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  چكيده
هـاي اصـلي    قاي روستاها به شهر، به عنوان يكـي از سياسـت  هاي اخير، توسعه شهرهاي كوچك از طريق ارت در سال

بهبود كيفيت زندگي نواحي روستايي در ايران مورد توجه قرار گرفته است و در اين مسـير طـي چنـد دهـه اخيـر،      
هدف پژوهش حاضر، بررسي تأثيرات ارتقاي روسـتاها بـه شـهر    . اند تعداد زيادي از نقاط روستايي به شهر ارتقا يافته

محـدوده انجـام تحقيـق، شـهرهاي     . هـاي ذهنـي اسـت    از طريق مطالعه شـاخص   يفيت زندگي ساكنان محلي،بر ك
سـال گذشـته از روسـتا بـه شـهر ارتقـا        ١٠فيروزآباد در استان لرستان و صاحب در استان كردستان است، كـه در  

شـده،   نامـة كنتـرل   از پرسـش هـاي مـورد نيـاز بـا اسـتفاده       روش تحقيق؛ توصيفي ـ تحليلي اسـت و داده  . اند يافته
دهد كه در مجموع، ارتقاي روستا به شهر باعث بهبود چشـمگير   دست آمده نشان مي نتايج به. آوري شده است جمع

  .كيفيت زندگي در شهر فيروزآباد و بهبود نسبي كيفيت زندگي در شهر صاحب شده است
  

  .ي، فيروزآباد، صاحبروستا، شهر، ارتقاي روستا به شهر، كيفيت زندگ :ها واژه كليد
  

  مقدمه

پايين بودن سطح زندگي در نواحي روستايي و در نتيجه مهاجرت روسـتاييان بـه سـمت    

شهرهاي بزرگ، مسائل و مشكالت متعدد اجتماعي، اقتصادي و محيطي را هم در نواحي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها و راهبردهـاي مختلفـي بـراي     سياست. روستايي و هم در شهرها به دنبال داشته است

هاي شـهري و   ز آثار منفي اين مشكالت و پاسخ به نيازهاي زندگي در سكونتگاهكاستن ا

بـر  . روستايي در كشورهاي در حال توسعه ـ و از جمله ايران ـ در پيش گرفته شده است  

هاي عمـده   اين اساس، ايجاد و توسعه شهرهاي كوچك همواره به عنوان يكي از سياست

در كشور مـا نيـز توسـعه    . وسعه مدنظر بوده استريزي كشورهاي در حال ت در امر برنامه

شهرهاي كوچك از طريق اجراي سياست ارتقاي روسـتاهاي بـزرگ و مسـتعد بـه شـهر      

شدن، يكي از مهمترين اقداماتي بوده كه با هدف بهبود كيفيت و اسـتانداردهاي زنـدگي   

در نواحي روستايي، كاهش مهاجرت به شهرهاي بزرگ و جـذب مهـاجران در شـهرهاي    

ايِ  برخي مطالعات نيز مؤيد كاركردهاي بالقوه و بالفعل توسـعه . كوچك انجام گرفته است

هـاي شـغلي    تبديل مراكز روستايي به شهر است؛ زيرا شهرهاي كوچك با ايجـاد فرصـت  

غيرزراعي و ارائه خدمات مورد نياز ساكنان، در كاهش مهاجرت روستاييان بـه شـهرهاي   

ند و زمينة توزيع متعادل جمعيت، امكانـات و سـرمايه را   كن تر نقش مؤثري ايفا مي بزرگ

سو با اين سياست، طـي   هم). ١٣٨١الدين افتخاري و ايزدي خرامه،  ركن(آورند  فراهم مي

. اند چند دهة گذشته تعداد زيادي از نقاط روستايي در كشور به نقاط شهري تبديل شده

افزايش تعداد شـهرها  . قا يافتندروستا به شهر ارت ٧٨، تعداد ١٣٣٥-٤٥هاي  در طي سال

به ترتيب  ١٣٦٥-٧٥و  ١٣٥٥-٦٥، ١٣٤٥-٥٥هاي  از طريق ارتقاي روستاها در طي سال

بـا رشـدي    ١٣٧٥-٨٥هـاي   شهر بوده است، و اين تعداد در فاصله سال ١١٦و  ١٢٣، ٩٦

  .رسد شهر مي ٤٠٦چشمگير، به 

شهرهاي كشـور افـزوده   شهر به  ٨١٧، تعداد ١٣٨٥تا  ١٣٣٥به عبارت ديگر، از سال 

نقطـه، شـهرهاي جديـد و نوبنيـادي بـوده كـه در اطـراف         ٢٥از اين تعـداد  . شده است

انـد، ولـي بقيـه     شهرها با هدف جـذب جمعيـت مـازاد و سـرريز آنهـا ايجـاد شـده        كالن

اند كه به داليلي مانند تقاضا و پيگيري مردم محلي، مشاركت مالي مردم  روستاهايي بوده

مركزيـت بخـش در   (  مناسب يا خاص جغرافيايي، موقعيت خاص سياسيموقعيت  محلي، 



و در   تقسيمات كشوري، جمعيت نسبتاً زيـاد، پيگيـري نماينـده شهرسـتان در مجلـس،     

وزارت كشور و كميسـيون    نهايت با موافقت مسئوالن در سطح بخش، شهرستان، استان،

قـانون   ٤ينـه، تبصـره مـاده    در ايـن زم . انـد  به شهر ارتقـا يافتـه  ) سياسي و دفاعي دولت

تقسيمات كشوري نقش مؤثري در تشديد روند تبديل نقـاط روسـتايي بـه شـهر داشـته      

مراكز بخش با هر ميزان جمعيت و همچنـين روسـتاهاي واجـد    «طبق اين تبصره . است

چنانچـه در تـراكم   ) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ٤مندرج در ماده (شرايط 

تواننـد بـه    نفر جمعيت باشند مـي  ٦٠٠٠ر و در تراكم متوسط بالغ بر نف ٤٠٠٠كم داراي 

  ).١٣٨٥دفتر تقسيمات كشوري، (» عنوان شهر شناخته شوند

تاكنون در داخل كشور در زمينه ارتقاي روستاها بـه شـهر و تـأثيرات آن بـر توسـعه      

تـوان بـه    نواحي روستاييِ اطراف، مطالعـاتي صـورت گرفتـه اسـت كـه از آن جملـه مـي       

، شـيخي  )١٣٨٠(، رسـتمي  )١٣٨٠(، ايـزدي خرامـه   )١٣٧٨(مطالعات حسيني حاصـل  

اشاره كـرد؛ ولـي در خصـوص تـأثيرات ايـن      ) ١٣٨٣(و قادرمزي ) ١٣٨٢(، فني )١٣٨٢(

تحقيقـات    ارتقا بر ابعاد و قلمروهاي كيفيت زندگي ساكنان محلي و روسـتاهاي اطـراف،  

  .مشخصي انجام نشده است

وستاها به شهر در ايران با تقاضاهاي گسـتردة مـردم در جهـت    روند شتابان ارتقاي ر

بهبود وضع زندگي و برخورداري از امكانات و خدمات بهتر شكل گرفته اسـت، از ايـن رو   

الزم به بررسي است كه اين انتظارات پس از گذشت زماني معين تا چـه انـدازه بـرآورده    

سـتاها بـه شـهر در بهبـود كيفيـت      هدف مقاله حاضر تبيين اثرگذاري ارتقاي رو. اند شده

پرسش اساسي اين است كه ارتقـاي روسـتاها   . زندگي ساكنان شهرهاي ايجاد شده است

هـاي   به شهر در ايران تا چه حد به بهبود كيفيت و اسـتانداردهاي زنـدگي در سـكونتگاه   

ر براي اين منظور، به مطالعة دو روستاي ارتقايافته به شهر، يكي د. شهري انجاميده است

هـر  . اقدام شـده اسـت  ) صاحب(و ديگري در استان كردستان ) فيروزآباد(استان لرستان 

توانست مفيدتر باشد، ولي با توجه  تر مي هاي بيشتر و در نواحي متنوع چند انتخاب نمونه
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به اينكه هدف تحقيق حاضر دستيابي به تعميمي كلي در اين زمينـه نبـوده و از طرفـي،    

هـاي ميـداني وجـود داشـته      آوري داده سندگان در زمينة جمـع هايي براي نوي محدوديت

به هر حال اگرچه هدف پژوهش . ها به همين دو مورد خالصه گرديد است، انتخاب نمونه

شده با يكديگر نيست، ولـي انتخـاب حتـي دو شـهر ايـن       حاضر، مقايسة دو شهر انتخاب

هـاي مختلـف كيفيـت     لفـه دهد كه آن دسته از ادراكات مردم از مؤ امكان را به دست مي

انـد، شناسـايي گردنـد و     گـذاران عمـومي مـرتبط    طور قوي با عمل سياست زندگي كه به

هـاي   هـا، راهبردهـا و اولويـت    نظامي مؤثر براي پشتيباني از تصميمات مربوط بـه حـوزه  

  .مربوط به اقدامات عمومي تدوين گردد

  

  شهرهاي كوچك و توسعه محلي

منظور ايجاد نظام سكونتگاهي متناسـب   به ١٩٧٠ز دهه راهبرد توسعه شهرهاي كوچك ا

عـدم تعـادل   . تر اقتصادي و اجتماعي مورد توجه قرار گرفـت  پارچه و الگوي عادالنه و يك

مراتب سكونتگاهي، توزيع مكاني نامتعادل جمعيت، دوگانگي بين نـواحي   در نظام سلسله

د مهـاجرت روسـتاييان بـه    روستايي و شهري، ناديده گرفته شدن منابع روستايي، تشـدي 

نظيـر    شهرهاي بزرگ، نظام متمركز مديريتي، همراه با آثار نامطلوب اجراي رويكردهايي

قطب رشد، سبب شد كه راهبرد توسعه شهرهاي كوچك كه مبتني بر ديدگاه توسـعه از  

اي و ملي مطرح شـود   پايين به باالست، در جهت اهداف توسعه شهري، روستايي، منطقه

ويژه كشـورهاي در حـال توسـعه ـ      هاي كشورها ـ به  ريزي ها و برنامه گذاري ستو در سيا

  ).١٥٠، ١٣٨٣قادرمزي، (مورد توجه و عنايت قرار گيرد 

اي كـه در   مورد توجـه بيشـتري واقـع شـد، بـه گونـه       ١٩٨٠اين راهبرد از آغاز دهه 

ه عـدم تمركـز   المللي جمعيت و آينده مناطق شهري در شهر رم، نياز ب هاي بين كنفرانس

). ٢٦، ١٣٦٦جعفـرزاده راسـتين،   (تر مورد تأكيد قـرار گرفـت    و توسعه شهرهاي كوچك

گيري به سوي شهرهاي كوچـك   بدين ترتيب در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، جهت



يا روستاشهرها با اهداف بهبـود رفـاه و كيفيـت زنـدگي مـردم در شـهرها و روسـتاهاي        

مراتـب   هـا، بهبـود نظـام سلسـله     ود بـين سـكونتگاه  هـاي موجـ   اطراف، كـاهش نـابرابري  

سكونتگاهي، كاهش مهـاجرت روسـتاييان بـه شـهرهاي بـزرگ، و تمركززدايـي از نظـام        

اي  ريـزي و عمـران منطقـه    هـاي برنامـه   گيري به يكي از وجوه مشخص سياسـت  تصميم

آرا و عقايد متفاوت و مختلفي در مورد نقش شـهرهاي كوچـك در نوسـازي،    . تبديل شد

عنوان مراكز خدمات، و نيز نقـش   عملكرد آنها به  تأثيرات آنها در توسعه مناطق روستايي،

آلنسـو از جملـه   ). ١٣٨٣زبردسـت،  (آنها در جلوگيري از مهاجرت روستايي مطرح است 

افرادي است كه نقش چنداني بـراي شـهرهاي كوچـك در جـذب جمعيـت مـازاد قائـل        

ه اسـكان و ايجـاد مفصـلي مناسـب در برقـراري      نيست، اما وجود آنها را در تكميل شبك

تيسدل در مورد توزيع شهرها . داند هاي شهري و روستايي الزامي مي تعادل بين زيستگاه

از لحاظ تعداد و اندازه معتقد است، با توجه به اينكه نيروهاي طبيعي بازار قادر به ايجـاد  

برايش پيشگيري از تمركز  هاي سرزمين نيستند، نظام بهينه توزيع جمعيت در سكونتگاه

عنـوان   مقيـاس بايـد بـه    مقياس و ميـان  در برخي از نقاط، توجه به رشد شهرهاي كوچك

  ).٥٠، ١٣٨٣امكچي، (گذاري نظام اسكان مورد تأكيد قرار گيرد  راهي در سياست

يافتـه از   نيل هنسن در بيان نقش شهرهاي كوچك در توسعه ملي، شهرنشيني اشاعه

را كه توسعة شهرهاي كوچك و ميـاني را دربـردارد، عـاملي در    ) پايينسياست از (پايين 

داند كه هدف آن كمك به رفع نيازهاي اندك  جهت توسعه كشورهاي در حال توسعه مي

گـذاران و   اغلـب سياسـت  ). ٨٥، ١٣٧٥بـاقري،  (روستايي در مجاورت زندگي آنان اسـت  

عنـوان مراكـز خـدماتي     اي، بـر نقـش اساسـي شـهرهاي كوچـك بـه       ريزان منطقه برنامه

اي در توسعة نواحي روستايي از طريق پيوندهاي مستقيم توليد و نيـز پيامـدهاي    منطقه

نيـاز   به نظر آنها، وجود شـهرهاي كوچـك، پـيش   . ورزند توزيع و رخنه به پايين تأكيد مي

اغلب كشـورهاي رو بـه رشـد،    ). ٢٥، ١٣٨٣زبردست، (اي است  توسعه روستايي و منطقه

شـان را ناشـي از جريـان نـامطلوب و غيرمنطقـي       ن و تعادل در اسكان جمعيتعدم تواز
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توان پذيرفت كه شهرهاي كوچك  با اطمينان مي. دانند ها به شهرهاي بزرگ مي مهاجرت

تواننـد در برقـراري يـك نظـام منطقـي       سازي و فراهم آوردن شرايط مساعد، مي با زمينه

با تقويـت و توسـعه ايـن شـهرها،     . باشند مراتبي از حيث جمعيت و كاركرد موفق سلسله

يابد و به سبب قرار گرفتن بر سر راه مهاجرهاي  ظرفيت پذيرش جمعيت آنها افزايش مي

كنـد   روستايي، جريان مهاجرتي را به سوي خود و ديگر نقاط كوچك شهري، هدايت مي

و به هر حال، راهبرد توسعه شهرهاي كوچـك بـا توجـه بـه اهـداف      ). ٤٥، ١٣٨٢فني، (

هـاي   هاي اساسي توسعه روسـتايي را از طريـق ايجـاد زمينـه     تواند هدف كاركرد خود مي

هاي روستايي، كاهش فاصله عملكردي بين شهرها  وكار و زندگي در محيط مناسب كسب

از طريق ايجاد روستاشهرها به عنوان مراكز فعال روسـتايي، و جلـب مشـاركت مـردم در     

  ).٩، ١٣٨٠ايزدي خرامه، (سازد  هاي مربوط به توسعه، محقق فعاليت

در برخي از كشورهاي در حال توسعه نظير چين، كنيا، مصر، مالزي و برخـي ديگـر،   

هـاي شـغلي جديـد، كـاهش      منظور جلوگيري از تمركز شديد شـهري، ايجـاد فرصـت    به

رساني به روستاها و اهدافي از ايـن   تر، خدمات هاي روستاييان به شهرهاي بزرگ مهاجرت

هاي روستايي بزرگ  امر توسعه و ايجاد شهرهاي كوچك از طريق تقويت كانون دست، به

تجربه كشورهاي در حـال  . مراتب سكونتگاهي توجه گرديده است و ارتقاي آنها در سلسله

توسعه در ايجاد شهرهاي كوچك جديـد روسـتايي نيـز حـاكي از آن اسـت كـه بيشـتر        

منظور تقويت جامعـة   نفوذ كشاورزي به هاي تأكيدات بر روي توزيع خدمات پايه در حوزه

  ايـزدي خرامـه،   (روستايي از طريق فراينـد شهرنشـيني روسـتايي صـورت گرفتـه اسـت       

٢٠٣، ١٣٨٠.(  

دهد كه يكـي از اهـداف اصـلي دولـت در      تحقيقات انجام شده در ايران نيز نشان مي

يش از هـاي پـ   ويـژه در سـال   پيگيري اين سياست، حضور و نفوذ بيشـتر در روسـتاها بـه   

هاي اقتصادي دولت تا پيش از اصالحات ارضي سـال   انقالب بوده است، زيرا هر چند پايه

بر اقتصاد كشاورزي با ساختار روستايي استوار بود، اما مناسـبات آن بـا روسـتا از     ١٣٤١



تحقيقـات  ). ٣٥-٢٩، ١٣٦٧رزاقـي،  (گرفـت   طريق نظام سنتي حاكم بر جامعه انجام مي

هـاي   دهد، تبـديل روسـتا بـه شـهر در كـاهش مهـاجرت       نشان ميديگري در اين زمينه 

هاي  تر و تثبيت جمعيت در نواحي روستايي، افزايش فرصت روستاييان به شهرهاي بزرگ

افزايش و بهبود كاركردهاي خـدماتي    ويژه در بخش خدمات اداري و تجاري ـ  شغلي ـ به 

تنـوع شـغلي و افـزايش      ، افـزايش درآمـد و رونـق اقتصـادي،    )٥، ١٣٨٠ايزدي خرامه، (

هاي صنعتي، افزايش سـطح سـواد و    هاي اشتغال، رونق و تقويت صنعت و فعاليت فرصت

مـؤثر  ) ١٥٥، ١٣٨٣قـادرمزي،  (سرمايه اجتماعي در شهرهاي ايجاد شده و حـوزه نفـوذ   

  .بوده است

  

  كيفيت زندگي

ون زمـان  هايي چ كيفيت زندگي، مفهومي پيچيده و چندبعدي است كه تحت تأثير مؤلفه

هاي فردي و اجتماعي قرار دارد، و از اين رو معاني گوناگوني براي افـراد و   و مكان، ارزش

پـذيري يـك    برخي آن را به عنوان قابليـت زيسـت  . هاي مختلف بر آن مترتب است گروه

اي براي ميزان جذابيت و برخي به عنوان رفاه عمومي،  ناحيه، برخي ديگر به عنوان اندازه

انـد   تماعي، شـادكامي، رضـايتمندي و مـواردي از ايـن دسـت تعبيـر كـرده       بهزيستي اج

)Epley and Menon, ٢٠٠٧.(  

رابطه بين ادراكـات فـردي و احساسـات    «تواند به عنوان  همچنين كيفيت زندگي مي

تعريـف شـود   » كننـد  هـاي آنهـا در درون فضـايي كـه در آن زنـدگي مـي       مردم با تجربه

)Wish, يفيت زنـدگي را رضـايت كلـي فـرد از زنـدگي خـود       ك) ٢٠٠٠(فو ). ١٩٨٦,٩٤

كيفيت زندگي را به عنـوان بهزيسـتي يـا عـدم بهزيسـتي      ) ٢٠٠٨(داس . كند قلمداد مي

  .مردم و محيط زندگي آنها تعريف كرده است
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اصـطالح كيفيـت   : كنـد  كيفيت زندگي را چنين تعريـف مـي   ١٩٩٥در سال  ١پسيون

نظير آلـودگي و  (كنند  دم در آن زندگي ميطور كلي به وضعيت محيطي كه مر زندگي به

نظيـر سـالمت و ميـزان    (و همچنين بـه برخـي شـرايط شخصـيِ افـراد      ) كيفيت مسكن

كنش ميـان   توان كيفيت زندگي را به عنوان برهم به طور كلي مي. اشاره دارد) تحصيالت

خـود در   ها از تأمين نيازهـاي  ميزان برآورده شدن نيازهاي انساني و رضايت افراد و گروه

  ).١٣٨٧رضواني و ديگران، (يك ناحيه خاص تعريف كرد 

روش اول، . شـود  گيـري مـي   در مطالعات اخيـر، كيفيـت زنـدگي بـه دو روش انـدازه     

. دهـد  هـاي عينـي را بـراي سـنجش كيفيـت زنـدگي مـورد اسـتفاده قـرار مـي           شاخص

ان هاي اجتماعي و اقتصادي قابل سنجش براي انعكـاس ميـز   هاي عيني، شاخص شاخص

هـا و آمارهـاي رسـمي بررسـي      تأمين نيازهاي انساني هستند كه بـا اسـتفاده از گـزارش   

در ايـن  . دهنـد  ها وضعيت ظاهري و ملموس زنـدگي را نشـان مـي    اين شاخص. شوند مي

هايي مانند توليـد ناخـالص داخلـي، شـاخص پيشـرفت اصـلي، شـاخص         روش از شاخص

المللـي اسـتفاده    هاي ملي و بـين  يسهسالمت اجتماعي و شاخص توسعه انساني براي مقا

  .شود مي

هـا را ـ كـه     هاي ذهني قرار دارند كه سطح رضايت افراد و گروه در روش دوم، شاخص

 ,٢٠٠٦ ,.Costanza et al(كنند  شود ـ ارزيابي مي  زيستي ذهني ناميده مي اصطالحاً به

هـاي   مورد جنبـه شان در  ها مبتني بر گزارش شخصي افراد از ادراكات اين شاخص). ٢٦٨

هـا كـه مكمـل متغيرهـاي اجتمـاعي، اقتصـادي و        ايـن شـاخص  . مختلف زنـدگي اسـت  

شـان نمـايش    هـاي افـراد را از وضـعيت عينـي زنـدگي      اند، ادراكات و ارزشـيابي  محيطي

  .دهد مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Pacione 



هـاي زيـادي دربـارة قلمروهـاي      افزون بر مسئله تعريف و ابعاد كيفيت زندگي، بحـث 

در تعريـف خـود از كيفيـت     ١كامينز. يفيت زندگي وجود داردمورد استفاده در مطالعة ك

كنـد كـه از هفـت     زندگي كه هر دو بعد عيني و ذهني را در نظر گرفته است، بيـان مـي  

وري، تعلـق، امنيـت، اجتمـاع محلـي و      زيستي مادي، سالمت، بهـره  قلمرو مهم شامل به

  .گي استفاده كردتوان براي محاسبه شاخص تركيبي كيفيت زند زيستي عاطفي مي به

اي در مطالعـات   طـور گسـترده   ، شش قلمرو اصلي را كـه بـه  ١٩٧٣در سال  ٢اسميت

  : انـد، شناسـايي كـرد    كيفيت زندگي در كشورهاي مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     

ــار؛  ) ١ ــروت و كـ ــد، ثـ ــيط؛ ) ٢درآمـ ــالمت؛ ) ٣محـ ــوزش؛ ) ٤سـ ــاركت؛ ) ٥آمـ   مشـ

  .ايتهاي اجتماعي نظير جرم و جن ناهنجاري) ٦

اظهار داشتند كه هفت قلمـرو شـامل روابـط بـا      ٢٠٠١و همكاران در سال  ٣هاگرتي

زيستي مادي، سالمت، كار و فعاليت مولد، احساس تعلق به  زيستي عاطفي، به خانواده، به

رضواني . توانند فضاي كيفيت زندگي را به خوبي پوشش دهند اجتماع و امنيت فردي مي

منظور ارزيابي كيفيت زندگي در نواحي روستايي، سه قلمرو  به ١٣٨٧و همكاران در سال 

زيستي و فرصت و فراغت ـ را مورد توجه قـرار    اساسي از نيازها ـ شامل نيازهاي اوليه، به 

  .دادند

كـنش ميـان منـابع، امكانـات و      در مطالعه حاضر، كيفيـت زنـدگي بـه عنـوان بـرهم     

همچنين دريافت، ارزيابي و رضايت  هاي فراهم شده براي تأمين نيازهاي انساني و فرصت

شان در يك مكـان خـاص در نظـر گرفتـه شـده       ها از برآورده شدن نيازهاي افراد و گروه

  .است

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Cummins 

٢. Smith 

٣. Hagerty 
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شناسي واحدي بـراي تعيـين تعـداد قلمروهـاي زنـدگي       با توجه به اينكه هنوز روش

هـاي   هاي مربوط به هـر قلمـرو براسـاس قضـاوت     وجود ندارد و انتخاب قلمروها و معرف

هاي ناحية مورد مطالعه و اهداف تحقيق  هاي در دسترس، ويژگي شخصي پژوهشگر، داده

قلمـرو شـامل كيفيـت محـيط، مسـكن، آمـوزش،        ١٠گيرد، در ايـن مطالعـه    صورت مي

زيستي فردي، مشاركت، تفريح و اوقات فراغت، اطالعـات و ارتباطـات، كـار، و     سالمت، به

در ناحيه مـورد مطالعـه انتخـاب شـده اسـت       درآمد و ثروت براي مطالعه كيفيت زندگي

  ).١شكل (
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل مفهومي تحقيق. ١شكل 

  

  شهرنشيني و كيفيت زندگي

با وجود آنكه شهرنشيني در كشورهاي در حال توسـعه بـا مشـكالت متعـددي از قبيـل      

ريـزان در سـطوح    گـذاران و برنامـه   كمبود مسكن و اشـتغال همـراه اسـت، امـا سياسـت     

ويژه شهرهاي كوچك و متوسـط بـراي بهبـود     هاي شهرها، به لي و ملي بر قابليتالمل بين



در كشورهاي در حـال توسـعه،   ). ٢٠٠٧ ,UNFPA(ها تأكيد دارند  كيفيت زندگي انسان

اغلب . ناپذير به زوال يا ركود شرايط در نواحي روستايي است شهرنشيني پاسخي اجتناب

دار عمـده بـراي    آيد و اقتصـاد شـهري سـهام    وجود مي مشاغل جديد در نواحي شهري به

مراكـز شـهري سـهم بسـزايي در     . آيد شمار مي اي به تنوع اقتصادي، رقابت و رشد منطقه

وري خـدمات و صـنعت    طـور معنـاداري بهـره    دارنـد و بـه  ) GDP(توليد ناخالص داخلي 

ز مـردم در نـواحي شـهري تمركـ    . هاي روستايي باالتر اسـت  شهري در مقايسه با فعاليت

شوند،  هاي جديد خلق مي گذاري جديد و شغل يابند، زيرا شهر جايي است كه سرمايه مي

شهرنشيني، توسعه اجتمـاعي  . به عبارت ديگر شهرنشيني بازتاب موفقيت اقتصادي است

تـدارك خـدمات اساسـي شـامل     . را نيز در كشورهاي در حال توسعه تسهيل كرده است

بـه شـدت پراكنـده، بـه مراتـب دشـوارتر و        سالمت و آموزش بـراي جمعيـت روسـتاييِ   

  .هاي متمركز در نواحي شهري است تر از جمعيت پرخرج

گـذاران در كشـورهاي در حـال     با وجود فوايد زياد شهرنشـيني، بسـياري از سياسـت   

هـا و   آنها تأثير عميق بـر سـنت  . دانند توسعه روند فزاينده شهرنشيني را زنگ خطري مي

هـاي عمـومي، تكثيـر     سازي خـدمات و زيرسـاخت   و آماده روابط مرسوم و مشكل تدارك

هاي غيررسمي، بدتر شدن شرايط محيطي، و افزايش مسائل اجتماعي مربوط  گاه سكونت

بيكاري و معضالت اجتماعي در بسـياري از  . كنند كاري را خاطرنشان مي به بيكاري و كم

محيطـي و سـالمت    نواحي شهري كشورهاي در حال توسعه روندي فزاينده دارد، شرايط

روسوي زوال دارند، نابرابري در دسترسي به درآمد شـديدتر شـده اسـت و شـواهد فقـر،      

يابـد، و   اي در ميان مردم نواحي شهري نمـود مـي   طور فزاينده پذيري و نااميدي به آسيب

 .دهند همين مشكالت كيفيت زندگي را كاهش مي

رويـه و شـتابان ـ بـه      ي بـي در مجموع الزم است بين آثار منفي حاصل از شهرنشـين 

صورت گسترش شهرهاي بزرگ ـ و پيامدهاي حاصـل از ارتقـاي روسـتاها بـه شـهرهاي       

كوچك و گسترش كاركردهاي شهري در آنها، تفكيك قائل شد؛ زيرا مسائل و مشـكالت  
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. توان يافـت  شهرها مي حاصل از گسترش شهرنشيني را عمدتاً در شهرهاي بزرگ و كالن

متوسط چنين مشكالتي وجود نـدارد و يـا شـدت آن بسـيار كـم       در شهرهاي كوچك و

است، چرا كه بسياري از مطالعات انجام شده نقش شـهرهاي كوچـك را ـ كـه عمـدتاً از      

اي و محلـي مثبـت    آينـد ـ در توسـعة ناحيـه     وجود مـي  طريق ارتقاي روستاها به شهر به

ن اساس استوار گرديده كه بـا  بنابراين، مدل مفهومي تحقيق حاضر بر اي. اند ارزيابي كرده

تواند باعـث   توجه به رابطة ميان شهرنشيني و كيفيت زندگي، ارتقاي روستاها به شهر مي

  . گانة آن شود بهبود ابعاد عيني و ذهني كيفيت زندگي در قلمروهاي ده

  

  شناسي روش

نـدگي  منظور ارزيابي نقش ارتقاي روستاها به شهر در بهبود كيفيت ز در مطالعه حاضر به

گانـة كيفيـت    هاي ذهنـي، سـطوح رضـايت در قلمروهـاي ده     مردم با استفاده از شاخص

زيسـتي فـردي، مشـاركت، تفـريح و اوقـات فراغـت،        محيط، مسكن، آموزش، سالمت، به

قلمروهـاي  . اطالعات و ارتباطات، كار و درآمد و ثروت مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت     

روش انجام تحقيـق بـه   . آمده است ١در جدول  هاي مربوط به هر كدام گانه و شاخص ده

نمونه از بـين سـاكنان دو شـهر     ٢٠٢براي انجام تحقيق . صورت توصيفي ـ تحليلي است 

هـاي   اند و با اسـتفاده از شـاخص   صورت تصادفيِ ساده انتخاب شده فيروزآباد و صاحب به

آوري  ابزار گرد. تذهني، آثار ارتقاي روستا به شهر بر كيفيت زندگي آنها مطالعه شده اس

اي است كه محقق آن را با توجه بـه اهـداف پـژوهش تهيـه كـرده       نامه اطالعات، پرسش

هاي در طيف ليكرت پـنج   نامة مورد استفاده، اساساً از سؤاالت بسته با پاسخ پرسش. است

تشـكيل شـده، كـه سـؤاالت آن در     ) ١: ، تا خيلي بدتر شده٥: خيلي بهتر شده(مقياسي 

  . اند لمرو عمدة زندگي تعريف شدهمحدودة ده ق

  هاي كيفيت زندگي شاخص. ١جدول 

ضریب   قلمروها  ها شاخص



  پایایی

 کرونباخ

٦٨٣/٠ 
  نظافت و پاکیزگی شهر    -٢دسترسی به پارک و فضای سبز     - ١

  آوری و دفع زباله جمع - ٥سامانة تخلیه فاضالب    -٤  کیفیت آب آشامیدنی - ٣

محیط 

 طبیعی

٦٠٧/٠ 
تجهیزات و امکانات مسکن نظیر  -٧کار رفته    فیت مسکن از نظر مصالح بهکی - ٦

  توانایی تهیه مسکن -٨حمام و دستشویی بهداشتی 
 مسکن

 آموزش  کیفیت آموزش - ١٠دسترسی به امکانات آموزشی نظیر مدارس    - ٩ ٧٠٧/٠

٨٦٩/٠ 

بهداشتی  دسترسی به خدمات - ١٢وضعیت سالمت جسمی و روانی خود و خانوار    -١١

کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی از جمله  - ١٣و درمانی از قبیل پزشک و داروخانه 

  پزشک و داروخانه 

 سالمت

٧٦٥/٠ 

عدالت اجتماعی و برابری  - ١٦امید به آینده    - ١٥احساس امنیت فردی    -١٤

  ها فرصت

 رضایت از زندگی - ١٨توانایی تأمین نیازهای اساسی خانوار    -١٧

ستی زی به

 فردی

٦٤٤/٠ 
  احساس تعلق به اجتماع - ٢٠عضویت در نهادهای اجتماعی    -١٩

 های شهری ریزی استفاده از نظر مردم در برنامه -٢١
 مشارکت

٦٨٦/٠ 
  دسترسی به امکانات فرهنگی و هنری -٢٣دسترسی به امکانات ورزشی    -٢٢

 توان انجام مسافرت -٢٤

تفریح و 

  اوقات

 فراغت

٧١٢/٠ 

  نقل عمومی    و کیفیت حمل -٢٦نقل عمومی    و رسی به امکانات حملدست -٢٥

دسترسی به  - ٢٩دسترسی به امکانات پستی و مخابراتی    -٢٨ ها وضعیت راه -٢٧

 دسترسی به کتابخانه و روزنامه و نشریات -٣٠رایانه و اینترنت   

اطالعات و 

 ارتباطات

٨١٦/٠ 
  امنیت شغلی -٣٣ رضایت شغلی   -٣٢های شغلی    فرصت -٣١

 
 کار

٧٦٢/٠ 

های خانوار از قبیل زمین،  دارایی -٣٦انداز خانوار    پس -٣٥درآمد خانوار    -٣٤

فقر و  - ٣٩امنیت درآمد    -٣٨های زندگی    هزینه -٣٧خودرو، تلویزیون و یخچال 

 محرومیت در سطح شهر

درآمد و 

 ثروت

  

تبـار محتـوا بـراي افـزايش اعتبـار      منظور سنجش اعتبـار درونـي، ابتـدا از روش اع    به

هـاي آزمـون شـده در     در اين روش، با استفاده از مقياس. نامه استفاده شده است پرسش

. هاي كيفيت زندگي و نظرخواهي از استادان و كارشناسان، گام اول برداشته شـد  پژوهش
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شده طـي دو مرحلـة مقـدماتي و نهـايي پـر شـد و بـا بررسـي          نامة تدوين سپس پرسش

نامـة   نامه و انجام محاسبات آماري مناسب، پرسـش  پرسش ٣٠دست آمده از  هاي به پاسخ

منظور سنجش پايايي ابزار تحقيق از آلفاي كرونباخ استفاده شـد،   به. نهايي تدوين گرديد

از آمار . نشان داده شده است ١صورت جداگانه در جدول  كه مقادير آن براي هر قلمرو به

هـا و تحليـل    بـراي آزمـون فرضـيه    Tنتايج پيمايش، آزمون سازي  توصيفي براي خالصه

اسـتفاده   SPSSافزار آماري  رگرسيون براي ايجاد مدل علّي كيفيت زندگي در محيط نرم

  .شده است

  

  معرفي شهرهاي مورد مطالعه 

  شهر صاحب

ايـن  . نفر اعالم كرده اسـت  ١٤٨٩، جمعيت شهر صاحب را ١٣٨٥نتايج سرشماري سال 

 ١٣٧٥-٨٥هـاي   در فاصـله سـال    از روستا به شـهر ارتقـا يافتـه،    ١٣٧٩ شهر كه در سال

تعـداد خانوارهـاي سـاكن در    . درصد بوده است ١/٤اي معادل  داراي رشد جمعيت ساالنه

 ٣٣٤بـه   ١٣٨٥خانوار بوده كه ايـن تعـداد در سـال     ١٨٧برابر  ١٣٧٥اين شهر در سال 

دهـد،   رو بـه كاهشـي را نشـان مـي    بعد خـانوار در ايـن شـهر رونـد     . خانوار رسيده است

نسـبت  . رسـيده اسـت   ١٣٨٥نفر در سـال   ٧/٤به  ١٣٧٥نفر در سال  ٣/٥كه از  طوري به

 ١٣٧٥درصد در سـال   ١/٨٦دهد و از  جنسي در اين شهر روند رو به رشدي را نشان مي

. رسـيده اسـت   ١٣٨٥درصـد در سـال    ١/٩٤زن ـ به   ٨٦مرد  ١٠٠ـ يعني در مقابل هر 

پيشرفت در خور تـوجهي داشـته    ١٣٧٥-٨٥هاي  ر اين شهر در فاصله سالسطح سواد د

اند كه ايـن   ساله و باالتر در اين شهر باسواد بوده ٦درصد افراد  ٦٣، ١٣٧٥در سال . است

تغييرات ايجاد شـده در نسـبت باسـوادي    . درصد رسيده است ٧٥به  ١٣٨٥رقم در سال 

درصـد   ٧٣كـه   طـوري  دهـد، بـه   ان مياي را نش برحسب جنس نيز وضعيت اميدواركننده

براي  ١٣٨٥اند، اما اين ارقام در سال  باسواد بوده ١٣٧٥درصد زنان در سال  ٥٢مردان و 

نـرخ اشـتغال    ١٣٧٥در سال . درصد رسيده است ٦٨درصد و براي زنان به  ٨٤مردان به 



 بـه ترتيـب بـه    ١٣٨٥درصد بوده، كـه ايـن آمـار در سـال      ٦درصد و نرخ بيكاري  ٣/٤٩

شـاغالن زن در دوره    نكتـة مهـم ، كـاهش تـدريجي سـهم     . اند درصد رسيده ٢و  ٠٣/٥٨

هـاي صـنعتي    توان كاهش نقش فعاليت است كه داليل عمده آن را مي ١٣٧٥-٨٥زماني 

، دامداري و نهايتاً فراهم شدن زمينه تحصيلي پس از ارتقـاي روسـتا بـه شـهر     )قاليبافي(

  . برشمرد

  

  شهر فيروزآباد

ايـن  . نفر بوده است ٢٨٥٧، جمعيت شهر فيروزآباد ١٣٨٥تايج سرشماري سال براساس ن

در اثر سياست ارتقاي روستاهاي بزرگ به شهر، تبديل به نقطـه   ١٣٧٩شهر كه در سال 

 ٧٨/١اي معـادل   داراي رشد جمعيت سـاالنه  ١٣٧٥-٨٥هاي  شهري شده در فاصلة سال

خـانوار   ٤٠٢برابـر   ١٣٧٥هر در سال تعداد خانوارهاي ساكن در اين ش. درصد بوده است

بعد خـانوار در ايـن شـهر    . خانوار رسيده است ٦١٤به  ١٣٨٥بوده كه اين تعداد در سال 

نفر  ٦٥/٤به  ١٣٧٥نفر در سال  ٩٦/٥كه از  طوري دهد، به روند رو به كاهشي را نشان مي

 ١/٩١نسبت جنسي در اين شهر بـا رونـدي رو بـه رشـد از     . رسيده است ١٣٨٥در سال 

درصـد در سـال    ١/٩٧زن ـ به   ٩١مرد  ١٠٠ـ يعني در مقابل هر   ١٣٧٥درصد در سال 

پيشـرفت   ١٣٧٥-٨٥هاي  سطح سواد نيز در اين شهر در فاصلة سال. رسيده است ١٣٨٥

سـاله و بـاالتر در ايـن     ٦درصد افـراد   ١/٧٦، ١٣٧٥در سال . درخور توجهي داشته است

تغييـرات  . درصـد رسـيده اسـت    ٩/٨٢به  ١٣٨٥سال  اند كه اين رقم در شهر باسواد بوده

اي را نشـان   ايجاد شده در نسبت باسوادي برحسـب جـنس نيـز وضـعيت اميدواركننـده     

درصـد زنـان باسـواد     ٥/٦٦درصـد مـردان و    ٧/٨٤، ١٣٧٥كه در سـال   طوري دهد، به مي

 ١/٧٦بـه  درصد و بـراي زنـان    ١/٨٩براي مردان به  ١٣٨٥اند، اما اين ارقام در سال  بوده

  .درصد رسيده است
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  هاي تحقيق يافته

  خصوصيات نمونه

درصدشان مـرد   ٧/٧٩سال سن دارند، و  ٥٠تا  ٣١بين ) درصد ٩/٦٣(بيشتر پاسخگويان 

انـد و   تـر از ديـپلم   درصد پاسخگويان داراي تحصيالت ديپلم و پايين ٦٧بيش از . هستند

سـوم پاسـخگويان    دود يـك حـ . درصدشان تحصـيالت بـاالتر از ديـپلم دارنـد     ٩/١٤تنها 

ــه ) درصــد٧/٣٣( ــا  ٢٠٠داراي درآمــد ماهان  ٤/١١هــزار تومــان هســتند و تنهــا  ٢٩٩ت

درصـد پاسـخگويان    ٨٥. هـزار تومـان دارنـد    ٤٠٠اي بـاالتر از   درصدشان درآمد ماهانـه 

  .كنند نفره زندگي مي ٥و  ٤درصد از آنها در خانوارهاي  ٥/٤٨اند و  شاغل

  

  اي كيفيت زندگيارزيابي ابعاد و قلمروه

وضعيت ابعاد و قلمروهاي كيفيت زندگي در شهرهاي صاحب و فيروزآباد بعـد از ارتقـاي   

  .گيرد روستا به شهر در اينجا مورد بررسي قرار مي

هاي پاسخگويان در مورد نقش ارتقاي روستا بـه شـهر    بررسي ديدگاه :كيفيت محيط

درصد پاسخگويان در شهر  ٩٥ دهد كه بيش از در بهبود كيفيت محيط شهري، نشان مي

امـا در شـهر     فيروزآباد بر اين باورند كه وضعيت پاكيزگي و نظافت شهرشان بهتـر شـده،  

درصد افراد معتقدند كه بهبـودي در وضـعيت پـاكيزگي و نظافـت شهرشـان       ٤٧صاحب 

گرفتـه در سـامانة    نظر مردم شهر فيروزآباد در مـورد تغييـرات شـكل   . حاصل نشده است

 ٨٤و  ٤١كـه بـه ترتيـب     طـوري  آوري و دفع زباله مثبت است، بـه  الب و جمعتخليه فاض

آوري و دفـع زبالـه    اند كه وضعيت سـامانة تخليـه فاضـالب و جمـع     درصد آنها بيان كرده

آوري و دفـع   درصد مردم بهبود در وضـعيت جمـع   ٨٠در شهر صاحب . بهبود يافته است

د ساكنان، وضعيت سامانة تخليـه فاضـالب و   درص ٦٤اما از نظر  اند،  زباله را گزارش كرده

در . هاي سطحي نااميدكننده است و بهبودي در آنهـا ايجـاد نشـده اسـت     آوري آب جمع

درصـد در   ٥١درصد پاسخگويان در شهر فيروزآباد و  ٧٠مورد كيفيت آب آشاميدني نيز 



. شـان بهتـر شـده اسـت     اند كه كيفيت آب آشاميدنيِ در دسترس شهر صاحب بيان كرده

بيش از نيمي از اهالي در شهرهاي فيروزآباد و صـاحب نيـز معتقدنـد كـه دسترسـي بـه       

در شـهر فيروزآبـاد، بهبـود    . شان بهبـود يافتـه اسـت    پارك و فضاي سبز در محل زندگي

آوري و دفـع زبالـه    پاكيزگي و نظافت محيط شهري و در شهر صاحب بهبود سامانة جمع

  شـان در قلمـرو كيفيـت محـيط      رتقاي محل زنـدگي از نظر پاسخگويان بارزترين نتيجة ا

آوري و تخليـه فاضـالب    در اين شهرها بدترين وضعيت مربوط به سامانة جمع. بوده است

  .است

بررسي نظر پاسخگويان در مورد نقـش ارتقـاي روسـتا بـه شـهر در       :وضعيت مسكن

د درصـد افـراد در شـهر فيروزآبـا     ٨٥دهـد كـه حـدود     بهبود وضعيت مسكن، نشان مـي 

كار رفته بهتر شده است، در شهر صاحب نيز  ها از نظر مصالح به معتقدند كه كيفيت خانه

انـد كـه    در هـر دو شـهر، مـردم اظهـار كـرده     . درصد پاسخگويان همين نظر را دارند ٩٠

ـ بهبــود    شـان ـ از قبيـل حمــام و دستشـويي بهداشــتي     تجهيـزات و امكانـات مســكن  

وساز را نيز در مقايسـه بـا گذشـته بسـيار خـوب و       گيري داشته و نظارت بر ساخت چشم

از نظر بيش از نيمي از پاسخگويان در هر دو شهر، توانـايي مـردم   . اند مؤثر توصيف كرده

در اين زمينه بيشترين بهبود در هر دو شهر مربـوط  . براي تهية مسكن بهبود يافته است

ي و آشـپزخانة مجـزا   به تجهيزات و امكانات مسكن از قبيل حمام و دستشـويي بهداشـت  

  .بوده است

هاي مردم در مورد نقش ارتقـاي روسـتا بـه شـهر در بهبـود       بررسي ديدگاه :آموزش

درصـد   ٩٦وضعيت آمـوزش در شـهرهاي فيروزآبـاد و صـاحب، نشـان داد كـه بـيش از        

امـا  . اند پاسخگويان در شهر فيروزآباد بهبود دسترسي به امكانات آموزشي را گزارش كرده

درصد پاسخگويان بر اين باورند كه بهبودي در امكانـات آموزشـي در    ٤٢ب در شهر صاح

تغييرات ايجاد شده در كيفيـت آمـوزش نيـز از نظـر     . شان ايجاد نشده است محل زندگي

درصـد آنهـا شـاهد     ٨٠مردم شهر فيروزآباد بسيار خوب و اميدواركننده بـود و بـيش از   
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درصـد مـردم اظهـار     ٥٥هر صاحب نيـز  در ش. اند تغييرات مثبت در كيفيت آموزش بوده

  .شان بهتر شده است اند كه كيفيت آموزش در محل زندگي كرده

بررسي اظهارنظرهاي مردم در مورد نقش ارتقاي روستا بـه شـهر در بهبـود     :سالمت

ــاد و صــاحب، نشــان مــي  درصــد  ٧٤دهــد كــه  وضــعيت ســالمت در شــهرهاي فيروزآب

گونه بهبودي در دسترسي به خدمات  ورند كه هيچپاسخگويان در شهر فيروزآباد بر اين با

درصـد   ٥٧امـا در شـهر صـاحب    . شان رخ نداده است بهداشتي و درماني در محل زندگي

نظر مـردم در مـورد   . اند پاسخگويان بهبود در امكانات بهداشتي و درماني را گزارش كرده

نـده اسـت و حـدود    كن بهبود كيفيت خدمات بهداشتي و درماني در شهر فيروزآباد نااميد

اند كه كيفيت خـدمات بهداشـتي و درمـاني در مقايسـه بـا       درصد مردم اظهار داشته ٧٥

درصد پاسخگويان  ٤٩در شهر صاحب نيز حدود . گونه بهبودي نداشته است گذشته، هيچ

با اين حال نظر مـردم در مـورد وضـعيت سـالمت جسـمي و روانـي       . همين نظر را دارند

گيري در سالمت جسمي و روانـي   كه در هر دو شهر بهبود چشمبيانگر اين موضوع است 

  . شود ساكنان مشاهده مي

هاي مردم در مورد نقش ارتقاي روسـتا بـه شـهر در     بررسي ديدگاه :زيستي فردي به

دهـد كـه    زيستي فـردي در شـهرهاي فيروزآبـاد و صـاحب، نشـان مـي       بهبود وضعيت به

كه بـيش از   طوري گيري داشته است، به احساس امنيت فردي در هر دو شهر بهبود چشم

درصد پاسخگويان در شهر صاحب، بهبـود   ٦٥درصد پاسخگويان در شهر فيروزآباد و  ٩٦

اهالي در مورد اميد به آينده   نگرش. اند شان گزارش كرده امنيت فردي را در محل زندگي

و مثبتي  درصد مردم در هر دو شهر تغييرات جدي ٨٠بسيار مثبت بوده است و بيش از 

نظر مردم در مورد تأثير ارتقاي روستا به شهر در بهبود . اند را در اميد به آينده بيان كرده

درصد پاسخگويان در شـهر   ٨٠ها مثبت است و بيش از  عدالت اجتماعي و برابري فرصت

اند كه توانـايي اهـالي بـراي     درصد پاسخگويان در شهر صاحب بيان كرده ٥٥فيروزآباد و 

وضعيت رضايت از زندگي نيـز در مقايسـه   . ازهاي اساسي خانوار بهتر شده استتأمين ني



درصد افراد در شـهرهاي فيروزآبـاد و صـاحب     ٧٠با قبل بسيار بهتر شده است و بيش از 

  .شان از زندگي بيشتر شده است بر اين باورند كه رضايت

ود وضـعيت  بررسي نظر مردم در مورد نقش ارتقاي روستا به شـهر در بهبـ   :مشاركت

دهد كه احساس تعلق بـه اجتمـاع در    مشاركت در شهرهاي فيروزآباد و صاحب نشان مي

درصد پاسخگويان در شهر فيروزآبـاد   ٨٤كه بيش از  طوري ميان اهالي بهتر شده است، به

گيـري را در احسـاس تعلـق بـه      درصد پاسخگويان در شهر صـاحب بهبـود چشـم    ٦١و 

هـا و   پاسخگويان، در شهر فيروزآبـاد اسـتفاده از ديـدگاه    از نظر. اند اجتماع گزارش كرده

هاي مردم در امور شهري روند مثبتي داشته در حالي كه در شهر صاحب عكس ايـن   ايده

درصد مردم در شهر فيروزآباد بر اين باورند كه ارتقاي  ٨٥حدود . روند گزارش شده است

نهادهـاي اجتمـاعي شـده     شان از روستا به شهر باعث افـزايش عضـويت در   محل زندگي

  .درصد پاسخگويان همين نظر را دارند ٥٥در شهر صاحب نيز . است

بررسي آراي مردم در مورد نقش ارتقاي روسـتا بـه شـهر در     :تفريح و اوقات فراغت

دهـد كـه    بهبود وضعيت تفريح و اوقات فراغت در شهرهاي فيروزآباد و صاحب، نشان مي

فيروزآباد روند رو بـه رشـدي داشـته، امـا در شـهر       دسترسي به امكانات ورزشي در شهر

درصـد پاسـخگويان    ٨٠كه بـيش از   طوري شود، به صاحب عكس اين موضوع مشاهده مي

تغييـرات ايجـاد شـده در    . انـد  گونه بهبودي را در امكانـات ورزشـي گـزارش نكـرده     هيچ

و در  دسترسي به امكانات فرهنگي، هنري در شهر فيروزآبـاد بسـيار ضـعيف بـوده اسـت     

اكثر پاسخگويان در هـر دو شـهر بـر    . شود شهر صاحب نيز وضعيت مشابهي مشاهده مي

  .اين باورند كه توان مردم براي انجام مسافرت در مقايسه با گذشته بهتر شده است

بررسي نظر مردم در مورد نقش ارتقاي روستا به شهر در بهبود  :اطالعات و ارتباطات

دهد كـه امكانـات    شهرهاي فيروزآباد و صاحب نشان مي وضعيت اطالعات و ارتباطات در

 ٨٠كـه بـيش از    طـوري  گيـري داشـته، بـه    ونقل عمومي در هر دو شهر بهبود چشم حمل

درصد پاسخگويان در شهر صاحب بهتر شـدن   ٧٠درصد پاسخگويان در شهر فيروزآباد و 
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ي نيز از نظر مردم امكانات پستي و مخابرات. اند ونقل عمومي را گزارش كرده امكانات حمل

درصد مردم در اين شهرها بر ايـن باورنـد    ٨٠اند و بيش از  تغييرات مثبت فراواني داشته

شان از روستا به شهر بهبود جدي در دسترسي به امكانات پسـتي   كه ارتقاي محل زندگي

دسترسي به رايانه و اينترنت رونـد رو بـه رشـدي در شـهر     . و مخابراتي ايجاد كرده است

درصد مردم بهتر شدن دسترسي به رايانه و اينترنـت   ٧٠آباد داشته است و بيش از فيروز

درصـد پاسـخگويان تغييـر مثبتـي را گـزارش       ٤٨اند، اما در شهر صـاحب   را اظهار كرده

كننده اسـت،   نظر مردم در مورد دسترسي به كتابخانه، روزنامه و نشريات نااميد. اند نكرده

درصـد مـردم    ٩١در شـهر صـاحب   . دهد ين موارد نشان نميگونه پيشرفتي را در ا و هيچ

  . اند ها و نشريات را بسيار بد توصيف كرده وضعيت دسترسي به روزنامه

بررسي ديدگاه مردم در مورد نقش ارتقاي روستا به شهر در بهبود وضـعيت كـار    :كار

شـهر   درصد پاسخگويان در ٦٠دهد كه بيش از  در شهرهاي فيروزآباد و صاحب نشان مي

هاي شغلي بهتر شـده اسـت امـا در شـهر      فيروزآباد بر اين باورند كه دسترسي به فرصت

هـاي   گونـه بهبـودي در فرصـت    درصد پاسخگويان معتقدند كه هـيچ  ٦٠صاحب بيش از 

رضايت و امنيت شغلي روند خوبي را در . وجود نيامده است شان به شغلي در محل زندگي

  .اند ها را گزارش كرده اكنان بهبود اين شاخصدهد و اكثر س هر دو شهر نشان مي

بررسي نظر مردم در مورد نقـش ارتقـاي روسـتا بـه شـهر در بهبـود        :درآمد و ثروت

 ٨٠دهـد كـه بـيش از     وضعيت درآمد و ثروت در شهرهاي فيروزآباد و صاحب، نشان مي

درصـد پاسـخگويان در شـهر صـاحب      ٧٣درصد پاسخگويان در شهر فيروزآباد و حـدود  

انـداز   تغييـرات ايجـاد شـده در پـس    . تقدند كه وضعيت درآمدشان بهتـر شـده اسـت   مع

درصد افراد در شهر فيروزآباد بهبـود   ٨١حدود . دهد خانوارها نيز روند مثبتي را نشان مي

. درصـد اسـت   ٦٨اند، كه اين ميزان در شهر صاحب  هاي خانوار را گزارش كرده در دارايي

ل شده در امنيت درآمد اميدواركننده اسـت و بـيش   نظر مردم در خصوص تغييرات حاص



اند كه شاهد كاهش فقر و محروميـت در   درصد پاسخگويان در هر شهر اظهار كرده ٦٠از 
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متـرين ارزش ميـانگين   در شـهر فيروزآبـاد ك  . آمـده اسـت   ٣و  ٢هاي  صاحب در جدول
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٣/٣٧  

٤/٣١  

٧/٦  

٢٦  

٦/١٤  

٧/٣٠  

٢٢  

١٠  

٣/٤٩  

٢/٢٠  

٢/١٤  

٣/٦  

  میانگین

  انحراف استاندارد

١٩/٣  

٦٨٣/٠  

٢٦/٤  

٤٨٢/٠  

٢٢/٣  

٢٥٨/١  

٠٧/٣  

٨٦٨/٠  

٢١/٣  

٦٠٠/٠  

٢١/٣  

٥٧٣/٠  

٨٧/٢  

٦٠٧/٠  

١٥/٢  

٦٣٢/٠  

٦٥/٢  

٦٣٥/٠  

٤٢/٣  

٥٧٤/٠  

  

  هاي تحليلي  يافته

Tدر پژوهش حاضر با استفاده از تكنيك آماري آزمون 
ها پرداختـه شـده    به تحليل داده ١

پرسش اصلي در اين مطالعه بررسي نقش ارتقاي روستاها به شهر در بهبود كيفيت . است

نتايج نشـان  . ته استقلمرو زندگي مورد آزمون قرار گرف ١٠زندگي ساكنان است، كه در 

دهد كه ارتقاي روستا به شهر در فيروزآباد، بهبـود كيفيـت زنـدگي را در قلمروهـاي      مي

زيستي فردي، مشاركت، اطالعات و ارتباطـات، تفـريح    كيفيت محيط، مسكن، آموزش، به

و اوقات فراغت، كار، و درآمد و ثروت به دنبال داشته و تنها در قلمـرو سـالمت بهبـودي    

دهـد   ها در شهر صاحب نشان مـي  دست آمده از تحليل داده نتايج به. نشده استمشاهده 

كه ارتقاي روستا به شهر توانسته به بهبود كيفيت زندگي ساكنان در شش قلمرو كيفيت 

زيستي فردي، مشاركت، اطالعات و ارتباطات، درآمد و ثروت بينجامـد،   محيط، مسكن، به

فريح و اوقات فراغت، و كار بهبـودي حاصـل نشـده    اما در چهار قلمرو آموزش، سالمت، ت

  .آمده است ٤ها در جدول  هاي مربوط به تحليل داده آماره. است

  گانة كيفيت زندگي ها در قلمروهاي ده هاي مربوط به تحليل داده محاسبه آماره. ٤جدول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. T-Test 

قلمرو 

کیفیت 

  زندگی

  میانگین  تعداد مشاهدات
  خطای استاندارد

  میانگین
  سطح معناداری  به شدهمحاس tآماره 

  صاحب  فیروزآباد  صاحب  فیروزآباد  صاحب  فیروزآباد  صاحب  فیروزآباد  صاحب  فیروزآباد



  

  رضايت از كيفيت زندگي بعد از ارتقاي روستا به شهر

گيـري شـده    كيفيت ذهني زندگي در ناحيه مورد مطالعه برحسب پاسـخ منطقـي انـدازه   

دهندگان خواسته شد كه با توجـه بـه همـة قلمروهـاي ذكـر       براي اين كار از پاسخ. است

بعـد از ارتقـاي روسـتا    شان را از كيفيت كلي زندگي ـ   نامه، ميزان رضايت شده در پرسش

پاسخ اين سؤال به عنوان كيفيت زندگي منطقي مـورد توجـه قـرار    . به شهر ـ بيان كنند 

كيفيت زندگي منطقي، رضـايت افـراد را از زنـدگي پـس از توجـه بـه رضـايت از        . گرفت

به عبارتي، كيفيـت زنـدگي منطقـي بعـد از     . سازد قلمروهاي مختلف زندگي منعكس مي

گيري  شان از قلمروهاي مختلف اظهارنظر كردند، اندازه در مورد رضايتاينكه پاسخگويان 

تـا   ١= خيلـي ناراضـي   (پاسخگويان به اين سؤال در طيف ليكرت پنج مقياسي . شود مي

گويـان در دو شـهر فيروزآبـاد و     ميـزان پاسـخ   ٥جـدول  . پاسخ دادنـد ) ٥= خيلي راضي 

ـ      صاحب را نشان مي شـان   دگي براسـاس پاسـخ  دهد كـه در سـطوح مختلـف كيفيـت زن

شان بعد  درصد پاسخگويان از كيفيت زندگي ٥/٧٣در شهر فيروزآباد . اند بندي شده طبقه

شـان   درصد افراد از كيفيت زنـدگي  ٤از ارتقاي روستا به شهر راضي بودند و تنها كمتر از 

ميـانگين امتيـازات كيفيـت زنـدگي بـراي پاسـخگويان در شـهر        . ابراز نارضايتي كردنـد 

کیفیت 

  محیط

٠٠٠/٠  ٠٠٠/٠  ٣٦٨/٩  ٤٤٦/٢٠  ٤٠٩/٠  ٢٣١/٠  ٨٤/١٨  ٧٢/١٩  ١٠٠  ١٠٢  

  ٠٠٠/٠  ٠٠٠/٠  ٠٢٧/٢٦  ٣٨٩/١٥  ١٤٤/٠  ١٨٣/٠  ٧٧/١٢  ٨٢/١١  ١٠٠  ١٠٢  مسکن

  ٠٢٤/٠  ٠٠٠/٠  ٢٩٧/٢  ٧٣٤/٢٦  ٢٤٣/٠  ١٠٩/٠  ٥٦/٦  ٩١/٨  ١٠٠  ١٠٢  آموزش

  ٠٧٥/٠  ٠٥٠/٠  -٣٠٧/٠  ٨٧٣/١  ٢٦٠/٠  ٢٧٢/٠  ٩٢/٨  ٥١/٩  ١٠٠  ١٠٢  سالمت

یستی ز به

  فردی

٠٠٠/٠  ٠٠٠/٠  ٠٧٦/٥  ١٣٤/١٤  ٣٣٢/٠  ٣٣٩/٠  ٦٩/١٦  ٨٠/١٩  ١٠٠  ١٠٢  

  ٨٥٣/٠  ٠٠٠/٠  ١٨٦/٠  ٠٧٦/١٣  ٢١٥/٠  ٢١٢/٠  ٠٤/٩  ٧٧/١١  ١٠٠  ١٠٢  مشارکت

  ٠٠٠/٠  ٠٠٠/٠  -٣٧٩/١٣  ١٧٣/٧  ١٨٩/٠  ٢٢٠/٠  ٤٦/٦  ٥٨/١٠  ١٠٠  ١٠٢  اوقات فراغت

  اطالعات و 

  ارتباطات

٠١٩/٠  ٠٠٠/٠  ٣٩٢/٢  ٤١٣/١٣  ٣٥٩/٠  ٣٨٧/٠  ٨٦/١٨  ٢٠/٢٣  ١٠٠  ١٠٢  

  ٠٠٠/٠  ٠٠٠/٠  -٧١٥/٥  ٥٨٠/٧  ١٩٠/٠  ٢٥٦/٠  ٩١/٧  ٩٤/١٠  ١٠٠  ١٠٢  کار

  ٠٠٠/٠  ٠٠٠/٠  ٧٤٦/٦  ٩٩١/١٢  ٢٦٤/٠  ٢٨٦/٠  ٧٨/١٩  ٧١/٢١  ١٠٠  ١٠٢  درآمد و ثروت
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درصد افـراد از   ١٦در شهر صاحب تنها . است ٨٢٦/٠با انحراف استاندارد  ٩٩/٣وزآباد فير

. ناخرسـند بودنـد    درصد افـراد از كيفيـت زنـدگي    ٣٢شان راضي بودند و  كيفيت زندگي

بـا انحـراف    ٧٣/٢ميانگين امتيازات كيفيت زندگي بـراي پاسـخگويان در شـهر صـاحب     

  . است ٨٩٧/٠استاندارد 

  

  د رضايت از كيفيت زندگي بعد از ارتقاي روستا به شهردرص. ٥جدول 

  )درصد( صاحب  )درصد( فیروزآباد  میزان کیفیت زندگی

  کامالً ناراضی

  ناراضی

  نه راضی، نه ناراضی

  راضی

  کامالً راضی

٠  

٩/٣  

٥/٢٢  

١/٤٤  

٤/٢٩  

١٢  

٢٠  

٥٢  

١٥  

١  

  میانگین

  انحراف استاندارد

٩٩/٣  

٨٢٦/٠  

٧٣/٢  

٨٩٧/٠  

  

  زندگي مدل تحليلي كيفيت

اند كه رگرسيون چندگانـه   مطرح ساخته) ٢٠٠٧(و ريچارد و همكارانش ) ٢٠٠٣(پسيون 

تواند براي شناسايي سهم هر قلمرو در كيفيت ذهني زندگي و ايجاد مـدل علّـي كـه     مي

يكي از اهـداف  . ها را نشان دهد، مورد استفاده قرار گيرد كنش بين قلمروها و معرف برهم

دل علّي از طريق شناسايي قلمروهاي غالب مؤثر بر كيفيـت زنـدگي   اين مطالعه، ايجاد م

پرسش اصلي براي ايجاد اين مدل آن است كـه كـدام   . بعد از ارتقاي روستا به شهر است

. قلمروهاي زندگي بيشترين تأثير علّي را بر كيفيت زندگي در ناحية مورد مطالعـه دارنـد  

هـاي اثـربخش    ي قلمروها و طراحـي برنامـه  تواند در درك تأثير علّ پاسخ به اين سؤال مي

در پژوهش حاضر تنها مدل علّي . براي بهبود كيفيت زندگي شهري در منطقه مؤثر باشد

  .كيفيت زندگي براي شهر فيروزآباد تهيه شده است

هاي اصـلي   تحليل رگرسيون چندگانه براي شناسايي قلمروهاي غالب زندگي و معرف



ضرايب رگرسـيون، سـهم نسـبي هـر قلمـرو و      . شده استكار گرفته  هر قلمرو زندگي به

ارتبـاط علّـي بـين قلمروهـاي زنـدگي و      . دهنـد  ها را در كيفيت زندگي نشان مـي  معرف

  : رضايت از كيفيت زندگي بعد از ارتقاي روستا به شهر چنين است

QOL=٠.٣٥EQ+٠.٧٤HO+٠.٢٦ED-٠.٢٤HE-٠.٥٧PW+٠.١٧PA-  

٠.٧٣IC + ٠.٢٣CE+٠.١٦EM+٠.٦٦IN 

EQ :  ،كيفيت محـيطHO :  ،مسـكنED :  ،آمـوزشHE :  ،سـالمتPW : زيسـتي   بـه

كـار،  : EMتفريح و اوقات فراغـت،  : CEاطالعات و ارتباطات، : ICمشاركت، : PAفردي، 

IN :درآمد و ثروت.  

. درصـد اسـت   ٥٧وسـيلة ايـن مـدل     شـده بـه   مجموع واريانس كيفيت زندگي تبيين

. دهنـد  قلمرو را بر كيفيت زندگي نشـان مـي  ضرايب موجود در اين مدل تأثير نسبي هر 

قلمروي . شود، سهم هر قلمرو در كيفيت زندگي يكسان نيست طور كه مشاهده مي همان

ترين تأثير علّي را دارد، مسكن است و قلمروهاي بعـدي اطالعـات و ارتباطـات و     كه قوي

زنـدگي دارنـد،   ترين تأثير علّي را بر كيفيت  قلمروهايي كه ضعيف. درآمد و ثروت هستند

دهد كه قلمروهاي شناسـايي شـدة زنـدگي در ايـن      پژوهش نشان مي. اند كار و مشاركت

  . مطالعه، تأثير مستقيمي بر كيفيت زندگي افراد دارند

شدة مربـوط بـه هـر     هاي ادراك افزون بر اين، ارتباط بين رضايت از قلمروها و معرف

ترين تـأثير را بـر    گي محيط شهري غالبنظافت و پاكيز. گيري شده است قلمرو نيز اندازه

كه سامانة تخليـه فاضـالب كمتـرين تـأثير را بـر       رضايت از كيفيت محيط دارد، در حالي

عنـوان   امكانـات و تجهيـزات مسـكن بـه    . رضايت از كيفيت محيط شـهري داشـته اسـت   

هاي مسكن شـناخته شـده و تملـك     كننده در مقايسه با ديگر معرف بيني ترين پيش مهم

در قلمرو آموزش، دسترسي بـه  . ن كمترين تأثير را بر رضايت از مسكن داشته استمسك

امكانات آموزشي بيشترين تأثير را بر رضايت از آمـوزش دارد و ميـزان تحصـيالت داراي    

كيفيـت خـدمات بهداشـتي ـ درمـاني      . كمترين تأثير بر رضايت از وضعيت آموزش است
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 مسکن

  

 آموزش

  

 سالمت

  

زیستی  به

 ردیف
  

 مشارکت

  

اطالعات و 

 ارتباطات

  

تفریح و 

 اوقات فراغت

  

 کار

  

 درآمد و ثروت

  

کیفیت 

 محیط

  

کیفیت 

 زندگی

٧٤/٠ ٣٥/٠ 

٢٦/٠ 

٢٤/٠- 

٥٧/٠ - 

١٧/٠ 

٢٣/٠ 

٧٣/٠- 

١٦/٠ 

٦٦/٠ 

هـا شـناخته    از سالمت در مقايسه با ديگر معرف كنندة رضايت بيني عنوان بهترين پيش به

  . شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل علّي بهبود كيفيت زندگي با ارتقاي روستاها به شهر در شهر فيروزآباد. ٢شكل 

زيسـتي   كننـدة رضـايت از بـه    بينـي  ترين پـيش  زيستي فردي، امنيت قوي در قلمرو به

. يري قـوي بـر رضـايت از مشـاركت دارد    احساس تعلق به اجتماع، تـأث . فردي بوده است

ونقل عمـومي بيشـترين تـأثير را بـر رضـايت از وضـعيت اطالعـات و         دسترسي به حمل

در قلمرو تفريح و اوقات فراغت، دسترسي به امكانات فرهنگي و هنري بـه  . ارتباطات دارد

امنيـت شـغلي در قلمـرو كـار     . كننـده شـناخته شـده اسـت     بينـي  ترين پيش عنوان مهم



تـرين   عنوان مهم انداز خانوار به نهايتاً پس. ترين تأثير را بر رضايت از وضعيت كار داردبيش

  .كنندة رضايت از قلمرو درآمد و ثروت شناخته شده است بيني پيش

  

  گيري نتيجه

كالبـدي    ريزان به تمركززدايي فضـايي ـ   در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، توجه برنامه

شـهرها،   شيدن به نظام سكونتگاهي، مهار رشد ناهنجـار كـالن  سرزمين با هدف توازن بخ

هـاي شـغلي    اي و دوگانگي شهري ـ روستايي، ايجـاد فرصـت    هاي منطقه كاهش نابرابري

جديد، بهبود كيفيت زندگي در نواحي شهري و روستايي، و كاهش مهاجرت روسـتاييان  

و شهرنشـيني منجـر   به شهرهاي بزرگ به راهبردهاي متفاوتي در زمينه توزيع جمعيـت  

تـرين راهبردهـاي موجـود در ايـن خصـوص، توجـه بـه تقويـت          يكي از مهم. شده است

  .گونه شهرها در شبكه شهري كشور است شهرهاي كوچك و حمايت از اين

در اين مطالعه، نقش ارتقاي روستاها به شهر در بهبـود كيفيـت زنـدگي سـاكنان دو     

دهنـد كـه    نتايج اين مطالعه نشان مـي . فتشهر فيروزآباد و صاحب مورد بررسي قرار گر

ارتقاي روستا به شهر توانسته است بهبود چشمگيري در كيفيـت زنـدگي سـاكنان شـهر     

قلمـرو ديگـر    ٩در اين شهر جز در قلمرو سالمت، رونـد مثبتـي در   . فيروزآباد ايجاد كند

ته در شهر صاحب نيز ارتقاي روسـتا بـه شـهر توانسـ    . كيفيت زندگي مشاهده شده است

كـه در شـش قلمـرو     طـوري  است بهبودي نسبي در كيفيت زندگي ساكنان ايجاد كند، به

زيستي فردي، اطالعات و ارتباطات و درآمـد و ثـروت    كيفيت محيط، مسكن، آموزش، به

شود، اما در چهار قلمرو سالمت، مشـاركت، اوقـات فراغـت و     تغييرات مثبتي مشاهده مي

  .شود كار بهبودي ديده نمي

گيـري شـده، بـراي     ذهني زندگي كـه براسـاس پاسـخ منطقـي افـراد انـدازه      كيفيت 

ها در شهر فيروزآباد نشان  نتايج بررسي. هاي بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است تحليل

شـان از روسـتا    درصد پاسخگويان بر اين باورند كه ارتقاي محل زندگي ٥/٧٣دهد كه  مي
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انـد كـه    درصد اظهار كرده ٩/٣ه است و تنها به شهر، باعث بهبود كيفيت كلي زندگي شد

درصـد پاسـخگويان اظهـار     ١٦در شهر صـاحب  . شان بدتر شده است كيفيت كلي زندگي

شان از روستا به شـهر بـه بهبـود كيفيـت زنـدگي آنهـا        زندگي  اند كه ارتقاي محلي كرده

مـردم  درصـد   ٦٤. شان ناراضي هسـتند  درصد آنها از كيفيت زندگي ٣٢انجاميده است و 

شـان را   اند كه ارتقاي روستا به شهر تا حـد كمـي توانسـته انتظـارات     اين شهر ابراز كرده

شـان   درصد بر اين باورند كه انتظارات ١٣درصد در حد معمول و تنها  ٢٣برآورده سازد، 

  .تا حد بااليي تأمين شده است

كـه   دهـد  ارزيابي رضـايت از قلمروهـاي مـورد اسـتفاده در ايـن مطالعـه نشـان مـي        

بـا ارزش  (دهندگان در شهر فيروزآباد بيشترين ميزان رضايت را از قلمـرو آمـوزش    پاسخ

و كمترين ميزان رضايت را از قلمرو سـالمت  ) ٤٩٤/٠و انحراف استاندارد  ٥٨/٤ميانگين 

در شـهر صـاحب بيشـترين    . اند داشته) ٠٣/١و انحراف استاندارد  ٥٩/٣باارزش ميانگين (

 ٤٨٢/٠و انحراف استاندارد  ٢٦/٤باارزش ميانگين (قلمرو مسكن  ميزان رضايت مربوط به

 ١٥/٢با ارزش ميـانگين  (و كمترين ميزان رضايت مربوط به قلمرو تفريح و اوقات فراغت 

  .بوده است) ٦٣٢/٠و انحراف استاندارد 

. كيفيت ذهني زندگي نتيجة رضـايت افـراد از قلمروهـاي مختلـف زنـدگي آنهاسـت      

از ايـن رو،  . هاي مربوط به هر قلمـرو اسـت   نيز نتيجة رضايت از معرفرضايت از قلمروها 

مدل علّي كيفيت زنـدگي بـراي شـهر فيروزآبـاد براسـاس تحليـل رگرسـيون چندگانـه         

درصد تغييرات كيفيت زندگي ذهني ساكنان را بعـد از   ٥٧اين مدل . محاسبه شده است

 ١٠بـا وجـود ايـن، تـأثير     . نـد ك ارتقاي روستا به شهر در ناحية مورد مطالعه تبيـين مـي  

در شـهر فيروزآبـاد، رضـايت از    . قلمروي مورد مطالعه بر كيفيت زنـدگي يكسـان نيسـت   

تــرين تــأثير علّــي را بــر كيفيــت زنــدگي  مسـكن، اطالعــات و ارتباطــات و درآمــد قــوي 

رضايت از كـار و مشـاركت نيـز داراي كمتـرين تـأثير بـر كيفيـت        . اند پاسخگويان داشته

دهند كه هر تالشي براي بهبود كيفيـت زنـدگي در    ها نشان مي اين يافته. اند زندگي بوده



ناحية مورد مطالعه بايد ابتدا متمركز بر قلمروهايي همچون مسكن، اطالعات و ارتباطات 

هـاي ايـن    طور كلي، يافته به. و درآمد باشد ـ كه باالترين تأثير را بر كيفيت زندگي دارند 

  .ات بعدي كيفيت زندگي شهري مفيد خواهد بودمطالعه براي طراحي مطالع
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