پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،35شمارۀ،2تابستان 0011

ص 359-395.
DOI: 10.22059/jhgr.2020.289797.1008013

سنجش کیفیت زندگی شهری با الگوبرداری از شاخصهای بارومتر اروپایی
(مطالعۀ موردی :شهر قزوین)
مجید قلیمطلق* ـ دانشجوی دکتری آیندهپژوهی ،دانشکدة علوم اجتماعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین ،ایران
فرهاد درویشی -دانشیار علوم سیاسی ،گروه آیندهپژوهی ،دانشکدة علوم اجتماعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
0

تاریخ دریافت8931/60/60 :

تاریخ پذیرش8931/89/93 :

چکیده  
کیفیت زندگی شهری بیانگر رفاه افراد ،اجتماعات ،و محیطهای شهری است و با افزایش جمعیت شهرها و
سرعتشهرنشینیبیشازپیشمهمترشدهاست.سنجشکیفیتزندگیشهریپتانسیلشناساییالگوهای

رویجوامعراداردومیتواندمسیرمطمئنی برایشناخت،ارزیابی ،و نیازسنجیدر

فضاییوروندهایپیش 

برنامهریزی شهری باشد .مرور نظاممند پژوهشهای این حوزه معیارهای متنوعی را در شاخصهای ارزیابی

نشانمی دهد.پایاییبرخیازمعیارهایپژوهشداخلیگزارشنشدهاست.دراینپژوهشباالگوبرداریاز

مدلسنجشکیفیتزندگیدرشهرهایاروپایی(بارومتراروپایی)مقیاسیبادستهبندینسبتاًمختصرو جدید

از معیارهای سنجش کیفیت زندگی طراحی شده و با بهکارگیری عوامل پایای مدل نهایی به ارزیابی وضعیت
نشهرقزوینتوسطپرسشنامه و

کیفیتزندگیدرشهرقزوینپرداختهشدهاست .بانظرسنجیازساکنا
اجرای تحلیلعاملیاکتشافیدر نرمافزار،SPSSپایاییششعاملتوسطآلفایکرونباخمحرزشد.سپس،
میزانکیفیتزندگیدراینشهربااستفادهازآزمون Tتعیینشد.پژوهشحاضرازنظرهدفکاربردیواز
یافتههای پژوهش  ،معیارهای رضایت از زندگی ،پاکیزگی و
نظر روش توصیفی -پیمایشی است .بر اساس  
نظافت،کالبدشهریوایمنی،امنیتواعتمادبهترتیببیشترینرضایتکلیراکسبکردند.بیشتریننارضایتی
مربوط به عوامل وضعیت اقتصادی و خدمات آموزشی و رفاهی است .بر اساس نتایج پژوهش ،میزان کیفیت
بندیعواملرضایتومناطقسهگانة شهرینیزبهدست


دورتبه
زندگیدرشهرقزوینبسیاراندکارزیابیش
بندیجدیدیازمعیارهایسنجش کیفیتزندگیشهری

آمد.همچنین،شاخصسنجشبومیوپایابادسته
حاصلشد .

ها:بارومتراروپایی،برنامهریزیشهری،شاخصسنجشرضایت،شهرقزوین،کیفیتزندگیشهری.


کلیدواژه

* نویسندة مسئول ،تلفن63890008010 :

Email: M.Motlagh@alumni.ut.ac.ir

381

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،35شمارۀ،2تابستان0011



مقدمه 

کیفیت زندگی شهری مفهومی چندبُعدی و با پیشینة بلندمدت است و بهعنوان هدف و همچنین ابزار در مدیریت شهری
استفاده میشود .الزمة دست یابی به این هدف و استفاده از این ابزار در مدیریت شهری شناسایی ابعاد و معیارهای سازندة
این شاخص پیچیده و رو به رشد است .در این راستا ،شاخصها و معیارهای متنوع بومی و بینالمللی طراحی و سنجش
شده است .شاخصهایی که میتواند بهعنوان ابزار تأمین ورودی در برنامهریزی شهری و همچنین سنجش دستیابی به
اهداف یا عملکرد (خروجی) مدیریت شهری استفاده شود و در نهایت به ارتقای کیفیت زندگی شهری و توسعة پایدار
شهرها بینجامد.
از ابتدای قرن  ،98توسعة شهرها در سراسر جهان از طرح ایده آل خود فاصله گرفته و با مشکالت متعددی همراه بوده
است .مشکالتی از قبیل تراکم جمعیت ،آلودگی جدی هوا ،پراکندگی مستمر ،و توسعة نامناسب شهرها با جمعیت کم ،که
غالباً بیماری شهری نامیده میشود و اثرهای منفی بر زندگی شهروندان دارد .در مواجهه با این اثرهای منفی ،مفاهیم
مدیریتی برای اطمینان از ارتقای سطح کیفیت زندگی افزایش یافته است (وان -مینگ .)902 :9683 ،مدیران و
برنامهریزان شهری همواره در جستوجوی راههایی برای افزایش کیفیت زندگی شهرونداناند .کیفیت زندگی در شهر
تحت تأثیر تحوالت مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،و اجتماعی قرار دارد .امروزه ،در مباحث مربوط به کیفیت زندگی ،عالوه
بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی ،احساسات و نگرش شهروندان نیز در سنجش این مفهوم مورد توجه قرار گرفته است که
تابعی از نگرشهای ذهنی است .اهمیت کیفیت زندگی شهری به گونهای است که در مکاتب جغرافیایی و علوم اجتماعی
همانند رادیکال و رفاه اجتماعی و در رویکردها و پارادایمهای مختلف این مفهوم همواره مورد توجه بوده است .محققان
برای سنجش میزان کیفیت زندگی شهری از شاخصهای مختلفی متشکل از دو بُعد ذهنی و عینی استفاده میکنند (فنی
و همکاران.)00 :8930 ،
تحقیقات مربوط به کیفیت زندگی شهری ساکنان شهر میتواند پاسخگوی چالشهای بزرگ سیاستگذاران و
برنامهریزان شهری در خصوص رشد جمعیت شهرها ،تدارک زیرساختهای الزم شهری ،و تأمین نیازهای در حال تغییر
شهروندان باشد و فرهنگ پایداری را در بین ساکنان شهر ارزیابی نماید (مارانز .)00 :9682 ،این امر با توجه به افزایش
جمعیت شهرها و سرعت شهرنشینی اهمیت مضاعفی به خود اختصاص میدهد؛ زیرا بر اساس پیشبینیهای انجامشده،
تا سال  ،9696از هر  86نفر  0نفر در یک شهر زندگی خواهند کرد و تا سال  9626این نسبت به  0نفر در هر  86نفر
خواهد رسید (سیسیرِلی و همکاران.)803 ،92 :9683 ،
هدف اصلی طرحهای توسعة شهری تأمین رفاه نسبی شهروندان و بهبود کیفیت زندگی شهری و رضایتمندی
سکونتی در محالت و مناطق شهری است .به این منظور ،مدیریت شهری همیشه بر آن بوده است تا به مدد راهبردها،
سیاستها ،و در تعامل با سایر نهادهای تأثیرگذار بر توسعة شهری به این هدف دست یابد و محیط شهری زیستپذیری
را برای ساکنان آن برنامهریزی کند (احمد آخوندی و همکاران .)0 :8939 ،اما بررسیها نشان میدهد بیشتر
سیاستگذاریها و برنامهریزیها برای ارتقای سطح کیفیت محیط و زندگی در سطح محالت و شهر از باال به پایین و به
صورت بخشی است و مطالعات جهانی ضریب همبستگی پایینی را میان ارزشیابی کارشناسان و خواستة ساکنان نشان
میدهد .به عبارتی ،نظر و خواستة ساکنان شهرها در مقولة کیفیت زندگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است (حاتمینژاد و
همکاران .)282-280 :8930 ،کیفیت زندگی هدف و وسیلة توسعة پایدار است (دانایی و همکاران )091 :8930 ،و باید
خواستة ذینفعان اصلیـ یعنی شهروندانـ با استفاده از شاخصهای سنجش کیفیت زندگی در آن لحاظ شود .درواقع ،به
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تصویر کشیدن تغییر شرایط کیفیت زندگی ،که بیانگر رفاه افراد ،اجتماعات ،و محیطهای شهری است ،پتانسیل شناسایی
الگوهای فضایی و روندهای پیش روی جوامع را دارد (مارتینز.)000 :9683 ،
بهمنظور ارتقای کیفیت زندگی شهری ،در بند یک قطعنامة اجالس جهانی جادة ابریشم ،که در سال  8932در استان
قزوین برگزار شد ،بر سر تبادل تجارب شهرهای شرکتکننده در زمینة کیفیت زندگی و تنظیم فرایندهای ارتقای آن در
جهت اهداف توسعة پایدار توافق شده و مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین بهبود شاخصهای کیفیت زندگی را
بهعنوان اصلیترین سیاست وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده است (وبسایت همشهری استان قزوین.)8930 ،
همانطورکه پیشتر ذکر شد ،این امر نیازمند شاخص و معیارهای ارزیابی است .شاخص و معیارهای نسبتاً جامعی که در
پژوهشهای کاربردی و برنامهریزی شهری بهطور مداوم استفاده میشوند و صرفاً محدود به یک پژوهش یا پژوهشگر
نبودهاند .یکی از این شاخصهای بینالمللی مدل سنجش کیفیت زندگی در شهرهای اروپایی (یورو بارومتر )083 8است،
که بهطور مستمر برای نظرسنجی از شهروندان در کشورهای اروپایی استفاده میشود .جامعیت و نیز پرسشهای متنوع و
باز در این مدل قابلیت ساخت شاخص و معیارهای سنجش کیفیت زندگی را در قالب مقیاس و پرسشنامة بسته دارد .با
کمیسازی این مدل اروپایی ،امکان دستیابی به معیارهای پایای سازندة شاخص سنجش کیفیت زندگی میسر خواهد بود
و البته با توجه به ادبیات پژوهش و نیز تحلیل عاملی اکتشافی ممکن است گویههای سازندة معیارها متفاوت از
دستهبندی مدل اروپایی باشد و حتی برخی معیارها حذف یا ترکیب شوند .ساخت این مقیاس کمی و با معیارهای نسبتاً
جدید و الزاماً پایا نوآوری این پژوهش است و در سنجش کیفیت زندگی در شهر قزوین مورد استفاده قرار میگیرد.
بر این اساس ،پژوهش حاضر ،با هدف استخراج معیارهای کیفیت زندگی شهری ،اندازهگیری ،و اولویتبندی کیفیت
زندگی از منظر شهروندان شهر قزوین انجام شده است و در صدد پاسخ به سؤاالت زیر است:
معیارهای سازندة شاخص کیفیت زندگی شهری چیست؟
عوامل سازندة معیارهای شاخص کیفیت زندگی شهری کداماند؟
وضعیت کیفیت زندگی در شهر قزوین بر اساس شاخص کیفیت زندگی شهری حاصل از این پژوهش چگونه است؟
به این منظور ،پس از بررسی ادبیات و پیشینة تحقیقات داخلی و خارجی در زمینة کیفیت زندگی و شناسایی ابعاد و
شاخصهای متداول سنجش آن ،با توجه به تنوع متغیرها در مقیاسهای موجود ،در این پژوهش از موضوعات مورد
استفاده در مدل سنجش کیفیت زندگی در شهرهای اروپایی (یورو بارومتر  ،)083به دلیل گستردگی و استفادة مستمر در
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.
در این پژوهش ،تعداد سؤاالت به صورت هدفمند و به میزان قابل قبول برای نظرسنجی با پرسشنامة اولیه طراحی
می شود .با اصالح سؤ االت در مراحل ارزیابی روایی و تست اولیة پرسش نامه ،شاخص ارزیابی با استفاده از تحلیل
عاملی اکتشافی تدوین می شود .به این ترتیب ،امکان استخراج معیارهای سنجش بومی و پایا با اندازهگیری مقدار
آلفای کرونباخ مهیا میشود .دادههای جمعآوری شده در قالب مقیاس نهایی بهدستآمده با انجامدادن آزمون تی ()T
تکنمونه ای تحلیل آماری میشود و وضعیت کیفیت زندگی در شهر قزوین و مناطق سهگانة آن را در تابستان سال
 8930بهتصویر میکشد.

1. Eurobarometer
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مبانینظری 
جایی که ما زندگی میکنیم در همة ابعاد زندگیمان اثر میگذارد .در سالهای اخیر زیستبوم بیش از نیمی از جمعیت جهان
به زندگی در شهرها تبدیل شده است (پاپاکریستوا و راساس-کاسالسا .)830 :9683 ،شهرها نظامهای اجتماعی-زیستبومی
هستند و تعامل فضا و مکان را میتوان به وسیلة کیفیت زندگی تفسیر کرد (کابرِرا-بارونا و مِرچدورف .)8 :9681 ،کیفیت
زندگی از ادبیاتی غنی و همواره در حال رشد برخوردار است (اِستکو و همکاران .)083 :9683 ،سازمان بهداشت جهانی
کیفیت زندگی را ادراک افراد از وضعیت زندگی خود با درنظرگرفتن فرهنگ و نظام ارزشی که در آن زندگی میکنند تعریف
میکند؛ به طوری که مرتبط با اهداف ،انتظارات ،استانداردها ،و موارد مورد توجه آنهاست (کروکرل و همکاران:9683 ،
 .)9608این مفهوم گسترده به شکل پیچیدهای متأثر از سالمت فیزیکی ،وضعیت روانشناختی ،عقاید شخصی ،روابط
اجتماعی افراد و روابط آنها با ویژگیهای برجستة محیطی است (وبسایت سازمان سالمت جهانی.)9681 ،
ماسام ( )9669به بررسی تعاریف و راههای اندازهگیری و توصیف کیفیت زندگی پرداخته است .بهطور کلی ،میتوان
گفت کیفیت زندگی اگرچه جذابیت و معنی عام دارد ،تعریف پذیرفتة عامی ندارد .به هر حال ،در بیان کلی ،کیفیت زندگی
به مؤلفه(های) کامیابی یا رضایتمندی بیشتر یا کمتر در زندگی مردم مربوط میشود .تعداد زیادی از محققان ،همانند
مککال ( ،)8302مایرز ( ،)8310دیویدسن و کاتر ( ،)8338اوبرین و ایدی ( ،)8338گریسون و یونگ ( ،)8330دینر و
ساهه ( ،)8330و تراک سرور و اتالک ( ،)9668ادبیات کیفیت زندگی را بررسی و مرور کردهاند و در این مورد توافق دارند
که این مفهوم (کیفیت زندگی) از دو بُعد مرتبط و پیوسته تشکیل میشود؛ یعنی ،بُعد روانشناختی و بُعد محیطی (لطفی،
.)03-00 :8911
کیفیت زندگی عامل مؤثری در جذب سرمایههای انسانی و خالق برای شهرهاست (نظمفر و همکاران )906 :8932 ،و از
عدالت اجتماعی و نابرابری تأثیر میپذیرد (سجادیان .)90 :8930 ،رفع بخشی از این نابرابریها با تخصیص بهینه و عادالنة
منابع کمیاب مهمترین وظیفة مدیریت شهری است (مشکینی و همکاران .)820 :8939 ،این امر میتواند بهوسیلة کاربرد نتایج
تحقیقات مرتبط با کیفیت زندگی بهعنوان ورودی در فرایند تصمیمسازی و سیاستگذاری تحقق یابد .به بیان دیگر ،چنین
تحقیقاتی وسیله و ابزار تولید توصیههای سیاستی مناسب برای اولیای امور (مسئوالن) است (لطفی.)00 :8911 ،
مرور نظاممند پژوهشهای حوزة کیفیت زندگی و شاخصهای مرتبط با آن ،مفهومسازی و ساختار روششناسی آن را
چنین نشان میدهد )8 :سنجش کیفیت زندگی بر حسب پایههای مفهومی ،ابعاد ،معیارها ،و واحدهای تحلیل تغییر کرده
است؛  )9معیارهای اجتماعی بهطور مستمر در این سنجشها استفاده شده است؛  )9بیشتر ارزیابیها شامل معیارهای
قابلیت زندگی در محیط است؛  )0کیفیت زندگی میتواند مبتنی بر شاخصهای کیفی یا کمی رفاه و به صورت شاخص
مرکب یا ابعاد و معیارهای مجزا باشد (اِستکو و همکاران.)083 :9683 ،
تاکنون مطالعات متعدد خارجی و داخلی دربارة کیفیت زندگی شهری انجام شده است .تُرکاُقلو ( )9682مفاهیم
کیفیت زندگی و پایداری را بر اساس تحقیقات کیفیت زندگی ارزیابی و در خصوص شاخصهای مرتبط محیطی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فیزیکی ،و سالمت بحث کرده است تا به راهبردهای توسعة پایدار کمک کند و نشان داده است که
بین شاخصهای کیفیت زندگی و سطح موفقیت در برنامهریزی و توسعة شهری رابطة مثبتی وجود دارد (ابراهیمزاده و
همکاران .)810 :9680 ،بیاگی و همکاران ( )9681با استفاده از رویکرد ظرفیت ارائهشده توسط سن 8و انجامدادن
مصاحبة ساختاریافته با ساکنان یک شهر ایتالیایی نشان دادند ادراک ساکنان نسبت به کیفیت زندگی در شهر بهشدت از
گزینههای قابل انتخاب مردمـ یعنی دسترسی به خدمات ،تخصیص شخصی زمان ،و تعامالتی که مردم از آنها لذت
1. Sen
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میبرندـ تأثیر میپذیرد .البته ،باید توجه داشت که میزان شادی یا ناراحتی شهروندان با عواملی مانند میزان بزرگبودن
شهر نیز رابطه دارد؛ زیرا احتماالً ساکنان شهرهای بزرگ انتظارات بیشتری دارند (اُکولسیز-کُزارین.)829 :9680 ،
مک و همکاران ( )9681نیز از طریق مصاحبه با  066نفر به چهار حوزة مؤثر بر کیفیت زندگی شهریـ یعنی روابط
اجتماعی -ساختاری ،مناسببودن محیطی ،مناسببودن اجزایی ،و یکپارچگی اجتماعی در شهرهای هوشمند پرداختهاند.
فاریا و همکاران ( )9681برای فائقآمدن بر پیچیدگی ذاتی اندازهگیری کیفیت زندگی با تکنیک ارزیابی دستهبندی
کاکلسگازو همکاران ( )9681نیز دو روش رتبهبندی

مکبِث 8به ترکیب نگاشتشناختی و اندازهگیری جذابیت پرداختهاند.
شهرهاـ یعنی شاخص کیفیت زندگی 9و روش اینوار9ـ را مقایسه کردهاند.
بررسی تحقیقات مختلف در زمینة کیفیت زندگی نشان میدهد از شاخصهای ذهنی و عینی نسبتاً متنوعی برای
ارزیابی استفاده شده است .اما میتوان گفت فصل مشترک این تحقیقات از شاخصهای نسبتاً مشابهی استفاده کردهاند با
این تفاوت که ،با توجه به اهداف و رویکردهای پژوهشی ،عناوین مختلفی به این ابعاد اختصاص دادهاند .این شاخصها
بر اساس اهداف اجرای پژوهش مشخص میشود .مثالً ،برنامة شاخصهای شهری جهانی 0تابع برنامة اسکان بشر
سازمان ملل متحد است که دادههای شاخصهای شهر جهانی را از  999شهر در  889کشور از شش منطقه از جهان
جمعآوری کرده است (سازمان ملل متحد -هَبیتات .)9 :8331 ،2همچنین ،مؤسسة مرسر 0ساالنه به رتبهبندی شهرها بر
اساس کیفیت زندگی در سطح جهانی میپردازد (وبسایت مِرسِر .)9681 ،0واحد اطالعات مؤسسة اکونومیست 1نیز با نُه
عامل به بررسی کیفیت زندگی میپردازد و بُعد عینی و ذهنی کیفیت زندگی را به هم مرتبط میکند .در سال  ،9662این
پیماش به رتبهبندی  888کشور اختصاص یافته است (وبسایت اکونومیست.)9662 ،3
یکی دیگر از سازمانهایی که به مطالعه در زمینة شهرسازی و کیفیت زندگی میپردازد بانک توسعة آسیایی است
(وبسایت اِیدیبی .)9681 ،سازمان سالمت جهانی نیز در این زمینه توجه ویژهای به بخش سالمت دارد (وبسایت
سازمان سالمت جهانی .)9681 ،خلیل ( )9689تشابه شاخصهای کیفیت زندگی را ،که با عناوین مختلف در مقیاسهای
معتبر :سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ،86واحد اطالعات مؤسسة اکونومیست ،مؤسسة مرسر و رتبهبندی ملی
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استفاده شدهاند ،بهتصویر کشیده است.
مدل سنجش کیفیت زندگی در شهرهای اروپایی از جمله مقیاسهای مورد استفاده در تحقیقات کاربردی و
دانشگاهی خارجی است .وِزیا -بیالُوزکا ( )9680با استفاده از بارومتر اروپایی (شمارة  )900روابط متقابل بین خصوصیات
شهروندان ،همسایگی ،و زمینههای شهر و رضایت زندگی در شهر را تحلیل و میزان رضایت در  03شهر اروپایی را
ارزیابی کرده است .این مقیاس اروپایی بهطور مستمر در سالهای  ،9689 ،9663 ،9660و  9682میالدی ،برای سنجش
نظر مردم نسبت به  99موضوع استفاده شده است (یوروبارومتر .)1 :9680 ،89در این پژوهش مطابق با شکل  ،8از
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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شاخصهای این مدل (به غیر از حضور غیرساکنان ،کیفیت هوا ،آلودگی صوتی ،و تغییرات آب و هوایی) الگوبرداری و
متغیر رضایت از زندگی خانوادگی به آن اضافه شده است.
در خصوص سنجش کیفیت زندگی ،پژوهشهای متعددی برای شهرهای مختلف کشور ایران انجام شده است و در
اطلس کالنشهر تهران نیز مشاهده میشود .برخی از شاخصهای سنجش در این پژوهشها در جدول  8مشخص
شدهاند.
هایسنجشکیفیتزندگیدرپژوهشهایداخلی 


برخیازشاخص
جدول.0
محقق-سال

شاخص

آقایاری هیر و همکاران-
8930

شاخصهای ذهنی مؤثر بر سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی

پوراحمد و همکاران8930-

ابعاد کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی ،دسترسی ،و خدمات و امنیت

حسنینژاد و همکاران-
8932

اقتصادی (شغل ،وضعیت اقتصادی ،توزیع ثروت و درآمد ،هزینههای زندگی ،قدرت خرید ،امکان سرمایهگذاری ،احساس موفقیت در شغل ،آزادی در انتخاب شغل،
ایجاد فرصتهای شغلی ،امور مربوط به خانهسازی) ،اجتماعی (احساس شادمانی و صمیمیت بین ساکنان محله ،امنیت و آرامش ،رضایت از رابطة اجتماعی،
پایبندی به رسوم و سنن مثبت ،سالمت اجتماعی فرهنگی محیط اطراف ،احساس هدفمندی و آیندهنگری در زندگی ،و دسترسی به آگاهی و اطالعات شهر)،
خدماتی (دسترسی به بانکها و دیگر مراکز مالی ،بوستانها ،مبلمان شهری ،مراکز خرید کاالهای اساسی ،مراکز ورزشی ،هنری ،تاریخی ،شبکة حملونقل،
مکانهای آموزشی و سایر مراکز وابسته و خدمات شهرداری) و کالبدی -محیطی (رضایت از محلة مسکونی ،ساختمان مسکونی ،وضعیت خیابانها ،وضعیت
ترافیک ،حملونقل عمومی ،فضای سبز ،و بهداشت محیط)

نقدی و بابایی8930 -

حملونقل و ارتباطات ،شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،کاالهای اجتماعی ،و محیط فیزیکی

فنی و همکاران8930-

مسکن ،محله ،امنیت ،حملونقل ،دسترسی به خدمات ،اقتصادی ،بهداشتی ،همسایگی ،سالمت ،مدیریت شهری

نجفیکانی و همکاران-
8930

احمدآخوندی و همکاران-
8939

صفاییپور و احمدی8939-

عنابستانی و عنابستانی-
8938
رفیعیان و همکاران8936-
قالیباف و همکاران8936-

رضوانی و همکاران8911-
سعیدی رضوانی و
حاجینوروزی -بیتا

اقتصادی (وضعیت اقتصادی خانواده ،درآمد ،هزینه :تهیة کاالهای مصرفی ،بازارهای (محلی) ،امکان سرمایهگذاری ،توزیع عادالنة ثروت و درآمد ،قدرت خرید باال،
فرصتهای شغلی ،تنوع شغلی) ،اجتماعی -فرهنگی (مشارکت شهروندان ،آموزش شهرنشینی و شهروندمداری ،صمیمیت بین ساکنان محله ،دسترسی به آگاهی و
اطالعات ،پایبندی به سنن مذهبی و ملی) ،کالبدی– زیستمحیطی (فضای سبز ،سالمسازی محیط زیست ،جمعآوری بهداشتی زباله و سیستم دفع فاضالب ،دفن
زباله ،درختکاری معابر ،مبلمان و منظر شهری ،جدولکشی معابر ،تمیزی هوا و کیفیت آب ،سروصدا ،ترافیک ،فضای پیاده و پیادهروی و بهداشت محیط زیست)،
خدمات شهرداری (ایستگاه آتشنشانی ،فضای سبز ،بوستان و سالمسازی محیط زیست ،حفاظت از مراتع و منابع طبیعی ،دفع بهداشتی زبالهها و فاضالبها،
تفکیک زباله ،دفن زباله ،ایجاد سیلبند و جمعآوری سیالب ،درختکاری معابر ،جدولکشی معابر ،شبکة حملونقل عمومی و مبلمان شهری) ،و دسترسی به خدمات
و زیرساختها (مراکز خرید کاالهای اساسی ،بانکها و مراکز مالی ،بوستانها و مبلمان شهری ،شبکة حملونقل عمومی ،مکانهای آموزشی ،مراکز ورزشی،
فرهنگی ،هنری ،و تاریخی ،مراکز بهداشتی و درمانی)
کیفیت عملکرد نمایندگان مردم و نهادهای اداری ،وضعیت آزادی اجتماعی ،مسکن ،وضعیت اقتصادی و اشتغال ،دسترسی به کاربریهای تفریحی و ورزشی محله،
تأسیسات شهری ،بهداشت و درمان ،کیفیت زندگی خانوادگی ،امنیت ،دسترسی به کاربریهای تجاری و فرهنگی ،کیفیت شبکة معابر ،حملونقل عمومی ،پاکیزگی
محیط ،وضعیت آموزش ،آالیندههای زیستمحیطی ،کیفیت خدمات مبادلهای ،وضعیت تعلق خاطر ،هزینة مسکن ،وضعیت ایمنی
فاصله تا بازار اصلی شهر ،مراکز درمانی و داروخانهها ،بانک ،پزشک عمومی ،ادارة پلیس ،سوپر مارکت ،مراکز آموزشی و شاخصهای شهودی (میزان فعالیت
ورزشی ،فرهنگی ،تفریحی) ،محیط فیزیکی (هزینههای مربوط به مسکن ،دسترسی به فضای سبز ،وضعیت فضای سبز منطقه ،جمعآوری زباله ،آرامش صوتی،
سرویس حملونقل عمومی ،پیادهروها ،امنیت ،کیفیت پیادهروها برای معلوالن و سالمندان) ،محیط اقتصادی (دسترسی به مراکز آموزشی و خدماتی ،مدارس ،هزینة
آموزش ،کیفیت مراکز درمانی ،هزینههای درمان ،کیفیت امکانات ورزشی ،هزینههای ورزشی ،هزینهها و درآمد خانوار خود ،مسافرتهای ساالنه همراه خانواده،
پسانداز خانواده ،رضایت از شغل و محیط اجتماعی (روابط اجتماعی و محلهای ،مشارکت مردم محله ،امنیت اجتماعی منطقه ،وضعیت سالمت ،امید به آینده ،قابل
اعتماد بودن مردم شهر ،رضایت از موفقیتهای زندگی)
مدیریت شهری (تأسیسات و تجهیزات شهری ،شبکة معابر ،خدمات شهری) و بُعد عینی کیفیت زندگی (مراکز بهداشتی ،جمعآوری و دفع آبهای سطحی ،کیفیت
بهداشت شبکة معابر ،کیفیت مسیرهای عابر پیاده ،نظافت و پاکیزگی محیط شهری ،کیفیت آب آشامیدنی و  )...و بُعد ذهنی کیفیت زندگی (ایجاد و گسترش
نهادهای محلی جدید ،تقویت نهادهای محلی موجود ،احساس امنیت فردی ،امید به آینده ،توانایی تأمین نیازهای اساسی خانوار ،رضایت از زندگی ،احساس تعلق
به اجتماع ،تمایل به ماندن در شهر جدید ،رضایت از موقعیت اجتماعی و )...
کالبدی -فضایی (فضاها و بناها ،سازمان دسترسی و راهها ،فضاهای عمومی و سبز) ،عملکردی-ساختاری (خدمات رفاه اجتماعی ،تفریحی ،تجاری ،دسترسی ،و
حملونقل) و اجتماعی -فرهنگی و محیط (روند زندگی ،سالمت محیط ،هزینههای نگهداری و مراقبت ،مردم و روابط اجتماعی و احساس تعلق به مکان)
محیط فیزیکی (مقررات ساختوساز ،تنوع مسکن ،نواحی سبز و نواحی بازآفرینی ،زیرساختها و خدمات) ،افتصادی (هزینة زندگی و فرصتهای شغلی) ،اجتماعی
(وسعت و نرخ خدمات آموزشی ،میزان و نرخ خدمات سالمت ،فعالیتهای فرهنگی و سرگرمی و امنیت) ،و کیفیت حملونقل (توانایی ارتباطات ،حملونقل عمومی
و ترافیک)
محیط فیزیکی (رضایت از محله ،مسکن ،فضای سبز و پارکها ،جمعآوری و دفع زباله ،حملونقل عمومی ،خیابانها ،کیفیت آب ،ترافیک ،آرامش و سکون) ،محیط
اقتصادی (رضایت از فرصتهای شغلی ،وضعیت اقتصادی ،توزیع درآمد و ثروت ،امکانات آموزشی ،بهداشتی و تفریحی) ،و محیط اجتماعی (رضایت از احساس
امنیت فردی ،وضعیت سالمت ،خشنودی ،احساس تعلق ،روابط با همسایهها ،قابل اعتماد بودن مردم شهر ،امید به آینده ،رضایت از موفقیت های زندگی)
کیفیت ارتباطات حملونقل ،معیار کالبدی و معیار اجتماعی و زیرمعیارهای آنها

پژوهشهای مندرج در جدول  8نشان میدهد :پژوهشگران داخلی عمدتاً ابعادی از کیفیت زندگی را انتخاب کردهاند و
هیچکدام نسبت به بومیسازی یک مدل کابردی ،جامع ،و بینالمللی اقدام نکردهاند .البته ،نجفیکانی و همکاران ()8930
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از مدلی با تمرکز بر سالمت بهره برده ،ولی روش بررسی روایی و چگونگی تعیین پایایی پرسشنامة خود را گزارش
نکردهاند .بهنظر میرسد در موارد متعددی همچون پژوهش نقدی و بابایی ( ،)8930حسنینژاد و همکاران (،)8932
سنجش روایی پرسشنامهها ،فاقد بررسی روایی سازه است و متأسفانه در مواردی نیز حتی پایایی پژوهش گزارش نشده
است .برای نمونه ،فنی و همکاران ( ،)8930صفاییپور و احمدی ( ،)8939و قالیباف و همکاران ( )8936روش ارزیابی
روایی پرسشنامه و میزان پایایی ابزار پژوهش را گزارش نکردهاند .اگرچه احمدآخوندی و همکاران ( )8939نیز به طراحی
شاخص سنجش پرداختهاند؛ اما با وجود نظرسنجی از  89666نفر از شهروندان پایایی مقیاس سنجش را گزارش نکردهاند.
رضوانی و همکاران ( )8911میزان پایایی کل پرسشنامة خود را بر حسب آلفای کرونباخ  6/38محاسبه کردهاند ،ولی
پایایی معیارهای حاصل از گویههای پرسشنامه را گزارش نکردهاند .بنابراین ،نمیتوان معیارهای مورد استفاده در این
پژوهشها را پایا و قابل تعمیم فرض کرد .از سوی دیگر ،تعداد پرسشهای برخی از پژوهشها همچون احمد آخوندی و
همکاران ( )8939برابر با  38پرسش گزارش شده است و بهنظر میرسد نیازمند کاستن و محدودکردن آنها به سؤاالت
مهمتر است.
از این روی ،پژوهش حاضر مطابق با شکل  ،8با بهرهبردن از موضوعات کلی و سؤاالت باز یک مقیاس جامع و
بینالمللی ،که توسط اتحادیة اروپا در نظرسنجیهای مستمر مورد استفاده قرار میگیرد ،به طراحی شاخصی با معیارهایی
پایا و متغیرهای محدودتر در قالب پرسشنامة بسته پرداخته است ،که نوآوری این پژوهش محسوب میشود .از سوی
دیگر ،با بهکاربردن مقیاس حاصل از پژوهش سنجش کیفیت زندگی در شهر قزوین در محدودة جغرافیایی وسیعتری؛
یعنی مناطق سهگانة شهر قزوین در مقایسه با پژوهشهای پیشین مربوط به شهر قزوین همچون پژوهش سعیدی
رضوانی و حاجی نوروزی (بیتا) ،که محدود به بافت فرسودة محلة سپه قزوین بود ،انجام شده است .از نظر زمانی نیز این
پژوهش پس از تحریم مجدد کشور ایران توسط ایاالت متحدة امریکا در سال  8930انجام شده و بهطور ضمنی میزان
نارضایتی اقتصادی شهروندان را در قالب یکی از معیارهای شاخص کیفیت زندگی شهری نشان میدهد.

شکل.0موضوعاتموردسنجشدرپژوهش 
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روشپژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی -پیمایشی است و از ابزار پرسشنامه
برای جمعآوری دادههای آن استفاده شده است .نظرسنجی از جامعة آماری یعنی ساکنان مناطق شهری شهر قزوین با
تقسیمبندی شهر به مناطق مختلف شمال ،جنوب ،مرکز ،شرق ،و غرب بهصورت نمونهگیری تصادفی در دسترس انجام
شد .با توجه به تعداد اعضای جامعة آماری ،بر اساس جدول کرجسی و مورگان 8و نیز کوهِن ،9تعداد نمونة پیشنهادی
برای جامعة مورد نظر برابر با  910است .به نظر راسکو ،9حجم نمونههای بیشتر از  96و کمتر از  266برای بیشتر
پژوهشها مناسب است (سکاران .)990-999 :8936 ،میزان حجم نمونة آماری بر اساس فرمول کوکران 0و در سطح
اطمینان  6/32درصد و میزان خطای  6/62نیز برابر با  910نمونه محاسبه شد .در این پژوهش از  096پرسشنامة
جمعآوریشده  939پرسشنامه تحلیل شد.
این پژوهش در تابستان سال  ،8930مطابق با محدودة جغرافیایی شکل  ،9در شهر قزوین انجام شده است .شهر
قزوین ،بهعنوان مرکز استان قزوین ،پایتخت خوشنویسی ایران اسالمی است و از آداب و رسوم و فرهنگ دیرینهای
برخوردار است .این شهر دارای مراکز فرهنگی ،دانشگاههای بزرگ دولتی و آزاد ،مراکز بهداشت و درمان و امکانات
شهری متعددی است (وبسایت شهرداری قزوین) .بر اساس سرشماری سال  ،8932شهر قزوین دارای  230399نفر
جمعیت (حدود  00/3درصد از استان قزوین) است و تعداد  000189نفر آن در مناطق شهری زندگی میکنند؛ بهطوریکه
تقریباً  28درصد را مردها و  03درصد را زنها تشکیل میدهند (وب سایت مرکز آمار ایران).

منطقه5

شهر
قزوین

منطقه2
منطقه0

شکل.2موقعیتجغرافیاییپژوهش 

بهمنظور اعتبارسنجی پژوهش (در بخش بعدی) ،روشهای متعددی برای تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش
(پرسشنامه در این پژوهش) وجود دارد .مهمترین روشهای تعیین روایی عبارتاند از :روایی منطقی ،وابسته به معیار و
سازه (مؤمنی و فعالقیومی )989-960 :8913 ،که در این پژوهش بررسی شدند .تعیین وضعیت پایایی کل پرسشنامه و
همچنین هر یک از شاخصها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 2انجام گرفت .مقدار این ضریب برای کل پرسشنامه
برابر با  6/39حاصل شد .پژوهش حاضر ،ضمن ارزیابی کیفیت زندگی ،با استفاده از آزمون  ،Tبه ساخت شاخص سنجش
نیز پرداخته است.

1. Krejcie and Morgan
2. Cohen
3. Roscoe
4. Cochran
)5. Coefficient alpha (Cronbach
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بحثویافتهها 
یافتههای پژوهش حاضر در سه بخشـ بررسی جمعیتشناختی ،اعتبارسنجی پژوهش ،و وضعیت کیفیت زندگیـ در شهر
قزوین ارائه میشود.
بررسیجمعیتشناختی

در نظرسنجی این پژوهش 961 ،مرد و  800زن شرکت کرده و  2نفر جنسیت خود را در پرسشنامه اعالم نکردهاند.
توزیع سنی پاسخدهندگان بر حسب مدت اقامت در شهر در جدول  9نشان داده شده است.
توزیعپاسخدهندگانبرحسبسنومدتاقامتدرشهر 

جدول.2
سن(سال)

اقامت 
(سال)

08-25

25-50

50-02

02وبیشتر

کمتراز08

2

0

8

9

0-9

9

89

0

0

کمتر از 9

مجموع
89
93

89-0

9

89

80

1

8

90

80-89

2

0

2

0

0

91

 80و بیشتر

80

12

20

29

23

901

کل

90

896

10

02

01

900

مطابق با جدول  ،9حدود  22درصد از پاسخدهندگان در بازة سنی  81تا  90قرار دارند و حدود  09درصد؛ یعنی 901
نفر از این افراد  80سال و بیشتر در شهر قزوین زندگی کردهاند .همچنین ،در این نظرسنجی ،بیشترین پاسخدهندگان،
یعنی حدود  90درصد ،دارای مدرک کارشناسی بودند و درمجموع افراد در حال تحصیل یا بیکار تقریباً  99درصد
پاسخدهندگان را تشکیل دادهاند .از نظر وضعیت درآمد ماهانه ،تقریباً  91درصد پاسخدهندگان کمتر از  8/2میلیون تومان،
 90درصد  8/2تا  9/2میلیون تومان ،حدود  90درصد افراد درآمدی در بازة  9/2تا  0/2میلیون تومان و  89درصد 0/2
میلیون تومان و بیشتر را اعالم کردهاند .شایان ذکر است حدود  06درصد افراد دارای مسکناند.
اعتبارسنجیپژوهش

در این پژوهش ،پژوهشگر از برخی سؤاالت کلی و شاخصهای مدل بارومتر اروپایی برای طراحی پرسشنامة جدیدی با
 80عامل استفاده کرد و اصالت را بر تقسیمبندی مدل بارومتر اروپایی بنا نهاد .پس از تنظیم اولیة پرسشنامه ،روایی
منطقی مقیاس سنجش توسط استاد (همکار پژوهشگر) و برخی محققان بررسی شد .سپس ،برای اطمینان از روایی
وابسته به معیار و مشخصبودن منظور سؤاالت از منظر پاسخدهندگان ،مصاحبههایی با نمونههای اولیة جامعة آماری
انجام گرفت و نسبت به اعمال اصالحات و تست اولیة پرسشنامه اقدام شد .با جمعآوری و تحلیل  939پرسشنامه در
نرمافزار آماری  ،SPSSمقدار شاخص  8KMOپس از حذف مرحلهای سؤاالت با مقدار اشتراکی کمتر از  6/2برابر با 6/103
(نزدیک به یک) محاسبه و روایی سازه به روش تحلیل عاملی (مؤمنی و فعالقیومی )908 ،960 :8913 ،نیز محرز شد و
لذا تعداد نمونه (پاسخدهندگان) برای تحلیل عاملی کافی گشت .همچنین ،مقدار  Sigآزمون بارتلت برابر با  60666یعنی
کوچکتر از  2درصد بهدست آمد .بنابراین ،تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب شد.

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
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در این پژوهش ،برای استخراج عاملها از تحلیل عاملی اکتشافی به روش تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی استفاده
شد .با توجه به اینکه طیف پنجگزینهای پرسشنامه از نوع رتبهای بود ،تحلیل اطالعات مطابق با طیف پنجگزینهای
لیکرت صورت گرفت .در این تحلیل پرسشها با کد  ،0 ،9 ،81 ،90و  93بهترتیب با مقدار اشتراک استخراجیـ ،6/069
 ،6/010 ،6/023 ،6/000و 6/032ـ بهصورت مرحلهای حذف و مقدار اشتراک استخراجی پرسشهای باقیمانده باالتر از
 6/2گشت .همچنین 1 ،عامل برای پرسشها (متغیرها) شناسایی شد ،که مقدار چرخشیافتة آنها به روش واریمکس
 09/8درصد از تغییرپذیری (واریانس) متغیرها را توضیح میداد .بر اساس بار عاملی ماتریس چرخیدهشدة اجزا و نیز ادبیات
تحقیق ،شاخصها و سؤاالت در این عوامل قرار گرفتند .در جدول  9نامگذاری عاملهای استخراجی (توسط پژوهشگر)،
شاخصهای سازنده (مربوط به مدل بارومتر اروپایی) ،کد پرسشها ،و بار عاملی آنها (اعداد داخل پرانتز) مشخص شده
است.
مطابق با جدول  ،9بخشی از سؤاالتِ شاخص وضعیت فردی ،که مربوط به رضایت از زندگی بود ،همراه شاخص
رضایت از زندگی در شهر در عامل اول با نام «رضایت از زندگی» و بخش دیگر آن ،که مربوط به وضعیت اشتغال و مالی
مسکن فرد بود ،همراه شاخصهای وضعیت اشتغال و مسکن در عامل دوم با نام «وضعیت اقتصادی» قرار گرفت.
شاخصهای وضعیت خیابانها و ساختمانها ،اماکن عمومی ،فضای سبز ،و وضعیت دسترسی به فروشگاهها ،با توجه به
ویژگی مشترک فیزیکیشان ،عامل سوم؛ یعنی« ،کالبد شهری» را ساختند .شاخصهای خدمات ورزشی ،فرهنگی ،و
آموزشی در دستة جدیدی با نام «خدمات آموزشی و رفاهی» قرار گرفتند و سایر عاملها بهصورت تکشاخصی و همنام
آنها ثبت شد.
شایان ذکر است در مرحلة تحلیل عاملی با حذفشدن هر دو پرسش سازندة شاخص «حمل و نقل عمومی» این
شاخص در هیچ یک از عوامل قرار نگرفت .به نظر پژوهشگران ،این شاخص میتوانست سازندة عامل نهم باشد .در
جدول  ،9سایر سؤاالت حذفشده از شاخصها با قراردادن عالمت « »-به جای مقدار بار عاملی آن پرسش در داخل
پرانتز مشخص شدهاند .باید توجه داشت که نمرة عاملها باید بیشتر از  6/0باشد (مؤمنی و فعالقیومی .)839 :8913 ،این
امر با توجه به اینکه همة بارهای عاملی پرسشها بیش از  6/0حاصل شد ،بهطور مسلم محرز گردید.
ها،شاخصهایسازنده،وپایاییعوامل 

جدول .5
عامل
ش.

عاملاکتشافی

8

رضایت از زندگی

9

وضعیت اقتصادی

9

کالبد شهری

شاخصهاوبارعاملی

زندگی در شهر )6/02(80 ،)6/00(8 :و وضعیت فردی -زندگی،)6/09(96 ،)6/03(82 :
)6/09(98
اشتغال )6/01(99 ،)/00(0 :و مسکن )6/06(90 ،)6/01(1 :و وضعیت فردی-اقتصادی:
)-(93 ،)6/09(80
خیابانها و ساختمانها )6/23(98 ،)-(0 :و اماکن عمومی )6/00(02 ،)/29(2 :و فضای
سبز )6/09(00 ،)6/06(80 :و دسترسی به فروشگاهها)6/02(99 ،)6/09(0 :

آلفایکرونباخ
6/18
6/00
6/01

خدمات آموزشی و

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

رفاهی

)6/00(08

ایمنی ،امنیت و اعتماد

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

6/01

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

6/22

0

خدمات مدیریت شهری

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

6/00

1

پاکیزگی و نظافت

پاکیزگی و نظافت)6/09(90 ،)6/02(91 :

6/09

0
2
0

خدمات درمانی و
بهداشتی

6/16
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بررسی پایایی پرسشنامة محققساخته بر اساس مقدار آلفای کرونباخ انجام گرفت .مقدار این ضریب برای کل
پرسشنامه برابر با  6/39حاصل شد .پایایی عوامل سازندة پرسشنامه نیز مطابق با ستون سمت چپ جدول  ،9محاسبه
شد .مطابق با جدول  ،9عوامل  ،0 ،9 ،9 ،8و  1پایا هستند و عامل  2در مرز پایایی قرار دارد و در ادامة پژوهش مورد
بحث و بررسی قرار میگیرند .عوامل  0و  0ناپایا و حذف شدند.
وضعیتکیفیتزندگیدرشهرقزوین

در این پژوهش برای تحلیل سؤاالت پرسشنامه از طیف پنجگزینهای (کامالً راضی=  ،2راضی= ،0فرقی ندارد=،9
ناراضی= ،9و کامالً ناراضی= )8استفاده شد .بهمنظور تعیین فاصلة میانگین متغیرها از آزمون  Tتکنمونهای استفاده شد.
ابتدا نرمالبودن جامعة مورد نظر با استفاده از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف )KS( 8بررسی و مقدار

Sig

و

K-S Z

بهترتیب برابر با  6/221و  6/038حاصل شد .با توجه به اینکه مقدار  Sigدر این آزمون بیشتر از  6/62است ،فرض جامعة
نرمال صحیح و روشهای پارامتریک قابل استفاده است .نتایج آزمون  Tدر جدول  0نشان میدهد که مقدار  Sigبرابر با
 6/666است و فرض صفرـ یعنی برابربودن میانگین کیفیت زندگی در جامعه با مقدار 9ـ رد میشود .با توجه به مثبتبودن
مقادیر پایین و باالی تفاوت در سطح  32درصد اطمینان ،امتیاز میانگین کل برابر با  9/880محاسبه شد که بیانگر رضایت
کلی از کیفیت زندگی در شهر قزوین است .به عبارت دیگر ،میتوان گفت ساکنان شهر قزوین کیفیت زندگی مثبت و
بسیار کمی برای شهر خود قائلاند .میزان رضایت از عوامل کیفیت زندگی در قزوین به تفکیک مناطق سهگانة شهر نیز
در جدول  2ارائه شده است.
جدول.0نتایجآزمونTبرایامتیازمعیارهایسنجشکیفیتزندگیدرشهرقزوین 
عامل

میانگین

8
9
9
0
2
1
کل

9/060
9/802
9/016
9/100
9/800
9/010
9/880

انحرافمعیار

استاندارد

6/163
6/160
6/066
6/109
6/133
6/309
6/209

t

80/030
-96/290
89/239
-9/136
9/133
86/988
0/620

درجة

سطح

تفاوت

آزادی

معناداری

میانگین

939
939
939
939
939
938
939

6/666
6/666
6/666
6/660
6/666
6/666
6/666

6/060
-6/190
6/016
-6/899
6/800
6/010
6/880

تفاوتدرسطح 
%93فاصلةاطمینان
پایین

باال

6/290
-6/382
6/088
-6/960
6/611
6/939
6/606

6/010
-6/022
6/226
-6/606
6/900
6/216
6/800

جدول.3امتیازمعیارهایسنجشکیفیتزندگیدرشهرقزوینبهتفکیکمنطقه 
ش.

معیار

م0

م2

م5

من

کل

8
9
9
0
2
1
-

رضایت از زندگی
وضعیت اقتصادی
کالبد شهری
خدمات آموزشی و رفاهی
ایمنی ،امنیت ،و اعتماد
پاکیزگی و نظافت
کل

9/909
9/699
9/980
9/101
9/690
9/909
9/308

9/213
9/923
9/281
9/333
9/899
9/091
9/820

9/080
9/892
9/289
9/198
9/929
9/233
9/802

9/088
9/839
9/032
9/018
9/909
9/223
9/899

9/060
9/802
9/016
9/100
9/800
9/010
9/880

1. Kolmogorov-Smirnov
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مطابق با جدول  ،2به طور کلی بیشترین اعالم رضایت مربوط به معیارهای رضایت از زندگی و پاکیزگی و نظافت
بهترتیب با  9/060و  9/010امتیاز و بیشترین نارضایتی مربوط به معیارهای وضعیت اقتصادی و خدمات آموزشی و رفاهی
بهترتیب با امتیاز  9/802و  9/100است .با توجه به اینکه بخشی از نظرسنجی در اماکن عمومی مانند پارک ،بیمارستان،
زیارتگاه ،فرهنگسرا ،و بازار نیز صورت گرفته است ،مطابق با شواهد میدانی ،محل زندگی افراد الزاماً با محل اماکن
عمومی یکسان نبود .بنابراین ،پژوهشگر بر اساس نام محله و خیابان محل زندگی پاسخدهندگان به تعیین محل زندگی
افراد اقدام کرد .در صورت درجنشدن پاسخ این پرسش ،مطابق با جدول  ،2منطقة زندگی نامشخص «م ن» فرض شده
است .بر این اساس ،منطقة  9با امتیاز  9/820و منطقة  9با امتیاز  9/802میزان رضایت اندک و منطقة  8با امتیاز 9/308
میزان بیتفاوتی از زندگی شهری در شهر قزوین را نشان میدهند.
در این پژوهش ،از تعداد  939پرسشنامه ،تقریباً  80/9درصد مربوط به منطقة  99/8 ،8درصد مربوط به منطقة  9و
 91/0درصد مربوط به منطقة  9شهر قزوین و در  89درصد موارد منطقة نامشخص (م ن) بود .میانگین معیارهای کیفیت
زندگی در شهر قزوین به تفکیک ناحیه در شکل  9برآورد شده است .در این شکل ،برای از بین بردن اعشار در راهنمای
نقشه ،امتیاز عوامل در  8666ضرب شده است.

0

0

0
0

رضایتاز

وضعیت

کالبد

زندگی

اقتصادی

شهری

کیفیتزندگی
شهری

0
0

03
0 2
3
0 0
052 0 5 1
9
0 5
5

خدمات
آموزشیو...

ایمنیو...

پاکیزگیو
نظافت

8

شکل.5وضعیتمعیارهایکیفیتزندگیدرشهرقزوینبهتفکیکناحیه 

نتیجهگیری 

این پژوهش به دلیل جایگاه ویژة کیفیت زندگی شهری در مدیریت و برنامهریزی شهری به طراحی مقیاس و سنجش
کیفیت زندگی شهری در قزوین اختصاص یافت .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از قرارگرفتن پرسشهای
محققساخته در هشت دسته با عناوین  )8رضایت از زندگی )9 ،وضعیت اقتصادی )9 ،کالبد شهری )0 ،خدمات آموزشی و
رفاهی )2 ،ایمنی ،امنیت ،و اعتماد )0 ،خدمات درمانی و بهداشتی )0 ،خدمات مدیریت شهری ،و  )1پاکیزگی و نظافت
است .در بررسی پایایی ،مشخص شد عوامل  ،0 ،9 ،9 ،8و  1پایا و عامل  2در مرز پایایی و عوامل  0و  0ناپایا هستند.
شاخص حاصل از این پژوهش همانند شاخص واحد اطالعات مؤسسة اکونومیست شامل ابعاد عینی و ذهنی است؛
ولی از تعداد معیار پایای کمتری بهره برده است .این معیارها همچون پژوهش بیاگی و همکاران ( )9681تأثیر دسترسی
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به خدمات را در معیارهای سازندة کیفیت زندگی نشان میدهد و با فاکتورهای پژوهش تُرکاُقلو ( )9682همخوانی دارد؛
هرچند فاقد معیار «سالمت» است.
در مقایسه با پژوهشهای داخلی ،نتایج این پژوهش شباهت زیادی با ابعاد مورد سنجش توسط پوراحمد و همکاران
( )8930دارد و ابعاد کالبدی و دسترسی را در قالب معیار «کالبدی» ارائه کرده است .در این پژوهش متغیر «حمل و نقل
عمومی» در مرحلة تحلیل عاملی حذف شد؛ در صورتی که در پژوهشهای داخلی (احمد آخوندی و همکاران8939 ،؛
حسنینژاد و همکاران8932 ،؛ نقدی8930 ،؛ فنی و همکاران8930 ،؛ صفاییپور و احمدی )8939 ،مشاهده میشود.
هرچند پژوهشهای مذکور پایایی این متغیر را گزارش نکردهاند ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی و البته با بیش از
دو گویه (سنجه) مجدداً طراحی شود .درواقع ،کاهش تعداد سؤاالت و دستهبندیکردن متغیرهای ارزیابی بهمنظور طراحی
مقیاس بومی سنجش کیفیت زندگی شهری با الگوبرداری از سؤاالت و شاخصهای کلی مدل سنجش کیفیت زندگی در
شهرهای اروپایی (بارومتر) از جمله نوآوریهای این پژوهش است و با توجه به ارتباط آماری معیارهای سنجش
دستهبندی جدیدی با متغیرهای محدودتر حاصل شده است.
در این پژوهش ،عالوه بر بررسی پایایی کل پرسشنامه ،پایایی تکتک معیارهای سنجش انجام شده است؛ حال
آنکه در مدل اروپایی صرفاً یک نظرسنجی کلی انجام میشود .همچنین ،در مقایسه با مدل سنجش کیفیت زندگی در
کالنشهر تهران (احمد آخوندی و همکاران ،)8939 ،عالوه بر سنجش کیفیت زندگی ساکنان ،ضمن بهرهبردن از تعداد
سؤاالت کمتر ،بررسی پایایی عوامل نیز انجام شده و بر اعتبار علمی نتایج افزوده است .این پژوهش بسیار جامعتر از
سنجش کیفیت زندگی شهری در بافت فرسودة محلة سپه شهر قزوین (سعیدی رضوانی و حاجینوروزی ،بیتا) واقع در
منطقة  8شهر قزوین انجام شده و مناطق  ،9 ،8و  9این شهر را پوشش داده است.
نتایج نظرسنجی نشان مید هد معیار رضایت از زندگی با عوامل رضایت از زندگی در شهر و وضعیت زندگی فردی،
معیار پاکیزگی و نظافت ،معیار کالبد شهری با عوامل وضعیت خیابانها و ساختمانها ،اماکن عمومی ،فضای سبز و
دسترسی به فروشگاهها و معیار ایمنی ،امنیت ،و اعتماد بهترتیب معیارهایی هستند که امتیاز مثبت رضایت کلی را کسب
کردهاند .میزان امتیاز منفی رضایت (نارضایتی) کلی بهترتیب مربوط به معیار وضعیت اقتصادی با عوامل وضعیت اشتغال،
مسکن و وضعیت اقتصاد فردی و معیار خدمات آموزشی و رفاهی با عوامل وضعیت خدمات آموزشی ،ورزشی ،فرهنگی
است.
بهطور کلی ،با توجه به بازة سنجش رضایتـ یعنی  2تا  ،8میزان رضایت کلی از زندگی در شهر قزوین مثبت و بسیار
اندک است؛ بهطوریکه کیفیت زندگی در مناطق  9و  9بسیار اندک و متأسفانه در منطقة  8شهری منفی است.
این رتبهبندی با مشاهدات میدانی پژوهشگر و مصاحبه با پاسخدهندگان در حین نظرسنجی مطابقت دارد .منطقة 8
شهر قزوین منطقة قدیمی و پُررفتوآمد شهر و محل استقرار بازارها و اماکن مذهبی و سنتی است و بافتی قدیمی دارد.
همچنین ،وضعیت اقتصادی ساکنان بخش جنوبی این منطقه نسبتاً ضعیف است .این بخش از شهر نیازمند ارتقای
امکانات بهداشتی ،رفاهی ،و فضای سبز است .ساکنان مناطق  9و  9از نظر کیفیت زندگی بهتر و از وضعیت نسبتاً
مشابهی برخوردارند و هر دو نیازمند بهبود خدمات آموزشی و رفاهیاند .موضوع نارضایتی اقتصادی نیز با توجه به وضعیت
کلی اقتصاد کشور و بهطور اخص کمبود اشتغال ،افزایش قیمت و اجارة مسکن ،و افزایش قیمت اقالم مصرفی همزمان با
تحریم مجدد کشور ایران توسط ایاالت متحدة امریکا در سال  8930تقریباً در همة مناطق شهری مطرح شده است.
تحقیقات آتی میتواند به طراحی مجدد معیارهای حذف شده در مراحل بررسی روایی و پایایی پژوهش حاضر
اختصاص یابد و مدل سنجش این پژوهش را اصالح و تکمیل نماید .همچنین ،میتوان به سنجش ابعاد و تأثیر این
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عوامل بر یکدیگر و اولویتبندی آنها در برنامهریزی شهری پرداخت .ایجاد یک مدل واحد برای سنجش کیفیت زندگی
در شهرهای کشور جمهوری اسالمی ایران نیز پیشنهاد میشود تا به نیازسنجی خدمات شهری ،رتبهبندی شهرها ،و
ارزیابی عملکرد مدیریت شهری کمک نماید .همچنین ،پیشنهاد میشود در تحقیقات بعدی پژوهشگران پا را فراتر از
سنجش وضع موجود گذارند و با آینده پژوهی در مفهوم در حال رشد کیفیت زندگی شهری ،ابعاد مورد انتظار شهروندان را
در بلندمدت پیشبینی نمایند.
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