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مقدمه
توجهی به ابعاد کیفیت زندگی انسان پیامدهایی نامطلوب در سطح سالمت  های اخیر و بی رشد سریع شهرنشینی در دهه

اقتصادی و  -های اجتماعی فردی و اجتماعی شهرها  به دنبال داشته است. همچنین، باعث چرخة نامطلوبی از عدم تعادل

است. یکی از رویکردهای نوین در زمینة اصالح و گسترش محیطی و در مجموع نزول کیفیت زندگی شهری شده  زیست

های اجتماعی و کیفی در اهداف توسعه و  دادن شاخص شدن مفهوم کیفیت زندگی و دخالت مفهوم توسعة شهری مطرح

 (.141: 1394زاده و قادر مرزی،  ای است )ابراهیم عمران شهری و منطقه

دهندة عامل جذب و نگهداشت افراد،  رقابتی است؛ زیرا نشان کیفیت زندگی عنصر کلیدی شهرها و مناطق جذاب و

ای اهمیت  گیری کیفیت زندگی به شکل فزاینده های ساکن است. بنابراین، ضرورت اندازه های جدید، و نیز جمعیت شرکت

عادت، رفاه و عنوان رضایت از زندگی، خوشبختی و س (. کیفیت زندگی عمدتاً به137: 2018یافته است )بیاگیا و همکاران، 

(. 3، 2: 1394کند )قدیری معصوم و همکاران،  شود و سطح توقع نیازهای انسان را منعکس می آسایش شناخته می

کیفیت زندگی ادراک فرد از موقعیت زندگی »کند:  همچنین، سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را چنین تعریف می

های او رابطه  کند و با اهداف، معیارها، و دغدغه در آن زندگی می های فرهنگی و ارزشی است که خود در چارچوب نظام

های پیچیده تحت تأثیر سالمت فیزیکی، حالت روانی، و میزان استقالل و  دارد. این امر بسیار گسترده است و به شیوه

به گستردگی ادبیات گستردگی مفهوم کیفیت زندگی و نیز پیچیدگی آن «. های مهم محیط وی قرار دارد روابط او با جنبه

 یارهایمع یجوو جست(. البته باید خاطرنشان کرد که 92: 1394کیفیت زندگی منجر شده است )حجازی و همکاران، 

مربوطه  ینظر اتیمشترک در ادب فی. کمبود تعرستین یا مفهوم کار ساده نیا یدگیچیخاطر پ هب یزندگ تیفیمناسب ک

  .  (138: 2018همکاران،  و ایاگی)ب   موضوع است نیا  ةکننددأییت

 مورد موضوعات از یکی به نیهمچن و دهش توسعه یمطبوعات و ینظر اتیادب وارد بعد به 1960 ةده از یزندگ تیفیک

های اخیر نیز شده است )شاهرخی  های نوین کشورها در سال بندی اجتماعی تبدیل و مبنای تمایز و دسته علوم ةعالق

های مختلف است. برخی آن را قابلیت  (. همچنین، دارای معانی گوناگونی برای افراد و گروه20: 1394پور،  ساردو و نوری

ابیت، و برخی رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی، هایی برای میزان جذ پذیری یک ناحیه، برخی دیگر سنجه زیست

 .(89-87: 1388اند )رضوانی و همکاران،  رضایتمندی، و ... تفسیر کرده

( کیفیت زندگی را عنوانی جدید برای مفهوم قدیمی بهزیستی مادی و روانی مردم در 1983شایان ذکر است که لیو )

( کیفیت زندگی را میزان رفاه 93: 1388 همکاران، و یرضوان: از نقل به 1983محیط زندگی خود بیان نموده است. مولر )

 از فرد یکل تیرضا را یزندگ تیفیک( 2000) فوکند.  ها تحت شرایط اجتماعی و اقتصادی عمومی تعریف می افراد و گروه

کنند و نیز به برخی  ( کیفیت زندگی به وضعیت محیطی که مردم در آن زندگی می2003از نظر پسیون ) .داند یم یزندگ

( کیفیت زندگی را میزان تأمین نیازهای انسانی 2007های خود مردم داللت دارد. کواستانزا و همکاران ) صفات و ویژگی

( کیفیت زندگی را بهزیستی یا عدم 2008کنند. داس ) میها از بهزیستی ذهنی تعریف  در ارتباط با ادراکات افراد و گروه

توان واژگان کلیدی مورد استفاده در  شده، می کند. با توجه به تعاریف ارائه ها تعریف می بهزیستی مردم و محیط زندگی آن

از زندگی، و  گونه خالصه کرد: واقعیات عینی، ادراکات ذهنی، برخورداری، بهزیستی، رضایت تعریف کیفیت زندگی را این

های کیفی زندگی انسان طی چند  (. همچنین، به دنبال غفلت از جنبه93: 1388نیازهای انسانی )رضوانی و همکاران، 

 (.71: 1386دهة گذشته در کشورهای غربی مورد توجه اندیشمندان و متفکران علوم انسانی قرار گرفت )ربانی و کیانپور، 

شهری رسیدن به توسعة شهری خصوصاً توسعة پایدار است تا دستیابی به رفاه  درواقع، هدف از مفهوم کیفیت زندگی

و استفادة مناسب از امکانات را فراهم آورد. از این رو، با توجه به اینکه شهر کوهبنان یکی از مناطق خوش آب و هوای 
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ایی در رفاه این شهر دارد بندی کیفیت زندگی نقش بسز توان خاطرنشان کرد که سطح شود، می استان کرمان محسوب می

شود و همچنین نوع  تواند باعث توسعة شهر شود. با توجه به اینکه کیفیت زندگی وضعیت محیطی را شامل می و می

گذاری رفاه و  ریزی کاربردی و سرمایه توان با برنامه مسکن این منطقه از لحاظ کیفیت در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد، می

شهر افزایش داد و در نهایت به توسعه رسید. بنابراین، برای شناخت بهتر وضع موجود و اطالع از زیبایی را در این 

های مهم، الزم و ضروری است که کیفیت زندگی در شهر کوهبنان بررسی شود تا مبنایی برای  کمبودها و ضعف

نگارندگان در پژوهش حاضر با هدف تحلیل های مناسب فراهم شود. بنابراین،  ریزی بهتر و ارائة راهبردها و سیاست برنامه

های کیفیت زندگی در  های کیفیت زندگی در فضاهای شهری درصددند به بررسی وضعیت شاخص و بررسی شاخص

های  . وضعیت شاخص1های پژوهش بدین شکل ارائه شد:  محالت مختلف شهر کوهبنان بپردازند. بر این اساس، سؤال

های کیفیت زندگی بر روی محالت شهر  . تأثیر شاخص2ر کوهبنان چگونه است؟ کیفیت زندگی در محالت مختلف شه

 کوهبنان چگونه است؟

مبانینظری
ترین اجزای مفهوم شکوفایی مطالعاتی  یافته برای شناسایی مهم شهر کشورهای توسعه 54، در 2012هبیتات در سال 

بی، و امریکای التین به این اجماع دست یافتند که انجام داد. کارشناسانی از کشورهای آسیا، افریقا، کشورهای عر

. برابری و 4. کیفیت زندگی؛ 3. توسعة زیرساخت؛ 2وری؛  . بهره1شود:  شکوفایی شهری از ادغام پنج بُعد حیاتی ایجاد می

رسند که اهدف  (. شهرها تنها زمانی به شکوفایی می2-1: 2015. پایداری محیطی )سندز، 5مشارکت اجتماعی؛ 

(. 2015کانالر و همکاران،  جی شان یکپارچه شود )یی طور کامل با اهداف اقتصادی ها به محیطی و اجتماعی آن تزیس

 بنابراین، کیفیت زندگی یکی از ابعاد حیاتی توسعه و شکوفایی شهری و نیازمند توجه جدی و اساسی است.

و در این مورد موافقت وجود دارد که تعریفی  اند شمار زیادی از محققان دربارة ادبیات کیفیت زندگی بررسی کرده

بایست به رسمیت شناخته شود که: این مفهوم )کیفیت زندگی( دو بُعد مرتبط و  پُرمعنی و جامع از کیفیت زندگی می

 (. 101: 1394پیوسته دارد: یک بُعد روانشناختی و یک بُعد محیطی )خراسانی مقدم و همکاران، 

رسد توافق و اجماعی وجود داشته باشد که  نظر می کنند به اشاره می( 181: 2002 م،اماس)به نقل از گری سن و یونگ 

شناختی داخلی  هایی که به یک فرایند روان اند: آن در تعیین کیفیت زندگی دو سری بنیادی از اجزا و فرایندها در تعامل

شرایط بیرونی هستند و فرایندهای داخلی را ها که  کنند و آن اند و احساس رضایتمندی یا کامروایی ایجاد می وابسته

کار رفته است. مثالً، کیفیت زندگی انفرادی/ شخصی، رفاه و خوشبختی  انگیزند. راجع به بُعد اول، عبارات دیگری به برمی

کار رفته است. مثالً، کیفیت زندگی  ذهنی و درونی، یا رضایت از زندگی. برای بُعد دوم عبارات و سطوح مختلفی به

 هری، کیفیت زندگی اجتماعی، کیفیت مکان، و کیفیت زندگی محیطی. ش

شود که ترکیب و آمیختن هر دو  چنین پیچیده و چندوجهی است، غالباّ گفته می« کیفیت زندگی»از آنجا که مفهوم 

لر کردن تصویر کاملی از کیفیت زندگی دربارة یک شخص یا یک مکان اهمیت دارد. دیسارت و د بُعد برای فراهم

اش و ادراک درونی و ذهنی که  کنند که کیفیت زندگی یک فرد وابسته است به حقایق بیرونی و عینی زندگی استدالل می

 (.179: 2000او از این عوامل و نیز از خویشتن دارد )دیزارت و دلر، 

هومی چندجانبه و دهد که مفهوم کیفیت زندگی مف شده در زمینة کیفیت زندگی شهری نشان می مرور مطالعات انجام

های  عنوان جنبه های مختلف در زمینة کیفیت زندگی شهری، به هایی را که در پژوهش جنبه 1چندوجهی است. جدول 

 دهد. مختلف کیفیت زندگی شهری توسط پژوهشگران مختلف انتخاب شده است، نشان می
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هایمختلفهایکیفیتزندگیشهریدرپژوهش.جنبه1جدول
 آموزش -5اجتماع،  -4محیط زیست،  -3سیاست،  -2اقتصاد،  -1 (1976لیو  )

 اقتصاد -9تفریح،  -8هنر،  -7آموزش،  -6حمل و نقل،  -5جرم،  -4محیط زیست و بهداشت،  -3مسکن،  -2آب و هوا،  -1 (1981بویر و ساواجیو )

 (1988بلومکیست )

 (1992استوور و لیون )

 -8ساحل،  -7تابش آفتاب،  -6سرعت باد،  -5رطوبت،  -4تعداد روزهای سرد،  -3تعداد روزهای گرم،  -2نزوالت جوی،  -1

 مواد زاید -11ذرات معلق،  -10نسبت معلم به شاگرد،  -9جرم، 

 (1993صوفیان )
بهداشت عمومی،  -7آموزش،  -6ارتباطات،  -5استاندارد مسکن،  -4فضای زندگی،  -3هزینة خوراک،  -2امنیت عمومی،  -1

 هوای پاک -10جریان ترافیک،  -9ش، آرام -8

 متوسط قدرت خرید -3نرخ بیسوادی بزرگساالن،  -2امید به زندگی،  -1 (1994هیومن دیو )

 خوراک ماهانه -4مخارج،  -3توزیع درآمد،  -2درآمد ماهانة هر شخص،  -1 (1997پروتسنسکو )

2001:343همکاران،ونیآلنگ:منبع

منظور نظارت بر کیفیت زندگی شهری در شهر پورتو، برای  ( نیز، در پژوهشی به421-422: 2007س و مارتینز )نتوسا

اند: الف( جامعه: جمعیت، آموزش، ساختار  هایی را بدین شرح تعریف کرده کیفیت زندگی شهری در این شهر جنبه

یست: فضاهای سبز، آب و هوا، صدا، کیفیت های اجتماعی؛ ب( وضعیت محیط ز فرهنگی، بهداشت، ایمنی، ناهنجاری

های اساسی؛ ج( وضعیت کاالها و خدمات اجتماعی: تسهیالت اجتماعی، تسهیالت ورزشی، تسهیالت  هوا، زیرساخت

فروشی؛ د( وضعیت اقتصادی: درآمد و هزینه، بازار کار و  آموزشی، تسهیالت اجتماعی و درمانی، تحرک و پویایی، خرده

 79( برداشت از کیفیت زندگی را در 15: 2015(. روسو و همکاران )417: 2007نیزم اقتصادی )سانتوس، بازار مسکن، مکا

 -اند که اهمیت تسهیالت، متغیرهای محیطی، و متغیرهای اجتماعی شهر اروپایی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده

یز به ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای ( ن1396اقتصادی مطابق وضعیت هر شهری متفاوت است. شماعی و شهسوار )

های مرتبط با کیفیت زندگی از  جدید )مطالعة موردی: شهر جدید پرند( پرداختند. هدف اصلی این تحقیق بررسی شاخص

دید شهروندان شهر جدید پرند با توجه به سه ویژگی کالبدی، کارکردی، و محیطی است. مطابق نتایج تحقیق وضعیت 

های حمل و نقل و ارتباطات محیطی، اقتصادی، و اجتماعی از دید جامعة  نطقة مورد مطالعه در زمینهکیفیت زندگی در م

( 3های کالبدی )فضاها و بناها( جامعة نمونه در حد متوسط )با میانة  نمونه مطلوب نبوده و فقط وضعیت از دید ویژگی

های اجتماعی دولت و  استیسود بر نفت و ساختار ( نیز در پژوهش خ1397نژاد و همکاران ) ارزیابی شده است. نادری

تأثیر آن در کیفیت زندگی تأکید کرده و اصالحات نهادی برای رفع مشکالت موجود در حوزة رفاه و کیفیت زندگی را 

تواند در  ریزی مناسب می های خاص محلی و محیطی نیز از جمله مواردی است که با برنامه دانند. ویژگی ضروری می

های شهر اصفهان اشاره داشت که ارثیا و مهربانی گلزار  توان به مادی طور نمونه، می کیفیت زندگی مؤثر باشد. بهارتقای 

 اند. ( در پژوهش خود به آن پرداخته1397)

های اخیر در زمینة کیفیت زندگی شهری ابعاد مختلف کیفیت زندگی شهری  ذکر این نکته الزم است که در پژوهش

وجود آمده است که مفهوم کیفیت زندگی با  گیرند. درواقع، این عقیده به توسعة پایدار شهری درنظر میرا ابعاد مختلف 

 (.70-71: 1388تواند به جای هم به کار برده شود )لطفی،  توسعة پایدار شهری همگرایی بسیار زیادی دارد و حتی می

شناختی، محیطی، و  ی پنج بُعد فیزیکی، اجتماعی، رواناند که کیفیت زندگ نظران این حوزه بر آن بیشتر محققان و صاحب

انسان، شامل قدرت، انرژی، و توانایی انجام  - هایی مربوط به ابعاد جسمانی اقتصادی دارد. در بُعد فیزیکی، پرسش

، احساس شوند. در بُعد اجتماعی های روزمره و خودمراقبتی و همچنین عالئم بیماری مانند درد، تفسیر و سنجش می فعالیت

هایی  شود. بُعد روانی کیفیت زندگی شاخص بهتربودن و کیفیت ارتباط افراد با خانواده، دوستان، دیگران، و اجتماع تبیین می

شود. همچنین، ابعاد  گیرد و در بعضی موارد رضایت اجتماعی نیز نامیده می چون رضایت، شادمانی، و امنیت را دربر می



 413(شهرکوهبنان:مطالعةموردی)هایکیفیتزندگیدرمحالتشهریتحلیلشاخص

های دیگر، توجه به  یی چون مسکن، دسترسی به خدمات، و امنیت محیطی است. جنبهها محیطی که دربرگیرندة سنجه

 (.68-67: 1394های اجتماعی، امید به اشتغال، ثروت، و اوقات فراغت است )قائد رحمتی و جمشیدی،  فرصت

ای  کار ساده ممفهو نیا یدگیچیخاطر پ هبوجوی معیارهای مناسب کیفیت زندگی  نتیجه اینکه باید توجه داشت که جست

نیست. کمبود تعریف مشترک در ادبیات نظری مربوطه تأییدکنندة این موضوع است. دو مسئلة مرتبط با هم وجود دارد که هر دو 

کند: مسئلة اول این است که کیفیت  ای در مورد آن را پیچیده می با معیارهای چندبُعدی کیفیت زندگی مرتبط است و هر مطالعه

ساخت، و  های بیرونی وابسته است، نظیر کیفیت و کمیت خدمات عمومی، محیط طبیعی و انسان ای از ویژگی زندگی به مجموعه

های انسانی و سرمایة اجتماعی و انسانی. مسئلة دوم این است که  تسهیالت فرهنگی. همچنین، عوامل ناملموسی نظیر کنش

گاه اجتماعی، جنسیت، سن، تحصیالت، فرهنگ، و نژاد. از کیفیت زندگی به خصوصیات درونی ساکنان وابسته است، نظیر پای

های ذهنی و عینی کیفیت  ها برای تحلیل کیفیت زندگی استفاده شده است: شاخص همین رو، از دو دستة وسیع از شاخص

جود دارد )لی، های کیفیت زندگی شهری، دو رویکرد ذهنی و عینی و . درواقع، در مطالعه (138: 2018و همکاران،  ایاگی)ب زندگی 

کردن  (. البته، توافقی عمومی وجود دارد که از طریق یکپارچه2012؛ کلس، 2003؛ کمپ و همکاران، 2008؛ داس، 1200: 2008

های گوناگون مکانی و زمانی  تر و مفیدتری از آن در مقیاس آوردن تصویر کامل دست ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی امکان به

(. همچنین، باید توجه داشت که برداشت ساکنان هر شهری از کیفیت زندگی تحت 95: 1388نی و دیگران، شود )رضوا ایجاد می

. خصوصیات فردی نظیر جنسیت، سن، منزلت اجتماعی، داشتن فرزند، شغل، تحصیالت، 1گیرد:  تأثیر پنج دسته از عوامل قرار می

ساخت نظیر خدمات آموزشی، بهداشت، تسهیالت  نواع تسهیالت انسان. ا3. تسهیالت بکر محیطی نظیر هوا، کوه، دریا؛ 2درآمد؛ 

. تعامالت اجتماعی با دوستان و 5. مشکالتی نظیر جرم و جنایت، آلودگی هوا، آلودگی صوتی؛ 4حمل و نقل، تسهیالت فرهنگی؛ 

 . (2002ول،  کورنسیرگی و ؛ 2007؛ کاستانزا و همکاران، 2018 ،و همکاران ایاگی)ب  خویشاوندان

روشپژوهش
 از موردی مطالعة اصلی بخش در است و میدانی -اسنادی نیهمچن تحلیلی -توصیفی نوع از موردی مطالعة حاضر تحقیق

بر اساس مبانی نظری تحقیق و نیز توجه به شرایط محیطی و اجتماعی . در این پژوهش است شده پیمایشی استفاده روش

 (.2شاخص تعریف و عملیاتی شد )جدول  29مؤلفه، و  8بعد،  4محدودة مطالعه، مفهوم کیفیت زندگی در 

هایتحقیقمتغیرهاوشاخص.2جدول

شاخصمؤلفهعدبُ

 کالبدی
 سیستم گرمایشی و سرمایشی، کیفیت مسکن مسکن

 محیط محله
 رضایت از وضعیت، ها رضایت از سازگاری کاربری، روها رضایت از تجهیزات پیاده، زیبایی و جذابیت محله

 رضایت از فضای سبز محله، ها خیابان

 اجتماعی
 ها دسترسی

دسترسی به مراکز ، دسترسی به مراکز ورزشی ،دسترسی به امکانات بهداشتی، دسترسی به امکانات آموزشی
 دسترسی به حمل و نقل، )کتابخانه و ...( دسترسی به مراکز فرهنگی، دسترسی به مراکز اداری، تفریحی

 همسایگی امن، نسبت تعداد جرایم به اشخاص، رضایت از امنیت محله امنیت اجتماعی

 اقتصادی
 میزان درآمد، های شغلی فرصت اشتغال
 امنیت جانی و مالی، امنیت درآمد، امنیت اشتغال امنیت

 محیطی زیست
 محیطی بهداشت

سیستم دفع پسماندهای رضایت از ، هواو  های صوتی محیطی مثل آلودگی های زیست رضایت از کمبود آلودگی
 مشکل دفع آب باران، رضایت از آب آشامیدنی، رضایت از نظافت محله، آوری زباله خانگی و جمع

 های مسکونی در حریم سیالب قرارنگرفتن خانه مقاومت در برابر خطرهای طبیعی مانند سیل و زلزله و ایمنی محیطی

:1394،یدیوجمش یقائدرحمت؛2001،343؛آلنگینوهمکاران،2002ول،کورنسیرگیو؛200۷؛کاستانزاوهمکاران،201۸ا،یاگیبمأخذ:

6۷-6۸
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های مورد نیاز نیز به روش میدانی و  دست آمد. داده به   ANPی ا شبکه لیمدل تحلها نیز از طریق  وزن شاخص

های بسته و با استفاده از طیف  نامة خانوار در قالب سؤال نامة خانوار گردآوری شد. پرسش با استفاده از پرسش

خبرة علمی و دانشگاهی بررسی شد.  10صورت صوری و محتوایی و با کسب نظر از  لیکرت طراحی شد. روایی به

 3به شرح جدول ضریب آلفای کرونباخ  و به روشنامه  پرسش سیتعداد نامة خانوار نیز با توزیع  رسشپپایایی 

 .دست آمد به

سیستماتیک  -گیری به روش تصادفی خانوار تعیین شد و نمونه 377حجم نمونه نیز به روش کوکران و برابر با 

است. از این  شده برآورد خانوار 5610نفر و  21721ساکنان شهر کوهبنان  ، تعداد1395طبق سرشماری انجام گرفت. 

توزیع  خانوارها بین نامه پرسش نیز نسبت همان به محله هر جمعیت )خانوار( رو، با استفاده از تخصیص متناسب تعداد

 (. 4شد )جدول 

هایکیفیتزندگیشاخصضریبآلفایکرونباخ.3جدول

 میزانآلفایکرونباخ شاخص ردیف

 725/0 اقتصادی 1

 869/0 اجتماعی 2

 815/0 محیطی زیست 3

 736/0 کالبدی 4

 
 

شدهدرسطحمحالتموردمطالعههایتوزیعتعدادپرسشنامه.4جدول

نامهتعدادپرسش(خانوار)جمعیتمحالت

 127 2380 انصار

 130 1020 دهمیر

 120 2210 طالقانی

 377 5610 جمع کل

ومحاسباتنگارنده1396مأخذ:مرکزآمارایران

هابحثویافته
گویانهایپاسخ ویژگی

باشند. از نظر  درصد زن می 5/37گویان مرد و  درصد پاسخ 5/62شده، از نظر جنسیت،  نامة تکمیل پرسش 377بر اساس 

 50تا  40درصد بین  1/39 سال،  40تا  30بین   4/26 سال،  30تا  20گویان بین  درصد از پاسخ  8/15 وضعیت سنی نیز 

گویان به  درصد پاسخ  6/11 و   ،3/19 ، 3/20،  4/34 ، 4/14 سال دارند. از نظر سواد نیز  50درصد باالی    7/18 سال، و 

گویان نیز بر حسب محله در  سواد، زیر دیپلم، دیپلم، لیسانس، و باالتر از لیسانس هستند. سطح درآمدی پاسخ ترتیب بی

هزار تومان را در ماه اظهار  500گویان درآمدی بیش از  درصد پاسخ 35است که در مجموع حدود ارائه شده  5جدول 

 اند. داشته
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 هایدرآمدیگویاندرمحالتمختلفبرحسبگروه.فراوانیودرصدپاسخ5جدول

 درآمدخانوار درصدوفراوانی
 )تومان(مدآسطحدر

 میلیون3تا1 میلیون1تا500 500-400 400-300 300-200 200-100

 محالت

 انصار
 1 12 29 43 40 2 تعداد

 6/0 3/9 6/23 1/34 9/30 5/1 درصد

 دهمیر
 6 19 31 39 34 1 تعداد

 5/3 6/14 8/23 8/30 7/26 6/0 درصد

 طالقانی
 ... 19 34 30 36 1 تعداد

 ... 6/14 7/26 2/26 9/31 6/0 درصد

 کل
 58 74 105 65 31 44 تعداد

 8/15 5/19 4/24 3/17 4/8 6/14 درصد


مختلفیهاشاخصحسببرکوهبنانشهریخانوارهایزندگتیفیکفیتوص

( نشان 6های شاخص اجتماعی کیفیت زندگی )جدول  نتایج تحلیل وضعیت خانوارهای نمونة شهر کوهبنان از نظر گویه

با دسترسی به مراکز اداری اول قرار دارد و  ةدر رتب 52/3 سترسی به امکانات بهداشتی با میانگینشاخص ددهد که  می

سوم را به خود اختصاص  ةرتب 23/3با میانگین  دسترسی به مراکز تفریحیو شاخص  قرار دارد دوم ةدر رتب 46/3میانگین 

 را کسب کرده است.  دهم ةرتب 56/1دسترسی به مراکز بهداشتی با میانگین  شاخص ،داده است. همچنین

هایکیفیتزندگی.وضعیتورتبةمحالتشهرکوهبنانازنظرشاخص6جدول

 هایاجتماعیشاخص

 فراوانیهرشاخص

 میانگین
انحراف

 معیار
 رتبه

 خیر
خیلی

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی

 زیاد

 8  0/ 977  71/1 0 14 68 122 142 31 امکانات آموزشی به  دسترسی

 1  0/ 957  52/3 55 140 138 37 3 4 امکانات بهداشتی به  دسترسی

 10 306/1 56/1 7 20 69 87 91 103 مراکز ورزشی  به  دسترسی

 3 097/1 23/3 50 104 130 68 25 0 مراکز تفریحی به دسترسی

 2  0/ 818  46/3 27 166 146 31 7 0 مراکز اداری به دسترسی

 5  0/ 765  51/2 0 25 179 135 38 0 مراکز فرهنگی به دسترسی

 9 283/1 59/1 3 11 105 61 101 96 و نقل حمل به دسترسی

 6 266/1 98/1 0 42 106 98 65 66 امنیت محله از رضایت

 4 212/1 52/2 0 92 117 97 38 33 جرایم اشخاص

 7  0/ 899  95/1 0 34 41 174 128 0 همسایگی امن

 

نظر شد. اما نتایج  های سه شاخص دیگر در اینجا صرف گویی، از ارائة جدول تفصیلی فراوانی گویه منظور خالصه به

ارائه شده است. مطابق نتایج  7های چهارگانه در جدول  کلی کیفیت زندگی محالت شهر کوهبنان بر حسب شاخص

محیطی دارای رتبة اول است؛ اما از نظر شاخص  تآمده، محلة انصار در سه شاخص اجتماعی، کالبدی، و زیس دست به

است. محلة طالقانی نیز  2ها دارای رتبة  دست آورده است. محلة دهمیر نیز از نظر همة شاخص اقتصادی رتبة سوم را به

 است.  3ها دارای رتبة  و در سایر شاخص 1در شاخص اقتصادی دارای رتبة 
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هایکیفیتزندگیازنظرشاخص.وضعیتورتبةمحالتشهرکوهبنان۷جدول
 محیطیشاخصزیستشاخصاقتصادی شاخصکالبدی شاخصاجتماعی محله

 رتبه معیار انحراف میانگین رتبه معیار انحراف میانگین رتبه معیار انحراف میانگین رتبه معیار انحراف میانگین نام

 1 0/ 65516  2/ 4229  3 0/ 65516  2/ 1606  1 0/ 47587  2/ 5242  1 0/ 51481  2/ 5449  انصار

 2 0/ 49289  2/ 0161  2 0/ 43678  2/ 3414  2 0/ 33474  2/ 3835  2 0/ 51481  2/ 3429  دهمیر

 3 0/ 45458  1/ 8816  1 0/ 53823  2/ 4581  3 0/ 33568  2/ 2576  3 0/ 30502  2/ 3179  طالقانی


ANPیاشبکهلیمحالتبامدلتحلیبندورتبههاشاخصوزننییتع

دست آید و تلفیق وزنی انجام شود.  ها به ها و زیرشاخص تر نیاز است وزن شاخص گیری بهتر و ارزیابی دقیق برای نتیجه

شده برای  های طراحی ها و زیرشاخص ساختار مدل بر اساس شاخص 1در شکل  آنچه که در ادامه انجام شده است.

های تحقیق آورده شده است. در این پژوهش معیارها در چهار خوشه شامل  در ارتباط با گزینه سنجش کیفیت زندگی و

اند؛  ها دربرگیرندة تعدای عناصرند، قرار گرفته ـ که هر یک از آن محیطی های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، و زیست خوشه

  ANPهای مدل دهی به شاخص وزن بستگی وجود دارد.ها نیز وا گروهی در بین خوشه ای که عالوه بر ارتباط درون به گونه

آمده از عملیات پیمایشی در سطح محالت شهر کوهبنان انجام شده و مبتنی بر طیف  دست های به بر اساس خروجی داده

تر  های کوچک شود. در این روش شبکه را به شاخه را شامل می 9تا  1است که دامنة عددی آن از  ANPوزنی مدل 

کنیم و ترجیح  ام مقایسة زوجی می jرا نسبت به یک عنصر در شاخة  iتک عناصر هر شاخه مانند  تقسیم کرده و تک

دست  . سپس، بردار ویژة این ماتریس را بهدهیم دست آورده و ماتریس مقایسة زوجی را تشکیل می ها را به )اولویت( آن

شود(. حال با مجموعة این  یک بردار ویژه حاصل می jبا هر عنصر از   iآوریم )به عبارت دیگر، از مقایسة عناصر شاخة می

دست  ها به بردارهای ویژه یک ماتریس بزرگ )سوپرماتریس( را تشکیل داده که از به توان باال رساندن آن بردار وزن

های پیمایشی در  ها و اطالعات حاصل از بررسی ای از روش سوپرماتریس بدون وزن بر اساس داده نمونه 8آید. جدول  می

ای از روش سوپرماتریس  نمونه 9دهد. جدول  را نشان می (Super Decisionsافزار  در )نرم ANPسطح محالت در مدل 

را نشان  ANPایشی در سطح محالت مورد بررسی در مدل های پیم ها و اطالعات حاصل از بررسی حد بر اساس داده

دهد. این خطوط از شبکة  ( را نشان میNodها یا  ها و گره ها )خوشه دهد. خطوط شبکة تعامالت ابعاد و شاخص می

حاصل شده  ANPافزار  های نرم عنوان ورودی سازی به های مدل های فرآیندمحوری با استفاده از خروجی تعامالت شاخص

بعد با توجه  ةدر مرحل کند. افزار مشخص و اجرا می ها و نودها را در مدل نرم بندی ابعاد خوشه و تعیین روابط و سطح است

در قالب وزن نهایی بیان شده  10ها محاسبه شده است که در جدول  وزن عمومی و وزن نرمال شاخص های باال به نمودار

 .است
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 1396ها)نودها(،نگارندگان،ها)کالسترها(وزیرشاخصمبنیبرشاخصANP.ساختارمدل1شکل

 

1396هایتحقیق،ایازروشسوپرماتریسبدونوزن،مأخذ:یافته.نمونه۸جدول

Cluster Node Lable

ALTERNATIVE 

فضایسبزمسکنروهاپیاده

سیستم

گرمایش

وسرمایش

سازگاری

هاکاربری

زیباییو

جذابیتمحله
نظافتهاخیابان

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
E

 

 0/ 07852  0/ 077133  0/ 075962  0/ 061486  0/ 065702  0/ 084553  0.100000 100000/0 آموزشی
 0/ 067648  0/ 063179  0/ 056258  0/ 057733  0/ 087362  0/ 077964  0.100000 100000/0 اداری

 0/ 067174  0/ 134321  0/ 091848  0/ 066932  0/ 046883  0/ 0146697  0.100000 100000/0 امنیت محله
 0/ 12053  0/ 075213  0/ 092767  0/ 046736  0/ 069735  0/ 039295  0.100000 100000/0 بهداشتی

 0/ 192208  0/ 053459  0/ 089542  0/ 15734  0/ 039016  0/ 068438  0.100000 100000/0 تعداد جرایم
 0/ 108198  0/ 081973  0/ 091621  0/ 064674  0/ 102734  0/ 158885  0.100000 100000/0 تفریحی

 0/ 090806  0/ 089483  0/ 101895  0/ 133098  0/ 109282  0/ 145617  0.100000 100000/0 حمل ونقل

 0/ 124401  0/ 156195  0/ 106627  0/ 141505  0/ 121922  0/ 121922  0.100000 100000/0 فرهنگی

 

1396هایتحقیق،مأخذ:یافته، ANPایازحدماتریسدرمدلنمونه.9جدول

Cluster Node Lable
ALTERNATIVE 

آموزشیکالبدیمحیطیزیستاقتصادیاجتماعیطالقانیدهمیرانصار

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
E

 

 0/ 079010  0/ 079010  0/ 079010  0/ 079010  0/ 079010  0/ 079010  0/ 079010  0/ 079010  انصار

 0/ 037677  0/ 037677  0/ 037677  0/ 037677  0/ 037677  0/ 037677  0/ 037677  0/ 037677  دهمیر

 0/ 45652  0/ 45652  0/ 45652  0/ 45652  0/ 45652  0/ 45652  0/ 45652  0/ 45652  طالقانی

 0/ 037049  0/ 037049  0/ 037049  0/ 037049  0/ 037049  0/ 037049  0/ 037049  0/ 037049  اجتماعی

 030286/0 030286/0 030286/0 030286/0 030286/0 030286/0 030286/0 030286/0 اقتصادی

 0/ 026213  0/ 026213  0/ 026213  0/ 026213  0/ 026213  0/ 026213  0/ 026213   0/ 026213  محیطی زیست

 0/ 035093  0/ 035093  0/ 035093  0/ 035093  0/ 035093  0/ 035093  0/ 035093  0/ 035093  کالبدی

 0/ 019233  0/ 019233  0/ 019233  0/ 019233  0/ 019233  0/ 019233  0/ 019233  0/ 019233  آموزشی
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 ها.وزننهاییشاخص10جدول

)نهایی(وزننرمالوزنعمومیهاشاخصردیف

  0/ 0238  0/ 125  کیفیت مسکن 1

  0/ 011  0/ 224  سیسیتم گرمایشی و سرمایش 2

  0/ 035  0/ 205  زیبایی و جذابیت محله 3

  0/ 017  0/ 127  روها رضایت از تجهیزات پیاده 4

  0/ 016  0/ 129  ها رضایت از سازگاری کاربری 5

  0/ 557   0/ 016  ها رضایت از وضعیت خیابان 6

  0/ 023   0/ 143  رضایت از فضای سبز محله 7

  0/ 014   0/ 105  دسترسی به امکانات آموزشی 8

  0/ 105   0/ 010  دسترسی به امکانات بهداشتی 9

  0/ 0128   0/ 094  دسترسی به مراکز ورزشی 10

  0/ 009   0/ 069  دسترسی به مراکز تفریحی 11

  0/ 073   0/ 008  نقل عمومی دسترسی به حمل و 12

  0/ 010   0/ 088  دسترسی به مراکز فرهنگی )کتابخانه و ...( 13

  0/ 014   0/ 090  دسترسی به مراکز اداری 14

  0/ 061   0/ 373  رضایت از امنیت محله 15

  0/ 09   0/ 222  همسایگی امن 16

  0/ 043   0/ 226  نسبت تعداد جرایم به اشخاص 17

  0/ 054   0/ 001  های شغلی فرصت 18

  0/ 048   0/ 017  میزان درآمد 19

  0/ 161   0/ 004  امنیت اشتغال 20

  0/ 058   0/ 006  امنیت درآمد 21

  0/ 50   0/ 001  امنیت جانی و مالی 22

  0/ 039   0/ 205  های صوتی و  محیطی مثل آلودگی زیست های  رضایت از کمبود آلودگی 23

  0/ 0263   0/ 153  آوری زباله رضایت از سیستم دفع پسماندهای خانگی و جمع 24

  0/ 006   0/ 048  رضایت از نظافت محله 25

  0/ 136   0/ 003  رضایت از آب آشامیدنی 26

  0/ 0061   0/ 045  آبگرفتگی و مشکل دفع آب باران 27

  0/ 048   0/ 022  مانند سیل و زلزله و رانش زمینمقاومت در برابر خطرهای طبیعی  28

  0/ 004   0/ 036  های مسکونی در حریم سیالب قرارنگرفتن خانه 29

1396مأخذ:نگارندگان،

ANPیاشبکهلیمحالتبامدلتحلیبندرتبه

سطح برخوردار و محلة طالقانی با در رتبة اول و در  426/0نتایج تحلیل حاکی از آن است که محلة انصار با امتیاز نرمال 

در رتبة سوم و در سطح  233/0برخوردار و محلة دهمیر با امتیاز نرمال  در رتبة دوم و در سطح نیمه 339/0امتیاز نرمال 

( بر SuperDecisionsافزار ) (. تحلیل نهایی توسط نرم2های کیفیت زندگی است )شکل  فروبرخوردار یا محروم از شاخص

گیری در انتخاب استراتژی برای برقراری عدالت در برخورداری همة محالت شهری  ها به تصمیم بندی گزینه اساس رتبه

 از امکانات و خدمات متناسب با یک شهر دارای کیفیت زندگی منجر است. 
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1396هایتحقیق،،یافتههایکیفیتزندگیبندیمحالتبراساستلفیقشاخصرتبه.2شکل

یاتکهچندیخطتیباتوابععضوFuzzyفاکتوریهانقشهیةتهویفازیدهوزن

ی هر یک از معیارها )فاکتورها( بر اساس ده وزنمنظور تحلیل بیشتر،  ای در فوق و به دنبال نتایج روش تحلیل شبکه  به

تأثیر نسبی با استفاده از منطق فازی نیز انجام گرفت. تهیة نقشة فاکتور فازی با تعریف توابع عضویت خطی و با توجه به 

ه از ابزار و با استفاد GIS افزار ، دستورهایی در نرمشده  ارائهاثر مثبت یا منفی هر پارامتر و درنظرگرفتن معیارها و ضوابط 

Raster Calculator  توابع با استفاده از نظر کارشناسان مقادیر توابع عضویت در مرزها  گونه نیانوشته و اجرا شد. تعریف

دست آمد و توابع خطی مربوطه شکل گرفتند. در نهایت، خروجی حاصل از هر مرحله الیة رستری است که برای هر  به

های بین صفر و یک درنظر گرفته است. مرزهای توابع  ارزش شده  فیتعرو ضوابط بندی  الیه اطالعاتی بر اساس طبقه

کاررفته در  های اجتماعی به های مدل همپوشانی شاخص محاسبة مقدار عددی الیهو  11ی مورد نظر در جدول ارهایمعریز

 آمده است. 12کیفیت زندگی در سطح محالت و شهر در جدول 

هایکیفیتزندگییمدلهمپوشانیفازیبرایتعیینمیزانشاخصهامحاسبةارزشالیه.11جدول

 زیرمعیار
 شدهوعملکردمثبتتامنفیدرتوابععضویتفازیمرزعددیتعیین

 درجةاهمیتخوب درجةاهمیتمتوسط درجةاهمیتبد

 ≥x≥ -<x<+ 1500< x<750 + 750 x 1500 - مراکز درمانی

 ≥x≥ -<x<+ 2000< x<500 + 500 x 2000 - مراکز آموزشی

 ≥x≥ -<x<+ 1500< x<500 + 500 x 1500 - مراکز اداری

 ≥x≥ -<x<+ 1500< x<500 + 500 x 1500 - مراکز فرهنگی

 ≥x≥ -<x<+ 450< x<250 + 250 x 450 - ورزشی

 ≥x≥ -<x<+ 1500< x<500 + 500 x 1500 - تجاری

 ≥x≥ -<x<+ 700< x<350 + 350 x 700 - فضای سبز

1396استنتاجازمنابعمختلفومحاسباتنگارندگان،مأخذ:

بندیکیفیتزندگیدرسطحمحالتشهرکوهبنانهایمدلهمپوشانیشاخصدرپهنه.محاسبةمقدارعددیالیه12جدول

کلشهر  ردیف الیه)نقشه( دهمیر طالقانی انصار

 1 آموزشی 13/0 241/0 141/0 23/0

 2 اداری 10/0 111/0 117/0 16/0

 3 فرهنگی 11/0 101/0 063/0 30/0

 4 ورزشی 9/0 110/0 109/0 06/0

02/0  5 درمانی 07/0 100/0 065/0

0۷/0  6 سبز فضای 05/0 147/0 270/0

 7 تجاری 34/0 087/0 165/0 03/0

(1/0نرخسازگاری)1396هایتحقیق:مأخذ:یافته
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یامحلهاسیمقدرفاکتوریهانقشهقیتلف

های مختلف فازی از جمله ضرب، جمع جبری، اجتماع، اشتراک، و مقادیر متفاوت  رها )فاکتورها( از روش در تلفیق زیرمعیا

از مدل گامای فازی استفاده شد که تنها روش مطلوب مدل گامای فازی بود. از بین مقدار مطلوب گاما در این روش، 

دهندة میزان کیفیت زندگی در محالت مورد مطالعه  آمده از این روش نشان دست های رستری به است. نقشه Sumعملگر 

مترمربع است؛ مساحت  11203متر مربع و مساحت کیفیت زندگی در این محله  478060مساحت محلة دهمیر  است.

صار متر مربع است؛ مساحت محلة ان 923013متر مربع و مساحت محدودة کیفیت زندگی  133029محلة طالقانی 

 متر مربع است. 221120متر مربع و مساحت کیفت زندگی  301021


محلةدهمیردر SUM.تلفیقالیهبرمبنایعملگر4درمحلةانصارشکل  SUM.تلفیقالیهبرمبنایعملگر3شکل


1396تحقیق،هایمأخذ:یافتهدرمحلةطالقانی، SUM.تلفیقالیهبرمبنایعملگر5شکل

یاقتصاد-یاجتماعیرهایمتغباآنارتباطوکوهبنانشهرمحالتیزندگتیفیکتفاوتتحلیل

گانه نشان داد. اما برای  هایی را در میزان کیفیت زندگی خانوارهای محالت سه نتایج تحلیلی توصیفی تا این مرحله تفاوت

 و «طرفه تحلیل واریانس یک»های  ای از روش مقایسه -تر و نیز تعمیم نتایج، در چارچوب روش علی بررسی دقیق

شان داد که تفاوت معناداری در کیفیت زندگی خانوارهای محالت ن 13استفاده شد. نتایج مطابق جدول  «آزمون توکی»

محیطی وجود دارد. نتایج تحلیل همبستگی گشتاوری متغیرهای  جز شاخص زیست های مورد مطالعه به مختلف در شاخص
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ر سن های اقتصادی با متغی سن، تحصیالت، منزلت شغلی، و درآمد نیز نشان داد که تنها شاخص کیفیت زندگی محالت با

 و درآمد دارای رابطة معناداری است.

هایکیفیتزندگیخانوارهایمحالتنمونهطرفةمیانگینشاخص.تحلیلواریانسیک13جدول

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 های اجتماعی شاخص

Between Groups 013/ 1960  2 007/980  191 /4  016 /0 

Within Groups 120/ 71313  305 814/233   

Total 133/ 73273  307    

 های اقتصادی شاخص

Between Groups 199/ 3934  2 100/1967  820 /13  000 /0  

Within Groups 896/ 43270  304 338/144   

Total 095/ 47205  306    

 های کالبدی شاخص

Between Groups 715/ 4994  2  358 /2497  260 /7  001 /0  

Within Groups 081/ 105262  306  994 /343   

Total 796/ 110256  308    

های  شاخص
 محیطی زیست

Between Groups 955/ 1031  2  993 /515  689 /1  186 /0  

Within Groups 381/ 93483  306  501 /301   

Total 366/ 94515  308    

 

کوهبنانشهرمحالتیروبریزندگتیفیکیهاشاخصریتأثلیتحل

استودنت استفاده شده است. آزمون نشان  tهای کیفیت زندگی در محالت شهر کوهبنان از روش  منظور تأثیر شاخص به

رتبة اول را کسب کرده است. رتبة دوم به بُعد اجتماعی و شاخص  82/3دهد میزان درآمد در بُعد اقتصادی با میانگین  می

ترین رتبه نیز به رضایت از سیستم دفع پسماندهای  اختصاص دارد. پایین 52/3انات بهداشتی با میانگین دسترسی به امک

های دارای تأثیر بیشتر بر کیفیت زندگی نظیر  اختصاص دارد. بنابراین، شاخص 775/0آوری زباله با میانگین  خانگی و جمع

 ستی در جهت بهبود وضعیت در اولویت توجه قرار گیرند. های دسترسی به امکانات و خدمات بای میزان درآمد و شاخص

هایکیفیتزندگیدرمحالتشهرکوهبنان.تأثیرشاخص14جدول
رتبه t Sig. (2 - tailed)مقدارشاخصها

 11 000/0 71/1 دسترسی به امکانات آموزشی
 2 000/0 52/3 دسترسی به امکانات بهداشتی

 14 000/0 56/1 دسترسی به مراکز ورزشی

 4 000/0 23/3 دسترسی به مراکز تفریحی

 3 000/0 46/3 دسترسی به مراکز اداری

 6 000/0 51/2 دسترسی به مراکز فرهنگی )کتابخانه و ...(

 13 000/0 59/1 دسترسی به حمل و نقل عمومی

 9 000/0 98/1 رضایت از امنیت محله

 5 000/0 52/2 نسبت تعداد جرایم به اشخاص

 9 000/0 95/1 همسایگی امن

 7 000/0 30/2 های شغلی فرصت

 1 000/0 82/3 میزان درآمد

 10 000/0 73/1 امنیت اشتغال

 8 000/0 11/2 امنیت درآمد

 12 000/0 62/1 امنیت جانی و مالی
 16 000/0 855/0 کیفیت مسکن

 15 000/0 229/1 زیبایی و جذابیت محله
 15 000/0 229/1 های صوتی و ... محیطی مثل آلودگی زیست های رضایت از کمبود آلودگی

 17 000/0 775/0 آوری زباله رضایت از سیستم دفع پسماندهای خانگی و جمع

1396نگارندگان،ماخذ:
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گیرینتیجه
  طور تصادفی در سطح محالت در چارچوب سؤال اول به نامه به پرسش 377صورت پیمایشی و با تکمیل  این پژوهش به

اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، و های کیفیت زندگی در محالت شهر کوهبنان در ابعاد  دنبال تحلیل چگونگی شاخص

تحلیل کیفیت زندگی، این پژوهش بر اساس رویکردی  های نسبتاً متعدد در حوزة است. با توجه به پژوهش محیطی زیست

. رویکردی که مبتنی است بر: الف( تأکید ها بیابد های متمایزی نسبت به سایر پژوهش شکل گرفت که در مجموع ویژگی

 های محلی و اجتماعی های کیفیت زندگی در انطباق با ابعاد توسعة پایدار و همچنین با توجه به ویژگی بر تعریف شاخص

خصوص تعیین تأثیر  های تکمیلی به دادن تحلیل بخشی به تحلیل از طریق انجام شهر مورد مطالعه؛ ب( تأکید بر جامعیت

عنوان یکی از  کردن به لزوم مطالعة شهرهای کوچک و نسبتاً محروم به عوامل مؤثر در کیفیت زندگی؛ ج( توجه

 ریزی و توسعة شهری. های برنامه رسالت

، و ANPهای آمار توصیفی، مدل  های کیفیت زندگی بر اساس روش ایج تحلیل چگونگی شاخصر این اساس، نتب

بودن وضعیت محلة انصار است.  همپوشانی فازی بیانگر وجود تفاوت در کیفیت زندگی محالت شهر کوهبنان و مناسب

بر اساس نتایج تحلیل واریانس اند. تفاوتی که  محالت طالقانی و دهمیر نیز به ترتیب دارای وضعیت متوسط و نامناسب

طرفه نیز از نظر آماری معنادار است و بیانگر وجود تمایزیافتگی و نابرابری در کیفیت زندگی خانوارها و محالت شهر  یک

نتایج تحلیل همبستگی نیز با متغیرهایی نظیر سن و درآمد ارتباط مستقیم و کوهبنان است. این تفاوت به نوعی بر اساس 

استودنت نشان داد  tهای کیفیت زندگی در محالت شهر کوهبنان با روش  تحلیل تأثیر شاخصارد. همچنین، معناداری د

های شغلی، امنیت اجتماعی )نسبت جرایم(، و  ویژه بهداشتی، فرصت های میزان درآمد، دسترسی به امکانات به که شاخص

ها را  توان آن هایی که می کوهبنان دارد؛ شاخص امنیت درآمد به ترتیب تأثیر بیشتری در کیفیت زندگی محالت شهر

گذاری برای بهبود وضعیت و ارتقای کیفیت زندگی محالت شهر کوهبنان و  ریزی و سیاست های برنامه عنوان اولویت به

 باشند.  ها برشمرد و نیازمند توجه جدی و اساسی می کاهش نابرابری

طور جدی به  رتبط نیز بیانگر چند نکتة کلیدی است که باید بههای م مقایسة نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهش

بودن نسبی وضعیت  رغم تفاوت در کیفیت زندگی محالت مختلف و مناسب آن توجه شود. از نکات قابل توجه اینکه، به

ها  حله، در هیچ کدام از م7های مختلف مطابق جدول  آمده برای شاخص دست های به محلة انصار، با توجه به میانگین

بودن سطح  بیانگر پایین (1396شماعی و شهسوار )فراتر نرفته است. آنچه همسو با نتایج پژوهش  6/2ها از  مقادیر شاخص

( 1397نژاد و همکاران ) نادریهای مختلف است. وضعیتی که همسو با پژوهش  کلی کیفیت زندگی بر حسب شاخص

و لزوم اصالحات نهادی برای رفع مشکالت موجود در حوزة رفاه و  های اجتماعی دولت نیازمند تأکید بر ساختار سیاست

 کیفیت زندگی است.

  (2015روسو و همکاران )ها نظیر پژوهش  نکتة قابل توجه دیگر اینکه مقایسة نتایج این پژوهش با سایر پژوهش

های مختلف در کیفیت زندگی مطابق وضعیت هر شهری متفاوت است و باید با  دهد که اهمیت یا تأثیر شاخص نشان می

( 2018)و همکاران  ایاگیبهایی نظیر  دقت مورد توجه قرار گیرد. همچنین، مقایسة نتایج پژوهش با مبانی نظری و پژوهش

ساکنان هر شهر و محله نیز وابسته است؛ خصوصیاتی نظیر  کیفیت زندگی به خصوصیات درونیبیانگر این است که 

. همچنین، برداشت افراد و خانوارها از کیفیت زندگی به عوامل پایگاه اجتماعی، جنسیت، سن، تحصیالت، فرهنگ، و نژاد

های محلی و محیطی، کیفیت دسترسی به انواع خدمات و تسهیالت، مشکالتی نظیر جرایم و  ویژگیدیگری نظیر 

ها )هوایی، صوتی، و ...( و نیز میزان سرمایة اجتماعی و تعامالت با دوستان و خویشاوندان وابسته است؛ عواملی  ودگیآل

( به خوبی به آن 2002) ول کورن(، و سیرگی و 2007) کاستانزا و همکاران (،2018و همکاران ) ایاگیبکه در تحقیقات 
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اشاره شده است و بایستی برای بهبود کیفیت زندگی شهرها و محالت شهری و نیز ارتقای برداشت افراد و خانوارها از 

ها و شرایط خاص محلی، اجتماعی، و محیطی  طور جدی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، ویژگی کیفیت زندگی خود به

ریزی مناسب  از جمله مواردی است که با برنامه (1397گلزار ) یو مهربان ایارثهای شهر اصفهان در پژوهش  نظیر مادی

 تواند در ارتقای کیفیت زندگی هر شهر مؤثر باشد. می

وجو یا تعریف معیارهای مناسب کیفیت زندگی  باید توجه داشت که جستعنوان نکته و نتیجة نهایی  در مجموع و به

ها و  ای نیست و بایستی شرایط اجتماعی و محیطی محدوده ساده و ابعاد مختلف آن کار مفهوم نیا های یدگیچیپ سبب هب

های مختلف محلی، فردی،  خوبی مورد توجه قرار گیرد. زیرا کیفیت زندگی دارای ویژگی شهرهای مورد بررسی به

ای گذاری بر ریزی و سیاست های آتی و برنامه اجتماعی، اقتصادی، روانی، محیطی، و حتی سیاسی است؛ آنچه در پژوهش

 ها توجه شود.  خوبی به آن بهبود کیفیت زندگی بایستی به
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