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تاریخ پذیرش نهایی مقاله5317/3/51 :

چکیده

کيفيت زندگي به عنوان مفهومي براي نشان دادن ميزان رضايتمندي فرد از زندگي و به عبارتي
معياري براي تعيين رضايت و عدم رضايت افراد و گروهها ،از ابعاد مختلف زندگي است .کيفيت زندگي
شهري يکي از مهمترين حوزههاي مطالعات شهري در کشورهاي مختلف است .بنابراين شهر به عنوان
بستر زيست انسان شهرنشين ،نيازمند تامين استانداردهايي است که در يک نگاه ميتوان آن را استانداردهاي
کيفيت زندگي ناميد .هدف اين پژوهش بررسي و ارزيابي شاخصهاي کيفيت زندگي شهري در دو بافت
جديد و قديم شهر تبريز ميباشد .روش تحليل از نوع توصيفي– تحليلي است .براي گردآوري اطالعات
از روش کتابخانهاي و پيمايشي با استفاده از پرسشنامه و براي ارزيابي کيفيت زندگي در منطقه استفاده
گرديده است .جامعه آماري اين تحقيق کل خانوارهاي ساکن درمحالت جديد و قديم شهر تبريز ميباشد
که با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي ساده و بر اساس رابطه کوکران  683خانوار از دو محله بافت
جديد مرزدان و بافت قديم کوچه باغ شهر تبريز انتخاب شد .به منظور تحليل دادهها و آزمون فرضيات از
روشهاي آماري آزمون  Tچند نمونهاي و تحليل عاملي و نرمافزار  SPSSبهره گرفته شد .براي آزمون
فرضيههاي تحقيق از روشهاي رگرسيون خطي ساده ،آزمون  tمستقل و آزمون ضريب همبستگي
اسپيرمن بهره جستيم .نتايج اين آزمونها با توجه به ميانگين شاخصهاي اجتماعي ،زيست محيطي،
اقتصادي و کالبدي براي محالت بافت قديم به ترتيب برابر  2/22 ،2/22 ،2/97و  2/36و براي محالت

 .5دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامهریزی شهری ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز -ایران.
 .2گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز -ایران (نویسنده مسئول).
E- mail: panahi@iaut.ac.ir

 .3گروه شهرسازی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز -ایران.

بافت جديد به ترتيب برابر  2/92 ،2/79 ،2/96و  2/79است ،نشان داد که کيفيت مؤلفههاي کالبدي
(شامل فضاي سبز ،مسکن و خدمات شهري) کمترين تاثير را در افزايش سطح کلي کيفيت زندگي در
محالت بافت قديم شهر تبريز داراست .همچنين ،از نظر شاخصهاي زيست محيطي (شامل بهداشت
محيط) ،اقتصادي (شامل اشتغال ،درآمد و حمل و نقل) و کالبدي (شامل فضاي سبز ،مسکن و خدمات
شهري) بين محالت مورد مطالعه شهر تبريز تفاوت معناداري وجود دارد .عالوه بر آن ،بين ميزان
برخورداري از شاخصهاي (اجتماعي ،اقتصادي ،کالبدي و زيست محيطي) و ميزان کيفيت زندگي در
بافت جديد و قديم شهر تبريز رابطه معناداري وجود دارد.
واژگان کلیدی :کيفيت زندگي شهري ،محالت بافت جديد ،محالت بافت قديم ،شهر تبريز.
مقدمه

خواست و تمايل به بهبود کيفيت زندگي در مکاني خاص يا براي فرد يا گروهي خاص از جمله
موضوعات مورد توجه برنامهريزان محسوب ميشود .از اين رو برنامهريزان شهري با رسيدگي به مسأله
کيفيت زندگي در سطح کشور تا محالت شهري ،رسالت و ماهيت اين افراد را به منصه ظهور ميرساند،
مسأله کيفيت زندگي از نوع مسايل مهمي است که حتي کشورهاي پيشرفته هم با آن دست به گريبان
هستند ،ازاين رو چون غالب موضوع کيفيت زندگي عينيت و ذهنيت است ،پس کار برنامهريزان و مديران
شهري را با مشکل مواجه کرده و اين موضوع حتي ميتواند مقبوليت سياسي و اجتماعي براي سردمداران
حکومتها فراهم نمايد .لذا توجه زيادي را به خصوص درشرايط حاضر ميطلبد(نسترن و همکاران:6671 ،
 .)8شهر و شهرنشيني خود يکي از مهمترين شاخصهاي رفاه و توسعه اجتماعي و اقتصادي محسوب
ميشود اما رشد شتابان آن ميتواند سرانه برخورداري از بسياري امکانات اجتماعي و اقتصادي را کاهش
دهد و ازاين طريق پيامدهاي آن به صورت کاهش سطح کيفيت زندگي درعرصههاي مختلف شهري
نمايان شود که اين مسأله در شهرهاي کشورهاي در حال توسعه ازجمله ايران که افزايش جمعيت شهرها
که در بيشتر مواقع ناخواسته و بدون برنامهريزي به وقوع پيوسته است بسيار مشهود است .به همين دليل
يکي از مهمترين اهداف برنامهريزان و مديران شهري درعصر حاضر افزايش سطح کيفيت زندگي در
شهرها و باالبردن ميزان رضايتمندي دربين شهروندان ميباشد(موسوي و کشکولي .)17 :6671 ،خواست
و تمايل به بهبود کيفيت زندگي در مکاني خاص يا براي فرد يا گروهي خاص از جمله موضوعات مورد
توجه برنامهريزان محسوب ميشود .بنابراين عالوه بر بررسي ميزان برخورداري محالت و ساکنين از
امکانات و خدمات اقتصادي و اجتماعي با ارزيابي ادراکات و رضايت ساکنين محالت شهري از ابعاد
مختلف زندگي و محل سکونت ميتوانيم به تحليل درستي از نيازها و عوامل تأثيرگذار بر ميزان رضايت-
مندي و کيفيت زندگي ساکنين محله برسيم(لي .)69 :2998 ،امروزه مطالعاتکيفيّت زندگي عمدتاً بر
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محيط شهري و کيفيّت زندگي شهري تمرکز کرده است و بررسي آن از ضرورت و اهميت به سزايي
برخوردار است که اين امر همواره کانون اصلي توجه برنامهريزان بوده است .بر اين اساس ،تمايل جمعيت
در سر تا سر جهان براي تمرکز در شهرها ،يکي از داليل اصلي توجه به مفهوم کيفيّت زندگي درمطالعات
است که به صورت قابل مالحظهاي اين مطالعات در کشورهاي توسعه يافته ،در حال توسعه و در حال
صنعتي شدن جديد از دهه  6799به بعد مورد توجه جدي قرار گرفت .باوجود اين ،نگراني در مورد کيفيّت
زندگي شهري در شهرها منجر به افزايش عالقه در يافتهها و بررسيهايي براي ارزيابي شاخصهاي
کيفيّت زندگي در مکانهاي خاص شده است .از طرف ديگر ،ميتوان دليل مهمي براي توجيه ضرورت
مفهومي کيفيّت زندگي براي تخصيص مؤثر منابع محدود و کمياب با توجه به منابع معين نهفته است
(ميگون .)62 :6779 ،شهر تبريز به عنوان مرکز استان آذربايجانشرقي يکي از پر جمعيتترين شهرهاي
ايران محسوب ميشود ،بررسي روند تحول جمعيت شهر در پنجاه و پنج سال اخير از سال  6662تا
 6679حاکي از آن است که جمعيت شهر تبريز نيز مانند ساير شهرهاي ايران به دليل افزايش نرخ رشد
طبيعي جمعيت و مهاجرتهاي صورت گرفته از روستاها و ساير نقاط شهري استان در حال افزايش بوده
است که اين مسأله در طي اين دوره به تبع باعث گسترش شهر گرديده است(قنبري و همکاران.)6672 ،
ساختار کالبدي شهر تبريز به عنوان يکي از شهرهاي تاريخي ايران در سه مرحله شکل گرفته است .هر
يک از اين مراحل ارتباط تنگاتنگي با سابقه رشد و گسترش شهر دارد .محالت بافت قديم و جديد شهر
تبريز به لحاظ ابعاد اقتصادي ،کالبدي– محيطي ،اجتماعي ،دسترسي به امکانات و خدمات شهري داراي
تفاوتهاي عمده چه به صورت کمي و کيفي ميباشد مسألهاي که در اين جا مطرح است اين است که
اين مسايل تا چه حد توانسته بر اختالف سطح کيفيت زندگي شهري بين محالت قديم و جديد شهر
تبريز دامن بزند که اين موضوع مطالعه تطبيقي ارزيابي شاخصهاي کيفيت زندگي شهري در محالت
بافت قديم و جديد شهر تبريز را ميطلبد.
اهداف تحقیق

 شناسايي و اولويتبندي ابعاد کيفيت زندگي و محاسبه سطح کلي کيفيت زندگي در محالت بافتقديم و جديد شهر تبريز.
 ارزيابي شاخصهاي کيفيت زندگي و ميزان رضايت از شاخصهاي مختلف اجتماعي ،اقتصادي،کالبدي و زيست محيطي در محالت مرزداران و کوچه باغ شهر تبريز.
پیشینه تحقیق

فتحعليان و پرتوي( ،)6679در پژوهشي که با عنوان «مطالعه تطبيقي کيفيت زندگي در بافت خودرو
و برنامهريزي شده» که براي شهر اسالمشهر انجام دادهاند ،به اين نتايج دست يافتهاند که کيفيت زندگي

مطلوبتري براي بافت برنامهريزي شده نشان داد که اين برتري در زمينههايي چون آمد و شد ،امکانات
و تسهيالت ،تفريح و فراغت نمود بيشتري داشته است در حالي که در ارتباط با حس تعلق ،روابط
همسايگي و امنيت ،وضعيت بافت خودرو مطلوبتر ارزيابي شده است.
شاطريان و همکاران( ،)6676در پژوهشي به عنوان «سنجش ميزان رضايتمندي ساکنان بافت قديم
شهر آران و بيدگل از شاخصهاي کيفيت زندگي» به اين نتايج دست يافتهاند که در بين بخشهاي
مختلف ،ميزان رضايتمندي ساکنان بافت قديم شهري در شاخصهاي اجتماعي بيشتر از ساير بخشها
بوده و شاخصهاي اقتصادي در رتبه دوم و بعد از آن شاخص خدماتي قرار دارد .اين در حالي است که
شاخص کالبدي کمترين ميزان رضايتمندي را داراست.
موذن( ،)6676مقالهاي تحت عنوان بررسي کيفيت زندگي شهري مدلي براي سنجش و رتبهبندي
استانهاي ايران با استفاده از تحليل خوشهاي انجام داده است و هدف تعيين شاخصهاي نظري سنجش
کيفيت زندگي عيني ،ضمن ارايه مدلي براي سنجش کيفيت زندگي شهري در ايران بر طبق تحليل
آمارهاي موجود (تحليل ثانوي دادهها) و نيز با استفاده از تحليل خوشهاي ،به رتبهبندي استانهاي ايران
از لحاظ برخورداري از ميزان کيفيت زندگي پرداخته است .نتايج اين پژوهش نشان ميدهد ،استان
اصفهان با نمرة کيفيت زندگي  1/22باالتر از حد ميانگين ،باالترين رتبه (رتبه  )6را در ميان استانهاي
ايران به خود اختصاص داده است .استان ايالم نيز با نمرة  -6/28زير حد ميانگين در کيفيت زندگي
پايينترين رتبه را رتبه ( )69در اين خصوص داشته است.
موسوي و باقري( ،)6676پژوهشي براي شهر سردشت انجام دادهاند که «ارزيابي توزيع فضايي
کيفيت زندگي در محالت» نام دارد و در اين پژوهش به اين نتيجه دست يافتن که متغيرهاي کالبدي با
ميزان  9/839بيشترين آثار را در باال رفتن ميزان کيفيت زندگي در سطح محالت شهر سردشت داشته
است .در نتيجه براي بهبود کيفيت زندگي در سطح محالت شهر سردشت برنامهريزي در شاخصهاي
کالبدي بسيار تأثيرگذار است.
دويران و همکاران( ،)6676در پژوهشي با عنوان «نقش شاخصهاي اجتماعي و کالبدي بر کيفيت
زندگي در بافتهاي شهري» که براي شهر زنجان انجام دادهاند به اين نتيجه دست يافتهاند که محالت
برنامهريزي شده از نظر شاخصهاي کالبدي– اجتماعي در مقايسه با دو بافت ديگر از وضعيت مناسبي
برخوردار ميباشند.
نوابخش( ،)6676مقاله تحت عنوان کيفيت زندگي شهري و برخي عوامل اجتماعي مؤثر بر آن در
شهر کرمانشاه انجام داده است .هدف تحقيق بررسي تاثير برخي متغيرهاي اجتماعي بر کيفيت زندگي در
شهر کرمانشاه ميباشد که با استفاده از تحليل رگرسيون نشان داده شد که با توجه به ميانگين مشاهده
شده کيفيت زندگي شهروندان شهر کرمانشاه  692استکه با توجه به ميانگين مورد انتظار که  699است.
کيفيت زندگي شهروندان در سطح متوسط متمايل به پايين ارزيابي ميشود.
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سليماني و همکاران( ،)6672پژوهشي با عنوان «سنجش کيفيت زندگي در محلههاي در حال گذر
شهري» که براي محله دروازه شميران منطقه  62تهران انجام داده به اين نتايج دست يافتهاندکه کيفيت
زندگي در محله شميران در سطح پاييني بوده به گونهاي که  31/6درصد از ساکنان محله از کيفيت
زندگي خود ناراضي هستند و بيشترين نارضايتي ساکنين مربوط به قلمرو محيط زيست محله و کمترين
نارضايتي مربوط به قلمرو دسترسي بوده است.
شاه حسيني( ،)6672مقالهاي تحت عنوان تحليل شاخصهاي کيفيت زندگي شهري مورد :محله
وردآورد منطقه  26شهر تهران ارئه داد که در اين مقاله وضعيت و سطح کيفيت زندگي شهروندان محله
وردآورد منطقه  26شهر تهران ،بر اساس شاخصهاي تاثيرگذار بررسي شده است .از آن جا که شاخصهاي
کيفيت زندگي متعددند ،براي اين محله شاخصهاي مناسبي در چند عنوان کلي که هر کدام داراي زير
مجموعههايي هستند ،مانند :سر زندگي و هويت محل ،آموزش ،زيست محيطي ،مسکن ،حمل و نقل،
دسترسي به خدمات ،امنيت و اقتصاد طراحي و بر اساس آن پرسشنامه مورد نظر تهيه شد .نتايج حاکي از
آن است که سطح رضايت از شاخص کلي کيفيت زندگي شهري و همچنين تمامي شاخصهاي نهگانه
آن بين کم و متوسط ميباشد و در نهايت ضريب همبستگي نشان ميدهد که ميان شاخصهاي کيفيت
زندگي همبستگي وجود دارد و با بهبود وضعيت مسکن و دسترسي به خدمات ميتوان به ارتقاء سطح
کيفيت زندگي در محله وردآورد شهر تهران کمک کرد.
نسترن و همکاران( ،)6671تحقيقي انجام دادهاند با عنوان «ارزيابي کيفيت زندگي شهري در محالت
بافت قديم و جديد» براي شهر اروميه و به اين نتايج دست يافتهاند که از بين چهار عامل شناسايي شده
به عنوان ابعاد ذهني ،کيفيت مولفههاي اقتصادي از نظر پاسخگويان ساکن محالت مورد مطالعه بافت
قديم و جديد بيشترين تأثير را بر کيفيت ذهني دارد.
شکوهي و جوهري( ،)6671در تحقيقي که با عنوان «مطالعه تطبيقي کيفيت زندگي در شهر» که
براي دو محليه هاشميه و سعدآباد مشهد انجام گرفته اين نتايج را به دست آوردهاند که اختالف معناداري
در شاخصهاي کيفيت زندگي دو محله مشاهده نشد .زيرا هيچ کدام از دو محله مورد مطالعه به طور
مطلق محدوده کامالً توسعه يافته و يا توسعه نيافته نيستند.
لي و ونگ( ،)2999با استفاده از شاخصهاي عيني به مطالعه کيفيت زندگي در شهر اينديانا پليس
پرداختند .هدف اصلي اين مطالعه ارايه روشي براي تلفيق دادههاي سرشماري و سنجش از دور براي
ارزيابي کيفيت زندگي در  GISدر درون چارچوب شهر اينديانا پليس بود .براي استخراج فاکتورهاي غير
همبسته کيفيت زندگي از تحليل عاملي استفاده شده و شاخص ترکيبي کيفيت زندگي بر اساس وزندهي
فاکتورها با استفاده از امتيازات به دست آمده از تحليل عاملي ايجاد شده است.
داس ( ،)2998ارتباط بين محيط و کيفيت زندگي شهري را بررسي کرده است .در اين تحقيق هر
دو شاخصهاي عيني و ذهنيکيفيت زندگي شهري ،براي مطالعه کيفيتکلي زندگي مورد توجه قرارگرفته

است .در چارچوب مفهومي او محيط خارجي زندگي يعني بعد عيني با ادراک افراد از محيط زندگيشان
يعني بعد ذهني ترکيب شده است.
لي( ،)2998با استفاده از شاخصهاي ذهني به بررسي کيفيت زندگي ساکنان شهر تايپه در تايوان
پرداخت .نتايج نشان داد که سن ،تحصيالت ،درآمد ،وضعيت تاهل و محل سکونت بر رضايتمندي فرد
تاثيرگذار هستند.
ايوو و همکاران( ،)2997به تحقيقي باعنوان "کيفيت زندگي در مناطق روستايي کرواسي :براي ماندن
يا ترک آن" پرداختهاند .حجم نمونه  761نفر واقع در گروه سني  21-12سال مناطق روستايي را شامل
ميشود .نتايج نشان داد که فقدان فرصتهاي شغلي ،محدوديت انتخاب حرفه ،امکانات و درآمد پايين،
همچنين خدمات اجتماعي و بهداشتي و درماني ضعيف در روستاها باعث کاهش رضايت زندگي شده بود.
ليو و همکاران( ،)2997طي پژوهش باعنوان"آيا سبک زندگي سنتي روستايي مانعي براي ارزيابي
کيفيت زندگي است؟" موضوع کيفيت زندگي در نواحي روستايي چين را مورد مطالعه قرار دادهاند.
اوکتاي و رستملي( ،)2969اندازهگيري کيفيت زندگي شهري و رضايت محله؛ منطقه مورد مطالعه:
فاماگوستا .در مقايسه با رضايت يک فرد از خانه ،همسايگان نزديک و ويژگيهاي آن ،رضايت از کيفيت
کلي زندگي شهري در فاماگوستا پايينتر است .در حالي که تقريبا دو سوم ( )%33از نمونه به طور کلي از
محله خود راضي بودند  ،فقط  26درصد از کيفيت زندگي راضي بودند.
زانيال و همکاران( ،)2962شرايط مسکن و کيفيت زندگي فقراي شهري در مالزي رابطه معناداري
بين شرايط مسکن ،بهداشتي ،ايمني ،و حمايت اجتماعي و کيفيت زندگي وجود دارد و مسکن نه تنها يک
سر پناه فيزيکي بلکه نقش مهمي در سالمت جسمي ،رواني و عاطفي فرد با توجه به ابعادکيفي ارائه شده
توسط شرايط مسکن و محيط اطراف منطقه مسکن دارد.
فرضیههای تحقیق

 .6کيفيت مولفههاي کالبدي بيشترين تأثير را در کاهش سطح کلي کيفيت زندگي در محالت بافت
قديم شهر تبريز دارا باشد.
 .2تفاوت معناداري از نظر شاخصهاي منتخب کيفيت زندگي شهري بين محالت مورد مطالعه شهر
تبريز وجود دارد.
 .6بين ميزان برخورداري از شاخصهاي (اجتماعي ،اقتصادي ،کالبدي و زيست محيطي) و ميزان
کيفيت زندگي در بافت جديد و قديم شهر تبريز رابطه وجود دارد.

ارزیابی

کیفیت

قدیم

جدید

تبریز

روش تحقیق

روش مورد استفاده با توجه به اهداف تعيين شده کاربردي و شيوه مطالعه بر اساس ماهيت تحقيق
توصيفي– تحليلي ميباشد.
جامعه آماری و نمونه

جامعه آماري (مورد مطالعه) بافتهاي قديمي و جديد شهر تبريز ميباشد که از بين آنها مرزداران
بافت جديد و کوچه باغ بافت قديمي انتخاب شدهاند .در حال حاضر کل جمعيت ساکن در دو منطقه قديم
و جديد بر اساس سرشماري سال  6672برابر با  62968ميباشد .حجم نمونه دو منطقه بر اساس برآورد
 62368نفر و با محاسبه کوکران تعداد پرسشنامه  689ميباشد.
حجم آماري در بافت قديم ( )Nبرابر با  69389نفر است و طبق فرمول «کوکران» ،حجم نمونه برابر
با  69389نفر است .از تعدا د 683پرسشنامه در بين محالت ،محله مرزداران  676پرسشنامه و محله
کوچه باغ  676پرسشنامه به طور مساوي و به صورت تصادفي توزيع گرديد.
شاخصها

گوناگوني شاخصهاي مورد استفاده در مطالعات کيفيت زندگي شهري بيشمار ميباشند .اين مساله
با توجه به چند بعدي بودن مفهوم کيفيت زندگي شهري امري بديهي ميباشد .عموماً فرض ميشود که
هر شاخص ،بزرگي و اهميت يک بعد خاص از کيفيت زندگي شهري را منعکس ميکند .اين فرض بر
اين پايه استوار است که کيفيت زندگي شهري ميتواند به مجموعهاي از اجزاء يا ابعاد تفکيک شود و اگر
اين اجزاء به درستي ترکيب شوند ،در نتيجه يک ارزش يا امتياز کلي براي کيفيت زندگي شهري ميتواند
به دست بيايد .در اين پژوهش از دو دسته شاخص در سنجش کيفيت زندگي شهري بيشتر مورد توافق
صاحبنظران قرار گرفتهاند ،استفاده شده است .دسته اول شاخصهاي عيني ميباشند که اشاره به جنبههاي
عيني و قابل لمس زندگي شهري دارند و در ابعاد مختلف قالب تعريف ميباشند .ازجمله ميتوان به :تعداد
بيمارستانهاي يک شهر ،نرخ بيکاري ،تعداد وقوع جرم ،ميزان فضاهاي سبز شهري و  ...اشارهکرد .دسته
دوم شاخصهاي ذهني ميباشند که سعي دارند ميزان رضايتمندي و رفاه شهروندان را از جنبههاي
مختلف شهري کمي و قابل اندازهگيري کنند .از جمله اين شاخصها ميتوان به :ميزان رضايتمندي
شهروندان از خدمات بهداشتي و درماني شهري ،ميزان رضايتمندي از دسترسي به اشتغال ،ميزان
رضايتمندي از امنيت شهري ،ميزان رضايتمندي از دسترسي به فضاهاي سبز شهري و اشاره کرد.

جدول شماره ( :)1گویههای مربوط به شاخصهای منتخب کیفیت زندگی شهری
شاخص

مولفه
امنیت محلهای

گویه
امنیت تردد کودکان و بانوان درشب
امنیت تردد درساعات پایانی شب
امنیت در عبور عابران پیاده
ایمنی در مقابل بالیای
طبیعی (زلزله ،سیل)
وجود و عملکرد مناسب مراکز انتظامی
عدم تردد و افراد شرور و بزهکار
وجود فضاهای بال استفاده و متروک
روشنایی مناسب معابر در شب

سرزندگی

احساس تعلق به محله
جذابیت و تنوع در محله
روابط اجتماعی باال در محله
تعامل همسایگان و دوستان در محله

اجتماعی

حکمروایی شهری

میزان رضایت از عملکرد شهرداری
میزان مشارکت در سازمانهای غیر حکومتی )(NGO
وجود و عملکرد مناسب شورایاریهای محله

میزان تاثیرگذاری ساکنان
در تصمیمات محلی
آلودگی (هوا ،صوت ،بصری)

آلودگی هوا ناشی از وسایل نقلیه
آلودگی هوا ناشی از کارگاهها و صنایع
آلودگی صوتی ناشی از سر و صدای وسایل نقلیه

آلودگی ناشی از سر و صدای ساکنین
آلودگی صوتی ناشی از کارگاه و صنایع
نمای مناسب ساختمان و دیوارها
وجود مبلمان مناسب محله

زیست محیطی

وجود محیط تبلیغاتی مناسب
بهداشت محیط

جمعآوری زباله
وجود مراکز جمعآوری زباله قابل بازیافت
امکان جداسازی زبالههای قابل بازیافت از زبالههای دیگر

ارزیابی

قدیم

کیفیت

جدید

تبریز

نظافت مناسب معابر
وجود سطل و مخازن جمعآوری فاضالب و آبهای
سطحی
شبکه جمعآوری فاضالب و آبهای سطحی
اشتغال

رضایتمندی از امکان انتخاب شغل
رضایتمندی از میزان ساعات کاری
رضایتمندی از همکاران در محیط اشتغال
رضایتمندی از شغل خود با سرپرست خانوار

درآمد

رضایتمندی از محیط فیزیکی اشتغال
رضایتمندی از درآمد
رضایتمندی از هزینههای زندگی
رضایتمندی از توزیع ثروت و درآمد در جامعه

اقتصادی

رضایتمندی از توزیع ثروت و درآمد در محله
رضایتمندی از پسانداز در طول زمان برای مقاصد
مختلف
رضایتمندی از میزان قدرت خرید
حمل ونقل

میزان رضایتمندی از تردد در سطح محله
میزان دسترسی به ایستگاههای اتوبوس و تاکسی
وجود شبکه عبور دوچرخه
رضایتمندی از هزینه حمل و نقل عمومی
کیفیت پوشش خیابانها و مسیرهای پیاده
رضایت از زمان سفر
دسترسی به پارکینگ عمومی
توزیع مناسب اتوبوس

فضای سبز

سرانه مناسب فضای سبز
وجود تعداد کافی پارک و فضای سبز
تنوع فضای سبز

کالبدی

چگونگی حفظ و نگهداری از فضای سبز
مسکن

رضایت از اندازه واحد مسکونی
رضایت از استحکام مسکن
رضایت از قیمت خرید مسکن
رضایت از اجاره بهای مسکن
رضایت از حمایتهای دولتی برای خرید مسکن
رضایت از تعداد اتاق در واحد مسکونی

رضایت کلی از مسکن مورد تصرف
خدمات شهری

دسترسی به مراکز
مذهبی (مسجد ،حسینیه)
دسترسی به مراکز خرید
دسترسی مناسب به مراکز
خرید و فروش روزانه
دسترسی به خدمات
پستی (مراکز پیشخوان ،پست بانک)
دسترسی مناسب به خدمات بهداشتی (بیمارستان،
درمانگاه)
دسترسی مناسب به خدمات فرهنگی (کتابخانه،
فرهنگسرا ،سینما)
دسترسی مناسب به خدمات بانکی
دستزسی مناسب به خدمات اداری
دسترسی به خدمات آموزشی (دبستان ،راهنمایی،
دبیرستان)
دسترسی مناسب به امکانات
ورزشی (سالنهای ورزشی)
دسترسی مناسب به امکانات
تفریحی و سرگرمی

اعتبار و پایایی پرسشنامه

جهت تعيين اعتبار ،با بهرهگيري از روش دلفي از نظر تعدادي از متخصصان و اساتيد دانشگاه استفاده
شد .با کسب نظرات افراد ياد شده ،اصالحات الزم در سواالت به عمل آمد و بدين ترتيب اطمينان حاصل
گرديد که پرسشنامه همان متغيرهاي مورد نظر پژوهش را ميسنجند .براي محاسبه پايايي از ضريب
آلفاي کرونباخ استفاده شد و مقدار آن حدود  9/8برآورد شد.
یافتهها

با توجه به دادهها 29 ،درصد پاسخگويان در بافت قديم (محله کوچه باغ تبريز) و  29درصد آنها در
بافت جديد (شهرک مرزداران تبريز) ساکن هستند .در بافت قديم 22/6 ،درصد پاسخگويان زن و 99/9
درصد آنها مرد هستند .همچنين در بافت جديد 63/6 ،درصد پاسخگويان زن و  36/9درصد آنها مرد
هستند .در بافت قديم 36/6 ،درصد پاسخگويان متولد تبريز و  61/2درصد آنها متولد شهرستانهاي
اطراف تبريز هستند .همچنين 21/1 ،درصد پاسخگويان محل تولد خود را مشخص نکردهاند .در بافت
جديد 39/6 ،درصد پاسخگويان متولد تبريز و  26/6درصد آنها متولد شهرستانهاي اطراف تبريز هستند.

ارزیابی

قدیم

کیفیت

جدید

تبریز

همچنين 63/3 ،درصد پاسخگويان ساکن در بافت جديد محل تولد خود را مشخص نکردهاند .در بافت
قديم 96/6 ،درصد پاسخگويان متاهل و  23/7درصد آنها مجرد هستند .همچنين ،در بافت جديد89/8 ،
درصد پاسخگويان متاهل و  67/2درصد آنها مجرد هستند.
در بافت قديم 22/8 ،درصد پاسخگويان زير ديپلم 19/2 ،درصد ديپلم 28/2 ،درصد کارشناسي و 6
درصد آنها داراي مدرک کارشناسي ارشد و باالتر هستند .همچنين ،در بافت جديد 69/1 ،درصد پاسخگويان
زير ديپلم 63/6 ،درصد ديپلم 12/6 ،درصد کارشناسي و 8/6درصد آنها داراي مدرک کارشناسي ارشد و
باالتر هستند .در بافت قديم 2/6 ،درصد خانوارها داراي يک نفر 62/1 ،درصد داراي دو نفر 13/6 ،درصد
داراي سه نفر 21/1 ،درصد داراي چهار نفر و  62/6درصد آنها داراي پنج نفر و باالتر هستند .همچنين،
در بافت جديد 2/9 ،درصد خانوارها داراي يک نفره 69/1 ،درصد داراي دو نفره 63/6 ،درصد داراي سه
نفره 27/2 ،درصد داراي چهار نفره و  68/6درصد آنها داراي پنج نفر و باالتر هستند.
 کيفيت مؤلفههاي کالبدي ،بيشترين تاثير را در کاهش سطح کلي کيفيت زندگي در محالت بافتقديم شهر تبريز را داراست.
براي آزمون اين فرضيه از مدل رگرسيون خطي ساده استفاده شد .به اين منظور ،ابتدا تاثير مؤلفههاي
کالبدي ،اقتصادي ،زيست محيطي و اجتماعي را به صورت جداگانه برسطح کلي کيفيت زندگي مدلبندي
شد .سپس با مقايسه ضرايب استاندارد شده اين مؤلفهها ،ميزان تاثير آنها بر سطح کلي کيفيت زندگي را
اولويتبندي ميکنيم .قابل ذکر است که ،اولين شرط استفاده از مدل رگرسيون خطي ،نرمال بودن متغير
وابسته (کيفيت زندگي) است که اين امر ،با توجه به نتايج انجام شده محقق است .باتوجه به جدولsig ،
مربوط به آزمون  Fبراي همه مدلها برابر  9/999ميباشد .اين مقادير بيانگر مناسب بودن مدلهاي
رگرسيوني در سطح معنيداري  9/92است (زيرا مقدار  sigکمتر از  9/92است) .آماره دوربين -واتسون
مدلها براي متغيرهاي مستقل کالبدي ،اقتصادي ،زيست محيطي و اجتماعي به ترتيب برابر با ،6/99
 6/98 ،6/22و  6/23ميباشد .چون تمامي اين مقادير بين  6/2تا  2/2قرار دارند .لذا بين اجزاي خطاي
مدلها ،همبستگي وجود ندارد .شايان ذکر است که ناهمبسته بودن خطاها يکي از فرضهاي زيربنايي
جهت استفاده از مدل رگرسيون خطي است.
جدول ( :)2نتایج مربوط به بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر سطح کلی کیفیت زندگی در بافت قدیم
ضریب

ضریب استاندارد شده

Sig

دوربین -واتسون

آماره F

Sig

کالبدی

0/151

0/702

0/000

5/77

511/51

0/000

اقتصادی

0/733

0/117

0/000

5/12

126/01

0/000

زیست محیطی

0/108

0/737

0/000

5/71

227/81

0/000

اجتماعی

0/112

0/185

0/000

5/16

863/35

0/000

متغیرهای مستقل

ضرايب رگرسيوني مربوط به مؤلفههاي کالبدي ،اقتصادي ،زيست محيطي و اجتماعي به ترتيب برابر
با  9/891 ،9/966 ،9/868و  9/782و مقدار  sigمربوط به آزمون صفر بودن آنها برابر  9/999است.
چون اين مقدار براي تمامي مؤلفهها کوچکتر از  9/92است .بنابراين در سطح معنيداري  9/92ميتوان
بيان کرد که مؤلفههاي کالبدي ،اقتصادي ،زيست محيطي و اجتماعي ،هر کدام به طور مجزا بر سطح
کلي کيفيت زندگي در محالت بافت قديم شهر تبريز تاثير معناداري دارند .قابل ذکر است که ،چون
عالمت همه ضرايب رگرسيوني مثبت است لذا تاثير اين مؤلفهها بر سطح کلي کيفيت زندگي مثبت مي-
باشد.
ضرايب استاندارد شده مربوط به مؤلفههاي کالبدي ،زيست محيطي ،اجتماعي و اقتصادي به ترتيب
برابر با  9/816 ،9/969 ،9/992و  9/829است .چون ضريب استاندارد شده مؤلفه کالبدي کوچکتر از
ضريب استاندارد شده بقيه مؤلفهها است .لذا کيفيت مؤلفههاي کالبدي ،کمترين تاثير را در افزايش سطح
کلي کيفيت زندگي در محالت بافت قديم شهر تبريز داراست .در نتيجه فرضيه اول پژوهش تاييد مي-
شود .شايان ذکر است که بعد از مؤلفههاي کالبدي ،مؤلفههاي زيست محيطي ،اجتماعي و اقتصادي به
ترتيب کمترين تاثير را در افزايش سطح کلي کيفيت زندگي در محالت بافت قديم شهر تبريز دارا هستند.
جدول ( ،)6نتايج مربوط به بررسي تاثير مؤلفههاي کالبدي ،اقتصادي ،زيست محيطي و اجتماعي بر
سطح کلي کيفيت زندگي در محالت بافت جديد تبريز را نشان ميدهد.
جدول ( :)3نتایج مربوط به بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر سطح کلی کیفیت زندگی در بافت جدید
ضریب

ضریب استاندارد شده

Sig

دوربین -واتسون

آماره F

Sig

کالبدی

0/606

0/187

0/000

2/23

813/10

0/000

اقتصادی

0/625

0/186

0/000

2/01

815/61

0/000

زیست محیطی

0/181

0/711

0/000

5/18

217/18

0/000

اجتماعی

0/717

0/610

0/000

5/16

568/58

0/000

متغیرهای مستقل

با توجه به جدول sig ،مربوط به آزمون  Fبراي همه مدلها برابر  9/999ميباشد .اين مقادير بيانگر
مناسب بودن مدلهاي رگرسيوني در سطح معنيداري  9/92است (زيرا مقدار  sigکمتر از  9/92است).
آماره دوربين -واتسون مدلها براي متغيرهاي مستقل کالبدي ،اقتصادي ،زيست محيطي و اجتماعي به
ترتيب برابر با  6/21 ،2/97 ،2/26و  6/73ميباشد .چون تمامي اين مقادير بين  6/2تا  2/2قرار دارند .لذا
بين اجزاي خطاي مدلها ،همبستگي وجود ندارد .شايان ذکر است که ناهمبسته بودن خطاها يکي از
فرضهاي زيربنايي جهت استفاده از مدل رگرسيون خطي است.
ضرايب رگرسيوني مربوط به مؤلفههاي کالبدي ،اقتصادي ،زيست محيطي و اجتماعي به ترتيب برابر
با  9/212 ،9/326 ،9/393و  9/929و مقدار  sigمربوط به آزمون صفر بودن آنها برابر  9/999است.

ارزیابی

قدیم

کیفیت

جدید

تبریز

چون اين مقدار براي تمامي مؤلفهها کوچکتر از  9/92است ،بنابراين در سطح معنيداري  9/92ميتوان
بيان کرد که مؤلفههاي کالبدي ،اقتصادي ،زيست محيطي و اجتماعي ،هر کدام به طور مجزا بر سطح
کلي کيفيت زندگي در محالت بافت جديد شهر تبريز تاثير معناداري دارند .قابل ذکر است که ،چون
عالمت همه ضرايب رگرسيوني مثبت است لذا تاثير اين مؤلفهها بر سطح کلي کيفيت زندگي مثبت مي-
باشد.
ضرايب استاندارد شده مربوط به مؤلفههاي اجتماعي ،زيست محيطي ،اقتصادي و کالبدي به ترتيب
برابر با  9/813 ،9/928 ،9/389و  9/819است .چون ضريب استاندارد شده مؤلفه کالبدي بزرگتر از
ضريب استاندارد شده بقيه مؤلفهها است ،لذا کيفيت مؤلفههاي کالبدي ،بيشترين تاثير را در افزايش سطح
کلي کيفيت زندگي در محالت بافت جديد شهر تبريز داراست .شايان ذکر است که بعد از مؤلفههاي
کالبدي ،مؤلفههاي اقتصادي ،زيست محيطي و اجتماعي به ترتيب بيشترين تاثير را در افزايش سطح کلي
کيفيت زندگي در محالت بافت جديد شهر تبريز دارا هستند.
 تفاوت معناداري از نظر شاخصهاي منتخب کيفيت زندگي شهري بين محالت مورد مطالعهشهر تبريز وجود دارد.
ميانگين شاخصهاي اجتماعي ،زيست محيطي ،اقتصادي و کالبدي براي محالت بافت قديم به
ترتيب برابر  2/22 ،2/22 ،2/97و  2/36و براي محالت بافت جديد به ترتيب برابر  2/92 ،2/79 ،2/96و
 2/79است.
مقدار آماره  tبراي شاخص اجتماعي برابر  6/269و سطح معنيداري ( )Sigآن برابر  9/267است.
چون سطح معنيداري بزرگتر از  9/92ميباشد لذا با اطمينان  72درصد ميتوان نتيجه گرفت که از نظر
شاخص اجتماعي (شامل امنيت محلهاي ،سر زندگي ،حکمروايي شهري و آلودگي) بين محالت مورد
مطالعه شهر تبريز تفاوت معناداري وجود ندارد.
جدول ( :)4نتایج آزمون  tمستقل برای شاخصهای منتخب
کیفیت زندگی شهری بین محالت مورد مطالعه شهر تبریز
شاخص

آماره t

سطح معنیداری

اختالف میانگینها

اجتماعی

5/230

0/251

0/06

زیست محیطی

-7/551

0/000

-0/81

اقتصادی

-2/180

0/001

-0/20

کالبدی

-8/601

0/000

-0/21

همچنين مقدار آماره  tبراي شاخصهاي زيست محيطي ،اقتصادي وکالبدي به ترتيب برابر ،-9/668
 -2/819و  -1/397و سطح معنيداري ( )Sigآنها به ترتيب برابر  9/992 ،9/999و  9/999است .چون
سطح معنيداري اين شاخصها کوچکتر از  9/92است ،لذا با اطمينان  72درصد ميتوان نتيجه گرفت

که از نظر شاخصهاي زيست محيطي (شامل بهداشت محيط) ،اقتصادي (شامل اشتغال ،درآمد و حمل و
نقل) و کالبدي (شامل فضاي سبز ،مسکن و خدمات شهري) بين محالت مورد مطالعه شهر تبريز تفاوت
معناداري وجود دارد .قابل ذکر است که ،چون اختالف ميانگينها براي اين سه شاخص (به ترتيب
برابر -9/29 ،-9/12و  )-9/27منفي است ،لذا ميانگين شاخصهاي زيست محيطي ،اقتصادي و کالبدي
در محالت بافت قديم کوچکتر از بافت جديد است.
 بين ميزان برخورداري از شاخصهاي (اجتماعي ،اقتصادي ،کالبدي و زيست محيطي) و ميزانکيفيت زندگي در بافت جديد و قديم شهر تبريز رابطه معناداري وجود دارد.
با توجه به نتايج به دست آمده چون توزيع همه متغيرها نرمال نيست لذا براي بررسي اين فرضيه از
آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده ميشود .ضريب همبستگي اسپيرمن همواره بين  6و  -6است .در
صورت فقدان رابطه بين دو متغير ،اين دو متغير را ناهمبسته گويندکه مقدار آن صفر خواهد بود .همچنين
هر چه قدر مطلق عدد به دست آمده بزرگتر باشد نشانگر همبستگي باال بين دو متغير و عالمتهاي
مثبت و منفي نيز جهت رابطه را نشان ميدهند.
جدول ( :)5نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین میزان برخورداری از شاخصهای
(اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و زیست محیطی) و میزان کیفیت زندگی در بافت جدید و قدیم شهر تبریز
اجتماعی

زیست محیطی

اقتصادی

کالبدی

متغیر
کیفیت زندگی

0/753

0/760

0/121

0/711

سطح معنیداری ()Sig

0/000

0/000

0/000

0/000

ميزان ضريب همبستگي شاخصهاي «اجتماعي»« ،زيست محيطي»« ،اقتصادي» و «کالبدي» با
متغير «کيفيت زندگي» به ترتيب برابر  9/827 ،9/939 ،9/966و  9/988است .همچنين سطح معنيداري
اين ضرايب برابر  9/999ميباشد .چون مقدار سطح معنيداري براي همه ضرايب کمتر از  9/92هستند.
لذا درسطح معنيداري  ،9/92همبستگي بين متغير «کيفيت زندگي» و شاخصهاي «اجتماعي»« ،زيست
محيطي»« ،اقتصادي» و «کالبدي» معنادار ميباشد .به عبارت ديگر ،بين ميزان برخورداري از شاخص-
هاي (اجتماعي ،اقتصادي ،کالبدي و زيست محيطي) و ميزان کيفيت زندگي در بافت جديد و قديم شهر
تبريز رابطه معناداري وجود دارد .در نتيجه ،فرضيه سوم پژوهش تاييد ميشود.
نتیجهگیری و بحث

بررسي و ارزيابي کيفيت زندگي به ويژه کيفيت زندگي شهري در ايران ،با توجه به شرايط اجتماعي،
اقتصادي و فرهنگيخاص ايران و نيز تأکيد سند چشمانداز بيست ساله کشور بر اين امر ،از اهميت خاصي

ارزیابی

کیفیت

قدیم

جدید

تبریز

برخوردار است .با توجه به جايگاه کيفيت زندگي در شهرها و مناطق و باتوجه به اين که هنوز در ايران
سيستم جامعي در زمينه ارزيابي کيفيت زندگي ايجاد نشده ،توجه به بررسي جنبههاي مختلف اين امر
ميتواند راههايي براي دستيابي به نظام جامع ارزيابي کيفيت زندگي باشد.
کيفيت زندگي شهري با عنوان زندگي راحت و دسترسي به نيازهاي اساسي در يک محيط
شهري تلقي ميشود .در واقع اين مفهوم به معناي قابليت زندگي در يک مکان مطرح ميشود .در واقع
نقطه شروع توسعه اجتماعات انساني شکل گرفتن درک درستي از نيازهاي مردم ميباشد .سنجش کيفيت
زندگي ابزار مناسبي براي چنين درکي عرضه ميکند ،چرا که مطالعه کيفيت زندگي راهي بين مسئوالن
محلي و شهروندان براي تعاملي سازنده که منجر به تفسير و بحث در مورد موضوعات کليدي مؤثر بر
زندگي مردم ميشود ،باز ميکند .در واقع يکي از مهمترين اهداف مطالعهکيفيت زندگي در نواحي شهري،
شناخت نيازمنديها و دسترسي عادالنه همه گروهها و محالت به امکانات و مزاياي شهري است .اين
تحقيق با هدف ارزيابي شاخصهاي کيفيت زندگي شهري محالت کوچه باغ و مرزداران صورت گرفته
است .نتايج اين تحقيق نشان ميدهدکه کيفيت مؤلفههاي کالبدي ،کمترين تاثير را درافزايش سطح کلي
کيفيت زندگي داشته و بعد از آن مؤلفههاي زيست محيطي ،اجتماعي و اقتصادي به ترتيب کمترين تاثير
را در افزايش سطح کلي کيفيت زندگي در محالت بافت قديم شهر تبريز دارا هستند که در تحقيق شاطريان
و همکاران( ،)6676براي بافت قديم آران و بيدگل نيز نتايج مشابهي داشته و به ترتيب معيارهاي
اجتماعي و اقتصادي داراي تاثيرگذاري بيشتري بوده و معيار کالبدي کمترين تاثيرگذاري را داشته است.
اما در بافت جديد مؤلفههاي کالبدي ،بيشترين تاثير را در افزايش سطح کلي کيفيت زندگي داشته (که
نتايج تحقيق موسوي و باقري در سال  6676براي شهر سردشت تاکيد بر اثرگذاري مولفه کالبدي بوده
است) .سپس مؤلفههاي اقتصادي ،زيست محيطي و اجتماعي به ترتيب بيشترين تاثير را در افزايش سطح
کلي کيفيت زندگي در محالت بافت جديد شهر تبريز دارا بودهاند .همچنين يافتهها نشان ميدهد بين
ميزان برخورداري از شاخصهاي (اجتماعي ،اقتصادي ،کالبدي و زيست محيطي) و ميزان کيفيت زندگي
در بافت جديد و قديم شهر تبريز رابطه معناداري وجود دارد .همچنين افزايش سطح کلي کيفيت زندگي
شهري و ميزان رضايت از کيفيت کلي زندگي شهري افراد در محالت مورد مطالعه بافت قديم و جديد
شهر تبريز هر چند از مولفههاي اقتصادي متأثر بوده ولي ارتقاء کيفيت مولفههاي محيط محله ،روابط
اجتماعي و دسترسي به خدمات بيترديد به عنوان پارامترهاي مهم در ارتقاء سطح کلي کيفيت زندگي
شهري و باالبردن ميزان رضايت در محالت مورد مطالعه دخيل خواهند بود.

پیشنهادها

 افزايش سرانه فضاي سبز از طريق تملک زمينهاي باير موجود در محالت مورد مطالعه بافتقديم و جديد توسط شهرداري و اختصاص اين زمينها به احداث پارک و زمين ورزشي در حد محله
به منظور افزايش ميزان سر زندگي در ميان ساکنان محله ،بهبود کيفيت هوا و سيماي بصري محيط
محله.
 اجراي طرح دفاتر بهسازي و نوسازي محله در محالت بافت قديم شهر تبريز باهدف ايجاد ارتباطتنگاتنگ با مردم جهت ارائه اطالعات کامل ،واضح در خصوص طرحهاي نوسازي و بهسازي و تشويق
ساکنان محالت بافت قديم شهر تبريز جهت شرکت طرح تجميع ،نوسازي و بهسازي بافتهاي
فرسوده.
 استقرار کيوسک نيروي انتظامي و گشت پليس در محله و نزديکي آن براي القاي حس امنيت بهساکنان محله و جلوگيري از پرسه زدن معتادين در محله.
 مکانيابي و احداث مراکز مجهز خريد در بافت جديد شهر تبريز در سطح ناحيه شهري. ارتقاي کيفيت فضاهاي سبز و پارکهاي موجود در نزديکي محالت مورد مطالعه بافت جديد بهلحاظ مبلمان شهري ،امکانات تفريحي و ورزشي و افزايش امنيت پارکها از طريق استقرار کيوسک
نيروي انتظامي در پارکها.
 با توجه به پايين بودن تعامالت اجتماعي پيشنهاد ميشود در قسمتي از فضاهاي سبز و پارکهاينزديک ،مجتمعهاي فرهنگي از جمله سراي محله با مديريت بخش خصوصي زير نظر شهرداري و
شوراي شهر ايجاد شود.
 آشنا نمودن شهروندان با حقوق و مسئوليتهاي آنها در جامعه جهت ترويج فرهنگ شهرنشينيو آموزش شهروندي.
 تشکيل انجمنها ،اتحاديههاي صنفي و سازماندهي آنها در زمينه مشارکت در طرحها و پروژه-هاي عمراني جهت ارتقاء کيفي زيستي.
 برنامهريزي ،طراحي و مکانيابي مناسب مبلمان شهري درفضاي محالت حاشيهاي شهر بااستفادهمبلِمانهاي شهري منطبق بر فرهنگ طبقات حاکم در محالت هدف.
 افزايش سطح سرانه فضاي سبز در محالت و فراهم آوردن امکان دسترسي به آن. حمايت و تشويق از ميزان مشارکت ساماندهي ساکنين جهت ارتقاي کيفيت زندگي در سطحمحالت.
 بهبود کيفيت سيستم جمعآوري و دفع فاضالب و زباله در محالت در جهت ارتقاء بهداشت محيطکه يکي از مؤلفههاي مهم و تأثيرگذار کيفيت زندگي است.
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