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تاریخ پذیرش مقاله1331/4/22 :

تاریخ وصول مقاله1331/3/22 :

چكيده

محیط شهری بهعنوان بستر حضور افراد و شکلگیری کنشهای اجتماعی ،جایگاه ویژهای در تأمین نیازها و رضایتمندی افراد دارد و
ازاین رو تحلیل کیفیت محیط زمینه را برای دستیابی به راهکارهای بهبود شرایط فراهم میسازد .از همینرو ،پژوهش حاضر باا رو
تحلیلی-تفسیری و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای و بررسیهای میدانی باه ارزیاابی ایان موضاور پردا تاه اسات .ازایانرو در آغااز
شا صها ی سنجش کیفیت محیط شهری از منابع دا لی و ارجی استخراج و سپس به کمک پرسشنامه در نمونة ماورد مطالعاه –
نواحی 21گانة شهر همدان -بررسی شده است .با توجه به هدف پژوهش ،از مدلهای تحلیل عااملی اکتشاافی و تحلیال رگرسایون
چندمتغیره طی برای ارزیابی وضعیت کیفیت محیطی نواحی و شهر همدان بهره گرفته است .در این میان ،از نرمافزار  SPSSبرای
انجام تحلیلهای آماری و از نرمافزار  ArcGISبرای ترسیم نقشههای تحلیلی استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهاد
شش عامل «امنیت محیطی»« ،پیادهمداری» « ،دمات شهری»« ،محیطزیست»« ،سا توساز» و «حملونقل» بیشترین نقش را در
تبیین کیفیت محیطی محالت شهری ایفا میکنند  .همچناین در بررسای وضاعیت شاهر همادان ،وجاود ا اتالف آشاکار در ساط
رضایتمندی ساکنین محالت مختلف از کیفیت محیطی مشاهده شد که دوقطبی شدن شهر را در پی داشته است.
كليدواژه

رضایتمندی شهروندان ،شاخص ذهنی ،کیفیت محیطی ،کیفیت زندگی ،همدان

 .1سرآغاز

شهروندان بهویژه در لح

رشد و توسعة شهرنشینی در قرن حاضر آنچنان سریع بوده

ازایتروف در دهههای اخیر برنالهریزان شهری بعا تأکیعد بعر

است که در بسیاری از کشورها  -بهویژه کشورهای توسععه

لوضوعاتی هاچون کیفیت زندگیف زیستپع یریف کیفیعت

و

لحیطی و در رأس آنها توسعة پایدار شهری به دنلا تلییت

درحععا توسعععه و جهععان سععو  -شععاهد وهععور لسععا
لشععت
لشت

عدی عدهای در جوالععع شهرنشععیت هسععیی ایععت

راهتارهایی برای ارتقاء کیفیت زیست شهروندان بودهاند

اجیاعاعیف هرهن،عیف

اگرچه بهراحیعی لعیتعوان لقصعود از لفعاهیای چعون

اقیصادی و لحیطی خودناایی لیکنندف نارضاییی شهروندان

کیفیت لحیطی و کیفیت زندگی را در ذهت لیصور شدف العا

را از نظا برناله ریزی و لدیریت شعهری بعه دنلعا داشعیه

هنوز در تعری

آنهعا اجاعا جهعانی وجعود نعدارد ایعت

است در ایت لیانف عد توازن در کیفیت لحیط و دسیرسی

لسئله را لیتوان نشئتگرهیه از دو لوضعو لهع دانسعت

یعه شعهر بعر نارضعاییی

اهععراد در

به خدلا

که در حوزه هعای لخیلع

ک برخعوردار اهعزوده اسعت

در لحع

* نویسنده لسئو :

لخیلع

نخسعت آنتععه سعطد زنععدگی و بعاططلع توقعععا

Email: Mr.haghi@razi.ac.ir
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اسعت کعه ناعیتعوان

و کیفیت زندگی زلانی لحقا لیشود که لیان آنها تععاد

شرایط واحدی را برای آنها لیصعور شعدف چنانتعه گعاهی

برقرار شود و به رضایت شهروندان بیان الد گرچه کیفیت

آنچه بهعنوان حقوق اوطیعة شعهروندان در کشعوری لطعر

زنععدگی لفهععولی کیفععی و انیزاعععی اسععت الععا رعایععت

است ه تراز با آلا و اهداف شهروندان در کشوری دی،عر

اسیانداردها نقش بسزایی در حرکت به سوی تحقا کیفیعت

است هایت تفاو ها در بسعیر زلعان نیعز عدق لعیکنعد

زندگی و رضایت شهروندان دارد در حوزة برناله ریعزی و

چنانته با گ شت زلان و پیشرهت عل و تتنوطوژیف سعطد

رراحی شهریف زلینههای اوطیعه تحقعا کیفیعت زنعدگی در

جوالع باالتر لیرود دو آنتعه لوضعو کیفیعت

قاطععب رعایععت اسععیانداردهایی در حععوزة کیفیععت لحیطععی

انیظارا

زندگی و کیفیت لحیط به سلب چندوجهی بودن و ارتلعا
لسیقی با عوال لخیل
از جنلههای لخیل

اقیصادیف اجیاعاعیف لحیطعی و

لطاطعه شده اسعت بعه علعار

دی،عرف

خودناایی لیکنند
در حقیقتف اهایت توجعه بعه لقوطعة کیفیعت لحیطعی
هعای آن در

بهلنظور آن است که از رریا تحلیع شعاخ

ایت لوضو با علو لخیل

هاچون برنالعهریعزی شعهریف

یه لحلهف لیتوان به کالودها و نیازهای واقعی ساکنیت پی

جالعهشناسیف اقیصاد و

لطاطعه شده است کعه هعر یعه

برد ارتقاء کیفیت لحیطی لیتواند رضایت ساکنیت از لح

هعا را لعورد توجعه قعرار دادهانعد بعا ایعت

ستونیشان را اهزایش دادهف حضور آنها در هضاهای جاعی

برخی شعاخ

تو ی ف در ایت پژوهش ت ش شده است بعه جاععبنعدی

را سلب شده و به بهلود روابط هاسای،ی بیان الد در ایعت

های ارزیابی کیفیعت لحیطعی لنطلعا بعا

ارتقاء کیفیت لحیطیف ع وه بر شرایط کاطلعدی بعه

لناسلی از شاخ

شرایط کشور در شرایط کنونی دسعت یاهیعه و بعه سعن ش
شاخ

ها در ناونهای لعوردی – شعهر هاعدان -پرداخیعه

شود

ور

بهلود شرایط اجیااعی و اقیصادی ساکنیت نیز لیان الد
ارتقاء کیفیت لحیطی زلانی ضرور

پیدا لعیکنعد کعه

بیتوجهی نسلت به آنف لوجب وهور نابرابری در دسیرسی

با توجه به اینته کیفیت لحعیط بعه رعور للاوسعی بعر
کیفیت زندگی و سطد رضاییاندی اهراد تأثیر لعیگع ارد و
از سوی دی،رف گروههای اجیااعی لخیل

توقعا

لیفاوتی

از کیفیت لحیط دارندف ازایترو به نظر لیرسد دریاهت نظر
لرد در ایعت خصعو

ف کاهش حس تعلا ساکنیت نسعلت بعه لحلعهف

به تسهی

اهععت عالتععرد هضععاهای جاعععیف وهععور ناهن ععاریهععای
اجیاععاعی و
شاخ

ل عیشععود از ها عیتروف ارزیععابی و تحلی ع

های کیفیت لحیطی در لح

ف بعه لیعزان قابع قلعوطی وضععیت

لیتواند گا نخست برای شناسایی لح

لحیطی را ناایان سازد ازایتروف پژوهش حاضر بعه کاعه

را لشخ

باشد و سات و سوی اقدالا

لخیل

یه شعهرف

کایر برخوردار
کند

پرسشنالة سطد رضاییاندی ساکنیت نعواحی 21گانعة شعهر
هادان از شاخ

های کیفیت لحیطی را اسیخراج کعرده و

به تحلی آن پرداخیه است

 .3مبانی نظری
 .1.3کیفیت محیطی
نیازهای انسعانی شعال نیازهعای هیزیتعیف زیسعییف روانعیف

 .2اهمیت و ضرورت تحقیق

اقیصادی و اجیااعی هسیند که در زندگی هر انسعانی وجعود

رشد و توسعة شعهرها بعهعنعوان رویعهای رلیععیف هاعواره

دارند ایت نیازها بهوسیلة لنابعف هر تها و التانا لوجعود

شرایط زیست شهروندان را بعا تیییعر هاعراه لعیسعازد در

در لحیط تألیت لیشوند بنابرایت لیتوان کیفیت لحیطعی را

حقیقت وضعیت کاعی و کیفعی جاعیعتف زیرسعاخت هعاف

بهعنوان لیزان توانایی لحعیط بعرای تعألیت نیازهعای روزلعره

هعاطیتها و تاالی عوال لحیطی هاواره در نوسان هسعیند

زندگی انسان تفسعیر کعرد .یتعی از لوضعوعا لحعوری در
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بررسی لطلوبیت لحعیطهعای شعهریف شناسعایی کیفیعت آن

گرهیه است که لعیقد است برنالهریعزی شعهری عع وه بعر

است کیفیتف چ،ون،ی یه چیز یا پدیده است کعه تعأثیرا

توجه به اهداف کاطلدی و کارکردیف لعیبایعد بعه نیازهعای

بر انسان لیگ ارد کیفیتف لوجعب

کیفععی و روانععی لععرد در لحععیط شععهری لاننععد هویععت

عارفی و عق نی خا

تاایز پدیدهها از ه شده و لیتوانعد حا ع لحعیطف ذهعت

اجیااعیف النیت و رهاه اجیااعیف اشعییا پایعدارف آسعایش

حاضریت و ناوریت در لحیط یا هر دو باشد (پاکزادف )2831

روانیف احساس زیلاییف هالسعی،ی و تعلعا اجیاعاعی و

کیفیت لحیطی نشان دهندة خصو یا

جاطعب لحعیط

ارراف و شعال ععواللی نظیعر عوالع بصعریف شعنوایی و

نیز پاسخ گوید ()Ulengin et al., 2001
برنالهریزی برای ارتقای کیفیت زندگی شعهری هع بعا

احساسی اسعت رراحعی شعهری سععی بعر ایعت دارد کعه

ارقا و آلارهای عینی و واقععی شعهروندان و هع بعا در

کیفیت های ل کور را شناسایی و ررق ارتقا یا حفظ کیفیت

روانی و ذهنی اهعراد از لوقعیعت زنعدگی آنهعا در ارتلعا

کنعد و بعرای

آنهایی را که وضع لناسعلی دارنعد لشعخ

لاطی لناسب در ذهت خعود

است چهبسا اهرادی با التانا

بهلود آن هایی کعه لطلوبیعت چنعدانی ندارنعد گعا بعردارد

هیچ احساس رضاییی از زندگی خویش نداشعیه باشعند یعا

(رلیلیان و لنصوریف )2831

برعتس اهرادی با سطد پایینی از اسیانداردهای زندگیف بعه
عللی لیفاو

از زندگی خویش اوهعار رضعایت نسعلی یعا

 .2.3کیفیت زندگی و رضایتمندی

حیععی کال ع داشععیه باشععند در هاععیت ارتلععا تحقیقععا

تعییت کیفیت زنعدگی و رهعاه بشعرف دارای سعابقه رعوالنی

بیت اطاللی نیز بر ایت نتیه تأکید دارنعد کعه داشعیت شعرایط

هعای

های عینی هایشه به لعنی

است کیفیت زندگی در آغاز هقط بر للنعای شعاخ

اقیصادی تعییت لیشد؛ الا در پی رکود اقیصعادی دهعه 07ف
اسیفاده از شاخ

زندگی شاد و احساس س لت نیست و برعتس

های اجیااعی نیز برای ارزیعابی کیفیعت

زنعدگی رایعش شعد ( )Seik, 2000تواهعا جاععی بعر سعر
تعری

زندگی لناسب با تخایت شاخ

 .3.3شاخصهای کیفیت محیطی

واژه کیفیت زنعدگی در گفیاعانهعای دانشع،اهی و

بهرغ آنته کیفیت لحیطی غاطلاً بعر جنلعة کاطلعدی لحعیط

سیاسی وجعود نعدارد ( )Keles, 2012در حقیقعت کیفیعت

تأکید دارد؛ الا نایتوان جنلههای اجیاعاعی و اقیصعادی آن

Ulengin et

را نادیده گرهت در حقیقت کیفیعت لحیطعی از یتسعو بعر

 )al., 2001و هاچنیت وابسیه بعه زلینعه و شعرایط زنعدگی

رهیارها و خصو یا

ساکنیت تأثیر لعیگع ارد و از سعوی

دی،ر لیأثر از تصایاا

و کنشهای اجیاعاعی گعروههعای

زندگی لفهولی لیان رشیهای و چنعد بععدی (
لرد در یه کشور یا لنطقة لشخ

اسعت ()Das, 2008

آنچه حا ز اهایت استف احسعاس لعا در واکعنش بعه هعر
لحعیط و شعرایط لعا در لحعیط اسعت (

ذینفوذ است بنابرایت ری

لینوعی از لیییرها را لیتعوان

Walford et al.,

در ارزیابی کیفیت لحیطی دخی دانسعت العا بعا توجعه بعه

 )2011بنابرایت کیفیت زندگی بعه رعور لسعیقی بعا سعطد

هدف ایت پعژوهشف تع ش بعر ایعت اسعت کعه لیییرهعای

رضاییاندی اهراد ارتلا دارد و به هتر و احساسعا

لعرد

انیخابی ضات آنته بیشیریت تأثیر را بر کیفیت لحیط دارندف

دربععارة شععرایط لحیطععیف اجیاععاعی و اقیصععادی آنهععا

از اسیق

برلیگردد ()Greenberg & Crossney, 2007

ساکنیت نیز برخوردار باشند بر ایت اسعاسف ا علیتعریت و

کیفیعت زنعدگی یتععی از رویتردهعای نعویت در زلینعة
ا

و تتال لفهو توسعه است که در پرتو نفعوذ ایعت

لفهو ف رویتردی جدید در عر ة برنالهریزی شهری شت

حداکثری نسلت به لسا

پرتترارتریت شاخ

اجیااعی و اقیصعادی

های کیفیت لحیطی از پعژوهش هعای

پیشیت اسیخراج شده است تا در اداله بعر للنعای آنهعا بعه
ارزیابی ناونة لورد لطاطعه پرداخیه شود
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روشنایی لعابر در شب

کیفیت ناای ابنیه و دیوارنویسی
پاکیزگی و بهداشت لحیط



نواحی بیدها و غیرقاب رؤیت



توجه به نیازهای لعلوطیت
اراضی رهاشده
خطرپ یری ب یا و هقدان ایانی



لشاغ کارگاهی لزاح و ناسازگار



کیفیت لعابر و شلته دسیرسی



کیفیت و ایانی پیادهروها



تراهیه سواره و پارکینگ
ساخیاانهای لخروبه
بناهای شاخ

(لنلع :ن،ارندگان)
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 .4پیشینه تحقیق

اجیااعی -کاطلعدی لحع

در دهههای گ شعیه تحقیقعا

شعهری در شعهرهای ایعران»ف

لخیلفعی در حعوزة کیفیعت

اهععزایش تععراک خععارج از ضععابطه در شععهرهای ایععران را

لحیط شهری ان ا پ یرهیه اسعت کعه در لعوارد لیععددی

زلینهساز لواردی هاچون بحران در خعط آسعاان و لنظعر

تحلی ها ارتلا تن،اتن،ی با رضاییاندی سعاکنیت و کیفیعت

شهریف لشت

و

زندگی شهروندان داشیه است از جاله چنیت پژوهشهایی

آرالش لناسبف هقعدان هضعاهای بعاز و شعت گیعری یعه

لیتوان به لوارد زیر اشاره کرد:

ساخیار هضایی انلوه و بد لعرهی لیکند

دسیرسعی و تراهیعهف هقعدان خعدلا

 Ulenginو هاتاران ( )1772در پژوهشی بعه ارزیعابی

در ایران نیز پژوهشهایی در حوزة کیفیت لحیطزیست

کیفیت زندگی در اسیانلو پرداخیهاند در ایعت پعژوهش از

شهری و کیفیت زندگی ان ا پ یرهیه است که سه پژوهش

چهار بعد لحیط کاطلدیف لحیط اجیااعیف لحیط اقیصعادی

بحرینععی و رلیلیععان ()2800ف رلیلیععان و هریععادی ()2837ف

بعهعنعوان ابععاد سعن ش کیفیعت

و حا ونق و ارتلارا

زندگی اسیفاده شده است کیفیت لحعیط هیزیتعی بعه پعنش
شاخ

ساخیاان هاف نو لستتف هضاهای سعلزف هضعاهای
شهرداری و زیرساختها؛ کیفیت لحیط

شال لحیط رلیعیف بهداشعت و درلعانف ایانعی و النیعتف

آلوزشعیف قیاعت

لسععتتف اقیصععاد و اشععییا ف آلععوزشف لحععیط اجیاععاعیف

اجیااعی به  6شاخ

گسعیرة خعدلا

آلوزشیف گسیرة خدلا

بهداشییف قیات خدلا

بهداشییف هعاطیتهای هرهن،ی-تفریحعی و النیعت؛ کیفیعت
لحیط اقیصادی به  8شاخ

هزینة زندگیف هر ت اشییا

رضععایتبخععش و هزینععة تطلیععا و کیفیععت حا ع ونق ع و
ارتلارا

به  8شاخ

وسای ارتلارا ف وسای حا ونق

عاولی و جریان تراهیه تقسی شدهاند
های ذهنی به ارزیعابی کیفیعت زنعدگی شعهر تای عه

پرداخیه است وی از پعنش لعیعار خعدلا

تأسیسا

و ت هیزا

شعهریف انعرژیف حاع ونقع ف هنعرف

لیراث هرهن،ی و تفرید و لحیط لصنو هسیند
شریفیان پور و هریادی ( )2838نیز در لقاطهای با عنعوان
التععانسععن ی شععاخ
شاخ

هععای کیفععی در ا ععفهان از یععازده

که برگرهیه از لقاطه سی اطهعی و هریعادی ()1722

هسیند به ایت نیی ه رسیدهاند که شاخ

 )1773( Leeدر پععععژوهش خععععود بععععا اسععععیفاده از
شاخ

در ایت حوزه هسیند در ایت پژوهش ها از دوازده شعاخ
برای ارزیابی لحیطزیست شهری اسعیفاده شعده اسعت کعه

تفریحی و خدلا
خدلا

سی اطهی و هریادی ( )1722از جاله پژوهشهعای لیقعد

در شرایط ا فهان نیز کارایی داشعیه و از پایعایی و روایعی
برخوردارند

شعهریف واحعد

رلیلیعان و لنصععوری ( )2831در لقاطعهای رضععاییاندی

لحلعی

جدیعد را در شعهر کاشعان

هاسای،یف وضعیت لحلهف عوال لحیطی و تعلقا

ساکنیت از زنعدگی در لحع

بعرای سعن ش رضعایت سعاکنیت از کیفیعت زنعدگی خععود

بررسی کردهاند شاخ

اسیفاده کرده است

شال کیفیت های کاطلدیف ارتلارا

 Waltonو هاتععاران ( )1773در لقاطععهای بععا عنععوان
«رابطه لیان تراک جاعییی و کیفیعت ادراکعی از لحلعه» بعه
کاه شاخ

های لورد اسیفاده

تأسیسا

و ت هیزا

های کیفیت لحیطی در ایعت لقاطعه
اجیااعیف دسیرسی بعه

شهریف هویعت لتعانیف سعرزندگیف

ایانی و النیت هسیند نیایش لقاطه نشان لیدهد کعه ارتلعا

هایی هاچون سر و داف روابط هاسعای،یف

لسیقیای بیت رضعاییاندی از زنعدگی در لحلعه و کیفیعت

دسیرسیف هضاهای سلزف خدلا

رهاهیف خدلا

سرگرلیف

لحیطععی وجععود دارد و شععاخ

هععای کیفیععت لحیطععی در

ایانیف بهداشت لحیطیف خدلا

حا و نقلی و غیعره بعه

حععدود  01در ععد از تیییععرا

رضععاییاندی از زنععدگی در

تحلی کیفیت ادراکی اهراد از لحلة خود پرداخیهاند
 )1773( Iwaniدر پژوهشععی بععا عنععوان «جنلععههععای

لحله را تعری

لیکنند
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آخوندی و هاتعاران ( )2838در لقاطعهای بعه سعن ش

دسیرس ور لیگیرد و تفاو های عاده در لعد هعای

کیفیت زندگی شهری در ک نشهر تهران پرداخیهاند بعرای

کیفیت لحیطی به دطیع تفعاو

هعا و

ان ا ایت لطاطعه که از رویترد ذهنی و لد تحلی ععاللی

قلاروهای لحیطی است کعه در لطاطععا گونعاگون لعورد

بهره گرهیه شده است بیش از  37شاخ

کیفیعت زنعدگی

در لقیعاسف شعاخ

توجه قرار گرهیهاند.

اسیفاده شدهاند بعر ایعت اسعاسف  23عالع شعال کیفیعت

پژوهش حاضر با روش تو یفی-تحلیلعی و للینعی بعر

عالترد ناایندگان لرد و نهادهای اداریف وضععیت آزادی

لطاطعا

اسنادی و نیز لشاهدة لیدانی ان عا شعده اسعت

اجیااعیف وضعیت لستتف وضععیت اقیصعادی و اشعییا ف

للانی نظری پژوهش از رریا لطاطعا

دسیرسی به کاربریهای تفریحی و ورزشی لحلهف وضعیت

آلده و شاخ

کیابخانهای به دست

های سن ش لوضو در جدو  2به ور

شععهریف وضعععیت بهداشععت و درلععانف کیفیععت

لسیند اسیخراج شده است با توجه به اینته هدف پژوهش

زندگی خانوادگیف وضعیت النیتف دسیرسی به کاربریهای

ارزیابی رضاییاندی اهراد از کیفیت لحیط زندگی اسعتف از

تأسیسععا

ت اری و هرهن،یف کیفیت شلته لعابرف وضعیت حا ونق
عاععولیف وضعععیت پععاکیزگی لحععیطف وضعععیت آلععوزشف
آالینععدههععای زیسععتلحیطعیف کیفیععت خععدلا

للادطععهایف

وضعیت تعلا خاررف هزینة لستت و وضعیت ایانعی جعزو
عوال ا لی تلییتکننده کیفیعت زنعدگی شعهری برشعارده
شدهاند
هاانرور که از بررسی اجاعاطی پعژوهشهعای پیشعیت
برلعیآیعدف لقععاال

از شععاخ

لخیلع

هععا و روشهععای

لیفاوتی برای ارزیابی کیفیت لحیط زیست شعهری اسعیفاده
کردهاند از هایترو در پژوهش حاضعر سععی شعده اسعت
ری

لینو و جالعی از شاخ

ها از لنابع لعیلر اسیخراج

و در ارزیابی اسیفاده شوند هاچنیت در گزینش شاخ

ها

سعی شده است بر جنلههعای کاطلعدی و کعارکردی لحعیط
تأکید شود تا نظرا

لنس

ایت رو شاخ

های ذهنی در ناونة لورد لطاطععه برداشعت

شده و با اسیفاده از روش تحلیع ععاللیف اهایعت عوالع
ا لی لؤثر در کیفیت لحیطی آن لشخ

توجه به ایتکه دیدگاههای ساکنیت دربارة کیفیعت لحیطعیف
در زلره له تریت عوال ارزیابی کیفیت و عالترد لح
اسععت؛ بنععابرایت در ایععت پععژوهشف نخسععت بععر للنععای
شععاخ

هععای اسععیخراجی جععدو 2ف اقععدا بععه رراحععی

پرسشنالهای بر للنای ری

1گانة طیتر

لعیلر بودن برای تحلی نر اهعزار  SPSSبعر اسعاس آزلعون
ناونهگیری کوکرانف لطابا هرلعو 2ف تععداد  017ععدد در
نظر گرهیه شده است
هرلو :2

z 2 pq
d2
n
1  z 2 pq 
1   2  1
N d


 .5روش تحقیق
با توجه به لطاطعا

ور

شده است کعه از

ساکنیت پرسش شده است تعداد پرسشعنالههعا در راسعیای

تری از لرد دریاهت شود

گرهیه لیتوان گفت کعه هنعوز

شعده اسعت بعا

 =Nح

جاعیت آلاری (جاعیت شهر هادان) = 110076

چارچوب لفهولی قاب قلو جهانی برای سعن ش کیفیعت

 =Zضریب اراینان قاب قلو ( 31در د) = 2/36

لحیطی و روششناسعی واحعدی بعرای تعیعیت قلاروهعا و

 = q =pدر د توزیع فت در جالعه = 7/1

لعرفهای کیفیت لحیطی وجود ندارد و انیخاب قلاروها و

 =dدرجة اراینان یا دقت احیااطی لطلوب = 7/72
ناونة آلاری = 830

لعرفهای لربو به هعر قلاعرو و روش سعن ش کیفیعت

 =nح

لحیطی بر اساس اهداف لطاطععهف قضعاو هعای شخصعی

بر ایت اساسف و با توجه بهاحیاا لخعدوش بعودن برخعی

لحقعاف ویژگعیهعای ناحیعه لعورد لطاطععه و دادههعای در

پرسشناله هاف تعداد  017پرسشناله در سعطد شعهر هاعدان

ارزیابی سطح رضایت شهروندان از کیفیت ...

 239

محمدرضا حقی و مسعود پورعلیخانی

توزیع شد که بهلنظور تقسی لساوی تعداد ناونعههعا لیعان

عرض جیراهیایی  80.11شااطی و رو جیراهیعایی 81.03

لنارا و نواحی شهرف از ناونهگیعری رلقعهای بهعره گرهیعه

شرقی است ایت شهر از طحاظ جاعیت چهعاردهایت شعهر

شده است ازایترو بعه هعر یعه از نعواحی 21گانعة شعهر

پرجاعیت ایران به شاار لعی آیعد و در لعرداد سعا 2833ف

هادانف  81پرسشناله اخیصا

یتی از ک نشهرهای ایران لعرهی شد در سا هعای 2877

یاهت

با تتای پرسشنالهها و وارد کردن آنهعا در نعر اهعزار

تا  2870شاسی لهندس آطاانی کار هریش ررحی لعدرن

 SPSSاقدا به اسیخراج عوال ا لی تأثیرگ ار بعر کیفیعت

را برای هادان رراحی کرد که از نعو نقشعههعای شععاعی

لحیطی با اسعیفاده از روش تحلیع ععاللی اکیشعاهی شعده

لحسوب لیشود الروزه به دطی تراک جاعیت و گسیرش

اسععت در ادالععهف بععا اسععیفاده از روش تحلی ع رگرسععیون

شهرف باهت لرکزی شهر با شلوغی و تراهیه بعاالیی هاعراه

چندلیییرة خطیف روابط عوال اسیخراجی با کیفیعت کلعی

شده است هاچنیت بخشهایی از شعاا جیراهیعایی شعهر

لحیط نعواحی سعن یده شعده اسعت در نهایعت بعا تلفیعا

در دهههای اخیر به لقصد لهاجران از شهرها و روسعیاهای

ضرایب به دست آلده برای عوال و لیییرها و با توجه بعه

ارراف تلدی شده است که لوجعب شعت گیعری لح تعی

لیان،یت نارضاییی لرد از هر لیییعرف اوطویعتهعای ارتقعاء

نابسالان شده است (لهندسان لشاور نقش پیراوشف :2831

کیفیت لحیطی لح

شهر هادان لشخ

شده است

 )3-1در شععت 2ف نقشععة کععاربری زلععیت شععهر هاععدان و
تقسیاا

 .6معرفی نمونة مطالعاتی
شهر هادان  2317لیر از سعطد دریعا ارتفعا دارد و دارای

شکل  .1نقشة شهر همدان

لنارا 0گانه شهر لشخ

شده است
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 .7یافتههای تحقیق
پس از اسعیخراج ار ععا

دست آلد که به لعنی آن است که هالسی،ی لوجعود لیعان
از پرسشعنالههعا و وارد کعردن

دادهها برای تحلی دادهها لناسب خواهعد بعود (جعدو )1

آن ها در نر اهزار  SPSSاقعدا بعه تشعتی لعاتریس اوطیعه

خروجی بعدی لربو به آزلون بارتلت است که لقعدار آن

بعه

در حد پ یرش قرار دارد (سعطد لعنعاداریف )Sig=7/777

ازای یه پرسشعناله) و  10سعیون ( 18سعیون بعه ازای 18

هاچنیت لقدار آطفای کرونلاخ بیش از  7/0بعه دسعت آلعده

لیییر و یه سیون برای سؤا کلعی) تشعتی شعده اسعت

است که لؤید پایایی پرسشناله است

ار عا

شد ایت لاتریس از  017ردیع

(هعر ردیع

لطابا با ان ا لد به دست آلعدهف لقعدار ععددی تاعالی

بعد از کنیر و لناسلت آزلونهای آلاریف که دادههعای

لیییرها در جدو اشیراکا

بیش از  7/0به دست آلعد کعه

خا را برای کاربست در تحلی عاللی آزلعایش و سعن ش

بیان،ر لناسب بودن قدر

تلییتکنندگی لد و لقدار آلاره

لیناایندف به لحاسلة لاتریس لقدلاتی پرداخیه لیشودف که

 KMOاست خروجی بعدی تحلی عاللی لربو به آزلون
 KMOاست لقدار KMOف هاعواره بعیت  7و  2اسعت در
ورتی که لقدار لورد نظعر کایعر از  7/17باشعدف دادههعا
برای تحلی عاللی لناسب نخواهند بعودف و اگعر لقعدار آن

در آن واریانس تلیعیتشعده بعهوسعیلة هعر عالع لشعخ
لیشود به علار

دی،ر لاتریس لربوره که در قاطب جدو

واریانس تلییت شده نشان داده لیشودف به روشنی لشعخ
لیکند که برآیند تحلی عاللی در کاهش و خ

عهسعازی

بیت  7/17تا  7/63باشدف بایسیی با احییا بیشیر بعه تحلیع

شاخ

عاللی پرداخت الا در ورتی که ایت لقدار بیشعیر از 7/0

لنیهی شده است و له تر اینتعه سعه هعر یعه از عوالع

باشدف هالسی،ی لوجود لیان دادههعا بعرای تحلیع دادههعا

لربوره در تلییت کیفیت لحیطی به چه لیزان بوده است

لناسب خواهد بود از سوی دی،ر برای اراینان از لناسعب

ها و سن ههای کیفیت لحیطی به چند عال نهایی

در ارتلا با تعییت نهایی تعداد عوال تلییتکنندة کیفیت

بودن دادهها بعرای تحلیع ععاللی بایعد از آزلعون بارتلعت

لحیطی باید به طحاظ آلاری سه شر را رعایت کرد شر

اسیفاده کرد آزلون بارتلت ایعت هرضعیه را لعیآزلایعد کعه

نخست توجه به ایت نتیه است که لقادیر ویعژه لربعو بعه

لاتریس هالسی،ی های لشاهده شدهف لیعلا به جالعهای بعا

تاالی عوال باید باالتر از  2باشد .شر دو رعایت لقدار

لیییرهای نابسیه است بعه هاعیت دطیع اسعت کعه قلع از

واریانس ت اعی است که ل او واریانس ت اععی عوالع

تحلی ععاللی بایعد بعه تشعتی لعاتریس هالسعی،ی بعیت

اسیخراج شده نهایی باید باالتر از  67باشعد و شعر سعو

لیییرها اقدا کرد اگر لاتریس هالسی،ی واحد باشدف برای

اینته واریانس تلییت شده هر عال باید به تنهعایی بعاالتر از

تحلی عاللی نالناسب است آزلون بارتلت هن،الی لعنادار

 27باشدف که لعاوالً در لطاطعا

شهری شر سو لحقعا

است که احیاا وابسیه به آن کایعر از  7/71باشعد لقعدار

نایشود

عددی آزلون  KMOدر ایعت پعژوهش برابعر بعا  7/383بعه
جدول  .2مقادیر آزمونهای آلفای کرونباخ ،کایزر مییر اوکین و بارتلت در شناسایی کیفیت محیطی محالت شهر همدان (منبع :نگارندگان)

7/036

آلفای کرونباخ

7/383

آزمون کفایت نمونهگیری کایزر مییر

2178.700

کای استو ر

018

درجه آزادی

7/777

سطد لعناداری

آزلون کرویت بارتلت
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جدول  .3مجموع واریانس تبیینشده عوامل مؤثر بر کیفیت محیطی محالت شهر همدان (منبع :نگارندگان)

ل او ضرایب عاللی چرخش داده شده

عوال

در د از واریانس ت اعی

در د از واریانس

لقدار ویژه

26/82

26/82

1/12

2

82/86

21/71

1/70

1

01/60

20/82

2/30

8

10/11

22/33

2/62

0

63/78

27/03

2/01

1

06/00

3/02

2/20

6

لطابا با جدو  8در نهایت  6عالع بعهعنعوان عوالع
تلییتکنندة کیفیت لحیطی لحع

شعهری لشعخ

شعد

توضید لیدهد ایت عال بیشیریت نقش را در تلییت کیفیت
لحیطی ایفا لیکند با ل حظة لاتریس ععاللی دوران یاهیعه

لقدار ویژة تاالی ایت عوال اسیخراجی بیشیر از  2اسعت

و با توجه به بار ععاللی لیییرهعای لربعو بعه ایعت عالع

هاچنعیت در عد واریعانس بعرای عالع نخسعت برابعر بعا

لشاهده لیشود که ایت عال با لیییرهای «روشنایی لععابر

26/82ف برای عال دو برابر با  21/71و برای عالع سعو

در شب»ف «اراضی رها شده»ف «لشعاغ کارگعاهی لعزاح و

برابر  20/82در عد اسعت در نهایعتف ل اعو واریعانس

ناسازگار»ف «النیت زنعان و کودکعان» و «سعرزندگی شعلانه»

ت اعی ایت  6عال اسیخراجی برابر با  06/00است یعنعی

بیشیریت ارتلا را دارا است در نیی ه ایت عال را لیتوان

در ل او بیش از  01در د از کیفیعت لحیطعی لحع

تحت عنوان «امنیت محیطی» تفسیر و نا گ اری کرد

شهری هادان را تلییت لیکنند که آلارة قاب قلوطی است

عامل دوم :ایت عال  21/71در د از ک واریعانس را

در ایت لرحله و بعد از تعییت واریانس هر یه از عوال

توضید لیدهد و با توجه به نیایش با لیییرهعای «توجعه بعه

تلییتکنندة کیفیت لحیطیف لاتریس عاللی را دوران داده تعا
هر یه از شاخ

های لربوره بیشیریت ارتلا را با عوالع

نیازهععای لعلععوطیت»ف «لللاععان شععهری»ف «کیفیععت و ایانععی
پیاده روها»ف «لراکز هرهن،ی و ل هلی» و «بناهای شاخ

و

6گانه به دست آورند و شرایط را برای نا گ اری و شناسایی

نشانهها» بیشیریت رابطه را دارا است ایت عال را لعیتعوان

عوال ف تسهی ناایند بععد از ای عاد لعاتریس دوران یاهیعه

«پیادهمداری» نا نهاد

عوال ع و بععا اسععیفاده از جای،ععاه شععاخ

هععای  18گانععه

تلییتکننده کیفیت لحیطی در عوال 6گانهف بایعد عوالع را
تفسیر و نا گ اری کرد ایعت لرحلعه بعه نعوعی لهع تعریت
لرحله تحلی عاللی استف زیرا هعیچ لع

لشخصعی در

ایت زلینه وجود ندارد و با یقیت کال نایتعوان گفعت کعه
لیییرهای لرتلط با هر یه از عوال چه چیز لشیر یا چه
واقعییی را نشان لیدهند ایت لرحله بعه شعت زیعر ان عا
گرهیه است:
عامل اول :ایت عال  26/82در د از کع واریعانس را

عامل سوم :سه ایت عال در تلییت و توضید واریانس
 20/82در عد اسععت ایععت عالع بععا لیییرهععای «خععدلا
بهداشععیی و درلععانی»ف «هضععاهای عاععولی و تفریحععی»ف
«کععاربریهععای خععدلا

و ت ععاری لحلععی» و «خععدلا

آلوزشی» بیشیریت ارتلا را دارا است ایت عال را لیتوان
«خدمات شهری» نا گ اری کرد
عامل چهاارم :ایعت عالع بعا لیییرهعای «پعاکیزگی و
بهداشت لحعیط»ف «هضعاهای سعلز لحلعی» و «خطرپع یری
ب یا و هقدان ایانعی» ارتلعا دارد و  22/33در عد از کع
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واریععانس را توضععید لععیدهععد ایععت عالعع را لععیتععوان

 = nتعداد لیییرهای هر عال

«محیطزیست» نا گ اری کرد

 = Xالییاز هر ناحیه به ازای هر عال

عامل پنجم :ایت عالع  277/03در عد از واریعانس را

در اداله بهلنظور لحاسلة الییعاز کلعی نعواحیف از لعد

توضید لیدهد و با لیییرهعای «سعاخیاان هعای لخروبعه»ف

تحلی رگرسیون چندلیییره خطی کاه گرهیه شده اسعت

«نواحی بیدها و غیرقاب رؤیعت»ف «کیفیعت ناعای ابنیعه و

بر اساس لعادطة رگرسیونی برای عوال ششگانعه ضعریب

دیوارنویسععی» و «دسیرسععی بععه آبف بععرق و گععاز» ارتلععا

بِیا به دست لعیآیعد کعه وزن عوالع را در تلیعیت کیفیعت

تن،اتن،ی را دارا است ایعت عالع را لعیتعوان «مسان و

لحیطی لشخ

ساختوساز» نا گ اری کرد

آلده است

عامل ششم :سه ایت عالع در تلیعیت واریعانس 3/02
در د است و با لیییرهای «کیفیت لعابر و شلتة دسیرسی»
و «تراهیه سواره و پارکینگ» ارتلعا لعنعاداری دارد ایعت
عال را لیتوان «حملونقل» نالید
پس از نا گ اری عوال ف نوبت بعه لحاسعلة الییعاز هعر
یه از نواحی 21گانعه شعهر هاعدان بعه تفتیعه  6عالع
کیفیت لحیطی لیرسد که از رابطة  1اسیفاده شده است:
n

X

)  ( . 
i

n

i

 = αiبار عاللی لیییر

i 1



«وزن نسلی عال »ف الییاز نهایی نواحی از عوال بعه دسعت
خواهد آلد (جدو )0
هاان رور که در جدو  0لشعاهده لعیشعود لیعان،یت
الییاز نهایی کیفیت لحیطعی بعرای کع شعهر ععدد  8/8بعه
دست آلده است با لقایسه ایت عدد با الییاز نهایی نعواحی
21گانه لشاهده لیشود وضعیت نواحی واقعع در لنعارا 2
پاییتتر از لیان،یت شهر هسیند در اداله بعهلنظعور ناعایش
واضدتر الییازا

عوال کیفیت لحیطی در نعواحی شعهری

هادانف نقشههای لربوره در لحیط نر اهزار  ArcGISتوطید

i 1

شده که در شت  8لشخ

i

 = λiلیان،یت رضاییاندی ساکنیت هر ناحیه از لیییر

در اداله با ضرب «الییاز هر ناحیه به ازای هر عال » در

و  1باالتر از لیان،یت شهر و نواحی واقعع در لنعارا  8و 0

هرلو :1
i

لیکند وزن نسلی ایت عوال در شعت 1

i

شکل  .2وزن نسبی عوامل ششگانه در تبیین کیفیت محیطی

شده است
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جدول  .4سطح رضایتمندی از کیفیت محیطی و عوامل ششگانه آن به تفکیک نواحی دوازدهگانه شهر همدان

لنطقه ناحیه

کد

عال او

عال دو

عال سو

عال چهار

2

2

22

0

8/3

8/0

8/3

8/0

2

1

21

8/0

8/6

8/8

0/1

8/3

0/1

2

8

28

8/3

0/2

8/6

0/8

0/1

8/0

8/32

1

2

12

0/1

0/2

8/0

8/3

0

8/8

8/30

1

1

11

8/0

8/6

8/0

0

8/3

0/2

8/03

1

8

18

8/1

8/3

1/3

8/0

0

1/0

8/8

8

2

82

1/8

1/0

2/0

1/2

1/0

1/8

1/11

8

1

81

1/6

8/2

2/3

2/0

2/6

2/3

1/1

8

8

88

8

1/0

1/0

1/0

8/1

0/1

1/33

0

2

02

8/1

8/6

8/0

8/1

8/8

1/0

8/16

0

1

01

1/3

1/6

1/1

1

2/3

1/8

1/22

0

8

08

1

1/3

2/3

1

1/2

8/2

1/18

8/1

8/6

8/2

8/8

8/6

8/1

8/87

ک شهر

عال پن

عال شش

الییاز نهایی

8/1

8/32
8/00
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شکل  .3وضعیت رضایتمندی ساکنین از کیفیت محیطی و عوامل تبیینکننده آن به تفکیک نواحی 12گانة شهر همدان

هاانرور که در شت  8لشاهده لیشودف شهر هادان به

سؤاالتی در قاطب ری

طیتر

تنظی شده اسعت در ادالعه

طحاظ لیزان رضایت ساکنیت از کیفیعت لحیطعی بعه دو نیاعة

شععهر هاععدانف ناونععة لععورد لطاطعععه انیخععاب شععده و

شااطی و جنوبی تقسی شده است که بیتعوجهی نسعلت بعه

پرسشناله هایی در سطد نواحی 21گانة شعهر توزیعع شعده

لنفعی را بعهویعژه در

است پس از تتای پرسشعنالههعاف دادههعا وارد نعر اهعزار

ح ایت لسئله لیتواند آثعار و تلععا

حوزههای اجیااعی و اقیصادی به هاراه داشیه باشد

 SPSSشععده و بععه کاععه لععد ترکیلععی تحلی ع عععاللی و
رگرسیون چندلیییره خطی به اسیخراج و تحلیع وضععیت

 .8نتیجهگیری

نواحی 21گانة شهر هادان به تفتیه عوال ا لی کیفیعت

با شرو دورة پست لدرنیس و تشدید انیقعادا

نسعلت بعه

لحیطی پرداخیه شده است

اط،وهای جهانشاو و کاطلدلحور دورة لدرنیس ف بعه لعرور

یاهیه های پژوهش نشان لیدهد شش عالع ا علی بعر

توجه به لسا اجیااعی و هرهن،ی در برنالهها و رر هعای

کیفیت لحیطی تأثیر لیگ ارند ایت عوال و تأثیر آنها بعر

شهری قو

گرهت چنانته سن ش آثار لحعیط بعر ادرا و

رهیار لرد به یتی از لوضوعا

اساسی در حوزة شهرسازی

سطد رضاییاندی اهعراد از لحلعه خعود بعه ترتیعب شعال
«النیت لحیطعی» بعا  13در عدف «خعدلا

شعهری» بعا 18

تلدی شد و عاحبنظرانعی چعون جیتعوبزف طیعنچف وایعتف

در دف «ساختوساز» با  26در عدف «پیعادهلعداری» بعا 20

را لع عیتعععوان از

در دف «حا ونق » با  21در عد و «لحعیط زیسعت» بعا 0

تأثیرگ ارتریت اهراد در ایت حوزه دانست از هایتروف کیفیت

در د است هاچنیت بررسی عوال در شهر هادان بیان،ر

لحیط بهعنوان ععاللی لهع در جلعب رضعاییاندی اهعراد از

رضایت لیوسط رو بعه بعاالی سعاکنیت از کیفیعت لحیطعی

لح ستونت خود تلقی لیشود و لیتواند ناایعان،ر سعطد

لحله خود است که اطلیه به عور

لحسوسعی در نعواحی

شهر بعا یتعدی،ر لیفعاو

هسعیند (لنعارا  2و 1

نیعععولتف اطتسعععاندرف گهع ع ف بنیلعععی و

توسعه و کیفیت زندگی یه لحله یا شهر باشد

لخیل

در پژوهش حاضر بعا در اهایعت توجعه بعه کیفیعت

کیفیت لحیطی باالتری نسلت به لنعارا  8و  0دارنعد) در

هعا و لعدطی

و عداطت هضایی در شهر هادان با

لحیطی ت ش شده اسعت بعه کاعه شعاخ

لعیلرف راهتاری برای سن ش کیفیت لحیطعی در لحع
شهری ارا ه شود از هایتروف نخست شاخ

های کیفیعت

لحیطی از لنابع لعیلر اسیخراج شده است و به للنای آنهعا

حقیقتف توزیع خدلا

شرایط لطلوبی هاراه نیست کعه لعیتوانعد آثعار لنفعی بعر
سععاخت اجیاععاعیف هرهن،ععی و اقیصععادی لح ع
برخوردار داشیه باشد

کایععر
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در اداله به برخی نیایش کلعی قابع تعاعی بعرای ارتقعاء
کیفیت لحیطی لح

تا زلان اجرا و ن،هداری پروژه لورد توجه قرار گیرد
 -بهلنظور دسییابی به راهلردهای عالیعاتی و واقععبینانعهف

شهری اشاره شده است:

 -کیفیت لحیطی خصو ییی چندوجهی است که عوالع

بهیر است لقیاس لحعدودة لطاطععاتی کوچعه در نظعر

لخیلفی را در برلعیگیعرد ازایعترو ناعیتعوان انیظعار

گرهیه شود هر چه لحدودة لطاطعاتی کوچه تر باشعدف

داشت با ارتقاء یه پارالیرف تیییر لحسوسی در کیفیعت

ت ععانس و ها،ععونی در سععاخیار کاطلععدیف اقیصععادی و

لحیطی رخ دهد اطلیه اوطویتبندی در لداخ

اجیااعی بیشیر است و بنابرایت نیایش دقیاتری حا ع

العری

لیشود

ضروری است که از رریا ارزیعابی اوطیعه شعرایط هعر

 -ارتقاء کیفیت لحیطی اطزالاً به سرلایهگ اری زیعاد نیعاز

لحله قاب حصو است
 -ارتقاء کیفیت لحیطی در نهایعت بعرای جلعب رضعایت

ندارد ارتقای پیاده لعداری و النیعت لحیطعی از جالعه

ساکنیت است ازایعترو اسعیفاده از لشعارکت سعاکنیتف

اقدالاتی هسیند که لیتوانند با هزینههای ک و هاراهی

ورهییی قلاداد لیشود که باید از ابیدای تصعای گیعری

ساکنیت لحقا شوند

منابع
دهقانف ه.ف عرب سلیار و کاوه  2833بررسی روند تیییرا

هراسنشهای آب و هوایی در اقلی نیاهخشه ایران هصلنالة علای-پژوهشی

لهندسی لنابع آب 80-18 :)0(1
آخوندیف ف بر پورف ن ف خلیلیف ا ف داقتنیاف س و فییاریف ر  2838سن ش کیفیت زندگی شهری در ک نشعهر تهعرانف نشعریه
هنرهای زیلاف 11-1 :)1( 23
بحرینیف

و رلیلیانف

 2800لد ارزیابی کیفیت لحیطزیست شهریف نشریة لحیطشناسیف 16-02 :)12( 10

شریفیانپورف ن و هریادیف ش  2838التانسن ی شاخ
رلیلیانف
رلیلیانف

های کیفی در ا فهانف نشریة لحیطشناسیف 276-31 :)2( 07

و هریادیف ش  2837ارزیابی کیفیت لحیطزیست شهر تهرانف نشریة لحیطشناسیف 21-2 :)13( 10
و لنصوریف ی  2831ارتقای کیفیت لحیطی و رضاییاندی از زندگی در لح

جدید با اوطویتبندی اقعدالا

بعر اسعاس

نظرهای ساکنانف نشریة لحیطشناسیف 26-2 :)0( 83
پاکزادف ج  2831للانی نظری و هرایند رراحی شهریف انیشارا

وزار

لستت و شهرسازیف تهران

لهندسیت لشاور نقش پیراوشف  2831رراحی شهری لیدان لرکزی شهر هادانف سازلان عاران و بهسازی شهریف تهران
Bonaiuto, M., Fornara, F. and Bonnes, M. 2003. Indexes of perceived residential environment quality and neighbourhood
attachment in urban environments: a confirmation study on the city of Rome, Landscape and Urban Planning, 65:41-52.
Bonaiuto, M., Fornara, F. and Bonnes, M. 2006. Perceived residential environment quality in middle- and low-extension
italian cities, Revue européenne de psychologie appliquée, 56: 23-34.
Bonaiuto, M., Fornara, F., Ariccio, S., Cancellieri, U. and Rahimi, L. 2015. Perceived Residential Environment Quality
Indicators (PREQIs) relevance for UN-HABITAT City Prosperity Index (CPI), Habitat International, 45: 53-63.
Das, D. 2008. Urban Quality of Life: A Case Study of Guwahati, Social Indicator Research, 88:297–310.
Gavrilidis, A., Ciocanea, C., Nita, M., Onose, D. and Nastase, I. 2016. Urban landscape quality index- planning tool for
evaluating urban landscape and improving the quality of life, Procedia Environmental Science, 32: 155-167.
Greenberg, M. and Crossney, K. 2007. Perceived neighborhood quality in the United States: Measuring outdoor, housing and
jurisdictional influences, Socio-Economic Planning Sciences, 41: 181-194.

8931 تابستان



2 شمارة



54 دورة

 922

Iwani, H. 2009. Socio-Physical aspects of urban neighborhoods in Iranian cities, Berlin.
Kamp, I.V., Leidelmeijer, K., Marsman, G. and Hollander, A. 2003. Urban environmental quality and human well-being
Towards a conceptual framework and demarcation of concepts; a literature study, Landscape and Urban Planning, 65: 5-18.
Keles, R. 2012. The quality of life and the environment, Social and Behavioral Sciences, 35:23-32.
Lee, Y. 2008. Subjective quality of life measurement in Taipei, Building and Environment, 43: 1205-1215.
Liu, Y., Yue, W., Fan, P., Zhang, Z. and Huang, J. 2017. Assessing the urban environmental quality of mountainous cities,
Ecological Indicators, 81:132-145.
Mahdi, A., Hosseini, A., Pourahmad, A. and Hataminejad, H. 2016. Analysis of effective environmental factors an urban
health, Habitat International, 1-11.
Marais, L. and Ntema, J. 2013. The upgrading of an informal settlement in South Africa: Two decades onwards, Habitat
International, 39:85-95.
Marans, R. 2015. Quality of urban life & environmental sustainability studies: Future linkage opportunities, Habitat
International, 45: 47-52.
Musse, M., Barona, D. and Rodrigues, L. 2018. Urban environmental quality assessment using remote sensing and census
data, Int J Appl Earth Obs Geoinformation, 71:95-108.
Owen, K. and Wong, D. 2013. An approach to differentiate informal settlements using spectral, texture, geomorphology and
road accessibility metrics, Applied Geography, 38:107-118.
Pikora, T., Giles-Corti, B., Bull, f., Jamrozik, K. and Donovan, R. 2003. Developing a Framework for Assessment of the
Environmental Determinants of Walking and Cycling, Social Science & Medicine, 56:1693-1703.
Seifollahi, M. and Faryadi, Sh. 2011. Evaluating the Quality of Tehran’s Urban Environment Based on Sustainability
Indicators, International Journal of Environmental Research, 5:545-554.
Seik, F. 2000. Subjective assessment of urban quality of life in Singapore (1997-1998), Habitat International, 24: 31-49.
Stossel, Z., Kissinger, M. and Meir, A. 2015. Assessing the State of Environmental Quality in Cities- A Multi-Component
Urban Performance Index, Environmental Pollution, 206: 679-687.
Strath, S., Greenwald, M., Isaacs, R., Hart, T., Lenz, E., Dondzila, C. and Swartz, A. 2012. Measured and Perceived
Environmental Characteristics are Related to Accelerometer Defined Physical Activity in Older Adults, International Journal
of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 9:1-9.
Ulengin, B., Ulengin, F. and Guvenc, U. 2001. A multidimensional approach to urban quality of life: The case of Istanbul,
European Journal of Operational Research, 130:361-374.
Usamah, M., Handmer, J., Mitchell, D. and Ahmed, I. 2014. Can the vulnerable be resilient? Co-existence of vulnerability
and disaster resilience: Informal settlements in the Philippines, International Journal of Disaster Risk Reduction, 10: 178-189.
Walford, N., Samarasundera, E., Phillips, J., Hockey, A. and Foreman, N. 2011. Older people’s navigation of urban areas as
pedestrians: Measuring quality of the built environment using oral narratives and virtual routes, Landscape and Urban
Planning, 100:163-168.
Walton, D., Murray, J. and Thomas, A. 2008. Relationship between population density and the perceived quality of
neighbourhood, Social Indicators Research, 89: 405-420.

