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شهر  8ی مجاور صنایع شهری: مطالعه موردی منطقه ها محلهارزیابی میزان رضایتمندی از کیفیت زندگی در 

 اهواز

 
 2شهناز آبیار *1سعید امانپور،

 ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز دانشیار در رشته جغرافیا و برنامه -4

 ری دانشگاه پیام نور اهوازدانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شه -1

 

 

 چکیده

نواحی سکونتی مجاور صنایع شهری به دلیل مشکالت موجود در این مناطق چندان مورد توجه قشررهای ممتراز   

گیرد به همین دلیل امکان تزریق امکانرات و سررمایه هرا در ایرن منراطق از طرره جام ره         ینمو متمول شهری قرار 

اغلب جام ه فقیر و مادون شهری سکنی دارند. بنابراین برنامه ریزان شرهری در   اه مکانشهری وجود ندارد و در این 

ترا بتواننرد توسر ه پایردار      انرد  ساختهی اخیر توجه زیادی را به مت ادل سازی وض یت زندگی در نواحی شهر ها سال

اور صنایع شرهری  شهری را فراهم سازند. از این رو مقاله حاضر با هده بررسی وض یت زندگی ساکنان نواحی مج

شود به عنوان نواحی فقیر شهری باشند، انجام گردیده است. ماهیت این تحقیق نظری ر   یمکه در این پژوهش فرض 

باشد. جمع آوری داده ها به دو روش کتابخانه ای و میدانی بروده   یمتحلیلی  ˚کاربردی و روش مطال ه آن توصیفی 

ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل اطالعات با اسرتفاده  که در روش میدانی، اطالعات مورد نیاز با 

تک نمونره   Tآزمون صورت گرفته است در  یونرگرس یلتحلآزمون همبستگی پیرسون و  ی،تک نمونه ا Tآزمون از 

سر   از حرد متو  ترر  یینپرا  یرهای مورد سنجش کیفیت زندگیتمام متغ یانگینم مجموعدر  دهد ینشان می نتایج آن ا

 یتیامن یت(، وض 83/1) یطیمح زیست ˚ یبهداشت یفیت(، ک78/1) کالبدی ˚ یزیکیف یتکه وض  یبه طور باشد یم

 یج. نترا بوده اسرت ( 71/1) شیآرام ی(، روان87/1) یاقتصاد یت(، وض 74/1) فرهنگی ˚ ی(، شاخص اجتماع74/1)
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سراکنان   یتبرر رضرا   یرترث   یشرترین ، ب131/0 یابرا بتر   ی،آرامشر  یروان یرکه متغ دهد ینشان م یزن یونرگرس یلتحل

 دارد.را  یزندگ یفیتمحدوده مورد مطال ه از ک

 محله های شهری، صنایع شهری، شهر اهواز. ،: کیفیت زندگی، رضایتمندیواژه های کلیدی

 

 بیان مسئله

 به دسرت آوردن  با هده به مراکز شهری از مناطق روستایی، بسیاری از مردم صن تی شدن و شهرنشینی با ظهور

رشد سریع شهرها همراه برا رشرد سرریع    (. Karim, 2012د )مهاجرت کردن خود برای خانواده و زندگی بهتر اشتغال

 ,Nohorly & Rezaee) هستهای شهری، تغییر سبک زندگی، افزایش مشکالت اجتماعی در نواحی شهری  یآلودگ

توسر ه صرن ت موجبرات توسر ه شرهری ب رد از       خود را دارند.  به خصوص(. شهرهای صن تی نیز وض یت 2002

جایگاه بیماری، درد، وحشت درآمد. از طرفری در   به صورتانقالب صن تی را به همراه داشت. اما شهرهای صن تی 

 ت.یافر  یمر افرزایش   بره شردت  ی هرای اجتمراعی   رو کرج ی اخالقری و  ها ارزشسقوط  روز روز بهشهرهای صن تی 

در بخش مرکزی قرار  آهن راههای  یستگاهایافت که کارخانه و  یمرتی تکوین مورفولوژی شهرهای صن تی نیز به صو

یرنشین و مادون با واحدهای مسکونی آلوده و غیربهداشتی شهر تشرکیل  فقگرفت، پیرامون مراکز صن تی را مراکز  یم

انرات و فقیرران در   ی شده و  روتمندان در مناطق زیبای شهر با حرداکرر امک دوقطبیج شهرهای صن تی به تدرداد.  یم

بودن سطح زندگی در مناطق صن تی کسی حاضر به زنردگی در ایرن   اطراه کارخانه و مناطق پست شهری؛ به پایین 

کردنرد   یمر آوردن نان بخور و نمیر در این مناطق شهری زنردگی   به دستمناطق نبود مگر از روی اجبار و تنها برای 

باشرد،   یمر ی نیز مانند سایر منراطق شرهری بسرتر زیسرت انسران      نواحی مجاور صنایع شهر(. 474: 4375)شکوئی، 

توان آن را استانداردهای کیفیت زنردگی نامیرد. منطقره     یمین استانداردهایی است که در یک نگاه تثمبنابراین نیازمند 

الد هشت شهر اهواز به عنوان محدوده مورد مطال ه یکی از مناطقی است که با داشتن صنایع بزرگی چون صنایع فرو 

به یکی از مناطق صن تی درون شهری دارای حوزه نفوذ در سطح ملی تبدیل شده اسرت. برا ایرن وجرود مررل اکررر       

عظیم صنایع فروالد اهرواز در همسرایگی منطقره     ه قرار گرفتن کارخان، باشد یمنواحی مجاور صنایع دارای مشکالتی 

ا هر  زند، به طوری که ذرات آالینده روی برام  یم به سالمت شهروندان آسیبو... رب ، سروجی مواد آالیندهق( خ)شر

صرنایع فروالد    هرای منطقره مررل    در یکری از محلره   کربن بالک استقرار کارخانهحیاط منازل و... قابل مشاهده است. 

ماهشرهر و دو نریم شردن منطقره بره وسریله آن موجرب         -کند. عبور ریل آهن اهواز سالمت شهروندان را تهدید می

شود. این موارد از جمله مشکالتی است که ساکنان این نواحی در زندگی روزمره  شهروندان میآلودگی صوتی برای 

های به منظرور بهبرود    یزیری شهری برنامه ها طرحی اخیر در قالب ها سالباشند. هر چند در  یمخود با آن رو به رو 

باعر  روان شردن ترافیرک     یلی شرهری کره  و تفصطرح جامع  وض یت شهری در این منطقه شده است مانند اجرای

مناسرب و  ه های ایرن منطقر   یاباندر خهای اصلی نیز مناسب است. فضای سبز  شده است و دسترسی محله به خیابان

. همچنین این منطقه شامل خانه هرای بهداشرت و بیمارسرتان    اند شده ای در همه جای منطقه پراکنده  های محله پارک

 باشد. یمبزرگ 
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زندگی در توس ه از آن جهت دارای اهمیت است که توسر ه بردون رفراه و دارا برودن      با این وجود نقش کیفیت

کیفیت زندگی برای شهروندان مشکالتی را به همرراه خواهرد داشرت کره موجرب نارضرایتی شرهروندان از محری          

در جنبره  گردد. کیفیت زندگی روشی قدرتمند برای ت یین نیازهای واق ی جام ه، پیگیری تغییررات   یمسکونتی خود 

ن توانرد بررای تشرخیص دالیرل نارضرایتی شرهروندا       یمهای مختلف زندگی و ارزیابی انواع توس ه مطلوب شهری 

های توس ه پایدار شهری با هرده   یاستس( و ت یین زمینه های به منظور دستیابی به 51: 4314سلمانی و همکاران، )

محی  سالم و امکانات مورد نیاز زندگی استفاده شرود.   از ی همه ساکنان شهریمند بهرهتوس ه برابر نواحی شهری و 

بنابراین این تحقیق به دنبال بررسی وض یت زندگی ساکنان این منطقه به عنوان یک منطقه صن تی و پاسخ گویی بره  

 سؤاالت زیر است:

 میزان رضایت ساکنین از وض یت زندگی در این منطقه به چه میزان است؟ -

شان رضایت بیشرتر دارنرد    یزندگی مورد مطال ه به منظور بررسی کیفیت ها شاخصکدام ساکنان این منطقه از  -

 و از کدام شاخص رضایت کمتری دارند؟

 

 اهداف تحقیق

شهر اهرواز   7هده اصلی این پژوهش ارزیابی میزان رضایت ساکنان محله های اطراه نواحی صن تی در منطقه 

 باشد و سایر اهداه به شرح زیر است: یم

ی، زیست محیطی و ... نواحی زیستی مجاور صنایع در منطقه هشت شهر اقتصادهای اجتماعی،  یژگیوررسی ب -

 اهواز

 یر گذار بر کیفیت زندگی ساکنان نواحی مجاور صنایع در منطقه هشت شهر اهوازعوامل تث بررسی  -

 بررسی میزان رضایت ساکنان نواحی مجاور صنایع در منطقه هشت شهر اهواز   -

 

 وش تحقیقر

باشد. جمرع آوری داده هرا بره دو     یمتحلیلی  ˚ماهیت این تحقیق نظری ر کاربردی و روش مطال ه آن توصیفی  

روش کتابخانه ای و میدانی بوده که در روش میدانی، اطالعات مورد نیاز با ابزار پرسشرنامه گرردآوری شرده اسرت.     

روایری  . صرورت گرفتره اسرت    یونرگرسر  یرل تحلو  یه اتک نمونر  Tآزمون تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از 

صرورت گرفتره کره     کرون برا  ید شده و پایایی آن نیز به وسیله آلفای تائپرسشنامه محقق ساخته توس  کارشناسان 

هرزار نفرر( تشرکیل     447ز )باشد. جام ه آماری تحقیق را کلیه ساکنان منطقه هشرت شرهر اهروا    یم 130/0مقدار آن، 

نفرر   371مونه آماری را بر اساس فرمول کوکران از این جام ه مشخص شده و ت رداد آن برابرر برا    دهند که یک ن یم

تایی اسرتفاده   5. در گویه های پرسشنامه از طیف لیکرت اند شدهباشد و این ت داد به روش تصادفی ساده انتخاب  یم

ی آمراری  ها آزمونو با استفاده از  Spssر تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزا شده است.

T گیرد. یمیل رگرسیون چند متغیره و آزمون همبستگی پیرسون صورت تحلی، تک نمونه ا 
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 : مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 

 پیشینه تحقیق

 مطالعات خارجی

ر روی اسرت. مطال ره منطقره دیترویرت بر      پرداختره ی در شهر تایچه زندگ( به بررسی وض یت کیفیت 1007لی )

پرسشرنامه بررای    334باشد. به منظور جمع آوری اطالعرات از   یمکیفیت زندگی به عنوان مطال ه مبنایی این تحقیق 

 LISREL افرزار  نررم ی ذهنی کیفیت زندگی در این شهر استفاده شده. تجزیه و تحلیرل در محری    ها شاخصبررسی 

 ا رگرذار عوامل  به عنوان، میزان درآمد، تحصیالت لتثهصورت گرفته است. نتایج مطال ه نشان داد که سن، وض یت 

ترین عامل پیوندهای اجتمراعی در سرطح محلره     یاصلدهد که  یمباشد. نتایج تحلیل نشان  یمبر روی کیفیت زندگی 

از وضر یت زیسرت   ؛ و باشرد  یمر باشد. رضایت پاسخ دهندگان از امنیت و خدمات عمومی در شرهر تایچره براال     یم

ی دارند. رابرت مارانس و همکارانش در استانبول ترکیه و فاماگوستا، شمال قبرس به مطال ات محیطی رضایت کمتر

ارائره   هرا  آنهرده  مهمی در زمینه کیفیت زندگی بر اساس م یارهای علمی که خودشان توس ه داده بودند پرداختند. 

 هرا  آنبرود. مبنرای مطال ره     پایردار  استراتژی به منظور شهرنشرینی  برنامه ریزی و طراحی برای توس ه اطالعات مفید

ی اجتماعی، فیزیکی و مرتب  با سالمت بر روی کیفیت زندگی ها شاخصیرات زیست محیطی، اقتصادی، تث بررسی 

( بره بررسری وضر یت کیفیرت زنردگی در      1044) 4. حراف  عبردالکریم  (Oktay et al, 2009)ساکنان این شهرها بود

                                                 
1  - Hafez Abdul Karim 
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ی کم درآمد ساخته بود پرداختند. این مناطق مسکونی شامل امکانراتی چرون   اه گروهشهرک شاه عَلَم که دولت برای 

باشد. با این وجود براز هرم    یمفروشگاه، مدارس و حمل و نقل عمومی و ...  ها، سالنزمین بازی، پارکینگ عمومی، 

 صالح سراختمانی، م از نظر آپارتمان این کیفیتشاهد شکایاتی از طره مردم از وض یت امکانات این منطقه در مورد 

نترایج   شرود.  یمر  بسریاری از مشرکالت اجتمراعی    امکانات ارائه شده همرراه ، لوله کشی، سیستم وساز ساخت کیفیت

 ی اجتماعی در این منطقه کمترین نمره را به خود اختصاص دادند. ها شاخصتحقیق نشان داد که 

 

 مطالعات داخلی

ایی کیفیت زندگی در محالت شهر سردشرت پرداختنرد.   ( به بررسی توزیع فض4314موسوی و باقری کشکولی )

پرسشنامه استفاده کردند. نتایج نشان داد  308تحلیلی بود و به منظور جمع آوری اطالعات از  - توصیفی ها آنروش 

تررین   یینپادرصد  7/51ین وض یت کیفیت زندگی را دارد و محله مارغان تر مطلوبدرصد  1/71مر با که محله کاینه

% از باال بودن کیفیرت زنردگی   74یون چندگانه رگرسباشد. همچنین با استفاده از مدل  یمکیفیت زندگی را دارا  میزان

ی اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی است. نترایج تحلیرل مسریر نشران داد کره متغیرر       ها شاخصناشی از 

محالت سردشت داشته اسرت. قردمی و م تمرد     کیفیت زندگی در سطح باال رفتن/ بیشترین ا ر را در 787کالبدی با 

ید بر سرالمت فرردی و اجتمراعی در شرهر نرور اسرتان       تثک( به بررسی کیفیت زندگی در شهرهای کوچک با 4311)

پرسشرنامه   310ی اطالعرات برا اسرتفاده از    آور جمرع تحلیلری و   ˚توصریفی   ها آنمازندران پرداختند. روش تحقیق 

کیفیت محی  زیست، کیفیت محی  کرارکردی در وضر یت    مؤلفهدهد که  یمشان صورت گرفته است. نتایج تحقیق ن

کیفیرت   مؤلفره تر از سطح متوس  و کیفیت اجتماع در وض یت متوس  قرار دارد. بیشترین ض ف در ارتباط برا   یینپا

ت ی شهر بره لحراا امکانرا   ها پارکمحی  زیست مربوط به وض یت نظافت و الیروبی رودخانه های شهر، وض یت 

ی هرا  طررح کیفیت اجتماع مربوط به کمبود اسرتفاده از نظررات شرهروندان در     مؤلفهبرای م لوالن و سالخوردگان و 

 شهری است.

 

 مبانی نظری

 الف( تعاریف و مفاهیم

  4رضایتمندی

اره ها جهت رفع نیازهای پایه و یا مت الی انسان اشر  یتمطلوبی از تمایالت و ا گستردهمفهوم رضایتمندی بر دامنه 

 آنچره یرک برا   نزددهد. بنابراین چنانچه شرای  ف لی در سازگاری  یمدارد. این رضایتمندی طیف مختلفی را پوشش 

رفی یران و همکراران،   د )گررد  یمی خودش ت ریف کرده است، باشد، رضایتمندی حاصل ها آرمانفرد برای نیازها و 

4377 :57.) 

                                                 
1 - Satisfaction 
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 4قابلیت زندگی

باشد که هم بهزیسرتی   یمزهای انسان برای امنیت اجتماعی، سالمت و بهزیستی قابلیت زندگی مفهومی درباره نیا

باشد که افراد قرادر   یم(. همچنین به عنوان حدی Newman, 1999د )گیر یمفردی و هم بهزیستی اجتماعی را در بر 

و ظرفیرت   ( و تسرهیالت و تجهیرزات برا نیازهرا    Hortulanus, 1992د )به فراهم نمودن شرای  روزمرره خرود باشرن   

 (.Veenboven, 1996د )شهروندان مطابق باش

 

 2کیفیت محیطی

توانرد   یمر یاتش که خصوصمحیطی با کیفیت باال که احساس بهزیستی و رضایتمندی مردم ساکن در آن بر اساس 

 تواند بره  یم(. همچنین کیفیت محیطی Marans & Couper, 2000گیرد) یمطبی ی، اجتماعی و نمادین باشد را در بر 

بخش اساسی از مفهوم وسیع کیفیت  زندگی تلقی گردد که مفاهیم بنیادی، همچون سالمت، امنیت در ترکیب  عنوان

 (.Leidelmijer et al, 2002باشد) یمبا جنبه های چون جذابیت 

 

 3زندگیب( توسعه پایدار و کیفیت 

. هسرت  هرا  انسران شایسرته بررای    ی است که هده آن دستیابی به کیفیت زندگی در سطحیا برنامهتوس ه پایدار 

کنریم کره بره     یمر گیریم مشراهده   یمهای توس ه پایدار را به صورت تخصصی در مورد شهر بکار  یاستسکه  یهنگام

سرازی   یراده پی مختلرف  هرا  نمونره باشرد. بررسری    یمر ی کیفیرت زنردگی مطلروب    هرا  دستورال ملصورت موازی با 

های مشابه با شراخص کیفیرت زنردگی، در مقیاسری      یژگیودارای دهد که  یمهای توس ه پایدار شهری نشان  یاستس

 (.  Aklano�lu & Erdo�an, 2012) هست تر بزرگ

 
 (.121: 1331زندگی در مسیر توسعه پایدار )نقوی، ت : شرایط کیفی1شکل شماره 

                                                 
1 - Livable  

2 - Environmental Quality 

3  - Sustainable Development and Quality of Life 
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شرده  د امروزه مطال ات کیفیت زندگی مورد توجه بسیاری از علوم برای انجام تحقیقرات مربروط بره رشرته خرو     

یک اجماع کلی برای چگونگی ت ریف این مفهوم به وجود نیامده است. کیفیت زندگی یک ساختار  تاکنوناست. اما 

هرای نظرری مختلرف     یردگاه دی است که به منظور بررسی و مطال ه آن نیازمند ت راریف مختلرف از   چندب دپیچیده، 

 Serag Elت )وم مختلف از کیفیت زندگی شرده اسر  ت ریف در عل 400توان گفت که تا کنون بیش از  یم وباشد  یم

Din, Shalaby, Farouh, & Elariane, 2013.)      ی را بره عنروان رفراه    زنردگ فرهنرگ جغرافیرایی جانسرتون کیفیرت

ی هرا  شراخص اجتماعی افراد و گروه ها در جام ه چه به عنوان درک افراد از وض یت رفاهی خود و چه بره عنروان   

 قابل مشاهده شناخته است.

 در شرادی  .فرد اسرت  نهایی پایان به عنوان شادی کهت اما درک ارسطو فیلسوه یونانی از کیفیت زندگی این اس

از طریق فضائل اخالقی  شادی یطور کل  به .وجود ندارد شادی از تر ارزشبا  هیچ چیز و خوب است، آن درجه تمام

؛ عردالت  هرا  آناز همه  باالتر و، دوستی صداقت، مالیمت افتخار،، عشق بزرگواری، سخاوتشجاعت، اعتدال، مانند: 

  (.Karim, 2012)شود  یمبیان 

 

 ی کیفیت زندگیها شاخصپ( ابعاد و 

روانی،  ˚توان بر اساس رضایت شخص از امکانات زندگی مانند بهداشت، آرامش جسمانی  یمکیفیت زندگی را 

کره یکری از    یدرحرال مل کیفیت زنردگی پرول نیسرت    ی تنها عاا عدهت امل اجتماعی و ... دانست و بر خاله دیدگاه 

توانرد   یمر رضایت شخصی از کیفیت زنردگی   در مجموعتواند درآمد باشد.  یمعوامل مهم رضایت از کیفیت زندگی 

 (. Free Dictionary, 2012کند باشد) یمیر فرهنگ یا تفکری که فرد بر اساس آن زندگی تث تحت 

ب د مورد سنجش و ارزیرابی قررار داد.    1یت زندگی افراد را باید با توجه به به اعتقاد سازمان جهانی بهداشت کیف

: سالمت فیزیکی، سالمت روانی، رواب  و ارتباطات اجتماعی، عبارتند ازیرگذار بر روی کیفیت زندگی تث ب د  1این 

( کره  4375اید )نجرات،  نم یمیک از این اب اد مصادیقی را نیز ارائه هر سالمت محی . سازمان جهانی بهداشت برای 

 باشد:   یمبدین شرح 
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 (1381: ابعاد کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی )نجات، 2شکل شماره 

 

 شررط  یشپر  کره  نشران داد ، انجام شرده  محققان فرانسوی به تازگی توس  در سراسر جهان در یک نظرسنجی که

ایرن   و باشرد.  یمر  هرای زنردگی   ینره هزبهداشرت،  ، تحررک،  امنیرت، سرالمت   در شهرها شامل زندگی خوب اساسی

 جذابیت زیبایی و عواملی از قبیل در مقایسه با دهندگان پاسخیر را در دیدگاه کلی تث ین تر مهمبه مراتب  ها شرط یشپ

 ''ی برا موضروع  ا مطال ره سرازمان ملرل متحرد در     4110در سرال  (. (Damon, 2011داشرته اسرت   محری  و جام ره  

4یدجد اجتماعی یها شاخص
ی کیفیت زندگی را برای کشورهای آسریایی و اقیرانوس آرام توسر ه داد.    ها شاخص  ''

کرار  ، خرانواده،   بات اقتصادی یست،ز ی مح بهداشت، ایمنی و در مورد ذهنی و عینی یها داده شامل ها شاخصاین 

  (. Zainal et al, 2012باشد ) یمهای فرهنگی  یتف ال مشارکت اجتماعی و آموزشی، و زندگی،

 

 ی عینی و ذهنی کیفیت زندگیها شاخصت( 

 سرنجش  قابرل ی اجتماعی و اقتصادی ها )شاخص ی عینیها شاخصیری کیفیت زندگی از دو دسته گ اندازهجهت 

ارزیابی سرطح رضرایت   ) ی ذهنیها شاخصو آمارهای رسمی( و  ها گزارشین نیازهای انسانی با استفاده از تثمبرای 

                                                 
1- New Social Indicators 
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ی مختلرف اسرت( اسرتفاده    هرا  جنبره در مرورد   ادراکاتشران ی شخصی افراد از ها گزارشی بر که مبتن ها گروهافراد و 

 ی محر (. جنبه عینی زندگی به نوبه خود بر دو امر داللت دارد: مورد اول اوضاع و احوال Costanza, 2007د )شو یم

ورد دوم برخری از  یست آدمی همچون آلودگی محی ، مسرکن نامناسرب، منرابع مرالی، تفریحرات و ماننرد آن و مر       ز

ی هرا  جنبره مشاهدات افراد همچون تندرستی، دستاوردهای آموزشی، انسجام خانوادگی، سالمت روانری و ماننرد آن.   

یند و ناخوشایند زندگی فردی و حتی جم ی مانند سرخوردگی، احساس بیگرانگی از جام ره   خوشاذهنی بر تجارب 

غفراری و امیردی،   د )آدمی و ادراکات انسرانی داللرت دار  و از خویشتن خویش، احساس رضایت از زندگی، اشتیاق 

را  (. بررسی کیفی ارزش مانند زیبایی، هوای تازه، سر و صدا، دود، و آسایش و آرامش محیطری، شرادی  131: 4377

در بسریاری مروارد    هرا  آنزیرا نظر مردم در مورد دوست داشتن و رنجیده خراطر شردن از   . یقاً ت یین کرددقتوان  ینم

ید کرد، ارزیابی بدون توجه به فرآیندهای روانی و اجتمراعی جام ره   تثکاما باید به این نکته نیز  .منطقی نیست چندان

 (.Keles, 2012د )به مشکل برخورد کن شود هر گونه ارزیابی از کیفیت زندگی یممتناقض است که باع   ذاتاً

ی هرا  گرزارش از  بره دسرت آمرده   عرات  برر اطال د شو یمآنچه در اصطالح شاخص ذهنی کیفیت زندگی شناخته 

ی اجتمراعی و اقتصرادی بره شرمار     هرا  شراخص شخصی افراد از تجارب زندگی خود تمرکز دارد و در واقع مکمرل  

 چررا کره  (. اگرچه ممکن است همبستگی میان این اب اد چنردان روشرن نباشرد    4371رضوانی و همکاران، د )رون یم

رزیابی آن از سوی افراد جام ه به دلیل عردم وجرود رابطره خطری برین      رابطه میان شرای  عینی جام ه با چگونگی ا

ی است. اگر میزان انتظارات مردم برا سررعت بیشرتری از شررای  عینری      شناس جام هپیچیدگی ز های اجتماعی ا یدهپد

 (. Richards et al, 2007د )شان را نیز کاهش ده یزندگزندگی رشد کند، ممکن است میزان رضایت آنان از 

 

 حدوده مورد مطالعهم

 
 موقعیت شهر اهواز در تقسیمات سیاسی کشور ( :1نقشه )
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سیاسی استان خوزسرتان و مرکرز منطقره جنروب غربری کشرور برا جم یرت          ˚شهر اهواز به عنوان مرکز اداری 

، خود از موق یت سیاسی و اقتصادی خاصی برخوردار اسرت بره گونره ای کره ایرن شرهر       4310در سال  4081477

استان خوزستان را در خود جای داده است. از نظر جغرافیایی شهر اهرواز در   نقاط شهریت ک چهارم جم یحدود ی

دقیقه طول شرقی قرار گرفته است. ایرن شرهر برا مسراحت      10درجه و  17ی عرض شمالی و دقیقه 10درجه و  34

 (.3: 4371فیایی نیروهای مسلح، باشد )سازمان جغرا یمکیلومتر مربع دومین شهر وسیع ایران پس از تهران  110

 

 یافته های تحقیق

 اطالعات مربوط به جامعه مورد مطالعه

 

 : اطالعات توصیفی پاسخ دهندگان به پرسشنامه1جدول 

 درصد فراوانی شاخص ریز شاخص

 جنسیت
 1/51 411 مرد

 7/17 473 زن

 درآمد

 1/53 101 هزار تومان 500زیر 

 3/15 17 میلیون تومان 4هزار تا  500

 3/40 37 میلیون تومان 5/4میلیون تا  4

 1/40 31 میلیون تومان به باال 5/4

 تحصیالت

 4/14 78 زیر دیپلم

 3/37 415 دیپلم

 1/18 400 لیسانس

 3/48 84 فوق لیسانس و باالتر

 شغل

 1/48 83 بیکار

 5/47 87 خانه دار

 1/45 57 محصل

 1/15 11 آزاد

 8/1 37 دولتی

 7/7 30 خصوصی

 3/7 17 بازنشسته

 منبع: مطال ات نگارنده
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 تجزیه و تحلیل یافته های استنباطی

ترک نمونره ای اسرتفاده     Tبرای بررسی وض یت رضایت از کیفیت زندگی در منطقه هشت شهر اهواز از آزمون 

فاده شرده اسرت بنرابراین حرد     ( اسرت 5ترا   4برای پاسخ گویی به سؤاالت از طیف لیکرت ) که ییآنجاشده است. از 

 3باالتر بوده نشان دهنده رضرایت براال و در صرورتی کره از      3شود. در صورتی که میانگین از  یم 3متوس  آن عدد 

 باشد. یمکیفیت زندگی ز تر باشد نشان دهنده میزان رضایت پایین ا یینپا

 فیزیکی ˚الف( کیفیت وض یت کالبدی 

 

 فیزیکی کیفیت زندگی –یه کالبدی برای بررسی گو T: آزمون 2جدول 

 میانگین فیزیکی ˚گویه های کالبدی 
انحراه 

 م یار
T 

م نی 

 داری

اختاله 

 میانگین

 -330/0 000/0 -143/5 414/4 87/1 میزان رضایت از وض یت ایمنی مسکن

میزان رضایت از کیفیت تجهیزات و امکانات مسکن )حمام، 

 (وشویی، رییشو دست
71/1 018/4 310/3- 004/0 475/0- 

میزان رضایت از شکل و فرم ظاهری و زیبایی واحد 

 مسکونی
71/1 030/4 015/1- 000/0 141/0- 

 -078/0 415/0 -538/4 011/4 14/1 میزان رضایت از کیفیت مصالح ساختمانی واحد مسکونی

مندی از وض یت کالبدی محله از لحاا نو  یترضامیزان 

 بودن و عدم فرسودگی
77/1 013/4 503/1- 043/0 431/0- 

 -407/0 010/0 -058/1 010/4 71/1 ها پارکمیزان رضایت از وض یت فضای سبز شهری و 

 153/0 330/0 017/0 040/4 15/3 میزان رضایت از وض یت شبکه حمل و نقل عمومی شهری

 413/0 307/0 385/0 401/4 41/3 میزان رضایت از وض یت روشنایی خیابان و کوچه ها

 

کل بیشتر گویه ها امتیاز وزنری کمترر   ر گویه استفاده شده است. د 1منظور بررسی وض یت فیزیکی کالبدی از به 

گویه مربوط به وض یت شربکه حمرل و نقرل عمرومی     ؛ . از بین گویه های مورد مطال هاند کردهاز حد متوس  کسب 

التر از ح متوسر  را دارنرد. گویره هرای     ( میرانگین برا  41/3ها و کوچه ها ) یابانخ( و وض یت روشنایی 15/3شهر )

(، استفاده از مصرالح مقراوم   77/1(، نوساز بودن وض یت کالبدی محله )71/1مربوط به وض یت فضای سبز شهری )

 باشند. یم(، به حد متوس  نزدیک 14/1)
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 فیزیکی کیفیت زندگی –برای بررسی شاخص کالبدی  T: آزمون 3جدول 

 کالبدی ˚فیزیکی 
 اختاله میانگین م نی داری T انحراه م یار میانگین

78/1 871/0 414/1- 000/0 411/0- 

 

ترر از حرد متوسر      یینپرا کالبدی منطقه سرکونتی خرود    -در کل میزان رضایت کلی ساکنان از وض یت فیزیکی 

 باشد. یم
 

 زیست محیطی ˚ب( کیفیت وض یت بهداشتی 

 

 یست محیطی کیفیت زندگیز -برای بررسی گویه بهداشتی T: آزمون 4جدول 

 میانگین زیست محیطی ˚گویه های بهداشتی 
انحراه 

 م یار
T 

م نی 

 داری

اختاله 

 میانگین

 -048/0 088/0 -718/4 407/4 17/1 میزان رضایت از دسترسی به پزشک عمومی

 -451/0 001/0 -841/1 433/4 57/1 دارید رضایت خود سالمتی وض یت از چقدر

 -177/0 000/0 -117/1 141/4 71/1 رسی به داروخانه هامیزان رضایت از دست

میزان رضایت از وض یت و امکانات خانه بهداشت، درمانگاه و 

... 
78/1 077/4 374/1- 000/0 114/0- 

ی عرضه محصوالت غذایی ها مکانمیزان رضایت از وجود 

 مناسب
41/1 014/4 071/41- 000/0 708/0- 

 -171/0 000/0 -517/7 440/0 51/1 محله در سطح ها فاضالبی رآومیزان رضایت از وض یت جمع 

 -341/0 000/0 -471/1 188/4 81/1 میزان رضایت از نحوه جمع آوری زباله ها

 محالت در صنایع از ناشی بد بوهای میزان رضایت از وجود

 شهر
11/1 454/4 418/7- 000/0 507/0- 

 -351/0 000/0 -471/8 434/4 81/1 هوا یآلودگ نظر از محالت هوای میزان رضایت از کیفیت

 -104/0 000/0 -407/8 171/4 80/1 قطار عبور و کارخانه از ناشی صدای و سر رضایت از وجود

میزان رضایت از وجود فضای سبز مناسب و درختکاری در 

 سطح محله
51/1 431/4 015/7- 000/0 141/0- 

 -414/0 041/0 -381/3 481/4 78/1 و م ابرها  یابانخمیزان رضایت از وض یت پاکیزگی 

 

 

گویه مورد مطال ه قررار گرفتره اسرت.     43با استفاده از ت زیست محیطی منطقه هش ˚بررسی وض یت بهداشتی 

. در انرد  نکررده دهد که هیچ کدام از گویه های میانگین وزنی باالتر از حد متوسر  را کسرب    یمنشان  Tنتایج آزمون 

( میانگین باالتری را نسرب بره سرایر    17/1مطال ه، گویه مربوط به دسترسی به پزشکان عمومی )بین گویه های مورد 

زیست محیطی رضرایت بیشرتر    ˚توان گفت که ساکنان در زمینه بهداشتی  یمگویه ها بدست آورده است و بنابراین 



 

 481/  شهر اهواز 7منطقه  ی: مطال ه موردیشهر عیمجاور صنا یها در محله یزندگ تیفیاز ک یتمندیرضا زانیم یابیارز

باشرد   یمر نیز  13/1با میانگین در مورد دسترسی به پزشکان عمومی دارند )گویه دسترسی به مواد غذایی و پروتئینی 

ی عرضره  هرا  مکران میزان  ها آنکمترین میزان رضایت  که یحالشود(. در  یم، رد 410/0که م نی داری آن با ضریب 

 باشد. یم( در این منطقه 41/1محصوالت غذایی )

 

 زیست محیطی کیفیت زندگی -برای بررسی شاخص بهداشتی T: آزمون 1جدول 

 زیست محیطی ˚بهداشتی 
 اختاله میانگین م نی داری T انحراه م یار میانگین

83/1 811/0 531/44- 000/0 381/- 

 

ترر از   یینپرا زیست محیطی منطقه سکونتی خود  ˚در کل میزان رضایت ساکنان منطقه هشت از کیفیت بهداشتی 

 باشد. یمحد متوس  

 

 پ( بررسی وض یت امنیتی

 

 کیفیت زندگی برای بررسی گویه امنیت T: آزمون 6جدول 

 میانگین گویه های امنیتی
انحراه 

 م یار
T 

م نی 

 داری

اختاله 

 میانگین

 -107/0 000/0 -171/8 431/4 51/1 میزان رضایت از وض یت امنیت زنان در فضاهای عمومی

میزان رضایت از وض یت روشنایی کوچه ها و م ابر خلوت 

 در هنگام شب
13/1 073/4 177/1- 003/0 088/0- 

ن رضایت از وجود انسجام و عدم نزاع و کشمکش میان میزا

 ساکنان
11/1 453/4 715/1- 005/0 085/0- 

 مردم رفتارهای برخی و نزاع تنش، وجود از رضایت میزان

 محله محدوده در آزارانه
71/1 417/4 771/1- 000/0 170/0- 

 دزدی، های اجتماعی مانند یهنجاروقوع ب ضی نا  میزان

 و ...مت زاح، مقاپی کیف
58/1 475/4 357/7- 000/0 111/0- 

وض یت محله را از لحاا امن بودن در برابر سرقت خانه ها 

 کنید یمچگونه ارزیابی 
1918 483/4 778/1- 043/0 037/0- 

 

د گویه استفاده شرده اسرت. در برین گویره هرای مرور       5برای بررسی وض یت امنیتی منطقه هشت شهر اهواز از 

(، روشنایی کوچه ها و م رابر کره   18/1وط به وض یت امنیت منازل مسکونی محله در برابر سرقت )مطال ه گویه مرب

( و گویره مربروط بره عردم     13/1آید با میرانگین )  یمیر گذار در امنیت یک محله به شمار عوامل تث به عنوان یکی از 
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در برین سراکنان منطقره هشرت بره       (، رضایت بیشتری را11/1بین ساکنان محله با میانگین ) کشمکشوجود نزاع و 

هرایی ماننرد دزدی و کیرف قراپی و سرایر       یناهنجرار . اما کمترین رضرایت سراکنان در زمینره وقروع     اند آوردهدست 

( منطقه نیز رضایت 51/1( همچنین ساکنان از امنیت زنان در استفاده از فضاهای عمومی )58/1باشد ) یم ها مزاحمت

 کمتری را داشته است.

 

 برای بررسی شاخص امنیت کیفیت زندگی Tآزمون : 1جدول 

 امنیت
 اختاله میانگین م نی داری T انحراه م یار میانگین

74/1 711/0 111/7- 000/0 113/0- 

 

( 74/1دهد که ساکنان منطقه هشت رضایت چنردانی از وضر یت امنیتری )    یمتک نمونه ای نشان  Tنتایج آزمون 

 در این منطقه ندارند.

 

 فرهنگی ˚کیفیت اجتماعی ت( بررسی 

 

 فرهنگی کیفیت زندگی -برای بررسی گویه اجتماعی  T: آزمون 8جدول 

 میانگین فرهنگی ˚ یاجتماعگویه های 
انحراه 

 م یار
T 

م نی 

 داری

اختاله 

 میانگین

 -118/0 000/0 -711/1 411/4 70/1 میزان رضایت از همکاری ساکنان محله با یکدیگر

 -171/0 000/0 -385/7 441/4 51/1 اعتماد بودن مردم محلهمیزان رضایت از قابل 

 -151/0 000/0 -111/1 411/4 75/1 میزان رضایت از روحیه همکاری مردم

 -170/0 000/0 -077/5 418/4 71/1 میزان رضایت از وجود رواب  صمیمانه میان همسایگان

 513/0 015/0 411/4 413/4 51/3 میزان رضایت از شرکت مردم در مراسم سنتی و مذهبی

 -117/0 000/0 -003/1 441/4 77/1 مشورت اهالی محله و اهمیت قائل شدن به نظرات همدیگر

 -117/0 000/0 -778/7 415/4 50/1 نشریات و روزنامه به دسترسی از رضایت میزان

 -130/0 000/0 -407/1 408/4 77/1 میزان رضایت از دسترسی به کتابخانه

 -048/0 000/0 -111/3 087/4 17/1 دسترسی به رایانه و اینترنت میزان رضایت از

ی آموزش زبان و ها کالسمیزان رضایت از دسترسی به 

 رایانه
88/1 151/4 470/5- 000/0 335/0- 

 

گویه مورد مطال ه قرار گرفته اسرت.   40فرهنگی منطقه هشت شهر اهواز با استفاده از  ˚بررسی کیفیت اجتماعی 

دهرد کره تمرام     یمتک نمونه ای برای بررسی وض یت اجتماعی فرهنگی محدوده مورد مطال ه نشان  Tن نتایج آزمو

گویه های مورد مطال ه به جز یک مورد، میانگین کمتر از حد متوس  دارد. در بین گویه هرای مرورد مطال ره میرزان     



 

 474/  شهر اهواز 7منطقه  ی: مطال ه موردیشهر عیمجاور صنا یها در محله یزندگ تیفیاز ک یتمندیرضا زانیم یابیارز

باشرد. میرزان    یمباالتر از حد متوس  ( 51/3رضایت ساکنان از شرکت ساکنان در مراسم سنتی و مذهبی با میانگین )

(، رضایت تا حدودی بیشرتری را نسربت بره سرایر     17/1رضایت ساکنان از دسترسی به رایانه و اینترنت با میانگین )

و  51/1گویه ها در بر داشته است. کمترین میزان رضایت ساکنان از میزان قابل اعتماد بودن همسرایگان برا میرانگین    

 باشد. یم، کمتر از سایر گویه های مورد مطال ه 50/1زنامه و نشریات با میانگین میزان دسترسی به رو

 

 فرهنگی کیفیت زندگی -برای بررسی شاخص اجتماعی  T: آزمون 3جدول 

 فرهنگی ˚اجتماعی 
 اختاله میانگین م نی داری T انحراه م یار میانگین

74/1 851/0 751/7- 000/0 171/0- 

 

دهد که ساکنان این منطقه رضرایت چنردانی    یمفرهنگی محدوده مورد مطال ه نشان  ˚ بررسی شاخص اجتماعی 

 این زمینه ندارند.ر د

 

 ث( بررسی کیفیت اقتصادی

 

 برای بررسی گویه های اقتصادی کیفیت زندگی T: آزمون 11جدول 

 میانگین یاقتصادگویه های 
انحراه 

 م یار
T 

م نی 

 داری

اختاله 

 میانگین

 -301/0 000/0 -370/5 411/4 81/1 ز شغلمیزان رضایت ا

 -737/0 000/0 -341/7 487/4 48/1 امید به آینده شغلی و پیشرفت شغلی

 -310/0 000/0 -577/5 410/4 88/1 میزان رضایت از درآمد

 -107/0 000/0 -811/8 101/4 51/1 خرید، رهن، اجاره(ن )میزان رضایت از قیمت زمین؛ مسک

 -031/0 047/0 -373/3 474/4 18/1 یرات قیمت زمین و مسکنمیزان رضایت از تغی

 

گویه مورد بررسی قرار گرفته است. میزان رضایت ساکنان از گویه هرای مرورد    5شاخص اقتصادی با استفاده از 

باشد. بیشترین میزان رضایت ساکنان در بخش اقتصادی در زمینره تغییررات قیمرت     یمتر از حد متوس   یینپامطال ه 

 باشد. یم 48/1باشد. کمترین میزان رضایت ساکنان از آینده شغلیشان با میانگین  یم 18/1ن و مسکن با میانگین زمی

 

 برای بررسی شاخص اقتصادی کیفیت زندگی T: آزمون 11جدول 

 اقتصادی
 اختاله میانگین م نی داری T انحراه م یار میانگین

87/1 750/0 518/7- 000/0 317/0- 
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دهد که میزان رضایت سراکنان از وضر یت اقتصرادی بسریار      یمنشان  87/1، میانگین 44ه نتایج جدول با توجه ب

 باشد. یمپایین 

 

 آرامشی ˚د( بررسی کیفیت سالمتی روانی 

 

 آرامشی کیفیت زندگی -برای بررسی گویه روانی  T: آزمون 12جدول 

 میانگین آرامشی ˚ یروانگویه های 
انحراه 

 م یار
T 

م نی 

 یدار

اختاله 

 میانگین

 -101/0 004/0 -114/3 174/4 71/1 ؟ برید یم لذت زندگی ازکالً چقدر 

 -475/0 007/0 -878/1 174/4 71/1 است؟( ارزش با) م نادار حد چه تا شما زندگی

 -073/0 117/0 -107/4 478/4 13/1 کنید؟ یم آرامش اجتماعی وت امنی احساس چقدر زندگی در

 138/0 004/0 014/0 135/4 13/3 ؟دارید کافی انرژی وزمرهر زندگی برای آیا

 -315/0 000/0 -573/5 437/4 87/1 ؟هستید تمرکز به قادر چقدر خود روزمره امور و کارها انجام در

 -478/0 000/0 -840/3 008/4 74/1 دهید یمتا چه اندازه به گذران اوقات فراغت خود اهمیت 

 -113/0 000/0 -711/3 178/4 78/1 باشد؟ یمدر محله به اندازه کافی آیا امکانات تفریح و سرگرمی 

یرات آن باع  تث آیا وجود صنایع مت دد در اطراه محل زندگی و 

 شود؟ یمسلب آرامش روانی شما 
70/1 301/4 170/3- 003/0 411/0- 

 

تمرام گویره هرای مرورد      هدهد کر  یمبررسی وض یت سالمتی روانی  آرامشی ساکنان محدوده مورد مطال ه نشان 

های روزانه که برا   یتف التر از حد متوس  دارند به جز گویه مربوط به انرژی کافی برای انجام  یینپامطال ه میانگینی 

باشد. کمترین میزان رضایت ساکنان از وجود امکانات تفریحی و سررگرمی برا    یمباالتر از حد متوس   18/3میانگین 

 باشد.   یم 71/1به لذت بردن از زندگی با میانگین  و گویه مربوط 78/1میانگین 

 

 آرامشی کیفیت زندگی -برای بررسی شاخص روانی  T: آزمون 13جدول 

 آرامشی ˚روانی 
 اختاله میانگین م نی داری T انحراه م یار میانگین

71/1 773/0 310/1- 000/0 478/0- 

 

آرامشی ساکنان این منطقه نشان دهنده رضایت پایین تک نمونه ای برای بررسی وض یت روانی  Tدر کل آزمون 

 باشد. یمی مورد مطال ه در این زمینه ها شاخصساکنان از 
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 ح( بررسی وض یت کلی کیفیت زندگی

 

 ی کیفیت زندگیها شاخصبررسی  T: آزمون 14جدول 

 میانگین ها شاخص
انحراه 

 م یار
T 

م نی 

 داری
 اختاله میانگین

 -587/0 000/0 -158/41 571/0 13/1 فیزیکی ˚کالبدی 

 -387/0 000/0 -511/44 811/0 83/1 زیست محیطی ˚بهداشتی 

 -113/0 000/0 -111/7 711/0 74/1 امنیت

 -118/0 000/0 -571/7 887/0 74/1 فرهنگی ˚اجتماعی 

 -317/0 000/0 -518/7 750/0 87/1 اقتصادی

 -478/0 000/0 -310/1 0773/0 71/1 آرامشی ˚روانی 

 

ترک   Tکه گفته شد برای بررسی وض یت رضایت از کیفیت زندگی محدوده مورد مطال ره از آزمرون    همان طور

( استفاده شده اسرت  5تا  4برای پاسخ گویی به سؤاالت از طیف لیکرت ) که ییآنجانمونه ای استفاده شده است. از 

براالتر بروده نشران دهنرده رضرایت براال و در        3شود. در صورتی کره میرانگین از    یم 3بنابراین حد متوس  آن عدد 

ی هرا  شراخص باشرد. بررسری    یمر کیفیرت زنردگی   ز تر باشد نشان دهنده میزان رضایت پایین ا یینپا 3صورتی که از 

، 13/1فیزیکری برا میرانگین     -دهد که شاخص کالبردی  رضایت از کیفیت زندگی در محدوده مورد مطال ه نشان می

توان میزان رضایت سراکنان روسرتا را از وضر یت مسرکونی مناسرب دانسرت.        یمبراین کمتر از حد متوس  بوده بنا

تر بوده بنرابراین وضر یت    یینپایانگین حد متوس  مباشد که از  یم 83/1زیست محیطی  ˚میانگین شاخص بهداشتی 

برا   فرهنگری  ˚باشد. شاخص امنیت و شاخص اجتماعی  ینمزیست محیطی مناسب  ˚رضایت از شاخص بهداشتی 

تروان گفرت کره وضر یت رضرایت سراکنان از ایرن         یمر ین بنرابرا باشرند   یمتر  یینپاکه از حد متوس   74/1میانگین 

، 87/1باشد. میزان رضایت مردم از شاخص اقتصادی با میرانگین   ینمدر محدوده مورد مطال ه نیز مناسب  ها شاخص

نیرز کمترر از حرد     71/1آرامشی با میرانگین   - تر از حد متوس  بوده که چندان مطلوب نیست. شاخص روانی یینپا

آرامشری میرزان رضرایت بیشرتری را بره خرود        ˚ی مورد مطال ه شاخص روانری  ها شاخصباشد. در بین  یممتوس  

کالبدی کمترین میزان رضایت را در بین سراکنان در برر داشرته     ˚شاخص فیزیکی  که یحالاختصاص داده است در 

 است.

 

 کیفیت زندگی ج( مدل تحلیل رضایت از

تواند برای شناسایی سهم هر شاخص در کیفیت زندگی و ایجاد مدل علی که بر هم کرنش   یمرگرسیون چندگانه 

را نشان دهد، مورد استفاده قرار گیرد. یکی از اهداه این پژوهش ایجراد مردل علری برین      ها م رهو  ها شاخصبین 
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باشد. پرسش اصلی برای ایجاد این مدل آن اسرت کره    یم شهر اهواز 7ی مو ر بر کیفیت زندگی در منطقه ها شاخص

 یر علی را بر کیفیت زندگی در این منطقه دارد. تث ی کیفیت زندگی بیشترین ها شاخصکدام 

سازد تا تغییرات متغیر وابسته )کیفیرت زنردگی( را از طریرق     یمتحلیل رگرسیون این امکان را برای محقق فراهم 

یک از متغیرهای مستقل را در تبیرین متغیرر وابسرته    هر یت زندگی( پیش بینی و سهم ی کیفها شاخصمتغیر مستقل )

 ت یین کند.  

 

 ی مورد مطالعهها شاخصیر پذیری کیفیت زندگی از تأث: نتایج تحلیل رگرسیون برای بررسی 11جدول 

 
 ضریب استاندارد های غیر استاندارد یبضر

T م نی داری 
B  م یار انحراهخطای Beta 

 000/0 078/3 474/0 000/0 487/0 فیزیکی -کالبدی 

زیست  -بهداشتی

 محیطی
487/0 000/0 475/0 175/3 000/0 

 000/0 108/1 148/0 000/0 487/0 امنیتی

 000/0 141/4 418/0 000/0 487/0 فرهنگی -اجتماعی 

 000/0 108/1 111/0 000/0 487/0 اقتصادی

 000/0 177/1 131/0 000/0 487/0 آرامشی -روانی 

 

( اسرتفاده  Betaاما در مورد اهمیت و نقش متغیرهای مستقل در پیشگویی م ادله رگرسریون بایرد از مقرادیر بترا )    

تروان در مرورد اهمیرت نسربی متغیرهرا       یمر باشند بنابراین از طریرق آن   یمکرد. از آنجا که مقادیر بتا، استاندارد شده 

باشد. بنرابراین   یمهنده اهمیت نسبی و نقش آن در پیشگویی متغیر وابسته قضاوت کرد. بزرگ بودن مقدار بتا نشان د

یر را بر رضرایت سراکنان محردوده    تث ، بیشترین 131/0توان قضاوت کرد که متغیر روانی آرامشی با بتای  یمدر اینجا 

، بره ازا  یرک   آرامشری  -مورد مطال ه از کیفیت زندگی دارد. زیرا بر اساس بتای بدست آمده برای شراخص روانری   

در انحراه م یار کیفیت زندگی تغییر ایجراد   131/0ه آرامشی به انداز -واحد تغییر در انحراه م یار شاخص روانی 

یر را بر میرزان کیفیرت زنردگی در محردوده مرورد      تث کمترین  474/0متغیر کالبدی فیزیکی با ضریب بتای . گردد یم

 باشد. یممطال ه دارا 

 

 نتیجه گیری

باشد که به دلیل وجرود کارخانره هرای مت ردد در ایرن منطقره        یمشت شهر اهواز یکی از مناطق صن تی منطقه ه

رسد منطقه ای چندان توس ه یافته در شهر اهواز نباشد. ایجراد   یمکارخانه های فوالد و لوله سازی، به نظر  مخصوصاً

صورت مسرتقیم و چره بره صرورت غیرر      کارخانجات صن تی در یک منطقه همواره مشکالت بسیار زیادی را چه به 

مستقیم بر روی زیست شهری به وجود آورده و باع  پایین آمدن کیفیت زندگی و سطح برخورداری مناطق اطرراه  
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آن شده است. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی وض یت کیفیت زندگی ساکنان این منطقه پرداختره اسرت ترا میرزان     

 8گویره و در   50شان مشخص شرود. بررای ایرن کرار از یرک پرسشرنامه        یزندگرضایت ساکنان از وض یت کیفیت 

فرهنگری   ˚آرامشری و اجتمراعی    ˚فیزیکی، بهداشتی زیست محیطی، امنیت، اقتصرادی، روانری    ˚شاخص کالبدی 

، تحلیرل رگرسریون و آزمرون    Tی آمراری  ها آزموناستفاده شده است. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از 

ی سنجش کیفیت زنردگی  ها شاخصبه منظور بررسی وض یت  Tیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون همبستگی پ

باشد. به صورتی  یمتر از حد متوس   یینپای مورد مطال ه کیفیت زندگی، ها شاخصنشان داد که میانگین رضایت از 

باشد، شاخص امنیرت و   یم 83/1زیست محیطی  ˚، شاخص بهداشتی 13/1فیزیکی با میانگین  -که شاخص کالبدی 

آرامشری برا    -و شراخص روانری    87/1، شاخص اقتصادی با میرانگین  74/1با میانگین  فرهنگی ˚شاخص اجتماعی 

آرامشری میرزان    ˚ی مورد مطال ه شراخص روانری   ها شاخصباشد. در بین  یمنیز کمتر از حد متوس   71/1میانگین 

کالبدی کمترین میزان رضایت را در  ˚شاخص فیزیکی  که یحالرضایت بیشتری را به خود اختصاص داده است در 

 بین ساکنان در بر داشته است.  

ی کیفیرت زنردگی( برر    ها شاخصیر گذاری متغیرهای مستقل )تث نتایج آزمون تحلیل رگرسیون به منظور بررسی 

بر رضایت ساکنان محدوده مرورد  یر را تث ، بیشترین 131/0دهد که متغیر روانی آرامشی با بتای  یممتغیر وابسته نشان 

یر را بر میزان کیفیرت زنردگی   تث کمترین  474/0مطال ه از کیفیت زندگی دارد. متغیر کالبدی فیزیکی با ضریب بتای 

 باشد. یمدر محدوده مورد مطال ه دارا 

واحی توان نتیجه گرفت که فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر پایین بودن سرطح کیفیرت زنردگی سراکنان نر      یمدر کل 

 باشد.   یممجاور صنایع، پایین 

 

 پیشنهادها

برنامه ریزی در جهت اعطای تسهیالت به منظور تسهیل در ساخت و ساخت و بهبرود وضر یت مسرکن هرم از     

 لحاا ایمنی و هم از لحاا بهداشتی؛

 ی شده در محله به منظور ایجاد فضایی جهت گذران اوقات فراغت از یرک سرو  درخت کارتوس ه فضای سبز و 

 و تلطیف هوا از سوی دیگر؛

مانند اداره برق برای بهبود وض یت روشنایی م رابر و گرذرگاه هرای درون     ها سازمانهمکاری شهرداری و سایر 

 محله ای؛

 توس ه و گسترش خدمات بهداشتی درمانی سطح محله هم از نظر امکانات و هم از نظر نیروی انسانی؛

هداشت محله با توجه بیشتر به جمرع آوری زبالره و فاضرالب سرطح     توجه و جدیت بیشتر شهرداری در زمینه ب

 محله؛

در منراطق   به خصوصی موقتی ایستگاه پلیس )کانکس پلیس( در جهت افزایش میزان امنیت محله ها مکانایجاد 

 ناامن؛
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تشکیل شوراهای محله ای در مساجد هم به منظور ایجاد روحیه همکاری و همره پرسری در مسرائل پریش روی     

 له و هم به منظور آموزش ساکنان محله با مسائل شهر و محله؛مح

 ی آموزشی زبان، کامپیوتر و ...ها کالستوس ه خدمات آموزشی فرهنگی در سطح محله از جمله توس ه 
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