
Researches Biannual Journal of Urban Ecology  دو فصلنامه علمی- پژوهشی، پژوهشهاي بومشناسیشهري
 Vol. 10, Issue. 1, No. 19, Spring & Summer 2019 (27-48) سال دهم، شماره 1، پیاپی19، بهار و تابستان 1398 (27- 48)   

E-mail: z-fanni@sbu.ac.irزهره فنی              نويسنده مسئول:  *

*Corresponding Author: Zohre Fani

  چکیده

شیهروددان بیر فیتیین زدیدری در   ی         تیثییر هدف این پژوهش بررسیی  
. باشید   یی شیهر زدایان    آبیاد  اس مشهری، دموده  وردی      فار ندان و 

 توصیتی و ت لیلیی  اهین  بر اساسبر اساس هدف فاربردی و پژوهش حاضر 
ز یون  ، آتوصیتی دظیر  یادگین های آز ونو  Spss افزار درم اسن با استتاده از

اسن. دتایج پژوهش دشان داد فه در   لیه   شده ادااماستنباطی پیرسون و آدوا، 
های اجتماعی  تتاو  بوده،  های سر ایه  یادگین شاخص آباد اس مفار ندان و 

 شیارفن در ا یور   لیه و او یا       هیای  شیاخص  نیادگیدر هر دو   له  ا ا 
هیای   شیاخص  چنیین  هیم  اسین.  شیده  حاصی   توسط  نیادگیاز   تر فمفراغن 

در  و یرار داشیته    ییدر سیح  بیا   فیتین   یط فالبدی در   له فار نیدان  
از  تر فم  سکن و ا کادا  او ا  فراغن   یتسه های شاخص نیادگی قاب   
دد، تیر  نیا ن یها شاخص آباد اس ماسن. در   له  شده حاص  نیادگی توسط  

و در سیح    نیادگیاز   تر شبیی به خد ا  عمو  یستردفع زباله و دس نیوضع
ها دسبن به   له فار ندان  رار دارد. هیر دو   لیه    شاخص نیا ازل اظ ینییپا

 دار و بازدشسیته بیوده اسین.    خادیه  یشیلل  یهیا  در رروه تثییر زانی  نی تر بیش
 ی در   له فار نیدان فالبد طی   نیتیاشتلال و ف تثییر انی  یتتاو   عنادار
اشیتلال زدیان و    انی  یتتاو   عنادار آباد اس مر   له د فه درحالی وجود دارد.

 نیتیبر فدیز  ختلف زدان  های رروهوجود ددارد. اشتلال  یفالبد طی   نیتیف
 .دداشته اسن تثییرآن  یبدفال طی  

 کلیدي گانواژ
.شهروددان، فیتین زددری،      شهری، جنسین، شهر زداان

Abstract  
The purpose of this study is to investigate the impact of 
citizens on the quality of life in urban areas that Karmandan 
and Islamabad neighborhoods of Zanjan city were selected as 
a case study. This research was applied based on a purpose 
and descriptive-analytical based on a nature which has been 
performed by using SPSS software and descriptive tests such 
as mean, Pearson and ANOVA. The results of research 
showed that the mean of social capital indicators were 
different in Karmandan and Islamabad neighborhoods, but in 
both neighborhoods the mean of neighborhood participation 
and leisure time indicators were lower than the average. 
Also, the quality of the physical environment indicators in 
the Karmandan neighborhood was at a high level, while the 
mean of housing facilities and leisure amenities were lower 
than the average mean. In Islamabad neighborhood, traffic 
safety, waste disposal and access to public services indicators 
were above average and also it was at a lower level in terms 
of these indicators relative to the neighborhood of Karmandan. 
Both neighborhoods have had the highest impact on housewives 
and retirees of occupational groups. There is a significant 
difference between the impact of employment and the quality 
of the physical environment in the Karmandan neighborhood. 
Whereas in Islamabad, there is no significant difference 
between women's employment and the quality of the 
physical environment. As a result, the employment of 
different groups of women has not affected the quality of its 
physical environment. 
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28                                فنی و نجفی: ارزیابی تاثیر شهروندان بر کیفیت زندگی محالت شهري با تاکید بر جنسیت، ...  

 همقدم
های  های ادسادی به سکودن و فعالین در   یط تمای  جمعین

شدن  تهوم فیتین  اهمین با ترشهری و رشد شهردشینی بس
فراهم ساخته اسن. ظهور  ادد  پیش از  بیشزددری شهری را 

از  نابع  ،اخیر های سالزددری در  ع  ه به  وضوع فیتین
به توسعه ادسادی، توسعه اجتماعی،   ندان ع  ه ازجمله ختلف 

، دیگر عبار  به. آید  ی به دسنتوسعه پایدار، ادامن س  ن و ... 
 ،بسیاری از  ردم به همین دلی  فیتین زددری  هم اسن.

 یریر اددازهدر  سعیتوجه و  آن ختلف به  های بخش و ها ساز ان
داردد.آن 

دواحی شهری  رافز اصلی رشد ا تصادی، اجتماعی و سیاسی    
دقاط برای ایااد  ینتر جذاب عنوان بهفشوری هستند فه خود را هر

للن  1اجتماعی سر ایه .ادد فردهیرو ، فار، خ  ین و دوآوری ایبا  
 .اسن شده تبدی باب روز در  یان دخبگان سیاسی و دادشگاهی 

در  یان  باشد و  یان عموم  ردم دسبتاً داآشنا در  ی هرچند
استتاده   د وهسیاستمداران و دادشمندان اغلب سردررمی در  ورد 

 (.Lin et al, 2008دارد )سر ایه اجتماعی وجود  ریری اددازهو 
فه دد اخیر، جا عه شناسان و ا تصاددادان اذعان فرد های دههدر 

 ،چنین همدیسن.و  زم س ترسر ایه در دسسر ایه فیزیکی تنها 
طبیعی،  های سر ایهفه سر ایه ادسادی،  دهد  یشواهد دشان 

سر ایه فرهنگی و سر ایه اجتماعی دیز دقش  همی در زددری 
یک  عنوان بهسر ایه اجتماعی  اررچهدد. ا هاجتماعی ادسان داشت

، ا ا در اسن شده شناخته تهوم اصلی از توسعه به رسمین 
پژوهشگران توجه فافی به این  تهوم  سعهتو  حال درفشورهای 
بنابراین، سر ایه اجتماعی را  (.Babaei et al,2011دداشتند )

برای ررفتن  اهین زددری اجتماعی  در ت ش تهو ی  عنوان به
یا  خوبی بهتوضی  داد. این  تهوم بر اساس این ایده فه جوا ع 

ر در فه در آن  ردم با یکدیگ های روشضعف فار یا بر اساس 
خاص  های  کانتعا   بر بعد اجتماعی زددری و چگودگی آن در 

با  شارفن  ،طورفلی به(. Mignone, 2003دارد )اشاره 
همکاری و همبستگی در ارتباط  های شبکهاجتماعی و با 

دگرادی درباره فیتین زددری  درن از (.Aref et al, 2010)اسن
فه ( Pacion, 2003: 19خصوصیا  جوا ع  عاصر اسن)

، ک توسعهترهدف  ش تابعی از فیتین   یط باشد. توادد  ی
. المللی اسن بیندر سح    لی،  لی و  2ویج فیتین زددریتر

زددری  بافیتیناز عناصر  رتبط  ترآینده ادسان به درک به

1 . Social Capital 
2 . Quality of life 

بر فیتین روابط  ا  تثییری از این عناصر به های بخشبستگی دارد. 
سر ایه  عنوان بهو ... فه  یغیررسمرسمی و  های رروهبا دیگران، 
 های شبکهش و تسهی  تر. رسریرد بر ی؛ در شده بیاناجتماعی 

 ها رروهسی افراد و ترویج سحوح دسترارتباطی و روابط اجتماعی، 
به  نابع ا تصادی و اجتماعی اسن. این روابط و ارتباطا  در 

عم   فننده جذبعا   یک دوع  عنوان بهاشکال  ختلف خود 
 ادند  توادند  ی باهمعناصر  وجود در جا عه  فه طوری به .فنند  ی

 ,Ounagh et.alع ررددد)یاجتماعی وص  و تامهمکاری 

karimzadeh et al, 2013: 264 quote form 2011.) 
بر   ؤیر نابعی  ادند سر ایه طبیعی و سر ایه ادسادی تنها عوا   

ی دافارآ د ،رشد ا تصادی فشورها دیسن.  حالعا   ختلف
 ربوط   شده،در بسیاری از  ناطق  عدوم  را ای توسعه های بردا ه

 ی رسمیها ساز انبا  و به وضعین روابط  یان  ردم با یکدیگر
دقش سر ایه اجتماعی در فرآیند توسعه  ینتر  هم .دهند  یدشان 
یک فاتالیزور از  عنوان بهافزایش این روابط و عم    نظور به

و حماین روابط  ثبن در  یان افراد  ترطریق ساخن ارتباطا  به
از طریق عناصر  توادد  یبنابراین،  اسن.سافن در یک  کان 

 ستقیم و غیر ستقیم  طور به، ضروری برای توسعه  ختلف
سر ایه اجتماعی  ریری اددازه رذارد. تثییربرفیتین زددری  ردم 

 اجتماعی های شبکهبه را بینش ارزشمندی  توادد  یبالقوه  طور به
شبکه و  به فه این تر  همو دهد  ارائهو تعا لی افراد و جوا ع 
دتایج در جهن دستیابی به یکسان  طور بهتعا   فرد و جا عه 

سر ایه اجتماعی  ریری اددازه ثبن فمک فند. در این روش 
 مکن اسن درک  ا را از چگودگی همکاری افراد در یک جا عه 

ابله با  شک   ک و برای  قتربرای رسیدن به اهداف  ش
چشمگیری بر   یط فالبدی  تثییر. ا روزه این پدیده افزایش دهد

 ریزان بردا هوظایف  دیران و  ازجملهزددری داشته و بررسی آن 
دتر جمعین در سرشماری  380692شهری اسن. شهر زداان با 

ین دقحه شهری استان، یکی از تر بزرگ اولین و عنوان به 1390
شود.   له فار ندان و  فشور   سوب  ی شهرهای  یاده اددام

فم و خیلی  های سکودتگاه عنوان بهتیب تربه دیز،  آباد اس م
دیستند و با توجه به   ستثنیاین شهر از این  اعده  دار  سئله

 ریزی بردا هاهمین ابعاد اجتماعی و ارتقاء فیتین زددری در 
ین . هدف اصلی افنند  یرا  لزم  یشهری، بررسی چنین ا ر

شهروددان بر فیتین زددری      شهری  تثییرپژوهش ارزیابی 
در راستای اهداف  ،تیبتربدین  اسن.بر جنسین بوده  تثفیدبا 

شهروددان  های ویژری :رردد  یارائه بدین شرح  سؤا  ت قیق، 
به تتکیک جنسین چگوده   حالعه  وردو فیتین زددری در      

شهروددان و فیتین زددری در  های ویژریچه تتاوتی  یان  اسن؟
 با ای رابحهوجود دارد؟ اشتلال زدان چه   حالعه  ورد     
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شهروددان و فیتین زددری به تتکیک      داشته  های ویژری
 اسن؟

 مبانی نظري

 ی دی  1916به سال  سر ایه اجتماعی -سرمايه اجتماعی

در  هنگام دوشتن در  ورد  دارس روستایی هادیتان .رردد بر ی
غرب ویرجینیا این عبار  را استتاده فرده اسن. او از این عبار  

 ازجمله واد   سوس در زددری روز ره افثر  ردم " فیتوصبرای 
استتاده  "و روابط اجتماعی همدردی ت صیلی، هزینه فمک
یک  شخصه سح   عنوان بهسر ایه اجتماعی   عمو ً. فند  ی

( سر ایه اجتماعی 1961)بزاسن. جافو شده توصیفاجتماعا    لی 
  عتقد ،(1995) . پاتنامفند  یتعریف  ای   له های شبکه عنوان بهرا  

زددری  های شبکه های ویژری دهنده دشاناسن سر ایه اجتماعی 
را به عملکرد  فنندران  شارفن... فه  اجتماعی، هناارها، اعتماد و

ساک دشان فوهن و پرا .سازد  یک  ادر تر تقاب  برای اهداف  ش
سر ایه اجتماعی  تشک  از ارتباطا  فعال  یان فه  دهند  ی

فی اسن ترو رفتارهای  ش ها ارزش ردم، اعتماد، درک  تقاب  و 
 تقاب   های همکاریادسادی و اجتماعا  و  های شبکهفه اعضای 
 فه دهند  ی( دشان 2002) هارس و استون. دهد  یرا ا کان 

یک  نبعی برای عملکرد  عنوان به توادد  یسر ایه اجتماعی 
از دتایج و  قیاس  ای دهتررسجمعی فه  مکن اسن به طیف 

 تتاو  اجتماعی  نار شود؛ درک شود. برای افراد این به  عنای 
 دهنده دشانجوا ع سی  تقاب  به ارتباطا  اجتماعی و برای تردس

توادایی اعضای اجتماعا    لی برای شرفن در همکاری، 
تاربی و  های پژوهش ،طورفلی بهتعا   اسن.  و دهی ساز ان

دظری از سر ایه اجتماعی در سح  جوا ع   لی تمرفز و 
جلوه دادن داهمگودی فردی اسن. سر ایه اجتماعی  اهمین بی
. رابر  شود  یرروه، ده فرد دیده  های ویژرییکی از  عنوان به

ن ارتباطا   یا برای توصیف سر ایه اجتماعی پاتنام از اصح ح
اجتماعی و اصول تقاب  و  های شبکه و برای برجسته فردن افراد

و  ها شبکهتعا   بین این  و برد  یبه فار را  ها آن بهاعتماد 
هناارهایی فه خواستار توجه به این وا عین فه فضیلن  ددی 

افم از روابط ترز ادی اسن فه در یک شبکه  ، باشند  ی درتمند 
 .(Putnam,2000: 19)دنباش شده جاسازیاجتماعی  تقاب  
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توسط  ی اسن فههای واژهیکی از « فیتین» -کیفیت زندگی

. در فاربرد عمو ی و در   اف  تبلیلا ، رود  یبه فار  هرفسی
ی   صول استتاده تراغلب برای تعیین جذابین یا بر« فیتین»فلمه 
 (.Osmanبه دق  از  EI Din et al ,2012: 2شود )  ی
 تهوم پیچیده، چندبعدی و دسبی  تثیر از  فیتین زددری یک   

های فردی و اجتماعی اسن فه با اهداف  ز ان و  کان و ارزش
شود. تافنون تعریف  فاربرده  ی  تتاوتی در ت قیقا   ختلف به

جا عی از این  تهوم ارائه دشده و   ققان علوم  ختلف بر اساس 
ائه فرددد. اهداف و  تدلوژی  ورددظر، تعاریف  تتاوتی از آن ار

را برای فیتین زددری رودارودی  های تعریف ختلف  پردازان دظریه
فیتین زددری را عنوادی جدید برای  ،(1976)لیو  حرح دموددد.

 تهوم  دیمی بهزیستی  ادی و روادی  ردم در   یط زددری 
فیتین زددری را  ، دیز(2000)خود توصیف فرده اسن. فوو

فند.  افراد از زددری تعریف  ی ی جادبه همهرضاین  عنوان به
فیتین زددری را در اصح ح یک  ،(2001)یندرسونوبولینگ 

. فرددددسبن به چیز دیگر تعریف  چیز یکشیء رمشده یا فقدان 
 یزان تث ین دیازهای  عنوان بهفیتین زددری را  ،(2007)فاستادزا

 ورد هدف ادسان و در ارتباط با ادراک  ردم از رفاه ذهنی 
 عنوان بهفیتین زددری را  ،(2009). از سوی دیگر سن یردادد  ی

  ردمدر فضای زددری  ها آنی  ارتباط بین ادراک  ردم، و تاربه
 ی وسیله بهفند. اخیراً تعریتی از فیتین زددری  تعریف  ی

 های ویژریریری  فه آن را اددازه اسن شده ارائه ،(2011)پرل
در تعاریف  کاتب لذا، . ه اسنفردعینی و ذهنی از زددری تعریف 
احساس  چون هم تاهیمی  توان  ی ختلف از فیتین زددری 

های  عمو ی خوشبختی، حس  ثبن از روابط اجتماعی و فرصن
 al  ،, McCrea،2006های فردی را  شاهده فرد) بروز توادایی

et2009Tesfazghi,.) 
 

ا روزه تقریبیاً همگیان    -کیفیت زندگی و سرمايه اجتماعی

  عنوان دادند. به دف دهایی ادواع توسعه را افزایش فیتین زددری  یه
های توسعه اجتمیاعی از دگیاه     ثال فافی اسن دگاهی به شاخص

بادک جهادی بیندازیم، بادک جهادی توسعه اجتماعی را در ابعیادی  
فنیی فقیر، اشیتلال، ادسیاام اجتمیاعی ، برابیری        چون ریشیه  هم

رورش و بهداشییین وپییی جنسییییتی و دسترسیییی بیییه آ یییوزش 
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9 . Bowling and Winderson 
10 . Costanza 
11 . Senlier 
12 . Pearl 
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توادنید   ها  یی  (. تمام این شاخصWorld Bank ،2004دادد)  ی
فه رتتیه شید اساسیاً     طور همانشاخص فیتین زددری دیز باشند. 

برخی  ؤلتان، شاخص توسعه ادسیادی را همیان شیاخص فیتیین     
دادند. بنابراین  تاهیم توسعه و فیتین زددری بسیار بیه   زددری  ی

اجتماعی، دیاز  یا بیرای همکیاری بیا      هم دزدیک هستند. سر ایه
 نظور زدده  اددن و بقا و سیسس بیرای فیار فیردن بیا       دیگران به

دیگران در جهن رسیدن به اهداف شخصی و  شترک اسین فیه   
عنوان آینده باهم بیرای داشیتن زدیدری     اف طون این تعریف را به

ز یادی فیه سیر ایه اجتمیاعی در سیح  بیا یی        دادید.  خوب  ی
افراد  ؤیر، فعیال و  وفیق از سی  تی بهتیر و احسیاس      باشد،   ی

بردد. دردتیاه سر ایه اجتماعی  حلوب،  نافع افراد  خوبی لذ   ی
چنیین   ها را از رفاه درروش زدیدری و هیم   را شکوفا و احساس آن

چنین، ز ادی  دهد. هم توجهی افزایش  ی طول عمر به  یزان  اب 
ز ادی فیه اعتمیاد  یا از     فه در جا عه سر ایه اجتماعی فم باشد،

وتار اسن  شده و س  ن روان  ا تیره د ن   اسبه دیگران باید به
ازحد داچیز  با دبود سر ایه اجتماعی سهم  ا از فا های  ادی بیش

وری  ا با فقدان همکاران، شرفاء، عیدم همکیاری و    اسن و بهره
ه توان رتن فه  تهوم سیر ای  بنابراین  ی .شود اعتماد   دود  ی

اجتمییاعی و  تهییوم فیتییین زدییدری همبسییتگی فراوادییی داردیید. 
فییه سییر ایه اجتمییاعی بخشییی از توادییایی فییرد بییرای   ازآداییایی

فنید، پیس    های فیتین زددری را فراهم  ی  ندی از شاخص بهره
فرضیه اصلی  ا آن اسن فه سر ایه اجتماعی بر فیتیین زدیدری   

فیتین   یط  های شهروددان و ، ارتباط ویژری1 ؤیر اسن. شک 
دهییید. فالبدی)بعییید ذهنیییی فیتیییین زدیییدری(  دشیییان  یییی 

 
 
 
 
 
 
 

 

شهروددان و فیتین   یط فالبدی)بعد ذهنی فیتین زددری( های ویژریارتباط  .1شکل 

 پیشینه پژوهش
در تئوری و ت قیقا  اخیر بیوده اسین.    بتاًسر ایه اجتماعی دس

بوردیو،  لهازجمفه چندین جا عه شناسان،  1980این تنها در دهه 
 دد.  ستق  این  تهوم  را بررسی فرد طور بهفلمن و لین 

(، دیز بیه  حالعیه روابیط بیین سیر ایه      2003 ) فلورس و رلو
هیای فقییر    شده توسط رروه های اداام اجتماعی پرداختند و ت ش

برای فاهش فقر و   رو یین اجتمیاعی در  کزییک و  رفیزی     
 ا ریکا را  ددظر  رارداددد. 

(، توضی  احتمالی در توجه به رابحیه بیین   2003 ) ووبوردسک
سر ایه اجتماعی و فیتین زددری )رضاین از زددری( را در  حالعه 
خود  حرح فیرده اسین. بیر اسیاس  حالعیه وی، در  رحلیه اول       

دوبیه   رشد ا تصادی، فه به ترتوادد به درخ با  سر ایه اجتماعی  ی
آینیده ایایاد شیود و    بینی برای  خود،  مکن اسن بر اساس خوش

بینی در  ورد آینده دیز  مکن اسن بیه رضیاین از زدیدری     خوش
توادید فمیک بیه      نار شود. یادییاً، سیر ایه اجتمیاعی  یی     تربا 

های خارجی شود و توادایی  قابله بیا   فشورها برای  قابله با شوک

                                                                        
13 . Flores and Rello 
14 . Bjornskov 

ویج یبیا  در ا تصیاد فمیک    تیر های خارجی به   وفقین با شوک
دوبه خود  مکن اسن عدم اطمینان ا تصادی را  هخواهد فرد. این ب
رو  نار به با  بردن سح  رضیاین از زدیدری    فاهش دهد. ازاین

توادد به ددبیال   شود. دردهاین، سر ایه اجتماعی دتایج خوب را  ی
داشته باشد وجود تعا   اجتماعی و شناختن بسییاری از دوسیتان   

رد خود  نار شود طور  ستقیم به احساس خوب در  و توادد به  ی
و  مکن اسن سح  فردی یا اجتماعی رضاین از زدیدری را بیا    

 برد.
وادتعیال بیین سیر ایه اجتمیاعی،      (، فع 2009 )آفو اک وی 

دوآوری و رشد درآ د سراده در ات ادیه اروپا را بررسی فرده اسن. 
عنیوان ییک    هیا، بررسیی دیوآوری بیه     بر اساس دتایج  حالعیه آن 

فه تبدی  سر ایه اجتماعی را به سح  درآ ید    کادیزم  هم اسن
 رسادد.  ی تربا 

ای فه در  ورد فیتیین   (، در  حالعه2009)دوغادی و همکاران
زددری اداام داددد چنین  حرح دموددد فه دو بعد اصیلی فیتیین   
زددری و فیتین ذهنی برای فیتین زدیدری وجیود دارد. فیتیین    

                                                                        
15 . Akcomak and Weel 
16 . Noghani et al 

 سرمایه های اجتماعی
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ا کادا  به  یردم بیرای    زددری ا کادا  عینی، شادس در زددری،
باشید. فیتیین    زددری سالم و استتاده از شادس زدیدری خیود  یی   

ذهنی زددری، حسی اسن دارای  زایایی فیه  نایر بیه احسیاس     
شود. در این ت قییق رابحیه بیین سیر ایه اجتمیاعی و       شادی  ی

و دتیایه    فیتین زددری و دو بعد اصلی آن  ورد  حالعه  رارررفته
ی در  تیر  بییش سن فه سر ایه اجتماعی دقیش  دشان دهنده این ا

وپیرورش دارد.  تبیین فیتین زددری دسیبن بیه درآ ید و آ یوزش    
ین عا   برای توضی  فیتین زدیدری و سیر ایه   تر درآ د دیز  هم
 ین عا   برای توضی  فیتین ذهنی زددری اسن.تر اجتماعی  هم

(، پژوهشییی در  ییورد اهمییین 2010) روسیی ن و همکییاران
هیا حیافی از آن    اجتماعی اداام داددد. دتیایج   حالعیه آن  سر ایه 

فند  اسن فه سر ایه اجتماعی دقش  همی در فاهش فقر ایتا  ی
چنین، سن و جنس  سرپرسن خادواده و اددازه خادوار ازجمله  و هم

باشند فه ع وه بر سر ایه ادسادی و سیر ایه فیزیکیی    عوا لی  ی
 هستند.در سر ایه اجتماعی  هم و ایررذار 

ای بییا عنییوان  تهییوم سییر ایه   (، در  قالییه2010) فوفویا ییا
طور خاص، بین چگودگی ارتباط سر ایه اجتماعی بیا   اجتماعی: به

المللیی تعا ی  بر یرار و ایین  وضیوع را       عوا   دیگر توسعه بین
 حرح دموده فه این  وضوع چگوده به رشد ا تصیادی و فیاهش   

 فقر در آینده فمک خواهد فرد.
(، به بررسی ایرریذاری سیر ایه اجتمیاعی بیر     2010) ادیآدری

استاددارد زددری خیادواده ایتالییایی بیر اسیاس فقیر و   رو یین       
دهد فه ارتباط  اجتماعی پرداخته اسن و دتایج  حالعه آن دشان  ی

دار و  نتیی بیین سیر ایه اجتمیاعی و ا یدا ا    رو یین         عنی
اعی در ارتبیاط بیا   چنیین سیر ایه اجتمی    اجتماعی وجود دارد؛ هیم 

 از استاددارد زددری در ایتالیا  ثبن اسن. ترسحوح با 
(، به  حالعه تحبیقی در  ورد سر ایه 2011) اودگ و همکاران

دیو و تهیران پرداختنید. دتیایج      اجتماعی و فیتین زددری در دهلی
دهید فیه در هیر دو     ها دشان  ی رررسیون چندراده در  حالعه آن

داری  جتماعی و فیتین زدیدری ارتبیاط  عنیی   جوا ع بین سر ایه ا
عنیوان عوا ی     وجود دارد و پینج شیاخص سیر ایه اجتمیاعی بیه     

دیو  و تهیران را    توادند فیتین زددری در دهلی بینی فننده  ی پیش
الشعاع  رار دهند. این  وضوع دیز در حالی اسن بیین چهیار    ت ن

شاخص دیگر فه دمایش بیه سیمن   ی ،  شیارفن اجتمیاعی،      
عنیوان   باشند و در  دل به ماد اجتماعی، و همبستگی   لی  یاعت
 ادد، ارتباط  عناداری وجود دارد. بینی فیتین زددری واردشده پیش

17 . Roslan et al 
18 . Fukuyama 
19 . Andriani 
20 . Ounagh et al 

در پژوهشیی بیا عنیوان دقیش     (، 2017) رستگار و همکیاران 
اجتماعی در بهبود فیتین زددری و عیدالن اجتمیاعی    های سر ایه

بسیاری  یان دیدراه  های تتاو فه  فنند  یدر شهر  شهد اشاره 
 تیثییر و  یدیران شیهری و شیهروددان در ارتبیاط بیا       ریزان بردا ه
پژوهش دتایج  وجود دارد واجتماعی بر فیتین زددری  های سر ایه

شیهر بخصیوص    دهیاد   یردم ی هیا  سیاز ان فه  حافی از آن اسن
توجیه فیرده و     تیر  فیم شهرداری و شورای شهر به دیدراه  ردم 

 اسن.  یافته هشفا شارفن  رد ی 
 رییری  ادیدازه بیا عنیوان    ای  قالیه (، در 2017) النا و همکاران

ارائیه ییک دظرسینای از     ، به تر بیشاجتماعی: دگاه  های سر ایه
سیر ایه   ریری اددازهشده برای  فاررفته به ریری اددازهرویکردهای 

 کیادیز ی   چنیین  هیم  ختلیف و   های  قیاساجتماعی در ابعاد و 
درک  هیا  آنبیر اسیاس  حالعیا     پرداختنید.     نبیر سی   ایررذار
 مکین اسین بیه     دهند  یفه این روابط را توسعه  هایی  کادیسم

یا شناسایی  وارد جدید و  ناسب فمیک  و اص ح ا دا ا   وجود 
 فند.

سییه ای بییا  (، در  حالعییه1394)  رصوصییی و خییدادای تختییی
 هیا( سیر ایه   شاخص  یددظر پادتیام )اعتمیاد،  شیارفن و شیبکه     

. ت لیی   دادددبررسی  رار   وردزداان اجتماعی را در توسعه شهر 
دتایج این  حالعه حافی از آن اسن فه فافتور  شارفن اجتمیاعی  

ین تثییر را بر روی فیتیین زدیدری شیهر زدایان داشیته       تر بیش
هیای سیر ایه اجتمیاعی بیا توسیعه       چنین ایرا   ؤلتیه  اسن.  هم

 اسن. شده شهری  نتی و  عنادار ارزیابی
ای بییه ارزیییابی توزیییع  (، در  قالییه1393احییددژاد و همکییاران)

سر ایه اجتماعی در      شهری و دقش آن در توسعه عیدالن  
هیای پیژوهش    اجتماعی شهر فر ادشاه پرداختند و بر اساس یافته

جز بعد اعتماد اجتماعی فه  عنادار بودن آن در حد ضعیف  ها به آن
دیگر، رابحه  ثبن و  عنیاداری وجیود    شده اسن، بین ابعاد ارزیابی
 دارد.
(، در پژوهشیی دیگیر باهیدف سیناش     1394و همکاران) فنی

فیتین زددری شهری با تثفید بر جنسیین در شیهر  یروه چنیین     
 حرح دموددد فه فیتین زددری سافنان در سیح   حلیوبی  یرار    

باشید.    یی  3از   تیر  فمددارد و  یادگین تما ی شاخص در اموع 
ین  یادگین  ربیوط بیه شیاخص همسیایگی و      تر بیش چنین، هم
ین آن  ربوط به شاخص ا تصادی اسن و  یادگین فیتیین   تر فم

زددری زدیان و  یردان در شیهر  یروه تتیاو   عنیاداری داشیته
 باشد. از زدان  ی ترای فه فیتین زددری  ردان به روده به

21 . Rastegar.M et al 
22 . Elena .C. A et al 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670716307429#!
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 هیای  شیاخص ت لیی    بهدر پژوهشی  ،(1396)انفنی و همکار
بیر   تثفیید اجتماعی در فضاهای شهری بیا   -ن زددری فردیفیتی

 ،هیا  آنپژوهش دتایج بر اساس  ند.جنسین در شهر سنندج پرداخت
و  ینتیر   حلیوب  ربوط به هوین بیا   های شاخصاز دیدراه زدان، 

از دیدراه  هستند و ها شاخص ینتر  حلوب شارفن دا های شاخص
و  ینتییر  حلییوب ربییوط بییه هوییین بییا  هییای شییاخص ییردان، 
 هستند.  ها شاخص ینتر  حلوبفن دا شار های شاخص

 روش تحقیق
 ، اهین بر اساسفاربردی و  ،هدف با توجه بهپژوهش حاضر 

از  ابتیدا  هیا  داده. در رردآوری اط عا  و توصیتی و ت لیلی اسن
 ها تئوریدظریا ،  آوری جمعا دام به  ای فتابخاده ی  حالعهطریق 

 ابی در پیژوهش    ورددیازاط عا   و سسس شده اسنو  ستندا  
اسین.   شیده  آوری جمعاستتاده از پرسشنا ه  با  شاهده و برداشن

آ یاری   ی دمودیه و  راجعه دوباره به  تربه های پاسخبرای دریافن 
 جا عه آ یاری . باشد  یدر این پژوهش پرسشنا ه از دوع خادواری 

 سیکن  سرشماری دتیوس و   بر اساسفه  باشد  یخادوار  12557
خیادوار در   لیه    3820شهر زداان تعداد  1390سکن سال سال 
فار نیدان  خیادوار در   لیه    3820شهر زداان تعداد  1390سال 
خیادوار در   8737و تعداد  شده ریزی بردا ه وبیش فم  له  عنوان به

در دظیر   شیهری  دار  سیئله   لیه   عنیوان  بیه  آبیاد  اسی م شهرک 
فیوفران  قیدار    فر ول سبر اساحام دموده دیز . اسن شده ررفته
 پاسخ به سیوا  ، برای  جهن بدین. شده اسنبرآورد  خادوار 288

شیهروددان و  ییزان    هیای  ویژریی  هیای  شیاخص ابتدا به ت لی  
بر جنسین از  ییادگین،   تثفیدفیتین   یط فالبدی با  های تتاو 

بیرای   سیسس و  پرداخته اد راف  عیار و خحای استاددارد  یادگین
تیک   Tاز آز یون   ،هیا  آناو   عناداری هر ییک از  دشان دادن تت

آز یون همبسیتگی    بر اسیاس  ،سسساسن.  شده استتاده ای دموده
و فیتیین   ییط    هیا  شیاخص پیرسون به ارتباط  عناداری  ییان  

و فیتین   یط فالبدی  ها ویژریاشتلال زدان بر  تثییرفالبدی، و 
( ANOVA)هییا جا عییه  یی   از آز ییون  قایسییه  یییادگین   

پرسشنا ه   قق ساخته  ها داده آوری جمعاسن. ابزار  شده تتادهاس
و رفع اشکا   و ابها ا   وجود  آز ون پیشبود فه پس از اداام 

 شیده  ادایام توسط خود پژوهشگر  ها داده آوری جمعدر پرسشنا ه، 
صیور   ضریب آلتای فرودبیاخ   با ها شاخص. سناش پایایی اسن
بیا توجیه بیه     سیؤا   رصد از د 50تیب تربدین  اسن. شده ررفته

 قیاس  ختلف در ضریب  ذفور  عرفی رردید فه  قدار آن برای 
فیه   آ یده  دسین  به 74/0 آباد اس مو   له  73/0  له فار ندان 

.باشد  یدشان از پایایی  ناسب 

ت قیق های شاخص. 1 جدول
 زيرمعیارهاها شاخص

  له، شهر و فشور،  شارفن در ا ور   له،  ا ورین از سکودن در   له،  روابط همسایگی، حضور در اجتماعا   ختلف، ا نین   له، حس تعلق،  یزان آراهی از رضا شهروندان های ويژگی
 تعداد جمعین خادوار و د وه رذران او ا  فراغن

دد، وضعین فوچه و خیابان، وضعین دفع زباله، رضاین از ا کادا  او ا  فراغن، ترنیه، تسهی    سکن، ا نین رضاین از ابعاد  سکن، تعداد اتاق، فیتین بنا،  صال  اب محیط کالبدیفیت کی
 رضاین از خد ا  عمو ی

 موردمطالعهمحدوده 
 عنیوان  به ،1390 سالدردتر جمعین  380692شهر زداان با 

ین دقحه شهری استان، یکیی از شیهرهای  یادیه    تر اولین و بزرگ
هکتیار   93.5آبیاد بیا    شود.   لیه اسی م   ر   سوب  یاددام فشو
یکیی از   عنوان به 1390دتر جمعین در سرشماری  29163وسعن 

 شیده  وا یع شهر در  نحقیه ییک شیهرداری    این افم تر     پر
و از دظیر   یکیی از   ی   فرودسین     عنوان بهاسن. این   له  

 شیده  عوا ی در شمال غربی شیهر   و باشد  یدار   سئلهها  سکودتگاه
  اسن.

 شده اسن. شود در شمال غربی شهر وا ع دار خوادده  ی سئله
درصد  سیاحن شیهر را شیا       8/1تنها این   له  فه اینباوجود

 داده جیای درصد از جمعیین شیهر زدایان را در خیود      2/11؛ شود  ی
  یییک   لییهوا ییع در شییمال شییرق شییهر،   لییه فار نییدان  اسیین.
دتیر جمعیین در    11872سیعن و  هکتیار و   83شیده بیا    رییزی  بردا ه

از شمال به راوازدگ،  فه  رار ررفتهدر  نحقه یک  1390سرشماری  
از غرب به آزادران، از جنوب بیه خیابیان فوچمشیکی و از شیرق بیه      

 هیای  شیهرک . ایین   لیه یکیی از    شیود   یی اراضی پایین فوه ختم 
 (.  1390 ،) بلوک آ اریشود  یشهر زداان   سوب  دظیر فم

 ورد حالعهخصوصیا  عمو ی شهر زداان و      . 2 جدول
 تعداد خانوار بعد خانوار مساحت)هکتار( جمعیت)نفر( شهر/محالت
 110112 3.4 6272 380692 شهر زداان
 8073 6/3 5/93 29163 آباد   له اس م

 3679 2/3 83 11872   له فار ندان

شهر زداان 1390بلوک آ اری  :مآخذ 



 

.

 در شهر زداان آباد اس م و عین      فار ندان و  .2شکل

شهر زداان 1:  2000: دقشه  مآخذ         

 ها یافته

ی توصیفیها يافته
  عمو ی سرپرسن خادوار شیا   جنسیین،  ییزان     شخصا

سکودن در  ز ان  د سن، تعداد افراد خادوار،  یزان ت صی   و 
شیا     شیوددران  پرسیش د یوررافی   هیای  ویژری. باشد  ی  له 

،  ییزان ت صیی   و دیوع شیل      تثهی  جنسین، سن، وضیعین  
درصد پاسخگویان  30/50 در اموع، آباد اس م. در   له باشد  ی
. ریروه سینی   ادید  دادهدرصد آن را زدان تشکی   7/49 ردان و  را
ین تعیداد پاسیخگویان بیوده     تر بیشدرصد  6/38سال با  40-25

 3/8و   تثهی  درصید   7/91اسن. از  اموع تعیداد پاسیخگویان   
درصید پاسیخگویان دارای ت صیی       4/41 .بوددددرصد  ارد 

درصید دارای   7/9درصد دارای شیل  آزاد و تنهیا    4/41 ،ابتدایی 
درصید   51در   لیه فار نیدان    فه درحالی .باشند  یشل  دولتی 

درصد آن را زدان تشیکی  داده و غالیب    49پاسخگویان را  رد و 
درصد بوده اسن. از  اموع  3/57سال با  55-70رروه سنی بین 

. بوددید درصد  ایرد   9/4و   تثه درصد  1/95تعداد پاسخگویان 
 2/76 ، ت صیی   دادشیگاهی بیا    ین  ییزان ت صیی    تر بیش

درصید   5/31دارای شیل  دولتیی بیا     هیا  آندرصد بوده فه غالب 
 دار خادیه درصید   31 آبیاد  اسی م . از  اموع زدان در   له باشد  ی
  شده حاص درصد  2/18فه  یزان آن در   له فار ندان  باشند  ی

بررسی تعداد افراد خادوار دشادگر ایین اسین فیه در هیر دو     اسن. 
 قیدار آن   و باشد  یدتر  4تا  2  له عمدتاً تعداد افراد خادوار بین 

 4/61 آبیاد  اسی م درصد و برای   له  1/53برای   له فار ندان 
درصد اسن. در هر دو   له غالب  د  سیکودن افیراد در   لیه    

  اسن. اظهارشدهسال  20از   تر بیش

ی استنباطیها يافته

 بر جنسیت  تأکیدا شهروندان در محالت ب های ويژگی

سناش یکی از  عیارهای  -رضايت از سکونت در محله

شهروددان در      شهری اسن.  یزان این شاخص  های ویژری
درصید زییاد و    50در   له فار ندان به تتکیک  رد و زن بییش از  

 40بییش از   آبیاد  اسی م در   لیه   فیه  درحالی اسن. بسیار زیاد بوده
 تیوان   یی اسن. دلی  این ا یر را   شده حاص درصد فم و خیلی فم 

 تیر  فمسی تربیکاری، دس ازجملهوضعین دا حلوب شرایط ا تصادی 
فیتیین   ازجملیه به خد ا  بهداشتی، فضای سبز و شرایط فالبیدی  

فوچک و دیا نظم و ... بیه شیمار آورد.     های  حعهدا ناسب  سکن، 
 یردان  از   تیر  بییش در هر دو   له  یزان دارضایتی زدان  ،چنین هم

دن به تتکییک   ی      یزان رضاین از سکو ،3بوده اسن. جدول
 .دهد  یدمایش 

.  یزان رضاین از سکودن در      به تتکیک جنسین3 جدول
بسیار زياد ت  محالت جنسیت خیلی کم کم حدودیتا زياد

سکون
ت از 

ضاي
ر

حله
م

 کارمندان مرد 5/5 7/2 1/15 6/46 1/30 

9/32 6/38 6/18 3/4  زن 7/5 

8 12 4/38 5/2 1/18 مرد آباد اسالم

 زن 5/22 25 9/31 7/10 9/9
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 ییزان روابیط همسیایگی را در     ،4جیدول  -روابط همسايگی

. دهید   یبه تتکیک جنسین دشان  آباد اس م     فار ندان و 
در  فیه  درحالیدر   له فار ندان روابط همسایگی بسیار فم بوده 

   بسیار درصد از  یزان روابط همسایگی زیاد و 50بیش از  آباد اس م

زیاد بوده اسن. به تتکییک جنسیین در دو   لیه  یذفور  ییزان      
این شیاخص در   پساز  ردان بوده اسن.   تر بیشدارضایتی زدان 

وضیعین   دار  سیئله دسبن به   لیه فیم    دار  سئله  تر بیش  له 
  حلوبی داشته اسن.

 یزان رضاین از روابط همسایگی در      به تتکیک جنسین .4 جدول
بسیار زياد  محالت جنسیت بسیار کم کم تا حدودی زياد

ی
سايگ

ط هم
رواب

 کارمندان مرد 7/13 8/17 4/38 26 1/4

10 9/12 40 9/22  زن 3/14 

8/17  آباد اسالم مرد 1/4 7/2 26 3/49

 زن 9/6 2/4 2/29 8/45 9/13

در   لیه فار نیدان  ییزان     -حضور در اجتماعات مختلف  

در   له  فه درحالی اسن. بوده  تر فمحضور به تتکیک  رد و زن 
 شیده  حاصی  درصد زییاد و بسییار زییاد     60از   تر بیش آباد اس م
 6/28زدیان در   لیه فار نیدان     ین  ییزان حضیور   تر فماسن. 
 درین  یزان تر بیشفه  باشد  یدر حالی  اسن و این  وضوع درصد

اسین.  بیا توجیه بیه      شده حاص درصد  8/45 آباد اس مدر   له 
رتین فیه ایین شیاخص در   لیه       تیوان   یی  شیده  حاصی  دتایج 
دسبن به   له فار ندان وضعین  حلوبی داشته اسین.   آباد اس م
 یزان حضور در اجتماعا   ختلف      به تتکییک   ،5جدول 

 . دهد  یا دمایش جنیسن ر

 یزان حضور در اجتماعا   ختلف      به تتکیک جنیسن  .5 جدول
بسیار زياد  محالت جنسیت بسیار کم کم تا حدودی زياد

 
ختل
ت م
ضور در اجتماعا

ح

11 11 4/38 7/24 1/15 مرد کارمندان

7/5 6/18 6/38 6/28  زن 6/8 

آبا اسالم مرد 5/5 7/2 7/13 8/43 4/23

 زن 9/6 8/2 7/9 8/45 7/34 د

م حیا  اجتمیاعی سیالم    ه های شاخصیکی از  -امنیت محله

وجود  یزان  اب   بولی از ا نین در آن بیرای فلییه   در هر جا عه 
در   له فار ندان به تتکیک  رد و زن، ا نیین   .شهروددان اسن

زدیان  ن آن طبیق دظیر   را تا حدودی و زیاد اع م فرددد فه  ییزا 
 ا نین آباد  یزان اس م در   لهفه  تر از  ردان اسن. درحالی بیش

درصد از زدان و  ردان  یزان آن  22باشد ا ا  زیاد و بسیار زیاد  ی
تیوان رتین فیه  ییادگین      چنین،  یی  را بسیار فم ذفر فرددد. هم

 شده در هر دو   له تقریباً برابیر بیوده و سیافنین رضیاین     حاص 
 .(6)جدول  حلوبی از وضعین ا نین   له داشتند

 یزان رضاین از ا نین   له به تتکیک جنیسن. 6 جدول
بسیار زياد  محالت جنسیت بسیار کم کم حدودیتا زياد

حله
ت م
امنی

 کارمندان مرد 4/1 6/9 5/42 37 6/9

3/10 3/37 4/41 6/8  زن 4/2 

20 32 5/31 8/4 6/11 مرد آباد اسالم

 زن 7/10 8/1 9/38 3/33 3/15
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یکیی دیگیر از  عیارهیای اساسیی در      -حس تعلق به محلفه 

 شهروددان، حس تعلق بیه   لیه اسین. ایین     های ویژریبررسی 
شاخص در  هر دو   له  تتاو  بوده اسن. در   له فار ندان به 

  لیه   درصد  یزان حس تعلق بیه  70تتکیک  رد و زن بیش از 
 50بییش از   آباد اس م  له  فه درحالی .باشد  یزیاد و بسیار زیاد 

 یزان دارضایتی  ،چنین هماسن.  شده حاص درصد فم و بسیار فم 
 از  ردان بوده اسن. دتایج دشیان   تر بیش آباد اس مزدان در   له 

 آباد  یزان دهد فه در   له فار ندان دسبن به   له اس م  ی

به   له وضعین  حلوبی داشته اسن. حس تعلیق بیه   حس تعلق 
اجتماعی، فرهنگی و  ذهبی بلکه به  های شاخصبه  تنها ده  له 
وابسته    یحی زیسنفالبدی، ا تصادی و  ازجمله ها شاخصسایر 
رتن دلی  فیاهش  ییزان حیس تعلیق در   لیه       توان  یاسن. 
ادی فالبیدی و ا تصی   هیای  شاخصبه خاطر دا حلوبین  آباد اس م

 یزان حس تعلق به   له را به تتکیک جنسیین   ،7اسن. جدول 
 .دهد  یدمایش 

  یزان حس تعلق به   له به تتکیک جنیسن .7جدول
بسیار زياد حله محالت جنسیت بسیار کم کم حدودیتا زياد

ق به م
س تعل

ح

26 9/47 7/13 6/9 7/2 مرد کارمندان

 زن 3/4 4/1 6/18 3/54 4/21

2/8  آباد اسالم مرد 5/20 8/28 6/35 8/6

 زن 3/20 1/36 6/30 2/4 9/8

 ا یور آراهی از  -محله، شهر و کشور امورمیزان آگاهی از 

  لییه، شییهر و فشییور یکییی دیگییر از زیر عیارهییای سییناش    
 در   لییهشییهری اسیین.  در   یی  شییهروددان  هییای ویژرییی

 ودآراهیخ  له  ا وردرصد  ردان و زدان از  50فار ندان بیش از 
 آراهی یزان  آباد اس مدر   له  فه درحالیزیاد و بسیار زیاد داشته 

.  ییزان  باشید   یی   تیر  فیم در  یان زدان دسبن به  یردان   ویژه به
  له، شهر و فشور در   لیه فار نیدان بیا توجیه      ا ورآراهی از 

وضعین  حلوبی داشته  آباد اس مسح  ت صی   دسبن به   له 
  له، شهر و فشیور را   ا وردتایج  یزان آراهی از  ،8اسن. جدول 

 .دهد  یبه تتکیک جنسین دمایش 

ین  حلوبیین  یکی از  عیارهیای تعی   -مشارکت در امور محله

شهروددان در      شهری، بررسی  یزان  شارفن  های ویژری
. در هر دو   له  یزان  شارفن باشد  یشهروددان در ا ور   له 

درصد فم و  39. در   له فار ندان  یزان  شارفن فم بوده اسن
 50بییش از   آباد اس ماین  یزان در   له  فه درحالیبسیار فم بوده 

 تیر  از  یردان   درصد بوده اسن.  یزان  شارفن در  یان زدان فم
 درصد حاص  8/45و  3/24با  به ترتیب برابربوده فه  یزان آن 

 

 

. ا ا باشد  یاز   له فار ندان   تر شبی آباد اس مفه در   له  شده 
 سیاز  دبیودن فه در هر دو   لیه فیراهم   اسن  این ذفر  اب دکته 

با سافنین  شهری ریزان بردا هو   یان  دیران  شارفن وفارهای
شهری دلیی  فیاهش    دار  سئله     بخصوص در   له خیلی 

ان بیه تتکییک   دتایج  شیارفن شیهرودد   ،9این ا ر اسن. جدول 
.دهد  یدمایش جنسین 

 یزان  شارفن در ا ور   له به تتکیک جنسین .9جدول
بسیار زياد حله محالت جنسیت بسیار کم کم حدودیتا زياد

ت در امور م
شارک

م

 کارمندان مرد 8/17 9/21 1/41 7/13 5/5

 زن 3/24 1/17 7/45 6/8 3/4

0 26 3/23 5/20 1/30 مرد آباد اسالم

 زن 8/45 1/11 6/23 7/16 8/2

شهر و فشور به تتکیک جنسین  یزان آراهی از ا ور   له،. 8جدول
ی از امور محالت جنسیت بسیار کم کم تاحدودی زياد بسیار زياد

ن آگاه
میزا

 کارمندان مرد 4/1 8/17 8/43 7/24 3/12

10 3/34 40 3/14 4/1 زن

1/4  آباد اسالم مرد 7/13 7/13 5/42 26

 زن 2/29 3/15 9/38 9/13 8/2
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بدون شک رضاین از تعیداد جمعیین    -تعداد جمعیت خانوار

شیهروددان   های ویژریبر  ایررذارعوا    ینتر  همخادوار یکی از 
دتر، بییش   5/3. در   له فار ندان با بعد خادوار (10) جدول اسن
درصد رضاین از تعداد جمعین خادوار را زییاد و بسییار زییاد     30از 

 50دتر، بیش از  1/4با  آباد اس مدر حالی در   له ؛ ادد فردهاع م 
زدان  یزان رضیاین را زییاد و بسییار زییاد ارزییابی       درصد  ردان و

در هر دو   له  تتیاو  بیوده اسین. در     دیز ادد. دیدراه زدان فرده
درصید از   9/22فمی بعد خادوار، رضاین  رغم علی  له فار ندان 

درصد از زدیان   4/44زان رضاین  ی آباد اس مدر   له  وزدان فم 
 یزان رضاین زدیان بیه    آباد اس ماسن. در   له  بودهبسیار زیاد 

 . (11) جدول از   له فار ندان اسن تر بیش آوریفرزدد

 عمو ی پاسخگویان به تتکیک      های ویژری .10جدول
 

 ویژری جنسین      تعداد درصد 

 

  رد آباد اس م 73 3/50%

س
جن

 

 فار ندان 73 51%

 زن آباد اس م 72 7/49%

 فار ندان 70 49%

 

 25-40 آباد اس م 56 6/38%

سن
 

 فار ندان 10 7%
 40-55 آباد اس م 29 20%

 فار ندان 32 4/22%
 55-70 آباد اس م 51 2/35%

 فار ندان 82 3/57%
 70-85 آباد اس م 7 8/4%

 نفار ندا 19 3/13%
 <85 آباد اس م 2 4/1%

 فار ندان 0 0

 

ن تثه   تثه  آباد اس م 133 7/91%
ضعی
و

 

 

 فار ندان 136 1/95%
  ارد آباد اس م 12 3/8%

 فار ندان 7 9/4%

 

 سواد بی آباد اس م 34 4/23%

 
 
صی
ت 

 

 فار ندان 0 0
 ابتدایی آباد اس م 60 4/41%

 ار ندانف 12 4/8%
 راهنمایی آباد اس م 12 3/8%

 فار ندان 2 4/1%

 دبیرستان آباد اس م 0 0

 فار ندان 2 4/1%
 دادشگاهی آباد اس م 33 8/22%

 فار ندان 109 2/76%
ت صی    آباد اس م 6 1/4%

 تکمیلی
 فار ندان 18 6/12%

 

 بیکار آباد اس م 9 2/6%

 

شل 
 

 فار ندان 0 0
 آزاد آباد اس م 60 4/41%

 فار ندان 30 21%
 دار خاده آباد اس م 45 31%

 فار ندان 26 2/18%
 دادشاو آباد اس م 3 1/2%

 فار ندان 3 1/2%
 دولتی آباد اس م 14 7/9%

 فار ندان 45 5/31% 
 بازدشسته آباد اس م 14 7/9%

 ار ندانف 39 3/27%
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برای سناش ایین زیر عییار از    -نحوه گذران اوقات فراغت

زیر عیارهایی  ادند تماشای تلویزییون، ریوش فیردن بیه رادییو،      
روی، دیدوبازدید دوستان و آشینایان، رفیتن     حالعه، ورزش و پیاده

شیده   های فرهنگی استتاده به دواحی تتری ی یا  سافر  و فعالین
، د یوه ریذران او یا  فراغین در   ی   بیه       12 اسن. جیدول 

دهد فه بر اساس آن در هر دو   له  تتکیک جنیسن را دشان  ی
هیای جمعیی پرداختنید و     افثرین زدان و  ردان به تماشای رساده

 باشد. این  یزان در   له تر   ی آباد بیش  یزان آن در   له اس م

 فه در ه درحالیبود 4/41و  1/41 به تتکیک  رد و زن فار ندان
چنیین،   شده اسن. هم حاص  9/63و  5/68آباد به تتکیک  ه اس م

تر  از زدان بوده اسن فه  یزان آن در   حالعه در  یان  ردان بیش
درصید   8/17آبیاد   درصد و در   له اسی م  2/34  له فار ندان 
تر  از   له  فه در  یان زدان، در   له فار ندان بیش بوده درحالی

باشید.   درصید  یی   3/24آباد بوده اسن و این  یزان برابر با  اس م
تر  از  ردان اسن فه در  روی دیز در  یان زدان بیش ورزش و پیاده
 درصد بوده اسن.  2/8آباد  و در   له اس م 3/24  له فار ندان 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ین  یادگین، اد راف  عیار و خحای اسیتاددارد  ییادگ   ،13جدول 
. دهد  یشهروددان به تتکیک      را دمایش  تثییر های شاخص
 هیای  شیاخص این اسن فه در هر دو   له  ییادگین   ذفر  اب دکته 

   یادگین  توسطاز   تر فم او ا  فراغن شارفن در ا ور   له و 

اسن. در ادا ه برای دشیان دادن تتیاو   عنیاداری هیر      شده حاص 
بییه تتکیییک   یی    ای دمودییهتییک  Tاز آز ییون  هییا آنیییک از 
 اسن.  شده استتاده

 

 

 شهروددان به تتکیک      های ویژری یادگین، اد راف  عیار و خحای استاددارد  یادگین  .13جدول
 اجتماعی های سرمايه های شاخص محله جامعه میانگین انحراف استاندارد خطای استاندارد میانگین

 ت از سکونترضاي کارمندان 143 91/3 061/1 089/0

 آباد اسالم 145 30/3 155/1 096/0
 

 روابط همسايگی کارمندان 143 85/2 107/1 093/0

 آباد اسالم 145 65/3 976/0 081/0
 

 حضور در اجتماعات مختل  کارمندان 143 81/2 094/1 091/0

 آباد اسالم 145 99/3 067/1 089/0
 

 امنیت محله کارمندان 143 48/3 871/0 073/0

 آباد اسالم 145 47/3 161/1 096/0
 

 حس تعلق به محله کارمندان 143 86/3 961/0 080/0

 آباد اسالم 145 39/3 185/1 098/0
 

 مختل  امورمیزان آگاهی از  کارمندان 143 33/3 925/0 077/0

 آباد اسالم 145 70/2 120/1 093/0
 

 مشارکت در امور محله کارمندان 143 59/2 089/1 091/0

 آباد اسالم 145 32/2 224/1 102/0
 

 تعداد جمعیت خانوار کارمندان 143 27/3 146/1 096/0

 آباد اسالم 145 83/3 143/1 095/0
 

 اوقات فراغت کارمندان 143 09/2 283/1 107/0

 آباد اسالم 145 72/1 273/1 106/0
 

  

  یزان رضاین از تعداد جمعین خادوار به تتکیک جنسین .11جدول 

ت  محالت جنسیت بسیار کم کم تاحدودی زياد بسیار زياد
تعداد جمعی
خانوار

 کارمندان مرد 8/6 11 5/42 2/19 5/20 

 زن 7/5 9/22 1/37 7/15 6/18

 آباد اسالم مرد 7/2 8/6 9/32 3/23 2/34

 زن 6/5 6/5 2/29 3/15 4/44

 
 د وه رذران او ا  فراغن در   له به تتکیک جنسین .12جدول 

 محالت جنسیت های جمعی رسانه تماشای مطالعه روی ورزش و پیاده ديدوبازديد آشنايان سفر های تفريحی فرهنگی های فعالیت

ت
ت فراغ

اوقا
 

 کارمندان مرد 1/41 2/34 1/15 4/1 4/1 1/4

 زن 4/41 3/24 3/24 1/4 3/3 3/5

 آباد اسالم مرد 5/68 8/17 9/6 4/1 7/2 4/1

 زن 9/63 9/13 2/8 6/6 6/4 2/4
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تتیاو    95/0بیادگر این اسن فه با سیح  اطمینیان    ،14جدول 
با  ییادگین  توسیط     وردبررسی های شاخصاری  یان  یادگین  عناد
 وروابط همسایگی  های شاخصوجود دارد. در   له فار ندان تنها  ،3

تتیاو    41/0و  115/0تییب بیا   ترحضور در اجتماعیا   ختلیف بیه    
 فیه  ایین ، لذا با توجه به دهند می عناداری را با  یادگین  توسط دشان د

اسن، وضعین آن در   لیه   تر بزرگ 05/0 قدار آن از ضریب خحای 
بیا سیح     آبیاد  اسی م در   له  فه درحالی؛ باشد میفار ندان  حلوب د

 هییای شییاخصتتییاو   عنییاداری  یییان  یییادگین   95/0اطمینییان 
   وجود دارد. ،3با  یادگین  توسط   وردبررسی

 شهروددان به تتکیک      های ویژریگین  یاد های تتاو برای دشان دادن  عناداری  ای دمودهتک  T. آز ون 14جدول 

-t Sig. (2 محالت ها شاخص

tailed) 
95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 08/1 73/0 000/0 247/10 کارمندان رضايت از سکونت

 49/0 11/0 002/0 091/3 آباد اسالم

 04/0 -33/0 115/0 -587/1 کارمندان روابط همسايگی

 81/0 49/0 000/0 001/8 آباد اسالم

 -/01 -37/0 410/0 -064/2 کارمندان حضور در اجتماعات مختل 

 16/1 81/0 000/0 129/11 آباد اسالم

 62/0 33/0 000/0 531/6 کارمندان امنیت محله

 66/0 28/0 000/0 864/4 آباد اسالم

 02/1 70/0 000/0 701/10 کارمندان حس تعلق به محله

 58/0 19/0 000/0 923/3 آباد اسالم

 48/0 18/0 000/0 248/4 کارمندان مختل  امورمیزان آگاهی از 

 -12/0 -49/0 001/0 -262/3 آباد اسالم

 -23/0 -59/0 000/0 -453/4 کارمندان مشارکت در امور محله

 -47/0 -88/0 000/0 -649/6 آباد اسالم

 46/0 08/0 005/0 847/2 کارمندان تعداد جمعیت خانوار

 02/1 65/0 000/0 794/8 آباد اسالم

 -70/0 -12/1 000/0 -472/8 کارمندان اوقات فراغت

 -07/1 -49/1 000/0 -133/12 آباد اسالم

 -بر جنسفیت  تأکیدکیفیت زندگی با  های تفاوتمیزان 

بسزایی بر فیتین زدیدری شیهروددان    تثییرفیتین   یط فالبدی 
 ختلتی برای ارزیابی چنین  وردی وجیود دارد   های صشاخدارد. 

فه در این پژوهش رضیاین از ابعیاد  سیکن، تعیداد اتیاق واحید       
 سکودی، فیتین ابنیه،  صال  ابنییه، تسیهی    سیکن، ا نیین     

دد، وضعین فوچه و خیابان، وضعین دفع زباله، ا کادا  او یا   تر
به شرح زیر  فه شده استتادهسی به خد ا  عمو ی ترفراغن و دس

 . رردد  یتبیین 

یکی از الزا ا  فیتین زددری دارا بیودن  حعیه    -ابعاد مسکن

دتایج طرح تتصییلی در   بر اساس سکودی با اددازه  حلوب اسن. 
 500تیا   40  له فار ندان عمدتاٌ اددازه  حعیا   سیکودی بیین    
 500تیا   400  له فار ندان عمدتاٌ اددازه  حعا   سیکودی بیین   

 500تیا   400ار ندان عمدتاٌ اددازه  حعا   سیکودی بیین     له ف
. باشید   یی  ربیع  تر  100تیا   0بین  آباد اس مو در   له   ربعتر 

رضاین از ابعاد  سکن در هر دو   له فا  ً  تتاو  بوده اسن و 
. در   لیه  باشید   یی از  یردان    تیر  بیشاین  یزان در  یان زدان 

زدیان از ابعیاد  سیکن خیود      درصد  ردان و 70فار ندان بیش از 
راضی و فا  ً راضی بوددد. در این  یان زدان دسیبن بیه  یردان    

تقریباً  آباد اس مدر   له  فه درحالیی دیز داشتند.  تر بیشرضاین 
درصید داراضیی و فیا  ً     50درصد راضی بوددد و دزدیک بیه   30

ین  ییزان دارضیایتی زدیان در   لیه      تر بیشداراضی ذفر فرددد. 
 . (14)جدول باشد  ی 4/19برابر با  آباد س ما

 
 
 

 

 

 

 

 بعاد  سکن در      به تتکیک جنسین یزان رضاین از ا. 15جدول
ت از ابعاد  محالت جنسیت کامالً ناراضی ناراضی تا حدودی راضی کامالً راضی

ضاي
ر

ن
سک
م

 کارمندان مرد 0 0 9/21 8/54 3/23 

 زن 0 0 3/24 1/47 6/28

 آباد اسالم مرد 1/15 4/38 8/17 9/21 8/6

 زن 4/19 4/26 3/33 1/11 7/9
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این زیر  عییار   -رضايت از تعداد اتاق واحد مسکونی

راحتی افیراد در داخی  واحید  سیکودی      دظر ررفتنبا توجه به در 
 آباد اس م یزان رضاین سافنین       جهن بدیناهمین دارد. 

در   لیه  شید.   آوری جمیع و فار ندان با توجه بیه ایین  وضیوع    
درصد  یردان و زدیان از تعیداد اتیاق واحید       50فار ندان بیش از 

  در   له فه درحالی ادد بودهراضی و فا  ً راضی  خود سکودی 

 

درصد  50درصد رضاین فا   داشته و بیش از  20تنها  آباد اس م
. در این  یان زدان در هیر دو  ادد فردهداراضی و فا  ً داراضی ذفر 

درصید زدیان در   لیه     20بییش از  و  تاوتی داشتند  له دظر  ت
درصد زدیان در   لیه فار نیدان     3/24فا  ً داراضی و  آباد اس م

 یزان رضیاین از تعیداد اتیاق     ،16. جدول ادد داشتهرضاین فا   
 .دهد  یواحد  سکودی در      به تتکیک جنسین را دمایش 

 
 
 
 

 

در  هیا  رزینیه  ینتیر   همیکی از  -رضايت از کیفیت ابنیه

 عرف  ناسیبی   توادد  یفه  باشد  ی شده  حرح یان زیر عیارهای 
برای وضعین فالبدی وضع  وجود یک  سکن باشد. این زیر عیار 

ریروه در حیال سیاخن، دوسیاز،  ابی  دگهیداری، تخریبیی،         7به 
دتایج طیرح   بر اساساسن.  شده میتقسفیبی تر ر تی،  خروبه و 

 توسییعه درحییالدرصید بناهییا   25/3ن تتصییلی در   لییه فار نییدا 
 15/0درصد  ابی  دگهیداری،    14/0درصد دوساز،  50/73ساخن، 

فیبیی  تردرصد تخریبی و  قدار صیتر بیرای  ر تیی،  خروبیه و     
 شیده  یبندرصد  ابقی دا شخص  23 ،چنین هماسن.  شده حاص 

درصید بناهیا در حیال سیاخن،      24/0 آبیاد  اسی م اسن. در   له 
  درصد 18/0،  اب  دگهداریدرصد  86/52، درصد دوساز 52/14

 
درصید   32درصد  خروبیه و   14/0درصد  ر تی،  05/0تخریبی، 

عمده بناها دوساز با  قدار  دیز . در   له فار ندانباشد  یفیبی تر
 ییزان رضیاین از     ین  قیدار اسین.   تر بیشدارای درصد  50/73

درصید   50بییش از   فیه  یطور به  تتاو  بوده اسندیز فیتین بنا 
از   تیر  فمدر   له فار ندان راضی و فا  ً راضی و  وزدان ردان 
درصید   70بییش از   آبیاد  اس م. در   له دددرصد داراضی بود 10

رضاین از فیتین ابنیه داراضیی و فیا  ً داراضیی و     وزدان ردان 
از   تیر  بییش . دارضیایتی زدیان   باشیند   یدرصد راضی  6از   تر فم

 8/43درصید در  قابی     4/51فه  قیدار آن برابیر    باشد  ی ردان 
 یزان رضاین از فیتین  17اسن. جدول  شده حاص درصد  ردان 

 .دهد  ی شانابنیه در      به تتکیک جنسین را د

  یزان رضاین از فیتین ابنیه در      به تتکیک جنسین .17جدول
تا  راضی کامالً راضی

 حدودی

 محالت سیتجن کامالً ناراضی ناراضی

ت ابنیه
ت از کیفی

ضاي
ر

 

 کارمندان مرد 5/3 5/7 9/32 2/34 9/21

 زن 1/7 9/2 4/31 7/45 9/12

 آباد اسالم مرد 8/43 4/38 3/12 1/4 4/1

 زن 4/51 4/26 9/15 2/4 4/2

 

 8دتایج طرح تتصیلی بیه   بر اساس -رضايت از مصالح ابنیه

سیمان سیاه، سنگ، شیشه و فلیز،   ،دیست مانیسرروه فا د دما، آجردما، 
درصید   16/12. در   لیه فار نیدان   شود  یفیبی تقسیم ترو  ر  فاه

 37/4، دیست مانیسدرصد  19/2درصد آجردما،  92/2 سافن فا د دما، 
درصد سنگ، و  قدار صتر برای شیشیه و   99/54درصد سیمان سیاه، 

دا شیخص   درصید  40/23 چنین همو  باشند  یفیبی ترو  ر  فاهفلز، 
 53/0درصید  سیافن فا ید دمیا،     28/11 آبیاد  اسی م . در   له هستند

 درصد سیمان سییاه،  82/10، دیست مانیسدرصد  50/36درصد آجردما، 
 و ری   فیاه درصد  18/0درصد شیشه و فلز،  08/0درصد سنگ،  20/6

 و ری   فیاه درصد  18/0درصد شیشه و فلز،  08/0درصد سنگ،  20/6
 صال  دما در   لیه فار نیدان را     عمده. هستندفیبی تردرصد  50/34

بیا  قیدار    دیسیت  مانیسی  آبیاد  اس مو در   له  99/54سنگ با  قدار 
اسین. در ایین  ییان     شیده  حاصی   50/34فیبی با  قدار ترو  50/36

بییش  و  یزان رضاین از  صال  ابنیه در      فا  ً  تتاو  بیوده  
از  صیال  ابنییه داراضیی و     آباد اس مدرصد  ردان و زدان   له  80از 

دییز  در   له فار ندان  بوددد.درصد راضی  6از   تر فمفا  ً داراضی و 
 10از  تیر  فیم درصد  ردان و زدان راضی و فا  ً راضی و  50بیش از 

 ییزان دارضیایتی زدیان در   لیه      چنیین  هم .باشند  یدرصد داراضی 
 شیده  حاصی  درصید   3/58از  ردان بوده فه برابر با  تر بیش آباد اس م

 زان رضاین از تعداد اتاق واحد  سکودی در      به تتکیک جنسین ی.16جدول
 محالت جنسیت کامالً ناراضی ناراضی تا حدودی راضی کامالً راضی

 تعداد 
 از

ت
ضاي
ر

ی
سکون

ق واحد م
اتا

 

 کارمندان مرد 0 8/6 4/27 9/47 8/17

 زن 0 3/4 7/25 7/45 3/24

 آباد اسالم مرد 2/19 6/35 9/21 1/15 2/8

 زن 8/20 7/34 6/23 6/5 3/15
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 .(18)جدول دهد  ی دشانجنسین را نیه در      به تتکییک   یزان رضاین از  صال  اب 18اسن. جدول 
  یزان رضاین از  صال  ابنیه در      به تتکیک جنسین .18جدول

کامالً راضی  محالت جنسیت کامالً ناراضی ناراضی تا حدودی راضی

ح ابنیه
صال
ت از م

ضاي
ر

 کارمندان مرد 7/2 6/9 7/39 26 9/21

 زن 3/4 1/7 3/34 40 3/14

4/1  آباد اسالم مرد 3/49 5/31 8/16 1

 زن 3/58 6/23 1/11 2/4 8/2

در   له فار ندان  یزان  -رضايت از تسهیالت مسکن

در   لیه   فیه  درحیالی  اسین. درصد بوده  20دارضایتی دزدیک به 
درصد  ردان و زدان داراضی و فا  ً داراضی  80بیش از  آباد اس م
 آبیاد  اسی م در   لیه   ویژه بهر  یان زدان د  وضوع. این باشند  ی

درصید بیوده اسین.     8/70فه  یزان آن برابر بیا   باشد  ی تر بیش
 یزان رضیاین از تسیهی    سیکن در   ی   بیه       ،19جدول 

 .دهد  یتتکیک جنسین را دمایش 

  یزان رضاین از تسهی    سکن در      به تتکیک جنسین. 19جدول
کامالً راضی  محالت جنسیت کامالً ناراضی ناراضی دودیتا ح راضی

ن
سک
ت م
ال
سهی
ت از ت

ضاي
ر

0 8/17 2/56 4/16 6/9 مرد کارمندان

0 9/22 1/57 7/15 3/4 زن

0 0 6/9 9/21 5/68 مرد آباد اسالم

0 0 4/1 8/27 8/70 زن

 
از زیر عیارهای  هم در سناش  -رضايت از امنیت تردد

هیای فالبیدی فیتیین زدیدری   ی   شیهری اسین. شاخص
ا نین تردد یکی از عوا   ایررذار بر فیتین زدیدری   فه یطور به

تر بوده ا یا در   سافنین اسن. در هر دو   له  یزان رضاین بیش
درصد بیوده و بییش از    50تر  از  بیش  له فار ندان این  یزان 

درصد زدان در این   له  ییزان رضیاین فا ی  از ا نیین تیردد       70
.ادد داشته

درصد از  ردان و زدان  30آباد  فه در   له اس م درحالی. ادد داشته
 9/38ادید. در ایین   لیه دییز      درصد رضاین داشته 40داراضی و 

ادید. جیدول    درصد زدان رضاین فا   از ا نین تردد را ذفر فرده
جنسیین   یزان رضاین از ا نین تردد در      به تتکیک  ،20

 دهد. را دمایش  ی



  یزان رضاین از ا نین تردد در      به تتکیک جنسین .20جدول
اضیکامالً ر ت تردد  محالت جنسیت کامالً ناراضی ناراضی تا حدودی راضی

ت از امنی
ضاي
ر

 کارمندان مرد 8/6 1/4 8/28 26 2/34

 زن 7/5 6/8 3/14 40 4/31

4/27  آباد اسالم مرد 3/12 5/31 11 8/17

 زن 9/6 4/26 3/15 5/12 9/38

سیناش وضیعین   -رضايت از وضعیت کوچه و خیابان

هیای   یابان یکی دیگیر از زیر عیارهیای  هیم شیاخص    فوچه و خ
فالبدی اسن. در هر دو   له  یزان رضاین از وضیعین فوچیه و   

 40فار نیدان بییش از   . در   لیه   تتاو  بیوده اسین  خیابان 
 درصد

درصد راضیی   30درصد  ردان و زدان از این وضعین داراضی و حدود 
درصد زدیان   4/51ردان و درصد از   8/43آباد  ادد. در   له اس م بوده

شیده اسین. در هیر دو   لیه       یزان رضاین در سح   توسط حاص 
(.  21تر از  ردان بوده اسن)جدول  یزان دارضایتی زدان بیش

  یزان رضاین از وضعین فوچه و خیابان در      به تتکیک جنسین.21جدول
کامالً راضی ت کوچه  محالت جنسیت کامالً ناراضی ناراضی تا حدودی راضی

ضعی
ت و
ضاي
ر

ن 
و خیابا

11 2/19 2/19 37 7/13 مرد کارمندان

 زن 20 4/21 6/28 1/17 9/12

8/6  آباد اسالم مرد 4/16 7/13 8/43 2/19

 زن 7/16 9/13 4/51 3/8 7/9

تیرین   از  هیم  -رضايت از وضعیت دفع زبالفه در محلفه  

ین ا ر بهبود عوا   دیگر سناش فیتین زددری اسن فه رضاین از ا
فیتین زددری سافنین را به همراه دارد. در   لیه فار نیدان بییش از    

درصید   10تیر  از   درصد  ردان و زدان راضی و فا  ً راضی و فم 50
 درصد   4/44درصد  ردان و  6/46آباد  ادد. در   له اس م داراضی بوده

  له  یزان زدان  یزان رضاین را تا حدودی ارزیابی فرددد. در هر دو 
تیر  از  یردان بیوده فیه ایین  ییزان در   لیه دارضایتی زدان بییش 
درصید   7/16آبیاد   درصید و در   لیه اسی م    6/8فار ندان برابیر بیا   

 یزان رضاین از وضیعین دفیع زبالیه در     ،22شده اسن. جدول  حاص 
 دهد.        به تتکیک جنسین را دمایش  ی

 

از  هترین فافتورهیای   -رضايت از امکانات اوقات فراغت

اساسی سناش فیتین زددری شهروددان دسترسیی و رضیاین از   
ا کادییا  او ییا  فراغیین در   یی   شییهری اسیین. در   لییه  

درصد  ردان و زدان داراضی و فا  ً داراضی  50فار ندان بیش از 
 آباد بیش فه در   له اس م درصد راضی بوددد. درحالی 20و تنها 

 
و زدان داراضی و فا  ً داراضی ذفیر فرددید..    درصد  ردان 75از 

تر  از زدان بوده فه در   له   یزان دارضایتی در  یان  ردان بیش
درصیید  3/49آبییاد  درصیید و در   لییه اسیی م  4/27فار نییدان 

 ییزان رضیاین از ا کادیا  او یا  ،23شده اسن. جدول  حاص 
 دهد. فراغن در      به تتکیک جنسین را دمایش  ی

  یزان رضاین از ا کادا  او ا  فراغن در      به تتکیک جنسین .23دولج

راضیکامالً  ت  محالت جنسیت کامالً ناراضی ناراضی تا حدودی راضی
ت از امکانا

ضاي
ر

ت
ت فراغ

اوقا

 کارمندان مرد 4/27 9/32 4/16 5/20 7/2

 زن 9/22 9/32 4/21 1/17 7/5

7/2  ادآب اسالم مرد 3/49 37 2/8 7/2

 زن 3/40 9/38 2/4 3/8 3/8

  یزان رضاین از وضعین دفع زباله در      به تتکیک جنسین.22جدول
کامالً راضی ت دفع  محالت جنسیت کامالً ناراضی ناراضی تاحدودی راضی

ضعی
ت و
ضاي
ر

حله
 زباله در م

37 5/20 37 5/5 0 مرد کارمندان

 زن 0 6/8 30 8/32 6/28

11 3/23 6/46 6/9 6/9 مرد آباد اسالم

 زن 7/16 5/12 4/44 9/13 5/12

دو فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهاي بومشناسیشهري، سال دهم، شماره 1، پیاپی19، بهار و تابستان 1398                     41



سیی و  تردس-سی بفه خفدمات عمفومی   تررضايت از دس

عمو ی،  ودق  حم سی به تردس ازجملهرضاین از خد ا  عمو ی 
آ وزشی، بهداشتی و در ادی از زیر عیارهای  هیم بهبیود فیتیین    

درصید از   30آبیاد   زددری      شهری اسن. در   لیه اسی م  
 ز دسترسی به خد ا  عمو ی داراضی و فا  ً داراضی ردان و زدان، ا

بییش از  فه در   لیه فار نیدان    درصد راضی بوددد. درحالی 30و 
 20از   تیر  فیم درصد  ردان و زدان راضیی و فیا  ً راضیی و     40

در هیر دو   لیه  ییزان رضیاین زدیان       .باشند  یدرصد داراضی 
درصد  40ر ندان از  ردان بوده فه  یزان آن در   له فا  تر بیش

 . (24)جدولاسن شده حاص درصد  1/18 آباد اس مو در   له 

 سی به خد ا  عمو ی در      به تتکیک جنسینتر یزان رضاین از دس.24جدول
کامالً راضی  محالت جنسیت کامالً ناراضی ناراضی تا حدودی راضی

س
ت از د

ضاي
ر

تر
ی 
یس
ت عموم

به خدما

 کارمندان مرد 7/2 4/16 6/35 6/35 6/9

 زن 4/1 6/8 9/42 40 1/7

4/16  آباد اسالم مرد 6/9 7/24 37 3/12

 زن 5/12 1/18 9/38 5/12 1/18

 یادگین، اد راف  عیار و خحای استاددارد  یادگین  ،25جدول 
. دهد  یفیتین زددری به تتکیک      را دمایش  های شاخص

 هیای  شیاخص نیدان  این جدول بیادگر آن اسن فه در   لیه فار  
(،  صال 58/3(، فیتین ابنیه)83/3(، تعداد اتاق)03/4ابعاد  سکن)

( و 85/3(، وضییعین دفییع زبالییه)80/3دد)تییر(، ا نییین 54/3ابنیییه)
از حید  توسیط     تیر  بییش ( 38/3سی بیه خید ا  عمیو ی)   تردس

فیتین   ییط فالبیدی در    های شاخصبوده؛ بنابراین  ، 3 یادگین
 آبیاد  اسی م در   لیه   فیه  درحیالی اسن. سح  با یی  رار داشته 

( و 05/3(، وضیعین دفیع زبالیه)   33/3دد)تیر ا نیین   هیای  شاخص
 از  یادگین بیوده و در   تر بیش( 03/3سی به خد ا  عمو ی)تردس

 ها دسبن به   له فار ندان  رار سح  پایینی ازل اظ این شاخص

 (، تعیداد 66/2ابعیاد  سیکن)   های شاخصدارد. در  قاب   یادگین 
(، تسیهی    72/1(،  صال  ابنییه) 82/1(، فیتین ابنیه)59/2اتاق)

( و ا کادیا  او یا    83/2(، وضعین فوچه و خیابان)40/1 سکن)
اسین فیه    ذفیر   ابی  اسین.   شده حاص از  یادگین   تر فمفراغن 

فیتین ابنییه،  صیال  ابنییه،     ازجمله ها شاخص یادگین بعضی از 
ف چشمگیری با  یادگین فراغن اخت  او ا تسهی    سکن، و 

داشته فه دشادگر دارضایتی از وضعین فیتین   ییط فالبیدی در   
. در ادا یه بیرای دشیان دادن تتیاو      باشید   یی  آبیاد  اس م  له 

فیتیین زدیدری در   ی   از     هیای  شاخص عناداری هر یک از 
 اسن.  شده استتاده ای دمودهتک  Tآز ون 

فیتین زددری به تتکیک      های شاخصای استاددارد  یادگین  یادگین، اد راف  عیار و خح .25جدول

خطای استاندارد میانگین  کیفیت کالبدی محیط های شاخص محله جامعه میانگین انحراف استاندارد

059/0  ابعاد مسکن کارمندان 143 03/4 702/0

098/0  آباد اسالم 145 66/2 186/1

069/0  اتاق واحد مسکونیتعداد  کارمندان 143 83/3 822/0

104/0  آباد اسالم 145 59/2 250/1

086/0  کیفیت ابنیه کارمندان 143 58/3 031/1

083/0  آباد اسالم 145 82/1 998/0

083/0  مصالح ابنیه کارمندان 143 54/3 998/0

080/0  آباد اسالم 145 72/1 968/0

067/0  تسهیالت مسکن کارمندان 143 90/2 799/0

060/0  آباد اسالم 145 40/1 721/0

097/0  ددترامنیت  کارمندان 143 80/3 154/1

119/0  آباد اسالم 145 33/3 434/1

105/0  وضعیت کوچه و خیابان کارمندان 143 79/2 261/1

093/0  آباد اسالم 145 83/2 118/1

081/0  وضعیت دفع زباله کارمندان 143 85/3 966/0

095/0  آباد اسالم 145 05/3 139/1

099/0  امکانات اوقات فراغت کارمندان 143 44/2 179/1

092/0  آباد اسالم 145 89/1 106/1

074/0  سی به خدمات عمومیتردس کارمندان 143 38/3 887/0

101/0  آباد اسالم 145 03/3 216/1
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تتیاو    95/0اسن فه بیا سیح  اطمینیان     آن بیادگر ،26جدول 
با  یادگین  توسیط   بررسی  ورد های شاخص عناداری  یان  یادگین 

وجود دارد. در   له فار ندان تنها شاخص تسیهی    سیکن بیا    ، 3
بیا توجیه بیه     لیذا ، دداردتتاو   عناداری را با  یادگین  توسط  145/0
 عین آن در   له  اسن، وض تر بزرگ 05/0از ضریب خحا  فه آن قدار 
 

تنها شیاخص وضیعین    آباد اس م. در   له باشد میفار ندان  حلوب د
سی به خد ا  عمیو ی بیه   ترفوچه و خیابان، وضعین دفع زباله و دس

داری را بیا  ییادگین   تتیاو   عنیا   733/0و  610/0، 077/0تیب بیا  تر
 تیر  بیزرگ از ضریب خحیا  فه  ها آنبا توجه به  قدار  و دهد میدشان د

   .باشد می حلوب د آباد اس مدر   له  ها آنوضعین  ،سنا

 

 فیتین زددری به تتکیک      های شاخص یادگین  های تتاو  .26جدول
 t Sig. (2-tailed) 95% Confidence Interval of the محالت ها شاخص

Difference 

 
Lower Upper 

 14/1 91/0 000/0 522/17 کارمندان ابعاد مسکن

 -14/0 -53/0 001/0 -432/3 آباد ماسال

 97/0 70/0 000/0 105/12 کارمندان تعداد اتاق واحد مسکونی

 -21/0   -62/0 000/0 -985/3 آباد اسالم

 75/0 41/0 000/0 735/6 کارمندان کیفیت ابنیه

 -02/1 -34/1 000/0 -234/14 آباد اسالم

 70/0 37/0 000/0 450/6 کارمندان مصالح ابنیه

 -12/1 -43/1 000/0 -869/15 آباد اسالم

 03/0 -23/0 145/0 -465/1 کارمندان تسهیالت مسکن

 -48/1 -72/1 000/0 -732/26 آباد اسالم

 99/0 61/0 000/0 261/8 کارمندان ددترامنیت 

 57/0 10/0 006/0 780/2 آباد اسالم

 00/0 -42/0 049/0 -990/1 کارمندان وضعیت کوچه و خیابان

 02/0 -35/0 077/0 -783/1 آباد اسالم

 01/1 69/0 000/0 470/10 کارمندان وضعیت دفع زباله

 24/0 -14/0 610/0 511/0 آباد اسالم

 -36/0 -75/0 000/0 -676/5 کارمندان امکانات اوقات فراغت

 -93/0 -29/1 000/0 -086/12 آباد اسالم

 52/0 23/0 000/0 094/5 کارمندان سی به خدمات عمومیتردس

 23/0 -17/0 733/0 342/0 آباد اسالم

 

شهروندان و کیفیفت زنفدگی    های ويژگیارتباط بین 

 هیای  ویژریی بررسیی ارتبیاط بیین     -)بعد ذهنفی( در محفالت  

 دهنیده  دشیان زددری در سح    ی   شیهری    نشهروددان و فیتی
اری از .. برای بررسی ارتباط  عنیاد باشد  ی ها شاخص تقاب  این  تثییر

آز یون آ یاری    بر اساساسن.  شده استتادهآز ون همبستگی پیرسون 
اجتمیاعی و   هیای  سیر ایه برای  آ ده دسن بهپیرسون سح   عناداری 

 طوریکه   به. باشد  ی 000/0درصد  95فیتین زددری با سح  اطمینان 

  
 بیا سیح   عنیاداری    240/0برابیر   آ یده  دسین  به)پیرسون(  P قدار 

 آ یده  دسین  بیه سیح   عنیاداری    فه این. با توجه به دباش  ی 0000/0
 هیای  سیر ایه بیین  ، باشید   یی 01/0از  قیدار اسیتاددارد یعنیی      تر فم

اجتماعی و فیتین زددری ارتباط زیادی وجود دارد. سح   عنیاداری و  
 ییزان   هر یدر  فیه  طیوری  بهافزایشی بوده  صور  به ها آنارتباط بین 
 یزان رضاین ذهنی از فیتین زددری اجتماعی تلییر فند  های سر ایه

 .(27)جدولابدی ی سافنین تلییر 

 شهروددان و فیتین زددری با استتاده از آز ون پیرسون های ویژریهمبستگی  یان . 27جدول 

 کیفیت محیط کالبدی )بعد ذهنی( اجتماعی های سرمايه ها شاخص

 **240/0 1 همبستگی پیرسون شهروندان های ويژگی

  داریسطح معنا
000/0 

 288 288 تعداد فراوانی

کیفیت محیط کالبدی )بعد 

 ذهنی(
 1 **0.240 همبستگی پیرسون

  0.000 سطح معناداری

 288 288 تعداد فراوادی
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شفهروندان و   هفای  ويژگیاشتغال زنان بر  تأثیر

اشتلال زدان بر  تثییرجهن بررسی  -کیفیت زندگی محالت 

شهروددان و فیتین زددری به تتکییک   ی   از    های ویژری
اسن.  شده استتاده( ANOVA)ها جا عهن آز ون  قایسه  یادگی

این آز ون برای تتاو   یادگین یک  تلیر در بیین بییش از دو   
چند رروه شللی  ختلیف   فه این. با توجه به رود  یرروه به فار 
 هیای  ویژریی اسن و  تلیر دیز شیاخص   شده ررفتهزدان در دظر 

در  هیا  تتیاو  ین آز ون برای دشان دادن ترشهروددان اسن، به
یا آدوا اسن.  طرفه یک ختلف شللی، آز ون واریادس  های روهر

 هیای  ریروه شیهروددان زن در   هیای  ویژری یادگین  ،28جدول 
. در   لیه  دهید   یی  دشیان  ختلف شللی را به تتکیک      

در  ییان زدیان دارای شیل      هیا  ویژریی فار ندان  یادگین این 
 و 97/2، دولتییییی05/3، دادشییییاو04/3دار خادییییه، 20/2آزاد

  یادگین  ربوط به  نیتر نییپابنابراین  .باشد  ی 37/3بازدشسته

 
ین آن  ربییوط بییه بازدشسییته  ترزدییان دارای شییل  آزاد و بییا  

بازدشسیته   و، دادشیا دار خادهشللی  های رروه.  یادگین باشد  ی
 هیای  ریروه بوده اسن به همین خاطر ایین   ،3از  یادگین  تربا 

 هیای  ویژریی بیر   هیا  ریروه یر ی دسبن به ساتر بیش تثییرشللی 
 یادگین  آباد اس مشهروددان در   له فار ندان داردد. در   له 

، 07/3دار خادییه، 28/3، آزاد1/3در  یییان زدییان بیکییار   هییا آن
بوده اسن. بنیابراین   84/3و بازدشسته 97/2، دولتی43/2دادشاو

ین  ییادگین  تربیا   و یادگین  ربوط به زدان دادشیا  نیتر نییپا
بیکیار،   هیای  ریروه .  ییادگین  باشد  یبه رروه بازدشسته  ربوط 
 بوده 3از  یادگین  ترو بازدشسته دسبن به سایر با  دار خادهآزاد، 
 هیای  ویژریی ی بیر  تیر  بییش  تیثییر  هیا  رروهبنابراین این  اسن.

رتن فه در هر دو  توان  یداردد.  آباد اس مشهروددان در   له 
و  دار خادیه شیللی   هیای  روهری در  تیثییر ین  ییزان  تر بیش  له 

 . (28)جدولبازدشسته بوده اسن

  ختلف شللی به تتکیک      های رروهشهروددان زن در  های ویژری یادگین . 28جدول
 شغلی های گروه فراوانی میانگین انحراف معیار

 بیکار کارمندان 0 0 00/0

 آباد اسالم 4 1/3 43/0

 آزاد کارمندان 2 20/2 98/0

 آباد اسالم 9 28/3 44/0

 دار خانه کارمندان 25 04/3 52/0

 آباد اسالم 45 07/3 55/0

 دانشجو کارمندان 2 05/3 06/1

 آباد اسالم 3 43/2 89/0

 دولتی کارمندان 31 97/2 44/0

  آباد اسالم 4 97/2 52/0

 بازنشسته کارمندان 10 37/3 46/0

 آباد اسالم 7 84/3 48/0

 
 ختلف شیللی را   های رروهگین فیتین زددری در  یاد ،29جدول 

. در   لیه فار نیدان  ییادگین در    دهید   ی شانبه تتکیک      د
 ینتر بیشبوده فه  ، 3از  یادگین  ترشللی با  های رروه یان تمام 

یین آن   تیر  فیم ( و 28/3 یادگین  ربوط به ریروه شیللی بازدشسیته )   
اسین. بنیابراین  ییادگین     بیوده  09/3بیا   دار خادیه  ربوط به دولتیی و  

 فیتین   یط فالبدی در   له فار ندان  حلوب بوده   های شاخص

 
در  یییان  هییا شییاخص یییادگین تمییا ی  آبییاد اسیی ماسیین. در   لییه 

 یادگین  نیتر نییپا و بوده اسن ، 3از  یادگین   تر فمشللی  های رروه
( 45/2ین آن  ربیوط بیه بیکیار)   تر( و با 06/2در  یان رروه دادشاو )

 حلیوب   آبیاد  اس مدر   له  ها شاخصتیب  یادگین تر. بدین باشد  ی
چنیدادی   تثییر ختلف شللی بر فیتین زددری  های رروهدبوده؛ اشتلال 

 ددارد.  
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  ختلف شللی به تتکیک      های رروه یادگین فیتین زددری در  .29جدول

 شغلی های گروه فراوانی میانگین انحراف معیار

 بیکار کارمندان 0 0 00/0

 آباد اسالم 4 45/2 41/0

 آزاد کارمندان 2 26/3 18/0

 آباد اسالم 9 35/2 38/0

 دار خانه کارمندان 25 09/3 31/0

 آباد اسالم 45 19/2 52/0

 دانشجو کارمندان 2 23/3 51/0

 آباد اسالم 3 06/2 00/0

 دولتی کارمندان 31 09/3 36/0

 ادآب اسالم 4 15/2 55/0

 بازنشسته کارمندان 10 28/3 52/0

 آباد اسالم 7 44/2 42/0

 
شیهروددان   هیای  ویژریاشتلال زدان بر  تثییر عناداری  ،30جدول

. بیا توجیه بیه    دهید   یی  دشیان و فیتین زددری در   له فار ندان را 
در   لیه فار نیدان  حلیوب بیوده ا یا اشیتلال        ها آن یادگین  فه این
 شهروددان تتاو   عناداری های ویژریان بر  ختلف زد های رروه

  
 در   لیه فار نیدان   شده اسین.  068/0و  قدار آن برابر اسن دداشته 

اشییتلال و فیتییین زدییدری در   لییه  تییثییرتتییاو   عنییاداری  یییان 
از  تیر  فوچیک فیه   001/0فار ندان وجود دارد فه  قدار آن برابیر بیا   

 داشته اسن.   تثییری اشتلال بر فیتین زددر ،دردتیاهاسن.  05/0
 

 شهروددان و فیتین زددری در   له فار ندان های ویژریاشتلال زدان بر  تثییر عناداری  تتاو  .30جدول

 ها شاخص  مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات Fآماره  معناداری

 ها گروهبین  812/2 4 703/0 304/2 068/0

سرمايه
 

ی
ها

 

ی
اجتماع

 

 ها گروهدرون  831/19 65 305/0

 مجموع 643/22 69 

ت  ها گروهبین  034/0 4 009/0 032/0 001/0
کیفی

ی
زندگ

 

 ها گروهدرون  237/17 65 265/0

 مجموع 271/17 69 

 
 تیثییر شیهروددان   هیای  ویژریاشتلال زدان بر  آباد اس مدر   له 

 05/0از  تیر  فوچیک و ایین  قیدار    014/0داشته فه  قدار آن برابر با 
 فیتین   Sig قدار  آباد اس مدر   له  فه اینا ا با توجه به  .اسن 

 
بنیابراین تتیاو   عنیاداری  ییان      اسین.  بوده 0236/0زددری برابر با 

 هیای  ریروه اشتلال  دردتیاهاشتلال زدان و فیتین زددری وجود ددارد. 
 .(31) جدول دداشته اسن تثییریتین زددری آن  ختلف زدان بر ف

 

 آباد اس مشهروددان و فیتین زددری در   له  های ویژریاشتلال زدان بر  تثییر. تتاو   عناداری 31جدول
 ها شاخص  مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات Fآماره  معناداری

سرمايه  ها گروهبین  940/4 5 988/0 115/3 014/0

ی
اجتماع

 

 ها گروهدرون  935/20 66 317/0

 مجموع 875/25 71 

ت  ها گروهبین  443/2 5 489/0 399/1 236/0
کیفی

ی
زندگ

 

 ها گروهدرون  057/23 66 349/0

 مجموع 500/25 71 
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 يریگ جهینتبحث و 
چشمگیری بر فیتیین   تثییر توجه به سر ایه اجتماعیا روزه 

 رییزان  بردا یه وظایف  دیران و  ازجملهزددری داشته و بررسی آن 
شهروددان بر  تثییرسن. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی شهری ا

بر جنسین در      فم  تثفیدفیتین زددری      شهری با 
در پیژوهش،   جیدتیا بر اساس شهر زداان اسن.  دار  سئلهو خیلی 

رضاین از سکودن، ا نیین،   های شاخص  له فار ندان  یادگین 
تعداد جمعین   ختلف و ا ورحس تعلق به   له،  یزان آراهی از 

بیوده بنیابراین ایین     ،3از حید  توسیط  ییادگین     تیر  بییش خادوار 
در حیید  توسییحی  ییرار دارد. در  قابیی   یییادگین    هییا شییاخص
روابیط همسیایگی، حضیور در اجتماعیا   ختلیف،       هیای  شاخص

از  توسط  ییادگین    تر فم شارفن در ا ور   له و او ا  فراغن 
 یییادگین  آبییاد سیی مادر   لییه  فییه درحییالیاسیین.  شییده حاصیی 
رضیاین از سیکودن، روابیط همسیایگی، حضیور در       های شاخص

اجتماعا   ختلف، ا نین، حیس تعلیق و تعیداد جمعیین خیادوار      
از  یادگین بوده و در حید  توسیحی  یرار داشیته ا یا در        تر بیش

 دسبن به   له فار ندان اخت ف داشته اسن ها شاخصبعضی از 
 شارفن در ا ور   لیه،  ییزان    یها شاخصدر  قاب   یادگین و 

از  یییادگین  تییر فییم ختلییف و او ییا  فراغیین  ا ییورآرییاهی از 
 هیای  شاخصدر هر دو   له  یادگین  ،چنین هماسن.  شده حاص 

از  ییادگین  توسیط    تر فم شارفن در ا ور   له و او ا  فراغن 
ابعیاد   هیای  شیاخص اسن.در   له فار ندان  یادگین  شده حاص 

دد، تیر اتیاق، فیتیین ابنییه،  صیال  ابنییه، ا نیین        سکن، تعداد 
از حید    تیر  بیشسی به خد ا  عمو ی تروضعین دفع زباله و دس

فیتیین زدیدری در    های شاخصبوده؛ بنابراین   3 توسط  یادگین
 هیای  شیاخص سح  با یی  رار داشته اسن. در  قابی   ییادگین   

 از  توسیط   تیر  فیم تسهی    سکن و ا کادیا  او یا  فراغین    
 هیای  شیاخص دییز   آبیاد  اس ماسن. در   له  شده حاص  یادگین 
سیی بیه خید ا  عمیو ی     تردد، وضعین دفع زباله و دسترا نین 
 هیا  شاخصاین  ازل اظاز  یادگین بوده و در سح  پایینی   تر بیش

ابعیاد   هیای  شاخص یادگین  و دسبن به   له فار ندان  رار دارد
ال  ابنیه، تسهی    سیکن،   سکن، تعداد اتاق، فیتین ابنیه،  ص

از  یادگین  تر فموضعین فوچه و خیابان و ا کادا  او ا  فراغن 
 هیا  شاخصاسن فه  یادگین بعضی از  ذفر  اب اسن.  شده حاص 
 یادگین داشته فه دشیادگر دارضیایتی از   با فیتین ابنیه، با  ازجمله

ین ب ،چنین هم .باشد  ی آباد اس مددری در   له وضعین فیتین ز
شهروددان و فیتین زدیدری تتیاو   عنیاداری وجیود      های ویژری
افزایشی بیوده   صور  به ها آنسح   عناداری و ارتباط بین و  دارد
شهروددان تلییر فند  ییزان   های ویژری یزان  هر در فه طوری به

جهین   .ابید ی ی ی رضاین ذهنی از فیتین زددری سیافنین تلیییر   
شیهروددان و فیتیین    هیای  ریی ویژاشتلال زدان بیر   تثییربررسی 

زدییدری بییه تتکیییک   یی   از آز ییون  قایسییه  یییادگین      
چنید   فیه  ایناسن. با توجه به  شده استتاده( ANOVA)ها جا عه

اسین و  تلییر دییز     شیده  ررفتیه در دظر  رروه شللی  ختلف زدان
ین آز ون بیرای دشیان   ترشهروددان اسن، به های ویژریشاخص 
تلیف شیللی، آز یون وارییادس      خ هیای  ریروه  هیای  تتاو دادن 
 ییادگین   نیتیر  نییپیا یا آدوا اسن. در   لیه فار نیدان    طرفه یک

ین آن  ربوط به بازدشسته تر ربوط به زدان دارای شل  آزاد و با 
بازدشسیته   و، دادشیا دار خادیه شیللی   های رروه.  یادگین باشد  ی
 تیثییر شیللی   هیای  ریروه ایین   لیذا، . باشید   ی،3از  یادگین  تربا 
دییز   آبیاد  اسی م در   لیه   داردد. ها رروهی دسبن به سایر تر بیش
ین  ییادگین  تربیا   و یادگین  ربوط بیه زدیان دادشیا    نیتر نییپا

بیکیار، آزاد،   های رروه.  یادگین باشد  ی ربوط به رروه بازدشسته 
 پس اسن.، 3از  یادگین  ترو بازدشسته دسبن به سایر با  دار خاده
شیهروددان در   لیه    هیای  ویژریی ی بر تر بیش یرتثی ها رروهاین 
در  تیثییر ین  ییزان  تیر  بییش داردید. در هیر دو   لیه     آبیاد  اس م
. در   له فار نیدان  باشد  یو بازدشسته  دار خادهشللی  های رروه

ین تیر  بییش  بیوده و  ترشللی با  های رروه یادگین در  یان تمام 
ین آن  ربوط بیه  تر فم یادگین  ربوط به رروه شللی بازدشسته و 

فیتیین زدیدری در    هیای  شیاخص . بنابراین اسن دار خادهدولتی و 
 آبیاد  اس مدر   له  فه درحالی اسن.  له فار ندان  حلوب بوده 

از  تیر  فیم شیللی   هیای  ریروه در  ییان   ها شاخص یادگین تما ی 
و  آن در  ییان ریروه دادشیاو    نیتیر  نییپیا . باشید   ی ،3 یادگین 

تییب  ییادگین   تر. بیدین  باشید   ی یط به بیکارین آن  ربوتربا 
 هیای  ریروه  حلوب دبیوده؛ اشیتلال    آباد اس مدر   له  ها شاخص

بیا توجیه بیه     چندادی ددارد. تثییر ختلف شللی بر فیتین زددری 
شیهروددان و فیتیین    هیای  ویژریی  هیای  شاخص یادگین  فه این
 هیای  ریروه ا یا اشیتلال    ددری در   له فار ندان  حلوب اسین ز

در   لیه فار نیدان    لکین   ختلف زدان تتیاو   عنیاداری دیدارد.   
اشتلال و فیتیین زدیدری وجیود دارد.     تثییرتتاو   عناداری  یان 

 هیای  ویژریی اشیتلال زدیان بیر     آبیاد  اسی م در   لیه   فه درحالی
داشته؛ ا ا تتاو   عناداری  یان اشیتلال زدیان و    تثییرشهروددان 

 . فیتین زددری فالبدی وجود ددارد
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