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 چکیده

 زمینه را برای طرح مفهوم کیفیت زندگی فراهم ساخت. مفهوم توسعهرویکرد های کیفی به توجه به  

 هایشاخصهدف از این پژوهش ارزیابی سنجش کیفیت زندگی تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار دارد. 

. باشدمیشهرداری مشهد از دیدگاه شهروندان و مدیران  8در منطقه  ا تأکید بر ابعاد کالبدیکیفیت زندگی ب

اسنادی، پرسشنامه و  -ایکتابخانهتحلیلی بوده که از منابع  -پژوهش از نوع توصیفی روش تحقیق این

در این پژوهش  استفاده گردیده است. حجم نمونهمیدانی جهت گردآوری اطالعات مورد نیاز  هایپیمایش

به  هاهداد. روش تحلیل باشدمیشهرداری مشهد  8نفر از مدیران شهری منطقه  33نفر از شهروندان و  383

( جهت آزمون yhh ta@nhoaوایتنی) -و از آزمون من دو طریق آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت

نتایج حاکی  جهت تجزیه و تحلیل اطالعات بهره برده شد. SPSSاز نرم افزار  همچنین .فرضیه استفاده شد

و  ت معناداری وجود داردتفاو هاشاخصاز آن است که بین دیدگاه شهروندان و مدیران در ارزیابی این 

از طرف دیگر میانگین کیفیت زندگی هر دو  کنندمیمدیران نسبت به شهروندان وضعیت بهتری را ارزیابی 

 .دانندمیگروه از متوسط ارزیابی تا حدودی باالتر بوده و هر دو گروه وضعیت را نسبتا مطلوب 

 

 ، شهر مشهد.و شهروندان ی، ابعاد کالبدی، ،مدیرانکفیت زندگ واژگان کلیدی:

 

                                                           
 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد - 1
 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد -2

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد - 3
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 و بیان مسأله مقدمه -1

(. 18311351مفهوم کیفیت زندگی ابتدا در حوزه محیط زیست مطرح شده است )عبدی و گودرزی،

ت اجتماعی نشأ هایشاخصدگی از جنبش کیفیت زن گیریاندازهبرای  هاتالشاز لحاظ تاریخی، اولین 

حیطه مربوط به کیفیت زندگی و سنجش آن چه بسا در  (.3-13 1331)احمدوند و دیگران،. گرفته است

زیادی برای اندازه گیری  هایتالشهیچ زمانی به اندازه امروز وسیع نبوده است. در سه دهه گذشته 

 هایآژانسیا  هاکارگزاریکیفیت زندگی در نقاط مختلف دنیا صورت گرفته، و پژوهشگران مختلف، 

 هاشاخصمعایب و مزایای هریک از این  . لیکناندکردهپیشنهاد  گوناگونی را مطرح و هایشاخصدولتی 

گفت که بسیاری از پژوهشگران، نیاز تؤامان به هر دو دسته  توانمیبا روش معینی ارزیابی نشده است. اما 

 مک الرن (.inhahaha,2005:4) اندکردهکیفیت زندگی خاطرنشان  عینی و ذهنی را برای هایشاخصاز 

برای  هاشاخصپژوهشگران بر این موضوع اتفاق نظر دارند که دو گونه آشکار از  گویدمی( 1331)

ملموس محیط  هایجنبهعینی هستند که  هایشاخصسنجش کیفیت زندگی مناسب اند. گونه نخست، 

 هایشاخص. گونه دوم کنندمیساخته شده، محیط طبیعی، و حوزه اجتماعی و اقتصادی را اندازه گیری 

  (.811332بریمانی و بلوچی،) سنجندمی، که حس رفاه افراد و رضایتمندی از جنبه شخصی را اندذهنی

 هایرشتهاخیر مورد توجه گسترده بوده است و محققان  هایسالمطالعه کیفیت زندگی شهری در 

عه، قلمرو متعددی مانند مقیاس مطال هایجنبهاین مطالعات از  .اندداشتهعرصه مشارکت گوناگون در این 

گوناگونی  هایروشسنجش کیفیت زندگی متفاوت هستند. به این ترتیب که  هایروشمورد استفاده و 

 امروزه (.and et al ihhK ,2003:5)برای مطالعه کیفیت زندگی در نواحی شهری به کار گرفته شده است 

 به نگاهی است  کافی مثال عنوان به . دانندمی زندگی کیفیت افزایش را توسعه انواع نهایی هدف همگان

 ابعاد در را اجتماعی توسعه جهانی بانک. بیاندازیم جهانی بانک  دیدگاه از اجتماعی توسعه هایشاخص

 و وپرورش آموزش به ودسترسی جنسیتی اجتماعی، برابری فقر، اشتغال، انسجام کنیریشه1 بیندمی زیر

برای سنجش  (.18151دیگران، نوغانی و)  باشد هم زندگی کیفیت تواندمی هاشاخص این تمام .بهداشت

این مفهوم  شناسایی شوند تا بتوان به تعریفی  دهندهتشکیل  هایجنبهکیفیت زندگی باید تمامی ابعاد و 

جامع و کامل دست یافت و این در حالی است که اکثر محققان به بررسی یک یا چند جنبه مهم بسنده 

همانطور که باند و کرنر  .دهندمیخود را در قالب کیفیت کلی زندگی ارائه کرده و سپس نتایج بررسی 
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مختلف از جمله  هایجنبه، تعریف کیفیت زندگی باید جامع و شامل عوامل و کنندمی( بیان 2883)

افراد و تجربیات ذهنی  هابرداشتعوامل فیزیکی و ساختمانی، جسمانی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین 

ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه  (.311351و کیانپور،نی )خوراسگاکیفیت زندگی باشداز مفهوم 

به شدت با گسست فضایی در این زمینه و  کندمیکه ازیک جغرافیای ناهمسان در ارتباط با توسعه تبعیت 

ه شدت سطوح بهمراه است. ظهور کالنشهرهایی همچون تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، شیراز و... 

 روند در سوم جهان کالنشهرهای سایر همانند . مشهداندنمودهبرخورداری را در سطح کشور ناهمسان 

 نارسائی و مشکالت دچار اخیر دهه چند در...( و اجتماعی اقتصادی، فیزیکی،)  خود جانبه همه توسعه

 بودن پایین رفته رویهم و ، اشتغال، نرخ بودن پائین فقر،1 از قبیل مشکالتی و مسائل است گردیده هایی

 کنندمیدر کیفیت زندگی ایفا  ایعمدهنقش که  هاییشاخصزندگی. از جمله  کیفیت شاخص

است. از سوی کالبدی)کیفیت مسکن، دسترسی به خدمات، دسترسی به حمل و نقل و...(  هایشاخص

ات مختلفی از کیفیت زندگی خود ، اقشار و طبقات مختلف شهری سطح انتظارهاگروهدیگر هر کدام از 

 از دیدگاه شهروندان و مدیران ابعاد کالبدی کیفیت زندگیتا به ارزیابی  برآن استاین پژوهش  کهدارند 

 شهرداری مشهد بپردازد. 5ر منطقه د

 پیشینه تحقیق -2

 جغرافیا در اجتماعی عدالت و زندگی، رفاه کیفیت باره در که بود جغرافیدانی اولین اسمیت دیوید

 هایشاخص از اجتماعی عدالت و رفاه زندگی، کیفیت بررسی برای جغرافیدان این .کرد صحبت

 از دوم مورد برای و پرسشنامه از اول مورد سنجش برای که کندمی استفاده عینی مقایسه و ذهنی اجتماعی

 عمومی، خدمات مسکن، بهداشت، را اسمیت کیدتأ مورد هایشاخص. گرددمی استفاده آمار و مشاهده

 زندگی، به امید رأی، حق خوراک، مزد، و حقوق اشتغال، هایفرصت تربیت، و تعلیم خانوادگی، شادمانی

 آن نظایر و روزنامه و تلفن متوسط تعداد مدارس، در نام ثبت درصد حیوانی، پروتئین سرانه مصرف

 (.118-1113 1351اسمیت،)  دهندمی تشکیل

 بر اجتماعی هایسرمایه ثیرتأ داد، انجام تهران 18 منطقه محالت در که ایمقاله در(1 1355) غیاثوند

 که دهدمی نشان تحقیق این نتایج. است داده قرار بررسی مورد را شهری محالت ساکنان زندگی کیفیت

 باالتری اجتماعی سرمایه میزان از ،اندداشته خود کالبدی محیط کیفیت از بیشتری رضایتمندی که افرادی

 بودند. برخوردار
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 و زندگی کیفیت راستای در را پردیس جدید شهر کالبدی توسعه ایمقاله در(1 1338) آبادیشاه و براتی

 انتخاب و نامهپرسش از استفاده با رو این از. دادند قرار سنجش مورد شهر این رشد در ساکنان مشارکت

 که دهدمی نشان نتایج. گردید توزیع شهروندان بین نامهپرسش 351 تعداد مورگان جدول از نمونه حجم

 معنادری ارتباط پردیس جدید شهر در اجتماعی هایسرمایه مشارکت و کالبدی توسعه زندگی، کیفیت بین

 .دارد وجود

(1 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به تحلیل توزیع فضایی کیفیت زندگی 1338) قربانی در سال

و  اجتماعی، کالبدی، اقتصادی، آموزشی هایشاخصشهری در محالت شهر چالوس پرداخته است. وی 

)امنیت و  محیطی هایشاخصکه  دهدمیمحیطی را مورد سنجش قرار داده است. نتایج تحقیق نشان 

ثیر را بر اجتماعی کمترین تأ هایشاخصرا بر کیفیت زندگی ساکنان، و ین تأثیر علی بهداشت(، قوی تر

که هر تالشی برای بهبود کیفیت زندگی در شهر  دهدمینشان  هایافتهکیفیت زندگی داشته است. این 

ت زندگی ثیر را بر کیفیه باالترین تأچالوس باید ابتدا متمرکز بر قلمروهایی چون امنیت و بهداشت باشد ک

  دارند.

است که  هاییشاخص ترینمهمابعاد کالبدی یکی از  آیدبرمیهمانگونه که از پیشینه پژوهش نیز 

توجه به ابعاد  هاپژوهشجهت سنجش کیفیت زندگی مورد بررسی قرار گرفته است و در تمامی این 

 بوده است. هاشاخص ترینمهمکالبدی)مسکن، دسترسی به خدمات، دسترسی به حمل و نقل( جزء 

  

 روش تحقیق-3

 روش. باشدمیتحلیلی   -توصیفی نوع از شده است گرفته کار به پژوهش این در که تحقیقی روش

 انجام گرفته است.  میدانی هایپیمایشاسنادی و  ،ایکتابخانه مطالعات از استفاده با، هاداده گردآوری

 توزیع به و شهرداری منطقه اقدام مربوطه هایسازمان به مراجعه با نیاز مورد اطالعات تکمیل برای

 مسئله راجع به مطالعه مورد منطقه شهروندان نظر مجزا اینامهپرسش طی همچنین و گردید نامهپرسش

شهرداری   5نفر از ساکنین منطقه  33838گرفت. جامعه آماری این پژوهش  قرار پرسش مورد تحقیق

نفر از  31نفر از شهروندان و طبق جدول مورگان  358که بر اساس فرمول کوکران تعداد باشدمیمشهد 

مدیران به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند روش تحلیل داده ها  به دو طریق آمار توصیفی و استنباطی 
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و  ( بهره برده شدyhh ta@nhoaوایتنی) -همچنین جهت آزمون فرضیه از آزمون من .صورت گرفت

 استفاده گردید.جهت تجزیه و تحلیل اطالعات  SPSSنرم افزار  از

 

 فرضیه پژوهش -4

 دیدگاه از مطالعه مورد منطقه در با تأکید بر بعد کالبدی زندگی کیفیت وضعیت رسدمیبه نظر 

 ؟شودمی ارزیابی به صورت یکسان و مطلوب شهروندان و مدیران

 مبانی نظری -5

 از عملی و ساده تعریفی اما دارد، وجود زندگی کیفیت تعریف مورد در کلی نظری اجماع اگرچه

 دیگر گفته به. باشند داشته رضایت زندگی از کلی طور به افراد که شودمی بیان اینگونه زندگی کیفیت

کیفیت (.  Leven & Stover,1992:20)  .است شده گرفته زندگی از رضایت احساس معادل زندگی کیفیت

مختلف است. برخی  به  هایگروهاست که دارای معانی گوناگون برای افراد و  ایگستردهزندگی مفهوم 

برای میزان جذابیت و برخی به عنوان رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی،  هاییسنجهعنوان 

 و پویا ماهیت دلیل به زندگی کیفیت (yohoh & nKnoas,2008:283) اندکردهرضایتمندی و... تفسیر 

 عنوان به زندگی کیفیت یکسو از. است برخوردار خاصی پیچیدگی و ابهام از خود ای سازه خصلت

 محیط نظیر هاییموقعیت دیگر، سوی از و شودمی مطرح فرد زندگی گذران چگونگی از پنداشتی

مفهوم کیفیت زندگی در (Rapley s,2003:8) شودمی شامل نیز را جامعه یک در فرهنگ یا پیرامونی

مختلف اداری معانی متفاوتی دارد. به عنوان مثال بسیاری از اقتصاد دانان کیفیت زندگی را بر  هایحوزه

، در حالی که نزد جامعه شناسان این مفهوم نیازهای اساسی، زندگی روبه رشد و سنجندمیاساس درآمد 

شتگی در میان رضایت بخش، فقر و محرومیت اجتماعی، انسجام اجتماعی، نوع دوستی وازخود گذ

 که دانندمی آن از تر پیچیده را واژه این دیگر ای عده (snannaK.s,2006:276) گیردمیجماعات را در بر 

 عنوان به دیگر برخی ناحیه، پذیری زیست عنوان به آن از برخی. کرد توصیف جمله یک در را آن بتوان

)  اندکرده تفسیر...  و رضایتمندی شادکامی، اجتماعی، بهزیستی عمومی، رفاه برای ایسنجه

2008:281,Menon & Epley.)  سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی را به معنای درک فردی هر فرد از

و  کندمیاجتماعی که فرد در آن زندگی  هایارزشموقعیت خود در زندگی در بستری از فرهنگ و 

 (.Rana and et all ,2009:14) کندمیتعریف  باشندمیدارای انتظارات 
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 زندگی کیفیت درباره مختلف رویکردهای -5-1

 توسعه سیاستگذاری پژوهشی، امور مورد در جهان مختلف کشورهای در مجزا کامال سنت دو

 .دارد وجود شهری

 زندگی کیفیت به رویکرداسکاندیناویایی  -5-1-1

 این در .دارد طرفدار اسکاندیناوی، کشورهای ویژه به اروپائی، کشورهای اکثر در رویکرد این

 در افراد زندگی کیفیت و است شده تاکید آن با مرتبط هایمعرف و زندگی عینی شرایط بر رویکرد

 .است زندگی اولیه نیازهای ارضاء گروی

 زندگی کیفیت( ذهنی) آمریکای دیدگاه -5-1-2

 به بیشتر محققان است، شده انجام زندگی کیفیت مورد در آمریکا کشور در که تحقیقاتی اکثر در 

 از رویکرد این در .اندکرده توجه ذهنی هایمعرف بر و کرده توجه شانزندگی از افراد ذهنی تجارب

 (.23-128 1355غیاثوند،) .شودمی یاد سنجش اصلی هایمعرف عنوان به خوشبختی و رضایتمندی

 و ابعاد کیفیت زندگی هاشاخص -5-2

مختلفی بهره برده شده است که تمامی تحقیقات روی  هایشاخصجهت سنجش کیفیت زندگی از 

 1باشندمیزیر متفق القول  هایشاخص

 مثل1 رفاه اقتصادی فردی، سالمت اقتصادی جامعه و... ابعاد اقتصادی کیفیت زندگی هایشاخص

 ل حکومت محلی و...شخصی، عوام هایفعالیتابعاد سیاسی کیفیت زندگی مثل1  هایشاخص

 ابعاد محیطی مثل، محیط زیست طبیعی، محیط زیست فردی و... هایشاخص

 ابعاد سالمت و آموزش مثل1 شرایط فردی، شرایط جامعه و... هایشاخص

 (.111332رشد شخصی، برابری اجتماعی و...)موسوی و دیگران،ابعاد اجتماعی مثل1  هایشاخص

مشارکتی و با ترکیبی از نظریات  هایروشکمی و کیفی بر پایه  هایروشمحققان با استفاده از 

؛ از جمله این اندکردهرا در مناطق روستایی ایران نیز تدوین  هاییشاخصکارشناسان و افراد بومی 

) مشارکت اجتماعی، تحصیالت سرپرست خانوار و دیگر اعضای وضعیت اجتماعی توانمیرا  هاشاخص

)درآمد سالیانه خانواده، دسترسی به منابع اعتباری و استفاده از نیروی کار در مزرعه(، وضعیت درآمدی  

ایل حمل )مالکیت، تعداد دام، تجهیزات کشاورزی و ماشین آالت، تجهیزات زندگی و وسخانوار(، دارایی
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داشتن خانه و وسایل به کاررفته در کیفیت و کمیت مواد غذایی(، مسکن ))ذیه ای و نقل(، وضعیت تغ

استفاده از خدمات بهداشتی و بیمه و خدمات درمانی( نام برد و سقف خانه( و تامین اجتماعی) دیوار
(2006:379,Hayati and et al.) 

 پژوهش هایشاخص -5-2

سه شاخص کیفیت مسکن، دسترسی خدماتی و دسترسی ارتباطی و حمل و این بخش به تشریح در 

  .میپردازیم دهندیمنقل را که ابعاد کالبدی کیفیت زندگی را تشکیل 

 کیفیت مسکن -5-1

به واحد مسکونی محدود کرد و در واقع مسکن کل محیط زندگی و  توانینمتعریف مسکن را 

که به منظور ارائه  شودیماز تسهیالت گفته  یامجموعه. همچنین مسکن به ردیگیمسکونت را در بر 

خدمات فشرده در مکانی فیزیکی قرار دارد. این بدان معناست که مفهوم مسکن با توجه به شرایط 

(. در واقع مسکن، واحد مسکونی و یا خانه 1511313)مخبر، کندیماجتماعی، اقتصادی و خانوادگی تغییر 

یزی فراتر از سرپناه فیزیکی است و محیط مسکونی است. در واقع مسکن چ در برگیرنده کل نیست بلکه

باید تمامی خدمات و تسهیالت عمومی الزم برای زندگی بهتر انسان را داشته باشد )دالل پور 

(. یک محیط مسکونی با کیفیت، انتقال دهنده حس رفاه و رضایتمندی به ساکنان از 3811313محمدی،

کالبدی، اجتماعی یا نمادین است. چنین محیطی در بردارنده زندگی با کیفیت و پشتیبان  یهایژگیوطریق 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، به طوری که امروزه ارتقای کیفیت محیط سکونت  یهاتیفعالاصلی 

 شهری تبدیل شده است )داداش پور و یزیربرنامهبه یکی از اهداف اساسی سیاستگذاری و 

 (.3131روشنی،

 دسترسی خدماتی -5-2

مات شهری اموری مانند آب رسانی، بهداشت، تمیز کردن خیابان، مدیریت مواد زائد جامد دخ

به  توانیم. به طور کلی این خدمات را شودیمرا شامل  و... هاابانیخ، روشنایی هاسالن، هاجادهشهری، 

خدمات حفاظتی و  -3تفریحی  -خدمات رفاهی -2خدمات بهداشتی  -1تقسیم نمود1  کلی یدستهچهار 

(. به اعتقاد مک الرن 1111332الدینی مطلق، خدمات حمل و نقل و ترافیک )گروسی و شمس -3امنیتی 

از مشخصات کلیدی پایداری شهری برابری اجتماعی در برخورداری از فضاها و امکانات مشترک شهری 
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پایداری در توسعه شهری  یهامشخصی که فقر و شکاف در جامعه به حداقل برسد و از است به نحو

 باشدیمو فقر و عدم کمبود امکانات و خدمات برای اقشار جامعه  ینینشهیحاشنداشتن 
(2008:188,yhonhaoh .) 

 دسترسی ارتباطی و حمل و نقل -5-3

، سالمت و ایمنی جوامع و یوربهرهدر حفظ و تداوم  یاعمدهشبکه کارآمد حمل و نقل، نقش 

گذاری و زمان بندی مرتبط  هیسرماموجود حمل و نقل، سازوکار  یهادستورالعملمناطق دارد. ضوابط و 

اقتصادی  یوربهرهتا از این طریق تحرک، دسترسی، ایمنی،  کنندیمبا بهبود شبکه حمل و نقل را هدایت 

(. بین سیستم شهری، سطح 3311351و نیازهای مرتبط با کیفیت زندگی تأمین گردد )بهزادفر و همکاران،

شهری،  یهاستمیستوسعه اقتصادی و شیوه حمل ونقل شهری مناسبات نزدیکی وجود دارد. در تحلیل 

. رودیمبه شمار  بررسی حرکت مردم و جریان کاال، اطالعات و عرضه خدمات میان شهرها اساس کار

 شودیمشهری از طریق انتقال مردم، اطالعات و کاال تبیین  یهاستمیسموجود در  یهاتفاوتبدینسان که 

 نیترمهمگفت که حمل و نقل شهری نماد توسعه فرهنگ شهری و نهایتاً  توانیم(. 33811351)شکویی،

 دارد.و ارتباط نزدیکی با کیفیت زندگی  باشدیمابزار طراحی شهری 

 محدوده مورد مطالعه -3

شهروندان  ترراحتو  ترسریعو در راستای دسترسی  1318منطقه هشت شهرداری مشهد در سال 

 15/1هکتار دارد که 1183به خدمات شهرداری تأسیس شد. این منطقه در حال حاضر وسعتی معادل 

گانه  13بین مناطق  1درصد از مساحت کل شهر را به خورد اختصاص داده و از لحاظ وسعت در رتبه 

ب رجوع و است. این منطقه در راستای اجرای سیاست طرح ناحیه محوری و در راستای تکریم اربا

نفر جمعیت  33838در حدود  38شهروندان به سه ناحیه تقسیم شده است. منطقه طبق سرشماری سال 

نفر در  3/85و تراکم جمعیتی در منطقه نیز باشدمیدرصد از کل جمعیت شهر  3/3دارد که این تعداد 

 (. 31-133 1331آمارنامه شهر مشهد،) خانوار ساکن معمولی دارد 23238هکتار است و 

. اما به باشدمیمنطقه هشت از لحاظ جمعیتی و وسعت جزو مناطق کم وسعت با جمعیت ساکن کم 

مانند1 بیمارستان امام رضا، ) ع(، پایانه و مراکز درمانی) دلیل مجاورت با بارگاه ملکوتی حضرت رضا

از جمعیت غیر ساکن  شهریور و...(، جمعیت غیر ساکن باالیی دارد، متأسفانه برآورد دقیقی 11بیمارستان 
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زیادی مواجه ساخته است. از  هایدشواریوجود ندارد و این امر برنامه ریزی در سطح منطقه را با 

و  هادستگاهبه موارد ذیل اشاره نمود1 وجود  توانمیصلی، حساس و مهم این منطقه مشخصات ا

تجاری  هایمجتمعن وجود مهم اداری و دولتی، وجود مراکز پزشکی و بهداشتی، همچنی هایساختمان

سیاسی و اجتماعی و مسیر تشریف فرمائی مقامات عالی رتبه سیاسی و   -مهم و برگزاری مراسم مذهبی

 .نمایدمیکشوری که همه و همه در سطح منطقه حساسیت ویژه ای را ایجا 

 گانه شهر مشهد و محدوده مورد مطالعه 11مناطق . 1نقشه

 
 1131،منبع: نگارنده

 تحلیل داده های توصیفی -7   

 نفر 118 و مرد را پاسخگویان از درصد 3/81 با برابر نفر228 پرسشنامه شهروندان ، 358 مجموع از

ه تکمیل شده توسط پرسشنام 31از مجموع  .دهندمی تشکیل هازن را پاسخگویان از درصد 1/32 با برابر

. بر اساس اطالعات دهندمیدرصد( را زنان تشکیل 3/33)نفر 12درصد( را مردان و  1/11 )نفر 23مدیران 

و بعد از این گروه به ترتیب شغل آزاد  باشندمیدرصد( بیکار 28)صل از پرسشنامه، اکثر پاسخگویان حا
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درصد را  3/18درصد و پاسخگویان دارای شغل دولتی  2/15درصد، خانه دار 3/28درصد، محصلین 3/21

در گروه شغلی دولتی  هاآنبدست آمده از مدیران تمامی  ساس پرسشنامه. همچنین بر ادهندمیتشکیل 

 .گیرندمیقرار 

 ابعاد کالبدی -8-1

 کیفیت مسکن -5-1-1

مجموع . گیردمیگویه را در بر  8متغیر کیفیت مسکن شودیممشاهده  (1)همانطور که در جدول

 این است که درصد 81/3مدیران و درصد 81/3 شهروندان هایپاسخاز توصیفی بدست آمده  میانگین

موضوع است که مدیران شهری کیفیت مسکن را نسبت به شهروندان در وضعیت بهتری  این دهنده نشان

 .کنندیمارزیابی 

 مدیران گویه شهروندان
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ف 
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 کیفیت مسکن
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خال
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ب
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ن
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واف
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511/8 58/3 3/13 5/11 1/2 2/3 3/2 
آب، ) امکانات از دارم سکونت آن در که مسکنی

 .برخورداراست...( و برق، گاز، تلفن
8 8 3/5 3/13 2/23 13/3 833/8 

183/1 15/3 3/23 2/33 2/3 28 2/3 

 لحاظ از دارم سکونت آن در که مسکنی

 امکاناتی چون دسترسی به

 بهداشتی و سرویس ،آشپزخانهسرویسپارکینگ،

 .است برخوردار مناسبی وضعیت از... 

8 8 1/11 3/13 28 11/3 833/8 

233/1 81/3 3/28 2/33 1/11 1/11 3/1 
سکونتم از  محل منزل در رفته کار به مصالح

 .است برخوردار وضعیت مناسبی
8 8 3/13 3/13 2/22 85/3 183/8 

281/1 21/3 1/11 3/38 3/11 28 5/18 

 و معماری نظر از دارم سکونت آن در که سکنی

 برخوردار مناسبی وضعیت از ساختمان نمای

 .است

8 5/2 2/22 3/85 1/11 53/3 185/8 

135/1 33/3 2/13 5/38 18 28 8 
 اشراف و دید امخانه به همسایگان اینکه از

 .دارم راحتی احساس ندارند
5/2 3/5 28 1/31 5/21 15/3 838/1 

 81/3میانگین کل    38/8اختالف میانگین  81/3میانگین کل   

 توزیع درصدی پاسخگویان بر اساس شاخص کیفیت مسکن .1 جدول
 (.1131تحقیق، یهاافتهیمنبع: )
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 متغیر دسترسی خدماتی -8-1-2

که  گیردمیگویه را دربر 3متغیر دسترسی خدماتی  شودیممشاهده ( 2)همانگونه که در جدول

 یدهندهاین نشان  که باشدمیدرصد  18/3و مدیران نیز  درصد 38/3شهروندان هایپاسخمجموع میانگین 

دسترسی به خدمات در منطقه را در سطح وضعیت نسبت به شهروندان  است که مدیران این موضوع

  .کنندمیمطلوبی ارزیابی 

 

 توزیع دسترسی پاسخگویان بر اساس شاخص دسترسی خدماتی .2جدول 

 (.1131تحقیق، هاییافتهمنبع: )

 

 

 

 مدیران گویه شهروندان

ف معیار
انحرا

 

میانگین
بسیار موافقم 

 

موافقم 
ی ندارم 

نظر
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313/1 15/3 5/21 3/21 2/5 5/38 3/11 

 از دارم سکونت ان در که ای منطقه

 خدمات و تسهیالت به دسترسی نظر

 مخابرات، مرکز بانک، چون عمومی

 از... و پست مرکز ادارات، و هاسازمان

 .است برخوردار مناسبی وضعیت

8 3/5 28 5/82 3/13 12/3 518/8 

211/1 11/3 5/11 3/25 3/18 1/31 3/1 

 از دارم سکونت آن در که ای منطقه

 تجاری تسهیالت به دسترسی نظر

 ،هاسوپرمارکت خرید، مراکز چون

 وضعیت از... فروشگاههاو پاساژها،

 است برخوردار مناسبی

8 5/2 1/31 1/31 3/13 15/3 131/8 

252/1 58/2 5/18 5/21 3/18 5/38 3/11 

 از دارم سکونت آن در که ای منطقه

 -تفریحی امکانات به دسترسی نظر

 از...  و سبز فضای ،هاپارک ورزشی،

 است برخوردار مناسبی وضعیت

8 3/13 28 1/31 3/13 11/3 381/8 

313/1 85/3 1/11 3/38 3/5 1/23 3/13 

 مردم به خدمات ارائه در شهرداری

 از مردم و است فعال بسیار منطقه

 .دارند رضایت شهرداری عملکرد

8 3/13 28 3/33 1/11 13/3 331/8 

 18/3کل     میانگین 3/8اختالف میانگین  38/3میانگین کل     
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 دسترسی ارتباطی و حمل و نقل -8-1-1

 هایپاسخمجموع میانگین که  گیردمیگویه را در بر  8 دسترسی ارتباطی و حمل و نقلمتغیر 

ن است که مدیران این امر حاکی از آکه  .باشدمیدرصد  35/3درصد و مدیران شهری  55/2 شهروندان

 .نمایندمیشهری از نظر دسترسی ارتباطی و حمل ونقل وضعیت منطقه را به گونه ای مطلوب ارزیابی 

 

 . توزیع درصدی پاسخگویان بر اساس شاخص دسترسی ارتباطی و حمل و نقل3جدول 

 (.1131تحقیق، یهاافتهیمنبع:)

 

 آزمون فرضیه -9

از آزمون اسمیرنوف کولموگروف و شاپیرو  هادادهابتدا به منظور نرمال بودن و غیر نرمال بودن 

و دو جامعه کامال مستقل در اینجا  باشدمی. از آنجایی که توزیع داده ها غیرنرمال استفاده گردیدویلک 

 مدیران گویه شهروندان
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331/1 51/2 1/12 5/28 3/11 5/28 8/13 

 از دارم سکونت آن در که ای منطقه

 و هاخیابان آسفالت کیفیت لحاظ

 برخوردار مناسبی وضعیت از ها کوچه

 است

8 3/5 1/31 3/35 1/11 13/3 511/8 

255/1 31/2 3/18 8/38 1/5 1/31 8/13 

 از دارم سکونت آن در که ای منطقه

 نقل و حمل وسایل به دسترسی لحاظ

 وضعیت از...(و مترو،اتوبوس) عمومی

 .است برخوردار مناسبی

5/2 1/8 3/13 1/11 1/11 12/3 533/8 

331/1 33/2 3/11 3/33 5/11 2/23 1/13 

 از دارم سکونت آن در که ای منطقه

 از روها پیاده سنگفرش کیفیت نظر

 .است برخوردار مناسبی وضعیت

5/2 3/13 3/13 2/31 3/11 11/3 822/1 

213/1 13/2 8/3 1/21 1/11 3/32 8/13 

 از دارم سکونت آن در که ای منطقه

 از عمومی پارکینگ به دسترسی نظر

 .است برخوردار مناسبی وضعیت

3/5 3/13 1/31 3/13 3/5 13/3 813/1 

232/1 38/2 2/3 8/38 1/13 3/23 1/11 

 تردد دارم سکونت آن در که ای منطقه

 روان صورت به ترافیک و نقلیه وسایل

 .دارد جریان

1/8 3/13 1/38 3/33 1/11 28/3 813/1 

 35/3میانگین کل                   1/8اختالف میانگین  55/2میانگین کل                 
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استفاده  (ta@nhoa Man)وایتنی  -نم از آزمون جهت آزمون فرضیهمورد بررسی قرار گرفته است، 

به باال  3را نسبتا مطلوب و  3تا  3را نامطلوب،  3میانگین زیر   بخش داده های توصیفیدر  .شودمی

به نظری  3به موافقم،  3به پاسخ بسیار موافقم،  8از میانگین هر کدام از گویه ها امتی .باشدمیمطلوب 

 نیز به بسیار مخالفم تعلق گرفته است.1مخالفم و  2ندارم، 

 ویتنی متغیر کیفیت کالبدی از دیدگاه شهروندان و مدیران -نتایج آزمون من .3جدول

yohh nhhM کیفیت کالبدی مجموع 

 شهروندان 358 131,38

 مدیران 31 338,31

 (as.سطح معناداری) 8,888

 

برابر ( برای متغیر کیفیت کالبدی as.)سطح معنی داری دهدمینشان ( 3همانطورکه نتایج جدول)

گفت که دیدگاه  توانمیدرصد  38بنابراین با اطمینان  .باشدمیکمتر  8,88که از مقدار آلفای   8,888

شاخص کالبدی برای  ایرتبه. میانگین ارزیابی باشدنمیشهروندان و مدیران در ارزیابی این متغیر یکسان 

 هاشاخصمدیران در ارزیابی این  دهدمینتایج تحقیق نشان  .باشدمی 31/338و مدیران  38/131شهروندان 

برجسته  ان اختالف بین دیدگاه این دو جامعهاما میز .کنندمیوضعیت بهتری را ارزیابی نسبت به شهروندان 

 13/3و مدیران  23/3 شهروندانکل  میانگین توصیفی وجود دارد. هاآنو اختالف اندکی بین  باشدنمی

به عبارتی درک مدیران از وضعیت  مطلوبی قرار دارند. در وضعیت نسبتاً هر دو جامعه و باشدمیدرصد 

 اندکردهرزیابی اگرچه هر دو گروه سطح کیفیت زندگی را از متوسط باالتر ا .موجود بهتر از شهروندان است

بنابراین از این نظر که  .اندذکرکردهکالبدی  هایشاخصرا نسبت به  تریمطلوبولی مدیران وضعیت 

در مورد وضعیت کیفیت زندگی با تأکید بر بعد کالبدی به صورت یکسان و شهروندان و مدیران  هایدیدگاه

 .شودمیفرضیه ما رد  گرددمیمطلوب ارزیابی 

 و پیشنهادات نتیجه گیری -13

آن و توجه بیش از حد به ابعاد  از آمده پدید اقتصادی و اجتماعی اهداف و هاارزش به عدم توجه 

شهری بوده است. بهبود کیفیت  ریزیبرنامهعینی توسعه علت بوجود آمدن مفهوم کیفیت زندگی در عرصه 

شهری و سیاستگذاران عرصه  ریزانبرنامهاخیر به یکی از اهداف اصلی  هایدههزندگی شهروندان در 

عواملی هستند که بهبود کیفیت زندگی را  ترینمهمکالبدی از  هایشاخصمدیریت شهری تبدیل شده است. 
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و طبقات مختلف سطح انتظارات متفاوتی از  هاگروه. از سوی دیگر هریک از دهندمیتحت تأثیر خود قرار 

 5در منطقه  با تکیه بر بعد کالبدی یت دو جامعه شهروندان و مدیرانکیفدر این پژوهش  .زندگی خود دارند

 اندکیبین دیدگاه این دو جامعه تفاوت  دهدمیشهرداری مشهد مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن نشان 

سطح کیفیت  .کنندمیبهتری را ارزیابی در این زمینه وجود دارد و مدیران نسبت به شهروندان وضعیت 

ارزیابی نسبت به شهروندان  را تریمطلوبزندگی دو گروه از از متوسط باالتر بوده و مدیران وضعیت 

 نسبت به ابعادی که دارند ابعادی از کیفیت زندگی که بیشتر جنبه شخصی دارند وضعیت بهتریو کنندمی

 اقدامات زیر را انجام داد1 توانمیی . در این راستا جهت بهبود کیفیت زندگباشندمیجنبه اجتماعی دارای 

 .اصالح ساختار نظام خدمات رسانی با توجه به پایین بودن سرانه فضاهای خدماتی 

  دولتی و جلب مشارکت بخش خصوصی در زمینه بهبود وضعیت مسکن در سطح  یهاکمکاعطای

  منطقه.

 ایجاد تنوع در گونه های مسکن. 

  هاآندسترسی به  هاییاسمقایجاد و مکان یابی خدمات مورد نیاز روزانه با توجه به. 

 .فراهم آوردن تسهیالت مسکن و نظارت بر ساخت و ساز مسکن با هدف ارتقاء کیفیت مسکن 

 .توسعه حمل و نقل و شبکه های ارتباطی در سطح منطقه 

 هبود کیفیت زندگی ساکنین و اتخاذ اقدامات تعیین برنامه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت به منظور ب

 الزم برای رسیدن به اهداف مورد نظر.

 فراهم نمودن سطح خدمات به عنوان دسترسی محلی 

  و مراکز فعالیت و افزایش حمل و نقل هامجتمعتقویت ایستگاه های قطار شهری برای ایجاد 

 .عمومی
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