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 1931 تابستان، ومس، شماره دومسال 

 56 – 28  صص

 

 mehrdad_navabakhsh@yahoo.com  تهران واحد علوم و تحقیقات -شناسی دانشگاه آزاد اسالمی استاد جامعه -1

 5/8/31: تاریخ پذیرش                 85/11/31: تاریخ دریافت

 

 بر آن در شهر کرمانشاه مؤثرکیفیت زندگی شهری و برخی عوامل اجتماعی 

 

 1مهرداد نوابخش
 

 چکیده

تنهدا  . زندگی اجتماعی در شهرهای کنونی بسیار پیچیده و چندد وجهدی شدده اسد     

برآورده شدن نیازهدای جسدمانی بدرای رتدا   و سدالمتی در معندای عدام آن ک ا د          

ئلی مانند فرسا ش سرما ه اجتماعی در شهرها، امنید   امروزه با مطرح شدن مسا. کند نمی

ی غیدر مدادی و کمتدر ملمدود زنددگی نید        ها پرداختن به جنبه ...در فضاهای عمومی و

دارای اهمی  شده اس ، بده همدین دلیدد هددق تحقیدر حاتدر بررسدی تدا یر برخدی          

ز در ا دن  اطالعات مورد نیا. متغیرهای اجتماعی بر کی ی  زندگی در شهر کرمانشاه اس 

ن دره در منداطر شدش گانده شدهر       066تحقیر با است اده از روش پیما ش از  ک نمونده  

. که با روش نمونه گیری سهمیه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند به دس  آمد کرمانشاه

رابطه بین متغیرهای مستقد و وابسته از تر ب همستگی پیرسون و  برای تج  ه و تحلید

نتا ج تحلید رگرسدیون نشدان داد کده متغیرهدای      . اده شده اس رگرسیون چند گانه است

، ندو   (R2 =660/6)، سن (R2 =610/6)، می ان تحصیالت ( R2=743/6)سرما ه اجتماعی 

بدر کی ید  زنددگی تد  یر     ( R2 =660/6)، و منطقه محدد سدنون    (R2 =660/6)مذهب 

ندان شدهر کرمانشداه   داشتند و همچنین می ان میانگین مشاهده شده کی ی  زندگی شدهرو 
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کی ی  زندگی شهروندان در . اس  133اس  که با توجه به میانگین مورد انتظار که  130

 .شود سطح متوسط متما د به پا ین ارز ابی می

 .کی ی  زندگی، سرما ه اجتماعی، تحصیالت، سن، کرمانشاه :ی کلیدیها واژه

 
 لهأمقدمه و طرح مس

با تولید انبوه کاالها و خدمات متنو  در بُعد کمی اف ون صنع  که خود را  گسترش روز

در حقیقد ، همگدام بدا    . دهد، مشنالت ز ادی برای بشدر مددرن بده همدراه آورد      نشان می

، امناندات و خددمات شدهری رشدد کدرده و      هدا  نشینی و تمرک  صنا ع، سرما ه اف ا ش شهر

ر و پیچیدده ای پد دد   های کنونی تبد د شدند و مشنالت دشوا شهر شهرهای ب رگ به کالن

آمد؛ از جمله ا ن مشنالت می توان به پد ده آلودگی هوا و تخر ب محیط ز س ، تراکم و 

شلوغی، ترافیک و مانند آن اشاره کرد که با اتافه شدن فشارهای رواندی، صددمات جبدران    

ان به همین دلید توجه بسیاری از دانشمندان و صاحبنظر. ناپذ ری را به بشر وارد کرده اس 

ها ی برای ارتقای شرا ط زنددگی و   به م هوم کی ی  زندگی معطوق شد تا از ا ن راه تالش

 .(06: 0662پاسیون، ) بهبود بخشیدن به بعد کی ی زندگی بشر صورت گیرد

چندد پدهوهش    هدر . کی ی  زندگی در حقیق   ک حوزه  تحقیقاتی بین رشته ای اسد  

شناسدی دددمتی طدوالنی دارد     هداش  در جامعده درباره عوامد اجتماعی مؤ ر بر سالمتی و ب

 -ولی توجه و هه به کی ی  زندگی در وادع به عنوان واکنشدی نسدب  بده سدوگیری مدادی     

مطالعدات بدر    1006در دهده  . ادتصادی به ا ن زمینه ، در دو سه دهه اخیر بیشتر شده اس  

 "عینی"های  زندگی صورت گرف  که بیشتر شامد شاخص "های اجتماعی  شاخص"روی 

های ذهندی کده    شاخص 1036شد، ولی از دهه  مانند فقر، بیماری ، و خودکشی را شامد می

( 0000: 0666مارکا ددز،  )رتا   از ابعاد گوناگون زندگی می شد نی  مد نظر درار گرفد   

هدای ادتصدادی و پ شدنی بعدد از      که تحوالت و پیشدرف   توان گ   که پس از آن  عنی می

های عیندی و رفداهی زنددگی نتوانسد  بسدیاری از       بهبود شاخصجنگ جهانی دوم تمن 

ی ذهندی و کی دی   هدا  ی عیندی بده جنبده   ها مشنالت زندگی مردم را حد کند، توجه از جنبه
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تدر از صدرق    زندگی معطوق گش  و ا ن ت نر پیش آمد کده شدا د کی ید  زنددگی مهدم     

 (.1: 1720؛ رحمتی ، 00: 0663و نهاون، ) اف ا ش طول عمر باشد

 ی از مردم مانند افدراد سدالخورده و بیمداران را بده     ها ققان کی ی  زندگی، ابتدا دستهمح

عنوان جامعه آماری مطالعه برگ  دند، اما در حدال حاتدر گسدتره شدمول ا دن م هدوم بده        

 ی فراتر از افراد مذکور کشیده شده اس  و همه شهروندان  ک جامعه را در بر می ها حوزه

در ا ن میدان، بررسدی جامعده شدناختی کی ید  زنددگی دارای       (. 10: 0660فیلیپس ، )گیرد 

اهمی  اس ، ز را بخش دابد توجهی از کی ی  زندگی مربوط به کی ی  روابط بدین افدراد،   

های اخیدر حداکی از    برخی تحقیقات در سال. گروهها و نهادهای رسمی و غیر رسمی اس 

؛ افشدانی و  763: 1727و غ داری،   ازکیا. )تضعیف روابط بین فردی در شهرهای ا ران اس 

باره کی ی  زندگی صورت گرفتده ولدی    چند در ا ران مطالعاتی در هر(. 00: 1722همناران، 

های ذهنی را بر نظر گرفته اندد و بده    های عینی  ا شاخص ا ن تحقیقات اغلب فقط شاخص

و تعدداد   (73: 1723رتدوانی و د گدران ،   ) ندرت از هر دو نو  شاخص است اده کرده اند 

 .اندکی از آنها در کالن شهرها صورت گرفته اس 

، ب رگتر ن شهر اسدتان  1720ه ار ن ر در سال  266شهر کرمانشاه با جمعیتی ن د ک بر 

درصدد   40اسد  کده   ( پدس از تبر د    ) کرمانشاه و دومین شهر پر جمعی  غدرب کشدور   

ز ادی از مهداجران اسد    جمیع  استان را به خود اختصاص داده و هر سال پذ رای تعداد 

بر ا ن اساد تحقیر حاتدر بدر آن اسد  تدا عوامدد اجتمداعی       ( . 1720مرک  آمار ا ران ، )

 .را مورد بررسی درار دهدگذار بر کی ی  زندگی شهروندان شهر کرمانشاه  ت  یر

 

 کیفیت زندگی

ی کسد  با ا ن حال ، معنی آن برای هر. کی ی  زندگی به معنی چگونه زندگی کردن اس 

میلبدرات ،  )برخی آن را احسداد کلدی و عمدومی خوشدبخ  بدودن      . منحصر به فرد اس 

ای د گر ا ن واژه را پیچیده  عده. می دانند( 74:  0666فو،) ا رتا   از زندگی ( 70: 1032

برخی آن را بده عندوان دابلید     . دانند که بتوان آن را در  ک جمله توصیف کرد تر از آن می
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ه، برخی د گر بده عندوان سدنجه ای بدرای رفداه عمدومی، به  سدتی        پذ ری  ک ناحی ز س 

 (.021: 0662اپلی و منون؛ )ت سیر کرده اند ... اجتماعی، شادکامی، رتا تمندی و 

عنوانی جد د بدرای م هدوم ددد می به  سدتی مدادی و      »کی ی  زندگی را ( 1030) 1لیو

به تعدداد همده انسدانها     توصیف کرده اس  و می گو د« روانی مردم در محیط زندگی خود

او سه رو نرد را در بررسی م هدوم کی ید  زنددگی    . می توان کی ی  زندگی را تعر ف کرد

تعر ف کی ی  زندگی بر اساد عناصر تشنید دهنده آن مانند شدادکامی،   -1: ارائه می دهد

هدای   کی ی  زندگی از راه به کارگیری شداخص  -0... رتا تمندی،  روت، سبک زندگی و 

ی و ذهنی اجتماعی مانند تولیدد ناخدالص داخلدی، بهداشد ، شداخص رفداه، شداخص        عین

تعر ف کی ی  زندگی بر اساد تعیین متغیرها  ا عوامدد مدؤ ر بدر کی ید       -7... آموزش و 

و شرا طی کده در آن، سدطح کی ید  زنددگی تعیدین مدی شدود         ها زندگی و توجه به زمینه

 (.4: 1722غ اری و امیدی، )

چندین از نظدر عیندی و     کی ی  زندگی را در ابعاد فردی و جمعدی و هدم   0د و د فیلیپس

به نظر او الزمه کی ی  زندگی فردی در بعد عینی، تد مین  . ذهنی مورد بررسی درار می دهد

ی اجتماعی شهروندان ها نیازهای اساسی و برخورداری از منابع مادی برای برآوردن خواسته

اف ا ش رفاه ذهنی شدامد لدذت جدو ی،    . 1:ل عمد دراس  و در بعد ذهنی به داشتن استقال

رشد و شنوفا ی در مسیر سدعادت و  . 0رتا تمندی، هدفداری در زندگی و رشد شخصی 

او در بعد . های اجتماعی اشاره می کند مشارک  گسترده در فعالی . 7دگرخواهی اجتماعی 

منابع اجتمداعی درون  جمعی کی ی  زندگی، بر  بات و پا داری محیط فی  نی و اجتماعی، 

گروهها و جوامعی که در آن زندگی می کنند، چون انسجام مدنی،  نپارچگی، روابط شبنه 

ای گسترده و پیوندهای مود  در تمامی سطوح جامعه، هنجارهدا، اعتمداد، ندو  دوسدتی و     

: 0660فیلیدپس،  ) رفتار دگرخواهانه، انصاق، عدال  اجتماعی و برابدری طلبدی ت کیدد دارد   

040). 

                                                      
1 . Liu 
2. David Phillips 
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با توجه به تعار ف ارائه شده، می توان گ   که اصوالً سدازه کی ید  زنددگی بده دلیدد      

از  نسدو  . ای خود از ابهام و پیچیدگی خاصی برخوردار اسد   ماهی  پو ا و خصل  سازه

کی ی  زندگی به عنوان پنداشتی از چگونگی گذران زندگی فرد مطرح می شود و از سدوی  

ط پیرامونی  ا فرهنگ در  ک جامعه را نید  شدامد مدی شدود     ها ی نظیر محی د گر، مودعی 

با ا ن حال، در تحقیدر حاتدر، بدا الهدام از تعر دف سدازمان بهداشد         (. 2: 0667راپلی ، )

که کی ی  زندگی را درک فرد از مودعی  زندگی خدود در چدارچوب نظدام    ( 1007)جهانی

فدردی تنیده شدده اسد  و     فرهنگی و ارزشی که در آن زندگی می کند، می داند، بدر بعدد   

. چنین از نظر ذهندی مدورد بررسدی ددرار مدی گیدرد        کی ی  زندگی افراد از نظر عینی و هم

که افراد با دد   کی ی  عینی زندگی به شرا ط بیرونی و ملمود زندگی اشاره دارد ؛  عنی ا ن

امدا  . کنندد  ز ستی و ادتصادی خود را برآورده-بتوانند به می ان دابد دبولی نیازهای فی  نیی 

هدای عیندی بده      ی افراد مت اوت اس  ، تنیه بر شاخصها جا ی که انتظارات و خواسته از آن

ا دن  (. 0666فدو،  )تنها ی کافی نیس  و می ان رتا   افراد از آنچه دارند نید  مهدم اسد     

و  هدا  مس له مخصوصًا در شهرها مصددا  مدی  ابدد ز درا شدهرها محدد تجمدع گونداگونی        

ر از فقر، سبک زندگی، تجمد گرا ی، مصدرق و مانندد آن هسدتند، از ا دن     های بسیا تنادض

 شدان  ها های ذهنی و ارز ابی افراد از می ان برآورده شدن نیازها و خواسدته  جه  ، شاخص

چند درباره می ان هماهنگی بین کی ی  ذهنی و عینی زندگی  هر. نی  در نظر گرفته می شود 

ولدی  ( 0660؛ مدک کدری و د گدران ،   0662د گدران ،   بررتون و) اختالق نظر وجود دارد 

کمد  و د گدران ؛   )توصیه پهوهشگران ا ن اس  که در نظر گرفتن هر دوی آنها الزم اس  

بنابرا ن در تحقیر حاتر کی ی  زندگی به عنوان نتیجده حاصدد از تد مین نیازهدای     (.0667

ط از  دک طدرق و ادراک   های فراهم شده توسط محی انسانی از راه منابع، امنانات و فرص 

 .و ارز ابی و رتا   افراد از ت مین نیازهای خود از طرق د گر تعر ف شده اس  
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 :پیشینه تحقیق

 " سدالم کی ی  زندگی در بعدد  و  ا التی سرما ه اجتماعی"در (  0663)چی کیم و کاوا

ی بداال  دا   هدا ی کده سدطح سدرما ه اجتمداع      در ا ال  که در آمر نا انجام دادند در افتند که

هدای   کده از شداخص  )سطوح باالتری از سالم  جسمانی و روانی شدهروندان   ،متوسط بود

در ا ن پهوهش مشخص شد که سدطح درآمدد و   . مشاهده شده اس ( هستندکی ی  زندگی 

طبقه اجتماعی افراد مورد مطالعه نقش مهمی در تعیین سدطح سدرما ه اجتمداعی و کی ید      

 .زندگی ا شان داشته اس 

های کی ید  زنددگی شدهری     توسعه و سنجش شاخص"در ( 1722)انی و د گران رتو

های ذهندی حاصدد از    با به کارگیری شاخص( "شهر نورآباد استان لرستان: مطالعه موردی )

ی محدیط  هدا  پیما ش و ارز ابی ادراکات و رتا   شهروندان از زنددگی شدهری در حدوزه   

هدای عیندی حاصدد از     است اده از شداخص  فی  نی ، محیط ادتصادی و محیط اجتماعی و با

،  "ورزشی -های فرهنگی  فعالی "،  "دسترسی به خدمات عمومی "ی  انو ه درباره ها داده

، "کی ی  مسدنن  "و "وتعی  ادتصادی "، "عامد جمعی  شناختی "، "روابط اجتماعی "

ا ج تحقیر نشدان  نت. کی ی  زندگی در شهر نورآباد استان لرستان را مورد بررسی درار دادند 

داد که کی ی  زندگی افراد با اف ا ش می ان تحصیالت ، درآمد خدانوار ، مالنید  مسدنن و    

 . (01ص )شاغد بودن اف ا ش می  ابد 

بده    "سدرما ه اجتمداعی و کی ید  زنددگی شدهر کرمدان      "در ( 1723) گروسی و نقوی

غیر در محالت مختلف شناسا ی سطح سرما ۀ اجتماعی و کی ی  زندگی و ارتباط ا ن دو مت

نتا ج ا ن مطالعه نشان داد که سطح سرما ه اجتماعی با سدطح کی ید     .شهر کرمان پرداختند

دارد و ارتباط ا ن دو متغیدر تدابعی از سدطح محلده اسد ؛ عدالوه        یدارازندگی ارتباط معن

برا ن، باال نبودن سطح کی ی  زندگی در بین شهروندان تحد  تد  یر سدطح نسدبتاً متوسدط      

 .رما ه اجتماعی ا شان اس س

ای، سدرما ه   بررسدی رابطده بدین متغیرهدای زمینده      "در ( 1020) لهسا ی زاده و ماجدی

کده سدطح بداالی    متوجده شددند    "(روستاهای استان فارد): اجتماعی و رتا   از زندگی
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بدر ا دن اسداد    . سرما ه اجتماعی به سطح باالی رتدا   از کی ید  زنددگی مدی انجامدد     

... رما ه اجتماعی در مقا سه با متغیرهای زمینده ای مانندد سدن، شدغد و     مشخص شد که س

از میدان  . آ دد  پیش بیندی کنندده ای بهتدر بدرای رتدا   از کی ید  زنددگی بده شدمار مدی          

 .های سرما ه اجتماعی، اعتماد باالتر ن ت  یرگذاری را در ا ن زمینه داشته اس  شاخص

: شهروندان و رابطه آن با سرما ه اجتماعیزندگی   ی یک "در ( 1723)و د گران نوغانی

سرما ه اجتماعی در  که ی ا ن تحقیر نشان می دهدها افتهبیان می دارند که  ( "شهر مشهد)

همچندین در  . تبیین متغیر کی ی  زندگی بیش از درآمدد و تحصدیالت دارای اهمید  اسد     

روشدن شدد کده    بررسی رابطه متغیرهای مستقد با دو نو  کی ید  عیندی و ذهندی زنددگی     

در  ،بیش از د گر متغیرها بر کی ی  عینی زنددگی افدراد مدؤ ر اسد     ( درآمد)سرما ه مادی 

حالی که سرما ه اجتماعی بیش از د گر متغیرها می تواندد کی ید  ذهندی زنددگی افدراد را      

گدذاری   البته می ان ت  یرگذاری درآمد بدر کی ید  ذهندی زنددگی و مید ان تد  یر      . بهبود دهد

عالوه بر متغیر فدو ، سدرما ه   . جتماعی بر کی ی  عینی زندگی هم دابد توجه اس سرما ه ا

 .دو نو  کی ی  زندگی داشته اس  هر نی  ت  یر مثبتی بر( تحصیالت)انسانی 

توان نتیجه گرف  که متغیرهای گونداگونی بدر کیقید  زنددگی      از تحقیقات ذکر شده می

مت اوت اس  و با عنا   به ا ن کده   ها ن تحقیرا رگ ار هستند، ولی از آن جا ی که نتا ج ا 

تعداد مطالعات صورت گرفته درباره کی ی  زندگی در ا دران هندوز ز داد نیسدتند و تعدداد      

محدودی از ا ن مطالعات در شهرهای ب رگ صورت گرفته اسد ، انجدام پدهوهش حاتدر     

 .تروری به نظر می رسد

 

 :روش تحقیق

جامعده آمداری    .دآوری اطالعات پرسشنامه بدود روش تحقیر حاتر پیما ش و اب ار گر

ساله و بیشتر شهر کرمانشاه می شود که بر اساد اطالعدات مرکد     12شامد همه شهروندان 

ن ر بوده که از بین آنهدا بدر اسداد      304207برابر با  1720در سال   ها آمار ا ران، تعداد آن

ن در بده روش  نمونده     066 درصدد،  4اطمینان و خطای کمتر از  03/6جدول لین با  سطح 
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و سدپس تصدادفی سداده انتخداب شددند و      ( بر اسداد جمعید  منطقده   )گیری سهمیه ای 

تر ب آل ای پا ا ی متغییر کی ید   . اطالعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد

بدود کده در    6/ 32، و برای سرما ه اجتماعی 26/6، کی ی  ذهنی زندگی 20/6عینی زندگی 

 .نا   از پا ا ی باالی پرسشنامه داردمجمو  ح

با توجه به مبانی نظری تحقیر، در ا ن پهوهش کی ی  زندگی متشند از دو بعد عینی و 

گو ده،   2دسترسی افراد به خدمات با )مول ه  7بعد عینی کی ی  زندگی خود با . ذهنی اس 

کی ید   . ه شدد سدنجید ( گو ده  10گو ه ، اودات فراغ  بدا   16وتعی  ادتصادی خانوار با 

گو ه، رتدا     0رتا   از توسعه کالبدی شهر با )مول ه  0زندگی در بعد ذهنی هم شامد 

گو ده،   0گو ده، روابدط اجتمداعی بدا      0 دا بهداشد  بدا     ها از امنانات مانند کی ی  خیابان

به طور . اس ( گو ه 0گو ه و آرامش شهری با  7گو ه، محیط محلی با  0به  ستی ذهنی با 

درجده   0سوال در دالب طیدف   00سوال و بعد ذهنی با  74عینی کی ی  زندگی با  کلی بعد

 00در مجمو  متغیر کی ی  زندگی در ا ن تحقیر با اسدت اده از   .اند ای لینرت سنجش شده

بدا تقسدیم   . بدود  000و حدداکثر آن   00حدادد نمدره فدرد   . سوال موردسنجش درار گرف  

د امتیازات بر سه، کی ی  زندگی به سده سدطح پدا ین،    ت اوت  ا فاصله بین حداکثر و حداد

با توجه به ادبیات تجربی تحقیر، در پدهوهش حاتدر متغیرهدای    . متوسط، و باال تقسیم شد

سرما ه اجتماعی، تحصیالت، درآمد خانواده، سن، مذهب، منطقه محدد سدنون ، و تعدداد    

 0سدرما ه اجتمداعی شدامد     .افراد خانواده به عنوان متغیرهای مستقد در نظر گرفتده شددند  

روابط متقابد اجتماعی، مشارک  اجتماعی، اعتمداد اجتمداعی، عددال  اجتمداعی و     )مول ه 

. درجه ای لینرت انددازه گیدری شدد    0سوال در دالب طیف  77بود که با ( حقو  اجتماعی

 .بود 32/6آل ا کرونباخ پا ا ی آن برابر با 
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 نتایج تحقیق

 نتایج توصیفی

 6/07 .اندد  درصد پاسخگو ان مرد و بقیده زن بدوده   2/06دهد که  هش نشان مینتا ج پهو

درصدد   16درصدد افدراد شدیعه مدذهب،      2/30درصد مجرد بوده اند،  2/74درصد متاهد و 

درصدد پاسدخگو ان مددرک تحصدیلی      7/70. بودندد  1درصد اهد حر 0/17سنی مذهب و 

درصدد   2/00درصد پاسخگو ان دارای مدرک ز ر د دپلم و   10لیسانس و باالتر داشته اند و 

درصدد   3/07هم چنین،  .اند درصد دارای مدرک فو  د پلم بوده 2/01دارای مدرک د پلم و 

ختصاص سال درار داشتند که بیشتر ن درصد را به خود ا 46-01پاسخگو ان در گروه سنی 

سدال   06-12درصد در گروه سنی  6/0سال و  06 -41درصد در گروه سنی  0/72داده اند، 

درصدد را بده خدود     2/0سدال و بداالتر بدوده اندد کده       01و کمتر ن درصد در گروه سدنی  

درصدد درمنطقده دو،    7/10درصد پاسخگو ان در منطقده  دک،    7/16. اختصاص داده اس 

درصدد در منطقده پدنج، و     2/12رصد در منطقده چهدار،   د 7/14درصد در منطقه سه،  0/01

میدانگین  . کی ی  زندگی دارای دو بعدد بدود   .اند درصد در منطقه شش سنون  داشته 3/10

و  ( 000میدانگین نظدری برابدر بدا     )  077کی ی  زندگی پاسخگو ان در بعد عینی برابدر بدا   

( 30میدانگین نظدری برابدر بدا     ) 30میانگین کی ی  زندگی پاسخگو ان در بعد ذهنی برابر با 

در ( به صورت کلدی )نتا ج مربوط به توز ع فراوانی پاسخگو ان از نظر کی ی  زندگی .  بود

 .آورده شده اس ( 1)جدول شماره 

 

 

                                                      
از )ان  ارستان در مورد پیدا ش فرده اهد حر چندین آورده اسد    نامه نام آور زاده در کتاب دانش دکتر صد ر ص ی . 1

آ د که ا ن مسلک در درن دوم هجری توسط بهلدول مداهی و  دارانش بدا اسدت اده از       مدارک و اسناد خطی چنین بر می

آ دین   عقا د و ذخائر معنوی ا ران مانند آ ین زردتشتی و مانوی و م دکی و همچنین بهره گیری از د ن مبدین اسدالم و  

 (. 0: 1720آزادی، )مسیحی  و کلیمی و افنار فر  غالی و پس از اسالم پی ر  ی شده اس  
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 دامنه امتیازات متغیر کیفیت زندگی( 1)جدول شماره 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی دامنه امتیازات

 3/0 3/0 02 00-173 پا ین

 2/00 1/20 013 172-010 متوسط

 6/166 0/4 00 013-000 باال

  66/166 066 کد
 

بیشتر ن تعداد پاسخگو ان را افرادی تشنید مدی دهندد کده دامنده      (1)در جدول شماره

گیدرد و   مدی  درصد پاسدخگو ان را در بدر   1/20درار دارد که  010تا  172امتیازات آنها بین 

ددرار دارندد کده    ( 013-000 عندی  )پاسخگو ان در دامنه امتیازات بداال   سپس کمتر ن تعداد

نتا ج تحقیر هم چندین نشدان دادندد     .اند درصد فراوانی را به خود اختصاص داده 0کمتر از 

 00بدود کده از میدانگین نظدری،  عندی       23که میانگین سرما ه اجتماعی پاسخگو ان برابر با 

 .پا ین تر اس 

 

 (ی رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگیها افتهی)نتایج استنباطی 

 ضریب همبستگی بین متغیر سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی( 2)جدول شماره 

 سرما ه اجتماعی 

 کی ی  زندگی در بعد عینی
 400/6 تر ب همبستگی پیرسون

 666/6 سطح معناداری

 کی ی  زندگی در بعد ذهنی
 062/6 تر ب همبستگی پیرسون

 666/6 ح معنا داریسط

 کی ی  زندگی
 020/6 تر ب همبستگی پیرسون

 666/6 سطح معنا داری

 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 30 /  ر بر آن در شهر کرمانشاهؤکی ی  زندگی شهری و برخی عوامد اجتماعی م

 

برای تعیین رابطه بین متغیر مستقد و وابسته با توجه به سطح سنجش متغیرهدا از آمداره   

شدود، متغیدر    مدی  مشداهده ( 0)همانگونه که در جددول شدماره   . پیرسون است اده شده اس 

با کی ی  زندگی در بعد عینی و کی ید  زنددگی در بعدد     00/6ینان سرما ه اجتماعی با اطم

از آنجا که جه  رابطه مثبد   (. p= 666/6)ذهنی و همچنین کی ی  زندگی کلی رابطه دارد 

 . ابد می توان گ   که با اف ا ش سرما ه اجتماعی، کی ی  زندگی بهبود اس  می
 

 

 :رگرسیون چند متغیره

 

 بینی کیفیت زندگیهای مستقل درون معادله برای پیشعناصرمتغیر( 3)جدول شماره

 R R² RAd² معناداری Tمقدار  B Beta متغیر مرحله

 740/6 743/6 020/6 666/6 020/13 037/6 000/6 سرما ه اجتماعی 1

 703/6 700/6 000/6 661/6 201/0 600/6 617/0 می ان تحصیالت 0

 700/6 702/6 063/6 667/6 660/7- 110/6 -270/4 سن 7

 700/6 734/6 011/6 606/6 707/0 633/6 212/0 نو  مذهب 4

منطقه محد  0

 سنون 

063/1 630/6 020/0 600/6 010/6 730/6 734/6 

Constant=020/27                    F=044/30                              Sig=666/6 

 
 

به شیوه گام به گام اسدت اده شدده    در پهوهش حاتر از آماره رگرسیون چند گانه متغیره

وتعی  ت هد، سن، می ان درآمد ماهانه خانواده، منطقه محد : در ا ن روش متغیرهای. اس 

گر، در کندار سدرما ه    سنون ، تعداد افراد خانواده و نو  مذهب به عنوان متغیرهای مداخله
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و مقددار   010/6رابر در ا ن مدل مقدار تر ب همبستگی چندگانه ب. 1اند اجتماعی وارد شده

پدنج عامدد سدرما ه اجتمداعی، وتدعی       . اسد   734/6تر ب تعیین تعدد د شدده برابدر    

. تحصیلی، سن، نو  مذهب و منطقه محد سنون  تبیین کننده متغیر کی ی  زندگی هسدتند 

 sig)666/6)درصد  00در سطح  Fشود، می ان  مالحظه می( 7)همانطور که در جدول شماره

 Betaبدر اسداد مقداد ر    . که حاکی از شانسی نبودن رابطه بین متغیرهاس  دار اس  معنا  =

 ک از متغیرهدا را فدراهم    ا ن مقاد ر استاندارد شده و امنان مقا سه و تعیین سهم نسبی هر)

 :معادله رگرسیون چند گانه در تحقیر حاتر به ا ن صورت اس (. سازدمی

nbxbxbxaY ....21   

( + مید ان تحصدیالت  ) 600/6( + سرما ه اجتمداعی ) 037/6+ 020/27= کی ی  زندگی 

 ei( + منطقه محد سنون ) 630/6( + نو  مذهب) 633/6( + وتعی  سنی( )-110/6)

 ک از پنج متغیر مستقد در تبیین متغیر وابسته  بنابرا ن دضاوت در مورد سهم و نقش هر

اندارد بدوده و امندان مقا سده و تعیدین     ز را ا ن مقاد ر است. را با د به مقاد ر بتا واگذار کرد

تدر ب سدرما ه    Bچه بر اساد مقدار  اگر. سازد می سهم نسبی هر  ک از متغیرها را فراهم

به مراتب بیشتر از تر ب متغیرهای د گر نیس  اما سهم و نقش سرما ه ( 037/6)اجتماعی 

 Betaز را بدر اسداد   اجتماعی در تبیین متغیر وابسته بیشتر از د گر متغیرهای مستقد اس  

به دس  آماده برای سرما ه اجتماعی، به ازای  ک واحد تغییدر در انحدراق معیدار سدرما ه     

 تغییدر ا جداد  ( کی ید  زنددگی  )در انحراق معیدار متغیدر وابسدته     037/6اجتماعی به اندازه 

                                                      
متغیرهای وتعی  ت هد، سن افراد، سرما ه اجتماعی، می ان درآمد، منطقه محد سنون ، تعداد افراد خانواده و نو   1. 

د وارد معادله شده و سا ر متغیرها خارج از معادله درار انمذهب  به ترتیب می ان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته داشته

البته با د ذکر کرد که عدم ورود متغیرهای خارج از معادله به معنی کم اهمی  بودن آنها نیس ، بلنده بده دلیدد    . گرفتند

لده بده   گیدرد، ز درا در روش مرح  وجود همبستگی بین متغیرهای خارج از معادله با متغیرهای درون معادله صورت مدی 

دابد ذکر اس  که متغیرهای مدذکور غیدر از سدرما ه    . بینی اس مرحله هدق انتخاب بهتر ن متغیر  ا متغیرها برای پیش

اجتماعی، بقیه در سطح سنجش اسمی درار دارند و با توجه به ا ننه تننیک رگرسیون چند متغیره، متغیرهدای اسدمی و   

ه صورت متغیرهای دامی  دا تصدنعی و  دا سداختگی وارد معادلده رگرسدیون       ترتیبی را دبول نمی کند، بنابرا ن آنها را ب

 .کرد م
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شود، در حالی که به ازای  ک واحد تغییدر در انحدراق معیدار مید ان تحصدیالت، تنهدا        می

 .شود می در انحراق معیار متغیر وابسته تغییر ا جاد 600/6

در دو بعدد عیندی و ذهندی    ( کی ید  زنددگی  )با توجه به ا ننه در ا نجا متغیدر وابسدته   

 دک از متغیرهدا بدر ا دن دو بعدد،       سنجش شده اس ، بنابرا ن برای پی بردن بده تد  یر هدر   

ارد مربوط به کی ی  عینی زنددگی  معادله رگرسیون استاند. های جداگانه ای انجام شد تحلید

 :و کی ی  ذهنی زندگی چنین اس 

میدد ان )603/6( + سددرما ه اجتمدداعی ) 031/6+  010/40= کی یدد  ذهنددی زندددگی   

 ei( +سن) 600/6( + تحصیالت

 606/6( + سدن ) -102/6( + سرما ه اجتماعی) 027/6+ 364/41= کی ی  عینی زندگی 

 (منطقه محد سنون ) 623/6+  (نو  مذهب) 603/6( + می ان تحصیالت)

همانطور که در معادله باال آمده اس  سرما ه اجتماعی بیشتر ن ت  یر را بدر کی ید  کدد    

بدرای بررسدی مسدیر    . زندگی کلدی، کی ید  ذهندی زنددگی و کی ید  عیندی زنددگی دارد       

ذ د ارائه شده اسد  کده بدا     1تا یرگذاری متغیرهای مستقد بر کی ی  زندگی، مدل اکتشافی

بده  . گدذارد  مدی  بر کی ی  زندگی ت  یر 037/6جه به آن، سرما ه اجتماعی به طور مستقیم تو

و منطقده محدد    624/6و  نو  مدذهب   070/6و سن  604/6طور خالص، می ان تحصیالت 

 .گذارند می بر کی ی  زندگی ت  یر 170/6سنون  
 
 
 

                                                      
 .در تحلید مسیر اکتشافی محقر، بدون طرح از پیش تعیین شده نظری دصد دارد، رابطه میان متغیرها را بررسی کند.  1
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 بحث و نتیجه گیری

تماعی بر کی ی  زندگی شهروندان شهر هدق ا ن پهوهش بررسی ت  یر برخی عوامد اج

نتا ج نشان داد که در بعد عینی، سطح کی ی  زندگی از متوسط پا ین تر بدود  . کرمانشاه بود

در . اما دربعد ذهنی، کی ی  زندگی شهروندان شهر کرمانشاه در سطح متوسط بده بداال بدود   

تر جنبه شخصی دارندد،  توان چنین نتیجه گرف  که ابعادی از کی ی  زندگی که بیش می وادع

هدای عمدده    بخدش  .اند وتعی  بهتری نسب  به ابعاد کی ی  زندگی با جنبه اجتماعی داشته

هدا و نهادهدا و تعامدد بدا سدا ر       ای از کی ی  عینی زندگی که در گرو فعالید  در سدازمان  

اعضای جامعه اس  در مقا سه با ابعاد خصوصی تر کی ی  زنددگی وتدعی  نامسداعدتری    

ند و از متغیرهای مستقد نی  سدرما ه اجتمداعی تد  یر بسد ا ی در بداال بدردن سدطح        داشته ا

ا ن پهوهش نشان داد که سرما ه اجتماعی عالوه بر تسدهید دسدتیابی بدر    . زندگی افراد دارد

منافع، با اف ا ش سطح ارتباط افراد با د گران به دلید وجود اعتماد، باعث تقو   شدبنه هدا   
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شود و در نها   به اف ا ش سطح کی ی  زندگی منجر خواهدد   می و حما   های اجتماعی

شد بنابرا ن، سرما ه اجتماعی با توجه به پیامدها ی که دارد، همواره با د به عنوان برنامه ای 

کارآمد برای کاهش فقر، نابرابری و آسیب های اجتماعی و اف ا ش رفاه و در نها   کسدب  

در . ، مورد توجه سیاستگذاران اجتماعی ددرار گیدرد  نتا ج مطلوب از سیاس  های اجتماعی

،با د به ا ن ننته اذعان کرد که به دلید فقددان تعر  دی    72/6پا ان با توجه به تر ب تعیین 

ددیر از کی ی  زندگی و عناصر تشنید دهنده آن ، محققدان ددادر بده پیدروی از اسدتاندارد      

چده کده در ا دن     نمی توان ادعدا کدرد آن  بنابرا ن، . خاصی برای تعیین کی ی  زندگی نبودند

تحقیر به عنوان عناصر کی ی  زندگی شهروندان کرمانشاه معرفدی شدده اسد  در حقیقد      

دهندد و چده بسدا     مدی  های کی ی  زندگی هستند و  ا تمامی عناصر را پوشدش  تنها شاخص

بدر  عوامد و عناصری وجود داشته باشند که از چشم محققدان دور ماندده و تد  یر بسد ا ی     

 .کی ی  زندگی افراد مورد مطالعه داشته باشند

 

 :منابع

توسعه روستا ی با ت کید بر جامعه روسدتا ی  (. 1727)ازکیا، مصط ی و غالمرتا غ اری  -1

 .نشر نی: تهران. ا ران

(. 1722. )افشانی، علیرتا؛ عباد عسدنری ندوشدن؛ سدمیه فاتدد و محمدد حیددری       -8

 جامعده شناسدی کداربردی   . "سطوح و عوامدد  تحلیلی از: اعتماد اجتماعی در شهر   د"

 .03-34، رمستان، ص 4، شماره 70دانشگاه اص هان، شماره پیا ی 

شداخص توسدعه اجتمداعی ،    : کی ی  زنددگی  ( . 1722)غ اری غالمرتا و رتا امیدی  -9

 شیرازه: تهران 

سرما ه اجتماعی و کی ی  زندگی در شهر کرمدان  ( . 1723.)گروی سعیده و علی تقوی  -4

 .76-71لنامه رفاه اجتماعی سال هشتم ، شماره فص.

 http://www.ovsadra.com/?p=451 :کی ی  زندگی.  (1720) رحمتی، اکرم -6

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 1701 تابستانوم، س فصلنامه مطالعات شهری، سال دوم، شماره/  26

 
ارز دابی کی ید    "( ..1723.)رتا ، علیرتا شنیبا و حسدین منصدور ان    رتوانی، محمد -5

 .76-71فصلنامه رفاه اجتماعی ، سال هشتم ، شماره "زندگی در نواحی روستا ی 

 .1720آمار ا ران، سرشماری عمومی ن ود و مسنن ، مرک   -7

هدای   بررسی رابطه بدین متغیدر  "( .1720.)ماجدی ، سید مسعود و عبدالهی لهسا ی زاده  -2

فصلنامه روستا و توسعه ، سال  "، سرما ه اجتماعی و رتا   از کی ی  زندگی ای زمینه

 .01-170، صص 4، شماره 0

، حسدین منصدور ان ، محمدد حسدین سدتاری      رتوانی، محمد رتا، علی اکبدر متندان    -3

مطالعدات و پدهوهش   "های کی ی  زندگی شهری  توسعه و سنجش شاخص"( .1722.)

 23-116، صص 0، شماره ای های شهری و منطقه

نوغددانی، محسددن، احمددد رتددا اصددغر پددور ماسددوله ، شددیما صدد ا، مهدددی کرمددانی      -11

جتمداعی در شدهر مشدهد    کی ی  زندگی شهروندان و رابیطه آن بدا سدرما ه ا  "(.1723.)

دانشدگاه فردوسدی بهدار و     –مجله علوم اجتماعی دانشدنده ادبیدات و علدوم انسدانی     "

 .111-146تابستان ، صص 
11- Brereton, F., J.P. Clinch, and S. Ferreira. (2008). Happiness, Geography, and 

the Environment" Ecological Economics, v. 65, n. 2, pp. 386-396. 
12- Epley, Donald R. and Mohan Menon. (2008). "A Method of Assembling 

cross-sectional Indicators into a community's Quality of Life" Social 
Indicators Research, 88, pp. 281-296. 

13- Foo, T.S. (2000). "Subjective assessment of Urban Quality of Life in 
Singapore" Habitat International, v. 24, n. 1, pp. 31-49. 

14- Kamp, I.K., K. Leidel Meijer, G. Marsman, and A. Hollander. (2003). 
"Urban Environmental Quality and Human Well-being: Towards a 
Conceptual framework and Demarcation of concepts; a literature study." 
Landscape and Urban Planning, v. 65, n. 1-2, pp. 5-18. 

15- Kim, M. and J. Kawachi. (2007). "U.S. State Level Social capital and Health 
related Quality of Life" A.E.P., v. 17, n. 4. 

16- Markides, Kyriakos S. (2000). Quality of Life, in Encyclopedia of 
Sociology. Borgatta E.F. and Montgomery R.G.V. (eds). New 
York:McMillan Publications. 

17- McCrea, R.; T.K. Shyy, and R. Stimson. (2006). "What is the Strength of the 
Link between Objective and Subjective Indicators of Urban Quality of Life." 
Applied Research in Quality of Life, v. 1, n. 1, pp. 79-96. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 21 /  ر بر آن در شهر کرمانشاهؤکی ی  زندگی شهری و برخی عوامد اجتماعی م

 
18- Milbrath, L.W. (1978). "Indicators of Environmental Quality" in Indicators 

of Environmental quality and Quality of Life. UNICCO Reports and Papers 
in the social Sciences, n. 38, Paris: UNESCO. 

19- Pacione, Mike. (2008). "Urban Environmental Quality and Human Well-
being: A Social- geographical Perspective." Landscape and Urban Planning, 
61 (1-2), pp. 19-30 

20- Phillips, David. (2006). Quality of Life: Concepts, Policy, and Practice. 
London: Rutledge Publications. 

21- Rapley, Mark. (2003). Quality of Life Research: A Critical Introduction. 
London: Sage Publications 

22- Veenhoven, Ruut. (2007). Quality of Life Research, In 21th century 
Sociology: A Reference Handbook, Brynt, C.D. and Peck, D.L. (eds). 
Volume 2, chapter 7 

23- World Health Organization Quality of Life Group. (1993). Measuring 
Quality of Life: The Development of the World Health Organization Quality 
of Life Instrument. Geneva: World Health Organization. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.SID.ir

www.SID.ir

