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 چكیده
ارزییایی یییییف اهیاهای مسی وری هر شینر اشی وی  و        پژوهش پییش رو  

های موثر یر ییییف مس ن و محیط مس وری را موره یررسیی ریرار   شاخص

هاهه اسف. روش تحقیق هر این پژوهش از روع هید،، ییاریرهی و از حیی     

تحلیلی اسف. روش گرهآوری اطالعیا  یی  هو صیور      _ماهیف، توصییی 

مشیاهده و پرسشی ام ( اسیف یی  هر زمی ی       ای و میداری)مصاحب ، یتایخار 

ای( مباح  چنارچوب مینومی و مباری رظیری از روش توصیییی )یتایخاری    

رموری    373استیاهه شده اسف. حجم رمور  یا توج  ی  جمعیف شنر اشی وی   

ارید. ریرم   اسف ی  هر سطح محال  شنر ی  صور  تصیاهای ارتخیاب شیده   

یاشی د.  میی   Arc GISو Spss اازارهای میوره اسیتیاهه هر ایین مطا عی     

ههد، اما رتیایج  عامل ی  صور  تیصیلی رتایج متیاوتی را رشان می 9یررسی 

شینر   گاری   21هر یین محیال   های ترییبی یلی پژوهش ی   حاظ شاخص

-( از ییییف اهاهای مس وری  رضایف هاشیت  21،  1، 2های )اش وی ، محل 

یییف محیط مس وری رضیایف  های یاز شاخص 22ارد و اقط سای ان محل  

از ییییییف اهییاهای   28، 1، 0، 7، 9، 3، 4، 3متوسییطی هارریید. محییال    

ارد. هر رنایف پیش ناهاتی یاریرهی جنف رسییدن  مس وری خوه راراضی یوهه

 ی  رضایف یامل از اهاهای مس وری شنر اش وی  ارائ  شده اسف.

 

 شینر  وری،یییییف مسی    مس وری، اهاهای ارزیایی، :كلیدیهای  واژه

 .اش وی 
 

 

Abstract 
The present study focuses on evaluating the quality of 

residential spaces in Oshnaviyeh, a town located in West 

Azarbaijan province. Also, individual’s satisfaction of 

their residential space quality as well as effective indices 

on housing quality and housing environment are 

evaluated. Based on aim, the present study followed an 

applicable method; and based on its nature a descriptive-

analytical one. For data collection, both documentary 

and field techniques were applied including interview, 

observation and questionnaire. A descriptive method 

was used for conceptual framework and theoretical 

basis, too. The sample size according to the population 

of Oshnaviyeh is 375 cases, which have been randomly 

surveyed at the neighborhood level. SPSS and ArcGIS 

are two applied software in the present study. An 

examination of six factors in detail showed different 

results, but the overall results of the research based on 

the combined indices indicated that: of 12 

neighborhoods of Oshnaviyeh, residents of 3 

neighborhoods (namely, 1, 2, and 12) have a high 

satisfactory level against the quality of residential 

spaces. The satisfaction level for one neighborhood (11) 

was moderated and, all other residents (including 

neighborhoods 3 to 10) were dissatisfied with the quality 

of their residential spaces. Finally, some practical 

suggestions have been made to reach the full satisfaction 

of residential spaces of Oshnaviyeh by its residents. 

 

Key words: Evaluation, Residential Spaces, Residential 

Quality, Oshnaviyeh. 
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 مقدمه 

مس ن از رخستین مسائلی اسف ی  یشر همواره یا آن هسف 
ی  گریبان یوهه و یرای هگرگوری و یااتن پاسخی م اسب و 
معقول یرای آن تالش یرهه اسف )پوراحمد و هم اران، 

ها  ترین ریازهای زردگی ارسان (. مس ن از اساسی13: 2311
ها سف و ی  ع وان یوچ ترین ع صر تش یل هه ده س ورتگاه

های جغراایایی ی  شمار و ی  وجوه آوررده ی ی از پدیده
 مس ن یخش(. 13: 2318روه. )ح مف ریا و هم اران،  می

 شده ای ش اخت  جامع  هر هر توسع  ایعاه رین منم از ی ی

 هایمحیط اهمیف(. 11: 2317)مل ی و هم اران،  اسف
 روز ی  روز مرهم، اصلی س ورتگاه ع وانی  شنری مس وری

 اول وهل  هر ها محیط این ی  طوری ی . اسف اازایش حال هر
 سالمف،) زردگی های شاخص ارواع توسع  یرای منمی ایزار

 جمعیف ای   ، هوم. آوررد می اراهم را( اراغف یا یار خارواهه،
 هر یا ی  د و می زردگی شنررشین شد  ی  رواحی هر زیاهی
 های محیط سرارجام. یره خواه د زردگی رزهیک ای آی ده

 مخاطرا  ارواع یا مرهم آن هر ی  هست د ای رواحی شنری،
 ایم ی مخاطرا  هوا، آ وهگی یو، سروصدا، همچون محیطی
 و تسنیال  اقدان یا و زیا   ازهحام، و شلوغی خارجی،
 یر سالمتی شرایط این سوء اثرا . شورد می مواج  خدما 
 تحف ه یل ی  آزرهگی .شوه می رامیده آزرهگی معموال ارسان
 رگراری و یح  موره همواره زیاهی جمعیف هاهن ررار تاثیر
 مس وری های محیط ییییف مدیریف ه یل، همین ی . اسف

ی  م ظور هستیایی ی   گام او ین. هاره زیاهی اهمیف از شنری
 شنری محیط ییییف ارزیایی و س جش این هد،

 موضوع اخیر هایهه  هر (.Van Poll .1997:11)اسف
 عمومی و تخصصی یحثی ی  شنری مس وری محیط ییییف

 ی  ماهی، اهدا، از مرهم توج  و اسف شده یدل جامع  هر
 شده معطو، شنری رایارآمد هایمجموع  هر زردگی ماهیف
 تمام ی  اسف این اسف واضح میان این هر آرچ . اسف

 عبار  ی  هاررد، محیطی ییییف ایمو ی  شنری مش ال 
 مش ال  ی  سرعف ی  محیطی مش ال  از یسیاری هیگر

 اخیر سا نای هر ه یل همین ی . شد خواه د تبدیل شنری
 اجتماعا  و زردگی ییییف و محیطی پایداری ایعاه ی  توج 
 های محیط هر ییییتی ایعاه ی  ییشتر توج   یاع  سا م،
 ی  مس ن (.9: 2318ارژرگ،) اسف شده س ورتی و شنری
 آن یا همواره یشر ی  اسف مسائلی رخستین از وارعی، پدیده
 یااتن و هگرگوری یرای تالش هر همواره و یوهه مواج 

اسف و همواره  آن یرای اردیشیده و معقول م اسب، پاسخی

 هارسف یاید روی این از ال ریاز ارسان یوهه اسف. مس ن آیده
 مس ن مقو   یلی، طور ی . اسف یدام م اسب مس ن

 گوراگون ایعاه از و هاره پیچیده و گسترهه یسیار مینومی
 مارعی و جامع تعریف توان رمی این رو، از. اسف شده تش یل

 اساسی و او ی  سرپ اه ایزی ی، م اری مس ن. یره ارائ  آن از
 ریازهای از یرخی م ان این هر ی  آیدمی یشمار خارواهه هر

 یرایر هر حیاظف استراحف، خواب، چون هم اره یا خاروار او ی 
 تأمین طبیعف مقایل هر زیسف شرایط خالص  و جوی شرایط

 ش اسایی طریق از تحقیق این ی  اسف ذیر رایل. شوه می
 این هر هرخور و م اسب راه ارهای و ییان ها رو  و هاضعف

 ییییف ارتقاء جنف حلی راه گشایش هر سعی خصوص،
. هاره اش وی  شنر یاالخص شنری رواحی هر مس وری محیط

هر پژوهش حاضر سعی شده اسف ی  ارزیایی ییییف اهاهای 
مس وری هر شنرهای یوچک موره یررسی ررار یگیره، ی  هر 

 :شوهاین راستا سواال  زیر مطرح می

آیا شنر اش وی  از هیدگاه پایگاه اجتماعی ااراه از ییییف  -
 هاره ؟مس وری مطلویی 

آیا شاخص های یا بدی اجتماعی مس ن هر یاهش ییا   -
 اازایش ییییف مس ن تاثیر هاررد؟

هیا   مس ن از جمل  منم ترین مسائلی اسف یی  ارسیان  
همواره یا آن هسف ی  گریبان یوهه و هر تالش یرای راع این 

 ارید  مسا   و یااتن پاسخی م اسیب و معقیول ییرای آن ییوهه    
س ن موضوعی اسف ی  امیروزه  (. مش ل م01: 2397)اهری،

هم  یشورها را   مت اسب یا شرایط شان، گراتار ساخت  اسف. 
هر حا ی ی  هر یشیورهای پیشیرات ، مسی ن یيعیدی از رایاه      
اجتماعی یوهه و یررام  های توسع  مسی ن ییر ینبیوه ییییی     
متمریزهست د. هر یشور ریز مس ن یک رییاز او یی  محسیوب    

ین غذا و پوشیا  یی  شیمار میی     شده و تامین آن همار د تام
وسیوم  ریارون   (. یر اساس اصل چنیل Sang,2009:25روه)

اساسی ی ی از ریازهای اساسی هر اره و خارواهه ایراری اسف. 
هزرا ایلی معتقد اسف ی  مس ن منمترین تامین ی  ده تمدن 
و منمترین رگنیدار اره یگ اجتمیاعی جامعی  اسیف. ییدین       

خدما  شینری، اایزایش   صور  ی  ینبوه وضعیف مس ن و 
ثبا  اجتماعی، ینبوه شیرایط محیطیی، ینبیوه یلیی یییییف      
زریییدگی و ارگییییزه مشیییاریف هر اجتمیییاع را یییی  هربیییال   

رقش مس ن هر ارتصیاه یشیورها   . (30: 2318هاره)پورمحدی،
هم حائز اهمییف اسیف. تقریبیاک ییک چنیارم ثیرو  ملیی هر        
و یشوری رظیر امری ا ی  صور  واحدهای مس وری شینری  

 ضیروری  جزیی مس ن و یمیف روستایی اسف. وجوه ییییف
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چیار  و هم اران، )حیدری اردشده تبدیل مس ن هاییررام  از
2301 :31.) 
 

 
 

 اجزا مس ن مدرن .7شکل

 
 مس وری محیط یل ایزی ی، م ان یر عالوه مس ن مینوم

 تسینیال   و خیدما   یلیی   شیامل  یی   گییره  میی  یر هر ریز را
 اشتغال، طرحنای و خارواهه زردگی ینتر یرای ریاز موره ضروری
 عیام  مینیوم  و تعرییف  واریع  هر. اسف ااراه ینداشف و آموزش
 را مسی وری  محیط یل یل   ریسف مس وری واحد یک مس ن
 مسی ن  هیگیر،  عبیار   یی  (. 27: 2393مخبیر، ) شوه می شامل
 و خیدما   یلیی   و اسف ایزی ی صرااک سرپ اهی از ییش چیزی

 شیامل  را ارسیان  زریدگی ینتیر   ییرای  الزم عمیومی  تسنیال 
 ییرای  مطمینن  و طیوالری  رسیبتاک  تصیر،  حیق  یایید  و شوه می

 امیروزه  (.Stephen,2007:87)یاشد اراهم آن ی  ده استیاهه
 یسیی  ییر  یشیور  ارتصیاه  هر ان رقش و مس ن اهمیف و تاثیر

 اساسیی  هیای  رییاز  از ی یی  ع یوان  یی   مس ن .ریسف پوشیده
 ییک  ع یوان  یی   یل ی   سیرپ اه  ع وان ی  ت نا ر  ی  ها خارواهه
 و ارتصیاهی  ییاالی  ارزش و محسوب می شیوه  ریز منم هارایی

: 2307اایراه هاره)عزییزی،   اجتمیاعی  م ز ف تعیین هر اجتماعی
سیاسیی   اجتمیاعی،  ارتصاهی،)مس ن مختلف های. شاخص(27
 یاشی د  مس ن ریزییررام  هر ایزار ترینیلیدی و ترینمنم ...(و

 هیای  شیوه و مسائل از ی ی مس ن اجتماعی هایشاخص و ی
 یی   میتیوان  یی   رورید میی  شمار ی  مس ن خصوصیا  ش اخف
 جنیف  و شی اخف  را مسی ن  امر هر موثر پارامترهای آرنا یمک
 رییزی ییره   یررام  را مس ن یرای صحیح تصمیم و ریزی یررام 

 یحی   ی  ریسف یمی مد  .(13: 2300، )پرهیزگار و هم اران
 هاهه اختصیاص  خوه ی  را متخصصان ذهن مس ن هایشاخص

 یلییدی  مسی ن  هایشاخص ی  گیف توانمی جرأ  ی . اسف
 آرجیایی  از. هست د مس ن ریزییررام  هر ایزار منمترین و ترین
 جمل  از مس ن یییی های شاخص  ها، شاخص  این میان هر ی 

 اختصیاص  خوه ی  را معماران از یسیاری توج  ی  اسف موارهی
 . هاره ایویژه اهمیف از یررسی آن  ذا هاهه،
 محلی   مقییاس  هر مس ن هر ییییف عوامل موثر یلی طور ی 

 : عبارت داز
  مس ن مطلوب ش ل. 2
  مس ن استح ام. 1
  ام یف. 3
 و تسینیال   یی   سیای ین  هسترسی ومیزان راحتی ایم ی،. 4

  .(و ینداشف راحتی آسایش،) محل  یا بدی خدما 
  یاز سبز و اهای طبیعف ی  هسترسی. 3
 مورهریییاز( هییا زیرسییاخف) تأسیسییا  و تجنیییزا  تییأمین. 9

  مس ن
  سازگار های یاریری یا مس ن همجواری. 7

 هر ها شاخص و معیارها ترین منم از گار  هیف عوامل این
 آرنا ی  توج  ی  هست د مس ن م اسب ییییف تبیین و تعریف

 را سیای ان  زردگی هایاعا یف تمامی ارجام و ساز، ساخف هر
 هر یم یی  و سیاخت   پیذیر  ام یان  مطلوب ویارایی سنو ف ی 

 و شی ل  سیاخف  و شینری  پاییدار  زریدگی  حیاط یااتن جنف
 شییوردمیی  محسییوب شینری  م یاطق  و شیینر ییرای  م اسیب 

(Simmon, 2006:13).  ،هر مجموع  او ی  ریازهای ارسان
اس ان هومین ریاز اساسی او پس از پوشا  اسف و اگر توسع  
یااتگی جامع  روستایی را م وط یی  تیامین و اایزایش عیز      
ریس عقالری آن یاشد، ییییف و تداوم هسترسی اایراه را یی    
مس ن روستایی را می توان ی ی از ارییان توسیع  روسیتایی    

رااه اجتماعی عبار  اسف از  .(Adams,2010:54) هارسف
م ییدی مع ییوی و مییاهی ارسییان ییی  از عمل رههییای  رضییایف

ارتصاهی، اجتماعی و اره گی وی حاصل می شیوه. رضیایف   
شیوه یی  وسیایل، ام اریا  و یییییف      م دی ورتی اراهم می

ی ارسیان اسیف یی  اریدازه ی     هایی ی  حاصل یار و اردیشی  
-هر اختیار وی ررار گییره، یی   طور پایدار و مطمنن یاای و ی 

ی  هر هر زمان آن را احساس ی د و یتوارد یدان اشاره  طوری
هر وارع مس ن رام اسب تبدیل ی   .(Alexis,2012:8)رماید

شوه. تل  اهیایی مسی ن یی  هو صیور      یک تل  اهایی می
شوه. یرای این م ظور ییییف هروری و ییییف ییروری ییان می

مس ن روسیتایی مار ید تعیداه     ش اخف شاخص های وضعیف
اتاق هر اختیار خاروار و مصا ح سیاختماری ی یار راتی  هر آن،    

های ساین هر واحدهای مس وری از حدوه یرخورهاری خارواهه
ام ارییا  و تسیینیال  زرییدگی و رحییوه تصییر، و وضییع     

های واحدهای مس وری هر هر م طق  امری ضروری و  ما  یف
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. چیون مع یای وارعیی و اسیاس     روهراپذیر ی  شمار می اجت اب
هرسف از رااه س ورتی وجوه رداره، ی  همین ه یل هو تنیا هر  

 ,Marshall).های آن عاجزردپیاهه یرهن و طراحی سیاسف

2005: 9)  
 

 ها و روش کارداده
این پژوهش یر حسب هد،، یاریرهی و از  حاظ ماهییف یی    

خاروارهای تحلیلی اسف. جامع  آماری تمام  _صور  توصییی
ساین هر شنر اش وی  و مطا ع  پیش رو ی  صور  مقطعیی و  

ارجام گرات  اسف. هاهه های این پیژوهش یی     2314هر سال 
ارید.  ای( گیرهآوری شیده  صور  اس اهی و میداری )پرسش ام 

حجم رمور  این پیژوهش ییا اسیتیاهه از ارمیول ییویران هر      
هرصد یی    13/8هرصد و سطح اطمی ان  3/8خطای استارداره 

عییده محاسییب  شیید. هر اییین مطا عیی  از روش    373میییزان 
طریق ت  یک  از گیری تصاهای استیاهه شده اسف. ایتدا رمور 

 SPSS  ،48گیییری از رییرم ااییزار تحلیییل عییاملی و یییا ینییره
عامل اصلی میزان رضایف از یییییف اهیاهای    9شاخص هر 

مس وری هر محال  موره س جش ریرار گرایف. همچ یین از    
طراحییی محییال  و مقییاهیر   یییرای Arc GISرم ااییزار ریی

 های اهایی سطوح رضایف هر ییک از محیال  میوره    ارزش
  اسف. شده یررسی استیاهه

 هاره اشاره آماری ا ون از ایمجموع  ی  عاملی تحلیل .
 حسب یر متغیرها از ایمجموع  ارائ  آرنا مشتر  هد، ی 

 و( 29: 2302 ،2مو ر و ییم) اسف ارضی متغیر یمتری تعداه
 چرخش و 1عوامل استخراج یع ی ارای دها هست  هو شامل

 از ی ی ت  یک . این(Cox, 2006: 3)اسف 3اایتورها
 ترینیاریرهی و ینترین زمرة هر حال عین هر و ترینپیچیده
 متغیرهای و هاشاخص تقلیل آن عمده هاسف و ویژگیروش
 و پ نان ریاضی هایروش از استیاهه یا عامل چ د ی  زیاه

 از زیاهی تعداه ی دیطبق  ام ان ویژگی اسف، این پیچیده
 اراهم را( و. . . روستا شنر، راحی ، م طق ، اعم)هاپدیده
  (.217: 2308 هم اران، و طا بی) ی د می

 هییی  ییی  هاره وجییوه مزیییف اییین عییاملی، تحلیییل هر

                                                      
1- Kim and Mueller 
2- Factors  Extraction 
3- Factors  rotation 

 را آرنیا  تعیداه  و رداره وجوه متغیرها تعداه موره هر محدوهیتی
 حید  یی   مریوطی   اطالعیا   و آمار هاشتن صور  هر تواردمی

 وروه ییی  هاره وجییوه اطمی ییان اییین و هاه ااییزایش یییاای
 واره تلییقیی  شیاخص  و عامیل  یی   اییراهی  جدیید  متغیرهای

 یر عالوه را توسع  از هیگری یعد یا جدید متغیر زیرا ی د، رمی
 یی   ی ید میی  میدل  واره ربلیی  متغیرهای هر شده مطرح ایعاه

 اطالعا  ای    یا و یوه خواهد میید و یخشیده ینبوه را رتیج 
 ییر  اضاا  را توسع  از جدیدی یعد و یوهه اضاا  و ت راری آن

 هر یی   ی درمی طرح پیشین متغیرهای توسط شده تبیین ایعاه
 را اطالعیا   گوری   ایین  عیاملی  تحلیل روش ریز صور  این

 همچ ین. ی درمی ایجاه یح  هر خللی امر این و یرهه حذ،
 هیا، شاخص اهمیف ضریب یوهن ی سان مش ل روش این هر
 آه گری) شوهمی یرطر، حاصل ، عاملی یارهای از استیاهه یا
 ی  توانمی را عاملی تحلیل مراحل(. 299: 2309 هم اران، و

 :یره خالص  زیر صور 
 ضیرایب  میاتریس  محاسب  -1 4استارداره ماتریس تنی  -2

 -3عوامییل چییرخش -4 هییاعامییل اسییتخراج -3 3همبسییتگی
 ی یدی رتبی   -7 عیاملی  رمیرا   محاسب  -9 هاعامل گذاری رام
 (. 71: 2308 یالین،)

 1 شامل اش وی  شنرستان مریز ی  ع وان اش وی  شنر

مریز  ییلومتری 71 ییل( هر هشف -شما ی )اش وی  ههستان
 رظر مختصا  از اسف. گرات  ررار ارومی  شنر یع ی استان

عرض  هریق  3 و هرج  37 مدار روی یر شنر این جغراایایی
 اسف. ررارگرات  شرری طول هریق  7 و هرج  43 و شما ی

 و ج وب شرری هر رقده ج وب، هر پیرارشنر و را وس شنرهای
ارد. یشورهای تریی  شده  وارع اش وی  شرری شمال هر ارومی 

ررار هاررد. شنر و عراق هر شمال و غرب این شنرستان 
ی  ع وان یک  2331اش وی ، مریز شنرستان اش وی  از سال 
ترین یارون ی  منم رقط  شنری ش اخت  شده اسف. این شنر

آمارهای موجوه  آخرین جمعیتی شنرستان اسف و یراساس
ریر یوهه  31713یرایر یا  2318جمعیف شنر اش وی  هر سال 

 (.2318اسف )من دسین مشاور شنر و ی یان،

                                                      
4- Preparation of standard matrix   
5- Calculate the correlation coefficient matrix 
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 مورعیف جغراایایی شنر اش وی  .7شکل

 

 شرح و تفسیر نتایج
های مریوط ی  مقیاس توان هاههیبریم آیا مییرای ای    پی

ارزیایی ییییف اهای مس وری را ی  چ دین عامل تقلیل هاه و 
س جد، از هو سوال یک مقیاس را می 48یا خیر، تمامی این 

 آزمون آماری زیر استیاهه شده اسف؛
ی  مقدار آن یرایر یا  KMOیراساس رتیج  آزمون 

ی  تعداهی های تحقیق رایل تقلیل یاشد، هاههمی 739/8
یاش د. همچ ین، رتیج  آزمون های زیری ایی و ی یاهی می عامل

 82/8تر از ( ی  هر سطح خطای یوچک292/24811یارتلف )
ههد ی  ماتریس همبستگی یین هار اسف، رشان میمع ی
ها، ماتریس همسان و واحد ریسف. یع ی از یک طر، یین  گوی 
وجوه هاره و از  های هاخل هر عامل همبستگی یاالییگوی 

های عامل هیگر، های یک عامل یا گوی طر، هیگر یین گوی 
 هیده 1 جدول هر چ ار   شوه.گور  همبستگی مشاهده رمی هی 
 مشخص عامل 9 هر معیار ارحرا، و میارگین میزان شوه می
 اسف. شده

 

 رتایج آزمون یارتلف. 7جدول

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 739/8 

 آزمون یارتلف

 292/24811 رتیج  آزمون یارتلف

 2833 هرج  آزاهی

 888/8 سطح مع اهاری
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 ها ی  م ظور تایید ی  ده ا گوی تحلیل عاملی سطح مع اهاری عامل .7جدول

 ميانگين جنسيت عامل ها
انحراف 

 معيار
t 

سطح 

 معناداري

تأييد فرض رد يا 

 صفر

 خدمات عمومي
 66/1 23/41 زن

 رد فرض صفر 004/0 00/1
 32/1 26/43 مرد

 امنيتي -عوامل آسايشي 
 24/1 00/41 زن

 رد فرض صفر 004/0 41/6
 20/1 01/40 مرد

 ويژگي هاي فرهنگي، اجتماعي
 21/1 16/46 زن

 رد فرض صفر 004/0 11/2
 41/1 62/41 مرد

فيزيکي محل ويژگي هاي 

 سکونت

 03/0 02/31 زن
 تاييد فرض صفر 410/0 23/4

 43/6 14/32 مرد

تاسيسات و تجهيزات 

 ساختمان

 62/1 61/42 زن
 رد فرض صفر 001/0 16/3

 21/0 23/34 مرد

عوامل ايمني موثر در قبل و 

 بعد از بروز حوادث ناگوار

 1/2 12/44 زن
 رد فرض صفر 004/0 00/1

 11/3 33/40 مرد

 
 -عامل اول و دوم )خدمات عموومی و عوامول اسایشوی    

 امنیتی(

میزان رضایف هر یک از محال  شنر اش وی  از ( 3)هر جدول  
سای ین محال  عامل خدما  عمومی رشان هاهه شده اسف ی  

هیتم، هشیتم، ییازههم و هوازههیم از عامیل خیدما  عمیومی       
رضایف هاشت  و سایرمحال  هیگر از این عامل راراضی هست د. 

شوه محلی  هوازههیم ییا    همارطور ی  هر جدول زیر مشاهده می
یی    -912/8و محل  سوم یا امتییاز عیاملی    319/8امتیاز عاملی 

 
ترتیب ییشترین و یمترین رضایف را از عامل خیدما  عمیومی   

یک، هو، یازههم و هر یین هیگر محال  هاررد. سای ین محال  
هوازههم از عامل هوم) عوامل آسایشی ام یتیی( راضیی ییوهه و    

طوری ی  هر ییین   محال  هیگر از این عامل راراضی هست د یی  
محال  هوازهه گار  اشی وی  محلی  هوازههیم ییا امتییاز عیاملی       

ی  ترتیب ییشترین  -033/8و محل  رنم یا امتیاز عاملی  141/8
ام یتی( هر یین  -عامل ) عوامل آسایشیو یمترین رضایف را از 

 هیگر محال  هاررد.

 

 ها هر عامل اول و هومم دی هر یک از محل امتیازا  عاملی و سطح رضایف .7جدول

 عامل اول )خدمات عمومی( امنیتی( -عامل دوم )عوامل اسایشی 

 م دیسطح رضایف
 امتیاز عامل

(Factor Score) 
 م دیسطح رضایف هامحل 

 امتیاز عامل
(Factor Score) 

 هامحل 

 2 147/8 راضی 2 182/8 راضی

 1 -120/8 راراضی 1 117/8 راضی

 3 -912/8 راراضی 3 -311/8 راراضی

 4 -339/8 راراضی 4 -324/8 راراضی

 3 -217/8 راراضی 3 -839/8 راراضی

 9 -218/8 راراضی 9 -822/8 راراضی

 7 809/8 راضی 7 -819/8 راراضی

 0 143/8 راضی 0 -310/8 راراضی
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 عاملی ماتریس ارجام یا هر تحلیل عوامل سوم و چنارم ریز

،از  4 جیدول  یاات  و خروجی  رنایی هاهه ها ییر اسیاس   هوران
یین محال  شینر اشی وی  محیال  اول، هوم، پی جم، ششیم،      

های اره گی، اجتماعی ویژگییازههم و هوازههم از عامل سوم)
یاشی د یی    رضایف هاشت  و محیال  هیگیر شینر راراضیی میی     

و محل  چنارم یا  973/8طوری   محل  هوازههم یا امتیاز عاملی 
ی  ترتیب ییشترین و یمتیرین رضیایف را    -329/8امتیاز عاملی 

هر رایط  یا میزان رضایف محال  اش وی  از  از این عامل هاررد.
( هاهه هیا و  های ایزی ی محیل سی ورف   ویژگی)عامل چنارم 
محیال  اول، سیوم،   ی   جدول زیر ییان می رماید  رتایج آماری

ضایف هاشت  و محیال  هیگیر از ایین عامیل     پ جم و یازههم ر
و  993/8طوری   محل  سوم یا امتیاز عاملی یاش د ی راراضی می

ی  ترتیب ییشترین و یمتیرین   -71/8محل  رنم یا امتیاز عاملی 
 رضایف را هر یین محال  شنر اش وی  هاررد.

 
هر عامل پ جم ) تاسیسا  و تجنییزا  سیاختمان( متغیرهیای    
هروری ساختمان همچیون سیطح روشی ایی ، رریگ آمییزی ، هایع       
ااضالب ، سیستم تنوی ، وجوه ارباری ، پاریی گ ، گلخار  و  عایق 
یوهن ساختمان رسبف ی  صدا ، موره یررسی و تحلییل ریرار گراتی     
ارد . پس از پرهازش و تحلیل های آماری صیور  گراتی  رتیایج هر    

( ییارگر سطح میزان رضایف شینروردان اسیف.  ییر    3را ب جدول )
و محل  سوم ییا امتییاز    338/8از عاملی این اساس، محل  هوم یا امتی

م یدی  میزان رضیایف  ی  ترتیب ییشترین و یمترین -713/8عاملی 

هر عامل ششم ی  متغیرهای ایم ی ساختمان  را  از این عامل هاررد.
مار د ییم  ساختمان، وجوه پل  و هرب اضطراری ، وجوه یپسول 

تارداره یرای آتش رشاری، هاهن اررژی، استیاهه از پ جره های اس
یاهش مصر، اررژی  و ... موره یررسی و تحلیل آماری شدرد 

و محل  سوم  130/8این عامل، محل  هوم یا امتیاز عاملی هر رنایتا 
ین سطح رضایف ی  ترتیب ییشترین ویمتر -492/8یا امتیاز عاملی 

گار  شنر را  21م دی محال  ، سطح رضایف(3را هاررد. جدول )
 ز عاملی آن ها رشان می ههد.ی  همراه امتیا

 

 1 -993/8 راراضی 1 -033/8 راراضی

 28 -89/8 راراضی 28 -801/8 راراضی

 22 221/8 راضی 22 233/8 راضی

 21 319/8 راضی 21 141/8 راضی

 ها هر عامل سوم و چنارمم دی هر یک از محل فامتیازا  عاملی و سطح رضای .7جدول

 هاي فرهنگي، اجتماعي(عامل سوم )ويژگي هاي فيزيکي محل سکونت(عامل چهارم )ويژگي

 منديسطح رضايت
 امتياز عامل

(Factor Score) 
 منديسطح رضايت هامحله

 امتياز عامل
(Factor Score) 

 هامحله

 4 424/0 راضي 4 242/0 راضي

 3 201/0 راضي 3 -021/0 ناراضي

 2 -006/0 ناراضي 2 662/0 راضي

 1 -046/0 ناراضي 1 -063/0 ناراضي

 0 420/0 راضي 0 211/0 راضي

 6 404/0 راضي 6 -426/0 ناراضي

 1 -012/0 ناراضي 1 -011/0 ناراضي

 1 -302/0 ناراضي 1 -046/0 ناراضي

 2 -101/0 ناراضي 2 -12/0 ناراضي

 40 -061/0 ناراضي 40 -01/0 ناراضي

 44 462/0 راضي 44 311/0 راضي

 43 612/0 راضي 43 -061/0 ناراضي
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 های )یک تا شش( هر محال  شنر اش وی توزیع اهایی عامل .7شکل

  جم و ششمها هر عامل پم دی هر یک از محل امتیازا  عاملی و سطح رضایف  .7جدول

 عامل پنجم )تاسيسات و تجهيزات ساختمان( ناگوار( حوادث بروز در موثر عامل ششم )عوامل ايمني

 منديسطح رضايت
 امتياز عامل

(Factor Score) 
 هامحله

-سطح رضايت

 مندي

 امتياز عامل
(Factor 
Score) 

 هامحله

 4 332/0 راضي 4 400/0 راضي
 3 200/0 راضي 3 321/0 راضي
 2 -122/0 ناراضي 2 -164/0 ناراضي
 1 -262/0 ناراضي 1 -332/0 ناراضي
 0 -061/0 ناراضي 0 414/0 راضي
 6 -146/0 ناراضي 6 -001/0 ناراضي
 1 402/0 راضي 1 -022/0 ناراضي
 1 -002/0 ناراضي 1 -462/0 ناراضي
 2 -121/0 ناراضي 2 041/0 راضي
 40 4423/0 راضي 40 006/0 راضي

 44 4426/0 راضي 44 421/0 راضي

 43 233/0 راضي 43 001/0 راضي
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های صور  گرات ، رتایج تلییقی حاصیل  راساس یررسیی
 21هر یین محال   ی  ییارگر آن اسف ( 9ها) جدولاز شاخص

 مجید -زاهه رحیم -ح ییان -وسط آیاه محل  اول )حسنگار ، 
 یاری ییان – شیینید ی یییاه -آیییاه آیییاه(، محلیی  هوم )یییارزان 

( خیاری  عزیز -شایرآیاه -امیرآیاهارمارداری( و محل  هوازههم )
 هر شاخص های ترییبی رضایف  هاشیت  و محیال  سیوم)ااز   

(، مییامتمریشییاورزی(، چنارم) جنییاه – شیینر  3 اییاز -2

 -1 ایاز  -پایین آیاه حسن(، ششم)زاهه رحیم – یاظمیانپ جم)
 میام  -ییاال  آیاه سید -عبدا عزیز شیخ(، هیتم)  هاهیم -حریری
د یی مج -م آییاه یرحی  -انیح ی -حسن آیاه وسط(، هشتم)حسن
 -شیاهروه  جاربازان( و ههم )جنیاه  - یاال آیاه (، رنم )سلیمآیاه

های ترییبی راراضیی ییوهه و ت نیا    پایین( از شاخص آیاه سلیم
تی ی ی( رضایف  -رشاری آتش – آیاه ا دین تاجمحل  یازههم)

 ییف محیط مس وری هاره.متوسطی را از شاخص های یی

 

 
  

 ترییبی هایشاخص هر اش وی  شنری محال  سطح رضایف .7جدول

رتبه بندي شاخص  ميزان رضايت مندي

 ترکيبي

 محالت شاخص هاي ترکيبي

 4 132/4 3 راضي

 3 331/4 2 راضي

 2 -111/3 44 ناراضي

 1 -126/3 40 ناراضي

 0 226/0 0 ناراضي

 6 -122/0 2 ناراضي

 1 -46/0 6 ناراضي

 1 -11/0 1 ناراضي

 2 -301/2 43 ناراضي

 40 -41/0 1 ناراضي

 44 211/0 1 متوسط

 43 122/3 4 راضي

 ترییبی هایشاخص  حاظی   اش وی  شنر محال  م دیتوزیع اهایی سطح رضایف .7شکل
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 گیریبحث و نتیجه
م دی های مس وری ی  ویِژه یا روی ره رضایفارزیایی محیط

توارد هر ش اسایی وضع موجوه، آگاهی از رقاط رو ، می
های ها و روارص احتما ی یا هد، ارتقای ییییف محیطیاستی

مس وری موثر وارع شوه. شنر اش وی   ی  علف هوری زیاه از 
پیرامون(، محرومیف م طق ، مرزی  -پایتخف) رظری  مریز

ها و یارخارجا  هرآمدزا موجب شده یوهن، عدم وجوه یارگاه
ی  شنرهاری هرآمد چ داری رداشت  یاشد و ی  تبع آن توسع  
شنری ی  ریازم د هرآمد و سرمای  ما ی اسف یا ی دی صور  

یف محیط پذیره. ی ایراین این شرایط یاع  شده اسف ی  ییی
مس وری محال  شنری هر سطح پایی ی ررار یگیره و 

های موره یررسی شنروردان رضایف یاملی از وضعیف شاخص
م دی رداشت  یاش د. ی ایراین این پژوهش روی میزان رضایف

سای ان شنر اش وی  رسبف ی  ییییف اهاهای مس وری ارجام 
اهاهای  ییییف ارزیایی پژوهش، گراف. هد، یلی این

های ییییف مس ن شنر اش وی  یر مب ای شاخص مس وری
شاخص تقلیل  7یوه ی  یا استیاهه از ت  یک تحلیل عاملی ی  
یوهه و هر  739/8پیدا یرهردوحجم ییایف رمور  این ت  یک 

شده یا رسبف رضایف از ییییف  شاخص استخراج 9میان 
ی  میزان طوریمس ن هارای میزان همبستگی یامل یوهرد ی 

، 931/8مبستگی شاخص اول  یا رضایف از ییییف مس ن  ه
میزان ضریب همبستگی شاخص هوم یا میزان رضایتم دی 

، 300/8، 713/8، 929/8، و یقی  عامل هم ی  ترتیب  949/8
ی  ییشترین تأثیرگذاری هر میزان طورییاشد. ی می 347/8

 جلوه پیدا یره یدین مع ا  4رضایف از ییییف مس ن هر عامل 
های ایزی ی مس ن  هرصد مواره هر چ  ویژگی 3/71ی  

-م دی از مس ن هم ییشتر می ینبوه پیدا ی د میزان رضایف

هر یین های ترییبی شوه. رتایج یلی پژوهش ی   حاظ شاخص
،  1، 2های )شنر اش وی  رشان هاه ی  محل  گار  21محال  

 ارد و( رضایف یاملی از ییییف اهاهای مس وری هاشت 21
های ییییف رضایف متوسطی را از شاخص 22اقط محل  

( از 28، 1، 0، 7، 9، 3، 4، 3محیط مس وری هاره. محال  )
یا توج  ی    ارد.ییییف اهاهای مس وری خوه راراضی یوهه

خروجی حاصل از ت  یک تحلیل عاملی، هر پاسخ ی  سؤال 
 )ی  آیا شنر اش وی  از هیدگاه سای ین محال  از اول تحقیق

توان گیف ی  می ییییف مس وری مطلویی یرخورهار اسف؟(
شنر اش وی  از ییییف اهای مس وری مطلویی رداره و ت نا 
چ د محل  ییییف اهای مس وری مطلویی هاررد. هر موره 

های یا بدی اجتماعی مس ن هر  آیا شاخصسؤال هوم تحقیق 
توان ییان می یاهش یا اازایش ییییف مس ن تأثیر هاررد؟

های  ام یتی، ویژگی _یره ی  خدما  عمومی، عوامل آسایشی
های ایزی ی محل س ورف، اره گی، ویژگی -اجتماعی

تأسیسا  و تجنیزا  ساختمان، عوامل ایم ی مؤثر هر ربل و 
یعد از یروز حواهث راگوار و عوامل رااه س ورتی خاروار و ... 

شنر  توار د ازجمل  عوامل مؤثر یر ییییف محیط مس وریمی
اش وی  یاش د. چرای  رضایتم دی از این عوامل یاع  رضایف 

هر این ارتباط از ییییف اهای مس وری می شوه. 
پار  و  پیش ناههای ی  این شرح رایل توح  اسف. احداث

اهای سبز موره ریاز هر محال  اارد این یاریری یرای گذران 
م اورا  اراغف مرهم مار د محال  چنارم، پ جم، رنم وهه

ی  اهای سبز رداررد و از  حاظ هسترسی ی  اهای یاز و 
گذران اورا  اراغف ی  رسبف هیگر محال  هارای یمترین 

 یاش د.  رضایتم دی می

    21یرای اازایش ییییف مس ن هر سطح محیال 
گار  یاید عالوه یر اهارا  مریوط ، مرهم ریز احساس مسنو یف 
ی یید و هر اییین رایطیی  ارییداما  الزم را ارجییام هه یید مار یید  
هم اری و مشاریف مرهم محل  یا همیدیگر یی  هر محیال     
سوم، ششم و هشتم میزان هم یاری اجتمیاعی و رضیایف از    

رسبف هیگر محال  شنر هر سطح پایی ی ریرار   همسای  ها ی 
 هاررد. 

      شنرهاری و اهارا  و رناههیای مرییوط یی  یخیش
مس ن، یرای ارتقاء ییییف مس ن هر اشی وی ، میی توار ید از    
رشد یی روی  ی ساخف و سازهای غیراستارداره ی  یا مصیا ح  
یاییییییف پییایین هر حییال شیی ل گیییری هسییت د و ای ییون هر 

اش وی  مشاهده می شورد و از عدم عوامل  22و  0، 7محال  
ام یتییی یییرای سییای ین یرخورهارریید ، جلییوگیری  –آسایشییی 

 رمای د.
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