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چکیده
ارگونومي یا مهندسي فاكتورهاي انساني ،علمي تركيبي با هدف افزایش بهرهوري ،سلامتي ،ایمني و
رفاه انسان در محيط است .این علم در تلاش است بجاي متناسبسازي انسان با محيط ،محيط را با انسان
متناسب سازد .ارگونومي مسئلهاي است كه امروزه بایستي در طراحي محلهها و شهر مورد توجه قرار گيرد.
در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان رضایتمندي شهروندان از وضعيت ارگونومي شهري
محله سعدي شهر ایلام به روش توصيفي تحليلي انجام گرفته است .روش گردآوري اطلاعات در این
پژوهش كتابخانهاي ،مشاهده و ميداني با استفاده از ابزار پرسشنامه است .پرسشنامه پژوهش محققساخته
است كه روایي آن توسط اساتيد و كارشناسان این حوزه تأیيد و پایایي آن از طریق آلفاي كرونباخ به ميزان
 2/391محاسبه و تأیيد شد .تجزیه و تحليل دادهها از طریق آمار توصيفي و استنباطي (شاخص هال ین
وتن و آزمون  Tتکنمونهاي) در نرمافزار  spssانجام شد .نتایج حاكي از آن داشت كه وضعيت ارگونومي
شهري محله سعدي شهر ایلام از نظر شهروندان رضایتبخش نيست و ساكنان از وضعيت ایمني و
ارگونوميک محله ،سلامت محيط ،ارگونومي مبلمان شهري و ارگونومي محيطهاي عمومي محله سعدي
رضایت ندارند .به عبارتي ميتوان بيان نمود كه در طراحي محيط محله سعدي ارگونومي شهري یا
فاكتورهاي انساني رعایت نشده است.
واژههای کلیدی :ارگونومي شهري ،رضایتمندي ،هال ین و تن ،محله سعدي ،شهر ایلام.

 .4مقاله برگرفته از پایان نامه كارشناسي ارشد با موضوع بررسي ميزان رضایتمندي شهروندان از ارگونومي شهري محله سعدي شهر ایلام ميباشد.
 .0نویسنده مسئول ،استادیار گروه معماري و برنامهریزي شهري ،دانشگاه غيرانتفاعي باختر ایلام ،پست الکترونيکPakzad540azad@gmail.com :

 .9كارشناس ارشد جغرافيا و برنامهریزي شهري ،دانشگاه غيرانتفاعي باختر ایلام.
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مقدمه
فضاهاي شهري كه نقاط منحصر به فرد و جذاب شهر را تعریف ميكنند ( )Azizi, 2016: 120باید بهگونهاي باشند كه
به نيازهاي كاربران خود پاسخ دهد ( .)Siu, & HongWan, 2011: 3این فضاها با ایجاد یک رخداد و كنار هم قرار دادن
اشياء به كاربران خدمات ارائه ميدهند و زیبایي خلق ميكنند ( .)Siu, 2005: 546اما یکي از مسائل مهم كه در این ارتباط
براي شهروندان مطرح است ،سلامتي و رفاه ،ایمني و امنيت شهر و فضاهاي عمومي شهري است (صادقينایيني:4934 ،
 .)0به باور جينجيکوبز آنچه از یک شهر بيشتر به ذهن ميماند فضاهاي عمومي شهر به ویژه خيابانها و پيادهروهاي آن
ميباشند .یان گل معتقد است جذابيت یک شهر را ميتوان با توجه به انبوه مردمي كه در فضاهاي همگاني آن گرد ميآیند
و وقت خودشان را در آنجا ميگذرانند ،شناسایي كرد (پاكزاد .)40 :4931 ،جان لنگ 4محقق برنامهریزي و طراحي محيطي
تأكيد ميكند كه بدون توجه به نيازهاي استفادهكنندگان ،فضا ميتواند حتي صدمههاي زیاد فيزیولوژیکي و رواني به انسان
وارد كند ( .)Lang, 2004: 13چرا كه عدم توجه به انتظارات متنوع شهروندان چه از نظر جسمي و چه روحي-رفتاري،
برنامهریزيهاي شهري را با دشواريهایي روبهرو ميسازد؛ از این رو مناسبسازي محيطهاي شهري با رویکرد توجه
ویژه به نيازهاي عموميشهروندان و بهينهسازي عناصر شهري با عنایتبه اصول زیبایيشناختي و درعينحال

عملکردگرایانه ،از جمله مواردي هستند كه در فضاسازيهاي شهري باید مدنظر كارشناسان مربوطه قرار گيرد (صادقي-
نایيني.)41 :4934 ،
«ارگونومي یعني طراحي براي مردم ،در هر جایي كه با محصولات ،سيستمها یا فرآیندها ،تعامل دارند»

( IEHF, 2015:

 .)1هدف طراحي ارگونوميک را باید «تعامل بين فرد و محيط» دانست و ميتوان آن را بر اساس «كنترل فردي كه توسط
فرد بر روي محيط اعمال ميشود» توصيف نمود ( .)Brown, et al, 1998: 34دانش ارگونومي به انسان این امکان را ميدهد
ت ا بتواند به بهترین نحو در شرایط مختلف و با ابزار و امکانات محيطي كار كند .امروزه ارگونومي به طراحي وسایل و
سيستمهایي ميانجامد كه به افزایش و بهبود سلامت رواني و كارآمدي بيشتر انسان ،منجر ميشود (انفرادي.)4 :4931 ،
بنابراین ،طراحي ارگونوميک باید تضمين نماید كه طراحيها باعث تکميل توانایيها و قابليتهاي مردم و كمينه نمودن
اثرات محدودیتهاي آنها باشند و نه اینکه آنها را مجبور به تطبيق نمایند ( .)Brown, 1998: 34لذا ،لازم است محيطهاي
تطبيقي طراحي شوند تا درصد بالاتري از جمعيت بتوانند از امکانات محيطي بهره ببرند .هرگاه كه براي افراد ناتوان
طراحي ميكنيم ،در حال بهبود كيفيت زندگي براي كل جمعيت خواهيم بود (.)Da Silva & Gamitoa, 2015: 5906
یکي از شناختهشدهترین مشکلات ناشي از استفاده از وسایل غيرارگونوميک و فعاليت در شرایط نامطلوب ،مشکلات
جسماني است؛ مشکلات اسکلتي عضلاني ( ،)MSDs0شيوع قابل توجه صدماتي چون  CTD9و  ،CTS1ناراحتيهاي ستون
فقرات و به ویژه  LBP1از این دستهاند .البته ناراحتيهاي بصري و همچنين مشکلات روحي رفتاري از دیگر مشکلات
ناشي از بيتوجهي به اصول مهندسي انساني است؛ از این رو باید راهکارهاي پيشگيرانهاي براي این معضل تبيين شوند
(صادقينایيني و همکاران،)91 :4933 ،

. Lang
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بنابراین ارگونومي مسئلهاي است كه امروزه بایستي در طراحي محلهها و شهر مورد توجه قرار گيرد .شهر ایلام مانند
سایر شهرهاي كشور داراي جمعيتي نسبتاً جوان ميباشد كه این جمعيت رو به ميانسالي است .این قشر در سالهاي آتي
به امکانات و تجهيزات بيشتر ،ایمنتر و سالمتر نياز خواهند داشت .بنابراین در طراحي محلات شهر بایستي ویژگيهاي
سني ،جنسي و جسمي ساكنان را مورد توجه قرار داد .كودكان ،زنان باردار ،معلولان ،نابينایان ،سالمندان و  ...افرادي
هستن د كه همواره در محلات و فضاهاي شهري در تعامل و رفت و آمد هستند ،معابر ،مبلمان ،تجهيزات ،وسایل بازي و
آرامش هر یک از این افراد بهگونهاي باید طراحي شود تا سلامت ،ایمني تضمين و رضایت آنها جلب شود .محله سعدي
یکي از محلات شهر ایلام است كه در مركز شهر قرار گرفته است .عليرغم موقعيت مهم آن ،و قرارگيري مراكز درماني،
تجاري و ادارات مهم در این محله و تردد زیاد شهروندان در آن اما این محله از نظر مجهز بودن به امکانات و تجهيزات
شهري سالم و ایمن ،مبلمان مناسب ،و تجهيزات ارگونوميک در وضعيتي مناسبي قرار ندارد .بنابراین در این پژوهش در
صدد آنيم تا ميزان رضایتمندي شهروندان از ارگونومي محله سعدي را مورد بررسي قرار دهيم .و سوالهایي كه اینجا
مطرح هستند عبارتند از :آیا ساكنان محله سعدي از وضعيت ارگونومي محله خود رضایت دارند؟آیا ساكنان از وضعيت
ایمني محله سعدي رضایت دارند؟ آیا س اكنان از سلامت محيط محله سعدي رضایت دارند؟ آیا ساكنان از ارگونومي
مبلمان شهري محله سعدي رضایت دارند؟ آیا ساكنان از ارگونومي محيطهاي عمومي محله سعدي رضایت دارند؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ميتوان گفت كه یکي از مهمترین راههاي توجه به انسان و چگونگي عملکرد صحيح و برتر او ،آگاهي از اصول
ارگونومي و كاربرد آن اصول در طراحي پستهاي كاري ،محيط زندگي ،فضاهاي شهري و امکانات و تجهيزات مورد
استفاده شهروندان است .بنابراین ،براي تحقق این مهم ميتوان این دانش را به صورت دقيقتر و با دیدگاهي جامعتر به
كار گرفت .چنانچه پژوهش هاي پيشين نشان دادند توجه به نور و روشنایي ،ایمني ،سلامت ،رنگ ،ابزارها و وسایل
كاربردي با رویکرد انسان محور و براساس دانش مهندسي عوامل انساني ميتواند رضایتمندي و احساس آرامش و
آسایش را در بين كاربران محيط شهري و فضاهاي عمومي افزایش داد .سال  4331سرآغاز حركت ارگونومي بود كه
اولين انجمن ارگونومي در انگلستان تأسيس شد و با شکلگيري منسجم این علم در دورههاي زماني مختلف ،نقش
خود را در عرصههاي مختلف نشان داد (وثوقي .)43 :4933 ،در ایران علم ارگونومي در طول دهۀ  4312با چند مطالعه
انفرادي آغاز شد (مطالعات كاووسي ،4310 ،شاهنواز 4311 ،و ( )4313شرعي .)02 :4931 ،این علم راهکارهایي
كاربردي را براي طراحي ،اصلاح و بهينهسازي محيط ،4مشاغل ،0و تجهيزات 9با هدف تطابق این عوامل با ویژگيهاي
انسان معرفي مينماید ( ،Kilbom, et al, 2000: 19; Bridger, 2003: 32صادقينایيني .)40 :4933 ،چنانچه از منظر ارگونومي
به پيرامون خود بنگریم ،شهرها را مملو از مشکلات ارگونوميک خواهيم یافت :صندليهاي نامناسب محيطهاي عمومي،
ابعاد نامناسب حروف و كاراكترهاي تابلوهاي راهنما یا تبليغاتي ،ایستگاههاي اتوبوس نامناسب ،پلهاي عابر پياده با
اندازههاي نامناسب ،طراحي نامناسب پارکها و بوستانها نمونههایي از اینگونه موارد هستند (صادقي نایيني:4934 ،
 .)41به هر روي با كاربرد اصول ارگونومي ،انتظار ميرود كه بخشهایي از مشکلات موجود در فضاي فيزیکي شهرها
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رفع گردد و بيشک در سایهي این تغيير ،نه تنها ارتقاي سطح سلامت شهروند حاصل ميشود بلکه رضایتمندي مردم
از شرایط محيطي نيز محقق ميگردد (.)Lovejoy, et al, 2010: 39
براي حصول موفقيت هر چه بيشتر در برنامهریزي محيط شهري با رویکرد ارگونومي ،به مدیریت استراتژیک شایسته
و منطقي متناسب با معيارهاي مهندسي انساني و ارگونومي نياز است كه در آن به نياز شهروندان در محيطهاي عمومي
شهري به طور اختصاصي پرداخته شود (هاگنر .)10 :4934 ،یکي دیگر از رویکردهاي كاربرد دانش ارگونومي در طراحي،
رویکرد طراحي انسانمحور است كه نقش كليدي در تطابق طرح با ویژگيهاي انساني مخاطب موردنظر خواهد داشت.
در این رویکرد گرایش اصلي متوجه كاربر و نيازهاي اوست .رویکرد طراحي همگاني این قابليت را دارد تا در جهت
پاسخگویي به نيازهاي كلي عموم شهروندان در محيطهاي عمومي ،به گونهاي اصول و قواعد طراحي را تدوین كند تا
منجر به رضایتمندي عموم شهروندان شده و به نوعي هدف نهایي ارگونومي در طراحي مبلمان شهري را تأمين كند .از
طرفي ،در جهت تأكيد بر پاسخگویي به نيازهاي روحي -رواني و احساسي انسانها در ارتباط با مبلمان شهري ،و ایجاد
حس خوشایندي و رضایتمندي نيز مطالعات مشخصي به انجام رسيده كه در قالب رویکرد طراحي خوشایندمحور از آن
نام برده شده است (صادقي نایيني.)09 :4934 ،
مطالعات متعددي در حوزه ارگونومي ،ایمني و سلامت شهري صورت گرفته است از جمله موري و

همکاران4

( )0223براي جلوگيري از تصادفات چهارراههاي شهري ژاپن و براي كاهش ناحيهي كور ،دستورالعملهاي ارگونومي
براي تضمين قابليت دید غيرمستقيم براي نصب آینههاي محدب ترافيکي ارائه نمودند .سالمون و همکاران)0244( 0
چارچوب نوین از روشهاي ارگونومي براي شناسایي منابع و اثرات حواس پرتي رانندگان اتوبوس ارائه دادهاند .منابع
حواسپرتي شامل منابعي كه ناشي از خود فعاليت رانندگي هستند و آنهایي كه ناشي از الزامات اضافي مرتبط با رانندگي
اتوبوس هستند از قبيل حواس پرتيهاي ناشي از مسافران و حواس پرتيهاي مرتبط با بليط .ابوت و همکاران)0249( 9
ارتباط بين استفاده از ميزهاي نشسته-ایستاده و آگاهي ارگونومي با رفتار نشستن را بررسي نمودند .هيچ تفاوت معناداري
براي طول مدت نشستن یا تعداد تغييرات بين نشستن و ایستادن/قدم زدن در هر ساعت ،مشاهده نشد .آگاهي ارگونوميک
ارتباطي با هيچ متغير الگوي نشستن در ميان افراد استفاده كننده از ميز نشستن-ایستادن نداشت .داسيلوا و كاميتو (،)0241
معتقدند كه رنگ در پلانهاي شهري ميتواند به عنوان یک المان شناسایي یا جهتگيري نيز عمل كند و یک عملکرد
چشمگير ارگونوميک داشته باشد كه به كل جمعيت شهري سود خواهد رساند .لوكسيمون و همکاران )0241( 1نشان
دادند كه شيوهي دایرهاي یا الگوي نشستن منعطف ميتواند گزینهي بهتري نسبت به شيوهي خطي ثابت در طراحي
مبلمان نشستن پارکهاي شهري باشد .عزیز ( )0240در مقالهاي به بررسي مسئلهي پایداري طراحي مبلمان خياباني در
شهرهاي مالزي پرداخته است .كلوپوتوسکا )0241( 1مدلهاي معماري لمسي براي افراد نابينا و دیگر افراد از قبيل
توریستها ،كودكان و كساني كه سوار ویلچر را مورد بررسي قرار دادند .وي بيان نمود كه این «مبلمان» همواره براي
تمامي استفادهكنندگان ،راحت و ایمن نيستند .وو و سونگ )0241( 0كاربران پارکها را ميتوان به دو دستهي افراد با
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نيازهاي خاص و عموم مردم تقسيمبندي نمود .آنها نشان دادند كه طراحي دربرگيرنده در پارکهاي عمومي استفاده
یکسان توسط تمامي بخشهاي جامعه را امکانپذیر نماید .صادقينایيني و همکاران ( )4933نشان دادند كه بيش از 03
درصد وسایل بازي پاركي ميتواند مخاطرات و آسيبهایي را براي كودكان به همراه داشته باشد .سبحاني و همکاران
( ،)4934به بررسي و ارزیابي وضعيت شاخصهاي ایمني پارکهاي شهري منطقه  9سنندج پرداختند .نتایج نشان داد
كه پارکهاي منطقه  9از نظر شاخص ایمني بهداشتي؛ وضعيت آب آشاميدني سالم داراي وضعيت مطلوب و وضعيت
سرویسدهي براي معلولين و جمعآوري زباله در ایام مختلف از وضعيت نامناسبتري در ميان سایر شاخصها برخوردار
ميباشد .در مورد شاخص ایمني فيزیکي ،داشتن تابلوهاي راهنما در مکانهاي ضروري و تابلوهاي هشداردهنده نسبت
به سایر شاخص هاي ایمني فيزیکي شرایط بهتري دارند؛ و ایمني وسایل بازي كودكان در وضعيت نامطلوبي در مقابل
سایر شاخصها ميباشد .شاخصهاي روشنایي و دسترسي ،نشان ميدهد كه داشتن برچسب خطر برق گرفتگي داراي
شرایط مناسب ،تعداد مناسب پایههاي كوتاه و بلند روشنایي در وضعيت نامناسبي ميباشد .بهزادفر و همکاران ()4930
نشان دادند كه نورپردازي مناسب تأثير زیادي بر افزایش امنيت و بالتبع آن افزایش حضورپذیري زنان در عرصه هاي
همگاني دارد .گلچين و شرفيان ( )4930به بررسي تأثير آرگونومي بدن زنان گروه سني  02سال به بالا برروي مبلمان
شهري شهركرمان پرداختند .نتایج حاكي از آن داشت كه كاربران از اكثر شاخصهاي تنسنجي مبلمان پارک رضایت
دارند .همچنين مبلمان پارک در جهت پاسخگویي به نيازهاي كاربران از طراحي مناسبي برخوردار است .سرداري زارچي
( ،)4930نتایج نشان دادند كه وضعيت ایمني تجهيزات ،لوازم ،حریمها و خطوط بهتر از مؤلفههاي دیگر بوده است
مؤلفههاي بهداشت ،ساخت و سازها و تأسيسات و سکوها ،پوششها و جایگاه تماشاچيان ،به ترتيب ،در ردههاي بعدي
بعدي قرار داشتند .در ميان رشته هاي ورزشي نيز واليبال و بسکتبال بهترین شرایط ایمني را داشتند و هندبال و فوتبال
وضعيت ضعيفتري داشتند .سرباز و همکاران ( ،)4930در مقالهاي نشان دادند كه اختلاف معنيدار در ميزان ميانگين
رضایتمندي افراد از ابعاد پنجگانهي كيفيت خدمات در پارکهاي موردمطالعه وجود دارد كه ناشي از متفاوت بودن نوع
خدمات ارائه شده و انتظارات مراجعهكنندگان است .ابراهيمزاده و همکاران ( ،)4939وضعيت ایمني در پارکهاي شهري
شهر ایذه را ارزیابي نمودند .نتایج تحليلي نشان داد كه از بين  42پارک مورد بررسي در این پژوهش هيچکدام از شرایط
نرمال ایمني برخوردار نميباشد.
معرفی محدوده موردمطالعه
شهر ایلام بهعنوان بزرگترین مركز شهري موجود در استان ایلام شناخته ميشود .این شهر در بخش مركزي شهرستان
ایلام با مساحتي بالغ بر  0202هکتار بين طولهاي جغرافيایي " 10° 00' 03تا " 10° 01' 24و عرضهاي جغرافيایي

" 99° 90' 14تا " 99° 93' 91قرار گرفته است (شهرداري شهر ایلام .)4 :4931 ،محله سعدي به عنوان محدوده مورد
بررسي قدیميترین بخش كالبدي و در واقع هسته اوليه شکلگيري شهر ایلام ميباشد .به علت اینکه مراكز تمركز
جمعيتي از قبيل ادارات و مؤسسات مهم ،پزشکان و مراكز تجاري در این محدوده واقع شدهاند و همچنين به دليل
اهميت منطقه و تحمل بار ترافيک سنگين تمركز پژوهش حاضر بر روي این محدوده صورت گرفته است؛ كه این
محدوده شامل تمام ناحيه  4از منطقه یک و بخشهایي از نواحي  4و  0منطقه سه ميباشد كه نقشه محدوده آن در شکل
( )4نشان داده شده است.
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شکل ( :)7نقشه محدوده مورد بررسی در راستای هدف پژوهش
منبع :نگارنده.4931 ،

ارگونومی شهری در محله سعدی
محله سعدي شهر ایلام كه به عنوان محدوده مورد مطالعه در این پژوهش معرفي شده است ،متاسفانه در زمينه
ارگونومي شهري با نقاط ضعف و كمبودهایي مواجه است كه نمونههایي از این كمبودها در شکل ( )0ارائه شده است:

شکل ( :)2نمونههایی از عدم رعایت ارگونومی در محله سعدی
منبع :نگارنده.4931 ،

مواد و روشها
روش تحقيق حاضر توصيفي-تحليلي و از نوع كاربردي است .روش گردآوري اطلاعات در این پژوهش كتابخانهاي
و ميداني است .با استفاده از مطالب اینترنتي ،كتاب ،پایاننامه ،مقاله و غيره مباني نظري و پيشينه مطالعاتي در این زمينه
گردآوري شده است و در بخش ميداني با استفاده از ابزار پرسشنامه ،عکس ،مشاهدات ميداني و استانداردهاي لازم
جهت طراحي مبلمان ،معابر ،فضاهاي عمومي به گردآوري دادههاي ميداني پرداخته شده است .جامعه آماري این پژوهش
ساكنان محله سعدي تشکيل ميدهد كه تعداد آنها براساس سرشماري نفوس و مسکن سال  40310 ،4931نفر است .با
توجه به گسترده بودن جامعه آماري تعداد  919نفر از ساكنان محله با استفاده از فرمول كوكران به عنوان حجم نمونه
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انتخاب و بين آنها پرسشنامه پژوهش توزیع شده است .روش نمونهگيري در این پژوهش خوشهاي چندمرحلهاي است.
به این صورت كه تعدادي از خيابانها و كوچههاي محله سعدي را به صورت تصادفي ساده انتخاب ميكنيم و در مرحله
بعد تعدادي از منازل ،اماكن عمومي ،اداري و  ...در مرحله سوم تعدادي ا ز افرادي كه در این اماكن حضور دارند به
صورت تصادفي ساده انتخاب و بين آنها پرسشنامه توزیع شد .پرسشنامه پژوهش محقق ساخته است كه سوالات آن با
استفاده از نظر اساتيد و كارشناسان در این حوزه طراحي و با استفاده از روش تحليل محتوا نسبت به روایي آن اقدام
شده است .سپس با استفاده از آلفاي كرونباخ پایایي آن به ميزان  2/391مورد تایيد قرار گرفت .تجزیه و تحليل دادههاي
گردآوري شده با استفاده از آزمونهاي شاخص رضایتمندي هالین تن ،ميانگين،

T

تکنمونهاي در نرمافزار

SPSS

صورت گرفته است.
شاخص رضایتمندی هال ین وتن
معيار اند ازه گيري سنجش ميزان رضایتمندي یا احساس آزردگي شخص نسبت به شرایط محيط است .بر این اساس
براي تعيين حد رضایت و نارضایتي از سيستم حمل و نقل عمومي توسط شهروندان ،شاخص رضایتمندي هال ،ین وتن
انتخاب گردیده است كه فرمول محاسبه شاخص رضایتمندي به صورت ذیل است:
fs −fd

رابطه (:)4

N

= 𝐼s

كه در آن =IS :شاخص رضایتمندي =FS ،تعداد مخاطبان راضي =Fd ،تعداد مخاطبان ناراضي =N ،جمع كل مخاطبان.
بيشترین مقدار این شاخص  4و كمترین آن  -4است.
یافتههای پژوهش
در این جا ابتدا به بررسي شاخص رضایتمندي هال ین وتن در مورد ارگونومي شهري محله سعدي پرداخته ميشود:
دادهها بر اساس پرسشنامه نظرسنجي از  919مخاطب در بين ساكنان محله سعدي شهر ایلام منطقه گردآوري شد .با
توجه به شاخص رضایتمندي كه بالاترین ارزش رضایتمندي  +4و كمترین  -4ميباشد ،جدول ( )4نتایج بررسي شاخص
رضایتمندي را در مورد وضعيت ایمني و ارگونوميک محله سعدي نشان ميدهد:
جدول ( :)7میزان رضایتمندی از شاخص ایمنی و ارگونومیک شهری
سوالها
مخاطبان

مخاطبان

مخاطبان

ناراضي ()FD

قابل قبول

راضي ()FS

كل

شاخص

مخاطبان

رضایتمندي

مصالح و مواد

410

493

13

919

-2/94

طراحي تجهيزات محله سعدي متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم

432

401

40

919

-2/10

رعایت ملاحظات مذهبي

411

443

13

919

-2/92

رعایت اصول پایدار

409

021

10

919

-2/02

قابل درک بودن علائم راهنما و هشدار نصب شده

490

002

41

919

-2/94

فرم و طراحي محله

401

434

03

919

-2/90

تناسب عناصر مختلف شهري با هم

411

430

40

919

-2/19

ارتباط ساكنان محله با تکنولوژي در زمينه استفاده از امکانات شهري

430

410

93

919

-2/14

تطابق فناوريهاي موجود با نيازهاي گروههاي سني مختلف

419

430

01

919

-2/91
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آگاهسازي و فرهنگسازي استفاده بهنجار از تجهيزات موجود

022

413

919

41

-2/13

منبع :نویسندگان.4931 ،

با توجه به جدول ( )4مخاطبان از شاخصهاي مصالح و مواد به ارزش  ،-2/94طراحي تجهيزات و تسهيلات محله
سعدي متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم به ارزش  ،-2/10رعایت ملاحظات مذهبي به ارزش  ،-2/92رعایت اصول
پایدار به ارزش  ، -2/02قابل درک بودن نمادها و علائم راهنما و هشدار نصب شده در محله به ارزش  ،-2/94فرم و
طراحي محله سعدي به ارزش  ،-2/90تناسب عناصر مختلف شهري با هم به ارزش  ،-2/19ارتباط ساكنان محله با
تکنولوژي در زمينه استفاده از امکانات شهري به ارزش  ،-2/14تطابق فناوريها و تکنولوژيهاي موجود در فضاهاي
عمومي محله با نيازهاي گروههاي سني مختلف به ارزش  ،-2/91آگاهسازي و فرهنگسازي استفاده بهنجار از تجهيزات
و تکنولوژيهاي موجود در محله به ارزش  -2/13بسيار ناراضي بودند.
جدول ( :)2میزان رضایتمندی از شاخص سلامت محیط
سوالها
مخاطبان

مخاطبان

مخاطبان

ناراضي ()FD

قابل قبول

راضي ()FS

كل

شاخص

مخاطبان

رضایتمندي

رعایت استانداردهاي سلامت جسمي افراد در ساخت تجهيزات

020

411

01

919

-2/11

طراحي ایستگاههاي كار مناسب با ویژگيهاي بدن انسان

092

441

03

919

-2/19

رعایت اندازه ،ابعاد و استاتيک بدن افراد مختلف

011

33

14

919

-2/11

منبع :نویسندگان.4931 ،

جدول ( )0نتایج بررسي شاخص رضایتمندي را در مورد سلامت محيط محله سعدي نشان ميدهد ،با توجه به جدول
( )0مخاطبان از شاخص هاي رعایت استانداردهاي سلامت جسمي افراد در ساخت تجهيزات و امکانات موجود در محله
سعدي به ارزش  ،-2/11طراحي ایستگاههاي كار مناسب با ویژگيهاي بدن انسان در گروههاي مختلف سني به ارزش
 ، -2/19رعایت اندازه ،ابعاد و استاتيک بدن افراد مختلف در ساخت امکانات و تجهيزات فضاهاي عمومي محله به
ارزش  -2/11بسيار ناراضي بودند.
جدول ( :)9میزان رضایتمندی از شاخص مبلمان محله
سوالها
مخاطبان

مخاطبان

مخاطبان

ناراضي ()FD

قابل قبول

راضي ()FS

كل

شاخص

مخاطبان

رضایتمندي

روشنایي و نورپردازي خيابان و معابر محله سعدي

431

443

12

919

-2/92

خوشایند بودن صداها و ارتعاشات ایجاد شده در محله سعدي

413

413

10

919

-2/01

پيشگيري از صدمات اسکلتي-عضلاني در ساخت ایستگاههاي كار

432

491

10

919

-2/93

ایمني مبلمان شهري

413

439

14

919

-2/03

منبع :نویسندگان.4931 ،

جدول ( ) 9نتایج بررسي شاخص رضایتمندي را در مورد وضعيت مبلمان محله سعدي نشان ميدهد .با توجه به
جدول ( )9مخاطبان از شاخصهاي روشنایي و نورپردازي خيابان و معابر محله سعدي به ارزش  ،-2/92خوشایند بودن
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صداها و ارتعاشات ایجاد شده در محله سعدي به ارزش  ،-2/01پيشگيري از صدمات اسکلتي-عضلاني در ساخت
ایستگاههاي كار به ارزش  ،-2/93ایمني مبلمان شهري به ارزش  -2/03بسيار ناراضي بودند.
جدول ( :)4میزان رضایتمندی از شاخص محیطهای عمومی
سوالها
مخاطبان ناراضي

مخاطبان

مخاطبان راضي

()FD

قابل قبول

()FS

كل

شاخص

مخاطبان

رضایتمندي

ایمني امکانات و تجهيزات الکتریکي فضاهاي عمومي

432

414

00

919

-2/10

ایمني افراد در شرایط ضروري و حاد

410

404

00

919

-2/04

ایمني سازهها و بناهاي ساخته شده در محله سعدي

413

401

11

919

-2/92

ایمني عابرین پياده

421

011

01

919

-2/04

ایمني كودكان ،سالمندان و معلولان در فضاهاي عمومي

491

412

03

919

-2/41

ایمني علائم شهري و ترافيکي مانند تابلوها ،چراغهاي راهنمایي و

411

430

10

919

-2/00

رانندگي ،تابلوهاي راهنماي مسير در محله سعدي

منبع :نویسندگان.4931 ،

جدول ( )1نتایج بررسي شاخص رضایتمندي را در مورد محيطهاي عمومي محله سعدي نشان ميدهد ،با توجه به
جدول ( )1مخاطبان از شاخصهاي ایمني امکانات و تجهيزات الکتریکي فضاهاي عمومي محله سعدي به ارزش -2/10
 ،ایمني افراد در شرایط ضروري و حاد (حریق و انفجار ،زلزله ،سيلاب و  )...به ارزش  ،-2/04ایمني سازهها و بناهاي
ساخته شده در محله سعدي به ارزش  ،-2/92ایمني عابرین پياده به ارزش  ،-2/04ایمني كودكان ،سالمندان و معلولان
در فضاهاي عمومي ،پارکها و معابر شهري به ارزش  ،-2/41ایمني علائم شهري و ترافيکي مانند تابلوها ،چراغهاي
راهنمایي و رانندگي ،تابلوهاي راهنماي مسير در محله سعدي به ارزش  -2/00بسيار ناراضي بودند.
جدول( :)5نتایج بررسی وضعیت ارگونومی شهری
متغير

ميانگين

انحراف استاندارد

DF

مقدارT

sig

حد پایين

حد بالا

ارگونومي شهري

0/21

2/13

910

-94/413

2/222

-4/20

2/333

منبع :نویسندگان.4931 ،

جدول ( )1نشان مي دهد كه ميانگين نظرات پاسخگویان در ارتباط با وضعيت ارگونومي شهري محله سعدي
( )m=0/21ميباشد كه از مقدار آزمون  9كمتر است و همچنين با توجه به سطح معنيداري برآورد شده ( )2/222كه
این مقدار در سطح اطمينان ( )2/31معنادار است ،ميتوان ادعا كرد ارگونومي شهري محله سعدي از وضعيت مناسبي
برخوردار نميباشد.
جدول( :)6نتایج بررسی مؤلفههای ارگونومی شهر در رضایتمندی شهروندان
متغير

ميانگين

انحراف استاندارد

DF

مقدارT

sig

حد پایين

حد بالا

وضعيت ایمني و ارگونوميک

0/24

2/09

910

-03/000

2/222

-4/21

-2/340

سلامت محيط

0/23

2/30

910

-04/119

2/222

-4/22
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مبلمان شهري
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910

-01/393
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-2/332

-2/311

محيطهاي عمومي

0/29

2/10

910

-01/339

2/222

-4/21

-2/331
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منبع :نویسندگان.4931 ،

جدول ( )0نشان مي دهد كه ميانگين نظرات پاسخگویان در ارتباط با وضعيت ایمني و ارگونوميک محله سعدي،
سلامت محيط ،مبلمان شهري و محيطهاي عمومي كمتر از مقدار آزمون  9است و همچنين با توجه به سطح معنيداري
برآورد شده ( )2/222كه این مقدار در سطح اطمينان ( )2/31معنادار است ،ميتوان ادعا كرد وضعيت ایمني و ارگونوميک
محله سعدي ،سلامت محيط ،مبلمان شهري و محيطهاي عمومي در سطح پایيني قرار دارد .بنابراین ،ساكنان از وضعيت
مؤلفههاي ارگونومي شهر در محله سعدي رضایت ندارند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با نظر به موارد مذكور ،به بررسي ميزان رضایتمندي شهروندان از وضعيت ارگونومي محله سعدي
شهر ایلام پرداخته است .نتایج این پژوهش كه حاصل مشاهدات و مطالعات ميداني گسترده با استفاده از پرسشنامه و
مصاحبه با مردم محله سعدي شهر ایلام است ،نشان ميدهد كه ساكنان از وضعيت ایمني و ارگونوميک محله سعدي
رضایت نداشتند .نتایج این فرضيه با پژوهش موري و همکاران ( )0223به لحاظ اهميت دید مناسب در چهارراهها و
رعایت دستورالعمل هاي ارگونومي براي تضمين قابليت دید به منظور ایمني عابران و مسافران و راننده ،سالمون و
همکاران ( )0244به لحاظ استفاده از روشهاي ارگونومي شناسایي منابع حواسپرتي رانندگان اتوبوس براي تأمين ایمني
مسافر ،عابر و راننده ،ابوت و همکاران ( )0249به لحاظ استفاده كاربران از ميزهاي نشسته –ایستاده و كاهش مدت زمان

نشستن از لحاظ رویکرد ارگونومي و ارزیابي آگاهي ارگونومي كاربران ،پژوهش داسيلوا و كاميتو ( )0241به لحاظ
اهميت عملکرد ارگونومي رنگ در محيطهاي شهري ،لوكسيمون و همکاران ( )0241به لحاظ ترجيحات كاربران در
خصوص الگوي نشستن در پارکهاي شهري به شيوه اي كه بيشترین دید را با دوستان خود داشته باشند ،وو و سونگ
( )0241به لحاظ اهميت ایمني ،دسترسي و نگهداري متناوب از پارکهاي شهري همراستا ميباشد .همچنين این فرضيه
با پژوهش صادقي نایيني ( )4933و سبحاني و همکاران ( )4934به لحاظ اهميت ایمني در زمين بازي كودكان ،سرداري
زارچي ( )4930به لحاظ بررسي وضعيت ایمني اماكن ورزشي و ابراهيمزاده و همکاران ( )4939به لحاظ ارزیابي
وضعيت ایمني در پارکهاي شهري همراستا ميباشد.
یکي دیگر از نتایج این بود كه ساكنان از سلامت محيط محله سعدي رضایت نداشتند .نتایج این فرضيه با نتایج
پژوهش ابوت و همکاران ( )0249به لحاظ اهميت ميزان نشستن و استفاده از ميزهاي با قابليت نشسته-ایستاده ،عزیز
( ) 0240به لحاظ اهميت طراحي مبلمان با رویکرد پایداري و حفظ سلامتي ،سبحاني و همکاران ( )4934به لحاظ
وضعيت سلامت آب آشاميدني ،وضعيت بهداشت محيط ،دفع زبالهها و دفع فاضلاب ،گلچين و شرفيان ( )4930به لحاظ
اهمي ت بررسي ارگونومي بدن انسان در طراحي مبلمان شهري به منظور حفظ سلامتي و آنتروپومتري همراستا ميباشد.
به عنوان نتيجه سوم پژوهش ميتوان بيان نمود كه ساكنان از ارگونومي مبلمان شهري محله سعدي رضایت نداشتند.
نتایج این فرضيه با پژوهش ابوت و همکاران ( )0249به لحاظ اهميت طراحي مبلمان شهري ارگونوميک ،داسيلوا و
كاميتو ( ) 0241به لحاظ اهميت ارگونومي رنگ در مبلمان شهري ،لوكسيمون و همکاران ( )0241به لحاظ اهميت طراحي
الگوي نشستن كاربران پارکهاي شهري به گونهاي كه بيشترین دید را با دوستان خود داشته باشند ،عزیز ( )0240به
لحاظ اهميت طراحي پایدار مبلمان خياباني ،كلوپوتوسکا ( )0241به لحاظ اهميت طراحي مبلمان شهري براي گروههاي
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مختلف جامعه بخصوص نابينایان همراستا ميباشد .همچنين این فرضيه با پژوهش صادقي نایيني و همکاران ()4933
به لحاظ اهميت طراحي ارگونومي زمينهاي بازي كودكان ،سبحاني و همکاران ( )4934به لحاظ اهميت طراحي تابلوهاي
راهنما و تابلوهاي هشداردهنده ،چراغهاي روشنایي ،برچسبهاي خطر در شرایط اضطراري ،بهزادفر و همکاران ()4930
به لحاظ اهميت نورپردازي محيطهاي همگاني شهري ،گلچين و شرفيان ( )4930به لحاظ اهميت طراحي مبلمان شهري
بر اساس نيازهاي كاربران و نيازهاي تن سنجي ،سرداريزارچي ( )4930به لحاظ طراحي تجهيزات و وسایل ورزشي
ایمن ،ابراهيمزاده و همکاران ( )4939به لحاظ اهميت ایمني تجهيزات پاركي همراستا ميباشد.
یکي دیگر از نتایج عدم رضایت ساكنان از ارگونومي محيطهاي عمومي محله سعدي بود .نتایج بررسي این فرضيه
با پژوهش داسيلوا و كاميتو ( )0241به لحاظ اهميت عملکرد ارگونومي رنگ در محيطهاي عمومي ،كلوپوتوسکا ()0241
به لحاظ اهميت ایمني طراحي مبلمان لمسي براي كاربران نابينا ،وو و سونگ ( )0241به لحاظ اهميت ایمني در محيطهاي
عمومي و پارکها همراستا ميباشد .همچنين نتایج این فرضيه با پژوهش صادقي و نایيني ( )4933به لحاظ اهميت ایمني
كودكان در پارکها ،سبحاني و همکاران ( )4934به لحاظ اهميت ایمني در پارکهاي شهري از قبيل شاخص ایمني
فيزیکي ،داشتن تابلوهاي راهنما در مکانهاي ضروري و تابلوهاي هشداردهنده ایمني وسایل بازي كودكان ،روشنایي و
دسترسيهایي كه داراي برچسب خطر برق گرفتگي هستند ،تعداد مناسب پایههاي كوتاه و بلند روشنایي ،بهزادفر و
همکاران ( )4930به لحاظ اهميت نورپردازي براي افزایش امنيت زنان ،سرداريزارچي ( )4930به لحاظ اهميت وضعيت
ایمني اماكن و تجهيزات ورزشي ،ابراهيمزاده و همکاران ( )4939به لحاظ اهميت ایمني پارکها و محيطهاي شهري
همراستا ميباشد.
وضعيت ارگونومي شهري محله سعدي ،از نظر ساكنان محله رضایت بخش نيست .در این رابطه ساكنان محله سعدي
وضعيت ایمني ،سلامت محيط ،ارگونومي پارکها و محيطهاي عمومي را ضعيف ميدانند .این نتيجه با پژوهش موري
و همکاران ( )0223به لحاظ ارزیابي محيط بصري از نظر ارگونومي همراستا ميباشد .در تحقيق وي نداشتن دید كافي
در چهارراهها ایمني مسافران ،رانندگان و عابران را با خطر مواجه ميساخت .همچنين با پژوهش سالمون و همکاران
( )0244به لحاظ شناسایي منابع حواس پرتي رانندگان اتوبوس از قبيل منابع ناشي از فعاليت خود راننده و منابعي كه
ناشي از الزامات اضافي مرتبط با راننده هستند مانند حواسپرتيهاي مرتبط با بليط همراستا ميباشد .این منابع ایمني
مسافران ،راننده و عابران را به خطر مياندازد .نتایج پژوهش ابوت و همکاران ( )0249نيز به لحاظ ارزیابي آگاهي
ارگونومي كاربران با پژوهش حاضر همراستا ميباشد .همچنين نتایج این فرضيه با نتایج وو و سونگ ( )0241به لحاظ
اهميت سطوح نيازهاي كاربران در استفاده از پارکهاي شهري شامل ایمني ،قابليت دسترسي و نگهداري متناوب همراستا
ميباشد .پژوهشهاي صادقي نایيني ( )4933به لحاظ عدم رضایت مادران از وضعيت ایمني ،سبحاني و همکاران ()4934
به لحاظ اهميت شاخص سلامتي ،آب آشاميدني سالم ،وضعيت سرویسدهي به معلولان و جمعآوري زبالهها ،سرباز و
همکاران ( )4930به لحاظ بررسي وضعيت رضایتمندي از كيفيت خدمات ارائه شده در پارکها همراستا ميباشد.
مهمترین علل عدم رضایت ساكنان محله ،طراحي نامناسب محله ،عدم رعایت اصول پایداري ،عدم طراحي مناسب
تابلوها ،نمادها و هشدارها ،عدم ارتباط و هماهنگي عناصر محله با هم ،عدم تطابق فناوريها موجود با نيازهاي گروههاي
سني مختلف ،عدم استفاده بهنجار از تجهيزات و تکنولوژيهاي موجود در محله ،عدم تناسب ایستگاههاي كار با بدن
انسان ،عدم ایمني مبلمان شهري در محله ،عدم ایمني امکانات و تجهيزات الکتریکي ،عدم ایمني افراد در شرایط ضروري
و حاد ،عدم ایمني سازه ها و بناهاي ساخته شده در محله و عدم ایمني معابر براي تردد عابرین ميباشد .برخي نيز معتقد

05
فصلنامه مطالعات عمران شهری

دوره دوم ،شماره ششم ،پاییز 7931

بودند كه محله فاقد هرگونه مبلماني است كه بخواهند در مورد ميزان رعایت اصول ارگونومي آن نظري بدهند .در
مجموع نظر شهروندان ایلامي در مورد وضعيت ارگونومي محله سعدي حاكي از وجود برخي مشکلات و كمبودهایي
در زمينه تأسيسات و تجهيزات شهري ،مبلمان شهري ،ایمني و سلامت محيط دارد.
در انجام این پژوهش محدودیتهایي وجود داشت كه به برخي از آنها اشاره شده است:
به علت نو بودن موضوع منابع اطلاعاتي و كتابخانهاي حوزه موضوع پژوهش بسيار كم بود و محقق براي گردآوريمطالب ،مباني نظري و پيشينه پژوهش با مشکلات زیادي رو به رو بود.
 یکي از ابزارهاي گردآوري اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود كه مانند هر ابزار پژوهشي باخطاها و محدودیتهایي مواجه بود.
عدم آگاهي شهروندان در مور د مبحث ارگونومي بایستي قبل از پر كردن پرسشنامه این مبحث براي آنها توضيحداده ميشد و این امر بسيار زمانبر بود.
پیشنهادها
با توجه به دامنه عملکرد وسيع علم ارگونومي و نگرش توام مهندسي انساني به سلامت افراد و بهرهوري سيستمها،لازم به نظر ميرسد كه شهروندان و كاربران پارکهاي شهري با الگوهاي مطرح در ارگونومي آشنایي لازم را پيدا نموده و
در جهت اجراي آنها كوشش نمایند.
 توصيه ميشود الگوها و پيشنهادهاي ساده و قابل اجراي ارگونومي از سطح محلات به اجرا درآید و بخشهاي مختلفشهر از جمله پيادهروها ،معابر ،پارکها ،محيطهاي عمومي و  ...از این دیدگاه مورد مطالعه و بررسي قرار بگيرند تا الگویي
مناسب براي مراكز شهري تعریف شود.
 مفاهيم بنيادي ارگونومي را حتي ميتوان با زباني ساده از ابتدائيترین سطوح آموزشي یعني مهدهاي كودک و مدارستعریف نمود تا حداقل بتوان از بروز صدمات عضوي آتي اقشار جامعه جلوگيري كرد.
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