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چکیده 
رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر و بی توجهی به ابعاد کیفی زندگی انسان، پیامدهای نامطلوبی بر سطح سالمت فردی و اجتماعی 
جامعه و  زندگی شهری گذاشته است. سنجش وضعّیت موجوِد کیفّیت زندگی در شهرها با توجه   به   عوامل   بیرونی   نظیر   فناوري   تولید،  
 زیرساخت   ها،   روابط   اجتماعي،   نهادهاي اجتماعي )عوامل درونی(،   محیط   زیست   و   مانند   آن ها   تحت   تأثیر   قرار   مي گیرد.    به   طور   کلي،  
اندیشمندان  این  با وجود   کیفّیت    زندگي، عالوه   بر   مسائل   اقتصادي،   نگراني   هاي   اجتماعي   و   محیط   زیست   را   نیز   مدنظر   قرار   می دهد. 
بهبود کیفّیت  از طرفی،  باشند.  زندگی  بهبود کیفّیت  با  باید همسو  دارند  برنامه ریزی ها  اعتقاد  برنامه  ریزان شهری  ویژه  به  برنامه ریزی 
زندگی می تواند زمینه های دیگر توسعه مانند توسعه اجتماعی، اقتصادی،  کالبدی و خدماتی را به همراه داشته باشد. چون بهبود کیفّیت 
زندگی در هر جامعه ای، یکی از مهم ترین اهداف سیاست های عمومی آن جامعه است.  در طول سه دهه اخیر، کیفّیت  زندگی، به عنوان 
جانشینی برای رفاه مادی، به اصلی ترین هدف اجتماعی کشورهای مختلف تبدیل شده است. در  همین راستا هدف از تدوین این مقاله 
بررسی مؤلفه های کیفّیت زندگی در فضای شهری المرد می باشد که متغّیرهای از قبیل حمل ونقل و شبکه معابر   )کیفّیت فضا، احساس 
)آموزش و  سالمت(،  اجتماعی  استراحتگاهی(، کیفّیت محیط  نیمکت های  ...(، کیفّیت تسهیالت شهری )چراغ های روشنایی،  و  ایمنی 
کیفّیت اقتصادی )هزینه اجاره، درآمد، هزینه های زندگی، پس انداز( و کیفّیت محیط )آلودگی منظر، سرانه فضای سبز، زیباسازی شهر( 
 استفاده شد. روش کار در این تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطالعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای )اسنادی(، 
مشاهدات  میدانی و تکمیل پرسشنامه با حجم نمونه ای 200 خانوار و به شیوه تصادفی تدوین شده و سپس به منظور تحلیل متغّیرهای 
مورد مطالعه، از نرم افزار  SPSS  و روش های آماری نظیر میانگین پاسخ ها، آزمون آماری پارامتریک  T  برای متغّیرهای مستقل استفاده 
شده است. نتایج، نشان دهنده این  مطلب است   که   سطح   رضایت   از   شاخص   کلی   کیفّیت   زندگی   شهري   و   همچنین   تمامی شاخص های     
نه گانه   آن   بین   کم   و   متوسط   می باشد. نتایج  همچنین نشان می دهد که در شهر المرد، مؤلفه های کیفّیت محیط اقتصادی، کیفّیت محیط 
کارکردی، کیفّیت حمل و نقل و کیفّیت اجتماعی در  وضعّیتی پایین تر از سطح متوسط قرار دارند.    و   ضریب   همبستگی   نشان   داد که   میان  
 شاخص های   کیفّیت   زندگی   همبستگی   وجود   دارد   و   با   بهبود   وضعّیت   مسکن   و دسترسی   به   خدمات   می توان   به   ارتقاء   سطح   کیفّیت   زندگی  
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سریع شهرنشینی و نیاز به توسعه شهری و نیز به واسطه ضعف 
نگرش مناسب در نظام هدایت و  کنترل توسعه شهری، به موضوع 
کیفّیت زندگی توجه چندانی نشده و با معضالتی چون ضعف در 
کیفّیت و کمّیت فضاها  و سرانه های خدماتی، عمومی و رفاهی در 
حد استانداردهای شهری، عدم توجه به مسائل زیست محیطی و 
عدم تعادل  میان رفاه اجتماعی و کارآیی اقتصادی )به نفع کارآیی 
زندگی  کیفّیت  مجموع  در  که  می باشد  مواجه   ... و  اقتصادی( 

 شهری را با مشکل مواجه نموده است. 

 1. بیان مسأله
کیفّیت   زندگی   محصول   تاریخی   نظام هاي   فرهنگی،   اجتماعی،  
 اقتصادي   و   سیاسی   است   و نمی توان   آن   را   مجزا   از   ساختارهاي  
 فوق   تبیین   کرد.    بنابراین   مفهوم   کیفّیت   زندگی   یک   متغّیر مرکب  
 می باشد   و   وضعّیت   آن   به   سطح   توسعه   یافتگی   جوامع   بستگی  
 دارد   و   می توان   آن   را   با طراحی   و   تدوین   شاخص هایی،   تعریف   و  
 اجرا   کرد )شاه حسینی و توکلی،   1393، ص 127(.  بهبود کیفّیت 
از مهم ترین اهداف سیاست های  زندگی در هر جامعه ای، یکی 
عمومی آن جامعه است. در طول سه دهه  اخیر، کیفّیت زندگی، به 
عنوان جانشینی برای رفاه مادی، به اصلی ترین هدف اجتماعی 
امروزه   .) Schmitt,2002  ( تبدیل شده  است  کشورهای مختلف 
مطالعات کیفّیت زندگی عمدتًا بر محیط شهری و کیفّیت زندگی 
اهمیت  و  ضرورت  از  آن  بررسی  و  کرده  است  تمرکز  شهری 
توجه  اصلی  کانون  همواره  امر  این  که  است  برخوردار  بسزایی 
اساس،  این  بر   .)65 ص   ،1388 بوده  است)لطفی،  برنامه ریزان 
یکی  شهرها،  در  تمرکز  برای  جهان  سرتاسر  در  جمعیت  تمایل 
از دالیل اصلی  توجه به مفهوم کیفّیت زندگی در مطالعات است 
)قدمی و معتمد، 1392، ص 43( که به صورت قابل مالحظه ای 
این  مطالعات در کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و در حال 
صنعتی شدن جدید از دهه 1970 به بعد مورد توجه جدی  قرار 
وجود  با   .)100 ص   ،1391 خوشبین،  و  )شیخ االسالمی  گرفت 
این، نگرانی در مورد کیفّیت زندگی شهری در شهرها  منجر به 
افزایش عالقه در یافته ها و بررسی هایی برای اندازه گیری کیفّیت 
از  طرف دیگر، می توان  زندگی در مکان های خاص شده است. 
برای  برای توجیه ضرورت مفهومی کیفّیت زندگی  دلیل مهمی 
معین  منابع  به  توجه  با  و  کمیاب  محدود  منابع  مؤثر  تخصیص 
معین،  منابع  به  توجه  با   .) Megone,1990, p35  ( است  نهفته 
آن ها  توزیع  برای  را  راه  بهینه ترین  شهری  می بایست  مدیران 
در راستای نیازها و اولویت های مردم بیابند. این امر می تواند به 
وسیله کاربرد  نتایج تحقیقات مرتبط به عنوان ورودی در فرآیند 
تصمیم سازی و سیاست گذاری تحقق یابد. بنابراین، اندیشمندان 
 برنامه ریزی بویژه برنامه ریزان شهری اعتقاد دارند برنامه ریزی ها 
باید همسو با بهبود کیفّیت زندگی باشند. از طرفی، بهبود  کیفّیت 

مقدمه
شهر سالم با انسان های سالم معنا می یابد و هر دو موجب بوجود 
آمدن جامعه ای سالم و پویا خواهند شد. شهرنشینی به  عنوان یکی 
از عوامل مهم تأثیرگذار بر سالمت فردی و اجتماعی شهروندان، 
محسوب می شود به گونه ای که سالمت  انسان   ها، تا حد زیادی 
تحت تأثیر وضعّیت اجتماعی، اقتصادی و محیطی آن ها در گرو 
برنامه ها و اهدافی است که شهر  برای آن ها در نظر گرفته است 
و ارتقای سطح کیفّیت زندگی شهری نیز، در گرو ارتقای سطح 
سالمت است. ارتقای  سطح سالمت، به مثابه محور توسعه جوامع 
پذیرفته شده و با توجه به اهداف منشور اوتاوا، هدف نهایی همه 
این  بر  عالوه    .)33 1392، ص  معتمد،  و  دولت هاست   )قدمی 
در قرن بیست و یکم، جمعّیت شهری دنیا به مرز50 درصد کل 
جمعّیت  جهان رسیده و پیش بینی می شود در سال 2025 میالدی 
از مرز 61 درصد تجاوز نماید )عامری سیاهویی و دیگران، 1389، 
 ص 39(.    در   حالت   کلي   این   موضوع   را   مي توان   ناشي   از تالش  
 مردم   براي   ارضاي   نیازهاي   خود و وجود   امکانات مناسب   زندگي  
 شهري   در   شهرها دانست )باسخا و همکاران،  1389، ص 33(. 
امروزه   کیفّیت زندگی مفهومی پیچیده است این  مفهوم به واسطه 
تنوع اندیشه ها و اینکه هر کس تعریف خاصی از زندگی و رفاه 
اجتماعی دارد )لطفی و دیگران، 1390  ص70 (، باعث شده که 
بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی از ارائه تعریفی جامع از آن 
ناتوان بمانند چون درک این  مفهوم از سوی اقشار مختلف جامعه 
شهری معنای متفاوتی را متبادر می کند    )رهنمایی و حاتمی نژاد، 

1391، ص 50(. 
کیفّیت   زندگی،   واژه   اي   پیچیده،   چندبعدي   و   کیفی   در   رابطه   با  
جغرافیایی   خاص   شرایط   و   وضعّیت   جمعّیت،   در   یک   مقیاس 
است   که   هم   متکی   به   شاخص هاي   )شهر،   منطقه،   محله   و...( 
 ذهنی   یا   کیفی   و   هم   متکی   به شاخص هاي   عینی   یا   کمی   است.   
 ارتقاء   برنامه ریزي   شهري   از   نگاه   صرف   کالبدي-    کارکردي   به  
قالب   در   نظر   گرفتن   ابعاد   وجهی   در  چند  بُعدي   و   نگاهی   چند 
 اجتماعی،   روانی،   کیفی   و   اقتصادي   در   تعامل   و   کنش   متقابل   با  
 ابعاد   کالبدي - کارکردي،   یکی   از   نتایج   توجه   به   مفهوم   کیفّیت  
و  االسالمی  )شیخ   زندگی   شهري   در   عرصه   جهانی   بوده   است 

خوشبین، 1391، ص 99(. 
کیفّیت      زندگي،   یکي   از   چارچوب هاي   نظري   مورد   قبول   در  
کیفّیت  جوامع   مختلف   به   شمار   مي رود .     بررسي   شرایط   زندگي 
    زندگي،   وضعیت   فرد   و   یا   افراد   یک   جامعه   را   با توجه   به   عوامل  
 برون زایي   نظیر   فناوري   تولید،   زیرساخت   ها،   روابط   اجتماعي،  
 نهادهاي اجتماعي،   محیط   زیست   و   مانند   آن ها   تحت   تأثیر   قرار  
 مي دهد.    به   طور   کلي،   کیفّیت   زندگي، عالوه   بر   مسائل   اقتصادي،  
 نگراني   هاي   اجتماعي   و   محیط   زیست   را   نیز   مدنظر   قرار   می دهد 
رشد  دلیل  به  و همکاران، 1389، ص 96(. شهر  المرد   ) باسخا 
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اقتصادی و محیطی طبقه بندی کرد. رفع و  بهبود زیرساخت ها، 
وضعیت آموزشی، مسکن، حمل و نقل، فضای سبز که بخش های 
این  و  می شوند  شهری  محسوب  زندگی  کیفّیت  شاخص  از 
شاخص ها می توانند کیفّیت زندگی انسان ها در شهر را در تمام 

زوایا تحت تأثیر قرار دهد )قالیباف  و همکاران، 1390، ص 35(. 
زندگی  کیفّیت  پیرامون  در سطح جهان  زیادی  مطالعات  امروزه 
توجه  به  با  اندیشمندان  از  است. هر یک  گرفته  شهری صورت 
)به  می کند  تعبیر  خود  سبک  به  را  زندگی  کیفّیت  مطالعه،  نوع 
عنوان مثال آلودگی آب و هوا، مسکن و فقر( و برخی  مفاهیم از 
قرار می دهند.  توجه  مورد  را  آموزشی  دستاورد  و  قبیل سالمتی 
دیمیتروس در سال 1988م. طبقه بندی شهرهای  کانادا بر اساس 
کیفّیت زندگی شهری را مورد مطالعه قرار داد، او در این مطالعه 
بر مسکن شهری تأکید داشت )قالیباف و  همکاران، 1390، ص 
35(. شاخص   هاي   کیفّیت     زندگي   شهري   در   تورنتو )1993(: این  
 پژوهش   که   تحت   عنوان   پروژه   شهر   سالم   در   تورنتو   انجام   شده 
است،   پنج   بعد   را   براي   سنجش   کیفّیت   زندگي   شهري   در   تورنتو  
 در   نظر   گرفته   است. این   ابعاد   عبارت اند   از :   حیات   اقتصادي،   محیط  
 زیست،   بهداشت   جامعه،   حمل   و   نقل   و   ایمني.    در   ادامه   به   منظور  
 سنجش   هر   یک   از   این   ابعاد، شاخص هایي   را   تدوین   نموده   است.   
 از   ویژگي هاي   این   پروژه   مي توان   به   این   اشاره   نمود   که   مقیاس  
 و   دوره   زماني  که   شاخص   بوسیله   آن ها   ساخته   شده   است   نیز   به  

 روشني   ذکر   شده   است )لطفی، 1388، ص 71(. 
گری سن و یونگ )1994، 198( براین باور است که   در   تعیین  
 کیفّیت   زندگي   دو   سري   بنیادي   از   اجزاء   و   فرایندها   در   تعامل  
شناختي   داخلي    مي باشند:    آن هایي   که   به   یک   فرایند   روان 
 وابسته اند   و   یک   احساس   رضایت مندي   و   یا   کامروایي   را   ایجاد  
 مي کنند   و   آن ها   که   شرایط   بیروني هستند   و   فرآیندهاي   داخلي   را  
 بر مي انگیزند.    راجع   به   بعد   اول،   عبارات   دیگري   بکار   رفته اند،   مثاًل 
کیفّیت   زندگي انفرادی/ شخصي،   رفاه   و   خوشبختي   ذهني   و   دروني  
 یا   رضایت   از   زندگي. براي   بعد   دوم   عبارات   و   سطوح   مختلفي به  
 کار   رفته اند، مثاًل کیفّیت   زندگي   شهري، کیفّیت   زندگي   اجتماعي، 

کیفّیت   مکان   و  کیفّیت   زندگي   محیطي )همان، ص 73(. 
یک   توافق   عمومي   وجود   که  مک   الرن    )1996(    بیان   مي کند 
کیفّیت    دارد   که   دو   نوع   مشخص   از   شاخص   ها   براي   سنجش 
 زندگي   مناسب   هستند .  نوع   اول   که   شامل   شاخص هاي   عیني  
 هستند،   جنبه   هاي   ملموس   محیط   ساخته   شده، محیط   طبیعي   و  
 حوزه    اجتماعي   و   اقتصادي   را   اندازه   گیري   مي   کنند .  نوع   دوم   که  
 شاخص   ذهني   است،   بیان قابل   اندازه گیري   از   حس   رفاه   افراد   و  
 Massam, ( رضایت مندي   از   یک   جنبه   خاص   از   زندگي   می باشد 
 p121 ,2002 (. ف )1997( کیفّیت   زندگي   را   حدي   که   شخص   از  
 امکانات مهم   زندگي اش   لذت   مي برد،   تعریف   مي کنند،   در   حالي 
 که گروه  RIVM  مدعی است که کیفّیت زندگی عبارت است از 

اجتماعی،  توسعه  مانند  توسعه  دیگر  زمینه های  می تواند  زندگی 
اقتصادی، کالبدی و خدماتی را به همراه داشته باشد   )شاطریان، 

1391، ص 128( 
سیاست ها،  ارزیابی  به  می تواند  زندگی  کیفّیت  مطالعات  نتایج 
رتبه بندی مکان ها، تدوین استراتژی های مدیریت و  برنامه ریزی 
در شهر کمک کرده و درک و اولویت بندی مسائل اجتماع برای 
زندگی  ارتقاء  کیفّیت  منظور  به  شهری  مدیران  و  برنامه ریزان 
زندگی  کیفّیت  یافته های  همچنین  سازد.  تسهیل  را  شهروندان 
طراحی  و  قبلی  استراتژی های  سیاسی  بازشناسی  برای  می تواند 
 Lee, 2008, ( شود  استفاده  آینده  برنامه ریزی  سیاست های 
کیفّیت  سنجش  و  لزوم  بازنگری  امر  این  به  توجه  با   .) p1207 
و  آینده  در  شهر  توسعه  و  کنترل  هدایت،  زندگی شهری جهت 
تامین نیازهای اساسی شهر از  ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار 

است.  
وضع  ارزیابی  و  بررسی  با  دارد  سعی  حاضر  تحقیق  بنابراین 
موجود و تطبیق آن با استانداردهای مرسوم، گامی مهم در  جهت 
شناسایی و ریشه یابی مشکالت شهر جوان المرد بر دارد. با   توجه  
 به   مسائل   مطرح،   ضرورت   دارد   تا   به   بهبود کیفّیت   محیط   و   زندگي  
 شهري   توجه   خاص   شود.    در این   پژوهش   سعي   شده   است   تا   با  
 استفاده   از   گویه هاي سالمت   محیطي،   اجتماعي،   جسماني،   رواني 
)ابعاد ذهني(    و   همچنین   گویه   کیفّیت   محیط   شهري )ابعاد عیني(،  
 کیفّیت   زندگي   و   محیط   ساکنین   شهر   مورد ارزیابي   و   سنجش   قرار  
 گرفته   تا   مشخص   شود   که شهروندان   در   چه   سطحي   از   کیفّیت  
 زندگي   و   محیط  قرار   دارند،   سپس   رابطه     سطح   کیفّیت   محیط   و 
زندگي   شهروندان،   با   میزان   مشارکت   آنان   در   امور شهري   مورد  

 بررسي   و   ارزیابي   قرار   می گیرد . 

 2. اهداف تحیقیق
هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی  مؤلفه های کیفّیت زندگی در  

شهر المرد می باشد. 
 3. پرسش های تحقیق

آیا در شهر المرد شاخص های کیفّیت زندگی در وضعّیت  الف( 
مطلوبی قرار دارد؟

ب(    آیا   بین   کیفّیت   محیط   و   زندگي   در   شهر   مورد   مطالعه با   میزان  
 مشارکت   در   امور   شهري   ارتباط   معناداري  وجود دارد؟

 4. مبانی نظری
در  اهمیت  با  و  بعدی  چند  مفهومی  عنوان  به  زندگی  کیفّیت 
از  جمله  از رشته های علمی  امروزی، در بسیاری  زندگی جوامع 
مباحث  در  و  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  شهری  برنامه ریزی 
مرتبط با این رشته کیفّیت زندگی طیف وسیعی از  شاخص ها را 
ابعاد کالن اجتماعی-  دربرمی گیرد. این شاخص را می توان در 

55

هر
 ش

ظر
 من

ای
شه

وه
 پژ

مه
لنا

فص
دو 

13
93

ل/ 
 او

ال
 س

/2 
اره

شم



مراکز  در  شهری  زندگی  کیفّیت  »برنامه ریزی  به  پژوهشی  در 
و  آنها مفاهیم   کیفّیت   پرداخته اند  تعاریف و شاخص ها«  شهری، 
 زندگی   شهري   و   تقابل   مفهوم   کیفّیت   با کمّیت   را   تعریف   و   سپس  
 معیارها   و   شاخص های   کیفّیت   زندگی   شهري   را   بیان   می دارد   و  
می نماید   که   در   تعریف   معیارهاي   کیفّیت   زندگی   شهري    تاکید 
 می باید   بعد   ذهنی   و   عینی   آن   را   به صورت   توامان   در   نظر   گرفت .   
»ارزیابی   کیفّیت   به  مقاله ای  در   ،)1391( همکاران  و  رفیعیان 
 مناطق   شهري   در   برخورداري   از   فضاهاي   عمومی   با   استفاده   از  
و  پرداختند  وزنی   ورونی:    نمونه   موردي   شهر   قدیم   الر«   نمودار 
نتایج آن ها  نشان داد که مناطق کمتر برخوردار از نظر دسترسی 
به فضاهای عمومی شهری، عمدتًا در شرق و جنوب شهر قدیم 
جاری  وضعّیت  از  رفت  برون  برای  نهایت  در  و  دارند  الر  قرار 
در شهر مورد مطالعه پیشنهادهای الزم نیز ارائه داده است. شاه 
»تحلیل   شاخص هاي   به  مقاله ای  در   )1393( توکلی  و   حسینی 
مطالعه:    محله   وردآورد   منطقه    21    مورد   کیفّیت   زندگی   شهري، 
 شهر   تهران« پرداختند. نتایج منعکس کننده این مطلب است که 
سطح   رضایت   از   شاخص   کلی   کیفّیت   زندگی   شهري   و   همچنین  
 تمامی شاخص های   نه گانه   آن   بین   کم   و   متوسط   می باشد   و   در  
 نهایت   ضریب   همبستگی   نشان   می دهد  که   میان   شاخص های  

 کیفّیت   زندگی   همبستگی   وجود   دارد. 

 6. روش تحقیق
کیفّیت محیط و زندگی شهری از موضوعاتی است که از سوی 
دانش  بین،  این  در  می گیرد.  قرار  توجه  مورد  مختلف  علوم 
تأثیر  و  محیط  با  ارتباط  در  را  زندگی  کیفّیت  شهری   جغرافیای 
آن بر نحوه  عملکرد شهروندان، مورد مطالعه قرار می دهد.  امروزه 
کیفّیت زندگی، عالی ترین مرتبه در اهداف برنامه ریزی اجتماعی- 
اقتصادی و دارای دو بعد ذهنی و عینی می باشد.  ابعاد ذهنی، به 
ادراک شخص از کیفّیت زندگی خود و اطرافیانش توجه دارد و 
و  مشاهده  قابل  ابعاد  عینی،  اما  است.  نسبی  و  کیفی  مفهومی 
ابتدا  پژوهش  این  در  دارند.  کّمی  مفهومی  و  است  اندازه گیری 
جسمانی،  اجتماعی،  سالمت  محیطی،  ابعاد  در  زندگی  کیفّیت 

به  نحوی  با تجهیزات غیرمادی زندگی که  مسائل عینی همراه 
مطابق با ادراکات شخص در مورد سالمت، محیط  زندگی، کار، 
خانواده و... تعیین شده است )فرجی مالیی و  همکاران، 1389، 
ص 3(. با   توجه   به   تعاریف   ارائه   شده،   مي توان   گفت   مفهوم کیفّیت 
امري   نسبي       زندگي،   نه   تنها   در   نزد   محققان   و   صاحب نظران 
یک   شهر   یا   حتي    است،   بلکه   هر   یک   از   شهروندان   ساکن   در 
 یک   محله   نیز   تعریف   متفاوتي   از  کیفّیت   زندگي   دارند،   اما   براي  
 ترسیم   مفهومي   موضوع مورد   نظر   شاید   بتوان   گفت   کیفّیت    زندگي  
است   که   چهار   بعد   اساسي   زندگي   انسان   یعني   ابعاد   مفهومي 
اقتصادي،   ابعاد   زیست   محیطي،   ابعاد   اجتماعي   و   در نهایت،   ابعاد  
 فرهنگي- سیاسي   را   در   بر   گرفته   و   حد استانداردي   از   انتظارات  
 فرد   را   تامین   کند  )فرجی مالیی و همکاران، 1389، ص 5(.   به  
 عبارتي   دیگر، کیفّیت   زندگي مفهومي   چند  وجهي   است   که   نیاز  
 وافري   به   واکاوي انتظارات   و   ابعاد   رضایت مندي   شهروندان   است. 
به  مقاله  این  زمینه ها و شاخص های کیفّیت زندگی شهری در 
کیفّیت  نقل،  کیفّیت  حمل و  از:  عبارت اند  که  می پردازد  بعد   4

اقتصادی، کیفّیت اجتماعی و کیفّیت محیطی )نمودارشماره 1(. 

 5. پیشینه   تحقیق
گر   چه   روند   شکاف   و   نزول   کیفّیت   زندگی   شهري   در   سال های  
 متوالی   گذشته   همواره چشم اندازي   از فقر   را   در   شهرها   ایجاد   کرده  
 ولی   متاسفانه   رویکرد   علمی   در   رفع   این   مسائل   و بهبود   سطوح  
 زندگی   به   فراموشی   سپرده   شده   است.    در   ارتباط   به   منابع   فارسی  
 می توان   به گروهی   از   مقاالت   ارائه   شده   در   مجالت   و   همایش ها  
 اشاره   کرد.در ادامه   به برخی   از   پژوهش هایی   که بیش تر   در   ارتباط  

 با   موضوع   مطالعه هستند، اشاره گردیده است: 
پاکزاد )1381( در مقاله ای تحت عنوان »طراحی شهری: کیفّیت 
محیط شهری، مطالبه معوقه شهروندان« پرداخته شده  است. این 
مقاله   کیفّیت محیطی   و   عوامل   مؤثر   بر   شکل گیري   طراحی   شهریرا 
    بررسی   و   در   نهایت   ارتقاء   کیفی   محیط های   شهري   را   یکی   از  
 وظایف   طراحان   شهري   و   از   دغدغه های   آنان   دانسته   و   دوران  
 )1384( دیگران  کوکبی  و  کمّیت   راتمام   شده   می داند.   سیطره 

  زندگی شهري در ادبیات کیفیتهاي مؤلفه  محقق
  اقتصاد، سیاست، محیط، اجتماع، سالمت و آموزش  (.م 1976)لیو 

  آب و هوا، مسکن، سالمت و محیط، جرم، حمل و نقل، آموزش، هنرها، سرگزمی، اقتصاد  (.م 1981)بویر 
  

( .م 19988)بلو کوئیست 
  (.م 1992)استور و لوین 

هاي سنگین، سبت میزان بارش، رطوبت هوا، درجه گرماي روزانه، درجه سرماي روزانه، سرعت باد، تابش آفتاب، ساحل دریا، جرم
دانش آموز، میدا دید، ذرات معلق در هوا، تخلیه فاضالب، از بین رفتن امالك، اعتبار مالی باال، موقعیت درمانیف مراکز معلم به 
  شهري

  (.م 1993)صوفیان 
امنیت عمومی، هزینه غذا، فضاي زندگی، استاندارد مساکن، ارتباطات، آموزش، سالمت عمومی، آرامش و سکون، جریان ترافیک، 

  هواي تمیز
  پیش بینی زندگی، نسبت بی سوادي بزرگساالن، میانگین قدرت خرید  (.م 1994)سازمان ملل متحد 

  درآمد ماهیانه براي هر شخص، توزیع درآمد، هزینه ماهیانه مواد غذایی  (.م  1997)پروتاسینکو 
 

جدول 1: مؤلفه های کیفیّت زندگی شهری موجود در ادبیات جهانی )نگارندگان( 
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 مهاجرت آن ها باعث شده که     توسعه فضایی-    کالبدي در   آن ها 
چشمگیر   نباشد )مهندسین   مشاور   آمود، 1388، ص 2(. 

از   کل   مساحت    978    هکتاري   شهر   المرد   در   سال    1385، 47/9 
درصد   به   کاربري   مسکونی   اختصاص   یافته   است.    بر   این   اساس  
 و   با   توجه   به   سکونت 22156 نفر   در   شهر   المرد، تراکم   خالص  
نفر   در   نفر   در   هکتار   و   تراکم   ناخالص   22/65   مسکونی 85/58 
 هکتار   محاسبه   شده   که   نسبت   به   تراکم   خالص 54/83 نفری در 
سال 1375 افزایش چشمگیر داشته است.   )شکل شماره 3(.  دلیل  
 اصلی   پایین   بودن   میزان   تراکم   ناخالص،   وجود   میزان بسیار   زیاد  
 اراضی   بایر   و   فضاهاي   باز   در   سطح   شهر   است  )مهندسین   مشاور  

 آمود،    1388، ص17(. 

روانی )ابعاد ذهنی( و همچنین کیفّیت محیط شهری )ابعاد عینی( 
)خواجه   شاهکوهي،  گرفته  است  سنجش  قرار  و  ارزیابی  مورد 

1393، ص73(.  
روش تحقیق براساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس روش 
و ماهّیت از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. اطالعات آن   از   دو  
داده های  پیمایشی   به   دست   آمده   است.   روش   کتابخانه اي   و 
از  پرسشنامه  استفاده  با  زندگی  کیفّیت  شاخص های  به  مربوط 
آوری گردید.  متغّیر مستقل جمع  تعداد 26 سوال  به  و مصاحبه 
ساده  نمونه  گیری  و حجم  کوکران  فرمول  از  استفاده  با  سپس 
تصادفی حجم نمونه 200 پرسشنامه در قالب طیف پنچ گزینه ای 
لیکرت تعیین شد. و در نهایت برای تجزیه و  تحلیل داده ها از نرم 

افزار  SPSS   و  Minitab  و  Excel  استفاده شده است. 

 7. محدوده مورد مطالعه
شهر   المرد   در   جنوب   استان   فارس   و   در   حد   فاصل    53    درجه   و  
  17    دقیقه   طول   شرقی   و    27درجه   و    33    دقیقه   عرض   شمالی   واقع  
 گردیده   است )شکل 1(. این شهر در سال 1345 حدود 5961 نفر 
جمعیت داشته و این رقم در سال 1355 به 6701  نفر رسیده که 
تقریبا نزدیک به 800 نفر به رقم مذکور اضافه شده که چندان 
قابل توجه نمی باشد. جمعیت شهر المرد در  سال 1390 برابر با 
25168  نفر می باشد که نرخ رشد آن برابر 1.28درصد بوده که 
نسبت به سال  85 رقم کمتری را  نشان می دهد )جدول شماره2(. 
محدوده    کنونی   شهر   المرد   در برگیرنده    36    نقطه   روستایی   بوده   که  
 به   تدریج   و   با   گذشت  زمان   در   اثر   رشد   جمعیت   و   گسترش   کالبدي  
 به   یکدیگر   پیوسته   و   داراي   شهرداري   شده اند    )ساالری سردری 
و همکاران،   1389، ص 6(. تعدادي   از   این   مراکز   جمعیتی   بویژه  
نزدیک    هسته هاي   مرکزي   پیرامون   محله   المرد،   بسیار   به   هم 
 شده   و   نمایی   واحد   از   یک   مرکز   جمعیتی   را   به   وجود   آورده اند.   
و  روستاها   به   دلیل   عدم   رشد   جمعیتی   در   عوض   برخی   از   این 

نمودار 1: ابعاد مختلف کیفیّت زندگی شهری و متغیّرهای مورد استفاده )نگارندگان و قالیباف و همکاران، 1390، ص 46 ( 

نقشه 1: محدوده جغرافیایی شهر المرد در ایران و فارس )نگارندگان( 

نقشه 2: تقسیمات سیاسی شهرستان المرد و محدوده شهر المرد 
 )نگارندگان( 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمل و نقل و ارتباطات کیفیت محیطی اقتصادي کیفیت  محیطی  کیفیت 
 اجتماعی 

محیطی فیزیکی کیفیت  

  توانایی ارتباطات -  
  توانایی حمل و نقل عمومی -
 جریان ترافیک -

زندگی شهري کیفیت  

هزینه زندگی -  
هاي مندي از هزینهرضایت -

 زندگی
هاي  مندي از فرصترضایت -

 شغلی ایجاد شده

  وسعت خدمات آموزشی -
نرخ خدمات آموزشی -  
میزان خدمات سالمتی -  
نرخ خدمات سالمت -  
- ت هاي فرهنگی و هنريفعالی  
- تامنی  

 قررات ساخت ومنه هزی -
  ساز

  تنوع مسکن -
  نواحی سبز -
  نواحی بازآفرینی -
 زیرساخت ها و خدمات -
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از  یافته های حاصل  و سالمندان بوجود آورده است. به طور که 
پرسشنامه هم این وضعّیت را تأیید می کند   )شکل شماره 1(. زیرا 
مطابق پاسخ های به دست آمده در این مورد 98 درصد شهروندان 

وضعّیت پیاده روها را  متوسط به پایین ارزیابی کرده اند. 
همانطور که جدول شماره 3 نشان می دهد متغّیر دسترسی ها و 
ارتباطات، سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه آلفا 05/.  برابر با 
0/000 محاسبه شده که بیانگر توافق معنادار پاسخ گویان در این 
رابطه است. شکل های شماره 1 وضعیت  نابسامان شبکه معابر 

شهر المرد را نشان می دهد. 

 8-2. کیفیّت محیط اقتصادی
زندگی شهری  ابعاد  کیفّیت  تا حدودی  اقتصادی  محیط  کیفّیت 
را تحت تأثیر قرار می دهد. در این پژوهش  کیفّیت اقتصادی با 
چهار متغّیر مورد بررسی قرار گرفت، که بررسی متغّیر ها بر اساس 
اقتصادی  متوسط  وضعّیت  دهنده  آمده  نشان  بدست  پاسخ های 
منطقه مورد مطالعه می باشد. اقتصاد با چهار متغّیر درآمد، هزینه 
خانوار،  هزینه اجاره و میزان پس انداز خانوار سنجیده شده است، 
ابتدا چهار متغّیر در هم ترکیب شده است با توجه به  اینکه پاسخ ها 
به صورت طیف است، میانه پاسخ ها عدد 10 محاسبه شده است 
که میانگین پاسخ های به دست  آمده )8/6( تا میانه رقم کمتری 
را نشان می دهد همچنین سطح معناداری در ناحیه آلفا 05/. برابر 
با 0/000  محاسبه شده که بیانگر توافق معنادار پاسخ گویان در 

این رابطه است )جدول 5(. 

 8-3. کیفیّت اجتماعی
در ارتباط با این مؤلفه 14 متغّیر در شهر المرد مورد مطالعه قرار 
متغّیر  بیانگر  آن است که  پاسخ شهروندان  بررسی  گرفته است. 
کیفّیت خدمات درمانی با 97 درصد متوسط به پایین ارزیابی شده، 

 8 . یافته های تحقیق
از  المرد  شهر  در  زندگی  کیفّیت  بررسی  و  ارزیابی  منظور  به 
حمل و  نقل  قبیل  از  زندگی  کیفّیت  بررسی  برای  متغّیرهایی 
معابر،  نظم  و  فضا  کیفّیت  عمومی،  )حمل و نقل  معابر  شبکه  و 
برای  کیفّیت  پیاده رو  و  مرور  و  عبور  هنگام  در  ایمنی  احساس 
)چراغ های  شهری  تسهیالت  کیفّیت  سالمندان(،  و  معلولین 
آشامیدنی(،  کیفّیت  آب  استراحتگاهی،  نیمکت های  روشنایی، 
کیفّیت  امنیت(،  و  سالمت  )آموزش،  اجتماعی  محیط  کیفّیت 
انداز(،  پس  زندگی،  هزینه  های  در آمد،  اجاره،  )هزینه  اقتصادی 
کیفّیت محیط )آلودگی منظر، سرانه فضای سبز، زیباسازی شهر( 

استفاده شد.  

 8-1. کیفیّت حمل و نقل
به عنوان مبحثی کلیدی و  ترافیک شهری، همواره  حمل و نقل 
زیرا  بوده  است.  مطرح  ناحیه ای  و  شهری  مطالعات  در  اساسی 
زندگی  اساسی  نقش های  از  یکی  دید  خواهیم  که  همان طور 
شهری را تشکیل می دهد، که با ارتباط  بخشیدن اکثر امور انسانی 
اطالعات محقق  و  انرژی  کاال،  افراد،  و جریان یابی  یکدیگر  به 

می گردد )امینی نژاد و  افتخاری 1390، ص 3(. 
رضایت مندی  میزان  که  می دهد  نشان  پژوهش  این  یافته های 
شهروندان از سیستم حمل و نقل عمومی 94 درصد، استراحتگاه 
پیاده 96  معابر  و عرض  درصد، جنس   99 حمل و  نقل عمومی 
درصد، نظم معابر پیاده 98 درصد، ایمنی به هنگام عبور و  مرور89 
درصد، کیفّیت پیاده روها برای معلولین و سالمندان 98 و روشنایی 
معابر 78 درصد متوسط به پایین بوده  است )جدول شماره 3( البته 

بررسی های میدانی هم این وضعّیت را تأیید می کند. 
کیفی  و  کمی  ضعف  و  پیاده رو  نابسامان  وضعّیت  نمونه  برای 
افراد  معلول  الخصوص  علی  شهروندان،  برای  را  مشکالتی  آن 

تراکم   خالص    :3 نقشه 
 و   ناخالص   شهر   المرد  
1385)خاکپور   در   سال 
و همکاران، 1392، 25( 

ساالنه  رشد  و  جمعیّتی  تغییرات   :2 جدول 
جمعیّت شهر المرد طی دوره 40 ساله -85

مسکن  و  نفوس  عمومی  )سرشماری   1345
سال های 1345 تا   1390( 

سال                           1345 1355 1365 1375 1385 1390 
(نفر)ت جمعی  5961 6701 10741 15390 22156 25168 

(درصد)متوسط رشد ساالنه   - 18/1  83/4  66/3  71/3  1.28 
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 8-4. کیفیّت محیطی
بحث  یک  به  محیط شهری  کیفّیت  موضوع  اخیر  دهه های  در 
مردم  توجه  است  و  شده  تبدیل  جامعه  در  عمومی  و  تخصصی 
ناکارآمد  مجموعه های  در  زندگی  ماهیت  به  مادی،  اهداف  از 
این  است  میان واضح  در  این  آنچه  است.  شهری معطوف شده 
محیطی  کیفّیت  مؤلفه  یک  شهری  مشکالت  تمام  که  است 
دارند، به عبارت دیگر  بسیاری از مشکالت محیطی به سرعت به 
مشکالت شهری تبدیل خواهند شد. به همین دلیل در سال های 
 اخیر توجه به ابعاد پایداری محیطی و کیفّیت زندگی و اجتماعات 
سالم، باعث  توجه بیشتر به ابعاد کیفّیتی در  محیط های شهری 
و سکونتی شده است )ارژنگ، هیوا،1390 ، ص4( کیفّیت محیطی 
یک نتیجه پیچیده ای  است از ترکیب تصورات ذهنی، ارزش ها 
افراد و گروه ها، متغّیر است. کیفّیت  و گرایش هایی که درمیان 
محیطی  می تواند به عنوان یک درک وسیع تری از کیفّیت زندگی 
تلقی گردد. کیفّیت پایه ای از قبیل سالمتی و ایمنی،  در ترکیب با 

که بیانگر وضعّیت  نامناسب این متغّیر در محله است. شهر مورد 
از نظرات شهروندان در  مطالعه به لحاظ نظر خواهی و استفاده 
 برنامه ها و طرح های شهری با 98 درصد، خدمات آموزشی 87 
درصد، خدمات ارائه شده در جهت گذراندن  اوقات فراغت  درصد 
پایین  به  متوسط  درصد   71 شهر  سطح  در  تفریح  و  درصد   98
بوده است. اما در مورد دیگر  متغّیر ها، رضایت شهروندان از بودن 
کنار همشهریان 67 درصد، عالقه به شهر 75 درصد، همکاری 
با  همسایگان 92 درصد، مشارکت با نهادهای عمومی 55 درصد، 
در  که  بوده  عمومی شهر86  درصد  اموال  به  نسبت  تعلق  حس 
وضیعت مطلوبی قرار دارد. در ضمن 76 درصد از شهرندان تمایلی 
آزمون،  این  نتایج  اساس  بر   .)6 نداشته اند   )جدول  مهاجرت  به 
در  نمونه  افراد  بین   ،0/05 از  کمتر   ،0/000 معناداری  سطح  با 
ارتباط با  هر یک از معرف ها توافق معناداری وجود دارد و وضعّیت 
ارزیابی شده هر معرف با توجه به درصد مربوطه، در  شهر مورد 

مطالعه تایید می شود. 

جدول 3: درصد پاسخ های بدست آمده مرتبط با متغیّر حمل و نقل )نگارندگان( 

   جدول 4: نتایج آزمون  T  برای درک تاثیر متغیّرهای مرتبط با کیفیّت حمل و نقل )اطالعات مستخرج از پرسشنامه،1393(

                 تصویر 1:  وضعیّت فیزیکی-کالبدی معابر شهر المرد و تأثیر مستقیم ان بر کیفیّت زندگی در شهر )نگارندگان، 1393(

جدول 5: نتایج آزمون  T  برای درک تاثیر متغیّرهای مرتبط با شاخص اقتصادی )نگارندگان، 1393( 

 
خیلی  زیاد متوسط کم خیلی کم متغیر

 زیاد
 2 4 18 20 56 میزان رضایت مندي از سیستم حمل و نقل عمومی

(عرض و جنس معابر)میزان رضایت از پیاده روها از لحاظ کیفی و کمی  36 32 28 4 0 
 0 2 28 37 33 میزان رضایت از نظم معابر
 0 11 47 24 18 ایمنی به هنگام پیاده روي

عبور و مرور معلولین و سالمندانپیاده روها براي  کیفیت  65 24 10 1 0 
 5 17 44 22 12 روشنایی معابر

  

 میانگین Tمقدار  سطح معناداري درجه آزادي انحراف معیار متغیر
حمل و نقل کیفیت  088/4  99 000/0  503/5-  750/17  

  

 میانگین سطح معناداري Tمقدار  متغیر
محیط اقتصادي کیفیت  932/6-  000/0  520/7  
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پیاده روی، نظم و زیبایی شهر )ساختمان ها، فعالیت ها(،  زیباسازی 
شهر )گل کاری، رنگ آمیزی جداول، کف سازی پیاده رو ها(، وجود 
سطل های زباله دارد. ولی در زمینه  آلودگی صوتی و جمع آوری 
با توجه به  زباله و کیفّیت آب آشامیدنی ضعف هایی وجود دارد. 
سطح معناداری  محاسبه شده که رقمی پایین تر از آلفا 0/05 را 
جامعه  محیطی  کیفّیت  بودن  نامناسب  مبین  که  می دهد  نشان 

 نمونه است.  

عواملی از قبیل راحتی و جذابیت مفهوم پیدا می کند )قالیباف و 
همکاران، 1390، ص 46 (. 

شهر  کارکردی  محیط  می دهد،  نشان  تحقیق  این  یافته های 
مورد مطالعه، ضعف هایی در زمینه تنوع خدمات  ورزشی، وضعّیت 
خدمات پارک های شهری، امکانات پارک های شهر برای افراد 
دستری  معلولین،  برای  تسهیالت  ورزشی  سالخورده،  و  معلول 
به فضا و نیمکت یا سکویی جهت نشستن، میزان وجود فضای 
سبز و توجه به  حفظ طبیعت، دسترسی به فضای مناسب جهت 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم  متغیر

خدمات درمانی کیفیت  30 32 35 3 0 

خدمات آموزشی کیفیت  12 28 47 10 3 
 1 1 8 27 63 مشارکت مردم درطرح هاي شهري

در سطح شهر تامنی  6 28 33 25 8 
 32 33 21 9 5 حس تعلق نسب به اموال عمومی شهر

 39 36 10 8 7 عالقه به شهر
 26 53 13 6 2 همکاري با همسایگان

 19 36 23 13 9 مشارکت با نهادهاي عمومی
 18 49 27 4 2 میزان رضایت از بودن کنار همشهریان در سطح شهر

خدمات رائه شده جهت گذراندن اوقات فراغتمیزان رضایت مندي از فضاهاو   54 33 11 2 0 
 

جدول 6: درصد پاسخ های بدست آمده مرتبط با متغیّر اجتماعی)نگارندگان، 1393( 

جدول 8: درصد پاسخ های بدست آمده مرتبط با کیفیّت محیط )نگارندگان، 1393( 

برای    T  آزمون نتایج   :7 جدول 
با  مرتبط  متغیّرهای  تاثیر  درک 
)نگارندگان،  اجتماع  کیفیّت 

 )1393

برای    T  آزمون نتایج   :9 جدول 
با  مرتبط  متغیّرهای  تاثیر  درک 
کیفیّت محیط )نگارندگان، 1393( 

 میانگین T مقدار سطح معناداري درجه آزادي انحراف معیار  متغیر 
اجتماع کیفیت  724/5  99 000/0  796/6  89/38  

 
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم متغیر

 4 21 43 22 10 آلودگی صوتی
 0 6 42 40 12 نظافت شهر

زباله هاي سطل  37 37 20 6 0 
 2 17 52 18 11 جمع آوري زباله

آب آشامیدنی کیفیت  16 25 42 17 0 
 2 9 26 39 24 فضاي سبز

 1 5 18 41 35 میزان رضایت مندي از زیبایی شهر
براي افراد معلول و سالخورده ها پاركامکانات ارائه شده   61 19 15 3 2 

 1 5 33 39 22 تنوع خدمات ورزشی ارائه شده
شهري هاي پاركخدمات   18 33 32 17 0 

(نشستن) و استراحت در سطح شهر هاي محل  41 42 12 5 0 
 

 میانگین Tمقدار  سطح معناداري درجه آزادي انحراف معیار متغیر
محیطی کیفیت  838/5  99 000/0  994/5-   50/26  
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نتیجه گیری
کیفّیت زندگی، واکنشی علیه توسعه تک بعدی و صرفًا کمی در عرصه برنامه ریزی و تالشی در راستای ارتقای شرایط  زندگی و بهبود 
بخشیدن به بُعد کیفی زندگی بشر است. مناسب ترین راه برای سنجش کیفّیت زندگی شهری، استفاده  هم زمان از شاخص های عینی و 
ذهنی است و نادیده گرفتن هر یک از این شاخص ها مشکالتی را در برنامه ریزی شهری  بوجود می آورد. بر این اساس، در تحقیق حاضر 
کیفّیت زندگی شهر المرد در ارتباط با این ابعاد  و مؤلفه های کیفّیت  حمل  و نقل و شبکه معابر )کیفّیت فضا، احساس ایمنی و ..(، کیفّیت 
تسهیالت شهری )چراغ های روشنایی، نیمکت های  استراحتگاهی(، کیفّیت محیط اجتماعی )آموزش و سالمت(، کیفّیت اقتصادی )هزینه 

اجاره، درآمد، هزینه های زندگی،  پس انداز( و کیفّیت محیط )آلودگی منظر، سرانه فضای سبز، زیباسازی شهر( استفاده شد.  
  T  و روش های آماری نظیر میانگین پاسخ ها، آزمون آماری  پارامتریک  SPSS  در این تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی از نرم افزار
برای متغّیرهای مستقل استفاده شد که کیفّیت حمل و نقل با انحراف معیار 4/088 در وضعّیت پایین تر از  سطح متوسط قرار دارد و 
بیش ترین ضعف در ارتباط با این مؤلفه در شهر المرد مربوط به وضعّیت سیستم حمل و نقل  عمومی می باشد. کیفّیت محیط کارکردی 
با انحراف معیار 5/838، در وضعّیت پایین تر از سطح متوسط قرار دارد.  بیش ترین ضعف مربوط به وضعّیت پارک های شهر از لحاظ 
امکانات و تجهیزات مناسب برای معلوالن و سالخوردگان و  بهترین وضعّیت در ارتباط با این مؤلفه نیز مربوط به نظافت سطح شهرمورد 

مطالعه است. کیفّیت اجتماع نیز، بر اساس  یافته های تحقیق انحراف معیار 5/724 در وضعّیت پایین تر از متوسط قرار دارد.  
بیش ترین ضعف مربوط به معرف های میزان استفاده از نظرات شهروندان در طرح ها و برنامه های شهری و آشنایی  شهروندان با طرح ها 
و برنامه های شهری است، به گونه ای که شهروندان، استفاده از نظرات مردم در طرح ها و برنامه های  شهری را در حد خیلی کم بیان 
کرده اند. بهترین وضعّیت مربوط به رضایت از بودن کنار همشهریان به هنگام حضور در  شهر است. همچنین، در مورد شاخص   های 
اقتصادی جزء در مورد درآمد که وضعّیت متوسطی را نشان می دهد در بقیه  موارد شرایط از دید شهروندان نامطلوب است. مطالعات 

اسنادی و مشاهدات میدانی جهت بررسی کیفّیت زندگی نیز،  وضعّیت مؤلفه های مورد مطالعه را تأیید می کند.  
با   توجه   به   بافت   روستایی و جوان بودن شهر المرد )36 محله(،     شهر   از   کیفّیت   زندگی   شهري مناسبی   برخوردار   نیست،  ترکیب کالبدی 
و پیوند فضایی مناسب بین عناصر شهر )محالت، کاربری ها، فضاهای خالی و پر( و مجموعه شهر )نقاط  پر تراکم و متمرکز شهر- نقاط 
جذاب کننده جمعّیت( بر مبنای معیار صحیح و مناسبی صورت نگرفته بر این اساس  سنجش کیفّیت محیطی، بُعد عملکردی- اجتماعی- 
مورفولوژیک )فرم و طرح شهر( مطلوب نمی باشد. نتایج نشان می دهد که در شهر المرد، مؤلفه های کیفّیت محیط اقتصادی، کیفّیت 
محیط کارکردی، کیفّیت حمل و نقل و کیفّیت اجتماع  در وضعّیت پایین تر از سطح متوسط قرار دارند.    و   ضریب   همبستگی   نشان   داد 
لحاظ  به  مورد مطالعه  تحقیق حاضر، شهر  نتایج  به  توجه  با  که   میان   شاخص های   کیفّیت   زندگی   همبستگی   وجود   دارد   در مجموع، 

شاخص های سالمت فردی  و اجتماعی در وضعّیت متوسط قرار دارد.  
ارتقای کیفّیت زندگی شهری و رفع مسائل و مشکالت و توزیع عادالنه امکانات در شهر مورد مطالعه، نیازمند اقدامات  مؤثر و برنامه ریزی 
هدفمند و متناسب با نیاز های شهروندان چون: اتخاذ تمهیداتی برای جلوگیری از ریختن زباله در  رودخانه ها و کناره های شهر، رعایت 
استاندارد شیب طولی معابر و کف سازی مناسب پیاده رو ها و برخی کوچه ها، توسعه  فضای سبز و ارتقای کیفی پارک های شهری به 
منظور استفاده گروه های مختلف اجتماعی از فضا به ویژه افراد معلول و  سالخورده، تقویت بصری نقاط ویژه، نورپردازی و روشنایی در 
سطح شهر، انتخاب و طراحی مناسب مبلمان شهری معرف  فرهنگ و هوّیت شهر، برگزاری کالس های آموزشی در زمینه شناخت حقوق 
و وظایف شهروندان به منظور ایجاد شهری  سالم و پایدار، استفاده از نظرات شهروندان در طرح ها و برنامه های شهر، ایجاد مدیریت 

کوچه ها و خیابان های شهر توسط  خود مردم و پرداختن به امور عام المنفعه ای که مورد عالقه مردم است. 
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Abstract
The rapid growth of urbanization in recent decades and the dimensions of quality of life, ad-
verse  effects on individual health and social and civic life left. Measuring the quality of life 
in urban  areas due to external factors such as production technology, infrastructure, social 
relations, social  institutions (internal factors), and as they affect the environment. Generally, 
quality of life, in  addition to economic, social and environmental concerns is also addressed. 
Nevertheless, scholars  planning, especially urban planners believe that planning should be 
in line with the improved  quality of life. On the other hand, can improve the quality of life in 
other areas such as the  development of social, economic, physical, and associated services. 
Such as improving the  quality of life in any society, one of the most important public policy 
goals of the community.  Over the past three decades, quality of life, as a substitute for mate-
rial prosperity, the country has  become the main social objective. The purpose of this paper 
is to examine the components of  quality of life in urban areas is Lamerd variables such as 
transportation and road network (air  quality, a sense of safety, etc.), quality utilities (lights, 
lighting, benches, rest), environmental  quality and social (education and health), economic 
quality (cost of rent, income, living expenses,  savings) and environmental quality (pollu-
tion perspective, per capita green space, city  beautification) was used. Methods the study 
was descriptive and analytical approach based on  the literature review and data collection 
(documents), field observations and questionnaires with a  sample size of 200 households 
randomly set And then to analyze the variables studied, using  SPSS and statistical methods 
such as mean response, T-parametric test for independent variables  was used. The results 
reflect the fact that the level of satisfaction with the overall quality of urban  life also, all nine 
indices between low and intermediate results suggest that in Lamerd, economic  component 
of environmental quality, environmental quality, functional, quality and quality of  public 
transportation in the state are lower than average. The correlation coefficient showed that 
 there is a correlation between quality of life measures and the improvement of housing con-
ditions  and access to services can help to improve the quality of life in Lamerd. 

Keywords: Quality of urban life, Health, Personal and social development,Urban planning, City  of Lamerd
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