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چکيده
شهرها عرصههای وسیعی از تراکم و تمرکز جمعیت و فعالیتها هستند و سالمت انسان پیوند تفکیکناپذیری با شرایط
و کیفیت محیطهای شهری دارد .تجربة اجرای طرحهای شهری در ایران نشان داده است که در زمینة خلق محقیطهقای
شهری واجد کیفیت ،توفی چندانی حاصل نشده است .پژوهش حاضر ادراک شهروندان از الگوی شهرسازی اراک را در
قالب شاخصهای محیطهای پاسخده شامل نفوذپذیری ،گوناگونی ،خوانایی ،انعطافپذیری ،تناسبهای بصری و رنق
تعل مطالعه کرده و سپس به بررسی نقش آن در ایجاد غنای حسی و تعل مکانی پرداخته است .دادههقای مقورد نیقاز از
طری مطالعات کتابخانهای ،مصاحبه و تکمیل پرسشنامه گردآوری شده و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آمقاری
همبستگی پیرسون ،آزمون  Tتکنمونهای و تحلیل رگرسیون انجام گرفتقه اسقت .در تحلیقل رگرسقیون شقاخصهقای
هفتگانه ،شاخص غنای حسی (تعل مکانی) به عنوان متغیر وابسته و سایر شاخصها به عنقوان متغیقر مسقتقل در نرقر
گرفته شد .براساس نتایج 59/2 ،درصد تغییرات تعل مکانی از طری ترکیب خطی متغیرهای مستقل تبیین شده است کقه
شاخصهای تناسبات بصری ،انعطافپذیری و خوانایی به ترتیب با ضرایب تأثیر  0/132 ،0/359و  0/150بیشترین تأثیر را
بر تعل مکانی داشتهاند .بر این اساس ،برخی از پیشنهادهای پژوهش عبارتاند از :تأمین دسترسی مناسب شقهروندان بقه
خدمات شهری ،ارتقای کارآیی شبکة ارتباطی ،ارتقای سرزندگی محیط و تنوع در ارائة خدمات ،تأمین نیازمندیهای همة
گروههای جامعه ،خل ویژگیهای منحصربهفقرد در طراحقی و بهسقازی فضقاهای عمقومی شقهری ،توجقه بیشقتر بقه
ویژگیهای زیباییشناسانة محیط و منرر شهری و فراهمکردن زمینههای مشارکت شهروندان در امر بهسازی محقیطهقای
مسکونی.
کليدواژهها :ادراک ،تعل مکانی ،شهر اراک ،کیفیت محیط شهری ،محیطهای پاسخده
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مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

برای تبیین ارتباطات متقابل مردم و مکان به کار گرفتقه

 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسئله

شده است (گُلیکنیک 7و تامپسقون ،2010 ،3ص.)97 .

محیطهای شهری ،عرصههایی چندوجهی ،متنقوع،

در این راستا ،سقنجههقای مختلفقی در مقورد کیفیقت

پیچیقده ،پویققا و در حققال تحققول هسققتند و در تققأمین

محیط ارائه شده که گسترهای از موضقوعات مختلقف،

سالمت و رفاه انسان نقش اساسی دارند (بای ،1نقا ،2

از رضایتمندی عمومی از محله تقا پیمقایش خیابقانی

کاپن ،9هسان 3و جقارنن ،2012 ،5ص .)315 .امقروزه،
محیطهای شهری به سکونتگقاه بخقش عمقدهای از

را در بققر مققیگیققرد (والفُققرد ،10ساماراسققوندرا،11
فیلیپس ،12هوکی 19و فورمن ،2011 ،13ص.)119 .

جمعیققت جهققان تبققدیل شققدهانققد و کیفیققت محققیط

صرف نرر از عوامل جمعیتی و اجتمقاعی ،مکقان

مسکونی در نواحی شقهری بقه عنقوان مسقألة مهمقی

تأثیر خود را بر تعلق مکقانی از طریق ویژگقیهقای

برای ساکنان شهر و همچنین ،برنامهریقزان و طراحقان

فیزیکی و مفاهیم نمادین اعمال میکند .در واقع ،تعل

شهری ،مدیران شهری و محققان مطقرح شقده اسقت

15

مکانی به پیوندهای عقاطفی کقه مقردم بقا مکقانهقا
11

(تققو 1و ل قین ،2007 ،8ص .)158 .بققه نرققر مققیرسققد

برقرار میکنند ،نسبت داده میشقود (لویکقا ،2007 ،

کیفیت محیطهای مسکونی و شهری در ایجقاد تعلق

ص .)211 .این احساس دوسقتی بقا محقیط ،موجقب

مکانی و ماندگاری شقهروندان در محلقههقای شقهری

ایجقاد احسققاس امنیققت عققاطفی ،لقذت از مکققان و

نقش بسزایی داشته باشد .تعل مکانی خود نیز تا حقد

احساس تعلق بقه مکقان مقیشقود (محمقودینقژاد،

زیادی حاصل تقأثیر مللفقههقای کالبقدی و اجتمقاعی

پققورجعفر ،بمانیققان ،انصققاری و تقققوایی ،1978 ،ص.

محیط است .یان بنتلی که دغدغة ایجاد مکانی خقوب

 .)233در مقابل ،نارضایتی از مسکن یا محله به عنقوان

بقرای مقردم را داشقته اسقت ،بقا تبیقین ویژگقیهقای

عاملی بسقیار مهقم در فرآینقد تغییقر محقل سقکونت
18

محیطهقای پاسقخده و طقرح هفقت اصقل ،رویکقرد

محسوب میشود (اندرسن  ،2007 ،ص .)70 .تغییقر

گامبهگامی را برای دستیقابی بقه کیفیقتهقای مقورد

محل سکونت نشان میدهد که یک شهر یا یک محلقة

بحث مطقرح کقردهانقد (عبقاسزادگقان و وحیقدیان،

شهری از نرر رقابتیبودن و جذابیت در ذهن سقاکنان

 ،1977ص.)11 .
پژوهشهای مختلفی در زمینة محیط-رفتار انجقام
شده است که در آنها ،تحلیل رفتار به عنقوان روشقی
1. Bai
2. Nath
3. Capon
4. Hasan
5. Jaron
6. Tu
7. Lin

8. Golicnik
9. Thompson
10. Walford
11. Samarasundera
12. Phillips
13. Hockey
14. Foreman
15. Place attachment
16. Lewicka
17. Andersen
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در چه سطحی قرار دارد (کقیم ،1ووسقنام ،2مقارکولر،9

به ویژگیهقا و مسقائل ویقژۀ شقهر اراک و وضقعیت

الِشینلوی 3و چوی ،2015 ،5ص.)338 .

فضاها ،محلهها و محقیطهقای مختلقف آن ،پقژوهش

ابعققاد مختلف قی در ارتبققاب بققا زیسققتپققذیربققودن

حاضر به ارزیابی مطلوبیقت مللفقههقای محقیطهقای

محیطهای مصقنوع مطقرح اسقت (نوروزیقان ملکقی،

پاسخده در شهر اراک از دیدگاه شهروندان پرداختقه و

حس قینی و فیض قی ،2015 ،ص .)219 .در ای قن می قان،

اثر آن را بر تعل مکانی بررسی کقرده اسقت .در ایقن

فضاهای موف  ،آنهایی هستند که مردم تمایقل دارنقد

راستا ،سلاالت تحقی به این شرح است:

وقققت خققود را در آنهققا سققپری کققرده و مطققاب بققا

 -وضقققعیت شقققهر اراک از نرقققر مللفقققههقققای

هنجارهای اجتماعی رفتار کنند .چنین فضاهایی ایمقن،

محققیطهققای پاسققخده از دیقدگاه شققهروندان چگونققه

راحت و خوشایند هستند (ایسقاکس .)2000 ،8تجربقة

است؟

اجرای طرحهای شهری در ایقران چقه در بافقتهقای
موجود و چقه در قالقب برنامقههقایی نریقر شقهرهای

 تعل مکانی در شهر اراک ،بیشتر متقأثر از کقدامشاخصها است؟

جدید و پروژههای آمادهسقازی نشقان داده اسقت کقه

 .2 .1پيشينة تحقيق و مباني نظري

برنامههای مزبور در خل محقیطهقای شقهری واجقد

در زمینة ارزیقابی کیفیقت محقیطهقای شقهری و

کیفیت ،با توفی چندانی روبهرو نبوده اسقت (گلکقار،

رضایتمندی مردم از محیطهای مسقکونی و شقهری،

 1971به نقل از رفیعیان و رضقوی ،1973 ،ص.)280 .

مطالعات متعدد و متنوعی انجقام شقده اسقت کقه هقر

شهر اراک از جمله شهرهایی است که گذار سقریع آن

کدام با رویکرد خاصی ،مللفههای مختلف محیطهقای

از یک جامعة سنتی به مدرن و همزمقان بقا آن ،رشقد

شهری را بررسی کردهاند؛ به عنوان مثال ،گارسقیامیقرا

7

اقتصققاد دوگانققة سققنتی و مققدرن ،سققاختار دوگانققة

( )1338کیفیققت محیطققی ادراکشققده در واحققدهای

اجتماعی ،میزان باالی مهاجرت و غیره منجر به ایجقاد

همسایگی در کورونا 3واقع در شمال غقرب اسقپانیا را

ساختار کالبدی خاصی در ایقن شقهر شقده اسقت .در

بررسی کردهانقد .بقاروس 10و رودز )1337( 11دالیقل

واقع ،مطلوبیت فضاهای شهری و محلههای مسقکونی

نارضایتی افراد از محله و واحدهای همسقایگی محقل

در ابعاد مختلف؛ اعم از کالبدی ،اجتماعی ،فرهنگقی و

سکونتشققان را در برخققی نققواحی انگلسققتان تحلیققل

زیباییشناسی بهشدت متأثر از عوامل مذکور بقوده کقه

کردهاند و وقوع جرایم ،بزهکقاری ،آشقفتگی محقیط،

در نهایت ،منجر به تنزل رضقایتمنقدی شقهروندان از

همسایههای مسئلهساز ،سروصدا و آزار و اذیقتهقای

کیفیت برخی محیطهای شهری شده است .بقا توجقه

نژادی را به عنوان عوامل ایجاد نارضایتی برشمردهانقد.

1. Kim
2. Woosnam
3. Marcouiller
4. Aleshinloye
5. Choi
6. Bell
7. Isaacs

جکسققون )2009( 12ارتبققاب طراحققی شققهری را بققا
8. Garcia-mira
9. Coruna
10. Burrows
11. Rhodes
12. Jackson
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سققالمت انسققان در سققه مبحققث سققالمت فیزیکققی،

شهری متروک و رو بقه زوال در دانمقارک از کیفیقت

سالمت ذهنی و نشقاب اجتمقاعی-فرهنگقی بررسقی

محققل زنققدگی و ارتبققاب ایققن ارزیققابی بققا تمایققل بققه

کرده اسقت .بنقایوتو )2009( 1شقاخصهقای کیفیقت

ماندگاری یا تغییر محل سکونت پرداخته است .نتیجقة

محققیطهققای مسققکونی و تعلق مکققانی را در نققواحی

این پژوهش حاکی از وجود یقک ارتبقاب ققوی میقان

شهری بررسی کردهاند .ایقن پقژوهش را مقیتقوان در

ادراک ساکنان از خوشنامی محله و برنامة آنها بقرای

زمرۀ مطالعات روانشناسی محیطقی برشقمرد کقه بقر

تغییر محل اسقت؛ نارضقایتی از مشقکالت اجتمقاعی،

ارتباب میان مردم و محیط مسقکونی آنهقا در سقطوح

جرایم و ناهنجاریها ،بیشترین دلیل شقهروندان بقرای

2

تغییر محله بوده و در نهایت ،روابط قوی اجتمقاعی در

و کنتاررو )2001( 9به مطالعة آن دسقته ازعقواملی کقه

درون محله ،به میزان قابل توجهی در کاهش تمایل بقه

بیشترین نقش را در ایجاد رضایتمندی از محیطهقای

جابهجایی ملثر بوده است.

مختلف (خانه ،محله و شهر) تأکید کرده است .پقوتر

مسکونی دارند ،پرداختهاند .نتایج ایقن پقژوهش نشقان

دمسققی )2012( 8دو دیقققدگاه نرقققری مهقققم در

میدهد کقه عوامقل اسقترسزا و عوامقل اجتمقاعی و

خصوص اثرات متقابل محقیط و رفتقار انسقان شقامل

فرهنگی مهمترین نققش را در تقأمین رضقایتمنقدی

جبرگرایی و امکقانگرایقی محیطقی را تشقری کقرده

مردم دارند.

است .در این مطالعقه ،عوامقل فیزیکقی و غیرفیزیکقی

تو 3و لین )2007( 5ساختار ارزیابی کیفیقت ادراک

ملثر بر تجربة حضور در فضقاهای شقهری بیقرون از

محیطهای مسکونی در عرصههای دارای تقراکم زیقاد

منققزل بررسققی شققده اسققت .فالحققت ( )1975در

و کققاربریهققای مخققتلط را در شققهر تایپققه بررسققی

پژوهشی ،تأثیر عوامل کالبدی و عوامل شقناختی را بقر

کققردهانققد .نتققایج ایقن تحقیق  ،وجققود یققک سققاختار

احساس افراد نسبت به محقیط بررسقی کقرده اسقت.

چندبنعدی را که توسط ساکنان شهر تایپقه ادراک شقده

رفیعیان ،مولودی و پورطاهری ( )1930کیفیت محقیط

بود ،نشقان داده اسقت؛ ایقن سقاختار از شقش سقط

را در شهر جدید هشتگرد در دو سط محیط شقهری

ارزیابی تشکیل شده است کقه عبقارتانقد از :برنامقه-

و محیط سکونتی بررسی کردهاند .براساس یافتقههقای

ریزی و طراحی شقهری ،امنیقت و روابقط اجتمقاعی،

تحقی  ،کیفیت محیط شهری در شهر جدید هشقتگرد

خدمات تجاری و حملونقل ،جوّ و فضای مسقکونی،

از دیدگاه ساکنان در سط پایینی قرار دارد .معروفی و

سققالمت محیطققی و مققدیریت خققدمات .اندرسققن

1

( )2007به بررسی چگونگی ارزیابی ساکنان  12ناحیة

انصاری ( )1939تأثیر عناصر منرر شهری را بر میقزان
احساس تعل محلی در محلة نارمقک تهقران بررسقی
کردهاند .نتایج این تحقی حاکی از وجود هقمبسقتگی

1. Bonaiuto
2. Potter
3. Cantarero
4. Tu
5. Lin
6. Andersen

میان دو متغیقر کیفیقت منرقر شقهری و میقزان تعلق
شهروندان به محیط زندگی خود است.
7. Dempsey
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پژوهشگران سه دیقدگاه متفقاوت بقرای بررسقی

انطباقپذیری ،توجه به مکقانهقا پقیش از فعالیقتهقا،

کیفیت محیط و به دنبال آن رضایتمندی محقیطهقای

احترام به گذشته ،مقیاس انسانی و خوانقایی را معرفقی

مسکونی ارائه کقردهانقد -1 :دیقدگاه تقأثیری :در ایقن

کرده است .ماتیو کارمونا نیز راحتقی و تصقویرپذیری،

رویکقرد ،عوامققل مقلثر بققر رضقایتمنققدی از محقیط

دسترسی و ارتباب ،کاربری و فعالیت و جقامعپقذیری

مسکونی شناسقایی مقیشقوند -2 .دیقدگاه شقناختی:

را به عنوان شقاخصهقای مهقم کیفیقت محقیطهقای

محققان قایل به این دیدگاه تالش میکنند تقا سقاختار

شهری مطقرح کقرده اسقت (حسقینی ،علقیالحسقابی و

درونی ذهنی یقا مقیقاسهقای مناسقب بقرای ارزیقابی

نسبی ،1930 ،ص.)73 .

شهروندان از کیفیت محیط مسکونی را شناسایی کننقد.

از آنجا که کیفیت محیط شهری یک مکان ناگزیر

 -9دیدگاه رفتاری :در این دیقدگاه ،رضقایتمنقدی از

از پاسخدهی مناسب به ابعاد گوناگون محقیط شقهری

محیط به عنوان متغیر مستقل یا پیشبینیکننده در نرقر

است ،میتقوان مللفقههقای سقازندۀ کیفیقت طراحقی

گرفتققه مقیشققود و پیامققدهای رفتققاری ممکققن ماننققد

شهری را به موازات مللفههای سازندۀ مکقان تعریقف

جابهجایی مسکن ،حفق و نگقهداری خانقه و محلقه،

کرد .یان بنتلی در کتاب محقیطهقای پاسقخده ،هفقت

روابط خوب با همسایهها و مشارکت در فعالیتهقای

معیار را برای ایجاد محیطهای پاسخده بیان کقردهانقد؛

محله شناسایی میشود (تقو 1و لقین ،2007 ،2صقص.

ای قن معیارهققا عبققارتنققد از :معیارهققای نفوذپققذیری،

.)158-157

گوناگونی ،خوانایی ،انعطافپذیری ،تناسقبات بصقری،

مللفههای سازندۀ کیفیت طراحقی شقهری از نرقر

غنای حسی و رن

تعل (رفیعیقان ،تققوایی ،خقادمی و

کوین لینچ عبارتاند از :سقرزندگی اجتمقاعی ،معنقی،

علیپور ،1931 ،صص .)98-97 .طراحقی یقک مکقان

سازگاری ،دسترسی ،کنترل و نرارت ،عدالت ،کقارایی.

میتواند از جنبقههقای متفقاوتی بقر ققدرت یقا نحقوۀ

جقین جیکققوبز نیقز کققاربری مخققتلط ،تنققوع و غنققای

انتخاب مردم تأثیر بگذارد .میتواند بر امکقان رفقتن و

فعالیققتهققا ،امکققان اخققتالب اجتمققاعی ،فضققاهای

نققرفتن مققردم بققه مکققانی تققأثیر بگققذارد؛ کیفیتققی کققه

انعطافپذیر ،امکقان نرقارت و مراقبقت را بقه عنقوان

«نفوذپذیری» نامیده میشود .فقط مکانهایی کقه بقرای

معیارهای اصلی کیفیت محیط قلمداد کرده است .آلقن

مردم قابل دسترسقی باشقند ،بقه آنهقا حق انتخقاب

جیکوبز و دانلد اپلیارد نتیجة طراحی شقهری را خلق

میدهند .با این تعبیر ،کیفیت نفوذپذیری عبارت اسقت

محیط قی بققرای همققه ،سققرزندگی ،هوی قت و کنتققرل،

از تعداد راههای بالقوه به یک محقیط کقه یقک عامقل

اصالت و معنی ،زندگی جمعی برشمردهاند .در همقین

محوری در دستیابی بقه مکقانهقای پاسقخده تلققی

راستا ،فرانسیس تیبالقدز معیارهقای کقاربری مخقتلط،

میشود .نفوذپذیری بهتنهایی نمیتواند واجقد کقارآیی

توجققه بققه نیققاز همققة گققروههققا ،انعطققافپققذیری و

زیادی باشد .مکانهای با دسترسی آسان زمقانی مفیقد
واقع میشوند که بقه حق انتخقاب و جریقان اعمقال

1. Tu
2. Lin

تجربهها سمتوسو بدهند .در واقع ،مکان میتواند بقر
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تنوع قابلیتی که به مردم عرضه میشود ،تقأثیر بگقذارد،

باشد که تجربههای حسی اسقتفادهکننقدگان را آن هقم

کیفیتی که «گوناگونی» نامیده میشود .مکان مقیتوانقد

به ترتیبی که موجبات لذت آنها را فراهم کنقد ،ارتققا

بر چگونگی و سقهولت درک مقردم از فرصقتهقا و

بخشد .در واقع ،مکان میتواند بر حد و انقدازهای کقه

موقعیتهایی که محیط به آنها عرضقه مقیدارد تقأثیر

مردم امکانزدن منهر و نشان خویش را بقر مکقان پیقدا

بگذارد .کیفیتی که «خوانایی» نامیده میشود ،در عمقل،

میکنند ،تأثیر بگذارد؛ کیفیتی که «رنق

تعلق » نامیقده

بخشی از درجات ح انتخابی که به وسیلة یک مکقان

میشود (بنتلی و دیگران ،1972 ،صص.)5-3 .

عرضه میشقود ،بقه میقزان خوانقایی آن ارتبقاب پیقدا

فراتر از فرم و ساختار فیزیکی« ،مکان» یقک ارزش

میکند؛ این به آن مفهوم است که مقردم تقا چقه حقد

ادراکی و حسی است که معانی مختلفی در آن مسقتتر

میتوانند به فهم یا درک آن مکان برسند (بنتلی ،الکقک،

اسققت و بققا تجققارب فضققایی و زمققانی مققردم شققکل

مورین ،مکگلین و اسمیت ،1972 ،صص.)5-8 .

مققیگیققرد (توپکققو 1و توپکققو ،2012 ،2ص.)589 .

مکان میتواند بر ابعاد توانمنقدی محیطقی معلقوم

طراحی یک مکان میتواند از جنبقههقای متفقاوتی بقر

جهت پاسخگویی به استفادههای مختلفی که با اهقداف

قدرت یا نحوۀ انتخاب مردم تأثیر بگذارد .تصمیمهقای

مختلف مردم سازگار باشد تأثیر بگقذارد؛ کیفیتقی کقه

مربوب به طراحی باید به گونهای باشد که تجربقههقای

«انعطافپذیری» نامیقده مقیشقود .ترکیقب تقوانمنقد

حسی استفادهکنندگان را آن هم به ترتیبی که موجبقات

مکانهایی که بتوانند برای منرورهای مختلفی اسقتفاده

لذت آنهارا فراهم کند ،ارتقا بخشد (بنتلی و دیگقران،

شوند ،در مقایسه با مکانهایی که فقط برای یقک نقوع

 ،1375صص .)5-3 .حس مکان ،مفهقومی پیچیقده از

استفاده طراحی شدهاند ،به استفادهکنندگان خقود حق

احساسات و دلبستگی انسان نسبت به محقیط اسقت

انتخاب بیشتری میدهند؛ به عالوه ،مکان میتوانقد بقر

که در اثر انطباق و استفادۀ انسقان از مکقان بقه وجقود

جزئیات ظاهری یقک مکقان ،آنگونقه کقه مقردم را از

میآید (فالحقت ،1975 ،ص .)19 .احسقاس تعلق و

گزینههای قابل عرضه بقه خودشقان آگقاه کنقد ،تقأثیر

دلبستگی به مکان ،سط باالتری از حس مکان اسقت

بگذارد .این کیفیت« ،تناسبات بصری» نامیده میشقود.

که در هر موقعیت و فضا به منرور بهرهمندی و تقداوم

جزئیات شکلها و فرمها موضوع مهمقی اسقت؛ زیقرا

حضور انسان در مکان ،نقش تعیینکننقدهای مقییابقد

تأثیر زیادی بر تفسیر مردم از مکانهقا دارنقد .مقردم از

(فالحت ،1975 ،ص .)10 .حس تعلق بقه محقیط و

جزئیات برتافته از ابنیه بقرای تفسقیر خقود نسقبت بقه

مکان ،ضمن ایقن کقه بقرای فقرد نقوعی تشقخص و

مکان وام میگیرند؛ این که یک مکان بتواند بقه وسقیلة

بالندگی را به همراه دارد ،سبب میشود که سقاکنان در

کیفیات ظاهری خویش مفقاهیمی را بقه مقردم منتققل

فعالیتهای اجتمقاعی مربقوب بقه مکقان مقورد نرقر،

کند که آنها را با ح انتخابهایشقان آشقنا سقازد ،آن
مکان دارای تناسبات بصری است؛ افزون بر جزئیقات،
سایر تصمیمات مربوب بقه طراحقی بایقد بقه گونقهای

1. Topcu, K. D.
2. Topcu, M.
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احسققاس مسققلولیت کققرده در آن مشققارکت کننققد

رو ،شقهروندان دارای  17سقال سقن و بیشقتر ،مبنقای

(موسوی ،1975 ،ص.)17 .

انجام مطالعه در نرقر گرفتقه شقدند .حجقم نمونقه بقا

مالحره مقیشقود کقه در مطالعقات و تحقیققات
انجامشده در زمینة کیفیت محیطهقای شقهری و تقأثیر

استفاده از فرمول کوکران و با سط خطقای  5درصقد
محاسبه شد که برابر  973است

آنهققا بققر تعل ق مکققانی و رضققایتمنققدی سققاکنان،

دادههققای مققورد نیققاز تحقیقق عمققدتا از طریقق

شاخصها و معیارهای مختلفی معرفی شده است کقه

پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده اسقت .بقه ایقن

جمعبندی آنها بهاختصار در (جقدول  )1ارائقه شقده

ترتیب که پرسشنامهای مشتمل بر شاخصهای کلقی

است .شایان ذکر است که در بیشتر موارد ،مللفقههقای

و مللفههای مربوب به محیطهای پاسخده تنرقیم شقد

ذکرشده توسط صاحبنرران مختلف ،قرابت مفهومی

و تالش شد حتیاالمکان تمقامی جنبقههقایی کقه بقه

و محتوای زیادی دارند.

شاخصهای مذکور ارتباب دارد ،در سلاالت گنجانقده

 .2روششناسي تحقيق

شود .پاسخها نیز براساس طیف پنجگزینقهای لیکقرت
تنریم شد .برای تعیین ضریب پایایی سنجهها ضقریب

 .1 .2روش تحقيق

آلفای کرونباخ محاسبه شد کقه برابقر بقا  0/73اسقت.

پققژوهش حاضققر از نققوع تحلیلققی و در زمققرۀ

سط مطلوبیت شاخصهای محقیطهقای پاسقخده از

تحقیقققات کققاربردی اسققت کققه بققه بررسققی اثققر

دیدگاه شقهروندان نیقز بقا اسقتفاده از آزمقون  Tتقک

شاخصهای محقیطهقای پاسقخده بقر تعلق مکقانی

نمونهای ارزیابی شد .میزان همبسقتگی شقاخصهقای

پرداخته است .محقدودۀ جغرافیقایی مقورد مطالعقه در

هفققتگانققة محققیطهققای پاسققخده بققا بهققرهگیققری از

این پقژوهش ،شقهر اراک اسقت کقه براسقاس نتقایج

همبستگی پیرسون محاسبه شقد و در نهایقت ،تحلیقل

سرشققماری عمققومی نفققوس و مسققکن سققال ،1930

رگرسیون شاخص تعل مکانی (غنای حسی) و سقایر

جمعیت آن  373212نفر بوده است .شایان ذکر است،

شاخصهای محیطهای پاسخده انجام گرفت تا میقزان

با توجه بقه کقالنشقهرشقدن شقهر اراک و احتسقاب

تأثیر هر یک از شاخصها بر تعل مکانی مشقخص و

جمعیت سقنجان و کرهقرود در روی جمعیقت شقهر

تبیین شود.

اراک ،جمعیققت ایققن شققهر در سققال  1930برابققر بققا

 .2 .2متغيرها و شاخصهاي تحقيق

 521172نفققر مققیشققود (دفتققر آمققار و اطالعققات

در میان مطالعات مختلفی که در زمینة محقیطهقای

استانداری مرکزی. )1931 ،

شهری انجام گرفته است ،مطالعقة یقان بنتلقی پیرامقون

جامعة آماری تحقی  ،شقهروندان سقاکن در شقهر

محققیطهققای پاسققخده از جملققه تحقیقققات کققاربردی

اراک است؛ ولی برای دستیافتن به نتقایج قابقل اتکقا

محسوب میشود کقه ضقمن معرفقی شقاخصهقای

در ارزیابی کیفیت محیط و مللفههقای مربقوب بقه آن،

تققأمینکننققدۀ پاسققخدهنققدگی محققیطهققای شققهری،

توجه به یک پایة سنی قابل قبول ضروری بود .از ایقن

مللفههای مربوب به هر یک از شاخصها را بقه دققت
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تبیین کردهاند .از آنجا که بخش عمدۀ ایقن معیارهقا و

مطالعه ،در قالب شاخصهقای محقیطهقای پاسقخده

مللفققههققا بققا عنققاوین و دسققتهبنققدیهققای متنققوع در

تنریم و معرفی شده است (شکل .)1

پژوهشهای مختلف نیز بیان شده ،مللفقههقای مقورد
مؤلفههاي طراحي شهري و کيفيت محيطي از ديدگاه صاحبنظران و محققان مختلف
محققان
لینچ

1

جین جیکوبز

2

بنتلی و
دیگران
جیکوبز و
اپلیارد

9

فرانسیس
تیبالدز

3

گارسیا  -میرا
باروس و
رودز

سال

موضوع

1310

کیفیت طراحی شهری

1311

کیفیت طراحی شهری

1375

محیطهای پاسخده

1378

کیفیت طراحی شهری

1332

کیفیت طراحی شهری

1338

ادراک محیط

1337

رضایتمندی از محله

شاخصها و مؤلفهها
سرزندگی اجتماعی ،معنی ،سازندگی ،دسترسی ،کنترل و نرارت ،عدالت،
کارآیی
کاربری مختلط ،تنوع و غنای فعالیتها ،امکان اختالب اجتماعی ،فضاهای
انعطافپذیر ،امکان نرارت و مراقبت
نفوذپذیری ،گوناگونی ،خوانایی ،انعطافپذیری ،تناسبات بصری ،غنای
حسی ،رن

تعل

محیطی برای همه ،سرزندگی ،هویت و کنترل ،اصالت و معنی ،زندگی
جمعی
کاربری مختلط ،توجه به نیاز همة گروهها ،انعطافپذیری و انطباقپذیری،
احترام به گذشته ،مقیاس انسانی ،خوانایی
زیبایی ،رن  ،جذابیت خیابانها و واحدهای مسکونی ،حملونقل مناسب،
فضاهای تفریحی جذاب ،ایمنی
فضاها و امکانات گذران اوقات فراغت ،نورپردازی ،منرر دیوارها ،منرر،
امنیت ،جرایم ،بزهکاری ،آشفتگی محیط ،همسایههای مسئلهساز ،سروصدا
و آزار و اذیتهای نژادی

جکسون

2009

کارمونا

2009

بنایوتو

2009

پوتر و کنتاررو

2001

تو و لین

2007

اندرسن

2007

طراحی شهری و
سالمت
کیفیت طراحی شهری

مللفههای طراحی (تراکم ،اختالب کاربریها ،الگوها ،نشانهها ،فضاهای
عمومی ،پیادهراهها)؛ مللفههای سالمت (سالمت فیزیکی و ذهنی انسان،
نشاب اجتماعی و فرهنگی)
راحتی و تصویرپذیری ،دسترسی و ارتباب،کاربری و فعالیت ،جامعیت
ابعاد فضایی (معماری ،سازماندهی و دسترسی به فضاها)

ادراک کیفیت محیط

ابعاد انسانی (مردم و ارتباطات اجتماعی)

و تعل مکانی

ابعاد عملکردی (رفاه ،تفری  ،داد و ستد ،حملونقل)
ابعاد زمینهای (روند زندگی ،سالمت محیطی ،نگهداری)

رضایتمندی از

عوامل استرسزا و عوامل اجتماعی و فرهنگی ،تمایل به ماندگاری در

محیطهای مسکونی

محله ،عالقهمندی به محله

کیفیت ادراک محیط-

برنامهریزی و طراحی شهری ،امنیت و روابط اجتماعی ،خدمات تجاری و

های مسکونی

حملونقل ،فضای مسکونی ،سالمت محیطی ،و مدیریت خدمات

تمایل به ماندگاری یا

مشکالت اجتماعی ،جرایم و ناهنجاریها ،روابط و پیوندهای اجتماعی

تغییر محل سکونت

محلهای ،خوشنامی محله

1. Lynch
2. Jane Jacobs
3. Appleyard
4. Francis Tibbalds
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ادامه جدول 1

محققان

سال

شاخصها و مؤلفهها

موضوع
کیفیت زندگی و رفتار

اشوندن

1

2011

شهروندان در محیط
شهر

دمسی

2012

وان

2011

فالحت

کیفیت ادراک محیط-
های شهری

خصوصی ،کاربردهای فضا ،کاربران فضا

انتخاب محل سکونت

شناختی بر حس
مکان

رفیعیان و
رضوی
رفیعیان و
دیگران
معروفی و
انصاری

برنامهریزیطراحی-
1973

شبکة حملونقل ،دسترسی به امکانات و خدمات شهری
کاربری زمین ،تراکم ،طراحی شهری ،فضاهای عمومی و

تأثیر عوامل کالبدی و
1975

بناها و سایر عناصر شهری ،تراکم جمعیتی ،عملکرد و ظرفیت

محور و ارتقاء کیفیت

دسترسی به خدمات عمومی ،حملونقل ،احساس تعل به
همسایگان ،سالمت محیطی ،خوشنامی محله
رابطهها ،توقعات ،تعلقات ،ویژگیهای فردی ،ویژگیهای
کالبدی (فرم و اندازه ،بافت و تزئینات ،روابط و چیدمان)
نفوذپذیری ،تنوع ،ایمنی و امنیت ،انعطافپذیری ،همهشمول
بودن و سرزندگی

محیط
1930
1939

کیفیت محیط شهری

شاخصهای کالبدی -فضایی ،شاخصهای عملکردی-
ساختاری ،شاخصهای محتوایی و شاخصهای محیط سکونتی

تأثیر منرر شهری بر

طراحی محله ،طراحی خیابانها و میدانها ،نوع و کیفیت

احساس تعل محلی

پوشش گیاهی

مأخذ :مطالعات نگارنده1935 ،

شکل  .1ساختار شاخصها و مؤلفههاي مورد مطالعه
مأخذ :نگارندگان1935 ،
1. Aschwanden
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 .3 .2قلمرو جغرافيايي پژوهش

بزرگ شده اسقت (مهندسقین مشقاور زیسقتا،1978 ،

قلمققرو جغرافی قایی پققژوهش حاضققر ،شققهر اراک

ص قص .)133-135 .ای قن جری قانهققای مهققاجرتی در

است .مطالعقة سقاختار شهرسقازی شقهر اراک نشقان

داخل محدودۀ شقهر و بقین محلقههقای مختلقف نیقز

میدهد که هسقتة اولیقة شقهر تقا سقال  1915از یقک

وجود داشته است؛ بقه عنقوان مثقال ،جمعیقت بافقت

ساختار شبکهبندی کامقل شقطرنجی برخقوردار بقوده

فرسودۀ محدودۀ بخش مرکزی شهر اراک (منطبق بقر

اسققت .ایققن سققاختار در دورههققای بعققدی بققا نققوعی

محلههای قدیمی باغ نرام لشکر و محلة درویقشهقا)

درهمریختگی و بقدون انطبقاق بقا شقبکهبنقدی اولیقه

در سال  1985برابر  11035نفر ،معقادل  3/22درصقد

توسعه یافته است ،تقا جقایی کقه نیمقة شقرقی شقهر،

از جمعیت کل شهر اراک بوده اسقت .در سقال ،1975

شکلی کامال مخالف با استخوانبندی اولیقة شقهر پیقدا

این محقدوده بقا دارابقودن جمعیقت  13911نفقر ،بقا

کرده است (مهندسین مشاور زیسقتا ،1978 ،ص.)21 .

کاهش  1899نفری مواجه بقوده اسقت و نقرخ رشقد

کالنشهر نوظهور اراک دوران گقذار از جامعقة سقنتی

 -1/19در این محدوده در مقابل نقرخ رشقد  1/7کقل

به مدرن را بسیار سریع و بدون ایجاد زیرساختهقای

شهر ،حاکی از جمعیتگریزی شتابان و کاهش تمایقل

الزم علمی مهندسی ،فرهنگی و هنری تجربه میکنقد.

برای سکونت در محدودۀ مرکزی شهر است .ایقن در

بررسیهای اسناد و تحقیقات میدانی نشان میدهد کقه

حالی است که با احتساب نرخ رشقد شقهر ،جمعیقت

معماری و آرایش مکانی زیرساختهای شهری امقروز

محدوده باید به  13297نفر افزایش مقییافقت .شقایان

اراک ،دچار نوعی سردرگمی ،خودباختگی فرهنگی و

ذکر است که طی این دوره 15113 ،نفقر بقه جمعیقت

نابسامانی شده است (عربی .)1932 ،مطالعه و بررسقی

شهر اراک اضقافه شقده و شقهر بقا افقزایش جمعیقت

روند توسعة شهر اراک نشان میدهد که رشد همزمقان

مواجه بوده است (سلیمانی ،توالئی ،زنگانه و تلخقابی،

بخش سنتی و بخش مدرن اقتصقادی ناشقی از نققش

 ،1932ص .)27 .سازمان فضایی شهر اراک در (شکل

جدیققد اقتصققادی شققهر ،بققه گسققترش دوگققانگی در

 )2نمایش داده شده است.

سققاختار اجتمققاعی شققهر انجامیققده کققه در ترکیققب
اجتماعی شهروندان و شیوۀ زندگی آنها بقه صقورت
شکاف فزاینده میقان غنقی و فقیقر مقلثر بقوده اسقت.
همچنین ،نقش جدید شقهر و اهمیقت آن در تولیقد و
اقتصاد کالن از یک طرف موجقب جقذب مهقاجر از
سایر نقاب به این شهر شده و از طقرف دیگقر ،سقبب
جریان مهاجرتی بزرگقی از اراک بقه سقایر شقهرهای

سال چهارم
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شکل  .2سازمان فضايي شهر اراک
مأخذ :شهرداری اراک1933 ،

 .3يافتههاي تحقيق

مدت زمان زندگی در محلة فعلی بقه ترتیقب برابقر ،1
 35و  12سال بوده است.

بررسی ویژگیهای کلی پاسخگویان نشان میدهقد

تحلیلهقای انجقامشقده در ایقن پقژوهش شقامل

 59/7درصد آنها زن و  31/2درصد مرد بقودهانقد .از

ارزیابی سقط مطلوبیقت شقاخصهقای محقیطهقای

نرر وضعیت تأهقل نیقز  51/1درصقد مجقرد و 39/3

پاسخده از دیدگاه شهروندان بقا اسقتفاده از آزمقون T

درصد متأهل بودهانقد .کمتقرین ،بیشقترین و میقانگین

تکنمونهای ،تبیین رابطة میقان شقاخصهقا براسقاس

سن پاسخگویان به ترتیقب  17و  10و  90سقال بقوده

تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسقیون تعلق مکقانی و

اسققت .از نرققر سققط تحصققیالت نیققز وضققعیت

سایر شقاخصهقای محقیطهقای پاسقخده منجقر بقه

پاسخگویان به این صقورت بقوده اسقت 2/9 :درصقد

حصول یافتههایی شده که در سقه قسقمت بقه شقرح

تحصیالت پایینتر از دیپلم 17/9 ،درصقد دیقپلم8/1 ،

ذیل ارائه شده است.

درصد فوق دیپلم 32/7 ،درصد لیسانس 19/7 ،درصقد
فوق لیسانس و  15/2درصد دکتقری .کمتقرین مقدت

 .1 .3تحلي ل س ط مطلوبي ت ش اخصه اي
محيطهاي پاسخده از ديدگاه شهروندان شهر اراک

زمان سکونت پاسخگویقان در شقهر اراک یقک سقال،

شققاخص «نفوذپققذیری» :نتققایج بققهدسققتآمققده از

بیشترین مقدت سقکونت برابقر  55سقال ،و میقانگین

آزمققون  Tتققکنمونققهای در ارتبققاب بققا شققاخص

برابر  22سال بوده است .کمترین ،بیشترین و میقانگین

«نفوذپذیری» نشان میدهد که با درنررداشتن میقانگین
حد مطلوبیقت عقددی  ،9از میقان پقنج مللفقة مقورد
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مطالعه ،تنها دو مللفقه شقامل «سقهولت دسترسقی بقه

مشاهدهشده برای مللفههای «کقارآیی شقبکة ارتبقاطی

منزل از مسیرهای مختلف» و «کارآیی شقبکة ارتبقاطی

در سهولت دسترسی بقه خقدمات مختلقف در سقط

در سهولت دسترسی بقه خقدمات مختلقف در سقط

محله» و «نفوذ بصری از منزل به فضای بیرونی» بقیش

شهر» دارای میانگین باالتری از حد مطلوبیقت آزمقون

از  0/05است و میانگین آنها بقه میقانگین مطلوبیقت

اسققت .شققایان ذکققر اسققت کققه سققط معنققیداری

عددی آزمون نزدیک است (جدول .)2

جدول  .2سط معناداري کيفيت مؤلفههاي شاخص «نفوذپذيري»
مطلوبيت عددي آزمون = 3
مؤلفههاي شاخص نفوذپذيري

ميانگين

آماره آزمون

سط

تفاوت از

T

معناداري

حد مطلوب

فاصلة اطمينان 89
درصد
پايينتر

باالتر

دسترسی به منزل

9/70

11/901

0/000

0/702

0/80

0/30

دسترسی به خدمات محله

2/35

-0/819

0/381

-0/031

-0/18

0/07

نفوذ بصری از بیرون به محله

2/80

-3/313

0/000

-0/235

-0/39

-0/11

نفوذ بصری از منزل به بیرون

2/37

-0/298

0/719

-0/011

-0/15

0/12

دسترسی به خدمات شهری

9/28

3/853

0/000

0/218

0/11

0/97

مأخذ :یافتههای پژوهش1935 ،

شاخص «گوناگونی» :نتایج آزمون  Tدر خصوص

مختلققف و متنققوع در سققط محلققه و شققهر» دارای

شاخص «گوناگونی» با فرض میانگین حقد مطلوبیقت

میانگین باالتری از حد مطلوبیت آزمون است (جقدول

عقددی  ،9حقاکی از آن اسققت کقه از میقان دو مللفققة

.)9

مربققوب بققه ای قن شققاخص ،مللفققة «وجققود خققدمات
جدول  .3سط معناداري کيفيت مؤلفههاي شاخص «گوناگوني»
مطلوبيت عددي آزمون = 3
مؤلفههاي شاخص
گوناگوني

ميانگين

آماره آزمون

سط

تفاوت از

فاصلةاطمينان  89درصد

T

معناداري

حد مطلوب

پايينتر

باالتر

تنوع شکلی بناها

2/73

-2/093

0/032

-0/119

-0/22

00

تنوع خدمات محلهای

9/37

7/712

0/000

0/371

0/98

0/53

مأخذ :یافتههای پژوهش1935 ،

شاخص «خوانایی» :از میان هفت مللفة مربوب بقه

راهنمایی مسیریابی افراد» و البته بقا سقط معنقیداری

شاخص «خوانایی» ،چهار مللفه شامل «میقزان اسقتفاده

بیش از « ،0/05ویژگیهقای منحصقربهفقرد میقدانهقا

از ساختمانهای دارای طرح یقا شقکل خقاص بقرای

جهت استفاده برای راهنمایی مسیریابی»« ،ویژگیهقای

سال چهارم

73

ادراک شهروندان از محیطهای پاسخده شهری و نقش آن در ...

منحصربهفرد خیابانها جهت استفاده بقرای راهنمقایی

ساختمانهای اداری ،مسکونی ،آموزشی و تجاری نیقز

مسیریابی» و «ویژگیهقای منحصقربهفقرد مکقانهقای

تقریبا برابر مقدار مطلوبیت آزمون شده است؛ البتقه در

عمومی و پقارکهقا جهقت اسقتفاده بقرای راهنمقایی

شرایطی که سقط معنقیداری مشقاهدهشقده بقیش از

مسققیریابی» دارای میققانگین بققاالتر از حققد مطلوبیققت

 0/05است (جدول .)3

آزمققون شققدهانققد .می قانگین مللفققة «می قزان خوانققایی
جدول  .4سط معناداري کيفيت مؤلفههاي شاخص «خوانايي»
مطلوبيت عددي آزمون = 3
مؤلفههاي شاخص خوانايي

ميانگين

آماره

سط

تفاوت از

آزمون T

معناداري

حد مطلوب

فاصلة اطمينان 89
درصد
پايينتر

باالتر

بناهای متمایز

2/85

-3/511

0/000

-0/233

-0/91

-0/13

انطباق فرم با عملکرد

2/71

-2/812

0/001

-0/198

-0/23

-0/03

بناهای راهنمای مسیریابی

9/05

0/738

0/937

0/031

-0/01

0/15

قابلیت خیابانها برای مسیریابی

9/11

9/030

0/009

0/153

0/01

0/21

قابلیت میدانها برای مسیریابی

9/19

2/359

0/015

0/123

0/09

0/29

مکانهای عمومی راهنما

9/11

2/033

0/032

0/119

0/00

0/22

خوانایی ساختمانها

9/00

-0/055

0/351

-0/009

-0/10

0/03

مأخذ :یافتههای پژوهش1935 ،

شققققاخص «انعطققققافپققققذیری» :شققققاخص

قرارگیقری اجققزای اتقاقهققا» و «مطلوبیقت قرارگیقری

«انعطافپذیری» در قالقب هفقت مللفقه توضقی داده

اجزای آشپزخانه» از میقانگین حقد مطلوبیقت آزمقون،

شده است که براساس آزمون  ،Tمیقانگین سقه مللفقه

باالتر شده اسقت .قابقل ذکقر اسقت کقه در مقورد دو

شققامل «قابلیقت فضققاهای درون منققزل بققرای اجققرای

مللفة اخیر ،سقط معنقیداری مشقاهدهشقده بقیش از

گزینققههققای متنققوع چیققدمان وسققایل»« ،مطلوبیققت

 0/05است (جدول .)5

جدول  .9سط معناداري کيفيت مؤلفههاي شاخص «انعطافپذيري»
مطلوبيت عددي آزمون = 3
مؤلفههاي شاخص انعطافپذيري

ميانگين

آماره

سط

آزمون T

معناداري

تفاوت از

فاصلة اطمينان 89

حد

درصد

مطلوب

پايينتر

باالتر

سرزندگی و تنوع عملکردهای محله

2/13

-1/381

0/000

-0/913

-0/37

-0/25

امکانات الزم برای انواع فعالیتها

2/87

-9/155

0/000

-0/225

-0/95

-0/10

فضاهای قابل استفادۀ زنان و مردان

2/19

-1/935

0/000

-0/918

-0/37

-0/25

قابلیت چیدمان متنوع در منزل

9/11

2/153

0/092

0/119

0/01

0/22
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ادامه جدول 9
مطلوبيت عددي آزمون = 3
مؤلفههاي شاخص انعطافپذيري

ميانگين

آماره

سط

آزمون T

معناداري

تفاوت از

فاصلة اطمينان 89

حد

درصد

مطلوب

پايينتر

باالتر

مطلوبیت قرارگیری اجزای اتاقها

9/09

0/570

0/519

0/092

-0/07

0/13

مطلوبیت قرارگیری اجزای آشپزخانه

9/05

1/009

0/918

0/053

-0/05

0/11

حضور و استفادۀ مطلوب از راه

2/93

-11/375

0/000

-0/105

-0/81

-0/50

مأخذ :یافتههای پژوهش1935 ،

شاخص «تناسبات بصری» :در گقروه مللفقههقای
مربوب به شاخص «تناسقبات بصقری» ،هقیچ یقک از

مللفهها دارای میانگین باالتر از میانگین حد مطلوبیقت
آزمون نشدهاند (جدول .)1

جدول  .6سط معناداري کيفيت مؤلفههاي شاخص «تناسبات بصري»
مطلوبيت عددي آزمون = 3
مؤلفههاي شاخص تناسبات
بصري

آماره آزمون

ميانگين

تفاوت از

سط

فاصلة اطمينان
89درصد

T

معناداري

حد مطلوب

زیبایی منرر شهری

2/35

-10/985

0/000

-0/551

-0/15

زیبایی منرر محله

2/57

-8/880

0/000

-0/323

-0/59

-0/92

بدنة ساختمانی خیابانها

2/51

-3/185

0/000

-0/339

-0/10

-0/93

پايينتر

باالتر
-0/35

مأخذ :یافتههای پژوهش1935 ،

تعلق » در

و جلوۀ فضای مسکونی مطاب با میل و سلیقة خقود و

شاخص «رن

تعل » :شقاخص «رنق

دو سققط تعری قف شققده اسققت :فضققای مسققکونی و

«میزان تمایل برای ایجاد تغییقرات در فضقای بیرونقی

فضاهای بیرون از منزل .نتایج آزمون  Tنشان مقیدهقد

منزل» مقدار میانگین بقهدسقتآمقده ،از میقانگین حقد

که در هر دو مللفه شامل «میزان تمایل به تغییقر سقیما

مطلوبیت آزمون بیشتر است (جدول .)8

جدول  .7سط معناداري کيفيت مؤلفههاي شاخص «رنگ تعلق»
مطلوبيت عددي آزمون = 3
مؤلفههاي شاخص رنگ تعلق

ميانگين

آماره

تفاوت از

سط

آزمون T

معناداري

حد مطلوب

فاصلة اطمينان
89درصد
پايينتر

باالتر

تمایل برای تغییر فضای مسکونی

3/05

21/211

0/000

1/035

0/35

1/13

تمایل برای تغییر فضاهای بیرونی

9/37

17/353

0/000

0/387

0/77

1/07
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محله» مقدار میانگین سایر مللفهها پقایینتقر از مققدار
میانگین حد مطلوبیت آزمون ماست (جدول .)7

«غنای حسی» با استفاده از شقش مللفقه معرفقی شقده
است که بهجز مللفة «تمایل به ادامقة زنقدگی در ایقن

جدول  .9سط معناداري کيفيت مؤلفههاي شاخص «غناي حسي»
مطلوبيت عددي آزمون = 3
مؤلفههاي شاخص غناي حسي

آماره

ميانگين

تفاوت از

سط

فاصلة اطمينان
89درصد

آزمون T

معناداري

حدمطلوب

تمایل به ادامة زندگی در این محله

9/10

1/889

0/000

0/102

-0/01

تمایل به ادامة زندگی در این شهر

2/78

-2/031

0/000

-0/193

-0/21

0/00

دلپذیربودن فضاهای عمومی شهر در روز

2/57

-8/131

0/000

-0/320

-0/59

-0/91

دلپذیربودن فضاهای عمومی شهر درشب

2/87

-9/333

0/000

-0/223

-0/99

-0/11

حس خوب از زندگی در این محله

2/87

-9/333

0/000

-0/223

-0/99

-0/11

حس خوب از زندگی در این شهر

2/15

-1/313

0/000

-0/951

-0/31

-0/23

(تعلق مکاني)

پايينتر

باالتر
0/21
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شققاخص رنق

 .2 .3تحليل همبستگي شاخصهاي هف تگان ة
محيطهاي پاسخده

تعلق بققا شققاخصهققای گونققاگونی،

تناسبات بصقری و غنقای حسقی ،رابطقة میقان سقایر

کیفیققت محققیطهققای شققهری در چهققارچوب

شاخصها معنادار است .بیشترین همبسقتگی مربقوب

محیطهای پاسخده از طریق هفقت شقاخص شقامل

به رابطة بین غنای حسی با تناسبات بصقری (،)0/113

نفوذپققذیری ،گونققاگونی ،خوانققایی ،انعطققافپققذیری،

و غنققای حس قی بققا انعطققافپققذیری ( )0/315اسققت.

تناسبات بصری ،رنق

تعلق و غنقای حسقی (تعلق

کمترین میزان همبستگی نیز مربقوب بقه رابطقة رنق

مکانی) معرفی شده است .محاسبة همبستگی پیرسقون

تعل با انعطافپذیری ( )0/120است (جدول .)3

بین این شاخصها نشان مقیدهقد کقه غیقر از رابطقة

رنگ تعلق

غناي

حسي

تناسبات

بصري

انعطاف-

خوانايي

گوناگوني

0/001

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/037

**0/930

**0/991

**0/390

**0/989

1

نفوذپذير

پذيري

**0/181

**0/913

**0/295

**0/312

**0/399 **0/273

ي

جدول  .8همبستگي شاخصهاي هفتگانه

1
**0/399

شاخصها
Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed
Pearson
Correlation

نفوذپذیری
گوناگونی
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رنگ تعلق

غناي

حسي

تناسبات

بصري

*0/120

**0/315

**0/317

0/028

0/000

0/000

0/018

**0/113

0/838

0/000

0/083

1

1

1

0/000
**0/317

**0/113

**0/315

**0/989

**0/273

0/000

0/000

**0/390 **0/951

0/000

**0/991 **0/951

0/000

0/118
1

خوانايي

انعطاف-

0/000

0/000

0/000

0/000

1

0/000

0/000

0/000

**0/930 **0/933

)Sig. (2-tailed
Pearson
Correlation

خوانایی

)Sig. (2-tailed

**0/312

Pearson
 Correlationانعطافپذیری
)Sig. (2-tailed

**0/295

Pearson
 Correlationتناسبات بصری
)Sig. (2-tailed

0/000

0/000
**0/913

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/083

0/018

*0/120

**0/225

0/037

**0/181

0/118

0/838

0/028

0/000

0/019

0/001

*. Correlation is significant

شاخصها

ي

پذيري

**0/225

**0/933

**0/951

**0/951

1

گوناگوني

0/019

0/000

0/000

0/000

0/000

نفوذپذير

ادامه جدول 8

Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed
Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed

غنای حسی

رن

تعل

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
at the 0.05 level (2-tailed).
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نتایج بهدستآمده از محاسبة همبسقتگی پیرسقون

نامیققده شققده اسققت و سققایر شققاخصهققا شققامل

حاکی از آن است که بقین شقاخصهقای هفقتگانقة

نفوذپققذیری ،گونققاگونی ،خوانققایی ،انعطققافپققذیری،

محیطهای پاسخده رابطة معناداری وجود دارد .از ایقن

تناسبات بصری و رن

تعل انجام شد .به این ترتیقب

رو ،با تغییر در یکقی از شقاخصهقا ،تغییقر در سقایر

که تعل مکانی (غنای حسی) به عنوان متغیر وابسته و

شاخصها قابل پیشبینی است.

سایر شاخصها به عنوان متغیر مستقل در نرقر گرفتقه

 .3 .3تحليل رگرس يون تعل ق مک اني و س اير
شاخصهاي محيطهاي پاسخده

شققدند .نتققایج تحلیقل رگرسقیون شققاخصهققا نشققان
میدهد که شاخص تعلق مکقانی (غنقای حسقی) بقا

پس از حصول اطمینقان از وجقود رابطقة معنقادار

سایر شاخصهای محیطهای پاسقخده دارای ضقریب

میان شاخصهای مختلف محیطهای پاسخده ،تحلیقل

همبسقتگی  0/898اسقت .همچنقین ،ضقریب تعیقین

رگرسیون شاخص غنای حسی کقه بقه دلیقل ماهیقت

تعققدیلشققده حققاکی از آن اسققت کققه  59/2درصققد

مللفههای ذیل این شاخص ،با عنوان تعل مکانی نیقز

تغییرات تعل مکانی از طری ترکیب خطی متغیرهقای

سال چهارم

ادراک شهروندان از محیطهای پاسخده شهری و نقش آن در ...

مستقل تبیین شده است؛ به عبارتی ،متغیرهای مسقتقل
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یعنی تعل مکانی را تبیین کنند (جدول .)10

توانستهاند بیش از  50درصقد تغییقرات متغیقر وابسقته
جدول  .11خالصة مدل رگرسيون تعلق مکانی و ساير شاخصهاي محيطهاي پاسخده
ضريب تعيين تعديل شده

خطاي معيار

ضريب تعيين

R2
0/592

9/32588

ضريب همبستگي چندگانه

2

R
0/898

R
0/539

Model
1
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براساس مقدار محاسبهشقدۀ  Fدر سقط اطمینقان

(جدول  .)11شایان ذکر است که سایر تغییرات متغیقر

 33درصد چنین استنباب میشقود کقه ترکیقب خطقی

وابسته از طری مطالعه و بررسقی آمقاری آن دسقته از

متغیرهای مستقل به شیوۀ معناداری قادر به پقیشبینقی

شاخصهایی امکقانپقذیر خواهقد بقود کقه در زمقرۀ

نسبی تغییقرات متغیقر وابسقته (تعلق مکقانی) اسقت

شاخصهای محیطهای پاسخده برشمرده نشدهاند.

جدول  .11معناداري رگرسيون تعلق مکاني و ساير شاخصهاي محيطهاي پاسخده
سط معناداري

F

ميانگين مربعات

درجةآزادي

مجموع مربعات

0/000

31/815

373/580

1

2398/317

اثر رگرسیونی

11/891

987

9389/791

باقیمانده

973

1311/253

کل

Model

1
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ضرایب استاندارد تأثیر متغیرهای مستقل بقر متغیقر

تناسبات بصری ،انعطافپذیری و خوانایی بقه ترتیقب

وابسته نشقان مقیدهقد کقه از میقان شقش شقاخص

بققا ضققرایب تققأثیر  0/132 ،0/359و  0/150بیشققترین

درنررگرفتهشده به عنوان متغیر مستقل ،پقنج شقاخص

میزان تأثیر را بر تعل مکانی داشقتهانقد .در حقالی کقه

نفوذپذیری ،گونقاگونی ،خوانقایی ،انعطقافپقذیری و

تأثیر شاخص رن

تعل  ،معنادار نبوده است (جقدول

تناسبات بصری ،تأثیر آماری معناداری بر تعل مکقانی

.)12

(غنققای حسقی) دارنققد .در ای قن میقان شققاخصهققای
جدول  .12ضرايب ميزان شدت اثرگذاري متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته
ضرايب استاندارد

ضرايب غير استاندارد

سط معناداري

t

0/103

1/107

0/011

1/932

0/081

0/093

0/203

0/011

0/130

0/009

9/025

0/150

0/037

Model

Beta

B
1/907

Std. Error
2/102

عرض از مبدأ

0/017

0/035

نفوذپذیری

0/023

گوناگونی

0/135

خوانایی

1
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ادامه جدول 12
ضرايب استاندارد

ضرايب غير استاندارد

سط معناداري

t

0/000

9/113

Beta
0/132

B
0/050

Std. Error
0/171

انعطاف پذیری

0/000

7/331

0/359

0/075

0/815

تناسبات بصری

0/710

-0/181

-0/007

0/113

-0/020

Model

رن

1

تعل
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براساس نتایج بهدستآمده ،تعلق مکقانی (غنقای

جهت تبیین روابط متقابل هر زوج از شاخصهقا،

حسی) در محیط شهری مورد مطالعه بقه میقزان قابقل

همبستگی پیرسون شاخصهقای هفقتگانقه محاسقبه

تقققأملی ،حاصقققل ادراک و ارزیقققابی شقققهروندان از

شد که جز رابطة شاخص رن

تعل با شقاخصهقای

شاخصهای محیطهای پاسخده بهویژه شاخصهقای

گوناگونی ،تناسبات بصری و غنای حسی ،رابطة میقان

نفوذپذیری ،گونقاگونی ،خوانقایی ،انعطقافپقذیری و

سایر شاخصهقا معنقادار بقود .بیشقترین هقمبسقتگی

تناسبات است .هقر یقک از ایقن شقاخصهقا توسقط

مربوب به رابطة بین غنای حسی با تناسبات بصقری ،و

مللفههای خاصی معرفی میشوند کقه برنامقهریقزی و

غنای حسی با انعطافپذیری بقوده اسقت .در تحلیقل

طراحی برای ارتقای این مللفههقا مقیتوانقد شقاخص

رگرسیون شاخصهقای هفقتگانقه ،شقاخص غنقای

مربوطه را تقویت کقرده و آن شقاخص نیقز بقه سقهم

حسی (تعل مکانی) به عنقوان متغیقر وابسقته و سقایر

خود در حصول تعل مکانی ملثر عمل کند.

شاخصها به عنوان متغیر مستقل در نرقر گرفتقه شقد

 .4نتيجهگيري و پيشنهادها

پژوهش حاضقر بقا مبنقا ققراردادن شقاخصهقای
هفققتگانققة محققیطهققای پاسققخده ،وضققعیت ایققن

که متغیرهای مستقل بیش از  50درصد تغییرات متغیقر
وابسته؛ یعنی تعل مکانی را تبیین کردند .در این میقان،
شققاخصهققای تناسققبات بصققری و انعطققافپققذیری
بیشترین میزان تأثیر را بر تعل مکانی داشتهاند.

شققاخصهققا را در شققهر اراک بررسققی کققرده اسققت.

بر اساس نتایج ایقن مطالعقه ،همقة شقاخصهقای

براسققاس نتققایج حاصققل از آزمققون  Tتققکنمونققهای

محیطهای پاسخده ،بهجز شاخص رن

تعلق  ،تقأثیر

دیدگاههای شهروندان ،از میان  92مللفقة مطالعقهشقده

معنیدار مثبتی بر تعل مکقانی در شقهر اراک دارنقد و

در قالققب شققاخصهققای محققیطهققای پاسققخده ،تنهققا

این امر ،ضرورت توجه به مللفههای مربوطقه را بقیش

میققانگین مطلوبیققت عققددی  10شققاخص ،در سققط

از پیش مینمایاند .در این میان ،بقا توجقه بقه ضقریب

معنققیداری قابققل قبققول ،بیشققتر از میققانگین مفققروض

تأثیر باالی شاخص تناسبات بصری بر تعل مکقانی و

آزمققون بققوده اسققت .ایققن مسققئله ،تققدقی در کیفیققت

این که مللفههای مربوب به شاخص تناسقبات بصقری

فضاهای شهری اراک و برنامقهریقزی جهقت ارتققای

عمدتا ویژگیهای زیباییشناسانة منرقر شقهر و محلقه

کیفیت آنها را ضروری میکند.

است ،به نرر میرسد عالوه بر لزوم پرداختن به ابعقاد

سال چهارم
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عملکردی فضاهای شهری ،توجقه بیشقتر بقه مسقائل

فرمی در عین زیبقایی و همقاهنگی بقا محقیط و ارائقة

زیباییشناسانة محیط و انجام اقدامات مقتضی در ایقن

خدمات مختلف مورد نیاز شهروندان در سقط محلقه

زمینه میتواند نققش قابقل تقوجهی در ارتققای تعلق

و شققهر ( )9توجققه بققه کیفی قت خوانققایی در طراح قی

مکانی در شهر و محلههای شهری اراک و نیز تقویقت

محلههای مسکونی و ساختمانهای اداری ،آموزشی و

هویت مکانی در این شهر داشته باشد .در واققع ،در آن

تجققاری و حت قیاالمکققان درنررگققرفتن ویژگققیهققای

دسته از محیطهای شهری که کیفیت مطلقوبی از نرقر

منحصربهفرد در خیابانها ،میدانها ،پقارکهقا و سقایر

شاخصهای ذکرشده وجود داشته باشد ،عالققهمنقدی

فضاهای عمومی شهری کقه نققش قابقل تقوجهی در

مردم به حضور در فضاهای شهری و همچنقین ،ادامقة

مسیریابی کاربران فضاهای شهری خواهد داشقت ()3

زندگی در محل سکونت فعلیشان بیشتر خواهد بقود

ارتقای کیفیت سرزندگی و تنوع عملکردهقای محلقه،

کققه خققود ،عامققل مهمققی در کققاهش مهققاجرتهققای

تققأمین امکانققات و فضققای الزم بققرای فعالیققتهققای

بینمحلهای و بین شهری خواهد بود.

نشستن ،گفتوگو با دوستان ،بازی کودکقان ،حضقور

رویهمرفته ،نتایج مطالعقة حاضقر نشقان داد کقه

سالمندان ،فعالیت ورزشی ،مطالعه و غیره در پقارکهقا

شاخصهایی که با عنوان شقاخصهقای محقیطهقای

و سققایر فضققاهای عمققومی ضققمن درنررگققرفتن

پاسخده قلمداد شدهاند ،تأثیر قابقل تقأملی در ایجقاد و

نیازمندیهای همة گروههای جامعه از جمله کودکقان،

تقویقت تعلق مکققانی دارنققد .بققا توجققه بققه ایقن کققه

سققالمندان ،زنققان و معلققوالن ( )5توجققه بیشققتر بققه

مطلوبیت اکثر شاخصها و مللفههای مورد مطالعقه از

ویژگیهای زیباییشناسقانة محقیط و منرقر شقهری از

نرر شقهروندان ،در سقط مطلقوبی نبقوده اسقت ،در

جملققه زیبققایی شققکل و تناسققبات بدنققة سققاختمانی

جهت بهبود ویژگیها و ارتقای کیفی و کمّقی عوامقل

خیابانهای اصقلی ضقمن توجقه بقه مسقائل کیفقی و

سازندۀ محیطها و فضاهای شقهری اراک ،مقوارد زیقر

عملکردی ( )1فراهمکردن زمینههقای مشقارکت مقلثر

پیشنهاد میشود:

شهروندان در امر بهسازی محیطهای مسکونی.

( )1توجققه بققه دسترس قی مناسققب شققهروندان بققه

شایان ذکر اسقت برخقی از راهکارهقا و اققدامات

خدمات شهری در فرآیند مکانیابی مراکقز خقدماتی و

پیشنهادی فوق ،در کوتاهمدت قابل اجرا نیست .با ایقن

همچن قین ،ارزی قابی کققارآیی شققبکة ارتبققاطی از نرققر

وجود ،از طری تعریف استانداردها و اجرای آنهقا در

سهولت دسترسی شهروندان بقه امکانقات و خقدمات

ساختوسازهای بعدی بهتدریج بهبود کیفیقت محقیط

مختلف شهری و در نهایت ،رفع نارساییهای موجقود

و محلههای شهری حاصل خواهقد شقد .ایقن امقر در

از طری انجام اقدامات اصقالحی ( )2نرقارت بیشقتر

مورد بازسازی و نوسازی بافتهای فرسودۀ شقهری و

مدیریت شهری بر کیفیت ساختوسازهای شقهری و

همچنین ،عرصههای جدید توسعة شقهری کقه امکقان

ارائة خدمات مشاورهای طراحی بقه احقدا کننقدگان

جدیدی برای توسعة یقکدسقت و هماهنق

محقیط

ساختمانها بقا هقدف تقأمین کیفیقت تنقوع شقکلی و

وجود دارد ،از اهمیقت بسقزایی برخقوردار اسقت .در
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پایان ،با توجقه بقه ایقن کقه مللفقههقای تبیقینکننقدۀ

آتی ،میزان تأثیر شاخصها و مللفههای اجتمقاعی نیقز

شاخصهای مذکور عمقدتا ماهیقت عینقی و کالبقدی

در ایجاد تعل مکانی یا غنقای حسقی در محقیطهقای

دارند ،پیشنهاد میشود در تحقیققات و پقژوهشهقای

شهری مطالعه شود.
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