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  چکیده

هاي پایداري، در جهت تحلیـل ناسایی رضایتمندي ساکنان از شاخصبررسی و شنیازمند پایداري شهري،  توسعۀدستیابی به 
رو از این  .استوضع موجود سکونتی و تصمیمات آتی به منظور ارتقاي سطح کیفی محل سکونت افراد و رسیدن به پایداري موثر 

هاي پایداري است. مندي شهروندان شهر کرمان از سنجهرضایت هاي پایداري شهري و ارزیابیهدف از این پژوهش، بررسی شاخص
ازدیـد اي، ب هـاي کتابخانـههـاي الزم از طریـق مطالعـهو داده باشـدتحلیلی با رویکرد پیمایشی می -فیتوصی از نوع تحقیق روش

هاي آماري همچون ضریب همبستگی پیرسون، مـدل نامه گردآوري شد. آزمونپرسش هاي میدانی ومقدماتی و پس از آن مطالعه
شاخص را سـنجش  30ها که هفت بعد پایداري در قالب نامهپرسشاطالعات حاصل از  ،تک نمونه اي Tتحلیل رگرسیون و آزمون 

اي کـه مقـدار کند، به گونهایداري در شهر کرمان را تأیید میها وجود نارضایتی از پآزمون. ند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادکردند
محیطـی بُعد زیسـتاز مجموع رضایتمندي پایداري حاصل شده است، از بین هفت بعد کلی پایداري بررسی شده،  65/2میانگین 

توان استنباط نمود کـه بر این اساس، میحکمروایی، کمترین میزان رضایتمندي را دارند.  -رضایت و بُعد مدیریتیبیشترین میزان 
رو توجـه بـه  درشهر با پایـداري شـهري متناسـب نیسـت، از ایـن ولینشهرکرمان و تعامالت مردم و مسئ کالبدي -فضایی توسعۀ
هـاي رضـایتمندي پایـداري یافتـهشـهري کمـک نمایـد.  توسعۀافزایش کیفیت زندگی و پایداري  تواند بههاي پایداري میسنجه

پایـدار و  توسـعۀریزي آینده در جهت رسـیدن بـه هاي برنامهبردهاي سیاسی قبلی و طراحی سیاستتواند براي بازشناسی راه یم
   استفاده شود. بود کیفیت محیط زیست شهريبه
 

  شهر کرمانهاي آماري، تکنیکپایدار شهري، رضایتمندي،  توسعۀ :هاي کلیديواژه
 

  1 مقدمه
 شـهرها که  استتردید جهان فراروي ما جهانی بی
زمان دهند و همهاي اصلی سکونت را تشکیل میعرصه

 زیستی نسل بشر با تمامی ابزارهـا وکانون رقابت و هم
ــازوکاره ــازمانی س ــیاي س ــنداش م ــان و  باش (رفیعی
کنـد میبینی پیشسازمان ملل  ).15: 1392همکاران، 

مردم جهان در نـواحی درصد  60بیش از 2030تا سال 
کـه شـهرها تنهـا زندگی خواهند کـرد. بـا ایـن شهري
هـا اند، آندرصد از سطح زمین را اشغال کرده 2حدود 

بیش از نیمی از جمعیت جهان را در اختیار دارند، کـه 
میلیون نفر در سال، درحال افزایش  55با نرخی حدود 

                                                        
 sm_parizi20@yahoo.comنویسنده مسئول: *

 توسـعۀ .)7:1388حسین زاده دلیر و همکـاران، است (
رویه جمعیت  ثر از رشد بیأشهري، مت جامعۀروزافزون 

ریـزي و و مهاجرت، به ساخت و سازهاي بـدون برنامـه
شـهرها منجـر شـده و تغییـرات  گسترش مهار نشدنی

 توجـود آورده اسـهـا بـهزیادي در ساخت فضـایی آن
)Barton et al., 2003 :18.(  روند شـتابان شهرنشـینی

وي ثیر صرف بـر ربا تأ نیز توسعۀدر کشورهاي درحال 
هـاي ویـژه در سـال(رشد) بـه  توسعۀهاي عینی جنبه

را  توسـعۀتنها دستیابی به پس از جنگ جهانی دوم، نه
هاي کیفیـت عینـی و مقدور نساخت بلکه بر نابسامانی

ها، ابريذهنی شهرهاي جهان سوم افزود. بروز انواع نابر
 توسعۀزیست، سوءتغذیه، فقر گسترده، تخریب محیط 

خشی از آثار سوء این اقـدامات ناموزون شهر و ... تنها ب
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 امــروزه ).54:1391رهنمــایی و همکــاران، ( باشــدمــی
زیست که متخصصان محیط ،حالتی قرار داردجهان در 

نامنـد مـی "فشار بـیش از حـد و سـقوط"آن را حالت 
هـاي هـا و مشخصـه). تغییر ویژگـی15:1387(براون، 

محیطی از سطح ملی به سطح جهـانی، مشکالت زیست
مدت بـه بلندمـدت و از  از متمرکز به پراکنده، از کوتاه

ه کــه باعـث شـد پیچیـدگی کـم بـه پیچیـدگی زیـاد 
ان رده اول مشـکالت باشـند بـه جهان گرفتارشهرهاي 

پیوسـته افـت کیفیـت زنـدگی  در شـهرها اي کهگونه
 .)8:1393، مختاري ملـک آبـادي و همکـارانکند ( می

 گی ارتباط آن با نیازهاي بشـر اسـتمفهوم کیفیت زند
)Royuela, 2005: 216 .( ،راه حل مشـکالت اجتمـاعی

در  نیازهاي کسانی کـه اقتصادي و فرهنگی و پاسخ به
عنـوان یـک  کنند بـهشهرها و کالن شهرها زندگی می

رویه شهرها، موضـوعات مهـم و نتیجه ناشی از رشد بی
باشـد. مفـاهیم مـی ریزي شـهري پایـداراساسی برنامه

ــدگی شــهري واحــدهاي زیســت ــذیري و کیفیــت زن پ
هـا و ریـزياري شهري هستند و در برنامـهاساسی پاید

تــرین عوامــل رقابــت بــین سیاســی مهــمهــاي برنامــه
(ساسان پور و همکاران،  رسندنظر میشهرهاي امروز به

نگـر نهفتـه در باتوجـه بـه رویکـرد جـامع  ).78:1393
، پایـدار و کیفیـت زنـدگی منـتج از آن توسعۀمباحث 
ــل ــه توســعۀو بررســی آن در کشــورهاي  تحلی و  یافت
نگـر جامعریزي  ، نقش اصلی را در برنامهتوسعۀدرحال 
هاي متعدد تالش. )10:1392قربانی و همکاران، دارد (

ــا ــراي ارزی ــال گذشــته ب ــد س  بی پایــداري ودر چن
دست آمده از نظـر کیفیـت هاي بهگیري پیشرفت اندازه

پـس از  ،شاخص اندازي سیستمزندگی در شهرها با راه
سـوي محـالت خـودرو، در به وجود آمدن و ابتکـار بـه

خصــوص در ایــاالت متحــده  (بــههــاي مــدنی انجمــن
ریـزي آمریکا) و حتی اتحادیه اروپـا (شـهرهاي برنامـه

 .)51:1391شـده اسـت (لطفـی و صـابري، شده) ظاهر
ز اهمیـت ئهاي پایداري شهرها حابدین ترتیب شاخص

و انجام مطالعات اساسـی جهـت شـناخت  استفراوان 
ریزي مناسـب در ایـن رنامهها و کمبودها و بمحدودیت
توانـد آینــده بهتـري را بــراي دسترســی مــیخصـوص 

ها و امکانات شهري به ارمغان بیـاورد مناسب به فرصت

در ایـران نیـز  ).2: 1388زاده دلیر و همکاران، (حسین
دنبال افزایش شهرنشینی و سرعت باالي تغییرات در به

توجـه بـه کیفیـت ، هاي شهري به دالیل مختلـفبافت
مندي شهروندان رضایتاال بردن بمحیط زیست شهري، 

 و پایــداري منــتج از آن و از کیفیــت محــیط ســکونتی
(ضـرابی و همکـاران،  نمایـد، ضروري مـیهانارزیابی آ

هـا از ایـن جهـت گونه ارزیـابینتایج این ).1394: 198
تواننــد مــؤثر واقــع شــوند کــه در فراینــد پویــاي مــی

ریزي، ابزاري براي سنجش اثرگـذاري اقـدامات و  برنامه
آیند. شـاید می قاي کیفیت زیست شهري به حسابارت

ریـزي از همین روسـت کـه امـروزه در ادبیـات برنامـه
عنــوان یـک اصــل بـه پایـدار توســعۀ، مباحـث توسـعۀ

  رودشمار می ریزان بهاساسی، پیوسته مورد نظر برنامه
امري کـه نگرانـی از آن . )75:1392(احمدي و نادري، 
شهري معاصر بدل شده  جامعۀهاي به یکی از مشخصه

با توجه بـه مطالـب گفتـه  ).Pacione, 2003:19( است
پایـدار، بهبـود کیفیـت  توسـعۀترین هـدف مهمشده، 

منــدي ســاکنان آن اســت، ایتو رضــشــهري  زنــدگی
باشد و  نقـش اساسـی بستر زیست بشر میشهري که 

ــع در ایجــاد احســاس رضــایت منــدي داشــته و در واق
کننده کیفیت انسان و تعییندهنده سبک زندگی شکل

 :Smith& Levermore, 2008زندگی شهروندان است (

پایدار با برآوردن نیازهاي  توسعۀکه باتوجه به این). 59
یابی بـــه کیفیـــت زنـــدگی و دســـت بشـــر، متضـــمن

نظـر مختلف براي همگان است، بهمندي در ابعاد رضایت
، ارزیـابی رضـایتمندي شـهروندان از پایـداريرسد  می

و تحقق اهـداف  کیفیت زندگییکی از راههاي بازیابی 
(لطفـی و  است هاي شهريگاهپایدار در سکونت توسعۀ

   .)74:1390همکاران: 
تئوري رضـایت « 1975صورت تاریخی، در سال به

ارائه شد. این تئـوري یـک مـدل تحلیلـی » شهروندان
است که براساس میزان رضـایت شـهروندان از محـیط 

هـاي و پایـداري شـهري در مـورد مؤلفـه خودسکونت 
محیطـی، مختلف کالبدي، اجتماعی، اقتصادي، زیسـت

یـابی بـه کند. بـراي دسـتزیباشناسی و غیره عمل می
ــه  ــهر و محــالت آن ک ــت محــیط ش ــاي کیفی معیاره

خانوار در  767موردنظر شهروندان باشد، محققان روي 
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حـل ها خصوصیات خانوارها، ماوهایو مطالعه کردند. آن
کردنـد و اي که در آن زندگی مـیفعلی، محلهسکونت 

تأثیرات این عوامل بر رضـایت ایـن خانوارهـا را مـورد 
یابی بـه اند. هدف از این پژوهش دستبررسی قرار داده

ریزان امهیک مدل از رضایت شهروندان بود که براي برن
هاي شهري قابل استفاده است. گذاران برنامهو سیاست

ــدل ب ــن م ــابق خواســتای ــاي تط ــاي رمبن ــا و نیازه ه
هـا از محـل س آنشهروندان با موقعیت فعلی و احسـا

هـایی کـه کنـد. عمـده مؤلفـهشـان عمـل مـیسکونت
عنوان معیارهاي کیفیـت محـیط خانوارهاي منتخب به

پایدار ارائه دادند شامل عوامل بهداشت محیط، امنیـت، 
ــامالت  ــوب، تع ــهري خ ــهیالت ش ــورداري از تس برخ

هـاي صـوتی و هـوا، اعی خوب، پرهیز از آلـودگیاجتم
هـا پـس از تمـام ترافیک کـم و غیـره بـوده اسـت. آن

-ها اعالم نمودند که موفقیت و یا شکست برنامهبررسی
پایــدار  توســعۀهــاي شــهري در راســتاي رســیدن بــه 

وسیله پیمایشی با حجـم نمونـه آمـاري شهري، باید به
فتن تمـام شـهروندان بـا درنظـر گـر جامعـۀکه معرف 

هـاي اجتمـاعی خـاص باشـد، مـورد ها و گـروهویژگی
در ). 45:1394ارزیابی قرار گیرد (حسینی و همکـاران، 

ــی  ــر پژوهش ــۀدیگ ــر مؤسس ــات « معتب ــد اطالع واح
ــت ) مEIU» (اکونومیســت ــی را تح ــدولوژي مشخص ت

بندي سرزندگی تدوین نموده است کـه بـر عنوان رتبه
هـر شـهر اري زنـدگی بـراي مبناي آن شـاخص دشـو

گردد. در متـدولوژي مزبـور حـدود چهـل محاسبه می
شاخص مختلف درمورد پـنج مقولـه متفـاوت زنـدگی 

هــاي مراقبــت -2ثبــات و امنیــت  -1شــهري، یعنــی 
ـــتی  ـــیط  -3بهداش ـــگ و مح ـــوزش  -4فرهن  -5آم

گیـرد. در هاي شهري مورد سنجش قرار مـیساختزیر
ــک از  ــه هری ــر شــهري ب ــورد ه ــدولوژي، درم ــن مت ای

در شـود و ها مقادیري میان یک و پنج داده میشاخص
هاي مزبور یک شـاخص کلـی با ترکیب شاخص نهایت

گـردد کـه دامنـه دشواري زندگی شهري استخراج مـی
تغییرات آن میان صفر درصد و صد درصد است. مقدار 
صفر درصد در شاخص مزبور به این معنا است که شهر 

تـایج پیمـایش باشد. نمورد مطالعه، غیرقابل تحمل می
شـهر  128کـه درمـورد  2005مؤسسه مزبور در سال 

جهان صورت گرفته اسـت، شـاخص دشـواري زنـدگی 
) و ضـریب بهتـرین 119(رتبـه  52/0تهران را معـادل 

شهرهاي جهان، یعنی ملبورن، ونکوور و وین را معـادل 
% و شاخص دشـواري برخـی از شـهرهاي خاورمیانـه 2

% 27امـه در بحـرین ) و من69% (رتبـه 25نظیر دوبـی 
ــدینی و 77(رتبــه  ــده اســت (شــمس ال ) اعــالن گردی

). همچنـین مطالعـات فراوانـی در 55:1392همکاران، 
گرفته است، باب کیفیت پایداري و رضایتمندي صورت 

مطالعــات اجتمــاعی از تــوان بــه کــه از آن جملــه مــی
 Wang et al., 2010:65; Mason et( کیفیت پایداري

al., 2010:29 ،(مطالعات اقتصادي )Whitehead et al., 

ــــی)، 2011:132 ــــات محیط  ,Godefroid( مطالع

مطالعــات حمــل و نقــل و رضــایتمندي )، 2009:13
 Preuss and( پایداري، کـاربري زمـین و رضـایتمندي

Vemuri, 2011:31 ( و انواع مختلفی از مطالعات دیگـر
و رضـایتمندي  کیفیـت پایـداري حـوزةنام برد که در 

باشند. در تمام مطالعات صورت گرفته با ان میشهروند
یشـی تنهـا یـک هـدف را مـد نظـر هر تخصـص و گرا

 توسـعۀاند و آن ساماندهی شهر براي رسیدن به داشته
باشـد. ستاي رضایتمندي شهروندان مـیاي پایدار در را

عالوه بر این موارد مطالعات داخلی هم در ایـن زمینـه 
ــه، حســین زاده دلیــر و  صــورت گرفتــه اســت از جمل

هاي آماري خـی با استفاده از آزمون ) 1388همکاران (
ـــابی م ـــل و ارزی ـــه تحلی ـــه اي ب ـــزان دو و دوجمل ی

هاي پایـداري در شـهر رضایتمندي شهروندان از سنجه
دهـد هاي تحقیق نشان مـیته است، یافتهتبریز پرداخ

هروندان از سـرزندگی شـهري که میزان رضایتمندي ش
ــت ــاي در باف ــت ه ــایین اس ــز پ ــهر تبری ــف ش مختل

). شمس الـدینی 1:1388زاده دلیر و همکاران،  (حسین
) بــه بررســی میــزان رضــایتمندي 1392و همکــاران (

شهروندان از پایداري و محیط زیست شهري بـا تأکیـد 
ــه خــدمات شــهري در شــهر نور ــر دسترســی ب ــاد ب آب

هاي خـی دو و باینومیـال ممسنی، با استفاده از آزمون
ــه ــزان  پرداخت ــان از می ــده نش ــل ش ــایج حاص ــد. نت ان

رضایتمندي در سطح پایینی در این شهر دارد (شمس 
  ).53:1392الدینی و همکاران، 
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مندي هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان رضایت
کرمان از سـرزندگی و پایـداري محـیط شهروندان شهر

هفت بعد کلـی پایـداري شـامل زندگی خود باتوجه به 
ــی،  ــت محیط ــاعی، زیس ــاختی، اجتم ــدي، زیرس کالب

 30حکمروایی در قالب  -تیفرهنگی، اقتصادي و مدیری
عبـارتی تحقیـق درصـدد اسـت بـا . بهباشدشاخص می

پیمایشـی  اي وتکیه بر انجام مطالعات وسیع کتابخانـه
 حبه بـا شـهروندانو مصـا نامـهپرسـشون تهیـه همچ

ساکن در شـهر کرمـان بـه سـنجش و ارزیـابی میـزان 
ا ها از پایداري فضـاي زیسـت شـهر بـمندي آنرضایت

هـاي در برنامـه تکیه بر ابعاد مختلف پایداري بپـردازد.
ارزیــابی بــه  توجــه کالبــدي شــهرها -فضــایی توســعۀ
هاي پایداري شهري از اهمیت بـاالیی برخـوردار  سنجه

یـه تـرین شـهر ناحکرمان بـه عنـوان مهـماست. شهر 
اخیـر شـاهد رشـد  دهـۀ، در چنـد جنوب شرق ایـران

که این نوع رشـد ، بوده استاطراف خود  دراي فزاینده
هـاي پایـداري شـهري نتوانسته است با سنجه توسعۀو 

هـاي متناسب باشد و درحال حاضـر، در بیشـتر بافـت
هـاي بـا نارسـایی قـدیم شـهر هـايویژه بافته شهر، ب
اي درخصوص دسترسی برابر به امکانـات شـهري عمده

انجـام مطالعـات اساسـی جهـت شـناخت مواجه است. 
ریزي مناسـب در ایـن ها و کمبودها و برنامهمحدودیت
جهـت دسـتیابی بـه تواند آینده بهتـري را یخصوص م

  در پی داشته باشد. شهري پایدار توسعۀ
به ویـژه در  -هاي شهريزیابی از محیطالگوهاي ار

موجود، تواند در شناسایی وضع می -مورد رضایتمندي
هـا و نـواقص احتمـالی بـا از نقاط قوت، کاستی آگاهی

پایـدار  توسـعۀهدف ارتقاء کیفیت زندگی و رسیدن به 
وهـاي موثر واقع گردد. در این زمینه یکی از بهترین الگ

هـاي سـاکنان در خصـوص  ارزیابی، استفاده از دیـدگاه
وضعیت موجود محل سکونتشـان اسـت کـه در قالـب 

م و غیر مسـتقیم صورت مستقی به رضایتمندي ساکنان
 باشد.می
 

  مبانی و مفاهیم نظري
 توسـعۀ: و کیفیـت زنـدگی   پایدار شهري توسعۀ

پایـدار شـهري یـک محتـوا چنـد بعـدي شـامل ابعــاد 

(حسـینی  ی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی استمحیط
، شهري در ادبیات توسعۀ پایدار. )46:1394و همکاران،

در شرایط بهبود کیفیت زندگی براي کسانی که امروزه 
کنند و نیز براي جمعیتی کـه نابرابري و فقر زندگی می

گاههـاي بشـري افـزوده هاي آتی به سـکونتطی سال
اي هتوسـعریـزي مسـیر رشـد و شوند، مستلزم پـیمی

سـازي و توانمندسـازي جوامـع است که ضمن ظرفیت
 -هـاي اجتمـاعیانسانی، مسـائل اکولـوژیکی، نـابرابري

محیطــی را  -ائل کالبــديفرهنگــی و اقتصــادي و مســ
خراسانی مقـدم و همکـاران، (همزمان مدنظر قرار دهد 

توانـد لذا یـک پـروژه شـهري زمـانی مـی . )99:1394
 گویاي پایـداري شـهري باشـد کـه در محـیط زنـدگی

ایجـاد کنـد و عـدم تعـادل اجتمـاعی و شـکاف  توازن
کیفیت زندگی بهبود در کل و  دهدکاهش  را اجتماعی

بـراي  شـهري توسعۀ پایدار). Enyedi, 2002: 70( یابد
اي بهبود کیفیت زندگی ساکنان، شامل ابعـاد گسـترده

معتقد است که توسعۀ پایدار، تمرکـز  1شود. بارتون می
هاي جاري بر مردم و برقراري عدالت براي نسل توسعۀ

کند که توسعۀ پایدار ابعـاد و آینده است. وي تأکید می
  افزایش کیفیت زنـدگی، نـهمختلفی دارد و در راستاي 

هاي اقتصادي مطرح است، درمورد موفقیت هتوسعتنها 
بلکه ابعادي نظیر بهداشت، شرایط اجتمـاعی، کیفیـت 

گیـرد زیسـت را نیـز دربرمـیزندگی و کیفیـت محـیط
طور کلـی، در راسـتاي تحقـق به ).15: 1380عزیزي، (

توسعۀ پایدار شهري باید شرایطی فراهم شود تا امکـان 
سترسازي توسعۀ پایدار انسانی و بهبود رفاه شهروندي ب

عنـوان توان به موارد زیر بهفراهم شود. در این بستر می
عوامل تأثیرگذار بر کیفیـت زنـدگی شـهروندان اشـاره 
کرد: برقـراري عـدالت اجتمـاعی، تقویـت سـاختارهاي 

پـذیري، چون تعهد و مسئولیتهمبستگی اجتماعی هم
 ماعی و خانوادگی و احیاي محیطهاي اجتتقویت بنیان

، تغییرهــاي )132: 1391 بحرینــی،(زیســت همگــانی 
لیمـی هماهنـگ شهري و فرم کالبدي شهر، طراحی اق

، ایجـاد انتظـام سـاختاري در با محیط زیسـت انسـانی
شـناختی و خوانـایی فضاي شهري براي ادراك زیبـایی

گیـري از  بهبـود بهـره ،)12-34: 1390لیـنچ، (شهري 
                                                        

1. Barton 
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بحرینـی، (فضاهاي شهري و افزایش رضایت شهروندي 
بخشـی بـه سـاختار بصـري پـارچگیو یک )98: 1391

  ).64-90: 1390 کالن،(محیط و منظر شهري 
سـنجش : و سـنجش آن  رضایتمندي شـهروندان 

ارزیـابی  هاي کارآمدعنوان یکی از روشرضایتمندي به
 ،شـود مطرح مـی ي شهريها طرح ها و برنامه موفقیت

 اســت دنبــال داشــتهاي را بــهکــه تحقیقــات گســترده
)Amerigo & Aragones, 1990:49 .( در تئوري مکان

شــود، شناســی محیطــی مطــرح مــیکــه در روان
رضایتمندي ساکنان را بـا تجربـۀ خشـنودي یـا لـذت 

تـوان مشـخص  ناشی از زندگی در مکـانی خـاص مـی
ــارانز). Bonaiuto, 2003: 42( نمــود ، 1لنســینگ و م

ــنجش ــلی س ــاي اص ــی از معیاره ــایتمندي را یک  رض
 رضـایتمندي از. داننـدکیفیـت محـیط مـی يها برنامه

محل سکونت بـه عـواملی از قبیـل امکانـات و  پایداري
خدمات تفریحی و رفاهی، فرهنگی، آموزشی، امنیـت و 
آرامش و وجود فضاي تعامالت اجتماعی بسـتگی دارد. 

ــاران ــد وهمک ــ ).21: 1390، (پوراحم ــدگی کیفی ت زن
هـا و تـوان در همـاهنگی میـان انسـانسکونتی را مـی

ها تصور نمود. به بیـان دیگـر، ایـن محیط مسکونی آن
ي هـا وضعیت حاصل شکل و محتواي کـنش و واکنش

ــراد و محــیط فیزیکــی و  متعــددي اســت کــه بــین اف
گیرد. این دادوسـتدها اجتماعی سکونتی آنان شکل می

خـدمات، اطالعـات و ممکن است شـامل تبـادل کـاال، 
ــنش و  ــن ک ــه جهــت ای ــابع باشــد. بســته ب ــر من دیگ

. یابندها به داده و ستاده تغییر نام میها، جریان واکنش
با درنظرگرفتن وضعیت دوحالتی بین افراد از یـک سـو 
و محیط اجتماعی فیزیکی از سوي دیگر، منطقی است 

هاي سطح دیگر را تشکیل هاي هر سطح، یافته که داده
هاي فردي، معرف احتیاجـات ند و برعکس. دادهدهمی

موجود زنـده از قبیـل (نیازهـا، هیجانـات، تمـایالت و 
باشد. در یک وضعیت هماهنـگ، هاي آنان) میخواسته

هـا یـا عرضـه چنین نیازهایی بـا سـطوحی از خروجـی
هـاي (خواه کاالهـا در بـازار، یـا دسترسـی بـه فرصـت

هاي بیرونی باشد)، اشتغال روابط بین افراد و یا واکنش
ــا یکــدیگر تطــابق مــی  (رفیعیــان و همکــاران،یابنــد ب

                                                        
1. Lencing and Maranez 

شـروع  نقطـۀنظرسنجی رضایت زندگی،  .)139:1393
فیت تر از کیگیري روش بهبود یافته و جامع براي اندازه

ترین مشـکالت پـیش زندگی ذهنی است. یکی از مبرم
گیـري اسـت، حـل روي کیفیت پژوهش زندگی انـدازه

اهمیت حیاتی برخوردار است. بسیاري از این مشکل از 
عنـوان تـوان بـهمحققان معتقدند که این مفهوم را مـی

گــذاري و بــاالتر از همــه بــراي ابــزاري بــراي سیاســت
).  Pacione, 2003: 28(ریزي اجتماعی به کار برد  برنامه

عوامل کیفی باید درسطح شهر اهمیت داشته باشـند و 
. زیرا عناصري کـه فقط خاص یک ناحیه از شهر نباشد

ــند  ــرح باش ــط مط ــاص فق ــه خ ــک ناحی ــطح ی در س
توانند براي تمـام شـهر صـحیح و بـا ارزش باشـند  نمی

هاي کیفی ). روش25:1391سعیدي رضوانی و رشنو، (
براي برنامه ریزان، حالت نـوآوري و آزمایشـی دارنـد و 

و بـراي  هستند هاي نوین، همواره در حال تکاملروش
. رهنمونی برخـی از باشندمیریزان، بسیار جالب برنامه

تواند بازده زیادي در رابطه در افـزایش یها، ماین روش
الـدینی، وجـود آورد (سـیفنسبت به یک مسئله را بـه

هـاي زیسـت هـا و جنبـه). اگر زیرسـاخت215:1381
محیطی در شهر خوب باشند در نتیجه ارتقـاء کیفیـت 

شـت. اگـر ایـن در نظـر دنبـال خواهنـد دازندگی را به
گرفته شود در واقع این دو اجزاي متفاوت بـراي افـراد 
ــل  ــه ک ــدگی را ب ــت زن ــذار، و کیفی ــف تأثیرگ مختل

 ).Azahan et al., 2009: 162( شهرانتقال خواهنـد داد
ــات ــایج مطالع ــایتمندي  و ســنجش نت ــداري و رض پای

ــت ــدگی کیفی ــی زن ــتج از آن م ــابی من ــه ارزی ــد ب توان
هـاي ها، تـدوین اسـتراتژيبندي مکانها، رتبهسیاست

هاي شهري کمک کـرده و درك ریزيمدیریت و برنامه
ریـزان و بندي مسـائل اجتمـاعی بـراي برنامـه و اولویت

منظــور ارتقــاي کیفیــت زنــدگی  مــدیران شــهري بــه
ــازد.  ــهیل س ــهروندان را تس ــهش ــین یافت ــاهمچن ي ه

ــدگی مــی ــایتمندي زن ــراي بازشناســی رض ــد ب توان
ــی و  راهبردهــاي هــاي طراحــی سیاســتسیاســی قبل

). 43:1393ریزي آینده استفاده شود (شـهابیان، برنامه
 دار،تواند بـه شناسـایی نـواحی مسـألهعالوه بر این می

 -هـاي اجتمـاعیرعلل نارضـایتی مـردم، تـأثیر فـاکتو
 زمینــۀهـا در جمعیتـی بـر کیفیـت زنـدگی و ارزیـابی
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همکـاران، کیفیت زندگی کمک کند (فرجـی مالئـی و 
گیـران و ابزاري است که تصـمیم همچنین ).13:1389

سازد تا اقدامات مناسب براي گذاران را قادر میسیاست
 Pope( پایدارسازي هر چه بیشتر جامعه را انجام دهند

et al., 2004: 596.(   
  

  هاي مورد بررسیروش تحقیق و شاخص
این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کـاربردي  نوع تحقیق:

 –اي و از لحاظ روش انجـام پـژوهش، توصـیفی  توسعۀو 
هـایی هاي میدانی است. در بخشتحلیلی به همراه کاوش

از تحقیق از روش علی و همبستگی استفاده شده اسـت و 
  باشد. ها نیز، از نوع کمی میاهیت دادهم

شهروندان شهر این پژوهش آماري  جامعۀآماري: جامعۀ 
مـورد سـنجش  جامعـۀباشند. واحـد و مبنـاي کرمان می

  خانوارهاي ساکن در قطعات بناهاي مسکونی است.
هـاي بـراي تعیـین نمونـهبـرداري:   هاي نمونهروش 

ــه پرســش ــه اي شــهاز روش خونام ــدي چنــد مرحل بن
منظـور سـطح منـاطق شـهر  شـود. بـدیناستفاده مـی

ها و قطعات موجود بلوكها، ر محلهها، زیبراساس محله
انتخـاب هـا از میـان آنهـا دي شـده و نمونـهتقسیم بن

گیـري خوشـه اي در انتخـاب شوند. قابلیـت نمونـه می
وح کوچـک از سطح جغرافیایی بزرگ بـه سـط ها نمونه

تعیـین  هـايشود تـا نمونـهاست. این قابلیت باعث می
صورت متعـادل و متـوازن  شده تمامی سطح محله را به

  هند.پوشش د
مورد بررسـی هاي در رابطه با حجم نمونهگروه نمونه: 

هاي همگنی جمعیت و محاسبات نیز با توجه به ویژگی
درصـد بـراي  10ظـر گـرفتن ضـریب آماري و بـا در ن

ریـق فرمـول کـوکران، هاي مخدوش و از طنامهپرسش
در نظـر  براي شهر کرمان نامه پرسش 360حجم نمونه 

از روایـی  نامـهپرسـشگرفتـه شـد. در بررسـی روایـی 
هـاي کارشناسـان و مطابقـت بـا صوري( ذهنی )، ایده

پایـایی پرسـش نامـه از و  مطالعات قبلی استفاده شـد
و بررسی گردید (آلفاي کرونباخ)  همسانی درونی شیوة

آلفـاي کرونبـاخ ، ضـریب درصد 95با ضریب اطمینان 

هـا که بیانگر پایایی پرسشدست آمد  به 853/0برابر با 
  است.

ها از روش پیمایش میـدانی شاخص: هاي تحقیقرابزا
 ها براساس طیف لیکـرتنامهپرسش .دنشومیسنجیده 

 نشان دهنده عدم رضایتمندي تا رضایتمندي کامل که
شـامل هفت  بخش کلی و در  شدنددرجه بندي  است،

ابعاد: زیست محیطی، کالبدي، زیر ساختی، اجتمـاعی، 
ــدیریتی ــی، اقتصــادي، م ــی  -فرهنگ ــیم حکمروای تنظ

 ها پرسشنامهات کیفی به دست آمده از اطالع. گردیدند
و  وارد شـد SPSSافـزار  در هر محلـه،  در محـیط نـرم

هـاي آمـاري همچـون شوند، مـدلتجزیه و تحلیل می
ضریب همبستگی پیرسون، مـدل تحلیـل رگرسـیون و 

اي براي سـنجش رضـایتمندي بـه  تک نمونه Tآزمون 
  .کار گرفته شد

سـازنده  هـايمعیارها و شاخصمدل تجربی تحقیق: 
از دو  ،و رضـایتمندي پایـداري کیفیت محیط سـکونت

پـایین بـه اي (باال به پایین) و مشارکتی ( رویکرد حرفه
. رویکـرد بـاال بـه شناسایی شـدند) در شهر کرمان باال

هـاي مختلـف، تخصصان حوزهپایین مبتنی بر نظرات م
اطالعات حاصل از مـرور ادبیـات مربوطـه و مطالعـات 

 هتوســعمــوردي اســت. رویکــرد مشــارکتی بــراي 
هاي پایداري فراینـدي بـاز و پیونـد هاي سنجه شاخص
کنـد، ایـن ا نظرات ساکنان محلـی را ارایـه مـییافته ب

رویکـــرد در تـــالش بـــراي درك اجتمـــاع از طریـــق 
هـاي و تمرکز توجه بر اولویتاعضاي جامعه  هاي چشم

 توسـعۀمردم است. بنابراین، مردم به طـور مـوثري در 
رضـایتمندي پایـداري، تعیـین هاي قلمروها و شاخص

ها ندگی آنها و تأثیر گذاري بر تصمیماتی که زاولویت
دهد، مشارکت دارند. با این فرض یرا تحت تأثیر قرار م

 توســعۀکــه ایــن دو رویکــرد مکمــل یکــدیگر در 
هاي پایداري هستند، در این پژوهش از هـر دو  شاخص

همه این مـوارد در مجموع رویکرد استفاده شده است. 
عنـوان مـدل  بـه 1 هـاي وارد شـده در جـدول شاخص

  ق در نظر گرفته شده است.تجربی تحقی
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  هاي مورد بررسی در رضایتمندي شهروندان از پایداري محل سکونت: ابعاد و شاخص1 جدول
  هاشاخص  ابعاد

  زیست محیطی
هوا، کیفیت منظر،  ، میزان آلودگی صوتی، آلودگیهاها و فضاهاي سبز، جمع آوري زبالهتعداد پارك

  هاي سبزوجود شبکه راه

  کالبدي
درمانی، سرانه کاربري تجاري، کیفیت ابنیه، - سرانه کاربري مسکونی، سرانه کاربري بهداشتی

  دسترسی به مراکز خرید روزانه و هفتگی

  زیرساختی
عداد هاي ارتباطی مناسب، کیفیت پیاده روها، تحمل و نقل عمومی، دسترسی به شبکهدسترسی به 

  ي عمومی، خدمات شهري آب، برق، گاز، تلفن، فاضالبها پارکینگ
  تعامل و مشارکت بین مردم، حس تعلق به محیط، ، اعتماد اجتماعی، امنیت و ایمنی  اجتماعی
  هاي آموزشیمراکز ورزشی، دسترسی به کاربري  هاي مطالعه،ها و سالنهکتابخان  فرهنگی

  اقتصادي
ي ها اقتصادي فعال در سطح شهر، قیمت زمین تجاري و مسکونی، وجود برنامههاي تعداد بنگاه

  اشتغال ، سرانه بودجه مصوب شهرداري به ازاء هر شهروند

  حکمروایی -مدیریتی
والن، شفاف بودن مدیریت پاسخگو و مسیول، عدالت فضایی و دسترسی و برابري، انتقاد پذیري مسی

  هاي عمرانی محلهو برنامه ها طرح
  1394مأخذ: نگارنده، 

  
 57شهر کرمان در موقعیت : شناخت عرصه پژوهش

 17درجـه و  30دقیقه طـول جغرافیـایی و  4درجه و 
دقیقـه عـرض جغرافیـایی در دشـتی مـابین دو رشـته 
جبال مرکزي زاگرس واقع شده است. ارتفاع این شـهر 

ر و متـ 1760طـور متوسـط حـدود از سـطح دریـا بـه 
باشـد. ایـن شـهر هکتار مـی 13000مساحت کل شهر 

هـزار  835جمعیتـی حـدود  منطقه شهري با 4 داراي
شهر کرمان، به عنوان مرکز استان، از نظر باشد. نفر می

نفر کشـور  شهرهاي باالي پانصد هزار ردةجمعیتی در 
عنوان مهمترین و بزرگترین شـهر  اي، به و از نظر ناحیه

 منطقه اي است داراي عملکرد فراجنوب شرق کشور، 

ــان، (مطال در  و )341:1390عــات طــرح تفضــیلی کرم
اطـراف خـود  دراي اخیر شاهد رشد فزاینـده دهۀچند 
نتوانسـته اسـت بـا  توسـعۀکه این نـوع رشـد و ، است

هاي پایداري شـهري متناسـب باشـد و درحـال سنجه
قـدیم  هاي هاي شهر، بویژه بافتحاضر، در بیشتر بافت

اي درخصوص دسترسی برابر هاي عمدهبا نارسایی شهر
به امکانات شهري مواجه است. انجام مطالعات اساسـی 

ریـزي ها و کمبودها و برنامـهجهت شناخت محدودیت
جهت تواند آینده بهتري را مناسب در این خصوص می

  شهري پایدار در پی داشته باشد. توسعۀدستیابی به 

  

  
  )1394، پژوهش، شهر کرمان (مأخذ:نگارنده: موقعیت محدوده 1شکل 
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بـراي بررسـی : هـاي پـژوهش  بحث و تحلیل یافته
نگرش شهروندان کرمـان در مـورد پایـداري شـهري و 
یک محیط سرزنده، از آنان خواسته شد تا نظرات خـود 

یـداري و پارا در ارتباط بـا رضـایتمندي از هفـت بعـد 
، کـم هاي خیلـی) با پاسخ1ها (جدول هاي آنشاخص

 ه ایـنبیـان دارنـد. بـ زیـادو خیلـی  زیاد، متوسط، کم
توزیـع  هایی در سطح شـهر کرمـانمنظور پرسش نامه

و بـا  SPSSفـزار ا  گیـري از نرم گردید. در ادامه، بـا بهره
تــک  Tهـاي آمــاري ماننـد آزمـون اسـتفاده از آزمـون

مدل تحلیـل رگرسـیون میـزان رضـایتمندي اي،  نمونه
ساکنان مناطق مختلف شهرکرمان از پایـداري محـیط 

  زندگی محاسبه و ارایه گردیده است.
ــین خصوصــیات فــردي، اجتمــاعی و  ارتبــاط ب

اقتصادي شهروندان با رضایت از ابعـاد مختلـف   
یکی از اهـداف ایـن پـژوهش بررسـی تـأثیر : پایداري

(جنسیت، سن، بعد خانوار، میـزان متغیرهاي زمینه اي 
تحصیالت، سطح درآمد، سابقه سکونت، علت سـکونت، 
محل تولد، نوع مالکیـت، وضـعیت مسـکن) بـر میـزان 
رضایتمندي شهروندان از پایداري است. بـراي بررسـی 

 هـا،ین متغیرهـا و شـدت همبسـتگی بـین آنروابط ب
هـا، از ضـرایب همچنین میزان کاهش خطاي نسبی آن

ی پیرسون، فی و النـدا اسـتفاده شـده اسـت. همبستگ
عامل رضایتمندي از پایداري و سـرزندگی شـهري بـه 

 هـاو رابطـه آن شد عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته
بـا متغیرهـاي فــردي، اجتمـاعی و اقتصـادي براســاس 

  باشد.می 2جدول 
 

  شهروندان شهر کرمان با رضایت از پایداري با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون: رابطه بین متغیرهاي زمینه اي  2جدول
  آزمون آماري

 متغیر
 کاهش خطا phi شدت همبستگی سطح معناداري همبستگی

 - - - 231/0 ندارد جنس
 - - - 376/0 ندارد سن

 - - - 278/0 ندارد بعد خانوار
 - - - 259/0 ندارد میزان تحصیالت

 68/0 73/0 قوي 004/0 دارد سطح درآمد
 71/0 74/0 قوي 003/0 دارد سابقه سکونت
 33/0 52/0 متوسط 014/0 دارد علت سکونت
 - - - 198/0 ندارد محل تولد
 45/0 47/0 متوسط 017/0 دارد نوع مالکیت

 - - - 214/0 ندارد وضعیت مسکن
  1394مأخذ: محاسبات نگارنده، 

  
اطالعـات  که براساس 2 هاي جدولبراساس یافته

باشـد، از بـین متغیرهـاي مـی هـانامهپرسشحاصل از 
بررسی شده، سطح درآمد و سـابقه سـکونت بـا شـدت 
ــوع  ــت ســکونت و ن ــر عل ــوي و دو متغی همبســتگی ق
مالکیت با شدت همبسـتگی متوسـط بـا رضـایتمندي 

رضایتمندي پایداري ارتباط دارند. بین بقیه متغیرها با 
 گردد.اهده نمیارتباط معناداري مش

مـدل تحلیـل رگرسـیون عوامـل بیـان کننــده      
مـدل تحلیـل رگرسـیون بـه : رضایتمندي پایـداري 

سبب برخورداري از مزایاي نسبی همچون امکان پیش 

ــاي  ــق متغیره ــرات متغیــر وابســته از طری بینــی تغیی
مستقل و همچنین تعیین سهم هر یـک از متغیرهـاي 
مستقل بر متغیر وابسته مورد استفاده قرار گرفته است 

اده از بـا اسـتف ). 119:1391(مومنی و فعـال قیـومی، 
توان بـه شناسـایی نقـاط نتایج حاصل از رگرسیون می

که  برد. به این ترتیبقوت و ضعف کیفیت پایداري پی 
ــر ــرین پراث ــم اثرت ــرین و ک ــاخصت ــوثر در ش ــاي م ه

رضایتمندي پایداري استخراج شده و معیـاري را بـراي 
آورد بهبود وضـعیت فـراهم مـی وارزیابی وضع موجود 

 ).102:1392(حبیبی، 
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بنــابراین در ایــن بخــش بــا اســتفاده از مــدل بــرازش 
تــأثیر میــزان ، SPSSرگرســیون در محــیط نــرم افــزار 

هاي منتخب، بـراي مشـخص گذاري هر یک از شاخص
ها بـا رونـد کلـی شاخصاین  رابطۀتأثیر و  درجۀشدن 

گیـرد. الزم دي پایداري مورد ارزیابی قرار مـیرضایتمن
به ذکر است که متغیرهاي مسـتقل عبارتنـد از هفـت 
ــداري شــامل زیســت محیطــی،  بعــد رضــایتمندي پای
کالبدي، زیر ساختی، اجتماعی، فرهنگـی، اقتصـادي و 

حکمروایی و شـاخص تلفیقـی رضـایتمندي  -مدیریتی

پایداري ، به عنوان متغیر وابسته در نظـر گرفتـه شـده 
که همبسـتگی خطـی و  است. نتایج حاکی از آن است

هـاي  ) مـا بـین شـاخص985/0م بسـیار قـوي (مستقی
هـاي و شاخص وابسـته وجـود دارد و شـاخص مستقل

درصـد از تغییـرات  98مستقل شناسایی شده قادرنـد 
ــداري را تبیــین کننــد و  ــانس)  رضــایتمندي پای (واری

مـل درصد) به وسیله عوا 2ها (ده اندك واریانسباقیمان
  ).3شوند (جدول پیش بینی می ناشناخته تبیین و

  
  هاي تحلیل رگرسیون خطی رضایتمندي پایداري در شهر کرمان: آماره3جدول 

 ضریب همبستگی ضریب تبیین تصحیح شده ضریب تبیین انحراف معیار
0015/0 991/0 98/0 985/0 

  1394مأخذ: محاسبات نگارنده، 
  

نیز با توجه به ضرایب استانداد شده و  4در جدول 
شود که هر یک واحـد تغییـر در ، مشخص میβمیزان 

واحــد در شــاخص  530/0انحــراف معیــار، بــه میــزان 
واحــد در شــاخص کالبــدي،  584/0زیســت محیطــی، 

واحـد در  591/0واحد در شاخص زیر ساختی،  550/0
 573/0در شاخص فرهنگی،  654/0شاخص اجتماعی، 

در شـاخص  619/0در شاخص اقتصـادي و در نهایـت 
اري در شـهر ضایتمندي پایـدحکمروایی، ر -مدیریتی 

ند. این در حالی است که همه ککرمان تغییر ایجاد می
ها معنی دار بـوده و در فرآینـد پایـداري تـأثیر شاخص
  گذارند.

  
  هاي رضایتمندي پایداري در شهر کرمان مدل رگرسیونی شاخصهاي ضرایب : آماره4جدول 

 ابعاد پایداري
 ضرایب استاندارد غیر استانداردضرایب 

T 
  سطح معنی داري

sig B خطاي B β 
 003/0 79/1 530/0 024/0 981/0 زیست محیطی

 001/0 89/2 584/0 009/0 965/0 کالبدي
 000/0 34/1 550/0 035/0 00/1 زیر ساختی
 000/0 37/1 591/0 000/0 934/0 اجتماعی
 003/0 29/2 654/0 019/0 953/0 فرهنگی
 000/0 69/2 573/0 000/0 00/1 اقتصادي

 001/0 10/1 619/0 044/0 976/0 حکمروایی-مدیریتی
  1394مأخذ: محاسبات نگارنده، 

  
میزان تأثیرگـذاري هـر یـک از  4با توجه به جدول

متغیرهــاي مســتقل در میــزان رضــایتمندي پایــداري 
 2شکل ترتیب میزان اثر گذاري از زیاد به کم مطابق  به

  باشد.می
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  هاي پایداري در رضایتمندي میزان تأثیر گذاري هر یک از شاخص: 2شکل 

 )1394شهروندان از پایداري (مأخذ: نگارنده، 

  
گـذارترین آیـد تـأثیر بـر مـی 2شـکل همانطور که از 

هاي فرهنگـی ها در ایجاد رضایتمندي شاخصشاخص
باشند، با تقویت ایـن ابعـاد میحکمروایی  -و مدیریتی

  رضایتمندي پایداري را ایجاد نمود.زمینۀ توان می
ــی م ــهروندان از   بررس ــایتمندي ش ــزان رض ی

منظـور  بـه: هاي پایداري در شـهر کرمـان   شاخص
بررسی میزان رضایتمندي پایداري در بـین شـهروندان 

تـک نمونـه اي اسـتفاده شـده  Tشهر کرمان از آزمون 
کـه بـراي سـنجش  است. در این آزمون با توجه به این

رت میزان رضـایتمندي، از طیـف پـنج گزینـه اي لیکـ
میـزان دهنده کمتـرین  نشان 1استفاده شده که امتیاز 

دهنـده بیشـترین میـزان  نشـان 5رضایتمندي و امتیاز 
به عنوان میانه  3عدد  رضایتمندي است، به این ترتیب

ها در نظـر گرفتـه شـده اسـت و میـانگین نظري پاسخ
 3انگین تجربی) با عـدد رضایتمندي به دست آمده (می

هاي  اي جزو آزمون تک نمونه Tشود. آزمون مقایسه می
ت کـه زم اسـپارامتریک است و قبل از گرفتن آزمون ال

هاي مربوطه مورد بررسـی قـرار نرمال بودن توزیع داده
ها از آزمـون  راي بررسی نرمال بودن توزیع دادهگیرد. ب

اسمیرنوف استفاده شـده اسـت (جـدول  -کولموگروف
5.( 

  

 ها: آزمون نرمال بودن توزیع داده5جدول 

 نرمال بودن
 اسمیرنوف -آزمون  کولموگروف

 آماره درجه آزادي داري سطح معنی
 953/0 358 100/0 رضایتمندي پایداري 

  1394مأخذ: محاسبات نگارنده، 
  

دهــد کــه زمینــه بــراي نتــایج آزمــون نشــان مــی
کـه آزمـون  هاي پارامتریـک فـراهم اسـت، چـرا آزمون

ها براي متغیرهاي رضـایتمندي  نرمال بودن توزیع داده
هـاي مربـوط بـه دار نیسـت، یعنـی داده ایداري معنیپ

متغیر رضایتمندي داراي توزیع نرمال هستند. در ایـن 

بعـد  7راستا براي سنجش میزان رضایتمندي پایداري، 
شهر کرمان مورد  شاخص در 30کلی پایداري در قالب 

ارزیـابی ابعـاد و  6 انـد. در جـدول گرفتـهسنجش قرار 
  .ه شده استها ارایهاي مربوط به آنشاخص
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  اي براي سنجش معیارهاي رضایتمندي پایداري در شهر کرمان تک نمونه T: آزمون 6 جدول

عد
ب

 

 tمقدار  معیارانحراف  درجه آزادي میانگین  معیارها/متغیرها
سطح 

 معناداري

طی
حی

ت م
یس

ز
 

 000/0 95/6 06/1 355 66/3 ها و فضاهاي سبزتعداد پارك
 001/0 60/14 05/2 356 91/3 هاجمع آوري زباله

 005/0 - 70/17 03/2 360 99/2 ( صوتی، هوا)ها انواع آلودگی
 051/0 -32/0 03/1 359 54/2 کیفیت منظر

 003/0 -98/0 80/1 358 21/2 هاي سبزوجود شبکه راه

دي
کالب

 

 000/0 95/6 81/1 360 81/2 سرانه کاربري مسکونی
 000/0 09/13 15/1 359 47/2 درمانی -سرانه کاربري بهداشتی

 000/0 - 44/6 63/1 359 93/2 سرانه کاربري تجاري
 001/0 21/2 78/1 360 31/2 کیفیت ابنیه

 000/0 - 57/6 01/1 360 85/2 هفتگیدسترسی به مراکز خرید روزانه و 

تی
اخ

 س
زیر

 

 000/0 -95/1 34/1 356 65/2 دسترسی به حمل و نقل عمومی
 004/0 49/1 10/1 360 05/3 هاي ارتباطی مناسبدسترسی به شبکه

 000/0 54/8 85/1 360 22/2 کیفیت پیاده روها
 003/0 - 67/4 01/2 355 89/1 ي عمومیها تعداد پارکینگ
 000/0 -67/10 99/1 358 34/3 آب، برق، گاز..) خدمات شهري (

عی
تما

اج
 

 004/0 99/0 09/1 360 60/2 تعامل و مشارکت بین مردم
 000/0 73/1 33/1 357 11/3 حس تعلق به محیط

 000/0 28/2 78/1 353 92/2 اعتماد اجتماعی
 253/0 -83/7 70/1 360 09/3 امنیت و ایمنی

گی
رهن

ف
 

 000/0 95/5 02/2 355 10/2 هاي مطالعه ها و سالنکتابخانه
 000/0 68/6 22/1 360 34/3 ي آموزشیها سرانه  کاربري

 000/0 -14/3 91/0 359 94/2 دسترسی به مراکز ورزشی

دي
صا

اقت
 

  هاي اقتصادي فعال تعداد بنگاه
 در سطح شهر

26/3 354 15/1 14/10 - 001/0 

 000/0 69/5 31/1 360 36/2 مسکونیقیمت زمین تجاري و 
 000/0 53/4 98/0 358 76/1 ي اشتغالها وجود برنامه

  سرانه بودجه مصوب شهرداري به ازاء 
 هر شهروند

98/1 355 84/1 88/4- 005/0 

تی
یری

مد
-

یی
روا

کم
ح

 

 000/0 -97/4 46/1 359 65/2 مدیریت پاسخگو و مسئول
 001/0 73/3 80/1 360 73/1 عدالت فضایی و دسترسی و برابري

 000/0 -29/9 89/0 357 39/2 انتقاد پذیري مسئوالن
  هاي ها و برنامهشفاف بودن طرح

 عمرانی محله
83/1 359 01/2 45/1 003/0 

  1394مأخذ: محاسبات نگارنده، 
  

دهد که در نشان می 6 هاي تحقیق در جدولیافته
بـه  91/3باالترین میزان میـانگین بعد زیست محیطی، 

ن هـا و کمتـرین میـزارضایتمندي از جمع آوري زبالـه
هاي سبز تعلـق دارد.  به وجود شبکه راه 21/2میانگین 

در بعد کالبدي، سرانه کاربري تجاري با مقدار میانگین 
بیشترین میزان رضایتمندي و کیفیـت ابنیـه بـا  93/2

ضایتمندي را بـه رکمترین میزان  31/2مقدار میانگین 
اند. در بعد زیر ساختی بیشـترین و  خود اختصاص داده
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بـه خـدمات  بـه ترتیـب کمترین میزان رضایتمندي به
هاي عمـومی و تعداد پارکینگ 34/3با میانگین شهري 

. در بعـد اجتمـاعی، حـس تعلـق دارد 89/1با میانگین 
بیشترین میزان  11/3تعلق به محیط با مقدار میانگین 

تعامـل و  کمتـرین میـزان رضـایتمندي دي ورضایتمن
در بعـد  اسـت. 60/2مشارکت بین مـردم بـا میـانگین 

یـزان رضـایتمندي بـه فرهنگی بیشترین و کمتـرین م
ا هاي  دسترسی به مراکز آموزشـی بـترتیب به شاخص

هاي مطالعـه ها و سالنو تعداد کتابخانه 34/3میانگین 
اقتصـادي هـم تعلـق دارنـد. در بعـد  10/2با میانگین 

ــا  رضــایتمندي از قیمــت زمــین تجــاري و مســکونی ب
ان رضایتمندي و شـاخص بیشترین میز 36/2میانگین 

هاي اشـتغال در سـطح شـهر بـا میـانگین وجود برنامه
کمترین میزان رضایتمندي را به خود اختصـاص  76/1

ــی  -داده انــد و در نهایــت در بعــد مــدیریتی حکمروای
ــایتمندي در ــاخص  شــاهد بیشــترین رض ــدیریت ش م

و کمتـرین میـزان  65/2پاسخگو و مسئول با میانگین 
رضایتمندي در شاخص عـدالت فضـایی و دسترسـی و 

  باشیم. می 73/1برابري با میانگین 
تـوان دار بـودن آزمـون هـم مـی خصوص معنی در

نیـت گفت فقط دو شاخص کیفیت منظر و ایمنـی و ام
مقـدار سـطح دهند زیرا داري را نشان نمی تفاوت معنی

باشد، ولـی مـابقی می 05/0ها بزرگتر از داري آن نیمع
 هستند؛ زیرادار  معنی 95/0ها در سطح اطمینان رمعیا

 تـک Tها بـراي آزمـون داري آن یکه مقدار سطح معن
  باشد.می 05/0اي کمتر از مقدار  نمونه

ــکل  ــانگر  3ش ــانگین رضــایتمندي بی مقــدار می
هـاي پایـداري اسـت. از شـاخص یـکشهروندان از هر 

ــادي از دهــدنمــودار نشــان مــی ، متأســفانه تعــداد زی
ــداري شــاخص کمتــر از مقــدار هــاي رضــایتمندي پای

  باشند.) می3میانگین (عدد

  

  
  )1394ي پایداري (مأخذ: نگارنده، ها : مقدار میانگین رضایتمندي شهروندان کرمان از هر کدام از شاخص3شکل 

  
 8نهـا در مـورد شاخص بررسـی شـده ت 30از بین 

دي در سـطح شـهر، هـاي اقتصـاشاخص: تعـداد بنگاه
هـاي آموزشـی، امنیـت و ایمنـی، دسترسی به کاربري

حیط، خـدمات شـهري، دسترسـی بـه حس تعلق به م
ها و تعـداد ي زبالهآور هاي ارتباطی مناسب، جمعشبکه
ها و فضاهاي سـبز رضـایتمندي بـیش از مقـدار پارك

ن میـــزان وجـــود دارد. بـــاالتری 3میـــانگین نظـــري=
آوري  ها مربوط به جمـعرضایتمندي از مجموع شاخص

هــا از بعــد زیســت محیطــی و کمتــرین میــزان زبالــه
رضایتمندي از شـاخص عـدالت فضـایی و دسترسـی و 

  است.ایی حکمرو-برابري مربوط به بعد مدیریت



 153                                                                        ...                                .یداريپا يشهروندان از سنجه ها یتمنديرضا یابیسنجش و ارز

در ادامـه بــراي هــر کــدام از ابعــاد کلــی رضــایتمندي 
اي انجام شده و در جـدول  تک نمونه Tپایداري آزمون 

  آورده شده است. 7

  
  اي براي سنجش رضایتمندي شهروندان کرمان از ابعاد کلی پایداري نمونهتک  T: آزمون 7جدول 

 اقتصادي فرهنگی اجتماعی زیر ساختی کالبدي محیطی زیست ابعاد پایداري
-مدیریتی

 حکمروایی

ار 
آم

فی
صی

تو
 

 15/2 34/2 79/2 93/2 63/2 67/2 06/3 میانگین

 01/1 85/0 99/0 12/1 04/1 92/0 83/0 انحراف معیار 

لی
حلی

ر ت
آما

ت= 
تس

ش 
ارز

5 

 -T 70/23 - 61/27- 65/13- 04/10 - 21/14 - 69/20- 86/28مقدار 
 358 356 358 357 357 359 357 آزاديدرجه 

سطح 
 معناداري

000/0 001/0 000/0 000/0 002/0 000/0 000/0 

ن 
ینا

طم
ه ا

صل
فا

95/0 

کران 
 پایین

16/1 - 14/1- 32/1- 21/2- 35/1- 48/0- 76/1 - 

کران 
 باال

98/0- 95/0- 01/1- 89/1- 10/1- 21/0- 13/1- 

 1394مأخذ: محاسبات نگارنده، 
  

 7دست آمده از آزمون در جدول با توجه به نتایج به
متأسفانه میزان رضایتمندي شهروندان از ابعاد مختلف 
ــد  ــا بع ــرار دارد و تنه ــایینی ق ــطح پ ــداري در س پای

 3نگینی باالتر از میانه نظـري=محیطی داراي میا زیست
  باشد. می

   

  
  : میزان رضایتمندي شهروندان کرمان از هر کدام از 4شکل 

  )1394ابعاد پایداري (مأخذ: نگارنده، 
  

اگر از هفت بعد یاد شده دوباره مجموع بگیریم، مقـدار 
این رقم نشان از است و  65/2رضایتمندي کلی برابر با 

رضایتمندي پایین شهروندان از پایداري در شهرکرمان 
  دارد.

  

قاد
م
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  گیري جمع بندي و نتیجه
پایدار، بهبود کیفیت زندگی  توسعۀترین هدف مهم

و افزایش رضـایتمندي سـاکنان اسـت. در ایـن راسـتا، 
سنجش رضایتمندي شهرنشـینان از وضـعیت موجـود 

 توانـدها و نیازهاي آنـان مـیبه خواسته شهرها و توجه
ــداري بیشــتر  ــه پای مــدیران شــهري را در دســتیابی ب

پـژوهش ویژه پایداري اجتماعی یاري رساند.  هشهرها، ب
اي  طور نسبی پدیـده تـازه میزان رضایتمندي، به دربارة

هـاي تـرین حـوزهاست و در حال حاضر یکـی از مهـم
ــت ــهري اس ــات ش ــایش  و مطالع ــی در پ ــش مهم نق

هـاي امـههـاي حـوزه عمـومی و اثربخشـی برنسیاست
پـژوهش در  .کندریزي شهري ایفا میمدیریت و برنامه

ن و والئبـین مسـاین زمینه راهگشاي تعامـل سـازنده 
که منجر به تفسـیر و بحـث در مـورد است شهروندان 

ایـن . شـودعات کلیدي موثر بر زندگی مردم مـیموضو
هـاي پایـداري، با هدف تعیین ابعاد و شـاخصپژوهش 

ابعاد و  از این شهر کرمان سنجش رضایتمندي ساکنان
کـه  هـا بـر رضـایتمنديشناخت میزان تأثیر شـاخص

انجام شـد. در فـاز  -پایدار است توسعۀترین محور مهم
هاي مختلفی همچـون مـرور از روش، پژوهشاول این 

ــرات  ــینه و نظ ــه پیش ــه آن، مطالع ــوط ب ــون مرب مت
محــدودة اندیشـمندان مختلــف، شــناخت مقــدماتی از 

، تـا در نظرات کارشناسان اسـتفاده شـد مطالعه شده و
شـاخص  30نهایت هفت بعد کلـی پایـداري در قالـب 

در براي بررسی رضایتمندي پایداري استخراج گردیـد. 
تـأثیر متغیرهـاي  نخسـتهـاي پـژوهش قسمت یافته

ــردي، اجتمــاعی و اقتصــادي شــهرون ــزان ف ــر می دان ب
شود که پـس از انجـام آزمـون رضایتمندي بررسی می

ــین ضــریب همبســتگی پیرســون، مشــخص شــد  از ب
متغیرهاي بررسی شده، سطح درآمد و سـابقه سـکونت 
با شدت همبستگی قوي و دو متغیـر علـت سـکونت و 
نوع مالکیت با شدت همبستگی متوسط با رضایتمندي 

مندي پایداري ارتباط دارند، بین بقیه متغیرها با رضایت
گـردد. پـس از آن بـا اري مشـاهده نمـیارتباط معنـاد

استفاده از مدل برازش رگرسیون در محیط نـرم افـزار 
SPSS ،هـاي میزان تأثیر گـذاري هـر یـک از شـاخص

ایـن  رابطـۀ منتخب، براي مشخص شدن درجه تأثیر و

ها بـا رونـد کلـی رضـایتمندي پایـداري مـورد شاخص
ارزیــابی قــرار گرفــت، نتــایج حــاکی از آن اســت کــه 

ذاري ابعاد پایداري در متغیر وابسـته رضـایتمندي اثرگ
ــه ــدیریتی ب ــی، م ــاد فرهنگ ــد از ابع ــب عبارتن  -ترتی

حکمروایی، اجتماعی، کالبدي، اقتصادي، زیرسـاختی و 
اده از نتـایج در نهایت بعـد زیسـت محیطـی. بـا اسـتف

توان به شناسایی نقـاط قـوت و حاصل از رگرسیون می
کـه  یـن ترتیـبضعف کیفیت پایـداري پـی بـرد. بـه ا
ــاخص ــرین ش ــم اثرت ــرین و ک ــوثر در پراثرت ــاي م ه

رضایتمندي پایداري استخراج شده و معیـاري را بـراي 
ارزیابی وضع موجود، تشـخیص نقـاط قـوت و ضـعف، 

شــنهاد بــراي بهبــود وضــعیت فــراهم اظهــار نظــر و پی
یـزان رضـایتمندي آورد. هدف اصلی پژوهش کـه م می

در هـاي مختلـف پایـداري اسـت، شهروندان از شاخص
نتایج نشـان  و مورد بررسی قرار گرفتها انتهاي تحلیل

ها از میانه مقدار میانگین تعداد کمی از شاخصکه  داد
و کمتـرین میـزان رضـایت هـم  هسـتندنظري بیشتر 

ــدالت فضــا ــه ع ــوط ب ــري از مرب یی و دسترســی و براب
حکمروایـی اسـت، بـا  -هاي بعـد مـدیریتیزیرشاخص

وردن جواعتمـاد بـه وجـود آ دبه این موضوع بایـ توجه
ه اي توسـط میان ساکنان و مسـئوالن شـهري و محلـ

کرمان باشـد. پـس از ها در شهرمسئوالن از اهم برنامه
بررسی میزان رضایت از ابعاد کلـی پایـداري مشـخص 

بـا  ،شد که بیشترین رضـایت از بعـد زیسـت محیطـی
یت از بعـد و کمترین میزان رضـا 06/3مقدار میانگین 

. و 15/2حکمروایی است با میـزان میـانگین  -مدیریتی
تنها بعـدي از پایـداري کـه داراي میـانگینی بـاالتر از 

است، بعد زیست محیطی است و شـش  3مقدار میانه=
هایـت ن و در باشندد دیگر از مقدار میانگین کمتر میبع

نشان از نارضـایتی از  65/2مقدار میانگین رضایتمندي 
کـه بیشـترین  در شهر کرمان دارد. نظر به این پایداري

خـورد، نارضایتی در شـهرکرمان بـه چشـم مـی میزان
گذاري شــهري و سیاســت نحــوةرود در انتظــار مــی

ها تجدید نظري بنیادي صورت گیرد تا بـه ریزي برنامه
در مناطق مختلف شهر منجر  انکاهش نارضایتی ساکن

پایدار شـهري در  توسعۀابعاد مختلف  پژوهش درشود. 
این وضـعیت نشـان از  داشت.شهر کرمان نتایج مهمی 
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اهمیت تأمین ابعاد مختلف پایداري و خـدمات شـهري 
در بهبــود وضــعیت رفــاهی و  زمینــه ســازي پایــداري 
شهري ورضایتمندي در شـهر را دارد. بـراي رسـیدن و 

پایدار شهري در شهر  هتوسعیا حداقل نزدیک شدن به 
انجـام شـده مـوارد زیـر  بـه پـژوهشکرمان، با توجـه 

  گردد:پیشنهاد می
 فضایی متعـادل و متـوازن  -توزیع و پراکنش مکانی

و خـدمات شـهري در  امکانات و تسهیالت عمـومی
ــه ــهر و محل ــطح ش ــا س ــب ب ــهري متناس ــاي ش ه

  استانداردها و رویکرد گسترش عدالت اجتماعی.
 هاي مختلف شهري.افزایش سرانه  
  ر، شهر کرمان پایدا توسعۀجهت نیل به شهر سالم و

نـد تـدوین هـاي شـهري نیازمعالوه بر اجراي طرح
هــاي مناســب اجرایــی قـوانین و پــیش بینــی اهـرم

 توسـعۀمناسب در زمینه استفاده از اراضی شهري و 
  فضایی و کالبدي شهر است.

 والن ئبه وجود آوردن جو اعتماد میان ساکنان و مس
  والن.ئاي توسط مسشهري و محله 

 ریزي در جهت افزایش تعامالت اجتماعی.برنامه  
 از محـیط  انبا توجه به میـزان رضـایتمندي سـاکن

یـد جد توسـعۀشود که در زندگی خود پیشنهاد می
ها و هویت مکانی شهري به سرزندگی، تنوع کاربري

  محالت مسکونی توجه بیشتري اتخاذ گردد.
 هـاي ی و بافـتازي و بهسازي محالت قدیمدر بازس

هـاي شـهروندان در فرسوده شهر، توجه به خواسـته
توانـد ترسی به امکانـات و خـدمات شـهري مـیدس

برنامه ریزان شهري را در دستیابی به مناطق پایـدار 
  اجتماعی یاري رساند.

 هـاي مـدیریت شـهري در تقویت و اصالح سیاسـت
  پایدار شهري. توسعۀجهت دستیابی به 

 ارکت دو سویه شهروندان و مش ایجاد امکان تعامل و
بـه منظـور شناسـایی نیازهـا  هاي مناطقشهرداري
هــاي مــردم ســاکن در منــاطق از محــیط خواســته

ردم در سکونتی خـود و همچنـین دخالـت دادن مـ
 ها.مدیریت شهري و تصمیم گیري

  نظارت متخصصان شهري و شهروندان در گسـترش
ري ي پایـداها سنجه فضایی شهر، تا شهر متناسب با

شهر می تواند سـطح  انهاي ساکنشهري و خواسته
  پایداري را بهبود بخشد.

کـه سـرزندگی و پایـداري شـهري تنهـا  در پایان ایـن
اي از اقدامات منطقی، هماهنـگ  تواند محصول زنجیره می

رو تأمین آن منوط به در جریـان محور باشد. از اینو برنامه
هـا و طـرحمراتـب داشتن ایـن اندیشـه در کلیـه سلسـله

اگر فضـاهاي عمـومی از دیـدگاه ریزي شهري است.  برنامه
تـوان ادعـا کـرد  گاه میبخش بودند، آنشهروندان رضایت

اي در افـزایش و انـد نقـش عمـدهکه این فضـاها توانسـته
هـاي ناشـی از بهبود روابط اجتماعی و کاهش محرومیـت

ــایت ــطح رض ــزایش س ــاتی و اف ــایزات طبق ــدي از تم من
  مومی شهر داشته باشند.هاي ع محیط
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