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مقدمه

دف و همچنین ابزار در مدیریت شهری عنوان ه بلندمدت است و به ةعدی و با پیشینکیفیت زندگی شهری مفهومی چندبُ

 ةیابی به این هدف و استفاده از این ابزار در مدیریت شهری شناسایی ابعاد و معیارهای سازند دست ةشود. الزم استفاده می

المللی طراحی و سنجش  ها و معیارهای متنوع بومی و بین شاخص ،این شاخص پیچیده و رو به رشد است. در این راستا

یابی به  ریزی شهری و همچنین سنجش دست مین ورودی در برنامهأعنوان ابزار ت تواند به هایی که می شاخص ه است.شد

پایدار  ةاهداف یا عملکرد )خروجی( مدیریت شهری استفاده شود و در نهایت به ارتقای کیفیت زندگی شهری و توسع

 شهرها بینجامد. 

آل خود فاصله گرفته و با مشکالت متعددی همراه بوده  از طرح ایده شهرها در سراسر جهان ة، توسع98از ابتدای قرن 

نامناسب شهرها با جمعیت کم، که  ةو توسع ،است. مشکالتی از قبیل تراکم جمعیت، آلودگی جدی هوا، پراکندگی مستمر

منفی، مفاهیم  هایره با این اثهمنفی بر زندگی شهروندان دارد. در مواج هایشود و اثر غالباً بیماری شهری نامیده می

(. مدیران و 902: 9683مینگ،  -سطح کیفیت زندگی افزایش یافته است )وان یمدیریتی برای اطمینان از ارتقا

. کیفیت زندگی در شهر اند هایی برای افزایش کیفیت زندگی شهروندان جوی راهو ریزان شهری همواره در جست برنامه

عالوه  ،در مباحث مربوط به کیفیت زندگی ،و اجتماعی قرار دارد. امروزه ،ثیر تحوالت مختلف اقتصادی، فرهنگیأتحت ت

بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی، احساسات و نگرش شهروندان نیز در سنجش این مفهوم مورد توجه قرار گرفته است که 

ی و علوم اجتماعی ای است که در مکاتب جغرافیای های ذهنی است. اهمیت کیفیت زندگی شهری به گونه تابعی از نگرش

های مختلف این مفهوم همواره مورد توجه بوده است. محققان  همانند رادیکال و رفاه اجتماعی و در رویکردها و پارادایم

کنند )فنی  عد ذهنی و عینی استفاده میهای مختلفی متشکل از دو بُ برای سنجش میزان کیفیت زندگی شهری از شاخص

 (. 00: 8930و همکاران، 

گذاران و  های بزرگ سیاست گوی چالش تواند پاسخ ن شهر میاات مربوط به کیفیت زندگی شهری ساکنتحقیق

مین نیازهای در حال تغییر أو ت ،های الزم شهری ریزان شهری در خصوص رشد جمعیت شهرها، تدارک زیرساخت برنامه

توجه به افزایش  این امر با. (00: 9682)مارانز، ن شهر ارزیابی نماید اشهروندان باشد و فرهنگ پایداری را در بین ساکن

شده،  های انجام بینی  زیرا بر اساس پیش ؛دهد جمعیت شهرها و سرعت شهرنشینی اهمیت مضاعفی به خود اختصاص می

نفر  86نفر در هر  0این نسبت به  9626نفر در یک شهر زندگی خواهند کرد و تا سال  0نفر  86، از هر 9696تا سال 

 (.803 ،92: 9683رسید )سیسیرِلی و همکاران،  خواهد

شهری تأمین رفاه نسبی شهروندان و بهبود کیفیت زندگی شهری و رضایتمندی  ةهای توسع هدف اصلی طرح

مدیریت شهری همیشه بر آن بوده است تا به مدد راهبردها،  ،سکونتی در محالت و مناطق شهری است. به این منظور

پذیری  ا سایر نهادهای تأثیرگذار بر توسعة شهری به این هدف دست یابد و محیط شهری زیستو در تعامل ب ،ها سیاست

ر بیشتدهد  ها نشان می (. اما بررسی0: 8939ریزی کند )احمد آخوندی و همکاران،  را برای ساکنان آن برنامه

حالت و شهر از باال به پایین و به ها برای ارتقای سطح کیفیت محیط و زندگی در سطح م ریزی ها و برنامه گذاری سیاست

ساکنان نشان  ةیابی کارشناسان و خواست صورت بخشی است و مطالعات جهانی ضریب همبستگی پایینی را میان ارزش

نژاد و  کیفیت زندگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است )حاتمی ةن شهرها در مقولاساکن ةدهد. به عبارتی، نظر و خواست می

( و باید 091: 8930پایدار است )دانایی و همکاران،  ةتوسع ة(. کیفیت زندگی هدف و وسیل282-280 :8930همکاران، 

های سنجش کیفیت زندگی در آن لحاظ شود. درواقع، به  با استفاده از شاخص ـ یعنی شهروندان ـ نفعان اصلی ذی ةخواست
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های شهری است، پتانسیل شناسایی  و محیط ،تماعاتکه بیانگر رفاه افراد، اج ،تصویر کشیدن تغییر شرایط کیفیت زندگی

 (. 000: 9683الگوهای فضایی و روندهای پیش روی جوامع را دارد )مارتینز، 

در استان  8932که در سال  ،ابریشم ةاجالس جهانی جاد ةمنظور ارتقای کیفیت زندگی شهری، در بند یک قطعنام به

یندهای ارتقای آن در اکیفیت زندگی و تنظیم فر ةکننده در زمین شرکت قزوین برگزار شد، بر سر تبادل تجارب شهرهای

های کیفیت زندگی را  کل راه و شهرسازی استان قزوین بهبود شاخص پایدار توافق شده و مدیر ةجهت اهداف توسع

(. 8930سایت همشهری استان قزوین،  ترین سیاست وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده است )وب عنوان اصلی به

این امر نیازمند شاخص و معیارهای ارزیابی است. شاخص و معیارهای نسبتاً جامعی که در  ،تر ذکر شد طورکه پیش همان

شوند و صرفاً محدود به یک پژوهش یا پژوهشگر  طور مداوم استفاده می ریزی شهری به های کاربردی و برنامه پژوهش

( است، 083 8ل سنجش کیفیت زندگی در شهرهای اروپایی )یورو بارومترالمللی مد های بین از این شاخص یاند. یک نبوده

های متنوع و  شود. جامعیت و نیز پرسش طور مستمر برای نظرسنجی از شهروندان در کشورهای اروپایی استفاده می که به

بسته دارد. با  ةنام باز در این مدل قابلیت ساخت شاخص و معیارهای سنجش کیفیت زندگی را در قالب مقیاس و پرسش

شاخص سنجش کیفیت زندگی میسر خواهد بود  ةیابی به معیارهای پایای سازند سازی این مدل اروپایی، امکان دست کمی

معیارها متفاوت از  ةهای سازند و البته با توجه به ادبیات پژوهش و نیز تحلیل عاملی اکتشافی ممکن است گویه

معیارها حذف یا ترکیب شوند. ساخت این مقیاس کمی و با معیارهای نسبتاً  بندی مدل اروپایی باشد و حتی برخی دسته

 گیرد.  جدید و الزاماً پایا نوآوری این پژوهش است و در سنجش کیفیت زندگی در شهر قزوین مورد استفاده قرار می

بندی کیفیت  ولویتو ا ،گیری های کیفیت زندگی شهری، اندازه با هدف استخراج معیار ،بر این اساس، پژوهش حاضر

 االت زیر است:ؤزندگی از منظر شهروندان شهر قزوین انجام شده است و در صدد پاسخ به س

 شاخص کیفیت زندگی شهری چیست؟ ةمعیارهای سازند

 ند؟ا معیارهای شاخص کیفیت زندگی شهری کدام ةعوامل سازند

 حاصل از این پژوهش چگونه است؟وضعیت کیفیت زندگی در شهر قزوین بر اساس شاخص کیفیت زندگی شهری 

کیفیت زندگی و شناسایی ابعاد و  ةتحقیقات داخلی و خارجی در زمین ةپس از بررسی ادبیات و پیشین ،به این منظور

های موجود، در این پژوهش از موضوعات مورد  توجه به تنوع متغیرها در مقیاس های متداول سنجش آن، با شاخص

مستمر در  ة(، به دلیل گستردگی و استفاد083زندگی در شهرهای اروپایی )یورو بارومتر استفاده در مدل سنجش کیفیت 

سنجش نظر مردم نسبت به موضوعات شهری، الگوبرداری و برای طرحی مقیاس استفاده شده است. این مدل اروپایی 

 شباهت زیادی به سایر تحقیقات داخلی و خارجی دارد. 

اولیه طراحی  ةنام پرسشبا صورت هدفمند و به میزان قابل قبول برای نظرسنجی  االت بهؤدر این پژوهش، تعداد س

نامه، شاخص ارزیابی با استفاده از تحلیل  پرسش ةاالت در مراحل ارزیابی روایی و تست اولیؤشود. با اصالح س می

گیری مقدار  با اندازهامکان استخراج معیارهای سنجش بومی و پایا  ،شود. به این ترتیب عاملی اکتشافی تدوین می

( Tآزمون تی )دادن  آمده با انجام دست هشده در قالب مقیاس نهایی ب آوری های جمع . دادهشود  آلفای کرونباخ مهیا می

آن را در تابستان سال  ةگان و وضعیت کیفیت زندگی در شهر قزوین و مناطق سه شود ای تحلیل آماری می نمونه تک

 کشد. تصویر می به 8930

                                                                                                                                                                   
1. Eurobarometer 
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مبانینظری
بوم بیش از نیمی از جمعیت جهان  های اخیر زیست گذارد. در سال مان اثر می ابعاد زندگیهمة ر دکنیم  جایی که ما زندگی می

بومی  زیست-های اجتماعی (. شهرها نظام830: 9683 ،کاسالسا-به زندگی در شهرها تبدیل شده است )پاپاکریستوا و راساس

. کیفیت (8: 9681، دورف بارونا و مِرچ-کیفیت زندگی تفسیر کرد )کابرِرا ةتوان به وسیل را می هستند و تعامل فضا و مکان

جهانی  بهداشت(. سازمان 083: 9683زندگی از ادبیاتی غنی و همواره در حال رشد برخوردار است )اِستکو و همکاران، 

کنند تعریف  نگ و نظام ارزشی که در آن زندگی میک افراد از وضعیت زندگی خود با درنظرگرفتن فرهاکیفیت زندگی را ادر

: 9683هاست )کروکرل و همکاران،  و موارد مورد توجه آن ،به طوری که مرتبط با اهداف، انتظارات، استانداردها ؛کند می 

شناختی، عقاید شخصی، روابط  ثر از سالمت فیزیکی، وضعیت روانأای مت (. این مفهوم گسترده به شکل پیچیده9608

 (.9681سایت سازمان سالمت جهانی،  محیطی است )وب ةهای برجست ها با ویژگی اجتماعی افراد و روابط آن

توان  می ،طور کلی گیری و توصیف کیفیت زندگی پرداخته است. به های اندازه ( به بررسی تعاریف و راه9669ماسام )

در بیان کلی، کیفیت زندگی  ،حال عامی ندارد. به هر ةگفت کیفیت زندگی اگرچه جذابیت و معنی عام دارد، تعریف پذیرفت

شود. تعداد زیادی از محققان، همانند  لفه)های( کامیابی یا رضایتمندی بیشتر یا کمتر در زندگی مردم مربوط میؤبه م

(، دینر و 8330سون و یونگ ) (، گری8338(، اوبرین و ایدی )8338(، دیویدسن و کاتر )8310(، مایرز )8302کال ) مک

اند و در این مورد توافق دارند  (، ادبیات کیفیت زندگی را بررسی و مرور کرده9668تراک سرور و اتالک )و (، 8330ساهه )

عد محیطی )لطفی، شناختی و بُ عد روانشود؛ یعنی، بُ عد مرتبط و پیوسته تشکیل میمفهوم )کیفیت زندگی( از دو بُ که این

8911 :00-03.) 

( و از 906: 8932فر و همکاران،  های انسانی و خالق برای شهرهاست )نظم ثری در جذب سرمایهؤکیفیت زندگی عامل م

 ةها با تخصیص بهینه و عادالن (. رفع بخشی از این نابرابری90: 8930ذیرد )سجادیان، پ عدالت اجتماعی و نابرابری تأثیر می

کاربرد نتایج  ةوسیل هتواند ب (. این امر می820: 8939مدیریت شهری است )مشکینی و همکاران،  ةترین وظیف منابع کمیاب مهم

چنین  ،گذاری تحقق یابد. به بیان دیگر و سیاست سازی یند تصمیماعنوان ورودی در فر تحقیقات مرتبط با کیفیت زندگی به

 (.00: 8911های سیاستی مناسب برای اولیای امور )مسئوالن( است )لطفی،  تحقیقاتی وسیله و ابزار تولید توصیه

شناسی آن را  سازی و ساختار روش های مرتبط با آن، مفهوم کیفیت زندگی و شاخص ةهای حوز مند پژوهش مرور نظام

و واحدهای تحلیل تغییر کرده  ،های مفهومی، ابعاد، معیارها ( سنجش کیفیت زندگی بر حسب پایه8دهد:  می چنین نشان

ها شامل معیارهای  ارزیابی بیشتر( 9 ؛ها استفاده شده است طور مستمر در این سنجش ( معیارهای اجتماعی به9 ؛است

های کیفی یا کمی رفاه و به صورت شاخص  بر شاخصتواند مبتنی  ( کیفیت زندگی می0 ؛قابلیت زندگی در محیط است

 (.083: 9683مرکب یا ابعاد و معیارهای مجزا باشد )اِستکو و همکاران، 

( مفاهیم 9682اُقلو ) است. تُرک  کیفیت زندگی شهری انجام شده بارةتاکنون مطالعات متعدد خارجی و داخلی در

های مرتبط محیطی،  زندگی ارزیابی و در خصوص شاخص کیفیت زندگی و پایداری را بر اساس تحقیقات کیفیت

پایدار کمک کند و نشان داده است که  ةو سالمت بحث کرده است تا به راهبردهای توسع ،اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی

زاده و  مثبتی وجود دارد )ابراهیمة ریزی و توسعة شهری رابط های کیفیت زندگی و سطح موفقیت در برنامه بین شاخص

 دادن و انجام 8شده توسط سن ( با استفاده از رویکرد ظرفیت ارائه9681و همکاران ) (. بیاگی810: 9680کاران، هم

شدت از  ن نسبت به کیفیت زندگی در شهر بهان یک شهر ایتالیایی نشان دادند ادراک ساکناساختاریافته با ساکن ةمصاحب

ها لذت  و تعامالتی که مردم از آن ،یعنی دسترسی به خدمات، تخصیص شخصی زمان ـ های قابل انتخاب مردم گزینه
                                                                                                                                                                   
1. Sen 
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بودن  باید توجه داشت که میزان شادی یا ناراحتی شهروندان با عواملی مانند میزان بزرگ ،پذیرد. البته تأثیر میـ  برند می

 (. 829: 9680کُزارین، -ارند )اُکولسیزن شهرهای بزرگ انتظارات بیشتری دازیرا احتماالً ساکن ؛شهر نیز رابطه دارد

یعنی روابط  ـ مؤثر بر کیفیت زندگی شهریة نفر به چهار حوز 066( نیز از طریق مصاحبه با 9681مک و همکاران )

اند.  و یکپارچگی اجتماعی در شهرهای هوشمند پرداخته ،بودن اجزایی بودن محیطی، مناسب ساختاری، مناسب -اجتماعی

بندی  گیری کیفیت زندگی با تکنیک ارزیابی دسته آمدن بر پیچیدگی ذاتی اندازه قئ( برای فا9681ن )فاریا و همکارا

بندی  رتبه  ( نیز دو روش9681و همکاران )گازکاکلساند.  گیری جذابیت پرداخته شناختی و اندازه به ترکیب نگاشت 8مکبِث

 اند. یسه کردهرا مقا ـ 9و روش اینوار 9یعنی شاخص کیفیت زندگی ـ شهرها

های ذهنی و عینی نسبتاً متنوعی برای  شاخصاز دهد  کیفیت زندگی نشان می ةبررسی تحقیقات مختلف در زمین

اند با  های نسبتاً مشابهی استفاده کرده توان گفت فصل مشترک این تحقیقات از شاخص ارزیابی استفاده شده است. اما می

ها  اند. این شاخص رویکردهای پژوهشی، عناوین مختلفی به این ابعاد اختصاص دادهتوجه به اهداف و  با ،این تفاوت که

اسکان بشر  ةتابع برنام 0های شهری جهانی شاخصة برنام الً،شود. مث بر اساس اهداف اجرای پژوهش مشخص می

قه از جهان منطشش کشور از  889شهر در  999های شهر جهانی را از  های شاخص سازمان ملل متحد است که داده

ها بر  بندی شهر ساالنه به رتبه 0مرسرة سسؤم ،(. همچنین9: 8331، 2هَبیتات -ده است )سازمان ملل متحدکرآوری  جمع

نُه نیز با  1اکونومیستة سسؤ(. واحد اطالعات م9681، 0سایت مِرسِر پردازد )وب اساس کیفیت زندگی در سطح جهانی می

، این 9662کند. در سال  می هم مرتبط   عد عینی و ذهنی کیفیت زندگی را بهازد و بُپرد می عامل به بررسی کیفیت زندگی 

 (. 9662، 3سایت اکونومیست کشور اختصاص یافته است )وب 888بندی  پیماش به رتبه

آسیایی است  ةپردازد بانک توسع شهرسازی و کیفیت زندگی می ةهایی که به مطالعه در زمین یکی دیگر از سازمان

سایت  ای به بخش سالمت دارد )وب سازمان سالمت جهانی نیز در این زمینه توجه ویژه .(9681بی،  دی ایت اِیس )وب

های  که با عناوین مختلف در مقیاس ،های کیفیت زندگی را ( تشابه شاخص9689خلیل ). (9681سازمان سالمت جهانی، 

 88بندی ملی مرسر و رتبه ةسسؤاکونومیست، م ةسسؤواحد اطالعات م ،86معتبر: سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

 تصویر کشیده است.  اند، به استفاده شده

های مورد استفاده در تحقیقات کاربردی و  مدل سنجش کیفیت زندگی در شهرهای اروپایی از جمله مقیاس

روابط متقابل بین خصوصیات ( 900 ة( با استفاده از بارومتر اروپایی )شمار9680بیالُوزکا ) -دانشگاهی خارجی است. وِزیا

شهر اروپایی را  03های شهر و رضایت زندگی در شهر را تحلیل و میزان رضایت در  و زمینه ،شهروندان، همسایگی

میالدی، برای سنجش  9682و  ،9689، 9663، 9660های  طور مستمر در سال ارزیابی کرده است. این مقیاس اروپایی به

، از 8در این پژوهش مطابق با شکل  .(1: 9680، 89تفاده شده است )یوروبارومترموضوع اس 99نظر مردم نسبت به 

                                                                                                                                                                   
1. MACBETH 

2. Quality of Life Index (QLI) 

3. INVAR

4. GUIP 

5. UN-Habitat 

6. Mercer 

7. Website of Mercer 

8. Economist Intelligence Unit (EIU) 

9. Website of Economist 

10. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

11. Nation Ranking 

12. Eurobarometer 
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و تغییرات آب و هوایی( الگوبرداری و  ،ن، کیفیت هوا، آلودگی صوتیاهای این مدل )به غیر از حضور غیرساکن شاخص

 متغیر رضایت از زندگی خانوادگی به آن اضافه شده است.

های متعددی برای شهرهای مختلف کشور ایران انجام شده است و در  در خصوص سنجش کیفیت زندگی، پژوهش

مشخص  8ها در جدول  های سنجش در این پژوهش برخی از شاخص شود. شهر تهران نیز مشاهده می اطلس کالن

 اند. شده

هایداخلیهایسنجشکیفیتزندگیدرپژوهشبرخیازشاخص.0جدول
 شاخص سال-محقق

 -همکارانهیر و   آقایاری
8930 

 های ذهنی مؤثر بر سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی شاخص

 و خدمات و امنیت ،ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، دسترسی 8930-پوراحمد و همکاران

 -نژاد و همکاران حسنی
8932 

گذاری، احساس موفقیت در شغل، آزادی در انتخاب شغل،  امکان سرمایههای زندگی، قدرت خرید،  اقتصادی )شغل، وضعیت اقتصادی، توزیع ثروت و درآمد، هزینه
اجتماعی،  ةن محله، امنیت و آرامش، رضایت از رابطاسازی(، اجتماعی )احساس شادمانی و صمیمیت بین ساکن های شغلی، امور مربوط به خانه ایجاد فرصت

و دسترسی به آگاهی و اطالعات شهر(،  ،نگری در زندگی، احساس هدفمندی و آیندهپایبندی به رسوم و سنن مثبت، سالمت اجتماعی فرهنگی محیط اطراف
نقل،  و حمل ةها، مبلمان شهری، مراکز خرید کاالهای اساسی، مراکز ورزشی، هنری، تاریخی، شبک ها و دیگر مراکز مالی، بوستان خدماتی )دسترسی به بانک

ها، وضعیت  مسکونی، ساختمان مسکونی، وضعیت خیابان ةمحیطی )رضایت از محل -هرداری( و کالبدیهای آموزشی و سایر مراکز وابسته و خدمات ش مکان
 و بهداشت محیط( ،نقل عمومی، فضای سبز و ترافیک، حمل

 و محیط فیزیکی ،فرهنگی، کاالهای اجتماعی ،نقل و ارتباطات، شرایط اقتصادی، اجتماعی و حمل 8930 -نقدی و بابایی

 نقل، دسترسی به خدمات، اقتصادی، بهداشتی، همسایگی، سالمت، مدیریت شهری و مسکن، محله، امنیت، حمل 8930-فنی و همکاران

 -کانی و همکاران نجفی
8930 

ثروت و درآمد، قدرت خرید باال،  ةگذاری، توزیع عادالن کاالهای مصرفی، بازارهای )محلی(، امکان سرمایه ةاقتصادی )وضعیت اقتصادی خانواده، درآمد، هزینه: تهی
فرهنگی )مشارکت شهروندان، آموزش شهرنشینی و شهروندمداری، صمیمیت بین ساکنان محله، دسترسی به آگاهی و  -های شغلی، تنوع شغلی(، اجتماعی فرصت

آوری بهداشتی زباله و سیستم دفع فاضالب، دفن  سازی محیط زیست، جمع محیطی )فضای سبز، سالم زیست –اطالعات، پایبندی به سنن مذهبی و ملی(، کالبدی
روی و بهداشت محیط زیست(،  کشی معابر، تمیزی هوا و کیفیت آب، سروصدا، ترافیک، فضای پیاده و پیاده زباله، درختکاری معابر، مبلمان و منظر شهری، جدول

ها،  ها و فاضالب ت، حفاظت از مراتع و منابع طبیعی، دفع بهداشتی زبالهسازی محیط زیس نشانی، فضای سبز، بوستان و سالم خدمات شهرداری )ایستگاه آتش
و دسترسی به خدمات  ،نقل عمومی و مبلمان شهری( و حملة کشی معابر، شبک آوری سیالب، درختکاری معابر، جدول بند و جمع تفکیک زباله، دفن زباله، ایجاد سیل

های آموزشی، مراکز ورزشی،  نقل عمومی، مکان و حملة ها و مبلمان شهری، شبک ا و مراکز مالی، بوستانه ها )مراکز خرید کاالهای اساسی، بانکو زیرساخت
 و تاریخی، مراکز بهداشتی و درمانی( ،فرهنگی، هنری

 -احمدآخوندی و همکاران
8939 

های تفریحی و ورزشی محله،  اشتغال، دسترسی به کاربری کیفیت عملکرد نمایندگان مردم و نهادهای اداری، وضعیت آزادی اجتماعی، مسکن، وضعیت اقتصادی و
نقل عمومی، پاکیزگی  و معابر، حمل ةهای تجاری و فرهنگی، کیفیت شبک سیسات شهری، بهداشت و درمان، کیفیت زندگی خانوادگی، امنیت، دسترسی به کاربریأت

 مسکن، وضعیت ایمنی ةوضعیت تعلق خاطر، هزینای،  محیطی، کیفیت خدمات مبادله های زیست محیط، وضعیت آموزش، آالینده

 8939-پور و احمدی صفایی

های شهودی )میزان فعالیت  پلیس، سوپر مارکت، مراکز آموزشی و شاخص ةها، بانک، پزشک عمومی، ادار فاصله تا بازار اصلی شهر، مراکز درمانی و داروخانه
آوری زباله، آرامش صوتی،  های مربوط به مسکن، دسترسی به فضای سبز، وضعیت فضای سبز منطقه، جمع محیط فیزیکی )هزینه ،ورزشی، فرهنگی، تفریحی(

 ةن و سالمندان(، محیط اقتصادی )دسترسی به مراکز آموزشی و خدماتی، مدارس، هزینروها برای معلوال روها، امنیت، کیفیت پیاده نقل عمومی، پیاده و سرویس حمل
های ساالنه همراه خانواده،  ها و درآمد خانوار خود، مسافرت های ورزشی، هزینه های درمان، کیفیت امکانات ورزشی، هزینه وزش، کیفیت مراکز درمانی، هزینهآم
یت سالمت، امید به آینده، قابل ای، مشارکت مردم محله، امنیت اجتماعی منطقه، وضع انداز خانواده، رضایت از شغل و محیط اجتماعی )روابط اجتماعی و محله پس

 های زندگی( اعتماد بودن مردم شهر، رضایت از موفقیت

 -عنابستانی و عنابستانی
8938 

های سطحی، کیفیت  آوری و دفع آب عد عینی کیفیت زندگی )مراکز بهداشتی، جمعمعابر، خدمات شهری( و بُ ةمدیریت شهری )تأسیسات و تجهیزات شهری، شبک
عد ذهنی کیفیت زندگی )ایجاد و گسترش ( و بُ...عابر، کیفیت مسیرهای عابر پیاده، نظافت و پاکیزگی محیط شهری، کیفیت آب آشامیدنی و م ةبهداشت شبک

اس تعلق دگی، احسنهادهای محلی جدید، تقویت نهادهای محلی موجود، احساس امنیت فردی، امید به آینده، توانایی تأمین نیازهای اساسی خانوار، رضایت از زن
 (... به اجتماع، تمایل به ماندن در شهر جدید، رضایت از موقعیت اجتماعی و

 8936-رفیعیان و همکاران
و  ،ساختاری )خدمات رفاه اجتماعی، تفریحی، تجاری، دسترسی-ها، فضاهای عمومی و سبز(، عملکردی فضایی )فضاها و بناها، سازمان دسترسی و راه -کالبدی
 های نگهداری و مراقبت، مردم و روابط اجتماعی و احساس تعلق به مکان( فرهنگی و محیط )روند زندگی، سالمت محیط، هزینه -نقل( و اجتماعی و حمل

 8936-قالیباف و همکاران

های شغلی(، اجتماعی  زندگی و فرصت ةافتصادی )هزینها و خدمات(،  وساز، تنوع مسکن، نواحی سبز و نواحی بازآفرینی، زیرساخت      محیط فیزیکی )مقررات ساخت
نقل عمومی  و نقل )توانایی ارتباطات، حمل و و کیفیت حمل ،های فرهنگی و سرگرمی و امنیت( )وسعت و نرخ خدمات آموزشی، میزان و نرخ خدمات سالمت، فعالیت

 و ترافیک(

 8911-رضوانی و همکاران

محیط  ،ها، کیفیت آب، ترافیک، آرامش و سکون( نقل عمومی، خیابان و آوری و دفع زباله، حمل ها، جمع فضای سبز و پارکمحیط فیزیکی )رضایت از محله، مسکن، 
محیط اجتماعی )رضایت از احساس ، و های شغلی، وضعیت اقتصادی، توزیع درآمد و ثروت، امکانات آموزشی، بهداشتی و تفریحی( اقتصادی )رضایت از فرصت

 ها، قابل اعتماد بودن مردم شهر، امید به آینده، رضایت از موفقیت های زندگی( عیت سالمت، خشنودی، احساس تعلق، روابط با همسایهامنیت فردی، وض

رضوانی و   سعیدی
 تا بی -نوروزی حاجی

 ها نقل، معیار کالبدی و معیار اجتماعی و زیرمعیارهای آن و کیفیت ارتباطات حمل

 

اند و  دهد: پژوهشگران داخلی عمدتاً ابعادی از کیفیت زندگی را انتخاب کرده نشان می 8 های مندرج در جدول پژوهش

( 8930کانی و همکاران ) نجفی ،اند. البته المللی اقدام نکرده و بین ،سازی یک مدل کابردی، جامع کدام نسبت به بومی هیچ
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خود را گزارش  ةنام نگی تعیین پایایی پرسشاز مدلی با تمرکز بر سالمت بهره برده، ولی روش بررسی روایی و چگو

(، 8932نژاد و همکاران ) (، حسنی8930رسد در موارد متعددی همچون پژوهش نقدی و بابایی ) نظر می اند. به نکرده

سفانه در مواردی نیز حتی پایایی پژوهش گزارش نشده أها، فاقد بررسی روایی سازه است و مت نامه سنجش روایی پرسش

( روش ارزیابی 8936و قالیباف و همکاران ) ،(8939پور و احمدی ) (، صفایی8930فنی و همکاران ) ،نمونه است. برای

( نیز به طراحی 8939اند. اگرچه احمدآخوندی و همکاران ) نامه و میزان پایایی ابزار پژوهش را گزارش نکرده روایی پرسش

اند.  نفر از شهروندان پایایی مقیاس سنجش را گزارش نکرده 89666اما با وجود نظرسنجی از  ؛اند شاخص سنجش پرداخته

اند، ولی  محاسبه کرده 38/6خود را بر حسب آلفای کرونباخ  ةنام ( میزان پایایی کل پرسش8911رضوانی و همکاران )

ستفاده در این توان معیارهای مورد ا نمی ،بنابراین اند. نامه را گزارش نکرده های پرسش پایایی معیارهای حاصل از گویه

آخوندی و احمد ها همچون  های برخی از پژوهش تعداد پرسش ،ها را پایا و قابل تعمیم فرض کرد. از سوی دیگر پژوهش

االت ؤها به س و محدودکردن آنستن رسد نیازمند کا نظر می پرسش گزارش شده است و به 38( برابر با 8939همکاران )

 تر است. مهم

االت باز یک مقیاس جامع و ؤبردن از موضوعات کلی و س ، با بهره8از این روی، پژوهش حاضر مطابق با شکل  

گیرد، به طراحی شاخصی با معیارهایی  های مستمر مورد استفاده قرار می اروپا در نظرسنجی ةکه توسط اتحادی ،المللی بین

شود. از سوی  داخته است، که نوآوری این پژوهش محسوب میبسته پر ةنام پایا و متغیرهای محدودتر در قالب پرسش

تری؛  جغرافیایی وسیع ةکاربردن مقیاس حاصل از پژوهش سنجش کیفیت زندگی در شهر قزوین در محدود هدیگر، با ب

  های پیشین مربوط به شهر قزوین همچون پژوهش سعیدی شهر قزوین در مقایسه با پژوهش ةگان یعنی مناطق سه

سپه قزوین بود، انجام شده است. از نظر زمانی نیز این  ةمحل ةتا(، که محدود به بافت فرسود حاجی نوروزی )بی رضوانی و

طور ضمنی میزان  انجام شده و به 8930امریکا در سال  ةتحریم مجدد کشور ایران توسط ایاالت متحداز پژوهش پس 

 دهد. شاخص کیفیت زندگی شهری نشان مینارضایتی اقتصادی شهروندان را در قالب یکی از معیارهای 


موضوعاتموردسنجشدرپژوهش.0شکل
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 روشپژوهش

نامه  پیمایشی است و از ابزار پرسش -تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی

ن مناطق شهری شهر قزوین با اآماری یعنی ساکن ةهای آن استفاده شده است. نظرسنجی از جامع آوری داده برای جمع

گیری تصادفی در دسترس انجام  صورت نمونه و غرب به ،بندی شهر به مناطق مختلف شمال، جنوب، مرکز، شرق تقسیم

پیشنهادی  ة، تعداد نمون9و نیز کوهِن 8آماری، بر اساس جدول کرجسی و مورگان ةتوجه به تعداد اعضای جامع شد. با

ر بیشتبرای  266و کمتر از  96های بیشتر از  ، حجم نمونه9است. به نظر راسکو 910مورد نظر برابر با  ةبرای جامع

و در سطح  0آماری بر اساس فرمول کوکران ة(. میزان حجم نمون990-999: 8936ها مناسب است )سکاران،  پژوهش

 ةنام پرسش 096ه شد. در این پژوهش از نمونه محاسب 910نیز برابر با  62/6درصد و میزان خطای  32/6اطمینان 

 .شدنامه تحلیل  پرسش 939شده  آوری جمع

شده است. شهر  ، در شهر قزوین انجام 9جغرافیایی شکل  ة، مطابق با محدود8930این پژوهش در تابستان سال 

ای  و فرهنگ دیرینهو از آداب و رسوم است  نویسی ایران اسالمی  عنوان مرکز استان قزوین، پایتخت خوش به ،قزوین

های بزرگ دولتی و آزاد، مراکز بهداشت و درمان و امکانات  برخوردار است. این شهر دارای مراکز فرهنگی، دانشگاه

نفر  230399، شهر قزوین دارای 8932سایت شهرداری قزوین(. بر اساس سرشماری سال  شهری متعددی است )وب

که  طوری به ؛کنند نفر آن در مناطق شهری زندگی می 000189ت و تعداد درصد از استان قزوین( اس 3/00جمعیت )حدود 

 دهند )وب سایت مرکز آمار ایران(.  ها تشکیل می درصد را زن 03درصد را مردها و  28تقریباً 
 

 

 

 

 

 

موقعیتجغرافیاییپژوهش.2شکل

های متعددی برای تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش  روش، پژوهش )در بخش بعدی(منظور اعتبارسنجی  به

ند از: روایی منطقی، وابسته به معیار و ا های تعیین روایی عبارت ترین روش نامه در این پژوهش( وجود دارد. مهم )پرسش

نامه و  ن وضعیت پایایی کل پرسش( که در این پژوهش بررسی شدند. تعیی989-960: 8913قیومی،  منی و فعالؤسازه )م

نامه  گرفت. مقدار این ضریب برای کل پرسشانجام   2ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ همچنین هر یک از شاخص

، به ساخت شاخص سنجش Tبا استفاده از آزمون  ،ضمن ارزیابی کیفیت زندگی ،حاصل شد. پژوهش حاضر 39/6برابر با 

 نیز پرداخته است.

                                                                                                                                                                   
1. Krejcie and Morgan 

2. Cohen 

3. Roscoe 

4. Cochran 

5. Coefficient alpha (Cronbach) 

 5منطقه

 2منطقه

 0منطقه

 

شهر 

 قزوین
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هاهبحثویافت
در شهر  ـ و وضعیت کیفیت زندگی ،شناختی، اعتبارسنجی پژوهش بررسی جمعیت ـ های پژوهش حاضر در سه بخش یافته

 شود. قزوین ارائه می

 بررسیجمعیتشناختی

اند.  نامه اعالم نکرده نفر جنسیت خود را در پرسش 2و  کرده زن شرکت 800مرد و  961در نظرسنجی این پژوهش، 

 نشان داده شده است. 9دهندگان بر حسب مدت اقامت در شهر در جدول  اسختوزیع سنی پ

دهندگانبرحسبسنومدتاقامتدرشهرتوزیعپاسخ.2جدول

اقامت

 )سال(

 سن)سال(
 مجموع

08کمتراز وبیشتر02 50-02 25-50 08-25   

 9کمتر از 
 

2 0 8 9 89 

9-0 9 89 0 0 
 

93 

0-89 9 89 80 1 8 90 

89-80 2 0 2 0 0 91 

 901 23 29 20 12 80 و بیشتر 80

 900 01 02 10 896 90 کل

 

 901درصد؛ یعنی  09قرار دارند و حدود  90تا  81سنی  ةدهندگان در باز درصد از پاسخ 22، حدود 9مطابق با جدول 

 ،دهندگان در این نظرسنجی، بیشترین پاسخ ،اند. همچنین سال و بیشتر در شهر قزوین زندگی کرده 80نفر از این افراد 

درصد  99درصد، دارای مدرک کارشناسی بودند و درمجموع افراد در حال تحصیل یا بیکار تقریباً  90یعنی حدود 

میلیون تومان،  2/8دهندگان کمتر از  درصد پاسخ 91اند. از نظر وضعیت درآمد ماهانه، تقریباً  دهندگان را تشکیل داده پاسخ

 2/0درصد  89میلیون تومان و  2/0تا  2/9 ةدرصد افراد درآمدی در باز 90میلیون تومان، حدود  2/9تا  2/8رصد د 90

 .اند درصد افراد دارای مسکن 06اند. شایان ذکر است حدود  میلیون تومان و بیشتر را اعالم کرده

 اعتبارسنجیپژوهش

جدیدی با  ةنام های مدل بارومتر اروپایی برای طراحی پرسش االت کلی و شاخصؤدر این پژوهش، پژوهشگر از برخی س

نامه، روایی  پرسش ةبندی مدل بارومتر اروپایی بنا نهاد. پس از تنظیم اولی عامل استفاده کرد و اصالت را بر تقسیم 80

یی برای اطمینان از روا ،سپس .ن بررسی شدامنطقی مقیاس سنجش توسط استاد )همکار پژوهشگر( و برخی محقق

آماری  ةجامع ةهای اولی هایی با نمونه دهندگان، مصاحبه االت از منظر پاسخؤبودن منظور س وابسته به معیار و مشخص

نامه در  پرسش 939آوری و تحلیل  د. با جمعشنامه اقدام  پرسش ةگرفت و نسبت به اعمال اصالحات و تست اولیانجام 

8، مقدار شاخص SPSSافزار آماری  نرم
KMO 103/6برابر با  2/6کمتر از  االت با مقدار اشتراکیؤای س حذف مرحله پس از 

( نیز محرز شد و 908 ،960: 8913قیومی،  منی و فعالؤ)نزدیک به یک( محاسبه و روایی سازه به روش تحلیل عاملی )م

یعنی  60666آزمون بارتلت برابر با  Sigمقدار  ،دهندگان( برای تحلیل عاملی کافی گشت. همچنین لذا تعداد نمونه )پاسخ

 تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب شد. ،بنابراین .دست آمد هدرصد ب 2تر از  کوچک

                                                                                                                                                                   
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
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های اصلی استفاده  لفهؤها از تحلیل عاملی اکتشافی به روش تجزیه و تحلیل م در این پژوهش، برای استخراج عامل

ای  گزینه تحلیل اطالعات مطابق با طیف پنج ای بود، نامه از نوع رتبه ای پرسش گزینه پنجتوجه به اینکه طیف  شد. با

، 069/6 ـ ترتیب با مقدار اشتراک استخراجی به 93و  ،0، 9، 81، 90ها با کد  لیکرت صورت گرفت. در این تحلیل پرسش

مانده باالتر از  های باقی خراجی پرسشای حذف و مقدار اشتراک است صورت مرحله به ـ 032/6و  ،010/6، 023/6، 000/6

ها به روش واریمکس  آن ةیافت ها( شناسایی شد، که مقدار چرخش ها )متغیر عامل برای پرسش 1 ،گشت. همچنین 2/6

اجزا و نیز ادبیات  ةشد داد. بر اساس بار عاملی ماتریس چرخیده درصد از تغییرپذیری )واریانس( متغیرها را توضیح می 8/09

های استخراجی )توسط پژوهشگر(،  گذاری عامل نام 9االت در این عوامل قرار گرفتند. در جدول ؤها و س شاخص تحقیق،

ها )اعداد داخل پرانتز( مشخص شده  و بار عاملی آن ،ها های سازنده )مربوط به مدل بارومتر اروپایی(، کد پرسش شاخص

 است.

که مربوط به رضایت از زندگی بود، همراه شاخص  ،دیاالتِ شاخص وضعیت فرؤ، بخشی از س9مطابق با جدول 

که مربوط به وضعیت اشتغال و مالی  ،و بخش دیگر آن «رضایت از زندگی»رضایت از زندگی در شهر در عامل اول با نام 

قرار گرفت.  «وضعیت اقتصادی»های وضعیت اشتغال و مسکن در عامل دوم با نام  مسکن فرد بود، همراه شاخص

ها، با توجه به  و وضعیت دسترسی به فروشگاه ،ها، اماکن عمومی، فضای سبز ها و ساختمان های وضعیت خیابان شاخص

و  ،های خدمات ورزشی، فرهنگی را ساختند. شاخص «کالبد شهری»شان، عامل سوم؛ یعنی،  ویژگی مشترک فیزیکی

نام  شاخصی و هم صورت تک ها به قرار گرفتند و سایر عامل «فاهیخدمات آموزشی و ر»جدیدی با نام  ةآموزشی در دست

 د. شها ثبت  آن

این  «حمل و نقل عمومی»شاخص  ةشدن هر دو پرسش سازند تحلیل عاملی با حذف ةشایان ذکر است در مرحل

شد. در عامل نهم با ةتوانست سازند ، این شاخص میانبه نظر پژوهشگر .شاخص در هیچ یک از عوامل قرار نگرفت

به جای مقدار بار عاملی آن پرسش در داخل  «-»ها با قراردادن عالمت  شده از شاخص االت حذفؤ، سایر س9جدول 

(. این 839: 8913قیومی،  منی و فعالؤباشد )م 0/6ها باید بیشتر از  عامل ةاند. باید توجه داشت که نمر پرانتز مشخص شده

 طور مسلم محرز گردید. حاصل شد، به 0/6ها بیش از  ی پرسشبارهای عامل همة امر با توجه به اینکه 

وپایاییعوامل،هایسازندهها،شاخصعامل.5جدول

 آلفایکرونباخ عاملیهاوبارشاخص عاملاکتشافی ش.

 رضایت از زندگی 8
(، 09/6)96(، 03/6)82زندگی:  -( و وضعیت فردی02/6)80(، 00/6)8زندگی در شهر: 

98(09/6) 
18/6 

 وضعیت اقتصادی 9
اقتصادی: -( و وضعیت فردی06/6)90(، 01/6)1( و مسکن: 01/6)99(، /00)0اشتغال: 

80(09/6 ،)93(-) 
00/6 

 کالبد شهری 9
( و فضای 00/6)02(، /29)2( و اماکن عمومی: 23/6)98(، -)0ها:  ها و ساختمان خیابان

 (02/6)99(، 09/6)0ها:  ( و دسترسی به فروشگاه09/6)00(، 06/6)80سبز: 
01/6 

0 
خدمات آموزشی و 

 رفاهی

(، -)90( و آموزشی: 00/6)06(، 09/6)96( و فرهنگی: 21/6)99(، 22/6)83ورزشی: 

08(00/6) 
16/6 

 01/6 (02/6)90(، 28/6)92 ( ،03/6)86ایمنی، امنیت و اعتماد:  ایمنی، امنیت و اعتماد 2

0 
خدمات درمانی و 

 بهداشتی
 22/6 (29/6)99(، 01/6)9بهداشتی:  خدمات درمانی و

 00/6 (23/6)09(، 22/6)90(، 00/6)88خدمات مدیریت شهری:  خدمات مدیریت شهری 0

 09/6 (09/6)90(، 02/6)91پاکیزگی و نظافت:  پاکیزگی و نظافت 1
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گرفت. مقدار این ضریب برای کل  انجامساخته بر اساس مقدار آلفای کرونباخ  محقق ةنام بررسی پایایی پرسش

، محاسبه 9نامه نیز مطابق با ستون سمت چپ جدول  پرسش ةحاصل شد. پایایی عوامل سازند 39/6نامه برابر با  پرسش

پژوهش مورد  ةدر مرز پایایی قرار دارد و در ادام 2پایا هستند و عامل  1و  ،0، 9، 9، 8، عوامل 9جدول  . مطابق باشد

 ناپایا و حذف شدند. 0و  0گیرند. عوامل  بحث و بررسی قرار می

 وضعیتکیفیتزندگیدرشهرقزوین

، 9، فرقی ندارد=0، راضی=2ای )کامالً راضی=  گزینه پنجنامه از طیف  االت پرسشؤدر این پژوهش برای تحلیل س

ای استفاده شد.  نمونه تک Tمیانگین متغیرها از آزمون  ةن فاصلمنظور تعیی ( استفاده شد. به8و کامالً ناراضی= ،9ناراضی=

 K-S Zو  Sigبررسی و مقدار  (KS) 8اسمیرنوف-مورد نظر با استفاده از آزمون کولموگوروف ةبودن جامع ابتدا نرمال

 ةاست، فرض جامع 62/6در این آزمون بیشتر از  Sigتوجه به اینکه مقدار  حاصل شد. با 038/6و  221/6ترتیب برابر با  به

برابر با  Sig دهد که مقدار نشان می 0در جدول  Tهای پارامتریک قابل استفاده است. نتایج آزمون  نرمال صحیح و روش

بودن  توجه به مثبت شود. با رد می ـ 9یعنی برابربودن میانگین کیفیت زندگی در جامعه با مقدار  ـ است و فرض صفر 666/6

محاسبه شد که بیانگر رضایت  880/9درصد اطمینان، امتیاز میانگین کل برابر با  32تفاوت در سطح مقادیر پایین و باالی 

ن شهر قزوین کیفیت زندگی مثبت و اتوان گفت ساکن می، کلی از کیفیت زندگی در شهر قزوین است. به عبارت دیگر

شهر نیز  ةگان در قزوین به تفکیک مناطق سه. میزان رضایت از عوامل کیفیت زندگی اند لئبرای شهر خود قا بسیار کمی 

 ارائه شده است. 2در جدول 

برایامتیازمعیارهایسنجشکیفیتزندگیدرشهرقزوینTنتایجآزمون.0جدول

 میانگین عامل
معیارانحراف

 استاندارد
t 

ةدرج

 آزادی

سطح

 معناداری

تفاوت

 میانگین

تفاوتدرسطح

 اطمینانة%فاصل93

 باال پایین

8 060/9 163/6 030/80 939 666/6 060/6 290/6 010/6 

9 802/9 160/6 290/96- 939 666/6 190/6- 382/6- 022/6- 

9 016/9 066/6 239/89 939 666/6 016/6 088/6 226/6 

0 100/9 109/6 136/9- 939 660/6 899/6- 960/6- 606/6- 

2 800/9 133/6 133/9 939 666/6 800/6 611/6 900/6 

1 010/9 309/6 988/86 938 666/6 010/6 939/6 216/6 

 800/6 606/6 880/6 666/6 939 620/0 209/6 880/9 کل

امتیازمعیارهایسنجشکیفیتزندگیدرشهرقزوینبهتفکیکمنطقه.3جدول

 کل من 5م 2م 0م معیار ش.

 060/9 088/9 080/9 213/9 909/9 رضایت از زندگی 8

 802/9 839/9 892/9 923/9 699/9 وضعیت اقتصادی 9

 016/9 032/9 289/9 281/9 980/9 کالبد شهری 9

 100/9 018/9 198/9 333/9 101/9 خدمات آموزشی و رفاهی 0

 800/9 909/9 929/9 899/9 690/9 و اعتماد ،ایمنی، امنیت 2

 010/9 223/9 233/9 091/9 909/9 پاکیزگی و نظافت 1

 880/9 899/9 802/9 820/9 308/9 کل -

                                                                                                                                                                   
1. Kolmogorov-Smirnov 
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طور کلی بیشترین اعالم رضایت مربوط به معیارهای رضایت از زندگی و پاکیزگی و نظافت  ، به2مطابق با جدول 

امتیاز و بیشترین نارضایتی مربوط به معیارهای وضعیت اقتصادی و خدمات آموزشی و رفاهی  010/9و  060/9ترتیب با  به

توجه به اینکه بخشی از نظرسنجی در اماکن عمومی مانند پارک، بیمارستان،  است. با 100/9و  802/9ترتیب با امتیاز  به

بازار نیز صورت گرفته است، مطابق با شواهد میدانی، محل زندگی افراد الزاماً با محل اماکن و زیارتگاه، فرهنگسرا، 

دهندگان به تعیین محل زندگی  بان محل زندگی پاسخپژوهشگر بر اساس نام محله و خیا. بنابراین، عمومی یکسان نبود

فرض شده  «م ن»زندگی نامشخص  ة، منطق2نشدن پاسخ این پرسش، مطابق با جدول  افراد اقدام کرد. در صورت درج

 308/9با امتیاز  8 ةمیزان رضایت اندک و منطق 802/9با امتیاز  9ة و منطق 820/9با امتیاز  9ة است. بر این اساس، منطق

 دهند.  تفاوتی از زندگی شهری در شهر قزوین را نشان می میزان بی

و  9 ةدرصد مربوط به منطق 8/99، 8 ةدرصد مربوط به منطق 9/80نامه، تقریباً  پرسش 939در این پژوهش، از تعداد 

رهای کیفیت نامشخص )م ن( بود. میانگین معیا ةدرصد موارد منطق 89شهر قزوین و در  9 ةدرصد مربوط به منطق 0/91

در این شکل، برای از بین بردن اعشار در راهنمای  برآورد شده است. 9زندگی در شهر قزوین به تفکیک ناحیه در شکل 

 ضرب شده است. 8666نقشه، امتیاز عوامل در 

 

 

وضعیتمعیارهایکیفیتزندگیدرشهرقزوینبهتفکیکناحیه.5شکل

گیرینتیجه
ریزی شهری به طراحی مقیاس و سنجش  کیفیت زندگی شهری در مدیریت و برنامه ةاین پژوهش به دلیل جایگاه ویژ

های  کیفیت زندگی شهری در قزوین اختصاص یافت. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از قرارگرفتن پرسش

موزشی و ( خدمات آ0( کالبد شهری، 9( وضعیت اقتصادی، 9( رضایت از زندگی، 8دسته با عناوین هشت ساخته در  محقق

( پاکیزگی و نظافت 1و  ،( خدمات مدیریت شهری0( خدمات درمانی و بهداشتی، 0و اعتماد،  ،( ایمنی، امنیت2رفاهی، 

 ناپایا هستند.  0و  0در مرز پایایی و عوامل  2پایا و عامل  1و  ،0، 9، 9، 8است. در بررسی پایایی، مشخص شد عوامل 

 ؛اکونومیست شامل ابعاد عینی و ذهنی است ةسسؤواحد اطالعات مشاخص حاصل از این پژوهش همانند شاخص 

( تأثیر دسترسی 9681ولی از تعداد معیار پایای کمتری بهره برده است. این معیارها همچون پژوهش بیاگی و همکاران )
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؛ همخوانی دارد (9682اُقلو ) دهد و با فاکتورهای پژوهش تُرک کیفیت زندگی نشان می ةبه خدمات را در معیارهای سازند

 است. «سالمت»هرچند فاقد معیار 

های داخلی، نتایج این پژوهش شباهت زیادی با ابعاد مورد سنجش توسط پوراحمد و همکاران  در مقایسه با پژوهش

و نقل   حمل»ارائه کرده است. در این پژوهش متغیر  «کالبدی»( دارد و ابعاد کالبدی و دسترسی را در قالب معیار 8930)

؛ 8939های داخلی )احمد آخوندی و همکاران،  در صورتی که در پژوهش ؛تحلیل عاملی حذف شد ةدر مرحل «ومیعم

شود.  ( مشاهده می8939پور و احمدی،  صفایی؛ 8930فنی و همکاران، ؛ 8930نقدی، ؛ 8932نژاد و همکاران،  حسنی

های بعدی و البته با بیش از  شود در پژوهش شنهاد میاند، پی های مذکور پایایی این متغیر را گزارش نکرده هرچند پژوهش

منظور طراحی  کردن متغیرهای ارزیابی به بندی االت و دستهؤکاهش تعداد س، گویه )سنجه( مجدداً طراحی شود. درواقعدو 

های کلی مدل سنجش کیفیت زندگی در  االت و شاخصؤسنجش کیفیت زندگی شهری با الگوبرداری از س مقیاس بومی 

های سنجش  توجه به ارتباط آماری معیار های این پژوهش است و با رهای اروپایی )بارومتر( از جمله نوآوریشه

 بندی جدیدی با متغیرهای محدودتر حاصل شده است.  دسته

حال  ؛تک معیارهای سنجش انجام شده است نامه، پایایی تک در این پژوهش، عالوه بر بررسی پایایی کل پرسش

در مقایسه با مدل سنجش کیفیت زندگی در  ،شود. همچنین آنکه در مدل اروپایی صرفاً یک نظرسنجی کلی انجام می

بردن از تعداد  ن، ضمن بهرها(، عالوه بر سنجش کیفیت زندگی ساکن8939شهر تهران )احمد آخوندی و همکاران،  کالن

تر از  بر اعتبار علمی نتایج افزوده است. این پژوهش بسیار جامعاالت کمتر، بررسی پایایی عوامل نیز انجام شده و ؤس

تا( واقع در  نوروزی، بی رضوانی و حاجی  سپه شهر قزوین )سعیدی ةمحل ةسنجش کیفیت زندگی شهری در بافت فرسود

 این شهر را پوشش داده است. 9و  ،9، 8شهر قزوین انجام شده و مناطق  8 ةمنطق

هد معیار رضایت از زندگی با عوامل رضایت از زندگی در شهر و وضعیت زندگی فردی، د نتایج نظرسنجی نشان می

ها، اماکن عمومی، فضای سبز و  ها و ساختمان معیار پاکیزگی و نظافت، معیار کالبد شهری با عوامل وضعیت خیابان

ه امتیاز مثبت رضایت کلی را کسب ترتیب معیارهایی هستند ک و اعتماد به ،ها و معیار ایمنی، امنیت دسترسی به فروشگاه

ترتیب مربوط به معیار وضعیت اقتصادی با عوامل وضعیت اشتغال،  اند. میزان امتیاز منفی رضایت )نارضایتی( کلی به کرده

مسکن و وضعیت اقتصاد فردی و معیار خدمات آموزشی و رفاهی با عوامل وضعیت خدمات آموزشی، ورزشی، فرهنگی 

 است. 

، میزان رضایت کلی از زندگی در شهر قزوین مثبت و بسیار 8تا  2یعنی  ـ سنجش رضایت ةبا توجه به باز ،طور کلی به

 شهری منفی است.  8 ةسفانه در منطقأبسیار اندک و مت 9و  9که کیفیت زندگی در مناطق  طوری به ؛اندک است

 8 ةدر حین نظرسنجی مطابقت دارد. منطقدهندگان  بندی با مشاهدات میدانی پژوهشگر و مصاحبه با پاسخ این رتبه

وآمد شهر و محل استقرار بازارها و اماکن مذهبی و سنتی است و بافتی قدیمی دارد.  ررفتو پُ قدیمی  ةشهر قزوین منطق

 ین بخش جنوبی این منطقه نسبتاً ضعیف است. این بخش از شهر نیازمند ارتقااوضعیت اقتصادی ساکن ،همچنین

از نظر کیفیت زندگی بهتر و از وضعیت نسبتاً  9و  9ن مناطق او فضای سبز است. ساکن ،رفاهی امکانات بهداشتی،

توجه به وضعیت  . موضوع نارضایتی اقتصادی نیز بااند مشابهی برخوردارند و هر دو نیازمند بهبود خدمات آموزشی و رفاهی

زمان با  و افزایش قیمت اقالم مصرفی هم ،مسکن ةطور اخص کمبود اشتغال، افزایش قیمت و اجار کلی اقتصاد کشور و به

 مناطق شهری مطرح شده است. همة تقریباً در  8930امریکا در سال  ةتحریم مجدد کشور ایران توسط ایاالت متحد

شده در مراحل بررسی روایی و پایایی پژوهش حاضر  های حذف تواند به طراحی مجدد معیار تحقیقات آتی می

توان به سنجش ابعاد و تأثیر این  می ،سنجش این پژوهش را اصالح و تکمیل نماید. همچنین اختصاص یابد و مدل
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ریزی شهری پرداخت. ایجاد یک مدل واحد برای سنجش کیفیت زندگی  ها در برنامه بندی آن عوامل بر یکدیگر و اولویت

و  ،بندی شهرها خدمات شهری، رتبهشود تا به نیازسنجی  ایران نیز پیشنهاد می  در شهرهای کشور جمهوری اسالمی

پا را فراتر از پژوهشگران تحقیقات بعدی در شود  پیشنهاد می ،ارزیابی عملکرد مدیریت شهری کمک نماید. همچنین

پژوهی در مفهوم در حال رشد کیفیت زندگی شهری، ابعاد مورد انتظار شهروندان را  د و با آیندهنسنجش وضع موجود گذار

 د.نبینی نمای پیشدر بلندمدت 
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