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چکیده:
بخش مرکزی شهر به عنوان یکی از اجزای اصلی شهر، همواره در طول تاریخ حائز اهمیت بوده است. اقشار مختلف مردم 
که فضاهای شهری برای شکل گیری  کز شهرها را دارند. این درحالی است  با اهداف مختلف، نیاز به حضور و تردد در مرا
کمک کننده باشند. طراحی محیط شهری به عنوان بستر  بسیاری از خاطرات اجتماعی و برقراری تعامالت نیز می توانند 
گسترده شهروندان، می تواند بسیاری از نیازهای آنها را به نحو مطلوبی پاسخ دهد. هدف از تحقیق  مناسب برای حضور 
کاربران و ایجاد رضایت در آنهاست. در این پژوهش بافت  حاضر، بررسی معیارهای تأثیرگذار بر ارتقای مفهوم پاسخ دهی به 
گنبدکاووس به عنوان یکی از فضاهای عمومی مهم انتخاب شده  و به دنبال پاسخ بدین سئوال  تاریخی بخش مرکزی شهر 
است که مؤلفه های پاسخ ده در بخش مرکزی شهر گنبدکاووس برای ارزیابی و راهکارهای بهبود آن کدام ها  هستند. پژوهش 
کیفی و راهبرد پیمایشی غیرمستقیم مبتنی بر نظر خبرگان برای  کاربردی بوده و با استفاده از روش تحقیق  حاضر از نوع 
و دانشجویان  و مدیران شهری  اساتید دانشگاه در رشته معماری  از میان  استفاده شده است. خبرگان  تدوین مؤلفه ها 
رشته معماری، پیرامون موضوع تحقیق تعیین شده اند. شناخت متغیرهای پژوهش به واسطه تحلیل ادبیات موضوع، از 
کز شهری انجام  طریق استدالل منطقی در راستای دستیابی به راهکارهای اجرایی بهینه در حوزه پاسخ دهی محیطی مرا
شده است. با مطالعه ادبیات موضوع معیارهایی همچون دسترسی، تنوع استفاده از زمین، خوانایی، نفوذپذیری، غنا 
کم استفاده از فضای زمین، تناسبات بصری، انعطاف پذیری، خصوصی سازی و ساختار سازمان دهی  )توانگری(، تمرکز و ترا
استخراج به وسیله خبرگان اولویت بندی شده اند. مجموعه ای از استراتژی ها به منظور تقویت و بهبود وضعیت موجود 
از زمین، تقویت تناسبات بصری، حفظ و تقویت هویت و حس مکان، ایجاد یک ساختار  همچون ایجاد تنوع استفاده 
سازمان دهی، ایجاد و تقویت انعطاف پذیری و تقویت نفوذپذیری نیز مبتنی بر تکنیک تاپسیس فازی به وسیله خبرگان 
که از میان مؤلفه های مورد  ارزیابی و درنهایت برای اجرا اولویت بندی خواهند شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان  می دهد 
بررسی، اهمیت دسترسی به مجموعه با توجه به تسهیل در امکان رفت و آمد و حضور راحت به مجموعه در باالترین اولویت 
کاربران و تنوع در ایجاد فرم ها،  کاربری های موجود برای پاسخگویی به نیازهای متفاوت  گرفته  است. سپس تنوع در  قرار 
کرد. مؤلفه های خوانایی و نفوذپذیری نیز در یافتن هرچه بهتر  کمک شایانی خواهد  به ایجاد جذابیت بیشتر مجموعه 

مجموعه و فضاهای آن بسیار حائز اهمیت است.

گنبدکاووس. کز شهری، محیط پاسخ ده، نیازهای شهروندان، مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی،  گان کلیدی: مرا واژ
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1. مقدمه:
کانون توجهات و محل وقایع خاص  کز شهری در طول تاریخ،  مرا
شهری بوده و همواره به عنوان مهم ترین بخش شهر مورد توجه 
کز با توجه به حضور  بوده است )Shakibamanesh, 2008(. این مرا
تپنده شهر  از قلب  مردم و تحرک موجود در آن به عنوان بخشی 
کلیدی در برقراری ارتباطات میان اعضای  محسوب شده و نقشی 
کز، طی دهه های  این مرا باوجود اهمیت  مختلف جامعه دارنــد. 
کارکردی  افول  با  شهری  کز  مرا جهان  مختلف  مناطق  در  گذشته 
کز شهری، دیگر  مواجه شده اند )Shokoyi, 2001(. در ایران نیز مرا
گذشته سرزنده و پویا نیستند و این افول در بسیاری از  همچون 
حوزه های اجتماعی، اقتصادی و غیره به چشم می خورد. اهتمام 
کز، در جهت رفع نیازهای انسانی، امری ضروری است؛  به این مرا
کهن، از طریق ایجاد حس  کز شهری با قدمت تاریخی  به ویژه مرا
گردند. پاسخگویی  تعلق به مکان نیز می توانند بسیار پرمخاطب 
توأمان به نیازهای اولیه و متعالی انسان ازجمله الزامات مهم برای 
کیفیت فضاهای شهری است. طراحی پاسخگو به خوبی به  ارتقای 
 Sotoudeh and( کاربران پذیرفته  شده و ماندگار خواهد بود وسیله 
Aliabadi, 2015(. بنابراین صرف برنامه ریزی موضوعی یا موضعی 
بدون توجه به ارزش ها، آمال و آرزوهای مردم و ذهنیت خاص آنان 
به این مفهوم، راهگشا نخواهد بود )Kokabi, et al., 2005(. با رشد 
شهرنشینی، نیاز به توسعه متعادل فضاهای شهری به عنوان مکانی 
پاسخگویی  و  فراغت  اوقــات  گــذران  برای حضور شهروندان،  مؤثر 
الزم  فرصت های  تأمین  و  انسان  اجتماعی  نیازهای  به  مناسب 
کالبدی  فضای  وجــود  مستلزم  اجتماعی،  تــجــارب  کسب  بــرای 
کاهش  با   .)Kargar and Gharahbaglou, 2015( اســت  شهر  در 
کار با عنوان “مکان های  کارایی فضاهای معمول برای سکونت و 
نخست و دوم”، در قرن بیست و یکم از فضاهای عمومی شهری 
نقشی  که  می شود  یاد  ســوم"  “مکان  نام  با  متنوع  کاربری های  با 
شهروندان  سرزندگی  و  شهرها  اجتماعی  حیات  تــداوم  در  کلیدی 
که حضور  دارند )Kashanijou, 2006(. محیط عمومی مکانی است 
انسان در آن به وضوح قابل  مشاهده بوده و به عنوان بستری برای 
کافی برای انتخاب  شدن است.  تعامالت اجتماعی دارای جذابیت 
نفوذپذیری،  برای  استاندارد  معیارهای  دارای  باید  مکانی   چنین 
احساس مکان، انعطاف پذیری و موارد مشابه دیگر باشد. با توجه 

بر  تأثیرگذار  طراحی  مؤلفه های  یادشده،  ارتباط  درک  اهمیت  به 
پاسخ دهی فضاهای عمومی شهری باهدف ارزیابی آنها به منظور 
ایجاد بستر مناسب برای پاسخگویی و برقراری تعامالت اجتماعی 

در این تحقیق بررسی شده اند.
در راستای تعریف محیط پاسخ ده و معیارهای فضاهای عمومی در 
که  این پژوهش، به دنبال پاسخ به این سئوال اساسی خواهیم بود 
کدام مؤلفه ها برای ایجاد محیطی پاسخ ده با هدف ارزیابی بخش 
بخش  این  و  باشند  تأثیرگذار  می توانند  گنبد کاووس  شهر  مرکزی 
با پاسخ دهی  مرکزی شهر چه پتانسیل هایی برای ایجاد محیطی 
که چه راهکارهایی برای خلق چنین  مطلوب تر دارد و درنهایت این 
از نوع تحقیقات  از نظر هدف،  فضایی وجود دارد. تحقیق حاضر 
کاربردی بوده و به منظور پاسخ به سئواالت یادشده از روش تحقیق 
کیفی و از راهبرد پیمایشی استفاده شده است. در گام نخست، برای 
ورود به بحث پاسخ دهی محیطی، تعاریف، ویژگی ها و معیارهای 
از  سپس  شده است.  آغــاز  کتابخانه ای  و  نظری  مطالعات  با  آنها، 
از  استفاده  با  خبرگان  نظر  پایه  بر  غیرمستقیم  پیمایشی  راهبرد 
تکنیک پرسشنامه بسته مبتنی بر ادبیات موضوع و دریافت نظرات 
)جــدول  شــده اســت  استفاده  تحقیق  موضوع  پیرامون  خبرگان، 
به  ادبیات نظری  با تحلیل  گام نخست  استراتژی ها در  شماره1(. 
شناخت  راستا  همین  در  شدند.  تعیین  منطقی  استدالل  شیوه 
از طریق  و  ادبیات موضوع  تحلیل  به واسطه  پژوهش  متغیرهای 
استدالل منطقی در راستای دستیابی به راهکارهای اجرایی بهینه 
کز شهری انجام شده است. سپس  در حوزه پاسخ دهی محیطی مرا
در گام دوم استراتژی ها با استفاده از نظرات خبرگان تعیین شده اند. 
بدین معنا که اعتبارسنجی استراتژی ها مستخرج از مبانی نظری با 
توجه به الزامات خاص فضای تصمیم گیری در نمونه موردی تحت 
گرفته و تأیید شده است. در  بررسی، به وسیله خبرگان مدنظر قرار 
گام بعد، یافته های مستخرج از بررسی پرسشنامه ها با استفاده از 
تصمیم گیری  روش هــای  بر  مبتنی  اطالعات  تجزیه وتحلیل  روش 
را هکارهای  نیز  آخر  گام  در  ارزیابی شده است.  فــازی1  معیاره  چند 
بر  مبتنی  محیطی(  پاسخ دهی  )ارتــقــای  تحقیق  هــدف  با  مرتبط 
ادبیات موضوع و بر مبنای نظرات خبرگان و با توجه به واقعیات و 

گنبدکاووس تعیین شده اند.  الزامات مدیریت شهری 

جدول شماره1: مشخصات دموگرافیک جامعه خبرگان

تعدادشاخصتعدادشاخص

جایگاه شغلیسن

125دانشجو )رشته مهندسی معماری(135کمتر از 30

5اساتید رشته مهندسی معماری45باالتر از 30

گنبدکاووسسطح تحصیالت 30کارکنان و مدیران اداره شهرداری 

گنبدکاووس130کارشناسی 20کارکنان و مدیران اداره راه و شهرسازی شهرسازی 

45کارشناسی ارشد

5دکترای تخصصی

1 Fuzzy Multi-Attribute Decision Making

طی
حی

ی م
ده

سخ 
د پا

کر
روی

 بر 
نی

مبت
ی 

هر
ز ش

راک
ی م

زیاب
ار



5
1397 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره بیست وهفت

2. چارچوب نظری پژوهش
کز شهری 2.1. ارزیابی مرا

کانونی و مرکزی شهر )نه لزومًا در معنای  مرکز شهر را می توان ناحیه 
تجمع  و  شکل گیری  ــوع،  وقـ بستر  کــه  ــرد  ک تعریف  آن(  هندسی 
مهم ترین فعالیت های شهری، خاطرات جمعی و تجلیگاه حضور 
اجتماعی تمامی مردم شهر بوده و در عین حال بخش عمده ای از 
تعامالت اداری و اقتصادی شهر را در خود جای داده است. عالوه 
بر این، مرکز هر شهر، هویت و شخصیت آن شهر را تشکیل می دهد 
وضعیت  کیفیت  در  مهمی  نقش  شهری  کز  مرا  .)Kokabi, 2007(
توسعه  بــه  منجر  شهری  کــز  مــرا سرزندگی  ــد.  دارنـ شهر  اقتصادی 
گردشگران بیشتر می شود.  کسب وکار و درنهایت جذب  اقتصادی 
تمرکز بر سرزندگی اقتصادی به عنوان محور اصلی رشد و توسعه و 
 SadeghiMoghadam,( درنهایت موفقیت یک شهر قلمداد می شود
ایجاد  بــرای  مهم  عامل  چهار  موضوع،  ادبیات  در   .)et al., 2014
معرفی  شهری  فضاهای  کارایی  بهبود  باهدف  شهری  مرکز  یک 
شده است که عبارتند از )1( دسترسی، )2( تنوع استفاده از فضا، )3( 
 Wong,( ساختار سازمان دهی )کاربری و )4 کم و فشردگی  تمرکز، ترا
بر  معنی داری  اهمیت  و  تأثیر  عمومی،  شهری  فضاهای   .)2009
میان  عمومی  همبستگی  شهری،  زندگی  کیفیت  سطح  ارتقای 
خودانگیختگی  و  خودجوشی  اجتماع پذیری،  حس  شهروندان، 
تعامالت  گیرنده  بر  در  شهری  فضای  دارنــد.  گفتمان  و  اجتماعی 
و  شــهــری  فعالیت های  ظــهــور  بـــرای  بستری  و  بـــوده  شــهــرونــدان 
پایدار،  توسعه   .)Rastbin, et al., 2012( است  اجتماعی  تعامالت 
که به  صورت  سرزندگی و رقابت پذیری ازجمله مفاهیمی هستند 
 Lopes and Camanho,(  مستقیم بر برنامه ریزی شهری تأثیرگذارند
2013(. نکته مهم دیگر حق انتخاب افراد برای حضور در یک مکان 
عمومی است. مکان های مطلوب عمومی شهری به  طور معمول 
می بایست پر از جمعیت و دارای محیط پویا باشند. درنتیجه نیاز 
است تا عالیق شخصی و عمومی افــراد در یک مکان جمع شوند 

.)Carmona, 2009(
عمومی  فضاهای  برای  مهم  ویژگی  یک  عنوان  به  دعوت کنندگی 
ــه  صـــورت مستقیم  ــراد بــتــوانــنــد ب ــ ــا اف شــهــری، ســبــب مــی شــود ت
نمایند.  کسب  تجربه  ارتــبــاطــات  ایــن  از  و  ببینند  را  شــهــرونــدان 
زمان  مــدت  و  حاضران  کم  ترا به  می تواند  نیز  شهر  یک  جذابیت 
 .)Gehl, 1987( باشد  وابسته  عمومی  فضاهای  در  شده  گذرانده 
به  منحصر  داشــتــه،  تعلق  شهروندان  عموم  به  شهری  فضاهای 
خواهند  معنا  انسان،  حضور  بـا  و  نبوده  فیزیکی  و  کالبدی  جنبه 
در  متنوع  حضوری  و  دیرینه  قدمتی  با  شهری  فضاهای   یافت. 
تـاریخ شهرسـازی سبب شکل گیری بافت شهری حول محور خود 
 Jacobs,( شده اند و تأثیر مهمی بر روند اجتماعی سازی داشته اند
که آنچه از یك شهر  Kashanijou, 2010 ,1993(. این در حالی است 
بیشتر در ذهن افراد باقی می ماند، همان فضاهای عمومی شهری 
است )Pakzad, 2007(. بنابراین این فضاها بایستی سرزنده باشند 
 Kashanijou,( کنند تا بتوانند افراد بیشتری را به  سوی خود جلب 
توقفگاهی  همچون  شـهری  عمومی  فـضاهای  طراحـی   .)2010
روانـی در منظـر شهری، تنهـا محدود به ابعاد شکلی و زیبایی بصری 

جـاری  فعالیت های  و  اجتماعی  جنبه های  با  می تواند  و  نبوده 
حرکت  تجربه  کمك  به  می تواند  فضا  درک  باشد.  وابسته  فـضا  در 
عمومی،  فضاهای   .)Zucker, 1970( انجام  شود  آن  درون  انسان 
بستری برای بیان فرهنگ عمومی و توسعه زندگی اجتماعی بوده و 
اعتقادات شخصی و ارزش های عمومی کاربران را انعکاس می دهند 
با  شهری  کز  مرا بنابراین   .)Carr, et al., 1992, Francis, 2003(
از  زیادی  توده  پتانسیل های بسیاری می توانند در جذب  داشتن 
مردم راهگشا باشند. با نگاهی چند جانبه به تمامی ابعاد تاریخی، 
شهری  کز  مرا در  زیست محیطی  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی، 
و با در نظرگرفتن نیازهای انسانی می توان شاهد حضور و فعالیت 

پررنگ مردم در چنین فضاهایی بود.

2. 2. معیارهای ارزیابی پاسخ دهی محیط
که  پاسخ دهی ازجمله عوامل تأثیرگذار بر مطلوبیت محیط اســت 
کاربران از حضور  کیفیت زندگــی و رضایت مندی  می توانــد بر سطح 
می توان  را  محیطی  پاسخ دهی  بگیرد.  تأثیر  عمومی  فضاهای  در 
به معنای عرضه پاسخ های متنوع به واسطه محیط به مجموعه 
کاربران آن دانست.  نیازهــای متفاوت فیزیولوژیکی و روان شناختی 
نشان  محیطی  مطالعات  موضوع  ادبیات  در  محققان  یافته های 
در  آن  با وجوه طراحی  پاسخ دهی هر محیط  قابلیت  که  می دهد 
ارتباط تنگاتنگ اســت )Bentley, et al., 2011(. در پی این تفکر و 
کیفیت خوب برای حضور و زندگی  تالش برای ایجاد یک محیط با
اجتماعی افراد در بستر آن، بنتلی اقدام به تعریف محیط پاسخگو 
می بایست  پاسخگو  »مــکــان هــای  اســـت:  نــمــوده  ــورت  صـ بــدیــن 
فرصت ها را بهبود دهند و یک محیط دموکراتیک را از طریق ارائه 
انتخاب های مناسب برای افراد فراهم سازند«. این رویکرد بر هفت 
که عبارتند از  جنبه مهم در ایجاد یک محیط پاسخگو تمرکز دارد 
و  غنا  بصری،  تناسبات  اســتــواری،  خوانایی،  تنوع،  نفوذپذیری، 

.)Carmona, 2009( )خصوصی سازی )هویت
کیفیت فضاها و محیط های  که ارتباط نزدیکی مابین  از آنجایی 
دارد  وجــود  آن  در  داده  روی   فعالیت های  مجموعه  و  عمومی 
الــگــوهــای  ــر  ب ح ریـــزی  طـــر طــریــق  از  ــوان  ــی ت م  ،)Whyte, 1980(
این  گــذاشــت.  تأثیر  بیرونی  محیط های  در  ــج  رای فعالیت های 
ایجاد  همچنین  و  فعالیت ها  بهتر  بروز  برای  می تواند  تأثیرگذاری 
و  کــارایــی   .)Jalili, et al., 2013( گیرد  شکل  زنــده  محیط های 
عوامل  کــنــار  در  محیطی،  کیفیت های  و  محیط  پاسخگویی 
از  مــردم  استفاده  بر  مؤثر  عوامل  مهم ترین  از  ساختاری  و  فــردی 
 Sallis, et( است  آن  با  متقابل  ارتباط  برقراری  و  شهری  فضای 
برای  مشترک  بستری  می توان  را  شهری  فضاهای   .)al., 2008
و  آداب  و  جشن ها  مانند  مردمی  مراسم  و  کارکردی  فعالیت های 
 Carr,( دانست  اجتماعی  و  سیاسی  عقاید  ابراز  و  فرهنگی  رسوم 
ارتباط  به  انسان ها  نیاز  تأمین  در  که نقش مهمی   )et al., 1992
کسب  و  انسانی  مقیاس  پــیــاده ســازی  دارنـــد.  یکدیگر  با  رودررو 
است  افراد  چهره  به  چهره  ارتباطات  با  تنها  شهروندان،  رضایت 
که به تعامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیستی خواهدرسید 
)Samimifar and Hamzenejad, 2012(. پاسخگویی محیط به 
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نیازهای استفاده کنندگان در تأمین مؤلفه هایی همچون امنیت، 
 Sallis,( می شود  تعریف  راحتی  و  دسترسی  آسایش،  جذابیت، 
و  پاسخگو  می توانند  هنگامی  عمومی  فضاهای   .)et al., 2008
کاربران مختلف مورد استفاده  که به وسیله  موفقیت آمیز باشند 
فراهم  را  فعالیت ها  از  گونه های متعددی  بروز  امکان  گیرند،  قرار 
محیط،  از  استفاده  در  که  بدهند  را  امکان  این  مردم  به  سازند، 
کنند،  فراهم  را  راحتی  فضای  کنند،  امنیت  و  ایمنی  احساس 
برای  اصــالح  و  کنترل  بــرقــرارکــردن،  ارتــبــاط  بــرای  را  فرصت هایی 
باشند،  دسترس  در  همگانی  صــورت  به  حاصل  کنند،  کــاربــران 
کنند، فرصت هایی  فرصت هایی را برای یادگیری محیطی فراهم 
کشف، لذت  بردن و چالش را در برداشته باشند و با مشارکت  برای 

.)Jalili, et al., 2013( مردم اداره شوند
کسفورد، رویکرد و الگوی  در دهه پایانی 1970،گروهی از دانشگاه آ
یک  ایجاد  برای  نیاز  بر  کید  تأ با  پاسخگو  شهری  محیط  طراحی 
گزینه های  کردن  کثر  حدا باهدف  دموکراتیک تر  و  غنی تر  محیط 
باورند  این  بر  محققان  نموده اند.  معرفی  را  کاربران  دسترس  در 
که طراحی مکان می تواند بر امکان انتخاب مردم تأثیرگذار باشد. 
به بیانی دیگر، اشاره به محدوده حضور افراد، محدوده مصارف 
یک  از  استفاده  امکان  موجود،  امکانات  از  فهم  امکان  موجود، 
جزئیات  ظاهر  گــاه ســازی  آ متنوع،  اهــداف  بــرای  مشخص  مکان 
از  گزینه های در دسترس و غیردسترس و تجربه حسی  از  محیط 
از شخصیت خود  زدن  نشان  و  بر چگونگی مهر  تأثیرگذار  محیط 
بر محیط است. بخش مرکزی شهر به مثابه یک میراث ارزشمند 
برای جامعه در بر دارنده تصویر ذهنی افراد از محیط شهری است. 
کمک به جذب بازدیدکنندگان از  انتقال تصویر جذاب از جامعه 
ادبیات  در  فراوانی  مطالعات   .)Wong, 2009( می کند  شهر  مرکز 
ح  موضوع، به فرضیه پردازی و استدالل در خصوص تأثیر نوع طر
 Uzzell, et( کیفیت رویدادها و فعالیت ها پرداخته است محیط بر 

.)al., 2002
نیازهای  بــه  پاسخگویی  مطالعه  بــه  نیز  مــنــدگــاری  و  سلیمانی 
خانه های  در  معیارهایی  شناسایی  بــا  روان شــنــاخــتــی  اســاســی 
سنتی یزد پرداخته اند. در این راستا، در معماری سنتی خانه ها، 
ــراهــم آمــدن بــســتــری بــرای  ــا ف تــأمــیــن نــیــازهــای روان شــنــاخــتــی ب
شخصی،2.  قلمرو  سازماندهی   .1 همچون  معیارهایی  تحقق 
سازماندهی حس تعلق خاطر،3. سازماندهی تمرکز درون فردی 
ارائه  راهکارهایی  با  همراه  اجتماعی  ارتباطات  سازماندهی   .4 و 
ایجاد امنیت  با  بروز و ظهور این مؤلفه ها  شده است. پیامدهای 
اجتماعی  مفید  مشارکت  و  خــودســازی  بخشی،  هویت  روانـــی، 
نقره کار،   .)Suleimani and Mandgari, 2015( بود  خواهد  همراه 
مظفر و تقدیر به مطالعه و پاسخگویی به نیازهای انسانی با بررسی 
این  به  رسیدن  برای  پرداخته اند.  معماری  فضای  قابلیت های 
هدف، ابتدا با طبقه بندی مراتب نفس انسانی، مدلی از نیازهای 
چهارگانه انسانی ارائه  و براساس آن، قابلیت های فضای معماری 
سپس  است.  شده  تعریف   مــوردی  نمونه های  در  پیاده سازی  با 
راهکارهایی عملی در این زمینه ارائه  شده اند. با توجه به نیازهای 
بستری  ایجاد  انسان ها،  تکامل  سیر  بــودن  اختیاری   و  انسان 

مناسب برای تحقق نیازهای عقالنی و روحانی فراهم خواهد شد 
کاربران در یک  )Noghrehkar, et al., 2014(. توجه به رفتارهای 
کلیدی برای پاسخ دهی به نیازهای  از نکات  فضا به عنوان یکی 
عنوان  به  رفتارنگاری  تلقی می شود.  آن فضا  از  استفاده کنندگان 
پژوهش  در  شهری  فضاهای  پاسخ دهی  بــرای  ارزشمند  منبعی 
گرفته است.  قرار  به وسیله منصورنیا مورد مطالعه  گرفته  صورت 
نشیمن،  فضاهای  تأمین  فضاها،  همه شمولی  اصــل  به  توجه 
گفت وگو و تماشای محیط و ایجاد بستر مناسب برای دیِد بدون 
اهمیت  حائز  موارد  جمله  از  شهری  فضاهای  در  اطراف  به  مانع 
ح برای  کالبد طر که با هدف بررسی رفتارها و  بوده است. این مقاله 
نارضایتی  رفته،  پیش  کاربران  نیازهای  پاسخگویی  به  رسیدن 
همچون  عواملی  می دهد.  نشان  را  موجود  وضعیت  از  کــاربــران 
و  گفت وگو  و  اطراف  به مناظر  برای دید  کمبود فضاهای نشیمن 
شده  بیان  مــوارد  جمله  از  محیطی،  آسایش  شرایط  وجــود  عدم 
کاربران آن فضاست. با  برای عدم پاسخگویی مطلوب به نیازهای 
کاربران در فضا نیز می توان به راهکارهایی عملگرا  مشاهده رفتار 
به منظور طراحی فضاها، برای ایجاد محیط های پاسخ ده دست 
گرفته به  یافت )Mansournia, et al., 2016(. در پژوهش صورت 
وسیله حبیبی و بهنامی فر به بررسی میزان پاسخگویی فضاهای 
شهری به نیازهای نوجوانان پرداخته اند. در این پژوهش با توجه 
گروه سنی به برقراری روابط دوستی و ایجاد تعامالت  به نیاز این 
هشت  موضوع،  پیرامون  نظری  مطالعات  با  محله،  فضاهای  در 
عامل مؤثر در پاسخ دهی فضاها شناسایی شد. در این میان سه 
و  و »صمیمیت  آسایش«  و  »آرامــش  پویایی«،  و  معیار »جذابیت 
داده انــد  اختصاص   خــود  به  را  باالیی  اولــویــت  خــودمــانــی بــودن« 
شده  منتقل   حس  کیفیت   .)Habibi and Behnamifard, 2016(
بــوده اســت.  محققان  توجه  مــورد  هــمــواره  کــاربــران  به  محیط  از 
به طورکلی، در جدول شماره 2 می توان مجموعه ای از مؤلفه های 
محققان  یافته های  بــر  مبتنی  را  شهری  پــاســخ ده  محیط  یــک 

مشاهده نمود.

3. مورد پژوهی
امــروزه  شش هزارساله،  شهرنشینی  سابقه  با  شهری  گنبدکاووس 
برج  تاریخی  محوطه  همچون  ــی  ــراوان ف باستانی  بقایای  و  آثـــار 
که  قابوس را در خود جای داده است. این سابقه به حدی است 
می توان نشانه های آن را بارها در سفرنامه های مختلف مشاهده 
مرکزی  بافت  فعلی  معماری   .)Foroutan and Beigi, 2011( نمود 
حاضر،  زمــان  در  اســت.  آن  گذشته  دوران  یــادگــار  و  میراث  شهر، 
گنبدکاووس بوده و  بخش مرکزی شهر، مهم ترین فضای عمومی 
بازتاب سویه های متعدد یک فضای عمومی مانند خرید، تفریح، 
است.  اجتماعی  خودانگیختگی  و  خودجوشی  جامعه پذیری، 
با توجه به حضور اقوام مختلف فارس، ترک و  توسعه سریع شهر 
کالبدی شده است.  ترکمن، سبب پیچیدگی فرهنگی،اجتماعی و 
به  توجه  با  گنبدکاووس  در  عمومی  فضاهای  طراحی  رو،  ایــن  از 
الزامات خاص فرهنگی و سنتی آن و همچنین توجه به پاسخ مؤثر 
پویایی و سرزندگی،  باهدف حفظ  روزمــره شهروندان  نیازهای  به 
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مهم خواهد بود. برای این منظور نیاز است تا فضای عمومی شهر را 
عرصه ای مناسب برای حضور و پاسخی کالبدی_فضایی به نیازهای 
متنوع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی شهروندان دانست. 
سرزندگی  همواره  عمومی،  فضاهای  این  در  حضور  با  شهروندان 
معنی دار و منحصربه فردی را بدان  می بخشند. این حضور ممکن 
است به دلیل اهداف از پیش تعیین  شده مانند خرید و شرکت در 
گذراندن اوقات فراغت، تماشا کردن،  مراسم جمعی خاص و یا برای 
دیده شدن یا عبور برای رسیدن به مقصد و درعین حال حضور در 
جریان زندگی شهری باشد. با توجه به اهمیت مسئله یادشده، در 
ادامه سعی شده است تا مجموعه معیارهای تأثیرگذار بر ایجاد یک 
گنبدکاووس با  فضای شهری پاسخ ده در بافت بخش مرکزی شهر 
گیرد.  استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی فازی مورد ارزیابی قرار 
سطح  کیفیت  ارتقای  برای  مناسب  راهبردهای  مجموعه  سپس 
شاخص ها نیز با استفاده از روش تاپسیس فازی اولویت بندی شود.

گنبد  تصویر شماره1: تصویر هوایی از بافت بخش مرکزی شهر 
)Google earth, 2016( ج قابوس کاووس و محوطه تاریخی بر

جدول شماره2: شناسایی مؤلفه های محیط شهری پاسخ ده مبتنی بر یافته های محققان در ادبیات موضوع مطالعات محیطی

تعریف پاسخ دهی محیطی ردیف

فعالیت های  رشد  امکان  به  دسترسی  این  و  بوده  منطقه ای  حمل ونقل  شبکه های  مرکز  به عنوان  شهری  کز  مرا
.)SadeghiMoghadam, et al., 2014( تجاری و تولیدی منجر می شود

)C1( دسترسی 1

دولتی،  کز  مرا و  دفاتر  ــدازی  راه ان کنان،  سا برای  امکاناتی  نمودن  فراهم  برای  مکان هایی  به عنوان  شهری  کز  مرا
 Rafiean,( کز فرهنگی بوده و تنوع زمین نقش مهمی بر تنوع افراد و فعالیت ها خواهد داشت دادگاه ها، مدارس و مرا

.)et al., 2012
)C2( تنوع استفاده از زمین 2

کثر نمودن سطح تصرف در این مناطق مهم  کز شهری به نسبت باالست، حدا که ارزش زمین در مرا با توجه به آن  
 .)Amini, et al., 2013( کم و استفاده بهتر از فضا خواهد شد است و این امر منجر به ترا

کم استفاده از فضای زمین  تمرکز و ترا
)C3(

3

محدوده سازمان یافته بیشتر قابل  فهم بوده و امکان ساخت و توسعه در آن بسیار باال خواهد بود. )C4( ساختار سازمان دهی 4

دسترسی به یک مکان تعداد انتخاب های افراد را افزایش می دهد. میزان نفوذپذیری موجب تقویت پاسخگویی 
که با محیط آشنا هستند بلکه  محیط می شود. محیط عمومی باید ازنظر بصری نفوذپذیر باشد؛ نه تنها برای آنان 

.)Bentley, et al., 2011( بتواند هر فرد را جذب نماید
)C5( نفوذپذیری 5

گرفته می شود و افراد را در زمان های مختلف با  کاربری ساختمان ها با فرم های مختلف در نظر  تنوع از جنبه تنوع 
 Jalili,( شرایط اقتصادی متفاوت جذب می کند. به عبارتی دیگر، این امر می تواند دامنه انتخاب ها را افزایش دهد

.)et al., 2013
)C6( تنوع 6

کند. محیط ممکن است قابل  مشاهده در یکی از دو سطح فیزیکی و یا  کیفیت می تواند درک از محیط را ایجاد  این 
فعالیت باشد. خوانایی با قوت بخشیدن به پنج جزء لینچ )گره ها، مرزها، واقعیت برجسته، راه ها و نواحی( افزایش 

.)Lynch and Hack, 1984( می یابد
)C7( خوانایی 7

که می توانند برای مقاصد مختلف استفاده شوند می تواند انتخاب های بیشتری را نسبت  ترکیب قدرتمند مکان ها 
به مکان های طراحی  شده برای یک استفاده به همراه داشته باشد. ساختمان ها با سه اصل عمق، دسترسی و 

.)Bentley, et al., 2011( ارتفاع در سطح استاندارد، ازنظر عملکردی بسیار انعطاف پذیر هستند
)C8( انعطاف پذیری 8

محیط شفاف برای افراد از نظر فرم و عملکرد، انعطاف پذیر بوده و تناسبات بصری به  خوبی در آن  حفظ شده است 
.)Aragonés, et al., 2002(

)C9( تناسبات بصری 9

که می تواند تجربیات احساسی متفاوت را ایجاد نماید و لذت را ارتقا دهد. این امر شامل تمامی  کیفیتی است  غنا 
 SadeghiMoghadam, et al.,( احساس ها بوده اما به دلیل اثر دید بر درک اطالعات، این مسئله بسیار مهم است

.)2014
)C10( )غنا )توانگری 10

که  که می تواند فضاهای بسیاری را خصوصی نماید، برای افراد مهم است. این تنها راهی است  ایجاد یک مکان 
گر یک محیط  ا آنها، ارزش ها و نشانه ها خواهند یافت.  از منظر دغدغه های شخصی  کثر مردم، محیط مناسب  ا
گر مردم از یک مکان به صورت  حس مالکیت را به افراد انتقال دهد، آن فرد حس تعلق به مکان را خواهد یافت. ا

.)Pasupuleti, 2013( منظم استفاده نمایند، در بلندمدت آنها احساس تعلق بدان خواهند یافت

)C11( خصوصی سازی 11
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3.1. جامعه آماری
معماری  رشته  در  دانشگاه  اساتید  شامل  تحقیق  آمــاری  جامعه 
گنبدکاووس  شهر  معماری  رشته  دانشجویان  و  شهری  مدیران  و 
تخصصی  زمینه  از  است  عبارت  جامعه  این  انتخاب  دلیل  است. 
و همچنین  با مفاهیم معماری و شهرسازی  آشنایی  نظر  از  افــراد 
کاری آنان در تصمیم سازی و مدیریت شهری. اندازه نمونه  زمینه 
کوکران1 با سطح خطای پنج درصد برای اندازه  با استفاده از فرمول 
جامعه 180 نفر برابر با 122 نفر محاسبه شده و از روش نمونه های 

تصادفی ساده برای نمونه گیری استفاده شده است.

3.2. اعتبار و روایی پژوهش
پیرامون  خبرگان  نظرات  از  استفاده  با  اطالعات  صحت  سنجش 
با  نخست  که  نحو  بدین  شــده اســت.  انجام  مشخص  سئواالت 
ارزیابی  با  ارتباط  در  خبرگان  نظرات  بسته،  پرسشنامه  طراحی 
عمومی  فــضــاهــای  پــاســخ دهــی  بــر  ــذار  ــرگ اث معیارهای  از  یــک  هــر 
و  اجتماعی  تعامالت  کــز  مــرا مهم ترین  از  یکی  به عنوان  شهری 
زندگی شهری امروز شهروندان با توجه به شاخص های مرتبط با 
انتخاب پرسشنامه  آنها جمع آوری شده است. دلیل  اندازه گیری 
پایایی  ــری  ــی ــدازه گ ان اســـت.  تحقیق  ســئــواالت  ماهیت  بسته، 
از  استفاده  با  از خبرگان  نفره   180 آماری  برای جامعه  پرسشنامه 
به   شاخص  هر  بــرای  ابتدا  که  شده   انجام  کرونباخ2  آلفای  روش 

کل پرسشنامه محاسبه شده است  گانه و سپس برای  صورت جدا
محاسبه  شده  کرونباخ  آلفای  ضرایب  مقادیر  شماره3(.  )جدول 
پرسشنامه  مناسب  پایایی  از  کی  حا  0/7 عدد  از  بزرگتر  مقدار  با 
روایــی  روش  از  اســتــفــاده  بــا  پرسشنامه  روایـــی  سنجش  اســـت. 
ادبیات  بررسی  از  پس  که  شده است  انجام  نحو  بدین  محتوایی 
از  استفاده  با  و  تعیین  مدنظر  ارزیــابــی  بــرای  سئواالت  موضوع، 
جامعه  با  مصاحبه  در  شده است.  نهایی  آمــاری  جامعه  نظرات 
که هر  آماری، تعداد مشخصی از سئواالت مدنظر قرار داشته است 
گی های  یک به دنبال بررسی جنبه های پاسخ دهی با توجه به ویژ
است.  آن  ارتقای  راهبردهای  و  شهری  عمومی  فضای  طراحی 
همچنین، به منظور ارزیابی روایی سازه ای پرسشنامه، از تحلیل 
استفاده  لــیــزرل3  آمـــاری  نــرم افــزار  از  استفاده  بــا  تأییدی  عاملی 
 4 ُ

کـــی.ام.ا شاخص  از  استفاده  با  شــمــاره4(.  ــدول  )ج شــده اســت 
تحلیل  برای  را  آیا می توان داده هــای موجود  که  بررسی می شود 
می توان  بارتلت5  آزمــون  از  استفاده  با  همچنین  نمود.  استفاده 
حاصل  اطمینان  نمونه گیری  کفایت  و  داده هــا  بودن  مناسب  از 
 محاسبه  شده برای هر 

ُ
کی.ام.ا نمود. با توجه به مقدار شاخص 

یک از مؤلفه ها بیش از 0/7 است و مقدار معنی دار بودن آزمون 
کیفیت مناسبی  کوچکتر از پنج درصد است و داده ها از  بارتلت نیز 

برای تحلیل برخوردارند )جدول شماره4(. 

کرونباخ برای ارزیابی پایایی پرسشنامه جدول شماره3: مقادیر آلفای 

کرونباخ پرسشنامه تحقیق: 0/954 ضریب آلفای 
کرونباخمتغیر کرونباخمتغیرضریب آلفای  ضریب آلفای 

0/747خوانایی0/95دسترسی
0/801انعطاف پذیری0/846تنوع استفاده از زمین

کم استفاده از فضای زمین 0/908تناسبات بصری0/820تمرکز و ترا
0/729غنا )توانگری(0/831ساختار سازمان دهی

0/831خصوصی سازی0/792نفوذپذیری
0/891تنوع

کایزر، میر، اوکلین و بارتلت جدول شماره4: آزمون 

عدد معناداریکای دواندازه گیری کفایت تعداد نمونه کایزرمیرمؤلفه
0/84284718/950/000دسترسی

0/84360474/280/000تنوع استفاده از زمین
کم استفاده از فضای زمین 0/86100822/100/000تمرکز و ترا

0/81732542/100/000ساختار سازمان دهی
0/757901265/350/000نفوذپذیری

0/85845406/930/000تنوع
0/798564394/460/000خوانایی

0/757882131/530/000انعطاف پذیری
0/845785606/250/000تناسبات بصری

0/86196649/100/000غنا )توانگری(
0/84205680/750/000خصوصی سازی

1 Cochran’s formula
2 Cronbach’s alpha

3 Lisrel Statistical Software
4 KMO: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
5 Bartlett S Test of Sphericity
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3.3. تجزیه وتحلیل اطالعات
روش  از  اســتــفــاده  بــا  پرسشنامه ها  یافته های  پــژوهــش  ــن  ای در 
چند  تصمیم گیری  ــای  روش ه بر  مبتنی  اطالعات  تجزیه وتحلیل 
معیاره  با امکان در نظر گرفتن ترجیحات زبانی مبتنی بر رویکرد فازی 
مدل  یک  از  استفاده  با  تحقیق  مسئله  تحلیل  می شوند.  تحلیل 
ادبیات  از  برداشت  شده  روابــط  از  بر مجموعه ای  مفهومی مبتنی 
موضوع پیرامون ارتباط برخی از عوامل و تأثیر آنها بر پاسخگویی 
پیرامون  خبرگان  نظرات  می شود.  انجام  شهری  عمومی  فضای 
پاسخ دهی  بر  آنها  اثرگذاری  کیفیت  و  تأثیرگذار  عوامل  رتبه بندی 
فضای عمومی شهری و راهبردهای ارتقای وضعیت موجود آن با 

استفاده از روش های تحلیلی مناسب بررسی خواهند شد.

4. مدل مفهومی تحقیق 
ــرای ارزیــابــی  بـ کیفی خــبــرگــان  نــمــودن نــظــرات  لــحــاظ   بــه منظور 
در  استفاده  شده  است.  فازی  رویکرد  از  تصمیم گیری،  گزینه های 
گرفتن و تجمیع نظرات  گرفته  شده، امکان در نظر  کار  روش های به  
چندین خبره در فرایند ارزیابی لحاظ شده است. استفاده از یک 
روش تصمیم گیری ترکیبی با هدف بهره گیری از نقاط قوت دو روش 
تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس به صورت توأمان انجام شده است. 
و  اهمیت  بررسی  سپس  و  تأثیرات(  )نه  ارتباطات  نمایش  هدف، 
که هدف ارزیابی وجود و یا عدم وجود  اولویت هاست. بدین معنا 
ارتباطات نیست. اهمیت پایین یک ارتباط می تواند نشان دهنده 

سطح پایین نقش آفرینی ارتباط باشد. در این راستا سلسله مراتب 
تصمیم گیری، در قالب تصویر شماره 2 نمایش داده شده است.

تحلیل  روش  از  اســتــفــاده  بـــا  مــعــیــارهــا  اولــویــت بــنــدی   .4.1
سلسله مراتبی فازی

استفاده از اعداد فازی، از سازگاری مناسبی برای بیان توضیحات 
زبانی و گاهی مبهم انسانی برخوردار است و از این رو بهره گیری از آن 
در فرایند ارزیابی مثمرثمر خواهد بود. در این روش پیشنهادی، از 
اعداد فازی مثلثی با توجه به تطابق بیشتر با مشخصات پرسشنامه 
مقایسه  خبرگان،  از  یک  هر  شده است.  استفاده  نتایج  تدقیق  و 
از عبارت های زبانی انجام  کاملی  کاربرد طیف  با  را  زوجی خویش 
می دهند )جداول شماره 5 و 6(. معادل فازی هر یک از ترجیحات 
زبانی مبتنی بر اعداد فازی مثلثی نمایش داده می شود. با انتخاب 
طیف فازی موردنظر، داده های گردآوری  شده در ماتریس مقایسات 
زوجی وارد می شوند. با توجه به حضور بیش از یک خبره در فرایند 
ارزیابی، از میانگین هندسی برای تجمیع نظرات خبرگان استفاده 
می شود )جدول شماره7(. در ادامه، جمع فازی مجموع ترجیحات 
عناصر محاسبه و سپس نرمال سازی می شود )رابطه شماره1(. با 
توجه به اوزان محاسبه شده، اوزان نهایی عناصر تعیین و سپس 
اوزان قطعی با روش فازی زدایی محاسبه و در نهایت با استفاده از 

روش نرمال سازی خطی، نرمال می شود )رابطه شماره2(.

تصویر شماره2: سلسله مراتب تصمیم گیری مسئله ارتقای پاسخ دهی محیطی مرکز شهری

)Habibi, et al., 2014( جدول شماره5: تبدیل ترجیحات زبانی نشان  دهنده اهمیت بیان  شده به اعداد فازی مثلثی

کالمی وضعیت مقایسه کالمی وضعیت مقایسهمعادل فازیعبارت  معادل فازیعبارت 

)5،6،7(بینابین)1،1،1(ترجیح یکسان

)6،7،8(خیلی زیاد مرجح)1،2،3(بینابین

)7،8،9(بینابین)2،3،4(کمی مرجح

)9،9،9(کاماًل مرجح)5،4،3(بینابین

)6،5،4(خیلی مرجح
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تاپسیس  روش  از  استفاده  با  استراتژی ها  اولویت بندی   .4.2
فازی

با  را  گزینه ها  از  تاپسیس می توان مجموعه ای  از روش  با استفاده 
گزینه   توجه به معیارهای مدنظر ارزیابی نمود. در روش تاپسیس، 
نزدیک به جواب ایده آل مثبت فازی و دور از جواب ایده آل فازی 
منفی به عنوان تصمیم بهینه معرفی می شود. جواب ایده آل فازی 
)بدترین(  بهترین  شامل  که  اســت  جوابی  بیانگر  )منفی(  مثبت 
گام های  مجموعه  اســت.  ارزیــابــی  تحت  گزینه های  بــرای  مقادیر 
ارائه  ذیل  در  فــازی  تاپسیس  روش  از  استفاده  با  گزینه ها  ارزیابی 

شده است:

اوزان  ایجاد  برای  از معیارها  ارزیابی  شده هر یک  اوزان   1. تجمیع 
فازی تجمیع  شده برای هر یک از معیارها و سپس تعیین مقادیر 
با  تصمیم گیری  گزینه های  از  یک  هر  بــرای  شــده  تجمیع   ارزیــابــی 
توجه به معیارهای مدنظر ارزیابی  شده به وسیله خبرگان براساس 
گزینه  هر  ارزیــابــی  که  اســت  گفتنی  شــده.  بیان   زبانی  ترجیحات 
جدول  اطالعات  به  توجه  با  مدنظر  ارزیــابــی  معیارهای  براساس 

شماره5 انجام می شود. )جدول شماره 6(
 2. ایجاد ماتریس تصمیم گیری فازی معمول و نرمال سازی شده.  

 3. ایجاد ماتریس تصمیم گیری فازی نرمال وزن دهی شده.   
 4. تعیین نقاط فازی ایده آل فازی مثبت و منفی و محاسبه فاصله 

گزینه از این نقاط.    هر 
گزینه های  رتبه بندی  و  گزینه  هــر  نزدیکی  ضریب  محاسبه   .5  

تصمیم گیری.
5. یافته های تحقیق

در این بخش، یافته های تحقیق مبتنی بر بررسی نمونه موردی از 
دو جنبه ارزیابی مؤلفه های تأثیرگذار بر پاسخ دهی فضاهای عمومی 
شهری و سپس رتبه بندی استراتژی های بهبود وضعیت پاسخ دهی 
شده است.  ارائه  انجام  شده،  وضعیت  ارزیابی  به  توجه  با  محیط 
برای  خبرگان  از  شده  دریافت   کیفی  نظرات  به  توجه  با  ابتدا،  در 

ارزیابی مؤلفه های تأثیرگذار بر پاسخ دهی فضاهای عمومی شهری 
با توجه به نمونه موردی به  صورت ترجیحات زبانی، اولویت بندی 
تحلیل  روش  از  استفاده  با  یادشده  مؤلفه های  مجموعه  نهایی 
ضریب  شده است.  ارائــه  شماره7  جــدول  در  فــازی  سلسله مراتبی 
که با توجه به  سازگاری محاسبه شده نیز دارای مقدار 0/091 است 
کمتر بودن آن از مقدار حدی 0/1، مقایسات زوجی انجام  شده و 

وزن های محاسبه  شده قابل قبول است. 
که مؤلفه  با توجه به نتایج جدول شماره 7 می توان مالحظه نمود 
اختصاص  خود  به  را  اولویت  و   )0/1705( وزن  باالترین  دسترسی 
مستلزم  مجموعه،  بــه  ورود  در  نخست  گــام  کــه  چــرا ــت.  ــ داده اس
تسهیل در دسترسی و در پی آن ورود آسان به مجموعه است تا 
حضور و رفت و آمد در فضا با وسایل نقلیه شخصی و عمومی برای 
تمامی اقشار میسر شود. ورودی شاخص مجموعه و عرض مناسب 
مسیرهای تعریف  شده اصلی و فرعی، از جمله نکات مثبت لحاظ 
به عالوه  اســت.  ــی  به بخش های درون بهتر  بــرای دسترسی   شــده 
روشنایی مورد نیاز برای طی مسیرهای عبوری، از ایجاد فضاهای 
کرده و به حفظ امنیت  مخوف و خلوت در درون فضاها جلوگیری 
که  قابلیت هایی  چنین  با  فضاها  می کند.  کمک  مجموعه  بیشتر 
کنترل  را فراهم می آورند، به ساماندهی و  امکان نظارت همگانی 
وسایل  از  اســتــفــاده  امــکــان  همچنین  هستند.  نیازمند  کمتری 
کاربران میسر است، اما با توجه  حمل ونقل عمومی به راحتی برای 
نــوروز،  ایــام  همچون  زمانی  بازه های  در  مجموعه  این  که  این  به 
طرفی  از  و  اســت  ــادی  زی کــاربــران  پذیرای  غیره،  و  تابستان  فصل 
این مجموعه در  بخش مرکزی شهر و در خیابان های پرتردد شهر 
واقع شده، فضایی به عنوان پارکینگ به صورت اختصاصی برای 
مجموعه تعریف نشده است. بنابراین شاهد ایجاد ترافیک سنگین 
نیاز است،  پــارک  این  زمان ها هستیم. همچنین در  از  پــاره ای  در 
و  کم توان دیده شود  و  نابینا  افراد سالمند،  تردد  برای  مسیرهایی 
افــراد طراحی و ساماندهی  این  بــرای  مسیرهایی به صــورت ویــژه 
که دو مؤلفه تنوع استفاده از زمین و تنوع  گردد. این در حالی است 

)Habibi, et al., 2014( گزینه ها در طی فرایند ارزیابی با توجه به ترجیحات زبانی بیان  شده جدول شماره6: ارزیابی فازی 

گزینه  با توجه به معیار مدنظراعداد فازی گزینه  با توجه به معیار مدنظراعداد فازیارزیابی  ارزیابی 

خوب)5،7،9(بسیار ضعیف)1،1،3(

بسیار خوب)7،9،9(ضعیف)1،3،5(

متوسط)3،5،7(

جدول شماره7: نتایج ارزیابی استراتژی های ارتقای پاسخ دهی فضاهای عمومی شهری در نمونه موردی
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره بیست وهفت

اوزان )0/1159( و )0/1110(  با  به یکدیگر  با وزن هــای بسیار نزدیک 
جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص داده انــد. زیرا عمومًا افراد 
را  خویش  مختلف  نیازهای  بتوانند  که  هستند  فضاهایی  پی  در 
مختلف  مسیرهای  طی  به  نیاز  و  دهند  پاسخ  همزمان  به صورت 
که هم در زمان و هم هزینه  نداشته  باشند. در این صورت است 
از  متنوع  کاربری های  تعبیه  طرفی  از  شــد.  خواهد  صرفه جویی 
جمله مسکونی، تاریخی، تجاری، فرهنگی و غیره در مجاورت هم 
کمک می کند و این امر سبب ساز  به پویایی هر چه بیشتر فضاها 
حضور اقشار مختلف جامعه در سنین و طبقات مختلف اجتماعی 
 )0/1025( اوزان  با  نیز  نفوذپذیری  و  خوانایی  مؤلفه های  اســت. 
دو  این  قرارگرفته اند.  پنجم  و  چهارم  جایگاه های  در   )0/0985( و 
چنین  در  حضور  قصد  بار  نخستین  برای  که  کاربرانی  برای  معیار 
کننده خواهند بود.  کمک   فضاهایی را دارند، در یافتن بنا بسیار 
در این مجموعه با طراحی مسیرها به صورت مشخص و با تبعیت از 
هندسه تعریف  شده و منظم از ایجاد سردرگمی در یافتن مسیرهای 
داخلی مجموعه اجتناب  شده  و به خوانش هر چه بیشتر فضایی 

منجر شده است.
کم استفاده از زمین نیز با وزن های تقریبًا  دو معیار غنا و تمرکز_ترا
برابر، )0/0974( و )0/0960( جایگاه های ششم و هفتم را احتساب 
نموده اند. مؤلفه هویت و حس مکان نیز با توجه به برقراری ارتباط 
کاربران در  بصری و ذهنی عمیق با مجموعه می تواند زمان حضور 
مجموعه را تقویت کند. ایجاد هماهنگی بین برج تاریخی با فضاهای 
کمک خواهد  کاربران آن  اطراف آن به شکل گیری خاطره جمعی 
کمرنگ  ارتباط  برقراری  شاهد  حاضر،  حال  در  متأسفانه  اما  کرد. 
کاربران آن هستیم. همچنین  بین بنا و فضاهای اطراف این برج با 
که بیشترین  کز شهری ایجاب می کند  کمبود فضا در بسیاری از مرا
کم در مجموعه فراهم گردد تا  کثر ترا بهره از زمین برده  شود و حدا
گردآمده و پاسخگوی نیازهای  کنار یکدیگر  گون در  گونا کاربری های 
مختلف باشند. مؤلفه تناسبات بصری با وزن )0/0922( در جایگاه 
با  همراه  و  همگام  فضایی  ایجاد  در  معیار  ایــن  دارد.  قــرار  هشتم 
کل مجموعه می تواند تأثیر  محیط پیرامون و ایجاد یکپارچگی در 
تاریخی سبب شده،  برج  این  ثبت جهانی  بسزایی داشته  باشد. 
تعیین  مقررات  و  قوانین  رعایت  مستلزم  آن  مجاور  بناهای  ارتفاع 
از منظر  بــرقــراری تناسبات بصری  امــر منجر به  ایــن  گــردد و   شــده 
تنوع  به  توجه  با  کالبدی  فرم  نظر  از  اما  شده است.  ارتفاعی  بعد 
برقرار  تاریخی  بنای  این  با  الزم  هماهنگی  پیرامون،  کاربری های 
نشده است. دو مؤلفه انعطاف پذیری و خصوصی سازی با وزن های 
تقریبًا برابر )0/0911( و )0/0884( جایگاه های نهم و دهم را به خود 
اختصاص داده اند. مفهوم انعطاف پذیری در طراحی باید متناسب 
گرفته  کاربران و با قابلیت ایجاد تغییر در چیدمان در نظر  با نیازهای 
 شود. برای مثال طراحی مبلمانی ثابت در این مجموعه تاریخی، 
قابلیت ایجاد تغییر در چیدمان را نمی دهد. خصوصی سازی نیز به 
کاربران می پردازد.  دنبال مؤلفه  هویت مکان، به تقویت حس تعلق 
که مشارکت افراد در ساخت مجموعه و بیان سالیق و نظرات  چرا
کاربران منجر خواهد شد. درنهایت، مؤلفه  خود، به افزایش حضور 
ساختار سازمان دهی در جایگاه یازدهم به عنوان جایگاه آخر با وزنی 

گرفته است. قابلیت گسترش و توسعه مجموعه  برابر )0/0756( قرار 
در برنامه های زمانی آینده نیز می تواند تسهیالت بیشتری را برای 
کاربران عرضه نماید. استفاده از فضاهایی با پتانسیل تبدیل  شدن 
گرفتن نیازهای آتی می تواند به  کاربری های مورد نیاز با در نظر  به 

گونه فعال تر به اهداف اصلی خود نائل شود.
فضاهای  پاسخ دهی  بر  تأثیرگذار  مؤلفه های  ارزیــابــی  به  توجه  با 
از  مجموعه ای  بــررســی،  تحت  مـــوردی  نمونه  در  شهری  عمومی 
ارزیــابــی   مــوجــود  ارتــقــای وضعیت  بـــرای  اســتــراتــژی هــای مناسب 
شــدنــد. بـــرای ایــن منظور، نخست بــا تــوجــه بــه نــظــرات دریــافــت  
ارتقای  سیاست های  و  استراتژی ها  مجموعه  خبرگان،  از  شــده 
پاسخ دهی محیط شهری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند 
شماره8(.  )جــدول  شده اند  اولویت بندی  فــازی  تاپسیس  معیاره 
که استراتژی ایجاد تنوع  کی از آن است  نتایج جدول شماره8 حا
گزینه های تحت  استفاده از زمین، باالترین اولویت را در میان دیگر 
در  شهری  محیط  پاسخ دهی  فعلی  وضعیت  ارتقای  بــرای  بررسی 
نمونه موردی، به خود اختصاص داده است. این در حالی است 
گزینه های تقویت تناسبات بصری، حفظ و تقویت هویت  که دیگر 
تقویت  و  ایجاد  سازمان دهی،  ساختار  یک  ایجاد  مکان،  حس  و 
انعطاف پذیری و تقویت نفوذپذیری به ترتیب اولویت های دوم تا 

ششم را به خود اختصاص داده اند.
عنوان  بــا  همکاران  و  جلیلی  وسیله  بــه  انجام یافته  پــژوهــش  در 
کید  »فضای باز مجموعه های مسکونی و پاسخ دهی محیطی«، تأ
بصری  جلوه  و  خوانایی  انعطاف پذیری،  اصلی  مؤلفه  سه  روی  بر 
کی از عدم وجود انعطاف پذیری،  طرح بوده است. نتایج تحقیق حا
بصری  جلوه  با  ارتباط  در  تنوع  و  خوانایی  مؤلفه  کمرنگ  حضور 
طرح هاست. یافته های تحقیق یادشده علی رغم وجود تفاوت در 
معرفی و رتبه بندی مؤلفه ها، با یافته های نگارندگان این پژوهش 
که  سازگاری مطلوبی دارد. دالیل اصلی رسیدن به چنین نتایجی 
حاصل  محیطی  پاسخ دهی  پیرامون  موضوع،  ادبیات  مطالعه  با 
ــوردی متفاوت و  ــزامــات خــاص نمونه مـ ال بــه  تــوجــه  شــده اســت، 
برای  است.  فضاهایی  چنین  در  ویژه  صورت  به  کاربران  نیازهای 
کاربری هایی همچون فضاهای باز مجتمع های مسکونی  مثال در 
با توجه به وجود مشابهت بین بلوک های مجاور هم، نیاز بیشتر به 
مؤلفه ای چون خوانایی نسبت به سایر مؤلفه ها می باشد. این در 
کز شهری به مؤلفه ای  کاربری دیگری همچون مرا که در  حالی است 
چون تنوع استفاده از زمین برای جذب مخاطب بیشتر به منظور 
 .)Jalili, et al., 2013( کاربران نیاز است پاسخ دهی بهتر به نیازهای 
و  سلیمانی  یافته های  با  مطابق  نگارندگان  یافته های  همچنین 
مندگاری از منظر بعد روان شناسی است، اما در سایر ابعاد مربوط 
گرفته شده اند و هماهنگی  به نیازهای انسانی این مؤلفه ها نادیده 
دیده نمی شود. همسانی در معرفی معیارهایی چون قلمرو شخصی 
و حس تعلق را با مؤلفه های بیان شده به وسیله نگارندگان همچون 
سایر  بین  امــا  هستیم.  شاهد  )تــوانــگــری(  غنا  و  خصوصی سازی 
مؤلفه های معرفی  شده به وسیله نگارندگان با یافته های سلیمانی 
 Suleimani and( و مندگاری، مؤلفه  همسانی به چشم نمی خورد
خیابان  پاسخ دهی  در  محیطی  کیفیت های   .)Mandgari, 2015
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آزادی در پژوهش انجام  شده به وسیله حبیبی و بهنامی فر معرفی 
شده است. نتایج به دست  آمده به طور کلی یافته های نویسندگان 
جذابیت و پویایی،  چــون  مؤلفه هایی  می کند.  تأیید  را  پژوهش 
آرامــش و آسایش، صمیمیت و خودمانی بــودن، حضورپذیری و 
انعطاف، دسترسی، پیاده محوری، امنیت و قابلیت بازی و ورزش 
با  مطلوبی  هماهنگی  بهنامی فر  و  حبیبی  پژوهش  از  مستخرج 
که  نویسندگان دارنــد. هر چند  به وسیله  معیارهای معرفی  شده 
سایر معیارهای معرفی  شده سازگاری مناسبی با معیارهای مطرح 
کز شهری را دارا هستند، اما اولویت بندی  در پاسخ دهی محیطی مرا
گروه سنی خاص نوجوانان  گرفتن  معیارها در این پژوهش با در نظر 
 Habibi and( گروه، انجام یافته است کید بر ابعاد روانی این  و با تأ
گرفته  Behnamifard, 2016(. یافته های حاصل از پژوهش صورت  
به وسیله نگارندگان این پژوهش با یافته های منصورنیا و همکاران 

کاربران در فضای مورد مطالعه )دریاچه  گرفتن رفتار  که با در نظر 
مؤلفه های  دارد.  مناسبی  همسازی  گرفته است،  صــورت  زریبار( 
معرفی  شده به وسیله منصورنیا و همکاران همچون تنوع استفاده 
با  همسان  غیره،  و  محیط  در  کاربران  تنوع  به  توجه  با  زمین،  از 
مؤلفه ارائه  شده به وسیله نگارندگان این پژوهش بوده است. اما 
کید بیشتر بر جنبه تفریحی  بودن  با توجه به بستر طبیعی زریبار و تأ
گفت وگو و دید به اطراف  کاربران به نشستن و  این محیط، اغلب 
که در پژوهش نگارندگان سعی  تمایل داشتند. این در حالی است 
 Mansournia,( شده است، اغلب نیازهای انسانی در نظر گرفته  شود
گفت پاسخ دهی فضا با توجه به  et al., 2016(. همچنین می توان 
نمونه موردی های متفاوت همچون فضاهای طبیعی در مقایسه 
که  کرده   کاربران ایجاد  با فضاهای تاریخی، نیازهای متفاوتی را در 

مؤلفه های مستخرج تأییدی بر این ادعاست.

5.1. ارائه راهکار
ارتقای  اســتــراتــژی هــای  نهایی  اولویت بندی  پیشین،  بخش  در 
شده است.  ارائــه  خبرگان  نظرات  بر  مبتنی  محیطی  پاسخ دهی 
گام  شده اند؛  استخراج  اصلی  گام  دو  طی  تحقیق  استراتژی های 
گام  و  منطقی  استدالل  شیوه  به  نظری  ادبیات  تحلیل  نخست: 
دوم: تعیین و تأیید استراتژی ها با استفاده از نظرات خبرگان. در 
خاص  موردپژوهی  همین گونه  و  تحقیق  نظری  ادبیات  از  نتیجه 
با  محیطی  پــاســخ دهــی  ــقــای  ارت یعنی  مدنظر  مــوضــوع  تحقیق، 
اولویت بندی  سپس  و  اعتبارسنجی  خبرگان،  نظرات  از  استفاده 
شده است. درنهایت نیز راهکارها مبتنی بر ادبیات موضوع و نظر 
گرفتن الزامات مدیریت شهری در نمونه موردی  خبرگان با در نظر 
فراهم  از  است  عبارت  اهمیت  حائز  نکته  حــال،  شده است.  ارائــه 
با در  یادشده  استراتژی های  پیاده سازی  و  امکان استقرار  نمودن 
این  برای  بررسی.  مــوردی تحت  الزامات خاص نمونه  گرفتن  نظر 
منظور نیاز است تا مجموعه ای از سیاست ها و اقدام های اجرایی 
ارتقای پاسخ دهی  و عملی مناسب برای هر استراتژی در راستای 
خاص  ویژگی های  به  توجه  با  شهری  محیط  عمومی  فضاهای 
نمونه مورد بررسی ارائه شود. بر این اساس می توان مجموعه ای 
از استراتژی ها و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای بعد پاسخ دهی 
نمونه مورد بررسی، مبتنی بر نظرات خبرگان را به  صورت خالصه در 

جدول شماره9 مشاهده نمود.

6. نتیجه گیری
کید بر ایجاد محیط های  نیاز به طراحی فضاهای عمومی شهری با تأ
و  اجتماعی  تعامالت  بــرای  مناسب  بستری  به عنوان  پویا  و  زنــده 

دغدغه های  از  یکی  به  تبدیل  شهروندان  نیازهای  به  پــاســخ ده 
برنامه ریزان شهری و محققان در دنیای امروز شده است. ازاین  رو 
شناسایی معیارهای تأثیرگذار بر ارتقای مفهوم پاسخ دهی در فضای 
عمومی و بخش مرکزی شهر و به ویژه بافت تاریخی شهرها و ارائه 
راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت آنها مفید خواهد بود. در 
گنبد کاووس،  بافت مرکزی بسیاری از شهرهای ایران از جمله شهر 
تاریخی  بافت های  کاربری  و  توسعه  در  سردرگمی  نوع  یک  شاهد 
به  توجه  با  شهری  کز  مرا پاسخ دهی  نامناسب  وضعیت  و  مرکزی 
فرهنگ  و  تاریخ  از  گران بها  گنجینه ای  به عنوان  آنها  مهم  نقش 
کز شهری می توانند  که این مرا جامعه هستیم. این در حالی است 
راستای  در  باشند.  راهگشا  یادشده  اهــداف  به  رسیدن  جهت  در 
الگوی  از  مستخرج  نتایج  بــا  پــژوهــش  ســئــواالت  بــه  پاسخگویی 
عملیاتی پژوهش و در پاسخ به سئوال نخست پژوهش با بررسی 
پاسخ ده  محیطی  ایجاد  مؤلفه های  مجموعه  مــوضــوع،  ادبــیــات 
است  شــده  شناسایی  شهرها  عمومی  فضاهای  ارزیــابــی  باهدف 
کیفی  با دریــافــت و تحلیل نظرات  ادامـــه،  )جــدول شــمــاره2(. در 
خبرگان، اهمیت مؤلفه های ایجاد کننده پاسخ دهی در بافت بخش 
گنبدکاووس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی  مرکزی شهر 
پاسخ  راستای  در  تعیین شده اند )جدول شماره7(. سپس  فازی 
به سئوال دوم پژوهش، ابتدا مجموعه ای از استراتژی های ارتقای 
پاسخ دهی مبتنی بر ادبیات موضوع و نمونه موردی تحت بررسی 
از تکنیک تصمیم گیری چند  با استفاده  شناسایی شده و سپس 
با توجه به نظرات  رتبه بندی استراتژی ها  تاپسیس،  معیاره فازی 
کیفی و ترجیحات زبانی خبرگان ارزیابی شده اند )جدول شماره8(. 
در  مناسب  راهــکــار هــای  و  استراتژی ها  از  مجموعه ای  درنهایت 

جدول شماره8: نتایج ارزیابی و اولویت بندی نهایی استراتژی های ارتقای پاسخ دهی محیط شهری در نمونه موردی
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره بیست وهفت

جدول شماره9: استراتژی ها و راهکار های ارتقای پاسخ دهی محیط شهری در نمونه موردی

راهکاربحثاستراتژیهدف

ایجاد فضای 
عمومی شهری 
پاسخگو در مرکز 
شهر گنبدکاووس

ایجاد تنوع استفاده از زمین 
)A4(

به  همزمان  پاسخگویی  به  کاربران  بیشتر  تمایل 
مسیرهای  طــی  بــه  نیاز  عــدم  و  مختلف  نیازهای 
طوالنی در یک مجموعه به منظور صرفه جویی در 
کی از ضرورت این راهبرد است.  زمان و هزینه، حا

کاربری ها تسهیل کننده این امر است. تنوع 

اداری،  فرهنگی،  مذهبی،  همچون  متنوع  کاربری های  تعبیه   ·
تجاری و غیره در مجاورت هم و پرهیز از منطقه بندی فعالیت ها 

برای جذب مخاطب بیشتر.
ایــجــاد فــضــاهــایــی هــمــچــون گــردهــمــایــی خــانــوادگــی،نــمــایــش   ·
با  تــئــاتــر  و  نــمــایــش هــای محلی  مــحــصــوالت، هــنــرهــای دســتــی ، 

درنظرگرفتن فرهنگ بومی منطقه.
کالبدی. · همسازی فعالیت و عملکرد در سازمان فضایی 

تقویت تناسبات بصری  
)A2(

مــتــفــاوت  مـــقـــیـــاس هـــای  بـــصـــری در  ــات  ــب ــاس ــن ت
منطقه  ایــن  در  شـــود.  نمایان  بــایــد  بنا  کالبد  در 
که در پیرامون بنا شده اند، از نظر  ساختمان هایی 
کمتری با بافت دارند و شباهت  بصری هماهنگی 
هویت  از  بــرخــورداری  و  ساختمان ها  بین  کمتری 

مشترک با یکدیگر به  چشم  می خورد.

· هماهنگ سازی فضاهای ساخته  شده با زمینه تاریخی منطقه، 
در عین تشخص واحد هر یک.

کننده  · حفظ خط آسمان و اجتناب از احداث سازه های مختل  
دید بر بستر تاریخی.

· امکان دید گسترده و فراخ به بخش های مجموعه.
کننده انقطاع فعالیتی و بصری. · فقدان عوامل ایجاد 

حفظ و تقویت هویت و 
)A3(  حس مکان

همگانی  مشارکت  ایجاد  بنا،  با  ارتباط  برقراری  در 
شخصی  نمادهای  و  سلیقه ها  عالیق،  از  بــرآمــده 
افراد، هدفی بسیار ارزشمند است. ساختمان های 
کمرنگ   جهت  در  امـــروزه  تاریخی  بافت  پیرامون 
شدن حس مکان در حال پیش روی هستند و تنها 

کنار بافت اهمیت دارد.  توجه به بعد ارتفاعی در 

· حفظ و ارتقای فضاهای شاخص و خاطره انگیز.
فرهنگی،  تاریخی،  ویژگی های  با  پیرامونی  محیط  هماهنگی   ·

اجتماعی و هویتی منطقه برای القای حس مشترک.
بــرخــی فضاهای  تــصــرف و شــخــصــی ســازی در  و  امــکــان دخــل   ·

مجموعه.
· به کارگیری الگوهای بومی همچون استفاده نمادین از چادرهای 
مخصوص ترکمنان در این منطقه، با توجه به حضور گسترده آنها.

ایجاد یک ساختار 
)A5(  سازمان دهی

در  خالی  فضاهای  برخی  تاریخی  سایت  ایــن  در 
ــده و بخش  ــا ش ضلع شــرقــی، بـــدون اســتــفــاده ره
با  شده است.  تبدیل  پارکینگ  به  سایت  انتهایی 
توجه به همجواری این فضای خالی با بخش بازی 
آن  در  را  متناسبی  کاربری های  می توان  کودکان، 

فضا گنجاند.

· هماهنگی در تناسب و توالی استقرار توده و فضا به طور همزمان.
کارکردهای مورد نیاز در عین طراحی بهینه و استفاده  · توجه به 

کثری از فضاها. حدا
· تقویت دسترسی شبکه حمل ونقل با توجه به ساختار راه ها.

ایجاد و تقویت 
)A6(  انعطاف پذیری

بـــرای دادن حق  انــعــطــاف پــذیــری در یــک ســایــت 
ایجاد  بــا هــدف  کــاربــران  بــه  انــتــخــاب هــای بیشتر 
چیدمان  و  مختلف  فعالیت های  انــجــام  فرصت 
متفاوت در یک مجموعه، شرایط و الزامات خاص 

خود را می طلبد.

· انحصاری  نکردن فضاها برای انجام فعالیت های خاص.
کارکردها در یک فضا. · ایجاد فضاهای چندعملکردی و تلفیق 

گروه های سنی مختلف. · قابلیت تطبیق با نیازهای 
· بهره گیری از تکنولوژی های نوین و اجزای پیش ساخته.

)A1( تقویت نفوذپذیری

ورودی هــای  طریق  از  تاریخی  سایت  به  دسترسی 
مختلف در سه طرف مجموعه با مسیرهای شفاف؛ 
مسیرهای  و  مجموعه  درونـــی  اتفاقات  نمایشگر 
کاربران  برای  بیشتر  انتخاب  متفاوت و دادن حق 

امکان پذیر است.

· افزایش تعداد مسیرهای دسترسی و ورودی ها.
· تداوم فضایی در عین توجه به سلسله مراتب.

· قابلیت عرضه اتفاقات جذاب تر در لبه های سایت.
· فعال کردن مرزها و استفاده مؤثر از تحرک و سرزندگی.

با  راستای بهبود وضعیت پاسخ دهی نمونه موردی تحت بررسی 
توجه به ارزیابی های انجام  شده، ارائه شده اند )جدول شماره9(.

مجموعه  مــیــان  از  کــه  مــی دهــد  نــشــان  تحقیق  از  حــاصــل  نتایج 
تنوع  دسترسی،  مؤلفه  سه  ارزیابی  شــده،  پاسخ دهی  مؤلفه های 
خود  به  ــوردی  م نمونه  بررسی  در  را  اولــویــت  باالترین  خوانایی  و 
فعلی  وضعیت  بــه  توجه  بــا  دیــگــر،  ســوی  از  داده انــــد.  اختصاص 
استراتژی های  بــررســی،  تحت  مـــوردی  نمونه  در  شهری  فضای 
ارزیابی   نحو  بدین  موجود  وضعیت  بهبود  بــرای  خبرگان  مدنظر 
با توجه به تسهیل در  که اهمیت دسترسی به مجموعه  شده اند 
امکان رفت و آمد و حضور راحت به مجموعه در باالترین اولویت قرار 
کاربری های موجود برای پاسخگویی  گرفته است. سپس تنوع در 
کاربران و همچنین تنوع در ایجاد فرم ها، به  به نیازهای متفاوت 
کمک شایانی  ایجاد جذابیت بیشتر مجموعه در جذب مخاطب 

کرد. مؤلفه های خوانایی و نفوذپذیری نیز در یافتن هرچه  خواهد 
بهتر مجموعه و فضاهای آن بسیار حائز اهمیت است. به همین 
قرار  پایین تری  اولویت های  در  بعدی  معیارهای  ادامــه  در  ترتیب 

خواهند گرفت.
بر  مبتنی  تــا  ــت  ــوده اس ب آن  بــر  نویسندگان  ــالش  ت مقاله  ــن  ای در 
در  کــاربــردی  نظری  ــه  ارائ به  ــدام  اق مناسب،  تحقیق  روش  اتخاذ 
شهری  مرکز  فعلی  وضعیت  ارتقای  برای  راهکار  و  استراتژی  قالب 
را  »چگونگی ها«  پاسخ  بتواند  کــه  نظری  نمایند.  گنبدکاووس 
به  کند.  تشریح  را  واقعیت  در  مداخله  فرایند  چگونگی  و  بدهد 
دیگر  بــا  مقایسه  در  حــاضــر  تحقیق  نـــوآوری هـــای  مشخص   طــور 
مطالعات انجام  شده در ادبیات موضوع عبارتند از: 1. شناسایی و 
ابزار  از  بررسی معیارهای پاسخ دهی یک مرکز شهری، 2. استفاده 
مرکز  پاسخ دهی  معیارهای  ارزیابی  برای  چندمعیاره  تصمیم گیری 
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گزینه های تصمیم گیری )استراتژی های ارتقای  شهری و رتبه بندی 
گنبدکاووس  شهری  مرکز  مــوردی  نمونه  بررسی   .3 پاسخ دهی(و 
الزامات  با درنظرگرفتن  بر نتایج تحقیق  ارائه پیشنهاد ها مبتنی  و 
خاص فضای تصمیم گیری مدیریت شهری در نمونه موردی تحت 
بررسی. نتایج یافته های نظری محققان این حوزه، علی رغم وجود 
پژوهش  نگارندگان  یافته های  با  مؤلفه ها،  رتبه بندی  در  تفاوت 
حاضر، سازگاری مطلوبی دارد. دالیل اصلی تفاوت در رتبه بندی ها 
که با مطالعه ادبیات موضوع، پیرامون موضوع پاسخ دهی محیطی 
الــزامــات خــاص نمونه مــوردی متفاوت و  به  حاصل شــده ، توجه 
در  اســت.  فضاهایی  چنین  در  ویــژه  صــورت  به   کــاربــران  نیازهای 
از  موجود  شرایط  توصیف  دنبال  به  محقق  کیفی،  پژوهش های 
یک بافت مشخص است، بنابراین به هیچ وجه هدف وی مانند 
نیست.  یافته های خود  و  نتایج  تعمیم دادن  کمی،  پژوهش های 
که توصیف شرایط موجود یک بافت مشخص مانند مرکز  هرچند 
گنبدکاووس را می توان به عنوان یک »فرضیه«، قابل تأمل و  شهر 
که شباهت ساختاری با بافت مورد مطالعه  بررسی در بافت هایی 
کز شهری در مجاورت بافت تاریخی تلقی نمود. در  را دارند مثاًل مرا
گفتمانی  این  صورت نتایج پژوهش، در جامعه مخاطب می تواند 
شود، بدون آن  که ادعای تعمیم پذیر بودن نتایج به دست آمده 
گرفته  شده در این پژوهش و یافته های  کار  مطرح باشد. رویکرد به 
حاصل از آن در یک مرکز شهری همچون نمونه موردی بیان شده 
)بخش مرکز شهری گنبدکاووس( قابلیت تعمیم به سایر نمونه های 
موردی را داراست و می تواند برای ارزیابی میزان پاسخ دهی سایر 
کز شهری مورد استفاده قرارگیرد. در پایان نیز پیشنهاد می شود  مرا
با گسترش جامعه آماری در مطالعات آتی، از نظرات عامه مردم برای 
تکمیل بحث پاسخ دهی و ارتقای اعتبار علمی یافته ها بهره گیری 
شود و در بخش مربوط به ارزیابی راهکارها، مورد استفاده قرار گیرد. 
متفاوتی  تجلی های  پاسخ ده می توانند  این مؤلفه های  همچنین 
کاوی این  که پرداخت و وا کاربری های مختلف داشته باشند  در 
راهکارها خود تحقیقی جدید می طلبد و چگونگی تجلی آنها برای 
یک نمونه  موردی می تواند به عنوان موضوعی برای تحقیقات آتی 

نیز پیشنهاد شود.
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