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 از شهری محیط کیفیت از مندیرضایت میزان (. سنجش9911رسول زاده، زهرا و محمد خانلی، هادی. ) م،حسین زاده دلیر، کری مقاله: این ارجاع به

 95-9، (9)9، های جغرافیای اقتصادیپژوهش، فصلنامه (تبریز شهرکالن شهرداری 5 منطقه: موردی مطالعه)شهروندان  دیدگاه

 

 

 شهروندان دیدگاه از شهری محیط کیفیت از مندیرضایت میزان سنجش

  (تبریز شهرکالن شهرداری 5 منطقه: موردی مطالعه)

 
   3 هادی محمد خانلیو  2 زهرا رسول زاده، *1زاده دلیرکریم حسین

 ، مرند، ایران.مرند واحد اسالمی آزاد دانشگاه ریزی،برنامه و جغرافیا گروه ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد. 9

 ، زنجان، ایران.زنجاندانشگاه  ،ایگروه جغراف ،ریزی شهریجغرافیا و برنامهی دکتر یدانشجو. 2

 .رانیواحد مرند، مرند، ا یدانشگاه آزاد اسالم، یزیرو برنامه ایگروه جغراف ی،شهر یزیرو برنامه ایجغراف کارشناسی ارشد. 9
 

 22/70/1311:تاریخ پذیرش      11/70/1311تاریخ دریافت:
  

 چکیده اطالعات مقاله           

 و است شده تبدیل جامعه در عمومی و تخصصی بحث یک به شهری محیط کیفیت موضوع اخیر هایدهه در

 این در آنچه است شده معطوف شهری ناکارآمد هایمجموعه در زندگی ماهیت به مادی، اهداف از مردم توجه

 بسیاری دیگر عبارت به دارند، محیطی کیفیت مولفه یک شهری مشکالت تمام که است آن است، واضح میان

 به توجه اخیر هایسال در دلیل همین به. شد خواهد تبدیل شهری مشکالت به سرعت به محیطی مشکالت از

 هب بیشتر توجه باعث سالم اجتماعات و زندگی کیفیت مطلوب، شهری محیط کیفیت و محیطی پایداری ایجاد

 تبریز شهرداری 5 منطقه شهری محیط کیفیت تحقیق این در. است شده شهری هایمحیط در کیفیتی ابعاد

 تکنیک و( تحلیلی و توصیفی سطح دو در) اکتشافی حاضر پژوهش رویکرد. است گرفته قرار سنجش مورد

. شد گرفته نظر در نفر 307 مطالعه مورد هایمحله نمونه حجم کوکران فرمول از استفاده با. است بوده پیمایشی

 از استفاده با بعد مرحله در و گرفت قرار سنجش مورد شهری محیط کیفیت اینمونه تک T آزمون از استفاده با

 ردمو منطقه شهری محیط کیفیت بر تاثیرگذار هایشاخص چندگانه، رگرسیون مراتبی سلسله تحلیل روش

 5 منطقه شهری محیط کیفیت ساکنان، نظر از که داد نشان اینمونه تک T آزمون نتایج. گرفت قرار شناسایی

 ودوج ساکنان میان در منطقه شهری محیط کیفیت از باالیی رضایت و ندارد قرار باالیی سطح در تبریز شهردار

 شهرداری 5 منطقه در فضایی، –کالبدی هایویژگی سطح در که داد نشان چندگانه رگرسیون تحلیل نتایج. ندارد

 دارا شهروندان رضایت میزان بر را( =71510B) تاثیر بیشترین دارای هاراه و دسترسی سازمان شاخص زیر تبریز

 دارای( =71531B) اجتماعی رفاه خدمات شاخص زیر خدماتی، - کارکردی هایویژگی سطح در. باشدمی

( =71220B) و( =71207B) محیطی سالمت شاخص زیر محتوایی، هایویژگی سطح در. باشندمی تاثیر بیشترین

 .دارند را تاثیر بیشترین

 

 

 .تبریز شهرداری 5 منطقه متغیره، چند رگرسیون مندی،رضایت شهری، محیط کیفیت ها:واژهکلید  
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 ، پاییز15-1، 1، شماره 1، دوره  های جغرافیای اقتصادیوهشژپ

 

 

 مقدمه

 آن زندگي ساكنان در اساسي نقش شهري حيات هايسلول عنوانبه شهرها مسكوني محالت دور هاياز گذشته

ها است سكونت در آنهاي كيفيت محيط جنبه افول دهنده نشان شهري هايمحله خصوص در بررسي اند. نتايجداشته

 كيفيت زندگي، كيفيت همچون مفاهيمي با كه است چند بعدي (. كيفيت محيط يک مفهوم5131:16همكاران، و )كرمي

در  مشابه معاني عنوانبه موارد بسياري در كهطوريبه دارد؛ اشتراكاتي زندگي قابليت و رضايت شهروندي و ادراك مكان،

 (.Kamp,2003:6شوند)نظر گرفته مي

 و شهري مورد بررسي علوم انديشمندان سوي از توجهيقابل طورشهري، به هايمحيط زندگي در كيفيت مطالعات

(. در واقع مفهوم كيفيت زندگي يک متغير مركب است كه از چندين li and Wang, 2007است) قرارگرفته پژوهش

وضع سالمت، محيط، فشار روحي و رواني، فراغت، گردد. تغيير در سطح درآمد مردم، شرايط زندگي، متغير متأثر مي

شادماني خانوادگي، روابط اجتماعي و چندين متغير ديگر نظير آن به شكل مركب كيفيت زندگي و تغييرات آن را تعيين 

توان در ادراك عمومي هاي بحران كيفيت محيط شهري را مي(. نشانهRahman & Mittelhamer,2003:1كند )مي

رو الزم فيت محيط شهري آنان كه عاملي مهم و تأثيرگذار در كيفيت زندگي افراد است، مالحظه كرد. ازاينساكنان از كي

عنوان مبحثي مهم در شهرهاي جهان و از جمله شهرهاي ايران مورد مطالعه ي بحران كيفيت در شهرها بهاست مقوله

 از يكي عنوانبه  زندگي محيط كيفيت كه يابيمميشد در گفته آنچه به توجه (. با:331:1نظر قرار گيرد )توفيقي، 

 -اجتماعي فضايي، -كالبدي عوامل از مردم رضايت و آسايش رفاه، دربرگيرنده احساس زندگي، كيفيت اوليه الزامات

 برآورده سازي حوزه به تنهانه  محيط كيفيت ديگر،عبارتاست. به شانزندگي محيط و نمادين محيطيزيست اقتصادي،

 الگوهاي بر كه توسعه اجتماعاتي و اجتماعي وضعيت ارتقاي و تأمين به همچنين بلكه دارد، توجه انساني مادي نيازهاي

 اهداف از يكي به مسكوني، محيط ارتقاي كيفيت و بهبود دارد. بنابراين توجه است، تأثيرگذار نيز هاآن اجتماعي رفتار

 شهرهاي حاضر زمان (. در9931:13 مديري، و پورشده است )بهرامتبديل شهري ريزانبرنامه و گذارانسياست اصلي

 حكمروايي، كالبدي، اجتماعي، اقتصادي، مشكالت و مسائل انواع با زندگي، لحاظ  كيفيت به كه هستند ايگونهبه ايران

 دارد )راد جهانباني شهر محيط كيفيت مقوله با مستقيم ارتباطي نيز موضوعات اين و اندمواجه محيطيو زيست زيرساختي

 كيفيت اهميت درك باشد. بنابراينكشور مي شهري محالت در محيط كيفيت تنزل آن نتايج (. كه0531:12و پرتوي،

 افزايش جهت در مسكوني، واحدهاي و اجتماعي -محيطي، كالبديزيست ابعاد ويژهبه مختلف ابعاد در مسكوني محيط

 شهرهاي ازجمله تبريز، رسد. شهرمي نظر به ضروري شهري محالت در سطح شهروندان سكونتي منديرضايت ميزان

 شهر تبريز بر اساس انتخاب مجلهنباشد. كالمي استان آذربايجان شرقي سياسي مركزيت و ايران غربيشمال مهم

در سال  براي زندگي ترين و زيباترين شهر ايران و بهترين شهر در ايرانيافتهعنوان توسعهالكترونيكي سازمان ملل، به

 شهرمندي شهروندان اين كالنضايت(. بر اين اساس، سنجش سطح ر:11631:1شناسايي شد)ضرابي و همكاران،  0210

 ذارعنوان يک عامل تأثيرگشهري بهاز كيفيت محيط سكونتي خود در سطح مناطق شهر به دليل اهميت كيفيت محيط 

 آمدن بوجود با 1:33 سال در تبريز پنج منطقه م و ضروري است. شهرداريدر ادراك عمومي از كيفيت زندگي، امري الز

 شد. مرزداران و ...( تاسيس رشديه، باغميشه، امر،ها )ولياين شهرك به دهيخدمات براي جديداالحداث هايشهرك

 بانک صادرات، كوي سازي،سرم شهرك نياوران، ،:نصر جديداالحداث )مصلي، هايشهرك و محالت شامل پنج منطقه

 شهرك تر )نظيرقديمي نسبتا   رشديه( و الهيه، فرشته بارنج، كوشن همان يا 0 عصر ولي گاز، استانداري،كوي كوي

 راهي سه سي،آرپادره فرهنگيان، مرزداران، بسيج، ميدان اسالمي، آزاد دانشگاه بارنج، روستاي امر، ولي زمرد، باغميشه،

 در تبريز پنج منطقه شهرداري بنديمنطقه نوع .باشدمي جماران( و فهميده شهيد ميدان پاسداران، اتوبان كركج، اهر،

 در كه حالي است. در مشهود آن در توسعه حال در يک شهر در مجموعه عناصر همه كه باشدمي شكلي به فعلي وضع

 حال انجام است درجامع و طرح تفصيلي جديد در  طرح اساس بر ساز و ساخت منطقه اين محدوده از هاييبخش
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 و همکاران /حسین زاده دلیر ...از  مندیتیرضا زانیسنجش م
 

 

 

 به توجه با هايي نيز از دير باز ساخت و ساز غير مجاز شكل گرفته و ادامه پيدا كرده است)محله كركج(. همچنينقسمت

 توجه با سوي ديگر نمود. از مالحظه نيز را فرسوده شهري بافت منطقه اين در توانمي بارنج، روستاي شدن محدوده وارد

 در مسكوني بعضا   و كارگاهي غيرمجاز و سازهاي ساخت شاهد كندرود و سيدره آرپا روستاي دو اراضي گرفتن قرار به

 توان موارد زير را مورددارد مي اي كهبه واسطه بافت دوگانه 6ترين مشكالتي كه منطقه شاهد هستيم. مهم منطقه اين

 هاياي كوچک و بزرگ در كنار محيطهكارگاههاي جديد، وجود اشاره قرار داد3 تراكم جمعيتي و فشردگي بافت در شهرك

 ري روستاهاي تازه ملحق شده به شهمسكوني، مشكالت زيست محيطي در محالت قديمي، تطبيق نداشتن پيكر و سيما

 كه سبب تنزل كيفيت محيط شهري شدهبا معيارهاي زيباشناسانه، كاهش حس هويت و تعلق اجتماعي در اين محالت 

 است.

 شهر تبريز ازكالن 6منطقه  شهروندان سكونتي رضايتمندي ميزان تحليل و بررسي پي در حاضر شپژوه رواز اين 

ميزان رضايتمندي سكونتي  كه شودمي مطرح صورتبدين تحقيق سؤال ترتيب است. بدين شهري محالت محيط كيفيت

 در چه سطحي قرار دارد؟  شهر تبريز از كيفيت محيط شهريكالن 6شهروندان منطقه 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری
 کیفیت محیط

چندان كاربرد دارد كه تشخيص معناي دقيق آن را دشوار كرده است. جغرافيدانان به تعريف زمين و آب « محيط»واژه 

هاي اجتماعي شناسان، سازمانكوشند؛ جامعهها ميشناسان در تعريف مردم و شخصيت فردي آنپردازند؛ روانو هوا مي

ها هستند )لنگ، هاي باز و منظر و نظاير اينها و محيطدار تعريف ساختمانكنند؛ و معماران عهدهفرآيندها را تعريف ميو 

هاي هر چيز با پديده است كه تأثير عاطفي و عقالني خاصي بر انسان (. كيفيت نيز همانا چگونگي ويژگي93 :1:99

اي از خصوصيات يا صفات مشخصي دانست وان كيفيت هر شيء را مجموعهت(. بنابراين مي121 :1:99گذارد )پاكزاد،مي

شود، و امكان داوري در مورد برتري يا مشابهت و يا فروتني يا كاستي كه موجب متمايز شدن هر شيئي از اشياي ديگر مي

كه نوعي كيفيت  (. الكساندر نيز معتقد است50، 1:31سازد )گلكار،چيزي را در مقايسه با چيزهاي ديگر فراهم مي

محوري وجود دارد كه مبناي اصلي حيات و روح هر انسان، شهر، بنا با طبيعت بكر است. اين كيفيت عيني و دقيق است، 

(. بنابراين كيفيت در واقع ويژگي فطري و طبيعي 13، 1:91نام( )الكساندر، توان نامي بر آن گذاشت )كيفيت بياما نمي

هاي فردي است هاي محيطي و سرشترتبط عملكردي از برهم كنش ميان ماهيتمحيط نيست بلكه نوعي رفتار م

(Pacione, 2003:19كيفيت محيط مفهومي انتزاعي است كه در نتيجه كارهاي انساني و طبيعي در مقياس .) هاي

 (.wong,2005:49 ,Nicholكند )فضايي مختلف عمل مي

هاي گوناگون در مورد ها يا تئوريداند و معتقد است كه نظريهمي( كيفيت محيط را مفهومي فراگير :022وان كمپ )

ه كنند كاند. برخي از ديگر نويسندگان چنين ادعا ميهاي مختلف كيفيت محيطي داراي مفهومي چند بعديديدگاه

ده سا صورت مفاهيم چندبعدي وجود ندارد و اين كار شبيه به تشريح ريشه گياه است كه به ظاهرامكان تعاريف به

 (.Van Kam et al, :3022 5هاي مختلفي دارد )نمايد اما فريبنده است چون اليهمي

 های مؤثر کیفیت محیط از دیدگاه اندیشمندانها و شاخصعوامل، مؤلفه 

 ريزان و نيز انديشمندانهاي مؤثر در كيفيت محيط اظهار نظر كردند، شهرسازان و برنامهاز جمله كساني كه در مؤلفه

وم اجتماعي و اقتصاددانان بودند. در پژوهش حاضر با توجه به تعريف مفهوم كيفيت محيط شهري كه به آن اشاره شد عل

جهت استخراج مؤلفه هاي كيفيت محيط شهري از نظريات محققان مختلفي كه در اين باره تحقيق كرده و معيارهاي 

در جدول  شود3ها اشاره ميشده كه در زير به برخي از آناند استفاده مختلفي براي يک محيط شهري مطلوب ارائه داده

 شود.هاي مختلف پرداخته ميبه بررسي عوامل مؤثر بر كيفيت محيط از ديدگاه 1شماره 
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 ، پاییز15-1، 1، شماره 1، دوره  های جغرافیای اقتصادیوهشژپ

 

 

 هاي مؤثر كيفيت محيط از ديدگاه انديشمندانها و شاخصعوامل، مؤلفه .1جدول 

ريزان برنامه

 شهري

 محیطعوامل موثر بر کیفیت  پردازنظریه

 سرزندگي، معني، تناسب، دسترسي، نظارت و اختيار، كارايي، عدالت كوين لينچ

ايان بنتلي 

(1196) 

پذيري، تناسبات بصري، غناي حسي، رنگ تعلق، نفوذپذيري، گوناگوني، خوانايي، انعطاف

 كارايي منابع، پاكيزگي، حمايت زيستي

متيو كارمونا 

(022:) 

ادراكي يا معنايي، مولفه اجتماعي، مولفه بصري، مولفه عملكردي، مولفه مولفه كالبدي، مولفه 

 زماني

پانتر و كارمونا 

(1113) 
 ها، عرصه همگانيمحيطي، منظر شهري، ديدها، فرم شهر، فرم ساختمانپايداري زيست

ساوت ورث 

(1191) 

حفاظت تاريخي، ساختار و خوانايي، فرم، آسايش و راحتي، دسترسي، بهداشت و ايمني، 

سرزندگي، حفاظت محيط طبيعي، تنوع، سازگاري، گشودگي، مراودات اجتماعي، برابري و 

 پذيري، معني، نظارت و اختيارمساوات، نگهداري، انطباق

يارد جيكوبز و اپل

(1193) 

ها، تخيل و شادي، قابل زندگي بودن، هويت و كنترل، اجتماع و زندگي دسترسي به فرصت

 صالت و معني، همه مشمول يا فراگير بودن محيط، خودكفايي شهريهمگاني، ا

راجرز ترانسيک 

(1195) 

ها، كنترل محورها و پرسپكتيوها، درهم ها، محصوريت، پيوستگي لبهحفظ تسلسل حركت

 آميختن فضاهاي درون و بيرون

هاتن و هانتر 

(1113) 

امنيت، مقياس مناسب، طراحي ارگانيک، ساالري(، نفوذپذيري، تنوع، تمركز، دموكراسي)مردم

پذيري، مشورت و مشاركت دادن اقتصاد و ابزارهاي مناسب آن، روابط خالقانه، انعطاف

 هاكنندگان در طرحاستفاده

 هاي خارجي، مباحث معمارانهسازگاري، جلوه (1191شيرواني )

 (1193كولمن )
سرزندگي و تنوع استفاده بستر و  ها،حفاظت تاريخي و مرمت شهري، طراحي براي پياده

 هاي معمارانه محيطمحيط فرهنگي، بستر و محيط طبيعي، توجه به ارزش

 عملكرد، نظم، هويت، جذابيت (1110گرين  )

برايان گودي 

(111:) 

سرزندگي، هارموني يا هماهنگي با بستر موجود، تنوع، مقياس انساني، نفوذپذيري، امكان 

 شده، غناپذيري، امكان تحول سنجيده و كنترلخوانايي، انعطافسازي مكان، شخصي

انديشمندان علوم 

 اجتماعي

جين جيكوبز 

(1151) 

هاي مناسب، نظم بصري محيط، كاربردي مختلط، توجه به عنصر خيابان، نفوذپذير فعاليت

 پذير بودن فضاهابودن، اختالط اجتماعي و انعطاف

 مارگارت ميد

حس محله، حس تداوم، آگاهي از بيوسفر و احساس سرنوشت مشترك، همسايگان سازگار، 

حفاظت اكولوژيكي، تنوع، گمنامي، تحرك، انتخاب محل سكونت، اجتناب از جدايي اجتماعي 

 و امكان گسسته شدن پيوندهاي اجتماعي

انديشمندان علوم 

 اقتصادي
_ 

كمبود، افراط و تفريط، قابل توليد كارا، ساختن و يا نگهداري كاراي شهر، پرهيز از اتالف، 

زدايي، ارتقاي ارزش  اعتماد بودن توليد، جلوگيري از انحطاط، درآمدهاي كافي، محروميت

مستغالت، پايه مالياتي سالم، وضع مالي محلي محكم، سود فراوان، آزادي در استفاده و انتقال، 

 برداري مناسب از منابعالعمل سريع بازار، حفاظت و بهرهعكس

 0131:12رادجهانباني و پرتوي،منبع3 
 

 هاي آن از جملهگيري از نظريات محققان نامبرده ابعاد كيفيت محيط شهري و زير مولفهلذا در پژوهش حاضر با بهره

خدماتي، تعامالت اجتماعي و تعلق مكاني، ايمني و امنيت، متغيرهاي محيطي،  -هاي دسترسي، تسهيالت كالبديمؤلفه

 اند.جهت بررسي كيفيت محيط شهري انتخاب شده بناها و فضاها
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 در پژوهش حاضر يشهر طيمح تيفيك هايمولفه .1 شكل
 گاندنگارنمنبع3 

هري هاي كيفيت زندگي و كيفيت محيط شهاي گوناگوني براي تشريح و تبيين ابعاد و مولفههمانطور كه گفته شد مدل

ان شمندي ساكنين از كيفيت محيط سكونتيبيني احساس رضايتهركدام از آنها از نگاه خود به پيشارائه شده است كه 

اند. اما در اين زمينه اتفاق نظر كاملي در زمينه كيفيت محيط و ابعاد مختلف آن ميان محققان وجود ندارد. به پرداخته

ت. محيطي بين متخصصان و ساكنان نسبتا پايين اس گذاران، گستره توافق بر سر كيفيتعنوان مثال در ديدگاه سياست

هاي شناختي و عاطفي ساكنان است. العمل روانشناسي دقيقا اثراتي مطالعه خواهند شد كه عكس -و در ديدگاه شناختي 

يرد. گبا توجه به رويكردهاي معرفي شده در اين فصل، در پژوهش حاضر رويكرد تحقيقات تجربي مورد استفاده قرار مي

اين امر به خاطر جامع بودن اين رويكرد و توجه آن به ابعاد سكونتي )كه يكي از ابعاد مهم كيفيت محيط شهري است( 

و همچنين به خاطر كارايي آن در موضوعات مربوط به كيفيت، حمايت از ماهيت سلسله مراتبي مفهوم كيفيت محيطي 

ن است. همچنين مدلي كه بر اساس رويكرد تجربي براي و سنجش آن بر مبناي رضايت يا آزردگي خاطر خود شهروندا

شهرداري تبريز طراحي شده است، سعي شده است كه حتي االمكان معيارهاي پذيرفته  6سنجش كيفيت محيط منطقه 

شده ميان محققان مورد استفاده قرار گيرد و در تعيين معيارها هم بعد عيني و هم بعدي ذهني آنها به صورت تواما در 

گرفته شود. چون مفهوم كيفيت مفهومي چند بعدي است، اين معيارها بايد جنبه هاي مختلف كيفيت زندگي را نظر 

مورد سنجش قرار دهند، بنابراين مدلي كه در اين تحقيق بر اساس رويكرد تحقيقات تجربي ارائه شده است، قادر است 

را در كنار يكديگر، نماينده مفهوم كاملي از مفهوم كه نياز به يک چارچوب چند بعدي را تشخيص دهد و تمامي ابعاد 

كيفيت بداند. در نهايت ذكر اين نكته ضروري است كه اين رويكردها داراي نقاط مشابه و متفاوتي هستند و هيچ كدام از 

ن يها از تمام لحاظ بهترين با بدترين نگرش نيست. نقاط قوت يک رويكرد، نقاط ضعف رويكرد ديگر است بنابرانگرش

 تمام رويكردها داراي كاربرد هستند.

 پیشینه پژوهش 

قرن اخير مورد توجه بسياري از انديشمندان و محققان مسائل شهري بوده است. در بحث كيفيت محيط شهري در نيم

 هاي كيفيت محيط سكونتي كه در اين مطالعات مورد تحليل و بررسيها و مؤلفهادامه به برخي از اين مطالعات و شاخص

 شود3اند، اشاره ميقرارگرفته

 

 

 

 آبراهام مازلو پروفسور دوهل

 خدماتی -تسهیالت کالبدی 

 ورثساوتمایکل اپلیارد

 تعامالت اجتماعی و تعلق مکانی

 کارپ دانیل کاپون

 متغیرهای محیطی

 موسسه pps کوین لینچ

 دسترسی

 ساوتیسانوف و  آبراهام مازلو

 ایمنی و امنیت

 پروفسور دوهل مایکل ساوت ورث

 بناها و فضاها
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هاي داخلي خالصه پژوهش .0جدول   

 نتیجه عنوان محقق

رفيعيان و 

 (1:91همكاران)

سنجش كيفيت محيط 

سكونت در شهرك اكباتان 

 تهران

مطالعه شده )شهرك اكباتان(  محدوده در سكونت كيفي اند كه سطحبه اين نتيجه دست يافته

( بين معيارهاي واقع p<2,26ارزيابي و وجود رابطه معنادار )( 1<0,19<6در حد متوسطي )

ند ادر سطوح مختلف مدل با متغير وابسته كيفيت محيط سكونت تائيد شد. همچنين دريافته

 كيفيت معيار مورد در و دسترسي فضاها و بناها مكاني، تعلق و اجتماعي تعامالت هايكه مؤلفه

 هايمجتمع محيط كيفيت مورد معيار در مسكوني واحد تسهيالت و ابعاد و شهرك در محيط

 دانست. كيفيت براي ارتقاي مداخله و اقدام نيازمند هايمؤلفه ترينمهم را سكونتي

رهنمايي و ديگران 

(1:12) 

تحليل كيفيت زندگي در بافت 

 فرسوده شهر مياندوآب

هاي مرتبط شاخصترين كنند كه شاخص فضاي سبز از مهمبه اين نتيجه دست پيدا مي

يت هاي كيفباكيفيت زندگي است. در كل با توجه به مقايسه محالت مختلف تأثير شاخص

 زندگي مشهود است.

آخوندي و همكاران 

(1:1:) 

سنجش كيفيت زندگي شهري 

 شهر تهراندر كالن

شهر تهران را نوزده عامل اصلي )كيفيت عملكرد عوامل اصلي مؤثر بر كيفيت زندگي در كالن

نمايندگان مردم و نهادهاي اداري، وضعيت آزادي اجتماعي، وضعيت مسكن، وضعيت اقتصادي 

هاي تفريحي و ورزشي محله، وضعيت تأسيسات شهري، وضعيت و اشتغال، دسترسي به كاربري

اري هاي تجبهداشت و درمان، كيفيت زندگي خانوادگي، وضعيت امنيت، دسترسي به كاربري

ونقل عمومي، وضعيت پاكيزگي محيط، وضعيت معابر، وضعيت حملو فرهنگي، كيفيت شبكه 

خاطر، هزينه اي، وضعيت تعلقمحيطي، كيفيت خدمات مبادلههاي زيستآموزش، آالينده

 دهند.مسكن و وضعيت ايمني( تشكيل مي

 (1:16زاده )فالحي
هاي كيفيت تحليل شاخص

 زندگي شهري در بندرعباس

و  2,103امتياز  با انساني و معنوي شاخص شهري، زندگي كيفيت اصلي هايشاخص بين در

 شهروندان ازنظر كيفيت زندگي در تأثيرگذار شاخص ترينمهم ترين عنوانو عنوان مهم 1رتبه 

منتخب  هايشاخص بين آمده دست به نتايج اساس بر است. همچنين داده اختصاص خود به را

 شهر مردان و زنان نگاه از فرهنگي و اقتصادي شاخص استثنايبه شهري زندگي كيفيت

 دارد. وجود معناداري تفاوت بندرعباس

فيروزجاه و همكاران 

(1:15) 

سنجش ميزان رضايتمندي 

سكونتي شهروندان از كيفيت 

هاي شهري محيط در محله

)مطالعه موردي3محالت شهر 

 بابلسر(

 كيفيت بهبود نيازمند هاشاخص تمامي در موردمطالعه محالت اند كهيافتهبه اين نتايج دست

 بيشترين كه داد نشان پژوهش گانهسه بين محالت مقايسه هستند. همچنين سكونتي محيط

 شدهريزيبرنامه محالت به ترتيب به محيط محالت كيفيت از سكونتي رضايت ميزان كمترين و

اي و حاشيه و :2,3، قديمي و فرسوده با ميانگين 2,3اهميت  -رضايت ميانگين با ساحلي و

 اختصاص دارد. 2,35پيراموني با ميانگين 

 لي

(0229) 

ارزيابي كيفيت زندگي در شهر 

 تايپه

نتايج اين مطالعه نشان داد كه وضعيت اجتماع، تعلقات محلي، و رضايت از محله بيشترين تأثير 

 را بر رضايت از كيفيت زندگي دارند.

فلئوري باهي و 

 همكاران

(0229) 

تأثيرگذار بر بررسي عوامل 

 ميزان رضايت از زندگي

 فضاي خدمات، به دسترسي اجتماعي، محيط از تصور شامل عوامل دسته چهار تحقيق اين در

 دادند. قرار سنجش مورد را اجتماعي روابط و سبز

 گوتيرز و همكارانش

(0221) 

بررسي رابطه بين كيفيت 

خدمات، رضايت مردم و اعتبار 

حكومت محلي بر اساس 

رضايت شهروندان از  گزارش

سنجش كيفيت خدمات دولت 

 محلي

 رضايت خدمات، كيفيت بين ارتباط اجزاي كيفيت، وتحليلتجزيه با شده سعي تحقيق اين در

 استيالي منطقه در محلي حكومت35 از  نفر 322 با گوتيرز، تحقيق در .شود ارزيابي اعتبار و

 طي كه خدماتي درباره و زن، مرد شوندگانمصاحبه.شد مصاحبه رودررو صورتبه اسپانيا لئون

 پنج كه بود شدهتنظيم ايگونهبه هاپرسشنامه .دادند گزارش اند،كرده دريافت اخير ماه سه

 ارزيابي شوند. "اعتبار و كيفيت پنهان، تصوير عملكردي، فني، هايويژگي"يعني نهفته، متغير

 هاي پژوهشيافتهمنبع3 
 روش پژوهش

پژوهش به لحاظ هدف جزء تحقيقات كاربردي بوده و به لحاظ ماهيت و روش جزء تحقيقات توصيفي و تحليلي اين 

هاي مورد بررسي، رويكرد حاكم بر اين پژوهش روش پيمايشي با باشد. با توجه به ماهيت موضوع و مؤلفهموردي مي

ظر اساتيد محترم راهنما و مشاور تأييد و اصالح گرديد و استفاده از ابزار پرسشنامه است. روايي پرسشنامه با استفاده از ن
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عدد پرسشنامه اوليه پيش آزمون صورت گرفت كه با روش آلفاي كرونباخ، مقدار  06پايايي پرسشنامه با استفاده از تعداد 

ي تحقيق حاضر باشد. جامعه آمارباشد، كه نشان دهنده قابليت اعتماد مناسب ابزار تحقيق ميمي 2,90آلفا بدست آمده 

شهرداري، براساس اطالعات مركز آمار در سال  6باشد. در منطقه شهرداري شهر تبريز مي 6خانوارهاي ساكن در منطقه 

خانوار جهت تكميل  92:خانوار ساكن هستند كه براساس فرمول كوكران  :131:نفر در قالب  105٬103، 1:16

بيل3 اي از قمتغيرهاي مستقل به ترتيب عبارتند از3 متغيرهاي فردي و حرفهاند. در اين پژوهش پرسشنامه انتخاب شده

سن، جنس، بعد خانوار، وضعيت تأهل، سطح تحصيالت، وضعيت اقامت، شغل سرپرست خانوار، متوسط درآمد خانوار 

ه در ارتباط با ( گويه ك1مندي از كيفيت محيط سكونتي در قالب به )شناسايي شده است، و متغير وابسته سازه رضايت

ونقل، فضاهاي سبز و باشند كه اين متغيرها شامل3 رضايت از فضاها و بناها، دسترسي و حملسكونت در منطقه مي

عمومي، خدمات رفاه اجتماعي، خدمات تجاري و تفريحي، سالمت محيطي، مردم و روابط اجتماعي، احساس تعلق به 

، زياد = :، تاحدودي =0، كم =1اي ليكرت )بسيار كم =از طيف پنج گزينهگذاري اين متغيرها با استفاده مكان كه ارزش

 spssهاي به دست آمده در قالب توزيع پرسشنامه با استفاده از نرم افزار داده .( صورت پذيرفته است6، بسيار زياد =3

هاي آماري نظير ، از روش6مورد تحليل قرار گرفته و براي دستيابي به درجه و اختالف كيفيت زندگي در محالت منطقه 

 اي، آزمون همبستگي پيرسون و آزمون رگرسيون چند متغيره استفاده شده است.تک نمونه Tآزمون 

  يپژوهش هايرشاخصينمودار ابعاد، شاخص و ز .0 شكل

 محدوده مورد پژوهش

درصد از كل وسعت شهر تبريز را شامل شده است.  5/13هكتار در حدود  0:2:شهرداري تبريز، به وسعت  6منطقه 

قرارگرفته است، شكل  1، 0، 1شرقي تبريز در مجاورت مناطق در شرق و شمال  6به لحاظ موقعيت قرارگيري منطقه 

 شهري محيط كيفيت

 هاي ويژگي

 محتوايي

 هايويژگي

 خدماتي - كاركردي

 هايويژگي

 فضايي - كالبدي

 محيطي سالمت

 مكان به تعلق احساس

 اجتماعي روابط و مردم

 زندگي روند

 تفريحي خدمات

 اجتماعي رفاه خدمات

 تجاري خدمات

 عمومي و سبز فضاهاي

 بناها و فضاها

 نقل و حمل و دسترسي

 نقليه وسايل دود زباله، از ناشي بوهاي

 آشاميدني سطحي، هايآب آلودگي

 وسايل و هاهمسايه و موسيقي صداي

 شهري محيط به عالقه

 مدنيت و گيريتصميم قدرت

 برابر در تحمل آستانه و امنيت

 محيط فشارهاي

 بودن صميمي و اجتماعي

 خاطر آزردگي برابر در آرامش

 هامغازه 

 ورزشي امكانات و خدمات

 آموزشي امكانات

 هابوستان و هاپارك

 گردهمايي و تجمع مراكز 

 داخلي كارايي

 عمومي نقل و حمل

 بنا و ساختمان شناسي زيبايي

 هاساختمان حجم و اندازه
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هكتار، حدود  001٫3:دهد. اين منطقه شهري با مساحتي حدود شهر تبريز را نشان مي 6قرارگيري منطقه  1شماره 

نفر  01و  59نفر در آن ساكن هستند. تراكم ناخالص جمعيتي اين منطقه در بافت پر شهري و در كل معادل  105103

نفر  36:هكتار بوده و تراكم خالص جمعيتي در آن معادل  051ر هكتار است. مساحت كاربري مسكوني در اين منطقه د

، نياوران، شهرك سرم :هاي جديداالحداث)مصلي، نصرشهرداري تبريز، شامل محالت و شهرك 6در هكتار است. منطقه 

يا همان كوشن بارنج، فرشته الهيه، رشديه( و نسبتا   0 سازي، كوي بانک صادرات، كوي استانداري، كوي گاز، ولي عصر

تر )نظير شهرك باغميشه، زمرد، ولي امر، روستاي بارنج، دانشگاه آزاد اسالمي، ميدان بسيج، مرزداران، فرهنگيان، قديمي

 باشد.سي، سه راهي اهر، كركج، اتوبان پاسداران، شهيد فهميده و جماران( ميآرپادره

كه معرفي گرديد در اين مطالعه محالت شهرك باغميشه، شهرك رشديه، شهرك مرزداران، بارنج و  از ميان محالتي

 گري و بررسي قرار گرفته است.كركج مورد پرسش

 
 موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه .:شكل

 ها و بحثیافته
 شهرداری تبریز 5های عوامل مؤثر بر کیفیت محیط منطقه بندی گویهاولویت

، سه زير شاخص فضاها و بناها، دسترسي و حمل و نقل و فضاهاي سبز 6به منظور سنجش كيفيت محيط در منطقه 

فضايي، سه زير شاخص خدمات رفاه اجتماعي، خدمات تجاري و خدمات تفريحي  –و عمومي مربوط به شاخص كالبدي 

ردم و روابط اجتماعي و احساس تعلق خدماتي و سه زير شاخص سالمت محيطي، م –هاي كاركردي مربوط به شاخص

 هاي محتوايي مورد بررسي قرار گرفت.به مكان مربوط به ويژگي

 فضایی  –های کالبدی ویژگی 

ضاهاي ها و كيفيت ففضايي از سه زير شاخص كيفيت فضاها و بناها، كيفيت سازمان دسترسي و راه –شاخص كالبدي 

نشان داده شده است.  :ها در جدول شماره كيفيت اين زير شاخصعمومي و سبز تشكيل شده است. وضعيت كنوني 

ها از شاخص كيفيت فضاهاي عمومي و سبز نسبت به ساير زير شاخص شود زيرمشاهده مي 6همانطور كه در جدول 

قابل مميانگين باالتري برخوردار است كه اين نسبت در ميزان واريانس و انحراف معيار نيز قابل مشاهده است. در طرف 
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تري قرار دارد كه اين نسبت در ميزان ها در سطح پايينزير شاخص كيفيت فضاها و بناها نسبت به ساير زير شاخص

 شود.واريانس اين متغير نيز مشاهده مي

 فضايي(-شهرداري تبريز )ويژگي كالبدي 6هاي مورد بررسي منطقه مشخصات آماري زير شاخص .:جدول 

 هازیر شاخص
 آماره

 انحراف معیار واریانس میانه میانگین

 2,51 2,31 : 0,9 كيفيت فضاها و بناها

 1,63 0,35 : 23,: هاكيفيت سازمان دسترسي و راه

 2,56 2,30 06,: 25,: كيفيت فضاهاي عمومي و سبز

 2,30 :2,6 23,: 0,11 فضايي -كيفيت كالبدي 

  

 خدماتی  -های کارکردی ویژگی

دهند. خدماتي را تشكيل مي-اجتماعي، خدمات تفريحي و خدمات تجاري شاخص كاركرديسه زير شاخص رفاه 

ن ها از ميانگيدهد كه زيرشاخص كيفيت خدمات تفريحي به نسبت ساير زير شاخصنشان مي 3هاي جدول بررسي داده

د. در باشاجتماعي مي باالتري برخوردار است و كمترين ميزان ميانگين نيز مربوط به زير شاخص كيفيت خدمات رفاه

حالي كه بيشترين واريانس و انحراف معيار به زير شاخص كيفيت تجاري و تفريحي اختصاص دارد و كمترين آنها به زير 

 .شاخص كيفيت رفاه اجتماعي اختصاص دارد

 خدماتي( -شهرداري تبريز )ويژگي كاركردي  6هاي مورد بررسي منطقه مشخصات آماري زير شاخص .3 جدول

 هازیر شاخص
 آماره

 انحراف معیار واریانس میانه میانگین

 :2,9 2,51 : 0,96 كيفيت رفاه اجتماعي

 0,21 3,25 ::,: 63,: كيفيت خدمات تفريحي

 0,23 3,01 : 26,: كيفيت خدمات تجاري

 1,11 1,21 11,: 15,: خدماتي -كيفيت كاركردي 

 های محتواییویژگی 

هاي سازنده شاخص محتوايي سالمت محيطي، كيفيت مردم و روابط اجتماعي و احساس تعلق به مكان زير شاخص 

ت كه اين هاسهستند. ميانگين زير شاخص احساس تعلق به مكان به طور چشمگيري باالتر از ميانگين ساير زير شاخص

طرف مقابل كمترين ميزان ميانگين، واريانس و انحراف  شود. درتفاوت در ميزان واريانس و انحراف معيار نيز مشاهده مي

 معيار به زير شاخص مردم و روابط اجتماعي اختصاص دارد. 

 شهرداري تبريز )ويژگي محتوايي( 6هاي مورد بررسي منطقه مشخصات آماري زير شاخص .6جدول 

 هازیر شاخص
 آماره

 انحراف معیار واریانس میانه میانگین

 2,31 2,03 0,31 :0,3 سالمت محيطي

 2,33 2,52 0,6 0,50 كيفيت مردم و روابط اجتماعي

 2,91 2,53 06,: 25,: احساس تعلق به مكان

 2,36 2,02 0,39 0,92 ويژگي محتوايي

 سنجش میزان رضایت از کیفیت محیط 
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 -هاي كاركردي فضايي، ويژگي -هاي كالبدي جهت سنجش ميزان رضايت از كيفيت محيط )كه از مجموع ويژگي

نتايج اين آزمون را  5 اي استفاده شده است. جدول شمارهتک نمونه Tساخته شده است( از آزمون  محتواييخدماتي و 

شود به طور معناداري ميانگين نمونه محيط شهري از دهد. همانگونه در جدول مشاهده ميبراي محيط شهري نشان مي

اين امر نشان دهنده كيفيت پايين  (p<0.05)شود به قبول فرض صفر مي تر است كه منجرميانگين نظري آن پايين

 .باشدشهرداري تبريز مي 6محيط زندگي در محدوده مورد مطالعه و رضايت پايين ساكنان از محيط شهري منطقه 
 هاي آناي كيفيت محيط شهري و زير شاخصتک نمونه Tنتايج آزمون  .  5جدول 

 هاشاخص
 آماره

 آزموننتیجه 
 T p-valueآماره  میانگین

 قبول فرض صفر 2,23 -31:,2 0,19 محيط شهري

 نتایج تحلیل همبستگی پیرسون و سلسله مراتبی رگرسیون چندگانه 

 3ها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است. جدول شماره ها و زيرشاخصبراي بررسي رابطه بين شاخص

ها دهد كه حاكي از همبستگي معنادار آنهاي سازنده آن را نشان مياول و زير شاخصها سطح همبستگي ميان شاخص

 باشد.مي 2,226است زيرا ارزش آزمون پيرسون كمتر از 
 هاي آنهاي سطح اول مدل)محيط شهري( و زيرشاخصبررسي شاخص . 3جدول 

 ویژگی محتوایی خدماتی -ویژگی کارکردی فضایی -ویژگی کالبدی  محیط شهری هاشاخص

 2,613** 2,931** 2,513** 1 محيط شهري

 2,0:6** 2,099** 1 - فضايي -ويژگي كالبدي 

 2,026** 1 - - خدماتي -ويژگي كاركردي

 1 - - - ويژگي محتوايي

p<0.000** 

معنادار هاي سازنده آن نشان دهنده همبستگي فضايي( و زير شاخص –روابط شاخص سطح دوم )ويژگي كالبدي 

 شود.مشاهده مي 9ها با يكديگر است كه در جدول بودن آن
 هاي آنفضايي( و زيرشاخص -هاي كالبدي هاي سطح دوم مدل)ويژگيبررسي شاخص . 9جدول 

 فضای عمومی و سبز سازمان دسترسی و راه ها فضاها و بناها فضایی -ویژگی کالبدی  هاشاخص

 2,520** :2,95** 2,501** 1 فضايي -ويژگي كالبدي 

 2,336** 2,035** 1 - فضاها و بناها

 2,006** 1 - - سازمان دسترسي و راه ها

 1 - - - فضاي عمومي و سبز

p<0.000** 

دهد كه به غير از نشان مي 1هاي سازنده آن، جدول خدماتي( و زير شاخص -در سطح سوم مدل)ويژگي كاركردي 

 ها همبستگي معناداري وجود دارد.اجتماعي با خدمات تجاري بين ساير زير شاخصهاي خدمات رفاه رابطه زير شاخص
 هاي آنخدماتي( و زيرشاخص -هاي كاركردي هاي سطح دوم مدل)ويژگيبررسي شاخص .  1جدول 

 هاشاخص
-کارکردی

 خدماتی
 کیفیت خدمات تفریحی کیفیت خدمات تجاری کیفیت خدمات رفاه اجتماعی

 2,309** 2,511** 2,361** 1 خدماتي -كاركردي 

 2,119** 2,116* 1 - اجتماعيخدمات رفاه كيفيت

 2,233 1 - - كيفيت خدمات تجاري

 1 - - - كيفيت خدمات تفريحي

p<0.000** 

p<0.04* 
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جدول ها را هاي سازنده آن همبستگي معنادار آنبررسي روابط شاخص سطح سوم )ويژگي محتوايي( و زير شاخص

 دهد.نشان مي 12شماره 
 هاي آنخدماتي( و زيرشاخص -هاي كاركردي هاي سطح دوم مدل)ويژگيبررسي شاخص . 12جدول 

 احساس تعلق به مکان مردم و روابط اجتماعی سالمت محیطی کیفیت ویژگی محتوایی هاشاخص

 2,536** 2,599** 2,653** 1 كيفيت ويژگي محتوايي

 2,111** 2,0:0** 1  سالمت محيطي

 2,261** 1   مردم و روابط اجتماعي

 1    احساس تعلق به مكان

p<0.000** 

 ارزشیابی تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته

در  R 2هاي سطح سوم مدل آورده شده است. مقدارنتايج تحليل رگرسيون چند متغيره زير شاخص 11در جدول 

ها چند درصد واريانس شاخص سطح باالتر خود در محدوده را تبيين يک از زير شاخصدهد كه هر جدول نشان مي

فضايي(، زيرشاخص سطح سوم فضاي  -شود در سطح دوم مدل )ويژگي كالبدي كنند. همانطور كه مشاهده ميمي

ها ه ساير زير شاخصفضايي محدوده را نسبت ب –، مقدار بيشتري از واريانس ويژگي كالبدي 2,31عمومي و سبز با مقدار 

خدماتي(، به زير  -هاي سازنده سطح دوم مدل)ويژگي كاركردي در ميان زيرشاخص R 2كند. مقدار بيشترتبيين مي

هاي سازنده سطح سوم مدل )ويژگي در ميان زير شاخص 2,39شاخص سطح سوم خدمات رفاه اجتماعي با مقدار 

از ديگر  .باشدمي 2,99سطح چهارم سالمت محيطي با مقدار  متعلق به زير شاخص R 2محتوايي(، بيشترين مقدار

ها را بر محيط شهري نشان باشد كه ضريب اهميت و تاثير هر يک از زير شاخصمي (B)ضريب بتا 11هاي جدول آماره

ها با فضايي زير شاخص سطح سوم سازمان دسترسي و راه –هاي سازنده ويژگي كالبدي دهد. در ميان زير شاخصمي

ها برخوردار است. به عبارت ديگر تاثير بيشتري بر از اهميت بيشتري نسبت به ساير زير شاخص 2,619ضريب بتاي 

و  ها تاثير بيشتري بر ميزان رضايتفضايي محدوده دارد. به بيان ديگر وضعيت سازمان دسترسي و راه –ويژگي كالبدي 

حله خود دارد. كمترين تاثير نيز متعلق به زير شاخص فضاها فضايي م –عدم رضايت ساكنان محدوده از ويژگي كالبدي 

لق خدماتي متع -هاي سازنده ويژگي كاركردي باشد. بيشترين تاثير در ميان زير شاخصمي :0:,2و بناها با ضريب بتاي 

حتوايي هاي سازنده ويژگي م-باشد. در ميان زير شاخصمي 2,6:1به زير شاخص خدمات رفاه اجتماعي با ضريب بتاي 

و كمترين تاثير متعلق به زير شاخص حس  2,592بيشترين تاثير متعلق به زير شاخص سالمت محيطي با ضريب بتاي 

 .باشدمي 2,161تعلق به مكان با ضريب بتاي
 هاي سطح سوم نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره شاخص .11جدول 

 متغیر مستقل متغیر وابسته
ضریب 

 Rهمبستگی

ضریب 

 R2 تعیین

ضریب 

 B تاثیر 
 میزان خطا

ميزان رضايت 

 شهروندان

ويژگي 

 -كالبدي 

 فضايي

 2,221 :0:,2 2,31 2,535 فضاها و بناها

 2,221 2,619 2,36 2,932 هاسازمان دسترسي و راه

 2,221 :9:,2 2,31 2,991 فضاي عمومي و سبز

ويژگي 

 -كاركردي 

 خدماتي

 2,221 2,6:1 2,39 2,516 خدمات رفاه اجتماعي

 2,221 2,366 2:,2 2,660 خدمات تجاري

 2,221 2,326 1:,2 2,669 خدمات تفريحي

ويژگي 

 محتوايي

 2,221 :2,03 2,69 2,356 مردم و روابط اجتماعي

 2,221 2,592 2,99 2,130 سالمت محيطي

 2,221 2,161 1:,2 2,505 حس تعلق به مكان
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هاي نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره سطح اول مدل )محيط شهري(، كه متشكل از زير شاخص 10در جدول 

دهد كه هر در جدول نشان مي R 2باشد آورده شده است. مقدارخدماتي و محتوايي مي -فضايي، كاركردي  –كالبدي 

كنند. دوده  را تبيين ميهاي سازنده محيط شهري چند درصد واريانس رضايت شهروندان در محيک از زير شاخص

، مقدار بيشتري از واريانس رضايت شهروندان را نسبت 2,96شود زيرشاخص محتوايي با مقدار همانطور كه مشاهده مي

باشد كه ضريب اهميت و تاثير هر مي (B) ضريب بتا 10هاي جدول كند. از ديگر آمارهها تبيين ميبه ساير زير شاخص

شود دهد. همانطور كه مشاهده ميميزان رضايت شهروندان از كيفيت محيط شهري نشان مي ها را بريک از زير شاخص

ها برخوردار است. به از اهميت بيشتري نسبت به ساير زير شاخص 2,563زيرشاخص ويژگي محتوايي با ضريب بتاي 

بر ميزان  وايي تاثير بيشتريعبارت ديگر تاثير بيشتري بر محيط شهري محدوده دارد. به بيان ديگر وضعيت ويژگي محت

رضايت و عدم رضايت ساكنان از محيط شهري محله خود دارد. در اين راستا كمترين ميزان تاثير متعلق به زير شاخص 

 .باشدمي 2,023خدماتي با ضريب بتاي  -ويژگي كاركردي 
 ههاي سطح اول مدل بر متغير وابستنتايج تحليل رگرسيون چند متغيره شاخص .10جدول 

 متغیر مستقل متغیر وابسته
ضریب 

 (Rهمبستگی)

ضریب 

 (R2تعیین)

ضریب 

 (Bتاثیر)
 میزان خطا

 ميزان رضايت شهروندان

 2,221 35:,2 2,65 :2,36 فضايي –ويژگي كالبدي 

 2,221 2,023 1:,2 2,509 خدماتي –ويژگي كاركردي 

 2,221 2,563 2,96 2,103 ويژگي محتوايي

 

 شهرداري تبريز 6طراحي شده در منطقه هاي سطوح مختلف مدل ضرايب همبستگي و ضريب تعيين شاخص . :نمودار 

 گیرینتیجه
تر هاي شهري گسترده، بحران1112به دنبال توسعه شهرنشيني مشكالت آن نيز به تدريج شناخته و از اواسط دهه 

هاي مختلف زندگي شهري اعم از زيست محيطي، اجتماعي، كالبدي، شد و در پي بروز و گسترش بحران در جنبه
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نوعي آگاهي عمومي نسبت به مشكالت محيطي و نزول كيفيت محيط شهرها در مقياس شهر و محالت اقتصادي و غيره 

شهر تبريز  6(. اين پژوهش با هدف سنجش ميزان رضايتمندي ساكنين منطقه 1231:95مسكوني به وجود آمد )اورنگ،

الن ترين كنشهرهاي كشور و بزرگاز محيط شهري انجام شده است. با توجه به اين كه شهر تبريز به عنوان يكي از كال

اي برخوردار بوده است. در نتيجه باشد در چند دهه اخير از رشد و توسعه فيزيكي گستردهشهر شمال غرب كشور مي

توان انتظار داشت كه با توسعه رو به رشد از ميزان كيفيت محيط شهري كاسته شود از اين رو در اين پژوهش ميزان مي

آوري اطالعات تحقيق بر مبناي ن از نظر كيفيت زندگي مورد سنجش قرار گرفته است. روش جمعرضايتمندي شهروندا

و  تحليلي -تحليلي و روش مطالعه اسنادي -اي(، و نوع تحقيق كاربردي اي، اسنادي و ميداني )پرسشنامهكتابخانه

شهر تبريز توزيع و  6شنامه در منطقه پرس 92:ها، تعداد باشد، در اين راستا پس از برآورد حجم نمونهپيمايشي مي

T- هاي آماريروشو از   SPSS افزارآوري شده از نرمهاي جمعتجزيه و تحليل دادهتكميل گرديده است. سپس براي 

test  و ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. پس از مطالعه علمي و پيمايشي در

بر اساس نتايج بدست آمده از آمارهاي توصيفي كيفيت زندگي . نتايج زير به دست آمده استهاي مورد مطالعه زمينه

ترين (، پايين:)كمتر از ميانه نظري  0,9هاي كالبدي، كيفيت فضاها و بناها با ميانگين منطقه پنج، در سطح ويژگي

 فضاهاي عمومي و سبز، با ميانگين كيفيت را نسبت به دو شاخص ديگر دارد. همچنين در اين سطح، رضايت از كيفيت

هاي كاركردي، كمترين كيفيت مربوط به كيفيت رفاه در باالترين سطح نسبت به بقيه قرار دارد. در سطح ويژگي 25,:

هاي است. در سطح ويژگي 63,:است و بيشترين كيفيت مربوط به خدمات تجاري با ميانگين  0,96اجتماعي با ميانگين 

و باالترين كيفيت مربوط به احساس تعلق به مكان  0,50ين كيفيت مربوط به مردم و روابط اجتماعي با ترمحتوايي، پايين

 است. 25,:با 

با ميانگين در مجموع كيفيت ويژگي هاي محيط ترين كيفيت در ميان شااااخصداراي پايين 0,92هاي محتوايي 

 هاست.داراي باالترين كيفيت در ميان شاخص 15,:خدماتي با ميانگين  -شهري است و بر عكس كيفيت كاركردي 

شاخص نتايج سي روابط بين  ستگي پيرسون براي برر شاخصآزمون همب شان داد كه به غير از رابطه زير ها و زير  هاي ن

هاي و زير شاااخص خدمات اجتماعي با خدمات تجاري، كه همبسااتگي معناداري با يكديگر نداشااتند، ساااير شاااخص

 اند.ستگي معناداري برخوردار بودههاي مدل از همبشاخص

ستفاده از روش رگرسيون چند متغيره انجام بررسي ميزان تاثير شاخص  هاي كيفيت محيط شهري بر سطوح باالتر با ا

هاي كيفيت محيط شهري بر سطوح باالتر را ، ميزان تاثير شاخص"شناسيروان -شناختي "در چارچوب ديدگاه  .گرفت

 :توضيح دادتوان اينگونه مي

ها تاثير بيشتري در تصور ذهني ايجاد شده در بين ساكنان در رابطه هاي مورد بررسي، بعضي شاخصدر ميان شاخص

ا در هها از ديد مردم از اهميت بيشتري نسبت به ساير شاخصبا كيفيت محيط شهري دارند. به بيان ديگر بعضي شاخص

 هاي فردي و شخصيتيادراك محيطي فرد از محله خود، با توجه به ويژگيسطوح مختلف برخوردار هستند. در طي فرايند 

ا و زير ههاي عوامل محيطي، تصوير ذهني شكل گرفته از محله بيشتر تحت تاثير برخي شاخصافراد و همچنين ويژگي

گر متفاوت است اي به محله ديها از فردي به فرد ديگر و از محلهها در سطوح مختلف است. ميزان اهميت شاخصشاخص

روانشناسي كه مبناي آن ادراك محيطي فرد از محيط )رضايتمندي و احساس  -كه اين امر در چارچوب ديدگاه شناختي 

 آزردگي خاطر( است، قابل توجيه است.
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