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چکیده
ایي تحمیك تا تأثیط توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تا هیعاى ضيایت قْطًٍساى اظ عولىطز
هسیطیت قْطی اًدام قسُ اؾت .ضٍـ تحمیك تهَضت تَنیفی– ّوثؿتگی تَزُ ،خاهعِ آهاضی تحمیك قاهل ولیِی
قْطًٍساى ذطمآتازی هیتاقٌس وِ زض زٍ هاِّ تاتؿتاى $تیط هاُ ٍ هطزازهاُ  #1400تِ قْطزاضی هٌُمِ  1قْطؾتاى ذطمآتاز
هطاخعِ وطزُاًس ٍ عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی ضا پطزاذت وطزُاًس ،هیتاقس وِ زض حال حايط تعساز ً 137فط اظ
قْطًٍساى ذطمآتازی ضا قاهل هیقَزّ .وچٌیي تعساز  101قْطًٍساى ذطمآتازی تا اؾتفازُ اظ ضٍـ ًوًَِگیطی وَوطاى
تِ عٌَاى ًوًَِ اًتراب قسُاًس .تطای خوعآٍضی زازُّا اظ زٍ پطؾكٌاهِ اؾتاًساضز قاهل پطؾكٌاهِ اؾتاًساضز توایل
قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی حؿیيپَض زض ؾال  ٍ1392پطؾكٌاهِ ضيایت قْطًٍساى اظ
عولىطز هسیطیت قْطی احوسیاى زض ؾال  1394اؾتفازُ قسُ اؾت ٍ تِ ضٍـ زض زؾتطؼ تَظیع قسُ اؾت.
تدعیٍِتحلیل زازُّا تا ًطم افعاض  Spss 26اًدام گطفتِ ٍ اظ آهاضُّای تَنیفی ٍ اؾتٌثاَی اؾتفازُ هیگطزز.ایي پػٍّف تا
اؾتفازُ اظ ضٍـّای آهاضی تَنیفی ٍ اؾتٌثاَی$،آظهَى ّوثؿتگی پیطؾَى ٍ تحلیل وٍَاضیاًؽ ً .#ANOVAتایح تحمیك
ًكاى زاز وِ توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تط هیعاى ضيایت قْطًٍساى $ضيایتوٌسی
قْطًٍساى ،هكاضوت قْطًٍساى ،تىالیف قْطًٍسی ٍ ذسهات هٌاؾة قْطی #اظ عولىطز هسیطیت قْطی قْطؾتاى
ذطمآتاز ،تأثیط هعٌازاضی زاضز.
واشگان کلیدی :توایل تِ پطزاذت ،عَاضو ًَؾاظی ،عوطاى قْطی ،ضيایت قْطًٍساى ،هسیطیت قْطی
 - 1واضقٌاؼ اضقس حؿاتساضی ٍ واضقٌاؼ ًَؾاظی قْطزاضی ذطمآتاز Email : Zahra.bahrami654321@gmail.ir
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مقدمه
آًچِ اهطٍظُ تَؾعِ ٍ تْطٍُضی ذسهات قْطی ضا تٌظین هیوٌس ،هكاضوت ولیهِ قهْطًٍساى زض فعالیهتّهای قهْطی
اؾت .ضيایت قْطًٍساى اظ عولىطز هسیطیت قْطی ًیع تاعث هكاضوت آًهاى تها ؾهاظهاى ههسیطیت قهْط ههیقهَز.
احؿاؼ ضيایت قْطًٍساى اظ هحیٍ قْط ٍ ذسهاتی وِ قْطزاضی اضائِ هیزّس ،عاههل هْوهی زض خْهت اًگیهعُ زض
هطزم تطای هكاضوت زض تَؾعِ قْطی ٍ تْثَز ویفیت هحل ؾىًَت ذَیف اؾهت .خلهة هكهاضوت قهْطًٍساى زض
ازاضُ قْط اظ ًظط اختواعی تاعث افعایف ّوىاضیّای اختواعی هیقَز وِ پایِّای خاهعِ هسًی ضا تمَیت ههیوٌهس.
اهطٍظُ ،هسیطیت قْطی زض خْاى تحَل اؾاؾی یافتِ اؾت .زض حالی وِ ًاضيهایتی اظ عولىهطز ًْازّهای عوهَهی ٍ
احؿاؼ تثعیى زض اضائِ ذسهات اظ ؾَی قْطزاضی زض هٌاَك هرتلف قْط هَخة یأؼً ،ااهیسی ٍ عهسم هؿهوَلیت
پصیطی قْطًٍساى هی قَز .ایداز حؽ ضيایت زض قْطًٍساى ٍ هكاضوت زازى آًاى زض ازاضُ قْط ًیاظهٌس تطًاهِضیهعی
هٌظن ٍ ّوِ خاًثِ اؾت وِ هسیطیت قْطی ضا لازض هیؾاظز تا اضائِ تهَیطی هُلَب اظ قهْطزاضی ٍ ایدهاز تعهاهلی
هؤثط ،قْطًٍساى ضا زض عطنِ فعالیتّای قْطی اهیسٍاض ؾاظز .یىی اظ هْوتهطیي قهاذمّهای هیهعاى ضيهایتوٌسی
قْطًٍساى ،ویفیت ذسهات اضائِ قسُ اؾهت .زض نهَضتی وهِ ذهسهات اضائهِ قهسُ ویفیهت تهااتطی زاقهتِ تاقهٌس،
ضيایتوٌسی قْطًٍساى تیكتط ذَاّس تَز $ضيایی ٍ ّوىاضاى.#1393،
ضقس فعآیٌسُ اتعاز قْطًكیٌی ٍ قىلگیطی همیاؼّای خسیس اظ ضقس قْطی زض َی چٌس زِّ اذیط هَخة قهسُ اؾهت
وِ قْط ٍ قْطؾاظی هعانط تا چالفّای ًَیٌی هَاخِ گطزز تِ ََضی وِ تَؾهعِ ٍ تیییهطات قهْطی ٍ قْطًكهیٌی اظ
هْنتطیي پسیسُّای زٍضاى اذیط تِ قواض هیآیس .تسیْی اؾت وِ قْطًٍساى تِ زلیهل تٌهَن ًیاظّها ،ذَاؾهتِّها ،آزاب ٍ
ضؾَم ،عالیك ٍ تَاىّا ،لكطّای هرتلفی تِ ٍخَز هیآٍضًس .اهطٍظُ تَؾعِ ضٍظافعٍى قْطًكهیٌی ٍ ضقهس خوعیهت زض
خْاى هَخة گؿتطـ تیف اظ پیف قْطّا گطزیسُ اؾت .گؿتطـ هكىالت گًَهاگَى قهْطّا يهطٍضت تَخهِ ّوهِ
خاًثِ تِ ضاّثطزّا ٍ چاضُ ّای ؾَزهٌس تطای تْیٌِ ؾهاظی ظًهسگی ؾهاوٌاى قهْطّا ضٍقهي ؾهاذتِ اؾهتّ .هط فعالیهت
اختواعی تسٍى ٍخَز هسیطیت ؾاظهاى یافتِ وِ اّساف ٍ اتعاضّای ضؾیسى تِ آًْا ضا هكهرم ههیوٌهس ٍ فعالیهتّهای
ّواٌّگ ضا اظ ّن هیپاقس ٍ تِ تیًظوی هیگطایس؛ قْط ًیع وِ پیچیسُتطیي ٍ هتٌَنتطیي خلَُّای ظًسگی تكهطی ضا زض
ذَز زاضز .تْثَز ویفیت ذسهات عوَهیً ،یاظهٌس تطًاهِضیعی ٍ ًظاضت هؿتوط اؾت .زض ًتیدِ قهٌاذت فطآیٌهس اضظیهاتی
تِ عٌَاى اتعاض هسیطیتی زض زؾت هسیطاى تَؾعِای فطنت ضا فطاّن ههیآٍضز وهِ تههویوات ؾهٌدیسُ ٍ هٌُمهی اترهاش
ًوایٌس .واضآهسی ؾاظهاىّای عوَهی اضائِ زٌّسُ ذسهات زض ؾُح هحلی هاًٌهس قهْطزاضیّهاً ،مهف هْوهی زض ایدهاز
ظطفیتّای تَؾعِ زض ّط خاهعِ زاضز .اها زاٍضی نحیح زض هَضز ایي تَاى ظهاًی هیؿط اؾت وِ عولىطز آًْا تا اؾهتفازُ
ؾال چْاضم ،قواضُ ؾَم ،پیاپی پاًعزّن ،پاییع 1400

13

زهرا بهرامی

تأثیر تمایل ضهروندان به پرداخت ػوارض نوسازی و ػمران ضهری با میسان رضایت ضهروندان از ػملکررد
مدیریت ضهری

اظ ضٍـّای زلیك هَضز ؾٌدف لطاض گیطز .ؾٌدف عولىطز یىی اظ اتعاضّایی اؾت وِ هیعاى تَفیهك یها قىؿهت یهه
ؾاظهاى ضا ًكاى هیزّس $قوؽالسیٌی ٍ ّوىاضاى.#1396 ،
پؽ اظ قىلگیطی حیات ٍ تا گصقت ظهاى ،ضاتُِی هتماتل اًؿاىّا زض عطنهِّهای اختوهاعی ،التههازی ٍ ؾیاؾهی
پیچیسُتط گطزیس ٍ پیسایف تَؾعِ اضتثاَات ٍ فٌاٍضی اَالعات زض ّعاضُ زٍم هَخهة پسیهساضی تیییهطات ؾهطیع زض
عالیك ٍ ضفتاضّای اختواعی تكط گطزیس .ایي پیكطفت فٌاٍضی ٍ پسیسآیی زّىسُ خْهاًی اظ َطیهك هىهاًیعم خْهاًی
قسى هَخة پیسایف الگَّای ضفتاضی هرتلف زض اتعاز فطٌّگهی ،التههازی ،اختوهاعی ،ؾیاؾهی ٍ غیهطُ زض قهْطّا
گطزیس وِ ایي تحَل قْط هسضى ضا تِ پسیسُای پیچیسُ تثسیل ًوهَزُ اؾهتّ .وچٌهیي تحهَات التههازی ،گؿهتطـ
هطاوع نٌعت تاظضگاًی ٍ پسیسُّای ًاقی اظ پیكطفت تىٌَلَغی زض قْطّا هؿایل ٍ هكىالت هتعسزی تطای ظًهسگی
قْطی تِ ٍخَز آٍضزُ ٍ قىلگیطی ؾاظهاىّایی ضا تطای تَلیس واا ٍ ذسهات ٍ لثَل هؿهؤلیت ازاضُ اههَض ظًهسگی
قْطًٍساى يطٍضی ؾاذتِ اؾت$قوؽالسیٌی ٍ ّوىاضاى.#1396 ،
تسیْی اؾت زض چٌیي قطایُی تِ زلیل تمايای فطاٍاى قْطًٍساى ٍ ووثَز فطنتّای هٌاؾة آًاى تطای زؾتطؾی تِ
اّساف ٍ ذَاؾتِّایكاى ،ؾاظگاضی قْطًٍساى اهطی ؾازُ ًیؿت ،تا ایي ٍيع ایداز ؾاظهاًی تِ ًام قْطزاضی عالیتطیي
تستیطی تَز وِ اظ َطف زًیای هتوسى تطای پاؾرگَیی تِ ًیاظهٌسیّا ٍ تَلعات تی قواض ؾاوٌیي قْطّا تِ واض تطزُ
قس .زض ّویي ضاؾتا ،قْطزاضیّا تِ عٌَاى هتَلیاى انلی ازاضُ قْطّا زض ّط وكَض تطای ّطگًَِ تطًاهِ ضیعی زضؾت ٍ
عالواًِ ًیاظ تِ اَالعات خاهع زض اتعاز هرتلف زاضًس .یىی اظ همَلِّای انلی هَضز ًیاظ قْطزاضی تطای تطًاهِ ضیعی
هٌاؾة ٍ تْیٌِ قٌاذت ٍ آگاّی اظ هیعاى ضيایت قْطًٍساى اظ ذسهات عوَهی ایي ؾاظهاى اؾت ،تٌاتطایي قٌاؾایی
عَاهل هؤثط زض هیعاى ضيایت ٍ ًاضيایتی قْطًٍساى اظ ٍيعیت ذسهات عوَهی اضائِ قسُ تَؾٍ قْطزاضی ،هیتَاًس
زض خْت تحلیل ٍيع هَخَز ،تهویوات آیٌسُ تِ هٌظَض اضتمای ؾُح ویفی ظًسگی قْطًٍساى ٍ خلَگیطی اظ ّسض
ضفت ّعیٌِّا هؤثط ٍالع گطزز $ظًدِ.#1400 ،
هسیطیت ،ؾاظهاًسّیً ،ظاضت ٍ تَؾعِ زض اتعاز هرتلف ظًسگی قْطی ،هؿوؤلیت اؾاؾی ؾاظهاى قْطزاضی اؾت،
چٌاًچِ قْطزاضی زض ایي هؿؤلیت ذُیط هَفك گطزز ،ظهیٌِ هؿاعس ظًسگی قْطًكیٌی تطای الكاض هرتلف خاهعِ قْطی
فطاّن هیقَز ٍ قْطًٍساى هیتَاًٌس اظ هٌاتع هَخَز حساوثط تْطُ ضا تثطًس .تسیْی اؾت ایٌگًَِ عولىطز زض ؾاظهاى
قْطزاضی تِ اًؿدام ٍ ٍفاق قْطًٍساى ،اًًثاٌ عوَهی قْط ،واّف ًاٌّداضیّا ٍ ًاتؿاهاًیّای اختواعی ٍ نطفِ
خَیی زض ّعیٌِ ذسهات قْطی ایي ؾاظهاى هٌدط هیگطزز .اها اگط ؾاظهاى قْطزاضی زض اضائِ ذسهات عوَهی عولىطز
هٌاؾثی ًساقتِ تاقسً ،اٌّداضیّای هرتلفی ضا زض اتعاز گًَاگَى قْط ؾثة هی گطزز .تٌاتطایي قٌاذت ضيایتوٌسی
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قْطًٍساى ٍ آگاّی اظ ذَاؾتِّا ٍ ًیاظّای عوَهی آًاى هاًع تؿیاضی اظ ؾطهایِ گصاضیّای تیًتیدِ ٍ خلَگیط ّسض
ضفت ّعیٌِّای الىی ذَاّس قس .اظ َطفی تا قٌاذت هیعاى ضيایتوٌسی قْطًٍساى اظ ذسهات ٍ هسیطیت قْطی اهىاى
خلة هكاضوت تْتط ٍ تیكتط آًاى زض اهَض تَؾعِ قْطی ٍ الثتِ پطزاذت تِ هَلع عَاضو قْطزاضی اهىاى زؾتیاتی تِ
قْطی ؾالنتط ٍ هطفِتط تطای قْطًٍساى ٍخَز زاضز .ظیطا تِ یمیي پطزاذت عَاضو ٍ آگاّی ٍ قٌاذت هسیطاى
قْطزاضی اظ ویفیت ذسهات ٍ هسیطیت قْطی ٍ هیعاى ضيایتوٌسی قْطًٍساى اظ ایي ذسهات اظ يطٍضیات ٍ تطًاهِ-
ّای تَؾعِی قْطی زض ّط قْط ٍ وكَض هحؿَب هیقَز $وطیویاى تؿتاًی ٍ ّوىاضاى .#1392 ،تا تَخِ تِ هُالة
تیاى قسُ ایي تحمیك ؾعی زاضز تِ زًثال پاؾد تِ ایي ؾَال تاقس وِ؛ توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی
ٍ عوطاى قْطی تا چِ اًساظُ تط هیعاى ضيایت قْطًٍساى اظ عولىطز هسیطیت قْطی ،تاثیطگصاض اؾت؟
اهداف پصوهص
هدف اصلی پصوهص
 #1تعییي تأثیط توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تط هیعاى ضيایت قْطًٍساى اظ
عولىطز هسیطیت قْطی قْطؾتاى ذطمآتاز.
اهداف فرػی پصوهص
 #1تعییي تأثیط توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تط هیعاى ضيایتوٌسی قْطًٍساى
قْطؾتاى ذطمآتاز.
 #2تعییي تأثیط توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تط هیعاى هكاضوت قْطًٍساى
قْطؾتاى ذطمآتاز.
 #3تعییي تأثیط توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تط هیعاى تىالیف قْطًٍسی قْطؾتاى
ذطمآتاز.
 #4تعییي تأثیط توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تط هیعاى ذسهات هٌاؾة قْطی قْطؾتاى
ذطمآتاز.
فرضیههای پصوهص
فرضیه اصلی پصوهص
توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تط هیعاى ضيایت قْطًٍساى اظ عولىطز هسیطیت
قْطی قْطؾتاى ذطمآتاز ،تأثیط زاضز.
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فرضیههای فرػی تحقیق
 #1توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تط هیعاى ضيایتوٌسی قْطًٍساى قْطؾتاى ذطم-
آتاز ،تأثیط زاضز.
 #2توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تط هیعاى هكاضوت قْطًٍساى قْطؾتاى ذطمآتاز،
تأثیط زاضز.
 #3توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تط هیعاى تىالیف قْطًٍسی قْطؾتاى ذطمآتاز،
تأثیط زاضز.
 #4توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تط هیعاى ذسهات هٌاؾة قْطی قْطؾتاى ذطم-
آتاز ،تأثیط زاضز.
مبانی نظری پصوهص
رضایت
ضيایت اظ ًظط لیَی تِ هعٌای ذطؾٌسی ٍ ذَقٌَزی 2اؾت .گطٍّی اظ هحمماى ضيایتوٌسی ضا تِ هعٌای یه
ٍاوٌف احؿاؾی تعطیف وطزُاًس.تٌاتطایي ضيایتوٌسی یه ٍاوٌف احؿاؾی هثثت اؾت وِ اهىاى زاضز تِ زًثال ًَعی
قٌاذت ٍ اضظیاتی تِ ٍخَز آیس .ایي اضظیاتی اظ «هیعاى اضيای ًیاظ» اؾت وِ تط اؾاؼ اًتظاضی وِ اظ لثل ٍخَز
زاقتِ ،قىل هیگیطز .تٌاتطایي ضيایتوٌسی زض ضاتُِ تا هفَْم هحطٍهیت ًؿثی لطاض هیگیطز .تٌاتطایي ضيایتوٌسی
احؿاؾی هثثت اؾت وِ زض پی اضظیاتی اظ هیعاى اضيای ًیاظ یا اضظیاتی اظ هیعاى «هحطٍهیت ًؿثی» هوىي اؾت تِ
ٍخَز آیس .یعٌی ّطچِ لسض هحطٍهیت ًؿثی قسیستط تاقس .احؿاؼ ًاضيایتی تیكتط اؾت $احوسیاى.#1394 ،
ػوارض نوسازی
عَاضو ًَؾاظی زض ایطاى$هالیات هحلی تط هؿتیالت قْطی #اظ ؾال  ٍ 1348زض پی تهَیة لاًَى ًَؾاظی ٍ
عوطاى قْطی ههَب  ،1347/09/07اظ اهالن هؿىًَی ٍ غیطهؿىًَی زضیافت هیقَز .لاًَى یاز قسُ اظ ّط حیث
هٌؿدن ٍ خاهع اؾت ،یعٌی زض آى پایِ هالیاتی ،هؤزی هالیات ،ضٍـ هویعی اهالن ،زٍضُ اضظیاتیً ،حَُ ضؾیسگی تِ
اعتطايات هالىاىً ،طخ عَاضو تركَزگیّا ٍ هعافیتّاً ،حَُ ٍنل عَاضو ٍ ضٍـّای اعوال لاًَى تِ ذَتی
هكرم قسُ اؾت .عَاضو ًَؾاظی وِ زض وكَضّای خْاى ،تحت عٌَاى هالیات تط زاضاییّای غیط هٌمَل اظ آى
ًام تطزُ هیقَز اظ الالهی اؾت وِ زض ّط ؾال هیتَاًس هٌثع زضآهسی هٌاؾثی تطای قْطزاضیّا ایداز ًوایس ٍ اظ یه
5 -Satisfaction
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تساٍم لاتل لثَل تطذَضزاض تَزُ ٍ زضیافت آى ًِ تٌْا ؾالهت هحیٍ ظیؿت قْطی ضا زچاض هراَطُ ًویًوایس ،تلىِ
پتاًؿیل زضآهسی قْطزاضی ّا ضا تِ نَضت هؿتوط خْت افعایف تَاى تَلیسی ٍ اضائِ وااّا ٍ ذسهات عوَهی
افعایف هی زّس .ایي ًَن زضآهس زض تؿیاضی اظ وكَضّا ،فاضغ اظ ًَن ًظام حىَهتی$فسضال ،هتوطوع #تأهیيوٌٌسُ ترف
عوسُای اظ هٌاتع زضآهس قْطزاضیّا هی تاقس .هالیات تط زاضایی قفاف اؾت ٍ تطذالف هالیات تط زضآهس ،اظ هٌثع وؿط
ًویقَز ٍ هالیات زٌّسگاى ،آى ضا زض زٍضُّای هٌظن ٍ تِ نَضت ولی پطزاذت هیوٌٌس ٍ زض ًتیدِ ،آگاّی تیكتطی
ًؿثت تِ آى زاضًسّ.وچٌیي هالیات تط زاضایی یه اتعاض هْن تطای لسضت هحلی زض خْت تَؾعِ ذَز اؾت ،تِ قطَی
وِ تَؾٍ لسضت هحلی ٍيع ٍ خوعآٍضی قَز .ایي ًَن هالیات ،زض اوثط وكَضّای زًیا تاعث گؿتطـ ذاًِّای
ته ذاًَاض ،هلىی ٍ هؿىًَی هیقَز $لاًَى ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی.#1347 ،
زض اوثط وكَضّای زض حال تَؾعِ ،اهالن تداضی ٍ آپاضتواىّا قاهل ًطخّای هالیاتی تااتطی ًؿثت تِ اهالن
هؿىًَی ّؿتٌسً .ىتِ حائع اّویت زض ایي اؾت وِ ضوَز ٍ تَضم ترف هؿىي ،ضیكِ زض ؾیاؾتّای والى وكَضی
زاضز ٍ تاتعی اظ هتییطّای عوسُ زیگطی چَى ضقس ًمسیٌگی ،هیعاى ٍام ٍ واضهعز تؿْیالت اعتثاضی ایي ترف ٍ
ّعیٌِّای تَلیس اؾت؛ تٌاتطایي ،ؾْن عَاضو قْطزاضیّا زض افعایف ّعیٌِّای تَلیس ٍاحسّای هؿىًَی ون ٍ زض
ًتیدِ ؾْن قْطزاضی ّا زض زاهي ظزى تِ تَضم هؿىي ٍ ایداز ضوَز ًاقی اظ عسم تَاى ذاًَاضّا تطای ذطیس
ٍاحسّای هؿىًَی چٌساى ظیاز ًیؿت؛ اها ّویي ؾْن ًاچیع ًیع تطای قْطزاضیّا پیاهسّایی تِ ّوطاُ زاقتِ اؾت.
حطوت تِ ؾوت عَاضو تط تَلیس هؿىي $افعایف ؾالیاًِ عَاضو تط ؾاذت ٍ ؾاظ ٍ #غفلت اظ عَاضو ؾالیاًِ تط
ههطف هؿىي یعٌی عَاضو ًَؾاظی ،اًگكت اتْام تطذی اظ هماهات ٍ زؾتگاُّا زض تَضم ٍ تیىاضی ایي ترف ضا
هتَخِ قْطزاضیّا هیوٌس ً$هطانفْاًی ٍ ّوىاضاى.#1390 ،
هؿولِ زیگطی وِ ا ظم اؾت ووی زض هَضز آى تَيیح زّین ایي اؾت وِ آیا ایي عَاضو تٌْا زض ایطاى اظ قْطًٍساى
اذص هیقَز ٍ زض ؾایط وكَضّا ًیع تا هؿولِای هكاتِ آى تطذَضز هی وٌین! تطضؾی هتَى علوی هَخَز زض اضتثاٌ تا
عَاضو ًكاى هیزّس وِ زض وكَضّای زیگط همَلِای تِ ًام عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی ٍخَز ًساضز ،لىي
ًَعی اظ عَاضو ٍخَز زاضز وِ تط ٍاحسّای هؿىًَی ٍ تداضی هؿىًَی ٍيع هیقَز وِ تا تَخِ تِ ّسف ًْایی
ایي عَاضو هی تَاى آى ضا هعازل تا عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تلمی وطز؛ تٌاتطایي عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى
قْطی تِ ایي ن َضت ًیؿت وِ تٌْا زض ایطاى زاضای ؾاتمِ ٍ پیكیٌِ تاقس ،تلىِ زض اغلة وكَضّای زًیا تا قیَُّای
هرتلف اظ قْطًٍساى اذص هی قَز ٍ زض اوثط ایي وكَضّا ایي عَاضو اظ خولِ زضآهسّای پایساض ٍ هؿتوط اؾت وِ
قْطزاضی حؿاب خساگاًِ ای ضٍی آى تاظ هیوٌٌس $لاؾوی زضهیاى.#1399 ،
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تدطتِ اوثط وكَضّای خْاى ًكاى هیزّس وِ تْتطیي قیَُ اذص زضآهس تطای قْطزاضیّا تِ نَضتی وهِ هؿهتوط ٍ لاتهل
اتىاء تاقس ،اذص هالیات ٍ عَاضو اظ قْطًٍساى زض چاضچَب لاًَى اؾت وهِ ایهي عهَاضو هوىهي اؾهت زض هٌهاَك
هرتلف خیطافیایی هتفاٍت تاقس .زض ایي وكَضّا هیعاى عَاضو ٍيع قسُ تط ٍاحسّای هؿىًَی تهط اؾهاؼ زٍ هعیهاض
عَاضو ثاتت ٍ عَاضو هتییط هیتاقس .اظ ؾَی زیگط هیعاى عَاضو تعییي قسُ تاتعی اظ ٍيعیت التهازی قهْطًٍساى
ٍ زض ٍالع تَاًایی پطزاذت آًْا هیتاقس ٍ زضآهس قْطزاضیّا اظ هحل چٌیي عَاضيی زضنس تاایی اظ ّعیٌهِّهای آى ضا
پَقف هیزّس؛ اها پای ثاتت توام ایي ّعیٌِّای اذص قسُ هالیات یا عَاضو تط زاضاییْا ٍ هؿهتیالت اؾهت وهِ هوىهي
اؾت تِ نَضت هؿتمین یا غیطهؿتمین اظ قْطًٍساى اذص گطزز ٍ تحهت ًظهاضت زٍلهت ٍ یها زض اوثهط وكهَضّا تحهت
ًظاضت قَضای قْط نطف ّعیٌِّای عوطاًی ،اضئِ ذسهات زض ؾَُح هرتلف ٍ فهطاّن آٍضزى اهىاًهات ضفهاّی تهطای
قْطًساى هیگطزز .زض اوثط وكَضّا اظ عَاضو تط زاضایی تِ خای عَاضو تط ٍاحسّای هؿهىًَی اؾهتفازُ ههیوٌٌهس .زض
ٍالع هالیات تط زاضایی زض تؿیاضی اظ وكَضّا تِ عٌَاى هْوتطیي هٌثع زضآهس قْطزاضیّا هحؿَب هیقَزً .مهف انهلی
هالیات تط زاضایی هحلی تْیِ هٌثع هحلی تطای ذهسهات ههالی قهْطی اؾهتّ .وچٌهیي هالیهات تهط زاضایهی تهطای زٍضُ
تلٌسهست ٍيع هیقَز ٍ ووتط تِ انالح ٍ تاظًگطی ًیاظ زاضزّ .وچٌیي هالیات تط زاضایی تهطای قهْطزاضی گعیٌهِّهای
ؾیاؾتی هرتلفی ضا ّوچَى اًَان گًَاگَى ًطخ هالیاتی ایداز هیوٌس .هكرم اؾت وهِ قهْطزاضی حمهی تهطای ٍيهع
هالیات تِ ذاَط هطظّای فیعیىی زاضایی ٍ قْطزاضی ًساضز .هالیات تط زاضایی ّوچَى اتعاضی اؾت وِ اغلهة تهِ ٍؾهیلِ
تطًاهِضیعاى قْطی تطای اخطای اّساف ٍ ؾیاؾتّای تَؾعِ قْطی هَضز اؾتفازُ لطاض هیگیطز؛ تٌاتطایي ثثات ٍ لاتلیهت
پیف تیٌی یىی اظ هعیتّای آى اؾت ّ$اقوی فیى آتازی.#1398 ،
مدیریت ضهری
هسیطیت قْطی یىی اظ قاذِّای علن هسیطیت اؾت،زض هَضز هفَْم ٍ هعٌای هسیطیت قْطی اذتالف ظیازی ٍخَز
زاضز .تلمی ٍ تطزاقت اظ هفَْم هسیطیت قْطی اظ وكَضی تِ وكَض زیگط هتفاٍت اؾت ،هفَْم هسیطیت قْطی
گؿتطزُتط اظ هفاّین تطویثی آى اؾت .زض ؾُحی ٍؾیع هیتَاى هسیطیت قْطی ضا حس حىَهت هحلی تِ واض تطز ٍ
پاضُای اٍلات زض حس ٍظایف قْطزاضی تِ واض هیضٍز ،تیي هسیطیت قْطی زض گصقتِ $ؾٌتی ٍ #هسیطیت قْطی
ًَیي اذتالفاتی ٍخَز زاضز وِ زض ازاهِ تِ تیاى آى پطزاذتِ قسُ اؾت $احوسیاى.#1394 ،
هسیطیت قْطی یه هفَْم فطاگیط اؾت وِ ّسف آى تمَیت ؾهاظهاىّهای زٍلتهی ٍ غیطزٍلتهی تهطای قٌاؾهایی تطًاههِّها ٍ
ؾیاؾتّای گًَاگَى ٍ پیازُؾاظی آًْا تا ًتایح تْیٌِ اؾت .ایي هفَْم اظ هسیطیت قْطی زض تعاههل هیهاى وهاضگعاضاى هتعهسز ٍ
هتٌَن ذَز قاهل قْطزاضیّا ،ؾاظهاى قْطی قَضاّای اخطایی هطتثٍ تا ًْازّای قْطی $ترفّای زٍلتی تهِ عٌهَاى تهاظٍی
18

ؾال چْاضم ،قواضُ ؾَم ،پیاپی پاًعزّن ،پاییع 1400

تأثیر تمایل ضهروندان به پرداخت ػوارض نوسازی و ػمران ضهری با میسان رضایت ضرهروندان از ػملکررد
مدیریت ضهری

زهرا بهرامی

اخطایی حىَهت هاًٌس ٍظاضتذاًِّای وكَض ،هؿىي ٍ قْطؾهاظی ٍ خهع آى ٍ ًْازّهای هطزههی ،ؾهاظهاىّهای غیطزٍلتهی،
ؾاظهاىّای هحلی ٍ ؾاظهاىّای زاٍَلثاًِ عوَهیّ ٍ #وچٌیي قْطًٍساى تِ هٌهِ ظَْض هیضؾس .ههسیطیت قهْطی زض ولیهت
ذَز زضتطزاضًسُ همَلِّایی چَى ؾیاؾتگصاضی ،تعییي ذٍهكیّها ٍ اؾهتطاتػیّهای ووهی ٍ ویفهی ٍ ؾهاظهاًسّی اخهطای
ًظاضت ٍ اضظیاتی زض گطٍُّایی وِ عوسُ فعالیتّایكاى عوطاًی ،ذسهاتیً ،ظاضتی ٍ اههَض هطتهٌَ تهِ ضفهاُ اختوهاعی اؾهت،
تٌاتطایي؛ هسیطیت قْطی عثاضت اؾت اظ :ازاضُ اهَض قْط تِ هٌظَض اضتماء هسیطیت پایساض هٌهاَك قهْطی ،تها زض ًظهط زاقهتي ٍ
پیطٍی اظ اّساف ،ؾیاؾتّای هلی ،التهازی ٍ اختواعی وكَض اؾت $آیت ٍ ًیىرَاُ.#1399 ،
مدیریت ضهری و مطارکت ضهروندی
زض خاهعِ اهطٍظ ًیاظ تكط تِ ّوعیؿتی زض ؾُح تاایی احؿاؼ هیقَز ٍ ایي ّوعیؿتی زض لالة قْطّا تحمك هی-
یاتس .قْط تِ عٌَاى یه هٌلع تَؾعِ هُطح اؾت ٍ خایگاُ هسیطیت قْطی ًمف تؿیاض هْن ٍ تعییي وٌٌسُای زاضز.
گؿتطزگی ،تٌَن ٍ پیچیسُ گی هفَْم هسیطیت قْطی ،چٌاى اؾت وِ تِ ّیچ ٍخِ ًویتَاى قْطزاضی ضا هعازل
هسیطیت قْطی زاًؿت ،قْطزاضی ه ؿوَل هسیطیت قْط اؾت ،هسیطیت قْطی هتطازف تا ّوِ تاظیگطاى عطنِ قْط
اؾت ٍ ًمف قْطزاضی تِ عٌَاى ّؿتِ هطوعی هسیطیت قْطّ ،سایتً ،ظاضت ضاّثطزی ٍ خلة هكاضوت ؾایط
تاظیگطاى اؾت$ؾَزاگطی.#1393 ،
هفَْم هكاضوت زض تطگیطًسُ ایي هَيَن اؾاؾی اؾت وِ افطاز زض ول خاهعِ تا تاثیطگصاضی هؿتمین ٍ غیطهؿتمین زض
اهَض قْطی ٍ ؾایط هَيَعات هطتثٍ اظ هٌافع آى تْطُ هیگیطًس .قْطًٍساى تا هكاضوت زض اهَض قْطی تِ قثىِای
اظ ضٍاتٍ ٍنل هیقًَس وِ زض آیٌسُ هیتَاًس ًمف حوایتی ضا تطای آًاى تاظی ًوایس .تا تَخِ تِ ًمف هسیطیت
قْطی ،هكاضوت ٍ تطغیة قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو یىی اظ گامّای اؾاؾی زض پیكطفت قْطی اؾت
$اهاًپَض.#1397 ،
پیطینه پصوهص
َثك خسٍل  -1پیكیٌِ پػٍّف زض اضتثاٌ تا هَيَن تحمیك تا عٌَاى «تأثیط توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو
ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تا هیعاى ضيایت قْطًٍساى اظ عولىطز هسیطیت قْطی» ،هالحظِ هیقَز:
جدول  -1پیطینه پصوهص
ردیف
1

نویسندگان
احسًػاز ٍ
ّوىاضاى

سال
1395

موضوع

نتایج

اضظیاتی هیهعاى هكهاضوت

تِ ًظط قْطًٍساى ،ویفیت ذسهات قْطی ٍ ّوچٌیي توایل آًْا تِ

قههْطًٍساى زض پطزاذههت پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی ،پاییيتط اظ حس هتَؾٍ
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عَاضو ًَؾاظی تا تاویس

اؾت .زض ًتیدِ هیتَاى ًتیدِ گطفت وِ افعایف ویفیهت ذهسهات

تههههط ضيههههایتوٌسی اظ قْطی زض هحلِ پًَه زض افعایف توایل قهْطًٍساى تهِ پطزاذهت
ذسهات قْطی $هُالعهِ

عَاضو ًَؾاظی تاثیط ذَاّس گصاقت ٍ .زض هحلِ واضهٌساى ّن اظ

هَضزی پًَه واضهٌساى#

هیعاى هكاضوت تاایی تطذَضزاض گكت.
ضٍـّای ؾٌتی تأهیي هالی ٍ هسلّایی وِ تط هثٌای ایي ضٍـّها

2

اوثطیًؿة
ٍ فتاحی

عههَاضو ًَؾههاظی ٍ ضاُ
1395

واضّههههای اضتمههههای آى
زضًظام هالی قْطزاضیّا

تَؾههعِ یافتههِاًههسً ،وههیتَاًههس پاؾههرگَی ًیاظّههای ضٍظافههعٍى
قْطزاضیّا تاقٌس .عَاضو ًَؾهاظی اظ خولهِ ضٍـّهای پایهساض
تأهیي هالی قْطزاضیّاؾت وِ تِ زلیل ون تَخْی ؾْن اًسوی زض
تَزخِ ؾٌَاتی قْطزاضیّا زاقتِ اؾت وِ تركهی اظ اى ًاقهی اظ
يعف لاًٍیي ٍ تركی هطتٌَ تِ ًظام ٍنَل اؾت.

تطضؾی خایگهاُ ٍ ًمهف
3

ؾثعیاى ٍ
ّوىاضاى

1398

عهههَاضو ًَؾهههاظی زض
تهههاهیي هٌهههاتع ههههالی
قْطزاضیّا

اظ آًدا وِ تؿیاضی اظ هكىالت قهْطّای وكهَض ضیكهِ زض ًظهام
هسیطیت زضآهس ٍ ّعیٌِ آًْا زاضز تط ایي اؾاؼ ،تا تَخِ تهِ ؾهْن
ظیاز عَاضو ًَؾاظی زض تاهیي زضآهس قْطزاضی ٍ ههسیطیت تْتهط
قْطی ،تطضؾهی عَاههل ههَثط زض وؿهة عهَاضو زض چهاضچَب
لَاًیي قْطزاضی يطٍضی اؾت.
عَاضو زض ّط ؾال هیتَاًس هٌثع زضآهسی هٌاؾثی تطای
قْطزاضیّا ایداز ًوایس ٍ اظ یه تساٍم لاتل لثَل تطذَضزاض تَزُ

4

ّاقوی
فیىآتازی

1398

هاّیت عَاضو ًَؾاظی

ٍ زضیافت آى ًِ تٌْا ؾالهت هحیٍ ظیؿت قْطی ضا زچاض

زض ًظام قْطزاضیّا

هراَطُ ًویًوایس ،تلىِ پتاًؿیل زضآهسی قْطزاضیّا ضا تِ
نَضت هؿتوط خْت افعایف تَاى تَلیسی ٍ اضائِ وااّا ٍ
ذسهات عوَهی افعایف هیزّس.

اضظیاتی هیهعاى ضيهایت

زض ضاتُِ تا چْاض هَضز اظ ذسهات قْطی ،ؾُح هعٌی زاضی تیكتط

قههْطًٍساى اظ عولىههطز اظ  0/05قسُ اؾت .ایي تساى هعٌا اؾت وِ زض ضاتُهِ تها ذهسهات
5

هعتوسی ٍ
ّوىاضاى

1398

ههههسیطیت قهههْطی زض فًاّای ٍضظقهی ،خوهع آٍضی ٍ زفهع آبّهای ؾهُحی ،ویفیهت
حَظُ ذهسهات قهْطی،

گصضاى اٍلات فطاغت قهْطًٍساى ٍ تىهطین اضتهاب ضخهَن ،هیهعاى

هُالعههِ هههَضزی :قههْط ضيایتوٌسی قْطًٍساى تطاتط تا حس هتَؾٍ اؾهت .زض ضاتُهِ تها زٍ
فاضٍج
20

قاذم ویفیت پیازُضٍّا ٍ هكاضوت هطزهی ،اذتالف هیهاًگیي تها
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آهاضُ آظهَى تِ تطتیة تطاتط تا  -0/19 ٍ -0/16هحاؾثِ قسُ اؾهت
وِ ایي اعساز هٌفی ًكاى اظ آى زاضز وِ هیعاى ضيهایتوٌسی اظ ایهي
ذسهات پاییيتط اظ حس هتَؾٍ اؾت .زض تمیهِ قهاذمّها هیهعاى
ضيایتوٌسی قْطًٍساى تااتط اظ حس هتَؾٍ قسُ اؾت.
تطضؾی ضاتُِ تیي ویفیت
ذسهات قْطی ٍ توایل

6

فَايلی ٍ
ؾطذِ

قْطًٍساى تهِ پطزاذهت
1399

عهههَاضو ًَؾهههاظی ٍ
عوطاى قهْطی $هُالعهِ

ضيایت ّوِ قْطًٍساى اظ ویفیت ذسهات قْطی ؾاوٌاى ،هؿهتلعم
پطزاذت تِ هَلع عَاضو اؾت.

هههَضزی هٌُمههِ  2قههْط
اَّاظ#
هُاتك تا آظهَى  Tته ًوًَِ ای تهیي تَؾهعِ ذهسهات قهْطی ٍ
ؾهههٌدف ضيهههایتوٌسی

7

اًَضی ٍ
ًیىٌام

قههْطًٍساى اظ عولىههطز
1399

ههههسیطیت قهههْطی زض
حههَظُ ذههسهات قههْطی
هُالعِ هَضزی :ظاّساى

افعایف هیعاى ضيهایتوٌسی قهْطًٍساى زض ؾهُح اَویٌهاى ٍ " 95
ؾُح هعٌی زاضی آظهَى  0/000پاییي تط اظ  ،0/05هكرم قس وِ
تَؾعِ ذسهات قْطی زض افعایف هیهعاى ضيهایتوٌسی قهْطًٍساى
هؤثط تَزُ اؾتّ .وچٌیي هیعاى ضيایتوٌسی قْطًٍساى هطز 82/16
ٍ هیعاى ضيایتوٌسی قْطًٍساى ظى  65/21زضنس هیتاقس وِ َثك
ً P=0110تیدِ هیقهَز وهِ اذهتالف ًوهطُّهای هیهاًگیي هیهعاى
ضيایتوٌسی قْطًٍساى تط اؾاؼ خٌؿیت هعٌیزاض ًیؿت.

اضظیاتی هیهعاى ضيهایت
8

ضیاحی ٍ
لطتاًیپاضام

1399

قههْطًٍساى اظ عولىههطز
هسیطیت قْطی زض اضائهِ
ذسهات قْطزاضی

ضيایتوٌسی قْطًٍساى ،هكاضوت قْطًٍساى ،تىهالیف قهْطًٍسی،
ذههسهات هٌاؾههة قههْطی اظ عولىههطز هههسیطیت قههْطی زض اضائههِ
ذسهات قْطزاضی ضاتُِ هعٌازاضی زاضز.

روش تحقیق
ایي تحمیك تِ لحاِ ّسف اخطاء اظ ًَن ،واضتطزی اؾت .تحمیك واضتطزی ،تحمیمی اؾت وِ تِ هٌظَض حل هكىل یا
هعًل ذال علوی یا اختواعی اًدام هیگیطز ّوچٌیي پػٍّف حايط تطویثی اظ ضٍـ پیوایكی اؾت اظ ضایحتطیي
قیَُّای گطزآٍضی زازُّا زض ضٍـ پػٍّف پیوایكی ،ههاحثِ قرهی ٍ اؾتفازُ اظ پطؾكٌاهِ اؾت وِ زض ایي
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مدیریت ضهری

پػٍّف هحمك تطای خوع آٍضی زازُّا اظ پطؾكٌاهِ اؾتاًساضز توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ
عوطاى قْطی حؿیيپَض زض ؾال  ٍ 1392پطؾكٌاهِ ضيایت قْطًٍساى اظ عولىطز هسیطیت قْطی احوسیاى زض ؾال
 1394اؾتفازُ قسُ اؾت وِ هطتثٍ تا ؾَاات ٍ هتییطّای تحمیك هیتاقس ٍ ،زض اًدام آى اظ تىٌیهّای آهاضی
تَنیفی ٍ اؾتٌثاَی اؾتفازُ قسُ اؾتّ .وچٌیي ایي تحمیك اظ ًظط ظهاى اخطاء تحمیمی همُعی اؾت ٍ تلحاِ هٌُك
اخطاء اؾتمطایی اؾتّ ،وچٌیي ضٍـ تحمیك اظ خْت ًحَُ اخطاء ،تَنیفی $تساى خْت وِ هتییطّا تَؾٍ هحمك
زؾتىاضی ًویقًَس ٍ ٍيعیت هَخَز آًْا قٌاؾایی هی قَز ،#پیوایكی ٍ اظ ًَن ّوثؿتگی $تساى خْت وِ اضتثاٌ
تیي هتییطّای تحمیك هَضز ؾٌدف لطاض هیگیطز #هیتاقس .زض پػٍّف حايط خاهعِ آهاضی قاهل ولیِی قْطًٍساى
ذطمآتازی هی تاقٌس وِ زض زٍ هاِّ تاتؿتاى $تیط هاُ ٍ هطزازهاُ  #1400تِ قْطزاضی هٌُمِ  1قْطؾتاى ذطمآتاز
هطاخعِ وطزُاًس ٍ عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی ضا پطزاذت وطزُاًس ،هیتاقس وِ زض حال حايط تعساز ً 588فط
اظ قْطًٍساى ذطمآتازی ضا قاهل هیقَزّ .وچٌیي تعساز  233قْطًٍساى ذطمآتازی تا اؾتفازُ اظ ضٍـ ًوًَِگیطی
وَوطاى تِ عٌَاى ًوًَِ آهاضی اًتراب ٍ تا اؾتفازُ اظ ضٍـ زض زؾتطؼ پطؾكٌاهِّا تَظیع قسُ اؾت .تا تَخِ تِ
هاّیت ایي تحمیك ،خْت گطزآٍضی اَالعات هَضز ًیاظ اظ ضٍـ وتاتراًِای اؾتفازُ قسُ اؾت .هثاحث توَضیه
پػٍّف اظ هؿیط هُالعِ هٌاتعً ،كطیات ،هٌاتع زاذلی ٍ ذاضخی هَخَز زض وتابّا ٍ اؾتفازُ اظ ایٌتطًت خوعآٍضی
قسُ اؾت .یعٌی اَالعات ٍ زازُّای هَضز ًیاظ تحمیك والً اظ ضٍـ وتاتراًِای اًدام گطفتِ اؾت .زض پایاى خْت
تدعیٍِتحلیل اَالعات زض ایي پػٍّف اظ ضٍـّای آهاض تَنیفی ٍ اؾتٌثاَی اؾتفازُ هیگطزز .ایي پػٍّف تا
اؾتفازُ اظ ضٍـّای آهاضی تَنیفی ٍ اؾتٌثاَی$ ،آظهَى ّوثؿتگی پیطؾَى ٍ تحلیل وٍَاضیاًؽ  ٍ #ANOVAتطای
اخطای عولیات التهاز ؾٌدی ًیع اظ ًطمافعاض  SPSS 26اؾتفازُ هیگطزز.
جدول  -2متغیرهای تحقیق
متغیرها
توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو
ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی

مولفهها

سواالت

ًساضز

 1الی 16

ضيایتوٌسی قْطًٍساى
ضيهههایت قهههْطًٍساى اظ عولىهههطز هكاضوت قْطًٍساى
هسیطیت قْطی

22

4 ٍ 3 ،2 ،1
8 ٍ 7 ،6 ،5

تىالیف قْطًٍسی

12 ٍ 11 ،10 ،9

ذسهات هٌاؾة قْطی

16 ٍ 15 ،14 ،13
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پطؾكٌاهِ اؾتاًساضز توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی ذَز گعاضقی  16ؾَالی وِ حؿیيپَض
زض ؾال  1392ؾاذتِ قسُ ،پاؾدّا تط اؾاؼ َیف لیىطت تا تؿیاض ون ،ون ،هتَؾٍ ،ظیاز ٍ تؿیاض ظیاز اًساظُگیطی قسُ
اؾت .تٌاتطایي ولیِی  16ؾَال خسٍل  #2$توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی ضا اضظیاتی هی-
وٌٌسّ .وچٌیي پطؾكٌاهِ اؾتاًساضز ضيایت قْطًٍساى اظ عولىطز هسیطیت قْطی ذَز گعاضقی  16ؾَالی وِ تَؾٍ
احوسیاى زض ؾال  1394ؾاذتِ قسُ ،پاؾدّا تط اؾاؼ َیف لیىطت تا ذیلی ون ،ونً ،ظطی ًساضم ،ظیاز ٍ ذیلی ظیاز
اًساظُگیطی قسُ اؾت.
تٌاتطایي ولیِی  16ؾَال خسٍل  #2$ضيایت قْطًٍساى اظ عولىطز هسیطیت قْطی ضا اضظیاتی هیوٌٌس .زض تحمیك حايط
تطای تعییي ضٍایی پطؾكٌاهِ تا اؾتفازُ اظ ًظطات اؾاتیس ضاٌّوا ،هكاٍض ٍ پیكٌْازات واضقٌاؾاى ٍ ذثطگاى اؾتفازُ قسُ
اؾتّ .وچٌیي خْت هیعاى پایایی هتییطّا اظ آظهَى آلفای وطًٍثاخ اؾتفازُ قسُ وِ هتییط توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت
عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی پایایی تطاتط تا  0/820زاضز ٍ هتییط ضيایت قْطًٍساى اظ عولىطز هسیطیت قْطی پایایی
تطاتط تا  0/853زاضزّ .ط زٍ هتییط توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی ٍ ضيایت قْطًٍساى اظ
عولىطز هسیطیت قْطی ّط زٍ پایایی هُلَب ٍ عالی زاقتِاًس.
آمار توصیفی و استنباطی دادههای تحقیق
تِ هٌظَض قٌاذت تْتط هاّیت خاهعِای وِ زض پػٍّف هَضز هُالعِ لطاض گطفتِ اؾت ٍ آقٌایی تیكتط تا هتییطّای
پػٍّف ،لثل اظ تدعیٍِتحلیل زازُّای آهاضی ،اظم اؾت ایي زازُّا تَنیف قَزّ .وچٌیي تَنیف آهاضی زازُّا،
گاهی زض خْت تكریم الگَی حاون تط آًْا ٍ پایِای تطای تثییي ضٍاتٍ تیي هتییطّایی اؾت وِ زض پػٍّف تىاض
هیضٍز ٍ زض ایي پػٍّف هُاتك خسٍل  -3هیتاقس.
جدول  -3وضؼیت جمؼیت ضناختی اػضای نمونه آماری
عٌَاى
خٌؿیت

تاّل

تحهیالت

ًَن

فطاٍاًی

زضنس فطاٍاًی

هطز

197

84/5

ظى

36

15/5

هتاّل

178

76/4

هدطز

55

23/6

زیپلن ٍ ظیطزیپلن

13

5/6

فَق زیپلن

57

24/5

لیؿاًؽ

100

42/9
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خوع فطاٍاًی

خوع زضنس فطاٍاًی

233

100

233

100

233

100
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ؾي

فَق لیؿاًؽ ٍ تااتط

63

27

ووتط اظ 25

10

4/3

تیي  26تا 30ؾال

41

17/6

تیي  31تا  35ؾال

63

27

تیي  36تا  40ؾال

107

45/9

تیي  41تا  45ؾال

10

4/3

تاای  46ؾال

2

0/9

100

233

ّواًَُض وِ زض خسٍل قواضُ  -3هكاّسُ هیقَز ٍیػگیّای خوعیت قٌاذتی ًكاى زاز وِ:
تطای هتییط خٌؿیت ،تیكتطیي زضنس فطاٍاًی تا  84/5زضنس هطتٌَ تِ هطزاى اؾت.
تطای هتییط ٍيعیت تاّل ،تیكتطیي زضنس فطاٍاًی تا  76/4زضنس هطتٌَ تِ افطاز هتاّل هیتاقس.
تطای هتییط ٍيعیت تحهیالت ،تیكتطیي زضنس فطاٍاًی هطتٌَ تِ زاضًسگاى هسضن لیؿاًؽ هیتاقس.
تطای هتییط ؾي ،تیكتطیي زضنس فطاٍاًی هطتٌَ تِ افطاز زاضی ؾي  36ؾال تا 40ؾال اؾت.
ّوچٌیي َثك خسٍل  -4تَنیف خوعیت قٌاذتی اعًای ًوًَِ تحمیك حايط آهسُ اؾت:
جدول  -4توصیف جمؼیت ضناختی اػضای نمونه
تَنیفی

خٌؿیت

تاّل

ؾي

ؾُح تحهیالت

هیاًگیي

1/15

1/24

3/31

2/91

هیاًِ

1

1

4

3

هس

1

1

4

3

اًحطاف هعیاض

0/362

0/426

0/982

0/857

ووتطیي

1

1

1

1

تیكتطیي

2

2

6

4

چَلگی

1/717

-0/438

-0/109

-0/560

وكیسگی

1/924

1/251

-0/433

-0/373

قاذم

ّواًَُض وِ اظ خسٍل  -4پیساؾت ،همساض قاذمّای هیاًگیي ،هیاًِ ،هس ،اًحطاف هعیاض ،ووتطیي ،تیكتطیي ،چَلگی
ٍ وكیسگی هتییطّای تَنیفی خٌؿیت ،تاّل ،ؾي ٍ تحهیالت هكاّسُ هیقَز.
24

ؾال چْاضم ،قواضُ ؾَم ،پیاپی پاًعزّن ،پاییع 1400

تأثیر تمایل ضهروندان به پرداخت ػوارض نوسازی و ػمران ضهری با میسان رضایت ضرهروندان از ػملکررد
مدیریت ضهری

زهرا بهرامی

ّوچٌیي ٍيعیت پاؾد زٌّسگاى ًوًَِ آهاضی تط حؿة قاذمّای هتییطّای پػٍّف تِ قطح خسٍل  -5هی-
تاقس:
جدول  -5وضؼیت پاسخ دهندگان برحسب ضاخصهای متغیرهای پصوهص
توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت

ضيایت قْطًٍساى اظ عولىطز

هتییطّا

عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى

قاذمّا

قْطی

هیاًگیي

56/79

40/69

هیاًِ

57

37

هس

53

56

اًحطاف هعیاض

5/79

9/35

ووتطیي

50

28

تیكتطیي

70

56

چَلگی

1/198

0/815

وكیسگی

0/729

0/690

هسیطیت قْطی

ّواًَُض وِ زض خسٍل قواضُ  -5هكاّسُ هیقَز هیاًگیي هتییط توایل قْطًٍساى تطاتط تا  ٍ 56/79اًحطاف هعیاض آى
تطاتط تا  5/79هیتاقسّ .وچٌیي هیاًگیي هتییط ضيایت قْطًٍساى اظ عولىطز هسیطیت قْطی تطاتط تا ٍ 40/69
اًحطاف هعیاض آى تطاتط تا  9/35هیتاقسّ .وچٌیي ؾایط اَالعات هطتٌَ تِ ٍيعیت پاؾد زٌّسگاى هكرم هیتاقس.
آزمون فرضیههای تحقیق
توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تط هیعاى ضيایت قْطًٍساى اظ عولىطز هسیطیت
قْطی قْطؾتاى ذطمآتاز ،تأثیط زاضز.
توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تط هیعاى ضيایتوٌسی قْطًٍساى قْطؾتاى ذطمآتاز،
تأثیط زاضز.
توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تط هیعاى هكاضوت قْطًٍساى قْطؾتاى ذطمآتاز ،تأثیط
زاضز.
توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تط هیعاى تىالیف قْطًٍسی قْطؾتاى ذطمآتاز ،تأثیط
زاضز.
ؾال چْاضم ،قواضُ ؾَم ،پیاپی پاًعزّن ،پاییع 1400

25

زهرا بهرامی

تأثیر تمایل ضهروندان به پرداخت ػوارض نوسازی و ػمران ضهری با میسان رضایت ضهروندان از ػملکررد
مدیریت ضهری

توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تط هیعاى ذسهات هٌاؾة قْطی قْطؾتاى ذطمآتاز،
تأثیط زاضز.
آظهَى آهاضی هَضز اؾتفازُ تطای ؾٌدف ٍيعیت هتییطّا ،آظهَى هَضز اؾتفازُ تطای تحلیل توایل قْطًٍساى تِ
پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تط هیعاى ضيایت قْطًٍساى اظ عولىطز هسیطیت قْطی قْطؾتاى ذطم-
آتاز ،آظهَى ّوثؿتگی پیطؾَى ٍ تحلیل وٍَاضیاًؽ  ANOVAهیتاقس .تٌاتطایي َثك خسٍل  7 ٍ 6ذَاّین زاقت:
جدول  -6تاثیر تمایل ضهروندان به پرداخت ػوارض نوسازی و ػمران ضهری بر میسان رضایت ضهروندان از
ػملکرد مدیریت ضهری ضهرستان خرم آباد
يطیة

ؾُح هعٌی زاضی

ّوثؿتگی

sig

0/769

0/000

توایههل قههْطًٍساى تههِ هیعاى هكاضوت قْطًٍساى

0/538

0/000

پطزاذههههت عههههَاضو هیعاى تىالیف قْطًٍسی

0/595

0/000

ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی هیعاى ذسهات هٌاؾة قْطی

0/974

0/002

0/829

0/000

هتییطّای هؿتمل

هتییط ٍاتؿتِ

هیعاى ضيایتوٌسی قْطًٍساى

ضيایت اظ ول عولىطز

جدول -7آزمون مؼناداری تاثیرتمایل ضهروندان به پرداخت ػوارض نوسازی و ػمران ضهری بر میسان رضایت
ضهروندان از ػملکرد مدیریت ضهری بر اساض آزمون  ANOVAیک طرفه
ANOVA
هدوَن هطتعات

هیعاى ضيایتوٌسی

هیهههههعاى هكهههههاضوت
قْطًٍساى
26

زضخِ آظازی

هیاًگیي
هطتعات

Between
Groups

1429/437

6

238/239

Within Groups

672/246

226

2/975

Total

2101/682

232

Between
Groups

2385/139

6

397/523

Within Groups

13/719

226

0/061

F
80/093

6548/457

ؾُح
هعٌازاضی
0/000

0/000
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Total

2398/858

232

Between
Groups

1531/382

6

255/230

Within Groups

63/698

226

0/000

Total

1531/382

232

Between
Groups

1239/346

6

206/558

Within Groups

54/877

226

0/243.

Total

1294/223

232

هیههههههعاى ضيههههههایت

Between
Groups

19829/856

6

3304/976

قههْطًٍساى اظ عولىههطز

Within Groups

493/895

226

2/185

Total

20323/751

232

هیههههههعاى تىههههههالیف
قْطًٍسی

هیعاى ذهسهات هٌاؾهة
قْطی

هسیطیت قْطی

719/36

850/664

1512/315

زهرا بهرامی

0/000

0/000

0/000

ّواًَُضی وِ ًتایح خسٍل ً #7 ٍ 6$كاى هیزّس ،يطیة ّوثؿتگی تیي هتییط هیعاى ضيایتوٌسی قْطًٍساى
قْطؾتاى ذطمآتاز ٍ هتییط ٍاتؿتِ توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی یه ضاتُِ هعٌازاض
اؾت .ظیطا يطیة ّوثؿتگی حسٍز  0/769هیتاقس ٍ تا تَخِ تِ ؾُح هعٌازاضی ثثت قسُ ،هیتَاى تا اَویٌاى 95
زضنس ایي ضاتُِ ضا اظ ًظط آهاضی هعٌازاض زاًؿتّ .وثؿتگی تیي توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ
عوطاى قْطی تط هیعاى هكاضوت قْطًٍساى ًیع تا يطیة  sig ٍ 0/538ووتط اظ آلفا  0/05هعٌازاض اؾت .توایل
قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تط هیعاى تىالیف قْطًٍسی ضاتُِ هعٌازاضی زاضز .ظیطا
يطیة ّوثؿتگی  0/595زض ؾُح هعٌازاضی ووتط اظ ٍ 0/05الع قسُ ٍ تا اَویٌاى  95زضنس هیتَاى ایي ضاتُِ ضا
یه ضاتُِ هعٌازاض زاًؿهتً .ىتِ زیگط ایي وِ توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تط
هیعاى ذسهات هٌاؾة قْطی ،تیكتطیي ّوثؿتگی ضا تا توایل قْطًٍساى تا يطیة ّوثؿتگی  0/974زاضز .زض ول ًیع
يطیة ّوثؿتگی ،تیي توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تط هیعاى ضيایت قْطًٍساى
اظ عولىطز هسیطیت قْطی قْطؾتاى ذطمآتاز عسز  0/829زض ؾُح هعٌازاضی ووتط اظ آلفا  0/05اؾت؛ تٌاتطایي هی-
تَاى گفت وِ توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تأثیط هعٌازاضی تط هیعاى ضيایت
قْطًٍساى اظ عولىطز هسیطیت قْطی قْطؾتاى ذطم آتاز زاضز ٍ تا تَخِ تِ هثثت تَزى يطیة ّوثؿتگی پیطؾَى ٍ
ؾُح هعٌازاضی تا اَویٌاى  99زضنس هیت َاى گفت وِ ضيایت تاای قْطًٍساى اظ عولىطز هسیطیت قْطی تا توایل
قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی ّوطاُ ذَاّس تَز ٍ تالعىؽّ .وچٌیي َثك خسٍل -7
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آظهَى تحلیل ٍاضیاًؽ یه َطفِ ًكاى هیزّسوِ تفاٍت هعٌازاضی تیي هیعاى ضيایت قْطًٍساى اظ عولىطز هسیطیت
قْطی قْطؾتاى ذطم آتازً ،ؿثت تِ توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی ٍخَز زاضز.
نتیجهگیری
«توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍعوطاى قْطی تط هیعاى ضيایت قْطًٍساى $ضيایتوٌسی قْطًٍساى،
هكاضوت قْطًٍساى ،تىالیف قْطًٍسی ٍ ذسهات هٌاؾة قْطی #اظ عولىطز هسیطیت قْطی قْطؾتاى ذطمآتاز،
تأثیط زاضز».
ًتایح ایي پػٍّف ًكاى هیزّس وِ قْطًٍساى قْطؾتاى ذطمآتاز علیالرهَل ًاحیِ  1تِ ازاضُ ّطچِ تْتط اهَض
قْطی تؿیاض توایل زاضًس ٍ پطزاذت عَاضو قْطزاضی ضا ٍاتؿتِ تِ تطلطاضی یه ضاتُِ زٍ ؾَیِ تیي قْطًٍساى ٍ
قْطزاضی هیزاًٌس تطآٍضز تحلیل آهاضی هُاتك تا ًظط قْطًٍساى ًكاى زاز وِ اظ هیاى قاذمّای هَضز تطضؾی اظ
خولِ ضيایتوٌسی قْطًٍساى ،هكاضوت قْطًٍساى ،تىالیف قْطًٍسی ٍ ذسهات هٌاؾة قْطی ،هتٌاؾة تَزى هیعاى
عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تا ؾُح ذسهات اضائِ قسُ ٍ ؾُح زضآهس قْطًٍساى تاثیط تؿعایی زض توایل آًْا تِ
پطزاذت ایي عَاضو ضا زاضز ،تٌاتطایي هی تَاى ًتیدِ گطفت وِ اگط تطلطاضی عسالت اظ َطف قْطزاضی زض خْت
تعییي عَاضو هتٌاؾة تا ؾُح زضآهس ذاًَاضّای قْطی اًدام ًگیطز قْطًٍساى اظ پطزاذت عَاضو ذَززاضی وطزُ
ٍ هطزم قْط ذطمآتاز پطزاذت عَاضو ضا هٌٌَ تِ عولىطز هٌاؾة ٍ نحیح قْطزاضی ٍ خلة ضيایت قْطًٍساى
هیزاًٌس .هُاتك تا تحلیلّای نَضت گطفتِ اظ هٌظط ضيایتوٌسی قْطًٍساى ،هكاضوت قْطًٍساى ،تىالیف قْطًٍسی
ٍ ذسهات هٌاؾة قْطی اظ خولِ عَاهلی ّؿتٌس وِ هی تَاًس هَخة تطغیة ٍ توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت
عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی تعییي قسُ اظ ؾَی قْطزاضی قَز .قْطزاضی ٍ عولىطز آىً ،مف هْوی زض تأهیي
ویفیت ظًسگی قْطًٍساى زاضز اظ ایي ضٍ عولىطز آى هَضز ًظط قْطًٍساى اؾت ٍ ّوَاضُ قْطًٍساى زضوی اظ عولىطز
قْطزاضی زاضًس ٍ آى ضا تا ؾُح ذَاؾتِّای ذَز همایؿِ هیوٌٌس .اگط تیي عولىطز ازضان قسُ تا اؾتاًساضزّا ٍ
ذَاؾتِّای قْطًٍساى قىاف تاقس احؿاؼ ًاضيایتی هیوٌٌس .ایي عولىطز زضن قسُ هیتَاًهس ،هٌُثك تا عولىطز
ٍالعی قْطزاضی یا هتفاٍت اظ آى تاقس .اظ ایي ضٍ ،عولىطز قْطزاضی ضا ّن هیتَاى تط اؾاؼ هدوَعِای اظ هعیاضّا
ٍ اؾتاًساضزّا ؾٌدیس ٍ ّن تط اؾاؼ ضيایت قْطًٍساى وِ ههطف وٌٌسگاى ٍ هكتطیاى ذسهات ٍ ظیطؾاذتّای
اضائِ قسُ قْطزاضی ّؿتٌس .ضيایت قْطًٍساى اظ عولىطز قْطزاضی اظ ایي ًظط حائع اّویت ٍ هُالعِ اؾت وِ ًمف
هْوی زض ایداز اعتواز ها تیي قْطًٍساى ٍ قْطزاضی ٍ هؿوَلیتپصیطی ٍ عاللۀ قْطًٍساى خْت پكتیثاًی اظ ایي
ؾاظهاى عوَهی زض اتعاز هرتلف تِ ٍیػُ اظ ًظط هكاضوت هالی زض ذهَل پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى
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قْطی زاضزّ .وچٌیي ًتایح تحمیك حايط تا تحمیمات هعتوسی ٍ ّوىاضاى  ٍ #1398$ضیاحی ٍ لطتاًیپاضام #1399$
ٍ اًَضی ٍ ًیىٌام ٍ #1399$فَايلی ٍ ؾطذِ #1399$زض یه ضاؾتا هیتاقسّ .وچٌیي پیكٌْاز هیقَز؛ اضائِ گعاضـ
ؾااًِ اظ َطف قْطزاضی اظ هیعاى تَزخِ ٍ ّعیٌِّای خاضی ازاضی ٍ ذسهاتی قْط وِ تاعث ضيایت عوَهی
قْطًٍساى قسُ ٍ اظ ترلفات احتوالی خلَگیطی هیوٌس ،اؾتفازُ اظ ًظطؾٌدی اظ قْطًٍساى تطای تطضؾی ًیاظّای
هطزم قْط ٍ اًدام السامّای اظم زض ایي ظهیٌِ ٍ ایداز ٍ تَؾعِ تؿْیالت فطٌّگی قْط اظ خولِ ؾیٌواٍ ،ضظقگاُّا
ٍ غیطُ خْت افعایف ؾُح ؾالهت ٍ ضيایت قْطًٍساى هیتَاًس پیكٌْازاتی هَثط تاقٌس.

ؾال چْاضم ،قواضُ ؾَم ،پیاپی پاًعزّن ،پاییع 1400

29

زهرا بهرامی

تأثیر تمایل ضهروندان به پرداخت ػوارض نوسازی و ػمران ضهری با میسان رضایت ضهروندان از ػملکررد
مدیریت ضهری

منابغ
 #1آیت ،هؿطتً ،یىرَاُ ،ؾیاهه #1399$تطضؾی ٍ اٍلَیتثٌسی عَاهل انلی هسیطیت قْطی تا ضٍیىطز خْازی زض
هیعاى هَفمیت پطٍغُّای عوطاى قْطیً$وًَِهَضزی :قْطزاضیّای اؾتاى چْاضهحال ٍ ترتیاضیً ،#كطیِ
پػٍّفّای هىاًی -فًایی ،ؾال  ،14قواضُ زٍم ،تْاض  ،99نم .1-17
 #2اوثطی ًؿة ،ؾیسیَؾف ،فتاحی ،ؾاضا #1395$عَاضو ًَؾاظی ٍضاُ واضّای اضتمای آى زض ًظام هالی قْطزاضی
ّا ،پٌدویي وٌفطاًؽ تیيالوللی حؿاتساضی ٍ هسیطیت ٍ زٍهیي وٌفطاًؽ واضآفطیٌی ٍ ًَآٍضی ّای تاظ ،تْطاى.
 #3اهاًپَض ،ؾعیس# 1397$تطضؾی عَاهل هَثط تط افعایف توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو قْطزاضی $هَضز
هُالعِ؛ قْط ایصُ ،#فهلٌاهِ هُالعات هسیطیت قْطی ،ؾال زّن ،قواضُ  ،35پاییع  ،97نم .23-32
 #4اًَضی ،هحوَزضياً ،یىٌام ،هْسی  #1399$ؾٌدف ضيایتوٌسی قْطًٍساى اظ عولىطز هسیطیت قْطی زض حَظُ
ذسهات قْطی ،هُالعِ هَضزی :ظاّساى ،چْاضهیي وٌفطاًؽ تیيالوللی پػٍّفّای ًَیي زض هٌْسؾی وكاٍضظی،
هحیٍ ظیؿت ٍ هٌاتع َثیعی ،وطج.
 #5احوسیاى  #1394$اضظیاتی هیعاى ضيایتوٌسی قْطًٍساى اظ عولىطز هسیطیت قْطی هٌُمِ  8قْطزاضی تْطاى زض
حَظُ اخطای پطٍغُّای عوطاًی ،پایاى ًاهِ واضقٌاؾی اضقس،زاًكگاُ اظاز ٍاحس تْطاى هطوع
 #6احسًػاز ،هحؿي ،زٍیطاى ،اؾواعیل ،نفاضی ،عاَفِ #1395$اضظیاتی هیعاى هكاضوت قْطًٍساى زض پطزاذت
عَاضو ًَؾاظی تا تاویس تط ضيایتوٌسی اظ ذسهات قْطی $هُالعِ هَضزی پًَه واضهٌساى ،#پٌدویي وٌفطاًؽ
تیيالوللی زؾتاٍضزّای ًَیي علَم اًؿاًی ٍ هسیطیت ،قیطاظ.
 #7حؿیيپَض ،علی  .#1392$ضاتُِ تیي ویفیت ذسهات قْطی ٍ توایل قْطًٍساى تِ پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ
عوطاى قْطی $هُالعِ هَضزی قْط آؾتاًِ اقطفیِ ،#پایاىًاهِ واضقٌاؾیاضقس ،زاًكگاُ آظاز اؾالهیٍ ،احس ضقت.
 #8ضیاحی ،علی انیط ،لطتاًی پاضام ،افكیي  ،#1399$اضظیاتی هیعاى ضيایت قْطًٍساى اظ عولىطز هسیطیت قْطی
زض اضائِ ذسهات قْطزاضیًْ ،ویي وٌفطاًؽ هلی هٌْسؾی عوطاى  ،هعواضی ٍ قْطؾاظی ،قیطٍاى.
 #9ضيایی ،هحوسضيا ،تَول ،عُیِ ،احوسی ،هؿعَز ٍ واٍیاًپَض ،گلكي ،#1393$اضظیاتی ضيایت هٌسی قْطًٍساى
اظ هسیطاى قْطی تط اؾاؼ الگَی حىوطٍایی ذَب قْطی؛ هُالعِ هَضزی :قْط ؾیساى ،اٍلیي وٌفطاًؽ هلی
قْطؾاظی ،هسیطیت قْطی ٍ تَؾعِ پایساض ،تْطاى.
 #10ضًدِ ،خَاز  ،#1400$ضاّىاضّایی تط زضآهسظایی قْطزاضیّا اظ زیسگاُ هسیطیت قْطی،زٍهیي وٌفطاًؽ تیيالوللی
فٌاٍضیّای ًَیي زض هٌْسؾی هعواضی ٍ قْطؾاظی ایطاى ،تْطاى.
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 #11ؾثعتاى ،هلیحِ ،عثسالْیّ ،اًیِ ،عكمی هَحس ،هطيیِ ،ایعزپٌاُ ؾطًمی ،لیال ،اوثطی ،هحوس ،#1398$تطضؾی
خایگاُ ٍ ًمف عَاضو ًَؾاظی زض تاهیي هٌاتع هالی قْطزاضیّاًْ ،ویي وٌفطاًؽ هلی ضٍیىطزّای ًَیي زض
هسیطیت ،التهاز ٍ حؿاتساضی ،تاتل.
 #12ؾَزاگطی ،یَؾف  #1393$تطضؾی عَاهل هَثط تط هُالثات هعَق قْطزاضی تْطاى اظ قْطًٍساى ،پایاىًاهِ
واضقٌاؾی اضقس ،ضقتِ علَم التهازی ،زاًكگاُ تطتیت هسضؼ تْطاى.
 #13قوؽالسیٌی ،علی ،ؾٌایی همسم ،ؾطٍـ ،تالغی ،ضؾَل ،ضيایی ،هیثن#1396$ؾٌدف هیعاى ضيایتوٌسی
قْطزاضی اظ عولىطز قْطزاضی ٍ اضظیاتی عَاهل فطزی اختواعی هَثط تط آى $هُالعِ هَضزی؛ قْط زّسقت،#
هدلِ پػٍّف ٍ تطًاهِضیعی قْطی ،ؾال  ،8قواضُ  ،30پاییع  ،96نم .185-204
 #14فَايلی ،ؾیس احوس ،ؾطذِ ،ذسیدِ  ،#1399$تطضؾی ضاتُِ تیي ویفیت ذسهات قْطی ٍ توایل قْطًٍساى تِ
پطزاذت عَاضو ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی $هُالعِ هَضزی هٌُمِ  2قْط اَّاظ ،#قكویي وٌفطاًؽ تیيالوللی
پػٍّفّای ًَیي زض عوطاى ،هعواضی ،هسیطیت قْطی ٍ هحیٍ ظیؿت ،وطج.
 #15لاًَى ًَؾاظی ٍ عوطاى قْطی ،#1347$ؾاظهاى لَاًیي ٍ همطضات خوَْضی اؾالهی ایطاى ،ههَب  7آشضهاُ .47
 #16لاؾوی زضهیاى ،حویس #1399$آقٌایی تا خایگاُ عَاضو ًَؾاظی ،یاظزّویي وٌفطاًؽ هلی هٌْسؾی عوطاى،
هعواضی ٍ تَؾعِ قْطی ،تاتل.
 #17وطیویاى تؿتاًی ،هطین ،تلَچی ،عثواى ،ناحثساز ،خَتِ # 1392$ؾٌدف هیعاى ضيایتوٌسی قْطًٍساى اظ عولىطز
قْطزاضی $هُالعِ هَضزی :قْط ظاّساىً ،#كطیِ چكناًساظ خیطافیایی $هُالعات اًؿاًی ،#ؾال  ،8قواضُ ،22
تْاض  ،92نم .117-131
 #18هعتوسی ،هحوس،ضؾَلی ،ؾیسحؿيً ،هیطی ،هحوس#1398$اضظیاتی هیعاى ضيایت قْطًٍساى اظ عولىطز هسیطیت
قْطی زض حَظُ ذسهات قْطی ،هُالعِ هَضزی :قْط فاضٍج.
ً #19هطانفْاًی ،ضيا ،قْیسی ،آهٌِ ،هؤهٌی ،الْام #1390$هالیات تط اهالن ،هٌثع هٌاؾة تطای تأهیي هالی ترف عوَهی
قْطی زضایطاى$هُالعِ هَضزی :قْطزاضی انفْاى ،#زٍ فهلٌاهِ هسیطیت قْطیٍ ،یػُ ًاهِ تْاض ٍ تاتؿتاى .90
ّ #20اقوی فیىآتازی ،ؾیس هْسی  ،#1398$فهلٌاهِ ضٍیىطزّای پػٍّكی ًَیي زض هسیطیت ٍ حؿاتساضی ،ؾال
ؾَم ،قواضُ  ،25خلس چْاضم ،ظهؿتاى  ،98نم .91-99
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The effect of citizens 'willingness to pay for renovation and urban development
fees with the level of citizens' satisfaction with the performance of urban
management
Zahra Bahrami

Abstract:
Over time, the concept of business ethics and corporate environmental accountability
became widespread in the 6891s, and the general tendency to assert social
responsibility became more widespread (some contributing to this tendency,
corporate scandals, and the growing global nature of corporate activity). Relying on
business guidelines, standards, and guidelines will be necessary but insufficient.
Companies are judged on the basis of the degree of innovation in products and
processes in line with social and environmental issues. A statistical sample consisting
of using simple random sampling method and using Morgan table from 61 active
manufacturing companies in Tehran Stock Exchange, 611 cases were selected and in
each of the 3 deputies were asked to answer the questionnaire questions. After
completing the mentioned questionnaires by multivariate regression method in SPSS
software, the results were analyzed. The results indicate that the dimensions of ethical
ideologies of social responsibility; Environmental dimension, the strategic dimension of
the company has a significant impact on the rate of return on assets.
Keywords: Ethical ideologies, financial performance, rate of return on assets
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