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 چکيده

 عيني وجه دو در غيره و رواني اقتصادي،محيطي، فرهنگي، اجتماعي، شاخصهاي به توجه زندگي شهري کيفيت از منظور

 شهري، زندگي کيفيت اصلي از اينرو مي توان گفت جوهر.است شهري ريزي برنامه روند در( کيفي) ذهني و( کمي)

 و کار مسکن، اياقتصادي بر برنامه ريزي واقع در. است توأمان به طور انسان معنوي و نيازهاي مادي ارضاي و تأمين

آرامش  زيبايي، امنيت، به نياز مثل) شهروندان اجتماعي و عاطفي رواني، تأمين نيازهاي بدون حمل ونقل يا اشتغال

اجتماعي از جمله مديرت  شاخصهاي بود. و مي بايست در کنار خواهد ناقص (غيره و تفريح شادي، اجتماعي، تعلق خاطر،

نيز توجه داشت . در اين مقاله سعي شده است که  کارکردي و کالبدي هايشاخص به شهري، و شاخص هاي اقتصادي

عالوه بر تعريف و تحليل مفهوم کيفيت زندگي،عوامل مؤثر اقتصادي و مديريت شهري که در ارتقاء کيفيت زندگي شهري 

 اثر گذار است، مورد بررسي قرارگيرد.

 

 اقتصاد"هريمديريت ش"شاخص هاي کيفيت زندگي"کليد واژه:کيفيت زندگي
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 مقدمه .1

اساس و بنيان هر تحقيق علمي،برپايه مفاهيم و مباني فکري و نظري ويژه اي استوار است که با تکيه بر آن مفاهيم،پيشرفت در 

 محالت شهري، در شهري زندگي کيفيت سنجش منظور به که است مسير تحقيق و حصول نتيجه غايي ميسر گردد.بديهي

 فضايي واحد عنوان به محالت شهري محدوده معرفي و تعيين چنين هم و شهري زندگي کيفيت ايشاخصه تدوين نيازمند

 . است مطالعه مبناي

با توجه به اندازه مکان يا شهر ، اندازه گيري کيفيت زندگي از دو فاز تشکيل شده است:فاز يک شامل مباني نظري مطالعه و  

ه اين طريق چارچوب مطالعه ساخته مي شود.فاز دو شامل جمع آوري معين نمودن محدوده و ايجاد شاخص ها است که ب

 . اطالعات ، تجزيه و تحليل و نتيجه گيري در مورد کيفيت زندگي در منطقه در دست بررسي مي باشد

 
 کليات .2

  پايدار توسعه -2-1

:  است شده تعريف چنين ارپايد توسعه گزارش، همين در. شد مطرح برونتلند گزارش در بار نخستين براي پايدار توسعه مفهوم

 سال در پايدار توسعه از مشابه . تعريفي"آينده هاي نسل امکانات انداختن خطر به بدون حاضر نسل نيازهاي کردن اقناع "

 توسعه معني به پايدار توسعه:  است شده آورده " آينده " نام به کتابي در " توسعه و زيست محيط " انجمن توسط 1891

 ايجاد مشکلي آيندگان نيازهاي رفع براي آينده نسلهاي برقدرت آنکه بدون کند مي برآورده را امروز نسل که نيازهاي ايست

 تناسب عدم باعث خود باالي آوري فن قدرت و اطالعات وسيع دامنه و گستردگي به توجه با توسعه حال در کشور هاي.  نمايد

 پايداري مساله راستا اين در . باشند مي يافته توسعه کمتر هايکشور درمقابل انرژي جهاني منابع از سهم بردن در عمده

 هر افراد و تشکلها برابري بين ايجاد مشي و ،هدف،برنامه استراتژي صورت به شود مي صحبت آن از بسيار امروزه نيزکه شهري

 خواهد راستا اينگونه اين در نيز پايدار شهري توسعه وتعريف.  باشد مي آيندگان و جامعه اقشار همه هاي نياز درتامين نسل

 عنوان به عملکرد لحاظ از بلکه انرژي در وري بهره برحسب تنها نه امر واين بوده آن کاربران نياز که مطابق شهري ايجاد "بود:

 اقتصادي،اجتماعي مختلف علوم بين تعاملي موضوعي پايدار شهري توسعه ، کلي بطور  ." باشد نيز زندگي مناسب براي مکاني

  . است سياسي و

 واسطه به واژه اين اخص بطور اما ، وجود داشت ناپذير تجديد منابع از اي پاره مديريت در پيش مدتها از پايدار توسعه واژه 

.  گرديد رشته اين ادبيات وارد 1881 دهه از يافتگي توسعه تعيين درجه در اقتصادي کمي متغيرهاي فراوان هاي کاستي

.  گذاشت توسعه المعارف دايره عرصه به پا اجتماعي و محيطي زيست هاي جنبه محفوظ نمودن با يزن پايدار توسعه رويکرد

 بر پايدار توسعه اصلي هدف .باشد مي آن پيرامون هاي پديده و عوامل و انسان به توجه انساني توسعه و پايدار ثقل توسعه مرکز

 متمرکز اجتماعي عدالت و رفاه تامين و اجتماعي و کيفي ايه دادن شاخص دخالت يعني زندگي کيفيت ارتقاء چون مفاهيمي

 اهداف از شود مواجه مي انساني نيازهاي با سازماني اي شيوه به بيشتر که فضايي عدالت و اجتماعي مسائل به توجه است و  لذا

 با متناسب را ساکنان يزندگ کيفي سرانجام شرايط و شود مي روبرو مسائل با نهادي نگرشي با و بوده دورنگر و مدت دراز

 در توسعه پايدار چهارگانه اصول از يکي عنوان به اجتماعي عدالت صورت هر دارد در نظر در اينده و حال در جامعه ارزشهاي

 که آنچه اما دارد خيز و افت مکاني در هر و متفاوت خود اجتماعي عدالت تعاريف چند هر ، گرفته قرار توافق مورد جهان تمام

 عميق هاي شکاف بردن بين از با و بوده ها نابرابري کاهش دنبال اجتماعي به عدالت که اينست  شده پذيرفته تعاريف تمام در

از  آورد مي وارد پايدار توسعه و زيست محيط بر فقر و محروميت که را آوري زيان نتايج تواند منفي مي و مثبت امتيازات بين

بحث  . ي پايدار در سطح محلي به شدت تحت تاثير مالحظات کيفيت زندگي است سياست ها و راهبردهاي توسعه . ببرد بين
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، 2توسعه ي پايدار مفاهيم ساده اي از پيشرفت و خواسته هاي جامع تر از کيفيت زندگي خوب از جمله مالحظات معاش، رفاه

  . آموزش و پرورش و احساس تعلق را بيان ميکند

 جنبه هاي توسعه پايدار  2-1-1

 کنترل سطوح مداوم، طور به که توليد کند را خدماتي و کاال باشد قادر بايد پايدار اقتصادي نظام يک : تصادياق نظر از •

 به تا آند جلوگيري اقتصادي مختلف بخشهاي دربين بي تعادلي ايجاد از و بدهد کاهش را خارجي و دولتي بدهي پذير

 .نشود وارد صنعتي آسيب و کشاورزي توليدات

 منابع رويه بي برداري بهره و از کند حمايت حياتي منابع از بايد پايدار زيست محيط نظام يک : زيست طمحي نظر از •

 شوند، مي زيست محيط تخريب به منجر که از کارکردهايي نيز و بازگشت قابل غير منابع تخليه و شونده تجديد

  .آند جلوگيري

 اجتماعي خدمات و تساوي تسهيالت و برابرمنابع توزيع به بايد پايدار اجتماعي نظام يک : اجتماعي نظر از •

  . يابد دست مشارکت و سياسي گويي پاسخ جنسي، برابري پرورش، و آموزش بهداشت،:شامل

 

. 

 {(Urban 21)المللي برلين هاي کنفرانس بينابعاد شهر پايدار }براساس ديدگاه 2-1-2

 کار و درآمد مناسباقتصاد شهري پايدار:  -

 همبستگي و يکپارچگي اجتماعي ي پايدار:جامعه شهر -

 خانه سازي شايسته و در استطاعت همه سرپناه شهري پايدار: -

 هاي با ثباتاکوسيستم محيط زيست شهري پايدار: -

 تحرك همراه با حفاظت منابعدسترسي شهري پايدار:  -
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 ايجاد شهر زيست پذير زندگي شهري پايدار: -

 درتمندسازي  شهرونديق ساالري شهري پايدار:مردم -

 

 زندگي مفهوم کيفيت  -2-2

ساخت ويژگي هاي مشترك ساکنان از تجربه در مکان و ارزيابي ذهني آن ها از شررايط »مفهوم جامع کيفيت زندگي از عبارت 

 ولرهمق ايرن به خاصي ديدگاه از کدام هر دولمتردان و اجتماعي علوم دانشمندان . اقتصاددانان، گرفته شده است« ساخته شده 

تغذيره  از که مي گيرند بر در را وسيعي طيف زندگي کيفيت به مربوط هاي شاخص که ناشي مي شود آنجا از امر نگرند.اين مي

 در زندگي کيفيت چه شامل مي شود. اگر را پيرامون مادي محيط و اجتماعي محيط بهداشتي، هاي مراقبت تا گرفته پوشاك و

 را زنردگي کيفيرت هراي پايه يکي از فقط مادي پيشرفت و زندگي سطح است ولي دهش زندگي ترجمه سطح به منابع از بعضي

 سرطح در تغيير. مي گردد متأثر متغير چندين از که باشد مي مرکب متغير يک کيفيت زندگي مفهوم واقع د. در شو مي شامل

 چنردين و اجتمراعي ادگي، روابرطخرانو شادماني فراغت، رواني، روحي فشار محيط، سالمت، وضع زندگي، شرايط درآمد مردم،

در تعريرف کيفيرت زنردگي اقتصراد دانران  . ميکند را تعيين آن تغييرات و زندگي کيفيت مرکب، شکل به آن نظير ديگر متغير

بيشتر گرايش به استفاده از شاخص هاي اقتصادي مثل درآمد و قيمت مسکن دارند، در حرالي کره پژوهشرگران شرهري سرعي 

مثل آب و هوا ،آسايش محيط، امنيت، دسترسري و   3«غير مبادله اي»زندگي را بر اساس کاالهاي عمومي کرده اند که کيفيت 

خدمات عمومي تعريف مي کنند.هم چنين کساني مثل کاستلز مفهوم کيفيرت زنردگي را بره پيشررفت فنراوري هراي جديرد و 

ي با توجه به شرايط برومي و محلري تاکيرد مري دسترسي به به اطالعات نسبت مي دهند. گرايش جديد بيشتر بر کيفيت زندگ

ورزد و از تحميل روش هاي دستوري و يکسان پرهيز مي کند . به همين دليل امرروزه در کشرورهاي پيشررفته غربري موضروع 

شاخص هاي مربوط به پايداري وکيفيت زندگي بسيار بسط پيدا کرده و موضوعاتي مثرل ميرزان رضرايت شرهروندان از جامعره 

زان استفاده از وسايل نقليه شخصي، ميزان دسترسي به فضاهاي باز، شيوه سفر کردن به مدرسه، کيفيت هوا، آلودگي محلي، مي

  . صدا، ميزان اراضي حفاظت شده و مانند اينها را در بر گرفته است

 ارزيابي کيفيت زندگي 2-2-1

ار در طول تاريخ برنامه ريزي انواع ابزارها و روش ها برنامه ريزي بدون ارزيابي و سنجش کاري بيهوده خواهد بود.براي اين ک

براي هدايت فرايند برنامه ريزي و ارزيابي نتايج آن ابداع شده و تکامل پيدا کرده است . يک توافق عمومي در مورد کيفيت 

بودن و ذات تکاملي  چند بعدي .  زندگي نه در اصطالح ، نه در روش تفسير و نه در معيارهاي تشکيل دهنده ي آن وجود ندارد

کيفيت  . کيفيت زندگي باعث درك تفاسير متفاوت در اين زمينه گرديده است که موجب مشکل شدن بررسي ها شده است

را در نظر گرفت.همانند خود زندگي ، کيفيت  "چند بعدي"زندگي مفهومي پيچيده دارد.با اين حال مي توان براي آن اصطالح 

تحقيقات بين المللي در مورد کيفيت زندگي، گرايش به تقسيم زندگي به چند  . يل شده استزندگي نيز از چندين بعد تشک

  . دامنه و مطالعه ي هر کدام از دامنه ها به صورت مجزا مي باشد

 

 محققان در مورد کيفيت زندگي با چهار موضوع متمايز مواجه هستند:

 روشي که با آن کيفيت زندگي را مورد سنجش قرار مي دهند. (1
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 محدوده اي از زندگي انسان که آن را مورد سنجش قرار مي دهند. (2

 مقياسي که مورد اندازه گيري قرار مي گيرد )فردي يا گروهي(. (3

 چگونگي آماده سازي نتايج براي گروه هاي مختلف استفاده  کننده  (4

ادي مانند مطالعات جمعيت شناسي، ارزيابي کيفيت زندگي از يک مکان به مکان ديگر متغير است به طور مثال در نيوزلند ابع

آگاهي و مهارت، بهداشت، امنيت، مسکن، ارتباطات اجتماعي، حقوق سياسي و شهروندي، استاندارد اقتصادي زندگي، توسعه 

اقتصادي، محيط زيست طبيعي و انسان ساخت داراي اهميت مي باشند ولي در شهر وينيپگ کانادا، رفاه فردي، اقتصاد شهري، 

دو راه براي اندازه گيري  . شهري، دارايي هاي اجتماع و رهبري اجتماع بر روي کيفيت زندگي تاثير گذار هستند محيط زيست

درجه رفاه انساني وجود دارد: يکي مطالعه بر روي شاخص ها و يا اجزاي سازنده ي رفاه و بهزيستي )بهداشت، خشنودي، 

ه رفاه )کاالها و خدماتي که رفاه را به دنبال دارند مانند خوراك، رضايتمندي و آزادي( و دومي مقدار عوامل تعيين کنند

بسياري از آمارها مانند درآمد سرانه ، هزينه سرانه بهداشت، نرخ  .  پوشاك، سرپناه و خدماتي که امنيت را به دنبال دارند(

نگين جمعيتي که تحت پوشش باسوادي و دسترسي به خدماتي نظير سيستم دفع فاضالب ، دسترسي به آب آشاميدني و ميا

پزشک هستند ،در مورد کشور يا جامعه مورد مطالعه ما در دسترس هستند.اين آمارها به عنوان عوامل تعيين کننده ي رفاه 

  .  طبقه بندي مي شوند

 اندازه گيري ميزان رفاه براي اهداف زير مورد احتياج است:

 را خالصه سازي مي کند. ابعاد مختلف اقتصاد که داراي شاخص هاي زيادي است (1

 مقايسه سطح رفاه در مکان هاي مختلف و يا گروه هاي مختلف مردم در زمان هاي مختلف (2

 مقايسه سطح رفاه مردم در يک مکان (3

 تخمين استاندارد اقتصاد براي زندگي (4

  .  ارزيابي تغييراتي که باعث فراهم آوردن استاندارد زندگي با توجه به سياست هاي اقتصادي مي شود (5

براي اندازه گيري کيفيت زندگي شهري با استفاده از شاخص هاي ذهني و رواني ، اطالعات توسط ابزارهايي نظير پرسشنامه، 

اندازه گيري کيفيت زندگي با استفاده از شاخص هاي ذهني نسبت به شاخص هاي عيني  . مصاحبه و ... جمع آوري مي گردد

تحقيقات اخير نشان داده  . مان نسبت نتايج منطقي تر و واقعي تري ارائه مي دهندزمانبرتر و پر هزينه تر هستند ولي به ه

است که براي اندازه گيري کيفيت زندگي ، هم شاخص هاي ذهني و هم عيني بايد توامان به کار گرفته شوند تا تمامي جنبه 

داده هاي  .تصميم گيرندگان محلي قرار گيرد هاي زندگي شهروندان را شامل شود و نتايج آن در اختيار برنامه ريزان شهري و 

جمع آوري شده براي مطالعات کيفيت زندگي در جوامع مختلف متفاوت است و به طور قابل توجهي بستگي به مقياس هاي 

کيفيت زندگي معاني وسيعي دارد و تفاسير گوناگوني مي توان از آن برداشت کرد.بنابراين براي  . تحقيق و تاکيدات دارد

فاده از آن در مورد برنامه ريزي براي شهر بايستي چارچوب مناسبي براي اندازه گيري آن بکار برد.در اين تحقيق از مدل است

 چند معياري استفاده مي شود.مراحل مدل مورد استفاده در اين تحقيق شامل موارد زير است:

 مقدمه اي بر روي موضوع و محدوده ي مورد مطالعه (1
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 تلف کيفيت زندگي در محدوده مورد مطالعهفرمول بندي ابعاد مخ (2

 تعريف شاخص ها و معيارهاي مورد استفاده (3

 نشان دادن اهداف، معيارها و متغيرها در نمودار سلسله مراتبي (4

 وزن دهي به معيارها با توجه به محدوده مورد مطالعه (5

 اولويت دهي به متغيرها (6

 نمره دهي نهايي به متغيرها و رتبه بندي آن ها (1

 
 هاي کيفيت زندگيشاخص   -2-3

يکي از اقدامات براي اندازه گيري کيفيت زندگي ، طراحي شاخص هايي در مورد کيفيت زندگي مي باشد.در سي سال گذشته 

تالش هاي بسياري براي ارزيابي کيفيت زندگي در جهان صورت گرفته است و شاخص هاي مختلفي براي کيفيت زندگي از 

  .هاي دولتي و رسانه هاي خبري ارائه شده استسوي موسسات سياسي عمومي ، سازمان 

بديهي است که براي سنجش کيفيت زندگي نياز به تدوين معيارها و شاخص هايي هستيم.اين شاخص ها به دو گونه تقسيم 

مي شوند.يا شاخص هايي عمومي هستند يعني اينکه شاخص هايي که در بيشتر تحقيقات از آنها استفاده شده است و در همه 

و همه ي جوامع با فرهنگ هاي متفاوت به کار گرفته مي شوند ويا شاخص هايي هستند که با توجه به فرهنگ و ارزش  جا

 هاي حاکم بر جامعه مورد مطالعه انتخاب مي شوند. 

اني شاخص هايي که انتخاب مي شوند بايد عالوه بر جنبه هاي مادي ،جنبه هاي رواني ساکنين را نيز دربر گيرد .چه بسا کس

هستند که از لحاظ مالي بي نياز مي باشند ولي از لحاظ رواني در شرايط بدي بسر مي برند و در تحقيقاتي که از سوي روان 

 شناسان صورت گرفته در برخي موارد اين افراد دست به خودکشي زده اند که دليل بر پايين بودن رضايت از زندگي بوده است.

زه گيري کيفيت زندگي که بيشتر محققين در مورد آن ها موافق و هم راي هستند وجود دو مجموعه از شاخص ها براي اندا

دارد.اولين مجموعه شامل شاخص هاي عيني مانند تعداد بيمارستان ها ، نرخ بيکاري ، مبزان جنايات و مساحت فضاي سبز. 

ي ميزان رضايت شهروندان از در دومين مجموعه شامل شاخص هاي ذهني مي باشد که به طور مثال سعي در اندازه گير

بايد توجه داشت که انتخاب شاخص ها مهمترين مرحله از انجام کار  دسترس بودن شغل، امنيت و دسترسي به فضاهاي سبز

تحقيقاتي مي باشد زيرا تمام تجزيه و تحليل ها بر اساس اين شاخص ها انجام مي گيرد و بايد به نوعي انتخاب گردند که 

 ايط زندگي ساکنين را تحت پوشش قرار دهند.اولويت هاي شر

براي انتخاب شاخص ها ابتدا به تحقيقات انجام شده در مورد کيفيت زندگي پرداخته تا با انواع شاخص هايي که محققان در 

 طي تحقيق به کار برده اند آشنا شويم.
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 تجربيات خارجي 2-3-1

فيت زندگي مطالعه کرده اند.آن ها سعي در شناسايي اجزاي کيفيت بر روي کي 1831محققان در رشته هاي مختلف از سال 

  . زندگي و مقايسه شهرها، ايالت ها و کشورها طبق شاخص هاي معين شده نموده اند

در طول تاريخ توسعه، کيفيت زندگي به عنوان يک ابزار اندازه گيري موفق به پر کردن شکاف هاي مطالعات اجتماعي و 

ديد جامعي نسبت به شرايط واقعي زندگي مردم به وجود آورده است.تا آن زمان سياست هاي توسعه و  اقتصادي شده است و

تالش هاي بسياري در سراسر جهان به خاطر تکيه بر اطالعات جمع آوري شده با استفاده از نظرسنجي ها و اطالعات غير 

( در مطالعه اي عواملي 1881زمان بونز و همکاران ) . آن متجانس با محيط ، در دسترسي به اهداف خود شکست خورده بودند

را که بر ميزان رضايت از محيط تاثير مثبت دارند و از جمله تراکم اجتماعي )ازدحام و شلوغي( در يکي از محالت شهر رم 

يالت اجتماعي، امنيت اجتماعي/دوستدار ي محيط و تسه-بررسي کردند.در اين تحقيق سه دسته عامل شامل تراکم فضايي

 اجتماعي مورد سنجش قرار گرفتند .

  گ کانادا تحقيقي تحت عنوانپشوراي سياستگذاري شهر ويني 1999در سال  

City of Winnipeg Quality of Life Indicators 

انجام دادند که ابتدا  شاخص هاي کيفيت زندکي را مشخص وسپس درجه ي دسترسي به آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار 

 community) و هم بخش عمومي و زندگي جمعي (individual well-being)شاخص ها هم زندگي شخصي  .دادند

well-being)  .هر کدام از پنج موضوع اصلي به زير شاخه هايي تقسيم شده است . را تحت پوشش قرار داده بودند 
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  . شده است چارچوب ارزيابي کيفيت زندگي در وينيپگ در دياگرام زير نشان داده

 

 

 

  بونايتو و همکارانش در مطالعه اي ارتباط بين ساکنان محله ي خود و اقامت در محيط زيست شهر  2113در سال

رم را از نظر زيست محيطي و رواني انجام داد و دو ابزار مشخص پيشنهاد کرد.اين ابزارها شامل يازده مقياس براي 

حيط زيست محله هاي شهري همراه با يک مقياس اندازه گيري دلبستگي به اندازه گيري کيفيت درك شده از م

 محله مي باشد

  ميزان  کميسيون توسعه پايدار لندن در جهت نيل به اهداف توسعه پايدار و به منظور سنجش 2114در سال

  دستيبابي به اهداف فوق گزارش سنجش کيفيت زندگي در شهر لندن را منتشر کرد .

ادسته بندي موضوع ه کيفيت زندگي ها شاخص   داده موضوع 
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شاخص کيفيت زندگي را تعريف نموده و مبناي خود در سنجش کيفيت  21پايدار لندن مجموعه اي از  کميسيون توسعه

 :زندگي شهر لندن قرار داده است

  ميزان مشارکت مردم در انتخابات 

  ميزان شرکت در فعاليت هاي داوطلبانه 

  )نگهداري از کودکان )کودکستانها 

  آموزش 

 ات سبز پيوستن به نظام نامه تدارکات و خدم 

  ميزان بازيافت توسط خانوار 

  تفاوت ميزان بيکاري گروه هاي قومي مختلف 

  فقر کودکان : کودکاني که در خانوارهاي فاقد شغل زندگي مي کنند 

  جرم و جنايت 

  رضايت از محله 

  سفر به مدرسه 

  پسماند/ آلودگي دي اکسيد کربن 

  کيفيت هوا 

 جميعت پرندگان  

 جه به توليد دي اکسيد کربن کارآيي فعاليت ها با تو 

  حجم ترافيک 

 مشارکت نيروي کار  

  بقاء کسب و کار 

  مسکن مناسب 

  اميد به زندگي در زمان تولد 

 اقتصادي از داده هاي سرشماري و يا -بيشترين کار قبلي در ارزيابي کيفيت زندگي شهري تنها از متغيرهاي اجتماعي

يرهاي محيطي به دست آمده از عکس هاي هوايي استفاده شده است.به اقتصادي در رابطه با متغ-داده هاي اجتماعي

( از عکس هاي هوايي براي استخراج متغيرهاي فيزيکي از جمله تراکم مسکن، تعداد خانه 1851طور مثال گرين)

هاي تک خانواده، کاربري زمين هاي مجاور منطقه مسکوني و فاصله مناطق مسکوني به منطقه تجاري مرکزي 

اقتصادي مانند آموزش، نرخ جرم و جنايت و ميزان  –ه کرد.گرين سپس اين داده ها را با داده هاي اجتماعي استفاد

« مطلوب مسکوني»اجاره ها ترکيب کرد تا رتبه ي هر منطقه ي مسکوني را در بيرمنگام و آالباما با توجه به شرايط 

  . بدست آورد

 ات ارائه شده از سوي اين شورا را بر سطح کيفيت زندگي ساکنان شوراي شهر ليورپول با توجه به اين که به خدم

ليورپول موثر مي داند به صورت ساال نه ، پيمايشي را با موضوع کيفيت زندگي اجرا مي کند تا از اين طريق به 

  شناسايي سطح رضايت شهروندان از خدمات فوق نايل آيد .

، پيمايشي را در  2111و  2116نجام پيمايش کيفيت زندگي در سال هاي در آخرين تجربه، شوراي شهر ليورپول پس از ا    

  محله از سطح شهر انجام داده است . 5در  2119سالهاي 
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 نمودار زير مهمترين معيارهاي انتخاب يک محل مناسب براي زندگي از ديد مردم را نشان ميدهد:

 

  يان نامه ي دکترا ي خود به مطالعه کيفيت زندگي در از دانشگاه کاليفرنيا در پا 4سارا بيکرخانم  2111در سال

  شهرهاي اسرائيل پرداخته است با عنوان:

Land use and quality of life in 45 israeli cities 

  در اين تحقيق :   Beckerشاخص هاي مورد بررسي  خانم  

توري جديد ،ميانگين سن ، درصد دانش آموزان اجتماعي مانند:ميانگين درآمد ، درصد وسايل نقليه ي مو-متغيرهاي اقتصادي

 .  رفرزند و بيشتر ،جمعيت و تعداد حمالت تروريستي در هر شه 4سال ،درصد خانوارهاي داراي  21 – 28در سنين 

 (در تحقيقي به بررسي عوامل تاثير گذار بر ميزان رضايت از محيط2119فلئوري باهي و همکاران )  پرداخته اند

(fleury-Bahi,2008,36در اين تحقيق چهار دسته عامل شامل تصور از محيط اجتماعي.)دسترسي به خدمات، 5 ،

فضاي سبز  و روابط اجتماعي مورد سنجش قرار گرفتند.هر يک از اين عوامل به شاخص هايي تقسيم شده است که 

ز محيط به ترتيب وجود فضاي سبز عمومي ، نوع مردمي که روزانه با آنها برخورد مي شود و کيفيت فضاي سب

  . بيشترين همبستگي را با ميزان رضايت از محيط داشته اند

  ناهير سنلير و همکارانش کيفيت زندگي در شهر   2118در سال Kocaeli  که در شمال غرب ترکيه واقع است را

کيفيت زندگي با  يکسان بودند از نظر Kocaeliمورد سنجش قرار دادند. در اين مطالعه شهرهايي که از نظر سايز با 

                                                           
4 sara Jeanette becker   
5 social image of the neighborhood 
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 ، Lisboa  ،Torino   ،Helsinki  ،Rotterdam  ،Kobenhavn آن مقايسه شدند.اين شهرها عبارتنداز: 

Stockholm ،  Broxelles ،  Munchen  ،Wien وMarseile ،در اين مقايسه از شاخص هاي : فرصت هاي شغلي .

قل عمومي و کيفيت هوا استفاده شده قيمت مسکن، امنيت شهري، پاکيزگي در شهر، رضايت از حمل ون

يکي از بزرگترين قطب هاي صنعتي  Kocaeliاست.محققان در اين مطالعه به اين نتيجه رسيدند که با اينکه شهر 

 ترکيه مي باشد ولي کيفيت زندگي در آن منعکس کننده ي اين چنين عنواني براي اين شهر نمي باشد.

  2111در سال  ، Tauhidur Rahman  کشور در سراسر دنيا  43و همکارانش اقدام به مقايسه ي کيفيت زندگي در

که توسط  HDIپرداختند.در اين تحقيق از دو سري شاخص استفاده شده است.سري اول مربوط به شاخص هاي  

 مي باشند. MIMIC سازمان ملل منتشر شده اند مي باشد و سري دوم شاخص هاي 

 

   شاخص هايHDI  6 : 
 LE 7 ه زندگي در هنگام تولد اميد ب -

 IMR 8 نرخ مرگ و مير نوزادان  -

 SR 9نرخ خودکشي  -

 
   شاخص هايMIMIC   10 : 

 نفر( 1111نرخ طالق )بر هر  -

 نفر( 1111نرخ خودکشي در مردان )بر هر  -

 نفر( 1111نرخ خودکشي در زنان )بر هر  -

 نرخ رشد جمعيت ساالنه -

 نرخ مرگ و مير نوزادان -

 در زمان تولداميد به زندگي  -

 مبتاليان به ايدز و سل -

 بهداشت عمومي -

 تعداد پزشکان -

 سرانه توليد ناخالص داخلي واقعي -

 سرانه استفاده صنايع از انرژي -

 نفر( 1111تعداد خطوط تلفن )بر  -

 شاخص حقوق سياسي -

 شاخص آزادي مدني -

 نرخ باسوادي بزرگساالن )زن و مرد( -

 نرخ بيکاري -

 سال 15 نرخ فعاليت اقتصادي زنان باالي -

 تعدادکل جرائم -
                                                           
6 Human Development Index 
7 Life expectancy at birth 
8 Infant mortality rate 
9 suicide rate 
10 Multiple Indicator and  Multiple Causes 
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 مخارج نظامي -

 CO2سرانه انتشار  -

 نرخ متوسط ساالنه قطع درختان جنگلي -

 جمعيتي که به آب سالم دسترسي دارند -

 

 تجربيات داخلي 2-3-2

  خانم صديقه لطفي و آقاي کريم سليماني اقدام به سنجش و مقايسه ي کيفيت زندگي در دو شهر  2118در سال

 خص هاي استفاده شده در اين تحقيق عبارتنداز:ساري و بابل نمودند.شا

 
 

( استفاده شده است .در نهايت با استفاده AHPفرآيند تحليل سلسله مراتبي )  در اين مطالعه براي مقايسه ي کيفيت زندگي از

ت زندگي در هر و با دادن وزن نسبي به ابعاد مختلف کيفيت زندگي ، نمره ي نهايي براي کيفي expert choiceاز نرم افزار 

  . محاسبه شد 18116و براي شهر بابل   18294دو شهر محاسبه شد که در مورد شهر ساري  

  دکتر ابراهيم کلته )استاديار جغرافيا دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات( و دکتر کاظم جاجرمي در سال

شهر از نظر شهروندان در شهر گنبد  سنجش وضعيت شاخص هاي کيفيت زندگي در"در مقاله اي با عنوان  1395

به سنجش الگوهاي ذهني افراد از وضعيت شاخص هاي کيفيت زندگي در محله شان پرداخته و ميزان آنرا  "قابوس

دهد.بر اساس نتايج به دست آمده ، شاخص هاي کيفيت زندگي از  در کل شهر و نواحي مختلف مورد مقايسه قرارمي

  مختلف شهر تفاوت شديدي را نشان مي دهد. نظر شهروندان گنبدي در نواحي

  گروه طبقه بندي شده اند: 3شاخص هاي مورد بررسي در اين تحقيق در 

  الف: هشت شاخص امکانات و خدمات شهري مانند تعداد مراکز خريد و مراکز فرهنگي و نانواييها و ...
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  و ... ب: ده شاخص مشکالت شهري مانند خطر تصادف،بوي تعفن زباله ،سروصدا

  .  ج: هفت شاخص امکانات مسکن مانند تلفن ، کولر ، نور مناسب ، حمام بهداشتي و ...

 

  پس از بررسي  "شاخصهاي کيفيت زندگي شهروندي و نقش و وظايف دولت "مهدي اميني در مقاله اي با عنوان

پرداخته و با بررسي و معرفي وجود و جهت رابطه بين سه مفهوم دولت، شهروند و کيفيت، به مفهوم کيفيت زندگي 

  شاخصهاي آن به نقش و وظايف دولت در تدوين يک نظام جامع کيفيت زندگي شهروندي اشاره شده است.

ايشان با توجه به مطالعات جهاني و با توجه به ساختار سياسي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسالمي ايران شاخص هاي کلي 

 روندان ايراني معرفي کرد:زير را براي بررسي کيفيت زندگي شه

  محيط زيست طبيعي -ب      محيط کالبدي و فيزيکي -الف       :شاخصهاي محيطي -۱

  شاخصهاي فرهنگ شهروندي -۲

  شاخصهاي اقتصادي -۳

  شاخصهاي جمعيتي و اجتماعي -۴

  شاخصهاي آموزش، تحصيالت و مهارت ها -۵

  شاخصهاي زير ساخت ها و تاسيسات -۶

  ي سالمتي و بهداشتشاخصها -۷

  شاخصهاي حقوق شهروندي -۸

  شاخصهاي تفريحات و استراحت -۹

  کيفيت سکونتي مسکن -ب      کيفيت کالبدي مسکن -الف      :شاخصهاي مسکن و سرپناه - 11

 . شاخصهاي امنيت - 11

 شاخص هاي پيشنهادي 3

نيز داخل ايران به اين نتيجه مي رسيم که نمي توان در تجربيات قبلي از بحث بررسي کيفيت زندگي در کشورهاي مختلف و 

شاخص هاي مشخصي را براي بررسي کيفيت زندگي در همه ي نقاط بکار برد.هر چند شاخص هاي ثابتي در همه جا وجود 

و دارند مانند امنيت،دسترسي به حمل و نقل عمومي و ... ولي با اين حال براي بررسي دقيق کيفيت زندگي ساکنين يک شهر 

يا حتي يک محله، بايستي با توجه به نظر ساکنين آن محل و معيارهايي که براي آنها براي دستيابي به کيفيت باالي زندگي 

بيکر که در شاخص هاي مورد بررسي  خانم ارزشمند است،شاخص هايي را در آن زمينه ها بکار بريم.به عنوان مثال در 

شاخصي براي پايين يا ياال بودن سطح کيفيت زندگي مطرح  "رتروريستي در شهتعداد حمالت  "تجربيات خارجي بيان شدند ،

 شده است در حالي که اين شاخص براي نقاط ديگر معيار  بي اثري مي باشد.

از طرف ديگر با بکار بردن يک سري شاخص نمي توان به درستي به سطح کيفيت زندگي ساکنين يک شهر  پي برد زيرا اين 

ند تمام ابعاد زندگي يک شخص را تحت پوشش قرار دهند و چه بسا شاخصي براي يکي از ساکنين داراي شاخص ها نمي توان
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اهميت ويژه بوده در حالي که براي يکي ديگر از ساکنين در درجه ي پايينتري از اهميت باشد .بنابراين صرف بکار بردن 

محله نمي توان به طور کامل درجه ي رضايت شاخص هاي پيشنهادي براي ارزيابي کيفيت زندگي در يک شهر يا يک 

با توجه به مباحث عنوان شده ،در اين تحقيق به واسطه اينکه بررسي در دو  شهروندان را از وضعيت زندگي خود نمايش داد.

 محله متفاوت انجام مي کيرد انتخاب شاخص هاي مشترك بين دو محله بسيار مشکل مي باشد زيرا اين دو محله از جنبه هاي

 مختلفي با هم متفاوت مي باشند از جمله فرهنگ ساکنين،ساختار فيزيکي محله و ...

اندازه گيري کيفيت زندگي در اين تحقيق بر پايه ي پنج شاخص اساسي زندگي شهري صورت مي گيرد که هر کدام از 

 متغيرهاي جزئي براي سنجش دقيقتر کيفيت زندگي تشکيل شده است.

 رديف شاخص متغير

 و رفاه اجتماعي                       دسترسي به فضاهاي پياده        امنيت

 رضايتمندي از زندگي                        دسترسي به فضاهاي گذران اوقات فراغت

  خدمات عمومي دسترسي بهميزان اعتماد به نفس                        

 رسي به فضاهاي باز وسبزاسترس و اضطراب                            دست

 ميزان ساعات کار در هفته       سطح برخورد ساکنان با سايرين     

 نرخ باسوادي بزرگساالن                      احساس تعلق به محل زندگي

 ميزان مشارکت اجتماعي                    امنيت در شب

 مسايگينرخ باروري                                     حس ه

تعداد افراد بي خانمان                        درصد شهرونداني که مدارك فني و آموزشي 

 ندارند

 دسترسي آسان به مدارس                   دسترسي به مغازه هاي ميوه و سبزيجات تازه

 احساس تعلق به محله                        درصد رضايت از محله به عنوان محل زندگي

 سال        ميزان اعتماد به همسايگان     15تا  11رصد مادرهاي بين د

 ميزان دسترسي به اينترنت                   تعداد مدارس

درصد خانوارهاي بدون سرپرست            ميزان جابگويي به خدمات آتش نشاني و 

 اورژانس

 سي به امکانات ورزشيسرانه پزشک                                    ميزان دستر

 ميزان دسترسي به امکانات درماني          ميزان دسترسي به امکانات فرهنگي

 نرخ جرم و جنايت                              تعداد فرزندان 

 ميزان نزاکت مردم                              ميزان ارتباط با همسايگان

 کيفيت فضاي سبز          کميت فضاي سبز                     

 نفر                   امنيت غذايي 1111تعداد قتل در هر 

 فضاهاي رها شده و بي دفاع                   تراکم جمعيت شب و روز

 تراکم خانوار در واحد مسکوني                تراکم نفر در اتاق

 تعداد نوجوانان در حال تحصيل در دوره متوسطه

 التحصيلي در دوره متوسطه)سال آخر( نرخ فارغ

 درصد فارغ التحصيالن دانشگاهي

 امنيت فيزيکي ناشي از تردد در خيابان ها

 نفر 1111تعداد تصادفات ساالنه در خيابان ها به ازاي هر 

 نوع مردمي که در طول شب با آنها مواجه مي شويم

 نوع مردمي که در طول روز با آنها مواجه مي شويم

 سالي که در مهدکودك نگهداري مي شوند 4ان زير درصد کودک
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 نفر جمعيت 1111مساحت پارك ها ،فضاهاي باز و ساير تسهيالت تفريحي براي هر 

 درصد طول تسهيالت پياده نسبت به ساير معابر شهري

 هن،کرايه،شخصي و ...(ميزان درآمد ماهيانه                     نوع تملک مسکن)ر

 نرخ اشتغال/بيکاري                      فاصله محل کار تا محل سکونت                    

 کيفيت اشتغال                            ارزش زمين و خانه

 ميزان قدرت خريد                        اقتصاد متنوع

درصد مخارج تامين مسکن به نسبت کل متوسط اجاره بها                         

 مخارج خانوار

 قيمت مسکن                             نسبت هزينه به درآمد خانوار

 هزينه تامين نيازهاي پايه               رضايت شغلي

 متوسط ارزش واحدهاي تجاري     

 
 

 

 
 اقتصادي
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ترسي به اشکال مختلف حمل و نقل دسترسي به پارکينگ                         دس

 عمومي

ميزان ترافيک                                  نوع وسائل حمل و نقل عمومي در محل 

 سکونت

 کيفيت معابر                                   دسترسي به خيابان هاي شرياني

 شهرکيفيت پياده رو                                دسترسي به مرکز 

نرخ مالکيت اتومبيل                          درصد سفرهاي کاري بدون حضور 

 اتومبيل

 رضايت از سفرهاي درون شهري
 

 

 

 ارتباطي و حمل و نقل

 

 
3 

 

ميزان آلودگي صوتي                      ميزان مصرف آب)متوسط مصرف هر نفر در 

 هر روز(

ميزان مصرف منابع تجديد پذير/تجديد       ميزان آلودگي هوا                    

 ناپذير

 ميزان آلودگي بصري                      وضعيت جمع آوري زباله

 کيفيت آب                                   درصد زمين هاي متروك و آلوده
 

 

 زيست محيطي
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 عداد اتاق هاکيفيت ساختمان ها                                          ت

 چيدمان ساختمان ها                                         ميزان استفاده از نور طبيعي 

 تراکم                                                            امکانات درون منزل

 کيفيت مصالح  نفر         1111تعداد خانه هاي نامناسب به ازاي هر 

 ان هاي در معرض خطر ويراني            درصد ساختمان هاي نازيبادرصد ساختم

 متوسط مساحت منزل)مترمربع بر نفر(                   نرخ مالکيت مسکن

درصد افزايش ساالنه تعداد واحد مسکوني                درصد خانوارهاي با مسکن 

 شخصي

          خانوارهاي بدون مسکن                             

 

 

کالبدي،مسکن و 

 سرپناه
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 ماخذ:استخراج از منابع متعدد

 جمع بندي و نتيجه گيري 4

برنامه ريزي شهري به مفهوم امروزي خود در اوايل قرن بيستم در اروپا و آمريکا مورد توجه قرار گرفت و از آن زمان تاکنون 

يمي که تأثيرات شگرف و به سزايي بر برنامه ريزي شهري داشته تغييرات عميق و وسيعي را به خود ديده است . يکي ازمفاه

ميالدي با هدف اصالح مفهوم توسعه ، ضرورت توجه  1861است مفهوم کيفيت زندگي شهري بوده است . اين مفهوم در دهه 

و همچنين تخصيص کارکردي  –برنامه ريزي به ابعاد اجتماعي ، اقتصادي ، رواني و زيست محيطي در تعامل با وجوه کالبدي 

بهينه منابع کمياب شهري ، مورد توجه مجامع علمي و تحقيقاتي جهان قرار گرفت . کيفيت زندگي شهري ، واژه اي پيچيده ، 

چند بعدي و کيفي در رابطه با شرايط و وضعيت جمعيت در يک مقياس جغرافيايي خاص )شهر ، محله و ...( است که از آن 

دگرگونيهاي عميقي در ابعاد و وجوه خود مواجه بوده است ، به گونه اي که شاخصهاي آن از زمان تاکنون با تغييرات و 

حالتهاي کمي به صورتهاي کيفي و عالي ارتقاء پيدا کرده اند و شاخصهاي اجتماعي و کيفي نفوذ بيشتري در ادبيات کيفيت 

ر سطوح مختلف محلي ، شهري ، منطقه اي ، زندگي پيدا کرده اند . استقرار سيستم هاي سنجش و پايش کيفيت زندگي د

ملي و بين المللي رو به گسترش است . انتشار مداوم نتايج مطالعات و پيمايش ها در زمينه کيفيت زندگي و ابعاد مختلف آن از 

ميت يک سو و سياست گذاري و برنامه ريزي در سطوح مختلف به منظور ارتقاء سطح کيفيت زندگي از سوي ديگر ، نشانگر اه

ويژه اين مقوله در دوران جديد و در جريان رقابت ميان شهرها در سطوح ملي ، منطقه اي و بين المللي است . برنامه ريزي به 

منظور ارتقاء کيفيت محيط زندگي شهري در هر مقياس جغرافيايي نيازمند تعريف و شاخص سازي کيفيت زندگي شهري است 

و چند بعدي در رابطه با وضعيت زندگي مردم در يک مقياس جغرافيايي خاص است . . کيفيت زندگي شهري واژه اي پيچيده 

شاخص هاي کيفيت زندگي شهري بيشتر ارزش محورند ، بدين معنا که مي بايد با توجه به شرايط هر جامعه و در دو بعد 

ن معيارهاي کيفيت زندگي شهري را در ذهني و عيني به صورت توأمان مدنظر قرار گيرند . با توجه به الزامات مذکور ، مي توا

پنج عرصه اصلي اجتماعي ، اقتصادي ، ارتباطي و حمل و نقل ، زيست محيطي و کالبدي طبقه بندي و ارائه کرد . بديهي است 

اندازه گيري 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 . بر اين اساس مي توان منظور از کيفيت زندگي شهري را توجه به شاخصهاي اجتماعي ، 

کارکردي در دو وجه ذهني و عيني در فرآيند برنامه ريزي  –اقتصادي ، دسترسي ، ارتباطي و رواني در تعامل با ابعاد کالبدي 

ت کيفيت زندگي شهري ، دو وجهي بودن آن است که اندازه گيري و سنجش آن را توسعه شهري دانست . نکته مهم در ادبيا

در مقياسهاي مختلف با مشکل مواجه مي کند . بنابراين صرف شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي و بهبود آنها نمي تواند متضمن 

ي عالوه بر وضعيت فرد از خوشبختي و احساس کيفيت زندگي مردم باشد . مطالعات نشان مي دهد که کيفيت زندگي شهر

نظر پايگاه اجتماعي ، اقتصادي ، سالمتي و غيره به معنا و احساس رضايتي که فرد از زندگيش دارد نيز بستگي دارد . به عبارت 

ديگر مي توان کيفيت زندگي را معادل احساس رضايت کلي از زندگي گرفت . در اين تحقيق ، شاخصهاي کيفيت زندگي 

ه اصلي اجتماعي ، اقتصادي ، ارتباطي و حمل و نقل ، زيست محيطي و کالبدي ، مسکن و سرپناه طبقه شهري در پنج عرص

بندي شدند که هر کدام حاوي متغيرهاي زيادي به منظور اندازه گيري درجات کيفيت زندگي شهري هستند .  بديهي است 

ت که مي بايد با توجه به شرايط خاص هر جامعه انتخاب اندازه گيري هر يک از معيارهاي مذکور نيازمند تدوين متغيرهايي اس

 گردند و مبناي عمل قرار گيرند . 
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