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تحقیق حاضر به منظور شناسایی تاثیر عملکرد شهرداری بر کیفیت زندگی شهروندان در منطقه شش تهران
مورد مطالعه قرار گرفته است .روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از نظر هدف کاربردی میباشد.
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه  6شهر تهران در سال  94به تعداد  950نفر بوده
که حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران به تعداد  274نفر تعیین میشود .روش نمونهگیری تحقیق،
به صورت تصادفی ساده بوده است .نتایج یافته های توصیفی نشان داده وضعیت عملکرد شهرداری (متغیر
مستقل) با میانگین  2.44به میزان  49درصد و مؤلفه های آن شامل :حوزه اجتماعی -فرهنگی با میانگین
 2.27به میزان  45درصد؛ حوزه فنی و عمرانی با میانگین  2.33به میزان  47درصد؛ ترافیک شهری با
میانگین  2.55به میزان  51درصد و خدمات شهرداری با میانگین  2.56به میزان  51درصد و در نهایت
وضعیت کیفیت زندگی شهروندان (متغیر وابسته) با میانگین  3.16به میزان  63درصد است .بنابراین از نظر
پاسخگویان ،کیفیت زندگی شهروندان بهتر از عملکرد شهرداری در منطقه مورد مطالعه است .همچنین
نتایج استنباطی یافتهها با استفاده از آزمون همبستگی آماری پیرسون نشان داده که بین عملکرد شهرداری
و کیفیت زندگی شهروندان به میزان  19درصد؛ و تاثیر مؤلفههای عملکرد شهرداری شامل عملکرد
اجتماعی -فرهنگی شهرداری بر کیفیت زندگی شهروندان به میزان  18درصد؛ بین حمل و نقل و ترافیک
شهری تهران و کیفیت زندگی شهروندان به میزان  15درصد؛ بین عملکرد فنی و عمرانی شهرداری تهران و
کیفیت زندگی شهروندان به میزان  17درصد معنیداری بوده اما بین خدمات شهرداری تهران و کیفیت
زندگی شهروندان رابطه آماری معنی داری مشاهده نشده است .به طور کلی میتوان گفت که اگر چه بین
عملکرد شهرداری و مؤلفههای آن بر کیفیت زندگی شهروندان منطقه  6تهران مؤثر بوده اما این اثر در حد
ضعیفی معنادار می باشد.
کلید واژهها :کیفیت زندگی شهروندان ،عملکرد اجتماعی -فرهنگی ،حمل و نقل و ترافیک شهری ،عملکرد
فنی -عمرانی ،خدمات شهری ،عملکرد شهرداری
* نویسنده عهده دار مکاتبات:

seyedkhalilsap@yahoo.com
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مقدمه
نواحي شهري مراكز اصلي رشد اقتصادي ،اجتماعي و سياسي در هر كشوري هستند كه خود را به عنوان
جذابترين نقاط براي ايجاد ثروت ،كار ،خالقيت و نوآوري اثبات كردهاند .اما ،نواحي شهري با چالشهاي مهمي
در زمينههاي تخريب فيزيكي و محيطي ،محروميت اجتماعي ،ناامني ،بيكاري ،كمبود مسكن و ترافيك روبرو هستند
كه اين مشكالت كيفيت زندگي شهري را به شدت كاهش ميدهند .با اين وجود سياستگذاران و برنامهريزان در
سطوح بين المللي و ملي بر قابليت شهرها براي بهبود كيفيت زندگي انسانها تاكيد دارند.

مطالعه كيفيت زندگي در نواحي شهري در سالهاي اخير مورد توجه گسترده بوده است .محققان رشتههاي
گوناگون از جمله شهرسازي ،جغرافيا ،جامعهشناسي ،اقتصاد ،روان شناسي ،علوم سياسي ،بازاريابي و مديريت در اين
عرصه مشاركت داشتهاند .اما اين مطالعات از جنبههاي متعددي مانند مقياس مطالعه ،قلمروهاي مورد استفاده و
روشهاي سنجش كيفيت زندگي متفاوت هستند .به اين ترتيب كه روشهاي گوناگوني براي مطالعه كيفيت زندگي
در نواحي شهري به كار گرفته شده است .با اين وجود ،تاكنون چارچوب جامعي براي مطالعه كيفيت زندگي به
صورت يكپارچه و كل گرايانه و متكي بر شاخصهاي فيزيكي ،مكاني و اجتماعي ارايه نشده است ( Kamp et al,

 .)2003: 5از طرف ديگر كيفيت زندگي اغلب با استفاده از شاخصهاي عيني يا شاخصهاي ذهني و به ندرت با
استفاده از هر دو نوع شاخصها اندازهگيري ميشود (رضواني و همكاران ،1387 ،ص .)37
شاخصهاي ذهني از پيمايش اداراكات ،ارزيابيها و رضايت ساكنان از زندگي شهري به دست ميآيند ،در
حاليكه شاخصهاي عيني مربوط به حقايق قابل مشاهده هستند كه غالباً از دادههاي ثانويه به دست ميآيند .عالوه
بر اين ،نظريهها و مطالعات تجربي كيفيت زندگي به شكل امروزي آن عمدتاً از جوامع غربي نشات گرفته اند .اين
مطالعات در كشورهاي در حال توسعه به طور قابل توجهي كم هستند .همين طور ،عوامل عمده تاثيرگذار بر كيفيت
زندگي مردم در شهرهاي كشورهاي در حال توسعه به طور واضح شناسايي نشدهاند .شهرنشيني در كشور ما به
سرعت در حال رشد است و بر اساس نتايج سرشماري جمعيت در سال  1385بيش از  68درصد آن شهري است
(مركز آمار ايران ،1385 ،ص  .)1اين در حالي است كه در حدود يك سدة پيش تنها  10درصد از جمعيت كشور در
شهرها سكونت داشتند .با اين وجود فرصتها ،منابع و امكانات مورد نياز براي توسعه و تامين نيازهاي انساني به
طور مناسبي در شهرها تامين نشده است .عالوه بر اين ،مطالعات چنداني درخصوص كيفيت زندگي شهري در ايران
انجام نگرفته است ،كه اين وضع يكي از انگيزههاي انجام اين مطالعه را شكل ميدهد.

بیان مسئله
بحث درباره مفهوم و معاني كيفيت زندگي مبحث جديدي نبووده و در دوران يونوان باسوتان افالطوون و ارسوطو
نظرياتي درباره آن مطرح كردهاند ( .)pukeliene, 2009, p. 8مفهوم كيفيت زندگي به عنووان يوك رشوته جداگانوه از
دهه  1960ميالدي وارد مباحث علمي در اروپاي غربي و شمال آمريكا شد (.)pukeliene, 2011, p. 157
باالترين هدف توسعه و مديريت شهري ،بهبود كيفيت زندگي و خوشبختي شهروندان است؛ حوال آنكوه كيفيوت
زندگي مفهومي چندبعدي است و جنبههاي مختلفي را در برميگيرد (قرباني و تيموري ،1389 ،ص  .) 49در فراينود
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ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان متغيرهاي گوناگوني ايفاي نقش مي نمايند ،كوه در ا يون ميوان نقوش شوهرداري در
سكونتگاه ها برجسته تر خواهد بود ،زيرا شهرداري با فراهم آوردن امكانات و خدمات زيربنايي در شهرها مي توانود
چشم اندازي زيبا و دلپذير از محيط و منظر شهري را براي ساكنين مجموعه هاي شهري فراهم آورد .با ا ين اوصواف
در بحث كيفيت زندگي اجتماعات محلي با رويكرد اجتماع محوور الزم اسوت كوه بررسويهوا و مطالعوات بيشوتري
صورت گيرد.
مديريت شهر تهران با جمعيت بالغ بر  10ميليون نفر به عنوان پايتخت و بزرگترين كالن شوهر ايوران و همینوين
بيست و نهمين كالن شهر دنيا ،مقوله اي نيست كه بتوان به راحتي از كنار آن گذر كرد .از آنجا كوه متوولي موديريت
شهر تهران همانند ساير كشورها شهرداري است توجه به نحوه مديريت و چگونگي عملكرد شهرداري تهوران بسويار
حائز اهميت است.

مديريت شايسته هر سازماني از جمله شهرداري محقق نخواهد شد مگر با برنامه ريزي ،اجرا ،نظارت ،ارزيابي و
بازنگري مناسب در جهت ايجاد فضايي مناسب براي بهبود بخشيدن به عملكرد .ضرورت توجه به انجام ارزيابي
عملكرد در شهرداريها به دليل پيیيدگي ها و تاثير نقش مهم آن به عنوان مجموعه اجرايي نظام شهري كشور و نيز
تحوالت سريع در حوزه شهر و شهرداري ها و به هم پيوستگي آنها ،بر كسي پوشيده نيست .مديريت عملكرد و
ارزيابي آن اين امكان را فراهم مي آورد تا سازماني مانند شهرداري مسير خود را بر اساس شرايط متغير اصالح
نموده و به آن پويايي ببخشد.

بررسي الگوهاي مرسوم در حوزه ارزيابي عملكرد سازمانها در جهان ،بيانگر ضرورت توجه به نحوه عملكرد و
كارآيي و اثر بخشي اين عملكرد و توجه به اثرات عملكرد سازمانها و خصوصا در نظام شهري و شهرداريها
ميباشد .عالوه بر ضرورت توج ه به ارزيابي مطلوب عملكرد ،توجه به نظامي كه در قالب آن هم ارزيابي به صورت
مطلوب انجام شود و هم نتايج حاصل از ارزيابي به صورتي مطلوب و در يك ساز و كار مناسب ،تاثيرگذار باشد
يكي از مهمترين ضروريات اثر بخشي ارزيابي عملكرد سازمان ها ،خصوصاٌ شهرداريها مي باشد .بنابراين ضرورت
مديريت و ارزيابي عملكرد شهرداري تهران در جهت مقايسه عملكرد شهرداري با گذشته و ارائه راهكارهايي در
جهت بهبود عملكرد كامال مشهود است .آنیه از مطالعات انجام شده بر ميآيد شهرداري تهران براي ارزيابي
عملكرد خود در بعد سازماني تاكنون از مدلهاي مطرح ارزيابي عملكرد در سطح جهان بهره نبرده است و
شهرداري هاي مناطق و ستاد صرفا به ارائه گزارشات آماري از عملكرد خود بسنده كرده اند .بنابراين ضرورت
بررسي و ارزيابي عملكرد شهرداري تهران و ارائه مدلي مناسب به منظور بهرهگيري در جهت ارزيابي عملكرد
شهرداري تهران به چشم ميخورد.

عملكرد شهرداري در خصوص فعاليت هوا و عملكردهواي معاونوتهواي شوهرداري در امور خودمترسواني بوه
شهروندان ،شيوه اي نظام مند براي درک و شناخت نيازمندي هاي شهروندان و در نهايت گام برداشتن بوراي ايجواد و
استقرار سازمانها و نهادهاي كارا ،پاسخگو و كاربري است .يكي از مسائل مديريت شهرداري شوهر تهوران در ايجواد
كيفيت زندگي شهروندان با كمك عملكرد كارآمد در برنامه ها و فعاليتها و ارائه خدمات شهري مؤثر است .در ايون
تحقيق ،عملكرد شهرداري به عنوان متغير مستقل و كيفيت زندگي در شهر تهران به عنوان متغير وابسته مد نظر است.

48

بررسی تاثیر عملکرد شهرداری بر کیفیت زندگی

در نتيجه سوال تحقيق حاضر را ميتوان به اين شكل تدوين نمود كه عملكرد شهرداري چه تاثيري بر ارتقاي كيفيوت
زندگي در شهر تهران دارد؟ بنابراين ،سوال پژوهش عبارت است از اينكه ،آيا عملكورد شوهرداري بور ميوزان كيفيوت
زندگي شهروندان شهر تهران (منطقه  6مورد مطالعه) ،مؤثر است؟
مدل مفهومی تحقیق :با توجه به موضوع تحقيق ،و طرح دو مفهوم« ،عملكرد شهرداري» به عنوان متغير مستقل،
و «كيفيت زندگي» به عنوان متغير وابسته تحقيق ،مدل پيشنهادي به شرح نمودار زير ميباشد .گفتني است كه
عملكرد شهرداري بر مبناي تحقيق شيرواني و همكارانش ( ،1392ص  )166 -135تحت عنوان بررسي رابطه بين
عملكرد سازماني و ايجاد سرمايه اجتماعي شهروندان (مورد مطالعه :شهرداري منطقه  15تهران) كه اعتبار و روايي
تحقيق و ابزار پرسشنامه به لحاظ نظري و تجربي مورد تاييد واقع شد ،در اين تحقيق مورد استفاده قرار خواهد
گرفت .كه در اين مدل پيشنهادي ،عملكرد شهرداري داراي چهار مؤلفه شامل؛  -1عملكرد اجتماعي -فرهنگي-2 ،
عملكرد حمل و نقل و ترافيك -3 ،عملكرد فني -عمراني -4 ،عملكرد خدمات شهري ،به عنوان متغير مستقل
تحقيق مي باشد .همینين كيفيت زندگي شهروندان به عنوان متغير وا بسته بر مبناي پرسشنامه معتبر جهاني شاين و
سيندر ( )2007مورد استفاده قرار خواهد گرفت (مقيمي و رمضان ،1392 ،جلد  ،4ص .)105
عملکرد اجتماعی -فرهنگی

حمل و نقل و ترافیک

کیفیت زندگی

عملکرد شهرداری
عملکرد فنی و عمرانی

خدمات شهرداری

نمودار :1مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق :بررسی تاثیر عملکرد شهرداری بر کیفیت زندگی
ماخذ( :مقیمی و رمضان ،)1392 ،شیروانی و همکاران .1392

مبانی نظری
تعریف کیفیت زندگی
مفهوم كيفيت در مقابل مفهوم كميت قرار مي گيرد .كميت را يك مفهوم فيزيكي و قابل برآورد دانسته و كيفيت
را مفهومي انتزاعي ميدانند .به طوري كلي كيفيت و كميت دو روي يك سكه اند كه از يك طرف با هم در تضاد
هستند و از طرف ديگر نميتوان يكي را بدون ديگري تصور كرد .اندازه ،ميزان و جنسيت پديده و يا سامانه و  ...كه
قابل اندازه گيري است و با اعداد بيان مي شود را كميت گويند .به عبارت ديگر كميت هر پديده ،تظاهر بيروني و
خنثي آن مي باشد .اما كيفيت چگونگي يك پديده است كه تأثير عاطفي و عقالني خاصي بر انسان مي گذارد و
خاصيتها و ويژگيهاي اصلي يك چيز را بيان مي كند (پورجعفر و ديگران ،1384 ،ص .)7
در فلسفه و نظريه شناخت ،منظور از كيفيت چگونگي يك چيز است .در زمينههاي اقتصادي معادل مرغوبيت و
مجموعه اي از ويژگيهاي يك كاال و عرضه كننده آن كه باعث فروش كاال ميشود را گويند و در زمينههاي
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اجتماعي و فردي معادل با شايستگي ،صالحيت و لياقت مي باشد .به اصطالح كيفيت و كميت در فارسي «چند و
چون» نيز گفته ميشود (اميني ،1385 ،ص .)4
ايده و مفهوم كيفيت زندگي يك ايده چند وجهي است كه با يك پهنه وسيع از شاخصها در زير يك سايه قرار
دارد .در عين حال موضوعي ميان رشته اي و بنابراين مفهومي چند بعدي است .اصوالً كيفيت زندگي واژه اي پيیيده
و كيفي در رابطه با شرايط و وضعيت جمعيت ،در يك مقياس جغرافيايي خاص (شهر ،منطقه ،محله ،بخش و…

است (پورجعفر و ديگران ،1384 ،ص  .)23كيفيت زندگي از ديدگاههاي متفاوتي تعريف شده است و اگرچه اجماع
بسيار كمي درباره تعريف كيفيت زندگي وجود دارد اما بعضي از مهمترين اين تعاريف به شرح زير هستند:يك
تعريف ساده آن عبارتست از رضايت كلي فردي از زندگي ( .)Tuan Seic, 2000, 33كيفيت زندگي يك مفهوم
پهناور است كه دربردارنده برداشتهايي از يك زندگي خوب و داراي رضايتمندي و شادي است .اغلب مفهوم
زندگي رضايتمند و زندگي شاد در مفهوم رفاه يا خوشي كه دربردارنده رضايت از زندگي و احساسات مثبت و منفي
است ،تركيب مي شوند ) .(Mc Crea & et al. 2004, 3از ديدگاهي ديگر كيفيت زندگي به عنوان سطح زندگي تعبير
شده است (رحيم آبادي و ديگران ،1383 ،ص .)68
مفهوم كيفيت زندگي يك متغير مركب ميباشد كه از چندين متغير متأثر ميگردد .تغيير در سطح درآمد مردم،
شرايط زندگي ،وضع سالمت ،محيط ،فشار روحي رواني ،فراغت ،شادماني خانوادگي ،روابط اجتماعي و چندين
متغير ديگر نظير آن ،كه به شكل مركب كيفيت زندگي و تغييرات آن را تعيين ميكنند ( Rahman & et al. 2003, p.

.)1
مقوله كيفيت زندگي به شكل وسيعي با مفهوم رفاه ارتباط پيدا ميكند  ...رفاه مفهومي است كه توصيف كننده
بهزيستي ،تأمين زندگي و فقرزدايي است و لذا در ارتباط ،تنگاتنگي با مفاهيمي همیون عدالت اجتماعي قرار
ميگيرد.

واژه كيفيت زندگي بيشتر با محيط طبيعي و شرايط خارجي زندگي افراد از قبيل آلودگي ،كيفيت مسكن،
جنبههاي زيبايي شناسانه ،تراكم ترافيك ،شيوع جرم و مانند اينها مرتبط است .اين متغيرها تأثير قابل مالحظهاي بر
سطح ارضاي افراد از زندگيشان دارند ) .(Norman C. Dalkey & others, 1972, pp. 9-11كيفيت زندگي ،واژهاي
پيیيده در ارتباط با شرايط و وضعيت جمعيت ،در يك ناحيه است .دربرگيرنده ابعاد رواني است كه شاخصهايي
همیون رضايت ،شادماني و امنيت ر ا در برميگيرد (شاخصهاي ذهني) .در برخي موارد ،رضايتهاي اجتماعي نيز
ناميده ميشود .همینين دربرگيرنده ابعادي محيطي كه دربرگيرنده سنجههايي همیون مسكن ،دسترسي به خدمات و
امنيت محيطي است (شاخصهاي عيني) .دربرگيرنده جنبههاي ديگري چون توجه به فرصتهاي اجتماعي ،اميدهاي
اشتغال ،ثروت و اوقات فراغت است .برخي آنرا مترادف با رفاه مي دانند (سيف الديني ،1381 ،ص .)375
كيفيت زندگي به عنوان مفهوم مادر و پايه ساير مفاهيم منتج از آن بدست ميآيد ميتوان به شناخت و بررسي
مفهوم جزييتر و البته جديد و مهم كيفيت زندگي شهري پرداخت .هرچند كه كيفيت زندگي شهري مفهومي جدا از
كيفيت زندگي نيست و در واقع تعريف و مصداقي از كيفيت زندگي در حوزه شهر و مسايل مربوط به آن است و
قطعا محدودتر ،اما گستردگي مسايل و مشكالت شهري و پيوند خوردن شهر با تقريبا تمامي مسايل و علوم روزمره
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و زندگي انساني و غالب شدن شكل زندگي شهري در بين جوامع انساني ،كيفيت زندگي شهري را به اهميت و
جايگاه بااليي رسانده است.در واقع رضايت از زندگي در سطوح جغرافيايي متفاوتي مثل واحد همسايگي ،اجتماع و
ناحيه و منطقه اتفاق ميافتد و البته نشان داده شده است كه اين سطوح جغرافيايي بر ميزان رضايت كلي از زندگي
تاثيرگذار است ( .)Mc Crea & et al, 2004, p. 2به همين ترتيب است كه مفهوم كيفيت زندگي شهري از كيفيت
زندگي اخذ شده و خود مفهومي نسبتا مستقل مييابد.

در سطح شهري ،يافتن امتيازات و شاخصهاي كيفيت زندگي شهري ميتواند برنامه ريزان را در محك زني و
ارزيابي مقايسهاي كيفيت زندگي ساير شهرها با استفاده از مطالعات قبلي مشابه در يك شهر يا ناحيه مشخص ياري
كند .پروژههاي مقايسه اي كيفيت زندگي شهري (بر مبناي نتايج و شاخصهاي يك شهر يا ناحيه مشخص) به طور
رايج در بسيار ي از كشورها چون استراليا ( )Stokie, 1998, p. 490و آمريكا ()Besleme & et al. 1998, p. 235
انجام شده است.
بعضي مطالعات شاخص كيفيت زندگي محله يا واحد همسايگي را به عنوان يك اتصال در جاييكه شاخصهاي
رفاه و خوشي اجتماعي ،مشخصات و خصوصيات زمين ،تبهكاري و پهنه قدرت اقتصادي همگي در نظر
گرفته شدهاند ،مطرح ميكنند (.)Schyns & Boelhouwer, 2000, 5
كيفيت زندگي شهري ممكن است احساس خوبي باشد از تركيبي از عوامل مرتبط با حس مكان يا هويت مكان
از قبيل خوانايي ،خاطره جمعي و حس تعلق تاريخي (.)Profect & et al., 1992, 134-170
كيفيت زندگي شهري معموال هم توسط شاخصهاي ذهني و با استفاده از پيمايشهايي در جهت جمع آوري
ادراكات ذهني و ارزيابيها و ميزان رضايت شهروندان از زندگي شهري و هم توسط شاخصهاي عيني و با استفاده
از دادههاي ثانويه و وزن دهي مربوط به هر شاخص در محيط شهري انجام ميپذيرد ( McCrea & et al. 2004, p.

 .)1كيفيت زندگي شهري عالوه بر وضعيت فرد از نظر پايگاه اجتماعي ،اقتصادي ،سالمت و غيره به معنا و احساس
رضايتي كه فرد از زندگيش دارد ،بستگي دارد .با توجه به مطالب و تعاريف فوق و عناصر مهم و اصلي آنها ،در
مجموع ميتوان كيفيت زندگي شهري را به شكل زير و بصورت عملياتي تعريف نمود« :كيفيت زندگي شهري،
واژهاي دربردارنده دو دسته از شاخص هاي ذهني (كيفي) و عيني (كمي) است كه با توجه به ابعاد اجتماعي،
فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي و زيستمحيطي به دنبال برنامه ريزي تامين نيازهاي مادي و معنوي زندگي شهروندان و
رضايتمندي حداكثري آنان از زندگي ميباشد.

شهر و مدیریت شهری
در طبقه بندى عمومى انواع سيستمها ،شهرها به عنوان يكى از سيستمهاى اقتصادى -اجتماعى ،جزء پيیيدهترين
سيستمها به شمار ميروند ( .)Boulding, 1956, p. 81مديريت بر سيستمهاي با پيیيدگي باال ،نيازمند رويكرد و
برخورد سيستماتيك و شناسايى و هدايت عناصر مربوطه بر مبناى موازين و تحليلهاى مبتنى بر اين رويكرد است
(كاظميان ،1373 ،ص  .) 43از جهت سلسله مراتب و مراحل تصميمگيرى ،شهر با ساير سازمانها تفاوت چندانى
ندارد ،اما آنیه موضع شهر را نسبت به ساير نهادها متمايز مىكند ،پيیيدگى ،بزرگى و تعدد عوامل آن است
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(ميرعابدينى ،1388 ،ص  .)58شهر يك مجموعه زنده است و اين مجموعه زنده بايد به صورت يكپارچه اداره شود.
امكان ندارد كه به قسمتي از آن رسيدگى گردد و قسمتهاي ديگر رها شود .اگر قسمتي از شهر توسط يك مجموعه
و قسمتهاي ديگر توسط مجموعه ديگري مجزا و مستقل از يكديگر اداره شود ،اين شهر به زودي ميميرد و از بين
ميرود .به اعتقاد مامفورد ،شهر عبارتست از يك شبكه جغرافيايى ،يك سازمان اقتصادى ،يك فرايند صنعتى،
صحنهاى براى كنش اجتماعى و نمادى زيباشناختى از وحدت جمعى (لطيفى ،1384 ،ص  .)11مديريت شهرى
تالشى ،است .براى هماهنگ كردن و يكپارچه كردن اقدامات دولتى و خصوصى براى چيره شدن بر مسائلى كه
ساكنان شهرها با آن مواجه هستند و ايجاد شهرهاى رقابتىتر ،عادالنهتر و پايدارتر .مديريت شهرى مدرن عبارتست
از فرايند ايجاد ،اجرا ،هماهنگى و ارزيابى استراتژىهاى يكپارچه به كمك مقامات شهرى با در نظر گرفتن اهداف
عملياتى بخش خصوصى و منافع شهروندان ،در چارچوب سياستى كه در سطوح باالتر حكومت براى تحقق قابليت
توسعه اقتصادى پايدار تدوين شود (برک پور و اسدى ،1388 ،ص  .)79مديريت شهر ي يك سازمان گسترده،
متشكل از عناصر و اجزاء رسمي و غيررسمي موثر و ذيربط در ابعاد مختلف اجتماعي ،اقتصادي وكالبدي حيات
شهري با هدف اداره ،كنترل و هدايت توسعه همه جانبه و پايدار شهر مربوطه است (سعيدى رضوانى ،1373 ،ص
 .)4اگر شهر همیون سازمانى در نظر گرفته شود ،الزم است كه در راس آن عنصرى براى برنامه ريزى آينده و اداره
امور كنونى قرار گيرد .اين عنصر را مىتوان مديريت شهر ناميد .مديريت شهرى را سازماندهى عوامل و منابع براى
پاسخگويى به نيازهاى ساكنان شهر تعريف مىكند .و شامل كاركردهاى برنامه ريزى ،اجرا ،نظارت ،كنترل و هدايت
مىداند كه براى اعمال قدرت بايد برآمده از اراده شهروندان و قراردادهاى اجتماعى باشد (صرافى و عبدالهى،1387 ،
صص  .)121 -115به بيان ديگر ،مديريت شهرى ي ك نهاد مديريتى فراگير و درگير با موضوعات و پديدههاى
گسترده و متنوع شهرنشينى است كه طبيعتاً از شرايط عمومى محيط اجتماعى خود تاثير مىپذيرد و خود را با
امكانات بالقوه و بالفعل و محدوديتهاى ناشى از آن هماهنگ و منطبق مىكند (رحمانيان ،1387 ،ص  .) 46نتيجه
مطا لعات و تحقيقات انجام شده در خصوص مديريت كالنشهرها مويد اين نكته است كه يك شيوه واحد براى اداره
كالنشهرها در سطح جهان وجود ندارد و اين امر به عوامل مختلفى از جمله روابط قدرت و سيستم سياسى كشور،
فرهنگ ملى و منطقهاى و  ...بستگى دارد .همینين ،با توجه به تعاريف مختلفى كه از كالنشهر وجود دارد و هر
كشور تعريف خاص خود را دارا مى باشد ،نمى توان يك روال واحد براى اداره اين بخش از تقسيمات كشورى در
تمام كشورها قايل شد.
كنشگران مديريت شهري در ايران در حال حاضردر كنار شهردارى ها كه نقش مهمى در اداره امور شهر دارند،
سازمانها ،نهادها و شركتهاى مختلفى همیون آب و فاضالب ،برق ،گاز ،مخابرات ،ثبت احوال ،تربيت بدنى،
فرهنگ و ارشاد اسالمى ،بهزيستى و غيره به امر برنامهريزى و ارائه خدمات مشغول هستند .اين نوع مديريت متفرق،
سبب دوباره كارى ،انجام كارهاى موازى ،و بعضاً از بين رفتن سرمايههاى عمومى ،ايجاد تشكيالت عريض و طويل
ديوانى ،ايجاد اصطكاک و برخورد ادارات و ناهماهنگى در انجام وظايف و عدم مسئوليت پذيرى مىگردد .به نظر
مىرسد .رفع اين مشكل در گروى ايجاد مديريت واحد شهرى است (كاميار ،1387 ،ص  .)74مديريت شهرى در
ايران به سه سطح كالن ،منطقهاى ،و محلى قابل تفكيك است كه هريك ازاين سطوح نهادهايى را در زيرمجموعه

52

بررسی تاثیر عملکرد شهرداری بر کیفیت زندگی

خود دارند (سعيدنيا ،1379 ،صص.) 63-70
شهرداری الکترونیکی و نقش آن در توانمندسازی مدیریت شهری
مهمترين نگرش در استفاده از ابزارها ،ايجاد امكان استفاده هرچه بيشتر و مطلوب تر مديران و شهروندان از اين
اطالعات است .با اين ديدگاه وقتي از جامعه دانش مدار سخن به ميان مي آيد بايد اينگونه استنتاج كنيم كه همه افراد
جامعه (مديران و شهروندان) از نظر سطح دسترسي به اطالعات از جايگاه يكساني برخوردار باشند .گستردگي ،تنوع
و پيیيدگي مفهوم مديريت شهري آن چنان است كه به هيچ وجه نميتوان شهرداري را معادل مديريت شهري
دانست ،شهرداري مسئول مديريت شهر است .مديريت شهري مترادف با همه بازيگران عرصه شهر ميباشد و نقش
شهرداري به عنوان هسته مركزي مديريت شهر ،هدايت ،نظارت ،راهبري و جلب مشاركت ساير بازيگران مي باشد.
مديريت شهري الكترونيك در شهرداريهاي الكترونيك مصداق عيني مييابد (ساالرونديان و ديگران ، 1389 ،ص
.)12

پیشینه تحقیق
 -1تحقيقي در سال  ،1385در مورد شهر گنبد كاووس و با عنوان «سنجش وضعيت شاخصهاي كيفيت زندگي
در شهر از نگاه شهروندان» اشاره كرد كه طي آن  25شاخص مختلف كيفيت زندگي شهري كه در سه گروه دسته
بندي شده بودند بررسي شد .نتايج بدست آمده از اين تحقيق ضمن رتبهبندي هفت ناحيه مشخص شده شهر گنبد
كاووس از لحاظ ضريب نهايي توسعه ( )D.Iاين بود كه از نظر شهروندان گنبدي وضعيت دسترسي به امكانات و
خدمات شهري در مناطق مختلف اين شهر مناسب است اما مشكالت شهري در اكثر مناطق در سطح قابل توجه و
بااليي قرار دارد .نتيجه مهم ديگر وجود تفاوت شديد در ضريب نهايي توسعه نواحي هفتگانه مورد بررسي بود.
(جاجرمي و كلته ،1385 ،صص .)14 -5
 -2تحقيقي تحت عنوان بررسي و تجزيه و تحليل كيفيت زندگي كاري و رابطه آن با عملكرد كاركنان سازمان
حسابرسي كل كشور توسط دكتر علي اكبر احمدي ،دكتر علي اميني و پروانه شاهوردي در سال  1388انجام شده
است .پژوهش حاضر به منظور رابطه بين كيفيت زندگي كاري و عملكرد در سازمان حسابرسي كل كشور انجام
گرفته است .بنابراين هدف پژوهش بررسي ارتباط بين دو متغير كيفيت زندگي كاري و عملكرد مي باشد .از سواالت
عمده اين تحقيق اين است كه آيا از ديدگاه كاركنان بين كيفيت زندگي كاري و عملكرد كاركنان رابطه معناداري
وجود دارد؟ بدين منظور براي بررسي و پاسخگويي به سوال فوق ،يك فرضيه اصلي و هشت فرضيه فرعي ،تدوين
و مورد آزمون آماري قرار گرفته است .در اين راستا ،سوالهاي تحقيق ( ،)30طراحي و تدوين شده است .براي
جمعآوري ادبيات موضوع ،از روش كتابخانهاي ،اسناد و مدارک و شبكه اينترنتي و همینين پرسشنامه اي براي جمع
آوري اطالعات تحقيق استفاده شده است و براي تدوين پرسشنامه از روش كتابخانهاي و مصاحبه از اساتيد و
صاحبنظران استفاده شده است و سرانجام براي تحليل يافته ها از آزمون تي تك نمونهاي استفاده شده است .نتايج
بدست آمده از اين تحقيق نشان ميدهد كه فرضيههاي فرعي و فرضيه اهم مورد تاييد قرار گرفته است.
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 -3مقاله تحت عنوان «نقش كيفيت زندگي كاري در تعهد سازماني كاركنان دانشگاه علوم انتظامي» توسط محمد
قصرى ،قادر عبدالعلي پور و عباس قبادى در فصلنامه مطالعات مديريت انتظامى دانشگاه علوم انتظامي درسال1390
به چاپ رسيده است .در اين مقاله منظور از كيفيت زندگي كاري ،مجموعه اى از اقدامات و اصالحات مستمر است
كه از طريق بهبود شرايط كار ،غنيسازي شغل ،تواناسازي كاركنان و افزايش دانش ،بينش و مهارتهاى حرفهاي
آنان ،منافع بلندمدت فرد ،سازمان و جامعه را محقق مىسازد .اين مقاله به بررسي رابطه بين مؤلفههاى كيفيت زندگي
كاري و تعهد سازماني كاركنان دانشگاه علوم انتظامي مى پردازد .روش تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي-
همبستگي بوده و جامعه آن را كاركنان دانشگاه علوم انتظامي به تعداد  700تشكيل دادهاند .از پرسشنامه جهت
جمعآوري دادهها استفاده شده است و روش آماري مورد استفاده آزمون همبستگي گشتاوري پيرسون مىباشد .يافته
هاى تحقيق نشان مى دهند كه بين مؤلفههاى كيفيت زندگى كارى و تعهد سازمانى رابطه معنادارى وجود دارد .نتايج
بيانگر اين امر هستند كه بين ويژگىهاى خود شغل با تعهد سازماني كاركنان و نيز بين ويژگىهاى محيط شغل با
تعهد سازماني كاركنان رابطه وجود دارد و بين اين دو در شدّت رابطه تفاوتى وجود ندارد .همینين از بين
ويژگىهاى خود شغل ،بازخورد و از بين ويژگىهاى محيط شغل ،برخورداري از امنيت شغلي بيشترين رابطه را با
تعهد سازماني كاركنان دارند.
 -4بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري بر بهره وري نيروي انساني عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد قاسمي در سال
 1379تحقيقي را انجام داد؛ كه اين تحقيق در صدد بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري بر بهرهوري نيروي انساني
مي باشد .در اين تحقيق فرض بر اين بوده كه كيفيت زندگي كاري ميتواند در بهرهوري نيروي انساني سازمان نقش
مهمي داشته باشد .چرا كه كيفيت زندگي كاري باعث تحقق ،تصميمگيري مشاركتي ،امنيت شغلي ،بهبود شرايط و
محيط كاري ،احساس مالكيت و خودگرداني ،ايجاد فرصت پيشرفت شغلي ،قدرشناسي از كار و توسعه و غنيسازي
شغلي ،ارضاي نياز هاي خودشكوفايي افراد و ايجاد انگيزه براي ماندگاري در سازمان ميشود .با اين ديدگاه نسبت
به تحقيق ،سه موضوع كلي مورد بحث قرار گرفته است -1 :موضوع كيفيت زندگي كاري -2 .موضوع بهرهوري
نيروي انساني -3 .شاخصهاي بهره وري نيروي انساني نتايج نشان ميدهد كه بين كيفيت زندگي كاري و بهره وري
نيروي انساني رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد ،يعني هرچه در ايجاد سيستم كيفيت زندگي كاري
سرمايهگذاري كنيم ،بر بهره وري سازمان افزوده خواهد شد.
 -5پاياننامهاي در ارتباط برنامهريزي كيفيت زندگي شهري در مراكز شهري در مقطع كارشناسي ارشد شهرسازي
دانشگاه تربيت مدرس ميباشد كه مورد مطالعه آن شهر خرم آباد بوده است .نتايج اين پايان نامه به صورت مقاله اي
در شماره  12و بهار  1384فصلنامه تحليلي -پژوهشي جستارهاي اجتماعي توسط افشين كوكبي ،محمدرضا
پورجعفر و علي اكبر تقوايي چاپ شد .در اين پيمايش تحقيقات اندازهگيري كيفيت زندگي شهري بر پايهي چهار
شاخص اساسي (اجتماعي و زيبايي شناختي ،اقتصادي ،كالبدي و ارتباطي و حمل و نقل ) زندگي شهري صورت
گرفته است كه هر كدام حاوي متغيرهايي به منظور اندازهگيري و سنجش دقيق و كامل درجات كيفيت زندگي
شهري است.
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 -6فصلنامه مديريت شهري نيز در زمستان  ،1380مقالهاي (نرجمه و اقتباس) را از حسين آسايش منتشر كرد كه
به سنجش كيفيت زندگي در يكصد شهر بزرگ جهان ،طي تحقيقي مفصل از طرف كميته بحران جمعيت
ميپرداخت .شهر تهران در طبقه بندي نهايي اين گزارش از  4دسته شهرهاي عالي ،خوب ،متوسط و پايين ،در ميان
شهرهاي پايين (شهرهايي كه از  100امتياز كمتر از  45امتياز داشتند) قرار گرفته و رتبه  82را داشت.
 -7در مقالهاي ديگر تحت عنوان «شاخصهاي كيفيت زندگي شهروندي و نقش و وظايف دولت» ،كه در
هفتمين كنفرانس بينالمللي مديران كيفيت در ايران ارايه شد ،مهدي اميني با روندي تطبيقي شاخصهايي  11گانه و
كلي را براي اندازه گيري كيفيت زندگي شهري در ايران (بدون اندازهگيري آنها) ارايه داد( .اميني ،1385 ،صص -12
 .)8در حال حاضر نيز مركز مطالعات و برنامه ريزي شهرداري تهران ضمن اعالم يك فراخوان در ابتداي سال ،1387
اقدام به تشكيل كارگروهي علمي و تحقيقاتي در زمينه تدوين و اندازه گيري شاخصهاي كيفيت زندگي شهر تهران
نموده است .در طرح جامع شهر تهران نيز يك جلد به بررسي و تدقيق كيفيت زندگي شهري تهران اختصاص يافته
است.
 -8اسفنديار زبردست درسال 1391به بررسي قلمرو مسكن كيفيت زندگي و رضايت از زندگي در سكونتگاههاي
حاشيه كالنشهر تهران پرداخته است .در اين مقاله با استفاده از تحليل عاملي هفت قلمرو فرعي مسكن براي كيفيت
زندگي همیون امكانات ،كيفيت و استحكام مسكن شناسايي شده است .نتايج نشان ميدهد كه رابطه مستقيمي بين
داليل مهاجرت به سكونتگاههاي حاشيه اي تهران و قلمروهاي فرعي مسكن كيفيت زندگي وجود دارد.
 -9رضواني و همكارانش در سال  1387در مقاله اي مروري به بررسي مفاهيم ،شاخصها و مدلهاي كيفيت
زندگي و ارايه مدلي براي سنجش كيفيت زندگي در نواحي روستايي پرداختند .ارزيابي كيفيت زندگي در نواحي
روستايي مقاله ديگري است كه توسط دكتر رضواني و همكارانش در سال  1387تدوين شده است .در اين مطالعه
براي سنجش كيفيت زندگي ،چارچوبي مفهومي براساس نيازهاي انساني ارايه شده است ،كه در آن پيوند مفهومي
بين دو رويكرد عمده كيفيت زندگي (عيني و ذهني) در نظر گرفته شده است .در اين مطالعه ،كيفيت زندگي عبارت
است از دو مقدار متمايز براي ارزيابي هر شاخص مربوط به نيازهاي انساني ،كه يكي ميزان برآورده شدن عيني و
ذهني نياز و ديگري اهميت نسبي نياز را مورد توجه قرار ميدهد.
 -10سعيده گروسي و همكارانش در سال  1387در مقالهاي تحت عنوان سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي در
شهر كرمان به شناسايي سطح سرماية اجتماعي و كيفيت زندگي و ارتباط اين دو متغير در محالت مختلف شهر
كرمان پرداختند .نتايج اين مطالعه نشان داد كه سطح سرمايه اجتماعي در دسترس با سطح كيفيت زندگي ارتباط
معني دار دارد و ارتباط اين دو متغير تابعي از سطح محله است؛ عالوه بر اين ،باال نبودن سطح كيفيت زندگي در بين
شهروندان تحت تاثير سطح نسبتاً متوسط سرماية اجتماعي ايشان است.
 -11غالمرضا غفاري و همكارانش در سال  1387به بررسي مفهوم كيفيت زندگي در محتواي برنامههاي توسعه
در ايران قبل و بعد از انقالب اسالمي پرداختهاند .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه در هيچ كدام از برنامهها ،امور
رفاهي و اجتماعي به سطح سياستگذاري ارتقا نيافتهاند و بيشتر از جايگاهي خدماتي برخوردار بوده اند و به مسايل
اجتماعي از منظر اقتصادي نگاه شده و برنامهها در قبل و بعد از انقالب تحت تاثير الگوهاي جهاني قرار داشته اند.
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ايشان همینين در كتاب «كيفيت زندگي؛ شاخص توسعه اجتماعي» ابتدا خاستگاه مفهومي كيفيت زندگي و
رويكردهاي مختلف در آن را بيان نموده و سپس با بررسي مدل مفهومي و نظريسازي كيفيت زندگي به ارزيابي
كيفيت زندگي با روش تحليل محتوي اقدام نموده اند.
تحقیقات خارجی
از جمله متفكران غربي كه در زمينه مقايسه و ارزيابي كيفيت زندگي بر اساس نواحي مختلف جغرافيايي از قبيل
شهرها ،اياالت ،استانها و ملتها و از طريق بكارگيري شاخصهاي مربوطه فعاليت كردند ميتوان به لويي؛ ،1976
بوير و ساواگي؛  ،1981بلومكوييست و ديگران؛  1988استوور و لون؛  1992و سوفيان؛  1993اشاره كرد .ليو
شاخصهاي پنجگانه ،بوير و ساواگي شاخصهاي 6گانه ،بلومكوييست شاخصهاي پنجگانه و استوور و لوون
شاخصهاي  15گانه را ارايه دادهاند ( .)Ulengin & et al., 2001, p. 361عالوه بر اين محققين ،نهادها و موسسات
بينالمللي مختلفي همانند برنامه توسعه سازمان ملل ( )UNDPدر سال  ،1994سازمان ملل ( )UNو انجمن توسعه
ماوراءبحار  3در ( 1996ضمن ملل ارايه شاخصها و ابزارهاي كيفيت زندگي) ابزار اندازه گيري كيفيت زندگي خود
را توسعه داده و بهبود بخشيدهاند .براي نمونه شاخص مركب  HDIسازمان ملل كه به عنوان شاخص توسعه انساني
شناخته مي شود از تركيب سه شاخص اميد به زندگي در لحظه تولد( 1شاخص سالمت و بهداشت) ،سواد خواندن و
نوشتن بزرگساالن باالي  15سال ( 5شاخص آموزشي و اجتماعي) و سرانه توليد ناخالص داخلي( 2شاخص
اقتصادي ) بدست ميآيد ( .)Schyns & Boelhouwer, 2000, p. 5در كشور هلند از شاخص شرايط زندگي
( 3)LCIكه توسط اداره برنامهريزي فرهنگي و اجتماعي ( 4)SCPبراي اندازه گيري كيفيت زندگي در شهرهاي بزرگ
و بخصوص آمستردام استفاده ميگردد.)Ibid, 2 & 5( .
 -1در نيوزلند نيز طبق تحقيقات مستمر و كاملي كه سال  1991تاكنون انجام گرديده است 11 ،شاخص عمده
براي كيفيت زندگي مطرح گرديده اند كه هر كدام نيز به مقياسهايي تقسيم شده اند( .اميني ،1385 ،ص  .)7از طرف
ديگر تحقيقات مستند در مورد كيفيت زندگي شهري در آسيا كمتر انجام شده است .از جمله تحقيقات مستند در
آسيا مي توان به تحقيقات افرادي همیون كيم و شين در كره جنوبي ،دي در تايلند ،لي و شن در هنگ كنگ ،وانگ
و كاي در تايوان ،تحقيقات كيفيت زندگي در استانبول تركيه و چين و فو در سنگاپور اشاره كردTuan Seic, ( .

.)2000, p. 32
 -2فو در سنگاپور با استفاده از نمونهگيريهايي با حجم  1903و  2187در سالهاي  1997و  1998از
شاخصهاي  14گانه و  18گانه برگرفته از تحقيقات محققين قبلي ،اقدام به ارزيابي شاخصهاي ذهني 5كيفيت
زندگي شهري نمود كه مقاله نهايي سال  1997نيز در اولين كنفرانس بينالمللي كيفيت زندگي در شهرها 6ارايه
1
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3
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4
Social and Cultural Planning Office
5
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6
The first international conference on quality of life in cities
2
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گرديد و سپس با اقدام به ارزيابي شاخصهاي عيني 1كيفيت زندگي شهري ،كار خود را تكميل نموده و آ نرا ادامه
داده است.
 -3در تركيه نيز ،بخصوص در شهرهاي استانبول و آنكارا ارزيابي و پيمايشهاي متعددي در زمينه كيفيت زندگي
شهري انجام گرديده است كه يكي از مهمترين و علميترين آنها ،با استفاده از يك طبقهبندي  4گانه كلي
شاخصهاي مربوط (كيفيت محيط فيزيكي ،كيفيت محيط اجتماعي ،كيفيت محيط اقتصادي و كيفيت حمل و نقل و
ارتباطات) و تقسيم بندي شاخصهاي كلي به شاخصهاي جزيي و در مجموع  17شاخص ،كيفيت زندگي شهري
در استانبول را برآورد نموده است.
 -4چيپل در سال(  )1989تحت عنوان ادراكات مديران مياني از كيفيت زندگي كاري ،به بررسي ادراكات مديران
مياني از كيفيت زندگي كاري پرداخت كه در سه شركت آمريكايي ،ژاپني و شركت تهايا در تايلند انجام شد
مقياسهاي مورد نظر در اين تحقيق مقياس ليكرت بود و در جمعآوري دادهها از روش تحليل واريانس ،آزمون شفه،
ضريب همبستگي كندال و ضريب همبستگي پيرسون به كار رفته است .در اين مطالعه شركتهاي آمريكايي كيفيت
زندگي كاري عاليتري راازشركتهاي ژاپني در اصطالحات پرداخت ،ارتقاء فرصتها و آموزش فرصتها داشتند و
شركت تهايا كيفيت زندگي كاري عالي تري را از شركتهاي ژاپني در اصطالح آموزش فرصتها داشت .هيچ
تفاوت معنيداري بين سه شركت در اصطالح ايمني شغل ديده نشد.
 -5لي و ونگ در سال ) (2007با استفاده از شاخصهاي عيني به مطالعه كيفيت زندگي در شهر ايندياناپليس
پرداختند .هدف اصلي اين مطالعه ارايه روشي براي تلفيق دادههاي سرشماري و سنجش از دور براي ارزيابي كيفيت
زندگي در  GISدر درون چارچوب شهر اينديانا پليس بود .براي اس تخراج فاكتورهاي غير همبسته كيفيت زندگي از
تحليل عاملي استفاده شده و شاخص تركيبي كيفيت زندگي براساس وزن دهي فاكتورها با استفاده از امتيازات به
دست آمده از تحليل عاملي ايجاد شده است.
 -6لي در سال  2008با استفاده از شاخصهاي ذهني به ارزيابي كيفيت زندگي در شهر تايپه پرداخته است .در
اين راستا  331نفر از ساكنان شهر تايپه به منظور پيمايش ارزيابي ذهني ساكنان از كيفيت زندگي مورد مطالعه گرفته
است .نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه محل زندگي ،زناشويي ،سن ،تحصيالت ،و درآمد قلمروهاي مختلف
رضايت را تحت تاثير قرار ميدهند .عالوه بر آن ،وضعيت اجتماع ،تعلقات محلي ،و رضايت از محله بيشترين تاثير
را بر رضايت از كيفيت زندگي دارند.
 -7سانتوس در سال  2007به سنجش كيفيت ذهني زندگي در شهر پورتو پرداخته است .در اين مطالعه نظرات
شهروندان در مورد ميزان رضايت از حوزههاي مختلف كيفيت زندگي شهري با استفاده از تحليل چند متغيري مورد
بررسي قرار گرفته است .محققان ديگري نظير (Bramston et al (2002) and ،Foo )2002؛ Ibrahim, and Chang

) (2003نيز با استفاده از شاخص هاي ذهني به بررسي و مطالعه كيفيت زندگي در نواحي شهري پرداخته اند.
 -8داس در سال  2008چارچوب مفهومي براي سنجش كيفيت زندگي شهري پيشنهاد كرده كه ارتباط بين محيط
و كيفيت زندگي را نشان مي دهد .اين مدل رويكردي پايين به باال را پيشنهاد مي كند كه در آن هردوي شاخصهاي
Objective Indicators

1
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عيني و ذهني براي مطالعه كيفيت كلي زندگي مورد توجه قرار گرفته اند .اين چارچوب محيط خارجي زندگي يعني
بعد عيني را با ادارک افراد از محيط زندگيشان يعني بعد ذهني تركيب ميكند .با توجه به مطالعات صورت گرفته
مي توان گفت كه هنوز چارچوب مفهومي قابل قبول جهاني براي سنجش كيفيت زندگي و روش شناسي واحدي
براي تعيين قلمروها و معرف هاي كيفيت زندگي وجود ندارد و انتخاب قلمروها و معرفهاي مربوط به هر قلمرو و
روش سنجش كيفيت زندگي براساس اهداف مطالعه ،قضاوت هاي شخصي محقّق ،ويژگيهاي ناحيه مورد مطالعه و
دادههاي در دسترس صورت مي گيرد و تفاوت هاي عمده در مدل هاي كيفيت زندگي به دليل تفاوت در مقياس،
شاخصها و قلمروهاي زندگي است كه در مطالعات گوناگون كيفيت زندگي مورد توجه قرار گرفته اند.

موادوروشها
روش تحقیق
روش انجام تحقيق ،توصيفي و از نوع پيمايشي بوده كه با استفاده از تكنيك پرسشنامه به گردآوري اطالعات
پرداخته است و از روش توصيفي و تبييني به تجزيه و تحليل دادهها ميپردازد .در مرحله اول اين تحقيق ،تاثير
عملكرد شهرداري بر كيفيت زندگي شهروندان در چارچوب مدل مفهومي تحقيق كه بيانگر اعتبار سازه اي تحقيق
ميباشد مورد مطالعه قرار مي گيرد.در مرحله دوم ،پايايي 1متغيرها و شاخصهاي پرسشنامه فوق بر اساس آماره
آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفت .ضريب پايايي مقياس )( (Reliabilityمقدار آلفووا) يا آلفاي كرونباخ ،كه
يكي از متداولترين روشهاي اندازهگيري سنجش پايايي مقياسهاست و براساس سازگاري دروني گويههاي مقياس
شكل ميگيرد ،به شرح جدول زير سنجيده شده است« .مقدار عددي آلفا در واقع پايداري دروني گويههاي يك
مقياس يا يك وسيله اندازهگيري را نشان ميدهد .تفسير مقدار عددي آلفا معموالً برحسب ويژگيهايي چون شيوه
نمونهگيري ،تعداد نمونهها ،تعداد گويهها و كيفيت پرسشها صورت ميگيرد .مقدار آلفاي باالي  75درصد بر پايايي
باال ،بين  45تا  75درصد بر پايايي متوسط و پايينتر از  45بر پايايي كم داللت ميكند» (مرجايي ،1380 ،ص .)45
در جدول زير مقدار آلفاي كرونباخ براي هر يك از متغيرهاي مفهومي تحقيق بيش از  70درصد ،بيانگر اعتبار و
روايي مناسب پرسشنامه حاضر مي باشد.
جدول  :1مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق

18

0/81

اجتماعی -فرهنگی

5

0/79

فنی و عمرانی

5

0/67

ترافیک شهری

3

0/74

خدمات شهرداری

5

0/79

26

0/90

عملکرد شهرداری (مستقل)
مؤلفه ها

عملکرد شهرداری

تعداد گویه ها

مقدار آلفا

کیفیت زندگی شهروندان (وابسته)

Reliability

1
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جامعه آماري تحقيق شامل كليه كاركنان شهرداري منطقه  6شهر تهران در سال  94به تعداد  950نفر بوده كه
حجم نمونه نيز با استفاده از فرمول كوكران به تعداد  274نفر تعيين مي شود .روش نمونهگيري تحقيق ،به صورت
تصادفي ساده خواهد بود.ابزار گردآوري دادهها در اين تحقيق ،پرسشنامه است .روش تجزيه و تحليل اطالعات با
استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي نظير؛ فراواني ،درصد معتبر ،ميانگين ،و نمودارها؛ و براي آزمونهاي استنباطي
از آزمون كالموگروف و اسميرونوف براي تعيين نرمال يا غيرنرمال بودن استفاده مي شود و در صورتي كه توزيع
نرمال باشد از آزمون هاي پارامتري و در غيراينصورت از توزيع دوجملهاي استفاده خواهد شد.با توجه به نتايج
آزمون كالموگروف  -اسميرونوف در جدول زير ميتوان اظهار نمود كه متغيرهاي فرهنگ سازماني (و زير مؤلفههاي
آن) و رضايت شغلي نرمال است .زيرا سطح معناداري كليه مقادير  Zدر هر يك بزرگتر از  0/05ميباشد (.)P> 0/05
بنابراين نتيجه گرفته مي شود كه مي توان از آزمون هاي پارامتري براي تحليل متغيرها و فرضيات تحقيق استفاده
كرد.
جدول  :2نتیجه آزمون کالموگروف -اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها
تعداد نمونه

مقدار Z

سطح معنی داری

268

1/115

0/114

اجتماعی -فرهنگی

268

1/31

0/067

فنی و عمرانی

270

1/28

0/077

ترافیک شهری

270

1/22

0/098

خدمات شهرداری

273

1/21

0/112

203

1/32

0/061

متغیرهای تحقیق
عملکرد شهرداری (مستقل)
عملکرد شهرداری

مؤلفه ها

کیفیت زندگی شهروندان (وابسته)

بنابراين با استفاده از جدول فوق و نرمال بودن سطح توزيع متغيرها ،مي توان از آزمون هاي پارامتري استفاده
كرد .بنابراين ،روش تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از آزمونهاي آماري توصيفي نظير؛ فراواني ،درصد معتبر،
ميانگين ،و نمودارها و جداول؛ و در آزمون هاي آماري استنباطي از نوع پارامتري نظير همبستگي پيرسون (با استفاده
از نرم افزار آماري ( )SPSSاستفاده كرد.
جدول  :3توصیف متغیرهای مفهومی عملکرد شهرداری و مؤلفههای آن و کیفیت زندگی شهروندان
متغیرهای تحقیق

- 0/39

1

5

2/44

0/49

اجتماعی -فرهنگی

- 0/61

1

5

2/27

0/45

فنی و عمرانی

- 0/43

1

5

2/33

0/47

ترافیک شهری

0/14

1

5

2/55

0/51

خدمات شهرداری

0/01

1

5

2/56

0/51

0/10

1

5

3/16

0/63

عملکرد شهرداری (مستقل)
مؤلفه ها

عملکرد شهرداری

کشیدگی

حداقل

حداکثر

میانگین

درصد

کیفیت زندگی شهروندان (وابسته)
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يك توزيع ممكن است متقارن باشد يا نامتقارن .توزيعهاي متقارن ،توزيعهاي متوازن هستند كه يك نيمه توزيع
تصوير يا آيينهاي از نيمه ديگر است .البته ،بيش تر توزيعها فقط نزديك به تقارن كامل هستند .در توزيع نامتقارن،
پاسخگويان زيادي وجود دارند كه در انتهاي يك سوي مقياس قرار گرفتهاند و برعكس در طرف ديگر مقياس،
پاسخگويان كي قرار دارند .توزيع هاي نامتقارن داراي كجي هستند .اين كجي يا مثبت است يا منفي .توزيع نامتقارن
در كجي مثبت ، 1كشيدگي توزيع در جهت مقادير باالتر و توزيع نامتقارن در كجي منفي ،2كشيدگي توزيع در جهت
مقادير پايين تر است (بيابانگرد ،1384 ،ص .)368
در جدول فوق نشان مي دهد كشيدگي كيفيت زندگي شهروندان به عنوان متغير وابسته به سمت مثبت و در
جهت مقادير باالتر از حد متوسط اما عملكرد شهرداري به عنوان متغير مستقل به سمت منفي و در جهت مقادير
پايينتر ميباشد .بنابرا ين از نظر پاسخگويان ،كيفيت زندگي شهروندان بهتر از عملكرد شهرداري در منطقه مورد
مطالعه است.

یافتههای استباطی
از آنجا كه با استفاده از آزمون كالموگروف -اسميرنوف و نرمال بودن سطح توزيع از آزمونهاي آماري استنباطي
نوع پارامتري نظير همبستگي پيرسون (با استفاده از نرم افزار آماري ( )SPSSاستفاده شده است .بدين منظور براي
سنجش آزمون فرضيات تحقيق و روابط بين عملكرد شهرداري و ابعاد آن به عنوان متغير مستقل و كيفيت زندگي
شهروندان به عنوان متغير وابسته از آزمون همبستگي آماري پيرسون استفاده گرديد.
آزمون فرضیه اول :عملکرد شهرداری تهران بر کیفیت زندگی شهروندان ،تاثیر دارد .بین عملکرد شهرداری و کیفیت
زندگی شهروندان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده که نتیجه آزمون در جدول زیر منعکس شده است.
جدول :4خالصه شاخصهای آماری ضریب همبستگی پیرسون بر حسب عملکرد شهرداری
متغير وابسته
كيفيت زندگي شهروندان

متغير مستقل :عملكرد شهرداري
تعداد فراواني

مقدار همبستگي

شدت همبستگي

سطح معنيداري

274

0/19

ضعيف

0/007

با استفاده از آزمون همبستگي آماري پيرسون و با اطمينان  99درصد ميتوان گفت كه بين عملكرد شهرداري و
كيفيت زندگي شهروندان به ميزان  19درصد رابطه مثبت وجود دارد و شدت اين رابطه ضعيف ميباشد .به عبارت
ديگر ،هر چه قدر بر ميزان عملكرد شهرداري تقويت يابد به احتمال ضعيفي بر ميزان كيفيت زندگي شهروندان
افزايش مي يابد.

Skewness
Kurtosis

1
2
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آزمون فرضیه دوم :عملکرد اجتماعی -فرهنگی شهرداری تهران بر کیفیت زندگی شهروندان ،تاثیر دارد.بین عملکرد
اجتماعی -فرهنگی شهرداری تهران بر کیفیت زندگی شهروندان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده که نتیجه آزمون در
جدول زیر منعکس شده است.
جدول  : 5خالصه شاخصهای آماری ضریب همبستگی پیرسون بر حسب عملکرد اجتماعی -فرهنگی شهرداری
متغير وابسته
كيفيت زندگي شهروندان

متغير مستقل :عملكرد اجتماعي -فرهنگي شهرداري
تعداد فراواني

مقدار همبستگي

شدت همبستگي

سطح معنيداري

274

0/18

ضعيف

0/008

با استفاده از آزمون همبستگي آماري پيرسون و با اطمينان  99درصد ميتوان گفت كه بين عملكرد اجتماعي-
فرهنگي شهرداري و كيفيت زندگي شهروندان به ميزان  18درصد رابطه مثبت وجود دارد و شدت اين رابطه ضعيف
ميباشد .به عبارت ديگر ،هر چه قدر بر ميزان عملكرد اجتماعي -فرهنگي شهرداري تقويت يابد به احتمال ضعيفي
بر ميزان كيفيت زندگي شهروندان افزايش مي يابد.
آزمون فرضیه سوم :حمل و نقل ترافیک شهری تهران بر کیفیت زندگی شهروندان ،تاثیر دارد.

بين حمل و نقل و ترافيك شهري تهران بر كيفيت زندگي شهروندان از ضريب همبستگي پيرسون استفاده كه
نتيجه آزمون در جدول زير منعكس شده است.
جدول  :6خالصه شاخصهای آماری ضریب همبستگی پیرسون بر حسب حمل و نقل و ترافیک شهری تهران
متغير وابسته
كيفيت زندگي شهروندان

متغير مستقل :حمل و نقل و ترافيك شهري تهران
تعداد فراواني

مقدار همبستگي

شدت همبستگي

سطح معنيداري

274

0/15

ضعيف

0/028

با استفاده از آزمون همبستگي آماري پيرسون و با اطمينان  95درصد ميتوان گفت كه بين حمل و نقل و ترافيك
شهري تهران و كيفيت زندگي شهروندان به ميزان  15درصد رابطه مثبت وجود دارد و شدت اين رابطه ضعيف مي-
باشد .به عبارت ديگر ،هر چه قدر بر ميزان حمل و نقل و ترافيك شهري تهران تقويت يابد به احتمال ضعيفي بر
ميزان كيفيت زندگي شهروندان افزايش مي يابد.
آزمون فرضیه چهارم :عملکرد فنی و عمرانی شهرداری تهران بر کیفیت زندگی شهروندان ،تاثیر دارد.بر کیفیت زندگی
شهروندان ،تاثیر دارد.بین عملکرد فنی و عمرانی شهرداری تهران بر کیفیت زندگی شهروندان از ضریب همبستگی
پیرسون استفاده که نتیجه آزمون در جدول زیر منعکس شده است.
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جدول  : 7خالصه شاخصهای آماری ضریب همبستگی پیرسون بر حسب عملکرد فنی و عمرانی شهرداری تهران
متغير مستقل :عملكرد فني و عمراني شهرداري تهران

متغير وابسته
تعداد فراواني

مقدار همبستگي

شدت همبستگي

سطح معنيداري

274

0/17

ضعيف

0/016

كيفيت زندگي شهروندان

با استفاده از آزمون همبستگي آماري پيرسون و با اطمينان  95درصد ميتوان گفت كه بين عملكرد فني و عمراني
شهرداري تهران و كيفيت زندگي شهروندان به ميزان  17درصد رابطه مثبت وجود دارد و شدت اين رابطه ضعيف
ميباشد .به عبارت ديگر ،هر چه قدر بر ميزان عملكرد فني و عمراني شهرداري تهران تقويت يابد به احتمال ضعيفي
بر ميزان كيفيت زندگي شهروندان افزايش مي يابد.
آزمون فرضیه پنجم :خدمات شهرداری تهران بر کیفیت زندگی شهروندان ،تاثیر دارد.

بين خدمات شهرداري تهران بر كيفيت زندگي شهروندان از ضريب همبستگي پيرسون استفاده كه نتيجه آزمون
در جدول زير منعكس شده است.
جدول  :8خالصه شاخصهای آماری ضریب همبستگی پیرسون بر حسب خدمات شهرداری تهران
متغير وابسته
كيفيت زندگي شهروندان

متغير مستقل :خدمات شهرداري تهران
تعداد فراواني

مقدار همبستگي

شدت همبستگي

سطح معنيداري

274

0/12

ضعيف

0/077

با استفاده از آزمون همبستگي آماري پيرسون و با خطاي بيش از  5درصد ميتوان گفت كه بين خدمات
شهرداري تهران و كيفيت زندگي شهروندان به ميزان رابطه آماري معني داري مشاهده نشده است.

بحث ونتیجه
نتايج يافتههاي توصيفي نشان داده وضعيت عملكرد شهرداري (متغير مستقل) با ميانگين  2.44به ميزان  49درصد
و مؤلفه هاي آن شامل :حوزه اجتماعي -فرهنگي با ميانگين  2.27به ميزان  45درصد؛ حوزه فني و عمراني با
ميانگين  2.33به ميزان  47درصد؛ ترافيك شهري با ميانگين  2.55به ميزان  51درصد و خدمات شهرداري با ميانگين
 2.56به ميزان  51درصد و در نهايت وضعيت كيفيت زندگي شهروندان (متغير وابسته) با ميانگين  3.16به ميزان 63
درصد است .بنابراين ،نتايج يافته هاي توصيفي نشان مي دهد كه كشيدگي كيفيت زندگي شهروندان به عنوان متغير
وابسته به سمت مثبت و در جهت مقادير باالتر از حد متوسط اما عملكرد شهرداري به عنوان متغير مستقل به سمت
منفي و در جهت مقادير پايين تر مي باشد .بنابراين از نظر پاسخگويان ،كيفيت زندگي شهروندان بهتر از عملكرد
شهرداري در منطقه مورد مطالعه است.

62

بررسی تاثیر عملکرد شهرداری بر کیفیت زندگی

نتايج استنباطي يافته ها با استفاده از آزمون همبستگي آماري پيرسون نشان داده كه بين عملكرد شهرداري و
كيفيت زندگي شهروندان به ميزان  19درصد؛ و تاثير مؤلفه هاي عملكرد شهرداري شامل عملكرد اجتماعي -فرهنگي
شهرداري بر كيفيت زندگي شهروندان به ميزان  18درصد؛ بين حمل و نقل و ترافيك شهري تهران و كيفيت زندگي
شهروندان به ميزان  15درصد؛ بين عملكرد فني و عمراني شهرداري تهران و كيفيت زندگي شهروندان به ميزان 17
درصد معني داري بوده اما بين خدمات شهرداري تهران و كيفيت زندگي شهروندان رابطه آماري معني داري
مشاهده نشده است .به طور كلي مي توان گفت كه اگر چه بين عملكرد شهرداري و مؤلفه هاي آن بر كيفيت زندگي
شهروندان منطقه  6تهران مؤثر بوده اما اين اثر در حد ضعيفي معنادار مي باشد.

پیشنهادات تحقیق
ارتقاي عملكرد فني و عمراني شهرداري تهران مؤثربركيفيت زندگي شهروندان،
ارتقاي عملكرد اجتماعي -فرهنگي شهرداري تهران مؤثربركيفيت زندگي شهروندان،
ارتقاي حمل و نقل ترافيك شهري تهران مؤثربركيفيت زندگي شهروندان،
ارتقاي خدمات شهرداري شهرداري تهران مؤثربركيفيت زندگي شهروندان،
برگزاري مراسم هاي ملي و مذهبي در سطح منطقه
ارائه خدمات در خانه هاي سالمت
برگزاري برنامه هاي متنوع تفريحي
كاهش فقر شهري
بهبود زندگي شهروندان
ساماندهي و كنترل ترافيك منطقه
رفع نواقص و رسيدگي به ايستگاه هاي اتوبوس
وضعيت رفت و آمد با تاكسي
احداث ميدان هاي ميوه و تره بار در منطقه
آسفالت خيابان ها و احداث و مرمت معابر
ايجاد پاركينگ طبقاتي درمنطقه
رنگ آميزي و شستشوي تابلوها ،جدول ها ،صندلي ها ،كيوسك ها و ايستگاه هاي اتوبوس
امكانات تفريحي و ورزشي داخل پارک ها
تزيين و زيباسازي اماكن و معابر و پاكسازي ديوارها از پوستر تبليغاتي
مديريت بر محيط زيست شهري وفضاي سبزشهري
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