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Abstract 
 

Citizenship and citizen behavior is one of the fundamental variables and factors in the development 

of social capital and the subsequent development of human societies, which is the importance of finding it in 

urban studies and addressing it in this study. The aim of this study is to investigate the indicators of 

citizenship satisfaction and its effect on positive behaviors in region 16 of city of Tehran. The research 

method is descriptive-survey and correlational approach is adopted to assess the perceived quality in region 

16 of the city. four dimensions (facilities and urban infrastructure, basic needs, social environment and 

environment) and for positive behaviors. Overall satisfaction (4 items), Citizens' attachment (3 items), 

Intention to leave (2 items) and Positive speech (2 items) were considered on the Likert scale. In the next step, 

the questionnaire was distributed among the statistical community. For data analysis, after preparing the 

correlation matrix, the necessary calculations were performed using Amos and through path analysis, and for 

the proposed Amos model, good fit indices were performed. The results of the perceived quality variable 

show that there is a significant difference between the studied areas in the average obtained for each item so 

that area one has a lower average than the other areas. The results obtained from the model test to examine the 

relationships of variables were as follows: the effect of satisfaction on urban attachment was positive with 

0.550. The effect of perceived quality on citizen satisfaction was confirmed as the highest path coefficient 

among the coefficients. It was confirmed as the highest path coefficient among the coefficients. Also, the 

positive effect of satisfaction variable on positive speech was 0.536. 
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 چکیده

و به دنبال  آن توسعه  یاجتماع هیدر گسترش سرما ن،یادیو عوامل بن رهایو رفتار شهروندان، از متغ یشهروند

. نشات گرفته از آن است قیتحق نیو پرداختن به آن در ا یآن در مطالعات شهر افتنی تیکه اهم، است یجوامع بشر

 .باشد تهران می 11منطقه  های رضایت شهروندی و تأثیر رضایت بر رفتارهای مثبت در هدف از این پژوهش بررسی شاخص

 یبه منظور بررسشود  و از نوع همبسـتگی محسـوب مـی یشیمایپ -یفیتوص قاتیپژوهش از نظر روش در زمره تحق نیا

 ه،یپا یازهاین ،یشهر یها رساختیتهران، چهار بعد ) امكانات و ز یشهردار 11ادارک شده در منطقه  تیفیک

، قصد  گویه( 3 )شهروندان  یدلبستگ ،(هیگو 4 ی)کل تیرضاو به منظور رفتارهای مثبت،    (ستیز طیو مح یاجتماع طیمح

نامه در جامعه  در مرحله بعد پرسشفته شد. ردر نظر گ یازیدر امت 5 كرتیل اسیبر مق( هیگو 2)و گفتار مثبت گویه(2)ترک

 قیو از طر Amosبا استفاده از برنامه  ،یهمبستگ سیماتر هیپس از تهها  آماری توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده

.  نتایج دیجرا گردبرازش ا یكوئین یها ، شاخصAmos یشنهادیمدل پ یمحاسبات الزم صورت گرفت و برا ر،یمس لیتحل

در میانگین به دست آمده برای هر یک  نواحی مورد مطالعهدهد تفاوت چشمگیری بین  متغیر کیفیت ادارک شده نشان می

نسبت به سایر نواحی از میانگین کمتر برخوردار هستند. نتایج به دست آمده،  ناحیه یکها وجود دارد به نحوی که  از گویه

مثبت بود. تأثیر   555/5روابط متغیرها به این شرح بود که تأثیر رضایت در دلبستگی شهری با   از آزمون مدل برای بررسی

به عنوان باالترین ضریب  شد. دییتأ بیضرا نیدر ب ریمس بیضر نیبه عنوان باالترکیفیت ادارک شده در رضایت شهروند  

 تأیید شد. 531/5مسیر در بین ضرایب تأیید شد.  همچنین تأثیر مثبت متغیر رضایت در گفتار مثبت  
 

 .تهران 11منطقه  کیفیت زندگی،مندی، شهروند،  رضایت کلید واژه ها:

 

                                                           
 یرفتارهابر  یزندگ تیفیشهروندان از ک تیرضا ریثأت و تحلیل یبررسعنوان تحت  پایان نامه کارشناسی ارشدمستخرج از  مقالهاین   1

اه آزاد نشگماهشهر، دا گروه جغرافیا، واحداستادیار نویسنده اول به راهنمایی نویسنده دوم، .( تهران 16منطقه )مطالعه موردی:  یمثبت شهروند

 است. اسالمی

  :نویسنده مسئول  m.ilanlou@mhriau.ac.ir 

مثبت  یرفتارهابر  یزندگ تیفیشهروندان از ک تیرضا ریتاث یبررس(. 1455. )مریم مهرزاد، ایالنلو، اهلل ویردی، این مقاله:ارجاع به 

 .111-55(، 4)2، ت توسعه پایدار شهری و منطقه ایفصلنامه مطالعا. تهران 11منطقه  یشهروند
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 هألمقدمه و بیان مس
توسعه  آن  اله دنببو  یاجتماع هیسترش سرماگدر  ن،یادیو عوامل بن رهایو رفتار شهروندان، از متغ یشهروند 

 نیو پرداختن به آن در ا شهریآن در مطالعات  افتنی تیکه اهم(، 144: 2517و همكاران،  1)میاو است یجوامع بشر

 ریس بوده و حتاکنون مطر ربازیاست که از د یمیاز مفاه یمفهوم شهروند و شهروند .رفته از آن استگ نشات پژوهش

و  تیکه حامل مدنمفهوم  نیا (.155: 2525و همكاران،  2)ترسااست نموده یتكامل خود را در ادوار و جوامع مختلف ط

 یو بررس  ثمورد بح یو حقوق ی، شهریاسیس ،یون توسط مكاتب مختلف فلسفگوناگ یاز منظرها است، بوده شرفتیپ

به چشم  یاخالق روابط و رابطه تنگاتنگ با اخالق و یختگیآم  همواره ،یو مطالعه مفهوم شهروند یدر بررس .است رفتهگ قرار

 .(2: 2515، 3)ژانگ و اکسوخورد یم

 ینظر یسنت لیمسا زیجامعه و ن یاعضا نیب یبر روابط اخالق ،یاسیس یها نهیعالوه بر زم «یمفهوم شهروند»

با  ماًیمستق نیهمچن ،یاخالق مدن(. 3: 4،2525)ویواست ناظر ،یاجتماع یو همبستگ یگانگی طیمثل شرا ،یشناس جامعه

: 2515و همكاران،  5)نگوینشهروندان دارند گریخود و ده مرتبط است که شهروندان نسبت ب یو تصورات یتیهو راتییتغ

175.)  

شهر مهم هستند، منشأ این تاثیر در این خالصه  نقش رفتارهاى انسانى به موازات عناصر فیزیكى درساخت کالبد

) شــود و حریم آن تعریف مى براى هر فعالیت نیاز به یک بســتر رفتارى دارد و این بستر با آستانه شود که انسان مى

 طورى مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است به ،شهرها امروزه مولفه رفتار انسانى در(.  133: 2511، 1اسپوکتر و فاکس

کارآمــد که با ماهیــت پیچیده  شــناختى و نظام اجتماعى همچون الگویى ها از رویكرد بوم فعالیت که درترسیم حریم

 (.52: 2515، 7)توندر و همكارانگردد همخوانى دارد اســتفاده مى ىهاى انســان روابط محیط و فعالیت

که افراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از  است دیو مف ارزشمند نوع رفتار کی 1یرفتار شهروند یطور کل به

 ،ییدنبال شناسا به یسازمان یرفتار شهروند ساختار گریبه عبارت د .(347: 5،2515)فخویری و بنیویتدهند یخود بروز م

 15یآنان، اثربخش یرفتارها نیکنند و در اثر ا یم تیفعال سازمان است که در یفرانقش کارکنان یرفتارها یابیاداره و ارز

در این میان رضایت شهروندان از محیط کالبدی شهری و کیفیت آن   (.13: 11،2515)زنكر و روتهابدی یبهبود م یسازمان

و همكاران،  12و فرهنگ شهروندان اثر گذارد، یعنی رفتارهایی را تضعیف یا تشویق نماید)داویسونتواند بر رفتار، اخالق  می

که  کنند یم یاست که در آن زندگ یشهروندان نسبت به شهر دگاهید نییتع یمهم برا یشهروند ابزار تیرضا.  (2: 2525

همواره به دنبال  شهرها و افراد خارج از دریگ یتصویر م یمرتبط شهر یها طیشدة مح درک تیفیک ای تیواسطة ماه به

باشند  می اطالعات دربارة مكان یمعتبر، و داخل موثق،ی ررسمیمنابع غ یعیطور طب ها به آن رایزهستند،  از سطح آن یآگاه

 ( .45: 1355)رهنما و ابراهیمی، 

                                                           
1  -  Miao 
2  -  Teresa 
3  -  Zhang & Xu 
4 -Wu 
5 - Nguyen 
6  -  Spector &Fox 
7  -  Tonder 
8 - Citizenship Behavior 
9  -  Fakhoury & Benoit 
10 -Organizational effectiveness 
11  -  Zenker & Rütte 
12  -  Davison 
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به حقوق دیگران و رعایت  های رفتاری در جوامع شهری، مانند: خشونت، پرخاشگری، تجاوز بسیاری از ناهنجاری

های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی، در کیفیت فضاهای سكونتی و کاری آنان نهفته است.  نكردن قانون، ضمن داشتن ریشه

های گوناگون، فشارهای عصبی، ترافیک، متصویرات  فقر و تبعیض، تزلزل اقتصادی و بیكاری، اتكا و وابستگی، آلودگی

... عواملی هستند که  نشینی و نشینی، تراکم بیش از اندازه، حاشیه یحی، متصویرات مسكن، زاغهاجتماعی، کمبود وسایل تفر

تر موارد ذکر (. بیش51  :1355آنامراد نژاد و همكاران،  گر شده است)بردی در شهرهایا مروزی به صورت مسائلی حاد جلوه

 هر عنوان نمود.های کیفیت زندگی در ش توان به نوعی جزء شاخص شده در فوق را می

 

 پژوهش ه هایسواالت و فرضی
 عبارتند از:  پژوهشاالت ؤسدر همین راستا 

 آیا بین رضایت شهروندی و دلبستگی رابطه معنا دار وجود دارد؟ (1

 آیا بین رضایت شهروندی و قصد ترک  رابطه معنا دار وجود دارد؟ (2

 د؟آیا بین رضایت شهروندی و گفتار مثبت رابطه معنا دار وجود دار (3

 آیا بین رضایت شهروند و کیفیت ادراک شده  رابطه معنادار وجود دارد؟ (4

 های کیفیت زندگی تفاوت وجود دارد؟  تهران به لحاظ شاخص 11گانه منطقه  1آیا بین نواحی  (5

 عبارتند از: پژوهش و فرضیه های

 رابطه معنا دار وجود دارد. یو دلبستگ یشهروند تیرضا نیب  (1

 و قصد ترک رابطه معنا دار وجود دارد. یهروندش تیرضا نیب  (2

 و گفتار مثبت رابطه معنا دار وجود دارد. یشهروند تیرضا نیب  (3

 ادراک شده رابطه معنادار وجود دارد. تیفیو  ک یشهروند تیرضا نیب  (4

 .تفاوت وجود دارد یزندگ تیفیک یها تهران به لحاظ شاخص 11گانه منطقه  1 ینواح نیب  (5

 پژوهش انی نظریمب
 کیفیت زندگی. 1

بـا  یاز منظر واژگان(  (Qolآمده و یبه مفهوم چگونگ(  (Qualityو یزیچ یبه معن(  (Qualنیدر الت تیفیک ۀواژ

است )پوراحمد  گرانیبا د تو متفاو گانهیو  ژهیهر فرد، و یآن است که برا یها تتفاو ۀرندیو دربرگ یزندگ یچگونگ یمعنـ

وسیعی است که به ارزیابی زندگی در تمام بخش های آن  فهوم(.  مفهوم کیفیت زندگی م552: 1355،  و همكاران

نژاد  یپردازد. از این رو در حوزه تقریباً همه رشته ها دخیل شده و تعریف واحدی که مورد توافق همه باشد، ندارد)حاتم می

 (. 51: 1351 ،یآباد و کاظم

 

 مندی رضایت. 2

 انسان اشاره یالعمت ایو  هیپا یازهایجهت رفع ن ها تیو مطلوب التیاز تما یا بر دامنه گسترده یمند تیمفهوم رضا

 یبرا فرد با آنچه کینزد یدر سازگار یلعف یطچنانچه شرا نی. بنابرادهد یرا پوشش م یمختلف فیط یمند تیرضا نی. ادارد

 (.155: 1353د)امانپور و آبیار، گرد یصل محا یمند تیکرده است، باشد، رضا فیرعخودش ت یها و آرمان ازهاین

 در این خصوص چهار نوع رضایت از زندگی وجود دارد:

 که متأثر از میزان برخورداری افراد از امكانات می باشد. رضایت ناشی از داشتن
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 که معطوف به روابط اجتماعی است. رضایت ناشی از ارتباط

تن و تعریف از کیستی خود که داللت بر معناداری و کنترل بر ، پنداشت فرد نسبت به خویشرضایت ناشی از بودن

 زندگی خود در مقابل خود بیگانگی دارد.

که بیشتر معطوف به چگونگی زمان در اختیار در اقلب اوقات فراغت می شود)خواجه  رضایت ناشی از اقدام و عمل

 (.  211: 1351شاهكوهی و همكاران، 

 . دلبستگی2

که  ییبمانند و جا یدر آن باق اند لیکه ما یاست که مردم با مناطق خاص یعاطف یدونیبه مكان پ یدلبستگ

(. دلبستگی مكانی مفهومی چندبعدی و 1355)رهنما و ابراهیمی، کنند یبرقرار م كنندیم تیو امن یراحت احساس

بستگی به مكان به تأثیر عاطفی یک آمیزد. واژه دل  می های مختلفی از پیوند فرد با مكان را در هم ای است که جنبه رشته بین

شوند. تأثیر حسی، عاطفی و درونی مكان بر انسان،  مكان اشاره دارد که افراد به لحاظ حسی و فرهنگی به آن جذب می

ی  ، محله و یا یک مجموعه ، خانه، ساختمان توانند به یک شیء ها می مرکز تفكر دلبستگی به مكان است چرا که انسان

شوند. در واقع دلبستگی به مكان ارتباطی نمادین با مكان است که با دادن معانی عاطفی و حسی مشترک  طبیعی جذب می

ی  ی ادراک گروه یا فرد از مكان و نحوه گیرد و مبنای نحوه فرهنگی، توسط افراد به مكان خاص یا یک سرزمین شكل می

 (.33: 1354زاده و همكاران،  باشد)عباس ارتباط وی با آن می

 

 یزندگ تیفیک یها دگاهید

شویم  یمواجه م یشهر یزندگ تیفیدر سنجش ک یما با دو رویكرد اصل نهیمطروحه در این زم اتیادب در

 تیفیسنجش ک یباهم برا بی. این دو رویكرد غالباً بطور مجزا از همدیگر و بندرت در ترکیو رویكرد ذهن ینیرویكرد ع

 (.15: 1354ران، روند)نسترن و همكا یبه کار م یشهر یزندگ

 

 نییع کردیرو.1

 یشاخص ها ای ینیع یكردهایرو یبه عبارت. دهد یرا نمایش م یزندگ یرونیشرایط ب ،یزندگ ینیع تیفیک

مفروض است.  یو فرهنگ ییایواحـد جغراف ـکیمـردم در  ینـیع طیشـرا ۀهستند که انعكاس دهند ییارهایمع ،یاجتماع

 یمتك یاجتماع طیافراد از مح یبر ادراک ذهن نكهیاست تا ا یزندگ طیاز شرا ینیو ع یمک یبر داده ها یمبتن كردیرو نیا

 یم یریو اندازه گ یرا بررس یاجتماع یاز حوزه هـا یعیوس  یط رهایمتغ ،یاجتماع یشاخص ها یمفهوم یباشد. تحت لوا

 (.551: 1355کنند)پوراحمد و همكاران، 

 

 ذهنی کردیرو.2

از  یذهن یها یابیارز یریو اندازه گ یشهر طیمح یها یژگیو انیروابط م یساز شامل مدل كردیرو نیدوم

 نیکل است. ا کیبه عنوان  یخاص و از زندگ یها دهیاز پد یتمندیمردم بوده،که شامل رضا یزندگ تیفیک یقلمروها

و داده  ابی نهیزم شپژوه یروش ها انیشده از م یجمع آور یداده ها یشناخته شده، نوع یذهن دگاهیکه به د دگاهید

 ،یکند) احمد یم ریرا درگ یچند ساختار یمدل ها ای ونیرگرس لیمانند تحل یـیروش هـا قیشـده از طر لیتحل یهـــا

شود، بلكه  نییتع نییع طیشرا قینمی تواند تنها از طر تیفیاست که ک نیمهم ا لییخ تی(. واقع74: 152کروندان،  ینادر
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 ییبه تنها نییاظهارمی کندکه شاخص های ع کیاست. فوتوان س تیاهم زداراییافراد ن ذهنی ستییگرفتن بهز ظردر ن

 ابییدر ارز نییپا نانیاطم تیباال، اما قابل ییایشاخص ها دارای پا نیا رایدهند، ز شیواقعی زندگی را نما تیفینمی توانند ک

 (.1353:34انسانی اند)هاشم پور و همكاران،  ستییبهز

 نیاو از ا یو ذهن یو ادراکات درون ها افتیدر و اش یزندگ یو خارج ینــیع قیفرد به حقا کی یزندگــ ــتیفیک

قرار گرفته  قیتصد توســط ا کثــر پژوهشــگران مورد بــایمســاله تقر ــنیا. اســت وابســته از خودش زیعوامل و ن

را بــر  یو ذهن ینــیعوامل ع نیــا اثر مرکــب ات کوشــد یعمدتــا می زندگ تیفیدر مورد ک اتپژوهش ن،یبنابرا است.

وجود داشــته اســت،  یزندگ تیفیســنجش ک بهی علم كردیگذشته دو رو یها دهه یبسنجد. در ط یبشر سعادت رفاه و

بر  یاجتماع یها شــاخص جنبــش .است یستیبهز یســنجش ذهن یو دوم یاجتماع یها شــاخص ای ینیع كردیرو یاول

دادن  قرار با مورد ســؤال یزندگ ــتیفیدر ســنجش ک یاجتماعــ یها شــاخص متمرکز اســت. رشــد یریگ اندازه

افراد  یبه تجربه ذهن ،یستیسنجش بهز یذهن اتپژوهش مقابل، رفاه، همزمان بوده است. در یرشــد اقتصاد یهمبســتگ

تجارب آگاهانه مردم به  ــقیاز طر توانــد یمی تسیآن است که بهز هیجا فرض پا نیمربوط است. در ا شانیزندگ از

 .شــود ــفیتعر ،یت شــناختــیرضا و واســطه احســاس لذت

از  یمتفاوتــ ــفیبــر تعار یمبتنــی اجتماعــ یها و شــاخص یذهنــ ــاتپژوهش یو ابزارهــا ارهــایمع

 دربــاره جامع یدگاهیداشــتن د ازمندین ،یســتیزبه به یعلم كردیرو اتخاذ وجود، ــنیاســت. با ا یزندگ تیفیک

 یها شــاخص ــای ینــیع یكردهــای. رواســت گفته ــشیپ كــردینقــاط قــوت دو رو ــبیترک ــقیاز طر ــدهیپد

 یو فرهنگ ییایجغراف واحــد ــکیمــردم در  ینــیع طیکــه انعــكاس دهنــده شــرا هســتندیی ارهایمع ،یاجتماعــ

 از افراد یکه بــر ادراک ذهن نیاســت تا ا یزندگ طیاز شــرا ینیو ع یکمــی بر دادهها یمبتن كردیرو نیمفروض است. ا

 یها از حوزه یعیوســ ــفیط رهــایمتغ ،یاجتماعــی ها شاخص یمفهوم یباشد. تحت لوا یمتك یاجتماع طیمح

است که  نیا یذهن یستیبهز اتپژوهش هیدر مقابل فــرض پا دهند یم قــرار یــریگ و اندازه یبررســ را مورد یاجتماعــ

خاص  ییها حوزه زیافراد در قبال کل و ن یشناخت و یواکنش انفعال میمستق سنجش افراد، یستیشناخت بهز و کدر یبرا

 (.7: 1353احمد آخوندی و همكاران،  )ضرورت دارد شانیاز زندگ

 

 پیشینه پژوهش
و همكارانش  Chen ای زیادی توسط محققین در داخل و خارج از کشور انجام شده است.ه در این زمینه پژوهش

 یها یژگیبا استفاده از و یشهر یزندگ تیفیک یابیارز یهدف سودمند برا کیتحت عنوان  یم، مقاله ا 2511در سال 

تواند به  یپژوهش م نیته در ابه کار رف GISبر  یدهد که روش مبتن یآنها نشان م جیپرداختند. نتا یاراض یها یکاربر

آنها استفاده  یدر مناطق مختلف و محله ها یشهر یزندگ تیفیک ینیع یابیارز یراب میحل ساده و مستق راه کیعنوان 

 شود. 

Rastegar  و  یزندگ تیفیدر بهبود ک یاجتماع هیتحت عنوان نقش سرما یمقاله ا 2517و همكارانش در سال

ها و  یبه خصوص شهردار یشهر نیدهد که مسئول یپژوهش آنها نشان م جیارائه دادند. نتا در شهر مشهد یعدالت اجتماع

کم است.  اریبس یمشارکت مردم جهیدهند، در نت ینم یتیاهم یزیمردم در برنامه ر یها دگاهیشهر، به نظرات و د یشوار

 تفاوت وجود دارد. یزندگ تیفیبود کدر به یاجتماع هیو شهروندان در مورد نقش سرما رانیمد دگاهید نیب نیبنابرا

Kaklauskas  ارائه  یزندگ تیفیک یارهایمع لیه و تحلیتحت عنوان تجز یمقاله ا 2511و همكارانش در سال

دهد  یآنها نشان م جیپرداختند. نتا INVARبا استفاده روش  ییاروپا یدر شهرها یزندگ تیفیک یابیداده اند. آنها به ارز

 یشهر زانیر اغلب برنامه شهر را بهبود ببخشند. یزندگ تیفیتوانند ک یم INVARبا اعمال روش  شهر زانیر که برنامه
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 کی نیکنند. بنابرا یم تیمنطقه حما کیدر  یگذار هیکنند و از سرما یم نییشهر را تع کیو رشد  یامكانات توسعه اقتصاد

 کنند. نییتع  INVAR یها ژهمنطقه را با پرو کی یگذار هیتواند ارزش سرما یم یشهر زیر برنامه

پرداختند.  11و  2به سنجش کیفیت زندگی از دیدگاه عدالت اجتماعی در مناطق   (2511زیاری و همكارانش )

 جنوب  و  شمال  کنار  در  رو، نیا از  .است  منطقه  دو  نیا  در  یشهر  امكانات  و  ها فرصت  نامتعادل  عیتوز  انگرینما  پژوهش،  جی نتا 

 . است  شده  زین ی اجتماع  جنوب  و  شمال  جادیا  باعث یی ایغرافج 

 شهرستان نجف آباد هیدهستان صادق مورد: ،یراشهریپ یدر روستاها یزندگ تیفیک یابیارزبه   (1455مردانی )

ت و بهداشت و سالم تیفیک ،یو فرد یاجتماع تیامن» یها دهد که در کل شاخص یوهش نشان مژپ یها افتهپرداخت. ی

درامد و اشتغال  تیفیک یها قرار دارند و شاخص گرید یها نسبت به شاخص یرت مناسب تیدر وضع «ستیز طیمح تیفیک

 قرار دارند. ینامناسب تیدر وضع رساختیز تیفیو ک

 1 یدارا یشهردار نیا .باشد یم یادیز تیجمع یکه دارا باشد یتهران م یمیاز مناطق قد یكیتهران  11منطقه 

 این مطنقه بهبهمن قرار دارد.  یبعد از فرهنگسرا - یدشت آزادگان جنوب یابتدا -بهمن  دانیست و مرکز آن در ما هیناح

را در خود جا داده است اما  یرانیبوده و از سراسر کشور به نسبت گوناگون، اقوام ا ریمهاجرپذ تخت،یپا ناطقم شتریمانند ب

را این منطقه  یو اهال نیساکن شتریب زیاکنون ن اند. هم داده لی( تشكها ی)آذر جانیآذربا یها را ترک نطقهم نیا هیبافت اول

 هینیحس یدارا این منطقه. دهند یم لیشمال کشور و ترکمن صحرا تشك یسراب و زنجان، اهال انشهرست ل،یاردب یها ترک

  (.1353 ،یچیو شو شی.)آلبوغبباشد یمخصوص خود م ئتیه یدارا تیاست که هر قوم یفراوان یمذهب یها ئتیو ه

 است نطقهم نیاز مشكالت ا یكیآن  یكیدر نزد مارستانیدارد و نبود ب یبودن، امكانات کم یمیبا توجه به قد

محدوده وجود ندارد و در صورت  نیدر ا یدرمانگاه و ساختمان پزشكان وجود دارد اما درمانگاه شبانه روز نیچندهر چند، 

در  .ندینما یط دیرا با یادیمسافت ز یمرکز درمان نیتر کیبه نزد دنیرس یدر شب، برا نیساکن یبرا یبروز مشكل اورژانس

ها در گذشته کارخانه،  مكان نیامالک متروکه با متراژ باال وجود دارد. ا این محدوده در برخی نواحی آن به مانند جوادیه،

 نیاند. ا ت داده و به صورت امالک متروکه رها شدهخود را از دس ییاند اما در حال حاضر کارآ حمام بوده ایو  ییشویقال

 یمحله برا ی. اهالکنند یمشكل م جادیگان خود ایهمسا یبوده و برا یموذ واناتیو محل تجمع ح یامالک اسباب آلودگ

محله وجود امالک همچنان در  نیاند و ا نگرفته یمطلوب جهیاند اما نت امالک متروکه بارها اقدام کرده نیاز ا یحل مساله برخ

این  ف کلیباشد. هد شهرداری تهران زیاد می 11گانه منطقه  1. به طور کلی تفاوت در نواحی کنند یمشكل م جادیدارند و ا

  11گانه منطقه  1ی در نواحی مثبت شهروند یبر رفتارها یزندگ تیفیشهروندان از ک تیرضا ریتاث یبررسپژوهش 

 باشد. شهرداری تهران می

 

 هشپژوشناسی  روش

 شناخت منطقه مورد مطالعه
 (.2باشد)تصویر  شهرداری تهران می 11تر ذکر شد منطقه مورد مطالعه این پژوهش، منطقه طور که پیشهمان

از  نیهمچن هست. هیشوش همسا دانیشوش حدفاصل انبار نفت و م ابانیو خ 12و  11منطقه از شمال با مناطق  نیا

  اریبهمن ابانیخ - انیتندگو دیبزرگراه شه 15و  17و از غرب به مناطق   25، از جنوب به منطقه 15شرق به منطقه 

 نیا بهمن قرار دارد. یبعد از فرهنگسرا ،یدشت آزادگان جنوب یبهمن، ابتدا دانیدر م 11منطقه  یشهردار.شود یمحدود م

بهمن قرار  یبعد از فرهنگسرا - یدشت آزادگان جنوب یابتدا -بهمن  دانیاست و مرکز آن در م هیناح 1 یدارا یشهردار

 تهران(. 11)سایت شهرداری منطقه دارد
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  : نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه1شکل 

 پژوهشروش 
مندی  از میزان رضایت یآگاه یآن برا جینتا رایاست؛ ز یکاربرد اتپژوهشپژوهش از نظر هدف، از نوع  نیاالف.

های شهرداری، فرمانداری و استانداری  ر بروز رفتارهای مثبت در ارگاناز محیط زندگی و تأثیر این رضایت ب شهروندان 

 کاربرد دارد.

 نمونه ایبا حضور در جامعه و  پژوهش یداده ها رایاست؛ ز یدانیم اتپژوهشاز نوع  یپژوهش از نظر مكان نیا -ب

 شود. یم یپرسشنامه و مصاحبه گردآور یو با استفاده از ابزارها یآمار

؛  .شود و از نوع همبسـتگی محسـوب مـی یشیمایپ -یفیتوص اتپژوهشاز نظر روش در زمره  پژوهش نیا -ج

 آنان را در چارچوب انیپژوهش و نحوه ارتباط م یرهایو عناصر و متغ پردازد میزان رضایت شهروندان می  یبه بررس رایز

 .کند یم فیتوص مشخص

 spssافزار  شده و با استفاده از نرم وتریشده وارد کامپ یرآو جمع یها نامه پرسش یاصل یها داده یآور از جمع سپ

. در شود یم ارائهی و استنباط یفیدر دو بخش توص پژوهش یها ها انجام گرفت. در این بخش یافته داده لیتحل اتیعمل

ارائه  بیترت پرسشنامه به در شده یریگ اندازه یرهایها و متغ مربوط به گویه یو نمودارها یجداول فراوان یفیبخش توص

تعداد توزیع پرسش نامه در هر  2. جدول شوند یم یبررس پژوهشروابط موجود در مدل  یو در بخش استنباط شوند یم

 دهد.  ناحیه را نشان می
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 .است خانوار 15٬521که شامل  باشد، می نفر 217171، 1355سال  یبراساس سرشمار 11 ی منطقه تیجمع

 (.1باشد)جدول  نفر می 111یع شده در سطح منطقه طبق فرمول کوکران نامه توز بدین ترتیب تعداد پرسش

 نامه توزیع شده در منطقه  تعداد پرسش :1جدول

 تعداد  جمعیت ناحیه

 32 45515 یک

 35 41353 دو

 35 75455 سه

 34 53455 چهار

 33 51111 پنج 

 25 12525 شش

 111 266661 کل

 

نشان داده  2آلفالی کرونباخ استفاده شده است. نتایج هر شاخص در جدول از آزمون  پژوهشبرای تعیین پایایی 

 باشد. است بنابراین، پایایی مورد قبول می 7/5شده است. چون عدد به دست آمده در هر شاخص بیشتر از 

 : نرخ آلفای کرونباخ در هر شاخص2جدول

 آلفای کرونباخ شاخص

 171/5 یشهر یها تساخیرامکانات و ز

 751/5 هیپا یازهاین

 121/5 یاجتماع طیمح

 523/5 یطیمح ستیز

 751/5 یکل تیرضا

 151/5 دلبستگی

 134/5 هیقصد ترک ناح

 155/5 گفتار مثبت

 134/5 مجموع

 
 ها و متغیرها شاخص

 كرتیل فیط یا نهیگز5  یها پرسشنامه بسته بر اساس پاسخ کیالزم در پژوهش حاضر با استفاده از  یها داده

شده است: )پاسخ   گرفته در نظر ریبصورت ز نهیگز5هر سوال از پرسشنامه احساسات،   یکه برا بیترت نیگرفت. بدصورت 

هر سوال از  یبرا نی(. همچنادیز یلی=خ5پاسخ اد،یز4متوسط، پاسخ  =3کم، پاسخ  =2اصال، پاسخ  = ای زیناچ اریبس1=

 اد،یز2پاسخ  = اد،یز اریبس1است: )پاسخ  = شده گرفتهدر نظر ریبصورت ز نهیگز5  ،یسازمان یپرسشنامه رفتار شهروند

 نیا یدو سوال آخر رفتار شهروند یبرا نیکم( وهمچن اریبس5= پاسخ کم،4کم، پاسخ = ارینه بس ادیز ارینه بس3پاسخ  =

مخالفم، پاسخ 4نه موافقم نه مخالفم، پاسخ  =3موافقم، پاسخ  =2پاسخ  = موافقم، کامال1بصورت)پاسخ  = بیبه ترت فیط

تر از  نییپا4کم، پاسخ = ارینه بس ادیز ارینه بس3باالتر از متوسط، پاسخ  =2کامالموثر، پاسخ  =1= کامال مخالفم( و )پاسخ5=
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  پاسخ کامال موافقم،1به بصورت)پاسخ  = فیط نیسواالت عدالت ا یموثر( در نظر گرفته شد. برا ریکامال غ5= پاسخ متوسط،

 .پاسخ =کامال مخالفم(در نظر گرفته شد5مخالفم،  4نه موافقم نه مخالفم، پاسخ  =3موافقم، پاسخ  =2=

گویه در چهار بعد ) امكانات و  25شهرداری تهران،  11به منظور بررسی کیفیت ادارک شده در منطقه 

گویه  4کلی در نظر گرفته شد. در شاخص رضایت   زیست( اجتماعی و محیط های شهری، نیازهای پایه، محیط زیرساخت

و منطقه از  من، است یمكان خوب و قابل زندگ کی منطقه نیکنم ا یفكر م من، را دوست دارم شهر تهراندر  یمن زندگ)

 Taecharungroj and )(.کنم یم یرا دوست ندارم و به اجبار در آن زندگ منطقه نیا من، هستم یام راض یمحل زندگ

Taecharungroj, 2016; Zenker et al., 2013 Lam et al., 2004).) 

 من مثل یبرا منطقه طیمح، من دارد یبرا یادیز یشخص یمعان منطقه نیاگویه ) 3دلبستگی شهروندان نیز با  

 لیلو تح هیتجز یبرا .( Zenker and Rütter, 2014)( تعلق دارم منطقه نیکنم به ا یمن احساس م. ام است خانه

 یبرا EQSو از برنامه  است. دهیاستفاده گرد یآمار یها و روش  spssافزار  نرم نامه از پرسش عیحاصل از توز یها افتهی

 یبرا یشتریب یفرصت ها گرید یمكان هاهمچنین دو گویه ) پژوهش استفاده شد. یاصل یها لیو تحل ریآزمون مدل مس

به  (نقل مكان خواهم کرد یگریمنطقه د ای هیبه ناح هیناح نیسكونت از ا یمن برا، که دوست دارم دارند ییانجام کارها

در  یزندگ من، کنم یام به صورت مثبت صحبت م یمن در مورد محل زندگ  گویه ) 2منظور بررسی متغیر قصد ترک و 

به منظور بررسی متغیر گفتار مثبت بر مقیاس  ( Zenker and Rütter, 2014)( کنم یم هیرا به مردم توص هیناح نیا

 گفته شد.در امتیازی در نظر  5لیكرت 

 

 ها ابزار تجزیه و تحلیل داده
  یدرون  یهمبستگ و  ار،یمع انحراف ، نیانگیمصورت پذیرفت. سپس  tنامه در ابتدا با آزمون  تجزیه و تحلیل پرسش

و از طریق تحلیل مسیر،  Amosپس از تهیه ماتریس همبستگی، با استفاده از برنامه محاسبه گردید. پژوهش   یرهایمتغ

که در این  ، شاخص برازش نیكوئی اجرا گردید. با توجه به اینAmosزم صورت گرفت و برای مدل پیشنهادی محاسبات ال

 پژوهش بحث اصلی، بررسی نظام روابط حاکم بر متغیرهای مستقل و وابسته است استفاده از تحلیل مسیر الزم است.

شده  شانیها ته و مستقل به همراه مولفهوابس یها ریسازه متغ لیمستقل و تحل ریمتغ یها سازه مولفه لیتحل

 شدند.  یبررس ریز یها به منظور سنجش برازش، شاخص نیب نیاست. در ا

 4کمتر از  دیمدل با اندازه نمونه است. مقدار آن با لیو تعد قیشاخص تناسب تطب کی :Chi-Square/dfشاخص

 باشد. 

هر چه  دیعدد با نیا نیو بنابرا باشد یم نیتخم یمتوسط مجذور خطاها شهیتحت عنوان ر :RMESA شاخص

 .باشد .51/5کوچكتر از   دیعدد با نیاز منابع، ا یباشد تا برازش مدل بهتر شود. براساس برخ کیکوچكتر و به صفر نزد

هر چه  دیعدد با نیو بنابراین، ا باشد یم مانده یباق ریمتوسط مجذور مقاد شهیتحت عنوان ر :RMR شاخص

 باشد.  51/5کوچكتر از   دیعدد با نیاز منابع،.ا یباشد تا برازش مدل بهتر شود. بر اساس برخ کیزدکوچكتر و به صفر ن

برازش  ییكوین زانیدهنده م هستند که نشان یمختلف یها شاخص :AGFI  ،GFI،CFI،NFI،NNFIشاخص

انجام شده بر  یها لیتحل جی، نتاباشند، نشانگر برازش بهتر مدل هستند. در ادامه تر کینزد 1مدل هستند و هر چه به عدد 

 :شوند یم هیک از سازه در دو بخش ارایهر  یبرا جینتا نی. اشود یارائه م پژوهش یها از سازه کیهر  یرو

مكنون به  یرهایشده از متغ میترس یها حالت اعداد فلش نی: در ایهر سازه در حالت معنادار یریگ اندازه مدل

معنادار به  ریمقاد 51/1بزرگتر از  ری%، مقاد55که با احتمال  دهند یرا نشان م t ریمشاهده شده، مقاد یرهایسمت متغ

  .شوند یو از مدل حذف نم ندیآ یحساب م
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در ســه حــوزه  یشــهر یزندگ ــتیفیک یــریانــدازه گ یها شــاخص یمستندســاز: 1جدول

و  ها صشاخ کیو به تفک یشــهر ژهیو یها ـازمانو سـ ــکیمطالعات آکادم ،یالمللــ ــنیبی ها مطالعات ســازمان

 مطالعات مربوطه

 

 

 پژوهشهای  یافته
آزمون، نشانگر  نیدر ا Tمقدار ای استفاده شد.  تک نمونه  tهای استنباطی از آزمون  برای تجزیه و تحلیل یافته

 جینتا 4جدول  ز حد متوسط است:تر ا نییپا یتمندیرضا ةنشان دهند T یباالتر از حد متوسط و مقدار منف یتمندیرضا

 دهد. را نشان می تهران یشهردار 11شش گانه منطقه  یدر نواح یشهر یها رساختیدر شاخص امكانات و ز  tآزمون 
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که  هیناح ها ابانیآسفالت خ تیفیک زانیمی و خدمات حمل و نقل شهر تیفیکی، سنگ فرش و مبلمان شهر

ها  باشند. این امر بیانگر این مطلب است که در گویه ها منفی می ر است، مابقی گویهها مثبت است و باالتر از صف آن tمقدار 

را  tی کمترین میزان ضریب عموم یها نگیتعداد پارکباشد. در این میان گویه  منفی میزان رضایت کمتر از متوسط می

های عمومی و دسترسی به فضاهای  ینگهای وضعیت ترافیک منطقه، تعداد پارک دارد. با توجه به نتایج به دست آمده گویه

ها از حد متوسط باالتر هستند. در این میان  باشد. و سایر گویه تر می آموزشی و فضاهای سبز از حد متوسط در منطقه پائین

تر از  باشد. و وضعیت ترافیک در منطقه نامطلوب ها در سطح منطقه می تر از سایر گویه ها مطلوب فرش خیابان کیفیت سنگ

 باشد. که بیانگر کمی باالتر از حد متوسط می باشد. ها می یر گویهسا

 

 شهرداری تهران 16ی در نواحی شش گانه منطقه شهر یها رساختیامکانات و زدر شاخص   t: نتایج آزمون 4جدول 

 گویه 1 2 2 4 5 6

 ها ناحیه میزان کیفیت آسفالت خیابان 511/3 515/2 231/5 751/3 211/3 412/2

 وضعیت ترافیک منطقه -151/7 -315/2 -573/2 -254/3 -151/1 -114/1

 کیفیت سنگ فرش و مبلمان شهری 244/2 153/3 535/1 145/4 537/5 775/1

 کیفیت خدمات حمل و نقل شهری 351/2 51/12 735/3 514/4 571/3 112/7

51/1 54/12 571/5- 534/5 155/5 527/5- 
دسترسی به مراکز عرضه و بازارهای 

 یازهای روزانهن

 پارک ها وفضاهای سبز در سطح ناحیه -527/5 -527/2 -534/1 -15/1 -515/1 -51/1

 تعداد پارکینگ های عمومی -21/11 -277/1 -437/1 -521/5 -145/1 -171/1

 تعداد مراکز تفریحی و سرگرمی -41/15 454/5 714/3 -715/5 513/1 -755/3

 دسترسی به آب آشامیدنی مناسب -311/4 415/3 552/2 754/11 515/1 132/7

 دسترسی به فضاهای آموزشی -375/4 212/11 171/1 115/5 545/5 -515/2

 دسترسی به فضاهای ورزشی -15/15 745/5 53/11 414/1 151/5 -515/2

 مجموع -412/4 429/2 26/2 55/2 62/2 614/1

 

را نشان  تهران یشهردار 11شش گانه منطقه  یدر نواح هیپا یازهایدر شاخص ن  tآزمون  جینتا 5 جدول 

 دهد. براساس نتایج به دست آمده:  می

ی کمتر از حد و بهداشت یخدمات درمان نهیهزهای شاخص نیازهای پایه به جز گویه  در ناحیه یک تمامی گویه

ی جاری زندگی وضعیت ها باشد. در این میان گویه تناسب دستمزدها با هزینه منفی می tباشد و ضریب آزمون  متوسط می

 2باشد.در ناحیه  ی نیز در حد متوسط میو بهداشت یخدمات درمان نهیهزها دارند. گویه  تری نسبت به سایر گویه نامطلوب

که وضعیت  باشند. در حالی تر می ی سایر گویه از حد متوسط پائیناستفاده از خدمات حمل و نقل عموم نهیهزبه جز گویه 

باشد. در ناحیه  تر می ها از حد متوسط پائین ، وضعیت تمامی گویه4باشد. در ناحیه  تر می توسط پائینها از حد م سایر گویه

تر است. گویه زمینه  ها از حد متوسط پائین ی وضعیت سایر گویهاستفاده از خدمات حمل و نقل عموم نهیهزبه جزء   5

ی، و اقتصاد یشغل یداریپا، وضعیت سه گویه 1ه باشد. در ناحی های شغلی مناسب در حد متوسط می اشتغال و فرصت

از صفر، باالتر از  tی به دلیل باال بودن ضریب و بهداشت یخدمات درمان نهیهزی، استفاده از خدمات حمل و نقل عموم نهیهز

 باشند.   تر می ها از حد متوسط پائین که سایر گویه باشند. در حالی حد متوسط می
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 شهرداری تهران 16در شاخص نیازهای پایه در نواحی شش گانه منطقه   t: نتایج آزمون 5جدول 

 گویه 1 2 2 4 5 6

 زمینه اشتغال و فرصت های شغلی مناسب -155/4 -411/5 -277/1 -755/1 555/5 -52/5

 پایداری شغلی و اقتصادی -41/4 -52/1 -57/1 -155/3 -213/2 755/5

 مسکن مناسب برای خرید یا اجاره -/115 -522/5 -555/1 -515/1 -212/2 -17/2

 هزینه استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی -273/3 57/5 555/1 -111/7 357/4 151/1

 هزینه خدمات درمانی و بهداشتی 713/1 -25/4 57/2 -751/3 -121/5 711/5

 های جاری زندگی تناسب دستمزدها با هزینه -21/13 -13/15 -27/14 -31/13 -15/11 -15/1

 مجموع -11/11 -64/4 -14/1 -12/4 -49/4 -51/2

 

 دهد. نشان می تهران یشهردار 11در منطقه  هیپا یازهایدر شاخص ن  tآزمون  جینتا 1جدول 

 یمناسب برا مسكنی، و اقتصاد یشغل یداریپا، مناسب یشغل یاشتغال و فرصت ها نهیزمهای  وضعیت گویه  

از صفر از حد متوسط  tی به دلیل کمتر بودن ضریب آزمون زندگ یجار یها نهیهزدستمزدها با  تناسبو  اجاره ای دیخر

 نهیهزباشد و وضعیت گویه  ی از حد متوسط باالتر میاستفاده از خدمات حمل و نقل عموم نهیهزباشند. گویه  تر می پائین

آمده  دست به یمنف نانیاطم یها فاصله و یدار یتوجه به سطح معنبا باشد.  ی در حد متوسط میو بهداشت یخدمات درمان

و  اجاره ای دیخر یمناسب برا مسكنی،و اقتصاد یشغل یداریپا، مناسب یشغل یها اشتغال و فرصت نهیزم t-testاز آزمون  

اختالف  یدارا ها یهگواین  کند یم انیب زینی زندگ یجار یها نهیدستمزدها با هز تناسبی، و بهداشت یخدمات درمان نهیهز

 باشند.   میکمتر از سطح متوسط  و 3 نیانگیبا م دار یمعن

 

 شهرداری تهران 16در شاخص نیازهای پایه در منطقه   t: نتایج آزمون 6جدول 

t 

درجه 

 یآزاد

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 95فاصله اطمینان %
 گویه

 باال پایین

 های شغلی مناسبزمینه اشتغال و فرصت  -251/5 -412/5 -317/5 555/5 117 -251/1

 پایداری شغلی و اقتصادی -325/5 -/535 -425/5 555/5 117 -515/7

 مسکن مناسب برای خرید یا اجاره 215/5 -452/5 -351/5 555/5 117 -325/7

 هزینه استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی 743/5 515/5 155/5 555/5 117 15/13

 زینه خدمات درمانی و بهداشتیه 117/5 -5455/5 515/5 555/5 117 511/5

 تناسب دستمزدها با هزینه های جاری زندگی -215/1 -471/1 -312/1 555/5 117 -51/21

 مجموع      -351/1

 

را نشان  تهران یشهردار 11گانه منطقه  شش یدر نواح یاجتماع طیدر شاخص  مح  tآزمون  جینتا 7 جدول 

باشند. در ناحیه دو و سه و  ها به جزء رضایت از محله مسكونی باالتر از حد متوسط می دهد.در ناحیه یک تمامی گویه می

ها باالتر از حد متوسط قرار  باشند و سایر گویه های منطقه کمتر از حد متوسط می پنج سكوت و آرامش در سطح محله

باشد.در ناحیه چهار  ها می تری نسبت به سایر گویه ی بین مردم در وضعیت مطلوبدارند. در هر سه ناحیه روابط احتماع

تر از حد مطلوب واقع  ها پائین ها به جزء رضایت از محله مسكونی که در وضعیت متوسط قرار دارد سایر گویه تمامی گویه
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ها در حد  ت و آرامش در سطح محلهها باالتر از حد متوسط قرار دارند. گویه سكو اند. در ناحیه شش تمامی گویه شده

تر از حد متوسط قرار دارند. و در  متوسط قرار دارد.به لحاظ مجموع شاخص محیط اجتماعی در نواحی یک و چهار پایین

 ناحیه دو در حد متوسط و در نواحی سه، پنج و شش از حد متوسط باالتر قرار دارد.

 

 شهرداری تهران 16گانه منطقه  در نواحی ششدر شاخص محیط اجتماعی   t: نتایج آزمون 6جدول 

 گویه 1 2 2 4 5 6

 روابط اجتماعی بین مردم 27/3 41/1 57/4 -75/1 11/3 57/5

 سکوت و آرامش در سطح محله های شهر -15/4 -37/7 -41/3 -15/3 -41/5 555/5

 تماعیهای اج به لحاظ شاخص رضایت از  محله مسکونی -57/2 15/2 51/1 -51/1 15/2 24/1

 اعتماد به اهالی محله 15/1 17/2 13/3 555/5 57/3 75/1

 مجموع -155/1 551/5 71/3 -511/2 555/1 552/2

 

دهد. بدین  را نشان می تهران یشهردار 11در منطقه  یاجتماع طیدر شاخص  مح  tآزمون  جینتا 1 جدول 

باالتر از حد متوسط قرار  محله یاعتماد به اهالو  مردم نیب یروابط اجتماعترتیب با توجه به نتایج به دست آمده دو گویه 

های  های اجتماعی در حد متوسط و سكوت و آرامش در سطح محله دارند و رضایت از محله مسكونی به لحاظ شاخص

 منطقه کمتر از حد متوسط قرار دارد.

 شهرداری تهران 16در شاخص  محیط اجتماعی در منطقه   t: نتایج آزمون 1جدول 

t 

درجه 

 یآزاد

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 95فاصله اطمینان %
 گویه

 باال پایین

433/3  117 555/5  441/5  357/5  533/5  روابط اجتماعی بین مردم 

51/2-  117 555/5  315/5  254/5-  553/5-  منطقههای  سکوت و آرامش در سطح محله 

511/5  117 555/5  435/-  331/5  535/5  های اجتماعی به لحاظ شاخص حله مسکونیرضایت از  م 

235/2  117 555/5  472/5  311/5  571/5  اعتماد به اهالی محله 

654/4  مجموع      

 

شهرداری تهران را نشان  11گانه منطقه  محیطی در نواحی شش در شاخص زیست  tنتایج آزمون  5جدول 

گانه کیفیت هوا پایین تر از حد متوسط قرار دارد. نحوه  در تمامی نواحی شش دهد. با توجه به نتایج به دست آمده: می

در حد متوسط قرار دارد. در مجموع  5باشد. وضعیت فاضالب در ناحیه  ترین گویه می ها مطلوب آوری پسماندها و زباله جمع

متوسط قرار  این شاخص در تمامی نواحی جزء ناحیه دو در حد متوسط قرار دارد. این شاخص در ناحیه دو باالتر از حد

 گرفته است.

 شهرداری تهران 16گانه منطقه  محیطی در نواحی شش در شاخص زیست  t: نتایج آزمون 9جدول 

 گویه 1 2 2 4 5 6

 کیفیت هوای منطقه -15/7 -255/4 -53/13 -577/7 -433/1 -271/5

 پاکیزگی و تمیزی منطقه 525/3 15/2 21/1 111/5 75/5 775/1

 وضعیت فاضالب منطقه 713/1 54/1 21/1 357/1 555/5 712/1

 نحوه جمع آوری پسماندها و زباله 411/5 35/7 14/13 577/7 151/1 125/4
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 مجموع 666/4 465/2 664/4 542/4 146/4 114/4

 

دهد. بدین ترتیب  نشان می تهران یشهردار 11در منطقه  یطیمح ستیدر شاخص ز  tآزمون  جینتا 15 جدول

 یدار یبا توجه به سطح معنتر از حد متوسط قرار دارد.  پائین tآزمون ضریب  منطقه یهوا تیفیکبه جزء ها  در تمامی گویه

اختالف  یدارا هیگو نیا کند یم انیب زیمنطقه ن  یهوا تیفیک t-testبه دست آمده از آزمون   یمنف نانیاطم یها و فاصله

باشد که در حد  می 317/5جموع این شاخص در منطقه برابر با م .باشد یو کمتر از سطح متوسط م 3 نیانگیبا م دار یمعن

 متوسط است.

 شهرداری تهران 16محیطی در منطقه  در شاخص زیست  t: نتایج آزمون 14جدول 

t 

درجه 

 یآزاد

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 95فاصله اطمینان %
 گویه

 باال پایین

 یت هوای منطقهکیف 511/5 -731/5 -141/5 555/5 117 -15/15

 پاکیزگی و تمیزی منطقه 541/5 352/5 441/5 555/5 117 335/2

 وضعیت فاضالب منطقه 345/5 131/5 235/5 555/5 117 173/3

 نحوه جمع آوری پسماندها و زباله  715/5 523/5 117/5 555/5 117 51/5

 مجموع      317/5

 

دهد. بدین ترتیب ناحیه  را نشان می ادارک شده تیفیک ریشش گانه براساس متغ ینواح یبند رتبه 11 جدول

شهرداری تهران به لحاظ  11گانه منطقه  رتبه آخر را در بین نواحی شش -125/4رتبه اول و ناحیه یک با  555/5شش 

 اند. متغیر کیفیت ادارک شده کسب کرده

 ارک شدهتهران براساس متغیر کیفیت اد 16بندی نواحی شش گانه منطقه  : رتبه11جدول

 رتبه t ناحیه

 6 -125/4 یک

 2 -145/5 دو

 4 -512/5 سه

 5 -115/1 چهار

 2 -112/5 پنج

 1 555/5 شش

 بررسی همبستگی بین متغیرها
محاسبه  SPASSدر این مرحله با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی بین متغیرها در نرم افزار 

تهران میزان همبستگی بین  11ه این عمل صورت گرفت و سپس در کل منطقه گردید. برای هر ناحیه به طور جداگان

های شهری، محیط اجتماعی، نیازهای  های امكانات و زیرساخت ها محاسبه گردید. شاخص متغیرها و رگرسیون خطی آن

 محیطی به عنوان یک متغیر و تحت عنوان محیط ادارک شده در نظر گرفته شده است. پایه و زیست
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 یشهردار 11منطقه  کی هیپژوهش در ناح  یرهایمتغ  یدرون  یهمبستگ و  ار،یمع انحراف ، نیانگیم 12جدول 

مثبت با ضریب  شود کیفیت ادارک شده با رضایت کلی دارای رابطة دهد. دارد. چنانچه مشاهده می را نشان می تهران

رضایت کلی با بیشترین ضریب در بین ضرایب  است. رابطه بین گفتار مثبت و 555/5دار  و سطح معنی 214/5همبستگی 

بود. همچنین، بین رضایت و  دلبستگی شهر رابطه مثبت و  555/5دار  مثبت و البته معنی 574/5همبستگی با مقدار 

( وجود دارد. بین کیفیت 354/5وجود دارد. ولی رابطة بین رضایت و قصد ترک منفی و البته معنادار ) 133/5معنادار 

 ( وجود 55/5و قصد ترک رابطه مثبت و معنادار ) ادراک شده

 

 شهرداری تهران 16در ناحیه یک منطقه  پژوهش  یرهایمتغ  یدرون  یهمبستگ و  ار،یمع انحراف ، نیانگیم: 12جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر
کیفیت 

 ادراک شده
 رضایت

دلبستگی 

 شهری
 گفتار مثبت قصد ترک

کیفیت ادراک 

 شده
54/2 511/5 1     

رضایت 

 شهروندی
55/2 721/5 

214/5 

555/5 
1    

دلبستگی 

 شهری
35/3 535/5 

155/5 

555/5 

133/5 

555/5 
1   

 515/5 47/3 قصد ترک
555/5  

551/5 

354/5- 

551/5 

133/5- 

555/5 
1  

 715/5 254/3 گفتار مثبت
555/5 574/5 413/5 137/5 1 

555/5 555/5 555/5 555/5  

 

 تهران یشهردار 11دو منطقه  هیپژوهش در ناح  یرهایمتغ  یدرون  یهمبستگ و  ار،یمع انحراف ، نیانگیم13جدول 

ادارک شده و رضایت شهروندی رابطه مثبت با ضریب   دهد بین کیفیت دهد. همانطور که نتایج نشان می را نشان می

یفیت ادارک شده و دلبستگی شهری رابطه منفی وجود دارد. در حالی که بین ک 555/5و رابطه معنادار  571/5همبستگی 

 وجود دارد. 555/5و رابطه معنادار  -554/5با ضریب 

 

 شهرداری تهران 16در ناحیه دو منطقه  پژوهش  یرهایمتغ  یدرون  یهمبستگ و  ار،یمع انحراف ، نیانگیم: 12جدول

 انحراف معیار میانگین متغیر
کیفیت 

 ادراک شده
 رضایت

دلبستگی 

 شهری
 گفتار مثبت د ترکقص

کیفیت ادراک 

 شده
212/3 244/5 1     

رضایت 

 شهروندی
755/2 445/5 

571/5 

555/5 
1    

دلبستگی 

 شهری
11/3 511/5 

54/5 - 

551/5 

351/5 

555/5 
1   

 421/5 15/3 قصد ترک
311/5 

555/5 

511/5 

555/5 

155/5 

555/5 
1  

 511/5 31/3 گفتار مثبت
  151/5 -     155/5 241/5 131/5 

1 
555/5 555/5 555/5 555/5 
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 یشهردار 11سه منطقه  هیپژوهش در ناح  یرهایمتغ  یدرون  یهمبستگ و  ار،یمع انحراف ، نیانگیم 14 جدول 

را نشان می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده بین کیفیت ادارک شده و رضایت شهروندی همبستگی مثبت  تهران

( و کیفیت ادارک شده -155/5( وجود دارد. بین کیفیت ادارک شده و دلبستگی شهری )555/5عنادار )( و رابطه  م551/5)

( همبستگی منفی و رابطه -135/5(  و کیفیت ادارک شده و گفتار مثبت )-157/5و قصد ترک همبستگی منفی )

هری و رضایت شهروندی ( وجود دارد. بیشترین ضریب همبستگی در میان ضرایب بین دلبستگی ش551/5معنادار)

 شود.  ( مشاهده می555/5( و رابطه معنادار )354/5)

 

 شهرداری تهران 16در ناحیه سه منطقه  پژوهش  یرهایمتغ  یدرون  یهمبستگ و  ار،یمع انحراف ، نیانگیم: 14جدول

 انحراف معیار میانگین متغیر
کیفیت 

 ادراک شده
 رضایت

دلبستگی 

 شهری
 گفتار مثبت قصد ترک

یت ادراک کیف

 شده
22/4 212/5 1     

رضایت 

 شهروندی
32/3 351/5 

551/5 

555/5 
1    

دلبستگی 

 شهری
74/3 471/5 

155/5 - 

551/5 

354/5 

555/5 
1   

 571/5 15/3 قصد ترک
157/5- 

551/5 

215/5- 

551/5 

157/5- 

555/5 
1  

 515/5 55/3 گفتار مثبت
135/5 - 155/5 214/5 355/5 

1 
551/5 555/5 555/5 555/5 

 
 یشهردار 11چهار منطقه  هیپژوهش در ناح  یرهایمتغ  یدرون  یهمبستگ و  ار،یمع انحراف ، نیانگیم 15جدول 

دهد بیشترین ضریب همبستگی میان ضرایب بین گفتار مثبت و رضایت  دهد. همانطور که نتایج نشان می را نشان می تهران

(، 215/5وجود دارد. بین کیفیت ادارک شده، و رضایت شهروندی) (555/5ادار )ور ابطه معن  (115/5شهروندی با ضریب )

 ( وجود دارد. 555/5( همبستگی مثبت و رابطه معنادار)213/5کیفیت ادراک شده و قصد ترک)

 

 شهرداری تهران 16در ناحیه چهار منطقه  پژوهش  یرهایمتغ  یدرون  یهمبستگ و  ار،یمع انحراف ، نیانگیم: 15جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر
کیفیت 

 ادراک شده
 رضایت

دلبستگی 

 شهری
 گفتار مثبت قصد ترک

کیفیت ادراک 

 شده
24/3 221/5 1     

رضایت 

 شهروندی
45/3 432/5 

 215/5 

555/5 
1    

دلبستگی 

 شهری
57/3 552/5 

147/5 - 

551/5 

255/5 

555/5 
1   

 157/5 71/2 قصد ترک
213/5 

555/5 

315/5 

555/5 

345/5 

555/5 
1  

 145/5 53/3 گفتار مثبت
343/5 - 115/5 315/5 135/5- 

1 
551/5 555/5 555/5 551/5 
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 یشهردار 11پنج منطقه  هیپژوهش در ناح  یرهایمتغ  یدرون  یهمبستگ و  ار،یمع انحراف ، نیانگیم 11 جدول 

( -411/5ایب همبستگی بین رضایت کلی و قصد ترک )را نشان می دهد. با توجه به نتایج کمترین ضریب میان ضر تهران

 وجود دارد.  (555/5با رابطه معنادار) (131/5شود و بیشترین ضریب بین رضایت شهروندی و گفتار مثبت ) مشاهده می

 

 شهرداری تهران 16در ناحیه پنج منطقه  پژوهش  یرهایمتغ  یدرون  یهمبستگ و  ار،یمع انحراف ، نیانگیم: 16جدول

 انحراف معیار میانگین یرمتغ
کیفیت 

 ادراک شده
 رضایت

دلبستگی 

 شهری
 گفتار مثبت قصد ترک

کیفیت ادراک 

 شده
11/3 111/5 1     

رضایت 

 شهروندی
51/2 151/5 

315/5 

555/5 
1    

دلبستگی 

 شهری
31/3 521/5 

153/5 

555/5 

315/5 

555/5 
1   

 51/1 15/3 قصد ترک
155/5- 

551/5 

411/5- 

555/5 

113/5- 

55/5 
1  

 152/5 15/3 گفتار مثبت
252/5 131/5 451/5 211/5- 

1 
555/5 555/5 555/5 551/5 

 

 یشهردار 11شش منطقه  هیپژوهش در ناح  یرهایمتغ  یدرون  یهمبستگ و  ار،یمع انحراف ، نیانگیم 17جدول 

بین دلبستگی شهری و گفتار مثبت با  دهد. براساس نتایج به دست آمده بیشترین ضریب همبستگی را نشان می تهران

(، و دلبستگی -521/5( وجود دارد. بین کیفیت ادارک شده و رضایت شهروندی)555/5( و رابطه معنادار )333/5ضریب )

( وجود دارد. در حالی که بین گفتار مثبت و دلبستگی شهری 551/5( همبستگی منفی و رابطه معنادار )-522/5شهری)

 ( وجود دارد.555/5( و رابطه معنادار )333/5همبستگی مثبت )
 

 شهرداری تهران 16در ناحیه شش منطقه  پژوهش  یرهایمتغ  یدرون  یهمبستگ و  ار،یمع انحراف ، نیانگیم: 16جدول

 انحراف معیار میانگین متغیر
کیفیت 

 ادراک شده
 رضایت

دلبستگی 

 شهری
 گفتار مثبت قصد ترک

کیفیت ادراک 

 شده
25/3 311/5 1     

رضایت 

 شهروندی
14/3 453/5 

521/- 

551/5 
1    

دلبستگی 

 شهری
41/3 455/5 

522/5- 

551/5 

515/5- 

551/5 
1   

 555/5 17/2 قصد ترک
217/5 

555/5 

152/5 

555/5 

555/5- 

551/5 
1  

 315/5 14/3 گفتار مثبت
151/5 217/5- 333/5 412/5- 

1 
555/5 551/5 555/5 551/5 
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 تهران یشهردار 11پژوهش در منطقه   یرهایمتغ  یدرون  یهمبستگ و  ار،یمع انحراف ، نیانگیم 11جدول 

آمده بین گفتار مثبت و رضایت شهروندی بیشترین همبستگی مثبت  دهد. با توجه به نتایج به دست  را نشان می

( و دلبستگی -354/5شود. بین قصد ترک و رضایت شهری) مشاهده می (555/5با رابطه معنادار )  (574/5)

 وجود دارد. (551/5نیز همبستگی منفی و رابطه معنادار)  (133/5شهری)
 

 شهرداری تهران 16در منطقه  پژوهش  یرهایمتغ  یدرون  یهمبستگ و  ار،یمع انحراف ، نیانگیم: 11جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر
کیفیت 

 ادراک شده
 رضایت

دلبستگی 

 شهری
 گفتار مثبت قصد ترک

یت ادراک کیف

 شده
14/3 255/5 1     

رضایت 

 شهروندی
55/2 721/5 

441/5 

555/5 
1    

دلبستگی 

 شهری
35/3 535/5 

137/5 

555/5 

454/5 

55/5 
1   

 515/5 47/3 قصد ترک
115/5- 

555/5 

354/5- 

551/5 

133/5- 

551/5 
1  

 715/5 25/3 گفتار مثبت
414/5  574/5 413/5 137/5- 

1 
555/5 555/5 555/5 551/5 

 

 ها تحلیل مسیر داده
مورداستفاده  یتجرب یها است که مشخص شود تا چه حد کل مدل با داده نیبرازش کل مدل ا یهدف از بررس

 یریگ اندازهی برازش وجود دارد که از آنها برا ییكوین یها و شاخص ارهایاز مع یعیتوافق دارد. مجموعة وس وی سازگار

 نیارائه شده است. در ا پژوهشمدل  یها از سازه کیهر  یبرا یریگ ها اندازه .در ادامه مدلشود یمدل استفاده م کل برازش

  .برخوردار است .استفاده شد. مدل برازش یریگ اندازه یبرا ینسب یها مطلق و شاخص یها مطالعه، دو دسته شاخص

 پژوهشمفهومی برازش مدل  ییكوین یها براساس شاخص. دهد یبخش را نشان م نیا جیخالصة نتا 15جدول  و 2تصویر 

 باشد. برخوردار می یقرار دارند و بنابراین، مدل از برازش مناسب یذکر شده در سطح قابل قبول های همه شاخص

 

 ش براز ییکوین یشاخص ها: 19جدول 

 نتیجه حد قبولی مقدار محاسبه شده عنوان شاخص

 تایید 3کمتر از  15151/1       
RMSEA  571/5   تایید 1/5کوچكتر از 

RMR  573/5   تایید 1/5کوچكتر از 
NFI 52/5   تایید 5/5باالتر از 

AGFI  54/5   تایید 5/5باالتر از 
GFI  55/5   تایید 5/5باالتر از 
CFI 55/5   تایید 5/5باالتر از 

NNFI 54/5   تایید 5/5باالتر از 
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 ها : تحلیل مسیر داده2شکل

 

با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مورد  پژوهشها و آزمون مدل مفهومی، فرضیات  لیل مسیر دادهپس از تح

شهروند با  یو دلبستگ یشهروند تیرضا ریتأث هیفرض نشان داده شده است. 22آزمون قرار گرفت که نتایج آن در جدول 

 یشهروند تیقصد ترک و رضا نیب 25لجدو جینتا براساس .شد دیتأئ  (753/1و عدد معنادار ) (β =550/0)ریمس بیضر

 ریتأث هیفرض.کند یم نیشهروند قصد ترک را تبب تیشد که رضا دییتأ بیترت نیبه ا (β =-266/0 )وجود دارد یرابطه منف

 شد دیتأئ  (515/5و عدد معنادار ) (β = 536/0)ریمس بیشهروند با ضر تیدر گفتار مثبت بر رضا یشهروند تیرضا

 دیتأئ  (755/1و عدد معنادار )(  β= 111/1)ریمس بیشهروند با ضر تیادراک شده بر رضا تیفیک ریتأث هیفرض  

 شد.   

 : رگرسیون چند متغیره24جدول 

 تائید یا رد Β T-VALUE R2 فرضیه

 تائید 454/5 753/1 555/5 رضایت شهروندی و دلبستگی 

 تائید 552/5 -354/5 -211/5 رضایت شهروندی و قصد ترک

 تائید 551/5 515/5 531/5 و گفتار مثبت یشهروند تیارض

 تائید 441/5 755/1 111/1 ادارک شده تیفیو ک یشهروند تیرضا
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 گیری و پیشنهادها نتیجه
در این پژوهش سعی شد میزان تأثیر رضایت شهروندان از کیفیت زندگی منطقه زندگی شان را بروز رفتارهای 

به دست  ریز جینتا پژوهشهای  بررسی و ارزیابی گردد. با توجه به یافته  (مثبت گفتار ترک قصدی، شهر یدلبستگ مثبت )

 :آمده است

 1 هیدارد و ناح ینواح رینسبت به سا یتر مطلوب تیوضع 4 هیناح ها، ابانیآسفالت خ تیفیک زانیم هیدر گو

 دارد یتر نامطلوب تیوضع ینواح رینسبت به سا

 هیدر ناح تیوضع نیا باشد یم تر نیو از حد متوسط پائ باشد یم یمنف ینواح یماممنطقه، در ت کیتراف تیوضع

ها و معابر تنگ و کم عرض سبب  . وجود کوچهباشد یم هیبافت فرسوده ناح لیامر به دل نیکه ا باشد یمشهودتر م کی

  .شده است کیتراف دیتشد

 کیشش، سه و  ی. در نواحباشد یحد متوسط مباالتر از  ینواح یدر تمام ،یسنگ فرش و مبلمان شهر تیفیک

 .باشد یمنطقه م یمیاز بافت قد یمسئله ناش نیتر است که ا نامطلوب گرید هینسبت به سه ناح هیگو نیا تیوضع

 تیفیک زانیو از حد متوسط باالتر است. م باشد یمثبت م ینواح یدر تمام ،یخدمات حمل و نقل شهر تیفیک

در سطح منطقه  BRT متعدد و یران خطوط اتوبوس لیمسئله به دل نیاست. ا ینواح ریاز سا تر مطلوب 2 هیآن در ناح

 .باشد یم

است در  تر نیاز حد متوسط پائ چهار که یک و یروزانه، به جزء نواح یازهاین یبه مراکز عرضه و بازارها یدسترس

تهران جزء مناطق پرتراکم با بافت  یشهردار 11منطقه  نكهیبا توجه به ا یحد متوسط باالتر است. به طور کل نواحی از ریسا

به  کی هی. در ناحباشد یم ادیکوچک ز یها بار و مغازه و تره وهیم نیادیم ا،ه تعداد فروشگاه شود یمحسوب م یشهر زیر

 .باشد یم نیپائ اریمراکز کمتر از حد متوسط و بس نیبه ا یدسترس زانیفرسوده م بافت لیدل

 انگریمسئله ب نیکه ا باشد یتر از حد متوسط م نییپا ینواح یدر در تمام ه،یسبز در سطح ناح یپارک ها وفضاها

 .باشد یسبز در سطح منطقه م یها و فضاها کمبود پارک

 ادیتراکم ز انگریکه ب باشد یاز حد متوسط م تر نیو پائ یمنف ینواح یدر تمام ،یعموم یها نگیتعداد پارک

 .باشد یه مدر منطق نیو ماش تیجمع

پنج  هی. در ناحباشد یاز حد متوسط م تر نیو پائ یسه و شش منف ک،ی یدر نواح ،یو سرگرم یحیتعداد مراکز تفر

 نما،یس نیوجود چند لیمسئله به دل نیکه ا باشد یسه باالتر از حد متوسط م هیو تنها در ناح باشد یو دو در حد متوسط م

 .باشد یم هیدر سطح ناح یسالن تئاتر، شهرباز

 .باشد یباالتر از حد متوسط م کی هیجزء ناح نواحی به یمناسب در تمام یدنیبه آب آشام یدسترس

تراکم  لیمسئله به دل نیکه ا باشد یو شش کمتر از حد متوسط م کی یدر نواح یآموزش یبه فضاها یدسترس

باالتر از حد  ینواح ری. در ساباشد یم هیحدر سطح نا یآموزش یمناسب فضاها عیو عدم توز هیدو ناح نیدر ا تیجمع

 .باشد یتر م مطلوب یشآموز یتعداد فضاها ینواح ریازسا 2 هی. و در ناحباشد یمتوسط م

وجود  لیکه به دل باشد یتر از حد متوسط م نیو پائ یو شش منف کی هیدر ناح یورزش یبه فضاها یدسترس

  .باشد یفرسوده م یها بافت

 .باشد یم ینواح ریتر از سا سه مطلوب هیو در ناح باشد یاالتر از حد متوسط مب ینواح ریدر سا

تهران به طور  یشهردار 11منطقه  هیدر شش ناح یشهر یها رساختیبه دست آمده امكانات و ز جیبا توجه به نتا

کمتر  ها رساختیات و زامكان عیتوز زانیو شش م کی هیدر دو ناح یاست. به طور دهیگرد عینامناسب در سطح منطقه توز
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 یو نوساز یبهساز ازمندیکه ن باشد یم هیناح زیو بافت ر فرسودهوجود بافت  لیامر به دل نیکه ا باشد یم ینواح ریاز سا

 .باشند یم

 :تهران، یشهردار 11شش گانه منطقه  یدر سطح نواح هیپا یازهایشاخص ن در

تر از حد متوسط  نیپائ 5 هیبه جز ناح ینواح یدر تماممناسب  یشغل یاشتغال و فرصت ها نهیزم هیگو تیوضع

تر  نامطلوب هیگو نیدر ا 5 هیناح نیا تیوضع انیم نیحد متوسط قرار گرفته است. در ا تیپنج در وضع هی. در ناحباشد یم

 .باشد یم ینواح ریاز سا

که در  باشد یز حد متوسط متر ا ناحیه پائینبه جزء  ینواح یدر تمام یو اقتصاد یشغل یداریپا هیگو تیوضع

باالتر از حد متوسط  5 هیدر ناح هیگو نیا تی. وضعباشد یم ینواح ریتر از سا نامطلوب کی هیآن در ناح تیوضع انیم نیا

 .باشد یم

 لیدو به دل هی. در ناحباشد یم  از حد مطلوب تر نیپائ ینواح یاجاره در تمام ای دیخر یمسكن مناسب برا تیوضع

فرسوده و  یها وجود بافت لیبه دل کی هی. و در ناحباشد یم ینواح ریاجاره مسكن گرانتر از سا ای دیخر شترینات بوجود امكا

 .است گرید یاجاره مسكن ارزانتر از نواح ای دیخر متیق هیناح نیدر اقامت در ا نیساکن لیعدم تما

و سه باالتر از حد متوسط قرار  کی هیجز ناح ینواح یدر تمام یاستفاده از خدمات حمل و نقل عموم نهیهز

 .دارد

در  کی هیتر از حد متوسط قرار دارد و در ناح نیدو، چهار و پنج پائ یدر نواح یو بهداشت یخدمات درمان نهیهز

 .دو و شش باالتر از حد متوسط قرار دارد یحد متوسط و در نواح

در  نیب نیاز حد متوسط قرار دارد. و در ا تر نیپائ ینواح یدر تمام یزندگ یجار یها نهیتناسب دستمزدها با هز

 .باشد یم ینواح ریتر از سا مطلوب تیشش وع هیتر و در ناح نامطلوب تیدو وضع هیناح

 : گانه شش ینواح یدر تمام  یطیمح ستیشاخص ز در

 یآور . نحوه جمعباشند یازحد متوسط باالتر م ها هیگو ریتر از حد متوسط قرار دارد و سا نییهوا پا تیفیک

جنوب در  نالیاهن و ترم قرار گرفتن راه لیمنطقه به دل نیهوا در ا تیفی. کباشد یم هیگو نیتر ها مطلوب پسماندها و زباله

 .قرار دارد اریبس تیضعدر و یران منطقه، عبور خطوط مختلف اتوبوس نیا

از  تیرضا زانیم ینواح ین  در تمامتهرا یشهردار 11گانه منطقه  شش یدر نواح یاجتماع طیشاخص  مح در

شش  ینواح یبند را کسب کرده است. رتبه ازیامت نیهوا کمتر تیفیک هیو گو تیرضا نیشتریپسماند و زباله ب یآور جمع

رتبه آخر را در  -125/4شش با  هیرتبه اول و ناح 555/5شش  هیدهد ناح ادارک شده نشان می تیفیک ریگانه براساس متغ

 .اند ادارک شده کسب کرده تیفیک ریتهران به لحاظ متغ یشهردار 11گانه منطقه  شش ینواح نیب

 یمنف ینواح یدر تمام رهایمتغ ریترک قصد عمدتا با سا نیب یبه دست آمده همبستگ جیبا توجه به نتا

قرار  یذکر شده در سطح قابل قبول یها همه شاخص پژوهش یبرازش مدل مفهوم ییكوین یها .براساس شاخصباشد یم

 برخوردار است.  یدارند و بنابراین، مدل از برازش مناسب

 Insch and Florek, 2008; Taecharungroj and(، 1355)یمیبا مطالعات رهنما و ابراه پژوهش نیا جینتا

Taecharungroj, 2016; Zenker and Rütter, 2014 .مطابقت دارد 

خدمات ارائه شده کارآمدند و  نكهیعملكرد وجود ندارد. ا یابیرزانتظارات و ادراک شهروندان امكان ا یابیبدون ارز

 نیاول یریگ راستا، اندازه نیاست. در هم یموضوع مهم دهند یشهروندان را پاسخ م یها و خواسته ازهاین یبه طور مطلوب

برآورد  ازهایو نمشخص  سیدر فواصل منظم انجام شود، منطقة سرو دیاب یمند تیرضا یها یبهبود است و بررس یقدم برا

 شود. یو بهبود بررس جادیا یها شود، و راه
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درنظرگرفته شده  یها هیعوامل و گو شتریتهران در ب 11منطقه  یمطالعه نشان داد برا نیا ةیاول یزهایآنال جینتا 

 یفضاهاوجود پارکها و  ،یو خدمات حمل و نقل عموم کیتراف تیبوده است. مسائل مربوط به وضع3متوسط   ها نیانگیم

مسكن مناسب، وجود  ،یشغل یها اشتغال و فرصت یها نهیوجود زم ،یو درمان یسبز در سطح شهر، وجود مراکز بهداشت

 .اند یشهر یاز زندگ تیاز رضا یمهم یها همه حوزه یطیمح ستیو مسائل ز ،یحیمناسب، امكانات تفر یآموزش یبسترها

 تیریرا در سطح مد یباشند و اقدامات یمهم نگران یها وزهح دیموارد ذکرشده با تیفیاساس، بهبود ک نیبر ا 

تالش  شتریحفظ جوامع خود ب یاست. جوامع متشكل از افراد متعدد برا دیبه مكان مف ی. دلبستگطلبد یم یو مل یشهر

 .کنند یم

. دباش یتهران م 11امكانات و خدمات در سطوح شش گانه منطقه  عیعدم توز پژوهش نیقابل توجه در ا نكته

 .باشند یم یونوساز ینازمند بهساز کی هیفرسوده ناح یها . بافتردیصورت پذ نهیزم نیعادالنه در ا عیتوز دیبا بیترت نیبد

 تیفیشود. ک تیتقو یشهر رانیتوسط مد داریتوسعة روابط معن قیاز طر دیبا یعاطف یاحساس دلبستگ نیا 

 است.  نهیزم نیدر ا یدیکل یخدمات ارائه شده عامل

مثبت شهروندان همچون گفتار  یو رفتارها یدر دلبستگ یمثبت ریتأث شود، یمنجر م تیبه رضا تیفیآنجا که ک از

 یگوناگون یها برنامه دیسطح دلخواه با جادیا ای ر،ییحفظ، تغ ش،یافزا ،یساز یغن یبرا یشهر رانیمد ن،یمثبت دارد. بنابرا

 اجرا کنند.
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