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تحليلي بر رضايتمندي سكونتي در شهر يزد

تاريخ دريافت مقاله1390/07/12 :
تاريخ پذيرش نهايي1390/11/19 :
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شهر يزد در جريان توسعه در سالهاي اخير ،با فرمهاي مختلفي از توسعه در نواحي مختلف مواجه شده
است .به طور کلي ،فرمهاي مختلف توسعه شهري در شهر يزد را ميتوان به سه بخش دروني و مياني
و بيروني تقسيم کرد .هدف از اين تحقيق ،شناسايي عوامل مؤثر بر کيفيت محيط مسکوني در شهر يزد و
ارزيابي کيفيت محيط مسکوني در هريک از سه نوع بافت مذكور است .روش تحقيق اين پژوهش تحليلي
ـ اکتشافي ،و بر اساس تکنيک تحليل عاملي و خوشهاي است .فرضيه تحقيق اينگونه بيان شده است:
«فرض ميشود كيفيت محيط مسکوني در بخش دروني شهر يزد نه چندان مناسب ،ولي در بخش بيروني
مناسبتر از ديگر نواحي شهر يزد باشد» .يافتههاي تحقيق نشان ميدهند كه به دليل ناسازگاري شرايط
ِ
نسبت ديگر
کالبدي بافت تاريخي با نيازهاي امروزي ،کيفيت محيط مسکوني اين ناحيه در پايينترين حد به
نواحي بوده است .رشد منطقي و بدون شتاب بخش مياني ،با رعايت معيارهاي سنتي طراحي و نزديکي
اين بخش به بسياري از خدمات موجود در مرکز شهر ،آنرا به بهترين و مطلوبترين محيط مسکوني بدل
ساخته است .اين در حالي است كه در بخش بيروني شهر ،به دليل پراکندهرويي و دوري مراکز خدمات از
هم ،رضايتمندي کمتري از محل سکونت وجود دارد.
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کليدواژهها :يزد ،کيفيت زندگي ،کيفيت محيط مسکوني ،تحليل عاملي ،تحليل خوشهاي.
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 1استاد دانشکده شهرسازي ،دانشگاه تهران ،استان تهران ،شهر تهران (نويسنده مسئول)

E-mail: mmazizi@ut.ac.ir

 2کارشناس ارشد برنامهريزي شهري و منطقهاي ،دانشکده شهرسازي ،دانشگاه تهران ،استان تهران ،شهر تهران

E-mail: mojtabaarasteh@yahoo.com

 3اين مقاله برگرفته از پاياننامه کارشناسي ارشد مجتبي آراسته با عنوان «برنامهريزي راهبردي توسعه فضاهاي
رها شده شهري در بافت مركزي شهر يزد» ،به راهنمايي دكتر محمدمهدي عزيزي در دانشكده شهرسازي پرديس
هنرهاي زيباي دانشگاه تهران است.

نامۀ معماری و شهرسازی

na

تحليلي بر رضايتمندي سكونتي در شهر يزد

3

111

دوفصلنامة دانشگاه هنر | شماره هشت | بهار و تابستان 91

نامۀ معماری و شهرسازی

ls

na

ur

Jo

t.a
c.

ir

در سالهاي اخير ،شهر يزد در جريان توسعه ،با گونهها و فرمهاي مختلفي از توسعه در نواحي
مختلف مواجه شده است .به طور کلي ،ميتوان فرمهاي مختلف توسعه شهري را ـ به ويژه
در شهرهاي تاريخي همچون يزد ـ در سه بخش دستهبندي كرد :بخش دروني ،بخش مياني و
بخش بيروني .بخش دروني داراي ساختار کالبدي و محيط مسکوني ويژهاي است که در نتيجه
تأثير عوامل اجتماعي و فرهنگي و اقليمي در طول قرنها شکل گرفته است .بخش مياني همچون
ساختاري نو به تدريج و به گونهاي منسجم و مرتبط با بخشهاي دروني شکل گرفته است .اين
بخش نه به کندي بخش دروني به وجود آمده است و نه با سرعت بخش بيروني ،بلکه با تأني
شرايط گسترش شهرها در دهههاي نخست قرن حاضر ايجاد شده است .از نظر ساختاري ،بخش
مياني ترکيبي سادهتر دارد و نسبت به بافت دروني ،گشودهتر و بازتر است .بخش بيروني يا
جديد ،عمدت ًا محصول فعاليتهاي ساختماني دهههاي حاضر است .اين بخش فاقد ارزشهاي
فضايي بخش دروني و مياني است .ترکيب بخش مورد بحث ،يکنواخت ،بيهويت ،ناهماهنگ و
عموم ًا هم فاقد فضاي شهري است و در مواردي در آن هنوز زمينهاي باير و بياستفاده باقي
ماندهاند .اين سه دسته ،انواع بافتهاي موجود و توسعهيافته را در سطح شهر يزد نشان ميدهند
(براي ديدن اطالعات بيشتر ،ن.ك .توسلي .)22-31 ،1388 ،تاکنون مطالعات زيادي دربارة کيفيت
زندگي در شهرهاي مختلف جهان صورت گرفته است و محققان بسته به حيطه تخصصيشان
شاخصهايي را شناسايي كرده و در فرايند تحليل کيفيت محيط زندگي به بررسي آنها پرداختهاند.
هدف از اين تحقيق ،تعريف و تجميع شاخصهاي مرتبط با کيفيت محيط زندگي و شناسايي عوامل
مؤثر بر کيفيت محيط مسکوني با توجه به شرايط سکونتي در شهر يزد است .رويکرد جديد و
متفاوت اين تحقيق در مقايسه با تحقيقات مشابه ،به كارگيري روش تلخيص شاخصهاي متعدد
مؤثر بر کيفيت محيط مسکوني به عوامل اصلي است .ويژگي بارز اين تحقيق ،شناسايي عوامل
مؤثر بر رضايتمندي از محل سکونت ،از ديد شهروندان يزدي است .در واقع بايد به اين نکته مهم
اذعان داشت که معيارهاي رضايتمندي از محل سکونت ،بسته به محل جغرافيايي تحقيق ميتواند
کام ً
ال متفاوت باشد .در ادامه تحقيق و بر اساس امتيازات برداشتشده از هر شاخص ،قابليت
طبقهبندي کيفيت محيط زندگي در گستره شهر يزد امکانپذير ميشود.
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روش تحقيق
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روش اين تحقيق تحليلي ـ اکتشافي ،و مبتني بر تکنيک تحليل عاملي و خوشهاي است .در واقع ،بر
اساس اين دو تکنيک ،کيفيت محيط مسکوني و فضاي زندگي ساکنان در سه دسته بافت مسکوني
(دروني و مياني و بيروني) ارزيابي ميگردد .فرضيه تحقيق اينگونه بيان شده است« :کيفيت
محيط مسکوني در بخش دروني شهر يزد در قياس با ديگر نواحي شهر يزد چندان مناسب نيست؛
و در عين حال ،به نظر ميرسد كه کيفيت محيط مسکوني در بخش بيروني شهر يزد مناسبتر از
ديگر نقاط شهر باشد» .در واقع ،با بررسي و اثبات فرضيه اين بخش ،ميتوان ضرورت توجه و
اولويت برنامهريزي محيط مسکوني را در محلههاي مختلف شهر يزد تبيين كرد .عمليات تحليل
عاملي و خوشهاي با استفاده از نرمافزار  SPSS16انجام گرفتند و تعداد محلهها بر اساس شيوه
نمونهگيري ساده (جدول  )1انتخاب شده است .در روش نمونهگيري ساده ،از ميان محلههاي
موجود در هر طبقه ،دو محله به صورت تصادفي انتخاب شدهاند (براي اطالعات بيشتر ،ن .ك.
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الزم به ذکر است كه امتيازدهي به گروهي از شاخصها ،با توجه به ماهيت شاخص و شيوه
آسانتر امتيازدهي ،بر اساس برداشت ميداني نگارنده و پاسخ به گروهي ديگر از شاخصها ،از
طريق مصاحبه حضوري از  72نمونه موردي (خانوار) صورت گرفته است .در برداشت هر نمونه

نامۀ معماری و شهرسازی

در اين روابط  dو  Nو  Zبه ترتيب حداکثر خطاي بين واريانس تخميني و واريانس واقعي (در
اينجا برابر  ،)0/5تعداد کل واحدهاي نمونهگيري و متغير نرمال است (که با سطح اطمينان 90
درصد ،اين عدد معادل  1/645است) .ديگر دادهها عبارتاند از ،σ2h :واريانس هر طبقه (بر اساس
تجربههاي قبلي انجامشده)؛  ،hσانحراف معيار هر طبقه؛  ،Nhتعداد کل نمونههاي موجود در هر
دسته؛ و در نهايت  ،nhتعداد نمونههاي مورد نياز براي برداشت ميداني است .بنابراين با توجه به
دادههاي جدول  2و متغيرهاي اين فرمول ،تعداد نمونههاي مورد نياز براي برداشت ميداني در
محله فهادان با  2210واحد نمونهگيري ( 9 ،)Nhواحد به دست خواهد آمد (روابط  3و  .)4ساير
نمونههاي مورد نياز بر اساس دادههاي جدول  2و متغيرهاي اين فرمول در محلههاي شيخداد،
سر دو راه ،مسکن و شهرسازي ،آزادشهر ،و صفائيه به ترتيب برابر 12 ،15 ،9 ،9و  18نمونه
محاسبه شده و در نهايت از جمع همه اين نمونهها 72 ،نمونه براي انجام تحقيق استخراج گرديده است.

تحليلي بر رضايتمندي سكونتي در شهر يزد

 .)Zebardast, 2009, 311براي انتخاب تعداد نمونهها از هر محله نيز روش نمونهگيري تصادفي
طبقهبنديشده (تخصيص متناسب )1بهكار رفته است (جدول .)2
با توجه به اينکه واحدهاي تشکيلدهنده جامعه مورد نظر (ساکنان محلههاي انتخابشده) ،از
لحاظ مقدار صفت در کل جامعه (شهر يزد) ،غيرهمگناند ولي در هر طبقه (محله) همگن هستند ،در
ي طبقهبنديشده است .محاسبه
اين حالت بهترين روش براي انجام نمونهگيري همانا روش تصادف ِ
اين روش در  4حالت امکانپذير است )1 :روش مساوي؛  )2روش تخصيص نيمين؛  )3روش
تخصيص متناسب؛ و  )4روش تخصيص بهينه (زبردست .)25 ،1387 ،در واقع بسته به متغيرهاي
موجود ،امکان استفاده از هريک از اين  4روش وجود دارد .در اين تحقيق ،با توجه به متغيرهايي
که در دسترس نگارنده قرار داشت ،از روش تخصيص متناسب استفاده شده است .فرمول اين
روش بدين صورت است (روابط  1و :)2

113

ﻧﻮاﺣﻲ

ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد

ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه

ﻓﻬﺎدان ،ﮔـﻮدال ﻣﺼـﻠﻲ ،ﺷـﻴﺨﺪاد دوﻟـﺖ آﺑـﺎد ﮔﻨﺒـﺪ ﺳـﺒﺰ،

ﺑﺨﺶ دروﻧﻲ

ﮔﺎزرﮔﺎه ،ﺷﺶ ﺑﺎدﮔﻴﺮي )ﺗﻞ(

ﻓﻬﺎدان ،ﺷﻴﺨﺪاد

ﺳﺮ دو راه ،ﭼﻬﺎرراه ﻣﻌﻠﻢ ،اﻛﺒﺮآﺑﺎد ،ﻧﻌـﻴﻢآﺑـﺎد ،ﻣﺴـﻜﻦ و ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ،ﺳﺮ

ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ

ﺷﻬﺮﺳﺎزي ،ﻣﻬﺪيآﺑﺎد ،ﺧﺮﻣﺸﺎد

ﺑﺨﺶ ﺑﻴﺮوﻧﻲ

ﺻﻔﺎﺋﻴﻪ ،ﺷﻬﺮك رزﻣﻨﺪﮔﺎن ،اﻣﺎمﺷـﻬﺮ ،آزادﺷـﻬﺮ ،ﺷـﻬﺮك
ﻻﻟﻪ ،ﺷﻬﺮك داﻧﺸﺠﻮ ،ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد ،ﺑﻮﻟﻮار ﺟﻤﻬﻮري

دو راه

آزادﺷﻬﺮ ،ﺻﻔﺎﺋﻴﻪ

منبع :نگارندگان
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جدول  .2ميزان نمونه برداشتشده از هر ناحيه به منظور برداشت اطالعات نهايي
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سعي شده است که فاصله فضايي ميان نمونهها حفظ گردد تا از اين طريق کل سطح محلهها
پوشش داده شود .اشکال  1تا  6موقعيت فضايي نمونههاي برداشتشده را نشان ميدهد.

ve
rs
ity

w
w
w

منبع :محاسبات نگارندگان

U
ni

A

rt

تحليل عاملي کاربردهاي مختلفي دارد .اگر هدف در تحليل عاملي خالصه کردن تعداد شاخص
به عوامل معنيدار باشد ،بايد از تحليل نوع  Rاستفاده کرد .در صورتيکه هدف ،ترکيب و تلخيص
تعدادي از مکانها با نواحي جغرافيايي در گروههاي همگن در درون يک سرزمين باشد ،تحليل
نوع  Qبايد به كار رود (کالنتري .)284 ،1387 ،در اين تحقيق ،براي خالصه كردن شاخصها به
عوامل عمده مؤثر در کيفيت محيط زندگي ،تحليل عاملي نوع  Rبه كار رفته است .از سوي ديگر،
تحليل خوشهاي نيز يکي از روشهاي پرکاربرد در بسياري از شاخههاي علمي است .اين روش به
محقق امکان ميدهد تا برمبناي همگني موجود در بين موارد يا موضوعات مورد مطالعه ،آنها را به
شيوهاي مناسب طبقهبندي کند و سپس به تفسير و تبيين آنها بپردازد .اين تکنيک براي گروهبندي
افراد يا موضوعات استفاده ميشود ،به طوريکه در اين گروهبندي ،موضوعات درون گروه
شباهت زيادي با همديگر دارند ،اما تفاوت جدي با گروههاي ديگر دارند (كالنتري.)329 ،1387 ،
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منبع :نقشه پايه :مهندسين مشاور عرصه1386 ،؛

مقياس :شماتيک
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مقياس :شماتيک

منبع :نقشه پايه :مهندسين مشاور عرصه1386 ،؛
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مقياس :شماتيک

شکل  .4موقعيت فضايی نمونههای برداشتشده در
محدوده محله مسکن و شهرسازی
منبع :نقشه پايه :مهندسين مشاور عرصه1386 ،؛

A

شکل  .3موقعيت فضايی نمونههای برداشتشده در
محدوده محله سر دو راه
منبع :نقشه پايه :مهندسين مشاور عرصه1386 ،؛

مقياس :شماتيک

نامۀ معماری و شهرسازی

شکل  .1موقعيت فضايی نمونههای برداشتشده در
محدوده محله فهادان

شکل  .2موقعيت فضايی نمونههای برداشتشده در
محدوده محله شيخداد
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مقياس :شماتيک

پيشينه تحقيق

مقياس :شماتيک
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شکل  .5موقعيت فضايی نمونههای برداشتشده در
محدوده محله صفائيه
منبع :نقشه پايه :مهندسين مشاور عرصه1386 ،؛

شکل  .6موقعيت فضايی نمونههای برداشتشده در
محدوده محله آزادشهر
منبع :نقشه پايه :مهندسين مشاور عرصه1386 ،؛
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تاکنون پژوهشهاي متنوعي در مورد کيفيت محيط مسکوني و تحليل معيارهاي مرتبط صورت
گرفته است .به طور مثال« ،لطفي» و «کوهساري» به طور مشخص بر روي مسئله دسترسي به
خدمات شهري در منطقه  6شهر تهران و نقش اين شاخص بر روي کيفيت زندگي شهري به
تحقيق پرداختهاند ( .)Lotfi & Koohsari, 2009, 417از سوي ديگر ،تحقيق مشابهي دربارة کيفيت
زندگي در محله نارمک تهران ،و تبيين و ارزيابي معيارهاي محله مسکوني پايدار در اين محله
انجام شده است (عزيزي" .)35 ،1385 ،بارتون" در کتاب خود «سازماندهي واحدهاي همسايگي:
راهنمايي براي سالمت و پايداري و سرزندگي» از اصول و شاخصهاي فراواني به منظور شکل
دادن به يک محله و محيط مسکوني پايدار نام ميبرد ( .)Barton et al., 2003بررسيها نشان از آن
دارند كه بيشتر پژوهشها دربارة کيفيت محيط مسکوني ،با تعريف يک يا چند شاخص و معيار،
انجام شدهاند .براي ارزيابي اين شاخصها و معيارها ،روشهاي متنوعي وجود دارد .به عنوان
مثال« ،عزيزي» و «ملک محمدنژاد» ،با استفاده از روش  AHPو با تعريف مجموعهاي از معيارها
و زيرمعيارهاي مشخص ،به ارزيابي کيفيت مسکن و محيط مسکوني در دو الگوي مجتمعهاي
مسکوني در شهر تهران پرداختهاند (عزيزي و ملک محمد نژاد .)27 ،1386 ،در صورتيکه تعداد
شاخصها از حد معيني باالتر رود و جمعبندي و دستهبندي اين شاخصها دشوار گردد ،آنگاه
ميتوان با استفاده از تکنيک تحليل عاملي ،تعداد اين شاخصها را به چند عامل اصلي محدود
ساخت (زبردست .)31 ،1388 ،به عنوان مثال« ،زبردست» در پژوهشي که در زمينه کيفيت زندگي
و رضايت از محل زندگي در سکونتگاههاي خودروي پيرامون شهر تهران انجام داده ،از
ِ
شاخص تعريفشده استفاده كرده
تکنيک تحليل عاملي براي شناسايي عوامل اصلي از ميان 19
است ( .)Zebardast, 2009, 307بر اساس مطالعات انجامشده و تجربياتي که تاکنون از بررسي
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تحليلي بر رضايتمندي سكونتي در شهر يزد

کيفيت زندگي در محيطهاي مسکوني مختلف بهدست آمده است ،ميتوان پي برد که بر مبناي
مجموعهاي از شاخصهاي کالن ،که دربرگيرنده نيازهاي اصلي انسان و محيط زندگي او است،
زيرشاخصهاي خاص آن محيط سکونتي و اقليم بايد تعريف شود .به عنوان مثال ،شاخصها و
متغيرهاي بررسي کيفيت محيط در شهر جديد پرديس به عنوان شهري جديد در مجاورت کالنشهر
تهران و با اقليم سرد و کوهستاني (ن.ك .جالير ،)1388 ،يقين ًا متفاوت از متغيرهاي بررسي کيفيت
محيط زندگي در شهر رشت به عنوان شهري با مقياس منطقهاي و با اقليم معتدل و مرطوب است
(ن.ك .معيني .)1388 ،اين اصل در اين تحقيق رعايت شده و تالش گرديده است که شاخصهاي
معرفيشده در بخش چارچوب نظري ،بر مبناي شرايط محيطي و اقليمي شهر يزد ،تعريف شوند.

ابعاد کيفيت زندگي و رضايتمندي از محل سکونت
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w

رﺿﺎﻳﺖ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ
)ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ذﻫﻨﻲ(

شکل  .7چارچوب مفهومي که بيانگر رابطه محيط زندگي و کيفيت زندگي است.
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تعريفهاي متعددي در مورد کيفيت زندگي و مفهومي که از آن استنباط ميشود ،ارائه شده است.
در طي چند دهه گذشته ،کيفيت زندگي از مفهومي صرف ًا روانشناختي به مفهومي چند بعدي مبدل
شده است .در مواردي ،از عبارت «کيفيت زندگي» ،مفهوم مناسب بودن محيط و شرايط موجود
براي زندگي استنباط ميشود .در ميان همه مفاهيم ذکرشده دربارة کيفيت زندگي ،براي تشخيص
مفهوم سرزندگي و پايداري ميتوان سه بعد «اقتصادي ،اجتماعي ،و کالبدي ـ محيطي» را برشمرد
(شکل .)7
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بعد اقتصادي کيفيت زندگي :امروزه کيفيت زندگي به مفهومي تبديل شده است که به طور
روز افزون در زمينه اقتصاد ،از ابعاد تجربي و نظري مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است.
بهخصوص در اقتصاد شهري ،اين عالقه روزافزون اساس ًا از اين حقيقت سرچشمه ميگيرد که
کيفيت زندگي نقش مؤثري بر رقابتپذيري و رشد شهري دارد .تحقيقات نشان ميدهند که وقتي
خانوادهها به تصميمگيري دربارة محل زندگيشان ميپردازند ،مالحظات کيفيت زندگي ميتواند
در اين ميان نقشي تعيينكننده داشته باشد ( .)Lambiri et al., 2006, 1مفهوم کيفيت زندگي در علم
اقتصاد ،توزيع رفاه و آسايش مادي بين مردم تعريف شده است ،به گونهاي که بتوان با کمترين
هزينه ،باالترين ميزان بهرهوري را در سطح جامعه ايجاد کرد .با اين وجود حال ميتوان گفت آنچه
كه بيش از هر چيز در موضوع کيفيت زندگي مطرح ميشود ،موضوع نابرابريهاي اقتصادي ـ
اجتماعي و وجود محروميت در ميان گروههاي نيازمند جامعه است.
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بعد کالبدي  -محيطي کيفيت زندگي :اهميت اين بعد به عنوان يکي از ابعاد اساسي کيفيت
زندگي به گونهاي است که «داس» در پژوهش خود عنوان ميکند که کيفيت زندگي به کيفيت محيط
مسکوني بستگي مييابد .در زندگي انسان نيازهاي فيزيکي ،زيستي ،رواني ،اقتصادي و اجتماعي
وجود دارند ،كه مطابق با منابع محيطاند .کيفيت زندگي از جنبه محيطي ،اندازهاي از ظرفيت محيط
براي فراهم کردن منابع ضروري به منظور مطابقت با نيازهاي زندگي بشري است .تقاضا براي
منابع محيطي دائم ًا در حال افزايش است اما تنزل جدي در ظرفيت محيط براي فراهم آوردن
اين منابع وجود دارد ( .)Das, 2008, 299به طور کلي ،شاخصهاي کالبدي ـ محيطي ،در تعامل با
شاخصهاي ديگر ،بر احساس ساکنان از جايي که در آن زندگي ميکنند ،تأثير مينهد .طراحي
شهري ،امنيت جادهها ،دسترسي به خدمات و امکانات و روابط با همسايگان ،همگي در سرزندگي
محيط مسکوني و شهر ،مؤثرند .در واقع بايد گفت كه ويژگيهاي محيط ساختهشده بر سالمتي
مردم و احساس اجتماعي و پايداري محيط طبيعي نيز تأثير دارد.
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بعد اجتماعي کيفيت زندگي :در دهه  ،1960هنگامي که جامعهشناسان به واكنش در برابر چيرگي
شاخصهاي اقتصادي پرداختند ،مفهوم کيفيت زندگي در پژوهشهاي اجتماعي اهميت يافت؛ اما
تا آن هنگام تمام شاخصهاي کيفيت زندگي ،عيني بودند .در دهه  ،1970شاخصهاي ذهني نيز
به معيارهاي سنجش کيفيت زندگي اضافه شدند .توجه به مفهوم کيفيت زندگي در مجامع علمي و
نيز در ميان سياستگذاران رو به فزوني نهاده است و اين مفهوم در بسياري از حوزههاي علوم
اجتماعي و بهداشتي به كار ميرود .به واقع ميتوان گفت که کيفيت زندگي مفهومي بينرشتهاي
در علوم اجتماعي است .ويژگي مفهوم کيفيت زندگي آن است که ميتواند تمام مفاهيم اجتماعي
را دربرگيرد (جالير .)36 ،1388 ،بدينترتيب ،ميتوان اذعان داشت که بسياري از شاخصهاي
مطرحشده در بعد اجتماعي کيفيت زندگي ،قابليت همپوشاني با ابعاد اقتصادي و کالبدي ـ محيطي
کيفيت زندگي را در خود دارند.
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محيط مسکوني خوب و پايدار ،سکونتگاهي است که سالمت و بهزيستي ساکنان و بقاي
موجودات در آن تأمين شده باشد .از جمله عوامل مؤثر در ايجاد سرزندگي در محيط زندگي،
وجود فضاهاي عمومي مناسب است .محلهها و واحدهاي همسايگي پايدار ،مکان تالقي تعامالت و
عوامل اجتماعي ،اقتصادي ،کالبدي و زيستمحيطياند (عزيزي .)38 ،1385 ،همه انسانها به فراهم
کردن تسهيالت و مکاني که در آن بتوان نيازهاي روزمره را تأمين كرد ،وابستهاند .اين مکانها
مشتملاند بر واحدهاي مسکوني كه براي ساکنان سرپناه ايجاد ميکنند ،زمينها و فضاهاي سبزي
که تفريح مردم را فراهم ميسازند ،مغازهها و سوپرمارکتهايي که عهدهدار تهيه اجناس و کاالها
هستند و در نهايت فضاهاي عمومي که پيوندهايي حياتي و بانشاط را بين مردم برقرار ميسازند
و فرصتهايي را براي تعامالت اجتماعي فراهم ميآورند .محيط مسکوني پايدار در محدوده واحد
همسايگي ،بايد احساس تعلق و وابستگي به اجتماع محلي را به ساکنان القا كند ،و در عين حال
به عرضه گونههاي متنوعي از شيوه زندگي و سکونت بپردازد .محيط مسکوني پايدار ميبايست
جذاب ،ايمن ،سالم و بهداشتي باشد و بتواند به راحتي به تسهيالت و امکانات ضروري ،فضاي
سبز و ديگر فضاها ،دسترسي و ارتباط داشته باشد .کيفيت محيط مسکوني بهخصوص براي
کودکان و زنان خانهدار و سالمندان که بخش عمدهاي از ايام روز را در محيط زندگيشان سپري
ميکنند ،اهميت زيادي دارد (.)Barton et al., 2003, 1
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انتخاب شاخصها و معيارهاي الزم براي سنجش کيفيت محيط زندگي ،بسته به مقياس تحقيق
و محل ارزيابي و اولويتهاي ساکنان منطقه مورد بررسي ،متفاوت است .در واقع بايد گفت كه
روش استاندارد خاصي براي انتخاب شاخصها به منظور ترکيب آنها و تعريف شاخص کيفيت
زندگي وجود ندارد و شاخصها را معمو ً
ال خود پژوهشگران به صورت شهودي برميگزينند.
انتخاب شاخصها به طور معمول ،مبتني است بر نظريات ،تحليلهاي تجربي و عملي ،شواهد
ميداني ـ و يا ترکيبي از اين چند روش است ( .)Zebardast, 2009, 311همانگونه که در بخش مباني
نظري اشاره شد ،بر مبناي مطالعات جامع «داس» ( )Das, 2008دربارة کيفيت کلي محيط زندگي و
رضايتمندي ساکنان از محل سکونت ،سه مؤلفه محيطي ،اجتماعي و اقتصادي نقش تعيينكننده
دارند .در واقع ،ميتوان گفت کليه شاخصهايي که بر کيفيت محيط زندگي و رضايتمندي ساکنان
از محيط زندگي خود اشاره دارند ،به نوعي مرتبط با اين سه مؤلفه اصلياند .در اين تحقيق،
انتخاب شاخصهاي مرتبط با کيفيت محيط زندگي و سکونت در واحدهاي همسايگي و محله ،بر
مبناي نظريه «داس» در همين سه بعد اقتصادي ،محيطي و اجتماعي در نظر گرفته شدهاند .تمامي
شاخصها از مطالعات انجامشده در زمينة کيفيت زندگي و يا رضايتمندي از امکانات و کيفيت
محل سکونت در تحقيقات مشابه استخراج گرديده و با نيازها و شرايط موجود در محلههاي شهر
يزد مطابقت داده شدهاند .در عين حال با در نظر گرفتن معيارهاي پايداري محيط مسکوني که
«فري»تعريف كرده است (مشتمل بر -1 :ويژگيهاي کالبدي؛  -2تمهيدات مربوط به شهر و مناطق
شهري؛ و  -3شرايط زيستمحيطي و بومشناختي) ،ميتوان بسياري از شاخصها را در حيطه
ابعاد کالبدي ـ محيطي دستهبندي كرد .در جدول  ،3شاخصهاي منتخب براي سنجش کيفيت
محيط مسکوني ( 28شاخص) نشان داده شدهاند.

تحليلي بر رضايتمندي سكونتي در شهر يزد

چارچوب نظري تحقيق

نامۀ معماری و شهرسازی

هيلد براند فري ،2بر مبناي سلسلهمراتب نيازهاي انساني ماسلو ،3معيارهايي را براي پايداري
محيط مسکوني در سه دسته اساسي ارائه ميکند )1 :ويژگيهاي کالبدي :محدوديت توسعه،
تراکم جمعيت باال ،کاربريهاي مختلط و انطباق با شرايط اجتماعي؛  )2تمهيدات مربوط به شهر
و مناطق شهري :حملونقل عمومي ،کاهش ترافيک و پراکنده کردن حملونقل موتوري ،ايجاد
سلسلهمراتبي از خدمات ،تسهيالت و دسترسي به فضاهاي باز سبز؛ و  )3شرايط زيستمحيطي
و بومشناختي :محيط عاري از آلودگي و سروصدا ،ازدحام ،بزهکاري ،برقراري ارتباط ارگانيک
بين شهر و روستا (معيني .)48 ،1388 ،بر مبناي ويژگيهاي تعريفشده در محيط مسکوني پايدار،
ميتوان ويژگيهاي مشابهي را براي مجموعههاي مسکوني در نظر گرفت ،زيرا مجموعههاي
مسکوني ـ چه به صورت آپارتماني و چه وياليي ـ براي رسيدن به پايداري ،به محيط مسکوني
مناسب و سازگار با معيارهاي پايداري نياز دارند .هرچند ويژگيهاي اصلي پايداري براي محيط
و مجموعههاي مسکوني مختلف ميتواند ثابت و مشخص در نظر گرفته شود ،اما آنچه كه در
اين ميان مهم به نظر ميرسد ،تبيين شاخصهاي مرتبط با مجموعه و محيط مسکوني پايدار در
موقعيت محيطي و اقليمي هر شهر است که ميتواند متفاوت با هر شهر ديگر باشد.
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 ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺧﻄﻮط اﺗﻮﺑﻮسراﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺎﻛﺴﻲ -دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع

ﭼﭗﻣﻦ )(1384

 -دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ

( Olaru et al. )2011؛ )Barton et al. (2003؛ (Lotfi and Koohsari )2009

 -دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ

(Olaru et al. )2011؛ )Shanon and Bashshur (1982

 -دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ روزاﻧﻪ

ﭼﭗﻣﻦ )(1384؛ )Barton et al. (2003

 -دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ

ﻋﺰﻳﺰي )(1385؛ )Van Acker and Witlox (2010

 -دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ

)Kawakami et al. (2011

 -ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﺪه ﺷﻬﺮي

)Knaap&Talen (2005؛)Duany et al. (2009

 -ﺗﻨﻮع و اﻣﻜﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ

)Lau and Chiu (2004

 -ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل

)Lau and Chiu (2004؛ (Olaru et al. )2011

na

 -دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ـ ﻣﺬﻫﺒﻲ

 -ارزش زﻣﻴﻦ و ﻣﻠﻚ در ﻣﺤﺪوده

ﭼﭗﻣﻦ )(1384؛ )Kawakami et al. (2011
ﻋﺰﻳﺰي )(1378؛ )Webster (2010

t.a
c.

 -ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮاي ﻛﺎر ،ﺗﻔﺮﻳﺢ ،آﻣﻮزش و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ

ur

 -ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺼﺮي ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ

(Curtis and Scheurer )2010

) Barton et al. (2003؛ ﻋﺰﻳﺰي و ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد )(1386

 -ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ

)Lotfi and Koohsari (2009

 -اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ و ﻣﻜﺎن زﻧﺪﮔﻲ

ﻋﺰﻳﺰي )(1385

 -اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ

ﻋﺰﻳﺰي و ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد )(1386؛ ﻋﺰﻳﺰي )(1385

Jo

نامۀ معماری و شهرسازی

ir
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه
(Sung and Oh )2011(; Olaru et al. )2011

.a
r
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جدول  .3شاخصهاي انتخابشده براي اندازهگيري کيفيت محيط مسکوني در شهر يزد

 -ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ و ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ

)Kawakami et al. (2011

ve
rs
ity

w

 -اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ و اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻧﻲ اﻓﺮاد ﭘﻴﺎده در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮارهﻫﺎ

ﻋﺰﻳﺰي )(1385؛ )Barton et al. (2003

 -ﺗﻌﺪاد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ و ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ

ﭼﭗﻣﻦ )(1384؛ ﭘﺎﻛﺰاد )(1384

 -ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و وﺟﻮد ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺎرك ﺧﻮدرو

ﻋﺰﻳﺰي )(1385؛ )Barton et al. (2003

 -وﺿﻌﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ

) Webster (2010؛ )Barton et al. (2003

 -ﻓﻘﺪان ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﻠﻮت)ﻧﺎاﻣﻦ( و ﺑﺪون ﻧﺎﻇﺮ

(Cozens )2001؛ (Crowe )2003

 -رﺿﺎﻳﺖ از ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن و ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ

) Barton et al. (2003؛ ﻋﺰﻳﺰي و ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد )(1386

 -دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﺎزي ﻛﻮدﻛﺎن

منبع :مطالعات نگارندگان

U
ni

 -ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻛﺎﻟﺒﺪي و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوهﻫﺎي درآﻣﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ

(FeliaSrinaga )2010

w

 -اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﻌﻠﻲ ،در ﺻﻮرت ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ

ﻋﺰﻳﺰي)(1385

)Barton et al. (2003

w

 -آﺳﺎﻳﺶ و آراﻣﺶ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ

(Newman )1996

rt

تحليل عاملي و خالصهسازي شاخصهاي تحقيق

A

به منظور يکسانسازي امتيازات دادهها به هر شاخص ،مقياس رتبهاي (از امتياز کمي  1تا  ،5با
تعريف کيفي بسيار نامناسب تا بسيار مناسب) در نظر گرفته شده است .به منظور اطمينان يافتن
از درستي نتايج تحليل عاملي و عاملهاي استخراج شده ،اطمينان حاصل نمود ،انجام آزمون
 4 KMOضروري است .خروجي اين آزمون همواره بين  0و  1نوسان دارد .در صورتيکه مقدار
 KMOکمتر از  0/5باشد ،دادهها براي تحليل عاملي مناسب نيستند و اگر مقدار آن بين  0/5تا 0/69
باشد ،ميتوان با احتياط بيشتر به تحليل عاملي پرداخت .اما در صورتيکه مقدار آن بزرگتر از
 0/7باشد ،همبستگيهاي موجود در بين دادهها براي تحليل عاملي مناسباند .از سوي ديگر ،براي
اطمينان از مناسب بودن دادهها براي تحليل عاملي ،مبني بر اينکه ماتريس همبستگيهايي که پايه

جدول  .4نتيجه آزمون بارتلت و  KMOدر نرمافزار SPSS

ls
na

ir
t.a
c.

ur
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براي مشخص ساختن تعداد کلي عاملهايي که ميبايست از دادهها استخراج شوند ،معيار
7
کايزر 6به کار گرفته شده است ( .)Kaiser, 1960بسياري از محققان از جمله کايزر مقدار ويژه
يک را مبناي تعيين تعداد عاملها برميشمارند؛ و در نتيجه تنها عاملهايي با مقدار ويژه يک يا
باالتر را ميتوان براي تحليل دادههاي تحقيق پذيرفت .پس از انجام چرخش واريماکس ،8ساختار
اصالحشدهاي از عاملها به دست ميآيد .در اين تحقيق ،پنج عامل استخراجشده ،در مجموع
 68/667درصد از واريانس را تبيين ميکنند (جدول .)5

ve
rs
ity

w

w

جدول  .5عاملهاي استخراجشده بر اساس مقدار ويژه بيشتر از 1

w

U
ni
rt
A

منبع :پردازش دادهها در نرمافزار SPSS

پس از دريافت خروجي از نرمافزار ،نوبت به تحليل يافتهها و تخصيص شاخصها به عوامل
ميرسد .جدول  6نتيجه تحليل عاملي صورتگرفته بر روي شاخصهاي تحقيق و دستهبندي

نامۀ معماری و شهرسازی

منبع :پردازش دادهها در نرمافزار SPSS

تحليلي بر رضايتمندي سكونتي در شهر يزد

تحليل عاملي قرار ميگيرد برابر با صفر نيست ،بايد از آزمون بارتلت 5استفاده کرد .براي آنکه يک
مدل عاملي مفيد و داراي معنا باشد ،همبسته بودن متغيرها ضروري است؛ ولي در غير اينصورت
دليلي براي تبيين مدل عاملي وجود ندارد (کالنتري .)286 ،1387 ،در اين تحقيق ،ميزان آزمون
بارتلت برابر  1467و ميزان آزمون  KMOبرابر  0/825است .در هر دو آزمون ،مناسب بودن
دادههاي تحقيق براي انجام تحليل عاملي ،مناسب برشمرده شده است (جدول .)4
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ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

ﻋﺎﻣﻞ 1

ﻋﺎﻣﻞ 2

رﺿﺎﻳﺖ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺗﻮﺑﻮس ﻳﺎ ﺗﺎﻛﺴﻲ

0/7200

رﺿﺎﻳﺖ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع

0/6260

ﻋﺎﻣﻞ 3

ﻋﺎﻣﻞ 4

ﻋﺎﻣﻞ 5

ﻣﺠﻤﻮع
اﺷﺘﺮاﻛﺎت

0/7610

0/5180

0/07160

دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ

0/7640

0/6440

دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ

0/5140

0/5800

0/6960

دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ روزاﻧﻪ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ورزﺷﻲ ،ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ

0/6780

0/8480
0/6020

0/5490

0/6930

ﺗﻨﻮع و اﻣﻜﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ

0/7720

0/7880

ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل

0/7970

0/7850

ur

na

ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﺪه ﺷﻬﺮي

0/5480
-0/7360

دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ـ ﻣﺬﻫﺒﻲ

Jo

ارزش زﻣﻴﻦ و ﻣﻠﻚ در ﻣﺤﺪوده

t.a
c.

نامۀ معماری و شهرسازی

ir

دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ

0/5170
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جدول  .6ماتريس بار عاملي به منظور سنجش عواملتأثيرگذار در کيفيت محيط مسکوني در شهر يزد

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮار )ﺑﺮاي ﻛﺎر ،ﺗﻔﺮﻳﺢ ،آﻣـﻮزش و
ﺟﺰ اﻳﻨﻬﺎ(

-0/6470

0/6810

0/7720

0/8340

اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ و اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻧﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن )اﻓﺮاد ﭘﻴﺎده( در ﺑﺮاﺑـﺮ

-0/7110

ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ و ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﭘﻴﺮاﻣـﻮﻧﻲ ﻣﺜـﻞ ﺧـﺪﻣﺎت

0/8050

0/6490

ﺗﻌﺪاد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ و ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن

0/7800

وﺿﻌﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ

0/6990

ﻓﻘﺪان ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﻠﻮت)ﻧﺎاﻣﻦ( و ﺑﺪون ﻧﺎﻇﺮ

0/7610

0/5870
0/6370
0/8280

-0/5980

rt

ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و وﺟﻮد ﻓﻀﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺎرك ﺧﻮدرو

0/6350
0/7120
0/5040

A

رﺿﺎﻳﺖ از ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن و ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ

0/7900

0/6920

آﺳﺎﻳﺶ و آراﻣﺶ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ

0/6210

0/6770
0/6080

0/5890

اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﻌﻠﻲ )در ﺻﻮرت ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ(

0/6130

U
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ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﻲ

0/6740

w

اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ

ﺳﻮارهﻫﺎ

0/7130

w
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ity

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ
اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن

0/6750

w

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺼﺮي ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ

0/5940
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شاخصهاي مرتبط با هر عامل را نشان ميدهد .ارقام درجشده در جدول ،ضريب همبستگي هر
شاخص را با هر عامل (بارهاي عاملي) نشان ميدهد.

0/7260

0/7330

ﺗﻨــﻮع ﮔﻮﻧــﻪﻫــﺎي ﻛﺎﻟﺒــﺪي و اﻗﺘﺼــﺎدي ﻣﺴــﻜﻦ ﺑــﺮ اﺳــﺎس

0/8200

0/7990

ﮔﺮوهﻫﺎي درآﻣﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ
وﺟﻮد ﻓﻀﺎي ﺑﺎزي ﻛﻮدﻛﺎن ﻳﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

0/5960

0/6650

ﻣﻘﺪار وﻳﮋه

6/383

5/188

3/397

2/295

1/964

درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ

22/797

18/529

12/131

8/195

7/014

درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﻤﻌﻲ

22/797

41/327

53/458

68/667 61/653

تحليلي بر رضايتمندي سكونتي در شهر يزد
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نامۀ معماری و شهرسازی

مجموع اشتراکات عبارت است از مجموع مربعات بارهاي عاملي براي هر متغير که نسبت
واريانس را براي هر متغير بر اساس پنج عامل استخراج شده نشان ميدهد (.)Zebardast, 2009, 318
با نگاهي به جدول  6ميتوان تشخيص داد که ميزان اشتراکات ،به ميزان زيادي منعکسکننده قدرت
عاملهاي استخراجشده از دادههاي تحقيق براي سنجش کيفيت محيط مسکوني است.
عامل نخست 22/797 ،درصد از واريانس دادههاي تحقيق را نشان ميدهد و به تنهايي بيشترين
ميزان اين واريانسها را در بر ميگيرد .اين عامل دربردارندة  11شاخص است كه از آن ميان
 10شاخص بار مثبتي بر عامل مورد نظر دارند و تنها شاخص ارزش زمين و ملک در محدوده
( )-0/647داراي بار منفي است .ديگر شاخصهاي داراي بار مثبت عبارتاند از :دسترسي خودرو
به محل زندگي ( ،)0/517دسترسي به فضاي ورزشي و تفريحي و اوقات فراغت ( ،)0/6780کيفيت
بصري محل زندگي ( ،)0/681کيفيت محيطي و طبيعي محل زندگي ( ،)0/772امنيت اجتماعي
فضاهاي پيراموني ( ،)0/834مالکيت پارکينگ و وجود فضاي الزم براي پارک خودرو (،)0/621
وضعيت و کيفيت تأسيسات و تجهيزات زيربنايي ( ،)0/699فقدان فضاهاي خلوت (ناامن) و بدون
ناظر ،يا ناچيز بودن تعداد آنها ( ،)0/761و امکان تغيير محل زندگي فعلي(در صورت مهيا شدن
شرايط) ( .)0/733با توجه به شاخصهاي تحت پوشش ،عامل مورد بحث و بررسي را ميتوان
«امکانات کمي ـ کيفي محيط زندگي» ناميد.
عامل دوم  18/529درصد از واريانس را به خود اختصاص ميدهد و  8شاخص را نيز
دربرميگيرد .شاخص ايمني ترافيکي و امنيت جاني ساکنان در برابر سواره ( )-0/711دربردارندة
بار منفي بر عامل دوم است ،ولي ديگر شاخصهاي داراي بار مثبت بر اين عاملاند .اين دسته از
شاخصها عبارتاند از رضايت از دسترسي به ايستگاههاي اتوبوس يا تاکسي ( ،)0/720رضايت
از دسترسي به فعاليتها و کاربريهاي متنوع ( ،)0/626دسترسي به مراکز خريد روزانه (،)0/696
سهولت دسترسي به مراکز عمده شهري ( ،)0/549تنوع و امکان جابهجايي با وسايل نقليه مختلف
( ،)0/772مدت زمان رسيدن به محل اشتغال ( ،)0/797و ميزان پاسخگو بودن ـ و كافي بودن ـ
خدمات پيراموني ( .)0/649عامل مذكور را ميتوان «سهولت حرکت و جابهجايي» ناميد.
عامل سوم  12/131درصد از واريانس را محاسبه ميكند و توضيح ميدهد .از مجموع پنج
شاخص تأثيرگذار ،اين سه شاخص داراي بار عاملي مثبت هستند :دسترسي به مراکز فرهنگي ـ
مذهبي ( ،)0/675آسايش و آرامش محل زندگي ( ،)0/589و تعداد فضاهاي جمعي و محل تعامالت
اجتماعي در پيرامون ( .)0/780در اين ميان ،دو شاخص دسترسي خودرو به محل زندگي (،)-0/736
و مالکيت پارکينگ و وجود فضاي الزم براي پارک خودرو ( ،)-0/598بار منفي بر عامل مورد نظر
دارند .با توجه به شاخصهاي تحت پوشش عامل مذكور ،آن را نيز ميتوان «کيفيت فضاي عمومي
و جمعي» ناميد.
عامل چهارم با  8/195درصد از واريانس ،شامل  3شاخص رضايت از دسترسي به فعاليتها
و کاربريهاي متنوع (،)0/518دسترسي به مراکز آموزشي ( )0/764و دسترسي به فضاهاي
بهداشتي ـ درماني ( )0/514است .عامل مذكور را ميتوان «دسترسي به خدمات ضروري» ناميد.
عامل پنج نيز  7/014درصد از واريانس را توضيح ميدهد و تنها شامل شاخص تنوع گونههاي
کالبدي و اقتصادي مسکن بر اساس گروههاي درآمدي مختلف ( )0/820است .اين عامل ميتواند
تبيينکننده «تنوع اجتماعي-اقتصادي ساکنان» باشد .اين پنج عامل استخراجشده ،در واقع عوامل
مؤثر در کيفيت محيط مسکوني و محل زندگي ساکنان شهر يزد در محلههاي مختلف آناند.
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جدول .7تعداد خوشهها و تعداد اعضاي موجود در هر خوشه
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در ادامه ،به منظور طبقهبندي نمونههاي موردي برداشتشده بر اساس شاخصهاي مورد
مطالعه ،از روش تحليل خوشهاي  Kميانگين 9استفاده شده است .در اين روش كوشش بر آن
است كه گروههاي همگني از موارد يا موضوعات تحت مطالعه بر اساس ويژگيهاي انتخابشده
شناسايي گردند .اين شناسايي بر اساس الگوريتمي انجام ميشود که تعداد زيادي از موارد را
دربرميگيرد .بدينترتيب ،اين الگوريتم نياز به تعيين تعداد خوشهها دارد .دادههايي که از آنها
در روش خوشهاي  Kميانگين استفاده ميشود ،بايد از نوع پارامتري يا ک ّمي باشند .بر اساس
دادههاي تحقيق ،نمونههاي برداشتشده در چهار خوشه و گروه دستهبندي شدهاند .الزم به ذکر
است که نمونه در محاسبات تحليل خوشهاي نامعتبر تشخيص داده شده است ،ولي  71نمونه
بعدي معتبرند (جدول  .)7با توجه به شباهت بيشتر امتيازات نمونه  1با اعضاي خوشه چهارم،
نمونه مذكور در اين دسته جاي گرفته است.
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منبع :پردازش دادهها در نرمافزارSPSS

w

با توجه به امتيازات اختصاصيافته به نمونهها ،ميتوان گفت که اعضاي خوشه چهارم (با 18
عضو) ،در ساختار سلسلهمراتب تعيينشده ،در باالترين حد توسعهيافتگي محيط مسکوني قرار
دارند .بيشتر اعضاي اين گروه را نمونههاي برداشتشده در نزديکي راهها و خيابان اصلي و
نمونههاي موجود در بافت مياني اين شهر تشکيل ميدهند .يکي از علتهايي که باعث شده است
بافت مياني و محلهها يا واحدهاي همسايگي مجاور راههاي اصلي در زمرة محلهها يا واحدهاي
همسايگي با کيفيت مطلوب محيط زندگي تقسيمبندي شوند ،دسترسي مناسب اتومبيل به آنها و
در عين حال دارا بودن بسياري از کيفيات محيطي و شهري است .در واقع بافتهاي مياني ،از يک
سو کمتر با مشکالت پراکندهرويي و دوري از خدمات مواجهاند ،و از سوي ديگر با توسعه آرام و
منطقي توانستهاند مسائلي مانند ايجاد دسترسي يا حرکت و جابهجايي را (نه صرف ًا با داشتن بافتي
شطرنجي) برطرف کنند .اين خوشه را ميتوان «محيط مسکوني با کيفيت باال» نام نهاد.
خوشه سوم به دست آمده از محاسبات تحليل خوشهاي 27 ،عضو دارد .بيشتر اعضاي
اين گروه نيز نمونههاي برداشتشده از نواحي مجاور راههاي ارتباطي و نمونههاي موجود در
بافت جديد شهر را تشکيل ميدهند .اعضاي اين خوشه نيز داراي محيط مناسبي براي سکونت
و زندگي هستند ،اما به دليل دوري از مرکز شهر ـ و گاه نيز دوري از خدمات ـ امتيازي کمتر از
خوشه قبلي به دست آوردهاند و در سطح پايينتري از سلسلهمراتب توسعهيافتگي قرار دارند .اين
خوشه را نيز ميتوان «محيط مسکوني با کيفيت خوب» ناميد .اعضاي خوشه دوم (با  17عضو)
عمدت ًا در نواحي جديد توسعهيافته شهر يزد استقرار يافتهاند که بر اثر تراکم کم محيط مسکوني
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تحليلي بر رضايتمندي سكونتي در شهر يزد

جدول  .8نتيجه تحليل خوشهاي نمونههاي برداشتشده

نامۀ معماری و شهرسازی

و بهدليل پراکندهرويي و گاه مجاورت با زمينهاي باير و رهامانده ،خدمات مورد نيازشان کمتر
از حد مطلوب برآورده شده و کيفيت زندگي پايينتر از اعضاي دو خوشه قبلي آمده است .به
همين دليل اين خوشه نيز «محيط مسکوني با کيفيت متوسط» ناميده شده است .اکثريت اعضاي
خوشه نخست نيز (با  9عضو) در نواحي مرکزي و بهخصوص تاريخي شهر يزد قرار دارند که
بر اثر مسائل متعدد موجود در اين ناحيه ـ همچون فضاهاي رهامانده و متروک ،امنيت نامناسب،
فرسودگي بافت و دسترسي نامناسب به داخل بافت ـ کمترين امتياز و جايگاه را در اين ساختار
سلسلهمراتبي به خود اختصاص دادهاند (جدول  8و  .)9شکل  8کيفيت محيط پيراموني هر نمونه
را در هر محله به صورت تصويري نشان ميدهد .همانگونه که پيداست ،محيط مسکوني با کيفيت
بد تنها در محدوده بافت قديم وجود دارد .باقي نمونههايي که در بافت قديم هستند ،داراي کيفيت
مطلوب يا خوباند .مطالعات تحقيق حاكي از آن است كه در محلههاي «مسکن و شهرسازي» و
«سر دو راه» بيشترين واحدهاي همسايگي با کيفيت مطلوب و خوب وجود دارند و هيچ نمونهاي
که نشاندهنده کيفيت بد محيط مسکوني باشد در آنها به چشم نميخورد .در بافت جديد شهر نيز
تعداد واحدهاي همسايگي داراي محيط مسکوني متوسط رو به فزوني مينهد؛ اما محله يا واحد
همسايگي با کيفيت بد و نامناسب محيط مسکوني وجود ندارد.
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منبع :نقشه پايه :مهندسين مشاور عرصه1386 ،؛ مقياس :شماتيک
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شکل  .8موقعيت فضايي نمونهها در محلهها و نتيجه تحليل انجامشده دربارة کيفيت محيط زندگي
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مطالعات تحقيق حاكي از آن است كه به دليل ناسازگاري شرايط کالبدي بافت تاريخي با نيازهاي
امروزي ،کيفيت محيط مسکوني اين ناحيه در پايينترين حد در قياس با ديگر نواحي است .الزم به
ذکر است همه مواردي که در دو محله فهادان و شيخداد جزو محيط مسکوني با کيفيت باال طبقهبندي
شدهاند ،به خاطر مجاورت نمونههاي برداشتشده با خيابانهاي اصلي شهر يزد و نزديکي آنها
به خدمات و مرکز اصلي شهر بوده است .اين در حالي است که رشد منطقي و بدون شتاب بخش
مياني ،با رعايت معيارهاي سنتي طراحي کالبدي و نزديکي اين بخش به بسياري از خدمات موجود
در مرکز شهر يزد ،آنرا در زمره بهترين و مطلوبترين محيطهاي مسکوني قرار داده است .در
عين حال ،بر خالف تصور ،کيفيت محيط مسکوني در بخش بيروني نامناسبتر از بخش مياني شهر
يزد بوده است .اصليترين علت افت کيفيت محيط مسکوني در بخش بيروني شهر يزد ،پراکندهرويي
کالبدي در اين ناحيه و دور شدن خدمات عمومي و مراکز شهري از همديگر است (براي مطالعات
بيشتر ن.ك .آراسته .)93 ،1390 ،پاسخ اين پرسش ،که با ساکنان اجارهنشين مجموعه مسکوني
نفت در بافت تاريخي شهر يزد در ميان نهاده شد ،ميتواند به خوبي نمايانگر تمايل ساکنان براي
زندگي در بافت مياني شهر يزد باشد .اين سؤال از ساکنان اجارهنشين (تعداد پرسشنامهها =)18
اين مجموعه پرسيده شد« :در صورتي که توانايي و شرايط خريد مسکن را کسب کنيد ،بدون در
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در اين تحقيق ،ابتدا به بررسي مباني نظري مرتبط با کيفيت محيط مسکوني پرداخته شد و بر اساس
اين مطالعات ،شاخصهاي الزم ( 28شاخص) براي سنجش کيفيت محيط زندگي انتخاب گرديد.
سپس از طريق تحليل عاملي ،اين شاخصها به پنج عامل تقليل يافتند .در حالي که در ابتداي تحقيق،
فرضيه اينگونه مطرح شد که «کيفيت محيط مسکوني در بخش دروني شهر يزد نامناسبتر از ديگر
نواحي شهر يزد است؛ در عين حال ،به نظر ميرسد كه کيفيت محيط مسکوني در بخش بيروني
شهر يزد بهتر از ديگر نقاط باشد» .يافتهها و نتايج مطالعه ميداني انجامشده در اين تحقيق ،صحت
ِ
مطالعات
بخش نخست اين فرضيه را مورد تأييد كرد؛ اما صحت بخش دوم اين فرضيه ،با توجه به
صورتگرفته ،رد شد .نتايج اين تحقيق را ميتوان در مواردي از اين دست خالصه كرد:
ل تأثيرگذار در کيفيت محيط مسکوني در شهر يزد به ترتيب اهميت عبارت بودند از:
	•عام 
امکانات کمي ـ کيفي محيط زندگي ،سهولت حرکت و جابهجايي ،کيفيت فضاي عمومي و جمعي،
تنوع اجتماعي ـ اقتصادي ساکنان و دسترسي به خدمات ضروري .در واقع با تحليل عوامل
استخراجشده ميتوان چنين نتيجه گرفت که از ديدگاه ساکنان شهر يزد ،وجود امکاناتي چون
دسترسي به تأسيسات شهري ،فضاي عمومي و تفريح ،دسترسي به خدمات کمي و کيفي و
داشتن دسترسي مناسب در پيرامون فضاهاي مسکوني نقش مهمي در رضايتمندي ساكنان
از محل سکونتشان دارد .در عين حال ،يکي از نکات جالب توجه از ديدگاه ساکنان شهر يزد،
تنوع اجتماعي ـ اقتصادي ساکنان محله است .اين عامل به تنهايي ميتواند نشاندهنده خاص
بودن معيارهاي رضايتمندي از محل سکونت در شهر يزد ـ در مقايسه با ديگر شهرهاي
کشورـ باشد .در توجيه اين موضوع بايد پيشينه فرهنگي و اجتماعي ساکنان شهر يزد م ّد نظر
قرار گيرد .به عبارت ديگر ،در بافت فرهنگي گذشته ساکنان شهر يزد ميتوان مجموعهاي از
اقشار فقير و غني را در كنار هم در يک محله مشاهده كرد ،در واقع اينان بدون جداييگزيني
اجتماعي ،در کنار يكديگر زندگي ميکردهاند و انسجام اجتماعيشان را ارجح بر هرچيز ديگر
برميشمردهاند .حتي چنين مينمايد كه اين تمايل به تنوع اجتماعي ـ اقتصادي خانوارها در
محيط مسکوني پيراموني تا به امروز نيز ادامه يافته است.
	•در ادامه نتايج تحقيق مشخص ساخت که ميزان رضايتمندي از کيفيت محيط مسکوني به
ترتيب در بخشهاي مياني و بيروني و دروني (بافت تاريخي) است .اين موضوع ،ضرورت
و اولويت برنامهريزي محيط مسکوني در هريک از اين مناطق را به خوبي نشان ميدهد.
در واقع ،نزديکي بافت مياني به مراکز عمده شهري و سازگار بودن ويژگيهاي کالبدي اين
ناحيه با نيازمنديهاي امروز شهروندان يزدي ،ناحيه مورد بحث را به نوعي به محبوبترين
منطقه براي سکونت تبديل كرده است .در حاليکه در بخش بيروني شهر به دليل پراکندهرويي
و دوري مراکز خدمات از يكديگر ،عالقه کمتري براي سکونت و خريد مسکن به چشم
ميخورد .بخش مرکزي شهر نازلترين کيفيت محيط مسکوني را دارد و در نتيجه اين ناحيه
از شهر يزد ،نيازمند بيشترين توجه مديريت شهري است.
	•شاخصهاي استخراجشده از اين تحقيق ،بر مبناي تجربيات و پژوهشهاي جهاني انجامشده دربارة

تحليلي بر رضايتمندي سكونتي در شهر يزد

نظر گرفتن قيمت زمين و مسکن ،کدام يک از محلهها را براي سکونت انتخاب ميکنيد؟» .نتايج نشان
داد كه از  18پرسشنامه جمعآوريشده 13 ،مورد تمايل به زندگي به محلههاي سر دو راه و مسکن
و شهرسازي يزد (واقع در بخش مياني اين شهر) داشتهاند.
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ويژگيهاي محيط مسکوني پايدار ،معيارهاي کيفي محيط زندگي و شاخصهاي رضايتمندي از
محل سکونت است .هرچند عوامل اصلي بر مبناي امتيازات اختصاص داده شده به هر شاخص،
ميتواند در نقاط مختلف متفاوت باشد ،اما کليت اين شاخصها ميتواند نقش عمدهاي در تبيين
رضايتمندي از محل زندگي داشته باشد .به عبارت ديگر ،ميتوان گفت روش تحقيق بهکار گرفتهشده
در اين پژوهش را ميتوان به ديگر نقاط شهري کشور نيز تعميم داد .بر مبناي روش تحليل عاملي
ميتوان عوامل مؤثر بر رضايتمندي از محل سکونت را شناسايي كرد و بر اساس روش تحليل
خوشهاي ،کيفيت محيط مسکوني در محلههاي مختلف شهر را طبقهبندي كرد.
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