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بررسی تأثیر طراحی شهری بر رفتار و اخالق شهروندان
(مطالعة موردی :خیابانهای امام ،مدرس و کاشانی ارومیه)
علیرضا سلیمانی  - استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور
احمد آفتاب  -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه محقق اردبیلی
مریم اسدی عیسیکان -دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی
علی مجنونی -مدرس گرو مهندسی معماری ،دانشگا بناب
پذیرش مقاله 1394/10/27 :تأیید مقاله1396/06/01 :

چکیده
امروزه ،خیابانهای شهری بهدلیل وجود کاربریهای مختلف ،از تأثیرگذارترین عناصار شاهری در زنادگی روزمارة
شهروندان محسوب میشوند ،اما متأسفانه بیتوجهی به ابعااد اجتمااعی در طراحای شاهری ،آثاار ناامطلوبی بار
الگوهای رفتاری شهروندان در خیابانها داشته است .این پژوهش با تحلیل مفهومی رابطاه میاان فضاا و اخاالق و
رفتار شهروندان ،رویکرد فضامحور در مدیریت رفتارهای شهری را به بحث می گذارد و تأثیر معیارهاای کالبادی و
بصری را بر میزان اخالقمحوربودن خیابانها با تأکید بر سه خیابان امام ،کاشانی و مادرس شاهر ارومیاه بررسای
میکند .روش تحقیق توصیفی-همبستگی بهکاررفته در این پژوهش از نوع کااربردی اسات و  80نفار باا ضاریب
اطمینان  95درصد بهعنوان حج نمونه با استفاده از مدل کوکران از میان افرادی که تجربة حضور و قدمزدن در هر
سه خیابان را داشتهاند انتخاب شدهاند .گردآوری دادهها ( 18شاخص کالبدی-بصری) بهصورت پیمایشی (دادههای
اولیه) و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفت که بهصورت خوشهای میان دو گروه زنان و مردان بهطاور
مساوی توزی شد .برای ارزیابی و پردازش دادهها از شیوههای آماری توصیفی و استنباطی ،در قالب نرمافازار spss

استفاده شده است .نتایج نشان می دهد رابطة نزدیکی میان محیا کالبدی-بصری و میزان اخالقمحوربودن خیابان
وجود دارد و امتیازات وزنی بهدستآمده از پرسشنامه بیان میکند از لحا میزان مطلوبیت عناصر کالبدی و بصری و
کیفیت اخالق و رفتار محوری بودن ،خیابان امام بیشترین امتیاز را داشته اسات و خیاباانهاای کاشاانی و مادرس
بهترتیب در ردههای بعدی قرار گرفتهاند .در این میان ،معیارهای کالبدی و بصری تأثیر بیشتری بر زنان نسابت باه
مردان دارند .بدین منظور ،مداخلة فضایی برای ساماندهی فضای خیابان بهعنوان ابزار کنترلکنندة الگوهای رفتااری
و اخالق (فردی و جمعی) در خیابانها پیشنهاد شده است.

کلیدواژهها :اخالق و رفتارهای شهری ،ارومیه ،خیابانهای شهری ،طراحی شهری ،معیارهای کالبدی و بصری.
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مقدمه
انسان از دیرباز براساس نیازها و متناسب با اهداف و توانمندیهای ابزاری ،محی را دگرگون کرده و با خلق فضای جدید،
خود نیز خواسته و ناخواسته تحت تأثیر فضای ایجادشده (محی مصنوع) بوده است .در یول قرن بیستم ،دو اتفـاق مهـم
به موازات هم بر اهمیت فضا در زندگی انسان افزوده است .نخست تبدیل شهرنشینی به الگوی غالب زندگی اجتمـاعی و
دیگری تبدیل شهرها به فضاهایی بهیور عمده مصنوع .از اینرو ،درک ارتباط میـان سـاختارهای فضـایی و سـاختارهای
اجتماعی یکی از مهم ترین نیازهای زندگی شهری است (علی اکبری .)144 :1385 ،معمـاری و شهرسـازی بـا فضـاهایی
سروکار دارند که انواع فعالیتها در چارچوبهای متفاوت در آنها اتفاق میافتد و درحقیقت به این فضاها معنی و مفهـوم
میدهند .فعالیتهای انسانی یا به عبارت بهتر الگوهای رفتاری بیش از آنکه تحت تأثیر عوامل محیطی باشـند ،از عوامـل
فرهنگی تأثیر می پذیرند ،اما نمی توان تأثیر عوامل محیطی را بر آن ها در فضای شهری انکـار کـرد و ایـن نکتـه از نظـر
یراحی شهری اهمیت بسیار زیادی دارد ،زیرا با استفاده از یراحی میتوان بر فعالیتها تأثیر گذاشت و فضاهای شهری را
بهگونه ای شکل داد که ضمن ایجاد زمینة بروز الگوهای رفتاری مناسب ،مانط از انجام دادن رفتارهای نـامطلوب از سـوی
شهروندان شوند (آرام و فرخی .)4 :1392 ،تأثیرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از برنامهریزی و یراحی محی های شـهری
بر الگوهای رفتار شهروندی و بهبود کیفی محی نواحی مسکونی ،تبیین ویژگیها و تأثیرات متقابل نقش کالبدی شـهر و
کاهش جرایم شهری ،موضوعی مستقل و مهم است که در قالب تئوری هـای نـوین شهرسـازی بـه آن اشـاره مـی شـود
(محمدی حمیدی .)326 :1394 ،بررسی ارتباط رفتار با محی نشان میدهد رفتارها در محی هـای مختلـف متفـاوتانـد
( .)Diener et al., 2003: 187-219همچنین ،فضا و ویژگیهای آنها وابستگی شدیدی به نحـوة فعالیـت و الگوهـای
رفتاری استفادهکنندگان آنها دارد .البته این رابطه یکیرفه نیست .همانیورکـه فضـاها از یـکسـو آیینـة تمـامنمـای
فعالیتها و الگوهای رفتاری یک جامعه هستند ،از سوی دیگر بر فعالیتها و رفتارهای ساکنان تـأثیر زیـادی مـیگذارنـد
(خادمی ،پورجعفر و علیپور .)29 :1389 ،براساس تجربه ،اگر مردم با مشکلی در فضاهای شهری مواجه شوند ،از گذراندن
وقت در این فضاهای شهری ناامید میشوند و امکان حضور آنها در این فضا کاهش مییابد (شاهیوندی و قلعـهنـویی،
74 :1391؛  .)Tan, 2006: 31در این فضاها (فضاهای عمومی) فرصـت آن وجـود دارد کـه برخـی مرزهـای اجتمـاعی
شکسته شوند و برخوردهای از پیش تدویننیافته به وقوع پیوندند و افراد در یک محی اجتماعی جدید با هم اختالط یابند
(پاکزاد .)81 :1395 ،خیابانهای شهری بهعنوان بخشی از فضاهای عمومی و بهیور ویژه بخشی از فضـاهای دسترسـی
هستند که بازدهی اجتماعی و فرهنگی دارند .درواقط ،خیابانها عالوهبر اینکه فضایی ارتبـایی محسـوب مـیشـوند کـه
جهت دهنده ،تقسیمکننده و تقویت کنندة ساختار شهر است ،در ارتباط مستقیم با الگوی استفاده و نـوع رفتـار کـاربران در
فضا هستند و ممکن است مکان شکلگیری تعامالت اجتماعی و عرصهای برای سازماندهی الگوهای رفتاری باشـند .در
یراحی فضاهای دسترسی توجه به الگوهای رفتاری امری ضروری و اجتنابناپذیر است (بحرینی .)206 :1393 ،با توجـه
به اینکه بیشترین ناهنجاریهای رفتاری در فضاهای عمومی شهری از جمله خیابانها بروز مییابد و این فضاها بهنـدرت
زمینههای مناسب را برای سازماندهی الگوهای اخالقی و رفتاری الزم برای مخایبـان خـود فـراهم آوردهانـد ،یراحـی
فضاهای مناسب برای مدیریت اخالق و رفتار از مباح مهم یراحی شـهری اسـت .الگوهـای یراحـی خیابـان بـهویـژه

بررسی تأثیر طراحی شهری بر رفتار و اخالق شهروندان (مطالعة موردی :خیابانهای امام ،مدرس و کاشانی ارومیه)

291

معیارهای کالبدی و بصری از جملة این موارد است که باید به آنها توجه شود .این مسئله بهویژه در ایـران بـا توجـه بـه
تجربة شهرنشینی شدید در دهههای اخیر اهمیت فراوانی دارد .در این زمینه ،شهر ارومیه بهعنـوان مرکـز اداری-سیاسـی
استان آذربایجان غربی ،از یکسو دارای تنوع اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،تاریخی و قـومی و نـژادی اسـت و از سـوی
دیگر با توجه به افزایش جمعیت و رشد پدیدة شهرنشینی با مسالل و مشکالتی مانند توسـعة بـیرویـة شـهرها ،افـزایش
جمعیت ،آلودگیهای بصری و ...روبهرو شده است .خیابانهای امام ،کاشانی و مدرس خیابانهای پرتـردد و مهـم ارومیـه
بهشمار میآیند که در قسمت مرکزی شهر قرار گرفتهاند ،بهیوریکه خیابان امام (پهلوی سـابق) در سـال  1312در دورة
حکومت پهلوی تأسیس شد و در امتداد بزرگترین یول محدودة بافت قدیم و محالت با قومیتها و مذاهب مختلف ،بـه
مرکز شهر (به سمت بازار) کشیده شد که امروزه باارزشترین بافت از لحاظ تاریخی و هویتی در کل شهر در این خیابـان
است .درواقط ،بیشتر مراکز اداری-سیاسی ،تجاری و درمانی استان و شهر در این سه خیابان قـرار دارنـد .سـاختمانهـای
ناهمگون با بافت های مجاور ،افزایش حجم تبلیغات محیطی و بی توجهی به شیوة هماهنگ آذین بندی و زیباسازی شـهر
همراه با مشکالت ترافیکی یی سالهای گذشته بافت این محدوده را به چشماندازی آشفته و ماللآور تبدیل کرده است.
در این راستا ،در پژوهش حاضر تأثیر یراحی شهری بر رفتار و اخالق شهروندان در خیابانهای شهری با تأکیـد بـر سـه
خیابان امام ،کاشانی و مدرس شهر ارومیه بررسی شده است .برایناساس ،به پرسشهای زیر پاسخ داده میشود:
 .1آیا معیارهای بصری و کالبدی در خیابان موجب بروز احساسات مطلوب یا نامطلوب میشود
.2

آیا الگوی یراحی در خیابان بر نحوة رفتار افراد حاضر در خیابان تأثیر میگذارد

 .3آیا معیارهای کالبدی بر احساسات و رفتار زنان بیشتر از مردان تأثیر میگذارد
 .4درنهایت ،بهمنظور مقایسة سه خیابان امام ،مـدرس و کاشـانی ایـن پرسـش مطـرد مـیشـود کـه آیـا میـزان
اخالقمحوری در خیابانهای امام ،مدرس و کاشانی متفاوت است.

مبانی نظری
الف) فضا و رفتار :تأثیر فضا بر رفتار از دیرباز توجه مکاتب و اندیشمندان علم جغرافیا را بـه خـود جلـب کـرده اسـت.
مکاتبی از قبیل مکتب محی گرایی ،مکتب جغرافیایی شیکاگو ،مکتب اکولوهی اجتماعی نوین و مکتب اکولوهی تطبیقـی
از این جملهاند .بررسی مکاتب مختلف نشان میدهد نقش مؤثر محی بر شکلدهـی رفتـار انسـان پذیرفتـه شـده اسـت
(رحمت .)63 :1390 ،الگوهای اولیة مداخلة فضایی برای شکلدهی به سیمای شـهرها یـا زرکـوبی نیمکـتهـا در شـهر
بودهاند و نیز اغلب کارکرد دکوراتیو داشتهاند ( )Chandler, 2004: 1; PB, 2001: 2و بهجز در مـواردی ویـژه (تقویـت
باورها و رفتارهای مذهبی) کمتر بهعنوان ابزاری برای هدایت الگوهای رفتاری بهکار رفتهانـد .در معمـاری و شهرسـازی
معاصر نیز یراحی فضاهای شهری ابتدا با هدف منظرسازی برای افزایش جذابیتهای بصری زندگی شهری انجام گرفته
است و به کاربرد آن در برقراری ارتباط برای تأثیرگذاری بر رفتارها یا بهیور مستقیم توجه نشده یا در حدی نـاچیز توجـه
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شده است .پشتوانة نظری رابطة فضا و رفتار بهدلیل میانرشتهایبودن 1آن در چند الگـو شـکل گرفتـه اسـت .1 :الگـوی
مکانیکی یا سیستم انسان-ماشین .2 ،الگوی شناختی-ادراکی-انگیزشی .3 ،الگوی رفتاری .4 ،الگوی بوم شناختی (آلتمن،
.)248 :1382
رویکرد مکانیکی که ریشه در سیستم های مهندسی دارد ،انسان را پدیده ای با توانمنـدی هـای مکـانیکی و موجـودی
عملکردگرا میداند که در زمینة حسکردن و پردازش دروندادهای محیطی تواناییهای شایانتـوجهی دارد .درنتیجـه ،در
زمینة یراحی فضا ،هدف آن سازماندهی و خلق فضایی مصنوع متناسب با توانمندیهای انسان (حسی ،حرکتی و هوشی)
به گونه ای است که انسان را قادر سازد عملکردی (رفتاری) مؤثر داشته باشد .رایج ترین رویکرد به رابطة فضا و انسـان یـا
محی و اجتماع ،الگوی ادراکی-شناختی-انگیزشی است که واکنش های ادراکـی بـه محـی (ادراک فضـایی) را بررسـی
میکند .هدف بررسی این موضوع است که انسان چگونه محی را میبیند ،درک میکند ،احساس میکند و به آن واکنش
نشان می دهد؛ به عبارت دیگر ،انسان چگونه محرک های محیطی (محی خوب یـا بـد) را درک و سـازماندهی مـی کنـد،
حاالت عایفی و انگیزشی (احساسات مثبت و منفی) مرتب بـا محـرک هـای یادشـده چیسـت و واکـنش هـای شـناختی
(تصورات ذهنی یا برداشت های خوشایند و ناخوشایند) به محی چگونه شکل مـی گیرنـد .درنتیجـه ،ایـن الگـو انسـان را
موجودی درون گرا می داند که دارای پردازشگر درونی است و بیشتر به تحلیل فرایندهای درونی و ذهنی انسان در محـی
توجه دارد تا واکنش های رفتاری آشکار و عینی آن .بدیهی است فرایندهای ذهنی و درونی درنهایـت در قلمـرو فـردی و
عرصه های جمعی بازتاب رفتاری پیدا می کنند و بدین ترتیب از ذهنیت به عینیت درمی آیند .بـه همـین دلیـل ،در الگـوی
رفتاری بهجای احساسات و واکنش های درونی به بررسی جنبه هـای آشـکار و نمودهـای رفتـاری انسـان در فضـا تأکیـد
می شود .در این رویکرد ،انسان موجودی رفتارگراست که به یور عمده در قالب الگوهای رفتاری متجلی می شـود (انسـان
متجلی در رفتار) ،ولی در این زمینه بر نقش محرک های محیطی و الگوی فضایی به عنوان عوامل تعیین کنندة رفتار تأکید
میکند؛ بنابراین ،شناخت نیازهای رفتاری و توجه به آن را در یراحی و سازماندهی فضا ضروری میداند .این رویکـرد بـا
مطالعات بارکر 2در زمینة مشاهدة رفتار در محی های واقعی پایه گذاری شد .آخرین رویکرد در حوزة فضا و رفتـار الگـوی
بومشناختی است که انسان را پدیدهای مبتنیبر بوم میداند و با چند ویژگی بارز از سایر الگوها متمایز میشود .1 :محـی
و رفتار از هم تفکیک ناپذیرند و رفتار در بستر محیطی قابلبررسی است .2 ،میان محی و رفتار رواب متقابل و تأثیرگـذار
دوسویه وجود دارد؛ رفتار از محی تأثیرپذیر و بر آن تأثیرگذار است .3 ،کیفیت روابـ انسـان و محـی پویـا و تغییرپـذیر
است؛ بنابراین ،بر یراحی محی انعطاف پذیر تأکید دارد .4 ،روابـ محـی و رفتـار در نظـامی یکوارچـه عمـل مـی کنـد
(علیاکبری.)145 :1385 ،
ب) الگوهای رفتاری در فضای شهری :یراحی شهری هنر آفرینش مکـانهـا بـرای مـردم اسـت و کـارکرد
مکانها و مباحثی از قبیل رفتار ،ایمنی و امنیت جامعة محلی را دربرمیگیرد (تکلو و همکاران .)2 :1394 ،فضای شـهری
در عین داشتن ارزشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ،ظرف فعالیتهای شهری و ضرورتهای مترتب بر آن نیز محسوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Interdisciplinary
2. Barker
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میشود ( .)Aydi & Ter, 2008: 190برخی جامعهشناسان سبک زندگی را در ارزشها و نگرشها میبینند ،ولی برخـی
دیگر آن را از جنس رفتار می دانند و در قالب ییف رفتاری تعریف می کنند (فاضلی .)83 :1382 ،رفتار فضـایی انسـان در
دیدگاه یراحی شهری ،مفهومی است که رابطة میان محی ساخته شده و انسان های سـاکن در آن را توصـیف مـی کنـد.
رفتار فضایی «خوب» شاخص یراحی شهری موفق است ،درحالیکه رفتار فضایی «بد» ممکن است شاخص ضایطشـدن
منابط و دلیل نارضایتی ساکنان باشد ( .)Wei et al., 2009: 1مؤثرترین نقش تصویر روشن در ذهن شخص آن است که
وی را قادر میسازد برای تعقیب مقاصد خود در شهر حرکت کند .این تصویر خوب از شـهر بـه شـخص نـوعی احسـاس
امنیت می دهد (بازوندی و شهبازی .)36 :1393 ،از آنجاکه روانشناسی محی جایگـاهی مهـم در مطالعـة تعامـل میـان
انسان و محی دارد ،مخالف روشهایی است که محی یا افراد را بهصورت موجودیت جداگانه بررسی میکنـد .از ایـنرو،
این علم معتقد است برای درک مشکالت محیطی باید به وابسـتگی ارتبـاط توجـه کـرد ( .(Ekici, 2004: 16درواقـط،
محی ظرف و انسان مظروف درنظر گرفته میشود .انسانها بهعنوان مظروف در فضا در برخـورد بـا محـی  ،رفتارهـای
مختلفی نشان میدهند؛ رفتارهایی که میتوان آنها را براساس رویکردهای مختلف دستهبندی کرد .برایناساس ،در نـوع
و نحوة انجامدادن رفتار دو عامل بسیار مهم تأثیرگذار است :محی (ایالعاتی که از آن بهدست آوردهایم) و فرد (با تمـام
ویژگیهای خود) .درعمل ،پایه و اساس رفتار ما ،ویژگیهای محی و فردی بـهصـورت تـوأم اسـت؛ بنـابراین ،رفتـار مـا
برآیندی از نیازها ،انگیزهها ،قابلیت محی  ،ادراک ،تصویر ذهنـی و درنهایـت معنـیای اسـت کـه از محـی بـرای خـود
ساختهایم (شکل  .)1از اینرو ،فعالیتهای ما تحت تأثیر این عوامل (محیطی و فردی) شکلهای مختلفـی دارد (پـاکزاد،
.)229 :1391

شکل  .1عوامل تشکیلدهندة فرد در محیا
منبط :لطیفی و سجادزاده ()9 :1394

از دیدگاه کریستوفر الکساندر ،خیابان های شهری فضاهایی جمعی است و درک افراد از آن ،با توجه بـه گـروه سـنی،
اجتماعی و فرهنگی آنان متفاوت است .خیابان نه به عنوان معبر فق فیزیکی ،بلکـه بـه عنـوان یـک محـی اجتمـاعی و
فرهنگی اهمیت داشته است (داوری.)4 :1393 ،
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خیابان شهری در قالب مبانی دو مکتب کالسیسیسم 1و رمانتیسیسم 2ارزیابی شده است .ایـن دو مکتـب بـا معیـارهـای
زیباییشناختی کامالً متفاوت و متأثر از شرای اجتماعی-سیاسی زمان خود در دوران متمادی ظهور کـردهانـد .کالسیسیسـم
مظهر شکوه و جالل ،تشخیص ،اشرافیت ،نظم و تمرکز قدرت بوده است و هویت آن بیانگر تسل حاکمیت اجتماعی اسـت.
رمانتیسیسم مظهر تنوع فرم بومیبودن و دموکراسی است و هویت آن بیانگر تسل ارزشهای فردی و گرایشهای شخصی
است .مبانی اصلی مکتب کالسیسیسم که در ادوار مختلف با شدت و ضعفهای متفاوت ظهور کـرده اسـت ،نظـم تقـارن و
پرسوکتیو است .نمونههای باستانی این سبک خیابانهای یراحیشده در دوران روم باستان است که فضاهای اصلی شـهر را
به هم پیوند میدادند .در معماری این خیابانها ریتم و ستون جایگاه ویژهای دارند .نظم ،تقارن و ارزشهای مطلق زیبـایی از
تمام زوایا و در همة ابعاد مشهود است .آخرین بازتابهای سبک نئوکالسیسیسم در یراحی خیابانهای مربوط به اواخر قـرن
نوزدهم و خیابانهایی که هوسمان در شهر پاریس احداث کرد ،مشاهده میشود (ذکاوت.)75 :1371 ،
خیابانهای یراحیشده در پاریس درکل یک خ بام مشخص را در یول خود حفظ میکردند .فـرم و نـوع و ارتفـاع
پنجرهها نیز بهگونهای همشکل و هماندازه تکرار میشدند .نظم و ریتم و تناسب ریاضی و اصل رعایت پرسوکتیو مبنـای
زیبایی بوده است .نقطة تمرکز پرسوکتیو در غالب خیابانهای یراحیشده منطبق با استقرار یـک یـادبود باشـکوه اسـت.
مبنای یراحی شهر درکل ،چند نقطة تمرکز بود و خیابانهای مستقیمی که این نقاط را به هـم مـرتب مـیسـاختند و در
مواردی هم بناهای سمبلیک و شکوهمند با عملکردهای عمومی مانند سالنهای تئاتر و کنسـرت یـا شـهرداری در بدنـة
آنها بهگونهای متقارن جای میگرفتند .مجموعة این عوامل بعد نمادین زیباشناختی را به درک معـانی از محـی توسـ
مردم ،ارتباط میدهند .عامل زیبایی و عناصر کالبدی شهر از جمله عواملی هستند که در میزان خوشایندی و جذب مـردم
به سوی خیابانهای شهری نقش مؤثر و بسزایی دارند ()lokaitou-sideris & Banerjee, 2006: 277
نقطة مقابل ارزشهای زیباییشناختی یادشده خیابانهایی است که با معیارهای رمانتیسیستی بهتدریج شکل گرفتنـد.
اصول زیبایی در این سبک شهرسازی تنوع فرم ،شکل ،مصالح و رنگ است .ظهور تنـوعگرایـی نیـز بـا فـروکشکـردن
تمایالت کالسیسیستی به اوج خود رسیده است .نقطة اوج آن در دوران قرون وسطی بود .با تحوالت اجتمـاعی و هنـری
دوران معاصر نیز بهتدریج درمورد ارزشهای نئوکالسیسیستی تردید بهوجود آمده است .دیـدگاههـای هنـری و معمـاری
مدرن بهتدریج پایههای تنوع در فرم ترکیب را در خیابانهای موجود پذیرفت .شایان ذکر است تنـوع فـرم و ترکیـب کـه
کمکم در خیابانهای دوران معاصر پدید آمد ،تنها زمینة تحول کالبدی خیابان نبـود ،بلکـه در ایـن دوره سـاختار فضـایی
خیابان دچار تغییری اساسی شد که در شکل و تداوم آن تأثیر گذاشت .در نظارة سیمای خیابان ،عواملی چون زاویـة دیـد
پرسوکتیو و حرکت دارای نقش تعیینکننده است .به همین دلیل ،بیان مفـاهیم و انتقـال دیـدگاههـای مختلـف مسـتلزم
پایهگذاری الفبا و نگرشی ویژه در قبال ویژگیهای کالبدی خیابان شهری است (وحدت و همکاران .)22 :1394 ،با توجـه
به تمام نکات یادشده ،عناصر کالبدی و بصری شاخص و قابلتعریف در مبح یراحی خیابان شهری به شـرد شـکل 2
است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Classicism
2. Romanticism
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شکل  .2چارچوب مفهومی پژوهش
منبط :یافتههای پژوهش

پیشینة پژوهش
در چارچوب دیدگاههای یادشده ،پژوهشهای متعددی بهصورت تخصصی و میانرشتهای در داخل و خارج از کشور انجام
گرفته است؛ بنابراین ،در پژوهش حاضر نتایج تعدادی از مطالعات مشابه خارجی و داخلی بیان شده است.
جدول  .1پیشینة پژوهش

عنوان پژوهش

یافتههای پژوهش

استرس زاهای محی شهری ریشی و کنتیا در شهر بیول هند عوامل استرسزا را در محـی شـهری بررسـی
و انطبــاق رفتــاری در شــهر کردهاند و راهکارهایی را برای برنامهریزان و یراحان شهری بهمنظور اصـالد و
بیول هند
افـــزایش رقابـــتپـــذیری
حملونقل

افزایش کیفیت فضاهای استرسزا اراله دادهاند.

نویسنده و سال
پژوهش
& Rishi
Khuntia,
2012

نتایج مطالعات شالر در نیویورک نشان مـیدهـد اسـتفاده از نمادهـا و نماهـای
بصری زیبا و همراه با موسیقی زیبا و مالیم ،مهمترین شاخصهای تأثیرگذار بر
رفتار شهروندان در وسایل حملونقل عمومی در شهر هستند.

Shaller, 1999
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ادامه جدول  .1پیشینة پژوهش

یافتههای پژوهش

عنوان پژوهش

نویسنده و سال
پژوهش

وی زیباشناسی شهر را از دو بعد کارکردی و بصری مطالعـه کـرده اسـت .بعـد
کارکردی به جنبه های عملکردی عناصـر محـی  ،بناهـا ،اِلِمـان هـا ،مبلمـان و
یراحی های منظر شهری می پـردازد و بـه یـور عمـومی بـر جسـم شـهروندان
تأثیرگذار است .بعد بصری نیز به مقولـة رنـگ ،فـرم و ترکیـب فضـا و محـی
یراحی فضای شهری

می پردازد و اغلب مؤلفههای روحی و روانی را مورد نظر قرار میدهد .بخشـی از

Golany,2011

سالمت و شادی انسان ها در گرو کیفیت فضاهای شـهری ،تعامـل و ارتبایـات
اجتماعی-روانی ناشی از تأثیرات زیباشناختی است .مظاهر زیبایی منظر شـهری
عبارت اند از :رنگ و نور ،فرم ،مواد و مصـالح (جـنس) کـه البتـه تأثیرگـذاری و
تأثیرپذیری فرهنگ را نمیتوان در کاربرد آنها نادیده گرفت.
شناخت زیبایی فرایندی ادراکی است کـه از مرحلـة عملکـرد ذهنـی و فعالیـت
استفاده از چشم انداز پایدار و
بازتــابهــای اولیــة ادراک
زیبــایی در زیبــاییشناســی
چشمانداز آینده

حواس تا مرحلة فعالیت های عملی و بروز الگوهای رفتاری ادامه می یابد .محقق
برای گسترة این فرایند ادراکی چهار سطح مختلف ادراک زیبایی شـناختی قالـل
شده است که عبارت اند از :سـطح ادراک حسـی ،ادراک معنـایی ،سـطح ادراک

Nohl, 2008

نشانه ای و سطح ادراک نمادین .وی موارد مربوط بـه سـاختار هندسـی محـی
همچون نقش و تأثیر اشکال ،تناسبات ،ریتم ،مقیاس و پیچیـدگی ،رنـگ و ...را
شامل بعد فرمی زیباییشناسی میدانند.

یراحــی شــهری و تعامــل
اجتمــاعی در خیابــانهــا را
دقیق نگاه کنید و ببینید ،بـا
دقت گوش کنید و بشنوید.

نتایج پژوهش وی نشان می دهد کسب وکارهای مختلف در خیابان های شـهری
عالوه بر فراهم آوردن زمینه ای برای حضور روزانه و هفتگی مردم با هـدف هـای
متفاوت ،سبب ایجاد فعالیتهـای گونـاگون مـیشـود .همچنـین ،نتـایج نشـان

Mehta,2009

می دهد نوع کاربری ها به همراه عوامـل فیزیکـی و اجتمـاعی ،نقشـی مهـم در
ایجاد سرزندگی در خیابانهای شهری دارند.
به اعتقاد جیکوبز ،یک خیابان شهری به منظور جذب عابران و ایجاد یک عامـل
ایمنی ذاتی ،باید دارای سه کیفیت اساسی باشد:
 .1باید خیابان تمایزی صریح بین فضای عمومی و فضای خصوصی ایجاد کند.

مــرگ و زنــدگی شــهرهای
بزرگ آمریکا

 .2برای نظارت و مراقبت از خیابان چشـمانی الزم اسـت؛ چشـمان کسـانی کـه
می توان آن ها را مالکان یبیعی خیابان نامید .بناهایی کـه در مجـاورت خیابـان
قرار دارند نیز باید به سوی آن جهت گیرند.

 .3از پیاده رو باید بی هیچ توقفی استفاده شود .این تنهـا مکـان بـرای افـزایش
تعداد چشمان حاضر در خیابان و جذب نگاه کسـانی اسـت کـه در داخـل بناهـا
حضور دارند.

Jacobs, 2004
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ادامه جدول  .1پیشینة پژوهش

عنوان پژوهش
آلودگی بصری و تحقیقی بر
مطالعــات صــورت گرفتــه،
نمونهای موردی شهر قونیه

تــأثیر یراحــی شــهری بــر
ارتقــای کیفیــت محیطــی و
الگوهای رفتاری شهروندان

یافتههای پژوهش
آن ها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که آلودگی بصری بهیور کلـی بـه
آن عناصری از چشم انداز یا منظر شهری برمی گردد که جامعه آن را ناخوشـایند
می یابد؛ مانند ساختمان ها ،تابلوهای تجاری ،چراغ راهنمـا و تابلوهـای خیابـان،
دکل تلفن و برق ،پوسـتر ،علـف هـای هـرز ،زبالـه هـای رهاشـده ،شهرنشـینی
سازماننیافته و کمبود سطود سبز.
نتایج پژوهش نشان می دهد الگوهای رفتاری بیش از آنکه تحت تـأثیر عوامـل
محیطی باشند ،تحت تأثیر عوامل فرهنگی هستند ،اما نمـیتـوان تـأثیر عوامـل
محیطی را بر آن ها در فضای شهری انکـار کـرد و ایـن نکتـه از نظـر یراحـی
شهری اهمیت بسیار زیادی دارد ،چراکـه بـا اسـتفاده از یراحـی مـی تـوان بـر
فعالیت ها تأثیر گذاشت و فضاهای شهری را بـه گونـه ای شـکل داد کـه ضـمن
ایجاد زمینة بروز الگوهای رفتاری مناسب ،مانط از انجام دادن رفتارهای نامطلوب
از سوی شهروندان باشند.

نویسنده و سال
پژوهش
& Onder
Konakli,
2002

آرام و فرخی
()1392

شناســایی عوامــل مــؤثر بــر
یافتهها در بعد زیباییشناسی از دیـدگاه مـردم و متخصصـان نشـان داده اسـت
یراحی بدنههای شـهری بـا
خاکزند و
شاخصهای تناسبات ،تمیزی ،تعادل و نظم در بعد عینی و دلبستگی به مکـان،
تأکید بر ابعاد
همکاران
بامعنابودن ،آرامـش ،خوانـایی و جـذابیت در بعـد ذهنـی در اولویـت ارزشـیابی
زیبـــاییشناســـی (مطالعـــة
زیبــایینمــا قــرار دارنــد .درنتیجــه ،بــا توجــه بــه شــناخت اولویــتهــا در ابعــاد
()1393
موردی :خیابـان ولـی عصـر
زیباییشناسی میتوان یک منظر شهری مطلوب را پدید آورد.
(عج) (شهر قشم)
بررسی رابطـة بـین سـیمای ایجاد محیطی آرام بخش و برقـراری تحـرک و تعـادل اجتمـاعی شـهروندان از
زیبایی و
بصری منایق شهر تهران و یریق تأمین روشنایی و نور کافی ،استفاده از رنگهای شاد و متنوع در یراحـی
رضازاده ()1389
و گرافیک محیطی ،جمطآوری زبالهها از معابر و خیابانها شهر.
رفتار شهروندان
ارزیــابی تــأثیر مؤلفــههــای ارتقای کیفیت محیطی و تأثیر مؤلفههای آن بر قلمروها و الگوهـای رفتـاری در
لطیفی،
کیفیت محیطی بر الگوهـای پارکهای شهری فق مفهومی کمی و تکنیکی نیست ،بلکه با مفـاهیم کیفـی
سجادزاده
رفتار در پارک های شـهری ،همچون کیفیت محی کالبدی ،تنـوع فضـای اجتمـاعی و تعـامالت اجتمـاعی،
نمونة مـوردی پـارک مـردم فعالیتهای اجتماعی ،وابستگیهای مکانی و کیفیت محـی زیسـت شـهری یـا
()1394
زیستبوم نیز در ارتباط است.
همدان
براساس این پژوهش ،میتوان کاربریها را از نظر تأثیرگذاری بـر فعالیـتهـای
عابران به دو دسته تقسیم کرد:
دستة نخست :کاربری های مولد رفتارهای گوناگون ،این کاربری هـا بـه واسـطة
بررسی تأثیر کاربری زمین بر
متنوع بودن زیریبقه ها و خدماتشان ،داشـتن جنبـة تفریحـی و جـاذب جمعیـت
مستوفی و
رفتار عابران در خیابـان هـای
بودن ،جنبة عمومیتری دارند و محدودیتی برای حضور عابران ایجاد نمیکنند.
سروری ()1395
شــهری (مطالعــة مــوردی:
دستة دوم :کاربری های غیرمولد ،کاربری های این دسته بـه دلیـل عـدم ارتبـاط
خیابان دانشجو-مشهد)
مستقیم با عـابران ،فـراهم نکـردن انگیـزه بـرای حضـور آنـان ،عـدم تنـوع در
زیریبقهها و محدودیت در زمان فعالیتشان ،امکان شکلگیری رفتارهای متنـوع
را فراهم نمیکنند.
منبط :یافتههای تحقیق
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مطالعات یادشده بیشتر در سطح کالن انجام گرفتهاند و بیشتر ویژگیهای زیباییشناسانة یراحی خیابانهای شهر یـا
عملکردهای آنها را مطالعه کردهاند ،درحالیکه پژوهش حاضر تأثیر عناصر کالبدی و بصری مؤثر در یراحی خیابانهای
شهری بر رفتار و اخالق شهروندان ارومیه را با تأکید بر سه خیابان مهم و پرتـردد ایـن شـهر (امـام ،کاشـانی و مـدرس)
بررسی کرده است.

روش پژوهش
نوع تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی ،همبسـتگی اسـت .روش گـردآوری
دادهها برای پاسخگویی به پرسشهای تحقیق در محـدودة مـورد مطالعـه بـه دو صـورت اسـنادی (دادههـای ثانویـه) و
پیمایشی (دادههای اولیه) و ابزار مورد استفاده در روش پیمایشی پرسشنامه و مصاحبه بوده است .ابزار پرسشنامه بهصورت
پرسشهای بسته در قالب ییف لیکرت 1یراحی شده و برای وزندهی معیارها از ییف سه درجهای لیکرت استفاده شـده
است.
جامعة آماری مورد مطالعه شامل شهروندانی میشود که در یک روز غیرتعطیل و در زمان تهیة پرسشنامه (ساعت  8تا
 )20در محل مورد مطالعه حضور داشتهاند و در یک ماه گذشته حداقل یکبار تجربة حضور و قدمزدن در هر سه خیابـان
امام ،مدرس و کاشانی را داشتهاند .بهاینترتیب ،حجم نمونه براساس فرمول کوکران  80نفر با ضریب ایمینان  95درصد
بهدست آمد که بهصورت خوشهای میان دو گروه زنان و مردان به یور مسـاوی توزیـط شـد .بـرای تعیـین پایـایی کمـی
پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونبا استفاده شد که درنهایت مقدار آلفای کرونبا  0/81برآورده شده است .برای تجزیه
و تحلیل ایالعات بهدستآمده از شیوههای آمـاری توصـیفی و اسـتنبایی همچـون آزمـون رتبـهای فریـدمن و آزمـون
همبستگی پیرسون در قالب نرمافزار  spssاستفاده شده است .در این راستا ،بهمنظور بررسی تأثیر یراحی شهری بر رفتـار
و اخالق شهروندان در خیابانهای شهری 18 ،شاخص کالبدی-بصری (تعادل ،تناسـب ،تـوازن ،تجـانس ،تقابـل ،تضـاد،
وضود و خوانایی ،ریتم ،تداوم ،همردیفی ،کفسازی ،خ آسمان ،آلودگی بصری ،مبلمان ،محصوریت ،نشانه ،نورپردازی و
کیفیت خطوط عابر پیاده) در هر سه خیابان امام ،مدرس و کاشانی به بح گذاشته شد.

شناخت محدودة مورد مطالعه
شهر ارومیه یکی از کالنشهرهای ایران و مرکز اداری-سیاسی استان آذربایجانغربی محسوب میشود .شهرستان ارومیه
با بیش از  3هزار سال قدمت ،قدیمیترین شهر در منطقة شمال غرب ایران است .این شهر در جلگـهای بـه یـول  70و
عرغ  30کیلومتر در کنار دریاچهای به همین نام و در  37درجه و  33دقیقة عرغ شمالی و  45درجه و  4دقیقـة یـول
شرقی واقط شده است .ارتفاع این شهر از سطح دریا  1313متر و فاصلة زمینی ارومیه تا تهران حدود  951کیلـومتر اسـت
(رهنما و آفتاب .)157 :1393 ،براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال  ،1390جمعیت ساکن در شـهر ارومیـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Likert-scale
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بال بر  667499نفر ( 334136مرد 333363 ،زن) بـوده اسـت .ارومیـه دهمـین شـهر پرجمعیـت ایـران و دومـین شـهر
پرجمعیت منطقة شمال غرب ایران بهشمار میآید (سرشماری عمومی نفوس و مسکن.)1390 ،

شکل  .3موقعیت خیابانهای امام ،مدرس و کاشانی در شهر ارومیه
منبط :یافتههای تحقیق

خیابان امام خمینی (ره) یکی از خیابانهای مهم و پرتردد ارومیه است .این خیابـان در سـال  1312در دورة حکومـت
پهلوی تأسیس شده است .این خیابان در مرکز شهر قرار دارد و سرتاسر آن را کاربریهای تجاری شکل میدهنـد .وجـود
کاربریهای مهم اداری و آموزشی و چند بنای تاریخی به این خیابان چهرهای ویژه بخشیده است .خیابان امام از نظر نوع
خردهفروشی ،خدمات تولیدی و تعمیراتی بسیار متنوع است .عناصر مهمی در ایـن خیابـان وجـود دارنـد کـه از آن جملـه
میتوان به بازار ارومیه ،مسجد سردار ،مدرسة  22بهمن ،پاساهها و سینماهای قدیمی و همچنین خیابانهای مهم منشعب
از این خیابان مانند راستة غالمخان ،خیام جنوبی و شمالی ،عطـایی و بعثـت اشـاره داشـت .خیابـان آیـتاهلل مـدرس در
حدفاصل بین تقایط درهچایی و تقایط غیرهمسطح مدرس قرار دارد .این خیابان مرز بین منطقة  2و منطقة  5شهر ارومیه
محسوب میشود .کاربری عمدة خیابان مدرس شامل کاربریهـای تجـاری ،آموزشـی ،اداری و انتظـامی اسـت .خیابـان
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آیتاهلل کاشانی در حدفاصل بین تقایط غیرهمسطح نبوت و میدان انقالب قرار گرفته است .این خیابان در منطقة  4شهر
ارومیه قرار دارد و کاربری عمده در آن ،اداری ،درمانی ،خدماتی و تجاری است و ازجمله خیابانهای پرتردد و مهم ارومیه
بهشمار میآید.

بحث و تجزیه و تحلیل
نتایج توصیفی
براساس بررسی ویژگیهای دموگرافیک پرسششوندگان 50 ،درصد آنها زن و  50درصد آنان مرد بودهاند که بهصـورت
هدفمند انتخاب شدهاند .همچنین ،سن  12درصد نمونة آماری زیر  20سال ،سن  50درصد آنان بین  21تا  30سال ،سـن
 24درصد آنها بین  31تا  40سال ،سن  6درصد آنها بین  41تا  50سال ،سن  8درصد آنان  51و بیشتر بـوده اسـت .از
نظر تحصیالت پاسخگویان ،بیشترین فراوانی مربوط به مدرک دیولم با  37درصد بوده است .درنهایت در زمینـة وضـعیت
اشتغال 65 ،درصد افراد شاغل 6 ،درصد افراد بیکار و  38درصد افراد درحال تحصیل بودهاند.

جدول  .2مشخصات فردی نمونة مورد مطالعه

گروه سنی

جنسیت
مرد (درصد)

زن (درصد)

 20سال و کمتر

30-21

40-31

50-41

 51سال و باالتر

50

50

12

50

24

6

8

وضعیت اشتغال

تحصیالت
زیر دیولم

دیولم

کارشناسی

کارشناسی ارشد و باالتر

شاغل

بیکار

درحال تحصیل

0

46/2

43/7

10

65

6

38

منبط :یافتههای پژوهش

نتایج استنباطی
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه ،ابتدا امتیاز خام هریک از پرسشها با توجه به پاسخهای ارالهشـده
بهدست آمد و سوس میانگین وزنی هریک از پرسشها محاسبه شد .با توجه به حاصلضرب امتیاز خام و میـانگین وزنـی
هریک از پرسشها ،امتیاز وزنی هریک از خیابانهای امام خمینـی (ره) ،آیـتاهلل مـدرس و آیـتاهلل کاشـانی بـهصـورت
جداگانه محاسبه شد.
با توجه به بررسیهای انجامگرفته و امتیازات وزنی بهدستآمده در جدول  ،1میزان بروز احسـاس آرامـش در خیابـان
امام با امتیاز  88/34برای مردان بیشتر از زنان است ،ولی در خیابان مدرس و کاشانی میزان احساس آرامش بهترتیـب بـا
امتیاز  49و  96/04برای زنان بیشتر است .با توجه به بررسی امتیازات بهدستآمده از یریق امتیازات وزنی عناصر آلودگی
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بصری ،تضاد و کفسازی بر میزان بروز احساس آرامش و شادی تأثیرگذار است و بنابر امتیازات بهدستآمده در جـدول 4
عنصر آلودگی بصری با امتیاز  3در خیابان امام دارای بیشترین نامطلوبی است؛ بنابراین ،در زنان نسبت بـه مـردان تـأثیر
بیشتری در عدم بروز احساس آرامش و شادی دارد و در مقابل عناصر تضاد در جداره با امتیاز  3و  2در خیابـان مـدرس و
کاشانی و کفسازی نامناسب با امتیاز  2و  3در خیابانهای مدرس و کاشانی در مردان نسبت به زنـان تـأثیر بیشـتری در
بروزنکردن احساس آرامش و شادی دارد.
وجود برخی عناصر محی فیزیکی بهعلت ایجاد فضای تهدیدآمیز موجب بروز واکنشهـای عـایفی منفـی از جملـه
استرس و ترس در افراد بهویژه زنان میشود .با توجه به امتیازات بهدستآمده ،میـزان احسـاس اسـترس و عصـبانیت در
خیابان امام با امتیاز  134/56برای زنان بیشتر از مردان اتفاق میافتد و این احساس در خیابان کاشـانی بـا امتیـاز 73/93
برای مردان بیشتر از زنان بروز میدهد ،اما میزان این احساس در خیابان مدرس برای هر دو جنسیت برابر است .با توجـه
به امتیازات بهدستآمده از یریق امتیازات وزنی عناصر وضود و خوانایی ،نبود آلودگی بصری و نبود محصوریت در خیابان
بر میزان بروز حس استرس و عصبانیت تأثیرگذار است .با توجه به اینکه عنصر وضود و خوانـایی بـا امتیـاز  3در خیابـان
کاشانی دارای بیشترین مطلوبیت است و عناصر آلودگی بصری و محصوریت در خیابان امام با امتیاز  3بیشترین امتیـاز را
از نظر نامطلوببودن دارد ،بنابراین میتوان گفت این عوامل در زنان نسبت به مردان تأثیر بیشتری بر عدم بروز احسـاس
استرس و عصبانیت دارد.
بنابر امتیازات بهدستآمده ،میزان بروز حس پوچی و انزوا در هر سـه خیابـان امـام ،مـدرس و کاشـانی بـهترتیـب بـا
امتیازات  88/36 ،92/16و  60/84برای زنان بیشتر از مردان تأثیرگذار است .با توجه به امتیازات وزنی اثرگـذاری عناصـر
تعادل ،توازن و خ آسمان مطلوب در بروز نیافتن حس پوچی و انزوا بیشتر اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه میـزان احسـاس
کسالت و خستگی در هر سه خیابان بیشتر برای زنان اتفاق میافتد ،این عناصر تأثیر بیشتری در زنان نسـبت بـه مـردان
دارد .البته این عناصر با توجه به امتیازات وزنی بهدستآمده در امکان بروز حس غرور و عظمت نقش مهمی ایفا میکنند؛
بهعبارت دیگر ،میزان مطلوبیت این عناصر در بروز حس غرور و عظمت نقش مسـتقیم دارد و در مقابـل در امکـان بـروز
حس پوچی و انزوا تأثیر معکوس دارد و با افزایش مطلوبیت این عناصر میزان بروز حس پوچی و انزوا کاهش مییابد.
میزان جذابیت نماها و عدم احساس کسالت در خیابان امام با امتیاز  ،64خیابان مدرس با امتیاز  49و خیابان کاشـانی
با امتیاز  92/16برای مردان بیشتر از زنان است و با توجه به نتایج امتیازات وزنی عناصر تعادل ،تـوازن و تناسـب کـه بـر
میزان بروز احساس کسالت و خستگی تأثیرگذار است ،در مردان نسبت به زنـان تـأثیر بیشـتری در عـدم بـروز احسـاس
کسالت و خستگی و یکنواختی دارد .همچنین ،عناصر تضاد و آلودگی بصری در خیابانهای امام و مدرس بیشتر است که
بر هر دو گروه مردان و زنان تأثیرگذار است.
از دیدگاه روانپزشکان ذهن سهبعدی مردان قویتر از زنان است که به کمک آن مردان در مقایسه با زنان جهتهای
جغرافیایی را قویتر آنالیز میکنند .بنابر توضیحات یادشده و نتایج جدولهای  1و  ،2عناصری مثل کفسـازی ،وضـود و
خوانایی ،نشانه و خ آسمان مطلوب بر توانایی زنان برای مسیریابی تأثیر بیشتری دارد و مطلوبیت این عناصر با توانـایی
مسیریابی زنان ارتباط مستقیم دارد؛ بهعبارت دیگر ،بیتوجهی به این عناصر امکان بروز سردرگمی را در افـراد حاضـر در
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خیابان بهویژه زنان تقویت میکند .از لحاظ میزان سهولت دسترسی و مسیریابی خیابان کاشانی با امتیاز وزنـی  116/64و
 108/16بهترتیب برای زنان و مردان بیشترین امتیاز را از لحاظ میزان دسترسی و مسیریابی کسب کرده است .میزان این
امتیاز در دو خیابان امام و کاشانی برای زنان بیشتر از مردان است.
تسل و اشرافیت افراد در فضای شهری موجب بروز حس امنیت و عدم احساس ترس در آنهـا مـیشـود کـه بنـابر
امتیازات بهدستآمده از یریق جدول  ،2وجود عناصر بصری و کالبدی ماننـد نـورپردازی مناسـب ،هـمردیفـی در جـدارة
خیابان ،وضود و خوانایی و محصوریت احساس ناامنی را در افراد حاضر در خیابان کاهش میدهد و با توجه بـه امتیـازات
وزنی بهدستآمده میزان احساس ناامنی و ترس برای زنان در مقایسه با مردان در هر سه خیابان امام بـا امتیـاز ،139/24
مدرس با امتیاز  158/76و کاشانی با امتیاز  104/04بیشتر اتفاق میافتد .درنتیجه ،تأثیرگذاری این عوامل در زنان نسـبت
به مردان بیشتر است .در این میان ،خیابان کاشانی بیشترین مطلوبیت را دارد.
هرچه انسان بیشتر خود را در خانه احساس کند ،نیاز کمتری به منابط ایالعاتی آگاهانه یراحیشده در محی کالبدی
دارد .عناصری همچون نشانه ،وضود و خوانایی ،تعادل و توازن احساس سردرگمی را کاهش میدهد و در مقابل آلـودگی
بصری موجب بروز سردرگمی میشود .براساس نتایج ،میزان احساس سردرگمی برای زنان در مقایسه با مردان در هر سه
خیابان امام ،مدرس و کاشانی بهترتیب با امتیازات وزنی  57/76 ،40/96و  57/76برای زنان بیشتر از مردان است .میـزان
مطلوبیت عناصر در خیابانهای کاشانی و امام بیشتر از مدرس است.
در زمینة مشخصکردن مکان مناسب برای خطوط عابر پیاده ،نحوة ارتباط آن با پیـادهرو و میـزان اسـتفادة عـابران
پیاده ،نتایج نشان میدهد میزان استفادة زنان از خطوط عابر پیاده در مقایسه با مردان در هر سـه خیابـان امـام بـا امتیـاز
 ،104/04مدرس با امتیاز  129/96و کاشانی با امتیاز  139/24بیشتر است .کیفیت خطوط عابر پیاده در دو خیابان امـام و
کاشانی بیشتر از خیابان مدرس است.
استفاده از نیمکتهای باکیفیت و جانمایی مناسب آنها در خیابان بر میزان استفادة افراد تأثیر مثبت دارد .با توجه بـه
نتایج پرسشنامه ،میزان مطلوبیت مبلمان در خیابان امام نسبت به مدرس و کاشانی بیشتر است و همچنین میـزان تمایـل
افراد به استفاده از صندلیهای مستقر در این خیابان بیشتر است ،اما میزان استفادة زنان از نیمکتها نسبت بـه مـردان در
خیابان امام ،نسبت به مدرس و کاشانی کمتر است.
عدم همردیفی در جدارة خیابان و همچنین وجود کنجها موجب تجمط دستفروشان و ایجاد ازدحـام مـیشـود .میـزان
مطلوبیت همردیفی در هر سه خیابان مساوی است ،درحالیکه تعداد بساطچینان در خیابان امام بیشتر از دو خیابان دیگـر
است.
وندالیسم بیشتر در منایق و مکانهای عمومی شهرها و در فاصلة زمانی عصر تا شب و در روزهای تعطیل هفتـه ر
میدهد ( .)Wikstrome, 2009نورپردازی و آلودگی بصری از عناصر مؤثر وندالیسـم در خیابـانهـای شـهری اسـت .از
لحاظ میزان بروز وندالیسم ،خیابان امام بیشترین امتیاز را دارد .میزان آن برای زنان در مقایسه با مردان در هر سه خیابان
امام ،مدرس و کاشانی بهترتیب با امتیازات وزنی  64 ،81و  67/24برای زنان بیشتر از مردان است.
میزان مک در تقایط ها برای مسیریابی با افزایش آلودگی بصـری ،نبـود نشـانه و عـدم وضـود و خوانـایی افـزایش
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مییابد .خیابان مدرس بیشترین میزان مک را برای مسیریابی دارد و این مک در هر سه خیابـان بـرای زنـان بیشـتر از
مردان است.
جدول  .3جدول وزندهی خیابانها امام ،مدرس و کاشانی

پرسش

ردیف

خیابان امام

خیابان مدرس

خیابان کاشانی

امتیاز وزنی

امتیاز وزنی

امتیاز وزنی

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

1

میزان احساس آرامش و تنوع و شادی و لذت

64

88/34

49

46/24

96/04

84/64

2

میزان احساس استرس ،هیجان و عصبانیت

134/56

96/04

112/36 112/36

67/24

73/96

میزان جذابیت نمای ساختمانها در این خیابان که
3

با مشاهدة آنها احساس خستگی و کسالتتان از بین

43/56

64

46/24

49

70/56

92/16

میرود
4
5
6
7

امکان بروز حس پوچی و انزوا در این خیابانها
امکان ایجاد حس غرور و عظمت با حضور در این
خیابان و تماشای مناظر ایراف
قابلیت دسترسی سریط و راحت که بر حضور شما در
این خیابانها تأثیر میگذارد
میزان رضایت خانوادة شما از حضورتان بهتنهایی یا
همراه با دوستان در این خیابان

92/16

96/24

88/36

84/64

60/84

54/76

43/56

73/96

49

38/44

64

57/76

112/36

88/36

77/44

88/36

100

163/84

81

108/16 116/64

163/84 148/84 129/96

میزان فضای تفریحی که برای کودکان مناسب
8

است و شما را برای به همراه داشتن آنها در این

29/16

38/44

1/36

36

36

29/16

خیابان تشویق میکند
9

میزان حس ناامنی که در هنگام شب در این خیابان
در شما ایجاد میشود

139/24

57/76

104/04 125/44 158/76

49

احساس سردرگمی بهدلیل قابلمشاهدهنبودن مسیر
10

کامل خیابان یا نبود ایالعات کافی مانند تابلوی

40/96

38/44

57/76

51/84

57/76

38/44

اعالم مسیر در خیابان
11
12
13

میزان توجه و دقت شما برای استفاده از خطوط عابر
پیاده در این خیابان
میزان تمایل شما برای استفاده از صندلیها و
مبلمان مستقر در این خیابان
میزان فضاهای جمعی مناسب برای نشستن،
تماشاکردن و صحبتکردن در این خیابان

104/04

92/16

129/96

96/04

108/16 139/24

40/96

60/84

33/64

31/36

40/96

33/64

40/96

46/24

36

29/16

43/56

29/16
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ادامه جدول  .3جدول وزندهی خیابانها امام ،مدرس و کاشانی

پرسش

ردیف

خیابان امام

خیابان مدرس

خیابان کاشانی

امتیاز وزنی

امتیاز وزنی

امتیاز وزنی

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

میزان تمایل شما برای کمکرسانی به افراد نیازمند
14

کمک (افراد کهنسال ،معلوالن ،نابینایان و)...

108/16

100

104/04

73/96

112/36 112/36

درصورت مشاهده
158/76

15

میزان کیفیت کفپوش پیادهروها در این خیابان

88/36

16

میزان کیفیت نورپردازی در شب

163/84 116/64

73/96

108/16

100

153/76

100

84/64

134/56

121

میزان بساطچینی یا جلوآمدگی مغازهها در ساعات
17

پرازدحام که موجب استفادة شما از مسیر سواره در

144

144

88/36

57/76

60/84

57/76

این خیابان میشود
میزان تخریب اموال عمومی (شکستن شیشهها،
18

سطلهای زباله ،تابلوها ،تلفنهای عمومی و )...که

81

51/84

64

60/84

67/24

40/96

در این خیابان به چشم میخورد
19
20
21
22
23
24

میزان دیوارنویسی که در این خیابان به چشم
میخورد
میزان رضایت شما از فضای سبز موجود در این
خیابان
میزان مکثی که در تقایطهای این خیابان برای
مسیریابی اتفاق میافتد
میزان متلکگویی و مزاحمت خیابانی برای خانمها
نسبت تعداد تکدیگران که در این خیابان درخواست
پول و کمک میکنند
بهیور کلی میزان رفتارهای بد اجتماعی در این
خیابان

92/16

46/24

96/04

64

84/64

43/56

40/96

57

54/76

67,24

38/44

51/84

77/44

64

104/04

84/64

88/36

64

153/76 139/24 163/84

121

121

88/36

129/96 104/04 158/76

70/56

125,44

57/76

134/56

96/04

81

57/76

169

81

منبط :یافتههای تحقیق

بهمنظور بررسی شاخصهای کالبدی و بصری در سه خیابان امام ،مدرس و کاشانی با استفاده از تحقیق میـدانی و بـا
کمک متخصصان به هریک از شاخصها در هر خیابان بهصورت جداگانه امتیازدهی شـده اسـت .امتیـاز هریـک از ایـن
شاخصها در خیابانهای امام ،مدرس و کاشانی که از یریق مشاهده بهدست آمده است ،در جدول  4مشاهده میشود.

بررسی تأثیر طراحی شهری بر رفتار و اخالق شهروندان (مطالعة موردی :خیابانهای امام ،مدرس و کاشانی ارومیه)

305

جدول  .4جدول وزندهی شاخصهای کالبدی و بصری

ردیف

شاخص

خیابان امام

خیابان مدرس

خیابان کاشانی

1

تعادل

3

1

2

2

توازن

3

1

2

3

تناسب

3

2

3

4

تجانس

3

2

2

5

تقابل

1

1

1

6

تضاد

1

3

2

7

وضود یا خوانایی

2

1

3

8

ریتم

2

3

1

9

تداوم

1

3

2

10

همردیفی

3

3

3

11

کفسازی

3

2

3

12

خ آسمان

3

1

2

13

آلودگی بصری

3

1

1

14

مبلمان

3

1

2

15

محصوریت

3

1

2

16

نشانه

3

1

2

17

نورپردازی

2

1

3

18

خطوط عابر پیاده

2

1

2

منبط :یافتههای تحقیق

تحلیل و ارزیابی میزان رفتار (اخالق) محور بودن خیابانهاای اماام و مادرس و کاشاانی باا
آزمون فریدمن

1

براساس مطالعات محاسبات آماری صورتگرفته با مدل فریدمن از یریق نرمافزار  ،SPSSهرکدام از خیابـانهـای امـام،
مدرس و کاشانی جداگانه با این آزمون بررسی شد تا موارد استخراجشده رتبهبنـدی و میـانگین آنهـا محاسـبه شـود .در
جدول  5میتوان رتبة فریدمن هر خیابان و نیز درجة آزادی و سطح معناداری آزمون را مشاهده کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Friedman test
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جدول  .5نتایج آزمون فریدمن میزان رفتار (اخالق) محوری خیابان

خیابان

رتبة فریدمن شاخصهای رفتاری

خیابان امام

2/29

خیابان مدرس

1/81

خیابان کاشانی

1/90

درجة آزادی
2

کای اسکوار
3/179

سطح معنیداری
0/204

منبط :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول ،رتبة فریدمن خیابان امام  2/29اسـت کـه بیشـترین رتبـه را از لحـاظ میـزان رفتـارمحوری دارد و
همچنین رتبة فریدمن خیابان مدرس  1/81است که کمترین امتیاز را دارد و در نهایت رتبة فریدمن خیابان کاشانی 1/90
است .درجة آزادی آزمون  ،2کای اسکوار آزمون  3/179و سطح معناداری آزمون  0/204است که بیانگر معناداری آزمـون
است .بنابر نتایج رابطـه بـا میـزان مطلوبیـت اخـالق محـوری ،خیابـان امـام دارای بیشـترین رتبـه در مقایسـه بـا سـایر
خیابانهاست.

تحلیل و ارزیابی میزان تأثیرگذاری عناصر کالبدی و بصری بر میازان اخاالق و رفتاار محاور
بودن خیابان
در زمینة میزان تأثیرگذاری عناصر کالبدی و بصری در خیابان بر میـزان اخـالقمحوربـودن خیابـان ،الگـوی یراحـی در
خیابان بر نحوة رفتار افراد حاضر در خیابان تأثیر میگذارد .بدین منظور ،از آزمون فریدمن و همبستگی پیرسون 1اسـتفاده
شد .براساس مطالعات محاسبات آماری صورتگرفته با مدل فریدمن از یریق نرمافزار  SPSSکیفیت کالبدی در هرکدام
از خیابانهای امام ،مدرس و کاشانی بهصورت جداگانه با این آزمون بررسی شـد تـا مـوارد اسـتخراجشـده رتبـهبنـدی و
میانگین آنها محاسبه شود .در جدول  6می توان رتبة فریدمن هر خیابان و نیز درجة آزادی و سطح معنـاداری آزمـون را
مشاهده کرد.

جدول  .6نتایج آزمون فریدمن برای کیفیت کالبدی

خیابان

رتبة فریدمن شاخصهای کالبدی

خیابان امام

2/47

خیابان مدرس

1/44

خیابان کاشانی

2/08

درجة آزادی
2

کای اسکوار
12/691

سطح معنیداری
0/02
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1. Pearson correlation
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با توجه به جدول  ،6رتبة فریدمن خیابان امام در زمینة مطلوبیت شاخصهای کالبدی  2/47است که بیشترین رتبه را
از لحاظ میزان مطلوبیت شاخصهای کالبدی دارد و همچنین رتبة خیابان مدرس  1/44است که شـامل کمتـرین امتیـاز
میشود و درنهایت رتبة خیابان کاشانی  2/08است .درجة آزادی آزمون  ،2کای اسکوار آزمون  12/691و سطح معناداری
آزمون  0/02است که بیانگر معناداری آزمون است.
با توجه به جدول  ،7نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در مورد رابطة بین عناصر کالبـد و بصـری بـا میـزان
اخالقمحوری خیابانها نشان میدهـد ضـریب همبسـتگی بـهدسـتآمـده برابـر بـا پیرسـون  0/884اسـت .از آنجاکـه
همبستگیهای باالتر از  0/85نشاندهندة رابطة نزدیک بین دو متغیر است (حبیبپور ،)1388 ،بنابراین میتوان گفت بین
معیارهای کالبدی–بصری و میزان اخالقمحوربودن خیابان رابطة نزدیکی وجود دارد.
جدول  .7جدول ضریب همبستگی پیرسون

اخالق و رفتارها
همبستگی پیرسون

اخالق و رفتارها

0/884

1

سطح معناداری

عناصر کالبدی و بصری

عناصر کالبدی و بصری
0/309

همبستگی پیرسون

0/884

سطح معناداری

0/309

1
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مقایسة میزان بروز احساسات و ادراکات محیطی در زنان و مردان در خیابان
براساس مطالعات محاسبات آماری صورتگرفته با مدل فریدمن ،میزان بروز احساسات در زنان و مردان در خیابان با ایـن
آزمون بررسی شده است تا موارد استخراجشده رتبهبندی و میانگین آنها محاسبه شود .با توجه به جدول  ،8رتبة فریدمن
در زمینة میزان بروز احساسات در خیابان برای زنان  1/63و برای مردان  1/38است که بـا توجـه بـه ایـن نتـایج میـزان
تأثیرگذاری کالبد برای زنان در مقایسه با مردان بیشتر است و درجة آزادی آزمون  ،1کـای اسـکوار آزمـون  1/5و سـطح
معناداری آزمون  0/221است که بیانگر معناداری آزمون است .با توجه به این نتایج و همچنین با توجه بـه وجـود رابطـه
میان عناصر کالبدی و بصری با میزان اخالقمحوربودن خیابان میتوان نتیجه گرفت میزان تأثیرگذاری عناصر کالبدی و
بصری برای زنان در مقایسه با مردان بیشتر است.
جدول  .8رتبهبندی فریدمن در میزان بروز احساسات زنان و مردان

جنسیت

رتبة فریدمن

زنان

1/63

مردان

1/38

منبط :یافتههای تحقیق

درجة آزادی

کای اسکوار

معناداری

1

1/5

0/221
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نتیجهگیری
امروزه ،توجه به ابعاد اجتماعی در یراحی شهری بر زندگی سالم شهروندی و حیات شهری بـیش از دیگـر عوامـل تـأثیر
می گذارد .فضای شهری خوب و مطلوب مکانی است که با فرهنگ و رفتارهای افراد حاضر در فضا تناسب داشته باشـد و
ابزاری برای برقراری پیوند بین فرد و جامعه ،گذشته و تاریخ ،حیات شهری ،زمان ،محی و یبیعـت پیرامـون وی باشـد.
فضای شهری بازنمود رفتاری دارد؛ یعنی فضای موزون انسان را به رفتار مـوزون و فضـای نـاموزون انسـان را بـه رفتـار
ناموزون وادار می کند .براساس بررسی های صورت گرفته ،وقتی کیفیـت محـی یـا سـاختار فیزیکـی فضـا خـوب باشـد،
رفتارهای مطلوب افراد حاضر در خیابان بهصورت روزافزون تکرار میشود و همچنین این عوامل بر میزان حضور افراد در
این فضا تأثیرگذار است و موجب حضور بیشتر افراد در چنین فضاهایی میشود .فضا نهتنها بستر فراینـدها و پدیـدههـای
اجتماعی و فرهنگی است ،بلکه بهواسطة آنها ساخته میشود و بر آنها تأثیر میگذارد .ایـن رویکـرد بـا درک و معرفـی
رابطة عمیق انسان و فضای ساختهشده ،بر نقش ویژگیهای کالبدی مانند نحوة یراحـی جـداره ،کـف و خـ آسـمان و
ویژگیهای بصری و زیباییشناسی در میزان بروز رفتارهای مطلوب و نامطلوب تأکید میکند.
براساس نتایج ،بروز حس پوچی و انزوا ،ناامنی و ترس ،احساس سردرگمی ،استفاده از خطوط عابر پیـاده ،وندالیسـم و
میزان مک برای مسیریابی در هر سه خیابان امام ،مدرس و کاشانی بر زنان بیشتر از مردان تأثیرگذار است.
این نتایج با نتایج یافتههای پژوهش بازوندی و شهبازی ( )1393در پیاده راه خیابان سوهساالر تهران همخـوانی دارد؛
به عبارت دیگر ،نتایج مشترک یافته ها نشان میدهد نما ،نورپردازی مناسب ،قابلیت دسترسی فضا ،ایجاد فضای نشسـتن،
متنوع کردن زمان های استفاده از فضا ،ایمنی عابران ،اختصاص دادن فضای خیابان به پیاده و کف سازی مناسب از عوامـل
تأثیرگذار بر استفاده از فضا درنظر گرفته می شود .میزان بروز احساس آرامش ،سـهولت دسترسـی و مسـیریابی ،احسـاس
غرور و عظمت در خیابان امام برای مردان بیشتر از زنان است ،ولی در خیابـان مـدرس و کاشـانی در زنـان بیشـتر بـروز
مییابد .احساس استرس و عصبانیت در خیابان امام برای زنان بیشتر از مردان ایجاد میشود و ایـن احسـاس در خیابـان
کاشانی برای مردان بیشتر از زنان و در خیابان مدرس برای هر دو جنس برابر است .جذابیت نماها و عدم احساس کسالت
در هر سه خیابان برای مردان بیشتر از زنان است .این نتایج با یافتههای مستوفی و سروری ( )1395در زمینة تأثیر عناصر
کالبدی ،قابلیت دسترسی و ...بر رفتارهای متنوع شهروندان همخوانی دارد.
بنا به موارد ذکرشده و با توجه به رتبههای بهدستآمده از یریق رتبهبندی فریـدمن ،میـزان کیفیـت اخـالق و رفتـار
محوری خیابان امام با امتیاز  2/29در مقایسه با خیابانهای کاشانی و مدرس بیشتر است و خیابان مدرس کمترین رتبه را
دارد .همچنین ،از لحاظ میزان مطلوبیت عناصر کالبدی و بصری خیابان امام با رتبة  2/47بیشترین امتیاز را کسب کرده و
خیابان مدرس با رتبة  1/44کمترین امتیاز را از این لحاظ کسب کرده است .بهمنظور بررسی رابطه میان کیفیت کالبدی–
بصری خیابان با میزان کیفیت اخالق و رفتار محوری هر خیابان از ضریب همبستگی پیرسون اسـتفاده شـده اسـت و بـا
توجه به نتایج ،ضریب همبستگی پیرسون  0/884بهدست آمده است که نشاندهندة وجود رابطة نزدیک بـین آنهاسـت.
یافتههای این پژوهش در زمینة انتظارات شهروندان از سیمای بصـری خیابـانهـای شـهری در راسـتای تـأمین امنیـت،
آرامش ،جلوگیری از بروز وندالیسم و کمک در جهتیابی است کـه بـا یافتـههـای پژوهشـی زیبـایی و رضـازاده ()1389
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همخوانی داشته است .درنهایت ،کیفیت فضای شهری تأثیر بیشتری بر میزان برانگیختهشدن احساسات و ادراکات زنان با
رتبة  1/63در مقایسه با مردان با رتبة  1/38دارد .با توجه به اینکه نیمی از جمعیت یک جامعه را زنان تشکیل مـیدهنـد،
توجه به روحیات این قشر از جامعه در یراحی فضاهای شهری بهویژه خیابـانهـا کـه اصـلیتـرین فضـاهای عمـومی را
تشکیل میدهند ،امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .در راستای افزایش کیفیت یراحی در جداره ،کف و خـ آسـمان و
بهمنظور دستیابی به فضاهای اخالق و رفتار محور در خیابانها راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:

پیشنهادها برای هر سه خیابان مورد مطالعه
 .1توجه به خ آسمان در خیابان که باید منظم و پیوسته باشد تا با ایجاد یک محور دید مناسب ،دید را به سمت عناصـر
شاخص دیداری هدایت کند .همچنین ،خ آسمان بهصورتی متعادل و نه خیلی پرشکستگی و نـامنظم و نـه خیلـی نـرم
یراحی شود؛
 .2عناصر شاخص در کالبد با استفاده از عناصری مانند نور و رنگ و همچنین مصالح تقویت شود؛
 .3کاهش تراکم رنگی در تقایطها که موجب افزایش اضطراب و تشویش و سردرگمی میشود؛
 .4به دلیل داشتن اقلیم سرد که دارای آسمان خاکستری و تابش کم خورشید است از رنگهای تنـد و زنـده اسـتفاده
شود تا بهراحتی شناسایی شود و فضا شادتر شود؛
 .5به اندازهها ،رنگها و شکلهای گوناگون در یراحی جدارهها توجه شود و همچنـین از مـواد و مصـالح مختلـف و
متناسب و نورهای متنوع بهمنظور جذابکردن آنها استفاده شود؛
 .6از کفپوش بومی و همساز با محی و یکدست در تمام یول مسیر پیادهرو استفاده شود؛
 .7از یک سیستم روشنایی معقول بهمنظور پاسخگویی به تأمین روشنایی مطمئن برای خیابانهـا و ایجـاد راحتـی در
حرکت و جذابیت پیادهروها برای افراد پیاده استفاده شود؛
 .8از گلها در ترکیب با درختان بهمنظور افزایش تنوع فضایی استفاده شود؛
 .9نسبت ارتفاع به عرغ و یول مبلمان و همچنین نسبت عرغ به یول آن با توجه به آرگونومی استفادهکننـدگان
رعایت شود؛ برای مثال ،زاویة پشتی نیمکتها باید زاویهای حدود  110تا  120درجه داشته باشد و از آنجاکه میانگین قـد
ایرانیان  170با وزن  70کیلو است ،این نیمکتها باید متناسب با آنان ساخته شود.
پیشنهادهای خیابان امام (ره)
 .1ایجاد فرصتهای مشارکت حیات جمعی برای زنان و سالمندان و اقشار مختلف اجتماعی؛
 .2توجه به فعالیتهای آموزشی در زمینة هنر و ارزشهای نمادین در خیابان امام برای توسعة درک و دانش عمـومی
مردم درمورد آثار ،نقش و عناصر هویتی خیابان؛
 .3ارتقای امنیت اجتماعی و یبیعی بر فضا از یریق تزریق کاربریهای  24ساعته برای حضورپذیری اقشـار مختلـف
اجتماعی در ساعات مختلف.
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پیشنهادهای خیابان کاشانی
 .1بهره گیری از تباین مطلوب در زمینه های یکنواخت از یریق یراحی مناسب کنج ها یا بناهای مسل بر فضا ،به واسـطة
کاربری یا کالبد؛
 .2توجه به هنر عمومی و عناصر گرافیکی محیطی برای ارتقای ارزشهای بصری-هنری؛
 .3کاهش بار ترافیکی خیابان ها و کاهش سرعت عبوری وسایل نقلیه بـه منظـور تأکیـد بـر عامـل خوانـایی و ادراک
بصری کریدور دید توس عابران.
پیشنهادهای خیابان مدرس
 .1تقویت فعالیت های رسمی و غیررسمی مناسب در جداره ها برای ارتقای سطح اجتمـاع پـذیری فضـا و افـزایش حضـور
گروههای مختلف اجتماعی؛
 .2اصالد و ساماندهی آلودگی بصری در جدارة خیابان؛
 .3تدوین ضواب و چارچوب برای کنترل کیفی ساخت وسازهای جدید و تـدوین قـوانینی التـزام آور بـرای سـاماندهی
نماهای پیرامون با توجه به ابعاد کالبدی و هویتی خیابانها؛
 .4استفاده از تیرهای چراغ کوتاه با حبابهای تقریباً بزرگ مات بهعلت تأثیرات مثبت روانی در افراد پیاده و افـزایش
ایمنی.
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مناب
آلتمن ،ایروین ( ،)1382محی و رفتار اجتماعی :خلوت ،فضای شخصی ،قلمرو و ازدحام ،ترجمة علی نمازیان ،مرکز چاا و انتشارات
دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
آرام ،مرضیه و مریم فرخی (« ،)1392تأثیر یراحی شهری بر ارتقای کیفیـت محیطـی و الگوهـای رفتـاری شـهروندان» ،ماهنامـه
تخصصی شهر و منظر ،سال سوم ،شمارة  ،30صص .14-4
بازوندی ،فرشاد و مهرداد شهبازی (« ،)1393نقش سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنی شهروندان و میزان بهرهگیری از فضای شـهری
(مطالعة موردی :پیاده راه خیابان سوهساالر تهران)» ،دوفصلنامة پژوهشهای منظر شهر ،سال اول ،شمارة  ،1صص .43-33
بحرینی ،سیدحسین ( ،)1393فرایند یراحی شهری ،چاا نهم ،مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
پاکزاد ،جهانشاه ( ،)1395مبانی نظری و فرایند یراحی شهری ،چاا هشتم ،انتشارات شهیدی ،تهران.
پاکزاد ،جهانشاه و حمیده بزرگ ( ،)1391الفبای روانشناسی محی برای یراحان ،چاا اول ،انتشارات آرمانشهر ،تهران.
خادمی ،مسعود ،پورجعفر ،محمدرضا و روجا علیپور (« ،)1389درآمدی بر مفهوم خیابـان بـهعنـوان فضـای شـهری» ،دوفصـلنامة
جستارهای شهرسازی ،دورة نهم ،شمارة  ،31صص .45-38
خاکزند ،مهدی ،محمدی ،مریم ،جم ،فایمه و کوروش آقابزرگی (« ،)1393شناسایی عوامل مؤثر بر یراحی بدنـههـای شـهری بـا
تأکید بر ابعاد زیباییشناسی (مطالعة موردی :خیابان ولیعصر (عج) شهر قشم)» ،مطالعات شهری ،دورة سـوم ،شـمارة ،10
صص .26-15
داوری ،مریم (« ،)1393یراحی و بهسازی جدارة خیابان پایدار شهری با رویکرد اجتماعپذیری مکان (نمونة موردی خیابان فردوسی
ایالم)» ،کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار.
ذکاوت ،کامران (« ،)1371یراحی خیابان شهری» ،فصلنامة آبادی ،دورة دوم ،شمارة  ،5صص .79-68
رحمت ،محمدرضا ( ،)1390پیشگیری از جرم از یریق معماری و شهرسازی ،چاا دوم ،نشر میزان ،تهران.
رهنما ،محمدرحیم و احمد آفتاب (« ،)1393مکانیابی ایستگاههای آتشنشانی شهر ارومیه با اسـتفاده از  GISو  ،AHPجغرافیـا و
توسعه» ،دورة دوازدهم ،شمارة  ،35صص .166-153
زیبایی ،نیره و راضیه رضازاده (« ،)1389بررسی رابطه بین سیمای بصری شهر و رفتـار شـهروندان» ،فصـلنامه مطالعـات مـدیریت
شهری ،دورة دوم ،شمارة  ،1صص .94-75
شاهیوندی ،احمد و محمود قلعهنویی (« ،)1392بررسی و تحلیل قابلیت پیادهمداری مسیرهای عابر پیـاده شـهر اصـفهان» ،نشـریة
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،دورة سیزدهم ،شمارة  ،31صص .91-73
مرکز آمار ایران ( ،)1390سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
علی اکبری ،اسماعیل (« ،)1385رویکردی مفهومی به تأثیر سیمای شهری بر الگوهای رفتاری» ،جغرافیا (نشریة علمی ـ پژوهشـی
انجمن جغرافیایی ایران) ،دورة چهارم ،شمارة  10و  ،11صص .163-143
فاضلی ،محمد ( ،)1382مصرف و سبک زندگی ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر ارتبایات ،تهران.
لطیفی ،امین و حسن سجادزاده (« ،)1394ارزیابی تأثیر مؤلفههای کیفیت محیطی بر الگوهای رفتار در پارکهـای شـهری (نمونـه
موردی :پارک مردم همدان)» ،فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات شهری ،دورة سوم ،شمارة  ،11صص .18-3
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 «تحلیل وضعیت نورپردازی و ارزیابی ایمنی فضاهای شـهری،)1394(  محسن و محمد ویسیان، کالنتری، سمیه،محمدی حمیدی
،») پـارک ملـت شـهر زنجـان: (مطالعـة مـوردیSafety Audit  و مـدل ارزیـابیCPTED با اسـتفاده از راهبردهـای
.341-325  صص،3  شمارة، دورة سوم،پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری
 خیابان: «بررسی تأثیر کاربری زمین بر رفتار عابران در خیابانهای شهری (مطالعة موردی،)1395(  آذین و هادی سروری،مستوفی
.68-57  صص،19  شمارة، دورة پنجم، مطالعات شهری،»)مشهد-دانشجو
 «تبیین ابعاد مؤثر بر منظر خیابان در جهت ارتقای خـوانش منظـر،)1394(  حسن و مهرداد کریمیمشاور، سجادزاده، سلمان،وحدت
 صص،15  شمارة، دورة چهارم، مطالعات شهری،») خیابانهای بافت مرکزی شهر همدان:فضاهای شهری (مطالعه موردی
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