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ارزیابی تطبیقی کیفیت محیط سکونت شهری
با تا کید بر تصویر ذهنی شهروندان*
(مطالعه موردی :شهر قزوین)
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 1استادیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ،قزوین ،ایران.
2کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقهای ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ،قزوین ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،92/6/30 :تاریخ پذیرش نهایی)92/9/3 :
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چکیده
زیستگاه انسانی هنگامی میتواند بیشترین مطلوبیت را برای انسان دربرداشته باشد ،که انتظارات
وی را در ابعاد مختلف ،زیست محیطی ،اجتماعی ،کالبدی ،اقتصادی و ...برآورده سازد .چنانچه
هریک از این عوامل ،در محیط زندگی یک فرد ،فاقد کیفیات مطلوب باشند ،بر احساس و ادرا ک
وی از فضا و در نتیجه بر سطح رضایتمندی او از محیط زندگی تاثیرگذار خواهد بود .برهمین اساس،
پژوهش حاضر در پی پاسخ دادن به این سوال است که با توجه به معیارها و شاخصهای کیفیت
محیط سکونت شهری از منظر ذهنی سا کنان ،سطح کیفیت محیط سکونت در محدوده مطالعاتی
در چه حدی میباشد؟ برای رسیدن به این مهم ،از روش توصیفی -تحلیلی و نرمافزار  Spssدر تجزیه
و تحلیل دادهها استفاده شده و همچنین با به کارگیری آزمونهای آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون
توکی در گروهبندی مولفهها ،به ارزیابی هرکدام پرداخته شده است .همچنین با استفاده از فرمول
کوکران ،تعداد  376پرسشنامه در محلههای مورد مطالعه توزیع گردیده است .این پرسشنامهها
کیفیت محیط سکونت را در قالب دو معیار کلی "کیفیت محیط سکونتی" و "کیفیت محیط شهری"
جست و جو میکنند .نتایج حاصل بیانگر آن میباشد که شهروندان منطقۀ  2شهر قزوین ،نسبت به
سایر مناطق شهر ،از مولفههای کیفیت محیط سکونت خود رضایت بیشتری دارند.
واژههای کلیدی
کیفیت محیط سکونت شهری ،تصویر ذهنی ،شهروندان ،قزوین.
* این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسیارشد نگارنده دوم با عنوان "ارزیابی تطبیقی کیفیت محیط سکونت شهری با تا کید بر تصویر ذهنی
شهروندان (مورد مطالعاتی :شهر قزوین)" میباشد که به عنوان طرح پژوهشی با حمایت شهرداری قزوین و مساعدت کمیته تحقیق و توسعه،
در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ،انجام شده است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09127805523 :نمابر.E-mail: kakavand.elham@gmail.com ،0281-2578082 :
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مقدمه
امــروزه اهمیــت محیطهــای مســکونی شــهری بــه عنــوان
ســکونتگاههای اصلــی مــردم ،روز بــه روز در حــال افزایــش اســت.
بــه طوری که ایــن محیطها در وهله اول ابزار مهمی برای توســعه
انــواع شــاخصهای زندگی نظیر ســامت ،خانــواده ،کار یــا فراغت
و ...را فراهــم میآورنــد .دوم اینکــه ،جمعیت زیــادی در نواحی به
شــدت شهرنشــین شــده زندگــی میکنند و یــا در آینــدهای نزدیک
زندگــی خواهنــد کــرد کــه میبایســت بــه کیفیــت محیط ســکونت
آنهــا توجه ویژه شــو د (رفیعیان .)۱۰،۱۳۹۱ ،کیفیــت محیط نه تنها
بــه حــوزه برآوردهســازی نیازهای مادی انســانی توجــه دارد ،بلکه
تامیــن و ارتقــای ظرفیتهــای اجتماعــی و توســعهای اجتماعــات
براســاس الگوهــای رفتار اجتماعــی را در نظــر دارد .بنابراین بهبود
و ارتقــای کیفیت محیط مســکونی ،به مثابه یکــی از اهداف اصلی
سیاس ـتگذاران و برنامهریــزان شــهری در پایــش سیاس ـتهای
عمومی تبدیل شده است (خادم الحسینی و دیگران.)1 ،1389 ،
ً
كیفیت محیط ســکونت شــهری معموال از طریق شــاخصهای
ذهنی حاصل از پیمایش و ارزیابی ادرا كات و رضایت شــهروندان از
ِ
زندگی شهری و محیط سکونتی آنان؛ یا با استفاده از شاخصهای
عینــی حاصــل از دادههــای ثانویــه ،اندازهگیــری میشــود؛ تا بدین
وســیله سنجشی سیستماتیک در خصوص میزان رضایتمندی و
بهرهمندی شهروندان از ویژگیهای محیطی ،اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصــادی و کالبــدی محیــط ســکونت بــه دســت آیــد .برهمیــن
اســاس ،در این پژوهش برآنیم تا برنامهریزی شــهری را با مفهومی
میانرشتهای پیوند دهیم و از طریق افزایش ارتباط با شهروندان،

تصویر ذهنی آنان را در خصوص کیفیت محیط سکونتشان جویا
شویم .لذا ابتدا معیارها و مولفههای کیفیت محیط سکونت شهری
بــا تا کیــد بر تصویر ذهنی شــهروندان مورد بازشناســی قــرار گرفته و
سپس ارزیابی سطح کیفیت محیط سکونت شهری در نمونههای
مطالعاتــی انجام پذیرفته اســت .برای تحقق ایــن پژوهش ،قزوین
بــه عنوان شــهر مورد مطالعه انتخاب و چنــد محل ه که دارای بافت
قدیمی ،میانه و جدید میباشند و در مناطق سهگانه این شهر قرار
دارند ،مورد بررســی و سنجش قرار گرفتهاند .بدین ترتیب سواالت
مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:
• معیارهــا و ابعــاد كیفیــت محیط ســکونت شــهری ،برگرفته از
تصویر ذهنی شهروندان و رضایتمندی آنها از محیط سکونت در
شهر قزوین کدامند؟
• ســطح كیفیت محیط مسکونی شهری و میزان رضایتمندی
شــهروندان از مولفههــای مختلف مربوط به قلمروهــای فیزیكی-
محیطــی ،اجتماعی -فرهنگــی و اقتصادی محیــط زندگی آنان در
بافتهای مختلف شهر قزوین چگونه است؟
با توجه به ســواالت مطرح شــده ،فرضیه ذیل در این پژوهش
مدنظر میباشد:
* به نظر میرســد شــهروندان بافت میانی شــهر قزوین ،که در
محدودهای با بافت پرشــهری زندگی میکنند ،رضایت بیشــتری از
کیفیات محیط ســکونتی خود ،نســبت به شهروندان سا کن بافت
شــمالی شــهر قزویــن ،کــه در منطقــهای تازه ســاخت واقع اســت،
داشته باشند.

 -1چارچوب نظری پژوهش
 -1-1مفهوم تصویر ذهنی و نقش آن در شــکلگیری محیطهای
سکونتی در شهر
طبــق نظریــات گشــتالت ،ذهــن انســان متشــکل از ادرا کات
کلــی معنــاداری اســت کــه ایــن ادرا کات از طریــق تداعــی بــا
یکدیگــر ارتبــاط یافتــه و بدیــن گونــه پدیدههــا را تفســیر میکننــد
(نق ـیزاده .)۱۲۲،۱۳۸۶،بدیــن صــورت میتــوان گفــت کــه مکان،
زمانــی شــناخته میشــود که تصویرهــای ذهنی اولیــه ،خاطرات و
تجربههــای ما (فرایندهای شــناختی) و به نوعی خــود ما را تداعی
کنند .برای درك ســازوكارهای شــناخت ما از محیطمان و شیوهی
بهیــادآوردن مــوارد آن ،تحقیقات گســتردهای انجام شــده اســت.
شــیوه اصلــی كار بــرای نیــل بــه ایــن هــدف ،ترســیم نقشــه ذهنی
اســت ،یعنی پدیدار ســاختن تصویــر ذهنی محیط كه افــراد به آن
شكل میدهند و از آن به عنوان الگوی رفتارشان در شهر استفاده
میكننــد (مدنــی پــور .)98 ،1379 ،حافظــه ،بخــش مهمــی از
شناســایی محیط به حساب میآید (گیفورد .)16 ،1378 ،لینچ به
این نتیجه رسید كه خلق محیطهایی با «وضوح و خوانایی آشكار

چش ـمانداز شهری» باید نقطه عطف و توجه مهمی برای فرد ناظر
باشــد (مدنــی پــور .)99 ،1379 ،بــه همیــن ترتیــب ،فراینــد ادرا ک
محیــط شــهری ،نقــش اساســی در ترســیم و ذخیرهســازی تصویــر
ذهنــی شــخص از محیــط اطرافــش داشــته و عاملــی تعیینکننده
بــرای شــکلگیری محیط ســکونتی فــرد و نیز میــزان رضایت وی از
محیط بازی می کند.
ادراك محیطی« ،فرایندی است كه از طریق آن انسان دادههای
الزم را براســاس نیــازش از محیــط پیرامــون خــود بــر میگزینــد»
(مطلبی .)56 ،1380،در حقیقت ادراك محیطی ،از تعامل و تقابل
ادراك حســی و اطالعــات شــناختی ،كــه در ذهــن انســان ذخیــره
شــدهاند؛ حادث میشــود .در این فرایند ،نقــش محیط به عنوان
عامل اساســی در رشــد ،توسعه و در نهایت در یادگیری مورد توجه
قـ�رار میگیـ�رد ( .)Marans, 2003, 65فرایندهای ادراك و شــناخت،
هم در مرحله جمعآوری اطالعات ،و هم در مرحله تعبیر و تفســیر
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آنهــا ،تحــت تاثیــر عوامــل روانشــناختی (ماننــد نیازهــا ،انگیزهها و
ا كتســابات پیشــین و  ) ...متعددی قرار میگیرند كــه خود آنها نیز
از شــرایط محیطی تاثیر میپذیرند (مرتضوی .)۹۰،۱۳۷۶،بنابراین
عوامل یادشــده را میتوان به دو دســتهکلی عینی و ذهنی تقســیم
کرد .به طور کلی عوامل موثر بر تجربهی افراد از محیط و چگونگی
تاثیرگذاری متقابل آنها بر دیگر حواس ،نیازها ،خواس ـتها ،آرزوها
و حــس زیبایــی شناســی آنهــا را درگیر میکنــد (براندفــری،۱۳۸۳ ،
 .)۲۰۸بــرای دریافــت تصویــر ذهنــی افــراد از محیــط و همچنیــن
شــناخت ادرا کات محیطــی آنــان روشهــای مختلفــی همچــون
پرس ـشگری ،ترســیم بردارهای حرکتی ،ترســیم نقشه های ذهنی
و امثــال اینهــا وجــود دارند؛ که با توجه بــه ویژگیهای محیطی هر
محدودهای ،میتوان روش متناسب با آن را برگزید.
 - 2 -1مفهوم کیفیت و کیفیت محیط شهری
به طور کلی کیفیت واژهای است که در تمامی رشتههای هنری،
علمی و صنعتی به شــکل شــهودی (درون ذهنی) درک و به صورت
مستمر در چارچوب گفتمان حوزههای مربوطه به کار برده میشود.
با این وجود ،تالش برای درک کامل معنای این واژه ،تالشــی ساده
و آســان نیست .دشواری این امر نه به واسطه معنای شهودی واژه
(که به ســادگی قابل وصف اســت) ،بلکه از سرشت متکثر و چندگانه
آن سرچشــمه میگیــرد« .کیفیت» مفهومی دو وجهی اســت ،یعنی
مفهومی اســت «روشــن و واضــح» ولــی در عین حال «چنــد پهلو».
مفهومــی اســت قابل فهــم ،ولــی در عین حال ّ
«فــرار» که بــه راحتی
تن به تعریف شــدن نمیدهــد (گلکار .)۷،۱۳۸۰ ،معنــای لغوی واژه
فارســی «عمیــد»« ،چگونگــی ،چونــی،
«کیفیــت» در فرهنــگ زبــان
ِ
صفــت و حالت چیزی» عنوان شــده اســت (عمیــد.)1024 ،1363 ،
فرهنگ انگلیســی آ کســفورد نیــز چهار معنا بــرای واژه کیفیــت ارائه
کــرده که عبارتنــد از :میزان خوبی و ارزش هر چیــزی؛ درجه خوبی و
کمال هر چیز به صورت کلی؛ مشخصات و خصوصیات؛ جنبههای
ویژه و متمایز» (.)Oxford,1989,1023
موضوع كیفیت محیط شهری از جمله موضوعات مورد توجه
برنامهریزان شهری و کارشناسان حوزههای مختلف علوم انسانی،
بخصــوص در دهه اخیر بوده؛ و تعاریــف متعددی از مفهوم کیفیت
محیــط در شــهرها از جانــب محققین ارائه شــده اســت .بســیاری از
پژوهشــگران به بازشناسی این مفهوم پرداختهاند .کیفیت محیط
موضوعــی پیچیــده و در برگیرنــدهی ادرا کات ذهنــی ،نگرشهــا و
ارزشهـ�ای گروههـ�ا و افـ�راد مختلـ�ف اسـ�ت (.)Porteous,1971, 155
کیفیت محیط را میتوان به عنوان بخش اساسی از مفهوم گستردهتر
کیفیــت زندگــی تعریــف کــرد ( ،)RIVM, 2002, 13کیفیــت محیط از
برآینــد کیفیت اجزای متشــکله یک ناحیه معین حاصل میشــود،
اما بیشــتر از اشــاره به جمع اجزای ســازندۀ محیط ،بر ادرا ک کلی از
یک مکان داللت دارد .اجزای سازنده محیط (طبیعت ،فضای باز،
زیر ســاختها ،محیط انسان ســاخت (مصنوع) ،تسهیالت محیط
کالبدی و ذخایر طبیعی ،روابط اجتماعی و  )...هر یک مشــخصات
و کیفیات خاص خود را دارا میباشند ).( Van Kamp et al, 2003, 9
با این حال به طور کلی کیفیت محیط شــهری را میتوان این گونه

تعریف کرد :کیفیت محیط شهری عبارت است از شرایط اجتماعی-
فرهنگی و کالبدی محیط شهری که نشاندهندهی میزان رضایت
یــا عــدم رضایــت شــهروندان از آن محیــط میباشــد؛ در واقــع «یک
محیــط بــا کیفیت باال ،حــس رفاه و رضایتمنــدی را به جمعیتی که
در آن ســا کناند بــه واســطه ویژگیهایــی که ممکن اســت فیزیکی،
اجتماعی یا نمادین باشند ،منتقل می کند» (Lansing and Marans
به نقل از Van poll,1999, 17؛ بهرامی نژاد.)44،1382،
 -3 - 1رویکرد نظری پژوهش در بحث کیفیت
محیط سکونت شهری
از میان روشهای سنجش گفته شده ،رویکردهای مختلفی
برای بررســی و مطالعهی کیفیت محیطهای مسکونی وجود دارد
کــه هریــک منتــج از یــک دیســیپلین خاص نظیر انســان شناســی،
معمــاری ،اقتصــاد ،طراحــی محیطــی ،جغرافیــا ،روانشناســی
و جامعهشناســی؛ و همچنیــن حاصــل کاربــرد مفاهیــم و بســط
موضوعـ�ات مربـ�وط بـ�ه آن افـ�ق فکـ�ری اسـ�ت (kazanori Hakao,
 .)Jian Ge, 2006, 53-55در بحــث انتخــاب رویکــرد نظــری ،از
بیــن رویکردهــای مطــرح ،کــه شــامل رویکــرد طراحــی کالبــدی و
رویکردهــای اجتماعــی مکانــی اســت (امین صالحــی)19 ،1387 ،؛
رویکــرد «اجتماعی -مکانــی» مدنظر و مورد اســتفادۀ مقاله حاضر
ً
میباشــد .در چنیــن رویکردهایــی ،صرفــا بــر ُبعــد کیفیــت طراحی
محیطهــای مســکونی متمرکــز نیســتند؛ بلکه بــا دیــدی جامعتر،
متغیرهــای اجتماعــی -مکانــی را نیــز در فراینــد ارزیابــی و بررســی
کیفیــت محیــط زیســت دخالت میدهنــد .این روش خود شــامل
رویکرد ا کولوژی انســانی ،کیفیت زندگی ،شاخصهای اجتماعی،
رویکرد تعاملی و رویکرد سنجش میزان رضایتمندی میشود.

-2مورد پژوهی
-1-2روش شناسی پژوهش
ایــن تحقیق ،پژوهشــی توصیفی -تحلیلی و از شــاخه موردپژوهی
میباشــد .توصیفــی اســت؛ چــرا کــه شــامل مجموعــه روشهایی
اســت کــه هــدف آنهــا توصیف کــردن شــرایط یــا پدیدههــای مورد
بررســی اســت (ســرمد )82 ،1381،و تحلیلی اســت ،زیرا به بررســی
تطبیقــی مولفههــای کیفیــت محیــط ســکونت و مقایســهی آن با
وضع موجود ،براساس روشهای تحلیلی و با بهرهگیری از نرمافزار
 SPSSو آزمونهــای مختلــف آنالیــز واریانــس یــک طرفــه ۱و آزمــون
ی میپردازد.
دانکن در گروهبند 
آنالیز واریانس یكطرفه عبارتست از انجام یك سری عملیات جبری
كــه بهوســیله آن میتــوان مقــدار كل تغییــرات یا اختالفــات موجود
در یــك آزمایــش را به قســمتها یا اجزای مختلف تقســیم كــرد و به
عبارت دیگر در این آزمون ،معنیدار بودن تفاوت میانگینها و یا به
عبارت دیگر معنادار بودن تغییرات ،در اثر متغیرهای خاص ،نتیجه
گرفته میشــود و در آزمون دانکن به این ســوال پاسخ داده میشود
کــه کــدام منبع با دیگــر منابــع تفــاوت دارد و میزان ایــن اختالفها
در چــه ســطحی اســت (علیمحمــدی و پوررســتم.)28 ،1390،
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نمودار  -۱مدل مفهومی سنجش کیفیت محیط سکونت شهری با رویکرد رضایتمندی.

در زمینــه جم ـعآوری اطالعــات در خصــوص مبانــی نظــری
مرتبــط بــا نحــوه ادرا ک محیــط ،تصویرذهنی شــهروندان و کیفیت
محیط مســکونی شــهری و نیــز مفاهیم اصلی این پژوهــش از روش
مطالعــه اســنادی و کتابخانــهای اســتفاده شــده اســت .درحالیکه
بعــد از جمــعآوری اطالعــات اولیه با نتیجهگیــری و تبیین معیارها و
شــاخصهای مربوطــه و تدویــن پرس ـشنامه در راســتای دریافــت
ادرا کات و تصورات ذهنی شهروندان از کیفیت محیط سکونتشان،
فرایند کار میدانی پژوهش آغاز شــده و دادهها و اطالعات حاصل از
پیمایش ،پرسشنامه ،مصاحبه و نظرسنجی از شهروندان در جهت
ســنجش سواالت و بررســی فرضیات پژوهش در محدوده مورد نظر
به کار گرفته شــده اســت .الزم به ذکر اســت که پرســشنامه حاوی
ســواالتی از شــهروندان در خصــوص بعــد ذهنی كیفیــت محیط در

نواحی سکونتی آنها میباشد و بر مبنای طیف  5مقیاسی لیکرت از
ً
ً
کامال ناراضی تا کامال راضی تنظیم شده است.
-1-2-2حجم جامعه و نمونه مطالعاتی
در پژوهــش حاضــر ،جامعه مطالعاتی از میان جمعیت شــهر قزوین
که در سال  1385معادل  355338نفر بودهاند و در مناطق سهگانه
ایــن شــهرانتخاب شــدهاند ،ناحیــه  2از منطقــهی  ،1ناحیــه  4از
منطقه  2و ناحیه  19از منطقهی  3شــهرداری قزوین بطور تصادفی
انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتهاند .جدول  ۱حجم جامعه و نمونه
مطالعاتی در مناطق سهگانه شهر قزوین را نشان میدهد.
برای توزیع پرســشنامهها ،با توجه به دورههای شــکلگیری
شــهر قزویــن و تقســیمات شــهرداری قزویــن به  3منطقــهی عمده
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ارزیابی تطبیقی کیفیت محیط سکونت شهری با تا کید بر تصویر ذهنی شهروندان

شــهری ،در هر منطقه متناســب بــا حجم جامعه و فرمــول کوکران،
پرســشنامهها به صورت تصادفی ساده توزیع گردیده است .نحوه
ســازماندهی معیارها به صورت از باال به پایین بوده اســت ،به این
ترتیب که برای هر معیار کالن ،چند معیار فرعی مطرح شدند .برای
ســنجش معیارهــای فرعــی نیــز چندین موضــوع مدنظر قــرار گرفته
و نظــر شــهروندان و اســتفادهکنندگان از فضــای مربوطــه ،در مــورد
معیارهای رده سوم ،نظر سنجی و پرسش انجام پذیرفته است.
-2-2شناخت عرصه پژوهش
شــهر قزویــن ترکیبــی از بافــت ارگانیــک بــر جــای مانــده از ادوار
پیشــین و بافت شــطرنجی حاصــل از توســعههای گذشــتۀ نزدیک
و اخیــر اســت .بدین ترتیــب ،بافت قدیمی شــهر در جنــوب و بافت
ً
جدید و اصطالحا مدرن آن در محدودههای شمالی شهر واقع شده
ت میانی نیز در روند تغییر شکل شهر در محدودهای بین
است .باف 
دو بافت تاریخی و جدید شــهر شــکل گرفته است .در این پژوهش،
در راستای ارزیابی کیفیت محیط سکونت در شهر قزوین به بررسی
میزان این مهم از طریق مدل تحلیلی پژوهش و از هر یک از مناطق
شهر قزوین ،محلهای به عنوان نمونه انتخاب شده است که بیانگر
ویژگیهای بافت منطقهی مورد نظر باشد .لذا در ادامه موقعیت هر
منطقه و محله منتخب در آن نشان داده شده است.
جدول  -1حجم جامعه و نمونه مطالعاتی.

منطقه 1

منطقه 2

منطقه 3

121339

142840

91159

حجم جامعه در نواحی مورد مطالعه ناحیه 2
()17390

ناحیه 4
()11314

ناحیه 19
()22419

376

378

حجم جمعیت (حجم جامعه )

حجم جمعیت (حجم نمونه )

372

-3-2تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
جهــت ّکمــی نمودن مدل تجربی پژوهــش و تجزیه و تحلیل
دادههــا ،از روش مقیاسســازی اســتفاده شــده اســت .همانطور
کــه بیــان گردیــد؛ مقیاسســازی در ایــن پژوهــش براســاس طیــف
 5گزین ـهای لیکــرت صــورت گرفتــه اســت .بــه طــوری کــه امتیــاز 1
نشــاندهنده کمتریــن میــزان رضایــت ســا کنین در مــورد هریــک
از ســئواالت و امتیــاز  5نشــاندهندهی بیشــترین میــزان رضایــت
است .بدین ترتیب عدد  3به عنوان میانه نظری پاسخها انتخاب
میشود (.)1> X >5
بــرای مقایســهی میانگیــن امتیاز کیفیت محیط ســکونت در
ســه منطقهی مذکور شــهر قزوین ،ابتدا نرمال بودن توزیع دادهها
در ایــن ســه منطقــه بررســی شــد .بــرای این منظــور از آزمــون تک
نمونهای کولموگروف-اســمیرنوف ۲استفاده شده است .براساس
نتایج این آزمون ،دادههای جمعآوری شــده در هر سه منطقه ،از
توزیــع نرمــال پیــروی میکند .حال بــا توجه به نرمال بــودن توزیع
دادهها در گروههای مناطق ســهگانه برای مقایسه میانگین امتیاز
از تحلیــل واریانــس یک طرفه اســتفاده و نتایــج آن در جدول  2به
نمایش گذاشته شده است.
فرض صفر :میانگین در سه گروه با هم برابر است.
جدول  - 2نتایج تحلیل واریانس یک طرفه -مقایسه کیفیت محیط سکونت در مناطق
مختلف شهر قزوین.

.Sig

F

1.435E3 000.

Mean Square

df

Sum of
Squares

39.857

2

79.713

Between
Groups

028.

1125

31.244

Within
Groups

1127

110.957

Total

تصویر -1موقعیــت محدودههای مطالعاتی
در شهر قزوین.
ماخذ( :نگارندگان با تلخیص از مهندســین
مشاور شهر و برنامه)1392 ،
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رضایتمنــدی قــرار دارد؛ که البته این عدد به حد متوســط بســیار
نزدیک است و منطقه  1با امتیاز  2.60در رتبهی سوم قرار گرفته است
و ســطح کیفیت محیط در آن بافت در حد بد ارزیابی شــده است.

فرض مقابل :حداقل میانگین یکی از گروهها با دیگری فرق دارد.
بــا توجــه بــه جــدول  ،۲در س��تون آخ��ر عــدد ( )p> 0.50نشــان
میدهد که فرض صفر رد میشــود و اختالف بین میانگین در ســه
منطقه وجود دارد .اما با این آزمون مشــخص نیســت که میانگین
در کدام مناطق و به چه صورت متفاوت است .برای اینكه تفاوت
رضایتمندی هریك از معیارها به صورت دوبه دو بررســی شــود ،از
آزمون مقایســه دودویی اســتفاده گردیده اســت .جدول ،3نتایج
این آزمون را نشان میدهد.
با توجه به جدول 3مالحظه میشود که:
• میانگین کیفیت محیط ســکونت در منطقههای  1و  2با هم
اختالف معناداری دارند (.)p> 0.50
• میانگین کیفیت محیط ســکونت در منطقههای  1و  3با هم
اختالف معناداری دارند (.)p> 0.50
• میانگین کیفیت محیط سکونت در منطقههای  2و  3با هم
اختالف معناداری دارند (.)p> 0.50

میزان کیفیت محیط سکونت در شهر قزوین
برای به دست آوردن میزان کیفیت محیط سکونتی بطور کلی
و از دیدگاه ســا کنین ،از آزمون تک نمونهای اســتفاده شده است.
همانطور که در جدول  5مالحظه میشود ،میانگین امتیاز کیفیت
محیط در شــهر قزوین به صورت کلی  2.8852به دســت آمد .این
امتیاز در طیف لیکرت کمتر از عدد  3یعنی میانه نظری میباشد.
با توجه به نتایج جدول  5مالحظه میشود که بین میانگین
امتیاز کیفیت محیط و عدد  3اختالف وجود دارد (.)p> 0.50
بدیــن ترتیب میتوان به این نتیجه رســید کــه میانگین امتیاز
کیفیــت محیطهــای مســکونی در شــهر قزویــن بــه عــدد  3بســیار
نزدیــک اســت .بدیــن معنــا کــه کیفیــت محیــط ســکونت از دیــد
سا کنین به طور کلی در سطح متوسط ارزیابی شده است.

میزان کیفیت محیط سکونت
در محدوده مطالعاتی
با توجه به این مهم که مشــخص شــد کیفیت محیط سکونت
در مناطــق مختلــف شــهر متفــاوت میباشــد ،در ادامه به بررســی
ســطح و میــزان کیفیــت محیــط از منظــر ذهنــی شــهروندان در
محدوده مطالعاتی به طور جدا گانه پرداخته شــده اســت و نتایج
آن به صورت نمودار 2و جدول 4به تصویر کشیده شده است.
بدیــن ترتیــب میتــوان بــا اســتفاده از نتایــج بــه دســت آمده،
میزان کیفیت محیط سکونت را در سه منطقه شهر قزوین در سه
گــروه مجــزا تفکیک کرد .به طوری که منطقه  2با بیشــترین میزان
رضایتمندی شــهروندان نســبت به ســایر محالت دارای کیفیتی
در حد متوسط میباشد و منطقه  3با  2098امتیاز در رتبهی دوم

نمودار  - 2رتبه بندی و مقایسه کیفیت محیط سکونت در مناطق.

جدول  -3نتایج آزمون  - LSDمقایسه کیفیت محیط سکونت در مناطق مختلف شهر قزوین.
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*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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آزمون فرضیه

در سوالهای پژوهش سطح كیفیت محیط مسکونی شهری
و میزان رضایتمندی شــهروندان از مولفههــای مختلف مربوط به

جدول - 4نتایج آزمون توکی _ مقایسه کیفیت محیط سکونت در مناطق مختلف شهر قزوین.

Subset for alpha = 0.05
3

2

N

2.9815
3.2484
1.000

جدول  - 5نتایج آزمون تک نمونه ای -کیفیت محیط سکونتی در شهر قزوین.

1
2.6006

1.000

مناطق

قلمروهــای فیزیكــی -محیطــی ،اجتماعــی -فرهنگــی و اقتصادی
محیط زندگی آنان در بافتهای مختلف شهر قزوین مورد پرسش
قرار گرفته؛ و فرضیهای متناظر با آن بیان شــده بود ،حال با توجه
به مطالب و یافتههای پژوهش فرضیه مورد نظر تایید میشود.

1.000

376

1

376

3

376

2

Std. Error
Mean

Tukey
HSDa

.01397

.Sig

Mean Std. Deviation
.27085

N

کیفیت
 376 2.8852محیط
سکونتی

نتیجه
تحلیل و ارزیابی شرایط کیفی محیطهای سکونتی به واسطه
روشهای کمی و مدلهای تجربی ،رویکردی است که امروزه برای
شناسایی سطح کلی کیفیت محیط به کار میرود .در این میان،
دســت پیــدا کردن بــه نتایجی نزدیــک بــه واقعیت و قابــل اعتماد
کــه مبنــای برنامهریــزی ،تصمیمســازی و تصمیمگیــری پیرامــون
راهکارهــای اقدام و مداخله کالبــدی و غیرکالبدی در محیطهای
مســکونی قــرار گیــرد؛ مشــروط بــه کاربــرد آن دســته از رویکردهای
ســنجش کیفیت محیط اســت که بر ارزیابی دیدگاههای ســا کنان
در مورد وجوه مختلف محیط ســکونتی آنان اســتوار می باشــد .با
ملحــوظ داشــتن ایــن واقعیــت ،در پژوهــش حاضر برای ســنجش
کیفیــت محیط ســکونت در شــهر قزوین از رویکــرد رضایتمندی به
عنوان رهیافتی «مخاطب محور» استفاده شده است.
نتیجه نهایی ارزیابی معیارهای سنجش کیفیت محیط سکونت
در شــهر قزویــن ،در قالــب دو ســطح یــا معیــار اصلــی کیفیت محیط
ســکونت و کیفیــت محیــط شــهر و جــزء معیارهــای ســازنده آن ارائه
شــد .الزم بــه ذکر اســت که مدل تجربی این پژوهــش در چالشهای
کارشناسی و همچنین رفت و برگشتهای پرسشنامههای دریافت
تصویر ذهنی شهروندان در نمونه مطالعاتی اولیه تکمیل شده است و
در هر مرحله با توجه به مولفههای ذهنی که شهروندان و کارشناسان
از محدودههای مطالعاتی مطرح نموده اند ،به معیارها و مولفههای
رضایتمنــدی ســا کنان از محیــط سکونتیشــان افزوده گشــته و یا در
صــورت همپوشــانی تجمیع شــده اســت .به عبــارت بهتر در فــاز اول
مطالعــات ،از دو رویکــرد حرفــهای (باال به پایین) و مشــارکتی (پایین
به باال) برای توسعه قلمروهای نظری و شاخصهای مطالعاتی بهره
بردهایــم .مدل حاضر که در طــول مدت اولیه پژوهش تدوین نهایی
گردیده اســت؛ در حالت گســترده دارای یک ســاختار درختی است و

به صورت سلســله مراتبی ســطحبندی شــده اســت .در نهایت کلیه
یافتههای تحقیق حاصل از تجزیه و تحلیلهای آماری مورد بررســی
قــرار گرفت .به طور کلی براســاس نتایج به دســت آمــده از امتیازات و
آزمونهای صورت گرفته بر روی دادهها ،میزان رضایت سا کنین شهر
قزوین از شــرایط کیفی محیط سکونتشــان در سطح متوسطی قرار
دارد .گزارۀ آماری ( )1>2.88>5که نتیجۀ حاصل از مقایسه تطبیقی
بین مناطق مختلف شهر قزوین است ،بیانگر این مهم است که ،در
منظر ذهنی شــهروندان ،اهالی محله خیام در مرکز شــهر ،در منطقه
 2شــهرداری قزوین ،با امتیاز  3.24نســبت به ســایر محالت شــهر ،از
محیط سکونتشان رضایت بیشتری دارند .محلههای مینودر و کوثر،
که از منطقهی 3شهر قزوین هستند و دارای بافتی نوساز می باشند ،با
امتیاز  ،2.98در رتبهی بعدی و در سطح متوسط قرار دارد؛ و در نهایت،
محله آخوند در منطقه  1شهرداری قزوین ،با کمترین امتیاز  2.60در
ردهی ســوم جــای گرفتــه اســت و شــهروندان از مولفههــای مختلف
دخیل در کیفیت محیط سکونت این محله رضایت چندانی ندارند.
نكته آخر اینكه ،براساس نتایج حاصله در این پژوهش ،میتوان
نتیجه گرفت که افراد در رویارویی با محیط مســکونی خود نســبت
به تمامی جنبههای محیط حســاس هستند و تمامی حواس آنان
در فراینــد ارتبــاط با محیط فعال اســت و باید ایــن موضوع ،مدنظر
برنامهریزان و طراحان محیط زیســت انســانی قرار گیرد .با توجه به
این مطالب میبایست دربرنامه ریزی و طراحی محیطهای زیست
و سکونت انسانی ،رویكردهایی را اتخاذ نمود ،که برپایۀ آنها ،معیارها
و شــاخصهای مــورد نظــر مــردم ،در انــواع مداخــات در فضاهــای
زیســت شــهری ،از برنامهریزی و ســاخت بافتهای جدید گرفته تا
بهســازی و نوســازی بافتهای موجود ،در شــکل آرا و خواســتهها و
دیدگاههای آنان ،در مرکز توجه و اقدام عملی قرار گیرد.

پی نوشتها

فهرست منابع
1 One Way Anova.
2 One Sample Kolmogorov-Smirnov Test.

امین صالحی ،فرزین( ،)1387ارتقای كیفیت محیط سكونت در
مجتمعهای بلندمرتبه و ارائه راهكارهای مناسب ،پایان نامه كارشناسی ارشد
شهرسازی دانشكده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
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