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چکیده
شهر بستر زیست بشر و در واقع شکل دهنده سبک زندگی انسان و تعیین کننده کیفیت زندگی و رضایتمندی اوست .بهبود
کیفیت زندگی از آن نظر حائز اهمیت است که میتواند زمینه های دیگر توسعه ،مانند توسعه اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و خدماتی
را به همراه داشته باشد .چون بهبود کیفیت زندگی در هر جامعهای ،یکی از مهمترین اهداف سیاستهای عمومی آن جامعه است.
در همین راستا ه دف از پژوهش حاضر سنجش کیفیت محیط شهری با توجه به رضایتمندی مردم میباشد .روش کار در این
تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و بر مبنای روش های آماری همبستگی رگرسیون چند متغیره قرار گرفته است .جمع آوری اطالعات
بر اساس مطالعات کتابخانهای (اسنادی) مشاهدات میدانی و تکمیل پرسشنامه انجام گرفت .با استفاده از فرمول کوکران حجم
نمونهای  110عدد از جامعه آماری  88000نفری شهر الوند و به شیوه تصادفی انتخاب گردیده و سپس به منظور تحلیل
متغیرهای مورد مطالعه ،که عبارت بودند از :عوامل واحدهای مسکونی ،کالبدی ،عملکردی ،فرهنگی و اجتماعی ،طبیعی ،رفاهی و
خدماتی ،از نرم افزار  SPSSاستفاده شد .نتایج نشان دهنده این مطلب است که سطح رضایت از متغیر عوامل مسکونی بیشترین
تأثیر را در رضایتمندی محیط شهر الوند (ضریب بتا  )0/465و متغیر عوامل طبیعی (ضریب بتا  )0/143کمترین رضایتمندی
شهروندان شهر را به خ ود اختصاص داده است .با توجه به پایین بودن رضایتمندی از عوامل طبیعی ،در امور ساخت و سازهای
شهری و استفاده از مصالح و چگونگی مقاوم سازی و زاویه و جهت ساختمان با توجه به دما و نور خورشید ،مشارکت بیشتر
مهندسین را طلب میکند.
واژگان کلیدی :کیفیت محیط شهری ،شهرهای جدید ،رضایتمندی مردم ،همبستگی ،شهر الوند
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مقدمه
با توسعه جوامع ،توجه طراحان به کیفیت فضاها افزایش یافته و بررسیهای گستردهای درباره تأثیر فضا بر ادراک انسان
انجام شده است ( .)Hosseini et al, 2012: 83در ایران راهکار ایجاد شهرهای جدید ،همانند بسیاری از کشورهای
جهان در طول زمان و طی دورههای متمایز و مشخصی به شکل های گوناگون بروز و ظهور یافته است ( & Zati
 .)Ahmadabad , 2009 : 25در این میان ایجاد واحداث شهرهای جدید به نوعی ابزار و مکانیسم جزئی از یک
سیاست کالن شناخته و معرفی گردیده است ( .)Narimani, 2005: 242-241تحت تأثیر نیازها و آگاهیهایی جدید
مفاهیم اجتماعی نوینی مثل رفاه اجتماعی ،کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی در قلمرو برنامه ریزی و توسعه عمومی مطرح
شد ( .)Mahdizadeh, 2005: 301شهر جدید مطابق ضوابط اداری و قضایی شهرهایی هستند که در طول  30تا 50
سال گذشتهشان مرتبه شهری یافته اند .بر اساس مطالعات ،تاریخ و سرآغاز شهر به عنوان بهترین معیار برای شناسایی
شهر جدید در نظر گرفته شده است .شهر جدید باید دارای هویت بوده و دارای پایه اقتصادی قوی باشد ( Nasiri,
 .)2012اهداف ایجاد شهرهای جدید متفاوت بوده و به منظور پ اسخ گویی به نیازهایی مانند جذب سرریزهای جمعیتی،
تأمین مسکن و بسیاری از عوامل دیگر صورت میگیرد ( .)Monavari & Tayebyan, 2005: 1با توجه به
رویکردهای متفاوت و برآوردن نیازها و انگیزههای اساسی انسان در محیطهای شهری ،مفهوم "کیفیت محیط شهری"
در ادبیات برنامه ریزی شهری جهان رواج ،و به عنوان یکی از اهداف عالی شهرها مورد توجه قرار گرفت ( Rafiyan et
.)al, 2011: 20

عواملی چند که موجب عدم تحقق اهداف اولیه اجتماعی -اقتصادی ،کالبدی و محیطی در احداث شهرها بودند؛ مثل:
عدم شکل گیری انسجام اجتماعی الزم بین ساکنان ،بی هو یتی ،دولتی بودن مدیریت شهرهای جدید ،نحوه تأمین منابع
مالی ،عدم تأمین زمینههای اشتغال ،عدم تأمین بودجههای مالی برای گسترش زیر ساختها ،طوالنی شدن روند تهیه و
تصویب طرحها و...در عدم تحقق اهداف شهرهای جدید مؤثر بودهاند ( New Towns Development
 .)Corporation, 2005: 94-82بررسیها نشان میدهد که کارشناسان و محققان در زمینههای موفقیت و آسیب
شناسی شهرهای جدید در کشور دست به قلم شدهاند که به چگونگی کیفیت محیط زندگی ساکنان شهرهای جدید خیلی
کم بوده است به طوری که در اغلب اوقات نقش این عامل کم رنگ دیده شده است (.)Rafiyan et al, 2011: 21
اهمیت و نقش کیفیت محیط در ابعاد مختلف زندگی ،ماهیت ویژه محیط سکونتی ،نقش فزاینده محیط سکونتی به عنوان
مهم ترین سکونتگاه انسان و وجود افراد زیادی که به شدت تحت تأثیر شرایط غالب محیط سکونتی خود هستند ضرورت
بررسی این مساله را در شهرها ،بویژه در شهرهای جدید تبیین میکند .)van poll, 1997: 1( .یکی از شهرهای جدید
که از نظر کیفیت محیط شهری در استان قزوین در این پژوهش مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است ،الوند میباشد.
واژه کیفیت محیط ابعاد وسیعی را شامل میشود و با توسعه زندگی شهری و ورود شیوههای نوین زیستی و امکانات
جدید به زندگی بشر ،شاخص های مربوط به کیفیت محیط نیز تغییر پیدا کرده و تعاریف متفاوتی به خود میگیرد.کیفیت
محیط از تغذیه و پوشاک گرفته تا مراقبت های بهداشتی ،محیط اجتماعی و محیط مادی پیرامون را شامل میشود .سطح
زندگی و پیشرفت مادی فقط یکی از پایههای کیفیت زندگی را شامل میشود ( .)Eckersley, 1999: 10در واقع
مفهوم کیفیت زندگی یک متغییر مرکب میباشد که از چندین متغییر متأثر میگردد .تغییر در سطح درآمد مردم ،شرایط
زندگی وضع سالمت ،محیط ،فشار روحی روانی ،فراغت ،شادمانی خانوادگی ،روابط اجتماعی و چندین متغییر دیگر نظیر
آن به شکل مرکب کیفیت زندگی و تغییرات آن را تعیین میکند (& Rahman & Mittel hamer
؛.)wandschneder, 2003: 1
کیفیت زندگی (موضوعی) چند رشتهای و چند شاخهای است .از اینرو مفهومی چند بعدی است ( Ulengin, 2001:

 .)342هر عبارت ی که در تعریف کیفیت زندگی بکار رود ،کیفیت زندگی یک فرد به حقایق عینی و خارجی زندگیاش و
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دریافت ها و ادراکات درونی و ذهنی او از این عوامل و نیز از خودش وابسته است .این مساله تقریباً توسط اکثر
پژوهشگران مورد تصدیق قرار گرفته است (.)Lotfi, 2010: 67
کیفیت محیط موضوعی پیچیده و در بر گیرنده ادراکات ذهنی ،نگرشها و ارزشهای گروهها و افراد مختلف است
( .)Porteos, 1971کیفیت محیط زیر مجموعهای از کیفیت زندگی میباشد که به چهار بعد ،کیفیت حمل و نقل و
ارتباطات ،کیفیت محیطی اقتصادی ،محیطی ،محیطی فیزیکی میپردازد( .شکل  )1کیفیت محیط از برآیند کیفیت اجزای
تشکیل شده یک ناحیه معین حاصل می شود .امّا گروهی دیگر از محقّقان تعریف آن را در ربط و پیوند با مفهوم کلیتر
"کیفیت زندگی" ممکن میدانند ،هم زمان با پدیدار شدن بحرانهای محیطی ،کیفیت محیط سکونت به عنوان بخشی از
مفهوم کیفیت زندگی شناخته شد .این مفهوم به مثابه بازتابی از تمامی جوانب احساس رفاه فردی ،شامل همه متغیرهایی
که بر رضایتمندی انسان موثرند ،فرض شده است ( .)Oti, 1978: 371با توسعه جوامع ،توجه طراحان به کیفیت فضاها
افزایش یافته و بررسیهای گستردهای درباره تأثیر فضا بر اد راک انسان ،انجام شده است ،عوامل مختلفی بر کیفیت
فضای شهری تأثیر میگذارند که کیفیت بصری یکی از آنها است ( .)Hosseini et al, 2012: 83آنچه که از
مطالعات بر میآید :عوامل بصری نقش مهمی در کیفیت محیط شهری ایفا میکند که جنبهای از آن در بحثهای زیبا
شناسی مان ند تناسبات بصری و مقیاس انسانی و در موارد کارکردی مانند امکان نظارت و کنترل و خوانایی دنبال میشود.
کوین لینچ ( )1960از مؤلفه های سازنده کیفیت طراحی شهری ،سر زندگی ،معنی ،سازندگی ،دسترسی ،کنترل و نظارت،
عدالت و کارایی می داند .جین جیکبز ( )1961شاخصهای کاربری مختلط ،تنوع و غنای فعالیتها ،امکان اختالط
اجتماعی ،فضاهای انعطاف پذیر ،امکان نظارت و مراقبت را در کیفیت محیط شهری مورد پژوهش قرار میدهد .از دیدگاه
بنتلی و همکارانش ( ،) 1985عواملی که در کیفیت محیط شهری باید مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد و به نوعی تعریفی
از کیفیت محیط شهری می باشد ،باید عواملی از قبیل نفوذ پذیری ،گوناگونی ،خوانایی ،انعطاف پذیری ،تناسبات بصری،
غنای حسی ،رنگ تعلق و شخصی سازی را در بر بگیرد .آلن جیکوبز و دانلد اپلیارد ( )1987در مورد تعریف کیفیت محیط
شهری در شاخص سرزندگی با لینچ موافق بوده و موارد دیگری مثل محیطی برای همه ،هویت و کنترل ،اصالت و معنی،
زندگی جمعی را در ارزیابی میزان موفقیت شهر در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و رضایتمندی مردم مهم میداند.
فرانسیس تیبالدز ( )1992در جهت حصول به چگونگی محیط شهری مؤلفههای کاربری مختلط ،توجه به نیاز همه
گروهها ،انعطاف پذیری و انطباق پذیری ،توجه به مکانها پیش از فعالیتها ،احترام به گذشته ،مقیاس انسانی و خوانایی
را مورد نیاز میداند .ماتیو کارمونا ( ) 2003تعریف کیفیت محیط شهری را برابر با تحقیق و پژوهش در جهت رسیدن به
نتایج عناوین راحتی و تصویرپذیری ،دسترسی و ارتباط ،کاربری و فعالیت ،و جامع پذیری میداند.
بر اساس مدل مکان یا حس مکان از دیوید کانتر محیط شهری به مثابه یک مکان متشکل از سه بعد در هم تنیده
کالبد ،فعالیتها و معناست که عبارتاند از مکان کالبدی ،فعالیتی که در آن به وقوع میپیوندد و معنایی که از وحدت
مکان و فعالیت دریافت میگردد ( .)Grot, 2005در مدل مکان پایدار گلکار ( )1380بعد چهارمی به نام اکوسیستم به
ابعاد سازنده محیط اضافه می گردد و نهایتاً از ترکیب ابعاد چهارگانه محیط ،سه مؤلفه "کیفیت عملکردی"" ،کیفیت
تجربی-زیباشناختی" و "کیفیت زیست محیطی" به مثابه نیروهای شکل دهنده کیفیت کلی طراحی شهری استنتاج
می شود .در ارتباط با کیفیت محیط شهری به عنوان بخشی از سنت خلق مکان ،تالشهای متعددی در جهت شناسایی
کیفیتهای توصیفی مکان های شهری موفق و یا شکل خوب شهری وجود داشته است ( & Abbaszadegan
.)Vahidiyan, 2010: 11

مطالعه سیستماتیک در مورد کیفیت محیط شهری تقریباً جدید است و به طور کلی به نیمه دوم قرن بیستم میرسد.
اف .ام .کارپ و همکارانش مطالعات انجام شده در زمینه کیفیت محیط را به دو دسته تقسیم کردهاند :دسته اول؛ شامل
مطالعات اولیهای هستند که به طور جنبی با موضوع کیفیت محیط مرتبطاند و دسته دوم؛ از تحقیقات انجام شده نیز روی
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خصوصیات افراد ساکن در یک محله متمرکز شده است .به طور کلی تحقیقات در زمینه کیفیت محیط شهری نخست از
کیفیت مسکن و رضایت از محیط مسکونی شروع شده و به تدریج به مقیاسهای وسیعتر در سطح محالت ،شهر ،منطقه
و کشور کشیده شده است ( .)Carp et al,1976: 241-242در مطالعهای دیگر بر روی  1000فضای عمومی در
کشورهای مختلف جهان ،احساس رضایت از چهار معیار دسترسیها و پیوندها ،آسایش و ادراک بصری ،کاربریها و
فعالیتها و معاشرت پذیری اساس کیفیت یک مکان و یا محیط معرفی شد ( .)http//www.pps.orgدر ارزیابی
کیفیت محیط سه رویکرد عینی ،ذهنی ،و عینی -ذهنی وجود دارد که از نظر مراجع شناخت ،بنیان تعریف ،مراتب کیفیت
محیط انسان ساخت را تعیین میکند ( .)Moini & Eslami, 2012: 47در تحقیق حاضر با توجه به رویکرد منتخب
(رضایتمندی ذهنی) که به واقعیت نزدیک تر بوده و در آن ترکیبی از متغیرهای زمینهای و معیارهای سنجش کیفیت
محیط شهری در فرآیند ارزیابی مد نظر قرار گرفت.

کیفیت زندگی

کیفیت حمل و نقل و
ارتباطات
کیفیت محیطی اقتصادی
کیفیت محیطی
کیفیت محیطی فیزیکی

توانایی ارتباطاتتوانایی حمل و نقل-جریان ترافیک

هزینهی زندگیرضایتمندی از هزینههایزندگی
رضایتمندی از فرصتهایشغلی ایجاد شده

وضعیت خدمات آموزشینوع خدمات آموزشیمیزان خدمات سالمتینرخ خدمات سالمتفعالیتهای فرهنگی و هنری-امنیت

مقررات

هزینهیساخت و ساز
تنوع مسکننواحی سبزنواحی بازآفرینیزیر ساختهاخدمات

و

شکل  .1کیفیت محیط به عنوان تعریفی از کیفیت زندگی )(Source: Salasisardari et al, 2015: 57

از دهه  ،1930محققان با روشهای (و طرز برخوردها) متنوع کیفیت زندگی را مطالعه کردهاند .آنان کوشیدهاند تا اجزاء و
عناصر کیفیت زندگی را معین نمایند و مناطق جغرافیایی را به وسیله شاخصهای کیفیت زندگی که آنها گسترش دادند
مقایسه کنند ( .)Lotfi, 2010: 67بهبود کیفیت زندگی در هر جامعهای ،یکی از مهمترین اهداف سیاستهای عمومی
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آن جامعه است .در طول سه دهه اخیر ،کیفیت زندگی ،به عنوان جانشینی برای رفاه مادی ،به اصلیترین هدف اجتماعی
کشورهای مختلف تبدیل شده است ( .)Schmitt, 2002بر این اساس تمایل جمعیت در سرتاسر جهان برای تمرکز
در شهرها ،یکی از دالیل اصلی توجه به مفهوم کیفیت زندگی در مطالعات میباشد ( Gadami & Motamed,
 . )2014: 43امروز این موضوع عمدتاً به محیط شهری و کیفیت زندگی شهری تمرکز کرده است و بررسی آن از
ضرورت و اهمیت بسزایی برخوردار است ( .)Lotfi, 2010: 65در یک تعریف عام ،کیفیت زندگی به معنای زندگی
راحت و دسترسی به نیازهای اساسی در محیط شهری است که در واقع این معنای "قابلیت زندگی" یک مکان مطرح
میگردد که خود مالک رفاه ساکنین و رضایتمندی آنها را در درجات و سطوح مختلف بیان میدارد .شهرهای جدید با
توجه به رشد سریع و انفجاری خود مجالی برای توسعهی زیر ساخت ها و خدمات شهری ندادهاند ،معموالً این شهرها با
رشد ناهمگون و نامتوازن کالبدی ،فرهنگی ،اقتصادی و ...عناوینی چون محالت "باالنشین و پایین نشین" "ثروتمندان و
فقرا" را بوجود آوردهاند .بنابراین در یک شهر جدید ،کیفیت زندگی متفاوتی را در بین ساکنین مشاهده میکنیم که
ضرورت توجه بیش از پیش محققان و پژوهشگران را تبیین مینماید.
شهر جدید الوند که دارای رشد بسیار سریع بوده است ،از شرایط کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادی متفاوت و
نامتوازن برخوردار گردیده استو ساکنین در قسمتهای مختلف شهری در برخی خدمات و زیر ساختهای شهری با
مشکالتی روبرو بوده و جهت بهبود کیفیت محیط شهری برای ساکنین ،نیاز سنجی عوامل مختلف شهری از دیدگاه
شهروندان طی مطالعات و پژوهشهایی از ملزومات آن میباشد .از طرفی ،بهبود کیفیت محیط زندگی میتواند زمینههای
دیگر توسعه مانند توسعهی اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و خدماتی را به همراه داشته باشد.
برنامهریزی شهری باید همسو با نیاز سنجی از شاخصههای کیفیت محیط که منجر به بهبود کیفیت زندگی باشد و بر
اساس این نیازسنجی بتوان برنامهریزی برای توسعهی همه جانبه ی شهرجدید ا لوند و شهرهای مشابه انجام داد .شهر
جدید و تازه رشد یافته الوند در استان قزوین با جمعیت بیش از  88000نفر در سرشماری سال  1390به عنوان نمونه از
آن نظر انتخاب گردید که یکی از شهرهای دارای رشد جمعیت حداکثری و متأثر از پدیده مهاجرت و به تبع آن توسعه
کالبدی را درپی داشته و دارد .با توجه به شاخص های فراوان مطرح شده در بحث کیفیت محیط زندگی توسط کارشناسان
و محققان ،از بین آنها و با تغییر و تلفیق آن ها و تطابق با شهر الوند موارد مشخص شده در مدل مفهومی فوق با توجه
به اهمیت آن ها در شهر مورد مطالعه انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفت .هدف از نگارش پژوهش حاضر سنجش
شاخصههای کیفیت محیط در شهر جدید الوند می باشد .و هدف دیگر از ارزیابی شهر الوند ارائه راهکارهایی برای بهبود
شرایط کالبدی شهر و کیفیت زندگی شهروندان در آینده با امید به توجه مسئولین شهر و مردم به راهکارهای ارائه شده
در پایان این پژوهش میباشد .در این پژوهش تالش بر یافتن پاسخ این سؤال که آیا شهر الوند تا چه مقدار توانسته است
رضایتمندی ساکنین را با توجه به شاخص های تعیین شده جلب نموده؟ و در کدام ویژگی محیط شهری موفقتر؟ واز نظر
کدام شاخص نتوانسته موفقیتی کسب نماید؟

روش پژوهش
ساکنین به عنوان متغییر وابسته و عوامل طبیعی ،واحدهای مسکونی ،کالبدی ،فرهنگی و اجتماعی ،عملکردی ،خدماتی
و رفاهی متغیرهای مستقل میباشند که هر کدام نیز به شاخص های زیر شاخه خود تقسیم گردیدند .با توجه به
متغییرهای ذکر شده و شاخصها به مطالعه اسنادی و میدانی پرداخته شد .با استفاده از فرمول کوکران از جامعه آماری
بیش از  88000نفری ساکنین شهر الوند 110،نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردید .پرسشنامهای مبنی بر این که
متغییر ها و شاخصها را در بسنجد ،با تعداد سؤالهای  50عدد که هر یک دارای  5گزینه کیفی (خیلی زیاد ،زیاد،
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متوسط ،کم ،خیلی کم) در بین نمونه آماری به صورت تصادفی بین ساکنین به صورت چهره به چهره در سطح شهر از
همه قشرها توزیع و تکمیل گردید.
به منظور برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران استفاده میشود.
88000  (1/ 96) 2  0 / 25

 96
88000  0 / 01  (1/ 96) 2  0 / 25

N (t .s )2
N .d 2  ( t . s ) 2

n

رابطه ()1
که در این فرمول
 = Nحجم جامعه 88000
 = nحجم نمونه
0 = d1
s25/0 = 2

 = tمقدارثابت 1/96
میزان دقت مطلوب نیز ازفرمول زیر به دست میآید:
از بین  88000نفر جامعه آماری نمونه  96نفر برآورد گردید که به منظور افزایش دقت و صحت به  110نفر افزایش
یافت .در تحقیق حاضر به منظور محاسبه قابلیت اعتما د از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید .این روش معموالً زمانی
بکار میرود که سؤالهای آزمون دارای وجوه دو قسمتی نباشد بلکه بهصورت درجه موافقت یا مخالفت باشد ،یعنی
گویهها بهصورت چندگزینهای یا چند سطحی باشند .آلفای کرونباخ بین عدد صفر و یک ( 1و  )0نوسان میکند .اگر
آلفای کرونباخ برابر یک باشد ،نشانه دقت کامل و صددرصد ابزار اندازهگیری است و در صورتی که صفر باشد ،نشانه عدم
پایایی است .بر این اساس برای پرسشنامه تحقیق حاضر توسط نرم افزار  ،SPSSضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد ،که
در مجموع نیز آلفای کل پرسشنامه  0/827محاسبه گردید.
جدول  .1ترکیب و ترتیب متغیّرها و شاخصها در پرسشنامه
متغّیرها

ترتیب سؤال

تعداد
سؤال

متغیّرها

ترتیب سؤال

تعداد سؤال

عوامل طبیعی
عوامل کالبدی

1– 5
6 - 15

5
10

عوامل خدماتی  -رفاهی
عوامل مسکونی

26 - 31
41 – 32

6
10

عوامل عملکردی

16 - 25

10

عوامل فرهنگی-اجتماعی

42 - 50

9

جهت محاسبه قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که در مجموع آلفای پرسشنامه  0/827محاسبه
گردید که نشان دهنده پایایی مناسب آن بود .با کد گذاری به گزینههای پرسشنامه آن ها را به کمیت تبدیل کرده و با
استفاده از نرم افزار  SPSSبه تجزیه و تحلیل آماری و استنباطی پرداخته شد .تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل در متغیر
وابسته به وسیله رگرسیون چند متغییره تعیین گردید .نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که عوامل مسکونی با
ضریب بتای ( )0/465بیشترین مقدار را در بین متغییره ا کسب کرده و باالترین تأثیر را در رضایتمندی ساکنین داشته
است و عوامل طبیعی با ضریب بتای پایین ( 0)/143کمترین رضایمندی مردم را کسب نموده است.
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جدول  .2مقدار آلفای محاسبه شده پرسشنامه تحقیق
بخشهای پرسشنامه

آلفای کرونباخ

عوامل عملکردی
عوامل کالبدی
عوامل فرهنگی واجتماعی
عوامل طبیعی

0/803
0/902
0/820
0/863

عوامل رفاهی و خدماتی

0/748

عوامل واحدهای مسکونی

0/756

آلفای کل پرسشنامه

0/827

معرفی متغییرها و شاخصها
با استفاده از منابع مختلف شاخص های مورد نیاز در ارزیابی کیفیت محیط شهری و با نظر نویسنده انتخاب گردیدده اسدت
(شکل .)2
 ابعاد و تسهیالتواحدهای مسکونی
 تسهیالت بیرونیواحدهای مسکونی
 هزینههای واحدهایمسکونی
 شرایط رفاهی داخلساختمان

عوامل
واحدهای
مسکونی

 قدرت تصمیم گیری صمیمیت در بین مردم عالقهمندی به محیطشهری
امنیت حریم خانوادهها و
مساجد
 هویت شهری مشارکت اجتماعیمردم در امور معنوی و
مدنی

عوامل
فرهنگی و
اجتماعی

 تاسیساتتجهیزات
 وجود دید ومنظرههای زیبا و
چشم انداز مناسب
بصری
 ادارات دولتیو

عوامل
خدماتی و
رفاهی

بناهادسترسیمواصالت
فضاهایداخلی

و

عوامل
کالبدی

باز

و

کیفیت
محیط
شهری

 آموزشیفرهنگی
 تفریحی مراکز تجاری دسترسیها وحمل و نقل

 آلودگی ناشی ازمه،دود ،گرد و غبار
 آلودگی خاک وآبهای سطحی
 جهت باد با توجه بهشهر صنعتی البرز
 میزان احساس امنیتاز زلزله ،سیل ،طوفان
و...

شکل  .2مدل چارچوبی متغیّرهای موجود در ارزیابی کیفیت محیط شهری در شهر الوند

عوامل
عملکردی

عوامل
طبیعی
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محدوده مورد مطالعه
شهر الوند در  14کیلومتری جنوب شرقی شهر قزوین در میانه دشتی هموار و برخوردار از محیط طبیعی و شرایط
اکولوژیکی مساعد قرار دارد (شکل  .)2موقعیت این شهر در  50درجه و  30دقیقه طول شرقی و  36درجه ودقیقه عرض
شمالی است .شهر الوند مرکز شهرستان البرز است که  69333نفر جمعیت دارد تا پیش از ایجاد شهر صنعتی البرز در سال
 ،1346پایه اقتصادی آن همانند دیگر روستا های این منطقه بر کشاورزی سنتی ،دامپروری و به طور محدودی بر صنایع
دستی استوار بوده است .این شهر از نظر اقلیمی دارای آب و هوای مدیترانه (نیمه بیابانی) با بارش متوسط ساالنه 312
میلیمتر میباشد .جمعیت الوند با گذشته چند قرن 726 ،نفر و از لحاظ کالبدی عمدتاً در فضای یک قلعه تاریخی محصور
بوده است .با شروع عملیات احداث و توسعه فعالیتهای شهر صنعتی البرز بین سالهای  1364تا  1375دگرگونیهای
بی سابقه در آن پدید آمده است .به نحوی که جمعیت آن از از  726نفر در سال  1345به بیش از  60هزار نفر در سال
 1375افزایش یافته و در شرایط نبود برنامه توسعه ،از نظر کالبدی -فضایی با انواعی از مشکالت مواجه شده و با داشتن
بیش از  30هزار نفر جمعیت تا سال  1361در نظام تقسیمات کشوری به عنوان یک نقطه روستایی تعریف شده است.

شکل  .2موقعیت شهر الوند در کشور و استان قزوین
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جدول  .3میزان مساحت و جمعیت شهر الوند در فاصله  40ساله
سال

مساحت (هکتار)

جمعیت (نفر)

1345
1355
1361

13
184
206

725
4505
5125

1375

285

60758

1385
1390

366
484

69343
88000

Source: Azimi, 2008, statistica Yearbook of Center for Information Engineering, 2012

شهر شدن الوند در سال  1361نقطه عطفی در حیات این شهر بوده است .در طی  40ساله از لحاظ توسعه فیزیکی
 28برابر و از لحاظ جمعیتی  11برابر شده است (جدول  .)3این شهر از داشتن انواع خدمات و امکانات یک شهر ،بویژه از
مدیریت و طرح شهری ،محروم مانده و به هر حال اکنون با مجموعهای ا ز مشکالت شهری مواجه شده است .به نظر
میرسد ادامه این وضع برای "منطقه شهری -صنعتی قزوین" نیز مخاطراتی داشته و خواهد داشت .دگرگونیها و
مشکالت شهر الوند در ارتباط با شهر صنعتی البرز بوده و متوسط رشد جمعیت بین سالهای  35تا  75برابر  12/ 26بوده
است .در حال حاضر جمعیت ساکن در آن بالغ بر  88000نفر بوده و در سطح استان از نظر جمعیتی رتبه دوم را دارا
می باشد که به شدت در حال افزایش جمعیت بوده و جایگاه خود را در استان ارتقا داده است.

یافتهها و بحث
با استفاده از روشهای آمار استنباطی میتوان مشخصات جامعه آماری را از روی نمونهها استنباط کرد .در بخش آمار
استنباطی جهت بررسی و پاسخ به سؤالهای تحقیق ،از رگرسیون استفاده شد.

اولویت بندی گویههای عوامل مؤثر بر کیفیت محیط شهر الوند
محاسبه ضریب تغییرات گویه های عوامل فنی نشان می دهد که دوگویه عوامل واحدهای مسکونی و عوامل فرهنگی
واجتماعی با ضریب تغییرات  0/235بیشترین اولویت و گویه عوامل طبیعی با ضریب تغییرات  0/446در کمترین اولویت
قرار میگیرد (جدول .)4
جدول  .4اولویت بندی اثرگویه های عوامل فنی ( )n=110مقیاس سنجش طیف لیکرت
پنج تایی :خیلی کم ( ،)1کم ( ،)2متوسط ( ،)3زیاد ( ،)4خیلی زیاد ()5
گویههای عوامل فنی

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

عوامل واحدهای مسکونی

4

0/938

0/235

1

عوامل فرهنگی و اجتماعی

3/81

0/949

0/249

2

عوامل عملکردی

3/92

0/992

0/252

3

عوامل رفاهی و خدماتی

1/70

0/460

0/271

4

عوامل کالبدی

2/69

1/047

0/389

5

عوامل طبیعی

2/06

/918

0/446

6
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تعیین عوامل مؤثر بر کیفیت محیط شهر الوند با استفاده ازرگرسیون چند متغیره
بررسی این فرضیه که کدام یک از مؤلفههای متغییر مستقل میتواند نقش موثری در پیش بینی رضایتمندی ساکنان ایفا کند از
روش رگرسیون خطی چند گانه استفاده گردید .قبل از ارائه نتایج حاصل از رگرسیون ابتدا مفروضههای اصلی تحلیل رگرسیون
چندگانه (نرمال بودن ،عدم وجود همخطی بین متغیرهای پیش بین ،و استقالل خطاها) به تفکیک متغیرهای پیشبین بررسی
میشود.

اثر هم خطی چند گانه
یکی از مفروضات رگرسیون عدم وجود اثر هم خطی بین متغیرهای مستقل میباشد .شاخصهای تحمل واریانس و تورم
واریانس این فرضیات را چک میکنند .در  SPSSاین گزینهها با نام تلورانس و  VIFتعریف شدهاند .مقدار شاخص تلورانس بین
صفر و یک میباشد .به ازای هر متغیر مستقل یک مقدار برای این شاخص وجود دارد ،اگر مقدار این شاخص به یک نزدیک باشد
نشان از این است که این متغیر با بقیهی متغیرهای مستقل اثر همخطی ندارد و اگر به صفر نزدیک باشد عکس این حالت را نشان
میدهد .هم چنین شاخص  VIFنیز در صورتی نشان از تأیید عدم وجود اثر هم خطی بین متغیرهای مستقل را نشان میدهد که
مقداری کمتر از  2اختیار کند.
جدول  .5شاخص تحمل واریانس و عامل تورم واریانس
شاخصهای همخطی چندگانه
متغیرهای پیشبین

تلورانس

VIF

عوامل عملکردی

0/92

1/08

عوامل کالبدی

0/91

1/11

عوامل فرهنگی و اجتماعی

0/81

1/22

عوامل طبیعی

0/73

1/37

عوامل رفاهی و خدماتی

0/84

1/18

عوامل واحدهای مسکونی

0/76

1/31

همانطور که مشاهده میشود تمامی اعداد نشان از عدم وجود اثر همخطی شدید بین متغیرهای پیشبین میباشد.

استقالل خطاها
از دیگر مفروضات رگرسیون استقالل خطاها میباشد که باید فرض وجود همبستگی بین خطاها رد شود .برای چک کردن این
فرض میتوان از آماره دوربین واتسون استفاده کرد .برای تأیید این فرض الزم است که مقدار این آماره در بازه  1/5تا  2/5قرار
داشته باشد .در این پژوهش این آماره برابر با  2/03شده است که حاکی از صادق بودن این پیش فرض میباشد.
 مدل رگرسیونی تبیین کننده رضایتمندی مرتبط با معیارهای کیفیت محیط شهریجدول  .6خالصه مدل رگرسیونی تبیین کننده رضایتمندی مرتبط با معیارهای کیفیت محیط شهری
مدل
Enter

ضریب
همبستگی R

ضریب تعیین
R Square

ضریب تعدیل
شده

مقدار آزمون F

سطح معنی داری
آزمون F

0/617

0/215

0/364

4/560

0/000
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جدول  .7ضرایب تأثیر مدل رگرسیونی تبیین کننده رضایتمندی مرتبط با معیارهای کیفیت محیط شهری
متغیرها
مقدار ثابت
عوامل عملکردی
عوامل کالبدی
عوامل فرهنگی و اجتماعی
عوامل طبیعی
عوامل رفاهی و خدماتی
عوامل واحدهای مسکونی

ضریب تأثیر غیر

ضریب تأثیر

استاندارد ()B

استاندارد ()Beta

1/115
0/354
0/278
0/356
0/123
0/467
0/219

0/339
0/242
0/385
0/143
0/288
0/465

مقدار t
3/050
3/311
2/362
3/344
4/362
3/564
2/353

سطح

ضریب

معناداری t

تولرنس

0/003
0/001
0/020
0/001
0/030
0/001
0/040

0/82
0/92
0/91
0/81
0/73
0/84

جدول ( )7یک تحلیل رگرسیونی چند متغیره مشتمل بر ابعاد متغیر کیفیت محیط (عوامل عملکردی ،عوامل کالبدی ،عوامل
فرهنگی و اجتماعی ،عوامل طبیعی ،عوامل رفاهی و خدماتی و عوامل واحدهای مسکونی) میباشد .بر اساس یافتههای جدول
متغیرهای مستقلی که در معادله باقی مانده است به طور همزمان  0/617با متغیر وابسته همبستگی دارند .همچنین یافتهها نشان
میدهد که این متغیرها میتوانند حدود  21/5درصد از تغییرات رضایتمندی مردم مرتبط با معیارهای کیفیت محیط را تبیین نمایند.
مقدار  Fنشان دهنده آن است که آیا مدل رگرسیونی تحقیق مدل مناسبی است یا خیر؟ تشخیص این موضوع با معنی داری  Fدر
سطح خطای کوچکتر یا بزرگتر از  0/05امکانپذیر است .که عدد معنی داری  Fدر این تحقیق  4/560به دست آمده که نشان
میدهد این آماره با مقدار به دست آمده  4/560معنادار است و گواه از قدرت  6متغیر مستقل تحقیق در تبیین میزان تغییرات و
واریانس متغیر وابسته کیفیت محیط شهر الوند میباشد.
در تحلیل نتایج جدول رگرسیونی از ضریب بتا  Betaاستفاده میکنیم .ضریب بتا عددی بین  0تا  1است ،بدین صورت که هرچه
قدر ضریب بتا به یک نزدیکتر باشد رابطه قویتری بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد .همانطور که در جدول  10دیده
میشود ،ضریب بتا برای متغیر شرایط عوامل مسکونی بیشترین مقدار در بین متغیرها (ضریب بتا  )0/465را کسب کرده است .که
نشان میدهد در این شش متغیر ،متغیر عوامل مسکونی بیشترین تأثیر را در رضایتمندی و پیش بینی کیفیت محیط شهر الوند دارد.
بعد از آن متغیر کلیدی عوامل فرهنگی واجتماعی در سطح معنی داری  0.001با ضریب  0/385بیشترین تأثیر را داشته است.
عوامل عملکردی از عوامل دیگر تأثیر گذار در کیفیت محیط شهر الوند میباشد که در سطح معنی داری  0.001ضریب بتای
 0/339که نشان دهنده رقم مناسبی در رضایتمندی مردم از کیفیت محیط شهر الوند است .براساس مقادیر  Betaدرجدول معادله
رگرسیون را میتوانبه شرح زیر نوشت:
)Y=1/115+0/339(x1)+0/242(x2)+0/385(x3)+0/143(x4)+0/288(x5)+0/465(x6

بنابراین در این قسمت توانستیم با نشان دادن ضرایب بتا برای هر متغیر مستقل به سؤاالت مطرح شده در تحقیق پاسخ دهیم.
در این قسمت با استفاده از تحلیل رگرسیونی چند متغییره ،ضریب تأثیر استاندارد متغییرهای مستقل با وابسته ارزیابی و به دست
آمد که به ترتیب اولویت بندی به میزان عددی باالتر این ضریب ،مقدار وابستگی را بیان میکند.
 .1عوامل مسکونی با ضریب بتای 0/465
 .2عوامل فرهنگی و اجتماعی با ضریب بتای 0/385
 .3عوامل عملکردی با ضریب بتای 0/339
 .4عوامل رفاهی و خدماتی با ضریب بتای 0/288
 .5عوامل کالبدی با ضریب بتای 0/242
 .6عوامل طبیعی با ضریب بتای 0/143
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نتیجهگیری
کیفیت محیط شهری اگر بر اساس اصول و ضوابط متعارف و شناخته شده در کشورهای توسعه یافته باشد ،باعث رضایتمندی
ساکنان خواهد گردید .بیشتر شهرهای ایران ،شهرهای خودرو بوده و بر اساس ضوابط استاندارد تعیین سرانهها احداث نشدهاند ،لذا
جهت ساماندهی اوضاع موجود شهرها ،یکی از عواملی که میشود از آن جهت الگو و بهسازی استفاده نمود نظر اکثر ساکنان در
رابطه با محیط زندگی خود میباشد .رضایتمندی ساکنان یکی از نشانههای عملکرد مسئولین شهری در سرمایه گذاریها و عوامل
مختلف در کیفیت محیط شهری میباشد .در شهر الوند که یکی از شهرهای جدید در کشور به شمار میرود و توسعه خود را
مدیون شهر صنعتی البرز میباشد ،در چند دهه اخیر بخصوص بعد از انقالب اسالمی بسیار رشد نموده و مهاجرین جویای کار از
استانهای مختلف به این شهر وارد شدهاند ،رشد شهر فقط از این جهت که سکونتی را برای مهاجرین ارائه دهد ،بوده است و
معیارها و ضوابط قانونی جهت رفاه و آسایش ساکنان مد نظر قرار نگرفته است .بنابراینمیتوان گفت که بعد از رشد چند برابری،
مسئولین به فکر ایجاد مراکز مختلف و زیبا سازی شهری و عوامل تفریحی و رفاهی افتادند تا بتوانند عوامل خدماتی ،کالبدی و
اجتماعی و ...را در شهر تازه تأسیس ایجاد نمایند .در برنامهریزی شهری و ساخت شهرهای جدید ،شهرسازی مقدم بر شهرنشینی
میباشد ،ولی در شهرهایی که در بازه زمانی کوتاه دچار رشد بی برنامه شهرنشینی میشوند زمینهای جهت پذیرش هجوم عظیم
مهاجرین را ندارد و باید بعد از آن به آماده سازی و سرمایه گذاری جهت فراهم نمودن حداقل امکانات برای شهرنشینان پرداخت.
ساکنان شهر الوند که نسبت به کیفیت محیط شهری رضایت اندکی دارند ،از عوامل مسکونی نسبت به متغییرهای دیگر رضایت
بیشتری دارند که این نشان از موفقیت مسئولین شهری در امر ساخت وساز منازل مسکونی و واحدها که باعث تعدیل اجاره بها نیز
میشود ،دارد .واحدهای مسکونی با ضریب تأثیر استاندارد  0/465از جمله شاخصهایی که مورد سنجش قرار گرفت :رضایت از
نوع سکونت ،رضایت از سن ساختمان و نوع و کیفیت مصالح آن ،وجود زمینهای مناسب در داخل و اطراف شهر جهت ساخت
واحدهای مسکونی و ...در میزان رضایت نسبت به متغییر های دیگر در جایگاه خوبی میباشد ولی جای بسیاری در افزایش میزان
ساخت و سازهای مسکونی در راستای خانه دار کردن اجاره نشینها و بهبود کیفیت مصالح ساختمانی و زیبا سازی به جهت کسب
رضایت بیشتر صاحبان مسکن ،دارد .در دومین مرتبه رضایت عوامل فرهنگی و اجتماعی در سطح معنیداری  0/001با ضریب
تأثیر استاندارد  0/385قرار دارد .که نشان از افزایش مراکز آموزشی و کاهش مسافت محل سکونت نسبت به مراکزآموزشی ،اعالم
رضایت نمودهاند .شاخصهای انتخاب شده برای این متغییر عبارت بودند از :میزان رضایت از کمبود سرقت ،خرابکاری و بی بند
وباری و ،...صمیمیت بین مردم شهر ،رضایت از اشتغال خود یا سرپرست خانواده ،زمینههای مشارکت در امور معنوی ،عالقه مندی
به محیط شهری ،هویت شهری ،احساس امنیت ،کارکرد و تعداد مساجد بودند .احساس مسئولیت مسئولین اجرایی شهری الوند و
اهمیت داشتن این مؤلفهها برای مردم که بیشتر ساکنین آنها را مهاجرین جویای کار تشکیل میدهد که از شهرستانها و روستاها
به این نقطهی شهری آمدهاند عوامل فرهنگی و اجتماعی برای آنان حائز اهمیت فراوان بوده است .در بین متغییر ها عوامل
عملکردی با سطح معنی داری  0/001و ضریب تأثیر استاندارد  0/339که در مرتبهی سوم قرار دارد .شاخصهایی که برای این
متغییر در نظر گرفته شده بود :مسافت بین منزل تا آموزشگاهها ،وجود کانونهای فرهنگی و هنری ،وجود مراکز آموزش عالی،
برپایی کالسهای اخالقی و تربیتی ،امکانات ورزشی ،مراکز تفریحی از قبیل سینما و پارک و ...که رابطهی نسبتاً خوبی را با متغییر
وابسته داشته است که نشان دهندهی میزان رضایت متوسطی از این عملکردهای شهری بوده است .که نیازمند تقویت و سرمایه
گذاری در این زمینه با توجه به افزایش روز افزون جمعیت شهر تا سرانههای این عوامل رو به کاهش نگذاشته و بتواند پاسخگوی
نیازهای ساکنین از قبیل مراکز آموزشی و ورزشی که برای شهر بسیار حیاتی میباشند ،باشد .عوامل رفاهی و خدماتی با ضریب
تأثیر استاندارد  ،0/288عوامل کالبدی با ضریب تأثیر استاندارد  0/242و عوامل طبیعی با ضریب تأثیر استاندارد  0/143مراتب بعدی
را در کسب رضایتمندی به خود اختصاص دادهاند .که با توجه به این نتایج متوجه میشویم شهر جدید الوند با توجه به رشد
انفجاری جمعیتی که داشته است تنها توانسته است نیازهای اساسی شهروندان را پاسخگو باشد و عواملی که در این پژوهش از
رابطهی متغییر مستقل و وابسته در رضایتمندی مردم رتبهی پایینی کسب کردهاند مستلزم سرمایه گذاری فراوان بخش دولتی و
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خصوصی و رسیدن به سرانههای ایده آل شهری که قطعاً این خود باعث ایجاد بستری برای توسعهی شهری پایدار با روند
افزایشی رفاه شهروندان خواهد بود .با توجه به پایین بودن رضایتمندی از عوامل طبیعی ،مشارکت بیشتر مهندسین در امور ساخت و
سازهای شهری و استفاده از مصالح و چگونگی مقاوم سازی و جهت ساختمان با توجه به گرما وسرما و نور خورشید را طلب
میکند .پس با توجه به نتایج پژوهش عواملی که رضایتمندی بیشتر ساکنین را کسب نمودهاند حداقلهای سرمایه گذاری را در
شهر طلب می کنندو در حدی این خدمات در شهر ارائه شده است که نیازهای ابتدایی و اولیه را برآورده نمایند و عواملی که به
سختی میتوانند رضایت شهروندان را کسب کنند نیاز به صرف هزینههای فراوان در مدت زمان طوالنی خواهد بود .شهرهای
جدید که به شکل انفجاری رشد داشتهاند نتوانستهاند رشد موزونی با امکانات و خدمات داشته باشند.
با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهای زیر مطرح می باشد:
 عوامل طبیعی :الف) در نظر گرفتن جهت باد با توجه به شهر صنعتی البرز در محل قرار گیری سکونتگاهها ب) ایجاد تصفیه خانهبرای آب فاضالبها برای جلوگیری از مخلوط شدن با آبهای سطحی و زیر سطحی که برای کشاورزی استفاده میشود .ج)
مطالعات زمین شناسی جهت شناسایی بهترین مکان برای احداث پروژههای ساختمانی مسکونی و اداری در رابطه با نوع خاک.
 عوامل کالبدی :الف) ساماندهی بافت قدیم و نظم ساختمانها و بناها در سراسر شهر ب) ایجاد فضایی مناسب جهت پارکخودروها در محالت شهری.
 عوامل رفاهی و خدماتی :در این مورد که عواملی از قبیل رضایت از مراکز خدمات درمانی و عملکرد ادارات دولتی قرار گرفته بودرضایت از عملکرد ادارات دولتی در حد پایینی بود که نیاز به تالش بیشتر مسئولین در ایجاد ادارات مورد نیاز شهروندان به حد
کافی ،افزایش نیروهای انسانی ادارهها ،برخورد مناسب مسئولین و کارمندان با مراجعین و کاهش روند بوروکراسی اداری و صرفه
جویی زمان برای ارباب رجوع و...
 عوامل عملکردی :الف) برپایی کالسهای آشنایی شهروندان با وظایف خود در محیط شهری) ایجاد سالنهای ورزشی د) ایجادمراکز تفریحی از قبیل سینما و شهربازی در شهر ه) افزایش مراکز خرید در بلوکهای جدید مسکن مهر.
 عوامل فرهنگی و اجتماعی :الف) عالقه مند ساختن مردم جهت شرکت در مراسمهای معنوی و اجتماعی ب) افزایش کاراییمراکز اجتماعی از قبیل مساجد.
 عوامل مسکونی :الف) افزایش ساخت وسازهای مسکونی در چارچوب اصول مقررات مهندسی ساختمان ،در راستای کاهشهزینههای سکونت در شهر الوند (اجاره بها ،رهن و )...ب) افزایش تولید مصالح ساختمانی در راستای کاهش قیمت مسکن ج) آماده
سازی مسکن که باعث میشود اقشار کم درآمد و آسیب پذیر صاحب مسکن شده و همچنین زیبایی و دید بصری هماهنگی را
ارائه میدهد.
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Extended Abstract
Introduction
With the development of societies, attention of designers to spaces has increased and several indepth studies have been conducted on the impact of space on human perception. In Iran,
mmechanisms to create new towns, as in many other countries in the world has changed and
evolved over time.
The construction of new towns has been considered as part of an overall policy. Under the
influence of needs and new social awareness, new concepts such as social welfare, quality of
life and social justice in the realm of public planning was introduced. The new city according to
administrative and judicial laws meets the criteria of the cities during the past 30 to 50 years.
According to studies, history and the beginning of the city as the best measure is intended to
identify new town. The new city should have an identity and a strong economic base. The
creation of new towns was based on different objectives and was a response to needs such as
absorption of surplus population, housing and many other factors. Studies represent that experts
and scholars in the fields of pathology and success of new towns in the country have written that
the environment and quality of life of residents in new towns is very low, and often the role of
this factor has been faded. The importance of environmental quality in different aspects of life,
special nature residential environment, the growing residential environment as the most
important human settlements especially in cities makes this study significant. One of the new
towns that its quality of urban environment in the province is studied and evaluated in this study
is Alvand.

Methodology
In this study, residents' satisfaction is the dependent variable and natural factors, residential
units, physical, cultural and social performance, service and convenience are independent
variables, each of which has been divided into its own sub-sector indices. Due to the variables
listed and index documents and field study was conducted. Using a sample of a population of
more than 88,000 residents of the Alvand city, 110 were selected as the sample. Inventory
stating the variables and indicators to measure the number of questions of 50, each with five
choices of quality (very high, high, medium, low, very low) among a sample randomly between
residents face to face in the city from all walks of life were distributed and collected. Sampling
is one of the most important steps of scientific research that the researcher allows to the mere
* Corresponding Author:
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possibility of less favorable results come in time, cost and labor saving, and the following
selection of examples from among members of a society based on principles and specific rules
is performed. In the present study, Cronbach's alpha was used to calculate reliability. This
method is usually used when the two-part test questions are not funds but also by the degree of
agreement or disagreement, i.e. as a multiple or multi-level items. Cronbach's alpha between
zero and one oscillate (1 and 0). If Cronbach’salpha has equal to one a sign of complete perfect
and precision measurement instruments and if it is zero, is a sign of reliability. Cronbach's alpha
coefficient of the present questionnaire was calculated by software SPSS, in general, the whole
questionnaire’s reliability was calculated to be 0/827. The effect of the independent variables on
the dependent variable was determined by multivariate regression. The results indicate that
residential agents with beta coefficient (0/465) highest win among the variables have the highest
impact on residents' satisfaction and natural factors with low beta coefficient (0/143) least
satisfaction people in that order.
Table 6. alpha values calculated questionnaire.
Section questionnaire
Cronbach's alpha
Practical factor
0/803
Physical factor
0/902
Cultural and society factor
0/820
Natural factor
0/863
Well-being and service factor
0/748
Residential units factor
0/756
Result and Discussion
If the quality of urban environment is based on common principles and standards of well-known
developed countries, residents will feel satisfaction. Most cities in Iran are not systematic or on
the basis of standard rules. In order to regulate the situation in the cities, one of the factors that
can be used is asking the people’s satisfaction with respect to their environment. Residents of
Alvand have little satisfaction regarding the quality of the urban environment, but more
satisfaction with the buildings of the variables. This more satisfaction shows the success of
urban authorities in the construction of residential houses and units that could regulate the rent
rate too. Residential units with standard impact factor of the indicators that were measured
465/0 Of residence consent, the consent of the age of the building and the type and quality of its
materials, the presence of suitable land in and around the city to build housing units and etc.
Satisfaction of the other variables are in a good position. The second highest level of satisfaction
belongs to social and cultural factors with a significant impact factor of 001/0 with standard
0/385. This indicates an increase in distance training centers and a decrease in the distance of
educational centers and the residents’ location. Among the variables, functional elements with
the index of 001/0 and standard impact factor of 0/339 is in the third level. Standards of
comforts and services with impact factors 288/0, physical factors with impact factor of standard
0/242 and natural factors with impact factor of 0/143 are rated as next variables.
conclusion
After considering the results of the study, factors that satisfy most residents require the lease
amount of investment and factors that are not satisfactory will need to spend a lot of time and
money to be satisfactory.

Key words: quality of urban environment, new towns, people satisfaction, correlation,
regression, Town Alvand

