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  چکیده
بـوده و در   یاجتمـاع  یزنـدگ  يریـ گبستر شکل ربازیاست که از د يشهر يافضاه نیتراز مهم يشهر دانیم

 ینیو گسترش فرهنـگ شهرنشـ   يمدرن شهر یزندگ شی. افزاکندیم فایا یشهروندان نقش مهم یرشد اجتماع
ضـرورت دارد کـه    نیاشده است؛ بنابر یتعامالت اجتماع نیا يبسترساز برا یعموم يفضا تیباعث غفلت از اهم

طبـق آن   دیـ پاسـخ دهنـد و با   يو نـژاد  یمختلف سن يکاربران از گروهها يازهایبه ن يشهر یعموم يهادانیم
مؤثر بر تعامالت  یعوامل طراح يبندتیو اولو ییپژوهش شناسا نیهدف از ا رو،نیو اجرا شوند. ازا یطراح ازهاین

 ۀ. جامعباشدینوع پیمایشی ماز   یلیتحل یفیتحقیق توص وشباشد. ر یم يشهر یعموم يهادانیدر م یاجتماع
 410باشند که بر اساس فرمول کوکران  یشهر بجنورد م دانیمکنندگان به سبزهمراجعه هیپژوهش کل نیا يآمار

پرسـش   42 حـاوي  که نامه	انتخاب شده اند. ابزار پژوهش پرسش یبه صورت کامال تصادف يپرسشگر ينمونه برا
 کیـ از تکن يآمـار  يهـا داده لیوتحلهیتجز يباشد. برا یم کرتیل يانهیگز 5 فیدر قالب ط یطراحعامل  22از 

 یطراحـ  يهـا عامـل  22 يرو یعـامل  لیتحل جیشده است. نتااستفاده LISRELافزار از نرم يدییتأ یعامل لیتحل
و  یتیریمـد  يهـا نبـه ج ،یشـناخت و روان يرفتـار  يهـا جنبه ،یکیزیف يهادسته جنبه 4 ،يشهر یعموم دانیم

بـا   "یتیریمد يهاجنبه"که  دهدیحاصل نشان م جی. نتاکندیم نییشده تبرا در مدل ارائه ییایجغراف يهاجنبه
ـ اولو 0,67 یبا بار عامل "یشناختو روان يرفتار يهاجنبه"اول و  تیاولو 0,96 یبار عامل بـر   رگـذار یآخـر تأث  تی

بهتـر بـر    يزیـ ربـا توجـه و برنامـه    اساس¬نیباشند. برا یشهر بجنورد م دانیمدر سبزه یتعامالت اجتماع زانیم
 یتعـامالت اجتمـاع   شیافزا يفضاها در راستا نیا شتریب يوربه بهره توانیم ،يشهر یعموم يهادانیم یطراح

  .افتیشهروندان دست
  

  ، عوامل طراحیفضاهاي عمومی شهرياجتماعی،  فعالیتمیدان شهري،  :کلیدي هايواژه
  

 1مسئلهو طرح  مقدمه
امروز، وجود  يشهر یزندگ هايویژگی ترینمهم از

روابـط در   نیـ از ا یاست. بخش یاجتماع هدیچیروابط پ
 يادیـ بخـش ز  یول گیردمیشکل  تیکار و فعال طیمح

 يشـهر  يدر فضـاها  یاز آن در قالب تعامالت اجتمـاع 
 یدر رشـد اجتمـاع   يشـهر  يفضـا  نی. ایابدمیمفهوم 

ست هامکان نیا در. کندمی فایا یشهروندان نقش مهم

                                                             
  m.pazhouhanfar@gmail.com نویسنده مسئول:*

 هـاي هالـه  ،گیـرد مـی شـکل   یاجتماع يکه برخوردها
 یجمع یزندگ سازوکارهايو  شودمی فیتعر یاجتماع
 يشـهر  يعـدم وجـود فضـا    نیابنـابر  ؛شـود میتجربه 

در  یاجتماع هايناهنجاريد سبب بروز توانمیمناسب 
 يشـهر  يفضـاها  ترینمهماز یکی  دانیشهرها شود. م
 یزنــدگ نیــا گیــريکلشــبســتر  ربــازیاســت کــه از د

). 11 :1393و همکاران،  ياریبخت( استه بود یاجتماع
 دارد ییبـاال  تیـ اهم امـروز  يایـ در دن میـدان شناخت 

 استشناخت مفهوم آن  ده،یتحقق هر پد ۀالزم چراکه
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ــکر( ــوم ي). فضــاها15 :1383 ر،ی ــاز عم همچــون  یب
 افـراد را بـه   تیـ حرکـت و فعال  ةدر شـهر اجـاز   دانیم

 رونیـ ب یخصوصـ  ییفضا ةرا از محدود اهآنو  دهدمی
 »مشارکت مردم ۀنیو زم سازدمیمرتبط  باهم ده،یکش

 کنــدمـی را فــراهم  »یو تعامــل اجتمـاع  یو همبسـتگ 
  ).298 :1391 ،و همکاران انیعی(رف

ش زندگی مدرن شـهري و گسـترش فرهنـگ    افزای
، باعث کاهش ارتباط و تعـامالت اجتمـاعی   شهرنشینی

و غفلت از اهمیت فضاي عمـومی  شهروندان با یکدیگر 
فضاي  براي این تعامالت اجتماعی شده است. بسترساز
و  هـا کـنش  ترینبیشـ یی کـه  هامکان عنوانبهعمومی 

، بسـتر  دهـد مـی ارتباطات میان شهروندان در آن روي 
کـارکردي و مراسـمی شـهروندان را     هايفعالیتاصلی 

 ایجاد نموده و عنصر مهمی در ایجـاد پیونـد اجتمـاعی   
همچنین خاطره جمعی مشـترك در   میان شهروندان و

. فضـاهاي عمـومی مطلـوب و هماهنـگ     هاستآنبین 
و نیازهاي اجتمـاعی و مناسـب بـا     هاویژگی، بافرهنگ

ــوانمــیشــرایط محیطــی را  ــذیرارزشــی  ت در  انکارناپ
. آوردمطلوبیت فضاي زندگی شـهري امـروز بـه شـمار     

ــاز شــهري   ــمــیحضــور مثبــت در فضــاي ب روح د توان
شهروندي، تعاون و تعلق به فضا و یکـدیگر را افـزایش   
دهد. حضور اختیاري و آزاد شهروندان در فضـا تعامـل   
اجتماعی مثبت میان آنان را ارتقـا داده و خـود سـبب    

ــدگی   ــت زن ــا کیفی ــیارتق ــود (م ــان، ش ــاس زادگ  عب
81:1384.(  

 هايعرصهزه در بسیاري از شهرهاي کشورمان امرو
یـک موجـود    عنـوان بـه ز انسـان  بـه نیـا   اغلـب عمومی 

پاسـخگو نبـوده و مـردم تنهـا بـه       درسـتی بهاجتماعی 
؛ نگرنـد مـی ر مسیري براي گذ عنوانبهفضاهاي شهري 

آنکـه مـردم را بـه مکـث و      جـاي بـه این فضاها  درواقع
 هـا آنحضور و برقراري مراودت اجتماعی دعوت کنند، 

ـ   و دیگـر تجربـۀ   کننـد میرا به فرار تشویق  ا برخـورد ب
دیگران، حس تعلق بـه جامعـه، دیـدارهاي چهـره بـه      
چهره، تعامالت اجتماعی و تجربه دیدن و دیـده شـدن   

 درسـتی بـه نیازهـاي انسـان    ترینمهمیکی از  عنوانبه
ــد (نمــیاتفــاق  ــاران راســتبینافت  ).39:1391، و همک

یک قرارگاه رفتاري، نقشی  عنوانبهفضاهاي باز شهري 

اد، تعامـل مـردم بـا    عی افـر نیـاز اجتمـا   تأمینمهم در 
روابط فردي و اجتماعی دارند. وجـود   یکدیگر و توسعۀ

 هـاي صـحبت و  مالقـات فضاهاي دنج و خصوصی براي 
افراد با یکدیگر با توجه به شرایط سنی،  چهره به چهرة

ــه     ــراي ارائ ــاهایی ب ــاد فض ــاعی و ایج ــی و اجتم جنس
 عنــوانبــهنــد توانمــیفــردي و گروهــی  هــايمهــارت
در ایجاد ارتباطـات اجتمـاعی    مؤثررفتاري  هايقرارگاه
  .)92:1387 فالحت و کالمی،باشند (

ــث   ــق مباح ــرحطب ــدهمط ــومی   ش ــاهاي عم فض
قـاي تعامـل اجتمـاعی    نقـش مهمـی در ارت   طورکلیبه

 شـود مـی بنابراین این ضرورت ایجـاد   ؛دنشهروندان دار
شهري بـه نیازهـاي کـاربران از     عمومی هايمیدان که

لف سـنی و نـژادي پاسـخ دهنـد و بایـد      مخت هايگروه
، هـدف از  روازایـن طبق آن نیازها طراحی و اجرا شوند. 

عوامـل طراحـی    بنـدي اولویـت این مطالعه شناسایی و 
ز ایـن  اسـتفاده ا  منظـور بـه شـهري   عمومی هايمیدان

ــایج     ــد نت ــه بتوان ــت ک ــه اس ــدگی روزان ــاها در زن فض
مـوارد  بـه طراحـان، معمـاران و سـایر      را اسـتفاده قابل
شهري امروزي  عمومی هايمیداندهد تا ارائه  ربطذي

 درگذشـته بتوانند به نقش و اهمیـت خـاص خـود کـه     
مطرح بوده و براثر مشکالت شهرنشـینی از بـین رفتـه    

بـه دو پرسـش    گوییپاسخدر این راستا،  است بازگردد.
  بوده است: موردنظراساسی زیر 

ــر تعــامالت اجتمــاعی در مــؤثرعوامــل طراحــی  -  ب
 ؟اندکدمعمومی شهري  هايمیدان

بـر تعــامالت   مــؤثرعوامــل طراحـی   بنـدي اولویـت  -
  عمومی شهري چگونه است؟ هايمیداناجتماعی در 

  
  و مبانی نظري هادیدگاهمفاهیم، 

بخشـی از فضـاي بـاز و     توانمیفضاهاي شهري را 
تبلور ماهیـت زنـدگی    نوعیبهعمومی شهر دانست که 

یـن اسـاس فضـاهاي شـهري،     و بر ا باشندمیاجتماعی 
کـه داسـتان    ندهسـت  هـا انسـان تعامـل متقابـل    عرصۀ

. فضـاهایی کـه   شـود مـی زندگی جمعی در آن گشوده 
ند در آن حضور یابنـد و بـه فعالیـت    توانمیمردم  همۀ

 بپردازنــد و برخــی مرزهــاي اجتمــاعی در آن شکســته
نشـده بـه وقـوع     و برخوردهاي از پیش تعیین شودمی
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 مـراد از عمـومی   ).1389مـودي نـژاد،   (مح پیوندندمی
و  بودن فضا، حضـور افـراد از اقشـار و سـنین مختلـف     

متنوع اجتماعی و خـدماتی   هايفعالیتجریان داشتن 
بنابراین فضاي عمومی شهري، فضـاي بـاز    ؛در آن است

مختلف اجتماعی است کـه   هايگروهقابل حضور براي 
ــاعی   ــامالت اجتم ــد تع ــارایی آن نیازمن ــایی و ک و  پوی

  ).1383 تیبالدز،( استبرخوردهاي متنوع 
 شـهر،  یک زندگی براي است نمایشیعرصۀ  میدان

 سـرزندگی  و زنـدگی  بـراي  تالش و کوشش حرکت، از
 بـه  تـرکیبش  و طرح با میدان دهدمیشهروندانش خبر

 خبـر  آن سـاکنان  هویـت  از و بخشـد مـی  هویـت  شهر
 در مردم دوستی کمالو  هنر خالقیت، قدرت، .دهدمی
نشان دادند که براي شـناخت شـهر    مطالعات. است آن
 و شـرق  در کنید، دیدن است عامه مقصد که میدانی از

 عنصـر  یـک  عنـوان بـه  میـدان  جدید، و قدیم در غرب،
 داشـته  وجود مختلف، و اشکال ابعاد در شهري، دیرپاي

 اسـت  بـوده  یافتـه اسکان جوامع تاریخعرصۀ  و صحنه و
 مناسـب  فضایی وجود لزوم لذا .)108:1388ابراهیمی، (
 اولیـه  معیارهـاي  .اسـت  شدهمطرح نیز دسترسیقابل و

 که بوده نیازهایی -پیش نیز فضایی چنین طراحی براي
 و سیاسـی  اقتصـادي،  مـذهبی،  عملکردهـاي  سـوي  از

 – میـدان  گیـري شـکل  چگونگی و بوده مطرح تفریحی

 طراحـی  و ترکیـب  .است کردهمی دیکته را سنتی بازار
 گونـاگون  ادوار و مناطق در تاریخی بازار - انمید شکل

 عملکردهـاي  بـه  پاسـخ  در و منطقی امري زاویه، این از
  فـوروم، . 2 ،آگـورا . 1 اسـت  بـوده  شـهري  ناگزیر و الزم

 اسـامی مختلفـی   پالزا .6 و پیاتزا. 5، میدان. 4، بازار. 3
 شهري مشابه عملکرد این به مختلف جوامع در که است
 و طراحـی  الگـوي  در تغییراتـی  دبـاوجو  و شـده داده

 اساس بر همگی جامعه، هر فرهنگی متفاوت هايسنجه

 انـد شـده طراحـی  اولیـه  واحـد  مفهـوم  و نیـاز  همـان 
  ).109:1388ابراهیمی، (

 عنـوان بـه ان به فضاهاي باز عمـومی  اکثر پژوهشگر
 هامیدان، هاخیابانمانند  هاساختمانفضاي خالی بین 

بیرونـی را   هـاي فعالیـت و  که مسیر حرکـت  هاپاركو 
 عنـوان بـه  هـا مکـان کنند. این ، نگاه میکنندمیفراهم 

 درزمینـۀ  ايویـژه مناظر حیات عمومی، داراي اهمیـت  

 .دارنـد  تـاریخ  در طـول شـهري   ریـزي برنامـه شهري و 
از توسـعۀ   تـوجهی  قابـل فضاهاي بـاز عمـومی عناصـر    

 Ancell( هسـتند شهري قابل سکونت  پایدار و توسعۀ
& Thomspon-Fawcett, 2008; Hajjari, 2009; 

Neeth, 2009.(  مفهـوم فضـاي   ترجامعدر یک مفهوم ،
 آوردمـی باز عمومی عملکردهاي مختلفی را بـه وجـود   

یک محل اجتماع عمومی در محـیط   عنوانبهکه آن را 
ــرون  و  )Yeoh & Huang,1998; Law, 2002(بی

 ,AbuGhazzeh( ي همسـایه هاساختمانفضاهاي بین 

1996; Ford, 2000( کنــد. ایــن فضــاها تعریــف مــی
، بازارهـاي  هـا کافـه ند فضاهاي باز شهري مانند توانمی

ــرده ــیخ ــارك، فروش ــاپ ــی، ه ــاني تفریح ــاخیاب و  ه
 ,Chua & Edwards( عـابر پیـاده باشـند    روهايپیاده

1992; Cybriwsky, 1999; Kayden, 2000; Moir, 
2002(  

 )1386( چرخچیـان  و دانشـپور پژوهشگرانی مانند 
 حیـات  ارتقـاء  و پـذیري اجتماع خود فرآیند پژوهش در

 بـودن  پـذیر  بر مبتنی را فضاهاي عمومی درون جمعی
 تـأمین  اجتمـاعی،  مختلـف  هـاي گروه و افراد براي فضا

 هـاي گـروه  و بردن افـراد  لذت فیزیکی، و روانی آسایش
 و اجتمـاعی فعـال   حضـور  و فضا در حضور از اجتماعی

 بـه  مـا  بـه  هـا آن بـه  توجه با و انددانسته فضا رد مداوم
 و مطلوبیت امنیت، ،کنندگیدعوت چون ازاهاي فضایی

 .اندنموده اشاره هدفشان راستاي در فعالیتی پاسخگوي
 هـاي ویژگـی  تـأثیر  )1391( ترابـی ی دیگـر  پژوهش در

 رفتـار  و تعـامالت  افزایش در عمومی باز فضاي کالبدي
 آرامـش  و امنیت زیبایی، و تجذابی عامل اجتماعی، سه

 تعـامالت  برافـزایش  را مراتـب سلسـله  و دسترسـی  و
  .است دانسته تأثیرگذار اجتماعی

 رویـدادهاي  خلـق  و کالبـد  عامل دو) 1984لنارد (
 و تعامـل  حضـور  در تأثیرگـذار  عوامـل  از را اجتمـاعی 
 مکان به تعلق حس ارتقاء در که داندمی افراد اجتماعی

ــؤثر  ــز م ــت نی ــاپلن ( ).Lennard,1984( اس ) 1988ک
 وجـود  مـدیون  را عمـومی  فضـاي  یک کالبدي کیفیات
 و هیجـان  افـزایش  بـه  منجـر  دانسته که طبیعی عناصر

 و خوشـایند  تجارب استراحت، امکان محیط، سرزندگی
 از ).Kaplan,1988( شـود می مردم براي بیشتر سالمت

 يدر ارتقــا تأثیرگــذارعوامــل  )1980( یــتوا نظــر



 117-132: صفحات/  98 انزمست/ سوم و سی مسلسل شماره/  نهم سال/  فضا جغرافیایی آمایش مجله                                              120

، هـا پله، هایادمانالبدي فضاهاي عمومی را ک هايجنبه
بـه   هـا انسـان در تشـویق   مـؤثر امل و سایر عو نماهاآب

 در تأثیرگـذار  عوامـل  زمـرة  و تعامل در فضا، درحضور 
 محسـوب  عمـومی  فضـاهاي  کالبـدي  هايجنبه ارتقاء
 شـدة انجـام در مطالعـات   .)Whyte, 1980( شـوند مـی 

 یکپـارچگی  و نیتعیـ : چون ايطراحانه دیگري کیفیات
، هندسـه ، فـرم ، پـذیري انعطـاف ، تناسـبات ، ابعاد، فضا

 فضائی و کالبدي پیوستگی، هابدنه، محصوریت، مصالح
 درنتیجـه  و کـل  عنـوان بـه  فضا ادراك در ندتوانمی نیز

، پـاکزاد ( مـؤثر باشـند   انسـان  ادراك بـر  مطلـوب  تأثیر
1384.(  

 فضـاهاي  ریزيبرنامه نهادیک وسیلۀبه یدر پژوهش
 )،PPS, 2000(دهـد  مـی  قـرار  موردتحقیـق  را عمـومی 
 و مکـث  نشسـتن،  جهـت  مناسـب  کالبدي هايفرصت

 افـراد  تجمع جهت کانونی فضاهاي فضا، بیشتر در تأمل
 ،...و خوردن غذا مکان ،بازيزمین اتوبوس، ایستگاه مثل

 لحـاظ  بـه  فضـا  به و دسترسی کنندهدعوت هايورودي
 کنتـرل  وح فضـایی، وضـ  و خوانـایی  کالبـدي،  و بصري

 و هـا بدنهتعریف  پیاده، امنیت و نقلیه وسایل دسترسی
 از را جـاذب  هـاي فعالیـت  بینـی پیشو  هاجداره هویت
  .داندمیطراحی فضاهاي عمومی  عوامل

)، ارتباط میان فضاهاي باز 2008همکاران (کاتل و 
عمـــومی و روابـــط اجتمـــاعی را در افـــزایش حـــس 

 Cattell( انددانسته مؤثرخوشبختی مردم در انگلستان 

et al., 2008(. همکـاران  مشابهی سـیلند و   در پژوهش
ــاز عمــومی و 2009(  هــايجنگــل)، نقــش فضــاهاي ب

طبیعی در زوریخ را در ایجاد روابط دوسـتی اجتمـاعی   
مختلف، مثبت ارزیابی کرده  هايبافرهنگمیان جوانان 

)، در 2010همکاران (پیترز و  .)Seeland, 2009( است
ي شهري هاپاركپژوهشی سهم مثبت عناصر و اجزاي 
ــدنمــودهی رســرا در ارتقــاي تعــامالت اجتمــاعی بر  ان

)Peters et al., 2010(. ) ــگ ــه در)، 2006هوان  زمین
تعامل اجتماعی در فضاهاي باز مسـکونی دریافـت کـه    

، بیشـترین  هـا منظـره فضاهاي باز عمـومی، فعالیـت و   
و  نماینــدمـی نی میـزان تعـامالت اجتمــاعی را پشـتیبا   

فضاهاي حرکتی کمتـرین میـزان تعامـل اجتمـاعی را     
 هـایی پـژوهش چنین  ).Huang, 2006( شوندمیسبب 

اهمیـت و تـوان فضـاهاي بـاز شـهري در       دهنـدة نشان
  برقراري روابط اجتماعی شهروندان هستند.

شـهري   هايمیدانعام و  طوربهفضاهاي باز شهري 
می شـهرند کـه   ي عمـو هـا مکـان  ازجملهخاص  طوربه

نقش کلیـدي در ارتقـاي روابـط اجتمـاعی شـهروندان      
). در پژوهشـی کـه فیضـی و    126:1387پیرنیا، دارند (

به ایـن نتیجـه رسـیدند     اندداده) انجام 2013اسدپور (
 در طراحـی منظــرة  مـؤثر عمـده عوامـل    دودسـته کـه  

روابــط و (عوامــل ذهنــی  ازجملــهشــهري وجــود دارد 
محـیط طبیعـی و   (عینـی  خاطرات انسـانی) و عوامـل   

و از سوي دیگـر، تعامـل اجتمـاعی     )شدهساختهمحیط 
اجتمـاعی   سـرمایۀ  گیـري شـکل یکی از عناصر مهم در 

نقش مهمـی در   طورکلیبهفضاهاي عمومی . شهر است
ارتقاي تعامل اجتماعی شـهروندان دارد. امـروزه ابعـاد    
ــر    ــیش از هــر زمــان دیگ انســانی فضــاهاي عمــومی ب

و  قرارگرفتـه ریزان و طراحـان شـهري   برنامه موردتوجه
مردم نیز مشـتاقانه بـه حضـور و مشـارکت در چنـین      

امـا آنچـه    ).Gehl,2004(اند دادهفضاهایی پاسخ مثبت 
، در سـازد مـی این فضاها را به لحـاظ اجتمـاعی فعـال    

 سـاز زمینـه ست کـه بتوانـد   ا اول عوامل کالبدي درجۀ
 بارهدراینورود و سپس توقف افراد درون فضا باشد که 

 هـاي جاذبـه ، هـا دسترسـی به عـواملی چـون:    توانمی
ــر      ــل دیگ ــیاري عوام ــی و بس ــل طبیع ــري، عوام بص

بـر  همچنین ). Lennard,1984( اشاره نمود دستازاین
 ,Car et al., 1992; Austin( مطالعـات قبلـی   اسـاس 

و رفتـاري، عوامـل    شناختیروان هايجنبه ینب). 2003
ــت اج   ــوع فعالی ــی و ن ــطراح ــیط تم اعی و ادراك مح

 ثبت وجود دارد. لذا در ایـن پـژوهش  م اجتماعی رابطۀ
 هايمیدانعوامل طراحی  بنديدستههدف شناسایی و 

  .استشهري  عمومی
ــا عمــومی فضــاي یــک کالبــدي کیفیــات  نحــوة ب

 شـرایط  در فیزیولـوژیکی  آسـایش ، موقعیت، دسترسی
 بـراین عـالوه . اسـت  رابطـه  در، امنیت و اقلیمی مختلف

 سـبب  کـه  عمـومی  فضـاهاي  در طبیعـی  عناصر دوجو
 بـه  عـابران  دعوت و محیط سرزندگی و هیجان افزایش

 تجـارب ، اسـتراحت  امکـان  نمـودن  فراهم و فضاها این
 در نیـز  گردندمی مردم براي بیشتر سالمت و خوشایند
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طالعـاتی مربـوط بـه    . مانداهمیت حائز بسیار میان این
رویکردهـاي   کـه برخـی   دارنـد ي شهري وجود هامکان

و برخـــی دیگـــر رویکـــرد  )Cullen,1961(فیزیکـــی 
. از ســوي دیگــر، )Lynch,1960( دارنــد شــناختیروان

که روش ترکیبی از رویکردهاي  اندشدهانجاممطالعاتی 
ــناختیروان ــت  شـ  ;Whyte,1980( و روحـــی اسـ

Gehl,1989(.  
 هـاي ویژگـی راستا، با توجـه بـه مفـاهیم و     این در
مطالعات مختلـف   درزمینۀادبیات  در مرور شدهمعرفی

شهري، چنین عناصـري فضـاي    عمومی هايمیداندر 
بـه افـزایش   منجـر   درنهایـت و  کننـد میبهتري ایجاد 

یـک میـدان شـهري    تعامالت اجتماعی شـهروندان در  
، تصویراز: فعالیت، تنوع،  اندعبارت؛ این عناصر شودمی
حتی شکل)، محدوده، تراکم، سرزندگی، ایمنی، را( فرم

ایـن   یپژوهشـ ) در یک 2008شفتو ( اخیراً اما؛ و غیره
 -رفتـاري جغرافیایی، فیزیکی،  را در چهار جنبه:عوامل 

ــدیریتی  شــناختیروان ــهو م ــديطبق ــرد بن  ه اســتک
Shaftoe )2008 (شودمیپرداخته  هاآنه در زیر به ک:  

برقراري ارتباط بین مـردم و   فیزیکی میدان: هايجنبه
طراحـی فضـاهاي شـهري اسـت؛     محیط هـدف اصـلی   

 طـور بـه محـیط فیزیکـی فضـاي بـاز عمـومی       ویـژه به
ــر ایــن رابطــه  ــابراین  ؛گــذاردمــی تــأثیرمســتقیم ب بن

یـک فضـاي بـاز     عنـوان بـه فیزیکی میدان  هايویژگی
فیزیکـی   هايشناسه و ارزیابی شوند دقیقاًعمومی باید 

، سـازي محوطـه از: فرم، اندازه،  اندعبارتمیدان شهري 
ــهري، لمــان مب ــنایی  زیســتمحــیطش ــر روش و عناص
)Carmona et al., 2003:106.(  

پـذیري در  معاشـرت ی: شناختروانرفتاري و  هايجنبه
میدان مبتنی بر نیـاز افـراد بـه وابسـتگی و ارتبـاط بـا       

بـراي برقـراري    هاییفرصتباید  هامیداندیگران دارد. 
سطوح  کنند. این تعامل در فراهمارتباط و تعامل افراد 

و بستگی به شرایط  دهدمیمختلف مشارکت مردم رخ 
عمومی نقش مهمی در زنـدگی   هايمیدانمیدان دارد. 

د رضایت، تجربه توانمیکه  کنندمیاجتماعی افراد ایفا 
شهر را افزایش  خارج از محدودةو لذت بردن از محیط 

دهد. راحتی، ایمنی و امنیت، آرامش، مشارکت فعال و 
رفتــاري و  هــايجنبـه شــف شـش اصــل  و ک غیرفعـال 

 باشـند مـی  شهري عمومی هايمیداندر  شناختیروان
)Carr & Francis,1992(.  

 پرسـش جغرافیـایی بـه    جنبـۀ  جغرافیـایی:  هـاي جنبه
ا موقعیـت میـدان، دسترسـی    ؛ و بدهدمیپاسخ  »کجا؟

عوامـل جغرافیـایی در    .شودمیآن مربوط  آن و حوضۀ
زیـادي دارنـد.    تأثیرر فیزیکی شه و توسعۀ گیريشکل

در شهر یا محلـه   زمانی کهفضاهاي عمومی  طورکلیبه
موقعیت مرکزي دارند و در همگرایـی مسـیرهایی کـه    

گیرنـد؛  ، قـرار ب کننـد مـی مردم براي گذرشان استفاده 
همچنـین اگـر اطـراف     عملکرد بهتري خواهند داشـت؛ 

وجود داشته باشد  مختلف هايکاربريفضاهاي عمومی 
باشد  عملکردي تککاربري اطراف  زمانی کهنسبت به 

ري خواهند داشـت  ملکرد بهتمانند اداري یا مسکونی ع
)Shaftoe,2008(.  

روشی را که فضاي بـاز   مدیریتیجنبه  مدیریتی: جنبۀ
بـه   عمـدتاً و  دهـد میپوشش  شودمیمومی مدیریت ع

 هـا میـدان در  شدهتعبیه هايفعالیتو  هااستفادهتنوع 
ز جامعه، با توجه بـه تنـوع کـاربران از    براي هر بخش ا

سـنی   هـاي گـروه و  هـا جنسـیت مختلف،  هايفرهنگ
و مسائل مربـوط بـه غـذا خـوردن و نوشـیدن،       مختلف
ــروش ــتد( ف ــداري   دادوس ــه نگه ــوط ب ــائل مرب ) و مس

مدیریت مکان براي ساختن محیطی امـن و  . پردازدمی
 Carmona et( ایمن به دو صورت کنترل سخت و نرم

al., 2003: 125(  کنتـرل سـنگین و    دیگرعبارتبهو با
. کنتـرل  شـود مـی انجام  )SHaftoe, 2008:125( سبک

 هـا ممنوعیتسنگین افسران امنیتی، قوانین و مقررات، 
 کنتـرل سـبک   کـه درحـالی . دهدمیو غیره را پوشش 

 Carmona( دهدمیرا پوشش  »نمادین هايمحدودیت

et al., 2003: 125(. کنندمیقان اشاره تعدادي از محق 
بـه ایـن دلیـل کـه مـردم حـس        ازحدبیشکه کنترل 

 کندمیکه آزاد نیستند براي مردم غیر جذاب  کنندمی
)Wood, 1981; Hollnad, 2007 cited in shaftoe, 

2008:125.(  
بـراي   ،شـده اشـاره با توجه بـه مطالـب    طورکلیبه

عمومی شهري که بر  هايمیدانبررسی عوامل طراحی 
، گذارنـد مـی  تـأثیر ن تعامالت اجتماعی شهروندان میزا

چـارچوب   عنـوان بـه این عوامل که با مطالعات پیشین 
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ارائه  1 شکلاست و به شرح  شده گرفتهنظري در نظر 
. با توجه به مبانی نظري پـژوهش و گـردآوري   شودمی

اطالعات از تحقیقات پیشین و همچنین تحلیل عـاملی  

کـه مـدل عملیـاتی ایـن     ر داشت اظها توانمی تأییدي
ــژوهش در  ــتۀ 4پ ــی  دس ــر کل ــاسب ــر   اس ــکل زی ش

  است. شدهتدوین
  

 
 

  عمومی شهري هايمیدان: مدل عملیاتی فاکتورهاي طراحی 1 شکل
  

 تحقیقروش 
مطالعـاتی و   با توجـه بـه موضـوع پـژوهش حـوزة     

ــائل آن، بـــر ــات الزممسـ از روش  اي تکمیـــل اطالعـ
از  گیـري بهـره بـا   تحلیلـی از نـوع پیمایشـی   -یتوصیف
بـراي ایـن منظـور    . استفاده گردید میدانی هايبررسی

 بامطالعـۀ عمـومی شـهري    هـاي میـدان عوامل طراحی 
 صـورت بهعامل  22پیشین در  تحقیقاتکتب، مقاالت، 

 تأییـدي و توسـط تحلیـل عـاملی     اولیه شناسایی شـد 
ــرار گرفــــت.  موردســــنجش ــاريقــ ــۀ آمــ  جامعــ

بـا توجـه بـه     شهر بجنورد میدانسبزه کنندگانمراجعه
 درگذشـته  کـه میـدان شـهر اسـت     ترینقدیمیکه این

اقتصادي و اجتمـاعی شـهر    هايجنبهنقش بسزایی در 
 .انـد شـده انتخابتصادفی  کامالً صورتبهداشته و افراد 

معرف، به دلیـل   اينمونهبه  یابیدستبراي اطمینان از 
ــیش ــیپـ ــاوت جمع بینـ ــت متفـ ــنی بافـ ــی و سـ یتـ
نامـه در طـول   ، پرسـش میدانسبزهبه  کنندگانمراجعه

ــراد   ــف روز از میــان اف ــه و در ســاعات مختل ــام هفت ای
 بـراي محاسـبه حجـم نمونـۀ    شد.  آوريجمع ذکرشده

اسـاس   اینبر . گردید استفادهآماري از فرمول کوکران 
است کـه در   آمدهدستبهنفر  384آماري،  حجم نمونۀ

ر شـد   نامـه پرسـش  410 این پـژوهش تعـداد   ابـزار  پـ .
 42حـاوي  اسـت کـه    نامـه پرسـش گردآوري اطالعات 

برخــی از ( طراحــیفاکتورهــاي  خصــوص درپرســش 
 5دارند) در قالـب طیـف    پرسشفاکتورها بیش از یک 

دهنـدة بـاالترین   نشـان پـنجم   گزینۀ( لیکرت ايگزینه

اول بیـانگر   و گزینـۀ  اظهـارنظر موافقت بـا یـک    درجۀ
روایـی  اعتبار است.  شدهتنظیمان موافقت) میز ترینکم

نفر از کـاربران   30از  Pilot Studyاز طریق  نامهپرسش
قرار گرفـت و همچنـین پایـایی     تائیدمورد  میدانسبزه

 0,867آلفـاي کرونبـاخ    آزمـون بـر اسـاس    نامهپرسش
نامـۀ  پرسـش اسـت و   آمـده دسـت بـه نامه براي پرسش

 هـاي نامـه پرسـش ذف با ح. پژوهش، پایایی باالیی دارد
 منظـور بهد. تحلیل گردی نامهپرسش 406ناقص، تعداد 

پـژوهش از تحلیـل    هايفرضیه آزمونو  هادادهتحلیل 
به روش مدل یابی معادالت ساختاري از  تأییديعاملی 

. ایـن روش، ترکیـب   شـد  اسـتفاده  LISREL افـزار نرم
از تحلیل عاملی، رگرسـیون   ايپیچیدهریاضی و آماري 

تغیري و تحلیل مسیر است که در یـک سیسـتم   مچند
را  ايپیچیـده  هـاي پدیـده تـا   اندآمدهپیچیده گرد هم 

 متغیرهـاي پـژوهش:   قرار دهنـد.  وتحلیلتجزیهمورد 
شـهري   عمومی هايمیدانبراي بررسی عوامل طراحی 

 صورتبه، متغیرها تعامالت اجتماعی شهروندانبر  مؤثر
  :شوندمیزیر خالصه 

ــ  ــن پ ــر ای ــی   ژوهشمتغی ــاي طراح ــه فاکتوره ک
، یکــی از عوامــل اســتشــهري  عمــومی هــايمیــدان

 هــايمیـدان از  کننـدگان اسـتفاده در رفتـار   تأثیرگـذار 
فاکتور طراحـی کـه    ودوبیست. باشدمیشهري  عمومی

هـاي تحقیـق بـه روش تحلیـل عـاملی      گویـه  عنوانبه
ــی  ــیبررس ــوندم ــارت، ش ــدعب ــاه،   ان ــرم، قرارگ از: ف
اصــر طبیعــی، پناهگــاه و حفاظــت، ، عنســازيمحوطــه

  اي فیزیکیجنبه ه
 

  جنبه هاي روانی و روانشناختی
 

  مدیریتیي جنبه ها
 

  جغرافیایی جنبه هاي
 

  فاکتورهاي طراحی میدان هاي شهري
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، روشنایی، مقیـاس انسـانی،   ریز فضاهامبلمان شهري، 
، دادوسـتد ، غـذایی،  هافعالیتو  هااستفادههنر عمومی، 

نگهداري، راحتی، ایمنـی و امنیـت، اسـتراحت، تعامـل     
غیرفعال بـا محـیط، تعامـل فعـال بـا محـیط، کشـف،        

  موقعیت، دسترسی.
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
 مرکز استان خراسان شمالی بینتان بجنورد شهرس

دقیقـه طـول    42درجه و  57دقیقه تا  17درجه و  56
 17درجـه و   38دقیقه تـا   14درجه و  37شرقی و در 

متـر از سـطح    1070در ارتفـاع  دقیقه عـرض شـمالی   
در  میـدان سـبزه مجموعـه   است. شدهواقعآزاد  هايآب

بجنـورد  رکزي شهر ضلع شمالی میدان شهید، میدان م
میـدان   تـرین قـدیمی  میـدان سبزه واقع است. مجموعۀ

. این مجموعه متشکل از یـک  رودمیاین شهر به شمار 
از آثـار   خانـه قهـوه و چند  بازارراستهکاروانسرا، گرمابه، 

 تـرین شـاخص قاجار در شهر بجنـورد اسـت کـه     دورة
بخــش آن، کاروانسراســت کــه طــرح کلــی آن از یــک 

است. ابعـاد   شدهتشکیلاطراف  حجره در 34میانسرا و 
ر ابعاد یک میـدان  بیشت )مترمربع 50×48این میدان (

ــی را دارد ــاظ   محل ــه لح ــا ب ــاعی  ، ام ــامالت اجتم تع
ــهروندان ــراجعین،   ش ــف م ــه در آن، طی ــورت گرفت ص

فراتـر از   هـایی مقیـاس رسمیت و شناخت عمـومی در  
نقش و عملکرد یک میدان شهري یا کانون فعالی یـک  

بــاز زنــده ســازي  ،فیانمسـتو (. کنــدمــیمحلـه عمــل  
بجنـورد،   میـدان سـبزه مـوردي   شهري نمونـۀ  هامیدان
1392(.

 
  )است 5000/1مقیاس نقشه ( موردمطالعه موقعیت محدودة :2 شکل

  
  بحث اصلی

کــه طــی  ايمطالعــهدر کــل : توصــیفی هــايیافتــه
 52،آمـد بجنـورد بـه عمـل     میـدان سبزهپرسشگري از 

ــانپاســخدرصــد  ــان  48دان و را مــر گوی درصــد را زن
تشــکیل دادنــد. طبقــات ســنی بــه پــنج گــروه ســنی  

زیـر  را گروه سنی  گویانپاسخ ترینبیش. اندشدهتقسیم
 دهندگانپاسخاکثر حد. اندبوده) درصد 5/33(سال  25

 کارشناسیتحصیالت  اکثراًبودند و  متأهل) درصد 64(
بخـش   2در  گیـري انـدازه سنجش روایی ابزار داشتند. 

 حاصـل که نتـایج   ایی محتوا و روایی سازه انجام شدرو
 ازنظـرت بررسی روایی محتوا ابزار سنجش بـا اسـتفاده   

ــه   ــان ب ــبزهمراجع ــدانس ــورد،  می ــدبجن ــام  تائی تم
  بود. 1 شکلمندرج در  هايشاخص
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براي شناسایی عوامـل طراحـی   : استنباطی هايیافته
عی بـر میـزان تعـامالت اجتمـا     مؤثرشهري  هايمیدان

در مقـدار   وندان چون مقـدار پایـایی هـر پرسـش    شهر
ابتدا بـه   درنتیجه. است مؤثر تحلیل عاملیهاي پرسش

ــایی کــل مقیــاس  هــاپرســشنقــش هریــک از  در پای
ــه  ــیپرداخت ــودم ــریب  ش ــش ض ــن بخ ــین. در ای  تعی

نتایج  .شوندمی، حذف است 0,3هایی که کمتر از گویه
یــی ســازه بــا اســتفاده از روش حاصــل از ســنجش روا

به تفکیک براي هر یـک عوامـل    تأییدي تحلیل عاملی
شـهري در قالـب جـدول     عمـومی  هـاي میدانطراحی 

ل است و بار عاملی هر شـاخص بـا عامـ    شدهدادهنشان 
  :گیردمیمربوط مورد تحلیل قرار 

  
  فیزیکی هايجنبهمربوط به  هايشاخص تأییدي: نتایج تحلیل عاملی 1 جدول

  بار عاملی  Prob.Level T Statistic  هاشاخص  متغیرهاي جنبه فیزیکی  ردیف

A1  فرم 
Q1 000/0  18,22  0,49  
Q24 000/0  13,51  0,62  

A2 روشنایی 
Q8 000/0  13,63  0,62  
Q17 000/0  13,42  0,61  
Q31 000/0  15,56  0,69  

A3 سازيمحوطه 
Q3  000/0  12,45  0,61  
Q26 000/0  17,14  0,74  

A4  عناصر طبیعی 
Q4  000/0  14,68  0,66  
Q27  000/0  15,12  0,67  
Q39  000/0  8,52  0,41  

A5  پناهگاه و حفاظت 
Q5  000/0  12,50  0,58  
Q28 000/0  15,44  0,68  
Q40  000/0  11,78  0,55  

A6  قرارگاه 
Q2  000/0  9,45  0,45  
Q25 000/0  12,87  0,59  
Q38  000/0  16,77  0,73  

A7  ریز فضاها 
Q7  000/0  15,60  0,69  
Q30 000/0  18,59  0,78  
Q41  000/0  11,62  0,54  

A8 مقیاس انسانی 
Q9  000/0  12,25  0,57  
Q32  000/0  10,33  0,49  

A9  عمومی هنر 
Q10  000/0  15,59  0,69  
Q33  000/0  17,44  0,75  

A10  مبلمان شهري 
Q6  000/0  13,85  0,63  
Q29  000/0  16,81  0,73  

  
 1جـدول   فیزیکـی:  هـاي نبهجمربوط به  هايشاخص
مربـوط   هـاي شاخصبراي  تأییدي تحلیل عاملینتایج 

 گونـه همـان . دهـد مـی فیزیکـی نشـان    هـاي جنبـه به 
از وده و ب 0,3باالتر از  هاشاخصتمام  شودمیمالحظه 

 در. ی با عامـل مربوطـه برخوردارنـد   قبولقابلبار عاملی 

ر با بـا  »ریز فضا، شاخص موردبررسی هايشاخصمیان 
روي عامل مربوطـه   تأثیر ترینبیشداراي  0,78عاملی 
در  0,41با بـار عـاملی    »عناصر طبیعی شاخصاست و 

  رتبه آخر قرار دارد.
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  شناختیروانرفتاري و  هايجنبهمربوط به  هايشاخص تأییدي: نتایج تحلیل عاملی 2 جدول
  بار عاملی  Prob.Level T Statistic  هاشاخص  شناختیروانرفتاري و متغیرهاي جنبه   ردیف
B1  راحتی  Q15 000/0  15,47  0,62  
B2  ایمنی و امنیت Q16  000/0  11,84  0,58  
B3 استراحت  Q18 000/0  18,81  0,88  

B4  تعامل فعال با محیط 
Q20  000/0  14,79  0,67  
Q36 000/0  16,75  074  

B5   با محیط غیرفعالتعامل Q19  000/0  16,03  0,72  
B6  کشف Q21  000/0  17,82  0,77  

  
ــاخص ــايش ــه  ه ــوط ب ــهمرب ــايجنب ــاري و  ه رفت

بــراي  تأییــديعــاملی  تحلیــلنتــایج  :شــناختیروان
ــاخص ــه   هــايش رفتــاري و  هــايجنبــهمربــوط ب

ــناختیروان ــدول  ش ــان  2در ج ــدهدادهنش ــت.  ش اس
با عامل  هاشاخصتمام  شودمیکه مشاهده  گونههمان

هسـتند  ) 0,3از  رتبیش(مربوطه داراي بار عاملی باالیی 

 تأییـدي . نتایج تحلیل عاملی اندقرارگرفته تائیدو مورد 
 هـاي شـاخص کـه از میـان    دهـد مـی ) نشان 2 جدول(

 0,88 بـا بـار عـاملی    »اسـتراحت  شاخص، موردبررسی
و شـاخص  روي عامـل مربوطـه اسـت     تـأثیر  ترینبیش

  آخر قرار دارد. در رتبۀ 0,62با بار عاملی  »راحتی

  

  مدیریتی هايجنبهمربوط به  هايشاخص تأییديج تحلیل عاملی نتای :3 جدول
  بار عاملی  Prob.Level T Statistic  هاشاخص  متغیرهاي جنبه مدیریتی  ردیف

C1  موقعیت 
Q22  000/0  17,56  0,78  
Q37 000/0  14,92  0,77  

C2 دسترسی Q23 000/0  17,45  0,69  
  

 3جـدول   مـدیریتی:  هايجنبهمرتبط به  هايشاخص
 هــايشــاخصاي را بــر تأییــدي تحلیــل عــاملینتــایج 

نتـایج   اسـاس  بـر  .دهـد مـی نشان  مدیریتی هايجنبه
 خـوبی از بـاز عـاملی    هـا شـاخص ، تمامی آمدهدستبه
بـا عامــل مربوطـه برخـوردار هســتند.     )0,3از  تربیشـ (

با عامل مربوطـه،   هاشاخص تأثیرمیزان ارتباط و  ازنظر
 رینبیشـت داراي  0,78با بـار عـاملی    »موقعیت شاخص
ــأثیر ــاخص     ت ــت و ش ــوده اس ــه ب ــل مربوط روي عام

آخـر   از این نظر در رتبـۀ  0,69ار عاملی با ب »دسترسی
  قرار دارد.

  
  جغرافیایی هايجنبهمربوط به  هايشاخص تأییدي تحلیل عاملینتایج  :4 جدول

  لیبار عام  Prob.Level T Statistic  هاشاخص  متغیرهاي جنبه جغرافیایی  ردیف

D1 هافعالیتو  هااستفاده 
Q11  000/0  13,88  0,64  
Q34  000/0  16,01  0,72  
Q42  000/0  10,08  0,49  

D2 امکانات غذایی Q12  000/0  12,49  0,59  

D3 دادوستد  Q13  000/0  11,08  0,54  
Q35  000/0  11,02  0,57  

D4 نگهداري  Q14  000/0  15,86  0,71  
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نتـایج   جغرافیـایی:  هـاي جنبهمربوط به  هايشاخص
مربـوط بـه    هـاي شـاخص بـراي   تأییدي تحلیل عاملی

 است. شدهدادهنشان  5در جدول جغرافیایی  هايجنبه
تمـام   شـود مـی مالحظـه   4کـه در جـدول    گونههمان

جغرافیـایی از بـار    هـاي جنبـه مربـوط بـه    هايشاخص
برخـوردار بـوده و مـورد     )0,3از  تربیشـ ( باالییعاملی 

، هـا شـاخص ایـن دسـته از    در بین. اندقرارگرفته تائید
 0,72بـا بـار عـاملی     »هـا فعالیـت و  هااستفاده شاخص

بـا بـار    "دادوسـتد " شـاخص را دارد و  تأثیر ترینبیش
  آخر قرار دارد. در رتبۀ 0,54عاملی 

مقصـود از پایـایی آن    :گیرياندازهسنجش پایایی ابزار 

زمـانی کوتـاه    فاصـلۀ یـک را در  گیـري اندازهاست که ابزار 
چندین بار و به گروه واحدي از افراد بدهیم نتایج حاصـله  

پایایی از شاخصی به  گیرياندازهنزدیک به هم باشد. براي 
بین  معموالًو اندازه آن  کنیممینام ضریب پایایی استفاده 

. ضریب پایایی صفر معـرف عـدم   کندمییک تغییر  صفرتا
رف پایایی کامل است. در این عپایایی و ضریب پایایی یک م

از روش آلفـاي   آزمـون تعیـین پایـایی    منظـور به پژوهش،
 آزمـون ایـن پـژوهش،    در کرونباخ استفاده گردیده است.

پایایی سازگاري درونـی بـا اسـتفاده از ضـریب آلفـاي      
است که بیانگر باال بودن پایایی ابزار  شدهانجامکرونباخ 
  ).5 جدول( استسنجش 

  

  
  

  
  (تخمین استاندارد) فاکتورهاي طراحیمدل تحلیل عاملی تأییدي : 3 شکل
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  شهري عمومی هايمیدان: میزان پایایی ابزار سنجش عوامل طراحی 5 جدول
  آلفاي کرونباخ  ابعاد  آلفاي کرونباخ  متغیرها

  0,867  فاکتورهاي طراحی

  0,807  فیزیکی هايجنبه
  0,705  شناختیروانرفتاري و  هايجنبه

  0,795  مدیریتی هايجنبه
  0,720  جغرافیایی هايجنبه

  
قدرت و  آزمونو  آمدهدستبهتائید ساختار  منظوربه

معناداري سهم هریک از متغیرها در عوامل طراحی 
عمومی شهري، تحلیل عاملی تائیدي انجام  هايمیدان

  است.  شده ارائه 4و  3گرفت که در شکل 
  

  
  

  (معناداري ضرایب) فاکتورهاي طراحی تأییديمدل تحلیل عاملی : 4شکل 
  

بررسی روایی سـازه   منظوربهتحلیل عاملی تائیدي 
که ایـن   شودمیانجام  نامۀ پژوهشپرسشهاي پرسش
، خروجـی اول تخمـین   اسـت داراي دو خروجی  آزمون

، در باشدمیاستاندارد و خروجی دوم معناداري ضرایب 
املی هر شـاخص  خروجی اول (تخمین استاندارد) بار ع

ــینشــان داده  ــودم ــاداري  ش ــی دوم (معن و در خروج
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جهت بررسی  .شودمیضرایب یا مقادیر تی) نشان داده 
یـا   t آزمـون بین متغیرها از آمـاره   معنادار بودن رابطۀ

. چـون معنـاداري در   شـود مـی استفاده  t-valueهمان 
بنابراین اگر میـزان   ؛شودمیبررسی  0.05سطح خطاي 

 1,96از  t-value آزمـون با  شدهمشاهدهلی بارهاي عام
معنـادار نیسـت و در    محاسـبه شـود، رابطـۀ    ترکوچک

لیزرل با رنگ قرمز نمـایش داده خواهـد شـد.     افزارنرم
بودن یک رابطه، قـدرت مطلـق    دارمعنیبراي  ازآنجاکه

باشـد، پـس    1,96مقدار ضریب معناداري باید باالتر از 
 دارمعنـی بین متغیرها  نتیجه گرفت که روابط توانمی

متغیـر پنهـان) و متغیـر    ( عاملقدرت رابطه بین است. 
. بار شودمیبار عاملی نشان داده  وسیلهبه مشاهدهقابل

 بـار عـاملی  عاملی مقداري بین صفر و یک اسـت. اگـر   
و از  شدهگرفتهباشد رابطه ضعیف در نظر  0,3کمتر از 

 0,6 تـا  0,3بـین   بـار عـاملی  . شـود مـی  نظـر صرفآن 
خیلـی   باشـد  0,6 از تـر بـزرگ اسـت و اگـر    قبولقابل

 هـاي شکل در مندرج عاملی تحلیل نتایجمطلوب است. 
 ي مربوطهاشاخص تمامی که دهدمی نشان )3) و (2(

 بار و )96/1(بیشتر از  T مقادیراز  فاکتورهاي طراحیبه 

بـراي   برخوردارنـد و  قبولی مورد )4/0 عاملی (بیشتر از
 محسـوب  مناسـبی  هـاي شـاخص  راحـی فاکتورهـاي ط 

  .شوندمی
نیکویی برازش الگوي حاصل  هايشاخص 6جدول 

تحلیل عامل تائیدي را که حاکی خوبی برازش الگو بـا  
ــايداده ــاهده ه ــدهمش ــان   ش ــت را نش ــیاس ــدم . ده

عمومی  هايمیدانتعریف عوامل طراحی  دیگرعبارتبه
 ؤلفهم 4بر تعامالت اجتماعی شهروندان با  مؤثرشهري 

  مطابقت دارد. هادادهبا  این پژوهشدر 
  

  عمومی شهري هايمیداننیکویی برازش فاکتورهاي طراحی  هايشاخص: 6 جدول

 df2X/  نام شاخص
 مجذور خی

CHI-
SQUARE 

 سطح معناداري
(P.VALUE) 

نیکویی شاخص 
 اصالح برازش
  AGFI شده

شاخص نیکویی 
 (GFI)  برازش

ریشه خطاي 
میانگین مجذورات 

  (RMSEA)ریب تق
  0,08کمتر از   و باالتر 0,9  و باالتر 0,9  -  -  و کمتر 3  حد مجاز
مقدار 

  0,063  0,93  0,91  0,05903  2449,97  2,44  آمدهدستبه

  
آماره برازش آماره مجذور خی است. ایـن   ترینمهم

و بـرآورده   شـده مشـاهده آماره میزان تفاوت مـاتریس  
ري این آماره برازش عدم معنادا. گیردمیشده را اندازه 

ولـی ایـراد ایـن آمـاره      دهدمینشان  هادادهمدل را با 
حساس بودن نسبت به حجـم نمونـه اسـت، یعنـی در     

با حجم باال امکان عدم معناداري آن کـاهش   هاينمونه
 بـراي شـاخص ریشــۀ   0,05قـدار کمتــر از  . میابـد مـی 

 0,9خطاي میانگین مجذورات تقریب و مقادیر باالتر از 
 شـده تعـدیل شاخص نیکـویی بـرازش و شـاخص     براي

انطبـاق الگـو بـا     هـاي مـالك  عنـوان بـه نیکویی برازش 
 نتیجه در .شودمیدر نظر گرفته  شدهمشاهده هايداده

عمـومی   هـاي میـدان این مدل بـراي عوامـل طراحـی    
دسته  4بر تعامالت اجتماعی شهروندان با  مؤثرشهري 

  .باشدمی تائیدعامل اصلی مورد 
 

  شهري عمومی هايمیدانعوامل طراحی  تأییدي: نتایج تحلیل عاملی 7 لجدو
  بار عاملی Prob.Level T Statistic  شهري عمومی هايمیدانعوامل طراحی   ردیف

  70/0  35/11  000/0  فیزیکی هايجنبه  1
  67/0  11/9  000/0  شناختیروانرفتاري و  هايجنبه  2
  96/0  42/15  000/0  مدیریتی هايجنبه  3
  82/0  13/12  000/0  جغرافیایی هايجنبه  4
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بررسـی و شناسـایی عوامـل     باهـدف  این پـژوهش 
عمومی شهري انجام گرفت. جـدول   هايمیدانطراحی 

مربوط به عوامل طراحی  تأییدينتایج تحلیل عاملی  7
و حـاکی از   دهدمیعمومی شهري را نشان  هايمیدان

 مفهـوم ط با این است که هر یک از این عوامل در ارتبا
ــد و   »میــدان شــهري ــاالیی برخوردارن ــار عــاملی ب از ب

دسـته   4شهري در  هايمیدانهمچنین عوامل طراحی 
-واریانس در گویه ترینبیشاستخراج شد که  تأثیرگذار

مـورد تائیـد،    هايشاخص. در میان کردمیها را تبیین 
داراي  0,96با بار عـاملی   »مدیریتی هايجنبه شاخص

ــترین  ــأثیبیش ــاخصو  رت ــه  ش ــايجنب ــاري و  ه رفت
  .را دارد تأثیر ترینکم 0,67با بار عاملی  »شناختیروان

  
  گیرينتیجهو  بنديجمع

مفهوم آمایش به تنظیم و تنسیق رابطه سه عنصـر  
مختلف  هايیاسمقانسان در  هايیتفعالانسان، فضا و 

، منطقه، شـهر، کشـور و...) بـا    یهناح محله،( یاییجغراف
اشـاره   گیـري یمتصـم ظام تصـمیم سـازي و   بر ن یدتأک

 یرتـأث . هـدف ایـن تحقیـق بررسـی چگـونگی      کندیم
عمومی شهري بر میزان تعامالت اجتمـاعی   هايیدانم

بر فضـاهاي عمـومی بـه دلیـل      یدتأکشهروندان است. 
در ( یشآمــاارتبـاط نزدیــک ایــن موضــوع بــا موضــوع  

ــاس شــهري)،  ــهمقی ــايیافت ــق  ه ــتحقی ــدیم در  توان
 باشـد.  مـؤثر فضـایی و آمایشـی شـهر نیـز      یزيربرنامه

یکـی   عنـوان بهشهري  يهامیدانفضاهاي باز شهري و 
ي برقـراري تعامـل   هـا مکـان  مـؤثرترین و  ترینمهماز 

کـه   آینـد مـی اجتماعی شهروندان با یکدیگر به شـمار  
کهنی در تاریخ شهرسازي ایران داشـته اسـت و    سابقۀ

ایجـاد حـس   د در کاهش تضـادهاي اجتمـاعی،   توانمی
 مـؤثر خلق سرمایه اجتمـاعی   درنهایتتعلق به مکان و 

بررسی مفاهیم بارگذاري شده روي عامـل اول از   باشد.
 هـاي جنبه » شهري عمومی هايمیدانعوامل طراحی 

است. در تحقیقـی کـه کارمونـا و همکـاران      »مدیریتی
حیاتی براي  اينقطهمدیریتی را  هايجنبهانجام دادند 

 هـا آن ازنظـر و  داننـد میت یک میدان سنجیدن موفقی
مدیریت از مکان براي ایجاد محیطی سالم و امـن از دو  

 Carmona( روش کنترل سخت و نرم قابل انجام است

et al., 2010(. مدیریت یک میدان نیاز به تداوم  درواقع
حفظ موفقیـت و اسـتفاده از    منظوربهو مرکز نگهداري 

ارائه تعمیـرات سـریع،    طریقکه این کار از  میدان دارد
، هـا آشـغال سـطل   سـازي پـاك تمیز کـردن محـیط و   

و  شـود مـی مراقبت از چمن و نگهداري گیاهان انجـام  
و  شـده مـدیریت  خـوبی بـه بیانگر این است که میـدان  

  )Shaftoe, 2008(تحت مراقبت است 
 »جغرافیـایی  هـاي جنبـه دومین عامـل بـا عنـوان    

یکی  شدهانجاماست. با توجه به تحقیقات  شدهمشخص
از فضـاهاي عمـومی،    اسـتفاده دیگر از نکـات مهـم در   

مستقیم بـر   طوربهدسترسی است. موقعیت یک میدان 
ایـن اسـت کـه آیـا      گربیـان و  گذاردمی تأثیردسترسی 
اي نزدیک به اکثریـت عـابران پیـاده و    فاصلهمیدان در 
 ,Shaftoe(خودروها قرار دارد یا نه  وآمدرفتمسیرهاي 

2008.( Whyte دسترســی فیزیکــی را  2009ســال  در
از سوي  و عاملی براي جذب مردم معرفی کرد عنوانبه

دیگر، قابلیت دیداري یـک میـدان نیـز بـراي اسـتفاده      
ــت  ــم اسـ ــیار مهـ ــوم از آن بسـ  & Marcus( عمـ

Francis,1998(.  
از  تأثیرگـذار سـومین عامـل    »فیزیکـی  هـاي جنبه

ــی  ــل طراح ــدانعوام ــايمی ــومی ه ــو عم ــهري ب د. ش
سـهیالت و امکانـات   فیزیکی میدان شـامل ت  هايجنبه

. اسـت نیازهـاي روزانـه افـراد     آوردن فـراهم مربوط به 
فضایی براي مکث و استراحت، مبلمانی بـراي   هامیدان

ــادي    ــی و اقتص ــراي راحت ــانی ب ــتن، مک ــوعنشس  متن
، بانـک،  هافروشگاهفضاهایی براي فعالیت فروش مانند (

ــت و ــاع...)، اداره پسـ ــتی، ( یاجتمـ ــاهاي بهداشـ فضـ
ــره) و     ــی و غی ــات فرهنگ ــدیریتی، امکان ــی، م آموزش

 ;Zeka, 2011( کننـد مـی سیاسی فـراهم   هايفعالیت

Ercan, 2007.( ی در ابتـدا شـکل میـدان،    نقش فیزیک
عوامل بصـري  ( بصريو بعد پیچیدگی  آن سپس اندازة

، ریـز فضـاها  ، سازيمحوطه، صندلی، شناختیزیباییو 
مقیـاس انســانی و   ،ورشـید و سـرما  از نـور خ -اظـت حف

  ).Zeka,2011( استغیره) 
شهري،  عمومی هايمیدانعامل چهارم در طراحی 

اسـت.   شدهمشخص »شناختیروانرفتاري و  هايجنبه
 ;Carrr et al., 1992(تحقیقـات گذشـته    بـر اسـاس  
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Austin, 2003.(   بین نیازهاي روانی و رفتاري کـاربران
مومی رابطـه وجـود دارد:   و رضایت مردم در فضاهاي ع

آسایش، ایمنی و امنیت، آرامش، تعامل فعال با محیط، 
کــه  گونــههمــان بــا محــیط، کشــف. غیرفعــالتعامــل 

محیط بـر رفتـار شـهروندان و     تأثیرمالحظه شد، بحث 
 عنــوانبــهتعــامالت اجتمــاعی، همــواره  گیــريشــکل
 خصـوص بهجدي و اساسی مطرح بوده است،  ايمسئله

عـدم توجـه    .انـد داشـته عوامل طراحـی  توجه کمی به 
ریزان و طراحان شـهري بـه معیارهـاي طراحـی     برنامه
انسـانی،   نیازهـاي عمومی شهري در جهـت   هايمیدان

د مشکالت اساسـی بـراي شـهروندان و کیفیـت     توانمی
به دنبال داشته باشد. باید اشاره  هاآنزندگی اجتماعی 

ــامالت اج    ــزان تع ــود می ــراي بهب ــه ب ــرد ک ــاعیک  تم
ــه   ــان و برنام ــهروندان، طراح ــل   ش ــد عوام ــزان بای ری

شناسایی  )شدهانجامتحقیقات  بر بنا( راآن  ایجادکننده
بلنـدي بردارنـد.    هايگامکرده و براي عملی کردن آن 

و  وريبهـره بـراي افـزایش    شـده طراحـی  پیشنهادهاي
ــد   ــود فراین ــاعی در  بهب ــامالت اجتم ــدانتع ــايمی  ه

  :دباشمیذیل  صورتبه اجتماعی
  

  پیشنهادها
ایـن پـژوهش،    هايیافتهبر اساس  توانمی هرچند

پیشنهادهاي متعددي ارائه کرد، بـا اختصـار بـه چنـد     
ریـزان شـهري   توجۀ مـدیران و برنامـه   ویژهبهمورد که 

  :شودمیشاره ا، طلبدمیرا ن استا
ن داده کـه  نتایج حاصـل از تحقیـق نشـا    جغرافیایی:

میدان شهر ان به سبزهمیزان استفاده و مراجعۀ شهروند
مستقیمی با موقعیت مرکزي این میـدان   بجنورد رابطۀ

در شهر دارد که این امر موجب شـده اسـت کـه همـه     
 پیــاده، دوچرخــه و وســایل نقلیــه( ونقــلحمــلگونــه 

موتوري) دسترسی راحت داشـته باشـند؛ همچنـین در    
شود تـا دسترسـی معلـولین بـه     پیشنهاد می این راستا

  واقع شود. موردنظر حتماًز تمام فضاها نی
میــدان نتــایج حاصــل از پــژوهش در ســبزه فیزیکــی:

میـدان توسـط   شدگی فرم بجنورد نشان داد که تعریف
، دیوارهـا، عناصـر   ها، درختانعناصري مانند ساختمان

و ... به دلیل ایجاد حـس امنیـت    هافرشسنگطبیعی، 

 ؛بتی در حضور افراد در میدان دارددر کاربران نقش مث
رسـمی) ماننـد   ( همچنین وجود امکانات نشستن اولیه

 هاي نشسـتن ثانویـه  نیمکت، صندلی و همچنین مکان
ها، دیوارهـاي کوتـاه سـاختمانی    غیررسمی) مانند لبه(

 مـدت طـوالنی موجب راحتی بیشتر کـاربران و حضـور   
  .شودمیدر میدان  هاآن

انـداز بـراي خورشـید و بـاران و     همچنین تدارك سـایه 
اي نیز موجب گیاهی و یا سازه يهاپوششتوسط ا سرم

شود. یازهاي فیزیکی مربوط به اقلیم میبرآورده شدن ن
نتایج حاصل دیده شد که از دیـدگاه کـاربران    در ادامۀ

بـرق، نیمکـت،   وجود مبلمان خیابانی مانند تیـر چـراغ  
کـه متناسـب بـا     هـا و ... ها، مجسـمه سطل زباله، نرده

هـاي  و همچنـین نـورپردازي   باشند شدهیطراحمحیط 
را القا کننـد، هویـت    .خاصی که حس خوشامدگویی و

ب کاربران و حضـور  محلی را افزایش داده و موجب جذ
تعـامالت   یريگشکلشود که منجر به آنان در فضا می

  اجتماعی خواهد شد.
نشان  ایج حاصل از پژوهشنت :شناختیروانرفتاري و 

 مراجعان به این سـبزه ه کاربران و دهد که از دیدگامی
بـودن فضـاها و اجتنـاب از فضـاهاي      یترؤقابلمیدان 
آورد که خود در آنان حس امینت را به وجود می پنهان
براي جذب مـردم بـه میـدان اسـت؛ همچنـین       عاملی

ها و ... و ها، کنسرتهایی مانند جشنوارهبرپایی فعالیت
ــراي مشــاهدة ییهــاصــحنهنظــر گــرفتن  در ــراد،  ب اف
ل و ... موجب برقراري تعامل فعـال و غیرفعـا   هاشینما

وجـود   طـور همینو  در بین کاربران میدان خواهد شد
هـاي نـور کـه حـس کشـف و      رنگ در محـیط و بـازي  

کنجکاوي را در مردم به وجود آورند عوامـل مهمـی در   
  جذب افراد خواهند بود.

تنـوع   دهنـدة نتایج حاصل از پژوهش نشـان  مدیریتی:
ــذ ــاربران و ل ــت  ا تک ــدان اس ــان در می ــوع نیازهایش . ن

با توجه به  هافعالیتو  هااستفادهتدارك انواع  درنتیجه
، کودکـان، نوجوانـان، افـراد    زنان، مردان( کاربرانتنوع 

ي جذب و حضـور افـراد در   عوامل مهمی برا ...)مسن و
تدارك امکانات غـذایی ماننـد    همچنین ند؛میدان هست

 ماننـد  دادوسـتد امکانـات   و وجود هارستورانها و کافه
رفـع نیـاز کـاربران میـدان و      منظـور به هادکه، هاغرفه
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کـافی بـراي    وتـدارك سـطل زبالـه مناسـب     همچنین 
گـذار از  نظافت میدان از دیگر عوامـل مهـم تأثیر  حفظ 

.ه میـــدان اســـتدیـــدگاه کـــاربران و مراجعـــان بـــ
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Identify and prioritize the design factors affecting the social interactions of citizens in urban public 
squares 

Abstract 
Urban Square is one of the most important urban spaces that has long been the bedrock of social life and 
plays an important role in the social development of citizens. Increasing modern urban living and the 
expansion of urbanization have led to neglect of the importance of the overall public space for these 
social interactions. Therefore, it is imperative that urban public spaces respond to the needs of users from 
different age groups and racial segments and should be designed and implemented accordingly. Hence, 
the purpose of this study is to identify and prioritize the design factors of urban public squares in order to 
use these spaces in daily life. For this purpose, design factors of urban public spaces were identified by 
studying books, articles, and previous research. The respondents are chosen from the square’s public 
users including the city’s inhabitants. The instrument for collecting data (questionnaire) After measuring 
the validity and reliability was provided to the statistical sample. In the present study, LISREL software 
has been used to analyze the statistical data through the confirmatory factor analysis technique. The 
results of factor analysis on 22 urban urban design factors explain the four categories of physical aspects, 
behavioral and psychological aspects, managerial aspects and geographical aspects in the presented 
model. The results show that all 22 identified factors have been confirmed and "Managing aspects" with 
factor load of 0.96 first priority and "behavioral and psychological aspects" with a factor of 0.67 have 
been identified as the last priority affecting the level of social interaction in the Sabze-Meydan of 
Bojnourd. Based on this, with attention and better planning on the design of public urban spaces, more 
productivity of these spaces can be achieved in order to increase the social interactions of citizens. 
Key words: urban square, social activity, urban public spaces, design factor 
 
 
 
 
 

  
Identify and prioritize the design factors affecting the social interactions of citizens in urban public 

squares 
Introduction: Urban open spaces and urban squares are considered as one of the most important and 
effective places for social interactions among citizens, which have an ancient history in the history of 
urbanization in Iran, they can also reduce social conflicts, create sense of belonging to places, develop 
social interactions and social ties among citizens and ultimately they create social capital. Increasing 
modern urban living and the expansion of urbanization have led to negligence of the importance of the 
overall public space for these social interactions. Considering the discussed issues about the role of urban 
public spaces in promoting social interactions of citizens, it is imperative that urban public spaces respond 
to the needs of users from different age groups and racial segments and should be designed and 
implemented accordingly. Unfortunately, today, the lack of attention of planners and urban designers to 
meet the criteria for urban public spaces in the direction of human needs has lead to fundamental 
problems for citizens and their social life quality. In fact, one of these problems is the lack of appropriate 
social interactions among citizens in modern cities. Therefore, the purpose of this research is to identify 
and prioritize the design factors of urban public squares which is affecting the level of social interaction 
of citizens, so that the results and its findings can be achieved by appropriate methods to increase their 
level and the possible outcomes. It can be used by designers, architects and other relevant actors so that 
today's urban public squares, which have been lost due to urbanization problems and have become urban 
gates and traffic nodes, return to the important role they have always played In this regard, the following 
two fundamental questions have been answered: 
-  What are the design factors affecting the social interactions of citizens in urban public squares? 
-  How to prioritize design factors affecting the social interactions of citizens in urban public areas? 
 Methodology: Regarding the subject of the research, the study area and its issues, to complete the 
necessary information, the present study was conducted using a descriptive-analytical survey method that 
utilizes field studies. For this purpose, design factors of public urban spaces were identified by studying 
books, articles, and previous fragmentation in 22 factors and were evaluated by confirmatory factor 
analysis. The statistical population of this study is the municipality city of Bojnourd. The Cochran 
Formula is used to calculate the statistical sample size. Based on the sample size, 384 people were 
obtained, and 410 questionnaires were filled in this study. The data gathering tool is a questionnaire 
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whose questions are arranged in a five-point Likert scale. The validity of the questionnaire was verified 
through Pilot Study from 30 field members. The reliability of the questionnaire was also obtained based 
on Cronbach's alpha (0.867) for the questionnaire. The research questionnaire has a high reliability. To 
analyze the data and test the hypothesis of the research, confirmatory factor analysis using LISREL 
software has been used by structural equation modeling. This method is a complex mathematical and 
statistical compilation of factor analysis, multivariate regression, and path analysis that are gathered 
together in a complex system to analyze complex phenomena. 
Discussion: The results of the confirmatory factor analysis of the design factors of urban public spaces 
indicate that each of these factors has a significant bearing on the concept of "urban area" and also the 
urban design factors have been confirmed in four general categories.. Among the approved indicators, the 
"management aspects" index with a factor load of 0.96 has the highest impact, the "geographical aspect" 
index with a factor load of 0.82 is in the second place and the index of "physical aspects" with a factor 
load of 0.70 in the third place and the index "behavioral and psychological aspects" with a factor of 0.67 
has the least impact on the level of social interaction of citizens in urban public squares. 
Conclusion: The results of this study indicate the significant effects of effective design factors on the 
social interactions of citizens in urban public areas. The findings of this research can help urban designers 
and planners not to overlook the effects of design factors, and the results also indicate that urban public 
areas of good quality, well designed and managed, enhance the social interaction of citizens, which 
Increase the quality of social life. 
 
Key words: urban square, social activity, urban public spaces, design factor 
 

  
  


