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در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت میــزان کیفیــت زندگــی شــهری در شــهر جدیــد بهارســتان بــا تأکیــد بــر متغیــر جنســیت
(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 ناحیـهای کمیســیون اروپایــی ،اتحادیــۀ اروپا آن
را طراحــی کــرده ،اســتفاده شــده اســت .مقیــاس مذکــور از مؤلفههــای «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  18تــا 65ســالۀ خانوارهــای معمولــی ســاکن در
فازهــای چهارگانــۀ شــهر بهارســتان در ســال  1396هســتند .نمونهگیــری از نــوع تصادفــی چندمرحلـهای بــا حجــم نمونــۀ هــزار
نفــر از طریــق فرمــول کوکــران بهدســت آمــده اســت .یافتههــا و نتایــج بیانگــر ایــن اســت کــه امتیــاز کیفیــت زندگــی شــهری
در شــهر جدیــد بهارســتان در بــازۀ ( )0-100برابــر بــا  43/6اســت .از بیــن مؤلفههــای کیفیــت زندگــی« ،رضایــت از وضعیــت
محیــط زیســت شــهری» بــا نمــرۀ  53.6وضعیــت بهتــری نســبت بــه مؤلفههــای دیگــر دارد .ســایر مؤلفههــای کیفیــت زندگــی
مــورد مطالعــه عبــارت بودنــد از« :رضایــت کلــی از محــل ســکونت» بــا امتیــاز « ،35/2نگــرش شــهروندان نســبت بــه شــهر» بــا
امتیــاز  33/6و «رضایــت از وضعیــت معیشــتی» بــا امتیــاز  .51/9میــزان کیفیــت زندگــی شــهری بیــن مــردان  43/2و بیــن زنــان
 44/1اســت .بنابرایــن در پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه نمــرۀ کیفیــت زندگــی و نتایــج آزمــون  ،Tتفــاوت معنــاداری در میــزان
کیفیــت زندگــی شــهری از دیــدگاه زنــان و مــردان پاســخگو در شــهر جدیــد بهارســتان وجــود نــدارد.
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 -1طرح و بیان مسئله

بســیاری از صاحبنظــران بــر ایــن عقیدهانــد کــه کیفیــت
زندگــی موضوعــی پــر از ابهــام و ارائــۀ تعریفــی دقیــق و مورد
توافــق از آن دشــوار اســت .بخشــی از ایــن ابهــام ناشــی از

وجــود تعــداد زیــاد حوزههــا و رشــتههای علمــی درگیــر

در موضــوع کیفیــت زندگــی اســت؛ بــه طــوری کــه هــر
کــدام از آنهــا ،از روانشناســی و پزشــکی تــا جامعهشناســی

و برنامهریــزی شــهری ،بــا رویکــردی ویــژه بــه موضــوع

نگریســتهاند و همگــی دارای نقــاط تأکیــد ویــژهای در تعریــف
و معیارهــای اندازهگیــری آن هســتند .بــا وجــود فراوانــی

حوزههــای علمــی فعــال در ایــن زمینــه ،طبقهبنــدی

کیفیــت زندگــی در زیرمجموعــۀ رشــت ۀ علمــی خــاص بســیار

دشــوار و بحثبرانگیــز اســت .رومنــی 1و همکارانــش ()1994
مجموعهاســتداللهایی را بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ارائه
میدهنــد کــه چــرا تعاریــف پذیرفتهشــدۀ جهانشــمولی برای

کیفیــت زندگــی وجــود نــدارد .ایــن مجموعــه عبارتانــد از )1

فرایندهــای روانشــناختی مرتبــط بــا تجربۀ کیفیــت زندگی را
میتــوان از دریچــۀ زبانهــا و فیلترهــای مفهومــی مختلــف

توصیــف و تفســیر کــرد )2 ،مفهــوم کیفیــت زندگــی تــا حــد
زیــادی بــا ارزش داوری همــراه اســت و  )3مفهــوم کیفیــت

طــول زندگــی افــراد در اجتمــاعمحلــی و میــزان تحــت تأثیر
قــرار گرفتــن ایــن فرایندهــای روانشــناختی از ســوی عوامل
محیطــی و ســامانههای ارزش فــردی اســت .از ایــنرو،
بهدلیــل کمبــود تعریــف عملیاتــی واحــد از کیفیــت زندگــی،

واژههــای مرتبــط دیگــری ماننــد بهزیســتی ،ســطح زندگــی،
اســتاندارد زندگــی ،رضایتمنــدی از زندگی و خشــنودی ظهور
کردهانــد (ماســام2002 ،؛ بــه نقل از مهندســان مشــاور خدمات
مدیریــت ایرانیــان .)22 :1395 ،همچنین تعــدد تعاریف مربوط

بــه کیفیــت زندگــی ناشــی از چندبعــدی بــودن ســازۀ کیفیــت
زندگــی ،کاربــرد آن در حوزههــای حرف ـهای متفاوتــی چــون

پزشــکی ،روانشناســی ،جغرافیــای انســانی ،جامعهشناســی،

مطالعــات توســعه و در نهایــت ســطح تحلیلــی کــه میتوانــد

مربــوط بــه عامــان ،فرایندهــا ،موقعیتهــا یــا ســاختارها

باشــند ،اســت (غفــاری و امیــدی.)3 :1388 ،

 -2مالحظات مفهومی و نظری

يكــي از رويكردهــاي نويــن در زمينۀ اصالح و گســترش مفهوم
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زندگــی متأثــر از رشــد درک انســانی و فرایندهــای توســعه در

بنابرایــن میتــوان گفــت کیفیــت زندگــی در رشــتههای
مختلفــی بررســی شــده اســت کــه از آن جملــه ميتــوان بــه
عرصــۀ مطالعــات اجتماعــي ،مطالعــات اقتصادي ،بهداشــتي و
پزشــکي ،مطالعــات محيطــي و انــواع ديگــري از زمینههــا و
رشــتهها اشــاره کــرد .در حوزههــای جديدتــر کيفيــت زندگــي
گون ـهاي ترکيبــی و تلفيقــی از ايــن حوزههــاي مطالعاتــي را
در جايــگاه ارائــۀ توصيــف دقيقتــري از خوشــبختي جمعــي
گروههــا و جمعيتهــا شــاهد هســتيم .از ســوی دیگــر ،ایــن
مفهــوم گاه در حالــت ايجابــي آن نوعــي احســاس مثبــت
برشــمرده شــده و داراي نمودهايي همچون رضايت از زندگي،
احســاس خوشــبختي و شــادکامي کــه جنبههايي از ســامتي
انســان هســتند ،دانســته شــده اســت.
چندوجهــی بــودن مفهــوم کیفیــت زندگــی ســبب میشــود
کــه از زوايــا و ابعــاد مختلفــي ســنجيده شــود .از ســوي ديگر،
در اکثــر روشهــاي ســنجش ،کيفيــت زندگــي طــي ارزيابــي
پاســخگو از وضعيــت خــود احصــا ميشــود و او نيــز در ايــن
ارزيابــي آنچــه را واقعيــت زندگــي خويــش ميپنــدارد بــا
انتظــارات و توقعاتــش مقايســه و نهایتـ ًا داوري ميکند (نجات
و همــکاران.)1385 ،
در دهههــای گذشــته ابزارهــا و پرسشــنامههای زیــادی بــا
رویکردهــای مختلــف (ســامت ،زیســتپذیری شــهری،
اقتصــاد ،کیفیــت محیــط ،اســتانداردهای زندگــی و نیازهــای
اساســی) تدویــن و طراحــی شــدهاند کــه هــر کــدام از نــگاه
و جنبــۀ خاصــی کیفیــت زندگــی را مــورد ســنجش قــرار
میدهنــد .در ایــن میــان یکــی از ابزارهایــی کــه کیفیــت
زندگــی افــراد را مــورد ســنجش قــرار میدهــد پرسشــنامۀ
«مقیــاس کیفیــت زندگــی شــهرهای اروپــا» 2اســت.
در ایــن مقالــه ،کیفیت زندگی شــهری ( )1396در شــهر جدید
بهارســتان بــر اســاس پرسشــنامۀ بومیشــدۀ «کیفیــت زندگی
در شــهرهای اروپــا» ســنجش میشــود و ابعــاد مختلــف آن با
متغیرهــای زمین ـهای مــورد آزمــون قــرار میگیــرد و رابطــۀ
آنهــا مشــخص میشــود .همچنیــن میــزان کیفیــت زندگــی
و تفــاوت آن بیــن مــردان و زنــان مقایســه میشــود.
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توســعه ،مطــرحشــدن مفهــوم كيفيــت زندگــي و دخالــت دادن
شــاخصهای اجتماعــي و كيفــي در اهــداف توســعه و عمــران
شــهري و منطقـهای اســت و بهکارگیــری ايــن مفهــوم در واقــع
واكنشــي عليــه توســعۀ يكبعــدي اقتصــادي در ســطح ملــي ،و
توســعۀ صرفـ ًا كالبــدي در مقياس شــهري اســت.
مطالعــه و بررســی در زمینــۀ کیفیت زندگی شــهرها بســیار مهم
اســت ،چــون نشــان میدهــد کــه شــهروندان چگونــه رفتــار
میکننــد و رضایتشــان از زندگــی و میــزان شــادکامی آنهــا چــه
میــزان اســت .بــه طــور خــاص مطالعــه روی کیفیــت زندگــی
شــهری میتوانــد زمینــه و میــزان تقاضــا را بــرای اقدامــات
عمومــی فراهــم کنــد .همچنیــن اثــر مســتقیم زیس ـتپذیری
شــهرها بــرای ســاکنان را مشــخص میکنــد و پارامترهایــی
را بــه وجــود مــیآورد کــه از طریــق آنهــا سیاســتگذاران و
برنامهریــزان میتواننــد اثربخشــی برنامههــای خــود را
ارزیابــی کننــد .عــاوه بــر اینهــا ،شــرایطی را فراهــم میکنــد
کــه شــهروندان و ســاکنان قــدرت تصمیمگیــری و انتخــاب
داشــته باشــند (مارانــز و استیمســون.)2 :2011 ،
اصطــاح «کيفيــت» بــراي بيــان توســعۀ بهزيســتي در جامعــه
ب ـهکار رفتــه اســت و بهگون ـهاي در برابــر «کميــت» کــه بــه
وجــه اقتصــادي زندگــي مــردم اشــاره دارد ،قــرار ميگيــرد .بــا
ايــن حــال ،چنانکــه خواهيــم ديــد ،ايــن متغيــر در چنــد دهــۀ
اخيــر نخســت از مطالعــات اقتصــادي ســر بــرآورده اســت .در
ســنجشهاي عينــي از کيفيــت زندگــي ،عوامــل برونزايــي
نظيــر فنــاوري توليــد ،زيرســاختها ،روابــط اجتماعــي ،نهادهاي
اجتماعــي و نگرانيهــاي محيــط زيســتي نيــز م ـ ّد نظــر قــرار
ميگيــرد (روبــاک.)1259 :1982 ،1
کيفيــت زندگــي را ميتــوان مجموعــۀ عملکــرد اجتماعــي،
2
فيزيکــي ،روانــي و بيولوژيک فرد دانســت .رافائــل و همکارانش
( )1996کيفيــت زندگــي را حـ ّدي کــه شــخص از امکانات مهم
زندگ ـياش لــذت ميبــرد ،تعريــف ميکننــد .در نــگاه دیگــر،
کيفيــت زندگــي عبــارت اســت از مســائل عينــي همــراه بــا
تجهيــزات غيرمــادي زندگــي کــه بهنحــوي مطابــق بــا ادراکات
شــخص در مــورد ســامت ،محيــط زندگــي ،کار ،خانــواده و
غيــره تعييــن شــده اســت (ون کمــپ ،ليدلميجــر ،مارســمن و
هولنــدر.)2003 ،3
1 - Roback
2 - Raphael, Renwick, Brown, &Rootman
3 - Van Kamp, Leidelmeijer, Marsman, & De Hollander

پاســیون ( )2006معتقــد اســت کــه کيفيــت زندگــي ،شــادکامي
يــا رضايــت افــراد از زندگــي و محيــط شــامل نيازهــا و آرزوهــا،
ســبک زندگــي و ســاير عوامــل ملمــوس و غيرملمــوس اســت
کــه بهزيســتي کلــي را تعييــن ميکننــد .تعريــف جغرافيايــي
کيفيــت زندگــي بــه مفهــوم بهزيســتي فــردي اشــاره دارد ،امــا
در آن بيشــتر تمرکــز بــر مــکان اســت تــا فــرد .ایــن تعريــف
دربرگیرنــدۀ شــرايط عينــي و ذهنــي اجتماعــي و محيطــي در
يــک مــکان و چگونگــي ادراک ايــن شــرايط از ســوی ســاکنان
آنجاســت (پاســيون.)2006 ،
برخــي معتقدنــد کــه «کيفيــت زندگــي ب ـ ه معنــاي احساســي
اســت کــه فــرد نســبت بــه بهزيســتي اجتماعــي ،عاطفــي و
جســماني خــود دارد .ايــن احســاس متأثــر از ايــن اســت که يک
فــرد در شــرايط مختلــف زندگــي تــا چــه انــدازه بــه خشــنودي
شــخصي نائــل شــده اســت .بـ ه عبــارت ديگــر ،کيفيــت زندگي
بــه ايــن معناســت کــه انســان بتوانــد زندگــي خــود را هماهنگ
بــا ارزشهايــش ســامان دهد» (گيــب ،بــوري و الســون2004 ،؛
بــه نقــل از البــرزي و البــرزی.)322 :1385 ،
طبــق تعریــف يونســکو ،4کيفيــت زندگــي مفهومــي کلي اســت
کــه تمــام جنبههــاي زيســتي شــامل رضايــت مــادي ،نيازهاي
حياتــي و جنبههــاي انتقالــي زندگــي ماننــد توســعۀ فــردي،
خودشناســي و بهداشــت اکوسيســتم را پوشــش ميدهــد.
همچنیــن ســمينار جهانــي ســازمان ملــل متحــد در ارتبــاط بــا
جهــان ســوم 5کيفيــت زندگــي را شــامل شــرايط بهتــر تغذيــه،
پوشــاک ،مســکن و محيط زيســت انســاني ،بهداشــت و آموزش
و پــرورش و ايجــاد فرصتهايي بــراي کنش متقابــل اجتماعي،
کســب مهارتهــاي اجتماعــي و شــغلي ،گســترش همبســتگي
عمومــي و مشــارکت اجتماعــي و سياســي میدانــد (شــريفيان
و فتــوت.)158 :1390 ،
طبــق تعريــف گــروه کيفيت زندگــي ســازمان جهانی ســامت،
کيفيــت زندگــي عبارت اســت از ادراک اشــخاص از موقعيتشــان
در زندگــي ،در پسزمينــۀ فرهنــگ و نظــام ارزشهــاي زندگــي
آنهــا و در ارتبــاط بــا اهــداف ،انتظــارات ،اســتانداردها و
دلمشغوليهايشــان .طبــق ايــن تعريــف ،کيفيــت زندگــي بــه
ذهنــي شــکلگرفته در پسزمينــۀ فرهنگــي،
یــک ارزيابــي
ِ
اجتماعــي و محيطــي اشــاره دارد ،زيــرا ايــن تعريــف بــر ادراک
پاســخگويان متمرکــز اســت کــه نــه فقــط ميانگين ،جزئيــات و
4 - UNESCO
5 - UN

1 - The WHOQOL Group

2 -European Commission, for Regional and Urban
Policy
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عالئــم بيماريهــا و شــرايط را ،کــه تأثير بيماريهــا و مداخالت
ســامتي و درمــان را بــر کيفيــت زندگــي نيــز نشــان ميدهــد
(گــروه کيفيــت زندگــي ســازمان جهانــی ســامت.)3 :1996 ،1
ایــن پیچیدگــی و تنــوع در تعریــف مفهــوم کیفیــت زندگــی
در رویکردهــای مختلــف شــهری نیــز وجــود دارد .بســیاری از
دانشــمندان علــوم اجتماعــی از ارائۀ تعریفــی جامع و مانــع از آن
ناتوانانــد ،چــرا کــه درک ایــن مفهــوم از ســوی اقشــار مختلف
جامعــۀ شــهری معنــای متفاوتــی متبــادر میکنــد (جــورج و
بایــرون .)1 :1980 ،بــه عبارتــی ،در محیــط شــهری ایــن مفهوم
بهواســطۀ تنــوع اندیشــه و اینکــه هــر کــس تعریــف خاصــی از
زندگــی و رفــاه اجتماعــی دارد ،معنای متفاوتــی را متبادر میکند
(بونــد و کارنــر .)1 :2004 ،امــا در یــک تعریــف عــام ،کیفیــت
زندگــی بــه معنــای زندگــی راحــت و دسترســی بــه نیارهــای
اساســی در محیــط شــهری اســت (ایســر .)2 :2004 ،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 ،فرصتهای 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:1987 ،
 .)108در مجمــوع رویکــرد کیفیت زندگی شــهری تــاش برای
ایجاد شــهر ســالم و فراهم آوردن خدمات شــهری مناســب و در
دســترس بــرای همــگان در چهارچــوب پایــداری اســت (هارپام،
 .)109 :2001از نظــر پروفکــت و همــکاران ( ،)1992کیفیــت
زندگــی شــهری احســاس خوبــی اســت کــه حاصــل ترکیبــی
از عوامــل مرتبــط بــا حــس مــکان یــا هویــت مــکان از قبیــل
خوانایــی ،خاطــرۀ جمعــی و حــس تعلــق تاریخــی اســت .چیزی
کــه در اینجــا اهمیــت دارد ارتبــاط مســتقیم عاطفی (احساســی)
اســت کــه فــرد بــا محیــط ساختهشــدۀ اطــراف برقــرار میکند.
بــه عبــارت دیگــر ،احســاس یــا واکنــش احساســی مــا میــان
روان مــا و ســاختار محیــط و اجــزای آن اســت (یزدانــی:1394 ،
 .)24بنابرایــن در یــک شــهر ســالم بــا کیفیــت زندگــی بــاال
شــرایط کالبــدی ،اجتماعــی و اقتصــادی در جهت توانمندســازی
ســاکنان شــهر بــرای اجــرای نقشهــای زندگــی و شــکوفایی
اســتعدادهای خــود مهیــا میشــود (اشــتون.)14-15 :2000 ،

بررســي تحقيقات مختلف در ادبيات کيفيت زندگــي حاکي از آن
اســت کــه هيــچ اتفــاق نظــر دقيقــي مبني بــر اينکه چه روشــی
بايــد بــراي ســنجش ايــن مفهــوم بـهکار رود ،وجــود نــدارد .امــا
میتــوان 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 دادههــا و اطالعاتــی اســت کــه عمدتـ ًا از ســوی
مراجــع رســمی اعــام میشــود و رویکــرد ذهنــی مبتنــی بــر
دادههــای اولیـهای اســت کــه عمدتـ ًا از طریــق انجــام تحقیقات
پیمایشــی و مــوردی بــه دســت میآیــد (مارانــز و استیمســون،
.)33 :2011
گــروه کیفیــت زندگی ســازمان جهانی ســامت کیفیــت زندگی
را ادراک و دریافــت افــراد از موقعیتهــای زندگیشــان بــا توجــه
بــه زمینــۀ فرهنگــی و نظام ارزشــی کــه در آن زندگــی میکنند
و در ارتبــاط بــا اهــداف ،انتظــارات ،اســتانداردها و تعامــات آنهــا
تعریــف میکنــد .ایــن تعریــف از کیفیت زندگــی ارزیابــی ذهنی
فــرد از موقعیــت خویــش بــا توجــه بــه زمینههــای اجتماعــی،
فرهنگــی و محیطــی را مــورد توجــه قــرار میدهــد و ادعــا دارد
دریافــت فــرد از کیفیــت زندگــی مــاک تعییــن میــزان کیفیت
زندگــی وی اســت (گــروه کیفیــت زندگــی ســازمان جهانــی
ســامت.)5 :1996 ،
همانطــور کــه گفتــه شــد ،ابزارهــا و پرسشــنامههای زیــادی با
رویکردهــای مختلــف تدویــن و طراحــی شــدهاند کــه هــر کدام
از نــگاه و جنبــۀ خاصــی کیفیــت زندگــی را مــورد ســنجش قرار
میدهنــد .یکــی از ابزارهایــی کــه کیفیت زندگــی افــراد را مورد
ســنجش قــرار میدهــد پرسشــنامۀ «مقیــاس کیفیــت زندگــی
شــهرهای اروپــا » اســت .ایــن ابــزار را «کمیســیون اروپایــی
سیاســت شــهری و ناحیـهای ،اتحادیــۀ اروپــا» 2ســاخته اســت و
بــا اســتفاده از آن ،از ســال  ،2004هــر ســه ســال یک بــار در 79
شــهر اروپــا و بــا حجــم نمونــۀ بیــش از  40هــزار نفــر ،کیفیــت
زندگــی شــهری مــورد ســنجش قــرار میگیــرد .ایــن مقیــاس
دارای  5بُعــد «رضایــت مــردم از زندگــی در شــهر»« ،دیــدگاه
شــهروندان در مــورد شــهر خود»« ،رضایت شــهروندان از شــهر
در بُعــد زیســتمحیطی»« ،رضایــت شــهروندان از موقعیــت
فردی خود» و در نهایت «مســائل و مشــکالت شــهری» اســت.
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در ايــران اين پرسشــنامه براي نخســتين بار ترجمــه و اعتباریابی
شــده اســت .بــراي اعتباريابــي ابتــدا روی  60نفــر نمونــۀ در
دســترس پيشآزمــون و بررس ـيهاي روايــي ظاهــري انجــام
شــده اســت .پــس از ا ِعمــال برخــي تغييــرات ،هــزار پرسشــنامه
در چهــار فــاز شــهر جدیــد بهارســتان توزيــع شــده و پــس از
جم ـعآوري دادههــا ،بــرای بررســي پايايــي در بُعــد ســازگاري
درونــي 1از آزمــون آلفــاي کرونباخ و همبســتگي درونخوشـهاي
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 میکند.
در بُعــد «دیــدگاه شــهروندان در مورد شــهر خود» مــواردی مانند
وضعیــت شــغل ،وضعیــت و کیفیت مســکن ،وضعیــت مهاجرت
و عملکــرد ســازمانهای اجرایــی محلی ســؤال میشــود.
بُعــد «رضایــت شــهروندان از شــهر در بُعــد زیس ـتمحیطی»
وضعیــت آبو هــوا ،نظافــت و تمیــزی شــهر ،وضعیــت آلودگی
صوتــی و فضاهــای ســبز را بررســی میکنــد.
بُعــد «رضایــت شــهروندان از موقعیــت فــردی خود» به بررســی
وضعیــت زندگــی بــه طــور کلــی ،وضعیــت محــل ســکونت،
وضعیــت مالــی و درآمــد خانــواده و نیــز وضعیــت شــغلی خــود و
خانــواده میپــردازد.
و در نهایــت بُعــد «مســائل و مشــکالت شــهری» مهمتریــن
مســائل و مشــکالت شــهری را از دیــدگاه ســاکنان بررســی
میکنــد.

 -3روش پژوهش

در ایــن پژوهــش از روش پیمایشــی اســتفاده شــده اســت .ابــزار
گردآوری دادهها پرسشــنامۀ اســتاندارد «ســنجش کیفیت زندگی
در شــهرهای اروپا» اســت.
جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش مجمــوع مــردان و زنــان  18تــا
65ســالۀ خانوارهــای معمولی ســاکن در فازهای چهارگانۀ شــهر
جدید بهارســتان در ســال  1396اســت .در این پژوهــش از روش
نمونهگیــری چندمرحلـهای اســتفاده شــده اســت .حجــم نمونــه
بــر اســاس فرمــول کوکــران محاســبه شــده اســت .در زیــر این
فرمــول و نحــوۀ محاســبه آمده اســت.
1 - internal consistency

بــا جایگــذاری پارامترهــا ۱/۹۶ ۰/۵ ۰/۰۳۲
( )z=1/96,σ=0/5,e=0/032در
فرمــول فــوق ،تعــداد کل نمونــه برابــر بــا  937به دســت میآید.
بــا احتســاب درصدی ریــزش در طــول فرایند جمـعآوری دادهها،
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  10خانــوار (و بــه تبــع آن
 10فــرد پاســخگو) انتخــاب شــد .بــرای انتخــاب بلوکهــا از
روش نمونهگیــری بــا احتمالهــای نابرابــر یــا نمونهگیــری بــا
احتمالهــای متناســب اســتفاده شــد.
گفتنــی اســت واحــد تحلیــل فــرد اســت .در تجزيــه و تحليــل
دادههــاي پژوهــش از نرمافــزار  SPSSاســتفاده شــده اســت .در
تحلیــل دادههــا 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
 1396اجــرا شــد.

-4یافتهها

 -1-4مشخصاتپاسخگویان

از مجموع هزار نمونۀ آماری (پاســخگو) 50.6 ،درصد پاســخگویان
مــرد و  49.4درصــد زن هســتند 35.3 .درصد پاســخگویان در گروه
ســنی 18تــا 29ســال یا گــروه ســنی جـوان 40.6 ،درصــد در گروه
ســنی30تا 49ســال یــا گــروه ســنی میانســال ،و  24.1درصــد آنان
نیــز در گــروه ســنی50تا 65ســال قـرار دارنــد .همچنیــن میانگین
ســنی پاســخگویان  37.5ســال اســت 68.9 .درصــد پاســخگویان
متأهــل و  28.6درصد آنها مجرد هســتند 2.5 .درصد پاســخگویان
نیــز یــا از همســر خــود جـدا شــدهاند یــا همسرشــان فــوت کــرده
اســت 22 .درصــد پاســخگویان تحصیــات زیــر دیپلــم دارنــد،
 42.3درصــد آنهــا دیپلمــه هســتند و  35.7درصــد نیــز تحصیالت
دانشــگاهی دارند.
 43.7درصــد پاســخگویان یــک تــا پنــج ســال 22.5 ،درصــد آنهــا
شــش تــا ده ســال 17.7 ،درصــد آنــان یــازده تــا پانــزده ســال و
 16.1درصــد نیــز بیــش از پانــزده ســال ســابقۀ ســکونت در شــهر
بهارســتان را دارند .میانگین ســکونت در شــهر بهارســتان تقریب ًا 8
ســال و  3مــاه اســت 26 .درصــد پاســخگویان در فــاز یــک شــهر

جدول  .1توزیع پاسخگویان ( )٪در هر یک از گویههای مقیاس کیفیت زندگی شهری () n=1000
ضعیف

گویهها /ابعاد
 -1رضایت کلی مردم از زندگی در شهر

متوسط

مطلوب

نمیدانم/
بیپاسخ

وضعیت حمل و نقل عمومی (تاکسی ،اتوبوس و)...

45.0

17.6

31.8

5.6

خدمات بهداشتی و درمانی نظیر بیمارستانها و مطب پزشکان

75.2

10.4

12.5

1.9

امکانات ورزشی مثل باشگاهها و زمینهای ورزشی

81.0

7.9

6.8

4.3

امکانات فرهنگی مثل کتابخانه ،سینما و فرهنگسرا

81.0

7.9

6.8

4.3

مراکز آموزشی و مدارس

46.9

20.1

26.6

6.4

وضعیت و کیفیت خیابانها و ساختمانهای شهر

61.7

13.1

25.1

0.1

فضاهای عمومی مثل مراکز خرید ،میدانها و پیادهروها

51.9

15.0

33.0

0.1

دسترسی به سوپریها و خردهفروشیها

17.2

14.3

68.5

0.00

امتیاز شاخص رضایت کلی مردم از زندگی در شهر ()0-100

35.2

 -2دیدگاه شهروندان در مورد شهر

پیدا کردن شغل در شهر بهارستان آسان است

73.6

10.5

11.0

4.9

پیداکردن مسکن با کیفیت و قیمت مناسب در شهر بهارستان آسان است

46.9

17.6

32.5

3

افرادی که به این شهر مهاجرت کردهاند و در آن زندگی میکنند یکپارچه و منسجم
هستند
سازمانهای اجرایی در شهر بهارستان مثل شهرداری ،شرکت عمران شهر بهارستان و
کالنتری عملکرد خوبی دارند
سازمانهای اجرایی در شهر بهارستان مثل شهرداری ،شرکت عمران شهر بهارستان و
کالنتری قابل اعتمادند

82.2

9.7

8.1

0.00

44.5

26.4

26.7

2.4

40.6

27.0

28.3

4.1

امتیاز شاخص دیدگاه شهروندان در مورد شهر ()0-100
 -3رضایت شهروندان از بُعد زیستمحیطی شهر

کیفیت آب و هوا

33.6

وضعیت و میزان سر و صدا

47.0

12.0

41.0

0.00

وضعیت نظافت و تمیزی شهر

32.1

20.8

47.1

0.00

وضعیت پارکها و فضاهای سبز

46.9

15.3

37.7

0.1

امتیاز شاخص رضایت شهروندان از بُعد زیستمحیطی شهر ()0-100

53.6

 -4رضایت شهروندان از وضعیت زندگی و معیشتی شهر

23.9

50.0

26.1

23.9

وضعیت زندگی به طور کلی
خانه و محل سکونت

20.2

56.5

23.3

20.2

وضعیت مالی و درآمد خانواده

35.7

29.0

35.3

35.7

وضعیت شغلی خود و خانواده

33.1

30.0

36.9

33.1

امتیاز شاخص رضایت شهروندان از وضعیت زندگی و معیشتی شهر ()0-100

51.9

امتیاز شاخص کیفیت زندگی در شهر بهارستان ()0 -100

43.6

بهارســتان 26 ،درصــد در فــاز دو 25 ،درصد در فاز ســه و  23درصد
پاســخگویان نیــز در فــاز چهار شــهر بهارســتان ســکونت دارند.

-2-4توزیــع پاســخگویان در هــر یــک از
گو یههــا
پرسشــنامۀ اســتاندارد ســنجش کیفیت زندگــی شــهری دارای 22
گویــه اســت کــه یــک گویه بــه طــور کلــی و عمومی به بررســی

شمارة۶۱

12.2

19.0

68.7

0.1
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مســائل و مشــکالت شــهری میپــردازد و  21گویــه در قالب چهار
حیطــه کیفیــت زندگــی شــهری را گـزارش میکنــد .در جــدول
شــمارۀ  1توزیع پاســخگویان در  21گویه مشــخص اســت:
اطالعــات جــدول فــوق میــزان کیفیــت زندگــی در شــهر
بهارســتان را بــه تفکیــک ابعــاد مــورد بررســی نشــان میدهد.
بــه طــور کلــی میتــوان گفــت کیفیــت زندگــی شــهری
در شــهر جدیــد بهارســتان از دیــدگاه پاســخگویان چنــدان
مطلــوب نیســت .امتیــاز  43.6در بــازۀ  0-100نشــان میدهــد

کــه شــهروندان ســاکن در شــهر بهارســتان کیفیــت زندگــی
خویــش را پایینتــر از متوســط ارزیابــی کردهانــد .از بیــن ابعاد
چهارگانــۀ کیفیــت زندگی شــهری ،بُعــد «رضایت شــهروندان
از ابعــاد زیسـتمحیطی شــهر» بــا امتیــاز  53.6در بــازۀ -100
 0وضعیــت بهتــری نســبت بــه ســایر مؤلفههــا دارد .ســایر
مؤلفههــای کیفیــت زندگــی شــامل «رضایــت کلــی از محــل
ســکونت» بــا امتیــاز « ،35.2نگــرش شــهروندان نســبت بــه
شــهر» بــا امتیــاز  33.6و «رضایــت از وضعیــت معیشــتی» بــا

جدول  .2رابطۀ کیفیت زندگی در شهر بهارستان با متغیرهای زمینهای
جنسیت

18 –29

معناداری

0.08

0.8

0.09

0.01

33.1

34.2

35.3

32.9

36.1

32.3

32.4

35.1

32.7

34.1

شمارة۶۱

آزمون

آزمون T

آزمون T

آزمون F

آزمون F

آماره

0.98

1.8

4.9

-0.07

معناداری

0.32

0.06

0.00

0.02

55.1

52.2

55.4

52.8

55.3

52.9

52.4

55.2

52.5

53.5

آزمون

آزمون T

آزمون T

آزمون F

آزمون F

آماره

2.18

1.82

1.8

-0.03

معناداری

0.03

0.07

0.16

0.3

51.9

51.9

56.1

50.5

56

50.3

48.8

49.9

52.5

52.9

آزمون

آزمون T

آزمون T

آزمون F

آزمون F

آماره

0.02

3.7

10.9

0.02

معناداری

0.9

0.00

0.00

0.5

میانگین
کیفیت زندگی
شهری

30 -49

آماره

1.76

0.24

2.4

- 0.08

میانگین
رضایت
شهروندان از
وضعیت زندگی
و معیشتی

50 -65

آزمون

آزمون T

آزمون T

آزمون F

میانگین
رضایت
شهروندان
از بُعد
زیستمحیطی

زیر دیپلم
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35.5

36.8

34.1

35

37.6

35.1

34.4

30.9

آزمون F

میانگین
دیدگاه
شهروندان

دیپلم

رضایت
شهروندان از
شهر

34.3

36.2

35.2

مجرد

کاردانی و
کارشناسی

میانگین

مرد

زن

متأهل

گروه سنی

کارشناسی
ارشد و باالتر

ابعاد کیفیت
زندگی

رضایت
از شهر

وضعیت تأهل

میزان تحصیالت

44.1

43.2

45.6

42.8

46

42.4

42.1

44.5

43.1

43.9

آزمون

آزمون T

آزمون T

آزمون F

آزمون F

آماره

1.05

2.5

8.22

-0.05

معناداری

0.29

0.01

0.00

0.1

28.8

45.7

49

40.8

امتیــاز  51.9نشــان میدهنــد کــه وضعیــت کیفیــت زندگــی
شــهری از دیــدگاه شــهروندان چنــدان مناســب نیســت.

 -3-4رابطــۀ کیفیت زندگی شــهری و متغیرهای
زمینـهای بــا تأکید بر جنســیت

نشــان میدهــد کــه جنســیت خیلــی کــم بــر رضایــت از محیط
زیســت شــهر بهارســتان تأثیر میگــذارد.
میانگیــن رضایــت از وضعیــت زندگــی و معیشــتی میــان مردان
و زنــان یکســان اســت .ســطح معنــاداری برآوردشــدۀ  0.9نشــان
میدهــد کــه بــا  95درصــد اطمینــان میتــوان گفــت بیــن
جنســیت و رضایــت از وضعیــت زندگــی و معیشــتی تفــاوت
معنــاداری وجــود نــدارد.

-5نتیجهگـیری

همانگونــه کــه در یافتههــای تحقیــق مالحظــه میشــود،
از بیــن مؤلفههــای کیفیــت زندگــی« ،رضایــت از وضعیــت
محیــط زیســت شــهری» بــا نمــرۀ  53.6وضعیــت بهتــری
نســبت بــه مؤلفههــای دیگــر دارد .ســایر مؤلفههــای
کیفیــت زندگــی مــورد مطالعــه عبارتانــد از «رضایــت
کلــی از محــل ســکونت» بــا امتیــاز « ،35.2نگــرش مثبــت
نســبت بــه شــهر» بــا امتیــاز  33.6و «رضایــت از وضعیــت
معیشــتی» بــا امتیــاز  51.9کــه نشــان میدهنــد وضعیــت
مطلوبــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد .گفتنــی اســت امتیــاز
کیفیــت زندگــی شــهری بیــن مــردان  43.2و بیــن زنــان
 44.1اســت .بنابرایــن در پژوهــش حاضــر بــا توجه بــه نمرۀ
کیفیــت زندگــی و نتایــج آزمــون  ،Tتفــاوت معنــاداری در
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 پژوهشهــای
انجامشــده مختلــف اســت .در برخــی مطالعــات ،زنــان
نســبت بــه مــردان کیفیــت زندگــی پایینتــری احســاس
میکننــد و برخــی مطالعــات اینگونــه نیســت .نجــات و
همــکاران ( )1386در مطالعــۀ خــود بــه ایــن نتیجه رســیدند
کــه زنــان نســبت بــه مــردان ســامت جســمانی کمتــری
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در ایــن بخــش رابطــۀ کیفیت زندگــی و ابعاد آن بــا متغیرهای
زمینــهای (جنســیت ،وضعیــت تأهــل ،گروههــای ســنی و
میــزان تحصیــات) بررســی میشــود.
جــدول شــمارۀ  2بیانگــر رابطــۀ میــزان کیفیــت زندگی در شــهر
جدیــد بهارســتان بــا جنســیت ،وضعیــت تأهــل ،گــروه ســنی و
مــدرک تحصیلــی اســت و در مجمــوع نشــان میدهــد کــه
بیــن متغیــر کیفیــت زندگــی و وضعیــت تأهــل ،گروههــای
ســنی و میــزان تحصیــات تفــاوت معنــاداری وجــود دارد.
مقایســۀ میانگینهــا نشــان میدهــد افــراد مجــرد نســبت بــه
افــراد متأهــل کیفیــت زندگــی باالتــری دارنــد .همچنیــن افــراد
18تا29ســاله نســبت بــه ســایر گروههــای ســنی ،بــا توجــه بــه
میــزان میانگین و ســطح معنــاداری آزمــون  ،Tاز کیفیــت زندگی
باالتــری برخوردارنــد .بیــن میزان تحصیــات و کیفیــت زندگی
شــهری تفــاوت معنــاداری وجــود دارد .بــا باالتــر رفتــن میــزان
تحصیــات از میــزان کیفیــت زندگی کاســته میشــود .بــه بیان
دیگــر ،افــراد دانشــگاهی ارزیابــی پایینتــری از میــزان کیفیــت
زندگــی خود نســبت به افراد بــا تحصیالت غیردانشــگاهی دارند.
امــا بیــن متغیر کیفیــت زندگی شــهری و متغیر جنســیت تفاوت
معنــاداری مشــاهده نمیشــود .ســطح معنــاداری آزمــون Tو
مقایســۀ میانگینهــا نشــان میدهــد 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 تقریبـ ًا یکســان اســت .ســطح معنــاداری برآوردشــدۀ 0.08
نیــز نشــان میدهــد کــه بــا  95درصــد اطمینــان میتــوان گفت
بیــن جنســیت و رضایــت از زندگــی در شــهر بهارســتان تفــاوت
معنــاداری وجود نــدارد.
میانگیــن نگــرش شــهروندان نســبت بــه شــهر در میان مــردان
و زنان تقریب ًا یکســان اســت .ســطح معنــاداری برآوردشــدۀ 0.32
نیــز نشــان میدهــد کــه بــا  95درصــد اطمینــان میتــوان 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 برآوردشــدۀ 0.03
نشــانگر ایــن اســت کــه بــا  95درصــد اطمینــان میتــوان گفت
بین جنســیت و رضایت از محیط زیســت شــهر بهارســتان تفاوت
معنــاداری وجــود دارد .همچنیــن مقــدار  Tبرابــر بــا  2.18اســت و

دارنــد .در عــوض ،در حیطــۀ ســامت اجتماعــی و ســامت
محیــط ،زنــان نســبت بــه مــردان از ســامت بیشــتری
برخوردارنــد و در حــوزۀ ســامت روانــی تفــاوت معنــاداری
دیــده نمیشــود .نتایــج مطالعــۀ دیگــر (فنــی و واحــدی
یگانــه )1396 ،نشــان میدهــد کــه بیــن زنــان و مــردان
در میــزان کیفیــت زندگــی در ابعــاد مشــارکت ،دسترســی،
امکانــات فیزیکــی و آســایش روانــی تفاوت معنــاداری وجود
دارد .در پژوهــش دیگــر (فنــی و همــکاران )1394 ،یافتههــا
نشــان میدهــد کــه بیــن کیفیــت زندگــی و جنســیت رابطه
وجــود دارد و زنــان نســبت بــه مــردان کیفیــت زندگــی
پایینتــری دارنــد .در پژوهــش دیگــر (شــمساللهی و
کفاشــی )1392 ،ایــن نتیجــه حاصــل شــده اســت کــه بیــن
کیفیــت زندگــی و متغیــر جنســیت رابطــۀ معنــاداری وجــود
نــدارد .بنابرایــن بــه طــور قطــع نمیتــوان ایــن پیشفــرض
را مطــرح کــرد کــه کیفیــت زندگــی بیــن مــردان و زنــان
همیشــه متفــاوت اســت یــا مــردان نســبت بــه زنــان کیفیت
زندگــی مطلوبتــری دارنــد .در ایــن پژوهــش ،همانطــور
کــه اشــاره شــد ،بیــن مــردان و زنــان در ارزیابــی از کیفیت
زندگــی شــهری تفــاوت معنــاداری مشــاهده نشــد.
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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 satisfaction 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 cluster sampling with sample size 1000 people was
obtained by Cochran formula. Results show that
the quality of life score in the new city of Baharestan (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.
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