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 چکیده 

گیری از نظام ارزشی پذیری شهرها در جذب گردشگر و سرمایه با بهرهفضای شهری به عنوان رکن اساسی رقابت     

بخشد و شهر و مکان را به عنوان محیطی پذیرای دیدارگران، های محیطی، رنگ جذابیت و مطلوبیت به مکان میکیفیت

کند. بنابراین فضای شهری و کیفیت مکان به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در عصر رقابت و سرمایه تبدیل می گردشگران

میزان مطلوبیت فضاهای شهری بستگی به کیفیت استفاده از آن فضا و میزان جذابیت  .آیدها به حساب میبین شهرها و مکان

های تواند فعالیتباشد می باالترنابراین هرچه کیفیت فضای شهری ب .های متناسب با آن داردجذب فعالیت آن فضا برای

پژوهش حاضر سعی دارد که کیفیت فضای  .های اجتماعی را در خود پذیرا باشد و حفظ نمایداختیاری و در ادامه آن فعالیت

تحلیلی -پژوهش توصیفیروش تحقیق مورد استفاده در این را مورد بررسی قرار دهد. شهری در محله فرهنگیان شهر سردشت 

های تحلیل نظرسنجی و مشاهدات مستقیم از فضا و همچنین ای، روشمی باشد که با بهره گیری از اسناد کتابخانه

 ارزیابی از حاصل نتایج .های مورد نیاز پژوهش پرداخته استآوری و تحلیل دادههای میدانی از کاربران فضا به جمعبرداشت

 عوامل توسط تنها محیط کیفیت که دهدمی نشان شهری محیط کیفیت مورد در شده اتخاذ سیاستهای عملیاتی اهداف

 و باشندمی مهم نیز شده ساخته محیط هایویژگی و اجتماعی روانشناسی، فیزیکی هایویژگی بلکه شودنمی تعیین فیزیکی

 .شوند بررسی باید محیط کیفیت بررسی در

 

 فضای شهری   ،محلیمدیریت  ،ساختار ،کیفیت محیط کلمات کلیدی:
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 مقدمه -۱

 این ترینمهم از .باشدمی متأثر زیادی عوامل از که است سکونتی نواحی مدیریت در گام اولین شهری فضای کیفیت ارزیابی   

، هادسترسی و تارتباطا نحوه ،شهری زیست محیط...(  و زباله، شهری هایفاضالب، آب، هوا) هایآلودگی به توانمی عوامل

 این. کرد اشاره...  و هاآن هویت و جامعه خاصی از قشرهای به توجه، اجتماعی امنیت وجود، رفاهی خدمات و تسهیالت وجود

 سایر ،هاآن از کدام هر در پویایی و تغییر گونه هر تردیدبی اما نمایند عمل مستقل صورت به توانندمی که چند هر عوامل

 ساماندهی و بهبود در را ما هاآن ارزیابی و عوامل این به توجه ترتیب بدین .دهدمی قرار تأثیر تحت را یطمح در موجود عوامل

در عصر جهانی شدن هر مکانی برای بدست آوردن سهم خود از ثروت، استعدادهای درخشان و  نمایند.می یاری شهری محیط

. پس چنین است که در عصر رقابت بین شهرها و (۱831: 5گلکار، )دازدتوجه جهانیان ناگزیر باید با اماکن دیگر به رقابت بپر

دیوید  است. ها، ارایه تصویری مطلوب و مناسب از هر شهر پیش شرط اصلی ورود به جریانات رقابتی شهری و منطقه ایمکان

شهرها و  جوامع محلی،های خاص به مسابقه مهمی در رقابت فضایی میان گوید: تولید هدفمند مکان با ویژگیمی هاروی

پذیری شهرها در جذب گردشگر و  -فضای شهری به عنوان رکن اساسی رقابت.)۱831: 221کاکرین،)مناطق تبدیل شده است

بخشد و شهر و مکان را به های محیطی، رنگ جذابیت و مطلوبیت به مکان میسرمایه با بهره گیری از نظام ارزشی کیفیت

کند. بنابراین فضای شهری و کیفیت مکان به عنوان یکی از ن، گردشگران و سرمایه تبدیل میعنوان محیطی پذیرای دیدارگرا

میزان مطلوبیت فضاهای شهری بستگی به کیفیت  .آیدها به حساب میمتغیرهای اصلی در عصر رقابت بین شهرها و مکان

بنابراین هرچه کیفیت فضای شهری  .آن دارد های متناسب باجذب فعالیت استفاده از آن فضا و میزان جذابیت آن فضا برای

پژوهش  .های اجتماعی را در خود پذیرا باشد و حفظ نمایدهای اختیاری و در ادامه آن فعالیتتواند فعالیتباشد می باالتر

های سرمایه اجتماعی، دسترسی به امکانات و خدمات، میزان رضایتمندی، وضعیت حاضر سعی دارد با سنجش شاخص

 اهداف ارزیابی از حاصل تایج ی به ارزیابی کیفیت فضای شهری در سطح محله فرهنگیان شهر سردشت بپردازد.اقتصاد

 فیزیکی عوامل توسط تنها محیط کیفیت که دهدمی نشان شهری محیط کیفیت مورد در شده اتخاذ سیاستهای عملیاتی

 بررسی در و باشندمی مهم نیز شده ساخته محیط هایگیویژ و اجتماعی روانشناسی، فیزیکی هایویژگی بلکه شودنمی تعیین

 .شوند بررسی باید محیط کیفیت

 

 بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش -2

 جغرافیایی مقیاس یک در جمعیّت، وضعیّت و با شرایط رابطه در کیفی و چندبعدی پیچیده، ایواژه فضای شهری ، کیفیت

 کمی یا عینی هایشاخص به متکی هم و کیفی یا های ذهنیشاخص به متکی هم که است و...( محله ، منطقه ، خاص )شهر

 رودمی شمار به مختلف جوامع زندگی شرایط در بررسی قبول مورد نظری هایچارچوب از یکی فضای شهری، کیفیت . است

 روابط ها،زیرساخت تولید، فناوری نظیر زاییعوامل برون به توجه با را جامعه یک افراد یا و فرد وضعیت کیفیت زندگی،.

 مسائل بر عالوه زندگی، کیفیت کلی، طور به .دهدقرار می تأثیر تحت آنها مانند و زیست محیط اجتماعی، اجتماعی، نهادهای

کیفیت  (. بنابراین مفهوم۱833:31 همکاران، و دهد)باسخامی قرار مدنظر نیز را زیست محیط و اجتماعی هایاقتصادی، نگرانی

 و طراحی با ا ر آن توانمی و بستگی دارد جوامع یافتگی توسعه سطح به آن وضعیت و باشدمرکب می متغیر یک شهری فضای

(. شهر سردشت با توجه به کمبود فضای مناسب ۱21: ۱838 توکلی، و حسینی )شاه کرد ا و اجر هایی، تعریفشاخص تدوین

ه واسطه ضعف نگرش مناسب در نظام هدایت و کنترل توسعه جهت گسترش شهری و بدلیل رشد سریع شهرنشینی و نیز ب

های شهری، به موضوع کیفیت فضای شهری توجه چندانی نشده و با معضالتی چون ضعف در کیفیت و کمیت فضاها و سرانه
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کل خدماتی، عمومی و رفاهی در حد استانداردهای شهری، عدم توجه به مسائل زیست محیطی و ... مواجه می باشد که در 

 کیفیت فضای شهری و در نتیجه کیفیت زندگی را با مشکل مواجه نموده است.

 

 

 

  و سوابق پژوهش پیشینه  -8

 رسمی یک  مجمع در بار اولین برای شهری محیط کیفیت مفهوم ۱311 سال در ملل سازمان هبیتات کنفرانس اولین در      

 مترادف اجتماعی و  عدالت انسان اساسی نیازهای نمودن برآورد اب را محیط کیفیت کنفرانس این در. شد مطرح المللی بین

 درآمدهای عادالنه توزیع و فردی پیشرفت، شرافت ، آزادی، بهداشت، شغل، مسکن، غذا از عبارتند نیازها این که دانستند

 مسکونی محیط کیفیت یارتقا برای هاییشاخص به دستیابی منظور به ایتحقیقات گسترده امریکا در ۱838 سال در. توسعه

 عنوان به سوتا مینو هایایالت از شهرهایی و پاسادنا و ویل جکسون شهر دو. گرفت صورت های  دولتیگذاری سیاست طریق از

 اهداف عددی یا کمی فاکتورهای طریق از هاآن اغلب که هایی شاخص شهرها این از کدام هر در. شدند انتخاب شهرهای نمونه

 گیرندمی قرار مورد  ارزیابی ساله هر منتخب های شاخص این و شده انتخاب محیط کیفیت سنجش برای؛ تندهس ارزیابی قابل

  .شود دولتی  مشخص هایگذاریسیاست طریق از هاشاخص این در تغییر عدم یا افول، بهبود میزان تا

 البه در اشارات مختصری با کشور محققان از یتعداد .میگردد بر اخیر دهه به ایران در شهری محیط کیفیت مطالعات سابقه    

 مطالعات به توانمی داخلی مطالعات مشابه از و اند؛ داده قرار توجه مورد را موضوع این ویژه طور به یا و مرتبط تحقیقات الی

 ؛( ۱835 ) رضوی و زادگان عباس (؛۱832نژاد) بهرامی (؛ ۱83۱ ) پاکزاد (؛۱813 ) صبری ؛( ۱815 ) طبیبیان و بحرینی

 در نیز تهران شهر که ملل، سازمان جمعیت بحران) کمیته گزارش از استفاده با آسایش .کرد اشاره غیره و ( ۱83۱ ) رفیعیان

 شهر یکصد شهری زندگی کیفیت بندیرتبه و بررسی در کمیته را این نظر مورد های شاخص کرده، کسب را 32 رتبه آن

 کیفیت محیط شهری: طراحی» عنوان تحت ایمقاله در (۱83۱)(. پاکزاد۱83۱ آسایش،)است گرفته کار به جهان بزرگ

شهری  طراحی شکل گیری بر مؤثر عوامل و محیطی کیفیت این مقاله است. شده پرداخته « شهروندان معوقه مطالبه شهری،

دوران  و دانسته آنان هایهدغدغ از و شهری طراحان از وظایف یکی ا ر شهری هایمحیط کیفی ارتقاء نهایت در و را بررسی

مراکز  در شهری زندگی کیفیت ریزیبرنامه» به پژوهشی ( در۱831دیگران) و کوکبی .داندمی شده را تمام کمیت سیطره

 و تعریف ا ر کمیت با کیفیت مفهوم تقابل و شهری کیفیت زندگی مفاهیم آنها و اندپرداخته « هاشاخص و تعاریف شهری،

 زندگی کیفیت معیارهای تعریف در که نمایدمی و تأکید داردمی بیان ا ر شهری زندگی کیفیت هایصشاخ و سپس معیارها

 (.۱83۱همکاران،  و )رفیعیان گرفت نظر در توأمان صورت به را آن عینی و ذهنی بعد بایدشهری می

 مطالعه ها،این شاخص سازی یبوم با سپس و بررسی را المللیبین شهری زندگی کیفیت هایشاخص ایمطالعه در امینی

منطقه اندازه گیری کرده است) امینی،  این در را آن هایشاخص و شهری زندگی کیفیت تهران، شهرداری 1 منطقه موردی

۱835 :1.) 

 

  تحقیق روش  -1

های تحلیل ، روشایگیری از اسناد کتابخانهباشد که با بهرهتحلیلی می-روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی    

های مورد نیاز آوری و تحلیل دادههای میدانی از کاربران فضا به جمعنظرسنجی و مشاهدات مستقیم از فضا و همچنین برداشت

 اعتبار .است شده استفاده کرونباخ آلفای ضریب از حاضر، پژوهش پرسشنامه اعتبار سنجش برای. پژوهش پرداخته است

سنجش  جهت .باشد می گیری اندازه ابزار باالی اعتبار از حاکی که گردید برآورد % 3۱ مقدماتی، مطالعه بر اساس پرسشنامه

 است. شده استفاده محتوایی روایی از نیز پژوهش این گیری اندازه ابزار روایی
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 نظری مبانیادبیات و -5

 فضای شهری -5-۱

هیم مفهوم فضای شهری را بدون تحمیل معیارهای که: اگر بخواکند راب کریر در تعریف فضای شهری چنین بیان می

شود و ها یاد کنیک که از نظر هندسی با عناصر گوناگون محصور میزیباشناختی بیان کنیم ناگزیریم از فضاهای بین ساختمان

را فضای دهد آگاهانه فضای باز بیرونی های زیباشناختی آن است که به ما اجازه میهای هندسی و کیفیتفقط وضوح ویژگی

های داند که فعالیت(. زوکر فضای شهری را ساختاری سازمان یافته، آراسته و واجد نظم می۱5: ۱831شهری تلقی کنیم)کریر، 

 (.۱3: ۱81۱کند)توسلی و بنیادی، دهد و از اصول و قواعد خاصی پیروی میانسانی را در خود جای می

 

 کیفیت مفهوم-5-2

های هنری علمی و صنعتی به شکل شهودی )درون ذهنی( درک و به طور مستمر در رشته کیفیت واژه ای است که در تمام

شود. کیفیت مفهومی دو وجهی است. هنگامی که این واژه در مورد های مزبور به کار برده میچار چوب گفتمان حوزه

ن و قابل فهم دارد، لیکن زمانی شود، مفهومی روشهای ملموس همچون: سختی، نرمی، سرعت و غیره به کار گرفته میکیفیت

شود به مفهومی فرار و چند پهلو مبدل گذار و غیره استفاده میهای غیر ملموس نظیر: زیبایی، شکوه، تأثیرکه در مورد کیفیت

معنای لغوی واژۀ کیفیت در فرهنگ زبان فارسی چگونگی، چونی، صفت و حالت چیزی عنوان گردیده است. واژه  گردد.می

از نظر لغوی  که اسم است، مشتق شده است.« کیفیه» از واژه عربی (etymology) شناسیکیفیت( به لحاظ ریشهفارسی )

های التین کند. این واژه از لغتدر زبان انگلیسی به ماهیت، نوع، یا خصوصیت یک شئ اشاره می (quality ) کیفیت

مشتق شده است. واژه کیفیت در زبان  ( quolit ) سوی کالیتبه معنی از یک نوع و از واژه فران ( qualitas ) کیوآلیتاس

 .گرددانگلیسی به معنای چیزی است که یک شخص، یک شئ و یک فکر داشته، موجب خاص و جالب شدن آنها می

 

 شهری محیط کیفیت -5-8

 ادراک محیط کیفیت ،است آن عناصر مجموع از بیشتر چیزی منطقه یک دهنده تشکیل عناصر کیفیت از ناشی محیط کیفیت 

 منابع و امکانات، شده ساخته محیط ،زیرساختها، باز فضای، طبیعت) دهنده تشکیل عناصر  .است کمال و تمام طور به مکان

 عوامل عنوان به متنوعی و متعدد عوامل هستند. تاکنون نسبی کمیت و خود خاص هایویژگی دارای کدام هر( طبیعی محیط

 مختلفی هایتئوری و است بعدی چند مفهوم یک شهری محیط کیفیت. است شده عنوان شهری کیفیت محیط بر تأثیرگذار

 و رضایت ادراک، مکان کیفیت، زندگی کیفیت همچون مفاهیمی با محیط کیفیت. اندپرداخته آن متعدد هایبه جنبه

 ذکر قابل نکته. شوندگرفته می نظر در بهمشا معانی عنوان به موارد از بسیاری در و دارند اشتراکاتی زندگی قابلیت و شهروندی

 میشود.  تعریف آن هایمؤلفه از یکی و زندگی کیفیت از بخشی عنوان به محیط کیفیت که است این اینجا در
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 (۱شکل)

 

. نامندترین وظیفه  طراحی شهری را  ارتقاء کیفیت فضا میکه برخی مهم است کیفیت فضای شهری دارای چنان اهمیتی    

 شی«  عماد »خصوصیاتی  چه و چیزها چه که این نمودن تعیین حال این با شودمی برده بکار ها پدیده و اشیاء برای کیفیت

. است گردیده عنوان«  کیفیت» و «  کمال درجه»  فارسی زبان فرهنگ در کیفیت واژه لغوی معنای. است دشوار امری هستند

 که  Etmology عربی واژه از«  کیفیه» واژه   شناسی ریشه لحاظ به « یزیچ حالت، صفت چونی و چگونگی»  فارسی واژه

 لغت از واژه این .کندمی اشاره شی یک خصوصیت و نوع ماهیت به انگلیسی زبان در کیفیت واژه. است شده مشتق، است اسم

 مشتق Qualiteکالیته  فرانسوی واژه از و نوع یک از معنی هب Qualitataisکوالیتالیتس  و  "Qualite"کوالیتاس   التین

  :نماید می ارایه زیر ترتیب به معنا چهار کیفیت واژه ذیل در انگلیسی آکسفورد فرهنگ .است شده

 

 ؛چیزها ارزش و خوبی درجه -

 ؛تمام مفهوم به کمال و خوبی -

 ؛خوصیات و صفات -

  ممیزه عالیم و ویژه جنبه -

 

 عوامل کیفی محصوریت فضای شهری -5-1

ری مطلوب محصوریت آن است، در ای دارد و یکی از خصوصیات فضای شهمحصوریت فضای شهری اهمیت ویژهاز آن جا که 

شود. کیفیت محصوریت فضائی توسط هفت عامل پیوسته به بررسی عوامل کیفی محصوریت فضای شهری پرداخته میذیل 

 :باشندشود که به شرح زیر میتعیین می

 

شود. صاحب نظران حداکثر اندازه میدان شهری تر میثیر سه بعدی قوی سختأتر باشد، ایجاد تهرچه فضای بزرگ: ابعاد و اندازه

تر فضا به خرد کردن و در هم کوبیدن فرد منجر شده و همچنین ایجاد مفهوم کنند. ابعاد بزرگمتر پیشنهاد می ۱1۱*11را 

اند. های قبل شکل گرفتهدین مهم جهان است که در دورهسازد. این ابعاد حاصل مطالعه و بررسی میافضائی را بسیار مشکل می

بایستی بیش از های پیرامون نیز ارتباط دارد: به طور کلی عرض فضا نمیاندازه بهینه فضای شهری همچنین با ارتفاع ساختمان

توان فضائی ین حال میتوان افزایش داده و در عمی ۱به  1سه برابر ارتفاع باشد، هرچند تحت شرایطی خاص این نسبت را تا 

 .مطلوب به وجود آورد
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درصد  25باید ارتفاعی منظم و با تغییراتی کمتر از آورند، معموالً میهایی که چهاچوب را به وجود میساختمان: ارتفاع جداره

شود. هرچند هیچ می تر باشد، وجود سقفی نامرئی که ارتفاع فضا را تعیین نماید، بهتر القاداشته باشند. هرچه چهار چوب منظم

قانون خاصی برای تعیین حداکثر ارتفاع چهار چوب وجود ندارد، اما در نظر گرفتن امکان تابش فراوان آفتاب به سطح فضای 

تواند تأثیر چهارچوب کوچکی که نه ارتفاع چندانی های بسیار بلند میشهری برای استفاده و لذت انسان از فضا الزم است. برج

به  ۱توان نسبت نظر بصری قوی است به طور کلی از بین ببرند. در شرایطی خاص برای طراحی فضای شهری می دارد و نه از

افزایش داد. این امر زمانی میسر است که ارتفاع  1به  ۱ارتفاع به عرض را که برای تعریف مؤثر فضای خیابان الزم بود، تا  2

های کوچکی داشته باشد. یک عنصر برج مانند در مجاورت فضا الزم دگیچهارچوب به صورت استثنایی منظم بوده و تنها بری

هائی را که در غیر این صورت ممکن است کوتاه و عریض به نظر رسد است تا مانند نوعی تیرک چادر عمل کرده و تأثیر نسبت

 .جبران کند

 

در داخل آن قابل تجربه باشد. سادگی فرمی ای باید اجازه دهد که کلیت آن از هر نقطهشکل یک فضای شهری می :فرم و شکل

حدودی به قدرت ذهن او در تکمیل کردن  که به راحتی قابل درک باشد، خود یک کیفیت مطلوب است. درک انسان از کل تا

کند، مانند تصویر مقابل به وسیله برداشت ذهنی از پشت سرش بستگی دارد. فرمی که یک درک کلی را به سادگی میسر می

های مهمی تواند خالءهای تعریف کننده فضا میباشد. تنظیم دیوارهساده و دیر آشنا، مؤثرترین ابزار در این رابطه می یک شکل

های منحنی مقعر که به دور یک حجم مرکزی کشیده شده و آید جبران نماید. بدنهرا که در امر محصور نمودن فضا پیش می

ها کمبود فضای شهری را که ایجاد شکافی مهم در احاطه فضا دارد. استفاده از این بدنه ثیر را درکند بیشترین تأآن را کالف می

 .کنندها اجتناب ناپذیر است، جبران میچارچوب آن
 

های منفرد خود نافذ و مؤثر باشند و ارتباط طراحی بهتری با هم داشته باشند، تنها یک کف هنگامی که ساختمان: کف سازی

ها با هم عدم هماهنگی داشته باشند و یا قل توجه را جلب کند مطلوب است. از سوی دیگر، اگر ساختمانصاف و ساده که حدا

توان برای جبران کمبود استفاده در چارچوب فضای شهری رخنه و شکافی بزرگ وجود داشته باشد از طراحی دقیق کف می

آورد که ها مجموعه خطوط قوی را به وجود میی ساختمانکرد. گودتر نمودن کف میدان به اندازه چند پله نسبت به کف طبیع

آورد. حجاری ای از خطوط اضافی برای تعریف نمودن فضا به وجود میکند و مجموعهفضای مرکزی فضای شهری را احاطه می

نماید در تقویت میها را کند که عملکرد بدنهکف و تبدیل آن به فرم کاسه مانند، کف را به عنصری در برگیرنده فضا تبدیل می

این رابطه نباید بین بخش حجاری و کف سازی شده و فضای پیرامونی جدایی ایجاد شود. فضای شهری باید از همه سو به 

های همان های فضای بخش فرورفته را بدنهها اتصال یابد. هنگامی که بخشی از فضا بدون ارتباط مطلوب گود شود، نسبتبدنه

های پیرامونی فضای کلی که در باال قرار دارد. معموالً فضای شهری فرونشسته از وضوح ساختمان کند و نهبخش تعیین می

 .فضائی فضای اصلی کاسته و تأثیر منفی بر آن دارد
 

ها شکسته شود از وضوح و درجه ها و یا سایر شکافهنگامی که تداوم بدنه میدان توسط خیابان: بصری-تداوم فیزیکی

کنند و در صورت هایی که در بدنه رخنه ایجاد کرده، به حریم کف آن نیز تجاوز میاهد. همچنین خیابانکمحصوریت فضا می

شود. هر سنگین بودن ترافیک فضا توسط دیوارهای متحرک اتومبیل تقسیم و در نتیجه مشاهده بدنه فضای شهری مشکل می

ها و معابر منتهی به دهد و تصویر آن به صورت جدا از خیابانشود جزئی از فضای آن را تشکیل میخیابانی که به بدنه ختم می

ها در بدنه میدان جایز است بستگی به هماهنگی و استواری معماری هایی که ایجاد آنشود. تعداد و اندازه شکافآن تداعی می

تری آن را به ابعاد قابل کنترل های وسیع را پوشانده وتواند شکافسازی متراکم و وسیع میآن دارد. در بعضی شرایط، محوطه

 .تبدیل نماید
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های عریض های بدنه فضای شهری ضعیف است و یا خیابانهنگامی که کیفیات تعریف کننده فضای ساختمان: مجسمه و المان

د. تواند به فضای درهم ریخته نظم بخشهای بزرگ میکنند، استفاده صحیح از مجسمهمحصور کردن و بستن فضا را مشکل می

باشد. برای این منظور حسن بزرگ مجسمه، توان آن برای شکل دادن به فضا و ایجاد یک تمرکز بصری انتظام بخش به فضا می

های مجسمه با فضا تناسب داشته باشد و در جائی قرار داده شود که حداکثر ارتباط را با زمینه به وجود باید اندازه و نسبت

کننده نوع مجسمه است. یک مجسمه کوتاه و پهن به جز بر فضای مجاور خود تأثیر آورد. ماهیت موضوع طراحی تعیین 

های باز در احاطه و شکل دادن به فضا موفق نیستند. در اکثر موارد های ساده و یکپارچه به اندازه فرمچندانی ندارد، و فرم

 .شود که فضا از میان آن عبور کند و جریان داشته باشد و بخشی از آن توسط مجسمه احاطه گرددترکیب عمودی پیشنهاد می
 

لیف فضای خیابان أهای الزم برای تهای الزم برای تعریف فضا در یک فضای شهری، شبیه ویژگیویژگی: ویژگی های معمارانه

کمک آن شخص بتواند حرکت خود در فضا را نشان  توان گفت هدف، ایجاد نموداری سه بعدی است که بهاست. هرچند می

های ترین خطوط این نمودار در بدنه و شامل خطوط و سطوحی است که توسط ساختماندهد و حجم فضا را درک نماید. مهم

د نشان داد. انهای مختلف فضا را دور زدهتوان توسط خطوطی که در ارتفاعاند. جزئیات ارتفاع را میپیرامون در فضا تداوم یافته

کند. مردم به طور های کوچکتر کمک میها در تقسیم فضا به قسمتخطوط محوری حاصل از فرورفتگی عمیق درها و پنجره

عادی آگاه هستند که ضمن حرکت چه وقت به محور مرکزی ساختمان با نمای رسمی و متقارن و چه زمان به انتهای آن 

دهد. مردم به های مجاور نیز مقیاسی برای تعیین فضا و فاصله به دست میختمانرسند. صفحات عمودی حاصل از تالقی سامی

تواند به تقویت خطوط محوری معماری طوط کف فضای شهری میخ. خوانندهایی فضا را میوسیله مجموعه چنین ویژگی

کف چنان تند است که هرگونه الگوئی  کمک کند. اما خود به تنهائی اهمیت چندانی ندارد چرا که زاویه دید عابر پیاده از الگوی

های متقارن و رسمی روی گردانید و تکرار مکانیکی شود. معماری مدرن از طرحبه سرعت ناخوانا شده و غیرقابل تشخیص می

گردد، از توانایی خطوط محوری برای تقسیم های کوچک فراوانی معطوف میها را رسمیت بخشید. زمانی که توجه به مدولفرم

کاهد. شود. گرایش به طراحی دو بعدی نما همچنین از قابلیت تعیین درست محل محور تقارن میبه شدت کاسته می فضا

باید به مشکالت تعریف فضائی گیرد، در طراحی ساختمان میهنگامی که فضای شهری همراه با ساختمان مجاور آن شکل می

 باید در نظر گرفته شودهای مشرف به آن در تعریف فضا میانتوجه کرد. هنگام طراحی فضای شهری، قابلیت همه ساختم

توان ضعف و گرد آوردن هر هفت عامل مؤثر در تعریف فضائی خوب به طور هماهنگ میسر نیست. اما در طراحی یک فضا می.

ری و ارزیابی ترین وظایف یک طراح بازنگکمبودهای یک عامل و عنصر را با تقویت عناصر دیگر جبران کرد. یکی از مشکل

 .سازدهای خود است که شرایط بهینه سازی فضای طراحی شده را فراهم میطرفانه ایدهبی

 

 هابحث و یافته -1

 مطالعه مورد محدوده -1-۱

های پژوهش است. چرا که هر پژوهشی بر مبنای اطالعات دقیق ترین بخشبررسی و شناخت محدوده مورد مطالعه یکی از مهم

حدوده مورد مطالعه قرار دارد و یکی از نیازهای اولیۀ محقق و فرآیند پژوهش است. در پژوهش جهت شناسایی و و به روز از م

شناخت شهر سردشت و محلۀ مورد مطالعه، از اطالعات طرح هادی شهر سردشت و محلۀ مورد مطالعه استفاده شده است. 

های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار و سالنامه های اریهمچین برای دستیابی به آمارهای جمعیتی و اقتصادی، از سرشم

 آماری استانداری آذربایجان غربی استفاده شده است.
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 محله فرهنگیان -(2شکل)

 

 

 

 این در اما. ضروری  است بسیار شهری محیط کیفیت از تصویر ترین جامع به آسان دستیابی برای بسیار معیارهای بکارگیری

 بر. است شده تأکید شهری کیفیت محیط اساسی هایشاخص از تعدادی بر، معیارها و مطالب ردگیگست و حجم بدلیل مقاله

 گرفته قرار تحلیل مورد ضرورت و نیاز حسب فضایی بر و کالبدی محیطی زیست و اقتصادی، اجتماعی شاخصهای اساس این

 .است مدنظر بوده زیر موارد، نیاز مورد معیارهای انتخاب و تعیین در. اند

 ؛باشد دسترس در آن آمار و اطالعات -

 ؛باشد گیری اندازه قابل  -

 .گردد معنادار معمولی شهروندان برای تا شود تنظیم ایمحله و محلی هایویژگی با متناسب -

 

 آمار توصیفی -1-2

 

 :  موردمطالعهگویان در محله توزیع جنسی پاسخ

 ۱طور که در جدول جنسیت نشان داده است. همان ازلحاظرا گویان تعداد و درصد پاسخ ۱جدول و نمودار شماره 

  اند.نفر زن بوده 31نفر مرد و  ۱11شونده، نفر پرسش 25۱شود، از مجموع مشاهده می

 موردمطالعهگویان در محله ( : توزیع جنسی پاسخ۱جدول )

 درصد تجمعی  درصد  تعداد  جنسیت
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 1۱/15  1۱/15  ۱11  مرد

 ۱۱۱  1/81  31  زن

 مأخذ: محاسبات نگارندگان

 

 
 

 توزیع جنسی پاسخگویان محله فرهنگیان -(۱نمودار)

 

 

 :  موردمطالعهگویان در محله توزیع سنی پاسخ

است. مطابق این جدول بیشترین  شدهدادهگویان در محله فرهنگیان نشان ، توزیع سنی پاسخ2در جدول و نمودار شماره 

ساله و بیشتر  1۱ترین تعداد به رده سنی اند و کمنفر بوده ۱2۱سال به میزان  5۱تا  1۱شوندگان در رده سنی عداد پرسشت

 اند.گویان بودهنفر از پاسخ ۱۱اختصاص داشته است که 

 موردمطالعهگویان در محله ( : توزیع سنی پاسخ2جدول)

 درصد تجمعی درصد تعداد سن

 1/1 1/1   ۱1 سال  8۱تا  2۱

 1/8۱ ۱۱/21 1۱ سال 1۱تا  8۱

 1/13 ۱۱/13 ۱2۱ سال  5۱تا  1۱

 ۱۱/31 1۱/۱1 11 سال 1۱تا  5۱

 ۱۱۱ 1 ۱۱ سال و بیشتر 1۱

 مأخذ: محاسبات نگارندگان
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 توزیع سنی پاسخگویان محله فرهنگیان -(2نمودار)

 

 آمار استنباطی -1-8

انتخاب شده و مورد مطالعه قرار  گیرینمونهی از آن با استفاده از فنون چه به جای مطالعه کل اعضای جامعه، بخشچنان

شود که موضوع آمار استنباطی  هایی استفاده میدهیم، از روش تعمیمگیرد و بخواهیم نتایج حاصل از آن را به کل جامعه 

است. آن چه که مهم بوده این است که در گذر از آمار توصیفی به آمار استنباطی یا به عبارت دیگر از نمونه به جامعه بحث و 

 به حساب آمده است.شود. در واقع احتمال، پل رابط بین آمار توصیفی و استنباطی نقش احتمال شروع می

 ها بودن دادهآزمون نرمال

های ها نیز از آزموننسبی بوده است؛ برای تجزیه و تحلیل داده -ایهای مورد استفاده در این پژوهش از نوع فاصلهداده

. جهت ها پرداخته شده استبودن داده ناپرامتریک استفاده شده است. بنابراین قبل از آزمون فرضیات پژوهش به نرمال

یک بعدی و آزمون  2xها شامل آزمون های توزیع دادهتشخیص توزیع متغیرها)نرمال، نمایی، یکنواخت و...( ازآزمون

ها همگون بودن توزیع مشاهدات و فرض مخالف همگون کنیم. فرض صفر در این آزموناستفاده می ۱اسمیرنوف-کولموگروف

ها اسمیرنوف جهت تشخیص توزیع داده-پژوهش از روش آزمون کولموگروف دهد. در ایننبودن توزیع مشاهدات را نشان می

تر از ها پایینداری دادهکه سطح معنینشان داده شده است. با توجه به این 8است. این موضوع در جدول شماره استفاده شده

آید که ست. از این جدول چنین برمیصورت نرمال توزیع نشده اها بهدهنده این است که داده( بوده است، نشان۱۱۱/۱) ۱5/۱

 های آماری ناپارامتریک استفاده شود.های پیش رو در آزمون فرضیات پژوهش، بایستی از آزموندر آزمون

                                                 
1 Kolmogorov- Smirnov Test 
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 هاتوزیع نرمال داده -(8جدول)

 اقتصادی کالبدی رضایتمندی دسترسی 

 25۱ 25۱ 25۱ 25۱ تعداد

 a.bپارامترهای نرمال
 55/8 11/8 1۱/8 58/8 میانگین

 813/۱ 831/۱ 155/۱ 233/۱ انحراف معیار

 

 هاباالترین تفاوت

 2۱۱/۱ 228/۱ 2۱1/۱ ۱18/۱ مطلق

 ۱۱3/۱ ۱۱3/۱ ۱33/۱ ۱۱۱/۱ مثبت

 ۱۱3/۱ ۱۱3/۱ -۱33/۱ -۱۱۱/۱ منفی

 511/8 815/1 828/1 ۱11/8 اسمیرنوف -کولموگروف

 ۱۱۱/۱ ۱۱۱/۱ ۱۱۱/۱ ۱۱۱/۱ داریسطح معنی

 نگامأخذ: نگارند

 های زیر استفاده شده است:برای بررسی و ارزیابی کیفیت فضای شهری محله مورد مطالعه از شاخص

 دسترسی به امکانات و خدمات -

 میزان رضایتمندی -

 وضعیت اقتصادی -

  کالبدی -

 تحلیل شاخص دسترسی به امکانات و خدمات -1-8-۱

 ده است:جهت بررسی و ارزیابی شاخص مذکور از متغیرهای به شرح زیر بهره گرفته ش

 آموزشی -

 درمانی -

 اوقات فراغت) فضای سبز و پارک، فضای ورزشی( -

 حمل و نقل عمومی) مترو، اتوبوس، تاکسی( -

 ای(فرهنگی)سینما، کتابخانه، فرهنگسرا، سرای محله -

 مراکز خرید روزانه -

 
 ضرایب به دست آمده از ارتباط بین کیفیت فضایی و شاخص دسترسی به امکانات و خدمات -(1جدول)

  

Value 

Asymp. Std. 
aError bApprox. T 

Approx. 

Sig. 

      

Cramer's V .285   .000 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b .212 .060 3.424 .051 

Kendall's tau-c .175 .051 3.424 .051 

Gamma .117 .087 3.424 .051 

N of Valid Cases 250    
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 نمأخذ: محاسبات نگارندگا

 

تووان دهد. از ضریب گاما به عنوان آزمون نیز میای را نشان میضریب گاما، ضریبی است که رابطۀ بین دو متغیر ترتیبی یا رتبه

باشود. درجوۀ موی ۱۱1/۱( ضریب گامای بدست آمده برای شاخص دسترسی به امکانات و خودمات 5استفاده نمود. در جدول )

بدین صوورت کوه شان دهندۀ رابطۀ منفی بین کیفیت فضایی و شاخص دسترسی می باشد. که ن است، ۱5۱/۱معناداری برابر با 

 محله مورد بررسی از نظر دسترسی به امکانات و خدمات در سطح مناسب واقع نمی باشد.

  Tآزمون 

روف شوده اسوت. معو tاین آزمون به آزموون  tهای های مستقل است که از بین آزمونهای پارامتریک برای نمونهیکی از آزمون

کنود. در سوتون های دو گروه مستقل را با هم مقایسوه کنود از ایون آزموون اسوتفاده مویهنگامی که محقق قصد دارد میانگین

(95% Confidence Interval of the Difference)  درصد برای تفاوت میوانگین مطورح کورده  35یک فاصلۀ اطمینان

 (.۱۱2: ۱83۱توان فرض صفر را رد کرد) افشانی، نگیرد، می است. در صورتی که صفر در این فاصله قرار

 

 

 

 

 

 
 شاخص دسترسی به امکانات و خدمات tآزمون  -(5جدول)

One-Sample Test 

 

دسترسی به امکانات و شاخص 

 خدمات

Test value: 3 

t df Sig 

Mean 

Differenc

e 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

م تأیید یا عد

ییدتأ  

Lower Upper  

14.97 آموزشی

0 
254 .000 1.01500 

-

1.1487 
 تأیید 8813.-
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 4.562 درمانی
254 

 عدم تأیید 5371. 2129. 37500. 050.

 4.441 فراغت
254 

 عدم تأیید 4260. 1640. 29500. 060.

 3.918 حمل و نقل عمومی
254 

 عدم تأیید 4435. 1465. 29500. 030.

10.49 فرهنگی

8 

254 
 عدم تأیید 4873.- 7127.- 60000. 040.

10.46 مرکز خرید روزانه

9 

254 
 عدم تأیید 7308. 4992. 61500. 040.

        

 مأخذ: محاسبات نگارندگان

 

بدسوت آموده اسوت کوه نشوان از  ۱۱۱/۱همان طور که از جدول باال مشخص است میزان معناداری برای متغیور آموزشوی      

های مطرح شده از قبیل درمانی، فراغت، حمل و نقول باشد. همچنان برای سایر گویهیه در سطح محله میوضعیت خوب این گو

دهد که محله مورد مطالعه باشد که نشان میتر از مقدار استاندارد میعمومی، فرهنگی، مرکز خرید روزانه سطح معناداری بیش

 باشد.از نظر این متغیرها ضعیف می

 

 رضایتمندی تحلیل شاخص میزان -1-8-2

 به منظور بررسی و ارزیابی شاخص مذکور از متغیرهای به شرح زیر بهره گرفته شده است:

 ایامنیت محله -

 روانی حرکت و دسترسی -

 روشنایی معابر، کیفیت معابر، فاضالب شهری( -های سطحیآوری آبجمع -آوری زبالهخدمات شهرداری) جمع -

 ایآرامش محله -

 روابط همسایگی -

 

 

 

 
 ضرایب به دست آمده از ارتباط بین کیفیت فضایی و شاخص میزان رضایت مندی  -(1)جدول

  

Value 

Asymp. Std. 
aError bApprox. T 

Approx. 

Sig. 

      

Cramer's V .285   .000 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b .212 .060 3.424 .001 

Kendall's tau-c .175 .051 3.424 .001 

Gamma .327 .087 3.424 .001 

N of Valid Cases 250    
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 مأخذ: محاسبات نگارندگان

 

باشد. درجۀ معناداری برابر با می 821/۱( ضریب گامای بدست آمده برای شاخص دسترسی به امکانات و خدمات 5در جدول )

باشد. بدین صورت که محله ی میکه نشان دهندۀ رابطۀ مثبت بین کیفیت فضایی و شاخص میزان رضایتمند است، ۱۱۱/۱

 می باشد.میزان رضایت مندی در سطح مناسب واقع مورد بررسی از نظر 

 
 شاخص دسترسی به امکانات و خدمات tآزمون  -(1جدول)

One-Sample Test 

میزان رضایت مندی صشاخ  

Test value: 3 

t df Sig 

Mean 

Differenc

e 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

م تأیید یا عد

 تأیید

Lower Upper  

ایامنیت محله  14.97

0 
254 .000 1.01500 

-

1.1487 
 تأیید 8813.-

 4.562 روانی حرکت و دسترسی
254 

 تأیید 5371. 2129. 37500. 001.

 4.441 خدمات شهرداری
254 

 تأیید 4260. 1640. 29500. 002.

ایآرامش محله  3.918 
254 

 تأیید 4435. 1465. 29500. 003.

10.49 روابط همسایگی

8 

254 
 تأیید 4873.- 7127.- 60000. 001.

        

 مأخذ: نگارندگان

 

ای، روانی حرکت و دسترسی، خدمات های امنیت محلهدهد میزان معناداری برای متغیرهمان گونه که جدول باال نشان می     

در سوطح محلوه  هاهست که نشان از وضعیت خوب ایون گویوبدست آمده ا ۱۱۱/۱ ای، روابط همسایگیشهرداری، آرامش محله

 باشد. می

 

 تحلیل شاخص وضعیت اقتصادی و کالبدی -1-8-8

 

 بررسی و ارزیابی شاخص مذکور از متغیرهای به شرح زیر بهره گرفته شده است: برای

 وضعیت مسکن -

 مصالح ساختمانی مناسب -

 تراکم در سطح محله -

 کیفیت بناها -

  کیفیت معابر -
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 کیفیت نور و روشنایی -

 مبلمان محله -

 
 ضرایب به دست آمده از ارتباط بین کیفیت فضایی و شاخص اقتصادی و کالبدی -(3)جدول

  

Value 

Asymp. Std. 
aError bApprox. T 

Approx. 

Sig. 

      

Cramer's V .285   .000 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b .212 .060 3.424 .031 

Kendall's tau-c .175 .051 3.424 .021 

Gamma .111 .087 3.424 .041 

N of Valid Cases 250    

 مأخذ: محاسبات نگارندگان

 

 

باشد. درجۀ معناداری برابر با می ۱۱۱/۱( ضریب گامای بدست آمده برای شاخص دسترسی به امکانات و خدمات 3در جدول )

باشد. بدین صورت که محله نفی بین کیفیت فضایی و شاخص اقتصادی و کالبدی میکه نشان دهندۀ رابطۀ م است، ۱1۱/۱

 باشد.مورد بررسی از نظر شاخص اقتصادی و کالبدی در سطح مناسب واقع نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شاخص دسترسی به امکانات و خدمات tآزمون  -(3جدول)

One-Sample Test 

 شاخص اقتصادی و کالبدی

Test value: 3 

t df Sig 

Mean 

Differenc

e 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

م تأیید یا عد

 تأیید
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Lower Upper  

14.97 وضعیت مسکن

0 
254 .000 1.01500 

-

1.1487 
 تأیید 8813.-

مصالح ساختمانی 

 مناسب
4.562 

254 
 عدم تأیید 5371. 2129. 37500. 031.

 4.441 تراکم در سطح محله
254 

 عدم تأیید 4260. 1640. 29500. 042.

 3.918 کیفیت بناها
254 

 عدم تأیید 4435. 1465. 29500. 033.

10.49 کیفیت معابر 

8 

254 
 عدم تأیید 4873.- 7127.- 60000. 021.

10.49 کیفیت نور و روشنایی

8 

254 
 عدم تأیید 4873.- 7127.- 60000. 051.

 مأخذ: محاسبات نگارندگان

 

 

بدست آمده است که نشان از وضعیت  ۱۱۱/۱طور که از جدول باال مشخص است میزان معناداری برای متغیر مسکن همان      

های مطرح شوده از قبیول مصوالح سواختمانی، توراکم محلوه، باشد. همچنان برای سایر گویهخوب این گویه در سطح محله می

دهود کوه باشود کوه نشوان میتر از مقدار استاندارد میداری بیشکیفیت بناها، کیفیت معابر، کیفیت نور و روشنایی سطح معنا

 باشد.محله مورد مطالعه از نظر این متغیرها ضعیف می

 

 
 ها ر سطح ملحه مورد مطالعهساماندهی سلسه مراتب فعالیت -(8شکل)
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 گیری نتیجه -1

 محیط کیفیت ،است آن عناصر جموعم از بیشتر چیزی منطقه یک دهنده تشکیل عناصر کیفیت از ناشی محیط کیفیت    

 و امکانات، شده ساخته محیط ،زیرساختها، باز فضای، طبیعت) دهنده تشکیل عناصر  .است کمال و تمام طور به مکان ادراک

هستند. محله فرهنگیان به واسطه ضعف نگرش  نسبی کمیت و خود خاص هایویژگی دارای کدام هر( طبیعی محیط منابع

ایت و کنترل توسعه شهری، به موضوع کیفیت فضای شهری توجه چندانی نشده و با معضالتی چون ضعف مناسب در نظام هد

های خدماتی، عمومی و رفاهی در حد استانداردهای شهری، عدم توجه به مسائل زیست در کیفیت و کمیت فضاها و سرانه

 این دریت زندگی را با مشکل مواجه نموده است. محیطی و ... مواجه می باشد که در کل کیفیت فضای شهری و در نتیجه کیف

 پارامتریک آماری آزمون ها، پاسخ میانگین نظیر آماری های روش و SPSS افزار نرم از تحلیلی -توصیفی رویکرد با پژوهش

Tن نتایج تحقیق برای شاخص دسترسی به امکانات وخدمات حاکی از ضعف محله در ای .شد استفاده مستقل متغیّرهای برای

شود و های دیگر مورد بررسی برتری دیده میراستاست، همچنین برای شاخص میزان رضایتمندی تا حدودی نسبت به شاخص

ریزی مناسبی در راستای بهبود برای دو شاخص اقتصادی و کالبدی نیز محله دچار ضعف است که الزم است توجه و برنامه

 کیفیت فضای شهری محله اتخاذ گردد.

 

 

 

 

 

 

 منابع

 

 .(۱832 ) صنعت و علم دانشگاه :تهرانبهزادفر،  مصطفی مترجم. پاسخده هایمحیط. دیگران و. ین ای، بنتلی  -

، تهران ،هشتم شماره، سوم سال، شهری مدیریت، شهروندان معوقه مطالبه؛ شهری محیط کیفیت، جهانشاه، پاکزاد -
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