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 چكيده 

برای ارزیابی و نظارت بر عملکرد مهم امروزه کیفیت زندگی شهری و ارتقاء آن به عنوان شاخصی  

یت زندگی فباالترین هدف توسعه و مدیریت شهری، بهبود کی گیرد.یران مورد استفاده قرار میگیران و مدتصمیم

و خوشبختی شهروندان است؛ حال آنکه کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی است و جنبه های مختلفی را در بر 

مدیریت شهری با فراهم آوردن امکانات و خدمات زیربنایی در شهرها می تواند چشم از این رو می گیرد. 

در این پژوهش  ه های شهری فراهم آورد.اندازی زیبا و دلپذیر از محیط و منظر شهری را برای ساکنین مجموع

میزان اثرگذاری عملکرد مدیریت شهری بر کیفیت زندگی از نگاه شهروندان مورد مطالعه قرار گیرد. روش 

)  با استفاده از روش های میدانیتحلیل است که  –تحقیق در این مطالعه تجربی و در بخش هایی توصیفی 

ج نشان می دهد رابطه ی معناداری بین عملکرد یت گرفته است. نتاخانوار، پرسشگری صور 18پرسشنامه( از

وجود دارد.  903/0مدیریت شهری با کیفیت ذهنی و عینی زندگی از دیدگاه شهروندان با ضریب همبستگی

دگی شهروندان درصد بیشترین تاثیر مستقیم را بر کیفیت زن 45/5تاسیسات و تجهیزات شهری با فراهم نمودن 

این تحقیق نشان داد که بهترین استراتژی برای ارتقاء کیفیت زندگی در بافت های فرسوده  ته است.بر جای گذاش

 افزایش سطح سرانه تاسیسات و تجهیزات شهری توسط مدیریت شهری می باشد.
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 مقدمه -1

مطالعه سطوح و رشد  تبلور ذهنی و تکنولوژیک بشر است. و انسانی تمدن لیاص پایگاه شهر    

                            شهرنشینی منعکس کننده این واقعیت است که رشد جمعیت شهری به سرعت در حال افزایش است

توسعه شهرنشین شدن جمعیت، افزایش جمعیت شهرها، ویژگی عصر حاضر است و (. 54:8951)سیف الدینی،

س توجه به پ (.Hall،1989:6) مد آن می باشدآداشتن برنامه ریزی و مدیریت کار پایدار این شهرها در گرو

                                  داردمحیط فیزیکی شهر از سوی برنامه ریزان و ساماندهی آن نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی بشر 

 (2008 , evoloevol dna etims). العات کیفیت زندگی مط(LOQ) ، به طور قابل توجهی  در محیط های شهری

  Lee  ،gdnw dnali:2007)ن.ک:ژوهش قرار گرفته استپاز سوی دانشمندان علوم شهری مورد بررسی و 

2003:، al li uvndtb: 2000،evl2008:  ،al li evol dna 2008:).  کیفیت زندگی مفهومی گسترده است که

 2006) دزندگی با ارزش، زندگی رضایت بخش و زندگی شاد را در بر می گیر دگی خوب،مفاهیمی چون زن

،  at al arrold) . در عین حال محیط سکونت انسان و احساس تعلق او به محیط نیز بسیار بیشتر از

اصطالح  (.at et gw، 2005) اجتماعی در کیفیت زندگی موثر است –فاکتورهای جمعیت شناختی و اقتصادی 

کیفیت زندگی مانند مفهوم توسعه، تا اندازه ای مبهم است . از یک سو کیفیت زندگی فرد به عنوان برداشتی 

از چگونگی گذران فرد مطرح می شود و از بعدی کلی تر در بر گیرنده موقعیت های زندگی در مکان های 

ائه تعریفی جامع رجتماعی از ابسیاری از دانشمندان علوم ا .( lde، 217،2005) مختلف حول عامل مشخص اند

 ن ناتوانند . چرا که درک این مفهوم از سوی اقشار مختلف جامعه شهری معنای متفاوتی را متبادر میآار 
روند شتابان شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه با تاثیر صرف بر  .(Bearob & Georje، 1،1980)کند 

سال های پس از جنگ جهانی دوم ، نه تنها دستیابی به روی جنبه های عینی توسعه )رشد( به ویزه در 

 (Paione،21،2003)توسعه را مقدور نساخت بلکه بر نابسامانی های کیفیت زندگی شهرهای جهان سوم افزود

های تاریخی نشان می دهد که سابقه مدنیت و شهر نشینی در ایران یکی از طوالنی ترین سوابق شهر  بررسی

اما با  این بیانگر قدمت دانش و تجربه مدیریت شهری در سرزمین کهن ایران است .نشینی در جهان است و 

 یوجود چنین سابقه درخشانی ، متأسفانه تصویر وضع موجود سیستم مدیریت شهری در ایران ، تصویر

 است. مغشوش و نامتعادل بوده

فت قدیم شهر مشهد یکی از محالت مسکونی در محدوده با محله سر شور یا سرسوق )ابتدای بازار(

و خارج از محدوده طرح نوسازی و  متری جنوب غربی حرم مطهر حضرت رضا)ع( 942است که در فاصله 

و به نظر می رسد دارای چالش های فراوان در رابطه با عملکرد  یرامون حرم مطهر قرار داردپبازسازی بافت 

صدد آنیم تا با توجه به وضع ین مقاله درا درمدیریت شهری در زمینه کیفیت زندگی است. در همین راستا 

 .نحوه عملکرد مدیریت شهری در ارتقا کیفیت زندگی شهری را مورد بررسی قرار دهیمموجود 



 

 

 طرح مسئله -2

شهر، در روال طبیعی خود، همانند یک پیکره زنده ، قدرت خود ترمیمی دارد . اما باز هم مانند یک 

)حبیب  درت را برای ترمیم از دست می دهدی شود که این قپیکر زنده، گاه شرایطی بر آن حادث م

می تواند در ترمیم آن تاثیر گذار باشد. مدیریتی که زمینه و محیط  نحوه مدیریت شهر، .(54:8911،اللهیان

های آنان و جامعه مربوطه  مناسب برای زندگی راحت، امن و اثر بخش شهروندان را به تناسب ویژگی

همانند سایر شهرها می  ابان سرشور نیز به دلیل مواجه شدن با روند نوگرایی شتابان،در خیفراهم می کند. 

توان شاهد ناکارآمدی و فرسودگی بافت های قدیم شهری بود که به دلیل فقر ساکنان و مالکان آنها، نوسازی 

محله و  در این محله علی رقم وجود مشکالتی از قبیل بافت فرسوده خود به خودی وجود نداشته است.

وجود  یاده،پتداخل حرکت سواره و  معابر تنگ و باریک، الک های مخروبه و کلنگی،پوجود تعداد زیاد 

تفاوت فاحش سیمای بصری میان  ساخت و سازهای جدید به دلیل ارزش های اقتصادی باالی زمین،

هایی از جمله نزدیکی  آلودگی هوا و زباله به دلیل ویژگی ، ساختمان های جدید و فرم معماری بومی محله

ساکنان ماندن و سکونت را بر کوچ به سایر محالت ترجیح  بازار و امنیت، ، به حرم مطهر حضرت رضا )ع(

و بیشتر مایل به بهبود کیفیت محیط مسکونی هستند تا انجام اقداماتی که باعث کوچ اجباری آنها  می دهند

 از محله گردد.

وضعیت کلی کیفیت  اسخ گویی به آنهاست مشخص می کند،پژوهش به دنبال پرسش هایی که این پ

و اینکه  بر اساس مجموع شاخص های استاندارد کیفیت زندگی چگونه است زندگی محدوده مورد نظر،

کدام یک از این شاخص نحوه مدیریت شهری بر کیفیت زندگی در این محله تا چه حد تاثیر گذار بوده و 

 زندگی ساکنان محله سرشور دارد. بیشترین تاثیر را در کیفیت،  ها

 ژوهشپاهداف  -3
 : اهداف اصلی -1-3

 بر کیفیت زندگی در محله سرشور عملکرد های مدیریتیبررسی تاثیر      

 : اهداف فرعی -2-3

آیا بین عملکرد مدیریت شهری و عوامل کیفیت زندگی از دیدگاه شهروندان رابطه معناداری وجود      

 دارد؟

  مدیریتی در افزایش کیفیت زندگی شهروندان تاثیر بیشتری دارد؟از مولفه های  کدام یک     

 

 
 



 

 

 ژوهشپيشينه پ -4

 اند تا کنون مطالعه نموده 8390مفهوم کیفیت زندگی را از دهه  محققینی از رشته های متفاوت علمی،      

(361،2001،ulengin&et al ). رفاه و عدالت  اره کیفیت زندگی،دیوید اسمیت اولین جغرافیدانی بود که در ب

های اولیه در زمینه کیفیت  همچنین تحقیقات و تالش. (wish،94،1986)اجتماعی در جغرافیا صحبت کرد

 ،8351کاورز و رودگرز در سال  بل، پژوهان جهانی غربی)کمپاز دانش  های آن، زندگی شهری و شاخص

ی مختلفی از قبیل جامعه شناسی و روان شناسی که در رشته ها و...( 8310وروف و فلد در سال  گرین،

از جمله متفکران غربی که در زمینه . (Foo tuan seik،31،2000)مشغول فعالیت بوده اند آغاز شده است

ها و  استان ایاالت، مقایسه و ارزیابی کیفیت زندگی بر اساس نواحی مختلف جغرافیایی از قبیل شهر ها،

بویر و ساواگی  ،8351های مربوطه فعالیت کردند می توان به لویی  شاخص ها و از طریق به کار گیری ملت

های  لیو شاخص اشاره کرد. 8339و سوفیان 8332استوور و لون  ،8311بلومکوییست و دیگران  ،8311

و استوور و لون  نجگانهپهای  بلومکوییست شاخص های شش گانه، بویر و ساواگی شاخص نجگانه،پ

 .( ulengin&et al،361:2001) ه را ارائه داده اندانزده گانپهای  شاخص

ایران حتی نسبت به کشورهای آسیایی نیز  های مربوط به کیفیت زندگی شهری، یمایشپدر تحقیقات و 

سنجش » در مورد شهر گنبد کاووس و با عنوان ،8914عقب تر است که می توان به تحقیقی در سال 

. (4: 8914،85)جاجرمی و کلته،  اشاره کرد «نگاه شهروندان های کیفیت زندگی در شهر از وضعیت شاخص

یان نامه ای در ارتباط با برنامه ریزی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری در مقطع پا نمونه دیگر،

 کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس می باشد که مورد مطالعه آن شهر خرم آباد بوده است

مقاله ای )ترجمه و اقتباس(  ،8910فصلنامه مدیریت شهری نیز در زمستان  .(89: 8915،1ور جعفر و دیگران،پ)

طی تحقیق مفصل  را از حسین آسایش منتشر کرد که به سنجش کیفیت زندگی در یکصد شهر بزرگ جهان،

  شاخص»در مقاله ای دیگر تحت عنوان  .(805: 8910)آسایش، رداختپاز طرف کمیته بحران جمعیت می 

که در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت در «یفیت زندگی شهروندی و نقش و وظایف دولتهای ک

گانه و کلی را براای اندازه گیری کیفیت  88هایی  مهدی امینی با روندی تطبیقی شاخص ایران ارائه شد،

حال حاضر نیز مرکز  در. (82-1 :8914)امینی، ارائه داد زندگی شهری در ایران )بدون اندازه گیری آنها(

اقدام به تشکیل  ،8915مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران ضمن اعالم یک فراخوان در ابتدای سال 

در ارتباط با کیفیت های یافته است. کارگروهی علمی و تحقیقاتی در زمینه تدوین و اندازه گیری شاخص

رزیابی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری زندگی می توان به موارد زیر نیز اشاره نمود: معیارهای ا

 (8911)لطفی،تعاریف،ابعاد و سنجش آن در برنامه ریزی شهری ، مفهوم کیفیت زندگی شهری: (8911)کوکبی،

 لرستانت زندگی شهری شهر نور آباد استان ،توسعه و سنجش شاخص های کیفی



 

 

یفیت زندگی شهری تهران: از دیدگاه های ک ، میزان اهمیت شاخص (8911)رضوانی،متکان،منصوریان،ستاری،

تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در نواحی  ، (8911)وظیفه دوست،امینی،مدیران و متخصصان مدیریت شهری

، تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیالت محله ای در  (8913)فرجی مالئی،عظیمی،زیاری،شهری ایران

 ابی کیفیت زندگی شهری در محله یافت آبادارزی، (8930)لطفی،منوچهری،کیفیت زندگی شهری

   ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محالت شهر سردشت ،( 8930)قالیباف،روستائی،رمضان زاده،طاهری،

 (8938) موسوی،کشکولی،

 تعاريف و ابعاد كيفيت زندگی -5

یکی و قابل برآورد دانسته و کمیت را یک مفهوم فیز مفهوم کیفیت در مقابل مفهوم کمیت قرارمی گیرد.      

به طور کلی کیفیت و کمیت دو روی یک سکه اند که از یک طرف با  کیفیت را مفهومی انتزاعی می دانند.

: 8915)پور جعفر و دیگران، هم در تضاد هستند و از طرف دیگر نمی توان یکی را بدون دیگری تصور کرد

... که قابل اندازه گیری است و با اعداد بیان می شود را  اندازه، میزان و جنسیت پدیده و یا سامانه و (.5

تظاهر بیرونی و خنثی آن می باشد. اما کیفیت چگونگی یک  کمیت گویند. به عبارت دیگر کمیت هر پدیده،

های اصلی یک  پدیده است که تاثیر عاطفی و عقالنی خاصی بر انسان می گذارد و خاصیت ها و ویژگی

ایده و مفهوم کیفیت زندگی یک ایده چند وجهی است که با یک پهنه وسیع . (1مان،)هچیز را بیان می کند

و  (Multidisciplinary)در عین حال موضوعی میان رشته ای  ها در زیر یک سایه قرار دارد. از شاخص

با  اصوالً کیفیت زندگی واژه ای پیچیده و کیفی در رابطه .(wish ،1986) بنابراین مفهومی چند بعدی است.

بخش و ...(است  محله، منطقه، در یک مقیاس جغرافیایی خاص )شهر، جمعیت، شرایط و وضعیت

های متفاوتی تعریف شده است و اگر چه اجماع بسیار کمی  کیفیت زندگی از دیدگاه (.29:8919)کوکبی،

 : درباره تعریف کیفیت زندگی وجود دارد اما بعضی از مهمترین این تعاریف به شرح زیر هستند

هایی از یک زندگی خوب و دارای  کیفیت زندگی یک مفهوم پهناور است که در بر دارنده برداشت -

اغلب مفهوم زندگی رضایتمند و زندگی شاد در مفهوم رفاه یا خوشی که در  رضایتمندی و شادی است.

 .(mc crea& et al،3،2004) ترکیب می شوند بردارنده رضایت از زندگی و احساسات مثبت و منفی است،

                                               از دیدگاهی دیگر کیفیت زندگی به عنوان سطح زندگی تعبیر شده است - 

  (.11:8919)رحیم آبادی و دیگران،

رفاه مفهومی است که توصیف  مقوله کیفیت زندگی به شکل وسیعی با مفهوم رفاه ارتباط پیدا می کند. -

تامین زندگی و فقر زدائی است و لذا در ارتباط تنگاتنگی با مفاهیمی همچون عدالت  تی،کننده بهزیس

 (.1:8910اجتماعی قرار می گیرد.)باری،



 

 

در برگیرنده  در یک ناحیه است. واژه ای پیچیده در ارتباط با شرایط و وضعیت جمعیت، کیفیت زندگی، - 

های  )شاخص انی و امنیت را در بر می گیردشادم هایی همچون رضایت، ابعاد روانی است که شاخص

همچنین در بر گیرنده سنجه هایی  های اجتماعی نیز نامیده می شود. رضایت در برخی موارد، ذهنی(.

در برگیرنده جنبه های  های عینی(. دسترسی به خدمات و امنیت محیطی است)شاخص همچون مسکن،

را  برخی آن ثروت و اوقات فراغت است. شتغال،امیدهای ا های اجتماعی، فرصت دیگری چون توجه به

 (.954:8918)سیف الدینی، می دانند (well-being) مترادف با رفاه

خانواده و جامعه انداره  با توجه به تعاریفی که گفته شد کیفیت زندگی را می توان در مقیاس فردی،       

     یت زندگی را مورد بررسی قرار داده اند.امروزه در سطح دنیا محققان زمینه های مختلف کیف گیری نمود.

 (8)جدول شماره 
 

 (Ulengin، 362،2001مولفه هاي كيفيت زندگی شهري موجود در ادبيات جهانی )  -1جدول 

 مولفه  هاي كيفيت  زندگی شهري در ادبيات محقق

 اقتصاد، سیاست، محیط، اجتماع، سالمت و آموزش م(8351لیو)

 م(8318بویر)
، مسکن، سالمت و محیط، جرم، حمل و نقل، آموزش، هنرها، سرگرمی، آب و هوا

 اقتصاد

 م(8311بلوم کوئیست)

 (8332استور و لوین)

میزان بارش، رطوبت هوا، درجه گرمای روزانه، درجه سرمای روزانه، سرعت باد، 

تابش آفتاب، ساحل دریا، جرم های سنگین، نسبت معلم به دانش آموز، میدان دید، 

علق در هوا، تخلیه فاضالب، از بین زفتن امالک، اعتبار مالی باال، موقعیت ذرات م

 درمانی، مراکز شهری

 (8339صوفیان)
زندگی، استاندارد مسکن، ارتباطات، آموزش، سالمت  امنیت عمومی، هزینه غذا،

 عمومی، آرامش و سکون، جریان ترافیک، هوای تمیز

 ، نسبت بی سوادی بزرگساالن، میانگین قدرت خریدپیش بینی زندگی م(8335سازمان ملل متحد)

 درآمد ماهیانه برای هر شخص، توزیع درآمد، هزینه ماهیانه مواد غذایی م(8335پروتا سینکو)

 شاخص ها و ابعاد كيفيت زندگی -6

ر هر چند مطالعات زیادی د مطالعات کیفیت زندگی هر دو بعد ابعاد عینی و ذهنی را در بر می گیرد،      

 برای مثال در چارچوب ابعاد ذهنی، راستای هر یک از ابعاد عینی و ذهنی به طور جداگانه انجام گرفته است.

از بسیار راضی تا بسایر ناراضی طبقه بندی  که از طیف لیکرت پنج تایی،(Foo،2000)می توان به مطالعات فو

که از مقیاس هفت تایی لیکرت استفاده  یاد کرد(Brereton et al،2008)شده و مطالعه ی بررتون و همکاران



 

 

می بایست  به طور  نیز معتقد است که برای سنجس کیفیت زندگی، (Lee،2008)کرده اند. همچنین لی 

 در رابطه با کیفیت زندگی خود نظر بدهند. مستقیم از این روش استفاده کرد که مردم در آن،

مسکن و مانند آن  مانند آموزش، بیرونی زندگی،ابعاد عینی کیفیت زندگی نشان دهنده ی شرایط       

و نیز آپاریش و  (Li and wang،2007). در این رابطه می توان به مطالعات لی و وانگ( das،2008)هستند

اشاره کرد. در رابطه با داده های مستخرج از منابع دیگر می توان به  (Apparicie et al،2008)همکاران 

یا ویژگی های خانوار اشاره کرد. باید توجه داشت که کیفیت زندگی، به وضعیت مسکن، درآمد، آموزش 

تنهایی و با استفاده از ابعاد عینی قابل سنجش و اندازه گیری نیست ولی بایست با ابعاد ذهنی، به صورت 

ر ترکیبی اندازه گیری شود. پژوهشگران در اینک این دو شاخص تا چه انداره در رابطه با یکدیگر هستند، نظ

بیان می دارند، اندازه گیری کیفیت  (Turksever and Atalik،2001)جامعی ندارند، چنانکه تورکسورو آتالیک

زندگی با استفاده از دو بعد عینی و ذهنی، برای فهم کیفیت زندگی امری ضروری است. چنین رویکردهای 

کمپ و (، Marans،2003)مارانز ،(Li and wang،2007)مشابهی را می توان در مطالعات روگرسون و همکاران

مشاهده کرد. هر چند در برخی مطالعات، مانند  (Li and wang،2007)(و لی و وانگkamp et al،2003)همکاران

گفته می شود که رابطه ضعیفی میان ابعاد عینی و (Mccrea et al،2006)و مک کریا  (Das،2008)مطالعات داس 

ی از این اختالف ها را می توان در مطالعات بررتون و ذهنی کیفیت زندگی وجود دارد. نمونه ا

کالبدی به -مشاهده کرد که در آن نشان می دهند، میان ویژگی های فضایی(Brereton et al،2008)همکاران

در حالی  همبستگی باالیی وجود دارد. عنوان یک ویژگی از ابعاد عینی در کشور ایرلند با ویژگی های ذهنی،

نشان داده اند که همبستگی ضعیفی میان دو نوع ویژگی های  (،Mccrea et al،2006)ارانکه مک کریا و همک

 مطرح شده وجود دارد.

به کارگیری  (،Santos et al, 2000،Foo,2007،Apparicio،2007)در هر حال با توجه به مطالعات انجام شده      

 2موثری دارند. در جدول شماره  ترکیبی شاخص های هر دو بعد عینی و ذهنی، در تعدیل خطاها نقش

مجموعه ای از چند مورد مطالعاتی ارائه شده است که در آن، هر یک از پژوهشگران نوع خاصی از شاخص 

 ها را استفاده کرده اند.
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (1332قرشی، دادخواه، ) انواع شاخص هاي كيفيت زندگی -2جدول 

 نوع شاخص منبع

Friedman 

21،1997 

کیفیت  شاخص های محیطی)درصد مساکن استاندارد، ی)درآمد،ثروت و اشتغال(/شاخص های اقتصاد

به ازای  شاخص سالمت)مرگ و میر کودکان کمتر از یک سال، هزینه ی حمل و نقل خانواده(/ هوا،

شاخص های آموزشی)کودکان و بزرگساالن در حال  موالید و نرخ خود کشی گزارش شده(/ 8000

 اخص های مشارکت و همیاری/شاخص امنیت اجتماعی)دزدی و اعتیاد(ش تحصیل و مراکز آموزشی(/

2003،Bonaiuto et 

al 

فضای سبز(/جنبه  برنامه ریزی،سازمان و قابلیت دسترسی به فضا،-جنبه های فضایی)بیشتر فضای معماری

ای های انسانی)مردم و روابط اجتماعی(/جنبه های کارکردی)شامل رفاه،گذران اوقات فراغت،فعالیت ه

 تجاری،خدمات حمل و نقلی(/جنبه های زمینه ای)شامل مرحله ی زندگی،سالمت محیطی،امنیت باال(

Cardinal and 

K.Adin 
5-7،2005 

فرهنگی)درصد ساکنان بومی،درصد افراد فعال در مراسم مذهبی(/بهداشتی)درصد کودکان فوت شده زیر 

(/آموزشی)نرخ فارغ التحصیالن در سطوح های خاص امید به زندگی،درصد افراد با بیماری یک سال،

تعداد دانش آموزان و اساتید(/جرم و امنیت)تعداد افراد  تعداد مدارس و مراکز آموزش عالی، عالی،

 دزدی و دعوا و اعتیاد(/اشتغال)نرخ اشتغال(/درآمد)درصد افراد زیر خط فقر، تعداد شورش ها، زندانی،

ی سبز،میزان نواحی حفاظت شده(/هوا)کیفیت هوا،گازهای متوسط درآمد(/منابع و سرزمین)میزان فضا

مسکن)مساکن قابل نگهداری،میانگین افراد در هر اتاق،خانه های  آلوده کننده(/رودخانه و ساحل/

 بی خانمان ها تخریبی(/

،Zivelova&jansky 

1-14     ،2008 

/منابع و محیط)حفظ اراضی میانگین درآمد( بیکاری، مسکن/اقتصاد و کار)نوع فعالیت های اقتصادی،

دسترسی به خدمات(/بهداشت و مراقبت های بهداشتی )امید  پیرامون شهر(/محیط شهر)نرخ رشد ترافیک،

مرگ و میر کودکان(/یادگیری و مهارت/جامعه ی امن)میزان جرایم،نوع  مرگ های نا بهنگام، به زندگی،

 جرایم،ترس از وقوع جرم در شهر(

 و كيفيت زندگی عملكرد مديريت شهري -7

باالترین هدف توسعه و مدیریت شهری، بهبود کیفیت زندگی و خوشبختی شهروندان است؛ حال       

در . (42: 8911)تقوایی، آنکه کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی است و جنبه های مختلفی را در بر می گیرد 

ش می نمایند، که در این میان نقش فرایند ارتقای کیفیت زندگی شهروندان متغیرهای گوناگونی ایفای نق

مدیریت شهری در سکونتگاه ها برجسته تر خواهد بود، زیرا مدیریت شهری با فراهم آوردن امکانات و 

خدمات زیربنایی در شهرها می تواند چشم اندازی زیبا و دلپذیر از محیط و منظر شهری را برای ساکنین 

بحث کیفیت زندگی اجتماعات محلی با رویکرد اجتماع  درمجموعه های شهری فراهم آورد. با این اوصاف 

محور الزم است که بررسی ها و مطالعات بیشتری صورت گیرد. در این تحقیق، عملکرد مدیریت شهری به 

 عنوان متغیر مستقل و کیفیت زندگی در محله سرشور مشهد به عنوان متغیر مد نظر است. 
 



 

 

 محدوده مورد مطالعه -8

 تاريخچه محله سرشورپيشينه و  -1-8

 83مستندات و مدارک تحصیلی باقیمانده از شهر کهن مشهد مربوط به دوره قاجار است محله در قرن        

میالدی وجود نداشته و تنها بازار سرشور کنونی بخشی از بازار بزرگ شهر در آن دوران بوده است. در 

کوچه سرشور که از کوچه های قدیمی شهر  خصوص وجه تسمیه محله، احتمال می رود نام محله از نام

بوده برآمده است و نام سرشور به دلیل عبور دسته های عزاداری و قمه زنی در ایام عزاداری از این محور و 

  تطهیرشان در حمام های متعدد موجود در این راسته بوده است.                          
 موقعيت مكانی محله سرشور -2-8

موقعیت  لحاظ به که است )ع( رضا امام مطهر حرم مجموعه غربی جنوب ضلع در سرشور محله     

 به حساب شهر فعالیتی مهم محورهای از که رضا امام بلوار . دارد قرار مکانی مناسب شرایط در قرارگیری

 از و شدان به خیابان جنوب از نو خسروی خیابان به شمال از محله و کند می عبور محله شرق از آید می

 . است شده محدود خراسانی آخوند خیابان توسط غرب سمت
 

 
 
 

 

 

 

 

 موقعيت محله سرشور در شهر مشهد )نگارنده(  -1شكل 

 روش تحقيق  -9

بخشی از داده های تحقیق از طریق مطالعات میدانی و ابزار  تحلیلی است ، –روش تحقیق مقاله توصیفی     

مفهومی پژوهش، اسناد و  -داده های مورد نیاز مانند چارچوب نظری پرسشنامه و مصاحبه و بخشی دیگر از

پرسشنامه به  18مدارک و سرشماری از طریق روش کتابخانه ای بدست آمده است. بدین منظور تعداد 

به منظور تحلیل و  عنوان جامعه آماری از روش پیرسون انتخاب و در اختیار ساکنین محله قرار گرفت.

شاخصهای توصیفی ارزیابی عملکرد از روش نوع داده، مقیاس متغیرها و اهداف مورد نظر استنتاج، بسته به 

 اکثر استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی:حدمدیریت شهری مانند میانگین، انحراف معیار، حداقل و 



 

 

ش برای سنجو از آزمون فریدمن استفاده شده استبرای رتبه بندی شاخصهای عملکرد مدیریت شهری 

 و در نهایت همبستگی پیرسون استفاده شده است همبستگی بین مدیریت شهری و کیفیت زندگی از ضریب

برای اندازه گیری تاثیر هر یک از شاخصهای مدیریت شهری بر کیفیت زندگی از رگرسیون چندگانه استفاده 

 .شده است
 معرفی شاخص ها و متغيرها -1-3

ت مکان های جغرافیایی در زمینه های مختلف در سطوح متفاوت شناخت بهتر و دقیق تر از وضعی      

مستلزم دسترسی به اطالعات کامل و پردازش شده از مکان های مورد نظر است. برای نیل به این مهم از 

یکسری شاخص ها استفاده می شود که این شاخص ها می توانند سطحی از رشد و توسعه ی مکان های 

برای بررسی اثر گذاری  .(882: 8912)کالنتری،ارهای انتخاب شده نشان دهندجغرافیایی را بر اساس معی

عملکرد مدیریت شهری بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان در محله سرشور جدولی ارائه شده است که در 

زیر شاخه تقسیم 82شاخص به عنوان شاخص های اصلی انتخاب شده اند این دو شاخص به  2این جدول 

 اخص نیز به زیر شاخص های دیگر تقسیم می شوند که در جدول زیر آمده است.ش 82شده است، 

 
 )1382كالنتري، (بررسی متغير هاي تحقيق و شاخص هاي اندازه گيري آن -3جدول

 زير شاخص شاخص متغير

 مدیریت شهری

جمع  شبکه تلفن، لوله کشی گاز، فراهم نمودن آب بهداشتی و سالم،شبکه برق، تاسیسات و تجهیزات شهری

 جمع اوری فاضالب آوری زباله ،

پیاده رو  و احداث آبرو و کانیو، جدول سازی آسفالت معابر، زیر سازی معابر، شبکه معابر

 سازی در معابر

ضای سبز ف خدمات تجاری، خدمات بهداشت درمانی، خدمات آموزشی، فراهم نمودن خدمات شهری

 عمومی،فضای فرهنگی و مذهبی

 زندگی کیفیت

میزان دخالت  -9میزان روابط با همسایه ها،  -2میزان شناخت همسایه ها، -8 کیفیت روابط همسایگی

 همسایه ها در امور یکدیگر

 ایجاد مزاحمت از طرف جوانان -2فضاهای جرم خیز، -8 کیفیت امنیت اجتماعی

 رکت در مراسم مذهبی محلهمشا -2تمایل به مشارکت در کارهای عمرانی، -8 کیفیت مشارکت اجتماعی

 رضایت نسبی از محله -2احساس تعلق خاطر به محله -8 کیفیت میزان رضایت از محله

 میزان پس انداز ماهیانه میانگین درآمد

کیفیت واحد مسکونی از نظر 

 شهروندان

 رضایت از فضای داخلی واحد مسکونی

 کارایی سیستم حمل و نقل عمومی -2ای اتوبوس، دسترسی به ایستگاه ه-8 دسترسی به حمل و نقل عمومی

دسترسی سواره به واحدهای 

 مسکونی

 

 کفسازی -2روشنایی در شب، -8 کیفیت خیابان ها، کوچه ها و معابر



 

 

 يافته هاي تحقيق -11

 به منظور ارزیابی وضعیت مدیریت شهری در محله سرشور مشهد از شاخص های تاسیسات و     

بکه معابر و فراهم نمودن خدمات شهری استفاه شده است. با توجه به ضرورت انکار تجهیزات شهری، ش

های فراهم نمودن آب  ناپذیر فراهم سازی تاسیسات و تجهیزات شهری در جذب شهروندان، از معرف

جمع آوری فاضالب از دیدگاه  جمع آوری زباله ، شبکه تلفن، لوله کشی گاز، شبکه برق، بهداشتی و سالم،

تجهیزات شهری؛ باالترین  گانه شاخص تاسیسات و 1های  وندان استفاده شده است. از بین معرفشهر

می باشد و  11/5و  11/5 عملکرد به ترتیب مربوط به دسترسی ساکنین به گاز و برق به ترتیب با میانگین

 میباشد. 81/2پایین ترین عملکرد مربوط به جمع اوری فاضالب با میانگین 

اصالح . است شهری درون معابر شبکه توسعه شهری، جامع های طرح اجرای در مهم های پروژه از یکی    

شبکه معابر و مسیر پیاده روها در واحد همسایگی بر زندگی ساکنان تاثیر بسیار دارد، عالوه بر آن باعث 

های سطحی و ایجاد فضای دوستانه شده و برنامه های بهداشتی را در زمینه ی جمع آوری زباله، دفع آب

 های معرف از شاخص، این  وضعیت سنجش منظور به. (Cherry،281،2006پسامد منازل کارآمد می سازد)

 به توجه با. است شده استفاده معابر در سازی رو پیاده کانیو، و آبرو احداث و سازی جدول معابر، آسفالت

مشهد  سرشور محله در معابر بکهش توسعه شاخص در شهری مدیریت عملکرد باالترین تحقیق، های یافته

 بعد این در عملکرد وکمترین است بوده 98/2 میانگین با کانیو و آبرو احداث و سازی جدول امر به مربوط

 .باشد می18/8 میانگین معابر با در سازی رو پیاده به مربوط

 به دسترسی نمیزا های معرف از شهری خدمات حوزه در شهری مدیریت عملکرد ارزیابی منظور به     

 که است شده استفاده عمومی سبز فضای تجاری، خدمات درمانی، بهداشت خدمات آموزشی، خدمات

 14/8مقدار با میانگین کمترین و درمانی است بهداشت خدمات به مربوط 55/9 مقدار با میانگین باالترین

 عملکرد از شاخص سه این من،فرید آزمون نتایج از استفاده با مهااد در .است عمومی سبز فضای به مربوط

 .اند شده بندی رتبه شهری، مدیریت

 
 )نگارنده( شهري از ديدگاه شهروندان مديريت هاي عملكرد بندي شاخص رتبه و فريدمن آزمون نتايج -4 جدول

 رتبه ميانگين رتبه ها شاخص هاي عملكرد مديريت شهري

 8 2.89 تاسیسات و تجهیزات شهری

برمیزان توسعه شبکه معا  1.23 9 

 2 1.88 فراهم نمودن خدمات شهری

18تعداد آماره کای اسکوئر    
120.400 

2درجه آزادی  000.سطح معناداری  

 



 

 

شهری  مدیریت عملکرد مختلف های بین شاخص که دهد نشان می 8 نتایج آزمون فریدمن درجدول     

توان اطمینان می درصد 34 نابراین باب. است 04/0 تفاوت معناداری وجود دارد، چون سطح معناداری کمتراز

 های شاخص از کدام هر مذکور، جدول در. دارای رتبه یکسانی نیستند متغیر این های گفت که شاخص

 .است مشاهده قابل بندی رتبه این زیر، نمودار در. است شده بندی شهری رتبه مدیریت عملکرد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 شهري مديريت شاخص هاي بندي رتبه -1 نمودار

 آورده زیر جدول در شهری مدیریت عملکرد های شاخص به مربوط توصیفی شاخص های همچنین     

 .است شده
 )نگارنده(شهروندان ديدگاه از شهري مديريت عملكرد ارزيابی توصيفی هاي شاخص -5جدول

شاخص نام معيار انحراف ميانگين حداكثر حداقل   

 36132. 3.7037 4.67 9 تاسیسات و تجهیزات شهری

 79552. 2.1070 4.00 8 میزان توسعه شبکه معابر

 74349. 2.7315 4.25 8 فراهم نمودن خدمات شهری

13/8 کل  3.78 2.8474 .45483 

 

 مشهد سرشور محله ساكنين ديدگاه از زندگی كيفيت ارزيابی -11

کیفیت  ت اجتماعی،کیفیت امنی کیفیت روابط همسایگی، های شاخص از زندگی کیفیت ارزیابی منظور به    

مسکونی از نظر  کیفیت واحد ماهیانه، انداز پس میزان کیفیت میزان رضایت از محله، مشارکت اجتماعی،

 .است شده استفاده کوچه ها و معابر ها، کیفیت خیابان و دسترسی به حمل و نقل عمومی شهروندان،

به  مربوط ترتیب به کمترین به ترینبیش از کیفیت روابط همسایگی شاخص های معرف میانگین مقدار     

 شناخت ومیزان( 04/9) یکدیگر امور در ها همسایه دخالت میزان ،(01/9) ها همسایه با روابط  میزان

  
   

  
  

  
   

 



 

 

 ایجاد  خیز، جرم فضاهای معرف دو از اجتماعی امنیت کیفیت شاخص برای. است بوده(  34/2) ها همسایه

 .میباشد 38/9 و 19/2 ترتیب به آنها میانگین که است شده استفاده جوانان طرف از مزاحمت

 و عمرانی کارهای در مشارکت به تمایل معرف دو از نیز اجتماعی مشارکت کیفیت شاخص ارزیابی در     

 و 83/2ترتیب به نیز ها معرف این به مربوط میانگین که است شده استفاده محله مذهبی مراسم در مشارکت

 از رضایت میزان بود شده گرفته نظر در زندگی کیفیت ارزیابی نظورم به که دیگری شاخص. است 51/5

 دسترسی میزان. است محله از( 22/2)نسبی رضایت و(82/2)محله به خاطر تعلق احساس معرف دو با محله

 به دسترسی معرف دو با زندگی کیفیت های شاخص از دیگر یکی عنوان به عمومی نقل و حمل وسایل به

 همچنین. است شده سنجیده( 14/2) عمومی نقل و حمل سیستم کارایی و( 11/2) ساتوبو های ایستگاه

 روشنایی معرف دو با که است زندگی کیفیت های شاخص از یکی نیز معابر و ها کوچه ها، خیابان کیفیت

 از( 18/2)مسکونی واحد کیفیت موارد، این بر عالوه. است شده سنجیده( 21/2)کفسازی و( 34/2)شب در

 سرشور محله ساکنان زندگی کیفیت ارزیابی در دیگر شاخص دو ماهیانه نیز انداز میزانپس و هروندانش نظر

 .بود مشهد

 مشهد سرشور محله ساكنان زندگی كيفيت بر شهري مديريت اثرگذاري تحليل -12 

 زا مشهد سرشور محله در شهری زندگی کیفیت سطح و شهری مدیریت میان رابطه بررسی منظور به     

 .است مشاهده قابل 1جدول در نآ نتایج که است شده استفاده پیرسون همبستگی ضریب

 
 

 ) نگارنده( زندگی كيفيت و شهري مديريت بين پيرسون همبستگی سنجش نتايج -6 جدول

 كيفيت زندگی

 سطح معنی داري (rضريب همبستگی) متغيرها

 

های مدیریت  شاخص

 شهری

یتاسیسات و تجهیزات شهر  0/595** 000/0  

ns091/0 553/0 میزان توسعه شبکه معابر  

005/0 **0/985 فراهم نمودن خدمات شهری  

004/0 **0/903 مدیریت شهری  

  معنی غير: ns                       درصد 1 خطاي سطح در داري معنی** : 

 

 و شهری مدیریت غیرمت بین همبستگی ضریب که است این نشان دهنده 1جدول در شده ارائه نتایج     

 شاخص 9میان از عالوه به .است معنادار( p=004/0) درصد 8خطای سطح در( =0r/ 903)شهری کیفیت

 فراهم نمودن خدمات شهری تجهیزات شهری و شاخص تاسیسات و دو بین همبستگی ضریب متغیر، این



 

 

 و توسعه شبکه معابر میزان شاخص بین رابطه که حالی در. است معنادار درصد 8 سطح در و مثبت نیز

 اطمینان درصد 33 با بنابراین. باشدنمی معنادار مثبت، همبستگی ضریب بودن دارا وجود زندگی، با کیفیت

فراهم  و شامل تاسیسات وتجهیزات شهری آن از شاخص دو شهری و مدیریت بین رابطه که گفت توانمی

 موجب آنها افزایش مشهد، سرشور منطقه انساکن دیدگاه از و است معنادار و مثبت نمودن خدمات شهری

 .گرددمی زندگی کیفیت سطح باالرفتن

 کیفیت روی بر شهری مدیریت عملکرد های شاخص از کدام هر اثرگذاری میزان تعیین منظور به     

 های شاخص که صورت بدین. است شده استفاده گام به روش گام به چندگانه رگرسیون از شهری زندگی

 شده گرفته درنظر وابسته متغیر عنوان به شهری زندگی کیفیت و مستقل متغیرهای عنوان به یشهر مدیریت

 کیفیت بر شهری مدیریت های شاخص از یک هر تاثیر گیری اندازه برای چندگانه رگرسیون نتایج. است

 .شودمی مشاهده 5جدول در زندگی

 
 )نگارنده( گام به گام- چندگانه رگرسيون نتايج -7جدول

غير مت

 مالك

 اماري هاي شاخص

 بين پيش متغير

ضريب 

 2Rتعيين

 ضرايب غير استاندارد
ضرايب 

 استاندارد
 t Sigآماره 

B  خطاي

 استاندارد

Beta 

کیفیت 
 زندگی

 ضريب ثابت
(Constant) 

- 163/0 040/0 - 666/0 006/0 

گام اول :  تاسیسات و 
 تجهیزات شهری

311/0 044/0 303/0 164/0 **604/1 003/0 

 040/0 040/2** 233/0 061/0 300/0 222/0 شهری گام دوم:  خدمات

  
222/0=2R  

 
202/0 =Ad 

2R  
 

2=df  **023/33=F 000/0 

    درصد 1 خطاي سطح در داري معنی** : 

  

 دار معنی از حاکی که است شده دار معنی( Sig= 000/0)اطمینان درصد 33 سطح در جدول، در Fمیزان    

 .است رگرسیون بودن

تجهیزات  تاسیسات و شاخص دو شهری، مدیریت های شاخص بین از که داد نشان رگرسیون نتایج     

 شاخص اول گام در. شدند معادله وارد وابسته متغیر تبیین برای فراهم نمودن خدمات شهری و شهری

( زندگی کیفیت) وابسته غیرمت با همبستگی ضریب باالترین دارا بودن دلیل به تجهیزات شهری و تاسیسات



 

 

 پس. است نموده تببین را زندگی کیفیت واریانس از درصد 81 حدود تنهایی به و شده رگرسیون معادله وارد

 دارا دلیل به فراهم نمودن خدمات شهری شاخص دوم گام در تجهیزات شهری، تاسیسات و شاخص از

 تاسیسات و مولفه همراه به و شده رگرسیون همعادل وارد زندگی کیفیت با همبستگی ضریب باالترین بودن

 مابقی درصد 8/51. اند کرده تبیین را زندگی کیفیت واریانس از درصد 3/22 مجموعاً تجهیزات شهری

 .است دیگری عوامل به وابسته

 از بیشتری سهم تجهیزات شهری تاسیسات و شاخص ،(Beta)بتا  مقادیر به توجه با ،5جدول مطابق     

 در تغییر واحد یک ازای به زیرا کندمی تبیین شهری خدمات شاخص با مقایسه در را وابسته تغیرم تغییرات

( زندگی کیفیت) وابسته متغیر معیار انحراف در 955/0 اندازه به ، تجهیزات شهری تاسیسات و معیار انحراف

 در 288/0 ، شهری اتخدم معیار انحراف در تغییر واحد یک ازای به که حالی در گرددمی ایجاد تغییر

 .شودمی ایجاد تغییر وابسته متغیر معیار انحراف

 کیفیت بینی پیش برای رگرسیون تحلیل از حاصل خطی معادله ،5جدول در شده ارائه نتایج به توجه با     

 :داد نشان توان می زیر صورت به را زندگی

 (هریخدمات ش)223/0(+ تاسیسات و  تجهیزات شهری)455/0=زندگی کیفیت

 نتيجه گيري

تراکم باالی جمعیت در شهر یکی از عواملی است که زندگی شهرنشینان را با چالش های اساسی مواجه    

می سازد، با توجه به اینکه بافت های تاریخی جزئی از پیکره شهرند که به دلیل فرسودگی رو به تزاید از 

ناتوانی بافت ها در تطابق کالبدی با تغییرات  صحنه اقتصادی شهر به دور مانده اند یکی از این چالش ها

امروزی و پائین آمدن کیفیت زندگی شهروندان است. کیفیت زندگی شهری مبحثی است که از نیمه دوم قرن 

بیستم اهمیت یافته و روز به روز نیز بر اهمیت آن افزوده شده است. به طوری که امروزه کیفیت زندگی 

هوم در برنامه ریزی شهری است، بر این اساس در بسیاری از کشورهای شهری به عنوان کلیدی ترین مف

توسعه یافته نهادهای ملی و محلی پایش، اندازه گیری، تدوین و بروز رسانی شاخصهای کیفیت زندگی 

شهری و شاخص سراسری کیفیت زندگی شهری، وجود دارد که به طور مستمر و اکثرا ساالنه به فعالیت می 

این طریق مردم توان بهره مندی از زندگی با کیفیت مطلوب را داشته باشتد. الگوهای ارزیابی  پردازند، تا از

از محیط های سکونتی)به ویژه در مورد رضایتمندی( می تواند در شناسایی وضع موجود، آگاهی از نقاط 

مقیاس مورد قوت، کاستی ها و نواقص احتمالی با هدف ارتقای کیفیت زندگی سکونتی موثر واقع گردد. 

بررسی، روش های به کار رفته و در عین حال نوع شاخص های مورد استفاده از نواحی مختلف متفاوت 

است. در این زمینه یکی از بهترین الگوهای ارزیابی، استفاده از دیدگاههای ساکنان در خصوص وضعیت 

ایتمندی و خواسته های موجود محل سکونتی شان است که در قالب الگوی سلسله مراتبی و مقایسه رض



 

 

ساکنین به صورت مستقیم و غیر مستقیم می باشد. در این پژوهش دو متغیر کیفیت زندگی و مدیریت 

به منظور در مرحله بعد  شهری با شاخص های مربوط به هر کدام به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت،

شاخصهای توصیفی ارزیابی از روش داف مورد نظر تحلیل و استنتاج، بسته به نوع داده، مقیاس متغیرها و اه

اکثر استفاده شده است. در بخش آمار حدعملکرد مدیریت شهری مانند میانگین، انحراف معیار، حداقل و 

برای و از آزمون فریدمن استفاده شده استاستنباطی:برای رتبه بندی شاخصهای عملکرد مدیریت شهری 

و  همبستگی پیرسون استفاده شده است یفیت زندگی از ضریبسنجش همبستگی بین مدیریت شهری و ک

های مدیریت شهری بر کیفیت زندگی از رگرسیون  برای اندازه گیری تاثیر هر یک از شاخصدر نهایت 

 .چندگانه استفاده شده است

گی شهروندان تاثیر گذار یافته های پژوهش نشان می دهد که عملکرد مدیریت شهری بر ارتقا کیفیت زند

با توجه به فرضیه های تحقیق به نظر می رسد بین عملکرد مدیریت شهری و ارتقا  .بنابراین،بوده است 

کیفیت زندگی از دیدگاه شهروندان رابطه معناداری وجود دارد، نتایج بدست آمده از آزمون ضریب 

فراهم  وتجهیزات شهری  دوشاخص تاسیسات و بین همبستگی همبستگی پیرسون نشان می دهد که ضریب

که این را می توان به دلیل بر خورداری . است معنادار درصد 8 سطح در و مثبت نیز نمودن خدمات شهری

 که حالی درمناسب محله سرشور از تاسیسات و تجهیزات شهری و رضایت مندی ساکنان از آن دانست. 

 مثبت، همبستگی ضریب نبود دارا وجود زندگی، با کیفیت و میزان توسعه شبکه معابر شاخص بین رابطه

و این امر نیز ناشی از عدم رضایت مندی ساکنین از شبکه دسترسی و معابر است با این  .باشدنمی معنادار

شامل تاسیسات  آن از شاخص دو شهری و مدیریت بین رابطه که گفت توانمی اطمینان درصد 33 با حالس

 سرشور منطقه ساکنان دیدگاه از و است نادارمع و مثبت فراهم نمودن خدمات شهری و تجهیزات شهری و

در نهایت عملکرد مدیریت شهری با  .گرددمی زندگی کیفیت سطح باالرفتن موجب آنها افزایش مشهد،

در کیفیت زندگی شهروندان تاثیر داشته است و در بین شاخص های سه گانه  903/0ضریب همبستگی 

درصد بیشترین تاثیر را بر جای نهاده  5/45شهری با  فراهم نمودن تاسیسات و تجهیزات مدیریت شهری،

  است.
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