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 چکیده 
ها و برقراری تعاملات اجتماعی آنان هستند. انسان حضورترین مکان برای اصلی ترین بخش شهرها وها و قلمروهای عمومی مهمعرصه

میادین بیش از آنکه سازنده ساختار کالبدی شهر باشند، بیانگر ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و همچنین تبلور زندگی 

هدا، بلاخص نقش اجتماعی رفته میدان شهای ازدستباشند. هدف اصلی پژوهش حاضر احیا برخی نقشمدنی یک شهر در طول زمان می

شده ابتدا مفاهیم مربوط باشد. جهت پاسخگویی به هدف بیاندر محیط و مطابق با نیازهای امروزی می سرزندگیآن به همراه افزایش 

موردمطالعه قرارگرفته و  حضور پذیریو  سرزندگی، تعاملات اجتماعی، فضای عمومی میدانهای عمومی، فضاهای عمومی، به عرصه

آوری تجارب جهانی طراحی میادین معیارهایی جهت سنجش حضور پذیری فضا در یک مدل مفهومی شامل سه از طریق جمع سپس

شده است. مشاهده و تحلیل کیفی، آمار توصیفی و آمار استنباطی که با محیطی تدوینشناختی و زیست_بعد عملکردی، تجربی زیبایی

نتیجه  شده در راستای سنجش معیارها و پاسخگویی به سؤالات تحقیق بود است.انجام و روش همبستگی SPSSافزار استفاده از نرم

ها بر حضور افراد در فضای باشد؛ تأثیرگذارترین مؤلفهدهنده عدم وجود فضای مناسب جهت حضور افراد در فضای میدان شهدا مینشان

شان شده ننتیجه حاصل باشند.خوانایی و آسایش اقلیمی می دسترسی، امنیت، ها، نفوذپذیری ومیدان شهدا شامل: سازگاری کاربری

ریزی و طراحی فضاها موجب تداوم حیات مدنی در شهرها دهد که توجه به معیارهای حضور پذیری و سرزندگی در حین برنامهمی

 گردد.می
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 مقدمه _1
ویی گترین عامل در پویایی فضاهای شهری نیازمند بستری مناسب جهت حضور مؤثر در فضای عمومی است. پاسخعنوان مهمانسان به

مستلزم وجود فضا و قرارگاه کالبدی است و  تجارب اجتماعی وی،های لازم درزمینه کسب به نیازهای اجتماعی انسان و تأمین فرصت

( کرمونا در باب 1831پور،  دانش) شودفضای عمومی ظرفیت عظیم در پاسخ به این جنبه از حیات انسان در جوامع شهری محسوب می

ی عمل و حق موقت است، این فضاها دهنده آزاددسترس برای همه اقشار، ارائهدارد که یک فضای قابلفضاهای عمومی چنین بیان می

عنوان (. فضاهای شهری به2002 طرف برای تعاملات اجتماعی است )کرموناای برای رفتار و نمایش، زمینی مشترک و بیعنوان صحنهبه

اند. ودهموردتوجه بپذیری و سطح عدالت اجتماعی و بستری مناسب جهت ارتباط افراد با یکدیگر از دیرباز  ترین اماکن در ارتقا حضورمهم

دهی شده باشد و افراد با حضور در محیط احساس توان از این فضاها استفاده مطلوب کرد که این بستر به شکل مناسبی سازمانزمانی می

 یگویی به این نیازها بایستی بستر کالبدی محیطی متناسب با نقش فضا طراحرو جهت پاسخمطلوب و رضایت خاطر داشته باشند. ازاین

 .گردد تا افراد را به حضور در فضا دعوت نماید
مهذب طلاب، ) توان واجد ارزش دانست که نقش اجتماعی و تعاملی در زندگی جمعی شهروندان ایجاد کندفضاهای عمومی را زمانی می 

دلایل مختلف ازجمله  استفاده جهت تعاملات اجتماعی، امروزه به عنوان فضای عمومی مورد( علیرغم اهمیت فضاهای شهری به1831

واسطه غلبه اتومبیل بر فضای شهری، این فضاها نقش گرایش به زندگی ماشینی، حضور گسترده وسایل نقلیه و تغییر چهره شهر به

درستی پاسخگو نیستند. درواقع این فضاها عنوان موجوداتی اجتماعی بهاند و دیگر به نیازهای انسان بهدادهاجتماعی خود را ازدست

های کنند. همچنین عدم وجود کیفیتجای آنکه مردم را به مکث، حضور و برقراری ارتباطات اجتماعی دعوت کنند به عبور تشویق میهب

گردد. ه از بین رفتن این فضاها میآسایش محیطی، تسهیلات مناسب در فضا و غیره منجر ب راحتی، پیوستگی و انسجام،همخوانایی، به

 بین رفتن حیات خواهند شد و موجب از استفاده دفاع وور درگذر زمان، فضاهای شهری تبدیل به اماکنی غیرقابلبا تشدید عوامل مذک

 شوند.اجتماعی در شهرها می
منظور  برای این شود وپذیری و سرزندگی پرداخته می حضور های یادشده فضای شهری مطلوب در این تحقیق به بررسیبین ویژگی از 

متن به آن اشاره شد واژه حضور پذیر بیانگر کیفیتی از مطابق آنچه درون شده است.عنوان نمونه موردی در نظر گرفتهمیدان شهدا به

برداران هر فضای عمومی و کند، فرایند حضور پذیری با برقراری تعامل و ارتباط اجتماعی بین بهرهفضاست که مردم را دورهم جمع می

توان فضایی سرزنده دانست که مردم داوطلبانه و با رغبت در ر این اساس فضای حضور پذیر را میب مشترک معماری قابل حصول است.

وجود فضاهای عمومی دارای خصیصه حضور پذیری، مکمل مهمی در جهت اجتماعی  .(1831جکوبز .)آن حضوری همیشگی میابند

وحیه همبستگی، رشد فردی، برای همه شهروندان، بدون در پذیری فضاهای عمومی موجب ارتقاء ر شدن افراد است. علاوه بر این حضور

 .(efroymson.et al&kurniawatti:2012:211) نظر گرفتن جنسیت، نژاد، قومیت سن یا سطح اجتماعی و اقتصادی است
ضا دارد؟ یجه استفاده از فدرنتگونه بیان داشت: کیفیت حضور پذیری چه ارتباطی با میزان کیفیت و یناتحقیق را  سؤالاتتوان یمحال 

که در بخش مبانی نظری پژوهش  سؤالاتیر چه عواملی است؟ پاسخ ابتدایی به این تأثی حضور پذیری در میدان شهدا تحت هاشاخص

 تنها وجود ارتباط بین کیفیت فضا و میزان حضور پذیری قابل استنباط است که حضور پذیریکه نهبه آن پرداخته شد بیانگر این است 

 باشد.لازمه مطلوبیت و کیفیتی مهم جهت سنجش میزان مطلوبیت فضاهای شهری می

زمان ساخت تاکنون شاهد  شده است. میدان شهدا ازعنوان نمونه موردی در نظر گرفتهدر این خصوص فضای عمومی میدان شهدا به

 روزگاری از پویایی بسیاری برخوردار قدیمی شهر مشهد عنوان میدان مرکزی وتغییرات ساختاری و هویتی فراوان بسیاری بوده است و به

های مؤثر بر اهمیت این میدان برگزاری تجمعات و مراسمات مذهبی چه قبل شده است. ازجمله ویژگیو قلب تپنده شهر محسوب می

 دو یگر نقاط شهر، محل تلاقیدهنده باتلاقی شش شریانی اصلی ارتباطی از حرم به دو چه بعد از انقلاب، وجود نقش دسترسی و ارتباط

عنوان اولین و سوی میدان است. باوجود اهمیت این میدان به های شهرداری و تالار شهر در دوخط قطار شهری و استقرار ساختمان

 وری از فضای میدان، امروزه این عرصه عمومی تنها در روزهای خاص جهت برگزاریترین میدان شهر پتانسیل مناسب جهت بهرهمهم

جای شکل دادن فضای شهری مناسب جهت آمده بهعملهای بهرسد سیاستاستفاده است. به نظر میمراسمات مذهبی و فرهنگی قابل

های عمومی عنوان الگوی مطلوب طراحی در دیگر عرصهگیری بهایجاد محیطی مطلوب که در آن مردم حضوری همیشگی دارند و بهره

ی زندگی اجتماعی، پائین آمدن کیفیت فضاهای شهری در کل شهر شده است. ترافیک و شلوغی معابر هابین رفتن ارزش شهر، موجب از

میدان، نبود تعادل بین نقش اجتماعی و دسترسی و عدم توجه به امنیت دسترسی پیاده در معابر، ناهماهنگی و عدم وجود  منتهی به

کنندگان فضا و ایجاد بستری بین رفتن کلیت فضا در ذهن استفاده طراحی مناسب در جداره و عدم تعریف ورودی به میدان سبب از

 افراد اغلب برای مراسمات خاص مذهبی فرهنگی در آن حضور میابند. نامناسب جهت حضور افراد گشته است به شکلی که
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 روش تحقیق _2
عملی جهت افزایش حضور پذیری میدان پژوهش فوق بر مبنای استراتژی استقرایی و به شکل کاربردی جهت رسیدن به راهکارهای 

صورت توصیفی است. در این پژوهش های کیفی قرار دارد و روش تحقیق در این پژوهش بهباشد. این پژوهش در زمره پژوهششهدا می

غالب  رها و معیارهای مؤثر بر کیفیت حضور پذیری فضاهای عمومی دبا استفاده از روش همبستگی دومتغیره پس از شناسایی شاخصه

ل ای علی، روابط علت معلولی بین متغیرهای وابسته و مستقدودسته متغیرهای وابسته و مستقل با استفاده از روش تجزیه تحلیل مقایسه

های وتحلیل قرارگرفته است. در بخش اصلی تحقیق یعنی بررسی و مطالعه نمونه موردی، گردآوری اطلاعات با روشموردبحث و تجزیه

یله: پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه و حضور در فضاهای عمومی صورت گرفته است و بخش دیگر از اطلاعات به روش وسمیدانی به

شده که در پرسشنامه به نحوی تنظیم آمده است.دستمراجعه به شهرداری به و (های بهسازی میدانای )اسناد و مدارک طرحکتابخانه

اهداف پژوهش  پاسخ به سؤالات و ایجاد حضور پذیری و سرزندگی در فضاهای عمومی وجهت سنجش معیارها و زیر معیارهای ارتقا و 

مشاهده و  ها و معیارها و با توجه به شناخت اولیه از کاربران فضا مشخص گردیده است.نامه پس از تدقیق شاخصباشد و تعداد پرسش

ها از دو روش وتحلیل دادهروز صورت گرفته است. تجزیه حضور در فضا نیز توسط پژوهشگر در چندین روز متداوم در ساعات مختلف

شده هایی حاصل از مشاهده و حضور در فضا تحلیلجداگانه صورت گرفته است. به این منظور در ابتدا با استفاده از رویکرد کیفی داده

س از طراحی پتوصیفی و آمار استنباطی  وتحلیل آماراست. این تحلیل بر پایه تحلیل محتوا و توسط پژوهشگر صورت پذیرفت. در تجزیه

سالان، توجه از مردان، زنان، کودکان، میانها در محدوده موردمطالعه توسط طیف قابلها و پر کردن آنپرسشنامه برای هریک از شاخص

به بررسی میزان همبستگی  Pearsonبا استفاده از آزمون همبستگی  SPSSافزار داران با وارد نمودن اطلاعات به نرمشاغلان اداری و مغازه

سپس جهت بررسی رابطه وابستگی متغیرها و اثرات ابعاد کیفیت محیطی بر میزان حضور پذیری فضای عمومی  شده است.پرداخته

های صورت گرفته به تعیین بیشترین تا کمترین تأثیر درنهایت بر اساس برداشت شده است.میدان شهدا از مدل تحلیل مسیر استفاده

الان، سعیارها بر حضور پذیری فضای عمومی میدان شهدا پرداخته شد. جامعه آماری در این تحقیق پنج گروه مردان، زنان، کودکان، میانم

ها در فضای عمومی میدان شهدا در میان افراد حاضر و عبور کنده از فضا شود توزیع پرسشنامهداران را شامل میشاغلان اداری و مغازه

نمونه در نظر  130درصد  51است. حجم نمونه در این پژوهش بر اساس فرمول کوکران با درصد احتمال صحت گفتار صورت گرفته 

 دهد.شوندگان را نشان میتوزیع سنی پرسش 1شده است نمودار گرفته

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 پیشینه پژوهش _3
های متعددی شده است که هریک موضوع تحقیقات و پژوهشتحقیق حاضر از دو مفهوم عمده حضور پذیری و فضای عمومی تشکیل

های مثبت شماری صورت گرفته است که شمار بسیاری از این تحقیقات به بررسی ویژگیاند؛ در خصوص فضای عمومی تحقیقات بیبوده

های موفق فضاهای عمومی ( را نام برد که یکی از ویژگی1538) Van raaji( و 1518) Lerupتوان اند؛ ازجمله میفضای عمومی پرداخته

حمایت از  1531درزمینه فضاهای عمومی مطالعات زیادی انجام داده است. وی در سال  Gehlدانند. های اجتماعی آن میرا ویژگی

 داند.داند و بهترین فرصت برای تعامل را یک فعالیت میی موفق میهای اجتماعی را یکی از لزوم دستیابی به فضاهای عمومفعالیت

 (، گلازر1531) (، وازر1531) (، برمن1531) تحقیقات و تجارب جهانی صورت گرفته درباره فضاهای عمومی شهری نظیر گودمن 

(، 1558(، مدن )1558کالسروپ ) (،1552(، ورپول )1552) (، سرکین1552) (، مدنی پور1552) (، تیبالدز1535) (، فرانسیس1531)
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( بر این نکته اشاره داند که 2002(، دراتلی )2002(، پاساگولاری )2008) (، میرز2008(، راجز )2000) (، ولفگامگ1551) هیدن

 (.1833زندگی جمعی باشند )رفیعیان،  بایست مکانی برای تعاملات اجتماعی وعمومی شهری می فضاهای

توان به برخی ه اهمیت این موضوع تحقیقات متعددی بر روی فضاهای عمومی صورت گرفته است؛ ازجمله میدر ایران نیز با توجه ب 

محیطی و در آخر مؤلفه عملکردی به معرفی فضاهای زیباشناختی، مؤلفه زیست_( با معرفی سه مؤلفه تجربی1815اشاره داشت: گلکار )

دهد که ارتقا کیفیت فضاهای عمومی شهری جهت ایجاد سرمایه ای وی نشان میه( نتایج پژوهش1832عمومی پرداخته است، رفیعیان )

ای فضاهای عمومی شهر را در ارتباط (، در مقاله1831گردد. رهنمایی )اجتماعی و تقویت یکپارچگی جامعه، امری ضروری تلقی می

گیری جامعه مدنی در شهرها را بستر شکل داند. به همین ترتیب فضاهای عمومیگیری مفهوم شهروندی مینزدیک و قوی با شکل

( به این نتیجه رسیده است که در دوران اخیر با تثبیت اهمیت نقش کالبدی و اجتماعی فضاهای 1833کاشانی جو ) کند.معرفی می

ا سه متغیر دسترسی ه( آن1833رفیعیان و خدائی ) مداری است.عمومی شهری، تأکید بسیار بر رویکردهای پایداری، ایجاد امنیت و انسان

 د.انبه خدمات، امنیت اجتماعی و هویت مکانی را از اثرگذارترین عوامل در رضایتمندی شهروندان از فضاهای عمومی شهری معرفی کرده
 کنند: پاسخگوییبندی می( در طی تحقیقی ابعاد مختلف یک فضای عمومی پاسخگو را در چهار محور طبقه1833دانشپور و چرخچیان )

های پاسخگویی اجتماعی را، تأمین خلوت و حریم، خلق رویدادهای اجتماعی، ایجاد بدی، فعالیتی، اجتماعی و معنایی و در آخر مؤلفهکال

( که با توجه به نتایج پژوهش، ایجاد نشاط و سرزندگی در میان 1852کنند. کیانی و همکاران )فضای نشستن، مکث و تجمع معرفی می

های های سازنده کیفیت در عرصهای مؤلفه( در مقاله1858)از محورهای مدیریت شهری باشد. ذکاوت و دهقان ساکنان شهر باید یکی 

 _ ایمنی و امنی _کنند: مؤلفه کالبدی، مؤلفه عملکردی، مؤلفه اجتماعی که با معاشرت پذیری بندی میعمومی را در پنج محور طبقه
تعریف است، مؤلفه معنایی و در آخر مؤلفه مدیریت که جهت تداوم و قرارگاه رفتاری وزندگی شبانه قابل _پذیری انعطاف _شمولی همه

تقر بردار و مدیریت محلی مسهای ذینفع و بهرهشده است و بیانگر وجود مدیریت از طریق مشارکت گروهشدن دیگر ابعاد معرفیمؤثر واقع

 باشد.در فضای عمومی می

صورت گرفته  1850تر با موضوع تحقیق باشند پژوهشی است که توسط طیبی و دانش در سال هایی که مرتبطدر این میان پژوهش 

 هایاست. در این پژوهش علل و عوامل مؤثر بر حفظ و تداوم حیات جمعی و کیفیت حضور پذیری فضاهای عمومی با تأکید بر نمونه

شده است. حضور پذیری و ارتقا حیات جمعی درون فضاهای عمومی را مبتنی بر وجود انسجام و پیوستگی فضایی، ایران بررسی سنتی

ت مناسب، ایجاد فضاهای متباین، قابلیت دسترسی برای یاتصال و پیوستگی فضا با دیگر عناصر شهری، وجود مقیاس انسانی و محصور

در خصوص این  داند.ها در فضا مییاده، وجود مقیاس انسانی در فضای میدان و وجود اختلاط کاربریهمه اقشار جامعه، آزادی عابرین پ

ارد شده معطوف به موهای انجامصورت مستقیم تحت این عنوان صورت نگرفته است و تحقیقات و پژوهشتحقیق، پژوهشی در کشور به

 یادشده است.

 مبانی نظری _4

 فضای عمومی _4_1
 سیاسی، تظاهرات چهره، به مناسبات چهره که بوده شهر در مدنی حیات گیریشکل بستر فضاهای جمعی شهری یا می شهریفضاهای عمو

 هایارزش انتقال و جامعه فرهنگی و تاریخی میراث جمعی از فضاهای بخشی تعاملات، این پس از و شودمی برگزار آن در اعیاد و هاجشن
 اعضای پیونددهنده که را مراسمی و کارکردی هایفعالیت مردم که است عمومی بستر مشترکیفضای . گیردمی شکل جامعه مشترک
 عمومی ( فضاهای211،2000مدنی پور،) ایدوره هایجشنواره چه و باشد معمولی هایروزمرگی چه دهند،می آن انجام در است، جامعه
 این .اندسهیم آن در اجتماعی مختلف هایگروه افراد و که است؛ اجتماعی روابط گیریشکل و هااندیشه افکار، تبادل برای مکانی شهری،

 تعامل( 2:1850کیانی و همکاران،) هستند اجتماعی هایشبکه گیریشکل برای و مکانی اطلاعات تبادل اجتماعی، تعاملات محل فضاها

بین افراد باشد که خود مستلزم تعریف رویدادها و  نگاه، مکالمه و ارتباط تواند یک موضوع فیزیکیاجتماعی و برقراری ارتباط، می

 دانشپور،) های اجتماعی استها و شبکهها در گروهپذیری مردم در فضا و عضویت آنهای متناسب و درنتیجه نقشفعالیت

توانند می د؛آورند تا دورهم جمع شده و گفتگو کننهایی را برای مردم به وجود میهای بیرونی فرصت( مکان22:1831چرخچیان،

فضای حضور پذیر را براین اساس ( Lowson, 1001: 141) شده و موجب غنای زندگی شهری شوندهایی جهت ملاقات شناختهمکان

 عبارت «سرزنده شهری فضای»یابند. متقابلاً توان فضایی سرزنده دانست که مردم داوطلبانه و با رغبت در آن حضوری همیشگی میمی
 از وسیعی زمانی در گستره جنس( و سن لحاظ به)ها آن تنوع و افراد از توجهیقابل تعداد حضور آن در که شهری فضای یک از است
لوفور سرزندگی شهری را که برای این منظور  .خوردمی چشم به یابدمی بروز اجتماعی یا انتخابی شکل به عمدتاً  هایشانفعالیت که روز

 به نقل از شارع پور 1551کند.)لوفور،تشریح می امنیت، ارتباطات و تفریححضور در فضا نمود و پدیدار آن است در قالب سه متغیر 
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( 1183جکوبز،) داندها در ساعات گوناگون را برای ایجاد سرزندگی ضروری میها و فعالیت آنو جکوبز تنوع کاربری (111_11858:

ر های حضور افراد دشرطگیری ارتباطات اجتماعی است ازجمله پیشنیاز شکلامنیت فضایی و حضور دیگران حاضر در فضا که پیش

عرصه عمومی حضور پذیر فضایی است متشکل از بستر کالبدی، توان گفت طور خلاصه میبه. گیری روابط درون فضایی استفضا و شکل

گیری تعاملات اجتماعی افراد که بسترساز شکلکننده به آنجانبه جامعه و افراد مراجعهنیازهای همه عملکردی مناسب و پاسخگو به

ه باشد که ایجادکنندعناصر حیاتی و موردنیاز مردم آن شهر می هدارند   فضای شهری عموماً در برهر  شود.حضور یافته در فضا، تلقی می

. فضاهای عمومی اصلی هر کندمچنین حس هم پیوندی اجتماع و هویت جمعی را تقویت میپیوند اجتماعی بین افراد و محیط بوده و ه

ور کننده حضنوعی که تضمینکنند بهها و عملکردهای سازگار تجاری، فرهنگی، رفاهی و... را تأمین میشهر اختلاطی از انواع فعالیت

عنوان نشانه عامل شناسایی و تشخیص در هر شهر محسوب شهری بههای گوناگون در فضاست. فضاهای انگیزه های مختلف مردم باگروه

های فضای عمومی موفق مطالعات و های و ویژگیدارند. در تبیین مؤلفهشوند که نقش اساسی در ایجاد تصویر ذهنی را به عهدهمی

 (، کوهن1552) و همکاران (، کار1553) (، لافلند2001) توان بروانهای اخیر وجود دارد. ازجمله میهای فراوانی طی دههدیدگاه

ها ( و... اشاره کرد. با بررسی و واکاوی مؤلفه1532) (، لنارد2008) (، مدنی پور1552) (، تیبالدز1551) (، گل1551) (، زوکین2002)

د ون دسترسی، کالبهایی چتوان فضای عمومی موفق را فضایی دانست که از مؤلفهاند میهایی که این پژوهشگران نقل کردهو ویژگی

مناسب، منظر، تنوع فعالیت، جامعیت، امنیت، تعامل اجتماعی، حضور پذیری و سرزندگی، آسایش و راحتی در حد متناسبی برخوردار 

د نظران برآمطور که از مقایسه آرای صاحبتواند فضای عمومی را موفق یا ناموفق سازد. همانباشد. وجود این عوامل در کنار یکدیگر می

 هاست. یکی از عوامل مهم موفقیت فضاهای عمومی، حضور پذیری و سرزندگی آن

 سرزندگی و حضور پذیری _4_2
وز کند. فضایی برای حضور مردم ، برترین بخش شهر است که حیات ، سرزندگی و پویایی پیوسته شهر را تضمین میفضای شهری مهم

ند. کز طرف دیگر فضای شهری با حضور شهروندان شهر است که معنا پیدا میگیری تعاملات اجتماعی است. ارفتارهای جمعی و شکل

درنتیجه بین یک فضا برای گرفتن عنوان فضای شهری و حضور مردم در آن رابطه متقابل وجود دارد)تفهمی و عرفانیان ستاریان، 

 اقتصادی، مختلف هایزمینهپیش با (کنندگاناستفاده و هافعالیت از تأمین تنوعی برای مکان توان قابلیتسرزندگی را می(. 8:1852

 فراهم کنندگاناستفاده همه برای را راحتی و برابری امنیت، که ایگونهبه اجتماعی تعاملات و تجربیات تنوع فرهنگی( باهدف و اجتماعی

د بایام دادن داشته باشند بنابراین همیشه شوند که کاری برای انجمردم زمانی در فضا حاضر می (21:1850گرفت )دادپور، نظر در آورد؛

رد فهای یک فضای شهری توسط قابلیت ها و بروز رفتارها را داشته باشدگیری فعالیتیک فضای شهری ظرفیت تجربه شدن ، شکل

یکی از سطوح بندد. به دنبال آن فرد جهت برآورده کردن شده و آنچه برداشت او از محیط است ، در ذهنش نقش میبررسی و تحلیل

( فضای شهری موفق در وهله اول باید قادر به تأمین نیازهای اولیه هر فرد 51:1833آورد)لنگ،نیازهای خود به استفاده از فضا روی می

 نسازد . سپس با تأمین نیازهای بعدی، حضور افراد در فضا را تقویت نماید بنابرای باشد تا بتواند بستر حضور فرد در آن فضا را فراهم

کننده های استفادهبندی گروهاولین عامل مؤثر بر حضور پذیری در فضای شهری برآورده شدن نیازهای اولیه است همچنین بر اساس دسته

دانش و )شود عوامل محیطی نیز بر این حضور اثرگذار هستنداز فضا بسته به توان جسمی ، سن و شغل حضور افراد در فضا متفاوت می

دسترسی آسان به فضا به فضا اند از: تواند بر استفاده افراد از فضا مؤثر باشند عبارتی که میسه عامل مهم دیگر( 12:1850طیبی ، 

ها قادر به طی کردن چه مسافتی برای رسیدن دهد آنبه این دلیل است که به او نشان می، فعالیت فیزیکی و بودجه زمانی  برای هر گروه

  به فضای شهری هستند.

 فصل .آنان یتعاملات اجتماع یبرقرار یبرا ایزمینه آوردن فراهم و شهروندان یجمع یزندگ یایاح یبرا است یمکان ،یرشه یفضا
 ،یشهر یفضا هایترین رسالتاصلی از ییککه  رساندمی جهینت نیا به را ما نه،یزم نیدر ا گرفته صورت هایپژوهش تمام مشترک
  فضاهاست. نیا یفکی رشد منظوربه افراد یاجتماع مراودات ارتقاء

 عوامل مؤثر_کیفیات مرتبط با حضور انسان در شهر و میدان _4_3
دهند. فضای شهری مکان آمدوشد فضای شهری مکان اصلی وقایع و حوادثی است که نقشی خلاق در پیوند امروز با فردا را سازمان می

عالیتی(، ساخت )کالبدی یا فچهارعنصر اساسی شامل ساکنان یا عابران ، عناصر انسانمیان گذشته حال و آینده است این فضا دربرگیرنده 

دهنده و ترین عامل شکل( در این میان اصلی10:1832روابط )میان افراد و عناصر یا میان عناصر( و زمان است )حبیبی و مقصودی ، 

دازد. پریابد و به فعالیت میآن حضور می سازد و هم دری را میکننده فضای شهری ، انسان و حضور اوست . انسان هم فضای شهرتعریف

های اصلی معرف مکان محسوب ها و تعاریف گوناگونی که از فضا و مکان فضای شهری شده است انسان و حضور او از شاخصهدر مدل

هایی چون فرم ، معنا و تر است تا مدلمعنا )محتوا( که در قطب معنایی آن انسان و حضور انسان مست _شوند از مدل دوقطبی فرم می
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بندی از رویکرد های بررسی شده و دانند. در ادامه به جمعهای اصلی مکان شهری میها ، بعد انسانی را شاکلهآن فعالیت و معنا در

 شود:توقعات موردی از فضای شهری با حضور پذیری مطلوب پرداخته میمعرفی برخی 

 هاکنندگان و سازگاری آنهای موردنیاز استفادهتنوع و اختلاط انواع عملکرد 

 ها و رویدادها در آن(چند عملکردی بودن فضای عمومی)شکل انواع فعالیت 

 ونقل عمومیتأمین دسترسی به انواع مدهای حمل 

 مراتب و عملکرد میدانبرخورداری از شبکه دسترسی معابر با رعایت سلسله 

 بر سواره در میدان و حفظ ایمنی پیاده غلبه نقش پیاده 

 منظور تأمین امنیتنظارت اجتماعی در فضا به 

 های خاص به فضاهای سنی ، جنسی و گروهدسترسی عموم مردم اعم گروه 

 کننده فضاهای تعریفعناصر و نشانه 

 جای نقش عبورینقش مقصدی فضای میدان به 

 در فضای میدان رعایت تناسبات کالبدی و بصری 

 طراحی با در نظر گرفتن پیشینه و زمینه آن فضای عمومی 

 تأمین آسایش اقلیمی افراد در فضای میدان 

 کننده فضاتجهیز فضا به مبلمان المان پوشش گیاهی مناسب و تعریف 

ن و پژوهشگران و تجارب پردازاجهت تدوین مدل مفهومی)چارچوب نظری(پژوهش پس از بررسی تعاریف و مفاهیم بررسی آرای نظریه

عیارها عنوان مشده و اشتراکات بهجهانی پیرامون سرزندگی و حضور پذیری فضای عمومی ، معیارها و زیر معیارها با یکدیگر تطبیق داده

ختی و نامؤلفه تجربی زیباشاند. ابعاد حضور پذیری فضای عمومی در سه بعد مؤلفه عملکردی، شدهو زیر معیارهای این پژوهش انتخاب

بندی شده است.هرکدام از این ابعاد معیارهایی دارد و هر معیار یک یا چند شاخص را داراست. محیطی در این پژوهش تقسیممؤلفه زیست

 آمده است. 1ها پژوهش حاضر در جدول صورت سلسله مراتبی است. ابعاد ، معیارها و شاخصها بهرابطه ابعاد، معیار و شاخص
 نگارندگان:  منبع.پژوهش هایشاخص و معیارها ، ابعاد_1 جدول

 نحوه سنجش شاخص معیار ابعاد

مؤلفه 

 عملکردی

 حضور در فضا و پرسشنامه کافه وسیله رستوران ووجود اختلاط عملکردی به گوناگونی

 های فرادستپرسشنامه و طرح هاکارایی و سازگاری کاربری

های پذیری جهت انجام فعالیتوجود فضای انعطاف پذیریانعطاف

 شده و نشدهریزیبرنامه

 حضور در فضا و پرسشنامه

نفوذپذیری و 

 دسترسی

 حضور در فضا و پرسشنامه و اسناد فرادست ونقل عمومیدسترسی به حمل

 پرسشنامه و اسناد فرادست نحوه ارتباطات فیزیکی

 پرسشنامه و اسناد فرادست دسترسی متناسب با عملکرد میدانبرخوردی از شبکه 

 پرسشنامه و حضور در فضا دسترسی پیاده

 پرسشنامه وسیله دید ناظرونظارت اجتماعیحفظ امنیت به امنیت

 پرسشنامه سطح جرم و رفتارهای غیراجتماعی

 فضا پرسشنامه و حضور در نورپردازی مناسب

 حضور در فضا و پرسشنامه روزیشبانههای وجود فعالیت

 حضور در فضا و پرسشنامه روایمنی پیاده ایمنی

 حضور در فضا و پرسشنامه سازی تجهیزات عمومیوضعیت ایمن

 حضور در فضا و پرسشنامه جداسازی پیاده از سواره

 حضور در فضا و پرسشنامه های سنی به فضادسترسی همه گروه شمولیهمه

 حضور در فضا و پرسشنامه های جنسی به فضادسترسی همه گروه

 حضور در فضا و پرسشنامه های خاص به محیطدسترسی گروه

ها و پوشش گیاهی مناسب تجهیز فضا به مبلمان ، المان

 کننده فضاو تعریف

 حضور در فضا و پرسشنامه
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 پرسشنامه تعاملات اجتماعی روزمره

 پرسشنامه ناگهانی تعاملات اجتماعی

 پرسشنامه یافتهتعاملات اجتماعی سازمان

مؤلفه تجربی 

 زیباشناختی

 نامهپرسش تعداد افراد حضور یافته در فضا سرزندگی

 حضور در فضا های رفتاریقرارگاه

 پرسشنامه و  حضور در فضا جذابیت طبقات همکف

 در فضاحضور  ها با سرریز فعالیت در فضاوجود کاربری

 فضا پرسشنامه  حضور در محصورت و مقیاس انسانی تناسبات کالبدی

 فضا و پرسشنامه حضور در های شاخص و مناظر بصریوجود نشانه تشخص و  هویت

 اسناد فرادست و پرسشنامه طراحی با در نظر گرفتن زمینه

 حضور در فضا تزئینات و عناصر واقع در فضای خالی میدان

 حضور در فضا تنوع در رنگ ، ارتفاع و مصالح ابنیه خوانایی

وسیله تابلوهای معرفی محیط و ایجاد حس تعلق به

 راهنما

 حضور در فضا و پرسشنامه

 حضور در فضا و پرسشنامه های سنیتناسب عملکرد با نیازهای گروه

 حضور در فضا فرم فضایی پیوسته

 حضور در فضا و پرسشنامه ها با یکدیگرچگونگی ترکیب ساختمانرنگ ، بافت و  تناسب بصری

 حضور در فضا نیروهای عمودی و افقی در فضا

مؤلفه 

 محیطیزیست

 پرسشنامه و حضور در فضا پوشش گیاهی متناسب با اقلیم سرزندگی بیولوژیک

 حضور در فضا و پرسشنامه حفاظت در مقابل وضعیت جوی آسایش اقلیمی

 

 شناخت و تحلیل _5
شده شده برای ارتقا حضور پذیری فضاهای عمومی، عرصه عمومی میدان شهدا مشهد انتخابدر جهت سنجش مدل مفهومی ساخته

 500 فاصله و در شهر مرکز در خیابان بالا و ارگ خیابان محور تقاطع محل در و اول پهلوی دوره در ساله 10 قدمتی بااست. این میدان 

 بوده و محل برگزاری خیابان شش تلاقی محل که است مشهد اصلی هایمیدان از یکی .شد احداث ع() رضا امام مطهر حرم از متری

عنوان حوزه فراگیر میدان شهدا و محدوده طرح بزرگ میدان شهدا که با است. شهر مشهد به فرهنگی و مذهبی اجتماعات از بسیاری

پروژه  8طرح بزرگ میدان شهدا متشکل از  باشد.است دارای بیشترین تأثیر بر عرصه میدان میشده نشانه داده 8مرز زردرنگ در شکل 

موقعیت هر پروژه نشان  2عج( که در شکل ) الزمانطرح ویژه میدان شهدا، مجموعه شهری هشت آباد و طرح ویژه خیابان صاحب

هایی خهعنوان زیرشاعرصه میدان شهدا به بررسی شش مؤلفه به _ تر از بستر حوزه مداخلهشده است. جهت دستیابی به شناخت دقیقداده

که در ادامه نتایج حاصل از بررسی هر بعد در مطالعات میدانی  شده است.شناختی و زیست پرداختهاز ابعاد عملکردی، تجربی و زیبایی

 و پرسشنامه ذکرشده است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگارندگان :منبع شهدا، دانیم تیموقع _8 شکل 
 ژهیو طرح: منبع شهدا، دانیم بلافصل حوزه_2 شکل

 1833شهدا، دانیم
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 بعد حرکت و دسترسی _5_1
 است. متر 1100 مشهد آهنراه ایستگاه با و متر 500ع( ) رضا امام حرم با میدان این فاصله .دارد قرار مشهد شهر مرکز در شهدا میدان

 10باشد. تحلیل سؤالات حاکی از رضایت سؤال می 10این بعد در پرسشنامه پژوهش شامل دو معیار دسترسی و ایمنی با مجموع 

درصدی از سطح ایمنی معابر  13درصدی از عدم تأمین پارکینگ و نارضایتی  30ونقلی، نارضایتی درصدی از دسترسی به مدهای حمل

 باشد.یها ممنتهی به میدان برای پیاده

 بعد کالبد و تناسبات _5_2
های عبوری شود که راهمترمربع در مرکز شهر مشهد را شامل می 122/13عرصه عمومی مدان شهدا فضایی مستطیل شکل با مساحت 

در  شده است وکاربری اراضی پیرامون میدان نشان داده 2در شکل  شود.و اتصالات مهم شهری از آن به دیگر نقاط شهری منشعب می

باشد. فضای متر می 151متر و عرض آن  805شده است. طول این فضا پرداخته به معرفی و بررسی ارکان مستقر در میدان 1شکل 

این بعد در  باشد.های داخل و اطراف آن میمیدان دربرگیرنده شش ساختمان با عملکردهای اداری، فرهنگی و تجاری در ساختمان

درصدی  18ها حاکی از نارضایتی شود. یافتهسؤال کل پرسشنامه می 20سؤال از  10حاضر در فضا شامل پرسشنامه پرشده توسط افراد 

درصدی نسبت به تناسبات کالبدی و احساس محصوریت در فضای میدان  31های مستقر در فضا، نارضایتی نسبت به سازگاری کاربری

 باشد.ها میدرصدی از گوناگونی کاربری 12 و نارضایتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد بصری _5_3
 فضاهای و اکولوژیکی به عناصر توجه لزوم پیاده و سواره شماربی تردد چنینهم و شهر فعالیتی و رسمی مرکز در میدان گیری قراربه توجه با

شهدا(  میدان و الزمانصاحب )خیابان محدوده پیرامون در ساختمانی عملیات گسترده حجم واسطهخورد. بهمی چشم به شدتبه آن در سبز

 خیابان های ابتدایبریچوب و توحید میدان در آهنگری توحید، محور در سازی پنجره و )درب صوتی آلاینده هایهمچنین کارگاه و
 عمده دلایل از تواندمی)چندراهی تقاطع ( هوا آلاینده منابع با جواریهم سبز، فضای کمبود سکونتگاهی، منابع بالای و تراکم)کاشانی

درصد  18ها سرزندگی بیولوژیک توسط افراد اساس یافته شود که برمیسؤال  1این بعد شامل  .باشد حوزه از قسمت این در هوا آلودگی

 شده است.افراد نامناسب و ضعیف ارزیابی

 بعد اکولوژیک_5_4
طراحی عرصه عمومی به جهت سرو کر با قشر پیاده مستلزم توجه به عناصر بصری و کریدورهای دید است وجود فضای باز میدان شهدا 

واسطه بافت متراکم اطراف میدان این فضای باز غنیمتی در طراحی این و به دهد؛دید وسیع به ناظرین میای برای پتانسیل گسترده

کاره و یا در حال ساخت شده وسازهای اخیر منجر به ایجاد نماهای نیمههای میدان نیز با توجه به ساختآید. جدارهحساب میعرصه به

،منبع: کاربری زمین در طرح بزرگ میدان شهدا_2 شکل

 1833طرح ویژه میدان شهدا،
، معرفی ارکان مستقر در فضای عمومی میدان شهدا_1 شکل

 منبع: نگارندگان
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های است. یافته آمدهعملبه کمترین توجه زمینه بافت با خوانیهم و بصری تناسبات به هم جدید شدهساخته نماهای در همچنین است

 باشد.درصدی نسبت به این بعد از دید کاربران فضا می 11پرسشنامه نیز حاکی از نارضایتی 

 بعد ادراکی _5_5
های عبور دسته مشهد و شهر مذهبی و ارزشمند بافت در پژوهش نمونه قرارگیری جهت به مشترک حسی مرز و جمعی خاطرات وجود

 هم فراوانی شاخص ع( میدان را به جزئی جدانشدنی از تصویر ذهنی افراد تبدیل کرده است عناصر) آداب سلام به امام رضا عزاداری و
 متفاوت اقشار حضور لحاظ به متعدد رفتاری الگوهای وجود چنینهم دارند، قرار شهدا میدان مجاورت در بصری هم و عملکردی لحاظ به
شود سؤال می 1این بعد در پرسشنامه پژوهش شامل  .باشدمحدوده، ازجمله موارد اهمیت طراحی به لحاظ ادراکی در این محیط می در

عنوان تنها فضای مدنی مشهد انتظار از میدان شهدا بهدهندگان نارضایتی خود از وضعیت احساس تعلق و هویت قابلدرصد پاسخ 11 که

 ابراز کردند. را

 بعد اجتماعی و فرهنگی _5_6
 و سنی ساخت در چنین تنوعهم جمعیت، جاذب اصلی قطب و فرهنگی و زیارتی مرکز عنوانبه مطهر حرم با مستقیم و واسطهبی ارتباط
 20سؤال از  10بعد شامل کند. این می پررنگ شدترا به شهدا میدان فرهنگی و اجتماعی وجهه فضا، از کنندگاناستفاده و زائرین جنسی

گیری شمولی فضای میدان و امکان شکلدرصدی از همه 13ها حاکی از نارضایتی که نتایج تحلیل داده شودسؤال پرسشنامه می

 باشد.غیره می اجتماعات فرهنگی هنری و

 نتیجه گیری _6
های حضور پذیری شد. معیارها و شاخصدر این پژوهش حضور پذیری فضای عمومی میدان شهدا مشهد موردبررسی قرارگرفته 

موردبررسی و تحلیل قرار گرفتند ازجمله تناسبات، هویت، آسایش اقلیمی، خوانایی، دسترسی، سرزندگی بیولوژیک، ایمنی، امنیت، 

 ند.نوبه خود تأثیر بسزایی در حضور پذیری فضاهای عمومی دارپذیری که هریک بهشمولی، سازگاری، گوناگونی و انعطافهمه

می های اسآمده توسط روش آماری پیرسون با بررسی دو متغیری شاخصدستهای بهدوی شاخصهای استنباطی نتیجه دوبهدر تحلیل

میدان برگرفته از معیارهای وضعیت سازگاری  مشخص شد که بیشترین تأثیر و مؤلفه تأثیرگذار در سرزندگی و حضور افراد در فضای

، باشند و متغیرهای گوناگونیخوانایی و آسایش اقلیمی می دسترسی، امنیت، جداره میدان، نفوذپذیری وگرفته در های شکلکاربری

بصری، تشخص و هویت فضا و سرزندگی بیولوژیک باوجود  مناسب بودن فضا برای حضور همه اشخاص جامعه، ایمنی، تناسبات کالبدی و

شدت رابطه دارای تأثیر کمتری بر میزان حضور افراد هستند. ارتباط بین هر جه بهحضور افراد با تو داشتن رابطه معنادار با سرزندگی و

اثبات گردید است. با توجه به مثبت بودن حد پایین و حد بالای نمرات با در نظر  01/0کمتر از  000/0دو متغیر با سطح معناداری 

توان گفت که فضای عمومی میدان شهدا از کیفیت محیطی درصد اطمینان می 51، با حداقل 01/0گرفتن کمترین حد معناداری یعنی 

 پایینی جهت حضور افراد برخوردار است.

 نفر از شهروندان 130شده در بین در پاسخگویی به وجود یا عدم وجود رابطه وابستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل، پرسشنامه تهیه

صورت گرفت و در این میان متغیرهای وابسته،  SPSSافزار مسیر در نرموتحلیل آن به روش تحلیل شده و تجزیهشهر مشهد توزیع

مشهد از دید مخاطبان حاضر در فضا داشته است.  سرزندگی فضای عمومی میدان شهدا بیشترین تأثیر را بر 120/0آسایش اقلیمی با 

بیشترین تأثیر را دارا بوده است. همچنین تحلیل  221/0مستقر در فضا با ضریب  هایها و فعالیتدر مرحله دوم سازگاری کاربری

ربوط به تأثیر پذیری بر گوناگونی و کمترین ماستفاده از روش تحلیل مسیر نشان داد، بیشترین تأثیر مربوط به تأثیر انعطاف پرسشنامه با

 است. شمولی بر دسترسیهمه

میدان شهدا باوجود دارا بودن سابقه تاریخی و جایگاه فضایی خاص توان به این نتیجه رسید که فضای عمومی در انتهای این تحقیق می

عنوان تنها فضای مدنی شهر مشهد جایگاه و کاربرد مورد چه ازنظر استقرار فضایی و چه ازنظر چیدمان عناصر مهم شهری در اطرافش به

های مهم ها نشانهاشد که در امتداد هر یک از راهبمعبر مهم شهر مشهد می 1انتظار در اذهان عمومی را ندارد. این میدان محل تقاطع 

آهن، خیابان دانشگاه بااتصال به میدان سعدی و خیابان اند. محورهای عبادی بااتصال به پایانه راهبا مقیاس شهر و فرا شهر استقراریافته

ه هایی سنگین چباشند که وزنهیدان میترین معابر منشعب از این مشیرازی بادید و اتصال مستقیم به حرم مطهر رضوی ازجمله مهم

شده مقیاس شهر و فرا شهر و چه به لحاظ تشویق و ایجاد دلیل برای جذب افراد به حضور در های شناختهازلحاظ الگوی فضایی نشانه

میدان  های تجاری مستقر در جداره میدان و خارج از فضای میدان یا در تقاطع محورهای منشعب ازباشند. ساختمانفضا می

اشند، باند که باوجود موقعیت مکانی مناسب و کاربری تجاری اداری در اغلب مواقع خالی از هرگونه فعالیت و عملکردی میگرفتهشکل
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 هایها و البته به دلیل قیمت بالای مغازهاین شرایط متأثر از عدم جود احساس نیاز از سمت کاربران فضا به این حجم و نوع تجاری

گیری فضایی غیرفعال، ناامن و دافع جمعیت و حضور باشد. شرایط مذکور دارای تأثیر مستقیم بر شکلها میهریک از برجتجاری در 

افراد در اکثر مواقع سال است. درنتیجه استفاده از فضای میدان منحصر به ایام خاصی از سال جهت برگزاری مراسمات مذهبی و فرهنگی 

تر کردن شرایط فضای میدان به یک فضای ترین مسئله برای بهبود وضعیت فعلی و نزدیکن گفت مهمتواباشد. در این راستا میمی

ساعته به همراه فضاسازی در داخل فضای میدان با ایجاد راهکارهای طراحی تباین فضایی و  22های شهری استاندارد، ایجاد کاربری

که احساسی مطلوب از حضور در فضا به افراد القا کند. همچنین توجه  باشدجای میدان میمحصورت و مقیاس انسانی مناسب در جای

شمول بودن فضای میدان یعنی قرار دادن امکانات دسترسی برای معلولین، نابینایان، کودکان، سالمندان و توجه به ایجاد شرایط به همه

بایستی موردتوجه قرار گیرد. در رابطه با اصلاح  گیری فضایی امن برای حضور زنان در ساعات مختلف روز و شب نیزمناسب جهت شکل

بایست به تأمین فضای پارک در اطراف میدان و فراهم آوردن تسهیلات و مسیر سواره جهت ایجاد ایمنی حاضران و عابران فضا نیز می

آسایش اقلیمی و ایجاد  سازی، مبلمان مناسب با حفظهای دوچرخه عمومی اشاره کرد. نورپردازی، پوشش گیاهی بومی، کفزیرساخت

باشند. با توجه به های جداره میدان از دیگر موارد مهم در طراحی پیاده راه میتناسبات بصری و کالبدی در ساخت و نمای ساختمان

ی اهویت مذهبی شهر مشهد و نزدیکی این میدان به حرم مطهر رضوی، توجه به ایجاد فضاهایی برای استفاده زائرین همچون ایجاد بناه

اقامتی که در طبقه همکف دارای کاربری تجاری باشند نیز بااهمیت است. از طرفی استفاده از پتانسیل فضای میدان جهت معرفی 

فرهنگ و هنر خراسان و معرفی دیگر نقاط گردشگری شهر مشهد به گردشگران نیز از اهمیت بالا جهت ایجاد رونق اقتصادی در شهر 

 باشد.می
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 1832ت:علیرضا عینی فر. تهران:دانشگاه تهران."آفرینش نظریه معماری:نقشعلوم رفتاری در طراحی محیط."لنگ،جان. .2

ت:زهرا اهری و دیگران.تهران:دانشگاه هنر "کرمونا،متیو.مکان های عمومی فضاهای شهری، ابعاد گوناگون طراحی شهری. .1

 1850تهران.

 1831ت:شیما شسصتی،چاپ اول.تهران:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی."گل،یان.زندگی در فضای میان ساختمان ها. .1

عوامل موثر بر ایجاد و ارتقاء اجتماع پذیری در فضاهای عمومی با مقیاس های مختلف شهر “پرتوی , پروین, و دلارام شجاعی.  .1

 .103-58: 1852ر معماری و شهرسازی, پژوهشی مرکز پژوهشی هن-فصل نامه علمی” تهران.

ارتقاء امنیت محیطی . کاهش جرائم شهری “پورجعفر, محمد رضا, هادی محمودی نژاد, مجتبی رفیعیان, و مجتبی انصاری.  .3

 .32-18: 1831نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت, .” C.P.T.E.Dبا تأکید بر رویکرد 

نشریه جغرافیا و برنامه ” بررسی مولفه های طراحی فضاهای عمومی پاسخگو.“دالهادی دانشپور. چرخجیان, مریم, و سید عب .5

 .31-18: 1833ریزی, 

: 1850شهر ایرانی اسلامی, ” کیفیت حضور در میادین شهری با تاکید بر نمونه های سنتی ایران.“دانش, جابر, و امیر طبیبی.  .10

11_30. 

نشریه جغرافیا و برنامه ” برسی مولفه های طراحی فضاهای عمومی پاسخگو.“رخچیان. دانشپور , سیدعبدالهادی, و مریم چ .11

 .31-18: 1833ریزی دانشگاه تبریز, 
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فصلنامه علمی پژوهشی مرکز ” فضاهای عمومیو عوامل موثر بر حیات جمعی.“دانشپور , سیدعبدالهادی, و مریم چرخچیان.  .12

 .23-15: 1831پژوهشی هنرمعماری شهرسازی نظر, 

 .23-15: 1831باغ نظر, ” فضاهای عمومی و عوامل موثر بر حیات جمعی.“دانشپور, سیدعبدالهادی, و مریم چرخچیان.  .18

معماری و ” مدل مدیریت خلق مکان و مولفه های سازنده گیفیت در عرصه عمومی.“ذکاوت, کامران, و یاسمن دهقان.  .12

 .221_211: 1851شهرسازی آرمانشهر, 

مه فصلنا” بررسی شاخص ها و معیار های موثر بر رضایتمندی شهروندان از فضاهای عمومی.“زهرا خدائی.  رفیعیان , مجتبی, و .11

 .223_221: 1833راهبرد, 

بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی “رفیعیان, مجتبی , علی اکبر تقوایی, مسعود خادمی, و روجا علی پور.  .11

 .28-81: 1851وهشی انجمن علمی معماری وشهرسازی ایران, پز-نشریه علمی” فضاهای عمومی شهری.

فضاهای عمومی شهری، تحقق تعاملات اجتماعی در بافت “رفیعیان, مجتبی, محمود محمدی, مریم عظیمی, و حامد مقدم.  .11

 .11_23: 1851نشریه مرمت آثار و بافت های تاریخی و فرهنگی, ” های تاریخی.

مفهوم سازی و گونه شناسی فضای عمومی شهری “, احمد پوراحمد, و یوسف اشرفی. رهنمایی, محمدتقی, مجتبی رفیعیان .13

 .281_212: 1858پژوهش جغرافیای برنامه ریزی شهری, ” معاصر.

 ”بررسی نقش امنیت در سرزندگی و حیات شبانه فضاهای عمومی شهری.“علیمردانی, مسعود, علی شرقی, و نیره مهدنشین.  .15

 .11_21: 1851ردی, دو فصلنامه ی هنرهای کارب

 .51_101: 1835نشریه هویت شهر, ” بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری.“کاشانی جو, خشایار.  .20

مطالعات ” خوانایی محیطی و حضور شهروندان در فضاهای عمومی شهر تهران.“گلچین, مسعود, و صباح الدین مفاخری.  .21

 .21-28: 1851جامعه شناختی شهری, 

 .11_83: 1815پژوهشی صفه,  _نشریه علمی ” مولفه های سازنده کیفیت طراحی شهری.“کورش. گلکار,  .22

 
 


