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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :مفهوم محوري در مطالعات مرتبط با کيفيت زندگي شهري سنجش ميزان و كيفيت تحقق
نيازهاي مادي و معنوي شهروندان در دو بعد شاخصهاي ذهني (کيفي) و عيني (کمي) در زمينههاي مختلف
(اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و زيست محيطي) است .مطالعات در اين خصوص از  1930مورد توجه متخصصان مسائل
شهري قرار گرفت .اين موضوع ابتدا در كشورهاي توسعه يافته و سپس جوامع در حال توسعه بسط پيدا كرد .هدف
اصلي اين مقاله بررسي ابعاد ،عناصر و مدلهاي مختلف سنجش و همچنين مقايسه شاخصهاي عيني و ذهني در يکي
از مراکز استان در غرب ايران و شهر همدان است .با توجه به سابقه ديرينه شهري همدان و گزينش اين شهر بعنوان
پايتخت تاريخ و تمدن ايران،اين شهر بعنوان جغرافياي تحقيق انتخاب شده است.
روش پژوهش :روش اي ن مقاله پيمايشي بوده است و نتايج نشانگر اهميت توجه به هر دو بعد ذهني و عيني كيفيت
زندگي در برنامهريزي شهري است .جامعه آماري خانوارهاي ساکن در شهر همدان ميباشند که در اين ميان 380
خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند .براي جمعآوري اطالعات ابتدا شهر همدان به صورت خوشهاي به محالت نسبتا
همگون تقسيم ،و سپس در مرحله بعد پس از تعيين خوشهها و بلوکها با استفاده از نمونهگيري تصادفي ،نمونه نهايي
برگزيده شد .سپس محالت از بين خوشههاي چهارگانه انتخاب شدند.
يافتهها و نتيجهگيري :بر خالف انتظار اوليه نتايج نشانگر عدم رابطه معناداري بين شاخصهاي عيني و ذهني کيفيت
زندگي در مناطق مختلف شهر با ميزان رضايتمندي مي باشد .همچنين بعد ذهني بر ديگر ابعاد کيفيت زندگي
ارجحيت دارد.
واژگان كليدي :کيفيت زندگي ،بعد عيني ،بعد ذهني ،برنامهريزي شهري ،توسعه
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پس از مطالعات رشد کمي شهري شدن جهان طي
دههاي گذشته،اخير موضوع مطالعه کيفيت زندگي در
شهر به يکي از محورهاي عمده رشتههاي مرتبط با
دانش شهري مبدل شده است :رشد شهري در قرن
بيستم سهم جمعيت شهرنشين را به شدت افزايش داد و
شهرنشيني را به شيوه غالب زندگي تبديل کرد .اگرچه
شهر و شهرنشيني خود يکي از مهمترين شاخصهاي
رفاه و توسعه اجتماعي و اقتصادي محسوب ميشود،
رشد شتابان آن ميتواند سرانه برخورداري از بسياري
امکانات اجتماعي و اقتصادي را کاهش دهد و از اين
طريق پيامدهاي آن به صورت کاهش سطح کيفيت
زندگي در عرصههاي مختلف شهري نمايان شود .لذا
مقوله کيفيت زندگي شهري از جمله نخستين محورهاي
مطالعاتي بود که همراه با رشد شهري ،به تدريج از
 1930مورد توجه متخصصان مسائل شهري قرار گرفت
(علي اکبري و اميني.)1389 ،کيفيت زندگي شهري
مقولهاي ميان رشتهاي ،پيچيده ،چند بعدي و مرتبط با
جنبههاي ذهني (کيفي) و عيني (کمي) است که تعاريف
و مفاهيم متعددي از آن ارائه شده است :کيفيت زندگي
ارتباط متقابل ميان جامعه ،سالمت ،اقتصاد و شرايط
محيطي است که انسان و توسعه اجتماعي را تحت تاثير
قرار ميدهد (اسکنز و بولهوور.)2004 ،1کيفيت زندگي
شهري دربرگيرنده ابعاد رواني است که شاخصهايي هم-
چون رضايت ،شادماني و امنيت را در بر ميگيرد .لذا از
اين منظر آن را رضايت اجتماعي نيز مينامند و بر اساس
آن به شاخصهاي دسترسي به فرصتهاي اجتماعي مثل
اشتغال ،ثروت و اوقات فراغت توجه ميشود (سيف-
الديني .)375 :1381،کيفيت زندگي شهري احساس
رضايت کلي از زندگي ميباشد (سيک.)2000 ،2مفهوم
کيفيت زندگي و مفاهيم مرتبط چون کيفيت زندگي
شهري ،پايداري و ساير مفاهيم ،مورد توجه بسياري از
برنامههاي تحقيقاتي،سياستگذاران و مديران شهري
ميباشد (کمپ 3و همکاران.)2003 ،کيفيت زندگي مي-
تواند در دو بعد عيني و ذهني با شاخصهاي مربوط به
هر يک از دو دسته از شاخصها ،اندازهگيري شود.
شاخصهاي عيني در سطوح محله ،شهر و ناحيه کاربرد
بيشتري دارد .از طرفي ديگر ،شاخصهاي ذهني بيشتر
در سطح افراد جامعه شهري يا روستايي استفاده ميشود
و در آن رضايتمندي شخص از زندگي و تجارب حصل
شده مورد بررسي قرار ميگيرد (سيک .)2000 ،بدين
ترتيب جوهره اصلي کيفيت زندگي شهري تامين

نيازهاي مادي و معنوي انسان است که براي شناخت و
ارزيابي آن معموال به دو دسته شاخصهاي ذهني
(کيفي) و عيني (کمي) در زمينههاي اجتماعي،
اقتصادي ،سياسي و زيست محيطي توجه ميشود
(کوکبي و ديگران.)1384 ،
در طول سالهاي گذشته ،بسياري از محققان
بخصوص آندسته که به تعامل علوم اجتماعي و زيست
محيطي باور داشتند ،برنامهريزيهايي پيشنهاد کردهاند
که مطالعات کيفيت محيطي بايد شامل هم ابعاد عيني
پديدههاي زيست محيطي و هم ابعاد ذهني پاسخهاي
انساني به آنها باشد .عالوه بر اين ،دانشمندان پيشنهاد
کردهاند که چنين مطالعهاي ميتواند در بين تحقيقات
در زمينه کيفيت زندگي اتفاق بيفتد .به تازگي ،مسائل
مربوط به کيفيت زندگي به طور فزايندهاي بر روي
شهرهاي تازه صنعتي و کشورهاي در حال توسعه،
متمرکز شده است .مطالعات پيشگام در اين زمينه توسط
محققان در کشورهاي غربي انجام شده است که از
رشتههاي متعددي از قبيل :برنامهريزي ،معماري،
جامعهشناسي و روانشناسي آمدهاند .در طي دهههاي
اخير مطالعات کيفيت زندگي در مناطقي از جهان توسعه
يافته رشد کرده است .در همين حال ،تحقيقات مستند
در زمينه کيفيت زندگي در منطقه آسيا کمياب و نادر
بوده است.
از دهه  1930تابحال محققاني از رشتههاي مختلف
کيفيت زندگي را مورد مطالعه قرار دادهاند .اين محققان
تالش کردهاند تا اجزاء تشکيلدهنده کيفيت زندگي را
شناسايي کنند و در مناطق مختلف جغرافيايي ،از جمله
شهرها ،دولتها ،و ملتها را با استفاده از ميزان توسعه
شاخصهاي کيفيت زندگي با هم مقايسه کنند .عالوه بر
اين ،سازمانهاي بينالمللي مانند برنامه عمران سازمان
ملل متحد ،سازمان ملل متحد ،و سازمان جهاني
بهداشت 4اقدامات خود را در زمينه کيفيت زندگي آغاز
کردهاند .تا به امروز ،علم نتوانسته است يک چارچوب
جامع براي پرداختن به مسائل مربوط به کيفيت زندگي،
در شيوهاي يکپارچه و امکان ارزيابي شاخصهاي
فيزيکي ،فضايي و اجتماعي را طراحي کند (لي.)2008 ،5
اهداف تحقيق
هدف اصلي اين مطالعه ،بررسي مولفهها و شاخص-
هاي کيفيت زندگي شهريميباشد و اهداف فرعي آن
عبارت است از:

مروری بر شاخصها و مولفههای کیفیت زندگی شهری (مورد مطالعه شهر همدان)

-1سنجش و مقايسه تاثير بعد عيني و ذهني بر کيفيت
زندگي شهري
 -2بررسي تاثير خصوصيات فردي ،اجتماعي و اقتصادي
بر درك افراد از كيفيت زندگي.
سواالت تحقيق
 -1آيا بين ميزان تاثير ابعاد عيني و ذهني کيفيت
زندگي تفاوت معناداري وجود دارد؟
 -2آيا خصوصيات فردي ،اجتماعي و اقتصادي بر درك
افراد از كيفيت زندگي تاثير گذار هستند؟
مفهوم كيفيت زندگي
اصوال ،كيفيت زندگي ،واژهاي پيچيده ،چندبعدي و
كيفي در رابطه با شرايط و وضعيت جمعيت ،در يك
مقياس جغرافيايي خاص (شهر ،منطقه ،محله ،بخش و)...
است كه هم متكي به شاخصهاي ذهني يا كيفي و هم
متكي به شاخصهاي عيني يا كمي است (وظيفهدوست و
اميني .)1388 ،كيفيت زندگي از ديدگاههاي متفاوتي
تعريف شده است و اگرچه اجماع بسيار كمي درباره
تعريف كيفيت زندگي وجود دارد ،اما بعضي از مهمترين
اين تعاريف به شرح زير هستند:
 برخي اين واژه را مترادف با رفاه ميدانند .ديگران آنرا بياني از رفاه ميدانند كه به وسيله مقدار كاالهاي
6
عمومي و پراكنش آنها مشخص ميشود (مک کري
و همکاران.)2006 ،
 کيفيت زندگي ،يک مفهوم کلي است که تمام جنبه-هاي زيستي را ،شامل رضايت مادي ،نيازهاي حياتي،
به عالوه جنبههاي انتقالي زندگي نظير توسعه فردي،
خودشناسي و بهداشت اکوسيستم را پوشش ميدهد
(چاران دوب.)92 :1377 ،
اين مفهوم ميتواند در بردارنده قابليتهاي شخصي،
و توانايي پيش بردن يک زندگي معمولي و حتي همه
مسايل مربوط به زندگي (مثل مسکن ،فعاليتهاي
فراغت ،محيط ،کار و درآمد) را شامل شود .برخي
نيازهاي انساني را مبناي اين مفهوم دانسته و کيفيت
زندگي را ميزان ارضاء شدن اين نيازها ميدانند (فاضلي،
.)45:1389
به هر روي هرچند كه شناخت و ارزيابي و مطلوبيت
بخشيدن به كيفيت زندگي شهري ،وراي يك شاخه
علمي خاص قرار ميگيرد ،اما همانند كيفيت زندگي
داراي تعاريف متفاوت و حتي چندگانهاي است كه بعضي
از مهمترين آنها به شرح زير هستند:

 كيفيت زندگي شهري معموال هم توسط شاخص-هاي ذهني و با استفاده از پيمايشهايي در جهت جمع-
آوري ادراكات ذهني و ارزيابيها و ميزان رضايت
شهروندان از زندگي شهري و هم توسط شاخصهاي
عيني و با استفاده از دادههاي ثانويه و وزندهي مربوط به
هر شاخص در محيط شهري انجام ميپذيرد (مک کري،
.)2004
با توجه به مطالب و تعاريف فوق و عناصر مهم و
اصلي آنها ،در مجموع ميتوان كيفيت زندگي شهري را
به شكل زير و به صورت عملياتي تعريف نمود:
 كيفيت زندگي شهري ،واژهاي در بر دارنده دودسته از شاخصهاي ذهني (كيفي) و عيني (كمي) است
كه با توجه به ابعاد اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي
و زيست محيطي به دنبال برنامهريزي تامين نيازهاي
مادي و معنوي زندگي شهروندان و رضايتمندي
حداكثري آنان از زندگي ميباشد( .وظيفه دوست و
همکاران)1388 ،
ابعاد و اجزاي تشکيلدهنده کيفيت زندگي شهري
تعداد زيادي از محققان ،همانند مك كال،)1975( 7
مايرز ،)1987( 8ديويدسن و كاتر ،)1991( 9اوبرين و
ايدي )1991( 10گري سن و يونگ ،)1994( 11دينر و
ساهه ،)1997( 12تراك سرور و اتالك ،)2001( 13در مورد
ادبيات كيفيت زندگي ،بررسي و مرور كردهاند و در اين
مورد موافقت وجود دارد كه تعريفي پر معني و جامع از
كيفيت زندگي ميبايست به رسميت شناخته شود كه
اين مفهوم (كيفيت زندگي) دو بعد مرتبط و پيوسته
دارد ،يعني يك بعد روانشناختي و يك بعد محيطي
(لطفي.)1388 ،
گري سن و يونگ ( )1994اشاره ميكنند به نظر
ميرسد يك توافق و اجماع وجود داشته باشد كه در
تعيين كيفيت زندگي دو سري بنيادي از اجزا و فرايندها
در تعامل ميباشند :آنهايي كه به يك فرايند روان-
شناختي داخلي وابستهاند و يك احساس رضايتمندي و
يا كامروايي را ايجاد ميكنند و آنهايي كه شرايط بيروني
هستند و فرآيندهاي داخلي را بر ميانگيزند( .لطفي،
.)1388
در بسيارد موارد بين اين دو دسته از شاخصها هم-
بستگي بااليي وجود دارد .مثال کيفيت باالي تسهيالت،
سطح بااليي از رضايتمندي را به همراه دارد .اما در عين
حال در برخي موارد نتايج حاصل از تحليل شاخصهاي
عيني (مثال متغيرهاي مالي) با تحليل شاخصهاي ذهني
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(مثال متغيرهاي غير مالي مانند :اميد به زندگي ،محيط
بهتر و ساير موارد) ،مشابه نبوده و رتبهبندي که از شهرها
از نظر شاخصهاي عيني به دست ميآيد با رتبهبندي
شاخصهاي ذهني متفاوت است (نود 14و همکاران،
 .)2009اما در عين حال وجود کنش بين شاخصهاي
عيني و ذهني امري امکانناپذير است .در واقع کيفيت
زندگي گسترهاي است که نيازهاي در ارتباط با درک
فردي يا گروهي رضايتمندي ذهني از آن تحقق مييابد
(فرجي ماليي .)1389 ،در بسياري موارد اختالف در
انتخاب ابعاد مورد نظر در بررسي مفاهيم با موضوع يا
رويکرد طرح شده در ارتباط است .در اصل تمام ويژگي-
هاي محيطي و تمام خصوصيات مردم به عنوان ابعاد
رايج در ارتباط ميان فرد و در تحليل و ارزيابي آن مورد
بحث است (ميشل 15و همکاران .)2001 ،از آنجايي كه
مفهوم "كيفيت زندگي" چنين پيچيده و چند وجهي
است ،غالبا گفته ميشود كه تركيب و آميختن هر دو بعد
براي فراهم كردن تصوير كاملي از كيفيت زندگي در مورد
يك شخص يا يك مكان ،اهميت دارد.
سانتوس و مارتينز )2007( 16در پژوهشي كه به
منظور نظارت بر كيفيت زندگي شهري در شهر پورتو
انجام دادهاند ،براي سنجش كيفيت زندگي شهري در اين
شهر جنبههاي زير را تعريف كردهاند (شكل شماره.)1
همانطور که گفته شد مفهوم کيفيت زندگي،
مفهومي چند جانبه و چند وجهي مي باشد.به اعتقاد
برخي از محققان تعداد ابعاد مورد بررسي کيفيت زندگي
خيلي مهم نيست ،بلکه آنچه اهميت زياد دارد توجه به
اين مطلب است که هر مدل پيشنهادي براي سنجش
کيفيت زندگي ،بايد بتواند نياز به داشتن يک چارچوب
چند بعدي را تشخيص دهد و به اينکه چه چيزهايي
براي مردم در تعيين کيفيت زندگيشان مهم است توجه
کند و اساسا هر بعد را در کنار ساير ابعاد ،در کل نماينده
مفهوم کاملي از کيفيت زندگي بداند (رباني و همکاران،
.)1386

شاخصهاي سنجش کيفيت زندگي شهري
از دهه  1930به بعد محققين و صاحبنظران رشته-
هاي مختلف فكري و همچنين نهادهاي بينالمللي (مركز
توسعه سازمان ملل متحد و انجمن توسعه درياها) به-
منظور مقايسه و ارزيابي واحدهاي مختلف جغرافيايي از
نظر سطح كيفيت زندگي شهري ،به تعريف مفاهيم و
اجزاي كيفيت زندگي پرداختهاند .كيفيت زندگي بنا به
ماهيت چند رشتهاي و چند بعدي خود ،مفهومي چند
بعدي با اجزاء و عناصر چندگانه و متفاوت است .بر اين
اساس يافتن يك مجموعه ويژگيهاي مشترك در ادبيات
كيفيت زندگي تقريباَ غير ممكن است.کيفيت زندگي
شهري هم توسط شاخصهاي ذهني و با استفاده از
پيمايشهايي براي جمعآوري ادراکات ذهني و ميزان
رضايت شهروندان از زندگي شهري ارزيابي ميشود و هم
توسط شاخصهاي عيني وبا استفاده از دادههاي ثانويه و
وزندهي به هر شاخص در محيط شهري( .مک کري و
همکاران.)2004 ،
در ابتدا براي اندازهگيري کيفيت زندگي ،اغلب
شاخصهاي اجتماعي بر پايه آمارهاي حکومتي سالمت
که مبتني بر شرايط عيني محيط زندگي ميباشد ،مورد
توجه بوده است که در اين صورت تاکيد بيش از حد بر
شاخصهاي عيني موجب غفلت از شاخصهاي ذهني
ميگرديد .تا به حال تحقيقات صورت گرفته در زمينه
کيفيت زندگي حاکي از ارتباط بين اين دو دسته شاخص
است .عالوه بر اين شاخصهاي عيني کيفيت زندگي
براي ارزيابي رفاه فردي داراي ضريب اعتماد باال اما
کارايي پايين است ،اما در حالي که شاخصهاي ذهني
داراي ضريب اعتماد کم و کارايي باال است (پاسيوني،17
 .)2003به طور کلي طرز برخورد با موضوع و هدف
مطالعه عامل اصلي تعيين کننده در تعيين نوع شاخصها
و روش مطالعه است.

کیفیت زندگی شهری

جامعه
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شرایط محیط اجتماعی

شرایط کاالهای اجتماعی

شکل ( )1ابعاد کيفيت زندگي شهري از نظر سانتوس و مارتينز
منبع :سانتوس و مارتينز2007 ،

شرایط اقتصادی

مروری بر شاخصها و مولفههای کیفیت زندگی شهری (مورد مطالعه شهر همدان)

در حال حاضر  200شهر جهان از هر دو شاخص
عيني و ذهني براي محاسبه کيفيت زندگي شهري
استفاده ميکنند .مدل جکسونويل يک مدل شناخته
شده در سنجش کيفيت زندگي در آمريکا است و در
حال حاضر با  71شاخص جنبه متفاوتي از زندگي را
ارزيابي ميکند ،که براي اندازهگيري و پايش کيفيت
زندگي ارائه شده است .اين مدل با استفاده از هر دو
شاخص عيني و ذهني تبديل به يک کاتاليزور براي ايجاد
تغييرات مثبت در شرايط زندگي شهروندان شده است
(علياکبري و اميني .)1389 ،اسميت نيز براي بررسي
کيفيت زندگي  ،رفاه و عدالت اجتماعي از شاخصهاي
ذهني و مقايسه عيني استفاده ميکند .شاخصهايي که
بر آنها تاکيد ميکند ،بهداشت ،مسکن ،خدمات عمومي،
شادماني خانوادگي ،تعليم و تربيتف فرصتهاي اشتغال،
درآمد ،خوراک ،حق راي ،اميد به زندگي ،مصرف سرانه
پروتئين حيواني ،درصد ثبت نام در مدارس ،متوسط
تلفن و روزنامه و نظاير آن ميباشد (اسميت:1381 ،
 .)160-189کميته بحران جمعيت در تحقيق مفصلي به
سنجش کيفيت زندگي در يکصد شهر بزرگ جهان
پرداخته و تعدادي شاخص را به عنوان عوامل موثر در
چگونگي کيفيت زندگي معرفي نمود .اين شاخصها
شامل :بهداشت عمومي ،آرامش عمومي ،حمل و نقل،
هواي سالم ،امنيت عمومي ،هزينه خوراکي ،فاي سکونت،
تسهيالت عمده مسکن و ارتباطات ميشود (آسايش،
.)1380
در پژوهشي كه تحت عنوان پروژه شهر سالم در
تورنتو انجام شده است ( ،)1993پنج بعد را براي سنجش
كيفيت زندگي شهري در تورنتو در نظر گرفته است .اين
ابعاد عبارتند از :حيات اقتصادي ،محيط زيست ،بهداشت
جامعه ،حمل و نقل و ايمني .در ادامه به منظور سنجش
هر يك از اين ابعاد ،شاخصهايي را تدوين نموده است .از
ويژگيهاي اين پروژه ميتوان به اين اشاره نمود كه
مقياس و دوره زماني كه شاخص بوسيله آنها ساخته
شده است نيز به روشني ذكر شده است (لطفي.)1388 ،
پس به طور کلي شاخصهاي سنجش کيفيت زندگي
شهري به دو دسته عيني و ذهني تقسيم ميشوند که
شاخصهاي ذهني عمدتا مبتني بر پاسخهاي روان-
شناختي شامل ،رضايتمندي زندگي ،رضايتمندي
شغلي ،شادي فردي وساير موارد ميباشند و شاخصهاي
عيني مبتني بر سنجش کميتهاي فيزيکي است .مثال
استانداردهاي زندگي ،وضعيت سالمت جسمي ،درآمد و

ساير موارد نمونهاي از اين دست مطالعات است
(مالکينا.)2008 ،18
مدلهاي کيفيت زندگي
به منظور وزندهي و امتيازدهي به ابعاد و شاخص-
هاي مختلف كيفيت زندگي شهري ،مدلها و روشهاي
متنوعي در پژوهشهاي مربوطه مورد استفاده قرار گرفته
است .در واقع در هر مورد محققان و پژوهشگران با توجه
به اهداف و امكانات پژوهش از مدلي خاص جهت وزن-
دهي استفاده كردهاند .اين مساله كه هر چقدر مدل
پيچيدهتر و اعمال آن مشكلتر باشد پس نتايج حاصله
صحيحتر ميباشد ،نادرست ميباشد .چرا كه هر چقدر
مدل پيچيدهتر باشد بديهي است كه دادهها و امكانات
بيشتري را براي اعمال خود نياز دارد و اين مساله در
شرايطي كه امكانات ما محدود است ،نه تنها ما را به
سمت و سوي صحيح هدايت نخواهد كرد بلكه ممكن
است سبب به وجود آمدن انحرافات بزرگي نيز در پروژه
شده و نتايج را تحت تاثير خود قرار بدهد .ليكن در اين
مرحله مهمترين مساله اين است كه مدل و روشي انتخاب
شود كه با توجه به شرايط موجود پروژه ،بيشترين
انطباق و سازگاري را داشته باشد (لطفي .)1388 ،با
توجه به تنوع گسترده مدلها به طرق مختلف آنها را با
مفاهيم قابليت زندگي ،کيفيت محيطي ،کيفيت زندگي،
پايداري و مفاهيم ديگر در ارتباط قرار داد .تفاوتهاي
اساسي ميان مدلها عبارتند از:
 -1مقياس (انفرادي يا تجمعي)  - 2روشي که
ارتباط شخص و محيط را ترسيم ميکند (اکولوژي
انساني ،موجوديت مستقل هر يک و يا ارتباطات متقابل)
 -3مرتبط با خصوصيات عيني و ادراکات ذهني -4
الزامات يا معيارها (اصول)  -5پايدار و يا متغير (از نظر
مکاني ،شخصي و فرهنگي) (فالحي يارولي.)1389 ،
همچنين مدل ديگري توسط چنگ )1997( 19ارائه
شده است که در ارتباط با ابعاد زندگي خوب ميباشد.
اين مدل مبتني بر  4تئوري به قرار زير است )1:خوش-
گذراني  )2ادراکات ديالکتيکي  )3انسانگرايي يا ابعاد
انساني  )4ابعاد رسمي .اين مدل کامال مستقل از محيط
بوده و به عنوان تشريحي از ارتباط دروني ادراکات افراد
که منتهي به احساس زندگي خوب ميگردد ،مورد توجه
قرار ميگيرد (فرجي ماليي .)1389 ،يکي از مدلهاي
مطرح شده در ارتباط با رويکرد اکولوژيکي ،به وضوح
قابليت زندگي را به ابعاد اجتماعي و اقتصادي و فيزيکي
مرتبط ميسازد که از سوي نيومن )1999( 20طرح
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اسداله نقدی و حیدر بابایی

گرديده است ،که به عنوان مدل متابوليسم بسط داده
شده سکونتگاههاي انساني ناميده ميشود .در اين مدل
براي نخستين بار سالمت به عنوان شاخص قابليت
زندگي مطرح گرديد.
در مدل مارانز )2003( 21تسهيالت شهري و محيطي
با کيفيت جامعه ،فعاليتهاي فردي ،رضايتمندي و
سالمت جسمي مرتبط است .تسهيالت محيطي شامل
هم امکانات تفريحي طبيعي مانند درياچهها ،رودخانهها،
جنگلهاي مردابي و فضاهاي سبز و هم کيفيت محيطي
شامل آب و هوا ،سر و صدا و زبالههاي جامد و خطرناک
ميشود .تسهيالت شهري هم شامل امکانات گذران
اوقات فراغت دستساز انسان (مانند استخرهاي شنا،
خطوط دوچرخهسواري ،امکانات گلف و  )...و امکانات
فرهنگي (مانند تئاتر ،کتابخانهها ،گروههاي موسيقي،
تيمهاي ورزشي و  )...ميباشد .در يك جمع بندي كلي از
مدلهاي مذكورمي توان گفت كه عليرغم اشتراكات
بسيار ،تفاوتهايي نيز بين اين مدل ها به چشم مي
خورد .نكته مهم در اين زمينه اهميت تفاوتهاي
فرهنگي كشورها بويژه در تعيين ابعاد ذهني كيفيت
زندگي است.
رويکردهاي کيفيت زندگي
در راستاي رويکردهاي کيفيت زندگي و کيفيت
زندگي شهري تقسيمبنديهاي مختلفي صورت گرفته
است ،که در اينجا به اختصار به برخي از آنها پرداخته
ميشود.به طور کلي از تحقيقاتي که درباره کيفيت
زندگي انجام شده ،دو رويکرد کامال مجزا به وجود آمده
است:

دبليو .آي.توماس اشاره کرد .در اين رويکرد رضايتمندي
و خوشبختي به عنوان معرفهاي اصلي سنجش ياد مي-
شود .در کنار دو رويکرد باال ،رويکرد ديگري نيز وجود
دارد که بر دو بعد عيني و ذهني کيفيت زندگي تاکيد
ميکند که ميتوان به روشهاي اجتماعي و اقتصادي در
کيفيت زندگي اشاره کرد (عظيمي.)1389 ،
در تقسيمبندي ديگري رويکردهاي مربوط به
کيفيت زندگي به دو دسته توصيفي و تبييني
تقسيم شده است :رويکردهاي توصيفي رابطهي
کيفيت زندگي را با متغيرهايي چون جنس ،سن ،سواد
بررسي کرده و مسئله محوري آنها ،سنجش کيفيت
زندگي بر اساس متغيرهاي زمينه اي است .اما
رويکردهاي تبييني معطوف به شناخت عوامل مؤثر بر
کيفيت زندگي اعم از عوامل عيني و ذهني هستند که
رويکردهاي تبييني خود به دو دسته عامليتگرا و
ساختارگرا تفکيک ميشوند (فرجي ماليي  )1389كه در
اين نوشتار مورد بررسي قرار گرفتهاند.
در اين پژوهش مهمترين ابعاد کيفيت زندگي،
شاخصها ،مدلها ،تعاريف کيفيت زندگي و همچنين
مهمترين تئوريهاي کيفيت زندگي مطرح گرديد .با
توجه به بررسيهاي صورت گرفته ميتوان گفت کيفيت
زندگي مفهومي کامال نسبي است که در جوامع مختلف
با ويژگيهاي متفاوت اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و
جغرافيايي مفاهيم متفاوتي را در اذهان متبادر ميسازد.
همچنين فنون و روش معيني براي سنجش کيفيت
زندگي وجود ندارد اما در عين حال يکي از بهترين
روشها براي بررسي کيفيت زندگي ،استفاده از فنون
مقايسهاي (مثال روشهاي تحليل چند معيار) ،ميباشد.

الف :رويکرد اسکانديناويايي کيفيت زندگي :اين
رويکرد ،رويکردي است که در اکثر کشورهاي اروپايي به
ويژه کشورهاي اسکانديناوي طرفدار دارد و جان
درينوسکي 22و ريچارد تيتموس 23آن را ابداع کردهاند .در
اين رويکرد بر شرايط عيني زندگي و معرفهاي مرتبط با
آن تاکيد شده است و کيفيت زندگي افراد در گرو ارضاي
نيازهاي اوليه زندگي است.
ب :رويکرد آمريکايي :در بيشتر تحقيقاتي که در
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کشور آمريکا در مورد کيفيت زندگي انجام شده است،
محققان بيشتر به تجارب ذهني افراد از زندگيشان
توجه کرده و بر معرفهاي ذهني تاکيد کردهاند .از
اثرگذاران بر اين رويکرد ميتوان به روانشناس اجتماعي

پيشينه داخلي و خارجي
كميت مطالعات انجام شده در ايران در مورد کيفيت
زندگي شهري نسبت به کشورهاي غربي و حتي
کشورهاي آسيايي کمتر است .اين درحالي است که با
توجه به تغييرات سياسي و اجتماعي  -اقتصادي پديد
آمده در چند دههي اخير در کشور ،پژوهش در خصوص
چگونگي کيفيت زندگي و تغييرات پديد آمده در سطح
زندگي مردم بسيار ضروري مينمايد .در اين زمينه،
تحقيقات پراکندهاي نيز صورت گرفته است که به بررسي
برخي از آنها پرداخته ميشود.

مروری بر شاخصها و مولفههای کیفیت زندگی شهری (مورد مطالعه شهر همدان)

جدول ( )1رويکردهاي کيفيت زندگي
رويکردها
عامليتگرايي

ويژگيهاي راهبردي

مفاهيم اصلي رويکرد

بيشتر ناظر بر ذهنيات ،قابليتها و توانمنديهاي افراد است ،و نه شرايط ساختاري - ،فردگرايي روانشناختي
اجتماعي و محيط پيراموني

مطلوبيتگرايي

انتخاب امکانات و گزينههايي که فراوانترين لذت را براي بيشترين افراد ايجاد کند
 بيشتر معطوف به چگونگي به حداکثر رساندن بهره و خير عمومي معطوف است به جاي تحميل ارزشهاي جامعه ،به هر فرد اجازه ميدهد که به انتخابهاي خاصخود بپردازد

 اصل سودمندي -اصل انتخاب

ارزشهاي عام

فراهم آوردن اين امکان که زندگي خوب چگونه است و چگونه ميتواند بهتر شود
 هدفمند ساختن و سمت و سو بخشيدن به زندگي انسان -نشان دادن نمايي کلي از عوامل تشکيلدهنده کيفيت زندگي

 تاکيد بر ارزشهاي انتزاعي وامور غير واقعي
 -تاکيد بر جنبه عمومي ارزشها

تاکيد بر تامين نيازهاي اوليه و اساسي مانند تغذيه ،مسکن و بهداشت
 مناسب بودن براي سنجش کيفيت زندگي اوليه در کشورهاي بسيار محروم -مفهومي کامل و فراگير را از کيفيت زندگي ارائه نميدهد.

تاکيد بر ارزشها و امور واقعي -تمرکز بر کاال و خدمات

نيازهاي
اساسي
نيازمحور

هدف اصلي در اين رويکرد بهزيستي انسان است و انسان فعل و منبع اصلي توسعه به  -مردمگرا بودن توسعه
توسعه انساني شمار ميآيد
 حوزههاي مورد مطالعه اين رويکرد بيشتر آموزش ،بهداشت و اشتغال استنيازهاي
انساني

شاخص اصلي در اين رويکرد اميد به زندگي است
 تامين نيازها در واقع پيشنياز مشارکت در تامين اجتماعي است -همه افرا داراي حق مسلم در تامين نيازهايشان هستند

 مکمل بودن نيازها -آزادي انتخاب و تصميمگيري

رويکرد قابليتي

محور اصلي اين رويکرد ،تاکيد بر مجموعه قابليتهايي است که شخص توان آن را دارد -تاکيد بر مفهمومسازي کيفيت
زندگي
يا بايد داشته باشد
 گسترش آزادي ،چه به عنوان هدف اوليه و چه به مثابه ابزار اصلي توسعه ،بايد در نظر -تاکيد بر توانايي افراد در دست-گرفته شود .در اين رويکرد در ارزيابي سياستگذاريها ،به جاي متمرکز شدن صرف يابي به کارکردهاي مورد نظر
بر وضعيت ذهني افراد بر آنچه که اينها ميتوانند انجام دهند تمرکز ميگردد.

رويکردهاي
ساختارگرا

مفهومي کامل و فراگير را از کيفيت زندگي ارائه ميکند که تمام حوزههاي موثر بر -کليتگرايي و فراگير بودن
کيفيت زندگي
کيفيت زندگي را در بر ميگيرد.
 کيفيت زندگي در معناي واقعي نميتواند مستقل از مناسبات ،روابط يا پيوندهايمشترک اجتماعي باشد.
 تاکيد بر اينکه کيفيت زندگي فراتر از مفهوم فرايندها و دستاوردها و تحقق فردياست.

منبع :غفاري و اميدي 1388
کوکبي ( )1386در تحقيق خود با هدف سنجش و
ارزيابي كيفيت زندگي در مراكز شهري به مطالعه موردي
مركز شهر خرمآباد و تعيين سطح كيفيت زندگي در آن
پرداخته است .به همين منظور با تدوين معيارهايي در
عرصههاي مختلف (اقتصادي ،اجتماعي ،كالبدي و
زيرساختي ،زيباييشناختي ،زيستمحيطي و غيره) كه
متأثر از شرايط و اوضاع فرهنگي و اجتماعي محدوده
مطالعه (مركز شهر خرمآباد) است به آزمون و ارزيابي
آنها در مركز شهر خرمآباد پرداخته است .نتايج و
ارزيابي اين مطالعه بيانگر قرار داشتن مركز شهر خرمآباد
در رده مراكز شهري با كيفيت زندگي شهري پايين بوده
است.
باسخا و همکاران ( )1388در تحقيقي با عنوان
رتبهبندي شاخص كيفيت زندگي در استانهاي كشور ،به

بررسي شاخصهاي مؤثر در بهبود كيفيت زندگي
پرداخته و با استفاده از روش تحليل عاملي و تاكسونومي
عددي ،به رتبهبندي استانهاي كشور بر اساس شاخص
كيفيت زندگي پرداخته است .با تخصيص وزنهاي
متفاوت به شاخصهاي كيفيت زندگي و اهميت دادن به
مؤلفههاي مختلف اقتصادي ،محيطي و اجتماعي،
مشخص کردند كه جايگاه استانهاي تهران ،آذربايجان
شرقي و خوزستان استانهاي برتري بودهاند كه باالترين
كيفيت زندگي را به خود اختصاص دادهاند.
رضواني و همکاران ( )1388در تحقيق خود به
مطالعه توسعه و سنجش شاخصهاي كيفيت زندگي
شهري در شهر نورآباد استان لرستان ،با استفاده از
شاخصهاي عيني و ذهني پرداختهاند مقايسه نتايج
كيفيت عيني و ذهني زندگي در شهر نورآباد نشان

سال هفتم
شماره بيستم و سوم
پاييز 1394

7

اسداله نقدی و حیدر بابایی

سال هفتم
شماره بيستم و سوم
پاييز 1394

8

ميدهد كه  25درصد خانوارها در حالت بهزيستي و
 30/1درصد در حالت محروميت قرار دارند؛ در حاليکه
 24/4درصد آنها در حالت ناهماهنگي و  20/4درصد در
حالت انطباق قرار گرفتهاند .هر چند كه همبستگي بين
ابعاد عيني و ذهني كيفيت زندگي باال نيست ،اما به طور
كلي ،يافتههاي تحقيق اهميت مطالعه همزمان ابعاد
عيني و ذهني كيفيت زندگي را نشان ميدهد ،كه
ميتواند به پيشبرد مطالعات كيفيت زندگي شهري
كمك نمايد.
علي اکبري و اميني ( )1389به منظور بررسي
تغييرات کيفيت زندگي شهري طي سالهاي 1365-185
با استفاده از شاخصهاي ششگانه مسکن ،بهداشت،
آموزش ،ارتباطات ،انرژي و گردشگري ،به اين نتيجه
رسيدند که ضريب برخورداري در اکثر شاخصها کاهش
يافته است.
مالئي و همکاران ( )1389در تحقيق خود به بررسي
نواحي مختلف شهري ايران بر اساس شاخصهاي تعريف
شده در رابطه با کيفيت زندگي پرداختهاند .يافتههاي اين
تحقيق نشان ميدهد که نواحي مختلف شهري ايران
داراي شكاف بارزي از منظر شاخصهاي كيفيت زندگي
شهري است .از  253شهر مورد بررسي تنها  24شهر؛
يعني  9.5درصد در سطح برخوردار قرار دارند .نزديك به
 50درصد از نواحي شهري مورد مطالعه به عنوان نواحي
محروم هستند .تهران به عنوان يك ناحيه شهري ناهمگن
خود را از ساير نواحي شهري مجزا ساخته است.
ون پول )1997( 24در شهر روتردام هلند ،اندازه
مسکن ،تراکم ساختمانها و زيباييشناسي آنها،
فضاهاي سبز ،امنيت ،پيوندهاي اجتماعي ،دسترسي به
محل کار و خدمات اساسي ،بهداشت محيطي ،آلودگي
صوتي و تسهيالت واحدهاي مسکوني را به عنوان تعيين-
کنندههاي کيفيت زندگي مشخص ساخته است.
تان سيک ( )2000در مطالعه خود با استفاده از
شاخصهاي ذهني به بررسي و مطالعه کيفيت زندگي در
ن واحي شهري کشور سنگاپور پرداخته است .نتايج اين
مطالعه نشان ميدهد که سالمت و زندگي خانوادگي
بيشترين تاثير را بر کيفيت زندگي دارند.
لي و ونگ )2007( 25با استفاده از شاخصهاي
عيني به مطالعه كيفيت زندگي در شهر ايندياناپليس
پرداختند .هدف اصلي اين مطالعه ارايه روشي براي تلفيق
دادههاي سرشماري و سنجش از دور براي ارزيابي كيفيت
زندگي در  GISدر درون چارچوب شهر اينديانا پليس
بود .براي استخراج فاكتورهاي غير همبسته كيفيت

زندگي از تحليل عاملي استفاده شده و شاخص تركيبي
كيفيت زندگي بر اساس وزندهي فاكتورها با استفاده از
امتيازات به دست آمده از تحليل عاملي ايجاد شده است.
لي ( )2008با استفاده از شاخصهاي ذهني به
ارزيابي كيفيت زندگي در شهر تايپه پرداخته است .در
اين راستا  331نفر از ساكنان شهر تايپه به منظور
پيمايش ارزيابي ذهني ساكنان از كيفيت زندگي مورد
مطالعه گرفته است .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه
محل زندگي ،زناشويي ،سن ،تحصيالت و درآمد
قلمروهاي مختلف رضايت را تحت تاثير قرار ميدهند.
عالوه بر آن ،وضعيت اجتماع ،تعلقات محلي ،و رضايت از
محله بيشترين تاثير را بر رضايت از كيفيت زندگي
دارند.
داس )2008( 26ارتباط بين محيط و کيفيت زندگي
شهري را بررسي کرده است .در اين تحقيق هر دوي
شاخصهاي عيني و ذهني کيفيت زندگي شهري ،براي
مطالعه کيفيت کلي زندگي مورد توجه قرار گرفته است.
در چارچوب مفهومي او محيط خارجي زندگي يعني بعد
عيني با ادراک افراد از محيط زندگيشان يعني بعد
ذهني ترکيب شده است.
آلنگين و همكاران ( )2001اين مفهوم را در شهر
استانبول مورد بررسي قرار دادند .هدف از اين پژوهش،
مدلينگ كردن اولويتها ،انتظارات و نيازهاي ساكنين
شهر استانبول كه شهري با جمعيتي در حدود 10
ميليون نفر ميباشد ،با استفاده از يك راهبرد چند جانبه
ميباشد .رويكرد اين پژوهش در سنجش و بررسي
كيفيت زندگي شهري در استانبول بر اساس رويكرد
سنجش كيفيت زندگي شهري با استفاده از شاخصهاي
عيني بوده است .مهمترين نتيجه حاصل از اين پژوهش
اولويتبندي جنبههاي مختلف كيفيت زندگي شهري در
استانبول جهت تمركز سياستها و راهبردهاي شهرسازي
بر روي آنها بوده است.
ارائه مدل پيشنهادي سنجش کيفيت زندگي
با توجه به مطالعات صورت گرفته در ايران ،ميتوان
به اين نتيجه رسيد که کيفيت زندگي در نواحي مختلف
با زمينههاي متفاوت فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و
سياسي به طرق مختلف قابل بررسي و مطالعه است.
بنابراين نميتوان مدل و چارچوب خاص نگرشي را به
عنوان مبناي استاندارد شدهاي براي نواحي مختلف
تجويز کرد .بر اين اساس با توجه به شرايط خاص کشور
ايران و ابعاد خاص اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و

مروری بر شاخصها و مولفههای کیفیت زندگی شهری (مورد مطالعه شهر همدان)

شکل  :1مدل پيشنهادي براي کيفيت زندگي شهري
منبع :نگارندگان1391 ،
سياسي ميتوان مدل زير را به عنوان خالصهاي از مهم-
ترين ابعاد تاثير گذار در کيفيت زندگي شهري شهروندان
ذکر کرد (شکل .)2
روش تحقيق
روش تحقيق حاضر پيمايشي است و با استفاده
پرسشنامه داده هاي مورد نياز جمعآوري شده
است.جامعه آماري خانوارهاي ساکن در شهر همدان مي-
باشند که در اين ميان  380خانوار با استفاده از جدول
مورگان و کريجي به عنوان نمونه انتخاب شدند .براي
جمعآوري اطالعات ابتدا شهر همدان به صورت خوشهاي
به محالت نسبتا همگون تقسيم ،و سپس در مرحله بعد
پس از تعيين خوشهها و بلوکها با استفاده از نمونهگيري
تصادفي ،نمونه نهايي برگزيده شد .به همين منظور ابتدا
شهر به چهار خوشه مبتني بر طرح محلهبندي شهر
همدان تقسيم ،سپس محالت از بين خوشههاي چهار-
گانه انتخاب شدند و در نهايت اطالعات بوسيله

پرسشنامه از طريق يکي از افراد باالي  18سال بهدست
آمد .براي سنجش اعتبار دروني از روش اعتبار محتوا
استفاده شده ايت .بدين صورت که پس از تنظيم
پرسشنامه و طراحي گويههاي الزم براي متغيرهاي
پژوهش از طريق اساتيد و متخصصان اين زمينه ميزان
اعتبار وسيله سنجيده شد .همچنين براي اندازهگيري
پايايي تحقيق از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد .به
همين منظور ابتدا در قالب آزمون مقدماتي براي سنجش
درستي گويهها و معرفهاي گنجانده شده در پرسشنامه
در سه محله متفاوت (استادان ،هنرستان و حصار امام)
در شهر همدان به صورت تصادفي انتخاب شد و تعداد
 50پرسشنامه در بين خانوارهاي انتخاب شده توزيع و
نتايج بهدست آمده در سطح نمونه مورد نظر مورد
بررسي قرار گرفت .بعد از محاسبه پايايي ،سواالتي که
باعث پايين آمدن پايايي کل ميشدند ،حذف شدند
(جدول .)1
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جدول  :2ميزان پايايي شاخصهاي تحقيق
ضريب آلفا

نام متغيرها
کيفيت حمل و نقل و ارتباطات

0/74

شرايط اقتصادي

0/74

شرايط اجتماعي فرهنگي

0/77

شرايط کاالهاي اجتماعي

0/72

شرايط محيط فيزيکي

0/75

يافتههاي تحقيق
يافتههاي تحقيق ميداني که از سوي محققين در
شهر همدان انجام شده است ،نشان داد که رابطهي ميان
کيفيت زندگي و سن پاسخگويان از لحاظ آماري معني-
دار نبوده است .در اين متغير بيشتر پاسخگويان در
همهي گروههاي سني در طبقهي متوسط قرار گرفتهاند.
رابطه ي ميان جنسيت و ارزيابي از کيفيت زندگي نيز از
لحاظ آماري معنيدار نبوده است .در اين متغير ،بيشتر
افراد در هر دو جنس ،در طبقهي متوسط و کمترين
تعداد نيز در طبقهي باال قرار دارند .بررسي رابطهي ميان
تحصيالت افراد و ارزيابي از کيفت زندگي نشان داد که
رابطه ي ميان دو متغير مذکور از لحاظ آماري در سطح
 0/01معنيدار بوده است .به طور کلي افراد داراي سطح
تحصيالت پايينتر ارزيابي کمتري از کيفيت کلي زندگي
داشتهاند ولي گروههاي تحصيلي باالتر ارزيابي باالتري از
کيفيت کلي زندگي داشتهاند .در بررسي رابطهي ميان
نوع محله با ارزيابي از کيفيت زندگي مشخص شد که
رابطهي ميان اين دو متغير از لحاظ آماري و در سطح
خطاي کوچکتر از  0/01درصد معنيدار بوده است.
بيشترين ارزيابي پايين در ميان ساکنين محله رکني
بوده است که  30/1درصد افراد را شامل شده است .از
طرفي کمترين ارزيابي پايين مربوط به محلهي ديزج
بوده است که تنها  10/5درصد افراد را شامل ميشود.

اين محله کمترين ميزان را در طبقهي باالي ارزيابي نيز
داشته است.
براي سنجش اينکه ايا بعد ذهني (رضايت از تامين
نيازها) بر ديگر ابعاد کيفيت زندگي ارجحيت دارد از
آزمون رگرسيون چند متغيره استفاده شده است .همان-
گونه که در جدول ( )3مشاهده ميشود ،دو بعد کيفيت
زندگي توانستهاند  21درصد متغير وابسته يعني رضايت
از کيفيت زندگي را تبيين کنند.
در جدول  4و با توجه به مقادير بتاي گزارش شده
مالحظه ميشود که تاثير متغير بعد ذهني نسبت به بعد
عيني از اهميت بيشتري برخوردار است و تاثير بيش-
تري بر روي متغير وابسته داشته است .به اين معني که
هر يک انحراف استاندارد افزايش در بعد ذهني ،ميزان
رضايت از کيفيت زندگي را به ميزان  0/464درصد
افزايش ميدهد .در نتيجه با توجه به نتايج آزمون،
فرضيه اول تاييد ميگردد(جدول .)4
با استفاده ازتحليل واريانس به بررسي ميزان رضايت
از کيفيت زندگي در ميان چهار محله مورد تحقيق
(متخصصين ،پرديس ،رکني ،ديزج) پرداخته شده است.
براي مشخص شدن اينکه آيا بين ميانگين نمرات رضايت
از کيفيت زندگي در ميان محالت تفاوت وجود دارد يا
خير ،به سطح معناداريFلون نگاه ميکنيم .چنانچه
سطح معناداري کوچکتر از  0/05باشد ،همگني يا
برابري واريانسها پذيرفته ميشود .با توجه به نتايج
جدول  5و معنيدار بودنFلون همگني واريانسها
پذيرفته شده و براي مشخص شدن اينکه بين کدام
محالت تفاوت وجود دارد از آزمون فيشر ياLSDاستفاده
شد .نتايج نشان ميدهد که ميزان رضايت از کيفيت
زندگي در محلهي متخصصين با سه محله ديگر تفاوت
معنيداري دارد ولي بين سه محله ديگر با هم اين تفاوت
معنيدار نبوده است (جدول .)6نتايج همچنين نشان داد

جدول  :3آمارههاي مربوط به برازش مدل در رابطهي بين دو بعد عيني و ذهني با ميزان رضايتمندي شهروندان
مدل

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Durbin-Watson

1

0/462

0/214

0/210

0/811

1/976

جدول  :4نتايج ضرايب تأثير رگرسيوني دو بعد ذهني و عيني کيفيت زندگي
Unstandardized Coefficients
Std. Error
B
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مقدار ثابت
کيفيت زندگي (ذهني)
کيفيت زندگي (عيني)

1/289
0/068
0/001

0/173
0/007
0/000

Standardized Coefficients
Beta

0/464
-0/018

T

Sig

7/473
10/257
-0/401

0/000
0/000
0/689
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جدول  :5مقايسهي ميانگين رضايت از زندگي پاسخگويان در بين محالت
Levene statistic
F
Sig

متغيّر مستقل

**

محله

14/073

Anova
Sig

F

ns

2/340

** = معنيداري در سطح  = ns0/01غيرمعني دار
که محله متخصصين بيشترين اختالف را با محله ديزج
داشته است و پس از آن محله رکني قرار دارد ،ضمن
اينکه کمترين اختالف بين محله متخصصين با محله
پرديس بوده است .با توجه به  Fتحليل واريانس که
معنيدار نبوده است ،لذا فرضيه دوم مبني بر عدم تفاوت
معنادار بين محالت تاييد شد(جدول 5و .)6
جدول  :6مقايسهي سطح معنيداري کيفيت زندگي در
بين محالت
سطح معني داري
*

متخصصين

پرديس
*
رکني
*
ديزج

پرديس

متخصصين
رکني
ديزج

رکني

متخصصين
پرديس
ديزج

ديزج

متخصصين
پرديس
رکني

0/036
0/044
0/022
*

0/036
ns
ns

*

0/044
ns
ns

*

0/022
ns
ns

* تفاوت بين محالت معنيدار است
جمع بندي و نتيجهگيري
برنامهريزي به منظور ارتقاء کيفيت زندگي شهري در
هر مقياس جغرافيايي نيازمند تعريف و شاخصسازي آن
است .در بسياري از كشورها مجموعهاي از شاخصها
براي سنجش و پايش كيفيت زندگي در سطوح ملي،
منطقهاي ،شهري و محلي ايجاد شده است .با در نظر
گرفتن مقياس ملي ،منطقهاي ،شهري و يا محلي ،هر
مطالعه ايدهآل كيفيت زندگي شامل دو مرحله اساسي
است .مرحله اول ،در برگيرنده مبناي نظري مطالعه از
طريق تعيين قلمروها و شاخصهاي كيفيت زندگي است.
اين مرحله عمدتاً مرحله تعيين معيارها است و به تهيه
پرسشنامه ختم مي شود .مرحله دوم ،مرحلهاي است در
آن انجام پيمايش ،جمعآوري دادهها و تحليل نتايج

صورت ميگيرد .حاصل اين مرحله هم تعيين و معرفي
شاخص كيفيت زندگي در ناحيه مورد مطالعه است.
کيفيت زندگي شهري واژهاي پيچيده و چندبعدي در
رابطه با وضعيت زندگي مردم در يک مقياس جغرافيايي
خاص است .شاخصهاي کيفيت زندگي شهري بيشتر
ارزش محورند ،بدين معنا که ميبايد با توجه به شرايط
هر جامعه و در دو بعد ذهني و عيني به صورت توأمان
مدنظر قرار گيرند .يافته مهم اين مطالعه تاكيد بر اهميت
مطالعه همزمان كيفيت عيني و ذهني زندگي را به جاي
استفاده جداگانه از يكي از اين رويكردها پيشنهاد ميکند.
اگر طراحان و برنامهريزان شهري قصد دارند که درک
درستي از فضاهاي شهري و کيفيت زندگي ساکنان
داشته باشند ،بايد رابطه مناسبي با مناسبات اجتماعي که
در شکلگيري اين فضاها دخالت دارند ،برقرار کنند.
بنابراين بسيار مهم است که شرايط کيفيت زندگي در
محيطهاي شهري به صورت پيوسته ،تحليل و ارزيابي
شده و ارتقاء سطح رضايت ساکنان با استفاده از بهبود
شاخصهاي عيني و ذهني به هدف اوليه طرح هاي
توسعه و روند تصميم سازي تبديل شود .اكنون در
راستاي تحقق اهداف برنامه هاي توسعه كشور و همسو با
اهداف هزاره سازمان ملل و دستيابي به توسعه انساني
توجه به معيارهاي کيفيت زندگي شهري در پنج عرصه
اصلي ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي ،محيطي و ارتباطات
ضروري است .بديهي است اندازهگيري هر يک از
معيارهاي مذکور نيازمند تدوين متغيرهايي است که مي
بايد با توجه به شرايط خاص هر جامعه انتخاب گردند و
مبناي عمل قرار گيرند.
به دليل تفاوت در سطوح توسعه ،کيفيت زندگي نيز
در استانهاي مختلف ايران متفاوت است .در استانهاي
کمتر توسعه يافته ،به دنبال سطوح پايين سرمايهگذاري
در زمينههاي مختلف اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي،
کيفيت زندگي در سطوحي پايين قرار دارد .اين در حالي
است که در استانهاي غنيتر؛ يعني نقاطي که نيازهاي
اساسي افراد به خوبي برطرف ميگردد ،کيفيت زندگي
در سطح باالتري قرار دارد .همين طور ،خدمات با
کيفيتي باالتر در اختيار افراد جامعه قرار ميگيرد .در اين
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قبيل نقاط شرايط مسکن ،نقاط تفريحي و گذران اوقات
فراغت در سطح باالتر و رضايت بخشتري قرار دارد؛
نيازهاي جوانان بهتر برطرف ميگردد ،زمينه اشتغال
بيشتر فراهم است و غيره .چنين وضعيتي چرخهاي از
رفاه ،بهرهگيري از پتانسيلها و نظاير آن را فراهم
ميآورد.نتايج پزوهش ميداني صورت گرفته توسط
محققين نشان ميدهد در بررسي روابط دو متغيره ميان
متغيرهاي مستقل با ميزان ارزيابي از کيفيت زندگي،
آمارها نشان حاکي از آن است که بين متغيرهاي سن و
جنس با متغير وابسته به لحاظ آماري رابطهي معناداري
وجود ندارد اما بين تحصيالت و نوع محله با ميزان
ارزيابي از کيفيت زندگي رابطه معنيدار ميباشد.
مطالعات صورت گرفته در ادبيات مربوطه ،نشان مي
دهد رابطهي ضعيفي بين شاخصهاي عيني كيفيت
زندگي شهري و شاخصهاي ذهني آن وجود دارد .در
نتيجه الزاما نميتوان گفت با بهبود در وضعيت
شاخصهاي عيني ،در وضعيت شاخصهاي ذهني كيفيت
زندگي شهري نيز بهبود حاصل ميشود .بنابراين به دليل
ارتباط ضعيف بين شاخصهاي عيني و ذهني كيفيت
زندگي شهري ،برنامهريزان شهري نميبايست از
شاخصهاي ذهني براي اندازهگيري تغييرات در كيفيت
عيني زندگي شهري استفاده كنند .در واقع ممكن است
عليرغم اينكه در شاخصهاي عيني زندگي شهري
بهبود حاصل شده باشد ليكن شاخصهاي ذهني چنين
چيزي را نشان ندهند .بنابراين در اين پژوهش سعي شده
است که هر دو شاخصهاي عيني و ذهني در نظر گرفته
شوند و فرض بر اين است که بعد ذهني نسبت به بعد
عيني از اهميت بيشتري برخوردار است .در فرضيه
نخست و با توجه به مقادير بتاي گزارش شده مشخص
شد که تاثير متغير بعد ذهني نسبت به بعد عيني از
اهميت بيشتري برخوردار است و تاثير بيشتري بر روي
متغير وابسته داشته است .به اين معني که هر يک
انحراف استاندارد افزايش در بعد ذهني ،ميزان رضايت از
کيفيت زندگي را به ميزان  0/464درصد افزايش ميدهد.
در نتيجه با توجه به نتايج آزمون ،فرضيه اول تاييد
ميگردد.
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