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مقدمه 
در بررسی رابطة انسان و محیط ،شناخت عناصر کالبدی ،ویژگیهای محسوس محیط ،معانی و پیامهای برخاسته از آن اهمیت
دارد .همچنین در این میان عواملی وجود دارند که بر ساختهای محیطی -اکولوژیک ،اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی سیاسی و
حقوقی و بر فعالیتهای گوناگونی که پاسخگوی نیازهای متنوع جامعة هستند تأکید جدی دارند و به پویش ساختاری-کارکردی
معروف هستند (سعیدی .)21 :2931 ،در این میان ،عشق به مکان بخش مشترک تاریخ و فرهنگ انسان بهشمار میآید؛ هرچند
دانشمندان رفتاری در اواسط دهة  2335ارتباط میان انسان و مکان را بهصورت نظاممند بررسی کردند ( Manzo and

 .)Wright, 2017: 19شناخت بهتر محیط زمانی ارزش بیشتری مییابد که عالوهبر بررسی عناصر و ویژگیهای کالبدی
محیط ،معانی و مفاهیم برخاسته از آن و ادراک کنشگران اصلی آن ،یعنی انسانها نیز واکاوی شوند؛ از اینرو آسایش بصری از
جمله مفاهیمی است که شناخت بیشتر آن میتواند به پژوهشگران و برنامهریزان در زمینههای گوناگون یاری رساند و درنهایت
به توسعة محیط منجر شود .امروزه آسایش بصری از جمله مؤلفههای مهم و اساسی محیطهای انسانساخت ،بهویژه در
فضاهای شهری است ()Ramirez and Hamza, 2018: 1؛ بنابراین همانطور که محیط داخلی زندگی انسان ،یعنی خانه و
مسکن او باید از زیبایی کافی برخوردار باشد ،ضروری است محیط بیرونی ،یعنی شهر و محلههای مختلف آن نیز زیبا و دارای
کیفیت بصری مناسب باشد (.)Castillo-Martinez and Medina-Merodio, 2018: 2
آسایش بصری یکی از مؤلفههای مهم سکونت و زندگی در شهرها ،بهویژه در شهرهای ایرانی از جمله شهر یزد
است .در سالهای اخیر ،آلودگی بصری یکی از دالیل اصلی کاهش ارتباط انسان با محیط شهری و عامل افت راندمان
کاری در میان شهروندان بوده است؛ به عبارت دیگر بسیاری از برخوردها و مشاجراتی که در شهر صورت میگیرد ،متأثر
از بینظمیها و آالیندههای شهری ،بهویژه آلودگیهای صوتی و بصری است ( .)Capeluto, 2003: 746-747همچنین
آلودگی بصری سبب کاهش حضور شهروندان در فضاها و اماکن جمعی شهری و بهتبع آن از بین رفتن تمایالت و
همبستگیهای اجتماعی میشود .نبود تمایالت فردی و اجتماعی بههمراه حضورنداشتن مؤثر و کافی در فضاهای شهری،
احساس تعلق و احساس امنیت را در محیط کاهش میدهد؛ درنتیجه همة این موارد بهصورت زنجیرهوار سبب از بین
رفتن حس مکان در آن محله ،ناحیه و منطقه از فضای شهری میشود .در این میان ،شهر جهانی یزد که بهمنزلة
نخستین شهر تاریخی ایران در سال  2937در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و بهعنوان مجموعهای از عناصر
معماری اسالمی در دورههای مختلف معرفی شده است ،از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ از اینرو بررسی موضوع
آسایش بصری و نقش کیفیتهای محیطی در ارتقا و بهبود حس مکان مهم است.
با توجه به مطالب فوق ،برای رسیدن به مفهوم و ابعاد مختلف پایداری آسایش بصری و حس مکان ،باید میزان حس
مکان ،تعلق مکانی و سطح آسایش بصری در محدودة مورد مطالعه در وضعیت مطلوبی قرار بگیرد .مفاهیمی مانند آسایش
بصری و حس مکان از عناصر و مؤلفههای مهم در فضاهای شهری هستند که با توجه به نوع ،نحوة نگاه و درک انسان از
ظاهر و عملکرد عناصر کالبد شهری و میزان تأثیرات مؤلفههای سازندة هریک در ایجاد و ساخت یکدیگر ،تعیین رابطة دوسویه
آنها ضرورت دارد .با توجه به اهمیت این موضوع از دیدگاه روانشناسی محیطی در معماری ،توجه به بررسی و واکاوی این
مفاهیم در محدودة مورد مطالعه ضروری است .بدینمنظور در پژوهش حاضر پس از ارزیابی متغیرهای آسایش بصری و حس
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مکان ،شدت رابطة مؤلفههای سازندة آسایش بصری ،از جمله پیامدهای رنگ و نور ،نما ،معماری بناها و ...و مؤلفههای سازندة
حس مکان ،از قبیل امنیت ،خوانایی ،احساس تعلق و ...در شهر یزد بررسی شده است؛ بنابراین پرسش پژوهش این است که
متغیرهای آسایش بصری و حس مکان در شهر یزد در چه وضعیتی قرار دارند و آسایش بصری چه ارتباطی با حس مکان دارد؟

پیشینةپژوهش 
طی سالهای متمادی ،جغرافیدانان انسانگرا ،معماران و روانشناسان محیطی ،ارتباط هیجانی با مکانها را بررسی
کردند .میتوان مطالعة کالسیک توان ( )2311-2311را نخستین اثر در بررسی راههایی دانست که بهکمک آنها مردم
احساس و تعلق معنایی با مکان مییابند (زنگنه و همکاران .)213 :2939 ،همچنین ،از اولین نوشتهها در این زمینه،
تنوعی از مفاهیم و مدلها در روانشناسی محیطی و اجتماعات محلی بهمنظور جستوجوی بیشتر ارتباطات هیجانی با
مکان است که بهویژه با توجه به مفهوم حس مکانی گسترش یافته است .پژوهشهای گستردهای دربارة آسایش بصری
و رابطة آن با حس مکان صورت نگرفته است ،اما میتوان به کتاب معروف سایمون بل اشاره کرد .وی در این کتاب ،به
درک ساختار بصری جهان پیرامون ،بهمثابة اساس طراحی منظرهای دلفریب میپردازد و غایت هدف بصری در طراحی
شهری را تعادل میان عناصر ،وحدت و تنوع با توجه به روح و مکان بیان میکند (بل.)2931 ،
آیومی ( )1523با بررسی عملکرد نور و آسایش بصری در معماری لوکوربوزیه و تجزیه و تحلیل هفت ساختمان
غیرمسکونی نتیجه گرفت یافتههای شبیهسازی و پردازششده با مقادیر ،شاخصها و نمایشهای گرافیکی ،توصیف کمی از نور
را با قابلیت اطمینان باال ارائه میدهند .همچنین با توجه به آگاهی لوکوربوزیه از نور ،آن را پارامتری اساسی در راهبرد طراحی
خود دانسته است.
زمردیان و تحصیلدوست ( )1523در بررسی ارزیابی اثربخشی معیارهای پویا در پیشبینی قابلیت دسترسی به
آسایش بصری به این نتیجه رسیدند که آستانههای سنجش نور و نوردهی باید براساس نظرسنجیهای ثبتشدة جهانی
تجدیدنظر شود؛ زیرا بهکمک مکانهای فرهنگی و اقلیمی میتوان افراد را با سطوح باالتر یا پایینتر تطبیق داد.
یانگ ساک ( )1523در بررسی آستانة روشنایی و روشنایی عمودی برای آسایش بصری ساکنان در محیطهای روزمرة
اداری به این نتیجه رسید که درک کامل پارامترهای آسایش بصری و اعتبارسنجی شاخصهای انعکاسی کمک میکند
برداشت نور در ساختمانها موفقیتآمیز باشد.
بنیبشر و حنایی ( )2931با تحلیل نقش نورپردازی بر مؤلفههای آسایش بصری در فضای شهری (نمونة موردی:
خیابان ارگ مشهد) نتیجه گرفتند استفاده از رنگهای ترکیبی و روشنایی ساختمانهای جاذب جمعیتی بههمراه
نورپردازی مناسب ساختمانهای اداری که در شب هیچگونه فعالیتی ندارند ،عالوهبر زیباسازی یکی از راهکارهای مهم و
تأثیرگذار برای بهبود آسایش بصری این خیابان است.
موالیی و همکاران ( )2931با شناسایی و سنجش پیشرانهای کلیدی مؤثر در تعیین حس مکان مقاصد گردشگری
(مطالعة موردی :شهر اصفهان) به این نتیجه رسیدند که سه پیشران «صنایعدستی و هنرهای سنتی ،جاذبههای تاریخی و
سابقة تاریخی و تمدنی» بیشترین امتیاز را دارند .از میان عوامل معنایی نیز «تصویر و ذهنیت شکلگرفته از مقصد،
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میراث فرهنگی ناملموس و کیفیت ادراکشده از محیط و زندگی در مقصد شهر اصفهان» کمترین اثرگذاری را در میان
عوامل تعیینکنندة حس مکان مقصد گردشگری اصفهان دارند.
شیبانی و پورسلیمان امیری ( )2937با مطالعة نقش محیط طبیعی در ایجاد حس مکان در مسکن شهری نتیجه
گرفتند که ایجاد حس مکان موجب رضایتمندی ساکنان است و عامل کیفی در برنامهریزی مسکن آینده بهشمار میآید.
صادقلو و جوهری ( )2937در بررسی سنجش عملکرد مؤلفههای آسایش بصری در ارتقای کیفیت محیط شهر با
استفاده از تکنیک وایکور (مطالعة موردی :کالنشهر مشهد) دریافتند میان مؤلفههای آسایش بصری و کیفیت محیط
شهری در سطح مناطق سیزدهگانه تفاوت معناداری وجود دارد.
در مطالعات پیشین در حوزة آسایش بصری ،معیارهای مؤثر بر این مؤلفه با توجه به محیط مدنظر شناسایی و با
تکنیک معینی میزان آسایش بصری در فضای شهری ارزیابی شدهاند .با این حال در کمتر پژوهشی رابطة آسایش بصری
و حس مکان بررسی شده است .همچنین برای نخستینبار است که در این حوزه از تکنیک  MAPPACاستفاده شده
است .بیشتر مطالعات پیشین به بررسی ارزیابی آسایش بصری یا حس مکان در محدودهای معین پرداختهاند یا تنها نقش
یک معیار و میزان رابطة آن با آسایش بصری یا حس مکان را ارزیابی کردهاند ،اما در پژوهش حاضر ،رابطة آسایش
بصری با حس مکان با مطالعة موردی شهر یزد بهشکلی یکپارچه و جامع ارزیابی شده است .پژوهشهای پیشین تنها به
بررسی میزان آسایش بصری یا حس مکان بسنده کردهاند ،اما در این پژوهش پس از بررسی و سنجش مؤلفههای
آسایش بصری و حس مکان ،راهبردها و رابطة این مؤلفهها با یکدیگر در شهر یزد بررسی شده و سپس پیشنهاد
سیاستهای اجرایی بیان شده است.

مبانینظری 
آسایشبصری 

در فرهنگ فارسی معین ،آسایش به معنای راحتی ،آسودگی ،استراحت و آسانی است .بصر و بصری نیز به معنای دیده،
چشم و هر آنچه این حس ببیند و مشاهده کند ،آمده است (مظفری .)2 :2931 ،آسایش بصری را میتوان برای
مکانهایی توصیف کرد که بهدلیل کمیت و کیفیت مطلوب اطالعات و شرایطی که ارائه میدهند ،سالمتر ،ایمنتر و
مطلوبتر استفاده شدهاند و نظارتهای رسمی یا اجتماعی بیشتری نیز به همراه داشتهاند (دویران و همکاران:2932 ،
 .)05برای رسیدن به آسایش بصری در ابتدا باید مفهوم آلودگی و اغتشاش بصری را بررسی کرد .درواقع ،آلودگی بصری
با عناصری از چشمانداز یا منظر شهری مرتبط است که جامعه آن را ناخوشایند میپندارد .این مؤلفه شامل موارد زیر
است :ساختمانها ،تابلوهای تجاری ،چراغراهنما ،تابلوهای خیابان ،دکلهای تلفن برق ،پوستر ،علفهای هرز ،زبالههای
رهاشده ،شهرنشینی سازماننیافته و کمبود فضای سبز ،گیاهانی که بدون نظم و بدون مالحظة نواحی سبز رشد یافتهاند،
بیلبوردهای که سرتاسر ساختمانها را گرفتهاند ،سایر تابلوهای تجاری ،انباشت نامنظم مواد زائد جامد ،انواع نقاشیهای
بیرون ساختمانها و حفاظهای بالکنی اضافهشده به ساختمانها ( .)Giovannini et al., 2018: 2میتوان این مؤلفهها
را از دالیل عمدة آلودگی بصری در فضاهای شهری دانست ( .)Onder, 2006: 865-866درمجموع میتوان گفت
اغتشاش ،بینظمی و آلودگی بصری ،جزئی از عناصر و چهرههای فضاهای شهری هستند که در معرض دید ناظر قرار
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دارند و خوشایند نیستند؛ بهطوریکه درجة فرحبخشی و چشمنوازی فضاهای شهری را کاهش میدهند و به تصاویر
ذهنی نامطلوبی در میان جامعه منجر میشوند.
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان رابطة مؤلفههای آسایش بصری با مؤلفههای حس مکان و سنجش وضع موجود
در شهر یزد است؛ از اینرو درک صحیح معماری شهر یزد با توجه به جهانیشدن ،ثبت در یونسکو و وجود عناصر
معماری اسالمی ،ضروری است .یزد شهری تاریخی بهشمار میآید که گردشگرانی بسیاری را در خود جای داده است؛
درنتیجه معماری آن باید بهگونهای باشد که گردشگر تاریخی و جهانیبودن آن را دریابد؛ برای این منظور به استفادة
مناسب از مؤلفههای آسایش بصری از قبیل رنگ ،نور ،پوشش گیاهی ،نما و معماری بناها ،کفسازی معابر ،مبلمان
شهری ،الحاقیات ساختمانها و ...نیاز است.
حسمکان 

در فرهنگ فارسی معین ،حس به معنای دریافتن و ادراککردن و مکان به معنای جا ،جایگاه و محل آمده است (معین،
 .)2939حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کموبیش آگاهانة آنها از محیط خود است که
شخص را در ارتباط درونی با محیط قرار میدهد؛ بهطوریکه فهم و احساس او با زمینة معنایی پیوند میخورد و یکپارچه
میشود (فالحت و نوحی .)22 :2932 ،به عبارت دیگر ،حس مکان به مفهوم قضاوت و تجربة کلی مکان یا توانایی آن در
ایجاد حس خاص یا تعلق در افراد است (فالحت و همکاران .)23 :2937 ،درواقع ،حس مکان حاصل ارتباط درونی انسان،
تصورات ذهنی او و ویژگیهای محیطی است؛ بهطوریکه این حس ،از یکسو ریشه در تجربههای ذهنی ،مانند خاطره،
تاریخ ،فرهنگ و اجتماع دارد و از سوی دیگر از زمینههای عینی و بیرونی در محیط مانند طرح ،منظره ،بو و صدا متأثر
است .برایناساس حس مکان مفهومی پیچیده از احساسات و دلبستگی انسان به محیط است که در اثر انطباق و استفادة
انسان از مکان به وجود میآید (حقیقتبین.)3 :2937 ،
حسمکانازدیدگاهپدیدارشناسان 

از نگاه پدیدارشناسان ،حس مکان به معنای مرتبطشدن با مکان با استفاده از درک نمادها و فعالیتهای روزمره است .این حس
میتواند در مکان زندگی فرد به وجود بیاید و با گذر زمان رشد و گسترش یابد ()Relph, 2008: 5؛ بهطوریکه ارزشهای
فردی و جمعی در چگونگی حس مکان تأثیر دارند .حس مکان نیز بر ارزشها و نگرشها ،بهویژه رفتار و تعامالت فردی و
اجتماعی افراد در مکان تأثیرگذار است .در این میان ،افراد معموالً در فعالیتهای اجتماعی با توجه به چگونگی حس مکان خود
شرکت میکنند؛ بنابراین میتوان گفت سه مؤلفة کالبد ،فعالیت و تصورات در خلق حس مکان دخیل هستند (دانشپایه و
حبیب .)15 :2937 ،حس مکان نهتنها سبب هماهنگی و کارکرد مناسب فضای معماری و انسان میشود ،بلکه عاملی برای
احساس امنیت ،لذت و ادراک عاطفی افراد است و به هویتمندی و احساس تعلق آنها به مکان کمک میکند (قیاسی و
صرافیگهر .)207 :2930 ،از دیدگاه پدیدارشناختی ،مهمترین مفاهیم مرتبط در بیان حس مکان ،واژههای مکاندوستی ،تجربة
مکان و شخصیت مکان است .حس مکان نیز به معنای ویژگیهای غیرمادی یا شخصیت مکان است که معنایی نزدیک به
روح مکان دارد ( .)Jackson, 1994: 62حس مکان سطوح مختلفی دارد .هیومن پنج حس مکان را معرفی کرده که عبارت
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حسمکان

مؤلفةکالبدی

مؤلفةادراکی

 هویت و اصالت زیبایی جذابیت و سبزینگی خاطرات و تعلقات ارزش میزان خوانایی توقع از مکان -بو و صدا

 تناسبات فرم و اندازة قطعات بافتهای تاریخی روابط و چیدمان درجة محصوریت نمادها و نشانهها مبلمان شهری ایمنی عناصر کالبدی رعایت مقیاس انسانی -کفسازی معابر



مؤلفةاجتماعی

 تنوع رفتاری تعامالت اجتماعی امنیت اجتماعی حس اجتماع نظارت -فعالیتها و رفتارها

کیفیت

سطح

کیفیت

کیفیت

کیفیت

رنگو

پوشش

نمای

معماری

کفسازی


نور

گیاهی

بناها

بناها

معابر



مؤلفةعملکردی

 فعالیت عملکردی تسهیالت پایایی فضاهای همگانی الگوهای بهرهبرداری از کاربری -کاربریهای جاذب جمعیت

مبلمان
شهری

الحاقیا 
ساختمان
ها

آسایشبصری 
شکل.8مدلمفهومیپژوهش 
منب :نگارندگان 

است از ریشهداری عقیدتی ،ریشهداری ناخودآگاه ،مکان نسبی ،بیگانگی با مکان و بیمکانی (فالح و رحمن ستایش:2937 ،
 .)71کراس نیز به تبعیت از هیومن ،حس مکان را ترکیبی از رابطه با مکان و حس حضور در اجتماع تعریف میکند .او رابطه با
مکان را به زندگینامهای ،معنوی ،اعتقادی ،روایتی ،مادی و وابستگی دستهبندی میکند که بههمراه عواملی مانند هویت،
درونیت و رضایتمندی ،چهار سطح مختلف از حس مکان (ریشهداری منسجم ،ریشهداری نامنسجم ،بیگانگی با مکان و
بیمکانی مطلق) را تشکیل میدهند ( .)Cross, 2001: 3از نظر استیل نیز مهمترین عوامل کالبدی مؤثر در ادراک حس مکان
عبارت است از اندازة مکان ،درجة محصوریت ،تضاد ،مقیاس انسانی ،فاصله ،بافت ،رنگ ،بو ،صدا و تنوع بصری (میرغالمی و
آیشم .)11 :2930 ،درمجموع میتوان گفت حس مکان عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با ویژگیهای حسی و
رفتاری ویژه برای افراد خاص میشود .این حس مکان عالوه بر اینکه احساس راحتی و آسایش از محیط را بهدنبال دارد ،از
مفاهیم فرهنگی مورد نظر مردم و روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه در مکانی مشخص حمایت میکند و تجارب گذشته و
دستیابی به هویت برای افراد و رسیدن به آسایش بصری را یادآوری میکند؛ از اینرو توجه به حس مکان و وحدتبخشی به
این حس در میان شهروندان میتواند پیوندی متحدساز میان افراد باشد .شاید مدیران بتوانند این حس متقابل را زمینهای
مشترک بدانند که شهروندان را کنار هم میآورد و عملکرد اجتماعی و مدنی را تشویق میکند ( Van Putten et al., 2018:
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مؤلفههایآسایشبصریورابطةآنباحسمکان...

ارزیابیعملکرد

 .)2در این پژوهش از مخاطبان خواسته شد شرایط فعلی خود را براساس مجموعهای از ویژگیهای حس مکان بهکمک
پرسشنامه ارزیابی کنند که به چهار مؤلفة محوری و کلیدی حس مکان ،یعنی کالبدی ،ادراکی ،اجتماعی و عملکردی توجه دارد.
باید توجه داشت که بهکارگیری معیارهای بسیار بهمنظور دستیابی به جامعترین تصویر برای حس مکان بسیار ضروری است؛
بنابراین با استناد به سایر پژوهشها در زمینة حس مکان بر چهار مؤلفة کالبدی ،ادراکی ،اجتماعی و عملکردی تأکید میشود .در
شکل  ،2زیرمعیارهای هریک از این مؤلفهها مشخصشده است.

روشپژوهش 
پژوهش حاضر کاربردی ،توصیفی و پیمایشی است که اطالعات آن به شیوة کتابخانهای ،اسنادی و پیمایشی جمعآوری شده
است .در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .جامعة آماری افراد باالی  15سال منطقة  1شهر یزد

2

بودند .این منطقه براساس دومین طرح تفصیلی شهر یزد در سال  ،2937بیش از  209هزار و  271نفر جمعیت دارد .حجم نمونة
آماری نیز بیش از  155نفر و میزان ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین سطح پایایی ابزار پرسشنامه  5/21بوده است .روایی ابزار
پرسشنامه نیز با بهرهگیری از دیدگاههای متخصصان این حوزه و جمعبندی ابعاد ،مؤلفهها و متغیرهای مؤثر با روش خرد جمعی
دلفی ( )Delphiو انجام پیشآزمون ( )Pre-Testتأیید شده است .در این پژوهش با بهرهگیری از ادبیات این حوزه و با استفاده
از روش توصیفی ،بهمنظور مشخصشدن ارزیابی عملکرد مؤلفههای آسایش بصری و رابطة آن با حس مکان در شهر یزد از
تکنیک رتبهبندی  MAPPACاستفاده شد تا ارزیابی و رتبهبندی مؤلفههای مدنظر پژوهش صورت بگیرد .همچنین برای
بررسی رابطة عوامل از نرمافزار  SPSSکه نرمافزاری تحلیلی -آماری است و آزمون ضریب همبستگی 1استفاده شد.
مهمترین مؤلفههای سازنده برای پژوهش و تحلیل یافتهها ،آسایش بصری و حس مکان هستند که با توجه به ادبیات
نظری و استخراج برخی از آنها از بخش پیشینههای مرتبط با موضوع حاضر شناسایی شدند .در جدول  2مؤلفههای
سازنده برای تحلیلهای آماری هریک از مفاهیم آسایش بصری و حس مکان معرفی شده است.
مؤلفههایسازندةمفاهیمآسایشبصریوحسمکان 

جدول.8

مؤلفههایسازندةآسایشبصری 

کیفیت رنگ
کیفیت نور
سطح پوشش گیاهی
کیفیت نمای بناها (نبود ساختمانهای بدقواره ،یکپارچگی نماهای ساختمان و)...
کیفیت معماری بناها
کیفیت کفسازی معابر
کیفیت مبلمان شهری (نبود مبلمان شهری فرسوده و آسیبدیده)
الحاقیات ساختمانها (نبود تابلوهای کثیف و برچسبهای تبلیغاتی روی دیوار و)...

مؤلفههایسازندةحسمکان 

امنیت اجتماعی
میزان خوانایی
احساس تعلق
فضاهای همگانی
تعامالت اجتماعی
مبلمان شهری
کفسازی معابر
ایمنی عناصر کالبدی

منبع :نگارندگان

 .2با توجه به مؤلفههای آسایش بصری و حس مکان مرتبط با موضوع حاضر ،باید ارزیابی و رابطة میان این مؤلفهها در محددودة مشخصدی صدورت گیدرد؛ بندابراین ایدن
منطقه بهدلیل اینکه جزء هستههای اولیه و قدیمی شهر یزد است که طی سالیان اخیر در کنار این هستهها ،هستههای جدید شکل گرفته ،انتخاب شده است.
 .1در نرم افزار  SPSSضرایب فی ( )Phiو ویکرامر ( )Cramer's Vدر کنار یکدیگر آمده است.
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تکنی  MAPPAC

ویژگی تکنیک تصمیمگیری چندشاخصة مقایسهای (مپک) در بیان شاخص رتبهبندی چندمعیارة مبتنی بر اندازهگیری،
نزدیکترین راهحل ایدهآل برای طبقهبندی گزینههاست .این تکنیک ،شیوة رتبهبندی چندهدفه است که از دو پیش
رتبهبندی کامل تشکیل میشود .الگوریتم آن نیز از سه قسمت تشکیل شده است :تعریف دادههای ورودی (متغیرها و
معیارها) ،مقایسة زوجی معیارها برای هر جفت از نتایج معیارها در تعریف روابط رجحان و بیتفاوتی و تجمیع اولویتها در
ساخت رتبهبندی نهایی .این ویژگیها سبب شده است که این تکنیک از تکنیکهای مشابه تصمیمگیری چندشاخصه ،از
قبیل آراس ،ساو ،کوپراس و ...برتری داشته باشد.

محدودةموردمطالعه 
شهر یزد با مساحتی بیش از  205کیلومترمربع بین عرض  92درجه 11 ،دقیقه و  01ثانیه تا عرض  92درجه و  00دقیقه
و  12ثانیة شمالی ،همچنین بین طول  01درجه و  21دقیقه و  29ثانیه تا طول  01درجه و  19دقیقه و  99ثانیة شرقی در
مرکز استان یزد واقع شده است .این شهر سه منطقة شهری دارد که محدودة بافت تاریخی در منطقة  1قرار گرفته است
(رضایی و حج فروش( )17 :2931 ،شکل  9 ،1و  .)1براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ،2930
جمعیت شهر یزد  707هزار و  111نفر بوده است که این تعداد در  230هزار و  291خانوار زندگی میکردهاند (مرکز آمار
ایران.)2930 ،

شکل.5موقعیتشهریزددراستانوکشور 
منب :نگارندگان 

508

مؤلفههایآسایشبصریورابطةآنباحسمکان...

ارزیابیعملکرد

شکل.3محدودةمناطقشهریزد 

شکل.0محدودةبافتتاریخیشهریزد 

منب :نگارندگان 

منب :نگارندگان 

یافتهها 
بحثو 
در این بخش ،برای سنجش و ارزیابی عملکرد مؤلفههای آسایش بصری و رابطة آن با حس مکان در شهر یزد،از تکنیک
رتبهبندی  MAPPACو ضریب همبستگی فیویکرامر ( )Phi and Cramer's Vاستفاده شد .در ابتدا برای ارزیابی و
رتبهبندی پیامدهای مؤلفههای سازندة آسایش بصری و حس مکان در شهر یزد از نظر شهروندان از تکنیک MAPPAC

استفاده شد که در ادامه نتیجة این آزمون ذکر میشود.
در این پژوهش پس از شناسایی مؤلفهها ،با استفاده از روش سلسلهمراتبی فولر ،مقایسههای زوجی میان مؤلفهها
صورت گرفت و مؤلفههای مربوط وزندهی 2شد (وزنی که هریک از پرسشهای مطرحشده در پرسشنامه از شهروندان
شهر یزد پرسیده شده در مقابل هر مؤلفه آمده است) .در مرحلة دوم ،با توجه به برتری هر مؤلفه ،باید یکی از آنها
انتخاب میشد .در مرحلة سوم ،براساس تعداد برتریهای هر مؤلفه ،به آنها امتیازی داده شد و در مرحلة چهارم براساس
امتیاز هر مؤلفه ،آن مؤلفه نرمال شد تا وزن هریک از مؤلفهها بهدست بیاید (جدولهای  1و .)9
پس از افزودن وزن بهدستآمده از هر مؤلفه ،ابتدا باید مقادیر هریک از متغیرها (با توجه به جدولهای  1و )0
مشخص شود تا با استفاده از تکنیک  MAPPACشاخصهای موردنظر رتبهبندی و خوشهبندی شوند .تکنیک
 MAPPACشیوة رتبهبندی چندهدفه بهشمار میآید که ویژگی اصلی آن ،اندازهگیری نزدیکترین راهحل ایدهآل برای
طبقهبندی گزینههاست.

 .2مقدار وزن بین صفر و  2تغییر میکند .هرچقدر به سمت  2حرکت کند ،در اولویت باالتر قرار میگیرد.
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مؤلفههایآسایشبصریبراساسمدلفولر 

جدول.5محاسبةوزندهیبه

تعدادتکرار 
9
0
5
1
7
1
2

مؤلفهها 

کیفیت رنگ
کیفیت نور
سطح پوشش گیاهی
کیفیت نمای بناها
کیفیت معماری بناها
کیفیت کفسازی معابر
الحاقیات ساختمانها

نرمالکردن 

5/151
5/953
5/573
5/173
5/922
5/211
5/532

امتیاز 
1
7
2
0
1
9
1

منبع :نگارندگان
مؤلفههایحسمکانبراساسمدلفولر 

جدول.3محاسبةوزندهیبه

تعدادتکرار 
7
1
0
1
9
2
5

مؤلفهها 

امنیت اجتماعی
میزان خوانایی
احساس تعلق
فضاهای همگانی
تعامالت اجتماعی
مبلمان شهری
ایمنی عناصر کالبدی

نرمالکردن 

5/132
5/212
5/111
5/121
5/200
5/512
5/599

امتیاز 
1
9
7
0
1
1
2

منبع :نگارندگان
مؤلفههایآسایشبصریبااستفادهازتکنی  MAPPAC

جدول.0تعیینمقادیرMinوMaxبرای

 Min
کیفیت رنگ

 Min
کیفیت نور

 Min
سطح پوشش گیاهی

 Min
نمای بناها

 Max
معماری بناها

 Min
کفسازی معابر

 Min
الحاقیات ساختمانها

منبع :نگارندگان
مؤلفههایحسمکانباتکنی  MAPPAC

جدول.5تعیینمقادیرMinوMaxبرای

 Max
امنیت اجتماعی

 Min
میزان خوانایی

 Min
احساس تعلق

 Min
فضاهای همگانی

 Min
تعامالت اجتماعی

 Min
مبلمان شهری

 Min
ایمنی عناصر کالبدی

منبع :نگارندگان
مؤلفههایآسایشبصریوحسمکانبااستفادهازتکنی  MAPPAC

رتبهبندینهایی
جدول .6

مؤلفههایآسایشبصری 

کیفیت معماری بناها
کیفیت نور
کیفیت نمای بناها
کیفیت رنگ
کیفیت کفسازی معابر
الحاقیات ساختمانها
سطح پوشش گیاهی
منبع :نگارندگان

رتبه 
2
1
9
1
0
7
1

مؤلفههایحسمکان 

امنیت اجتماعی
احساس تعلق
فضاهای همگانی
تعامالت اجتماعی
میزان خوانایی
مبلمان شهری
ایمنی عناصر کالبدی

رتبه 
2
1
9
1
0
7
1
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هدف پژوهش حاضر ،ارزیابی عملکرد مؤلفههای آسایش بصری و حس مکان است؛ از اینرو با استفاده از تکنیک
 MAPPACمؤلفهای که وزن بیشتری از آسایش بصری و حس مکان دارد ،مقدار  Maxقرار داده شده و مؤلفههایی که
وزن کمتری از آسایش بصری و حس مکان دارند ،مقدار  Minقرار گرفتهاند .درنهایت ،رتبهبندی نهایی مؤلفههای
آسایش بصری و حس مکان با توجه به جدول  7و همچنین تکنیک  MAPPACمشخص شده است.
با توجه به آنچه بیان شد ،از دیدگاه پاسخگویان مهمترین مؤلفة اثرگذار بر آسایش بصری مردم ،کیفیت معماری بناها و
پس از آن کیفیت نور است .مؤلفههای کیفیت نمای ساختمانها ،رنگ ،کیفیت کفسازی معابر ،الحاقیات ساختمانها و در
انتها پوشش گیاهی در رتبههای بعدی قرار دارند .براساس این رتبهبندی ،شهر یزد با ویژگیهای منحصربهفرد گردشگری،
معماریهای خارقالعاده ،بادگیرها ،منارهها ،گنبدها و خانههای قدیمی خشتی همراه است .همچنین بافت و ساخت معماری
ویژة آن از بارزترین نمونههای معماری خاص اقلیمهای گرم و خشک در جهان محسوب میَشود .تناسب این معماری با
نیازها و شرایط اقلیمی-فرهنگی مردم ،افزون بر زیبایی خاص این معماری ،از ویژگیهای آن بهشمار میآید .معموالً در
مرکز هر محله حمام ،بازارچه ،آبانبار ،مسجد ،حسینیه ،لرد ،کارگاههای کوچک و جوی آب (برای دسترسی به قنات) قرار
دارد که بسیاری از این امکانات هنوز پابرجا هستند .همچنین این شهر با کمبود سطوح سبز مواجه است که دلیل آن
قرارگیری در مناطق خشک بیابانی و کمبود آب است (محسنی و شهرکی .)17 :2931 ،افزون بر این ،مهمترین عامل اثرگذار
بر حس مکان مردم ،امنیت اجتماعی است و پس از آن احساس تعلق ،فضاهای همگانی ،تعامالت اجتماعی ،میزان خوانایی،
کیفیت مبلمان شهری و ایمنی عناصر کالبدی در رتبههای بعدی قرار دارند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت شهر یزد فرهنگ
و بسیاری از عناصر سنتی خود را تاکنون حفظ کرده و بدینترتیب پارادوکس سنت و مدرنیته در آن مجسم شده است.
در مرحلة بعد برای مشخصشدن رابطة آسایش بصری با حس مکان ایجادشده در شهر یزد ،همبستگی دو مفهوم از
طریق مؤلفههای سازندة آنها مشخص شد؛ بهنحویکه مؤلفههای هرکدام از مفاهیم بهصورت دوبهدو و رابطة همبستگی
آنها با استفاده از آزمون آماری دنبال شد؛ بدینمنظور برای یافتن رابطة همبستگی متغیرها (مؤلفههای سازندة مفاهیم) از
روش همبستگی و آزمون آماری ضریب فیویکرامر ( 2)Phi and Cramer's Vاستفاده شد .این ضریب با درنظرگرفتن
سطح خطای  0درصد و سطح معناداری  30درصد برای متغیرها محاسبه شده است.
براساس یافتههای جدول  ،1از نظر شهروندان یزد ،مؤلفة کیفیت رنگ و نور با مؤلفههایی مانند مبلمان شهری ،ایجاد
فضاهای همگانی و تعامالت اجتماعی (در سطح  30درصد) همبستگی معناداری دارد ،اما با مؤلفههایی مانند امنیت
اجتماعی ،خوانایی ،حس تعلق ،کفسازی معابر و ایمنی در محدودة مورد مطالعه ،همبستگی معناداری ندارد .برایناساس
هرچه کیفیت رنگ و نور در سیمدای شهر یزد ،اعم از نما ،فضای سبز ،ویترینها ،تابلوها ،دیوارنگارهها و مانند آنها بیشتر
باشد ،در مبلمان شهری که بخش عمدهای از عناصر تشکیلدهندة سیمای شهر یزد است ،در فضاهای عمومی و حیات
مدنی که فرصتهایی را برای تفریح ،تفرج در فضای طبیعی ،حوزههایی برای اتفاقات ویژه و مجالی برای فراغت از شهر

 .2مقدار ضریب همبستگی بین صفر و  2تغییر میکند .اگر ضریب صفر باشد ،بین دو متغیر همبستگی وجود ندارد .هرچقدر مقدار ضریب به سدمت  2حرکدت کندد،
نشاندهندة همبستگی کامل میان دو متغیر است (مقادیر بزرگتر از  5/2رابطة بسیار قوی ،مقادیر بین  5/7تا  5/2رابطة قوی ،مقادیر بدین  5/1تدا  5/7رابطدة
متوسط و مقادیر کمتر از  5/1رابطة ضعیف یا بسیار ضعیف بین دو متغیر را نشان میدهند) .این ضریب برای متغیرهای کیفی استفاده میشود.
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یزد برای تنفس ایجاد میکند و در تعامالت اجتماعی 2محدودة مورد مطالعه بیشتر تأثیر میگذارد؛ بنابراین بهمنظور اینکه
بتوان کیفیت مبلمان شهری ،فضاهای عمومی و همگانی و تعامالت اجتماعی را در شهر یزد افزایش داد ،الزم است به
کیفیت رنگ و نور توجهی ویژه و خاصی شود.
مؤلفههایسازندةآسایشبصریوحسمکاندرشهریزد 

جدول.7ضریبهمبستگی

متغیر 8

متغیر 8

رنگ و نور

مبلمان شهری

معماری و نماهای بناها

پوشش گیاهی

کفسازی معابر

الحاقیات ساختمانها

امنیت اجتماعی
خوانایی
حس تعلق
فضاهای همگانی
تعامالت اجتماعی
مبلمان شهری
کفسازی معابر
ایمنی
امنیت اجتماعی
خوانایی
حس تعلق
فضاهای همگانی
تعامالت اجتماعی
مبلمان شهری
کفسازی معابر
ایمنی

5/72
5/00
5/91
5/52
5/51
5/51
5/20
5/72
5/23
5/21
5/551
5/52
5/79
5/552
5/21
5/13

امنیت اجتماعی
خوانایی
حس تعلق
فضاهای همگانی
تعامالت اجتماعی
مبلمان شهری
کفسازی معابر
ایمنی
امنیت اجتماعی
خوانایی
حس تعلق
فضاهای همگانی
تعامالت اجتماعی
مبلمان شهری
کف سازی معابر
ایمنی

5/51
5/59
5/21
5/11
5/70
5/51
5/91
5/51
5/01
5/11
5/71
5/51
5/51
5/11

متغیر 8

متغیر 5

Phi and
Cramer's
V

متغیر 5

Phi and
Cramer's
V

متغیر 5
امنیت اجتماعی
خوانایی
حس تعلق
فضاهای همگانی
تعامالت اجتماعی
مبلمان شهری
کفسازی معابر
ایمنی
امنیت اجتماعی
خوانایی
حس تعلق
فضاهای همگانی
تعامالت اجتماعی
مبلمان شهری
کفسازی معابر
ایمنی

Phi and
Cramer's
V

5/59
5/10
5/19
5/51
5/59
5/552
5/559
5/59
5/52
5/37
5/51
5/27
5/13
5/551
5/92
5/551

منبع :نگارندگان

مؤلفة مبلمان شهری با مؤلفههایی مانند امنیت اجتماعی ،میزان خوانایی و کفسازی معابر شهری (در سطح 30
درصد) همبستگی معناداری دارد ،اما با مؤلفههایی مانند حس تعلق ،فضاهای همگانی ،تعامالت اجتماعی و ایمنی در
محدودة مورد مطالعه همبستگی معناداری ندارد .برایناساس ،هرچه کیفیت مبلمان شهری (نبود مبلمان شهری فرسوده و
آسیبدیده) در شهر یزد بیشتر باشد ،در مؤلفههای زیر تأثیرگذارتر است :در امنیت اجتماعی که نوع و سطحی از احساس
اطمینان خاطر است که شهر یزد در آن نقش اساسی دارد ،در خوانایی که در دو سطح فرم کالبدی (احساسی مانند
لذتبردن از زیبایی در یک سطح) و الگوهای فعالیت (وضوح بصری که مشاهدة آن با مطالعة تصویر ذهنی مردم از محل
زندگی خود انجام میشود) وجود دارد و در کفسازی معابر شهری که سبب ایجاد راحتی و آرامش در عابران پیادة شهر
یزد میشود؛ از اینرو برای افزایش امنیت اجتماعی ،خوانایی و کیفیت کفسازی معابر در شهر یزد باید به کیفیت مبلمان
شهری در این شهر توجهی ویژه و خاصی داشت.

 .2هرگاه عملی از شخصی سرزند که با پاسخ از سوی فرد دیگر همراه باشد ،تعامل اجتماعی صورت گرفته است .همچنین در زمینة ایجاد و شکلگیری تعامل
اجتماعی حضور و وجود اشخاص دیگر ضروری و مهم است؛ بهطوریکه شخص در رابطه با دیگران باید حضور آنها را مدنظر قرار دهد.
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مؤلفة کیفیت معماری و نماهای ابنیة شهری با مؤلفههای امنیت اجتماعی ،ایجاد فضاهای همگانی ،تعامالت
اجتماعی ،ایمنی عناصر کالبدی (در سطح  30درصد) ،مبلمان شهری و کفسازی معابر (در سطح  33درصد) ،همبستگی
معناداری دارد ،اما با مؤلفههای خوانایی و حس تعلق در محدودة مورد مطالعه ،همبستگی معنادار ندارد .برایناساس
هرچقدر کیفیت معماری و نماهای ابنیة شهری (نبود ساختمانهای بدقواره ،یکپارچگی نماهای ساختمان و )...که
مهمترین بخش طراحی ابنیة شهر یزد است؛ زیرا چارچوب کار برای بقیة اجزای بناها را مشخص میکند ،در شهر یزد
بیشتر باشد در مؤلفههای زیر تأثیرگذارتر است :امنیت اجتماعی ،فضاهای عمومی و حیات مدنی ،تعامالت اجتماعی ،ایمنی
عناصر کالبدی که سبب کاهش آسیبپذیری کالبد شهر یزد میشود و در سطح باالتر آن در کیفیت مبلمان شهری و
کفسازی معابر؛ بنابراین برای افزایش کیفیت امنیت اجتماعی ،ایجاد فضاهای همگانی ،تعامالت اجتماعی ،ایمنی عناصر
کالبدی و بهویژه مبلمان شهری مناسب و کفسازی معابر در شهر یزد ،باید به کیفیت معماری و نماهای ابنیة شهری
توجهی ویژه و خاصی شود.
مؤلفة پوشش گیاهی با مؤلفههایی مانند ایجاد فضاهای همگانی (در سطح  30درصد) ،حس تعلق و مبلمان شهری
مناسب (در سطح  33درصد) ،همبستگی معناداری دارد ،اما با مؤلفههایی مانند امنیت اجتماعی ،خوانایی ،تعامالت اجتماعی،
کفسازی معابر و ایمنی در محدودة مورد مطالعه ،همبستگی معناداری ندارد .برایناساس در شهر یزد هرچه کیفیت پوشش
گیاهی -که بخش عمدة فضاهای سبز شهر یزد را تشکیل میدهد -بیشتر باشد براساس مؤلفههای زیر تأثیر بیشتری در
مبلمان شهری دارد :فضاهای عمومی و حیات مدنی و در سطح باالتر آن در حس تعلق که از یکسو وابسته به مشخصات و
ویژگیهای فردی (انگیزشها ،شایستگی و شناخت افراد از مکان) است و از سوی دیگر در تعامالت اجتماعی و ارتباط فرد
با دیگران در شهر یزد ریشه دارد .درنتیجه برای افزایش کیفیت فضاهای عمومی و همگانی ،بهویژه حس تعلق و مبلمان
شهری در شهر یزد باید به کیفیت پوشش گیاهی در این شهر توجهی ویژه و خاصی شود.
مؤلفة کفسازی معابر شهری با مؤلفههایی مانند امنیت اجتماعی ،تعامالت اجتماعی و مبلمان شهری (در سطح 30
درصد) همبستگی معنادار دارد ،اما با مؤلفههایی مانند خوانایی ،حس تعلق ،فضاهای همگانی و ایمنی در محدودة مورد
مطالعه همبستگی معنادار ندارد .برایناساس ،هرچه کفسازی معابر شهری در شهر یزد بیشتر باشد ،در امنیت اجتماعی،
تعامالت اجتماعی و مبلمان شهری ،تأثیر بیشتری دارد؛ بنابراین برای افزایش امنیت اجتماعی ،تعامالت اجتماعی و
مبلمان شهری در شهر یزد باید به کیفیت کفسازی معابر شهری در این شهر توجه ویژه و خاصی شود.
مؤلفة الحاقیات ساختمانها با مؤلفههایی مانند امنیت ،حس تعلق (در سطح  30درصد) ،مبلمان شهری و ایمنی
عناصر کالبدی (در سطح  33درصد) همبستگی معناداری دارد ،اما با مؤلفههایی مانند خوانایی ،فضاهای همگانی ،تعامالت
اجتماعی و کفسازی معابر در محدودة مورد مطالعه همبستگی معناداری ندارد .برایناساس هرچه کیفیت الحاقیات
ساختمانها ،از قبیل نبود تابلوهای کثیف و برچسبهای تبلیغاتی روی دیوار و ...در شهر یزد بیشتر باشد ،در امنیت ،حس
تعلق و در سطح باالتر آن در مبلمان شهری و ایمنی تأثیرگذارتر است .درنتیجه برای افزایش امنیت و حس تعلق ،بهویژه
کیفیت مبلمان شهری و ایمنی عناصر کالبدی در شهر یزد باید به کیفیت الحاقیات ساختمانها در این شهر توجهی ویژه
و خاصی داشت.
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با توجه به جدول  2و آزمون ضریب همبستگی فیویکرامر ،میان مؤلفههای آسایش بصری و مؤلفههای حس مکان
در شهر یزد (در سطح  30درصد) رابطة معناداری وجود دارد؛ پس میتوان گفت هرچه مؤلفههای آسایش بصری در
محدودة مورد مطالعه بیشتر باشد ،بر مؤلفههای حس مکان تأثیرگذاری بیشتری دارد.
جدول.1ضریبهمبستگیآسایشبصریوحسمکاندرشهریزد 

متغیر 8
آسایش بصری

متغیر 5
حس مکان

 Phi and Cramer's V
5/51

منبع :نگارندگان

یجهگیری 
نت 
بحران هویت و پایینبودن سطح کیفی زندگی شهروندان یکی از مسائلی است که در شهرهای امروزی مدنظر قرار گرفته
است .این بحران یا به عبارتی دقیقتر بحران هویت مکان ،ناشی از نبود حس مکان به معنای واقعی آن است؛ مکانی که
انسان را با الیههای دیگر وجود خویش مرتبط میکند و این الیهها به شناخت انسان از محیط پیرامون و خویشتن خود
کمک میکنند .شناخت از محیط و خویشتن سبب ایجاد معانی و تصاویر گوناگون از مکانهای متفاوت در ذهن انسان
میشود .برای ایجاد حس مکان باید عوامل مرتبط با آن را شناسایی کرد .یکی از مفاهیم فرضشده در این مسئله که با
حس مکان رابطه دارد ،آسایش بصری است .آسایش بصری و حس مکان مؤلفههایی سازنده دارند که در این پژوهش
هریک از آنها شناسایی شده و میزان تأثیر هریک از آنها بر شهروندان بررسی شد .درنهایت نیز سنجش و تحلیل میزان
همبستگی آنها صورت گرفت.
با توجه به مطالعات و یافتههای این پژوهش نتایج زیر بهدست آمده است 155 :نفر از افراد سنجیده شدند که هرکدام
با توجه به شرایط متفاوت خود پاسخهایی را بیان کردند .در پرسشها از مؤلفههای گوناگونی مانند کیفیت رنگ و نور،
امنیت و تعامالت اجتماعی و ...استفاده شد و بهطورکلی پرسشها متناسب با چگونگی عملکرد مؤلفههای آسایش بصری
و حس مکان در شهر یزد تنظیم شدند .پاسخهای مردم با توجه به تکنیک  MAPPACنشان میدهد مؤلفة کیفیت
معماری بناها با توجه به وزن بیشتری که گرفته است ،مهمترین عامل اثرگذار بر آسایش بصری مردم است .مؤلفة
پوشش گیاهی نیز با توجه به وزن کمتر ،کمترین عامل تأثیرگذار بر آسایش بصری مردم است .همچنین وزن بیشتر مؤلفة
امنیت اجتماعی سبب شده است این مؤلفه مهمترین عامل اثرگذار بر حس مکان مردم باشد .وزن کمتر مؤلفة ایمنی
عناصر کالبدی نیز سبب شده است این مؤلفه کمترین عامل تأثیرگذار بر حس مکان مردم باشد؛ بنابراین برای آسایش
بیشتر افراد باید ضوابط ،مطابق با استاندارهای طراحی شهری باشد؛ برای مثال اندازة ساختمانهای بلندمرتبه ،روشنایی،
فضای سبز و ...مدنظر قرار بگیرد .در تحلیل کلی میتوان گفت رعایت استانداردهای ضوابط و مقررات شهرسازی و
معماری در طراحی شهری الزامی است .در آزمون ضریب همبستگی فیویکرامر آسایش بصری با حس مکان در
محدودة مورد مطالعه بهدلیل همبستگی میان مؤلفههای سازندة آنها ارتباط دارد .میزان این رابطه را نیز میتوان با
استفاده از شدت رابطة مؤلفههای سازندة آسایش بصری ،از جمله آثار رنگ و نور ،نما ،معماری بناها و ...شهر یزد با
مؤلفههای سازندة حس مکان ،از جمله امنیت ،خوانایی ،احساس تعلق و ...مشخص کرد ،اما میزان این همبستگی و شدت
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آن میان مؤلفهها متغیر است و همبستگی کامل (ضریب همبستگی برابر  )2میان هیچ دو متغیری وجود ندارد .همچنین از
میان مؤلفههای سازندة دو مفهوم اخیر ،مؤلفههای مبلمان شهری مناسب ،کیفیت معماری و نماهای ابنیة شهری،
بیشترین رابطه را با آسایش بصری و حس مکان در شهر یزد دارند.
درمجموع نتایج این پژوهش در زمینة آسایش بصری و رابطة آن با حس مکانشهر یزد با نتایج پژوهشهای آیومی
( ،)1523زمردیان و تحصیلدوست ( ،)1523یانگ ساک ( )1523و بنیبشر و حنایی ( )2931رابطة مستقیمی دارد؛ زیرا
آنها به این نتیجه رسیدهاند که باید معیار نور ،یکی از مؤلفههای آسایش بصری در فضاهای شهری باشد براساس نتایج
پژوهش حاضر نیز کیفیت رنگ و نور میتواند سبب ارتقای کیفیت مبلمان شهری ،فضاهای عمومی و همگانی و تعامالت
اجتماعی شود .مطالعة حاضر با پژوهش موالیی و همکاران ( )2931مطابقت ندارد؛ زیرا براساس پژوهش آنها سه
پیشران صنایعدستی و هنرهای سنتی ،جاذبههای تاریخی و سابقة تاریخی و تمدنی بیشترین رابطه را با حس مکان دارند،
اما در پژوهش حاضر ،مؤلفههای مبلمان شهری مناسب ،کیفیت معماری و نماهای ابنیة شهری ،بیشترین رابطه را با
آسایش بصری و حس مکان دارند.
پژوهش حاضر با مطالعة شیبانی و پورسلیمان امیری ( )2937همخوانی دارد؛ زیرا آنها نتیجه گرفتند حس مکان در
برنامهریزی مسکن مؤثر است .براساس مطالعة حاضر نیز کیفیت معماری و نماهای بناها شهری میتواند سبب افزایش
کیفیت امنیت اجتماعی ،ایجاد فضاهای همگانی ،تعامالت اجتماعی ،ایمنی عناصر کالبدی و بهویژه مبلمان شهری مناسب
و کفسازی معابر شود .همچنین مطالعة حاضر با پژوهش صادقلو و جوهری ( )2937نیز همخوانی دارد .براساس پژوهش
آنها تفاوت معناداری میان مؤلفههای آسایش بصری و کیفیت محیط شهری وجود دارد .در پژوهش حاضر نیز میان
مؤلفههای آسایش بصری و مؤلفههای حس مکان رابطة معناداری مشاهده میشود؛ بنابراین برای دستیابی به آسایش
بصری و حس مکان در محلهها و فضاهای شهری و نیز در محدودة مطالعاتی باید به ویژگیهای زیر توجه کرد:
 .2توجه کافی به عناصر بصری شهر ،مانند انتخاب صحیح رنگ در نمای ساختمانها و ترکیب مناسب آن با رنگ
عناصر دیگر شهری و لزوم استفادة بهینه از نور با توجه به سبک معماری قالب شهری در فضاهای باز ،نیمهباز و
بسته.
 .1رعایت تناسبات و مناسببودن کیفیت معماری ،نمای بناها و خطوط آسمان در عناصر کالبدی شهر بهکمک
طرحهای تشویقی یا الزام قانونی آن هنگام ساختوسازها از مجاری شهرداریها و. ...
 .9نیازها ،فعالیتها و تعامالت شهروندان را باید در فضا و کنش انسان و کالبد ساختهشدة آن شناخت و برنامهریزی
و توسعة فضای شهر را با تغییرات زمانی وفق داد.
 .1مناطق شهر یزد ،بهعنوان عناصر نمادین برای ایجاد نقاط تأکیدی شهر ،باید هویت و اصالت درکشدنی داشته
باشند و آن را القا کنند.
در پایان باید گفت ،در برنامهریزی شهر جهانی یزد با توجه به موقعیت این شهر و ثبت در یونسکو ،ضروری است
محلههای سنتی و واجد هویت ارجگذاری بیشتری شوند و رعایت اصول متناسب با شرایط بومی و ارگانیک هر محله از
شهر ،بیشازپیش مدنظر قرار بگیرد؛ بهطوریکه بتوان از نقاط مثبت هریک از محلههای شهری استفاده کرد و ضعفهای
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آنها را به حداقل رساند .تحقق این امر در گرو شناخت مؤلفههای آسایش بصری و حس مکان و اندیشیدن دربارة رابطة
آنهاست .مدیران ،برنامهریزان و مجریان توسعه و آبادانی شهر میتوانند توجه بیشتری به اهمیت مؤلفههای مختلف،
سازنده و اثرگذار آسایش بصری و حس مکان و تحلیل رابطة میان آنها داشته باشند .همچنین با توجه به اینکه ارزیابی و
رابطة مؤلفههای آسایش بصری و مؤلفههای حس مکان در شهر یزد بررسی شد ،میتوان از نتایج این بررسی در ارتقای
کیفیت محیط شهر ،توسعة جدید شهری ،آرامش شهروندان ،سرزندگی شهری ،طراحی و حفاظت معماری ،منظر شهری و
جذب گردشگر بهکمک واکاوی رابطة میان متغیرها استفاده کرد.
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مناب 
بل ،سایمون ،2931 ،منظر :الگو ،ادراک و فرایند ،ترجمة بهناز امینزاده ،چاپ چهارم ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.

بنیبشر ،مهسا و تکتم حنایی ،2931 ،تحلیل نقش نورپردازی بر مؤلفههای آسایش بصری در فضای شهری (نمونة موردی :خیابان
ارگ مشهد) ،کنفرانس عمران ،معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسالم ،دانشگاه تبریز-دانشگاه شهیدمدنی
آذربایجان -دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تبریز ،صص .21-2
حقیقتبین ،مهدی« ،2937 ،جایگاه نشانهها در تقویت حس مکان در باغ ایرانی» ،فصلنامة منظر ،شمارة  ،15صص .20-7
دانشپایه ،نسار و فرح حبیب« ،2937 ،معیارهای اصلی حس مکان در پهنههای توسعة جدید شهری (مطالعة موردی :منطقة  1و
 11شهرداری تهران)» ،فصلنامة مطالعات شهری ،شمارة  ،10صص .95-21

دومین طرح تفصیلی شهر یزد ،2937 ،شهرداری یزد.
دویران ،اسماعیل ،خدایی ،داوود ،غالمی ،سعید و مهرداد دانشدوست« ،2932 ،سنجش مؤلفههای آسایش بصری در منظر شهری
(با تأکید بر محلة حسینیة اعظم زنجان)» ،نشریة جغرافیا و مطالعات محیطی ،دورة اول ،شمارة  ،9صص .75-10
رضایی ،محمدرضا و شهابالدین حجفروش« ،2931 ،ارزیابی میزان رضایتمندی پروژههای بازآفرینی بافت تاریخی شهرها با
رویکرد اجتماعات محلی؛ مطالعة موردی :مجموعه همسایگی کویر در شهر یزد» ،فصلنامة تحقیقات جغرافیایی ،سال سی و
سوم ،شمارة  ،1صص .00-15
زنگنه ،یعقوب ،حسینآبادی ،سعید ،روشندل ،تکتم و رضا نبیپور« ،2939 ،تأثیر تعلق مکانی و سرمایة اجتماعی بر بهسازی
مشارکتی محالت قدیمی (نمونة موردی :محلة سرده سبزوار)» ،مجلة پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال پنجم ،شمارة
 ،23صص .212-222
سعیدی ،عباس« ،2931 ،نقد علمی و نقد پویش ساختاری-کارکردی» ،جغرافیا (فصلنامة علمی-پژوهشی و بینالمللی انجمن
جغرافیای ایران) ،سال شانزدهم ،شمارة  ،03صص .15-2
شیبانی ،مهدی و زهرا پورسلیمان امیری« ،2937 ،نقش محیط طبیعی در ایجاد حس مکان در مسکن شهری» ،مرکز پژوهشی هنر
و شهرسازی نظر ،دورة نهم ،شمارة  ،12صص .03-17
صادقلو ،طاهره و لیال جوهری« ،2937 ،سنجش عملکرد مؤلفههای آسایش بصری در ارتقای کیفیت محیط شهر با استفاده از
تکنیک وایکور (مطالعة موردی :کالنشهر مشهد)» ،مجلة پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة چهلونهم ،شمارة  ،2صص
.229-271
فالح ،حمیدرضا و امیررضا رحمنستایش« ،2937 ،بررسی مؤلفههای مؤثر بر ادراک حس مکان در بهسازی محلههای تاریخی
(موردکاوی :محلة سنگسیاه شیراز)» ،فصلنامة گزارش ،شمارة  ،30صص .71-71
فالحت ،محمدصادق ،کمالی ،لیلی و صمد شهیدی« ،2937 ،نقش مفهوم حس مکان در ارتقای کیفیت حفاظت معماری» ،فصلنامة
باغ نظر ،سال چهاردهم ،شمارة  ،17صص .11-20
فالحت ،محمدصادق و سمیرا نوحی« ،2932 ،ماهیت نشانهها و نقش آن در ارتقای حس مکان فضای معماری» ،نشریة هنرهای
زیبا ،معماری و شهرسازی ،دورة هفدهم ،شمارة  ،2صص .10-21
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 فصلنامة،» «تبیین مدل نظری ارتقای حس مکان در طراحی معماری و شهر،2930 ، همایون و اسماعیل صرافیگهر،قیاسی
.215-211  صص،10  شمارة،مدیریت شهری
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