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 چکیده

بخشی از مفهوم کلی کیفیت زندگی شناخته  عنوانبه های محیطی، کیفیت محیطبا پدیدار شدن بحران زمانهم

احساس شخص از سالمتی، شامل همه عواملی که در رضایتمندی  جانبههمهبازتاب  عنوانبهشد. این مفهوم 

فیت محیط شهری و های کیمقاله حاضر باهدف ارزیابی عملکرد مؤلفه انسان نقش دارند، فرض شده است.

شده منظور ارزیابی کیفیت محیط شهری یزد طراحینقش آن در ارتقاء رضایت شهروندان با ارائه یک مدل به

است و سعی شده که با توصیف و تبیین مفهوم کیفیت محیط، مؤلفه تأثیرگذار بر آن و همچنین نحوه سنجش 

توصیفی از  ماهیت و روش، ازنظر کاربردی، هدف ازنظر این تحقیق بررسی کند. این مفهوم را در محیط شهر

 تصادفی صورتبهپرسشنامه )بر اساس فرمول کوکران(  400آوری اطالعات، نوع پیمایشی است. برای جمع

تک و  tهای آزمون شناسی این پژوهش بر مبنای روشروش .شده استیعتوزه در بین ساکنان شدیبندطبقه

شده است. مبنای سنجش کیفیت محیط در شهر حلیل عاملی تأییدی استفادهای، آزمون واریانس و تدو نمونه

های از دیدگاه ساکنین است. بر اساس یافته های کیفیت محیط شهرییزد، معیار رضایتمندی از مؤلفه

های کیفیت محیط شهری با توجه به مدل نظری پژوهش که در پنج سطح آمده از پژوهش حاضر، مؤلفهدستبه

امنیت  (،96/0های خدمات بهداشتی )شده است با توجه به ضرایب استاندارد، در سطح چهارم ویژگیبندیطبقه

(، بیشترین تأثیر را در 85/0با ضریب ) ( و میزان صدا88/0خدمات اجتماعی ) (،92/0و روابط اجتماعی )

های کارکردی ویژگیها، سطح سوم بیشترین تأثیر در مؤلفه های کیفیت محیط شهری داشته است. درمؤلفه

های سطح دوم که یکی از مؤلفه ( بوده و درنهایت در74/0( و هزینه واحد مسکونی )78/0(، اجتماعی )08/1)

(، بیشترین تأثیر را در کیفیت محیط شهری 94/0اهداف اصلی پژوهش بوده، کیفیت محیط سکونتی با ضریب )

 یزد داشته است.

 یط شهری، میزان رضایتمندی، شهر یزد.کیفیت محیط، کیفیت مح واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

: 1400)مزرعه،  است اخیر دوره در اقتصادی ـ اجتماعی تحوالت ویژگی بارزترین شهرنشینی و شهر رشد

 ییهااخیر موجب چالش یهاافزایش جمعیت شهری که توسعه شهرها را در پی داشته است، در دهه .(102

ها عموماً حول مفاهیم و . این چالشه استکنندگان از محیط شهرها شداستفاده ینچنو هم پردازانیهبین نظر

تبع آن کیفیت محیط شهر هستند. کیفیت محیط شهری در توجه توأمان مؤثر بر کیفیت زندگی و به یهامؤلفه

نشینی به دنبال توسعه شهر ها نهفته است.آن دهندهیلکیفی و کمی عناصر شهری و اجزای تشک یهابه جنبه

تر شد و به شهری گسترده یها، بحران1960 ةشناخته و پدیدار شدند. از اواسط ده یجتدرمشکالت آن نیز به

، اجتماعی، کالبدی، محیطییستمختلف زندگی شهری اعم از ز یهادنبال بروز و گسترش بحران در جنبه

یت محیط شهرها در مقیاس شهر اقتصادی و غیره نوعی آگاهی عمومی نسبت به مشکالت محیطی و نزول کیف

محیطی،  یهازمان با پدیدارشدن بحرانهم (.94: 1397شکرگزار و همکاران، و محالت مسکونی به وجود آمد )

جانبه عنوان بازتاب همهعنوان بخشی از مفهوم کلی کیفیت زندگی شناخته شد. این مفهوم بهکیفیت محیط به

زارع نژاد و انسان نقش دارند ) مندییتاست که در رضا احساس شخص از سالمتی، شامل همه عواملی

 (.3: 1397ترکمانیان، 

شهری واردشده و فقدان توجه به آن در مداخالت  یزیراخیر در ادبیات برنامه یهایکی از مباحثی که در سال

دان شهرون مندییت، کیفیت محیط و میزان رضاشودیناکارآمد شهری احساس م یهاصورت گرفته در بافت

از نواحی سکونتی است. کیفیت محیط شهری سنجشی است برای ارزیابی شرایطی از محیط مسکونی که برای 

 یرساناز میزان و نحوه خدمات توانیزندگی شهری حداقل مطلوبیت را به همراه دارد و از عوامل مؤثر بر آن م

نیت اجتماعی در فضاهای شهری، مراتب در کاربردهای عمده و خدماتی شهر، اماجتماعی، چگونگی سلسله

 زیستیطو فضاهای اصلی شهر در بستر شهر، مح هاینحوه دسترسی به فضاهای شهری، مکان قرارگیری کاربر

در جریان در محیط شهری، توجه به هویت و فرهنگ  هاییتمختلف در شهر، فعال یهاشهری، عملکرد بخش

 (.139: 1395ان، برد )رحمانی و همکار بومی ساکنان و غیره را نام

سبب شده  درگذشتهمختلف زندگی  یهاجنبهبه ابعاد و  هایزیربرنامهکارکردی  -نگاه کالبدیاز سویی دیگر،  

کیفیت  جدید مفاهیم اجتماعی نوینی مثل رفاه اجتماعی، یهایآگاهثیر نیازها و أتحت ت 1960 ةکه از اواخر ده

کاربرد این مفاهیم در  رواج و ریزی و توسعه عمومی مطرح شود. بازندگی و عدالت اجتماعی در قلمرو برنامه

جهت دستیابی به معیارهای کیفی در مطلوبیت کیفیت محیط شهری، دخالت دادن عوامل محیطی، فرهنگی، 

اولین گام در مدیریت (. 18: 1394مشکینی و همکاران، ) اصل ضروری مطرح شد عنوانبهاجتماعی و روانی 

 از ثر است.أکه از عوامل زیادی مت کیفیت محیط شهری است ارزیابی در شهرها،حی سکونتی کیفیت محیط نوا

 زیستیطها و...(، محشهری، زباله یهافاضالب آب، )هوا، هابه انواع آلودگی توانیترین این عوامل ممهم

عی، توجه به ، وجود تسهیالت و خدمات رفاهی، وجود امنیت اجتماهایشهری، نحوه ارتباطات و دسترس

صورت به توانندیاین عوامل هرچند که م اشاره کرد. ها و...فرهنگ و هویت آن قشرهایی خاصی از جامعه،
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قرار  یرها سایر عوامل موجود در محیط را تحت تأثآناز م اتغییر و پویایی هرکد تردیدیمستقل عمل نمایند اما ب

 (.,.Vasileios et al 405 :2019) دهدمی

داشتن در کل اهمیت نسبی کیفیت محیط هنوز یک موضوع موردبحث است، بهبود کیفیت و سپس نگهاگرچه 

های مسکونی شهری اهمیت حیاتی دارد و این موضوع به علت اهمیت محیط در مقابل دیگر آن در محیط

یستگاه عنوان زهای مسکونی شهری بههای مسکونی، افزایش نقش محیطهای زندگی، طبیعت خاص محیطجنبه

اند از اهمیت های مسکونی شهرشان تأثیر بدی گرفتهاصلی انسان و تعداد مردمی که از شرایط غالب محیط

عالوه اثر تأثیرات محیطی بر روی سالمت همگانی (. بهVan poll, 1997: 1خاصی برخوردار شده است )

به نظر « کیفیت»اهمیت مسئله  (. با توجه بهKasi, 1990: 480) )عمومی( کمتر موردتوجه قرارگرفته است

کالبدی در شهرها، همچون گذشته بدون توجه الزم به کیفیت محیط  ها و مداخالترسد چنانچه برنامهمی

های دارای کیفیت شهری گیری صورت پذیرد، تضمینی برای دستیابی به محیطشهری در مراحل مختلف تصمیم

 (.1392مطلوب وجود نخواهد داشت )خزایی زاده، 

ی ایران بیشترین آسیب را از رشد پرشتاب و پراکنده متحمل شده است که با عنوان یکی از شهرهابه هر یزدش

انسجام و فشردگی در مرحله پیدایش، رشد طبیعی آن امروز گرفتار ساختاری بیمارگونه است چراکه شهر یزد 

. در واقع به دلیل از مراکز بزرگ به سمت رشد اسپرال پیش رفته است ترعیسربه منزلة یک شهر میانی، بیشتر و 

یی از هانشانهشهر در بستری بیابانی،  هیرویبی اخیر، گسترش هادهی فزاینده این شهر در طول ریپذتیجمع

ده ناپایداری در این شهر پدیدار شده که با توجه به شرایط اقلیمی یزد و ادامه روند شاید شهر یزد در آین

که این عوامل با توجه  (256: 1393)زیاری و همکاران، دور به ناپایدارترین شهرهای ایران تبدیل شود  چنداننه

های اساسی کیفیت زندگی شهروندان است، اهمیت و ضرورت پژوهش به کیفیت محیط شهری که یکی از مؤلفه

های آن و محیط شهری، شناسایی مؤلفه کند. در این راستا این پژوهش به دنبال بررسی کیفیترا آشکار می

بنابراین پرسش این پژوهش  همچنین میزان رضایتمندی مردم از کیفیت محیط شهری در محالت شهر یزد است.

های مؤلفه در چه وضعیتی قرار دارند و های محیط شهری و محیط سکونتیمیزان مؤلفه این است که در شهر یزد

 ایت شهروندان دارد؟محیط شهری چه نقشی در ارتقاء رض

 پیشینة تحقیق -2

مطرح  20طورکلی به نیمه دوم قرن مطالعة سیستماتیک در مورد کیفیت محیط شهری تقریباً جدید است به

اند، بندی کردهشده در زمینة کیفیت محیط را به دودسته تقسیمشود. اف.ام.کارپ و همکارانش مطالعات انجاممی

دوم از  اند و دستةطور جنبی با موضوع کیفیت محیط مرتبطای هستند که بهاولیهدستة اول شامل مطالعات 

شده نیز بر روی خصوصیات افراد ساکن در یک محله متمرکزشده است )رفیعیان و همکاران، تحقیقات انجام

 طورکلی تحقیقات در زمینة کیفیت محیط شهری نخست از کیفیت مسکن و رضایت از محیط(. به22: 1390

تری در سطح محالت، شهر، منطقه و کشور کشیده شده های وسیعتدریج به مقیاسشده و بهسکونتی شروع

 است.
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دهی ارزیابی کیفیت محیطی فضاهای شهری پیاده مدار و پاسخ»ای تحت عنوان ( در مقاله1396شیخی و رضایی )

دند که میانگین رضایتمندی از پاسخگویی به این نتیجه رسی« اجتماعی نمونه موردی: خیابان فردوسی شهر تهران

تر از حد متوسط بوده که بیانگر عدم رضایت شهروندان از کیفیت فضایی و عدم تناسب فضاهای اجتماعی پایین

( 1395شاهی آقبالعی و همکاران ) شده با نیاز شهروندان در استفاده از فضای خیابان فردوسی است.طراحی

« های کیفیت محیط شهری مطالعه موردی: مسکن مهر شهرستان سبزوارشاخصسنجش »ای با عنوان در مقاله

اهمیت بیشتری نسبت به محیط مسکونی با ضریب  014/1به این نتیجه رسیدند که محیط شهری با ضریب بتای 

تحت  اینامهپایان( در 1390)زاد  عمو در سنجش کیفیت محیط شهری محدودة موردمطالعه دارد. 513/0بتای 

سنجش کیفیت محیط  به دنبال« اجتماعی -سنجش کیفیت محیط در محالت شهری با رویکرد کالبدی»ن عنوا

و و از روش تحلیل عاملی  بوده استمندی از کیفیت محیط شهری از دیدگاه ساکنین معیار رضایتتعیین  و

در  از میزان رضایت زندگی آمدهدستبهمیانگین  :اند ازعبارت آمدهدستبه ایجنت ،رگرسیون استفاده کرده است

از تحلیل  آمدهدستبهاین در حالی است که نتایج ، کوی برق بیشتر از میزان محله امامزاده یحیی بوده است

 زادهامامبعد کالبدی در یک سطح و از بعد اجتماعی محله  دو محله فوق را از دید ساکنین در ها،دادهرگرسیونی 

عدم وجود نگاه  ناشی ازتوان یحیی را در سطحی باالتر از کوی برق قرار داده است و این عدم هماهنگی را می

( در پژوهشی که 2015و همکاران ) 1دانست. اسماعیله موضوع در مجموعه امامزاده یحیی بهماهنگ ساکنین 

انجام دادند با استفاده از سنجش گیری کیفیت سکونتی در شهر کواالالمپور در شهر مالزی باهدف اندازه

طور عموم ساکنان از طراحی فیزیکی راضی اما از عناصر های عینی و ذهنی به این نتیجه رسیدند که بهشاخص

 محیطی فیزیکی در این مناطق ناراضی هستند.

د و به ( پژوهشی را باهدف کیفیت سکونتی در بندر هارکورت در نیجریه انجام دادن2014) 2ووک کرو و اویی

ها از اهمیت اند که بهبود وضعیت سکونتی با در نظر گرفتن تصویر ذهنی ساکنان و مشارکت آناین نتیجه رسیده

( پژوهشی باهدف 2014و همکاران ) 3چیارازو ریزی برای این مناطق سکونتی برخوردار است.بسیاری در برنامه

نتو ایتالیا انجام دادند و با تمرکز بر تأثیرات بررسی تأثیرات وضعیت محیط بر انتخاب محل سکونت در تارا

انداز بر ارزش ملک سکونت در این منطقه به این نتیجه رسید که پارامترهای کیفیت کیفیت محیطی و چشم

ونقل و دسترسی برای ساکنان در این منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است و هوا، سروصدا، وضعیت حمل

 ار است.بر ارزش محل سکونت تأثیرگذ

دهد که بهبود وضعیت سکونتی، کیفیت هوا، سروصدا، وضعیت نتایج حاصل از پیشینة پژوهش نشان می

و دسترسی ساکنان از اهمیت زیادی برخوردار است و در ارتقاء کیفیت محیط شهری نقش باالیی  ونقلحمل

های موردمطالعه، هرکدام مؤلفهدارد. بنابراین در این پژوهش صورت گرفته به این نتیجه رسیده شده است که 

                                                           
1 Ismail 
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تفاوت در میانگین کیفیت محیط شهری در محالت  به نحوی در ارتقاء کیفیت محیط شهری یزد نقش داشتند و

 معنادار است. مختلف

 مبانی نظری -3

 های کیفیت محیط شهریها و نظریهدیدگاه -3-1

 تحقق درصدد هاتئوری اولین هستند. گروه شهری سه محیط کیفیت به مربوط نظریات است معتقد لینچ کوین

 جنگ، نظمی،بی مقابل در پدیدآورند. جهان با وحدت حس یک طریق این به تا جهان هستی بودند نظم

 درستی، خوب، حس شهرهای بخشند. تحکیم را اجتماعی مراتبو سلسله پیدا کنند مصونیت قحطی و طاعون

داده  قرار مدنظر را کارایی که ماشین مدل گروه، کنند. دومینمیالقاء  تکامل و ثبات احساس و شگفتی و شکوه

 از برداریبهره قابلیت داند.می از اهداف خود را آسان بازسازی و تعمیر خوب، دسترسی فعالیت، از حمایت و

 مقابل اصالح، آزادی در یا و مبادله برای آزادی انتخاب، آزادی خود، اهداف جهت تحقق در مادی جهان

که  شودمی عملی و مطبوع دنیای یک به مربوط این ازنظر آرمانی نهد.می ارج را موانع یا شدهتحمیل معانی

 برابری به ندارند، اهمیت تنهاییبه کدامهیچ است و تغییرقابل سادگیبه و بوده استانداردشده و آن ساده اجزای

 و امنیت هستی جهان مدل نیز همانند ارگانیک استعاره بعدی، گروه شود.می اهمیت داده تخصیص یکدست و

 تعادل فیزیولوژیکی، رفاه، و سالمتی چون هاییارزش خاص به طوربه و دهدمی قرار موردتوجه را تداوم

 و فرد بین رابطة دهد:می روابط اهمیت به مدل این نظر دارد. موجودات بقای و حفظ و بچه موفق پرورش

 احساس غنای نظم ارگانیک و تجلی با طبیعت. تماس بیگانگی، و کردن طرد از احتراز اجتماعی، و نظام محیط

(. درروند توسعه و تشکیل مفاهیم کیفیت lynch, 2017هستند ) مطلوبی خصوصیات این دیدگاه در تجربه و

گذاران، های سیاستتوان به دیدگاهشده است. ازجمله میمحیط در نواحی سکونتی رویکردهای مختلفی ارائه

 ادراکی، نیمه تجربی، تحقیقات تجربی ساکنان اشاره کرد: -شناختیروان

 گذاراناستیسدیدگاه  -3-2

گیرد با توجه به شرایط غالب اقتصادی، اجتماعی های محیطی کشورها شکل میاین دیدگاه که اغلب از سیاست

های برخورد با مسئله روشو محیطی مناطق متفاوت است و از یک کشور به کشور دیگر در رابطه با چگونگی 

توان مفهوم کیفیت محیط سکونتی را اساس این دیدگاه می های زیادی وجود دارد. برکیفیت محیط تفاوت

شاخصه معرفی کرد؛ به این معنا که کیفیت محیط در هر مقیاس فضایی  صورت یک مفهوم سلسله مراتبی چندبه

های دیگری منظور سنجش پذیری به شاخصها بهن شاخصشود و ایوسیله چندین ویژگی ریزتر، تعیین میبه

به درک و تعریف کیفیت محیط شهری بر پایه دو رویکرد متفاوت گذاران دیدگاه سیاست .شودتقسیم می

 محیطی ادراک متفاوت سطوح اساس مخاطب محور بر محور قرار دارد. رویکرد محور و مخاطب متخصص

 و شودمی نظرسنجی بگذارد تأثیر هاآن روی بر تواندمی که عواملی درباره ناز مخاطبا یعنی قرار دارد؛ مخاطبی

 کارشناسان نظرات محور، متخصص دیدگاه در اما شوند؛می استخراج کیفیت محیط متغیرهای وسیلهبدین

مخاطب  دیدگاه که است ذکر به . الزم(325: 1391رفیعیان و پورمحمدی، )گیرد می قرار مبنای تصمیمات
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 دیدگاه اما است؛ محیط خود شخص از هایبرداشت و مشاهدات ادراکات، به زیرا متکی است، ذهنی محور

را  و تکنیکی علمی ها(مقیاس و ابزارها )استانداردها و هابیشتر مقیاس چراکه است عینی متخصص محور

 (.Bonaiuto, 2003: 44شود )می شامل

 ادراکی -شناختیدیدگاه روان -3-3

 واقعیت سازد. اینمی توجیه را رفتارهایشان و علل حرکات اعظم بخش کنند،می درک شهر از شهروندان آنچه

 قرار موردتوجه آن اصالح و بهبود به مربوط اقدامات و در شهری فضای زندگی تشریح ازپیش دربیش باید

 طریق از که است ذهنی فرایندی محیط شهری، درک شود.می رفتاری مربوط روانشناسی به بحث گیرد. این

 از تصویری و کرده را دریافت محیط حسی هایانسان، پیام گیرد.می انجام او فضای پیرامون و انسان ارتباط

 جمعی یا خاطرات فردی گیری این تصویر،شکل در مؤثر عوامل از آورد. یکیمی وجود به خود ذهن در محیط

 با و کرده را تجربه هاآن قبالً انسان که هستند فضاهایی انگیزخاطره فضاهای تعریف این در است. محیط از

 ترساده ارتباط برقراری امکان بیشتر باشد، زندگی محیط در آشنا فضاهای تعداد چه هر دارد. ها آشناییآن

 و تبدیل تغییر، در مقابل، شد. خواهد محیط در امنیت و آرامش احساس باعث فضاهای آشنا یافتن خواهد بود.

 به در انسان را زندگی از بخشی دادن دست از و بودن ریشهبی گشتگی،حس گم فضاهای آشنا، رفتن میان از یا

 محیط و شخص هایویژگی دو هر توسط محیط ارتباط بین شخص رویکرد این نظرآورد ازنقطهمی وجود

 وضعیت سن، شخصی )همچون هایهم ویژگی محیط و شخص بین ارتباط در که ترتیب شود. بدینمتأثر می

 موجود هایارزش محیط )همچون هایخصیصه هم و ...( و شناختیروان هایخصیصه اقتصادی، -اجتماعی

 ,Langباشند )می محیط( دخیل خاص هایویژگی و قابلیت سنجش پذیری آن، ارزشی ظرفیت یا محیط در

2002: 114.) 

 دیدگاه نیمه تجربی -3-4

های کیفیت مؤلفه قضاوت کارشناسان، رویکرد دیگری که به دنبال فهم مفاهیم ودر مغایرت با رویکرد مبتنی بر 

گیرد. این رویکرد بر ادراکات های از قبل متصور شده است، قرار میمحیط و رضایتمندی بدون ارجاع به سیستم

سمت ابعاد  ها بهبندی آنها یا دستهآوری آیتمساکنان از کیفیت سکونتی و فرآیندهای تجربی در جهت جمع

عنوان مدلی ها را بهتوان آندهد. بنابراین میشود اما هر دو کار را باهم انجام نمیتر و معیارها، متمرکز میکلی

چنینی در این بود که اگرچه ضعف اصلی مطالعات این (.Carp et al., 1979: 244نیمه تجربی دانست )

شد. بنابراین در بندی میبا توجه به نظرات کارشناسان طبقهها شد، اما پاسخمعیارها توسط کارکنان عنوان می

ها نظرات کارشناسان واردشده که ممکن است بازتاب نظرات ساکنان نباشد. همچنین عمده این گیرینتیجه

تعمیم به عموم شدند که نتیجه قابلصورت عام بلکه بر روی اقشار و یا محیط خاص متمرکز میمطالعات نه به

 (.146: 1394دی و همکاران، نبود )محم

 دیدگاه تحقیقات تجربی -3-5
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شده در زمینة کیفیت محیط استوار است. این دیدگاه متکی بر مطالعاتی این دیدگاه بر مبنای تحقیقات انجام

مندی از سکونت و محیط ها رضایتاست که بر روی کیفیت محیط سکونتی شهری متمرکزشده باشند، در آن

های سکونتی شهری بر مبنای گستره گران ساکنان خود محل باشند و محیطبی باشد، مشاهدهمعیار غالب ارزیا

ها ارزیابی شوند. در این مطالعات، ساکنان در مورد موقعیت و شرایط سکونتی فعلی بر مبنای وسیعی از شاخص

 (.111: 1395زندیه و الیاسی، )گیرند های کیفیت مورد سؤال قرار میای از شاخصمجموعه

 ی کیفیت محیط شهریهایتئور. نتایج بررسی 1 جدول
 آمده از هر تئوریدستنتایج به های کیفیت محیط شهریتئوری

 

گذاران )دیدگاه رویکرد سیاست

مخاطب محور، دیدگاه متخصص 

 محور(

روانشناسی های شوند، بلکه ویژگیهای محلی تنها توسط معیارهای فیزیکی تعیین نمیکیفیت محیط -

های فیزیکی باید باشند که در کنار ویژگیمیهای مهمی شده از ویژگیهای محیط ساختهاجتماعی و ویژگی

 بررسی شوند.

صورت یک مفهوم سلسله مراتبی ویژگی چندگانه است. این به این های مسکونی شهری بهکیفیت محیط -

 شده است.یفمعنی است که کیفیت محیط توسط چندین ویژگی اساسی توص

 

 ادراکی -شناختیرویکرد روان

های محیطی در ارتباط شده است که بررسی اثرات ویژگیشناختی این نتیجه گرفتهبر اساس مالحظات روان - 

ها، صدای برخاسته از مثال منابع تولید صدا: صدای ترافیک، صدای همسایهعنوانبا منابع تولیدشان )به

 های صنعتی( ارزشمند باشد.فعالیت

 

 تحقیق تجربی ساکنین رویکردهای

 کند.های احتمالی کیفیت محیط را فراهم میاین تحقیقات یک فهرستی از ویژگی -

وضعیت  های شخصی بر ادراک کیفیت محیط تأثیر گذارد )همچون: سن، جنس،ممکن است برخی ویژگی -

 اقتصادی(. -اجتماعی

 43: 1394منبع: رهنما و کمانداری، 

از رویکرد تحقیق تجربی  شدهمطرحبرای سنجش کیفیت محیط شهری با توجه به رویکردهای  در این پژوهش

نسبت به سایر رویکردها استفاده شده است که به معنی میزان رضایت یا  هاآنبودن  ترکاملساکنان به دلیل 

. بنابراین با استی، کارکردی در سطح محالت شهر یزد کالبد ی محیطی، اجتماعی،هانارضایتی افراد از مؤلفه

شده توجه به مبانی نظری و در راستای هدف پژوهش مدل نظری برای سنجش کیفیت محیط شهر یزد ارائه

 (.1است )شکل 
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 های تحقیقشده برای سنجش کیفیت محیط شهر یزد؛ منبع یافته. مدل نظری ارائه1شکل 

 ی پژوهششناسروش -4

آوری ماهیت و روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جمع ازنظر ازنظر هدف کاربردی و پژوهش حاضر

 روش این پژوهش از است. درای، اسنادی و پیمایشی بوده به شیوه کتابخانه پژوهش این اطالعات در

 سال محالت 20گردیده است. جامعه آماری پژوهش افراد باالی  شده استفادهبندیگیری تصادفی طبقهنمونه

، 1396اساس دومین طرح تفصیلی شهر یزد در سال است که بر  شیخدادو  آبادیزد بافت، عیش، اکبرآباد، صفائیه

با توجه به تعداد جمعیت هر محله و که  1نفر 400 بربالغنفر و حجم نمونه آماری  302هزار و  29 بربالغ

                                                           
ها نشده در پرسشنامهبینیقبول یا پیشهای غیرقابلپاسخسو و نیز ممانعت از ترین اندازه ممکن برای تعیین حجم نمونه از یکجهت تحقق بزرگ 1

نفر به  379های بدون پاسخ، ...( از سوی دیگر، تعداد حجم نمونه که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است از رقم واقعی )پرسشنامه

 نفر افزایش داده شد. 400رقم 

 محیط شهر یزد

 سطح چهارم

 آلودگی -

 بو -

 صدا -

 زباله -

 اجتماعی خدمات -

 تفریحی خدمات -

 بهداشتی خدمات -

 ونقلحمل -

 اجتماعی روابط و امنیت -

 مکان به تعلق احساس -

 جاری هزینه -

 کیفیت محیط شهر یزد

 سطح سوم

 محیطی ویژگی -

 کارکردی ویژگی -

 اجتماعی ویژگی -

 مسکونی واحد تسهیالت و ابعاد -

 مسکونی واحد بیرونی تسهیالت -

 مسکونی واحد هزینه -

 

 

 

 سطح پنجم )محیط سکونتی شهر یزد(

هزینه واحد 

 مسکونی

 

تسهیالت واحد 

 مسکونی

 

ابعاد واحد 

 مسکونی

 

 سطح اول

 سطح دوم
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 77/0و میزان ضریب آلفای کرونباخ جهت تعیین سطح پایایی ابزار پرسشنامه  شدهتوزیعمتناسب با جمعیت آن 

و  هامؤلفهد، ابعا یبندجمعاز نظرات متخصصین این حوزه و  یریگبهرهروایی ابزار پرسشنامه نیز با  است.

در  شده است. یدتائ( Pre - Test) آزمونیشپ( و انجام Delphiبا روش خرد جمعی دلفی ) مؤثرمتغیرهای 

  tهای سازنده پژوهش، آزمونای برای سنجش و ارزیابی عملکرد مؤلفهتک نمونه  tپژوهش حاضر از آزمون

ای برای مقایسه ارتباط بین متغیرهای مستقل با عوامل کیفیت شهری، از آزمون واریانس برای مقایسه دو نمونه

ازجمله نوع  ذکر است که به دالیلیشده است. شایانمیزان رضایت از کیفیت محیط در محالت مختلف استفاده

های رویکرد تحلیل عاملی با توجه به گام ها از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. درساختاربندی مؤلفه

وسیله محقق و با توجه به مبانی و مدل نظری موجود تدوین شد، های مربوط بهشناسی مذکور، مؤلفهروش

فراوانی، مقدار چولگی، کشیدگی  صورت اولیه مورد آزمون قرار گرفت. همچنین از آمارهای توصیفیسپس به

 شده است.ر این پژوهش استفادهاس دآیهای جینقشه ها ومؤلفه

 در پژوهش مورداستفاده یهامؤلفه -4-1

است. دو  ی و سلسله مراتبیچندبعد ی سازنده کیفیت محیط یک مفهومهامؤلفهی درباره شدهمطرحاز مباحث 

ی اثر محور. هامؤلفهی مشاهده کارشناسی و هامؤلفهیص است: تشخقابلبرای سنجش کیفیت محیط  مؤلفهنوع 

یی هستند که با ویژگی فیزیکی و از هامؤلفههای واقعی محیط، یژگیوی مشاهده کارشناسی بر اساس هامؤلفه

ی هاواکنشی ادراکی، هاواکنشی اثر محور، هامؤلفهیری هستند. گاندازهی و بررسها قابلانسانطریق خود 

یری این آثار سنجش میزان گاندازه شده از شرایط محیط سکونتی هستند معیاریختهبرانگادراکی و عاطفی 

ی اثر هامؤلفهحاضر از  در پژوهشرضایتمندی و یا احساس آزردگی شخص نسبت به شرایط سکونتش است. 

 است. شدهاستفادهمحور 

سازنده دو مفهوم محیط شهری و محیط سکونتی با  یهامؤلفه ینترمهم هایافتهبرای انجام پژوهش و تحلیل 

سازنده در نظر  یهامؤلفه 2شمارة  در جدولظری مرتبط با موضوع حاضر شناسایی شدند. توجه به ادبیات ن

 است: شدهیمعرفهر یک از مفاهیم محیط شهری و محیط سکونتی  آماری هاییلتحلبرای  شدهگرفته
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 ی سازنده مفاهیم محیط شهری و محیط سکونتیهامؤلفه. 2 جدول

 محیط شهری محیط سکونتی

 آلودگی سکونتنوع 

 بو انباری

 صدا اتاق جادار

 زباله آب و برق

 خدمات تفریحی گرمایشی

 امنیت و روابط اجتماعی اجاره

 خدمات بهداشتی دید و منظر

 ونقلحمل سن ساختمان

 خدمات اجتماعی روشنایی

 احساس تعلق به مکان فضای سبز

 های تحقیقمنبع: یافته

 محدودة موردمطالعه -4-2

 درجه 31 عرض تا ثانیه 57 و دقیقه 47 درجه 31 عرض، بین در کیلومترمربع 150 بربالغ یزد با مساحتی شهر

 33 و دقیقه 23 و درجه 54 طول تا ثانیه 13 و دقیقه 17 و درجه 54 طول، بین و شمالی ثانیه 41 و دقیقه 55 و

. بر اساس آخرین (2( )شکل 41: 1398دارد )سرائی و حج فروش،  قرار استان یزد مرکز در شرقی ثانیه

این  نفر است که 474هزار و  656 درمجموعجمعیت شهر یزد  95سال  نفوس و مسکن سرشماری عمومی

 (.1395)مرکز آمار ایران،  کنندمی خانوار زندگی 134هزار و  195تعداد در 

 
 های تحقیق. موقعیت شهر یزد در استان و کشور؛ منبع: یافته2شکل 
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ی که از بندطبقهطبق  است. در این پژوهش شدهیبندطبقهمیزان فقر به پنج سطح  اساس برمحالت شهر یزد 

نمونه  عنوانبهبین هر سطح فقر، یک محله  ازرندمی  صورتبه است سطح فقر در محالت صورت گرفته

 (.4و  3است )جداول  شدهانتخاب

 ی محالت یزد بر اساس فقربندمیتقس. 3جدول 
 مساحت به هکتار وضعیت نام محله سطح

 2909 مناسب امام شهر شهرک رزمندگان، کاج، آزادشهر، سیلو، صفائیه، کوی دانشگاه، مسکن، افشار، مجاهدین، 1

نسبتاً  یعقوبی مهرآوران، تخت استاد، سردوراه، اکبرآباد، اهرستان، فرهنگیان، لب خندق، آباد،نصرت آباد،نعیم 2

 مناسب

2039 

گرد فرامز،  یزد بافت، آهن،کوی راه خواجه خضر، فر، جهان کوی نواب، آتشکده، آباد،مهدی گازرگاه، 3

 خرمشاه

 2664 متوسط

 محمودآباد، خیرآباد، شیخداد، سجادیه، کوی طالقانی، سیدالصحرا، سیدالشهدا، فهادان، آباد،نجف 4

 امیرآباد

نسبتاً 

 نامناسب

3275 

 3190 نامناسب آبادحسن فرودگاه، کشتارگاه، کسنویه، ابرندآباد، چرخاب، آباد،مریم آباد،رحمت نصرآباد، آباد،عیش 5

 14077 - محله 50 جمع

 1398منبع: سازمان مسکن شهرسازی استان یزد، 

 در پژوهش شدهانتخاب. محالت 4جدول 
تعداد توزیع  جمعیت ناحیه منطقه نام محله سطح

 پرسشنامه

 74 7631 2 3 صفائیه 1

 98 10798 3 2 اکبرآباد 2

 125 14228 2 1 یزد بافت 3

 48 4296 1 2 شیخداد 4

 55 5144 3 3 آبادشیع 5

 های تحقیق )با اقتباس از دومین طرح تفضیلی شهر یزد(منبع: یافته

 های تحقیقیافته -5

نقش آن در ارتقاء رضایت کیفیت محیط شهری و های ارزیابی عملکرد مؤلفهدر این بخش، برای سنجش و 

 است. شدهاستفادهمرحله  4، از شهر یزددر  شهروندان

 میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط شهری و محیط سکونتی -5-1

 اینمونه تک T ها وجود ندارد از آزمون پارامتری،ها نرمال است و معناداری بین آنبا توجه به اینکه توزیع داده

ی کیفیت دهندهشود از میان ده مؤلفه تشکیلمالحظه می 6و  5طور که در جدول شمارة است. همان شدهاستفاده

 3 ای باالتر ازهای بو، صدا، امنیت و روابط اجتماعی و خدمات بهداشتی نمرهمحیط شهر در شهر یزد مؤلفه

ت اجتماعی و احساس تعلق ونقل، خدماهای آلودگی، زباله، خدمات تفریحی، حملمثبت( و مؤلفه T)مقدار 

دهنده این است که میزان رضایت از اکثر اند که این نشانمنفی( را گرفته T)مقدار  3تر از ای پایینبه مکان نمره
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ها شود و از میان های کیفیت محیط شهری در شهر یزد کم است بنابراین باید توجه ویژه و خاصی به آنمؤلفه

های نوع سکونت، انباری، اتاق جادار، آب و برق، ت محیط سکونتی مؤلفهی کیفیدهندههای تشکیلمؤلفه

های سن ساختمان، روشنایی، فضای مؤلفه مثبت( و T)مقدار  3از  ای باالترنمره گرمایشی، اجاره و دید و منظر

هروندان یزد بیشتر دهد که شها نشان میاند. نتیجه این آزمونمنفی( را گرفته T)مقدار  3تر از ای پایینسبز نمره

 از محیط سکونتی خود رضایت دارند تا کیفیت محیط شهری.

 های کیفیت محیط شهریمؤلفه از اینمونه تک T آزمون نتایج. 5جدول 
 معناداری مقدار T مقدار مقایسه شده انحراف معیار (5تا  1میانگین نمونه ) هامؤلفه

 301/0 -786/1 3 856/0 35/2 آلودگی

 452/0 114/1 3 131/1 55/3 بو

 463/0 768/0 3 715/0 66/3 صدا

 270/0 -940/1 3 619/1 33/2 زباله

 508/0 -739/0 3 833/0 73/2 خدمات تفریحی

 105/0 2 3 308/1 65/3 امنیت و روابط اجتماعی

 635/0 200/0 3 707/0 90/3 خدمات بهداشتی

 324/0 -650/1 3 890/0 50/2 ونقلحمل

 125/0 -750/1 3 707/0 18/2 اجتماعیخدمات 

 687/0 -494/0 3 299/1 75/2 احساس تعلق به مکان

 های تحقیقمنبع: یافته

 های کیفیت محیط سکونتیمؤلفه از اینمونه تک T آزمون نتایج. 6جدول 
 معناداری مقدار T مقدار مقایسه شده انحراف معیار (5تا  1میانگین نمونه ) هامؤلفه

 630/0 625/0 3 442/0 71/3 سکونتنوع 

 387/0 215/1 3 1 46/3 انباری

 201/0 879/2 3 884/0 07/3 اتاق جادار

 450/0 503/0 3 192/1 57/3 آب و برق

 351/0 310/1 3 768/0 36/3 گرمایشی

 283/0 338/2 3 683/0 26/3 اجاره

 178/0 092/3 3 702/0 81/3 دید و منظر

 294/0 -327/2 3 708/0 27/2 سن ساختمان

 825/0 -167/0 3 707/0 88/2 روشنایی

 265/0 -670/2 3 867/0 24/2 فضای سبز

 های تحقیقمنبع: یافته
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 بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر رضایت کیفیت محیط شهری -5-2

 ای در بررسی میزان متغیرهای مستقلی )سن، محل تولد، وضعیت سواد، وضعیت اشتغال،دو نمونه tنتایج آزمون 

متغیرهای میزان درآمد  میزان درآمد، جنسیت( بر میزان رضایت از کیفیت محیط شهری نشان داده است که تنها

فیت محیط شهری کارکردی در رضایت مردم از کی با عوامل محیطی و عوامل کارکردی و سواد با عوامل

دهندة این است که در شهر یزد هرچه درآمد افراد بیشتر باشد میزان رضایت تأثیرگذار بوده است. نتایج نشان

از عوامل محیطی و کارکردی بیشتر است همچنین هرچه میزان سواد بیشتر باشد میزان رضایت از عوامل 

 (.7کارکردی بیشتر است و بل عکس )جدول 

 یمستقل با عوامل رضایت کیفیت محیط شهر متغیرهایرتباط بین مقایسه ا. 7جدول 
 سطح معناداری همبستگی تعداد 

 273/0 -/004 400 محیطی عوامل -سن

 604/0 -/002 400 اجتماعی عوامل -سن

 110/0 097/0 400 عوامل کارکردی -سن

 180/0 081/0 400 محیطی -محل تولد

 294/0 063/0 400 اجتماعی -محل تولد

 948/0 -/004 400 کارکردی -محل تولد

 129/0 -/092 400 محیطی -ت سوادیوضع

 335/0 -/058 400 اجتماعی -ت سوادیوضع

 000/0 311/0 400 کارکردی -ت سوادیوضع

 796/0 -/016 400 محیطی -ت اشتغالیوضع

 915/0 006/0 400 اجتماعی -ت اشتغالیوضع

 110/0 -/097 400 کارکردی -ت اشتغالیوضع

 000/0 261/0 400 محیطی -درآمد

 487/0 042/0 400 اجتماعی -درآمد

 000/0 303/0 400 کارکردی -درآمد

 689/0 -/024 400 محیطی -تیجنس

 327/0 059/0 400 اجتماعی -تیجنس

 249/0 070/0 400 کارکردی -تیجنس

 های تحقیقمنبع: یافته

 محیط شهری و سکونتی در محالت مختلفمقایسه میزان نارضایتی از کیفیت  -5-3

از میزان کیفیت محیط شهری و  آمدهدستبههای میانگین به مقایسة توانیمزمون واریانس آبا استفاده از 

با استفاده از آنالیز واریانس به مقایسه میانگین هر مؤلفه در محالت  پرداخت. شدهانتخابسکونتی در محالت 

بیانگر  0H است که فرض صورتنیبدهای آماری در این موارد اختار فرضاست. س شدهپرداختهمختلف 

که نتیجه این آزمون به رد این فرض منجر برابری میانگین مؤلفه موردبررسی در تمام محالت است. درصورتی
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جدول  توان برابر نبودن میانگین این مؤلفه در محالت مختلف را نتیجه گرفت. نتایج آنالیز واریانس درشود، می

 آورده شده است. 8شمارة 

 محالت درواریانس برای مقایسه میانگین کیفیت محیط شهری  . نتایج آنالیز8 جدول
 سطح معناداری آماره آزمون F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات هامؤلفه

 000/0 168/923 817/34967 4 267/139871 اثر رگرسیونی

   878/37 395 074/10227 باقیمانده

    399 342/150098 کل

 های تحقیقمنبع: یافته

 

شود که تفاوت در کمتر است. لذا نتیجه گرفته می 05/0از  p-valueشود مقدار که مشاهده می طورهمان

معنادار است. محله صفائیه، باالترین میانگین کیفیت محیط  میانگین کیفیت محیط شهری در محالت مختلف

میانگین را به خود اختصاص داده است. همچنین با توجه به شکل شماره  نیترنییپا، آبادشیعشهری و محله 

دهندة دهد که نشانی زیادی را در بین محالت مختلف نشان میهاتفاوتها مشخص شد که نمودار میانگین 3

اتی در سطح این است که کیفیت محیط شهری در شهر یزد فرازوفرودهای زیادی دارد که باعث فاصله طبق

 محالت شده است.

 

 

 های تحقیق. میانگین کیفیت محیط شهری در محالت؛ منبع: یافته3شکل 

 بررسی وضعیت کیفیت در معیار و زیر معیارهای مدل نظری پژوهش -5-4
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های برای ارزیابی مدل نظری از برازش مدل تحلیل عامل تأییدی مرتبه سوم استفاده شد. با توجه به مؤلفه

 شود )جدولهای حاصل از این جامعه آماری تائید مینظری برای داده شده برای این مدل، برازش مدلارائه

در عمل بامطالعه مقادیر چولگی  هاست کهفرض نرمال بودن توزیع داده. در این روش نیاز به برقراری پیش(9

های ( از میان مؤلفهBضرایب استاندارد ) ها تائید شده است. با توجه بهها نرمال بودن دادهو کشیدگی مؤلفه

ترین تأثیر را در سطح چهارم مدل، خدمات بهداشتی، امنیت و روابط اجتماعی، خدمات اجتماعی، صدا بیش

های مختلف، ویژگی کارکردی، ویژگی اجتماعی، هزینه واحد مؤلفه باالتر خوددارند. در سطح سوم از بین مؤلفه

ترین در مؤلفه باالتر خوددارند و سرانجام در سطح دوم، کیفیت محیط سکونتی بیشترین تأثیر را مسکونی بیش

 تأثیر را در کیفیت محیط شهر یزد دارد.

 های سطوح مختلف مدلمؤلفه 2Rو  )B(. ضرایب استاندارد 9جدول 
t-value خطای معیار R2 سطوح هامؤلفه ضریب استاندارد 

  آلودگی 54/0 30/0 14/0 04/2

 

 

 

 

 چهارم سطح

 بو 47/0 21/0 16/0 70/3

 صدا 85/0 54/0 23/0 52/2

 زباله 63/0 47/0 090/0 71/5

 خدمات اجتماعی 88/0 67/0 044/0 73/1

 خدمات تفریحی 68/0 49/0 08/0 65/4

 خدمات بهداشتی 96/0 70/0 07/0 02/9

 ونقلحمل 79/0 52/0 0084/0 74/5

 روابط اجتماعی امنیت و 92/0 70/0 15/0 04/8

 احساس تعلق به مکان 61/0 38/0 12/0 75/3

 هزینه جاری 45/0 23/0 13/0 07/2

 داری و تعمیرهزینه نگه 74/0 30/0 12/0 87/2

  ویژگی محیطی 60/0 45/0 15/0 78/14

 

 سطح سوم

 ویژگی کارکردی 08/1 92/0 34/0 41/27

 ویژگی اجتماعی 78/0 38/0 20/0 12/11

ابعاد و تسهیالت واحد  57/0 42/0 08/0 60/7

 مسکونی

تسهیالت بیرونی واحد  44/0 22/0 13/0 53/6

 مسکونی

 هزینه واحد مسکونی 74/0 33/0 35/0 44/7

 سطح دوم کیفیت محیط شهری 85/0 92/0 24/0 55/6

 کیفیت محیط سکونتی 94/0 48/0 081/0 94/3

 های تحقیقمنبع: یافته
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 گیرینتیجه -6

ریزان در  شده است. بر این اساس برنامهریزیترین مفاهیم برنامهامروزه کیفیت زندگی شهری یکی از کلیدی

تالش برای نمایش سطوح کیفیت زندگی در سطوح مختلف جغرافیایی هستند؛ تا از این طریق بتوانند 

کیفیت محیط شهری راهکارهایی بهتری برای بهبود کیفیت زندگی نواحی دارای وضعیت نامطلوب ارائه دهند. 

در  1960 ةمحیطی در اواسط ده یهازمان با پدیدارشدن بحرانعنوان یکی از ابعاد مهم کیفیت زندگی، همبه

در اولین کنفرانس سکونتگاه سازمان ملل مطرح شد. در این کنفرانس، کیفیت محیط  یالمللنیمجامع رسمی ب

 ةرا با برآورده کردن نیازهای اساسی انسان و عدالت اجتماعی مترادف دانستند. کیفیت محیط شهری دربرگیرند

فضایی محیط شهری است که میزان رضایت یا عدم رضایت  -کالبدی شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و

اخیر در زمینه شهرسازی، اقتصاد،  ة. محققان متعددی طی چند دهسازدیشهروندان از محیط شهری را نمایان م

مفهوم کیفیت محیط شهری تحقیق کرده و معیارهای مختلفی را بر اساس  ةمسائل اجتماعی و غیره در زمین

اند. کیفیت محیط صرفاً مفهومی کمی و تکنیکی وناگون، برای یک محیط شهری مطلوب ارائه دادهگ یهاجنبه

 یهایاجتماعی، وابستگ یهاتینبوده، بلکه با مفاهیم کیفی هم چون کیفیت زندگی، تنوع فضای اجتماعی، فعال

چون بهداشت محیط،  اثرگذار کیفیت محیط شهری هم یهامکانی و هویت شهری نیز در ارتباط است. مؤلفه

مناسب، افزایش  یهایفرهنگی، حمایت از اقتصاد محلی، دسترس یهاتیامنیت، تعامالت اجتماعی، تنوع فعال

شهروندان از فضاهای عمومی شهری ایفا  یمندتیدر رضا یامالحظهکیفیت کالبدی محیط و غیره نقش قابل

فقر در سطح  ازنظردریافت که محالتی  توانیمپژوهش ی صورت گرفته در این هایبررسبا توجه به  .ندینمایم

دارند این امر شاید به دلیل  شدهیزیربرنامهی نسبت به مناطق ترنییپاکیفیت محیط  اندقرارگرفتهی ترنییپا

روستا در کنار  صورتبهدر ابتدا  آبادشیعبودن محالت و حتی به دلیل اینکه محالتی مانند شیخداد و  تریمیقد

به محالتی شهری پیوسته و دارای امکانات  این روستاها توسعه شهر یزد، براثر مرورزمانبهو  شهر یزد بودند

 .استی نسبت به محالت دیگر در شهر یزد ترنییپا

کیفیت محیط شهری،  حوزة در قبلی مطالعات در گفت، توانیم پیشین یهاپژوهش با مقایسه مقام در

 حال کمترینباا شود.یم ارزیابی و شناسایی صورت کلیبه توجه به شهر کیفیت محیط با برمؤثر  معیارهای

به  قبلی اکثر مطالعات دهد. قرار موردتوجه را کیفیت محیط شهریهای عملکرد مؤلفه که تحقیقی وجود دارد

 کیفیت محیط را بر آن تأثیر میزان و یک معیار یک محدوده معین یا تنها نقش کیفیت محیط در بررسی ارزیابی

 موردی ةبامطالع منحصراًرا  کیفیت محیط شهریهای تحقیق ارزیابی عملکرد مؤلفه اما این ،اندکرده ارزیابی

بررسی کیفیت  به قبلی صرفاً هاییقتحقکه  است ذکر به کند. الزمیم ارزیابی و جامع یکپارچه طوربه یزدشهر 

 ی کیفیت محیط شهری وهامؤلفهاز بررسی و سنجش  پس تحقیق اینولی  اندکرده محیط شهری بسنده

 است. پرداخته های اجرایییاستسیزد و پیشنهاد شهر در  نقش آن در ارتقاء رضایت شهروندانبه  سکونتی،

های کیفیت محیط شهر آمده از تحقیق حاضر، در مؤلفهدستهای بهدهد که بر اساس یافتهنتایج تحقیق نشان می

های خدمات بهداشتی، امنیت و روابط اجتماعی، خدمات جه به مدل نظری پژوهش در سطح چهارم ویژگیبا تو
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سطح سوم بیشترین تأثیر  های کیفیت محیط شهری داشته است. دراجتماعی و صدا بیشترین تأثیر را در مؤلفه

 ونی و درنهایت درهای کارکردی، اجتماعی، هزینه واحد مسکهای کیفیت محیط شهری، ویژگیدر مؤلفه

کیفیت محیط سکونتی بیشترین تأثیر را در کیفیت  های سطح دوم که یکی از اهداف اصلی پژوهش بوده،مؤلفه

 محیط شهری یزد داشته است.

 برای مقایسه میزان رضایت مردم از کیفیت محیط شهر این نتیجه به همچنین با استفاده از آزمون واریانس 

معنادار است. محله صفائیه، باالترین  نگین کیفیت محیط شهری در محالت مختلفکه تفاوت در میا دست آمد

میانگین را به خود اختصاص داده است به این معنی  نیترنییپا، آبادشیعمیانگین کیفیت محیط شهری و محله 

سطح وضعیت اقتصادی باالیی هستند بیشتر از کیفیت محیط شهری و سکونتی خود راضی  محالتی که در

 هستند.

بهبود کیفیت محیط ساکنان شهر در همه محالت  ریزی باید به صورتی باشد تا بتوانند بهطورکلی برنامهبه

باشند بینجامد. لحاظ کردن بهبود کیفیت زندگی تری میخصوص محالتی که ازنظر اقتصادی در سطح پایینبه

رسد. همچنین و ضروری به نظر می اصلیعنوان یک هدف های مسئوالن و برنامه ریزان شهری بهدر برنامه

های شهری و افزایش منظور ارتقاء کیفیت محیطمدیریت شهری نیز باید در راستای عمل به وظیفة خود به

میزان رضایتمندی شهروندان از یک دیدگاه چندگانه و جزءنگر بهره برده و در فرایند ارتقاء کیفیت محیط عالوه 

شناسی اجتماعی، اقتصادی، عملکردی و هایی همچون روانشناختی، مقولهیهای کالبدی و زیبایبر ویژگی

های کیفیت محیط شهری و رفع منظور تقویت مؤلفهریزی بهمحیطی را در نظر بگیرند. بنابراین برنامهزیست

ر کمبودها مانند پیشنهاد استقرار و توزیع انواع خدمات مختلف در سطح شهر؛ تجهیز فضای سبز و عمومی شه

سازی بخش خدماتی منظور فعالبه انواع تجهیزات تفریحی، ورزشی و بهداشتی؛ تقویت بخش تجاری شهر به

های شهری؛ ایجاد شبکه دفع فاضالب و جلوگیری از تخلیه فاضالب خانگی به درون زمینو ایجاد اشتغال درون

های تلف عمومی )کتابخانه، سالنوساز شبانه؛ ارتقای کمی فضاهای مخهای ساختبایر؛ جلوگیری از فعالیت

یابی بهینه آن در سطح شهر؛ تقویت امر مشارکت در های محلی( و مکانها، بوستانسراها، پارکمطالعه، فرهنگ

های مختلف ازجمله ارائه برنامه، مدیریت و اجرای آن به ساکنان کارهای جمعی محلی؛ واگذاری مسئولیت

ونقل عمومی در عمومی شهر در بین شهروندان؛ تقویت خدمات حمل شهر یزد؛ ایجاد حس مراقبت از اموال

 را در فراهم ساختن محیطی باکیفیت باالتر برای شهروندان شهر یزد یاری کند. تواند ماسطح شهر و ... می

 منابع

بررسی و تحلیل وضعیت کیفیت زندگی شهروندان در محیط شهری محلة  .(1392. خزایی زاده، فاطمه )1

نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: کرامت اهلل زیاری، استاد مشاور، حسین حاتمی نژاد، جغرافیا یانپانارمک، 

 یزی شهری، پاییز.ربرنامهو 

 شهرداری یزد. .(1396. دومین طرح تفصیلی شهر یزد )2
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