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  :شهري زندگی کیفیت بررسی
 با ایران ي ها استان بندي رتبه و سنجش براي مدلی

 اي خوشه تحلیل از استفاده
  
  

  **اقدم علیزاده محمدباقر ،*یموذن احمد
 )15/07/91پذیرش تاریخ، 12/04/91 دریافت تاریخ(

 
 به توجه با ایران، در شهري زندگی کیفیت ویژه به زندگی کیفیت سنجش و بررسی: چکیده 

کشور  ساله بیست انداز چشم سند تأکید نیزو  ایران خاص فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، شرایط
 و شهرها در زندگی کیفیت جایگاه به توجه با .است برخوردارخاصی  اهمیت از امر، ینبر ا

 ایجاد زندگی کیفیت سنجش زمینۀ در جامعی سیستم ایران در هنوز که این به توجه با و مناطق
  جامع نظام به دستیابی براي هایی راه تواند می امر این مختلف هاي جنبه بررسی به توجه نشده،

 سنجش نظري هاي شاخص تعیینبا هدف  ،بنابراین مقاله حاضر .باشد زندگی کیفیت سنجش
 طبق بر ایران در شهري زندگی کیفیت سنجش براي مدلی ارایه ضمن عینی، زندگی کیفیت
 بندي رتبه به اي، خوشه تحلیل از استفاده با نیز و) ها داده ثانوي تحلیل( موجود آمارهاي تحلیل
 پژوهشنتایج این  .است پرداخته زندگی کیفیت میزان  از برخورداري لحاظ از ایران هاي استان

باالتر از حد میانگین، باالترین رتبه  52/4کیفیت زندگی  ةاستان اصفهان با نمر دهد، نشان می
 ،85/3 نمرة با یزد هاي استان. است داده اختصاص خود به ایران هاي را در میان استان) 1رتبه(

 ةنمر با  نیز ایالم استان. دارند قرار بعدي ي ها رتبه در  12/3 نمرة با  تهران و  16/3 نمرة با فارس
 داشته خصوص این در) 30رتبۀ (رتبه را  ترین حد میانگین در کیفیت زندگی  پایین زیر  -58/3

  .است
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 شهري، مطلوبیتخالّق،  طبقۀ ي،شهر زندگی کیفیت زندگی، کیفیت: کلیدي مفاهیم
  .پذیرزیست شهر پذیري، زیست

  
  مقدمه )1

 روز طور به آن اهمیت که  دانست اي گسترده مفاهیم جمله از توان می را 1زندگی کیفیت مفهوم
 گسترش حال در دانشگاهی و علمی مختلف ي ها رشته مطالعاتی ي ها عرصه از بسیاري در افزونی

 موضوع دهد، می نشان ایران در زندگی کیفیت سنجش تجربیات بررسی که گونه همان. است
 از تر دقیق یا و سالمت نظام و مقوله با رابطه در بیشتر گرفته صورت مطالعات در زندگی کیفیت
 هاي جنبه از یکی تنها مقوله این که است حالی در این و گرفته قرار بررسی مورد پزشکی دیدگاه

 در زندگی کیفیت وضعیت از روشنی ارزیابی تاکنون« دیگر طرف از. است زندگی کیفیت سازة
 شهر با ارتباط در یا ملی سطح در زندگی کیفیت گاه تنها، و نشده ارائه ایران مختلف شهرهاي

 شهر در زندگی کیفیت شناخت( »است گرفته قرار ارزیابی مورد المللی بین موسسات توسط تهران
  ).211: 1388 تهران،

 قرار توجه مورد اساسی جنبه چند از  نوشتار این در زندگی کیفیت مطالعۀ و شناخت بررسی،
  : است گرفته

 داشته خود در را انسانی ي ها سرمایه حفظ و جذب توانایی که شهري مهم بسترهاي به توجه )1
 جدیدتر تعبیري به یا خالق انسانی ي ها سرمایه مفهوم با رابطه در مطالعه از جنبه این. باشد
 .گیرد می قرار  شهري خالق طبقه

 که آمده شمار به توسعه و رشد بناي زیر عنوان به منطقه یک در خالق انسانی سرمایه جذب )2
 .است فناوري ي ها خوشه اندازي راه و تاسیس به توجه آن نمودهاي از

 محور دانایی توسعه سمت به حرکت ي ها جنبه بارزترین از یکی عنوان به فناوري هاي خوشه )3
 که است نوآوري و خالقیت مفاهیم و دانایی اقتصاد دانایی، جامعه آن با مرتبط مفاهیم و

 .دارد قرار موضوعات این محور در شهري زندگی کیفیت تر خاص طور به و ها شهر جایگاه
 که) دیگر هاي جنبه کنار در(  که محور دانایی توسعه سمت به حرکت این مهم ي ها جنبه از )4

شهرها  جایگاه اند، کرده تجربه را آن نوین هاي فناوري و نوآوري زمینه در موفق هاي کشور
 زندگی کیفیت قالب در شهري هايبستر اهمیت از بخشی که. هستند بزرگ شهرهاي ویژه به

 .است گرفته قرار توجه مورد شهري

 
1.Quality of life 
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 ایران در هنوز که این به توجه با و مناطق، و شهرها در زندگی کیفیت جایگاه به توجه با
 ي ها جنبه بررسی به توجه نشده، ایجاد زندگی کیفیت سنجش زمینۀ در جامعی سیستم

 کیفیت سنجش جامع نظام به دستیابی براي هایی راه تواند می زندگی کیفیت سنجش مختلف
 دلیل به  زندگی کیفیت جامع مطالعه گفت توان می کلی طور به که چند هر. باشد زندگی

 یا و ملی سطح در چه اي، منطقه سطح در چه المللی، بین سطح در چه مفهوم این گستردگی
 به توجه با یکدیگر، از متفاوت بسیار موارد بسیاري در و متعدد هاي شاخص با محلی، حتی

 برخی فقدان و موجود هاي آمار به باتوجه نیز و  ها آن بر حاکم مطالعاتی رویکردهاي
  .است گرفته قرار بررسی مورد مطالعه، خاص شرایط به توجه با و ضروري آمارهاي

 ویژه به زندگی کیفیت سنجش اهمیت به توجه شده، عنوان مطالب بر عالوه دیگر طرف از
 ایران خاص فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، شرایط به توجه با ایران در شهري زندگی کیفیت

  :رسد می نظر به ضروري زیر جنبه چند از

 و اجتماعی و انسانی امنیت به توجه چون اهدافی کنار در کشور ساله بیست انداز چشم سند )1
 . است داده قرار توجه مورد را زندگی کیفیت ارتقاء پایدار، توسعۀ تحقق

شهرنشینی و افزایش روند  زدة شتاب رشد و سریع تجربه به توجه با ایران، کشور براي )2
 هاي مهاجرت سریع  به نقاط شهري  ـ همچون بسیاري از کشورهاي در حال توسعه ـ آسیب

دانایی محور و حرکت به سمت شهر دانایی و  توسعۀ در که کرده، تجربه را زیادي شهري
اصالح و تقویت شده و به شهرهایی   ،دانایی باید این بسترهاي ضروري بازسازي ۀجامع

درون کشور و هم براي جذب و   انسانی ۀکه زمینه را هم براي جذب سرمای دتبدیل شون
الّقیت و نوآوري حفظ شهروندان خالّق کشورهاي دیگر  فراهم کرده  و به فرایند  رشد خ

 ).1389: موذنی(شتاب بخشد  
 محیطی و شهري زندگی کیفیت بودن پایین با  متعدد مطالعات طبق بر زده، شتاب تجربه این )3

 سال المللی بین زندگی سازمان گزارش جمله از( المللی بین مطالعات نتایج. است بوده همراه
 نیز، ایران ي برا) آورده دست به را 150 رتبه ایران مطالعه، مورد کشور 194 میان از که 2010

 .دارند زندگی کیفیت پایین سطح از حکایت
 
 کیفیت نظري هاي شاخص ارایۀ و بررسی ضمناین پژوهش بر آن است تا  فوق، مطالبتوجه به  با

 شهري زندگی کیفیت بندي رتبه و سنجش به پژوهش، در شده ارایه مدل اساس بر شهريزندگی 
 .بپردازد موجود آمارهاي تحلیل طبقبر  یرانا هاي استان از کدام هر
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  :نظري بحث و پیشینه )2

 و پیوند همکیفیت زندگی را باید در یک رویکرد نظري وسیع و در رابطه با مفاهیم  مفهوم
 است امر این از ناشی یکدیگر، کنار در مفاهیم اینطرح  عمدة دلیل. مترادف با آن در نظر گرفت

 بنابراین و استو چند بعدي  پیچیده) سازه( مفهومی زندگی کیفیت طرف یک از که
 برخی درزندگی  کیفیت. هاي مفهومی و مصداقی زیادي از آن صورت گرفته است برداشت
 همپوشانیبا عبارات و اصطالحات متعددي مورد سنجش قرار گرفته که با یکدیگر  ها پژوهش

 زیست عنوان به را برخی آن« نمونه عنوان به. اند رفته کار به مترادف  یزن يدر موارد ودارد 
 به دیگر برخی و جذابیت میزان براي اي اندازه دیگر برخی ،یک ناحیه) سرزندگی( 1پذیري
.. و مندي رضایت شادکامی، اجتماعی، بهزیستی عمومی، رفاه عنوان  و اپلی(  »اند کرده تفسیر. 
  ).37 :1387 همکاران، و رضوانی در ، 2007 منون

مختلف  يو کاربرد ها  ها واژه در زندگی کیفیت مفهوم ،بیستم قرن آخر ربع از کلی طور به
توسط   یو روان یسالمت جسمان یمربوط به توسعه آت مطالعات. مورد مطالعه قرار گرفته است

کاهش سوء مصرف مواد مخدر معطوف به  هاي برنامه ،)1978(و اللوند ) 1975(کسلر و آلب 
 جمعیت هاي ویژگی ،)1989(شاتفورد  و) 1979(موسر ) 1976براگ (افراد  یزندگ یفیتتوسعه ک
 دولت سیاسی هاي فعالیت ماهیت فناوري، و دانش وضعیت اشتغال، وضعیت و کار نیروي نگاري،

 ایام گوناگون هاي جنبه دینی، هاي فعالیت میزان خانوادگی، زندگی در تغییرات شهروندان، و
توسط شلدون و مور   يفرد آسایشو  رضایتمندي آموزشگاهی،و  یسالمت وضعیت فراغت،

)1996) در حوزه شناخت  ياز جمله مطالعات موثر و آغاز) 18-21:  1389 ي،و نظر يمختار) 
  .شوند میمحسوب  زندگی کیفیت

 طرح خالق انسانی هاي سرمایه یا خالق طبقه نظریه قالب در زندگی کیفیت به توجه از بخشی
 مطالعه در) 2005( فلوریدا. هستند خارجی همگی خصوصاین  رکه مطالعات انجام گرفته د  شده
عمده مرکز تجمع  طور  هب شهرها که رسد می نتیجه بدین خالق طبقه و هاشهر عنوان با خود

 انتخاب را هایی مکان  افراد این ،خالّق ۀطبق نظریۀ طبق بر و بوده خالّق انسانی ي ها سرمایه
  . باشد  ها آنکه مطلوب و مورد نظر  کنند می

 
1 .Liveability  
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 صورت فلوریدا کار از الهام و تأکید با) 2007( وجان و  گراناهان مک توسط که اي در مطالعه     
 کیفیت از باالیی سطح از که شوند خالّق به سمت مناطقی کشیده می طبقۀ افراد اینکه بر گرفته

  .است شده تأکید باشد، برخوردار زندگی
) 2007( شهرها در اقتصاد دانایی عنوان پژوهشی است که توسط ویندن و همکاران  نقش
  ها آنهاي شهري اشاره می کنند که بدون و بستر شرایط ها، ویژگی از برخی به که گرفته صورت

 دانش، پایگاه: از عبارتند شرایط این از برخی. نیست پذیر امکان دانش کاربرد و نشر خلق، ،کسب
  .شهري مقیاس و شهري تنوع پذیري، دسترس زندگی، کیفیت شهري، مطلوبیت صنعتی، ساختار

 هاي شاخص اي منطقه محیطی مناسب ابعاد که کرده سعی) 1996( سیکرچیا دیگر اي مطالعه در
 محیطی برنامه یک که 1کوادروتر عنوان با طرحی طبق بر و کرده ارایه را زندگی کیفیت سنجش

 این اساس بر زندگی کیفیت سنجش مهم ذهنی و عینی هاي شاخص معرفی به بوده ایتالیا در
 و تعادل جمعیت، حجم مرز منطقه، ظرفیت سرزمین، تقاضاي و عرضه: است زده دست معیارها

  .شهري هاي نظام سرریزي
 هر که شده پرداخته زندگی کیفیت به مختلفی ي ها جنبه از ایران در گرفته انجام مطالعات در

 ایران در زندگی کیفیت سنجش براي جامع هدف یک با مند نظام صورت به مطالعات این چند
  از یبرخ. اند پرداخته زندگی کیفیت بررسی به عمده محور چند در مطالعات  این اما نگرفته انجام

 ،به پذیرفته انجام شهري نهادهاي برخی و پژوهشی و دانشگاهی مراکز توسط که مطالعات این
...  و سالمت حکمروایی، عدالت، شهري، محیط کیفیت مانند زندگی کیفیت دهنده تشکیل ابعاد

 و توسعه پایداري، مانند زندگی کیفیت با پیوند هم مفاهیم به  دیگر برخی. اند شده داده اختصاص
 قالب در و مستقیم صورت به را زندگی کیقیت مطالعات نیز برخی و داده قرار توجه مورد غیره
  .اند داده قراد بررسی مورد پیمایشی هاي طرح

 و نجات توسط WHOQOL –BREF نامۀ شپرس اساس بر تهران مردم زندگی کیفیت
 حاکی مطالعه این ي ها یافته. است گرفته قرار بررسی مورد سالمت محوریت با) 1386( همکاران

 و اجتماعی روابط روان، سالمت جسمانی، سالمت(  ها دامنه امتیاز میانگین که است این از
 معنی صورت به بهداشت جهانی سازمان مطالعه کنندگان شرکت مجموع در) محیط وضعیت

  .است بوده تهران شهر مطالعه در کنندگان شرکت ي ها دامنه امتیاز از باالتر داري
 گروه سه به توجه با خود مطالعه در را زیست محیط کیفیت ارزیابی مدل)1377( طبیبیان و بحرینی

 شاخص دوازده اساس بر اجتماعی و اقتصادي هاي نیاز و اساسی هاي نیاز فرهنگی، هاي نیاز از

 
1 . QUADROTER 
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 طبیعی، محیط آموزش، اشتغال، و مسکن،اقتصاد امنیت، و ایمنی درمان، و بهداشت طبیعی، محیط
 مصنوع محیط و تفریح و فرهنگی میراث هنر، نقل، و حمل انرژي، شهري، تجهیرات و تأسیسات

 منجر که محیط، دهی سامان در اجتماعی عدالت بر) 1384( کلته تاکید. اند داده قرار بررسی مورد
 نظر در اجتماعی آشوب و محیط تخریب فقر، تداوم براي مانعی عنوان به شود می پایدار توسعه به

 کیفیت ارزیابی بر موثر عوامل بررسی در خود نامه پایان در)1382( نژاد بهرامی. است شده گرفته
 و سوادي با میزان دزدي، امنیت، قومیت، مانند فرهنگی و اجتماعی عوامل به شهري محیط

 میانی بافت و کرده اشاره فضایی ساختار عامل و کالبدي عوامل و اقتصادي عوامل تحصیالت،
 بررسی در .است کرده ارزیابی نامناسب نسبتا شهري محیط کیفیت داراي را شیراز شهر

 شهر کالن که دهند می نشان )1385( موسوي پور و راهنمایی شهري، پایدار توسعه هاي شاخص
 مواجه امنیتی ناپایداري با فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، محیطی، مختلف ي ها زمینه در تهران
  .است

  
  :زندگی کیفیت مفهوم) 2-1

 دنبال به پژوهشگران که است اهدفیو سنجش کیفیت زندگی بسته به رویکرد غالب و  تعریف
 زندگی جمعی،کیفیت یا فردي بعد در را زندگی کیفیت که این به بسته رویکردها این. هستند آن

 یا و) روستایی یاشهري ( محلی اي، منطقه ملی، جهانی، تحلیل سطح اساس بر مکانی، یا شخصی
  .متفاوتند هم با باشند داده قرار مطالعه مورد آن ذهنی یا عینی

میالدي  1960 دهۀ به تحقیقی قلمرو یک عنوان به و نیست جدیدي مفهوم زندگی کیفیت
 هۀبود و وج متمرکز عینی هاي بعد، این تحقیقات بر شاخص ۀو دو ده دهه این در«. گردد برمی

 دیگر هاي ویژگی از). 113: 1388 اسالم، واحمدي ( داشت) پزشکی غالبًا(ناختی ش جامعهغیر
به  90 ده از. بود اقتصادي ي ها جنبه بر مفهوماولیه تمرکز این  هاي دهه در زندگی کیفیت ومهمف

 بحث: این طرف مفهوم کیفیت زندگی با توجه به ابعاد مختلف زیر مور توجه قرار گرفته است
 عدالت اجتماعی، همبستگی ،اجتماعی سرمایۀ نظیر اجتماعی هاي سازه بر تأکید با زندگی کیفیت

 ) .10 ،1387 امیدي، و غفاري(اجتماعی و مطرودیت اجتماعی 
 مفهـوم  شـناخت  در ناختیش جامعه ابعاد و ذهنی هاي شاخص اهمیت براز مطالعات  یاريبس در
پایـدار و   توسـعۀ  بـر  ،عینی و محیطی سنجش کیفیت زندگی هاي شاخص کنار در  زندگی کیفیت

 ،هـاي شـهر پایـدار    عنـوان نمونـه  یکـی از ویژگـی     به. است شده تأکیدشهر پایدار  تر خاص طور هب
 کیفیـت  و پایدارپـذیري ) اجتمـاعی در عرصـه شـهر سـازي     ي هـا  جنبـه  اهمیـت ( اجتماعی پایداري
  ).2: 2006 یموار،و س یمرت( است شده گرفته نظر در باال زندگی
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 قالب در همگی... و  شاديپذیري و   زیست رفاه، زندگی، از رضایت مفاهیم ،دیگر ۀجنب از
مشابه با  زندگی کیفیت است، معتقد اسمیت. هستند بندي دسته قابل زندگی کیفیت مفهوم

 کیفیت ،موضوعاتی چون رفاه دربرگیرندة یا و بودهو بهزیستی   رفاه ،مفاهیمی چون توسعه
 مطرودیت و فقر بخش، رضایت و رشد به رو زندگی اساسی، نیازهاي محور، سالمت زندگی

امیدي، ( است جماعات میان دردوستی و از خود گذشتگی  نوع اجتماعی، انسجام و اجتماعی
است  معتقد شادي، سنجش به مربوط مطالعات صاحبنظران از یکی عنوان به وینهوون). 1387
 ةبه عنوان یک احساس عریض و پهن یاد می شود اغلب مترادف با واژ 1شادي از که زمانی

  ) .1387 ازگنجی، نقل( است) رفاه(کیفیت زندگی و یا بهزیستی 
به عنوان  یرفاه یالتامکانات و تسه  توصیف براي 2مطلوبیت اصطالحفلوریدا از  ریچارد

خود به یک  ۀو در مطالع  کردهاستفاده )  مکانی(از  کیفیت زندگی شهري و  محیطی  یشاخص
 نیز باال مطلوبیت داراي مناطق ضمن در برتر فناوري در پیشرو مناطق: رسد کلی می ينتیجه 
 فناوري با صنایع جذب در آن نقش و مطلوبیت مورد در فلوریدا که هایی شاخص از یکی. هستند

صورت  بهفلوریدا  توسطشاخص مالیمت  . است) آرامش( 3مالیمت شاخص برد، می کار به برتر
). جوانان( سال 22- 29 سنین بین افراد درصد: است گرفته قرار سنجش موردعمده  مؤلفۀچند 
 شاخص.  ها موزه و هنري هاي تعداد گالري سرانۀ) شبانه زندگی( شبانه هاي کلوب ،بارها سرانۀ
 ارتباط در آورده، دست به خود کانونی ي ها هگرو مطالعۀ در فلوریدا که مطلوبیت سنجش دیگر

محیط سالم و تمیز و تعهد نسبت به حفظ منابع طبیعی براي   یعنی: است زندگی محیط کیفیت با
  ).58: 2005 یدا،فلور(تفریح و استراحت 

 شهر مدل گرفته، قراردر رابطه با کیفیت زندگی در شهر  مورد تأکید  کهدیگري  مفهوم
بطور . است که از جمله مدل هاي جامع براي معرفی  مفهوم کیفیت زندگی است 4پذیر زیست
 و ذهنی اجتماعی، فیزیکی،) بهزیستی( رفاه به که دارد اشاره شهري نظام به پذیري زیست« خاص 
اصول کلیدي که حیات بخش چنین موضوعی . کند فردي تمام ساکنانش  کمک می توسعۀ
 در. 1توانمندسازي و مشارکت ،7بودن دوستانه پذیري، دسترس ،6شان ،5برابري از، عبارتند هستند

 
1 .Happiness   
2 .Amenity  
3  . Coolness Index 
4 .Livable city 
5 . Eequity 
6  . Dignity 
7  . Conviviality 
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  بوده برخوردار سالم زندگی از که شهري: است شده معرفی صورت بدین پذیر زیست شهر نهایت
 ماشین حتی و عمومی نقلیه وسایط روي، پیاده دوچرخه، وسیله به آسان جابجایی که است جایی و

  همه؛ براي است شهري پذیر زیست شهر. گیرد می صورت ،دیگري نباشد گزینۀ که صورتی در
افراد مسن و   ، ها بچه( ساکنانش تمامی براي را امنیت و بوده ارزنده  و جذاب باید که معنی بدین

  ).2: 2006 یموار،و س یمرت( کند فراهم) آن ي ها هحتی براي افراد ساکن در حوم
 است خوب شهر ي نظریه است نزدیک پذیر زیست شهر بحث به که دیگري مفاهیم جمله از

 هاي ي لینچ شهر خوب با توجه با شاخص نظریه در. مطرح شده است لینچ کوئین توسط که
  : زیر از نظر لینچ براي یک شهر مطلوب وجود دارد هاي کیفیت.  است شده معرفی متعددي

 و ذهنی و احساسی هاي توانایی با محیط انطباق( معنی) سازگاري و ایمنیبقاء، (زندگی  سر 
 و الگو با شهر یک تجهیزات و معابر فضاها، ظرفیت و شکلانطباق (تناسب ) فرهنگی ساختار
 خدمات، منابع، ها، فعالیت به افراد سایر دسترسی توانایی( دسترسی) مردم هایی فعالیت کمیت

 تعمیر، ایجاد، و ها فعالیت و فضاها به دسترسی و استفاده(نظارت و اختیار ) اماکن یا و اطالعات
نظم و سازمان محیط زندگی  رنگ، شکل، سازيآسان ( نمایانی و)  ها آنو مدیریت  اصالح
  .)1387:حق شناس ) (آدمی
 جنبۀ دو هر زندگی، کیفیت به مربوط هاي پژوهش و متون در  گفت توان می کلی طور به

 توان می رو این از. است گرفته قرار تأکید و مطالعه مورد زندگی کیفیت ذهنی و عینی) یکردرو(
تعریف  نیزچند بعدي متشکل از شرایط عینی زندگی و بهزیستی ذهنی  اي سازه را زندگی کیفیت

 دهندة نشان ذهنی بعد اما دهد، بعد عینی وضعیت ظاهري و ملموس زندگی انسان را نشان می. کرد
 که گفت توان می سخن دیگر به. باشد می شان ادراکات و ارزشیابی هاي افراد از وضعیت زندگی

 و است متمرکز سالمت و اقتصادي ـ اجتماعی هاي شاخص بر زندگی کیفیت عینی سنجش«
و  3اجتماعی سالمت شاخص ،2مثل تولید ناخالص داخلی، شاخص پیشرفت  واقعی ابزارهایی

 بر زندگیسنجش ذهنی کیفیت  هايابزار بیشتر ولی گیرد می کار هرا ب 4انسانی ۀشاخص توسع
 و باشند می سالمت و اقتصادي هاي متغیر مکمل که است متکی زندگی از شخصی گزارشات

 شاخص و زندگی از کلی رضایت مانند هایشاناز تأمین نیاز  ها گروه و افراد رضایت میزان

                                                                                                                                                          
1  . Empowerment. 
2   . Genuine Progress Iindicator ( GPI ) 
3   . Social Health Index ( SHI) 
4  . Human Development Index (HDI) 
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 همکاران، و رضوانی در همکاران، و کاستانزا( »هندد می قرار مطالعه مورد را فردي بهزیستی
1387  :42.(  
  

  : زندگی شهري کیفیت) 2ـ  2
 در. است زندگی کیفیت سنجش عینی هاي شاخص به مربوطاز کیفیت زندگی شهري  بخشی

 اجتماعی و محیطی/ فیزیکی اقتصادي، یعنی عمومی رفاه بعد سه به معموال عینی هاي شاخص
 و بوده برخوردار ابهام از زندگی کیفیت مفهوم مانند نیز شهري زندگی کیفیت. شود می توجه

در رابطه با ) 1384( همکاران و کوکبی. گرفت نظر در ابعادش تمام در نیز را آن باید بنابراین
منظور از کیفیت زندگی .  اند پرداخته شهري زندگی کیفیت تعریف به شهري، زندگی کیفیت

 و) یکم( عینی وجهفرهنگی و روانی در دو  محیطی،شهري توجه به شاخص هاي اجتماعی، 
بدین معنا که عالوه بر . زندگی شهري استدر روند برنامه ریزي کیفیت ) یفیک( ذهنی
 این به شهروندان نگاه نوع و ذهنیت باید می  عینی و مشخص صورت به ها شاخص گیري اندازه

 زندگی کیفیت تعریف مورد در دیگري مختلف تعاریف. گیرد قرار توجه مورد نیز ها شاخص
 برخی به که اشاره کرد) 1999( راجرسون مطالعۀ به توان می میان این در که گرفته صورت شهري

 اهمیت و حوزه این در مطرح نظران صاحب دیدگاه از شهري زندگی کیفیت مهم هاي ویژگی از
 اشاره ها شهر ريو نیز خصلت رقابت پذی  ها سرمایه جذب بر آن تأثیر و شهري زندگی کیفیت

  ) .1 شمارة جدول( کند می
کیفیت زندگی به آن استناد ) کمی(سنجش عینی  يمعتبري که در زمینه  هاي شاخص جمله از

است که شاخص کیفیت زندگی کشورها را هر  1 المللی بین زندگی سازمانمی شود گزارش 
 9 اساس بر  کشور 194 براي  زندگی کیفیت شاخص به مربوط گزارش. کند ساله گزارش می

در  خالصه طور هب راکه آن   است، گرفته قرار سنجش مورد آن هاي شاخص و مؤلّفه یا مقوله
 ،از منابع رسمی دولت ها  ها داده گردآوري حاصل مطالعه این). 2جدول (ارائه کرده ایم  جدولی
 در گذاري نمره نحوة بوده است و  ...  و اکونومیست، مانند یی ها نشریه جهانی، بهداشت سازمان

. است شده  گرفته نظر در  کشورها براي) کشور بهترین( صد تا)  کشوربدترین ( صفر از مقوله هر
 از نمره باالترین. بوده است 150کشور  194ایران در میان  ۀرتب سازمان، این 2010 گزارش در

 30 امتیاز با سومالی کشور به متعلق امتیاز ترین پایین و 82 امتیاز با فرانسه به متعلق مؤلفه 9 مجموع
  .است شده گزارش 49 امتیاز مؤلفه نُه مجموع در ایران امتیاز. باشد می

 
1 . International living 
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  يشهر زندگی کیفیت هاي ویژگی .1 شمارة جدول

  ابعاد
 اسمیت
1973  

  لیو
1976  

 و بایر
  ساویجو
1981  

 راجرسون
 و

  همکاران
1988  

  برنلی
1988  

 و هارت
  همکاران

1989  

 بحران کمیتۀ
  1990جمعیت

 مسالۀ/  زیست محیط
  آلودگی

  *  *  *  *    *  

  *  *  *          سکوتآرامش و / جو 
      *  *  *      آب و هوا

      *          هاي  سبک زندگی فرصت
      *  *        اشتغال

      *          بازنشستگی
ي  ها دست یابی وهزینه

  مسکن
*  *  *  *    *  *  

/ بهداشت عمومی
  هاي بهداشتی مراقبت

*  *  *  *    *  *  

  *      *  *    *  امنیت عمومی/ جرم 
  *  *    *        حمل و نقل و جریان ترافیک

  *  *    *  *    *  اموزش امکانات تامین
        *  *      سرگرمی و تفریح

    *        *  *  بازرگانی/ اوضاع تجاري 
    *    *  *    *  هنري/تنوع فرهنگی 

مالیات  دولتی  و کمک هاي 
  توسعه اي

          *    

    *            مکان هاي تجاري
نزدیکی به عرضه 

  بازار/ ها کننده
          *    

ي  ها هزینه/غذاییي  ها هزینه
  زندگی

    *  *    *    

            *  *  مشارکت سیاسی
        *        دستمزد

  )978: 1999راجرسون،(
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  المللی بین زندگیعینی کیفیت زندگی سازمان  هاي شاخص .2 شمارة جدول

  مقوله
 نمره در مؤلّفه وزن

  % نهایی
  ها شاخص

 زندگی هزینه
  

  اساس استانداردهاي زندگی، نرخ مالیات بر درآمد و بدهی ملی بر  15

و اوقات   فرهنگ
 فراغت

  
10  

اول و  پایۀ مدارس در نام ثبت نرخ ضرایب روزنامه، انشار سواد، نرخ
 هاي فعالیت يتنوع ارائه   ،بر حسب افراد  ها موزه تعداد ،1دوم 

  فرهنگی و اوقات فراغتی
 اقتصاد

  
15  

تولید  يسرانه  ،آننرخ رشد   وناخالص داخلی  تولیدسود،  نرخ
  .ملی ناخالص تولید سرانۀ و تورم نرخ ،ناخالص داخلی

 محیط
  

10  
 سرانۀ جمعیت، رشد نرخ مربع، کیلومتر هر حسب بر جمعیت تراکم

  .شده حفاظت هاي زمین درصد اي، تولید گازهاي گلخانه
  آزادي خانۀ پیمایش اساس بر  10  آزادي

 ) بهداشت(  سالمت
  

10  

مورد نیاز کالري، تعداد پزشک  به افراد،  يمصرف روزانه  درصد
تعداد تخت بیمارستان بر حسب هر هزار نفر، درصد جمعیت داراي 

 زندگی، هدسترسی به  آب سالم، میزان مرگ و میر نوزادان، امید ب
  .کشور ناخالص داخلی  تولیدبهداشت عمومی از درصد  هزینۀ

 ساخت زیر
  

10  
آبی قابل کشتیرانی، تعداد  ي ها راه آسفالته، ي ها راه آهن، راه طول

تلفن  يفرودگاه، وسایل نقلیه، تلفن، میزبان خدمات اینترنتی، سرانه 
  .همراه

  آزادي خانۀ پیمایش اساس بر  10  خطر و امنیت
  هوا و آب

  
  . طبیعی بالیاي خطر حرارت، درجه توسط ساالنه، بارندگی متوسط  10

  2010 المللی بین زندگی سازمان زندگی کیفیت شاخصاز گزارش  اقتباس

  
  : زندگی کیفیت سنجش نظري مدل ) 3ـ  2
 در زندگی، کیفیت مفهوم مورد در پژوهش نظري چارچوب و گرفته انجام مطالعات به توجه با

  ) .1 شکل(  است شده ارائه زندگی کیفیت سنجش براي مدلی حاضر پژوهش

   

 
1 . primary and secondary school enrollment ratios 
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  پژوهش  شهريمدل نظري سنجش کیفیت زندگی  .1 شمارة شکل
  

 سنجش مدل(  اساس بر نظري مطالعات در زندگی کیفیت ابعاد سازي شاخص .3شمارة جدول
 )زندگی کیفیت

  ها و شاخص   ها مؤلفه و ابعاد
 : اقتصادي و مادي کیفیت ·

 تولیـد  رشـد  نرخ... )  ها اتاق تعداد ، مسکن عمدة تسهیالت مسکن، مالکیت( مسکن مالیات، نرخ زندگی، ي ها هزینه
  . اشتغال و مردم درآمد سطح ملی، ناخالص تولید سرانۀ تورم، نرخ داخلی، ناخالص تولید سرانۀ داخلی، ناخالص

 :)فرهنگیوضعیت ( فراغت اوقات و هنر فرهنگ، ·
 هـاي  گـالري  سـرانۀ  شـبانه،  هـاي  ، سرانه ي بارها و کلـوب )جوانان (  سال 29-23 افراددرصد ( محل مطلوبیت

اول و دوم،  پایـۀ  مـدارس  در نـام  ثبـت  نـرخ  ضـرایب  پایـه،  تربیـت  و تعلـیم  روزنامـه،  انتشار سواد، نرخ هنري،
  اوقات فراغتی  هاي فعالیت

 : یطیمح وضعیت ·
 :زیرساخت §

 . ترافیک جریان نقلیه، وسایل فرودگاه، تعداد آسفالته، يها هرا  آهن، راه طول:  )پذیري دسترس( فیزیکی ـ 1
  اینترنتی  مشترکین اینترنتی، میزبان همراه، تلفن ،تلفن ۀسران: ـ  اطالعاتی 2 

 :جمعیتی §
 .جمعیت رشد نرخ ،تراکم جمعیت بر حسب کیلومتر مربع 

 :محیطی زیست §
 طبیعی، بالیاي خطر ،حرارت درجۀ شده، حفاظت هاي زمین درصد ،تولید گازهاي گلخانهاي سرانۀ ساالنه، بارندگی ،آب و هوا  

 .سبز فضاهاي و ها پارك
 :اجتماعی §
  حمایتی  ي ها بیمه. .. ) طالق میزان خودکشی قتل،(  اجتماعی هاي آسیب ،امنیت و خطر  §

 :بهداشت و سالمت ·
 سالم، آب به دسترسی داراي جمعیت درصد بیمارستان، تخت تعداد افراد، به پزشک تعداد ،کالري  روزانۀ مصرف درصد

 ناخالص تولید درصد از عمومی بهداشت هزینه زندگی، به امید موالید، میزان نوزادان، میر و مرگ میزان انسانی، توسعۀي شاخص
  فاضالب و آب کشور، داخلی

  

 و اقتصادي کیفیت
 مادي

 فرهنگی وضعیت بهداشتی و سالمتی

 محیطی وضعیت

  زندگی کیفیت
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  پژوهش اهداف) 2-4

 براي مدلی ارایه و ایران هاي استان در عینی زندگی کیفیت سنجش نظري هاي شاخص تعیین ·
 .موجود آمارهاي تحلیل طبق بر ایران در عینی زندگی کیفیت سنجش

 . ها آن بندي رتبه و زندگی کیفیت میزان از ایران هاي استان برخورداري تعیین ·

  پژوهش شناسی روش) 3

 :پژوهش روش ·

 بندي رتبه جهت اي خوشه تحلیل از استفاده وباثانوي  ي ها داده تحلیل از استفاده با بررسی این
 از: کند می تعریف گونه این را يثانو تحلیل  »دواس«. است گرفته صورتایران  هاي استان
 سود مسأله اقتضاي به توان می اند، کرده گردآوري دیگري محققان یا مؤسسات که یی ها داده

 دولتی مؤسسات سوي از عظیمی تحقیقات. گویند می ثانوي تحلیل تحلیلی، چنین به. جست
 خیلی ي ها نمونه که افتاده جا پژوهشی ي ها گروه و بزرگ تحقیقی مؤسسات. گیرد می صورت

 دارند شخصی خصوصیات و ها رفتار ها، نگرش از اي گسترده دامنه درباره یی ها داده دارند خوبی
  ) .81:  1381 دواس،(  »اند مناسب اولیه پیمایش نظر مورد اهداف از فراتر تحقیقاتی براي که

 یعموم يسرشمار یجنتا پایۀ بر  ها شاخص و اطالعات ، ها داده آوريمنبع جمع  ترین عمده
 يآمار ي ها سالنامه نیز و ها استان توسعه سند در موجود هاي شاخص ،1385نفوس و مسکن سال 

 اطالعات، مورد در بحث پایاییاعتبار و  مسالۀ يثانو تحلیلاز نکات مهم در . استشده  استخراج
اعتبار و  ي ها جنبه از یکی. گیرند میروش قرار  یندر ا یلتحل مبناياست که  یو منابع  ها داده

است که توسط  هایی مقیاس و ها شاخص ، ها داده گردآوري ،کیفیتو اطالعات  ها داده پایایی
). 1381: ببی ،1381: یکرب( است تکرار و منطقی استدالل مسالۀ نیز وشده  تولید یهپژوهشگران اول

 صورت به آن  یجو گزارش نتا يانجام سرشمار اصلی یعنوان متول به ایران، آمار مرکز
 یددر تول منبع ترین مهم عنوان به آماري، ي ها سالنامه نیز و مسکن و نفوس عمومی هاي گزارش

 یقاز طر یزپژوهش ن این در یمنطق استدالل. افزاید میپژوهش  هاي داده اعتبار و اهمیت بر ، ها هداد
. است آمده بدستمختلف  یمطالعات منابع  یقطر از  ها مؤلفه و ها شاخص ياعتبار نظر یبررس
 چندین اگر« اصل این اساس بر. استوار است ها شاخص پذیري تعویض اصل بر یز،ن تکرار مسالۀ

عمل  یی ها شیوه همان به ها آن همۀ آنگاه باشند، مفهوم یک معرف حدي تا مختلف شاخص
» مشاهده باشد قابل و واقعی مفهوم آن اینکه بر مشروط کند، میخواهند کرد که آن مفهوم عمل 
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 یفیتسنجش مفهوم ک يبرا یاديز يها شاخصپژوهش  ینا در اساس این بر). 259: 1381 ی،بب(
اصل  ینطبق ا برمفهوم مورد نظر  یش واقعبر سنج یلامر دل ینهم ودر نظر گرفته شده  یزندگ

) 1384( هومن. است گرفته صورت عاملی تحلیل طیق ازهش .پژو در نیز سازه اعتبار. باشد می
 توجه با بنابراین. است اعتبار درباره سوالهایی مستلزم بارز اي گونه به عاملی تحلیل که است معتقد

 از وسیعی مجموعۀ بین از مناسب متغیرهاي شناسایی عاملی تحلیل هاي کاربرد از یکی که ینبه ا
  .است گرفته قرار استفاده مورد نیز پژوهش این در هاست، متغیر

 :و مفهوم مورد سنجش پژوهش تحلیل واحد ·

 قرار تحلیل مورد 1385 سرشماري نتایج با مطابق) استان 30( ایران هاي استان کلیهپژوهش  ینا در 
 واحد  اما بوده شهري زندگی کیفیت بررسی پژوهش موضوع چند هر چند دالیلی به. اند گرفته
 :اند بوده ها ن استا تحلیل

 تفصیلی نتایج کشوردر شهري نقاط کلیه و ها استان مراکز براي شده تفکیک ي ها داده فقدان )1
 انتخاب استانی تحلیل واحد که کرد می یجابپژوهش ا یتاساس محدود ینا بر. سرشماري

 .شوند
که   گردید سعی گردد، می ظهمالح)  یوستپ( 8-6 تا 8-1که در جداول   طوري  همان )2

 واحد تعداد نمونه عنوان به. باشند شهري مناطقشده متعلق به  انتخاب هاي از شاخص یاريبس
 مناطق در بیشتر... و   ها کتابخانه ها، بیمارستان ها، مهدکودك شهري، درمانی خدمات هاي

 در یمانند تمرکز عمده خدمات دولت یگرد یلهر چند که به دال. اند شده متمرکز شهري
خدمات در  یننابرابر ا تمرکز یراندر حال توسعه و از جمله ا يدر کشور ها یژهو به شهرها،

 دیهیب. رسد میبه نظر  منطقی امري شهري یزندگ یفیتصحبت از ک شهري، بزرگ مراکز
. است ضروري ي ها داده برخی فقدان موجود، آمارهاي یلاست که از جمله نقاط ضعف تحل

  مفهومسنجش  يبرا یگرد مهم یرهاياز متغ برخیممکن است  یعیطب طور به اساس این بر
 نداشتهوجود  یلتحل در گیرند، قرار سنجش مورد توانند می یمایشدر روش پ کهموردنظر 

 .باشند
 در هاآن بندي رتبه و متغیرها شاخص، تهیه: گذاري و رتبه ها شاخص تهیۀ متغیرها، سنجش ·

 :است گرفته صورت مرحله سه درپژوهش 
 ينظر و منطقی لحاظ به ها شاخص حداکثر آوري جمع براي اي کتابخانهاز مطالعات  استفاده )1

 .است شده داده نشان)  3 جدول(که در  یو خارج یمطالعات انجام  شدة داخل  يمبنا بر
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 و ها شاخص با  موجودي  )آمارها( ها شاخص شناسایی و انطباق: امکان سنجی مرحلۀ )2
 و منظم هاي یمایشبا توجه به فقدان پ).  3 جدول( پژوهش متون در شده ارایه  متغیرهاي

 .نداشت وجودمورد نظر  هاي شاخصو   ها دادهاز  یارياست که بس بدیهی درایران، متنوع
). اعتبارسازه( موجود هاي شاخص ترین مناسباز تکنیک تحلیل عاملی  براي یافتن  استفاده )3

 ابتدا ها، متغیر تعدد دلیل به زندگی، کیفیت سنجش براي مناسب متغیرهاي انتخاب مورد در
آماري کشور و  سالنامۀ تعریف در و سنجند می را مفهوم یک نظري لحاظ به که متغیرهایی

ار یکدیگر معرفی و در به طور عمده  با توجه به آمارهاي  موجود ـ در مفهومی خاص در کن
 با اند، شده داده تشخیص مناسب عاملی، تحلیل طریق از  نیز و اند شده بندي یک مقوله دسته

امر بیشتر مبتنی بر کاهش تعداد متغیرها، براي تحلیل عاملی نهایی  این. اند شده جمع یکدیگر
 8-6 تا 8- 1و جداول    4 ولجد(براي سنجش مفهوم کیفیت زندگی صورت گرفته است 

  .)یوستپ(
 با که گرفته انجام صورت بدین ها استان برايو استفاده از نمرات استاندارد شده  يبند رتبه

ها با  یرمتغ یسنجش برخ يواحدها گردد، میکه مالحظه  طور همان پیوست جداول به توجه
 است ضروري نظر مورد متغیر بندي رتبه بنابراین و زدن جمع براي بنابراین. یستندبرابر ن یکدیگر

 که این بر عالوه عاملی، تحلیل تکنیک از استفاده با اساس براین. شوند استاندارد نمرات این که
حال از نمرات استاندارد شدة از  یندر ع اند، شده انتخاب زدن جمع براي متغیرها ترین مناسب
جمع شده و  یکدیگرنمرات با  ینا یتاستفاده شده و در نها یرهر متغ يبرا یعامل یلتحل یخروج

 .است گرفته صورت يرتبه بند
 

 : زندگی کیفیت عاملی تحلیل
 اي سـازه  اعتبـار  تعیـین  منظـور  بـه . اسـت  شـده  استفاده شاخص 20 از زندگی کیفیت سنجش براي

 زنـدگی  کیفیت ارزیابی به مربوط گانه 20 هاي شاخص بندي دسته و تفکیک گیري، اندازه وسیله
 اینکـه  به توجه با. شد استفاده اصلی ي ها مولفه به تجزیه اساس بر اکتشافی عاملی تحلیل تکنیک از

 شـاخص  اي سـازه  اعتبـار  یافتن و زندگی کیفیت ابعاد کشف عاملی، تحلیل کارگیري به از هدف
 آزمـون  ایـن  نتـایج  طبـق . شـد  اسـتفاده  اکتشافی عاملی تحلیل از بنابراین فرضیه، آزمون نه بوده، ها

 گرفتـه  نتیجـه  بنـابراین   اسـت،  بزرگتر/. 5 از مقدار این چون و آمده دست به /=634KMOمقدار
 یـک  تـا  صـفر  بین KMO مقدار. باشد می مناسب عاملی تحلیل اجراي براي  ها نمونه تعداد شود می

 بـر  همچنـین . اسـت  تـر  بـاال  نیز نمونه روایی  مقدار همان به باشد نزدیکتر یک به هرچقدر و است
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 چـون  و بـوده  /=000Pداري معنـی  سـطح  با 848/ 933  برابر 1بارتلت کرویت مقدار نتایج، اساس
 سـواالت  و است شده انجام درستی به ها عامل تفکیک شود، می نتیجه است، دار معنی مقدار این

 شـماره  جـدول  اطالعات اساس بر. دارند همدیگر با باالیی اي ریشه همبستگی عامل هر در مندرج
ــا زنــدگی کیفیــت کــل واریــانس از تبیــین بیشــترین شــود، مــی مالحظــه) 4(  حــدود اول عامــل ب

 نهایتـاً  و 653/7  چهـارم  عامـل  ،890/9 سـوم  عامـل  درصـد،  03/12 دوم عامـل  با و درصد690/46
 تقلیـل  و بنـدي  عامـل  کـل  واریـانس  از درصـد  705/82 مجموع در و باشد می 442/6 با پنجم عامل

 بارهـاي  هـا  عامـل  ساده تبیین و  تفسیر براي. است شده انجام اصلی عامل 5 با گانه 20 هاي شاخص
 از واریمـاکس . اسـت  گرفتـه  انجـام  واریمـاکس  روش بـه   کـار  ایـن  و شـده،  داده چرخش عاملی
 عـاملی  الگـوي  و نیسـتند  وابسـته  یکدیگر به ها عامل تحلیل این در چون و است متعامد هاي روش

) هـا  عامـل  و متغیرهـا  بـین  همبسـتگی ( عـاملی  ساختار و) عامل نمرات تهیه براي متغیرها هاي وزن(
 تـرجیح ) باکوارتمین و کوارتمین ابلیمن،( متمایل چرخش هاي روش به نسبت روش این یکسانند،

 بـه  هسـتند  برخـوردار  بزرگی عاملی بارهاي از که متغیرهایی دارد، برآن سعی روش این.  شد داده
 روش ایـن  در. گـردد  مـی  افـزوده  هـا  عامـل  پذیري تبیین بر ترتیب بدین. یابند تقلیل تعداد کمترین

 تـا  کـردن  سـاده  امکـان  حـداکثر  یعنی. است عاملی ماتریس هاي ستون کردن ساده روي بر تاکید
 یـک  و صـفر ) عـاملی  بارهاي( مقادیر ماتریس خاص ستون یک روي بر که شود حاصل جایی آن

 عامـل  از دیگر برخی و رساند می -1 یا 1 به را خود ها عامل از برخی صورت این در. بگیرند قرار
 بـار   بـا   همـراه  را عامـل  هر به مربوط ي ها گویه) 10( شماره جدول. رسانند می صفر به را خود ها

  .دهد می نشان   ها آن تبیینی واریانس و عاملی

بر حسب قاعده آماري   ها آنموجود و بارهاي عاملی  هايبا توجه به حذف متغیر 4 جدول
و همچنین اعتبار نظري مبنی بر انتخاب ) عاملی تحلیل در متغیرها تعداد افزایش و کم نمونه حجم(

 نظر در زندگی کیفیت سنجش براي عاملدر نهایت پنج   مناسب، نظري مقوالت در متغیرها
  .اند              شده جمع یکدیگر با زندگی، کیفیت مفهوم ایجاد براي و شده گرفته
  

  : ها یافته)4

 تحلیل خروجی از) استاندارد نمرات(ها استان زندگی کیفیت نمرات کردن استاندارد جهت در
   عاملی تحلیل کاربردهاي جمله از که این به توجه با. است شده استفاده) spss خروجی( عاملی

 
1. Bartletts Test of Sphericity  
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  یزندگ یفیتک ۀمؤّلف ابعاد،عاملی  تحلیل  .4 شمارة جدول

  زندگی کیفیت
 

 عاملی بار
 درصد

 واریانس
 شده تبیین

 درصد
واریانس 

  کل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  

  

 
 
 

  

  1 عامل
  

  توسعه

- 29 جمعیت در افراد تعداد( محل مطلوبیت

 )جوانان درصد(  سال 20
984./  

  
  
 
 
 
 
690/46  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
705/82  

  

  ./786  ثابت تلفن نفوذ درصد

  /.720  همراه تلفن نفوذ درصد

  /.784  اینترنت نفوذ درصد

  /.546  انسانی يتوسعه  شاخص

  907/0  ابتدایی يدوره  ناآموز دانش تعداد

  969/0  اجتماعی هاي آسیب

  946/0  ساتیتاس

  976/0  یستیبهز

  980/0  گردشگري و فرهنگ

  985/0  درمان و  بهداشت

 2 عامل
  

  اقتصادي

  640/0  نسبی فقر خط زیر جمعیت
  
  

030/12  

 دو به ترین ثروتمند دهک دوۀهزین نسبت

   ها خانواده فقیرترین دهک
822/0  

  691/0  اشتغال نرخ

 3 عامل
  

 هاي قطب و ها کانون مراکز، تعداد

 و تاریخی بناهاي و شده تجهیز جهانگردي

  .شده حریم ساماندهی و تعمیر فرهنگی

870/0    
  
890/9  

  820/0  ) ها راه( فیزیکی ساخت زیر

  653/7  822/0  سرپوشیده و باز(فضاهاي ورزشی  ي سرانه  4 عامل

 5 عامل
  

  محیطی

 به زیست محیط کنترل تحت مناطق نسبت

  استان مساحت کل
376/ -  

  
  503/0  )حرارتدرجه (جوي کشور   وضع  442/6

  -/898  ساالنه بارش ارتفاع میانگین
Kmo= .634    Bartellts test  ( Chi-squre =848.933 sig:.000) DF:190  
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 فرایند در است،)  چندگانه رگرسیون مانند( بعدي هاي تحلیل براي مناسب هاي متغیر شناسایی
 نمرات مورد در. نمود استخراج نیز استاندارد نمرات اساس بر را ها عامل توان می عاملی تحلیل

 میانگین شده، استاندارد نمرات به توجه با است شده عمل صورت بدین  ها استان زندگی کیفیت
 .باشد می میانگین از تر پایین منفی نمران و میانگین از باالتر مثبت نمرات دلیل، این به و بوده صفر

 یانگیننمرات مثبت باالتر از م یل،دل ینصفر بوده و به ا یانگینم شده، استاندارد نمرات به توجه با
 ،)5جدول ( توجه به نمرات کیفیت زندگی  با.  باشند می یانگیناز م تر یینپا یو نمرات منف

 باالترین میانگین، حد از باالتر 52/4کیفیت زندگی  ةنمر با اصفهان استان  که گردد می مالحظه
، 85/3 ةنمر با یزد هاي استان. است داده اختصاص خود به ایران هاي استان میان در را) 1 ۀرتب( رتبه

 ةنمر با  نیز ایالم استان .دارند قرار بعدي ي ها رتبه در 12/3ةو تهران  با نمر 16/3 ةفارس با نمر
 .است داشته خصوص این در را رتبه ترین پایین  زندگی کیفیت در میانگین حد از تر پایین -58/3

  زندگی کیفیت ي نمره نیز استان  سیزده که گفت توان می فوق جدول به توجه با کلی طور هب
  .اند  داشته میانگن حد از تر پایین

 آماري روشی اي خوشه تحلیل: یرانا هاي استان در زندگی کیفیت اي خوشه تحلیل
براي تعیین  عاملی، تحلیل انجام از بعد مقاله این در. است همگن ي ها هیا خوش  ها گروه تعیین براي

از مدل تحلیل  زندگی، کیفیت هاي شاخص نظر از کشور هاي استان بندي مناطق همگن و طبقه
بر اساس  رانسبتا همگن از موردها  ي ها گروه اي خوشه تحلیل مدل. است شده استفاده اي خوشه

 هاي مکان اي، خوشه روش به ها مکان بندي سطح در. کند خصوصیات انتخاب شده شناسایی می
 با توجهی قابل تفاوت داراي حال عین در و دارند همدیگر با زیادي شباهت سطح یک در واقع

با مدل استاندارد و اعمال فاصله   ها داده سازي استاندارد از پس. هستند دیگر سطوح هاي مکان
 اساس بر هااستان  زندگی کیفیت تفکیک بهترین مختلف، هاي اقلیدسی و به کارگیري روش

 مشاهدهspss خروجی   ازدر دندروگرام حاصل  ها استان بندي دسته. شد حاصل »وارد روش«
براي موارد داده  اي تحلیل خوشه) 6جدول( دهد می نشان واریانس تحلیل نتایج که چنان. شود می

وجود دارد و   ها هبه عبارتی تفاوت حداکثري بین موارد در خوش. است بوده دار معنی شده
تفاوت   ها هقرار گرفته اند با استان هاي دیگر در سایر خوش  ها خوشه از هرکدام در که هایی استان

  . دارند داري با همدیگر تفاوت معنی  ها همعنی داري دارند و  میانگین خوش
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   ها  کیفیت زندگی استان ةشد استاندارد  نمرات توزیع. 5 شمارة جدول

  پژوهش   محاسبات

  اي خوشه یلدار بودن تحل یمعن یانسوار یلتحل یجنتا .6 شمارة جدول
  خوشه  خطا  

 میانگین  آزادي درجه fکمیت  داري معنی سطح
  مجذورات

 درجه
  آزادي

 میانگین
  مجذورات

000/  856/84  27  737/  2  518/62  

 کیفیت  استان  ردیف  رتبه  زندگی کیفیت استان ردیف
  رتبه  زندگی

42/1 شرقى آذربایجان  1 16/3 فارس  16 9   3 

-/38 غربى آذربایجان  2 03/0 قزوین  17 18   16 

- 82/0 اردبیل  3 01/0  قم  18 20   17 

52/4 اصفهان  4 - 42/3 کردستان  19 1   28 

-58/3 ایالم  5 66/1 کرمان  20 30   6 

95/0 بوشهر  6 - 48/1  کرمانشاه  21 11   22 

12/3 تهران  7  4 22  
 کهگیلویه
- 16/3 وبویراحمد  27 

8  
 چهارمحال
- 87/2 وبختیارى 42/0 گلستان  23 26   14 

55/0 جنوبى خراسان  9 - 06/2 گیالن  24 12   24 

71/1  رضوي خراسان  10 - 50/3 لرستان  25 7   29 

- 41/0 شمالى خراسان  11 55/0 مازندران  26 19   13 

11/1 خوزستان  12 13/0 مرکزى  27 10   15 

- 89/1 زنجان  13 05/2 هرمزگان  28 23   5 

73/1 سمنان  14 - 16/2 همدان  29 6   25 

15  
 سیستان

 وبلوچستان
22/1 - 85/3 یزد  30 21   2 



 3شناسی ایران، دوره سیزدهم، شمارة  مجله جامعه

 

١۶٨ 
 

 در کشور هاي استان زندگی کیفیت نظر از که دهد نشان می) 1( نمودار  و) 7جدول ( ايخوشه تحلیل نتایج
 باالترین که باشند می تهران و فارس یزد، اصفهان، هاي استان شامل یک خوشه. گیرند می قرار خوشه سه

که بیشتر استان هاي  مدو خوشه. اند آورده دست به زندگی کیفیت نظر از 4و  3 ،2 ،1 ي ها هبا رتب امتیازها
 هاي، است و شامل استان برخوردارمتوسط را  حد ازاز نظر کیفیت زندگی  شود کشور را شامل می

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوي، خراسان شمالی، 
 20 الی 5 ي ها رتبه که شوند میخوزستان، سمنان، قزوین، قم، کرمان، گلستان، مازندان، مرکزي، هرمزگان 

 شهري زندگی کیفیت که گردد می هایی استان شامل سوم خوشه نهایت در و اند هرا به خود اختصاص داد
ایالم، چهارمحال بختیاري، زنجان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه،  هاي استان شامل و دارند پایینی

  .دارند قراررا دارا  30الی  21 ي ها رتبه در و بودهو بویر احمد، گیالن، لرستان و همدان یه گیلوکه
  

  :گیري نتیجه )4
 از بسیاري در افزونی روز طور به آن اهمیت که است اي گسترده مفاهیمی جمله از زندگی کیفیت
 از جدیدي بخش امروزه. است گسترش حال در دانشگاهی و علمی مختلف ي ها رشته مطالعاتی ي ها عرصه

 آن با همپوش یا و مرتبط مفهومی ي ها واژه و شهري زندگی کیفیت بر زندگی، کیفیت به مربوط مطالعات
 شهري خالق طبقات حفظ و جذب طرفی، از. است یافته اختصاص پذیري زیست و شهري مطلوبیت مانند

 گسترش و ایجاد  به زیادي بستگی تأثیرگذار، عوامل دیگر کنار در نوآور و خالق شهر ایجاد کلی طور به و
 نشان ایران در زندگی کیفیت سنجش تجربی پیشینه بررسی که همانگونه. دارد شهري هاي محیط چنین

 دقیق یا و سالمت نظام و مقوله با رابطه در بیشتر گرفته صورت مطالعات در زندگی کیفیت موضوع دهد، می
 سازة ي ها جنبه از یکی تنها مقوله این که است حالی در این و گرفته قرار بررسی مورد پزشکی دیدگاه از تر

 شهرهاي در زندگی کیفیت وضعیت از روشنی ارزیابی تاکنون  دیگر سوي از. است زندگی کیفیت
 توسط تهران شهر با ارتباط در یا ملی سطح در زندگی کیفیت گاهی فقط و نشده ارائه ایران مختلف

 زندگی کیفیت که باشد تحقیقی اولین این شاید بنابراین است، گرفته قرار ارزیابی مورد المللی بین موسسات
 که دهد می نشان اي خوشه تحلیل نتایج. است داده قرار مطالعه مورد کشور هاي استان با ارتباط در را شهري

 به نسبت  ها آن در شهري زندگی کیفیت که اند بوده هایی استان از فارس و یزد تهران، اصفهان، شهرهاي
سیستان و ایالم، چهارمحال بختیاري، زنجان،  هاي استان .است بوده باالتري سطح در ها استان سایر

هایی  جمله استان از نیز همدان و لرستان گیالن، احمد، بویر و کهگیلویهبلوچستان، کردستان، کرمانشاه، 
هم از نظر کیفیت زندگی شهري در حد  ها که کیفیت زندگی شهري در آن پایین بوده و مابقی استان هستند

  .دارندقرار  متوسط
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  ایران هاي ندر استا يشهر زندگی کیفیت اي خوشه تحلیل نتایج. 7ةشمار جدول

  رتبه محدودة  رتبه  زندگی کیفیت  ها استان  زندگی کیفیت  خوشه
  اصفهان  باال زندگی کیفت  1

  تهران

  فارس

  یزد

52/4  

12/3  

16/3  

85/3  

1  

4  

3  

2  

4-1  

 زندگی کیفیت  2

  متوسط

  شرقی آذربایجان

  غربی آذربایجان

  اردبیل

  بوشهر

  جنوبی خراسان

  رضوي خراسان

  شمالی خراسان

  خوزستان

  سمنان

  قزوین

  قم

  کرمان

  گلستان

  مازندان

  مرکزي

  هرمزگان

42/1  

38/-  

82/-  

95/  

55/  

71/1  

41/  

11/1  

73/1  

03/  

01/  

66/1  

42/  

55/  

13/  

05/2  

9  

18  

20  

11  

12  

7  

19  

10  

6  

16  

17  

6  

14  

13  

15  

5  

20- 5  

 زندگی کیفیت  3

  پایین

  ایالم

  بختیاري چهارمحال

  زنجان

  بلوچستان و سیستان

  کردستان

  کرمانشاه

  احمد بویر و کهکولیه

  گیالن

  لرستان

  همدان

58/3 -  

87/2 -  

89/1 -  

22/1 -  

42/3 -  

48/1 -  

16/3 -  

06/2 -  

50/3 -  

16/2 -  

30  

26  

23  

21  

28  

22  

27  

24  

29  

25  

  



 3شناسی ایران، دوره سیزدهم، شمارة  مجله جامعه

 

١٧٠ 
 

 
  
  

  ها رتبه اساس بر ها استان زندگی کیفیت اي خوشه تحلیل نتیجه .1شمارة  نمودار
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 تحلیل و عاملی تحلیل تکنیک دو از استفاده با و شاخص 20 از استفاده با، مقاله این در
بر اساس سالنامه   ها آن نابرابري شدت میزان و کشور هاي استان زندگی کیفیت میزان اي، خوشه

 تحلیل هاي روش از استفاده با ابتدا در .است گرفته قرار بررسی و مطالعه مورد 1386آماري 
 از هرکدام به مربوط ي ها مولفه و ها شاخص، واریماکس دوران و اصلی ي ها مؤلفه و عاملی

 عنوان به  ها آن میانگین و محاسبه عاملی نمرات جمع سپس و دهیگرد مشخص ها شاخص
 آمده دست به فاکتورهاي گاه آن. شد نظرگرفته در  ها استان یزندگ تیفیک سطح براي معیاري

 ناهمگن استانهاي فواصل، ماتریس کمک با و شد داده قرار اي خوشه تحلیل ورودي عنوان به
 شدت دادن نشان براي. شدند بندي رتبه همگن مجموعه عنوان به ها استان بقیه و شناسایی

  . گردید محاسبه اي خوشه تحلیل تکنیک از استفاده با  ها آن توسعه درجه، ها استان بین دوگانگی
 نیدر ب يشهر یزندگ تیفیک بیضر که دهد می نشان پژوهش این ي ها یافته، کلی طور به

  .شود می مشاهده  ها آن بین زیادي تعادل عدم و است متفاوت کشور يها استان
  

   منابع
 ،»بیرجند مردم زندگی کیفیت با مرتبط اجتماعی و اقتصادي عوامل بررسی« ،)1388( اسالم علیرضا و حبیب احمدي،

 . 111ـ134 پاییز، ،3 شماره بیستم، سال ،کاربردي ناسیش جامعه
 شاهی حکمت و نژاد حاتمی حسین ۀترجم ،»اجتماعی عدالت و اجتماعی رفاه: زندگی کیفیت« ،)1381( دیوید اسمیت،

 .160 ـ 173  ،186ـ185 شماره ،اقتصادي سیاسی اطالعات اردبیلی،
 ریاست ،)1386( ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی ،چهارم اقتصادي ۀبرنام در ها استان ۀتوسع ملی اسناد

 .راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت جمهوري،
 .سمت: تهران اول، جلد فاضل، رضا ۀترجم ،اجتماعی علوم در تحقیق هاي روش ،)1381( ارل ببی،

 ،24 ةدور ،شناسی محیط ،»شهري زیست محیط کیفیت ارزیابی مدل« ،)1377( طبیبیان منوچهرو  حسینسید ،بحرینی
  . 41- 56، 21 شماره

 .سروش: تهران  ،هوشنگ نایبی ۀترجم ،اجتماعی تحقیقات انجام نحوه ،)1381( ال ترز بیکر،
 میانی بافت موردي مطالعه ها،شناخت و ارزیابی کیفیت محیط شهري در بافت میانی شهر« ،)1382( دهقان نژاد، بهرامی

 رضا محمد :راهنما استاد شیراز، دانشگاه اي، منطقه و شهري ریزي برنامه ارشد کارشناسی نامه پایان ،»شیراز شهر
 .بذرگر

 ،»اصفهانی شهروندان نظر از اصفهان شهر با آن ۀمقایس و مطلوب شهر هاي بررسی ویژگی« ،)1387( زهرا شناس، حق
 انسانی علوم و ادبیات دانشکده اجتماعی،  علوم گروه ربانی، علی دکتر راهنمایی به ارشد کارشناسی نامه پایان

 . اصفهان دانشگاه
 .نی نشر :تهران ،نایبی هوشنگ: ۀترجم ،پیمایش در تحقیقات اجتماعی ،)1376( اي دي، دواس،
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 هاي کالن شهر تهران بر اساس شاخص یتیامن یداريناپا یبررس« ،)1385( پورموسوي موسیو یمحمد تق ،راهنمایی
  . 177-193) 57( 38 شماره ،یاییجغراف هاي پژوهش ،»شهري یدارتوسعه پا

 ،ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی ،)1387(منصوریان  حسینو  علیرضا شکیبا، ؛رضامحمد رضوانی،
 . 35-59  زمستان، و پاییز ،31 و 30 شماره هشتم، سال ،اجتماعی رفاهۀفصلنام

 ،)تهران شهرداري(مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران  ،)1388( تهران شهر در زندگی کیفیت شناخت
 .سوم ویرایش اول، مرحله گزارش

  .مرکز آمار ایران ،)1386(آماري کشور  ۀسالنام
 رفاه ۀفصلنام ایران، در توسعه و عمرانی ي ها هکیفیت زندگی در برنام ،)1387(رضا امیدي  و غالمرضا غفاري،

 . 9ـ 33  زمستان، و پاییز، 31 و 30 شماره هشتم، سال ،اجتماعی
 و جغرافیا رشته تخصصی، دکتراي رساله ،»)کاووسگنبد :نمونه( شهر و اجتماعی عدالت« ،)1384( ابراهیم کلته،

 .جاجرمی کاظم :راهنما استاد ،وتحقیقات علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه شهري، ریزي برنامه
 شهري، مراکز در زندگی کیفیت ریزي برنامه ،)1384( تقواییاکبر  علیو  رضامحمد پورجعفر،. افشین کوکبی،

 . 6ـ13 بهار، دوازدهم، شماره ، سازيشهر هايجستار ها،  شاخص و تعریف
ناختی مؤثّر بر میزان احساس شادي سرپرستان خانوار در شهر ش جامعهتحلیل عوامل » ،)1387( محمد گنجی،

 ةدانشکد اجتماعی،  علوم گروه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده ،ناسیش جامعهدکتري  هنام نپایا ،»اصفهان
 . ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

 .ناسانش جامعه :تهران ،زندگی کیفیت شناسی جامعه ،)1389( نظري جواد و مرضیه ،مختاري
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  :پیوست
 زندگی سازندةکیفیت اصلی و فرعی هاي شاخص اصلی عنوان و يا سالنامه عنوان نظري، عنوان
  :شهري

 در اصلی هايمتغیر ساخت براي شده ترکیب هاي شاخص زیر مورد در 8- 6تا  8-1 جداول
  . شهري زندگی کیفیت

  
 اوقات فراغتگردشگري و  فرهنگ، متغیرهاي . 8- 1 شمارة جدول

  هامتغیر  آماري سالنامه در عنوان  نظري   عنوان
  
  
  
  
  

  هاي اوقات فراغتی  فعالیت

  
  
  
  
  

  و گردشگري  فرهنگ

  سینماها  تعداد
  سینما صندلی تعداد
  سینما در تماشاچی تعداد
  کتابخانه تعداد
 هنري و فرهنگی مراکز در موجود هاي کتاب تعداد
  نوجوانان و کودکان فکري پرورش کانون
 پرورش ي ها اردوگاه و هنري فرهنگی، هاي کانون تعداد

  نوجوانان و کودکان فکري
  )تألیف( شده منتشر هايکتاب عناوین تعداد

  )پژوهش محاسبات(

   



 3شناسی ایران، دوره سیزدهم، شمارة  مجله جامعه
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 متغیرهاي بهداشت و درمان  . 8- 2 شمارة جدول
  ها متغیر  آماري سالنامه در عنوان  نظري   عنوان

  
  

ــت ــان و  بهداشــ و درمــ
  سالمت 

  
  

  
  

  درمان و بهداشت

  فعال درمانی مؤسسات تعداد
  فعال درمانی مؤسسات تخت تعداد
  شهري درمانی و بهداشتی مراکز تعداد
   ها آزمایشگاه کل تعداد
  نگاري پرتو مراکز کل تعداد
   ها داروخانه کل تعداد

 بهزیستی متغیرهاي . 8 ـ 3 ةشمار جدول
  ها  متغیر  آماري سالنامه در عنوان  نظري   عنوان

  
  

  حمایتی  خدمات
   بهزیستی

  
  

  
  

  بهزیستی

  شهري سرپرست بی کودکان از حمایت هاي واحد تعداد
  شهري کودك مهد  خدمات هاي واحد تعداد
  شهري اجتماعی هاي آسیب خدمات هاي واحد تعداد
  واحد توانبخشی  تعداد
  افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی  تعداد
  خدمات درمانی  ۀبیمه شدگان اصلی و تبعی سازمان بیم تعداد

 ) ها هرا(متغیرهاي زیر ساخت فیزیکی   . 8ـ  4 شمارة جدول
  ها  متغیر  آماري سالنامه در عنوان  نظري   عنوان

  
    ها راه فیزیکی ساخت زیر

  
  ارتباطات و ونقل حمل

    ها بزرگراه کل تعداد
  اصلی راه کل تعداد

 متغیرهاي تأسیسات . 8ـ  5 شمارة جدول
  ها  متغیر  آماري سالنامه در عنوان  نظري   عنوان

  
  

  تأسیسات
  

  
  

  و نفت و آب و برق  گاز

  شده رسانی گاز هايشهر تعداد
  موجود گاز انشعاب تعداد
  شهري نقاط در آب انشعاب تعداد
  شهري نقاط در فاضالب انشعاب تعداد
  برق مشترکان تعداد

 هاي اجتماعی متغیرهاي آسیب . 8ـ  6 شمارة جدول
  ها  متغیر  آماري سالنامه در عنوان  نظري  عنوان

  
  هاي اجتماعی  آسیب

  
  و امور قضایی  جمعیت

  دطالق ثبت شده  تعدا
  خودکشی به اقدام ي ها پرونده تعداد
  مخدر مواد شدگاندستگیر تعداد

  


