
 
 

 عمومیی هافضا انواع درشهروندان  یرفتارهای مدل  آینده نگری

 کالنشهر مشهد 10و  1نمونه موردی: منطقه 
 

 .، استادیار مدعو گروه معماری و شهرسازی دانشگاه غیرانتفاعی خیام مشهد، ایراندکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،1حجت حاتمی نژاد

 .ایران هد،مشمشهد،  واحد ، دانشگاه آزاد اسالمیافیا و برنامه ریزی شهریشجوی دکتری جغر، دانهدی علی خانی

 

          8/9/1399 :تاریخ پذیرش          19/2/1399 تاریخ دریافت:

 
 چکیده

 اثر می آن بر یا گرفته تاثیر محیط از نحوی به و هستند خود اطراف محیط با ارتباط در در زندگی روزمره خود انسان ها همه

 امکانات حد در انتظار مورد و واقعی رفتارهای فضاها، در این پذیرد. می صورت معینی فضاهای در انسان فتارهایر تمامی .گذارند

 طراحی راد،اف نیازهای و رفتاری خصوصیات با مطابق که شود می فرض مطلوب یک فضا هنگامی و یابندمی بروز فرصت موجود،

اخت، ای انسان سی و محیط هفضاهای شهردر  ها ین مدل سیستمی رفتار انسانیتب ارایه ویکی از اهداف علمی این مقاله  .باشد شده
ین پژوهش ااست.  گانده کننداستفابر ایجاد الگوهای رفتاری شهری و مقایسه تطبیقی آن ها و اثرات آن  محورهای ارتباطتحت قالب 

 275لیل هت سنجش و تحهای آمار ناپارامتریک جهمچنین از روش  است. تحلیلی – نیز توصیفی آنو روش بوده از نوع کاربردی 
الگوهای  شان می دهد کهناصله از این پژوهش حت. نتایج بهره گرفته شده اس SPSSپرسشنامه های طراحی شده به کمک نرم افزار 

 در -41071/0 نتالف میانگیبلوار سجاد با اخکالنشهر مشهد شامل محور اصلی  10و  1معابر اصلی دو منطقه رفتاری شهروندان در 
نسبت به  ،افاله به اطراب زبشاخص های سرعت حرکت، ایجاد تعامالت اجتماعی، زمان استفاده از فضا، حضور دسته جمعی و میزان پرت

مومی شهر ی فضاهای عه طراحآشکاری است که این خود نشان دهنده ضرورت توجه ویژه به نحوامامیه دارای تفاوت معنی دار و  محور
 ابان ها را دارد.از جمله خی
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 مقدمه. 1

مفهوم  ،یشهر یاز مباحث مهم در ارتباط با فضاها یکی
 یدر فضاها یو به دنبال آن رفتارشناس یانسان شناخت

از ارتباطات  یطی، مح یشهر یفضا است. یشهر
است که شناخت آن از  یو فرهنگ یو اقتصاد یاجتماع

 یآن بستگ یاجتماع یتاهم یزانو م یفرم بصر یقطر
در آن  ، که استفاده کنندگان از فضا یارتباط یزاندارد به م
 .(Alexandru Gavrilidis, 2016) کنند یبرقرار م

 نیاز مهمتر یکی یو کاهش تعامالت اجتماع یطلبزواان
ساکنان شهرها را  یماعاجت یاست که زندگ یمشکالت

در  یعموم یفضاها نکهیکند. توجه به ا یم دیتهد
هستند و  یرفتار یها یناهنجار نیشتریکانون ب ا،شهره

 یسازمانده یمناسب را برا یها نهیکمتر توانسته اند زم
مخاطبان خود فراهم  یو رفتار یهنجار یو الگوها ازهاین

ار، از جمله رفت تیریراهبرد کارآمد مد کی یآورند، طراح
 یبرا یشهر تیریو مد یزیبرنامه ر یازهاین نیمهمتر

فضای  (.1393و همکاران،  یفی)لط اهاستفض نگونهیا
 شکل تفکرشهری به عنوان بخش اصلی شهر ها با 

 دیدگاهى .است بررسى قابل رویکرد دو در شهرها گیرى

 به شهرها آینده به که دیدگاهى و شهرها گذشته به که

 توجه نیافتنى دست آل ایده ویالگ یک مثابه

 ینمهمتر یشهر یفضا  ینهمچن .(1390دارد)خطیبی،
 یبرا ییو ارتقاء شهر به عنوان سکو یریعامل در شکل گ

به اهداف  یابیاست و در دست یجمع یظهور زندگ
  دارد. ینقش اساس یره، رفاه و غ ی، نشاط شهر یاجتماع

(valikhani et al,2018) در مردم رفتار حوهن 

 است فضا در یکدیگر با آنان تعامالت شامل فضا)شهر(
و شهروندان بنا به هدفی که دارند،  (1390خطیبی،)

در  رفتارهای گوناگونی را از خود بروز می دهند.
روانشناسی محیطی رفتار انسان تحت تأثیر عواملی چون 

فیزیکی محیط، داده های نمادین، داده های  عوامل
تواند  یم یشهر یفضاهادارد. طراحی و روح محیط قرار 

کند تا ادغام  یبباز ترغ یدر فضا یتافراد را به فعال
 .دهد یشمردم را افزا ینو تعامل ب یاجتماع

(Jayakody, 2017 ) توان  یموضوع م ینا ییدتأبا
، منافع  یشهر یفضا یدهفا یناظهار داشت که بارزتر

 یارا بر ییفضا یرااست زو همچنین رفتاری آن   یاجتماع
و مشارکت در  تعامل ،رفتارهای گوناگونحضور افراد ، 

با  یزبه طور متقابل انسان ن کند. یفراهم م رویداد یک
 ی،اجتماع ی،فرهنگ یاز جنبه ها یرفتار خود که ناش

گذارند  یم یرتأث یطاست بر مح یتیو شخص یاقتصاد
 یزیکیعالوه بر جنبه ف یشهر یفضا .( 1391 ،)پاکزاد

باشد و با حضور انسان و  یم یزن یه ذهنفضا شامل، جنب
  یبرا یمکان یشهر یفضا  یابد، یاو مفهوم م یتهایفعال
 یخیباشد، )ش یم یاجتماع یعو وقا یدادهادادن رو یشنما

استفاده از فضاهای عمومی شهری،  (.1396یی،و رضا
تجربه ای است که برای تمامی افراد یکسان نیست و 

های اجتماعی و اقلیت  وهمتغیرهایی نظیر سن، جنس، گر
بر چگونگی درک زندگی شهری اثر  ،ادینژ -های قومی
زمه استفاده صحیح از هر فضای شهری، ال .می گذارند

یادگیری نکات اولیه در مورد بایدها و نبایدهای آن هنگام 
بدیهی است  (.(Abdul Rahman,2015 استه استفاد

م شده و که یادگیری نکات یاد شده مرحله به مرحله انجا
نمی توان انتظار داشت که شخص بدون تجربه حضور در 

 عفضای شهری تمامی این نکات را که در مجمو شهر و
 (1390،یشمرده می شوند، بیاموزد)امین« یتمدن عدقوا» 
 رفتارهای که دارند اعتقاد 2"تورنلی "و"1بولینو"

 هستند عمومی ویژگی دارای دو کلی طور به انشهروند
 گیویژ .می کنند پیدا بروز)محیط( زمینه هب با توجه هک

 از ناشی و تقویت نیستند قابل مستقیم طور به اینکه اول

 زمینه و در نهادها هستندکه ای العاده فوق های تالش

 و گردد می موفقیت انجام به دستیابی برای محیطی های
 می رشد زمینه با رتباطادر  جوش خود صورت به ثانیا

یکی از صاحبنظران 3پکیون  .( 1390)نصرآبادی، کنند

                                            
1 Bolino 

2 Thornley 
3 Pkyvn 
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جغرافیای ادراکی و رفتاری اظهار می دارد که انسان ها در 
بیشتر ذهنی)فاعالنه( هستند تا  ،ادراک محیط خود

عینی)مفعوالنه(، بدین ترتیب انسان ها در مورد محیط 
اداتشان عمل می کنند تا براساس قخود بیشتر براساس اعت

ر فضا و منظهمین جهت  بهاطالعاتی که عمدتا عینی اند)
الگوهای رفتاری  و شهری باید در انطباق با نیازها

شهروندان مورد ارزیابی و طراحی قرار گیرد، بنابراین نمی 
توان بدون بررسی نحوه و چگونگی رفتارهای شهروندی، 

جاد فضاهای شهری منعطف، همه شمول، انتظار ای
در عین حال پاسخگو برای شهروندان را و سرزنده 

 شمول همه فضاهای (John Branson,2015داشت)

 و سنی، جنسی های برای گروه خود پذیری انعطاف اب
 که کند می ایجاد را موارد متنوعی مختلف، اجتماعی

 آن به و نموده پیدا راحتی به خود را با مرتبط گروه افراد

 ,Parlindungan) نمایند.می  تعلق احساس جمع

را به الگوهای رفتاری عبارت دیگر فرهنگ،  به (2014
وجود می آورد و سپس الگوهای رفتاری تعیین کننده و 

 فضاها می شوند.بیان کننده چگونگی استفاده مردم از 
فعالیت هایی که در فضاهای شهری ماهیت و چگونگی 

امل عمده بطور کلی به دو عصورت می گیرند را می توان 
مل کی عامل فرهنگ و دیگری عاو اساسی نسبت داد: ی

) عباس زاده و  کالبدی(.-خصوصیات فضاییمحیط)
لیکن نحوه و میزان تأثیر این دو بر نحوه  (1391ی،گوهر

وقوع فعالیت ها که همان رفتارها و یا به عبارت صحیح 
به این ترتیب که  تر الگوهای رفتاری باشد یکسان نیست.

استفاده از فضا ریشه و منشأ فرهنگی دارد و محیط ) فرم 
نها نقش کمکی ) حمایت کننده( و یا نقش توفضا( 

جه تعیین کننده رفتارها نمی و بازدارنده داشته و به هیچ
 یتهایکه فعال یستبه مفهوم صحنه ا یشهر یفضا باشد
. )نژاد پیوندندیدر آنها به وقوع م یشهر یزندگ یعموم
 با حاضر حال درز طرفی ا (1396 ،و همکاران یمیابراه

 اهمیت ، درآمدزائی به میل و زمین ارزش افزون روز رشد

کاهش یافته، تا  ها شهرداری در شهری فضاهای به توجه
 بطور شهری فضاهای احداث و طراحی اهمیت جائیکه

(. 1392فر،مانی )است شده سپرده فراموشی به کامل
 بین در شهری فضای از تری جامع دیدگاه وزهامر

 بتنیم است دیدگاهی آن و دارد وجود شهرساز مهندسین

 کنندگان استفاده رفتارهای با فضاهای شهری تطبیق بر

 بر مؤثر ، شهروندان رفتار ، ترتیب بدین .فضاست، آن از

بنابراین . شهری است فضای شکل و طراحی نحوه
طراحی شهری نباید قصد رویارویی با الگوهای رفتاری و 
تغییر فرهنگ مردم را داشته باشد بلکه باید سعی کند با 

از ابزارها و وسایل موجود، فضاها و عناصر مربوط  استفاده
طراحی نماید که با تسهیل انجام ای به ان را به گونه 

رفتارهای مطلوب، انها را تشویق و با ایجاد مانع، 
 عدم ، مثال بعنوانرفتارهای نامطلوب را متوقف نماید. 

 معابر، عدم حاشیه در خطی تجاری واحدهای استقرار

 مستقیم و عریض معابر برای ناسبم روشنائی تأمین

 بن های کوچه احداث ها، خیابان اندازه از بیش بودن

 هر ، متراکم درختان با پارک و احداث تو در تو و بست

 مؤثر رفتارها برخی تحدید یا و ترغیب در تواند می کدام

در کالنشهر مشهد مساله توجه به نحوه طرفی  از. باشند
و  معابر پر تردد شهربه خصوص  طراحی فضاهای شهری

انبوه  تم الگوی رفتاری با توجه به جمعیتتبیین سیس
در این شهر و موقعیت استراتژیک آن و قرار گیری ساکن 

بارگاه حرم مطهر رضوی که باعث شده این شهر به 
کانون مهم گردشگری جهان اسالم تبدیل شود؛ نیازمند 

بر شهروندان در معاتوجه ویژه به طراحی فضاهای شهری 
کالنشهر مشهد به عنوان دو  10و  1اصلی دو منطقه 

منطقه متفاوت و متضاد به لحاظ فضا سازی های عمومی 
شهری و کیفیت طراحی از مهم ترین مسایل روز 
رفتارشناسی مدیران شهری است. لذا در این مقاله ما به 

  دنبال بررسی و تحلیل این مساله می باشیم.

 . پیشینه پژوهش1-2

واردی به عنوان پیشینه و سابقه موضوع تحقیق در ذیل م
که توسط دیگران در کشور مورد مطالعه قرار گرفته است 

 ا ذکر نتایج حاصله بیان شده است به ترتیب سال و ب
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 بررسی سابقه تحقیق در داخل کشور .1جدول 

 نام محقق ردیف
سال 

 تحقیق
 موضوع حقیق

منطقه 

 تحقیق
 نتیجه

1 Valikhani et 

al 
2018 

 یروش ها
 یرفتارها یابیارز

در  یشهروند
 یدرشهر یفضاها

 یلفراتحل یکردرو

- 
 یرفتارها یابیموجود در ارز یفیو ک یکم یها یوهش

ا ت شده است یجمع آور یلفراتحل یقشهروندان در روش تحق
 یردگرارق یشهر یفضاها یابیآن مورد استفاده در ارز یجنتاکه 

2 Jayakody 2017 
شهروند و 

 یرفتارها
 یشهروند

 اندونزی

که  هترپس چه ب "یکدیگرندبه اظهار متقابل  یطانسان و مح "
کند به فرهنگ  یما را مشاهده م یشهر یطهر کس، مح

 د،کنیم یببرد و هر کس رفتار ما را بررس یخوب ما پ یشهر
 یفیاتبا ک یطیمح یستهشهروندان شا یناذعان کند که ا

 شاخص هستند.

3 Alexandera 

Gavrilidis 
2016 

رفتار در  یبررس
 یرفتار یایجغراف

- 
 اییشهری فض یزیتواند در برنامه ر یشناخت رفتار مردم م

 تاررف مربوط به ادراک و یهایآن کاربرد داشته باشد، بررس
 مورد توجه خاص هستند. یشهر های یطمردم درمح

4 John 

Branson 
2015 

و  یطراح
ی رفتار یالگوها

 یبرا یشنهادپ
 ایفضاه یبهساز
 یشهر

 پاریس
 مورد یدهد که فضا یمورد مطالعه نشان م فضاهای شهری

 نتخاباها آن با شکل فعالیت  استفاده کنندگان مطابق استفاده 
 می شود.

5 
Abdul 

Rahman et 

al 

2015 

 یبر فضا یلیتحل
مردم گرا  یشهر

آن با  یو رابطه 
 یرفتار شهروند

 کواآالمپور

ه مربوط ب یهمبستگ انیزم یشترینمردم گرا ب یدر فضاها
وط ربآن ها م ینو کمتر یگرانو  احترام به د ییمشارکت جو

 ینبوده است. که  برا یریپذ یتو مسئول ییبه عدالت جو
ه ب یشهر یفضا یدر مولفه ها ییرهر واحد تغ یاساس بجا

 مود.ن ینیب یشرا پ یتوان رفتار شهروند یدرصد م 16 یزانم

6 
 بیاضی،

 حاتمی نژاد،
 نیکبخت

1394 

نقش فضاهای 
شهری در خلق 
هویت های فردی 

 اشخاص

منطقه یک 
 مشهد

 ویتنحوه طراحی انواع فضاهای شهری تأثیر مستقیمی بر ه
 حیطیابی شهروندان دارد و این مسأله نشان می دهد که م

های شهری به طور گسترده بر هویت فاعلی و مفعولی 
ر ذاگر شهروندان در راستا نظریه کنش متقابل نمادین تأثی

 است.

 1393 امین لطیفی 7

ارزیابی تأثیر 
مولفه های کیفیت 
محیطی بر 
الگوهای رفتاری 
در پارک های 

 شهری

پارک مردم 
 همدان

 وست انیازهای انسانی نتیجه تأثیر رفتار بر فضا و محیط 
یگر، ی دقابلیت محیط، زمینه ساز انجام رفتارهاست و از سوی

و  وهافه های آن بر قلمرارتقای کیفیت محیطی و تأثیر مول
 رتباطر االگوهای رفتاری در پارک های با مفاهیم کیفی نیز د

 است.
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 1392 خطیبی 8

تأثیر متقابل 
الگوهای رفتاری 
در احیای هویت 

 محیط شهر

محدوده 
ورودی 
 سنندج

 باشخص، است مکانى هویت با و خوب شهرى محیط

 اىرب ابزارى و باشد داشته تناسب وى رفتارهاى و فرهنگ

 طبیعت و محیط اش، جامعه و فرد بین برقرارى پیوند

 و اه مکان کیفیات و هاىویژگی بنابراین .گردد پیرامونش
 فهکه مؤل بگیرند شکل اساس بر این باید شهرى هاى محیط

 تمطالعا توانندمی هویت شهرى تامین جهت در مذکور هاى
 .قرار دهند تاثیر تحت را شهر فرم راهبردى،انتخاب

9 
 

 1392 رزاقی

تحلیل کیفی فضا 
و منظر شهری و 
الگوی رفتاری 
استفاده کنندگان 

 از فضا

کناره رود 
 کرج

از  حاشیه کناره رود از نظر معیارهای سرزندگی و نشاط،
ر عیامطلوبیت باال و قابل توجهی برخوردار است.از نظر م

در  ت وجذابیت، در بسیاری از فضاهای حاشیه رود از مطلوبی
وبی مطلا به دلیل نارسایی در حفظ و طراحی از نابرخی فضاه

 برخوردار است.

10 

 
 بهبهانی،
 فریادی،
 محبعلی

1390 

حفاظت و باززنده 
سازی منظر رود 
دره دربند براساس 

 الگوهای رفتاری

- 

 که شد انجام ای گونه به گردشگری دربند محور طراحی

 با محدوده در سبز موجود های لکه میان اکولوژیک ارتباط

 جودمو های شود، رستوران برقرار گیاهی پوشش از استفاده

 انمیز قرارگیری حداقل محل اولویت با دره رود مسیر در

 زانمی تولیدی، آلودگی و بر محیط وارده محیطی های آسیب

 .دندش ساماندهی منظر کوهستان و دره رود به دید رضامندی

  مبانی نظری .2

 یفضای شهر .2-1

 یمکان ،در محدوده شهر است  ییفضا یشهر یفضا
از  یناش یاجتماع -یمدن یشدن رفتارها یجار یبرا

موجود در  یو فرهنگ یاجتماع ی،روابط و مناسبات اقتصاد
را برای افراد جامعه  تیفعال نهیزمکه  یبطن جامعه شهر
کنترل و به  یسازمان عموم کیتوسط  ایجاد می کند و

 ,Oktay & jaleledi) دشو یو اداره م نینفع مردم تأم

پاکزاد فضاهای شهری دارای سه  دگاهیاز د) (2012
عمومی "شاخص اصلی عرصه عمومی شهر هستند؛ 

 "بستر تعامالت اجتماعی "و "بودن باز"، "بودن
 .(1392 ی،زاده و تمرعباس)

 از پر فضایی ی،شهر یفضا ،جدید یها هیدگاد در
 از یجدید شتدابر هندداربر در و وغیــشل و ماــحازد

 شناسی روان ،فلسفی یها ندیشها حیطه در ادراک یفضا
 را یشهر یفضا1 کریر راب می باشد.شناسی  جامعه و

                                            
9 Rob Carrier 

 نمیا یفضاها اعنوا متما» و نددا می «جیرخا یفضا»
 پایه عناصر و «ها نمکا یگرد و شهرها در ها نساختما

)ستارزاده و  «دبر می منا انمید و نخیابا را یشهر یفضا
 است این شهری فضاهای اصلی شرط (.1389همکاران، 

 مکانی گیرد و صورت اجتماعی مراوده و تعامل آنها در که
 هماهنگ و مدیریت ،شهروندی مراسم و رویارویی برای

راست بین و  ) باشد شهروندی های فعالیت سازی
 لحاظ به را فضاها این آنچه اما (.1391همکاران، 

 بتواند که هست کالبدی فعال می سازد عوامل اجتماعی

 های و گروه افراد توقف سپس و ورود ساز زمینه

 در که باشد، فضا درون جنسی سنی، خاص اجتماعی

 ،ها دسترسی چون؛ عواملی به توان می این باره

و  یقشم) کرد اشاره عوامل طبیعی بصری، هایجاذبه
 .(1392 ،همکاران

 

 انواع فضاهای شهـری. 2-2

دهای از انواع فضاهای فضاها در شهر شامل طیف گستر
می توان فضاهای موجود عمومی و خصوصی می باشند. 
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نحوه استفاده از آنها به سه دسته کلی در شهر را به لحاظ 
ی عمومی، نیمه هافضا. (1390)احمدی، تقسیم نمود

. این فضاها صوصی( و فضای خصوصیعمومی)نیمه خ

( 1شکل)باشند.  می توانند به صورت فضای باز و بسته
.واع فضاهای شهری را نشان می دهدان

 انواع فضاهای شهری طبقه بندی. 2 جدول

 شهرفضاهای 
 بسته باز

 خصوصی نیمه عمومی عمومی خصوصی نیمه عمومی عمومی

(1390احمدی،  :منبع)

 یخصوص یها تیاز فعال یگسترده ا فیدر طفضای باز 
ر د موجود یانواع فضاها انیوجود دارد. از م یتا عموم

 یجمع اتیح دگاهیبه لحاظ د  یباز عموم یفضا شهر
 نیا تیبرخوردار است. موفق ییبسزا تیشهروندان از اهم
و پر یفضا انیوابسته به رابطه م یادیفضا تا حدود ز

 آن است. یخال
 یم در شهر اطالق دهیبه محدوده سرپوش نیز بسته یفضا

 یها تیاز فعال یگسترده ا فیتواند ط یگردد که م
 دهد. یرا در خود جا یعمومتا  یخصوص

آن بخش از فضاهای شهر که  فضاهای خصوصی: لف(ا

ف یا تصربه صورت خصوصی توسط اشخاص تحت 
فضاهای خصوصی شامل باغ تملک قرار گرفته است. 

حیاط ها و خانه های مسکونی های خصوصی، 
 .(1391هستند)پاکزاد، 

آن بخش از فضاهای نیمه خصوصی/ نیمه عمومی: ب(
 وموجود در شهر که به علت محدودیت در هدف فضاهای 

ار ه قرگروهی خاص از افراد مورد استفادکاربری آن توسط 
فضاهای نیمه عمومی / نیمه خصوصی نیز می گیرد. 

ا ورزشگاه ها و نمایشگاه ه شامل مجتمع های ورزشی،
 هستند)همان(.

آن بخش از فضاهای شهر که عموم فضای عمومی:  ج(
در به کنترل و.... حق ورورد و حضور  ازشهروندان بدون نی

و دسترسی به آن برای همه  (1390آن را دارند)احمدی، 
همچنین فضا باید بتواند  اعضای جامعه امکان پذیر است.

از طریق عالئم و نشانه هایش، ارزش های فرهنگی را 
انتقال دهد. زیرا مردم به نظام های نسبتا پایدار که بتوانند 

ند، نیاز جتماع و شخصیت خود را رشد دهدر آن فرهنگ، ا
 .(1378 )حبیبی، دارند

 

 
 یشهر یعموم یانواع فضاها .1شکل 

(1388رفیعیان ،)منبع: 

(، و صاحب نظران 2004)2(، دراتلی1986)1نظیر گودمن "فضاهای عمومی شهری "تجارب جهانی صورت گرفته درباره 
زندگی  "و  "اجتماعیتعامالت  "می بایست مکانی برای  "مومی شهریفضاهای ع "که بسیاری بر این نکته اشتراک دارند

باشند. عالوه بر این فضای  "اجتماعی "و  "هویت فردی "که می تواند بستری برای توسعه و شکل گیری باشند  "جمعی
پر اهمیتی را ار شهری مهم ترین مرکز ادراکات اشتراکی آدمی است و شاید به همین دلیل در توسعه انسانی جوامع نقش بسی

  (.1388دارست)رفیعیان،

                                            
1 Goodman 

2 Dratly 
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 . فضای شهری و ارتباط متقابل میان روابط و فعالیت ها2شکل 

 1388ان، رفیعی :منبع

شد، فضاهای شهری به همانطور که در باال عنوان 
فضاهای عمومی، خصوصی، نیمه عمومی تقسیم می 

ای اهز جز فضآب و پله نی ند. ورودی، گره، مسیر، لبهشو
ز عمدتاً دو نوع فضای شهری اشهری محسوب می شوند. 

 دوجو شهرها عرصه دردیدگاه کالبدی و زیبایی شناسی 
  ب( خیابان ها، میادینالف(  .دارند

میدان بر حسب ضرورت های مکانی و زمانی نقش و 
گاهی به عملکرد های مختلفی به خود گرفته است. 

عرضه کاال بوده و زمانی فضایی  صورت مکانی برای
 وزهآنچه امر. ی و دیوانی و یا مذهبی داشته استحکومت

در مورد میدان های شهری مطرح است چگونگی فرم، 
ه لی کحا نوع استفاده و پیوند آنها با بافت شهری است؛ در

 اکثر میدان های نوساز شهری در ایران فاقد طراحی
ری از جنبه معماصحیح برای این ویژگیها است و تنها 

 قابل بررسی است و بیشتر، محوطه ای است که به آن
 لیهمیدان اطالق می شود و در عمل به اشغال وسایل نق

ه بیل درآمده و به کلی تغییر شکل یافته است. یعنی تبد
 فلکه شده است.

راه مهمترین عنصر تشخیص از تصویر ذهنی شهر، فضای 
شکل دهی به  زخصوصیات راه ها عبارتند ا شهری است.

جهت یابی در ی، کمک به استخوان بندی فضاهای شهر
شهری  فضاهای فرم ایجاد ی،ایجاد خوانای ،فضای شهری

نحؤه رفتار مردم و استفاده کننده از فضاست و همچنین 
، بعالوه که باید درطراحی فرم فضا مد نظر قرار گیرد

 و پیاده و نقلیه وسایل عبور و حرکت مسیرخیابان ها 
 کالبدی و اجتماعی، اقتصادی، های فعالیت بروز صةعر

)  ، رفتار( معابر قبل تکاپو) حرکت انتظار خیابان از. است
. وجود دارد و کالبدی (فرهنگی اقتصادی، اجتماعی،

بدنه و ساختار اصلی فرم هر شهر را  ،ها چارچوبخیابان
ها درحقیقت جزئی از فضاهای خیابان دهند.می تشکیل

ها و هستند که با ایجاد ارتباط بین بخش عمومی شهر
 ها در بدن،همانند شریانر، های مختلف یک شهفعالیت

ها محل به عبارتی خیابان دارند.آن را زنده و پویا نگه می
 های شهری به یکدیگرند.اتصال و ارتباط فضاها و فعالیت

ها است که هماره با هر چیز دیگری که همین فعالیت
)خادمی و  های ساکنین یک شهر باشدنمایانگر ارزش

 (.1389همکاران، 

 انواع فضاهای شهری و سلسله مراتب آنها .3 جدول

 فضای شهری

 پله لبه آب مسیر گره ورودی

 پله شهری ساحل دریا و دریاچه کوچه و بن بست خیابان های شهری میدان های شهری ورودی محله

 ورودی شهر

 کناره رود دائمی ده راهپیا خیابان عبوری میدان محلی

 بلوار میدان تشریفاتی پله محلی
 کناره رود فصلی بزرگراه

 خیابان محلی فلکه

(1391 ،منبع:پاکزاد)
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 محیطی شناسی روان ماهیت .2-3

 اشدب می رفتاری علوم از ای شاخه زیر محیطی شناسی روان

 یم ساز انسان های محیط در آدمی رفتارهای بررسی به که
 انرو را کنکاشی محیطی شناسی روان فرانچیش کریکردازد. پ

 رد به زندگی معطوف که داند می آدمی رفتار در شناختی
 اساس. براین (1385باشد)رضازاده،  شهری کالبدی محیط

 محیط با انسان رابطه بایستی می محیطی روان شناسی

 او احتیاجات و ها ارزش به دهی شکل در زمینه را کالبدی

 ارهسازو سه دارای میان این در که قرار دهد ررسیب مورد

 (پ، شناخت ب(، ادراک الف( :است مقوله شناخت در اساسی
 (1394،حاتمی نژاد و همکاران) .فضایی رفتارهای

 فعالیت و رفتار. 2-4

 هر فعالیت و عملی که موجود زنده انجام می دهد و
 ،ژیکمتضمن کارهای بدنی آشکار و پنهان اعمال فیزیولو

 ىانسان رفتاردر حقیقت . عاطفی و فعالیت عقلی باشد

 ط،محی قابلیت فرد، نیازهاى ها و انگیزه از برآیندى

 و او از ادراک ناشى خارج دنیاى از فرد ذهنى تصویر

 ابراینبن  .باشد مى دارد، او براى تصویر این که معنایى

 اشکال تواند مى فوق شرایط تاثیر تحت هر فعالیت

 . شود باعث را متنوعى و رفتارهاى گیرد بخود مختلفى

 ىرفتارها دادن لم نشستن، نیمکت روى مثال عنوان به
 (.1392هستند)خطیبی،  نشستن فعالیت با مرتبط

 به فضامردم و رویکرد رفتاری . 2-5

 های تفاوت به را مان توجهکه باید  معتقد(، 1983)موور

در . نمود معطوف مردم محیطی نگرش و افراد میان
 دافرا که محیطی از ذهنی تصویر ساختن پدیدارقیقت ح
 مردم رفتاری الگوی عنوان به دهند، می شکل آن به

 ردمم رفتاری الگوی و رویکرد. (1392ت) رزاقی،اس مطرح

 ودهب اهمیت دارای شهری فضاهای و مناظر از استفاده در

نحوه  درک و نهایتا بررسی نامکا ی،رفتارلیل تح بدون و
 .(Lynch,1981)فراهم نخواهد شدبازخورد آن 

 رفتارها در فضاهای شهری. 2-6

بدون بازسازی و  بعضی محیط ها قابلیت آن را دارند که
پاسخگوی بسیاری فعالیت ها تغییر در مکان فیزیکی شان 

یک طرح  کنند. می عضی دیگر به راحتی تغییربباشند 
سازگار محیطی، طراحی است که قادر باشد الگوهای ثابت 

همزمان و یا  متفاوت رفتاری را در زمان های مختلفو 
در خود  یزیکی داشته باشدنیاز به تغییرات فبدون آن که 

 .(1381جای دهد)امین زاده، 
 والاص که هستند هایى فعالیت به وابسته رفتارها برخى

 قولهم این در آنچهاما  گیرند نمى شهرى انجام فضایى در
ر دهاى موجود  فعالیت از ناشى رفتارهاى گیرد مى جاى

 فضاهای در را مردم های فضای شهری است. فعالیت
 هر که کرد بندی طبقه گروه سه در می توان عمومی

 رنددا نیاز کالبدی در محیط متفاوتی هاى ویژگى به یک
 .(1392)خطیبی، 

م نجاا از ناگزیر یشرایط هر در فرد اجبارى: های فعالیت
 دست ینا از هایی فعالیت که آنجا زها است. ا تفعالی ینا

 یفضا و مادی محیط را از تاثیر کمترین است، اجباری
 تحت سال و روزهای همه در چون ، پذیرد می عمومی

 .گیرد می انجام شرایطی هر
 اتىحی جنبه ها فعالیت گونه این اختیارى: هاى فعالیت
 وبمطل زمینه که گیرند مى انجام شرایطى در و ندارند
 .تفریحى هاى فعالیت مانند باشد، فراهم ها آن براى

 هب ها منوط انجام این فعالیت اجتماعی: هاى فعالیت
 رتصو از خارج اصوالً و است در فضا دیگر افراد حضور
یدار کودکان، د بازی مانند ؛ نیستند پذیر ن امکا جمعی

 کوتاه با همسایگان و کسبه محل.

 عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای انسان در فضای. 2-7

 شهری

عوامل تأثیر گذار بر رفتارهای انسان در  رینمهم ت
ش زندگی شهروندان تغییر روی شهری عبارتند از هافضا

افزایش جمعیت شهرها و رواج رفتارهای نسبت به گذشته، 
تغییر ماهیت فضاهای شهری ) در شهرها، غیر مدنی 

، میدان به عنوان گره ترافیکی و نه محل تجمع و تعادل(
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، تنظیم نگ استفاده صحیح از فضای شهریفقدان فره
شدن همه ارکان شهر براساس حضور اتومبیل، عوامل 

، ده حضور در محیط شهریتشویق کننده و بازدارن
 ،اثرگذاری رفتارها در از بین بردن امنیت در فضای شهری

 .(1390ندالیسم در فضای شهری)امینی،پدیده تخریب یا و

ارهای در فضای انواع روش های ارزیابی رفت. 2-8

 شهری

له داخبراساس نوع، چگونگی و میزان نتایج دامنه حوزه م
در رفتارهای شهروندی ، روش های گوناگونی برای 

ت پیمایش ، بررسی و ارزیابی فرهنگ و چگونگی کاربس
 می فضایی شهر به وسیله شهروندان مورد استفاده قرار

 گیرد.
ش رو: سیشیوه های مداخله گرا در مطالعه و برر الف(

ش رو عبارتند ازدر مطالعه و بررسی های مداخله گرا 
مصاحبه و پیمایش، روش مشاهده و ارزیابی، روش 
نظرخواهی و نظرسنجی، روش طراحی سریع برای پاسخ 
 های غیرکالمی، روش ثبت زمانی، روش ثبت زمانی بر
، عکس های هوایی، روش آزمایشگاهی، روش کاغذ و قلم

 بازسازی/جایگزینی، روش طرح شیوه شبیه سازی، روش
 ان،ستم زاده و همکار)ر های خطی، روش اشکال انتزاعی

1387.) 
وش ر: ( شیوه های غیرمداخله گرا در مطالعه و بررسیب

ه گرا در مطالعه بررسی مانند روش های غیر مداخل
 آزمایش های طبیعی، روش مشاهده همراه با مشارکت،

روش مشاهده ردهای فیزیکی، روش میدانی/طبیعت 
د گرایانه، روش مشاهده ساده، روش دوربین متجرم/دی

د رونعابر سواره، روش شهروند ثابت/فضا متغیر، روش شه
گی ند، روش زمتغیر/فضا ثابت، روش البراتور/ شبیه سازی

اجتماعی در فضاهای کوچک شهری، روش بررسی 
 (.1387روندان)رستم زاده و همکاران،الگوهای رفتاری شه

اط بین مولفه های فضاهای شهری و بارت. 2-9

 رفتارشهروندی

 ینهدر زمو تحقیقات انجام شده  با توجه به دیدگاه ها
و رفتار شهروندی می توان پیش فضاهای شهری 

ه برای یک مدل ارتباطی که توجیه کنند هایی را فرض
هم های شهروندی فراازتباط بین فضاهای شهری و رفتار

 (.1390نصرآبادی، ) نمود

 
. مدل نظری ارتباط بین مولفه های فضاهای 3شکل 

 شهری و رفتار شهروندی

 (1390)نصرآبادی،

 در رفتارهای جمعی « زمان» نقش عامل . 2-10

: رفتگرد بررسی قرار خواهد عامل زمان به دو تعبیر مو 
، در فضای شهری« وقت حضور» الف( زمان به معنای 

در فضای شهری. « شرایط حضور» عنای ب( زمان به م
ی در فضا« وقت حضور» هنگامی که زمان را به مفهوم 

 ارزیابی می کنیم، متوجه می شویم که شهروندان به
حسب اینکه در طول ساعات اداری یا غیر اداری در 

یط شهری حضور یابند رفتارهای متفاوتی در شهر مح
ر، دارند : در ساعات اداری به علت رسیدن به محل کا

اض دارای ویژگی های رفتاری شتابزدگی، استرس و اعتر
است  کارها« اجباری» دلیل ماهیت هستند که این هم به 

که برخوردهای تنش زا بین افراد بیشتر در همین 
ه بد. در ساعات غیر اداری ( صورت می گیر17-6ساعات)

 ضایفطور عموم برای خرید، تفریح، استراحت و غیره در 
شهری حضور می یابند که دارای ویژگی های آرامش، 
خلق خوش و سرزندگی هستند که این همه به دلیل 

 (.1390کارها می باشد.)امینی،« یاریاخت» ماهیت 
 شرایط حضور بدان معنی که شرایط ویژه ای باعث شود

اده ترین مکان های شهری به نظرش خاطره انگیزترین س
فضاها تلقی می شود و از حضورش در محیط لذت می 
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برد در مقابل شخصی که در شرایط نامساعد قرار دارد 
حتی فضاهایی که در گذشته با عالقه به آن ها مراجعه 

 .می کرده را نتواند تحمل کند 

ی در رفتارها .  نقش سرزندگی فضای شهری11-2

 جمعی

، که طبق  یستخود سرزنده ن یشهر سرزنده به خود یک
شده باشد  یزیسرزنده بودن برنامه ر یحاکم برا یالگو

خود شهر و کاربران هستند که شهر را سرزنده  ینبلکه  ا
 یکبه سمت   یتکنند. شهر در صورت  تمرکز و هدا یم

 یک یجهنت یشود. نشاط شهر یسرزنده م یهدف ، شهر
است و  یشهر یاز کاربران فضا نیقدردا یروند طوالن

ها و  یزهانگ یگذاران خصوص یهسرانجام کاربران و سرما
در  یو خصوص یعموم یرا به مکان ها ییمحتواها

 یفضا یلپتانس (.,2013de Koeدهند) یم یشهر یفضا
 یاندر م یزندگ یافراد  برا یازپاسخ دادن به ن ی،شهر

ل شهر به فضا یپتانسبودن است، و آنچه  یجمع  و اجتماع
حضور فعال و پرشور و   یبرا یا ینهزم یجادبخشد ا یم

.) & Jaleledin. یستشهر ینشاط مردم در فضا

)2012,Oktay اهای شهری حضور الزمه سرزندگی فض
است که در  یعامل یشهر یسرزندگ. مردم در شهر است

 یشهروندان حاصل م یتفضاها و رضا یتجذاب ی یجهنت
و  یرحضورپذ ییفضا یجادمنجر به ا یتشود که در نها

 (.1398،علیخانی گردد) یسرزنده م

  روش تحقیق. 3
است  یاسیق یتماه یروش تحقیق در این پژوهش دارا

تحلیلی انجام  و از نوع کاربردی  -که بصورت توصیفی
 مطالعاتوش گرد آوری اطالعات به دو صورت ر.است 

معتبر و  یها تیمراجعه به سا) کتابخانه ای و اسنادی
مراجعه به ادارات و  ،مقاالت مرتبط با موضوع یبررس

 طرح یهای مختلف همچون شهرداری و بررس سازمان
 انیپا یمراجعه به کتابخانه و بررس،های صورت گرفته

 ( و های مرتبط با موضوع و کتاب ییهای دانشجو نامه

عوامل  یپژوهش در راستای بررس نیدر ا) یدانیم اتیعمل
  وضع موجود یوضوع مورد مطالعه ابتدا به بررسموثر بر م

گزارشات،  قیاز طر شهرداری مشهد  10و  1دو منطقه 
 ریها و اسناد پرداخته شده است و سا ها، طرح نقشه

)مشاهده(، مصاحبه با  یدانیم های اطالعات با برداشت
 عیمحدوده و شهرداری منطقه هدف و توز یاهال

با  یقتحق یندر ا ه است.آنها گردآوری شد انیپرسشنامه م
 275حجم نمونه کوکران تعداد  یینتوجه به فرمول تع
 SPSSبه کمک نرم افزار  یآمار یلپرسشنامه مورد تحل

مختلف در  یزمان یکدر سه پ ینقرار گرفته است. همچن
در هر دو معبر در  یادهپ ینعابر یهر روز مشاهدات رفتار

 رفته است.قرار گ یلثبت و مورد تحل یچند بازه زمان

 جامعه آماری و روش نمونه گیری: .1-3
محدوده مورد  پیش روی، ساکنینپژوهش  نیمخاطب
 هریشبرنامه ریزی و  مدیریتکارشناسان حوزه  و مطالعه

 که حجم آماری را تشکیل می دهند. روندیبه شمار م
 یتمشهد  با جمع یکدر منطقه  یحجم جامعه آمار

ر نف 296823 یتجمع و در منطقه ده  مشهد  با 167013
نه به نموباالی  حجم .( 1395یران،باشد.)مرکز آمار ا یم

 یهامناسب از پارامتر یها به دست آوردن احتمال دلیل
 نیا به دیبا از طرفی.می باشد تیاهم حائز یجامعه آمار

ر د رییحجم نمونه باعث تغ شیموضوع توجه نمود که افزا
نظر  کرد. با در خواهد لیآن م شیبه سمت افزا ها نهیهز

 یبرا یتصادف یریگ ، روش نمونهفاکتوردو  نیقرار دادن ا
 حجم . ردیگی محجم نمونه مورد استفاده قرار نییتع

رد شده نفر برآو 384با استفاده از فرمول کوکران نمونه 
 است 

 روش تجزیه و تحلیل. 2-3

اطالعات  لینرمال و جهت تحل Z ی توزیعجامعه دارا 
از نرم   یآمار یو رسم نمودارها اتیآزمون فرض یبرا

از  کرتیل فیاستفاده کرده و بر اساس ط SPSS افزار
 یجهت بررس  رنوفیکلموگروف اسم یآمار یآزمون ها
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جهت  رسنیپ یهمبستگ بی، از ضرییو روا ییایپا
تک نمونه  TEST-T مونداده ها و آز یسنجش همبستگ
 و جیاتن تاینهاو  گردد یها استفاده م هیجهت تست فرض

 .دیگردخواهد  راهبردها استخراج 

 محدوده مورد مطالعه. 4
ه بشمال  از. واقع شده است شهر مشهد در دره کشف رود

های  غرب به کوه از جنوب و های هزار مسجد و کوه
درجه  3دقیقه و  59در این شهر  گردد. می بینالود محدود

 42درجه و 35دقیقه طول شرقی و  35درجه و  60تا
 فتهدقیقه عرض شمالی قرار گر 59درجه و  36ا دقیقه ت
همچنین  .ارتفاع داردمتر 943از سطح دریا  کهاست 

غرب به سمت جنوب شرقی  شـیب عمومی از شمال
د وسعت شهر مشه(. 1389، )مهندسین مشاور فرنهاداست

ن به عنواکیلومتر مربع می باشد که  300، 95در سال 
و  ای گرفته استجدومین کالنشهر ایران پس از تهران 

وده نفر ب 3001184،  1395سال در جمعیت این شهر
فر ن 1497360نفر مرد و 1503824است که از این تعداد 

 (1395)مرکز آمار ایران، .است گزارش شدهزن 
 
 های تحقیقیافته . 5

...( وا اهداف گوناگون)خرید، تفریح بافراد و شهروندان 
ها و معابر اصلی  نهای شهری از جمله خیابافضاروزانه با 

زمان خود را در این  رو بیشتسروکار داشته  و فرعی شهر
رسی با این دید لزوم بربنابراین فضاها سپری می کنند. 

یکی از  به عنوان ها خیاباندر  لگوهای رفتاری شهروندانا
شهری و  و در دسترس عمومیی هافضامهم ترین 

یت با آن از نکات کلیدی و مهم مدیرمفاهیم مرتبط 
بر اساس در این پژوهش  شهری است. فضاهای کارآمد

ررسی الگوهای به ب و تکمیل پرسشنامه مشاهدات میدانی
 ارتباط و ایجاد تعامل با برقراریکه رفتاری شهروندان 

. به همین شده استبروز پیدا می کند، پرداخته بایکدیگر 
معبر مختلف از جمله: بولوار سجاد مشهد و بلوار  دوجهت 

)وجود  ییکیفیت فضااز نظر که این دو مشهد یهامام
با  نورپردازی مناسب و...(مبلمان شهری، فضاهای سبز، 

هم متفاوت بوده و هر کدام عملکردهای متفاوتی را دارند 
مقایسه  در ذیل .انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته است

شهروندان و استفاده گانه  5ای تطبیقی بین رفتارهای 
در  ن فضاها مورد بررسی قرار گرفته است. کنندگان از ای

رفتارهای پنج گانه شهروندان مشهد در دو فضای  4شکل 
مورد بحث در این تحقیق( متضاد مورد نظر) دو معبر 

مورد تحلیل قرار گرفته است. رفتار استفاده بررسی و 
 18-20و  10-12کنندگان از این فضاها در ساعات اوج )

 ( صورت گرفته است.
 

 
. الگوهای رفتاری مورد بررسی در مقایسه 4شکل 

 تطبیقی بین دو معبر
 1399منبع:یافته های پژوهش،

طی  بررسی دقیق الگوهای رفتاری، برداشت هابه منظور 
ی شهری هاهای مختلف فضادر قسمت  زمانی پیک 3

 شهروند 40به ازای هر و  )معابر مورد بررسی(مورد مطالعه
به عنوان یکی از رعت حرکت س. انجام شده است
شده؛ آهسته و تند تقسیم دسته،  دوبه الگوهای رفتاری 

در این ثبت و مشاهده شده  تعامالت اجتماعیهمچنین 
ای مورد سنجش قرار  دقیقه 30زمانی های فضاها در بازه 

 گرفته است.
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 وار سجاد و بلوار امامیه مشهد)تعداد نفر(. الگوهای رفتاری ثبت شده استفاده کنندگان در بل4جدول 

 (بلوار امامیه) 10منطقه  (بلوار سجاد) 1منطقه  الگوهای رفتاری

 زمان استفاده از فضا
 عصر 18 -22 صبح 10-12 عصر 18 -22 صبح 12-10

 3پیک 2پیک 1پیک 3پیک 2پیک 1پیک 3پیک 2پیک 1پیک 3پیک 2پیک 1پیک
 12 13 16 12 6 13 29 31 38 14 19 23 تعداد کل عابرین

سرعت 
 حرکت

 7 10 13 7 4 8 3 4 2 6 7 5 تند
 5 3 3 5 2 3 26 27 34 8 12 18 آهسته

حضور دسته جمعی در 
 فضا

 نفری3
5 

 نفری
 نفری3 نفری2 نفری2 نفری2 نفری2 نفری2 نفری6 نفری3 نفری6 نفری4

 تعامالت اجتماعی
 نفری5گروه 2
 نفره4گروه 2
 نفره3گروه 2

 رهنف4گروه3
 نفره3گروه4

 نفری2گروه 1
 نفری2گروه2

 نفره2گروه1

 1 - - 1 - - - 3 - 2 4 - پرتاب زباله در فضا

1399،یافته های میدانی تحقیق: منبع
 

 با توجه به جدول شاخص ها در ادامه به مقایسه تطبیقی
می شود. بنابراین طبق جدول مشاهده  ، پرداخته4شماره 

از هر دو فضا در  بر شهریمعاکه زمان استفاده از می شود
( بیشتر از سایر ساعات شبانه روز 18 -22ساعات عصر)

شاید بتوان علت این امر را در معتدل بودن آب  می باشد.
همچنین می توان . دانستدر ساعات پایانی روز  او هو

فراد به صورت حضور انتیجه گرفت که در ساعات عصر 
دو در این  دسته جمعی بیشتر و وقوع تعامالت اجتماعی

کاربری  به دلیل وجوددر بلوار سجاد بیشتر است.  فضا
 و بعضا وجوداداری  -تجاریو مختلط های متنوع 

، عملکردی شهری و فراشهریدر مقیاس کاربری هایی 
و حضور افراد ری مناسب و ... وجود مبلمان های شه

است نبوده و اجباری گذری  ،این فضااز استفاده آنان 
بواسطه وجود کاربری های متنوع این بلوار بدین معنی که 

عالوه بر خود خارج شده و بودن از حالت محلی و جاذب 
از سایر محالت و قسمت افرادی و ساکن افراد محلی 

ه خود جذب کرده است به را بهای مختلف شهر مشهد 
همین دلیل این محور، به عنوان یک محور تجاری در 

که بلوار امامیه به در حالی شهر مشهد شناخته می شود.
ویژگی برخوردار نبوده و از این  ی نامطلوبعنوان فضای

دارای مقیاس اکثر کاربری های موجود در این بلوار 

کاربری ها و وجود عملکردی منطقه ای و محله ای بوده 
یابی شده اند.  نیازهای ساکنین مکانبه جهت تامین تنها 

 امامیه بلوار از درصد استفاده کنندگان 90در حدود یعنی 
داده های  همچنین هستند. منطقه محلی و ساکن افراد

در بلوار سجاد حضور که گویای این موضوع است  جدول
نفری  6و  5ته جمعی ) گروه های افراد به صورت دس

 نفری ( بیشتر از بلوار امامیه می باشد. 3 گروه های وحتی
ب در قالدر بلوار سجاد همچنین وقوع تعامالت اجتماعی 

بیشتر از بلوارامامیه بوده است. که نفری  3-2گروه های 
وجود کاربری های را شاید بتوان  هاآنیکی از دالیل 

تجاری و وجود مبلمان های مناسب )نیمکت و  -اداری
در مقابل بلوار امامیه تنها در یک مورد از  دانست. صندلی(

بلوار سجاد دارای برتری می باشد و آن هم وجود حضور 
عدم وجود تفاوت های فاحش لی و و محد آشنا افرا

مشاهدات میدان صورت گرفته  سبراسا هاست کفرهنگی 
حرکت که  برداشت کردمی توان از این موضوع اینگونه 

در بلوار پرتاب زباله و رهاکردن آن در خیابان و پیاده رو 
می باشد در صورتی  یه به مراتب کمتر از بلوار سجادامام

از تمامی گروه های سنی و قومی با د که در بلوار سجا
و این بلوار را از حضور پیدا کرده فرهنگ های مختلف 

 خارج کرده است.خود محلی بودن مقیاس 
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. ارتباط فعالیت های انسانی باکارکرد محیط های پیرامونی در فضاهای شهری5شکل   

(1392گل،منبع: )

 همان طور که در شکل باال مشخص است، هرچه میزان 
باال رود،  یفیت محیط کالبدی در فضاها و معابر شهرهاک

انواع فعالیت های اجتماعی و اختیاری نیز در این فضاها 
بیشتر رخ می دهد و هرچه از این میزان کاسته شود، از 

فعالیت های اجتماعی و اختیاری کاسته می شود. پس باید 
شهری، توجه اساسی به طراحی  در طراحی و برنامه ریزی

با نیازهای کالبدی و کارکرد فضاها در راستا ی محیط ها
 روحی انسان معطوف گردد.

 مورد تحلیل تحقیق شاخص های واریانس آنالیز .5جدول 

 درجه معناداری آماره آزمونF درجه آزادی شاخص آزمون

 0.034 4.22 2 سرعت حرکت

 0.042 3.75 2 حضور دسته جمعی

 0.028 0.043 2 تعامالت اجتماعی

 1399منبع: یافته های حاصل از پرسشنامه:

 

 در ارتباط با شاخص های مورد بررسی دو گانه معابرمقایسه زوجی  .6جدول 

 تعامالت اجتماعی حضور دسته جمعی سرعت حرکت منطقه

 DF تفاوت میانگین DF تفاوت میانگین DF تفاوت میانگین

 002/0 +)*(5/10 0.012 +5/18)*( 0.029 +6/3)*( بلوار سجاد مشهد

 001/0 +)*(4/9 0.021 +6/17)*( 0.040 +7/2)*( بلوار امامیه

1399منبع: یافته های حاصل از پرسشنامه: 

نتایج فوق نشان می دهد که در رابطه با شاخص های 
مورد مطالعه میان دو معبر مورد بررسی اختالف معنی 
داری وجود دارد.  معنی داری تفاوت در ارتباط با شاخص 

ی حضور دسته جمعی و تعامالت اجتماعی منفی است. ها
این بدان معنی است که حضور دسته جمعی و تعامالت 

اجتماعی در بلوار سجاد مشهد باالتر از بلوار امامیه است. 
 همچنین شاخص سرعت حرکت، حالتی مثبت را دارد. 

یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین تجربی در 

وهای رفتاری شهروندان در معابر مورد رابطه با تفاوت الگ

است  2.58مطالعه در شاخص های مورد بررسی برابر با 
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پایین تر می باشد و با  3که از میانگین نظری یعنی عدد 

و در  -0.41071توجه به اینکه اختالف میانگین برابر  

جهت منفی است لذا می توان گفت که رفتار پاسخگویان 

این  ر معابر مورد مطالعه دارد .دارای تفاوت معنی داری د

که کمتر از  tنتیجه با توجه به سطح معناداری آزمون 

0.05 (sig=0.000 می باشد قابل تعمیم به جامعه )

درصد و  95آماری می باشد یعنی می توان با اطمینان 

درصد خطا گفت که علت تفاوت آشکار  5احتمال 

از معابر الگوهای رفتاری شهروندان و استفاده کنندگان 

شهری مورد مطالعه اختالف کیفیت طراحی و فضا سازی 

پیرامونی این معابر و نقش های عملکردی هر کدام از این 

 معابر است. 

 

 . آزمون مقایسه میانگین تک نمونه ای 7جدول 

 ( برای سنجش شاخص هاآزمون مقایسه میانگین تک نمونه ای )

 خطای استاندارد میانگین تانداردانحراف اس میانگین تعداد 

تفاوت الگوهای 

 رفتاری در معابر
275 2.5893 0.29866 .0.1524 

 ( برای سنجش شاخص هانتایج آزمون مقایسه میانگین تک نمونه ای )

 اختالف از میانگین سطح معنی داری درجه آزادی tمقدار آماره 

 95/0فاصله اطمینان 

از  درصد برای اختالف

 میانگین

26.948- 274 000 0.41071- 0.4407- 0.3807- 

1399منبع:یافته های پژوهش،

 . نتیجه گیری6

همان طور که مشخص گردد الگوهای رفتاری شهروندان 
در معابر مورد مطالعه این پژوهش از تفاوت معنی داری 
برخوردار بوده است به نوعی که زمان استفاده از معابر در 

به دلیل ویژگی های عملکردی خاص و مفید بلوار سجاد 
این محور در پیک های زمانی صبح و عصر از شدت و 
تراکم باالتری نسبت به بلوار امامیه برخوردار است و 
سرعت حرکت عابرین پیاده نیز در بلوار سجاد بسیار آرام 
تر و با آرامش بیشتر همراه با لذت بردن از انواع فضاهای 

در حالی است که عابرین در بلوار  پیرامونی است و این
امامیه حرکتشان از سرعت بیشتری در معبر برخوردار است 
که این نشان از عدم توجه ویژه به طراحی فضاهای 
حاشیه ای و سازگاری کاربری های چیدمان شده در 
پیرامون این محور دارد. از طرفی وقوع تعامالت اجتماعی 

عابرین بلوار سجاد به و گفتگو در حین راه رفتن در میان 

دلیل وجود انواع نیمکت ها و فضاسازی های حاشیه ای 
بلوار نسبت به بلوار امامیه بیشتر دیده می شده است. پس 

هر مکان باید  این طور می توان نتیجه گرفت که طراحی
صورت مورد نظر از آن مکان  هایمطابق با خواسته 

فضایی زنده توان به عنوان  در واقع از مکان می .پذیرد
مکان یعنی فضایی که در آن زندگی زیرا  کرد، تعبیر

. پس در مکان هایی که محل جریان زندگی جریان دارد
روزمره شهروندان است توجه به پارامترهای تاثیر گذار بر 
این جریان و هدایت آن از ضروریات طراحی و مدیریت 
شهری است. نتایج این بررسی نشان داد که نحوه طراحی 

اهای عمومی شهری از جمله معابر اصلی شهرها تاثیر فض
مستقیمی بر الگوهای رفتاری شهروندان دارد. این مساله 
نشان می دهد که محیط های شهری به طور خودگسترده 
بر هویت فاعلی و مفعولی شهروندان در راستای نظریه 
کنش متقابل نمادین؛ تاثیر گذار است که شدت این تاثیر 
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عوامل مطرح شده در نتایج تحقیق گذاری در بین 
مشخص شد. پس باید به تاثیر گذاری و شدت اثر گذاری 
فضاهای مصنوع شهری بر خلق الگوهای رفتاری بسیار 
توجه کرد که این امر یکی از مسایل مهم در طراحی و 
معماری فضاهای کالبدی شهرها است که متاسفانه نگاه 

تحقق این امر  اقتصادی منفعت طلبانه برنامه ریزان از
جلوگیری کرده است. پس در طراحی فضاهای عمومی 
شهر؛ توجه به کیفیت فضایی و عملکردی عناصر طراحی 
جهت هدایت الگوهای رفتاری شهروندان و استفاده بهینه 
از فضاهای عمومی شهر امری ضروری است که در این 
راستا جهت تحقق این مساله پیشنهادهای زیر مطرح می 

 گردد:

اد کمیته های تخصصی مشترک بین علوم ایج .1
مرتبط با مدیریت شهری در شهرداری مشهد یا 
شورای شهر و سازمان مسکن و شهرسازی استان 

 خراسان رضوی.

استفاده از نتایج و راهبردهای عملیاتی علوم  .2
ی یایروانشناسی و جامعه شناسی در کنار علوم جغراف

و طراحی شهری به جهت حل معضالت و مشکالت 
 هروندان در انواع طراحی های شهری.ش

 ،استفاده اجباری از تیم های تخصصی روانشناسی  .3
 علوم اجتماعی ، طراحی و برنامه ریزی شهری در

شرکت های مهندسین مشاور برای تهیه طرح های 
 تحقیقاتی و مطالعات شهری.

نظر سنجی سالیانه توسط شهرداری مشهد از دو  .4
هر وارد شده به شگروه مخاطب شهروندان و زائران 

مشهد در خصوص میزان رضایت مندی آن ها از 
طراحی و برنامه های اجرایی شهرداری مشهد در 

 سطح معابر اصلی و پر تردد شهری.
توجه ویژه در طراحی فضاهای عمومی شهر و  .5

سنجش میزان انطباق طرح های پیشنهادی با 
ین ز اانیازهای شهروندان به عنوان استفاده کنندگان 

 ها.فضا

 توجه به عناصر تاثیر گذار بر افزایش تعامالت .6
 اجتماعی در هرگونه طراحی فضاهای عمومی در به

 خصوص معابر پر تردد شهر مشهد.

 . منابع7

پ (. راهنمای طراحی نما)چا1390احمدی، سید یوسف).1
 اول(، انتشارات موسسه علمی دانش پژوهان  برین. 

الگوهای  و( . طراحی 1381امین زاده، بهنار و افشار، دخی). 2
 امهرفتاری: پیشنهاد برای بهسازی پارک های شهری، فصلن

 محیط شناسی.
، ایرانی بهبهانی، هما؛ فریادی، شهرزاد و محبعلی. 3

ربند د(. حفاظت و باززنده سازی منظر رود دره 1391گلنار)
 ،38براساس الگوهای رفتاری، مجله محیط شناسی، سال 

 . 62شماره 
ر ختیالی، بنصرآبادی، آمنه؛ بختیار نصرآبادی، حسنعبختیار . 4

را و گ(. تحلیلی بر فضای شهری مردم 1390نصرآبادی، احمد)
ی رابطه ی آن با رفتار شهروندی، فصلنامه جامعه شناس

 .3، شماره 22کاربردی، سال 
بیاضی، محمدحسین؛ حاتمی نژاد، حجت و نیکبخت، . 5

ت شهری و (، همایش ملی فرهنگ، هوی1394محبوبه)
 لودگردشگری، مشهد، اردیبشهت ، موسسه آموزش عالی بینا

 مشهد.
در  یشهر یفضاها یطراح ی،راهنما1391پاکزاد، جهانشاه،. 6
 یدی، انتشارات شه یرانا

(. جامعه مدنی و حیات شهری، 1378حبیبی، محسن). 7
 .7نشریه های هنرهای زیبا، شماره

 ی پور، روجاخادمی، مسعود؛ پورجعفر، محمدرضا؛ عل. 8
(، درآمدی بر مفهوم خیابان به عنوان فضای 1389)

ه ما شهری)نگرشی بر نظریات و تفکرات معاصر(، مجله کتاب
 .142هنر، شماره 

وهای ( . تأثیر متقابل الگ1392خطیبی، سید محمد رضا). 9
ال سرفتاری در احیای هویت محیط شهر، نشریه هویت شهر، 

 . 13، شماره7
حمدی. جعفری، یاسر. درام، یاسمن. معززی راست بین، ا. 10

(. رابطه همبستگی بین کیفیت 1391مهر طهران، امیرمحمد.)
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های محیطی و تدوام حیات شهری در عرصه های عمومی، 
پژوهشی مرکز پزوهشی هنر معماری و -فصلنامه علمی

 .21شهرسازی نظر، سال نهم، شماره 
ظر ا و من( . تحلیل کیفی فض1392رزاقی، حبیب اهلل). 11

ه نامشهری و الگوی رفتاری استفاده کنندگان از فضا، فصل
 .111، شماره پیاپی 28تحقیقات جغرافیایی، سال 

ید ی، سرستم زاده، یاور؛ رنج آزمای آذری، محمد؛ نادر. 12
(. روش های ارزیابی 1389مجید و محمودی نژاد هادی)

، لیلرفتارهای شهروندی در فضاهای شهری در رویکرد فراتح
 .3ره ، شما12فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 

جامعه  و(. رویکردی روانشناسانه 1385رضازاده، راضیه ). 13
ت االشناسانه به هویت مکانی در شهرهای جدید، مجموعه مق

شهرهای جدید، کتاب دوم، وزارت مسکن و شهرسازی، 
 شرکت عمران شهرهای جدید.

اخص ش( . بررسی 1388ی، زهرا)رفیعیان، مجتبی و خدائ. 14
 هایها و معیارهای موثر بر رضایتمندی شهروندان از فضا

 .53، شماره 18عمومی شهری، فصلنامه راهبرد، سال 
(. 1389)ستارزاده، داریوش؛ نقی زاده، محمد؛ حبیب، فرح. 15

 وژیفضای شهری، اندیشه اجتماعی، فصلنامه علوم و تکنول
 .4، شماره 12محیط زیست، دوره 

 یابی(،  ارز1396محمد رضا، ) یی،حجت، رضا یخی،ش. 16
 یمدار و پاسخده یادهپ یشهر یفضا یطیمح یفیتک

 هیر(.نشیالمشهر ا یفردوس یابان:خ ی)نمونه موردیاجتماع
 98-83.صیشهر یزیپژوهش و برنامه ر

 ،غفاری،علی، مترجم .انسانی ،شهر 1392 یان، گل،. 17

 اول چاپ .معمار علم مؤسسه
تأثیر  ( . ارزیابی1393لطیفی، امین و سجادزاده، حسن) .18

ی ها مولفه های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در پارک
 .11شهری، فصلنامه مطالعات شهری، شماره 

اپ ( . فضای شهری و انسان ، چ1392مانی فر، حامد). 19
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