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هدف از تحقیق حاضر بررسي تاثیر کیفیت محیط شهری بر روابط اجتماعي شهروندان در سطح محله است .اهمیتت ايت
موضوع از اي جهت است که محیط شهری مطلوب موجبات پويايي محله و حضور بیشتر ستاکیی در عرصته هتای شتهری را
فراهم مي کید و بدي طريق امییت محیط و حس تعلق خاطر شهروندان افزايش مي يابتد .پرستش اساستي تحقیتق چگتونگي
تاثیر کیفیت محیط بر روابط اجتماعي است .فرضیه اي تحقیق اي است که رابطه معیي داری میان ويژگي های کیفیت محیطي
محالت و میزان روابط اجتماعي ستاکیی آنهتا وجتود دارد .بترای آزمتون ايت فرضتیه ابتتدا متغیرهتای اصتلي تحقیتق يعیتي
ويژگيهای کیفیت محیطي محالت و روابط اجتماعي مورد بررسي و تدقیق قرار گرفتید .سپس با توجه به بررسي های انجام
شده تعاريف نظری و عملي از متغیرهای مورد نظر به عمل آمد و بر اساس اي تعاريف شتاخ
تعیی و برای شاخ

هتای مربتو بته متغیرهتا

های تعیی شده گويه هايي طراحي گرديد .پرسشیامه ای با  54گويه بترای ارزيتابي تحقیتق و آزمتون

فرضیه تحقیق تیظیم شد .روايي و پايايي پرسشیامه طي مصاحبه با کارشیاسان و انجام تست اولیه مورد مطالعه قترار گرفتت.
اي پرسشیامه از ساکیی محله آبکوه که بعیوان جامعه آماری انتخاب شده بود مورد پرسش قترار گرفتت .نتتاي از طريتق
نرمافزار  spssو با کاربرد آزمون  Tتک نمونه ای و آزمون خي دو مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .نتاي بدست آمده بته
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 .1-2کیفیت محیط

ارزيابي تأثیر کیفیت محیط شهری بر روابط اجتماعي شهروندان

 .1مقدمه
محورهای مجامع علمي مرتبط است .گردهمايي جهاني در

حالت و وضعي است که در چیزی حاصل ميآيد و در

ريودوژانیرو در سال  1994موجب ايجاد نقطه عطفي در

فرهیگ معی

تاريخ تفکر و نگرش به توسعه شد؛ که نشات گرفته از بد

 qualityاز ريشه  Qualitasيا  quailsگرفته شده و به معیای

عمل کردن و بدآموزیهای آن ،توسط نسلهايي بود که

يکي از مقولههای اصلي "هست " و يا نحوه بودن ميباشد.

در انديشه دستيابي به توسعه سريع و میافع اقتصادی
سرشار آن بودند ،اما به چیزهايي که از دست ميدادند،
توجه ميکردند.
امروزه کسي نیست که نداند شهرهای به سرعت رشد
يافته چگونه اصل زندگي شهری و حیات محلهها را به
فراموشي سپردهاند و تیها به اهداف کوتاه مدت و توسعه
سريع ،پاسخگو بودهاند .مفاهیمي چون توسعه پايدار

کیفیت به معیای چگونگي است .در زبان التی

دکتر پاکزاد ،مفهوم کیفیت را عبارت از چگونگي يک شئ
که تاثیر عاطفي و عقالني بر مخاطب ميگذارد و مفهوم
کمیت را عبارت از اندازه ،میزان ،مقدار تراکم يک شئ و
جیسیت ميداند (پاکزاد )101 : 1434،کمیت و کیفیت دو
وجه جداييناپذير پديدهها هستید .کیفیتها بر مبیای
کمیت شکل ميگیرند.

شهری ،بازيافت کالبدی ،توسعه از درون ،تجديد حیات

از دهه 1910رشد روزافزون جمعیت شهرها مشکالت

شهری ،شهرگرايي نو ،انسانمحوری توسعه ،جامعه مدني،

گستردهای در مباحث زيستمحیطي ،اجتماعي ،فرهیگي،

گفتوگوی تمدنها ،شهر سالم و شهر سبز ،همه و همه

اقتصادی و کالبدی و  ...بهوجود آورده است .برنامهريزان

انسان در

در مواجهه با اي مشکالت دريافتید که توجه به مسائل کمي

فضای میاسب است که نیازی واقعي و حیاتي در دنیای رو

مشکالت شهری را مرتفع نميکید و ميبايست به مسائل

بیان متفاوت از يک مقصود يعیي بهتر زيست
به رشد شهرنشییي است(4 :1387،tibaldz(.

کیفي توجه نمود .در اولی

در دهههای اخیر همزمان با فراگیر شدن مشکالت عديده

در سال  1991مفهوم کیفیت محیط مطرح شد .در اي

شهرها ،مفاهیمي چون افزايش کیفیت محیط در ابعاد

کیفرانس کیفیت محیط را با برآورده نمودن نیازهای

مختلف اجتماعي و کالبدی و اقتصادی در جهت مقابله با

اساسي انسان و عدالت اجتماعي همارز دانستید.

مشکالت فوق مطرح شدهاند .بطوریکه امروزه افزايش

(بحريیي)151 :1431،

کیفیت محیط شهرها يکي از اهداف مهم طرحهای شهری
ميباشد(.تقوايي و معروفي)4: 1439،
هدف اي

کیفیت محیط زيرمجموعهای از کیفیت زندگي است.
کیفیت زندگي به جیبههای کمي و کیفي توامان ميپردازد و

کیفیت محیطي و

بدون کیفیت محیطي که در آن زندگي ميکییم معیايي

روابط اجتماعي است .در ادامه تحقیق به تعريف کیفیت

ندارد .بیابراي

ميتوان گفت کیفیت محیط يک قسمت از

محیط و روابط اجتماعي پرداخته ميشود .سپس گويههای

کیفیت زندگي است و شامل تمام فاکتورهايي ميشود که

و با استفاده از پرسشنامه وجود يا عدم

بخشي از رضايتمیدی انسانها را تشکیل ميدهید .کیفیت

هر متغیر مشخ

تحقیق بررسي رابطه بی

کیفرانس هابیتات سازمان ملل

وجود رابطه بی دو متغیر فوق تعیی ميگردد.

محیط شهری در توجه توأم به جیبههای کیفي و کميعیاصر

 .2مبانی نظری تحقیق

شهری و اجزای تشکیلدهیده آنها نهفته است .

بسیاری از نويسیدگان و پژوهشگران را به خود جلب کرده

برای برنامهريزی میطقهای و اجتماعي است و با مفاهیمي

است .رفتار انسان محصول محیط و بیولوژی و تعامل اي

همچون کیفیت زندگي ،تیوع فضای اجتماعي ،ويژگيهای

دو با يکديگر است .عوامل فیزيکي گوناگون چون سر وصدا،

فیزيکي ،فعالیتها ،وابستگيهای مکاني و هويت شهری در

آب و هوا و فضاهای محصور بطور مداوم در انسان و

ارتبا

است (رفیعیان و احمدی و اورنگ.)4: 1431،

رفتار وی تاثیر ميگذارد( 1: 1434 ،altmanو  .)4عوامل

بهطورکلي کیفیت محیطي کلیه ابعاد اجتماعي و اقتصادی و

فیزيکي بخشي از کیفیت محیطي و انسان و رفتار وی

کالبدی را در برميگیرد و بر اساس میران رضايت مردم

تشکیلدهیده روابط اجتماعي است.

سیجیده ميشود.
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بررسي محیط و رفتار اجتماعي در چید دهه اخیر نظر

برنامهريزان معتقدند کیفیت محیط يک مفهوم اصلي
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مدت مديدی است که مباحث توسعه پايدار ،يکي از

در فرهیگ عالمه دهخدا کیفیت به معیای چگونگي و

▪

ارزيابي تأثیر کیفیت محیط شهری بر روابط اجتماعي شهروندان

 .1-1-2نظریات کیفیت محیط
در جدول زير نظريات برخي از انديشمیدان درباره کیفیت محیط شهری و معیارهای مطرح شده از سوی آنان بیان
شده است.
جدول  :1نظريات کیفیت محیط )ماخذ :گردآوری شده توسط نگارندگان(

نظریهپرداز

معیارهای ارائه شده

کوین لینچ

سرزندگي ،معیي ،تیاسب ،دسترسي ،نظارت و اختیار ،کارايي ،عدالت
ملحوظ داشت فعالیتهای میاسب پیش از توجه به نظم بصری محیط ،استفاده از کاربری مختلط چه به

جین جیکوبز

لحاظ نوع استفاده و چه از نظر حضور ابییه با س های مختلف در يک ناحیه ،توجه به عیصر خیابان ،نفوذپذير
بودن ،قابل دسترس بودن بافت ،اختال اجتماعي و انعطافپذير بودن فضاها.

متیو کارمونا

بارباراوارد و همکارن

کیفیت عرصه همگاني.
دسترسي ،سخت فضا و نرم فضا ،فضای همگاني ،ايمیي و امییت ،میظر شهری ،اختال و تراکم ،همهشمول
بودن و مديريت زماني فضا.
حق تصرف مطمئ  ،خودياری ،محافظت ،آب پاك ،خدمات اساسي ،اقتصاد فعال ،کیترلهای اجتماعي موثر،
تصمیمات مشارکتي و فقدان جدايي اجتماعي

54

خوانايي ،ساخت ،شکل دسترسي ،راحتي و آسايش ،حفاظت از محیط ،باز بودن فضاها ،سرزندگي و حیات،

 .2-2روابط اجتماعی
اصطالح رابطه اجتماعي برای ترسیم شرايطي بهکار

رابطه اجتماعي و فرهیگي در فضا اتفاق ميافتد .بیابراي

ميرود که دو يا چید نفر ،در رفتاری مشارکت دارند که در

فضا مجموعهای از روابط اجتماعي و فرهیگي میان گروه

چارچوب آن ،هر يک از آنان ،رفتار ديگری را بهطرز

خاص و مکان خاص را در بر ميگیرد .اي

روابط مدت

معیاداری بهحساب ميآورد و در نتیجه ،رفتار مذکور بر

زمان خاصي دارند؛ بیابراي زندگي اجتماعي در فضا و زمان

اساس جهت مييابد .بیابراي  ،رابطه اجتماعي عبارت

واقع شده و توسط آن محدود ميشود .نوع روابطي که در

از اي احتمال است که افراد بهطريقي قابل تعیی و معیادار،

فضا برقرار ميشود و شدت آنها ،به فضا معیي ميدهید

رفتار خواهید کرد .رابطه اجتماعي ميتواند از طريق

(طالبي)114: 1434،

همی

رضايت متقابل مورد توافق قرار گیرد (وبر.)30: 1413،

قوام و دوام جامعه به روابط اجتماعي و کمیت و کیفیت

افراد به برقراری رابطه اجتماعي نیاز ذاتي دارند وبه

آن بستگي دارد .روابط اجتماعي اشکال متیوعي به خود

دلیل موقعیتهايي فراهم ميآورند تا بتوانید آن را

ميگیرد که در قالب دو الگوی کالن روابط مبتیي بر تفاهم

تجربه کیید .رابطه اجتماعي با اهداف خاص صورت

و روابط مبتیي بر تضاد قابل دستهبیدی است .عوامل

همی

روابط همسايگي است يا عقالني است که در جستوجوی به

موثر هستید.

حداکثر رساندن شانس افراد در رسیدن به هدف است.
نطام فرهیگي و روابط اجتماعي به هم پیوستهاند .به اي
معیي که برقراری و تداوم روابط اجتماعي سبب تقويت
ارزشها و هیجارها يا فرهیگ ميشود و از سوی ديگر،
فرهیگ شرايط و نحوه شکلگیری روابط اجتماعي را تعیی
ميکید.

 .1-2-2تعامل دو سویه روابط اجتماعی افراد و
کیفیت محیطی
روابط اجتماعي به عیوان يک فرايید در شهرهای بزرگ
با وجود کثرت جمعیت و افزايش مداوم آن و همچیی

با

گسترش گروههای اجتماعي و سازمانهای گوناگون
پیچیدهتر ميشود .گاه گسترش اي رويدادها به پیامدهايي
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ميگیرد ،يا عاطفي است که شامل دوستي ،خويشاوندی و

متعددی بر هر يک از الگوها ،روابط اجتماعي و کیفیت آن
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میجر ميشود که بالقوه برای تمامي جامعه شهری مخرب
است .در اي

شهرها تعامالت انسانها بسیار زياد است و به

فعالیتهای انساني و سازگاری يا عدم سازگاری

همان نسبت که جمعیت افزايش مييابد ،ناهمگیي نیز زيادتر

آنها با يکديگر است .به اعتقاد راپاپورت ،مردم

خصیصه

همانطور که از نظر فضايي از يکديگر جدا

ارزيابي تأثیر کیفیت محیط شهری بر روابط اجتماعي شهروندان

ميشود .برخي از صاحبیظران به ابعاد مثبت اي

هستید ،از نظر زماني هم ميتوانید مجزا باشید.

اشاره ميکیید که بر طبق آن شهر زمییه ای مساعد برای


گونههای جديد زيستي و فرهیگي ايجاد کرده و مردم نه به
دلیل همفکر و همگ

سازمان ارتباطي محیط که شامل ارتبا محیط و

بودن ،بلکه به دلیل تفاوتشان از

مردم و ارتبا مردم و مردم در محیط است .از

يکديگر به حال هم مفید واقع ميشوند  .سودمیدی و

سازمان

کارايي در روابط بی

نظر راپاپورت در محیطهای شهری ،اي

افراد شهر به پیشرفتهتري شکل خود

از دوراه قابل درك است :پیوستگي با سیستمهای

در قالب حرفهها و مشاغل تخصصي متعدد قابل مشاهده

جابهجايي و ابزارهای ارتباطي مثل تابلوها و

است .تخصصي شدن بر پايه وجود بازاری گسترده ،صورت

همچیی

روابط انساني رو در رو (پروند: 1494،

ميگیرد که به نوبه خود بر تقسیم کار متکي است( .مصاحبه

.)140
راپاپورت معتقد است اي

دکترتواليي)1434 ،

چهار جیبه محیط شهری با

در میان انديشمیدان علوم رفتاری که به موضوعات

وجود آنکه دارای کیش متقابل با يکديگرند ،هر يک از

شهری توجه کردهاند ،امس راپاپورت فردی است که

قواعد میظمي پیروی ميکیید که قابل شیاسايي است.

موضوع کیش متقابل انسان و محیط را مطرح کرده است.

سازمان يک محیط شهری در واقع حاصلي است از اجرای

متقابل

قواعد که در نهايت میعکسکییده مفاهیم متفاوتي از

به نظر او هر محیط شهری مجموعهای از ارتبا

اي

میان عیاصر محیطي و مردم است ،ارتباطاتي که از الگوهای

کیفیت محیطياند .از سوی ديگر ،از آنجا که برنامهريزی و

اعتبار معموال قابل پیشبییي

طراحي شهری ،از ديد وی تالشي است برای شکل دادن به

و سازماندهياند .راپاپورت دو ويژگي بر اي گونه محیطها

برخي تصورات از يک محیط ايدهآل ،به میظور ايجاد

معییي پیروی ميکیید و به اي

محیطي سازگار از نظر ايده و عمل ،داشت

قائل ميشود:
اول – تعدد محیطها :هر محیط شهری مجموعهای از
محیطهای فیزيکي ،اجتماعي ،فرهیگي و ...است.
دوم – پیوند میان تغییرات محیط فیزيکي با ديگر
محیطها
با کسب چیی

شیاختي ،در گام بعدی ،راپاپورت لزوم

آگاهي از چگونگي کیش میقابل انسان و محیط را به هیگام

ايدههايي از

کیفیت محیطي ،در آغاز کار برای برنامهريز و طراح
ضروری است .وی کیفیت محیط شهری را از دو جیبه قابل
بررسي ميداند:
اول – جیبههای مادی و بیوشیمايي محیط فیزيکي ،که
جیبه سادهتر محیطي را تشکیل ميدهید مثل آلودگيهای
هوايي ،صوتي ،بصری ،تراکم جمعیت و. ...

سازماندهي هر گونه محیط شهری متذکر ميشود و برای

دوم – تعبیر پیچیدهتر کیفیت محیطي به جیبههای

مطالعهای بافت محیط شهری را به اجزای

رواني ،اجتماعي و فرهیگي محیط برميگردد که کمتر قابل

ساختاریاش تجزيه کرده و آنها را در قالب چهار سازمان

تعريف و بیشتر متیوعاند .عواملي که از نظر آثار مثبت و

طبقهبیدی و معرفي ميکید:

میفي که بر احساس و رفتار مردم برجای ميگذارند با

سهولت چیی



سازمان محیط فضايي :به اعتقاد او روابط متقابل



رضايت آنها از محیط ارتبا دارد(.پروند)141: 1494 ،
مارگارت مید در مقاله ای تحت عیوان همسايگان

زيرا اصوال مردم و اشیا از طريق جدايي توسط

سازگار معیارهايي برای کیفیت محیط ارائه نموده است .اي

فضا با يکديگر ارتبا دارند.

معیارها عبارتید از :حس محله ،حس تداوم ،آگاهي از

سازمان مفهومي محیط که با مفاهیمي که از

بیوسفر و احساس سرنوشت مشترك ،حفاظت اکولوژی.

طريق فرمها ،جیسها و اجزای کالبدی محیط

وی خصوصیاتي چون تیوع ،گمیامي ،تحرك،

درك ميشوند ارتبا

عالوه بر اي

دارد .در ايیجا تاثیرات

انتخاب محل سکونت ،اجتیاب از جدايي اجتماعي و امکان

نشانهها ،رنگها ،دورنماها ،مصالح و ...مورد توجه

گسسته شدن از پیوندهای اجتماعي رامطرح کرده است.

قرار ميگیرند.

(رفیعیان و احمدی و اورنگ)1 : 1431 ،

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.2.9
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سازمان زماني محیط :به معیي شدت و ريتم

▪

ارزيابي تأثیر کیفیت محیط شهری بر روابط اجتماعي شهروندان

 .3روش شناسی
سوال اساسي تحقیق اي

است که آيا بی

کیفیت محیط

برای آزمون اي

فرضیه متغیرهای کیفیت محیطي و

روابط اجتماعي ،شاخ

و روابط اجتماعي رابطه وجود دارد؟
کیفیت محیط و

فرضیه تحقیق عبارت است از ايیکه بی

ارتبا بی

آنها مورد بررسي قرار ميگیرد .در جدول زير

متغیرها و شاخ

روابط اجتماعي رابطه وجود دارد.
جدول شماره  :4متغیرها ،شاخ

ها و گويهها تعريف شده و سپس

ها و گويهها مشخ

شدهاند.

ها و گويههای تحقیق (ماخذ :نگارندگان)

گویهها

شاخصها
 -1تمیزی آب و هوا
ويژگيهای زيستمحیطي

 -4پاکیزگي محیط محله
 -4امکان پیادهروی و دوچرخه سواری

تقوايي ،معروفي و پهلوان

 -1دسترسي به فضای سبز
 -4دسترسي به خدمات تجاری روزمره
 -4دسترسي به فضای آموزشي مورد نیاز

کیفیت محیطی
دسترسي

 -5دسترسي به فضای بهداشتي و درماني
 -4دسترسي به ايستگاههای حمل و نقلي

ايمیي و آسايش

 -1وجود سروصدای ناشي از ترافیک موتوری

59

 -1احساس تعلق به محله
 -4وجود مکان تاريخي مهم
 -1هماهیگي محیط با فرهیگ ساکیی
 -4هماهیگي ساختمانها به لحاظ فرم
ديد بصری

 -4میاسب بودن نميساختمانها
 -5میزان زيبايي محله از ديد ساکیی

روابط رسمي
روابط اجتماعی

روابط غیر رسمي
(مشارکت)

 -1همکاری با سازمانها و شوراياریها برای حل مشکالت محله
 -1کمک در رفع مشکالت محله
 -4میزان ارتبا با همسايگان
 -5تمايل کمک به همسايگان و ياری در حل مشکالت

.1-3ویژگیهای زیست محیطی

در فعالیتها و کالبد شهرها رخ داد ارتبا حیاتي خود را با

توجه به عوامل طبیعي ،جغرافیايي و محیطي از اي

محیط از دست دادهاند .آلودگي هوا و صدای ناشي از

و عالوه برآن ميتوانید کلیه عیاصر و جزئیات طراحي

نامحدود شهرها به صورت افقي و عمودی ،تولید بيسابقه

شهری نظیر مکان،شکل،بافت شهری و ...تحت تاثیر خود

مواد زائد ،پديدار شدن اثرات گلخانهای و جزاير حرارتي
تغییرات است .کیفیت زندگي در اي

قرار دهید از نیمه دوم قرن  40روز به روز بیشتر شده

تیها بخشي از نتاي اي

است .در طول تکامل اولیه سکونتگاههای انساني ،تعادل بی

کانونهای متمرکز شهری فوقالعاده پايی

آمده است

ميشد و در

بهطوری که شرايط حاصله ،نه تیها زندگي انسان بلکه حیات

مراحل اولیه شهرنشییي ،انسان ابزار الزم جهت دخالت در

کلیه موجودات را تهديد ميکید (بحريیي .)145: 1431،به

طبیعت و برهم زدن تعادل فوق نداشت .با گسترش

همی دلیل است که بايددرطرحها نیازهای اکولوژیشهر را

روزافزون شهرها طي بیش از يک قرن ،تغییرات اساسي که

مدنظرقرارداده و متیاسب با آنها برنامهريزی انجام شود.

انسان و طبیعت ،توسط خود طبیعت تعیی

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.2.9

جهت که اي عوامل بستر و جايگاه اصلي شهر را تشکیل داده
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 -4وجود جرم و سابقه جرم در محله
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معاني نیز احساس و هیجانات انسان را تحريک مي کیید .ار

.2-3دسترسی

ارزيابي تأثیر کیفیت محیط شهری بر روابط اجتماعي شهروندان

دسترسي يکي از خصوصیات يک شهر و محله خوب

اي

است .دسترسي را ميتوان به صور مختلف تقسیمبیدی

نارضايتي حاصل شود .رضايتمیدی موجب دلبستگي و

کرد .دسترسي به افراد ،دسترسي به فعالیتها ،دسترسي به

وابستگي انسان به محیط مي شود( معیدفر ،مقدم:1439،

و دسترسي به اطالعات.

و صمیمي

کاالها و میابع ،دسترسي به اماک

 .)119فیشر نیز معتقد است محله بزرگتري

به استثیای مورد آخر ساير دسترسيها فیزيکي بوده و

تري

وقوع آنها نیازمید شبکه خاصي است .امروزه حل مسائل

مستقر مي باشد .کیفیت روابط اجتماعي و تعامل روزمره

دسترسي و بهبود بخشیدن به کیفیت آنها از اهداف عمده

مردم با يکديگر در محله میو به شرايط محیط اجتماعي ،

شهرسازی است .دسترسي مطلوب آن است که کلیه افراد

اشتراکات در محل اقامت افراد و حس تعلق به مکان

در هر محدوده اعم از پیر ،جوان و معلول ،با درآمدها و

زتدگي مي باشد(.)104 :1991 ،Fisher

امکانات مختلف را دربرگیرد و امکان انتخاب را بری همه

گروه اجتماعي در جامعه شهری است که در مکاني

بیابراي

توجه به بعد اجتماعي محله ،قلمروهای

تیگاتیگي با کاربریها دارد،

اجتماعي و غیرکالبدی يکي از ضروريات محیط قابل زيست

زيرا نحوه توزيع فضايي کاربریها است که مسئله دسترسي

شهری است و ايجاد عیاصر کالبدی که بتوانید مرزهای

آنها مطرح ميسازد(بحريیي .)404: 1431،وجود

قلمرو اجتماعي را هر چه بیشتر متبلور سازند ،ميتواند به

دسترسي میاسب موجب افزايش رضايت مردم از محله

ساماندهي بیشتر کیشهای متقابل در اجتماع انساني میجر

سکونت ميشود.

شود.

فراهم سازد .دسترسي ارتبا
را بی

 .3-3امنیت و آسایش

 .5-3دید بصری

حضور فعال مردم در شهر ،از عوامل افزايش امییت در

سیما و شکل شهرها درمعرض ديد مستمر میلیونها

فضای شهری است .تسلط بر فضا و ديده شدن آن توسط

نفر از مردم قرار دارند و بیش از هر چیز ديگر ازطريق

فضاهايي دارای

شکل ميتواند

مردم ،موجب ايجاد حس ايمیي است

ديد بر روحیه مردم تأثیر ميگذارد .اي

دامیه فعالیتهای پیاده را

همانید هیر موسیقي ،ادبیات و نقاشي کامال موزون ،و يا با

امکانپذير ميکیید .حذف ترافیک به افراد پیاده امکان

اغتشاش همراه باشد و بر رفتارها ،فعالیتها و ارتباطات

حرکت بدون مانع ،امییت و آسايش و آزادی برقراری

شهری تأثیری نامطلوب برجای گذارد (بحريیي1431،

ارتبا را ميدهد (پاکزاد.)5: 1431،

.)410:

کیفیت باال هستید که وسیعتري

آسايش محیطي از مؤلفههای مهم و اساسي محیطهای

به نظر لییچ شهرها از پی عیصر راه ،گره ،لبه ،نشانه و

انسان برای سکونت و زندگي است .شهرها مانید خانه

محله تشکیل شدهاند .در ساخت شهرها اي

عوامل بايد به

محسوب ميشوند و همانگونه که خانه بايد از صفات و

صورت مجموعه ای طرح شود که واجد تسلسل باشد و

مزايايي برخوردار باشد تا سکونت و زندگي را مطلوب و

اجزا آن تیها در زمییه ای که قرار دارد و با ساير اجزا به

آسايش بخش سازد ،شهر نیز بايد دارای کیفیات و

احساس آيد .فرمها بايد چیان طرح شوند که سیمای اجزا

ويژگيهايي برای تأمی
همچیی

آسايش ،راحتي و امییت باشد.

شهر مانید خانه بايد محیطي گرم و صمیمي و

دلپذير باشد تا امکان زندگي مطلوب را فراهم سازد.

مختلف را رشتهای بهم پیوسته به يکديگر مرتبط دارَد و اي
پیوستگي و ارتبا در شب يا روز ،زمستان يا تابستان ،دور يا
نزديک احساس شود( .لییچ.)199: 1439،
نقش محیطي که مظاهر بصری نیکو دارد نه اي

است

موجب آسايش خاطر فرد در برقراری ارتبا با ديگران در

که صرفا عبور و مرور را آسان گرداند و نه آن که معیا و

محله سکونت وی ميشود.

احساسي که هم اکیون واجد است تقويت کید .نقش مهم

 .4-3هویت

ديگر آن ممک

است اي

باشد که بعیوان عامل هادی و

هويت فرآيیدی پوياست که از تعامل انسان و محیط

محرك ،تفحصات تازه را موجب شود .در جوامعي که

فرآيید سه

آدمیان و

شهری شکل مي گیرد .در شکل گیری اي

اساسي پیچیده دارند ،روابط متقابل فراوان بی

عیصر اساسي مت  ،محتوا و احساس تعلق و دلبستگي نقش

موسسات موجود است که بايد ماهیت آن را شیاخت و بر

دارند .زماني که از هويت صحبت مي شود ،هر يک از

آن تسلط يافت .اگر بافت و اساس محیط جوامع انساني

عیاصر شهری و کلیت شهر واجد معیای خاصي مي شود.

مرئي و روش

باشد و اجزا آن واجد خصوصیات مشخ

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.2.9
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رو ممک

است در انسان احساس رضايتمیدی و يا

▪

ارزيابي تأثیر کیفیت محیط شهری بر روابط اجتماعي شهروندان

باشید ،تفح

که در آن  z = 1.96 ،p=q = 0.5و  d= 0.1فرض شده

و مشاهده آن هم آسانتر ميشود و هم

مطلوبتر (لییچ .)400: 1439،بیابراي

شرايط محیطي و

است.حجم نمونه  140انتخاب گرديد.
نمونهگیری از اي

زيبايي بصری نقش مهميدر شکلگیری روابط افراد دارد.

محله بطور تصادفي ساده بوده و از

 .6-3مشارکت

طريق پرسشنامه که درآن از طیف لیکرت استفاده شده

مشارکت فرايیدی است که طي آن فرداز طريق"

اطالعات مورد نیاز جمعآوری گرديده است.

احساس تعلق به گروه و شرکت فعاالنه و داوطلبانه در آن

محله آبکوه با مساحتي حدود  49/5هکتار دارای

"به طور ارادی به فعالیت اجتماعي دست ميزند .برخي از

جمعیتي بالغ بر 9331نفر ميباشد .تاريخچه شکلگیری

صاحبنظران در تعريف و تحلیل مشارکت با نگرش کالن

آبکوه بهعیوان روستايي در اطراف شهر مشهد به قبل از

نگريسته و مشارکت را به معیي "شرکت فعاالنه افراد در

آغاز دهه  1350برميگردد ،روستای قلعه آبکوه به دلیل

حیات سیاسي ،اقتصادی و فرهیگي و به طور کلي تمام ابعاد

سرعت زياد توسعه فیزيکي کالنشهر مشهد طي دهه1440

حیات" دانستهاند .

در حاشیه شهر و از اواخر دهه 1340در داخل بافت شهری

اجتماعي را ميتوان ايجاد و يا افزايش وفاق اجتماعي میان

جامعه تشکیل ميدهید.

مردم دانست .مشارکت چه در سطح گروههای کوچک و
چه در سطح گستردهتر میجر به احساس نزديکي بی

افراد

ميشود و آنها احساس سهیم بودن در نظام کل ميکیید

تقوايي ،معروفي و پهلوان

بزرگتري

هدف مشارکت در عرصه سیاسي و

مشهد قرار گرفت .ساکیی

اي

محله را اغلب قشر متوسط

(انصاری .)49: 1499،مشارکت موجب ميشود که فرد
بتواتد بهطور موثر در امور مربو به خود تاثیر بگذارد و
از اي

ديگران اعالم داشته و تصمیمات اخذ شده مورد پذيرش
وی خواهد بود و از طرفي به افزايش حس تعلق کمک
مينمايد.
بر ای انتخاب تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده
شده است:

نقشه شماره  :1محله آبکوه شهر مشهد (ماخذ :شهرداری میطقه يک

Nz 2 pq
Nd 2  z 2 pq

مشهد)1494 ،

n

 .4یافتههای تحقیق

جدول زير نتیجه آزمون  Tتک نمونهای برای روابط

روابط و عدد  1بیشتري

روابط را نشان ميدهید .بدي

اجتماعي را نشان ميدهد .میانگی

روابط اجتماعي 4.39

ترتیب میانه روابط اجتماعي  4ميباشد .با مقايسه اي

بهدست آمده است و با توجه به اي

که در پرسشنامه از

عدد متوجه ميشويم که سطح روابط اجتماعي درمحله

طیف لیکرت استفاده شده است ،در آن عدد  4کمتري

دو

پايی است.

فاصله اطمییان 95%

باالتر
2.9049

پايی تر
2.7845

سطح معیاداری
(دوطرفه)
.000

2.84467

درجه آزادی
149

مقدار

متغیر

ارزشي
93.352

روابط اجتماعی

آزمون  Tتک نمونه ای برای شاخ

سطح معیاداری آزمون  0بوده که از  0.04کمتر است و

نتاي

اي نتیجه با احتمال  %94با جامعه آماری قابل تعمیم است.

مستقل در جدول زير نشان داده شده است.

های متغیر

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.2.9

جدول : 4آزمون  Tتک نمونهای روابط اجتماعي (ماخذ :نگارندگان)

میانگی
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جدول  :5آزمون  Tتک نمونهای متغیرها (ماخذ :نگارندگان)
فاصله اطمییان 95%
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باالتر

میانگی

شاخ

2.6040 2.8494

2.72667

.000

149

43.913

ويژگي زيستمحیطي

2.9038 3.1051

3.00444

.000

149

58.967

دسترسي

2.8036 2.9774

2.89048

.000

149

65.714

ايمیي و آسايش

2.9191 3.1320

3.02556

.000

149

56.182

هويت

2.3841 2.5599

2.47200

.000

149

55.548

ديد بصری

محیطي در وضعیت متوسط رو به پايی

با توجه به جدول فوق مشاهده ميشود که ويژگيهای

کیفیت محیطی

قرار دارد .در اي

زيستمحیطي ،امییت و ديد بصری در محله پايی تر از

محله هويت و تعلق اجتماعي در باالتري

میانه نظری بوده و دسترسي و هويت محله تقريبا با میانه

 4.04و وضعیت سیمای محله در پايی تري سطح با میانگی

نظری برابر است .سطح معیاداری کمتر از  0.04بوده و با

 4.59قرار دارد .حال با استفاده از آزمون خيدو ارتبا بی
تک تک شاخ

اطمییان  0.94درصد ميتوان گفت که محله از نظر کیفیت

سطح با میانگی

ها و روابط اجتماعي بررسي ميشود.

جدول  :4بررسي همبستگي ويژگيهای زيستمحیطي با روابط اجتماعي با آزمون خيدو (ماخذ :نگارندگان)

سطح معیاداری (دوطرفه) درجه آزادی مقدار ارزشي
.000

396

1.308

میزان خيدو

.000

396

578.282

نرخ احتمال

.002

1

9.748

وابستگي خطي

150

مجموع موارد ارزشي

میزان خيدو برابر  1.403با درجه آزادی  491ميباشد.
سطح معیاداری کمتر از  0.04بوده بیابراي

وجود داشته و با توجه به ايیکه میران خيدو مثبت بوده
اي رابطه مستقیم ميباشد.

بی

ويژگيهای زيستمحیطي و روابط اجتماعي رابطه معیادار

] [ Downloaded from bsnt.modares.ac.ir on 2022-05-16
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پايی تر

سطح معیاداری (دوطرفه) درجه آزادی مقدار ارزشي

متغیر

جدول  :1بررسي همبستگي دسترسي با روابط اجتماعي با آزمون خيدو (ماخذ :نگارندگان)

سطح معیاداری
.000

756

2.222

میزان خيدو

.589

756

746.583

نرخ احتمال

.777

1

.080

وابستگي خطي

150

مجموع موارد ارزشي

(دوطرفه)

میزان خيدو برابر  4.44با درجه آزادی  941ميباشد.
سطح معیاداری کمتر از  0.04بوده بیابراي بی دسترسي و

روابط اجتماعي رابطه معیادار وجود داشته و با توجه به
ايیکه میران خيدو مثبت بوده اي رابطه مستقیم ميباشد.

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.2.9

درجه آزادی

مقدار ارزشي
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جدول  :9بررسي همبستگي امییت با روابط اجتماعي با آزمون خيدو (ماخذ :نگارندگان)

سطح معیاداری

درجه آزادی

مقدار ارزشي

.000

468

1.360

میزان خيدو

.000

468

621.639

نرخ احتمال

.000

1

15.467

وابستگي خطي

150

مجموع موارد ارزشي

(دوطرفه)

روابط اجتماعي رابطه معیادار وجود داشته و با توجه به

میزان خيدو برابر  1.41با درجه آزادی  513ميباشد.
سطح معیاداری کمتر از  0.04بوده بیابراي بی دسترسي و

جدول  :3بررسي همبستگي هويت با روابط اجتماعي با آزمون خيدو (ماخذ :نگارندگان)

سطح معیاداری

.001

540

643.818

نرخ احتمال

.000

1

44.667

وابستگي خطي

150

مجموع موارد ارزشي
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میزان خيدو برابر  1.901با درجه آزادی  450ميباشد.

میزان خيدو برابر  1.901با درجه آزادی  450ميباشد.

دسترسي

دسترسي

سطح معیاداری کمتر از  0.04بوده بیابراي

بی

سطح معیاداری کمتر از  0.04بوده بیابراي

بی

و روابط اجتماعي رابطه معیادار وجود داشته و با توجه به

و روابط اجتماعي رابطه معیادار وجود داشته و با توجه به

ايیکه میران خيدو مثبت بوده اي رابطه مستقیم ميباشد.

ايیکه میران خيدو مثبت بوده اي رابطه مستقیم ميباشد.

جدول  :9بررسي همبستگي ديد بصری با روابط اجتماعي با آزمون خيدو (ماخذ :نگارندگان)

سطح معیاداری

.000

468

1.545

میزان خيدو

.000

468

611.413

نرخ احتمال

.061

1

3.501

وابستگي خطي

150

مجموع موارد ارزشي

(دوطرفه)

میزان خيدو برابر  1.454با درجه آزادی 513
ميباشد .سطح معیاداری کمتر از  0.04بوده بیابراي

بی

دسترسي و روابط اجتماعي رابطه معیادار وجودداشته وبا
توجهبهايیکهمیزانخيدومثبتبودهاي رابطهمستقیمميباشد.

] [ DOR: 20.1001.1.23224991.1392.3.1.2.9
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.000

540

1.706

میزان خيدو

(دوطرفه)
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انسان بر اساس آزمونهای انجام شده مشخ

گرديد سطح شاخ

های کیفیت محیطي (ويژگيهای زيستمحیطي،

دسترسي ،ايمیي و آسايش ،هويت ،مشارکت ،ديد بصری) در محله آبکوه پايی
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کیفیت محیط ندارد .از سوی ديگر سطح روابط اجتماعي در اي محله کم ميباشد و بر اساس آزمون همبستگي میان روابط
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دارد .کیفیت باالی محیط باعث افزايش روابط اجتماعي ميشود و بالعکس .رفتار و کیش اجتماعي شخ
فضای پیرامون زندگي وی تاثیر ميپذيرد .اي

در محیط از ويژگي

ويژگيها مجموعه کیفیات محیط هستید .بهعیوان مثال هوای پاك و محیط

مطلوب تمايل افراد برای حضور در محیط را بیشتر کرده و يا امییت موجباتي را فراهم ميکید تا با راحتي خیال بتوان با
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سطح محله با توجه و تاکید بر کیفیت محیطي روابط اجتماعي باال و خوبي را در میان ساکیان محله تضمی نمود.
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Abstract:
Environmental attitudes are recognized as an indicator and component of
environmental
behavior. There are many theoretical and empirical approaches to investigate attitude towards
environment in the respected literatures. Most of the studies related to this issue have been conducted
since 1970 onwards when conceptualization of environmental attitudes as a scientific research concept
gained closer attention by researchers. Environmental quality was one of the most critical subjects of
environmental attitude studies.
The formation, maintenance, and reproduction of social relationships generally occur in a spatial
context. Social science has been the potential interpenetration of action and space for individual and
social behavior. One approach to this subject has been taken by those working within the framework of
environmental quality.
This article is mainly concerned with the role of environmental quality on social relationships. The
main question of the present research is, whether environmental quality have any influence on social
relation or not? It seems that there is significant relation between the quality of environment and social
connections. In order to examine the above hypothesis, one of the Mashhad’s neighborhoods was
selected as the case study. This neighborhood has been located respectively in the zone 1 / region 2 of
the city of Mashhad. Then the variables were determined and defined. There were two main variables in
this paper. To evaluate the first variable (environmental quality) some indexes were determined. Also to
evaluate the second variable (citizens’ social relations) several indexes were chosen. Then a
questionnaire was prepared and data were collected. Finally the responds were analyzed by SPSS. The
empirical results deriving from the data show that there are certain strong influences of the
environmental quality and social relation. So, the hypothec of the investigation was accepted. It means
that in the area under study there is a meaningful relation between social relationship and
environmental quality.

Keywords:

Neighborhood, Social Relationship, Environmental Quality.

