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 77-89صص 

  دهيچک

ط یشرا با یریناپذکیوند تفکیها هستند و سالمت انسان پتیت و فعالیتراکم و تمرکز جمع از یعیوس یهاشهرها عرصه

 یهقا طیخلق  محق  زمینة ران نشان داده است که در یدر ا یشهر یهاطرح یاجراتجربة دارد.  یشهر یهاطیت محیفیو ک

اراک را در  یشهرساز یپژوهش حاضر ادراک شهروندان از الگوحاصل نشده است.  ی  چندانیت، توفیفیواجد ک یشهر

بصری و رنق   های تناسبپذیری، اگونی، خوانایی، انعطافهای پاسخده شامل نفوذپذیری، گونهای محیطقالب شاخص

از از یق مقورد ن  یهقا داده نقش آن در ایجاد غنای حسی و تعل  مکانی پرداخته است. یو سپس به بررسکرده تعل  مطالعه 

 یآمقار  یهاها با استفاده از روشل دادهیشده و تحل ینامه گردآورل پرسشی، مصاحبه و تکمیاخانه  مطالعات کتابیطر

 یهقا ون شقاخص یل رگرسق یق در تحلون انجام گرفتقه اسقت.   یل رگرسیو تحل یانمونهتک Tرسون، آزمون یپ یبستگهم

ر مسقتقل در نرقر   یق ان متغعنقو  ها بهر شاخصیر وابسته و سایعنوان متغ ( بهی)تعل  مکان یحس یگانه، شاخص غناهفت

کقه   استشده ن ییمستقل تب یرهایمتغ یب خطی  ترکیاز طر ینرات تعل  مکاییدرصد تغ 2/59 ج،یبراساس نتا. گرفته شد

بیشترین تأثیر را  150/0و  132/0، 359/0به ترتیب با ضرایب تأثیر  ییپذیری و خوانابصری، انعطاف باتتناسهای شاخص

شقهروندان بقه    مناسب ین دسترسیند از: تأماپژوهش عبارت یشنهادهایاز پ ین اساس، برخیبر ا اند.بر تعل  مکانی داشته

 ةهای همن نیازمندییخدمات، تأم ةط و تنوع در ارائیسرزندگی مح ی، ارتقایارتباطشبکة  ییآکار ی، ارتقایخدمات شهر

، توجقه بیشقتر بقه    یشقهر  یعمقوم  یفضقاها  یو بهسقاز  یفقرد در طراحق  های منحصربههای جامعه، خل  ویژگیگروه

 یهقا طیمحق  یمشارکت شهروندان در امر بهساز یهانهیزمکردن فراهممحیط و منرر شهری و شناسانة زیباییهای ویژگی

 .یمسکون

 پاسخده یهاطی، محیط شهریت محیفیک شهر اراک، ،یتعل  مکانادراک، : هادواژهيکل
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 مقدمه .1

 له. طرح مسئ1. 1

هایی چندوجهی، متنقوع،  های شهری، عرصهمحیط

پیچیقده، پویققا و در حققال تحققول هسققتند و در تققأمین  

، 2، نقا  1ی)با دارند یالمت و رفاه انسان نقش اساسس

امقروزه،   .(315، ص. 2012، 5و جقارنن  3، هسان9کاپن

ای از گقاه بخقش عمقده   های شهری به سکونتمحیط

انققد و کیفیققت محققیط جمعیققت جهققان تبققدیل شققده

مهمقی   ةمسقأل عنقوان   مسکونی در نواحی شقهری بقه  

راحقان  ریقزان و ط برنامه ،برای ساکنان شهر و همچنین

 شهری، مدیران شهری و محققان مطقرح شقده اسقت   

رسققد بققه نرققر مققی .(158، ص. 2007، 8نیو لقق 1)تققو

های مسکونی و شهری در ایجقاد تعلق    کیفیت محیط

هقای شقهری   مکانی و ماندگاری شقهروندان در محلقه  

نقش بسزایی داشته باشد. تعل  مکانی خود نیز تا حقد  

و اجتمقاعی  هقای کالبقدی   زیادی حاصل تقأثیر مللفقه  

 خقوب  مکانی ایجاد ةدغدغ که بنتلی یانمحیط است. 

هقای  ویژگقی ، بقا تبیقین   سقت ا داشقته  را مقردم  بقرای 

 رویکقرد  اصقل،  هفقت  طقرح و  پاسقخده  هقای محیط

 مقورد  هقای کیفیقت  بقه  یقابی دست برای را گامیبهگام

زادگقان و وحیقدیان،   )عبقاس انقد  کقرده  مطقرح  بحث

 (.11 ، ص.1977

رفتار انجقام  -محیط ةزمیندر های مختلفی پژوهش

عنقوان روشقی    ها، تحلیل رفتار بهشده است که در آن

                                                           
1. Bai 

2. Nath 

3. Capon 

4. Hasan 

5. Jaron 

6. Tu 

7. Lin 

برای تبیین ارتباطات متقابل مردم و مکان به کار گرفتقه  

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

کیفیقت   مختلفقی در مقورد  هقای  سقنجه در این راستا، 

ف، ای از موضقوعات مختلق  محیط ارائه شده که گستره

مندی عمومی از محله تقا پیمقایش خیابقانی    از رضایت

، 11، ساماراسققوندرا 10)والفُققرد  گیققرد را در بققر مققی  

  (.119، ص. 2011، 13و فورمن 19ی، هوک12پسیلیف

نرر از عوامل جمعیتی و اجتمقاعی، مکقان    صرف 

هقای  تأثیر خود را بر تعلق  مکقانی از طریق  ویژگقی    

تعل   در واقع،. کندمیعمال افیزیکی و مفاهیم نمادین 

هقا  به پیوندهای عقاطفی کقه مقردم بقا مکقان      15مکانی

، 2007، 11کقا ی)لو شقود کنند، نسبت داده میبرقرار می

، موجقب  محقیط  بقا  دوسقتی  احساس نیا(. 211ص. 

و  مکققان از لقذت ، عققاطفی احسققاس امنیققتجقاد  یا

نقژاد،  محمقودی )شقود  مقی  مکقان  بقه  تعلق  احساس 

 ص. ،1978، یپققورجعفر، بمانیققان، انصققاری و تقققوای 

 عنقوان  نارضایتی از مسکن یا محله بهدر مقابل،  (.233

ینقد تغییقر محقل سقکونت     آعاملی بسقیار مهقم در فر  

ر ییق تغ (.70، ص. 2007، 18)اندرسن شودمحسوب می

محلقة  ک یا یشهر ک یدهد که ینشان م محل سکونت

ت در ذهن سقاکنان  یبودن و جذابیاز نرر رقابت یشهر

                                                           
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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 ،9مقارکولر ، 2، ووسقنام 1می)کق  دقرار دار یسطحدر چه 

 (.338، ص. 2015، 5یو چو 3ینلویالِش

بققودن ریپققذسققتیزدر ارتبققاب بققا  یابعققاد مختلفقق

 ،یلکق ان میق )نوروز مصقنوع مطقرح اسقت    یهاطیمح

ان، یققن میققدر ا (.219، ص. 2015 ،یضققیو ف ینیحسقق

هایی هستند که مردم تمایقل دارنقد   فضاهای موف ، آن

و مطققاب  بققا  کققرده سققپری هققاوقققت خققود را در آن

هنجارهای اجتماعی رفتار کنند. چنین فضاهایی ایمقن،  

تجربقة   (.2000، 8سقاکس ی)ا راحت و خوشایند هستند

هقای  های شهری در ایقران چقه در بافقت   اجرای طرح

هقایی نریقر شقهرهای    موجود و چقه در قالقب برنامقه   

سقازی نشقان داده اسقت کقه     های آمادهجدید و پروژه

واجقد   هقای شقهری   مزبور در خل  محقیط های برنامه

 ار،گلکق ) رو نبوده اسقت کیفیت، با توفی  چندانی روبه

(. 280، ص. 1973و رضقوی،   رفیعیانبه نقل از  1971

ع آن یگذار سقر است که  ییشهر اراک از جمله شهرها

زمقان بقا آن، رشقد    به مدرن و هم یسنتجامعة ک یاز 

انققة دوگو مققدرن، سققاختار   یسققنتدوگانققة اقتصققاد 

جقاد  یمنجر به اغیره مهاجرت و  یزان باالی، میاجتماع

اسقت. در  شقده  ن شقهر  یق در ا یخاص یساختار کالبد

 یمسقکون  یهاو محله یشهر یت فضاهایواقع، مطلوب

و  ی، فرهنگق ی، اجتماعیاعم از کالبد ؛مختلف ابعاددر 

عوامل مذکور بقوده کقه   شدت متأثر از به یشناسییبایز

شقهروندان از   یمنقد تینزل رضقا ت، منجر به تیدر نها

شده است. بقا توجقه    یشهر یهاطیمح یت برخیفیک
                                                           
1. Kim 

2. Woosnam 

3. Marcouiller 

4. Aleshinloye 

5. Choi 

6. Bell 

7. Isaacs 

ت یشقهر اراک و وضقع  ویقژۀ  هقا و مسقائل   یژگیبه و

مختلقف آن، پقژوهش    یهقا طیها و محق فضاها، محله

 یهقا طیمحق  یهقا مللفقه ت یق مطلوب یابیحاضر به ارز

دگاه شهروندان پرداختقه و  یپاسخده در شهر اراک از د

ن یق در ا اسقت. کقرده   یبررس یتعل  مکان اثر آن را بر

 :استن شرح یه ا  بیراستا، سلاالت تحق

 یهقققات شقققهر اراک از نرقققر مللفقققهیوضقققع -

دگاه شققهروندان چگونققه یققهققای پاسققخده از دمحققیط

 است؟

شتر متقأثر از کقدام   یدر شهر اراک، ب یتعل  مکان -

 ؟استها شاخص

 ينظر يو مبانق يتحقپيشينة . 2. 1

هقای شقهری و   بی کیفیقت محقیط  ارزیقا زمینة در 

های مسقکونی و شقهری،   مندی مردم از محیطرضایت

مطالعات متعدد و متنوعی انجقام شقده اسقت کقه هقر      

هقای  های مختلف محیطکدام با رویکرد خاصی، مللفه

 7رایق مایگارسق  ،مثالبه عنوان  ؛اندکردهشهری را بررسی 

شققده در واحققدهای ادراک یطققیمح ( کیفیققت1338)

واقع در شمال غقرب اسقپانیا را    3ی در کوروناهمسایگ

( دالیقل  1337) 11و رودز 10بقاروس  .انقد کردهبررسی 

نارضایتی افراد از محله و واحدهای همسقایگی محقل   

نققواحی انگلسققتان تحلیققل  سکونتشققان را در برخققی 

م، بزهکقاری، آشقفتگی محقیط،    یوقوع جراو اند کرده

هقای  یقت ساز، سروصدا و آزار و اذمسئلههای همسایه

 .انقد برشمرده یتیجاد نارضایرا به عنوان عوامل ا نژادی

( ارتبققاب طراحققی شققهری را بققا  2009) 12جکسققون

                                                           
8. Garcia-mira 

9. Coruna 

10. Burrows 

11. Rhodes 

12. Jackson 
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، مبحققث سققالمت فیزیکققیسققالمت انسققان در سققه 

 یبررسق فرهنگقی  -و نشقاب اجتمقاعی   سالمت ذهنی

هقای کیفیقت   ( شقاخص 2009) 1وتویبنقا  .اسقت کرده 

هققای مسققکونی و تعلقق  مکققانی را در نققواحی محققیط

تقوان در  . ایقن پقژوهش را مقی   اندکردههری بررسی ش

 بقر  شناسی محیطقی برشقمرد کقه   مطالعات روانزمرۀ 

هقا در سقطوح   ارتباب میان مردم و محیط مسقکونی آن 

 2پقوتر  است. کردهمختلف )خانه، محله و شهر( تأکید 

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

هقای  مندی از محیطبیشترین نقش را در ایجاد رضایت

اند. نتایج ایقن پقژوهش نشقان    مسکونی دارند، پرداخته

زا و عوامقل اجتمقاعی و   دهد کقه عوامقل اسقترس   می

منقدی  ترین نققش را در تقأمین رضقایت   فرهنگی مهم

 مردم دارند.

ارزیابی کیفیقت ادراک   ساختار( 2007) 5نیو ل 3تو

زیقاد   تقراکم های دارای های مسکونی در عرصهمحیط

هققای مخققتلط را در شققهر تایپققه بررسققی   کققاربریو 

وجققود یققک سققاختار  ، یققن تحقیققانتققایج  .انققدکققرده

چندبنعدی را که توسط ساکنان شهر تایپقه ادراک شقده   

؛ ایقن سقاختار از شقش سقط      ه اسقت بود، نشقان داد 

-نقد از: برنامقه  اارزیابی تشکیل شده است کقه عبقارت  

 ریزی و طراحی شقهری، امنیقت و روابقط اجتمقاعی،    

نقل، جوّ و فضای مسقکونی،  وخدمات تجاری و حمل

 1اندرسققن و مققدیریت خققدمات.  سققالمت محیطققی 

ناحیة  12( به بررسی چگونگی ارزیابی ساکنان 2007)

                                                           
1. Bonaiuto 
2. Potter 

3. Cantarero 

4. Tu 

5. Lin 

6. Andersen 

زوال در دانمقارک از کیفیقت    بقه  شهری متروک و رو

محققل زنققدگی و ارتبققاب ایققن ارزیققابی بققا تمایققل بققه 

نتیجقة  ماندگاری یا تغییر محل سکونت پرداخته است. 

این پژوهش حاکی از وجود یقک ارتبقاب ققوی میقان     

ها بقرای  آنبرنامة نامی محله و ادراک ساکنان از خوش

نارضقایتی از مشقکالت اجتمقاعی،    تغییر محل اسقت؛  

بیشترین دلیل شقهروندان بقرای    ،هام و ناهنجارییجرا

تغییر محله بوده و در نهایت، روابط قوی اجتمقاعی در  

ن قابل توجهی در کاهش تمایل بقه  درون محله، به میزا

 جایی ملثر بوده است.هجاب

( دو دیقققدگاه نرقققری مهقققم در 2012) 8یدمسققق

خصوص اثرات متقابل محقیط و رفتقار انسقان شقامل     

کقرده  گرایقی محیطقی را تشقری     جبرگرایی و امکقان 

است. در این مطالعقه، عوامقل فیزیکقی و غیرفیزیکقی     

رون از حضور در فضقاهای شقهری بیق   تجربة ملثر بر 

( در 1975منققزل بررسققی شققده اسققت. فالحققت )   

را بقر  تأثیر عوامل کالبدی و عوامل شقناختی   ،پژوهشی

اسقت.  کقرده  بررسقی   طیمحق احساس افراد نسبت به 

کیفیت محقیط  ( 1930)، مولودی و پورطاهری رفیعیان

در دو سط  محیط شقهری  هشتگرد  جدید شهررا در 

هقای  یافتقه . براساس اندکردهو محیط سکونتی بررسی 

هشقتگرد   تحقی ، کیفیت محیط شهری در شهر جدید

قرار دارد. معروفی و پایینی از دیدگاه ساکنان در سط  

 میقزان  را بر شهری منرر ( تأثیر عناصر1939انصاری )

نارمقک تهقران بررسقی    محلة محلی در  تعل  احساس

بسقتگی  . نتایج این تحقی  حاکی از وجود هقم اندکرده

منرقر شقهری و میقزان تعلق       تیق فیکمیان دو متغیقر  

 است.شهروندان به محیط زندگی خود 

                                                           
7. Dempsey 
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 یبررسق  یدگاه متفقاوت بقرا  یق گران سه دپژوهش

 یهقا طیمحق  یمندتیرضا و به دنبال آن طیمح تیفیک

ن یق : در ایریدگاه تقأث یق د -1 :انقد کقرده ارائه  یمسکون

ط یاز محقق یمنققدتیعوامققل مقلثر بققر رضقا  کقرد،  یرو

: یدگاه شقناخت یق د -2 شقوند. یمق  شناسقایی  یمسکون

کنند تقا سقاختار   یدگاه تالش مین دیل به ایمحققان  قا

 یابیق ارز یمناسقب بقرا   یهقا اسیق ا مقیق  یذهن یدرون

. دکننق  ییرا شناسا یط مسکونیت محیفیشهروندان از ک

از  یمنقد تی، رضقا دگاهیق دن ی: در ایدگاه رفتارید -9

 کننده در نرقر ینیبشیا پیر مستقل یعنوان متغ ط بهیمح

ممکققن ماننققد  یرفتققار یامققدهایشققود و پیگرفتققه مقق

خانقه و محلقه،    یدارمسکن، حفق  و نگقه   ییجاهجاب

 یهقا تیها و مشارکت در فعالهیروابط خوب با همسا

. ص، صق 2007، 2نیو لق  1)تقو  شودیم ییمحله شناسا

157-158.) 

از نرقر   یشقهر  یت طراحق یفیک ۀسازند یهامللفه

، ی، معنق یاجتمقاع  یگند از: سقرزند انچ عبارتین لیکو

. یی، کنترل و نرارت، عدالت، کقارا ی، دسترسیسازگار

 یمخققتلط، تنققوع و غنققا یز کققاربریققکققوبز نین جیجقق

 ی، فضققاهایهققا، امکققان اخققتالب اجتمققاع  تیققفعال

عنقوان   ر، امکقان نرقارت و مراقبقت را بقه    یپذانعطاف

است. آلقن  ه کردط قلمداد یت محیفیک یاصل یارهایمع

را خلق    یشقهر  یطراح ةنتیجارد یکوبز و دانلد اپلیج

ت و کنتققرل، یقق، هویهمققه، سققرزندگ یبققرا یطققیمح

ن یاند. در همق برشمرده یجمع ی، زندگیاصالت و معن

مخقتلط،   یکقاربر  یارهقا یبالقدز مع یس تیفرانس ،راستا

و  یریپققذهققا، انعطققافگققروه ةهمققاز یققتوجققه بققه ن

                                                           
1. Tu 

2. Lin 

هقا،  تیق ش از فعالیهقا پق  ، توجه به مکقان یریپذانطباق

 یرا معرفق  ییو خوانقا  یاس انسانیبه گذشته، مقاحترام 

، یریرپذیو تصقو  یز راحتق یو کارمونا نیاست. ماته کرد

 یریپقذ ت و جقامع یو فعال یو ارتباب، کاربر یدسترس

 یهقا طیت محق یق فیمهقم ک  یهقا عنوان شقاخص  را به

الحسقابی و  حسقینی، علقی  اسقت ) ده کقر مطقرح   یشهر

 (.73 ، ص.1930، نسبی

ر یک مکان ناگزی ط شهری یحت میفیجا که کاز آن

ط شقهری  یمحق  دهی مناسب به ابعاد گوناگوناز پاسخ

ت طراحقی  یق فیکۀ هقای سقازند  لفقه لمتقوان  است، می

ف یق مکقان تعر  ۀهای سازندلفهلمموازات  شهری را به

، هفقت  هقای پاسقخده  طیمحق کتاب  ان بنتلی دری .کرد

؛ انقد ان کقرده یهای پاسخده بطیجاد محیار را برای ایمع

معیارهققای نفوذپققذیری،  :نققد ازارهققا عبققارتیمع نیققا

پذیری، تناسقبات بصقری،   گوناگونی، خوانایی، انعطاف

رفیعیقان، تققوایی، خقادمی و    ) غنای حسی و رن  تعل 

طراحقی یقک مکقان     (.98-97 .ص، ص1931، پورعلی

 ۀنحقو هقای متفقاوتی بقر ققدرت یقا      تواند از جنبقه می

بر امکقان رفقتن و   تواند انتخاب مردم تأثیر بگذارد. می

نققرفتن مققردم بققه مکققانی تققأثیر بگققذارد؛ کیفیتققی کققه  

هایی کقه بقرای   شود. فقط مکاننامیده می« نفوذپذیری»

حق  انتخقاب   هقا  مردم قابل دسترسقی باشقند، بقه آن   

دهند. با این تعبیر، کیفیت نفوذپذیری عبارت اسقت  می

های بالقوه به یک محقیط کقه یقک عامقل     از تعداد راه

هقای پاسقخده تلققی    یابی بقه مکقان  دستمحوری در 

یی آتواند واجقد کقار  تنهایی نمی. نفوذپذیری بهدشومی

های با دسترسی آسان زمقانی مفیقد   مکان .زیادی باشد

عمقال  اشوند که بقه حق  انتخقاب و جریقان     واقع می

تواند بقر  وسو بدهند. در واقع، مکان میها سمتتجربه
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تقأثیر بگقذارد،    ،دوشمیتنوع قابلیتی که به مردم عرضه 

توانقد  شود. مکان مقی نامیده می« گوناگونی» که کیفیتی

هقا و  بر چگونگی و سقهولت درک مقردم از فرصقت   

دارد تقأثیر  عرضقه مقی   هاآنهایی که محیط به موقعیت

در عمقل،   ،شودنامیده می« خوانایی»کیفیتی که  .بگذارد

یک مکقان   ةبخشی از درجات ح  انتخابی که به وسیل

، بقه میقزان خوانقایی آن ارتبقاب پیقدا      شقود می عرضه

ن مفهوم است که مقردم تقا چقه حقد     ه آاین ب؛ کندمی

بنتلی، الکقک،  ) برسندتوانند به فهم یا درک آن مکان می

 (.  5-8 .صص ،1972، گلین و اسمیتمورین، مک

منقدی محیطقی معلقوم    تواند بر ابعاد توانمکان می

لفی که با اهقداف  های مختگویی به استفادهجهت پاسخ

کیفیتقی کقه   ؛ مختلف مردم سازگار باشد تأثیر بگقذارد 

منقد  شقود. ترکیقب تقوان   نامیقده مقی  « پذیریانعطاف»

هایی که بتوانند برای منرورهای مختلفی اسقتفاده  مکان

هایی که فقط برای یقک نقوع   در مقایسه با مکان ،شوند

کنندگان خقود حق    اند، به استفادهاستفاده طراحی شده

توانقد بقر   به عالوه، مکان می ؛دهندنتخاب بیشتری میا

گونقه کقه مقردم را از    جزئیات ظاهری یقک مکقان، آن  

تقأثیر   ،های قابل عرضه بقه خودشقان آگقاه کنقد    گزینه

شقود.  نامیده می« تناسبات بصری»این کیفیت،  .بگذارد

ها موضوع مهمقی اسقت؛ زیقرا    ها و فرمجزئیات شکل

مقردم از   هقا دارنقد.  م از مکانتأثیر زیادی بر تفسیر مرد

جزئیات برتافته از ابنیه بقرای تفسقیر خقود نسقبت بقه      

 ةوسقیل ین که یک مکان بتواند بقه  ا ؛گیرندمکان وام می

کیفیات ظاهری خویش مفقاهیمی را بقه مقردم منتققل     

هایشقان آشقنا سقازد، آن    ها را با ح  انتخابکند که آن

جزئیقات،  افزون بر  ؛مکان دارای تناسبات بصری است

ای گونقه  سایر تصمیمات مربوب بقه طراحقی بایقد بقه    

کننقدگان را آن هقم   های حسی اسقتفاده باشد که تجربه

را فراهم کنقد، ارتققا   ها به ترتیبی که موجبات لذت آن

ای کقه  تواند بر حد و انقدازه در واقع، مکان می .بخشد

زدن منهر و نشان خویش را بقر مکقان پیقدا    مردم امکان

نامیقده  « رنق  تعلق   »تأثیر بگذارد؛ کیفیتی که  ،کنندمی

 (.5-3 .صص ،1972، گرانیدشود )بنتلی و می

ک ارزش یق « مکان»، یکیزیفراتر از فرم و ساختار ف

در آن مسقتتر   یمختلف یاست که معان یو حس یادراک

مققردم شققکل  یو زمققان ییاسققت و بققا تجققارب فضققا

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

بقر   یمتفقاوت  یهقا تواند از جنبقه یک مکان می یطراح

 هقای تصمیمر بگذارد. یانتخاب مردم تأث ۀنحوا یقدرت 

 یهقا باشد که تجربقه  یاگونه د بهیبا یمربوب به طراح

که موجبقات   یبیترت کنندگان را آن هم بهاستفاده یحس

، گقران یدو  ی)بنتل را فراهم کند، ارتقا بخشدهاآنلذت 

ده از یق چیپ یس مکان، مفهقوم ح (.5-3 .ص، ص1375

ط اسقت  یانسان نسبت به محق  یبستگاحساسات و دل

انسقان از مکقان بقه وجقود      ۀاستفادکه در اثر انطباق و 

(. احسقاس تعلق  و   19 ، ص.1975د )فالحقت،  یآیم

از حس مکان اسقت   یبه مکان، سط  باالتر یبستگدل

و تقداوم   یمندت و فضا به منرور بهرهیکه در هر موقع

ابقد  ییمق  یاکننقده نییانسان در مکان، نقش تع حضور

ط و ی(. حس تعلق  بقه محق   10 ص. ،1975فالحت، )

تشقخص و   یفقرد نقوع   یکقه بقرا   نیق مکان، ضمن ا

شود که سقاکنان در  یرا به همراه دارد، سبب م یبالندگ

مربقوب بقه مکقان مقورد نرقر،       یاجتمقاع  یهاتیفعال

                                                           
1. Topcu, K. D.  

2. Topcu, M. 
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کننققد ت کققرده در آن مشققارکت  یاحسققاس مسققلول 

 (.17 ، ص.1975، ی)موسو

ققات  یدر مطالعقات و تحق شقود کقه   مقی مالحره 

ر یو تقأث  یشقهر  یهقا طیت محیفیکزمینة شده در انجام

سققاکنان،  یمنققدتیو رضققا یهققا بققر تعلقق  مکققان آن

کقه   شده است یمعرف یمختلف یارهایها و معشاخص

شقده  ارائقه   (1 جقدول )اختصار در ها بهآن یبندجمع

 یهقا مللفقه  ،شتر مواردیر بذکر است که د شایان. است

 ینرران مختلف، قرابت مفهومذکرشده توسط صاحب

 دارند.   یادیز یو محتوا

 شناسي تحقيق. روش2

 . روش تحقيق1. 2

پققژوهش حاضققر از نققوع تحلیلققی و در زمققرۀ    

تحقیقققات کققاربردی اسققت کققه بققه بررسققی اثققر      

هقای پاسقخده بقر تعلق  مکقانی      های محقیط شاخص

جغرافیقایی مقورد مطالعقه در    پرداخته است. محقدودۀ  

این پقژوهش، شقهر اراک اسقت کقه براسقاس نتقایج       

، 1930سرشققماری عمققومی نفققوس و مسققکن سققال  

نفر بوده است. شایان ذکر است،  373212جمعیت آن 

شقدن شقهر اراک و احتسقاب    شقهر با توجه بقه کقالن  

جمعیت سقنجان و کرهقرود در روی جمعیقت شقهر     

برابققر بققا  1930جمعیققت ایققن شققهر در سققال   ،اراک

)دفتققر آمققار و اطالعققات    شققودنفققر مققی  521172

 ( .1931استانداری مرکزی، 

جامعة آماری تحقی ، شقهروندان سقاکن در شقهر    

یافتن به نتقایج قابقل اتکقا    اراک است؛ ولی برای دست

هقای مربقوب بقه آن،    در ارزیابی کیفیت محیط و مللفه

ن توجه به یک پایة سنی قابل قبول ضروری بود. از ایق 

سقال سقن و بیشقتر، مبنقای      17رو، شقهروندان دارای  

انجام مطالعه در نرقر گرفتقه شقدند. حجقم نمونقه بقا       

درصقد   5استفاده از فرمول کوکران و با سط  خطقای  

 است   973محاسبه شد که برابر 

هققای مققورد نیققاز تحقیقق  عمققدتا  از طریقق    داده

نامه و مصاحبه گردآوری شده اسقت. بقه ایقن    پرسش

های کلقی  ای مشتمل بر شاخصنامهپرسشترتیب که 

های پاسخده تنرقیم شقد   های مربوب به محیطو مللفه

هقایی کقه بقه    االمکان تمقامی جنبقه  و تالش شد حتی

های مذکور ارتباب دارد، در سلاالت گنجانقده  شاخص

ای لیکقرت  گزینقه ها نیز براساس طیف پنجشود. پاسخ

ها ضقریب  تنریم شد. برای تعیین ضریب پایایی سنجه

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

هقای پاسقخده از   های محقیط سط  مطلوبیت شاخص

تقک   Tدیدگاه شقهروندان نیقز بقا اسقتفاده از آزمقون      

هقای  بسقتگی شقاخص  ای ارزیابی شد. میزان همنمونه

گیققری از هققای پاسققخده بققا بهققرهگانققة محققیطهفققت

نهایقت، تحلیقل   بستگی پیرسون محاسبه شقد و در  هم

رگرسیون شاخص تعل  مکانی )غنای حسی( و سقایر  

های پاسخده انجام گرفت تا میقزان  های محیطشاخص

ها بر تعل  مکانی مشقخص و  تأثیر هر یک از شاخص

 تبیین شود.

 هاي تحقيق. متغيرها و شاخص2. 2

هقای  در میان مطالعات مختلفی که در زمینة محقیط 

عقة یقان بنتلقی پیرامقون     شهری انجام گرفته است، مطال

هققای پاسققخده از جملققه تحقیقققات کققاربردی محققیط

هقای  شود کقه ضقمن معرفقی شقاخص    محسوب می

هققای شققهری، دهنققدگی محققیطکننققدۀ پاسققختققأمین

ها را بقه دققت   های مربوب به هر یک از شاخصمللفه
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جا که بخش عمدۀ ایقن معیارهقا و   اند. از آنتبیین کرده

هققای متنققوع در بنققدیههققا بققا عنققاوین و دسققتمللفققه

هقای مقورد   های مختلف نیز بیان شده، مللفقه پژوهش

هقای پاسقخده   هقای محقیط  مطالعه، در قالب شاخص

 (.1تنریم و معرفی شده است )شکل 

 

 

 مختلف محققان و نظرانصاحب ديدگاه از محيطي کيفيت و شهري طراحي هايمؤلفه
 هاها و مؤلفهشاخص موضوع سال محققان

 یشهر یت طراحیفیک 1310 1نچیل
، کنترل و نرارت، عدالت، ی، دسترسی، سازندگی، معنیاجتماع یسرزندگ

 ییآکار

 یشهر یت طراحیفیک 1311 2کوبزین جیج
 ی، فضاهایها، امکان اختالب اجتماعتیفعال یمختلط، تنوع و غنا یکاربر

 ر، امکان نرارت و مراقبتیپذانعطاف
و  یبنتل
 گرانید

 پاسخده یهاطیمح 1375
 ی، غنایصرب، تناسبات یریپذ، انعطافیی، خوانای، گوناگونیرینفوذپذ

 ، رن  تعل یحس
کوبز و یج
 9اردیاپل

 یشهر یت طراحیفیک 1378
 ی، زندگیت و کنترل، اصالت و معنی، هویهمه، سرزندگ یبرا یطیمح

 یجمع
س یفرانس
 3بالدزیت

 یشهر یت طراحیفیک 1332
، یریپذو انطباق یریپذها، انعطافگروه ةهماز ین مختلط، توجه به یکاربر

 یی، خوانایاس انسانیاحترام به گذشته، مق

 طیادراک مح 1338 رایم - ایگارس
ونقل مناسب، ، حملیمسکون یها و واحدهاابانیت خی، رن ، جذابییبایز

 یمنیجذاب، ا یحیتفر یفضاها

باروس و 
 رودز

 از محله یمندتیرضا 1337
وارها، منرر، ی، منرر دیکانات گذران اوقات فراغت، نورپردازفضاها و ام

ساز، سروصدا مسئلههای م، بزهکاری، آشفتگی محیط، همسایهیت، جرایامن
 های نژادیو آزار و اذیت

 2009 جکسون
طراحی شهری و 
 سالمت

 یها، فضاهاها، الگوها، نشانهی)تراکم، اختالب کاربر یطراح یهامللفه
سالمت )سالمت فیزیکی و ذهنی انسان،  یهامللفه ؛ ها(راهادهی، پیعموم

 نشاب اجتماعی و فرهنگی(
 تیت، جامعیو فعال یو ارتباب،کاربر ی، دسترسیریرپذیو تصو یراحت یشهر یت طراحیفیک 2009 کارمونا

 2009 وتویبنا
ط یت محیفیادراک ک

 یو تعل  مکان

 فضاها(به  یو دسترس یده، سازمانی)معمار ییابعاد فضا
 (ی)مردم و ارتباطات اجتماع یابعاد انسان
 نقل(و ، داد و ستد، حملی)رفاه، تفر یابعاد عملکرد

 (یدار، نگهیطی، سالمت محی)روند زندگ یانهیابعاد زم

 2001 پوتر و کنتاررو
مندی از رضایت
 های مسکونیمحیط

در  یل به ماندگاریزا و عوامل اجتماعی و فرهنگی، تماعوامل استرس
 به محله یمندهمحله، عالق

 2007 تو و لین
-کیفیت ادراک محیط

 های مسکونی

ریزی و طراحی شهری، امنیت و روابط اجتماعی، خدمات تجاری و برنامه

 فضای مسکونی، سالمت محیطی، و مدیریت خدمات ونقل،حمل

 2007 اندرسن
تمایل به ماندگاری یا 
 تغییر محل سکونت

ها، روابط و پیوندهای اجتماعی م و ناهنجارییمشکالت اجتماعی، جرا
 نامی محلهای، خوشمحله

                                                           
1. Lynch 

2  . Jane Jacobs 

3. Appleyard 

4. Francis Tibbalds 
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 1ادامه جدول 
 هاها و مؤلفهشاخص موضوع سال محققان

 2011 1اشوندن
کیفیت زندگی و رفتار 

محیط  شهروندان در
 شهر

بناها و سایر عناصر شهری، تراکم جمعیتی، عملکرد و ظرفیت 
 و خدمات شهری ، دسترسی به امکاناتونقلحمل ةشبک

 2012 دمسی
-کیفیت ادراک محیط

 های شهری
کاربری زمین، تراکم، طراحی شهری، فضاهای عمومی و 

 خصوصی، کاربردهای فضا، کاربران فضا

 انتخاب محل سکونت 2011 وان 
ونقل، احساس تعل  به دسترسی به خدمات عمومی، حمل

 نامی محلههمسایگان، سالمت محیطی، خوش

 1975 فالحت
تأثیر عوامل کالبدی و 
شناختی  بر حس 

 مکان

های های فردی، ویژگیها، توقعات، تعلقات، ویژگیرابطه
 کالبدی )فرم و اندازه، بافت و تزئینات، روابط و چیدمان(

رفیعیان و 
 رضوی

1973 
-یطراحریزیبرنامه
 کیفیت ارتقاء محور و

 محیط

شمول همهپذیری، نفوذپذیری، تنوع، ایمنی و امنیت، انعطاف
 بودن و سرزندگی

رفیعیان و 
 دیگران

 کیفیت محیط شهری 1930
 -های عملکردیشاخص، فضایی -های کالبدیشاخص
 های محیط سکونتیشاخصو های محتوایی شاخص، ساختاری

معروفی و 
 انصاری

1939 
 بر شهری تأثیر منرر

 محلی تعل  احساس
و کیفیت ها، نوع ها و میدانطراحی محله، طراحی خیابان

 پوشش گیاهی

 1935مأخذ: مطالعات نگارنده، 
 

 
 هاي مورد مطالعهها و مؤلفه. ساختار شاخص1شکل 

 1935مأخذ: نگارندگان، 
 

 

 

 

 

                                                           
1. Aschwanden 
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 پژوهش يياي. قلمرو جغراف3. 2

حاضققر، شققهر اراک  پققژوهش ییایقققلمققرو جغراف

سقاختار شهرسقازی شقهر اراک نشقان     مطالعقة  . است

از یقک   1915ر تقا سقال   شقه  ةاولیق  ةهسقت دهد که می

بندی کامقل شقطرنجی برخقوردار بقوده     شبکه ساختار

هققای بعققدی بققا نققوعی اسققت. ایققن سققاختار در دوره

بنقدی اولیقه   انطبقاق بقا شقبکه    ریختگی و بقدون درهم

، رشقرقی شقه   ةنیمق توسعه یافته است، تقا جقایی کقه    

شقهر پیقدا    ةاولیق بندی استخوان مخالف با کامال  شکلی

 .(21 ، ص.1978ین مشاور زیسقتا،  )مهندساست  کرده

سقنتی  جامعقة  شهر نوظهور اراک دوران گقذار از  کالن

هقای  به مدرن را بسیار سریع و بدون ایجاد زیرساخت

. کنقد الزم علمی مهندسی، فرهنگی و هنری تجربه می

دهد کقه  های اسناد و تحقیقات میدانی نشان میبررسی

مقروز  های شهری امعماری و آرایش مکانی زیرساخت

اراک، دچار نوعی سردرگمی، خودباختگی فرهنگی و 

مطالعه و بررسقی  . (1932، ی)عرب نابسامانی شده است

زمقان  رشد همدهد که شهر اراک نشان میتوسعة روند 

بخش سنتی و بخش مدرن اقتصقادی ناشقی از نققش    

 بققه گسققترش دوگققانگی در، جدیققد اقتصققادی شققهر

رکیققب در ت ه کققهسققاختار اجتمققاعی شققهر انجامیققد 

ها بقه صقورت   زندگی آن ۀشیو اجتماعی شهروندان و

بقوده اسقت.   ثر لمق شکاف فزاینده میقان غنقی و فقیقر    

نقش جدید شقهر و اهمیقت آن در تولیقد و     ،همچنین

اقتصاد کالن از یک طرف موجقب جقذب مهقاجر از    

سقبب   ،سایر نقاب به این شهر شده و از طقرف دیگقر  

شقهرهای  بزرگقی از اراک بقه سقایر     مهاجرتیان یجر

، 1978)مهندسقین مشقاور زیسقتا،     اسقت  شدهبزرگ 

در  یمهققاجرت یهققاانیققن جریقق(. ا133-135 .صصقق

ز یق مختلقف ن  یهقا ن محلقه یو بق  شقهر محدودۀ داخل 

ت بافقت  یق بقه عنقوان مثقال، جمع    ؛وجود داشته است

شهر اراک )منطبق  بقر    یبخش مرکزفرسودۀ محدودۀ 

ا( هق شیق درومحلة باغ نرام لشکر و  یمیقد یهامحله

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

، 1975ت کل شهر اراک بوده اسقت. در سقال   یاز جمع

نفقر، بقا    13911ت یق ن محقدوده بقا دارابقودن جمع   یا

مواجه بقوده اسقت و نقرخ رشقد      ینفر 1899کاهش 

کقل   7/1ن محدوده در مقابل نقرخ رشقد   یدر ا -19/1

ل یق ش تماشتابان و کاه یزیگرتیاز جمع یشهر، حاک

ن در یق شهر است. ا یمرکزمحدودۀ سکونت در  یبرا

ت یق است که با احتساب نرخ رشقد شقهر، جمع   یحال

 شقایان افقت.  ییش مق ینفر افزا 13297به باید محدوده 

ت یق نفقر بقه جمع   15113ن دوره، یا یذکر است که ط

ت یق ش جمعیشهر اراک اضقافه شقده و شقهر بقا افقزا     

، تلخقابی و  زنگانه، توالئی، یمانیمواجه بوده است )سل

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

 ش داده شده است.ینما (2
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 سازمان فضايي شهر اراک .2شکل 
 1933مأخذ: شهرداری اراک، 

 

 قيتحق يهاافتهي .3

دهقد  ینشان م انیگوپاسخ یکل یهایژگیو یبررس

. از انقد درصد مرد بقوده  2/31زن و ها آندرصد  7/59

 3/39درصقد مجقرد و    1/51 زیق ت تأهقل ن ینرر وضع

ن یانگیق ن و میشقتر ین، بیانقد. کمتقر  درصد متأهل بوده

سقال بقوده    90و  10و  17ب یق ان به ترتیگوسن پاسخ

ت یز وضققعیققالت نیاز نرققر سققط  تحصقق  اسققت. 

درصقد   9/2ن صقورت بقوده اسقت:    یان به ایگوپاسخ

 1/8پلم، یق درصقد د  9/17پلم، یتر از دنییالت پایتحص

درصقد   7/19سانس، یدرصد ل 7/32پلم، یدرصد فوق د

کمتقرین مقدت    .یدرصد دکتقر  2/15سانس و یفوق ل

گویقان در شقهر اراک یقک سقال،     زمان سکونت پاسخ

سقال، و میقانگین    55بیشترین مقدت سقکونت برابقر    

سال بوده است. کمترین، بیشترین و میقانگین   22برابر 

، 1فعلی بقه ترتیقب برابقر    محلة ت زمان زندگی در مد

 سال بوده است. 12و  35

شقامل   ن پقژوهش یق شقده در ا انجقام  یهقا لیتحل

 یهقا طیمحق  یهقا ت شقاخص یق سقط  مطلوب  یابیارز

 Tدگاه شهروندان بقا اسقتفاده از آزمقون    یپاسخده از د

هقا براسقاس   ان شقاخص یق مرابطة ن یی، تبیانمونهتک

و  یون تعلق  مکقان  یل رگرسق یو تحل یبستگل همیتحل

پاسقخده منجقر بقه     یهقا طیمحق  یهقا ر شقاخص یسا

که در سقه قسقمت بقه شقرح     شده  ییهاافتهیحصول 

 ل ارائه شده است.یذ

 يه  اش  اخص تي  مطلوبل س  ط  ي  تحل. 1. 3

 وندان شهر اراکردگاه شهيپاسخده از د يهاطيمح

آمققده از دسققتج بققهینتققا: «یرینفوذپققذ»شققاخص 

در ارتبققاب بققا شققاخص    یانمونققهتققک Tآزمققون 

ن یانگیق دهد که با درنررداشتن مینشان م« یرینفوذپذ»

مقورد  مللفقة  ان پقنج  یق ، از م9 یت عقدد یق حد مطلوب
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بقه   یسقهولت دسترسق  »مطالعه، تنها دو مللفقه شقامل   

 یارتبقاط شقبکة   ییآکار»و « مختلف یرهایمنزل از مس

بقه خقدمات مختلقف در سقط       یدر سهولت دسترس

آزمقون  ت یق از حد مطلوب یباالتر نیانگیم یدارا« شهر

 یداریان ذکققر اسققت کققه سققط  معنقق  یشققا اسققت.

 یارتبقاط شقبکة   ییآکقار » یهامللفه یشده برامشاهده

بقه خقدمات مختلقف در سقط       یدر سهولت دسترس

 شیبق « یرونیب یاز منزل به فضا ینفوذ بصر»و « محله

ت یق ن مطلوبیانگیق ها بقه م ن آنیانگیو ماست  05/0از 

 .(2)جدول  ک استیآزمون نزد یعدد
 

 «يرينفوذپذ»شاخص  يهات مؤلفهيفيک يسط  معنادار .2ل جدو
 3آزمون =  يت عدديمطلوب

 89نان ياطمفاصلة 

 درصد
تفاوت از 

 حد مطلوب

سط  

 يمعنادار
آماره آزمون 

T 
 يريشاخص نفوذپذ يهامؤلفه نيانگيم

 ترنييپا باالتر

 به منزل یدسترس 70/9 901/11 000/0 702/0 80/0 30/0

 به خدمات محله یدسترس 35/2 -819/0 381/0 -031/0 -18/0 07/0

 رون به محلهیاز ب ینفوذ بصر 80/2 -313/3 000/0 -235/0 -39/0 -11/0

 رونیاز منزل به ب ینفوذ بصر 37/2 -298/0 719/0 -011/0 -15/0 12/0

 یدمات شهربه خ یدسترس 28/9 853/3 000/0 218/0 11/0 97/0

 1935های پژوهش، مأخذ: یافته
 

در خصوص   Tج آزمونینتا: «یگوناگون»شاخص 

ت یق ن حقد مطلوب یانگیبا فرض م« یگوناگون»شاخص 

مللفققة ان دو یق از آن اسققت کقه از م  ی، حقاک 9 یعقدد 

وجققود خققدمات »مللفققة ن شققاخص، یققمربققوب بققه ا

 یدارا« مختلققف و متنققوع در سققط  محلققه و شققهر  

)جقدول  است ت آزمون یاز حد مطلوب یترن باالیانگیم

9). 

 

 «يگوناگون»شاخص  يهات مؤلفهيفيک يسط  معنادار .3جدول 
 3آزمون =  يت عدديمطلوب

تفاوت از  درصد 89نان ياطمفاصلة

 حد مطلوب

سط  

 يمعنادار
آماره آزمون 

T 
 نيانگيم

شاخص  يهامؤلفه

 ترنييپا باالتر يگوناگون

 بناها یتنوع شکل 73/2 -093/2 032/0 -119/0 -22/0 00

 یامحله تنوع خدمات 37/9 712/7 000/0 371/0 98/0 53/0

 1935های پژوهش، مأخذ: یافته
 

مربوب بقه  مللفة ان هفت یاز م: «ییخوانا»شاخص 

زان اسقتفاده  یق م»، چهار مللفه شامل «ییخوانا»شاخص 

 یا شقکل خقاص بقرا   یق طرح  یدارا یهااز ساختمان

 یداریو البته بقا سقط  معنق    «افراد یابیریمس ییراهنما

هقا  دانیق فقرد م همنحصقرب  یهقا یژگیو»، 05/0ش از یب

 یهقا یژگیو»، «یابیریمس ییراهنما یجهت استفاده برا
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 ییراهنمقا  یها جهت استفاده بقرا ابانیفرد خهمنحصرب

 یهقا فقرد مکقان  همنحصقرب  یهقا یژگیو»و  «یابیریمس

 ییراهنمقا  یهقا جهقت اسقتفاده بقرا    و پقارک  یعموم

ت یققن بققاالتر از حققد مطلوبیانگیققم دارای «یابیریمسقق

 ییزان خوانققایققم»مللفققة ن یانگیققانققد. مآزمققون شققده

ز یق ن یو تجار ی، آموزشی، مسکونیادار یهاساختمان

البتقه در  ؛ استشده ت آزمون یبا  برابر مقدار مطلوبیتقر

ش از یشقده بق  مشقاهده  یداریکه سقط  معنق   یطیشرا

 .(3)جدول است  05/0

 

 «ييخوانا»شاخص  يهات مؤلفهيفيک يسط  معنادار .4جدول 
 3آزمون =  يت عدديمطلوب

 89نان ياطمفاصلة 

 درصد
تفاوت از 

 حد مطلوب

سط  

 يمعنادار

آماره 

 Tآزمون 
 ييشاخص خوانا يهامؤلفه نيانگيم

 ترنييپا باالتر

 زیمتما یبناها 85/2 -511/3 000/0 -233/0 -91/0 -13/0

 انطباق فرم با عملکرد 71/2 -812/2 001/0 -198/0 -23/0 -03/0

 یابیریمس یراهنما یبناها 05/9 738/0 937/0 031/0 -01/0 15/0

 یابیریمس یها براابانیت خیقابل 11/9 030/9 009/0 153/0 01/0 21/0

 یابیریمس یها برادانیت میقابل 19/9 359/2 015/0 123/0 09/0 29/0

 راهنما یعموم یهامکان 11/9 033/2 032/0 119/0 00/0 22/0

 هاساختمان ییخوانا 00/9 -055/0 351/0 -009/0 -10/0 03/0

 1935های پژوهش، مأخذ: یافته
 

شققققاخص : «یریپققققذانعطققققاف»شققققاخص 

  داده یدر قالقب هفقت مللفقه توضق     «یریپذانعطاف»

ن سقه مللفقه   یانگیق ، مTشده است که براساس آزمون 

 یاجققرا یدرون منققزل بققرا یت فضققاهایقققابل»شققامل 

ت یققمطلوب» ،«لیدمان وسققایققمتنققوع چ یهققانققهیگز

 یریققت قرارگیق مطلوب»و  «هققااتقاق  یاجققزا یریق قرارگ

ت آزمقون،  یق ن حقد مطلوب یانگیق از م« آشپزخانه یاجزا

قابقل ذکقر اسقت کقه در مقورد دو       .باالتر شده اسقت 

ش از یبق شقده  مشقاهده  یداریر، سقط  معنق  یاخمللفة 

 .(5جدول )است  05/0
 

 «يريپذانعطاف»شاخص  يهات مؤلفهيفيک يسط  معنادار .9جدول 
 3آزمون =  يت عدديمطلوب

 89فاصلة اطمينان 

 درصد

تفاوت از 

حد 

 مطلوب

سط  

 معناداري

آماره 

 Tآزمون 
 پذيريهاي شاخص انعطافمؤلفه ميانگين

 ترپايين باالتر

 محله یو تنوع عملکردها یسرزندگ 13/2 -381/1 000/0 -913/0 -37/0 -25/0

 هاتیانواع فعال یامکانات الزم برا 87/2 -155/9 000/0 -225/0 -95/0 -10/0

 زنان و مرداناستفادۀ قابل  یفضاها 19/2 -935/1 000/0 -918/0 -37/0 -25/0

 دمان متنوع در منزلیت چیقابل 11/9 153/2 092/0 119/0 01/0 22/0
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 9ادامه جدول 

 3ت عددي آزمون = مطلوبي

 89فاصلة اطمينان 

 درصد

تفاوت از 

حد 

 مطلوب

سط  

 معناداري

آماره 

 Tآزمون 
 پذيريهاي شاخص انعطافمؤلفه ميانگين

 ترپايين باالتر

 هامطلوبیت قرارگیری اجزای اتاق 09/9 570/0 519/0 092/0 -07/0 13/0

 گیری اجزای آشپزخانهمطلوبیت قرار 05/9 009/1 918/0 053/0 -05/0 11/0

 حضور و استفادۀ مطلوب از راه 93/2 -375/11 000/0 -105/0 -81/0 -50/0

 1935های پژوهش، مأخذ: یافته
 

 یهقا در گقروه مللفقه  : «یتناسبات بصر»شاخص 

ک از یق چ ی، هق «یتناسقبات بصقر  »مربوب به شاخص 

ت یق ن حد مطلوبیانگین باالتر از میانگیم دارایها مللفه

 .(1)جدول  اندشدهآزمون ن
 

 «يتناسبات بصر»شاخص  يهات مؤلفهيفيک يسط  معنادار .6جدول 
 3آزمون =  يت عدديمطلوب

نان ياطمفاصلة 

 درصد89
تفاوت از 

 حد مطلوب

سط  

 يمعنادار
آماره آزمون 

T 
 نيانگيم

شاخص تناسبات  يهامؤلفه

 يبصر
 ترنييپا باالتر

35/0- 15/0- 551/0-  000/0  یمنرر شهر ییبایز 35/2 -985/10 

92/0- 59/0- 323/0-  000/0  منرر محله ییبایز 57/2 -880/8 

93/0- 10/0- 339/0-  000/0  هاابانیخ یساختمانبدنة  51/2 -185/3 

 1935های پژوهش، مأخذ: یافته
 

در  «رنق  تعلق   »شقاخص  : «رن  تعل »شاخص 

و  یمسققکون یف شققده اسققت: فضققایققدو سققط  تعر

دهقد  ینشان مق  Tج آزمون یون از منزل. نتاریب یهاافض

ما یر سق ییق ل به تغیزان تمایم»که در هر دو مللفه شامل 

خقود و  سلیقة ل و یمطاب  با م یمسکون یفضاجلوۀ و 

 یرونق یب یرات در فضقا ییق جاد تغیا یل برایزان تمایم»

ن حقد  یانگیق آمقده، از م دسقت ن  بقه یانگیمقدار م« منزل

 .(8ول )جد شتر استیت آزمون بیمطلوب
 

 «رنگ تعلق»شاخص  يهات مؤلفهيفيک يسط  معنادار .7جدول 
 3آزمون =  يت عدديمطلوب

نان ياطم ةفاصل

 درصد89
تفاوت از 

 حد مطلوب

سط  

 يمعنادار

آماره 

 Tآزمون 
 شاخص رنگ تعلق يهامؤلفه نيانگيم

 ترنييپا باالتر

13/1 35/0 035/1  000/0  یمسکون یر فضاییتغ یل برایتما 05/3 211/21 

07/1 77/0 387/0  000/0  یرونیب یر فضاهاییتغ یل برایتما 37/9 353/17 

 1935های پژوهش، مأخذ: یافته
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شقاخص  : «یا تعلق  مکقان  ی یحس یغنا»شاخص 

شقده   یبا استفاده از شقش مللفقه معرفق   « یحس یغنا»

ن یق در ا یزنقدگ ادامقة  ل به یتما»مللفة جز است که به

تقر از مققدار   نییها پقا ر مللفهین ساینگایمقدار م« محله

 .(7)جدول ماست ت آزمون ین حد مطلوبیانگیم

 «يحس يغنا»شاخص  يهات مؤلفهيفيک يسط  معنادار .9جدول 
 3آزمون =  يت عدديمطلوب

فاصلة اطمينان 

 درصد89
تفاوت از 

 حدمطلوب

سط  

 معناداري

آماره 

 Tآزمون 
 ميانگين

 هاي شاخص غناي حسيمؤلفه

 لق مکاني()تع
 ترپايين باالتر

21/0 01/0- 102/0  000/0  ن محلهیدر ا یزندگادامة ل به یتما 10/9 889/1 

00/0 21/0- 193/0-  000/0  ن شهریدر ا یزندگادامة ل به یتما 78/2 -031/2 

91/0- 59/0- 320/0-  000/0  شهر در روز یعموم یودن فضاهابریپذدل 57/2 -131/8 

11/0- 99/0- 223/0-  000/0  شهر درشب یعموم یربودن فضاهایپذدل 87/2 -333/9 

11/0- 99/0- 223/0-  000/0  ن محلهیدر ا یحس خوب از زندگ 87/2 -333/9 

23/0- 31/0- 951/0-  000/0  ن شهریدر ا یحس خوب از زندگ 15/2 -313/1 

 1935های پژوهش، مأخذ: یافته
 

ان ة  گهف ت  يهاشاخص يبستگل هميتحل. 2. 3

 پاسخده يهاطيمح

در چهققارچوب  یشققهر یهققاطیت محققیققفیک

  هفقت شقاخص شقامل    یق پاسخده از طر یهاطیمح

، یریپققذ، انعطققافیی، خوانققای، گونققاگونیرینفوذپققذ

)تعلق    یحسق  ی، رنق  تعلق  و غنقا   یتناسبات بصر

رسقون  یپ یبستگهممحاسبة شده است.  یمعرف (یمکان

رابطقة  ر از یق دهقد کقه غ  یها نشان مق ن شاخصین ایب

، یگونققاگون یهققاشققاخص رنقق  تعلقق  بققا شققاخص

ر یان سقا یق م ة، رابطق یحسق  یو غنقا  یتناسبات بصقر 

مربقوب   یبسقتگ ن همیشتریها معنادار است. بشاخص

(، 113/0) یبا تناسبات بصقر  یحس ین غنایبرابطة به 

. اسققت( 315/0) یریپققذبققا انعطققاف یحسقق یو غنققا

نق   ررابطقة  ز مربقوب بقه   ین یبستگزان همین میکمتر

 .(3)جدول  ( است120/0) یریپذتعل  با انعطاف

 

 هاي هفتگانهبستگي شاخص. هم8جدول 

هاشاخص  

نفوذپذي
ر

ي
 

 گوناگوني

خوانايي
 

ف
انعطا

 پذيري-

ت
تناسبا

ي 
صر
 ب

غناي 

حسي
 

گ تعلق
 رن

 نفوذپذیری
Pearson 

Correlation 1 
399/0** 273/0** 312/0** 295/0** 913/0** 181/0** 

Sig. (2-tailed) 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 001/0 

 Pearson گوناگونی

Correlation 
399/0** 1 989/0** 390/0** 991/0** 930/0** 037/0 
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 8ادامه جدول 

هاشاخص  

نفوذپذي
ر

ي
 

 گوناگوني

خوانايي
 

ف
انعطا

 پذيري-

ت
تناسبا

ي 
صر
 ب

غناي 

حسي
 

گ تعلق
 رن

 
Sig. (2-tailed) 000/0 1 000/0 000/0 000/0 000/0 019/0 

 خوانایی
Pearson 

Correlation 
273/0** 989/0** 

1 
951/0** 951/0** 933/0** 225/0** 

Sig. (2-tailed) 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

پذیریانعطاف  

Pearson 

Correlation 
312/0** 390/0** 951/0** 

1 
317/0** 315/0** 120/0* 

Sig. (2-tailed) 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 028/0 

ریتناسبات بص  

Pearson 

Correlation 
295/0** 991/0** 951/0** 317/0** 

1 
113/0** 018/0 

Sig. (2-tailed) 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 838/0 

 غنای حسی
Pearson 

Correlation 
913/0** 930/0** 933/0** 315/0** 113/0** 

1 
083/0 

Sig. (2-tailed) 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 118/0 

 رن  تعل 
Pearson 

Correlation 
181/0** 037/0 225/0** 120/0* 018/0 083/0 

1 

Sig. (2-tailed) 001/0 019/0 000/0 028/0 838/0 118/0 

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

at the 0.05 level (2-tailed). 

 1935های پژوهش، مأخذ: یافته
 

رسقون  یپ یبسقتگ هممحاسبة آمده از دستج بهینتا

گانقة  هفقت  یهقا ن شقاخص یاز آن است که بق  یحاک

ن یق از ا .وجود دارد یمعناداررابطة پاسخده  یهاطیمح

ر یر در سقا ییق هقا، تغ از شقاخص  یکق یر در ییبا تغ ،رو

 است. ینیبشیها قابل پشاخص

ر يو س ا  يتعل ق مک ان   ونيل رگرس  يتحل .3. 3

 پاسخده يهاطيمح يهاشاخص

معنقادار  رابطقة  نقان از وجقود   یپس از حصول اطم

ل یق تحلپاسخده،  یهاطیمختلف مح یهاان شاخصیم

ت یق ل ماهیق بقه دل کقه   یحس یغناون شاخص یرگرس

ز یق ن ین شاخص، با عنوان تعل  مکانیل ایذ یهامللفه

هققا شققامل  ر شققاخصیده شققده اسققت و سققا یققنام

، یریپققذ، انعطققافیی، خوانققای، گونققاگونیرینفوذپققذ

ب یق ن ترتیه او رن  تعل  انجام شد. ب یتناسبات بصر

ر وابسته و یعنوان متغ ( بهیحس ی)غنا یکه تعل  مکان

ر مستقل در نرقر گرفتقه   یعنوان متغ ها بهر شاخصیسا

نشققان هققا ون شققاخصیل رگرسققیققج تحلینتققا شققدند.

( بقا  یحسق  ی)غنقا  یدهد که شاخص تعلق  مکقان  یم

ب یضقر  یپاسقخده دارا  یهاطیمح یهار شاخصیسا

 نیقی تع بیضقر  ،نی. همچنق اسقت  898/0 یبسقتگ هم

درصققد  2/59از آن اسققت کققه  یشققده حققاکلیتعققد

 یرهقا یمتغ یب خطی  ترکیاز طر یرات تعل  مکانییتغ
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مسقتقل   یرهایمتغ ،ین شده است؛ به عبارتییمستقل تب

ر وابسقته  یق رات متغییق درصقد تغ  50ش از یباند توانسته

 .(10)جدول  ن کنندییرا تب یتعل  مکان یعنی

 

 پاسخده يهاطيمح يهار شاخصيو سانی مکاون تعلق يمدل رگرس ةخالص .11جدول 

ل شده ين تعدييب تعيضر اريمع يخطا
2R 

ن ييب تعيضر
2R 

چندگانه  يبستگب هميضر

R 
Model 

32588/9 592/0 539/0 898/0 1 

 1935های پژوهش، مأخذ: یافته
 

نقان  یدر سقط  اطم  F ۀشقد براساس مقدار محاسبه

 یب خطق یق شقود کقه ترک  ین استنباب میدرصد چن 33

 ینق یبشیقادر به پق  یمعنادار ۀشیومستقل به  یرهایمتغ

 اسقت ( یر وابسقته )تعلق  مکقان   یق رات متغییق تغ ینسب

ر یق رات متغییر تغیان ذکر است که سایشا .(11)جدول 

آن دسقته از   یآمقار  ی  مطالعه و بررسق یوابسته از طر

ۀ زمقر ر خواهقد بقود کقه در    یپقذ امکقان  ییهاشاخص

 اند.پاسخده برشمرده نشده یهاطیمح یهاشاخص
 

 پاسخده يهاطيمح يهار شاخصيو سا يون تعلق مکانيرگرس يمعنادار .11جدول 
 Model موع مربعاتمج يآزادةدرج ن مربعاتيانگيم F يسط  معنادار

 اثر رگرسیونی 317/2398 1 580/373 815/31 000/0

 ماندهباقی 791/9389 987 891/11   1

 کل 253/1311 973   

 1935های پژوهش، مأخذ: یافته

 

ر یق مستقل بقر متغ  یرهایر متغیتأث ب استانداردیاضر

ان شقش شقاخص    یق از مدهقد کقه   یوابسته نشقان مق  

شقاخص   ر مستقل، پقنج ینوان متغع شده بهدرنررگرفته

 و یریپقذ ، انعطقاف یی، خوانقا ی، گونقاگون یرینفوذپذ

 یبر تعل  مکقان  یمعنادار یر آماری، تأثیتناسبات بصر

 یهققاان شققاخصیققن میققدر ا ( دارنققد.یحسقق ی)غنققا

ب یق بقه ترت  ییو خوانا یریپذانعطاف ،یتناسبات بصر

ن یشققتریب 150/0و  132/0 ،359/0ر یب تققأثیبققا ضققرا

کقه   یانقد. در حقال  داشقته  یر را بر تعل  مکانیتأثزان یم

)جقدول   ر شاخص رن  تعل ، معنادار نبوده استیتأث

12). 

 

 . ضرايب ميزان شدت اثرگذاري متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته12جدول 

 t سط  معناداري
 ضرايب غير استاندارد ضرايب استاندارد

Model 
Beta B Std. Error 

 عرض از مبدأ 102/2 907/1  107/1 103/0

1 
 نفوذپذیری 035/0 017/0 081/0 932/1 011/0

 گوناگونی 023/0 130/0 011/0 203/0 093/0

 خوانایی 135/0 037/0 150/0 025/9 009/0
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 12ادامه جدول 

 t سط  معناداري
 ضرايب غير استاندارد ضرايب استاندارد

Model 
Beta B Std. Error 

 پذیری انعطاف 171/0 050/0 132/0 113/9 000/0

 تناسبات بصری 815/0 075/0 359/0 331/7 000/0 1

 رن  تعل  -020/0 113/0 -007/0 -181/0 710/0

 1935های پژوهش، مأخذ: یافته
 

 ی)غنقا  یآمده، تعلق  مکقان  دستج بهیبراساس نتا

قابقل   زانیق بقه م مورد مطالعه  یط شهری( در محیحس

شقققهروندان از  یابیقققاک و ارز، حاصقققل ادریتقققأمل

 یهقا ژه شاخصیوپاسخده به یهاطیمح یهاشاخص

و  یریپقذ ، انعطقاف یی، خوانقا ی، گونقاگون یرینفوذپذ

هقا توسقط   ن شقاخص یق ک از ایق هقر   است.تناسبات 

و  یزیق رشوند کقه برنامقه  یم یمعرف یخاص یهامللفه

توانقد شقاخص   یهقا مق  ن مللفهیا یارتقا یبرا یطراح

ز بقه سقهم   یق و آن شقاخص ن  کقرده  تیمربوطه را تقو

 ملثر عمل کند. یخود در حصول تعل  مکان

 شنهادهايو پ يريگجهينت .4

هقای  پژوهش حاضقر بقا مبنقا ققراردادن شقاخص     

هققای پاسققخده، وضققعیت ایققن  محققیطگانققة هفققت

اسققت.  کققردههققا را در شققهر اراک بررسققی شققاخص

ای نمونققهتققک Tبراسققاس نتققایج حاصققل از آزمققون  

شقده  مطالعقه مللفقة   92هروندان، از میان های شدیدگاه

هققای پاسققخده، تنهققا هققای محققیطدر قالققب شققاخص

شققاخص، در سققط   10میققانگین مطلوبیققت عققددی 

داری قابققل قبققول، بیشققتر از میققانگین مفققروض معنققی

، تققدقی  در کیفیققت مسققئلهآزمققون بققوده اسققت. ایققن 

 یریقزی جهقت ارتققا   فضاهای شهری اراک و برنامقه 

   کند.میضروری ها را کیفیت آن

هقا،  جهت تبیین روابط متقابل هر زوج از شاخص

گانقه محاسقبه   هقای هفقت  بستگی پیرسون شاخصهم

هقای  شاخص رن  تعل  با شقاخص رابطة که جز شد 

میقان  رابطة گوناگونی، تناسبات بصری و غنای حسی، 

بسقتگی  هقا معنقادار بقود. بیشقترین هقم     سایر شاخص

، و با تناسبات بصقری بین غنای حسی رابطة مربوب به 

بقوده اسقت. در تحلیقل     پذیریغنای حسی با انعطاف

گانقه، شقاخص غنقای    هقای هفقت  رگرسیون شاخص

عنقوان متغیقر وابسقته و سقایر      حسی )تعل  مکانی( به

 متغیر مستقل در نرقر گرفتقه شقد    عنوان ها بهشاخص

درصد تغییرات متغیقر   50متغیرهای مستقل بیش از  که

 ،. در این میقان کردندمکانی را تبیین یعنی تعل   ؛وابسته

پققذیری هققای تناسققبات بصققری و انعطققاف شققاخص

   اند.بیشترین میزان تأثیر را بر تعل  مکانی داشته

 یهقا شقاخص همقة  ن مطالعقه،  یق ج ایبر اساس نتا

ر یجز شاخص رن  تعلق ، تقأث  به ،پاسخده یهاطیمح

در شقهر اراک دارنقد و    یبر تعل  مکقان  یدار مثبتیمعن

ش یمربوطقه را بق   یهاامر، ضرورت توجه به مللفه نیا

ب یضقر  بقا توجقه بقه   ان، ین میاند. در اینمایش میاز پ

 و یبر تعل  مکقان  یشاخص تناسبات بصر یر باالیتأث

 یمربوب به شاخص تناسقبات بصقر   یهان که مللفهیا

منرقر شقهر و محلقه    شناسانة زیبایی یهایژگیعمدتا  و

ر لزوم پرداختن به ابعقاد  عالوه برسد ی، به نرر ماست
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مسقائل  شقتر بقه   یتوجقه ب ، یشهر یفضاها یعملکرد

ن یق در ا یو انجام اقدامات مقتض طیمحشناسانة زیبایی

تعلق    یدر ارتققا  یتواند نققش قابقل تقوجه   یم نهیزم

ت یق تقو زیناراک و  یشهر یهادر شهر و محله یمکان

در واققع، در آن  ن شهر داشته باشد. یدر ا یت مکانیهو

های شهری که کیفیت مطلقوبی از نرقر   ته از محیطدس

منقدی  ذکرشده وجود داشته باشد، عالققه  یهاشاخص

ادامقة  مردم به حضور در فضاهای شهری و همچنقین،  

شان بیشتر خواهد بقود  زندگی در محل سکونت فعلی

هققای کققه خققود، عامققل مهمققی در کققاهش مهققاجرت

   شهری خواهد بود. ای و بینمحلهبین

د کقه  داحاضقر نشقان   مطالعقة  ج ینتاته، رفهمیرو

 یهقا طیمحق  یهقا عنوان شقاخص  باکه  ییهاشاخص

جقاد و  یدر ا یر قابقل تقأمل  یاند، تأثپاسخده قلمداد شده

ن کققه یققدارنققد. بققا توجققه بققه ا یت تعلقق  مکققانیققتقو

مورد مطالعقه از   یهاها و مللفهت اکثر شاخصیمطلوب

 نبقوده اسقت، در   ینرر شقهروندان، در سقط  مطلقوب   

عوامقل   یو کمّق  یفیک یها و ارتقایژگیجهت بهبود و

ر یق اراک، مقوارد ز  یشقهر  یو فضاها هاطیمحسازندۀ 

 :شودمیشنهاد یپ

مناسققب شققهروندان بققه  ی( توجققه بققه دسترسقق1)

و  یمراکقز خقدمات   یابیند مکانیآدر فر یخدمات شهر

ارتبققاطی از نرققر شققبکة یی آکققار یابیققن، ارزیهمچنقق

بقه امکانقات و خقدمات    شهروندان  یسهولت دسترس

موجقود   یهاییت، رفع نارسایو در نها یمختلف شهر

شقتر  ی( نرقارت ب 2)اصقالحی    انجام اقدامات یاز طر

و  یشقهر  یسازهاوت ساختیفیبر ک یت شهریریمد

کننقدگان  بقه احقدا    یطراح یاخدمات مشاورهارائة 

و  یت تنقوع شقکل  یق فین کیها بقا هقدف تقأم   ساختمان

ارائقة  و همقاهنگی بقا محقیط و     در عین زیبقایی  یفرم

از شهروندان در سقط  محلقه   یخدمات مختلف مورد ن

 یدر طراحقق ییت خوانققایققفی( توجققه بققه ک9و شققهر )

های اداری، آموزشی و و ساختمان یمسکون یهامحله

هققای االمکققان درنررگققرفتن ویژگققییتجققاری و حتقق

ر یهقا و سقا  ها، پقارک دانیها، مفرد در خیابانمنحصربه

در  یکقه نققش قابقل تقوجه     یشهر یعموم یفضاها

( 3خواهد داشقت )  یشهر یمسیریابی کاربران فضاها

ت سرزندگی و تنوع عملکردهقای محلقه،   یفیک یارتقا

هققای ن امکانققات و فضققای الزم بققرای فعالیققت یتققأم

گو با دوستان، بازی کودکقان، حضقور   ونشستن، گفت

هقا  ره در پقارک یسالمندان، فعالیت ورزشی، مطالعه و غ

سققایر فضققاهای عمققومی ضققمن درنررگققرفتن      و

های جامعه از جمله کودکقان،  گروههمة های نیازمندی

( توجققه بیشققتر بققه  5سققالمندان، زنققان و معلققوالن ) 

محقیط و منرقر شقهری از    شناسقانة  زیباییهای ویژگی

سققاختمانی بدنققة جملققه زیبققایی شققکل و تناسققبات  

و  یفق یهای اصقلی ضقمن توجقه بقه مسقائل ک     خیابان

 مقلثر  مشقارکت  یهقا نهیزمکردن ( فراهم1دی )عملکر

   .یمسکون یهاطیمح یشهروندان در امر بهساز

از راهکارهقا و اققدامات    یان ذکر اسقت برخق  یشا

ن یق . با انیستمدت قابل اجرا فوق، در کوتاه یشنهادیپ

هقا در  نآ یف استانداردها و اجرای  تعریوجود، از طر

ط یت محق یق فیکج بهبود یتدربه یبعد یسازهاوساخت

ن امقر در  یق حاصل خواهقد شقد. ا   یشهر یهاو محله

و  یشقهر فرسودۀ  یهابافت یو نوساز یمورد بازساز

کقه امکقان    یشقهر توسعة د یجد یهان، عرصهیهمچن

ط یدسقت و هماهنق  محق   کیق توسعة  یبرا یدیجد

در برخقوردار اسقت.    ییت بسقزا یق وجود دارد، از اهم
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 ۀکننقد نیقی تب یهقا ن کقه مللفقه  یق با توجقه بقه ا  ان، یپا

 یو کالبقد  ینق یت عیق مذکور عمقدتا  ماه  یهاشاخص

 یهقا ققات و پقژوهش  یدر تحقشود یشنهاد میدارند، پ

ز یق ن یاجتمقاع  یهاها و مللفهر شاخصیزان تأثیم، یآت
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