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با تحلیل عاملی تاییدی، "شهری و رضایت از زندگی شایستهبرهم کنش حکمرانی 

 آبادشهر خرم " Lisrelو  SPSSتاپسیس، رگرسیون و همبستگی در محیط 

 
 احمد رشیدیان ذهابی1*، علیرضا شیخ االسالم2

 "Ahmad_Rashidian@yahoo.com"تحقیقات تهراناسالمی، واحد علومپژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد -1

  "Guplan@gmail.com"اسالمی، واحد بروجرد علمی دانشگاه آزادریزی شهری، عضوء هیئتدکتری برنامه -2

 

 چکیده
، لذا در این راستا باشدشهری میهای مهم مدیریتافزایش رضایت از زندگی در دو بعد عینی و ذهنی یكی از چالش

شهرها را بیش از هر مغفول ماندن بعد سوم )معنوی(، این جایگاه را در روبرو با انبوه مشكالت کمی و کیفی، مدیریت

حكمرانی شهری بر بعد "هایی به عنوان بنابراین در این پژوهش با فرضیهزمانی دیگری پیچیده و دشوار کرده است. 

داری شهری و رضایت از زندگی شهروندان رابطه معنیبین حكمرانی شایسته"، "ار استمعنوی رضایت از زندگی تاثیرگذ

- حجمایم. رسیده "شهری بر بعدهای عینی و ذهنی رضایت از زندگی تاثیرگذار استحكمرانی شایسته"، "وجود دارد

اند. نتایج تحقیق در شده ینشگز آبادشهر خرم محدوده در(، که 384اساس مدل کوکران، برابر با )بر آماری استنمونه

-شهری و کیفیتبین حكمروایی شایسته دهد کهقالب تحلیل عاملی تاییدی، تاپسیس، رگرسیون و همبستگی نشان می

زندگی )رضایت از زندگی در همه ابعاد عینی، ذهنی و معنوی( شدت همبستگی مناسبی وجود داشته و در جهت مثبت و 

( درصد از 9/39( قادر است )399/0شهری با بتای )چرا که حكمرانی شایستهباشند یدارای رابطه کامال معناداری م

شهری، متغیر کارآمدی و تغییرات در ابعاد عینی و ذهنی را تبیین نماید، همچنین در بین متغیرهای حكمرانی شایسته

 با توجه به ضریب باشد.گی میاثربخشی دارای اولویت بیشتری نسبت به دیگر متغیرها در اثرگذاری بر رضایت از زند

 پذیر است. از)آلفای کرونباخ( به دست آمده در متغیرهای متفاوت، این ضریب قابل اعتماد بوده و به جمعیت تعمیم

نفوذ و نظارت بیشتر شهروندان در  الف(توان به موارد زیر اشاره کرد ... مهمترین راهكارها جهت کاهش مشكالت می

اجماع مدیران محلی برای اجرای مدیریت یكپارچه شهری و ضرورت هماهنگی  ج(خگو و مسئول پاس تیریدم ب(جامعه 

 که ییگرد انهشگروپژ به الذ، ستا پذیرفته منجاا میانه کثراحد و دخر سطح در حاضر هشوپژ نكهیا به نظر سازمانی.بین

 ندگیز از ضایتر بر نکال سطح یتغیرهام تأثیر تجربی سیربر به که دشومی دپیشنها نددار تحقیق قصد زهحو ینا در

 .نددازبپر

 زندگیپایدار، رضایت، کیفیتشایسته، توسعهحكمرانی کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
 به و مطرح توسعه مدیریت بویژه و دولتی امور سیاسی، علوم در امروزه که هستند مفاهیمی خوب حكمروایی و حكمرانی

 مدیریت و خوبحكمروایی حكمرانی، حكومت، مفاهیم از یک هر دقیق تعریف و تمایز ایجاد دلیل همینبه. شوندمی کارگرفته

 را شهـریمدیران مسولیت و نقش اخص طور به و اصلی عامالن از یک هر نقش اعم طور به تواندمی شهر و کشور سطح دو در

 مزایای از گیریبهره و شهر مدیریت برای زمال هایزیرساخت ایجـاد و مناسب الگوی تعیین امكان آن، اساس بر و کند مشخص

مراکز علمی و تحقیقاتی و  .(4: 1389)نوبری و رحیمی، آید  فراهم مناسب سازماندهی سایه در شهریشایسته حاکمیت

-پایداری در مدیریتشهری و در پی تحققالمللی توسعه در طی چند دهه اخیر با تشدید مسائل حوزه مدیریتهای بینسازمان

)رحیم رهنما و  گرا هستندجویی پرداخته و به دنبال مطرح شدن دیدگاه و تئوری توسعه پایدار، شهر انسانهری به چارهش

ترین و پایدارترین ترین، کم هزینهعنوان اثر بخشرا به "شهریحكمرانی شایسته"و در زمان حاضر رویكرد  (198: 1389مافی، 
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شهری کشور با تحوالت رو اصالح و بازنگری در نظام مدیریتاز این (.5: 1383)ترابی، اند شیوه اعمال مدیریت معرفی نموده

طور جد مورد تاکید بوده و ضمن مطابقت رویكردهای شهری بههای نوین مطرح در زمینه مدیریتساختاری و محتوایی دیدگاه

های موثر آن در اصالح و از رهیافت رهای ایرانهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حاکم بر شهنوین، باید با شرایط و ویژگی

 (.12: 1386)بوجانی،  زندگی شهروندان نقش موثری ایفا کردتا بتوان در ارتقاء کیفیت ارتقاء نظام مدیریت شهرها استفاده شود،

 ضرورت مسئله -1-2

 شود،می معرفی شهرها مدیریت در یمیپارادا عنوانبه و گیردمی قرار تأکید و توجه مورد شهر امور اداره در امروزه آنچه

 فرابخشی و افقی جریان یک در خصوصی نهادهای و شهروندان دولت، آن در که بوده شهریخوب حكمرانی الگوی از گیریبهره

 چون دالیلیبه دهدنشان می ایران در شهریمدیریت وضعیت به نگاهینیم (.4: 1389)نوبری و رحیمی،  پردازندمی مشارکت به

 و است دولت سیطره در شهریمدیریت نفت، بر مبتنی و رانتی اقتصاد شهری، هایطرح و هابرنامه بودن زابرون مرکزگرایی،ت

 و شهرنشینی روند از و آمده گرفتار سلولی و بخشیمدیریت گرداب در و گرفته فاصله سیستمی و یكپارچهمدیریت از مدام

)تقوایی و تاجدار،  است گردیده گرفتار پایین به باال از هاینگرش و هادیدگاه در و ماندهعقب شهرنشینی، این از حاصل مسائل

یا حاکمیت  حكمروایی با مرتبط اصول و مفاهیم تحلیل و بررسی به امكان حد تا دارد سعی رحاض پژوهشلذا  .(45-58: 1388

هایی در با پخش پرسشنامه رد رضایتمندی از زندگیكزندگی شهروندان با رویبپردازد و نقش آن در ارتقاء کیفیت شهریشایسته

 .بین شهروندان بسنجد

 اهداف تحقیق -1-3

سنجش بعد سوم  ب(، شهریآباد و تاثیر آن بر مدیریتزندگی شهروندان محله فازیک خرم رضایت ازسنجشالف(       

 .شناخت و آگاهی نسبت به ارتباط بعد معنوی رضایت از زندگی و حكمرانی شهری پ(، )معنوی( رضایت از زندگی شهروندان

 پیشینه تحقیق -1-4

 ,Rashidian Zahabi and Bagheri) تعریف حیاط و سرزندگیبازو  زندگیارتقاء کیفیت ،شهریحكمرانی مینهز در      

در  راددکتر رضا معصومی"، ازجمله ... ستا گرفته رتصو فــمختل یاــهبــقال در ایهدــنارز یاــهرکا ناکنوــت ،(6 :2014

-کیفیت توجه به مقولهه اند کبه این نتیجه رسیده شهری زندگیکیفیت بر شهریوایی خوبحكمرنقش مقاله خود تحت عنوان 

در مقاله  نسباسفندیار غفاری دکتر"و  ."محور تأکید داردمشارکتی و مردمپایدار،  زندگی، ناشی از رویكردی است که بر توسعه

 نگیختنارـب و سیجـب وندـبی به نتایجی از جمله اینكه شهر ندگیزکیفیت دبهبو در لفعا یندوشهر نقشخود تحت عنوان 

 ."دکر اپید رخودر حلی راه دیقتصاا و جتماعیا مسائل ایبر انبتو که ستا مشكل ،کترمشا جهت در تجتماعاا و ادرـفا

 قیقها و سواالت تحفرضیه -1-5

ب( (، 1ت از زندگی تاثیرگذار است )فرض حكمرانی شهری بر بعدهای عینی و ذهنی رضای الف(...  تحقیق هایهفرضی      

بین حكمرانی شهری و رضایت از زندگی  پ((، 2از زندگی تاثیرگذار است )فرض  حكمرانی شهری بر بعد معنوی رضایت

، ذهنی و یـعین داـبعا بـترکی اـب انوـتمی چگونه الف( ... الت تحقیقسوا (.3شهروندان رابطه معنی داری وجود دارد )فرض 

زندگی خود شهری و کیفیت حكمرانیاز  یآبادآیا شهروندان خرم ب(، معنوی به اندازه گیری کیفیت کلی زندگی دست یافت؟

 رضایت کافی دارند؟

  مبانی نظری )حکمرانی شایسته شهری( -1-6

حكمرانی روشی است که بر اساس آن بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای حكمروایی، حاکمیت و یا       

های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است ای از روششود. به عبارتی حكمروایی مجموعهرسیدن به توسعه اعمال قدرت می

ها و محیط کالبدی زیبا، (. شهر خوب بیش از ساختمان48-1: 1389)نوبری و رحیمی، کند که امور مشترک مردم را اداره می

دی زبان اقتصابه (.47: 1380شود )صرافی، ناشی از شهروندان خوب در پیوند و روابط خوب و در واقع حكمرانی خوب پرپا می

رسد که معادل به حداقل رسیدن اصطكاک در محیط های ارتباطات یا معامالت اجتماعی به حداقل میچنین شرایطی هزینه در

رسد )دفتر مطالعات کاربردی و امور اقتصادی به باالترین سرعت و شتاب میاجتماعی و رشدفیزیكی است، در نتیجه توسعه
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اند. با وجود عنوان کرده "Good Governance"برگردان واژه  را "خوبكمرواییح" منتشرشده ادبیات (. در1393ترویجی، 

 "Governance"واژه حاکمیت را معادل  "حكمروایی"فارسی  -نظران داخلی معتقدند، به جای ترکیب عربیاین اکثر صاحب

-پور، کاظمیان و مهدیطهاری، برکقرار داد )ا "Good"را معادل  "شایسته"واژه  "خوب"توان به کار برد و به جای واژه می

در این واقعیت نهفته است، که در اولی  "Governance"و  "Government"از این رو تفاوت مهم دو مفهوم  (.9: 1386زاده، 

بحث از دولت به تنهایی است، حال آنكه در دومی، مراد روابط متنوع بین نهادهای جامعه مدنی و دولت در درگیری، هدایت و 

 که است روندی و سازیتصمیم از فرآیندی ساده، بیانی در حكمروایی که آنجایی (. از339: 1387امور است )سعیدی،  کنترل

 (.68: 1383دانست )فرزین پاک،  بشریتمدن قدمت به را آن توانمی آیند،می در اجرا به درآن هاتصمیم

 (.189: 1388و اسدی،  برک پور)، ماخذ: های اصلی حکومت و حکمرواییویژگی (،1جدول )

عوامللللل 

 مقایسه

 حکمروایی حکومت

 کنندگانتعداد بسیار محدود شرکت بازیگران

 عوامل اجرایی اساسا دولتی

 کنندگانتعداد بسیار زیاد شرکت

 بازیگران بخش عمومی و خصوصی

 گیرد.ای صورت نمیمشاوره کارکردها

صـورت  ها و اجرای آنهـابندی سیاستهیچگونه همكاری در صورت

 گیردنمی

 انجام مشاوره

 ها و اجرای آنهابندی سیستهمكاری تا حد مكان در صورت

 مرزهای بسته ساختار

 عادیعضویت غیر

 مرزهای بسیار زیاد

 عضویت داوطلبانه

قراردادهللا

 ی تعامل

 مراتبی، رهبری متصل از باالاقتدار سلسله

 تعامل خصمانه/ روابط متضاد

 رسمیبرخوردهای غیر

 کارینپنها

 مشاوره افقی/ تحرک درونی

 توافق بر سر هنجارهای تكنوکراتیک/ روابط تعاونی

 رسمیبرخوردهای بسیار غیر

 بودن/ شفافیتباز

توزیلللل  

 قدرت

 آزادی عمل باالی دولت از جامعه/ تسلط دولت

 نفع جامعه هیچ نفوذی در دولت ندارندهای ذیگروه

 د نداردهیچ تعادل یا همزیستی بین بازیگران وجو

 آزادی عمل اندک دولت از جامعه/ تسلط پراکنده دولت

 نفع جامعه هیچ نفوذی پراکنده در دولت ندارندهای ذیگروه

 تعادل یا همزیستی بین بازیگران وجود دارد

-نظریه اولین "مكاللین برایان" اما گردید، آغاز آفریقا از و 1980 دهه اواخر از شهریحكمروایی مفهوم کاربرد اگرچه       

 شهرها مردم روزافزون (. او عقیده داشت تقاضای2: 1387به این مفهوم پرداخته است )زیبابی،  1973سال  در که است پردازی

 آنها تحول و شهری مسائل با اقداماتش ،"پاسخگوتر" شهر در تغییر روندهای به نسبت باید شهریحكومت که است این

-پیش در مهم نقش سرانجام و کند عمل بهتر یادگیری نظام از بخشی عنوان به ،"ترل سئوم" اجتماع به نسبت ،"ترمتناسب"

 به آن از که شهری و محلی امور مدیریت شیوه و سبک (. تحقق491: 1386پور، )برک کند ایفا آینده از استقبال و کشف بینی،

 هایچارچوب مداری،قانون قبیل از ساختارهایی و رسمی وابطر مجموعه یک گیریشكل به منوط شودمی یاد حكمرانی عنوان

-مشارکت زمینه کردن فراهم و تمرکززدایی سطوح تعیین سیاسی، هایرژیم حدود تعیین و تعریف مشخص، و مدون حقوقی

 (. 136: 1383هاست )اکبری، به خط و مشی راجع گیریتصمیم امور در همگانی های

 (.1386صدیق سروستانی و همکاران، )، ماخذ: های حکمرانی شهریکننده مدلهای تعریف ویژگی (،2جدول )

 های حکمرانی شهریمدل های تعریف کنندهویژگی

 رفاهی طرفدار رشد شرکت گرا مدیریتی

 توزیع مجدد رشد توزیعی کارایی اهداف سیاست گذاری

 ایدئولوژیک عمل گرا ایدئولوژیک عمل گرا سبک سیاست گذاری

 ستیزه ای اجتماعی ستیزه ای اجتماعی مبادالت سیاسیماهیت 

ماهیت مبـادالت عمـومی و 

 خصوصی

 محدودکننده تعاملی هماهنگ رقابتی

ـــی و  ـــت محل ـــط دول  عمومی اختصاصی عمومی اختصاصیرواب
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 شهروندان

 دولت کاسب کاران رهبران مدنی کارشناسان وابستگی اصلی

 بكه هاش شراکت مذاکره قراردادها ابزارهای اصلی

 عدالت رشد مشارکت اثربخشی معیارهای اصلی ارزیابی

پردازد. شهری میو خدمات  زیربناها حفظ و اتخاذ به که است مدیریتی یندیآفر شهری،مدیریت خالف بر شهریحمكرانی      

-حكمرانی،حاکمیت که جاآن از (. و149: 1380شود )شریفیان ثانی، شهری فرآیندی کامال سیاسی در نظر گرفته میحكمرانی

)پاداش و های عمومی در جهت منافع عامه را دارد و سیاست تصمیمات آوردن در اجرا به شهری و یا حكمروایی وظیفه

 بخش حكومت، نفعان شاملشود و به موجب آن همه ذیبه عنوان فرآیندی مشارکتی توسعه، تعریف می (4: 1386همكاران، 

 رفع شهری،توسعه ناپایداری رفع آن نتیجه که آورندمی فراهم شهری مشكالت حل برای را تمهیداتی مدنی و جامعه خصوصی

 تفویض و شهریامور اداره در بیشتر پذیریمسئولیت و سازیکارآمد شهری، ریزیبرنامه مدیریتی، نهادهای بدنه از هاناپایداری

 (.68: 1386پور، واهد بود )اللهمحلی خ نفعانذی سایر و هاحكومت به هاصالحیت و وظایف قدرت،

 .(8: 1389شهری، ماخذ: )نوبری و رحیمی، حکمرانی (، دیاگرام1نمودار )

 

 
 

 

 

 

برای  "UNDP UNESCO"همچون  متحدملل سازمان به های وابستهسازمان طرف از که را( 3)جدول  ویژگی هشت      

 دهیم ...می عنوان شده است را مبنای این پژوهش قرار "خوب یا شایستهحكمرانی"

 (.128: 1388زاده، اسماعیل)، ماخذ: شهریهای حکمروایی شایستهویژگی (،3جدول )

 (.115: 1387(، )صرافی و عبدالهی، Role of lawمداری )قانون (.72: 1384(، )انصاری، Participationمشارکت )

 (.Responsivenessپذیری )انعطاف (.Transparencyسازی )شفاف

 (.502: 1386(، )برک پور، Equity-Inclusivenessعدالت ) (.Consensus Orientedر )محووفاق

 (.Accountabilityپاسخگویی ) (.502: 1383(، )میدری و خیرخواهان، Effectivenessکارآمدی )

 تاکنون و رسدمی رنظبه دشوار بسیار آن تحقق که است آلایده نقطه یک خوبحكمرانی فوق، هایرهیافت به توجه با      

 .اندشده نزدیک آن معیارهای به جوامع از اندکی تعداد

 (.128: 1388زاده، (، ساخت الگوی حکمرانی خوب، ماخذ: )اسماعیل2نمودار )

 
  )رضایت از زندگی( کیفیت زندگی -1-7

و ابعاد  هااند که هر بُعد از مؤلفهقائل ذهنی و عینیزندگی شهری دو بُعد اغلب محققان و صاحبنظران برای مفهوم کیفیت      

 و پیمایش از حاصل ذهنی هایشاخص طریق از معموالً شهری زندگی. کیفیت(69: 1388)لطفی،  تری برخوردار استجزئی

 ندرت با به و ثانویه هایداده از حاصل عینی هایشاخص از استفاده با یا و شهریزندگی از شهروندانرضایت و ارزیابی ادراکات

( با وجود این برخی 87: 1388ن، ستاری، شود. )رضوانی، متكان، منصوریامی گیریاندازه هاشاخصه نوع دو هر از استفاده

زندگی شهری ارائه ، شاخصی ترکیبی برای مطالعه کیفیتذهنیو  عینیهای مطالعات اخیر سعی نمودند تا با تلفیق شاخص
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زندگی بوده همبستگی بین نتایج بعد عینی با نتایج حاصل از سنجش ذهنی کیفیت نمایند و استدالل آنها مبتنی بر عدم رابطه

های حیات شود، بعدی که مربوط ساحتدر تعاریفی که در باال اشاره شد مغفول ماندن بعد معنوی کامال احساس میاست. 

سوم رضایت از زندگی مورد بررسی قرار گیرد، در این تواند در بعدنفسانی و روحانی( میهای )مادی، انسان است، ساحت

زندگی وجود در خصوص کیفیت (3)نمودار  های ساختاری متفاوتیپژوهش نیز در همین راستا گام برداشته شده است. مدل

 دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهیم داشت ...

 (.Pacione, 2003، ماخذ: )زندگیختاری کیفیتترین مدل ساساده (،3نمودار )

S (کیفیت کلی زندگی)، D (ورضایت در قلمرو مورد نظر )d (رضایت در زیر قلمرو مورد نظر.) 

 
 به اعتقاد هاگرتی و همكاران .در این روش، تعداد و ویژگی مطلوب قلمروهای مختلف زندگی مشكلی اساسی است      

(Hagerty et al., 2001) مولد، مادی، سالمت، کار و فعالیتعاطفی، بهزیستیبهزیستی قلمرو شامل روابط باخانواده، هفت

 (.4)جدول  زندگی را به خوبی پوشش دهندتوانند فضای کیفیتفردی میامنیت تعلق به اجتماع، واحساس

 (.12-11: 1386)رضوانی، منصوریان، ، ماخذ: قلمروهای کیفیت زندگی از دیدگاههای گوناگون (،4جدول )
 کامینس

(Cummins, 

1997) 

 همكاران و هاگرتی

(Hagerty et al., 

2001) 

 جهانیسازمان بهداشت

(WHOQOL 

Group, 1993) 

 شاالک

(Schalock, 2000) 
 فلس و پری

(Felce and Perry, 
1996) 

 بهزیستی مادی بهزیستی مادی مادی سالمت سالمت

 بهزیستی جسمی ی جسمیبهزیست محیط بهزیستی مادی بهزیستی مادی

ــــــــه بهزیستی اجتماع ــــــــق ب ــــــــاس تعل  احس

 اجتماع

 بهزیستی اجتماع شمول اجتماعی روابط اجتماعی

 بهزیستی مولد بهزیستی احساسی روانشناختی کار و فعالیت مولد کار و فعالیت مولد

 بهزیستی احساسی حقوق سطح استقالل بهزیستی احساسی بهزیستی احساسی

ــاعی و ــط اجتم  رواب

 انوادگیخ

 روابــــــــط بــــــــا خــــــــانواده

 و دوستان

 بهزیستی مدنی فردیروابط بین معنوی

   پیشرفت فردی   فردی امنیت امنیت

      خودمختاری   

دوازده قلمرو خاص را برای مطالعة  زنـدگی مـردم آمریكـا،در گـزارش کیفیـت1976سال ،و همكاران وی نیـز در کمبل      

-خـانوادگی، بهداشـت، همـسایگی، دوسـتی، شـغل، مكـاناز: ازدواج، زندگیادند، که عبارتندزندگی مورد توجه قرار دکیفیت

از عوامل پرداختند که در ابراز  و سپس به تدوین مدلی ،رسمیانداز، و آموزشزندگی، تحصیالت، پسمسكن، معیار زنـدگی،

)تصویر شماره  مندی کلی او در زندگی مؤثر بودن رضایتدر شیوة تعیی مندی شخص از هر کدام از این قلمروهـا و نیـزرضایت

 (.1377)ازکمپ، (، 1

 و رضایت از زندگی مدل مفهومی نسبت بین حکمروایی شایسته شهری -1-8

که هم در بعد اقتصادی شكوفایی و  پایدار شهری است. توسعهو محصول توسعه زندگی شهری نتیجهطبق این مدل کیفیت

ارد و هم در بعد اجتماعی مشارکت و اجماع همگانی و عدالت در توزیع زیستی را به دنبال دبهینه از منابعبالندگی و استفاده 

زیستی را فراهم های آتی از منابعمندی نسلکند. ضمن اینكه شرایط بهرهمنابع و امكانات برای کلیه شهروندان را تضمین می

شهری است. مدل و ساختاری برای د محصول و نتیجه حكمروایی خوبپایدار شهری هم خوکند. از سوی دیگر توسعهمی

نفعان و تعامل بهینه بین آنها و عدالت در توزیع منابع و گیری و اجرا که در آن مشارکت اجتماعی و اجماع کلیه ذیتصمیم

بدون محدودیت به محوری است و بر دسترسی آزاد و شهری جزء اصولگران و عامالنحقوق و اختیارات بین کلیه کنش

 (.1 شكلشود )ئوالن به شهروندان تأکید میگویی مدیران و مساطالعات، نظارت و پاسخ
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 (.1377 کمبل و همکاران، به نقل از ازکمپ،)، ماخذ: مدل رضایت از زندگی (،1شکل )
 

 های پژوهش(.و یافته 128 :1388زاده، خوب، ماخذ: )اسماعیل(، مدل مفهومی حکمرانی4نمودار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توان نتیجه شهری و رضایت از زندگی میبنابراین با توجه به توضیحات داده شده در خصوص ارتباط بین حكمرانی شایسته      

 اشددر رضایتمندی یا عدم رضایت فرد از زندگی بسیار موثر می ب ساخته و مدیریت شده توسط حكمرانان شهری گرفت محیط

 .(5)نمودار 

 (.8: 1392پور و روشنی، (، روابط میان فرد و محیط، ماخذ: )داداش5نمودار )

 

 

 

 

 

 

شهری بر رضایت  از زندگی شهروندان ارائه جهت سنجش نقش حکمروایی شایسته( 6)نمودار مدلی پیشنهادی 

 می دهیم ...

 

 های پژوهش(.(، مدل پیشنهادی روابط میان فرد و محیط، ماخذ: )یافته6نمودار )

 حکمروایی خوب شهری
مند و ...(محور، مسئول، کارآمد، عدالت، ضابطهدایی، مشارکتی، شفاف، پاسخگو، اجماع)تمرکزز  

 توسعه پایدار شهری
 )محیط زیست سالم شهری، اقتصاد مولد و پویا، اجماع و مشارکت شهروندان و ...(

 کیفیت زندگی شهری
رتقاء بود و اهای عینی، ذهنی و معنوی زندگی شهری یعنی ایجاد رفاه و به)بهبود شاخص

، شرایط مادی و عینی زندگی و محیط شهری در کنار ساحت های حیات انسان و فطرت
(خودآگاهی، شناخت  

 رضایت از زندگی
 )رضایت از سالمت، هویت، سبک زندگی، تغذیه، روابط، همسایگان و ...( 

 چالش میان فرد و محیط اطرافش

 

محیط عینی )عناصر فیزیكی سازنده 

 محیط(

 

محیط ذهنی )تصورات و ادراکات فرد از 

 محیط(

 

 آزردگی

 

مندیرضایت  
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 های کنترل پژوهششاخص -1-9

زندگی و تلف سعی شده است، در هر دو متغییر )کیفیتهای مخها در حوزهدر این پژوهش با توجه به گستردگی شاخص      

هایی انتخاب شوند که قرابت و نزدیكی بیشتری نسبت به یكدیگر دارند که به شرح ذیل شهری( زیر شاخصحكمرانی شایسته

 ... (5)جدول  باشندمی

 های پژوهش(.های کنترل پژوهش، ماخذ: )یافته(، شاخص5جداول )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص

 تغیرهاریز م متغیر

 

حكمرانی 

شایته 

 شهری

 (Equity-Inclusivenessعدالت و برابری)

 (Participationمشارکت )

 (Effectivenessکارآمدی و اثر بخشی)

 (Accountabilityپاسخگویی)

 (Role of lawمداری )امنیت و قانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیفیت 

 زندگی

)رضایت از 

 زندگی(

 (اقتصادی ، ماعیاجت ، فیزیكی)محیط 

فاصله تا اداره .5، فاصله تا پزشک عمومی.4، فاصله تا بانک.3، فاصله تا داروخانه.2، فاصله تا بازار اصلی شهر.1 بعد عینی

مدت زمان .9، فاصله تا کودکستان یا مدرسه ابتدایی.8، فاصله تا سوپرمارکت.7، فاصله تا اداره پلیس.6، پست

مدت زمان انجام .11، های فرهنگیمدت زمان انجام فعالیت.10، و داوطلبانه های اجتماعیانجام فعالیت

، تعداد افراد خانوار.14، هاحمایت از همسایه.13، هادریافت حمایت از همسایه.12، های ورزشیفعالیت

، های تفریحیمدت زمان انجام فعالیت.18، وضعیت شغلی.17، درآمد ماهیانه.16، میزان تحصیالت.15

 تعداد اتاق.20، كیت مسكنمال19

وضعیت . 5 آوری و دفع زبالهجمع.4، هاپاکیزگی خیابان.3، هاروشنایی خیابان.2، حمل و نقل عمومی.1 بعد ذهنی

رضایت از امكانات بهداشتی، .9، های شغلیرضایت از فرصت.8، هافضای سبز و پارک.7، کیفیت آب.6، هاخیابان

، رضایت از امكانات آموزشی.12، رضایت از توزیع ثروت و درآمد.11، تصادیرضایت از وضعیت اق.10، درمانی

احساس تعلق .15، هاهمسایه دوستان و.15رضایت از روابط با خویشاوندان، .14، رضایت از امكانات فراغتی.13

ایت از رض.19، امید به آینده.18، اعتماد به مردم شهر.17، احساس امنیت.16آباد، خرمشهر محله فاز یک به 

، رضایت از سالمت.23، رضایت از محله.22، رضایت از وضعیت خانه.21، خشنودی.20، های زندگیموفقیت

 رضایت از آرامش و سكون.26، آرامش و سكون.25، هاترافیک خیابان.24

 . عدالت.4. خردورزی، 3. برابری، 2. آزادی، 1 ارزش ها بعد معنوی

بعد  هویت

 شخصی

. 4ری، بیمعیاسحسا. ا3، پوچیسحسا. ا2، تیربیقدسحساا .1هویت )بحران

 .جدایی از خویشتن(.5ی، جامعهگریز

بعد 

 اجتماعی

پ( هویت های محلی(، ب( هویت قومی )مسخ فرهنگالف( هویت خانوادگی، 

. افزایش 3. تقویت ویكرد مثبت به آینده، 2. جهت بخشیدن به زندگی، 1دینی )

. معنا 6منزلت،  . شان و5د و تقویت وحدت اعتقادی، . ایجا4مقبولیت اجتماعی، 

 . هویت شهری(.1ت( هویت بومی )بخشیدن به جهان(، 

لش میان فرد و محیط اطرافشچا  

 بعد عینی

 ساحت های حیات انسان

 

درونی و ذهنیادراک  

 شناخت و آگاهی به مسیر طریق
 

 فطرت و )غرایز(
 

 خودآگاهی

 )توجه جام  به ساحت ها(
 

 رضایت از زندگی

 بعد معنوی بعد ذهنی

"بیرونی و عینی"حقایق   

 آزردگی
 

مندیرضایت  
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 . اوقات فراغت.4. خرافه ستیزی، 3. اعتدال، 2. اخالق گرایی، 1 فرهنگ

 . محیط زیست و توسعه پایدار.4. مناسبات تولید، 3. عدالت اقتصادی، 2. الگوی مصرف، 1 اقتصاد

 . روابط اجتماعی.3. نظارت اجتماعی، 2. نظم اجتماعی، 1 اجتماع

 

 روش تحقیق -2
 اختصاص موضوعادبیات شناخت و نظریمباحث به که نوشتار این نخستبخش. بردمی بهره ترکیبی روش از پژوهش این      

 و دارد اختصاص پژوهش مورد به دومبخش. ستا شده میسر ایکتابخانه بستر در راهبردهای کیفی، از استفاده واسطة به دارد،

توصیف "(. Saremi and Rashidian Zahabi, 2015: 467-471) کمی در بستری پیمایشی استفاده شده است راهبرد از

 آن، اصلی ابزار و است استقرایی و گراعینیت راهبرد نوعی که است رضایتمندی توصیف راهبردهای ازجمله "پیمایش اجتماعی

 بررسی برای هاییپرسش مجموعه (. لذا1392است )اسدپور،  یافتهسازمان نیمه هایمصاحبه و بسته و باز هایامهپرسشن

-بخش توسط نرم این از حاصل هایهداد. اندشده توزیع و تنظیم نخستبخش نظریمباحث اساس بر شهروندان رضایتمندی

 گردیده اکتشافی ارائه و استنتاجی رویكرد با نتایج انتها در. است گرفته قرار آماریتحلیل مورد"Lisrel"و  "Spss" هایافزار

 نمونه آماری استها برای محاسبه حجماز پرکاربردترین روش هکبر اساس مدل کوکران  پژوهش این آماری جامعه. است

 صورت و بهگرفته درصد صورت  5با سطح خطای ( پرسشنامه که 384استفاده، که مقدار آن برابر با ) (140: 1382نیا، )حافظ

 سنجش جهت( کرونباخ آلفای) پرسشنامه اتكایقابلیت اند. ضریبشده آباد انتخابشهر خرم محدوده در و شده گزینش اتفاقی

 .است بیشتر پرسشنامه اعتبار باشد، ترنزدیک یک به شده یاد ضریب هرچه. است شده محاسبه پرسشنامه سؤاالت اعتبار میزان

 آماری هایآزمون که است پذیرفته صورت اسپیرمن همبستگیضریب محاسبه وسیلة به نیز سؤاالت همبستگی زانمی بررسی

 آن تعمیم و نمونه نتایج از حاصل اعتبار میزان همبستگی،ضریب داری(. معنی1383دارد )سیگل،  فراوانی کاربرد پارامتریغیر

 -1 و 1 میان شاخص این مقدار ( Bemanian and Rashidian Zahabi, 2015: 441-452کند )می ارزیابی را جامعه به

 یک منفی برابر اگر و دارد وجود بررسی متغییر مورد دو میان همبستگی کامال مثبتی باشد، یک برابر عدد این اگر است، متغیر

گیری وان یک روش تصمیمبه عن(. سپس با استفاده از تكنیک تاپسیس 1388)ساعی، . است منفی باشد، این همبستگی کامال

 ها پرداخته شده است.بندی گزینهشاخصه جبرانی بسیار قوی ( به اولویتشاخصه، )یک تكنیک چندچند

 

 های پژوهشیافته -3
 دـجدی یهرهاـش و یشهر یهابافت در تـهوی هـمینز دیجاا اربزا یگرد از اـهیزیرهـبرنام در دممر تنظریا و آرا دادن تأثیر      

به وجود خواهد آمد و شهرنشینان را به  "شهر ما"ر شهری، وـما در انندوشهر کترمشا رتصو (. در 1373: ،یـتا)بر تـسا

 ینا در(. 1389)وارثی، بافنده، محمدزاده،  کند.تر از ساکن شدن صرف دارد، هدایت میای فعالسوی شهروند شدن که گستره

 ... دهدآمار کلی را ارائه می (6ول د)جباشند که آباد میر در شهرستان خرمنف 384ه ـمطالع ردوـم نمونه کل هشوپژ

 های پژوهش(.(، توزی  درصدی، ماخذ: )یافته6جداول )
  نفر( 384تعداد جامعه آماری )

 ( زنان%57.56نفر ) 221 ( مردان%42.44نفر ) 163

  تأهل وضعیت 

 ( متاهل%51.3) 197 ( مجرد%48.7نفر ) 187

      وضعیت سواد 

 دکتری فوق لیسانس انسلیس فوق دیپلم دیپلم *

 (%0.4نفر ) 1 (%8.8نفر ) 22 (%27.6نفر ) 69 .%(18نفر ) 45 (%45.2نفر ) 113 تعداد و درصد

         طیف سنی

* (20-15) (25-20) (30-25) (35-30) (40-35) (45-40) (50-45) (50)+ 

 (%6) (%6.60) (%9) (%4) (%30) (%25) (%10) (%8) درصد
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 سنجش ارزبا پایایی -3-1

شده های پخشگویه در پرسشنامه 30توسط  "تلفیقی"به صورت معنویو  ذهنی، عینیرضایت از زندگی را به سه روش       

گویه دیگر جهت ارتباط و همبستگی بین رضایت از زندگی در بعد  12. سپس (7 )جدول ایمآماری سنجیدهدر بین جامع

مورد را شهری های اصلی حكمرانی شایستهنخست و شاخصی بخششهری بر اساس مطالعات نظرمعنوی و حكمرانی شایسته

 آلفای" پرسشنامه اتكایقابلیت ضریبپذیری نتایج آزمون به کل جامعه رسیدن به هدف تعمیمایم. در جهت سنجش قرار داده

نسخه از  60به این منظور در مرحله پیش آزمون . است شده محاسبه پرسشنامه سؤاالت اعتبار میزان سنجش جهت "کرونباخ

 ها توسط شهروندان تكمیل شده و نتایج به شرح ذیل می باشد ... رسشنامهپ

 های پژوهش(.(، روایی ابزار سنجش، ماخذ: )یافته7ول )جد
 آلفای کرونباخ تعداد پاسخگویان تعداد گویه ها عنوان متغیر

 0.87 60 19 رضایت از زندگی )بعد عینی، ذهنی و معنوی(

 2 60 0.724 (Equity-Inclusivenessعدالت و برابری)

 2 60 0.721 (Participationمشارکت )

 2 60 0.903 (Effectivenessکارآمدی و اثر بخشی)

 2 60 0.744 (Accountabilityپاسخگویی)

 3 60 0.731 (Role of lawمداری )امنیت و قانون

 

 های پژوهش(.اخذ: )یافته، م ضرایب مسیر درحالت استاندارد برای حکمرانی شایسته شهری(، 7نمودار )

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منظور تعیین روایی سازه حكمرانی شهری، از روش تحلیل عاملی استفاده گردید. در این روش هدف، یافتن متغیرهای به      

ز نرم افزار های یک مجموعه متغیرهای اندازه گیری شده با استفاده از رواسازی تحلیل عاملی است. با استفاده امكنون یا سازه

بار عاملی )در حالت استاندارد( هر یک از ترتیب ( بدست آمد که به7های تحلیل عاملی در حالت استاندارد )نمودار لیزرل، مدل

روابط  مداریقانونو  امنیت و پاسخگویی، اثر بخشیو  کارآمدی، مشارکت، برابریو  عدالتسواالت بر روی هشت متغیر پنهان 

ها حاکی از تایید ساختار بنابراین نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی فوق و بررسی بارگیری گویه. دهندمی معناداری را نشان

 نظری و اصلی مدل فوق دارد.

 های پژوهش(.(، شاخص برازش مدل تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه حکمرانی شایسته شهری، ماخذ: )یافته8جداول )
 مقدار شاخص

 12/217 خی دو

 34 زادی درجه آ

RMSEA 0119/0 
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های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری دهد دادهفوق نشان می (8 جدول)های برازندگی همانطور که مشخصه      

متغیر حكمرانی شهری برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سواالت با سازه نظری است. بنابراین تحلیل عاملی تاییدی 

(CFA برای  )گردد پرسشنامه حكمرانی شهری تایید می(RMSEA< 0.1).  همچنین برای سنجش روایی پرسشنامه رضایت از

( ضرایب مسیر را در حالت استاندار برای این متغیر را 8زندگی نیز از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید که نمودار )

 دهد.نشان می
های پژوهش(.ماخذ: )یافتهبرای رضایت از زندگی،  ضرایب مسیر درحالت استاندارد(، 8نمودار )  

 
 های پژوهش(.(، شاخص برازش مدل تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه رضایت از زندگی، ماخذ: )یافته9جداول )

 مقدار شاخص

 83/1598 خی دو

 151 درجه آزادی 

RMSEA 0158/0 

های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری د دادهدهفوق نشان می(9 جدول)های برازندگی همانطور که مشخصه      

متغیر رضایت از زندگی برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سواالت با سازه نظری است. بنابراین تحلیل عاملی 

 .(RMSEA< 0.1)گردد (  برای پرسشنامه رضایت از زندگی تایید میCFAتاییدی )

 ..دازد .پرمی هشوپژ یمتغیرها کلی نتایج ئهارا به یلذ ولجد -3-2

 های پژوهش(.(، نتایج کلی متغیرها، ماخذ: )یافته10جداول )
 انحراف معیار میانگین وزنی میانه تعداد پاسخگویان تعداد گویه ها نوع متغیر عنوان متغیر

 86/9 54/3 67 384 19 وابسته ی(رضایت از زندگی)بعد عینی، ذهنی و معنو

-Equityعـــــــــــدالت و برابـــــــــــری)

Inclusiveness) 

 38/1 4 8 384 2 مستقل

 23/1 4.01 8 384 2 مستقل (Participationمشارکت )

 52/1 019/4 8 384 2 مستقل (Effectivenessکارآمدی و اثر بخشی)

 38/1 97/3 8 384 2 مستقل (Accountabilityپاسخگویی)

 76/1 13/4 13 384 3 مستقل (Role of lawمداری )قانونامنیت و 

 آزمون فرضیه اول  

برای بررسی این فرضیه آزمون از  ."شهری بر بعدهای عینی و ذهنی رضایت از زندگی تاثیرگذار استشایسته حكمرانی"      

و ذهنی رضایت از زندگی آشكار گردد  شهری بر بعدهای عینیشایسته خطی استفاده گردید تا تاثیر متغیر حكمرانیرگرسیون

 که نتایج آن در جداول زیر آمده است.
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 های پژوهش(.، ماخذ: )یافته خالصه مدل رگرسیون فرضیه اول(، 11جداول )
 دوربین واتسون ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی

399/0 159/0 157/0 643/1 

 های پژوهش(.، ماخذ: )یافته اول خالصه مدل رگرسیون فرضیه(، 12جداول )

 بینیمتغیرهای پیش
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

T سطح معناداری 
B SE BETA 

993/14 ثابت  341/2  - 405/6  000/0  

444/0 شهریحکمرانی شایسته  052/0  399/0  502/8  000/0  

توان چنین ادعا نمود باشد، میمی 000/0مون مربوطه برابر داری آزگردد سطح معنیمالحظه می (12) چنانچه در جدول      

گردد. با توجه به ضریب رد می H0تأیید و فرض  H1باشد. پس فرض دار میمعنی 95/0که آزمون فوق با سطح اطمینان 

توان . میباشدمی 159/0به تغییرات کل،  xکه  عبارت است  از نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر   R2تشخیص 

 گردد.تبیین می حكمرانی شهری، توسط تغییرات در بعدهای عینی و ذهنی درصد تغییرات در 9/15بیان نمود که 

 بعدهای عینی و ذهنی رضایت از زندگی، به صورت زیر خواهد بود:در  شهریحكمرانی شایستهبنابراین رابطه ریاضی تأثیر 

(X 444/0 +993/14- =Y) 

بعدهای واحد افزایش یعنی افزایش در  444/0باعث  شهریحكمرانی شایستهنمود که یک واحد افزایش در  توان بیانمی      

دار توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنیشود. پس میمی عینی و ذهنی رضایت از زندگی

 باشد.می

 آزمون فرضیه دوم  

برای بررسی این فرضیه نیز  ."گی تاثیرگذار استرضایت از زندندگی یعنی بعد معنوی بر بعد سوم زحكمرانی شهری "      

شهری بر بعد معنوی رضایت از زندگی آشكار گردد که خطی استفاده گردید تا تاثیر متغیر حكمرانی شایستهآزمون از رگرسیون

 نتایج آن در جداول زیر آمده است.

 های پژوهش(.، ماخذ: )یافته دومخالصه مدل رگرسیون فرضیه (، 13جداول )
 دوربین واتسون ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی

33/0 109/0 107/0 568/1 

 های پژوهش(.، ماخذ: )یافته خالصه مدل رگرسیون فرضیه دوم(، 14جداول )

 متغیرهای پیش بینی
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

T سطح معناداری 
B SE BETA 

853/18 ثابت  014/2  - 36/9  000/0  

307/0 شهریحکمرانی شایسته  045/0  33/0  831/6  000/0  

         توان چنین ادعا باشد، میمی 000/0داری آزمون مربوطه برابر گردد سطح معنیمالحظه می (14) چنانچه در جدول      

گردد. با توجه به ضریب رد می H0تأیید و فرض  H1باشد. پس فرض دار میمعنی 95/0نمود که آزمون فوق با سطح اطمینان 

توان باشد. میمی 109/0به تغییرات کل،  xکه  عبارت است  از نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر   R2تشخیص 

بنابراین رابطه  گردد.تبیین می شهریحكمرانی شایسته، توسط تغییرات در بعد معنوی درصد تغییرات در 9/10بیان نمود که 

 ، به صورت زیر خواهد بود:بعد معنوی رضایت از زندگیدر  شهریحكمرانی شایستهریاضی تأثیر 

(X 307/0 +853/18- =Y) 

بعد واحد افزایش یعنی افزایش در  307/0باعث  شهریحكمرانی شایستهتوان بیان نمود که یک واحد افزایش در می      

 باشد.دار میتوان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنیشود. پس میمی معنوی رضایت از زندگی
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 فرضیه سوم 

حكمرانی . برای بررسی رابطه بین "داری وجود داردرابطه معنی شهری و رضایت از زندگی شهروندانشایستهبین حكمرانی "

 ستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در جدول زیر آمده استاز آزمون همب شهری و رضایت از زندگی شهروندانشایسته

 های پژوهش(.، ماخذ: )یافتهشهری و رضایت از زندگیحکمرانی شایستهجدول ضریب همبستگی برای رابطه (، 15جداول )
 تعداد داریسطح معنی ضریب همبستگی متغیر وابسته

 384 000/0 403/0 رضایت از زندگی

 000/0مشاهده شده برابر ( sigمقدار ) .باشدیم  = 000/0Sig <05/0 رکه مقدا شودیمشاهده م( 15)به جدول با توجه       

 H0 هو فرضیرصد تایید د 95در سطح اطمینان  H1فرضیه ؛ لذا کمتر است 05/0وده است که از سطح معنی داری استاندارد ب

 05/0کمتر از  هاآنداری رابطه وجود دارد. زیرا سطح معنیشهری و رضایت از زندگی شایستهحكمرانی یعنی بین  شودیم رد

( بوده و شدت این همبستگی در سطح مثبت) مستقیماست. نوع همبستگی در بین دو متغیر مذکور، از نوع همبستگی 

 است.( ظاهر شده403/0)

 جداول)شهری در انی شایستهبرای متغیرهای رضایت از زندگی و حكمر Topsisگیری چند معیاره نتایج روش تصمیم      

 ذیل آمده است. (16

 های پژوهش(.های کیفیت زندگی در ابعاد عینی، ذهنی و معنوی، ماخذ: )یافتهبندی شاخص(، اولویت16جداول )
 ردیف هاشاخص  هابهترین شاخص هابدترین شاخص اولویت ها بندیرتبه

 1 سبک زندگی خود راضی هستید؟ آیا از ارزشهای به وجود آمده در 6.487038 0.952454 0.128027 9

 2 آیا از کنش های خود در سبک زندگی راضی هستید؟ 6.917563 0.771634 0.100353 18

 3 از هویت دینی خود راضی هستید؟ 6.773656 0.930004 0.120722 17

 4 از هویت شخصی خود راضی هستید؟ 6.439737 1.079643 0.143581 2

 5 از هویت اجتماعی خود راضی هستید؟ 6.707613 0.962301 0.125464 9

 6 از نظارت اجتماعی جامعه راضی هستید؟ 6.917563 0.771634 0.100353 15

 7 از نظم اجتماعی جامعه راضی هستید؟ 6.635878 0.952643 0.125537 8

 8 از فرهنگ خود راضی هستید؟ 6.563307 0.992795 0.13139 5

 9 از فرهنگ موجود در جامعه راضی هستید؟ 2.219589 1.206003 0.352057 1

 10 از درآمد خانواده راضی هستید؟ 6.271653 0.97829 0.134938 1

 11 از امكانات زندگی راضی هستد؟ 6.626073 0.943178 0.124607 5

 12 از سالمت خود راضی هستید؟ 6.715412 0.934577 0.122167 9

 13 د رضایت دارید؟از شغل خو 6.34899 0.970818 0.132629 2

 14 از روابط درون و برون خانواده راضی هستید؟ 6.64052 0.944243 0.124492 4

 15 های روزمره عالقه دارید؟به فعالیت 6.704029 0.951905 0.124336 4

 16 نتایج کارهای شما در حال حاضر؟ 6.917563 0.771634 0.100353 6

 17 اید؟ه آرزوهای خود رسیدهآیا ب 6.477239 0.956101 0.128623 2

 18 اید؟آیا در زندگی پیشرفت کرده 6.917563 0.771634 0.100353 5

 19 آیا این ایام بهترین ایام شماست؟ 6.591748 1.020819 0.134097 1

رضایت از درآمد  های )بهترین ایام،شاخص زندگی )رضایت از زندگی(ابعاد کیفیتاز بندی برای هر یک اساس این رتبهبر      

 باشد.ها میخانواده، رضایت از فرهنگ جامعه( دارای اولویت باالیی در بین سایر شاخص

 های پژوهش(.شهری، ماخذ: )یافتههای حکمرانی شایستهبندی شاخص(، اولویت17جداول )
 ردیف هاشاخص شاخص بهترین  بدترین شاخص  اولویت ها بندیرتبه

بهبود میزان اجماع و در نتیجه مشروعیت و اثربخشی تصمیمات )برابری  0.727023 0.788962 0.520429 8

 ر زندگی تاثیرگذار است؟داجتماعی( چه مقدار در رضایت شما 

1 

 2تضمین و تحقق منافع کل جامعه )برابری( چه مقدار در رضایت شما ر  0.613774 0.852208 0.581322 3
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 زندگی تاثیرگذار است؟

فراهم شدن زمینه همكاری و مشارکت در جامعه توسط حكمرانی شهری و  0.790819 0.692154 0.466734 9

 تاثیر در رضایت از زندگی؟
3 

فراهم شدن بستر آزادی بیان دیدگاه ها توسط حكمران های شهری در  0.769105 0.737655 0.489564 7

 جامعه و تاثیر آن در رضایت از زندگی؟
4 

 5 در رضایتمندی از زندگیتان؟ حكمران های شهری پاسخگویی  0.723835 0.789032 0.521547 6

 6 تاثیر کنترل مدیریت شهری توسط سطوح باالی حكومت در زندگیتان؟ 0.791028 0.704522 0.471079 8

 7 کارایی و کارآمدی حكمرانی در استفاده از منابع و تاثیر در زندگی؟ 0.027107 0.979607 0.973073 1

 8 گری و توانمندسازی حكمرانی در رضایت از زندگی؟تسهیل 0.54375 0.877789 0.617492 1

 9 میزان قانون مداری مسئولین در رضایت از زندگیتان؟ 0.756083 0.757363 0.500423 6

 10 تاثیر حفاظت از حقوق شما در زندگیتان؟ 0.707413 0.803945 0.531935 2

 11 دقیق و بی طرفانه قانون و تاثیر در رضایت زندکی شما؟ اجرای 0.71733 0.793006 0.525053 2

بخشی( دارای های )کارآمدی و اثرشاخص (17)شهری جدول شایستهبندی برای هر یک ابعاد حكمرانی براساس این رتبه      

 باشد.ها میاولویت باالیی در بین سایر شاخص
 

 نتایج پژوهش -4
پایداری  کیفیت زندگی، ناشی از رویكردی است که بر توسعه ن گفت که توجه به مقولهتوابندی کلی میدر یک جمع      

ها و مبانی فرهنگی مردم و ها باید بتوانند براساس ارزشها و حكومتمحور تأکید دارد. طبق این رویكرد دولتمشارکتی و مردم

ریزی و مدیریت کنند. تا ضمن و تغییر و تحوالت را برنامهرا شناسایی  )مادی و معنوی( با جلب مشارکت آنها، نیازها و مشكالت

روانی و اجتماعی جامعه نیز حفظ شده یا بهبود یابد. مادی، نظم، امنیت، عدالت و سالمتزندگی و ارتقاء سطح رفاهبهبود شرایط

در بعدهای  یآبادرمآید هدف اصلی این تحقیق سنجش رضایت از زندگی شهروندان خچنانكه از اهداف این پژوهش بر می

متغیرهای موثر در رضایت از زندگی  رمنظو ینا ایرـبباشد. شهری بر آن میو نقش حكمروایی شایستهعینی، ذهنی و معنوی 

های پژوهش را فرضیهها و نظریات مختلف استخراج و در شهر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت تا بتوانیم شهروندان از دیدگاه

 دخر و نکال سطح در ایشبكه و سیستمی مدیریت مندزنیا شهری()حكمرانی شایسته رمذکو ةدـپدیدهیم.  مورد سنجش قرار

 یهارهكارا ةـئارا اـب بایستی که دهبو و ...تبلیغاتی ای، رسانه دی،قتصاا ،فرهنگی ،ذهبیـم ،اعیـجتما یهاعرصه تمامی در

د. شو یجلوگیر و تهــکاس ع، شهر و ...اــجتما ةسترــگ درزندگی(  )عدم رضایت ازآن  تـخامو و شدیدـت از عملی و یکلید

          زندگی شهری و کیفیتبین حكمروایی شایسته( 8-7و نمودارهای ) (16-5همانطور که از نتایج پژوهش پیداست )جداول 

 باشند. داری میشدت همبستگی مناسبی وجود داشته و در جهت مثبت و دارای رابطه معنا "رضایت از زندگی"

های تحلیل عامل تاییدی، آزمونهای پژوهش به اثبات رسیده )بر اساس دهد کلیه فرضیهها، نشان مینتایج یافته و داده      

-نتایج این تحقیق نشان داد که حكمرانی شایسته(. اس و لیزرالاسپیاس تاپسیس، رگرسیون و همبستگی با نرم افزارهای

شهری گذار است و در این بین حكمرانی شایستهاز ابعاد )عینی، ذهنی و معنوی( رضایت از زندگی تاثیر شهری بر روی هر یک

شهری با بیشترین میزان تاثیر را در میان ابعاد رضایت از زندگی بر روی ابعاد عینی و ذهنی دارد، چرا که حكمرانی شایسته

با روش طبق نتایج به دست آمده  بعاد عینی و ذهنی را تبیین نماید.( درصد از تغییرات در ا9/39( قادر است )399/0بتای )

(Topsis) مندی( ابعاد عینی و ذهنی نسبت به بعد معنوی دارای اولویت زندگی )رضایتکه در متغیر کیفیت ،مشخص گردید

تری یشای اولویت بکارآمدی و اثربخشی دار متغیر ،شهریشایستهحكمرانی  متغیرهایدر بین  ، همچنینباشدبیشتری می

های به دست آمده در مدل اگر بخواهیم بر اساس اولویت .باشدمیدر اثرگذاری بر رضایت از زندگی  متغیرهانسبت به دیگر 

(Topsis تاثیر ) حكمرانی )متغیر ... الف(  باشدقرار می بندی نماییم بدیناولویتبر رضایت از زندگی شهری را شایستهحكمرانی

حكمرانی )متغیر ، ت( حكمرانی )متغیر برابری(، پ( حكمرانی )متغیر امنیت و قانون مداری(، ب( ربخشی(کارآمدی و اث

 .حكمرانی )متغیر مشارکت(ث(  ،پاسخگویی(
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و  عناصر  تــتقوی و دهاــپیام دنرــک ففاــش و انرــبح بــناجو یـسربر ر،ذکوـم مسئلة دنبو دحا به توجه با ینابنابر      

مهمترین راهكارها در  باشد. ازرضایت از زندگی شهروندان الزم و ضروری می یستارا شهری درحكمرانی شایسته هایشاخص

پاسخگو و  مدیریتتوان به موارد زیر اشاره کرد: الف( نفوذ و نظارت بیشتر شهروندان در جامعه ب( راستای کاهش مشكالت می

یكپارچه شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمانی د( قانون مداری  مسئول ج( اجماع مدیران محلی برای اجرای مدیریت

 و دخر سطح در حاضر هشوپژ نكهیا به نظرسازمان ها و جلوگیری از دخالت گروهای غیر رسمی در مدیریت شهری و ... . 

 سیربر به که دشومی دپیشنها نددار تحقیق قصد زهحو ینا در که ییگرد انهشگروپژ به الذ، ستا پذیرفته منجاا میانه کثراحد

 تتحقیقا یهاداده آوریجمع مینهز ینا در که سدرمی نظر به .نددازبپر ندگیز از ضایتر بر نکال سطح یمتغیرها تأثیر تجربی

 .دبو هداخو مفید هانآ بر ثانویه تحلیل منجاا و جهانی
 

 مناب  و ماخذ -5
 ؛1392، 22ترویجی منظر، شماره  -امه علمیفصلن ،"راهبردهای توصیفی در پژوهش منظر"، اسدپور، ع [1]

 ؛1377 ،، ترجمه فرهاد ماهر، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی"روان شناسی اجتماعی کاربردی"، اازکمپ،  [2]

نامه ویژهتحلیلی بر مسائل شهری ایران )توسعه شهروندی و مدیریت مشارکتی(، فصلنامه پژوهش مدیریت شهری، "، زاده، حاسماعیل [3]

 ؛1388، 2تخصصی نشریه همگامان، شماره  -یعلم

، "گیری آن در ایران )گفتگو(ضرورت شكل و نظری مبانی شهری حكمروایی" ،ج و مهدیزاده، غ کاظمیان، ،ن پور، برک ،ک اطهاری، [4]

 ؛1386، 20و  19رسازی، سال ششم، شماره شهجستارهای 

 ؛1385، 83امه تحقیقات جغرافیایی، شماره ، فصلن"تماعی و حكمرانی شهریسرمایه اج"، اکبری، غ [5]

، ، نشر مرکز، چاپ اول، تهران"رماسدموکراسی گفتگویی، امكانات دموکراتیک اندیشه های میخائیل باختین و یورگن هاب"، انصاری، م [6]

 ؛1384

، مجموعه مقاالت ارائه شده در کنفرانس بین "یا فقدان هویت( توسعه های جدید شهری و شهرهای جدید )هویت جدید"، براتی، ن [7]

 ؛1373، انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید، تهران، چاپ اول، 2المللی توسعه شهری و شهرهای جدید، جلد 

 ؛1386 ،همایش برنامه ریزی و مدیریت شهری، "شهرها در ایران اداره نظام و شهری حكمروایی"، ن پور،کبر [8]

 ؛1388، ران، دانشگاه هنر، معاونت پژوهشی، ته"مدیریت و حكمرانی شهری"، ، اسدی، ان ،پورکبر [9]

 ؛1386، 1342-12، روزنامه اعتماد، شماره "لزوم بازبینی محتوایی مدیریت کالن شهری"، بوجانی، م [10]

شهرسازی، سال ششم، ، فصلنامه جستارهای "حكمرانی شهریهای ها و شاخصمولفه" ،ع صادقین، ،ب جهانشاهی، ،پاداش، ح [11]

 ؛1386، 20و  19شماره 

 ؛1388، 23، فصلنامه مدیریت شهری، شماره "درآمدی بر حكمروایی خوب شهری در رویكرد تحلیلی" ،، تاجدار، ر تقوایی، ع [12]

 ؛1383 ،69رداری ها، شماره ، نشریه شه"مدیریت پایدار شهری در گرو حكمرانی خوب"، ترابی، ع [13]

 ؛1382 ،، چاپ هشتم، سمت تهران"ای بر روش تحقیق در علوم انسانیمقدمه"، نیا، محافظ [14]

ذهنی، مطالعه  ارزیابی میان فرد و محیط زندگی در محالت جدید با استفاده از سنجش کیفیت عینی و "، ، روشنی، صداداش پور، ه [15]

 ؛1392، 6پژوهشی مطالعات شهر، شماره -لنامه علمی ، فص"موردی شهر تهران

 ؛1393دفتر مطالعات کاربردی و امور تروجی،  [16]

-پژوهش و مطالعات ، مجله"شهری زندگی کیفیت های شاخص سنجش و توسعه"، ، ستاری ، م، منصوریان، ح ع، متكان،م رضوانی، [17]

 ؛1388 ،پاییز دوم، رهشما اول، سال ای،منطقه و شهری های

، "ها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستاییها، مدلسنجش کیفیت زندگی: بررسی مفاهیم، شاخص"، ، منصوریان، حرضوانی، م [18]

 ؛1386 ،3 شماره یازدهم، سال فصلنامه روستا و توسعه،

، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، "SOWTوب شهری در مشهد با الگوی تحلیل جایگاه حكمروایی خ"، ، مافی، عرحیم رهنما، م [19]

 ؛1389، 15شماره 

 ؛1387 ،(http://citymanager.blogfa.com، )"پایداری شهر ساززمینه شهری حكمروایی"، ن زیبایی، [20]

 ؛1388، ی در علوم اجتماعی(، تهران، آگاهجتماعی )رویكرد تحلیل کمدرآمدی بر روش پژوهش ا"، ساعی، ع [21]
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 ؛1380، 8، فصلنامه مدیریت شهری، شماره "مشارکت شهروندی، حكمرانی شهری و مدیریت شهری"، شریفیان ثانی، م [24]

 ؛1380، 63-62، فصلنامه معماری و شهرسازی، شماره های "ریزان شهریابر مسئله شهری ایران و نقش برنامه"، صرافی، م [25]
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تحلیل مدل های حكمرانی شهری در انتخابات سومین دوره شورای "، ، فیروزآبادی، س، ایمانی جاجرمی، حصدیق سروستانی، ر [27]

 ؛1386، 26پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره  -، فصلنامه علمی"می شهر تهراناسال
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 ؛1383، چاپ اول

ریزی شهر تهران، دانش شهر، ، مرکز مطالعات و برنامه"تردیدناپذیرحكمروایی خوب شهری یک ضرورت "، ، رحیمی، منوبری، ن [34]

 ؛1389، 11شماره 
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