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چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی پارک خانواده شهر مهاباد بر اساس مولفه های تداوم حضور کاربران در فضا و همچنین شناسایی
عوامل موثر بر ارتقاء تداوم حضور افراد در فضا ،به روش توصیفی -تحلیلی انجام گرفته است .روش گردآوری اطالعات در پژوهش
حاضر اسنادی و میدانی است .از منابع اسنادی به منظور تدوین مبانی نظری و استخراج شاخص های ارزیابی فضا استفاده شده است
و از روش میدانی در قالب پرسشنامه ،به منظور ارزیابی و فضا و سنجش عوامل اثر گذار در زمینه تداوم حضور کاربران در فضا

استفاده شده است .همچنین از نرم افزار  SPSSجهت انجام آزمون های آلفای کرونباخ ،KMO ،بارتلت T.test ،و رگرسیون

خطی چندگانه بهره گرفته شده است .مقدار آزمون های آلفای کرونباخ و ، KMOباالی  0/7و همچنین سطح معنی داری آزمون
بارتلت نیز کمتر از  0/05به دست آمد که نشان از پایایی و روایی درونی و ساختاری پرسشنامه توزیع شده دارد .همچنین نتایج آزمون

 t.testتک نمونه ای مستقل نشان داد که در مجموع فضای شهری مورد مطالعه از نظر کاربران فضا در سطح متوسط ارزیابی شده
است .نتایج آزمون رگرسیون خطی چند گانه ،مشخص ساخت که مولفه های تنوع فعالیتی ،اجتماع پذیری ،دلبستگی و خاطره
انگیزی ،هویت ،آسایش و تصور و دسترسی به ترتیب مهمترین و اثر گذارترین مولفه های ارتقاء دهنده میزان حضور افراد در فضای
مورد مطالعه هستند .در این بین تنوع فعالیتی و اجتماع پذیری را می توان مهمترین مولفه ها در این زمینه معرفی کرد.

واژگان کلیدی :تدوام حضور ،فضاهای عمومی ،مولفه های فضای جمعی ،پارک خانواده

ِت عنوان « تبیین راهبردهای طراحی فضای جمعی پایدار (مطالعه موردی:
-1این مقاله برگرفته از مطالعات رساله دکتری معماری نویسنده اول تح ِت
مؤلفههای تأثیرگذار در طراحی پارک خانواده شهرستان مهاباد)» است؛ که به راهنمایی دکتر قادر بایزیدی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج در حال
انجام میباشد.
( -2نویسنده مسئول)q_bayzidi@srbiau.ac.ir
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مقدمه
با پیشرفت فناوري و ماشینی شدن شهرها روز به روز روابط انسانی و ارتباطات چهره به چهره کم رنگ می شود و
همین امر باعث می شود آرامش ،رضایت و تعلق خاطر شهروندان نیز از بین برود .آن چه که امروز در شهرها اتفاق
می افتد این است که فقط از دو محل استفاده می شود :از خانه به محل کار و از محل کار به خانه .یعنی شهر به وسیله
اي تبدیل گردیده که شهروندان را به دو مقصد هدایت می نماید .از طرفی تعامالت اجتماعی مکان مناسب خود را
می طلبد ،این مکان ها همان فضاهاي عمومی شهر هستند که به عنوان فضاهایی جهت ایجاد ،تقویت مناسبات و روابط
بیرونی ،تعامالت اجتماعی و رویارویی هاي اجتماعی و به عنوان مکان هایی که گروه هاي مختلف با خواست ها و
عالیق متفاوت در آنها گرد هم جمع می شوند تعریف می شوند).(Walter,1986: 470
فضای شهری مهمترین بخش شهر است که حیات ،سرزندگی و پویایی پیوسته شهر را تضمین می کند .فضایی برای
حضور مردم ،بروز رفتارهای جمعی و شکل گیری تعامالت اجتماعی است .از طرف دیگر فضای شهری با حضور
شهروندان شهر است که معنا پیدا می کند .در نتیجه بین یک فضا برای گرفتن عنوان فضای شهری و حضور مردم در
آن فضا رابطه متقابل وجود دارد (تفهمی و عرفانیان ستاریان.)3 :1392 ،
در دهه های اخیر پژوهشگران و نظریه پردازان در مطالعات و بحث های مربوط به زندگی و مرگ در مکان ها ی
عمومی و فضاهای موجود در شهرها شرکت کرده و از آنجا كه حضور مردم در فضاي شهري از دغدغه هاي اصلي
طراحان شهري است عده بسياري به آن پرداخته اند ،ولي با وجود آنكه اصطالحات به كار رفته متفاوت هستند ،اما
نكته مهم آن است كه مفاهيم مشترك نيز در بين اين اصطالحات بسيارند" .ويليام وايت "در كتاب زندگي اجتماعي
در فضاهاي شهري كوچك به دنبال راهها يي براي افزايش سرزندگي و حضور مردم در فضاهاي شهري بوده و در
پروژه "زندگي خياباني" درون مايه اصلي پروژه را زمينه هاي انسان شناسي ،قوم نگاري علمي و مطالعات فرهنگي
قرارداد و در نهايت زندگي خياباني را چنين تعريف نمود كه" در آنجا مردم ساعتها با هم حرف ميزنند يا خداحافظي

هاي طوالني دارند"و اين باعث رشد تعامل وحضوردر فضای عمومی شهري مي شود( وايت1980 ،ص ) 212در
رشـد سـاختار فضاهای عمومی بايـد بـه دنبـال شناسـا يي  ،اداره و ارزيـابي نحوه حضور افراد بوده و اين در پرتو
زمينه هاي مساعد ايجاد مي شود .در راسـتاي ايـن مهـم و بـا بـا توجه به گسترش شهرهاو نياز مبرم به فضاهاي
جديـد و حركت به سمت جهت دهـي برای حضور شـهروندان كه دغدغه مسئوالن نظام شهري مي باشـد
پارك ها به عنوان فضاهاي عمومی و فراغتی در شهر می توانند فضاهایی قابل زندگی و لذت بخش در شهر و محالت
آن را بوجود آورند که در عین ارائه تسهیالت شهري به عنوان مکان هایی جهت ایجاد آرامش ،سرگرمی و گردش،
ایجاد تعامالت اجتماعی ،فراهم آوردن زمینه معاشرت ،کاهش آلودگی ها و بهبود محیط زندگی ،فضایی جهت انجام
مالقات هاي محله اي و گذران اوقات فراغت و مشارکت شهروندان و بهبود حیات اجتماعی شهر فراهم آورند.
بنابراین توجه به برنامه ریزي فضاهاي فراغتی از آن جهت اهمیت خاص می یابد که در شهرهاي ما عرصه هاي جمعی
و فضاهاي شهري یا از بین رفته اند و یا چهره از کف داده اندفضاهایی که شهروند در آنها احساس آرامش می کند
بیشتر می تواند او را به تعامالت اجتماعی دعوت کند(حبیبی.)4 :1379 ،
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پارک خانواده شهر مهاباد که در سال  1392در مرکز شهر طراحی و اجرا شده است ،عالوه بر هزینه بر بودن احداث
آن و داشتن موقعیت مناسب جهت دسترسی شهروندان و همچنین دارا بودن پتانسیل های مهم و الزم جهت جذب
شهروندان پس از گذشت چند سال هنوز به صورت مطلوب نتوانسته است که موجبات جذب و تداوم حضور
شهروندان را به فضا فراهم نماید .از دالیل عمده این مساله ضعف در طراحی و ساماندهی فضا از لحاظ تنوع فعالیتی
مناسب ،عدم تامین سازوکار آسایش و عدم توجه به هویت بخشی به فضا می باشند .ايـن مقاله سعی دارد كه ضمن
ارزیابی فضای مورد مطالعه از لحاظ تداوم حضور کاربران ،به تبیین رابطه بـين اصول و معیارهای طراحی موفق فضـا
هـاي شهري و تداوم حضور شهروندان بپردازد.
هدف این پژوهش سنجش میزان و عوامل موثر بر موفقیت فضای مورد مطالعه از لحاظ تداوم حضور شهروندان می
باشد.
با توجه به این اهداف سؤاالت تحقیق عبارتند از:
میزان موفقیت ومطلوبیت فضای مورد مطالعه(پارک خانواده) از حیث تداوم حضور کاربران تا چه حد بوده است؟ مهمترین عوامل اثر گذار بر تداوم حضور کاربران در فضای مورد مطالعه در زمینه اصول و معیارهای طراحی فضایشهری موفق کدامند؟
پیشینه

دانش و امیرطیبی ( ،)1390پژوهشی با عنوان "کیفیت حضور در میادین شهری با تاکید بر نمونه های سنتی ایران"

انجام دادند .این پژوهش با اتخاذ رویکردی تحلیلی به ادبیات این موضوع و با تحلیل ساختاری مفاهیم و اجزای
موضوع ،چکیده این مباحث را در تبیین رابطه مبانی سه گانه قضای شهری (میدان) ،حضور انسان و شهرسنتی ایرانی
بیانی کرده و اصول حاکم در شکل گیری میادین را مورد تاکید قرار داده است .رضا زاده و محمدی ( )1391در

پژوهشی تحت عنوان " بررسی حضور پذیری زنان در فضاهای شهری" به این نتیجه رسیدند که در کنار رویکردهای
جهانی در این زمینه ،بررسی رویکرد اصالت خانواده در فلسفه اسالمی نیز بر اهمیت حضور زنان در فضا تاکید دارد.
بنابراین بررسی ها حاکی از این مسئله است که رویکردهای فلسفی و حقوقی ،حضور زنان را به عنوان یک ضرورت
تائید می کند .رضا زاده و محمدی ( )1391در پژوهشی تحت عنوان " بررسی عوامل محدود کننده حضور زنان در
فضاهای شهری"در این پژوهش عوامل محدود کننده حضور زنان و دالیل آن وراهکارهای کاهش محدودیت ارایه

شده ،وبه این نتیجه رسیده اند که در فضاهای شهری باید حداقل نیازها برای حضور زنان فراهم گردد .تفهمی و

عرفانیان ستاریان ( ،)1392در پژوهشی با عنوان " عوامل مؤثر بر ارتقای حضور پذیری فراغتی در فضای شهری نمونه

موردی :بلوار خیام مشهد ،حدفاصل تقاطع سجاد و فردوسی"با هدف استخراج عوامل مؤثر برای ارتفای حضور پذیری
فراغتی در فضاهای شهری تک عملکردی" به این نتایج دست یافتند که در صورتی بتوان فضا را برای شکل گیری
فعالیت های فراغتی در ساعات غیراداری بستر سازی نمود .می توان انتظار داشت که فضا پاسخگوی نیاز شهروندان
در اوقات مختلف بوده و تداوم حضور آنان در فضا را تضمین نماید .ایراندوست و غالمی زارچی ( ،)1394پژوهشی

با عنوان "ارتقای فرصت حضور و مشارکت مردم با استفاده از معرفی گونه های فضای عمومی شهر خالق (نمونه
موردی :شهر یزد) ،انجام دادند .نتایج این پژوهش مشخص ساخت که کارکرد فضاهای عمومی ،ارتباطی ،شــکل
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دهنده محلــه ،مســکونی ،چندمنظــوره ،شــکوفا کننــده اســتعداد مــردم ،تقویت کننــده روابــط اجتماعــی،
مهیــج ،پاســخگو ،آگاهی دهنده و اعتقادی بوده اســت واین فضاها میتوانــد انگیزه حضور مردم برای افزایش
مشارکت عمومی در مدیریت شهر را فراهم کند.
مبانی نظری
فضاي شهري در مفهومي عام ،ارتباط متقابل ميان روابط و رفتارهاست .يعني ضمن آنكه محل همجواري هويت هاي
فردي است ،در كي

زندگي شهري خود به مثابه مهم ترين عامل احراز هويت بوده و بر رفتارها و روابط انساني تأثير

مي گذارد (رفیعیان و خدایی .)229 :1388 ،آنچه در دانش طراحي شهري براي فضاي باز شهري ارزش مي باشد ،نقش
اجتماعي و تعاملي است كه اين فضا در زندگي جمعي شهروندان ايفا مي كند .بررسي تاريخي شهر هاي مغرب زمين
نيز شاهدي بر اين ادعا است .از دوران يونان باستان تا قرن بيستم ،شهروند اروپا يي مهمترين و مردمي ترين رويداد هاي
جمعي خود را در ميدان برگزار مي كرد  .واژه يوناني آگورا و رومي فوروم به معناي تجمع شهروندان بود .پالزا و انواع
فضا هاي مشابه در ميان اقوام اروپا يي  ،خواه انگليسي ،آلماني يا فرانسوي و مانند اينها قلب تپنده شهر و محل گردهما يي
و تعامل اجتماعي بود (پاکزاد .)113 :1386 ،فضاي شهري به تر يك بي اطالق مي شود كه از فعالیت ها ،بناهاي مختلف
فرهنگي ،اجتماعی ،اداري ،تجاري و مانند آن و عناصر و اجزاي شهري به صورتي آراسته ،هماهنگ و واجد نظم و
زیبایی و بالطبع با ارزش هاي بصري تش يك ل مي گردد و از نظر فيز يكي داراي بدنه اي محصور كننده مي باشد .به
عبارتي فضاي شهري جزئي از كي

شهر است كه به عنوان عرصه عمومي ،تجليگاه فعاليتهاي شهري است(رفیعیان و

خدایی.)230 :1388 ،
فضای عمومی از منظر کالبدی
کار و همکاران ) 11(Carr et al, 1992: 79نوع از فضا را شناسایی می کنند-1 :پارک های عمومی؛ -2میدان ،ها و
پالزاها؛ -3یادبودها؛ -4بازارها؛ -5خیابان ها؛  -6زمین های بازی؛ -7فضای باز اجتماع؛ -8سبزراه ها و پارک راه یا
بلوارها؛ -9بازارهای سرپوشیده؛  -10فضاهای یافته شده /فضاهای روزمره و-11آب کنارها.
لینچ فضاهای شهری را به موارد زیر طبقه بندی می کند :پارک منطقه ای ،پارک شهری ،میدان و فضاهای باز مشابه،
پارک های خطی ،زمین بازی کودکان و بزرگساالن ،زمین های آزاد و غیرقابل استفاده(چرخچیان.)72 :1390 ،
قلمرو فضاهای عمومی به لحاظ ساختار فضایی باز و بسته بر اساس زیر طبقه بندی می گردد:
 فضاهای عمومی باز :میادین عمومی ،خیابان ها ،بزرگراه ها ،پارک ها ،توقفگاه های وسایل نقلیه و غیره؛
 فضاهای عمومی بسته :موسسات عمومی ،کتابخانه ها ،موزه ها ،شهرداری ها و نیز تسهیالت حمل و نقل عمومی
مانند ایستگاه های قطار یا اتوبوس و غیره؛
 فضاهای نیمه عمومی باز و بسته :پردیس های دانشگاهی و فروشگاه های سرپوشیده (همان منبع).
سه شاخصه اصلی برای تشخیص فضاهای شهری در عرصه عمومی شهر عبارت انداز:

 )1عمومی بودن
 )2باز بودن آن
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 )3برقراری تعامالت اجتماعی(پیرمرادی و مستوفیان.)16 :1395 ،
حضور پذیری
فضای شهری مهمترین بخش شهر است که حیات ،سر زندگی و پویایی پیوسته شهر را تضمین می کند .فضایی برای
حضور مردم ،بروز رفتارهای جمعی و شکل گیری تعامالت اجتماعی است .از طرف دیگر فضای شهری با حضور
شهروندان شهر است که معنا پیدا می کند .درنتیجه بین یک فضا برای گرفتن عنوان فضای شهری و حضور مردم در
ان فضا رابطه متقابل وجود دارد (تفهمی و عرفانیان ستاریان .)3 :1392 ،مردم زمانی در فضا حاضر می شوند که
کاری برای انجام دادن داشته باشند .بنابراین همیشه باید یک فضای شهری ظرفیت تجربه شدن ،شکل گیری فعالیت
ها و بروز رفتارها را داشته باشد .قابلیت های یک فضای شهری توسط فرد بررسی و تحلیل شده و آنچه برداشت او
از محیط است ،در ذهنش نقش می بندد .به دنبال آن فرد جهت برآورده کردن یکی از سطوح نیازهای خود به
استفاده از فضا روی می آورد(لنگ .)95 :1388 ،براساس نظریه مازلو میتوان سطوح این نیازها را به ترتیب چنین
تعیین نمود .۱ :بقا .۲ ،امنیت .۳ ،تعلق و دوست داشتن .۴ ،عزت نفسی و حرمت از سوی خود و دیگران.۵ ،
خودشکوفایی .سطح اول و دوم که نیازهای اولیه انسان را مورد توجه قرار می دهد ،اصلی ترین نیازها هستند(پاکزاد،
 .)۳۳ :۱۳۸۵در ارتباط با فضای شهری می توان گفت ،این فضا در وهله اول باید قادر به تامین نیازهای اولیه هر فرد
باشد تا بستر حضور آنها در فضا را فرابم سازد .سپس با تامین نیازهای بعدی ،حضور افراد در فضا را تقویت نماید.
بنابراین اولین عامل موثر بر حضور پذیری در فضای شهری برآورده شدن نیازهای اولیه است .همچنین براساس
دسته بندی گروه های استفاده کننده در فضا ،بسته به توان جسمی ،سن و شغل حضور افراد در فضا متفاوت می
شود .عوامل محیطی نیز بر این حضور اثرگذار هستند( .دانش و طیبی .)۷۴ :۱۳۹۰ ،سه عامل مهم دیگری که می
تواند بر استفاده افراد از فضا موثر باشند عبارتند از :دسترسی آسان به فضا ،فعالیت فیزیکی و بودجه زمانی ،دسترسی
آسان به فضا برای هر گروهی از افراد به این دلیل مهم است که به ما نشان می دهد آنها قادر به طی کردن چه
مسافتی برای رسیدن به فضای شهری هستند.
اجتماع پذیری
استفاده از واژه های اجتماع پذیر و اجتماع گریز بیانگر کیفیت های فضایی هستند که مردم را دور هم جمع می آورند
یا از هم دور می کنند .این واژه ها را برای نخستین بار همفری اسموند با همراهی رابر تسامر ،زمانی که مدیریت
بیمارستانی در کانادا را بر عهده داشت تعریف کردند ) .(Osmand, 1957: 26فرآیند اجتماع پذیری ،با برقراری تعامل
و ارتباط اجتماعی بین بهره برداران هر فضای عمومی و مشترک معماری قابل حصول است و قابلیت شرکت مؤثر در
تعامل با دیگران ،چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی عمومی و حرفه ای انسا نها ،از اهمیت حیاتی برخوردار
است(فرگاس .)12 :1379 ،وجود فضاهای عمومی دارای خصیصه اجتما عپذیری ،مکمل مهمی در جهت اجتماعی
شدن افراد است .عالوه بر این اجتماع پذیری فضاهای عمومی موجب ارتقاء روحیه همبستگی ،رشد فردی ،ایجاد برای
همه شهروندان ،بدون در نظر گرفتن جنسیت ،نژاد ،قومیت ،سن یا سطح اجتماعی و اقتصادی است (Kurniawati,

).2012: 477
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تصویر ذهنی و آسایش
تصویر ذهنی با چگونگی ساماندهی کالبدی فضا و دریافت آسایش ذهنی از فضا در ارتباط است .پایداری (نحوه و
میزان حمایت و حفاظت از فضا) ،تشخص و خوشایندی بصری فضا درجذب مردم به یک قرارگاه و دریافت آسایش
ذهنی از فضا موثرند و این ویژگیست که سبب می کردد مردم آن را جهت توقف ،قدم زدن و تجربه حیات جمعی
انتخاب نمایند .نیاز انسان به امنیت روانی ،فیزیکی و اجتماعی یکی از نیازهای پایه او در رابطه با مکان است و با جو
آرام ،وجود عوامل طبیعی ،حریم فضا و کنترل ورود وسایل نقلیه نیز در ارتباط است .در تبیین آسایش مکان ،گل به
حمایت کاربران در برابر ماشین ،جرم و عوامل نامطلوب اقلیمی و فراهم نمودن امکان قدم زدن ،نشستن ،شنیدن،
صحبت کردن ،توقف ،دیدن مناظر و بازی اشاره دارد(چرخچیان.)87-88 :1390 ،
دسترسی
دعوت کننده بودن فضاهای عمومی و دسترسی آسان به این فضاها بر حضور مردم در فضا تأثیر بسزایی دارد .دسترسی
به فضاهای عمومی به معنای پذیرا بودن حضور اجتماعی افراد در خود است). (Carr,1982: 98در دسترس بودن
فضاهای عمومی بر مبنای مطالعات موجود حاکی از آن است که این امر دارای سه بعد کالبدی ،بصری و اجتماعی است.
دسترسی کالبدی ،ناظر به دسترسی پیاده ،هم جوار یها ،دسترسی به حمل و نقل شهری و نحوه ارتباط با زمینه مکان
است ) .(Van raaji, 1983: 54و دسترسی بصری امکان اجتناب از جرم یا فعالی تهای نامطلوب را به ویژه در زنان و
کودکان فراهم م یکند .دسترسی اجتماعی یا ذهنی و اینکه مکان چگونه و برای چه کسی باید در دسترس باشد نیز به
نحوة مالکیت مکان ،در دسترس بودن آن برای گرو ههای خاص با نیازهای خاص مثل کودکان ،سالخوردگان و معلولین
وجود نماها در ایجاد حس مالکیت نمادین و دسترسی روانی گرو ههای مختلف فرهنگی و اجتماعی اشاره دارد (Carr,

) .et al, 1992, 90این بعد تضمین کننده امکان دسترسی گرو ههای مختلف فرهنگی -اجتماعی در بستری دموکراتیک
است که در برخی موارد بیشتر جنبه روان شناختی دارد تا کالبدی (دانشپور و چرخچیان.)83 :1388 ،
فعالیت و کاربری
رویدادهای اجتماعی ،نوع فعالیت ها و کاربری ها موجود درون فضا و توان آنها در جذب افراد و گروه های مختلف،
مهمترین عامل در پویایی فضاهای عمومی و فعال بودن آن در ساعات و فصول مختلف است و شاخص ارزیابی این
بعد میزان و دفعات مراجعه افراد به فضا و مشارکت در فعالیت های مختلف است(دانشپور و چرخچیان.)21 :1386 ،
هویت
هر فضایی با شدت و ضعف متفاوت واجد هویت است و هویت نهایی فضا ،برایند هویت های عملکردی ،کالبدی،
محیطی ،فرهنگی و معنایی آن است .به این ترتیب امکان تمیز فضای شهری ایرانی از فضاهای شهری سایر تمدن ها با
مشخص شدن ویژگی های هویتی هر فضا مقدور می گردد .فضا عالوه بر كالبد خويش و مضاف بر ویژگی های هندسي
و زیبایی شناسی اين كالبد ،واجد معنا و يا معاني اي نيز است كه در خاطره جمعي جامعه نقش می بندد .از عناصر قابل
توجهی که می تواند به شهر هویت بخشد ،هنر است .هنر ،بحث زيبا يي شناسي در شهر است .معماری شهری نیز با
آثار هنری که در آن به وجود می آید شکل می پذیرد .خلق آثاری که با فرهنگ ایرانی مطابقت داشته باشد در سیمای
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شهر بسیار مهم است .ارتباط بين عوامل هویت دهنده شهر می تواند ارتباطي دو سويه باشد .شهر بدون عامل انساني
مفهوم ندارد .بنابراين زمانی که صحبت از شهر می شود صحبت از تعامالت انساني است .تعامالت انسان با انسان ،انسان
با محيط و انسان با شهر .به همين دليل ،عوامل تشکیل دهنده هويت شهر ،هويت انسان را نیز شكل می دهد و یکی از
عناصري كه انسان با آن تعريف مي شود ،حافظه است .شهر نيز داراي حافظه است .شهر فاقد حافظه تاريخي شهری
دارای هویت نیست(نصر و ماجدی.)272-273 :1392 ،
خوانایی
خوانایی را می توان از مقوالت مهم کیفیت هاي ادراکی در فضاهای شهري دانست .در واقع مردم زمانی می توانند از
منافع گزینه هایی که کیفیات نفوذپذیري و گوناگونی را عرضه می دارند ،بهره ببرند که بتوانند سازمان فضایی مکان و
آنچه را که در آنجا می گذرد ،درك کنند .خوانایی ،کیفیتی است که موجبات قابل درك شدن یک مکان را فراهم می
آورد(بنتلی و همکاران .)113 :1394 ،در کل می توان گفت خوانایی محیط نقشی مهم در سیماي شهر دارد ،چراکه
صحنه اي که روشن ،زنده و پیوسته باشد ،نه تنها می تواند تصویري دقیق به وجود آورد ،بلکه خود نقشی اجتماعی به
عهده دارد ،از این رو می تواند براي سمبل ها و خاطرات مشترك و مجتمع ارتباطات دسته جمعی آدمیان ،ماده خام
فراهم آورد(لینچ.)15 :1381 ،
دلبستگی و خاطره انگیزی
محیط شهری برای ساکن آن نقش ظرف تمامی تجربیات فردی و جمعی را دارد .فضاهای شهری عالوه بر حیات
اجتماعی خود ،تصورپذیر بوده و در ذهن ساکنان آن نقش بسته و خاطراتی فراموشنشدنی بر جای میگذارد ،و در
دل و ذهنشان زنده میماند (حبیبی 23 :1379 ،و  .)30به عبارتي شهر خاطره را ميسازد و خاطره به شهر شكل
ميبخشد (حبيبي .)1 :1386 ،فضاهایی که از آنها به عنوان نمادی از حضور اندیشه سیاسی-فلسفی جامعه مدنی یاد
میشود ،مکان بروز رفتارهای اجتماعی و شکلگیری مشارکت مردمی را فراهم آورده و و روابط شهروندی را تسهیل
مینماید و به مکانهای کار ،تفریح ،تبادل اطالعات ،تظاهرات اجتماعی-فرهنگی و سیاسی-اقتصادی جامعه تبدیل
میشوند ،مکان بروز مخالفتها و موافقتها و نمایشهای شهری ،مکان برگزاری جشنها و سوگواریهای ملی و
مذهبی و دیگر حادثهها و اتفاقات شهری .چنین مکانی (با در بر داشتن مفهوم زمان) به سبب خصوصیات کالبدی
نمادین خود و واقعه و حادثهها ،هویتبخش بوده و موجد خاطرات فردی و جمعی در اذهان افراد و جامعه میگردند.
امری که سبب حس تعلق به مکان و زمان و هویت یافتن فرد در شهر میگردد .فضاهای شهری به سبب حادثهها
واقعهها از سویی و عناصر کالبدی خود از دیگر سوی ،خاطرهانگیز میشوند (حبیبی.)24 :1379 ،
دو عامل عمده و اساسي باعث خاطرهانگيزي منظر شهري ميشوند ،ابتدا نقشانگيزي فضای شهري به معناي وجود
عملکردها ،مفاهيم و ويژگيهاي کالبدي مشخص و متمايزي که به راحتي در ذهن حک ميشوند و دوم برانگيخته
شدن احساسات مثبت شهروندان و ايجاد محيطي مأنوس از طريق ايجاد امکان دخل و تصرف در فضا توسط آنان و
همچنين افزايش مشارکت شهروندان در نگهداري فضا ،به نحوي که فضا را بخشي از محيط زندگي خود بدانند .به
اين ترتيب ذهن آنان انباشته از خاطرات فردي و جمعي خواهد شد تا جا يي که ديگر نميتوانند نسبت به مسائل آن
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بيتفاوت بمانند .متعهد نمودن شهروندان نسبت به خيابان و وقايع درون آن اساسيترين گام در جهت ايجاد و تقويت
تعامالت اجتماعي در آن است (پاكزاد.)145-144 :1386 ،
مواد و روش ها
روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد .این تحقیق در وهله اول به دنبال ارزیابی موفقیت فضای شهری مورد مطالعه
( پارک خانواده مهاباد) در زمینه حضور پذیری و میران تداوم افراد در مراجعه به فضاست و در وهله دوم در تالش
است تا مهمترین عوامل اثر گذار را بر میزان موفقیت فضا در حضور پذیری سنجش و شناسایی نماید .بر این اساس
روش گردآوری اطالعات تحقیق که در سال  1395انجام گرفته است مبنتی بر روش اسنادی و روش میدانی است.
بدین ترتیب که ابتدا به منظور انتخاب متغیرهای اصلی و قابل سنجش جهت تحلیل مساله ،به مطالعه کتب ،پایان نامه
ها و همچنین مقاالت مرتبط پرداخته شد و پس از شناسایی سنجه های مختلف ارزیابی فضاهای شهری ،پس از اعالم
نظر اساتید و کارشناسان مرتبط با موضوع 7 ،متغیر اصلی و مستقل مربوط به اصول طراحی فضاهای موفق شهری و
سنجش موفقیت فضاهای شهری انتخاب شدند .این متغیرها عبارتند از آسایش و تصور ،دسترسی ،اجتماع پذیری،
فعالیت و کاربری (تنوع فعالیتی) ،هویت ،خوانایی و خاطره انگیزی .الزم به ذکر است که متغیر وابسته مد نظر این
تحقیق تداوم افراد در مراجعه به فضا (حضور پذیری فضا) می باشد .جهت سنجش پذیری متغیرهای اشاره شده پس
از مطالعه منابع مختلف و همچنین اظهار نظر اساتید و کارشناسان مربوطه ،گویه های مرتبط با هر متغیر تعیین و تدوین
شدند که در جدول ( )1نشان داده شده اند .شایان ذکر است چون جامعه آماری این تحقیق (پارک خانواده مهاباد)
مشخص نیست و اطالعی از واریانس جامعه در دسترس نیست از فرمول زیر حجم نمونه مشخص شده است :

همچنین چون پرسشنامه با طیف لیکرت  5درجه استفاده شده است ،بزرگ ترین مقدار  5و کوچکترین مقدار 1
خواهد بود بنابراین انحراف معیار آن برابر است میتوان از مقدار  0/66استفاده کرد .این مقدار بیشینه انحراف معیار
است( .مومنی 1387 ،به نقل از محمد پور زرندی و همکاران .)112:1393 ،همچنین سطح اطمینان  %95و دقت
برآورد 0/01درنظر گرفته شده است بنابراین حجم نمونه برابر است باZα /2 = 1.96 , ε = 0.01, σ=0.66 => n = :

 170بدین ترتیب جهت دقت بیشتر نتایج ،تعداد  200پرسشنامه در فضای مورد مطالعه (پارک خانواده) توزیع شدند.
همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ،ابتدا نتایج مندرج در پرسشنامه ها وارد نرم افزار  Excelشدند .در ادامه از
نرم افزار  spssبه منظور تجزیه تحلیل داده ها استفاده شده است ..بدین صورت که ابتدا به منظور سنجش پایایی
پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ و به منظور بررسی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از نظر اساتید و کارشناسان
مربوطه استفاده شده است .همچنین جهت سنجش کفایت حجم نمونه و همچنین روایی درونی و ساختاری پرسشنامه
از آزمون های  KMOو بارتلت بهره گرفته شده است .در ادامه با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای مستقل میزان
موفقیت محدوده مورد مطالعه در شاخص تداوم و حضورپذیری سنجش شده است .در گام بعدی نیز با استفاده از
آزمون رگرسیون خطی چندگانه ،میزان و معنی داری اثرات هر کدام از متغیرهای مستقل (آسایش و تصور ،دسترسی،

سنجش تداوم حضور در فضای عمومی شهری245 ...

اجتماع پذیری ،فعالیت و کاربری (تنوع فعالیتی) ،هویت ،خوانایی و خاطره انگیزی) ،بر متغیر وابسته (تداوم و حضور
پذیری) سنجش شده است.
جدول ( )1مولفه های (گویه ها) سنجش شده برای متغیرهای مورد مطالعه تحقیق
متغیرها

گویه ها

دسترسی

 -1وجود مسیر مناسب پیاده (مداوم و پیوسته) برای رسیدن به مکان -2امکان استفاده از حمل و نقل عمومی شهری جهت دسترسی به فضا  -3مشخص بودن ورودی
مکان از فاصله دور -4امکان دسترسی به فعالیت های مختلف در درون فضا  -5حاکم بودن پیاده بر سواره در داخل فضا  -6وجود تسهیالت الزم برای معلوالن -7
قابلیت دسترسی اقشار مختلف اقتصادی به خدمات ارائه شده در فضا

اجتماع

 -1تمایل به استفاده از فضا به صورت گروهی  -2میزان تمایل به انتخاب فضا برای مالقات با دوستان  -3میزان تعامالت کاربران با دیگر افراد حاضر در مکان  -4میزان

پذیری

تمایل به حفظ ،نگهداری و برنامه ریزی برای این فضا  -5میزان موفقیت فضا از نظر حضور گروه های مختلف سنی و جنسی  -6وجود فضاها و المان های مناسب
فضاهای جمعی
 -1میزان مشخص و بدون پیچیدگی بودن مسیرهای موجود در فضا  -2میزان مناسب بودن مسیرهای موجود در فضا به لحاظ داشتن حاشیه و کف مطلوب  -3وجود

خوانایی

روشنایی مناسب (در شب) مسیرهای موجود در فضا  -4میزان شناسایی کانون ها و محل های تجمع درفضا برای کاربران  -5میزان شناسایی نشانه های مشخص (بنای
مشخص ،مجسمه ،آب نما ،بنا یا نشان تاریخی ،عامل طبیعی ،منظر و )...از سوی کاربران فضا  -6میزان شناسایی عوامل خطی ممتد ،مرزها و لبه هایی مانند  :نرده ،ردیف
کاری درختان و گیاهان و گلها ،دیوارهای ممتد در مسیر ،شکافهایی مانند کانال آب و یا عوامل طبیعی از قبیل جریان آب و  ...در فضا برای کاربران فضا  -7میزان
شناسایی حوزه ها و بخش های مختلف فضا (مانند فضاهای بازی و سرگرمی ،نشمینگاه ها ،فضاهای خدماتی و تجاری ،فرهنگی و هنری و  )...برای کاربران فضا
آسایش

و

تصور

 -1وجود احساس خوب در لحظه ورود به فضا  -2امنیت در برابر ترافیک  -3امنیت در برابر جرم و خشونت  -4وجود عوامل حمایت کننده طبییعی و انسان ساخت
در برابر شرایط بد آبوهوایی(تابش ،بارش ،باد و )...مانند درختان ،سایبان ،آالچیق و )...در سراسر فضا و در فواصل و موقعیت مناسب  -5وجود عوامل مناسب (کیفیت
معابر ،نماهای جذاب ،عدم وجود موانع ،وجود رمپ به جای پله و  )...جهت قدم زدن در فضا  -6امکان ایستادن و مکث (از طریق عواملی همچون وجود لبه های
جذاب ،وجود فضاهای مکث تعریف شده ،وجود تکیه گاه مناسب)  -7وجو گزینه های مختلف و کافی و در سراسر فضا و در فواصل و موقعیت مناسب جهت نشستن
(نیمکت ،سکو  -8 )...امکان دیدن و تماشا (وجود مناظر جذاب طبیعی و انسان ساخت ،روشنایی مناسب در همه ساعات شبانه روز و مشاهده بدون مانع)  -9امکان
شنیدن و صحبت کردن (سر وصدای کم ،نحوه چیدمان صندلی ها و نیمکت ها برای شکل گیری گفتگو)  -10وجود تجهیزات و مبلمان مناسب مانند :کیوسک های
اطالعاتی ،پست های آتش نشانی ،باجه های تلفن ،سطل های زباله  -11پاکیزگی و بهداشت مکان و وجود امکانات و افراد پاسخگو جهت بهداشت و نگهداری مکان
 -12کیفیت ابعاد زیبایی شناسانه مانند :طراحی خوب و جزئیات خوب ،استفاده از عامل آب به صورت نمادین و جاری ،کاشت درختان و گیاهان بومی و سازگار ،مناظر
و دیدها و معماری زیبا

کا رب ری

و

فعالیت

 -1وجود فعالیت های متنوع و مختلف برای گروه های سنی و جنسی مختلف در فضا  -2وجود فعالیت های خاص یا منحصر به فرد در فضا  -3دعوت کنندگی فضا
به بازی ،تفریح ،فعالیت و کشف  -4تداوم شبانه کاربری ها و فعالیت ها ( 24ساعته بودن)  -5دسترس پذیر بودن کاربری ها و فعالیت های اوقات فراغت مانند :کافه
ها ،رستوران ها و مکان های مالقات عمومی (مسیر مناسب)

هویت

 -1ارزش های تاریخی ،فرهنگی ،طبیعی ،مذهبی فضا (چه در یک عامل و چه در چند عامل دارای ارزش باشد)  -2میزان شناسایی فضا با عواملی مانند فضاها ،نماها،
ساخت و سازها ،مصالح ،سبک معماری ،مقیاس و  ( ...میزان شناخت و شخصیت فضا از حیث عوامل کالبدی مانند فضاها ،نماها ،ساخت و سازها ،مصالح ،سبک
معماری ،مقیاس و  -3 )...میزان شناسایی فضا با نمادها و نشانه های شهری مانند مجسمه ،آب نما ،عناصر و نمادهای خاص ،بناها و ساختمانهای منحصر بفرد به لحاظ
قدمت تاریخی ،اندازه ،رنگ ،ارتفاع و ( ...یا به عبارت میزان شناسایی و شخصیت فضا از حیث عواملی مانند نمادها و نشانه های شهری مانند مجسمه ،آب نما ،عناصر
و نمادهای متمایز ،بناها و ساختمانهای منحصر بفرد به لحاظ قدمت تاریخی ،اندازه ،رنگ ،ارتفاع و -4 )...میزان شناسایی فضا به لحاظ زیباشناختی و کیفیت منظر ...
(میزان ارزش زیباشناختی و منظر زیبا که موجب شخصیت و شناخت فضا شده است)

د ل ب س تگ ی و
خاطره

 -1میزان انظباق فضا با باورها ،تفکرات ،احساسات و انتظارات کاربران  -2احساس خو گرفتن وعادت کردن کاربران به فضا  -3خاطره ذهنی کاربران از عوامل و
رویدادهای مختلف پیش آمده در فضا  -4داشتن احساس خوب و مثبت کاربران اذ ماندن در فضا

انگیزی
تداوم

 -1تعداد دفعات حضور شما در این فضا (روزانه ،هفتگی ،ماهانه ،ساالنه و بیشتر) -2میزان حضور (تداوم حضور) کاربران در این فضا در هر بار مراجعه(کمتر از یک

حضور

ساعت ،بین  1تا  2ساعت ،بین  2تا  4ساعت ،نصف روز ،یک روز)  -3پتاسیل فضا برای حضور پذیری بیشتر با توجه به ویژگی های بررسی شده دسترستی ،اجتماع
پذیری ،خوانایی ،آسایش و تصور ،کاربری و فعالیت ،هویت و دلبستگی و خاطره انگیزی)

مورد پژوهش شهر مهاباد
مهابادیكیازشهرهای بزرگاستانآذربایجانغربیمیباشد .اینشهر درجنوب استان ودردامنه رشته کوه جبال لندشیخان
كوهستانی وخوش آب وهوا قرار دارد .مركز آن شهر مهاباد است و با اروميه كه مركزاستان است 141يك لومتر فاصله
دارد ،شهرستان مهاباد در منطقهاي كوهستاني واقع شده است اما شهر درجلگه وكوهستاني جنگلي قرار گرفته و ارتفاع
جلگه از سطح دريا 1320متر است .شهر مهاباد در  45درجه و  43دقيقه و  3ثانيه شرقي نصفالنهار گرينويچ و 36
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درجه و  46دقيقه و  3ثانيه عرض شمالي واقع شده و مساحت كل شهرستان  5600يك لومتر مربع است (مهندسین
مشاور پویا نقش شهر و بنا.)10 :1390 ،

شکل  :1موقعیت محدوده مورد مداخله
منبع :نگارندگان

شکل :2نقشه پارک خانواده
منبع :نگارندگان

سنجش تداوم حضور در فضای عمومی شهری247 ...

یافته ها
سنجش روایی و پایایی پرسشنامه
با توجه به اینکه ابزار سنجش محقق ساخته است باید از روایی و پایایی الزم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های
متناسب با تحقیق را گردآوری نماید .و از این طریق این داده ها و تجزیه تحلیل آنها ،فرضیه های مورد نظر را بیازماید
و به سواالت تحقیق پاسخ دهد ،پس محقق باید از روایی و پایایی آنها اطمینان حاصل کند.
( :)2نتایج آزمون آلفای کرونباخ شاخص های مورد مطالعه
متغیر

آسایش و تصور

دسترسی

اجتماع پذیری

فعالیت و کاربری

هویت

خوانایی

خاطره انگیزی

تداوم حضور در فضا

آلفای کرونباخ

0/806

0/634

0/686

0/738

0/608

0/784

0/738

0/606

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به مندرجات جدول ( ،)2مشخص می شود که در متغیرهای آسایش و تصور ،فعالیت و کاربری ،خوانایی و
خاطره انگیزی ،مقدار آلفا باالتر از  0/7بوده که این میزان به خوبی پایایی پرسشنامه را تائید می نماید همچنین مقدار
آلفا در متغیر های دسترسی ،هویت ،اجتماع پذیری و تداوم بیشتر از  0/6می باشد که اگرچه این میزان باالتر از 0/7
نیست اما این میزان نیز به پایایی قابل قبولی اشاره دارد ،کما اینکه در بسیاری از تحقیقات این مقدار نیز قابل اتکا بوده
است.
جدول( :)3نتایج آزمون های KMOو بارتلت
KMO

آزمون بارتلت
سطح معنی داری

رجه آزادی

کای اسکور

0/000

1176

4586/673

0/793

سنجش اول (وضعیت مولفه ها)

منبع :یافتههای پژوهش

در این پژوهش به منظور بررسی روایی محتوایی از نظر کارشناسان و اساتید مرتبط با موضوع استفاده شده است .بدین
ترتیب پس از یررسی سواالت اولیه و اعمال تغییراتی در ماهیت و تعداد سواالت ،در مجموع  33سوال جهت سنجش
و تائید شدند .در ارتباط با سنجش روایی سازه ای نیز بر اساس مندرجات جدول ( ،)3مشخص می شود که مقدار
 KMOباالتر از  0/6می باشد که این مقدار نشان از کفایت حجم نمونه دارد .همچنین آزمون بارتلت با مقدار 0/000
(کمتر از  )0/05معنی دار شده ،که این مساله نیز نشان می دهد شاخص های سنجش شده همبسته اند .و سوالت
سنجش شده از روایی ساختاری برخوردارند.
در ادامه برای مشخص شدن میزان موفقیت فضا در گویه های مربوط به متغیر تداوم و حضور پذیری افراد ،از جداول
و نمودارهای فراونی پاسخ های داده شده توسط کاربران فضا و همچنین آزمون  t.testاستفاده شده است.
جدول ( :)4توزیع فراوانی و درصد تعداد دفعات حضور افراد در فضا
تعداد دفعات حضور در فضا(روزانه ،هفتگی ،ماهانه ،ساالنه و بیشتر)
ارزش

فراوانی

درصد

1

9

4/5

2

43

21/5

3

66

33

4

65

32/5

5

17

8/5

جمع

200

100

منبع :یافتههای پژوهش
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نمودار(:)2توزیع فراوانی و درصد تعداد دفعات حضور افراد در فضا
منبع :یافتههای پژوهش

همچنانکه مالحظه می شود ،در شاخص تعداد دفعات حضور در فضا(روزانه ،هفتگی ،ماهانه ،ساالنه و بیشتر) بیشترین
فراوانی در گزینه های  3و  4یعنی حضور ماهانه و ساالنه با تعداد پاسخ  66و  65معادل  0/3و  32/5درصد از کل
پاسخ های داده شده مشاهده می شود که نشان از وضعیت باالتر از متوسط و نسبتًاًا مطلوب فضا در شاخص مذکور
است.
جدول ( :)5توزیع فراوانی و درصد میزان حضور افراد در فضا
میزان حضور در فضا در هر بار از مراجعه (کمتر از یک ساعت1 ،تا  2ساعت 2 ،تا  4ساعت ،نصف روز و یک روز)
ارزش

فراوانی

درصد

1

19

9/5

2

55

27/5

3

76

38

4

45

22/5

5

5

2/5

جمع

200

100

منبع :یافتههای پژوهش

نمودار( :)3توزیع فراوانی و درصد میزان حضور افراد در فضا
منبع :یافتههای پژوهش

سنجش تداوم حضور در فضای عمومی شهری249 ...

همانگونه که از جدول ( )5و نمودار( )3پیداست ،بیشترین فراوانی در گزینه  3یعنی میزان حضور بین  2تا  4ساعت
با تعداد پاسخ  76عدد ،معادل  0/38کل پاسخ های داده شده مشاهده می شود که نشان از مطلوبیت متوسط فضا در
شاخص مذکور است.
جدول ( :)6توزیع فراوانی و درصد میزان حضور پذیری فضا با توجه با متغیرهای مورد مطالعه
میزان حضور پذیری فضا با توجه با متغیرهای مورد مطالعه (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد)
ارزش

فراوانی

درصد

1

10

5

2

40

20

3

88

44

4

47

23/5

5

15

7/5

جمع

200

100

منبع :یافتههای پژوهش

نمودار( :)4توزیع فراوانی و درصد میزان حضور پذیری فضا با توجه با متغیرهای مورد مطالعه
منبع :یافتههای پژوهش

براساس مندرجات جدول( )6و نمودار ( )4مالحظه می شود که بیشترین فراوانی پاسخ های داده شده در گزینه 3
یعنی حضور پذیری متوسط ،با تعداد پاسخ  ،88معادل  0/44کل پاسخ های داده شده مشاهده می شود که این مساله
نشانگر موفقیت متوسط فضا در امر میزان حضور پذیری افراد است .در این قسمت نسبت به انجام آزمون  t.testبرای
سنجش معنی داری تفاوت پاسخ دهندگان نسبت به میانه گویه ها ( )3اقدام شده است که نتایج در جداول ( )7و ()8
نشان داده شده است.
جدول( :)7شاخص های آماری آزمون t.test
شاخص

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

تعداد دفعات حضور افراد در فضا

200

3/19

1/014

0/071

میزان حضور افراد در فضا

200

2/81

0/973

0/068

پتاسیل فضا برای حضور پذیری بیشتر

200

3/08

0/965

0/068

منبع :یافتههای پژوهش

جدول ( :)8نتایج آزمون  t.testبرای سواالت سنجش شده
شاخص های آماری

میزان حضور و تداوم افراد در فضا

Test Value = 9
df
t
0/563

199

معنی داری

تفاوت میانگین

0/574

0/085

منبع :یافتههای پژوهش

فاصله اطمینان  95درصد تفاوت
حد پایین

حد باال

-0/212

0/382
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با توجه به منرجات جداول ( )7و ( )8مشخص می شود که در سوال اول (تعداد دفعات حضور افراد درفضا) میانگین
پاسخ دهندگان مقدار  3/19می باشد که اختالف میانگین پاسخ دهندگان برابر با  0/190می باشد همچنین این مقدار
تفاوت با میزان  0/009معنی دار است .لذا می توان گفت فضای مورد بررسی (پارک خانواده شهر مهاباد) در شاخص
تعداد حضور افراد در فضا به صورت معنی داری با التر از حد متوسط ارزیابی می شود .همچنین در سوال دوم (میزان
حضور افراد در فضا) میانگین پاسخ دهندگان مقدار  2/81می باشد که اختالف میانگین پاسخ دهندگان برابر با -0/190
می باشد و این مقدار تفاوت با میزان  0/006معنی دار است .لذا با توجه به مقدار ناچیز تفاوت میانگین پاسخ دهندگان
با میانه تست ( ،)3می توان گفت که میزان موفقیت فضای مورد بررسی در این شاخص نیز به صورت پایینتر از حد
متوسط ارزیابی می گردد .در سوال سوم (میزان حضور پذیری فضا با توجه با متغیرهای مورد مطالعه) نیز مشاهده می
شود که میانگین پاسخ دهندگان مقدار  3/08می باشد که اختالف میانگین پاسخ دهندگان برابر با  0/085می باشد
همچنین این مقدار تفاوت با میزان  0/215به سطح معنی داری نرسیده است .بنابراین فضای مورد بررسی در این
شاخص کام ًالًال متوسط ارزیابی می گردد .در جداول ( )9و ( )10زیر نیز آزمون  t.testبرای متغیر تداوم (شاخص ترکیبی
و نهایی) انجام شده است.
جدول( :)9شاخص های آماری آزمون ( t.testشاخص نهایی)
شاخص

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

میزان حضور و تداوم افراد در فضا

200

9/085

2/135

0/151
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جدول ( :)10نتایج آزمون  t.testبرای شاخص نهایی
شاخص های آماری

میزان حضور و تداوم افراد در فضا

t

df

0/563

199

Test Value = 9
معنی داری تفاوت میانگین
0/574

0/085

فاصله اطمینان  95درصد تفاوت
حد پایین

حد باال

-0/212

0/382
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همانگونه که مندرجات جداول ( )9و ( )10نشان می دهند تفاوت میانگین آزمون نسبت به میانه مقادیر ( )9برابر است
با  0/085و سطح معنی داری برابر با  0/574می باشد ،که این مقدار تفاوت نسبت به میانه اعداد معنی دار نشده است.
لذا می توان به صورت کلی بیان داشت که میزان موفقیت فضا در متغیر میزان حضور و تداوم حضور افراد در فضا
(پارک خانواده شهر مهاباد) کام ًالًال متوسط ارزیابی می گردد.
در ادامه جهت تبیین و تحلیل اثرات متغیرهای مختلف مورد مطالعه (خاطره انگیزی ،دسترسی ،فعالیت و کاربری،
خوانایی ،اجتماع پذیری ،هویت و آسایش و تصور) بر متغیر وابسته (تداوم حضور) از روش رگرسیون خطی استفاده
شده است که نتایج آن در جداول ( )12( ،)11و ( )13آمده است.
مدل
1

جدول ( :)11خالصه مدل رگرسیون

R

R Square

Adjusted R Square

0/834

0/695

0/684

Std. Error of the Estimate
2/657
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نتایج جدول ( )11نشان از آن دارد که همبستگی قابل توجهی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد ( .)R=0/695همچنین
مشخص می شود که متغیره ای مستقل به میزان  0/684از تغییرات متغیر وابسته (میزان تداوم و حضور درفضا) را
تبیین می کنند که این میزان نیز قابل توجه است و نشان از مطلوب بودن مدل رگرسیونی تحقیق دارد.
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جدول( :)12نتایج آزمون ANOVA
مدل

مربع میانگین

جمع مربعات

درجه آزادی

رگرسیون

3095/770

7

442/253

باقیمانده

1356/230

192

7/064

کل

4452

199

F

سطح معنی داری
0/000

62/609
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جدول  ANOVAمقبوليت مدل را از منظر آماري بررسي ميكند .سطر رگرسیون اطالعات راجع به تغ يي ر مدل
تحقیق حاضر را نشان ميدهد .سطر باقیمانده اطالعات راجع به تغ يي ری كه در مدل تحقیق حاضر به حساب نميآيد
را نشان ميدهد.
با توجه به مندرجات جدول ( )12مشخص می گردد که جمع مربعات رگرسيون ،به طور قابل توجهی بیش از باقيمانده
می باشد (بیش از دوبرابر باقیمانده) ،كه نشان ميدهد بخش اعظم از تغ يي ر تداوم و حضوری پذیری فضا توسط مدل
نشان داده شده است .سطح معنيداري آماره  Fكمتر از  0.05ميباشد ،و اين بدان معني است كه تغ يي ر نشان داده شده
بوسيله مدل بر اثر اتفاق نيست.
جدول( .)13معادله ي رگرسيون و آماره هاي آن
مدل
(Constant) 1

ضرائب غیراستاندارد

B

انحراف از استاندارد

ضریب استاندارد

t

Beta

معنی داری

0/808

0/420

0/917

1/135

1/911

0/048

6/932

0/000

دسترسی

0/094

0/049

0/102

اجتماع پذیری

0/386

0/056

0/347

0/716
0/008

خوانایی

0/021

0/058

0/020

0/364

آسایش و تصور

0/099

0/037

0/160

2/679

فعالیت و کاربری

0/414

0/066

0/308

6/282

0/000

هویت

0/180

0/085

0/120

2/122

0/035

خاطره انگیزی

0/144

0/072

0/106

2

0/047
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نتایج جدول ( )13نشان از آن دارد که از بین متغیرهای مورد مطالعه متغیرهای دسترسی ،اجتماع پذیری ،آسایش و
تصور ،فعالیت و کاربری ،هویت و خاطره انگیزی اثرات معنی داری را بر میزان تداوم و حضور پذیری افراد در پارک
ملت مهاباد دارند به طوریکه معنی داری اثارت متغیرهای اشاره شده کمتر از  0/05می باشد .شایان ذکر است که در
این میان متغیر اجتماع پذیری با اثر  0/347بیشترین اثر را بر میزان تداوم و حضور پذیری افراد در فضا را دارد .به
عبارت دیگر عامل بسیار مهم و کلیدی در تدوام کاربران در فضا ،میزان تعامالت اجتماعی و مشارکت فعاالنه در فضا
است .متغیر فعالیت و کاربری (تنوع فعالیتی) با اثر  0/308نیز اثر مشابه و نزدیک به اثر اجتماع پذیری را بر تداوم و
حضورپذیری افراد در فضا دارد به طوریکه نشان می دهد که هر اندازه تنوع فعالیت های موجود در فضا برای کاربران
بیشتر باشد تعداد دفعات حضور و همچنین مدت ماندگاری آنها در فضا بیشتر خواهد بود .بنابراین عامب تنوع فعالیتی
نیز در حضورپذیری فضا نقشی بسیار مهم و قابل توجهی را داراست .الزم به ذکر است که متغیرهای آسایش و تصور،
هویت و خاطره انگیزی نیز به ترتیب با میزان اثر  0/120 ،0/160و  ،0/106در رتبه های بعدی اثر گذاری بر تداوم
افراد درفضا را دارا هستند .نا گفته نماند که متغیرهای دسترسی و خوانایی فاقد اثر قابل توجه و معنی دار بر
حضورپذیری فضا (پارک خانواده مهاباد) هستند.
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نتیجه گیری
نتایج آزمون  t.testتک نمونه ای مستقل نشان داد که در مجموع فضای شهری مورد مطالعه از نظر کاربران فضا در
سطح متوسط ارزیابی شده است .به عبارت دیگر اگزچه وضعیت فضای مذکور از حیث تداوم حضور کاربران کام ًالًال
مطلوب نیست اما مطلوبیت نسبی فعلی نیز نشانگر آن است که تا حدی کیفیت طراحی فضای مذکور توانسته است
موجبات تداوم حضور افراد را فراهم نماید که می تواند تقطه امیدی باشد تا با تقویت و ساماندهی فضا بر اساس سایر
مولفه های طراحی فضای شهری مورد مطالعه ،ارتقاء یابد .بنابراین الزمه انجام این کار بررسی و سنجش اثرات هر
کدام از مولفه های طراحی فضای شهری موفق (آسایش و تصور ،دسترسی ،اجتماع پذیری ،تنوع فعالیتی ،هویت،
خوانایی و خاطره انگیزی) بر تداوم حضور کاربران است تا مولفه ای مهم تر و اثر گذارتر جهت ارتقاء و تقویت فضا
در زمینه تداوم حضور افراد مشخص شوند .بر این اساس نتایج آزمون رگرسیون خطی چند گانه ،مشخص ساخت که
مولفه های تنوع فعالیتی ،اجتماع پذیری و خاطره انگیزی ،هویت ،آسایش و تصور و دسترسی به ترتیب مهمترین و
اثر گذارترین مولفه های ارتقاء دهنده میزان حضور افراد در فضای مورد مطالعه هستند .در این بین تنوع فعالیتی و
اجتماع پذیری را می توان مهمترین مولفه ها در این زمینه معرفی کرد .به عبارت دیگر با تنوع بخشی بیشتر به فعالیت
های موجود در فضا ،به طوری که همه گروه ها و اقشار استفاده از فضا را پوشش داده و راضی نگه دارد و همچنین
تداوم بیشتر فعالیت های موجود و مدنظر فضا در طول ساعات شبانه روز ،می توان گام بسیار مهمی را جهت تداوم
حضور بیشتر کاربران فضا برداشت .یکی دیگر از مولفه ای بسیار موثر در تقویت تداوم حضور افراد در فضا ،اجتماع
پذیری است که با برنامه ریزی مناسب در زمینه ایجاد و تقویت المانها و فضاهای جمعی جذاب و دعوت کننده به
تعامالت اجتماعی از قبیل گفتگو ،پیاده روی ،ورزشی و تفریحی و ...می توان به این مهم دست یافت .ناگفته نماند که
تنوع بخشی و تداوم بخشی به فعالیت های مختلف مدنظر گروه ها و اقشار مختلف می تواند به ارتقاء اجتماع پذیری
نیز منجر شود تا بدین صورت تنوع فعالیتی از طریق اجتماع پذیری ،به صورت غیر مستقیم نیز بر ارتقاء تداوم حضور
کاربران در فضا اثرگذار باشد .هویت بخشی از دیگر عوامل اثر گذار بر تداوم حضور می باشد .در این زمینه نیز می
توان با تقویت و ایجاد المان های هویت بخش متناسب با کارکرد فضا (خانواده) مانند نماها ،سبک معماری ،نمادها و
نشانه ها و کیفیات زیباشناختی و منظر ،به ارتقاء تداوم حضور افراد در فضا کمک شایانی نمود .در رابطه با دیگر عامل
اثر گذار و هم در ارتقاء تداوم حضور کاربران در فضا ،یعنی آسایش و تصور ،می توان به عواملی که امنیت روانی،
فیزیکی و اجتماعی کاربران را از طریق ایجاد جو آرام ،وجود عوامل طبیعی ،حریم فضا و کنترل ورود وسایل نقلیه و
حمایت کاربران در برابر ماشین ،جرم و عوامل نامطلوب اقلیمی را موجب می شود و امکان قدم زدن ،نشستن ،شنیدن،
صحبت کردن ،توقف ،دیدن مناظر و بازی را فراهم می آورد ،اشاره داشت .به عبارت دیگر این ویژگی هاست که
سبب می کردد مردم آن را جهت توقف ،قدم زدن و تجربه حیات جمعی انتخاب نمایند .دلبستگی و خاطره انگیزی
نیز از دیگر عوامل اثر گذار بر تداوام حضور کاربران در فضا می باشد .شاین ذکر است که اگرچه دلبستگی و خاطره
انگیزی فضا (به عنوان یکی دیگر از عوامل اثر گذار بر تداوم حضور افراد در فضا) ،تا حد زیاد بستگی به ادراکات و
احساسات مختلف شخصی افراد از فضا دارد اما می توان با تقویت کلیه عوامل اثراگذار فوق الذکر ،به داشتن احساس
خوب و مثبت کاربران از ماندن در فضا نیز کمک شایانی نمود.
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