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-1مقدمه
پايش هميشگي شاخصهاي فرهنگي و اجتماعي
هر جامعه و ارائه راهکار در جهت بهبود اين شاخصها
جزء الينفک حاکميت خوب محسوب ميشود و يکي از
ابزارهاي الزم براي شناخت نقاط قوت و ضعف برنامههاي
تدوين شده در بهبود شاخصها بشمار ميرود .دريافت
بازخور صحيح وضعيت اين شاخصها بدور از هر جنجال
سياسي و جانبدارانه ،درتصميم سازي تصميم گيران در
جهت ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان و باال بردن
حس رضايتمندي انان اثر قابل توجهي دارد .در پژوهش
حاضر از شاخصهاي فرهنگي و اجتماعي بعنوان
شاخصهاي خوشبختي و شادکامي ياد خواهد شد.
خوشبختي و شادکامي بجز ثروت مندي شامل عوامل
ديگري مانند سرمايه اجتماعي ،سالمتي ،فرصتهاي
اجتماعي ،امنيت ،حاکميت موثر ،حقوق بشر ،آزادي،
کيفيت کلي زندگي و ...بوده و هدف کلي از تعيين ميزان
اين شاخصها ،ايجاد يک ديدگاه کلي از ماهيت و روش
اندازه گيري برخي شاخصهاي فرهنگي و اجتماعي که
تاکنون در جامعه ما بطور منسجم مورد ارزيابي قرار
نگرفته و ميتواند مورد استفاده سياستمداران ،برنامه
ريزان فرهنگي ،دانشمندان ،تصميم سازان و رسانهها و
کليه عالقه مندان قرار بگيرد.
 -2بيان مسئاله
صرفنظر از حکومتها در واقع اين شهروندان هستند
که عامل اصلي ايجاد ثروت و تحقو شادکامي و
سرزندگي هستند ولي نقش دولتها و موسسات ذي ربط
از جمله شهرداريها در اين ميان انکار ناپذير است.
کشورهايي که حاکميت مطلوب آنان شهروندان را راضي
نگه ميدارد ،داراي سالمترين مباني اقتصادي و
مبتکرانهترين و پوياترين محيطها هستند.
يکي از مسائل مهم اين تحقيو در مرحله اول اينست
که در وضعيت اين شاخصها در مدل رراحي شده و
جامعه مورد مطالعه چگونه است و آيامديريت شهري در
ارتقا اين شاخصها ميتواند نقش موثري ايفاء کند؟ و
عملکرد مديريت شهري در تغيير اين شاخصها تا کنون
چگونه بوده است؟
 -3اهميت و ضرورت پژوهش
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کارامدترين حکومتهاي سياسي انهايي هستند که با
برنامهريزي صحيح کوتاه و بلند مدت بتوانند شاخصهاي
موثر شناخته شده را در جهت بهبود ،مديريت کنند .از

اين رو مراکز دانشگاهي با تحقيقات کاربردي و بدور از
هرگونه جهت گيري سياسي مي توانند در برجسته
سازي اهميت موضوع براي تصميم سازي تصميم گيران
نقش بسزايي را ايفاء کنند .اين تحقيو از آن جهت
اهميت دارد که ميتواند نقش مديريت شهري را در ايجاد
يک بازوي کارامد درخدمت دولت و ملت جهت ارتقاء
کيفيت زندگي و ارتقاء شاخصهاي خوشبختي دو چندان
کند .اين تحقيو حاکميت را به اهميت موضوع بررسي
شاخصهاي خوشبختي واداشته و ميتواند نهادي مستقل
را براي پايش و مانيتورينگ اين شاخص در نظر بگيرد.
پس از گذر موفو از بحران جنگ سرد حاکميتي در ايران
موفو است که شهروندان را راضي نگه دارد.
بهبود وضعيت خوشبختي و شادکامي مي تواند در
مشارکت شهروندان ،حاکميت قانون ،شفافيت ،مسئوليت
پذيري ،پاسخگويي ،عدالت و انصاف ،اثربخشي و کارايي
و ...تاثير داشته باشد.
براي رهايي از مشکالت و کاهش مخاررات زندگي
مدرن و تبعات ناگوار اجتماعي در بسياري از کشورهاي
پيشرفته و در حال توسعه در خصوص مقوله سرزندگي و
شادکامي تحقيقات گستردهاي انجام گرفته و يکي از
مباحث مهم روز به شمار ميرود .اما متاسفانه در ايران
اين شاخص بصورت بررسي چند مولفه تاثير گذار با نقش
مديريت شهري در بهبود وضعيت فوق شفاف و روشن
نيست و توجه به اثرات متقابل مولفه هاتاکنون بررسي
نشده و معموال بصورت جزيره اي مورد پايش قرار
ميگيرد.
 -4مباني نظري و پيشينه تحقيق
 4-3سرزندگي و شادکامي چيست ؟
سرزندگي و شادکامي ميزان رضايت افراد يک جامعه
از شاارايط اقتصااادي و خاادمات مااورد نياااز و امنياات و
معيشتي و ...بوده و در نگاهي کلاي ،بااال باودن کيفيات
زندگي است .بعبارت ديگر اين شااخص فراتار از مفهاوم
ثروتمندي و توليد ناخالص ملي است زيرا عوامل ديگاري
ماننااد ساارمايه اجتماااعي ،سااالمتي ،آزادي سياسااي و
کيفيت کلي زندگي را نيز در بر ميگيرد.
ماهيت کميتي متغيرهاي بکار رفتاه باه ماا امکاان
ميدهند که بعضاي از جنباههااي کيفيات زنادگي را باا
متغيرهاي آماري صريح مورد سانجش قارار دهايم .ايان
شاخصها صرفا مبتني بر تحليلهاي آماري از پاساخگويي
شهروندان نمونه آماري مورد مطالعه ماي باشاد .ارزياابي

نقش مديريت شهري در ارتقاء شاخص هاي خوشبختي شهروندان...
افراد از رضايتمندي خودشان نسابت باه زنادگي بيشاتر
تابع ارزيابيهاي عقالني و مفهومي آنهاست.
 4-2مدل مفهومي پژوهش
مدل مورد استفاده در اين پژوهش برگرفته و بهينه
شده از مدل يکي از موسسات معتبر نظر سنجي اروپايي
تحت نام موسسه لگاتوم ميباشد.
)www.prosperity.com ) 2011
يکي از موارد قابل تامل در سنجش شاخصهاي
خوشبختي توسط موسسه لگاتوم استفاده از امارهاي
رسمي کشورها است که توسط موسسات معتبر امار
داخلي و خارجي (از جمله مراکز امار و سازمان ملل
متحد) ارائهميشود.لذا استخراج مجدد اين شاخصها
چه بسا تکراري بوده و هدف تحقيو را دنبال نخواهد
کرد .همچنين با توجه به حجم دادهها و شاخص ها،
امکان سنجش کليه شاخصها توسط محقو وجود
نداشته و بررسي اين موضوع نياز به همکاري ارگانهاي
مختلف و تيمهاي تخصصي دارد.
براي بررسي نقش و تاثير مديريت شهري بر
شاخصهاي سرزندگي و شادکامي دو نکته زير بسيار
حائز اهميت است:
اولين مورد دستيابي به ارالعات زنده و مستقيم
است بدين معني که دستيابي به ارالعات از رريو خود
جامعه نمونه باشد و شاخصها از بطن جامعه سنجيده

شود .يکي از مزيتهاي اين روش اينست که ارالعات
بصورت مستقيم و بدون فيلترينگ در اختيارمحقو قرار
ميگيرد و محقو ،سنجش شاخص را فقط به جامعه
انتخاب شده معطوف ميکند.
دومين مورد انطباق اين شاخصها با شرايط فرهنگي
ان جامعه است .شاخص شادکامي که بدون توجه به
شرايط فرهنگي جامعه سنجيده شود مطمئنا درک
صحيحي از ميزان شاخص مورد نظر را نخواهد داد .بطور
مثال يکي از عوامل مهم در افزايش سرمايه اجتماعي در
جامعه ايراني شرکت در مراسمها و هيئتهاي مذهبي در
مساجد و تکايا است که اين مورد در شاخصهاي موسسه
لگاتوم بصورت شفاف و بومي ديده نشده است و با يد از
مولفههاي بومي اين چنيني که در ارتقاء و يا تنزل
شاخصها تاثير بسزايي دارند استفاده بيشتري کرد.
با توجه به موارد اشاره شده براساس دو مولفه
دسترسي به امار و ارالعات مستقيم و انطباق با فرهنگ
ايراني کليه شاخصهاي موسسه لگاتوم مورد بازنگري
مجدد قرارگرفت.
همانطور که در قسمت پايين شکل ( )0-4نشان
داده شده ،مطالعه بر روي شاخصهاي اجتماعي و
فرهنگي بر  7مولفه سرمايه اجتماعي ،ايمني و امنيت،
سالمتي و بهداشت ،حاکميت ،مباني اقتصادي ،حس
سرزندگي و شادکامي و مديريت شهري متمرکز است.

شکل ( )9-4مدل مفهومي ارزيابي شاخصهاي فرهنگي و اجتماعي
سال ششم
شماره هجدهم
تابستان 3333

801

علي اکبر رضايي ،حميده رشادت جو و آرام شيخي

هر يک از اين 7زمينه مولاد سارزندگي و شاادکامي
داراي يااک سااري شاااخصهاااي فرعااي اسااتو مفهااوم
سرزندگي ترکيبي از  7شاخص فرعي است.
در جمع بندي کلي و بررسي هاي انجام گرفته مدلي
که بتواند ازحاداکثر شااخصهااي ماوثر بهاره گرفتاه و
بيشترين انطباق را با فرهنگ ايراني داشته باشد براساس
دو بخش عمومي و اختصاصي تقسيم شده است.
سواالت عمومي به وضاعيت عماومي جامعاه نموناه
ازجمله سن ،شغل ،وضعيت تاهل ،ميزان درآماد ،ميازان
تحصاايالت پرداختااه و هاادف از ان بررسااي شاااخص در
شرايط مختلف عمومي است.

بخش اختصاصي مدل باه  7شااخص اصالي جادول
( )9-4و  43شاخص فرعي جدول ( )0-4تقسيم شاده
است که عبارتند از:
جدول ( )9-4شاخصهاي اصلي
مولفه اصلي

رديف
9

سرمايه اجتماعي

0

ايمني و امنيت

3

سالمتي و بهداشت

4

حاکميت

5

مباني اقتصادي

6

حس شادکامي و سرزندگي

7

مديريت شهري

 4-2-3جدول شاخصهاي اصلي و فرعي

2

سرمايه اجتماعي

3

و سرزندگي

3

حس شادکامي

رديف

شاخص اصلي

سالمتي و بهداشت

جدول ( )0-4شاخصهاي اصلي و فرعي مدل پژوهش
کد
W11

رضايت از وضعيت سالمتي

W12

وضعيت انجام ازمايشهاي عمومي بدن

W13

احساس خوشايندي در روز گذشته

W14

وضعيت تغذيه سالم

W15

ميزان رضايت ازامکانات بيمارستاني و مراکز درماني محله

W16

ميزان رضايت ازکيفيت آب محل زندگي

W17

اميد به زندگي

W18

ورزش

W21

کمک بستگان ساکن در شهر ديگر

W22

ميزان ارزش دوستان و رفقاء در زندگي

W23

قابليت اعتماد مردم

W24

ارتباط و اعتماد به همسايگان

W25

عضويت فعال در نهادهاي مدني

W26

ميزان اهميت دين در زندگي و اعتماد به نهادهاي مذهبي

W27

سن عرفي ازدواج

W28

وضعيت شرايط ازدواج براي جوانان

W29

اهميت سازمانهاي غير دولتي يا مردمي در نزد مردم

W31

ميزان احساسشادکامي و سرزندگي افراد جامعه با توجه به  7شاخص اصلي

W41

ميزان احساس امنيت شهروندان در شب
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5

حاکميت

سال ششم

ايمني و امنيت

W42

4

شاخص فرعي

وضعيت امنيت در سرقت اموال افراد در شهر و محله

W43

وضعيت بي عدالتي در نسبت به گروهي خاص

W44

وضعيت فرار متخصصين ،متفکرين ،و مهاجرت اجباري افراد به کشورهاي ديگر

W45

ميزان تعرض يا توهين به حقوق افراد

W46

آمار قتل و جنايت و فحشاء در کشور

W47

وضعيت وحشت و خشونت سياسي در کشور

W51

وضعيت سطح ثبات حاکميت و کارائي امور سياسي دولت

W52

ميزان برخورداري افراد از حقوق اجتماعي ،مدني و سياسي در کشور

7

مديريت

6

شهري

رديف

شاخص اصلي

مباني اقتصادي

نقش مديريت شهري در ارتقاء شاخص هاي خوشبختي شهروندان...
شاخص فرعي

کد
W53

وضعيت معيارهاي سنجش ميزان قانونمندي جامعه

W54

ميزان برخورداري شهروندان از ازادي انتخابات سياسي ،حقوق قانوني ،و توانائي مشارکت در
تغيير قوانين و تغيير مقامات دولتي

W55

ميزان اعتماد جامعه به سيستم قضائي و دادگاهها

W56

ميزان اعتماد جامعه به صحت انتخابات در کشور

W57

ميزان راهيابي فساد اداري و ماليبه امور تجاري و اقتصادي کشور

W58

ميزان اعتماد جامعه به نيروهاي انتظامي

W59

ميزان راهيابي فساد به حکومت

W510

ميزان مشارکت افراد جامعه در انتخابات آينده کشور

W61

شرايط اشتغال به کار افراد درزمان مورد نياز

W62

ميزان رضايت افراد از و ضعيت شغل خود و شرايط آن

W63

ميزان رضايت افراد از وضعيت مالي خود در جامعه

W64

وضعيت تفريحات افراد در شرايط اقتصادي موجود

W65

ميزان احساس تورم و گراني افراد

W71

ميزان رضايت افراد جامعه از خدمات شهري

W72

ميزان رضايت افراد جامعه از نحوه پاسخگويي مسئولين امور شهري به خواسته هايشان

W73

نظر افراد جامعه در مورد مديريت واحد شهري

43

جمع

 4-2-2مزيتهاي مدل طراحي شده
مدل تهيه شده به گونه اي تغيير يافته که:
 )0بومي بوده و شاخص هااي آن باا شارايط فرهنگاي
ايران همخواني داشته باشد.
 )2در تهيه شاخصهاا از جهات گياريهااي سياساي
جلوگيري به عمل آمده است.
 )3بااه آساااني قاباال کمااي کااردن اساات و ميتااوان از
نمودارهاي مقايسه اي استقاده کرد.
 )4بر بحث اخالقيات که از جمله مباحث مهم فرهنگي
کشور است تاکيد شده است.
 )5دسترسي به ارالعات به اساني امکان پذير است.
 4-3تعريف متغيرها
4-3-3شرايط عمومي
در مولفه هاي عماومي باه درآماد خاانوار ،امياد باه
زندگي ،سن ،وضاعيت ازدواج ،وضاعيت اشاتغال ،ساطح
تحصيل پرداخته شده و بار پاياه ايان ارالعاات ارتبااط
مناسبي با شاخصهاي اصلي ميتوان برقرار نمود.
4-3-2سرمايه اجتماعي:
سرمايه اجتماعي عبارت است از پيوندهاي بين افراد
(شبکههاي اجتماعي) و کنش و واکانش متقابال کاه از

اين پيوندها به وجود مي آيد .ازنگاه كلمن ()Coleman
سرمايه اجتماعي به عنوان گستره اي از موجودياتهااي
مختلف كه در دو محور مشترك هستند تعريف مي شود:
اول اين كه هماه آنهاا ازبخاش هاايي از ياا سااختار
اجتماعي تشكيل شده و دوم اين كه ايان موجودياتهاا
كنشهااي خاصاي را باراي كانش گاران در درون ايان
سااختارها تسااهيل نمايااد .اعتمااد فااردي و اجتماااعي و
پيوندها شاامل دوساتيهاا و فعالياتهااي داو رلباناه و
ارتبارات اجتماعي از جملاه مهامتارين اجازاي سارمايه
اجتماعي بشمار ميروند.
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Samuel_Coleman

از ديدگاه پوتنام سرمايه اجتمااعي تشاكيل شاده از
«اعتماد ،ارزشها و شبكه هايي» كه همكاري براي دست
يابي به منافع دوجانبه را تسهيل ماي كناد .ايان مناافع
ميتوانااد بااين دولاات و ملاات باشااد .رضااايت ملاات از
حکمروايي و رضايت از زندگي از يک سو و اداماه حياات
حکومت از سوي ديگر ميتواناد جازو ايان مناافع باشاد.
()ttp://en.wikipedia.org/wiki/Robert_D._Putnam

سرماية اجتمااعي ساود سارمايه گاذاري در زميناة
سارماية فيزيکاي و سارماية انسااني را افازايش ماي
دهد.جامعة مدني به عنوان تسهيل کنندة ارتباط متقابل
مردم و دولات باه شامار ماي رود .وجاود ساازمانهااي
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غيردولتي که خاارج از سااختار دولات هساتند ،موجاب
ميشود تا تودههااي جمعاي ماردم بتوانناد باه صاورت
خودجوش ارتباري متقابل و مؤثرتر بين خود و دولت بنا
کنند .اين ارتباط متقابل که باه صاورت افقاي در مياان
اقشار مختلف و عمودي بين مردم و دولات وجاود دارد و
فقط به واسطة وجود جامعة مدني رقام ماي خاورد .ايان
ارتباط همان سرمايه اي اسات کاه در بساتر اجتمااعي
مستتر است و مي توان گفت يکي ازدستاوردهاي سرماية
اجتماعي ،جامعة مدني است ،به نحوي که جامعة مادني
حاصل سرماية اجتماعي است( .محمود شارع پور  ،0علي
حسيني راد)032 ،9387 ،
انساان اماروز در تقابال باا زنادگي مادرن نيازمناد
برقراري ارتباط و اعتماد مثبت بر پايه ارزشهاست و ايان
مسئله مشارکت عمومي ،خود کنترلي فرهنگي ،رسيدگي
به سالمت جسمي ،توجاه بيشاتر باه اخالقياات و ...و در
نهايت شادکامي و سرزندگي را در پي خواهد داشت.
اماروزه سارمايه اجتمااعي ،نقشاي بسايار مهمتار از
سرمايه فيزيكي و انساني در سازمانها و جوامع ايفا ميكند
و شبكههاي روابط جمعي و گروهي ،انسجام بخش مياان
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انسانها ،سازمانها و انساانها و ساازمانها باا ساازمانها ماي
باشااد .در غياااب ساارمايه اجتماااعي ،ساااير ساارمايههااا
اثربخشي خود را از دسات ماي دهناد و بادون سارمايه
اجتماعي ،پيمودن راههااي توساعه و تكامال فرهنگاي و
اقتصادي ،ناهموار و دشوار ميشوند .سرمايه اجتماعي باه
واقع عبارت است از پيوندهاي باين افاراد (شابکه هااي
اجتماعي) و هنجارهاي اعتماد و کنش و واکنش متقابل
که از ايان پيونادها باه وجاود مايآياد.اعتمااد فاردي و
اجتماااعي و پيوناادها شااامل دوسااتيهااا و فعاليااتهاااي
داورلبانه و ارتبارات اجتماعي از جمله مهمترين اجازاي
سرمايه اجتماعي بشمار ميروند.
 4-3-2-3مدل درختي
در مدل درختي زير شکل ( )0-4ميتوان ارتباط
سرمايه اجتماعي و تاثير آن بر شاخصهاي جامعه
(توجه به ارزشها و اخالقيات  -افزايش مشارکت مردم -
افزايش امنيت  -افزايش سطح رضايتمندي  -تحکيم
حکومت) را تشريح کرد:

شکل ( )0-4مدل درختي
(منبع :نگارندگان)9381 ،

نقش مديريت شهري در ارتقاء شاخص هاي خوشبختي شهروندان...

در مدل درختي مذکور اگار ياک جامعاه و ياا ياک
کشور را به درختي مثمر تشبيه کنيم ،ساقه ايان درخات
ميتواند سرمايه اجتماعي و ثمره آن توسعه شاخص هااي
ساارزندگي و شااادکاميو ريشااههاااي آن زياار ساااختهاي
فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و...باشد که بخش عمده اي
از ان توسط دولت و بخشي ديگر توسط مردم و موسسات
بوجود خواهد آمد .لذا در اين مدل به صراحت مي تاوان
نقااش دولاات و موسسااات ماارتبط را در تقوياات ساااقه و
ارتباط و تعامل با مردم جهت رساندن انرژي به ثمرهها را
که همان مشخصاه هااي باارز امنيات ،اشاتغال ،اقتصااد
برجسته ،کاهش جرم و جنايات ،توجاه باه اخالقياات و
ارزشها و ...را شامل مي شود ،نشان داد.

 4-3-2-2مدل گارد باز و بسته
در مدل ديگري به نام مدل گارد بسته (شاکل)3-4
ميتوان نشان داد که هرچه قدرتدولت و موسسات مرتبط
در تعامل با مردم در تمامي جنبهها بيشاتر باشاد خطار
نفوذ عوامل مخرب کمتر خواهد شد و در واقع به صاورت
يک گارد کارامد عمل ماي نمايناد .در ايان مادل کاامال
مشخص است که هر چه آگاهي و دانش ماردم و اعتمااد
آنها به دولت خويش باالتر باشاد و داياره ماردم بزرگتار
شود در نتيجاه کمتار در مقابال تخرياب قارار خواهناد
گرفت .ودر صورت ناکارامدي دولات و موسساات و عادم
ارتقاء دانش و آگاهي مردم مدل گارد باز (شکل )0-3از
قدرت گارد و قطر دايره مردم کاسته خواهاد شاد و چاه
بسا مردم به آساني تحت تاثير عوامل مضر قارار خواهناد
گرفت.

شکل ( : )3-4مدل گارد بسته
(منبع :نگارندگان)9312 ،
توضيح  : 9درشکل فوق با حمايت بيشتر دولت و موسسات و بزرگ شدن دايره مردم بر اثر آکاهي و دانش و اعتماد ،فلشها که نشان
دهنده عوامل مخرب هستند کمتر مي توانند نفوذ کنند.
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شکل ( : )4-4مدل گارد باز
(منبع :نگارندگان)9312 ،
توضيح  :0در شکل فوق ( )4-4به دليل کوچک شدن دايره مردم و کاهش گارد دولت و موسسات خطر نفوذ عوامل مخرب به

مراتب از مدل قبلي بيشتر مي شود.
 4-3-2-3مهمترين علل کاهش سرمايه اجتماعي:
از جمله مهمترين عوامل کاهش سرمايه اجتماعي را
ميتااوان شاارايط نامناسااب اقتصااادي  /افاازايش زمااان
سفرهاي درون شهري  /کاهش اعتماد مردم باه دولات /
عدم مشارکت عمومي  /ورود زنان به عرصه کار /افازايش
زمان تماشاي تلويزياون  /برقاراري ارتباراات در فضااي
مجااازي  /افاازايش فاصااله ربقاااتي  /عاادم وجااود بسااتر
مناسب براي فعاليت سازمانهاي مردم نهاد و ...نام برد .که
با براورد ميزان سرمايه اجتمااعي و پاي باردن باه نقااط
ضعف مي توان در جهت بهبود ان اقدام نمود.
(( Entry on Trends in social capital,
prepared for Karen Christian 2003
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 4-3-3ايمني و امنيت
شاخص فرعي امنيات و ايمناي باه بررساي اجازاي
زيربنايي و اساسي شاخصهاي سرزندگي و شادکامي مي
پردازد .اگر مردم و مؤسسات زيربنايي ناا امان باشاند در
وهله بعد سرمايه ها،سرمايه گذاري و مهمتر از همه مردم

متفرق و پراکنده خواهند شد .تااريخ پار از مثاال هاايي
است که کشورهايي که زماني خوشبخت و کامياب بودند
ولي بواسطه فساد حکومات ،ناابودي آزاديهااي مادني،
فساااد داخلااي و جنااگ دچااار اضاامحالل اجتماااعي و
اقتصادي شدند .اين شاخص فرعي مشخص ميکند که تا
چه حد امنيت و ايمناي ياک جامعاه باه ساالمت کلاي
شهروندان کمک ميکند.
 4-3-4سالمتي و بهداشت
شاخص فرعي بهداشت تعيين مي کند که شهروندان
تا چه حد از لحاظ فيزيکاي داراي ساالمتي هساتند و از
زندگي لذت ميبرند .افرادي که اميد باه زنادگي راوالني
تري دارند بهتر ميتوانند اهداف خود را تعقيب نموده و به
کل اقتصاد خدمت کنند .اين شاخص ارزيابي وسايعي از
بهداشت براساس معيارهاي وجود پيشگيري از بيماريهاا،
سالمت کودکان ،دسترسي به مراقبتهاي ويژه و ساالمت
کلي شهروندان بعمل مي آورد.اين شاخص رابطه زياادي
با شاخص رضايت مندي از زندگي دارد.

نقش مديريت شهري در ارتقاء شاخص هاي خوشبختي شهروندان...
 4-3-5حاکميت

4-4روش تحقيق

حا کميت خوب که محصول دنياي مدرن و در پاسخ
به نيازهاي جديد جامعه جهاني مطر شده ،الگوئي است
به منظور منطقي کردن نقش دولت و تعامل آن با ماردم
در جهت بهبود هرچه بيشتر ارائه خادمات عماومي و در
نظر گرفتن منفعت عمومي است.
اين الگو مشتمل بر فرآيندها و مکانيسامهائي اسات
که بواسطه آن سازمانها و نهادهااي عماومي و حکاومتي
امور عمومي را به انجام رسانند ،منافع عماومي را اداره و
تحقو حقوق بشر را تضمين مي کنند .حکمراني خوب بر
نقش حداقلي دولت و حداکثري مردم تأکيد دارد که اين
امر باعث کوچک سازي دولتها مي گردد ،اما براي اعمال
به ارکان و شاخصهائي نيااز دارد کاه از مياان ارکاان و
شاخصهاي مهم مي توان حقوق بشر ،حاکميات قاانون،
پاسخگوئي و مشارکت را نام برد .حاکميت قانون و حقوق
بشر جنبه ماهوي ،پاسخگوئي و مشاارکت جنباه ابازاري
حکمراني خوب به شمار مي آيند .بنابراين بنظر مي رسد
حکمراني خوب مجموعه اي از معيارهاا و شااخص هااي
کاربردي نظام سياسي دموکراتيک باشد.

در لغت نامه دهخدا لغات پاژوهش باه معنااي پاي
جوئي ،جويائي ،باز جستن ،جستجو ،بازجوئي ،بازجست،
فحص ،تفحص ،بحث ،تجسس ،رسيدگي ،بار رسايدن و
تحقيااو مااي باشااد .همچنااين معااادل عربااي آن
کلمهتحقيقمانند کلمه حو از ريشه ق ق اسات .ايان
ريشه به معناي ثابات ،اساتوار و مطاابو باا واقاع اسات.
بنابراين تحقيو در لغت به معني جستجوي حقيقات ياا
کشاف حقيقات و رسايدن باه کناه ياک امار اسات.
(شاهرخيان)95 ،03٣3 ،
اين پژوهش كه از بعد هدف كاربردي و از نظر روش
توصيفي همبساتگي و باه تعياين رابطاه باين ماديريت
شااهري و ارنقاااء شاااخصهاااي خوشاابختي ناحيااه 3
شهرداري منطقه  5مي پردازد و با مطالعاه وياژه گايهاا
وصفات افراد جامعاه ،وضاعيت فعلاي جامعاه آمااري را
درقالب چند متغيرمورد بررسي قرار مي دهد.در تحقياو
حاضر ابتدا سعي مي گردد ارالعات موجاود مرباوط باه
متغيرهاي تحقيو جمع آوري ومبناي کار وتحليال قارار
گيارد ،درمرحلاه بعاد راهبردهاا تشاريح ودر نهايات در
قسمت تحليل ارالعات بدست آمده مورد تجزيه وتحليل
قرار مي گيرد.

4-3-6مباني اقتصادي
شاخص فرعي تحت عنوان مبااني اقتصاادي تعياين
ميکند که افزايش سرمايه گاذاري ،تجاارت ،بيکاار کام،
توسعه بدون تورم و افزايش اعتباار هماه اجازاي حيااتي
براي افزايش ميزان سرزندگي و شادکامي در رول زماان
محسوب ميشوند .تکيه بيش از حد بر مقوله ثبات حاصل
از رشد اقتصادي باعث از بين رفاتن عوامال خوشابختي
يک کشور شده اسات .شااخص فرعاي مبااني اقتصاادي
تالش نموده تا به يک توازن واقعي دست يابد تا بهتارين
عوامل نشان دهنده محيط سالم اقتصادي را تعيين نمايد.
 4-3-7حس شادکامي و سرزندگي
حس شادکامي و سرزندگي حسي شخصي است کاه
معني و مفهوم آن براي افراد مختلف متفاوت اسات .ايان
حس دروني ميزان رضاايتمندي افاراد جامعاه از محايط
زندگي و جامعه اي که در آن زنادگي مايکناد را نشاان
ماايدهااد .امااا تحقيقااات نشااان داده کااه حااس درونااي
شادکامي با شاخصهاي ديگر اجتماعي از جمله سارمايه
اجتماعي و ايمني و امنيت و سالمتي و ...رابطه تنگاتنگي
دارد .هرچه شرايط و کيفيت ايان شااخصهاا بااالتر رود
حس دروني شادکامي افراد باالتر ميرود.

4-4-3جامعه مورد مطالعه
در اين تحقيو پس از استخراج شاخصهاي متناسب
با وضعيت فرهنگي کشور ،جامعه آماري ناحيه  3منطقه
 5شهرداري تهرانبه تعدادحجم نمونه تعيين شده
پرسشنامه رراحي شده در فاصله بين  12/1/9تا
تاريخ12/99/5در ناحيه مذکور بصورت تصادفي و خوشه
اي توزيع و جمع اوري گرديد .معموالٌ محدوديتهاي
زماني ،هزينه ها ،کمبود نيروي انساني و تجهيزات و
امکانات ،سبب مي شود يک قسمت يا تعدادي از جامعه
انتخاب شوند که آن را نمونه مي نامند .در نمونه گيري،
اصل بر اين است که چنانچه از محاسبات آماري صحيح
استفاده شود ودقت الزم در گردآوري دادهها وکنترل آن
صورت گيرد ،امکان تعميم نتايج و ارالعات بدست آمده
از نمونه به جامعه اصلي وجود دارد( .شاهرخيان،03٣3 ،
)912
در اين پژوهش واحد آماري هر يک از زنان و مردان
 97سال به باالساکن ناحيه  3شهرداري منطقه  5شهر
تهران ميباشد.به عبارت ديگر واحد آماري ،فرد
است.حجم جامعه (ساکنين ناحيه  3شهرداري منطقه
975722 )5نفر تخمين زده شده است .بنابراين حجم
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نقشه ( )9 -4موقعيت منطقه  5در شهر تهران
نمونه در اين پژوهش بر اساس فرمول کوکران وجامعه
آماري و مفروضات ومحاسبات ذيل 3٣9 ،نفر تعيين
گرديده است.

اصفهاني و باالخره از جنوب به بزرگراه رسالت منتهي
شده است.
 4-4-3-2اراﺋه چشمانداز برنامه عمليات نوسازي،

4-4-3-3معرفي اجماليمنطقه  5شهرداري تهران
منطقه  5شهرداري تهران نقشه ( )9 -4با مساحت
 5087.9هكتار در شمال غرب تهران قرار دارد كه از
جنوب به جاده مخصوصكرج ،از شمال به دامنه كوههاي
البرز ،از غرب به مسيل كن و منطقه  00و از شرق به
بزرگراه محمد علي جنا و اشرفي اصفهاني محدود
ميشود .اين منطقه از بزرگترين منارو 00گانه شهر
تهران محسوب شده كه از شرق همسايه منطقه  ،0از
جنوب مجاور منطقه 1و از غرب در مجاورت منطقه  09و
 00قرار دارد.
بر اساس تقسيمات داخلي مالك عمل شهرداري در
وضع موجود ،منطقه  5از  7ناحيه و  01محله تشكيل
شده است .در بين نواحي هفتگانه منطقه ،ناحيه  3با
بيشترين مساحت مشتمل بر  8محله و ناحيه  5با
كمترين مساحت از  0محله مهران و فردوس تشكيل
شده است.
ناحيه  3از شمال به ارتفاعات البرز ،از غرب به
بزرگراه شهيد ستاري در ادامه به تاسيسات دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم وتحقيقات ،از شرق به بزرگراه اشرفي
جدول ( )3-4حدود ناحيه 3

عمران و توسعه منطقه 5
چشمانداز برنامه عمليات نوسازي ،عمران و توسعه
منطقه  5با استعانت از چشمانداز رر تفصيلي منطقه 5
و تدقيو و بازنگري آن بر اساس ديدگاههاي مديريت
شهري در اداره شهر تهران ،نتايج و يافتههاي مطالعات بر
اساس ارالعات و آمار روز و همچنين مالحظات برنامهاي
تدوين شده است .در اين زمينه در چند جلسه تلفيو
گروهي ،نمايندگان بخشهاي مطالعاتي يافتههاي خود را
ارائه و ماحصل اين يافتهها را كه امكانات و موانع توسعه
را در بر ميگرفت ،در قالب جداول  SWOTارائه كردند.
در ادامه ابتدا محورهاي چشمانداز رر تفصيلي
جهت استفاده در برنامه بازنگري و تدقيو شد و در
امتداد هر محور چشم -انداز برنامه ،اهداف مربوط به آن
محور و راهبردهاي نيل به اهداف مورد نظر ارائه شد .در
اين مسير،جدول ( )6 -4چشمانداز ،اهداف و
راهبردهاي برنامه عمليات نوسازي،عمران و توسعه
منطقه  5را ارائه ميدارد.

سال ششم
شماره هجدهم
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ناحيه
ناحيه 3

از شمال
به ارتفاعات البرز

از جنوب
به بزرگراه رسالت

از شرق

از ﻏرب

به بزرگراه اشرفي اصفهاني

به بزگراه شهيد ستاري و دانشگاه آزاد اسالمي
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جدول ( )6-4چشمانداز ،اهداف و راهبردهاي برنامه عمليات نوسازي ،عمران و توسعه منطقه 5
محور چشم انداز برنامه

اهداف

راهبرد

منطقهاي برخوردار از ثبات و
سالمت
اجتماعي-اقتصادي و مدنيت قوام
ياقته

ارتقاي مدنيت و ثبات اجتماعي در منطقه

افزايش تعلو مكاني و فرهنگ مشاركت در ساكنين

نيل به سالمت و امنيت اجتماعي در
منطقه

زمينه سازي و توسعه عرصههاي تعامالت اجتماعي
كنترل آسيبهاي اجتماعي و افزايش نظارت عمومي

توسعه و رونو بخشي كار و فعاليت در
منطقه

تقويت مراكز كار و فعاليت منطقه و پيوند آن به اقتصاد شهر

بهبود سيما و منظر شهري

ساماندهي سيما و منظر شهري با محوريت چشم اندازهاي
ربيعي و مصنوع

منطقهاي با كيفيت مطلوب محيط
شهري و
رفاه شهروندان
ارتقاي كيفيت زندگي شهري ،افزايش رفاه
و رضايتمندي ساكنان

توزيع متوازن و متناسب خدمات پشتيبان سكونت
نوسازي بافتهاي فرسوده
ايجاد محيط مطبوع و آرامش بخش با مشاركت مردم
بالفعل سازي ﻇرفيتهاي تفرجي و گردشگري منطقه

منطقهاي با هويت تفرجگاهي و
گردشگري

ارتقاي جايگاه منطقه به عنوان قطب
گردشگري-تفرجي و تفريحي غرب تهران

منطقهاي برخوردار از منابع
درآمدي پايدار

دستيابي به منابع پايدار درآمدي

تعريف منابع جديد درآمدي پايدار و قابل اتكاء برايشهرداري

منطقهاي با ترافيا روان وايمن

دستيابي به ترافيا روان و پويا

روانسازي ترافيا در گرهها و نقاط بحراني

تقويت نقش تفريحي منطقه با محوريت بخش خصوصي
صيانت و بهينه سازي عملكرد منابع گردشگر پذير

ساماندهي و بهبود شبكه حمل و نقل
توسعه و ارتقاي كيفيت شبكه حمل و نقل
عمومي

ارتقاي فرهنگ ترافيكي و توان مديريت حمل و نقل

نيل به ايمني شبكه معابر سواره و پياده

مديريت و كنترل تداخالت ترافيكياسناد

 3-2-3معيارها و شاخصهاي رشد و توسعه عمران
منطقه 5
پس از تدوين چشمانداز برنامه عمليات نوسازي،
عمران و توسعه منطقه  ،5با اتكاء به محورهاي
چشمانداز ،اهداف و راهبردها ،بايد معيارها و شاخصهاي
توسعه براي برنامه را استخراج كرد .در اين زمينه
شاخصها در واقع اهداف عيني يا دست -يافتنياي
هستند كه قابليت سنجش با كيفيت يا كميتي را خواهند
داشت .بر اين پايه ميتوان براي نيل به شاخصهاي
برنامه،اقدامات توسعهاي معرفي كرد.
شايان ذكر است كه اين اقدامات بر اساس
پيشنهادهاي رر هاي فرادست ،پيشنهادهاي مديريت
شهري و پيشنهادهاي مشاور بر اساس مطالعات صورت
گرفته شناسايي و تلفيو ميشوند .در ادامه با توجه به
اهداف دستيافتنياي كه براي هر معيار بر اساس افو 5
ساله برنامه در نظر گرفته ميشود ،اقدامات داراي اولويت

رشد و تكميل شبكه حمل و نقل عمومي

 5ساله مشخص و معرفي خواهند شد .در اين
مسيرجدول ( )7-4معيارها و شاخصهاي رشد و
توسعه برنامه عمليات نوسازي ،عمران و توسعه منطقه 5
را ارائه ميدارد.
 -5نتيجه گيري و جمع بندي و اراﺋه راهکار
 5-3مقدمه
با توجه به تحليلهاي انجام گرفته نتايج حاصله ابتدا
به بررسي شرايطشاخصهاي اندازه گيري شده در ناحياه
 3منطقه  5شهرداري تهران پرداختاه مجماوع مياانگين
امتيازات  7شاخص اصلي مدل اين تحقيو که بر مبنااي
عددي از صفر تا %922در نماودار رادار نشاان داده شاده
است حائز اهميت باوده و بطاور شافاف ديادگاه کلاي از
شاخص سرزندگي و شادکامي را در اين ناحيه به نمايش
ميگذارد.
سال ششم
شماره هجدهم
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جدول ( )7-4معيارها و شاخصهاي رشد و توسعه برنامه عمليات نوسازي ،عمران و توسعه منطقه 5
شاخص (اهداف دست يافتني)

معيار

وجود گرههاي بحراني ترافيكي
رواني و ايمني ترافيا و سهولت دسترسي

وجود معضل پاركينگ حاشيهاي
ميزان دسترسي به حمل و نقل عمومي
گستردگي بافت فرسوده
ميزان سرانه موجود خدماتي
ميزان سرانه فضاي سبز

مطلوبيت محيط شهري

كيفيت محيط زيست
پاسخگويي در مديريت بحران
توسعه اجتماعي ،اقتصادي ،گردشگري

يکي از نکات مثبت که در رول تحقيو ماورد توجاه
قرارگرفت تدوين رر استراتژيک و برنامهريازي اهاداف
منطقااه  5شااهرداري و ناحيااه 3اياان منطقااه ،توسااط
شهرداري محترم در اين منارو است .برنامهريزي اهداف
بر اساس تکنيک SWOTانجام گرفته اسات .ايان رار
شرايط مناسبي را در اختيار محققين قرار ميدهد تاا باا
استفاده از نتايج تحقياو باه نقاد و بررساي برناماههااي
تاادوين شااده شااهرداري پرداختااه و در خصااوص ارتقاااء
شاخصهاي فرهنگي و اجتماعي راهکارهايي ارائه دهند.
 5-2نتايج توصيفي
در بررساايهاااي شاارايط عمااومي پاسااخ دهناادگان
درناحيه  3منطقه  5شهرداري تهران نتاايج زيار بدسات
آمده است:
 % 01 )0ساکنين منطقه سنين  00تا  3٣ساال را دارا
مي باشند و  % 03از پاسخ دهندگان متاهل هساتند
و اکثر ساکنين اين ناحيه زوجهاي جوان با ميانگين
 0فرزند که نشان از جوان بودن ساکنين اين ناحياه
دارد.

احساس تعلو مكاني ساكنان
نقش گردشگري

 )2ميانگين درآمد ماهيانه دراين منطقه تاا  011هازار
تومان است و ميانگين تحصيالت فوق ديپلم و %40
ساکنين شاغل بخش خصوصي اند.
 5-3تحليل امتياز شاخصها
همااانطور کااه در روش انجااام تحقيااو ذکاار شااد،
پاسااااخهاي پاسااااخ دهناااادگان در هاااار بخااااش از
شاااخصهاااي  7گانااه اصاالي باار مبناااي  2تااا %922
محاسااابه شاااده و نتاااايج آن در جااادول ( )9 -5و
همچناااين نماااودار راداري ( )5-0باااه قااارار زيااار
مشخص شده است.
در نمودار راداري ( )0 -5فوق همانطور که مشاهده
ميشود سطح انطباق شااخص هادف  % 922باوده و در
نمودار رادار با خط قرمز رنگ بار مبنااي %922مشاخص
شده است .خط ابي انطاق شاخص پژوهش را باه ميازان
 %43نشان ميدهد که مساحت زيار نماودار اباي فاصاله
زيادي را تا هدف نشان ميدهاد .ايان وضاعيت در ماورد
شاااخص وض اعيت اقتصااادي شاارايط بحرانااي را نشااان
ميدهد.

جدول ( )9 -5جدول امتيازات شاخصهاي  7گانه
رديف

سال ششم
شماره هجدهم
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نام شاخص

امتياز پژوهش بر مبناي %311

امتياز هدف بر مبناي %311

41%

100%
100%
100%
100%
100%

9

سرمايه اجتماعي شهروندان

0

سالمتي شهروندان

61.5%

3

حاکميت

36.5%

4

وضعيت اقتصادي

17%

5

ايمني و امنيت شهروندان

49%

6

مديريت شهري

56%

100%

7

سرزندگي و شادکاميشهروندان

37.5%

100%

43%

100%

ميانگين انطباق شاخص

نقش مديريت شهري در ارتقاء شاخص هاي خوشبختي شهروندان...

سرمايه اجتماعي شهروندان

100%

100%
سرزندگي و شادکامي شهروندان

100%
سالمتي شهروندان

41%
61.50%
37.50%

مديريت شهري

36.50%

56%

حاکميت

17%

100%

100%

49%

ايمني و امنيت شهروندان
100%

وضعيت اقتصادي
100%

نمودار راداري ( )0 -5مقايسه امتيازات شاخصهاي جامعه و هدف
 5-4نقاط قوت و ضعف برنامه هاي شهرداري ناحيه
 3منطقه 5
نقاط قوت :يکي از نکات مثبت در خصوص مديريت
شهري شهرداري ناحيه 3منطقه  5تهاران تادوين ساند
راهبردي توساعه ايان ناحياه (زمساتان  )9388اسات.
(ماخذ پورتال شهرداري منطقه  5تهران  -ناحيه  )3اين
سند مشتمل برانااليز نقااط ضاعف و قاوت و تهديادها و
فرصتها جدول ( ،)3 -5چشم اندازها و اهداف ،معيارها و
شاخصهاي رشدو برنامه هاي دستيابي به اهاداف اسات.
ربااو جاادول ( )4 -5چشمانداز ،اهداف و راهبردهاي
برنامه عمليات نوسازي ،عمران و توسعه منطقه -5اهداف
و راهبردهاي تعريف شده چشم انداز بسيار روشاني را در
ارتباط با ارتقاء شاخص خوشبختي باه نماايش ميگاذارد
بطور مثال در برنامه اول:
محور چشم اندداز برنامده :منطقهاي برخوردار از
ثبات وسالمت اجتماعي اقتصادي و مدنيت قوام يافته
با هدف :ارتقاي مدنيت و اثبات اجتماعي در منطقه/
نيل به سالمت و امنيت اجتماعي در منطقه  /توسعه و
رونو بخشي كار و فعاليت در منطقه
راهبرد :افزايش تعلو مكاني و فرهنگ مشاركت در
ساكنين  /زمينه سازي و توسعه عرصههاي تعامالت
اجتماعي  /كنترل آسيبهاي اجتماعي و افزايش نظارت

عمومي  /تقويت مراكز كاروفعاليت منطقه و پيوند آن به
اقتصاد شهر -ميتواند شاخصهاي سرمايه اجتماعي و
ايمني و امنيت و وضعيت اقتصادي را ارتقاء بخشد.
نقاط ضعف :يکي از نقاط ضعف اين سند اينست که
در مقابل اهاداف و راهبردهااي تادوين شاده معيارهاا و
شاخصهاي رشد جدول ( )5-5و برنامههااي دساتيابي
به اهداف بسيار ضعيف و در حد سااخت چناد مجموعاه
فرهنگي  -ورزشي و ايجاد فضااي سابز خالصاه شاده و
مطمئنا باچنين برناماه اي رسايدن باه چشام انادازهاي
ارماني تعريف شده بسيار ضعيف به نظر ميرسد .در واقاع
معيارهاااي تعريااف شااده بااا چشاام اناادازها و اهااداف و
راهبردها سنخيت ندارد .بطور مثال ربو جادول ()5-6
برنامه اي که براي محور چشم انداز :منطقه اي برخوردار
از ثبات و سالمت اجتمااعي  /اقتصاادي و مادنيت قاوام
يافته تعريف شده همانا ساخت  4مجموعاه ورزشاي و 9
بوستان و  9مجموعه فرهنگي و احداث پاارک ناحياه اي
است .از ايان رو نگااه عمياو باه برناماههاا باراي رشاد
شاادکامي ماايبايسات از اولويتهاااي ماديران شااهري در
برنامهريزي هايشان باشد.
سال ششم
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جدول ( )4-5چشمانداز ،اهداف و راهبردهاي برنامه عمليات نوسازي ،عمران و توسعه منطقه 5

جدول ( ) 5-5معيارها و شاخصهاي رشد و توسعه منطقه 5
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تابستان 3333
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جدول ( )6-5اقدامات توسعه اي ناحيه  3منطقه  5شهرداري تهران

 5-تحليل و نتيجه گيري نتايج و اراﺋه راهکار و

شده وضعيت شاخص تعيين و در ستون اخر راهکارهاي
اجرايي موجود ارائه شود .راهکارهاي ارائه شده به مديران
شهري اين منطقه اين امکان را ميدهد تا در تدوين
برنامههاي اتي و تدوين سندهاي چشم انداز و توسعه اي

تهران نتايج زير مطابو جدول ( )7-5بدست آمده است.
در جدول مذکور سعي شده که به ازاء هر امتياز کسب

و اولويت بندي به موضوع ارتقاء شاخصهاي فرهنگي و

پيشنهاد:
در تحليل نتايج جداول توزيع فراوانيهاي متغير
وابسته پاسخ دهندگان درناحيه  3منطقه  5شهرداري

اجتماعي شهروندان بيش از پيش توجه نمايند.

سال ششم
شماره هجدهم
تابستان 3333
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جدول ( )7-5توزيع فراوانيهاي متغير وابسته (تحليل نتايج)
رديف

وضعيت شاخص

شاخص

شاخص فرعي

اصلي

رضايت از وضعيت سالمتي

اندازه
متوسط

وضعيت انجام ازمايشهاي عمومي بدن سالي يک
بار
احساس خوشايندي در روز گذشته

3

سالمتي و بهداشت

2

مباني اقتصادي

3

سرمايه اجتماعي

4

ايمني و

وضعيت تغذيه سالم

اميد به زندگي
ورزش

بهبود دارد

موجود

*

*

*

*

متوسط
خير

ميزان رضايت ازامکانات بيمارساتاني و
متوسط
مراکز درماني
مياازان رضااايت ازکيفياات آب محاال
زندگي

نياز به

حفظ وضعيت

*
*

بله
تا 72

*
*

*

*

بدون نظم
*

شرايط اشتغال باه کاار افاراد درزماان
مورد نياز

خير

*

ميزان رضايت افراد از و ضاعيت شاغل
خود و شرايط آن

متوسط

*

*

ميزان رضايت افاراد از وضاعيت ماالي
خود در جامعه

تاحدودي

*

*

وضااعيت تفريحااات افااراد در شاارايط
اقتصادي موجود

بلي

*

خيلي زياد

*

ميزان احساس تورم و گراني افراد
کمک بستگان ساکن در شهر ديگر

بله

ميزان ارزش دوستان و رفقاء در زندگي

بله

*
*

قابليت اعتماد مردم

خير

*

ارتباط و اعتماد به همسايگان

خير

*

%44
غير فعال

*

عضويت فعال در نهادهاي مدني
ميزان اهميت دين در زندگي و اعتماد
به نهادهاي مذهبي

بله

سن عرفي ازدواج

خير

*

وضعيت شرايط ازدواج براي جوانان

خير

*

*

اهمياات سااازمانهاي غياار دولتااي يااا
مردمي در نزد مردم
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ميزان احسااس امنيات شاهروندان در
شب

خير

*

وضعيت امنيت در سرقت اماوال افاراد

بله

*

امنيت

سال ششم

خير

*

راهکارهاي اجرايي
-9ايجاد ايستگاههاي کنترل دوره اي ساالمت
در محله
 -0آموزش شهروندان محله در خصاوص خاود
کنترلي سالمتي
-3ايجاد مراکز خريد متعدد در محله با نظارت
بهداشتي
-4همکاري و تشويو بخش خصوصاي و اررائاه
تسهيالت  -احاداث مراکاز درمااني بيشاتر باا
همکاري ارگان مرتبط
-5ايجاد پايگاههاي سنجش الودگي اب (مانند
مراکااز ساانجش الااودگي هااوا) جهاات ايجاااد
ارمينان در باين ماردم و بهباود وضاعيت آب
توسط سازمان اب
-6ايجاد فضاي پرنشاط براي ساکنين محل
-7برگزاري مسابقات محلاه اي در رشاتههااي
ورزشي
-9ايجاااد ارتباااط بهتاار بااا همااه نهادهااا و
سازمانهاي مرتبط با کسب و کار
-0بسترسازي براي ايجاد فضاي کساب و کاار
در محله
-3مطالعه انتخابهاي مكاني بنگاهها و خانوارها
4حمايت از فكر خالق و نوآور
-5ايجاد فرصت هايي براي آموختن مهارت
-6کاهش هزيناه هااي شاهري ،جلاوگيري از
اتالف منابع وسوخت
-9راه اندازي کانون ها و تشکل هاي همکاار در
حوزههاي مديريت و برنامهريزي شهري
-0افزايش تعلو خارر شهروندان به هنجارهاي
زندگي شهري
-3ارتقاااي سااطح اعتماااد عمااومي و ساارمايه
اجتماعي
-4برون سپاري وﻇايف مديريت شهري با خود
ساکنين محله بر اساس ضوابط عادالنه و ايجاد
مشارکت
-4ايجاد فضاي تعامل افراد با ديگران
-5توسعه و اساتمرار رفتارهااي صاحيح ياک
زندگي مناسب شهرنشيني با همکااري رساانه
هاااا ،مطبوعاااات ،و سااااير ابزارهااااي ديگااار
سازمانهاي شهري
-6ارائه تسهيالت ازدواج
)6
حمايت کاربردي از سمن ها-9حفاﻇت اثر بخش از جاان و ماال و حقاوق
و امنياااااااااااااات شااااااااااااااهروندان
توسط پليس ،آتش نشاني ،اماداد در حاوادث و

نقش مديريت شهري در ارتقاء شاخص هاي خوشبختي شهروندان...

رديف

شاخص
اصلي

وضعيت شاخص
شاخص فرعي

اندازه

نياز به

حفظ وضعيت

بهبود دارد

موجود

5

حاکميت

در شهر و محله

بالياااي پاايش بينااي نشااده ،دادگاااه و سااامانه
قضايي و نيروهاي مسلح.
-0کمک و جباران خساارات :در ماوارد پايش
بيني نشده مانند سيل ،زلزله و خشکسالي.
-3مديريت قابل اعتماد بحران توسط ماديريت
شهري
-4شناخت نخبگان و جلوگيري از فرار انهاا باا
ايجاد جذابيت الزم در شهر
-5ايجاااد امنياات در شااب و بررسااي ابعاااد
اجتماااعي جاارم و جناياات و ....جهاات کاااهش
جرائم

وضااعيت بااي عاادالتي در نساابت بااه
گروهي خاص

بله

*

وضعيت فرار متخصصين ،متفکارين ،و
مهاجرت اجباري افاراد باه کشاورهاي
ديگر

بله

*

ميزان تعرض يا توهين به حقوق افراد

بله

*

آمار قتل و جنايت و فحشاء در کشور

زياد

*

وضعيت وحشت و خشونت سياساي در
کشور

زياد

*

وضعيت سطح ثبات حاکميت و کارائي
امور سياسي دولت

تاحدودي

*

*

مياازان برخااورداري افااراد از حقااوق
اجتماعي ،مدني و سياسي در کشور

تاحدودي

*

*

وضااعيت معيارهاااي ساانجش مياازان
قانونمندي جامعه

تاحدودي

*

*

ميزان برخورداري شاهروندان از ازادي
انتخابااات سياسااي ،حقااوق قااانوني ،و
تاحدودي
توانااائي مشااارکت در تغيياار قااوانين و
تغيير مقامات دولتي

*

*

ميزان اعتماد جامعه به سيستم قضائي
و دادگاهها

تاحدودي

*

*

ميزان اعتماد جامعه به صحت انتخابات
در کشور

خير

*

ميازان راهيااابي فساااد اداري و ماليبااه
امور تجاري و اقتصادي کشور

بله

*

مياازان اعتماااد جامعااه بااه نيروهاااي
انتظامي

خير

*

ميزان راهيابي فساد به حکومت

بله

*

مياازان مشاااارکت افااراد جامعاااه در
انتخابات آينده کشور

خير

*

در نتايجي که محقق در طول انجام ايدن پدژوهش
بدست اورده ميتوان به موارد زير که حاﺋز اهميدت
اند اشاره کرد:
 )0اولين مسئله درايجاد سرزندگي و شادکامي ،درک
صحيح از موضوع است .بدين معني که متوليان
ايجاد سرزندگي و شادکامي در جامعه ابتدا خود
ميبايست درک صحيحي از موضوع داشته باشند تا
بتوانند براي ان برنامهريزي صحيحي انجام دهند .از
ديدگاه محققين ،از مديران شهري فعلي به هيچ
عنوان نميتوان انتظار افزايش شاخصها را داشت
زيرا هنوز به نقش خود در اين رابطه واقف نيستند.

راهکارهاي اجرايي

-9حرکت به سمت حاکميت محله اي
-0عبور از بحاران سااختاري ماديريت توساعه
شهري
-3حرکت به سوي ساختار و فرآيندهاي ماردم
ساالرانه يا شهروند مدار
-4سترساااااازي مناساااااب در جامعاااااه و
هماهنگساختن روناد فرهنگساازي باا نظاام و
مناسبات اجتماعي و اقتصاادي و فرهنگاي در
اليههاي مختلف جامعه،
-5آموزش اجتماعي ،توانمندسازي و استفاده از
ﻇرفيت شهروندان در توسعه شهري
-6اعمااال قاادرت اقتصااادي ،سياسااي و اداري
براساس قانون همراه با پاسخگويي و اثربخشي
-7يكپارچگي و ارتبااط افقاي مياان نهادهااي
متعدد در امر مديريت محله

و اين مسئله مانند کشتي بي ناخدايي است که با
وزش باد به اين سو و ان سو ميرود .مديران شهري
بايد با اولويت بندي شاخصهاي فرهنگي و
اجتماعي جامعه در جهت بهبود شاخصها تصميم
سازي کنند.
 )2مهمترين عامل در ايجاد سرزندگي و شادکامي و
بستر سازي براي آن آموزش است .اگر افراد يک
جامعه دچار پس افتادگي فرهنگي باشند ،مطمئنا
درک صحيحي از سرزندگي و شادکامي نخواهند
داشت .يکي از وﻇايف مديريت شهري ترويج مفهوم
سرزندگي و شادکامي در بين شهروندان است.
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علي اکبر رضايي ،حميده رشادت جو و آرام شيخي

)3

)4

)5

)6

جوامع با درامد باالتر و شرايط اقتصادي
بهترشادکامترند .هرچه درآمد فرد باالتر باشد در
نتيجه حس سرزندگي بيشتري به او دست خواهد
داد .مديريت شهري ميتواند عملکرد ترکيبي از
سياستهاي اقتصادي خردمندانه را بعهده گرفته و
مديريت کند.
حاکميت مناسب عامل اصلي ايجاد رضايتمندي و
پيشرفت اقتصادي است .صرفنظر از حکومتها در
واقع اين شهروندان هستند که عامل اصلي ايجاد
ثروت و تحقو سرزندگي و شادکامي هستند ولي
نقش دولتها در اين ميان انکار ناپذير است .مديران
شهري که در جهت حاکميت مطلوب گام برميدارند
و شهروندان را راضي نگه ميدارند،داراي سالمترين
مباني اقتصادي و مبتکرانهترين محيطها هستند.
جلوگيري از ايجاد جرائم محلي ،امنيت در محل
زندگي ،جلوگيري از فرار مغزها ،احترام به اقليتها
عواملي هستند که بر سرزندگي و شادکامي تأثير
گذارند .وجود مباني امنيت به شهروندان امکان بهره
وري و لذت بردن از زندگي را ميدهد ،مديريت
شهري کارآمد قادراست منابع الزم براي تأمين
امنيت و آرامش شهروندان رافراهم سازد .محيط و
محله ناامن لطمههاي جبران ناپذيري را به يک
جامعه وارد ميکند.
باالترين سطح شادکامي در جوامعي است که
بهترين شرايط رادر بهداشت ،امنيت ،آزادي و
سرمايه اجتماعي ايجاد کنند .توانايي جابجايي
آزادانه و انتخاب مسير زندگي در ايجاد رضايت
مندي موثر است .ﻇرفيت مشارکت سياسي مردم بر
سطح رضايتمندي کلي مردم بيش از ديدن فساد در
حکومت محلي و امور تجاري موثر واقع ميشود.
توانايي ايجاد روابط مبتني بر اعتماد و مشارکت در
شبکههاي اجتماعي بر رضايتمندي اثر ميگذارد.

 5-6محدوديتهاي تحقيق
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هر تحقيو متناسب باا عناوان و محال انجاام ان باا
محدوديتهايي روبرو است که ممکن است بر روند اجاراي
کيفي و زماني پژوهش تاثير گذار باشاد .در ايان تحقياو
يکي از محدوديتها کم بودن مناابع فارساي در خصاوص
مقوله سرزندگي و شادکامي بود .البته تحقيقات خوبي در
زمينههاي مولفههاي شاخص از جمله سرمايه اجتماعي و
مباااني اقتصااادي و ..انجااام گرفتااه اساات ولااي ارتباااط
شاخص هاي اجتمااعي و فرهنگاي و ماديريت شاهري و

تحقيو در مورد تعامل مولفه هاي خوشبختي بسايار کام
صورت گرفته است.واز ديگر محدوديتها ميتوان به فرآيند
تکميل پرسشنامه توسط پاسخگويان اشاره کرد .با توجاه
به اين که محقو شخصا اقدام به انجام فرايند پرسشگري
بصورت دريافت ارالعات مستقيم نموده ،به نظر ميرساد
که پاسخگويي به نظر سنجيها بعنوان ابزار کارآماد باراي
جامعه در جهت تحليل نيازها وتحليل شرايط جامعهبراي
شهروندان جا نيفتاده است.و در برخي موارد پاساخگويان
حتي بدون توجه باه موضاوع از جوابادهي باه پرسشاگر
بداليل مختلف امتناع ميورزيدند .از نکات بسيار جالب در
همااين رابطااه کنجکاااوي پاسااخگويان و مطاار کااردن
سواالتي در خصوص مقوله خوشبختي بود.
منابع و ماخذ
شيعه اسماعيل ،03٣0 ،مقدمه اي بر مباني برنامهريزي
شهري ،چاپ بيست ودوم ،تهران ،انتشاارات دانشاگاه
علم وصنعت ايران.
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محمود شارع پور  _ 0علي حسايني راد  032 -نشارية
حرکت ,شمارة  , 37پاييز 9387
آنتااااوني گياااادنز ،راه سااااوم بازسااااازي سوساااايال
دموکراساااي،مترجم مناااوچهر صااابوري کاشااااني،
تهران،شيرازه9378،
نيکومرام هاشم و رلاوعي عبااس و کاوساي اساماعيل،
 ،03٣0سرمايه اجتماعي ،تهران ،انتشاارات ،دانشاگاه
آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات.
مجله مطالعات مديريت شهري9388 ،
سند چشم انداز توساعه ناحياه  3شاهرداري منطقاه 5
تهران9388 ،
(UNESCO (2007
(World Bank (2009
United Nations Statistics Division (2009).
http://www.gallup.com/poll/147167/HighWellbeing-Eludes-Masses-CountriesWorldwide.aspx
Gallup World Poll Survey Detailsn May-08
1,040
Face-to-face
Nationally
Representative 3.5

...نقش مديريت شهري در ارتقاء شاخص هاي خوشبختي شهروندان
http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/html
/Exceltables/education/View_Table_dist_po
p_edu_attainment.xls (UNESCO, 2002).
Organisation for Economic Cooperation and
Development.Education at a Glance 2001.
Table A2.1a: Educational attainment of the
population (1999): Distribution of the
population 25 to 64 years of age, by highest
level
of
education
attained.
http://www.oecd.org/
United Nations Educational Scientific, and
Cultural Organization (UNESCO) Institute
for Statistics, Literacyand Non Formal
Education Sector. UNESCO’s World
Education Indicators, Table 6. Secondary
education: duration, population and
enrolment
ratios.
http://www.unesco.org/education/informati
on/wer/WEBtables/Ind6web.xls
(UNESCO, 2007).
United Nations. United Nations Statistics
Division. http://data.un.org
(United
Nations Statistics Division, 2009).
United Nations. Population Division of the
Department of Economic and Social Affairs
of the United Nations
Secretariat, World Population Prospects: The
2008
Revision.
http://esa.un.org/unpp
(United
NationsPopulations
Division,
2009).
United States Census Bureau. International
Data Base (IDB) Midyear Population by
Age
and
Sex.
http://www.census.gov/ipc/www/idb/pyram
ids.html (US Census Bureau, 2009).
Wooldridge, J. M., “Econometric Analysis of
Cross Section and Panel Data”, The MIT
Press, 2001.
World Bank. World Development Indicators,
(World Bank,2009).
World Values Survey 1981–2008 Official
Aggregate v.20090901, 2009. World
Values
Survey
Association
(www.worldvaluessurvey.org). Aggregate
File Producer:ASEP/JDS, Madrid.

سال ششم
شماره هجدهم
3333 تابستان

811

Entry on Trends in social capital , prepared
for Karen Christian 2003
Barro, R.J., and J.W. Lee
(1996).
“International Measures of Schooling Years
and Schooling Quality”,
Barro, R.J. and J.W. Lee
(1993).
“International Comparisons of Educational
Attainment”,
Journal
of
Monetary
Economics.
Cleveland, W.S. and S.J. Devlin (1988).
“Locally Weighted
Regression:
An
Approach to Regression Analysis by Local
Fitting”, Journal of the American Statistical
Association, 83 (403) ,
Costanza, R. et al. (1997). “The Value of the
World’s Ecosystem Services and Natural
Capital”, Nature, vol.387,
Cingranelli, D.L. and D.L. Richards. (2009).
The Cingranelli–Richards (CIRI) Human
Rights Dataset.
http://hamshahrionline.ir/news-94448.aspx
Directorate-General of Budget, Accounting
and Statistics,Executive Yuan, R.O.C.
(Taiwan). Monthly Bulletin of Statistics,
May 2006, Table 04-01 Education
Situation.
Easterly, W. and S. Fischer (1995). “The
Soviet EconomicDecline”, World Bank
Economic Review, Washington D.C.
WWW.PROSPERITY.COM
Failed State Index (2009). Fund for Peace.
Goldsmith, R. W. “A Perpetual Inventory of
National Wealth”. In Studies in Income and
Wealth. Edited by Martin R. Gainsburgh.
Princeton: Princeton University Press, 1951.
Heston, A., R. Summers and B. Aten (2002).
Penn World Table Version 6.1, Center for
International Comparisonsat the University
of Pennsylvania (CICUP) , October.
Henisz, W. J. (2006). POLCON_2005.
Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart and Massimo
Mastruzzi 2009.Governance Matters VIII:
Aggregate and Individual Governance
Indicators, 1996–2008 (June 29, 2009) ,
Marshall, Monty G. and Keith Jaggers
(2008). Polity IVProject: Political Regime
Characteristics and Transitions, 1800–2008.
United Nations Educational Scientific, and
Cultural Organization (UNESCO) Institute
for Statistics,
Literacy and Non Formal Education Sector.
Percentage distribution of population by
educational
attainment,Table
1
(December).

