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تاریخ دریافت: 90/2/10 
تاریخ پذیرش نهایی: 90/6/11

ارزیابی میزان کیفیت محیطی پیرامون حرم حضرت معصومه )س(
با استفاده از رویکرد مخاطب محور

مجتبی رفیعیان*- مرضیه پورمحمدی**

چکیده 
رشد سریع شهرها و توسعه کالبدی آن، ازدیاد وسایل نقلیه و توجه بیش از اندازه به آن موجبات بروز بحران های مختلف 
در زندگی شهری نظیر مشکل های محیطی و نزول کیفیت محیط و از بین رفتن فضاهای شهری را فراهم کرده است. در 
پی این امر لزوم توجه به مفهوم کیفیت و ارتقاء آن در فضاهای شهری در کنار توجه به مسایل کمی، بیشتر احساس و 
در طی سال های اخیر تحقیقات گسترده ای در این زمینه صورت گرفته است. در ایران نیز به دنبال افزایش شهرنشینی 
پیدا  افول  به شدت  به دالیل مختلف کیفیت محیط در فضاهای شهری  بافت های شهری  تغییرات در  باالی  و سرعت 
کرده است. هدف از این پژوهش سنجش میزان کیفیت محیط و نحوه رتبه بندی آن در محور منتهی به حرم حضرت 
معصومه )س( با استفاده از نظر و تمایل کاربران محیط )رویکرد مخاطب محور( است. کیفیت محیط با ایجاد مدل تجربی 
سنجش کیفیت )درخت ارزش( توسط روش کل به جزء و بررسی معیارهای ارائه شده در چهار سطح ارزیابی شده است. 
در این پژوهش پس از مطالعه بر روی فضای مورد نظر شاخص هایی در سه زمینه کالبدی، کارکردی و ادراکی جهت 
سنجش میزان کیفیت محیط استخراج و در قالب پرسشنامه بین استفاده کنندگان از محیط پیرامون حرم توزیع شده 
است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان داد که 
رویکرد مخاطب محور در محیط پیرامون حرم حضرت معصومه )س( الگوی مناسبی جهت سنجش کیفیت محیط است. 
تحلیل های آماری نیز نشان می دهد که بین متغیر وابسته )کیفیت محیط( با متغیرهای مستقل )معیارها و جزء معیارها( 
با اطمینان 99 درصد، رابطه معنی داری وجود دارد. مؤلفه های امنیت، دسترسی، معابر و کارکردهای اقتصادی بیشترین 
اثر و روشنایی و کارکردهای تفریحی کم ترین اثر را بر کیفیت محیط از نظر کاربران محیط )مخاطبین( داشته اند. نکته 
نهایی این که میزان کیفیت محیط در محدوده مورد مطالعه، در آستانه پایین )3<54 .1<1( با میانه نظری 2 برآورد شد. 

واژگان کلیدی: کیفیت محیط، رویکرد مخاطب محور، کاربران محیط )مخاطبین(، فضای شهری. 

Email: rafiei_m@modares.ac.ir     .)دانشیار شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران )نویسنده مسئول *
** کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
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مقدمه
در پی رشد سریع شهرها، بخشی از فضاهای شهری به خصوص در بافت قدیم فرسوده شده و کیفیت محیط در این مکان ها 
به شدت افول پیدا کرده است، که لزوم مداخله در این گونه محیط ها با هدف ارتقاء کیفیت را اجتناب ناپذیر می کند. تجربه 
حاصل نشان داده است که در سال های اخیر در بسیاری از این مداخله ها، توجه صرف به ابعاد کالبدی یا اقتصادی طرح ها، 
منجر به نادیده گرفتن سایر ابعاد تأثیرگذار در کیفیت محیط های شهری همچون ابعاد اجتماعی، فرهنگی، روان شناختی 
و غیره شده است. بیشتر کارشناسان با نگاه صرفاً کمی و تکنیکی به مسایل شهرها از توجه به پیامدهای کیفی اقدام ها 
غافل بوده اند. در حالی که مردم کمیت ها را کمتر درک کرده و جنبه های کیفی آن را می بینند؛ لذا کیفیت محیط شهری 
در توجه توأم به جنبه های کیفی و کمی عناصر شهری و اجزای تشکیل دهنده آن ها نهفته است و سنجش و ارزیابی 
کیفیت محیط نیز فقط در پی نظرسنجی و ارتباط با مردم )مخاطبین( یعنی کاربران محیط به دست می آید. مقوله کیفیت 
محیط و میزان رضایتمندی کاربران از کیفیت فضاهای شهری و ارزیابی کیفیت توسط مخاطبان )رویکرد مخاطب محور( 
موضوع مورد بحث در مقاله حاضر می باشد. کیفیت محیط شهری مفهومی چند بعدی است که به عنوان یکی از ابعاد مهم 
کیفیت زندگی می تواند اثرهای همه جانبه ای در زندگی اشخاص داشته باشد و با مفاهیمی همچون کیفیت مکان، ادراک 
میزان رضایت و نارضایتی کاربران از محیط های شهری )فضاهای شهری( و غیره اشتراکاتی داشته و در بسیاری از موارد به 
عنوان معانی مشابه قلمداد می شوند. بدین منظور سنجش میزان کیفیت محیط در فضای شهری مورد مطالعه، شناسایی 
معیارهای موثر بر میزان ادراک کیفیت محیط توسط مخاطبان )کاربران محیط( و میزان اهمیت این معیارها نسبت به 
یکدیگر و سنجش نحوه ارزش گذاری به کیفیت های محیطی از سوی کاربران با هدف اصلی ارتقاء کیفیت محیط به عنوان 

هدف اصلی این تحقیق در نظر گرفته شد. 

1. زمینه های نظری کیفیت محیط
از جمله  ارتباط قرار می گیرد، اطالق می شود.  با فرد در  بالقوه  به صورت  پیرامون وجود دارد و  به هر آنچه در  محیط 
تقسیم بندی هایی که در مورد محیط شده است؛ تقسیم بندی جان لنگ است، وی محیط را در زیر گروه محیط کالبدی، 
محیط اجتماعی، محیط روان شناختی و محیط رفتاری تقسیم بندی می کند. محیط کالبدی شامل مکان های زمینی و 
جغرافیایی، محیط اجتماعی شامل نهادهای متشکل از افراد و گروه ها، محیط روان شناختی شامل تصاویر ذهنی مردم و 
 .)khamushi from atashpour, 2008, p.57( محیط رفتاری مجموعه عواملی است که فرد به آن واکنش نشان می دهد
ادراک را می توان فرآیندی هدفمند دانست که در طی آن فرد به دریافت ارسال های محیطی می پردازد. فرض اساسی 
تحقیق درباره ادارک محیطی این بوده است که افراد متفاوت، بر اساس پیشینه و تجربه شان تعبیر متفاوتی از محیطشان 
دارند. بنابراین فرض اساسی، »هیچ محیطی قائم به ذات نیست، که محیط ساختی ذهنی است.« برای درک فضای شهر، 
باید هم از باال و هم از پایین به آن نگاه کرد. از باال، منظر اقتصاد سیاسی را داریم، جایی که نظام های پولی و قدرت، 
ارائه  درکارند تا محیط های مصنوع را پدید آورند و جایی که جستارهای علمی، درکی عینی از فضای شهری به افراد 
می کند. از پایین، منظر زندگی روزمره را وجود دارد، در جایی که بی نظمی و خودجوشی، می توانند چیره شوند و جایی 
به شیوه  ادراک محیطی بسته  به آن معنا می بخشند.  استفاده »از فضای شهری،  به هنگام  انسان« در »و«  که »رفتار 
جابجایی انسان تغییر می کند. پیاده روی بیشترین نزدیکی را با محیط دارد و بنابراین اجازه می دهد فرآیند تفسیر و به 
خاطر آوردن منسجم تر باشد. دوچرخه سواری و اتومبیل سواری پر تحرک در مراحل بعدی قرار دارند. در آخرین مرحله 
که در آن هیچ تماس فعالی با محیط وجود ندارد، تجربه ی سرنشینان منفعل یک اتوبوس یا وسیله حمل و نقل عمومی 
است )madanipour, 2005(. کیفیت مفهومی دو وجهی است. یعنی مفهومی است روشن و واضح، ولی در عین حال چند 
پهلو است. کیفیت در حالت عادی و به معنای کاماًل واضح برای وصف »درجه کمال« اشیاء و پدیده ها به کار برده می شود. 
مجموعه خصوصیات یا صفات مشخص که باعث متمایز کردن یک شی از اشیای دیگر شده، ما را قادر می سازد که در 
مورد برتری، مشابهت یا فروتری چیزی در مقایسه با چیزی دیگر قضاوت و حکم نماییم و از نظر زیبایی شناختی در مورد 
زیبا یا زشت بودن، خوب یا بد بودن و از نظر عملکردی در مورد بهتر یا بدتر بودن و کارآمد یا ناکارآمد بودن آن قضاوت 
نماییم )amin salehi from billings, 2008(. به طور خالصه می توان گفت کیفیت به آن ویژگی مشخص یک چیز یا پدیده 
اطالق می شود که تأثیر عاطفی و عقالنی خاصی بر انسان می گذارد )asgarizade from pakzad,2008(. کیفیت محیط 
یک مفهوم چند بعدی است که با مفاهیمی همچون کیفیت زندگی، کیفیت مکان، ادراک و رضایت شهروندی و قابلیت 
 orang from kamp,( زندگی اشتراکاتی دارند به طوری که در بسیاری موارد به عنوان معانی مشابه در نظر گرفته می شوند
2007(. کیفیت محیط به صورت یک مفهوم پیچیده شامل ترکیبی از ادراک های ذهنی، ویژگی ها و ارزش هایی است که 

.)porteous, 1971( در میان افراد، گروه ها و جوامع متفاوت می باشد
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2. رویکردهای کیفیت محیط شهری
در روند توسعه و تکمیل مفاهیم کیفیت محیط در نواحی سکونتی رویکردهای مختلفی ارائه شده است. از جمله می توان به 
رویکرد سیاست گذاران، دیدگاه روان شناختی- ادراکی و رویکرد تحقیق تجربی ساکنان اشاره کرد. رویکرد سیاست گذاران، 
دارد قرار  محور  مخاطب  و  محور  کارشناس  متفاوت  رویکرد  دو  پایه  بر  شهری  محیط  کیفیت  تعریف  و  درک   بر 

در  مخاطبین  از  دارد.  قرار  مخاطبین  محیطی  ادراک  متفاوت  محور سطوح  مخاطب  دیدگاه  در   .)asgarizade, 2008(
خصوص عواملی که بر روابط نازل متقابلشان اثر می گذارد سوال می شود و متغیرهای کیفیت محیط استخراج می گردد، 
به عبارت دیگر در این رویکرد معیار کیفیت بر پایه درک مخاطبین عام )مثاًل کاربران یک محیط شهری( از چگونگی 
فهمشان و انتظارشان از حوزه تعامل اجتماعی متقابل مبتنی است. در اینجا هدف، گروه خاص نمی باشد بلکه درک کلیت 
جامعه مهم است )Van poll, 1997, P.14(. در دیدگاه کارشناس محور، نظرهای کارشناسان اساس تمامی بررسی ها و 
تصمیم های مربوطه قرار می گیرد. این دیدگاه از ابعاد مختلفی مورد نقد قرارگرفته است. معموالً سه دلیل عمده جهت 

طرح ناکارآمدی این روش مورد اشاره قرار می گیرد:
1- هیچ کدام از این مطالعه ها منجر به شناسایی لیست جامعی از عوامل تأثیرگذار در کیفیت محیط سکونتی نشده است.

یکدیگر  با  غیره  و  ابعاد  این  گروه بندی  محیط،  کیفیت  اساسی  ابعاد  ماهیت  تعداد،  در  مختصصان  نظر  اتفاق  عدم   -2
به طوری که حتی یک کارشناس در زمان های متفاوت نظرهای مختلفی را عنوان کرده است.

 3- در شکل کلی کارشناسان و مردم غیرمتخصص )عامه( بر روی عوامل تعیین کننده کیفیت محیط توافق الزم را ندارند. 
 .)Carp et al., 1976, p. 243( این عامل به عنوان مهم ترین عامل مطرح شده است

با  محور  کارشناس  رویکرد  اساس  بر  محیطی  کیفیت  مؤلفه های سنجش  که،  است  آن  از  حاکی  آمده  دست  به  نتایج 
.)van poll, 1997, p.xvi( شباهت کمی با هم دارند )سنجش های حاصله از منظر غیرکارشناسان )کاربران محیط

از طرفی میزان تفاوت بین ادراک های ساکنان و کارشناسان از کیفیت محیط مهم تلقی می گردد، زیرا ممکن است بر 
این که چه چیزی اندازه گیری شود و همچنین بر روی نتایج )تصمیمات( کیفیت بررسی مطالعه های انجام شده در ماهیت 
کیفیت محیط، اثرگذارد )Eyles, 1990, P.13(. نتایج به دست آمده از رویکرد سیاست گذاران نشان می دهد که کیفیت 
محیط های شهری تنها توسط معیارهای فیزیکی تعیین نمی شوند، بلکه ویژگی های روان شناسی اجتماعی و ویژگی های 

محیط ساخته شده، از ویژگی های مهمی می باشند که در کنار ویژگی های فیزیکی باید بررسی شوند. 
رویکرد روان شناختی - ادراکی دیگر رویکرد مطرح در این زمینه است. از نقطه نظر این دیدگاه ارتباط بین شخص- محیط 
توسط هر دو ویژگی های شخص و محیط متأثر می شود. در این دیدگاه نحوه ارزیابی شخص از کیفیت محیط براساس 
ارتباط بین شخص و محیط توصیف می شود. بدین ترتیب که در ارتباط بین شخص و محیط، ویژگی های شخصی )همچون 
سن، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، روش های مختلف سازگاری، خصیصه های روان شخصیتی و غیره(، خصیصه های محیط 
)همچون ارزش های موجود در محیط یا ظرفیت ارزشی آن، قابلیت سنجش پذیری و ویژگی های خاص محیط(، و همچنین 
در کنار دو عامل فوق، ویژگی های منتج از اثرات متقابل بین شخص و محیط، منجر به ارزش پذیری شخص از محیط خود 
و در مقابل ارزش گذاری او بر محیط پیرامونی خود می شود )Van poll, 1997, p.15(. در نهایت رویکرد تحقیق تجربی 

کاربران محیط مطرح می شود. 
این رویکرد در مغایرت با رویکرد مبتنی بر قضاوت کارشناسان )رویکرد سیاست گذاران(، رویکرد تحقیق تجربی که به 
دنبال فهم مفاهیم و مؤلفه های کیفیت محیط و رضایت مندی بدون ارجاع به سیستم های از قبل متصور شده می باشد، قرار 
می گیرد. این رویکرد بر ادراک های کاربران محیط از کیفیت محیطشان و فرآیندهای تجربی در جهت جمع آوری موارد یا 
دسته بندی آن ها به سمت ابعاد کلی تر و معیارها، متمرکز می شود )carp et al., 1976, p.244(. با توجه به مطالعات انجام 
گرفته در زمینه کیفیت محیط و رویکردهای نظری آن، رویکرد سنجش کیفیت محیط از طریق کاربران محیط که همان 
رویکرد مخاطب محور به حساب می آید، به عنوان رویکرد انتخابی در زمینه سنجش کیفیت محیط محدوده مورد مطالعه 

)فضاهای شهری بافت پیرامون حرم حضرت معصومه نظیر خیابان ارم، پارک و میدان آستانه و...( در نظر گرفته شد.

3. روش شناسی تحقیق
 Asgarizade from van poll,( سنجش کیفیت محیط اولین مرحله در اداره کردن و مدیریت کیفیت محیط شهری می باشد
2008(. از آنجا که در سنجش کیفیت محیط های شهری ویژگی های متعددی باید به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد، 
کمی کردن کیفیت محیط یک مسأله پیچیده است. کیفیت محیط های سکونتی یک ارزش ذهنی است. برای ارزیابی 

ارزش های ذهنی )همچون کیفیت محیط( طی کردن چندین مرحله به شرح ذیل الزامی است:
تعیین و ایجاد ارزش برای متغیرهای اثرگذار بر روی کیفیت محیط. . 1
ارزیابی موضوع ها بر اساس طبقه بندی مستقیم، برآورد طبقه، رتبه بندی یا برآورد وزنی. . 2
یا تحلیل . 3 وزن دهی نسبی متغیرها توسط رویکرد تحلیل رگرسیونی چند متغیره، رویکرد سودمندی چند متغیره 
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یکپارچه )قضاوت کارشناسی(. 
محاسبه مجموع وزن متغیرها و تعیین امتیاز موضوع ها. . 4
انجام تحلیل حساسیت به منظور کنترل پایداری یا اعتبار نتایج مدل.. 5

برای ارزیابی کیفیت محیط شهری از سه روش تحلیلی رگرسیونی چند متغیره، رویکرد سودمندی چند متغیره یا تحلیل 
یکپارچه استفاده می شود که در این تحقیق بنابر شرایط حاکم، تحقیقات قبلی و مطالعه های اولیه صورت گرفته، از روش 
داده ها  مقیاس  به  توجه  با  استفاده شد. همچنین  تحلیل  اصلی  روش  عنوان  به  مراتبی  متغیره سلسله  رگرسیون چند 
)ترتیبی و اسمی( از آزمون های گاما، tb کندال، t تک متغیره، آلفای کرونباخ، ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر 
به عنوان تکنیک های مکمل استفاده شد. روش کلی حاکم بر تحقیق حاضر، روش توصیفی- تحلیلی می باشد. برای تعیین 
شاخص های سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از کیفیت محیط که روش به کار رفته توسط ون پل )1997( است، 
استفاده گردید. در این شیوه دو نوع شاخص برای سنجش کیفیت محیط قابل تشخیص می باشد: شاخص های مشاهده 
کارشناسی و شاخص های اثرمحور. شاخص های مشاهده کارشناسی، سنجش هایی را برای توصیف شرایط واقعی محیط 
با استفاده از زیر شاخص های مختلف فراهم می کنند. این شاخص ها که براساس ویژگی های واقعی محیط هستند، شامل 
و  بل(  دسی  اندازه گیری  واحد  اساس  بر  صوتی  آلودگی  )مانند  فیزیکی  روش های  به وسیله  که  می شوند  شاخص هایی 
همچنین از طریق خود انسان )مثاٌل بوی بدی در محیط که به وسیله آستانه های ادراکی انسان ها قابل تشخیص اند( قابل 

بررسی و اندازه گیری هستند.

نمودار 1: شاخص های سنجش کیفیت محیط در فضاهای شهری

)Asgarizade, 2008(

شاخص ها از نظر محتوا و زمانی در دو دوره متأخر و متقدم با یکدیگر قابل مقایسه اند. در دوره متأخر، کیفیت بیشتر از 
دیدگاه طراحی شهری و معماری مورد توجه قرار گرفته است. نتایج آن ارائه معیارهایی کلی در جهت رسیدن به شهر 
مطلوب، طراحی شهری بهینه، مکان های موفق، معیارهای سنجش کیفی فضا و غیره بوده است. اغلب این معیارها در 
مقیاس کل شهر و یا مکان های خاص همچون فضاهای عمومی مطرح شده اند. در این مرحله شاخص های سنجش کیفیت 

محیط از منظرها و نقطه نظرهای گوناگون و مطالعه متون مختلف در قالب جدول 1 مورد بررسی قرار گرفته است.
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جدول 1: شاخص های تحلیل کیفیت محیط از منظر افراد و سازمان های مختلف

شاخص های تحلیل کیفیت محیطنام افراد و سازمان ها
سرزندگی، معنی، تناسب، دسترسی، نظارت و اختیار، کارایی و عدالتلینچ

محور، نفوذپذیری، گوناگونی، خوانایی، انعطاف پذیری، تناسب های بصری، غنای حسی، رنگ تعلقبنتلی و دیگران
هویت، تداوم و محصوریت، کیفیت عرصه همگانی، آسانی حرکت، خوانایی، تطابق و تنوعدتر

کیفیت پایداری زیست محیطی، کیفیت منظر شهر، کیفیت دیدها، کیفیت فرم شهر، کیفیت فرم کرمونا
ساختمان، کیفیت عرصه همگانی

سرزندگی، هویت و کنترل، دسترسی به فرصت ها، تخیل و شادی، اصالت و معنا، زندگی اجتماعی جیکوبز و اپلیارد
و همگانی، خوداتکایی شهری و محیطی برای همه

دسترسی، سخت فضا و نرم فضا، فضای همگانی، ایمنی و امنیت، منظر شهریمیتو کرمونا
شاخص های کیفیت محیط 

pps دسترسی و بهم پیوستگی، آسایش و منظر، استفاده ها و فعالیت ها، اجتماعی بودناز دیدگاه

کالبد، فعالیت، تصوراتمؤلفه های مکان مدل کانتر

)pourmohammadi, 2010(

حاصل مطالعه بر روی ادبیات مربوطه امکان دسته بندی شاخص های اثرگذار بر روی کیفیت محیط به سه معیار کالبدی، 
کارکردی و ادراک محیطی را فراهم آورد. شاخص ها و معیارهای به کار گرفته در این مطالعه در هریک از سه مؤلفه کالبد، 
فعالیت و معنی )ادراک محیط( جهت سنجش کیفیت محیط شهری با توجه به ویژگی های محدوده مورد مطالعه )محیط 
پیرامون حرم حضرت معصومه( س و مرور ادبیات مربوطه انتخاب شده است. با استفاده از اطالعات میدانی و تحلیل آماری، 
پرسشنامه ای تهیه و طی 6 روز متوالی )تمام روزهای هفته( و ساعت های مختلف روز از 400 نفر، از هر دو جنسیت مرد 
و زن و با دامنه سنی بین 15 تا 65 سال و گروه ها و طبقه های مختلف اجتماعی )ساکن و عابر( به صورت نمونه تصادفی 
سیستماتیک در محیط پیرامون حرم حضرت معصومه )س( توزیع و مصاحبه به عمل آمد. بعد از تکمیل پرسشنامه ها 
داده ها از طریق نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. ابتدا میزان کیفیت محیط محدوده مورد مطالعه، مورد سنجش 
قرار گرفت و سپس سه معیار مورد نظر کالبدی، کارکردی، ادراکی با کیفیت محیط مورد بررسی شدند و میزان همبستگی 
و ارتباط میان متغیرها مشخص گردید. در مرحله بعد تمام زیر شاخه های منتخب که شامل 12 معیار می شدند هر کدام 
به صورت جداگانه با کیفیت محیط مورد بررسی قرار گرفتند و میزان ضریب همبستگی و ارتباط آن ها مشخص گردید. 
همچنین هر سه معیار منتخب به همراه 11 زیر شاخه آن رتبه بندی گردید و میزان ارزش و اولویت آن ها از نظر مخاطبان 

مورد بررسی قرارگرفت.
به منظور ساختاربندی و ایجاد درخت ارزش کیفیت محیط در محدوده مورد مطالعه از روش باال به پایین استفاده شد. 
در این مدل کیفیت محیط در سطح اول درخت ارزش قرار گرفته است. در سطح دوم، کیفیت محیط به سه معیار اصلی 
کالبد، فعالیت )کارکرد( و معنی )ادراک محیط( تقسیم شده است. در سطح سوم هرکدام از این معیارها به جزء معیارهای 
سازنده شان تقسیم شده اند، مانند شاخص کالبدی که به 5 دسته )دسترسی- محیط زیست- تسهیالت شهری -روشنایی-

معابر( تقسیم شده است. در این مدل، سطح چهارم به عنوان سطح پایانی درخت ارزش که قابل اندازه گیری می باشد، 
مطرح شده است. شیوه کمی کردن این شاخص ها با استفاده از روش مستقیم پرسشنامه بوده است که کاربران محیط، 
میزان رضایت و یا آزردگی خود از محیط را در ارتباط با هریک از شاخص های مورد نظر نشان داده است. معیارها و زیر 

معیارهای بومی شده به شرح جدول 2 می باشد.
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جدول 2: شاخص های مورد استفاده در این پژوهش جهت سنجش کیفیت محیط

منابع به کاررفته جهت تعیین شاخص هاسطح سومسطح دومسطح اول

کیفیت 
محیط

شاخص کالبدی

تیبالدز )1992(، pps، سیفایی )1387(دسترسی
اورنگ )pps ،)1386تسهیالت شهری

امین صالحی )1387(، pps، حسینی )1387(روشنایی
اورنگ )1386(، سعیدنیا )pps ،)1378محیط زیست شهری

عسگری زاده )1387(، امین صالحی )1387(، حسینی )1387(معابر

شاخص کارکردی – 
عملکردی

کارکردهای 
اجتماعی– فرهنگی

 pps ،)1992( تیبالدز ،)چپ من )1947
پاکزاد )1385(، اورنگ )1386(، سیفایی )1387(

ppsکارکردهای اقتصادی
تیبالدز )1992(کارکردهای تفریحی

شاخص ادراک محیطی

سرزندگی

اورنگ )1386(، تیبالدز )1992(، چپ من )1947(، حسینی 
)1387(

pps

هویت
نظم

حس تعلق
خوانایی

مقیاس انسانی

)Pourmohammadi, 2010(

4. تحلیل داده ها
حرم حضرت معصومه )س( در مرکز شهر قم و در قلب منطقه معصومیه )منطقه مرکزی شهر قم( واقع شده است. این 
محدوده )محور ارم و محیط پیرامونی آن( به دلیل مرکزیتش در سطح شهر قم، قطب تجاری شهرقم را در برگرفته است و 
بسیاری از سفرها و جابجایی جمعیت به این محدوده، به منظور انجام فعالیت های تجاری )خرید و فروش و غیره( صورت 
می گیرد. همچنین به دلیل وجود بارگاه مقدس حضرت معصومه )س( در این محدوده روزانه تعداد زیادی سفر با هدف 
زیارت به این محدوده صورت می گیرد. بنابراین جابه جایی جمعیت در این محدوده بسیار باالست و تراکم جمعیت شناور 
در آن زیاد است. در این محدوده بیشترین کاربری به کاربری مسکونی با 21 درصد اختصاص دارد و بعد از آن حرم حضرت 
معصومه )س( با 14 درصد در رتبه دوم، تجاری با 12 درصد در رتبه سوم و آموزش دینی با 10 درصد در رتبه بعدی قرار 
دارد، بنابراین حجم وسیعی از محدوده را کاربری مذهبی و تجاری در برگرفته است و این به نوبه خود برنامه ریزی های 
دقیق تر و توجه های بیشتری را می طلبد. از جمله کاربری های شاخص در اطراف محور مورد مطالعه )حد فاصل سه راه 
بازار تا میدان شهدا(، عالوه بر حرم حضرت معصومه، کتابخانه آیت اهلل مرعشی )ره(، مسجد امام حسن عسگری، فضای 

سبز مجاور میدان آستانه، موزه آستانه حرم حضرت معصومه )س( و مدرسه فیضیه می باشد.
حالی که  در  می باشد.  معصومه )س(  حضرت  حرم  پیرامون  محیط  کیفیت  از  کاربران  نارضایتی  از  حاکی  تحقیق  نتایج 
میانگین نظری »میزان کیفیت محیط شهری در محیط پیرامون حرم حضرت معصومه )س(« معادل عدد 2 بود، با توجه به 
آزمون T تک نمونه ای مشاهده شد که میانگین کیفیت محیط در پیرامون حرم با توجه به نظر کاربران محیط برابر 1/54 
است که حدود 0/46 از میانگین نظری عدد 2 کمتر است. همچنین میانگین تمامی متغیرهای مستقل به جز متغیرهای 
روشنایی، فعالیت های فرهنگی و کارکردهای اقتصادی کمتر از میانگین نظری یعنی عدد 2 می باشند و در تمامی موارد 
به جز کارکردهای اقتصادی )sig=0,35( و روشنایی )sig=0,053( این اختالف میانگین معنادار و قابل تعمیم به جمعیت 

کل می باشد.
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جدول 3: وضعیت کیفیت محیط پیرامون حرم حضرت معصومه از دید کاربران با در نظر گرفتن متغیرهای مستقل

امتیاز <میانگین<1متغیرهای مستقل

وضعیت 
رضایتمندی از 
کیفیت محیط.

میانگین نظری =2
میانگین کیفیت محیط 
پیرامون حرم حضرت 
معصومه از دید کاربران

ویژگی های کالبدی

ناراضی1,5752دسترسی
راضی2,0753روشنایی

ناراضی1,5948تسهیالت شهری
ناراضی1,4857محیط زیست

ناراضی1,4401معابر

ویژگی های کارکردی

ناراضی1,7135امنیت

= 1,54

ناراضی1,3601تعامالت اجتماعی
راضی2,4974فعالیت های فرهنگی

ناراضی1,4219کیفیت محیط اجتماعی
راضی2,0395کارکردهای اقتصادی
ناراضی1,4859کارکردهای تفریحی

ناراضی1,4541ادراک محیطیادراک محیطی

)Pourmohammadi, 2010(

با توجه به جدول زیر ارزش »ویژگی های ادراک محیطی« محدوده با استفاده از تحلیل رگرسیونی برای کاربران باالترین 
ادراک محیطی محدوده  ویژگی های  به  واحد  اندازه یک  به  اگر  بدین معنی که  است.  را داشته  اهمیت )0/258(  میزان 
از  پس  یافت.  خواهد  افزایش/کاهش  واحد   )0/258( اندازه  به  محدوده  در  محیط  کیفیت  میزان  یابد،  افزایش/کاهش 
قرارگرفتند.  دوم، سوم، چهارم  اولویت  در  ترتیب  به   )0/167( »معابر«   ،)0/173( )0/199(، »دسترسی«  »امنیت«  آن 
همان طورکه مالحظه شد اهمیت ضریب »روشنایی« نسبت به دیگر ارزش های مورد مطالعه کمتر می باشد. جدول4 تفاوت 

متغیرهای مستقل را با متغیر وابسته نشان می دهد.

 جدول4: شدت رابطه میان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته )کیفیت محیط( با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره

شدت رابطه )اولویت(ضریب تأثیر )β(متغیرهای مستقل
0,2581ادراک محیطی

0,1992امنیت
0,1733دسترسی

0,1674معابر
0,1565کارکردهای اقتصادی
0,1556محیط زیست شهری

0,1367کیفیت محیط اجتماعی
0,1228تعامل های اجتماعی
0,1029فعالیت های فرهنگی

0,09910تسهیالت شهری
0,06611کارکردهای تفریحی

0,05812روشنایی

)pourmohammadi, 2010(
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بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه در بین متغیرهای مستقل اصلی »ویژگی های کارکردی« برای کاربران باالترین میزان 
اهمیت )0/483( را داشته است. بدین معنی که اگر به اندازه یک واحد ویژگی های کارکردی به محدوده افزایش/کاهش 
»ویژگی های  آن  از  یافت. پس  افزایش/کاهش خواهد  واحد   )0/483( اندازه  به  در محدوده  کیفیت محیط  میزان  یابد، 
کالبدی« )0/446( و »ادراک محیطی« )0/258( به ترتیب در اولویت دوم و سوم قرار گرفتند با استفاده از تکنیک تحلیل 
از کیفیت  افراد  بر میزان رضایت  از متغیرهای مستقل  اولویت هر یک  نیز  تأثیر مستقیم و غیرمستقیم و  مسیر میزان 
محیط تعیین شد. ویژگی های کالبدی با 0/682 در اولویت اول قرار گرفت. سپس ادراک محیطی با 0/605 در اولویت 
دوم و ویژگی های کارکردی با 0/483 در اولویت سوم قرارگرفتند. نکته قابل توجه این است که با وجود اینکه در تحلیل 
رگرسیون متغیر ویژگی های کارکردی بیشترین اثر مستقیم را بر متغیر کیفیت محیط داشت. ولی در تحلیل مسیر با 
لحاظ کردن اثر غیر مستقیم متغیرها ویژگی های کالبدی با 0/682 در اولویت اول قرار گرفت. جدول 5 اولویت بندی اثرات 

مؤلفه های مستقل بر تغییر میزان کیفیت محیط را نشان می دهد.

جدول 5 : اولویت تأثیر متغیرهای مستقل برمیزان کیفیت محیط از دید کاربران

اولویتاثر علّیمتغیرهای مستقل
0/6821کالبدی

0/6052ادراک محیطی
0/4833کارکردی

)pourmohammadi, 2010(

5. جمع بندی
ارزیابی کاربران محیط )رویکرد مخاطب  از  با استفاده  هدف کلی پژوهش حاضر سنجش میزان کیفیت محیط شهری 
محور( می باشد. فرضیه تحقیق بر این استوار بوده است که کیفیت محیط فضای شهری مورد مطالعه از نظر کاربران محیط 
مناسب و مطلوب نمی باشند و آنان از وضعیت کیفیت محیط در این فضا ناراضی هستند که این فرضیه با مطالعه نمونه 
مورد مطالعه، تأیید گردید. این تحقیق نشان داد که تأثیرگذاری ویژگی های کالبدی بر روی کیفیت محیط های شهری در 

اولویت اول قرار دارد. سپس ادراک محیطی در اولویت دوم و ویژگی های کارکردی در اولویت سوم قرار دارند. 
 با توجه به نتایج حاصله، اهم متغیرهای مستقل تأثیرگذار در این سه دسته )کالبدی، کاکردی و ادراک محیطی( به 
ترتیب اولویت عبارتند از: شاخص های امنیت، دسترسی، معابر، کارکردهای اقتصادی، محیط زیست شهری، کیفیت محیط 
اجتماعی، تعامل های اجتماعی، فعالیت های فرهنگی، تسهیالت شهری و موادری از قبیل کارکردهای تفریحی و روشنایی 
نظر، روی  ارتقاء کیفیت محیط در فضای شهری مورد  برای  این رو در صورتی که  از  دارا می باشند.  را  اثرات  کم ترین 
مؤلفه های امنیت، دسترسی، معابر و کارکردهای اقتصادی سرمایه گذاری شود، انتظار بهبود وضعیت محتمل است. بنابراین 
با توجه به هدف اصلی این تحقیق، مبنی بر سنجش، ارزیابی و ارتقاء کیفیت محیط با استفاده از رویکرد مخاطب محور، 
بهبود سطح کیفیت در معیارهای سازنده کیفیت محیط در فضای شهری به ترتیب اهمیت از نگاه کاربران )مخاطبین( 

امری ضروری به نظر می رسد.
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