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 جایگاه مدیریت شهری در کیفیت زندگی و ارتقاء آن   نقش و بررسی
  

 
 رسا صفائی نمین 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران
 

  (drs.rasoulrassa@gmail.com)  

 

 رسول صفائی نمین 

 ی دانشگاه آزد اسالمی واحد تهران مرکز، تهران، ایراندانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهر
(drs.rasoulrassa@gmail.com) 

 

 
 چکیده 

ارتقاء کیفیت زندگی شهری هدف مهم بسیاری از برنامه ها و اقدامات و سیاست های شهری می باشد و به عنوان شاخصی برای 

و وظیفه این مهم بر عهده مدیریت شهری می باشد.  مطرح می شودنقش و نظارت بر عملکرد مدیران و تصمیم گیران شهری 

می باشد. پژوهش از   نقش و جایگاه مدیریت شهری در کیفیت زندگی و ارتقاء آنبراین اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی 

پژوهشی انجام  نوع توصیفی تحلیلی بوده و به شیوه ی کتابخانه ایی و با استفاده از کتابها، مقاالت و پایگاه های معتبر علمی و

مدیریت شهری می تواند با فراهم کردن نیازهای مختلف زندگی شهروندان، کیفیت شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد 

زندگی آنان را باال برده و حتی موجبات ارتقا و توسعه آن را نیز فراهم نماید. از این رو مدیریت شهری بهتر از هر نهاد و ارگان 

، قادر به کنترل، هدایت و عقالنی ریزیمدیریت شهری بدون برنامه .گی شهروندان و ارتقای آن نقش دارددیگری در کیفیت زند

کیفیت زندگی مناسب و ارتقا آن و در پی  مسیر رسیدن به  از این رو نخواهد بود؛  شهرها و تامین نیازهای ساکنان آننظارت 

ریزی شهری، تحقق یق افزایش نقش شهروندان در مدیریت و برنامهای است که جز از طرشکوفایی شهری، فرایند پیچیدهآن 

 . نخواهد یافت

 

 رکت شهروندیمدیریت شهری، کیفیت زندگی، شاخص عینی، شاخص ذهنی، مشاواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

وان شاخصی برای ارتقاء کیفیت زندگی شهری هدف مهم بسیاری از برنامه ها و اقدامات و سیاست های شهری می باشد و به عن

نقش و نظارت بر عملکرد مدیران و تصمیم گیران شهری تبدیل شده است. وجود مشکالتی مانند ضعف وسایل حمل و نقل، 

اقتصاد یا درآمد، اتالف وقت شهرنشینان در ترافیک، فرصت های کم و موقعیت های شغلی نامناسب، آسیب های اجتماعی، 

اهای سبز و ورزشی، کمبود امکانات فرهنگی و اجتماعی، کمبود امنیت و... زندگی در آلودگی ها، تغذیه ناسالم، کمبود فض

. شهرها را با مشکالت عدیده ای مواجه نموده است و لزوم توجه به ارتقای کیفیت زندگی در شهرها بیش از گذشته نمایان است

مباحث علمی در اروپای غربی و شمال آمریکـا میالدی وارد  1960مفهوم کیفیت زندگی به عنوان یک رشته جداگانـه از دهه 

فـوق ت به بعد، اهمیـ 1990از آغاز دهه  ات نظری توسعه هم، موضوع کیفیت زندگیدر ادبیـ, pukeliene) 2011(شـد 

در حـال ( 1389یز و دسـته بندی نوین کشورها در سال های اخیر شده اسـت )عنبـری، ی تمـای یافتـه و مبنـاالعـاده ا

ویکرد انسانی و ورود با گسترش ر , bloom) 2001شترك جامعه بین المللی می باشد )ی هـدف م، بهبـود کیفیـت زنـدگحاضـر

ی در پژوهش ها یا نوشته های توسعه پایدار، مراکز و موسسات بسیاری به مطالعه مفهوم کیفیت زندگی ، مفهوم کیفیـت زنـدگ

کیفیت زندگی مفهومی چند وجهی، نسبی متأثر از ( 1387اند ) امیدی ،  شاخص های سـنجش و چگونگی ارتقای آن پرداخته

ی و درونـی ونی و از سوی دیگـر، ابعـاد ذهنـزمـان، مکـان و ارزشهای فردی و اجتماعی است که از یک سو، ابعاد عینی و بیر

والً کیفیت زندگی مفهـومی که اصی تعریفی جامع برای آن آسان نیست. با این وجود میتوان گفت  دارد. از این رو، ارائه

عهده مدیریت  ههرواندن مسئله ایی که باز سوی دیگر فراهم نمودن کیفیت زندگی مناسب و ارتقاء آن برای شاست.  دهپیچیـ

می بررسی نقش و جایگاه مدیریت شهری در کیفیت زندگی و ارتقاء آن  حاضر براین اساس هدف از پژوهش شهری می باشد. 

 باشد. 
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 نی نظری مبا

 مدیریت

مدیریت هنر استفاده از دیگران در راهبرد امور است و در این راستا نقش هر فرد و توانایی قبول و انجام نقش خودش بسیار 

 (1379سعیدنیا، مهم است. در تعریف دیگری استفاده درست از منابع موجود برای رسیدن به هدف خاصی و معین است. )

 عناصر و وظایف مدیریت

یت به معنای فرآیند انجام کارها به طور اثربخش و کارآمد به وسیله دیگران است. فرآیند نشان دهنده فعالیتهای اولیه ای مدیر

است که مدیر آنها را اجرا می کند. این فعالیت ها در اصطالح مدیریت، وظایف مدیریت می نامند. وظایف مدیریت عبارت اند از: 

ی، هماهنگی و کنترل این وظایف به عنوان یک زنجیره تسلسل و الزم و ملزوم یکدیگر هستند برنامه ریزی، سازمان دهی، رهبر

 (1390)پرهیزکار و فیروزبخت، و انجام هر یک متأثر از دیگری است. 

 

  یشهر تیریمد

ماعی، سیاسی و مدیریت شهری در تعاریف کل نگر از مفهوم صـرف اداره امـور شـهر فراتـر اسـت و بـا سـاختارهای اجت مفهوم

اقتصادی مرتبط و نقش فعالی در توسعه ی شهر پیدا مـی کنـد. در ایـن نگـرش، مـدیریت شهری، مسئولیتی استراتژیک است 

دارد و به این علت، تعامـل آن با حوزه های قدرت، سیاست، اجتماع و اقتصاد  مراهکه نتایج و پیامدهای عملیاتی نیز به ه

مدیریت شـهری عبارت است از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به ((Mc Gill, 1998) شهری اجتناب ناپذیر است

همه همراه با عدالت اجتمـاعی،  ینیازهـای سـاکنان شـهر، هـدف کـالن مـدیریت شهری ایجاد محیطی قابل زندگی برا

دیریت فرایند به کـارگیـری مـؤثر و کارامـد ( م1379کـارایی اقتصـادی و پایـداری زیسـت محیطی است )صرافی و همکاران، 

منـابع مـادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات و هدایت و کنترل اسـت )سـتاری و همکـاران، 

1388).  

یریت شهری شهری به همه نهادها، سازمانها و افرادی گفته میشود که به صورت رسمی و غیر رسمی در فرایند مد مدیریت

اثرگذار هستند؛ مدیریت شهر فقط شهرداری یا شورای شهر نیست بلکـه، هـر عنصـری که در فرایند مدیریتی شهر، اثرگذار 

در تدوین برنامه های مدیریت توسعه ای و برنامه های منطقه ای و کشوری  (1388این حیطه قرار دارد )لطفی، است، در 

بـه روشـنی تبیـین و مشخص شود که برنامه های مختلف اجرا شده در سطح شهر، جایگاه شهر و مدیریت شـهری بایـد 

ون وقفه اجرا شوند ای بد منطقهتاثیرگذار هستند یا خیر، و برنامـه هـا را چگونـه باید تدوین کرد که طرحهای توسعه شهری و 

ه مدیریت بخش الینفک هر نوع برنامه ( مـدیریت، عامل اصلی و حیات بخش هر سازمان و نهادی است. مقول1382)شـیعه، 

ریزی اسـت و شاید رکن اصلی آن باشد. از اینرو، میتوان گفت که برنامه ریزی، سـازماندهی، هـدایت، همـاهنگی، کنتـرل و 

 یسازمان ازهنگام نیهستند. وجود ا هایشهردار ،یشهر تیریعناصر مد نیاز مهمتر یکیها، محسوب میشوند.  برنامهاصالح 

را بطور  ازهاین نیا یو الزم شد سازمان دیازعهده تک تک آنها خارج گرد نان،یشهرنش یازهایکه برآورده ساختن ن افتیت ضرور

بر حسب سطوح  یشهردار فیابتدا وظا دار،یتوسعه پا نهیدر زم یشهردار فیوظا نییو تع صیتشخ یمشترك برآورده سازد. برا

بر حسب ابعاد  یشهردار فیوظا نیو احصاء شد. همچن کیو محله( تفک هیشهر، شهر، منطقه، ناح می)حر یشهر ماتیتقس

 یمبتن دیبا یشهر تیرید. ساختار مدیگرد یبند میتقس زیو...(  ن یطیمح ستیز ،یاقتصاد ،یفرهنگ -ی)اجتماع داریتوسعه پا

 تینمود: اصل ترب انیصورت ب نیبد توان یاصول را م نیآورند. ا یساختار را به وجود م نیباشد که در واقع شالوده ا یبر اصول

 ییو راهنما یآگاه یمداوم از شهروندان؛ اصل ضوابط مدون و منتشر شده برا یابیاصل نظر ؛یو آموزش شهروند یشهر
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از  یدر اقدامات انجام شده در پندآموز دنظریو تجد ینیامور؛ اصل بازب یبعد زمان در اقدامات و اجرا تیشهروندان؛ اصل رعا

 م؛یرا باال ببر یاست که چگونه بهره ور نیا ،یشهر تیریمد یاصل ی(در واقع» مسئله 1393نسب،   یگذشته )اکبر یتجربه ها

و همکاران،  ریزاده دل نی)حسمیمرتفع نموده و عدالت را بهبود بخش را یشهر ی ندهیفقر فزا م،یحال به طور مستق نیدرع

شهر است که در جوامع گوناگون و با توجه  ۀادار ۀویش ،یشهر تیری، مدعنوان نمود که نگونهیتوان ا ی(. در مجموع م 1391)

 دیجد لیاز قب ییها یژگیبا توجه به و یشهر تیریآن ارائه نمود. مد یتوان برا یرا م یمتعدد فیمتفاوت، تعار یبه فرهنگ ها

متفاوت  گریبه کشور د یو از کشور واحد و مورد قبول تمام صاحب نظران نبوده فیتعر یبودن و... دارا یرشته ا انیبودن، م

 .گردد یم فیتعر

 

 تعریف و مفهوم کیفیت زندگی شهری 
 

محققان بر این باورند که اصطالح کیفیت زندگی، مانند مفهوم توسعه تا انـدازه ای مبهم است. از یک سو کیفیت زندگی فردی 

ی کلی تر در بر گیرنده موقعیت های زندگی در مکان به عنوان پنداشتی از چگونگی گـذران فـرد مطـرح مـی شـود و از بعـد

های مختلف حول عـاملی مشـخص انـد، ایـن موقعیـت هـا عبارتنـد از محیط پیرامونی و یا فرهنگ در جامعه ای 

گفته می شـود کـه کیفیـت زنـدگی مناسـب تـرین فرصت برای مطالعه رابطه انسان و محیط زندگی اش ,( 2005Palمعین)

زندگی«  محیط مفهوم »کیفیت که گفت می توان کلی به طور. , Pacione ) .2003 )اختیـار محققـان قـرار مـی دهـد را در 

 شهری پایدار توسعه به اقتصادی و کمی صرف توسعه از توسعه مفهوم تکامل اصالح و شهری« با هدف زندگی یا »کیفیت و

 در صرف کالبدی توسعه و ملی مقیاس در اقتصادی صرف توسعه به سخیپا مفهوم این واقع در گرفت. توجه قرار مورد و مطرح

 برنامه ریزی عرصه در پایدار و اقتصادی کیفی اجتماعی، معیارهای و شاخص ها به توجه موید نوعی به و بود شهری مقیاس

 (1384)کوکبی و همکاران، کارکردی است  - کالبدی شاخص های با تعامل در و شهری

 را مفهومی کیفیت و دانسته قابل برآورد و فیزیکی مفهوم یک را کمیت .می گیرد قرار کمیت مفهوم مقابل در کیفیت مفهوم 

 دیگر طرف از و تضاد هستند در هم با طرف یک از که یک سکه اند روی دو کمیت و کیفیت کلی طوری به .می دانند انتزاعی

 با و است اندازه گیری قابل  که  ... و سامانه یا و پدیده جنسیتو  میزان دیگری تصور کرد. اندازه، بدون را یکی نمی توان

 چگونگی کیفیت اما می باشد. آن خنثای و بیرونی پدیده، تظاهر هر دیگر کمیت عبارت به گویند. کمیت را می شود بیان اعداد

می  بیان را چیز یک اصلی هایویژگی و خاصیت ها و می گذارد انسان بر خاصی و عقالنی عاطفی تأثیر که است پدیده یک

واژه کیفیت زندگی سرچشمه روشنی ندارد. کیفیت زندگی اگر چه جذابیت و معنی عام دارد، یک تعریف  (1388)لطفی، کند

پذیرفته عام ندارد. هر عبارتی که در تعریف کیفیت زندگی به کار رود، کیفیت زندگی یک فرد به حقایق عینی و خارجی 

مفهوم  ( and Amole , 2013)   Eziyiاستراکات درونی و ذهنی او از این عوامل و نیز از خودش وابسته زندگی و دریافت ها و اد

 کیفیت زندگی چند مشخصه جالب توجه دارد: 

 الف: تنها به زندگی انسانی ارجاع دارد. 

 ب: به ندرت در )صیغه( جمع به کار رفته )یعنی به صورت کیفیات زندگی( است. 

عبارت عام و غیر قابل تقسیم می باشد که معنایش می تواند ناب و خالص باشد. د: مشکل است که آن را به  ج: به عنوان یک

 (1388)وظیفه دوست و امینی، هر رده مجزا از علوم مرتبط با جامعه شناسی طبقه بندی نمود 

 مقیاس جغرافیایی یک جمعیت، در وضعیت و شرایط با رابطه در کیفی و چندبعدی پیچیده، واژه ای زندگی، اصوال، کیفیت 

 یا عینی به شاخص های متکی هم و یا کیفی ذهنی هایشاخص به متکی هم که است (...و بخش محله، منطقه، خاص )شهر،

 (Mc crea et al, 2004)است  کمی
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 رویکردهای سنجش کیفیت زندگی -1جدول

 

 
 

 (1392)شفیعا و همکاران، 

 

 ویکردهای مربوط به کیفیت زندگیر

از تحقیقاتی که درباره کیفیت زندگی انجام شده است می توان چنین برداشت کرد سه رویکرد مختلف در کشورهای مختلف  

 :دنیا به وجود آمده است

این رویکرد، رویکردی است که در اکثر کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای اسکاندیناوی  :رویکرد اول: اسکاندیناویایی-(الف

ر این رویکرد بر شرایط عینی زندگی و معرفهای مرتبط با آن تأکید شده و کیفیت زندگی افراد در گرو تأمین طرفدار دارد. د

 .نیازهای اولیه زندگی است

در بیشتر تحقیقاتی که در کشور آمریکا روی کیفیت زندگی انجام شده است، محققان بیشتر تجارب  :رویکرد دوم: آمریکایی(ب 

 در این رویکرد از رضایتمندی و خوشبختی به عنوان معرف اند. های ذهنی تأکید کرده توجه بر معرف ذهنی افراد از زندگیشان

 .شود های اصلی یاد می

کنند  رویکرد سوم: در کنار این دو رویکرد، رویکردی نیز وجود دارد که هم بر ابعاد عینی زندگی و هم ذهنی آن تأکید می (ج 

 (.1388غیاثوند، )اقتصادی ـ اجتماعی ارزیابی کیفیت زندگی اشاره کرد که برای نمونه میتوان به روشهای 

 
 ویژگی های شاخص های کیفیت زندگی

نظرهایــی کــه در تعریــف کیفیــت زندگــی وجــود دارد، تمـام پژوهشـهای کیفیـت زندگـی،  فاللیرغــم ابهــام و اختع

در ایـن میـان رویکردهـای ذهنـی از پیمایـش  .جـام میشـونددر دو سـرفصل شـاخصهای عینـی و شـاخصهای ذهنـی ان

آینــد. کیفیــت ذهنـی زندگـی، ادراك مـردم  ادراکات، ارزیابیهــا و رضایــت ســاکنان از زندگــی شــهری بــه دســت می

شــود. شــاخصهای  ی میگیــر سـازد و بـا اسـتفاده از شــاخصهای ذهنــی اندازه از وضعیـت زندگیشـان را منعکـس می

ذهنــی بــر اســاس چگونگــی درك و توصیـف مـردم از وضـع خـود اسـتوار هسـتند و بـرای ارزیابـی افـراد از وضعیـت 

شــوند. ایــن شــاخصها مبتنــی بــر گزارشــهای شــخصی افــراد از ادراکاتشــان در  عینــی زندگــی اســتفاده می

ی مختلــف زندگــی اســت و میــزان رضایــت افــراد و گروههــا را از تأمیــن نیازهایشــان مــورد هــا مــورد جنبه

بررســی قــرار میدهــد. ایــن شــاخصهای مکمــل کـه متغیرهـای اقتصـادی، اجتماعـی و محیطـی هسـتند، ادراکات و 

کـه شـاخصهای عینـی مربـوط شـان نمایـش میدهـد. در حالـی های افـراد را از وضعیـت عینـی و ملمـوس زندگی ارزشـیابی

شاخص های کیفیت . ( 1379،رهنما)آینـد  هـای ثانویـه بـه دسـت می بـه حقایـق قابـل مشـاهده هسـتند و غالبـاً از داده
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یت به حداقل رسیده زندگی مشتق علمی و منعکس کننده کلی احساس نه تنها فرد بلکه تمامی شهروندان است. بنابراین ذهن

 (. Young ,2008(و یا حذف شده و در مجموع با استفاده از روش پذیرفته، کنترل، تمرین، و بررسی شده است. 

شاخص  .استفاده از شاخص های اجتماعی و ذهنی با هم، برای سیاست گذاران یک ارزیابی دقیق از کیفیت زندگی الزم است

 را رفاه خاص عوامل عنوان به همچنین و جامعه، زندگی کیفیت در بهبودی  نند باعثاقتصادی، ذهنی و اجتماعی همه می توا

 در " مستقیم "شاخص های کیفیت زندگی ارائه اندازه گیری های مهم به (.and Eunkook, 1997)  Dienerدهد قرار تاثیر تحت

 کیفیت شاخص "مستقیم غیر"های داده دیگر و اقتصادی اقدامات خالف بر که  است آنها احساسات و مردم زندگی شرایط

  (. شاخصهای کیفیت زندگی عبارتند از :,2008Young)  هستند زندگی کیفیت در مهم عواملی آنها کرده، شناسایی را زندگی

 ادامه در ارتباطات و نقل و حمل کیفیت: د  اقتصادی محیط کیفیت: ج اجتماعی محیط کیفیت: ب فیزیکی محیط کیفیت:الف

 مناطق مسکن، نوع ها، ساختمان ترتیب:فیزیکی محیط کیفیت:الف. شدند بندی تقسیم دیگر موضوعات به ابعاد این زا کدام هر

 خدمات ،هزینه آموزشی خدمات میزان: اجتماعی محیط کیفیت: ب  خدمات و زیر ساختهای شهری، تفریحی مناطق ، سبز

 کار کردن پیدا فرصت زندگی، هزینه:اقتصادی محیط کیفیت :ج امنیت فرهنگی، فعالیتهای بهداشت، خدمات میزان آموزشی،

عمومی، جریان ترافیک )لطفی، قل ن و حمل میزان نقل، و حمل وسیله: نقل و حمل کیفیت مسکن هزینه بخش، رضایت

1388) 

 

 پیشینه تحقیق

ی شهروندان )مطالعه موردی: نقش مدیریت شهری در ارتقاء کیفیت زندگ( در پژوهشی با عنوان 1394مجتبی زاده و همکاران )

باالترین هدف توسعه و مدیریت شهری، بهبود کیفیت زندگی و خوشبختی شهروندان  عنوان نمودند  شهر تهران( 7منطقه 

عنوان یک گیرد. کیفیت زندگی بههای مختلفی را در بر میاست؛ حال آنکه کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی است و جنبه

-مندی از زندگی در نظر گرفته شده است. شاخصها و تمایالت فردی در ارتباط با میزان رضایتارزشمفهوم ذهنی مبتنی بر 

باشند. در این شوند و در ابعاد مختلف قابل تعریف میهای عینی و قابل لمس زندگی شهری مربوط میهای عینی به جنبه

یریت شهری )شهرداری(، به کیفیت زندگی از نگاه شود ضمن بررسی رابطه، میزان اثر گذاری عملکرد مدپژوهش تالش می

شهروندان مورد مطالعه قرار گیرد.روش تحقیق توصیفی تحیلی برای گردآوری اطالعات به روش میدانی )پرسشنامه(، از 

هایی نظیر اسپرمن و فریدمن استفاده شده است. نتایج ساکنان منطقه پرسشگری به عمل آمد.برای تحلیل فرضیات از آزمون

همبستگی مثبت وجود دارد.برای  0.599های مدیریت شهری و کیفیت زندگی شهروندان با ضریب دهد بین متغیرنشان می

های مدیریت شهری های مدیریت شهری از آزمون فریدمن استفاده شده است.نتایج نشان داد بین شاخصبندی شاخصرتبه

هایی ها در رتبه باالتر قرار دارد.در نهایت راه کارت به سایر شاخصدنسب2.51اختالف معناداری وجود دارد و خدمات شهری با 

چون ؛ جمع آوری بموقع زباله، توجه به چیدمان مبلمان شهری، بهسازی و نوسازی آسفالت، مناسب سازی معابر برای معلولین 

 .و... در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد شد

بررسی ارتباط میان عملکرد مدیریت شهری و کیفیت زندگی در شهر جدید  (، در پژوهشی با عنوان1394پوراحمد و همکاران)

باالترین هدف توسعه و مدیریت شهری، بهبود کیفیت زندگی شهروندان است. حال آنکه کیفیت زندگی عنوان نمودند  مهاجران

شکل گیری شهرهای جدید های مختلفی را دربرمی گیرد. با توجه به اینکه یکی از دالیل  بعدی است و جنبه مفهومی چند

بوده، پیگیری این موضوع که عملکرد مدیریت شهری تا چه میزان توانسته  ایران، طراحی محیطی مطلوب برای ساکنان آن

توجه قرار گیرد. بنابراین در این پژوهش سعی بر این است که  مندی شهروندان را فراهم نماید، می تواند مورد است رضایت

زندگی از نگاه شهروندان مورد مطالعه قرار گیرد. روش  ان اثرگذاری عملکرد مدیریت شهری بر کیفیتضمن بررسی رابطه، میز
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پژوهش ساکنان شهرجدید مهاجران است که با  تحلیلی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری در این -پژوهش به صورت توصیفی

نتایج پژوهش گویای آن است که  آنها توزیع شده است.نفر نمونه انتخاب و پرسشنامه بین  317استفاده از فرمول کوکران 

وجود  0.174همبستگی  رابطه ی معناداری بین عملکرد مدیریت شهری و کیفیت کلی زندگی از دیدگاه شهروندان با ضریب

 . دارد

ور ( در پژوهشی با عنوان سنجش کیفیت زندگی شهری درسطح محالت مطالعه موردی: شهرکنگا1394یوسفی و همکاران )

عنوان نمودند؛ هدف از پژوهش حاضر سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی در شهر کنگاور در استان 

کرمانشاه می باشد. در این پژوهش عوامل موثر بر کیفیت زندگی از جمله عوامل اجتماعی اقتصادی و کالبدی در سطح محالت 

امنیت، اعتماد، رضایت از زندگی و ... عوامل عینی کیفیت زندگی، درامد و همچنین تاثیر عوامل ذهنی کیفیت زندگی احساس 

اشتغال مسکن دسترسی به خدمات و ... بر رضایتمندی شهروندان شهر کنگاور از زندگی مورد بررسی قرارمی گیرد. نتایج 

ت و اهمیت عوامل موثر بر حاصل از این تحقیق بیانگر تفاوت در رضایتمندی شهروندان از میزان کیفیت زندگی درسطح محال

 13966نفر و  54412کیفیت زندگی عینی و کیفیت زندگی ذهنی می باشد. جامعه مورد مطالعه شهر کنگاور با جمعیت 

خانوار بوده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است جمع  3181خانوار و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 

خانه ای، اسنادی، نقشه، عکس هوایی و... و میدانی مشاهده پرسشنامه و مصاحبه و تجزیه و تحلیل اوری داده ها به شیوه کتاب

 صورت گرفته است. ArcGIS و SPSS  ،Excel داده ها با استفاده ازنرم افزارهای

ند معیاره ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چ( در پژوهشی با عنوان 1391لطفی و همکاران )

در برنامه ریزی   امروزه کیفیت زندگی شهری به عنوان کلیدی ترین مفهومعنوان نمودند  )مطالعه موردی : نواحی شهر یاسوج(

شهری است. بر این اساس در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برنامه ریزان در تالش برای نمایش سطوح کیفیت زندگی در 

تا از این طریق بتوانند راهکارهای بهینه ای را برای بهبود کیفیت زندگی نواحی عقب مانده از سطوح مختلف جغرافیایی هستند 

نظر شاخص های مورد بررسی بیابند.در مطالعه حاضر، کیفیت زندگی به عنوان بر هم کنش میان منابع، امکانات و فرصت های 

و رضایت افراد و گروهها از براورد شدن نیازهایشان در یک  فراهم شده برای تامین نیازهای انسانی و همچنین دریافت، ارزیابی

مکان خاص در نظر گرفته شده است. هدف از این مقاله، بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی شهروندان و نابرابری این سطح 

اد و تحلیلی است که از طریق اسن–کیفیت در سطح ناحیه ای در شهر یاسوج است. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی 

و پرسشنامه ای اطالعات حاصله را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. برای   مدارك موجود با استفاده از روش کتابخانه ای

شاخص مورد بررسی از طریق مدل آنتروپی شانون وزن دهی شده و در این راستا، تاپسیس  21شناخت سطح کیفیت ناحیه ای 

ای استفاده شده است. بر مبنای یافته های تحقیق نواحی شهر در سه سطح  به عنوان روش تصمیم گیری چند شاخصه

برخوردار، نیمه برخوردار ویا متوسط، و محروم و یا فرو برخوردار طبقه بندی شده اند. نتایج نشان می دهند که در میان ناحیه 

هر کدام در  3و1رفته، و ناحیه های در پایین ترین سطح برخوردار قرار گ 04/0با ضریب اولویت  4های شهر یاسوج ناحیه

با برخورداری کامل در سطح 2در سطحی نزدیک به یکدیگر در سطح دوم و یا نیمه برخوردار و ناحیه 043/0  و 0/ 048ضریب

 . در ناحیه ها قرار دارند.یافته های تحقیق می تواند به پیشبرد مطالعات زندگی شهری کمک نماید089/0و با ضریب 

 

 روش تحقیق 
تحلیلی می باشد. از این رو داده ها و اطالعات مورد نیاز آن از  -توصیفینوع نظر از و  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی

 طریق کتابخانه و با استفاده از کتابها، مقاالت و پایگاه های معتبر علمی و پژوهشی گردآوری شده است. 
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  گیریبحث و نتیجه
کنان شهرها داشتن زندگی آرام و با کیفیت است. کیفیتی که جنبه های مختلف عینی و ذهنی امروزه از مهمترین نیازهای سا

 است. روبرو متعددی مسائل با ایران در شهری مدیریتو تامین این مهم به عهده مدیریت شهری می باشد. را در بر می گیرد. 

 مهمترین برساند. شهری جامع مدیریت سطح به ار شهرداری به گونه ایی که تالش های صورت گرفته نیز تاکنون نتوانسته

مدیریت، عامل اصلی و حیات بخش هر  است. شهر عمومی نیازهای برخی تأمین شهرداری، دیدگاه از ادارۀ شهرها مسائل

سازمان و نهادی است . مدیریت شهری در شهرها عهده دار موضوعات مرتبط با حیات شهری است، آنگاه ایجاد شهری مناسب 

زیرا از  مدیریت شهری محسوب می گردد. حال و آینده شهروندان یعنی ایجاد شهر پایدار، مأموریت خطیر و الزام آور زندگی

توسعه و مدیریت شهری، بهبود کیفیت زندگی و خوشبختی شهروندان است؛ حـال آنکـه کیفیـت زنـدگی مهمترین اهداف 

مدیریت شهری با فراهم  از این رو . گیـرد مختلفی را در برمی های بعدی است و جنبه مفهومی چندهمانطور که مطرح شد 

 زندگی کیفیت.د،نمایچشـم انـداز زندگی شهروندان ایفای نقش در آوردن امکانات و خدمات زیربنایی در شهرها میتوانـد 

 معنای به مفهوم نای واقع در. شودمی تلقی شهری یک محیط در اساسی نیازهای به دسترسی و راحت زندگی عنوان با شهری

 مردم از نیازهای درستی درك گرفتن شکلو  انسانی اجتماعات توسعه شروع نقطهشده و  مکان مطرح یک در زندگی قابلیت

ردن نیازهای مختلف زندگی شهروندان، کیفیت زندگی آنان را باال برده و حتی شهری می تواند با فراهم کمدیریت . باشد می

از این رو مدیریت شهری بهتر از هر نهاد و ارگان دیگری در کیفیت زندگی را نیز فراهم نماید. رتقا و توسعه آن اموجبات 

شهرها و ، قادر به کنترل، هدایت و نظارت عقالنی ریزیمدیریت شهری بدون برنامهاز این رو  شهروندان و ارتقای آن نقش دارد.

شکوفایی کیفیت زندگی مناسب و ارتقا آن و در پی آن  یدن به مسیر رس از این رو نخواهد بود؛  تامین نیازهای ساکنان آن

 . ریزی شهری، تحقق نخواهد یافتای است که جز از طریق افزایش نقش شهروندان در مدیریت و برنامهشهری، فرایند پیچیده

 نمود: ارائه جهت ارتقا کیفیت زندگی توان را می راهکارهای زیردر این ارتباط 

 های تشویقی روش های فرسوده و نامقاوم با ارائه تسهیالت بانکی وسازی و نوسازی ساختماناجرای طرح به -

هایی از  راستای عدم تجمع امکانات و خدمات در قسمت در شهریزدایی در توزیع خدمات مبتنی بر تقسیمات فضایی تمرکز -

 تضاد طبقاتی  قطبی شدن و شهر و جلوگیری از دو

 مناطق شهری در جهت دستیابی به عدالت در توسعه  های مدیریتاستتقویت و اصالح سی -

ران اوقات ذهای مطالعه، مراکز گسالن ها وتقویت و بهبود خدمات شهری از جمله افزایش تعداد مراکز فرهنگی مانند کتابخانه -

 برای شهروندانفراغت مانند پارك و فضای سبز و غیره 

 

  منابع
.

، )کیفیت زندگی در برنامه های توسعه ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی و رفاه اجتماعی ،  1386میدی، امید، )ا

 . استاد راهنما : غالمرضا غفاری، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران

( چشمانداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدار شهری»، فصلنامه 1390ر، اکبر و علی فیروزبخت)پرهیزکا

 01-66، 13جغرافیای سرزمین، سال هشتم، شماره 

،بررسی ارتباط میان عملکرد مدیریت شهری و کیفیت (1394)پوراحمد، احمد و حمزه پور، رزگار و محمدی کاظم آبادی، لیال،

 در شهر جدید مهاجران،اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاك،اردبیل زندگی
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.

 .( مدیریت شهری، جلد یازدهم، تهران: سازمان شهرداریهای کشور1379سعیدنیا، احمد)

فراتحلیـل روش و نتایـج پژوهشـهای کیفیــت زندگــی شــهری در ایــران.  (1392)میـان، غ. ـفیعا، س.، شـفیعا، م. و کاظش

 پیاپـی  50شـماره،  ،  24شناســی کاربــردی، ســال  فصلنامــه جامعه

،سازمان  ی مدیریت شهری، شماره ( مفهوم مبانی و چالشهای مدیریت شهری، فصلنامه1379. )صرافی، مظفر و همکاران

 .شهرداریها و دهیاریهای کشور، تهران: انتشارات سازمان شهرداریهای کشور

  7 ، فصلنامه توسعه روستایی ، دوره اول ، 1385تا  1365بررسی تحوالت کیفیت زندگی در ایران )(  1389عنبری ، موسی ، )

 4تأثیر سرمایه های اجتماعی بر کیفیت زندگی، فصلنامه مهندس مشاور، شماره ،  (1388)غیاثوند، الهام، 
 

نامه جغرافیای شهری، فصل ریزیمفهوم کیفیت زندگی شهری: تعاریف ابعاد و سنجش آن در برنامه (.1388لطفی، صدیقه )

 .65-80انسانی، سال اول، شماره چهارم،

ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره )مطالعه (، 1391لطفی، صدیقه، صابری، سجاد )

 1391 زمستان، 4 یاپیشماره پ - 4، شماره 1دوره ، جغرافیا و مطالعات محیطی، ردی: نواحی شهر یاسوج(مو

نقش مدیریت شهری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان )مطالعه موردی: (، 1394) وریز ی،آزاد،  نیحس ی،خانقاه زادهیمجتب

 1394بهار ، 18شماره پیاپی  -2، شماره 5دوره ه ای، ، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقشهر تهران( 7منطقه 

های کیفیت زندگی شهری: ازدیدگاه مدیران و بررسی میزان اهمیت شاخص (1388) دوست، حسین و امینی، مهدیظیفهو

 .1-18ت شهری، سال اول، شماره سوم، نامه مطالعات مدیریمتخصصان مدیریت شهری، فصل

،سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی 1394یوسفی ایل ذوله، مریم و شمس، مجید و ترکاشوند، محمد قاسم،

 و عوامل موثر بر آن )مطالعه موردی: شهر کنگاور(،اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی،آباده
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