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پرستو محمدی بالینی
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چکیده
بيشترين تاثير را بر الگوهاي رفتاري شهروندان دارد؟ .متغيرهاي مستقل اين تحقيق (براساس نظريه بنتلي)شامل شاخصهاي تنوع،
انعطافپذيري ،نفوذپذيري ،تناسب بصري ،خوانايي ،غناي حسي ومتغير وابسته الگوهاي رفتاري شهروندان است .رويکرد اين پژوهش
توصيفي -تحليلي است .اطالعات اين پزوهش از طريق مطالعات ميداني انجام شد و دادههاي به دست آمده در نرم افزار  spssتحليل شد .از آزمون
کولموگروف – اسميرنوف نيز براي تعيين نرمال بودن دادهها استفاده شد .جامعه آماري اين پژوهش ،بهرهوران استفاده از فضاي خيابان سيتير است.
نتايج نشان داد که ارتباط مستقيم و پيوستگي آماري و معناداري بين همه مؤلفهها و شاخصهاي محيطي -کالبدي با الگوهاي رفتاري شهروندان
وجود دارد .باالترين ضريب همبستگي در بين ابعاد مؤلفههاي کالبدي با الگوهاي رفتاري شهروندان بين نفوذپذيري ( )r =2/252 ، P>2/21و
پايينترين ضريب همبستگي بين غناي حسي و الگوهاي رفتاري وجود ( )r =2/105 ، P>2/21دارد .ضريب تفاضل نيز نشان ميدهد که متغيرهاي
کيفيت معابر و دسترسيها ،انعطافپذيري فضا ،تناسب معماري به ترتيب با  2/69 ،2/60و  2/56باالترين ضرايب را دارند که نسبت به ديگر متغيرها
پيش بيني کننده قويتر است و ضريب تفاضل شاخص غناي حسي با  2/12در پايينترين سطح تأثيرگذاري بر الگوهاي رفتاري شهروندان قرار دارد
واژگان کلیدی :فضاي شهري ،الگويهاي رفتاري ،خيابان سيتير،

مقدمه
شهر مجموعهاي فرهنگي -کالبدي است که بر اساس نيازها ،فعاليتها و رفتارهاي ساکنين آن شکل گرفته است (پور محمدي وهمکارن
 )92:1926فضاهاي شهري يکي از عرصههاي تجلي رفتار انسان است (بردي انا مراد نژادوهمکارن )52:1926بسياري از محقيقن به پيوندهاي بين
تغييرات فضايي شهر ،والگوهاي رفتاري افراد توجه دارند(عبداالهي ترکماني وهمکاران ) 511:1926،الگوي رفتاري نشاندهنده نحوه رفتار مردم

در فضا است که شامل تعامالت آنان با يکديگر و با فضا ميباشد (خطيبي ) 2:1925،رفتار نيز شامل هر فعاليت و عملي است که موجود
زنده انجام ميدهد و «يک بازتاب يا مجموعه بازتابهاي فرد نسبت به يک وضع » مي باشد در طي فرآيند اجتماعي شدن ،رفتار ازفرهنگ
تأثير ميگيرد و توسط اين فرآيند؛ زبان ،آداب ورسوم ،ارزشها و توقعات آموزش داده ميشود (نمازيان )1:1925،بحريني بيان ميکند که
فعاليتهاي انسانها به فرهنگ متکي ميباشد ،فرهنگ الگوي رفتاري را به وجود ميآورد و اين «الگوي رفتاري تعيينکننده و بيانکننده
چگونگي استفاده مردم از فضاها ميشوند » (بحريني ..)09: 1922 ،محيط از عناصر مصنوع ،طبيعي و ترکيب آنها تشکيل يافته است.
ويژگيهاي ساختاري محيط ،تعيينکننده عملکرد آن است .بدين مفهوم که الگوي رفتاري و نقشهاي اجتماعي را بر ساکنان خود تحميل
ميکند يا برخي الگوها و معيارهاي رفتاري را تقويت و برخي ديگر را تضعيف مينمايد .در » (پورجعفر و همکاران.)09،1966 ،
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در زمينه تأثير محيط بر رفتار ديدگاههاي متفاوتي مطرح است .توجه به رفتار انسان در «مقرهاي رفتاري» ابتدا توسط راجر بارکر
مطرح شد .بارکر به مشاهده و بررسي حرکات و فعاليتهاي افراد در محيطهاي واقعي و متفاوت ميپردازد و در واقع نوعي رويکرد رفتار
محور دارد( .آلتمن.)00:1965 ،
يکي از مباحث مهم در ارتباط با فضاهاي عمومي ،مفهوم انسان شناختي و به دنبال آن رفتارشناسي در فضاهاي شهري است .امروزه
انزواطلبي و کاهش تعامات اجتماعي يکي از مهمترين مشکالتي است که زندگي اجتماعي ساکنان شهرها را تهديد ميکند ،از اين رو ،نياز
مردم به مکان هايي براي تعامالت اجتماعي و رفع نيازهاي رواني به يکي از ملزومات زندگي شهري تبديل شده است( .لطيفي و
سجادزاده )115:1920
خيابان سيتير شهر تهران به دليل سابقه تاريخي و فرهنگي خود در زمره خيابانهاي با توان بالقوه در زمينه فضاهاي عمومي براي
شهروندان محسوب مي شود .خيابان سيتير به عنوان پياده راه بافت تاريخي ،کانون حضور بسياري از شهروندان و مسافران با فرهنگها
و خصوصيات رفتاري مختلف است و از اين بابت ،رفتارهاي گوناگوني در آن مشاهده مي شود .با توجه به اهميت بُعد رفتاري فضا ،در
پژوهش حاضر تأثير عوامل کالبدي بر الگوي رفتاري شهروندان (براساس نظريه بنتلي) در خيابان سيتير شهر تهران به عنوان يک
فضاي سرزنده باز شهري بررسي شده است.
براين اساس به پرسشهاي زير پاسخ داده ميشود:
آيا معيارهاي کالبدي در خيابان سيتير بر الگوي رفتاري شهروندان تأثير داشته است؟
آيا ميزان تأثيرگذاري معيارهاي کالبدي بر الگوي رفتاري شهروندان متفاوت است؟

از اين رو اين فرضيه نيز شکل مي گيرد  :طيف متفاوتي از عوامل کالبدي و محيطي بر حسب الويت بر الگوي رفتار شهروندان تاثير
ميگذارد.
الگوهای رفتاری در فضای شهری

انسان از ديرباز براساس نيازهاي خود محيط را دگرگون کرده و با خلق فضاي جديد ،خود نيز تحت تأثير محيط مصنوع بوده است .از
اين رو درک ارتباط ميان انسان و ساختار فضايي يکي از مهمترين نيازها در زندگي شهري است( .علي اکبري .)100 :1962 ،روانشناسي
محيطي ،مطالعه روانشناختي رفتار انسان به گونهاي است که به زندگي روزمره او در محيط کالبدي مرتبط باشد( .لنگ .)59 :1922 ،در
تقسيم بندي انواع محيط مي توان به دو نوع آن اشاره کرد يکي محيط بالقوه براي رفتار انسان و ديگري محيط مؤثر که شامل محيطي
است که فرد به آن توجه ميکند و آن را مورد استفاده قرار ميدهد( .پورجعفر و همکاران( .)06 :1966 ،خطيبي .)00 :1925 ،در طي
فرايند اجتماعي رفتار از فرهنگ تأثير ميپذيرد (نماريان )56 :1952 ،و فرهنگ الگوي رفتاري را به وجود ميآورد و الگوي رفتاري بيان
کننده چگونگي استفاده مردم از فضاها ميشوند( .بحريني .)5 :1922 ،بررسي ارتباط رفتار با محيط بيانگر آن است که رفتارها در محيط-
هاي مختلف نيز متفاوت هستند )(..(Gehl,1987: 66-68پور محمدي و همکاران)92 :1920،فضاي شهري در عين دارا بودن ارزشهاي
اجتماعي و فرهنگي ،عرصهاي براي فعاليتها و ضرورتهاي مرتبط با فعاليتهاي شهري محسوب ميشود(Aydin & .
) .Ter,2008:190خيابانهاي شهري به عنوان بخشي از فضاهاي عمومي شهري ،عالوه بر اينکه فضايي ارتباطي محسوب ميشوند،
تقسيم کننده و تقويت کننده ساختار شهر نيز مي باشند و در ارتباط مستقيم با الگوي استفاده و نوع رفتار کاربران در فضا هستند( .بحريني،
 .)520 :1929جان لنگ نيز به گسترش دانش محيط رفتاري ميپردازد و سعي دارد تئوري برمبناي مطالعات رفتاري براي طراحي محيط-
هاي انسان ساخت بسازد( .(Lang, 1987:128) .آرام و فرخي .)9 :1925 ،رفتار فضايي انسان مفهومي است که به بيان ارتباط ميان
انسان و محيط ميپردازد و اين دانش معتقد است که براي درک مشکالت فضاي شهري بايد به وابستگيهاي انسان و محيط توجه کرد.
).(Perin,1970:48,Ekici,2004:23
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قرارگاه رفتاری

در زمينه تأثير محيط بررفتار ديدگاههاي متفاوتي مطرح است توجه به رفتار انسان در «مقرهاي رفتاري» ابتدا توسط زاجر بارکر مطرح
شد (مطلبي )20 :1962 ،بارکر به مشاهده و بررسي حرکات و فعاليتهاي افراد در محيطهاي واقعي و متفاوت ميپردازد و در واقع نوعي
رويکردرفتارمحور دارد( .آلتمن (Carmona,2003:3) .)521 :1965 ،خيابان به عنوان يک فضاي عموي نقش مهمي در تعامالت
اجتماعي دارد بنا به عقيده "جيکوبز" افزايش نشست و برخاست و امنيت پيادهرو تأثير معکوس بر جدايي و تبعيض نژادي دارد (پاکزاد،
 .) 192 :1960از اين رو خيابان يک قرارگاه رفتاري است زيرا در فواصل زماني مشخص ،الگوهاي ثابت رفتاري در آن مشاهده ميشود.
) .(Schoggen,1989:58به عقيده "بارکر" يک قرارگاه رفتاري داراي عناصر زير است .الف :فعاليتهاي مستمر و پايدار در يک مکان
ب :آ رايش سه بعدي محيط يا يک مکان ج :ساختار محيطي که حاصل همزيستي عناصر گروه الف و ب است .د :وجود يک دوره زماني
مشخص )( .(Tibbals,2003:48امينيزاده و افشار .) 05 :1965 ،خيابان به عنوان قرارگاه رفتاري داراي دو دسته ويژگي ساختاري و
پويايي است .در بخش ساختاري يک ق رارگاه رفتاري شامل الگوي جاري رفتار است و در بخش پويا اجزاي محيط ارتباط متقابلي را بين
انسان و محيط به وجود ميآورد( .(Barkey,1968:94) .داوري .)0 :1929 ،خيابان شهري در دوقالب مکتب کالسيسيم و رمانتيسم
ارزيابي شده است .کالسيسيم مظهر شکوه و جالل و نظم و قدرت و تفکر بود و رمانتيسم مظهر تنوع فرم بومي بودن و دموکراسي است
و هويت آن بيانگر تسلط ارزشهاي فردي است (ذکاوت( .)52 :1951 ،وحدت و همکاران.)55 :1920 ،
جدول ( .)1شاخصهای پیشنهادی کالبدی براساس نظریه بتنلی
رديف

شاخص

1

تنوع

5

انعطافپذيري

9

نفوذپذيري

0

تناسب بصري

2

خوانايي

0

غناي حسي

تعريف شاخص
تنوع فضا داللت بر ويژگيهاي محيطي مکان-
هايي ميکند که واجدفرمها ،استفادهها و معاني
گوناگون باشند
اين واژه به معني توانايي و قدرت فضا در پذيرفتن
عملکردهاي فعاليتها در محيطهاي شهري است
نفوذپذيري شامل دسترسي افراد به فعاليتهاي
کاالها ومنابع نيز ميشود
اين نوع کيفيت در قرارگاه رفتاري اشاره به ابعاد و
اندازه هاي فضا و کيفيت طراحي دارد
از ديدگاه "بنتلي" خوانايي يعني تا چه اندازه
شهروندان ميتوانند عناصر شهري را درک و فهم
نمايند
"بنتلي" غناي حسي را وابسته به حضور تضادهاي
بصري ميداند

مآخذ(:بنتلي(Perisins,1988 :66 & ، (Popov,2012: 20 – 21)،)Wicker,2011:128) & (Ozguner,2011:15)،)1965:22،
)(Rish,2012 :3& Wikstrome,2009:78) Lunenburg,2011:7)(Perovic,2012 :918 & Nohl,2008:229

قرارگاه رفتاری

"هنري سن آف" در تعريف قرارگاه رفتاري بيان مي دارد .قرارگاه رفتاري واحدي اکولوژيک است که براي انسان فرصت تعامل و
تجربه را فراهم ميآورد.
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) .(Cooden,2005 :33افراد در قرارگاه رفتاري با انجام و تکرار رفتارهايي مشخص ،درون آنها قرار ميگيرد .در واقع وضعيتهاي
مختلفي هستند که فرد طي زندگي روزمره با آنها درگير ميشود و در هر يک رفتاري متناسب با آن را انجام ميدهد.
).(Scott,2005:296) ،(Bahreini,2012:15
عوامل مؤثر کالبدی برایحاد قرارگاه رفتاری

بسياري از هم ساختهاي محيط رفتار که يک قرارگاه رفتاري را تشکيل ميدهند ناشي از اجبار ويژگيهاي کالبدي رفتار اشيايي
است که در اين قرارگاه موجود هستند .(Richard,1975:33).از نظر بنتلي قوانين کلي حاکم برايجاد قرارگاه رفتاري عبارتند از :وقتي که
محيط جغرافياي تغيير مييابد و شرايط محيطي ميتواند در پيش بيني و تغييرپذيري رفتار افراد بسيار مؤثر باشد (Barker,1968
) .:33يک قرارگاه رفتاري از ترکيب الگوهاي رفتاري دائمي و ظرف کالبدي تشکيل شده است .به طوري که بخشهاي انسان ساخت و
عناصر طبيعي در فضاهاي شهري ميتوانند ظرف کالبدي يک قرارگاه رفتاري را تشکيل دهند(DaneshDoust,2013 :39) .
 .(Lucas,2008:86),عوامل کالبدي باعث ايجاد تغيير در برخي از الگوهاي رفتاري ميشود .ويژگيهاي کالبدي نيز الگوهاي رفتاري
خاصي را ايجاد و تحريک ميکند .(Blobaum,2005:468) .قرارگاه رفتاري شامل مؤلفههاي انساني و غيرانساني است که در هر يک از
آنها ،اجسام براي پشتيباني از الگوهاي رفتاري ثابت و در بازههاي زماني معين سازمان يافته اند(Wenliu,2012: 809) .
پیشینه پژوهش

تاکنون پژوهشهاي زيادي در زمينه ارتقاي کيفيت فضاهاي شهري که مهمترين مکان رويداد تعامالت اجتماعي و سرچشمه
سرزندگي و پويايي شهرها هستند ،با تأکيد بر تأثيرات محيطي – رفتاري ،در داخل و خارج از کشور انجام شده است .به نظر ميرسد که تا
پيش از جنگ جهاني دوم ،تحقيقات علوم رفتاري تأثير چنداني بر طراحي شهري ،معماري و نظريههاي مرتبط با آن نداشته است.نتايج
پژوهش رسولپور و همکاران ( ،)1925نيز حاکي از آن است که ارتقاي کيفيت محيطي و تأثير آن بر الگوهاي رفتاري صرفاً کمي نسبت
بلکه با مفاهيمي چون محيط کالبدي ،تنوع فضاي اجتماعي ،وابستگي مکاني ،فضاهاي فيزيکيشهري در ارتباط است( .رسولپور و
همکاران  .)12 :1925،پژوهش حمزهنژاد و همکار ( ،)1925در زمينه کيفيت قرارگاه رفتاري بيانگر آن است که شاخصهاي تأثيرگذار
کيفيت محيط کالبدي در قرارگاه رفتارهاي وابسته به شاخصهايي است که تحقق هر يک از آن شاخصها در گروه عوامل ساختارهاي
کالبدي است( .حمزهنژاد و همکار  )02 :1925،نتايج پژوهشهاي کامورشلماني و همکار ( ،)1920با هدف بررسي تأثير عوامل بصري
برالگوهاي رفتاري شهروندان در ميدان شهرداري رشت نشان داد که فضايشهري از کارکرد خود دور بوده و نقش ميدان شهري را ايفا
نميکند( .کامورشلماني و همکار  )02 :1920،پژوهش لطيفي و همکار ( ،)1929با هدف شناسايي ارزيابي محرکها و الگوهاي رفتاري
کاربران نيز نشان داد که کيفيت محي طي و تأثير آن بر الگوهاي رفتاري عالوه بر مفاهيم کمي از مفاهيم کيفي نيز تبعيت مي کند.
(لطيفي و همکار  )2 :1929،بازشناسي مفهوم قرارگاه رفتاري عنوان پژوهش دژدار و همکاران ( ،)1921که با رويکرد تحليلي انجام شده
است نشان دهنده آن است که هم ساختهاي محيط و رفتار به عنوان مهمترين جزء قرارگاه رفتاري محسوب ميشوند که در بررسي
محيطهاي ساخته شده از منظر رفتاري و طراحي حايز اهميت است( . .دژدار و همکاران  )19 :1921،پژوهش پاکنژاد و همکار (،)1925
در مورد تأثيرات مؤلفههاي محيطي بر شکلگيري الگوهاي رفتاري در ميدان تجريش نشان داد که الگوهاي رفتاري به شدت تحت تأثير
عوامل محيطي است و الگوهاي رفتاري به شدت تحت تأثير کاربريها است( . .پاکنژاد و همکار  )21 :1925،پژوهش جعفر و همکاران
( ،) 5215در کشور مالزي حاکي از آن است که عوامل کالبدي و عملکرد ناظر بر رفتار کاربران تأثير مستقيم دارند و الگوهاي رفتاري آنان
را تحت تأثير قرار ميدهند . (Ja afar & etal ,2012:643).تحقيقات گالداسميت و همکاران ( )5212نشان مي دهد که تاثيرات
محيطي-رفتاري در مطالعه زندگي همگاني به عنوان يک اصل مطرح شده است).(galdsmit& etal,2010: 68ريکي بورت ( )5226نيز
در کتابي با عنوان شهر بيانتها تاثيرات محيطي – رفتاري با تاکيد بر مطالعه رفتار در فضاهاي عمومي را مورد بررسي قرار دادند( . .
).Rikybort,2008:13هاوس ( )1222در پژوهشي تحت عنوان سرزندگي اجتماعي تاثيرات محيطي – رفتاري را با توجه به الگوهاي

بررسي مولفه هاي کالبدي برالگوها ي رفتاري شهروندان خيابان سيتير شهر تهران



569

رفتاري و بستر اجتماعي فرهنگي براي طراحي مورد بررسي قرار داده است).(Klokloper,1999:46کلرکوپر ( )1222در نظريهاي تحت
عنوان مکانهاي مردمي تاثيرات کالبدي – محيطي را در ارزيابي محيط سکونتي و معرفي فضاهاي شهري مورد مطالعه قرار داده
است).(Havos,1999:16جان لنگ ( )1265در نظريهاي تحت عنوان آفرينش نظريه معماري (نقش علوم رفتاري در طراحي محيط)
تاثيرات کالبدي – محيطي را بر قرارگاه رفتاري و تشکيل طرحواره ذهني مورد مطالعه قرار داده است. (Lang,1987:33).
در جمعبندي از پيشينه مطالعات انجام شده ميتوان گفت که مطالعات مذکور عمدتا با تاکيد برارتقاي کيفيت محيطي و تأثير آن بر
الگوهاي رفتاري به بررسي مفاهيمي چون محيط کالبدي ،عوامل بصري ،ساختهاي محيط و نقش علوم رفتاري در طراحي محيط انجام
شده است .جنبه نوآوري پژوهش حاضر در اين است که بارويکرد جامع و براي نخستين بار شاخصهاي برگرفته از نظريه بنتلي را که
شامل شاخصهاي تنوع ،انعطافپذيري ،نفوذپذيري ،تناسب بصري،خوانايي،غناي حسي بر الگوهاي رفتاري شهروندان درخيابان سيتير
در کالن شهر تهران مورد برسي قرار داده است .
روش پژوهش

پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفي -تحليلي انجام شده است .روش گردآوري اطالعات کتابخانهاي و ميداني است که با
استفاده از مقاالت و پژوهشاي صورت گرفته ،اطالعات مورد نياز براي بخش توصيفي فراهم شده و در بخش تحليلي در قالب پرسشنامه
و مشاهدات عيني جمع آوري اطالعات انجام گرفت از نظر نحوه گردآوري اطالعات از نوع پژوهش تبيني ،تحليل رگرسيون و نرم افزار
 spssاست .به منظور داشتن نرمال بودن توزيع داده اي از آزمون کولموگروف – اسميرنوف استفاده شد .متغيرهاي مستقل اين تحقيق
شامل شاخص هاي تنوع،انعطاف پذيري،نفوذپذيري،تناسب بصري،خوانايي،غناي حسي ومتغيروابسته الگوهاي رفتاري شهروندان
است.گزينش اين متغي رها براي سنجش براساس ادبيات نظري و منايع پژوهش هاي موجود و نيز مصاحبه با متخصصين حوزه برنامه
ريزي شهري انجام شده است .جهت سنجش سواالت مربوط به تاثير مولفه هاي کالبدي-محيطي بر الگوي رفتاري شهروندان ،آلفاي
کرونباخ به دست آمده برابر با  2/50است و چون اين مقدار باالتر از  2/5است لذا نشان دهنده آن است که سواالت مربوط به متغيرها
داراي پايايي مناسبي است.جامعه آماري اين پژوهش بهره وران استفاده از فضاي خيابان سيتير است که طي ساعت هاي ده صبح تا ده
شب در محل حضور داسته اند .روش نمونه گيري نيز به صورت تصادفي بوده است که با استفاده از نمونهگيري خوشهاي توام با تصادفي
ساده  960نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است.به منظور سنجش پايايي پرسشنامه ،يک نمونه اوليه شامل  92پرسشنامه بيش آزمون
شد .و سپس با استفاده از روش آلفاي کرونباخ ميزان ضريب اعتماد آن بررسي شد .اين رقم براي متغيرهاي مستقل  2/565و براي
متغيروابسته  2/552به دست آمد که نشان از پايايي الزم پرسشنامه است .راي افزايش روايي پژوهش ،از روش و تکنيک روايي محتوايي
و صوري استفاده شد .به طوري که  960پرسشنامه براساس فرمول کوکران به صورت تصادفي در ميان جامعه آماري توزيع شد.
n

از بين جامعه نمونه آماري 20/5 ،درصد مرد و  02/9درصد زن ،بيشترين فراواني پاسخ گويان در ردههاي سني  92-52سال و 26
درصد پاسخگويان داراي تحصيالت کارشناسي و کارشناسي ارشد 0،درصد دکتري 92 ،درصد ديپلم و  6درصد زير ديپلم بودهاند.
جدول ( .)2ضرایب پایایی متغیرها و ابعاد پژوهش
متغير
عوامل محيطي -کالبدي

الگوهاي رفتاري شهروندان

ابعاد
تنوع
انعطاف پذيري
نفوذ پذيري
تناسب بصري
خوانايي
غناي حسي

تعداد سؤال
12
12
12
12
12
12

ضريب پايايي
2/562
2/500
2/562
2/506
2/522
2/552

ضريب پايايي متغير
2/565

2/552
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متغيير مستقل
تنوع

متغيير وابسته
شکلگيري الگوي
رفتاري شهروندان

نفوذ پذيري

مولفههاي کالبدي
از ديدگاه بنتلي

انعطاف پذيري
تناسب بصري
خوانايي
غناي حسي
شکل( .)2مدل مفهومی پژوهش

محدوده مورد مطالعه

خيابان سيتير واقع در ناحيه  1منطقهي  15شهرداري تهران قبل از هر چيز به دليل واقع شدن در اين منطقه که مرکز تاريخي
تهران محسوب ميشود اهميت دارد .عالوه بر آن ،وجود مراکز مهمي مانند وزارت امور خارجه ،وزارت دفاع ،موزة ملي ايران ،موزة آبگينه
و سفالينه ،چند کليسا ،مراکز و مدارس مربوط به زرتشتيان و مسيحيان و نيز ساکن بودن اقليتهاي ديني در اين خيابان باعث اهميت آن
ميشود .اين خيابان از سمت جنوب از خيابان امام خميني شروع و در شمال در تقاطع خيابان جمهوري و خيابان ميرزا کوچکخان به
پايان ميرسد ،خيابان سيتير که از خيابانهاي قديمي تهران محسوب ميشود به دليل قرار داشتن کليساي انجيلي پطرس
مقدس ،کنيسه حييم و آتشکده زرتشتي آدريان به خيابان اديان معروف است و نامش برگرفته از قيام  92تير است.

شکل ( .)2محدوده مورد مطالعه
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تحلیل یافته ها

در اين بخش قبل از انجام آزمون هاي آماري ،از آزمون کولموگروف اسميرنف استفاده شده است نتايج بيانگر آن است که بين تمامي
متغيرهاي پژوهش تنوع،انعطاف پذيري،نفوذپذيري،تناسب بصري،خوانايي،غناي حسي با الگوهاي رفتاري در سطح اطمينان  22درصد
رابطه وجود دارد ( )P>2/21و جهت رابطهها نيز مثبت است.يافتههاي حاصل از اين آزمون نشان دهنده ارتباط مستقيم و پيوستگي آماري
و معنادار همه مؤلفهها و شاخصهاي محيطي -کالبدي با الگوهاي رفتاري شهروندان است .سطح معنيداري متغيرها از 2/22کمتر است
و در نتيجه با احتمال اطمينان  22درصد  H=1مبني بر نرمال بودن نمونهها پذيرفته نميشود و به دليل آنکه نمونهها نرمال نيستند مي-
توان از آزمونهاي آماري ناپارامتريک استفاده کرد.
جدول( .)3نتیجه آزمون پیرسون ،ارتباط بین شاخصهای پژوهش و الگوهای رفتاری شهروندان
متغير مستقل

متغير وابسته

حجم نمونه

تنوع
نفوذ پذيري

الگوهاي رفتاري شهروندان
الگوهاي رفتاري شهروندان

960
960

تناسب بصري
خوانايي
انعطاف پذيري
غناي حسي

الگوهاي رفتاري شهروندان
الگوهاي رفتاري شهروندان
الگوهاي رفتاري شهروندان
الگوهاي رفتاري شهروندان

960
960

960
960

انحراف
استاندارد
2/20
2/02
2/96
2/90

55/6
02/5
29/0
01/65

2/50
2/91

91/5
25/0

مقدار تي

همبستگي
پيرسون
2/252
2/292
2/026
2/050
2/025
2/105

سطح معنيداري
2/222
2/222
2/222
2/222

2/222
2/222

مآخذ :يافته هاي پژوهش1926 ،

ماتريس همبستگي ضرايب پيرسون بين مؤلفههاي مؤلفههاي کالبدي با الگوهاي رفتاري قابل مشاهده است .نتايج نشان دهند آن
است که باالترين ضريب همبستگي در بين ابعاد مؤلفههاي کالبدي با الگوهاي رفتاري شهروندان بين نفوذ پذيري (r =2/252 ، P>2/21
) و پايينترين ضريب همبستگي بين غناي حسي و الگوهاي رفتاري وجود داشت )r =2/105 ، P>2/21( .در اين پژوهش از تحليل
رگرسيون چندگانه بين مؤلفهها مولفههاي کالبدي به عنوان متغير پيشبين و الگوهاي رفتاري به عنوان متيغر مالک با روش همزمان
استفاده شد .نتايج ضريب همبستگي چندگانه بيانگر آن است که در حالت کلي بين مؤلفهها مؤلفههاي کالبدي با الگوهاي رفتاري
شهروندان رابطه مستقيم و پيوستگي معنادار آماري وجود دارد .)sig=2/21 ، R = 222( .عالوه براين ضريب همبستگي نشان ميدهد که
با تغيير در وضعيت مؤلفههاي کالبدي ،الگوهاي رفتاري شهروندان آنان نيز افزايش مييابد.
بررسی میزان همبستگی متغیرهای مستقل پژوهش یا متغیر وابسته (الگوهای رفتاری شهروندان با تاکید بر مولفه
های کالبدی)
آزمون مدل رگرسیون

به منظور بررسي فرض عدم وابستگي خطاها از آزمون دوربين واتسون استفاده شده است اين اطالعات در جدول  0آورده شده است
مقدار آزمون دوربين واتسون  1/50به دست آمده است که در تأييد اين نکته است که مي توان از آزمون رگرسيون نيز استفاده کرد .با
توجه به اطالعات جدول  9ضريب تعيين از خروجي آزمون دوربين واتسون  2/69است .از طرفي ديگر به منظور بررسي نرمال بودن
خطاها ،اعداد به دست آمده از هيستوگرام عدد ميانگين  2/225و انحراف معيار  0/22را نشان مي دهد و در تأييد استفاده از رگرسيون
است.
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جدول( .) 4نتایج آزمون دوربین واتسون (عدم وابستگی خطاهای آزمون)
مدل

مجذور R

1

2/69

مجذور  Rتنظيم شده
2/025

انحراف معيار

سطح معناداري

دوربين واتسون

0/22

2/.22

1/50

مآخذ :يافته هاي پژوهش1926 ،

به منظور بررسي تأثير مدل نهايي رگرسيون متغيرهاي تبيينکننده مؤلفههاي کالبدي با الگوهاي رفتاري شهروندان جدول  0تدوين
شده است.
جدول  5ضرایب تأثیر مدل نهایی رگرسیون متغیرهای تبیینکننده تاثیر مؤلفههای کالبدی بر الگوهای رفتاری شهروندان
متغيرها
مقدار ثابت
تنوع
نفوذ پذيري
تناسب بصري
خوانايي
انعطاف پذيري
غناي حسي

B

T

Sig

2/969
2/905
2/922
2/551
2/501
2/525

15/69
0/65
9/21
9/61
5/112
5/156
5/195

2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222

ضريب تفاضل
2/60
2/69
2/56
2/59
2/16
2/12

مآخذ :يافته هاي پژوهش1926 ،

ضريب تفاضل در اين جدول نشان ميدهد که در بين متغيرهاي کالبدي کيفيت معابر و دسترسيها ،انعطافپذيري فضا ،تناسب
معماري به ترتيب با  2/69 ،2/60و  2/56باالترين ضرايب را دارند که نسبت به ديگر متغيرها پيشبينيکننده قويتر است و ضريب
تفاضل شاخص غناي حسي با  2/12در پايينترين سطح تأثيرگذاري الگوهاي رفتاري شهروندان قرار دارد.
جدول ( .)6اثر رگرسیونی متغیر مستقل بر متغیر وابسته با استفاده از آزمون آنوا

Sumof squars

Df

102/650
25/65
516/500

2
590
501

ANOVA
Mean square
5/209
5/00

F

Sig

16/502

2/222

مآخذ :يافته هاي پژوهش1926 ،

در جدول  0آمار  F=16/502در سطح معنيداري  2/.22حاکي از اثر رگرسيون متغير مستقل بر متغير وابسته است .رقم مجموع
مجذورات در اين جدول برابر با 516/500است در نتيجه مدل رگرسيون را تأييد ميکند .چون در اين پژوهش مقادير سطح معنيداري
مربوط به متغير مستقل کمتر از  2/22است حاکي از آن است که مؤلفههاي کالبدي بر الگوهاي رفتاري شهروندان تأثيرگذار بوده است
خالصه نتایج رگرسیون

در جدول شماره  5رابطه معناداري بين مؤلفههاي کالبدي با الگوهاي رفتاري شهروندان در محدوده مورد مطالعه مشخص شد .لذا در
اين قسمت در جدول شماره  5خالصه نتايج رگرسيون به منظور تحليل مسير ارتباط متغييرهاي مستقل مولفه هاي کالبدي با متغيير وابسته
پژوهش(الگوهاي رفتاري شهروندان) آورده شده است.
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جدول( .) 7خالصه رگرسیون مؤلفههای کالبدی بر الگوهای رفتاری شهروندان
MODEL
1

ضريب همبستگي چند گانه
2/502

ضريب تعيين تعديل شده
2/650

ضريب تعيين
2/515

مآخذ :يافته هاي پژوهش1926 ،

به طوري که متغيير الگوهاي رفتاري شهروندان در محدوده مورد مطالعه با مولفه هاي کالبدي (کيفيت تنوع،انعطاف
پذيري،نفوذپذيري،تناسب بصري،خوانايي،غناي حسي)داراي  2/502همبستگي است رقم ضريب تعيين تعديل شده نيز بيانگر آن است که
2/650درصد تغييرات مربوط به الگوهاي رفتاري شهروندان در محدوده مورد مطالعه در متغييرهاي مستقل شش گانه پژوهش قابل تبيين
است .به عبارتي ديگر متغيرهاي مستقل در اين پژوهش  2/502درصد از تغييرات متغيير وابسته (الگوهاي رفتاري شهروندان) را تبيين مي
نمايند.به منظور بررسي پيش بيني تغييرات متغيير وابسته در اين پژوهش جدول ( )6تدوين شده است بر اساس اطالعات اين جدول مقدار ، F
در سطح اطمينان  2/22درصد داراي يک ترکيب خطي است ومجموع مربعات 02/252سطح معنادار 2/222با مقدار  )65/0956( Fقادر به
بيش بيني تغييرات مي باشد.
جدول ( .)8معناداری رگرسیون مولفه های کالبدی بر الگوهای رفتاری شهروندان
MODEL

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

F

سطح معناداري

اثر رگرسيون
باقي مانده
کل

02/50
10/502
02/252

0
590
520

2/502
2/0296

65/0956

2/222
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نتايج اطالعات جدول  2نيز بيانگر آن است که مولفه تنوع ونفوذ پذيري تاثير معناداري بر الگوهاي رفتاري شهروندان دارد .اين تاثير در
مقدار ضريب استاندارد شده بتا نيز مشهود است .الزم به ذکر است که ساير عوامل موثر مثل مولفه هاي نفوذ پذيري،تناسب
بصري،خوانايي،غناي حسي به ترتيب با بتاي 2/152، 2/192 ، 2/162 ، 2/169 ،2/126در رتبه هاي بعدي تاثير گذاري بر الگوهاي
رفتاري شهروندان قرار دارند.
جدول(  .) 9ضرایب شدت تاثیر گذاری متغییرهای مستقل بر متغییر وابسته
سطح معناداري

T

ضريب استاندارد شدهBete

2/222
2/222
2/222
2/222
2/222

2/50
5/0
5/2
1/1
1/0

2/126
2/169
2/162
2/152
2/192

ضريب متغير غير استاندارد B Std.erorr
2/105
2/20
2/02
2/11
2/59

2/209
2/095
2/922
2/591
2/905

MODEL
تنوع
نفوذ پذيري
تناسب بصري
خوانايي
انعطاف پذيري
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مطابق اطالعات جدول  2سه متغير تنوع،نفوذ پذيري،تناسب بصري در تبيين الگوهاي رفتاري شهروندان با ضريب تبيين تعديل شده
برابر با  2/005و بيشترين قدرت تبيين کنندگي را در اين جدول دارا هستند به عبارتي ديگر اين سه متغير  02درصد از واريانس الگوي
رفتاري شهروندان راتبيين مي کند .در اين ميان غناي حسي در فضاهاي شهري با  2/115کمترين سهم تبيين کنندگي را در تعيين
الگوهاي رفتاري شهروندان را دارا مي باشد.
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تحلیل مسیر

به منظور سنجش تأثيرات مستقيم و غير مستقيم اثر مولفه هاي محيطي از روش تحليل مسير استفاده شده است که نتايج آن در
جدول  12آورده شده است.
جدول 11اثر مستقیم و غیر مستقیم تأثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته
متغيرها
تنوع
نفوذ پذيري
تناسب بصري
خوانايي
انعطاف پذيري
غناي حسي

اثر پذيري مستقيم
2/512
2/526
2/165
---2/102
2/162

اثر پذيري غير مستقيم
-----------2/156
--------

اثر کل
2/126
2/150
2/155
----2/122
2/159

P
P<0/01
P<0/01
P<0/01
P<0/01
P<0/01
P<0/01

رتبه
1
5
9
0
2
0
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در ارتباط با شاخصهاي تاثير گذار مستقيم و غير مستقيم برالگوي رفتاري شهروندان بايد گفت که تأثيرگذاري مستقيم مولفههاي
کالبدي در زير مقياسهاي تنوع ها و ( ،)2/512نفوذ پذيري ( )2/526و تناسب بصري ( )2/165به طور واضح آشکار است اما در زمينه
تأثيرگذاري غناي حسي در محدوه مورد مطالعه اين تأثيرگذاري برالگوهاي رفتاري شهروندان عمدتا به طور غيرمستقيم بوده است..مقدار
 Fبرابر است با  26/500و ميزان معناداري آن هم برابر با  2/222و چون کوچکتر از  2/22است لذا معناداري آن آشکار است و نشان
دهنده آن است که ابعاد متغيرهاي مستقل در اين پژوهش ميتواند تغييرات متغير وابسته را بيان کند .لذا باتوجه به مقدار محاسبه شده
براي  Fدر سطح اطمينان  22درصد ميتوان گفت که ترکيب خطي متغيرهاي مستقل در اين پژوهش هم معنادار هستند و در نتيجه قادر
به پيش بيني تغييرات متغيروابسته هستند.
نتیجه گیری

باالترين ضريب همبستگي در بين ابعاد مؤلفههاي کالبدي با الگوهاي رفتاري شهروندان بين نفوذ پذيري ( )r =2/252 ، P>2/21و
پايينترين ضريب همبستگي بين غناي حسي و الگوهاي رفتاري وجود ( )r =2/105 ، P>2/21دارد .ضريب تفاضل نيز نشان ميدهد که
متغيرهاي کيفيت معابر و دسترسي ها ،انعطافپذيري فضا ،تناسب معماري به ترتيب با  2/69 ،2/60و  2/56باالترين ضرايب را دارند که
نسبت به ديگر متغيرها پيش بيني کننده قويتر است و ضريب تفاضل شاخص غناي حسي با  2/12در پايينترين سطح تأثيرگذاري
الگوهاي رفتاري شهروندان قرار دارد .متغيير الگوهاي رفتاري شهروندان با مولفههاي کالبدي (کيفيت تنوع،انعطاف
پذيري،نفوذپذيري،تناسب بصري،خوانايي،غناي حسي)داراي  2/502همبستگي است رقم ضريب تعيين تعديل شده نيز بيانگر آن است که
2/650درصد تغييرات مربوط به الگوهاي رفتاري شهروندان در محدوده مورد مطالعه در متغييرهاي مستقل شش گانه پژوهش قابل تبيين
است .به عبارتي ديگر متغيرهاي مستقل در اين پژوهش  2/502درصد از تغييرات متغيير وابسته (الگوهاي رفتاري شهروندان) را تبيين مي
نمايند تأثيرگذاري مستقيم مولفههاي کالبدي در زير مقياسهاي تنوع ها و ( ،)2/512نفوذپذيري ( )2/526و تناسب بصري ( )2/165به
طور واضح آشکار است اما در زمينه تأثيرگذاري غناي حسي در محدوه مورد مطالعه اين تأثيرگذاري برالگوهاي رفتاري شهروندان عمدتا
به طور غيرمستقيم بوده است.
پیشنهاد
ب ا توجه به اينکه شاخص هاي تنوع ،نفوذ پذيري ،تناسب بصري،خوانايي ،انعطاف پذيري و غناي حسي در تبيين و شکل گيري
الگوهاي رفتاري شهروندان تاثير گذار است پيشنهادات زير ارائه مي شود.
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 در زمينه تناسب بصري ،توجه به تناسبات معماري و توجه به کيفيت ابنيه و نيز تعبيه مبلمان شهري منطبق با زيبايي بصري،
اصول زيباشناسي در محدوده مورد مطالعه پيشنهاد مي شود.
 به منظور بهبود غناي حسي در محدوده مورد مطالعه توجه به ايجاد تجربه حسي از چشم اندازها و خيابان با برپايي فعاليت هاي
گروهي ضروري به نظر مي رسد.
 تامين نيازهاي مختلف و متنوع کاربران به منظور ايجاد انتظام فضايي و تقويت شاخص تنوع براي ارتقاء کيفيت محيط
 توجه به ويژگي هاي نفوذپذيري به منظور دسترسي شهروندان به فعاليت هاي متنوع در خيابان سي تير
 فراهم کردن زمينه هايي براي اينکه شهروندان بتوانند به راحتي عناصر شهري را در محدوده مورد مطالعه از جنبه خوانايي مورد
توجه قراردهند.
 تقويت انعطاف پذيري فضاي شهري در خيابان سي تير به واسطه تنوع در عملکردهاي فعاليتهاي کاربريهاي متنوع با توجه به
نيازشهروندان
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