ســالمت، ۱۹۹۶: ۵(. 
همان طــور کــه گفتــه شــد، ابزارهــا و پرسشــنامه های زیــادی با 
رویکردهــای مختلــف تدویــن و طراحــی شــده اند کــه هــر کدام 
از نــگاه و جنبــۀ خاصــی کیفیــت زندگــی را مــورد ســنجش قرار 
می دهنــد. یکــی از ابزارهایــی کــه کیفیت زندگــی افــراد را مورد 
ســنجش قــرار می دهــد پرسشــنامۀ »مقیــاس کیفیــت زندگــی 
ــی  ــزار را »کمیســیون اروپای ــن اب ــا « اســت. ای شــهرهای اروپ
سیاســت شــهری و ناحیــه ای، اتحادیــۀ اروپــا«2 ســاخته اســت و 
بــا اســتفاده از آن، از ســال 2۰۰۴، هــر ســه ســال یک بــار در ۷۹ 
شــهر اروپــا و بــا حجــم نمونــۀ بیــش از ۴۰ هــزار نفــر، کیفیــت 
زندگــی شــهری مــورد ســنجش قــرار می گیــرد. ایــن مقیــاس 
دارای ۵ بُعــد »رضایــت مــردم از زندگــی در شــهر«، »دیــدگاه 
شــهروندان در مــورد شــهر خود«، »رضایت شــهروندان از شــهر 
ــت  ــهروندان از موقعی ــت ش ــت محیطی«، »رضای ــد زیس در بُع
فردی خود« و در نهایت »مســائل و مشــکالت شــهری« اســت.

2 -European Commission, for Regional and Urban 
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در ایــران این پرسشــنامه براي نخســتین بار ترجمــه و اعتباریابی 
ــۀ در  ــر نمون ــدا روی ۶۰ نف ــي ابت ــراي اعتباریاب ــده اســت. ب ش
ــي ظاهــري انجــام  ــون و بررســي هاي روای دســترس پیش آزم
شــده اســت. پــس از اِعمــال برخــي تغییــرات، هــزار پرسشــنامه 
در چهــار فــاز شــهر جدیــد بهارســتان توزیــع شــده و پــس از 
ــد ســازگاري  ــي در بُع ــرای بررســي پایای جمــع آوري داده هــا، ب
درونــي۱ از آزمــون آلفــاي کرونباخ و همبســتگي درون خوشــه اي 

اســتفاده شــده اســت. 
بُعــد »رضایــت مــردم از زندگی در شــهر« وضعیت حمــل و نقل 
عمومی، خدمات بهداشــتی و درمانی، امکانات ورزشــی، امکانات 
فرهنگــی، مراکــز آموزشــی و مــدارس، وضعیــت و کیفیت کالبد 

شــهر و فضاهــای عمومــی را بررســی می کند.
در بُعــد »دیــدگاه شــهروندان در مورد شــهر خود« مــواردی مانند 
وضعیــت شــغل، وضعیــت و کیفیت مســکن، وضعیــت مهاجرت 

و عملکــرد ســازمان های اجرایــی محلی ســؤال می شــود.
ــد زیســت محیطی«  ــت شــهروندان از شــهر در بُع ــد »رضای بُع
وضعیــت آب  و هــوا، نظافــت و تمیــزی شــهر، وضعیــت آلودگی 

صوتــی و فضاهــای ســبز را بررســی می کنــد.
بُعــد »رضایــت شــهروندان از موقعیــت فــردی خود« به بررســی 
ــه طــور کلــی، وضعیــت محــل ســکونت،  وضعیــت زندگــی ب
وضعیــت مالــی و درآمــد خانــواده و نیــز وضعیــت شــغلی خــود و 

ــردازد.  ــواده می پ خان
و در نهایــت بُعــد »مســائل و مشــکالت شــهری« مهم تریــن 
ــی  ــاکنان بررس ــدگاه س ــهری را از دی ــکالت ش ــائل و مش مس

می کنــد.

3- روش پژوهش
در ایــن پژوهــش از روش پیمایشــی اســتفاده شــده اســت. ابــزار 
گردآوری داده ها پرسشــنامۀ اســتاندارد »ســنجش کیفیت زندگی 

در شــهرهای اروپا« اســت. 
جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش مجمــوع مــردان و زنــان ۱۸ تــا 
۶۵ســالۀ خانوارهــای معمولی ســاکن در فازهای چهارگانۀ شــهر 
جدید بهارســتان در ســال ۱۳۹۶ اســت. در این پژوهــش از روش 
نمونه گیــری چندمرحلــه ای اســتفاده شــده اســت. حجــم نمونــه 
بــر اســاس فرمــول کوکــران محاســبه شــده اســت. در زیــر این 

فرمــول و نحــوة محاســبه آمده اســت.

1 - internal consistency

بــا جای گــذاری پارامترهــا )z=1/96,σ=0/5,e=0/032( در 
فرمــول فــوق، تعــداد کل نمونــه برابــر بــا ۹۳۷ به دســت می آید. 
بــا احتســاب درصدی ریــزش در طــول فرایند جمــع آوری داده ها، 

نمونــۀ نهایــی برابــر بــا هــزار در نظــر گرفته شــد.
در مرحلــۀ بعــد، در داخل شــهر و بــه تفکیک فازهــای چهارگانه، 
چندیــن بلــوک و از داخــل هــر بلــوک ۱۰ خانــوار )و بــه تبــع آن 
ــرای انتخــاب بلوک هــا از  ــرد پاســخگو( انتخــاب شــد. ب ۱۰ ف
روش نمونه گیــری بــا احتمال هــای نابرابــر یــا نمونه گیــری بــا 

احتمال هــای متناســب اســتفاده شــد.
گفتنــی اســت واحــد تحلیــل فــرد اســت. در تجزیــه و تحلیــل 
داده هــاي پژوهــش از نرم افــزار SPSS اســتفاده شــده اســت. در 
تحلیــل داده هــا از روش آمارهــای توصیفــی و اســتنباطی )روابط 
همبســتگی( اســتفاده شــده اســت. از نظر مکانی، تحقیق حاضر 
در ســطح فازهــای چهارگانــۀ شــهر جدید بهارســتان و در ســال 

۱۳۹۶ اجــرا شــد.

4- یافته ها
4-1-  مشخصات پاسخگویان

از مجموع هزار نمونۀ آماری )پاســخگو(، ۵۰,۶ درصد پاســخگویان 
مــرد و ۴۹,۴ درصــد زن هســتند. ۳۵,۳ درصد پاســخگویان در گروه 
ســنی ۱۸تــا2۹ ســال یا گــروه ســنی جــوان، ۴۰,۶ درصــد در گروه 
ســنی۳۰تا۴۹ ســال یــا گــروه ســنی میانســال، و 2۴,۱ درصــد آنان 
نیــز در گــروه ســنی۵۰تا۶۵ ســال قــرار دارنــد. همچنیــن میانگین 
ســنی پاســخگویان ۳۷,۵ ســال اســت. ۶۸,۹ درصــد پاســخگویان 
متأهــل و 2۸,۶ درصد آنها مجرد هســتند. 2,۵ درصد پاســخگویان 
نیــز یــا از همســر خــود جــدا شــده اند یــا همسرشــان فــوت کــرده 
ــد،  اســت. 22 درصــد پاســخگویان تحصیــالت زیــر دیپلــم دارن
۴2,۳ درصــد آنهــا دیپلمــه هســتند و ۳۵,۷ درصــد نیــز تحصیالت 

دانشــگاهی دارند.
۴۳,۷ درصــد پاســخگویان یــک تــا پنــج ســال، 22,۵ درصــد آنهــا 
شــش تــا ده ســال، ۱۷,۷ درصــد آنــان یــازده تــا پانــزده ســال و 
۱۶,۱ درصــد نیــز بیــش از پانــزده ســال ســابقۀ ســکونت در شــهر 
بهارســتان را دارند. میانگین ســکونت در شــهر بهارســتان تقریباً ۸ 
ســال و ۳ مــاه اســت. 2۶ درصــد پاســخگویان در فــاز یــک شــهر 
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بهارســتان، 2۶ درصــد در فــاز دو، 2۵ درصد در فاز ســه و 2۳ درصد 
پاســخگویان نیــز در فــاز چهار شــهر بهارســتان ســکونت دارند. 

4-۲-توزیــع پاســخگویان در هــر یــک از 
یه هــا گو

پرسشــنامۀ اســتاندارد ســنجش کیفیت زندگــی شــهری دارای 22 
گویــه اســت کــه یــک گویه بــه طــور کلــی و عمومی به بررســی 

بی پاسخنمی دانم/مطلوبمتوسطضعیفگویه ها/ ابعاد
۱- رضایت کلی مردم از زندگی در شهر

۴۵,۰۱۷,۶۳۱,۸۵,۶وضعیت حمل و نقل عمومی )تاکسی، اتوبوس و...(
۷۵,2۱۰,۴۱2,۵۱,۹خدمات بهداشتی و درمانی نظیر بیمارستان ها و مطب پزشکان

۸۱,۰۷,۹۶,۸۴,۳امکانات ورزشی مثل باشگاه ها و زمین های ورزشی
۸۱,۰۷,۹۶,۸۴,۳امکانات فرهنگی مثل کتابخانه، سینما و فرهنگسرا

۴۶,۹2۰,۱2۶,۶۶,۴مراکز آموزشی و مدارس
۶۱,۷۱۳,۱2۵,۱۰,۱وضعیت و کیفیت خیابان ها و ساختمان های شهر

۵۱,۹۱۵,۰۳۳,۰۰,۱فضاهای عمومی مثل مراکز خرید، میدان ها و پیاده روها
۱۷,2۱۴,۳۶۸,۵۰,۰۰دسترسی به سوپری ها و خرده فروشی ها

۳۵,2امتیاز شاخص رضایت کلی مردم از زندگی در شهر )۰-۱۰۰(

۲- دیدگاه شهروندان در مورد شهر
۷۳,۶۱۰,۵۱۱,۰۴,۹پیدا کردن شغل در شهر بهارستان آسان است

۴۶,۹۱۷,۶۳2,۵۳پیداکردن مسکن با کیفیت و قیمت مناسب در شهر بهارستان آسان است
افرادی که به این شهر مهاجرت کرده اند و در آن زندگی می کنند یکپارچه و منسجم 

هستند
۸2,2۹,۷۸,۱۰,۰۰

سازمان های اجرایی در شهر بهارستان مثل شهرداری، شرکت عمران شهر بهارستان و 
کالنتری عملکرد خوبی دارند

۴۴,۵2۶,۴2۶,۷2,۴

سازمان های اجرایی در شهر بهارستان مثل شهرداری، شرکت عمران شهر بهارستان و 
کالنتری قابل اعتمادند

۴۰,۶2۷,۰2۸,۳۴,۱

۳۳,۶امتیاز شاخص دیدگاه شهروندان در مورد شهر )۰-۱۰۰(

3- رضایت شهروندان از بُعد زیست محیطی شهر
۱2,2۱۹,۰۶۸,۷۰,۱کیفیت آب و هوا

۴۷,۰۱2,۰۴۱,۰۰,۰۰وضعیت و میزان سر و صدا
۳2,۱2۰,۸۴۷,۱۰,۰۰وضعیت نظافت و تمیزی شهر

۴۶,۹۱۵,۳۳۷,۷۰,۱وضعیت پارک ها و فضاهای سبز
۵۳,۶امتیاز شاخص رضایت شهروندان از بُعد زیست محیطی شهر )۰-۱۰۰(

4- رضایت شهروندان از وضعیت زندگی و معیشتی شهر
2۳,۹۵۰,۰2۶,۱2۳,۹وضعیت زندگی به طور کلی

2۰,2۵۶,۵2۳,۳2۰,2خانه و محل سکونت
۳۵,۷2۹,۰۳۵,۳۳۵,۷وضعیت مالی و درآمد خانواده
۳۳,۱۳۰,۰۳۶,۹۳۳,۱وضعیت شغلی خود و خانواده

۵۱,۹امتیاز شاخص رضایت شهروندان از وضعیت زندگی و معیشتی شهر )۰-۱۰۰(

43.6امتیاز  شاخص کیفیت زندگی در شهر بهارستان )1۰۰- ۰(

) n=1۰۰۰( در هر یک از گویه های مقیاس کیفیت زندگی شهری )٪( جدول 1. توزیع پاسخگویان
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مســائل و مشــکالت شــهری می پــردازد و 2۱ گویــه در قالب چهار 
حیطــه کیفیــت زندگــی شــهری را گــزارش می کنــد. در جــدول 

شــمارة ۱ توزیع پاســخگویان در 2۱ گویه مشــخص اســت: 
ــهر  ــی در ش ــت زندگ ــزان کیفی ــوق می ــدول ف ــات ج اطالع
بهارســتان را بــه تفکیــک ابعــاد مــورد بررســی نشــان می دهد. 
ــهری  ــی ش ــت زندگ ــت کیفی ــوان گف ــی می ت ــور کل ــه ط ب
ــدان  ــخگویان چن ــدگاه پاس ــتان از دی ــد بهارس ــهر جدی در ش
مطلــوب نیســت. امتیــاز ۴۳,۶ در بــازة ۱۰۰-۰ نشــان می دهــد 

کــه شــهروندان ســاکن در شــهر بهارســتان کیفیــت زندگــی 
خویــش را پایین تــر از متوســط ارزیابــی کرده انــد. از بیــن ابعاد 
چهارگانــۀ کیفیــت زندگی شــهری، بُعــد »رضایت شــهروندان 
از ابعــاد زیســت محیطی شــهر« بــا امتیــاز ۵۳,۶ در بــازة ۱۰۰- 
ــه ســایر مؤلفه هــا دارد. ســایر  ۰ وضعیــت بهتــری  نســبت ب
مؤلفه هــای کیفیــت زندگــی شــامل »رضایــت کلــی از محــل 
ســکونت« بــا امتیــاز ۳۵,2، »نگــرش شــهروندان نســبت بــه 
شــهر« بــا امتیــاز ۳۳,۶ و »رضایــت از وضعیــت معیشــتی« بــا 

ابعاد کیفیت 
زندگی

رضایت 
از شهر

میزان تحصیالتگروه سنیوضعیت تأهلجنسیت
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رضایت 
شهروندان از 

شهر

۳۴,۳۳۶,2۳۵,2۳۵,۵۳۶,۸۳۴,۱۳۵۳۷,۶۳۵,۱۳۴,۴۳۰,۹میانگین 

آزمون Fآزمون Fآزمون Tآزمون Tآزمون

۰,۰۸ -۱,۷۶۰,2۴2,۴آماره

۰,۰۸۰,۸۰,۰۹۰,۰۱معناداری

دیدگاه 
شهروندان

۳۴,2۳۳,۱۳2,۹۳۵,۳۳۶,۱۳2,۳۳2,۴۳۵,۱۳۴,۱۳2,۷2۸,۸میانگین 

آزمون Fآزمون Fآزمون Tآزمون Tآزمون

۰,۰۷-۰,۹۸۱,۸۴,۹آماره

۰,۳2۰,۰۶۰,۰۰۰,۰2معناداری

رضایت 
شهروندان 

از بُعد 
زیست محیطی

۵2,2۵۵,۱۵2,۸۵۵,۴۵۵,۳۵2,۹۵2,۴۵۵,2۵۳,۵۵2,۵۴۵,۷میانگین 

آزمون Fآزمون Fآزمون Tآزمون Tآزمون

۰,۰۳-2,۱۸۱,۸2۱,۸آماره

۰,۰۳۰,۰۷۰,۱۶۰,۳معناداری

رضایت 
شهروندان از 

وضعیت زندگی 
و معیشتی

۵۱,۹۵۱,۹۵۰,۵۵۶,۱۵۶۵۰,۳۴۸,۸۴۹,۹۵2,۹۵2,۵۴۹میانگین 

آزمون Fآزمون Fآزمون Tآزمون Tآزمون

۰,۰2۳,۷۱۰,۹۰,۰2آماره

۰,۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۵معناداری

کیفیت زندگی 
شهری

۴۳,2۴۴,۱۴2,۸۴۵,۶۴۶۴2,۴۴2,۱۴۴,۵۴۳,۹۴۳,۱۴۰,۸میانگین 

آزمون Fآزمون Fآزمون Tآزمون Tآزمون

۰,۰۵-۱,۰۵2,۵۸,22آماره

۰,2۹۰,۰۱۰,۰۰۰,۱معناداری

جدول ۲. رابطة کیفیت زندگی در شهر بهارستان با متغیرهای زمینه ای
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امتیــاز ۵۱,۹ نشــان می دهنــد کــه وضعیــت کیفیــت زندگــی 
شــهری از دیــدگاه شــهروندان چنــدان مناســب نیســت. 

4-3- رابطــة کیفیت زندگی شــهری و متغیرهای 
زمینــه ای بــا تأکید بر جنســیت

در ایــن بخــش رابطــۀ کیفیت زندگــی و ابعاد آن بــا متغیرهای 
ــنی و  ــای س ــل، گروه ه ــت تأه ــیت، وضعی ــه ای )جنس زمین

میــزان تحصیــالت( بررســی می شــود.
جــدول شــمارة 2 بیانگــر رابطــۀ میــزان کیفیــت زندگی در شــهر 
جدیــد بهارســتان بــا جنســیت، وضعیــت تأهــل، گــروه ســنی و 
ــه  ــد ک ــان می ده ــوع نش ــت و در مجم ــی اس ــدرک تحصیل م
ــای  ــل، گروه ه ــت تأه ــی و وضعی ــت زندگ ــر کیفی ــن متغی بی
ــود دارد.  ــاداری وج ــاوت معن ــالت تف ــزان تحصی ــنی و می س
مقایســۀ میانگین هــا نشــان می دهــد افــراد مجــرد نســبت بــه 
افــراد متأهــل کیفیــت زندگــی باالتــری دارنــد. همچنیــن افــراد 
۱۸تا2۹ســاله نســبت بــه ســایر گروه هــای ســنی، بــا توجــه بــه 
میــزان میانگین و ســطح معنــاداری آزمــون T، از کیفیــت زندگی 
باالتــری برخوردارنــد. بیــن میزان تحصیــالت و کیفیــت زندگی 
شــهری تفــاوت معنــاداری وجــود دارد. بــا باالتــر رفتــن میــزان 
تحصیــالت از میــزان کیفیــت زندگی کاســته می شــود. بــه بیان 
دیگــر، افــراد دانشــگاهی ارزیابــی پایین تــری از میــزان کیفیــت 
زندگــی خود نســبت به افراد بــا تحصیالت غیردانشــگاهی دارند.
امــا بیــن متغیر کیفیــت زندگی شــهری و متغیر جنســیت تفاوت 
ــونT  و  ــاداری آزم ــطح معن ــود. س ــاهده نمی ش ــاداری مش معن
مقایســۀ میانگین هــا نشــان می دهــد کــه بیــن زنــان و مــردان 
در میــزان کیفیــت زندگــی تفــاوت وجــود نــدارد. بررســی رابطــۀ 
بیــن میــزان کیفیت زندگــی و متغیر جنســیت در ابعــاد چهارگانۀ 

کیفیــت زندگــی شــهری بــه شــرح زیــر اســت:
میانگیــن رضایــت از زندگــی در شــهر بهارســتان بیــن مــردان و 
زنــان تقریبــاً یکســان اســت. ســطح معنــاداری برآورد شــدة ۰,۰۸ 
نیــز نشــان می دهــد کــه بــا ۹۵ درصــد اطمینــان می تــوان گفت 
بیــن جنســیت و رضایــت از زندگــی در شــهر بهارســتان تفــاوت 

ــدارد. ــاداری وجود ن معن
میانگیــن نگــرش شــهروندان نســبت بــه شــهر در میان مــردان 
و زنان تقریباً یکســان اســت. ســطح معنــاداری برآوردشــدة ۰,۳2 
نیــز نشــان می دهــد کــه بــا ۹۵ درصــد اطمینــان می تــوان گفت 
بیــن زنــان و مــردان تفــاوت معناداری در دیدگاهشــان نســبت به 

شــهر وجود نــدارد.
امــا میانگیــن رضایت از محیط زیســت شــهر بهارســتان در میان 
مــردان و زنان متفاوت اســت. ســطح معنــاداری برآوردشــدة ۰,۰۳ 
نشــانگر ایــن اســت کــه بــا ۹۵ درصــد اطمینــان می تــوان گفت 
بین جنســیت و رضایت از محیط زیســت شــهر بهارســتان تفاوت 
معنــاداری وجــود دارد. همچنیــن مقــدار T برابــر بــا 2,۱۸ اســت و 
نشــان می دهــد کــه جنســیت خیلــی کــم بــر رضایــت از محیط 

زیســت شــهر بهارســتان تأثیر می گــذارد.
میانگیــن رضایــت از وضعیــت زندگــی و معیشــتی میــان مردان 
و زنــان یکســان اســت. ســطح معنــاداری برآوردشــدة ۰,۹ نشــان 
ــن  ــت بی ــوان گف ــان می ت ــد اطمین ــا ۹۵ درص ــه ب ــد ک می ده
ــاوت  ــتی تف ــی و معیش ــت زندگ ــت از وضعی ــیت و رضای جنس

معنــاداری وجــود نــدارد. 

5- نتیجه گـیری
همان گونــه کــه در یافته هــای تحقیــق مالحظــه می شــود، 
از بیــن مؤلفه هــای کیفیــت زندگــی، »رضایــت از وضعیــت 
محیــط زیســت شــهری« بــا نمــرة ۵۳,۶ وضعیــت بهتــری 
نســبت بــه مؤلفه هــای دیگــر دارد. ســایر مؤلفه هــای 
ــت  ــد از »رضای ــه عبارت ان ــورد مطالع ــی م ــت زندگ کیفی
کلــی از محــل ســکونت« بــا امتیــاز ۳۵,2، »نگــرش مثبــت 
نســبت بــه شــهر« بــا امتیــاز ۳۳,۶ و »رضایــت از وضعیــت 
معیشــتی« بــا امتیــاز ۵۱,۹ کــه نشــان می دهنــد وضعیــت 
مطلوبــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. گفتنــی اســت امتیــاز 
ــان  کیفیــت زندگــی شــهری بیــن مــردان ۴۳,2 و بیــن زن
۴۴,۱ اســت. بنابرایــن در پژوهــش حاضــر بــا توجه بــه نمرة 
ــاداری در  ــج آزمــون T، تفــاوت معن کیفیــت زندگــی و نتای
میــزان کیفیــت زندگــی شــهری از دیــدگاه زنــان و مــردان 

پاســخگو در شــهر جدیــد بهارســتان نیســت. 
مطالعــات مختلفــی وجــود دارد کــه رابطــۀ بیــن جنســیت و 
کیفیــت زندگــی را بررســی کــرده اســت. تفــاوت در میــزان 
کیفیــت زندگــی در بیــن زنــان و مــردان در پژوهش هــای 
ــان  ــات، زن ــی مطالع ــت. در برخ ــف اس ــده مختل انجام ش
ــری احســاس  ــی پایین ت ــت زندگ ــردان کیفی ــه م نســبت ب
ــات و  ــت. نج ــه نیس ــات این گون ــی مطالع ــد و برخ می کنن
همــکاران )۱۳۸۶( در مطالعــۀ خــود بــه ایــن نتیجه رســیدند 
کــه زنــان نســبت بــه مــردان ســالمت جســمانی کمتــری 
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دارنــد. در عــوض، در حیطــۀ ســالمت اجتماعــی و ســالمت 
ــتری  ــالمت بیش ــردان از س ــه م ــبت ب ــان نس ــط، زن محی
برخوردارنــد و در حــوزة ســالمت روانــی تفــاوت معنــاداری 
ــدی  ــی و واح ــر )فن ــۀ دیگ ــج مطالع ــود. نتای ــده نمی ش دی
ــردان  ــان و م ــن زن ــه، ۱۳۹۶( نشــان می دهــد کــه بی یگان
در میــزان کیفیــت زندگــی در ابعــاد مشــارکت، دسترســی، 
امکانــات فیزیکــی و آســایش روانــی تفاوت معنــاداری وجود 
دارد. در پژوهــش دیگــر )فنــی و همــکاران، ۱۳۹۴( یافته هــا 
نشــان می دهــد کــه بیــن کیفیــت زندگــی و جنســیت رابطه 
ــی  ــت زندگ ــردان کیفی ــه م ــبت ب ــان نس ــود دارد و زن وج
پایین تــری دارنــد. در پژوهــش دیگــر )شــمس اللهی و 
کفاشــی، ۱۳۹2( ایــن نتیجــه حاصــل شــده اســت کــه بیــن 
کیفیــت زندگــی و متغیــر جنســیت رابطــۀ معنــاداری وجــود 
نــدارد. بنابرایــن بــه طــور قطــع نمی تــوان ایــن پیش فــرض 
را مطــرح کــرد کــه کیفیــت زندگــی بیــن مــردان و زنــان 
همیشــه متفــاوت اســت یــا مــردان نســبت بــه زنــان کیفیت 
زندگــی مطلوب تــری دارنــد. در ایــن پژوهــش، همان طــور 
کــه اشــاره شــد، بیــن مــردان و زنــان در ارزیابــی از کیفیت 

زندگــی شــهری تفــاوت معنــاداری مشــاهده نشــد.

منابع:
ــرزي. )۱۳۸۵(. »بررســي رابطــۀ  ــه الب ــرزي، شــهال، و محبوب الب
خودمختــاري و کیفیــت زندگي در دانشــجویان اســتعدادهاي 
ــي ۳۹:  ــۀ روانشناس ــیراز«. مجل ــگاه هاي ش ــان دانش درخش

.۳۳۴-۳2۱
ــۀ  ــي رابط ــوت. )۱۳۹۰(. »بررس ــدی فت ــر، و ه ــریفیان، اکب ش
ــوردي  ــۀ م ــي )مطالع ــت زندگ ــي و کیفی ــرمایۀ اجتماع س
دانشــجویان دانشــگاه آزاد شــیراز، واحد پردیــس(«. فصلنامۀ 

ــي ۸: ۱۸۸-۱۵۳. ــعۀ اجتماع ــاه و توس ــزي  رف برنامه ری
ــل  ــی. )۱۳۹2(. »عوام ــد کفاش ــیمین، و مجی ــمس اللهی، س ش
اجتماعــی و فرهنگــی مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی شــهروندان 
شــهر تهــران«. فصلنامــۀ پژوهــش اجتماعــی ۶ )2۰(: 

۱۶۱ـ۱۸۱.
ــدی. )۱۳۸۸(. کیفیــت زندگــی:  ــاری، غالمرضــا، و رضــا امی غف

شــاخص توســعۀ اجتماعــی. تهــران: شــیرازه.
فنــی، زهــره، و فریــد واحــدی یگانــه. )۱۳۹۶(. »تحلیــل 
در  اجتماعــی  ـ  فــردی  زندگــی  شــاخص های کیفیــت 
فضاهــای شــهری بــا تأکیــد بــر جنســیت، مطالعــۀ مــوردی 
شــهر ســنندج«. مطالعــات برنامه ریــزی ســکونتگاه های 

انســانی ۱2 )۳۸(: ۸۳ـ۱۰2.
فنــی، زهــره، ســامان حیــدری، و پرویــز آقایــی. )۱۳۹۴(. 
»ســنجش کیفیــت زندگــی شــهری بــا تأکیــد بــر جنســیت، 
ــۀ پژوهش هــای  ــروه«. دو فصلنام ــوردی شــهر ق ــۀ م مطالع

بوم شناســی شــهری ۶ )۱2(: ۶۵ـ۷۸.
مهندســان مشــاور خدمــات مدیریــت ایرانیــان. )۱۳۹۵(. شــناخت 
کیفیــت زندگــی در شــهر تهــران. تهــران: مرکــز مطالعــات 

ــران. ــزی شــهر ته و برنامه ری
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Abstract
In this article, we tried to measure the quality 
of life in the new city of Baharestan, with an 
emphasis on the gender variable )comparing 
the women and men’s quality of life(. The quality 
of life in the cities of Europe questionnaire has 
been used to measure the quality of life, which 
is designed by the Department of Urban and 
Regional Policy of the European Commission, the 
European Union. The questionnaire is based on 
components of “people’s satisfaction whit living 
in their city“, ”people’s views about their city“, 
“people’s satisfaction whit living in their city in 
relation whit environment” and “people’s satis-
faction whit personal situation”. In this paper, the 
survey method has been used. The statistical 
population of this study is the total number of 
men and women aged 18-65 that living in four 
phases of Baharestan in 1396. Multistage clus-
ter sampling with sample size 1000 people was 
obtained by Cochran formula. Results show that 
the quality of life score in the new city of Baha-
restan )0-100( is 43.6. Among the components 

of quality of life, “people’s satisfaction whit living 
in their city in relation whit environment” with 
a score of 53.6 has a better status than other 
components. Other components of the quality 
of life were: “people’s satisfaction whit living in 
their city“ )35.2 score(, ”people’s views about 
their city” (33.6 score), and “people’s satisfaction 
whit personal situation” with a score of 51.9. 
Score of quality of life is 43.2 in men and 44.1 
in women. Therefore, in this study, according to 
quality of life score and T-test results, there is no 
significant difference in the quality of life from 
the views of responsive women and men in the 
new city of Baharestan.
Keywords
Quality of Life, Life Satisfaction, Gender, Baha-
restan
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