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چکیده
نوشهرگرایی بهعنوان یک جنبش جدید در برنامهریزی و طراحی شهری با اصوو ووود کوه برسواوت شوهر ایی
مردمی و مناسب برای زندگی تأکید دارد ،مکان سازی و فضای عمومی را در اولویوت برناموه ای ووود رورار داده
است .نوشهرگرایان ادعا میکنند که برنامه ای آنان در رالب اصو دهگانه میتواند در شوک گیری حو

مکوان

افراد مؤثر باشد .ازاینرو ،دف از انجام این تحقیق ،شناوت میزان تأثیر ر یک از اصو نوشوهرگرایی بور حو
مکان در محله فتحوض تهران میباشد .جهت تحقوق ایون ودف ،از روو توصویفی -تحلیلوی و مبسوتگی
استفادهشده است .روو گردآوری داده ا میدانی و ابزار آن "پرسشنامه محقق سواوته" میباشود کوه از روایوی و
پایایی راب ربو برووردار است .جامعه آماری تحقیق شام ساکنین محله فوتحوض وارو در منققوه  8شوهر
تهران میباشد که تعداد آن  30401نفر است .ازاینبین  500نفر بهعنوان نمونه جهوت مقالعوه میودانی و توزیو
پرسشنامه ا انتخاب شدند .برای تجزیهوتحلی داده ا نیز از مد رگرسیون چند متغیره استفادهشده اسوت .نتوای
این تحقیق نشان مید د که از بین اصو نوشهرگرایی 9 ،اص از آن تأثیر مثبت بر افزایش ح

مکوان دارنود.

طبق نتای  ،اص کیفیت زندگی با ضریب رگرسیون  0/63بیشترین تأثیر مثبت و اص افزایش توراکم بوا ضوریب
 -0/09تأثیر کا نده بر ح

مکان در محله فتحوض دارد .بنابراین میتوان گفت اصوو نوشوهرگرایی ،بوهجز

اص افزایش تراکم ،بر تقویت ح

مکان در محله فتحوض تهران تأثیر دارد و بهعنوان رویکردی مقلووب در

توسعه و بهبود زندگی شهری پذیرفته میشود.
واژگان کلیدی :نوشهرگرایی ،ح

 .1نویسنده مسئو

مکان ،محله فتحوض.

Email: mo_kalantari@sbu.ac.ir
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مقدمه
ویژگی مشترک اغلب شهر ا ،فارغ از مورعیت مکانی ،وضعیت ارتصادی و سقح توسعهیافتگی ،این است که مردم بااینکه
مچنان فضای شهری را به گستردگی مورداستفاده ررار مید نود ،ورروز بیشازپویش بازوورد وای ضوعی میبیننود.
بهطوری که در بسیاری از شهر ای دنیا به دلی غلبوه ووودرو و تسولن آن بور شوک گیری فضوا ای شوهری ،وضوعیت
نامقلوب برای شهروندان به یک مسئله عادی تبدی شده است (گ  .)4-3 :2010 ،با رشد شهرنشوینی ،ازدحوام ترافیوک
شهری بهطور روزافزون شدید شده و ناسازگاری بین جمعیت ،مناب  ،محینزیست برجسته گشته است (لوی.)763 :2016 ،
این ناسازگاری ا باعث ایجاد شکاف بین انسان و مکان شده است و ح

مکان به دلی تنز ارزو مکوان کا شیافتوه

است .بنابراین ،در عصر فرا مدرن تغییر رویکرد اساسی در حوزه ای توسعه و بخصوو

برناموهریزی و طراحوی شوهری

مشا ده میشود .امروزه ،ما یت برنامهریزی داللت بر این دارد که مداوالت و اردامات سنجیده ،میتواند با تودبیر بیشوتر
مکان سازی را به باالترین حد افزایش د د (پارن و مکاران218 :2007 ،؛ یگو و جنکینز.)95 :2005 ،
یکی از جدیدترین رویکرد ا که سعی در افزایش مکان سازی و ارتقاء ح

مکان دارد ،نوشهرگرایی اسوت .نوشوهرگرایی

به ایجاد و تقویت مکان ایی مبادرت میورزد که تعامالت اجتماعی روزانه و زندگی عمومی در این مکان ا جریوان یابود.
دف نوشهرگرایی ساوت مکان ای پایدار در مقیاس انسانی است که در آن موه ارشوار موردم میتواننود در سوالمتی و
شادی زندگی کنند .نوشهرگرایان تأکید میکنند که ایدهآ ای برنامهریزی کالبدی معنا و مفهومی عمیقتر از صرفاً یوک
معماری جذاب و طراحی سایت ووب است .به مین دلیو توجوه بوه ا وداف اجتمواعی (توالن ،)165 :2002 ،بوا اصوو
نوشهرگرایی مرتبن میشود .طرفداران نوشهرگرایی استدال میکنند که الگووی شوهری و محلوهای پیواده محوور و بوا
کاربری ترکیبی بر اساس سبک سنتی میتواند ح

اجتماعی را تقویت کرده و ح

مکوان را در بوین سواکنان افوزایش

د د .بروی تحقیقات نشان دادهاند که رابقه مثبتی بین طرح ای فیزیکی و رفتار ای مرتبن با ح

اجتماعی وجوود دارد

(بیدلر .)94 :2007 ،این در حالی است که بروی دیگر از تحقیقات رابقه مستقیم بین الگو ای سنتی محلهای بوا افوزایش
ح

اجتماعی در میان ساکنان را تصدیق نکردهاند (براون و کروپر402 :2001 ،؛ ناصر58 :2003 ،؛ تالن.)344 :2000 ،

ازآنجاکه نوشهرگرایان ادعا دارند که ویژگی ای کالبدی ارائهشده توسن آنان به افوزایش حو
میتوان فهمید مکانی که بتواند ح

مکوان منجور میشوود،

مکان را در استفادهکنندگان از آن تحریک کرده و یوا توسوعه بد ود ،مسولماً دارای

ویژگی ای عینی و ذ نی مناسبی است که میبایست شناوته شود و موردتوجه وا

وار گردد .نوشوهرگرایی بوهعنوان

جدیدترین رویکرد در برنامهریزی شهری و منققهای مدعی است به اینچنین ویژگی ای عینی و ذ نوی مناسوب دسوت
پیداکرده است .بااینوجود ،رابقه طرح ای کالبدی و ا داف اجتماعی نووز یوک بحوث چوالشبرانگیز اسوت و نیواز بوه
تحقیقات زیادی دارد .ازاینرو ،این مسئله مقرح است که نوشهرگرایی با طرح ا و را کار ای کالبدی متعددی که بورای
ارتقاء کیفیت شهری و منققهای ارائه مید د ،چگونه میتواند ح

مکان را در بین ساکنان محالت شهری تقویت کرده

و بهعنوان ابزاری برای مقابله با المکانی مورداستفاده ررار گیرد.
بنابراین ،در این تحقیق تالو بر این است تا تأثیر نوشهرگرایی بر ح

مکان در بین ساکنین محلوه فوتحوض شوهر

تهران موردبررسی و تبیین ررار بگیرد .برای این کار ،از اصو نوشهرگرایی بهعنوان متغیر ای مستق و تأثیرگذار بر ح
مکان استفاده میگردد.
مبانی نظری
نوشهرگرایی یک پارادایم برنامهریزی و طراحی و نیز یک جنبش اجتماعی پیچیده است (ا  .یندی و ای .تایو :2001 ،
 )189که اولین بار در ایاالتمتحده در اوای د ه  1980میالدی شورو شود .در اواوور د وه  1980و اوایو د وه 1990
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میالدی ،تعداد زیادی از طراحان شهری ،برنامهریزان ،توسعهد ندگان و مهندسین از الگو ای توسوعه غالوب در آن زموان
ناامید شده بودند ،که بیشتر روی ساوت مسوکن ای دور از مراکوز سونتی شوهر ا و ویابان وای اصولی تأکیود داشوتند.
درعینحا داو شهر ا نوسازی شهری ،بافت محالت ردیمی را نابود و جامعه یکپارچه را منزوی میساوت .موانطور
که شهر ا در حا فروپاشی بودند ،ائتالفی از طراحان شهری ،معماران ،برنامهریزان ،توسوعهد ندگان و مهندسوین متحود
شدند و نوشهرگرایی را به وجود آورند؛ جنبشی که برای سرمایهگذاری مجدد در طراحی ،جامعه و مکان ایجاد شد (کنگره
نوشهرگرایی .)2013 ،نوشهرگرایی به دنبا کا ش وابستگی به وودرو ،و ایجواد محوالت سورزنده و رابو پیوادهروی از
طریق آرایش متراکم مسکن ،مح ای اشتغا و مکان ای تجاری است .مچنین نوشهرگرایی بازگشت به برناموهریزی
شهرک ای سنتی را تقویت میکند ،مانطور کوه در مکان وایی ماننود داون تواون کارلسوتون ،1کارولینوای جنووبی 2و
گئورگ استون در واشنگتن دیسی 3دیدهشده است (برینی .)87 :2017 ،ازاینرو ،در اکتبر  1993میالدی ،اولین موایش
در الکساندریا 4وار در ویرجینیا 5برگزار شد تا برنامه ا و اردامات در دست انجام را پیشنهاد و حو آن بحوث نماینود کوه
درنتیجه این مایش جنبش نوشهرگرایی بنیان نهاده شد .دغدغه و یوا مسوائ اصولی شورکتکنندگان در ایون موایش
مربوط به رشد کم تراکم و نامنظم شهر ا و سکونتگاه ا ،بیمکانی ،افوزایش تبعیضوات نوژادی و ارتصوادی ،و مچنوین
بحران ای زیست محیقی و وابستگی انسان به وودرو در شهر ا بود .شش معمار در رأس شک گیری ایون جنوبش رورار
داشتند که عبارتاند از پیتر کلتورپ ،6آندره دوآنی ،7الیزابت مو  ،8الیزابت پالتور زیبورک ،9اسوتفانوس پوولی زویودس10و
دانی سولومون(11آرنت و مکاران.)1 :2000 ،
نوشهرگرایی بهعنوان رویکردی در برنامهریزی و توسعه ،بر اساس اصولی ررار دارد که در ررن ای گذشته بر شهرسوازی
حاکم بود؛ شهر ایی که دارای ویابان ا و محالت پیاده محور ،مسکن و فروشگاه ای نزدیک به م و فضا ای عموومی
در دسترس بودند .این اصو که با جزئیات بیشتر در منشور نوشهرگرایی آورده شده است ،جایگزین ایی برای پراکندگی،
فواص طوالنی و الگو ای کم تراکم توسعه شهری است .این اصو در نوسازی ،تجدید حیات ،تقویت و حفاظت شوهری
و در تماممقیاس ای جغرافیایی شام ویابان ا ،نواحی حومهای ،محالت شهری ،مراکز شهری متوراکم و تموام منواطق
میتواند به کار گرفته شود .تقویت حیات در مکان ای کم استفاده و ر اشده ،ایجاد محالت پیواده محوور ،اسواس تفکور
نوشهرگرایی را شک مید د و مکان سازی و تقویوت فضوای عموومی در اولویوت برناموه ای نوشوهرگرایی رورار دارد.
مچنین الگو ای مختل حم ونق شوام پیوادهروی ،دوچروهسوواری ،حم ونقو

مگوانی و شخصوی در طرح وای

نوشهرگرایی پیشنهاد میشود (گنگره نوشهرگرایی .)2013 ،این الگو ا و را کار ای پیشنهادی ،میتواند به ارتقاء و حفظ
شیوه ای زندگی فعا و پرتحرک کمک کند (بوزاسی و سیته )138 :2015 ،و بوهعنوان یوک عنصور اساسوی در پویوایی
پایدار شهر ا (بوسکیتی و مائوریزی ،)8 :2015 ،کلید توسعه در آینده شهر ا (گئورگیوو و سووروگیو )884 :2016 ،در نظور
گرفته شود.
بروی معتقدند نوشهرگرایی یکی از مهمترین رویکرد ای برنامهریزی و طراحی شهری در رورن  21اسوت کوه کیفیوت و
1. Downtown Charleston
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3. Georgetown in Washington, D.C.
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6. Peter Calthorpe
7. Andres Duany
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1
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استاندارد ای زندگی را ارتقاء مید د .مچنین نوشهرگرایی را بازگشوت بوه نور سواوت مکان وا میداننود و وواسوتار
بازگشت به برنامهریزی سنتی شهر ا ستند (آرنت و مکاران .)6 :2000 ،بوروالف رویکرد وای مدرنیسوتی کوه در آن
عام وودرو بهعنوان محور برنامهریزی و طرحریزی شهری محسوب میشد ،رویکرد جدید بور کوا ش سولقه ووودرو و
اتومبی بر فضا ای شهری تأکید دارد و توجه راب مالحظهای به ابعاد و مقیاس انسانی در برنامهریزی و طراحوی شوهری
معقوف میکند .دروارو  ،نوشوهرگرایی یوک جنوبش بینالمللوی جهوت اصوالح محوین ساوتهشوده و ارتقواء کیفیوت و
استاندارد ای زندگی از طریق ایجاد مکان ای بهتر برای مردم است و دف آن ایجواد یوک آینوده بهتور بورای تموامی
انسان ا است (کنگره نوشهرگرایی .)2013 ،بهطورکلی نوشهرگرایان تالو میکنند از طریق ارتقاء کیفیت طراحی ،جامعه
را توسعه د ند و از محینزیست مر اربت کنند تا از این طریق تراکم را افزایش د ند ،تعام اجتماعی را تسوهی کننود ،از
وابستگی به اتومبی بکا ند و دسترسی پیاده را افزایش د ند.
نوشهرگرایان ده اص از نوشهرگرایی ارائه دادهاند که عبارت است از" :پیاده محوور بوودن ،اتصوا و پیوسوتگی ،ترکیوب
کاربری ا و تن و  ،مسکن متنو و مختلن ،معماری و طراحی شهری باکیفیت ،حفوظ و تقویوت سواوتار سونتی محلوهای،
افزایش تراکم ،حم ونق

وشمند ،پایداری و کیفیت زندگی" (کنگوره نوشوهرگرایی .)2013 ،مهمتورین سوندی کوه بوه

تشریح محتوای نظری نهضت نوشهرگرایی میپردازد ،منشور نوشهرگرایی است .این سوند کوه بوهعنوان منشوور نظوری
نوشهرگرایان ارائه میشود را میتوان بیانیهای در مقاب منشور آتن که در آن دیدگاه مدرنیستی به معماری و شهرسوازی
توسن کنگره بینالمللی معماران مدرن (سیام) تبیین شوده بوود ،دانسوت .ا میوت منشوور نوشوهرگرایی در تأکیود آن بور
ارزو ای انسانی و محینزیست در مواجهه با تسلن وودرو بر شهر ا میباشد .منشور نوشهرگرایی در سه سوقح شوام
 -1منققه ،مادرشهر ،شهر ،و شهر ای کوچک -2 ،محله ،زیر محله و کریدور و  -3بلوک شوهری ،ویابوان ،و سواوتمان
(بنا) ،ارائهشده است (آرنت و مکاران .)71 -13 :2000 ،در متن منشور را کار ا و اصولی برای ارتقاء زندگی اجتمواعی و
بهبود وضعیت زندگی انسان ا از طریق بهبود و اصالح ویژگی ای کالبدی ارائهشده است .نوشهرگرایان بوا ارائوه منشوور
نوشهرگرایی سعی داشتند شهر ای بهتری را برای مه مردم ایجاد نمایند؛ شهر ایی که بتوانند تعام اجتمواعی و حو
مکان را در بین ساکنین شهر ا و استفادهکنندگان کلیه فضا ای شهری تقویت کنند و مکان را برای آنان جذاب و جالوب
نمایند.
نوشهرگرایی اجتماعات متنوعی را به وجود میآورد که بر ویوت و کیفیوت بواالی زنودگی و مکوان اسوتوار اسوت .ایون
اجتماعات تعامالت انسان ا را افزایش داده و منجر به تقویت ح

مکان آن ا میشود .گرانت اظهار میدارد که دستیابی

به ا داف نوشهرگرایان در پروژه ای آنان جهت ایجاد فضا ای جذاب با عملکرد بهتر است .در ک  ،جوام نوشهرگرا زیبا
و دارای ویت و ح

مکان روی ستند .رویکرد ای نوشهرگرایی بهطور واضح در ایجاد جوام برنامهریزیشده جوذاب،

موفق بودهاند .بسیاری از این پروژه ای ایجادشده ،بخصو
شدند ،دارای ح

آن ایی که توسن شورکت ای شناوتهشوده معتبور سواوته

مکان ،کاراکتر و ویت مشخصی ستند .زیرا نوشهرگرایی مکان ایی را ایجاد میکند که ح

مکوان

را از طریق ویژگی ای بصری زیبا و راب شناسایی شک مید د و مردم نیوز بوه آن نشوانه ای بصوری واکونش نشوان
مید ند (گرانت .)207-206 :2006 ،در چنین شرایقی تعامالت مردم در داو شهر ا نیز بوه آن وا کموک میکنود توا
کیفیت زندگی شخصیشان را ارزیابی و ح

مکان را در وود ایجاد کنند (ویاللوبوس.)1 :2014 ،

بنابراین ،نوشهرگرایی با پدیوده بیمکوانی بوه مبوارزه میپوردازد و تقویوت حو

مکوان را از ا وداف ووود میشومارد.

نوشهرگرایان با ارائه منشور نوشهرگرایی و تدوین اصو آن تالو کردند از رشد پراکنده شوهر ا جلووگیری نماینود و بوا
تغییر سیاست ا و برنامه ا به سمت رشد فشرده و متراکم شوهر ا و تغییور الگو وای حم ونقو موتووری بوه الگو وای
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مکان اشاره میکند .از نظر وی ساوتمان ایی کوه افوراد را از محوین بیورون ،دور نگوه

میدارند ،عالوه بر اینکه با ما یت منشور نوشهرگرایی در تضاد ستند ،چنین ساوتمان ایی با جدا شدن از دنیای ووار،،
ساکنانشان را نیز از ح

مکان محروم میکنند (آرنت و مکاران .)169 :2000 ،پالتر زیبورک و دونو ی از بنیانگوذاران

نوشهرگرایی نیز بر ارتباط نوشهرگرایی و ح
شک گیری تعام اجتماعی و ح

مکان تأکید داشتند .آن ا بر نقش بنا و ساوتمان و ارتباط آن با ویابوان در

مکان ا میت زیادی رائ بودنود (گرانوت .)65 :2006 ،بور ایون اسواس ،تحقیقوات و
مکان را مورد تأیید ررار دادهاند .زیرا که نوشهرگرایی در تالو

مقالعات تئوریک و نظری ،رابقه بین نوشهرگرایی و ح

است با بهبود کیفیت مکان ا و ایجاد یک محین سرزنده ،جذاب و اجتماعی ،بتواند عالره افراد نسبت به مکان ای وا
را افزایش د د.
ازجمله عوام کیفی محین مصنو که به لحاظ نظری یا طبق شوا د تجربی بر تعامالت اجتماعی و حو

مکوان توأثیر

میگذارند ،میتوان به وجود عناصر و نقاط کانونی مانند عناصور نور جمعوی ،اغذیهفروشوی ،پیواده راه پیوسوته و مکوان
نشستن ،طبیعت ،ساوتمان ا و مناظر جذاب ،تأثیر فضای سبز بر ح

اجتماعی مکان و دوستانه بودن محین و عدم بروز

رفتار ای غیر مدنی مانند تخریب گرایی محیقی و ر اسازی زباله ا اشاره کرد (مشهور و بارری .)106 :1394 ،مکان ای
رفتوآمد بین ساوتمان ا و ویابان ا نیز به شک گیری ح

مکان کمک میکنند (گرانت .)65 :2006 ،پالتور زیبورک و

دون ی رانونی را تنظیم کرده بودند که ارتباط ساوتمان را با ویابان و دیگر وصیصه ا مشخص کند تا از این طریق حو
مکان شک بگیرد .برنامهریزان شهری و معماران در توصی مکان ای جمعی موفق ،عالوه بر عوامو محوین فیزیکوی
مانند مکان ای نشستن ،تغذیه ،سرپناه ،مردم و فعالیت ا ،به برداشت ذ نی مخاطب از محین نیز توجه میکننود .بوهطور
مثا  ،کار و مکاران ( )1992فضای جمعی ووب را حمایتگر ،مردمی و واجد معنا تعری میکنند که پاسخگوی نیاز وای
بنیادین انسانی مانند آسایش ،تعام فعا و غیرفعا بوده و امکان کش محوین را فورا م میسوازد (مشوهور و بوارری،
 .)106 :1394این مکان ا میتوانند در شک گیری ح

مکان موفق باشند .در ک  ،ح

مکان زمانی شک میگیرد که

تعام بین انسان و مکان افزایش یابد ،زیرا مکانی که رادر به بررراری تعام با انسان نباشد رگز نخوا د توانست حسوی
را در آن ا ایجاد کند .بنابراین مکانی که دارای ح

مکان روی است حتماً توانسته است تعام باالیی را نیز بین ساکنان

ایجاد کند.
از مباحث نظری میتوان نتیجه گرفت که نوشهرگرایی از طریق ویژگی ای کالبدی که پیشنهاد میکند ،میتوانود حو
مکان را در بین مردم برانگیزد اما این مسئله نیاز به تحقیقات میدانی بیشتری دارد ،زیرا نوز تحقیقات کافی بخصو
جوام محلی انجامنشده است .ازاینرو ،ایون تحقیوق بوه دنبوا شوناوت رابقوه نوشوهرگرایی و حو
فتحوض شهر تهران است تا از این طریق مشخص شود که نوشهرگرایی چگونه میتواند در تقویت ح

در

مکوان در محلوه
مکان در بین

ساکنین محالت شهری مؤثر باشد.
روش پژوهش
این تحقیق از نظر دف بنیادی و کاربردی و از نظر ما یت جزء تحقیقات توصیفی -تحلیلی است .روو گردآوری داده ا
از نو میدانی است که بدین منظور از ابزار "پرسشنامه محقق ساوته" استفادهشده است .جامعه آمواری عبوارت اسوت از
ساکنین محله فتحوض وار در منققه  8شهر تهران که طبق سرشماری عمومی نفوس و مسوکن در  1395تعوداد آن
 30401نفر میباشد .طبق محاسبه انجامشده از طریق فرمو کوکران 379 ،نفر بهعنوان حجم نمونه بهدستآمده اما بوه
1 . Mark M. Schimmsenti
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دلی "دستیابی به نتای بهتر" (حافظنیا )140-141 :1385 ،این تعداد به  500مورد افزایش یافت .بنوابراین پرسشونامه ا
در بین  500نفر از ساکنین محله فتحوض با استفاده از روو نمونهگیری تصادفی توزی و به اجرا گذاشته شود .پایوایی
پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و عدد  0/849به دست آمد که گویایی پایایی بواالیی اسوت .بورای
محاسبه روایی پرسشنامه نیز از شاوص روایی محتوایی و صوری استفاده شد که نتیجه آن نشان داد پرسشنامه از روایوی
کافی برووردار است و میتوان به نتای آن اعتماد کرد .با توجه به اینکه ایون تحقیوق سوعی دارد توأثیر تعوداد  10متغیور
مستق (اصو دهگانه نوشهرگرایی) را بر یک متغیر وابسته (حو

مکوان) موورد آزموون و بررسوی رورار د ود ،از مود

رگرسیون وقی چندمتغیره با استفاده از نرمافزار  SPSSاستفادهشده است .در مد رگرسیون وقی چندمتغیره بورای ورود
متغیر ا از روو مزمان1استفادهشده است که در آن مه متغیر وای مسوتق بوهطور مزموان وارد مود شوده و توأثیر
مزمان آن ا بر متغیر وابسته مورد آزمون ررار میگیرد.
محدوده موردمطالعه
محله فتحوض در ناحیه  2منققه  8تهران وار شده است .منققه  8تهران ازلحاظ تقسیمات شهری از سومت شوما و
شما شرری به منققه  ،4از جنوب به منققه  13و از سمت غرب به منققه  7محدود میشوود .وسوعت آن  1339کتوار
میباشد (شهرداری منققه  8تهران .)1396 ،طبق نتای سرشماری عمومی نفوس و مسکن  ،1395جمعیوت ایون منققوه
 425197نفر است .محله فتحوض با وسعت  109کتار و جمعیتی معواد  30401نفور در شور ناحیوه دو منققوه 8
ررارگرفته و  8درصد از جمعیت این منققه را در وود جایداده است .که از ایون جمعیوت 15255 ،نفور زن و  15146نفور
مرد ستند (مرکز آمار ایران .)1395 ،شک شماره  1مورعیت منققه  8و محله فتحوض را نشان مید د .این محلوه از
شما به بزرگراه رسالت ،از جنوب به ویابان شهید ثانی ،از شر به بلوار شهید آیت و از غرب به ویابان سمنگان محدود
میشود.
طراحی سلسله مراتبی محله فتحوض و اکثر محالت منققه  ،8یکی از وصوصیات شهرسازی سنتی است که در اوای
ررن بیستم در شک ایده باغشهر ا و واحد ای مسایگی ظهور یافت .زیر محالت ،محالت ،نواحی و منققوه از مراتوب
شهری ستند که در این منققه بهوضوح مشخص است .طراحی میدان ا در مراکز محوالت و زیور محوالت بوه موراه
فضای سبز و مح ای نشستن و استراحت ،امکان دسترسوی پیواده و  10دریقوهای بوه رسومت ای مختلو محلوه ،از
ویژگی ای طراحی شهری در محله فتحوض است.
محله فتحوض ،به زیر محله ایی تقسیمشده است که رکدام در مرکز ووود میودان و فضوای سوبز دارنود .مچنوین
مرز ای محله نیز از ویابان ا و بزرگراه ایی تشکی شده است که این لبه ا مرکزیوت تجواری و فعالیت وای اجتمواعی
ساکنین منققه و محله را تشکی مید د .مقالعه پهنه عملکردی محله فتحوض نشان مید ود سواکنین ایون محلوه
دسترسی مناسبی به امکانات آموزشی ،درمانی ،تجاری و مراکز ورید ،مراکز فر نگی و حم ونق عموومی ماننود متورو و
اتوبوس ای سری السیر شهری و مراکز مهم مانند میدان فتحوض ،میدان رسالت و چهارراه سرسبز دارند .با توجه بوه
اینکه این مراکز در درون محله و یا در لبه ا ررار دارند ،ساکنین میتوانند بهصورت پیاده نیز به این مراکز دسترسی داشته
باشند .فضا ای عمومی این محله نیز بخصو

در لبه ا و میدان ای محله ،از کیفیت مقلووبی بروووردار اسوت .مراکوز

ورید و فضا ای عمومی پر جنبوجوو و نفوذپذیر به ساکنین این محله فرصت بسویار وووبی بورای زنودگی جمعوی در
فضای شهری مید د .بااینوجود ،این محله مانند دیگر محالت شهری ایران از نفووذ اتومبیو و آسویب ای ناشوی از
ازدیاد و تراکم وسای نقلیه موتوری و آالینده در امان نمانده است ،بهطوریکه ویابان ا ،کوچه ا و رجوایی کوه امکوان
1 . Entered Method
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پارک یا حرکت وودرو در آن وجود داشته باشد ،تحت تسلن اتومبی ررارگرفته و فضا را بورای پیاده وا و حتوی سوواره ا
تنگ نموده است .در حا حاضر ویابان ا و کوچه ای محالت شهری در ایران به مح پوارک و حرکوت وسواین نقلیوه
آالینده تبدی شده است و حتی پیادهرو ا و پیاده راه ا نیز از آسیب وودرو ا و موتورسویکلت ا محفووظ نیسوت .در ایون
شراین ،امنیت افراد پیاده از ر رشر و طبقهای که باشد در معرض وقر ررار میگیورد .تهدیود امنیوت از طریوق کوا ش
تحرک پیاده ا ،امکان بروورد موتورسیکلت ا و اتومبی ا با پیاده ا ،آلودگی وا و آلودگی صووتی فضوای شوهری ،روی
مید د (مشا دات میدانی .)1396 ،با وجود مشکالت مذکور ،محلوه فوتحوض از شوراین الزم و کوافی بورای آزموون
نوشهرگرایی در آن برووردار است و به عنوان نمونه موردی برای بررسی رابقه نوشوهرگرایی و حو

مکوان انتخابشوده

است.

شکل شماره  .1نقشه موقعیت منطقه  8و محله هفتحوض (شهرداری منطقه  8تهران)

بحث و یافتهها
نتای مربوط به ویژگی ای عمومی پاسخگویان نشان مید د  15/6درصد زیر  20سوا  48/4 ،درصود بوین  20الوی 40
سا  29/8 ،درصد  40الی  60سا  6/2 ،درصد نیز باالی  60سا سن دارند .مچنین  60درصد از پاسخگویان مرد و 40
درصد نیز زن ستند .مقالعه وضعیت تأ

نشوان مید ود  44/4درصود از پاسوخگویان مجورد و  49/4درصود متأ و

میباشند و  6/2درصد نیز سایر موارد مانند طال گرفته و  ...را انتخاب کردند .وضوعیت تحصویالت پاسوخگویان نشوان
مید د  0/06درصد بیسواد 20/8 ،درصد تا سوقح دیوپلم 16/8 ،درصود دیوپلم 15/6 ،درصود فوو دیپلم 31/6 ،درصود
لیسان  10/6 ،درصد فو لیسان

و  4درصد نیز دارای تحصیالت سوقح دکتوری سوتند .نتوای توصویفی مربووط بوه

متغیر ای اصلی شام میانگین و انحراف معیار نیز در جدو زیر آورده شده است.
جدول شماره  .1میانگین و انحراف از معیار متغیرهای موردمطالعه
متغیر ا
ح مکان
معماری و طراحی شهری با کیفیت
پیادهروی
اتصا و پیوستگی
حفظ و تقویت ساوتار ای سنتی
حم ونق سبز

میانگین
3/60
2/75
3/69
3/57
3/78
3/62

انحراف از معیار
0/79
0/74
0/63
0/64
0/73
0/57

حجم نمونه
500
500
500
500
500
500
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3/04
4/14
3/20
3/60
2/44

مسکن متنو
افزایش تراکم
کیفیت زندگی
کاربری ترکیبی و تنو
پایداری

0/84
0/75
0/78
0/67
0/79

500
500
500
500
500

اررام ستون میانگین جدو فو نشان مید د متغیر ای افزایش توراکم ،حفوظ و تقویوت سواوتار ای سونتی محلوهای،
پیادهروی به ترتیب از نظر میانگین وضعیت باالتری نسبت به متغیر وای دیگور در محلوه فوتحوض دارنود .مچنوین
متغیر ای حم ونق سبز ،کاربری ترکیبی و تنو  ،ح

مکان ،اتصا و پیوستگی ،کیفیت زندگی ،مسکن متنو  ،معماری

و طراحی شهری باکیفیت و متغیر پایداری به ترتیب از نظر میانگین در مراتب بعدی ررار میگیرند .برووردارترین متغیر از
نظر مردم ،افزایش تراکم و پایینترین میانگین مربوط به متغیر پایداری ( 2/44درصد) است (شک .)2

شکل شماره  .2نمودار وضعیت برخورداری متغیرهای موردمطالعه در محله هفتحوض

برای اینکه بتوان متغیر ا را وارد مد رگرسیون چند متغیره کرد ،الزم است تا مبستگی بین متغیر وا موردبررسوی رورار
گیرد ،زیرا شرط ورود متغیر ا به مد رگرسیون وجود مبستگی بین آن است .بنابراین در جدو شماره  2نتای آزموون
مبستگی پیرسون آورده شده است.
جدول شماره  .2همبستگی بین متغیرهای مستقل با حس مکان
پیادهروی
اتصا و پیوستگی
ترکیب کاربری ا و تنو
حفظ ساوتار ای سنتی محلهای
معماری و طراحی شهری باکیفیت
حم ونق سبز
پایداری
مسکن متنو
افزایش تراکم
کیفیت زندگی

سقح معناداری
0/000
0/000
0/000
0/001
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

مبستگی
0/57
0/46
0/35
0/13
-0/34
0/57
-0/28
0/45
0/49
0/81

نتای آزمون مبستگی در جدو فو نشان مید د بین متغیر ای مستق و متغیر وابسته رابقوه معنویدار و مبسوتگی
وجود دارد .بیشترین مبستگی با متغیر وابسته ح

مکان به ترتیب مربوط به متغیر ای کفیت زندگی ،حم ونقو سوبز،
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پیادهروی ،افزایش تراکم و اتصا و پیوستگی میباشد .با توجه به وجود مبستگی بین متغیر ا ،مه متغیر وای مسوتق
بهصورت مزمان وارد مد رگرسیون شدهاند که والصه نتای آن در جدو شماره  3آورده شده است و نشوان مید ود
که متغیر ای مستق یا اصو نوشهرگرایی چقدر رادر به پیشبینی تغییرات ایجادشده در متغیر وابسوته یوا حو

مکوان

ستند.
جدول شماره  .3خالصه مدل همبستگی و ضریب تعیین
وقای استاندارد برآورد
0/37972

ضریب تبیین تعدیلی
0/771

ضریب تبیین R2
0/776

مبستگی R
0/881

میزان مبستگی یا  Rبین متغیر ای مستق و وابسته  0/88و در سقح باالیی میباشد .مچنین ضوریب تعیوین نشوان
مید د که  0/776درصد از تغییرات متغیر وابسته ح

مکان مربوط به متغیر ای مسوتق موردمقالعوه در ایون تحقیوق

میباشد .بهعبارتدیگر 0/776 ،درصد از تغییرات ح

مکان توسن اصو دهگانه نوشهرگرایی پیشبینی و تبیین میشود.

در مرحله بعدی ،آزمون  ANOVAبرای تعیین سقح معنیداری و تأیید مد وقی رگرسیون انجامشده است.
جدول شماره  .4آزمون  ANOVAجهت تعیین سطح معنیداری و تأیید مدل خطی
مجمو مجذورات
243/572

درجه آزادی
10

جذر میانگین
24/357
70/507

F
168/929
489
314/079

سقح معنیداری
0/000
0/144
499

رگرسیون
باریمانده
ک

مانطور که نتای جدو فو نشان مید د ،سقح معنیداری مشا دهشده با توجه به مقدار  Fبرابر با  0/000است کوه
بیانگر تأیید مد وقی رگرسیونی است .با توجه به این نتای میتوان گفت اصو دهگانه نوشوهرگرایی بور حو
مؤثر میباشد و رادر است تغییرات ایجادشده در ح

مکوان

مکان را بهطور معنیدار و بهصورت وقی پیشبینی کنود .بوهمنظور

دستیاب ی به میزان تأثیر ر یک از متغیر ای مستق در متغیر وابسته ،ضریب تأثیر استاندارد و غیراسوتاندارد محاسبهشوده
است که نتای آن در جدو شماره  5مشخص میباشد.
جدول شماره  .5ضرایب رگرسیون
متغیر ای پیشبین
مقدار ثابت
معماری و طراحی شهری باکیفیت
پیادهروی
اتصا و پیوستگی
حفظ و تقویت ساوتار ای سنتی
حم ونق سبز
مسکن متنو
افزایش تراکم
کیفیت زندگی
اوتالط کاربری و تنو
پایداری

ضرایب غیراستاندارد
SE
B
0/354
-3/774
0/034
0/256
0/051
0/354
0/042
0/269
0/024
0/069
0/058
0/384
0/029
0/066
0/037
-0/095
0/027
0/648
0/03
0/085
0/034
0/287

ضرایب استاندارد
Beta
0/24
0/282
0/217
0/064
0/249
0/069
-0/09
0/636
0/072
0/284

T
-10/677
7/454
6/977
6/336
2/919
6/022
2/283
-2/586
24/165
2/848
8/5

سقح معنیداری
0/000
0/000
0/000
0/000
0/004
0/000
0/023
0/010
0/000
0/005
0/000
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نتای ضرایب استاندارد یا ضریب بتا در جدو فو نشان مید د به ترتیب با افوزایش یوک واحود انحوراف اسوتاندارد در
متغیر ای معماری و طراحی شهری باکیفیت ،پیادهروی ،اتصا و پیوستگی ،حفظ و تقویت سواوتار ای سونتی محلوهای،
حم ونق سبز ،مسکن متنو  ،افزایش تراکم ،کیفیت زندگی ،ترکیب کاربری ا و تنو  ،و پایوداری ،متغیور وابسوته حو
مکان به ترتیوب بوه میوزان  ،0/072 ،0/636 ،-0/09 ،0/069 ،0/249 ،0/064 ،0/217 ،0/282 ،0/24و  0/284انحوراف
استاندارد افزایش مییابد .نوشهرگرایی از طریق متغیر کیفیت زندگی با ضریب استانداردشده  0/636بیشوترین توأثیر را در
ح

مکان دارد .مچنین نوشهرگرایی از طریق اص پایداری با ضریب بتای  ،0/284پیادهروی با ضوریب بتوای ،0/282

حم ونق سبز با ضریب بتای  ،0/249معماری و طراحی شهری با کیفیت با ضریب بتای  ،0/240اتصا و پیوسوتگی بوا
ضریب بتای  ،0/217کاربری ترکیبی و تنو با ضریب بتای  ،0/072مسکن متنو با ضریب بتوای  0/069و اصو حفوظ
ساوتار ای سنتی با ضریب بتای  0/064به ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش ح
مچنین متغیر افزایش تراکم با ضریب بتای  -0/09تأثیر کا نده در افزایش ح

مکان در محلوه فوتحوض دارنود.
مکان دارد.

از نتای فو مد زیر بهدست آمده است که در آن نو و میزان تأثیر اصو نوشهرگرایی بور حو

مکوان مشخصشوده

است.

شکل شماره  .3مدل تأثیر اصول نوشهرگرایی بر حس مکان در محله هفتحوض

مد فو نشان مید د بهجزء اص افزایش تراکم ،سایر اصو نوشهرگرایی تأثیر مثبت بر افزایش ح

مکان در محلوه

فتحوض تهران دارند .بنابراین میتوان گفت که نوشهرگرایی از طریق اصو وود که عبارتاند از پیادهروی ،اتصوا و
پیوستگی ،ترکیب کاربری ا و تنو  ،حفظ و تقویت ساوتار ای سنتی محلوهای ،معمواری و طراحوی شوهری بوا کیفیوت،
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حم ونق سبز ،پایداری ،مسکن متنو و کیفیت زندگی ،بر افزایش ح
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مکان در بین ساکنین محله فتحوض تهوران

به طور معناداری تأثیر مستقیم و مثبت دارد .با توجه به اینکه ضریب تبیین برابر با  78درصد است ،چنین استنباط میشوود
که اصو نوشهرگرایی میتواند  78درصد از تغییرات ح
رابقه نوشهرگرایی و ح

مکان در محله فتحوض را تبیین نماید.

مکان بهطور مستقیم ربالً فقن در رساله دکتری بیدلر ( )2008موردمقالعه ررارگرفته است .وی

در این رساله به این نتیجه رسید که نوشهرگرایی از طریق طراحی محله بر اساس سبک ای سنتی موجب تقویوت حو
مکان در بین ساکنین میشود .بهجز این تحقیق ،تحقیق دیگری که بهطور مستقیم این رابقه را موردمقالعه عملوی رورار
د د مشا ده نشده است اما اشاره ایی تئوریک به وجود چنین رابقهای در بروی آثار شده است.
ازآنجاکه نتای این تحقیق نشان داد نوشهرگرایی با اصو وود تأثیر معناداری بر افزایش ح

مکان در محله فتحوض

تهران دارد ،میتوان چنین برداشت و تفسیر کرد که با بهکارگیری اصو نوشهرگرایی در محالت شهری میتووان بورای
تقویت ح

مکان و رف مشک المکانی در بین مردم اردامات مفیدی انجام داد .زیرا انسان معاصر در بین ساوتمان ای

بزرگ ،بزرگراه ا و ویابان ای ماشینرو ،تراکم بیشازحد وودرو ا ،و دیگر مسائ شهری که ووود نقشوی در بوه وجوود
آمدن آن ا نداشته است ،گرفتارشده است .ازاینرو ح

مکان بهشدت کا شیافته و نیازمند سبک ای شهرسازی جدیود

و بومی است .بنابراین اجرای اصو نوشهرگرایی میتواند با جلبتوجه و رضایت مردم ح

عالره و د بسوتگی آن وا را

نسبت به مکان افزایش د د.
ممکن است بروی اصو نوشهرگرایی به دلی عدم تقابق بافر نوگ جوامو مختلو و عودم توأمین نیاز وای اصولی و
وواسته ا و عالیق ساکنین ،رابلیت اجرایی در محالت شهری را نداشوته باشود .یکوی از نتوای راب بحوث ایون تحقیوق
تأثیرگذاری کا نده و منفی اص افزایش تراکم بر ح

مکان است .مانطور که کاک

میووا ند در بافت ای شهری فشرده و با تراکم باال زندگی کنند ،پ

( )2003میگوید " :اگور موردم

به آن ا اجازه د ید که در مکان وای متوراکم و

فشرده زندگی کنند ،و اگر آن ا میووا ند در مکان ای گسترده و پراکنده زندگی کنند ،پ

این اجازه را نیوز بوه آن وا

بد ید"(رتانا و دیگران .)2014 ،مچنین طبق نتای بروی تحقیقات ،سیاست یکپارچهسازی شوهری (سیاسوت مقابلوه بوا
توسعه پراکنده شهری) بهعنوان یکی از سیاست ای رویکرد توسعه حم ونق گرا که میتواند سبب تنز ح

مکوان در

بروی جوام شود را در سیدنی استرالیا موردبررسی ررار داده است .یافته ای وی نشوان داد کوه اگور سونجش ای موؤثر
برنامهریزی برای مدیریت بهتر یکپارچهسازی شهری در سقح محلی وجود نداشوته باشود ،وقراتوی ایجواد میشوود کوه
میتواند منجر به تغییرات چشمگیری در ویژگی فر نگی -اجتماعی حومه ا شود ( یدر .)2008 ،ازاینرو یک برنامهریزی
دریق و عمیق محلی میشه نیاز است تا اجرای اصو نوشهرگرایی در محالت مختل منقبق و سازگار با شراین محلوی
باشد و تغییرات تدریجی و مثبتی در جهت ح مشکالت و ارتقاء کیفیت مکان ایجاد کند.
در این وصو

الگو ای مجواری بهروشنی بروی از تفاوت ای اساسی بین افوراد را نشوان مید ود ،تفاوت وایی کوه

غفلت از آن ا وقرات عظیمی را به وجود میآورد .بدون آگا ی از نیاز ای فضایی مردم و تفاوت وای آن در کشوور ا و
فر نگ ای مختل  ،احتما تحمی رالب ایی که تناسبی با نیاز ای مردم جامعه نودارد ،بسویار بواال اسوت (توی وا ،
.)153-152 :1384
بنابراین ،الگو ای شهرسازی جدید بهعنوان مثا شهر ای فشرده با تراکم باال ،نباید بر مردمی کوه وواسوتار زنودگی در
بافت ای گسترده شهری ستند ،تحمی شود .درحالیکه یکی از ا داف اصلی نوشهرگرایی ،ایجاد جوام دموکراتیوک از
طریق برنامهریزی و طراحی شهری است .اص تنو بخشی نوشهرگرایی دروار به موین نکتوه اشواره دارد کوه شوهر و
محله متعلق به مه ارشار مردم باشد ،نه اینکه بهمانند شهر مدرن فقن وواسته ا و عالیق بخشی از مردم و یا ایوده ای
بروی برنامهریزان و معماران بر ارشار مختل مردم تحمی شود .ازایونرو نمیتووان صورفاً بوه دنبوا تودوین الگو وای
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جهانشمو و غیرراب انعقاف بود ،بلکه شهر ا و محالت شهری در حا حاضر نیاز به طرح ا و برناموه ایی دارنود کوه
بتواند به شراین محلی و وواسته ای ساکنین محلی پاسخگو باشد.
نتیجهگیری
مقالعه تأثیر اصو نوشهرگرایی بر ح

مکان در محلوه فوتحوض نشوان داد متغیور کیفیوت زنودگی موانطور کوه

نوشهرگرایان از آن بهعنوان یکی از اصو نوشهرگرایی نام میبرند ،از طریوق مؤلفوه ایی مچوون رضوایت از زنودگی،
امکانات زندگی و رضایت از وضعیت شهر و محله بیشترین تأثیر را بر افزایش ح

مکان دارد .این نتیجه نشان مید ود

که رچند از نظر معماری و شهرسازی محین برای زندگی شهروندان مناسب باشد ،اما اگر کیفیوت زنودگی افوراد از نظور
امکانات و ودمات و رضایت از زندگی شخصیشان مناسب نباشد ،ح
ارتقاء یابد تأثیر زیادی بر افزایش ح
افزایش ح

مکان کا ش مییابد و اگر کیفیت زنودگی افوراد

مکان ووا د گذاشت .اص پایداری نیز بعد از کیفیت زندگی بیشترین توأثیر را بور

مکان دارد .چنین نتیجه ای بیانگر آن است که مسائ مختل شهری مانند آلوودگی ووا ،آلوودگی صووتی،

امنیت وانواده ا ،توزی عادالنه امکانات و ودمات اجتماعی و ارتصادی نقش زیادی در شک گیری ح

مکان افراد دارد.

مچنین اص پیادهروی که جایگاه باالیی در برنامهریزی شهری جدید دارد ،بعد از دو اص فو الذکر بیشترین تأثیر را بر
افزایش ح

مکان دارد .در این اص  ،فضای کافی و امن بورای پیوادهروی و دسترسوی پیواده بوه تموام نقواط محلوه و

بهطورکلی پیادهروی باکیفیت و ایجاد پیاده راه ا و پیادهرو ا ،میتواند مکانی برای زندگی ایجاد کند که باعث د بسوتگی
و عالره ساکنین شود .اص حم ونق سبز نیز که مربوط به توسعه حم ونق غیر آالینده و غیر موتوری در تموام سوقح
شهر است ،تأثیر رابو توجهی بور افوزایش حو
دوچروهسواری و حم ونق

مکوان دارد .ایون اصو بور ایجواد و توسوعه پیواده راه وا ،مسویر ای

مگوانی تأکیود دارد .اصو معمواری و طراحوی شوهری بوا کیفیوت نیوز کوه بیشوتر جنبوه

زیباییشناوتی دارد و شهرسازی را به سمتوسوی ایجاد یک محین باکیفیت برای استفاده شهروندان سو مید د ،بعود
از حم ونق سبز تأثیر زیادی بر افزایش ح

مکان دارد .با توجه به اینکه اتصا و پیوستگی پیواده راه وا و پیادهرو وا و

ساوتمان ا و نظم و ترتیب حاکم در آن بر روی زندگی ساکنان شهری مهم است ،رتبوه بعودی تأثیرگوذاری بور افوزایش
ح

مکان را دارد .عالوه بر اصو مذکور ،اص کاربری ترکیبی و تنو  ،مسکن متنو و حفظ و تقویت ساوتار ای سنتی

محلهای با ضرایب بتای پایینتر اما معنادار بر افزایش ح

مکان در محله فتحوض تأثیر دارند.

یکی از یافته ای متفاوت تحقیق این است که افزایش تراکم ،تأثیر منفی یا کا نده بر حو
افزایش تراکم شهری ،ح
رابقه نوشهرگرایی و ح

مکوان دارد ،بهطوریکوه بوا

مکان در بین ساکنان محله فتحوض کا شیافته است .بور ایون اسواس یوک تعودیلی در
مکان ایجاد میشود .طبق این یافته ا ،برای اینکه بتوان حو

مکوان را در محوالت شوهری

ارتقاء داد ،میتوان از الگوی "نوشهرگرایی منهای افزایش تراکم" استفاده کرد .بنوابراین بوا کموی تعودی  ،نوشوهرگرایی
بهعنوان رویکردی که میتواند با استفاده از مکان سازی و ارتقاء کیفیت مکان ح

عالره و یوا حو

مکوان را در بوین

مردم برانگیزد ،موردربو وار شود.
نتای و مباحث این تحقیق نشان داد با توجه به میزان تأثیرگذاری ر یک از اصو دهگانه نوشهرگرایی بر افزایش حو
مکان ،چگونه ر یک از اصو نوشهرگرایی میتواند در اولویت برنامهریزان ،جغرافیدانان و شهرسازان باشد .اولویوتد ی
به ر یک از اصو بر اساس میزان تأثیر آن ا ،یک نتیجه بر اساس یافته ای این تحقیق در محله فتحوض میباشد.
شراین محلی محله فتحوض نیز ایجاب میکند که تعدیلی در نوشهرگرایی انجام یابد و بهجای افزایش تراکم ،در ایون
وصو

تعادلی به وجود آید و برنامه ای نوشهرگرایی جهت ایجاد و یا افزایش ح

گذاشته شود.

مکان با شوروطی ووا
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