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Abstract
A fundamental problem in cities and urban areas is the declining
quality of their efficiency. Before industrialization and urban
growth, urban planning principles were based on traditional
values, and the identity of the residential texture of the city. As
with the lack of balance between the economic, social and
environmental variables, cultural and socio-structural breaks in
typical urban neighborhoods were created, which has led to
inefficiency and a reduction in satisfaction in utilities for residents.
This article aims to compare the factors affecting the residential
desirability of a spontaneously growing town or new town and a
comparative analysis on the residential desirability of these towns.
The methodology is based on a structural equation modeling and
combination of the two approaches, namely factor analysis and
path analysis. The results of the T-test show a significant
difference in the two cities' residential desirability and the
superiority of Hashtgerd in this case. A standardized coefficients
analytical model shows the most desirable residential influence of
social factors in comparison with the physical components of these
towns. With the importance of the physical components in a new
town at 60%, the relation is more than in the old town at 50%. The
history of settlement in the city had a direct correlation to the level
of residential satisfaction.
Keywords: Residential Satisfaction, Structural Equation Modeling,
Hashtgerd City, Hashtgerd New City.
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چکیده
 ناکارآمهدی و افهت،امروزه از مسائل اساسی شههراا و فاهااای شههری
 اصهوب برنامههریهزی شههراای، تا پیش از صنعتی شهدن.کیفی آنهاست
سنتی برپایه ارزشاای ساکنان شهر و در پی اویتبخشی به بافت شههر
 ا تمهادی و، به تدریج بها دهدح ظفهع تعهادب متایراهای ايت هادی.بود
 نودی گسست کالبدی و فرانگهی و ا تمهادی در سهط،زیستمحیطی
 کهه منجهر بهه ناکارآمهدی آنهها و کهااش،محالت شهری ایجاد گردیهد
 بررسی مؤلفهاای اثرگذار در، ادف از این مقاله.رضایتمندی ساکنان شد
مطلوبیت سکونتی در شهراای سهنتی خهودرو در مقایسهه بها شههراای
دید و مقایسهه تطبیقهی میهزان مطلوبیهت سهکونتی در ایهن دو شههر
 از روش معهادات سهاختاری کهه، هت دستیابی بهه ایهن امهر.میباشد
،ترکیبی از دو رویکرد تحلیل داملی تأییهدی و تحلیهل مسهیر مهیباشهد
 مطلوبیهتT  پس از بررسی دادهاها از رریهآ آزمهون.استفاده شدهاست
سکونتی درشهر اشتگرد بها اخهتالف معنهاداری بیشهتر از شههر دیهد
 ضهرای اسهتاندارد مهدب تحلیلهی پهنواش نشهان از.اشتگرد بودهاست
بیشترین تأثیرپذیری مطلوبیت سکونتی از مؤلفه ا تمادی در مقایسه بها
 میهزان اامیهت مؤلفهه کالبهدی در شههر،مؤلفه کالبدی در دوشهر دارد
56  درصدی بیشتر از شههر يهدیب بها میهزان ارتبهاط06 دید با ارتباط
 دالوه بر آن پنواش نشان داده اسهت کهه بها افهزایش.درصدی میباشد
.مدت ايامت ساکنان در شهر رضایتمندی ساکنان افزایش مییابد
 شههر، مدب معهادات سهاختاری، رضایتمندی سکونتی:کلمات کلیدی
. شهر دید اشتگرد،اشتگرد
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 -1مقدمه
امروزه از مسائل اساسی شهراا و فاااای شهری ددح
کارایی و افت کیفی آنهاست .با بیپاسهخ مانهدن بسهیاری از
نیازاای ساکنان ،شهراا و فاااای شهری بها خطهر کهااش
ظس رضهایتمندی و مطلوبیهت بهرای سهاکنانشهان موا هه
اسهتند .پههیش از صههنعتی شههدن و رشههد فزاینههده معیههت
شهراا ،محالت سنتی شهراا ضمن ظفع تعادب در محیط و
رفع نیازاای فردی و ا تمادی ساکنان خود ،از سهرزندگی و
پویایی ازح نیز برخوردار بودند .اصوب برنامهریهزی شههراای
سنتی برپایه ارزشاای ساکنان شهر و در پی اویت بخشهی
به بافت شهر بود .به تدریج بها تاییهر روشاهای معیشهتی و
پیامداای ناشی از آن ،امچنین ددح ظفع تعادب متایراای
ايت ادی ،ا تمادی و زیستمحیطی ،نودی گسست کالبهدی
و فرانگی و ا تمادی در سط محالت شهری ایجاد شد ،که
منجر به ناکارآمدی آنهها شهد .واکهنش دینهی و کالبهدی در
پاسخ به نیازاای ساکنان دید منجر به از بین رفهتن ظهس
ا تمادی ،اویت مکانی و بیگانگی ساکنان با محالت شههری
شد]1[.در پی این تاییرات بهود کهه شهرسهازان بههدنبهاب
ارتقاء کیفی محیط شهر از رریآ رراظهی سهنتی محهالت و
بازگرداندن ظیات ،پویهایی و سهرزندگی بهه محهالت شههری
بودند.
شهراای دید شکل گرفتهه از اواخهر داهه  1106در
کشورمان نمونهای از فاااای نیازمنهد بههکهارگیری الزامهات
ذکر شدهاند .این شهراا ،به دنوان سکونتگاهاای نوپا و فايهد
اسههته اولیههه يبلههی ،براسههاس برنامههه و سههاختاری از پههیش
فکرشده ایجاد شدند .از انتقادات وارده بر این شهراا ،کارکرد
آنها در ارائه صرفاً مسکن به ايشارکب درآمد و ضعف خهدمات
است .از نقداای اساسی دیگر ،نیازمنهدی آنهها بهه تحهر و
پویایی روابط ا تمادی ،تحکیب روابط امسایگی و به دبارتی
تقویت رابطه انسان -شهر امگاح با توسهعه دناصهر کالبهدی
است.
ادف نوشتار ظاضر ،بررسی میزان مطلوبیت سهکونتی
در اریک از دو شههر و بررسهی معنهاداری تفهاوت ایهن دو و
تحلیل تطبیقی مؤلفهاای اثرگذار در رضهایتمندی سهکونتی
این دو شهر است .نوآوری این تحقیآ نسبت به موارد مشهابه
در نوع مقایسه تطبیقی و ارزیابی مؤلفهاا است ،بهروری کهه
با استفاده از تحلیهل معهادات سهاختاری بهه بررسهی ارزش
اریک از مؤلفهاای اثرگذار در مطلوبیت سکونتی در اریهک
از دوشهر پرداخته شده است که نشهان دانهده تفهاوت نهوع

مؤلفهاای سازنده رضایتمندی سکونتی در شهراای خهودرو
در مقایسه با شهراای رراظی شده دید است.
 -2مواد و روشها
 -1-2مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری
از داه  1906و تاییر هت شهرسازی کمیتگهرا بهه
سمت شهرسازی کیفیت گرا دواملی چهون فاهای شخ هی،
تراکب ،معنای مکهان ،تهأثیر فرانهر بهر تر یحهات مکهانی،
ابه ایی معیت در شهراا و لزوح تطابآ با محیط دید و
داليه روزافهزون بهه نتهایج ا تمهادی مکهان ،باده شهد تها
اظساس انسان در رابطه با مکان ،محور بسیاری از تحقیقهات
يرار گیرد و محققان را بر آن داشته که وینگیاای یک شهر
و محله با کیفیت را بررسی نمایند .کیفیت محیط مسهکونی
میتواند بر نحوه در افراد از محهیط خهود و اظساسهی کهه
نسبت به آن دارند تأثیرگذار باشد .اما در محیطاای یکسهان
در و اظساس افراد یکسان نیست .این تفاوتاا مهی توانهد
در زمینهاای ا تمادی ،ايت ادی و یا روانشناختی فرد باشد.
از سوی دیگر رسیدن به تعادلی میان فرد و محهیط از
مسائلی بوده که در ساباا و چند داه اخیر مورد تو ه يهرار
گرفته است .این مسئله ،ما را وامیدارد به محهیط مسهکونی
بههه دنههوان مکههانی کههه در آن تناسه میههان فههرد و محههیط
تعیینکننده است تو ه کنیب و اینکهه چهارچوبی از تحلیهل
وضعیت تناس میان ارزیابیاای دینی و ذانی محر اهای
تنشزای محیطی در ارتباط با فرد و دبارت ا تمادی "رفاه"
مورد نیاز است.وضعیت مطلوب فرد -محهیط در یهک رابطهه
مثبت يابل دستیابی است که دبارتند از :کیفیتاهای دینهی
محیط و رضایتمندی درباره و وه یک محهیط ،بها تو هه بهه
و وه متفاوت محیطی بر ظس تهأثیرات متقابهل و ترکیه
شده است]2[ .
وابستگی مکانی ،یهک پیونهد مثبهت اسهت کهه مهردح
درری زمان با نبهاای ا تمادی و فیزیکهی محهیط بريهرار
میکنند .این پیوند نبهاای شناختی ،انگیزشی و رفتاری را
در برمی گیرد که در وابستگی روانشناسی منعکس شدهاند.
مانند گرایش به بیان ارزیابی مطلوب از مکهان زنهدگی فهرد،
انگیزه فرد برای اصالح آن و مخالفت فرد برای خهرو از آن.
نبهاای ا تمهادی محلهه و اظسهاس داهو بهودن در یهک
ا تماع محلی به رور مساوی ماننهد مطلوبیهتاهای محهیط
سکونت فرد اامیت دارند .يیداای ا تمادی که ساکنان يادر
به ایجاد آنها در محله استند در رفاه و کیفیت زنهدگی فهرد
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رضههایتمندی از زنههدگی در معنههای دههاح اسههت ،یکههی از
بررسههیشههدهتههرین موضههودات در زمینههه محههیط مسههکونی
محسوب میشود .این مفهوح بنا به تعریهف گالسهتر دبهارت
است از "شکاف يابل مشااده بین آماب و نیازاای سهاکنان و
وايعیهت مو هود بسهتر سهکونتی آناها" در تعریفهی دیگهر،
رضایتمندی سکونتی معادب میزان رضایت تجربه شهده فهرد
یا داوی از یک خهانواده از مويعیهت سهکونتی فعلهی خهود
محسوب شده است]7[.
محققان در بح رضایتمندی به دنباب مشخص کردن
دو موضوع استند ،در ابتهدا تعیهین دوامهل دمهده مهؤثر بهر
رضایتمندی ساکنان و تعیین اامیت نسهبی ایهن دوامهل در
میان سایر مؤلفهاا .ابعاد دینی و ذانی مؤثر بر رضهایتمندی
سکونتی شامل دوامل پیشبینی کننهده اسهتند کهه تحهت
دنهههاوین ا تمهههادی ،فیزیکهههی و شخ هههی ربقههههبنهههدی
میشوند]5[.

سهیب استند .رابطه دارفی بین فرد و مکان به رضهایت وی
از مکان و نحوه ارزیابی آن بستگی دارد .میزان آن وابسته بهه
ادرا فرد از مکان و میزان رضایت او از آن ،کیفیت و امنیت
مکان (شامل امنیت يت ادی ،ا تمادی و فیزیکی) است کهه
چنین دریافتاایی آگااانه یا ناآگااانهه ،دینهی یها ذانهی و
فردی یا معی بوده و نتیجه آن امنیت در مکهان ،مرايبهت،
توسعه و ظفع آن است .ارچهه نیازاها و تويعهات در مکهان
برآورده شود ،اظتماب توسعه رابطه دارفی مطلهوبتهر بها آن
نیز افزایش مییابد .در وايع رضایت از مکان از دلبستگی بهه
مکان دا نیست .تا آنجا که در برخی بررسیاا ،دوامل مؤثر
در دلبستگی به مکان با ظس تعلآ ا تمادی و رضهایتمندی
از مکان ،معادب دانسته شده است]1[.بدین ترتی براساس
نوع شناسی ظس مکان ارتباط فرد با محیط مسهکونی خهود
مشموب ریفی گسترده از ریشهداشتن در مکان تها بیگهانگی
نسبت به آن متاییر است که نتیجه محتمهل در آینهده نیهز
شامل ریفهی از ادامهه ايامهت تها آرزوی خهرو از مکهان بها
مشکل ددح توانایی مالی برای خرو است .دوامهل اصهلی در
شکلگیری ظس تعلآ بهه محهیط مسهکونی شهامل دوامهل
ادراکی -شناختی فردی ،دوامل ا تمادی و دوامل محیطهی-
کالبدی است]2[.

 -3-2مدلهای سنجش رضایتمندی سکونتی و مدل
مفهومی پژوهش
تالش اهای زیهادی بهرای ایجهاد یهک مهدب نظهری از
رضایتمندی در امعه و ود داشته اسهت .بها ایهن ظهاب بهه
هت فقدان مبانی نظری مورد انتقاد يرارگرفته است .اگرچه
در بسیاری از مهوارد پنواشهگران وینگهیاهای معطهوف بهه
محیط (محیطی و ا تمادی) و کاربران (شناختی و رفتهاری)
را مورد بررسی يرار دادهاند اما به یک مهدب يطعهی و روابهط
سازمان یافته میان آنها دست پیدا نکردهاند]5[.
با استفاده و ارزیابی مدباای دوب  ،1مدب مفههومی
پنواش مطهابآ مهدب رضهایتمندی سهکونتی فرانسیسهکو و
دیگههران ( )2661ارائههه مههیشههود کههه در آن وینگههیاههای
شخ یتی فرد ،ادراکات دینهی و ادراکهات ذانهی ظاصهل از
وینگههیاههای کالبههدی ،ا تمههادی -فرانگههی و خههدمات و
تسهیالت بهرای رضهایتمندی سهکونتی مهورد اسهتفاده يهرار
گرفتهاست .این مدب که در شکل 1نمایش داده شده اسهت،
از انواع مدباای با رویکرد تعهد استند.

 -2-2معرفی متغیرها و شاخصها
رضایتمندی سکونتی دبارت است از در فرد نسهبت
به اینکه ا تماع تا چه ظد با ااهداف و نیازاهای او مطابقهت
دارد و تا چه ظد ظس مرتبط بودن با امعه در فرد مو هود
است .این مفهوح دارای یک ساختار چندبعدی بها تمرکهز بهر
محیط ا تمادی شهامل تعلهآ و پهذیرش و محهیط فیزیکهی
مانند دسترسی به خدمات ا تمادی و کیفیت مسکن اسهت.
بنابراین رضایتمندی سکونتی نشاندانده دیهد سهاکنان بهه
کفایت خدمات ا تمهادی ،ايت هادی و خهدمات دمهومی در
منطقه ،محیط فیزیکی ،فرصهتاهای مو هود ،پاسهخگویی،
بهههرهوری و دسترسههی بههه ت ههمیب سیاس هتگههذاران محلههی
است]5[.
تعریههف و انههدازهگیههری رض هایتمندی سههکونتی موضههوع
تحقیقات زیادی از زمان آغاز مفاایب در داه  1926بوده است.
نظریههه"رضههایتمندی سههکونتی" بههرای تعیههین یههک
چههارچوب راانمهها هههت شههناخت خ وصههیات سههاختاری
خانواراا و بافت محل سکونت آناا (ادب از خانه و محله) که
بر وان گوناگون رضهایتمنهدی تأثیرگهذار اسهت بهه کهار
میرود .رضایتمندی سهکونتی از آنجها کهه بخشهی از ظهوزه

 -4-2روششناسی پژوهش
روش تحقیآ در این پنواش ،روش تحلیلی -توصیفی
و پیمایشی است .این پنواش ارزیابی تطبیقی کیفیت مکانی
را با استفاده از سنجش رضایتمندی ساکنان شهراای مهورد
بررسی انجاح خوااد داد و تالش خوااد شد ارالدهات اولیهه
پههنواش بهها اسههتفاده از روش پرسشههنامه مههعآوری شههود.
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استفاده از مدب معادات سهاختاری روابهط بهین متایراهای
پنهان با یکدیگر و نیز گویهاای سنجش ار متایر پنههان بها
متایر مربوط يابل بررسی است .مدباای نظری چند متایره
را نمیتوان با شیوه دو متایری که ار بهار تنهها رابطهه یهک
متایر مستقل با یک متایر وابسته در نظر گرفتهه مهیشهود،
ارزیههابی کههرد .تجزیههه و تحلیههل چنههدمتایره بههه یکسههری
روشاای تجزیه و تحلیل ارالق مهیشهودکه وینگهی اصهلی
آناا تجزیه و تحلیل امزمان  Kمتایهر مسهتقل و  nمتایهر
وابسته است.

معیاراای مورد بررسی نیز از نوع معیاراهای کمهی و کیفهی
خوااد بود .روش تحلیهل دادهاها مبنهی بهر مهدب معهادات
ساختاری و ترکیبی از دو رویکهرد تحلیهل دهاملی تأییهدی و
تحلیل مسیر اسهت .تحلیهل دهاملی تأییهدی بهه دلیهل نهوع
ساختاربندی شاخصاا (از بهاا بهه پهایین و پهایین بهه بهاا،
استفاده از نظهر محقهآ و مخاره ) ،نهوع ارزیهابی ااهداف و
امچنین سادگی مورد تو ه است و درتحلیل بهه کارگرفتهه
میشود.
معادات ساختاری یک ساختار خاص بین مجمودهای،
از متایراای پنههان و متایراهای مشهااده شهده اسهت .بها

جدول -1دستهبندی کلی از انواع مدباای رضایتمندی سکونتی []5
مدلهای اثر -باور

مدلهای رهیافت

1

مدلهای رویکرد دسترسی

مدلهایی با رویکرد تعهد

تالشی است برای مقابله با انتقاد از مدب
اثر -باور بدین ترتی که رضایتمندی را
مبتنههی بههر باوراههای دمههومی در مههورد
امعههه و امچنههین ارزیههابی از کیفیههت
وايعی محله اسهت .ادتقهادات فهردی در
مورد ا تماع می تواند تفسهیر ارالدهات
ادف در دسهترس را تحهت تهأثیر يهرار
داد .تفهاوت بهین رویکهرد دسترسهی و
رویکرد اثر -باور در معیارااست که چهه
دناصری برای يااوت انتخاب می شوند.
يااوت اا برای در دسترس بهودن آنهها
انتخاب میشوند.

تعهد رضایتمندی فرد در نسهبت بها امعهه را
وابسته به روابط مالی یا اظساسهی خهود بها آن
میداند .ارتبارات مالی یا اظساسهی بیشهترفرد
با امعه از مله از رریآ مشارکت ا تمادی و
مالکیههت خانههه ،میههزان رضههایتمندی را بههااتر
خوااههد بههرد .رضههایتمندی فههرد از خههدمات
ا تمادی و امکانات نیز تعهد فرد به ا تمهاع را
افزایش میداد .ایهن مهدب وابسهتگی ارزیهابی
مردح به در ه ارتباط و دخالت در یک امعهه
را نشههان مههیداههد .ایههن ارزیههابی بهههوسههیله
رضایتمندی فرد از رریآ دناصر امعهه ایجهاد
شده است.

2

کارکردی

چکونگی اثرگذاری باوراای فهردی
بر نگرش کلی فرد بر یهک موضهوع
را نشان مهیداهد و ابعهاد مخهالف
محله و دیگر نبهاای رسیدن بهه
رضایت کلهی را مشهخص نمهوده و
بیشههتر بههه معیاراههای منتخهه
پنواشهههگر بهههه هههای ادتقهههادات
پاسخدانهدگان تکیهه دارد .ریهف
گستردهای از وینگیاای موضوع را
برای به ظداکثر رسهاندن ديهت بهه
دنوان نمونه در نظر میگیرد .

رویکههههردی کههههه در
اصهههطالح ارزشاهههای
فههردی اشههاره دارد و در
اصههطالح رضههایتمندی،
بههه اویههت فههردی در
نسههبت بهها ا تمههاع و
امسایگی آناها اشهاره
دارد.

ویژگیهای شخصیتی فرد
(سن ،تحصیالت ،بعد خانوار ،درآمد ،مدت سکونت و )...

رضایتمندی از مسکن
سطوح خرد رضایتمندی
رضایتمندی
سکونتی

سطوح کالن رضایتمندی

ویژگیهای کالبدی
محیطی

ویژگیهای
اجتماعی فرهنگی

رضایتمندی از جامعه

خدمات و منابع
ویژگیهای عینی

پاسخهای ذهنی

شکل -1مدب مفهومی پنواش []0
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بههه رههورکلی روابههط بههین متایراهها درمههدب معههادات
ساختاری دو دسته است:
 -1مدب اندازهگیری یا تحلیهل دامهل تاییهدی :روابهط
بین متایراای پنهان با متایراای آشکار
 -2مدب ساختاری یا مدب تحلیل مسهیر :روابهط بهین
متایراای پنهان با یکدیگر
برای بررسی مدب ،نخسهت از تحلیهل دهاملی تائیهدی
برای سنجش روابط متایراای پنهان با گویههاهای سهنجش
آنها استفاده شده است .مهدب انهدازهگیهری )تحلیهل دهاملی
تائیدی) ارتباط گویهاا یها امهان سهواات پرسشهنامه را بها
سازهاا مورد بررسی يرار میداد .سپس با اسهتفاده از مهدب
ساختاری ارتباط داملاا با یکدیگر ههت آزمهون فرضهیات
مههورد بررسههی يههرار خواانههد شههد .در وايههع تهها ثابههت نشههود
نشانگراا یا امان سواات پرسشنامه ،متایراای پنهان را بهه
خوبی اندازهگیری کردهاند ،نمیتوان روابهط را مهورد آزمهون
يرارداد .لذا برای اثبات اینکه مفاایب به خهوبی انهدازهگیهری
شدهاند از مدب اندازهگیری یا تحلیل داملی تائیدی اسهتفاده
میشود .با تو ه به ابزار مهعآوری دادهاهای پهنواش کهه
پرسشهنامه بهودهاسهت ،ظجهب نمونهه بها اسهتفاده از فرمههوب
کههوکران بههرای دو شهههر در مجمههوع  182نفههر اسههت .روش
نمونهگیری خوشهای ت ادفی نیز روشی است که در پنواش
استفاده شد.

این در پرسشنامه سهؤااتی را هع بهه هزء معیاراهای
کمی و کیفی سط چهارح مطرح شده است.
 -6-2شناخت عرصه پژوهش (شههر ددیهد و یهدیم
هشتگرد)
در ابتههدا دیههدی ههامع و کلههی از خ وصههیات درصههه
پنواش ،شهر دید و يهدیب اشهتگرد در سهه بخهش کلهی
خواایب داشهت .بهیشهک داشهتن زمینههای در مهورد نظهاح
محیطی ،کالبدی ،ا تمادی و ايت ادی شهر و نگرشهی کلهی
در سازمان فاهایی شههر و سهاختار محهالت آن بهه تجسهب
وضعیت شهر کمک میکند.
 -1-6-2نظام محیطی
اشتگرد مرکز شهرستان سهاو بال اسهتان البهرز ،در
غرب تهران و در نوب اتوبان تهران-يزوین يرار گرفته است
و شهر دید اشتگرد به فاصله  5کیلومتری ایهن شههر و در
شمابشريی آن وايع شده است .فاصله آنها از شههر تههران و
يزوین  05کیلومتر است]8[.
 -2-6-2نظام ادتماعی -ایتصادی
شهر اشتگرد بر پایهه اسهتقرار تهدریجی کارگهاهاها و
اشتااب صنعتی آنها رشد یافته و فعالیتاای خهدماتی بهرای
پاسخگویی به نیازاای خانواراای وابسته به شاغالن صهنعتی
ساکن آنها به صهورت تبعهی ایجهاد شهده اسهت .نهوع نظهاح
ايت ادی مستقل بوده و بر ظهوزه خهدمات اسهتوار اسهت .در
شهر دید این نقش و تهوالی آن ماننهد شههر يهدیب و هود
ندارد ،اسکان معیهت وابسهته بهه کارگهاه اهای مسهتقر در
منارآ دیگر بوده است .نظاح ايت ادی آن را میتوان از نهوع
وابسته يلمداد کرد .بررسیاای میدانی مشهاور رهرح هامع
نشان داده که شاغالن شهر بیشهتر در شههراای ارهراف بهه
وینه تهران ،کر و محور يزوین مشاوب بهوده درنتیجهه ایهن
شهر به نودی خوابگاای شهمرده مهی شهود و فايهد سهاختار
فعالیتی منسجب است]9[.

 -5-2مدل تجربی پژوهش

ربآ مدب مفههومی پهنواش رضهایتمندی تحهت
مؤلفهاهای کالبهدی -محیطهی ،ا تمهادی -فرانگهی و
خدمات و منابع در چهار بخش رضهایتمندی از مسهکن،
رضایتمندی از امسهایگی در سهطوح کوچهک و بهزر
مقیاس 1و رضایتمندی ا تمادی سنجش میشود .مهدب
تجربی پنواش شامل چههار سهط  ،کهه سهط اوب آن
رضایتمندی مسهکونی ،سهط دوح شهامل محهیطاهای
کالبههدی ،ا تمههادی و فههردی مههیباشههد .سههط سههوح
معیاراای محهیط کالبهدی بهه پهنج زیرمعیهار مسهکن،
دسترسههی و ظمههل و نقههل ،فاههااا و بنااهها ،تسهههیالت
کالبههدی و متایراههای محیطههی و معیاراههای محههیط
ا تمههادی بههه دو زیرمعیههار تعههامالت ا تمههادی و تعلههآ
مکانی و امنیت دستهبندی می شوند .محیط فردی نیهز
مؤلفهاای شخ یتی فرد را در نظر مهیگیهرد .براسهاس

 -3-6-2نظام کالبدی
سابقه سکونت در شهر اشتگرد به  1125و به صهورت
خودرو بر میگردد .اب اکنهون شهامل محهدودهاهای نوسهاز
مسکونی و البته محدوده بافت فرسوده نهوبی شههر اسهت.
( 10درصد از مساظت بافت شهر) در شهماب شههر ،شههر
صنعتی شهر به منظور تأمین اشهتااب سهاکنان شههر ایجهاد
شده است .سابقه سکونت در شههر دید اشهتگرد بهه سهاب
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تولیههد مسههکن و اشههااب توسههط خههانوار اسههت .بسههیاری از
کاربریاا نیز در صهورت سهاخت فعهاب نیسهتند و سهاکنان
مو ود از خدمات آن بیبهرهاند و نیازمند مرا عهه بهه شههر
يدیباند]8[ .

 1176باز میگردد .در وضع مو ود در ظهدود  26درصهد از
يطعات واگذاری انوز ساختمان و مسکنی ساخته نشده و در
 22درصد مسکناای ساخته شده اب انوز خانواری سکونت
ندارد .بنهابراین بهین خریهد زمهین و تبهدیل آن بهه مسهکن
شکافی و ود دارد که نشانه ويفه روانی بین خریهد زمهین،

ازینه اای مسکن

وینگی اای مسکن

تسهیالت مسکن
مويعیت نسبت به محل کار و مراکز شهری ارراف

دسترسی و ظمل و
نقل

ظمل و نقل دمومی
کیفیت پیاده رواا
زیبایی شناسی ساختمان اا و بنااا

فاااا و بنااا

تراکب و ظجب ساختمان اا
کاربری اای خدماتی

محیط
کالبدی

خدمات درمانی
خدمات آموزشی
مراکز خرید فروشگاه اا

تسهیالت کالبدی-
خدماتی

اماکن ورزشی
مراکز تجمع و گرداب آیی
فاای سبز و پار
فرانگسرااا و کتابخانه اای دمومی
آلودگی اای صوتی و ب ری

متایراای محیطی

آلودگی اا زیست محیطی
سرزندگی ساکنان ،فعالیت اا و فاااا

رضایتمندی
سکونتی

روابط ا تمادی در محله

تعامالت ا تمادی و
تعلآ مکانی

تعامل با امسایگان
میزان تعلآ مکانی ساکنان

محیط
ا تمادی

فعالیت اای صنعتی
ترافیک و روشنایی معابر

امنیت و ایمنی

سريت و بزاکاری
در

محیط
سن
نسیت

وضعیت تأال
محیط
فردی

سط تح یالت

وینگی اای
شخ ی

اشتااب
درآمد
مالکیت
مدت ايامت

شکل -2مدب تجربی پنواش
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 -1-3بررسی متغیرهای پنهان پژوهش

 -3نتایج و بحث
بر اساس نتایج روش تحلیل يابلیت ارمینان  ،مانند
ضرای آلفا 5معادب  6/8بوده و بیشتر از ظد يبولی آزمون
است ،پایایی پرسشنامه تأیید می شهود .از ررفهی پهیش از
استفاده از آزموناای آمهاری پهنواش ابتهدا بایهد آزمهون
نرماب بودن داده اا انجاح شود زیرا يبل از ارگونه آزمهونی
که با فرض نرماب بودن دادهاها صهورت مهیگیهرد بایهد از
نرماب بودن داده اا ارمینان ظاصل شود .در ایهن پهنواش
از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای آزمون نرماب بودن
داده اا استفاده شده است .ایه ن آزمهون بهرای نمونههاهای
کوچک و البته رتبهای پیشنهادمیشود.
با تو ه به نتایج آزمون ،توزیع دادهاا در ار دو گهروه،
نرماب است ()p>6/65
برای بدست آوردن رضایتمندی سکونتی در دو شهر
از آزمون  Tتک نمونهای 0استفاده شده است و نتایج نشهان
از و ههود مطلوبیههت سههکونتی در شههه ر اشههتگرد و نبههود
رضایتمندی سکونتی در نزد ساکنان شهر دید اشهتگرد
دارد .با تو ه به نتایج ظاصل از مقایسه تطبیقی مطلوبیت
سکونتی دوشهر و بررسی معناداری تفاوت میان میانگین-
اههای شههاخص اههای رضههایتمندی سههکونتی و مولفهههاههای
کالبدی و ا تمادی در شههر دیهد و يهدیب اشهتگرد بها
استفاده از آزمون  Tمستقل با فرض واریهانساهای برابهر،
تفههاوت معنههی داری در میههانگین مؤلفهههاهها و امچنههین
مطلوبیههت سههکونتی در دو شهههر و ههود دارد .میههانگین
رضایتمندی دو شهر ،در اریهک از مؤلفههاهای مطلوبیهت
سههکونتی در مقایسههه بهها میانههه نظههری ریههف لیکههرت در
دوب 2ارائه شده است .ا مانطور که مشااده میشهود در
امه مؤلفه اا شهر اشتگرد دارای میهانگین بهااتر بهوده و
تنها مؤلفه کالبدی شهر اشتگرد از میانه نظهری پهنواش
بااتر است.
2

 -1-1-3اثر دنسیت در میزان مطلوبیت سکونتی
در شهر اشتگرد ،مطلوبیت سکونتی در اهر دو گهروه
مشااده میشود اما رضهایتمندی در گهروه مهردان بیشهتر از
زنان است .در شهر دید اشتگرد ،رضایتمندی در ایچ یک
از گروه اای نسی و ود ندارد .امتیاز مطلوبیت سکونتی در
گروهاای نسی دو شهر دارای اختالف معنیدار است.
 -2-1-3اثر وضعیت تأهل در میزان مطلوبیت سکونتی
امتیاز مطلوبیت سکونتی در گروهاای متأال و مجهرد
دو شهر دارای اختالف معنیدار است .در شههر اشهتگرد در
اههر دو گههروه رضههایتمندی سههکونتی و ههود داشههته کههه در
گروهاای متأال بیشتر است در ظالی که در شهر دید این
مسئله و ود ندارد.
 -3-1-3اثر مدت ایامت بر میزان مطلوبیت سکونتی
در شههههر اشهههتگرد در تمهههاح دورهاهههای سهههکونتی
رضایتمندی سکونتی دیده میشود البتهه ایهن میهزان بهرای
ساکنان کمتر از  5ساب ايامت در مرز پذیرفتهه نشهدن يهرار
میگیرد( .ضری ارمینان برابر  )6/690دادهاای مربوط بهه
شهر دید ددح و ود رضهایتمندی در  1بهازه کمتهر از 26
ساب را نشان میداد و تنها در بازه ايامتی بیشتر از  26ساب
رضایتمندی دیده میشود.
میان رضایتمندی سکونتی در بهازهاهای سهکونتی دو
شهر (براساس ازمون  tمسهتقل) اخهتالف معنهیداری دیهده
میشود.
برای اثبات يابلیت استفاده از داده اای مو ود بهرای
مدب معهادات سهاختاری و در نتیجهه تحلیهل دهاملی ،از
آماره  KMOو نتایج آزمون کرویت بارتلت اسهتفاده مهی-
شود .این شاخص معمواً در دامنه صفر تا یهک يهرار دارد.
اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد ،دادهاای مورد نظر
برای تحلیل داملی مناس اند و در غیر اینصورت (معمواً
کمتر از  ) 6/5نتایج تحلیل داملی برای دادهاای مورد نظر
چند ان مناس نیستند ،که در این پنواش آمهاره معهادب
6/021به دست آمده است و نشان از مناس بودن دادهاها
برای انجاح تحلیل دهاملی دارنهد .امچنهین نتهایج آزمهون
کرویلت بارتلت نیز معنی دار است ،به ایهن مفههوح کهه بها
بررسی سط معنیداری کمتر از  6/65روایهی پرسشهنامه
تأیید میشود یعنهی بهین متایراها امبسهتگی معنهیدار
و ود دارد.

جدول -2بررسی معنیداری و يابلیت تعمیب
مطلوبیت سکونتی با استفاده از آزمون
نتیجه
آزمون

تعداد
)(N

میانگین
)(Mean

t

میانه نظری=1
شهر

Sig. (2)tailed

df

t

يبوب
6H

296

2/9869

6/720

289

-6/152

يدیب

Hرد 6

92

2/0571

6/666

91

-0/522

دید
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زیرمعیههار ظمههل و نقههل  %72و  %88از ایههن مؤلفههه را بیههان
میکند.
در میههان زیرمعیاراههای مؤلفههه ا تمههادی ،تعلقههات
ا تمادی در شهر يهدیب و دیهد بهه ترتیه  %96و  %06از
متایر پنهان يبل خود را توصیف میکند و ارتباط يویتهری
از زیرمعیار امنیت دارد.

 -2-3ضرایب استاندارد مدل تحلیلی در تحلیل مسیر
مقادیر ضری استاندارد نشان می داد ار متایر يابهل
مشااده تا چه میزان متایر پنهان مربهوط بهه خهود را مهورد
سنجش يرار داد .بار داملی مقداری بین صفر و یک اسهت و
نحوه يااوت درباره این ضرای به صورت زیر است کهه اگهر
بار داملی کمتر از  6/1باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده
و از آن صرف نظر میشود .بارداملی بهین  6/1تها  6/0يابهل
يبوب است (رابطه متوسط) و اگر بزرگتر از  6/0باشد خیلهی
مطلوب است (رابطه يوی)]16[ .
دوب  1ارتباط گویهاا و متایر پنهان نظیهر آن را در
غال نوع رابطه ،در سط اوب و دوح پنواش بازگو میکند.

 -3-3تحلیل عاملی تأییدی
در یک تحلیل داملی ،متایراای مورد بررسی برظس
میههزان امبسههتگی بهها یکههدیگر در سههاخت دوامههل باراههای
متفاوتی میگیرند .در نتیجه با بررسی نحهوه توزیهع باراهای
داملی در ار دامل ،میتهوان دسهتهبنهدیاهایی را در میهان
متایراا برظس شباات رفتاریشان تشخیص داد .با تو هه
به سؤاات پرسشنامه در مجموع  25متایر پنههان مشهخص
شده و برای سنجش ار دامل تعدادی گویهه درنظهر گرفتهه
شده است .يبل از گهردآوری دادهاها و بررسهی فرضهیهاهای
تحقیآ مبتنی بر این مقیاس ،نخسهت بایهد صهحت مقیهاس
مورد استفاده تأیید شود .بنابراین از تحلیهل دهاملی تأییهدی
برای سنجش روابط متایراای پنهان با گویههاهای سهنجش
آنها استفاده شده است.
تحلیههل دههاملی تائیههدی ارتبههاط گویهههاهها (سههواات
پرسشنامه)را با سازهاا بررسی میکند .در وايع تا ثابت نشود
سواات پرسشنامه ،متایراای پنهان را به خوبی اندازهگیهری
کردهاند ،نمیتوان فرضیهاای تحقیآ را مبتنی بهر دادهاهای
پرسشنامه مورد استفاده يرار داد .بنابراین هت اثبات اینکهه
دادهاا درست اندازهگیری شدهاند از تحلیهل دهاملی تائیهدی
استفاده میشهود .مطهابآ هدوب  2و نمهودار ارزش دهددی
مقههادیر محاسههباتی دوامههل اسههتخرا شههده در  8دامههل
دستهبندی مهیشهوند کهه در مجمهوع  %71از تاییرپهذیری
متایراا را توضهی مهیداهد .مطهابآ هدوب  5در مجمهوع
شاخصاای مطلوبیت سکونتی در اشت دامل دسهتهبنهدی
میشوند و دسهتهبنهدی بهه کهار رفتهه در پهنواش را تأییهد
میکنند ؛ بهه رهور مثهاب متایراهای دسهته اوب مربهوط بهه
وینگیاای مسکن در دامهل ششهب ،متایراهای مربهوط بهه
ظمل و نقل به ز یک متایهر در دامهل چههارح ،تسههیالت
کالبههدی بههه ههز یههک متایههر ،امههه در دامههل اوب ،دوامههل
ا تمادی به ز یک مورد امگی در دامل دوح و متایراهای
مربوط به امنیت نیز به ز یک دامل امگی در دامهل سهوح
يرار گرفته اند.

جدول -3رابطه میان دوامل پنهان و گویهاا در
سط اوب و دوح مدب تجربی پنواش
ضرایب استاندارد
شهر جدید

شهر قدیم

6/061
متوسط
6/098
يوی
6/591
متوسط
6/801
يوی
6/272
ضعیف
6/885
يوی
6//228
ضعیف
6/062
متوسط
6/297
ضعیف

6/510
متوسط
6/728
يوی
6/526
متوسط
6/005
يوی
6/281
ضعیف
6/722
يوی
6/186
متوسط
6/961
يوی
6/295
ضعیف

رابطه سطوح مدل
مطلوبیت سکونتی

کالبدی

مطلوبیت سکونتی

ا تمادی

کالبدی

مسکن

کالبدی

تسهیالت خدماتی

کالبدی

فاااا و بنااا

کالبدی

ظمل و نقل

کالبدی

زیست محیطی

ا تمادی

تعلقات ا تمادی

ا تمادی

امنیت

با تو ه به دوب  1و ضرای استاندارد ،ارتباط معیهار
ا تمادی با مطلوبیت سکونتی در شهر دیهد و يهدیب دارای
رابطه معنیدار بوده و در بررسیاایهردو شهر رابطهه يهوی را
نشان میداد .با تو ه به ضرای استاندارد مؤلفه ا تمهادی،
این معیار در شهر دید  %76و در شهر يدیب  %75از متایر
مطلوبیت سکونتی را توضی میداد .درمیهان زیرمعیاراهای
مؤلفه کالبدی ،مؤلفه تسهیالت خدماتی در دوشههر يهدیب و
دید ،به ترتی  %07و  %80از تاییرات مؤلفه کالبهدی را و
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مجتبی رفیعیان و امکاران
جدول -4دوامل مشتر

و درصد واریانس تببین شده توسط آنها

درصد واریانس و مقادیر ویژه عاملهای مختلف
عوامل مشترک

مقادیر ویژه

درصد واریانس تبیین شده توسط هر عامل

درصد تبیین تاکمی

1
2
1
2
5
0
7
8

0/662
2/707
2/282
1/965
1/285
1/151
1/121
1/681

%22
%11/1
%9/9
%7/0
%5/9
%5/2
%2/0
%2/1

%22
%15/1
%25
%52/0
%58/0
%01/9
%08/5
%72/9

جدول  -5بار داملی ار یک از دوامل در دامل مشتر
اجزا
زء 1
زء 2
زء 1
زء 2
زء 5
زء 0
زء 7
زء 8

آناا

عوامل مشترک
تسهیالت خدماتی
6/710
روابط ا تمادی
6/862
ترافیک و
روشنایی 6/281
مويعیت تا محل
کار 6/018
تراکب ابنیه
6/821
ازینه اای
مسکن 6/879
آلودگی ب ری و
صوتی 6/771
مزاظمتاای
صنعتی 6/285

تسهیالت آموزشی
6/712
تعلآ مکانی
6/701

تسهیالت درمانی
6/061
روابط امسایگی
6/778
سريت و بزاکاری
6/821
ظمل و نقل
دمومی 6/811

تسهیالت تجاری
6/722
زیبایی شناسی
6/592

تسهیالت ورزشی
6/092

فاای دمومی
6/756

فاای سبز
6/029

پیاده رواا 6/008
تسهیالت فرانگی
6/712

سرزندگی 6/826
تسهیالت مسکن
6/011
آلودگی محیطی
6/765
در محیط
6/017

بررسی نمونهاای مهوردی و دادهاهای ظاصهل از پرسشهنامه
تحلیلاای دو شهر به صورت داگانهه انجهاح شهد .مقایسهه
تطبیقی دو شهر و نهایتاً بررسی کفایت مهدب بها اسهتفاده از
روش تحلیل داملی تأییدی ،مدب مفههومی پهنواش تطهابآ
ازح با خرو یاای این تحلیل را دارا بود.
با تو ه به نتایج ظاصل از آزمون  Tتک نمونهای با يبهوب
فرض در مورد مطلوبیت سکونتی شهر اشتگرد ،میانگین امتیاز
مطلوبیت از نظر شهروندان در شهر اشهتگرد بها میانهه نظهری
اختالف معنیداری ندارد .امچنین با رد فهرض صهفر در مهورد
شهر دید اشتگرد ،مطلوبیت سکونتی در شهر دید اشتگرد
دیده نشده است( .میانگین رضایت از کیفیت امه مؤلفههاها در
شهر دید اشتگرد در مقایسه با اشتگرد پایینتر بوده است).
بین میزان رضهایتمندی از محهیطاهای شههری شههر سهنتی
اشتگرد با شهر دید اشتگرد تفاوت معنیداری و ود دارد.

 -4نتیجهگیری
امانطور که پیشتهر ذکهر شهد ،اهدف از ایهن مقالهه،
بررسی مؤلفهاای اثرگذار در مطلوبیت سکونتی در شههراای
سههنتی خههودرو در مقایسههه بهها شهههراای دیههد و مقایسههه
تطبیقی میزان مطلوبیت سکونتی در این دو شهر است.
بررسی مطلوبیت سکونتی با ادف ذکر شده در دو نمونه
موردی شهر اشتگرد و شهر دید اشهتگرد انجهاح شهده کهه
سابقه شهر يدیب به ساب  1125و به صورت خودرو باز میگردد
و اظداث شهر دید در سهاب  ،1176بهدون اسهته اولیهه و بهه
صورت رراظی شده شروع شد .برای دسهتیابی بهه ایهن امهر ،از
روش معادات ساختاری که ترکیبی است از دو رویکرد تحلیهل
داملی تأییدی و تحلیل مسیر ،استفاده شدهاست.
با بررسی مفاایب پایه ،رویکرداا و مدباهای سهنجش
رضایتمندی سکونتی ،مدب مفهومی پنواش انتخاب شد و با
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در بررسی زیرمعیاراا در شههر اشهتگرد رضهایتمندی
سکونتی در امه موارد به هز متایراهای زیسهتمحیطهی و
تعامالت ا تمادی و تعلقات مکانی دیدهشده است .در مهورد
شهر دید اشتگرد ،در معیاراای دسترسی و ظمل و نقهل،
تسهیالت خهدماتی و تعهامالت ا تمهادی و تعلقهات مکهانی،
رضایتمندی سکونتی دیده نشده است.
بررسی متایراای پنهان پنواش در مهورد اثهر مهدت
ايامت بر میزان مطلوبیهت سهکونتی نشهان داد کههدر شههر
اشتگرد در تماح دورهاای سهکونتی رضهایتمندی سهکونتی
دیده میشود البته این میزان برای ساکنان کمتهر از  5سهاب
ايامت در مرز پذیرفته نشدن يرار میگیرد( .ضری ارمینهان
برابر  )6/690دادهاای مربوط بهه شههر دیهد دهدح و هود
رضایتمندی در  1بازه کمتر از  26ساب را نشهان مهیداهد و
تنها در بازه زمانی ايامت بیشتر از  26ساب رضایتمندی دیده
میشود .میان رضایتمندی سکونتی در بازهاای زمانی ايامت
در دو شهر (براساس ازمون  tمسهتقل) اخهتالف معنهیداری
دیده می شود.
نتههایج ظاصههل از آزمههون  Tمسههتقل نشههان از اخههتالف
معنیدار در میانگین مطلوبیت سکونتی در این دو شهر دارد.
در بررسیاای بخش آمار اسهتنباری پهنواش ابتهدا در
بح تحلیل مسیر ارتباط گویهاای پنواش با سطوح مختلهف
مدب تجربی با استفاده از ضرای استاندارد مشخص شد.
ضرای استاندارد ،ارتباط معیار ا تمادی بها مطلوبیهت
سکونتی در شهر دید و يدیب دارای رابطه معنیدار بهوده و
در بررسیاای اردو شهر رابطه يهوی را نشهان می/داهد .بها
تو ه به ضرای استاندارد مؤلفه ا تمادی ،این معیار در شهر
دیههد  %76و در شهههر يههدیب  %75از متایههر مطلوبیههت
سکونتی را توضهی مهیداهد .درمیهان زیرمعیاراهای مؤلفهه
کالبدی ،مؤلفه تسهیالت خدماتی در دوشهر يدیب و دیهد،
به ترتی  %07و  %80از تاییرات مؤلفه کالبدی را و زیرمعیار
ظمل و نقل  %72و  %88از این مؤلفه را بیان میکند.
در میههان زیرمعیاراههای مؤلفههه ا تمههادی ،تعلقههات
ا تمادی در شهر يهدیب و دیهد بهه ترتیه  %96و  %06از
متایر پنهان يبل خود را توصیف میکنند و ارتباط يویتری
از زیر معیار امنیت دارد.
در ادامه با استفاده از تحلیل داملی تأییدی متایراای
پنواش در غال  8دامل دستهبندی شدند که مجموداً %71
از تاییرپذیری متایراا را بیان کرد و در ظقیقت دستهبندی
مدب تجربی پنواش را با اختالف اندکی نشان داده است.

پی نوشتها
1

Belief-affect model
2 Functional approach model
3 Macro and Micro- neighborhood Satisfaction
4 Reliability analysis
5 Alpha coefficients
6 One sample T-Test
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