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چکیده
رشد شهري در قرن حاضر سهم جمعیت شهرنشین را بهشدت افزایش داده و شهرنشیني را بهشیوۀ غالب زندگي تبدیل كرده
است .اگرچه شهر و شهرنشیني خود یکي از مهمترین شاخصهاي رفاه و توسعۀ اجتماعي و اقتصادي محسوب ميشود ،رشد شتابان
آن ميتواند سرانۀ برخورداري از بسیاري امکانات اجتماعي و اقتصادي را كاهش دهد و از این طریق پیامدهاي آن بهصورت كاهش
سطح كیفیت زندگي در عرصههاي مختلف شهري نمایان شود؛ ازاینرو مقولۀ كیفیت زندگي شهري ازجمله نخستین محورهاي
مطالعاتي بوده كه همراه با رشد شهري ،بهتدریج از سال  7390میالدي موردتوجه متخصصان مسائل شهري قرار گرفته است .در این
بین ،شهرهاي ساحلي با توجه به موقعیت و جایگاهشان و دسترسي آسان به منابع دریایي و نقشهاي كلیدي و واكنشهاي متقابل
اجتماعي ،اقتصادي و سیاسي ،بر كیفیت زندگي ساكنان شهري اثرگذار بودهاند .هدف از این تحقیق ،سنجش كیفیت زندگي در
شهرهاي ساحلي است .روش تحقیق بهصورت توصیفي -تحلیلي است .بدین منظور از مدل تصمیمگیري براساس مقیاسات زوجي
( )DEMATELاستفاده شده است .نتایج بهدستآمده نشان داد ،با توجه به حدمتوسط گویهها در همۀ شاخصها صرفنظر از حملونقل و
ترافیک گویههاي تبیینكننده سطح معناداري باالتر از  0/07را نشان ميدهد .این بدان معناست كه اثربخشي كیفیت زندگي در شهرهاي
ساحلي نور بر سطح خانوارهاي نمونه بیشازحد متوسط ارزیابي شده است .همچنین نتایج بهدستآمده از تکنیک ( )DEMATELنشان
داد كه شاخصهاي اشتغال ( ،)74.41سالمت روح و روان ( )79.50و امنیت و آسایش ( )4.79و بهداشت و مسکن ( )0.99بهطور قطع
تأثیرگذارترین شاخصها در سنجش كیفیت زندگي شهر ساحلي نور بودهاند.
واژههاي كلیدي :كیفیت زندگي ،شهرهاي ساحلي ،DEMATEL ،شهر ساحلي نور.
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مقدمه
درحال حاضر بیشاز نیمی از جمعیت جهان در
نواحی شهری زندگی میکنند و تا سال  1212این
رقم به حدود  02درصد میرسد .شهرهای دیروز به
متروپلیسها و متروپلیسها به مگالپلیسها تبدیل
شدهاند .پدیدۀ شهرنشینی اجتنابناپذیر و
غیرقابلبرگشت است .با وجود فواید زیاد شهرنشینی،
بسیاری از سیاستگذاران در کشورهای مختلف روند
فزایندۀ شهرنشینی را زنگ خطری میدانند .آنها
تأثیر عمیق بر سنتها و روابط مرسوم و مشکل
تدارک و آمادهسازی خدمات و زیرساختهای عمومی
تکثیر سکونتگاههای غیررسمی ،بدترشدن شرایط
محیطی و افزایش مسائل اجتماعی مربوط به بیکاری و
کمکاری را خاطرنشان میکنند .در بسیاری از نواحی
شهری بهویژه نواحی شهری کشورهای درحالتوسعه،
بیکاری و مسائل اجتماعی درحال افزایش و شرایط
محیطی و سالمت درحال زوال ،نابرابری در دسترسی
به درآمد و خدمات عمومی درحال رشد است و شواهد
فقر ،آسیبپذیری و ناامیدی بهطور فزایندهای در میان
نواحی شهری قابل مشاهده است .این مسائل باعث
توجه محققان به مطالعۀ کیفیت زندگی ،کیفیت مکان
و بهزیستی انسانی در نواحی شهری بهخصوص در
شهرهای ساحلی کشورهای مختلف بهعنوان ابزاری
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برای پشتیبانی از سیاستگذاریهای عمومی تدوین و

پایش استراتژیهای مدیریت و برنامهریزی شهری و
درک اولویتبندی مسائل اجتماعی شده است
(خادمالحسینی و همکاران.)9032:64 ،کیفیت زندگی
( )QOLنوعی رفاه افراد و جوامع ،ترسیم ویژگیهای
مثبت و منفی از زندگی است ( Vicente Royuela,et
 )al, 2007: 45این مشاهدۀ رضایتمند از زندگی،
شامل سالمت جسمی ،خانواده ،آموزش ،اشتغال،
ثروت ،اعتقادات مذهبی ،امور مالی و محیط و ...است
( )Biagi.et al, 2006: 116کیفیت زندگی نباید با
مفهوم استاندارد زندگی ،که در درجۀ اول براساس
درآمداست،اشتباه گرفته شود (.)Costanza,2008: 10
کیفیت زندگی ،مفهومی پیچیده و چندبعدی است که
تحتتأثیر مؤلفههایی چون زمان و مکان ،ارزشهای
فردی و اجتماعی قرار دارد و ازاینرو معانی گوناگونی
برای افراد و گروههای مختلف بر آن مترتب است.
برخی آن را بهعنوان قابلیتی زیستپذیری یك ناحیه،
برخی دیگر بهعنوان اندازهای برای میزان جذابیت و
برخی بهعنوان رفاه عمومی ،بهزیستی اجتماعی،
شادکامی ،رضایتمندی و مواردی از این دست تعبیر
کردهاند (خواجه و همکاران .)162 32:42 ،که در جدول
( )2به چند مورد از این تعاریف اشاره شده است.

12:

سنجش کیفیت زندگی در شهرهای ساحلی با استفاده از ...
جدول  :7تعاریف مختلف كیفیت زندگي

محقق

تعریف کیفیت زندگی

مولر

میزان رفاه افراد وگروهها در شرایط اجتماعی و اقتصادی عمومی

سازمان بهداشت جهانی

ادراک فردی از وضعیت زندگی در متن نظامهای فرهنگی وارزشی جامعه و در ارتباط با اهداف،
انتظارات ،استانداردها ،عالیق و نگرانیهای فرد

پسیون

بهطور کلی ،وضعیت محیطی که مردم در آن زندگی میکنند؛ مانند آلودگی و کیفیت مسکن و
نیز برخی صفات و ویژگیهای خود مردم؛ مانند سالمت و دسترسی

مك گرگور

میزان برخورداری فرد؛ البته نهفقط برخورداری از چیزهایی که بهدست آورده ،بلکه از تمام
گزینههایی که فرصت انتخاب آنها رادارد .به بیان دیگر ،کیفیت زندگی به آزادی برای رسیدن
و نرسیدن به موفقیت و آگاهی از فرصتهای واقعی وابسته است که فرد در مقایسه با دیگران
در اختیار دارد.

پال

معیاری برای سنجش میزان تأمین نیازهای روحی ،روانی و مادی جامعه و خانواده ،که
نشاندهندۀ ویژگیهای کلی اجتماعی و اقتصادی یك ناحیه است .همچنین ،کیفیت زندگی
روستایی عبارت است از چگونگی شرایط و وضعیت عینی زندگی خانوادهها و روستاها.

جنز

ساختاری چندبعدی شامل قلمروهای مادی ،احساسی ،روانی ،اجتماعی ،و رفتاری

هاگرتی و همکاران

اصطالحی که برکیفیت کلی زندگی افراد و نهفقط بر برخی از قلمروهای زندگی داللت میکند؛
و ازاینرو ،اگر کیفیت زندگی به اجزای مختلف تقسیم شود ،باید اجزای آن درمجموع یك
ساختار کلی بهنام کیفیت زندگی را نمایش دهند.

مأخذ 3رضوانی و همکار:32:63 ،

همانطور که مشخص است ،بهداشت و سالمت،
سیستم حملونقل ،توسعۀ زیرساختها ،جلوگیری از
آلودگی هوا ،رفاه ،سرویسهای اجتماعی و فرهنگی،
مسکن و ...بر کیفیت زندگی انسانها تأثیرگذارند
( .)Mazlina, et al. 2014: 9کیفیت زندگی در محیط
شهری برگرفته از تجربۀ مشترک ساکنان شهر از
محیط شهر (کیفیت هوا ،آب ،ترافیك ،فرصتهای
تفریحی ،شغلی و )...و سطح توانایی شهر در
پاسخگویی به اهداف موردنظر ساکنان شهر است.
بهعبارتی دیگر ،کیفیت زندگی ریشه در کفایت
اقتصادی ،سیاسی و الزامات اجتماعی یك شهر دارد؛

چراکه رویکرد کیفیت زندگی شهر ،تالشی درجهت
ایجاد شهر سالم و فراهمآوردن خدمات شهری مناسب
و در دسترس برای همگان در چهارچوب پایداری
است؛ بنابراین در یك شهر سالم با کیفیت زندگی باال،
شرایط کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی درجهت
توانمندسازی ساکنان شهر برای اجرای نقشهای
زندگی و شکوفایی استعدادهای خود مهیا میکند
(رهنمایی و همکاران )2232:42 ،که جدول ( )1مؤلفههای
کیفیت زندگی شهری موجود در ادبیات جهان را نشان
میدهد.
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جدول  :5مؤلفههاي كیفیت زندگي شهري در ادبیات جهاني

محقق




مؤلفههای کیفیت زندگی شهری در ادبیات جهانی

لیو

اقتصاد ،سیاست ،محیط ،اجتماع ،سالمت و آموزش

بویر

آب و هوا ،مسکن ،سالمت و محیط ،جرم ،حملونقل ،آموزش ،هنرها ،سرگرمی ،اقتصاد

بلوم

میزان بارش ،رطوبت هوا ،درجه گرمای روزانه ،درجه سرمای روزانه ،سرعت باد ،تابش آفتاب ،ساحل
دریا ،جرمهای سنگین ،نسبت معلم به دانشآموز ،میدان دید

استور

ذرات معلق در هوا ،تخلیۀ فاضالب ،ازبینرفتن امالک ،اعتبار مالی باال ،موقعیت درمانی ،مراکز شهری

صوفیا

امنیت عمومی ،هزینۀ غذا ،فضای زندگی ،استاندارد مساکن ،ارتباطات ،آموزش ،سالمت عمومی ،جریان
ترافیك ،هوای تمیز

سازمان ملل متحد

پیشبینی زندگی ،نسبت بیسوادی بزرگساالن ،میانگین قدرت خرید

درآمد ماهیانه برای هر شخص ،توزیع درآمد ،هزینۀ ماهیانۀ مواد غذایی
پراتاسینکو
مأخذ 3قالیباف و همکار:432:42 ،

باتوجه به چشماندازهای جغرافیایی که در نواحی
شهری بازتابدهندۀ سیر تکاملی ویژگیهای فرهنگی،
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی مردم ساکن در یك
منطقه در طی زمان هستند؛ بهگونهای گفته میشود
که ساختارهای حاکمبر جامعه در طول زمان منجر به
شکلگیری چشماندازهای مرتبط با ساختار آن جامعه
میشوند (فتاحی و همکاران.)0032:41 ،
دیدگاه مدیریت شهری همیشه بر آن بوده است تا
به مدد راهبردها ،سیاستها و برنامههای
درونسازمانی و بینسازمانی در تعامل با سایرنهادهای
تأثیرگذار بر توسعۀ شهری به این هدف خود (توسعۀ
شهری ،تأمین رفاه نسبی شهروندان و بهبود کیفیت
زندگی شهری و رضایتمندی سکونتی در محلهها و
مناطق شهری دست یابد) و محیط شهری زیستپذیر
را برای ساکنان آن برنامهریزی کند .عالوهبر برنامهها
و طرحهای توسعۀ شهری ،برنامههای سازمانها و
نهادهای دولتی و خصوصی نیز که بهنوعی با جامعۀ
شهری و ساکنان آن در ارتباط هستند ،بر کیفیت
زندگی شهروندان تأثیر گذارده است (آخوندی و
همکاران .)0 32:4: ،به بیان دیگر ،عالوهبر تواناییهای
زندگی شهری ،همواره اندازه ،کارکرد و نقش شهرها

نیز بر کیفیت زندگی ساکنان اثرگذار هستند
(.)Shona, et al. 2017: 27
نوارهای ساحلی بهعنوان یکی از مناطق استراتژیك
و مهم هر کشور محسوب میشود .از طرف دیگر،
همواره همجواری آب و خشکی منشأ شکلگیری
اجتماعات بشری بوده است .در شرایط کنونی جهانی
با تأکیدبر تغییرات سریع در عرصۀ مباحث شهری،
توجه به تدوین استراتژی مدیریت شهری و بهویژه
مدیریت توسعۀ نواحی ساحلی اهمیت بیشتری پیدا
میکند (بمانیان و همکاران .)24 32:42 ،در این میان
شهرهای ساحلی بهعلت تمرکز فعالیتی و پویایی
اقتصادی ،یکی از سکونتگاههای مهم کشورهای مجاور
دریا بودهاند؛ بهطوریکه در اغلب موارد ،جمعیتی زیاد
و با تراکمی باال در این شهرها حضور داشتهاند .در
دهههای اخیر نیز با روند افزایشی جمعیت شهرنشین
در کل جهان ،بر اهمیت بنادر و ظرفیت جمعیتی
شهرهای دریاکنار افزوده شده است .عموما در تعریفی
که از شهرهای ساحلی وجود دارد ،به موقعیت این
شهرها توجه ویژهای میشود .یان 2و هان 1در تعریف
شهرهای ساحلی میگویند ،معموال به همۀ شهرهایی
1-Yan
2-Han
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گفته میشود که در منطقۀ ساحل یا در استانهای
ساحلی قرارگرفتهاند یا به شهرهای بندری اطالق
میشود که تنها در امتداد ساحل قرار دارند .شهرهای
ساحلی اعماز شهرهایی که بندر محسوب میشوند و
شهرهایی صرفا ساحلی غیربندری ،ویژگیهای خاصی
دارند که شهرهای داخلی کشور فاقد آناند .مهمترین
آنها شکلگیری فعالیتهای صید و صیادی ،تجارت
دریایی و فعالیتهای گردشگری است (افرادی و همکار،
 .)2:6 32:4:تعاریفی که از شهرهای ساحلی میشود،
به موقعیت این شهرها توجه ویژهای میکند .این امر
ممکن است شامل شهرهایی هم شود که از بستر آب
فاصله دارند؛ ولی قرارگیری و موقعیت آنها بهگونهای
است که تحتتأثیر دریا قرار دارند
(دیوساالر و همکار.)9 32:6: ،
تمرکز مردم در شهرهای ساحلی جهان ،پدیدۀ
تازهای نیست .مقیاس این رشد در سالهای
اخیرگیجکننده بوده است .درحال حاضر تقریبا در
همه جای دنیا ،شهرهای ساحلی بهدلیل رشد شدید
جمعیت ،دچار زوال شده است .محاسبات نشان
میدهد ،رشد جمعیت در نواحی ساحلی بیشتر مربوط
به کشورهای توسعهیافتۀ صنعتی است که در
محدودهای با فاصلۀ  02کیلومتری از ساحل زندگی
میکنند؛ این روند رشد جمعیت آمادۀ تداوم است ،در
صورت ادامۀ روند فعلی تا سال  1212میالدی ،تعداد
 0/9میلیارد نفر در نواحی ساحلی ساکن خواهند شد.
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بارزترین نتیجۀ رشد جمعیت در شهرهای ساحلی،
سرعتگرفتن نرخ شهرنشینی و افزایش تراکم جمعیت
در شهرها و شهرکهای ساحلی است (دیوساالر و
همکار .)21 32:6: ،با توجه به اهمیت و جایگاه زندگی
در شهرهای ساحلی ،همواره زندگی ساکنان و
شهروندان در این شهرها متأثر از شرایط اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی بوده است ( Fiona
)Ferbrache.et al. 2017:2؛ چراکه روند توسعه در
یك شهر ساحلی ،کیفیت زندگی ساکنان را تغییر
میدهد ( .)Dalbozanon,et al.2017:89ازآنجاییکه
توجه به مفهوم کیفیت زندگی در شهرهای ساحلی
درنظرگرفتن نتایج و تأثیرات کیفی توسعه بر سطوح
زندگی و بهبود شرایط زندگی انسانهاست ،در گذشته
کمتر بدان توجه شده است که این امر بهنوبۀ خود
مستلزم شناخت نیازهای انسانی و تنوع آنهاست
(لطفی و همکار):32:42 ،؛ چراکه کیفیت زندگی دارای
مفاهیم چندگانه و پیچیده است .برنامهریزان و
کارشناسان باید همۀ ابعاد عینی و ذهنی کیفیت
زندگی را موردتوجه قرار دهند تا بتوانند یك شهر
ساحلی باثبات و بادوام برای شهروندان ایجاد کنند
( .)Jacqueline.2016:33همچنین در جدول ( ):به
چند مورد از تحقیقات صورتگرفته در زمینۀ کیفیت
زندگی شهری اشاره شده است.
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جدول  :9تحقیقات و پژوهشهاي مرتبطبا كیفیت زندگي شهري
نویسنده

عنوان پژوهش

دیوساالر و همکار 2:6:

بومشهر و آثار آن در توسعۀ پایدار شهرهای ساحلی شهر
ساحلی بابلسر

رهنمایی و همکاران 2:42

تحلیلی بر مفهوم کیفیت زندگی در شهر بابلسر

بمانیان و همکاران 2:42

تبیین رویکرد انتخاب استراتژی مدیریت توسعۀ مناطق
ساحلی با تأکید بر بومگرایی

لطفی و همکار 2:42
خواجه و همکاران 2:42
روبالینو و همکاران 1223
ویسنته و همکاران 1223
شونا و همکاران 1223

ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی شهری با استفاده از روش
تصمیمگیری چندمعیاره (مورد 3شهر یاسوج)
ارزیابی و سنجش شاخصهای ذهنی کیفیت زندگی شهری
(مطالعۀ موردی 3شهر کاشان)
ارزیابی کیفیت زندگی شهرهای پیرامونی کاستاریکا
اثرات کیفیت زندگی بر رشد فیزیکی شهرها (نمونۀ موردی3
شهر بارسلونا)
بررسی مقیاسهای شهری و شرایط آبوهوایی بر کیفیت
زندگی شهرهای ساحلی




نتایج
نتایج نشان داد ،توسعۀ عمودی در بخش فرسوده و
حومههای شهر و ارتقای پایگاه اجتماعی اقتصادی
شهروندان میتواند در برطرفکردن مسائل شهر
بابلسر مؤثر واقع شود.
نتایج نشان داد که محلۀ بیبی سروزه دارای
پایینترین سطح کیفیت زندگی است.
استراتژی مناسب توسعه ،استراتژی احیا و بهسازی
با تأکیدبر ایجاد کارکردهای جدید در نواحی
ساحلی است.
ناحیۀ چهار شهر یاسوج با ضریب 2/29در
پایینترین سطح قرار گرفته است.
بیشتر ساکنان شهر کاشان تاحد نسبتا زیادی از
کیفیت زندگی خود رضایت دارند.
شهرهای پیرامون کاستاریکا از کیفیت زندگی
پایینتری برخوردارند.
کیفیت زندگی متأثر از شرایط اقتصادی و اجتماعی
است.
شرایط آبوهوایی بر کیفیت زندگی ساکنان
شهرهای ساحلی تأثیرگذار است.

مأخذ 3نگارندگان2:40 ،

درنتیجه باید بیان داشت ،کیفیت زندگی در
شهرهای ساحلی بهعنوان کلیدیترین مفهوم در
برنامهریزی شهری است .براین اساس در بسیاری از
شهرهای ساحلی برنامهریزان و کارشناسان در تالش
برای نمایش سطوح کیفیت زندگی در سطوح مختلف
جغرافیایی هستند تا از این طریق بتوانند راهکارهای
بهینهای را برای بهبود کیفیت زندگی ساکنان
شهرهای ساحلی فراهم کنند.
روششناسي تحقیق
رویکرد کلی پژوهش از نوع پژوهشهای کمی و
ازنظر شیوۀ گردآوری دادهها مبتنیبر دادههای
کتابخانهای اسنادی و پیمایش میدانی است .نخست
برای شناسایی شاخصهای کیفیت زندگی با تأکید
ویژۀ مناطق شهری از مطالعات مرتبط با حوزۀ

تخصصی بهرهگیری شد ،جدول شمارۀ ( .)1بر این
اساس 22 ،شاخص مطرح در این زمینه شناسایی شد
و مبنای طراحی پرسشنامه بهعنوان ابزار اصلی
پژوهش در مطالعات میدانی قرار گرفت ،جدول شمارۀ
( .)9برای افزایش روایی از روش یا تکنیك روایی
محتوایی و صوری استفاده شد و در این راستا روایی
ابزار پژوهش به تأیید تعدادی از متخصصان حوزۀ
تخصصی رسید .سپس ازتکنیك آلفای کرونباخ برای
سنجش پایایی ابزار پژوهش استفاده شد و عدد 2/62
بهدست آمد که نشانگر پایایی مناسب ابزار پژوهش
است و براساس فرمول کوکران ،تعداد  102پرسشنامه
در بین شهروندان شهر نور توزیع شد .سؤاالت تحقیق
ازطریق نرمافزار ( )SPSSو آزمون ناپارامتریك T
تكنمونهای و از مدل تصمیمگیری براساس مقیاسات
زوجی ( )DEMATELاستفاده شده است.
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جدول  :4شاخصهاي كیفیت زندگي در شهرهاي ساحلي

شاخصها
ردیف
حملونقل و ترافیك
2
هنر و سرگرمی
1
قدرت خرید
:
هوای تمیز
9
آموزش
2
فضای سبز
0
بهداشت و مسکن
3
امنیت و آسایش
6
اشتغال
4
سالمت روح و روان
22
مأخذ 3مطالعات نگارندگان2:40 ،

شناسایي منطقۀ مورد مطالعه
شهرستان نور یکی از شهرستانهای استان مازندران
است که از شمال به طول  1:کیلومتر به دریای خزر
و ازجنوب به شمیرانات تهران و از شرق به شهرستان
محمودآباد و از غرب به شهرستان نوشهر محدود
میشود .این شهرستان بین :0درجه و  2دقیقه تا :0
درجه و 92دقیقه عرض شمالی و میان  22درجه و

 12دقیقه تا  21درجه و  22دقیقه طول شرقی از
نصفالنهار گرینویچ قرار دارد .ازنظر توپوگرافی شامل
دو قسمت اصلی کوهستانی و جلگهای است و براساس
آمار سال  ،2:42جمعیت شهر نور با مساحتی
معادلبر  3/2کیلومترمربع :2622 ،نفر بوده است
(دیوساالر و همکار.)2232:42 ،

نقشه  :7موقعیت شهرستان نور در تقسیمات كشوري

تهیه و ترسیم 3مطالعات نگارندگان2:40 ،

یافتههاي تحقیق
همانطور که در جدول ( )2مشاهده میشود ،در
همۀ شاخصهای 22گانه (امنیت و آسایش ،اشتغال،
قدرت خرید ،هوای تمیز ،حملونقل و ترافیك،
بهداشت و مسکن ،آموزش ،فضای سبز ،هنر و

سرگرمی ،سالمتروح و روان) درمجموع  22درصد
فراوانی پاسخگویان در گزینۀ خیلیکم و کم و بیشاز
 01درصد پاسخگویان اثرگذاری کیفیت زندگی بر
سطح خانوارها را در گزینۀ خیلیزیاد تا زیاد ارزیابی
کردهاند.
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جدول  :2توزیع فراواني دیدگاه پاسخگویان نسبتبه سنجش كیفیت زندگي

شرح

فروانی

درصد فروانی

درصد فروانی تجمعی

خیلیکم

2:

2

2

کم

12

22

22

متوسط

02

1:

:6

زیاد

24

11

02

خیلیزیاد

223

92

222

222

-

102
کل
مأخذ 3مطالعات نگارندگان2:40 ،

با توجه به حد متوسط گویهها و بهکارگیری آزموون
 tتكنمونهای ،همانطور که جدول ( )0نشان میدهد،
در همۀ شاخصها صرفنظر از حمولونقول و ترافیوك
گویههای تبیینکننده سطح معنواداری بواالتر از 2/22

را نشان میدهود؛ ایون بودان معناسوت کوه اثربخشوی
کیفیووت زنوودگی در شووهرهای سوواحلی بوور سووطح
خانوارهای نمونه بیشاز حدمتوسط ارزیابی شده است.

جدول  :9سطح معناداري سنجش كیفیت زندگي در شهرهاي ساحلي

آماره t

میانگین وضع
موجود

حدمتوسط

سطح معناداری

حملونقل و ترافیك

2/22

20/22

21

2/192

هنر و سرگرمی

:/96

20/44

22

2/222

قدرت خرید

:/23

12/:2

26

2/222

هوای تمیز

-1/99

22/29

4

2/222

آموزش

2/22

22/62

21

2/222

فضای سبز

2/0:

11/:4

26

2/229

بهداشت و مسکن

:/26

12/23

26

2/222

امنیت و آسایش

9/21

24/92

22

2/222

اشتغال

1/33

26/31

21

2/222

سالمت روح و روان

2/94

10/23

12

2/22:

شاخصها

سنجش کیفیت
زندگی درشهرهای
ساحلی

مأخذ 3مطالعات نگارندگان2:40 ،
تکنیک دیمتل ()DEMATEL

روش دیمتل اولین بار توسط دو پژوهشگر
بهنامهای فونتال و گابوس در سال  2430ارائه شد .این
تکنیك براساس مقایسههای زوجی و از ابزارهای
تصمیمگیری برمبنای تئوری گراف است .این روش
ممکن است تأییدکنندۀ روابط میان متغیرها یا
محدودکنندۀ روابط در یك روند توسعهای و نظاممند
باشد .به عبارت دیگر ،این تکنیك با بررسی روابط

متقابل بین معیارها ،میزان تأثیر و اهمیت آنها را
بهصورت امتیاز عددی مشخص میکند .مهمترین
شاخصۀ روش دیمتل ،تصمیمگیری چندمعیاره و
عملکرد آن در ایجاد روابط و ساختار بین عوامل است.
این تکنیك عالوهبر تبدیل روابط علت و معلولی به
یك مدل ساختاری -بصری ،قادر است وابستگیهای
درونی بین عوامل را نیز شناسایی و آنها را قابلفهم
کند (یادگار و همکار.)2:42 ،
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مرحله  :7جمع آوري نظریات پاسخگویان و محاسبه میانگین ماتریسZ

مرحله  :5محاسبه اولیه و نرمالیته كردن ماتریس D

D =*Z
[dij] nxn = [Zij] nxn



مرحلۀ  :9استخراج ماتریس رابطۀ كل T

)= D (I + D1 + D2 + … + Dm-1
)= D (I - D)- 1 (I-D) (I + D1 + D2 + … + Dm-1
)=D ( I - D)-1 (I-Dm
= D (I - D)-1

T

مرحلۀ  :4محاسبه مجموع از سطر و ستون از ماتریس T

1 Tij )nx1,
1 Tij )' 1xn,
مرحلۀ  :2تنظیم مقدار آستانه ()α

مرحلۀ  :9ساخت یک نمودار رابطۀ علت و معلول (.)Detcharat Sumrit.2013:12

( = r = [ri] nx1
( = c = [cj[] 1xn
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جدول  :1ماتریس روابط مستقیم بین شاخصهاي كیفیت زندگي
حملونقل و
ترافیك

هوای
تمیز

قدرت
خرید

سالمت روح و
روان

امنیت و
آسایش

شاخصها

هنر و
مجموع اشتغال
سرگرمی
22/43

:

2/9:

2/46

2/26

2

:/43

2/22

1/:2

1

2

حملونقل و
ترافیك

21/02

1

1/02

2

2

2/94

1

2/12

2/12

2

2

هنر و سرگرمی

4/34

2

2/24

1

1

2

2/12

2/12

2

2/36

1/14

قدرت خرید

2/92

1/30

:/22

1/23

2/:2

2

2

2

:

هوای تمیز

2

2/20

2

2/33

2

1

:

2/::

1/32

آموزش

2/02 22/24

:

2/36

1

2

2/12

2/12

:

2

1/32

فضای سبز

2/23 22/26

2/22

2/:2

2

1

2

2/22

:

1

2

بهداشت و
مسکن

22/20

2

2

2

2/12

1

2

2/12

2

:/22

2/22

امنیت و آسایش

22/22

1

2

1

2

2

2/22

2/:2

2/:2

2/12

2/00

اشتغال

4/21

2

2/46

2/22

2/:2

2/12

2/1:

2

1

1

2/12

سالمت روح و
روان

2/42 22/26
2:/22

1

بهداشت و
فضای
آموزش
مسکن
سبز

α=1/15.97=0/06261

مأخذ 3مطالعات نگارندگان2:40 ،

جدول  :4نرمالسازي ماتریس شاخصهاي كیفیت زندگي
فضای
سبز

اشتغال

هنر و
سرگرمی

272636

272642

272221 27202:

272121

2720::

272010 272010

272:20

272010

272226

272121 272121

272010

272220

27220:

272162

272636 272313

272:26

27262:

2720::

272010

272010 272222

272961

2

272636 2720::

272:62

272636

272121 272229

2

272322

272636 272220

272010

272220

272:21

27262:

2

272121

272010

272636 272206

272121

272010

272010

272010

2

272212

272121

272010

272010 272322

271111

272206

امنیت و آسایش

272121

2

272010 272121

272010

2724:4

272263 27262:

272220

27292:

اشتغال

2

27202:

27262: 272206

272361

27229:

272121 272010

272121

272220

سالمت روح و
روان

مأخذ 3مطالعات نگارندگان2:40 ،

هوای
تمیز

سالمت روح و
روان

امنیت و
آسایش

شاخصها

قدرت
خرید

آموزش

بهداشت و
مسکن

حملونقل و
ترافیك

272121

2

حمل و نقل و
ترافیك

272010

271962

2729:4 272042

2

272010

هنر و سرگرمی

272121

272361 272361
2

272966

2729::

قدرت خرید

272220

272010

272010

272636

هوای تمیز

2

272120

272312

آموزش

272312

فضای سبز
بهداشت و مسکن
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جدول  :3محاسبۀ ماتریس معکوس شاخصهاي كیفیت زندگي
فضای
سبز

اشتغال

هنر و
سرگرمی

279234

27:666 279320 279901

27960:

2790:2

27922 272433 27119

27:262

آموزش

بهداشت و حملونقل
و ترافیك
مسکن

هوای
تمیز

قدرت سالمتروح امنیت و
خرید و روان آسایش

شاخصها

 272421 271916 27:041 27::03 279:99حمل ونقل و ترافیك
279226

هنروسرگرمی

27:20 27:49: 271240

27:4:2

272220 272226 27:026

272030

27100

27222: 271412 27:193 27::23

قدرت خرید

270022

279323 273660 276201

270416

276120

273193 27:093 2701:1 272:3

هوای تمیز

272422

272242 27:919 274160

27422:

2764

272624

270022 279:21 273641

270249

273109 272201 276692 274422 270109

272:06

270923 270219 279069

274:3:

276900 27394: 272:0 2742

بهداشت ومسکن

17232:

172992 170041 1792:1

1724:

173620 2722:2 276216 273294 171321

امنیت و آسایش

:72422

170923 :76090 1792:0

179449

171::

:71403

:7242:

27600 97120: 174060

172632

172:02 1724:4 172030 173219 179621

2714

27932

2769: 276129 276063

17233 172294 170239

مأخذ 3مطالعات نگارندگان2:40 ،
جدول  :70تعیین میزان تأثیرگذاري و تأثیرپذیري شاخصها ()J
j
ترتیب واقعشدن شاخصها در محور افقی
حملونقل و ترافیك

2:720

هنر و سرگرمی

22700

قدرت خرید

22710

هوای تمیز

22723

آموزش

2272:

فضای سبز

22746

بهداشت و مسکن

227:1

امنیت و آسایش

23721

اشتغال

21764

سالمت روح و روان

2:702

مأخذ 3مطالعات نگارندگان2:40 ،

27:462

آموزش
فضای سبز

ا شتغال
سالمت روح روان
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جدول  :77تعیین میزان تأثیرگذاري و تأثیرپذیري شاخصها () R
ترتیب واقعشدن شاخصها در محور افقی

R

حملونقل و ترافیك

9726

هنر و سرگرمی

:762

قدرت خرید

1762

هوای تمیز

0729

آموزش

22719

فضای سبز

6763

بهداشت و مسکن

22702

امنیت و آسایش

12700

اشتغال

13733

سالمت روح و روان

10762

مأخذ 3مطالعات نگارندگان2:40 ،
جدول  :75تعیین میزان تأثیرگذاري و تأثیرپذیري شاخصها ()R-J
R-J
ترتیب واقعشدن شاخصها در محور افقی
حملونقل و ترافیك

-6766

هنر و سرگرمی

-0762

قدرت خرید

-6792

هوای تمیز

-272:

آموزش

-2716

فضای سبز

-1722

بهداشت و مسکن

27::

امنیت و آسایش

972:

اشتغال

29763

سالمت روح و روان

2:712

مأخذ 3مطالعات نگارندگان2:40 ،
جدول  :79تعیین میزان تأثیرگذاري و تأثیرپذیري شاخصها ()R+J
R+J
ترتیب واقعشدن شاخصها در محور افقی
حملونقل و ترافیك

23712

هنر و سرگرمی

29722

قدرت خرید

29722

هوای تمیز

26721

آموزش

12733

فضای سبز

24762

بهداشت و مسکن

12746

امنیت و آسایش

:4724

اشتغال

92703

سالمت روح و روان

92792

مأخذ 3مطالعات نگارندگان2:40 ،




11:

سنجش کیفیت زندگی در شهرهای ساحلی با استفاده از ...

نمودار  :7شاخصهاي اثرگذار در سنجش كیفیت زندگي شهر ساحلي نور

مأخذ 3مطالعات نگارندگان2:40 ،

همچنین با توجه به نتایج بهدست آمده از تکنیك
( )DEMATELکه در نمودار ( )2نشان داده شده است،
شاخصهای اشتغال ( ،)29763سالمت روح و روان
( )2:712و امنیت و آسایش ( )972:و بهداشت و
مسکن( ،)27::بهطور قطع تأثیرگذارترین شاخصهای
در سنجش کیفیت زندگی شهر ساحلی نور بودهاند.
نتیجه
کیفیت زندگی ،دخالتدادن شاخصهای اجتماعی
و کیفی در اهداف توسعه و عمران شهری و منطقهای
است .بهکارگیری این مفهوم درواقع واکنشی است در
برابر توسعۀ یكبعدی اقتصادی در سطح ملی و توسعۀ
صرفا کالبدی در مقیاس شهری و تالشی است
درجهت دستیابی به معیارهای جامعتر و چندبعدی در
عرصۀ برنامهریزیست .نوارهای ساحلی بهعنوان یکی
از مناطق استراتژیك و پراهمیت هر کشور محسوب

میشود .ازطرف دیگر ،همواره همجواری آب و خشکی
منشأ شکلگیری اجتماعات بشری بوده است .در
شرایط کنونی جهانی با تأکیدبر تغییرات سریع در
عرصۀ مباحث شهری توجه به تدوین استراتژی
مدیریت شهری و بهویژه مدیریت توسعۀ نواحی
ساحلی اهمیت بیشتری پیدا میکند .امروزه کیفیت
زندگی شهری در نواحی ساحلی بهعنوان کلیدیترین
مفهوم در برنامهریزی شهری مطرح شده است .در
بسیاری از کشورها برنامهریزان در تالش برای نمایش
سطوح کیفیت زندگی در سطوح مختلف جغرافیایی
هستند تا از این طریق بتوانند راهکارهای بهینهای را
برای بهبود کیفیت زندگی نواحی عقبمانده ازنظر
شاخصهای مورد برسی پیدا کنند .نتایج نشان داد ،در
همۀ شاخصهای 22گانه (امنیت و آسایش ،اشتغال،
قدرت خرید ،هوای تمیز ،حملونقل و ترافیك،
بهداشت و مسکن ،آموزش ،فضای سبز ،هنر و
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سرگرمی ،سالمت روح و روان) درمجموع  22درصد
فراوانی پاسخگویان در گزینۀ خیلیکم و کم و بیشاز
 01درصد پاسخگویان اثرگذاری کیفیت زندگی بر
سطح خانوارها را در گزینۀ خیلیزیاد تا زیاد ارزیابی
کردهاند .با توجه به حدمتوسط گویهها و بهکارگیری
آزمون  tتكنمونهای ،اثربخشی کیفیت زندگی در
شهرهای ساحلی بر سطح خانوارهای نمونه بیشاز
حدمتوسط ارزیابی شده است .همچنین با توجه به
نتایج بهدستآمده از تکنیك ( )DEMATELکه در
نمودار ( )2نشان داده شده است ،شاخصهای اشتغال
( ،)29763سالمت روح و روان ( )2:712و امنیت و
آسایش ( )972:و بهداشت و مسکن( )27::بهطور
قطع تأثیرگذارترین شاخصهای در سنجش کیفیت
زندگی شهر ساحلی نور بودهاند .همچنین نتایج
تحقیق با یافتههای تحقیق رهنمایی و همکاران 2:42
و شونا و همکاران  1223همسوی باشد.

پیشنهادها
 سنجش شرایط کیفیت زندگی دراکثر محالت شهرساحلی نور و شناسایی نقاط قوت و ضعف هر محله
ازنظر ساکنان و گردشگران.
 گسترش زیرساختها و امکانات حملونقل عمومی وارائۀ تسهیالت بیشتر برای شهروندان.
ارتقاء شرایط کیفیت زندگی ساکنان شهر ساحلی نورازطریق مشارکت اقشار اجتماعی و گروهای مردمنهاد
همانند NGOها.
 همکار سازمانهای ذیبط در حفظ محیطزیست ونشر رویکردهای توسعۀ پایدار.
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Introduction
More than half of the world's population is now living in urban areas. By 2020, this figure will reach
around 60%, previous Cities have turned into metropolises and metropolises in the megapolises. The
phenomenon of urbanization is inevitable and irreversible. Quality of Life (QOL) is a kind of welfare
of individuals and societies, drawing the positive and negative qualities of life. Quality of life is a
complex and multidimensional concept Which is influenced by factors such as time and place,
individual and social values Quality of life in coastal cities is a key concept in urban planning In
many coastal cities, planners And experts are trying to show Levels of quality of life At different
levels of geography.
Methods and Material
The overall research approach is quantitative And in terms of data collection method Based on
documentary library data and field mapping. First, to identify quality of life indicators With special
emphasis on urban areas,studies related to the field of specialization were used. Accordingly, 10
indicators were identified in this regard And the basis for designing a questionnaire as the main tool
for research in field studies. Content validity method or technique was used to increase validity In
this regard, the validity of the research tool was confirmed by a number of specialized experts, Then,
Cronbach's alpha test was used to measure the reliability of the research tool And a value of 0.81,
indicating a suitable reliability of the tool's research, According to Cochran formula, 265
questionnaires were distributed among citizens of the city of Noor, The research questionnaire was
used through SPSS software and non-parametric single-sample T test and the decision-making model
based on the pairwise scales (DEMATEL).
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Results and Discussion
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Quality of life involves the social and qualitative index in urban and regional development goals.
Regarding the average of the items, And applying a single-sample t test in all indexes, Regardless of
transport and traffic, the explanatory items show a significant level higher than 0.01. This means the
effectiveness of the quality of life in coastal cities On the level of sample families over-average.
Also, according to the results obtained from the DEMATEL technique shown in Chart (1) Indicators
of employment (14.87), health of soul and soul (13.20) And security and comfort (4.13), and health
and housing (0.33) were certainly the most effective indicators in assessing the quality of life in
urban noor.
Conclusions
Today the quality of urban life in coastal areas, As the most important concept in urban planning, it
has been raised. In many countries, planners are trying to show the quality of life at different
geographical levels. To this end, they will be able to find the best ways to improve the quality of life
of the retarded areas,In terms of the indicators examined , it is found that Indicators of employment
(14.87), health of soul and soul (13.20) And security and comfort (4.13), and health and housing
(0.33) were certainly the most effective indicators in assessing the quality of life in urban noor. Also,
the results of the research are consistent with the findings of Guidance & Associates 2012 and Shuna
et al. 2017.
Keywords: Quality of Life, Coastal Cities, DEMATEL, Coastal City of Noor.
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