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 چكیده 
ری از جمله مکان های مهم شهری است که انسان در آن روحی تازه می گیرد، تعامالت اجتماعی در آن فضاهای شه

پذیرد و انسان نیاز دوستی، دوست داشته شدن را می تواند در این فضاها بر طرف کند. در این فضاها است که  شکل می

سترش راه ها، افزایش روز افزون سیستم حمل و نقل انسان از هر قشر، طبقه و... می تواند حضور یابد. اما امروزه با گ

 از یکی شهری فضای موجب گردیده تا فضاهای شهری به انزوا کشیده شوند و مطلوبیت خود را از دست بدهند. مطلوبیت

 تا داشته وجود شهری فضای در باید که است کیفیاتی دارای مطلوبیت خود که زیرا است، آن های ویژگی ترین مهم

فضاهایی که در گذشته ی فرهنگ ما نقش مؤثر و اساسی در تعامالت اجتماعی و  نامید. شهری فضای را فضا نآ بتوان

سرزندگی شهر داشتند. اما امروز نقش آن ها کم تر از قبل شده. این پژوهش سعی دارد تا مؤلفه های مؤثر در ایجاد 

 تهران( بیابد. 8ت منطقه مطلوبیت فضای عمومی شهری در یک نمونه موردی موفق )میدان نبو

در ابتدا فضاهای شهری با استفاده از نظر اندیشمندان تعریف شده و معیار های مهم و تأثیر گذار در مطلوبیت فضای 

بررسی شده. سپس با توجه به مؤلفه های اصلی فضای شهری، کالبدی، عملکردی و معنا؛  کارشناسان نظر عمومی شهر از

خرد تری تقسیم بندی نموده : مصالح، مبلمان شهری، کاربری و مکان مکث و فعالیت،انعطاف،  آن ها را به زیر معیارهای

تحلیلی و با استفاده از آمار استنباطی و تحلیل عاملی به میزان ارزش  –خوانایی سرزندگی، خاطره. روش تحقیق توصیفی 

نفر بوده. در آخر 483فاده از فرمول کوکران کیفیات در تأثیر گذاری فضای شهری دست یافته. حجم نمونه آماری با است

هر سه مؤلفه ها ذکر شده با مطلوبیت فضای عمومی شهری در ارتباط بوده اما مؤلفه ی عملکردی نسبت به سایر 

 ها در ایجاد مطلوبیت فضای شهری مؤثر بوده چرا که نقش عمده و تأثیر بسزایی در مؤلفه معنا نیز دارد. مؤلفه

 

 نبوت، تهران. دانیکالبد، عملکرد، معنا، م ،یشهر یعموم یفضاها ت،یمطلوب های كلیدی:واژه

 

 مقدمه -1
میدان عرصه نمایشی است برای زندگی یک شهر، از حرکت، کوشش و تالش برای زندگی و سرزندگی شهروندان اش خبر 

هد. قدرت، خالقیت، هنر و کمال می دهد. میدان با طرح و ترکیبش به شهر هویت می بخشد و از هویت ساکنان آن خبر می د

دوستی مردم در آنست.  از عشق به زندگی و عشق به آرمان های جمعی حکایت می کند. نقش نظم و پاکیزگی و آرامش ذهن 

مردمانش در آن است. اگر شهری را می خواهید بشناسید از میدانی که مقصد عامه است دیدن کنید، شهر در آیینه کوچک 

ل منعکس است. درین نوشته تالش گردیده و از انعکاس هویتمان در میدان سراغ گرفته شود. مروری بر میدان هایش به کما

تاریخ شهر کافیست؛ در شرق و غرب، در قدیم و جدید، میدان به عنوان یک عنصر دیرپای شهری، در ابعاد و اشکال مختلف، 

اما این نوشته بر سر آن نیست تا به ظرایف و پیچیدگی های  وجود داشته و صحنه و عرصه تاریخ جوامع اسکان یافته بوده است.

تاریخی و اجتماعی که میدان و سیر تکامل آن را در بر گرفته بپردازد بلکه بررسی دوباره و ارزیابانه، از دیدگاه حرفه ای و 

ر میدان ها که داشتیم چه طراحی شهری به این عنصر نیرومند شهریست، تا ببیند در این زمانه، ما و شهرهای ما کجاییم، ب
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میگذرد، براین آینه های زندگی و هویت و درین مسیر پر شتاب توسعه و گسترش مناطق و محالت نوین شهری که رویاروی 

 کرده اند.  میترس یجمع یخالقان معاصر این فضاهای جمعی چگونه ما را در این آیینه ها

که  ینظر یمبان ات،یمسئله و فرض انیب ق،ید عنوان، سؤاالت تحقدر مور یکل حیکار پس از توض یدر ابتدا بیترت نیبد

 تیمختلف مطلوب یو جنبه ها یشهر یشود. در بخش اول به مفهوم فضا و فضا یباشد، آغاز م یم یشامل چهار بخش اصل

نواع آن و ا دان،یشد. در بخش دوم به معنا و مفهوم مختلف م هو کارشناسان پرداخت شمندانیاند دگاهیاز د یشهر یقضا

 یو تجارب داخل یتجارب جهان یمختلف و در آخر به بررس یو مکان ها یمختلف زندگ یدر عرصه ها دیو جد میقد نیادیم

 شود.   یو شکست آن ها بررس یروزیو عوامل پ یموفق و نا موفق شهر نیادیپرداخته شد تا م

 نکهیو ا ییفضا تیمطلو جادیا یبر ا یشهر یموجود در فضا یها تیمحدود ییمطالعه شناسا نیدر ا یاصل هدف

 ییمطلوب به ارائه راه کارها یشهر دانیم کینبوت به عنوان  دانیم یبه چه معناست پرداخته شد. در ادامه با بررس تیمطلوب

 . میپرداز یعملکرد و معنا م ،یکالبد یابا توجه به مؤلفه ه ،یشهر یمؤثر جهت بهبود در فضاها

که تمام تالش  یمحسوب شده به طور یقیهر تحق یاز مراحل اساس یکیها  افتهی انیو ب یریگ جهینتامر که  نیتوجه به ا با

 لیو تحل یفصل تالش شده تا با دسته بند نیاساس در ا نیهاست، بر ا افتهی انیو ب یمراحل قبل منوط به دسته بند یها

 .مهم حاصل شود نیا جینتا

 بیان مساله-2
 تیوضع نیبه جستجو برای کشف ا ازییافکنده که ن هیشهرهای ما سا نیادیچنان بر م یتگو اشف ینظم یو ب یبد قوارگ

موضوع را به  نیتوان ا یشهرهای امروزی به استثنای چند مورد خاص م نیادیاز م کیبلکه بر اثر قرار گرفتن در هر  ستین

ها پر ازدحام و  نیبرای عبور ماش یمکان فقط – دانیاز حد م شیبزرگ بودن ب ایوضوح درك کرد .مواردی چون کوچک 

 یو داشتن نقش دانیمطلوب و ساختمان های مناسب اطراف م ماییو بصری  عدم دارا بودن منظر و س یباالی هوائ یالودگ

 .یفراتر از ارتباط

بوده در  و اگر هم افتیتوان در شهرها  یاالن نم میقد نیادیشهری هستند مثل م نیادیرا که واقعا بتوان گفت م ینیادیم

شده است. آنچه  لیها تبد نیبرای ارتباط و گذر ماش یخود را از دست داده و به مکان یاثر رشد نامناسب شهرها کارکرد اجتماع

شهری  دانیتوان م یم یرا زمان دانیم کیشهری هستند.  نیادیشود همان م یم نآ زییشهر و خاطره برانگ تیسبب جذاب

و  یو برقراری روابط انسان یهای اجتماع تیبرای تجمع مردم و انجام فعال یمکان یعنیبوده  یکه دارای کارکرد اجتماع دینام

 هم باشد. یاجتماع

برای حضور خودرو باشد  یو مکان یفقط ارتباط یدارای نقش یدانیباشد.اگر م یاز ارتباط ریبه غ یدارای نقش دیبا دانیم

نام  دانیباشد که به اشتباه م یبلکه فلکه م ستین دانیها نباشد م نآیو ارتباط یبرای حضور مردم و عملکرد اجتماع یمکان

 گذاری کرده اند.

 نیادیم یو با توجه به اصول اساس دهینبوت تهران را به عنوان نمونه مطالعه موردی انتخاب گز دانیم قیتحق نیا در

دهد وابسته به برداشت ساکنان  یم تیپردازم. آنچه که به شهر هو یم یشهر یفضا تیشاخص مؤثر در مطلوب یشهری بررس

 لیدر شهر ارتباط دارد. هر شهری از دو بخش تشک یبا زندگ تیهو وو فضاهای شهری آن است. پس مفهوم معنا  طیان از مح

نبوت کمتر به  دانیدر هر شهری به هر دو بخش وابسته است. در م یزندگ تیفیو ک یو حوزه خصوص یشود حوزه عموم یم

 وجه شده وت یفضاهای عموم

توان گفت  یگونه م نیباشند .در واقع ا یفضا به سان تکه های سرگردان در شهر م نیدر ا یتوان گفت فضاهای عموم یم

شده  یسع قیتحق نیشود فضای شهری .در ا یم یشود و هر چه که بماند مابق یکه در شهرهای ما اول ساختمان ها ساخته م

سئوال مطرح است که چه  نیشود. ا تیوضع نیبه بهبود ا یشود و سع انیتباط هستند بمسئله در ار نیاست مواردی را که با ا

 مؤثر باشد؟ یشهر یعموم یبه فضا دانیم کیبه وجود آوردن  یبرا یشهر یفضا تیتواند در مطلوب یم ییشاخص ها
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 تحقیق انجام  ضرورت و اهمیت -3
 یو جنس یمختلف سن یها یژگیباشد تا افراد با و یمبودن آن  ریاجتماع پذ یشهر یعموم یفضاها اتیاز خصوص یکی

هر چه  ندیرا بر آورده نما ازشانیمتنوع مورد ن یها تیخود را محقق سازند و فعال یفضاها خواسته ها نیبتوانند با حضور در ا

چهره  یعموم یفضاها به عالوه افتیارتقا خواهد  زیآن ن تیمطلوب زانیم ابدیش یفضاها افزا نیدر ا یو نظارت اجتماع تیفعال

 یروزمره گروه ها یازهایبا اهداف مورد انتظار ، با ن یکار کرد ییو همنوا یدهند و هر چه همخوان یم لیشهر را تشک یظاهر

 .افتیبهبود خواهد  زیآن ن ییفضا تیفیو ک تیمطلوب ابدی شیافزا یاجتماع

شودو  یم یشهر یعموم یافراد در فضاها حاکم بر فضا موجب حضور راحتتر تیدسترس به فضا و حس امن سهولت

 خواهد داشت. یرا در پ یشهر یخاطر استفاده کنندگان از فضاها تیرضا جادیا یشناخت ییبایبهبود مالحظات ز نیهمچن

گردد.  یشهروندان به شهر م نانیو حس اعتماد و اطم یموجب ارتقا همبستگ یعموم یدر فضاها تیفیو ک تیمطلوب ارتقا

 زین یساز بایها و سازمان ز یتواند به بهبود عملکرد شهردار یم یشهر یعموم یفضاها تیل موثر در موفقعوام ییشناسا

 داشته باشد. ییکمک به سزا

 قیتحق نهیشیپ -4
از  یشهر یعموم یفضاها تیموثر بر مطلوب یسنجش شاخص ها "با عنوان  یدر مقاله ا گرانیو د انیعیرف یدکتر مجتب

 یفضا کی یبا بررس دهیبه چاپ رس یو شهرساز یدر نامه معمار 1481که در سال  ")زنان(  یجتماعخاص ا یمنظر گروه ها

از  یحاک جیقرار داده که نتا ی، جهت حضور زنان را مورد بررس یشهریفضا نیا تیمطلوب زانینبوت( م دانی)م یشهر یعموم

 دارد.  یشهر یعموم یفضا تیمطلوب زانیرتباط را با ما نیشتریدر آن ب یبودن فضا و نظارت اجتماع ریآن است که اجتماع پذ

که در  " یفیک یابیو ارز یبازنگر " یشهر یعموم یفضاها "با عنوان   یدر مقاله ا یینایو مهسا س انیعیرف یمجتب دکتر

 ینگرو ضرورت باز یشهر یعموم یمفهوم فضا انیاست به ب دهیبه چاب رس 43-32، صص  بایز یهنرها هیدر نشر 1481سال 

 یاجتماع هیسرما جادیجهت ا یشهر یعموم یفضاها تیفیدهد ارتقا ک یم انحاصله نش جیقرار داده که نتا یدر آن مورد بررس

 گردد. یم یتلق یضرور یجامعه ، امر یکپارچگی تیو تقو

 یشهروندان از فضاها یتمندیموثر بر رضا یارهایشاخص ها و مع یبررس "با عنوان  یدر مقاله ا ییو زهراخدا انیعیرف یمجتب

شدهاست با  یسع دهی، به چاپ رس 238-221، صص  34در مجله راهبر ، شماره  1488که در زمستان   " یشهر یعموم

موثر بر آن مورد  یارهای، شاخص ها و مع یشهر یعموم یشهروندان از فضاها یتمندیاثرگذار بر رضا یرهایمتغ ییشناسا

 نیاز اثر گذارتر یمکان تیو هو یاجتماع تیدسترس  ، امن ریدهد سه متغ یشده نشان محاصل  جیقرار گرفته که نتا یابیارز

 است. یشهر یعموم یشهروندان از فضاها یتمندیعوامل رضا

 تحقیق اهداف -1.1

 یشهر یفضاها تیدر ارتقا مطلوب یکالبد یشاخص ها یی: شناسا 1هدف 

 یعموم یفضاها تیمطلوب در ارتقا یعملکرد یشاخص ها ریتأث زانی: سنجش م 2 هدف

 یعموم یفضاها تینقش معنا در ارتقا مطلوب ی: بررس 4 هدف

 قیتحق های فرضیه ایسوال ها و  -2.1
 موثر است؟ یشهر یفضاها تیدر ارتقا مطلوب یکالبد یشاخص ها ییشناسا ای: آ 1 سئوال

 ثر است. مؤ یشهر یعموم یفضا تیبر مطلوب یکالبد یرسد مؤلفه ها ی: به نظر م 1 هیفرض

 گذار است؟ ریتأث یعموم یفضاها تیدر ارتقا مطلوب یعملکرد یشاخص ها ریتأث زانی: سنجش م2 سئوال

 مؤثر است. یشهر یعموم یفضا تیبر مطلوب یعملکرد یرسد مؤلفه ها ی: به نظر م 2 هیفرض

 موثر واقع شود ؟ یعموم یفضاها تینقش معنا در ارتقا مطلوب ی: بررس 4 سئوال
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 تجزیه و تحلیل اطالعاتروش  -6
 :گردید استفاده اطالعات گردآوری جهت زیر های روش از پژوهش این در

 از استفاده کتابخانه، به مراجعه طریق از...  و التین و فارسی متون اطالعات، و آمار ، مدارک و اسناد : اسنادی . روش1.6

 خصوص در اطالعات به دستیابی این کارگیری به نتیجه روش این در شد گردآوری...  و اینترنتی منابع تخصصی، نشریات

 .بود خواهد و مؤلفه های فضای شهری  محیط کیفیت کالبدی و روانشناختی و عملکرد معیارهای تعیین

 شامل میدانی روش از آمده بدست های داده است، شده استفاده...  و پرسشنامه مصاحبه، از روش این در :میدانی . روش6.6

 که کمی های داده و موجود های عکس یا و محل در مشاهده حاصل کیفی های داده. بود خواهند کیفی و میک های داده

 .است گرفته قرار تحلیل مورد  SPSS15 افزار نرم از استفاده با که بود خواهند پرسشنامه حاصل

 از استفاده با تجزیه در اشخاص اجتماعی خصوصیات تأثیر میزان تعیین جهت به که توصیفی های داده ارائه برای همچنین

 .است شده استفاده  Ecxel افزار نرم از باشد می محیط

 جامعه آماری و حجم نمونه گیری -7

 ی هطبق و فرهنگ و قشر هیچ به متعلق و کنند، می عبور میدان نبوت تهران از که هستند افرادی بررسی مورد ی جامعه

نفر تعیین شده است. 483 نیز کوکران فرمول از استفاده با نمونه ه و حجمجامعه آماری نامحدود بود باشند، نمی خاصی  

 مبانی نظری -8

 مفهوم فضای شهری -1.8

فضای شهری قسمتی از بافت شهری است که عموم مردم به آن دسترسی کالبدی و بصری دارند و بستری است برای فعالیت 

حه ای است که داستان زندگی جمعی در آن گشوده می شود. های انسانی و برقراری تعامالت اجتماعی، فضای شهری صف

فضاهای شهری در طول تاریخ بشر همواره عرصه اجرای کارکردهای اجتماعی بوده بسیاری از فعالیت های وابسته به عرصه 

ا سیر تحول خصوصی مانند خانواده نیز به عرصه های عمومی و فضاهای پیچیده سپرده شده است. بنا بر این نه تنها همراه ب

جامعه عرصه عمومی شهری به طور روز افزونی پیچیده شده و گسترش می یابد، بلکه فضاهای عمومی و شهری نیز به واسطه 

همین رابطه توسعه یافته اند و ما امروز با تنوعی از فضاهای عمومی و اجتماعی مواجه هستیم که کارکردهای اجتماعی در آن 

ای شهری به عنوان بستر مکانی کارکردهای اجتماعی در تسهیل این کارکردها نقش اساسی ها جاری است. از سوی دیگر فض

 [1].دارند

 کالبدیو اجتماعی ابعاد که معنی بدین نیست. مستثنی فضا مقوله از فضا، مفهوم های مجموعه زیر از یکی بعنوان شهری ضایف

 [2].شود می کالبدی و اجتماعی فضای دو بر لمشتم شهری فضای واقع در دارند. یکدیگر با پویا ای رابطه شهر

 فضاهای عمومی و خصوصی  -1.1.8

 فضاهای موجو در شهر را به لحاظ استفاده از آن ها به سه دسته کلی تقسیم بندی می نمایند:

 فضای خصوصی -6.1.8

ده قرار می آن بخش از فضاهای شهری که به صورت خصوصی توسط اشخاص تحت تصرف یا تملک قرار گرفته و مورد استفا 

 گیرد. فضاهایی چون: خانه های مسکونی، حیاط ها و...

 نیمه عمومی –فضای نیمه خصوصی  -8.1.8

آن دسته از فضاهای موجود در شهر که به علت محدودیت در هدف و کاربری آن توسط گروهی خاص از افراد مورد استفاده 

 قرار می گیرد. مانند: سکو های انتظار ایستگاه مترو.
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 عمومی فضای -8.1.8

آن دسته از فضاها می باشد که عموم شهروندان بدونن نیاز به کنترل و... حق ورود و حضور در آنان را دارند. مانند ورودی 

 [3]داخلی ایستگاه مترو.

 فضاهای باز و بسته -6.8

بدون سقف )باز( می باشد، که فضاهای عمومی باز از نظر طراحی شهری حائز اهمیت منظور همان فضاهای مسقف ) بسته( یا  

ته ایستگاه مترو را به فضای است. زیرا محدودیت های کمتری دارد. اما در این پژوهش سعی بر این است تا  فضای عمومی بس

 نماییم. تبدیل شهری مکان های مؤلفه به توجه با مطلوب شهری

 

 شهری فضای مطلوبیت رمعیا و اصول -8.8

 چهارراه ولیعصرتا میدان فاصل حد ولیعصر محور: موردی مطالعه) شهری فضاهای تعریف باز در همکاران و  ماجدی حمید

 نموده بندی دسته فضا مؤلفه سه به توجه با جدول یک در را شهری مطلوب فضای کلی معیارهای و اصول ،( ،1431 ولیعصر،

 .یافت دست نظر مورد های شاخص به جدول این به توجه با شده سعی نیز پژوهش این در که. اند

 تعریف فضای شهری از دیدگاه های مختلف اندیشمندان

های زیبا شناختی  شود که محصور، خوانا و واجد ویژگی فضاهایی شهری جزئی از ساختار شهر تلقی می راب کریر

 هستند.

 ای کالبدی برای تعامالت اجتماعی است. فضای شهری مجموعه 1991گیدنس 

کیفیت محصور بودن فضا، کیفیت زیباشناختی عناصر تشکیل دهنده و فعالیت خاص شهری که در آن واقع  1961اسپریرگن

 می شود.

 ساختاری سازمان یافته، آراسته، واجد نظم به صورت کالبدی برای فعالیت های انسانی است.فضای شهری،  1871توسلی 

شهر مجموعه ی نظام یافته از فعالیت های گوناگون است که جریان حرکت میلیون ها انسان به آن زندگی  کنزو تانگه

 بخشیده اند را به یک ارگانیزم زنده تبدیل کرده است.

هری مجموعه ای تصادفی از عناصر کالبدی و انسان ها نیستند بلکه دارای ساختار قابل بررسی قابل محیط ش امس راپاپورت

 سازماندهی هستند.

کریستین نوربرگ 

 شولتز

شهر مکانی است که در آن دیدار صورت می گیرد. این جا آدمیان برای انکشاف جهان گرد هم می آیند. در 

 نمایانیده و از تداخل بازتاب هایشان تصاویر گوناگون حاصل می شود. شهر تمام چیزها یک دیگر را آیینه وار

شهر به عنوان قطعه ای معماری ساخت و سازی در فضاست، ولی در ساخت و سازی در مقیاس وسیع، شئ  کوین لینچ

 ای که تنها از طریق برهه های زمانی طوالنی قابل ادراک است.

 (، تعریف فضای شهری از دیدگاه اندیشمندان مختلف، مآخذ: نگارنده1جدول شماره )
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 اصول و معیار ابعاد فضای شهری

 فرم

 ها کاربری اختالط راستای در بندی پهنه

 ریزدانگی به رسیدن جهت در سازی ساختمان

 ها آن با شدن خوان هم و ذخایر از گیری بهره

 مقیاس به توجه

 (عملکردی و بصری)  فضا پذیری نفوذ به توجه

 شدن دیده و دیدن برای بستری تأمین نیز و خیابان در ارتباطات و تعامالت برخوردها، به توجه

 آن در طبیعی و کالبدی عناصر وجود و عمومی های عرصه به توجه

 پیاده عابر الویت گرفتن نظر در با حرکتی متفاوت الگوهای تأمین

 سبز فضاهای وجود به توجه

 بصری های محرک ا،ه نشانه تقویت و حفظ

 ذهنی تصویر عنوان به معماری سبک به توجه

 فضا به توده نسبت به توجه

 ها فعالیت انجام در عمل آزادی جهت در بستری ایجاد

 عملکردی

 ایجاد جریان حرکت عابر پیاده و سرزندگی

 توجه به وجود جاذب هایی برای مردم

 توجه به وجود تنوع در کاربری ها

 معیتتوسعه تراکم در ج

 تنوع در ساعات باز بودن و در دسترس بودن کاربری ها

 وجود کاربری های محرک به جذب جمعیت در ساعات غروب و شب

 ارتقای زندگی جاری در خیابان و مردم دیداری

 توجه به رشد اقتصادی ریزدانه

 تنوع در معماری

 توجه به مبانی تعاملی

 توجه به وجود تفریحات

 محلی –سنن فرهنگی  در نظر گرفتن الگوهای و

 معنا

 خوانایی

 قابلیت ساخت تصویر ذهنی

 وجود پتانسیل هایی در جهت ساخت نماد و خاطره

 توجه به دسترسی های ذهنی و روانی به فضا

 قابلیت پذیرش

 توجه به اطالع رسان بودن فضا

 توجه به میزان حس تعلق و درگیری ذهنی کاربر با فضا

 توجه به وجود پتانسیل هایی در جهت به وجود آمدن تجارب حسی

 قابلیت تداعی معانی

 [4] شهری؛ مطلوب فضای کلی معیارهای و اصول ،(2)جدول شماره 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 1 

 

 مؤلفه های اصلی سازنده ی فضای شهری -8.8

 

 

 

 

 

 
 

 یشهر دانیم  -1.8
آن ها در  یو جمع یاجتماع یزندگ ازین یپاسخگو دیآن هاست، و با یجمع یشهروندان و تبلور زندگ یبرا ،یشهر دانیم

به  دیحضور آن ها مق ایرا بشناسند  گرید کیشهروندان بدون آنکه  ن،یادینوع م نیباالتر از حد محالت باشند. در ا یسایمق

نحوه حضور و  لیدل نیچهره به چهره دارند. و به هم یاجتماع یوردهابرخ گریکدیباشد با  شیخو یزندگ طیروابط مح

آن ها  اسیو مق نیادینوع م نیشهروندان از ا یذهن ریباشد. تصو یم نیادیم ریمتنوع تر و راحت تر از سا اریآن ها بس یرفتارها

 یمقررات عموم تیبه رعا دیفقط مق هروندانش نجایرا توقع دارند. در ا دادیعام تر، متنوع و پر از رو ییاست که فضا یبه گونه ا

 .بر خودار است یترباال تیاز ظرافت و حساس یشهر نیادیم یطراح لیدل نیباشند. به هم یو عرف م

فضا  نیدهند. ا یم لیو... تشک یسن یگروه ها ،یاز اقشار اجتماع یعیوس فیآن را ط نیاست که مخاطب ییفضا یشهر دانیم

شهروندان  یبه نوع یعنیشهروندان را بارور سازد.  نیب یهمه تنوع باشد و هم بتواند تجمع و کنش ها نیا یرایپذ دیهم با

 .شهروندان را ندایرا بسازد و م دانیم

 یکالبد ینوع سامانده دان،یم ینقش عموم دان،یبدنه م یها یافتد، نوع کاربر یکه در صحن آن اتفاق م ییها تیفعال نوع

 .باشد یمؤثر در نحوه حضور و رفتار شهروندان م اریفضا، بس

افتد، شهروندان در  یاتفاق م یولتد یشهروندان و نهادها نیاقدام دو طرفه ب کیدر  یشهر نیادیم تیو امن ینگهدار ساخت،

 دانیم یدر آماده ساز یبر فضا. و تا حد یداخل فضا، نظارت و کنترل عموم یها تیفعال ینوع استفاده از فضا، نوع و چگونگ

و حضور  یهمراه یشهر نیادیشوند و عمالً م یم کیها و... شر یعزادار ،یو مذهب ینیو مراسم خاص آئ ادیجشن ها، اع یبرا

از نوع رابطه متعادل و دو طرفه است و هر دو )فضا  یشهر نیادیمراحل الزم دارند. رابطه شهروندان و م یندان را در تمامشهرو

 [4]. کوشند یم یاجتماع اتیبقاء ح یو شهروند( در تکامل هم برا

 فضای شهری

 کالبد عملکرد معنا

 ؛ مآخذ: نگارنده مؤلفه های فضای شهری(؛ 1نمودارشماره )

 توقعات موردی از میدان شهری

 تعیین فضایی سرزندگی انعطاف

؛ مآخذ: یشهر دانیاز م یتوقعات مورد مؤلفه(؛ 2نمودارشماره )

 نگارنده
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 آمار توصیفی مؤلفه های تحت بررسی -9

 

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین 

 44/1 31/4 11/3 75/2 کالبدی

 35/1 38/4 23/3 13/2 عملکردی

 38/1 81/2 23/3 11/2 معنا

 

 

و انحراف  4531، با میانگین  3، بیشترین مقدار برابر 2575در بررسی آمار توصیفی مؤلفه کالبدی کمترین نمره حاصل برابر  -

 است. 1544معیار 

و انحراف  2581، با میانگین  3523، بیشترین مقدار برابر 2حاصل برابر  در بررسی آمار توصیفی مؤلفه عملکردی کمترین نمره -

 است. 1538معیار 

و انحراف  4538، با میانگین  3523، بیشترین مقدار برابر 2513در بررسی آمار توصیفی مؤلفه معنا کمترین نمره حاصل برابر  -

 است. 1535معیار 

 

 بررسی شاخص های مدل های تحت بررسی -1.9
ت بررسی مدل مفهومی اول الزم است که ما ابتدا کلیت مدل را ارزیابی قرار دهیم و سپس جزئیات را بررسی کنیم. برای جه

بررسی مدل که ما حداقل یک مورد از شاخص های مطرح در برازش مطلق ، برازش نسبی و برازش تعدیل یافته را جهت 

 ذیل شاخصهای استخراج شده از برازش مدل را نشان می دهند. امتحان مدل مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم ، جدول

 

 CHI SQUARE DF CHI SQUARE/DF RMSEA آماره

47/3535 مدل مفهومی  1814 11/2  171/1  

 

نشان دهنده  2511باشد و مقدار بدست آمده  4در مدل بیشتر از  df/2xبا توجه به خروجی لیرزل که در جدول فوق ارائه شده، 

 ب مدل است.برازش مناس

 می باشد.  1571باشد که در مدل مفهومی این مقدار برابر  1518می بایستی کمتر از  تقریب مجذورات میانگین خطای ریشه

با توجه به شاخص ها و خروجی های نرم افزار  لیزرل می توان گفت که داده ها به خوبی با مدل منطبق هستند و شاخص های 

وع هستند که در مجموع مدل ارائه شده مدل مناسبی است و داده های تجربی اصطالحاً به ارائه شده نشان دهنده این موض

 خوبی با آن منطبق می باشند.

می پردازیم ،و سپس فرضیه ها را مورد بررسی قرار  T-Valuesحال به بررسی جزئیات مدل از طریق مدل برآورد شده و مدل 

  دهیم. می

مآخذ: نگارنده(؛ مؤلفه آمار توصیفی؛ 4جدول شماره )  

(؛ مدل مفهومی؛ مآخذ: نگارنده4جدول شماره )  
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 تخمین استاندارد مدل -6.9
 بینی پیش عامل خام نمرات که هستند مقادیری مقادیر، این د.باش می عاملی بارهای شده برآورد مقادیر یانگرب زیر نمودار

  دهند، می نشان را شونده

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 T-values. مدل 8.7.8 

 این تحلیل که یدآ می دست به شده مشاهده  T مقدار یک مدل در پارامتر هر برای،  خام های داده مقادیر طریق از اینجا در

 از بیش  با باشد 1531مشاهده شده بیشتر از Tو  باشد عدد 30 از بیشتر نمونه تعداد که زمانی :باشد می صورت بدین مقادیر

 .دهد میبدست آمده مربوط به مدل را نشان  T مقادیر زیر نمودار .است دار معنی آمده دست به رابطه . اطمینان 37

 

 

 

 

 

 

 

 ه های اصلیبررسی فرضی  -11

 فرضیه اصلی اول : -1.11

 .است مؤثر شهری عمومی فضای مطلوبیت بر کالبدی های مؤلفه رسد می نظر به: 1

 از لحاظ آماری می توان فرضیه اصلی اول را بدین شکل بیان کرد:"

1H: است مؤثر شهری فضای عمومی مطلوبیت بر کالبدی های مؤلفه رسد می نظر به. 

( مدل تی ؛ مآخذ: نگارنده3نمودارشماره )  

 (؛ تخمین استاندارد مدل ؛ مآخذ: نگارنده4نمودارشماره )
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1H: نیست مؤثر عمومی شهری فضای مطلوبیت بر کالبدی های ؤلفهم رسد می نظر به. 

 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی چهارم در جدول زیر لحاظ شده است.

 

 

 عمومی فضاهای مطلوبیتدارد معادله ساختاری بین مؤلفه ی کالبدی بر همانطور که از جدول مشخص است ضریب استان

( از 12535است. چون میزان آماره تی در معادله ساختاری حاصل) 12535و میزان آماره تی آن نیز برابر  1583برابر  شهری

 فضاهای مطلوبیت برای کالبدی ( بیشتر است لذا فرض وجود رابطه معنادار بین مؤلفه ه1531اطمینان) %37مقدار آماره تی با 

اطمینان تایید می گردد. بعالوه میزان ضریب استاندارد دارای عالمت مثبت است. بدین معنا که با  %37با   شهری عمومی

 افزایش و بهبود مؤلفه های کالبدی مناسب ، مطلوبیت فضای شهری افزایش می یابد.

 فرضیه اصلی دوم : -6.11

 .است مؤثر شهری فضای عمومی مطلوبیت بر عملکرد های مؤلفه رسد می نظر : به6

 از لحاظ آماری می توان فرضیه اصلی دوم را بدین شکل بیان کرد:"

1H: است مؤثر عمومی شهری فضای مطلوبیت بر عملکرد های مؤلفه رسد می نظر به. 

1H: نیست مؤثر شهری فضای عمومی مطلوبیت بر عملکرد های مؤلفه رسد می نظر به. 

 ایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی پنجم در جدول زیر لحاظ شده است.نت

 

فضای شهری  همانطور که از جدول مشخص است ضریب استاندارد معادله ساختاری بین وجود مؤلفه عملکردی برای مطلوبیت 

( از مقدار آماره 14551است. چون میزان آماره تی در معادله ساختاری حاصل) 14551و میزان آماره تی آن نیز برابر  1534برابر 

( بیشتر است لذا فرض وجود رابطه معنادار بین وجود مؤلفه ی عملکردی برای ایجاد مطلوبیت فضای 1531اطمینان) %37تی با 

اطمینان تایید می گردد. بعالوه میزان ضریب استاندارد دارای عالمت مثبت است. بدین معنا که با  %37عمومی شهری  با 

 افزایش مؤلفه عملکردی، مطلوبیت فضای شهری نیز افزایش می یابد.

 فرضیه اصلی سوم : -8.11

 .است مؤثر شهری عمومی فضای مطلوبیت بر معنا های مؤلفه رسد می نظر : به8

 می توان فرضیه اصلی سوم را بدین شکل بیان کرد:از لحاظ آماری "

هپارامتر استاندارد شد جهت مسیر  Tمقدار 

شهری عمومی فضاهای مطلوبیت بر موثر مؤلفه کالبدی  88/1  87/16  

 Tمقدار پارامتر استاندارد شده جهت مسیر

عمومی شهری فضای مطلوبیت مؤثر بر عملکردی های مؤلفه  98/1  76/18  

 خذ: نگارنده(؛ نتایج حاصل از بررسی فرضیه ؛ مآ7جدول شماره )

(؛ نتایج حاصل از بررسی فرضیه ؛ مآخذ: نگارنده3)جدول شماره  
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1H: است. مؤثر شهری عمومی فضای مطلوبیت بر معنا های مؤلفه رسد می نظر به 

1H: نیست مؤثر شهری عمومی فضای مطلوبیت بر معنا های مؤلفه رسد می نظر به . 

 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی ششم در جدول زیر لحاظ شده است.

 

  

 فضای مطلوبیت همانطور که از جدول مشخص است ضریب استاندارد معادله ساختاری بین وجود مؤلفه های معنایی مؤثر بر

( 11538است. چون میزان آماره تی در معادله ساختاری حاصل) 11538و میزان آماره تی آن نیز برابر  1588شهری برابر  عمومی

( بیشتر است لذا فرض وجود رابطه معنادار بین وجود مؤلفه های معنا بر افزایش 1531اطمینان) %37از مقدار آماره تی با 

مت مثبت است. بدین اطمینان تایید می گردد. بعالوه میزان ضریب استاندارد دارای عال %37شهری با  عمومی فضای مطلوبیت

 شهری نیز افزایش می یابد. عمومی فضای معنا که با افزایش و بهبود مؤلفه های معنا، مطلوبیت

 نتایج کلی تحقیق  -11 

درصد تأیید شد. این   37در فرآیند آزمون فرضیه مشخص شد  که فرضیه های  مطرح شده در تحقیق در سطح اطمینان  

نا، کالبدی و عملکردی  بر میزان مطلوبیت در فضاهای عمومی شهری مؤثر است. در ادامه بدان معنی است که شاخص های مع

هر یک از مؤلفه ها  Tهای مطلوبیت با استفاده از تحیل عاملی تأییدی، ضرایب استاندارد)بارهای عاملی( و میزان آماره  معیار

اری متغیر ها بر مطلوبیت در فضای عمومی شهری بدین تعیین گردید بر مبنای ضرایب استاندارد حاصل اولویت بندی تأثیر گذ

شکل است یعنی مؤلفه هایی که میزان ضریب استاندارد بیشتری دارند، در میزان مطلوبیت در فضای عمومی شهری محدوده 

 میدان نبوت مؤثرتر و نقش و سهم بیشتری را دارند.که در بخش یافته های تحقیق مورد اشاره قرار گرفته اند.

 بحث در یافته ها -16

با توجه به اینکه تمام فرضیه های این پژوهش مورد بررسی و تأیید  قرار گرفت با در نظر گرفتن اولویت بندی مؤلفه ها بر 

استخراج  Tحسب میزان ضریب استاندارد بیشتر که از تحلیل عاملی تأییدی ، ضرایب استاندارد )بارهای عاملی( و میزان آماره 

 به بررسی و بحث در رابطه با تک تک فرضیه های پژوهش می پردازیم. گردید. در ادامه

 جمع بندی و نتیجه گیری -18

فضای شهری به عنوان زندگی در شهر، و رفع نیاز فردی و عمومی باید از مطلوبیت ویژه ای بر خوردار باشد تا فرد بتواند در این 

طلوب می توان عامل مؤثر و نقش پر رنگی در حضور شهروندان را فضا ها حضور یابد. میدان نیز به عنوان یک فضای شهری م

ایجاد کند. چرا که این حضور به شهر سرزندگی، هویت، خاطره و... می دهد و شهر مطلوب با حضور شهروندانش آرامش خاطر 

 و اطمینان بخش است و فرد نیازهای خود را می تواند در این فضا رفع نماید.

 Tمقدار پارامتر استاندارد شده یرجهت مس

 98/11 88/1 شهری عمومی فضای مطلوبیت مؤثر بر معنا های مؤلفه

 (؛ نتایج حاصل از بررسی فرضیه ؛ مآخذ: نگارنده1جدول شماره )
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بدی، عملکردی و معنا در محدوده میدان نبوت به عنوان یکی از فضاهای شهری موفق، به این دست با بررسی شاخص های کال

یافتیم که ساخت یک فضای عمومی شهری با مطلوبیت کافی در ابتدا نیاز مند ایجاد فعالیت و عملکرد در فضا بوده که این 

می کند. و در نهایت با مؤلفه های کالبدی مناسب  عملکرد کمک عمده ای به مؤلفه معنا در ایجاد حس تعلق خاطر و هویت

برای خدمات رسانی و ایجاد زیبایی بصری می توان به فضای عمومی شهری دست یافت که مطلوبیت کافی برای حضور 

 شهروندان را دارد.

سپس کیفیت  در نهایت با توجه به مطالعاتی که در بخش مبانی نظری در مورد شناسایی مؤلفه های فضای شهری گردید و

های مورد نیاز یک میدان شهری مورد مطالعه قرار گرفته شد و در مطالعات میدان و بررسی میدان نبوت به عنوان یک فضای 

شهری موفق می توان اهداف، راهبردها و سیاست هایی را در خصوص ایجاد میدان های شهری با مطلوبیت کافی به صورت زیر 

 دسته نمود.
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 سیاست راهبرد هدف

 سرزندگی

ایجاد 

 دلبازی

 بکارگیری

عناصر 

 طبیعی

 .وجود آب ) به نحوی که مزاحم حضور شهروند نباشد و وسط فضا را اشغال نکند 

 )وجود درخت و پوشش گیاهی )به شرح فوق 

 نور و روشنایی، بهره بهینه از نور آفتاب و نور پردازی عرصه فضا در شب 

محصوریت 

 مناسب

 مان در فضای شهر حفظ شود )محصوریت به حدی باشد که به راحتی آسمان سهم آس

 قابل دیده شدن باشد.(

  بدنه های صلب نباشند، وجود خلل و فرج در حوزه های نفوذپذیر در سطح ناظر و در

 ارتفاع بدنه ها به تداوم فضایی و احساس دلبازی کمک می کند.

 ایجاد تنوع
در عناصر 

 کالبدی

 ناصر کالبدی که باعث یاد آوری خاطرات جمعی، حس مکان و تصویر شاخص نمودن ع

 ذهنی شهروندان می باشد.

 ایجاد تنوع در جزئیات کالبدی 

 در عملکرد 

  ساماندهی کاربری های متنوع به لحاظ زمانی، به نحوی که در طول شبانه روز در فضا

 نقاط روشن و فعال داشته باشیم.

 حوی که جاذب گروه های مختلف اجتماعی، سنی و... تنوع در انواع کاربری ها به ن

 باشد.

  به کاگیری کاربری های غیر اداری برای اینکه کاربری های خاموش را به حداقل

 برسانیم.

  ایجاد کاربری های خدماتی از قبیل پارکینگ، تلفن همگانی، دسترسی به وسیله نقلیه

 عمومی و...

  انواع خوراکی فروشی ها.به کارکیری کاربری های اوقات فراغت مثل 

  ،تمهید فضا جهت تشویق فعالیت های بدون فضا مانند دستفروشی، دوره گردی

 بساطی و معرکه گیری.

  توزیع عادل کاربری ها به نحوی که پیوستگی بدنه های خاموش و غیر فعال در

 ساعاتت انتهایی شب و یا بعد از ظهر به حد اقل برسد.

  شهروندان در این نوع میدان به فضای میدان سعی در برای سوق دادن تمرکز و توجه

 هرچه هماهنگ محیط کالبدی نماییم.

  بدته ها تا حد امکان شفاف و نفوذ پذیر بوده به نحوی که فعالیت های متنوع و مختلف

 درون هر یک از فضاهای بدنه پویایی و تنوع بصری به ناظر بدهد.

 

 

 

 

 .[4](؛ اهداف، راهبرد و سیاست میدان شهری، 5جدول شماره )
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 سیاست راهبرد هدف

 تعیین

 فضایی

 صه میدانعر

مشخص و 

معین 

باشد می  

 در کرانه ها
 ...از طریق بدنه های صلب: ابنیه، بدنه سازی و 

 ...از طریق بدنه های نرم: پوشش گیاهی، توپوگرافی، اختالف سطح، ریتم و توالی اساسی شهری و 

 در اندازه فضا
 راک باشد و خود را فاصله مرکز فضا از عناصر تهدید کننده به حدی باشد که برای ناظر قابل اد

 درون یک فضا حس کند.

 در مرکز ثقل
  تأکید روی مرکز ثقل فضا با امتداد دادن محورهای ورودی، تأکید روی تاج بناهای مهم بدنه ها و

 رساندن محور آن ها به مرکز ثقل و یا به کارگیری نمادهای بسیار ظریف در مرکز ثقل

 فرم میدان

 به نحوی باشد که فرمی متمرکز را القا کند و نه یک فرم کشیده و متغییرنسبت طول و عرض   در تناسبات

 سادگی
  فرم میدان به نسبه ساده و قابل درک باشد، ادراک فرم های بسیار پیچیده، شکسته و مقعر برای

 ناظر سخت است.

 انعطاف

در صحن 

 میدان
 یکپارچگی

 پرهیز از اختالف سطح ها و شکسته کردن و خرد کردن کف 

  پرهیز از به کار گیری اساس شهری به صورت منفرد در وسط فضا، بهتر است که این عناصر به

 صورت متوالی و در کنار هم سازمان دهی شوند.

  نوع درختان و پوشش گیاهی و نحوه استقرارشان باید به صورتی باشد که یک دست بودن فضا را

 بهم نریزد.

در عناصر 

 مستقر

 در اتصاالت

 تصاالت صلب برای نصب اساس شهری به نحوی که به راحتی قابل توسعه و یا جمع پرهیز از ا

 شدن باشند.

  ایجاد تمهیداتی برای نصب راحت و آسان سایه بان ها، عالئم، تابلو ها در مواقع اضتراری و یا

 برداشتن آن ها پس از رفع نیاز،که نیازی به تخریب نباشد.

 اشند که تغییراتشان منجر به تخریب شوند.مصالح صلب و یکپارچه نب  در مصالح

 در عملکرد

در رابطه با 

کاربری های 

 بدنه

  قابل سرریز شدن به کناره های میدان را داشته باشند به خصوص در رابطه با کاربری های

 عمومی تر و از نوع گذران اوقات فراغت.

در رابطه با 

فعالیت های 

 داخل فضا

  و... آرام بوده و به نحوی که نوع رفتار و یا فعالیت خاص را دیکته عوامل کلبدی مثل: کف سازی

 نکند و امکان خالقیت در بهره وری از فضا را به شهروند در مواقع مختلف بدهد.

 در کالبد

پرهیز از هندسه 

 ناب

 .در فرم عمومی، به نحوی و یا حذفیات بعدی، لطمه ای به فضا وارد نیارود 

 در کف سازی و طرح کف 

 در ساخت

 به کار گیری روش های سریع و کارا در اجرا 

  به کارگیری مصالح به خصوص در کف به صورت عناصر جزء و خرد و نه یک پارجه به نحوی که

 به راحتی قابل مرمت، در آوردن و... باشند.

 عدم به کارگیری عناصر دکوراتیو و جاگیری 

 

 .[4](؛ اهداف، راهبرد و سیاست میدان شهری،5جدول شماره )
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 .143-113، صص7 د،شمارهیهفتم، دوره جد ،سالینامه پژوهش فرهنگ ،یفرهنگ-یط اجتماعو رواب یشهر ی.فضانی،نوییدکتر توال [.1]

[2] http://anthropology.ir/no 

 ، مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، تهران: انتشارات شهیدی1487[. دکتر پاکزاد، جهانشاه، 4]

 ولیعصذذرتا میذذدان فاصذذل حذذد ولیعصذذر محذذور: مذذوردی مطالعذذه) شذذهری فضذذاهای تعریذذف بذذاز. همکذذاران و ماجدی،حمیذذد: مأخذذذ[. 3]

 (282 ،1431 ولیعصر، چهارراه

[. رفیعیان ، مجتبی و دیگران ، سنجش شاخص های موثر بر  محدودیت فضاهای عمومی شهری از منظر گرو های خاص اجتماعی زنان 7]

 45 - 73، ص  1، شماره  1485و شهرسازی( ، ) مورد پژوهشی: میدان نبوت تهران ( ، دو فصلنامه دانشگاه هنر ) نامه معماری 

، ص  24، شماره  1483[.رفیعیان ، مجتبی و سیفایی ، مهسا ، فضاهای عمومی شهری ، بازنگری و ارزیابی کیفی ، نشریه هنرهای زیبا ، 1]

32-47 

ن از فضاهای عمومی شهر ، فصلنامه [.رفیعیان ، مجتبی و خدائی ، زهرا ، بررسی شاخص ها و معیارهای موثر بر رضایتمندی شهروندا5]

 225-238ص،  74، شماره  1488راهبرد ، 

 37-111، ص 1، شماره  1483[. کاشانی جو، خشایار ، بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری ، نشریه هویت شهر ، 8]

نه موردی : خیابان کارگر ، رساله برای دریافت [. پارسی ، حمیدرضا ، فضای شهری ، حیات مدنی و نیروی اجتماعی فرهنگی ، نمو11]

 1453درجه دکترا در رشته شهرسازی ، دانشگاه تهران ،

 
 منابع مربوط به پیشینه تحقیق بوده.( 7)قابل ذکر می باشد منابع به طور کامل ذکر نشده. منابعی که در این مقاله وجود دارد ذکر گردیده و از شماره 

 


