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 چکیده 

ناو  از  ،اساا  هادفروش پژوهش بر است.کیفیت زندگی در شهر ابرکوه،  هایشاخصارزیابی  هدف مقاله حاضر،

های روش و Excelو   Spss افزار با استفاده از نرمکه  است تحلیلی –توصیفیاز نو   کاربردی است وبراسا  ماهیت،

مطالعاه  ،ابرکوهپیمایشای شاهر مورد(، مطالعاا 933) توزیع وتکمیل پرسشنامه رگرسیون، آماری از قبیل تحلیل عاملی و

های گوناگون، به بررسی وضعیت کیفیت زندگی شاهروندان در شاهر مفهوم کیفیت زندگی و با استفاده از نظریهتاریخی 

رکوه شهروندان شهر ابدرصد  1/54به طور کلی  :هدهد کهای این تحقیق نشان میاز یافتهبخشی  ست.ابرکوه پرداخته شده ا

یان نیز در طبقه خنثای قارار درصد پاسخگو1/11 و زندگی ناراضی بودند درصدازکیفیت 1/91 از کیفیت زندگی راضی و

 نشان ،ابرکوهو اجتماعی درشهراقتصادی  یزیکی،بررسی وضعیت و میزان رضایت از قلمروهای سه گانه محیط ف اند.گرفته

میازان تارین مربوط به سلامت و پاایین 39/3گین بالاترین میزان رضایت با ارزش میان« محیط اجتماعی»درقلمرو  ؛دهدمی

ن میازان بالااتری« محیط فیزیکی»در قلمرو  است. 93/5ی شهروندان باارزش میانگین های زندگرضایت مربوط به موفقیت

مربوط به  31/5میانگین ارزش  رضایت باکمترین میزان و مسکن و ضعیت خانهمربوط به و 11/6ارزش میانگین رضایت با

و مرباوط باه امکاناا   11/5میاانگین  ارزش بالاترین میزان رضایت باا« محیط اقتصادی»در قلمرو  .مبلمان شهری است

 است. 11/9های شغلی با ارزش میانگین خدما  آموزشی و پایین ترین میزان مربوط به فرصت

 زندگیکیفیت  شهروندان، شهرابرکوه، زیست پذیری،  ها:کلیدواژه

D
O

I:
 1

0
.2

2
0
6

7
/g

u
sd

.v
7

i1
.8

1
8

5
4

 

شی
وه

 پژ
الۀ

مق
 



  اول شمارۀ                                            شهری       مجلّة جغرافیا و توسعة فضای                                                       96

 
 

 

 

 مقدمه .8

 . طرح مسئله8. 8

وم کیفیت زنادگی گسترش مفهو رشد گیری،کلش

 مهام و را باه مفهاومی کلیادی آن ،طی نیم قرن اخیر

ل کارده تبادیمسائل انسانی درعرصه مباحث جهانی و

گساترش کمای و کیفای  در کنار ایان مفهاوم،. است

باعااث  عنوان شااکل لالااد زناادگی بشاار،ها بااهشااهر

یاد و تخصصای کیفیات زنادگی پیدایش مفهاوم جد

ام بااا همگااو در واقااع همزمااان اساات. هشااهری شااد

مفهاوم کیفیات زنادگی  رویکرد توسعه پایدار شهری،

و ریازی  شهری نیز جاای خاود را در ادبیاا  برناماه

 باه مرباوط ی حیطاه است. کردهمدیریت شهری باز

 به زمانی هیچ در شاید آن سنجش و  1زندگی کیفیت

ریازان  برناماه .1اسات نباوده اماروز وسایع ی اندازه

 و اجتمااعی علاوم دانشامندان اقتصااددانان ،شاهری

 مقولاه ایان به خاصیدیدگاه  از کدام هر دانرمدولت

 ،1111  ،4کااارل و 5کریسااتین، 9)بالاادوین ماای نگرنااد

 شااخص کاه شاودمایاین امر از آنجا ناشی  .(9ص.

 بار در را وسایعی طیف زندگی کیفیت به مربوط های

 هاایمراقبات تا گرفته پوشاك تغذیه و از که گیرندمی

 را پیراماون ماادی محایط و اجتمااعی محیط بهداشتی

در  (،4ص. ،1934، کلتاهجااجرمی و) شاودشامل مای

 باشادمای مرکد متغیر یك واقع مفهوم کیفیت زندگی

درآمد  سطح در تغییر .گرددمی متأثر متغیر چندین از که

 فشاار  محایط،  سالامت، وضع زندگی، شرایط ،مردم

                                                 
1. Quality of Life 

2. www.urbanmanagement.ir 

3. Baldvin 

4. Cristian 

5. Karell 

 رواباط خاانوادگی، شاادمانی ،فرالات روانای روحی

 مرکد شکل به آن نظیر دیگر متغیر چندین و اجتماعی

 )رحماان کندتعیین می ار نآ تغییرا  و زندگی کیفیت

 جامعاه هر .(5ص. ،1339 ،3سچاندر واند و6میتلهامرو

 کاه بوددخواها برخوردار لازم نشاط و پویایی از زمانی

 بمطلاو روانای و سلامت جسامانی از آن شهروندان

 صااحد از بسایاری حاضر عصر در  د.شون برخوردار

 ارزیاابی و نقاد به انسانی علوم اجتماعی و علوم نظران

 پیشارفته کشورهای در اقتصادی توسعه و رشد اهداف

 اجتمااعی هاایهادف براولویت و صنعتی پرداخته و

 آنهاا تناسد ضرور  و کالاها خدما  کیفیت توسعه،

 بدین اند، هورزید تأکید مردم زندگی شرایط و با نیازها

 کیفیاته درباار شناسانه جامعه و انسانی نگرش ترتید

 توسعه، به مربوط هایمقاله و هاکتاب قلمرو به زندگی

 کشاورهای هاای کلاانگذاری سیاست و ریزی برنامه

 شاد وارد لربای اروپاای کشورهای ویژه به و پیشرفته

 حساط بالابردن و توسعه برای(. 94ص. ،1331، 3)ویلا

 المللایباین هایسازمان دنیا، سراسر در زندگی کیفیت

 هاایساال طاول در جهاانی بهداشات ساازمان مانند

انجاام  باه را فراوانای هاایفعالیات و هابرنامه گذشته،

، 1933و فاادایی،  اکبااری، )حریرچاای اناادرسااانده

 مانناد متعاددی هایاز جنبه مطالعا  این اما (.13ص.

 هاایروش و رد اساتفادهمو قلمروهای مطالعه، مقیا 

، )رضاوانی متفااو  هساتند زنادگی کیفیات سنجش

 ایان به(، 33، ص.1933منصوریان و ستاری،  ، متکان

 کیفیات بارای مطالعاه وناگونیگ هایروش که ترتید

                                                 
6. Mittelhamer 

7. Wandschaneder 

8. Vila 
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 باا. شاده اسات گرفته کار به شهری نواحی در زندگی

 بارای مطالعاه جمعای چاارچوب تااکنون وجود، این

و  گرایاناهکال و یکپارچاه صاور  باه زندگی کیفیت

ارایاه  اجتماعی و مکانی فیزیکی، هایشاخص بر متکی

از طارف دیگار  ( .4، ص.1339)کاما،،  است نشده

یاا  عینی هایشاخص از استفاده با اللد زندگی کیفیت

ناو   دو هر از استفاده با ندر  به و ذهنی هایشاخص

های ذهنای از شود شاخصمی گیری اندازه ها شاخص

 از سااکنان رضاایت و هاا ش ادراکاا ، ارزیاابیپیمای

-شااخص کهحالی در آیند،دست می به شهری زندگی

 کاه هساتند مشااهده حقایق قابل به مربوط عینی های

در ایان  .آیناد دسات مای باه ثانویاه هاایداده از لالباً

پژوهش، ابعاد کیفیت ذهنی زنادگی شاهروندان شاهر 

دهیم. هادف میابرکوه را مورد ارزیابی و بررسی قرار 

-بررسی کیفیت زندگی و شااخصکلی این پژوهش، 

نظر ماا  های موردفرضیههای آن در شهر ابرکوه است. 

 در این تحقیق عبار  است از :

  و عوامال ماوثر بار بین شهروندان شاهر ابرکاوه

 کیفیت زندگی، تفاو  معنی داری وجود دارد.

  بین سرمایه اجتماعی وکیفیت زندگی شاهروندان

 کوه، ارتباط وجود دارد.شهرابر

  بین میزان تحصیلا  و عوامال ماوثر بار کیفیات

زندگی شهروندان ابرکوهی، تفااو  معنای داری 

 وجود دارد.

 باه را زنادگی کیفیات جهاانی، بهداشات سازمان

 کیفیات»کارده:  تعریاف شکل این به عمومی صور 

 موقعیات از فارد یاك شخصای برداشات باه زندگی

-جامعاه ارزشای و نظام گفرهن به توجه با اشزندگی

 و اساتانداردها انتظاارا ، اهداف، با آن رابطه نیز و اش

 در همچنین زندگی کیفیت«. شود می گفته احتیاجاتش

 باین در درآمدها توزیع چون دیگری پارامترهای به کل

اجتمااعی،  حقاو  ساطح فقار، میزان آن، عوامل تولید

 امتسل فرهنگی، امکانا  فرالت، کیفیت امنیت، میزان

 ثباا  اجتمااعی، شابکه جمعیت، تراکم مردم، روحی

دارد )شایانی،  بساتگی اقتصاادی اساتحکام و سیاسای

از  کاه ای جامعاه دو دلیال، هماین به (،11، ص.1931

 دو دارای اسات ممکن یکدیگرند، تراز هم مادی لحاظ

 مطالعاا  کیفیات نتایج .باشند متفاو  زندگی کیفیت

بنادی  رتباه هاا، ساتسیا ارزیاابی به می تواند زندگی

ریازی  برنامه و مدیریت های استراتژی تدوین ها،مکان

 لئمساا بنادی اولویات و درك و کارده کمك شهری

 منظاور باه شاهری مدیران و ریزان برنامه اجتما  برای

 .1ساازد تساهیل را شاهروندان زنادگی ارتقای کیفیت

 بارای توانادمای زنادگی کیفیات هاایهمچنین یافته

 طراحای و قبلای سیاسای هاایژیبازشناسای اساترات

، 1) لایبرنامه ریزی آینده اساتفاده شاوند هایسیاست

 کیفیات مطالعاا  علااوه بار ایان،(. 133، ص.1333

 علال دار، ناواحی مساأله شناسایی به می تواند زندگی

 درزنادگی، شاهروندان هاای اولویت مردم، نارضایتی

 کیفیت زنادگی بر جمعیتی -اجتماعی فاکتورهای تاثیر

 در ها و استراتژی ها سیاست کارایی ارزیابی و ایشپ و

 در کاه مرسر مؤسسه . کند کمك زندگی کیفیت زمینه

 انساانی مناابع زمینه در مطالعاتی معتبر مؤسسه یك دنیا

سارمایه اجتمااعی و  هاایشااخص با بررسای است،

 کشاورهای زنادگی کیفیات وضاعیت زندگی، کیفیت

 39 رتبه ایران که کرد بررسی 1314 سال در را مختلف

                                                 
1. www.urbanmanagement.ir 

2. Lee 

http://www.urbanmanagement.ir/
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 باه ساوئد و نارو  ایسالند، فنلاناد، و آورد دست به را

 زنادگی بارای جهاان کشورهای باکیفیت ترین عنوان

 سرمایة (. ابعاد111، ص.1316، 1)واگان شدند انتخاب

در دانشاگاه هااروارد باه « کنادی » گروه  را اجتماعی

 مشاارکت اعتمااد،»اناد: شار  زیار مشاخص کارده

 اجتماعی پیوندهای مدنی، هبریو ر مشارکت سیاسی،

 مشاارکت داوطلبای، روحیاه بخشاش و لیررسامی،

 و مشاارکتها تنو  مردمی، مشارکت در عدالت مذهبی،

 هار مؤسسه این (.  6، ص.1931) حاتمی،  هادوستی

 وضاعیت ارزیاابی باه معیاار 91 گرفتن نظر در با ساله

 پردازد.می جهان شهرهای و کشورها در زندگی کیفیت

 اقتصاادی، محیطای، زیسات عوامل عیارها شاملم این

 آماوزش شخصی، امنیت بهداشتی، سیاسی، اجتماعی،

، 1933)عباسای،  اسات .... و نقال و حمل و پرورش،

 حاال در سارعت باه ما کشور در (. شهرنشینی13ص.

 امکاناا  و منابع وجود، فرصت ها، این است. با رشد

 طاور به نیانسا نیازهای تامین و توسعه نیاز برای مورد

است. با توجه باه اینکاه  نشده تامین در شهرها مناسبی

اقتصاادی  –کیفیت زندگی، ویژگی های کلی اجتماعی

و زیستی یك شهر را نشان مای دهاد، مای تواناد باه 

عنوان ابزاری قدرتمند برای نظار  بار برناماه ریازی 

توسعه اجتماعی به کاار گرفتاه شود.شاهر ابرکاوه، در 

وجه به جهت گسترش خطی شاهر سال های اخیر با ت

لربای، دساتخوش تغییارا   -در امتداد محور شارقی

است و به علت رشاد و توساعه ساریع و  زیادی بوده

نقال های شهری، دسترسی به حمال و ناکارآمد برنامه

باه عناوان مثاال: عمومی با مشاکلاتی روبارو هسات 

ضعف شبکه حمال و نقال عماومی، عادم دسترسای 

                                                 
1. Vaughan 

هاای شاهر، لیرفعاال باودن هساته و مناسد به مراکز

محیط کساد و کاار، در توساعه شاهر ابرکاوه؛ قابال 

مشاهده اسات. بناابراین ضارور  دارد تاا وضاعیت 

ساکنین این شهر از نقطه نظار کیفیات زنادگی، ماورد 

 تحقیق و بررسی قرار گیرد.

 یشینه تحقیق و مبانی نظریپ .0. 8

دو  یاست که طا یمیاز جمله مفاه یزندگ تیفیک

تر مورد اهتمام قارار گرفتاه اسات و شیب ریاخ دهه سه

 و لیاهای مختلف داناش بشاری ماورد تحلدر حوزه

از  یزنادگ تیافیو نقد قارار گرفتاه اسات. ک سنجش

ون ی بادهار کسا ی لهیاست که به وس یجمله کلمات

 فیاشاود، اماا لالبااً از تعریتفکر و تعمق استعمال م

 یهاوممف یزنادگ تیفیک. کنندیمفهوم فرار م نیا قیدق

آن بااه دوران  خچااهیبلکااه تار ساات،ین یسااتمیقاارن ب

خاوب را  یگردد. در آن دوران وی زندگیم بر ارسطو

، عیسای زاده) شاد باودن در نظار گرفتاه باود یبه معن

 یلایخ(. 1، ص.1919طهماسابی و مناوچهری،  ،آهار

 یدر عباارت یزندگ تیفیوا ه ک 1331بعدها و در سال 

و  9)ال دیان رفاتمورد اساتفاده قارار گ 1سستوسط 

 در همچنااین  (.33، ص.1319، 4و الااارین 5شااالابی

 و 3مازلو  ،6سارتر پل  ان چون جدید فیلسوفانی دوران

 آن شخص باه درونی حالا  پیرامون بحث در دیگران

توسط حاوزه مفهوم این 1193 دهه اند  و ازکرده توجه

، 3گرفات)ویش قارار مطالعاه مورد علمی مختلف های

 کیفیات ایان از متعدد تعاریف وجود (.14، ص.1136

                                                 
2. Seth 

3. Eldin 

4. Shalabi  

5. Elarin 

6. Sarter 

7. Mazlo 

8. Vish 



  91                                           در شهر ابرکوه یزندگ تیفیک یشاخص ها یابیارز                                   سال هفتم         

 

 بسایار مفهاوم ایان کاه دهادمی نشان شهری زندگی

، 1و کاماانهو 1)ماوریس اسات آور ابهاام و تفسایرپذیر

 بررسای در درگیار هایحوزه (. تعدد911، ص.1311

 به هر محققی تا است شده باعث زندگی کیفیت مفهوم

 باه تعااریف خاود کااری زمیناه و تناسد تخصاص

کیفیات  سنجش برای شاخص ارائه و عریفت و بررسی

افتخاااری و فتاااحی،  ،بپااردازد )پورطاااهری زناادگی

نگاارش هااا  یکااه در برخاا یدر حااال( 93، ص.1913

مجموعاه ای از فاکتورهاا  كیبه عنوان  یزندگ تیفیک

توساعه  ،یعایکالبدی، مناابع طب طیسلامت، مح لیقب از

 گارید شاود، در ساوی یما فیتعر یمنیو ا یشخص

از  یکایبعاد اقتصاادی را باه عناوان  گارید یمحققان

 یماار  مطاا یزناادگ تیاافیهااای سااه گانااه کسااتون

 ساندگانیاز نو گرید یبرخ (.43، ص.1931)فرید،کنند

باه  یزنادگ تیافیاز ک ،ینایو ع یکم میبه جای مفاه

 کننااد یدفااا  ماا یعماادتاً ذهناا مفهااوم كیااعنااوان 

را به  یزندگ تیفیک یبرخ (.51، ص.1336، 9)فیلیپس

 و اناد کارده فیاتعر یاز زنادگ مندیتیاعنوان رض

 کاه ساطحی یاا درجاه عناوان باه را آن دیگر گروهی

بارد )ماوریس لذ  می شازندگی امکانا  از شخص

، دیگااران و (. رافائاال 535، ص.1311، 5و کامااانهو

 امکاناا  مهام از شاخص که حدی را زندگی کیفیت

و  4)رافائلکنناد مای تعریاف برد، می لذ  اش زندگی

 هباا (.61، ص.1116،  3و روتماان 3و باارون 6رنویااك

                                                 
1. Mooris 

2. Camanho 

3. Philips 

4. Camanho 

5. Rafael 

6. Renobk 

7. Bron 

8. Rotmen 

 هاایی ویژگیدهندهنشان زندگی کیفیت ،  1پال اعتقاد

 و اسات منااطق محیطای و اقتصاادی و اجتماعی کلی

 بار نظاار  قدرتمناد بارای ابازاری عنوان به تواندمی

، 1334)پاال،  رود کاار باه اجتماا  توسعه ریزیبرنامه

هاای به پاژوهشدر زمینه این پژوهش؛ ابتدا  (.11ص.

هاای خارجی )لاتین( پرداخته شده و ساپس پاژوهش

 اناد. توجاهداخلی ) فارسی ( مورد بررسی قرار گرفته

 آن باه مربوط مفاهیم و زندگی کیفیت به جغرافیا دانش

 آن معناای باه ایان. گرددمیبر 1163 ی دهه اواخر به

 کیفیت به نسبت آن از پیش انسانی جغرافیای که نیست

 صارفاً بلکاه. اسات باوده اعتناابی کامل ورندگی بطز

باه  جغرافیاا سانتی مشاغولی دل کاه اسات آن منظور

 هاایویژگای و تولیاد طبیعای، مناابع چاون مفاهیمی

 وسایع در مفهوم مصرف به توجه گونه هر بر جمعیتی

 گونااگون هاایشایوه وجاود است. بوده مسلط کلمه

جهاان مرکازی محاور مختلاف، هایمکان در معیشت

 از معمولاا ولای داد.مای تشاکیل را جغرافیادانان بینی

 که آن چه شد.می پرهیز صریح کیفی یمقایسه هرگونه

 جغرافیاای )یاا اجتمااعی روشمند جغرافیای مورد در

 گرفات، شاکل 1163 یدهاه اواخار در که رادیکال(

 فقار، چاون عناوینی به توجه رفت،می شمار به جدید

 محایط لاودگیآ و و جنایت جرم گرسنگی، بهداشت،

 فضاایی متغیار شرایط عنوان به یك هر سهم و زیست

 لفلت مورد زمان آن تا مردم زندگی کیفیت عمومی در

 (.1(. )جدول161 ، ص.1931سمیت، ا)بود  شده واقع
 

 

 

 

 

 

                                                 
9. Pal 
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 پیشینه تحقیق. 8جدول
 موارد مورد بررسی و یافته ها مطالعه

 (1116هاروی )
 بر آنها اثرا  و آن نظایر و نژاد زندگی، تلففضای مخ درآمد، نظیر بررسی عواملی

 بهداشتی و ... مراقبت خونی، کم یت،ممسمو

 دارد. زندگی کیفیت بر تاثیرا  اصلی عمومی، خدما  و امنیت (1314جین لی )

 (1313رشیده زینال )
 وجود مثبتی و دار معنی اما کوچك رابطه شهروندان زندگی کیفیت بامسکن  شرایط بین

 .تاس داشته

 یو لرب یشرق های آن در جوامعو تفاو  یزندگ تیفیکبررسی  (1944پرهام )

 (1963پیران )
 آلونك پیدایش علل آنها، در مسکن کیفیت تهران، هایدر آلونك زندگی بررسی وضعیت

 . آنها اقتصادی - اجتماعی پیامدهای و نشینی

 (1933زیردست )
 کیفیت سطح و تهران ای های حاشیه گاهسکونت به مهاجر  دلایل بین مستقیمی رابطه

 .دارد زندگی وجود

گروسی و همکاران 

(1933) 

 ارتباط و دارد دار ارتباط معنی زندگی کیفیت سطح با دستر  در سرمایه اجتماعی سطح

 محله است. سطح از تابعی متغیر دو این

پور احمد و دیگران 

(1915 ) 

بابلسر و تفاو  سطح کیفیت  شهر مختلف نواحی محلا  و در زندگی کیفیت بررسی

 زندگی در نقاط مختلف شهر.

شهرکی و دیگران 

(1913) 

 رضایت کاهش بر شهری فضاهای نامناسد سرانه وضعیت مانند محیطی های ویژگی

 است. رگذا تاثیر زندگیشان کیفیت از ساکنان مندی

 

-مهمترین مزایای پژوهش حاضر و سایر پاژوهش

آن اسات کاه منجار باه  های حوزه کیفیات زنادگی،

آن ، و ابعاااد  کیفیاات زناادگیشااناخت بیشااتر مساا له 

بررسی ادبیاا  پاژوهش  خواهد شد. مهمترین مزایای

 های حوزه کیفیت زندگی عبارتند ا: 

بهتار قابال  "یزنادگ تیافیک" یدیاکل میمفاه  - 

 قاا یتحق ینهیشایبار پ هیادرك خواهد باود و باا تک

رابطاه  قیاحقمساائل مختلاف ت نیتوان با یگذشته م

 .برقرار کرد

 تیافیک" یپژوهش یهااءشناخت کمبودها و خل  -

 قاا یتحق شابردیپ یهاا باراو اساتفاده از آن "یزندگ

 .خود

حاوزه  یهاپژوهش یمناسد برا یابزارها افتنی  -

 "زندگی تیفیک"

 تیافیک نیشایپ یهانشان دادن کمبود پژوهش   -

 یبر ضرور  پژوهش فعل دیو تأک یزندگ

پژوهشاگران  نادهیآ قاا یبا روناد تحق ییناآش   -

هاا آن یهاشانهادیبا اساتفاده از پ یزندگ تیفیحوزه ک

 ندهیآ قا یتحق یبرا

گااه محکام باراس اساتدلال هیافراهم شادن تک  -

و  هاهیفرضاا ابدیاامنطقااد در مرحلااه بررسااد و ارز

 فدیتوصاا خد،یتااار قااا یدر تحق ژهیواسااتنتا ، بااه

 .علّد و همبستگد لد،یتحل
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 شناسی پژوهش. روش0

 . روش پژوهش8. 0

بار اساا  هادف، از ناو   روش پژوهش حاضر

 –کاربردی است و بر اسا  ماهیت، از نو  توصایفی 

  Excelو  Spssبا استفاده از نرم افازار که موردی است 

های آماری از قبیل تحلیل عاملی و رگرسایون و روش

مااورد(،  933چندگانااه، توزیااع و تکمیاال پرسشاانامه )

طالعا  پیمایشی شهر ابرکوه، مطالعه تاریخی مفهاوم م

کیفیت زندگی و با استفاده از نظریه های گوناگون، باه 

بررسی وضعیت کیفیت زنادگی شاهروندان در شاهر 

جامعه آمااری مطالعاه حاضار، ابرکوه، پرداخته است. 

باشد. که با مراجعه به آخارین جمعیت شهر ابرکوه می

 1913که مربوط باه ساال ها آمار مربوط به سرشماری

است، مبادر  به استخرا  آنها شد. بر اساا  ساالنامه 

استان یازد، جمعیات شاهر ابرکاوه،   1913آماری سال 

باشد. با توجه به اینکه حجام نهاایی می   نفر  94611

نمونه تحقیق مصالحه و تاوازنی باین هزیناه، دقات و 

تضاامین برخااورداری از تعااداد کااافی باارای تحلیاال 

، 1936، 1) داو  باشادخارده گاروه هاا مایمعنادار 

(، حجم نمونه با توجه به فرمول کاوکران کاه  33ص.

و درصد  % 3( dگیری قابل قبول )در آن خطای نمونه

رود پاسا  خااص ارائاه کنناد جمعیتی که انتظار مای

(p,q) 5% 14و سطح اطمینان  %6و% (16/1 t= ) ،باشد

بهتار، ایان  گیارینفر تعیین شد که بارای نتیجاه 135

 گیرینمونه روشنفر، افزایش پیدا کرد.  933تعداد به 

 دو اساا  بار هاهسهمی. است ایسهمیه تحقیق این در

 اسات. شاده تعیین افراد میزان تحصیلا  متغیر سن و

                                                 
1. Devaus 

 .اسات باوده پرسشانامه اطلاعاا ، آوری ابازار جماع

کاه  اسات  1محتاوی اعتبار دارای تحقیق این پرسشنامه

سانجش  بارای و باشادمای کارشناساان نظار بر مبتنی

 در .اسات شاده استفاده  5بازآزمائی روش از آن 9پایایی

 پرسشانامه باین تکمیال مااه، یك فاصله به روش این

 نموناه تحقیاق جمعیات از لیر پاسخگویان از تعدادی

           باین آنهاا همبساتگی ضارید و شاد تکارار دوبااره

(61% r = )قابال قباولی تواناد از پایاایی شد کاه مای

 برخوردار باشد. 

 . قلمرو جغرافیایی پژوهش0. 0

ترین شاهرهای ایاران برکوه یکای از قادیمیشهر ا

است که در مرکز ایران و در محدوده استان یازد واقاع 

ابرکوه در جنوب لربی شهرستان تفات . شهر باشدمی

از شامال باه  و استان یزد واقع شده است. ایان شاهر

 زد شهرستان صدو ِ استان ی

و شهرستان شهرضا اساتان اصافهان، از شار  باه 

شهرستان خاتمِ یزد و از لرب و جنوب باه شهرساتان 

وساعت   . (1)شاکل آبادهِ استان فار  محدود اسات

باشاد و در مختصاا   کیلومترمربع مای 4651ابرکوه 

درجاه و  93دقیقه شرقی و  43درجه و  41 جغرافیایی

  از سطح دریاای متر ارتفا 1443دقیقه شمالی و با  56

از نظر توپوگرافی، دشت ابرکاوه . آزاد واقع شده است

جزئی از فلا  خشك مرکزی ایران اسات کاه رشاته 

های زاگر  چون حصاری انتهای ایان دشات را کوه

گیرد و کَفه )کاویر( میدر جهت لرب و جنوب در بر

متار پسات تارین محال ایان  1543ابرکوه با کمتر از 

ای اقلیم گرم و خشاك بیاباانی ابرکوه دار .حوزه است

                                                 
2. Content validity 

3. Reliability 

4. Re-test method 
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باشااد. آب و هااوای شااهر در مقیااا  عمااومی، ماای

ویژگیهای اقلیمی مناطق کویری درون فلااتی ایاران را 

داراسات و از مشخصااا  آن، کمایِ بارناادگی، دامنااه 

بار . باشدنوسان حرارتی کم و بیش زیاد و خشکی می

، 1913اسااا  سااالنامه آماااری اسااتان یاازد در سااال 

باشاد. جمعیات نفار مای 94611 برکوهجمعیت شهر ا

باشد که از ایان تعاداد نفر می 41441شهرستان ابرکوه 

دیان  نفر در نواحی روستایی سکونت دارند. 14531، 

 مردم این شهر، اسلام و مذهد ایشان شیعه است.

 

 
 موقعیت شهر ابرکوه در شهرستان

 
 (8933 ،سالنامه آماریمأخذ: ). موقعیت جغرافیایی شهر ابرکوه. 8شکل 
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 های پژوهش. یافته9

 های توصیفی. یافته8. 9

 در این تحقیق بر اسا  اطلاعاا  اساتخرا  شاده

از پاساخگویان را  %56نفر معادل  193ها، نامهاز پرسش

 دهنادرا  مردان تشکیل می %45نفر معادل  161زنان و 

 . (1) شکل 

 

 

 
 (8932های پژوهش، مأخذ: )یافته . توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت0شکل

 

 .  وضعیت سنی پاسخگویان 8. 8. 9

گونه که در جدول شماره دو قابال مشااهده همان

 5/94 سال و حادود  93پاسخگویان زیر  % 61است، 

بقیاه بایش از   %6/9 سال می باشند و 63تا  93بین  %

 . (1سال سن دارند)جدول 63

 .  میزان تحصیلات پاسخگویان0. 8. 9

بر اساا  اطلاعاا  شاکل  شاماره ساه ، بیشاتر 

( %3/1( دیاپلم  و کمتارین آنهاا  )%9/93پاسخگویان )

 ( .9باشند )شکل( می%1دکترا  و یا بیسواد )

 

 .  تفکیک پاسخگویان بر اساس سن0جدول

 فراوانی تجمعی نسبی فراوانی نسبی )درصد( فراوانی مطلق خگویانطبقات سن پاس

13 - 3 1 9 9 

13 - 11 19 91 95 

93 - 11 31 13 61 

54 - 91 66 11 39 

63 - 56 53 5/19 5/16 

 133 6/9 11 سال  63بیش از 

 - 133 933 جمع

 (1913های پژوهش، مأخذ: )یافته

 



  اول شمارۀ                                            مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                             55

 

 

 پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات. تفکیک 9شکل
 (1913های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

 . کیفیت ذهنی زندگی 0. 9

 با اللد زندگی کیفیتطور که قبلا گفته شد، همان

 و ذهنای هااییا شاخص عینی هایشاخص از استفاده

انادازه هااناو  شااخص دو هار از استفاده با ندر  به

یمااایش هااای ذهناای از پشااود، شاااخصماای یگیاار

 زنادگی از سااکنان رضاایت و هااادارکاا ، ارزیاابی

 عینی هایشاخص حالیکه در آیند،دست می به شهری

-داده از لالبااً کاه هستند مشاهده حقایق قابل به مربوط

در ایان پاژوهش، ابعااد  .آیناددست می به ثانویه های

کیفیت ذهنی زندگی شهروندان شاهر ابرکاوه را ماورد 

 در ابتدای منظور بدین دهیم،ار میارزیابی و بررسی قر

 میزان رضاایت تا شد خواسته پاسخگویان از پرسشنامه

 هاایآمااره. کنناد بیاان را خود زندگی کلی کیفیت از

 ساطح زنادگی در ذهنی کیفیت ارزیابی برای توصیفی

 باا نظرا  پاسخگویان. است شده محاسبه شهر ابرکوه

 شاده، یریگمقیاسی اندازه 11 لیکر  طیف از استفاده

 13 و عادد کامال نارضایتی دهنده نشان عدد صفر که

 از کاه اسات. وقتای کامال رضاایت دهنادهنشاان

زندگی خاود ساوال شاد،  کیفیت مورد در پاسخگویان

درصد افاراد از کیفیات زنادگی  1/3مشخص شد که 

درصاد پاساخگویان  3/6خود به طور کامل ناراضی و 

 1/54لای نیز به طور کامل راضای بودناد. باه طاور ک

درصاد از  1/91درصد افراد از کیفیت زندگی راضی و 

درصااد  1/11کیفیاات زناادگی ناراضاای بودنااد، و 

 . (5پاسخگویان نیز در طبقه خنثی قرار گرفتند )شکل 

 
 
 



  54ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در شهر ابرکوه                                                                              سال هفتم         

 

 

 

 (8932های پژوهش، مأخذ: )یافته . رضایت از کیفیت زندگی از دیدگاه شهروندان شهر ابرکوه0شکل

 

. رضااایت از قلمروهااای مختلااف کیفیاات 9. 9

 زندگی در شهر ابرکوه

 زندگی قلمروهای سه گانه به مربوط هایشاخص

شاهروندان  رضاایت میازان تاا گرفت قرار سوال مورد

 قلمارو هار هاای محایطشااخص از شهر ابرکاوه را 

بالااترین « محایط اجتمااعی»قلمارو  در. کنایم ارزیابی

مربااوط بااه  39/3 میاازان رضااایت بااا ارزش میااانگین

ساالامت و پااایین تاارین میاازان رضااایت مربااوط بااه 

هاای زنادگی شاهروندان باا ارزش میاانگین موفقیت

بالاترین میازان « محیط فیزیکی»است. در قلمرو   93/5

مرباوط باه وضاعیت  11/6رضایت با ارزش میانگین 

خانه و مساکن و کمتارین میازان رضاایت باا ارزش 

ن شااهری اساات. در مربااوط بااه مبلمااا 31/5میااانگین 

بالااترین میازان رضاایت باا « محیط اقتصاادی»قلمرو 

امکاناا  و خادما   مربوط باه  11/5ارزش میانگین 

هاای ترین میزان مرباوط باه فرصاتآموزشی و پایین

 کلای، طاور است. باه  11/9شغلی با ارزش میانگین 

 هاایباه شااخص مرباوط میانگین هایارزش بررسی

 کاه پاایین دهادمای نشان گانه سه قلمروهای مختلف

 باه محایط اقتصاادی و مرباوط رضاایت میزان ترین

شغلی است، رضایت از توزیع  هایاز فرصت رضایت

ثرو  و درآماد و رضاایت از امکاناا  بهداشاتی در 

 طاور باه تاوانمای های بعدی قرار دارد. بنابراین،رتبه

 را شاهر ابرکاوه محایط اقتصاادی ضاعف آشاکاری

میااان  در رضااایت میاازان بالاااترین .کاارد مشاااهده

محایط اجتمااعی و  باه مرباوط گاناه ساه قلمروهاای

 آماار. اسات سلامت و تندرساتیرضایت از وضعیت 

 سه مختلف قلمروهای هایمعرف از رضایت توصیفی

 . (9آمده است )جدول شماره چهار  جدول در گانه
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 های مختلفهای میانگین رضایت از شاخص. ارزش9جدول
 انحراف استاندارد میانگین شاخص ها قلمرو

 محیط اجتماعی

 رضایت از همسایه ها

 رضایت از احسا  امنیت فردی

 رضایت از وضعیت سلامت و تندرستی

 های زندگیرضایت از موفقیت

 رضایت از قابل اعتماد بودن شهروندان

51/4 

46/6 

39/3 

93/5 

31/4 

33/1 

59/1 

51/1 

44/1 

93/1 

 محیط فیزیکی

 افیك شهر ابرکوهرضایت از وضعیت تر

 رضایت از وضعیت خانه و مسکن

 رضایت از وضعیت کوچه ها و خیابان ها

 رضایت از مبلمان شهری

 رضایت از اماکن تفریحی

1/6 

11/6 

13/5 

31/5 

31/5 

54/9 

69/1 

61/1 

31/1 

33/1 

 محیط اقتصادی

 رضایت از امکانا  آموزشی

 رضایت از امکانا  تفریحی

 های شغلیرضایت از فرصت

 ضایت از توزیع درآمد و ثرو ر

 رضایت از امکانا  بهداشتی

11/5 

31/9 

11/9 

51/9 

63/9 

65/1 

35/1 

43/1 

96/1 

66/1 

 (1913های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

 . ابعاد کیفیت زندگی0. 9

 مفهاومی زنادگی کیفیات شاد، بیان که طور همان

بارای  عااملی تحلیل از مطالعه این است. در چند بعدی

 13 باه توجاه باا زنادگی ذهنای کیفیت بعادا شناسایی

 کلی بطور شده است.  واقع بررسی مورد معرف ذهنی

 بارای کاه معمولااً است آماری تکنیکی عاملی، تحلیل

 که هایی لیرهمبسته معرف هایمجموعه زیر استخرا 

 تبباین را اولیاهداده  مجموعه در شده مشاهده واریانس

.  ( 31، ص.1933) ماومنی،  است شده استفاده کند،می

و آزماون بارتلات  31/3برای این تحقیق  Kmoارزش 

دارای سطح معناداری صفر است، که نشاان دهناده آن 

است که داده ها برای تحلیل عااملی مناساد هساتند. 

های استخرا  شاده بوسایله معیاار مقادار تعداد عامل

عامال،   5عامال اسات. ایان  5ویژه و اسکری پلاا  

 انس را تبیین کرده است.درصد کل واری 535/49

 این عامال، بالااترین بارهاا را عامل اول :

 های محیط فیزیکی دارد.بر شاخص

 این عامال بالااترین بارهاا را عامل دوم :

بر شاخص های قلمرو محیط اقتصاادی  

 دهد.نشان می

 این عامال بالااترین بارهاا را عامل سوم :

 های محیط اجتماعی دارد.بر شاخص

 ماای تااوان آن را کااه  :عاماال چهااارم

نامگااذاری کاارد، « بهزیسااتی ذهناای»

های امیاد باه بالاترین بارها را با شاخص
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-آینده، خشنودی و رضایت از موفقیات

 های زندگی دارد.

 315/11مهمترین فاکتور، فاکتور نخست است کاه 

کناد. میازان پایاایی بارای درصد واریانس را تبیین می

اسات.  34/3های کیفیت زندگی در این پژوهشمعرف

برای تعیین مهمترین قلمروهاای کیفیات زنادگی کاه 

، از کیفیت زندگی را در شهر ابرکاوهواریانس رضایت 

تبیین می کنند از تحلیل رگرسیون گام به گاام اساتفاده 

شده است. کیفیت زندگی باه عناوان متغیار وابساته و 

چهار عامل شامل بهزیستی ذهنی، سارمایه اجتمااعی، 

حیط محلی در جماع، حادود رضایت از امکانا  و م

-درصد واریانس کیفیات زنادگی را تبیاین مای 4/45

 (.5کنند)جدول 

 

 های کیفیت زندگی در شهر ابرکوهکنندهبینی. پیش0جدول

2 پیش بینی کننده ها
R  

2
R تعدیل یافته Beta t معناداری 

 بهزیستی ذهنی

 یسرمایه اجتماع

 رضایت از امکانا 

 محیط محلی

931/3 

154/3 

391/3 

311/3 

111/3 

154/3 

393/3 

313/3 

561/3 

934/3 

114/3 

111/3 

11/13 

34/11 

51/4 

13/9 

33/3 

33/3 

33/3 

33/3 

 (1913های پژوهش، مأخذ: )یافته
 

 . آزمون فرضیات3. 9

. تحلیل همبستگی متغیرهاای وضاعیت 8. 3. 9

 ر ابرکوهسنی و کیفیت زندگی در شه

جدول رگرسیون مربوط به فرضایه وجاود رابطاه 

دهاد، بین وضعیت سنی و کیفیت زنادگی نشاان مای

( ، بسایار ضاعیف =R -333/3ضرید همبساتگی،  )

است و رابطه ای ضعیف بین متغیار پایش باین یعنای 

وضعیت سنی و متغیر پیش بینی شونده یعنای کیفیات 

2دهاد. همچناین  )زندگی شهروندان را نشان می
R )

درصاد از رابطاه را متغیار  333/3بیان گر آن است که 

کند. به این معنا کاه میازان مستقل وضع سنی تبیین می

بسایار کمای از تغییارا  کیفیات زنادگی یعنای تنهاا 

به وضاعیت سانی شاهروندان شاهر ابرکاوه ،  333/3

 گرفت نادیده را کم میزان این می توان کهمرتبط است 

 و کیفیات سانی وضاعیت باین که کرد گیری نتیجه و

، 4) جاداول  نادارد وجود رابطه ای شهروندان زندگی

 . ( 3و  6

 

 (b. متغیرهای وارد شده و حذف شده )3جدول 
 متغیرهای حذف شده                            روش                  متغیرهای وارد شده                   مدل           

 توام                                                             -(                              aوضعیت سنی )                          1

 همه متغیرهای مورد نظر وارد شده به معادله

 (1913های پژوهش، مأخذ: )یافته نمره کیفیت زندگی: متغیر مستقل
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 مدل .  خلاصه6جدول 
 تعدیل شده         خطای معیار برآورد     Rمجذور               Rمجذور                Rمدل               

1             333/3  (a        )        333/3                        335/3                             196/11               

 (1913های پژوهش، مأخذ: )یافته هابین(: پیشتمقدار ثابوضعیت سنی: )

 

 .  تحلیل واریانس یک سویه2جدول 
 داریسطح معنی                 F               میانگین مجذورات                df           مجموع مجذورات            مدل  

 (a )  119/3                 951/1                156/963              1               156/963رگرسیون        1

       113/159            111          951/51914باقی مانده         

 933           533/51634      کل            

 aها. بینوضعیت سنی: )مقدار ثابت( : پیش

 (1913پژوهش،  هایمأخذ: )یافته bنمره کیفیت زندگی: متغیر وابسته. 

 

. تحلیال همبسااتگی متغیرهااای ساارمایه 0. 3. 9

 اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر ابرکوه

وجاود رابطاه باین »رگرسیون مربوط باه فرضایه 

سرمایه اجتماعی و کیفیات زنادگی شاهروندان شاهر 

نتاایج رگرسایون، فرضایه وجاود رابطاه باین « ابرکوه

تأییاد  سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی شاهروندان را

دهد، رابطاه ( نشان می Rکنند. ضرید همبستگی ) می

( بین متغیار پایش بینای یعنای 119/3ای بسیار قوی )

سرمایه اجتماعی و متغییار پایش بینای شاونده یعنای 

2کیفیت زندگی وجود دارد. همچناین )
R بیاانگر آن )

از تغییارا  کیفیات زنادگی باه میازان  %13است که 

 شاده باهمحاسابه  Fایه اجتماعی مرباوط اسات. سرم

وجاود معنای 113به  1در درجه آزادی  13139میزان 

، 3 )جاداول کنادمیدرصد را تایید  11داری در سطح 

 (.13و  1

 

 ( b. متغیرهای وارد شده و حذف شده ) 1جدول
 روش                                           متغیرهای حذف شده                  متغیرهای وارد شده               مدل     

 توام                                                                   -            (                       aسرمایه اجتماعی ) 1

 همه متغیرهای مورد نظر وارد شده به معادله

 (1913های پژوهش، مأخذ: )یافته لنمره کیفیت زندگی شهروندان : متغیر مستق

 

 . خلاصه مدل3جدول
 تعدیل شده               خطای معیار برآورد Rمجذور                Rمجذور                Rمدل        

1                119/3              133/3                        133/3                               313/1 

 (1913های پژوهش، مأخذ: )یافته هابینسرمایه اجتماعی: )مقدار ثابت( : پیش
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 . تحلیل واریانس یک سویه82جدول
 داریسطح معنی              Fمیانگین مجذورات                     dfمدل           مجموع مجذورات           

 (a )  333/3           3/13139          313/51913                1              313/51913رگرسیون    1
       393/5                 113             119/1113باقی مانده      

 111             15/51553کل               

 aبین. سرمایه اجتماعی : )مقدار ثابت(: پیش

 (1913های پژوهش، خذ: )یافتهمأ bنمره کیفیت زندگی شهروندان: متغیر وابسته . 
 

. تحلیل همبساتگی متغیرهاای وضاعیت 9. 3. 9

 تحصیلی  و  کیفیت زندگی در شهر ابرکوه

جدول رگرسیون مربوط به فرضایه وجاود رابطاه 

دهد، بین وضعیت تحصیلی و کیفیت زندگی نشان می

( ، بساایار ضااعیف =R -314/3ضاارید همبسااتگی )

پایش بینای یعنای ای ضعیف بین متغیار است و رابطه

وضعیت تحصیلی و متغیار پایش بینای شاونده یعنای 

دهاد. همچناین  کیفیت زندگی شهروندان را نشان مای

(2
R درصاد از رابطاه را  331/3( بیانگر آن است کاه

محاسابه  Fکناد. متغیر مستقل وضع تحصیلی تبیین می

عنای م 119به  6در درجه آزادی  165/1شده به میزان 

 باینتاوان گفات کاه دار است و به این ترتیاد مای

رابطاه  شاهروندان زنادگی و کیفیت وضعیت تحصیلی

 (.19و  11،  11)جداول  ندارد وجود ای

 

 ( bمتغییرهای وارد شده و حذف شده ) . 88جدول
 روش           مدل           متغیرهای وارد شده                    متغیرهای حذف شده                    

 توام                                           -(                               aوضعیت تحصیلی )              1

 همه متغییرهای مورد نظر وارد شده به معادله

 (1913های پژوهش، مأخذ: )یافته نمره کیفیت زندگی : متغیر مستقل

 

 . خلاصه مدل80جدول
 تعدیل شده                خطای معیار برآورد Rمجذور                  Rمجذور                R        مدل   

 1         314/3  (a            )  331/3                           336/3                                   134/19 

 (1913های پژوهش، خذ: )یافتهمأ هابینوضعیت تحصیلی: )مقدار ثابت(: پیش

 

 . تحلیل واریانس یک سویه89جدول
 سطح معنی داری            Fمیانگین مجذورات                    dfمدل        مجموع مجذورات            

 (a  ) 131/3           165/1             116/931              6                    116/931رگرسیون   1

       993/161             119               133/55334باقی مانده   
 111                919/54166کل           

 aبین. وضعیت تحصیلی: )مقدار ثابت(: پیش

 (1913های پژوهش، مأخذ: )یافته Bنمره کیفیت زندگی: متغیر وابسته. 
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 گیری و پیشنهادهانتیجه .0

، ت زنادگی در ادبیاا  توساعه پایادارمفهوم کیفی

جایگااه ، وفرهنگای عنوان شاخص توسعه اجتماعیبه

کیفیاات زناادگی باه مثابااه درك فاارد از دارد. ای ویاژه

وضعیت کنونی خاود و ارزیاابی مثبات از زنادگی و 

کیفیاات  .محاایط پیرامااونی فاارد تعریااف شااده اساات

زناادگی بااه دلیاال گسااترش رونااد صاانعتی شاادن و 

توجه به بعد کمی زنادگی انساان  پیشرفت فناوری که

دهد و هم چنین به دنباال لفلات از را مد نظر قرار می

های کیفی زندگی انسان، طی چناد دهاه گذشاته جنبه

در کشااورهای لرباای مااورد توجااه اندیشاامندان و 

متفکااران علااوم انسااانی قاارار گرفاات. در ایاان راسااتا 

محققین علوم انسانی ضامن تعریاف مفهاوم کیفیات 

هاای مختلاف ش نمودند ابعاد و شااخصزندگی، تلا

این مفهوم را تعیین کنند و مورد سانجش قارار دهناد. 

مقاله حاضر نیز در کنار تعریف این مفهاوم، وضاعیت 

و کیفیاات زناادگی شااهروندان شااهر ابرکااوه را مااورد 

دهد که به طاور ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان می

ی و درصاد افاراد از کیفیات زنادگی راضا 1/54کلی 

 1/11درصد از کیفیت زندگی ناراضای بودناد و  1/91

درصد پاسخگویان نیز در طبقاه خنثای قارار گرفتناد. 

نتایج مربوط به رضایت از قلمروهای سه گاناه محایط 

، نشاان اقتصادی و اجتماعی در شاهر ابرکاوهفیزیکی، 

باه محایط  مرباوط رضاایت میزان ترینپایین ؛دهدمی

، شاغلی اسات ایهااز فرصات اقتصاادی و رضاایت

رضااایت از توزیااع ثاارو  و درآمااد و رضااایت از 

هااای بعاادی قاارار دارد. امکانااا  بهداشااتی در رتبااه

محایط  ضاعف آشاکاری طاور باه تاوانمای بنابراین،

 کرد. مشاهده را شهر ابرکوه اقتصادی

نتایج پژوهش حاضار باا نتاایج پیشاینه مقایسه در 

د، رابطاه یابیم که تقریبا در تمامی ماوارمیپژوهش، در

مستقیمی بین حوزه اقتصادی و میازان ساطح کیفیات 

ای که هار چاه زندگی شهروندان، وجود دارد. به گونه

وضع اقتصادی شهروندان بهتر باشد از ساطح کیفیات 

 نشان هازندگی بهتری برخوردارند و بالعکس. بررسی

 که است شهر ابرکوه اساسی بیکاری مشکل که دهدمی

 شاده ایعدیده اجتماعی لا گیری مشکشکل به منجر

-ساه میان قلمروهاای در رضایت میزان بالاترین است.

محیط اجتماعی و رضایت از وضاعیت  به مربوط گانه

شهر ابرکوه، چهاار  سطح در .است سلامت و تندرستی

سارمایه  امکانا ، از زندگی شامل: رضایت کیفیت بعد

 شناساایی محلای محایط ذهنای و بهزیستی اجتماعی،

 کیفیت زنادگی از ای ساده مدل چنین، هم .است شده

 شاده گاام ایجااد به گام رگرسیون تحلیل از استفاده با

زنادگی، متغیار وابساته و  کیفیات کاه مدل این است.

کیفیت زندگی مستخر  از تحلیال عااملی،  فاکتورهای

درصد واریاانس  535/49متغیرهای مستقل آن هستند، 

کناد. در مای کیفیت زندگی در شاهر ابرکاوه را تبیاین

های پژوهش مورد بررسی واقاع شادند. نهایت فرضیه

وجاود تفااو  »این مطالعه، فرضیه اول تحقیق یعنای 

معنی دار بین شهروندان ابرکاوهی و عوامال ماوثر بار 

را تاییاد نکارد و باین آن دو متغیار، « کیفیت زنادگی

فرضیه دوم تحقیق یعنای  .رابطه معناداری مشاهده نشد

سرمایه اجتمااعی و کیفیات زنادگی  وجود رابطه بین»

گیارد. بار مورد تایید قارار مای« شهروندان شهر ابرکوه
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اسا  نظریه لین، عناصر سرمایه اجتمااعی باه لحااظ 

افزایش ارتباطا  و افزایش سطح دسترسی باه مناابع، 

در نهایت منجر به ایجاد نتایج مطلوبی مانناد شاهر ، 

نادگی سلامت جسمانی، سلامت روانی و رضایت از ز

» خواهد شد. سرانجام فرضایه ساوم پاژوهش یعنای 

وجود رابطه معنی دار باین میازان تحصایلا  افاراد و 

« عوامل موثر بر کیفیات زنادگی شاهروندان ابرکاوهی

مورد ارزیابی و آزمون قارار گرفات. آزماون فرضایه، 

 وجود رابطه بین این دو متغییر را تایید نکرد.  

بهباود در خصوص پژوهش حاضار و تقویات و 

کیفیت زندگی شهروندان در شهر ابرکوه، پیشانهادها و 

 گردد:ی به شر  زیر ارائه مییراهکارها

 های توسعه باه سامت تحاول گیری برنامهجهت

-اقتصادی و رفع مشکل بیکاری و ایجاد فرصات

 های شغلی جدید در شهر ابرکوه.

  بهبود کیفیات زنادگی سااکنان شاهر ابرکاوه، باه

هاای توساعه شاهری و عنوان هدف اصلی طر 

 ای محسوب گردد.منطقه

 های زمانی کوتااه ماد  و بلندماد  تعیین برنامه

بااه منظااور بهبااود کیفیاات زناادگی شااهروندان 

ابرکوهی و اتخاذ اقداما  لازم بارای رسایدن باه 

 اهداف مورد نظر.

 شاهر نقال عماومی و هاای حمالتقویت سیستم

به وسایله افازایش میازان خادما ، قابال ابرکوه 

نقال  و تر کردن استفاده از وساایل حمالاطمینان

هایی با امکانا  رفااهی عمومی و ساخت ایستگاه

 .تربیشتر و در دستر 

  توجه بیشتر به توسعه کمای و کیفای امکاناا  و

خدما  بهداشتی در شهر ابرکوه که در عین حال 

از اهداف اصلی شبکه بهداشت و درماان ابرکاوه 

 است.

 بار مبتنای برناماه هاای اجرای با شودمی پیشنهاد 

 محلاه و باه تعلاق خااطر احسا  تقویت محله،

هاایی بارای  گاام محلاه، هاایشورایاری تقویت

افاازایش همکاااری و اعتماااد شااهروندان شااهر 

 برداشته شود. ،ابرکوه

 یت و سامان دهای خادما  شاهری، شااملتقو :

بهبود وضعیت نظافت و پاکیزگی محلاه و شاهر، 

ساتفاده راحات از وساایل توجه به فضای سابز، ا

-حمل و نقل عمومی، احداث پارکینگ و ... مای

تواند باه بهباود ساطح کیفیات زنادگی در شاهر 

 ابرکوه ، کمك کند.

  توسااعه مراکااز آموزشاای و دانشااگاهی در شااهر

ابرکااوه بااا هاادف بهبااود وضااعیت تحصاایلی 

 شهروندان.

 فی سرمایه هاای اجتمااعی باه شاهروندان و معر

اء ایاان ساارمایه هااا. تلاااش باارای حفاات و ارتقاا

 نامهکتاب

نژاد و حکمت (. کیفیت زندگی: رفاه انسانی و عدالت اجتماعی. ترجمه حسین حاتمی1931اسمیت، دیوید. ام. ) .1

 .163-139(، 36)13، اقتصادی –اطلاعا  سیاسی شاهی اردبیلی، 
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