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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :فضاي شهري ،فضايي براي فعاليتهاي انساني ميباشد .از جمله فضاهاي شهري فضاي
پيرامون ايستگاههاي حملونقل عمومي هستند .ايستگاههاي مترو برخالف پتانسيلهاي فراواني که از لحاظ وجود اقشار
مختلف مردم دارند ،عرصه تعامالت اجتماعي ضعيفي دارند .در اين راستا باال بردن کيفيت فضاي پيرامون ايستگاههاي
مترو پتانسيل مناسبي براي افزايش ظرفيت اجتماع پذيري فضاهاي مذکوراست .دغدغه اصلي پژوهش ارزيابي موفقيت
وعدم موفقيت مداخالت انجام شده توسط شهرداري در ميزان ارتقا کيفيت فضاي شهري پيرامون ايستگاه مترواست و
اينکه آيا توانسته از يک کانون صرفِ تبادل سفر ،به فضاي شهري مطلوب ارتفا يابد.
روش پژوهش :روش مورد استفاده براي انجام اين پژوهش روش پيمايشي است کهه از رريهق مصهاحبه و پرسشهنامه
انجام شده است جامعه آماري شامل کليه افراد استفاده کننده و مراجعه کننده به مترو صادقيه است که بها اسهتفاده از
جدول مورگان حجم نمونه معادل 943نفر محاسبه گرديد .ارالعات با استفاده از نهرم افهزار  spssو بها بههره گيهري از
آزمون پارامتريک تک نمونه اي صورت گرفت.
يافتهها :نتايج نشان داد در مواردي مانندعبور و مرور ،امنيت ،زير ساخت پياده ،سرزندگي و دعوت کنندگي ،ميزان
ماندن در فضا ،ميزان تردد عبور پياده ،پياده روي دسته جمعي ،روشنايي ،ميزان دستفروشي ،وضعيت عمومي نظافت،
وضعيت پياده رو ،استفاده ازعناصر متناسب با اقليم ،اقدامات صورت گرفته اثرات موثري در جهت افزايش کيفيت
محيط داشته ولي در مواردي مانند افزايش تنوع کاربري ،بهبود وضعيت گذراندن اوقات فراغت ،خوانايي و رراحي
مبلمان مناسب شهري ،تغيير محسوسي از منظر مخاربين احساس نشده و در مواردي نتيجه معکوس نيز در بر داشته
است.
نتيجهگيري :توجه صرف به ابعاد کالبدي يا اقتصادي ررحهاي شهري منجر شده است .بيشتر کارشناسان با نگاه صرفا
کمي و تکنيکي به مسايل شهرها از توجه به پيامدهاي کيفي اقدامها غافل بودهاند .کيفيت محيط شهري در توجه توام
به جنبههاي کيفي و کمي عناصر شهري و اجزاي تشکيل دهنده آنها نهفته است و سنجش و ارزيابي کيفيت محيط نيز
فقط در پي نظرسنجي و ارتباط با مردم (مخاربين) يعني کاربران محيط به دست ميآيد .هدف مقاله ارزيابي اقدامات
مديريت شهري در افزايش کيفيت فضاي شهري از ديدگاه کاربران محيط است و همچنين ارانه چهارچوب در راستاي
ارتقا کيفيت محيط شهري از ديدگاه مخارب محور است.
واژگان كليدي :اقدامات مديريت شهري ،کيفيت محيط شهري ،ايستگاه مترو صادقيه تهران
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ميآيد .توجه به تفاوت بين ادراکهاي ساکنان و
کارشناسان از فضاهاي شهري ،در اين موضوع که چه
عواملي در رراحي محيط شهري اهميت دارد ميتواند
مهم و تاثيرگذار باشد .از سوي ديگر در نظرات
کارشناسان خطاهايي وجود دارد که منجر به ناکارآمدي
ررحهاي اجرا شده در جذب شهروندان براي استفاده از
فضاي شهري شده است .بنابراين توجه به ديدگاه
شهروندان ميتواند براي حل اين مسئله مفيد واقع شود.
دراين راستا کشف چگونگي درک فضاي شهري از
ديدگاه شهروندان ،موضوعي ضروري در رراحي فضاهاي
شهري بنظر ميرسد .بنابراين توجه به فضاهاي شهري از
بعد اجتماعي امري اساسي به شمار ميآيد چرا كه
فضاهاي اجتماعي بايستي عرصه تعامالت اجتماعي باشند
و به گونهاي زندگي را به ساختار فضايي شهر وارد كنند.
به رور کلي اهداف کالن و خرد و سواالت در زير اشاره
شده است.

رراحي شهري بايد تالش كند قابليت هاي محيطي
را با نحوه نيازهاي شهروندي منطبق كند .بيشتر
کارشناسان با نگاه صرفا کمي و تکنيکي به مسايل شهرها
از توجه به پيامدهاي کيفي اقدامها غافل بودهاند .در
حاليکه مردم کميتها را کمتر درک کرده و جنبههاي
کيفي آن را ميبينند ،لذا کيفيت محيط شهري در توجه
توام به جنبههاي کيفي و کمي عناصر شهري و اجزاي
تشکيل دهنده آنها نهفته است و سنجش و ارزيابي
کيفيت محيط نيز فقط در پي نظرسنجي و ارتباط با
مردم (مخاربين) يعني کاربران محيط به دست ميآيد.
مسيرهاي دسترسي به ايستگاههاي مترو داراي
پتانسيل فراواني ،به لحاظ وجود اقشار مختلف مردم در
فضا هستند و رراحي مناسب اين فضاها ميتواند باعث
تداوم هر چه بيشتر فعاليتها و افزايش ظرفيت اجتماع
پذيري ميگردد .ايستگاه مترو صادقيه از مهمترين
ايستگاههاي تهران است که از يک سو مبادي ريلي و
ورودي شهر از غرب است و از سويي ديگر مبادي
سفرهاي ريلي درون شهري است .مقوله کيفيت محيط و
ميزان رضايتمندي کاربران از کيفيت فضاهاي شهري به
وجود آمده از اقدامات شهرداري و ارزيابي کيفيت توسط
مخاربان مورد بحث در مقاله حاضر ميباشد .اين مقاله
در 6بخش اهميت و هدف پژوهش ،ادبيات پژوهش،
پيشينه پژوهش ،روش پژوهش ،يافتههاي پژوهش،
نتيجه گيري و پيشنهادات نتظيم شده است.

شناسايي عوامل تاثير گذار بر کيفيت فضاي شهريشناسايي عوامل تاثير گذار بر مديريت شهريارزيابي اقدامات شهرداريشناسايي عوامل تاثيرگذار بر محيط شههري از ديهدگاهمردم

بيان مسئله

سوال:

در پي رشد سريع شهرها ،بخشي از فضاهاي شهري
به شدت افول پيدا کرده است ،که لزوم مداخله در اين
گونه محيطها با هدف ارتقا کيفيت را اجتناب ناپذير
ميکند ،که بسياري از اين مداخالت ،توجه صرف به ابعاد
کالبدي يا اقتصادي ررحها منجر به ناديده گرفتن ساير
ابعاد تاثيرگذار در کيفيت محيطهاي شهري همچون
ابعاد اجتماعي ،فرهنگي ،روان شناختي و غيره شده
است .بيشتر کارشناسان با نگاه صرفا کمي و تکنيکي به
مسايل شهرها از توجه به پيامدهاي کيفي اقدامها غافل
بودهاند .در حاليکه مردم کميتها را کمتر درک کرده و
جنبههاي کيفي آن را ميبينند ،لذا کيفيت محيط
شهري در توجه توام به جنبههاي کيفي و کمي عناصر
شهري و اجزاي تشکيل دهنده آنها نهفته است و سنجش
و ارزيابي کيفيت محيط نيز فقط در پي نظرسنجي و
ارتباط با مردم (مخاربين) يعني کاربران محيط به دست

چه عواملي بر کيفيت فضاي شهري تاثير ميگذارد؟مديريت شهري در چه ابعادي بررسي ميشود؟چگونه ميتوان اقدامات شهرداري را ارزيابي نمود؟ اقدامات شههرداري از ديهدگاه مهردم چگونهه ارزيهابيميشود؟

اهداف کالن:
ارزيابي اقهدامات مهديريت شههري در افهزايش کيفيهت
فضاي شهري از ديدگاه کاربران محيط

اهداف خرد:

اهميت و هدف پژوهش
توجه صرف به ابعاد کالبدي يها اقتصهادي ررحههاي
شهري منجر شده است .بيشتر کارشناسان با نگهاه صهرفا
کمي و تکنيکي به مسايل شهرها از توجه بهه پيامهدهاي
کيفي اقدامها غافل بودهانهد .کيفيهت محهيط شههري در
توجه توام به جنبههاي کيفي و کمهي عناصهر شههري و
اجزاي تشهکيل دهنهده آنهها نهفتهه اسهت و سهنجش و
ارزيابي کيفيهت محهيط نيهز فقهط در پهي نظرسهنجي و
ارتباط با مردم (مخاربين) يعني کاربران محيط به دست

سنجش ميزان اثربخشي تغييرات حاصل از اقدامات مديريت شهري در ارتقا کيفيت فضاهاي پيرامون ايستگاههاي مترو شهري

ميآيد .هدف مقاله ارزيابي اقدامات مهديريت شههري در
افزايش کيفيت فضاي شهري از ديدگاه کهاربران محهيط

است و همچنين ارانه چهارچوب در راستاي ارتقا کيفيت
محيط شهري از ديدگاه مخارب محور است.

جدول شماره  :9بررسي کيفيات رراحي شهري خوب از ديدگاه نظريه پردازان
کيفيتهاي طراحي شهري

نظريه پردازان
جين جيکوبز،
مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ -
آمريکا ()9169
-

محفوظ داشتن فعاليتهاي مناسب پيش از توجه به نظم بصري محيط
استفاده از کاربريهاي مختلط چه به لحاظ نوع استفاده و چه از نظر حضور ابنيه با سنهاي مختلف در
يک خيابان
توجه به عنصر خيابان
نفوذ پذير بودن (قابل دسترس بودن) بافت که به مفهوم پيشنهاد استفاده از بلوکهاي کوچکتر شهري
است.
اختالط اجتماعي و انعطاف پذير بودن فضاها

-

سرزندگي :به معني امکان بقاي زيست شناختي و جامعه شناختي انسان در محيط شهري
معني (حس)  :به مفهوم نقش انگيزي ذهني و معنادار بودن مکانهاي شهري
سازگاري :به مفهوم انطباق فرم شهري با فعاليتهاي گوناگون و مدارهاي رفتاري
دسترسي :به مفهوم سهولت"نفوذ فيزيکي" به بخشهاي مختلف بافت شهري
کنترل ونظارت :به مفهوم فراهم بودن امکان انتخاب و مداخله شهروندان در امور مرتبط با مديريت و
استفاده از عرصه همگاني شهر
کارايي و عدالت

-

نفوذ پذيري
تنوع
خوانايي
انعطاف پذيري
سازگاري بصري
غنا
قابليت شخصي سازي
کارايي
پاکيزگي
حمايت و پشتيباني از ربيعت و حيات وحش (نگه داري از اکو سيستم ها

کوين لينچ
شکل خوب شهر ()9199

-

يان بنتلي و همکارانش

آلن جيکوبز و دانلد اپليارد
()9191

سرزندگي هويت و کنترلدسترسي به فرصت ها ،تخيل و شادياصالت و معنا زندگي اجتماعي و همگاني -خود اتکايي شهري

مايکل ساوت ورث

 ساختارخواناييفرمحس مکانهويتديدها و مناظر -مقياس انساني يا پياده

فرانسيس تيبالدز
()9113-9199

مکانها پيش از ساختمانها در نظر گرفته شونداز گذشتهها بايد درس گرفت و به با فتهاي موجود احترام نهاداز" کاربري مختلط" در شهرها استفاده شود."مقياس انساني" در ررح رعايت گردد. آسايش پيادهها تامين شود. تمام گروههاي جامعه در نظر گرفته شده و مورد مشورت قرار گيرند.-خوانايي محيط به عنوان يک هدف در نظر گرفته شود.
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کيفيتهاي طراحي شهري

نظريه پردازان

 محيطها به شکلي "انعطاف پذير" و انطباق پذير رراحي و پيش بيني گردند. -رشد و تغييرات محيط شهري به مثابه "فرآيند تدريجي" در نظر گرفته شود

کاربري
جريان پياده

منظر شهري
فرم ساخته شده
فعاليت

نفوذ پذيري

کالبد

مبلمان و محوره آرايي

الگوهاي رفتاري
بو و صداي وسايل نقليه

حس مکان
مدل حس مکان پانتر ()9119

معنا

خوانايي
وابستگيهاي فرهنگي
عملکردهاي ادراکي ،جذابيت
ارزيابي کيفي
مدل مکان پايدار ()9111

کيفيت مولفه عملکردي کيفيت مولفه تجربي-زيباشناختي کيفيت مولفه زيست محيطي
 همسازي با ربيعتنفوذ پذيري و حرکت  -خوانايي اختالط کاربري -شخصيت بصري -انرژي کارايي همه شمول بودن -حس زمان -پاکيزگي محيط انعطاف پذيري  -غناي حسيآسايش اقليمي -رنگ تعلقايمني و امنيت  -آموزندگيسرزندگي و سازگاري رفتاريمقياسشدت بخشيفرم
فعاليت
نشانههاساختمان
نسبت
 فضا بهمکان
 انعطاف پذيري و دامنهتصوير ذهني
عرصه عمومي
عمود
دانه بندي(شناخت ،اداراک و
اطالعات)

مونت گمري ()9119
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سمبوليسم و خارراتنقش انگيزي و خواناييتجارب حسي و مشارکتيدانش منديپذيرندگي دسترسي رواني تجربه مندي شهري -چند مليتي

ماخذ :نگارنده

تنوع نفوذپذيري سرزندگي زندگي خياباني امکان تماشاي مردم اتفاقات فرهنگي ورسوم محلي و گذشته
 ساعات بازگشايي ،جريانو جذب کننده مردم،
 پايههاي معمالت،دانه بندي مناسب اقتصادي
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ادبيات پژوهش
در اين مقاله سعي شده از مفاهيم کيفيت فضاي
شهري و نظريه پردازان در اين حوزه ارايه شود سپس به
رويکردها و به دست آوردن معيارها و شاخصها در اين
حوزه پرداخته شود .سپس به شناسايي محدوده پژوهش
و شناسايي تغييرات قبل و بعد از تغييرات شهرداري
پرداخته شود.
 -3كيفيت طراحي شهري

1

کيفيت يکي از مفاهيم محوري دانش و حرفه
رراحي شهري بوده و ربيعتا از اهميت نظري و عملي
فراواني برخوردار است .مقوله کيفيت محيط در رراحي
شهري که به تعبيري هدف يا يکي از اهداف رراحي
شهري محسوب ميشود توجه بسياري از نظريه پردازان
را در دهههاي اخير به خود جلب کرده است .با مطرح
شدن مبحث پايداري در تمام رشتههاي تخصصي و از
جمله رراحي شهري ،شناخت نظريات رراحان شهري
آوانگارد به منظور شناسايي ارتباط ميان اين دو مبحث
کليدي در رراحي شهري ضروري به نظر ميرسد.
-2بررسي کيفيات طراحي شهري خوب از دي دگاه
نظريه پردازان
مرور تئوريهاي مختلف رراحي شهري ،مشابهات و
تفاوتهاي برداشت از کيفيت رراحي شهري و معيارهاي
کليدي را که نظريه پردازان براي تامين يک رراحي
شهري خوب ارائه کرده اند ،آشکار ميسازد .با توجه به
اهميت کيفيت فضاهاي شهري در تسهيل و يا ممانعت از
مراودات اجتماعي ،جذابيت ،سرزندگي و امنيت شهري،
در اين قسمت تعدادي از مهمترين نظريههاي مطرح در
اين زمينه به ترتيب زمان انتشارشان به نحو مختصري
مورد اشاره قرار ميگيرند (گلکار-مولفههاي سازنده
کيفيت رراحي شهري.)53-39 ،9393 ،
-1کيفيت محيط
کيفيت محيط همانگونه که از عنوانش پيداست بر
ويژگيها و خصوصيات محيط شهري داللت دارد” .کيفيت
محيط مفهومي است که در تئوريهاي مختلف از
جنبههاي مختلف بررسي شده است و در واقع مفهومي
چند بعدي است .بطوريکه صاحب نظران ادعا ميکنند
امکان تعريف اين مفاهيم چند بعدي وجود ندارد .درست
مانند يک پياز :از بيرون ساده به نظر ميآيد ،اما فريبنده
است ،چون اليههاي بسياري دارد .اگر بريده شود تازه
پوست پياز کنار ميرود و صورت واقعي اشکار ميشود.

اگر هر اليه به تنهايي تشريح شود ،منظر کلي آن از ياد
ميرود .اليهها شفافند ،بطوريکه وقتي به کل پياز
مينگريم تنها سطح نميبينيم ،بلکه چيزهايي از درونش
را نيز ميبينيم .پورتس در سال  9119عنوان ميکند
«کيفيت محيطي مضموني پيچيده است که اداراکات،
تفکرات و ارزشهاي ذهني را ،که براي اشخاص و
گروههاي مختلف متغير است ،در بر ميگيردKamp ( » .
 .)et al, 2003: p 6-7پس کيفيت محيط شهري
مفهومي است که از عوامل و متغيرهاي بسياري تشکيل
شده است و کيفيت آن مانند کيفيت هر شيئ ديگري از
دو منبع يا عرصه سرچشمه ميگيرد-9 :عرصه ذهني
فرد -2 ،عرصه عيني شيئ که در اينجا “مکان 2ناميده
ميشود . .بنابراين تعريف کيفيت محيط وابسته به نوع
نگاه و رويکردي است که افراد به مکان زندگي خود
دارند.
محيط به هر آنچه در پيرامون وجود دارد و به
صورت بالقوه با فرد در ارتباط قرار ميگيرد ،ارالق
ميشود .از جمله تقسيم بنديهايي که در مورد محيط
شده است ،تقسيم بندي جان لنگ است ،وي محيط را
در زير گروه محيط کالبدي ،محيط اجتماعي ،محيط
روانشناختي و محيط رفتاري تقسيم بندي ميکند.
محيط کالبدي شامل مکانهاي زميني و جغرافيايي،
محيط اجتماعي شامل نهادهاي متشکل از افراد و
گروهها ،محيط روانشناختي شامل تصاوير ذهني مردم و
محيط رفتاري مجموعه عواملي است که فرد به آن
واکنش نشان ميدهد ( .)khamushi, 2008کيفيت
مفهومي دو وجهي است .يعني مفهومي است روشن و
واضح ،ولي در عين حال چند پهلو است .کيفيت در
حالت عادي و به معناي کامال واضح براي وصف درجه
کمال اشيا و پديدهها به کار برده ميشودAmin ( .
 .)salehi, 2008به رور خالصه ميتوان گفت کيفيت به
آن ويژگي مشخص يک چيز يا پديده ارالق ميشود که
تاثير عارفي و عقالني خاصي بر انسان ميگذارد.
(پاکزاد) .کيفيت محيط يک مفهوم چند بعدي است که
با مفاهيمي همچون کيفيت زندگي ،کيفيت مکان ،ادراک
و رضايت شهروندي و قابليت زندگي اشتراکاتي دارند به
روري که در بسياري موارد به عنوان معاني مشابه در
نظر گرفته ميشوند .)Malahat, 2007( .کيفيت محيط
به صورت يک مفهوم پيچيده شامل ترکيبي از ادراکهاي
ذهني ،ويژگيها و ارزشهايي است که در ميان افراد،
گروهها و جوامع متفاوت ميباشد (.)porteous, 1971
لينچ يکي از علل پديدآورنده رشته رراحي شهري را

سال ششم
شماره بيستم
زمستان 3131

5

هما هدايت و مجتبي رفيعيان

ارتقاي کيفيت محيط کالبدي انسان و از آن رريق
ارتقاي کيفيت زندگي ميداند (گلکار .)9391 ،مرور
تئوريهاي مختلف رراحي شهري ،مشابهات و تفاوتهاي
برداشت از کيفيت رراحي شهري و معيارهاي کليدي را
که نظريه پردازان براي تامين يک رراحي شهري خوب
ارائه کرده اند ،آشکار ميسازد.
-4رويکردها به کيفيت محيط
دهههاي آخر قرن بيستم زماني بود که مقوله کيفيت
محيط مورد توجه نظريه پهردازان و شهرسهازان آوانگهارد
قههرار گرفههت .بههه گفتههه ليههنچ ( )9114يکههي از علههل
پديدآورنده رشته رراحهي شههري دغدغههههاي جوامهع
گوناگون در خصوص ارتقاء کيفيت زندگي انسان و نقشي
که رراحي شهري مهيتوانهد از رريهق «ارتقهاء کيفيهت
محيط کالبدي همگاني» در آن داشته باشد ،بوده اسهت.
(گلکار :9319 ،ص )1لينچ حتهي پها را فراتهر گذاشهته و
بيان ميدارد که «ههدف اصهلي رراحهي شههري ،ارتقهاء
کيفيت محيط کالبدي انسان و از آن رريق ارتقاء کيفيت
زندگي است( » .گلکار : 9319 ،ص .)21به رور کلي نگاه
نظريه پردازان به کيفيت محيط منجهر بهه شهکل گيهري
مدلهاي متفاوتي شده است که ميتوان آنها در قالب سهه
رويکرد اصلي بيان نمود :رويکرد انساني ،رويکرد مکهاني،
رويکرد پايداري هر رويکهرد از لحهاظ زاويهه ديهد نظريهه
پردازانش بهه انسهان ،محهيط ارهرافش و نقهش رراحهي
شهري در اين ميان با ديگري متفاوت است.
بسياري از تحقيقات انجام شده در مورد شهر در
مقياس بزرگ و مبتني بر مشخصات فيزيکي محيط
مصنوع و معيارهاي زيباشناسي استzucker1959, ,( .
 )krier 1979 ،،sitte1945cullen1961و مطالعات
اجتماعي ناديده گرفته ميشود (راپاپورت.)254 ،9111 ،
برخي از بحثهاي اجتماعي به اين موضوع اشاره ميکند
که حضور مردم در فضاي عمومي خيلي مهمتر از
قابليتهاي کالبدي محيط است(Gibson1979, .
knowles and smith 1982, heft 1989, hester
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 .)1993, stokols1995يک فضاي سرزنده به عنوان
فضايي با حضور تعدادي از مردم که در فعاليتهاي پايدار
و به خصوص اجتماعي دخيل هستند تعريف ميشود که
اين فعاليتها شامل فعاليتهاي کوتاه مدت و بلند مدت
است .)jacobs1961, Gehl1987( .ميزان فعاليتهاي
اجتماعي در فضاي باز شهري به عنوان معيار رضايت
مردم از محيط پيرامونشان است و تنها تعداد اندکي از
مطالعات تجربي در زمينه رفتار اجتماعي مردم در فضاي
باز عمومي وجود دارد ( 1998 Dornbush, joadar

and Neill 1978, linday 1978, whyte1980,
liebermann1984, Banerjee and loukaitou .) ,sederis 1993به رور کلي دو رويکرد کلي

کارشناس محور و مخارب محور اساس رراحي و برنامه
ريزي در يک محيط شهري ميباشند .در ديدگاه
کارشناس محور ،نظرهاي متخصصين اساس تمامي
بررسيها و تصميمهاي مربوره قرار ميگيرد که اين
ديدگاه از ابعاد مختلفي مور نقد قرار گرفته است و
معموال سه دليل عمده جهت ناکارآمدي اين روش مورد
اشاره قرار ميگيرد-9 :هيچ کدام از اين مطالعات منجر
به شناسايي ليست جامعي از عوامل تاثيرگذار در محيط
نشده است -2عدم اتفاق نظر متخصصان در تعداد و
ماهيت ابعاد اساسي تاثير گذار و گروه بندي اين ابعاد با
يکديگر ،به روريکه حتي يک کارشناس در زمانهاي
متفاوت نظرهاي مختلفي را عنوان کرده است -3 .در
حالت کلي کارشناسان و مردم غير متخصص بر روي
عوامل تعيين کننده تاثيرگذار بر محيط توافق الزم را
ندارند و اين عامل به عنوان مهمترين عامل مطرح شده
است ( carp et al, 1976, 243, van poll, 1997,
 .)xviدر ديدگاه مخارب محور سطوح متفاوت ادراک
محيطي مخاربين معيار سنجش قرار دارد و به عبارت
ديگر در اين رويکرد معيارها بر پايه درک مخاربين عام
از چگونگي فهمشان و انتظارشان از حوزه تعامل
اجتماعي متقابل مبتني است.)van poll, 1997: 14( .
از ررفي ميزان تفاوت بين ادراکهاي ساکنان و
کارشناسان از محيط مهم تلقي ميگردد ،زيرا ممکن
است بر اين که چه چيزي اندازه گيري شود بر روي
نتايج اثر گذارد ( .)Eyles, 1990, 13در اين مقاله
رويکرد مخارب محور به عنوان رويکرد انتخابي در زمينه
سنجش محيط محدوده مورد مطالعه در نظر گرفته شده
است .اين رويکرد به دنبال فهم مفاهيم بدون ارجاع به
سيستمهاي از قبل متصور شده ميباشد و بر ادراکهاي
کاربران محيط از کيفيت محيطشان و فرآيندهاي تجربي
در جهت جمع آوري موارد يا دسته بندي آنها به سمت
ابعاد کلي تر و معيارها ،متمرکز ميشود ( carp et al,
.)1976: 244
ارتقاء کيفيهت محهيط زنهدگي انسهانها نتيجهه يهک
رراحي شهري خوب است .کيفيهت در رراحهي شههري
ارتباط تنگاتنگي با مفهوم پايهداري دارد .رراحهي خهوب
ميتواند ارزش اقتصادي به همراه داشته باشد .مکانههايي
که خوب رراحي شده اند ،فضهاهايي هسهتند کهه مهردم
تمايل دارند در آن به زندگي ،سپري کردن زمهان و کهار

سنجش ميزان اثربخشي تغييرات حاصل از اقدامات مديريت شهري در ارتقا کيفيت فضاهاي پيرامون ايستگاههاي مترو شهري

بپردازنههد .چنههين مکانهههايي مههيتواننههد ارزش مههالي و
اقتصادي بيافرينند .البته بايهد ذکهر کهرد کهه ارزشههاي
رراحي شهري بسيار گسترده تر از فوايد مالي آن اسهت.
مکانهايي که خوب رراحي ميشوند بازه وسيعي از فوايد
اجتمههاعي و محيطهي ني هز ايجههاد مهيکننههدEngish ( .
 )Partnerships, 2000 (b) : p103به منظور مشهخص
شدن تأثير متقابل ارتقاء کيفيت و پايهداري بهر يکهديگر،
الزم است نقش مکانهاي خوب و باکيفيت در هر يک از
ابعاد پايداري تشريح شود.
مکانهاي خوب رراحي شده فوايدي بيش از افزايش
ارزش اقتصادي دارند؛ خلق مکانهاي باکيفيتي که مردم
خواهان زندگي و کار در آنها هستند؛ مکانهايي که
دسترسي مناسبي به فضاهاي باز ،حمل و نقل عمومي،
تسهيالت شهري و فرصتهاي شغلي داشته باشند ،موجب
ايجاد احساس امنيت بيشتري در افرادي ميشود که در
اينگونه فضاها حضور پيدا ميکنند .مطالعات صورت
گرفته بر محالتي که خوب رراحي شده اند ،نشان
ميدهد که ارتقاء کيفيت در فضاهاي شهري موجب
افزايش تفاخر مدني ،ارتقاء همبستگي اجتماعي ،کاهش
ترس از جرائم و کاهش ميزان جرائم ميشودEngish ( .
 )Partnerships, 2000 (b) : p100-106در نتيجه با
بکارگيري رراحي شهري خوب و خلق مکانهاي باکيفيت
شهري بستر مناسبي جهت حضور همه اقشار جامعه در
فضا و رعايت اصل تعادل و مساوات فراهم شده و در
نتيجه اهداف و اصول پايداري اجتماعي در رراحي
شهري دست يافتني خواهد شد.
پيشينه پژوهش
مروري بر پيشينه و ادبيات به تشخيص تعداد زيادي
از خههرد مقياسههها محهيط مصههنوع (عناصههر ثابههت ،نيمههه
متحرک و قابل جابه جايي) و محيط رفتهاري (فعاليتهها،
عملکرد ،مديريت) که براي کابران فضاهاي عمومي بسيار
مهم هستند کمک ميکند .اين خهرد مقياسهها و عوامهل
تاثيرگذار شامل ابعاد راحتي محيط از قبيل خرد اقليمها،
سايه ،باد ،دمهاي ههوا (cohen, bosselmann 1984, ,
gehl 1987, arens and bosselmann 1989, whyte
1980, banerjee and loukaitou-sederis 1992,
 .) ,hass-klau 1999, zachariasابعاد راحتهي فيزيکهي
از قبيل فضاي نشستن ( Divette 1990, joardar and
neill 1978, linday 1978, share 1978, whyte
 ،)1980, hass-klau 1999انههواع مبلمههان شهههري و
وسههههايل فيزيکههههي (cooper-

1971,

preiser

gehl ،joardar and neill 1978 ، ,marcus1975

 ،)1987عهههر پيههاده رو ( ،)whyte 1980درختهههان
(،share1987, joardar and neill 1978
coley, kuo, sullivan1997,
،whyte1980
 ،)depooter2004ترکيب بندي ،عقب نشينيها ،کاشتن
گيهههههاه (،stilitz 1977 ،de jonge1967-1968
،)gehl 1987 ،whyte 1980 ،alexander 1977
ويژگيهههاي سههاختماني و خري هد کههردن ciolek1978,
 ،))whyte 1980شخصه هي سهههازي عالئهههم و خريه هد
( ،)gehl1987تراکم و تنوع شکل ،بافت ،رنگ گياههان و
درختان (grey1970, ،depooter2004 ،sullivan kuo
 share)9119 ، ,joardar and neill 1978و جنبههاي
مختلههف کههاربري زمههين از قبيههل تنههوع مراکههز خريههد
montgomery
(،alexander1977 ،jacobs1961
( ،hass-klau 1999 loukai ،1998حضهههور خهههرده
فروشهيها ( whyte1980, banerjee and loukaitou
 )sederis 1992و حضههور مکانهههاي سههوم و مکانههها ي
oldenburg1981,
hester1984,
تجمههههههع (
 lofland1998) ,johnston2005است .کاهش سهرعت
ترافيک کليد اساسي براي بهبود ايمني عهابران پيهاده در
سنهاي مختلف است .اين استراتژي به خصوص بهراي دو
گروه سني که که واکنش و توانهايي هايشهان نسهبت بهه
مسافت و سرعت کاهش يافته است صادق است .کهاهش
سرعت وسايل نقليه با کاهش تعداد تصادفات بها وسهايل
نقليلهههه ارتبهههاط دارد) ،Anderson et al. 1997
Jensen 1998; Pasanen ،Jacobsen et al. 2000
;Wazana ( 1997 ، .1992, 1993; Pitt et al. 1990
 .et aبرخي از ابعاد روانشناختي مرتبط با فضاهاي واسط
و زيرزميني شامل دسترسهي بهه ايسهتگاهها ( Passini,
) ، ,1992; Galen, 1999بعهد ايمنهي ( Korz et al.,
 )1998; Boer, 1997; Galen, 1999و تهاثيرات ابعهاد
مختلف ديگر است .امنيت در فضاهاي شهري که توسهط
نظريه پردازاني چون (Nasar ،Oscar Newman 1972
Taylor and ،Skogan 1990 ،and fisher 1993
،and Whitzman 1995 Wekerle ،Harrell 1996
 )Zelinka and Brennan 2001مطههرح شههده اسههت.
ريف وسيعي از ويژگيهاي محيط مصنوع به کاهش ترس
و افزايش امنيت کمک خواهد کرد .ايهن ويژگيهها کمهک
ميکند يک محله به نظر قابل دفاع بهه نظهر برسهد .کهه
شههامل ويژکيهههايي چههون منظههر محيطهي زيبهها ،عناصههر
رراحي که از بي نظمي و اغتشاش جلوگيري مهيکنهد و
ايجاد فرصتي براي نظارت مانند مبلمان نزديک فضاي باز
عمومي ،پنجرههايي که به فضاي خيابهان مشهرف اسهت.
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پياده روي يکي از بهترين روشههاي کشهف کهردن شههر
است ،)(Sinclair, 1997: 4 .همچنهين پيهاده روي ايهن
مزيت را دارد که فضاهاي شهري را به لحاظ زيباشناختي
و انتقهادي بررسهي کنهيمBasset, 2004; Careri, ( ( .
 .2002امروزه در بيشترين شهرهاي دنيا ،خيابانهاي فعال
و جذاب با ويژيگيهاي انسان ساخت از قبيل سهاختمانها
و پارکها و فعاليتهاي جذاب از قبيل فستيوالها و جشهنها
متمايز ميشوند .)) Nasar, 1994بنابراين امروزه ما يک
فهم جامع از عوامل متنوعي کهه تصهوير متمهايز از يهک
شهههر را تشههکيل م هيدهنههد ،داري همJane Jacobs ( .
 .)1961and Kevin Lynch1960;1976منظر شههري
داراي عناصر قابل محسوس و غير قابل محسهوس اسهت.
عناصر قابل محسوس تشکيل شده از مورفولوژي شههري
و وقايع روزمرئه کهه بها مفههوم خوانهايي ليهنچ در سهال
 9163نزديهه هک اسههههتAppleyard, 1979; ( ( .
,Cosgrove and Daniels, 1988; Hull et al., 1994
و عناصر غيرقابل محسوس که بسيار ذهني و وابسهته بهه
ذهن انسان اسهت و شهامل پهس زمينههههاي فرهنگهي،
اجتمههاعي و اقتصههادي اسههتyeung andSavage, ( .
.)1995
جدول شماره  : 2بررسي کيفيات رراحي شهري خوب
از ديدگاه نظريه پردازان
نظريه پردازان

کيفيت
-9ايمني و امنيت
-2کاهش وابستگي به اتو.
ش پي
مب3ي-لسهو افزاي
ادهههاعروييو
اجتم
هرزندگي
فرهنگ
افزاييش کيفيت فيزيکي
-4
بصري
فروشهههگاهها و خريه هد
و-5
رونههق
افههزايش
عمومي
کههردني وت هنر
-6کيف
ي
اقتصاد
نفوذ پذيري و نظام بهه
-1
شبكه معابر
پيوسته از
اقليمي
هم-کيفيت
9
-1تنههوع و گههو نههاگوني-
کاربري
اختالط
فضاي عمومي
مبلمان
-93
-99عر

پياده رو

جکوبز ،جک نسهر ،گلهن ،جيهل
پاکزاد،جيحبليبي،
يني،
معينمعي
گرنت،
گرنت،هوک،
والتر
قري
ب نسر ،پاکزاد ،معيني
جک
کالن ،باست و کرير
برامبيال و لونگو ،وايت ،بنرجي،
جک نسر ،يان گل
جيل گرنت ،معيني ،قريب
هس کلوئهت ،وايهت ،يهان گهل،
جکههوبز،باسلمن
بنرجي،
هههس کلوئههت ،مونههت
ان جيل
هوک،
هسي ،والتر
گمر
گرنهت،
گهل ،وايهت
کلوئهت ،يه
راپاپورتل،ينچ
تي،
حبييب
وا

-92ايجاد فضاهاي جمعي
اجتماعي
وقا-يع
سازي
شخصي
و93

جههک نسههر ،بههرامبيال و لونگههو،
برگ
اولدنگل
يان

-94افههزايش خوانههايي بهها
هاييشهري
کاربرد نشانه
بهههههه
دسترسههههه
-95

جکوبز ،حبيبي ،لينچ
گلن ،معيني

ايستگاههاي عبور و مرور
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-96ميزان جرم و جنايت

جکوبز ،جک نسر

-91نظافت پياده راه

معيني

-99ميزان روشنايي

معيني

ماخذ :نگارنده

روش پژوهش
پس از مشخص شدن معيارههاي سهنجش محيطهي
اثرات ناشهي از اقهدامات ،روش مهورد اسهتفاده مشهخص
گرديد .بر اين اساس روش پيمايش متکي بر مصهاحبه و
پرسشنامه انتخاب شد .واحد مشاهده و واحد تحليهل در
اين پژوهش فرد است .از منظر زماني پژوهش از مطالعات
رولي به حساب ميآيد ،به دليل اينکه دادههاي پهژوهش
ري دو مقطع زماني مشخص گهردآوري شهده انهد .ايهن
پژوهش از منظر هدف جزو پژوهشهاي کاربردي اسهت و
از منظر تحليل هم جنبه توصيفي و تحليلي دارد .جامعهه
آماري اين پژوهش کليه افراد استفاده کننهده و مراجعهه
کننده به مترو صادقيه در زمانهاي مراجعه محقق جههت
تکميل پيمايش و دستيابي به پاسخهاي مورد نظهر بهوده
است .جهت تعيين حجم نمونه با توجه به اينکهه جامعهه
آماري اين تحقيق افراد مراجعهه کننهده و بههره بهردار از
مترو صادقيه ميباشند .تعيين حجم نمونه اين تحقيق به
اين صورت بود که با مراجعه محقهق بهه سهازمان بههره-
برداري از مترو شهر تهران ،ميانگين تعداد افراد اسهتفاده
کننده از مترو صادقيه به صورت روزانهه اخهذ شهده و بها
توجه به اين تعداد حجم نمونه اي معادل 943نفهر بهراي
اين تحقيق در نظر گرفته شد .همچنهين جههت رعايهت
تصادفي بودن انتخاب نمونهها سعي بر آن شد که تکميل
پرسشنامهها شامل افهرادي شهود کهه تجربهه اسهتفاده و
حضور در فضاي شهري پيرامون ايسهتگاه متهرو صهادقيه
قبل و بعد از اقدامات شهرداري را داشتهاند صورت گيهرد
و از اين رريق شهرط تصهادفي بهودن انتخهاب نمونهههها
رعايت شد .ابزار گردآوري ارالعات به صورت پرسشهنامه
است ،که شامل سواالت بسته با استفاده از ريف ليکهرت
ميباشد .پرسشنامه مستقيما توسط محقق در سه نوبهت
زماني از رريق مصاحبه با مردم تکميل شده است ،تها از
اي هن رريههق خطههاي ناش هي از سههوگيري پرسشههگران و
خطاهاي ديگر از اين نوع به حداقل برسد.
-3شناخت و تحليل محدوده محدوده مطالعاتي
ايستگاه مترو صادقيه در محدوده  5منطقه تههران و
درجنوب غربهي ميهدان صهادقيه قهرار گرفتهه اسهت کهه
مهمترين شبکه هاي دسترسي از پيرامون آن مهيگهذرد.
اين شبکه ها عبارتند از :بزرگهراه محمهد علهي جنهاح در
شرق ،آزادراه تهران-کرج در جنوب ،بزرگهراه سهتاري در
غرب و آيت ا . .کاشاني در شمال .به منظور ارتقا کيفيهت
ايستگاه مترو صادقيه به شهعاع  133-533متهر (معهادل
 93دقيقه پياده روي) در نظر گرفته شده است .مسهاحت

سنجش ميزان اثربخشي تغييرات حاصل از اقدامات مديريت شهري در ارتقا کيفيت فضاهاي پيرامون ايستگاههاي مترو شهري

محدوده مورد مطالعهه حهدود  3/944هکتهار اسهت کهه
 2/13درصد مسهاحت منطقهه  5شههر تههران را شهامل
ميگردد .در محدوده مورد مطالعه بر مبناي نوعع کاربري
زمين و اهميهت در شهعاع عملکهرد واحهدهاي خهدماتي
نسبت به ربقه بندي نوع کاربريهها اقهدام شهده اسهت.
کاربري غالب محدوده مهورد مطالعهه کهاربري مسهکوني
است و کاربري فضاي سبز در کل محدوده پراکنده شهده
است .قسمت شمالي محدوده مورد مطالعه که لبه جنوبي
بلوار فردوس است به کاربري تجاري و مخهتلط تجهاري-
مسکوني اختصاص دارد .ايستکاه مترو صادقيه با توجه به
اينکه در سهطح منطقهه و شههر از اهميهت زيهادي
برخوردار است به عنوان يک نقطه کانوني به شمار ميرود

که بايد در جهت خوانايي و نشانه بودن آن تهالش کهرد.
در حال حاضر اين مکان از اغتشاش بصهري و ناخوانهايي
رنج ميبرد و با توجه بهه پرسهش نامههههاي پهر شهده از
مسافرين براي کسي که اولين بار از مترو استفاده ميکند
پيدا کردن ورودي متهرو بهه دليهل ناخوانهايي آن کهامال
دشوار است .با توجه بهه مطالعهات در حهوزه راهبهردي و
تهيه جدولي که در زيهر از رريهق مطالعهات ميهداني بهه
دست آمده است ،به اين نتيجه ميرسيم که ورودي متهرو
صادقيه ،پتانسيل جهذب جمعيهت بهااليي دارد و اکنهون
امکانات قابل توجهي نهدارد کهه بهه عنهوان يهک فضهاي
جمعي با کارايي باال به شما آيد که ميتوان با تقويهت آن
اين امکان را به وجود آورد.

نمودار شماره :9تعداد سفر انجام شده از رريق ايستگاه هاي خط  2در اسفندماه 99
ماخذ :شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران
 -2تحليل داده ها
پس از تحليل پرسشنامهها ،نتايج آمار توصيفي قبل و بعد از تغييرات در دو جدول زير ارائه شده است.
جدول  :3آمار توصيفي نظر مردم در خصوص وضعيت پيش از اقدامات شهرداري در مورد متغييرهاي کيفيت محيط
بيشينه

کمينه

نظر مردم در خصوص وضعيت پيش از اقدامات

()max

()min

3,31

5,3

9,3

 .2امنيت

2,21

5,3

9,3

3,51

 .3زير ساخت پياده

2,13

5,3

9,3

3,36

 .4خريد کردن و اختالط کاربري

2,39

5,3

9,3

3,11

9,95

 .5سرزندگي و اوقات فراغت

9,91

5,3

9,3

3,16

9,33

 .6دسترسي به ايستگاههاي عبور و مرور

3,91

5,3

9,3

-3,31

9,21

 .1سرزندگي-دعوت کنندگي

2,11

5,3

9,3

-3,39

3,19

 .9خوانايي

2,65

5,3

9,3

-3,53

3,16

 .1فضاي جمعي و ميزان ماندن در فضا

2,25

5,3

9,3

3,91

9,21

 .93ميزان تردد عبور پياده

2,24

5,3

9,3

3,13

9,91

 .99پياده روي دسته جمعي

2,32

5,3

9,3

3,91

9,21

 .92روشنايي

2,93

5,3

9,3

3,23

9,33

 .93ميزان دستفروشي

2,22

5,3

9,3

3,61

9,91

 .94ميزان نظافت

2,49

5,3

9,3

3,91

9,32

شهرداري در مورد متغييرهاي کيفيت محيط
 .9عبور و مرور

ميانگين

چولگي

انحراف معيار

-3,2

9,36
9,92
9,32
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بيشينه

کمينه

نظر مردم در خصوص وضعيت پيش از اقدامات

()max

()min

2,62

5,3

9,3

 .96مبلمان

2,31

4,15

9,5

3,91

 .91تنوع کاربري

2,44

5,3

9,3

-3,45

 .99اقليم

2,66

4,5

9,3

3,99

 .91دسترسي

3,99

4,5

9,3

-3,99

شهرداري در مورد متغييرهاي کيفيت محيط
 .95ساختار پياده رو

ميانگين

چولگي

انحراف معيار

3,95

3,13
3,59
3,92
3,13
3,61

ماخذ :نگارنده
جدول  :4آمار توصيفي نظر مردم در خصوص وضعيت پس از اقدامات شهرداري در مورد متغييرهاي کيفيت محيط
نظر مردم در خصوص وضعيت پس از اقدامات

ميانگين

بيشينه

کمينه

()max

()min

3,92

5,3

9,3

 .2امنيت

3,31

5,3

9,3

-3,43

 .3زير ساخت پياده

3,29

5,3

9,3

-3,51

 .4خريد کردن و اختالط کاربري کل

2,44

5,3

9,3

3,42

3,93

 .5سرزندگي و اوقات فراغت

9,91

5,3

9,3

9,29

3,19

 .6دسترسي به ايستگاههاي عبور و مرور و خوانايي

3,43

5,3

9,3

-3,94

3,91

 .1سرزندگي-دعوت کنندگي

3,95

5,3

9,3

-3,3

9,39

 .9فضاي جمعي و ميزان ماندن در فضا

2,61

5,3

9,3

3,33

3,95

 .1ميزان تردد عبور پياده

3,33

5,3

9,3

-3,93

9,32

 .93پياده روي دسته جمعي

2,19

5,3

9,3

3,31

9,39

 .99تنوع کاربري

3,33

5,3

9,3

3,42

3,93

 .92روشنايي

3,23

5,3

9,3

-3,95

3,12

 .93ميزان دستفروشي

3,36

5,3

9,3

-26.

9,91

 .94ميزان نظافت

2,51

5,3

9,3

3,36

3,14

 .95ساختار پياده رو

3,29

5,3

9,3

-3,51

3,11

 .96مبلمان

3,2

5,3

9,3

3,94

9,94

 .91اقليم

2,99

5,3

9,3

-3,24

3,13

 .99ميزان ترافيک و عبور اتومبيل

2,11

4,5

9,3

-3,59

3,14

 .91سرزندگي اجتماعي

3,94

5,3

9,3

3,39

3,11

 .23کيفيت زيباسازي

3,53

5,3

9,3

-3,35

3,13

شهرداري در مورد متغييرهاي کيفيت محيط
 .9عبور و مرور

چولگي

انحراف معيار

-3,2

9,33
3,19
3,11
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نمودار  :2آمار توصيفي نظر مردم در خصوص وضعيت پيش از اقدامات شهرداري در مورد متغييرهاي کيفيت محيط
ماخذ :نگارنده

سنجش ميزان اثربخشي تغييرات حاصل از اقدامات مديريت شهري در ارتقا کيفيت فضاهاي پيرامون ايستگاههاي مترو شهري

نمودار  :3آمار توصيفي نظر مردم در خصوص وضعيت پس از اقدامات شهرداري در مورد متغييرهاي کيفيت محيط
ماخذ :نگارنده
در بررسي ارالعات توصيفي در خصوص نظر کاربران
در مورد تغييهر کيفيهت محهيط قبهل و بعهد از اقهدامات
شهرداري نتايجي به دست آمده نشان دهنده ايهن اسهت
که نظر مردم در مورد عوامل تاثيرگذار بر کيفيت محهيط
قبل از اقدامات شهرداري مانند عبور ومرور ،دسترسي به
ايستگاهها با ميانگين باالتر از 3مثبت ارزيابي شده است و
عواملي چون عبور ومهرور ،امنيهت ،زيرسهاخت پيهاده رو،
دسترسي به ايستگاه هها ،سهرزندگي و دعهوت کننهدگي،
روشنايي ،ميزان دستفروشي ،ساختار پياده رو ،سرزندگي
اجتماعي ،کيفيت زيباسازي ،ميزان تهردد عبهور پيهاده و
ميزان ترافيک ،ميزان نظافت ،مبلمهان ،فضهاي جمعهي و
ميزان ماندن در فضاو آسايش اقليمي با ميانگين باالتر از
عدد  ،3پس از اقدامات شهرداري بهبهود يافتهه و مثبهت
ارزيابي شده است .از مقايسه اين عوامل بهه ايهن نتيجهه
ميرسيم که عواملي چون عبهور و مهرور و دسترسهي بهه
ايستگاه در تغييهرات قبهل و بعهد از اقهدامات شههرداري
مثبت ارزيابي شده و تغيير محسوسهي پهس از تغييهرات
نداشته است .پس از آناليز ارالعات در نرم افزار  ،Spssبا
استفاده آزمون پارامتريک تک نمونه اي ،نتايج زير حاصل
ميآيد.

جدول شماره  :5آمار استنباري کل متغييرها
متغييرهاي کيفيت محيط

sig

ميزان t-
student

 .9عبور و مرور
 .2امنيت
 .3زير ساخت پياده
 .4خريد کردن و اختالط کاربري
 .5سرزندگي و اوقات فراغت
 .6دسترسي به ايستگاههاي عبور و مرور و خوانايي
 .1سرزندگي-دعوت کنندگي
 .9فضاي جمعي و ميزان ماندن در فضا
 .1ميزان تردد عبور پياده
 .93پياده روي دسته جمعي
 .99روشنايي
 .92ميزان دستفروشي
 .93ميزان نظافت
 .94ساختار پياده رو
 .95مبلمان
 .96آسايش اقليم


















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماخذ :نگارنده
با توجه به نتايج به دست آمده از کل متغييرها با
توجه به آزمون پارامتريک تک نمونه اي به اين نتايج
رسيديم که متغيير امنيت داراي با  sigمعادل3/333
سطح معناداري قابل قبولي دارد ونشانگر اينست که
فرضيه صفر رد ميشود و فرضيه خالف که بر وجود
رابطه ميان اقدامات قبل و بعد از شهرداري است ثابت
ميشود که با شدت  3,3به مقدار کمي به عنوان يکي از
عوامل کيفيت محيط بهبود پيدا کرده است .زير ساخت
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پياده با  sigمعادل  3/332سطح معناداري قابل قبولي
دارد و فرضيه خالف که بر وجود رابطه ميان اقدامات
قبل و بعد از شهرداري است ثابت ميشود که با شدت
 6,41به مقدار قابل مالحضه اي بهبود پيدا کرده است.
دسترسي به ايستگاههاي عبور و مرور و خوانايي با sig
معادل  3/333سطح معناداري قابل قبولي دارد و فرضيه
خالف که بر وجود رابطه ميان اقدامات قبل و بعد از
شهرداري است ثابت ميشود که با شدت  4,9به مقدار
قابل مالحضه اي بهبود پيدا کرده است .سرزندگي-دعوت
کنندگي با  sigمعادل  3/3332سطح معناداري قابل
قبولي دارد و فرضيه خالف که بر وجود رابطه ميان
اقدامات قبل و بعد از شهرداري است ثابت ميشود که با
شدت  3/333به مقدار قابل مالحضه اي بهبود پيدا کرده
است .فضاي جمعي و ميزان ماندن در فضا با  sigمعادل
 3/333سطح معناداري قابل قبولي دارد و فرضيه خالف
که بر وجود رابطه ميان اقدامات قبل و بعد از شهرداري
است ثابت ميشود که با شدت  3/16به مقدار قابل
مالحضه اي بهبود پيدا کرده است .روشنايي با sig
معادل  3/333سطح معناداري قابل قبولي دارد و فرضيه
خالف ثابت ميشود و با شدت 3,6به مقدار قابل مالحضه
اي بهبود پيدا کرده است .ميزان دستفروشي با sig
معادل  3/333سطح معناداري قابل قبولي دارد و با
شدت 6به مقدار قابل مالحضه اي بهبود پيدا کرده است.
ميزان نظافت و ساختار پياده رو هر دو با  sigمعادل
 3/333سطح معناداري قابل قبولي دارد و به ترتيب با
شدت 1,6و  5,1به مقدار قابل مالحضه اي بهبود پيدا
کرده اند .و عواملي چون سرزندگي و اوقات فراغت ،پياده
روي دسته جمعي با  sigبه ترتيب 9,33و 3,5معنادار
نيستند ،به اين معنا که فرضيه صفر تاييد ميشود و
فرضيه خالف رد ميشود که مبني بر اين است که رابطه
معناداري ميان اين دو عامل در اقدامات قبل و بعد وجود
ندارد .اختالط کاربري ،مبلمان و آسايش اقليم با sig
معادل  3,3و  3,32سطح معناداري قابل قبولي دارد و
فرضيه خالف ثابت ميشود که داراي ارتباط معناداري
ميان قبل و بعد از اقدامات شهرداري است ولي اين 3
عامل به ترتيب با ميزان 2,95و  2,2و 2,3نسبت به
عوامل قبل از اقدامات کاهش يافته اند و افت پيدا کرده
اند .در نهايت با ارزيابي کلي نظرات کاربران در مورد
رضايت کلي از اقدامات شهرداري ،ميانگين رضايت بعد از
اقدامات شهرداري  3,26که با ميزان اختالف 3,21
نسبت به قبل مثبت ارزيابي شده است که در جداول زير
ارائه شده است.

جدول شماره :6آمار توصيفي ميزان رضايت
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ماخذ :نگارنده
يافتههاي پژوهش
اين پژوهش نشان داد که پروژههاي شهري ميتوانند
آثار متفاوتي را در زمينه ايجاد کيفيت در محيطهاي
شهري در برداشته باشند .به دليل اهميت کارکردهاي
تخصصي در ايجاد پروژههاي شهري ،مسائل عمومي
وموثر آن بر کيفيت شهري معموال مغفول ميماند.
ايستگاههاي مترو از جمله مراکز مهم حمل ونقل شهري
هستند که در چارچوب سيستم يکپارچه حمل و نقل
واجد ارزش کارکردي بااليي هستند ليکن اين اهميت به
محيطهاي پيراموني آنها کشيده نميشود ويا کمتر
مورد توجه متخصصين امر ميباشد.
در اين ميان توجه به تفاوت بين ادراکهاي استفاده
کنندگان و کارشناسان از فضاهاي شهري ،در اين موضوع
که چه عواملي در کيفيت محيط شهري اهميت داردمي
تواند مهم و تاثيرگذار باشد .در بسياري از موارد در
نظرات کارشناسان خطاهايي وجود دارد که منجر به
ناکارآمدي ررحهاي اجرا شده در جذب مخاربان براي
استفاده از فضاي عمومي شهري ميشود ولذا توجه به
ديدگاه مستقيم مخاربان ميتواند براي حل اين مسئله
مفيد واقع شود .در اين پژوهش به ارزيابي موفقيت و
عدم موفقيت مداخالت انجام شده توسط شهرداري در
ميزان ارتقا کيفيت فضاي شهري پيرامون ايستگاه مترو
پرداخته شد .با توجه به نتايج به دست آمده از کل
مولفهها به اين نتيجه رسيده شد که مولفههاي عبور و
مرور ،امنيت ،زير ساخت پياده ،سرزندگي و دعوت
کنندگي ،ميزان ماندن در فضا ،ميزان تردد عبور ومرور
پياده و توجه به پياده روهاي جمعي ،روشنايي،
ساماندهي دستفروشها وکيفيت نظافت بعد از اقدامات
شهرداري بهبود يافته اند واين امر در برخورد مخاربان و
اخذ نظرات آنها کامال مشهود ميباشد و در مقابل

سنجش ميزان اثربخشي تغييرات حاصل از اقدامات مديريت شهري در ارتقا کيفيت فضاهاي پيرامون ايستگاههاي مترو شهري

مولفههايي چون تنوع کاربري ،گذراندن اوقات فراغت،
خوانايي و مبلمان شهري پيرامون دچار تغيير محسوسي
نشده و در برخي موارد نتيجه معکوسي نيز از نگاه
مخاربان ،بعد از اقدامات صورت گرفته توسط شهرداري
نيز داشته اند .به عنوان مثال در مورد کيفيت مبلمان
شهري و مولفه سازگاري با شرايط اقليمي اين مورد
لحاظ نشده و مبلمان جايي قرار گرفته که استفاذه اي
براي شهروندان ندارد .دادههاي کمي ارائه شده نيز بيانگر
رضايت عمومي مخاربان از اقدامات شهرداري به رور
بود.
نتيجه گيري و پيشنهادات
به عنوان خروجي نهايي ،نتايج حاصل از اين مقاله
موکد اين موضوع بود که به دليل اهميت باالي کارکرد
ايستگاه مترو وبه تبع آن آماده سازي فضاي پيرامون آن
توسط شهرداري ،برخي از الزامات محدوده پيراموني
ايستگاه که مورد توجه بيشتر استفاده کنندگان قرار
داشته است با سرعت بيشتري مورد توجه قرار گرفته
وپاسخ به نيازهاي عملکردي و فيزيولوژيک مانند امنيت،
زيرساخت پياده ،روشنايي ،ميزان نظافت و وضعيت کلي
پياده روها در ايجاد سرزندگي و دعوت کنندگي و هم
چنين ميزان ماندگاري در فضاي شهري ،ميزان تردد
عبور پياده و در نهايت رضايت عمومي کمترتاثيرگذار
بوده است .ميتوان نتيجه گرفت که مسولين شهري
عواملي که فيزيکي هستند مانند مبلمان و نقاشيهاي
ديواري و . .در اولويت قرار ميدهند و عواملي که باعث
ماندن روالني مدت مردم در فضا ميشوند را لحاظ
نميکنند و در اين قسمت ضرورت توجه به ادراک مردم
از فضاي شهري قبل از اقدامات اساسي احساس ميشود.
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