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ه )نمونه موردی: منطقفضای عمومی شهری به جهت دستیابی به تعامالت اجتماعی هایمؤلفه تحلیلبررسی و 

 تهران( 21

 2هومن رحیمی

 ایران. تهران، آزاد اسالمی، دانشگاه واحد شهر قدس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران،

 42/08/9311تاریخ پذیرش: 91/06/9311تاریخ دریافت: 

 چکیده

 یماعاجت هیسرما گیریشکل ساززمینهو  یتعامالت اجتماع یبرا یو بستر یشهر یهاتیظرف فعال یشهر یفضاها

و میزان موفقیت فضاهای شهری با میزان استفاده از فضا و حضور انسان در آن متناسب است. آنچه  آیندمیبه شمار 

هش تعامالت اجتماعی و مشارکت اجتماعی ساکنان در این هستیم کا روروبهامروزه در اغلب فضاهای شهری با آن 

فضای عمومی شهری به جهت دستیابی به تعامالت  هایمؤلفهبررسی و ارزیابی فضاهاست. هدف از پژوهش 

تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و برای  روش .باشدمیتهران(  94)نمونه موردی: منطقه اجتماعی

توان می آیا است که سؤاالت این در این مقاله پاسخگوی استفاده شده است. spss افزارنرماز  هاداده تجزیه و تحلیل

 با افزایش امنیت توانمی از طریق طراحی فضای عمومی شهری مناسب، باعث افزایش تعامالت اجتماعی شد؟و آیا

گهداری ن های تحقیقدر بین شاخص دهدمینشان فضاهای عمومی، حضور پذیری افراد را ارتقا بخشید؟ نتایج تحقیق 

بیشترین  %91و زیبایی بصری با %34، شاخص سرزندگی عواملی چون دسترسی مناسب با %38و مراقبت از فضا با 

 اند.وزن را به خود اختصاص داده

 

 

 

 تعامل اجتماعی، فضای همگانی، عرصه عمومی، فضای شهریکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

. فضاهای عمومی اندخوردهاجتماعی و فضاهای عمومی به تعامالت اجتماعی و خاطرات جمعی گره  ماهیت زندگی

 هایروهگو فضایی را برای اجتماع  کنندمینقش بسیار مهمی به عنوان یک کاتالیزور برای تغییرات اجتماعی بازی 

جازه می دهند تا اوقات خود را با ، فضاهای عمومی جایی هستند که به افراد ا. درحقیقتکنندمیمختلف فراهم 

در این فضاها برای اهداف و رویدادهای سیاسی، ورزشی، مذهبی، تجاری  توانندمی. مردم اشخاص جدید سپری کنند

ضاهای ف خصوصاًمختلفی در زمینه علم طراحی شهری و  هایتئوریداشته باشند.  آمیزمسالمتو اجتماعی همزیستی 

ه . با این حال، باندداشتهفضای عمومی و تعامالت اجتماعی تمرکز  هایمؤلفهه بر نقش عمومی وجود دارند که همیش

هستند. به این ترتیب، منافع اجتماعی در  روروبهمتعددی  هایچالشهنوز با  شهرها عنوان یک حقیقت اجتماعی پویا،

مطالعات  علیرغمحان شهری است. و طرا یرانمد ،گذارانسیاستاصلی بسیاری از افراد ازجمله  یدغدغهاین فضاها، 

(، 9119) 9میالدی توسط محققانی مانند گیل 80و 10اجتماعی فضاهای عمومی در دهه یزمینه بر تأکیدمتعددی با 

انجام شد، موضوعات اجتماعی کم کم اهمیت خود را در ظهور فضاهای عمومی  3(9180و وایت ) 4(9111الکساندر )

ابطه ر متأسفانه حقیقت این است که بعد اجتماعی فضاهای عمومی متغیر و پویا است.با این وجود،  از دست دادند.

گرفته شده است. به دلیل تمرکز زیاد بر  نظر و طراحی شهری بیشتر در ایجاد فضاهای شهری در شناسیجامعهبین 

تن موارد، با درنظر گرف جنبه کالن مسائل اجتماعی، عمق و معنای تعامالت اجتماعی نادیده گرفته شده است. در برخی

دیدگاهی مستقل در زمینه زندگی اجتماعی و فضاهای عمومی، به وابستگی محکم این مفاهیم کمتر توجه شده و 

 .2(4006 هرکدام به صورت جداگانه به کار برده شده اند )الو،

 تیاز موجود ینها بخشهستند، چنانچه ت و ظهور و بروز آنها یو اجتماع یساختار فرد گیریشکل یشهرها، مکانها

ر ارتباط و تعامل د نیو ا سازدی و تعامل ما با همنوعان است که ما را انسان م ردیگی ما در هنگام تولد شکل م یانسان

فضای . تاس ازین یعموم یگفت و گو یبرا یشتریب یشهر یرشد شهرها فضاها با. افتد یما اتفاق م یعموم یفضاها

فعالیت های عمومی زندگی شهری در آنها به وقوع می پیوندند. خیابان ها، میادین  شهری به مفهوم صحنه ای است که

 یتهایظرف فعال یشهر یواقع فضاهادر (. 9311بحرینی، ) و پارکهای یک شهر فعالیت های انسانی را شکل می دهند.

ا مردم را فضاه نی. اآیندمیبه شمار  یاجتماع هیسرما گیریشکل ساززمینهو  یتعامالت اجتماع یبرا یو بستر یشهر

حس تعلق به  گران،یو در آنجا تجربه برخورد با د کنندیدعوت م یمراودات اجتماع یبه مکث و حضور و برقرار

 نی. اافتدیانسان اتفاق م یازهاین نیاز مهم تر یکیشدن به عنوان  دهیو د دنیچهره و د بهچهره  یدارهایجامعه، د

 یمنف ایمثبت  ریتاث یاعتماد، انسجام و مشارکت اجتماع ،یو معاهدات اجتماع اوندهیپ گیریشکلفضاها قادرند بر 

آن را به مخاطبان خود القاء  رعکس... و ب،یآزاد ،یتالش جمع ،یهمراه ،یاریحس هم توانندمی نیبگذارند. هم چن

 مرتبط با آن است. یها یمعضالت و نگران نیبا ا ییارویرو یبرا یا لهیمناسب، وس یعموم یفضاها یکنند. طراح
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 یها طیحضور مح گرید یاست. از سو ریامکان پذ یعموم یانواع فضاها جادیا قیحس با هم بودن از طر تیتقو

 تایح تیو تقو دیجد یشهر یعموم یمهم شهر در خلق فضا یلهایدست نخورده در درون شهرها، از پتانس یعیطب

های اینگونه عنوان نمود که میزان موفقیت فضا توانمی. در واقع باشدمیشهر  نیساکن نیدر ب یو ارتباطات اجتماع یمدن

شهری با میزان استفاده از فضا و حضور انسان در آن متناسب است. در واقع معماری و شهرسازی باید به جای افتراق 

ا ی شهری باما آنچه امروزه در اغلب فضاها؛ و جدایی در پی افزایش تعامالت اجتماعی و همبستگی انسان ها باشند

هستیم کاهش تعامالت اجتماعی و مشارکت اجتماعی ساکنان در این فضاهاست. با توجه به اهمیت تعامالت  روروبهآن 

فضای عمومی شهری به جهت دستیابی به تعامالت اجتماعی  هایمؤلفهاجتماعی در پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی 

بردی و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی و پیمایشی این پژوهش از نظر هدف کار .پرداخته شده است

حجم نمونه  کوکرانبا استفاده از فرمول  جهینت تهران می باشند. 94ساکنان منطقه جامعه آماری این تحقیق،  .باشدمی

 یزش و طبقه بندپژوهش مورد پردا ازیشده، با توجه به ن یخام جمع آور یهاداده .شده است نییتعنفر  382برابر با 

ی توصیفی و استنباطی با استفاده هادادهو اطالعات به دست آمده در دو بخش  هادادهدر این پژوهش . قرار گرفته اند

از شاخصهای آمار توصیفی مانند  هادادهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تحلیل توصیفی  spss افزارنرماز 

 مورد استفاده قرار می هادادهابزاری که برای جمع آوری  رد و ... استفاده شده است.فراوانی، میانگین، انحراف استاندا

( برخوردار باشند و در مرحله دوم باید پایایی یا اعتماد داشته Validity)گیرند، در مرحله اول باید از روایی یا اعتبار

د خصوصیت مورد نظر را درست اندازه توانمیروایی بدین معناست که روش یا ابزار به کار رفته تا چه حد  باشند.

مقصود از روایی این است که ابزاری که برای اندازه گیری مورد نظر انتخاب شده است ویژگی و خصوصیتی  گیری کند.

زار دهد که اب به عبارت دیگر مفهوم روایی، به این سوال پاسخ می؛ که ابزار برای آن طراحی شده است را دارد یا خیر

سنجش روایی و پایایی پرسشنامه یکی از مراحل مهم  سنجد. زه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میاندا

فاده ها استگیری دیگری که در پژوهشکه عدم روایی و عدم پایایی پرسشنامه یا هر ابزار اندازهاست به طوریپژوهش

ایایی قاطع توان به روایی و پباید توجه کرد که نمیتواند تأثیر منفی بر نتایج کلی پژوهش داشته باشد. شود، میمی

تر خواهند بود اگر ابزارهای تحقیق تا حد امکان روایی و پایایی داشته دست پیدا کرد، ولی نتایج پژوهش بسیار دقیق

 د مطالعهشود مگر اینکه در زمینه مورهای استاندارد استفاده میمعموالً برای اطمینان از روایی از پرسشنامه .باشند

پرسشنامه استانداردی از قبل در دست نباشد. برای بررسی پایایی پرسشنامه نیز معموالً از روش آلفای کرونباخ استفاده 

گوییم پرسشنامه از پایایی قابل قبولی باشد، می 0710شود. اگر مقدار این شاخص برای سؤاالت پرسشنامه بیشتر از می

یک پرسشنامه محقق ساخته به منظور جمع آوری اطالعات استفاده شده است در پژوهش حاضر از  .برخوردار است

که روایی محتوایی آن به صورت کیفی از طریق تایید برخی از کارشناسان این رشته و اساتید مربوطه انجام شده است 

 انجام شده است. 0/ 1و با آزمون آلفای کرونباخ با ضریب باالی  spssو پایایی آن نیز از طریق 

 

 چارچوب نظری
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 فضا ومکان

بینیم، مکان بخشی از فضاست که بوسیله شخصی یا چیزی اشغال شده ای باز و انتزاعی میدر حالیکه فضا را گستره

، دهدمی(. اگر فضا امکان وقوع حرکت را 9114؛ میهوو پنی، 9181است و دارای بار معنایی و ارزشی است. )گودال، 

ا ههای چندگانه، به درک ما از مکانای با هویتیابی مکان به عنوان فضایی مجادلههومآورد. مفمکان درنگی پدید می

، مقداری ندکنمیواقع فضا عبارتست از گستره ای پیوسته که در آن اشیاء وجود دارند و حرکت  در بخشد.پویایی می

نقاط  میان ته شده است و فاصلهاز یک منطقه که چیز خاصی آن را اشغال میکند یا برای هدف خاصی در اختیار گرف

 (.32، و اشیاء)همان

 فضای عمومی

 برای آن و است آمده وجود به شهروندان نیازهای به توجه با رسدمی نظر به که است فضایی عمومی، فضای بنابراین

 صرف -(معلولین جمله، از) مردم مختلف هایگروه حضور اجازه که است این فضا این ویژگی. باشدمی آزاد عموم

 (4094،عالمدری و حبیبی)دهدمی را جنس و سن اجتماعی، طبقه از نظر

 تعامالت اجتماعی

اشد که خود افراد ب نیمکالمه و ارتباط ب کینگاه  کی ،یکیزیموضوع ف کید توانمیارتباط،  یو برقرار یتعامل اجتماع

ا و شبکه آنها در گروهه تیردم در فضا و عضوم یرینقش پذ جهیمتناسب و در نت یتهایو فعال دادهایرو فیمستلزم تعر

 (.44: 9386 ان،یاست )دانشپور و چرخچ یاجتماع یها

 های فضای عمومی در ارتباط با تعامالت اجتماعی: شاخص2جدول 

 شاخص ها نویسنده عنوان ردیف

ر تأثیرگذار ب هایمؤلفهشناسایی و ارزیابی  2

 تعامالت اجتماعی تحکیم و توسعه روابط

: نمونه مورد شهروندی در خیابان های شهری

 مطالعه سنندج

  9314بهزادفر و همکاران 

 ،کیفیت عملکردی فضا

 طراحی محیط کالبدی

های کالبدی محیط در بررسی نقش مؤلفه 1

پذیری فضاهای فرهنگی با استفاده از اجتماع

تکنیک چیدمان فضا، مورد مطالعاتی: 

 رانهای فرهنگی دزفول و نیاومجتمع

 ،پیوندی و عمقارتباط، هم 9311غیاثوند و همکاران 

ارتقاء کیفیت فضایی پارک های شهری به  3

 منظور افزایش تعامالت اجتماعی شهروندان

 گرگان()نمونه موردی پارک های شهر 

پژوهان فر و همکاران 

9316 

ای هکیفیت فضایی پارک

 ،ییخوانا ،شهری

، گوناگونی، یرینفوذپذ

ذیری، سرزندگی پانعطاف

 تناسبات بصریو 
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های مؤثر بر ارتقای تعامالت سنجش مؤلفه 4

شهری پذیری در فضایاجتماعی و اجتماع

 مدرس کرمانشاه( یابانخ )مطالعه موردی:

 

منصوری و همکاران 

9310 

راه، ارتباط غیرکالمی  پیاده

 ،و تعامل فضا و مکان

سرزنده بودن، امکان مراوده 

ومی و ها، عمبین انسان

خصوصی بودن فضا و غنی 

 کردن تجربیات شهروندان

طراحی فضای شهری به منظور ارتقاء  5

تعامالت اجتماعی )مطالعه موردی: بلوار بین 

 نمودند ( عنوانمحله ای

 ،پذیری، سرزندگیانعطاف 9313دزفولی و همکاران 

 یبصر ،، تناسبیباییز

عوامل مؤثر بر ایجاد و ارتقاء اجتماع پذیری  6

ر فضاهای عمومی با مقیاس های مختلف د

: فضاهای عمومی نمونه موردی)شهر تهران 

 تهران( 1دو محله و یک ناحیه در منطقه 

 ،یسرزندگ ،اجتماع پذیری 9312شجاعی و همکاران 

 مناسب، یدسترس ،فضا

 یکالبد

 9311های پژوهش، یافتهمنبع: 

که ابزاری جهت ارزیابی معیارها هستند و در  ها می رسیم فوق به مهمترین معیارها و شاخص از جمع بندی اصول

 نشان داده شده اند 4جدول 

 : معیار ها و زیر معیارهای فضاهای عمومی و تعامالت اجتماعی1جدول 

 معیار معیار

 اختالط کاربری سرزندگی

 راحتی کالبدی دسترسی مناسب

 امکان نشستن امنیت

حمایت از امنیت و ایمنی 

 اجتماعی

 مکان توقف کردنا

 یشهر یعموم یفضا یطراح افزایش پیاده راه ها

 کیفیت عملکردی فضاافزایش  فضا انعطاف پذیری

 طراحی محیط کالبدی گوناگونی و نفوذپذیری

 زیبایی بصری نگهداری و مراقبت از فضا

 تناسب تنوع و همگانی بودن فضا
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 خوانایی افزایش امنیت عمومی

عمومی و خصوصی بودن 

 فضا

 های شهریکیفیت فضایی پارک

 غنی کردن تجربیات شهروندان 

 9311های پژوهش، یافتهمنبع: 

 محوده مورد مطالعه

شهریور، از  91از غرب به خیابان حافظ و وحدت اسالمی، از شرق به میدان امام حسین و خیابان  94محدوده منطقه 

نفر )مرکز آمار  420140شود با جمعیتی حدود یمنتهی جنوب به خیابان شوش و از شمال به خیابان انقالب م

درصد از کل جمعیت شهر تهران را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر این بخش از شهر  10/4(، 9310ایران،

 باشد.یمدرصد مساحت کل شهر تهران را دارا  1/4هکتار معادل  1/9609وسعتی در حدود 

 
 (9311یافته های پژوهش، )منبع: العهموقعیت منطقه مورد مط :4شکل 

نفر در هر هکتار سکونت  0/902که در این محدوده تعداد  دهدمینشان  94بررسی میزان تراکم نسبی جمعیت منطقه 

نفر در هر هکتار است، بنابراین تراکم نسبی  6/939دارند، این در حالی است که تراکم نسبی جمعیت در شهر تهران 

شهر تهران بیشتر از متوسط تراکم در شهر تهران است. البته الزم به ذکر است جمعیت  94طقه جمعیت در محدوده من

 94در حال کاهش است. همچنین منطقه  سرعتبهساکن این محدوده به دلیل تغییر کاربری از مسکونی به تجاری 

دوره قاجاریه دارالخالفه شد  ای محصور بود، دریهقریرنده هسته تاریخی شهر تهران است که در دوره صفویه دربرگ

ی و در شهردرونمرکز ثقل ارتباطات تهران در  94محدوده فعلی منطقه شاه اهمیت یافت. ینناصرالدو در دوره 

تاریخی  این منطقه به لحاظ سابقه نظرنقطه. از این است قرارگرفتهبرگرفتن قلب تجارت شهر یعنی بازار قدیم تهران 

مهندسین مشاور )استی معماری و تاریخی خاص هاارزشونی و فضاهای عمومی با دارای عناصر، بناهای مسک

 (8: 9384باوند،
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در مرکز ثقل ارتباطات  شدنواقعهایی چون قدمت و ارزش تاریخی، رغم برخورداری از ویژگییعل، 94منطقه 

ر تی آن هماهنگ با تحوالت شهی و در برگرفتن قلب تجارت شهر یعنی بازار قدیم تهران، اما تحوالت جمعیشهردرون

کاهنده )با متوسط ضریب  9310تا  9301های که رشد جمعیت منطقه طی سالیطوربه، ور نبوده استتهران و کل کش

 درصد در سال( بوده است که نشان از خروج تدریجی جمعیت ساکن و اصیل در منطقه است. 4/3رشد منفی 

ود دلیل وج عمدتاً بهی از میانگین نقاط شهری کشور، طورکلبههران و تر بودن بعد خانوار منطقه از شهر تیینپا

. غلبه و کثرت اندشدهمنطقه  منظور کار و فعالیت واردطور موقت و بهخانوارهای مهاجر یک یا دو نفره است که به

انه خروج ساکنان تواند نشسال(، می 90 -60یژه در گروه سنی فعال )وبه( 993جمعیت مردان )نسبت جنسی برابر با 

 قدیمی و خانوارهای متعارف و ورود مهاجران در جستجوی کار و فعالیت باشد.

صورت گرفته که نشان از تمرکز « جستجوی کار» باهدف 94ی صورت گرفته به منطقه هامهاجرتسوم از حدود یک

در منطقه، اهمیت توجه به این « اقطع یا نقص پ»باالی کار و فعالیت در این منطقه است. سهم باالی معلوالن از نوع 

سهم اندک شاغالن در سطوح کند. یم دوچندانآنها در سطح معابر را  وآمدرفتگروه و انجام تدابیری برای سهولت 

واحدهای تولیدی کوچک و  ( و سهم باالی کارکنان خدمات فروشندگان،هفتمیک مدیریتی و تخصصی )کمتر از

عالوه بر وضعیت نامطلوب )الگوی( اشتغال،  طلوب اشتغال در سطح منطقه است.نام کارگران ساده، بیانگر الگوی

فتاری ر هاییو ناهنجار شدهیلتبد به سکونتگاه معتادان و بزهکاران اجتماعی ،منطقه یمتقارزان های فرسوده وبافت

 را وسعت بخشیده است.

تجدید ساختار جمعیت ساکن که  منطقه استاجتماعی در سطح  -نشانگر عدم تعادل جمعیتی ،عمده فوق هاییژگیو

در ساختار جمعیت: جذب جمعیت اصیل و ترویج کننده  )ایجاد تحول اساسی بخشدیو شاغل در منطقه را ضرورت م

 .زندگی مدنی و اجتماعی امروزی(

 هاتحلیل داده

 (%4070) نفر 18( و %9178)انه دار نفر خ 16شامل  :شغلبه لحاظ ، باشدمی نفر 382با  برابر که مطالعه مورد نمونه در

( سایر از کل نمونه آماری را تشکیل %9074نفر ) 31( دانشجو و %9673نفر ) 63آزاد و  (%4879)نفر  908کارمند و 

 .شده است

 صفر 7 فرض(0700 مقدار از )کمتر باشد کوچک معناداری سطح مقدار اگر ابتدا نرمال بودن متغیرها را بررسی میکنیم.

 .(9388 صفری، و )حبیبپور شود نمی رد صفر فرض صورت این غیر در و شود رد می هاداده بودن نرمال یعنی

 پژوهش متغیرهای بودن نرمال :3جدول 

 هادادهتوزیع  سطح معنی داری متغیر

 نرمال 07006 فضای شهری

 نرمال 07069 تعامالت اجتماعی

 نرمال 07018 فضا هایمؤلفه
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 اسمیرنوف کولموگروف آماری زمونآ: 4جدول 

 هایمؤلفه 

 فضا

تعامالت 

 اجتماعی

 فضای شهری

 382 382 382 تعداد

 370138 373309 378084 میانگین پارامترهای نرمال

 11104. 06024. 19461. انحراف معیار 

 011. 901. 908. مطلق بیشترین سطح معنی داری

 064. 901. 991. مثبت 

 011.- 019.- 908.- منفی 

 z .908 .901 .011آماره 

 018c .088c .006c. سطح معنی داری

 9311یافته های پژوهش، منبع: 

می باشند بنابراین فرض صفر  70700 بیشتر از با توجه به جدول فوق ضرایب سطح معنی داری متغیرهای پژوهش

 پژوهش دارای توزیع نرمال می باشند. هایمتغیر همهتایید می گردد و  باشدمیآماری که توزیع نرمال مورد نظر 

 آزمون فرضیه های پژوهش

با افزایش امنیت فضاهای عمومی، حضور پذیری افراد را در این فضاها ارتقا  توانمیبه نظر می رسد  فرضیه اول:

 بخشید.

HO :ندارد. وجود معناداری رابطه (امنیت شهری و حضور پذیری افرادمتغیرهای پژوهش ) بین 

H1 :دارد. وجود معناداری رابطه (امنیت شهری و حضور پذیری افرادمتغیرهای پژوهش ) بین 

 آزمون رابطه همبستگی بین متغیرهای پژوهش :5جدول 

 امنیت شهری و حضور پذیری افراد

 ضرایب آماری ضریب همبستگی سطح معنی داری

 حضور پذیری افراد 07490 0700

 9311یافته های پژوهش، منبع: 
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 آزمون همبستگی فرضیه اول :6 جدول

 

حضور پذیری 

 امنیت شهری افراد

حضور 

 پذیری افراد

 **210. 1 همبستگی پیرسون

 000.  سطح معنی پیرسون

 384 384 تعداد

 1 **210. همبستگی پیرسون امنیت شهری

  000. سطح معنی داری

 384 384 تعداد

 9311یافته های پژوهش، منبع: 

پاسخگوی مورد  382که در بین  ده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها حاکی از آن استنتایج بدست آم

 7 از آنجا که سطح معنی داری بدست آمدهباشدمی %10با سطح معنی داری  07490مطالعه ضریب همبستگی برابر با 

(Sig) 7نتیجه فرضیه صفر آماری رد و فرضیه  دراست مدارک کافی برای رد فرض صفر آماری خود داریم  %0از کمتر

 :گردد7 بنابراین اصلی تایید می

 (7 رابطه همبستگی معنی داری وجود دارد.امنیت شهری و حضور پذیری افرادبین متغیرهای پژوهش )

 در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ی ریاضی و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون استفاده می گردد.

7 بطوریکه بتوان به کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با استفاده از متغیر یا متغیرهای معلوم تعیین تحلیل آن هستیم

 ..(79312 منصور مومنی) ،کرد

 :گردد آزمون رگرسیون بصورت زیر مطرح می

H0: تاثیر ندارد امنیت شهری بر حضور پذیری افراد. 

H1 :تاثیر دارد ری افرادامنیت شهری بر حضور پذی. 

 آزمون رگرسیون فرضیه اول :7جدول 

 امنیت شهری و حضور پذیری افراد

 ضرایب آماری ضریب تعیین ضریب رگرسیونی سطح معنی داری

 حضور پذیری افراد 07022 07490 0700

 9311یافته های پژوهش، منبع: 

بوسیله  توانمیعنی میزان تغییر پذیری در متغیر وابسته که ی باشدمی 07022مطابق جدول باال: ضریب تعیین نیز برابر با 

 باشدمی 0490همچنین ضریب استاندارد شده بتا برابر با . باشدمیواحد  07022رگرسیون آن را توضیح داد برابر با 

برابر با  (حضور پذیری افرادتغییرات متغیر وابسته )، (امنیت شهرییعنی بازاری یک واحد تغییر در متغیر مستقل )
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7 این تاثیر گذاری معنی دار است %0( از Sigکه با توجه به کوچکتر بودن سطح معنی داری ) باشدمی واحد 07490

 :بنابراین

 .تاثیر مثبت و معنی داری دارد امنیت شهری بر حضور پذیری افراد

خالصه مدل : 8جدول   

Model 
 فراوانی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

ای ضریب تعیین خط

 تعدیل شده

1 .210a .044 .042 .68020 

 9311یافته های پژوهش، منبع: 

 07490برابر با  حضور پذیری افرادو متغیر وابسته،  امنیت شهریمتغیر مستقل  : ضریب همبستگی بینمطابق جدول باال

را  ر وابسته که میتوان بوسیله رگرسیون آنیعنی میزان تغییر پذیری در متغی باشدمی 07022و ضریب تعیین نیز برابر با 

و همچنین ضریب تعیین تعدیل شده و خطای معیار تخمین نیز برآورد گردیده  باشدمیواحد  07022توضیح داد برابر با 

گیرد استقالل خطاها از یکدیگر است، در صورتیکه خطاها  است. یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می

 970مبستگی داشته باشند امکان بهره وری از رگرسیون وجود ندارد. چنانچه آماره دوربین واتسون در بازه با یکدیگر ه

 قرار گیرد عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می شود. 470یا 

 جدول آنوا فرضیه اول :1جدول 

 .F Sig میانگین مربعات df مجموع مربعات مدل

 b0.00 17.647 8.165 1 8.165 رسیونگر 1

   463. 382 176.739 ثابت 

    383 184.904 مجموع 

 9311یافته های پژوهش، منبع: 

( می باشند و همانگونه که مالحظه Sigو سطح معنی داری ) 7F ضریب در جدول آنوا7 ضرابب مهم برای ازمون فرضه

معنی دار است و  0709کتر از که در سطح خطای کوچ باشدمی 917621برابر با  Fمی گردد مقدار بدست آمده برای 

متغیر مستقل از قدرت تبیین باالی برخوردار  دکوچکتر است که نشان می ده 0709( از Sigهمچنین سطح معنی داری )

 .باشدمی

جدول ضرایب فرضیه اول :90جدول   

Model 

 ضرایب استاندارد ضرایب غیر متعارف

t Sig. B 

انحراف 

 استاندارد
Beta 

 000. 11.027  164. 1.804 ثابت 1
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 000. 4.201 210. 045. 188. امنیت شهری

9311یافته های پژوهش، منبع:   

. باشدمی (Sig)جدول ضرایب: ضرایب مهم برای آزمون فرضیه7 ضریب بتا استاندارد و آماره تی و سطح معنی داری 

نیت امبازاری یک واحد تغییر در متغیر مستقل )یعنی  باشدمی 0490ضریب استاندارد شده بتا برابر با مطابق جدول باال: 

که با توجه به کوچکتر بودن  باشدمی واحد 07490برابر با  (حضور پذیری بیشتر افراد(7 تغییرات متغیر وابسته )شهری

 این تاثیر گذاری معنی دار است. 97167و بزرگتر بودن آماره تی از  %0( از Sigسطح معنی داری )

از طریق طراحی فضای عمومی شهری مناسب، باعث افزایش تعامالت اجتماعی  توانمینظر می رسد به  فرضیه دوم:

 در این فضاها شد.

 آزمون رابطه همبستگی بین متغیرهای پژوهش: 

HO :ندارد. وجود معناداری رابطه (طراحی فضای شهری مناسب و افزایش تعامالت اجتماعیمتغیرهای پژوهش ) بین 

H1 :دارد. وجود معناداری رابطه (طراحی فضای شهری مناسب و افزایش تعامالت اجتماعیی پژوهش )متغیرها بین 

 آزمون همبستگی متغیرهای فرضیه دوم: 99جدول 

 طراحی فضای شهری مناسب و افزایش تعامالت اجتماعی

 ضرایب آماری ضریب همبستگی سطح معنی داری

 افزایش تعامالت اجتماعی 07260 0700

 9311فته های پژوهش، یامنبع: 

پاسخگوی مورد  382که در بین  نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها حاکی از آن است

 از آنجا که سطح معنی داری بدست آمده، باشدمی %10با سطح معنی داری  07260مطالعه ضریب همبستگی برابر با 

(Sig) 7در نتیجه فرضیه صفر آماری رد و فرضیه ای رد فرض صفر آماری خود داریم است مدارک کافی بر %0از کمتر

 :گردد7 بنابراین اصلی تایید می

 (7 رابطه همبستگی معنی داری وجودطراحی فضای شهری مناسب و افزایش تعامالت اجتماعیبین متغیرهای پژوهش )

 دارد.

 آزمون رگرسیون فرضیه دوم 

 :گردد میآزمون رگرسیون بصورت زیر مطرح 

H0: تاثیر ندارد. طراحی فضای شهری مناسب بر افزایش تعامالت اجتماعی 

H1 :تاثیر دارد. طراحی فضای شهری مناسب بر افزایش تعامالت اجتماعی 

 آزمون رگرسیون فرضیه دوم :94جدول 

 طراحی فضای شهری مناسب و افزایش تعامالت اجتماعی

 ضرایب آماری ینضریب تعی ضریب رگرسیونی سطح معنی داری
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 افزایش تعامالت اجتماعی 07494 07260 0700

 9311یافته های پژوهش، منبع: 

یعنی میزان تغییر پذیری در متغیر وابسته که میتوان بوسیله  باشدمی 07494: ضریب تعیین نیز برابر با مطابق جدول باال

 باشدمی 07260ابر با همچنین ضریب استاندارد شده بتا بر. باشدمیواحد  07494رگرسیون آن را توضیح داد برابر با 

عامالت افزایش ت7 تغییرات متغیر وابسته )طراحی فضای شهری(یعنی بازاری یک واحد تغییر در متغیر مستقل )

این تاثیر گذاری  %0( از Sigکه با توجه به کوچکتر بودن سطح معنی داری ) باشدمی واحد 07260برابر با  (اجتماعی

 :7 بنابراینمعنی دار است

 .تاثیر مثبت و معنی داری دارد فضای شهری مناسب بر افزایش تعامالت اجتماعی طراحی

خالصه مدل: 93جدول   

Model 
 فراوانی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

خطای ضریب تعیین 

 تعدیل شده

1 .460a .212 .210 .63357 

9311یافته های پژوهش، منبع:   

 بستگی تعدیل شده و ارزیابی خطای7 ضریب همبه ترتیب ضریب همبستگی7 ضریب تعیین :جدول خالصه مدل

. باشدیماستاندارد را نشان می دهد که ضرایب مهم این جدول برای آزمون فرضیه7 ضریب همبستگی و ضریب تعیین 

یعنی میزان تغییر پذیری در متغیر وابسته که میتوان بوسیله  باشدمی 07494: ضریب تعیین نیز برابر با مطابق جدول باال

یعنی میزان  باشدمی 07260برابر با  همبستگیضریب  و باشدمیواحد  07494ا توضیح داد برابر با رگرسیون آن ر

تغیر وابسته را بعنوان متعامالت اجتماعی را بعنوان متغیر مستقل و متغیر  طراحی فضای شهریمتغیر همبستگی بین 

 .باشدمیواحد  07494برابر با 

 آنوا فرضیه دوم :92جدول
 

وع مربعاتمحم مدل  
df 

 میانگین مربعات
F Sig. 

 000b. 102.627 41.196 1 41.196 رگرسیون 1

Residual 153.339 382 .401   

    383 194.534 مجموع

9311یافته های پژوهش، منبع:   

( می باشند و همانگونه که مالحظه Sigو سطح معنی داری ) 7F ضریب در جدول آنوا7 ضرابب مهم برای ازمون فرضه

معنی دار است و  0709که در سطح خطای کوچکتر از  باشدمی 9047641برابر با  Fبرای می گردد مقدار بدست آمده 

رخوردار ب یمتغیر مستقل از قدرت تبیین باالی دکوچکتر است که نشان می ده 0709( از Sigهمچنین سطح معنی داری )

 .باشدمی

ضرایب فرضیه دوم :90جدول   
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Model 

 ضرایب استاندارد ضرایب غیر متعارف

t Sig. B 

انحراف 

 استاندارد
Beta 

 000. 15.093  152. 2.300 ثابت 1

طراحی فضای 

 شهری
.422 .042 .460 10.130 .000 

 9311یافته های پژوهش، منبع: 

. باشدمی (Sig)جدول ضرایب: ضرایب مهم برای آزمون فرضیه7 ضریب بتا استاندارد و آماره تی و سطح معنی داری 

یعنی بازاری یک واحد تغییر در متغیر مستقل  باشدمی 0260رابر با ضریب استاندارد شده بتا بمطابق جدول باال: 

که با توجه به کوچکتر  باشدمی واحد 07260برابر با  (تعامل اجتماعی(7 تغییرات متغیر وابسته )طراحی فضای شهری)

 ار است.این تاثیر گذاری معنی د 97167و بزرگتر بودن آماره تی از  %0( از Sigبودن سطح معنی داری )

 ی اس اسپاس  افزارنرمجدول وزن شاخص های تحقیق در  :96جدول 

 معیار وزن معیار چک

 اختالط کاربری %93 سرزندگی 34%%

 راحتی کالبدی %6/4 دسترسی مناسب 48/1%

 امکان نشستن %04/3 امنیت 2/6%

حمایت از امنیت و ایمنی  4/3%

 اجتماعی

 امکان توقف کردن 01/9%

 یشهر یعموم یفضا یطراح ٪03/2 یش پیاده راه هاافزا 3/9%

 کیفیت عملکردی فضاافزایش  ٪0/9 فضا انعطاف پذیری 94/0٪

 طراحی محیط کالبدی ٪23/9 گوناگونی و نفوذپذیری 28/2٪

 زیبایی بصری %91 نگهداری و مراقبت از فضا 38%

 تناسب %10/0 تنوع و همگانی بودن فضا 6/1%

 خوانایی %06/3 عمومی افزایش امنیت 28/91%

عمومی و خصوصی بودن  14/94%

 فضا

 های شهریکیفیت فضایی پارک 16/2%

 غنی کردن تجربیات شهروندان 43/3%  

 9311یافته های پژوهش، منبع: 
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 پژوهشیعلمی  درو دستاو نتیجه گیری

ه فضای عمومی شهری به جهت دستیابی ب هایمؤلفهبررسی و ارزیابی  به سعی بر آن بوده است کهحاضر در پژوهش 

 سعی بر این بود که به سئواالتی از قبیلپرداخته شود. از این رو  تهران 94موردی منطقه با نمونه  تعامالت اجتماعی

 از طریق طراحی توانمی با افزایش امنیت فضاهای عمومی، حضور پذیری افراد را ارتقا بخشید؟ و آیا توانمی آیا

بدین منظور برای انجام مطالعه،  پاسخ داده شود.فضای عمومی شهری مناسب، باعث افزایش تعامالت اجتماعی شد؟ 

تصادفی استفاده شده و برحسب  تهران می باشند، از روش نمونه گیری 94ساکنان منطقه  از میان جامعه آماری که شامل

ی هادادهنفر جهت پاسخگویی به سئواالت پرسشنامه در نظر گرفته شدند و  382فرمول کوکران جامعه آماری معادل 

مه جهت تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی شامل: بدست آمده از پرسشنا

با استفاده از و ...  پیرسون همبستگی آزمون اسمیرنوف، میانگین و انحراف معیار، کولموگروف آماری آزمون

آزمون فرضیات، نتیجه گیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این فصل از پژوهش به ، 40نسخه  SPSSافزارنرم

 پرداخته می شود. و ارائه پیشنهادات تحقیق

شهر بارزترین نمود تمایل و نیاز بشر به حیات مدنی و زندگی اجتماعی است، حیاتی در این ارتباط باید عنوان نمود 

می گیرد، حیاتی  که از مجموعه برخوردها و روابط رودروی مردم با محیط عینی پیرامون، با خود و با دیگران شکل

که سبب می شود شهر همچون موجودی زنده در گفتگویی چند سویه با ساکنان و ببیندگانش قرار گیرد. اصوالً شهری 

زنده است که تجربه ها و انباشت های فرهنگی و اجتماعی ساکنانش، در آن موقعیت ها و مکان هایی برای تجلی 

مهم از حساس و ادراک شهری شکل می گیرد، فضاهای عمومی شهرها بیابند؛ در این موقعیت ها و مکان هاست که ا

 ترین این موقعیت ها و مکان ها هستند که از دیرباز بستر کالبدی حیات مدنی و تعامالت اجتماعی شهروندان بوده اند

لی وی قا و تعااست. انسان موجودی اجتماعی است و ب نیاز به امنیت همواره یکی از احتیاجات اولیه انسان بودهو نیز 

. جلب حضور شهروندان در معابر و افزایش نظارت غیررسمی از عواملی است که باشدمیدر گرو ارتباط با همنوعان 

بدیهی است که افزایش امنیت در  .شود میفضاهای عمومی منجر به کاهش جرم خیزی و افزایش احساس امنیت در 

روندان شده و حضور آنان در این فضاها را بیشتر نموده و در و تسلی خاطر شه د باعث آرامشتوانمیاین فضاها 

نتیجه تعامل بیشتر را در این فضاها موجب شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه نیز نشان می دهد که بین 

و ین رافزایش امنیت فضاهای شهری و حضور پذیر بیشتر افراد در این مکان ها ارتباط معنی داری وجود دارد. از ا

 فرضیه اول تحقیق تایید می شود.

طراحی شهری برای محیط اهمیت ویژه ای قائل است و علت اصلی آن، تأثیری در این ارتباط نیز باید عنوان نمود 

است که محیط بر روی تعامالت و رفتارهای اجتماعی افراد می گذارد. انسان در محیط شهری حضور می یابد و با 

د توانیمعامالت اجتماعی به کالبد آن محیط، پویایی و زندگی می بخشد. محتوای یک محیط فعالیتها و برقراری ت

تعیین کننده نقش آن محیط در شهر باشد. به عبارتی تا زمانی که شهروندان فرصتی برای برقراری روابط اجتماعی با 

 ت.ا به عنوان فضای شهری ایفا نکرده اسسایر افراد در یک محیط نیابند و تعاملی برقرار ننمایند، آن محیط نقش خود ر
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. اولین ایده ای که باید مدنظر قرار بگیرد، اصل باشدمیدرک رابطه بین جامعه و محیط در طراحی شهری کلیدی 

قطعیت تأثیر معماری بر محیط است که بیان می دارد محیط فیزیکی تأثیر تعیین کننده ای بر رفتار انسانی دارد. با نفی 

یک فرایند یک طرفه است. انسانها منفعل نمی وی  شود که رابطه ی بین انسان و محیط انسان، فرض میعامل بودن 

باشند، مردم بر محیط خود اثر می گذارند و آن را تغییر می دهند، همان طور که فضا بر آنها تأثیر می گذارد و آنها را 

ذار فیزیکی تنها عامل تأثیرگذار نبوده و یا عامل تأثیرگ ی دوطرفه است. اگرچه عامل تغییر می دهد؛ بنابراین یک پروسه

 توانندمیوجود می آورد به شکل روشنی بر آنچه مردم  ، فرصت هایی را که محیط بهباشدمیغالب بر رفتار انسانها ن

اشی از فرم ن انجام دهند اثر می گذارد؛ بنابراین رفتار انسان به شکل ذاتی بستگی به موقعیت داشته و توانندمیو یا ن

. مسائلی که همگی در طراحی فضا می گنجند. از این فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و میزان درک انسان از محیط است

اها و و موجبات توسعه این فض د به افزایش تعامالت انسانی در این فضاها منجر شدهتوانمیرو طراحی بهتر این فضا 

ه بین ک دهدمیم آورد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه نیز نشان بهبود روابط اجتماعی بین افراد را فراه

طراحی مناسب فضاهای شهری و توسعه تعامالت اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری نیز وجود دارد. از این رو فرضیه 

 دوم تحقیق نیز تایید می گردد.

اعی در آن سهیم اند، این فضاها محل تبادل افکار فضاهای عمومی فضاهایی هستند که افراد و گروههای مختلف اجتم

چنین فضاهایی بیش از آنکه تنها یک فضا باشند . و اطالعات و مکانی برای شکل گیری شبکه های اجتماعی هستند

یک تجربه اند که نتیجه چنین تعامل و تجاربی در میان افراد و گروههای مختلف، دریافت حس هویت جمعی، عزت 

هارت های جمعی و مشارکت اجتماعی خواهد بود. چنین تعبیر و تفسیری از فضاهای عمومی در رابطه نفس، ارتقاء م

. با حباب اجتماعی انسانها از ارسطو تاکنون همواره مورد توجه شهرسازان و نظریه پردازان شهری بوده و هست

گی جمعی اند، یعنی جایی که فضاهای شهری بخشی از فضاهای باز و عمومی شهرها و به نوعی تبلور ماهیت زند

بدون هیچ شکی نیازمند به داشتن روابط و  انسان موجودی به شدت اجتماعی است. شهروندان در آن حضور دارند

اجتماعی و در واقع در سطح اعلى آن ارضاء تعامالت اجتماعی است؛ تنها در چنین شرایطی انسان خواهد توانست به 

ط شهری و محدوده زندگی شهروندان دائما پذیرای فعل و انفعاالت اندیشیده یا محی .حیات اجتماعی خود ادامه دهد

غیراندیشیده مابین کاربران خود خواهد بود؛ بنابراین لزوم توجه به سطح عالی تعامالت اجتماعی در عرصه های 

می  بین انسانها ایجاد عمومی اجتناب ناپذیر است؛ اما از آنجا که پیچیده ترین کنشها نیز در همین تعامالت اجتماعی

شود، انسان در نهاد خود، پذیرای تمام انسان های دیگر است اما در گذر زمان، قرارگرفتن در جامعه و به علت کسب 

تجربیات مختلف به میزان زیادی این باورها در وی دچار تغییرات و دگرگونی هایی می شود و فیلترهایی برای نوع 

دهد. زندگی انسان بدون تعامالت و روابط اجتماعی غیرممکن خواهد بود،  تعامالت اجتماعی خود تخصیص می

همچنانکه عدم ارضاء برخی نیازها همچون نیازهای اولیه برای او زندگی را سخت و غیر قابل پذیرش می کند تعامالت 

نوین  رهنگی جوامعاجتماعی به مانند یکی از کلیدی ترین مفاهیم علوم اجتماعی و تشکیل دهنده یکی از بنیانهای ف

در کنار عناصری مانند عقالنیت و حاکمیت قانون، در میان اندیشمندان علوم اجتماعی جایگاه ویژه ای به خود 
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اختصاص داده است به بیان دیگر، تعامالت اجتماعی به عنوان جوهر و بنیان جامعه از طریق فرایند ایجاد ارتباط و 

رشد فزاینده انحرافات اجتماعی گردیده و از طریق ایجاد ارتباط در میان افراد،  اعتماد در جامعه مانع از خودبیگانگی و

فضای شهری، مکانی است برای احیای زندگی جمعی شهروندان و فراهم آوردن . شود تعامالت اجتماعی حاصل می

ا به زمینه، ما ر زمینه ای برای برقراری تعامالت اجتماعی آنان، فصل مشترک تمام پژوهش های صورت گرفته در این

این نتیجه می رساند که یکی از اصلی ترین رسالتهای فضای شهری، ارتقاء مراودات اجتماعی افراد به منظور رشد 

کیفی این فضاهاست. چراکه تحقق این مهم به موازات افزایش سرمایه اجتماعی در یک فضای شهری، الزمه مطلوبیت 

 ندگی شهروندان نیز خواهد شد.شهر بوده که در نهایت منجر به مطلوبیت ز

. جلب حضور شهروندان در معابر باشدمیانسان موجودی اجتماعی است و بقا و تعالی وی در گرو ارتباط با همنوعان 

فضاهای و افزایش نظارت غیررسمی از عواملی است که منجر به کاهش جرم خیزی و افزایش احساس امنیت در 

و تسلی خاطر شهروندان شده و  د باعث آرامشتوانمیش امنیت در این فضاها بدیهی است که افزای .شود میعمومی 

حضور آنان در این فضاها را بیشتر نموده و در نتیجه تعامل بیشتر را در این فضاها موجب شود. نتایج حاصل از تجزیه 

این مکان ها  تر افراد درو تحلیل پرسشنامه نیز نشان می دهد که بین افزایش امنیت فضاهای شهری و حضور پذیر بیش

 ارتباط معنی داری وجود دارد. از این رو فرضیه اول تحقیق تایید می شود.

صت هایی را ، فرباشدمیاگرچه عامل فیزیکی تنها عامل تأثیرگذار نبوده و یا عامل تأثیرگذار غالب بر رفتار انسانها ن

 انجام دهند اثر می گذارد؛ بنابراین توانندمیو یا ن توانندمیوجود می آورد به شکل روشنی بر آنچه مردم  که محیط به

رفتار انسان به شکل ذاتی بستگی به موقعیت داشته و ناشی از فرم فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و میزان درک انسان از 

عامالت ت د به افزایشتوانمی. مسائلی که همگی در طراحی فضا می گنجند. از این رو طراحی بهتر این فضا محیط است

و موجبات توسعه این فضاها و بهبود روابط اجتماعی بین افراد را فراهم آورد. نتایج  انسانی در این فضاها منجر شده

که بین طراحی مناسب فضاهای شهری و توسعه تعامالت  دهدمیحاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه نیز نشان 

 از این رو فرضیه دوم تحقیق نیز تایید می گردد.اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری نیز وجود دارد. 

 منابع

(، مالحظات محیطی در طراحی و بهسازی خیابان های شهری، فصلنامه 9389امین زاده، بهناز، داعی نژاد، فرامرز)

 .99هنرهای زیبا، شماره

ان و میزان بهره گیری از (، نقش سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنی شهروند9313بازوندی، فرشاد، شهبازی، مهرداد)

 .9فضای شهری)مطالعه موردی: پیاده راه خیابان سپه ساالر تهران(، فصلنامه پژوهش های منظر شهر، سال اول، شماره

(، آفرینش مرکز شهری سرزنده، اصول طراحی شهری و بازآفرینی، ترجمه مصطفی بهزادفر و امیر 9381پامیر، سای)

 علم و صنعت ایران، تهران.شکیبامنش، انتشارات دانشگاه 

 (، راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، انتشارات شهیدی، تهران.9386پاکزاد، جهانشاه)

 .0(، بررسی راه های نگه داشت و توسعه باغ ها و فضاهای سبز شهری، شهرداری ها، شماره9388پوراحمد، احمد)



 787تاثیر شاخص های توسعه مکران... بررسی 

ی شهری و جایگاه آن ها در زندگی و سیمای شهری، انتشارات (، طراحی فضاها9381توسلی، محمود، بنیادی، ناصر)

 دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

(، تا حدی راحت قدم بزنید، نشریه داخلی سازمان زیباسازی شهر تهران، معاونت برنامه 9310حبیبی، سید محسن)

 .4ریزی و توسعه، دوره اول، شماره

موثر بر سرزندگی فضاهای شهری، خلق فضای شهری سرزنده، (، عوامل 9381سعیدی رضوانی، نوید، خستو، مریم)

 .6نشریه هویت شهر، سال چهارم، شماره

(، معیارهای دستیابی به سرزندگی پایدار در فضاهای عمومی 9381شال امینی، وحید، بهبودیان باجگیران، سعید)

لبهار، نخستین همایش توسعه شهرهای جدید با تکیه بر شاخص های توسعه پایدار، مطالعه موردی شهر جدید گ

 شهری پایدار.

(، فضاهای جمعی مطلوب برای زنان، ماهنامه بین المللی راه و ساختمان، شماره 9381حسینی، باقر و بیسادی، مونا)

04. 

(، مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی، ترجمه حمیدرضا پارسی و آرزو افالطونی، انتشارات 9386جیکوبز، جین)

 اه تهران.دانشگ

(، آفرینش محالت و مکان ها در محیط های انسان ساخت، ترجمه منوچهر طبیبیان و شهرزاد 9382چپ من، دیوید)

 فریادی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

 (، تئوری شکل شهر، ترجمه سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران.9389لینچ، کوین)

(، بررسی راهکارهای ارتقا سرزندگی در بافت های 9310، محمدرضا، احمدی، علی)صالحی، اسماعیل، خسروی

 .3فرسوده، مطالعه موردی محله جوالن همدان، مجله شهر نقش پردازان، شماره 

تطبیقی میزان مطلوبیت کیفیت فضاهای عمومی  یسهمقا ،9318،یموسو ،، میر نجفیمهد ،، مومنییدحم ،صابری

 3 شماره ،1وره  د ،جغرافیا)برنامه ریزی منطقه ای(فصلنامه ، (شهر اصفهان 6و  8منطقه  مطالعه موردی:)شهری 

ارزیابی سرزندگی محیطی در مجتمع  روش (،9314، رضایی، محمد کاظم)یممر فروتن، منوچهر، صنعتگر کاخکی،

 .6های تجاری و مراکز خرید، پژوهش های شهری هفت حصار، شماره

 (، پیاده راه ها، از مبانی طراحی تا ویژگی های کارکردی، انتشارات آذرخش، تهران.9381کاشانی جو، خشایار)

 ، تهران.ترجمه علی غفاری و صادق سهیلی (، فضاهای عمومی و زندگی جمعی،9381گل، یان)

 .38نشاط و سرزندگی در شهر به کمک طراحی شهری، نشریه علمی شهر نگار، شماره (،9380گلکار، کوروش)

جغرافیا)برنامه ریزی فصلنامه و عوامل موثر بر آن  سنجش تداوم در محیط شهری9311،قادر ،یزیدیپا ،یامندس ،معروفی

 2 شماره ،8 دوره منطقه ای(،



 9911ای(، سال دهم، شماره چهارم، پاییز ریزی منطقهپژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  780

 بر پارک های شهری، ترجمه تأکید(، نگرشی نو بر تنوع فرهنگی در فضاهای عمومی با 4000ناپلین، دایا، سوزان، شیلد)
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