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  مناطق  يبصر يماين سيرابطه ب يبررس
  شهر تهران و رفتار شهروندان

 
  ييبايره زين

، اسالمي ، دانشگاه آزاديت شهريريارشد رشته مد يکارشناس يدانشجو
  )مسئول مكاتبات( قاتيواحد علوم و تحق

  دكتر راضيه رضا زاده
  عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعتو  استاديار

  
  دهيچك

مناطق شهر تهران و  يبصر يماين سيو مطالعه رابطه ب ياضر با هدف بررسح پژوهش
ه کارشناسان شاغل در حوزه يشامل کلپژوهش  يجامعه آمار .رفتار شهروندان انجام شده است

ن کارشناسان به ينفر از ا ٢٥٣تهران بوده و تعداد  يشهردار يباسازيو ز يو شهرساز يمعمار
پرسش نامه محقق ساخت  ،اطالعات يابزار جمع آور .دنديدانتخاب گرپژوهش  عنوان نمونه

ل داده ها و اطالعات يه و تحليبه منظور تجز يو استنباط يفيتوص يآمار يو از روشهااست 
  .استفاده شده است

 يبصر يماين سينکه بيبر ا يمبنآن  يه اصليانگر آن است که فرضيبپژوهش  يها افتهي
همچنين از ديگر  .د قرار گرفتيين رابطه وجود دارد، مورد تأمناطق شهر تهران و رفتار شهروندا

ت يسم، امنيمناطق شهر تهران و وندال يبصر يماين سيبهاي پژوهش حاضر اين است كه  يافته
  .شهروندان رابطه معنادار وجود دارد يابي، آرامش شهروندان و جهت يشهر

شهرها  يدر طراح يزان شهريشتر مسئوالن و برنامه ريرسد توجه هر چه ب ميلذا به نظر 
آرامش،  ،تين امنيد موجبات تأمتوان ميمناطق شهر تهران  يبصر يماينسبت به موضوع س

  .سم را فراهم آورديندال و کاهش و يابيل جهت يتسه
 

  يديواژگان كل
  ي، ادراک رفتار شهري، مبلمان شهريطيمح ييباي، زيطيغات محيسم، تبلي، ونداليبصر يمايس
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  دومسال 
  شماره اول

 ١٣٨٩بهار 

  مقدمه
دن يگز يرند و سکنيگ مي ياست که مردم در آن جا يپندارند که شهر ظرف ميوالً معم

 يمردمان صرفاً در شهرها زندگ. ک جعبه استيکوچک در  يک شيگرفتن  يان مانند جايآدم
  .برند ميکنند، بلکه با شهرها به سر  مين

است  يشمار يب يام، همراه با رنگهاجسجهان اطراف ما و مخلوقات آن مملو از اشکال و ا
 يها ت استفاده را در ابداع ساختهيکند تا با در نظرگرفتن همه جوانب آن نها ميکه به ما کمک 
بزرگ و  يتهايکبر ين قوطيخود را در ب ساكنين تهراندر حال حاضر . ميمصنوع بکار ببر

  .ط را ندارنديبا مح يجز سازگار يا چاره كهکنند  ميکوچک محاصره شده فرض 
. روزمره مردم در تپش است يازهايو ن يزنده و فعال است که با نبض زندگ يتيشهر موجود

ست، بلکه صحبت از ارتباط هنرها ين يبحث بناساز. ک هم هستيهست، گراف يمعمار كجا هر
ا يک مجسمه و ياگر . شهر است يبرا ييبايساخت اثر و بدست آوردن روح و حس ز يبرا

  .است يک اثر هنريساخته شود،  يد موجود در هنر بصرک و موايه گرافيساختمان با اصول اول
بلکه شامل . ستيکاغذ ن يرو يتنها مختص نقاش يبصر يکه هنرها توجه داشتد در يبا

از  توان مين يهمچن. شود ميز ين يا کاشيک يله موزائيسطح مسطح به وس ينقش زدن رو
ار ين مصالح بسيا. اده کردک، سنگ مرمر، آهن و انواع فلز و چوب استفيهمچون موزائ يمصالح

 از يتعداد يحت. روند ميهستند و جزء مواد مستحکم و سخت به شمار  ين نرفتنيبا و از بيز
  .و شستشو هستند ين مواد و مصالح قابل بازسازيا

رو برو  يادماندنيا مجسمه به ير و يک تصوير در داخل شهر با ياگر روزانه در طول مس
فکر ما را به خود مشغول کند و اتفاقات خسته کننده  ينمدت زما يم ممکن است برايشو

در  ياديز ياز رنگها ين بردن افسردگياز ب يبرا توان مين يهمچن. ميروزمره را فراموش کن
که  ييا شادکننده و نقشهايکه اثر آرام کننده دارند و  يياستفاه نمود، رنگها يشهر يفضاها

  . اندازد، استفاده کرد ميت و استراحت و زمان فراغ ياد دوران کودکيانسان را به 
مناطق شهر تهران و رفتار شهروندان با استفاده  يبصر يمايرابطه س ين پژوهش به بررسيا

جامعه . ر دارديم، بر رفتار ما تأثينيب ميشهر  يمايرا آنچه از سيز. پرداخت يشيماياز روش پ
به عنوان شهروندان  يردارشه يباسازيو ز يو معمار ي، کارشناسان شهرسازپژوهش يآمار
شهر  يبصر يمايس يسامانده ين متوليشهر دارند و همچن يماياز س يکه درک مناسب يتهران

 يها افتهيت يع شد و در نهاينفر افراد نمونه توز ٢٥٣ن يپرسشنامه ب. هستند، انتخاب شدند
  .د نمودييپژوهشگر را تأ هاي هيق، فرضيتحق

  
  ان مسأله يب

. روبرو هستند يريط متغيبا شرا يزير ت و برنامهيريها از لحاظ مديردارامروزه شهرها و شه
 يها يدگيچيست، پيط زيب محيو تخر يمردم، کاهش منابع مال يازهايش انتظارات و نيافزا
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زان ير و برنامه يران شهرياست که امروزه مد يشهرها از جمله مشکالت يو کالبد ياجتماع
  )٤٣ ،١٣٨٦ رانيپ(. با آن مواجهند يشهر

د و مطالعه قرار يمورد تاک يل مختلف شهريموضوعات و مسا يشهر يزير در برنامه
. است ياز منظر و ابعاد مختلف قابل بحث و بررس يشهر يهايان آشفتگين ميدر ا. رديگ مي

ران يرا مديز. است يت شهريرير عوامل مختلف مديها تحت تأث ز در شهريرفتار شهروندان ن
 يا ند شهر را به گونهتوان مين عوامل تحت نفوذ خود يب يو هماهنگ يندهق سازماياز طر يشهر
ن يحس(. ردير قرار گيز تحت تأثيکنند که به تبع آن رفتار شهروندان ن يو سازمانده يطراح
  )١٢٣ ،١٣٨٤زاده 

که يبطور. است يبصر يد، آشفتگيآ ميدر حال حاضر آنچه که در شهر تهران به چشم 
را  يغاتيتبل يد تابلوهايدن به مقصد در حال حرکت هستيرس يبراکه در سطح شهر يزمان
ل صاحب آن يباب م يک اندازه و رنگياند و هر  زان شدهيآو يد که هر کدام به شکليد توان مي
ه ير سايشود که در ز مينصب  يا به گونه ياطالع رسان ي، تابلوهايغاتيتبل ير از تابلوهايغ. دارند

 يکوچک يبه دنبال تابلو بايدابان، يک خيافتن نام ي يا برايو . دازندپر ميدرختان به استراحت 
  . نصب شده باشد يا وار خانهيبود که بر د

اده، ساده و يشده و محل عبور عابران پ يخودروها طراح يکه فقط برا ييز گويابانها نيخ
و نه مبلمان اده روها در نظر گرفته شده يدر کنار پ يسبز مناسب ينه فضا. از روح است يخال
 يرا به راحت يا ا سطل زبالهيو . استراحت کرد يا شود تا بتوان لحظه ميده يد يمناسب يشهر

 يزباله آن کاربر يها و سطل يکه مبلمان شهريزمان. ميباش يا زهيافت تا شهروند پاکيبتوان 
د و مانع از يمامراقبت ن يدارد که از آنها به خوب ميشهروند ندارند، شهروند چه الزا يبرا يمناسب

. مينيب مي يز اکثراً به رنگ طوسيابان را نيوسط خ يها شود؟ نرده يدن مبلمان شهريصدمه د
 يچه رنگ يمبلمان شهر يرنگ مناسب برا يبراست. شود ميده نيد يچ روحيکه در آن ه يرنگ
ار از شهروندان به ارمغان آورد؟ در شهر شلوغ و سرش يو نشاط را برا يد باشد تا شادتوان مي
ا بودن ير از مهيغ ييو خاک آلود چه معنا يخال يها شکسته و خانه يها اهو، وجود پنجرهيه

از شهر را در ذهن  ييد چه معناتوان ميگر يکدير در کنار ين تعابيدارد؟ ا يبزهکار يفضا برا
ن در رفتار شهروندا يراتيد چه تأثتوان ميآشفته در سطح شهر  يمايکند؟ وجود س يننده تداعيب

 يباشد که به بررس مين پژوهش، محقق به دنبال آن يداشته باشد؟ با توجه به مطالب فوق در ا
را شکل يز. شهر در کالن شهر تهران با رفتار شهروندان بپردازد يبصر يمايان سيم ي رابطه

ا نباشند يل باشند و يچه طراحان ما. ر خواهد گذاشتير مردم از مکان تأثياً بر تفسيشهر قو
. کنند مين رفتار خود نسبت به مکان استفاده ييتع يشهر برا يمايات برتافته از سياز جزئ مردم
قرار  يرا با رفتار شهروندان مورد بررس يابي ت، آرامش و جهتيسم، امنين وندالين رابطه بيبنابرا
  .دهم مي
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  قيت و ضرورت تحقياهم
ش از هر يم قرار دارند و بونها نفر از مرديليد مستمر ميما و شکل شهرها در معرض ديس

د همانند هنر توان مين شکل يا. گذارند مير يه مردم تأثيد بر روحيق ديگر از طريز ديچ
 يتها و ارتباطات شهريا با اغتشاش همراه و بر فعاليکامالً موزون، و  يات و نقاشي، ادبيقيموس
. شهر است يورفولوژصاحب نظران، شکل شهر م ياز نظر برخ. گذاردب ينامطلوب بر جا يريتأث
و مجموع  يو صنعت يادار ي، عملکردهايکيزيرنده بافت فيکه شکل شهر در برگ ين معنيبه ا

 يو بالندگ يشهرها مظهر تجل ١.هستند يشهر يها دهيپد يياست که معرف فضا ييها ساختمان
 يراحن است که در طيشود ا مياما آنچه در حال حاضر در شهر تهران مشاهده  انسانها هستند؛

 يريگ شود تنها شکل ميده يسپرده شده و آنچه که د يبه فضا به فراموش ي، شکل دهيشهر
به حساب  يشهر يطراح يشکل شهر که رکن اساس يسامانده. است يشهر يفضاها يخودرو
در آن  يها و ارتباطات شهر تيدهد تا رفتارها، فعال مياست که امکان  يقت ظرفيد در حقيآ مي

را يز. شود ميد يتأک يش بصرين آسايبر تأم پاسخگو، يها طيمح يدر تئور. وندديبه وقوع بپ
چه طراحان مايل باشند و يا . ر خواهد گذاشتير مردم از مکان تأثيبر تفس كامالًشکل شهر 

ر خود نسبت به يتفس يبرا بناهاات برتافته از يمردم از جزئ كه است  مين موضوع مهيا ،نباشند
  .رنديگ ميمکان وام 
به چه  بايدن فضا يد که رفتار ما در ايد به ما بگوتوان مي يشهر يفضاها يل و ساماندهشک

که تابلوها، رنگ و  يک شهر آشفته و در شهريعموماً رفتار شهروندان در . شکل باشد
آن منظم و شکل  يشهر يکه فضاها يخته و نامناسب است، با شهريآن در هم ر يساختمانها

ش يل و پااليبا دخالت در تسه يشهر ياز آنجا که فضا. خواهد بود ار متفاوتيافته است بسي
ا يم و يت، تحکيشود، و گاه موجب تقو مير يدرگ ياجتماع يعموماً با راهبردها يساخت اجتماع

نقش  ياثرات آن دارا يت و تکرار شوندگيت، قطعيل عمومين به دليشود، بنابرا ميف يتضع
 يها فضا و مکان ينش و طراحيند آفريما را به شناخت فرآ ،ها تياز قابل يآگاه. است ياجتماع
به  يده با شکل يت شهريريگفت که مد توان مين موارد يبا توجه به ا. کند ميت يهدا يشهر
ناهنجار و  ير قرار داده و از بروز رفتارهايد رفتار شهروندان را تحت تأثتوان مي يشهر يفضاها
که رفتار  يم که در شهريرا معتقديز. دينما يريوگدر شهر جل) ب آگاهانهيتخر( ٢سميوندال

ها به شکل يز بروز ناهنجاريو ن يه شهريب رساندن به اثاثيباشد، آس يشهروندان معقول و منطق
آرامش  يکه شهروندانش دارا يبه طور قطع اداره نمودن شهر. ابدي ميکاهش  يا قابل مالحظه

است که  يتر از اداره نمودن شهر ار سادهيد بسداشته باشن ييباال يد به زندگيبوده و ام يفکر
  .و خشن باشند يمردمانش عصب
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  پژوهشاهداف 
ـ  يـي تباين پژوهش  يهدف کل منـاطق شـهر تهـران و رفتـار      يبصـر  يماين سـ ين رابطـه ب
  :شود است كه در كنار اهداف فرعي زير نيز دنبال مي شهروندان

 سم يزان ونداليمناطق شهر تهران و م يبصر يماين سين رابطه بييتع -
 ت يزان امنيمناطق شهر تهران و م يبصر يماين سين رابطه بييتع -
 زان آرامش شهروندان يمناطق شهر تهران و م يبصر يماين سين رابطه بييتع -
 مناسب شهروندان  يابيمناطق شهر تهران و جهت  يبصر يماين سين رابطه بييتع -

  
  پژوهش  يها هيفرض
  .سم رابطه معنادار وجود دارديزان ونداليان و ممناطق شهر تهر يبصر يماين سيب -
  .ت شهروندان رابطه معنادار وجود دارديزان امنيمناطق شهر تهران و م يبصر يماين سيب -
 .زان آرامش شهروندان رابطه معنادار وجود دارديمناطق شهر تهران و م يبصر يماين سيب -
  دان رابطه معنادار وجود داردمناسب شهرون يابيمناطق شهر تهران و جهت  يبصر يماين سيب -

   
  پژوهشات يادب
  شهر يمايس

  د او وسعت يکند و به د ميک شخص به شهر نظر او را جلب يکه هنگام ورود  يزين چياول
   ياز جمله نما. اجزاء شهر که در آن وجود دارند  ميتما يعني. باشد ميشهر  يمايبخشد س مي

  ...و يهرش ي، فضاهايه و مبلمان شهريها، اثاثساختمان
م بر ناظر اثر يباشد که به صورت مستق ين عوامليد موثرترين و شايشهر جزء اول يمايس
باشد که اجزاء  ميشهر  يماين عوامل سيتر ن و روشنيان نما از مهمترين ميگذارد که در ا مي

. باشد مي. ..ابان، رنگ، الحاقات ويجداره خ يها يها و پس رفتگيش آمدگيپ: آن عبارتست از
ز ين) سبز يفضا(درختان  ،)يمبلمان شهر(رها يبجز ساختمان همچون ت يز عواملين يبته گاهال

  .شود ميدر کنار ساختمانها ظاهر  يشهر يبه عنوان نما
بر انسان  يشهر يها ن شاخصهيرگذارتريشهر، از تأث ينيشهر به عنوان نمود ع يمايس
، تجارب ينه فکريزم يوابستگ چرا که. است وابسته به مخاطب خود ين امريبنابرا. است
مطالعات صورت . ر استيانکارناپذ يامر يشهر يمايانسان به س يو خاطرات ذهن يطيمح

 يشهر ياز فضاها ين مطلب است که تجربه انسانيشهر، روشن کننده ا يماينه سيگرفته در زم
شهر  يدکالب يماين سيبنابرا. نه کالبد استيک زميا يو  ينيط عيک محيدر  يحاصل حضور و

  . گذارد مير يتأث يط شهريانسان از مح يو روان يو ذهن يکيزيبر دو بعد ف
. است که در ذهن انسان موثرند يه عوامليشهر در بردارنده کل يماين موارد، سيبا توجه به ا

ا خود مردم به عنوان عوامل متحرک آن يشهر و  ينچ عوامل ثابت اجزايدگاه لين عوامل از ديا
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از آن  يز جزئي، بلکه خود نان نه تنها ناظر مناظر شهرهستنديآدم«: است معتقد يو. است
  . شوند ميمحسوب ) مناظر(

  
  يطيادراک مح
ط ين پرسش که ما درباره محيا يبرا يافتن پاسخيمعتقد است که ) ١٩٧٣(موور 

کالن  يها طيمردم از مح يادراک يبازنمودها يافتن محتواي يعنيم؟ يدان ميرامونمان چه يپ
 يها ن است که توجه مان را به تفاوتيشنهاد او ايدر عوض، پ. است ناممکن يشان، کار اسيقم
نها، يگذشته از تمام ا. ميشان، معطوف کن يطيمردم به لحاظ دانش مح يان افراد و گروههايم

ن بوده است که افراد متفاوت، بر اساس ي، ايطيادراک مح ي دربارهپژوهش  يفرض اساس
چ يه«، ين فرض اساسيبنابرا. دارند خود يها طياز مح ير متفاوتيشان، تعبنه و تجربه يشيپ

ط را نه يت محيها ماه  انسان و» .است يذهن يط ساختنيست، که محيقائم به ذات ن يطيمح
  .کنند ميدرک  يا دهيچيپ يريند تفسيماً بلکه با فرآيمستق

هـاي   و مفهوم پرداختن يادراک يها يرسازيکه به تصو يادير بنيتصاو از يان موور، برخيبه ب
در  تـوان  مـي . دارند ياديبن ي، نقشيريند تفسين فرآيدهند، در ا ميشهراطالعات  يزبان شناخت

داننـد، و   مـي که شهر را مقر فرصـت و کـنش متقابـل     ينها را به کساني، ايکل يم بنديک تقسي
  .م کرديدانند، تقس مي يگانگيت و بيکه شهر را مکان محروم يکسان

را که براساس آنها، افراد با هم  ييها وهيتنوع ش ي درباره يب مکتوب مجموعه مطالعاتمطال
رسد که افراد  ميبه نظر «. دهد ميآنها را نشان  يطين تفاوت بر ادراک محير ايتفاوت دارند و تاث
دانند هم  ميآن چه  يده سازمان يدانند بلکه به لحاظ چگونگ مين که چه ينه تنها به لحاظ ا

 توان ميب ين ترتيبد. »کنند مير ييواضح، تغ يو با گذشت زمان در مراحل تکامل اند اوتمتف
ک ي، طول مدت سکونت در يزندگ ي وهيت، شيت، سن، جنسيرا در قوم يفردهاي  تفاوت

. گذارند ميط اثر يافت محيدر يوه يبر ش يافت که همگيدر شهر،  ييمنطقه و روش جابجا
  )٩٤ ،١٣٧٩پور  يمدن(

  
  سميلوندا

مارگونه به كار رفته كه يه بيروح يسم به مفهوم داشتن نوعي، ونداليدر متون جامعه شناس
. است  ميسات و متعلقات عمويو خودخواسته اموال، تأس يب آگاهانه، اراديل به تخرين تمايمب
 .است  مياموال عمو بيو تخر يضد شهر يهرج و مرج طلب يدر لغت به معنا »سميوندال«

 است  ميعمو اموال ايارزش  با يو آثار فرهنگ يايکنترل نشده اش بيتخر يه معناب سميوندال
 سميوندال. کنند يم عنوان آن يبرا يمتعدد ليدال و ديآ يم حساب به ياجتماع ناهنجار کي که
 يالعمل عکس را آن و کنند يم يبند دسته ديجد جوامعهاي  يبزهکار و انحرافات زمره در را

 ها  اجحاف و ماتيالت، ناماليفشارها، تحم از يبرخ به نسبت توزانه نهيک يواکنش و خصمانه
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است كه در جوامع  ييها يسم در زمره آن دسته از انحرافات و بزهكاريوندال. کنند يم ليتحل
و گلداستون ) ١٩٩١(، هوبر )١٩٩٥(نسن يلكي، و)١٩٦٣(ژانورن  .افته استيد ظهور يجد

ش يم قرن پيتا ن ياجتماع ياند كه به مثابه معضل دانسته مدرن و نوظهور يآن را مرض) ١٩٩٨(
سم را به مثابه يانواع جرائم، اغلب صاحب نظران و محققان وندال يبند در طبقه .مطرح نبود

  . اند نوجوانان به شمار آوردههاي  يخرد و از انواع بزهكار يتيجنا
  

  آرامش 
 يدادهايبرابر رو که در يرنان و سکون نفس، به طويآرامش عبارت است از حالت اطم

 يدر فضا يط سخت متزلزل نشود تا بتواند با خونسرديو حوادث ناگوار و شرا يمختلف زندگ
ابد و با بروز رفتار يرا ب يبا مشکالت روبرو شود و راه حل مناسب و منطق  ميامن و آرا يروان

ط مختلف يرا در شرا خود يق کارآمدين طريالزم را کسب نموده، از ا يمناسب سازکار يانطباق
  ) نيران گلچيت وبالگ ايبه نقل از سا(. ن کنديتأم

 ؛دهيچيپهاي  انســـان با دهيچيپ است يموجود ؛شياست زنـــده، با انسانها يشهر موجود
 تيهو شهر به شيها انسان همراه بـــه شهــر کالبــد اســت زنــده شيانسانها بـــا شهـــر

. اند داده يجا خود در را مختلفهاي  يدگيچيپ با ،مختلفهاي  انسان ،شهرها .بخشـــد مي
  .است دهيچيپ هم شهر نيبنابرا است ـــدهيچيپ انســـان

 آحاد يبرا و برگرداند ها انسان به را شهرها در آرامش که باشد نيا ديبا يشهر تيريهنر مد
 آنها آرامش بر ليدل نيا باشند هم ثروتمند شهر درهاي  انسان تمام اگر .کند نشاط جاديا مردم

 به يتخصص و  ميعل نــگاه با آرامش. ديآ مين بــدست تنــها ثروت با انسان ست، آرامشين
  .ديآ مي دست به ها انسان به مثبت نگاه با و شهر

 از ياصل جزء ها ابانيخ .است شهر کي قبول قابل و مناسب کالبد جاديا يشهر تيريمد هنر
 کرد، اگر مأنوس ها گذرکاه و ها ابانيخ با را ها انسان بتـــوان ديابـــ و هستنـد شهر کي کالبد
 حدود تا شهر آن در شهـــروندان آورد بوجود شهر در بخش آرام و بايزهاي  گذرگاه بتوان

 که ينشاط شود مي انسان در نشاط باعث بايزهاي  ابانيکنند، خ مي آرامش احساس يــــاديز
  .شد خواهد جامعه سالمت جهينت در و ها انسان سالمت ،يکار وري بهره باالرفتن باعث

  
  تياحساس امن

 ين بستر دوام و بقاء جوامع بشريتر ياساس و هاازين نيتريضروريكي از ت به عنوان يامن
، ي، فرهنگي، اجتماعياقتصادهاي  ند کارکرد حوزهيت برآيامنكه  از آنجايي. شده است يتلق
  .ن حوزه هاستيازمند توجه به کارکرد ايت نيفظ امنن و حيتام ، لذااست ميو نظا ياسيس
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وجود دارد اما  ياريبس يدگاههايآن تفاوت د يايت و زواين ابعاد امنييف و تبيگرچه در تعر
» يجابيا«و » يسلب«کرد يت را به دو روينه امنيدر زم يمطالعات يکردهايرو توان ميدر مجموع 

  .ک نموديتفک
ن و يلذا در ابتدا تام. شود ميف يد تعريعدم وجود تهد يت به معناي، امنيکرد سلبيدر رو •

، به يدانستند و در کنار بعد نظام مي  مينظا يت قوايز وتقويت را در تجهيحفظ امن
 . توجه نشان داده شد يو اقتصاد ياسيت قدرت سيهمچون تقو يمالحظات

ت را ين امنييتب ينيو ع يط ذهنيو شرا. داند ميمستقل  ميت را مفهوي، امنيجابيکرد ايرو •
ت يست بلکه امنيد نيعدم تهد يصرفا به معنا» تيامن«ن يبنابرا. دهد ميمورد توجه قرار 

 .شود مين يتأم ياست که در آن حداکثر منافع و مصالح جمع يد اجتماعيند توليفرا
بدون . در همه فضاها مورد توجه استفاده کنندگان است يياز ابتدايک نيت به عنوان يامن

) Francis 1984(س يقات فرانسيتحق. کنند مين يباالتر توجه يازهايت مردم به نيمناحساس ا
احساس کنترل فضا، امکان . از استفاده از فضا استيش نيت پيدهد که احساس امن مينشان 

هستند که  ينمونه هائ يدن داخل فضا، امکان فرار از فضا، کمک گرفتن در مواقع بحرانيد
  .دهد ميش يافزات در فضا را ياحساس امن

و  ي، سطح اجتماعيبه تنوع فرهنگ ياديت و عدم وجود آن تا اندازه زياحساس امن
ده است که ياز شهرها مشاهده گرد ياريبه عنوان نمونه در بس. دارد يات شخص بستگيتجرب

ن يتوسط ا ين رفتاريل بروز چنيدل. کنند ميکمتر استفاده  يشهر يزنها و افراد مسن از فضاها
مطالعات نشان داده است . است يکيزيت در شهر و ترس از خشونت فيوجود احساس امن افراد

. کند ميکمک  ين فضائيت در چنيدر القاء احساس امن يشهر ياه در فضايکه وجود گ
)Kaplan&Kaplan 1987( د توان ميکنند  ميکمک  يبه راحت يشهر يکه در فضا يعناصر

 ييو عوامل مصنوع مانند جدا يعيو منظر طب سبز يمانند آب، فضا يعيشامل عوامل طب
جاد ي، ايو بصر يصوت يل آلودگياز، تقليزات مورد نيسات و تجهياده و سواره رو، تأسيک پيتراف

نشستن و  يبرا يو محل ميياز جهت حفاظت از عوامل اقليجاد عناصر مورد نيخرد فضاها، ا
  .آسودن باشد

  
     غاتيتبل

 يکه در فضاها. است يشيرايو پ يشي، آرايات بصريخصوص ا وهيژگيند ارتقاء و توسعه ويفرا
   يو راض ييبايتحقق ز يشرفته است که برايکرد پيک رويند ين فرآيا. رديپذ ميانجام  يشهر
را مورد مطالعه  ياجتماع يآنان ابزارها ياجتماع يازهايبه ن ييداشتن شهروندان و پاسخگو نگه

 .دهد ميو استفاده قرار 
بر رفتار انسان، ماهرانه از  يرگذاريو تأث ياطالع رسان ياست که برا يکيتکنتبليغات 

  .کند مينمادها، نشانه ها، حروف و عالئم استفاده 
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بر اصول  يو معقول مبتن يمنطق يگذار ها، عالمت تردد در راه يمنين اياز عوامل تأم يکي
نباشد،  يمنطق يگذار متچنانچه عال. جامعه است ميعمو يبا فرهنگ رانندگ ي، و هماهنگيعلم

  . ت آن نخواهند دانستيقائل نشده و خود را ملزم به رعا  ميآن احترا يرانندگان برا
 يح و روشنيت کننده صحيازمند به اطالعات هدايت، نيدغدغه و توأم با امن يب يرانندگ

ن يکه فاقد چن يراه. شود ميبه رانندگان منتقل  يرانندگ يله عالئم راهنماياست که بوس
محسوب  ينشده باشد، راه امن يح نگهدارينکه عالئم آن بطور صحيا ايباشد، و   ميعالئ
  .گردد مين

در گذشته در . رديد صورت گتوان مي يطيبا هر ابزار مناسب و با شرا يطيمح يام رسانيپ 
دن آنها در مقابل ياجناس و د يق بوي، از طرير از نوع معماريغ ،شهرهاي  بازارها و بازارچه

ط ياما در شرا. گرفت ميانجام  يام رسانيفه پياد، وظيبا فر يغ کاربريتبل يها و حت غازهم
رند، عبارتند يگ مين ابزار که به صورت متعارف مورد استفاده قرار ياز ا يامروز برخ ينيشهرنش

 يراهنما ي، تابلويشهر يراهنما ي، تابلوهايغاتيتبل ي، تابلوهايمعرف کاربر يتابلوها :از
  .ينوران ي، عالئم و تابلوهايمني، عالئم ايري، تابلوها و عالئم تصويدگرانن

  
  نور

  ژه يبه آن توجه و يت شهريرين رو در مدياز ا. است يبهداشت روانهاي  از شاخص يکينور 
روشن  ياست و از آن برا يک شهرين موارد گرافيتر ياز ضرور يکيکه  يا به گونه. شود مي

استفاده از . شود ميگر استفاده يموارد د ياريها و بس لماناِ کردن فضا به منظور مشاهده
ا يبسته و  يفضاها يگر برايد يطيمح يباز و نورها يدر فضا يعينور، نور طبهاي  جلوه

د مورد يک شهر باي ييروشنا يک در طراحياست که طراح گراف يفيدر شب از وظا ينورپرداز
  .توجه قرار دهد
ن که مدت هاست يا با. ار موثر استيبس يشهر يط و فضاهايمح ييباينور در ز يپراکندگ

رفته و يپذ يا جهان به شکل کامالً حرفه يدر اکثر شهرها يشهر يمعابر و بناها ينورپرداز
گاه يما جا يشهرهاي  امور، در برنامههاي  ر امور، در برنامهين امر همچون سايمتداول است، ا

 يز کم لطفين يخيباشکوه و تار يبناها يبرخ يرپردازدر نو يکه حت يا ندارد، به گونه يچندان
  .شده است
گر، از آنجا که نقاط کور شب، يد ياز سو. ستيشب ن يمنينور در شب ضامن ا يفراوان

ت و آرامش شهروندان در جامعه است، يو خدشه دار شدن امن يبزهکار يبرا يمکان مناسب
 يخلوت شهر را که از نور کافهاي  ر مکانيرگذرها و ساير پل ها، زيچون ز ييها طراحان، مکان

  . کنند مي يست، نورپردازيبرخوردار ن
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  انسان و رنگ
 حدود با يرنگ سطوح به افراد يبعض. باشد مي فرد کي احساس و تفکر طرز از يا نشانه رنگ
. هستند عالقمند مشخص و نيمع بدون يرنگ يفضا به يبعض و داشته عالقه نيمع و مشخص
  .دارند ياحساس و يجانيه کامالً يالتيتما افراد نيا. ندارند يروشن و ساده تفکر رياخ گروه افراد
 آن به يزمان اگر که دارد وجود انسان در رومندين صيتشخ قوه کي يفردهاي  قهيسل از ريغ
 حاکم يشخص و ياحساس يقضاوتها بر که است  ميعمو صيتشخ يروين کيشود،  رجوع
  .گردد مي
 يتفکر داشتن که است ليدل نيا به. است يادراک قوه کي طمئناًم، صيتشخ يروين نيا
هاي  قهيسل از يرويپ و جانبه کي تفکر از را رنگهاي  ليپتانس از يوآگاه رنگ درباره منظم
 داشته يکل اعتبار که ميابيب ينيع يقواعد ،رنگ قلمرو در مينابتو اگر. دارد مي مصون يفرد
  مينمائ مطالعه ار آنها که است نيا ما فهيوظ، باشد

 آنان. کند مي يزيآم رنگ کدستي يرنگها با را يساختمان بزرگ يبلوکها، معماران امروزه
 به و برند مي لذت، يزيآم رنگ نيچن از دارند مشابه رنگ احساس که ميمرد تنها، بدانند ديبا

 استرس و فشار نامطلوب يرنگها. زنند مي ذوق يتو شيکماب، رنگ باتيترک نيا گريد افراد نظر
 وحدت از تر مهم يهدف »شيآسا و رفاه« ميتعم ايآ. کند مي جاديا حساس افراد يرو ديشد
  ) ۲۸۰، ۱۳۸۴دصدر يس( ست؟ين يشناس ييبايز

  
  پژوهشنه يشيسوابق و پ

وه يت شيبه اهم» کايبزرگ آمر يشهرها يمرگ و زندگ«در کتاب معروف  ٣کوبزين جيج )۱
کوبز اعتقاد دارد يج. ا در رفتار افراد پرداخته استر کالن شهرهيو تأث يست کامالً شهريز

د سه ي، بايذات يمنيک عامل ايجاد ين و ايبه منظور جذب عابر يابان شهريک خيکه 
 :را دارا باشد يت اساسيفيک

. جاد کنديا يخصوص يو فضا  ميعمو ين فضايح بيصر يزيابان تماياوالً الزم است که خ
 يا حومههاي  ه به آنچه در مجموعهيچ وجه شبيد به هيبا مين يخصوص يو فضا  ميعمو يفضا

  .خته شونديافته است در هم آميتحقق 
آنها  توان ميکه  يچشمان کسان. الزم است يابان، چشمانينظارت و مراقبت از خ ياً برايثان
آن  يد به سويز بايابان قرار دارند نيکه در مجاورت خ ييبناها. ديابان ناميخ يعين طبيرا مالک
  .کورشان را بدان عرضه کنند يد نمايابان پشت کنند و نبايد به خين بناها نبايا. رنديجهت گ

ش تعداد يافزا ين تنها مکان برايا. رديمورد استفاده قرار گ يچ توقفيه يد بيبا اده رو يثالثاً پ
  .است که در داخل بناها حضور دارند يابان و جذب نگاه کسانيچشمان حاضر در خ

گر عناصر يت دين امنيق تأميابانها از طريت خيرفع عدم امن يکوبز، تالش برايج به اعتقاد
  .هوده استيب يده امريسرپوش يباز ينهايو زم يدرون ياطهايچون ح يشهر
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 يرا برا يشهر يابانهايافت نقش خيدر يبه روشن توان ميکوبز يات جينظر يبا جمع بند
ن يجذب عابر يابان برايک خي يبه اعتقاد و. ت دانستيار با اهميبس يجاد رابطه اجتماعيا
مختلف را در خود  ميعمو يمتعدد و فضاهاهاي  در طول خود مغازه بايدت يامن ياده و برقراريپ
  .ديجاد نمايز ايتما يخصوص و  ميعمو ين فضاين بيدهد و همچن يجا
هر اده در شيمشکالت عابر پ يارشد خود به بررس يان در رساله کارشناسيمين کرينسر )٢

 .پرداخته است) ريدان هفت تيم ينمونه مورد(تهران 
اده و يبه معابر پ يو نظم ده يسامانده يبرا ييارهايبه مع يابين پژوهش دستيهدف از ا

دان ياده در مين پيو اصالح نحوه تردد عابر يت سهولت دسترسيجاد امنيا يبرا ييه راهکارهايارا
  .باشد مي

ع مطالعه در يف وسياست که با توجه به ط يليحاضر، روش تحلپژوهش  يروش اصل
، مقاالت و يا ، مصاحبه، مشاهده، استفاه از منابع کتابخانهيفي، از روش توصپژوهشاز  ييبخشها
دان هفت يدهد که م ميانجام شده نشان هاي  يبررس. ات و رساله ها صورت گرفته استينشر
 يعملکرد ارتباط ياضر فقط داراک واقع شده، در حال حير که در محدوده ممنوع طرح ترافيت

از نظر . اده و سواره دارديد حرکت پيهمراه با تداخل شد ينابسامان يکيت ترافياست و وضع
  .رديد مورد توجه قرار گياست که با يمشکالت يز داراين يو کالبد يعملکرد

 يشهر يدر فضاها ييسم و سنت گرايمدرن يبه بررس يرضا مسرورچهر در پژوهشيعل )۳
 .است پرداخته
 يبر فضاها يت بصريريدر جهت اعمال مد ييارهايبه مع يابيدستپژوهش  نيهدف از ا

 يشهرهاي  ياست گذاريآنها در س يريسم و بکارگيگرا و مدرن سنت يدگاههايمتأثر از د يشهر
  .است

و  ياضير يآمار يبوده و از فرمولها يبه روش طبقه بند يريو نمونه گ يدانيم يبرداشتها
استفاده  يريمرتبط با مو ضوع پژوهش به عنوان ابزار اندازه گهاي  صله از سازمانحا يآمارها

  .شده است
 ياز بناها يبرخ يو ساختار يدهد که اصالح کالبد مينشان پژوهش  نياهاي  افتهي

آنها، اعمال قواعد و  يل و نوسازيکوچک در جوار هم و تبدهاي  از فواره يع بعضيمستهلک، تجم
 يت خاصيتوسط سازمانها از اهم يموجود و کنترل بصر يه بناهايکل يبرا يمقررات نماساز
  .برخوردار است

 .پرداخته است يرنگ در منظر شهر  ميارگونو يبه بررس يپور در پژوهش ياکبر مراد )۴
است که در کنار نور، بافت،  ياز عناصر يکين پژوهش محقق معتقد است که رنگ يدر ا

ن حال که خود يگذارد و در ع مير يتأث يط شهرياد از محافر يفرم وابعاد بر ادراک بصر
بر اشخاص  يقو يروان – يرات عاطفيتأث. است ييت خوانايتقو يبرا يو عامل يتيهو يعنصر
  . گذارد مي
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آشفته محصور در آهن و  يامروز که همچون جنگل يشهرها يخاکستر يمايمتاسفانه در س
رد يگ ميکمتر مورد توجه قرار  يبر ساکنان شهرآن  ييرات فضايمان است، مقوله رنگ و تأثيس

بر آن است که در پژوهش  نيباشد، ا مي ياز حقوق شهروند يکيبا داشتن يو از آنجا که شهر ز
 يبصر يش غنايبر افزا» رنگ« يشتر عامل موثر و در دسترس همگانيشناخت هر چه ب يراستا

ط، کاهش يمح يغتشاش بصرل اياز قب يدر جهت حل مشکالت يموثر يشهر بتواند گامها
. ..و يتيهو يو ب ي، حس گم شدگيشهرهاي  طيز بودن محيناظر، کسالت آم يادراک بصر

  . بردارد
ن موضوع ين پژوهش نشان دادن اياست و هدف ا ينييتب ـ يفيحاضر توصپژوهش  روش

ده يک پدياز  ـات ناظر يو روح ي، ادراکيت بصريجذاب ـر يده متغيک پدياست که چگونه 
  . گذارد مير يط تأثيرنگ در منظر مح يتنوع و هارمون ـستقل م

  
  پژوهش  نوع

 .به شمار آورد يفيقات توصياز نوع تحق توان ميت و روش يحاضر را بر اساس ماه پژوهش
ن يج اياز نتا يدر بعد کاربرد. ييدارد و هم جنبه مبنا يهم جنبه کاربرد يفيقات توصيتحق
حافظ . (شود ميها استفاده يزيرن برنامه يها و همچنياستگذاريها و سيريم گيقات در تصميتحق
  )٥٩، ١٣٨٧ا ين

د يقات را باين تحقيا .به شمار آورد يدانيقات مياز نوع تحق توان ميرا پژوهش  نين ايهمچن
ج آن يرا نتايز .محسوب کرد يکاربردپژوهش  يد و آنها را نوعيا حل مشکل ناميحل مساله 

  .شود ميخاص به کار گرفته  حل مساله يماً برايمستق
  
  پژوهشروش 

در . است) يابينه يزم( يشيمايپ ياست که جزء روشها ين پژوهش همبستگيروش انجام ا
ت يزان رضايا ميك موضوع ياز مردم را در خصوص  يا م نظر عدهيهرگاه بخواه يعلوم رفتار

  .ميكن ياستفاده م يشيمايم از روش پيا شويآنها را در مورد خدمات جو
  

  و نمونه گيري يجامعه آمار
و  يو شهرساز ين پژوهش عبارتست از کارشناسان شاغل در حوزه معماريا يجامعه آمار

ن افراد در زمان انجام يتهران که با توجه به برآورد به عمل آمده تعداد ا يشهردار يباسازيز
  .باشد مينفر  ٨٧٩پژوهش 
هدفمند محقق بـا   يريگ در نمونه. شدهدفمند استفاده  يريگ ن پژوهش از روش نمونهيدر ا

ته باشند، اقدام بـه انتخـاب   داش ديباپژوهش هاي  که نمونه ييهايژگيتوجه به اهداف پژوهش و و
ده ي، پژوهشگر بـا بکـار بسـتن قضـاوت و تـالش سـنج      يريگ ن گونه نمونهيدر ا. کند ميها  نمونه
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کـه   ييانتخاب کند که تـا جـا   يا ونهکند افراد نمونه را به گ ميکه انتخاب  يا کوشد تا نمونه مي
مختلف کم و هاي  يژگيدهد، افراد انتخاب شده از نظر و مياجازه  ير تصادفيغ يريگ روش نمونه

  )٢٧٣ ،١٣٨١ يخاک. (شباهت داشته باشد يش به جامعه واقعيب
ن حجم ييتع يباشد لذا برا مين پژوهش مشخص يدر ا ينکه حجم جامعه آماريبا توجه به ا

انتخاب پژوهش  نفر از کارشناسان به عنوان نمونه ٢٥٣ز فرمول کوکران استفاده و تعداد نمونه ا
  .دنديگرد

  
  اطالعات يابزارگردآور

ز يافته و نيق و ساختار ياطالعات از ابزار مصاحبه عم ين پژوهش به منظور جمع آوريدر ا
  . پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است

 يکه به بررس ييقات مشابه و پژوهشهايا محقق به مطالعه تحقن پرسش نامه ابتديتدو يبرا
ه پرسش نامه آماده يو رفتار شهروندان داشته اند، پرداخت و فرم اول يشهر ين طراحيرابطه ب
ن و يپرسش نامه تدو ميو نظارت استاد محترم راهنما و مشاور گرا يده، سپس با هماهنگيگرد
  .ديه گرديته

  
  هپرسشنام و اعتبار ييروا

بـه شـمار    ياساسـ  يسـازندگان آزمـون امـر    ياد بر قضاوت شخصيد زيمحتوا تاک ييدر روا
ار صاحب نظران و متخصصان قرار گرفـت تـا   يدر اختپژوهش  گر معنا پرسش نامهيبه د. رود مي

ن پـژوهش بـه منظـور سـنجش     يـ در ا .د نمودندييسئواالت آن اظهار نموده و تا يينسبت به روا
  .محتوا استفاده شده است ييروش رواپرسش نامه از  ييروا

. ا صـحت اسـت  يـ و دقـت   ينـ يش بيت پي، قابليت اعتبار، ثبات، همانيقابل ياعتبار به معنا
 يانگر نمـره واقعـ  يد بتوان مي ير تا چه حدين است که نمره کسب شده هر متغيمنظور از دقت ا

 يب آلفـا يهر چقـدر ضـر  . مينمائ ميکرانباخ را محاسبه  يب آلفاين منظور ضريا يبرا. آن باشد
ـ  هياست که گو ين معنيکتر باشد به ايک نزديکرانباخ محاسبه شده به عدد  بـا   يها از نظر درون

 ٨٩٧/٠کرانباخ  يزان اعتبار پرسشنامه با استفاده از آلفاين اساس ميبر هم. دارد يهم همبستگ
  .است يبود که مقدار خوب

  
  ها ل دادهيه و تحليروش تجز

ـ يتوز( يفيها از روش آمار توص ل دادهيه و تحليبه منظور تجزر يدر پژوهش اخ هـا،   يع فراوان
ک يـ ون يل رگرسيرسون و تحليپ يب همبستگيضر( يو از روش آمار استنباط) ن يانگيدرصد، م
ه و يـ مـورد تجز  Spss يق نرم افزار آمـار يانه از طريها پس از ورود به را داده. استفاده شد) طرفه
  .ل قرار گرفتيتحل
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  نتايج آزمون فرضيه اول: ١ول جد
 آماره
  طبقات

 يفراوان
  مشاهده شده

 يفراوان
  مورد انتظار

  يمعنادار  يدرجه آزاد  دو يکا

 ٣/٨٤ ٣ مخالفم
 ٣/٨٤ ٩٦ موافقم  ٠٠١/٠  ٢  ٦٠٥/١٣٧

 ٣/٨٤ ١٥٤ کامال موافقم

  
  پژوهشهاي  افتهي

نفر  ١١٧نفر را مردان و  ١٣٥اد ن تعدينفر بودند که از ا ٢٥٣ن پژوهش يتعداد افراد نمونه ا
ن آنها را يسانس و کمتريمدرک ل يشتر افراد گروه نمونه را افراد دارايب .دادند يل ميرا زنان تشک
پلم، يمدرک د يدرصد از افراد گروه نمونه دارا ١٥. دهند ميل يتشک يمدرک دکتر يافراد دارا

 ٢سانس و يدرصد را افراد فوق ل ٤/١٣سانس، يدرصد را ل ٦/٤٨پلم، يدرصد را افراد فوق د ٦/٢٠
   .اند ل دادهيتشک يمدرک دکتر يدرصد را افراد دارا
با  ٧٥/٣٢آنها  ين سنيانگيدهد که م يافراد نشان م يز اطالعات سنين يع سنياز نظر توز

دهد نمونه  يزنان و مردان نشان م يع سنيسه نمودار توزيمقا. باشد يم ٩٣/٦انحراف استاندارد 
ن يانگيکه م يبه طور. قرار دارند يتر نييدر سطح پا يسه با مردان از نظر سنيمقازنان در 

  .ن تر از مردان استييسال پا ٤با يزنان تقر يسن
  
  ر دارديسم تأثيزان ونداليمناطق شهر تهران بر م يبصر يمايس: ه اوليفرض

استفاده  هر سوال يمختلف براهاي  نهيگز يسنجش فراوان يدو که برا يج آزمون کاينتا
 يبصر يماين موضوع که سيشتر کارشناسان با ايدهد که ب ير نشان ميشود در جدول ز مي

  )١جدول شماره ( .ر دارد کامال موافقنديسم تأثيزان ونداليمناطق شهر تهران بر م
  
 ر دارديت تأثيزان امنيمناطق شهر تهران بر م يبصر يمايس: ه دوميفرض

ن موضوع که يشتر کارشناسان با ايدهد که ب ينشان م ريدو در جدول ز يج آزمون کاينتا
  )٢جدول شماره ( .ر دارد کامال موافقنديت تأثيزان امنيمناطق شهر تهران بر م يبصر يمايس

  
  نتايج آزمون فرضيه دوم :٢جدول 

 آماره
  طبقات

 يفراوان
  مشاهده شده

 يفراوان
  مورد انتظار

  يمعنادار  يدرجه آزاد  دو يکا

 ٣/٨٤ ٢ مخالفم
 ٣/٨٤ ٨٠ موافقم  ٠٠١/٠  ٢  ٦٦٨/١٦٩

 ٣/٨٤ ١٧١ کامال موافقم
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  نتايج آزمون فرضيه سوم :٣جدول 
 آماره
  طبقات

 يفراوان
  مشاهده شده

  يفراوان
  مورد انتظار

  يمعنادار  يدرجه آزاد  دو يکا

  ٠٠١/٠ ٢ ٣٤٤/١٧٩ ٣/٨٤ ٣  مخالفم
 ٣/٨٤ ٧٤  موافقم

 ٣/٨٤ ١٧٦ کامال موافقم

  
 .ر دارديزان آرامش شهروندان تأثيمناطق شهر تهران بر م يبصر يمايس: ومه سيفرض

 يبصر يماين موضوع که سيشتر کارشناسان با ايدهد که بيدو نشان م يج آزمون کاينتا
  )٣جدول شماره ( .ر دارد کامال موافقنديزان آرامش شهروندان تأثيمناطق شهر تهران بر م

  
ـ هر تهران بر جهت مناطق ش يبصر يمايس: ه چهارميفرض مناسـب شـهروندان    يابي
 ر دارديتأث

شتر کارشناسان با يجه گرفت که بينت توان مير يدو در جدول ز يج آزمون کاينتا يبا بررس
ر دارد کامال يشهروندان تأث يابيمناطق شهر تهران بر جهت  يبصر يماين موضوع که سيا

  )٤جدول شماره ( .موافقند
  

  يريجه گيبحث و نت
ه اول يسم در فرضياس ونداليسواالت موجود در خرده مقهاي  ن رتبهيتفاوت ب يسبرر يبرا

دهد که  ينشان م ٥شماره ن آزمون در جدول يج ايدمن استفاده شده است نتاياز آزمون فر
فرض صفر را رد  توان ميکوچکتر است پس  ٠٥/٠ يموجود در جدول از آلفا يسطح معنادار

اس يک از هفت سوال موجود در خرده مقيمربوط به هر هاي  ن رتبهيجه گرفت که بيکرد و نت
ن رتبه را يشتريگفت کارشناسان ب توان مين اساس يبر ا. وجود دارد يسم تفاوت معناداريوندال

گفت از نظر  توان مي يبه عبارت. اند اختصاص داده ١ن رتبه را به سوال يو کمتر ٥به سوال 
شدن زباله در  ر و رهاين تاثيکمتر ٦٤/٣ن يانگيبا م يدر مبلمان شهر يکارشناسان وجود نوآور

  . ر را در رفتار شهروندان داردين تاثيشتريب ٧٩/٤ن يانگيمالء عام با م
  

  نتايج آزمون فرضيه چهارم: ٤جدول 
 آماره         
  طبقات

 يفراوان
  مشاهده شده

 يفراوان
  مورد انتظار

  يمعنادار  يدرجه آزاد  دو يکا

  ٣/٨٤ ٦ مخالفم
  ٣/٨٤ ٦٧ موافقم  ٠٠١/٠  ٢  ٨٤/١٨٤

  ٣/٨٤ ١٨٠ کامال موافقم
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به  يقيپروتر در تحق. دارد يانطباق و همخوان) ٢٠٠٥(پروتر پژوهش  جيافته با نتاين يا
د پرداخته يجد ينيشهرنش يو خشونت ها در زندگ يط شهريمح ين فضايرابطه ب يبررس
فقط در رفتار بزهکاران  يستيرا نبا يدرون شهرهاي  شه خشونتيپورتر معتقد است که ر. است

ا يها  تياز امکانات، جذاب يتابع ميسيوندال ين خشونت ها و بروز رفتارهايبلکه ا. جستجو نمود
  .رديد قرار گيبا يدرون شهر يو معمار يشهرهاي  تيفقدان جذاب
ش آرام يگردد تا فضا ميو احداث  يطراح يد به گونه ايجد يده پروتر چهره شهرهايبه عق

  .ن شهروندان گردديسم در بياز بروز وندال يدهنده آن مانع
سواالت موجود در خرده  يهارتبه يدمن بر رويج آزمون فريه دوم نتايفرض يدر بررس

کوچکتر  ٠٥/٠ يموجود در جدول از آلفا يدهد که سطح معنادار يز نشان ميت نياس امنيمق
ک از يمربوط به هر هاي  ن رتبهيکه بجه گرفت يفرض صفر را رد کرد و نت توان مياست پس 

ن اساس يبر ا. وجود دارد يسم تفاوت معنادارياس ونداليهشت سوال موجود در خرده مق
 ٩ن رتبه را به سوال يداده اند و کمتر ١١ن رتبه را به سوال يشتريگفت کارشناسان ب توان مي

ن يانگيمعابر با م ييروشنا نيگفت از نظر کارشناسان تأم توان مي يبه عبارت. اختصاص داده اند
ف و يکث ير در مورد وجود تابلوهاين تاثيت و کمترير را در احساس امنين تأثيشتريب ٤٨/٥

   .است ٠٥/٤ن يانگيشکسته با م
پاکزاد به . دارد يانطباق و همخوان) ١٣٨٥(جهانشاد پاکزاد پژوهش  جيافته با نتاين يا
، يبه درک طراح ينچ در پژوهشين ليکو. داختران پريدر ا ٤نچين ليکوپژوهش  انطباق يبررس

نچ، دقت در ين ليده کويبه عق. ت پرداخته استيشهرسازان از امن يرنگ و ساختار معمار
ت شهرها به ين عوامل کنترل امنيس شهرها از مهم تريو تأس يدر طراح يکاربرد عناصر هنر

  .رود ميشمار 
باربنر در . دارد يانطباق و همخوان) ٢٠٠٦( ٥باربنرپژوهش  جيافته با نتاين ين ايهمچن
آن شهرها پرداخته  يتيامنهاي  مدل يو طراح يشهر يطهايمح ير روان شناسيبه تأث يپژوهش
س به يپل يکيزيو ف يانسان يرويزات و نيت شهرها صرفاً در گرو تجهيده باربنر، امنيبه عق. است

 يا کا به گونهيدر اروپا و امر يمختلف شهرهاي  و ساخت گونه يامروزه طراح. رود ميشمار ن
ق يت از طريبه امن يابيدست. باشد ميت شهرها يو تمرکز به امن يمهار ناامن ياست که در راستا
گر يد يد از سويجد يشهرها يمدرن فضا يکسو و طراحياز  يتيو جمع يکيزيکنترل رشد ف

  .رديپذ ميصورت 
ه سوم در خرده يفرض يت بررسسواالت موجود جه يهارتبه يدمن بر رويج آزمون فرينتا

 ٠٥/٠ يموجود در جدول از آلفا يدهد که سطح معنادار يزان آرامش نشان مياس ميمق
مربوط به هر هاي  ن رتبهيجه گرفت که بيفرض صفر را رد کرد و نت توان ميکوچکتر است پس 

ن اساس يبر ا. وجود دارد يزان آرامش تفاوت معنادارياس ميسوال موجود در خرده مق ٧ک از ي
ان  يکه ب ٢٨ن رتبه را به سوال يو کمتر ٢٥ن رتبه را به سوال يشتريگفت کارشناسان ب توان مي
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  شماره اول

  ١٣٨٩بهار 

 ٣٣/٤ن يانگيگفت کارشناسان با م توان مي يبه عبارت. ن قسمت اختصاص داده انديکند در ا مي
منتقل  به شهروندان يشاد توان ميمتنوع و روشن،  ياتفاق نظر دارند که با استفاده از رنگها

 يدر حجم ساختمانها يت هماهنگيکه رعا ٦٣/٣ن يانگيبا م ٢٨نه سئوال ينمود و در زم
   .ن اتفاق نظر وجود دارديت شهروندان موثر است کمتريو رضا يبصر ييبايش زيهمجوار بر افزا

به  يدر پژوهش ينيبحر. دارد يانطباق و همخوان) ١٣٧٥( ينيبحرپژوهش  جيافته با نتاين يا
 يبرا ياستفاده کنندگان و ضوابط يرفتار يدر رابطه با الگوها يشهر يل فضاهايحلت يبررس
  .پرداخته است يطراح
و  يختگي، برهم ريدرون شهر يدهد که ازدحام تابلوها مين پژوهش نشان ياهاي  افتهي

 يذهنهاي  يز و اندازه، مکان و محل نصب منجر به آشفتگيعدم تناسب آنها از نظر رنگ، سا
  .گردد ميان شهروند

  .دارد يانطباق و همخوان) ٢٠٠٣( ٦سانوف يهنرهاي  افتهيبا پژوهش  نيج اين نتايهمچن
در قالب  يشهر يتابلوها يده است که طراحيجه رسين نتيبه ا يسانوف در پژوهش يهنر

ن کننده آرامش و يد از منابع مهم تأمتوان مي يشهر يت نظم و قاعده طراحيحفظ مقررات و رعا
  . ر شهروندان به شمار رودت ديامن

سواالت موجود در  يهارتبه يدمن بر رويج آزمون فريه چهارم نتايفرض ين در بررسيهمچن
 ۰۵/۰ يموجود در جدول از آلفا يدهد که سطح معنادار ينشان م يابياس جهت يخرده مق

ه هر مربوط بهاي  ن رتبهيجه گرفت که بيفرض صفر را رد کرد و نت توان ميکوچکتر است پس 
ن اساس يبر ا. وجود دارد يتفاوت معنادار يابياس جهت يسوال موجود در خرده مق ۶ک از ي

 ۱۷ن رتبه را به سوال يو کمتر ۱۸ن رتبه را به سوال يشتريگفت کارشناسان ب توان مي
 يدر پالکها يکنواختيگفت از نظر کارشناسان وجود  توان مي يبه عبارت. اختصاص داده اند
د با يها کمک نما يافتن آسان نشانيد ما را در توان ميآنها که  ميعل يگذار منازل و شماره

مختلف و در هاي  ز و اندازهيهم موضوع با سا ير و وجود تابلوهاين تأثيشتريب ۹/۳ن يانگيم
ر را ين تأثيکمتر ۸۶/۲ن يانگيشود با م ميشهروندان  يروان يمتفاوت که موجب آشفتگ يرنگها

  .دارد يهراندر رفتار شهروندان ت
هاشم زاده . دارد يانطباق و همخوان) ١٣٨٠( يونيهاشم زاده هماپژوهش  جيافته با نتاين يا
پژوهش  نيدر ا يو. پرداخته است يشهر يطراح يدگاههايد يبه بررس يدر پژوهش يونيهما

 يبزرگ براهاي  وسته در جوار ما در شهرها و مجتمعيد پيجد يمعتقد است که در شهرها
 يهاياز آشفتگ ييو تراکم زدا ييفضا يمناسب و سامانده يز طراحين و يمسکونهاي  يانباشتگ
مناسب شهروندان به امکانات و منابع درون  يدسترسهاي  وهيشهروندان، الزم است ش يذهن
راهنما در مناطق مختلف  يق تابلوهاياز طر يابي ن جهتيبخش اعظم ا. ه گردديتعب يشهر

و نصب  يطراح يمناسب براهاي  هي، اتخاذ رويونياشم زاده هماده هيبه عق. رديگ ميصورت 
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را  يشهر يازهايشهروندان به ن يابيو سرعت دست يد سهولت دسترستوان مي يشهر يتابلوها
  . برآورده و محقق سازد

 يدمن بر رويج آزمون فريه مورد پرسش نتاين چهار فرضيت گروه نمونه بيارجح يدر بررس
موجود  يدهد که سطح معنادار ياس نشان ميک از چهار مقيهر  يبرابه دست آمده  يهارتبه

جه گرفت که از يفرض صفر را رد کرد و نت توان ميکوچکتر است پس  ٠٥/٠ يدر جدول از آلفا
زان آرامش تفاوت يو م يابيت، جهت يسم، امنيت چهار عامل وندالين اهمينظر کارشناسان ب

ت اول، آرامش ياولو يت دارايزان امنيگرفت که عامل م جهينت توان مين اساس يبر ا. وجود دارد
  .باشديت آخر مياولو يدارا يابيت سوم و جهت يسم اولويت دوم، عامل وندالياولو

  
  آزمون فريدمن :٥جدول

  يسطح معنادار يدرجه آزاد دويکا تعداد ن رتبه هايانگيم سواالت
 سميوندال
  تيامن

  يابيجهت 
  زان آرامشيم

٣١/٢ 
٧١/٣  
٢٤/١  
٧٥/٢  

٠٠٠١/٠  ٣  ٣٢٠/٤٩٩  ٢٥٣  

  
   يبند جمع 

ها،  تيندها، فعاليهستند که در آن فرا يا شده يزيبرنامه رهاي  شهرها به مثابه اجتماع
ژه در يک کالن شهر به ويشهر تهران به عنوان . خورد ميبه چشم  ياديز ييايروابط و پو

 ياست که عالوه بر مشکالتده يبرخوردار گرد يتير از چنان رشد و ازدحام جمعياخ يسالها
ر ينظ يمتعدد يل روان شناختيو ازدحام با مسا يش ناامنيهوا، افزا يک، آلودگيهمچون تراف
  .باشد ميمواجه  ميو سردرگ ي، سرگرداني، عدم آرامش رفتاريو فرد يجمع يبروز پرخاشگر

، يبخشنان يک بستر جهت اطميد به عنوان توان ميشهر تهران  يبصر يمايان سين ميدر ا
داشته  يسم کاربرد موثرياز وقوع خشونت ها و وندال يريشگيو پ ي، آرامش بخشييت افزايامن

  .باشد
ن مطلب است که يد ايمو ،ن پژوهش بدست آمديات ايبر اساس فرض يآنچه که با بررس
از  يريت، آرامش، جلوگين امنيب تأميشهر انتظار دارند به ترت يبصر يمايآنچه شهروندان از س

د توان مي يو نور کاف يين روشنايگر سخن، تأميبه د. است يابيسم و کمک در جهت يوندال بروز
. به ارمغان آورد يشهروندان تهران يت را برايامن يبصر يمايسهاي  از مولفه يکيبه عنوان 

، يهمچون تهران، به اعتقاد کارشناسان شهر يدن به آرامش در شهريرس ين برايهمچن
انگر يبپژوهش  نيافته ايگر يد. ده باشديد فايمف يد ابزارتوان مياد و متنوع ش ياستفاده از رنگها

 يد عموم منجر به بروز رفتارهايابانها و در معرض دين مورد است که وجود زباله در معابر و خيا
ش خواهد يسم در شهر افزايق بروز وندالين طرير شهروند مدارانه خواهد بود و به ايناهنجار و غ
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 ين است که با شماره گذاريشهر دارند ا يبصر يمايکه شهروندان از س يگريع دتوق. افتي
  .داشت يدرست و آسان يابيريها، بتوان مس پالک ميعل

همچون تهران،  يزان در کالن شهريسته است که مسئوالن و برنامه رين اساس شايبر ا
شهر تهران  يبصر يمايس. ندين شهر توجه نمايا يبصر يمايش از گذشته به موضوع سيب

و ساخت و ساز آن نبوده و الزم است در هر گونه  يد جدا و منفک از معماريبدون ترد
آن توجه  يو هنر يو ابعاد جامعه شناخت يشهر، به موضوع روان شناخت يکيزيفهاي  يطراح

  .الزم معطوف گردد
ر و درنظ يازمند طراحيشهروندان در تهران، ن يتحرک و تعادل اجتماع يجهت برقرار

 يمتفاوت و مختلف ياجزا يدارا يبصر يماين سيا. ميباش ميمناسب  يبصر يمايگرفتن س
ش ياد شده موجبات افزايک از عناصر يده گرفتن هر يا نادي ياست که هر گونه قصور و کوتاه

شهروندان را در  ميش سردرگيت، کاهش احساس آرامش و افزايسم، کاهش امنيخشونت، وندال
  .خواهد داشتبه دنبال  يابيريمس

  
  و ماخذ منابع

 .افسر... ترجمه کرامت ا .شکل و رنگ يروزيپ ،رانيا يمعمار). ۱۳۷۲(آرتوراپهام، پوپ،  )۱
 .يساوليناشر : تهران

استفاده  يرفتار يدر رابطه با الگوها يشهر يل فضاهايتحل .)۱۳۷۵( .نيدحسي، سينيبحر )۲
 .تهران انتشارات دانشگاه: تهران .يطراح يبرا يکنندگان و ضوابط

 .سروش: تهران .يز قواميترجمه پرو. نور ييبايز). ۱۳۷۶( .بن بوا، )۳
 ارکان: تهران .يشهر يابانهايطرح خ يراهنما ).۱۳۷۹( .مانيد و حامد، پي، حميبهبهان )۴
 يهنر يموسسه فرهنگ: تهران .يرنگ شناس ييخچه معماريتار).۱۳۸۱( .، داودينيپورام )۵

 .باگرانيد
مرکز انتشارات : تهران .قين طرح و نقد تحقيتدو ياهنمار). ۱۳۸۱( .، غالمرضايخاک )۶

 .يدانشگاه آزاد اسالم ميعل
 .ستيط زي، محيشهرسازهاي  مجموعه مباحث و روش). ۱۳۷۱( .ز بهراميکامب ،يسلطان )۷

 .رانيا يو معمار يقات شهرسازيمرکز مطالعات و تحق: تهران
از  يتعداد يو شهرساز يمارمع يآرمانهاي  شهير انديس). ۱۳۷۹( .فر، ساسان يسوادکوه )۸

 انتشارات بهراد، جلد اول: تهران .متفکران
 .شهيآثار اند: تهران .، رنگ و انسانيمعمار). ۱۳۸۴( .دابوالقاسميدصدر، سيس )۹
 .انتشارات ابجد: تهران .يجامعه شناس يمبان). ۱۳۷۷( ....مقدم، امان ا يقرائت )۱۰
 .دانشگاه تهران: تهران .يو بهره ور ينوآور: رنگ). ۱۳۷۵( .ا، فرزانهيکارک )۱۱
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  شماره اول
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انتشارات : تهران .انيبيترجمه منوچهر طب .يده منظر شهريگز). ۱۳۸۲( .کالن گوردون )۱۲
 .دانشگاه تهران

ترجمه چهانشاه پاکزاد و عبدالرضا  .يدر معمار يباشناختيز). ۱۳۷۵( .ورگنيگروتر،  )۱۳
 .يد بهشتيانتشارات دانشگاه شه: تهران .ونيهما
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