
 

 

 7-32، صفحات 1399ی بيست وچهارم، پاييز ، شماره هفتم  سال مطالعات ساختار و کارکرد شهری،  

 

در   اجتماعی شهروندان زندگی کيفيت تحليل عوامل مؤثر بر

 )نمونة مورد مطالعه: ميدان فرهنگ شهر يزد( فضاهای شهری معاصر
 1هاجر اسدپور 

 2علی رياحی دهکردی

 3دکتر علی اسدپور  
 25/01/1399 تاريخ پذيرش:     15/06/1398: دريافتخ ريتا

 چکيده

زندگیرضا مختلف  ابعاد  از  فرد  »کیت  زندگیفی،  دیتعب  «یت  از  که  شده  و یر  طراحان  مدنظر  رباز 

شهریربرنامه حتاست  بوده    یزان  رشته یسا  ةدغدغ  یو  آنها  یهار  با  روان   ،مرتبط  و   یشناسازجمله 

 ةسازند  یهات مؤلفهیبه مطلوب   یشهر  یدر فضاها  یت زندگیفیک  یارتقا.  شودیز محسوب مین   یشناسجامعه

مفهوم    ید و...، بررسیجد  یها، شهرهاگرفته در محله صورت   یهاار وابسته است. برخالف پژوهشیآن فضا بس
(  یدان فرهنگ )نعل اسبیشود. میده میها دکمتر در پژوهش  یشهر  یهادان یدر م  یاجتماع   یت زندگیفیک

  است؛   ها گوناگون بودهدادها و مراسم یرو  یبرا  یدر بافت معاصر، همواره بستر  یریبا قرارگ  ،زدی  یخیرشهر تا

  ی شهر  یتواند به بهبود عملکرد فضاهای در آن م  یاجتماع  یت زندگیفیک  یآن و بررس  یریلذا علل حضورپذ

دان یدر م  یاع اجتم  یدگزن ت  یفیل عوامل مؤثر بر کی و تحل  یید. با هدف شناساینما  یان یز کمک شایموجود ن 

صورت   یت زندگیفیک  «یو »ذهن  « ینیزد، پژوهش حاضر با تمرکز بر دو بعد »عی( شهر  یفرهنگ )نعل اسب

تحلیلی در    -صورت پیمایشی گردآوری و از روش توصیفیهای آن بهراهبرد این پژوهش کیفی و دادهگرفت.  

ز یو حجم نمونه ن   بود  ساده  یصادفورت ت صبه  یریگروش نمونهیابی به نتایج استفاده شده است.  فرایند دست 

تجز با  سپس  شد.  محاسبه  کوکران  فرمول  کمک  تحلیبه  و  دادهیه  »تحلل  آزمون  کمک  به  عامل یها    ی ل 

ل یو مورد تحل  ییشناسا  ،شهروندان در نمونة مورد مطالعه  یاجتماع  یِت زندگیفی، عوامل مؤثر بر ک«یاکتشاف 

گرفت.   آن  یکحاپژوهش    یهاافتهیقرار  ک  از  ترتاست  به  عوامل یه  قب  یب  امن  ل:ی از  پاکیالف(  و         ، یزگیت 

  ی د به زندگیو ام  ی و هـ( شادمان   یو روان   ی ، د( سالمت جسمیدادها و تعامالت اجتماعی، ج( روینگیب( سبز

بر کین تأثیشتریب   یدارا د.  تنهسدان  ین میکنندگان از اد شهروندان و استفادهیاز د  یاجتماع  یت زندگیفیر 

ز  یمعاصر ن  یشهر یو فضاها یهادانیر میدر سا  یاجتماع یت زندگیفیمنظور ارتقای کتوانند بهی عوامل م نیا
 رند. یقرار گ  یدگیت رسیدر اولو

 اجتماعی، روابط اجتماعی، فضای سبز، میدان فرهنگ یزد کیفیت، زندگی کليد واژگان:
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 د هنر و معماری یز  ةد طراحی شهری، دانشکدکارشناس ارش 2
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 مقدمه .1

در زندگی  )قادری،   استفاده  مورد بهداشتی و اجتماعی م علو هایحوزه  از  بسیاری کیفیت  است 

این مفهوم به حوزه111:  1392تقوی،   برنامه(. ورود  شناسی و  ریزی، مدیریت، طراحی، جامعههای 

تعریف مفهوم کیفیت زندگی شهری باعث ساخت و  شده است )شفیعا و همکاران،    1اقتصاد شهری 

شهری  22:  1392 زندگی  کیفیت  مقولة  مطمحورهن  یتنخس  ازجمله(.  با  ای  همراه  که  بوده  العاتی 

است   قرارگرفتهمیالدی مورد توجه متخصصان مسائل شهری    1930ة  دهرشد شهری، به تدریج از  

امینی،  )علی برای1389:122اکبری،  کیفیت  اغلب  محصول  برتری   یا  و  جذابیت  تعیین  (.  واژة   از 

)می  استفاده کیفیت Serag El Din et all. 2012: 87شود   و شکل مکان، یک سیشنایزیبای ه ب (. 

دارد   ربط نیز  دارند  مشارکت  آن در  که  مردمی  و  گیردمی  صورت  آن  در که  هاییآن، فعالیت  نورپردازی

ابعاد مختلف کیفیت زندگی شامل سالمت11:  1388زادگان، وحیدیان،  )عباس   سالمت ،  جسمی   (. 

( Ng et all. 2017: 2زندگی )  محیط  تهب لا  و  کار،  اقتصادی  وضعیت ،  اجتماعی  زندگی،  خانواده،  روان

 هایتفاوت  همچنین  و  فردی  بنابراین تجربه،  افراد است  ذهنی  تجربة  کنندةمنعکس  این مفهوم است.

ای  زمینه  عنوان به(. فضای شهری  Conrad et all. 2014: 2گیرد )  قرار  توجه  مورد  باید  فرهنگی نیز

ترین  دگی گامی مؤثر باشد. از اصلییت زنی کیف قاترتواند در جهت ابرای وقوع زندگی اجتماعی می

یری و تعامالت اجتماعی حضورپذتوان به کاهش  ها مییدانممسائل موجود در فضاهای شهری نظیر  

های و سپس در پی آن کاهش کیفیت زندگی اجتماعی اشاره داشت. دربارة کیفیت زندگی در حوزه

بح و...  اقتصاد  اجتماعی،  علوم  نظیر  و    شده  رحمطیی  هاثمتفاوتی  شهری  طراحی  حوزه  در  است. 

های های غیررسمی دنبال گردیده و پژوهشگاه شهرسازی این مفهوم اغلب در حوزة محله و سکونت

است؛ لذا در این پژوهش میدان فرهنگ شهر یزد یا نعل اسبی    شده  انجاماندکی در فضاهای شهری  

یزد(   مردم  نزد  اصل  عنوان به)نام مصطلح  از  فضترییکی  شهر  اهای  ین  این  معاصر  بافت  در  شهری 

مطالعه   درصدد  قرارگرفتهمورد  است:  سه  به  گوییپاسخ   و  زیر  شرح  به  شهروندان    سؤال  دید  از 

بر  ترینمهم مؤثر  میدان  در  زندگی  کیفیت  عوامل  مؤلفه  ؟اندکدام  این  میان  و از  »کالبدی«  های 

دکدام»اجتماعی«   شهروندان  اجتماعی  زندگی  در  فمی  ر یک  و رهنگ  دان  هستند؟  اثرگذارتر 

 راهبردهای طراحانة ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی در این میدان چه موضوعاتی هستند؟ 

 

 . ادبيات موضوع 2

 . پيشينة تحقيق2-1

صورت پژوهش میهای  را  زندگی  کیفیت  برروی  حوزهگرفته  در  دید توان  گوناگونی        های 

رابطة  1)جدول   و  شهر  مقیاس  در  زندفییک(.  بات  پژوهش  گی  اجتماعی،  انواع سرمایة  تأثیر  به  ها 

نقوی،  سرمایه و  )گروسی  زندگی  کیفیت  بر  توکلی،  1387ها  و  وصالی  همکاران،   1391؛  و  لی    و 

 
1 Urban Quality of Life 
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حاتمی  2005 از  همکاران،  برگرفته  و  سنجش 354:  1395نژاد  به  دیگر  موارد  برخی  در  و   )  

)رضوانی زندگی  کیفیت هایشاخص شهر  در  و   Hua, Das,2019)و    1388،  همکاران و شهری 

فتوحی،  شهرک )منتظرالحجه،  پرداخته1396ها  در  (  زندگی  کیفیت  ابزار    محالتاند.  با  مختلف 

)احمدیپرسش شاه1393کروندان،    نادری  و  نامه  توکلی،  ؛  و   ,Douglas et all  ؛1393حسینی 

رضایت  (,Wadi, Furlan  2017؛2019 میزان  و  شده  ساسنجیده  م  ان نکمندی  مورد  حالت  در  نیز 

  عمومی  (. افزون بر این کیفیت زندگی در مسکن 1393کروندان،  نادری و  بررسی بوده است )احمدی

(2012  Bijen, Piracha,سکونت همکاران،  گاه (  و  شهرکی  )زنگنه  رسمی  و  1393های  مراکز  و   )

همکاران،   و  )کوکبی  شهری  همکاران،  1384فضاهای  و  سردری  ساالری  دیز  ین(  1393؛  گر  از 

پژوهش  شدهانجامهای  وهشپژ برخی  این،  بر  عالوه  هستند.  حوزه  این  مفاهیمی  در  تأثیر  به  ها 

بیدگلی،   الماسی  )گنجی،  فرهنگی  کیفیت  )1393همچون  طراحی  چالش   ،)Kristensen, 1999 ،)

( -Papachristoua, Rosas( و شادی )Li, Tilt, 2018(، آلودگی )Pacione, 2003جغرافیای شهری 

Casalsab, 2019اند. ( بر کیفیت زندگی پرداخته 
 های داخلی و خارجی مرتبط با حوزة پژوهش.(: پيشينة پژوهش 1جدول )

 ها يافته  -ها مؤلفه  سال  پژوهشگر  بستر بررسی 

 سرمایة-شهر

 و اجتماعی 

 زندگی  کیفیت

 1387 نقوی  و  گروسی
ا  ر رابطة اجتماعی، رضایت از موقعیت، سطح درآمد و نوع مذهب

 بررسی کردند.  کرمان در شهر

 1391 وصالی و توکل 

 اجتماعی( بر  فرهنگی،  )اقتصادی،  سرمایه  انواع بررسی تأثیر 

 یه سرما تأثیر شهروندان هر تهران و تبیین  کیفیت زندگی 

 پردازد. کیفیت زندگی افراد می  بر اجتماعی 

لی و همکاران برگرفته از  
نژاد و همکاران،  حاتمی 

1395 :354 

2005 
در    تریمهم  نقش، اجتماعی یهسرما غیررسمی مجراهای

انگلستان   در زندگی کیفیت و اعتماد از مردم درک بر تأثیرگذاری

 دارند. 

 1388 همکاران  و رضوانی  شهر

استان  نورآباد  شهری شهر  زندگی  کیفیت هایشاخص  سنجش
  ذهنـی و عینـی ابعاد بین  بستگیدهد که هم لرستان نشان می 

  تحقیق هاییافته ، یطورکل به  اما،  ستی ن باال یدگ کیفیـت زن
  را زنـدگی کیفیـت ذهنی و عینی ابعاد زمانهم  مطالعة اهمیت

 کند. بیان می 

 

 های داخلی و خارجی مرتبط با حوزة پژوهش.(: پيشينة پژوهش 1جدول )ادامه 

 هايافته  -هامؤلفه سال  پژوهشگر  بستر بررسی 



سال  ....  .... ................. .. .....10 شهری،  کارکرد  و  ساختار  شماره هفتمطالعات  بيم،  و  ی    تابستان م،  چهار ست 

1399 

 

 

 
شو هو و دیمان  

 1داس
2019 

در مناطق  یو اجتماع  یبهداشت  ماتخد مختلفسطوح 
  ن یا یهاافته ی معرفی شدند.و هند  ن یچ یهر و ش ییروستا

مولد تنها بدون بهبود   مشارکتِ جیدهد که تروی نشان م قیتحق

مردم سالمند   یزندگ  تیف یبر بهبود ک  یمنف  ریثأت یمقررات عموم
 . حال توسعه دارد رد  یدر کشورها

 شهرک
،  منتظرالحجه

 وحی فت
1396 

ها، اقتصاد و  ل فرهنگی اجتماعی، خدمات و زیرساختامعو

، تغذیه،  ICTدرآمد، کیفیت آموزش، ارتباطات و حمل و نقل، 

یزد   شهر رزمندگان امنیت و آرامش بر کیفیت زندگی در شهرک
 مؤثرند.

 محله 

  نادری و احمدی
 کروندان 

1393 
 و  یمقد فت با  از انتخابی  ةمحل  دو ساکنان مندیرضایت  میزان 

 ارزیابی  مورد زندگی  کیفیت هایشاخص  از استفاده  با  را  دجدی

 است  داده قرار 

حسینی و  شاه

 توکلی 
1393 

  شاخص از رضایت که سطح است مطلب این   ةکنندمنعکس  نتایج
 گانةنه  هایشاخص  همچنین تمامی و شهری زندگی یفیتک کلی

  طمتوس و کم تهران بین  شهر 21منطقة  وردآورد  در محلة  آن
  میان که دهدمی  نشان بستگیهم  یت ضریبدرنها وست ا

 .دارد وجود بستگیهم  زندگی یفیتک های شاخص

داگالس و  
 2همکاران 

2018 

  کیفیت برها آن  تأثیر و ساخته شده محیطی عوامل درک روی بر

  483نامه از که از طریق پرسش  .بوده است متمرکز محله زندگی

ه این نتیجه رسیدند  ند، بایرل لین دوبر د  نفر از ساکنان سه محله
  بازِ و سبز فضاهای ارائة به قادر که ایتوسعه  هایکه استراتژی 

  زندگی کیفیت به است ممکن ، نیستند شدهیزی ربرنامه  یدرستبه
 برساند آسیب محله

رانا دافا، رافائلو  

 3فُرالن 
2017 

  از طرق  یهامحله کیفیت زندگی در  یابیارز ق،یتحق  ن یهدف از ا

کیفیت  است.   ناساکن  تیو رضا ستیزط یمح یرسبر قیطر
کالبدی   طیمح  از  درک ساکنان قیدر دوحه از طری  محل  زندگی

ها  افته ی. است قرارگرفته یمورد بررس  یاجتماع  یادراک  عوامل و
وقت خود را در پارک   شتری ( ساکنان ب1دهد که ) ی نشان م

 یحل م  یهااه اشگب سطشده توارائه  یورزش  هایوسیله  ایو  یعموم
  یرها یو مس  یکاف یحیتفر یفضاها ،( محله2کنند؛ )ی صرف م

حریم خصوصی  رضایت از ( ساکنان با 3) و کندی نم  ارائهرا  ادهیپ

 دارند.  احساس امنیتدر محله 

 های داخلی و خارجی مرتبط با حوزة پژوهش.(: پيشينة پژوهش 1جدول )ادامه 

 ا هه افتي -ا همؤلفه  سال  پژوهشگر  بستر بررسی 

 عمومی  کن مس
گوردُن بیجِن، آویاس  

 1پیراچا 
2012 

 تغییر برای تواندمی  شهری طراحی که کندمی  ادعا

 هاگیرد. توصیه  قرار استفاده  مورد ایجامعه  زندگی کیفیت

 
1 ShuHua,DhimanDas 
2 Douglas et all. 
3 Rana Wadi, Raffaello Furlan 
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  تکمیل براییابی دست  قابل و عملی هایمکانیزم عنوان به

  عمومی مسکن  زندگی در کیفیت بهبود و موجود وضع
 . تیاسال تراس

 های هگاتسکون

 یررسمی غ
 1393 زنگنه شهرکی و همکاران 

 شهرکالن  یررسمی غگاه سکونت  دو در زندگی  کیفیت

بررسی  ذهنی  رویکرد  با  ( را آباداسالم  و  آبادصالح تهران )

 کیفیت بر مؤثر  عامل ترین مهم  ،آبادصالح  کردند، که در 

 اما  ، ودآن ب متغیرهای  و  امنیتی  و  اقتصادی عامل زندگی، 

 مربوط،  متغیرهای  با  بهزیستی وضعیت  عامل  ،ادآبم اسال در

 شد.  اثرگذار شناخته عامل  ترین مهم

مراکز و فضاهای  
 شهری 

 1384 کوکبی و همکاران 

،  اقتصادی، شناختیزیبایی  و اجتماعی شاخة چهار پایة بر

  درجات  سنجش به و نقل حمل و و ارتباطی کالبدی

  پرداخته آبادرم ی خهر ش شهری در مراکز زندگی کیفیت
 . است

 1393 ساالری سردری و همکاران 

 های مؤلفه  المرد،  شهر در که  دهد می  نشان  همچنین  نتایج

 یفیت ک  محیط کارکردی،  یفیت ک اقتصادی،  محیط  یفیت ک

 از  ترپایین  یتیوضع  در اجتماعی  یفیت ک و  نقل و  حمل

 داد  نیز نشان بستگی هم  ضریب دارند. قرار متوسط  سطح

 بهبود با  و دارد  وجود ی بستگها هم خص شا انمی  که

 ارتقای  به توانمی  خدمات به  دسترسی  و مسکن  یتوضع

 .کرد کمک المرد شهر زندگی در یفیت ک سطح

کیفیت فرهنگی و  
 اجتماعی زندگی 

 1391 گنجی، الماسی بیدگلی 
های کیفیت زندگی با رویکردی فرهنگی و  به بررسی مؤلفه 

ی  هامؤلفه ن طة بیراببی یارزاجتماعی پرداخته و به ا

 یافته است. دست کیفیت با سن و جنس و .... 

کیفیت زندگی و  

 چالش طراحی 
 1999 2کریستنسن 

  قراراستفاده    مورد طراح  به مربوط هایچالش  شناسایی
  تجزیه برای تواندمی  که ماتریسی گیرد و خروجی آن ابزار

  زندگی کیفیت و طراحی  بین  روابط بیشتر تحلیل و
 د و ش هادتفاس

 

 های داخلی و خارجی مرتبط با حوزة پژوهش.(: پيشينة پژوهش 1جدول )مه ادا

 ها يافته  -ها مؤلفه  سال  پژوهشگر  بستر بررسی 

کیفیت زندگی و  
 جغرافیای شهری 

 2003 3پاسیون 
  با، 1980دهة    در  را شهری جغرافیای در  اصلی تحوالت
  زمینه در  تحقیق به مربوط موضوعات به خاص توجه

 کند.می  خصمش، دگی نز تفی کی

کیفیت زندگی و  

 آلودگی 
 2018 4لی و تیلت 

را   زیستیط مح  تیف یک شهروندان چین مطالعه  ن یدر ا
از    گرید یار ینسبت به بس  یکمتر  تیاولو ای بامسئله 

دهد که  ی م  اننش ها، واکنش حالین دانستند. باا عوامل

 

1 Gordon Bijen and Awais Piracha 
2 Kristensen, Tore 
3 Michael Pacione 
4 Xiaoyue Li, Bryan, Tilt 
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مانند   یط یمحست یاز شهروندان، مسائل ز یار یبس  یبرا

مانند   یزندگ  تی فیک  یهای با نگران ساً، اساهوا گی ودآل

 . و رفاه خانواده مرتبط است یسالمت جسمان 

کیفیت زندگی و  

 شادی 

پاپاچریستوا، روساس  

 1کاسالس 
2019 

از    یو رفاه با برخ یزندگ تی فیک کهی درحال 

  گری، داندیف شده تعر یخوببه  یشهر  هایی بنددسته 
 ای و یهن ه ذ رفان وا عنبه  ،یمربوط به شاد  میمفاه

تعریف درستی   یط یمح هاییت در موقع یخوشبخت 
  در این پژوهش  ی«شهر  یشاد »  یاصل مفهوم .ندارند 

 راتییتغ دیبازتول  یبرا ای مدل شبکه  کیو  ییشناسا

 هد. دی ها ارائه م شبکه  ن یا  یتوپولوژ

 منبع: نگارندگان  

 

 . کيفيت زندگی اجتماعی 2-2

و حالت و وضعی که حاصل باشد در چیزی نگی  چگو  معنیبه    2مة دهخدا واژه کیفیتنات در لغ 

در فرهنگ لغت عمید، صفت، حالت، چگونگی کسی یا    واژه(. معنای لغوی این  1385است )دهخدا،  

برای این واژه چهار معنای،    (. 1024:  1360چیزی عنوان شده است )عمید،   نیز  فرهنگ آکسفورد 

صیات، جنبة ویژه و ات و خصوعام، صف  به مفهومزها، خوبی و کمال هر چیز  چیش  درجة خوبی و ارز

توان مطابقت و سازگاری کاال یا  (. کیفیت را میOLA, 1989: 1023ممیزه را ارائه داده است )  عالئم

(. چگونگی یک چیز یا  22:  1392خدمات با نیازها و انتظارات مشتریان دانست )شفیعا و همکاران،  

که بأثت  پدیده  خاص  عقالنیِ  و  عاطفی  انسان  یر  تمایز  یمر  باعث  کیفیت  هم یده پدگذارد،  از  ها 

)عباسیمشود و  یم باشد  یا معنای یک چیز  فرم، عملکرد و    در   (. کیفیت1392زاده،  تواند حاصل 

شود و  میبرده    کار  به  هاپدیده   و  اشیا  3کمال   درجة  وصف   برای  واضح  کامالً  معنای  به  و  عادی  حالت

ارزش ایگسترده طیف رب )گلکار،    هست استوار ذهنی هایارزش چه و عینی هایارزش چه ها،از 

1379  :5 .) 

های پایانی  یل شده است. در دههتبدشناسی  بررسی کیفیت زندگی به بحثی گسترده در جامعه

ی  شاخصی برا  عنوان بهاجتماعی توسعه، کیفیت زندگی    های جنبه  برجسته شدنمیالدی با    20قرن  

)نیازی، دالل خراسانی،   مورد توجه قرار گرفت یِ توسعههاسیاستها و مهزیابی و جهت دادن به برناار

 از یافت. وی ارسطو کالسیک آثار در توانمی  را این مفهوم از  استفاده تاریخی (. ریشة198:  1391

هنگام کیفیت  بین رابطة )می  سخن  افراد  ذهنی  هایارزش  و  شادی  زندگی،   &Mokhtariگوید 

Nazari, 2010: 15  توسط   زندگی ابتدا کیفیت  (.292:  1394،  آبادیشاه  پناهیزدان،  یراتز بفته ابرگر  

 
1 Ioanna Anna Papachristoua, MartiRosas-Casalsab 
2 Quality 
3 A degree of excellence 
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  جنگ   پایان  تا  گرفت، امّا  قرارمورداستفاده    اقتصادی   رفاه  دربارة  کتاب  در   میالدی  1920  سال  1پیگو

 شامل   که  را  متالس  تعریف  2جهانی  بهداشت  سازمان  زمان  آن  در.  شد  گرفته  نادیده  دوم  جهانی

 حال درین باا (. Ruževičius, 2014: 318داد )  بود، گسترش  اجتماعی  و  روحی،  فیزیکی  رفاه  مفاهیم

  حیات  دربارة که هست میالدی(  1946)آگبرن   از زندگی دربارة کیفیت مهم اثر یناول شناسیجامعه

علیه  شناسانجامعه  کهی هنگام میالدی  1960است. در دهة   نوشته  شده متحدهیاالت  ا در روستایی

دادند، واکنش اقتصادی یهاشاخص چیرگی زندگی  مفهوم نشان    اجتماعی  هایپژوهش  در  کیفیت 

نادری   زندگی، کیفیت هایشاخص تمام هنگام آن تا امّا یافت، یتاهم و  )احمدی  بودند  عینی 

اولین73:  1393کروندان،   ) کمپل بار (.  همکارانش  به  1976و   و نیهذ هایشاخص میالدی( 

در توجه یدگزن کیفیت یشناختروان   سازمان   زندگی  کیفیت  پروژة  میالدی،  1991  سال  کردند. 

 conrad etدر این زمینه بود )  فرهنگی  هایتفاوت   گرفتن  نظر  در  برای  تالش  اولین  3جهانی   بهداشت

all. 2014: 3 .) 

 نیازهای  دهد،  تن  اندیگر  با  تعامل  و  اجتماعی  زندگی  به  تا  است  نموده  وادار  را  آدمی  آنچه

  و   رشد  و   زیستن  بهتر   برای  دیگران  فکری  هایتالش  و  دستاوردها  از  ندیمهبهر  و  گیزند  طبیعی 

)  معنوی  و  مادی  تعالی که اصطالحی زندگی، کیفیت(.  84:  1387،  اکوانهست   بیان برای است 

یک  رفاه  توسعة  به  در  به رود  می کار  جامعه  میساده  بیان و  تسهیال توانتر    رفاهی،  ت گفت 

شرایطمنعکس )حقیقتیان،   افراد زندگی  فیتیک و  دگینز کنندة  سازمان 83،  1393هستند   .)  

که افراد  مند سیستمیهدف  هایِارزش و  عنوان فرهنگکیفیت زندگی را به( WHO) جهانی  بهداشت

می زندگی  آن  میدر  تعریف  عالیق  و  زندگی  استانداردهای  باورها،  اهداف،  به  وابسته    ند ککنند، 

(cornad et all.: 2014    وRuževičius, 2014: 318کیفیت را  (.    رضایت عنوان  به  توانمی  زندگی 

معتقد  (  میالدی  1996)  4سوبر .  کرد   مطرحآل  یدها  زندگی  با  مقایسه  در  زندگی  مختلف  ابعاد  از  فردی

 & Ruzevicius)  است   وابسته  نیز   بیرونی   هایعامل  به  همچنین   زندگی  کیفیت   که  است

viciute 2007: 2naAkra.)    اینظریه  مازلو  نیازهایمراتب  سلسله  اساس   بر  5دی( میال  9861)سیرجی  

 نیاز  سطح  لحاظ   را از   فرد  یک   زندگی  او کیفیت.  کرد  معرفی  جامعه  و  فرد  یک  زندگی  کیفیت  برای

کیفیت    با  شهری  محیط  یک  شهری،  محیط  به  نظریه  این  گسترش  با.  کندمی  تعریف  هرم مازلو  در

 Gerard)  باشد  آن  ساکنان  اکثریت  برای  نیاز  باالی  رضایت  حسط  آوردن  فراهم  موجب  واندتمی  باال

Damen, 2014: 38یین شده استتع  مادی  ثروت  یا  رفاهعنوان  به   زندگی  کیفیت،  گذشته  قرن  (. در  .

  عوامل تأثیر  همه  زندگی و تغییرات  ها، بر درک کیفیتارزش  و  زندگی  معنای  درک  تغییرات،  بعدها

 
1 A. C. Pigou 
2 WHO 
3 WHOQOL 
4 Suber p. 
5  Sirgy, M. (1986). A Quality of Life Theory Derived from Maslow’s Developmental Perspective. American 

Journal of Economics and Sociology, 45. 
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توانمند  است باور  این بر  1نول  (.318ičiusRužev :2014 ,از  برگرفته     ,Ferrer 2002)  شتذاگ که 

  اجتماعی  بستگیهم  تقویت از طریق اجتماعی زندگی  کیفیت  ارتقای در  عامل ترین مهم افراد کردن

( برای  Noll, 2002: 57است  بستری  چهره  به  چهره  برخوردهای  ایجاد  امکان  با  همگانی  فضای   .)

تواند کیفیت زندگی عمومی مردم و  می هاآنبه یث توجه از این حش زندگی اجتماعی هستند و اینم

 ساکنان را ارتقای بخشد. 

 

 های کيفيت زندگی. ابعاد و شاخص 2-3

های گوناگون، متفاوت است. کیفیت زندگی تنها متأثر از عوامل  مفهوم کیفیت زندگی در حوزه

ا )گنجی،  نیست  اقتصادنگر  بیدگلی،  اسلممادی  کی172:  1391ی  اساس  یزندگ  فیت(.    اصل   9  بر 

  سیاسی   ثبات(  3  ؛ سالمت(  2مادی؛    رفاه(  1  :شوندمی  بندیرتبه  یتاهم   به  توجه  که باشناخته شده  

  ؛ اشتغال(  7  ؛جغرافیایی  موقعیت  و  هوا  و  آب(  6  ؛اجتماعی  زندگی(  5  ؛خانوادگی  زندگی(  4  ؛ایمنی   و

  بر   نیز  اجتماعی  عوامل  زا  بسیاری(.  Ruževičius, 2014: 321)  سیجن  آزادی(  9  ؛سیاسی   آزادی(  8

کیفیت زندگی مفهوم فراگیری است    (.Bijen, Piracha, 2012: 349)  گذارندمی  تأثیر  زندگی  کیفیت

شناختی، ارتقای سطح اشغال، بهبود روابط اجتماعی و  که شامل سالمت فیزیکی، رشد حاالت روان

تعدد عینی و  ابعاد م  برگیرندةی است دراشود. در واقع گسترهمی  طیحی رابطه با نهادهای برجستة م 

نیز ابعاد   لی(.  172:  1391ذهنی زندگی که در تعامل با یکدیگر قرار دارند )گنجی، الماسی بیدگلی،  

(.  lee,2008داند )ای و امنیت میکیفیت زندگی را شامل خدمات، رفاه عمومی، کیفیت زیست محله

اصل دو  بر عوامل وجود  ر ظن  اتفاق حدی  تا  زندگی  کیفیت یمؤلفة  شخصی  زندگی  خارجی دارد: 

وهاشاخص) عینی(  درونی ی  )شاخص عوامل این  از افراد ادراکات  و  هایخارجی  )زبردست  ذهنی( 

و    2دین   آل سراگ  ابعاد مختلف کیفیت زندگی از دید    1(. در نمودار شمارة  8:  1388عامریان،  بنی

 است.  هشد دادههمکاران نمایش 

شهری   زندگی  اگدربرکیفیت  رویرندة  شاخصبعاد  که  هست  نیز  رضایت،  انی  همچون  هایی 

  3هیکز، استینجر و آلینگونه که همان(. 375: 1381الدینی، گیرد )سیفیبرمشادمانی و امنیت را در
با    ، مثالًشودمیگیری  مطالعات کیفیت زندگی چگونگی تفکر و احساس مردم اندازهدر  نشان دادند،  

  4دیوید اسمیتهایی که  شاخص  (.Douglas et al, 2019: 2)  دگی خودپرسش از رضایت و شادی زن
بر   زندگی  کیفیت  بررسی  شادمانی    هاآنبرای  عمومی،  خدمات  مسکن،  بهداشت،  دارد،  تأکید 

  های اشتغال، حقوق و مزد، خوراک، حق رأی، امید به زندگی و .... خانوادگی، تعلیم و تربیت، فرصت

کیفیت زندگی، محیط کالبدی، بستری    تأکید دراد مورد  میان ابع(. در  163:  1381)اسمیت،    ستا

 
1 Heinz-Herbert Noll 
2 Serag El Din 
3 Hicks, Tinkler, and Allin 
4 David M. Smith 
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( که توجه به کالبد فضاها  23:  1392است برای ساخت و ادراک کیفیت زندگی )شفیعا و همکاران،  

 کند. می خاطرنشانرا 

 
 زندگی   کيفيت ابعاد: (1نمودار )

 (Serag El Din et all, 2012: 89)منبع: 

 
سه  کریستنین ابعاد  تجربیگابه  )مربوط   به  مربوط   انتظارات  )تحقق  نة  اجتماع    به   محصوالت(، 

و شناسایی   تعامل  در  افراد  آن  در  که  ایزمینه  در  مصنوعات  از  استفاده   و  )نظر شخصی  1هستند( 

ی و  منای( و کورناد و همکاران به ابعاد فیزیکی، روانشناسی، محیط ) kristensen, 2016: 14)  اخالق(

فرصت برای کسب اطالعات و اجتماعی،    مراقبت  و  مالی، بهداشتبع  منا نه،اخ  امنیت فیزیکی، محیط

فعالیت های جدیدمهارت و  تفریح  اجتماعی  ،  روابط  و  نقل(  و  حمل  و  فیزیکی  فراغتی، محیط  های 

  برای   که  ار  زندگی  کیفیت  بعد  ( نیز چهار2000)  2وینهووِن   (.Conrad et al, 2014: 3)اشاره کردند  

ااست  ضروری  زندگی  برای   بوخ  کیفیت  یک  تکمیل میین،  مطرح  در  گونه  زندگی  قابلیت  کند: 

شامل که    اجتماعی   روابط  ایجاد  امکان  همچنین   و  محیط  توسطشده  ارائه  هایفرصت  محیط، 

  و  قوت  نقاط   همچنین  و ،  خود  شخصی   هایویژگی  درک  و  آگاهی  شامل  که،  یابیخودارز  .شودمی

  آیا   اینکه  یا   و  است   زندگی  اهداف  یا  هدف  دارای   درف  آیا  کهینا خارجی،    مزایای   . است  ضعف

تجربه   با مقایسه در فرد زندگی اینکه هر فهم درونی کیفیت . خیر یا  کندمی دنبال را باالتر هایارزش

. (Ruževičius, 2014: 320کند )می  ارزیابی  ذهنیطور  به  را  خود   زندگی  کیفیت،  زندگی  انتظارات  و

شاخص کیفیسایر  بر  مؤثر  زندگی  های  جدول  ت  شمارة    شده  ارائه  2در  نمودار  در  و    2است 

مرتبط  شاخص کیفیت  ک  باهای  محیط،  کیفیت  بعد  پنج  تفکیک  به  اجتماعی  زندگی  یفیت 

مؤلفهیستز و  اجتماعی  کیفیت  نقل،  و  حمل  کیفیت  زندگی محیطی،  کیفیت  بر  مؤثر  فردی  های 

 . دانشده دادهاجتماعی نمایش 

 
1 Identification 
2 R. Veenhoven 
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 . يت زندگیر بر کيف های مؤث(: شاخص 2جدول )

 های مؤثر بر کيفيت زندگی شاخص  سال  پژوهشگران ايرانی  رديف 

 1386 زاده و همکاران سلیم 1
اش در رابطه با فرهنگ، نظام  برداشت شخصی یک فرد از موقعیت زندگی 

 ارزش اجتماعش، اهداف، انتظارات، استانداردها و احتیاجاتش 

2 
 و گانیاسورخ ربانی

 کیانپور
1386 

 در زندگی از رضایت بهزیستی، احساس احساس )شامل فردی ابیزیار یهاه مؤلف

 اجتماع(، 
 نقشی(  منزلت شهروندی، یاستاندارها  )شامل کارکردی ارزیابی

 1387 نقوی  و گروسی 3
 به دسترسی محیطی، سالمت، کیفیت کیفیت فرهنگی، کیفیت روانی، کیفیت

 می موع امنیت و خدمات،

 1389 اکبری و امینی علی 4
محیط فیزیکی، کیفیت محیط اجتماعی، کیفیت محیط   کیفیتشاخص 

 اقتصادی، کیفیت حمل و نقل و ارتباطات 

 عوامل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فضایی  1390 فتحعلیان، پرتویی  5

 1391 نیازی، دالل خراسانی  6
ندگی و محیط پیرامونی ز ازدرک فرد از وضعیت کنونی خود و ارزیابی مثبت 

 نیازها  تأمین  خود، احساس از ، رضایتدینداری   اجتماعی،. رابطة فرد

7 
ساالری سردری و 

 همکاران 
1393 

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

 1393 حسینی، توکلی شاه 8
های اجتماعی، آموزش،  کت ارمشمسکن، سرزندگی و هویت محل زندگی، 

 قل، وضعیت اقتصادی، خدمات و امکانات حمل و ن زیست،یط منیت، مح ا

9 
پناه براتی، یزدان 

 آبادیشاه
1394 

  مانند کیفیت زندگی بر مؤثر مختلف عوامل از شهروندان مندیرضایت  میزان

 غیره.  و اقتصادی، اجتماعی، کالبدی  عوامل

،  یبیترک هایشهری، ارزش  محیط ایهخدمات، ارزش  به دسترسی کیفیت
 مسکن  اجتماعی، کیفیت محیط اقتصادی، کیفیت یتامن

 1395 نژاد و همکاران حاتمی  10

  امکانات کیفیت حمل و نقل، و رفت و آمد کیفیت مسکونی، واحد کیفیت
  تسهیالت به دسترسی کیفیت زندگی، کیفیت ذهنی  ابعاد  فراغت، اوقات

  از یترضا و یتکیف بهداشتی، -درمانی  التهی تس  از رضایت و کیفیت تجاری،
  و اجتماعی  تسهیالت کیفیت آموزشی، تسهیالت کیفیت اداری، تسهیالت

  امنیت کیفیت بهداشتی، وضعیت کیفیت شهری، تسهیالت کیفیت فرهنگی،

 همسایگی  روابط کیفیت و محله

 

 های مؤثر بر کيفيت زندگی. (: شاخص 2جدول )ادامه 

 ی فيت زندگهای مؤثر بر کيشاخص  سال  نی راپژوهشگران اي رديف 

11 
استقالل، فتوحی،  

 منتظرالحجه 
1395 

مردم، مهارت و دانش، استانداردهای اقتصاد در زندگی، سالمتی،  

، شدهساخته توسعة اقتصادی، حق مسکن، محیط طبیعی، محیط 

 امنیت، تعامالت اجتماعی، مدنی و سیاسی حقوق 

 1397 نژاد و همکاران حاتمی  12

، ی( و آلودگ زیستحیط محیطی )کیفیت میست زهای خصشا
، زیبایی، تنوع  خاطر تعلق های روانی اجتماعی )امنیت، هویت و شاخص

های کالبدی )حمل و نقل، امکانات و خدمات،  و خوانایی(، شاخص

 واحد مسکونی(. 
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 رديف 
پژوهشگران  

 خارجی 
 های مؤثر بر کيفيت زندگی شاخص  سال 

13 

سازمان بهداشت  

کیفیت  ی انجه

 1زندگی 

1993 
 در فرهنگی هایینه زم زندگی، در شخصی موقعیت از افراد ادراک

 انتظارات  و اهداف با ارتباط

14 

)برگرفته از  سوفین
 پناهیزدان ، براتی

:  1394، آبادیشاه

292 ) 

1993 
 ارتباطات مسکن، استاندارد زندگی، غذا، فضای هزینة عمومی، ایمنی

 هوا  زیتمی ترافیک، آرامش، جریان و ح عمومی، صل آموزش، سالمت

 2000 2دیوان 15

ای که در آن  حالتی که فرد در آن نسبت به خودش، طبیعت و جامعه 

زندگی،   در هدف کند، احساس آرامش درونی دارد. داشتنزندگی می 
 دیگران  با مناسب روابط از برخورداری

16 

 سیاست مؤسسة

  شهرستان عمومی
 3ماریان 

2005 

ه: شدی گردآوردسته  9گی پیرس کانتی در ندز شاخص کیفیت

استطاعت مسکن اسمی، محیط پاک، هزینه تأسیسات کارا، 

های فرهنگی و اوقات فراغت، میزان تحصیالت، حمل و نقل  فعالیت 
ای و کارا، سالمت و امنیت افراد و اموال، اقتصاد سالم و توزیع منطقه

 شایستة زمین

 2006 4فیلیپس  17

  برآوردن مادی جهت منابع از برخورداری و اسیسا نیازهای تأمین

،  ذهنی رفاه افزایش در عمل استقالل داشتن اجتماعی هایخواست
  از یاگسترده  سطح  در مشارکت،  سعادت مسیر در شکوفایی و رشد

 اجتماعی  هایفعالیت 

 2006 5وِستاوِی  18
،  عمومی سبز فضای  به دسترسی نحوة و موقعیت، موجود  سبز فضای مقدار
  واتوبوس   یستگاها موقعیت، هاهمسایه  با روابط، زباله آوریجمع  زمان و نحوه

 عمومی  عملکرد حمل و نقل از رضایت تاکسی، میزان

 های مؤثر بر کيفيت زندگی. (: شاخص 2جدول )ادامه 

 های مؤثر بر کيفيت زندگی شاخص  سال  پژوهشگران ايرانی  رديف 

19 
روزِویسیوس و  
 6آکراوانیسیوس 

2007 

  درآمد، تفریح و کار شرایط، تصادیق ا  کیفیت ،خانه، خدمات، مواد یکاال .1

  منابع از یبردار بهره  میزان) محیطی کیفیت. 2( غیره  و، خرید قدرت، متوسط
  سالمت کیفیت. 3( غیره  و خاک، هوا ، آب کیفیت، پایدار  توسعة، طبیعی

،  جامعه، ن ماساز، خانواده  در)  اخالقی روانی. 5 تحصیالت کیفیت. 4 جامعه

 امکان بیان خود  7(  اجتماعی، قانونی ،بدن )  صیشخ  امنیت. 6( ملت

 2008 و همکاران  7کاستانزا  20
ها بدون ارزشیابی  تولید اقتصادی، نرخ باسوادی، انتظار از زندگی یا دیگر داده 

 مندی، شادی، رفاه ذهنی، ارزیابی از تجارب زندگی خود در باب رضایت 

 
1 World Health Organization Quality of Life Group 
2 Diwan, R 
3 Public Policy Institute of Marian County 
4 Phillips, D 
5 Westaway, M. S 
6 Ruzevicius, juozas & Akranaviciute 
7 Costanza, R 
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 2012 1امین  21

  مجرمان، از حفاظت آموزش، ت،سالم دننما اولیه  نیازهای از  )رضایت  یایمن

  کیفیت به مربوط هایتکنولوژیکی( سالمت )شاخص  و طبیعی هایفاجعه  تأثیر

محلی شهر(   سیستم پایداری و شهری متابولیسم شهری، شکل شهری، محیط
  و یفیتباک محیط  یک زیرا دارد،  اشاره فضایی کیفیت فرهنگ )به و ادراک

 فضای کیفیت اجتماعی، تگیبسم در ه ند.کمی  کمک جمعی تعامل به ابذج
 است، شهری توسعة شوند و کارایی )شاملشهر مطرح می  سرزندگی و عمومی

  و فرهنگی  میراث همچنین  و معماری، و تاریخی طبیعی،  منابع از کهی درحال 
 هنری حفاظت شود(.

 طب ایجاد ق ، شهروندی، محیط، بدنامی،رمج سالمت، ثروت، سکونت، آموزش، 2003 7 یونپاس 22

 2014 2گِراد دامِن  23
 و امنیت عمومی، ارزش غذا، فضای زندگی، سکونت، تعامالت، آموزش، مرگ

نوزادان، سطح صدا و جریان ترافیک، کیفیت محیطی، سالمت افراد،   میر

 پذیری وری، عدالت، تنوع، دسترس بهره 

 2019 و همکاران  داگالس 24

کان اقامتی اضافی،  حد، مازیش ب یمسکون )توسعة شدهساخته ط حی م ادراکات

ی  سواردوچرخه  و رویپیاده   هایمکان تجاری اضافی(، ادراکات زیرساخت 

ی،  سوار دوچرخه روی، سهولت پیاده، سهولت پیاده  مسیر مناسب )تأمین 
 و محیط )کیفیت هوا، سر سهولت دسترسی بدون ماشین(، ادراکات کیفیت

/   کیفیت با باز اهایمحله، فض  در پایین  کیفیت با مسکن  ی،یکتراف  صدای
 پارک /   سبز مناطق

 منبع: نگارندگان بر اساس منابع. 

 

 
 های مؤثر بر کيفيت زندگی بندی شاخص (: دسته 2نمودار )

 
1 Amin AM 
2 Gerard Damen, Robert 
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 منبع: نگارندگان بر اساس ادبيات پژوهش. 

 

 شناسی تحقيق . روش3

هدفپیشِ پژوهش حیث  از  گروه رو  ر یهاپژوهش  در  است.  گرفته  جای  ایکاربردی  ن  اهبرد 

بودپژوهش   داده کیفی  و  بهه  آن  توصیفیهای  روش  از  و  گردآوری  پیمایشی  در   -صورت  تحلیلی 

مرتبط  فرایند دست ادبیات  از مرور  ترتیب پس  بدین  است.  استفاده شده  نتایج  به  و  باکیابی  یفیت 

شاخص استخراج  و  اجتماعی  زندزندگی  کیفیت  بر  مؤثر  با   گیهای  گرفتن  نظر  در  با  ستر  جتماعی 

)میدانبررس ی  ی  و سپسزد( شاخصفرهنگ  غربال شد  لیکرت  نامهپرسش ها  طیف  قالب  در    5ای 

شاخص  منظوربههای  یگو استخراجپرسش  )نمودار  های  گردید  تنظیم  حجم    کهییازآنجا(.  3شده 

با   برابر  نمونه  کوکران حجم  فرمول  کمک  به  نیست  آماری مشخص    محاسبه شده عدد    96جامعه 

از می بازگشت داده شد. پرسش  102  شدهعیتوزنامة  رسشپ  110ان  است.  به نامهعدد  با مراجعه  ها 

خرداد    موردنظرمیدان   چهاردهم  تا  اردیبهشت  بیستم  تاریخ  صبح1398از  ساعت  ،  از   13تا    9ها 

ساعت    بعدازظهر از  عصرها  در  30/20تا    17و  که  مردمی  و  کسبه  عابرین،  در  ماز  بین  مراجعه  ن 

د  دانیم پحضور  هوایی    شخاشتند  و  آب  مناسب  به سبب شرایط  زمانی  بازة  این  تکمیل شدند.  و 

نخست سال   نیمة  در  یزد  از    شده  انتخابشهر  استفاده  با  نتایج  و    24نسخة    SPSSافزار  نرم است. 

ن میدان  ایر  تکنیک »تحلیل عاملی اکتشافی« عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی اجتماعی شهروندان د

اولویت و  شدندنبتعیین  پاسخ  .دی  میان  %از  با  مردان  خود    63دهندگان  به  را  میزان  بیشترین 

دهندگان بود. اغلب افراد  ، بیشترین سن پاسخ54سال با تعداد    20-30. سن بین  انددادهاختصاص  

  عنوان به (  %26)د  شغل آزا  آن  از  پس( و  %58( با تحصیالت لیسانس بودند و تعداد دانشجویان )%44)

 شود.شاهده مییج مبین نتا شغل غالب در

 

 
 (: فرايند پژوهش حاضر 3نمودار ) 

 منبع: نگارندگان 

 

 نمونة مورد مطالعه 

در حدود   وسعتی  با  یزد  شهر  برابر    3912.23منطقة سة  جمعیتی  دارای  نفر    120842هکتار 

 اضالع شهرک دانشگاه واقع  ازی  است. میدان فرهنگ یا نعل اسبی در این منطقه و در مجاورت یک 
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.  ستی مذهبی و سیاسی و فرهنگی ا هامراسمبستر تجمع افراد برای  سالههمهدان . این میشده است

هایی است که مراسم ازجملههای صلواتی در ماه رمضان و اعیاد و ... ی، ایستگاهسورچهارشنبهمراسم  

  دهه شدادمایش  ایی و تصاویری از میدان نهوة  نقش  2و    1اند. در تصاویر  در میدان به وقوع پیوسته

 است. 

 

 
 (: نقشة هوايی ميدان فرهنگ )نعل اسبی( 1تصوير )

 . Google Earthمنبع: نگارندگان بر اساس  

 

 
 (: تصاويری از ميدان فرهنگ )نعل اسبی( 2) يرتصو
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 منبع: نگارندگان 

 

 ها. تجزيه و تحليل يافته4

آزمون آلفای    ده شد. طبق اینفانامه از آزمون آلفای کرونباخ استبررسی پایایی پرسش  منظوربه 

از   0/ 943کرونباخ   چون  که  آمده  گویههم  ،هستبیشتر    7/0بدست  بین  درونی  و  بستگی  زیاد  ها 

است.    جهیدرنت مطلوب  ابزار  م  نیاپایایی  نشان  آ   دهدیآزمون  تحل  ایکه  رو  یعامل  لیانجام    ی بر 

برابر با    Kmoمقدار عددی    3ة  طبق جدول شمار  .ریخ   ای  رسدیمناسب م  جهیبه نت  رهایتغمجموعه م

ها برای تحلیل عاملی مناسب است  بستگی موجود بین دادههم  رو نیازابیشتر است،    6/0و از    763/0

است،    05/0و چون کمتر از    ستا   000/0( در آزمون کرویت بارتلت برابر با  sigو سطح معناداری )

 شود. ها تأیید مینایی عاملی بودن دادهتوا

 
 .Kmo عددی مقدار و بارتلت ونزم (: آ3جدول )

 Kmo عددی مقدار و بارتلت آزمون

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 763 ./ 

 آزمون کرویت بارتلت 

Approx. Chi-Square 720/2938 

df( آزادی درجة ) 465 

Sig. )سطح معناداری(   000/0 

   محاسبات تحقيق حاضر منبع:

با  ییهاعاملد  تعدا  ن ییتع  یبرا های متفاوتی  روش  ها استخراج شوند،مجموعه داده  یبرا   دیکه 

  یهاتعداد عامل  ار،یمع  نیاستفاده شد. بر اساس ا  ریکاس  اریاز معرو  وجود دارد که در پژوهش پیش

  جدول   .شوندیم  رفتهیها پذدر داده  رات ییمکن تغعنوان منبع م به  شتر، یب  ا ی  کی  ةژیو  ریمقاد  یدارا

مشان  ریز مقاد  دهدین  ب   9  ةژیو  ریکه  ا  ک یاز    شتریعامل  و  جمعاً    نیبوده  از    % 77/ 735عوامل 

م داده  راتییتغ اختصاص  خود  به  را  جمعاً    6.  دهندیها  تغ  %886/62عامل  را  داده  راتییاز  ها 

 .رندیگیدربرم
 . شدهداده  حيتوض انسيمجموع وار(: 4جدول )

 1شده مجموع واريانس توضيح داده

 اجزا

 2یر ویژه ادمق
مجموع مربعات بارهای عاملی  

 3شده استخراج
 ته افیچرخش یعامل یمجموع مربعات بارها 

 کل
درصد  

 4واریانس 

درصد  

 5تجمعی
 کل

درصد  

 واریانس 

درصد  

 تجمعی
 کل

درصد  

 واریانس 

درصد  

 تجمعی

1 537/12 443/40 443/40 537/12 443/40 443/40 641/5 196/18 196/18 

 
1 Total Variance Explained 
2 Initial Eigenvalues 
3 Extraction Sums of Squared Loadings 
4 Variance Percentage 
5 Cumulative 
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2 595/2 370/8 812/48 595/2 370/8 812/48 235/5 888/16 084/35 

3 179/2 028/7 840/55 179/2 028/7 840/55 106/4 244/13 328/48 

4 971/1 357/6 197/62 971/1 357/6 197/62 692/2 685/8 013/57 

5 697/1 474/5 671/67 679/1 474/5 671/67 821/1 873/5 886/62 

6 431/1 615/4 258/72 431/1 615/4 258/72 763/1 686/5 571/68 

7 088/1 509/3 794/75 088/1 509/3 794/75 686/1 437/5 010/74 

8 028/1 317/3 111/79 028/1 317/3 111/79 581/1 101/5 111/79 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

   حاسبات تحقيق حاضرم  منبع:

 4شمارة  . در نمودار  شودیدر نظر گرفته م   زین 1کوه   ةر دامنداتعداد عوامل نمو  یقطع  نییتع  یبرا

  ةکوه نقط  ةدر قسمت دامن  اند.داده شده  شینما  Xو تعداد عوامل در محور    yدر محور    ژهیمقدار و

نقط انتخاب  نیبنابرا  .شودیم  دهید  7  ةشکست در  از آنجا  7-1= 6  یتعداد عوامل  عامل،   5که  ا  ست. 

نمودار    نیبر اساس ا  نی. بنابرادهدیها را به خود اختصاص مداده  یمعتج   راتییدرصد از تغ  886/62

شمارة   جدول  انتخا  5تعداد    4و  نشان    نیب  2بستگی هم  بیضرا  سیماتر  .دندیگرد  بعامل  عوامل 

ضرا  دهدیم ا هم   بیکه  مطلق    سیماتر  نیبستگی  قدر  هم  لذا  ندستین  ترشی ب  0.3از  بسته  عوامل 

اجرا ستندین با  وار  ،یلامع  لیتحل  ی.  دوران  روش  از  استفاده  با  و  متعامد  دوران  عامل   9،  3مکس یبا 

داری داشته  بستگی باالی معنیگیرد که با آن عامل همهر شاخص در عاملی قرار می.  استخراج شد

ها  و مقادیر مربوط به شاخص  ع ستون شرو   ، از اولین (5)جدول    عوامل   افتهیدوران  سیباشد. در ماتر

در هر ستون که بیشترین مقدار مطلق بار عاملی    یاخصهر ش  .شوندیبررسی م  لفهای مختدر عامل

تا ستون آخر    بیترت  ن یمشخص شده و به هم  سیدر ماتر  یرا به خود اختصاص داده با رنگ نارنج

ب برا   ریمقاد  ن یشتری)عامل آخر(  نام  یهاشاخص  نییتع  یمطلق  با رنگ  عامل  یگذارهر عامل و  ها 

هر عامل    یهاانتخاب شاخص  یبه باال را برا   7  طلقم  ریپژوهش مقاد  نی. در ادانن شدهییتع  ینارنج

 است.  شده در نظر گرفته

 
1 Scree Plot 
2 Component Correlation Matrix 
3 Varimax 
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 . زهيرسنگ (: نمودار دامنة کوه يا 4نمودار )

   محاسبات تحقيق حاضر منبع:

 
 مل. (: ماتريس معکوس عوا5جدول )

 40  افتهیماتریس دروان 

 ها شاخص
 اجزا 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 006/0 -033/0 -037/0 185/0 058/0 084/0 223/0 831/0 عابر پیاده  نیایم

 102/0 302/0 -166/0 218/0 -262/0 093/0 160/0 730/0 کیفیت هوا 

میزان پاکیزگی و  
 تمیزی 

707/0 246/0 007/0- 232/0 127/0- -.255 057/0 100/0 

 174/0 074/0 -118/0 -081/0 053/0 353/0 213/0 705/0 ایستگاه پلیس 

 -044/0 093/0 025/0 164/0 123/0 360/0 463/0 641/0 امنیت فردی 

موقعیت  
های  ایستگاه 

 اتوبوس 
637/0 239/0 248/0 120/0 314/0 157/0 081/0 385/0 

 154/0 050/0 -176/0 139/0 042/0 530/0 146/0 627/0 احساس آرامش 

انتظار از میدان  
 شهری 

539/0 404/0 257/0 254/0 084/0 334/0 197/0 083/0 

پوشش گیاهی  
 متنوع 

133/0 813/0 302/0 137/0- 039/0 008/0 123/0 242/0 

میزان فضای  
 سبز

333/0 759/0 253/0 188/0 031/0 121/0 184/0- 120/0 

کیفیت فضای  
 سبز

461/0 085/0 134/0 017/0 036/0 133/0 183/0- 235/0 

روشنایی کافی  
 میدان 

475/0 612/0 038/0 304/0 025/0- 134/0- 124/0- 144/0 

امکان تفریح و 
گذراندن اوقات  

 فراغت 

095/0 611/0 162/0 273/0- 508/0 124/0 055/0 286/0 

 -159/0 128/0 -229/0 -076/0 -067/0 478/0 585/0 401/0 جذاب بودن فضا 
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ت  کیفیت تسهیال 
 شهری 

299/0 574/0 409/0 134/0 205/0 409/0- 138/0 100/0 

 -237/0 067/0 124/0 262/0 311/0 139/0 529/0 491/0 گی سرزند

میزان صدای 
 وسایل نقلیه 

459/0 468/0 090/0 077/0- 283/0 238/0- 250/0 161/0 

وجود فضاهای  
 متنوع 

292/0 457/0 417/0 409/0 088/0 179/0 247/0 199/0- 

میزان مراسم و  
 رویدادها 

171/0 112/0 888/0 072/0- 162/0 103/0 042/0- 081/0 

نبود نزاع و  
 کشمکش 

242/0 211/0 792/0 216/0 044/0- 040/0 087/0 200/0 

مشارکت  
اجتماعی در  

و  هات یفعال
رویدادهای  

 جمعی 

038/0 228/0 713/0 048/0- 429/0 044/0 053/0 048/0 

وجود خدمات و  
 ات امکان

079/0 428/0 542/0 181/0 162/0- 239/0- 186/0 195/0- 

اد  یجامکان ا
برخورد چهره به  

 چهره 

206/0 453/0 500/0 145/0- 354/0 106/0 233/0- 091/0- 

 010/0 095/0 -138/0 021/0 894/0 -030/0 -113/0 -021/0 رفاه مادی 

 134/0 -063/0 290/0 350/0 716/0 -013/0 118/0 159/0 سالمت فیزیکی 

 (: ماتريس معکوس عوامل.5جدول )ادامه 

 40  تهافیماتریس دروان 

 ها شاخص
 اجزا 

1 2 3 4 5 6 7 8 

احساس تأمین  
 نیازها در میدان 

192/0 315/0 254/0 562/0 117/0- 197/0- 301/0 036/0 

شادمانی و امید  
 به زندگی 

224/0 013/0 264/0 310/0 764/0 145/0- 070/0 062/0- 

 -015/0 165/0 847/0 -039/0 -033/0 061/0 051/0 -205/0 ریان ترافیک ج

امکان دسترسی  
 افراد با دوچرخه 

069/0 053/0- 048/0 172/0 038/0 118/0 864/0 038/0- 

امکان دسترسی  
 سواره به میدان 

443/0 008/0 054/0 135/0- 092/0 338/0 528/0 499/0 

امکان دسترسی  
 پیاده به میدان 

253/0 346/0 133/0 152/0 029/0- 096/0- 042/0- 770./ 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
aRotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 11 iterations. 

   محاسبات تحقيق حاضر منبع:

 

میدان  یرگتأث  گانهپنجعوامل    6در جدول شمارة   در  اجتماعی شهروندان  زندگی  کیفیت  بر  ذار 

های مربوط همراه با بار عاملی هریک از د به ترتیب اولویت به همراه شاخصیزفرهنگ )نعل اسبی(  

نیز عوامل مؤثر    5که توضیحات مربوط به هر یک به شرح زیر است. نمودار    داده شدهنمایش    هاآن

 دهد.ین میدان را نمایش میبر کیفیت زندگی اجتماعی شهروندان در ا
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(، کیفیت هوا )بار  0/ 831نی عابر پیاده )بار عاملی  یمهای ا« با شاخصامنيت و پاکيزگیعامل » •

عاملی  0/ 730عاملی   )بار  تمیزی  و  پاکیزگی  میزانی  عاملی  707/0(،  )بار  پلیس  ایستگاه  وجود  و   )

یک گره شهری و حجم    عنوانبهگ  (، در جایگاه اول قرار دارد. با توجه به نقش میدان فرهن705/0

ع  در  پیاده  عابر  ایمنی  آن،  در  آرامش  بوتردد  ایجاد  به  منجر  که  انتظامی  نیروی  وجود  و  مرور  و  ر 

برای شهروندان می و پوشش گیاهی در میدان نعل اسبی شرایط    نماآبشود در کنار وجود  خاطر 

افراد حضور  برای  را  می  مناسبی  پافراهم  و  امنیت  عامل  تغییرات    196/18کیزگی  کنند.  از  درصد 

 است.  دهها را به خود اختصاص داتجمعی داده

( و »میزان فضای  813/0«: با دو شاخص »پوشش گیاهی متنوع« )بار عاملی  سبزينگیعامل » •

( بیشترین تأثیر را در کیفیت زندگی اجتماعی از دید شهروندان داشتند که  759/0سبز« )بار عاملی  

دادهدر  35/ 084یی  تنهابه تجمعی  تغییرات  از  از  صد  است.  داده  اختصاص  خود  به  را   هک  آنجاها 

تابستان با  یزد  اقلیمی شهر  همچنین  شرایط  و  نور خورشید  شدید  تابش  با  همراه  گرم  بسیار  های 

های گیاهی متنوع در  های شن در فصول دیگر سال همراه است، وجود فضاهای سبز و پوششطوفان

یط  راای برخوردار است. فراهم کردن شیت ویژهاهم اندازی از  هوا و سایه  این میدان در جهت تلطیف

یت این عامل در جایگاه دوم عوامل مؤثر  اهم استفاده از هر فضای شهری بر    منظوربهاقلیمی مناسب  

 گذارد. بر کیفیت زندگی اجتماعی صحّه می

عاملی  شاخص • )بار  رویدادها  و  مراسم  میزان  و888/0های  نزاع  نبود  عاملی   (،  )بار  کشمکش 

در  792/0 اجتماعی  مشارکت  میزان  و  ویتفعال(  عاملی  ر  ها  )بار  جمعی  با  713/0ویدادهای   )

اجتماعی»گیری در عامل  جای قرار میرويدادها و تعامالت  رتبة سوم  بر  « در  عامل  این  گیرند. 

ج رویدادهای  وجود  دارد.  تأکید  اجتماعی  رفتارهای  بروز  مناسب  بستر  ایجاد  مانند  لزوم  معی 

مکانی مناسب    عنوان بهعل اسبی(  )نهای گوناگون و همچنین بر نقش کلیدی میدان فرهنگ  مراسم

مراسمات، جشن وقوع  نشانبرای  اجتماعی  و  مذهبی  فرهنگی،  رویدادهای  و  این  ها  پررنگی  دهندة 

ساکنان و  های رمضان و محرم در مراسمات مذهبی  عامل در دید شهروندان دارد. این میدان در ماه

پیروزی و  اعیاد  حذفدر  جایگاهی  ورزشی،  شکلهای  در  و  گ نشدنی  جمعی  خاطرات  هویت،  یری 

ها و خدمات متناسب با نیازها و توقعات شهروندان  فردی شهروندان دارد. از طرفی استقرار کاربری

 بود. مؤثر خواهندگیری روابط اجتماعی در اطراف میدان نعل اسبی نیز خود در شکل

ع • »در  چهارم  روانیامل  و  جسمی  شاخصسالمت  عاملی  «  )بار  مادی  رفاه  و  0/ 894های   )

که به تأثیر باالی سالمت جسم و روان شهروندان    اندقرارگرفته(  716/0سالمت فیزیکی )بار عاملی  

، اشاره دارد. این عامل بر تدارک شرایط مکانی و محیطی برای جلوگیری از  هاآندر کیفیت زندگی  

 روان و جسم شهروندان تأکید دارد.  کردندار خدشه

• « عامل  آخرین  و  در  زندگیامشادمانی  به  عاملی  يد  بار  با  ذهنی نشان  764/0«  بعد  دهندة 

تعیین نقشی  که  است  اجتماعی  زندگی  زندگی  کیفیت  کیفیت  نشستن  ثمر  به  در    صورت به کننده 
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شهروندان در میدان فرهنگ    عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی اجتماعی  6عینی دارد. در جدول شمارة  

، که در هاآنیرندة  دربرگهای  ملی اکتشافی و شاخصعا)نعل اسبی( بر اساس نتایج تکنیک تحلیل  

 پرداخته شد، ارائه شدند.  هاآنباال به 

 
 (: عوامل مؤثر بر کيفيت زندگی اجتماعی شهروندان در ميدان فرهنگ )نعل اسبی( يزد6جدول )

 ليل عاملی اکتشافی. بر اساس نتايج تکنيک تح 
 بار عاملی  شاخص  عنوان عامل  رديف 

 يزگی اکامنيت و پ 1

 831/0 ایمنی عابر پیاده  1

 /.730 کیفیت هوا  2

 707/0 میزان پاکیزگی و تمیزی  3

 705/0 ایستگاه پلیس  4

 18/ 196درصد تجمعی تغییرات داده: 

 سبزينگی  2
 813/0 پوشش گیاهی متنوع  1

 759/0 ای سبز میزان فض 2

 35/ 084درصد تجمعی تغییرات داده: 

3 
امالت  تعرويدادها و 

 اجتماعی 

 888/0 میزان مراسم و رویدادها  1

 792/0 نبود نزاع و کشمکش  2

 713/0 ها و رویدادهای جمعی یت فعالمشارکت اجتماعی در  3

 48/ 328درصد تجمعی تغییرات داده:

 بر کيفيت زندگی اجتماعی شهروندان در ميدان فرهنگ )نعل اسبی( يزد (: عوامل مؤثر 6جدول )ادامه 

 ر اساس نتايج تکنيک تحليل عاملی اکتشافی. ب 
 بار عاملی  شاخص  عنوان عامل  رديف 

4 
 سالمت 

 جسمی و روانی 

 894/0 رفاه مادی  1

 716/0 سالمت فیزیکی  2

 57/ 013درصد تجمعی تغییرات داده: 

شادمانی و اميد به   5
 ندگی ز

 764/0 شادمانی و امید به زندگی  1
 886/62 ه:درصد تجمعی تغییرات داد

 نگارندگان  منبع:
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 (: عوامل مؤثر بر کيفيت زندگی اجتماعی شهروندان در ميدان فرهنگ )نعل اسبی( يزد5نمودار ) 

 منبع: نگارندگان 
 

 گيری و پيشنهادات. نتيجه5

که   آنجا  کلیدانم از  اجزای  از  ویژهها شهری  و جایگاه  هستند  شهر  زندگی یدی ساخت  در  ای 

دار افراد  در    نداجتماعی  زندگی  کیفیت  واالی  مفهوم  به  پرداختن  و  و    هاآنتوجه  حیاتی  امری 

است.  یرقابلغ متفاوت  یدانمانکار  حضور  ساعات  حیث  از  شهری  فضاهای  سایر  بین  در  شهری  ها 

شبانه)ساعت مختلف  در  های  جامعه  افراد  شکلهاآنروز(  برای  باالیی  پتانسیل  تعامالت ،  گیری 

و   چبرخوردهااجتماعی  تفریحی  هری  کارکرد  دارند.  چهره  به  فراغت    هاآنه  اوقات  گذراندن  برای 

را    هاآنشهروندان لزوم پیگیری شرایط و فاکتورهای الزم برای ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی در  

ها شهری  یدانمترین یکی از مهم عنوانبهیزد نیز  کند. میدان فرهنگ )نعل اسبی( شهرمی دوچندان 

شهر معاصر  میی  بافت  محسوب  و  زد  نظر  مطابق  آن  اجتماعی  زندگی  کیفیت  ارتقای  لذا  شود؛ 

حائز   بسیار  شهروندان  زندگی اهم ترجیحات  کیفیت  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  نتایج  است.  یت 

دهد که گره مهم در شهر یزد نشان می  نعنوا بهاجتماعی شهروندان در میدان فرهنگ )نعل اسبی(  

و شرایط    هاآنل با تمرکز بر اولویت عابرین پیاده، امنیت و ایمنی  ام، اولین عامنيت و پاکيزگی«»

می محقق  فضا  پاکیزگی  و  تمیزی  به  توجه  پی  در  که  است  مکان  عامل اقلیمی  آن  کنار  در  شود، 

های گیاهی متنوع میدان در  ی سبز و پوششبر نقش فضا که قرارگرفتهدر جایگاه دوم سبزينگی« »

حال وجود  یندرعان با توجه به شرایط آب و هوایی یزد تأکید دارد.  ندکیفیت زندگی اجتماعی شهرو

شکل برای  مناسب  آن  بستری  شخصیت  بر  توجه  با  اسبی  نعل  میدان  در  اجتماعی  روابط  گیری 

شک   عنوانبه شهر،  معاصر  بافت  در  افراد  تجمع  برای  برپایی  لمکانی  و  اجتماعی  تعامالت  گیری 

فرهنمراسم و  مذهبی  گوناگون  »  گیهای  عامل سوم  عنوان  تحت  ورزشی،  تعامالت  و  و  رويدادها 

گیری هر مکان عمومی پویا در شهر محسوب  مطرح گردیدند که امری حیاتی در شکلاجتماعی«  

آخرین عوامل    عنوانه بشاید  »شادمانی و اميد به زندگی«  و  »سالمت جسمی و روانی«  شود.  می

استفاده دید  نمیاز  ولی  باشند،  ماند.  ا  توانکنندگان  غافل  آن  تأثیر  است    طورهمانز  مشخص  که 

امنیت و پاکیزگی، سبزینگی و رویدادها و تعامالت اجتماعی به بعد عینی و سالمت جسمی و روانی  

وندان در میدان فرهنگ )نعل  و شادمانی و امید به زندگی به بعد ذهنی کیفیت زندگیِ اجتماعی شهر

مؤلفه و  دارند  اشاره  اجتماعاسبی(  مؤلفهی  های  از  اجتماعی  بیش  زندگی  کیفیت  بر  کالبدی  های 

می  اولویت  ترتیب  به  عوامل  این  تمام  بهمؤثرند.  در  بازطراحی  توانند  و  طراحی  یا  میدان  این  سازی 

یت کیفیت  درنهاجامعه را ارتقا دهند و  شوند تا سالمت روانی    نظر گرفتهها شهر یزد در  یدانمسایر  

شهروندان  جمعی  و  فردی  عوامل  ب  زندگی  از  هریک  به  پرداختن  یابد.  می  طوربههبود  تواند  مجزا 

استفادهراه رضایت  سطح  بردن  باال  را  های  برنامهپکنندگان  و  طراحان  روی  قرار  یش  شهری  ریزان 
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ها شهری مطرح  یدانم رتقای این عوامل در  دهد. با توجه به نتایج این پژوهش راهبردهایی جهت ا

 شوند که به شرح زیرند.می

به  ل • توجه  از ایجاد کنج  امنيت و پاکيزگیزوم  راهبردهایی همچون جلوگیری  را متوجه  های ما 

از دید، نور کافی در شب، جلوگیری از ابهام فضایی، اولویت دادن به حرکت عابر پیاده و در   پنهان 

 .هاآنص برای مسیرهای مشخ گفتننظر 

های نرم اطراف میدان، در نظر گرفتن  نهها شهری با در نظر گرفتن بدیدانم  سبزينگیتوجه به   •

از درختان  یشههم پذیر و  تنوعی از پوشش گیاهی خزان اقلیم هر منطقه و استفاده  سبز با توجه به 

 انداز جهت ایجاد آسایش اقلیمی. یهسا

اجتماعی   • فعالیتبینی مکانبا پیشرويدادها و تعامالت  برای  طراحی  حرکت  یرغهای  هایی  ی، 

 دعملکردی که امکان تغییرات موسمی را برای رویدادهای گوناگون فراهم کند. چنفضایی منعطف و  

که   اجتماعی  زندگی  کیفیت  ذهنیِ  تأثبعد  و  تحت  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  وضعیت  یر 

شناسی دنبال گشته و از  شناسی و جامعهروان ی حوزههاپژوهشتوانند در سایر فرهنگی و.. است، می

 های آتی استفاده شود.ها و طراحیزیسادر به هاآننتایج 
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