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چکیده
محیط شهری به طور همزمان می  تواند باعث شکل  دهی رفتارهای کاربران شده و قابلیت تطبیق  پذیری با رفتار آنان را 
از فضا( به  نیازهای کاربران )ترجیحات استفاده  کنندگان  ایجاد فضاهایی برخاسته از خواسته  ها و  بنابراین  داشته باشد، 
منظور ایجاد فضایی شهری باهویت، زنده و پویا با هدف دستیابی به حداکثر میزان رضایت  مندی ساکنان، الزم به نظر 
می  رسد. پژوهش حاضر تالش نموده تا با بررسی ترجیحات کاربران رودکناره بابلرود واقع در شهر بابلسر و داده  های برآمده 
از تجربیات استفاده  کنندگان، به فضایی مطلوب  تر و هم راستا با خواسته  ها و نیازهای کاربران دست یابد. این پژوهش به 
شیوه پیمایشی، در دو مرحله انجام پذیرفته است: مرحله نخست مطالعه  ی مشاهده  ای و مرحله دوم انجام مصاحبه   در قالب 
پرسش نامه نیمه ساختاریافته متشکل از ترکیبی از سواالت نظرسنجی، نمره  دهی، اولویت  بندی و توضیحی. تعداد نهایی 
پرسش نامه 324 عدد بوده است که سعی شد تا تمامی اطالعات مستخرج از پرسش نامه  ها به تفکیک سواالت در قالب 
جداول ساده و خوانا به عنوان داده  های اصلی مصاحبه گردآوری شوند. تحلیل مصاحبه  ها به روش تحلیل کیفی محتوا انجام 
گرفته و هم چنین در مواردی از مقوله  بندی گویه  ها و داده  ها بهره برده شده است. پس از تحلیل و تطبیق داده  ها مهم ترین 
گویه  ها که موجب نارضایتی کاربران هستند به سه مولفه تداخل، مزاحمت و سروصدا )آلودگی صوتی( دسته  بندی شدند. 
هم چنین برای تحلیل برخی از گویه  های پرسش نامه از آزمون یو مان  ویتنی استفاده گردید که مشخص شد که میزان 
روشنایی در شب در محدوده مطالعاتی مناسب نبوده در حالی که کاربران از میزان مبلمان شهری رضایت دارند. به طور 
کلی، اساسی  ترین موارد به عنوان ترجیحات محیطی کاربران عبارتند از ایمنی و امنیت، محرمیت، سلسله مراتب فضایی، 
پیاده  مداری و عدم وجودآلودگی صوتی؛ که برای رفع و یا بهبود آن ها نیز پیشنهاداتی ارائه گردید. عالوه بر موارد گفته 

شده، نتایج حاصل از پژوهش، نتایج به دست آمده از برخی از موارد در پیشینه پژوهش را نیز تایید می  نماید.

واژگان کلیدی: فضای شهری، ترجیحات محیطی، بابلسر، بابلرود، رودکناره.
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۱. مقدمه
چیزی  شهروندان  روانی  نیازهای  و  آسایش  رفاه،  بحث 
است که در میان شتاب صنعتی شدن و انقالب تکنولوژی 
نیاز  جهان  شهرهای   .)1393 )نقابی  است  شده  فراموش 
مبرم و جدی به فضاهایی دارند که بتواند روابط فرهنگی 
 Koleini Mamaghani( و اجتماعی مردم را برآورده سازد

.)et al. 2015
و  تماس  بیش ترین  که  محلی  عنوان  به  عمومی،  عرصه 
تعامالت انسانی در آن روی می  دهد، به عنوان مهم ترین 
همه  شامل  که  می  شود؛  گرفته  نظر  در  شهر  بخش 
امکان  جامعه  اکثریت  که  است  بافت شهری  قسمت  های 
دسترسی فیزیکی و بصری به آن دارند )ولی  زاده و عندلیب 
1396(. از آن جا که رابطه انسان و فضا، در زمینه  ای به 
در  و  یافته  تجسم  مختلفی  مقیاس  هاي  در  و  محیط  نام 
می  شود  و شهر گسترده  جامعه  دگرگونی  روند  با  ارتباط 
طریق  از  پیوسته  ساخته شده،  محیط  های  )رزاقی 1392(، 
راه  های بی  شمار در حال تغییر هستند، بعضی از تغییرها 
 .)Handy et al. 2002( هستند  آهسته  برخی  و  سریع 
ساخته شده  محیط  مثابه  ی  به  شهری  فضای  طرفی،  از 
می  تواند تسهیل کننده روابط اجتماعی یا مانع آن باشد و 
یا تأثیرگذار و تأثیرپذیر از آن باشد )توالیی 1382(. به گفته 
گل1، کارکرد اصلی فضاهای اجتماعی ایجاد عرصه  ای برای 
روزانه  فعالیت  های  ساختمان  ها،  میان  فضای  در  زندگی 
برنامه  ریزی نشده، عبور و مرور پیاده، مکث  ها و توقف  های 
)رضایی  است  ساده  اجتماعی  فعالیت  های  و  بازی  کوتاه، 
برای  عمومی  فضاهای  ساخت  بنابراین  1395(؛  دیگران  و 
مردمی که بر فائق آمدن بر کمبود روابط انسانی و تعامالت 

تالش می  کنند، ضروری است.
پدیده  ای  عنوان  به  اغلب  شهری  منظر  به  توجه  گرچه 
اما در عین حال می  تواند  بصری در نظر گرفته می  شود، 
باعث برانگیختن خاطرات شده، تجارب را یادآوری کرده 
 Carmona et( و واکنش  های احساسی را به وجود بیاورد
تجربه  ای  می  تواند  فضاها  این  شکل  بنابراین   ،)al. 2010
لذت بخش یا دشوار را ایجاد کند )فارسی و دیگران 1396(. 
مهم  علل  از  جمعی  فضاهای  در  مردم  نداشتن  حضور 
است  ساکنان  تعلق  احساس  و  اجتماعی  حیات  کاهش 
)سیاف   زاده و دیگران 1391(. در واقع، محیط شهری عالوه 
بر این که می  تواند باعث شکل  دهی به رفتارهای کاربرانش 
باشد، می  تواند قابلیت انطباق با رفتارهای کاربران را داشته 
باشد )شکل  پذیر باشد(، از این رو ایجاد فضاهایی برخاسته 
از خواسته  ها و هم چنین نیازهای کاربران به منظور ایجاد 

به  با هدف دستیابی  پویا  و  زنده  باهویت،  فضایی شهری 
حداکثر میزان رضایت  مندی ساکنان، ضروری است. یکی 
عناصر  شکل گیری  امروزین،  شهرهای  مشکالت  عمده  از 
و  نیازهای  حتی  و  سالیق  نظرگیری  در  بدون  شهری 
به  است.  این فضاهای عمومی در شهر  اولیه  کارکردهای 
فضاهای  طراحی  یا حتی  و  پیشرفت  توسعه،  دیگر،  بیان 
کاربران  محیطی  ترجیحات  داشتن  نظر  در  بدون  شهری 
این  که  می  گردد  محیط  در  حضور  شدن  کم رنگ  باعث 
امنیت،  و  ایمنی  عدم  از  برخاسته  خود  نوبه  به  عامل 
مخاطبین  جذب  در  فضا  قابلیت  عدم  فضا،  انعطاف  عدم 
از  یکی  می   باشد.  غیره  و  اجتماعی  مختلف  گروه های  از 
عمده مسائل مشاهده شده در محدوده مورد مطالعه، عدم 
توانایی این فضای شهری، با توجه به وجود پتانسیل باال 
در جذب کاربر، به پاسخگویی به نیازهای مخاطبان خود 
از اقشار و گروه های مختلف جامعه است. مهم ترین مسئله 
در  پیوسته  حضور  عدم  محدوده،  این  در  شده  مشاهده 
محدوده، عدم رویداد فعالیت های اجتماعی، حضورپذیری 
پایین، ازدحام/ خلوتی فراتر از حد تصور به شکل یکباره 
و دور از انتظار و از همه مهم تر تداخل فعالیت  های عادی 
و  می  شوند  شهری  فضای  سرزندگی  و  پویایی  باعث  که 
هم چنین تبدیل برخی از نقاط به فضاهای تاریک، خلوت و 
دور از نفوذپذیری بصری که باعث کاهش احساس امنیت 
شده و فضای موجود در محدوده مطالعاتی را بیش تر به 
عنوان کناره  ای برای گذر به اشکال مختلف تبدیل نموده 
ترجیحات  شناخت  که  می رسد  نظر  به  رو  این  از  است. 
کاربران فضای شهری مورد مطالعه به منظور ایجاد فضایی 
متناسب و انعطاف  پذیر نسبت به قبل با اهمیت بیش تری 
جلوه می  کند چرا که اگر فضا پاسخگوی نیازهای فیزیکی 
و ذهنی کاربران خود باشد باعث ایجاد حس تعلق بیش تر 
و به تبع آن می  تواند باعث افزایش تعامالت، دغدغه  مندی 
رسیدگی  نتیجه  در  و  شهری  فضای  به  نسبت  کاربران 
پاسخ  به شهر و فضاهای تشکیل دهنده آن شود.  بیش تر 
به ترجیحات و نیازهای فضایی کاربران در فضاهای شهری 
افزایش  به  دستیابی  منظور  به  ابزاری  مثابه  به  می  تواند 
تعلق خاطر به فضای شهری گردد که خود افزایش حیات 
شهر، پویایی، انعطاف  پذیری و در نهایت پایداری شهر را 

به دنبال دارد.

2. پیشینه پژوهش
موضوع  زمینه  با  مرتبط  انجام شده  پژوهش  های  از  برخی 

مورد نظر در جدول 1 گردآوری شده  اند.
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جدول ۱: پژوهش  های مطالعه شده داخلی و خارجی در زمینه مشابه با زمینه پژوهش

نام محقق/ 
روش تحقیق/ ابزار هدفعنوان پژوهشسال

نتایجتحقیق

گلرخ 
)1398(

معیارهای  کاربست 
در  محیطی  ترجیحات 
فضای  کیفی  ارزیابی 
شهری، با تاکید بر مفهوم 

حس مکان

آزمودن کاربست معیارها و 
مفاهیم کیفیت در ارزیابی 

یک فضای شهری

روش  های مطالعه 
میدانی/ با ابزار مصاحبه 
با روش با هم پیمودن

مکان  حس  مفهوم  کمک  به 
ارزیابی  چارچوب  می توان 
بودن  مرجح  میزان  از  متخصص 
یک فضای شهری را تدقیق کرد.

لک و 
رمضانی 
)1397(

مردم  محیطی  ترجیحات 
فضای  طراحی  برای 
رهاشده زیر پل های شهری

چارچوبی  به  رسیدن 
اساس  بر  مفهومی 
ترجیحات محیطی کاربران 
از فضای مدیریت نشده زیر 
خواسته  اساس  بر  پل ها 

کاربران فضا

شیوه کیفی/ مطالعه 
اسنادی و مصاحبه

آلودگی  و  هوا  آلودگی  که 
صوتی، ایمنی و امنیت مهم ترین 
ترجیح  بر  تاثیرگذار  کیفیت های 

افراد از فضای شهری است.

داداشی 
و دیگران 
)1397(

تجربیات  ادراک،  بررسی 
به  ساکنان  ترجیحات  و 
در  عملکرد  بهبود  منظور 
رویکرد  با  ساختمان ها 

زیست محیطی

ارزیابی سطح کیفی تجربه 
ساکنین در وضعیت موجود 
خصوصی  فضای  دو  در 
بین  مشترک  فضاهای  و 
شناسایی  و  ساختمان ها 
طراحی  محیطی  عوامل 
سلیقه  و  ترجیحات  طبق 

ساکنان

کیفی/ توزیع پرسش نامه

به  پرسش نامه ها  تحلیل  از  پس 
ترجیحات  مورد  در  مواردی چند 
ساکنان پرداخته شده و ذکر شده 

است. 

نظرپور و 
دیگران 
)1397(

فضایی  پیکربندی  تاثیر 
دانشجویی  خوابگاه های 
فضایی  ترجیحات  بر 

دانشجویان

ارزیابی رضایت ساکنین در 
فضاهای خوابگاه با توجه به 

پیکربندی فضایی

کیفی/ توزیع پرسش نامه 
و تحلیل فضایی

عمق، دسترسی )فیزیکی و بصری( 
و سلسله مراتب فضایی با تاثیر بر 
دانشجویی  خوابگاه  پیکربندی 
در خوابگاه  زندگی  تا  سبب شده 
آپارتمانی به شکل معناداری برای 
در  زندگی  به  نسبت  دانشجویان 

خوابگاه خطی مطلوب باشد.

شاکری 
اسکی و 
لیتکوهی 
)1393(

اختالفات فرهنگی، عاملی 
ترجیحات  بر  تاثیرگذار 
محیطی دانشجویان نسبت 
)نمونه  خوابگاه  فضای  به 

موردی: ایران و قبرس(

فرهنگی  اختالف  تاثیر 
محیطی  ترجیحات  بر 
دانشجویان نسبت به فضای 

خوابگاه

کیفی/ ابزار پرسش نامه
و  ترجیحات  برشماری  و  بررسی 
بر  دو کشور  دانشجویان  تمایالت 

اساس تحلیل نتایج پرسش نامه

ایم2 
)1984(

در  بصری  ترجیحات 
شهری  محصور  فضاهای 
رویکرد  در  جسنجویی 

طراحی محیطی

ترجیحات  میان  رابطه 
متغیرها  نسبت  و  بصری 
در  محصور  فضاهای  در 

دانشکده ویرجینیا تک 3

شیوه تخمین میزان 
زیبایی منظره

محصور  فضاهای  بصری  کیفیت 
شهری می  تواند از طریق ترکیبی 
شیب  متغیر  سه  نسبت  خطی 
پوشش  و  ارتفاعی  نسبت  زمین، 

گیاهی تخمین زده شود.

کاپالن3 
)1987(

و  تأثیر  زیبایی شناسی، 
شناخت: ترجیح محیط از 

دیدگاه تکاملی

به  نظری  چارچوبی  ارائه 
زمینه  در  تحقیق  منظور 

ترجیحات محیطی
تحلیلی/ ارائه مدل

بر  مبتنی  مدلی  پژوهش  این  در 
خوانایی  پیچیدگی،  رازآمیزی، 
متغیرهای  اساس  بر  انسجام  و 

مختلف ارائه گردید.
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نام محقق/ 
روش تحقیق/ ابزار هدفعنوان پژوهشسال

نتایجتحقیق

هرزوگ4 
)1992(

از  شناختی  تحلیل 
فضاهای  برای  ترجیحات 

شهری

سنجش دوباره فاکتورهای 
ترجیحات ارائه شده توسط 

کاپالن

تحلیل های غیر 
پارامتریک

شکلی  به  پیچیدگی  و  انسجام 
مثبت با ترجیحات در ارتباط بوده 
و فاکتور سن ارتباط منفی با آن 

دارد.

خالقی 
مقدم 
)2016(

ارزیابی رضایت و ترجیحات 
محیطی دانشجویان

کیفیت  نقش  بررسی 
رضایت  در  دانشگاه 

دانشجویان هنر

کیفی و پیمایشی/ 
استفاده از عکس برداری، 

مشاهده رفتاری و 
پرسش نامه

از  تبریز  هنر  دانشجویان  رضایت 
محیط دانشگاه در سطح متوسط 
خوانایی،  و  هویت  است.  بوده 
جامعه  دانشگاه،  به  دسترسی 
قلمروپایی  زیست پذیری،  پذیری، 
و کنترل از عوامل اصلی جسمی-

روانی هستند.

وانگ و 
دیگران5 
)2019(

هویت فضاهای سبز شهری 
ترجیحات  با  ارتباط  در 
بهبود  و  زیبایی شناسی 

استرس

استفاده از رویکرد 
رده بندی مستقیم به 
تمرکز بر ترجیحات 

زیبایی شناسی و بهبود 
استرس به شکل همزمان

ترجیحات  مورد  در  کلی  نتایج 
منظر  عناصر  بین  زیباشناختی 

برشمرده شده است.

لو و فو6 
)2019(

فضای  بازیابی  بر  تمرکز 
دانشکده: بازسازی دانشکده 
ترجیحات  اساس  بر 

محیطی دانشجویان

فاکتورهای  به  دستیابی 
با  مرتبط  ادراکی  مهم 
مختلف  گونه های  انتخاب 

منظر توسط دانشجویان

کیفی/ توزیع پرسش نامه

بیش ترین  دارای آب نما  فضاهایی 
میزان بهینه توجه اداراکی را دارند 
و به دنبال آن و به ترتیب فضاهای 
سبز، حیاط ها و فضاهایی مربعی 

این خاصیت را دارند.

کاسارینو 
و دیگران7 
)2019(

حسی  و  شناختی  ابعاد 
از  سالمندان  ترجیحات 
پیاده  برای  بیرون  فضای 

روی: مطالعه ای پیماشی

دستیابی به ابعاد شناختی 
در  ترجیحات  حسی  و 
فضاهای خارجی به منظور 

پیاده روی

مطالعه پیمایشی/ 
مصاحبه

برای  سالمندان  اصلی  ترجیحات 
پیاده روی شامل فضای سبز، تعامل 
اجتماعی و فضایی جهت اقامت در 

سطح شهر بود.

بیرنبویم 
و دیگران8 
)2019(

از  استفاده  عنوان 
محیط های مجازی فراگیر 
ترجیحات  بررسی  برای 

محیطی

مزایای  و  استفاده  امکان 
محیط های  از  استفاده 
منظور  به  مجازی 
ترجیحات  اندازه گیری 

محیطی افراد

استفاده از محیط مجازی 
و پرسش نامه

این  از  استفاده  امکان  از  نتایج 
روش پشتیبانی می کند، برخی از 
تأیید  باید  معایب  و  محدودیت ها 

شود.

سود و 
دیگران9 
)2020(

ترجیحات  از  استفاده 
تطبیق  برای  محیطی 
سرنشینان با فضای کاری 

مناسب مبتنی بر فعالیت

پیاده سازی و آزمایش بستر 
نرم افزار اسپیسمچ که برای 
بهبود تخصیص و مدیریت 
بر  مبتنی  کاری  فضای 
فعالیت طراحی شده است

آزمون و آزمایش تجربی
اولیه  داده های  از  استفاده  با 
ترجیحات ساکنان به انواع مختلفی 
تقسیم و دسته بندی گردیده است.

۳. چارچوب نظری
شده  پرداخته  پژوهش  نظری  موارد  بررسی  به  ادامه  در 

است.

۳-۱- رابطه فضا و رفتار
فضا و مکان دقیقا جایی است که زندگی روزمره در آن 

رخ می  دهد )ربیعی و شریعت منش 1399(. دلبستگی مکانی، 
با  مکان  هویت  و  آشنا  کامال  محل  در  ایجاد شده  معنای 
محیط فیزیکی در ارتباط است )توکلیان فردوسیه و دیگران 
بصری،  ویژگی  های  به  وابسته  مکان  در  معنا   .)1395
تعامالت متقابل انسان  ها، رفتار و فعالیت  هایی است که در 
آن اتفاق می  افتد )میرزایی و دیگران 1391(. رفتارهای فردی 
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و جمعی در مکان از اصول و ارزش  هایی برخاسته که از 
اعتقادات و جهان  بینی مردمان آن نشأت می  گیرد؛ هر چه 
میزان انطباق فضایی و فیزیکی مکان اصول اعتقادی افراد 
جامعه بیش تر باشد، تعلق خاطر به آن مکان نیز افزایش 
افزایش  نتیجه  در  و  و سجادزاده 1390(  )پیربابایی  می  یابد 
تعلق خاطر به مکان  ها و فضاهای شهری تضمین کننده  ی 

حیات و پویایی شهر است.

۳-2- منظر شهری
از  تلفیقی  عنوان  به  شهری  منظر  مطالعات  از  برخی  در 
برده  نام  شهر  عاطفی  منظر  و  ذهنی  منظر  عینی،  منظر 
و  )رسولی  می  دهند  شکل  را  رفتار  اساس  که  است  شده 
رحیم  دخت  خرم 1388( اما آن چه که نیازمند توجه بیش تر 
است ماهیت منظر شهر است که بعد عینی آن بر اساس 
فعالیت  های انسانی و میزان انطباق فعالیت  ها با کالبد شهر 
مورد توجه قرار می  گیرد. به طور کلی، فهم شهروندان از 
شهر که به واسطه درک نمادهای شهر )ابعاد کالبدی( و 
معنا )ابعاد ذهنی( شکل گرفته )منصوری 1388( را می  توان 
منظر شهری دانست. از آن جا که منظر شهري، هر دو بُعد 
ادراک  را همزمان پوشش می  دهد،  و کیفیت شهر  کالبد 
شهر همان تفسیر منظر شهري است. منظر شهري در ابتدا 
از طریق کالبد و احساسات دریافت می  گردد، اما ذهنیت 
فرد به آن معنا می  بخشد. منظر شهري نه خاطرات صرف 
است )غیر محسوس- ذهني( و نه کالبد صرف )محسوس- 
این  تعامل  از  که  است  ذهنی  عینی-  پدیده  اي  عیني(؛ 
بنابراین   .)1388 )آتشین  بار  شود  مي  حاصل  شهر  در  دو 
می  توان منظر شهری را به عنوان بخش ملموس و عینی 
در نظر گرفت که تجسم معنا، کارکرد، فرهنگ و هویت را 

در بر می  گیرد.

۳-۳- پیاده  راه
پهنه پیاده مکانی امن و راحت است که کاربران آن با هر 
سن و توانایی می  توانند تناسب و جذابیت در پیاده  روی را، 
از تجهیزات و  استفاده  بلکه در  فراغت  تنها در هنگام  نه 
رفت  وآمد نیز احساس کنند )پیربابایی و دیگران 1395(. از 
طرف دیگر می  توان پیاده  راه  ها را، محلی در مقیاس همه 
شهر دانست که مشارکت جمعِی شهروندان را رقم زده و 
ارتباطی و دسترسی، مکانی را برای وقوع  عالوه بر نقش 
اقسام مختلف تعامالت اجتماعی را پدید می  آورد؛ از ارتباط 
و تماس اجتماعی تا گردش و تماشا و غیره )عباس  زاده و 
تمری 1391(. در نهایت می  توان این گونه بیان داشت که 
پیاده  راه پاسخی از فضای شهری برای نیاز انسان در کنار 
تراکم فیزیکی بناها و راه  ها بوده و زمینه  ای است که از نظر 
کالبدی و فضایی جایگاه قابل توجه داشته و موجبات تبلور 

مدنی شهروندان را فراهم می  کند.

۳-4- رودخانه و رودکناره  های شهری
جهت  عاملی  به  می  توانند  شهری  مناطق  در  رودخانه  ها 

مناسب  بسیار  چشم  اندازهای  ایجاد  و  آب  و  هوا  تعدیل 
الیاسی  و  )ساشورپور  گردند  تبدیل  شهرنشینان  برای 
قرارگیری  مکان  به  توجه  با  رودکناری  فضاهای   .)1394
نظر  در  و شهری  خود، می  توانند همزمان فضای طبیعی 
شهر،  درون  در  فضاها  این  قرارگیری  البته  شوند.  گرفته 
منشئی  که  می  کند  تبدیل  شهری  فضاهایی  به  را  آن ها 
یافته  اند.  گسترش  زمان  طول  در  که  داشته  طبیعی 
از خصوصیات طبیعی  را می  توان مجموعه  ای  رودکناره  ها 
و مصنوع دانست که یکی از جذاب  ترین فضاها در شهرها 
به حساب می  آیند؛ چرا که بستری از فعالیت  ها و تعامالت 
اجتماعی را در پیوند با محیط اکولوژیک به وجود آورده  اند 
)پیربابایی و دیگران 1395(. در واقع عالوه بر بُعد اکولوژیک 
رودکناره  های  در  نیز  اجتماعی  بُعد  شهری،  رودخانه  های 
از  ترکیبی  فضاها  این  زیرا  هستند؛  اهمیت  حائز  شهری 
طبیعی  ساختارهای  بنابراین،  هستند.  فرهنگ  و  طبیعت 
ارتقاء کیفیت شهرها،  باعث  کالبد شهر  موجود در درون 
و  شده  اجتماعی  و  زیبایی شناسی  اکولوژیک،  ارزش  های 
مهم  بسیار  شهر  پایداری  برای  طبیعی  فضاهای  چنین 

هستند.

۳-5- کیفیت محیط شهری و ترجیحات کاربران
یکی از راه های سنجش کیفیت محیط  های شهری، ارزیابی 
مجموعه عوامل مثبت و منفي تاثیرگذار در ادراک ساکنین 
است )رفیعیان و عسگری  زاده 1388( که همین امر کیفیت 
دربرگیرنده  ی  و  انتزاعی  مفهومی  به  تبدیل  را  محیط 
افراد  و  گروه  ها  ارزش  های  و  نگرش  ها  ذهنی،  ادراکات 
مختلف می  کند که در نتیجه  ی کارهای انسانی و طبیعی 
در مقیاس  های فضایی مختلف تبلور یافته است )محمدیان 
و گوهرمطهر 1397(. به واقع کیفیت محیط شهری عبارت 
اقتصادی و کالبدی-  از شرایط اجتماعی، فرهنگی،  است 
عدم  یا  رضایت  نشان دهنده  که  شهری  محیط  فضایی 
کیفیت  می  باشد.  شهری  محیط  از  شهروندان  رضایت 
بر  از کیفیت زندگی است که در  محیط شهری جنبه  ای 
عوامل  از  مردم  رضایت  و  آسایش  رفاه،  احساس  گیرنده 
زیست محیطی  اقتصادی،  اجتماعی-  فضایی،  کالبدی- 
دیگران  و  )آزادخانی  است  زندگی  شان  محیط  سمبلیک  و 
1394(. از طرف دیگر منظور از ترجیحات محیطی در این 
نوشتار، پارامترهایی است که کاربران فضای شهری تمایل 
به وجود آن ها داشته و یا به بهبود، تغییر و جایگزینی آن 
ترجیحات  که  می  شود  نشان  خاطر  داده  اند.  نشان  عالقه 
و  بوده  سویه  دو  رابطه  ی  در  شهری  فضای  با  محیطی 
و  کیفیات  به  توجه  با  نظر،  مورد  شهری  فضای  کاربران 
ادراکات ذهنی ناشی از تجربه در یک فرایند زمان محور، 
خواستار وجود برخی از عناصر و یا حتی عدم وجود برخی 
دیگر بر اساس ابعاد فرهنگی، تجربی، سلیقه  ای و یا حتی 

هویتی گردد.
فضاهای  خصوصاً  فضا،  کاربران  ترجیحات  بررسی   
تاکنون مطالعات بسیار و  شهری به حدی مهم است که 
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گسترده  ای در این زمینه صورت پذیرفته است. دستیابی 
کیفیت  ارتقاء  متضمن  ترجیحات  این  به  بیش تر  چه  هر 
در  حاضر  پژوهش  منظور،  بدین  است.  شهری  فضاهای 

پاسخ به سؤاالت ذیل است:

۳-6- سوال پژوهش
سوال های اصلی این پژوهش به ترتیب زیر است:

- ترجیحات محیطی کاربران حاشیه بابلرود در شهر بابلسر 
شامل چه مواردی است؟

چه  دارای  باید  بابلرود  کناره  ی  شهری  فضاهای   -
خواسته  های  و  نیازها  پاسخگوی  تا  باشد  ویژگی  هایی 

کاربرانش )ترجیحات محیطی( باشد؟

4. روش تحقیق
این  در  استفاده شده  روش  سؤاالت،  به  پاسخ  برای 
پژوهِش کیفی، روش پیمایشی است. گردآوری داده  های 
ابتدایی  تخمین  و  کافی  اطالعات  کسب  منظور  به  اولیه 
این محدوده، جنسیت و گروه  های سنی  فراوانی کاربران 
در  روز   48 در  مشاهده  ای  مطالعه  ی  طریق  از  مخاطبان 
به  که  شد  انجام  ماه(  هر  در  روز  )چهار  سال  یک  طول 
عکس برداری،  ابزارهای  از  کاربران  رفتارهای  ثبت  منظور 
مورد  محدوده  در  گزارش  ضبط  و  مستقیم  مشاهده 
میدانی،  پیمایش  انجام  منظور  به  و  شد  استفاده  مطالعه 
در  ساختاریافته  نیمه  پرسش نامه  قالب  در  مصاحبه  ای 
پرسش نامه  محتوایی  روایِی  گردید.  توزیع  کاربران  میان 
تأیید شد.  متخصص  اساتید  و  کارشناسان  نظر  اساس  بر 
به منظور تخمین تعداد پرسش نامه مورد نیاز تکمیل شده 
از جدول مورگان10 استفاده گردید. بدین منظور بر اساس 
آخرین سرشماری که در سال 1395 انجام گرفته است، 
جمعیت شهر بابلسر تعداد 135.191 نفر اعالم شده است 
مورگان  جدول  به  مراجعه  با   .)1395 ایران  آمار  )مرکز 
تعداد پرسش نامه تکمیل شده عدد 383 عدد است. تعداد 
تکمیل  از  پس  است.  بوده   324 عدد  پرسش نامه  نهایی 
احتمالی  خطای  از  جلوگیری  منظور  به  پرسش نامه  هر 
را  اطالعات  تا  می  شد  خواسته  پرسش  شونده  فرد  از  نیز 
مجدد مطالعه کرده و صحت آنان را تایید نماید. هم چنین 
پرسش  شونده  فرد  برای  پاسخ  ها  تمامی  موارد  برخی  در 
مطالعه می  شد تا اطالعات توسط ایشان تایید گردد. پس 
از جمع  آوری داده  ها، تحلیل اولیه داده  های مشاهده  ای با 
استفاده  با  نهایت  در  و  انجام   SPSS نرم  افزار  از  استفاده 
از  حاصل  داده  های  تمامی  محتوا،  کیفی  تحلیل  روش  از 
مصاحبات تحلیل شده و پس از انطباق با نتایج حاصل از 

مطالعه  ی مشاهده  ای نتایج پژوهش به دست آمد.

4-۱- شناخت بستر مورد مطالعه
بابلرود که از کوه  های بابل سرچشمه گرفته، نقش مهم در 

آبیاری اراضی بابلسر دارد. بابلسر یکی از شهر  های زیبا و 
سبز مازندران است که از جاذبه  های بی  شمار گردشگری 
برخوردار بوده و در دوران اخیر بیش از نقاط دیگر شمال 

مورد توجه قرار گرفته است )رورده 1395(. 
که خط  بابلرود،  از مصب   ،1 مشاهده، طبق شکل  محل 
طول  با  فارس،  خلیج  میدان  تا  و  آغاز  می  باشد  ساحلی 
تقریبی دو کیلومتر امتداد می  یابد. در این ناحیه امکاناتی 
هم چون، پیاده  راه ساحلی، پیاده  راه کناره رودخانه، امکانات 
تجاری- رفاهی و هم چنین امکانات اقامتی نیز وجود دارد 
و در ضمن این قسمت از حاشیه رودخانه به نوعی با محیط 
شهری ترکیب شده و با برخی از امکانات اداری شهرستان 

بابلسر همراه گشته است.

شکل ۱: محدوده مورد مطالعه

)google maps(

5. یافته  های تحقیق
تمامی  داده  ها،  جمع  آوری  و  مشاهدات  انجام  از  پس 
آورده  جدول  شکل  به  و  تحلیل  برداشت شده  اطالعات 
ماه  هر  در  و  ماه   12 مدت  به  رفتاری  برداشت  شده  اند. 
چهار روز )روزهای شنبه، دوشنبه، پنجشنبه و جمعه( و 
در بازه  های زمانی 4 تا 6 ساعته انجام گرفت. تعداد افرادی 
که در روزهای مذکور به تفکیک جنسیت و گروه سنی در 

جدول 2 نمایش داده شده است.



107
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

کاربست ترجیحات محیطی کاربران به منظور رهیافتی بر بهبود فضای 
رودکناره  های شهری
شماره صفحه مقاله: 101-116

14
01
یز
پای
.4

ه0
مار

ش


جدول 2: تعداد افراد مشاهده شده به تفکیک گروه سنی و جنسیت

زن
مجموع زن

مرد
مجموعکودکمجموع مرد

نوجوانسالمندبزرگسالنوجوانسالمندبزرگسال

12.3774.1672.13518.67911.3554.6912.72218.7682.71340.160

بیش ترین  می  گردد،  مشاهده  جدول  در  که  همان  طور 
میزان حضور مربوط به افراد بزرگسال در هر دو جنسیت 
)به  مختلف  سنی  گروه  های  در  افراد  مجموع  است.  بوده 
جز کودک( به هم نزدیک بوده و اختالف اندکی مشاهده 
مشخص شده  روزهای  در  که  افرادی  مجموع  می  گردد. 
)در طول یک سال( مورد مشاهده قرار گرفته  اند، به طور 

مجموع 40.160 نفر می  باشد.
مورد  افراد  از  برخی  از  فرآیند مشاهده،  انجام  با  همزمان 
مشاهده، مصاحبه  هایی نیز انجام گرفت. این مصاحبه  های 
اختیار  در  پرسش نامه  هایی  قالب  در  ساختاریافته  نیمه 
کاربران قرار گرفته و از آن ها خواسته شد که به پرسش  ها 
بود؛  از سواالت مختلف  ترکیبی  پرسش نامه  پاسخ دهند. 
توضیحی.  و  اولویت  بندی  نمره  دهی،  نظرسنجی،  سواالت 
شیوه  ی  از  پرسش نامه  ها،  تکمیل  برای  موارد  برخی  در 
کاربران  موارد  برخی  در  زیرا  شد؛  استفاده  برفی11  گلوله 
توانایی پاسخ به پرسش  ها را نداشته و یا نسبت به پر کردن 

پرسش نامه و یا انجام مصاحبه تمایلی نداشتند.
در برخی موارد خصوصاً در گروه سنی کودکان و هم چنین 
سالمندان پژوهشگر مجبور به مطالعه سواالت برای آنان

شکل 2: نمودار ترجیح چگونگی تردد استفاده  کنندگان

تا  بود  شده  خواسته  پاسخ دهندگان  تمامی  از  ادامه  در 
ساعت   هایی را که معموال برای حضور در شش ماهه اول 
انتخاب  را  مطالعه  محدوده  در  حضور  برای  سال  دوم  و 
تمامی  سال  دوم  نیمه  در  نمایند.  اعالم  را  می  کنند 
و  نموده  انتخاب  را   19 تا   18 زمانی  بازه  پاسخ دهندگان 
به  را   21 تا   20 زمانی  بازه  نفر   321 سال  اول  نیمه  در 
انتخاب  حضور  برای  تمایل  منظور  به  زمانی  بازه  عنوان 
محدوده  ای ترجیحات  از  خالصه ای   3 جدول  نموده  اند. 

را در  بود که بیش تر حالت مصاحبه  یادداشت پاسخ  ها  و 
برمی  گرفت.

جمعیت  اطالعات  بررسی  به  پرسش نامه،  اول  بخش  در 
اطالعات  اساس  بر  شد.  پرداخته  پاسخ  دهندگان  شناسی 
کسب شده، از مجموع 324 پاسخ دهنده، 51.55 درصد 
)171 نفر( را زنان و 48.35 درصد )153 نفر( را مردان 
تشکیل داده  اند. بیش ترین گروه شرکت کننده بزرگساالن 
درصد   29.3 با  سالمندان  آن  از  پس  و  درصد   50.9 با 
بوده اند. عالوه بر این 54 درصد از پاسخ دهندگان دارای 
تا دیپلم و حدوداً 46 درصد دارای تحصیالت  تحصیالت 
باالتر بوده  اند. هم چنین 82.4  تا کارشناسی و  دانشگاهی 

درصد از افراد پاسخگو ساکن شهر بابلسر بوده  اند. 
بود که  از کاربران خواسته شده  اولین پرسش،  به عنوان 
مشخص  را  آن  شکل  هم چنین  و  استفاده  میزان  توالی 
شکل  های  مصاحبه شوندگان،  پاسخ  های  براساس  نمایند. 
میزان  حسب  بر  تعداد  نمودارهای  نمایش دهنده   3 و   2
تمایل تردد ایشان مورد مطالعه بوده است. هم چنین میزان 
پاسخ  اساس  بر  بابلرود  کناره  از  استفاده  ترجیح  فراوانی 

کاربران در نمودار آورده شده است.

شکل ۳: نمودار میزان تردد پاسخ  دهندگان

کاربران کناره بابلرود را بر اساس محدوده مورد عالقه به 
منظور قدم زدن، دالیل انتخاب هر محدوده و تعداد افراد 
نمایش  به  را  فعالیت  یا  رفتار  انجام  و  حضور  منظور  به 

می  گذارد.
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جدول ۳: فراوانی تفکیک محدوده مورد عالقه و دالیل انتخاب

محدوده  ی مورد عالقه برای محدوده
تعداد افراد ترجیحی فراوانیدلیل انتخاب محدودهفراوانیقدم زدن و پیاده روی

فراوانیبرای قدم زدن

99انفرادی2پیاده راه ساحلی48پارک شورامحدوده یک

9زمین بازی و پارک شورا

138دونفره63سرای مهر97پارک شورا تا پل ماشین  رو اولمحدوده دو

23مدرسه

8ساختمان فرهنگی و کتابخانه

87سه نفره و بیش تر215رودخانه یا رودکناره139از پل ماشین  رو تا پل کابلیمحدوده سه

40از پل کابلی تا میدان جدیدمحدوده چهار

4پل کابلی

324324مجموع324مجموع

اولویت  به  تا  شد  خواسته  پرسش شوندگان  از  ادامه  در 
ترتیب  به  را  بابلرود  کناره  ی  جذابیت  های  و  فعالیت 

نمره  دهی کنند و وزن هر کدام از گزینه  ها را تعیین کنند. 
نتایج در جداول 4 و 5 نمایش داده شده  اند.

جدول 4: فراوانی ترتیب اولویت و جذابیت  ها از نظر کاربران

فراوانیاولین جذابیت کناره بابلرودفراوانیدومین اولویت فعالیتفراوانیاولین اولویت فعالیت
21پیاده  روی و ورزش10پیاده  روی و ورزش

324فضای سبز و رودخانه
3خرید1خرید

فراوانیدومین جذابیت کناره بابلرود11تماشای فضای سبز و رودخانه295تماشای فضای سبز و رودخانه
10تماشای افراد و فعالیت  ها55صحبت با دیگران11صحبت با دیگران
160کاربری  های موجود30تفریح و سرگرمی5تفریح و سرگرمی

98کیفیت پیاده  رو199خرید2قدم زدن و لذت بردن از محیط
56مردم5تماشای افراد و فعالیت  ها0تماشای افراد و فعالیت  ها

324مجموع324مجموع324مجموع

جدول 5: فراوانی اولویت فعالیت  های منفی از نظر استفاده  کنندگان

فراوانیدومین فعالیت منفی از نظرات کاربرانفراوانیاولین فعالیت منفی از نظرات کاربران
158تکدی  گری به اشکال مختلف98تکدی  گری به اشکال مختلف

13پرسه زدن175پرسه زدن

18کاربری  های موجود21کاربری  های موجود

125دست فروشی30دست فروشی

6تماشای فعالیت  ها

4دیگر

324مجموع324مجموع

گزاره  های  مورد  در  تا  شد  خواسته  کاربران  از  ادامه  در 
خبری در مورد کافی بودن مبلمان، فضای مناسب جهت 

نشستن و استراحت کردن، میزان تناسب محل قرارگیری 
مبلمان شهری و میزان روشنایی در شب، بر اساس طیف 
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لیکرت پنج گزینه  ای نظر خود را از بین گزینه های بسیار 
مخالفم، مخافم، نظری ندارم، موافقم و بسیار موافقم نظر 

خود را اعالم دارند. جدول 6 به ترتیب بر اساس پاسخ  های 
برگرفته از پرسش نامه  ها ترسیم شده  اند.

جدول 6: فراوانی داده  های مربوط فرضیه  ها بر اساس طیف لیکرت

مجموعوجود مبلمان کافی برای انجام فعالیت  های گوناگونجنسیت

کامال مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکامال موافقم

0357192171مرد

02196369153زن

0524134161324مجموع

01.547.441.3549.69100درصد وزنی

مجموعوجود فضای مناسب جهت نشستن و استراحت کردنجنسیت

کامال مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکامال موافقم

02247174171مرد

01207557153زن

0344146131324مجموع

00.9213.545.0640.43100درصد وزنی

مجموعمحل مناسب قرارگیری مبلمان شهریجنسیت

کامال مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکامال موافقم

00755640171مرد

01725129153زن

0114710769324مجموع

00.345.3733.0221.29100درصد وزنی

مجموعمیزان روشنایی مناسب در شبجنسیت

کامال مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکامال موافقم

00134136171مرد

00329121153زن

00463257324مجموع

001.2319.4479.32100درصد وزنی

وارد  دسته  بندی  و  جمع  آوری  از  پس   6 جدول  اطالعات 
شکل  به  نمره  دهی  که  جا  آن  از  گردید؛   SPSS نرم  افزار 
آزمون  از  می  باشد،  مرتبه  ای  دسته  های  از  لیکرت  طیف 
نتیجه  شد.  استفاده  تحلیل  منظور  به  ویتنی12  مان  یو 
حاصل شده با )آلفا = 0.05( نشان داد که نظر کاربران در 
مورد گزاره اول، مبنی بر وجود مبلمان کافی برای انجام 
سه  ولی  بوده  مساعد  محدوده،  در  گوناگون  فعالیت  های 

گویه دیگر، از نظر پاسخ  دهندگان رد شدند. 
و  رفتارها  تشریح  به  که  بود  شده  خواسته  مخاطبان  از 
اساس  بر  آمده،  نظرشان  به  که  آزاردهنده  فعالیت  های 

هستند  روبه رو  آن  با  که  پدیده  ای  یا  و  پیشین  تجربه 
خواسته  آن ها  از  نوشتن  با  همراه  نیز  همزمان  بپردازند. 
می  شد که به توضیح شفاهی نیز پرداخته تا صدای آنان 
نیز ضبط گردد. در  بیش تر  داده  های  استخراج  به منظور 
جدول 7 از نتیجه مقوله  بندی داده  های خام استخراج شده 
استفاده شده و ترسیم گردیده  اند. الزم به ذکر است که به 
دلیل امکان تفاوت در رفتارها و فعالیت  های آزاردهنده از 
نظر کاربران، متغیر جنسیت نیز در این دو پرسش مدنظر 

قرار گرفت.
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جدول 7: فراوانی رفتارها و فعالیت  های آزاردهنده

مجموعرفتارهای آزار دهنده در کناره بابلرود از نظر کاربرانجنسیت

تداخل رفتارها با هممزاحمترفتارهای باعث سروصدا

310266171مرد

19062153زن

4192128324مجموع

1.259.2539.5100درصد وزنی

مجموعفعالیت آزار دهنده در کناره بابلرود از نظر کاربرانجنسیت

اتراق کردنتجمع افراداستعمال دخانیاتموتور سیکلت و دوچرخه

31616712171مرد

37485711153زن

6810912423324مجموع

20.9833.6438.277.09100درصد وزنی

از پرسش  شوندگان خواسته شده بود که در صورت داشتن 
چه  در  تغییراتی،  چه  مطالعه،  مورد  محدوده  در  اختیار 
افراد  همه  ی  پاسخ    می  کردند.  اعمال  چگونه  و  سطحی 

به  اولیه  مقوله  بندی  و  دسته  بندی  از  پس  و  جمع آوری 
صورت جدول 8 مرتب شد.

جدول 8: فراوانی پیشنهادات تغییرات کناره بابلرود

مجموعپیشنهاد تغییر کناره بابلرودجنسیت

جدا کردن مسیر 
پیاده و سواره

حذف انقطاع 
کاهش فضاهای فضای استراحتپیاده  راه

خلوت
تغییر کاربری  های 

نوسازیموجود

1522817451171مرد

2019717351153زن

354115214802324مجموع

10.812.6546.914.3224.690.6100درصد وزنی

جدول 9: محدوده مورد عالقه کاربران به تفکیک جنسیت

محدوده

جنسیت

مجموعمحدوده مورد عالقه برای پیاده روی یا قدم

پارک شورا )محدوده 
یک(

پارک شورا تا پل ماشین رو 
اول )محدوده دو(

از پل اول تا پل کابلی 
)محدوده سه(

از پل کابلی تا میدان 
جدید )محدوده چهار(

26536725171مرد

22447215153زن

489713940324مجموع

در ادامه و در جدول 9 محدوده مورد عالقه کاربران برای 
اطالعات  اساس  بر  است؛  شده  مشخص  فعالیت  انجام 

مستخرج از پرسش نامه  ها نکات و نتایج زیر حاصل شد. 
این  به  شدن  اضافه  منظور  به  مخاطبان  که  امکاناتی  از 

محدوده پیشنهاد کرده بودند می  توان به شهربازی، پارک 
مسیر  تجاری،  مجموعه    پاساژ،  جداگانه،  پیاده  راه  بانوان، 
دوچرخه، شهر کتاب، سینما، فضاهای استراحت، کتابخانه، 
فضاهای مطالعه، مجموعه ورزشی و غیره که هر کدام از 
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نام  بوده  اند  دیگر  گزینه  نیز خود شامل چند  پیشنهادات 
برد که به مقوله  هایی تقسیم  بندی شده  اند. 

در دو سؤال آخر مصاحبه از پاسخ  دهندگان پرسیده شده 
کاربری  پیشنهاد  و  کاربری  مورد  در  خود  نیاز  که  بود 
ساختمان جدید را ارائه دهند. هم چنین در پرسشی دیگر 
مورد  کاربری  مورد  در  تا  شد  خواسته  پاسخ  دهندگان  از 

نیاز محدوده و هم چنین نوع سازه و ساختمان الحاقی را 
تمامی  بنویسند.  پاسخ  بازگو کرده و در  از نظر خودشان 
پرسش نامه ها جمع  آوری، داده  ها استخراج شده و هم چنین 
از مقوله  بندی نیز بهره برده شد و در جدول 10 به شکل 
خالصه آورده شده است )به دلیل ازدیاد و مشابهت مفهوم 

تنها تعدادی از مقوله  ها و گویه  ها آورده شده است(.

جدول ۱0: جدول مقوله بندی کاربری های پیشنهادی توسط کاربران

داده استخراج شده از مصاحبه )گویه(مقوله )مولفه(داده استخراج شده از مصاحبه )گویه(مقوله )مولفه(

محل مطالعه؛ کتابخانه؛ شهر کتاب؛ سینما؛ فرهنگی
گالری؛ تماشاخانه؛ تئاتر

پاساژ؛ بازارچه؛ ساماندهی دستفروشی؛ تجاری
فودکورت؛ شب بازار

جدا کردن مسیر پیاده و سواره؛ دید و خدماتی
منظر؛ فضای تماشا

 زمین بازی؛ شهربازی؛ پارک بانوان؛ تفریحی
گسترش پارک؛ پیاده راه

زمین فوتبال؛ راه سالمت؛ محل اسکیت؛ ورزشیفضای استراحت؛ فضاهای تجمعی؛ نشیمناجتماعی
باشگاه بدنسازی؛ مبلمان ورزش )تور 
والیبال، زمین بسکتبال، تنیس روی 

زمین و غیره(؛ بهسازی فضاهای قایق؛ 
فعالیت  های آبی

مجموعپیشنهاد کاربری در کناره بابلرود از نظر استفاده  کنندگانجنسیت

ورزشیفضای جمعیفرهنگیتفریحی- فراغتی

42356529171مرد

35335233153زن

776811762324مجموع

6. نتیجه  گیری
با استفاده از اطالعات کسب شده از پرسش نامه و مصاحبه 
جمع  بندی  هم چنین  و  مطالعه  مورد  محدوده  کاربران  از 
کلی موارد به شکل مقوله و گویه می  توان مواردی عمده 
را به عنوان ترجیحات کاربران این فضای شهری در نظر 
گرفت. مهم ترین عواملی که پس از مقوله بندی گویه  ها و 
مولفه به دست آمد به ترتیب عبارت بودند از: 1. سروصدا 

2. مزاحمت- تداخل. 
آنان اشاره گردید، در یک  به  مواردی که توسط کاربران 
نگاه جز به کل و پس تحلیل محتوا به مقوله  های کلی  تر 

تقسیم گردیدند. در واقع اساسی  ترین مواردی که کاربران 
آن ها را به مورد توجه قرار می  دهند را می  توان به آلودگی 
صوتی، ایمنی و امنیت، محرمیت، سلسله مراتب فضایی و 
روند  نمودار  به خوبی   4 نمود. شکل  تقسیم  پیاده  مداری 

تقسیم بندی را به نمایش در آورده است.
بر  هم چنین  و  پاسخ  دهندگان  با  مصاحبه  انجام  با  همراه 
توزیع  پرسش نامه  های  از  آمده  دست  به  اطالعات  اساس 
شده، و هم چنین مشاهدات صورت گرفته پیشنهادات قابل 
در  مطالعه  مورد  محدوده  ی  فضای  بهبود  منظور  به  اجرا 

جدول 11 آورده شده است.
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شکل 4: نتایج حاصل از مقوله  بندی یافته  ها

جدول ۱۱: مقوله بندی معضالت و ارائه پیشنهادات

پیشنهادات اجرایی به منظور بهبود فضاگویه )رفتارهای آزاردهنده(مولفه
تجمع افرادتداخل

اتراق کردن
- تغییر کاربری  های موجود مانند سفره  خانه  ها و کافه  ها در فضاهایی که مخاطب 
به شکل خانواده است/ کاهش فضاهای خلوت با افزایش روشنایی و ایجاد نظارت 

اجتماعی خصوصا در فضای پارک و زیرگذر پل
افزایش  موقت/  اقامت  منظور  به  بیش تر  با محرمیت  استراحت  فضاهای  افزایش   -

خدمات رفاهی

پرسه زدنمزاحمت
استعمال دخانیات

عبور موتورسیکلت و دوچرخه

- نوسازی برخی از کاربری  های موجود
- کاهش فضاهای خلوت با تغییر برخی کاربری  ها به منظور افزایش نظارت اجتماعی

- جدا کردن مسیر پیاده و سواره/ حذف انقطاع پیاده  راه

موتورسیکلتسر و صدا
تجمع افراد
اتراق کردن

جدا کردن مسیر پیاده و سواره به شکل پیاده  راه سالمت و مسیر دوچرخه/ جلوگیری 
از ورود موتورسیکلت  ها با موانع/ افزایش مبلمان و استراحتگاه  ها

عالوه بر موارد گفته شده، الزم به ذکر است که مهم ترین 
ترجیحات کاربران محدوده مورد مطالعه )کناره رو بابلرود 
در شهر بابلسر( پیاده  روی و امکانات مربوط به پیاده  روی 
است  بوده  گیاهی(  پوشش  و  مبلمان  کفسازی،  از،  )اعم 
موضوع  این  نیز صحت  ثبت شده  گزارشات  و  )مشاهدات 
روشنایی  که  شده  رویت  هم چنین  می  نماید(.  تایید  را 
نامناسب خصوصاً در شب یکی از عواملی مهم و تاثیرگذار 
در  که  چنان  است.  بوده  فضا  در  کاربران  دیدگاه  در 
گردیده  اشاره  آن  به  نیز   9 و جدول   6 یافته  های جدول 
تا  را  نیمه اول سال  کاربران ساعت ترجیحی استفاده در 
ساعت 20 الی 21 و هم چنین میزان ترجیح استفاده در 
نیمه دوم سال را 18 الی 19 انتخاب نموده  اند. این میزان 
و اطالعات نیز صحت مشاهدات را تایید می  کند. عالوه بر 

موارد مطرح شده می  توان مهم ترین راهکارهای اجرایی در 
حوزه برنامه  ریزی کالن را با عناوین حوزه  بندی فعالیت  ها، 
تأمین ایمنی، ارتقای حس امنیت با افزایش ارتباط بصری 
فضاهای  ویژگی  های  عنوان  به  دسترسی  ها  بازتعریف  و 
مورد  محدوده  در  کاربران  ترجیحات  با  متناسب  شهری 

مطالعه مدنظر قرار داد. 
پژوهش  از  حاصل  نتایج  حاضر،  پژوهش  از  حاصل  نتایج 
لک و رمضانی )1397( را که آلودگی و ایمنی و امنیت را 
از تاثیرگذارترین موارد بر ترجیحات فضای شهری داسته 
از پژوهش  نتایج حاصل  تأیید می  نماید. هم چنین  بودند، 
به دست  نتایج  با  نیز مشابه  و همکاران )1397(  نظرپور 

آمده توسط این پژوهش است. 
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پی نوشت
1. Gehl
2. Im
3. Kaplan
4. Herzog
5. Wang et al.
6. Lu & Fu
7. Cassarino et al.
8. Birenboim et al.
9. Sood et al.
10. Morgan Sample Size Table

11. رجوع شود به نادری فر، مهین، حمیده گلی، و فرشته قلجایی. 1396. گلوله برفی، روشی هدفمند در نمونه گیری 
تحقیقات کیفی. نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی 14)3(: 179-171.

12. Mann- Whitney U Test
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