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در هـاي مطالعـات شـهري    ي مسکونی، به یکـی از حوزه ها محیطدر طول چند دهه گذشته اندازه گیري کیفیت درك شده از 
توجه به ایـن شـاخص در    باشد.، محیطی و اقتصادي میي چندگانه اجتماعیها فهو داراي مولکشورهاي مختلف تبدیل شده است 

زیسـت بـودن   کلی تعیـین میـزان قابـل    طـور  بهریزي شهري و  ابزاري کارآمد در مدیریت و برنامهنقش آن به عنوان دلیل  بهشهرها 
کرمان ي قـدیم و جدیـد در شـهر   ها این تحقیق با هدف سنجش کیفیت محیط سکونت در محالت بافت .شهرها فزونی یافته است

ي هـا  ي سـازنده کیفیـت درمحـیط   ها کیفی مولفهت تا با شناسایی و ارزیابی وضعیت سکونتی بر آن اسرضایتمندي  نظریه براساس
ي محیطی مطلوب و نامطلوب محـیط  ها ، عالوه بر تعیین سطح کیفیت محیط در محدوده مطالعاتی به اولویت بندي مولفهسکونتی

صصـان  هـاي متخ  دیدگاهبع و بررسی روند پژوهش بدین ترتیب بوده است که با مطالعه مرتبط ترین منا سکونتی مورد نظر بپردازد.
ز بـا اسـتفاده ا    و نامـه پرسـش به صورت  ها آمده و این شاخص به دستر آن مفهوم رضایتمندي سکونتی وعوامل موثر باین حوزه، 

لـه ي بعـد   تکمیـل شـدند و در مرح  سـاکنان  مورد مطالعه بـا توجـه بـه نظـرات      و در دو محلهاي لیکرت تدوین  طیف پنج گزینه
اي  ي تـک نمونـه  هـا  در مراحل مختلف تجزیه و تحلیـل از آزمـون   تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.، مورد ي تکمیل شدهها نامه پرسش

 Expert  choiceافزار و نرم AHP، آزمون بارتلت و مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبیتک نمونه اي  Tاسمیرنف، آزمون –کولموگروف

ي کمی تبدیل شده و دقت تجزیه و تحلیل افزایش یابد. نتایج ها آمده به دادهبه دست بهره گرفته شد تا معیارهاي کیفی  SPSSو 
در بافت قـدیم شـهر وضـعیت مناسـبی نـدارد و       ملک کیفیت سکونت در محله مسجد، در مجموع دهد کهنشان می ها این تحلیل

بافـت  کیفیت سـکونت در محلـه مطهـري در    حالی که ، در ي کالبدي و زیست محیطی استها ینهنیازمند مداخالت فراوانی در زم
تـرین اهمیـت را در ایجـاد     گـردو غبـار بـیش   شاخص محـیط زیسـتی   حالی که جدید شهري در حد متوسطی است. همچنین در

  ترین تأثیر را دارد. عامل پارکینگ بیش ملک، در بافت قدیم و محله مسجد بافت جدید محله مطهري دارد ساکنانرضایتمندي 
 

  .، بافت جدید شهريکیفیت سکونت، رضایتمندي سکونتی، روش تحلیل سلسله مراتبی، بافت قدیم شهري :کلیدي هاي هواژ
 

  1مقدمه
 ي سکونتیها یابی شرایط کیفی محیطتحلیل و ارز

بــه واســطه رضــایتمندي ســکونتی و براســاس نظریــه 
رویکردي است کـه   ،ي تجربیها ي کمی و مدلها روش

 امروزه بـراي شناسـایی سـطح کلـی کیفیـت محـیط      

 ،ي محیطی نـامطلوب و آسـیب پـذیر   ها ، مولفهسکونت
کیفیـت محـیط   در میـزان   هـا  وزن و اهمیت نسبی آن

 .)81:1389(رفیعیان و دیگـران،   رودسکونت به کار می
                                                             

  sm_parizi20@yahoo.com  نویسنده مسئول:*

 سـطح فقط در مقیاس سنجش کیفیت محیط سکونت 
زیــرا یــک واحــد  شــودخالصــه نمــیمســکونی  واحــد

یـین کننـده   بـه تنهـایی تع   مسکونی به خودي خـود و 
زیـر  ، بلکه تنها قسمت یـا  رضایتمندي سکونتی نیست

اسـت کـه فضـاي     سیستمی از یک سیسـتم کلـی تـر   
مـی   ها این ارزیابی بنابرایندهد. سکونتی را تشکیل می

، محلـه و  واحد همسـایگی  سطوح باالتري نظیر بایست
شود. از آنجا که سکونتگاه بیش حتی شهر را نیز شامل 

ــد     ــک واح ــوده و درون ی ــی ب ــاختار فیزیک ــک س از ی
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از ایــن رو  ، همســایگی معــین قــرار گرفتــه اســت    
ده رضایتمندي از واحد مسکن در برگیرنرضایتمندي از
باشد و رضایتمندي از واحد همسایگی تا  همسایگی می

ز محلـه اسـت زیـرا    حدودي در برگیرنده رضایتمندي ا
ایگی بــه راحتــی قابــل واحــد همســتفکیــک محلــه و 

 ,Amerigo and Aragones( تشـــخیص نیســـت

ــابراین  ).1997:16 ــیطبن ــت مح ــا کیفی ــکونی ه ي مس
چندبعـدي  مفهومی سلسله مراتبی و شهري به صورت 

چنــد  عنــوان شــده اســت و کیفیــت محــیط از طریــق
از این رو رضـایتمندي  ؛ شودویژگی اساسی توصیف می
ي چندگانـه مطـرح   ها ویژگی نیز به صورتی مفهومی با

سـنجش   از طرفـی  ).Van poll, 1997:25(  گـردد مـی 
 يهـا  بافـت ایتمندي سکونتی و کیفیت محیطی در رض

کــه آهنــگ تحــوالت کالبــدي و رونــق  شــهري قــدیم
با سایر نقاط شهري مطابقت  ها اجتماعی آن -اقتصادي
ــته ــا ضــمن   نداش ــري بایســته و ضــروري اســت ت ، ام

ي قـدیمی  ها شناسایی وضعیت کیفیت محیط در بافت
ــالش  ــراي و ت ــود آنب ــراي  بهب ــبی ب ــاي مناس ، الگوه

ي جدیـد شناسـایی و بـه کـار گرفتـه شـود.       ها هتوسع
ي قـدیم ایـران بـا توجـه بـه      هـا  متأسفانه اغلـب بافـت  

ي خاصی که دارد از لحـاظ کیفیـت محیطـی    ها ویژگی
ر مشکالتی از جملـه: امنیـت، دسترسـی، تـراکم و     دچا

ــت     ــدگی و... اس ــر زن ــایی، س ــت، زیب ــک، بهداش ترافی
ــران،  ــهابیان و دیگ ــابراین . )44: 1392 (ش عوامــل بن

رد مناسبی نداشـته  ملکع ها سازنده محیط در این بافت
و حتی در رضایتمندي مردم از محیط زندگیشـان نیـز   
تأثیر منفی داشته است. از این رو همواره شاهد اسکان 

افـزایش  اقشار کم درآمد و مهـاجران در بافـت قـدیم و   
در این مناطق هستیم. اکولوژیک جدایی گزینی  میزان

لب با وجود ي جدید نیز در کشور ما اغها تبه عالوه باف
ي کیفیتی و عدم ها ، دچار بحراني قبلیها برنامه ریزي
از  .)73:1390 ،نـژاد و دیگـران   (حاجیباشند هویتی می

ي کالبـدي  ها ي قدیم به دلیل فرسودگیها این رو بافت
و عدم رعایت استانداردهاي ایمنی با وجود برخورداري 

 کمتـري ي هویتی از رضـایتمندي سـکونتی   ها از ارزش
ي هـا  ي جدید نیـز کـه بـا بحـران    ها برخوردارند و بافت

علـق مکـانی دسـت وپنجـه نـرم      هویتی و عدم حـس ت 
ن را از توانند رضایتمندي سکونتی ساکنای، نمکنند می

ــی    ــد ( عل ــراهم کنن ــر ف ــن نظ ــران  ای ــري و دیگ  ،اکب
بــه نتــایجی نزدیــک بــه  اکنــون دســتیابی .)12:1391

واقعیت و قابل اعتماد که مبناي برنامه ریزي و تصمیم 
گیري پیرامون راهکارهاي اقـدام و مداخلـه کالبـدي و    

، ي مســکونی قــرار گیــردهــا دي در محــیطغیــر کالبــ
مشروط به کـاربرد آن دسـته از رویکردهـاي سـنجش     

هاي سـاکنان  ت محیط است که بر ارزیابی دیدگاهکیفی
وجوه مختلـف محـیط سـکونتی آنـان اسـتوار      در مورد 

، از طریق فرآینـد ارتبـاط   ساکنان باشد به عبارت دیگر
ط کـه بـر رضـایتمندي    متقابل با اجزا مختلف این محی

 ,Choudhury( گذارد در الویت هسـتند تأثیر می ها آن

واقعیت در پـژوهش حاضـر    توجه به اینبا  ).2005:20
ي هـا  بافـت ونت در براي سنجش کیفیـت محـیط سـک   

ضــایتمندي از رویکــرد ر جدیــد و قــدیم شــهر کرمــان
شـده اسـت.   محـور اسـتفاده   عنوان رهیافتی مخاطب به

براي تحقق این هـدف الزم اسـت سـطح رضـایتمندي     
و متغیرهـاي مربـوط بـه     ها ساکنان از هر یک از مولفه

وضعیت کیفی محیط سکونتشان در قالـب امتیازهـاي   
سـطه مقایسـه ایـن    کمی تعیین شـود تـا بتـوان بـه وا    

امتیازات بـا آسـتانه کیفـی قابـل قبـول بـه شناسـایی        
راهکارهـاي   به پذیر و نیازمند ي محیطی آسیبها مولفه

روند کار اقدام و مداخله جهت ارتقاي کیفیت پرداخت. 
 ی رضایتمندي سکونتی در این پـژوهش در زمینه بررس

ــت ــدا دس ــامی شــاخص ابت ــه تم ــا یابی ب ــر ه ــوثر ب ي م
ــدگاه   ــر دو دی ــایتمندي از ه ــردم متخصصــان رض و م

و در سه سطح واحـد   ي مورد نظرها ونهمدر ن(ساکنان) 
ي هـا  است. شـاخص ، واحد همسایگی و محله مسکونی

در هـر   روش شناسی تحقیقآمده با توجه به به دست 
گیرنـد و در نهایـت بـه    محله مـورد ارزیـابی قـرار مـی    

در هر دو محله پرداختـه  ونتی کمقایسه رضایتمندي س
ی هر شود. این مهم با شناسایی دقیق وضعیت کنونمی

 و تکمیـل  میـدانی، تـدوین  ي ها محله براساس برداشت
براي انجـام   شود.-ادراك می ها و تحلیل آن نامهپرسش
-کولمـوگروف  ي تـک نمونـه اي  هـا  آزمون از ها تحلیل

و  2بارتلـت ، آزمـون  اي تک نمونـه   T، آزمون1اسمیرنف
و  )AHP( مـــدل فرآینـــد تحلیـــل سلســـله مراتبـــی

                                                             
1. Kolmogorov- Smirnov 
2. Bartlett 
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 .استفاده شده اسـت  SPSS و  Expert  choiceافزار نرم
و متشـکل از  دارد ساختار سلسـله مراتبـی    AHP مدل

است که در سـطوح مختلـف   معیارهایی  معیارها و جزء
معیارهـاي سـطح    جزء، ین میانگیرند. در اآن قرار می

تحقیق قرار گرفت  نامهپرسش، مبناي تنظیم آخر مدل
و براساس میـزان رضـایتمندي یـا نارضـایتی سـاکنان      

زم به ذکـر اسـت   ال محیط مورد نظر امتیاز دهی شدند.
ــر ــ  کــه ب ــه عمــل آم ده و اســاس جســت و جوهــاي ب

م ردید که سابقه انجاي کتابخانه اي مشخص گها کاوش
  وجود ندارد. ي مشابه در سطح شهر کرمانها پژوهش

  
  تحقیق يها پرسش

کیفیت سکونت در بافت قدیم و جدید شهر کرمان  .1
 در چه وضعیتی قرار دارد؟

ســکونت در محــدوده  ســطح کیفــیبــراي ارتقــاء  .2
 پارامترها و معیارهایی اولویت دارند؟مطالعاتی چه 

توانـد  ي مختلف در یک شهر مـی ها حد بافت تا چه .3
 در کیفیت سکونت موثر باشد؟ 

ندي میترضا ، سنجش میزانها پرسشبا توجه به این 
و رتبه ، ارزش گذاري شهروندان از کیفیت محل سکونت

بندي عوامل موثر بر رضایتمندي، جلب توجه تصمیم 
ي ها طرحنیز کاربران (شهروندان) ن و مجریاگیران، 

، به صدا و در نهایت ،محیط مسأله مهم کیفیتشهري به 

ویژه در  در آوردن زنگ خطر بحران کیفیت در شهرها و به
ز جمله ، اارزش شهرهاي تاریخی ي قدیمی و باها بافت

  آیند.اهداف این طرح به شمار می
  

  پیشینه تحقیق
، سـکونتی  مطالعات اولیه مربـوط بـه رضـایتمندي        

دنبال شده است هاي تک بعدي  دیدگاهراساس بیشتر ب
 مطالعـات  از ایـن دسـته   .)48:1390(غیایی و دیگران، 

، عــواملی ماننــد مســکنبــا توجــه بــه  1940در دهــه 
، نزدیکـی و یـا   یتمندي مالک و یا مستأجر از خانـه رضا

دوري از مراکز خرید و در نهایت توجه به چشـم انـداز   
ي هـا  ي بعـد پـژوهش  هـا  معماري شروع شـد. در سـال  

 دیگري در مـورد رضـایتمندي سـکونتی انجـام گرفـت     
)Ibem & Aduwo, 2013:165(  ــن ــی از ایـ برخـ

کیفیـت  رضایتمندي سـکونتی را معیـاري از   ها پژوهش
ز جنبه کالبـدي بـه آن   زندگی به شمار آورده و بیشتر ا

رضـایتمندي از سـکونت را   برخـی دیگـر    ؛انـد  نگریسته
کننـد؛  مـی رفتاري قلمداد  ینی کننده تنوعب پیشنوعی 

و بیشـتر  اسـت  در ارتباط با رفتار افـراد   به گونه اي که
ــی دارد  ــه ذهن ــه  )Jansen, 2014 :33( جنب در ادام

نچه محققان و اندیشمندان در کشورهاي اي از آ خالصه
بنـدي   اند جمع دست آورده به ها در طول سال مختلف و

  .شده استو ارائه 
  

  هاي اندیشمندان در خصوص رضایتمندي سکونتی نتایج بررسی دیدگاه - 1جدول 
 محققان و اندیشمندان رضایتمندي سکونتیعوامل موثر بر 

 )1968( اپلیارد و اوکاموتو  تعامالت اجتماعی ،نور، گرد و غبار ،سر و صدا
  )1969(النسینگ   ، ارتباط افراد با ساکنان محلهسر و صدا

 )1975( ماراناس و راجرز ي عینی و ذهنی شرایط کالبدي و اجتماعیها ویژگی
 )1975(روجک  محیطی يها درك محیط ساکن و ویژگی

  )1976(کارپ و همکاران   ، امنیتها زیبایی، همسایه
 )1978( کانتر دستیابی به اهداف و آرزوها

  )1981( گیفورد  ، همسایگان، انتظاراتها عوامل اجتماعی، شخصیتی، ارزش
  رفتاري نیز در  و بعد، ادراك و عقاید افراد ادارکی شامل شناختبعد 

 ها تمایالت رفتاري انسانو ات نیبرگیرنده 
 )1983( ویدرمن و اندرسون

  ، مراکز خرید روزانه، ها ز و پاركامکانات محیطی (فضاهاي سب
  ، خدماتی)فضاهاي آموزشی، ورزشی

، )1996(، تیمرمنز و همکاران )1976(من لر
و کاوانو و همکاران  )1998(گایدا 

 )2001( نورلیال و کورتیس،)2004(
  )1997(اسمیت   شکل گیري محلهعناصر کالبدي در 

 )1997(ون پل  ، مالکیت و منابع سر و صداجنس، سن
  )1997(یکوها و بمیش   خدمات عمومی محله
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 - 1جدول ادامه 
  )1999(لییو   و دسترسی مناسب به حمل و نقل عمومی ها ، نماي ساختماننگهداري و نظافت محالت

  )2000(ون کمپ   توسعه شهر و رفاه انسانی

، ورا توسکانو و )2002(لیو ،)2000(کاروزا    ي شخصیها در آمد و ویژگی ،سن
  )2012(، آبیم و آمول )2008(آمستوي 

 )2002( آمریگو و آراگونز ، دسترسی کافیي مسکنها سخگویی به نیازها و انتظارات فرد، ویژگیپا
  )2003(رومانا سیدیکوي   و ترافیکانبوهی جمعیت  ،آلودگی آب، آلودگی هوا، زباله

  )2003(مارنس   اي ي عینی و ذهنی سنجش کیفیت زندگی محلهها شاخص
  )2004(فرانچسکاتو   ، احساسفرديات نی، مشخصات فردي، ادراك،باورها و اعتقادات، ي عینی محیطها گیویژ

   )2004(کاوانو و همکاران   ، فاصله تا مراکز خرید روزانهفاصله تا مرکز شهر
  )2006زانی و همکاران (و

احدهاي مسکونی، ، کیفیت کالبدي و، فرهنگی، مالکیت خانه، اقتصاديوضعیت اجتماعی
  )2005(فوت   ي حمل ونقلها ، نزدیکی به ایستگاهي واحدهاي همسایگی، میزان تراکمها ویژگی

  ، تصویر ذهنی از واحد مسکونی، تسهیالت و خدمات عمومی، فضاي سبز
  )2005(فلوري باهی و فلونی   ارتباطات اجتماعی

  )2005(السینگا و هوکسترا   ي اقتصادي خانوارهاها و ویژگی ها مالکیت خانه
  )2008( ها و وبر  دسترسی به خدمات و تسهیالت عمومی واحد همسایگی

  )2010(محیط و عظیم   ، امنیتي خدماتی و محیط اجتماعیها سرویس
     .1393،مأخذ: نگارندگان

  
ز مطالعاتی در رابطـه بـا ارزیـابی    در داخل کشور نی     

العـات  مط .صورت گرفتـه اسـت   کیفیت محیط سکونت
، (رفیعیـان و دیگـران  انجام شـده در شـهرك اکباتـان    

ــع1389 ــا )، مجتم ــواب ه ــکونی ن ــان و  ي مس (رفیعی
ــاد ، بافــت قــدیم خــرم)1388دیگــران، (پوراحمــد و  آب
(قالیبـاف و   آبـاد تهـران   و محله یافـت  )1390دیگران، 

(ایــزدي و  آبــاد شــیراز الی، محلــه معــ)1390دیگــران، 
. یی از ایـن مطالعـات اســت  هــا نمونـه ) 1392دیگـران،  

مطالعات اول و دوم تنهـا بـه سـنجش میـزان کیفیـت      
ــتفا  ــا اس ــاکنان  محــیط ب ــایتمندي س ــزان رض ده از می

پایین تر از حد متوسـط    پردازند و کیفیت محیط را می
، بـه  مطالعات بافت قدیم خرم آبـاد . در کنندتعیین می
 شود.مهاجرت و کیفیت محیط پرداخته می رابطه میان

گیرد کـه بـا توجـه بـه کیفیـت      این پژوهش نتیجه می
ــیط و  ــط مح ــزان  متوس ــه   60می ــل ب ــدي تمای درص

. وجـود دارد  هـا  ، ارتبـاط مسـتقیمی میـان آن   مهاجرت
ــین  ــی همچن ــان م ــه نش ــن مطالع ــین  ای ــه ب ــد ک ده

یط و متغیرهـاي جنسـیت، تأهـل،    یتمندي از محـ رضا
دار وجـود دارد.  سن، تحصیالت و در آمد ارتباطی معنـا 

مطالعه در محله یافت آباد تهران نیز متکـی بـر میـزان    

غیرهاي تعریف شده اسـت و نتیجـه   رضایت افراد از مت
، مانند وضـعیت محیطـی   ها ی از زمینهگیرد که برخمی

لوب و ، نــامطتصــادي و اجتمــاعی از دیــدگاه جامعــهاق
 ، مطلـوب دیگر مانند حمـل و نقـل و ارتباطـات   برخی 

یسـتی ماننـد   عوامـل محـیط ز  ، در مطالعه آخـر  .است
گـذار در   عنوان عامـل اثـر   مناسب آب و هوا بهکیفیت 

  .رضایتمندي ذکر شده است
  

   شناسی تحقیق روش
ایـن پـژوهش از لحـاظ هـدف از نـوع       :تحقیـق  نوع

، انجـام پـژوهش  عه اي و از لحاظ روش کاربردي و توس
ي میدانی است. در ها به همراه کاوشتحلیلی  –توصیفی

اده و همبستگی استف یعلیی از تحقیق از روش ها بخش
  باشد. ز نوع کمی میا نیز ها شده است و ماهیت داده

امعـه آمـاري ایـن پـژوهش سـاکنان      ج :جامعه آماري
و محلـه  ، اي داراي بافـت جدیـد   لـه مح، مطهـري  محله

، در شـهر کرمـان   اي با بافت قدیمی محله، ملکسجد م
ــی ــدم ــنجش   باش ــورد س ــه م ــاي جامع ــد و مبن . واح

  .ساکن در قطعات بناهاي مسکونی استخانوارهاي 
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 يهـا  بـراي تعیـین نمونـه   : بـرداري  ي نمونهها روش
اي استفاده  بندي چند مرحله شهاز روش خونامه پرسش

، هـا  ظور سطح محله براساس زیر محلهمن شود. بدینمی
از  هـا  مونـه بنـدي و ن  و قطعات موجود تقسـیم  ها بلوك

د. قابلیـت نمونـه گیـري    شـون انتخـاب مـی    ها میان آن
جغرافیایی بزرگ از سطح  ها در انتخاب نمونهاي  خوشه

شـود تـا    این قابلیت باعث مـی  .به سطوح کوچک است
صـورت   ي تعیین شده تمامی سطح محله را بـه ها نمونه

  .دهدمتعادل و متوازن پوشش 
ي مورد بررسـی  ها در رابطه با حجم نمونه :گروه نمونه

ي همگنی جمعیت و محاسبات ها نیز با توجه به ویژگی
درصـد بـراي    10و بـا در نظـر گـرفتن ضـریب     آماري 
، ي مخدوش و از طریـق فرمـول کـوکران   ها نامهپرسش

ــري      ــهرك مطه ــه ش ــراي محل ــه ب ــم نمون  100حج
 نامـه پرسـش  90 ملکو براي محله مسجد  نامه پرسش

  در نظر گرفته شده است.
	=n          :از فرمول کوکران عبارت است ∗      

:n حجم نمونه،  :N  تعداد کل افراد جامعـه ،푡:   سـطح
درصـد   95در سـطح اطمینـان   (. اطمینان نمونه گیري

درصـد   99و در سـطح اطمینـان    z =96/1یـا   tمقـدار 
مقدار خطاي قابـل تحمـل کـه     z=58/2( :dیا  tمقدار 

    .است 1/0یا  05/0معموال 
p :    اراي ویژگـی  برآوردي از نسـبت افـراد جامعـه کـه د

بـرآوردي از نسـبت    q:باشـند.  مورد نظر در تحقیق می
د نظـر در تحقیـق   رافراد جامعه کـه داراي ویژگـی مـو   

در نظر گرفت که  5/0توان را می p,qباشند. مقدار نمی
  نمونه حداکثر خواهد بود.در این صورت حجم 
 =96/1t و مقـدار  1/0مقدار خطا  در پژوهش حاضر

توجه بـه تعـداد خـانوار محلـه     با   .ردیده استلحاظ گ
 10ضـریب  و  باشدخانوار می 1460که حدود مطهري 

ــش  ــراي پرس ــد ب ــهدرص ــا نام ــدوش،ه ــداد  ي مخ تع
آید که در نهایت دست می به 99,12عدد  ها نامه پرسش

جمع آوري شده اسـت و بـراي محلـه     نامهپرسش 100
بـه   69/88 عـدد  خـانوار  1160بـا تعـداد    ملکمسجد 

لحاظ شـده   نامهپرسش 90 در نهایتآید که دست می
  است.

ــی      ــی صــور نامــهپرســشدر بررســی روای  ياز روای
ي کارشناسان و مطابقـت بـا مطالعـات    ها ، ایده(ذهنی)

ــده ا  ــتفاده ش ــی اس ــی  قبل ــراي بررس ــت. ب ــایی س پای
آلفـاي کرونبـاخ)   وه همسـانی درونی( ، از شینامه پرسش

ضـریب   ،درصـد  95استفاده شده و با ضریب اطمینـان  
مد کـه بیـانگر   به دست آ 835/0آلفاي کرونباخ برابر با 

  .است ها پایایی پرسش
از روش  هـا  براي سنجش شـاخص  :ابزارهاي پژوهش

شود و بدین منظور سـطح  میپیمایش میدانی استفاده 
مورد  نامهپرسشآخر مدل تحلیل براي تدوین سواالت 

براسـاس طیـف    هـا  نامـه پرسـش گیرد. ستفاده قرار میا
دم رضـایتمندي تـا رضـایتمندي    دهنده ع لیکرت نشان

شـوند و در چهـار بخـش کلـی     درجه بندي مـی کامل 
 –بخــش اول خصوصــیات اجتمــاعی انــد: تنظــیم شــده

ي فردي و شخصی سـاکنان اسـت   ها جمعیتی و ویژگی
شخص شده و با موضـوع ارتبـاط   که در تحقیق اولیه م

تعیین میزان رضایت سـاکنان   معنادار دارد. بخش دوم
ــا غیــر   ــه صــورت مســتقیم ی از واحــدهاي ســکونتی ب

، شـرایط  ي کالبديها ویژگیجزء معیار ر سه مستقیم د
ــش و تســهیالت و   ــایش و آرام ــکونتی آس ــات س امکان

کیفیت سـکونت در سـطح واحـد     ش سومباشد. بخ می
محـیط  جزء معیـار کیفیـت    همسایگی است که در دو

شـود. بخـش   بررسـی مـی   ست و تعامالت اجتمـاعی زی
ي رفتـاري سـاکنان در   هـا  در این بخش ویژگی چهارم

جزء معیـار  ج شود که داراي پنمحله پرسیده میمحیط 
، تسهیالت ي ارتباطیها منظر، شبکه سرزندگی و دید و

 باشـد. ، امنیت و تعلق به محلـه مـی  خدماتی –کالبدي
یک تحلیل محتوایی از طریـق   انجام روش انجام آن نیز

ایاي مثبت و منفی در هدفمند مربوط به زو نامهپرسش
است کـه وي   محلهواحد همسایگی و  ، سه سطح خانه

اطالعـات   .کنـد یط خود را توسط ارقام ارزیابی مـی مح
در ، در هـر محلـه   هـا  نامهپرسشآمده از  دست کیفی به

شوند، و تجزیه و تحلیل میوارد  SPSSافزار  محیط نرم
گیـري چنـد معیـاره و مراحـل بعـدي در       مدل تصمیم

ي بدسـت آمـده در دو   هـا  و داده گیردصورت می ها آن
  محله با یکدیگر مقایسه شدند.
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در این تحقیـق میـزان کیفیـت     :مدل تجربی تحقیق
نظـر   رضـایتمندي سـاکنان  مـورد   محیط که در سطح 

، با استفاده از مدل تجربـی سـنجش   کند تبلور پیدا می
کـه   »درخـت ارزش «کیفیت محیط سکونت موسوم به 

، لسله مراتبی است و در آن معیارهـا داراي ساختاري س
جزء معیارهـا و متغیرهـاي مـوثر در فرآینـد سـنجش      

کونت سطوح مختلف مدل را تشـکیل  کیفیت محیط س
در شناسـایی   گیـرد. مورد بررسـی قـرار مـی    دهند،می

معیارها و جز معیارهاي سازنده کیفیت محیط سکونت 
ي مختلفی همچون مـرور متـون مربـوط بـه     ها از روش

، اندیشمندان مختلفهاي  دیدگاه، مطالعه پیشینه و آن
رات و نظـ دماتی از محـدوده مطالعـه شـده    ت مقشناخ

توجـه   همچنـین بایـد  شده اسـت.  کارشناسان استفاده 
تنهـا  متغیرهاي جزیی ترین  داشت تعیین برخی از مهم

ار ساکنان امکـان پـذیر   با حضور در فضا و مشاهده رفت
دیـدگاههاي  و  اي در مطالعات کتابخانـه  قطعاّکه است 

 مثالً ممکن است به آن توجهی نشده باشد. متخصصان
ممکن اسـت در جامعـه اي اعتبـار اجتمـاعی محلـه و      

و در نوعی ارزش بـه حسـاب آیـد     همسایگانارتباط با 
داشـته باشـد و   تعیین میزان رضایتمندي نقش مهمـی  

همـه ایـن   با توجه بـه   اي دیگر عواملی دیگر. در جامعه
در نظـر   عنوان مدل تجربـی تحقیـق   مدل زیر به ،موارد

  :گرفته شده است

  
 )1393، (مأخذ : نگارندگان کیفیت محیط سکونت در مطالعه حاضر سنجش مدل تجربی :1 شکل

  
شـهر کرمـان در موقعیـت    : شناخت عرصه پژوهش 

درجـه و   30دقیقه طـول جغرافیـایی و    4درجه و  57
در دشتی مـابین دو رشـته   دقیقه عرض جغرافیایی  17

ارتفاع این شـهر  . جبال مرکزي زاگرس واقع شده است
ــ ــه طــور متوســط حــدود  از ســطح دری متــر  1760ا ب

  باشد. می
سـاختار ایـن محلـه     :(بافت جدیـد)  محله مطهري

پـذیري و   اجتمـاع منظم و شـطرنجی بـوده و از لحـاظ    
ي برتـر شـهر   هـا  محلـه یکـی از  ، جذب شهروندان شهر

موقعیت جغرافیایی این محله  آید.به حساب میکرمان 
هکتــاري  57کنــار ســایت در غــرب شــهر کرمــان در 

له مطهري در حـدود  جمعیت مح باشد.مسکن مهر می
باشـد.  خانوار مـی  1460داراي حدود  و استنفر 6278

، نفـر در هکتـار   315این محله در تراکم کم  با تـراکم  
 زیـاد بـا   در تـراکم  نفر در هکتار و 375متوسط تراکم 
مشاور (نفر در هکتار پذیراي جمعیت است  466تراکم 

  .)341:1390، شهر و اندیشه مانا
از ایـن محلـه    بافـت قـدیم):  ( ملکمحله مسجد 

 آیـد. به حسـاب مـی  قدیمی ترین محالت  شهر کرمان 
و غیر مـنظم اسـت و داراي    ارگانیک ساختار این محله

آن در  باشــد. موقعیــت جغرافیــاییمــی بافــت ریزدانــه
نـام   . ایـن محلـه بـه   قسمت مرکزي شهر کرمان اسـت 
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دارد، نـامبرداري  داخل محله قـرار  مسجدي قدیمی که 
بـه دوره سـالطین    دوره ساخت این مسجد شده است.

ــانروایی  ــی و فرم ــان حکمران ــلجوقی و در زم ــک س لم 
هجري در  476رسد، که در سال تورانشاه سلجوقی می

ک بنابراین مسـجد   کرمان به حکومت رسیده است. لـم 
قرن قدمت دارد و از آثار و بناهاي ارزشـمند   10حدود 

اسـالمی در شـهر کرمـان بـه حسـاب       و خاص دوره ي

عنوان نمـادي هویـت بخـش در     آید و از این نظر بهمی
ه خودنمـایی  تاریخ معماري و شهرسـازي شـهر و محلـ   

کیفیت محیطی و ارتقاء هـویتی مـوثر بـوده    کرده و در
ک ت محله مسـجد  است. جمعی لـنفـر   4988حـدود   م

مشاور شـهر و  ( است 1160 آن و تعداد خانوار باشدمی
  .)378:1390 ،اندیشه مانا

  

  
 )1393، نگارندگان مأخذ:( وقعیت محدوده پژوهش در شهر کرمانم: 2شکل 

  
  نظريتعاریف و مبانی 

مـروري بـر متـون    : تعریف رضایتمندي سـکونتی  
ي انجـام شـده در زمینـه کیفیـت     هـا  نظري و پژوهش

ي مسکونی شهري نشان دهنـده تأکیـد اکثـر    ها محیط
محققان بـر نظریـه رضـایتمندي سـکونتی بـه عنـوان       
رهیافتی مناسب و کارآمد در سـنجش میـزان کیفیـت    

 طورکلی به ).Fung and Lee, 2014 :191( محیط است
عنوان شاخصـی مهـم    به »مندي سکونتینظریه رضایت«
تعیین یـک  با هدف منظور بررسی کیفیت سکونت و  به

چارچوب راهنما براي شـناخت خصوصـیات سـاختاري    
(اعـم از خانـه و    هـا  خانوارها و بافت محـل سـکونت آن  

ناگون رضایتمندي تـأثیر گـذار   محله) که بر جوانب گو
و  )Chen et al., 2013:104( رود، بـه کـار مـی   اسـت 

  :توان در موارد زیر مشاهده نمودیاهمیت آن را م

رضایتمندي سکونتی به عنوان عاملی تأثیرگذار در  -
 کیفیت زندگی فردي شناخته شده است.

شاخصی مناسب به منظور ارزیابی نوع رفتار افراد  -
یعنی نسبت به سکونت و محیط اطراف آن است، 

دهد ساکنان تا چه مقدار از محیط اطراف نشان می
اندازه نسبت به آن خود آگاه هستند و تا چه 

  دهند.واکنش نشان می
کـه حتـی   است عاملی تأثیر گذار بر جابجایی افراد  -

خی از مـوارد باعـث جابجـایی در مقیـاس بـاالتر      در بر
اکنان از یک شـهر بـه شـهري دیگـر     مانند جابجایی س

 )Abdul Ghani and Noraini, 2006:14( شـود مـی 

امل کشـش  رضایتمندي سکونتی از طیف وسیعی از عو
و  )Grillo, 2010:454( گیردو فشار در محیط تأثیر می

ــین از ارزشهمچ ــا ن ــی ه ــأثیر م ــددي ت ــذیردي متع  پ
)Vazquez Rodriguez and Leon, 2008:238.(  از
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ــه ارزش ــا جمل ــرآن، عبارتنــد ازي اثره ــفگــذار ب  –: ال
، اقتصـادي و  ي اجتماعیها ارزش -بي فردي ها زشار

 ,.Strazzera et al)ي محیطـی هـا  ارزش -فرهنگـی ج 

بنـا بـه تعـرف گلسـتر عبـارت       این مفهوم (2012:343
شکاف قابل مشـاهده بـین آمـال و نیازهـاي     « :است از

ــکونتی آن   ــود بســتر س ــت موج ــاکنان و واقعی ــا س  »ه
)Galster and Hesser, 1981:742.( تعریفی دیگـر،   در

مندي سکونتی معادل میزان رضایت تجربه شده رضایت
فرد یا عضوي از یک خانواده از موقعیت سکونتی فعلی 

 Fung and Lee, 2014( خـود محسـوب شـده اسـت    

ــین ).188: ــه   همچن ــکونتی ب ــایتمندي س ــوان  رض عن
هـاي  نیازبـه   رسـیدن فـرد  احساس رضایت حاصـل از  

ان شاخصـی مهـم   عنو سکونتی خویش تعریف شده و به
، ي مختلف به وسیله برنامه ریـزان، معمـاران  ها به روش

 Abdul( رودران و سیاست گذاران به کار مـی ه گتوسع

Mohit et al., 2010:23.(     ایـن مفهـوم داراي مـاهیتی
، محله و ایانگر رضایت فرد از واحد مسکونیمرکب و نم

ناحیه سکونتی اوست و اغلب براي ارزیـابی ادراکـات و   
ونی و محـیط زنـدگی   احساسات ساکنان از واحد مسـک 

در  ).Tu and Lin, 2008:166( رودخویش به کـار مـی  
اي مهـم مبنـی بـر وجــود     مجمـوع ایـن مفهـوم نشـانه    

 »کیفیـت زنـدگی  «ي مثبت ساکنان نسبت به ها ادراك
 ).Ge and Hokao, 2006:167( شـود خویش تلقی مـی 

عنوان یک  توان بهرا میشاخص رضایت مندي سکونتی 
ي فـردي از  ها در زمینه ادراك بینی کننده کلیدي پیش

ــام  ــوم ع ــدگی«مفه ــت زن ــایی »کیفی ، شــاخص جابج
 ي سکونتی را تغییـر داده و بـر  ها سکونتی اولیه که نیاز

، معیـار سـنجش   گـذارد تغییر محل سکونت تـاثیر مـی  
براي ارزیابی میزان موفقیـت سـاخت وسـازهاي انجـام     

نیز ابـزار   عمومی و خصوصی وي ها وسیله بخش شده به

ي ساکنان نسبت به کفایـت نداشـتن   ها سنجش ادراك
وضعیت فعلی محیط سکونت خـود بـه منظـور بهبـود     

 ,.Chen et al( بـه کـار بـرد    هـا  شـرایط سـکونتی آن  

2013:104 .(  
  

 و نتایج پژوهش  ها تحلیل یافته
هاي شخصـی و خـانوار بـر    بررسی تأثیر ویژگی 

یکـی از اهـداف   : رضایتمندي ساکنانمیزان ادراك 
ي شخصی و خانوار ها ، بررسی تأثیر ویژگیاین پژوهش

دي سـکونتی سـاکنان در دو   رضـایتمن ادراك بر میزان 
ــه ــت  محل ــث اس ــورد بح ــانگین  م ــه می ــراي مقایس . ب

ــکونتی در  ــدهاي س ــایتمندي در واح ــروه   رض ــین گ ب
، ابتـدا نرمـال بـودن توزیـع     ي مختلف ساکنانها بندي
بدین منظور از آزمـون   بررسی و ها در این گروه ها داده

شـده  فاده اسـت  1اسـمیرنف  –تک نمونه اي کولموگروف
در  هـا  ، توزیـع داده براسـاس نتـایج ایـن آزمـون     است.
با توجه بـه   )>05/0P( ي مورد نظر نرمال استها گروه

، براي مقایسـه  ها در این گروه ها دن توزیع دادهنرمال بو
، از تحلیـل واریـانس یـک    رضـایتمندي متیاز میانگین ا

دهـد  می نتایج آزمون نشان شده است.استفاده  2طرفه 
ســن،  جنســیت،از بــین متغیرهــاي بــه کاررفتــه (کـه  

، وضعیت مالکیت و وضعیت تحصـیالت)  وضعیت تأهل
و وضعیت تحصـیالت در ادراك  جنسیت تنها دو عامل 

کلی افراد دو محله از شرایط کیفی محیط زندگی خود 
تأثیر گذار بوده اند و بقیه پارامترهـا تـأثیر معنـا داري    

  بدین ترتیب که: اند. نداشته
 کي مطهري و مسجد ها در محلهلرضایتمندي م ،

  .مرد از زن بیش تر استساکنان نتی سکو
    در هر دو محله میزان تحصیالت رابطـه معکوسـی

با رضایتمندي سکونتی دارد، هـر چـه تحصـیالت    
  ندي کمتر است.بیشتر باشد رضایتم

                                                             
1. One – sample Kolmogorov- Smirnov Test 
2. One – Way Anova 
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  )1393مأخذ: نگارندگان، در هر دو محله (جنسیت سکونتی با  رابطه رضایتمندي: 3شکل
  

          
 )1393 ،مأخذ: نگارندگانکونتی با تحصیالت در هر دو محله (رابطه رضایتمندي س :4 شکل

  
و میزان تحصیالت در پژوهش  یتعامل جنسدو 

صورت گرفته توسط پور احمد و همکاران که در سال 
با میزان  نیز در بافت قدیم خرم آباد انجام شد 1390

پژوهش دارد؛ همچنین در رضایتمندي ارتباط معناداري 
عامل  1997صورت گرفته توسط ون پل در سال 

  دارد. سکونتی ارتباط معناداري با رضایتمندي یتجنس
نت به وضعیت میزان رضایتمندي ساکنان از سکو

دسـت آوردن   براي به سازنده آن:تفکیک معیارهاي 
میزان کیفیت محیط سکونتی کلی درك شده از طرف 

 T از معیارهاي سازنده آن از آزمون ساکنان در هر یک
بـا اسـتفاده از ایـن     شده اسـت. استفاده  1اي تک نمونه

یفیــت محــیط در دو محلــه آزمــون میــانگین امتیــاز ک
ــه ــد. شــیوه ارزش   ب ــذاري دســت آم ــا پرســشگ در  ه

لیکـرت  گزینـه اي   5مبتنی بر روش طیف  نامه پرسش
 هـا  بـه پاسـخ   5تـا   1ي هـا  این اسـاس رتبـه   بوده و بر

ــده اســت.اختصــاص داده  ــاز  ش ــده  نشــان 1امتی دهن
ساکنان از سوال مربوطـه و  مندي ترین میزان رضایت کم

. بـه  ترین میزان رضایت استدهنده بیش نشان 5امتیاز 
میانه نظري (عدد حد وسط) عنوان  به 3ترتیب عدد  این

                                                             
1. One sample T-Test 

دسـت آمـده در    براساس نتایج بـه  انتخاب شد. ها پاسخ
محله مطهري معیارهـاي شـرایط آسـایش و آرامـش و     

،  مکانات سکونتی درسطح واحـد مسـکونی  تسهیالت و ا
، ه معیارهاي سرزندگی و دیـد و منظـر  در سطح محل و

ارتباطـات اجتمـاعی در سـطح     ي ارتبـاطی و هـا  شبکه
جـزء  در میـان   .) ارزیـابی شـدند  3(بـاالتر از   متوسطی
سازنده کیفیت محـیط، دیـد و منظـر داراي     معیارهاي

. در محلـه مسـجد   ترین میـزان رضـایتمندي اسـت   باال
توسط متأسفانه هیچ کدام از پارامترها در سطح م ملک

در میان جز معیارها باالترین  .و باالتر از آن قرار ندارند
ش و آرامــش در میــزان رضــایتمندي از شــرایط آســای

از وضـعیت   ؛ همچنین ساکنانواحدهاي سکونتی است
که  ، در حالیی را دارندترین نارضایت دید و منظر بیش

ري کـه داراي بافـت جدیـد    این عامـل در محلـه مطهـ   
تمندي را بـه خـود   شهري است باالترین میـزان رضـای  

کـه در بافـت    بنـابراین در حـالی   .اختصاص داده است
تـرین امتیـاز    جدید شهري عامـل دیـد و منظـر بـیش    

دیم بـزرگ تـرین عامـل    رضایتمندي را دارد در بافت ق
یافت که بهسـازي  توان درمیدر نتیجه  .نارضایتی است

قدیمی شهر مـورد بـی تـوجهی قـرار      و نوسازي بافت 
  گرفته است.

تی
کون

ي س
مند

ضایت
ش ر

فزای
ا

افزایش تحصیالت

محله مسجد ملک

تی
کون

ي س
مند

ضایت
ش ر

فزای
ا

افزایش تحصیالت

محله مطهري
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  )1393،مأخذ: نگارندگانیارها و زیر معیارهاي سازنده آن (وضعیت میزان رضایتمندي در مع:  5 شکل

  
  هاي رضایتمندي سکونتی  و آزمون بارتلت در پرسش KMOنتایج شاخص  - 2جدول 

643/0 Kaiser – Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy 
069/971 Approx. Chi-square 

Bartlett’s Test of Sphericity 378 df 
00/0 Sig. 

  .1393 ،مأخذ: نگارندگان
  

مدل تجربـی رضـایتمندي   صحت بررسی میزان 
در این قسـمت بـه بررسـی میـزان صـحت       :سکونتی

ختـه شـده   دسته بندي مدل تجربی رضـایتمندي پردا 
نشـان   KMO1نتایج شاخص 2. با توجه به جدول است
ل در حد متعـادلی مـورد تأییـد    کفایت مدکه دهد می

هم ایـن   2). آزمون بارتلت7/0تا  6/0بین  KMO( است
اسـت کـه در ایـن    به ذکر . الزم کندمسأله را تأیید می

ــه   ــتخراج مولف ــراي اس ــل ب ــا تحلی ــل  ه از روش تحلی
دوران از  هــا عامــلدوران و بــراي  3ي اصــلیهــا مولفــه

  شده است.استفاده  4وارماکس
بندي و تعیین  جهت رتبه AHP5استفاده از روش 

مـل سـازنده در رضـایتمندي    میزان اهمیت عوا
 یــا جــزءمنظــور رتبــه بنــدي معیارهــا  بــه :ســکونتی

از روش  معیارهــاي ســازنده کیفیــت محــیط ســکونت 
. گیـري شـده اسـت    هبهر )AHP( تحلیل سلسله مراتبی

                                                             
1. Kaiser- Meyer -Olkin 
2. Bartlett 
3. Principal Component Analysis 
4. Varimax With Kaiser Sphericity 
5. Analytical Hierarchy Process 

در آن انتخاب یـک معیـار از    علم تصمیم گیري کهدر 
رح بندي پارامترها مط بین معیارهاي موجود و یا اولویت

تصمیم گیـري بـا   ي ها روشچند سالی است که   است،
جـاي خـود را بـاز     MADM«6«گانه هاي چند شاخص

انـد. از ایـن میـان روش تحلیـل سلسـله مراتبـی        کرده
(AHP) در علـوم مختلـف مـورد     ها بیش از سایر روش

استفاده قرار گرفته است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی 
ترین فنون تصمیم گیري چند منظـوره   یکی از معروف

سـاعتی عراقـی   است که اولین بـار توسـط تومـاس ال.   
ابــداع گردیــد. فراینــد تحلیــل  1970االصــل در دهــه 

سلسله مراتبی منعکس کننـده رفتـار طبیعـی و تفکـر     
انسانی است. این تکنیک، مسائل پیچیده را بـر اسـاس   

را  هـا  دهـد و آن  مورد بررسی قرار می ها آثار متقابل آن
 پـردازد.  به شکلی ساده تبـدیل کـرده بـه حـل آن مـی     

) (فرآیند تحلیـل سلسـله مراتبـی    AHPبراساس روش 
 هـا  معیارها و گزینـه  دهی معیارها و زیر بایستی به وزن
در واقـع هـر    .)108: 1391 ر،پـو  (قدسیپرداخته شود 
ــدام از وزن ــا ک ــه ه ــا و رتب ــزان    ه ــده می ــان دهن نش

                                                             
6. Multiple Attribute Decision Making 

3.2
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3.25

3.48
2.37

2.72
3.37

3.04
2.23

-2.11

-1.93
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-1.26

-2.26

-2.44

-2.53

-2.68

-2.19

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

ارتباطات اجتماعی و تعلق مکانی
امنیت  

خدماتی -تسهیالت کالبدي 
شبکه هاي ارتباطی

سرزندگی  و دید و منظر
تعامالت اجتماعی

متغیرهاي محیطی
تسهیالت و امکانات سکونتی

شرایط آسایش و آرامش
ویژگیهاي کالبدي

محله مسجد ملک محله مطهري
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تأثیرگـــذاري هـــر یـــک از متغیرهـــاي ذکـــر شـــده 
متغیر  (زیرمعیارهاي سازنده کیفیت محیط سکونت) بر

ایـن کـار   جهت انجـام   باشد.کیفیت محیط سکونت می
 SPSSافزار از طریق کار با نرم ها ابتدا آمار توصیفی داده

 جـزء و گردیـد  استخراج و تحلیـل    Expert Choiceو 
قـرار  مطـرح شـده مـورد سـنجش     مختلـف  معیارهاي 
وزن و رتبه هر کدام از زیـر معیارهـا در هـر    گرفتند و 

صورت که براي رسـیدن بـه   به این شد. محله مشخص 
ي مورد نیاز بـراي  ها وزن تر،اي به واقعیت نزدیک نتیجه

دوم توسـط   سنجش هر یک از معیارهاي سـطح اول و 
ي مختلـف  هـا  مـی رشـته  کارشناسان و متخصصـان عل 

، جغرافیـا و برنامـه   همچون شهرسازي، علوم اجتمـاعی 
اي . برپیاده شد AHPریزي شهري تعیین شده و مدل 

، پس از تکمیل جدول برآیند نظرات کارشناسانتعیین 
کـه براسـاس تعیـین ارجحیـت هـر       AHPنظر خواهی 

از میـانگین هندسـی    ،یگر اسـت کدام از عوامل به یکـد 
کلیـه  هـاي   دیدگاهصورت که از  ایم. بدین استفاده کرده

ــدي کارشناســان در خصــوص ارجحیــت عوامــل ب  رآین
  :صورت زیر حاصل شده است به

X                                    1معادله  = ∏ x    
محدوده جدول  باید در ها همچنین تعیین ارجحیت

  زیر باشد:
هاي کارشناسـان را پـس از    برآیند دیدگاه 4جدول     

ــک   AHPتحلیــل  لــه مطهــري و مســجد م ــراي محل ب
  مشخص کرده است.

  
  نسبت به هم ها ارزش گذاري شاخص :3جدول 

 ترجیحات(قضاوت شفاهی) مقدار عددي
9 Extremely Prefered ّح  کامالتر مطلوب یا کامال مهم تر و یا کامالًمرج 
7 Very Strongly Prefered  قويخیلی ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت 
5 Strongly Prefered ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوي 
3 Moderately Prefered  تر تر یا کمی مطلوب مرجح یا کمی مهمکمی 
1 Equally Prefered ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان 

8و6و4و2  ترجیحات بین فواصل فوق  
  .212: 1391پور،  مأخذ: قدسی

  
   AHPبرآیند نظرات کارشناسان پس از تحلیل  :4جدول 

X = ∏ x i 5 4 3 2 1 کارشناسان 
 مسکن 3 2 2 1 2 89/1
 واحد همسایگی 4 5 3 6 4 28/4
 محله 4 6 5 4 7 07/5

  .1393مأخذ: نگارندگان، 
  

   :ارها نسبت به هم مشخص گردیده استدهی معی زیر وزن در جدول
  

   دهی معیارهاي سطح اول نسبت به هم وزن: 5جدول 
  مسکن واحد همسایگی محله

 مسکن 1 89/1 28/4
 واحد همسایگی 53/0 1 07/5
 محله 23/0 2/0 1
 جمع 76/1 09/3 35/10
  .1393 ،مأخذ: نگارندگان
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بعدي در فرایند تحلیل سلسله مراتبـی انجـام    گام
محاسبات الزم براي تعیین اولویت هـر یـک از عناصـر    

هـاي مقایسـات    تصمیم با استفاده از اطالعات مـاتریس 
زوجی است. خالصه عملیات ریاضی در این مرحلـه بـه   

مجمـوع اعـداد هـر سـتون از مـاتریس       زیر است:شرح 
مقایسات زوجی را محاسـبه کـرده، سـپس هـر عنصـر      

کنـیم.   ستون را بر مجموع اعداد آن ستون تقسـیم مـی  

آیـد،   مـی بـه دسـت   صـورت   ماتریس جدیدي که بدین
 .شــود نامیـده مـی  » مـاتریس مقایسـات نرمـال شـده    «

از مـاتریس مقایسـات نرمـال     میانگین اعداد هر سـطر 
کنـیم. ایـن میـانگین وزن نسـبی      به مـی شده را محاس

 کنـد.  عناصر تصمیم با سطرهاي مـاتریس را ارائـه مـی   
  .)6(جدول 

  

  AHPجدول نرمال شده  :6جدول 
  مسکن واحد همسایگی محله میانگین= امتیاز = ضریب اهمیت

 مسکن 57/0 61/0 41/0 53/0
 واحد همسایگی 3/0 32/0 49/0 37/0
 محله 13/0 06/0 1/0 1/0
  .1393مأخذ: نگارندگان، 

  
تقریباً تمامی محاسبات مربوط بـه فراینـد تحلیـل    
سلسله مراتبی بر اساس قضاوت اولیه تصـمیم گیرنـده   

شـود،   که در قالب ماتریس مقایسات زوجی ظـاهر مـی  
و ناسـازگاري در   پـذیرد و هـر گونـه خطـا     صورت مـی 

هـا   هـا و شـاخص   مقایسه و تعیین اهمیت بـین گزینـه  
نتیجه نهایی به دست آمـده از محاسـبات را مخـدوش    

اي است که سازگاري  ، وسیله1سازد. نرخ ناسازگاري می
دهـد کـه تـا چـه حـد       را مشخص ساخته و نشان مـی 

 اعتماد کرد. ها مقایسهي حاصل از ها توان به اولویت می
که اگر نرخ ناسازگاري کمتـر از  تجربه نشان داده است 

غیر باشد سازگاري مقایسات قابل قبول بوده و در  1/0
نـرخ   هـا بایـد تجدیـد نظـر شـود.      مقایسـه  این صورت

آمـده در ایـن    دسـت  سازگاري بـا توجـه بـه اعـداد بـه     
بنابراین اطمینـان از سـازگاري   ، باشدیم 06/0پژوهش 

ترتیـب  بـه همـین    وجود دارد.کارشناسان دیدگاههاي 
 و AHP ، تحلیـل کارشناسـان دیـدگاههاي  پس از اخذ 

 دیـدگاهها اري تعیین نرخ سازگاري و اطمینان از سازگ
در ایـن مرحلـه    .پـردازیم به ترکیب امتیاز عوامـل مـی  

امتیاز یا ضریب اهمیت هـر کـدام از عوامـل مشـخص     
ذکر این نکته الزامی اسـت کـه بـراي تعیـین      شود.می

امتیاز کلی هر زیر معیار باید امتیاز آن زیر معیـار را در  
امتیـاز حاصـل    ، تر ضـرب کـرده   امتیاز معیارهاي کلی

                                                             
1- Inconsistency Ratio (I.R) 

شده را به عنوان امتیاز هر عامل جزیی لحاظ کـرد. در  
بعد براي تعیین میزان اهمیت نهـایی هـر کـدام از    گام 

محله که از  دیدگاههاي ساکناناز ترکیب  ها زیر گزینه
آمـده و ضـریب اهمیـت    بـه دسـت    نامـه شپرسطریق 

. بـدین  کنیمتوسط کارشناسان استفاده می تعیین شده
صورت که میزان امتیاز هر کدام از عوامل را در امتیـاز  

و  ها محله جانب ساکنانکسب شده توسط هر گزینه از 
یـاز  طبق روش لیکرت ضرب و حاصل را بـه عنـوان امت  

وزن و  7شماره جدول  .کنیمنهایی هر گزینه لحاظ می
  دهد.معیار را در دو محله نشان میرتبه هر زیر 

ي هر کدام از زیر ها از امتیازات و رتبه طورکه همان
معیارها در محالت در جدول مشخص است، در محلـه  

بیشــتر در  ده عامــل برتــر و بــا اهمیــت     مطهــري
گـردو غبـار،    رضایتمندي سکونتی ساکنان عبارتنـد از: 

، فضـاي  ها نوشتهگرمایشی، دیوارسهیالت سرمایشی و ت
 ،هاآبرواني سطحی و ها انباري، دید و منظر، دفع آب

-روانسر و صداي موتـور و اتومبیـل، پارکینـگ، بـوي     
، بوي زباله. کم اهمیـت تـرین عوامـل    و فاضالب ها آب
ي عمــومی محلــه، دزدي و هــا م شــرکت در برنامــههــ

. مهــم تــرین پارامترهــاي مــوثر در    ســرقت اســت 
عبارتند  ملکد ندي از دید ساکنان محله مسجرضایتم

ــی، از: پارکینـــگ، ت ســـهیالت سرمایشـــی و گرمایشـ
سـرو صـداي    وسایل نقلیـه، ، سرو صداي ها نوشتهدیوار

، بوي روانآب و فاضالب، فضاي انباري، گرد و ها همسایه
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. دو هـا آبرواني سـطحی و  ها ، دفع آبغبار، بوي زباله
عمـومی محلـه و رنـگ و    ي هـا  عامل شرکت در برنامـه 

ــاختمان ــا نمــاي س ــم ه ــاد   ک ــت را در ایج ــرین اهمی ت
ک نان محلـه مسـجد   رضایتمندي در بین سـاک  لـدارا  م

. قابل ذکر است در هر دو محله ده عامل برتر باشندمی
در رضایتمندي مربـوط بـه سـطوح واحـد مسـکونی و      

  .واحد همسایگی است

  
  و مطهري ملکسکونتی در محله مسجد امتیاز و رتبه معیارها و زیر معیارهاي سازنده رضایتمندي  :7 جدول

معیارهاي   هدف
  سطح اول

معیارهاي سطح 
  معیارهاي سطح سوم  دوم

  امتیاز
مسجد  (محله

  )ملک

رتبه 
مسجد  (محله

  )ملک

  امتیاز
(محله 
  مطهري)

  رتبه
(محله 
  مطهري)

نت
کو

ز س
ي ا

مند
ضایت

ر
  

کن
مس

 از 
سب

منا
ی 

ذهن
 و 

نی
 عی

ویر
تص

 

ي ها ویژگی
 کالبدي

 18 0,18  25 0,13 اتاق خوابتعداد 
 12 0,44  12  0,33 عمر ساختمان

 15 0,37  11  0,34  اندازه محل سکونت

آسایش و  شرایط
 آرامش

 13 0,44  13  0,33 و روشنایی نور

 5 0,66  16  0,28  دید و منظر

تسهیالت و 
امکانات 
 سکونتی

تسهیالت سرمایشی و 
 گرمایشی

0,60  2  0,86 2 

 8 0,53  1  0,65  پارکینگ
 4 0,74  7  0,56 فضاي انباري

در  
ت 

کون
ت س

یفی
ک

 
حد 

وا
گی

سای
هم

  

 کیفیت محیط
 زیست

(متغیرهاي 
 محیطی)

-روان ي سطحی و ها دفع آب
 هاآب

0,49  10  0,62 6 

 1 1,04  8  0,52  گرد وغبار
 3 0,83  3  0,60 ها دیوار نوشته
 10 0,48  9  0,51 بوي زباله

 9 0,51  6  0,58 و فاضالب بوي رواناب
 11 0,47  5  0,59  ها سر وصداي همسایه

 7 0,62 4 0,60  موتور و اتومبیل سرو صداي

تعامالت 
 اجتماعی

 17 0,2  17  0,25 کمک مالی از همسایگان
 16 0,29  15  0,28 انتخاب دوست از همسایگان

  همکاري  در رفع
 14 0,43  14  0,30  مشکالت همسایگان

ت 
یفی

ک
 

در 
ت 

کون
س

حله
م

 

سرزندگی و دید 
 و منظر

 27 0,06 38 0,07 ها نماهاي ساختمان

نسبت فضاهاي ساخته شده 
 به فضاهاي باز

0,09  33  0,05 33 

ي ها شبکه
ارتباطی و نحوه 

 دسترسی

 22 0,08  18  0,16 مرکز شهر به دسترسی
  کیفیت حمل و
 نقل عمومی

0,15  22  0,08 21 

  به وسایلدسترسی 
 عمومی نقلیه

0,14  24  0,07 24 

 25 0,06  28  0,10 پیاده روکیفیت 
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 -7جدول ادامه 

نت
کو

ز س
ي ا

مند
ضایت

ر
  

ت 
یفی

ک
 

در 
ت 

کون
س

حله
م

 

 

هاي مختلف  ارتباط قسمت
هاي  محله بوسیله شبکه

 ارتباطی
0,09 34 0,07 23 

  34  0,05  29  0,10  هاي ارتباطی کیفیت شبکه

تسهیالت 
 - کالبدي

 خدماتی

 35 0,05  20  0,16 خدمات بهداشتی و درمانی

 25 0,06  26  0,11 یآموزش امکانات
 19 0,12  19  0,16 اساسی هاي روزمره ونیاز

 28 0,06  23  0,15 و پارك فضاي سبز
جمع آوري زباله و دفع 

 20 0,11  21  0,15  فاضالب

 امنیت

 32 0,05  31  0,09 عدم مزاحمت افراد بزهکار
خطرات در شب براي زنان و 

 کودکان
0,09  35  0,05 35 

 37 0,04  27  0,11 دزدي و سرقت
 30 0,06  31  0,09 روشنایی در محله

ارتباطات 
در  اجتماعی

محله و تعلق 
 مکانی

عمومی  هاي  برنامهشرکت در 
 محله

0,08  37  0,04 38 

 31 0,06  30  0,09 به محله احساس تعلق
 29 0,06  36  0,08 احساس رضایت از محله

  .1393 ،أخذ: نگارندگانم
  

  شوند:قالب یک نمودار با هم مقایسه می این عوامل در دو محله در پایاندر 
  

  
   ملکي و مسجد دو محله مطهردهنده رضایتمندي سکونتی در  مقایسه رتبه زیرمعیارهاي تشکیل :6شکل

  )1393،نگارندگان مأخذ:(
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مشـخص اسـت از میـان     4 شـکل از  طورکـه  همان
معیارهاي بررسی شده ده معیار در هر دو محلـه داراي  

ــر  در نتیجــه هســتند و  وزنــی یکســان و رتبــه اي براب
نقشـی مسـاوي در    که این عوامل توان اظهار داشت می

ایـن معیارهـا   دارنـد.  هر دو محله ساکنان رضایتمندي 
ــد از ــی و گرمایشـــ   :عبارتنـ ــهیالت سرمایشـ  ی،تسـ

همکاري  ،نور و روشنایی ،عمر ساختمان ،هانوشتهدیوار
 ،کمک مالی از همسایگان، در رفع مشکالت همسایگان

وسـایل نقلیـه   دسترسی بـه   ،نیازهاي روزمره و اساسی
، نسبت فضاهاي ساخته شده بـه فضـاهاي بـاز    ،عمومی

بنابراین این زیـر   خطرات در شب براي زنان و کودکان.
 سـاکنان بافـت قـدیم و هـم     ساکنانمعیارها هم براي 

ن رضـایتمندي  بافت جدید داراي اهمیتی برابر در تأمی
  باشند. آنان در سکونتشان می

  
  گیري   نتیجه

رضایت و نارضـایتی   شناسایی عوامل موثر در میزان    
ـ ، مـی سکونتی سـاکنان  د در جهـت تحلیـل وضـع    توان

بـه منظـور ارتقـاي    آینـده  ، تصمیمات موجود سکونتی
ي سکونتی افراد و جلـوگیري از  ها سطح کیفی محدوده

 همـان  موثر واقع گـردد.  ها تکرار نواقص در سایر مکان
ردیـده  این پژوهش مشـخص گ ي ها پرسشطور که در 

ر بررسـی کیفیـت سـکونت د    آناست یکـی از اهـداف   
 هـا  نتـایج تحلیـل   .ي قدیم و جدید شهري استها بافت

افت قدیم شـهري در  نشان داد که کیفیت سکونت در ب
  پایین تر از حد متوسط) قـرار دارد ( وضعیت نامطلوبی

نارضـایتی هـم دیـد و منظرشـهري      ترین عامـل و مهم
بی توجهی به بهسازي و نوسـازي  نشانگر  این امر ؛است

طور کـه از پیشـینه    همان است.یمی بافت و بناهاي قد
 تحقیقـات عامـل در تعـدادي از   این  آیدمی پژوهش بر

 در میزان رضـایتمندي سـکونتی   قبلی هم عامل مهمی
تحت  1975 جمله روجک در سال ؛ ازشده استان عنو

ي محیطـی، کـارپ و   هـا  یط ساکن و ویژگـی محعنوان 
عامـل زیبـایی   عنـوان   تحـت  1976همکاران در سـال  

 هـا  نماي ساختمان با عنوان 1999 در سال لییو ،محیط
در  1390و در مطالعات قالیبـاف و همکـاران در سـال    

 از آن عنـوان عوامـل محیطـی    با محله یافت آباد تهران

بافــت جدیــد شــهري وضــعیت امــا در  .ده انــدنــام بــر
بنابراین نـوع بافـت شـهري تـأثیري      باشد.مساعدتر می
رضایتمندي ساکنان از محیط سکونت خود مستقیم بر 

مشــخص کــردن هش از دیگــر اهــداف ایــن پــژو دارد.
تقویــت کیفیــت توانــد درپارامترهــایی اســت کــه مــی

مـده از سـنجش   نتایج بدست آ سکونت موثر واقع شود.
دیم و میزان رضایتمندي سکونتی در دومحله با بافت ق

ک مسـجد   دهد که محلهجدید نشان می لـبـه دلیـل    م
ــدیمیبا ، ي تنــگهــا دانگــی داراي کوچــهو ریز فــت ق

باشد کـه در  ، بن بست و در حالت کلی ناامن میکباری
تی سـکونتی  یکـی از دالیـل نارضـای    ساکناناظهار نظر 

، همچنـین دسترسـی بـه    همین مورد ذکر شده اسـت 
ــرین  عامــل در ایجــاد رضــایتمندي پارکینــگ مهــم ت

ارتبـاطی  . از طرفی ساختار کالبدي مسـیرهاي  باشد می
بوده ولـی امـروز مملـو از خـودرو      عابران پیاده مختص

ایمنی عابران پیـاده را بـه خطـر    شده است و این عامل 
ــدازد و ســهمــی ــان ســلب  ان ــد را از آن ولت رفــت و آم
در مطالعـات قالیبـاف و همکـاران در سـال      نمایـد.  می

در محله یافت آباد تهـران هـم یکـی از عوامـل      1390
ین بــودن کیفیـت ارتباطــات و  نارضـایتی ســاکنان پـای  

بافـت  عنـوان شـده اسـت. در    نقلـی  ي حمل و ها شبکه
ي با هویت ها ي خانهکه دارا ملکمحله مسجد  قدیمی

ي بـی هویـت و   هـا  آپارتمـان ، امـروزه  باشـد محله مـی 
ساخته شده است که اشراف به ناهمسان با بافت محله 

 ویالیی را سـلب ي مجاور دارند و آزادي ساکنان ها خانه
. همچنـین بــه دلیـل اسـتفاده از مصــالح    نمـوده اسـت  

ي موجود در ها اغلب خانهدوام و یا کم دوام و قدمت  بی
نکته قابل تأمل  .پایین است ها بافت، استحکام این خانه
ســاکنان بافــت قــدیم و جدیــد اینجاسـت کــه از دیــد  

ي عمومی محله کم ترین اهمیت را ها شرکت در برنامه
کونتی آنان دارا است کـه ایـن   در تأمین رضایتمندي س

توان توجیـه کـرد کـه متأسـفانه     میاین گونه مسأله را 
بافت قدیم کرمان خالی از جمعیت بومی شده اسـت و  

آن را افـراد غیـر بـومی بـا طبقـه       سـاکنان ترین  بیش
دهند تشکیل میمهاجران افغانستانی  اقتصادي پایین و

ایـن موضـوع موجـب شـده کـه از میـزان اهمیـت         که
ــود.  ــته ش ــاعی کاس ــات ارتباطــات اجتم ــق تحقیق  طب
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عامــل کیفیــت  2006در ســال  1عبــدالغنی و نوریــانی
ایی به جـایی  نامطلوب محیط باعث جابجایی افراد از ج

از  شود که در ایـن محلـه هـم رخ داده اسـت.    دیگر می
سـبک زنـدگی   گـرایش  ي جدید هم ها طرفی در بافت

موضـوعی کـه بـا    ي آپارتمانی (ها روندان به مجتمعشه
باعث کـم رنـگ    هویت فرهنگی شهروندان فاصله دارد)

عامـل   .مالت اجتماعی و اهمیت آن شده استشدن تعا
د و اوکـاموتو  اپلیـار  يها ارتباطات اجتماعی در پژوهش

 و 2005فلوري بـاهی و فلـونی   ، 1981، گیفورد 1968
در مطالعــات قالیبــاف و همکــاران در ســال  همچنــین

بـه عنـوان عـاملی     نیز در محله یافت آباد تهران 1390
 مطرح شده اسـت.  سکونتی رضایتمندي میزان مهم در

در محله مطهري که داراي بافت جدیـد شـهري اسـت    
عامل محیطی گردو غبار به عنوان مهـم تـرین پـارامتر    

کـه در   مشخص شده است، نارضایتی ساکناندر ایجاد 
رومانا سیدیکوي  ،1968اموتو اپلیارد و اوکي ها هشپژو

ــال    2003 ــاران در س ــاف و همک ــات قالیب و در مطالع
 .اسـت  هم مطرح بوده در محله یافت آباد تهران 1390

در بیشتر اوقات سال و غبارآلود متأسفانه وجود بادهاي 
مسکن مهـري کـه    قرار گیري این محله در کنار سایت

در نتیجه گرد و غبـار حاصـل از   -در حال ساخت است 
یار را بسیار با اهمیت سـاخته  این مع -ساخت و سازها 

ذکر است بـا توجـه بـه کیفیـت     ه در پایان الزم ب .است
ک در محلـه مسـجد    بسیار پایین سکونت لـضـرورت   م

تا مدیران شهري نسبت به رفع ایـن مـوارد اقـدام    دارد 
توان مانند گذشته سکونتی با کیفیت مناسب نموده تا ب

همراه با ارتباطات اجتماعی سر زنده و پویا در این نـوع  
  بافت شهري شاهد بود.
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