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  تعاريف، ابعاد و سنجش آن در برنامه ريزي شهري: مفهوم كيفيت زندگي شهري
 

 ∗دكتر صديقه لطفي
گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه مازندراناستاديار    

 
  چكيده

. نداردكيفيت زندگي اگرچه جذابيت و معني عام دارد، يك تعريف پذيرفته عام . واژه كيفيت زندگي سرچشمه روشني ندارد
ها و  اش و دريافت هر عبارتي كه در تعريف كيفيت زندگي بكار رود، كيفيت زندگي يك فرد به حقايق عيني و خارجي زندگي

  .ادراكات دروني و ذهني او از اين عوامل و نيز از خودش وابسته است
ريزان بوده  ن اصلي توجه برنامهدر يك مكان خاص و يا براي اشخاص و گروه هاي خاص همواره كانو ]1[بهبود كيفيت زندگي

در سال  .ترين اهداف سياست هاي عمومي آن جامعه مي باشد در واقع بهبود كيفيت زندگي در هر جامعه اي، يكي از مهم. است
 ]2[طور عمده بر ماهيت شهري تمركز كرده و بحث بر روي كيفيت زندگي شهري ههاي اخير مطالعات پيرامون كيفيت زندگي ب

بدون شك تمايل جمعيت در سرتاسر جهان براي تمركز يافتن در شهرها، . حقيقات و مطالعات تجربي رواج يافته استدر ميان ت
  . يكي از داليل اصلي تقويت اين جريان مستقل در تحقيقات بر روي كيفيت زندگي مي باشد

اني، تالشي در زمينه شناخت تعاريف و دنبال آن است تا ضمن بررسي ادبيات مطروحه در اين زمينه در سطح جهه اين پژوهش ب
در ادامه نيز با ذكر چند نمونه انجام شده در دنيا، به تحليل شيوه هاي . ابعاد اين مفهوم با تاكيد بر برنامه ريزي شهري داشته باشد

  . سنجش اين مفهوم در برنامه ريزي شهري از يك طرف و لزوم اين سنجش از طرف ديگر مي پردازد
 

  ابعاد، سنجش ت زندگي شهري، برنامه ريزي شهري،كيفي: يكليد واژگان
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  مقدمه
اند تا  آنان كوشيده. متنوع كيفيت زندگي را مطالعه كرده اند) و طرز برخوردها(هاي  ، محققان با روش1930از دهه

هاي  بوسيله شاخصها را  اياالت و ملتو مناطق جغرافيايي مانند شهرها، اجزاء وعناصر كيفيت زندگي را معين نمايند
؛ استاور و ليون، 1988؛ بلوم كوئيست و ديگران، 1981،بوير و ساواگو، 1976ليو، (كيفيت زندگي كه آنها گسترش دادند مقايسه كنند

سازمان ملل و شوراي توسعه ) 1994(UNDPهاي بين المللي مانند عالوه بر محققان، سازمان ).1993؛ سوفين، 1992
  .خودشان را براي كيفيت زندگي توسعه دادند) تعريف شده(ي شاخص ها) 1996(فرامرزي 

كيفيت زندگي در سئوال براي تخصيص موثر منابع محدود و كمياب ) مفهوم(دليل مهم براي چنين توجه اي به 
منابع معين، سياست گذاران مي بايست بهينه ترين راه را براي توزيع  )با توجه به(). (Megone,1990,p35نهفته است

اين امر مي تواند بوسيله كاربرد نتايج تحقيقات مرتبط بعنوان . هاي مردم بيابند ا در راستاي نيازها و اولويتآنه
به بيان ديگر چنين تحقيقاتي وسيله و ابزار توليد . يابد قورودي در فرآيند تصميم سازي و سياست گذاري تحق

اين توصيه ها و نظريه ها جزء با اهميت و تعيين . هستند) مسئوالن(توصيه هاي سياستي مناسب براي اولياي امور
مرزهاي فيزيكي و ) سازي اي سازي و منطقه جهاني(در نتيجه ي همگرايي. گذاران هستند كننده اي براي سياست

اقتصادي را ميان ملت ها مي زدايد، شركت هاي چند مليتي نقش آفرين نظام اقتصادي جهان مي شوند و شهرها، به 
بنابراين شهرها مي بايست واجد . را تشكيل مي دهند) جهاني(بلوك ها و اجزاي سازنده اين نظامجاي كشورها، 

  .شرايط زيادي شوند تا سرمايه ها را از شركت هاي چند مليتي به خود جلب كنند
هاي قانوني، امنيت، پرسنل خوب آموزش ديده و يك  ها، ارتباطات، حمل و نقل، نظام آنها مجبورند زيرساخت

اين امر . اس و زمينه تكنولوژيكي با كيفيت، جهت فراهم شدن ارتباط و واسطه الزم براي رشد اقتصادي ارائه كننداس
   (Ulengin,2001,p342). به نوبه ي خود، منجر به افزايشي قابل توجه در استانداردهاي مسكوني زندگي خواهدشد

توجه شود كه در ابتداي قرن بعد جمعيت جهان  كه مفهوم كيفيت زندگي شهري اهميت بيشتري مي يابد هنگامي
  . (Sufian,1993,p1323)درصد برسد 50رود به  شود و جمعيت شهري نيز انتظار مي بيليون برآورد مي 9.4تا 7.6بين 

  روش تحقيق
در سطح جهاني، تالشي تحليلي است كه با بررسي گسترده ادبيات موضوع -روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي

در ادامه نيز با ذكر چند . شناخت تعاريف و ابعاد اين مفهوم با تاكيد بر برنامه ريزي شهري داشته باشددر زمينه 
طرف و لزوم اين  نمونه انجام شده در دنيا، به تحليل شيوه هاي سنجش اين مفهوم در برنامه ريزي شهري از يك

  . سنجش از طرف ديگر مي پردازد
  مفهوم كيفيت زندگي

رد، يك تعريف پذيرفته كيفيت زندگي اگرچه جذابيت و معني عام دا. گي سرچشمه روشني نداردواژه كيفيت زند
مندي بيشتر يا كمتر در زندگي مردم  كاميابي يا رضايت)هاي(به هرحال در بيان كلي،كيفيت زندگي به مولفه.عام ندارد
 .شود مربوط مي
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به ندرت در : ب .به زندگي انساني ارجاع داردتنها : الف :مفهوم كيفيت زندگي چند مشخصه جالب توجه دارد
باشد كه  مي به عنوان يك عبارت عام و غير قابل تقسيم: ج.است)يعني بصورت كيفيات زندگي(جمع بكار رفته)صيغه(

شناسي  مشكل است كه آن را به هر رده مجزا از علوم مرتبط با جامعه: د .باشد) و خالص(تواند ناب معنايش مي
 ).Dissart, 2000,p156(بندي نمود طبقه

كوشيده اند تا توضيح دهند چرا تعريف جهان شمول پذيرفته اي از كيفيت زندگي ) 1994(رامني، براون و فراي 
  :وجود ندارد

و بيان ) هاي ديدگاهو(توانند از طريق فيلترها فرآيندهاي دروني و ذهني وابسته به تجارب كيفيت زندگي مي -1
   فسير شوند،ي مختلف توضيح داده و تها

  است، )و مبهم( مفهوم كيفيت زندگي به ميزان قابل توجهي سنگين -2
شان و  مفهوم كيفيت زندگي فهميدن رشد بشر و فرآيندهاي توسعه اي، ميانگين اميد به زندگي افراد در جوامع -3

انفرادي هستند، را در )گذاري(هاي ارزش شناختي تحت تاثير عوامل محيطي و نظام اي كه اين فرآيندهاي روان گستره
  Romney,1997,p253).(بر دارد

گاه از واژه هايي نظير رفاه، سطح زندگي،  فقدان يك تعريف استاندارد از اين مفهوم، باعث شده است كه گه
برخي از . نيز بجاي واژه كيفيت زندگي در ادبيات مطروحه در اين زمينه استفاده شود... مندي از زندگي و  رضايت

برخي ديگر اينگونه استدالل  ان واژه كيفيت زندگي را در رشته اي پيوسته از مفاهيم قرار مي دهند،صاحب نظر
رغم تنوع و گوناگوني مفاهيم براي اندازه گيري كيفيت  به. كنند كه كيفيت زندگي مفهومي چند بعدي است مي

همين دليل باعث شده . يان آنها وجود داردزندگي، تعداد زيادي از مولفان نظر داده اند كه همبستگي متقابل بااليي م
  . است كه تالش كمي براي تدوين تئوري مدون براي تعريف واژه كيفيت زندگي از سوي صاحب نظران انجام بپذيرد

 Ulengin (رو مفهومي چند بعدي است ، از اين چند رشته اي و چند شاخه اي است) موضوعي(كيفيت زندگي 

,2001,p342(.ر تعريف كيفيت زندگي بكار رود، كيفيت زندگي يك فرد به حقايق عيني و خارجي هر عبارتي كه د
اين مساله تقريبا . زندگي اش و دريافت ها و ادراكات دروني و ذهني او از اين عوامل و نيز از خودش وابسته است

ي مي كوشد تا اثر بنابراين، تحقيق در مورد كيفيت زندگ. گران مورد تصديق قرار گرفته است توسط اكثر پژوهش
  .مركب اين عوامل عيني و ذهني را بر رفاه و سعادت بشري سنجش نمايد

. تواند بصورت سطوح متقاطع يا طولي باشد، با متغيرهاي ساده و يا چندگانه مطالعات در مورد كيفيت زندگي مي
: مدل از باال به پائين: ددو مدل معروف براي توضيح ارتباط بين كيفيت زندگي و ديگر متغيرها پيشنهاد شده ان

هاي معيني در زندگي افراد ) نتيجه(براساس اين فرض است كه كيفيت زندگي ويژگي ثابتي است كه باعث خروجي
شود  و مدل از پائين به باال، كه متكي است به اين قضيه كه متغيرهاي خاصي كيفيت زندگي افراد را تحت تاثير  مي

  ). p73 Evans,1994,(قرار مي دهند
براي تعريف و تعيين كيفيت زندگي ) فيلسوفانه(استدالل كردند كه سه رهيافت مهم علمي) 1997(داينر و ساهه

شود بوسيله ايده آل هاي هنجاري كه براساس مذهب،  مشخصه هاي كيفيت زندگي تحميل مي -1:وجود دارند
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اين رهيافت ها . تجربه ي افراد -3 ؛)ابسودمندي انتخ(رضايت از اولويت ها -2 ؛ باشند ها مي فلسفه يا ديگر نظام
  . شاخص هاي اجتماعي، شاخص ها و نمايه هاي اقتصادي و سعادتمندي: وابسته هستند به سه سنجه كيفيت زندگي

گذاري  از اين سه سنجه مي تواند سياست) همگرداني و اجتماع (داينر و ساهه استدالل كردند كه يك يكپارچگي
  .)Dissart,2000,p157(را تسهيل كند

  كيفيت زندگي شهري و برنامه ريزي
در مكاني مشخص و براي شخص يا گروه مشخص، كانون توجه مهمي براي  "كيفيت زندگي  "آرزوي بهبود 
طور  هچنين مي توان اظهار كنيم كه اقدام به برنامه ريزي بصورت فعاليتي عمومي و همگاني، ب هم. برنامه ريزان است

  . يت زندگي شهروندان را به وجود آوردبالقوه اي مي تواند كيف
طور  هدرباره ي برنامه ريزي در حوزه ي همگاني و عمومي، اين موضوع را ب )1987( كتاب كالسيك فريدمن

سازد كه برنامه ريزان مسئوليت قابل توجه اي براي همكاري و شركت درايجاد جوامع آزاد، قانون  زيادي روشن مي
هاي  هاي پيچيده و مركب ارزيابي و سنجيده شده و برنامه ها انتخاب جوامعي كه در آن مدار و مسئول برعهده دارند،

 هاي خصوصي و هم هايي عواقب و نتايج مستقيمي هم بر جنبه چنين برنامه. را و تكميل شده اندمناسب آن اج
  . )Massam,2002,p198(هاي عمومي و همگاني زندگي شهروندان در زمينه ي كيفيت زندگي شان دارد جنبه 

عموم مردم مي كوشند تا فرآيند ) نيز(هاي غيردولتي و  مداران، سازمان مردان، سياست ريزان شهري، دولت برنامه
و خروجي هاي برنامه ريزي را، در جهت تغيير شرايط و باال بردن كيفيت زندگي تحت تاثير قرار دهند و كالبد و 

  .زندگي ارتقاء يابدمحيط اجتماعي را فراهم كنند كه در آن كيفيت 
ها به  مطالعه كيفيت زندگي در برنامه ريزي شهري به گستره وسيعي از فرض هايي متكي است كه گستردگي آن 

ها مي تواند تشخيص داده شود و تدابير  ها يا مكان اندازه ي گوناگوني است كه در كيفيت زندگي ميان افراد، گروه
ميان برنامه ريزان شهري و  به هرحال. را ريشه كن نمايد )و اختالفات(تجويز شده مي تواند يا بايد تفاوت ها 

كيفيت زندگي (اران درباره ي تدقيق معناي كيفيت زندگي، اجزاي منفردي كه كيفيت زندگي را در بردارند ذگ سياست
بخشند،  بود ميهاي ويژه، كيفيت زندگي را به هو روشي كه از طريق آن برنام)آيد ها بدست مي از مجموع و تعامل آن

يت زندگي در عين حال درگزارشات و پروژه هاي برنامه ريزي شهري بسياري به مفهوم كيف. توافق اندكي وجود دارد
  .عنوان بررسي وضعيت موجودشهري اشاره مي شود، چه به عنوان نتيجه و حاصل پروژه و چه به 

هري حداقل مي تواند در دو مرحله از فرآيند در واقع استفاده از مفهوم كيفيت زندگي شهري در برنامه ريزي ش
مرحله اول جايي است كه برنامه ريزان مي خواهند چشم انداز صحيح و قابل . برنامه ريزي مورد استفاده قرار بگيرد

در واقع در اين مرحله برنامه ريزان در پي آن هستند تا اولويت ها و . اطميناني از وضعيت موجود شهر داشته باشند
طور ويژه مورد توجه قرار بدهند، كه بررسي ابعاد مختلف ه را كه از اهميت بيشتري برخوردار هستند، ب مسائلي

مرحله دوم جايي است كه برنامه ها و . كيفيت زندگي شهري مي تواند راهنماي مناسبي براي آنها در اين مرحله باشد
در اين مرحله نيز بررسي اثراتي . رآيي آنها تاييد شودپروژه ها مي بايست مورد ارزيابي قرار بگيرند تا سودمندي و كا

كه اين برنامه ها و پروژه ها بر روي ابعاد مختلف كيفيت زندگي شهري مي توانند داشته باشند، راهنماي مناسبي را 
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آيي تواند سودمندي و كار در واقع برنامه ها و پروژه هايي مي. ريزان و تصميم گيران بوجود مي آورد براي برنامه
خصوص برخي ابعاد آنرا كه بيشتر مورد  هداشته باشد كه درنهايت منجر به باال بردن كيفيت زندگي شهري شود و ب

  . توجه برنامه ريزان شهري مي باشد، ارتقاء دهد
  ابعاد كيفيت زندگي شهري

، )1991(ين و ايدي ، اوبر)1991(، ديويدسن و كاتر)1987(، مايرز)1975( كال تعداد زيادي از محققان،همانند مك
فيت زندگي، بررسي ، در مورد ادبيات كي)2001(و اتالك، تراك سرور )1997(،دينر و ساهه)1994(سون و يونگ گري

بايست به  اند و در اين مورد موافقت وجود دارد كه تعريفي پرمعني و جامع از كيفيت زندگي مي و مرور كرده
شناختي و يك  دو بعد مرتبط و پيوسته دارد يعني يك بعد روان) گيكيفيت زند(اين مفهوم : رسميت شناخته شود كه

  . بعد محيطي
اشاره مي كنند به نظر مي رسد يك توافق و اجماع وجود داشته باشد كه در )198 ،1994(گري سن و يونگ 

 ند روانهايي كه به يك فراي آن :تعيين كيفيت زندگي دو سري بنيادي از اجزاء و فرايندها در تعامل مي باشند
ها كه شرايط بيروني  مندي و يا كامروايي را ايجاد مي كنند و آن شناختي داخلي وابسته اند و يك احساس رضايت

كيفيت زندگي : راجع به بعد اول، عبارات ديگري بكار رفته اند، مثال. هستند و فرآيندهاي داخلي را بر مي انگيزند
براي بعد دوم عبارات و سطوح مختلفي .  يا رضايت از زندگي شخصي، رفاه و خوشبختي ذهني و دروني/ انفرادي

  ).p183) Massam,2002,اجتماعي،كيفيت مكان وكيفيت زندگي محيطي شهري،كيفيت زندگي كيفيت زندگياند،مثالً كار رفته به
تن شود كه تركيب و آميخ چنين پيچيده و چندوجهي است، غالبا گفته مي "كيفيت زندگي"كه مفهوم  از آنجائي

. هر دو بعد براي فراهم كردن تصوير كاملي از كيفيت زندگي در مورد يك شخص يا يك مكان، اهميت دارد
اش و  كيفيت زندگي يك فرد وابسته است به حقايق بيروني و عيني زندگي "كنند كه  ديسارت و دلر استدالل مي

  .)Dissart ,2000,p159( "ادراك دروني و ذهني كه او از اين عوامل و نيز از خويشتن دارد
با مرور مطالعات انجام . طور كه گفته شد مفهوم كيفيت زندگي، مفهومي چند جانبه و چند وجهي مي باشد همان

وضوح ديده مي شود كه اين مساله كه كيفيت زندگي شهري داراي اجزاي  هشده در زمينه كيفيت زندگي شهري ب
محققان در پژوهش هاي خود بر روي كيفيت زندگي شهري . است مختلفي مي باشد، مورد تاييد محققان قرار گرفته

عنوان ابعاد مختلف كيفيت زندگي شهري انتخاب كرده اند ولي شاخص  هطور كلي اجزاي تا حد زيادي مشابه را به ب
  . هايي كه براي سنجش اين اجزا در نظر گرفته اند، متفاوت مي باشد

عنوان جنبه هاي مختلف  هختلف در زمينه كيفيت زندگي شهري، بجدول زير جنبه هايي را كه در پژوهش هاي م
  ) : 1جدول شماره (كيفيت زندگي شهري توسط پژوهشگران مختلف انتخاب شده است، نشان مي دهد 
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  جنبه هاي كيفيت زنددگي شهري در پژوهش هاي مختلف )1(جدول شماره
  جنبه هاي كيفيت زندگي شهري بكار رفته در پژوهش  منبع

Liu (1976) 1-   آموزش -5اجتماع   -4محيط زيست   - 3سياست   -2اقتصاد  
Boyer and Savageau (1981) 

  
هنر   -7  آموزش  -6 حمل ونقل  -5جرم   -4محيط زيست و بهداشت   - 3مسكن   - 2آب و هوا   -1

  اقتصاد -9تفريح   -8
Blomquist et al. (1988); 
Stover and Leven (1992) 

  

 -6سرعت باد   - 5رطوبت   -4تعداد روزهاي سرد   -3تعداد روزهاي گرم   -2والت جوي  نز -1
  مواد زايد -11ذرات معلق   -10نسبت معلم به شاگرد   -9جرم   -8ساحل   -7تابش آفتاب  

Sufian (1993) 
  

  استاندارد مسكن  -4فضاي زندگي   -3هزينه خوراك   -2امنيت عمومي   -1
  هواي پاك - 10جريان ترافيك  -9آرامش   -8بهداشت عمومي   -7آموزش   - 6ارتباطات   -5 

Human Dev. Index 
(UNDP, 1994) 

  متوسط قدرت خريد - 3نرخ بيسوادي بزرگساالن   -2اميد به زندگي   -1

Protassenko (1997) 1-   مخارج خوراك ماهانه - 3توزيع درآمد   -2درآمد ماهانه هر شخص  
  )p Ulengin, 2001, 343(:منبع 

طور كه در جدول باال مشاهده مي شود، اگر چه جنبه هاي مختلف كيفيت زندگي شهري در هر يك از  همان
پژوهش ها متفاوت مي باشد و با ديگر پژوهش ها مشابه نيست، ليكن تشابهات زيادي در نوع جنبه هاي مورد 

  . بررسي در اين پژوهش ها ديده مي شود
در پژوهشي كه به منظور نظارت بر كيفيت زندگي شهري در شهر پورتو انجام داده ) 2007(سارتوس و مارتينز 

  ): 1ماره شكل ش( اند، براي كيفيت زندگي شهري در اين شهر جنبه هاي زير را تعريف كرده اند

  
 كيفيت زندگي شهري انظر سانتس و مارتينز: 1شكل شماره 

(Santos,2007,p418) :منبع   
  :در ادامه براي هر يك از جنبه هاي باال، موضوعات زير را تعريف نموده اند

وضعيت محيط : ب هاي اجتماعي جمعيت، آموزش، ساختار فرهنگي،  بهداشت، ايمني، ناهنجاري: جامعه: الف
تسهيالت : اعيوضعيت كاالهاي اجتم: ج فضاهاي سبز، آب و هوا، صدا، كيفيت هوا، زيرساخت هاي اساسي: زيست

  اجتماعي، تسهيالت ورزشي، تسهيالت آموزشي، تسهيالت اجتماعي و درماني، تحرك و پويايي، خرده فروشي
  ) Santos, 2007,p418(درآمد و هزينه، بازار كار و بازار مسكن، مكانيزم اقتصادي : وضعيت اقتصادي: د

تلف كيفيت زندگي شهري را به مثابه ي ابعاد ابعاد مخ  در پژوهش هاي اخير در زمينه ي كيفيت زندگي شهري،
عبارت ديگر اين عقيده بوجود آمده است كه مفهوم كيفيت زندگي  هب. مختلف توسعه پايدار شهري در نظر مي گيرند

 
كيفيت زندگي 

 شهري

 
 شرايط اقتصادي

 
شرايط كاالهاي 

 اجتماعي

 
شرايط محيط زيست

 
 جامعه
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در واقع . كار برده شوده جاي هم به شهري با توسعه پايدار شهري همگرايي بسيار زيادي داشته و حتي مي تواند ب
ت زندگي شهري بدون توجه به توسعه پايدار شهري معنادار نمي باشد و همچنين وقتي بحث توسعه صحبت از كيفي

  .خود مفهوم كيفيت زندگي شهري نيز موضوعيت پيدا كرده و پديدار مي شوده ، خود ب پايدار شهري مطرح مي شود
شهري تدوين كردند كه به يك چارچوبي را براي تعيين ابعاد مختلف كيفيت زندگي ) 1999(هنكوك و همكاران 

گفته ي ايشان اين چارچوب مي تواند براي تدوين ابعاد پايداري، رفاه و كيفيت زندگي شهري در يك جامعه مورد 
  .نشان داده شده است 2اين چارچوب در شكل شماره . استفاده قرار بگيرد

  
 منظور تدوين جنبه هاي كيفيت زندگي شهريه چارچوب اساسي ب: 2شكل شماره 

  (Hancock,1999,p24) :منبع
  سنجش كيفيت زندگي شهري

بدون شك زماني مي . همانطور كه گفته شد مفهوم كيفيت زندگي شهري، مفهومي چند بعدي و پيچيده مي باشد
توان از اين مفهوم در برنامه ريزي هاي شهري استفاده كرد، كه چارچوبي مناسب و قابل اطمينان براي سنجش آن 

اين بخش موضوع سنجش كيفيت زندگي شهري در دو زير مجموعه روش هاي سنجش و در . تدوين شود
  :رويكردهاي سنجش مورد بررسي قرار مي گيرد

  مالحظاتي پيرامون انتخاب شاخص هاي سنجش
اولين گام در راستاي سنجش كيفيت زندگي شهري انتخاب ابعاد آن و سپس انتخاب شاخص هايي است كه با 

منظور ارزيابي تغييرات  هشاخص ها ب. مختلف كيفيت زندگي شهري مورد سنجش قرار بگيرد استفاده از آن ابعاد
  . ها مشكل است هايي در طول زمان بكار مي رود كه سنجيدن مستقيم آن فرآيندها و پديده

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1388 پاييز، چهارمسال اول، شماره  – يانسان يايجغراف يپژوهشعلمي فصلنامه    72

ان كه اصالح طلب آغاز شد، هنگامي 1830استفاده عملي از شاخص ها براي نقد شرايط اجتماعي در حدود دهه ي 
در . آمارهاي اجتماعي براي بهبود شرايط بهداشت عمومي استفاده مي كردنداجتماعي در اروپا، انگلستان وآمريكا از

عنوان بخشي قوي از  هها در سراسر جهان ب دي از دولت، شاخص هاي اجتماعي توسط تعداد زيا1960دهه ي 
  .(Dwyer,2004,p211) توسعه سياسي مورد استفاده قرار گرفت

  :ز مهمترين مسائلي كه در انتخاب شاخص ها مي بايست مورد توجه قرار بگيرد، عبارتند ازبرخي ا
ترين موضوعات در انتخاب شاخص ها، اطمينان از اين مساله است كه  يكي از مهم:  ]3[مفهوم پشتيباني كننده •

  .شاخص هاي انتخاب شده، نيازهاي مربوط به سواالت پژوهش را برطرف مي سازند
ه شده در مدل باشند يا مي بايست به دهنده ي مفاهيم توضيح داد شاخص ها مي بايست بدرستي نشان: اعتبار •

براي اطمينان از اعتبار، شاخص ها بايد از داده هاي معتبر و . نوان جايگزين هاي معتبري براي اين مفاهيم باشندع
 .تصديق شده استفاده كنند

 .شاخص ها مي بايست داده از يك منبع معتبر در دسترس باشد براي هر كدام از:  ]4[كيفيت و دسترسي داده •
شاخص ها نسبت به تغيير زمان حساس هستند و اين مساله باعث مي شود درك بيشتري را در : ]5[حساسيت •

 .جزئيات فاكتوري كه اندازه گيري مي شود، فراهم شود
 افراد مورد استفاده قرار مي گيرند و بهمنظور نشان دادن مفاهيم به طيف متنوعي از شاخص ها به :  ]6[سادگي •

 . سادگي قابل فهم باشندشده را منعكس مي كنند، مي بايست به كه پيچيدگي مفهوم نشان داده  دليل درعين حال مينه
شاخص ها مي بايست بوسيله روشي كه به آساني قابل فهم باشد، قابل اندازه گيري :  ]7[قابل كمي شدن •
 .(Dwyer,2004,p211)باشند

نظور سنجش كيفيت زندگي شهري بهتر است يد دارند قبل از انتخاب شاخص ها به مگران تاك همچنين پژوهش
  .)Massam. 2002,p116(به مالحظات زير انديشيده شود

آيا شاخص هاي مورد استفاده در مطالعه، تكراري از شاخص هاي مطالعات ديگر در آن شهر مي باشند، تا   -
آيا  آيا شاخص ها با استفاده از داده هاي معتبر و قابل استناد اندازه گيري شده اند؟ ام داد؟بتوان كار تطبيقي انج
را منعكس ) را كه فرض شده درست هستند(  UQULدرستي و بدون ابهام، ابعاد مشخص ه شاخص ها صريح، ب

اب شاخص ها اجماع آيا در انتخ طريقي به هم مرتبط مي باشند؟ هآيا شاخص ها مستقل هستنند يا ب مي كند؟
 .)مشاركت گروه هاي مختلف (عمومي وجود داشته است؟ 

  شاخص هاي مورد استفاده
اين مساله با توجه به . شمار مي باشند گوناگوني شاخص هاي مورد استفاده در مطالعات كيفيت زندگي شهري بي

ود كه هر شاخص، بزرگي و مي ش عموما فرض. چند بعدي بودن مفهوم كيفيت زندگي شهري امري بديهي مي باشد
اين فرض بر اين پايه استوار است كه كيفيت . اهميت يك بعد خاص از كيفيت زندگي شهري را منعكس مي كند

درستي تركيب شوند، بعاد تفكيك شود و اگر اين اجزاء به زندگي شهري مي تواند به مجموعه اي از اجزاء يا ا
  .زندگي شهري مي تواند بدست بيايددرنتيجه يك ارزش يا امتياز كلي براي كيفيت 
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يك توافق عمومي وجود دارد كه دو نوع مشخص از شاخص ها براي سنجش : بيان مي كند كه) 1996(مك الرن 
 نوع اول كه شامل شاخص هاي عيني هستند كه جنبه هاي ملموس محيط ساخته شده،. كيفيت زندگي مناسب هستند

، يك بيان  نوع دوم كه شاخص ذهني است. را اندازه گيري مي كنند محيط طبيعي و حوزه ي اجتماعي و اقتصادي
 .)Massam,2002,p121(مندي از يك جنبه ي خاص از زندگي مي باشد قابل اندازه گيري از حس رفاه افراد و رضايت

بنابراين اندازه گيري گرايش مردم به ارتكاب جرم در يك واحد همسايگي يك شاخص ذهني است درحاليكه تعداد 
هر چند بر سر اين . دزدي هايي كه در يك واحد همسايگي مشابه رخ مي دهد، يك شاخص عيني را نشان مي دهد

از اين دو دسته شاخص در پژوهش  دو دسته شاخص در بين صاحب نظران توافق وجود دارد ليكن انواع مختلفي
در زير به شاخص هاي مورد استفاده در دو مورد از پژوهش هاي انجام شده در . هاي مختلف بكار برده شده است

 :زمينه كيفيت زندگي شهري اشاره مي شود
اين پژوهش كه توسط اشنايدر : شاخص هاي مورد استفاده در سنجش كيفيت زندگي در شهرهاي آمريكايي

بر روي شهرهاي آمريكايي انجام شده است، در مرحله اول شش بعد را براي كيفيت زندگي در اين شهرها ) 1976(
نابساماني هاي اجتماعي، مشاركت، آموزش، درآمد، محيط زيست و : اين ابعاد عبارتند از. درنظر گرفته است

عنوان مثال  هب. ها انتخاب كرده است آن نظور سنجشام از اين ابعاد، شاخص هايي را به مسپس براي هر كد. بهداشت
هزار نفر، نرخ معتادان را در نظر گرفته  100سرقت در هر : براي بعد نابساماني هاي اجتماعي شاخص هايي چون

 .نشان داده شده است 2اين ابعاد و شاخص هاي انتخابي بتفصيل در جدول شماره . است
  رهاي امريكاييابعاد و شاخص هاي انتخابي در شه)2(جدول شماره

  شاخص ها ابعاد كيفيت زندگي شهري
  درصد نيروي فعال بيكار  درآمد، اشتغال

  دالر 3000درصد خانوارهاي با درآمد كمتر از 
  سرانه درآمد

  درصد مساكن زيراستاندارد  محيط زيست
  كيفيت هوا

  نفره 4هزينه حمل و نقل براي يك خانوار 
  تولد 1000 مرگ و مير اطفال در هر  بهداشت

  هزار نفر 100نرخ خودكشي در هر 
  ميانگين سال هاي تحصيل انجام شده توسط جمعيت بالغ  آموزش
  .درصد واجدين شرايطي كه در انتخابات رياست جمهوري شركت كردند  مشاركت

  سرانه ماليات دهندگان
  هزار نفر 100سرقت ها در هر   نابساماني هاي اجتماعي

  نرخ معتادان
  Massam,2002,p123) (: عمنب

  
اين پژوهش كه تحت عنوان پروژه شهر سالم در تورنتو انجام شده : شاخص هاي كيفيت زندگي شهري در تورنتو

: اين ابعاد عبارتند از. ، پنج بعد را براي سنجش كيفيت زندگي شهري در تورنتو در نظر گرفته است)1993(است 
منظور سنجش هر يك از اين ابعاد، ه در ادامه ب. ، حمل و نقل و ايمنيحيات اقتصادي، محيط زيست، بهداشت جامعه
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از ويژگي هاي اين پروژه مي توان به اين اشاره نمود كه مقياس و دوره زماني . هايي را تدوين نموده است شاخص
چنين  مها و ه ابعاد و شاخص3جدول شماره. روشني ذكر شده استه ها ساخته شده است نيز ب كه شاخص بوسيله آن

 .ها را نشان مي دهد مقياس و دوره زماني آن
  گانه سنجش كيفيت زندگي شهري در تورنتو ابعاد پنج )3(جدول شماره

  دوره زماني  مقياس شاخص  موضوع
  

  حيات اقتصادي
  1982- 1992  نسبت  بيكاري
  1992  در هر بخش%   اشتغال

  1992  متوسط براي هر بخش  ميزان خط فقر
  1986  تعداد در هر واحد سرشماري  مدخانوارهاي كم درآ

  
  محيط زيست

  1989  بوسيله منبع منتشركننده%   اكسيد نيتروژن
  1989  بوسيله منبع منتشركننده%   ذرات معلق
  1989  بوسيله منبع منتشركننده%   منوكسيدكربن
  1988- 1992  سرانه/ كيلوگرم  توليد زباله

  1984- 1988  احد سرشماريتعداد درهر و  تعداد مرگ و مير  بهداشت جامعه
  1988- 1990  تعداد  مرگ و مير افراد بي خانمان

  بدون تاريخ  در هر نوع%   نوع حمل و نقل  حمل و نقل
  1991  برحسب نوع جرم و جنس قرباني%   جرم  ايمني

  )(Healthy city, Toronto, 1993:p198: منبع
  

  و شاخص ها مدل هاي مورد استفاده براي وزن دهي و امتيازدهي به ابعاد
منظور وزن دهي و امتيازدهي به ابعاد و شاخص هاي مختلف كيفيت زندگي شهري، مدل ها و روش هاي  هب

گران با توجه  در واقع در هر مورد محققان و پژوهش. متنوعي در پژوهش هاي مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است
اين مساله كه هر چقدر مدل پيچيده . فاده كرده اندبه اهداف و امكانات پژوهش از مدلي خاص جهت وزن دهي است

چرا كه هر چقدر مدل . تر مي باشد، نادرست مي باشد تر و اعمال آن مشكل تر باشد پس نتايج حاصله صحيح
پيچيده تر باشد بديهي است كه داده ها و امكانات بيشتري را براي اعمال خود نياز دارد و اين مساله در شرايطي كه 

وجود  هسمت و سوي صحيح هدايت نخواهد كرد بلكه ممكن است سبب به ا محدود است، نه تنها ما را بامكانات م
ليكن در اين مرحله مهمترين مساله . آمدن انحرافات بزرگي نيز در پروژه شده و نتايج را تحت تاثير خود قرار بدهد

ه، بيشترين انطباق و سازگاري را داشته ست كه مدل و روشي انتخاب شود كه با توجه به شرايط موجود پروژا اين
  .باشد

از ميان روش ها و مدل هاي متنوعي كه براي تعيين اهميت و وزن دهي به شاخص ها وجود دارد، چهار روش 
  .)Massam, 2002,p126( :پژوهش هاي بسياري تكرار شده اند زير بيشترين كاربرد را داشته اند و در

  .ك مجموعه از شاخص هابه ي) امتياز ( اختصاص نقاط   -
اين اطالعات مي تواند براي استنتاج . مقايسه دودوئي شاخص ها براي تعيين اهميت نسبي همه ي شاخص ها  -

 .يك مقياس وزني براي اهميت هاي نسبي مورد استفاده قرار بگيرد
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 .به كمترين اهميت رتبه بندي شاخص ها بر اساس ميزان اهميت از بيشترين  -
در اين روش بر اساس سناريوهاي خاص . زن به شاخص ها براي استفاده در آزمون هاي حساسيتاختصاص و  -

در يك سناريو ممكن است همه ي شاخص ها را با اهميت مساوي در نظر . وزن ها تخصيص داده مي شود
  .سناريوي ديگر مي تواند وزن بيشتري را به شاخص هاي خاصي بدهد. بگيريم

  جش كيفيت زندگي شهريرويكردهاي مختلف در سن
طور كه بيان شد، هر عبارتي كه براي تعريف كيفيت زندگي شهري بكار رود، كيفيت زندگي يك فرد به  همان

از خودش وابسته ) نيز(ها و ادراكات دروني و ذهني او از اين عوامل و  حقايق عيني و خارجي زندگي اش و دريافت
بنابراين، تحقيق در مورد كيفيت . گران است بوسيله اكثر پژوهشاين اولين مقوله دو قسمتي تصديق شده . است

  . زندگي شهري مي كوشد تا اثر مركب اين عوامل عيني و ذهني را بر رفاه و سعادت شهروندان سنجش نمايد
طور كه گفته شد دو دسته شاخص در سنجش كيفيت زندگي شهري بيشتر مورد توافق صاحب نظران قرار  همان
مي باشند كه اشاره به جنبه هاي عيني و قابل لمس زندگي شهري دارند  ]8[ته اول شاخص هاي عينيدس. گرفته اند

تعداد بيمارستان هاي يك شهر، نرخ بيكاري، تعداد : از جمله مي توان به. و در ابعاد مختلف قالب تعريف مي باشند
مي باشند كه سعي دارند  ]9[ي ذهنيدسته دوم شاخص ها. اشاره كرد... وقوع جرم، ميزان فضاهاي سبز شهري و 

از جمله اين . مندي و رفاه شهروندان را از جنبه هاي مختلف شهري كمي و قابل اندازه گيري كنند ميزان رضايت
مندي از  مندي شهروندان از خدمات بهداشتي و درماني شهري، ميزان رضايت ميزان رضايت: توان به ها مي شاخص

مندي از دسترسي به فضاهاي سبز شهري و   مندي از امنيت شهري، ميزان رضايت ايتدسترسي به اشتغال، ميزان رض
  . اشاره كرد

نظران قرار  توجه به اين دو دسته شاخص در سنجش كيفيت زندگي شهري كه تقريبا مورد توافق اكثر صاحببا
ندگي شهري مواجه در ادبيات مطروحه در اين زمينه ما با دو رويكرد اصلي در سنجش كيفيت زاست،  گرفته
نام برده مي شود و رويكرد دوم كه  ]10[رويكرد اول كه از آن با عنوان سنجش كيفيت زندگي شهري عيني. شويم مي

  . نام برده مي شود ]11[از آن با عنوان سنجش كيفيت زندگي شهري ذهني
يابي قرار مي گيرد و در رويكرد اول با استفاده از شاخص هاي عيني، كيفيت زندگي شهري مورد سنجش و ارز

در اين رويكرد از . گيرد مندي شهروندان از جنبه هاي مختلف زندگي شهري مورد بررسي قرار نمي ميزان رضايت
هاي انجام شده از شهر در  شود و تا حد زيادي به آمارگيري ها استفاده مي هاي ثانويه براي تدوين شاخص داده
  .هاي مختلف وابسته مي باشد سال

در . د دوم با استفاده از شاخص هاي ذهني، كيفيت زندگي شهري مورد سنجش و ارزيابي قرار مي گيرددر رويكر
مورد ...) نامه، مصاحبه و  از طريق پرسش( طور مستقيم  هجاي استفاده از داده هاي ثانويه، شهروندان به اين رويكرد ب

سنجش كيفيت . زندگي شهري بررسي مي شود مندي آنها از جنبه هاي مختلف تحليل قرار گرفته و ميزان رضايت
خود  هزندگي شهري با استفاده از اين رويكرد مشكل تر بوده و وقت و هزينه بيشتري را نسبت به رويكرد اول، ب

  .اختصاص مي دهد ليكن نتايج حاصل از آن منطقي تر بوده و بيشتر به واقعيت نزديك مي باشد
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ژوهش انجام شده در كشورهاي تركيه و استراليا مورد بررسي قرار در ادامه كاربست اين رويكردها در دو پ
  .گيرد و نتايج حاصل از آن تشريح مي شود مي

  دو نمونه پژوهش در رابطه با سنجش كيفيت زندگي شهري
  استانبول

اين مفهوم را در )ي چندجانبه به كيفيت زندگي شهريرويكرد(در پژوهشي با عنوان) 2001(كارانو همآلنگين 
  .)Ulengin, 2001,p354 (استانبول مورد بررسي و سنجش قرار دادند  شهر

هدف از اين پژوهش، مدلينگ كردن اولويت ها، انتظارات و نيازهاي ساكنين شهر استانبول :  هدف از اين پژوهش
ين اين تعي. ميليون نفر مي باشد، با استفاده از يك راهبرد چند جانبه مي باشد 10كه شهري با جمعيتي در حدود 

عنوان راهنما مورد استفاده ه منابع شهري كمك بسياري كرده و ب يياولويت ها مي تواند به تخصيص بهينه و كارآ
  .برنامه ريزان شهري و تصميم گيران محلي قرار بگيرد

رويكرد اين پژوهش در سنجش و بررسي كيفيت زندگي شهري در استانبول بر اساس رويكرد :  رويكرد پژوهش
بدين صورت كه يك گروه متخصص كه . فيت زندگي شهري با استفاده از شاخص هاي عيني بوده استسنجش كي

شامل متخصصين تمامي رشته هاي مرتبط با شهر بود، گرد هم آمده و اين متخصصان ابعادي از كيفيت زندگي 
هايي  اين ابعاد شاخص منظور سنجش هريك ازه تعيين كرده و سپس برد،در شهر استانبول بيشتر اهميت دا شهري كه

در ادامه گروه اين ابعاد و شاخص ها را با رويكردي چند جانبه مورد وزن دهي و ارزش گذاري . را تدوين نمودند
  . قرار دادند و ميزان اهميت هر كدام را در جهت باال رفتن كيفيت زندگي شهري در شهر استانبول مشخص كردند

زير  3شده براي كيفيت زندگي شهري در شهر استانبول درشكل شماره  ابعاد مشخص:  ابعاد در نظر گرفته شده
  :ديده مي شود

  
  ابعاد كيفيت زندگي شهري در استانبول: 3شكل شماره 

  (Ulengin. 2001,p366) :منبع
  :صورت زير مي باشد هها ب نديب اين تقسيم.بندي شدند كدام از اين ابعاد نيز به موضوعات ديگري تقسيم در ادامه هر

ترتيب ساختمان ها، نوع مسكن، مناطق سبز، مناطق تفريحي، خدمات و زيرساخت : كيفيت محيط فيزيكي: الف
ميزان خدمات آموزشي، هزينه خدمات آموزشي، ميزان خدمات بهداشتي، : كيفيت محيط اجتماعي: ب هاي شهري

كيفيت زندگي
 شهري

كيفيت حمل و نقل و 
 ارتباطات

كيفيت محيط اقتصادي 
 

كيفيت محيط اجتماعي
 

 كيفيت محيط فيزيكي
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بخش، هزينه  هزينه زندگي، فرصت پيدا كردن كار رضايت: صاديكيفيت محيط اقت: ج فعاليت هاي فرهنگي، امنيت
 وسيله ي حمل و نقل، ميزان حمل و نقل عمومي، جريان ترافيك: كيفيت حمل و نقل و ارتباطات: د مسكن
هاي مشخصي نيز  ها سنجه گيري هر كدام از اين موضوعات، براي هر كدام از آن منظور قابل اندازه هچنين ب هم

نوع مسكن خود به دو نوع پيوسته و جدا از هم تقسيم شد و يا مناطق سبز به ميزان پارك : عنوان مثال هب. تعيين شد
  .هاي بزرگ داخل شهر، ميزان پارك هاي كوچك، ميزان پارك هاي بزرگ اطراف شهر تقسيم شد

زندگي شهري  ترين نتيجه حاصل از اين پژوهش اولويت بندي جنبه هاي مختلف كيفيت مهم: نتايج اين پژوهش
به اين ترتيب كه بعد از . بوده است ها آندر استانبول جهت تمركز سياست ها و راهبردهاي شهرسازي بر روي 

توسط متخصصين، جدول  ها آنتدوين ابعاد و شاخص هاي مختلف كيفيت زندگي شهري در استانبول و وزن دهي 
 .حاصل شد  4شماره

 تلف كيفيت زندگي شهري در استانبولاولويت بندي جنبه هاي مخ )4(جدول شماره
 درصد اهميت موضوع اولويت

  05/21  بخش پيدا كردن شغل رضايت  1
  82/9  خدمات و زيرساخت  2
  01/9  جريان ترافيك  3
  68/8  هزينه زندگي  4
  26/8  هزينه مسكن  5
  22/8  وسايل حمل و نقل عمومي  6
  08/7  وسايل ارتباطات  7
  64/6  ايمني  8
  78/4  مناطق تفريحي  9
  98/3  وسعت خدمات آموزشي  10
  98/3  فعاليت هاي فرهنگي  11
  67/2  وسعت خدمات درماني  12
  44/2  مناطق سبز  13
  12/2  نوع مسكن  14
  63/1  وسعت خدمات بهداشتي  15
  81/1  هزينه خدمات آموزشي  16
  65/0  قرارگيري ساختمان ها  17

  (Ulengin, 2001,p367) :منبع 
  

ت موضوعات و ابعاد مختلف كيفيت زندگي شهري در استانبول مشخص شده است و با در اين جدول اولوي
استفاده از اين جدول مي توان تمامي اقدامات شهرسازي را بر روي موضوعاتي كه تاثير بيشتري بر روي كيفيت 

وان مثال عن هب. بردن كيفيت زندگي شهري كمك كردمركز كرده و از اين طريق به باالزندگي شهري دارند، مت
بخش در شهر استانبول باالترين ميزان اهميت را  طور كه در جدول باال ديده مي شود، پيدا كردن شغل رضايت همان

در ميان ساير موضوعات كيفيت زندگي شهري دارا مي باشد، در نتيجه اين مي تواند راهنماي مناسبي براي برنامه 
 .  به اقدامات پيشنهادي شان باشد ريزان شهري و تصميم گيران محلي در اولويت بندي
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 منطقه جنوب شرقي كوئيزلند
هاي عيني و ذهني كيفيت زندگي  نقاط قوت ارتباط بين شاخص(عنوان در پژوهشي با) 2006(و همكاران كريا مك

رويكردي تازه و بديع را در چگونگي سنجش كيفيت زندگي شهري در ادبيات مربوطه تدوين )شهري چيست؟
هاي عيني و ذهني  جهت اتصال بين شاخص)GIS(چنين در پژوهش از سيستم اطالعات جغرافيايي هم ها آن. نمودند

  .)McCrea, 2006,p84(كيفيت زندگي شهري استفاده كردند
هدف اصلي در اين پژوهش تدوين رويكردي نوين و جديد در سنجش كيفيت زندگي : هدف از اين پژوهش

ات شده اي بين شاخص هاي اساس مي باشد كه هيچ رابطه مشخص و اثب اين رويكرد تازه بر اين. شهري مي باشد
خص هاي ذهني در كيفيت زندگي شهري وجود ندارد و نمي توان تنها با استفاده از يكي از اين دو دسته عيني و شا

  . شاخص كيفيت زندگي شهري را مورد بررسي و سنجش قرار داده و بر اساس آن تصميم گيري نمود
همانطور كه گفته شد، رويكرد اصلي اين پژوهش بر مبناي سنجش كيفيت زندگي شهري در :  شرويكرد پژوه

ابعاد در نظر .  منطقه جنوب شرقي كوئيزلند با استفاده از تلفيق شاخص هاي عيني و شاخص هاي ذهني بوده است
  :رفته شده استدر اين پژوهش ابعاد زير براي كيفيت زندگي شهري در اين منطقه در نظر گ: گرفته شده

 
  ابعاد مختلف كيفيت زندگي شهري در كوئينزلند استراليا )4(شكل شماره 

   (McCrea et al, 2006,p 94):منبع
 

  :در ادامه براي سنجش هر يك از ابعاد باال، شاخص هايي در نظر گرفته شد
  ز خريد،  فاصله تا تسهيالت ورزشي، فاصله تا بيمارستانفاصله تا دبيرستان،  فاصله تا مراك -: دسترسي عيني

  )در كيلومتر مربع( ،  تراكم مسكوني )در كيلومتر مربع( تراكم جمعيتي : تراكم مسكوني عيني 
 قيمت اجاره و خريد مسكن در مناطق آماري -: هزينه مسكن عيني

 ز دسترسي به مراكز خريد،  رضايتمندي ا مندي از دسترسي به دبيرستان، رضايت رضايت -: دسترسي ذهني
  مندي از دسترسي به بيمارستان مندي از دسترسي به تسهيالت،  رضايت

دنبال تبيين رويكرد نويني در سنجش كيفيت زندگي شهري بوده  هطور كه گفته شد اين پژوهش ب همان: نتايج
  : ترين نتايج حاصل از آن عبارتند از مهم. است

 
كيفيت زندگي 

 شهري

 
 تراكم ذهني

 
ي ذهنيدسترس  

 

 
 هزينه مسكن عيني

 
 

 
تراكم مسكوني عيني

 

 
 دسترسي عيني
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  .هاي عيني و شاخص هاي ذهني وجود دارد رابطه ضعيفي ميان شاخص  -
نمي توان اقدامات شهرسازي را تنها بر اساس نتايج سنجش كيفيت زندگي شهري تنها با استفاده از يك نوع   -

 ها آناولويت بندي كرد بلكه مي بايست ارتباط بين اين دو دسته شاخص و تاثيرگذاري ) عيني يا ذهني(شاخص 
 .ور مداوم مورد تحليل قرار بگيردط هبر كيفيت زندگي شهري ب

  نتايج پژوهش
  :ترين نتايج پژوهش حاضر عبارتند از مهم
ترين مفاهيمي است كه مي بايست همواره در مراحل مختلف فرآيند  مفهوم كيفيت زندگي شهري يكي از مهم •

 .برنامه ريزي شهري مورد توجه قرار بگيرد
حال اين مساله كه اين مفهوم از  با اين. چند بعدي مي باشدمفهوم كيفيت زندگي شهري، مفهومي چند جانبه و  •

 .دو بعد عيني و ذهني تشكيل شده است، مورد توافق صاحب نظران قرار گرفته است
مطالعات صورت گرفته در ادبيات مربوطه، نشان مي دهد رابطه ي ضعيفي بين شاخص هاي عيني كيفيت  •

نمي توان گفت با بهبود در وضعيت شاخص  ر نتيجه الزاماًد. زندگي شهري و شاخص هاي ذهني آن وجود دارد
 . هاي عيني، در وضعيت شاخص هاي ذهني كيفيت زندگي شهري نيز بهبود حاصل شده است

دليل ارتباط ضعيف بين شاخص هاي عيني و ذهني كيفيت زندگي شهري، برنامه ريزان شهري نمي بايست ه ب •
در واقع ممكن است . رات در كيفيت عيني زندگي شهري استفاده كننداز شاخص هاي ذهني براي اندازه گيري تغيي

هاي عيني زندگي شهري بهبود حاصل شده باشد ليكن شاخص هاي ذهني چنين چيزي را  رغم اينكه در شاخص علي
 .نشان ندهند و بالعكس

دگي شهري استفاده توان براي پيش بيني تغييرات در كيفيت ذهني زن هاي عيني نيز نمي بدليل مشابه، از شاخص •
 .كرد
تواند  هاي ذهني نمي هاي عيني و شاخص سنجش كيفيت زندگي شهري تنها با استفاده يكي از دو دسته شاخص •

تصويري روشن و منطبق بر واقعيت را براي برنامه ريزان شهري ترسيم كند و ناديده گرفتن هر يك از اين دو دسته 
 .وجود بياورد هزي ها بمي تواند انحرافات بزرگي را در برنامه ري

ترين راه براي سنجش كيفيت زندگي شهري و استفاده از نتايج آن در  مطالعات اخير نشان مي دهد، مناسب •
زمان و پيوسته از شاخص هاي عيني و ذهني در سنجش كيفيت زندگي شهري  برنامه ريزي هاي شهري، استفاده هم

بطور مداوم بر ميزان كيفيت زندگي شهري با استفاده از هر  در واقع مي بايست سيستمي طراحي شود كه. مي باشد
  .زمان در اختيار برنامه ريزان شهري و تصميم گيران قرار دهد دو دسته شاخص نظارت كرده و نتايج را هم
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