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سطحبندی توسعهيافتگی محالت شهری با تأکيد بر رضايتمندی استاندارد مبلمان شهری
(مطالعۀ موردی :محالت شهر ابرکوه)
حسن حکمتنیا -استادیار ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،یزد ،ایران
علی طاوسیان -دانشجوی کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،رضوانشهر ،یزد ،ایران
عباس احمدیان مرج -دانشجوی کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،رضوانشهر ،یزد ،ایران
حجت رضایی  ـ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
پذیرش مقاله 1393/2/28 :تأیید مقاله1393/11/13 :

چکيده
بیشک قسمت عمدهای از عناصر تشکيلدهندة سيمای هر شهر مبلمان آن است .اجزايی که گذشته از کاربردهرای
خاص خود به زيبايی و انتظام شهر نيز سامان میبخشند .طبعاً شکلگيری عناصر بصری کره تصروير هرر شرهر را
بهوجود میآورند خاطرهای را برای هر بيننده در ذهن باقی میگذارند و شناسايی اين تصورات ذهنری مریتوانرد در
برنامه ريزی آيندة شهری اثرگذار باشد .لذا با توجه به اهميت اين موضوع ،پرژوهش حاضرر سرعی برر آن دارد ترا
محله های شهری ابرکوه را با توجه به رضايتمندی ساکنان از استانداردهای مبلمان شهری سطحبنردی کنرد .روش
تحقيق در اين بررسی از نوع توصيفی -تحليلی بوده و آمار و اطالعات آن از طريق روشهای ميدانی بهدسرت آمرده
است .جامعۀ آماری اين پژوهش شامل خانوارهای ساکن محلههای نهگانۀ شهری ابرکوه بودهاند و بر اساس فرمول
کوکران  263نمونه خانوار به منظور جمعآوری اطالعات تعيين شد .همچنين آزمون پيشآهنگی برای بهدست آوردن
ضريب اعتبار پرسش نامه انجام گرفت که ضريب اطمينان آلفای کرونباخ آن  ۰/76به دست آمد که حاکی از مناسب
بودن ابزار پژوهش بوده است .در اين پژوهش به منظور وزن دهی شاخص ها از تکنيک دلفری و بره منظرور تحليرل
دادهها در راستای سطحبندی محلههای شهری از تکنيک  ORESTEاستفاده شده است .نتايب تحقيق حراکی از آن
است که اوالً سطح رضايتمندی در محالت نهگانۀ شهر ابرکوه پايين بوده و ثانياً با توجه به يافتههای تکنيک ارسرته
مشخص شد که محالت گلکاران ،امامزاده احمد و نبرادان برهترتيرب در رتبرههرای يرک ترا سره از رضرايتمندی
استانداردهای مبلمان شهری قرار داشتهاند.

کليدواژهها :تکنيک ارسته ،توسعۀ شهری ،رضايتمندی ،مبلمان شهری ،محالت شهری.
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نویسندۀ مسئول:

 E- mail: h.rezaie1367@ut.ac.ir
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مقدمه
شهر یک ا ر هنری بزرگ است که آفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد جمعیتش دارد .هـدف مـایی یـک شـهر ایجـاد
محیطی دلنشین و راحت برای مردمی است که در آن زندگی میکنند .فضای شهری محلی است که مردم بیشترین وقت
خود را در آن سپری می کنند و حداکثر ارتباط را با یکدیگر و پیرامون خود برقرار میکنند .بنابراین آرایـش فضـا و ایجـاد
امکانات و تسهیالت الزم که امروزه با عنوان مبلمان شهری شناخته میشود ،در آن از اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت
(زنگیآبادی و تبریزی .)46 :1387 ،در زندگی شهری امروز بهندرت میتوان کسی را یافـت کـه بـه طریقـی بـا مبلمـان
شهری سروکار نداشته باشد؛ سرپناه ،ایستگاه اتوبوس ،باجت بلیط فروشی ،نیمکت پارک یا تـابلوی راهنمـایی و راننـدگی،
فرقی نمیکند ،در هر حال هر فرد با یک یا چند گروه از آنها در ارتباط است .مبلمان شهری بخـش زیـادی از فعالیـت در
شهر را سامان میدهد و باعث باال رفتن کیفیت استفادۀ شهروندان از خیابان ،میدان ،پارک و عرصـههـای دیگـر شـهری
میشود .عمدهترین ویژگی مبلمان شهری کاربرد عام آن است .این گروه از محصوالت بیش از هر چیز دیگر با تودۀ مردم
ارتباط مستقیم دارند (مرتضایی.)13 :1381 ،
مبلمان شهری یک از اجزای اصلی فضاهای شهری است که با حضور آنها در هر فضایی میتوان کیفیـت و کـارآیی
فضا را افزایش داد و راحتی و آسایش را برای فضا بهخوبی فراهم آورد .مبلمان شهری همچنین عالوه بر موارد قبلـی بـا
ارائت هدایت ،کنترل ،امنیت و ابزاری برای سـامانبخشـی بـه فضـای شـهری وظیفـت خـدماترسـانی بـه شـهروندان و
استفادهکنندگان را در فضای شهری به عهده دارد (زارع و پرتوینژاد.)18 :1385 ،
مبلمان شهری در مقیاس فراتر ،مبلمانی است که در واحدهای مسکونی جنبت کامالً کارکردی داشته و برای برطـرف
کردن نیاز ساکنان مورد استفاده قرار میگیرد و میتواند موجب زیبایی فضای سکونت نیـز گـردد .از ایـن رو ،در مقیـاس
کالن تر در سطح شهر نیز مبلمان شهری از این ویژگی با اهمیت بیشتری برخوردار اسـت (زالنـژاد .)23 :1390 ،اجـزای
مبلمان شهری دارای دو ویژگی اساسی است؛ کارکردی بودن و زیبایی که در صورت داشتن هر دو ویژگی میتوانـد نیـاز
عملکردی و بصری شهروندان را بهصورت توأمان برآورده کند .البته این امر مستلزم در نظر گرفتن مقـوالت متعـددی در
طراحی اجزای مبلمان شهری است که نهتنها طراحی از نظر رنگ ،هماهنگی با محیط پیرامون ،دوام ،ایمنـی و اقتصـادی
بودن در آن مد نظر است ،بلکه بایستی از نظر عملکردی ،جانمایی مناسبی در سطح شهر داشته باشد تا بتواند پاسخگـوی
نیاز شهروندان گردد (خدابخشی.)45 :1382 ،
مبلمان شهری بخش زیادی از فعالیتها در شهر را سامان میدهد و باعث باال رفـتن کیفیـت برخـورداری شـهروندان از
محیط پیرامون و افزایش رفاه و لذت آنها در خیابان ،پارک و عرصههای دیگر شهری میشود (امینی و سـمیاری.)6 :1385 ،
سازماندهی مبلمان شهری به عنوان یکی از مهمترین عناصر محیط شهری ،سهم بسزایی در مطلوبیت و مطبوعیت فضـا از
نظر شهروندان دارد و نبود برنامهریزی یا برنامهریزی ناقص در زمینت مبلمان شهری به ناکارایی ایـن عناصـر دامـن مـیزنـد
ال بـه منظـور
(تیموریان و زیویار .) 290 :1392 ،بنابراین شناسایی رضـایتمندی سـاکنان از اسـتانداردهای مبلمـان شـهری او ً
شناسایی محالت شهری فقیر از لحاظ پایین بودن سطح کمیت و کیفیت خدماترسانی و انیاً به منظور برنامـهریـزی بهینـه
امری ضروری است .لذا پژوهش حاضر با توجه به اهمیت این موضوع سعی بر آن دارد که محالت نهگانت شهر ابرکـوه را بـه
عنوان یک شهر تاریخی -فرهنگی از لحاظ رضایتمندی ساکنان هر محله از استانداردهای مبلمان شهری سطحبندی کند.
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ضرورت تحقيق
ضرورت این پژوهش از آنجا آماز میگردد که اوالً :انسان شهری امروز به منظور ارضای نیازهای اجتماعی و ایفای نقـش
اجتماعی خود نیاز به فضاهایی با حدود ،شرایط و امکانات مناسب دارد تا بتواند در کمال آسایش و رفـاه بـه فعالیـتهـای
اجتماعی خود ادامه دهد (بهمنپور و مسعودی)12 :1380 ،؛ انیاً :شهر در وهلت اول یک فضای اجتماعی به نظر میرسـد.
به نحوی که سرزمینها و مناطق آن کامالً شناخته شده و بهدست انسانها بـرای زنـدگی و ادامـت فعالیـتهـای روزمـره
اشغال شده است .بنابراین جداسازی ساختهای مناطق شهری (عناصر مبلمـان شـهری) از عناصـر و موضـوعاتی چـون
جمعیت ،اقتصاد ،جامعهشناسی و فرهنگ عملکرد مقبولی نخواهد بود .در مجموع ،شهر یک ترکیب تجزیـهناپـذیر از ایـن
عناصر در جهات گوناگون و ترکیبی از رفتارها و تظاهرات فردی و جمعی است (بورژل)109 :1377 ،؛ الثـاً :از چنـد دهـه
پیش تا کنون آگاهیهای تازهای دربارۀ شهرها حاصل آمده است و بار دیگر مکانهای عمومی به عنـوان فضـایی بـرای
زندگی و نه فقط محلی برای عبور و مرور مطرح شدهاند .اهمیت طراحی مناسب عناصر شهری از جمله مبلمان ،موضوعی
است که دوباره کشف شده است .به نحوی که امروزه بهندرت میتوان کسی را یافت که به طریقـی بـا مبلمـان شـهری
سروکار نداشته باشد .مبلمان شهری بخش زیادی از فعالیتهای شهر را سامان میدهد و باعث باال رفتن کیفیت اسـتفادۀ
شهروندان از خیابان ،میدانها ،پارک و عرصههای دیگر شهری میشود .از آنجا که عمدهتـرین ویژگـی مبلمـان شـهری
کاربرد عام آن است ،این گروه از محصوالت بیش از هر چیز دیگر با تودۀ مردم ارتباط مستقیم دارد و بدین لحاظ موضوع
طراحی و برنامهریزی آنها به مطالعات عمیق و دقیقی نیاز دارد (زنگیآبادی و تبریزی.)48 :1387 ،
پيشينۀ تحقيق
در تاریخنگاری ایران تاریخچت مدون و جداگانهای از انواع مبلمان شهری و سیر تکاملی آن به چشم نمیخـورد و سـوابق
موجود بهصورت پراکنده از میان مدارک تاریخی کشور بهدست آمده است که در ذیل به مواردی از آن اشاره میشود.
محمدنژاد و همکاران ( )1390در مقالهای به مکانیابی مبلمان شهری با استفاده از  GISپرداختـهانـد .در ایـن مقالـه
ابتدا به مبلمان شهری به عنوان یکی از عناصر و شاخصههای مهم شهری توجه شده و انواع مبلمان بررسی شـده اسـت.
سپس مکانیابی مبلمان شهری مطالعه شده و دربارۀ نقش مبلمان در تعریف فضاهای شهری بحث شده است (محمدنژاد
و همکاران .)40 :1390 ،تیموریان و زیویار ( )1392در مقالت خـود سـطح رضـایتمندی از اسـتانداردهای مبلمـان شـهری
منطقت دو شهر تهران را بررسی و مطالعه کردهاند و نتیجه گرفتهاند که بر اساس مطالعات انجام گرفته نقاط ضعف فراوانی
در برنامه ریزی این عناصر در سطح محدوده یافت میشود؛ از آن جمله میتـوان بـه جانمـایی نادرسـت عناصـر مختلـف
مبلمان شهری ،تراکم بیش از حد انواع مبلمان ،آشفتگی محیطی ناشی از پراکنش نامتعادل عناصر اشاره کرد .این عوامل
باعث نارضایتی ساکنان شده است (تیموریان و زیویار .)289 :1392 ،زنگیآبادی و تبریـزی ( )1387در مقالـهای مبلمـان
شهری محدودۀ گردشگری بخش مرکزی شهر اصفهان را تحلیل فضایی کرده و نتیجه گرفتهاند کـه مبلمـان شـهری در
محدودههای گردشگری بخش مرکزی شهر اصفهان از بسیاری لحاظ همچون مکانیابی ،پراکنش فضایی ،رعایت عوامل
زیباشناختی ،مسائل فرهنگی -اجتماعی و چالشهای مدیریتی با مشکالت و معضالت عدیدهای روبهروست (زنگیآبـادی
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و تبریزی .)45 :1387 ،زالنژاد ( )1390در مقالت خود تحت عنوان برنامهریزی به منظور ساماندهی مبلمان شهری ضمن
ارائت تعاریفی از فضای شهری و مبلمان شهری ،تئوریهای موجود در زمینت مبلمان شهری را بررسی کرده و نتیجه گرفته
است که اگر چه پژوهش در با مبلمان شهری تنها در حیطت برنامهریزی شهری نیسـت و صـرفاً جنبـت زیبـاییشناسـی
برنامهریزی شهری را در بر میگیرد ،فعالیت متخصصان رشته هـایی از قبیـل طراحـی منظـر ،طراحـی صـنعتی ،طراحـی
شهری ،شهرسازی و میره را میطلبد (زالنژاد .)27 :1390 ،فضلیخانی و حسنی ( )1388در مقالهای آسیبپذیری مبلمان
شهری در برابر زلزله در شهر تهران را بررسی کرده و نتیجه گرفتهاند که علیرمم تدوین برخی اسـتانداردهای سـاخت و
نصب تجهیزات شهری در سازمان زیباسازی شهر تهران ،ضوابط و اسـتاندارد جـامع و مناسـبی در زمینـت رعایـت ایمنـی
مبلمان شهری وجود ندارد (فضلیخانی و حسنی .)69 :1388 ،نداییفرد و ماهری ( )1391در مقالـت خـود نقـش طراحـی
مبلمان شهری در تقلیل استرس شهروندان هنگام عبور و مرور در شهر را بررسی کردهاند و ضمن ارائت چارچو نظـری،
از عوامل تأ یرگذار بر استرسهای فردی و تعاریف مبلمان شـهری ،مجموعـهای از مبلمـان شـهری آمیختـه بـا عوامـل
آرامشدهنده را طراحی کردهاند (نداییفرد و ماهری.)68 :1391 ،
در نهایت ،هر چند تحقیقاتی در راستای موضوع پژوهش حاضر صورت گرفته است ،میتوان گفت بیشتر این مقـاالت
در راستای مکانیابی عناصـر مبلمـان شـهری اسـت و تعـداد معـدودی از ایـن پـژوهشهـا بـه بررسـی رضـایتمندی از
استانداردهای مبلمان شهری اختصاص داشته که آن هم بهصورت علتیابی نبود رضایتمندی بـوده اسـت .در حـالی کـه
پژوهش حاضر به دنبال علتیابی نبوده و سعی بر رتبهبندی محالت یک شهر با استفاده از میـزان رضـایتمندی سـاکنان
همان محالت از استانداردهای مبلمان شهری داشته است.
مبانی نظری تحقيق
فضای شهری
فضای عمومی شهر بستر اجتماعی بالندگی انسان است .رفتارهای جمعی در فضاهای عمومی بروز مییابنـد و در سـاخت
روحیت فردی افراد جامعه بسیار مؤ رند .با تنوع بخشی به عملکرد و فعالیت فضاهای شهری میتوان خیابانها و فضـاهای
دلمرده را به فضاهای زنده و جانبخش تبدیل کرد و با شور و نشاط اجتماعی ،سالمت و بهداشت ،امید به زندگی ،ابتکار
و خالقیت ،تعهد و عشق به مردم و احترام به جامعه را ارمغان آورد .فضای شهر تنها برای یـک فعالیـت و عبـور نیسـت،
بلکه فضای مناسب برای همت گروههای جامعت شهری ،محل زندگی و بستر اعتالی فرهنگ جمعی و ارتقای همـهجانبـت
اجتماع است (هاشمی .)4 :1386 ،فضای شهری صحنهای است که فعالیتهای عمومی زندگی شـهری در آن بـه وقـوع
میپیوندند (بحرینی .)313 :1377 ،فضاهای شهری توسط فراینـدهای طبیعـی نظـام یافتـه و بـهوسـیلت انسـان ،شـرایط
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی هر جامعه شکل میگیرد و شامل همت سازههای شهری ،از جمله میادین ،خیابانهـا و دیگـر
عناصر شهری است (شماعی و پوراحمد .)89-90 :1384 ،فضایی که به همت مردم اجازه میدهد به آن دسترسـی داشـته
باشند و در آن فعالیت کنند (پاکزاد .)81 :1385 ،خلق مطلوبیت فضای شهری ،با آگاهی از عوامل تشکیلدهندۀ آن چندان
هم دشوار نیست .اما هیچ فرد یا نهادی بهتنهایی مسئول ایجاد فضای شهری نیست (زالنژاد.)23 :1390 ،
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فضای شهری یکی از عناصر ساخت فضایی شهر است که همراه با تاریخ یک ملت در ادوار مختلـف بـهوجـود مـیآیـد،
شکل میگیرد و دگرگون میشود (توسلی .)17 :1376 ،از نظر زوکر ،فضای شهری بیانکنندۀ ساختاری سازمانیافته ،آراسـته
و واجد نظم است و کالبدی است برای فعالیتهای انسانی که بر قواعد معین و روشن استوار شده و عبارتند از :ارتبـاط میـان
شکل و بدنت ساختمانهای محصورکنندۀ همشکل و یکدست یا متنوع بودن آنها ،ابعاد مطلق بدنهها نسبت به پهنـا و درازای
فضایی که در میان گرفته شده و زاویت گذرها یا خیابانهایی که بـه میـدان مـیرسـند .سـرانجام موقعیـت و محـل بناهـای
تاریخی ،آ نماها و فوارهها یا عناصر سهبعدی دیگری که میتوان بر آنها تأکید کرد (تختی و و وقی.)47 :1385 ،
مبلمان شهری
مبلمان شهری موضوعی است کامالً جدید و در دنیا حدوداً سابقهای چهلساله دارد .هارولد لوییس مالت نخستین محققی
بود که در سال  1970در ایاالت متحدۀ آمریکا در ا ری با عنوان مبلمان شهری به ایـن موضـوع پرداخـت و ضـوابطی را
برای مبلمان شهری و مکانیابی آن در محالت شهری بیان کرد (محمدنژاد و همکاران.)44 :1387 ،
مبلمان شهری عبارت است از تجهیزاتی که همچون ا اث خانه ،امکان زندگی را در فضـای محصـور میـان سـنگ و
بتون و شیشه فراهم میآورد .این اجزا جریان حرکت ،سکون ،تفریح و اضطرا را در شهر تنظیم میکننـد و بـه آن روح
میبخشند .ا اث ،تجهیزات یا مبلمان برای شهر ،خیابان یا فضای باز اصطالحات رایج این تسهیالت و امکانـاتانـد .ایـن
تسهیالت در انگلستان بیشتر به مبلمان خیابـانی و در آمریکـا بـه مبلمـان همگـانی یـا مبلمـان فضـای بـاز معـروفانـد
(فضلیخانی و حسنی .)69 :1388 ،رایجترین ترکیب فو مبلمان شهری است که میتواند دربردارندۀ مفاهیم ضمنی هـم
باشد .دامنت مفهومی و کاربردی این واژه بسیار گسترده اسـت .مبلمـان شـهری بـه مجموعـت وسـیعی از وسـایل ،اشـیا،
دستگاهها ،نمادها و عناصری گفته میشود که چون در شهر و خیابان و در کل در فضای بـاز نصـب شـدهانـد و اسـتفادۀ
عمومی دارند به این اصطالح معـروف شـدهانـد (مرتضـایی .)20 :1381 ،بـه تعبیـر دیگـر عناصـری ماننـد نیمکـتهـا،
ایستگاههای اتوبوس ،عالئم ،منابع نوری ،صندو های پستی ،سطلهای زباله ،گلجایها و ...که برای راحتی ،آسـایش و
زیبایی بیشتر ،ارائت اطالعات ،کنترل حرکت ،ایجاد امنیت و رفاه کاربران در فضاهای شهری قـرار داده شـدهانـد ،مبلمـان
شهری نام دارند (زنگیآبادی و تبریزی .)5-6 :1383 ،مبلمان شهری از جمله عناصر سازندۀ فضاهای شـهری محسـو
می شود که کمیت و کیفیت ،زیبایی ،راحتی ،دوام و محل استقرار آنها نقشی بسیار اساسی در دستیابی بـه شـهری زیبـا و
سالم دارد؛ شهری که در آن شهروندان احسـاس آسـایش کننـد و حضـور در آن را بـه نشسـتن در خانـه تـرجیح دهنـد
(زنگیآبادی و تبریزی .)3 :1387 ،به بیانی دیگر ،این فضاها و عناصر به دلیل قرار گرفتن در فضاهای باز شهر و خیابـان
و استفادۀ عموم به این نام معروف شدهاند (مرتضایی)20 :1379 ،
منطقۀ مورد مطالعه
شهر ابرکوه نزدیک ترین نقطت شهری به مرکز جغرافیایی ایران در حد فاصل  52درجه و 50دقیقه تا  54درجه و  1دقیقـت
طول شرقی و  30درجه و  30دقیقه تا  31درجه و  35دقیقت عرض شمالی در مر اسـتان یـزد بـا  1550متـر ارتفـاع از
سطح دریای آزاد واقع شده است .این شهر در منطقهای دشتی و در مسیر جادۀ یزد ـ شیراز واقع شده و از دو طرف توسط
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ارتفاعات کوه سفید و قنبره در جنو شر و کوه اعال در شمال مر محصور شده است .جمعیت شهر ابرکوه بـر اسـاس
سرشماری سال  1390بالغ بر  31376نفر است.

شکل  .۱موقعيت سياسی شهر ابرکوه در شهرستان ،استان و کشور

روش تحقيق
پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد .روش تحقیق آن توصیفی -تحلیلی و دادههای آن از طریق منابع کتابخانهای شامل
(فیشبرداری ،اینترنت) و میدانی (پرسشنامه ،مصاحبه) فراهم شده است .در پژوهش حاضر جمعآوری مبـانی نظـری بـه
روش قیاسی و تعمیم نتایج بهصورت استقرایی بوده است .جامعت آماری تحقیق شامل محالت شهر ابرکـوه اسـت و ایـن
شهر بر اساس آمار شبکت بهداشت شهرستان ابرکوه در سال  1392دارای نُه محله ،مشتمل بر  16685نفر جمعیـت بـوده
است .بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونت الزم برای تنظـیم پرسـشنامـه بـه منظـور سـنجش میـزان رضـایتمندی از
استانداردهای مبلمان شهری  263خانوار محاسبه و نسبت به میزان جمعیت هر محله توزیع شده است .به منظور سنجش
و سطحبندی محالت شهری  20گویه مبلمان شهری با کسب نظر متخصصان منتخـب و بـا اسـتفاده از تکنیـک دلفـی
ارزشدهی و در قالب پرسش نامه توزیع شد .شایان ذکر است در این پژوهش به منظـور سـنجش میـزان رضـایتمندی از
استانداردهای مبلمان شهری ،ابتدا  31گویه از طریق مطالعت پژوهشهای صورت گرفته در زمینت مبلمان شهری استخراج
شد .سپس به منظور انتخا گویههایی که بیشترین همخوانی را با موضوع داشتهانـد و همچنـین وزندهـی گویـههـا ،از
تکنیک دلفی استفاده شده است .بدین منظور ،پس از استخراج گویههای نهایی ( 20گویه) توسـط جامعـت متخصصـان ،از
آنها خواسته شد با توجه به اهمیت گویه ها ،وزنـی را بـه آنهـا اختصـاص دهنـد .بـدین منظـور  12متخصـص در زمینـت
برنامهریزی و مدیریت شهری انتخا و گویهها در مالب پرسشنامهای برای متخصصان ارسال شد .از  12نمونت ارسـالی
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 8مورد برگشت داده شد که این هشت نمونه وزن نهایی گویهها را تشکیل داده است .در نهایت ،به منظـور سـطحبنـدی
محالت از تکنیک ارسته استفاده شده است.
جدول  .۱تعداد خانوارهای نمونه بر اساس جمعيت هر محله

استان

شهر

یزد

ابرکوه

جمع

محله

تعداد جمعیت

تعداد خانوار

نسبت نمونت خانوار

جهان ستان
دربقلعه
امامزاده احمد
گلکاران
دروازه میدان
طاووس
نظامیه
بازار
نبادان
9

1684
1272
1499
2452
3121
916
2479
519
2743
16685

455
485
449
662
843
293
665
174
741
4767

27
20
24
38
49
14
39
9
43
263

مأخذ :یافتههای تحقیق1393 ،

گويههای بهکاررفته در تحقيق
به منظور عملیاتی کردن متغیـر تحقیـق (رضـایتمندی از اسـتانداردهای مبلمـان شـهری)  20گویـه بـا اسـتفاده از نظـر
متخصصان انتخا شده است که در جدول  2آورده شده است.
جدول  .2گويههای بهکاررفته در تحقيق

ردیف

گویه

ردیف

گویه

1

تعداد و جانمایی صحیح تیر بر

11

جانمایی ،نوع طراحی و شکل ایستگاه اتوبوس

2

رنگ ،شکل و طراحی نرده (جدایی سواره و پیاده)

12

جانمایی پست مخابرات و بر

3

جانمایی و خوانایی تابلوهای راهنمایی و رانندگی

13

نوع و شکل بلوکبندی ساختمانها

4

جانمایی ادوات آتشنشانی

14

تعداد ،جانمایی ،شکل و نوع گلدانهای شهری

5

تعداد ،تناسب و جانمایی صحیح نیمکت در محیط

15

تعداد و جانمایی صحیح آ نما و فواره

6

شکل ،نوع رنگ و طراحی ستون تبلیغاتی

16

تعداد تیر روشنایی ،شکل و طراحی تیر روشنایی

7

تعداد ،جانمایی و خوانایی تابلوی اسامی معابر

17

جانمایی صندو پست ،شکل و فرم آن

8

جانمایی صحیح ،شکل و فرم وسایل بازی -ورزشی

18

نوع کفپوش ،شکل ،فرم و رنگ آن

9

تعداد ،جانمایی ،شکل و فرم باجه

19

تعداد و جانمایی صحیح آبخوری

10

جانمایی کیوسک تلفن ،فرم و رنگ آن

20

جانمایی سطل زباله ،شکل و فرم آن

مأخذ :تیموریان و زیویار1392 ،؛ محمدنژاد و همکاران.1387 ،

5۰8

پژوهشهای جغرافيای برنامهريزی شهری ،دورة  ،2شمارة  ،4زمستان ۱393

تکنيک ORESTE

اگر در یک مسئله تصمیمگیری چند شاخصه؛ هدف ،رتبهبندی  mگزینه بر اساس  kشـاخص باشـد و بـرای هـر یـک از
شاخصها ،یک ترتیب ضعیف 1روی مجموعه گزینهها تعریف و اهمیت نسبی (وزن) هر شاخص نیز با یک ترتیب ضعیف
دیگر بیان گردد ،مبانی اولیه یکی از روشهای برتری داشتن 2تصمیمگیریهای چندمعیاره 3به نام  ORESTEپیریـزی
میشود .این روش ابزاری را فراهم میآورد که قادر است در نهایت گزینههای تصمیم را بهطور کامل رتبهبنـدی کـرده و
تعارضهای میان گزینهها را نشان دهد ).)Pastijn et al, 1989: 1255
در سال  1979میالدی و در کنفرانسی که دربارۀ تصمیمگیریهای چندشاخصه برگزار شد ،پروفسـور مـارک روبنـز،4
استاد دانشگاه پلیتکنیک بلژیک ،نخستین ایدۀ خود را در زمینـت یـک روش جدیـد تصـمیمگیـری چندشاخصـه بـه نـام
 ORESTEیا روش رتبهبندی جمعی برای مقایست ارزیابیهای ترتیبی گزینهها بر اسـاس شـاخصهـا ارائـه داد و سـعی
داشت با کمک  ORESTEاز الزام عملـی موجـود در روش  ELECTREبـرای تعیـین وزن شـاخصهـا اجتنـا کنـد.
پروفسور روبنز در معرفی روش ابداعی خود چنین میگوید A :یک مجموعت محدود از گزینههای ممکن اسـت کـه بایـد
توسط تعدادی شاخص ارزیابی گردد .این روش برتری داشتن با در نظر گرفتن ارجحیتهای تصمیمگیرنده روی  Aتوسط
هر شاخص ،یک مرتبه ضعیف بهوجود میآورد و نیز در بین شاخصها یک رابطـت نیمـهترتیبـی 5ایجـاد مـیکنـد .البتـه
روش های مختلفی برای ایجاد روابط برتری داشتن ارائه شده است که یکی از مشهورترین آنها توسط بیروی 6و بـه نـام
 ELECTREمعرفی شده است که بر مبنای استفاده از وزن شاخصها است .در حالی که در روش ما ،اطالعـات مربـوط
به وزنها با روابط نیمهترتیبی جایگزین میشود (محامدپور)1385 ،؛ (نصرالهی .)Roubens,1982: 51); )1385 ،اگـر A

را یک مجموعت محدود  mگزینهای در نظر بگیریم ،این گزینههـا توسـط مجموعـت  Cمشـتمل بـر  Kشـاخص تحلیـل
میگردند .در این روش اهمیت نسبی هر شاخص با وزنهای آنها مشخص نمیشود ،بلکه با یـک سـاختار رجحـانی 7بـر
روی مجموعه شاخصهای  Cکه با نام مرتبت ضعیف 8تعریف میشود ،تعیین میشوند .این سـاختار رجحـانی بـهصـورت
رابطت کامل و انتقالی S 9بیان شده که خود از مجموعه روابط  Iو  Pتشکیل شده است P .یا رجحان مبین عدم هماهنگی
(عدم تقارن) و  Iیا بیتفاوتی ،معرف هماهنگی (تقارن) رجحان در بین شـاخصهاینـد .بـرای هـر یـک از شـاخصهـای
 j=1,….,Kنیز یک ساختار رجحانی بر روی مجموعت  Aتعریف میشود که همانند مجموعه شاخصهای  ،Cاین ساختار
رجحانی نیز انتقالی بوده و از مجموعه روابط  Iو  Pساخته میشود .بدین ترتیب ،ساختار رجحانی اول بـر اسـاس اهمیـت
نسبی شاخصها نسبت به هم بهوجود میآید و ساختار رجحانی دوم نیز بر روی مجموعه گزینهها و بر حسـب تـکتـک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Weak Order
2. Outranking
3. MADM
4. Marc Roubens
5. Semi-order
6. B.Roy
7. Preference Structure
8. Weak order
9. Transitional
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شاخصها ایجاد می شود .پس از تشکیل دو نوع ساختار رجحانی فو باید به رتبهبندی اولیـه بـر اسـاس ایـن سـاختارها
پرداخت .برای این کار از روش میانگین رتبههای بسسون 1استفاده میشود .بدین صورت که ابتدا بـه سـاختار رجحـانی
مراجعه کرده و طبق رتبت آن به تمام شاخصها اعداد  1تا  K( Kشاخص) و به تمام گزینهها اعـداد  1تـا  m( mگزینـه)
تخصیص میدهیم .سپس از بیشترین و کمترین عدد اختصاص یافته که بر مبنای ساختار رجحانی ارجحیت یکسان یـا I

دارند میانگین میگیریم (رابطت )1؛ یعنی به جای اختصاص رتبههای  1و  2به دو شاخص (گزینه) مذکور ،به هر دو رتبـت
 1/5داده میشود .بنابراین ،با روش میانگین رتبههای بسسون ،اولویتها به رتبهها تبدیل میشوند .رتبت بـهدسـت آمـده
برای شاخصها را با  rkو رتبت بهدست آمده برای هر گزینه در هر شاخص را با ) rk(mنمایش میدهـیم.(Isabelle et .
)all, 2002: 333

x1  x 2
x
r

()1

 :X1بیشترین مقدار اختصاص یافته و  X2کمترین مقدار اختصاص یافته و  xمقدار میانگین فاصله است.
روش  ORESTEبرای انجام رتبهبندی سه مرحلت اساسی دارد که به شرح زیر است:

مرحلۀ برآورد

2

فواصل گزينهها )d (0,mk

برآورد کردن در روش  ORESTEبر کاربرد ماتریسی فرضی با نام ماتریس موقعیت 3استوار است کـه در هـر سـتون آن
گزینههای تصمیم از بهترین به بدترین مرتب می شوند .با تصویر کـردن اعضـای مـاتریس حاصـل بـر قطـر اصـلی آن،
موقعیتهای بهتر در سمت چپ قطر اصلی و موقعیتهای بدتر در سمت راست آن تصویر میشوند .سپس یک مبدأ صفر
در منتهاالیه سمت چپ قطر اصلی و همت تصاویر ایجاد شده در نظر گرفته میشود و فواصل این تصاویر از مبدأ صفر کـه
با ) d (0,mkنشان داده شد ،تعیین میشوند؛ بنابراین ،این رابطهها را خواهیم داشت:
()2
()3

) d(0, b k

) d(0, b 2

) d(0, a1

then

) d(0, a k

1P2

and

aPk b

if

)r1 (a)  r2 (b

if

then

عمل برآورد فواصل ) d (0,mkکه مفهوم آن بیان شد ،برای حالتهای مختلفی انجام میگیرد که عبارتند از:
الف) برآورد خطی مستقيم
در این حالت به منظور انجام برآورد فاصله ) ،d (0,mkاز  rkو ) rk (mبرای گزینـت  mدر شـاخص  kاز رابطـت  4پیـروی
میشود:
) (4

])d(0, mk )  1 [rk  rk (m
2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Besson
2. projection
3. position-matrix
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ب) برآورد خطی غيرمستقيم
در این حالت تصویر کردن میرخطی جهت تعیین فاصلت تصاویر از مبدأ مورد نظر از رابطت زیر استفاده میشود:
) (5

)d(0, mk )  ark  (1  a)rk (m

ج) رابطۀ غيرخطی
در حالت تصویر کردن میرخطی جهت تعیین فاصلت تصاویر از مبدأ مورد نظر از رابطت زیر استفاده میشود:
) (rk 2  rk (m) 2

) (6

2

d(0, mk ) 

برای دستیابی به شرایط عمومیتر ،رابطت  6به شکل زیر تغییر مییابد:
) (rk R  rk (m) R

) (7

R

d(0, mk ) 

که در نهایت اگر اوزان نرمال شدۀ  αو ( )1-αبه آن اضافه شود ،رابطت  8حاصل میشود:
) (a.rk R  (1  a).rk (m) R

) (8

R

d(0, mk ) 

در این راستا با توجه به برخی از مقادیر  ،Rفاصلت  dبهصورت زیر تعریف میشود:
R 1 d

میانگین هندسی:

R  1  d

میانگین حسابی موزون:
میانگین مربعات:

R 2d

))R    d : min( rk , rk (m

))R    d : max( rk , rk (m
۱

مرحلۀ رتبهبندی کلی فواصل گزينهها )R (mk

با تعیین فاصلت تصاویر تکتک اعضای ماتریس موقعیت از مبدأ از طریق یکی از حالتهای فو  ،رتبهبندی کلی فواصـل
انجام میگیرد .بهطور کلی ،انتخا

هر یک از حالتهای فو یا مقادیر مختلف  Rبرای تصویر کردن و تعیین فواصل d

) (0,mkتنها با هدف تأ یرگذاری بر موقعیت آنها نسبت به هم بوده که در ادامه ،فواصل با کمک روش میانگین رتبههای
بسسون رتبهبندی شده و بدین ترتیب مسئله دوباره به ماهیت ترتیبی آن بازگشت داده میشود.
نتیجت این رتبهبندی برابر با اختصاص رتبت بهدست آمده از روش بسسون به فواصل ) d (0,mkبـهصـورت )R (mk

است؛ بهنحوی که برای مثال داریم:
) (9

) d(0, a1 )  d(0, b 2

if

) R(a1 )  R(a 2

رتبههای بهدست آمده ،رتبههای کلی نامیده میشوند و همگی در محدودۀ زیر واقع میشوند:
)(10

1  R(mk )  m.k

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Global ranking
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مرحلۀ تجميع
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۱

پس از محاسبه و تعیین همت رتبههای کلی ،رتبههای کلی در هر کدام از شاخصها برای همت گزینهها بـهطـور جداگانـه
جمع میشوند؛ یعنی برای هر گزینه مانند  ،mتجمیع نهایی محاسبه میشود (رابطت :)11
k

)(11

)

k

 r(m

R(m) 

k 1

بدین ترتیب یک ساختار ترتیبی افزایشی 2بر اساس ) R (mو با در نظر گرفتن روابط زیر تعریف میشود:
a Pb

then

)R(b

)R(a

if

a I b

then

)R(b

)R(a

if

گزینهای که ) R (mمربوط به آن کوچکتر است ،مناسبتر بوده و رتبت بهتری بدان اختصاص داده مـیشـود؛ یعنـی
گزینهای برتر است که جمع رتبههای مطلق آن در همت شاخصها از دیگر گزینهها کمتر باشد ;).(Roubens, 1982: 53
)(Zak, 2005); (Geldermann and Rentz, 2000

يافتههای تحقيق
يافتههای توصيفی
نتایج حاصل از توصیف ویژگیهای افراد جامعت آماری نشان میدهد بیشترین ردۀ سنی افراد پاسخگو  35-45سال بوده و
از  263پاسخ دهنده 242 ،نفر مرد ( 92/01درصد) مرد و  21نفر ( 7/99درصد) زن بوده اند .متوسط بعد خانوار این افـراد برابـر
با  3/4نفر است .همچنین نتایج حاصل از درآمد ساالنت جامعت آماری تحت مطالعه نشان می دهد میزان درآمد هر خانوار طـی
یک سال بهطور متوسط  14825000تومان است .همچنین وضعیت سواد آزمودنیها در جدول  3آورده شده است.
جدول  .3ميزان تحصيالت جامعۀ آماری

سطح تحصیالت
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
لیسانس و باالتر
جمع

تعداد
17
87
101
26
32
263

درصد
6/5
33/1
38/4
9/9
12/2
100

فراوانی تجمعی
6/5
39/5
77/9
87/8
100

مأخذ :یافتههای تحقیق1393 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Aggregation
2. Incremental

5۱2
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يافتههای استنباطی
وزندهی و تشکيل ماتريس رتبهبندی اوليه با روش ميانگين رتبههای بسسون
به منظور سطحبندی محلههای نُهگانت شهر ابرکوه با روش  ،ORESTEدر مرحلت اول الزم است شاخصهـای متناسـب
جهت تشکیل ماتریس تصمیمگیری انتخا شوند .با عنایت به شاخصهای گـردآوری شـده از منـابع گونـاگون ،پـس از
حذف شاخصهای مشابه و اخذ دیدگاههای صاحبنظران و خبرگان حوزۀ برنامهریزی و مـدیریت شـهری و شهرسـازی،
شاخصهای ارزیابی مبلمان شهری انتخا و سپس در قالب پرسشنامه و طیف لیکرات طراحی و توسـط جامعـت آمـاری
پژوهش حاضر تکمیل شد .سپس به منظور وزندهی مؤلفهها از تکنیـک دلفـی اسـتفاده شـده اسـت .بـدین منظـور 15
متخصص در زمینت برنامه ریزی شهری و شهرسازی انتخا و سپس  20مؤلفت مبلمان شـهری توسـط ایـن متخصصـان
وزندهی شده است .همچنین برای بهدست آوردن رتبهبندی اولیت شاخصها ( ،)rkبه ساختار ترجیحی (ماتریس وزندهی)
مراجعه و به شاخص  18با بیشترین ترجیح رتبت یک و به همین ترتیب به شاخصهایی با ترجیح پایینتر رتبههای بعـدی
اختصاص یافته است .شایان ذکر است دربارۀ شاخصها یی کـه تـرجیح یکسـان دارنـد ،رتبـت اختصـاص یافتـه بـا روش
بسسون یکسان میشود (جدول .)4
برآورد مستقيم خطی فاصله و رتبهبندی مطلق فواصل
در این بخش از روش برآورد مستقیم خطی برای بهدست آوردن برآورد فواصل ( d(0,mkاستفاده میشـود .بـدین منظـور
رابطت  3بهکار گرفته شده که در آن میانگین حسابی میان رتبت شاخصهـا  rkو رتبـت گزینـههـا در هـر شـاخص )rk (m

محاسبه و حاصل به عنوان مقدار فاصله از نقطت مبدأ برای هر یک از گزینهها نسبت به هر یک از شاخصهـا نشـان داده
میشود .نتایج برآورد فواصل گزینهها در جدول  5آورده شده است .سپس رتبـهبنـدی مطلـق فواصـل حاصـل از بـرآورد
مستقیم خطی فواصل توسط رابطت  9بهدست میآید .نتایج در جدول  6آورده شده است.

مرحلۀ تجميع و رتبهبندی نهايی
پس از محاسبه و تعیین رتبهبندی کلی فواصل گزینهها ،رتبههای کلی در هر کدام از شاخصها برای همت گزینهها بهطور
جداگانه جمع میشوند .شایان ذکر است ،گزینهای که ) R (mمربوط به آن کوچکتر است ،مناسبتر بوده و رتبت بهتـری
بدان اختصاص داده میشود؛ یعنی گزینت برتر است که جمع رتبههای مطلق آن در همت شاخصها از دیگر گزینهها کمتر
باشد (جدول .)7
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جدول  .7درجۀ برتری محالت بر يکديگر و رتبهبندی نهايی

محالت

بازار

طاووس

در

دروازه

قلعه

میدان

جهانستان نظامیه

امامزاده
احمد

گلکاران نبادان

رتبت
نهایی

بازار

0.000

0/034

0/043

0/067

0/043

0/022

0/029

0/021

0/02

5

طاووس

0/031

0/000

0/064

0/068

0/047

0/022

0/025

0/011

0/01

6

در قلعه

0/029

0/036

0/000

0/060

0/046

0/018

0/013

0/026

0/02

7

دروازه میدان

0/016

0/020

0/022

0/000

0/023

0/007

0/011

0/015

0/01

9

جهانستان

0/026

0/033

0/043

0/057

0/000

0/035

0/031

0/020

0/00

8

نظامیه

0/038

0/042

0/048

0/074

0/069

0/000

0/024

0/027

0/03

4

امامزاده احمد

0/049

0/049

0/064

0/082

0/068

0/028

0/000

0/028

0/03

2

گالکاران

0/041

0/041

0/066

0/092

0/063

0/036

0/034

0/000

0/03

1

نبادان

0/039

0/039

0/057

0/084

0/043

0/033

0/038

0/023

0/00

3
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بحث و نتيجهگيری
انسان شهری امروز به منظور ارضای نیازهای اجتماعی خود و به منظور ایفای نقشهای اجتماعی ،نیـاز بـه فضـاهایی بـا
حدود ،شرایط و امکانات مناسب دارد .در شهرهای معاصر فضاهای عمومی شهری به مثابت یکی از اجزای اساسی کالبدی
شهر ،دارای مفهوم عمومی و اجتماعی بوده و اهمیت زیادی در رفع نیازهای اجتمـاعی انسـانهـا دارد .بـا ایـن حـال ،در
شهرهای کشور ما فضاهای عمومی شهری دستخوش بیهویتی ،نابسامانی فضـایی -کالبـدی و برنامـهریـزی نامناسـب
شدهاند و عناصر و تجهیزات آنها ،از جمله مبلمان که تأ یر بسـزایی بـر کیفیـت فضـاهای شـهری دارنـد ،شـرایط الزم و
ویژگیهای مورد نیاز کاربران را ندارند .در این میان شهر ابرکوه نیز از این امر مستثنا نیست .بنـابراین بـه منظـور تـأمین
آسایش جسمی و روحی شهروندان ،لحاظ شرایط اجتماعی -فرهنگی جامعه ،بهبود کیفیت فضاهای شهری ،ایجاد منـاظر
زیبای بصری در سطح شهر و پژوهش در این زمینه با استفاده از نرمافزارهای مرتبط ،انجام مطالعات میدانی و نظرخواهی
عمومی به منظور کسب اطالع از نظر شهروندان بسیار ضـروری خواهـد بـود .در راسـتای ایـن امـر پـژوهش حاضـر بـه
سطحبندی محالت نُهگانت شهر ابرکوه با تأکید بر رضایتمندی استانداردهای مبلمان شهری اختصاص دارد.
برای سنجش نظرهای شهروندان محالت نُه گانت شـهر ابرکـوه در رابطـه بـا رضـایتمندی از اسـتانداردهای مبلمـان
شهری 20،گویه از استانداردهای مبلمان شهری با کسب نظر از متخصصان و پژوهشهای صورت گرفتـه در ایـن زمینـه
انتخا شده است .یافتههای تحقیق در دو بخش (استنباطی و توصیفی) گردآوری شده اسـت .نتـایج حاصـل از توصـیف
ویژگی های افراد جامعت آماری نشان می دهد بیشترین ردۀ سنی افراد پاسخ گو  35-45سال بوده که از  380پاسـخ دهنـده
 82/1درصد مرد و  17/89درصد زن بودهاند .متوسط بعد خانوار این افراد برابر با  3/4نفر است .همچنـین وضـعیت سـواد
آزمودنیها نشان میدهد که جامعت آماری تحت مطالعه  4/3درصد بیسواد و  95/7درصـد باسـواد بـودهانـد .یافتـههـای
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استنباطی تحقیق را میتوان در دو قسمت جداگانه بیان کرد .1 :بر اساس یافتههای تحقیق مشخص میشـود کـه سـطح
رضایتمندی شهروندان از استانداردهای مبلمان شهری در محالت نُهگانت ابرکوه در سـطح پـایین بـرآورد مـیگـردد کـه
میانگینهای  1تا ( 3خیلی کم ،کم و متوسط) در ماتریس تصمیمگیری تأییدی بر این ادعا است .2 .بر اساس یافتههـای
تکنیک ارسته مشخص شد که محلههای گلکاران ،امامزاده احمد و نبادان از لحاظ رضایتمندی در رتبههای یک تا سـه و
محلههای در قلعه ،جهانستان و دروازه میدان از لحاظ سطحبندی در رتبههای هفت تا نُه بـا تأکیـد بـر رضـایتمندی از
استانداردهای مبلمان شهری قرار داشتهاند.
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