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 چکیده

 هاییمولفه  تأثیرتحت  کهاست  چندبعدیو  پیچیده میمفهو، زندگی کیفیت اهداف:

و  شرهری علرو    متفکرران  سویاز  اجتماعیو  فردی هایارزش، مکانچون زمان و 

 تحقیر   .علو  مختلف مطرح و مورد پرووه  رررار گرفتره اسرت     اندیشمندان سایر

کیفیت زنردگی و سرنج   ن در شرهر مرکر ی      هایشاخصحاضر با هدف بررسی 

ارتصادی، اجتماعی، خدماتی  هایشاخصگروه  1 باد( بر مبنای اجی)ح زرین دشت

 و کالبدی صورت گرفته است. 

. باشدمینامه تحلیلی و اب ار  ن پرس  -روش تحقی ، در این مقاله توصیفی روش:

نامه با استفاده از نظرات متخصصان و پایایی  ن با استفاده از محاسربه  روایی پرس 

محلره از شرهر    2پرووه   ایرن در   مراری  ةتعیین شد. جامعر  (%23)  لفای کرونباخ

نمونه انتخرا    222با استفاده از فرمول کوکران  که باشدمی نفر(39999)  بادحاجی

. تج یره و تحلیر    شرد  توزیر  نامره  در هر محله پرس  تصادفیصورت گردید و به

طری انجرا    خ ةچندگان نامه با استفاده از مار توصیفی، همبستگی و رگرسیونپرس 
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ک پرومتی و تکنی هاشاخصدهی شد و در نهایت از روش  نتروپی شانون جهت وزن

  گرفته شد. کاربندی محالت بهجهت رتبه

فرهنگیران   ة براد، محلر  پووه  نشان داد که در شهر حاجی هاییافته ها/نتایج:یافته

کیفیرت را  سطح  ترینپایین باد، حسین ةباالترین سطح کیفیت زندگی شهری و محل

شراخص کیفیرت زنردگی     . همچنین در بررسی ابعراد چهارگانرة  بین محالت دارد در

همبستگی مسرتقیم و معنراداری وجرود داشرته و هرر یرک از ایرن ابعراد همبسرتگی          

کیفیرت   هایشاخصمعناداری با رضایتمندی نهایی از کیفیت زندگی دارند و از بین 

 یفیت محالت دارد.شاخص ارتصادی بیشترین تأثیر را در ک زندگی،

بنردی،  نتروپری شرانون، تکنیرک      باد، رتبره کیفیت زندگی، شهر حاجی :هاواژهکلید

 پرومته

 مقدمه .5

 در و داشرته  رضرایتمندی  احسرا   جراد یا در یاساس نق  بشر، ستیز بسترشهربه عنوان 

 بره  توجره  سپر  .اوسرت  یزنردگ  تیر فیک کننده نییتع و انسان یزندگ سبک دهندة شک  وار 

 یزنردگ  تیر فیبهبودک در یمهم نق   ن یسامانده و  انیر برنامه سوی از شهر یکی یف طیمح

ریر ی توسرعه   و برنامره پایردار   توسرعة  به ترازگی در ادبیرات   بحث کیفیت زندگی . دارد بشر

 ، ص.2233 )عظیمی، یافته است ایویوهاجتماعی و مباحث ارتصاد نوین مطرح شده و جایگاه 

 باشرد مری از این رو یک مفهرو  چنرد بعردی    و بوده  ایرشتهع چند (. این مبحث یک موضو1

کیفیت زندگی یک مفهو  جدید اسرت کره در تحقیقرات اجتمراعی     (. 32 ، ص.2332، 2)وی 

تغییر در در مد مرد ، شرایط زندگی، وضعیت سرالمت، فشرارهای روانری، تفرریح،      ترکیبی از

 نکترة امرا  . (333 ، ص.3923،  3ور و نوشراد پر ، ابراهیم)رربانی باشدمیروابط اجتماعی و غیره 

، لیردرمیر، مارسرمانا، و   )کمپ دارد سالمراب  توجه این است که کیفیت زندگی ریشه در تفکر 

عنوان یک اب ار عملیاتی بررای سرنج    به توانمیکیفیت زندگی را (. 1 ، ص.3992،  2هولندر

عنوان یک شاخص کلیدی که باید نظر گرفت و در حال حاضر از  ن بهسالمتی و رفاه کلی در 

طور کلی مفهرو   به. کنندمیبهداشتی در نظر گرفته شود یاد  هایپووه به صورت معمول در 

                                                           
1. Wish 

2. Ghorbani, Ebrahimpour & Noshad 

3. Kamp, Leidelmeijer , Marsmana , & Hollander  
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. دهرد مری پویرایی زنردگی را تشرکی      ةعواملی است که شالودثر از مجموعهکیفیت زندگی متأ

محلی،  یهامکانان گیری و ایجاد یک مقایسه در میندگی در وار  به یک امکان اندازهکیفیت ز

سیاسری مرورد    یعنروان ابر ار  و به طور ف اینده و مهمی بره  المللی تبدی  شده استلی و بینم

عوامر  بسریاری از جملره     (.3 ، ص.3992،  2، بیراگی، و رویرال  )لمبیرری  گیردیمررار استفاده 

ن بیشخصی و اجتماعی مانند سن، در مد، وضعیت  موزش و پرورش و بهداشت،  هاییوگیو

و این ممکن است به تحریف  کنندیمجهان عینی و ارزیابی فرد مداخله و به عنوان فیلتر عم  

 یوار  مفهرو  کیفیرت زنردگی متغیرر     ر. د(32 ص. ،3992، 3پاسیون) شرایط عینی منجر شود

. تغییر در سطح در مد مرد ، شرایط زنردگی،  گرددیمثر أکه از چندین متغیر مت باشدیممرکب 

روانی، فراغت، شرادمانی خرانوادگی، روابرط اجتمراعی و      -، محیط، فشار روحیوض  سالمت

 کنرد یمر چندین متغیر دیگر نظیر  ن به شک  مرکب کیفیرت زنردگی و تغییررات  ن را تعیرین     

 نامیرده  نیر   اجتمراعی  هرای رضرایت که موارد اخیر بره نرا     (2 ص. ،2231کلته، و  )جاجرمی

طور مشخص به 2329کیفیت زندگی شهری از سال (. 221 ص. ،2232، الدینیسیف) شوندمی

در ارتباط برا خوشربختی   و معنای وسیعی در مطالعات اجتماعی لحاظ شده  ایمالحظهو راب  

اهدافشان و رسیدن بره زنردگی    در جوام  دارد و هدف  ن رادر ساختن مرد  برای دستیابی به

فهو  کیفیت زندگی شهری، مفهرومی  (. از  ن جایی که م31 ، ص.2233 )غیاثوند،  ل استایده

ریر ی شرهری اسرتفاده کررد کره      از  ن در برنامره  توانمی، زمانی باشدمیچند بعدی و پیچیده 

، اولرین گرا  در   ای سرنج   ن تردوین نمرود. بنرابراین    چهارچوبی مناسب و راب  اطمینان برر 

است کره   یهایشاخصراستای سنج  کیفیت زندگی شهری انتخا  ابعاد  ن و سپس انتخا  

 )لطفری،  با استفاده از  ن بتوان ابعاد مختلف کیفیت زندگی شرهری را مرورد سرنج  رررار داد    

نفرر   39999  براد دارای  دشرت برا نرا  حراجی    شهر مرک ی شهرستان زریرن  (.22ص.  ،2233

 براد، فرهنگیران، امرا  رضرا، نورالردین و      ع ی  باد، امام اده، حسین) شهری ةمحل 2جمعیت و 

در  هرا ریر ی  ی و همچنین هدفمند ساختن برنامره ریاست. عدالت فضایی در برنامه (چهار راه

 ور بررسی وضعیت کیفیرت زنردگی شرهری در    راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ال ا 

سنج  کیفیرت زنردگی    شهروندان بر اسا  ابعاد چهارگانة این شهر و دریافت کیفیت زندگی

                                                           
1. Lambiri, biagi, & royuela 
2. Pacione 
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این نرابر بحاضر برا سره پرسر  اساسری مطررح شرده اسرت.        . بر این اسا  پووه  باشدمی

 شاخص ارتصادی، اجتماعی، خدماتی و کالبردی  1 انتخابی در این پووه  شام  هایشاخص

پرسر    سره برا   براد  کیفیت زندگی در شرهر حراجی  در رالب  هاشاخصبررسی این  .باشدمی

 است:اساسی مطرح 

 از محالت باالتر است؟در کدا  یک  سطح کیفیت زندگی و رفاه ساکنان -2

 ثر است؟ؤدی از کیفیت زندگی شهری مچه عواملی در می ان رضایتمن-3

 است؟ برخوردار بیشتری علّی تأثیراز   بادشهر حاجی زندگی درکیفیت شاخص دا ک-2

 تحقیق پیشینۀ .2

، 2)ویر   مورد مطالعه ررار دادند 2329 مختلف کیفیت زندگی را از دهة هایرشتهمحققان 

و  اسرمیت  نظیرر  دانانیجغرافی توسط نی  جغرافیا در زندگی کیفیت به توجه (.32 ، ص.2332

 هرای سرال در این خصوص در  .(1 ص. ،2231 ،کلته و جاجرمی) هاروی وارد این علم گردید

 :شودمیاشاره  ها ناخیر مطالعات زیادی انجا  شده است که به برخی از 

تایپه پرداخته. نترای    کیفیت زندگی از بعد ذهنی درگیری به بررسی و اندازه (3993) یونگ

کیفیرت   که امنیرت شخصری و خردمات عمرومی نقر  مهمری در       دهدمیتحقیقات وی نشان 

 زندگی شهروندی تایپه دارد.

کیفیرت زنردگی در ارزش منراط      هایشاخص»در پووهشی تحت عنوان ( 3923) مصطفی

 هرای شاخصکه در شناخت بهتر مناط  باید  رسدمینتیجه این به « شهری کاسر النی  در مصر

 صورت کمی و کیفی سنجید.ه کیفیت زندگی را ب

مفهومی مورد استفاده برای  هایمدلبه تشریح تعدادی از  ایمقالهدر  (3923) ران رابرت ما

بررسی ارتباط بین شرایط عینی شهری و کیفیت زندگی پرداخته است و در نهایت بره بررسری   

لعرات کیفیرت   مطا زمینرة  رفتراری در   هایپووه و  زیستمرتبط با محیط  هایسیاستروند 

 .پردازدمیزندگی شهری 

                                                           
1. whish 
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شرهرهای میلیرونی روسرریه    در پووهشری برره سرنج  کیفیرت زنرردگی در   ( 3921) گلبرووا 

کره از برین شرهرهای روسریه، کنر ا دارای بیشرترین رونر          رسرد میبه این نتیجه  و پردازدمی

 یشترین رون  ارتصادی است.دارای ب اجتماعی و اوماسک

به ارزیابی توزی  فضایی کیفیرت زنردگی در    ایمقالهدر  (2232کشکولی )موسوی و بارری

ارتصرادی، اجتمراعی، محیطری و کالبردی      هرای شراخص محالت شهر سردشت با اسرتفاده از  

را در باال بیشترین  ثار  322/9که متغیرهای کالبدی با می ان  رسندمیو به این نتیجه  پردازندمی

 .رفتن می ان کیفیت زندگی در سطح محالت شهر سردشت داشته است 

: دمرور  یشرهر  زندگی کیفیت یهاشاخص تحلی » با عنوان یامقالهدر ( 2233) حسینیشاه

 یکلر  شراخص  از تیرضا سطحکه  رسدیمبه این نتیجه « تهران شهر 32 ةمنطق ورد ورد محله

 .باشدمی متوسط و کم نیب  ن گانة 3  هایشاخص یتمام نیهمچن و شهری یزندگ تیفیک

 شرهری  رردیم  و جدید بافت محالت در زندگی کیفیت تطبیقی در مطالعة (2232) احمدی

 کیفیرت  ذهنری  بعرد  برر  تأکیرد  برا  سنندج شهر رطارچیان و رد  شهرک ةموردی: محل ةمطالع

 از اسرتفاده  برا  را یرد جد و رردیم  بافرت  از انتخابی محله دو ساکنان رضایتمندی می ان زندگی،

 تحلی ، از  مده دستبه  ینتا اسا  رب .دهدمی ررار یابیارز مورد زندگی، کیفیت هایشاخص

 رردیم  بافرت  بره  نسربت  جدیرد  بافت در زندگی کیفیت بودن تر مطلو بر مبنی تحقی  فرضیه

 دهرای راهبر نردی ب اولویت و تدوین»به  ایمطالعهدر  (2232) عطاری گرگری.ه استشد تأیید

 هرای مردل  زا اسرتفادها  شرهرها،با  کرالن  مسرکونی  محرالت  در شهری زندگی کیفیت ارتقای

SWOT  و ANP حاصر   نترای   اسرا   برر  .پرداخته اسرت  تبری  شهرکالنی: مورد مطالعه 

 ازبر  براالی  سرطح  کسرب  و کار مرد  و متخصص شهری بحران مدیریت استقرار» راهبرد شده،

 در و داده اختصراص  خرود  بره  را وزن بیشرترین  «مترربره  رغیر  حرواد   با مقابله برای  مادگی

 است. ررارگرفته تبری  رشهکالن راهبردهای نخست اولویت

 تحقیق شناسیروش .3

 هرا داده وری اطالعرات و  جم . باشدمیتحلیلی  -توصیفیع مطالعات پووه  حاضر از نو

حجم نمونه برا توجره بره     . تعدادانجا  شده است نامه()پرس  پیمایشیبه دو روش اسنادی و 

کره توزیر    دسرت  مرد،   هبر  نفرر  222با استفاده از فرمول کوکران  نفر(  39999)شهر جمعیت 
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منظرور  به انجا  گرفت.محله(  2) باد شهر حاجی ک  محالت طور تصادفی دره ب هانامهپرس 

 1در  هرا شاخصمختلفی مورد بررسی ررار گرفت که این  هایشاخصسنج  کیفیت زندگی 

 بندی شدند.محیطی( دسته –جتماعی، خدماتی، کالبدی ا )ارتصادی، گروه

 

 کیفیت زندگی هایشاخص. 5دولج
  ابعاد مورد استفاده هایشاخص

 ارتصادی وضعیتاز  رضایتاز شغ  /   رضایت -
 ثروت و در مد توزی از  رضایت -
 زندگی هایه ینهاز  رضایت -
 گذاریهی/ امکان سرماخریدردرت  -
شرغلی/   هرای فرصرت / ایجراد  /  زادی در انتخا  شغ در شغ  موفقیتاحسا   -

 امور مربوط به خانه سازی

 ارتصادی

ص
اخ

ش
ای

ه
 

گی
ند

 ز
ت

یفی
ک

 

 صمیمیت بین ساکنین محله و شادمانیاحسا   -
 و  رام  امنیتاحسا   -
 از رابطه اجتماعی رضایت -
 رضایت از پایبندی به رسو  و سنن مثبت -
 فرهنگی محیط اطراف -مت اجتماعیرضایت سال -
 نگری در زندگیهاحسا  هدفمندی و  یند -
 دسترسی به اگاهی و اطالعات شهر -

 اجتماعی

 و دیگر مراک  مالی هابانکدسترسی به -
 مبلمان شهری ، هابوستاندسترسی به  -
 دسترسی به  مراک  خرید کاالهای اساسی -
 یدسترسی به مراک  ورزشی،هنری، تاریخ -
 دسترسی به شبکه حم  و نق -
 و سایر مراک  وابسته به  ن  موزشی هایمکان دسترسی به -
 دسترسی به خدمات شهرداری -

 خدماتی

 مسکونیاز محله  رضایت -
 رضایت ساختمان مسکونی -
 هاخیابان وضعیتاز  رضایت -
 ترافیک وضعیتاز  رضایت -
 عمومیاز حم  و نق   رضایت -
 سب  فضایاز  رضایت -
 محیطاز بهداشت  رضایت -

-کالبدی
 محیطی
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پیرسرون و   همبسرتگی  ماری ماننرد   هایروش و spssاز نر  اف ار  هایافته تحلی منظور به

 حر   برای پرومتیه تکنیک. گردیداستفاده  پرومتی تکنیکو رگرسیون چندگانه،  نتروپی شانون 

 :است مناسب ساختار این با شاخصه چند مسائ 

. شرود مری اختصراص داده   j هرای شراخص از  یرک بره هرر    jP تررجیح ت تراب   گا  نخسر 

اسرت. شر     متغیرر  یکصفر و  بینمقدار  این. شودمیهر زوج محاسبه  برای jP  (a,b)مقدار

 ناحیره برا   شرک   v معیرار  یعنری ، 1نوع  ترجیحمقاله از  ایندر  کهوجود دارد  ترجیحنوع تاب  

 . گردیداستفاده  تفاوتیبی

 
 . شودمیمحاسبه  b ةگ ین روی a ةگ ینهر  برای π(a,b) کلی اولویت می ان، گا  دو 

 
 

 بررای اسرت.   bگ ینره نسربت بره    a گ ینره  اولویرت  درجة دهندةنشان  π(a,b)گا  سو : 

 زیرر  با استفاده از رابطرة  خروجی جریان، هاگ ینه سایربر  a ةگ ین کلی ترجیحردرت  محاسبة

 :شودمیمحاسبه 

 
 

از  سرایرگ ینه برر   هرا گ ینره  a، با اسرتفاده از  شودمی نامیده ورودی جریان که رسای ترجیح

 :گردیدمحاسبه  زیر رابطة

 
 

 یبنرد خالص رتبره  یانجر توانیم φ+ (a)وφ –(a) جریاندو  جداگانة بررسیبا داشتن و 

 (.3991و همکاران،  2)فیگوریا کردمحاسبه  یرز رابطةبا استفاده از  ینهگ هر  یبرارا 

 
 

را  پرومتی تکنیک ماتریسگذار بر کیفیت زندگی، عناصر تأثیر هایشاخص دهیجهت وزن

 :شده نرمالی ه، زیر شک به  ساعتیبه ازاء هر شاخص با استفاده از نر  

                                                           
1. Figueira 
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 زیرر (، بره صرورت   jE)  نتروپری ا   jشرده، بره ازاء شراخص     نرمالی ه تصمیم ماتریسدر 

 :گرددمیمحاسبه 

 
محاسربه   زیربه صورت  اطمینانجهت محاسبه  همچنیناست.  k=1/Ln(m) که طوریبه

 شد:

 
 :گردید تعیین زیر شک به  تصمیم معیارهای( وزن jd) مقادیربا استفاده از  نهایتدر 

 
 محدوده مورد مطالعه  . 5. 3

در جنرو  شررری اسرتان وارر  شرده       دشتشهرستان زرین باد به عنوان مرک  شهر حاجی

 براد  حراجی  نفرر  جمعیرت دارد. شرهر    39192، 2239است. این شهر بر طب  سرشماری سرال 

فرهنگیان، اما  رضا، نورالدین و   باد،حسین امام اده، ،دارای یک منطقه و هفت محله )ع ی  باد

 نمای  داده شده است. 2 که مورعیت این محالت در شک  باشدمیچهار راه( 
 

 
 آباد در کشور، استان و شهرستانموقعیت شهر و محالت شهری حاجی. 5 شکل

 ترسیم از نویسندگان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%B4%D8%AA
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 تحقیقمبانی نظری  .1

 هرای بخر  از  هرا سرازمان ین دلی  کره بسریاری از مررد  و    کیفیت زندگی مهم است، به ا

و همواره سعی در سنج   ن دارنرد.   کنندمیکیفیت زندگی توجه  که به مسئلة متفاوتی هستند

عبارتند از: شناخت این بخر    از دیگر مواردی که توجه به کیفیت زندگی را ایجاد کرده است

شناخت بخشی  ی و در نهایت بشری است.که توسعه فقط ارتصادی نیست بلکه اجتماع توسعه

این شرناخت   تواندمیمحیطی که  یا توسعه محافظ پایداری محیط است و اینکه  هایجنب از 

، 3999، 2)تررور  کرار ببررد  های بهبود کیفیرت زنردگی بر   از نظر اجتماعی پایدار باشد و  ن را بر

 گاهانره در حرال رشرد    توجه به کیفیت زندگی در حال اف ای  است و بخشی است که (.311

(. 312-312 ص. ،3993، 3) دریرن  و مهم است که این مسرئله را بیشرتر گسرترش دهریم     بوده

مختلرف بروده، برا ایرن      هرای رشتهدر  تحقیقاتاز  بسیاری اصلیموضوع  زندگی کیفیتبحث 

از عوامر    یکری  نشرده اسرت.   میسرر  کنون ن تا  برای یکسانجام  و  تعریف یکوجود ارائه 

 ، ص.2233 موضروع اسرت )احمردی،    ایرن بودن مفهو   وجهی، چند موفقیتعد   این اصلی

بودن  ن است  بعدیچند  زندگی کیفیت بنیادیو  اصلیاز مشخصات  یکیحال  عین(. در 22

توافر  و   زیرادی تا انردازه   دنیامتخصصان  زمینه ایناختالف نظرها، در  برخیرغم وجود به که

و  محیطری ، روانشرناختی ، اجتمراعی ، فی یکری ابعاد  دارای زندگی کیفیت کهنظر دارند  اشتراک

مکتب تضاد، کیفیرت زنردگی را حاصر  سراختارهای اجتمراعی، ارتصرادی و        ارتصادی است.

 نتیجرة در  2329ةاز دهر . (222 ص. ،2233 نظرری، و  )مختاری .داندمیفرهنگی جامعه طبقاتی 

پایردار از سرویی    ةظریره توسرع  ظهور  ثار منفی حاص  از رشد ارتصادی از سویی و پیردای  ن 

نیر   غراز بحرث     2339 ةدر دهر و  د و پنداشتی اجتماعی تر پیدا کررد کیفیت زندگی ابعا دیگر،

اجتماعی همچون سررمایه اجتمراعی، همبسرتگی     هایسازهکیفیت زندگی اجتماعی با تاکید بر 

ممکرن   یکیفیرت زنردگ   (.2 ص. ،2233 امیردی، و  اجتماعی، عدالت اجتماعی و...بود )غفاری

، 2)پرافکرت باشد   مرتبط با حس مکان یا هویت مکان ترکیبی از عوام از است احسا  خوبی

لینچ مدلی شام  هفرت محرور عملکرردی     کیفیت زندگی شهریدر بررسی  .(221 ص. ،2333

                                                           
1. Trevor 

2. Adrian 

3. Profect 



 شمارة بیست و ششم                            ای     یهمجلّة جغرافیا و توسعة ناح                                           221

 

 هرای نسرخه عنروان  بره  دهنرد میه محورهای اصلی کیفیت یک شهر را تشکی  یکه از نظر او کل

 از: اندعبارتکه  کندمینهاد جام  کیفیت شهر پیش

تا چه اندازه شک  شهر حامی عملکردهای حیراتی، نیازهرای بیولروییکی و     سرزندگی: -2

. این یک معیار انسان سازدمیانسانی بوده و چگونه بقای همه موجودات را ممکن  هایتوانایی

به وضروح   تواندمی شهر تا چه اندازه کهاینبودن فر  و فضا: یعنی  دارمعنی -3 محوری است؛

درک شده، از نظر ذهنی راب  شناسایی باشد و ساکنین  ن،  ن را در زمران و مکران بره تجسرم     

و مفاهیم جامعره در ارتبراط اسرت. یعنری      هاارزشدر ورند و تا چه اندازه  ن ساختار ذهنی با 

ازگاری تناسرب و سر   -2 حساسی و ذهنی و ساختارهای فرهنگی؛ا هایتواناییانطباق محیط با 

شک  و ظرفیت فضاها، معابر و تجهیر ات یرک شرهر ترا چره       کهاینبا الگوهای رفتاری: یعنی 

شرتغال پیردا خواهنرد    یا اال دارند به  ن اشتغ که مرد  عادتاً هاییفعالیتاندازه با الگو و کمیت 

ا ، خردمات، اطالعرات و یر   هافعالیتدسترسی: توانایی دسترسی به افراد،  -1 کرد منطب  است؛

نظرارت و   -1 ؛دسترسری پیردا کررد    هرا  نبه  توانمیاماکن، شام  کمیت و تنوع عناصری که 

 ها نو ایجاد، تعمیر، اصالح و  مدیریت  هافعالیتاختیار: یعنی استفاده و دسترسی به فضاها و 

، صرورت  کننرد مری زنردگی   هرا  نو یا در  کنندمیتا چه اندازه توسط کسانی که از  ن استفاده 

ایجراد و نگهرداری شرهر در هرر سرطح مرورد نظرر از         کارایی: به مفهرو  ه ینرة   -2 ؛گیردمی

عدالت: به معنی چگونگی توزیر    -2 ؛محورهای محیطی فوق بر اسا  هر چی  با ارزش دیگر

سود و زیان محیطی بین افراد طب  اصرول خاصری نظیرر برابرری، نیراز، ارزش ذاتری، رردرت        

 (.213 ص. ،2222)لینچ،  ا ردرتپرداخت، تالش، کمک بالقوه و ی

 تحقیق هاییافتهبحث و  .1

 مورد مطالعه منطقۀوضعیت کیفیت زندگی در نظر ارزیابی ساکنان از . 5. 1

در  پرووه (  این پاسخگویان جمعیتپووه  ) اینمونه جامعه هایویوگی به مربوط  مار

 .است شده  ورده 3 جدول
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 تحقیق در نمونه ۀجامع آماری هایویژگی .2 جدول
 درصد از کل تعداد نمونه ۀجمعیتی جامع هایویژگی 

 جنسیت
 2/12 223 مرد

 2/12 233 زن

 سن

29-21 232 2/11 
11-22 232 2/22 
29-12 32 1/2 
21-22 1 2/2 

 وضعیت تأهل
 2/12 223 مرد
 2/12 233 زن

 شغل

 2/22 13 محص  -دانشجو
 3/39 22 کارمند
 2/32 32 خانه دار
 1/1 23 بیکار
 21 223  زاد

 تحصیالت

 2/21 12 زیر دیپلم
 2/22 222 دیپلم

 2/23 21 فوق دیپلم
 1/32 33 لیسانس

 2/3 21 فوق لیسانس و باالتر

 2232تحقی ، هاییافتهماخذ:
 

درصد و از لحاظ سرن نیر  گرروه سرنی      2/12 زنان با 3 ج در جدولبا توجه به نتای  مندر

 براالترین را شرام  شردند.   پاسرخگویان   تعرداد  بیشترین(2/11با درصد باالی) سال 21-29بین

برا  بود کره  زاد   پاسخگویان،زنان تشکی  دادند و شغ  بیشتر را  2/12 با درصد وضعیت تاه 

 بیشترین درصد پاسرخگویان  2/22نشان داده شد و از لحاظ تحصیالت نی  با درصد  درصد 21

 .تشکی  دادند دیپلم را

 کیفیت زندگی هایشاخص لحاظ بین ابعاد بررسی شده از ۀبررسی رابط .2. 1

در شرهر  شراخص کیفیرت زنردگی     شردة رابطره موجرود برین ابعراد بررسری       برای بررسی

 این ضرریب شردت رابطره و نروع رابطره       باد از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.حاجی

متغیر اسرت. ضرریب    -2تار  ن بین و مقدا دهدمیر را نشان )مستقیم یا معکو ( بین دو متغی

 هرای دادهبا توزی  نرمرال و تعرداد    هاییدادههمبستگی پیرسون، روشی پارامتری است و برای 
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(. با توجره بره اینکره در پرووه      33، ص. 2232 منی و فعال ریومی،ؤ)م شودمیزیاد استفاده 

مرورد   219 هرا  نتعرداد  نرمرال اسرت و   نیر    هادادهاز نوع کمی هستند و توزی   هادادهحاضر 

شراخص کیفیرت    شردة بین ابعاد بررسی  ب همبستگی پیرسون برای سنج  رابطةضری است،

 زندگی  زمون مناسبی خواهد بو
 

 ثر در کیفیت زندگیؤبررسی میزان همبستگی بین ابعاد مختلف م .3 جدول
همبستگی                           

 هاشاخص
 اجتماعی خدماتی محیطی اقتصادی

 اقتصادی
  همبسنگی پیرسون

*222. **122. **233. 

 .999 .999 .929 2 سطح معناداری

 محیطی
 .221* .223** 2 .222* همبسنگی پیرسون

 .923 .229  .929 سطح معناداری

 خدماتی
 .133** 2 .223** .122** همبسنگی پیرسون

 .999  .929 .999 سطح معناداری

 اجتماعی
 .133** .221* .332** همبسنگی پیرسون

2 
 .999 .923 .999 سطح معناداری

 

که بین همه ابعراد مرورد بررسری،     دهدیمنتای  حاص  از ضریب همبستگی پیرسون نشان 

یعنی می ان رضایتمندی از یک بعد  .یم )همبستگی مثبت( و معناداری وجود داردمستق یارابطه

 ابعاد دیگر است.منوط به اف ای  رضایتمندی در 

بررسی میزان اثرگذاری هر یک از ابعاد مورد بررسیی در تبییین مییزان رضیایتمندی از کیفییت       .3. 1

 زندگی

شرده شراخص کیفیرت زنردگی در رضرایتمندی      بررسیاثرگذاری ابعاد  برای بررسی می ان

نهایی از کیفیت زندگی در شهر حاجی  باد، از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیر  رگرسریون   

تنگاتنگی با ضریب همبستگی دارد به ایرن مفهرو     تفاده شد. رگرسیون رابطةنه خطی اسچندگا

که برای انجا  رگرسیون باید ضریب همبستگی محاسبه شرود. اگرر میران متغیرهرا همبسرتگی      

 )کالنترری،  از تحلی  رگرسیون استفاده کرد توانیموجود داشت، تنها در این صورت است که 

بین می ان رضرایتمندی از کیفیرت    (1)جدول  شودیمده (. همانطور که مشاه223 ص. ،2232

/. 33شاخص، در سرطح اطمینران    شده این باد با همة ابعاد مورد بررسیزندگی در شهر حاجی

از تحلیر    تروان یمر همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد و این بیانگر این است که  رابطة
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ز ابعاد بررسی شده در رضایتمندی نهرایی از  بینی می ان اثرگذاری هر یک ارگرسیون برای پی 

 استفاده کرد.    باددر شهر حاجی کیفیت زندگی
 

 رضایتمندی نهایی از کیفیت زندگی بررسی میزان همبستگی ابعاد مختلف شاخص کیفیت زندگی با .1 جدول

 اجتماعی خدماتی محیطی اقتصادی آزمون متغیر

کیفیت 

 زندگی

 **223. **112. **329. **111. همبستگی پیرسون

 999. 999. 999. .999 سطح معناداری

 219 219 219 219 تعداد

 2232تحقی ، هاییافتهماخذ: 
 

کره ایرن کرار توسرط      گیردیم زمون  مورد در رگرسیون ابتدا معناداری ک  مدل رگرسیون

سرپس بایرد معنراداری ترک ترک ضررایب        .شرود یم  اانج (ANOVA)جدول تحلی  واریانس

طرور کره   . همانگیردیمای مستق  بررسی شود که این کار توسط جدول ضرایب انجا  متغیره

( تحلیر   Sig) در جدول تحلی  واریانس مدل رگرسیون مشخص است میر ان خطرای  لفرای   

ست کره  ا این دهندةی راب  ربول است و این نشانکمتر از می ان خطا واریانس مدل رگرسیونی

در   براد کیفیت زندگی و رضایتمندی نهایی در شهر حاجی بین می ان رضایت از ابعاد شاخص

می ان همبستگی برین   1 اسا  جدولر ب وجود دارد. یمعنادار رابطة 33/9سطح اطمینان باالی 

درصد است که همبسرتگی  29ابعاد مورد مطالعه، با رضایتمندی نهایی از کیفیت زندگی برابر با 

دی /. از تغییرات شراخص رضرایتمن  13وان تبیین در مجموع تو   یدیمشمار ه روی ب مسقیم و

درصد از تغییررات ایرن شراخص توسرط     13حدود همچنین از کیفیت زندگی را دارا هستند و 

 .شودیمعوام  دیگر تبیین 
 

 میزان تببین تغییرات متغیر وابسته میزان رضایت از کیفیت زندگی از طریق ابعاد تحقیق .1 جدول

 

  دگی و ابعاد مورد بررسیتحلیل واریانس مدل رگرسیونی بین میزان رضایت از کیفیت زن .6جدول 
 سطح معناداری مقدار F میانگین مربعات آزادی درجۀ مجموع مربعات مدل

 /999 223/33 231/22 1 223/11 رگرسیون

   /222 212 321/12 ماندهباری

      313/22 212 212/223 مجموع

 

 تخمین خطای استاندارد شدهب تعیین تعدیلضری ضریب تعیین همبستگی مدل

2 29/ 132/ 131/ 193/ 
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خطری برین متغیرهرای مسرتق  و      گرسیون به منظور بررسی وجود رابطةتحلی  واریانس ر

 ،درصد اسرت 1کمتر از  sig شودیممشاهده  2 طور که در جدولوابسته صورت گرفت. همان

تق  دارای رابطه خطی با متغیر وابسته گفت که دست کم یکی از متغیرهای مس توانیمبنابراین 

 است.
 ضرایب مدل رگرسیونی متغیرهای مستقل پژوهش یهاآماره. 7 جدول

 مدل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب غیراستاندارد

 T مقدار 
سطح 

 بتا خطای استاندارد B معناداری

 /999 -392/1 - /213 -213/2 مقدار ثابت

 /999 392/1 /292 /939 /123 وضعیت ارتصادی

 /999 221/1 /222 /993 /922 وضعیت محیطی

 /999 322/1 /322 /293 /132 وضعیت خدماتی

 /999 222/1 /313 /212 /222 وضعیت اجتماعی

 

همچنرین خطرای معیرار    ، مقدارثابترسیون، به ترتیب ضرایب رگ Bدر ستون  2در جدول 

هر چه ردر مطل   ن  است. در مقدار بتا ارائه شده )مقدار استاندارد شده( ، بتاBضرایب ستون 

در اینجرا سرتون    .دهرد مری و متغیر مسرتق  را نشران   تر متغیر وابسته روی ةباشد رابط ترب رگ

وضرعیت ارتصرادی دارای   در منطقره مرورد مطالعره،    کره   دهرد میشده نشان ضرایب استاندارد

 ة مرار  .دارد باد حاجیهر و وضعیت محیطی دارای کمترین اثر بر کیفیت زندگی ش بیشترین اثر

t و sig جهت  زمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B   .با عدد صفر ارائه شده اسرت

از  ترکوچک زمون تساوی ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت با مقدار صفر،  sigاز  ن جایی که 

بنابراین فرض تساوی ضررایب رگرسریون و مقردار ثابرت برا مقردار صرفر رد         ،درصد است1

 گذار هستند.ثیرتأ)رضایت از کیفیت زندگی( ر وابسته و تما  متغیرهای مستق  بر متغی شودمی

 یزندگ تیفیک چارچوب در مطالعه مورد هاینظرشاخص از محالت بندیرتبه .1. 1

اسرتفاده   هرا شاخصوزن  محاسبة برایشانون   نتروپی  ماریروش  ابتدا از در این مرحله،

 باد را مطالعه در محالت مختلف شهری حاجیمورد  هایشاخصیی وزن نها 3 جدول. گردید

 .  دهدمینشان 
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 آبادمورد مطالعه در محالت مختلف شهری حاجی هایشاخصوزن نهایی  .8 جدول

 

بندی محالت با استفاده از تکنیک پرومته پرداخته شد در اولرین  ة وزن به رتبهپس از محاسب

ادی( این تواب  تعیرین گردیرد و  نگراه    و بر اسا  تاب  ترجیح نوع اول )ع ،مرحله این تکنیک

مراتریس   Π (a, b) مده از تکنیک  نتروپی در ایرن توابر  تراثیر داده شرد و     دستبه هایوزن

خروجری و ورودی، یعنری    هرای جریران  س از  ن برا محاسربة  پر  .گیری محاسبه گردیدتصمیم

(a)+Q  و ((a-Q  به محاسبه جریان خالص که همانQ (a) و  (3) جدول  است پرداخته شد

 نشان داده شده است. 29برتر انتخا  شد که در جدول  گ ینة ها نبندی بر اسا  رتبه
 

 خروجی و ورودی مثبت برای هر یک از آلترناتیوها هایجریانمقدار  .9جدول 

 -Phi+ Phi محالت

 9 2 فرهنگیان

 9/3211 9/2311 ع ی  باد

 9/2292 9/2232 اما  زاده

 9/1122 9/121 چهارراه

 9/1 9/2221 اما  رضا

 9/2131 9/3122 نورالدین

 9/3333 9  باد حسین

 2232تحقی ،  هاییافتهماخذ: 
 

  هاگزینهبرای همه  محاسبه شده )جریان خالص(رتبه بندی آلترناتیوها براساس فی کل .51جدول 

 Phi رتبه محالت

 2 2 فرهنگیان

 9/1122 3 ع ی  باد

 9/3131 2 اما  زاده

 

 کالبدی-محیطی خدماتی اجتماعی اقتصادی هاگویه

Ej=-k∑mi=1 2933/11 2913/11 3393/22 22121/21 

Dj=1-Ej 2/19123 2/22212 9/223122 9/9299333 

Wj 9/999222933 9/999222232 9/322322932 9/222323123 

EA 9/3333331313 9/333332221 9/222132932 9/333322222 
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 51جدول ادامه 

 Phi رتبه محالت

 2232/-9 1 چهارراه

 2222/-9 1 اما  رضا

 1913/-9 2 نورالدین

 3333/-9 2  باد حسین

 

فرهنگیان با توجه به شراخص مرورد بررسری بررای      بدین ترتیب مشخص گردید که محلة

 محلرة   براد براالترین رتبره را دارد و   وح کیفیرت زنردگی شرهری در شرهر حراجی     ارزیابی سط

 بره گ ینره را   n تروان می 29با توجه به جدول  رتبه را کسب کرده است. ترینپایین باد حسین

در وار  این نقاط تشکی  یرک   )فضای معیارها( فرض کرد. بعدی kنقطه در فضای  n صورت

برای تعداد معیارهرای  که یاز  نجای مختصات وار  شده است. أکه مرک   ن در مبد دهندمیابر 

در فضای معیارها عملی نیست باید اطالعرات   هاگ ینهامکان دیدن مورعیت نسبی ،  2بیشتر از 

بعدی روی یک صفحه تصویر کررد. در ایرن صرورت تصرویری ماننرد       kموجود را در فضای 

 خواهیم داشت. 3 شک 
 

 
 گایا و معیارها روی صفحۀ هاگزینهتصویر . 2 شکل

 

گایرا   هرای تحلیر  . دهدمیرا نشان  GAIAنتای  تج یه و تحلی   GAIAنمای   ةصفح

 بندی پرومته هستند. در شک  فوق روابط زیر برررار است:  فی برای رتبهیک مکم  توصی
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همسرو نشران داده    یبراً محورهرای تقر  ةوسریل همعیارهایی که ارجحیت مشرابه دارنرد بر    -2

 و دهنرد مری جتماعی ارجحیت مشرابهی را نشران   برای مثال معیار خدمات رسانی و ا شوندمی

امرام اده،   هرای گ ینره  -3 گیان روی این دو معیار خرو  هسرتند؛  گ ینه های ع ی  باد و فرهن

داده نمرای   اط ن دیرک بهرم   وسریله نقر  هبر ی هستند که مشابه هایگ ینهچهارراه و اما  رضا، 

. در ایرن شرک    دهرد مری در سمت راست درصد اطالعات حفظ شده در صفحه نشران   شدند.

بهتررین انتخرا  اسرت و     وگ ینره  هترین ب نشان داده شده روی محور افقی در نفرهنگیا ةمحل

بردترین گ ینره    عنروان  بره گ ینه حسین  باد که در سمت چپ محور افقی ررار گرفتره اسرت   

 انتخا  گردید.

 گیرینتیجه .6

دریافرت کره رضرایت     تروان مری صرورت گرفتره در ایرن پرووه       هایبررسیبا توجه به 

فرهنگیان ازسرطح کیفیرت و رفراه     یکسان نیست. محلة هامحلهندگی در شهروندان از کیفیت ز

موجود برین   برای بررسی رابطةی برخوردار است.  باد، از سطح کیفیت پایینحسین محلةو  باال

 براد از  تی شراخص کیفیرت زنردگی در شرهر حراجی     ابعاد ارتصادی، اجتماعی، محیطی، خدما

ابعاد مورد  ةکه بین هم دهدیمحاص  از  ن نشان  ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتای 

یعنی می ان رضایتمندی از  مستقیم )همبستگی مثبت( و معناداری وجود دارد. یارابطهبررسی، 

یک بعد منوط به اف ای  رضایتمندی در ابعاد دیگر است برای  بررسی میر ان اثرگرذاری هرر    

خص کیفیرت زنردگی در تبیرین میر ان     یک از ابعاد ارتصادی، اجتماعی، محیطی، خردماتی شرا  

رگرسریون اسرتفاده شرد کره       باد از معادلرة هایی از کیفیت زندگی در شهر حاجیرضایتمندی ن

)وضعیت ارتصادی، اجتمراعی، محیطری،    نتای   ن حاکی از این است که تما  متغیرهای مستق 

ان همبستگی بین ابعاد می  .گذارندمیثیر وابسته )رضایت از کیفیت زندگی( تأخدماتی بر متغیر 

درصرد اسرت کره همبسرتگی     29هایی از کیفیت زندگی برابرر برا   مورد مطالعه، با رضایتمندی ن

/. از تغییرات شاخص رضرایتمندی از  13و در مجموع توان تبیین   یدیممسقیم و روی بشمار 

  درصد از تغییرات این شاخص توسط عوام13کیفیت زندگی را دارا هستند و همچنین حدود 

ثیر را در أشاخص ارتصادی بیشترین ت ، کیفیت زندگی هایشاخصز بین ا .شودیمدیگر تبیین 

بره نظرر    براد دارد.  و وضعیت محیطی کمترین اثر بر کیفیت زندگی شهر حاجی هامحلهکیفیت 
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 و یکراری ب مشرک   رفر   و یرتصراد ات تحوال سمت به توسعه یهابرنامه یریگجهترسد می

گا  مهمی برای از بین رفرتن مشرک  ارتصرادی مررد       تواندیم یدجد یغلش یهافرصت یجادا

 منطقه باشد.

 :گرددیم ارائه زیر شرح به پیشنهادهایی پووه  این از حاص  نتای با توجه به 

 ؛در محله یشهر خدمات سطوح یارتقا - 

 ؛در محالت برخوردار فرسوده بافت ساماندهی -

 ک  سطح در بهداشتی ةسران باالبردن یبرا تالش و بهداشتی تسهیالت گرفتن نظر در  -

 ؛محله

 ؛محله امور در مشارکت به ساکنان یبترغ -

 سراکنان  در یزنردگ  محر   بره  نسربت  تعل  حس تقویت منظور به ییراهکارها ایجاد - 

  ؛محله

 یجادا و یکاریب مشک  رف  و یارتصادتحول  سمتبه توسعه یهابرنامه یریگجهت -

 .در محله یدجد یشغل یهافرصت

 کتابنامه

، محلی ساکنان زندگی کیفیتارتقاء روستا به شهر و نق   ن در بهبود (. 2233، ف. )احمدی .2
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