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 چکیده

ار بـر ی تأثیرگـذکیفیت زندگی مفهومی پیچیده، چندبعدی و وابسته به زمان و مکان است. یکـی از عوامـل مکـان

ه شـهر و باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباا میـان انـدازکیفیت زندگی، اندازه سکونتگاه می

یابی بـه گذاری و ابزارهای دستکیفیت زندگی است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و با توجه به ماهیت هدف

ندران های شهری دو استان گیالن و مازحلیلی هست. محدوده موردمطالعه پژوهش، سکونتگاهت -اهداف، توصیفی

های ذهنـی کیفیـت و داده 1395های عینی کیفیت زندگی از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال است. داده

هـای هـای پـژوهش از تکنیکشده است. برای تحلیل دادهنامه محقق ساخته استخراجزندگی با استفاده از پرسش

ای، تحلیـل همبسـتگی و تحلیـل تـک نمونـه Tین، انحراف معیار، آزمـون آمار توصیفی و استنباطی شامل میانگ

شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بعد عینی کیفیـت زنـدگی شـامل کیفیـت مسـکن، های اصلی استفادهمؤلفه

دار با های شغلی دارای همبستگی مثبت و معنادسترسی به امکانات و خدمات، نرخ باسوادی و دسترسی به فرصت

ی ها و وضـعیت اجتمـاعی دارازه شهر و بعد ذهنی کیفیت زندگی شامل آرامـش، رضـایت از زنـدگی، فرصـتاندا

 همبستگی منفی معنادار با اندازه شهر است.
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 مقدمه
 2/4میلیارد نفر به  8/0درصد از حدود  54/2معیت شهری جهان با نرخ رشد ساالنه ، ج2018تا  1950های در فاصله سال

عیت شهری جهـان ، جم2007یافته است. در پی این فرایند شتابان شهرنشینی، برای اولین بار در سال میلیارد نفر افزایش

ن در سـال فته و جمعیت شهری جهـارود، فرایند شهرنشینی همچنان ادامه یااز جمعیت روستایی پیشی گرفت؛ انتظار می

شـدن بـه ل تبدیل(. کره زمین اکنون در حاUnited Nations,2019:9میلیارد نفر افزایش یابد ) 17/5به حدود  2030

تـرین دلیـل تمرکـز فزاینـده خصوص بر توسعه اقتصـادی جوامـع، مهمای از شهرها است. تأثیرات مثبت شهرها بهسیاره

های بیشـتری بـرای تولیـد و مصـرف، تعامـل و ها در شهرها، فرصت. تمرکز باالی انسانجمعیت جهان در شهرها است

ها عه ایدهگذاری، پرورش تفکر خالق، تخصصی شدن تولید و خدمات، خلق سرریز دانش و توسارتباا، یادگیری و اشتراک

های اجتماعی، فرهنگـی، اقتصـادی، کند. بنابراین، شهرها عامل اصلی تحوالت و پیشرفتهای نوین ایجاد میآوریو فن

بـدیل شـهرها در رشـد و جایگـاه بی وباوجود نقش  (.Zhang,2016:243آوری و سیاسی در جهان معاصر هستند )فن

کنده رویی، وری و تقویت مشارکت اجتماعی، اغلب شهرهای جهان با مشکالتی از قبیل پراتوسعه اقتصادی، افزایش بهره

نـی فضـایی، های زندگی، جرم و جنایت و ناامنی، جدایی گزیکن نامناسب، باال بودن هزینهشهری شدن فقر، بیکاری، مس

های مکانی و جنسیتی و کیفیت نـامطلوب ها، ظرفیت مالی ضعیف، حکمروایی شهری نامطلوب، نابرابریضعف زیرساخت

کیفیـت  مطالعه (.614 :1395ریان،محیطی روبرو بوده و کیفیت زندگی ساکنان شهرها را تحت تأثیر قرار داده است )منصو

شناسی، جامعه های گوناگون علمی از قبیل اقتصاد،زندگی در شهرها و تحلیل عوامل مؤثر بر آن، موردتوجه محققان رشته

تباا با شـرای  شناسی قرارگرفته است. کیفیت زندگی، مفهومی پیچیده، چندبعدی و در ارجغرافیا، پزشکی، مدیریت و روان

ا ابعـاد ارتبـاا بـ عیت در یک مقیاس جغرافیایی خاص است که هم وابسته به ابعاد ذهنی و کیفی و هـم درو وضعیت جم

ها و رضایت ساکنین از زنـدگی شـهری های ذهنی کیفیت زندگی از پیمایش ادراکات، ارزیابیعینی و کمّی است. شاخص

های ثانویه اسـتخراج اهده هستند که غالباً از دادهمشهای عینی مربوا به حقایق قابلکه شاخصآیند، درحالیبه دست می

کمتـر موردتوجـه  (. در حوزه مطالعات کیفیت زندگی، یکـی از موضـوعاتی کـهRezvani et al,2013:204شوند )می

 محققان قرارگرفته است، اندازه شهر و تأثیر آن بر کیفیت زندگی ساکنان مناطق شهری هست.

دهد که زندگی در شهرهای بـزرب و بسـیار متـراکم، ابعـاد عـاطفی و یافته نشان مینتایج مطالعات در کشورهای توسعه

طور مثال، در مطالعه شـهرهای آمریکـایی بـین (. بهMorrison,2007:74دهد )شناختی بهزیستی ذهنی را کاهش می

دکامی در ترین سـطوح شـادکامی در شـهرهای بـزرب مرکـزی و بـاالترین سـطوح شـا، پایین2008تا  1972های سال

( بامطالعـه 2011) 1(. موریسـن 2012Kozaryn,-Okulicz &Berryشهرهای کوچک و روستا شهرها مشاهده شـد )

های بعد ذهنی کیفیـت ترین شهرها، با کاهش در شاخصکیفیت زندگی در شهرهای نیوزیلند نشان داد که رشد پرجمعیت

ه بهزیستی ذهنی در ایرلند به این نتیجه دسـت یافتنـد کـه ( بامطالع2008) 2زندگی شهری همراه است. بررتن و همکاران

تری قـرار دارد های کشـور ایرلنـد، در سـطح پـایینرضایت از زنـدگی در شـهر دوبلـین در مقایسـه بـا سـایر سـکونتگاه

(Brereton et al,2008:387بااین .)،معکـوس را نشـان الگـویی یافته،توسـعه کمتر کشورهای از تجربی شواهد حال 

از میزان رضایت در شـهرهای  باالتر بزرب شهری، مناطق کیفیت زندگی در ذهنی هایمیزان رضایت از شاخص هد؛دمی

های کشور بین سـال 81های جهانی برای های پیمایش ارزش( بر روی داده2009) 3کوچک است. تحلیل بری و کزارینس

تجربه کردن رشد شهری شـتابان هسـتند، رضـایت از  نشان داد که در بسیاری از مناطق آسیا که در حال 2004تا  1995

                                                           
1. Morrison 

2 . Brereton, Clinch, and Ferreira 

3 . Berry and Okulicz-Kozaryn’s 
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حـال، (. بااینBerry & Okulicz-Kozaryn,2012:S17زندگی در شهرهای بزرب در بـاالترین سـطح قـرار دارد )

های عینـی کیفیـت عنوان یکـی از شـاخصدهد که نابرابری درآمدی به( نشان می2018نتایج مطالعات چن و همکاران )

باوجود محدود  (.Chen et al,2018:42تر، بیشتر است )بزرب چین در مقایسه با شهرهای کوچکزندگی، در شهرهای 

اندازه شهر و کیفیت زندگی، نتایج نشان از الگویی معکوس در رابطه میان کیفیت زندگی و اندازه بودن مطالعات مربوا به

یافته، شـهرهای بـزرب، کیفیـت زنـدگی وسـعهتوسعه دارد. در کشورهای تیافته و درحالشهر در سطح کشورهای توسعه

کننـد. ایـن الگـو در کشـورهای تر، کیفیـت زنـدگی بـاالتری را در بعـد ذهنـی عرضـه میتر و شـهرهای کوچـکپایین

تری را در تر، کیفیت زندگی پایینتر، کیفیت زندگی بهتر و شهرهای کوچکتوسعه، معکوس بوده و شهرهای بزربدرحال

ها، تنها به یکی از ابعاد عینی و یا ذهنی کیفیـت حال، نکته اصلی در این مطالعات، توجه آناشند. بااینببعد ذهنی دارا می

زمان ارتباا دو بعد عینی و ذهنی کیفیت زندگی را با اندازه شهر موردبررسی قرار ای که همزندگی بوده است. هنوز مطالعه

اندازه شهر و کیفیت زندگی در ایران هنوز بررسی نشده است. بر این دهد، مشاهده نشده است. عالوه بر این، رابطه میان 

اساس، هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه میان اندازه شهر و کیفیت زندگی در دو بعد عینی و ذهنی در ایران است. بـرای 

هـای حوزههای شهری دو اسـتان گـیالن و مازنـدران بـه دلیـل همگنـی نسـبی در دستیابی به هدف تحقیق، سکونتگاه

 شده است.فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی انتخاب

 

 نظری مبانی

حال، با توجه بـه رشـد شـتابان جمعیـت های افالطون و ارسطو دارد. باایناندازه شهر، ریشه در اندیشهمطالعات مربوا به

اقتصاد و جغرافیا قرار گرفـت موردتوجه جدی محققان در دو حوزه  1970و  1960های شهری، موضوع اندازه شهر از دهه

 ,Stewart,1958; Berry,1961,1964; Parr,1970; Alonso,1971; Richrdson,1972; Evans)ببینید: 

1974; Hendersson,1974Singell,; 1972) توسـ  « 1جغرافیـای اقتصـادی نـوین». بـه دنبـال طـرح موضـوع

اً در مـدار توجـه اقتصـاددانان و جغرافیـدانان قـرار گرفـت ، عالقه به مطالعه اندازه شهرها، مجدد1991در سال  2کروگمن

 ,Bosker et al,2008; Berry & Okulicz-Kozaryn,2012; Buettner & Holm-Hadulla)ببینیـد: 

2013; Zhou et al,2013; Giesen & Suedekum,2014; Luckstead & Devadoss,2014; 

Veneri,2016; Desmet & Rappaport,2017; Luckstead et al,2017; Modica,2017; Mitra & 

Nagar,2018; Arshad et al,2018;).  اندازه شهر معموالً به جمعیت شهری اشاره دارد و مطالعات مربوا به آن در

بندی است. دسته نخست، بر اندازه یک شهر منفرد تأکید دارد و دسته دوم، بر توزیـع و ارتبـاا کمّـی دو گروه قابل دسته

 ,Zhou et al,2013:S51; Henderson & Wangو کوچـک در یـک منطقـه، متمرکـز اسـت )شهرهای بزرب 

(. بر اساس دیدگاه نخست، مفهوم اندازه بهینه شهر و بر اساس دیدگاه دوم، نظـام شـهری و بـه دنبـال آن 2007:285

Okulicz &ry Ber-شـده اسـت )مطرح 5و قاعـده گیلبـرت 4، قاعـده زیپـف3های کلی همچون توزیع پـارتومندیقاعده

Kozaryn,2012: S18.) ( بازمی 322-384تاریخچه کیفیت زندگی به فیلسوفانی مانند ارسطو )گردد که پیش از میالد

اند توانـد آن را پـرورش دهـد، نوشـتهو اینکه چگونه سیاست عمومی می« خوب زندگی کردن»، «زندگی خوب»در مورد 

(Serag EL Din et al,2013:87 در دهه .)اولین مطالعات تخصصی در زمینه کیفیت زنـدگی شـهری انجـام 1930 ،

شد. این مفهـوم شد. در آن زمان، کیفیت زندگی توس  اقتصاددانان در جهت بررسی پیامدهای رشد اقتصادی استفاده می

                                                           
1 . New Economic Geography 
2 . Krugman 

3 . Pareto distribution 

4 . Zipf’s Law 
5 . Gibrat’s Law 
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زمـان بـا رشـد شهرنشـینی و منظور ارزیـابی پیامـدهای ناشـی از جنـگ رونـق یافـت و همبعد از جنگ جهانی دوم بـه

زمـان بـارونق گـرفتن مطالعـات کیفیـت زنـدگی، ایـن مفهـوم از دیـدگاه ، هم1960شدن، پیشرفت کرد. در دهه هانیج

هـای فضـایی در زمینـه ، جغرافیـدانان بـه مطالعـه تفاوت1970شد. سپس در دهه زیستی بررسی میروانشناسی و محی 

فیـت زنـدگی ماننـد درآمـد، اشـتغال، سـالمت های فـردی کیهای اجتماعی کیفیت زندگی پرداختند و بر شاخصشاخص

(. دیوید هاروی ازجمله جغرافیـدانانی Kladivo et al,2012:49فیزیکی و روانی، آموزش، اوقات فراغت تمرکز کردند )

است که در این دهه با انتشار چهارمقاله در زمینه کیفیت زندگی به مقوله خوراک، مسکن، خدمات بهداشتی، تحصـیالت، 

زیست، کاالهـای مصـرفی، تأسیسـات تفریحـی، دلپـذیری محلـه و وسـایل اعی و خدمات مربوا به محی خدمات اجتم

های (. بعدها با گسترش مفهوم کیفیت زندگی در سطح جهان، سـازمان205: 1391ونقل پرداخت )نیازی و خراسانی،حمل

 طالعاتشان در این زمینه افزودنـدتدریج تا اواخر قرن بیستم بر مبه 1UNESCO ،2WHO ،3OECDالمللی همچون بین

 شده است.و تاکنون مطالعات بسیار زیادی در زمینه کیفیت زندگی در بسیاری از کشورهای دنیا انجام

شناسـی، ای متفـاوت چـون پزشـکی، روانهـای حرفـهبه سبب چندبعدی بودن مفهوم کیفیت زندگی، کاربرد آن در حوزه

ها و یا ساختارها باشـد، تواند مربوا به عامالن، فرایندها، موقعیتکه میتحلیل آن شناسی و سطحجغرافیا، اقتصاد و جامعه

حـال، در میـان (. بااین36: 1391ای در مورد کیفیت زندگی وجود نـدارد )فتـاحی و همکـاران،شدهتعریف جامع و پذیرفته

بق تعریـف طردپذیرش قرارگرفته است. سازمان بهداشت جهانی مطرح کرده است، بیشتر مو شده، تعریفی کهتعاریف ارائه

های فرهنگـی و ارزشـی شان در زندگی در چهارچوب نظامکیفیت زندگی، درک افراد از موقعیت»سازمان بهداشت جهانی 

ها ارتباا دارد. این مفهوم بسیار گسترده های آنکنند، است و با اهداف، توقعات، استانداردها و دغدغهکه در آن زندگی می

ای تحت تأثیر سالمت فیزیکی، وضـعیت روانـی، میـزان اسـتقالل، روابـ  اجتمـاعی، های پیچیدهز طریق روشاست و ا

. (WHOQOL,1998:1)« گیـردزیسـتش قـرار میهای مهـم محی ها با جنبهاعتقادات شخصی یک فرد و ارتباا آن

هـای فیزیکـی، ژگیو بسـیاری از وی بنابراین، تعریف سازمان بهداشت جهانی از کیفیت زندگی، تعریفـی چندبعـدی اسـت

 گیرد.ذهنی، اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و محیطی یک فرد را در نظر می

هـایی همچـون بهزیسـتی، بهزیسـتی ذهنـی و ابهام مفهومی در مورد کیفیت زندگی باع  شده است کـه گـاهی از واژه

کیفیت زندگی و بهزیستی نظرات مختلفـی وجـود  جای کیفیت زندگی استفاده شود. در مورد ارتباا دو مفهومشادکامی به

(. بنـا Galloway et al,2006:34دانند )دارد. برخی از محققان، این دو واژه را مترادف و قابل جایگزین با یکدیگر می

هـا نسـبت بـه وضـعیت العمل آن(، کیفیت زندگی فق  توصیفی از موقعیت زندگی افراد است و عکس2006)4به گفته دینر

ها در مـورد زنـدگی های مثبت و منفی که انسانشود، این در حالی است که بهزیستی به ارزیابیشان را شامل نمیزندگی

عنوان یک مفهوم مرتب  با کیفیت زندگی در نظر ها، محققین بهزیستی را بهحال، در اکثر مدلخود دارند، اشاره دارد. بااین

( معتقدنـد کـه 2012)6(، اسـکات2007)5از محققـین همچـون گسـپربعضـی  (.Galloway et al,2006:33گیرنـد )می

شده است که اصطالح بهزیستی یکی از اجزای آن است. بنا به گفته گسپر مفهوم کیفیت زندگی از اجزای متفاوتی تشکیل

ست کـه شود، این در حالی اوتحلیل در سطح فردی استفاده می( اصطالح بهزیستی بیشتر برای دستیابی به تجزیه2007)

گیری شود؛ به همین دلیل است که از مفهوم بهزیسـتی دهد تا در مورد یک قلمرو یا جامعه نتیجهکیفیت زندگی اجازه می

کنند. در واقع، کیفیت زندگی از های عمومی استفاده میگذاریشناسی و از مفهوم کیفیت زندگی در سیاستبیشتر در روان
                                                           
1 . The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
2 . The World Health Organization 

3 . The Organisation for Economic Co-operation and Development 

4 . Diener 

5 . Gasper 

6 . Scott 
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 ,Sores et alشـود )هـای ذهنـی افـراد، تشـکیل میهاست و بازتابگی انساندهنده زندترکیب عوامل عینی که نشان

امروزه یکی از موضوعاتی که توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است، بح  بهزیستی ذهنی است  (.2015:811

مـردم  شود. بهزیسـتی ذهنـی یـک سـاختار واحـد نیسـت؛های ملی تهیه میکه برای آن در بسیاری از کشورها شاخص

( احسـاس رضـایت از شـرای  زنـدگی خـود بکننـد )بهزیسـتی 1یی از بهزیستی را داشته باشـند اگـر توانند سطح باالمی

( احساس کننـد کـه در حـال بهبـود بخشـیدن بـه 3( غالباً احساس خوبی را تجربه کنند )بهزیستی عاطفی(، 2شناختی(، 

(. بهزیستی ذهنی، قضاوت شخصی افراد در مورد Morrison,2007:78شان هستند )بهزیستی موفقیت( )کیفیت زندگی

گیـرد و بـه شان است. این مفهوم ابعادی همچون رضایت از زندگی، معنـی زنـدگی و دانـش فـردی را در برمیبهزیستی

( 2( تأثیر خوشایند، 1دهد. بهزیستی ذهنی دارای سه جز است: افراد اهمیت زیادی می« رضایت از زندگی»و « شادکامی»

(. بهزیستی ذهنی نقاا ضعف و نقاا قوتی دارد. از نقاا قـوت Phillips,2006:18مندی )( رضایت3أثیر ناخوشایند، و ت

توان بـه نادیـده افراد اشاره کرد، از نقاا ضعف هم می« شادکامی»و « رضایت از زندگی»توان به اهمیت دادن به آن می

لق به قضاوت ذهنی افراد اشـاره کـرد. بـه همـین دلیـل، ایـن مفهـوم گیری و توجه مطاندازهگرفتن حقایق عینی و قابل

عنوان معیاری کامل برای درک کیفیت زندگی مورداستفاده قرار گیرد. برخی محققان معتقدنـد کـه بهزیسـتی تواند بهنمی

مورد کیفیت زندگی  جای تمرکز بر اقداماتی که دردهد که بهذهنی بسیار دموکراتیک است، زیرا به مردم این امکان را می

شـان را قضـاوت کننـد شود، احساس خودشان را درباره زندگی موردتوجه قرار دهند و زندگیتوس  متخصصین انجام می

(Phillips,2006:18.)  است. تطابق محیطی به ایـن « تطابق محیطی»یکی از مفاهیم مهم در بهزیستی ذهنی، مفهوم

کنند، تطابق و همخوانی بیشتری داشـته نگی، با محیطی که در آن زندگی میمعنی است که هرچه قدر افراد از لحاظ فره

باشند، بهزیستی ذهنی بهتری دارند. در واقع هر چه قدر که بین شخص و محی  تطابق بیشتری وجود داشته باشد، افـراد 

را مـنعکس  مـدتشادکامی، آرامـش نسـبی کوتاه (.Morrison et al,2018:328های بهتری خواهند داشت )قضاوت

کنند. با توجـه بـه های مختلف ارزیابی میدانان کیفیت زندگی را در مقیاسجغرافی (.Marans et al,2011:8کند )می

های ارزیابی کیفیـت زنـدگی در سـطح ترین مقیاسسابقه جمعیت شهرها، یکی از مهمگسترش شهرنشینی و افزایش بی

ریزی و مدیریت شهرهای پایـدار ی شهری به ابزاری مهم برای برنامهشهرها هست. باگذشت زمان، مطالعات کیفیت زندگ

شده است. امروزه نتایج حاصل از مطالعات کیفیت زندگی شـهری، بـرای اهـدافی همچـون ارزیـابی و زیست پذیر تبدیل

 ,Tuan Seikشـوند )های مـدیریتی اسـتفاده میریزی شهری و تدوین اسـتراتژیها، برنامهبندی مکانها، رتبهسیاست

ریزان و مدیران شهری، اصطالح کیفیت زندگی شهری تنها برای توصیف برخـی گذاران، برنامه(. ازنظر سیاست2000:1

هـای ای که بـین ویژگیها و رواب  شبکهگیرد، بلکه تمامی ارتباطات، پویاییهای فیزیکی مورداستفاده قرار نمیاز ویژگی

نابراین، تعریف کیفیت زندگی شهری بیشتر از اینکه خطی و بسیار ابتـدایی باشـد، کند. بفیزیکی وجود دارد را توصیف می

( معتقد است عالوه بر 2016(. بیالوولسکا )Serang El Din et al,2013:87ای و بسیار پیچیده است )صورت شبکهبه

ت دولتـی و حاکمیـت های سازمانی که شـامل کیفیـت خـدماهای فیزیکی، اجتماعی، محیطی و اقتصادی، ویژگیویژگی

 ,Weziak-Bialowolskaعنوان عواملی تأثیرگذار بر کیفیت زندگی، رفـاه و خوشـبختی هسـتند )باشند، بهقانون می

توان به این نتیجه رسید که کیفیت زنـدگی مفهـومی شده میهای ارائهها و مدلبا بررسی تعاریف، شاخص (.88 :2016

ای بودن، نسبی بودن و تأثیرپذیری از زمان، مکـان، رشتهچندبعدی بودن، بین هایی همچونپیچیده است و دارای ویژگی

شـود. بعـد ها و فرهنگ هست. کیفیت زندگی دو بعد اصلی عینی و ذهنی دارد و در قلمروهای متفاوتی ارزیـابی میارزش

برداشـت  ٔ دهندهاندهنده واقعیات زندگی یک فرد همچون میزان درآمد و اشتغال اسـت و بعـد ذهنـی نشـعینی نشان

 اش هست.ذهنی فرد و احساسات او نسبت به شرای  زندگی

های جابجـایی، مهـاجرت و افـزایش هـای افزایشـی و هزینـهدر ادبیات جغرافیای اقتصادی نوین، بده بستان میـان بازده
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های اسـطه صـرفهودهند کـه شـهرهای بـزرب بهکند. نتایج مطالعات گوناگون نشان میجمعیت را در شهرها ترغیب می

سازند. وری باالتر و دستمزدهای بیشتری را برای نیروی کار در مقایسه با شهرهای کوچک فراهم میناشی از تجمع، بهره

گذاری بیشتر در شرای  سکونتی و امکانـات اساسـی تواند منجر به بهبود استانداردهای زندگی و سرمایهافزایش درآمد می

ونقـل و مشـکالت متعـدد دیگـری بـا ی زمین، مشکل دسترسی به مسکن، هزینه باالی حملحال، هزینه باالشود. بااین

صورت خطی با اندازه وری بهتوان ادعا نمود که بهرهدهد. بنابراین، نمیگسترش شهرها فراتر از یک آستانه خاص، رخ می

شـکل معکـوس خـود را نشـان  Uنحنـی صـورت موری بهیابد. در واقع، رابطه میان اندازه شهر و بهرهشهر، افزایش می

های ناشـی از تجمـع، یابد و سپس به سـبب عـدم صـرفهدهد. رشد اقتصادی در آغاز با تمرکز جغرافیایی، افزایش میمی

یابد. بنابراین، اگرچه شرای  زندگی، آموزش، تسهیالت بهداشتی و خدمات اجتماعی در شهرهای بـزرب روندی نزولی می

های زندگی، ازدحام و آلـودگی در مقایسـه بـا حال، قیمت باالی زمین و مسکن، هزینهت؛ باایندارای وضعیت بهتری هس

 :Mitra & Nagar,2018دهـد )وری را در شـهرهای بـزرب کـاهش میتر، بسیار باال است و بهرهشهرهای کوچک

شـکالت محیطـی از قبیـل طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم مهای انسانی که به(. با افزایش جمعیت شهر، حجم فعالیت275

ای وسـیع و اندازه شهر از طریـق مجموعـه (.Fenger,2009:14باید )آلودگی هوا در شهر را به همراه دارد، افزایش می

دهد. سـاکنان شـهرهای بـزرب از اثـرات ها، کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار میها و عدم مطبوعیتمتنوع از مطبوعیت

حـال، برنـد؛ بااینوآمد طوالنی و پراسترس رنـج میو جنایت، سروصدا، مسکن گران، رفت نامطلوب ازدحام، آلودگی، جرم

ای از کاالها و خدمات بسـیار تخصصـی و ساکنان شهرهای بزرب از امتیازات خاصی همچون دسترسی به طیف گسترده

تر یـا منـاطق کوچـکهای فرهنگی، تفریحی، آموزشی و شغلی برخوردار هستند که همتایـان خـود در شـهرهای فرصت

تـوان نتیجـه گرفـت کـه اگرچـه از برخـی (. بنـابراین، میClark et al,1988:701روستایی از آن برخوردار نیسـتند )

گذارد، از جهات دیگر ممکن است کیفیت زندگی با های خاص، کیفیت زندگی با افزایش اندازه شهر رو به وخامت میجنبه

 (.1ل افزایش اندازه شهر، بهبود یابد )شک

 

 

 

 

 

 . مدل مفهومی تحقیق1شکل شماره

 

 

 مطالعه مورد محدوده

عینـی  های شهری دو استان گیالن و مازنـدران اسـت. در تحلیـل بعـدمحدوده موردمطالعه در پژوهش حاضر، سکونتگاه

ر انزلـی، شـه 6ندگی هزار نفر و برای تحلیل بعد ذهنی کیفیت ز 5سکونتگاه شهری با جمعیت باالی  80کیفیت زندگی، 

شـهر و شهر، کتالم و ساداتشهر ساری، بهشهر، قائم 5تالش، چاف و چم خاله، رشت، رودسر و ماسال در استان گیالن و 

 (.2رامسر در استان مازندران موردمطالعه قرارگرفته است )شکل 

 
 

 

 اندازه شهر

 هامطبوعیت

 هاعدم مطبوعیت

 

 کیفیت زندگی

 یت عینی زندگیکیف

 کیفیت ذهنی زندگی
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 مورد مطالعه  منطقه جغرافیایی موقعیت. 2شماره  شکل

 

 پژوهش روش

یابی به این اهـداف، از روش گذاری و ابزارهای دستدف کاربردی است و با توجه به ماهیت هدفپژوهش حاضر ازنظر ه

های اولیه حاصل از پیمـایش خانوارهـا در اده کرده است. این پژوهش عمدتاً مبتنی بر دادهتحلیلی استف -تحقیق توصیفی

و  1395ومی نفـوس و مسـکن سـال ی عمـهای عینـی از سرشـمارشهر در دو استان گیالن و مازندران هست. داده 11

روز( در  11) 1397آبـان  1مهـر تـا  21روزه از  19نامه محقق ساخته در طی دوره زمانی های ذهنی از طریق پرسشداده

ضـر جامعه آمـاری پـژوهش حا شده است.آوریروز( در استان مازندران جمع 8) 1397آبان  19آبان تا  12استان گیالن و 

منظور تعیین نمونه موردمطالعه، ابتدا شـهرهای های گیالن و مازندران است. بهدر مناطق شهری استان شامل افراد ساکن

هـای محیطـی شـده و سـپس بـر اسـاس عامـل جمعیـت و ویژگیبندیاین دو استان در طبقات مختلف جمعیتـی دسته

شـهر  5و  و ماسال در اسـتان گـیالن شهر انزلی، تالش، چاف و چم خاله، رشت، رودسر 6تانی(، ای، دشتی، کوهس)جلگه

 11شهر و رامسر در استان مازندران انتخاب شد. در مرحله بعد، در هرکدام از این شهر، کتالم و ساداتساری، بهشهر، قائم

(. در 1ول های زمانی و مالی تحقیق، حجم نمونه موردمطالعه انتخاب شد )جدشهر، بر اساس فرمول کوکران و محدودیت

 انجام پذیرفته است. صورت تصادفی سادهگیری بهز شهرهای موردمطالعه، نمونههرکدام ا
 

 . تعداد نمونه موردمطالعه در شهرهای منتخب1جدول شماره 

 حجم نمونه حجم جامعه شهر

 97 118564 انزلی

 83 54178 تالش

 43 8840 چاف و چم خاله

 111 679995 رشت

 71 37998 رودسر

 56 17901 ماسال

 95 94702 هربهش

 111 309820 ساری

 98 204953 شهرقائم

 57 20716 شهرکتالم و سادات

 72 35997 رامسر

 894 1583664 مجموع



 1398  تابستان ،2، شمارۀ 2، دورۀ شهر پایدارفصلنامه                                                                                                    132

نامه شسؤال در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی هست. در بخش اول پرسـ 45نامه متشکل از پرسش

هایی در سـؤال بسـته بـا پاسـخ 35های کیفیت زندگی از اخصشاساس منظور تحلیل وضعیت محدوده موردمطالعه بر به

(، خیلـی 2 ناراضـی )(، نسـبتا3ً(، نه راضـی، نـه ناراضـی )4(، نسبتاً راضی )5مقیاسی شامل خیلی راضی ) 5طیف لیکرت 

گی هـای فـردی و خـانوادسـؤال در مـورد ویژگی 10نامه، حـدود شده اسـت. در بخـش دوم پرسـش( استفاده1ناراضی )

 شده است.ارائه 2منظور سنجش کیفیت ذهنی زندگی در جدول های مورداستفاده بهشده است. معرفدهنده مطرحپاسخ
 

 جش کیفیت ذهنی زندگی در محدوده موردمطالعهها مورداستفاده برای سن. معرف2جدول شماره

 هامعرف ابعاد

هـای امکانـات تفریحـی، امکانـات فرهنگـی، دسترسـی بـه مغازه رمانی،د -ونقل عمومی، خدمات بهداشتیحمل امکانات و خدمات

آوری و دفـع زبالـه، فروشی، مدارس و دیگر امکانات آموزشی، خدمات امنیت عمومی، خـدمات اداری، جمـعخرده

 های سطحیسیستم تخلیه فاضالب و آب

علـق، دگی، احسـاس ترضـایت از زنـها، آرامش و خلوتی شهر، وضعیت سالمت خود و خانواده، رواب  با همسـایه اجتماعی

 هاهای شهری، رشد و شکوفایی بچهاحساس امنیت، اعتماد به اهالی، اعتماد به سازمان

 های شغلی، حضور گردشگران، دسترسی به مسکنوضعیت شغلی، وضعیت مالی خانواده، فرصت اقتصادی

گی عمـومی، کیفیـت هـوا، نظافـت و پـاکیز ها، فضاهایها، فضاهای سبز و پارککیفیت مسکن، وضعیت خیابان محیطی

 روهای شهر، کیفیت آب آشامیدنی، روشنایی معابر در شب، زیبایی و دلپذیر بودن شهرها و پیادهها، کوچهخیابان

 (Marans & Stimson,2011; Lenzy & Perucca, 2016; Rezvani et al, 2013منبع: )

 

شده است. در این روش، نامه استفادهمحتوا برای افزایش اعتبار پرسش عتبارمنظور سنجش اعتبار درونی، ابتدا از روش ابه

های مرتب  و نظرخواهی از استادان و کارشناسان، گام اول برداشـته شـد. های آزمون شده در پژوهشبا استفاده از مقیاس

نامه پرسش 30آمده از دستبههای قدماتی و نهایی پر شد و با بررسی پاسخمشده طی دو مرحله نامه تدوینسپس پرسش

منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق از آلفای کرونبـاخ نامه نهایی تدوین گردید. بهو انجام محاسبات آماری مناسب، پرسش

رصـدها، دبـوده اسـت. از آمـار توصـیفی شـامل  0.894نامه برابر استفاده شد که مقدار آن در تحقیق حاضر برای پرسش

هـا ای برای مقایسه میانگیننمونهتک Tمایش شد. آزمون آماری سازی نتایج پیستاندارد برای خالصهمیانگین و انحراف ا

گی از شده است. بـرای شناسـایی ابعـاد ذهنـی کیفیـت زنـدو تحلیل وضعیت کیفیت زندگی ازنظر ساکنان محلی استفاده

همبستگی استفاده  زندگی با اندازه شهر، از تحلیلیان ابعاد عینی و ذهنی کیفیت منظور بررسی ارتباا متحلیل عاملی و به

 شد.

 

 هایافته و بحث

 های عینی کیفیت زندگیارتباط میان اندازه شهر و شاخص

های بعد عینی کیفیت زنـدگی از نتـایج سرشـماری عمـومی نفـوس و منظور بررسی ارتباا میان اندازه شهر و شاخصبه

است. ارتبـاا میـان انـدازه  1395این مطالعه معادل جمعیت شهر در سال  استفاده شد. اندازه شهر در 1395مسکن سال 

شده است. نتایج هزار نفر در دو استان گیالن و مازندران بررسی 5شهر باالی  80شهر و کیفیت زندگی در بعد عینی برای 

اندازه شهر هست. شهرهای  دهد که میانگین عمر واحدهای مسکونی دارای رابطه معنادار و منفی باآمده نشان میدستبه

تر، دارای باشند و در مقابل شهرهای کوچکتر، دارای نسبت بیشتری از واحدهای مسکونی نوساز و با عمر کمتر میبزرب

نسبت بیشتری از واحدهای مسکونی با قدمت باالتر هستند. میانگین مساحت واحدهای مسکونی دارای رابطه معناداری با 

حال، شاخص پایداری فیزیکی مسکن دارای رابطه مثبـت و معنـاداری بـا انـدازه شـهر اسـت. بااین باشد.اندازه شهر نمی
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تر، نسـبت تر، دارای نسبت باالتری از واحدهای مسکونی مقاوم بـوده و شـهرهای کوچـکدیگر، شهرهای بزربعبارتبه

ن دسترسی به شبکه عمومی فاضالب و انـدازه ارتباا میا (.3اند )جدول دادههای مقاوم را در خود جایکمتری از ساختمان

تر، دسترسی بیشـتری بـه شـبکه عمـومی فاضـالب داشـته و بـا که شهرهای بزربطوریشهر، مثبت و معنادار است؛ به

یافته است. دسترسـی بـه امکانـات و تسـهیالتی تر شدن شهرها، نرخ دسترسی به شبکه عمومی فاضالب کاهشکوچک

کشی دارای رابطه مثبتی با اندازه شهر است؛ امـا کشی و گاز لولهوالت، برق، آب آشامیدنی لولههمچون آشپزخانه، حمام، ت

تر، دسترسی بیشـتری بـه امکانـات و تسـهیالتی همچـون بـرق، این رابطه معنادار نیست. هرچند که در شهرهای بزرب

ز دسترسی به ایـن امکانـات مناسـب اسـت و تر نیحال، در شهرهای کوچککشی وجود دارد، بااینکشی و گاز لولهلولهآب

دهد. در ای مثبت و معنادار را با اندازه شهر نشان مینرخ طالق، رابطه (.3اختالف چندانی با شهرهای بزرب ندارد )جدول 

تری از طالق به ثبـت رسـیده اسـت. رابطـه تر، نرخ پایینتر، نرخ باالتری از طالق و در شهرهای کوچکشهرهای بزرب

حال، میان نرخ باسوادی و اندازه شـهر، رابطـه مثبـت و اری میان شاخص سالخوردگی و اندازه شهر تائید نشد. بااینمعناد

تر شـدن شـهرها، نـرخ باسـوادی یافتـه و بـا کوچـکتر شدن شهرها، نرخ باسوادی افزایشمعناداری وجود دارد. با بزرب

 (.3شهر و نرخ بیکاری، رابطه معنـاداری مشـاهده نشـد )جـدول یافته است. عالوه بر این، میان دو شاخص اندازه کاهش

ای منفی و معنادار با دو شاخص نرخ شناوری جمعیت محصـل و نـرخ شـناوری جمعیـت شـاغل اندازه شهر، دارای رابطه

های شغلی، جمعیت کمتـری تر، به سبب فراوانی امکانات آموزشی و وجود فرصتدیگر، در شهرهای بزربعبارتاست. به

تر، نسبت بیشتری از شود؛ اما در شهرهای کوچکصورت روزانه جابجا میبرای تحصیل و کار به سایر شهرهای مجاور به

 (.3صورت روزانه در حال آمدوشد به شهرها و یا روستاهای مجاور هستند )جدول ساکنان برای تحصیل و کار به
 

 کیفیت زندگی های عینیتحلیل همبستگی میان اندازه شهر و شاخص .3شمارهجدول 

 تعداد نمونه سطح معناداری ضریب همبستگی متغیرها

 80 035/0 -237/0 میانگین عمر واحد مسکونی

 80 193/0 147/0 میانگین مساحت واحد مسکونی

 80 044/0 225/0 اسکلت پایدار

 80 013/0 278/0 دسترسی به شبکه عمومی فاضالب

 80 118/0 176/0 دسترسی به آشپزخانه، حمام، توالت

 80 196/0 146/0 دسترسی به برق

 80 825/0 025/0 کشیدسترسی به آب آشامیدنی لوله

 80 337/0 109/0 کشیدسترسی به گاز لوله

 80 008/0 295/0 نرخ طالق

 80 420/0 -091/0 نرخ سالخوردگی

 80 001/0 371/0 نرخ باسوادی

 80 898/0 -015/0 نرخ بیکاری

 80 001/0 -361/0 جمعیت محصل شناور

 80 033/0 -239/0 جمعیت شاغل شناور

 80 175/0 -153/0 تراکم خانوار در واحد مسکونی

 

 های ذهنی کیفیت زندگیارتباط میان اندازه شهر و شاخص

هر در دو استان گیالن و ش 11منظور تحلیل بعد ذهنی کیفیت زندگی، با در نظر گرفتن جمعیت و توزیع فضایی شهرها، به

عنوان حجـم نمونـه موردمطالعـه قـرار گرفـت. وضـعیت نفـر بـه 894مازندران انتخاب شـد. در شـهرهای موردمطالعـه، 

نفـر( پاسـخگویان  501درصد ) 56نفر( پاسخگویان زن و  393درصد ) 44دهد که پاسخگویان برحسب جنسیت نشان می

نفـر( از  391درصـد ) 44نفر( و افراد مجرد حدود  501درصد ) 56اد متأهل حدود باشند. در نمونه موردمطالعه، افرمرد می
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نفر از پاسـخگویان  738دهد که حدود شوند. بررسی افراد نمونه برحسب وضعیت شغلی نشان میپاسخگویان را شامل می

دهد که از کـل شان می( بیکار هستند. بررسی وضعیت تحصیالت نمونه موردمطالعه ن%4/17نفر ) 156( شاغل و 6/82%)

درصـد دارای تحصـیالت  2/48درصد دیپلم و  4/30درصد زیر دیپلم،  8/18سواد، ها بیدرصد آن 3/1پاسخگویان حدود 

درصـد  6/72دهد کـه حـدود باشند. تحلیل نظرات پاسخگویان بر اساس وضعیت مالکیت مسکن نشان میدانشگاهی می

باشـند. ( افراد موردمطالعه مستأجر می209درصد ) 4/23بوده و در مقابل حدود  نفر( افراد موردمطالعه، مالک مسکن 649)

سال است. میانگین سـنی نمونـه موردمطالعـه حـدود  84و  15حداقل و حداکثر سن در نمونه موردمطالعه به ترتیب برابر 

در خانوار و انحـراف اسـتاندارد  نفر 82/3هست. میانگین بعد خانوار حدود  3/14سال و انحراف استاندارد آن برابر  86/34

سـال و  3/27شـان حـدود زمان اقامت پاسخگویان در شهر محـل زندگیاست. عالوه بر این، میانگین مدت 3/1آن برابر 

 برآورد شده است. 7/16انحراف استاندارد آن برابر 

 

 های ذهنی کیفیت زندگیشاخص

های موردبررسـی، میـزان دهـد کـه در اغلـب شـاخصان میای نشنمونهتک Tنتایج حاصل از تحلیل توصیفی و آزمون 

هـای ا به معرفحال، بیشترین میزان رضایت به ترتیب مربورضایت ساکنان در سطحی باالتر از میانگین قرار دارد. بااین

ی بـا فروشـهـای خرده، دسترسـی بـه مغازه5/4ها با ارزش میانگین ، رواب  با همسایه67/4کیفیت هوا با ارزش میانگین 

 2/4با ارزش میـانگین  و جذابیت، زیبایی و دلپذیر بودن شهر 39/4، احساس تعلق با ارزش میانگین 39/4ارزش میانگین 

هـای دسترسـی بـه امکانـات فرهنگـی بـا ارزش ترین میزان رضایت پاسخگویان به ترتیب مربوا بـه معرفاست. پایین

، 6/2دا کردن شـغل بـا ارزش میـانگین ، پی54/2ا با ارزش میانگین هها و کوچه، رضایت از وضعیت خیابان47/2میانگین 

است )جـدول  66/2 و سیستم تخلیه فاضالب با ارزش میانگین 61/2پیدا کردن مسکن باقیمت مناسب با ارزش میانگین 

4.) 
 های کیفیت زندگیای در مورد شاخصنمونهتک Tتایج آزمون ن. 4شمارهجدول 

 سطح معناداری Tمقدار  نداردانحراف استا ارزش میانگین شاخص

 00/0 63/15 064/1 56/3 ونقل عمومیرضایت از حمل

 00/0 -16/6 265/1 74/2 رضایت از خدمات بهداشتی، درمانی

 00/0 -26/4 288/1 82/2 رضایت از امکانات تفریحی، ورزشی

 00/0 -23/12 30/1 47/2 امکانات فرهنگی

 129/0 52/1 101/1 06/3 کیفیت مسکن

 00/0 -75/10 279/1 54/2 هاها و کوچهضعیت خیابانو

 00/0 48/5 344/1 25/3 هافضاهای سبز و پارک

 00/0 66/11 202/1 47/3 فضاهای عمومی

 00/0 21/48 863/0 39/4 فروشیهای خردهدسترسی به مغازه

 00/0 07/14 056/1 50/3 مدارس و امکانات آموزشی

 00/0 29/67 74/0 67/4 کیفیت هوا

 00/0 14/16 209/1 66/3 آرامش و خلوتی شهر

 00/0 97/9 225/1 41/3 هاها و کوچهپاکیزگی خیابان

 00/0 75/12 149/1 49/3 خدمات امنیت عمومی

 00/0 24/7 288/1 31/3 آوری و دفع زبالهجمع

 00/0 -22/8 254/1 66/2 سیستم تخلیه فاضالب

 018/0 -38/2 405/1 89/2 کیفیت آب آشامیدنی

 00/0 71/14 155/1 57/3 روشنایی معابر در شب

 223/0 -22/1 317/1 95/2 وضعیت شغلی
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 001/0 23/3 158/1 13/3 وضعیت مالی خانواده

 00/0 18/24 091/1 88/3 وضعیت سالمت فرد و خانواده

 00/0 37/31 009/1 05/4 هارواب  با همسایه

 00/0 32/21 101/1 79/3 تانزندگی

 00/0 42/25 094/1 93/3 کنیدکه زندگی میجایی 

 00/0 36/21 211/1 86/3 رضایت از زندگی در این شهر

 00/0 02/35 131/1 32/4 احساس تعلق

 00/0 -39/24 150/1 06/2 پیدا کردن شغل

 00/0 -43/9 237/1 61/2 مسکن باقیمت مناسب

 003/0 97/2 258/1 13/3 کارایی خدمات اداری

 00/0 105/24 099/1 89/3 یترضایت از امن

 00/0 29/7 161/1 28/3 اعتماد بودن مردم شهرقابل

 00/0 -11/4 262/1 83/2 هااعتماد به سازمان

 183/0 -33/1 356/1 94/2 هارشد و شکوفایی بچه

 00/0 -97/31 122/1 20/4 جذابیت، زیبایی و دلپذیر بودن شهر

 317/0 -00/1 125/1 97/2 شاخص نهایی کیفیت ذهنی زندگی

 

 ابعاد ذهنی کیفیت زندگی

معـرف  33های اصلی اسـتفاده شـد. متغیرهـای ورودی شـامل برای شناسایی ابعاد ذهنی کیفیت زندگی، از تحلیل مؤلفه

و سـطح معنـاداری  922/0برابـر  KMOهای اصـلی نشـان داد کـه ارزش ز تحلیل مؤلفهاباشند. نتایج حاصل ذهنی می

معـرف بعـد  33باشـند. های مورداستفاده برای تحلیل عـاملی مناسـب میاست؛ بنابراین، داده 000/0ر آزمون بارتلت براب

هـای را درصـد از واریـانس داده  618/50 حـدود عامل 6سازی شده و این عامل خالصه 6ذهنی کیفیت زندگی در قالب 

 (.5کنند )جدول تبیین می

ه شـهر، رضـایت از محـل زنـدگی، احسـاس امنیـت، باحساس تعلق  های رضایت از زندگی در این شهر،: معرف1مؤلفه 

اند. این مؤلفه را ها در این مؤلفه قرارگرفتهاعتماد بودن مردم شهر، جذاب، زیبا و دلپذیر بودن شهر و رواب  با همسایهقابل

کیفیت زندگی باالتر هسـت.  هدهندگذاری نمود. ارزش باالتر در این مؤلفه، نشاننام "سرمایه اجتماعی"توان با عنوان می

 کند.ها را تبیین میدرصد واریانس موجود در داده 6/9ترین مؤلفه، بیش از عنوان مهماین مؤلفه به

، های دسترسی بـه امکانـات تفریحـی و ورزشـی، دسترسـی بـه امکانـات فرهنگـیمعرف : این مؤلفه دربرگیرنده2مؤلفه 

، بهداشـتی و درمـانی ، دسترسی به فضاهای عمومی، دسترسی بـه خـدماتهای شهریدسترسی به فضای سبز و بوستان

 "مکانـاتدسترسـی بـه ا"توان این مؤلفه را بـا عنـوان دسترسی به امکانات آموزشی و کیفیت مسکن است؛ بنابراین، می

 کند.ها را تبیین میدرصد واریانس داده 5/9ین مؤلفه حدود گذاری نمود. انام

هـا و هـای سـطحی، پـاکیزگی خیابانآوری و دفع زباله، سیستم تخلیـه فاضـالب و آبستم جمعهای سی: معرف3مؤلفه 

ونقل عمومی، دسترسی به خـدمات امنیـت عمـومی و روشـنایی های دولتی، دسترسی به حملها، اعتماد به سازمانکوچه

تـوان کنند. ایـن مؤلفـه را میتبیین می ها رادرصد از کل واریانس داده 5/9معابر در شب در این مؤلفه قرارگرفته و حدود 

 گذاری نمود.نام "بهداشت و امنیت شهری"تحت عنوان 

اده و های وضعیت مالی خود و خانواده، رضایت از زندگی، وضعیت سـالمت خـود و خـانو: این مؤلفه شامل معرف4مؤلفه 

رصـد د 7/7ف نمـود. ایـن مؤلفـه حـدود تعریـ "دگیرضایت از زن"توان این مؤلفه را با عنوان وضعیت شغلی است و می

 کند.ها را تبیین میواریانس داده

ها، مناسب بودن شهر برای های آسان پیدا کردن شغل، سهولت پیدا کردن مسکن مناسب، وضعیت خیابان: معرف5مؤلفه 
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درصـد واریـانس  6/7ها و کارایی خدمات اداری در شهر در این مؤلفه قرارگرفته و در مجموع حدود رشد و شکوفایی بچه

 گذاری نمود.نام "های زندگیفرصت"توان با عنوان کنند. این مؤلفه را میها را تبیین میموجود در داده

فروشی و آرامش و خلوتی شهر اسـت. ایـن های خرده: این مؤلفه شامل سه معرف کیفیت هوا، دسترسی به مغازه6مؤلفه 

گـذاری نام "آرامش شـهری"توان با عنوان تبیین نموده است. این مؤلفه را می ها رادرصد واریانس داده 6/6مؤلفه حدود 

 (.5نمود )جدول 

 
 ابعاد ذهنی کیفیت زندگی. 5شماره جدول 

 هامؤلفه هامعرف

1 2 3 4 5 6 

 رضایت از زندگی در این شهر
 احساس تعلق به شهر
 رضایت از محل زندگی

 احساس امنیت
 اعتماد بودن مردم شهرقابل

 زیبا و دلپذیر بودن شهر جذاب،
 هارواب  با همسایه

 دسترسی به امکانات تفریحی و ورزشی
 دسترسی به امکانات فرهنگی

 های شهریدسترسی به فضای سبز و بوستان
 دسترسی به فضاهای عمومی

 دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی
 دسترسی به امکانات آموزشی

 کیفیت مسکن
 آوری و دفع زبالهسیستم جمع

 های سطحیسیستم تخلیه فاضالب و آب
 هاها و کوچهپاکیزگی خیابان
 های دولتیاعتماد به سازمان
 ونقل عمومیدسترسی به حمل

 دسترسی به خدمات امنیت عمومی
 روشنایی معابر در شب

 وضعیت مالی
 تانزندگی

 وضعیت سالمت
 وضعیت شغلی

 پیدا کردن شغل
 پیدا کردن مسکن مناسب

 هاوضعیت خیابان
 هامناسب بودن شهر برای رشد و شکوفایی بچه

 کارایی خدمات اداری در شهر
 کیفیت هوا

 فروشیهای خردهدسترسی به مغازه
 آرامش و خلوتی شهر

704/0 
602/0 
601/0 
598/0 
584/0 
538/0 
408/0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

457/0 

 
 
 
 
 
 
 

754/0 
723/0 
657/0 
514/0 
477/0 
423/0 
394/0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

659/0 
625/0 
571/0 
458/0 
445/0 
421/0 
417/0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

781/0 
692/0 
640/0 
601/0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

437/0 
 
 
 
 
 
 
 

586/0 
584/0 
553/0 
460/0 
408/0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

673/0 
630/0 
468/0 

 بار عاملی
 واریانس )%(

198/3 
691/9 

127/3 
476/9 

125/3 
471/9 

559/2 
754/7 

503/2 
583/7 

192/2 
642/6 

 618/50 مجموع واریانس تبیین شده
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کیفیت زندگی بـا  بعاد ذهنیپس از شناسایی ابعاد کیفیت ذهنی زندگی در محدوده موردمطالعه، ارتباا میان اندازه شهر و ا

یه اجتمـاعی وان سرماه اول تحت عناستفاده از تحلیل همبستگی موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مؤلف

یافته و دیگر، با باال رفتن اندازه شهر، سرمایه اجتماعی کاهشعبارتدارای رابطه منفی و معناداری با اندازه شهر هست. به

 ای مثبت و معنـادار بـا انـدازهیافته است. دسترسی به امکانات دارای رابطهبا کاهش اندازه شهر، سرمایه اجتماعی افزایش

تر، میزان رضایت از دسترسی بـه تر، دسترسی بهتری به امکانات داشته و در شهرهای کوچکشهر است. شهرهای بزرب

ری را بـا انـدازه تری قرار دارد. دو مؤلفه بهداشت و امنیت شهری و رضایت از زندگی رابطه معناداامکانات در سطح پایین

های زندگی، دارای رابطه معنادار و منفی بـا انـدازه شـهر عنوان فرصتحال، مؤلفه پنجم تحت دهد. بااینشهر نشان نمی

یافتـه و بـا ی کاهشای منفی و معنادار با اندازه شهر دارد. با افزایش اندازه شهر، آرامش شهراست. مؤلفه ششم نیز رابطه

 (.6یافته است )جدول کاهش اندازه شهر، آرامش شهری افزایش

 
 ن ابعاد ذهنی کیفیت زندگی و اندازه شهرتحلیل همبستگی میا .6مارهشجدول 

 تعداد نمونه سطح معناداری ضریب همبستگی هامؤلفه

 894 036/0 -070/0 سرمایه اجتماعی

 894 000/0 188/0 دسترسی به امکانات

 894 300/0 035/0 بهداشت شهری

 894 719/0 -012/0 رضایت از زندگی

 894 000/0 -203/0 های زندگیفرصت

 894 000/0 -217/0 یآرامش شهر

 894 018/0 -079/0 شاخص نهایی کیفیت زندگی

 

 گیرینتیجه

کیفیت زندگی مفهومی پیچیده، چندبعدی و وابسته به زمان و مکان است. یکـی از عوامـل مکـانی تأثیرگـذار در کیفیـت 

های عینـی کیفیـت زنـدگی دارای دهد که اغلـب شـاخصزندگی، اندازه سکونتگاه هست. نتایج پژوهش حاضر نشان می

یفیت مسـکن، دسترسـی بـه خـدمات، نـرخ باسـوادی و تر، کباشند. در شهرهای بزربهمبستگی مثبت با اندازه شهر می

حـال، نـرخ طـالق تر، دارای شرای  بهتری اسـت. بااینطور معناداری در مقایسه با شهرهای کوچکدسترسی به شغل، به

تری در مقایسـه بـا تـر دارای وضـعیت نامناسـبهای کیفیت زندگی شهری، در شـهرهای بزربعنوان یکی از شاخصبه

تـر در توان گفت که کیفیـت عینـی زنـدگی در شـهرهای بزرببندی کلی میر است. بنابراین، در جمعتشهرهای کوچک

تر دارای وضعیت بهتری است. تحلیل همبسـتگی میـان ابعـاد ذهنـی محدوده موردمطالعه در مقایسه با شهرهای کوچک

های زندگی اعی، رضایت از زندگی، فرصتها شامل سرمایه اجتمکیفیت زندگی با اندازه شهر نشان داد که در اغلب مؤلفه

تـر شـدن انـدازه دیگر، با بزربعبارتای معکوس میان کیفیت زندگی و اندازه شهر وجود دارد؛ بهو آرامش شهری، رابطه

 3(، کـزارین2010) 2(، نایـت و گاناتیالکـا2007) 1یافتـه اسـت. نتـایج مطالعـات هـایوشهرها، کیفیت ذهنی زنـدگی کاهش

دهنـد کـه رضـایت از زنـدگی و بهزیسـتی ذهنـی در ( نیز نشـان می2016) 5( و لنزی و پروسکا2014) 4(، سورنسن2012)

تری هست. رابطه میان انـدازه شـهر و شهرهای بزرب در مقایسه با شهرهای کوچک و روستا شهرها، دارای سطح پایین

مندی های اقتصادی برای بهرهها و بنگاهین است. انسانهای ناشی از تجمع قابل تبیکیفیت زندگی در بطن مفهوم صرفه
                                                           
1 . Hayo 

2 . Knight and Gunatilaka 

3 . Okulicz-Kozaryn 

4 . Sorensen 

5 . Lenzi and Perucca 
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ها به سمت شهرهای بزرب های اقتصادی، دسترسی به امکانات و زیرساختها و بنگاهجواری با سایر انساناز تعامل و هم

مهـارت، جواری در شهرهای بزرب سبب ایجاد تفکر خالق، سرریز دانش، ارتقای یـادگیری و شوند. تجمع و همجابجا می

ای خطـی حال، رابطه میان ابعاد عینی کیفیت زندگی و اندازه شهر، رابطـهشود. بااینجویی در زمان میافزایی و صرفههم

های ناشـی از تجمـع ازحد اندازه شـهر، صـرفهرسد که بر اثر رشد بیشای فرا میباشد. در فرایند رشد شهری، مرحلهنمی

های زنـدگی و م، آلودگی، ترافیک، افزایش شـتابان قیمـت زمـین و مسـکن، هزینـهشوند. ازدحاتبدیل به عدم صرفه می

های ناشی از تجمع به عدم سازند. در واقع، با تبدیل صرفهبسیاری از عوامل دیگر، شرای  زندگی در شهر را دچار زوال می

دهند. بـر ایـن حت تأثیر قرار میصرفه، ابعاد ذهنی کیفیت زندگی دچار تنزل شده و کیفیت کلی زندگی ساکنان شهر را ت

تر در محدوده موردمطالعـه، کیفیـت عینـی زنـدگی شـامل کیفیـت مسـکن، توان گفت که در شهرهای بزرباساس، می

تر هست؛ دسترسی به امکانات و خدمات، دسترسی به مسکن و شغل دارای وضعیت بهتری در مقایسه با شهرهای کوچک

تر ها و سـرمایه اجتمـاعی در شـهرهای کوچـکرضایت از زندگی، آرامش، فرصـتدر مقابل، کیفیت ذهنی زندگی شامل 

هـای حال، با توجه به تنوع ویژگیدهد. بااینتر، وضعیت بهتری را نشان میطور معناداری در مقایسه با شهرهای بزرببه

یـان انـدازه شـهر و کیفیـت شود مطالعات مربوا به بررسی رابطـه ممحیطی، اجتماعی و اقتصادی در ایران، پیشنهاد می

یابی به مدلی جامع برای تبیین تأثیرگذاری اندازه شهر بر کیفیت زندگی، انجام منظور دستزندگی در سایر مناطق ایران به

 پذیرد.
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