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مقدمه 1
نگاه کالبدی -کارکردی برنامهریزان به ابعاد و جنبههای مختلف زندگی در گذشته سبب شد که از اواخر دهۀ  ،1960متأثر
از نیازها و آگاهیهای جدید ،مفاهیم اجتماعی نوینی مانند رفاه اجتماعی ،کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی ،در قلمرو
برنامهریزی و توسعۀ عمومی مطرح شود .با رواج و کاربرد این مفاهیم درجهت دستیابی به معیارهای کیفی در مطلوبیت
کیفیت محیط شهری ،دخالتدادن عوامل محیطی ،فرهنگی ،اجتماعی و روانی بهعنوان اصل ضروری مطرح شد
(مولودی .)1 :1388 ،کیفیت محیط شهری ،جنبهای از کیفیت زندگی است که احساس رفاه ،آسایش و رضایت مردم از
عوامل کالبدی -فضایی ،اجتماعی -اقتصادی ،زیستمحیطی و سمبلیک محیط زندگیشان را دربرمیگیرد .بهعبارت
دیگر ،کیفیت محیط ،نهتنها به حوزۀ برآوردهسازی نیازهای مادی انسان توجه دارد ،بلکه به تأمین و ارتقای ظرفیتهای
اجتماعی و توسعۀ اجتماعات که بر الگوهای رفتارهای اجتماعی آنها تأثیرگذار است ،توجه نشان میدهد (رفیعیان،
 .)9 :1389بهزعم ون پل ،اولین گام در مدیریت کیفیت محیط نواحی سکونتی در شهرها ،ارزیابی کیفیت محیط شهری
است که از عوامل زیادی تأثیر پذیرفته است .از مهمترین این عوامل میتوان به انواع آلودگی محیط زیست شهری (هوا،
آب ،فاضالبهای شهری ،زبالهها و ،)...نحوۀ ارتباطات و دسترسیها ،وجود تسهیالت و خدمات رفاهی ،وجود امنیت
اجتماعی ،توجه به قشرهای خاصی از جامعه ،فرهنگ و هویت آنها و ...اشاره کرد .اگرچه این عوامل بهصورت مستقل
عمل میکنند ،تغییر و پویایی هریک از آنها ،بر سایر عوامل موجود در محیط تأثیر میگذارد .بدینترتیب ،توجه به این
عوامل و سنجش و ارزیابی آنها ،ما را در بهبودبخشی و ساماندهی محیط شهری یاری میکند (ون پل .)5 :1376 ،از
سوی دیگر ،امروزه در کنار سرمایههای انسانی ،مالی و فیزیکی ،سرمایۀ دیگری به نام سرمایۀ اجتماعی بهرهبرداری شده
است .این مفهوم ،به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه بهعنوان منبعی باارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و
اعتماد متقابل ،سبب تحقق اهداف اعضا میشود .سرمایۀ اجتماعی را میتوان بستر مناسبی برای بهرهوری سرمایۀ انسانی
و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد کرد .در کلیترین سطح ،سرمایۀ اجتماعی ،ویژگیهای هر جامعه یا گروه
اجتماعی است که ظرفیت سازماندهی جمعی و داوطلبانه برای حل مشکالت متقابل یا مسائل عمومی را افزایش میدهد
(شارعپور.)37 :1383 ،
افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای شهری و تشویق به مشارکت مدنی ،از مهمترین عوامل گسترش بهرۀ
اجتماعی و تقویت اعتماد متقابل شهروندان و مسئوالن شهری است .مشارکت مردم در تصمیمگیریها و فعالیتهای
شهری ،باورپذیری طرحهای عمرانی ،توسعهای و خدماتی را تضمین و فرایند اعتمادسازی را تسریع میکند (صالحی،
 .)22 :1385بررسی وضعیت سرمایۀ اجتماعی در میان مردم ،نهادها ،نقشها و پایگاه که عناصر اصلی اجتماع را تشکیل
میدهند ،وضعیت اجتماعی موجود را روشن میکند تا سیاستمداران در تمام سطوح و نهادها بتوانند در جهتی برنامهریزی
کنند که سرمایۀ اجتماعی و همچنین کیفیت محیط شهری ،بهعنوان یکی از مقولههای مهم در شهرهای امروزی افزایش
یابد .در ایران ،بهدنبال افزایش شهرنشینی و سرعت باالی تغییرات در بافتهای شهری به دالیل مختلف ،کیفیت محیط
در نواحی شهری بهشدت تنزل یافته است .از سوی دیگر ،بر سرمایۀ اجتماعی بهعنوان عاملی متأثر از ارتباطات اجتماعی،
بهعنوان حلقۀ گمشدۀ بسیاری از طرحها و برنامهریزیهای شهری تمرکز شده است .با توجه به تعاریف مفهومی سرمایۀ
اجتماعی ،تقویت آن در فضاهای شهری ،تنها با اعمال تغییراتی درجهت ارتقای کیفیت فضای شهری میسر خواهد بود.
کیفیت فضاهای شهری بهعنوان ابزار طراحان شهری ،درجهت ارتقا و ساماندهی محیط ،قابلیت ایجاد بسترهای الزم
برای شکلگیری و ارتقای بسترهای سرمایۀ اجتماعی را دارند .بهعبارت دیگر ،نقاط دارای درجۀ باالتری از کیفیتهای
 .1این مقاله ،برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد سمانه تسلیم با عنوان «ارزیابی رابطۀ بین کیفیت محیط شهری و سرمایۀ اجتماعی (مطالعۀ موردی :محالت شهر یزد)» در
گروه جغرافیای دانشگاه یزد است.
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محیطی ،بسترهای مناسبی برای شکلگیری تعاملهای اجتماعی هستند و سطح باالتری از سرمایۀ اجتماعی را دارند
(راستبین و دیگران.)36 :1391 ،
مطالعۀ موردی در این پژوهش ،شهر یزد واقع در استان یزد است .بدینترتیب ،این پژوهش بهدنبال شناسایی عوامل،
عناصر و شاخصهای کیفیت محیط شهری و سرمایۀ اجتماعی و درنهایت ،ارزیابی رابطۀ میان این دو مفهوم در
محلههای شهر یزد است .پرسشهای پژوهش به شرح زیرند:
چه ارتباط و تناسبی میان کیفیت محیط شهری و سرمایۀ اجتماعی وجود دارد؟
سهم عوامل تشکیلدهندۀ سرمایۀ اجتماعی در کیفیت محیط شهری چقدر است و کدام عامل بیشترین تأثیر را دارد؟
آیا بین پایگاه اجتماعی -اقتصادی شهروندان و میزان کیفیت محیطی در محلهها ،رابطۀ معناداری وجود دارد؟


مبانینظری 
کیفیتمحیطشهری 

کیفیت محیط شهری ،جنبهای از کیفت زندگی است که احساس رفاه ،آسایش و رضایت مردم از عوامل کالبدی -فضایی،
اجتماعی -اقتصادی ،زیستمحیطی و سمبلیک محیط زندگیشان را دربرمیگیرد .بهعبارت دیگر ،کیفیت محیط نهتنها به
حوزۀ برآوردهسازی نیازهای مادی انسان ،بلکه به تأمین و ارتقای ظرفیتهای اجتماعی و توسعۀ اجتماعات نیز -که بر
الگوهای رفتارهای اجتماعی آنها تأثیرگذار است -توجه دارد (رفیعیان .)9 :1389 ،طیف متنوعی از متفکران و
پژوهشگران حوزههای علمی گوناگون ،به کیفیت محیط 1توجه کردهاند و تعاریف متعددی از آن را ارائه دادهاند .مرور و
بررسی تعاریف موجود ،نشاندهندۀ دو نگرش و رویکرد متفاوت در تعریف مفهوم مورد نظر است .تعدادی از نویسندگان،
قائل به ماهیت مستقل این مفهوماند و با تأکید بر مؤلفههای ماهوی دوگانۀ (عینی -ذهنی) کیفیت محیط ،به تبیین و
تشریح آن پرداختهاند :کیفیت محیط ،موضوعی پیچیده و دربرگیرندۀ ادراکهای ذهنی ،نگرشها و ارزشهای گروهها و
افراد مختلف است .بهعبارت دیگر ،کیفیت محیط ،برایند کیفیت اجزای تشکیلشدۀ یک ناحیۀ معین است .

کیفیتمحیطدرمباحثشهری 

بررسی پیشینۀ تاریخی کیفیت محیط ،بدون توجه به مطالعات کیفیت زندگی امکانپذیر نیست .رهیافت کیفیت زندگی ،در
جنبش شاخصهای اجتماعی ایاالت متحدۀ دهۀ  1960ریشه دارد .در ابتدا و میانۀ دهۀ  1970از میان مجموعه
گزارشهای منتشرشده ،اهمیت شاخصهای اجتماعی افزایش یافت .پیرو مجموعهای از خواستههای اجتماعی بریتانیای
کبیر در دهۀ  ،1970جنبشی همگانی رخ داد .موضوعات مختلفی مانند مسکن ،محیط و امنیت عمومی ،بهعنوان اجزای
تشکیلدهندۀ کیفیت زندگی ،در گزارش شاخصهای ایاالت متحده و بریتانیا گنجانده شدند .در این دوره ،پژوهشگران
متعددی اعالم کردند که شاخصهای عینیای که از آمارهای حکومتی (دولتی) بهدست میآیند ،محدود به شرایط
اجتماعی نیستند .آنها بعضی از شاخصهای ذهنی بازتابدهندۀ کیفیت زندگی یا رفاه روانشناختی افراد را پیشنهاد
کردند؛ بنابراین ،دو شعبۀ مختلف راهبرد سنجش ،از جنش شاخصهای اجتماعی به منصۀ ظهور رسید؛ درحالیکه یکی
بر رفاه شخصی و دیگری بر کیفیت زندگی شهری متمرکز بود .در همین دوره ،در میان پژوهشگران طراحی محیطی ،این
موضوع مورد بحث بود که فهم چگونگی استفادۀ افراد از محیطهای ساختهشده و نوع پاسخگویی آنها به این محیط ،در
ایجاد مکانها و ساختمانهای باکیفیت و پاسخگویی آنها به نیازهای افراد تعیینکننده است .بسیاری از پژوهشگران
1. Quality Environment
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طراحی محیطی ،بر شاخصهای ذهنی مانند ادراک ،برتری ،رفتار و رضایتمندی تأکید میکنند (مارانس .)8 :1382 ،در
اولین کنفرانس هیئت سازمان ملل در سال  ،1976مفهوم کیفیت محیط شهری ،برای اولینبار در یک مجمع رسمی
بینالمللی مطرح شد .در این کنفرانس ،کیفیت محیط را با برآوردهکردن نیازهای اساسی انسان و عدالت اجتماعی مترادف
دانستند .این نیازها عبارتاند از :غذا ،مسکن ،شغل ،بهداشت ،آزادی ،شرافت ،امکان پیشرفت فردی و توزیع عادالنۀ
درآمدهای توسعه (بحرینی .)146 :1377 ،در دهۀ  1980افزایش عالقۀ حرفهای در اندیشۀ کیفیت زندگی مشاهده
میشود (حاجینژاد و دیگران 133 :1390 ،به نقل از مایرز .)348 :1366 ،بههرحال ،آن حرکت که بهسمت
عالقهمندسازی و مفهوم آن در استفاده از کیفیت زندگی شده ،با مطالعات دانشمندان اولیه در رضایتمندی اجتماعی
متفاوت بوده است .این استفادۀ جدید ،بهمعنای قابلیت زندگی است .استفاده از شاخصها بهعنوان وسیلهای برای مقایسۀ
فضاهای شهری و عمومیکردن نتایج ،رواج بیشتری یافت.


یدگاههاونظریههایکیفیتمحیطشهری 

د
دیدگاهسیاستگذاران 

این دیدگاه که اغلب از سیاستهای محیطی کشورها شکل میگیرد ،با توجه به شرایط غالب اقتصادی ،اجتماعی و
محیطی مناطق ،متفاوت است و از یک کشور به کشور دیگر ،در زمینۀ چگونگی روشهای برخورد با مسئلۀ کیفیت
محیط ،تفاوتهای زیادی وجود دارد .در دیدگاه سیاستگذاران ،درک و تعریف کیفیت محیط شهری براساس دو رویکرد
متفاوت کارشناسمحور و مخاطبمحور میسر است.
دیدگاهمخاطبمحور 

این رویکرد ،برپایۀ سطوح متفاوت ادراک محیطی مخاطبان قرار دارد .از مخاطبان دربارۀ عوامل اثرگذار بر روابط نازل
متقابلشان سؤال میشود و متغیرهای کیفیت محیط استخراج میشود (ون پل.)14 :1376 ،
دیدگاهکارشناسمحور 

در این دیدگاه ،نظرهای کارشناسان ،مبنای تمام بررسیها و تصمیمهای مربوط قرار میگیرد .این دیدگاه ،از ابعاد مختلفی
نقد شده است .بهطور معمول ،این روش به سه دلیل عمده برای طرح ناکارآمدی اشاره میشود:
 .1هیچیک از این مطالعات ،به شناسایی لیست جامعی از عوامل تأثیرگذار در کیفیت محیط سکونتی منجر نشده
است.
 .2اختالف نظر متخصصان در تعداد ،ماهیت ابعاد اساسی کیفیت محیط ،گروهبندی این ابعاد و ، ...بهطوریکه حتی
یک کارشناس در زمانهای متفاوت ،نظرهای مختلفی داشته است.
 .3ثابت شده است که در شکل کلی ،کارشناسان و افراد غیرمتخصص درمورد عوامل تعیینکنندۀ کیفیت محیط،
توافق الزم را ندارند .این مسئله بهعنوان مهمترین عامل مطرح شده است (کارپ و دیگران.)243 :1355 ،


رویکردهاینیمهتجربی 
در مقابل رویکرد مبتنیبر قضاوت کارشناسان ،رویکرد دیگری قرار میگیرد که بهدنبال درک مفاهیم و مؤلفههای کیفیت
محیط و رضایتمندی ،بدون ارجاع به سیستمهای ازپیش تعیینشده است .این رویکرد ،بر ادراک ساکنان از کیفیت
سکونتی و فرایندهای تجربی درجهت جمعآوری آیتمها یا دستهبندی آنها بر ابعاد کلیتر و معیارها متمرکز میشود ،اما
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هر دو کار را با هم انجام نمیدهد؛ بنابراین ،میتوان آنها را مدلی نیمهتجربی دانست (کارپ و دیگران.)244 :1355 ،
ضعف اصلی اینگونه مطالعات این است که اگرچه معیارها توسط کارکنان عنوان میشود ،طبقهبندی پاسخها با توجه به
نظرهای کارشناسان صورت میگیرد؛ بنابراین ،در نتیجهگیریها نظرهای کارشناسان وارد شده است که ممکن است با
دیدگاه ساکنان مغایر باشد .همچنین عمدۀ این مطالعات ،بهجای پرداختن به همۀ گروهها ،بر اقشار یا محیطهای خاص
متمرکز شدهاند که نتیجه قابلتعمیم به عموم نیست.

دیدگاهتحقیقاتتجربی 

این دیدگاه ،برمبنای تحقیقات انجامشده در زمینۀ کیفیت محیط استوار است .دیدگاه تحقیقات متکی بر مطالعاتی است که
بر کیفیت محیط سکونتی شهری متمرکز شده باشند ،در آنها رضایتمندی از سکونت و محیط ،معیار غالب ارزیابی باشد،
مشاهدهگران ساکنان خود محل باشند و محیطهای سکونتی شهری ،برمبنای گسترۀ وسیعی از شاخصها ارزیابی شوند.
در این مطالعات ،براساس مجموعهای از شاخصهای کیفیت ،از ساکنان دربارۀ موقعیت و شرایط سکونتی فعلی پرسش
میشود (ون پل .)27 :1376 ،همچنین از میان رویکردهای مطرحشده ،در این پژوهش از رویکرد تحقیق تجربی ساکنان
استفاده میشود که میزان رضایت یا نارضایتی افراد از شاخصهای محیطی ،اجتماعی ،کالبدی و کارکردی را در سطح
محلههای شهر یزد اندازهگیری میکند.

سرمایۀاجتماعی 

سرمایه ،یکی از مهمترین مفاهیم اقتصادی است که در حوزۀ اقتصاد ،برای توصیف منابع و داراییهایی بهکار میرود که
برای ایجاد درآمد سرمایهگذاری میشوند (اسپلربرگ .)6 :1380 ،امروزه سرمایههای انسانی ،اجتماعی ،نهادی و از این
قبیل ،عالوهبر سرمایههایی که بهصورت سنتی مطرح بودند ،وارد ادبیات شدند و توسعۀ اقتصادی یافتند (مصطفوی،
 .)11 :1387واژۀ سرمایه در مفهوم سرمایۀ اجتماعی ،بر مولدبودن آن تأکید دارد؛ بدینمعنا که فرد را قادر میسازد تا ایجاد
ارزش کند ،کاری را انجام دهد ،به هدفی دست یابد ،مأموریتی در زندگی انجام دهد و نقشی در جهان ایفا کند؛ بنابراین،
همۀ افراد برای رسیدن به موفقیت ،به سرمایۀ اجتماعی نیازمندند .بیشتر محققان علوم اجتماعی ،در تعریف سرمایۀ
اجتماعی معموالً بر نقش شبکهها و هنجارهای مدنی تأکید دارند (شارعپور.)16 -15 :1385 ،

ارتباطمیانکیفیتمحیطشهریباسرمایۀاجتماعی 

فضای شهری تنها یک مفهوم کالبدی نیست؛ بلکه کنش تعاملهای شهروندی و فعالیتهای شهری را نیز دربرمیگیرد .این
مفهوم ،کالبدی از شهر را مجسم میکند که مکان برقراری فعالیتهای شهری یا عرصۀ بروز تعاملهای اجتماعی است.
بهعبارتی ،شرط اصلی فضاهای عمومی این است که در آنها ،تعامل و مراودۀ اجتماعی صورت گیرد؛ چنانکه آن دسته از
فضاهای شهری را که بستر تعامل اجتماعی و ارتباطات شهروندی قرار نمیگیرند ،نمیتوان فضای شهری دانست .تیبالدز
فضای شهری را بخشی از بافت شهری میداند که همۀ افراد به آن دسترسی فیزیکی و بصری دارند .کر و دیگران نیز آن را
بستر مشترکی برای فعالیتهای کارکردی و مراسم مردمی مانند جشنها ،آیینها و آداب و رسوم فرهنگی و ابزارهای عقاید
سیاسی و اجتماعی میدانند .از دیدگاهی دیگر ،فضای شهری در ابعاد هندسی و زوایای گوناگون ساختمانی تعریف نمیشود؛
زیرا این تعریف از فضا ،اصوالً در قلمرو معماری حاکم است؛ بلکه معیارهای زیباییشناسی ،سهولت ارتباطات اجتماعی و
رفتاری در مقیاسی برتر است که به فضا ماهیت شهری میدهد .درنتیجه ،در تناسب با نیازهای زمانی و مکانی جامعه است
که فضا خصلتهای مطلوب و نامطلوب به خود میگیرد (گالنی .)1375 ،برایناساس ،فضای عمومی را میتوان ابزاری برای
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ارتباطات و مراودات شبکههای اجتماعی و مکانی برای رویارویی و مراسم شهروندی و مدیریت و هماهنگسازی
فعالیتهای شهروندی بیان کرد .به بیانی دیگر ،فضاهای شهری ،ظرف فعالیتهای شهری و بستری برای تعاملهای
اجتماعی و زمینهساز شکلگیری سرمایۀ اجتماعی بهشمار میآیند (گهل.)1366 ،
بهموازات گسترش شهرها و تحولهای عظیمی که در عرصههای گوناگون زندگی اجتماعی صورت میگیرد ،ضرورت
مشارکت گسترده و حضور چشمگیر شهروندان بیش از پیش احساس میشود .فراهمکردن بسترهای مناسب برای
محققساختن نهادهای مدنی شهری ،سازوکار مؤثری در افزایش میزان حضور شهروندان است .میلتون و تامسون ()1995
در مقالۀ «دیدگاههای مشارکتجویانه در نواحی شهری» ،به اهمیت تقویت جامعۀ مدنی و ضرورت مشارکت اشاره کردند
و مصادیق آن را بهخوبی روشن ساختند .آنان بهکاربردن روشهای مشارکتجویانه را متضمن فواید زیر میدانند:
 افزایش آگاهی ،درک و شناخت دربارۀ کنشگران کلیدی و گروههای اصلی در سطح ملی؛ بهبود کیفی و کمی اطالعات دربارۀ شرایط محلی؛ مشخصسازی امکانات توسعهای ممکن در محل؛ بسیج منابع محلی و خارج از محل برای تحقق امکانات توسعهای ممکن و عملی؛ کمک به افراد برای تشخیص محدودیتها و موانع؛ تقویت اعتمادبهنفس و توانمندیهای سازمانی محلی؛ تکامل و حمایت از راهکارهای حل تضادهای محلی (رییس دانا.)49 -48 :1379 ،منفعت سرمایۀ اجتماعی و سالمت شهری درواقع ،افزایش سرمایۀ اجتماعی مدیریت شهری هر جامعهای ،مرتبط با
انسجام اجتماعی شهروندان آن است .درواقع ،حوزههای مربوط به سالمت شهری مدیریت جامع یک شهر ،با استفاده از
طرحهای پژوهشی و نتایج پژوهشهای مربوط به سالمت شهروندان میتوانند برنامهریزیهای کوتاهمدت و بلندمدتی را با
توجه به سن ،درآمد و طبقۀ اجتماعی شهروندان انجام دهند تا شهروندان از پارامترهای اختصاصی و عمومی سالمت شهری
برخوردار شوند .این پارامترها درواقع ،بیانگر نفع ارتباطی سرمایۀ اجتماعی با سالمت شهری هستند .انسجام اجتماعی ،در
میان واحدها و سازمانهای مدیریت شهری مرتبط با سالمت شهری در کاهش اضطراب ،افسردگی و سوءبهداشت
شهروندان ،نقش مؤثری در نفع سرمایۀ اجتماعی با سالمت شهری دارد .به نظر پاتنام میتوان حدس زد که ارتباط منفعت
سرمایۀ اجتماعی با سالمت و بهداشت شهری ،به چهار دلیل اهمیت دارد :نخست آنکه شبکههای اجتماعی متنوع
شهروندان ،بهگونهای کمکهای مادی را در اختیار شهروندانی قرار میدهند که بتوانند اضطراب زندگی شهرنشینیشان را
کاهش دهند .دوم آنکه شبکههای اجتماعی شهروندان و ارتباط این شبکهها با مدیریت اجرایی سالمت شهری ،سبب تقویت
معیارهای سالمت و بهداشت فردی و اجتماعی در زندگی شهروندان شده است .سوم ،شبکههای اجتماعی شهری در قالب
انواع  ،NGOبهتر میتوانند خدمات بهداشتی و سالمتی را به شهروندان متقاضی ارائه دهند .چهارم ،تعامل و فعالیت اجتماعی
مستمر مجریان مدیریت شهری با شهروندان در حوزۀ سالمت و بهداشت اجتماعی ،فردی ،روانی و جسمانی ،سبب
فعالترشدن سیستم دفاعی بدن دربرابر مخاطرات مختلف شهری میشود (شجاعی باغینی.)86 :1387 ،


روشپژوهش 
پژوهش حاضر ،کاربردی و روش آن توصیفی از نوع رابطهای و مقایسهای است که برای انجامدادن آن ،از دو روش
معمول در پژوهشها ،یعنی کتابخانهای و میدانی استفاده شده است .برای تدوین چارچوب نظری پژوهش ،به مطالعات
پیشین و نظریههای جامعهشناسان و جغرافیدانان در تحلیل رابطۀ میان سرمایۀ اجتماعی و کیفیت محیط شهری مراجعه
شد .پس از ارزیابی پژوهشها ،بررسی نظریههای مربوط به موضوع و شناخت وضعیت کنونی جامعه ،شاخصها و
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متغیرهای تحقیق تدوین شدند .درنهایت ،با استفاده از گویهسازی پرسشنامهای ساخته شد .ارزشگذاری دادهها ،با استفاده
از طیف پنجگزینهای لیکرت و تجزیه و تحلیل دادهها در نرمافزار  ،SPSSبا روشهای آماری توصیفی و همچنین
روشهای آماری استنباطی انجام گرفت .در این پژوهش ،از آزمونهای تی ،همبستگی ،رگرسیون و واریانس بهره گرفته
شده است.
جامعۀ آماری این پژوهش ،شامل همۀ خانوارهای ساکن در محلههای شهر یزد است که مطابق سرشماری سال
 ،1390تعداد آنها  58،2652نفر است و محدودۀ زمانی آن نیز سال  1391است .حجم نمونه براساس فرمول کوکران
 322نفر است .در این پژوهش ،از روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندیشده استفاده شد .براساس پژوهشی در سازمان
مسکن و شهرسازی استان یزد ،با عنوان «بررسی گسترۀ فقر شهری و شناسایی محلههای فقیرنشین در شهر یزد»،
محلههای این شهر براساس میزان تمکن مالی به پنج سطح طبقهبندی شدند .سپس بهصورت تصادفی ،از بین هر سطح،
یک محله بهعنوان نمونه انتخاب شد .درنهایت ،پنج محله به روش تصادفی در نرمافزار اکسل بهعنوان نمونه انتخاب
شدند که در جدول  1و نقشۀ  1قابلمشاهدهاند.
انتخابشدهدرپژوهش 

جدول.1محلههای
سطح

1
2
3
4
5

ناممحله

صفائیه
اکبرآباد
یزد بافت
عیشآباد
شیخداد
جمع

منطقه

ناحیه

جمعیت

تعدادپرسشنامههایتوزیعشده

3
2
1
3
2

2
3
2
3
1

7631
10،798
14،228
5144
4296
42،097

58
83
109
39
33
322

نقشۀ.1موقعیتمحلههایموردمطالعهدرشهریزد 
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شاخصهاومتغیرهایپژوهش 
شاخصهایکیفیتمحیطشهری 


کیفیت محیط ،ناشی از کیفیت عناصر تشکیلدهندۀ یک منطقه ،اما چیزی بیشتر از مجموع عناصر است .کیفیت محیط،
ادراک مکان بهطور تمام و کمال است .عناصر تشکیلدهنده (طبیعت ،فضای باز ،زیرساختها ،محیط شناختهشده،
امکانات و منابع محیط) ،هریک دارای ویژگیهای خاص و کیفیت نسبی هستند (ون کمپ و دیگران.)7 :1382 ،
بدینترتیب ،میتوان گفت کیفیت محیط ،مفهومی چندبعدی است که با مفاهیمی مانند کیفیت زندگی ،کیفیت مکان،
ادراک و رضایت شهروندی و قابلیت زندگی اشتراکهایی دارد؛ بهطوریکه در بسیاری موارد ،بهعنوان معنای مشابه درنظر
گرفته میشود .در این تحقیق ،برای سنجش کیفیت محیط شهری و اندازهگیری متغیرهای محیطی (آلودگی ،بو و صدا)،
متغیرهای اجتماعی (امنیت و روابط اجتماعی ،احساس تعلق به مکان ،مردم و روابط اجتماعی) ،متغیرهای کارکردی
(خدمات و رفاه اجتماعی ،خدمات تفریحی ،خدمات تجاری ،خدمات بهداشتی و خدمات حملونقل) از پرسشنامه و برای
سنجش متغیرهای کالبدی از آمارنامهها و نقشههای  GISبهره گرفته شده است.

شاخصهایکیفیتمحیطشهری

جدول.2تعاریفعملیاتی
ابعاد

تعاریفعملیاتی

میزان نارضایتی ساکنان از آلودگی ناشی از گردوغبار ،آلودگی آب آشامیدنی و آلودگی خانههای متروکه در محله
آلودگی
بو
میزان نارضایتی ساکنان از بوی فضوالت حیوانی ،بوی زباله ،بوی دود ،گاز و وسایل نقلیه و بوی رواناب و فاضالب
جویها در محله
میزان نارضایتی ساکنان از صدای موسیقی و سروصدای همسایهها ،صدای حیوانات ،وسایل نقلیه و فعالیتهای
صدا
ساختمانی در محله
میزان خطرات در شب برای رفتوآمد ساکنان ،امنیت خیابانها ،آشنایی با حقوق شهروندی ،مشاهدۀ افراد شرور و
امنیت اجتماعی
خرابکار ،صمیمیت در میان ساکنان ،ایمنبودن محله و داشتن احساس آرامش
احساس تعلق به مکان دیدگاه افراد درمورد وابستگی به مکان و حس تعلق مکانی ،داشتن احساس مسئولیت در مکان
خدمات رفاه اجتماعی میزان رضایت از امکانات و تسهیالت آموزشی و رفاهی ،دسترسی به سالنهای نمایش و فرهنگسراها
خدمات رفاه تفریحی میزان رضایت از دسترسی به فضای سبز و اماکن تفریحی ،مکانها و سالنهای ورزشی
میزان رضایت از دسترسی به مراکز تجاری شهر ،دسترسی به مغازهها و خرید کاالهای ضروری و روزمره
خدمات تجاری
میزان رضایت از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی
خدمات بهداشتی
خدمات حملونقل میزان رضایت از دسترسی به وسایل حملونقل عمومی و ایستگاههای اتوبوس و کیفیت حملونقل عمومی
متغیرهای کالبدی میزان دسترسی به پارک ،وضعیت معابر ،نمای خانهها ،تراکم ساختمانها و کیفیت بناها


شاخصهایسرمایۀاجتماعی 


با توجه به تعاریفی که ارائه شد ،میتوان سرمایۀ اجتماعی را اینگونه جمعبندی کرد که سرمایۀ اجتماعی ،منبعی برای
کنش جمعی است و شامل آگاهی و توجه به امور عمومی اجتماعی -سیاسی ،اعتماد عمومی و نهادی ،عناصر ساختاری
شبکهها و مشارکتهای رسمی و غیررسمی و هنجارهای اجتماعی مربوط میشود .از طرفی نتیجۀ آن ،انسجام اجتماعی،
تسهیل حل مشکالت با اقدام جمعی ،ارتقای سطح همکاری اعضای جامعه و درنهایت ،بهبود کارایی جامعه است .در این
تحقیق ،برای سنجش سرمایۀ اجتماعی ،از سه بعد اعتماد ،مشارکت ،انسجام محلهای و امنیت محلهای استفاده شده است.
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جدول.3تعاریفعملیاتیشاخصسرمایۀاجتماعی 
تعریفعملیاتیشاخص

ابعاد

مشارکت رسمی
مشارکت غیررسمی
توافق جمعی
امنیت
اعتماد نهادی

اعتماد عمومی

میزان شرکت در اتحادیهها ،انجمنها و نهادهای اجتماعی ،تعداد نهادهای محلی ،میزان مشارکت در تأمین امنیت
و حفظ حقوق ساکنان با نهادهای قانونی
میزان کمک افراد محله در یک سال گذشته به همسایهها و هممحلیها در فعالیتهای روزمرۀ زندگی ،میزان
شرکت افراد در مراسم و مناسک دینی و مشارکت در حل مشکالت بهداشتی محله
مردم درون محله تا چه حد احساس یکیبودن و اجتماع محلهای میکنند؛ شامل:
اقدام به رفع مشکالت همسایگان ،نزدیکی ارزشها و هنجارهای محله و میزان حمایت مردم از اعتقادات یکدیگر؛
میزان احساس امنیت و آرامش ساکنان و تعداد افراد شرور ،بدکار و معتاد در محله
مردم تا چه حد به نهادهای قانونی در حفاظت از حقوق اجتماعی اعتقاد دارند؛ شامل:
میزان آشنایی ساکنان با عملکرد گروهها و نهادهای اجتماعی محله ،میزان اعتماد به عملکرد گروهها و نهادهای
اجتماعی (شورای محله ،هیئتامنای مسجد) ،میزان سهیمبودن نهادهای اجتماعی و مدنی در حل مشکالت و
مسائل محله ،اعتماد و مراجعه به نمایندگان شهر برای حل مشکالت محله و شهر
بهطورکلی ،ساکنان چقدر قابلاعتمادند؛ شامل:
میزان اعتماد به همسایگان ،میزان عملکردن به تعهدات و قولها ،میزان تالش برای حفظ اموال عمومی ،میزان
اعتماد در سپردن منزل به همسایگان در هنگام ترک آن ،میزان اعتماد به همسایگان در نگهداری کوتاهمدت
فرزندان ،میزان دریافت کمک مالی از دوستان نزدیک در مواقع نیاز



یافتههایتوصیفی 

مطابق نتایج ،از مجموع پاسخگویان 56/4 ،درصد در گروه سنی  35 -26سال قرار دارند 54/2 .درصد پاسخگویان ،زن و
 45/8درصد آنان مرد هستند 46/2 .درصد آنها تحصیالت متوسطه 25/5 ،درصد تحصیالت دانشگاهی 23/3 ،درصد
تحصیالت راهنمایی و  7/9درصد تحصیالت ابتدایی دارند 45/5 .درصد پاسخگویان کارمند شرکت خصوصی و آزاد،
 31/3درصد کارمند دولتی 19/6 ،درصد خانهدار -بیکار و  6/3درصد دانشجو هستند 42/2 .درصد درآمد بین  500تا 750
هزار 29/1 ،درصد درآمد بین  750تا یک میلیون 14/9 ،درصد درآمد کمتر از  750هزار و  13/8پاسخگویان درآمد یک
میلیون به باال دارند.

یافتههایتحلیلی 

ارزیابیمیزانرضایتازکیفیتمحیطشهریدرمحلهها 

یکی از آزمونهای پارامتریک ،آزمون تی تکنمونهای است .این آزمون برای ارزیابی یکسانبودن یا نبودن میانگین نمونه
با میانگین جامعه در حالتی بهکار میرود که انحراف معیار جامعه مجهول باشد؛ یا هنگامیکه میانگین یک متغیر کمی از
یک نمونه را داشته باشیم و بخواهیم آن را با یک عدد فرضی مقایسه کنیم .در اینجا برای ارزیابی فرضیۀ اول ،از آزمون
تی تکنمونهای استفاده شد؛ به این صورت که نظرهای نمونۀ مورد مطالعه دربارۀ هریک از ابعاد کیفیت محیط شهری در
دو محله با حد متوسط محاسبه شد تا میزان رضایت ارزیابی شود .نتایج در جدول  4مشاهده میشود.

جدول.4آزمونتیمیزانرضایتازکیفیتمحیطشهری 



 Test value

بعد

تعدادگویهها

میانگین

سطحمعناداری

آزمونتی

(حدمتوسط)

محیطی
اجتماعی
کارکردی
کالبدی

11
8
11
4

32/1818
23/3891
34/6473
12/6909

0/000
0/026.
0/018
0/027

-6/037
-2/241
-2/384
2/216

33
24
33
12
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بعدمحیطی برای ارزیابی بعد محیطی در محلههای شهر یزد 11 ،گویه درنظر گرفته شد .با توجه به تعداد گویهها ،حد متوسط 33
است .پس از بررسی نظرهای پاسخگویان و مقایسۀ میانگین ( )32/1818با حد متوسط ،میتوان گفت که سطح کیفیت
بعد محیطی ،در سطحی پایینتر از حد متوسط قرار دارد .همچنین سطح معناداری که در ناحیۀ آلفا  0/05برابر با 0/011
محاسبه شده ،بیانگر توافق معنادار پاسخگویان در این زمینه است.
بعد اجتماعی برای ارزیابی سطح اجتماعی در محلههای شهر یزد ،از هشت گویه استفاده شد که برایناساس ،سطح متوسط برآوردشده
 24است .میانگین رضایت پاسخگویان از کیفیت سطح اجتماعی  23/3891و پایینتر از حد متوسط است .از طرفی ،سطح
معناداری  ،0/026توافق معنادار پاسخگویان در این زمینه را نشان میدهد.
بعدکارکردیبرای ارزیابی بعد کارکردی در محلههای شهر یزد ،از یازده گویه استفاده شد .میانگین رضایت پاسخگویان از بعد
کارکردی  34/6473است که در مقایسه با حد متوسط برآوردشده ( ،)33نسبتاً باالست .از سویی سطح معناداری ،0/018
نشانگر توافق معنادار جامعۀ نمونه در این زمینه است.
بعدکالبدی برای ارزیابی بعد کالبدی در محلههای شهر یزد ،از چهار گویه استفاده شد .میانگین رضایت پاسخگویان از بعد کالبدی
 12/6909است که در مقایسه با حد متوسط برآوردشده ( )12سطح باالی کیفیت بعد کالبدی را در جامعۀ نمونه نشان
میدهد .از طرفی ،سطح معناداری  ،0/027بیانگر توافق معنادار پاسخگویان در این زمینه است.

ارزیابیمیزانسرمایۀاجتماعیدرمحلهها 

اعتمادبرای ارزیابی میزان اعتماد در محلههای شهر یزد ،سیزده گویه درنظر گرفته شد که با توجه به تعداد گویهها ،حد متوسط
محاسبهشده برابر  39است .میانگین اعتماد پاسخگویان  39/9709است که باالتر از حد متوسط است .همچنین سطح
معناداری در ناحیۀ آلفا  ،)0/011( 0/05بیانگر توافق معنادار در این زمینه است.
مشارکت برای ارزیابی میزان مشارکت در محلههای شهر یزد ،از شش گویه استفاده شد که سطح متوسط برآوردشدۀ آن  18است.
میانگین مشارکت پاسخگویان ( ،)18/6327سطح باالیی از مشارکت را در جامعۀ نمونه نشان میدهد .از طرفی ،سطح
معناداری  ،0/001بیانگر توافق معنادار پاسخگویان در این زمینه است.
امنیت در ارزیابی سطح امنیت ،از دو گویه استفاده شد .میانگین احساس امنیت پاسخگویان  6/4545است که در مقایسه با حد
متوسط ( ،)6سطح نسبتاً باالیی از امنیت را در جامعۀ نمونه نشان میدهد .از سوی دیگر ،سطح معناداری  ،0/001توافق
معنادار جامعۀ نمونه را در این زمینه نشان میدهد.
انسجاماجتماعی برای سنجش میزان انسجام اجتماعی در محلهها ،از چهار گویه استفاده شد .میانگین بهدستآمده از پاسخهای جامعۀ
نمونه  13/6145است که در مقایسه با حد متوسط ( )12سطح باالی کیفیت انسجام اجتماعی را در جامعۀ نمونه نشان
میدهد .از طرفی ،سطح معناداری  ،0/001بیانگر توافق معنادار پاسخگویان در این زمینه است.
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جدول.5آزمونتیمیزانسرمایۀاجتماعیدرمحلهها 

 Test value

بعد

تعدادگویه

میانگین

سطحمعناداری

آزمونتی

(حدمتوسط)

اعتماد
مشارکت
امنیت
انسجام اجتماعی

13
6
2
4

39/9709
18/6327
6/4545
13/6145

0/011
0/001
0/000
0/000

2/572
3/223
6/668
3/554

39
18
6
12


مقایسۀمیانگینمیزانسرمایۀاجتماعی وکیفیتمحیطشهریدرمحلهها 

درمورد تمام شاخصها ،با استفاده از آنالیز واریانس ،به مقایسۀ میانگین هر شاخص در محلههای مختلف پرداخته میشود.
ساختار فرضهای آماری در این موارد به این صورت است که فرضیۀ  H0نشانگر برابری میانگین شاخص مورد بررسی در
تمام محلههاست .درصورتیکه نتیجۀ این آزمون به رد این فرضیه منجر شود ،میتوان نتیجه گرفت که میانگینهای این
شاخص در محلههای مختلف با یکدیگر برابر نیستند .در هر مورد ،پیش از انجام آنالیز واریانس ،یک نمودار میانگین برای
نمایش توصیفی تفاوت در فازهای مختلف رسم شده است.

میانگینسرمایۀاجتماعیدرمحلهها 

مطابق نمودار  ،1میانگین سرمایۀ اجتماعی ،تفاوت زیادی را در محلههای مختلف نشان میدهد که برای بررسی
معناداربودن آن ،از آنالیز واریانس استفاده میشود .نتایج آنالیز واریانس در جدول  6قابلمشاهده است.

نمودار.1میانگینسرمایۀاجتماعیدرمحلهها 
جدول.6نتایجآنالیز واریانسبرایمقایسۀمیانگین سرمایۀاجتماعیدرمحلهها 
مؤلفهها


مجموعمربعات

درجۀآزادی

میانگینمربعات

آمارةآزمون()F

سطحمعناداری

اثر رگرسیونی
باقیمانده
کل

23811/319
7781/227
31592/545

4
270
274

5952/830
28/819

206/557

0/000

همانطورکه مشاهده میشود ،مقدار  p-valueاز  0/05کمتر است؛ بنابراین ،میتوان فرضیۀ  H0را رد کرد و نتیجه
گرفت که باالترین میانگین سرمایۀ اجتماعی به محلۀ عیشآباد و پایینترین میانگین ،به محلۀ صفائیه مربوط میشود.
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میانگینکیفیتمحیط شهردرمحلهها 

مطابق نمودار  ،2میانگین کیفیت محیط شهری تفاوتهای زیادی را در محلههای مختلف نشان میدهد که برای بررسی
معناداربودن آن از آنالیز واریانس استفاده میشود .نتایج آنالیز واریانس در جدول  7آمده است.

نمودار.2میانگینکیفیتمحیطشهریدرمحلهها 
جدول.7نتایجآنالیز واریانسبرایمقایسۀمیانگینکیفیتمحیطشهریدرمحلهها 
مؤلفهها


مجموعمربعات

درجۀآزادی

میانگینمربعات

آمارةآزمون ()F

سطحمعناداری

اثر رگرسیونی
باقیمانده
کل

139871/267
10227/074
150098/342

4
270
274

34967/817
37/878

923/168

0/000

همانطورکه مشاهده میشود ،مقدار  p-valueاز  0/05کمتر است؛ بنابراین ،میتوان فرضیۀ  H0را رد کرد و نتیجه
گرفت که تفاوت در میانگین کیفیت محیط شهری در محلههای مختلف معنادار است .محلۀ صفائیه ،باالترین میانگین
کیفیت محیط شهری و محلۀ عیشآباد ،پایینترین میانگین را دارد.
شیخداد

کیفیت محیط
صفاییه

عیش آباد

سرمایه اجتماعی
میانگین کیفیت محیط

یزدبافت

اکبرآباد

میانگین سرمایه اجتماعی

نمودار.3میانگینسطح سرمایۀاجتماعیوکیفیتمحیطشهریدرسطحمحلهها 
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مطابق نمودار  ،3محلههای صفائیه ،اکبرآباد ،یزد بافت ،شیخداد و عیشآباد بهترتیب دارای بیشترین میزان کیفیت
محیط شهری هستند و محلههای عیشآباد ،شیخداد ،یزد بافت ،اکبرآباد و صفائیه ،بهترتیب بیشترین میزان سرمایۀ
اجتماعی را دارند .نمودار  3رابطۀ معکوسی میان سطح سرمایۀ اجتماعی و کیفیت محیط شهری در محلهها را نشان
میدهد؛ بدینمعنا که در محلههایی که میزان کیفیت محیط شهری باالست ،میزان سرمایۀ اجتماعی پایین است.

یهها 
آزمونفرض 
برای داوری تجربی رابطۀ میان کیفیت محیط شهری و سرمایۀ اجتماعی ،از روش تحقیق کمی رابطهای و در تحلیل
رابطهای از روش همبستگی و تکنیک همبستگی پیرسون استفاده شد .در همین زمینه ،نتایج آزمون ضریب همبستگی
پیرسون نشان میدهد که در سطح احتمال  99درصد ،بین دو متغیر کیفیت محیط شهری با سرمایۀ اجتماعی رابطۀ
معناداری با میزان ( )-/748وجود دارد و میتوان گفت فرضیۀ فوق تأیید میشود.
جدول.8نتایجآزمونهمبستگی برایارزیابیرابطۀمیانکیفیتمحیطشهریباسرمایۀاجتماعی 
کیفیتمحیطشهری
کیفیتمحیطشهریباسرمایۀاجتماعی

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

سرمایۀاجتماعی
**

-/748
0/001
275

1
275

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

برای داوری تجربی رابطۀ میان پایگاه اجتماعی و اقتصادی افراد و کیفیت محیط شهری ،از روش تحقیق کمی
رابطهای استفاده شد .در تحلیل رابطهای نیز از روش همبستگی و تکنیک همبستگی پیرسون استفاده شد .این فرضیه،
خود به سه فرضیۀ دیگر تقسیم میشود که یکی از آنها ،تعیین رابطۀ معناداری بین وضعیت سواد و کیفیت محیط
شهری محلهها در شهر یزد است .نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد بین دو متغیر وضعیت سواد و
کیفیت محیط شهری ،رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد ()sig0/001و میتوان گفت فرضیۀ فوق تأیید میشود.
جدول.9نتایجآزمونهمبستگی برایارزیابیرابطۀمیان سطحسوادوکیفیتمحیطشهری 
وضعیتسواد

ارزیابی رابطۀ میان وضعیت سواد و کیفیت محیط شهری

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

1
275

کیفیتمحیطشهری
**

0/313
0/001
275

(** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed

داوری تجربی رابطۀ میان وضعیت اشتغال و کیفیت محیط شهری ،به روش کمی رابطهای انجام شد .در تحلیل
رابطهای نیز از روش همبستگی و تکنیک همبستگی پیرسون استفاده شد .از اینرو ،هدف از آزمون این فرضیه ،تعیین
معناداری رابطۀ میان وضعیت اشتغال و کیفیت محیط شهری محلهها در شهر یزد است .در همین زمینه ،نتایج آزمون
ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد بین دو متغیر وضعیت اشتغال و کیفیت محیط شهری ،رابطۀ مثبت و معنادار
وجود دارد ( )sig0/001و میتوان گفت این فرضیه تأیید میشود.
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جدول.10آزمونهمبستگیبرایارزیابیرابطۀمیاننوعاشتغالوکیفیتمحیطشهری 
نوعاشتغال

ارزیابی رابطۀ میان نوع اشتغال با کیفیت محیط شهری

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

کیفیتمحیطشهری
**

0/414
0/001
275

1
275

)** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed

داوری تجربی رابطۀ میان سطح درآمد و کیفیت محیط شهری ،به روش کمی رابطهای انجام گرفت و در تحلیل
رابطهای نیز از روش همبستگی و تکنیک همبستگی پیرسون استفاده شد .از اینرو ،هدف از آزمون این فرضیه ،تعیین
رابطۀ معنادار میان سطح درآمد و کیفیت محیط شهری محلهها در شهر یزد است .در همین زمینه ،نتایج آزمون ضریب
همبستگی پیرسون نشان میدهد بین دو متغیر وضعیت درآمد و کیفیت محیط شهری ،رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد
( )sig0/001و میتوان گفت این فرضیه تأیید میشود.
جدول.11آزمونهمبستگیبرایارزیابی رابطۀمیانسطحدرآمدوکیفیتمحیطشهری 

ارزیابی رابطۀ میان سطح درآمد و کیفیت محیط شهری

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

سطحدرآمد

کیفیتمحیطشهری

1

**0/341
0/001
275

275

)** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed

برای بررسی سهم عوامل تشکیلدهندۀ سرمایۀ اجتماعی در کیفیت محیط شهری ،از روش رگرسیون چندمتغیره
استفاده شد .در اینجا اعتماد عمومی و نهادی ،مشارکت رسمی و غیررسمی ،امنیت و انسجام اجتماعی بهعنوان متغیرهای
مستقل و کیفیت محیط شهری بهعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شدند.
لدهندةسرمایۀاجتماعیدرکیفیتمحیطشهری 
جدول.12تحلیلواریانسسهمعواملتشکی 
مؤلفهها


مجموعمربعات

درجۀآزادی

میانگینمربعات

آمارةآزمون()F

سطحمعناداری

اثر رگرسیونی
باقیمانده
کل

659/347
414/173
1073/521

6
268

109/891
1/545

71/108

0/001

جدول تحلیل واریانس (اناوا) ،آزمون معناداری ضریب تعیین را نشان میدهد .درواقع ،برای تشخیص معناداری ضریب
تعیین از لحاظ آماری ،از آزمون تحلیل واریانس استفاده میکنیم .برایناساس ،مقدار  fبرابر است با نسبت متوسط
واریانس رگرسیون به متوسط واریانس باقیمانده که برابر با  71/108و دارای سطح معناداری  0/000است .براساس جدول
 ،12مقدار  Fکه در سطح خطای کوچکتر از  0/01معنادار است ،نشان میدهد متغیرهای مستقل ،قدرت تبیین باالیی
دارند و بهخوبی میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته را توضیح میدهند .بهعبارت دیگر ،به کمک مدل رگرسیونی
پژوهش میتوان متغیر وابستۀ کیفیت را براساس شش متغیر مستقل مورد نظر تبیین کرد.
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جدول.13نتایجآزمونرگرسیونچندمتغیره 
سطح
معناداری

آزمونt

0/000
0/000

ضرایباستانداردشده
ضرایباستانداردشده

ضرایباستانداردنشده

مدل

خطایمعیار

ضرایباستانداردنشده

30/666
5/788

0/275

0/380
0/526

11.646
3/047

اعتماد عمومی

0/000

3/754

0/170

0/354

1/329

اعتماد نهادی

0/000

4/961

0/242

0/506

2/512

انسجام اجتماعی

0/199

1/289

0/049

0/468

/603

امنیت

0/000

4/236

0/213

0/495

2/096

مشارکت رسمی

0/012

2/531

0/124

0/498

1/260

مشارکت غیررسمی

1

درمجموع ،مطابق اطالعات جدول  9و با توجه به ضریب بتاهای استانداردشده مالحظه میشود که اعتماد نهادی با
مقدار  0/275بیشترین تأثیر را بر تبیین تغییرات کیفیت محیط شهری دارد .همچنین با توجه به آزمون تی ،تأثیر
متغیرهای اعتماد نهادی ،مشارکت رسمی ،اعتماد عمومی ،انسجام اجتماعی و مشارکت غیررسمی بر کیفیت محیط شهری
معنادار است ،اما متغیر امنیت ،با کیفیت محیط شهری رابطۀ معنادار ندارد و بههمیندلیل ،سطح خطای مقدار تی باالتر از
سطح معنای  0/05است .


یافتهها 
بحث و 
کیفیت محیط شهری ،جنبهای از کیفیت زندگی است که دربرگیرندۀ احساس رفاه ،آسایش و رضایت افراد از عوامل
کالبدی -فضایی ،اجتماعی -اقتصادی ،زیستمحیطی و سمبلیک محیط زندگیشان است .بهعبارت دیگر ،کیفیت محیط
نهتنها به حوزۀ برآوردهسازی نیازهای مادی انسان ،بلکه به تأمین و ارتقای ظرفیتهای اجتماعی و توسعۀ اجتماعات -که
بر الگوهای رفتارهای اجتماعی آنها تأثیرگذارند -هم توجه دارد .در این پژوهش ،به شاخصهای مورد استفادۀ کیفیت
محیط شهری در چهار سطح محیطی ،اجتماعی ،کارکردی و کالبدی توجه شده است .براساس میانگین کیفیت محیط در
محلههای شهر یزد ،تفاوت زیادی در محلهها وجود دارد .محلۀ صفائیه باالترین میانگین کیفیت محیط شهری و محلۀ
عیشآباد پایینترین میانگین را دارد .همچنین به شاخصهای مورد استفادۀ سرمایۀ اجتماعی در این پژوهش ،از چهار
سطح اعتماد ،مشارکت ،امنیت و انسجام اجتماعی توجه شده است .برایناساس ،باالترین میانگین سرمایۀ اجتماعی به
محلۀ عیشآباد و پایینترین میانگین به محلۀ صفائیه مربوط است که این امر رابطۀ معکوسی را از نظر کیفیت محیط
شهری و سرمایۀ اجتماعی در تمام محلهها نشان میدهد .از آنجاکه بین سرمایۀ اجتماعی و کیفیت محیط شهری رابطۀ
تنگاتنگی وجود دارد ،باید بهگونهای برنامهریزی شود که در محلههایی که میزان سرمایۀ اجتماعی و همچنین میزان
کیفیت محیط اندک است ،بتوان با اتخاذ تدابیر و برنامهریزیهای مناسب ،کیفیت این دو را افزایش داد .همچنین با
اجرای طرحهای پژوهشی در این زمینه میتوان گام مؤثری درجهت بهبود سرمایۀ اجتماعی و باالرفتن میزان کیفیت
محیط در محلهها برداشت .با توجه به وجود رابطه میان کیفیت محیط و سرمایۀ اجتماعی ،راهکارهایی برای افزایش آنها
ارائه میشود:
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جدول.14راهکارهایارتقایسرمایۀاجتماعیوکیفیتمحیطشهری 
راهکارهایارتقایسرمایۀاجتماعی

راهکارهایارتقایکیفیتمحیطشهری

ایجاد شورایاری در محلهها
تقویت نقش مساجد بهدلیل اعتبار هیئتامنای آنها در میان مردم
برقراری رابطۀ بیشتر و صمیمانه میان نهادهای اجتماعی و ساکنان
انتخاب نمایندگان محلی در هر محله
ایجاد و فعالکردن فرهنگسراها برای تبادل اندیشه
ترغیب ساکنان به مشارکت در امور محله
اتخاذ راهکارهایی برای ایجاد حس تعلق به محل زندگی
ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت شهروندان

توزیع بهینۀ انواع کاربریهای مختلف در سطح محلهها
تجهیز فضاهای سبز و عمومی محلهها به تجهیزات تفریحی
تقویت کاربریهای خدمات درمانی و بهداشتی
احداث شبکۀ دفع فاضالب
ارتقای کیفی فضاهای عمومی مختلف
واگذاری مسئولیتهای مختلف به ساکنان شهر
ایجاد حس مراقبت از اموال عمومی شهر در میان شهروندان
مشارکتدادن ساکنان در تصمیمگیریهای اساسی محله



یجهگیری 
نت 
براساس مطالعات و یافتههای نظری و مطالعات میدانی در منطقۀ مورد مطالعه ،برای ارزیابی رابطۀ میان کیفیت محیط
شهری و سرمایۀ اجتماعی و سنجش خانوارهای محلهها ،از روشهای توصیفی و آمار استنباطی از قبیل آزمون تی،
همبستگی ،رگرسیون و واریانس ،در قالب فرضیههای تحقیق استفاده شد .با توجه به آزمون تی تکنمونهای در محلهها،
میزان رضایت از تمام ابعاد کیفیت محیط شهری و همچنین میزان سرمایۀ اجتماعی به شرح زیر است :میزان رضایت از
بعد محیطی و بعد اجتماعی ،در سطحی پایینتر از حد متوسط در محلههای شهری قرار دارد .همچنین رضایت از بعد
کارکردی و کالبدی در جامعۀ نمونه در سطحی باالست .میزان اعتماد ،مشارکت ،امنیت محله و انسجام اجتماعی نیز در
سطحی باالتر از حد متوسط قرار دارد.
با توجه به آزمون واریانس (مقایسۀ میانگین میزان سرمایۀ اجتماعی و کیفیت محیط شهری در محلهها) نتایج زیر
بهدست آمد :مطابق نمودار  ،3محلههای صفائیه ،اکبرآباد ،یزد بافت ،شیخداد و عیشآباد ،بهترتیب بیشترین میزان کیفیت
محیط شهری را دارند و محلههای عیشآباد ،شیخداد ،یزد بافت ،اکبرآباد و صفائیه ،بهترتیب دارای بیشترین میزان سرمایۀ
اجتماعی هستند .نمودار  3نشانگر رابطۀ معکوس سطح سرمایۀ اجتماعی و کیفیت محیط شهری در محلههاست؛
بدینمعنا که در محلههایی که کیفیت محیط شهری باالست ،میزان سرمایۀ اجتماعی پایین است.
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد بین دو متغیر کیفیت محیط شهری و سرمایۀ اجتماعی ،رابطۀ
منفی و معنادار وجود دارد ( )sig0/001و فرضیۀ فوق تأیید میشود .همین نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان
میدهد بین دو متغیر وضعیت اشتغال و کیفیت محیط شهری ،رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد ( )sig0/001و فرضیۀ فوق
مورد تأیید است .در همین زمینه ،نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد بین دو متغیر وضعیت سواد و
کیفیت محیط شهری ،رابطۀ مثبت و معنادار ( )sig0/001وجود دارد و میتوان گفت فرضیۀ فوق تأیید میشود.
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد بین دو متغیر وضعیت درآمد و کیفیت محیط شهری ،رابطۀ
مثبت و معنادار وجود دارد ( )sig0/001و میتوان گفت فرضیۀ فوق مورد تأیید است .همچنین اعتماد نهادی با مقدار
 0/275بیشترین تأثیر را در تبیین تغییرات کیفیت محیط شهری دارد .با توجه به آزمون تی ،تأثیر متغیرهای اعتماد
نهادی ،مشارکت رسمی ،اعتماد عمومی ،انسجام اجتماعی و مشارکت غیررسمی بر کیفیت محیط شهری معنادار است ،اما
تأثیر متغیر امنیت بر کیفیت محیط شهری معنادار نیست؛ چراکه سطح خطای مقدار تی ،باالتر از سطح معنای  0/05است.
درمجموع ،سرمایۀ اجتماعی ،مجموعۀ روابط بینفردی است که با شاخصههایی مانند مشارکت ،اعتماد ،انسجام
اجتماعی و امنیت شناخته میشود .در این مطالعه نشان داده شد که میان سرمایۀ اجتماعی و کیفیت محیط ،رابطۀ عکس
وجود دارد؛ یعنی با افزایش سرمایۀ اجتماعی ،از میزان کیفیت محیط کاسته میشود .این امر با مطالعات میدانی و
پیمایشی در محلههایی با سرمایۀ اجتماعی پیوندی باال تأیید شد که در آنها ،روابط بینفردی ،میزان ارتباطات اجتماعی و
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اعتماد به یکدیگر به میزان شایان توجهی باالست که سرمایۀ اجتماعی پیوندی را نشان میدهد .از سوی دیگر کیفیت
محیط ،بیش از ساکنان محله ،از سازمانها و ارگانهای دولتی و منطقهای تأثیر میپذیرد؛ یعنی با وجود سرمایۀ اجتماعی
باالی افراد در مناطق پایین شهر ،بهدلیل بیتوجهی مسئوالن و وجود نابرابریهای منطقهای و محلهای ،توجهی به
کیفیت محیط محلهها صورت نگرفته است .درعینحال ،در محلههای باالی شهر ،با وجود سرمایۀ اجتماعی پایینتر
بهدلیل توجه ویژۀ سازمانها و ارگانها ،کیفیت محیط نسبتاً خوب است.
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