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 چکیده
موضوع تولید، تقویت و توسعه فضاي شهري مناسب، فعال، پویا و زنده به عنوان 
یکي از اهداف راهبردي ارتقاي کیفیت محیط در محیط هاي مصنوع شهري، همواره 
درصدر کار برنامه ریزان و طراحان شهري قرار دارد. سرزندگی محیط  های شهری و 
حفظ پویایی و طراوت در شهرها نیازمند حضور هرچه بیشتر شهروندان در فضاهای 
شهری و تعامالت اجتماعی با یکدیگر است. از سویي دیگر، منظر شهرهای بزرگ در 
طول شبانه روز، چهره متفاوتی از شهر را در معرض دید کاربران فضاهای شهری قرار 
می دهد: بخشی از این منظر را فعالیتهای جمعی شهری در طول شب شکل می دهد 
نظرها  از  شب  هنگام  در  که  شهری،  فضاهای  بصری  جنبه های  را  دیگر  بخش  و 
پنهان شده و تنها با بررسي و بازخوانش تداوم زندگی شهری در شب قابل رویت 
فعالیت های  بستر  عنوان  به  شهری  فضاهای  لذا  شود.  مي  به نمایش  گذارده  است، 
جمعی شهروندان و مناظر شهرهاي شبانه به کمک هم، تصور مخاطب از شهر را 
می سازد که از آن به سیمای شهرهاي شبانه روزي تعبیر می شود. لذا موارد فوق الذکر، 
برجسته شدن رویکردی به نام »زندگی شبانه« یا خیابانهای 24 ساعته گردیده است 
که در واقع به تشویق فعالیت های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ساعات 
بیشتری از شبانه روز توجه دارد؛ لذا هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل 
موثر بر پویایی فضاهای شهری 24 ساعته در محله فرهنگی- تفریحی دربند تهران 
به عنوان یک فضای شهری می باشد. روش تحقیق در این پژوهش عالوه بررویکرد 
توصیفی تحلیلی، روش تحقیق پیمایشی، در بستری از مطالعات کتابخانه ای و میدانی 
است.  محدوده  این  از  عبورکنندگان  و  ساکنین  کلیه  شامل  آماری  جامعه  می باشد. 
روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده و همچنین نمونه آماری در این تحقیق 380 
نفر بر اساس فرمول کوکران می باشد. برای جمع آوری اطالعات تحقیق از پرسشنامه 
محقق ساخته استفاده شده است. اطالعات حاصله پس از طبقه بندی، با استفاده از نرم 
افزار آماری spss، به مقتضای نوع متغیرها و ارتباط آنها با یکدیگر مورد بررسی قرار 
گرفته است. در نهایت نتایج نشان داد که بین شاخص های تعریف شده برای زندگی 
نظافت  عمومی،  نقل  و  حمل  وسایل  به  دسترسی  امنیت،  احساس  جمله  از  شبانه 
کاربری های وضع  آنها،  بودن  هیجان انگیز  و  و جذاب  فعالیت ها  تنوع  پاکیزگی،  و 
موجود، زیبایی و جذابیت یک فضای شهری، داشتن حق انتخاب، افزایش ساعت 
عملکرد فعالیت ها، امکان تجمع گروهی، باورهاو اعتقادات فرهنگی و مذهبی جامعه، 
سطح آگاهی و سواد مردم ،امکان قابلیت پیاده روی در یک فضای شهری و میزان 
تمایل مردم برای استفاده از فعالیت های شبانه، رابطه ای مثبت و خطی وجود دارد؛ 
همچنین جذابیت دربند برای تبدیل شدن به خیابانی 24 ساعته باال بوده؛ خوانایی و 
تنوع خیابان از پتانسیل مناسبی برخوردار بوده و امکان فعالیت پتانسیل کم و نسبتًا 

نامناسبی دارد، حال آنکه امنیت پتانسیل بسیار نامناسبی داشته است.

واژگان كلیدی: پویایی و سرزندگی، فضاهای شهری 24 ساعته، تهران، دربند.

Investigating and revising the continuity of urban 
life in the night based on the prosperity and vitality 
of 24-hour urban spaces; Case study: Darband 
neighborhood 

Abstract
The issue of production, enhancement and development of suitable, 
active, vibrant and vibrant urban spaces as one of the strategic goals 
of improving the quality of the environment in urban artifacts 
is always in the work of planners and designers of the city. The 
liveliness of urban environments and the preservation of dynamism 
and freshness in cities require more citizen participation in urban 
spaces and social interactions. On the other hand, the view of the 
big cities overnight presents a different face of the city to the users of 
urban spaces: part of this perspective forms urban collective activities 
throughout the night, and the other part is the visual aspects of 
urban spaces, which at the time The night is hidden, and only by 
reviewing and revising the continuity of urban life can be seen at 
night. Therefore, urban spaces as a basis for collective activities 
of citizens and nightlife scenes help to create the imagination of 
the audience from the city, which is interpreted as the symbol of 
the city of night-time. Therefore, the above-mentioned cases have 
highlighted the approach called “night life” or 24-hour streets which 
in fact encourage the various social, economic and cultural activities 
in more hours of the day. Therefore, the purpose of this study is to 
identify and analyze the factors affecting dynamics 24-hour urban 
spaces in Tehran’s Occupational Cultural-Residential neighborhood 
as a urban space. The research method in this research is in addition 
to the descriptive-analytical approach, the survey method, in the 
field of library and field studies. The statistical population includes 
all residents and passers from this area. The sampling method was 
simple random and the sample was 380 people based on Cochran’s 
formula. A researcher-made questionnaire was used to collect the 
research data. The obtained data are classified according to the type of 
variables and their relationship with each other using spss statistical 
software. Finally, the results showed that among the indices defined 
for nightlife such as safety, access to public transport, cleanliness 
and cleanliness, the diversity of activities, and the attractiveness 
and excitement of them, the use of existing status, the beauty 
and attractiveness of a space Urban, having the right to choose, 
increasing the hours of activity of activities, the possibility of group 
gathering, beliefs and religious beliefs of the community, the level of 
awareness and literacy of the people, the ability to walk in an urban 
space and the willingness of people to use night activities, positive 
and linear relationship There is also the attractiveness of Durand to 
become a 24-hour street. 

Keywords: Dynamism and vitality; 24-hour urban spaces; Tehran; 
Darband
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مقدمه
بروز  موجبات  آن  کالبدی  توسعه  و  شهرها  سریع  رشد 
مشکالت  نظیر  شهری  زندگی  در  مختلف  بحرانهای 
لزوم  لذا  آورد؛  را حاصل  محیط  کیفیت  نزول  و  محیطی 
توجه به مفهوم کیفیت و ارتقاء آن در محیط های شهری 
در  گردید.  احساس  بیشتر  کمی  مسائل  به  توجه  کنار  در 
زمینه صورت  این  در  گسترده  ای  تحقیقات  اخیر  سالهای 
و  شهرنشینی  افزایش  دنبال  به  نیز  ایران  در  است.  گرفته 
سرعت باالی تغییرات در بافتهای شهری بدالیل مختلف 
کیفیت محیط در نواحی شهری به شدت افول پیدا کرده 
اجتماعی  متفکران  و  شهرسازان  جانب  از  بنابراین  است. 
پیشنهاد شد  تغییرات  این  با  مقابله  برای  مباحث جدیدی 
زندگی  و سرزندگي  »کیفیت  مبحث  مباحث،  از  یکی  که 
اساس  این  بر   .)Seyfeddini, 1999, p 375( است  شهری« 
نحوه  و  شهري  فضاهاي  موضوع  اهمیت  که  است  بوده 
کنش پذیري زیستي در آنها، اساسًا به جهِت نقش مؤثري 
است که این گونه فضاها در جامعه دارند و این مهم بارها از 
سوي بسیاري از دست اندرکاران مسائل شهري، اجتماعي 
و روان شناسي مانند )پاتریک گدس: 1915، گوردن کالن: 
جین   ،1961 مامفورد:  لوئیس   ،1961 لینچ:  کوین   ،1959
راپاپورت:  اموس   ،1973 بیکن:  ادموند   ،1961 جیکوب: 
1977 و 1978، ادوراد کروپات: 1985، کارولین فرانسو از: 
19888، دیوید هربرت: 1981 و 1991، جان مونتگمري: 
1988، یان بنتلي: 1999( مطرح شده است )پارسي، 1381، 
ص 42(. عمده متون مربوط به فضاي عمومي شهري و 
محتواي آن در بررسي هاي خود از ابعاد کالبدي و فعالیتي 
اجتماعي در فضاهاي  منبع »زندگي  به سه  فضاي شهري 
»زندگي   ،1980 در  وایت2  ویلیام  اثر  کوچک«1  شهري 
»مکان هاي  و   1987 در  »گهل«4  اثر  ساختمانها«3  بین  در 
»کلیر  اثر  شهري«5  باز  فضاي  طراحي  راهنماي  مردمي: 
کوپر مارکوس«6 و »کارولین فرانسیس«7 در 1988 ارجاع 
مي دهند. فضاي عمومي یک دنیاي نهادي و مادي مشترک 
و فضاي حائلي است که امکان حضور مشترک را فراهم 

1.  The Social Life of Small Urban Spaces 
2.  William H.Whyte
3.  Life Between Buildengs 
4.  Jon Gehl
5.  People Places: Design Guidelines for Urban Open 
Spaces
6.  Clare Cooper Marcus
7.  Carolyn Francis

کرده، روابط متقابل میان افراد را تنظیم مي کند. ما با حضور 
تجربه  به  دارند  حضور  آن  در  نیز  دیگران  که  مکاني  در 
مشترکي از جهان مي رسیم و به این ترتیب با همه انسان هایي 
تجربه  را  فیزیکي  واقعیت  آینده( چنین  )یا  در گذشته  که 
کرده اند )یا خواهند کرد( پیوند برقرار مي کنیم. این بخش 
پیونددهنده که دوره هاي مختلف تاریخي را به هم متصل مي 
کند، فضاي عمومي را از ثبات و تداوم برخوردار مي سازد. 
ما با حضور مشترک در نهادهایي خاص همچون آیین ها و 
مناسک، نمایش ها و اجراها، گفت و گوهاي دسته جمعي 
هم مي توانیم به تجربه مشترک دست یابیم )مدني پور، 1384، 
بقای  امکان  به مفهوم  میان، »سرزندگی«  این  ص 31(. در 
محیط شهری  در  انسان  شناختی  و جامعه  زیست شناختی 
است )گلکار، 1390، ص 98(. این دیدگاه لینچ در تعریف 
مشخصه سرزندگی گویای این امر است که فضاهای شهری 
مختلف  قشرهای  برخورد  و  اجتماعی  عملکردهای  مکان 
مردم می باشند؛ به گونه ای که در یک فضای شهری امکان 
تئاتر و موسیقی خیابانی،  انجام فعالیت های مختلف چون 
بحث و تبادل نظر درباره مسائل مختلف، امکان اجتماع و 
بیان عقیده، نقاشی خیابانی و سایر فعالیت های مدنی وجود 
دارد. در کشور ما کمبود چنین فضاِی زندگی اجتماعی که 
شهری  حیات  بعد  در  فراغت  اوقات  گذران  برای  مکانی 
به علت  اخیر  سالهای  در  چنانچه  می شود؛  احساس  ست، 
مشغله های زندگی روزمره و تغییر شیوه زندگی و با توجه به 
طوالنی بودن ساعات کاری، امکان تفریح و گذراندن اوقات 
به علت  دیگر،  از سوی  است.  افراد سلب شده  از  فراغت 
فراوانی  مشکالت  کاربریها،  فعالیت  ساعت  بودن  محدود 
به  می توان  آنجمله  از  است،  آمده  بوجود  برای شهروندان 
مراکز  مانند  عمومی  اماکن  و شلوغ شدن  ترافیک  افزایش 
تفریحی و فروشگاه ها در ساعات پایانی روز اشاره نمود. 
این زمانبندی سبب پدید آمدن احساس گسترده ای می شود 
وقت،  کمبود  احساس  هستند:  آن  درگیر  امروزه  مردم  که 
این مسئله انگیزه بزرگی را برای مدیریت بر ساختار زمانی 
امر زمان غروب و شب رابه عنوان  این  میآورد.  به وجود 
زمانی برای فراغت و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی نشان 
پویایی شهرها،  و  لزوم سرزندگی  دیگر  از سوی  می دهد. 
حضور مستمر و پورشور مردم در فضاهای شهری می باشد. 
به همین جهت فضاهای باارزشی که ساکنان را از محیطهای 
نشاط  پر  و  محیط های جمعی  به  انزواگرایی  و  خصوصی 
طراحی  شهروندان  برای  می بایست  می نماید  دعــــوت 
شوند. از دیگرسو رویکرد زندگی شبانه یا فضای شهری 24 
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ساعته رویکردی با هدف ایجاد فضاهای زنده، پویا، جذاب 
و جمعیت پذیر است که امکان انجام دامنه وسیعی از فعالیتها 
با حداکثر بهره وری زمانی در ساعات پایانی شب و حتی 
ساعات ابتدایی روز آینده را فراهم می آورد. در ایران شهر 
با  پایتخت و پرجمعیت ترین شهر کشور  تهران به عنوان 
آلودگی  ترافیک های سنگین و  بسیاری همچون  مشکالت 
هوا و ازدحام جمعیت روبروست. در واقع تهران از ساعت 
11 شب تا 8 صبح در اکثر نقاط شهری، غیرفعال است و 
تمام بهره مندی شهروندان از شهر تنها به ساعات روشنایی 
روز و ساعات ابتدایی شب محدود می گردد. حال آنکه قرار 
است که در این مدت شهروندان هم کار کنند، هم مایحتاج 
زندگی خود را فراهم کنند و هم اگر وقتی باقی بود به تفریح 
بپردازند که با توجه به شرایط خاص زندگی شهری در هزاره 
سوم بعید به نظر می رسد. دربند نیز به عنوان یکی از مهمترین 
خیابان های این شهر با داشتن ویژگی هایی مانند آب و هوای 
مناسب، مرکز تفریحی جاذب جمعیت، دسترسی مناسب، 
سیستمهای حمل و نقل عمومی متنوع، رستورانها و کافه های 
متعدد و غیره که سالها مورد استفاده و استقبال اقشار مختلف 
جامعه قرار داشته و به نظر می رسد شرایط تبدیل به یک 
فضای 24ساعته پویا و سرزنده را داراست؛ به عنوان نمونه 
موردی جهت تحقیق دراین پژوهش انتخاب گردیده است. 
حال این سوال مطرح می گردد که مولفه های موثر بر پویایی 
فضاهای شهری 24 ساعته چیست و هر مولفه در دربند در 

چه وضعیتی قرار دارد؟

مفاهیم و تعاریف
فضا و فضای شهری

در جستجوی »ماهیت شناخت شناسانه محیط مصنوع« به 
معنای عام، دو دیدگاه »ذهنی و عینی«، »فلسفی و علمی« و 

یا »کیفی و کمی« قابل طرح هستند:
نگرش  این  در  است.  کیفی  نگرشی  اول؛  دیدگاه 
یا  زیباشناختی  جنبه های  از  شهرسازانه،  یا  معمارانه  اثر 
روان شناختی مثل زیبایی، مطلوبیت، عظمت، وحدت و یا 
از باب بعضی مفاهیم اعتقادی و یا متافیزیکی مورد مطالعه 

قرار می گیرد )شیخ زین الدین، 1376(؛ 
به  چشم  بیشتر  که  است  کمی  نگرشی  دوم،  دیدگاه 
مصالح،  و  مواد  دارد.  اثر  کاربردی  و  ملموس  جنبه های 
و  تناسبات  و  اندازه ها  فن آوری،  عملکردی،  خصوصیات 
موضوعات این برخورد به شمار می روند. بر همین اساس 
شهر مقوله ای علمی می گردد چون ابعاد عینی و کاربردی 

آن در همه زمینه های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، و فضایی 
با ضوابط و معیارهای علمی قابل سنجش و ارزش گذاری 
است و به این اعتبار، الزم است به شهر و اجزای فضایی 

آن مانند یک مقوله علمی نگریسته شود.
از دیدگاه عینی و مادی، فضا و فضای شهری، بستری 
جریان  آن  در  مدنی  حیات  و  اجتماعی  روابط  که  است 
می یابد. روابطی که بر مبنای واقعه ها و حادثه ها شکل می 
گیرند و حیات مدنی را به حیات واقعه ای تبدیل کرده و 
سبب می گردند تا خاطره شکل گیرد و ذهن محل انباشت 
خاطره ها گردد )خاتمی، 1380، ص 54(. »فضای شهری« را 
می توان بخشی از »فضای هستی« تعریف کرد )ستارزاده و 
همکاران، 1389، ص 8(. فضای هستی در شاخه ای تقسیم 
بندی گردیده است که ارتباط بشر را با یک کلیت فرهنگی 
و اجتماعی پیوند می زند و از اینرو فضای شهری حوزه ای 
از فضای هستی فلسفی است. فضای شهری در یک تعریف 
یا  آگاهانه  عام، شامل فضای زندگی شهروندانی است که 
ناآگاهانه برای رسیدن به مقاصد مختلف طی می شود )پاکزاد، 
تعریفي  آکسفورد  فرهنگ  ویرایش  1375(. در جدیدترین 
مشابه مطرح شده است: »متعلق یا متوجه مردم به مثابه یک 
کلیت در دسترس یا اشتراکي براي همه مردم و ارائه شده 
توسط دولت محلي یا مرکزي. به اتکاي این تعریف براي 
مثال خیاباني عمومي، متعلق و مرتبط با تمام مردم به عنوان 
یک کلیت است، به روي شان باز است، موجودیتي محدود 
به آن مرتبط  ارائه مي شود و  از طرف دولت  دارد،  نشده 
است. این مفاهیم در تعاریف مختلف فضاي عمومي بازتاب 
»تیبالدز«،8 هم در  اند« )مدني پور، 1384، ص 213(.  یافته 
تعریف خود از عرصه عمومي به این مفهوم اشاره مي کند. 
مهمترین بخش شهرها  دیدگاه وي عرصه هاي عمومي  از 
و محیط هاي شهري هستند. این عرصه ها تمام بخش هاي 
بافت شهري را که مردم به آن دسترسي فیزیکي و بصري 
دارند، در برمي گیرد. بنابراین این مکان ها از خیابانها، پارکها 
و چهارراه ها تا ساختمان هاي محصور کننده آنها را شامل 

مي شود )تیبالدز، 1382، ص 15(. 
را  »کرمونا« عرصه عمومي  كرمونا و فضای شهری؛ 
در دو بعد »عرصه کالبدي«9 و »عرصه عمومي فرهنگي- 
Carmo�( دهد  مي  قرار  بررسي  مورد   10 «اجتماعي

.)2003:11،na

8.  Tibbalds
9.   Physical Public Realm
10.   Socio�Cultural Public Realm
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که  آنچه  درمورد  اگرچه،  شهری؛  فضاهای  و  لنگ 
وجود  ابهام  مقداري  مي دهد،  تشکیل  را  عمومي  قلمرو 
دارد، ولي چنان که تحلیل مختصري از عناصر محاط کننده 
سطوح  و  کف  را  عمومي  قلمرو  مي دهد،  نشان  آن 
از  ساختمان هاي احاطه کنندة آن دربرگرفته است. برخي 
این سطوح دیوارهاي خارجي هستند که فضاي عمومي و 
خصوصي را از هم جدا مي کنند، اما سطوح دیگر، دیوارها 
و سقف هایي هستند که فضاهاي داخلي را در خود جاي 
مي دهند. ابهام به دو دلیل ایجاد مي شود: 1. عناصر تعریف 
در  غالبًا  ساختمانها(  دیوارهاي  ویژه  )به  عمومي  قلمرو  کننده 
مالکیت  با  رابطه  در  را  مسائلي  که  هستند  خصوصي  مالکیت 
عمومي در برابر خصوصي مطرح مي کند و  2. بسیاري از فضاها، 

هستند  عمومي  نیمه  ساختمان ها  خارج  در  هم  و  داخل  در  هم 
.)Lang 1994:187�189(

جین جیکوبز و فضای شهری؛ »جین جیکوبز«11 در 
بزرگ  و مرگ شهرهاي  »زندگي  کتاب  در  سال 1961 
آمریکا«، 5 معیار را براي محیطي با کیفیت مطلوب بیان 
مي کند: 1. ملحوظ داشتن فعالیت هاي مناسب پیش از 
توجه به نظم بصري محیط؛ 2. استفاده از کاربري مختلط 
چه به لحاظ تنوع استفاده و چه از نظر حضور ابنیه با 
عنصر  به  توجه   .3 ناحیه؛  یک  در  مختلف  قدمت هاي 
خیابان؛ 4. نفوذ پذیر بودن )قابل دسترس بودن( بافت؛ و 

5. اختالط اجتماعي و انعطاف پذیر بودن فضاها.

11.  Jacobs

نمودار 1. )سمت راست( انواع عرصه عمومی از دیدگاه کارمونا؛ ماخذ: نگارنده بر اساس کارمونا، 2003. و نمودار 2. شبکه ارتباطی فضاهای 
Urban Task Force )1999:58( :باز شهری؛ ماخذ

نمودار 3. )سمت راست( معیارهای کیفیت محیط از دیدگاه جین جیکوبز؛ ماخذ: ترسیم نگارنده. و نمودار 4. )سمت چپ( معیارهای ارتقاء 
کیفیت زندگی از دیدگاه لینچ؛ ماخذ: نگارنده.
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لینچ و فضاهای شهری؛ »کوین لینچ« با انتشار »تئوري 
کیفیت  میالدي حصول  سال 1981  در  شهر«  شکل خوب 
مناسب طراحي شهري و به تبع آن ارتقاء  کیفیت زندگي شهري 
را در گرو پنج معیار و دو فوق معیار زیر اعالن میدارد: 1. 
»سرزندگي«: به مفهوم امکان بقاي زیست شناختي و جامعه 
شناختي انسان در محیط شهر؛ 2. »معني )حس(«: به معني نقش 
انگیزي ذهني و معنادار بودن مکان هاي شهري؛ 3. »سازگاري«: 
به منظور انطباق فرم شهري با فعالیت هاي گوناگون و مدارهاي 
به  فیزیکي  نفوذ  سهولت  مفهوم  به  »دسترسي«:  رفتاري؛ 4. 
به  نظارت«:  و  »کنترل  شهري؛ 5.  بافت  مختلف  بخش هاي 
مفهوم فراهم بودن امکان انتخاب و مداخله شهروندان در امور 
مرتبط با مدیریت و استفاده از عرصه هماني؛ 6. »کارایي«: کارا 
بودن هریک از معیارهاي فوق باتوجه به هزینه؛ و 7. »عدالت«: 
پرداخته شدن هزینه معیارها از طریق سازمان یا طبقه اجتماعي 

که باید براي آن هزینه کنند.12
یان بنتلی و فضاهای شهری؛ یکي از مشهورترین مجموعه 
کیفیتهاي طراحي شهري مجموعه ارائه شده توسط »یان بنتلي 
و همکارانش« در کتاب »محیط هاي پاسخده«13 است. این 7 
معیار که باید در ایجاد محیطهاي پاسخده رعایت شوند عبارتند 
پذیري«؛  »انعطاف  »گوناگوني«؛ »خوانایي«؛  »نفوذپذیري«؛  از: 
»تناسبات بصري«؛ »غناي حسي«؛ و »رنگ تعلق«. در بسیاري 
متون این کیفیات در قالب اهداف طراحي شهري بیان شده 
است، بطور مثال در کتاب »به کمک طراحي«14 که بیان کننده 
موفقیت طراحي در سیستم برنامه ریزي است، اهداف طراحي 
به نوعي بیان کننده کیفیت هاي مورد توجه در طراحي شهري 
محیط کالبدي است. این اهداف عبارتند از: هویت؛ تداوم و 
محصوریت؛ کیفیت عرصه همگاني؛ سهولت حرکت؛ خوانایي؛ 

تطابق؛ و تنوع.
در همین زمینه مطالعه اي که  PPS و فضاهای شهری؛ 

15PPS بر روي بیش از 1000 قطعه فضاي عمومي شهري در 

کشورهاي مختلف دنیا انجام داده است، حاکي از آن است که 
4 عامل اساسي سنجش »مطلوبیت کیفي وضعیت فضاهاي 

12.  براي اطالعات بیشتر ر.ک. به : لینچ، کوین )1387( تئوري شکل 
خوب شهر. ترجمه: سید حسین بحریني. انتشارات دانشگاه تهران.

یان )1382( محیط هاي  بنتلي،  به:  بیشتر ر.ک  اطالعات  براي   .  .13
دانشگاه  انتشارات  مرکز  تهران،  مصطفي،  بهزادفر،  ترجمه:  پاسخده، 

علم و صنعت. 
14. � DETR)2000( By Design، Urban desaign in 
Planning System: towards better practice. Commission 
for Architecture & Built Environment. London.
15. Project for Public Spaces )www.pps.،org(

است:  بوده  برخوردار  بیشتري  اهمیت  از  شهري«  عمومي 
»دسترسي و به همپیوستگي«16؛ »آسایش و17 تصویر ذهني«؛ 

»استفاده ها و فعالیتها«18؛ »اجتماعي بودن«.19
پانتر و كرمونا و فضاهای شهری؛ »جان پانتر و متیو 
شهري«20  ریزي  برنامه  طراحانه  »ابعاد  کتاب  در  کرمونا« 
کرده  مطرح  زیر  موارد  در  را  کیفیت  نیز بحث  در 1991 
منظر  »کیفیت  محیطي«؛  زیست  پایداري  اند:»کیفیت 
شهر«؛ »کیفیت دیده ها«؛ »کیفیت فرم شهر«؛ »کیفیت فرم 
از  دیگر  تحلیلي  همگاني.«  عرصه  »کیفیت  و  ساختمان«؛ 
کرمونا«  »متیو  معروف  کتاب  در  کالبدي«  محیط  »کیفیات 
تحت عنوان »مکان هاي عمومي- فضاهاي شهري«21 ارائه 
شده است. در این اثر کرمونا کیفیات تأثیرگذار بر محیط 
از:  عبارتند  که  است  کرده  تقسیم  دسته   7 به  را  کالبدي 
دسترسي؛ سخت فضا و نرم فضا؛ فضاي همگاني؛ ایمني و 
امنیت؛ منظر شهري؛ اختالط و تراکم؛ و همه شمول بودن.

مدلهای سنجش معماری و فضاهای شهری
عالوه بر بیان پارامترهاي فضاهای شهری، نظریه پردازان نیز 
مدل هایي براي طبقه بندي محتوی فضاهای شهری از لحاظ 

کیفی ارائه کرده اند. سه مدل عام در این زمینه عبارتند از:
»مدل لنگ22؛ نیازهاي انساني«: این مدل با اقتباس از . 1

نظریه سلسله مراتب نیازهاي انساني مازلو تدوین شده 
است. براساس این مدل مي توان کیفیت محیط شهري 
را برحسب برآورده ساختن گونه هاي مختلف نیازهاي 
انسان یعني: نیازهاي فیزیولوژیکي، نیاز به ایمني و امنیت، 
نیاز به وابستگي و احساس تعلق، نیاز به عزت و اعتماد به 
نفس، نیاز به تحقق خویشتن و خوشکوفایي و نیازهاي 
شناختي- زیباشناختي طبقه بندي نمود. لذا الزم است تا 
محیط شهري نیازهاي متفاوت انساني را برآورده سازد 

)عباس زادگان، 1384(.

16.  � Access & Linking
17.  � Comfort & Image
18.  - Uses & Activities
19.  � Sociability

20. . براي اطالعات بیشر ر.ک. به:
Punter،J and Carmona، M)1997(The Design 
dimension of Planing/E & FN SPON

21. . براي اطالعات بیشتر ر.ک. به:
Carmona، M )2003( Public places، Urban spaces.
Architectural press 
22.   John Lang 
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»مدل اپلیارد23؛ حالتهاي اِدراک انساني«: براساس مدل . 2
پیشنهادي اپلیارد، مي توان مؤلفه هاي گوناگون کیفیت 
طراحي شهري را براساس پاسخگویي به حاالت اِدراکي 
مختلف انسان سازمان دهي و طبقه بندي نمود. اپلیارد 
واکنش هاي اِدراکي انسان در برابر محیط را به سه حالت 

زیر تفکیک مي کند:
برگیرنده -  در  که  عاطفي«24،  واكنشي-  »حالت 

واکنش هاي عاطفي افراد نسبت به محیط است و در 
این حالت محیط به عنوان ُمحّرکي جهت بر انگیختن 

احساسات و تداعي معاني تلقي مي گردد؛

23.   - Applyard
24.   Responsive Mode

»حالت عملیاتي«25، که غالباً توسط افراد در زندگي - 
روزمره مانند تردد از مکاني به مکان دیگر جهت کار، 

مالقات به کار گرفته مي شود؛ 
از -  حمایت  براي  افراد  که  استنباطي«26،  »حالت 

در  فوق،  عاطفي  واکنشهاي  و  عملیاتي  فعالیتهاي 
جستجوي کسب اطالعات از محیط و نهایتاً فهم 
معني آن هستند. در این وضعیت اطالعات استنباط 
شده، موجب روشن گردیدن هویت فردي و جمعي 
محیط و جامعه مرتبط با آن و نهایتاً  حس مکان 

مي گردد. 

25.  Oprational Mode
26.  Inferential Mode

جدول 1. مؤلفه های کیفیت محیط از دیدگاه تئوری های مختلف؛ ماخذ: نگارندگان.

مولفه های كیفیت محیطینظریه پردازان

ملحوظ داشتن فعالیت های مناسب؛ کاربری مختلط از لحاظ نوع استفاده و سن ابنیه؛ توجه به عنصر جین جیکوبز-1961
خیابان؛ نفوذپذیری؛ اختالط اجتماعی و انعطاف پذیری فضا

سرزندگی؛ معنی؛ سازگاری؛ دسترسی؛ کنترل و نظارتکوین لینچ-1981

خوانایی؛ آزادی انتخاب؛ فرم های متباین؛ امکان زندگی اجتماعی؛ قرائت میراث فرهنگی؛ لحاظ نمودن ویو ویلچ-1983
پیوندهای بومی- منطقه ای

نفوذ پذیری؛ گوناگونی؛ خوانایی؛ انعطاف پذیری؛ تناسبات بصری؛ غنای حسی؛ رنگ تعلق  یان بنتلی-1985
حفظ تسلسل حرکتها؛ محصوریت فضا؛ پیوستگی لبه ها؛ کنترل محور ها و پرسپکتیو؛ ممزوج نمودن راجر ترانسیک-1986

فضای بیرون و درون
بستر و محیط کولمن-1987 استفاده؛  تنوع  و  ها؛ سرزندگی  پیاده  برای  و مرمت شهری؛ طراحی  تاریخی  حفاظت 

فرهنگی؛ بستر و محیط طبیعی؛ توجه به ارزش های معمارانه محیط
آلن جیکوبز و دانلد 

اپلیارد-1987
زیست پذیری؛ هویت و کنترل؛ دسترسی به فرصتها، تخیل و شادی؛ اصالت و معنا؛ زندگی اجتماعی و 

همگانی؛ خوداتکایی شهری؛ محیطی برای همه
توجه به مکان؛ احترام به بافت؛ کاربری مختلط؛ مقیاس انسانی؛ آسایش پیاده؛ مشورت با اقشار مختلف؛ تیبالز-1988

خوانایی؛ انعطاف پذیری؛ توجه به فرایند تدریجی رشد محیط؛ خوشایندی بصری
ساختار؛ خوانایی؛ فرم؛ حس مکان؛ هویت؛ دیدها و مناظر؛ مقیاس انسانیساوت ورث-1989

عملکرد؛ نظم؛ هویت؛ جذابیتگرین-1992
سرزندگی؛ هارمونی؛ تنوع؛ مقیاس انسانی؛ نفوذپذیری؛ امکان شخصی سازی مکان؛ خوانایی؛ انعطاف برایان گردی-1993

پذیری؛ امکان تحول سنجیده و کنترل شده 
تنوع؛ تمرکز؛ دمکراسی؛ نفوذپذیری؛ امنیت؛ مقیاس مناسب؛ طراحی ارگانیک؛ اقتصاد و ابزار مناسب آن؛ روابط هاتن و هانتر-1994

خالقانه؛ انعطاف پذیری؛ مشورت و مشارکت دادن استفاده کنندگان در طرح ها
رعایت مقیاس انسانی؛ مسئولیت پذیری مبتنی بر بوم شناسي؛ ترویج پیاده گرایی؛ پیش بینی فضاهای باز؛ پیش نلسن-1994

بینیهسته ها در طرح؛ توجه به منظر خیابان؛ تنوع؛ کاربری مختلط و چندگانه؛ استفاده از واژگان طراحانه معین؛ 
تعمیر و نگهداری دایمی محیط شهری.

کرمونا و جان 
پانتر-1997

پایداری محیط زیست؛ منظر؛ دیده ها؛ فرم شهر؛ فرم ساختمان؛ عرصه همگانی

کارکردی؛ خوانایی؛ ایمنی و امنیت؛ قابل دسترس؛ جذاب؛ راحت؛ فراگیر؛ سرزنده و ماندگارمتیو کرمونا-2004
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پویایی و سرزندگی 
و  سرزندگی  کوان«،  »رابرت  شهرسازی  لغت نامه  در 
شده  معنی  اینگونه  و  آمده  کنارهم  در  زیست پذیری 
مراکز  ویژگی های  که   “Vitality and Viability” است: 
شهرهای کوچک و بزرگ موفق است. سرزندگی شهر 
بازتاب سطح شلوغی آن در اوقات مختلف روز و در 
بخش های مختلف است. در صورتی که زیست پذیری 
سرمایه  جذب  برای  آن  ظرفیت  سنجش  برای  میزانی 
نیاز های متغیر است )خستو  بهبود و تطابق  بقاء،  برای 
سرزندگی،  مفهوم  برای   .)66 ص   ،1389 همکاران،  و 
جمله  آن  از  که  دارد  وجود  غرب  در  گوناگونی  برابرهای 
 “Vitality” یا  و    “Liveliness” و   “Livability” به  می توان 
بیشتر به  لغات دیگر   “Vitality” البته به جز  اشاره نمود که 
Cow�(  مفهوم زیست پذیری و قابلیت زندگی نزدیک هستند
شهر  سرزندگی  باب  در  تعریف  همین   .)an,2005 :p442

به سرزندگی در فضاهای شهری )سرزندگی در سطح 
خرد( قابل تعمیم است. در تعریف سرزندگی »کولمن« 
آموزش  در  نوآوری  برای  »فرصت هایی  مقاله  در 
کیفیت های  تبیین  در   1987 سال  در  شهری«  طراحی 
که  کرده  دسته بندی  را  محور   6 شهری  فضاهای  مهم 
مرمت  و  تاریخی  حفاظت   .1 است:  زیر  صورت  به 
شهری؛ 2. طراحی برای پیاده ها؛ 3. سرزندگی و تنوع 
محیط  و  بستر   .5 فرهنگی؛  محیط  و  بستر   .4 استفاده؛ 
طبیعی؛ 6. توجه به ارزش های معمارانه محیط )گلکار، 
سرزندگي  مفهوم  الندري«  »چارلز   .)101 ص   ،1390
را به گونه اي متفاوت بررسي نموده؛ او سرزندگي و 
زیست پذیري را مجزا تعریف کرده و با چهار رویکرد 

عمده  به مسئله پرداخته است.

 Landry, 2000 :جدول 2. چکیده نظرات الندری؛ ماخذ

زیست پذیري
خود اکتفایي بلند مدت، 
پایداري، سازگاري، انطباق پذیر 

و خود احیایي
سرزندگي

سطوح فعالیت، استفاده و 
مشارکت، تعامالت، ارتباطات، 
مبادالت و معامالت و سطوح 
نمایش )چگونگي تظاهر 
فعالیتها و تعامالت در جهان 

بیروني(

انواع
سرزندگي

و
زیست
پذیري

سرزندگي اقتصادي: توسط سطوح اشتغال، درآمد خالص و استانداردهاي 
زندگي مردم در یک منطقه تحت بررسي، شمار سالیانه گردشگران، عملکرد 

خرده فروشیها، ارزش زمین و دارائي مورد ارزیابي قرار میگیرد.

سرزندگي اجتماعي: به وسیله سطوح فعالیتها و تعامالت اجتماعي به عالوه 
ماهیت ارتباطات اجتماعي سنجیده میشود. یک شهر سرزنده و زیستپذیر 
پیوستگي  به لحاظ اجتماعي میتواند به واسطه سطوح پایین محرومیت، 
اجتماعي قوي، ارتباطات خوب و پویایي میان الیههاي اجتماعي، روحیه 

جمعي و غرور مدني، و یک جامعه شهری با طراوت توصیف گردد.

سرزندگي و زیست پذیري محیطي: دو جنبه را دربرمیگیرد؛ اول پایداري 
اکولوژیکي که در رابطه با متغیرهایي نظیر آلودگي هوا و صوت، دفع مواد 
دوم،  زائد و فاضالب، انبوهي ترافیک و فضاهاي سبز قرار دارد و جنبه 
متغیرهایي مانند خوانایي، حس مکان، تمایز معمارانه،  طراحي است که 

اتصال و ارتباط بخشهاي مختلف شهر، کیفیت روشنایي را دربرمیگیرد.

سرزندگي و زیست پذیري فرهنگي: دربرگیرنده بقا، احترام و تجلیل از 
شهر و مردمانش، هویت، خاطرات، سنت، جشنها اجتماعي، تولید، توزیع 
و مصرف محصوالت دست بشر و نشانههایي که بیانگر ماهیت متمایز شهر 

مي باشد است.
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شهرهاي شبانه روزي
در   1993 سال  در  اولین بار  برای  اصطالح  انگلستان  در 
موضوع کنفرانس به سوی شهر 24 ساعته مطرح شد که در 
راهبردهای  منچستر برگزار گردید و نگاه موشکافانه ای به 
احیاء و منظم کردن مراکز شهری در زمان شب و شناخت 
)سعیدی رضوانی،  داشت  آنها  بین  ذاتی  ناسازگاری های 
شهری   - شبانه روزي  شهر  عبارت   .)1385 سینی چی،  و 
که هرگز خواب ندارد- اولین بار در دهه 1920 برای شهر 
نیویورک به کار رفت. این واژه تصویر ذهنی از مکانی فریبنده 
اتفاقی در خیابان هایش  را که همواره  پرجنب وجوش  و 
درحال وقوع است )به ویژه زمان شب که امکان تهی و خطر 
زیادتر است( مجسم میکرد. ایده »باززنده سازی شهری به 
در  بار  اولین  تفریح«  و  فرهنگی  فعالیتهای  کمک گسترش 
اواخر دهه 1970 میالدی در اروپا مورد توجه قرار گرفت 
و در همان موقع در شهرهایی مثل رم، کپنهاگ، بارسلونا به 
اجرا در آمد. در عین حال واژه زندگی بخشیدن به کمک 
فعالیتهای اقتصادی شب برای توضیح کارهایی که در شهر 
رم صورت می گرفت، توسط شهردار وقت این شهر به کار 
)Bianchini, 2003(. در عین حال نمونه های بسیاری  رفت 
هم در اروپا وجود داشت که وضعیت کاماًل متفاوتی داشت 
و پذیرای بازدیدکنندگان زیادی بودند. این نمونه ها، مراکز 
شهری زنده، پویا و مکان های جذاب و مملو از مردم بودند 
که دامنه وسیعی از فعالیتها در آنها از روز تا شب ادامه پیدا 
می کرد. آنها پس از تاریکی، تبدیل به مراکزی تهدیدآمیز 
نمی شدند و با یک تالش همه جانبه از طریق تشویق و راه 
اندازی رستوران ها، تماشاخانه ها و تئاترها و سینما و سایر 

تسهیالت فرهنگی سرزنده بودند )Parkinson, 1992(. مقایسه 
موجب  مذکور  شهرهای  از  گروه  دو  میان  اندیشانه  ژرف 
گردید عبارت شهر 24 ساعته به عنوان یک رویکرد جذاب، 
عرصه ای فریبنده را برای شهروندان محیا می سازد که بیانگر 
عزم و آرمان یک شهر به منظور بازیابی خود به عنوان یک 
مکان سرزنده و پویا و با هدف بازدید به عنوان مکان عرضه 
فعالیتهای  سایر  و  مد  فرهنگی، خرید،  تفریحی،  فعالیتهای 
روز  شبانه  از  بیشتری  ساعات  در  فراغت،  اوقات  گذران 
است. در واقع این رویکرد در صدد افزایش زمان فراغت، 
از طریق کاهش زمان کار در ساعات روز و افزایش زمان 
فعالیت در ساعات شب صورت می گیرد. به عبارت دیگر، با 
افزایش زمان شب در شهر، مدت زمان بیشتری به فعالیتهای 
اجتماعی و فراغتی شهروندان اختصاص می یابد. راهبردهای 
رسیدن به زمان بیشتر در شب از دیدگاه کالبدی، مانند افزایش 
عرصه های عمومی فعال و نورپردازی منظر شب، به وجود 
آوردن بسترهای شکل گرفتن فعالیتهای جاذبی که قادر باشند 
در  همگانی  عرصه های  در  شهروندان  حضور  زمان  مدت 
طول ساعات شب را افزایش دهند، میل به خروج از زندگی 
روزمره و انجام امور بیشتر و متنوع تر، افزایش درآمد )ثروت 
عمومی( و سایر عوامل اشاره می کند که باعث می شوند مردم 
هرچه بیشتر خدماتی را در ساعات بیشتری از غروب و شب 
طلب کنند و این خواسته روز به روز افزایش می یابد این 
به راحتی هم  به سمت جامعه 24 ساعته است که  حرکت 
متوقف نمی شود. شهر 24 ساعته به دنبال خود مزایا و معایبی 

نیز دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است. 
کیفیت چگونگی ویژگی ها هرچیز یا پدیده است که تاثیر 

جدول 3. مؤلفه های سرزندگی محیطی ازدیدگاه تئوری های مختلف؛ ماخذ: نگارندگان.

عوامل موثر بر سرزندگینظریه پردازان

جین جیکوبز-1961

باشند؛  کوتاه  بلوکها  غالب   -2 باشد؛  اصلی  کارکرد  دو  از  بیش  دارای  ترجیحا  1-محدوده 
3- منطقه ترکیبی از ساختمانهایی با سن و شرایط متفاوت باشد؛ 4- تراکم فشرده کافی مردم 

صرف نظر از علت حضورشان وجود داشته باشد
1-بقا؛ 2- ایمنی؛ 3- سازگاری؛ 4- محیط سالمت و تنوع ژنتیکی )در مورد سایر موجودات کوین لینچ-1981

زنده(؛ 5-ثبات کنونی و آینده کل جامعه بیولوژیکی
6- چارلز الندی-2000 تمایز؛  و  هویت   -5 امنیت؛  و  ایمنی   -4 دسترسی؛   -3 تنوع؛   -2 افراد؛  مفید  1-تراکم 

خالقیت؛ 7-ارتباط و تشریک مساعی؛ 8- ظرفیت سازمانی و رقابت
1-موقعیت مکان؛ 2- اندازه مکان؛ 3- برنامه ریزی مکان؛ 4- طرح مکانالی پامیر-2007

1-تنوع در کاربری، فعالیت و کالبد؛ 2- نفوپذیریپاکزاد-1384
1-ایجاد اختالط کاربریها؛ 2- تأمین شبکه حمل و نقل همساز با پیاده؛ 3- خلق و تقویت گروه کاری ونکور-1393

هویت محلی؛ 4- ایجاد نظارت و امنیت؛ 5- حفظ فضاها و کریدورهای سبز
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عاطفی و عقالنی خاصی بر انسان می گذارد؛ بنابراین می توان 
یا صفات  از خصوصیات  مجموعه ای  را  هر شیء  کیفیت 
مشخصی دانست که موجب متمایز شدن هر شیئی از اشیای 
دیگر می شود، و امکان داوری در مورد برتری یا مشابهت 
و یا فروتنی یا کاستی چیزی را در مقایسه با چیزهای دیگر 
مؤلفه  برآیند  از  در شهر  فضا  یک  کیفیت  می سازد.  فراهم 
هایی حاصل می شود که با شناسایي کارکردها و تأثیرات 
مناسب هر یک از آنها بر فضا می توان راهکارهایي براي 
 Alipour and et al.,( بهبود کیفیت فضاهای شهری ارائه داد
2013(. در مطالعه بر روی بیش از هزار فضای عمومی شهری 

در کشورهای مختلف جهان و سنجش نظریات شهروندان، 
از  اساسی در کیفیت فضاهای عمومی شهری  چهار عامل 
اهمیت بیشتری برخوردار شد؛ دسترسی و بهم پیوستگی، 
آسایش و منظر، کاربری و فعالیت، و اجتماع پذیری که البته 
ترین عوامل مطلوبیت  از مهم  اجتماع پذیری  میان،  این  در 
سنجی فضاهای شهری به واژه )محیط( چندان کاربرد دارد که 
تشخیص معنای دقیق آن را دشوار کرده است. جغرافیادانان 
به تعریف زمین و آب و هوا می پردازند؛  روانشناسان در 
جامعه  کوشند؛  مي  آنها  فردی  شخصیت  و  مردم  تعریف 
شناسان، سازمانهاي اجتماعي و فرآیندها را تعریف مي کنند؛ 
و معماران عهده دار تعریف ساختمانها و محیطهاي باز و 

 .)Lang, 2007, p. 87( منظر و نظارت اینها هستند

نورپردازي در شهرهاي شبانه روزي
روشن  از  فراتر  عملکردی  نور  شهرسازی  و  معماری  در 
مورد  اصلی  اجزاء  از  یکی  عنوان  به  و  داشته  فضا  کردن 
توجه طراحان قرار می گیرد )اعتمادی فر، 1388، ص286(؛ 
برای روشن نمودن  به عبارتی دیگر نورپردازی ابتدا صرفاً 
فضاهای مختلف و مسیرها معنا داشت. اما با گذر زمان با 
پیشرفت سایر تکنولوژی ها و نیاز به نورهای مناسب جهت 
هر فضا و انواع مختلف کاربری آن، استانداردها و معیارهای 
نور  داشتن  ضمن  بتوان  تا  آمد  بوجود  مشخص  و  معین 
مناسب با توجه به مصرف انرژی، فضایی زیباتر در اختیار 
داشت )پارسا،1390، ص 18( و به طور کلی می توان گفت 
نور،  ایجاد جلوه های ویژه  ارتقای کیفیت بصری در شهر، 
نگه داشتن  انداز شهر در روز و شب، زنده  تفاوت چشم 
و  آرامش  افزایش ضریب حس  فضاهای شهری در شب، 
اطمینان و کاهش جرایم از جمله اهداف مهم نورپردازی در 
کل دنیا به شمار می آیند )محمدنژاد، 1391، ص 1(. باید در 
نظر داشت که انتظار از نورپردازی صرفاً در راستای روشن 

کردن فضا به معنای  نادیده گرفتن پتانسیل های مختف و 
فراوان آن است که می توان با استفاده از تکنولوژی ها و انواع 
نورپردازی تاثیرات بسیار بر فضا گذاشت و با این نگرش و 
نگاه ویژه به نورپردازی و نورشبانه، مشکل فضاهایی که با 
وجود نورپردازی و روشنایی کسل کننده و خالی از جمعیت 
و حتی ناامن هستند را می شود برطرف کرد. اهم کاردهاي 

نور شبانه عبارتند از:
ایجاد . 1 در  اساسی  فاکتورهای  از  یکی  نورپردازی 

محیط انسان ساخت است و بر تجربیات مردم از 
محیط شهری در شب اثر گذار است. روشنایی، عامل 
اساسی در تامین رفاه و امنیت در شهر و زیبایی منظر 
کالنتری،  )غالمحسینی،  است  روز  و  شب  در  آن 

احمدی، 1392، ص 68(. 
پیرامون . 2 ساختمان های  نورپردازی  و  تابناک  جلوة 

اتمسفر  و  بر شخصیت  در شب  فضاهای عمومی 
فضا می افزاید )بصیری مژدهی، محملی ابیانه، 1391، 
ص37( و سامانه های نورپردازی می توانند تصویری 
خاص از فضا خلق کنند. به عنوان مثال، وحدت، 
)مجلسی،  بودن  مدرن  یا  بودن  صنعتی  تجمل، 
مهرآرام، 1385، ص82( که باید در نظر داشت که 
تابیدن نور به یک فضای معماری وحدت و تناقضی 
فضایی را به وجود می آورد. از یک سو ترکیب تازه 
حاصل شده یک هویت یگانه ای از فضا را به دست 
می دهد و از دیگر سو با تابش نور فضای هندسی 

پیشین شکسته می شود )دیباج، 1384، ص50(.
نورپردازانه زیباشناسانة فضا، ایجاد فضاهای شهری . 3

اقتصادی  رونق  خوانایی،  افزایش  سرزنده،  و  پویا 
و امنیت عینی- کالبدی و مسایلی از این دست را 
می توان بخشی از ملزومات کالبدی و عملکردی در 
مدیریت مطلوب منظر شهری شبانه معرفی کرد و 
در عین  حال تامین امنیت ذهنی- روانی در فضا، 
برجسته کردن مناسبت ها و خاطرات ملی- آیینی در 
فضاهای شبانه را از مهم ترین وجوه نیازهای ذهنی- 
روانی شهروندان و کاربران فضا در فضاهای شبانه 
شهری قلمداد نمود )بصیری مژدهی، محملی ابیانه، 

1391، ص36(.
نکته مهم طراحی نور در یک فضا توجه به زمینه . 4

نحوی  به  است،  آن  مفهوم  و  معنا  کلی  به طور  و 
که طراحی نور در راستای توقعاتی که از آن فضا 
می رود باشد؛ به عنوان مثال در یک فضای تاریخی 
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نورپردازی می بایست قدمت و خاطره انگیزی فضا 
را مورد تاکید قرار داد و یا در طراحی یک فضای 
مدرن می بایست شادابی وقت را به نمایش گذاشت. 
بدیهی است که طراحی نور در یک فضای یادمانی 
یا فضای خودمانی تمهیدات متفاوت می طلبد. اگر 
در نورپردازی فضاهای شهری به تاثیرات مهم نور 
بر ذهن و روان مردم توجه بیشتری صورت گیرد و 
طراحی نورپردازی هر فضا متناسب با مخاطب آن 
محیط و نیز با شناخت صحیح از نوع عملکرد فضا 
انجام شود، حضور فعال مردم در فضاهای شهری 
منظر  بی جان  کالبد  به  تازه  و روحی  یافته  افزایش 
دیگران،  و  )فروغی  شد  خواهد  دمیده  شهر  شبانه 

 .)1391
طراحی روشنایی شهری، ابزاری بسیار قوی و نیرومند . 5

برای روش چیدمان فضا ارائه می کند. می توان درک 
بصری و فهم یک فضا را به کمک نور بازآفرینی 
کرد، تحریک نمود و یا تغییر داد. یک سیستم بصری 
جدید ممکن است با سیستم موجود اصطکاک پیدا 
کند، بنابراین طراح روشنایی باید هنگام ایجاد نمای 
به خرج  بسیار  دقت  خیابان،  یک  روشنایی  جدید 
با  حتی  دستجردی، 1382، ص 37(.  )وحید  دهد 
یک  شاعرانه  ارزشهای  می توان  نورپردازی صحیح 
یا  به تجمع در یک مکان  گذر را دو چندان کرد، 
دوری از آن یاری رساند و نشاط، شادی، حرکت و 
تأمل را در جامعه دامن زد )حجت، 1387، ص14(.

زندگی  اصلی  معیارهای  اندیشمندان  نظر  مطابق 
شهری  سرزندگی  و  کاربریها  اختالط  زمان،  شبانه 
است. در جدول زیر تجارب داخلی و خارجی متناسب 
آورده  شبانه  زندگی  اصلی  معیارهای  از  کدام  هر  با 
در  خارجی  نمونه های  بیشتر  توفیق  علت  است.  شده 
بودن همزمان هر  دارا  داخل کشور  با شهرهای  مقایسه 
سرزندگی  و  پویایی  به  ویژه  توجه  و  اصلی  معیار  سه 
توجه  بدان  کمتر  ما  کشور  در  که  بوده  شهری  فضای 

شده است. 

متغیرهاي عملیاتي تحقیق
به منظور استخراج شاخص های موثر بر پویایی فضاهای 
و  پویایی  بر  موثر  مولفه های  ابتدا  در  24ساعته،  شهری 
اندیشمندان  نظر  اساس  بر  شهری  فضاهای  سرزندگی 
با  ادامه  مطرح خارجی شناسایی و مشخص گردید. در 
 24 زندگی  زمینه  در  موجود  منابع  در  گسترده  مطالعه 
و  داخلی  موجود  نمونه های  مرور  همچنین  و  ساعته 
ساعته   24 شهر  ایجاد  بر  موثر  شاخص های  خارجی، 

گردید. تعیین  نیز 

جدول 4. مزایا و معایب شهر 24ساعته؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

مزایا و معایب شهر 24 ساعته

معایبمزایا

انباشت  اصول  و  همزیستی 
شهرهای  ایجاد  وظایف؛ 
پرجنب و جوش؛ اقتصادی و 
فرهنگی- اجتماعی؛  سیاسی؛ 

امنیت مکانهای عمومی

هزینه ها؛  افزایش 
سخت؛  قانونگذاری  های 
روشنایی؛  و  نورپردازی 
ترس؛  و  ناامنی  احساس 
و  خیابانی  نزاع  و  خشونت 
خرید  و  اعتیاد  خرابکاری؛ 
و فروش مواد مخدر؛ کمبود 
انواع  عمومی؛  نقل  و  حمل 

آلودگیها

جدول 5. معیارهای موثر بر زندگی شبانه؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

تئوریهای معیارهااندیشمندان
شهرسازی

تجارب داخلی 
وخارجی

جین جیکوبز 
1961

اختالط 
کاربریها

شهر انسان 
محور، شهر 

پایدار، 
شهرمتراکم- 

بوم شهر

لندن؛ ملبورن؛ 
شروپشایر؛ 
مشهد؛ تبریز

کالسن 
2005

لندن؛ ملبورن؛ زمان
شروپشایر؛ 

مشهد؛ شیراز؛ 
اصفهان

لندری 
1994؛ 
بیانچینی 

1994

سرزندگی 
شهری

لندن؛ ملبورن؛ 
شروپشایر
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جدول 6. مولفه های موثر بر پویایی فضاهای شهری؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

اختالطامنیت
کاربریها

فعالیتهای
شبانه روزی

نظام حرکت 
و دسترسی

فضای
سبز

تنوعخواناییتراکم
)جذابیت(

کیفیت مصالح
بافت شهری

جیکوبز

راب کریر
چپ من
یان گل

جی ویکرشام
سای  پامیر

هنری شافتونه
PPS

بیبروهیگینز
لنارد

شوای
ونچوری

تیبالدز
لینچ

جدول 7. بررسی تاثیر نورپردازی در فضاهاي شهري شبانه؛ ماخذ: یافته های تحقیق

دستاوردهدفنوع نورپردازی
نورپردازی عمومی

طراحی پیوسته، استفاده از نور به صورت 
منظم؛ تاکید بر طرح ساختارشهر با محور 
بهروری  و  زیست  محیط  به  توجه  آن، 

انرژی

توسعه  امنیت؛  و  ایمنی  ایجاد 
شدن  زیبا  گردشگري؛  فعالیت های 

فضا

نورپردازی عناصر و المانها
نورپردازی یک جسم برای نمایش فرم خاص 

آن
استفاده از نور برای ایجاد جذابیت در فضا

ارتقای کیفیت کالبدی و اجتماعی منطقه، نورپردازی عمومی
بهسازی  و  محل  اجتماعی  امنیت  تامین 

سیمای شبانه خیابان

بیشتر  حضور  امنیت؛  و  ایمنی  ایجاد 
زیبایی  کیفیت  بهبود  فضا؛  در  مردم 

شناختی فضا نورپردازی برای تعریف خاصیت جدید برای 
یک شکل

استفاده از نور برای جذابیت فضا
صنعت نورپردازی به منظور تزیین اجسام ارتقای  فضا؛  در  جذابیت  ایجاد 

گردشگری
و  گردشگری  فعالبت های  توسعه 
بازرگانی؛ حضور بیشتر مردم در فضا؛ 
توسعه فعالیت های فرهنگی؛ برجسته 

کردن مناسبت های خاص

روشنایی برای تاکید بر خواص یک شی
فرم خاص  نمایش  برای  یک شی  نورپردازی 

آن
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مطالعه نمونه موردی
شمیران از زمانهای بسیار دور به عنوان منطقه ای برجسته و بی نظیر از لحاظ تاریخی، فرهنگی و طبیعی مطرح بوده است، 
آنچنان که امروزه نیز یکی از عمده ترین سرمایه های هویتی و شخصیتی پایتخت محسوب می شود. همین امر موجب شده 
که شمیران از دیگر مناطق شهری به واسطه بافت های تاریخی در میان باغهای ییالقی و وجود کاربری های مهم درمانی، 
تجاری، مذهبی و اداری و نیز طبیعت بکر و هوای معتدل کوهستان و رود دره  ها متمایز گردد. در این میان دربند که یکی 
از دهکده های قدیمی شمیران و ازمناطق خنک و گردشگری می باشد به عـــنوان عمده ترین فضاهای جمعی و مکـــان 
تماس های خاطره انگیز و خشنودکننده در این منطقه مورد توجه قرار گرفته و در مقیاس شهری برای پاسخگویی به قسمتی 
از نیازهای اساسی زندگی شهری تعریف می شود. به طور کلی ویژگیهای محله دربند را میتوان در ویژگیهای اجتماعی، 
مذهبی، کالبدی و شبکه ارتباطات خالصه نمود. همچنین وجود کانون محیطی مختلف چون رود دره ها و نیز آب و هوای 
بسیار مناسب، همچنین دسترسی از طریق شبکه ها و میدان های مهم، مانند خیابان ولیعصر و شریعتی و میدان تجریش و 

جدول 8.  شاخص های موثر بر پویایی شهرهاي شبانه؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

توضیحاتشاخصسطح

کالبدی

نورپردازی مناسبایمنی

وضعیت ترافیک، وضعیت حمل ونقل عمومی، پارکینگدسترسی

زیبایی بصری از لحاظ منظر طبیعی و انسان ساختجذابیت

درک سازمان فضایی مکان و آنچه در آنجا می گذردخوانایی

اجتماعی
حضور منظم ماموران برقراری امنیت، نظارت اجتماعیامنیت

حضور گروه های سنی، جنسی و قومی مختلفجامعیت

فضای مناسب جهت مالقات های دوستانه و برخوردهای اجتماعی، حضور گروهی مردمتعامل اجتماعی

و  اقتصادی 
فعالیتی

اجتماعی، حضور دستفروشان، فعالیت ها فعالیتهای هنری و فرهنگی و  حضور خرده فروشی ها، 
رستورانها و کافه ها

شدت فعالیتها درون محیطتراکم فعالیت ها

افزایش ساعت عملکرد فعالیت ها، جذاب و هیجان انگیز بودن فعالیت ها، تسهیالت و کیفیت
خدمات

نقشه 1.  نقشه موقعیت منطقه یک در شهر تهران و نقشه 2. نقشه موقعیت تجریش در منطقه یک؛ ماخذ: شهرداري تهران.
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قدس همچنین وجود ایستگاه تاکسی، اتوبوس و ... در این محل امکان دسترسی به آن  را با استفاده از وسایل حمل ونقل 
عمومی و از نقاط مختلف شهر را فراهم می سازد این عوامل موجبات حضور مردم را فراهم آورده است و سبب گردیده 
تا این محدوده مورد استفاده بخش عظیمی از اقشار جامعه گردد. با توجه به شرایط عمومی محدوده و آنچه ذکر شد و 
همچنین پتانسیل این بافت برای تبدیل شدن به یک خیابان  24ساعته، ضرورت توجه به این محدوده برای ایجــــاد و 
گسترش فعالیت های 24 ساعته در آن و تبدیل آن به فضای شبانه برای گسترش این مهم در سطح شهر مشخص گردید.

روش تحقیق و  ابزار جمع آوری اطالعات
روش مورد استفاده در این پژوهش توصـــیفی، تحــلیلی بوده است. برای گرد آوری اطالعات از روش های کتابخانه ای 
و میدانی استفاده شده است. همچنین برای انجام تحقیق پرسشنامه ای با 23 گویه و به صورت 5 گزینه ای )کامال مناسب، 
مناسب، متوسط، نامناسب و کامال نامناسب( تهیه شد و با تکنیک حضور در محل  و به صورت پیمایشی و با انتخاب 
پاسخ دهندگان با نمونه برداری تصادفی ساده که در فضای مورد نظر درحال تعامل با دیگران بودند، در روزها و ساعات 
مختلف هفته پر شدند. پاسخ دهندگان فقط از بین ساکنان، کسبه، رهگذران و بازدیدکنندگان و به صورت غیر یکسان 
و در روزها و ساعات مختلف انتخاب شدند. با توجه به جمعیت خیابان دربند  و فرمول کوکران جهت انجام پژوهش، 
دیدگاه های 380 نفر جمع آوری گردید. سپس شاخص های مربوطه استخراج شده است. از سه سطح نشان داده شده 
شامل سطح کالبدی، اجتماعی و اقتصادی و فعالیتی، شاخص امکان فعالیت از سطح اقتصادی و فعالیتی، شاخص امنیت 
از سطح اجتماعی و شاخصهای جذابیت و خوانایی از سطح کالبدی انتخاب شده و پرسش نامه بر اساس این شاخص ها 

و مطابق زیر شاخه های مشخص شده طراحی می گردد.

که  است  معتبر  هنگامی  ساخته  محقق  نامه  پرسش 
بدین  باشــــند؛  روایی  و  پایایی  دارای  آن  سئـواالت 
بین  تصادفی  صورت  به  پرسشنامه   30 ابتدا  منـظور 
پایایی  و  سازه ای  روایی  نتایج  که  گردید  توزیع  نمونه ها 
منظور  به  باشد.   می  مشاهده  قابل  ادامه  در  پرسشنامه 
بررسی روایی سه روش روایی صوري، روایی محتوایی، 

و روایی سازه  ابزار مورد استفاده قرار گرفته اند. روایی 
مجرب  اساتید  و  متخصصان  نظر  از  استفاده  با  صوری 
داشتند،  تحقیق آشنایی  موضوع  با  که  معماری  حوزه  در 
تعیین شده است. روایی سازه ابزار نیز با استفاده از روش 
تحلیل عاملی  مطالعه شده است که نتایج آن در جداول 

ارائه شده است.

جدول 9. محتوا و زیر شاخه محتوا؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

محتوا
                        زیر شاخه-   

امکان 
فعالیت

خوانایی
و تنوع

وجود 
جذابیت

تامین 
امنیت

حضور گروهی مردم؛ وجود مراکز خرید؛ حضور خرده فروشی؛ حضور 
***دستفروشان؛ وضعیت ترافیک؛ وضعیت حمل و نقل؛ خدمات شهری

خوانایی؛ تسهیالت و خدمات؛ تنوع فعالیت در محیط؛ تراکم فعالیت 
***در محیط

فعالیت؛ هیجان  زیبایی بصری؛ خوانایی؛ جذابیت  مناسب؛  نورپردازی 
انگیز بودن فعالیت؛ فعالیت های فرهنگی و هنری و اجتماعی؛ رستوران 

و کافه
***

و  سنی  گروه های  حضور  اجتماعی؛  نظارت  امنیت؛  ماموران  حضور 
***جنسی مختلف؛ ساعت عملکرد فعالیت؛ پارکینگ
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محتوا  شاخه  زیر  و  محتوا  جدول  در  که  همانطور 
محتوای  بررسی  برای   7 تا   1 سواالت  کردیم،  مشخص 
وجود جذابیت می باشند. در جدول 7 با استفاده از تحلیل 
عاملی ارتباط سوال 1 با سواالت 2 تا 7 با نشان داده شده 
است که از 41٪ تا 84٪ متغیر است و نشان ارتباط منطقی 
شـــده  ارائه  جوابهــای  و  گروه  یک  در  سواالت  بین 
می باشد. ضمنا سواالت 8 ، 9، 12 و 21 نیز برای بررسی 
دیگر  با   8 سوال  ارتباط  که  میباشد  تنوع  وجود  محتوای 
سواالت نیز در جدول نشان داده شده است و ارتباط از 
47٪ تا 58٪ متغیر می باشد و به همین ترتیب برای دو گروه 
دیگر نیز درصدها مشخص هستند که در اکثر موارد درصد 

ارتباط از 50٪ باالتر بوده که نشان دهنده اعتبار پرسش نامه 
می باشد. همانطور که در جدول مشاهده می شود 5 عاملی 
از   ٪90,04 هستند   1 از  تر  بزرگ  ویژه  مقدار  دارای  که 
واریانس کل را برآورد می کنند که مقدار قابل مالحظه ای 
تفسیر  باشد  نزدیکتر   ٪100 به  عدد  این  چقدر  هر  است. 
تعداد عامل ها بهتر انجام می گیرد. ماتریس مولفه ها را نشان 
می دهد که شامل ضرایب 23 سوال در پنج عامل بزرگتر از 
یک استخراج شده می باشد. هرچه قدر مطلق این ضرایب 
در  بیشتری  نقش  نظر  مورد  عامل  باشد  نزدیک تر  به یک 
کل واریانس اعداد در متغیر مورد نظر دارد. همانطور که 
در جدول9 مشخص است سواالت 1 تا 7 به عنوان عامل 

جدول 10. )سمت راست( ارتباط سواالت با یکدیگر در گروه های چهارگانه )خروجی ماتریس همبستگی از نرم افزار spss( و جدول 11. 
)سمت چپ( ماتریس مولفه ها؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

جدول 12. آماره های استخراج شده با مقادیر ویژه باالتر از 1 از نرم افزار spss؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.
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اول، سواالت 8، 9، 12 و 21 به عنوان عامل دوم، سواالت 
10،13،14،15،17،18 و 20 به عنوان عامل سوم و سواالت 
مشخص  چهارم  عامل  عنوان  به   23 و   11،16،19،22
هستند و جدول محتوا و زیر شاخه محتوا در اینجا تایید 
می شود. در پژوهش پیش رو برای پایایی پرسشنامه پس از 
جمع آوری و وارد کردن داده ها به نرم افزار SPSS ضریب 
میزان  که  شد  محاسبه  نامه  پرسش  برای  کرانباخ   آلفای 
بر اساس  برای عامل های طرح شده  آمده  به دست  پایایی 

جدول هدف محتوا به ترتیب زیر می باشد:
بصری،  زیبایی  مناسب،  پردازی  نور  یک:  عامل 
فعالیت،  بودن  هیجان انگیز  فعالیت،  جذابیت  خوانایی، 
و  رستوران  اجتماعی،  و  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های 
آلفای کرانباخ 84,5٪ می  کافه(- وجود جذابیت. ضریب 

باشد.
عامل دوم: توانایی، تسهیالت و خدمات، تنوع فعالیت 
تنوع.  و  خوانایی  محیط-  در  فعالیت  تراکم  محیط،  در 

ضریب آلفای کرانباخ 66,5٪ می باشد.
عامل سوم: حضور گروهی مردم، وجود مراکز خرید، 
وضعیت  دستفروشان،  حضور  فروشی،  خرده  حضور 
امکان  شهری-  خدمات  نقل،  و  حمل  وضعیت  ترافیک، 

فعالیت. ضریب آلفای کرانباخ 78,9٪ می باشد.
امنیت،نظارت  ماموران  حضور  چهارم:  عامل 
اجتماعی،حضور گروه های سنی و جنسی مختلف،ساعت 
عملکرد فعالیت، پارکینگ - امنیت، ضریب آلفای کرانباخ 

86,2٪ می باشد.

آمار استنباطی: روش تحلیل توصیفی
پس از اجرای آزمایشی و تعیین اعتبار روایی پرسش نامه 
و  رهگذران  کسبه،  ساکنان،  بین  نامه  پرسش   380 تعداد 
انتخاب شدند  بازدید کنندگان که به صورت غیر یکسان 
و  کلی  وزن  محاسبه  از  پس  روش  این  در  شد.  توزیع 
همبستگی  ضریب   ،Z فرمول  از  ها،  گویه  وزنی  میانگین 
و همخوانی و در نهایت تعیین چارک ها به منظور تعیین 
جهت  است.  شده  استفاده  گویه ها  از  یک  هر  اهمیت 
تجزیه و تحلیل اطالعات پس از جمع آوری پرسش نامه، 
اطالعات کد بندی شده و در یک طیف 5 درجه ای )کاماًل 
مناسب )4( و  نامناسب )2(، متوسط )3(،  نامناسب )1(  
یک  هر  درباره  پرسش شوندگان،  نظر   ))5( مناسب  کاماًل 
یک  هر  اهمیت  تعیین  منظور  به  شد.  ارزیابی  گویه ها  از 
از گویه ها )سواالت(، ابتدا وزن کلی و میانگین وزنی آنها  

با استفاده از خروجی های نرم افزار spss  تعیین شد. در 
ادامه با استفاده از فرمول Z میانگین های وزنی به نمره های 
و  میانگین  ابتدا  که  صورت  بدین  شد.  تبدیل  استاندارد 
برای  شده،  محاسبه  میانگین های وزنی  استاندارد  انحراف 
هر گویه ) هر سوال( تعیین و سپس میانگین وزنی تمام 

گویه ها در فرمول زیر گنجانده شد.

گویه؛   23 برای  وزنها  میانگین  میانگین   =  μ 
میانگین   =  х وزنی؛  میانگین های  استاندارد  انحراف   =б  
وزنی هر یک از گویه ها و  =Z نمره های استاندارد. قرار 
دادن نمره های میانگین وزنی در فرمول Z توزیع جدیدی 
این  می شود،  نامیده  نرمال  توزیع  که  می آورد  دست  به   

توزیع دارای میانگین صفر و انحراف استاندارد است.

تجزیه و تحلیل داده ها
تطبیق  به  مربوط  داده های  توصیف  به  بخش  این  در 
متغیرهای مرتبط می پردازیم. این داده ها بر اساس چهار 
بعد کلی زیر که عبارتند از: وجود جذابیت )نور پردازی 
مناسب، زیبایی بصری، خوانایی، جذابیت فعالیت، هیجان 
و  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های  فعالیت،  بودن  انگیز 
)خوانایی،  تنوع  و  خوانایی  کافه(،  و  رستوران  اجتماعی، 
تسهیالت و خدمات، تنوع فعالیت در محیط، تراکم فعالیت 
فعالیت )حضور گروهی مردم، وجود  امکان  در محیط.(، 
مراکز خرید، حضور خرده فروشی، حضور دستفروشان، 
وضعیت ترافیک، وضعیت حمل و نقل، خدمات شهری(، 
اجتماعی، حضور  نظارت  امنیت،  ماموران  امنیت )حضور 
گروه های سنی و جنسی مختلف، ساعت عملکرد فعالیت، 
بر  تحقیق  فرعی  سواالت  و  تدوین شده اند  پارکینگ( 
اساس این 4 آیتم و با 23 سوال پرسشنامه تقسیم بندی 
گردیده اند. الزم به توضیح است که جداول زیر بر مبنای 
فراوانی های بدست آمده است. همچنین نمره مبنا جهت 
تصمیم گیری و اولویت سنجی نظر کاربران جهت به کار 
یا  و  شده  کسب   Z نمره طراحی،  در  آنها  دیدگاه  گیری 
چارک کسب شده در هر گویه می باشد، بدین ترتیب که 
اگر نمره Z کسب شده هر چه از عدد 0,00  یشتر باشد 
اعتبار و اولویت آن گویه در نزد کاربران بیشتر و هر چه از 
عدد 0,00 کمتر باشد، آن گویه از اعتبار و اولویت کمتری 

برخوردار است. 
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نمودار 5.  فراوانی گزینه ها در سوال 1 و  نمودار 6.  فراوانی گزینه ها در سوال 2؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.2

نمودار 7.  فراوانی گزینه ها در سوال 3 و نمودار 8.  فراوانی گزینه ها در سوال 4؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

نمودار 9.  فراوانی گزینه ها در سوال 5 و نمودار 10.  فراوانی گزینه ها در سوال 6؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.
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بررسی دیدگاه پرسش شوندگان پیرامون عامل اول 
نورپردازی مناسب، زیبایی بصری، خوانایی، جذابیت فعالیت، 
هیجان انگیز بودن فعالیت، فعالیت های فرهنگی و هنری و 
خیابان  جذابیت  کلی  بطور  و  کافه(  و  رستوران  اجتماعی، 
دربند برای تبدیل شدن به خیابانی 24 ساعته بر اساس نظرات 
پرسش شوندگان مورد تحلیل قرار میگیرد؛ چنانکه مالحظه 
می کنید، نتایج جدول نشـــــان می دهد، فراوانی های حاصله، 
حاکی از نظر مثبت کاربران با جذابیت خیابان دربند برای 
تبدیل شدن به خیابانی 24 ساعته داشته، و معدل به دست آمده 
از نمره Z عدد )0,758( می باشد که از عدد )0,00( بیشتر 
بوده بنابراین این عامل از نظر کاربران دارای پتانسیل زیادی 

برای تبدیل کردن خیابان دربند به خیابانی 24 ساعته را دارد.

نمودار 11.  فراوانی گزینه ها در سوال 7؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

 جدول 13.  جذابیت خیابان دربند برای تبدیل شدن به خیابانی 24 ساعته بر اساس نظرات پرسش شوندگان؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

رتبه هر چارک
نمره Zگویه

وزن 
کلی 
گویه

فراوانی گزینه ها
گویه

54321

380,6341434157104582831
430,863148313118033332
360,755146017863103333
411,10715351531883334
420,92814971152263335
370,755146017863103336
2120,26413551281234338187

نمودار 12.  فراوانی گزینه ها در سوال 8 و نمودار 13.  فراوانی گزینه ها در سوال 9؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.
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بررسی دیدگاه پرسش شوندگان پیرامون عامل دوم
خوانایی، تسهیالت و خدمات، تنوع فعالیت در محیط، تراکم فعالیت در محیط و بطور کلی خوانایی و تنوع خیابان 
دربند برای تبدیل شدن به خیابانی 24 ساعته بر اساس نظرات پرسش شوندگان مورد تحلیل قرار میگیرد. چنانکه مالحظه 
می کنید، نتایج نشان می دهد فراوانی های حاصله، حاکی از نظر نسبتا مثبت کاربران با تنوع خیابان دربند برای تبدیل شدن 
به خیابانی 24 ساعته داشته، و معدل به دست آمده از نمره Z عدد )0,366( می باشد که از عدد )0,00( بیشتر بوده 
بنابراین این عامل از نظر کاربران دارای پتانسیل نسبتا مناسبی برای تبدیل کردن خیابان دربند به خیابانی 24 ساعته را دارد.

نمودار 14.  فراوانی گزینه ها در سوال 12 و نمودار 15.  فراوانی گزینه ها در سوال 21؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

جدول 14. تنوع خیابان دربند برای تبدیل شدن به خیابانی 24 ساعته بر اساس نظرات پرسش شوندگان؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

وزن کلی گویهنمره Zرتبه هر گویهچارک
فراوانی گزینه ها

گویه
54321

390,606142814695103338
119-0,742114031986358289
440,8401478146145533312
450,7601461109202333321

نمودار 16.  فراوانی گزینه ها در سوال 10 و نمودار 17.  فراوانی گزینه ها در سوال 13؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.
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نمودار 18.  فراوانی گزینه ها در سوال 14 و نمودار 19.  فراوانی گزینه ها در سوال 15؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

نمودار 20.  فراوانی گزینه ها در سوال 17 و نمودار 21.  فراوانی گزینه ها در سوال 18؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

نمودار 22.  فراوانی گزینه ها در سوال 20؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.
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بررسی دیدگاه پرسش شوندگان پیرامون عامل سوم
اجزای  باید  شادی  و  جذابیت  سطح  افزایش  منظور  به 
شادی شناخته شوند. این سه فاکتور تاثیرگذار بر جذابیت 
شهرهاي 24 ساعته عبارتند از: 1- نقطه ثابت؛ 2- شرایط 
زندگی؛ 3- فعالیتهای آگاهانه که در این پژوهش به آنها 

پرداخته می شود: 
عوامل . 1 در  شادی  سهم  بزرگترین  ثابت:  نقطه 

ژنتیکی است که این فاکتور را نقطه ثابت می نامند 
و سطح معین و ثابتی از شادی از والدین به ارث 

می رسد و موروثی می باشد.
شرایط زندگی:  جزء دوم جذابیت شرایط زندگی . 2

است که شامل عوامل ملیتی، جغرافیایی، محیطی، 
در  فرد  که  است  ای  منطقه  فرهنگی  و  اجتماعی 
فاکتورهای  شامل  همچنین  و  می کند  زندگی  آن 
می  قومیت  و  جنس  سن،  مانند  شناسی  جمعیت 

باشد. 
فعالیت های آگاهانه: شلدان این فاکتور را اینگونه . 3

تعریف می کند: این سطح، دسته وسیعی از فعالیت 
هایی است که مردم انجام می دهند یا در فکر انجام 
آنها هستند. رفتارها و فعالیت های فراوانی وجود 
انرژی  و  وقت  آن ها  انجام  برای  افراد  که  دارند 
صرف  مستلزم  فعالیت ها  این  کنند.  می  صرف 
اتفاقات  این  به خودی خود  یعنی  هستند،  انرژی 

رخ نمی دهند. در واقع تفاوت اصلی بین فاکتور 
)اتفاقی  آگاهانه،  فعالیت های  و  زندگی  شرایط 
بودن( آنها است.  فاکتورهای شرایط زندگی تقریبًا 
تصادفی هستند. اما فاکتورهای آگاهانه، در اختیار 
محبت  منظم،  ورزش  مانند  می باشد.  فرد  خود 
ورزیدن به دیگران، حضور در اجتماعات. که برای 
به  نیاز  نوعی  به  شده  ذکر  موارد  این   همه  انجام 
یک بستر مناسبی هست. درغیر این صورت عملی 
زهرانی،  احمدی  متین،  )زارعی  داد  نخواهد  رخ 

حق گویان، 1388، ص 9(. 
حضور گروهی مردم، وجود مراکز خرید، حضور خرده 
وضعیت  ترافیک،  وضعیت  دستفروشان،  فروشی، حضور 
حمل و نقل، خدمات شهری و بطور کلی امکان فعالیت 
در خیابان دربند برای تبدیل شدن به خیابانی 24 ساعته بر 
قرار  تحـــــــلیل  مورد  پرسش شوندگان  نظرات  اساس 
جـــدول   نتــــایج  می کنید،  مالحظه  چنانکه  میگیرد. 
نسبتا  نظر  از  حاکی  حاصله،  فراوانی های  می دهد،  نشان 
منفی کاربران با امکان فعالیت در خیابان دربند برای تبدیل 
شدن به خیابانی 24 ساعته داشته، و معدل به دست آمده از 
نمره Z عدد )0,193-( می باشد که از عدد )0,00( کمتر 
بوده بنابراین این عامل از نظر کاربران دارای پتانسیل نسبتا 
کم و نامناسبی برای تبدیل کردن خیابان دربند به خیابانی 

24 ساعته را دارد.

جدول 15. امکان فعالیت در خیابان دربند برای تبدیل شدن به خیابانی 24 ساعته بر اساس نظرات پرسش شوندگان؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

رتبه هر چارک
وزن کلی نمره Zگویه

گویه
فراوانی گزینه ها

گویه
54321

122-1,9108902828128887810

3100,545141593218333313

3110,334137048263333314

2130,2181345881281283315

217-0,15712651085812853317

218-0,507119063232583318

2140,124132593981533320
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نمودار 27.  فراوانی گزینه ها در سوال 23؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

نمودار 25.  فراوانی گزینه ها در سوال 19 و نمودار 26.  فراوانی گزینه ها در سوال 22؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

نمودار 23.  فراوانی گزینه ها در سوال 11 و نمودار 24.  فراوانی گزینه ها در سوال 16؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.
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بررسی دیدگاه پرسش شوندگان پیرامون عامل چهارم
امنیت یکي از مهمترین نیازهاي شهرهاي شبانه روزي است. 
در سال 1972 »اسکار نیومن« نظریه فضاي قابل دفاع را به 
عنوان ابزاري جهت کاهش جرم در نواحي شهري مطرح 
دیده  و  دیدن  امکان  که  فضاهایي  بود  معتقد  او  ساخت. 
شدن در آنها بیشتر باشد و در ضمن امکان کمي براي فرار 
وجود داشته باشد، پتانسیل کمتري براي فعالیت مجرمان 
فراهم مي کنند. برخي از مناطق به طور طبیعي قابلیت دید 
مناطقي  همچون  دیگر  برخي  که  درحالي  دارند،  زیادي 
و  پیاده  عابر  تونل هاي  یا  و  کم نور  خیابان هاي  داراي  که 
قابلیتي  چنین  است  ممکن  هستند،  بن بست  کوچه هاي 
نداشته باشند. اگر بزهکاران فکر کنند که در معرض دید 
قرار دارند، احتمال وقوع بزهکاري کمتر مي شود. با تغییر 
محیط زیست، طراحي، تعیین محل قرارگیري ساختمان ها 
و فضاي اطراف آنها، امکان نظارت بیشتر فراهم مي شود. 
نیومن تغییرات طراحي را به شکل مستقیم با کاهش جرایم 
مرتبط کرد. از نظر او با طراحي مکان ها و فضاهاي شهري 
از  باشند  محلي  کنترل  و  دید  معرض  در  که  گونه اي  به 
وقوع جرایم فرصت طلبانه جلوگیري به عمل خواهد آمد. 
از نظر این دیدگاه طراحي محیطي قابلیت ایجاد احساس 
پنهان وابستگي محلي را در میان ساکنین دارد. نمونه هایي 
از تدابیر مورد توجه در کنترل و یا قابل دید نمودن فضاها 
 Bennet &( از  است  عبارت  بزهکاري  احتمال  کاهش  و 

:)Wright, 1984

خصوصي سازي و انفرادي کردن فضاهاي عمومي . 1
و نیمه عمومي درون و اطراف بلوک هاي ساختماني؛

کوتاه کردن و یا حتي تخریب راهروهاي داخلي، . 2

معابر مسقف و بالکن هاي قابل دسترس؛
افزایش میزان نظارت بر ورودي ها و معابر مسقف . 3

زیرزمیني،  گاراژهاي  اتومبیل،  پارکینگ هاي 
مکان هاي بازي، تسهیالت همگاني؛

آنها . 4 اطراف  زمین هاي  و  ساختمان ها  طراحي 
به نحوي که داخل و خارج منطقه، از راه پنجره ها 

و سایر نقاط مسلط به راحتي قابل رؤیت باشد؛
ترغیب فعالیت در مناطقي که کمتر مورد استفاده . 5

قرار مي گیرد مانند فراهم کردن نیمکت در مناطق 
بازي؛

کنار هم قراردادن محل عبور وسایل نقلیه و افراد . 6
پیاده به جاي تفکیک کامل آنها؛

طراحي ساختمان ها و محیط اطراف آنها به گونه اي . 7
به  مسکوني  مناطق  در  شدن  پنهان  فرصت  که 

حداقل برسد.
حضور  اجتماعی،  نظارت  امنیت،  ماموران  حضور 
گروه های سنی و جنسی مختلف، ساعت عملکرد فعالیت، 
پارکینگ و بطور کلی امنیت در خیابان دربند برای تبدیل 
پرسش  نظرات  اساس  بر  ساعته   24 خیابانی  به  شدن 
می  مالحظه  چنانکه  گرفت.  قرار  تحلیل  مورد  شوندگان 
فراوانی های  می دهــد،  نشــــــان  جدول  نتایج  کنید، 
حاصله، حاکی از نظر کامال منفی کاربران با وجود امنیت 
ساعته   24 خیابانی  به  تبدیل شدن  برای  دربند  خیابان  در 
داشته، و معدل به دست آمده از نمره Z عدد )1,083-( 
می باشد که از عدد)0,00( کمتر بوده بنابراین این عامل از 
نظر کاربران دارای پتانسیل بسیار کم و نامناسب برای تبدیل 

کردن خیابان دربند به خیابانی 24 ساعته را دارد.

جدول 16. امنیت در خیابان دربند برای تبدیل شدن به خیابانی 24 ساعته؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

رتبه هر چارک
وزن کلی نمره Zگویه

گویه
فراوانی گزینه ها

گویه
54321

120-1,22810362363144117311

121-1,439991932353948716

216-0,0391290631231583319
2150,007130093731783322
123-2,7167182828316612523
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نتیجه گیری و جمعبندي
و  اجتماعی  و  جمعیتی  ویژگی های  کار،  الگوهای  تغییر 
بطور کلی تغییر شیوه زندگی سبب گردیده تا احساس نیاز 
به خروج از زندگی روزمره و تفریح و سرگرمی در هنگام 
غروب و شب )خارج از ساعات کار( در ساکنان شهرهای 
امروز، افزایش یابد. از طرفی سرزندگی محیط های شهری 
و حفظ پویایی و طراوت در شهرها نیازمند حضور هرچه 
بیشتر ساکنان آنها در فضاهای شهری و تعامالت اجتماعی 
آمدن  بوجود  باعث  همه  اینها  است.  یکدیگر  با  آن ها 
مفهومی به نام شهر 24 ساعته شده که در واقع به تشویق 
در  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  گوناگون  فعالیت های 
شبانه  استفاده  دارد.  توجه  روز  شبانه  از  بیشتری  ساعات 
روزی از فضا نه فقط آن را مستهلک نمی کند، بلکه حضور 
که  می بخشد  اهمیتی  آن  به  شهروندان  مستمر  فعالیت  و 
چه مردم و چه مدیریت شهری در حفظ و نگهداری آن 
از جنگ  پس  که  تغییراتی  به  توجه  با  می گردند.  کوشاتر 
جهانی دوم در بافت بسیاری از کشورها اتفاق افتاد، مفهوم 
مفاهیم  این  گرفت.  شکل  شبانه  اقتصاد  و  شبانه  زندگی 
خلق  و  سازی  زنده  باز  برای  جدیدی  راهکار  عنوان  به 
مراکز شهری ایمن تر مطرح شدند. زندگی شبانه یک نمود 
برجسته از ارتباط پیچیده، پویا و فزاینده ای است که بین 
اجزاء اقتصاد، جامعه و فرهنگ وجود دارد. در حال حاضر 
بیشتر مراکز شهری موفق نه فقط طیفی از مسکونی، تجاری 
)ازجمله تفریحی( و خرده فروشی را فراهم می کنند بلکه 
فرهنگ های محلی و هنرهای پر بار را پرورش می دهند. 
بعالوه مکان هایی برای فعالیت در 24 ساعت شبانه روز 
، 7 روز هفته و 12 ماه سال هستند. از طرفی از آنجایی 
توجهی  قابل  بخش  ما  کشور  ازجمله  کشورهایی  در  که 
اقتصادی  مشکالت  حل  جهت  کارکردن  صرف  روز  از 
را  روز  تمامی  تقریبًا  زمان  این  موارد  برخی  ودر  میشود 
دربرمیگیرد، به ناچار ساعات شب جزءالینفک اوقات آزاد 
شهروندان میشود. وقتی در طول روز اغلب شهروندان به 
پیدا  اقتصادی مجال ورزش و تفریح را  دلیل دشواریهای 
نمیکنند شب ها بهترین فرصت برای شهروندانی است که 
دوست دارند، کمتر استراحت کنند و به گشت وگذار در 
شهر بپردازند، به همین جهت لزوم احیاء فضاهای شهری 
در شب بیش از پیش بر ما آشکار گشته و اهمیت وجود 
مناسب  بستری  ایجاد  جهت  درشب  زنده  و  پویا  فضایی 
برای فعالیت شهروندان درک میشود. بر اساس یافته های 
تحقیق که از تحلیل و تفسیر داده ها  به دست آمده است، 

از نظر پرسش شوندگان که شامل ساکنان، کسبه، رهگذران 
به صورت غیریکسان و در روزها و  بازدیدکنندگان و  و 
ساعات مختلف بوده اند عامل اول یعنی جذابیت، خیابان 
پتانسیل  ساعته   24 خیابانی  به  شدن  تبدیل  برای  دربند 
بسیار باالیی دارد و متوسط به دست آمده از نمره Z عدد 
جذابیت  یعنی   4 شماره  گویه  ضمنا  باشد  می   )0,758(
در  را  پتانسیل  باالترین   )1,107( عدد   Z نمره با  فعالیت 
شدن  تبدیل  برای  پرسش شوندگان  نظر  از  دربند  خیابان 
و  خوانایی  یعنی  دوم  عامل  دارد.  ساعته   24 خیابانی  به 
تنوع خیابان دربند برای تبدیل شدن به خیابانی 24 ساعته 
 Z پتانسیل مناسبی دارد و متوسط به دست آمده از نمره
فعالیت  امکان  یعنی  سوم  عامل  می باشد.   )0,366( عدد 
به خیابانی 24 ساعته  تبدیل شدن  برای  در خیابان دربند 
پتانسیل کم و نسبتا نامناسبی دارد و متوسط به دست آمده 
یعنی  چهارم  عامل  می باشد.   )-0,193( عدد   Z نمره  از 
به خیابانی 24  تبدیل شدن  برای  دربند  امنیت در خیابان 
ساعته پتانسیل بسیار نامناسبی دارد و متوسط به دست آمده 
از نمره Z عدد )1,083-  می باشد. ضمنا گویه شماره 23  
یعنی پارکینگ با نمره Z عدد )2,716( پایین ترین پتانسیل 
تبدیل  برای  پرسش شوندگان  نظر  از  دربند  خیابان  در  را 

شدن به خیابانی 24 ساعته دارد.

منابع و ماخذ
اعتمادی فر، سید احسان )1388(،»نقش روشنایی . 1

شهر  امنیت  در  نورپردازی  طراحی  و  شهر 
نورپردازی  صحیح  اصول  بر  تاکید  )با  تهران 
مقاالت  مجموعه  برگزیده  شهری«،  مناظر  در 
مهر  تهران،15  شهر  ایمن  جامعه  همایش  دومین 
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بنتلی، ای ین،  )1382( محیطهای پاسخده. ترجمه . 4
مصطفی بهزادفر، انتشارات علم و صنعت، تهران.

»نورپردازی«،تهران، . 5  ،)1390( محمد.  پارسا، 
معماری داخلی، شماره 36، صص 18-23.

پارسی، حمید رضا )1379( فضای شهری، حیات . 6
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