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Extended Abstract 
Introduction 
Spatial planning and design of urban planners and designers in public areas of the city, which is 

a place for gathering and wide social interactions of people can play an effective role in 

directing behavioral patterns; On the other hand, human beings, as the most important actors in 

the social arena of the city, get the most influence from the environment. In environmental 

psychology, human behavior is influenced by factors such as physical factors of the 

environment, symbolic data, design data and the spirit of the environment. Urban spaces always 

provide a platform for the manifestation of behavioral patterns that are themselves the product 

of the identity factor and the interactions resulting from human and social activities; Therefore, 

in designing spaces, it is necessary to consider the human presence and how he perceives and 

behaves from space and the surrounding environment. The special place of Mashhad metropolis 

due to the annual arrival volume of 27 million pilgrims-tourists and the allocation of the second 

most populous city in Iran, has caused many people to spend their leisure time in public spaces 

of this city, especially parks, which makes it necessary to pay attention to citizens' behavior. It 

doubles the public spaces and if these places used as an important part of the public spaces of 

the city have the desired quality, proper spatial arrangement, beautiful furniture, lighting and 

special colors, etc., they can exist. Bring behavioral patterns, especially specific collective 

behaviors that have a significant impact on the growth and development of children. After 

reviewing previous research in this article, we seek to explain the patterns of collective behavior 

and its impact on the growth and prosperity of children in public spaces of cities. It can not 

affect the growth and development of children who are present in public spaces such as parks, in 

this article, the behavioral patterns expressed by children and their parents when exposed to 

other children can be found in spaces Generally influence the growth and development of 

viewer children. 

 
Methodology 
The research method of this research is applied and its method is descriptive-analytical. Also, 

non-parametric statistical methods such as chi-square statistics have been used to measure and 

analyze 384 popular questionnaires using SPSS software. Factor analysis has been used for the 

validity of research questionnaires and Cronbach's alpha method has been used for the reliability 
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of the questionnaires. 
 
Results and discussion 
In the discussion of research findings, it was concluded that the three items of open spaces, 

defenseless urban spaces and land use, which are part of the factors of urban space, have the 

greatest impact on the behavior of citizens. Elevated items, geometric shapes and safe urban 

spaces have no effect on behaviorism. Because the value of t-statistic for these three factors is 

less than 1.96. The three items of lighting, monitoring and music, which are part of the 

environment, have the greatest impact on the behavior of citizens. Airflow items do not affect 

behaviorism. Because the value of t-statistic for this factor is less than 1.96 

Also, the results of the citizens' questionnaire regarding the analysis of effective factors in 

creating behavioral patterns of citizens show that the average effect of all physical-functional 

characteristics in the optimal design of parks is high and the average characteristics of "attention 

to diversity index" Activities in the design of parks "," Number of entrances entrances and 2 

entrances "," Attention to the index of use of water (drains, flowers, etc.) "and" Attention to the 

index The use of Z and Z in the park is equal to 4.9 and more than other features. The average 

impact of all socio-cultural features on the optimal design of parks is more than 4 and is high. 

The average of the features of "Paying attention to the brightness index of all parts of the crack . 

together" is equal to 4.933 and is higher than other features. The average impact of all 

environmental features on the optimal design of parks is more than 4 and is high. The average 

characteristics of "Paying attention to the index of cars and cars in parks" and "Paying attention 

to the index of how to paint the signs of cars" is equal to 4.900 and more than other 

characteristics. Finally, the level of ownership of the four selected regions in the city of 

Mashhad was studied and analyzed based on the relevant indicators. According to the research 

findings, it can be stated that the behavioral patterns of people in the use of Mashhad 

metropolitan parks are directly affected by the desirability of environmental quality, type of 

design and arrangement of elements. 

 

Conclusion 
As a result, today's cities, under the influence of uncoordinated urban systems and the 

inefficient system of regional and urban planning and the imbalance in regional and national 

spaces, have an inappropriate growth. Meanwhile, urban parks and green spaces are one of the 

most prominent public spaces that receive a large part of the urban population on a daily basis. 

The sum of the results of this study shows that the behavioral patterns of citizens in the studied 

parks in the four areas (one, nine, eleven and Samen) of Mashhad are influenced by the design 

quality and the desirability of the interior spaces of the parks. The growth and prosperity of 

children has a great impact so that the higher the quality of public spaces such as urban parks 

where social interactions are, the more purposeful collective behaviors are formed in such 

spaces and this issue affects the rate of learning, growth and The flourishing of children who 

come to the park with their parents has a great impact because children learn everything they see 

and repeat. 

 
Keywords: Behavioral patterns, Urban park, Urban design, Growth and prosperity, Child, 
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تبیین الگوهای رفتار جمعی و تأثیر آن بر رشد و شکوفایی کودکان در فضاهای عمومی 

 شهر مشهدکالن

 
 ، ایران، تهراندانشگاه تهران ،پسادکتری رفتارشناسی شهری - 1حجت حاتمی نژاد 

 ایرانن، ، تهراشهری، دانشگاه تهرانریزی دانشیار جغرافیا و برنامه -حسین حاتمی نژاد 

 ایرانتهران،  دانشگاه تهران،، ریزی شهریاستاد جغرافیا و برنامه -کرامت اهلل زیاری 

 یرانادانشگاه تهران، تهران،  ،ریزی شهریاستاد جغرافیا و برنامه -احمد پوراحمد 

 
 16/02/1401تاریخ پذیرش:                                                 02/11/1400تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

 فـرد، نیازهـای و هاهانگیز از برآیندی انسانی رفتارهای .است محی  بستری برای رخ داد انواع رفتارهای اجتماعی

باشـد. می ارد،د او بـرای تصـویر ایـن کـه معنـایی و خـارج دنیای از او ادراك از ناشی ذهنی تصویر محی ، قابلیت
برند و تحت تأثیر این توجهی از وقت روزانه خود را در فضاهای عمومی شهر به سر میره بخش قابلها همواانسان

تـرین عنوان یکـی از مهمهـای شـهری بـهبـین پاركدهند، دراینفضاها الگوهای رفتاری خاصی از خود بروز می
از  ن رو یکـییـرد. از همـیفضاهای عمومی شهرهاست که باید موردتوجه برنامه ریزان و مدیران شـهری قـرار گ

ن در های اصلی این مقاله تبیین الگوهای رفتار جمعی و تـأثیر آن بـر میـزان رشـد و خودشـکوفایی کودکـاهدف
نیـز  آنوش رو بـوده این پژوهش از نـوع کـاربردی باشد. شهر مشهد میهای شهری کالناستفاده از انواع پارك

حلیـل تجهـت سـنجش و  ار ناپارامتریک مانند آماره کـای دو،های آم. همچنین از روشاست تحلیلی – توصیفی
های تحقیـق از یـی پرسشـنامهو بـرای روا شده استبهره گرفته SPSSافزار پرسشنامه مردمی به کمک نرم 311

شـده اسـت. جمـع نتـای  حاصـل از ایـن ها از روش آلفای کرونباخ استفادهتحلیل عاملی و برای پایایی پرسشنامه
های موردمطالعه در منـاطق چهارگانـه )یـک، نـه، دهد که الگوهای رفتاری شهروندان در پاركمیپژوهش نشان 

ین مهـم ها بوده که ایازده و ثامن( شهر مشهد تحت تأثیر کیفیت طراحی و میزان مطلوبیت فضاهای داخلی پارك
های مومی ازجمله پاركع که هر چه فضاهایطوریخود بر شاخص رشد و شکوفایی کودکان تأثیر بسزایی دارد به

دتری معی هدفمنـجشهری که محل برقراری تعامالت اجتماعی است از کیفیت باالتری برخوردار باشد، رفتارهای 
گیرد و این مسئله بر میزان یادگیری، رشد و شکوفایی کودکانی که به همراه والـدین گونه فضاها شکل میدر این

 د.آیند تأثیر بسزایی دارخود به پارك می
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 مقدمه
ترین تـرین و شـگرفها و مصـنوع بودنشـان مهمشهرهای بزرگ معاصـر بـا تمـام پیچیـدگیخصوص کالنشهرها و به

 آوردحسـاب ورای طبیعـی انسـان متمـدن بایـد بههـای تمـدن و مـارو شهرها را کارگاهدستاوردهای انسان هستند ازاین

های عمومی شهر که محلی جهت گـرد فضاسازی و طراحی برنامه ریزان و طراحان شهری در بخش(. 5: 0335)احمدی، 

دهی به الگوهای رفتاری نقشی مؤثر داشـته باشـد. تواند در جهتآیی و بروز تعامالت اجتماعی گسترده مردم است میهم

امـور  توجهی از وقت روزمره خویش را به گذران در فضاهای شهری جهـت انجـام انـواعشهرها بخش قابل زیرا ساکنین

ای اسـت کـه بـرای . شهر موجود زنـده(011: 0312اکبری، علی) نماینداداری، تفریحی، درمانی، بهداشتی و ... صرف می

هـا تعـامالت اجتمـاعی شـهروندان ی کـه در آنومباشد. جایگاه فضاهای عمادامه حیات به سرزندگی و نشاط نیازمند می

روز در حـال افـول و کند، در اکثر شهرهای کشور ما، روزبههای ارتقای فرهنگ جامعه را فراهم میگیرد و زمینهشکل می

اجتماعی شهر بیشترین  ترین بازیگران عرصهعنوان مهمها بهانساناز طرفی  (.011:333تنزل است )سعیدی و همکاران، 

ریزی شـهری در ایـن میـان در پیونـد بـا گذارند. مسـئله طراحـی و برنامـهأثیر و تأثر را از محی  گرفته و بر آن اثر میت

 هنجـارو نا تواند نقشی مؤثر در ساماندهی فضاهای شهری در راستای کنتـرل رفتارهـای بهنجـارمی محیطی روانشناسی

ای گونـهتر از یک فضای معمولی و ساده است. بهفهومی متعالیفضای شهری م .(51: 0310)هایدیگر،  باشدفردی داشته 

های پیچیده اقتصادی و اجتمـاعی را نیـز های کلی یک فضا، معیارهای زیباشناختی و ارزشکه عالوه بر پوشش خصیصه

ترین بخش از ساختار شـهرها هسـتند کـه نقـش مهمـی در (. فضاهای عمومی مهم551: 0311رفیعیان،) شودشامل می

 تعامالت شامل شهر(فضا ) در مردم رفتار نحوه .(0: 0331فصیحی و همکاران، ) المت و کیفیت زندگی شهروندان دارندس

وناگونی را از خـود بـروز گو شهروندان بنا به هدفی که دارند، رفتارهای  .(11: 0331خطیبی،) است فضا در یکدیگر با آنان

ه مطالعـه ایجاد هم سویی بین عوامل محی  و فرهنگ داشته و بـ عی دردهند. در این میان روانشناسی محیطی نیز سمی

(. در روانشناسی محیطی رفتـار 21:0337نژاد و لطیفی، پردازد )پاكشناختی رفتار در محی  کالبدی زندگی روزمره میروان

امـین ) حـی  قـرار داردهای طراحی و روح مهای نمادین، دادهانسان تحت تأثیر عواملی چون عوامل فیزیکی محی ، داده

صول عامل هویـت فضاهای شهری همواره بستری برای تجلی الگوهای رفتاری که خود مح(. 12: 0310زاده و همکاران،

پـس در طراحـی فضـاها، الزم اسـت  آورند؛ی است را به وجود میهای انسانی و اجتماعهای ناشی از فعالیتو میان کنش

 - ای اجتماعیدهب شهر پدیو از فضا و محی  پیرامونی در نظر گرفته شود. بدین ترتیحضور انسان و نحوه ادراك و رفتار ا

ل حجـم شهر مشـهد بـه دلیـجایگاه ویژه کالنمکانی است، با بعدی زمانی، اما مرئی، پس شهر محصولی از زمان است. 

راغـت ا افراد زیادی اوقـات فردشگر و اختصاص دومین شهر پرجمعیت ایران، باع  شده تگ-میلیون زائر 57ورود ساالنه 

گذرانند که همین امر ضرورت توجـه بـه رفتـار شـهروندان در ها میخود را در فضاهای عمومی این شهر بخصوص پارك

ازمنـد کند. شهری مثل مشهد که با حجم باالی گردشگر و جمعیت ساکن روبرو اسـت نیفضاهای عمومی را دوچندان می

هـا روزانـه پـذیرای حجـم ها است، زیرا پاركخصوص پاركزی فضاهای عمومی خود بهریتوجه ویژه در طراحی و برنامه

 یـادی از افـراد بـهده، عده زباالیی از بازدیدکننده و افرادی هستند که برای گذران اوقات فراغت خود به آنجا مراجعه نمو

های عمومی شـهر ن بخش مهمی از فضاعنوااده بههای مورداستفهمراه کودکان خود به این فضاها آمده و اگر این مکان

توانند های خاص و.... باشند میهای زیبا، نورپردازی و رنگ پردازیدارای کیفیت مطلوب، چیدمان فضایی مناسب، مبلمان

فایی خصوص رفتارهای جمعی خاص باشند کـه خـود تـأثیر بسـزایی در رشـد و شـکوبه وجود آورنده الگوهای رفتاری به

کیفیت محـی  و  گیرند. پیرامون مسئلهر مراحل رشد خود بیشترین تأثیر را از محی  پیرامونی خود میکودکانی دارد که د

تـوان بـه شـده کـه میهـایی انجامسرزندگی فضاهای عمومی و تأثیر آن بر الگوهای رفتاری در داخـل و خـارج پژوهش

 ره کرد:ها به شرح زیر اشاترین آنمهم
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مثابـه ارتقـای دهنده سـرزندگی خیابـان بههای شـکلای با عنوان بازشناسی مؤلفهمقاله ( در0333نیک پور و یاراحمدی )

اند که نتـای  کیفیت زندگی اجتماعی در فضاهای شهری کوچک خیابان شهید چمران شهر شیراز را موردبررسی قرار داده

 هایمؤلفـه معناداری بین ارتباط داد، نشان شیراز شهر چمران شهید خیابان در شده بازشناسی هایمؤلفه بررسی از حاصل

ای بـا ( در مقالـه0333است. حاتمی نژاد و همکاران ) برقرار پژوهش هایمؤلفه بین همچنین و هاآن متغیرهای و پژوهش

نام نقش فضاهای شهری در خلق الگوهای رفتاری ناهنجار با تأکید بر عامل پیشگیری از وقوع جـرم در محلـه چهاربـاغ 

 و شهری فضاهای در محیطی و کالبدی درآمیختگی ازجمله مختلفی اند که عواملمشهد به این نتیجه رسیدهمنطقه ثامن 

ای بـا عنـوان ( در مقاله0331) دارند. فصیحی و همکاران مؤثری نقش رفتار ناهنجار() جرم وقوع بر نامناسب بافت کیفیت

یافت کـه سـرزندگی راه حرم شهرری به این نتیجه دست ها در سرزندگی فضاهای عمومی در پیادهبررسی نقش پیاده راه

( در اثری تحت عنوان 0337ابتدا تحت تأثیر عوامل اجتماعی و سپس اقتصادی و بعد کالبدی است. سلیمانی و همکاران )

ا بین رفتارهـای مثبـت و منفـی بـ، به این نتیجه رسیدند که «تحلیلی بر تأثیر طرح کالبدی بر رفتار در فضاهای شهری»

ها ارتباط معناداری وجود دارد و طرح کالبـدی مکـان سـبب افـزایش رفتارهـای مثبـت و منفـی در طرح کالبدی قرارگاه

. آقاسـی زاده و همکـاران شود که این ارتباط در بین رفتارهای مثبت بیشتر از رفتارهای منفی استهای خاص میقرارگاه

که خیابان کوه سنگی مشهد را موردبررسی « اساس الگوهای رفتاریطراحی خیابان بر »ای تحت عنوان ( در مقاله0331)

کنندگان، کـه در جهـت طراحی فضای خیابان بر اساس الگوهای رفتاری اسـتفادهقرار داده به این نتیجه رسیده است که 

و ناسـازگار های شناخت الگوهای رفتاری سازگار رسیدن به این هدف با شناخت الگوهای رفتاری عابران که در زیر بخش

گردند بـه نیازسـنجی و عملکردهای تعاملی مابین این الگوها و الگوهای رفتاری اختیاری، ضروری و اجتماعی خالصه می

ای تحـت عنـوان ( در مقالـه0331نیاز دارد. سنگدل و سعادت فـر )ترافیکی  -عملکردی -های کالبدی اساسی در بخش

بر سـازگاری و الگوهـای پیشـنهادی بـا تکیـهبـه ارائـه « اهای شـهریفضـ بررسی الگوهای رفتاری عـابران پیـاده در»

در خیابان در خیابان جنت شهر مشهد پرداخته اسـت. پذیری فضا به قابلیت جذب الگوهای متفاوت و ثابت رفتاری انعطاف

 نشـاط و شـهری زمین از استفاده شدت بین مکانی رواب  ای تحت عنوان تحلیل( در مقاله5151) همکاران و 0چانگ شیا،

چینی روابـ  فضـایی بـین شـدت کـاربری اراضـی  بزرگ شهر پن  از موردی مطالعه یک: خیابان بلوك سطح در شهری

موردبررسی قرارگرفته تا بفهمنـد آیـا  (LISA) شهری و سرزندگی شهری با استفاده از یک شاخص محلی ارتباط فضایی

دهد که همبستگی مکانی معنـاداری مثبـت بـین میـزان نشان می تغییرات بین شهرهای مختلف وجود دارد یا خیر. نتای 

 ( در مقاله خود بـا نـام ارزیـابی5103) همکاران و 5استفاده از زمین شهری و سرزندگی بر اساس آمار جهانی وجود دارد. یو

دهد ای  نشان میاند که نترا بررسی کرده شانگهای چین چندمنظوره هایداده از استفاده با شهری نشاط از فضایی صریح

کند، بانشاط شهری از هسته مرکزی شـهر شانگهای از یک الگوی حیاتی تک مرکز در جاده کمربندی بیرونی پیروی می

های شهری قدیمی تمایل به سرزندگی شهری باالیی دارند، منطقه جدید که هستهیابد. درحالیبه حاشیه شهر کاهش می

 عمـودی فضـایی ای تحت عنـوان عـدالت( در مقاله5103) همکاران و 3آشیک پودونگ بیشتر تحت تأثیر نشاط کم است.

و تجهیزات شهری به این نتیجه رسیدند که یک تنوع )نـابرابری( در دسترسـی  فضایی دسترسی ادغام: شهری تأسیسات

حـت عنـوان ( در اثـری ت5101) همکارانو  1وجود دارد. سانول )DCC( فضایی به امکانات شهری در منطقه موردمطالعه

دهد و مفهوم فضاهای بـاز استانبول را موردمطالعه قرار می در مشترك زندگی فرهنگی هایزیرساخت و عمومی فضاهای

ای و همبسته در ارتباط مسـتقیم عنوان تجربی، شبکهطور مفیدی بهکند که این فضاها بهدهد و استدالل میرا توسعه می
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 انسـان رفتارهای بر صدا با مرتب  هایفعالیت ( در مقاله خود با عنوان تأثیر5101) 0کانگ ژیان منگ باشند. چیبا هم می

ها و الگوهای رفتـاری در فضـاهای شهری به طراحی فضای شهری بر اساس فعالیت انسان باز فضای در صوتی راحتی و

ن پـژوهش بـه دنبـال تبیـین ها پرداخته است. درنهایت امر و پس از بررسی موارد فـوق در ایـگردشگری و نوع رفتار آن

کـه در سـایر الگوهای رفتار جمعی و تأثیر آن بر رشد و شکوفایی کودکان در فضـاهای عمـومی شـهرها هسـتیم درحالی

های کالبدی و کیفیت محـی  و ... موردسـنجش قرارگرفتـه ها مسئله رفتار یا الگوهای رفتاری تحت تأثیر محی پژوهش

قش الگوهای رفتاری که خود تحت تأثیر محی  بوده و تکـرار ایـن الگوهـا در مقابـل است و تاکنون پژوهشی در زمینه ن

کننـد تأثیرگـذار باشـد ها حضور پیدا میتواند بر رشد و شکوفایی کودکانی که در فضاهای عمومی مانند پاركکودکان می

ا وقتـی در معـر  مشـاهده سـایر هـنشده است، در این مقاله الگوهای رفتاری ابرازی توس  کودکان و والـدین آنانجام

یک زاویه دید تواند در فضاهای عمومی بر رشد و شکوفایی کودکان بیننده تأثیرگذار باشند و اینگیرد میکودکان قرار می

 باشد.جدید در این مبح  می

 

 مبانی نظری

: 0317مدنی پور،) است رزشیا و معنایی بار دارای و شودمی اشغال چیزی یا شخص وسیلهبه که است فضا از بخشی مکان

اجتماعی ناشی از رواب  و مناسبات اقتصادی، اجتمـاعی و  -مکانی برای جاری شدن رفتارهای مدنی ،5فضای شهری(. 35

 دانـدمی «خارجی فضای» را شهری فضای 3کریر (. راب1: 0331احمدی، ) باشدفرهنگی موجود در بطن جامعه شهری می

 نـام میـدان و خیابان را شهری فضای پایه عناصر و «هامکان دیگر و شهرها در هااختمانس میان فضاهای انواع تمام» و

 اجتمـاعی مراوده و تعامل هاآن در که است این شهری فضاهای اصلی (. شرط017: 0313)ستارزاده و همکاران،  «بردمی

راسـت ) شهروندی باشـد هایعالیتف سازیهماهنگ و مدیریت شهروندی، مراسم و رویارویی برای گیرد و مکانی صورت

کننـد، چنانچـه که این فضاهای شهری، فضایی را برای زندگی اجتماعی ایجـاد می(. ازآنجایی11: 0330بین و همکاران، 

توانند مکانی برای آرامش، آسایش و تجلی استعدادهای شهروندان فـراهم کننـد )نیـک پـور و مطلوبیت داشته باشند، می

 سـاززمینه بتوانـد که هست کالبدی سازد عواملفعال می اجتماعی لحا  به را فضاها این آنچه اما ؛(15:0333یاراحمدی، 

 چون؛ عواملی به توانمی بارهدراین که باشد، فضا درون جنسی سنی، خاص اجتماعی هایو گروه افراد توقف سپس و ورود

(. همچنین فضـاهای بـاز عمـومی 51: 0311چرخچی، دانشپور و) کرد اشاره عوامل طبیعی بصری، هایجاذبه ها،دسترسی

کنندگانش را برآورده کند )مصلی ترین محصوالت طراحی شهری باید بتواند نیازها و توقعات استفادهعنوان یکی از مهمبه

ه، آخر نقدی بر چگونگی تولید، شکلی انتزاعی از فضا از سوی دولـت، سـرمای(. تولید فضا دست30:0333نژاد و همکاران، 

تحـوالت عمیـق در فرهنـگ و تغییـر  .(Lefebvre, 2009: 143گرایانه و نمادگرایی مـرد محورانـه اسـت )دانش عقل

 :Harvey,2006) داری در سـاخت و بازتولیـد فضـاها تـأثیر عمـده داردهای سیاسی و اقتصادی در جوامع سرمایهکنش

ای حضور فرد و سایر افراد در یک فضای مشترك گونهبه توان مرتب  با فضای شهری خواند کههایی را میفعالیت .(270

و عمومی با دیگران در آن دخیل باشند البته ممکن است یک فضای شهری به برخی از رفتارها اجـازه بـروز ندهـد. ولـی 

بـاط بـا گوییم این فعالیـت در ارتکه بستر مناسب برای تعدادی از رفتارهای ناشی از یک فعالیت را فراهم آورده میهمین

 آن طی در دانست که هدفمند فرایندی توانمی را محیطی (. ادراك30-32: 0335فضای شهری موجودیت دارد )افصحی،

 باشـدبشـری می جوامـع بـر حاکم ساختاری هایارزش و فرهنگ از که برآمده پردازدمی محیطی ارساالت دریافت به فرد

 نیز وجـود فراوانی اجتماعی تبادالت باشد داشته وجود فعالیت و یزندگ شهری فضای در (. اگر010: 0311نژاد، محمودی)
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 و احساسات رفتار، چگونه که است بوده سؤال این پی در محیطی روانشناسی سنتی طور(. به15: 0335)گل، داشت خواهد

 چگونـه کـه دداشـتن تأکیـد نکتـه ایـن بر ابتدایی مطالعات .گیردمی قرار فیزیکی محی  تأثیر تحت تندرستی انسان حس

 از محـی  از انسـان (. ادراك0317اندرو، مک) گذارندمی تأثیر رفتار بر شهرها و هاساختمان ساخت مثلانسان هایمحی 

 را الزم هـایانسان داده آن طریق از که است فرایندی محیطی ادراك .است محیطی روانشناسی در مقوالت ترینمحوری

 عناصـر کیفیـت از ناشـی محی  (. از طرفی کیفیت21: 0311گزیند )مطلبی،برمی خود پیرامون محی  از نیازش اساس بر

(. معیارهـای سـازنده Van Kamp et al,2003: 7) است آن عناصر مجموع از بیشتر چیزی اما محی  یک دهندهتشکیل

 کیفیـت گی. ارتقـاءاند از: معنی، تناسب، دسترسی، نظارت، کارایی، عـدالت و سـرزندکیفیت شهر ازنظر کوین لینچ عبارت

 ساماندهی در اصلی معیارهای و اصول. آمد شمار ها بهانسان زندگی کیفیت بهبود در اساسی ارکان از یکی شهری محی 

 (.21: 0313شـود )سـعیدنیا، سـرزندگی خالصـه می و محیطـی کیفیـت عـدالت، کـارایی، اساسی مقوله چهار در شهری

گـرد  گونه فضـاهااین در شهروندان هستند، شهروندان تعامالت و ماعیاجت زندگی هایعرصه عمومی همچنین فضاهای

: 0311گـذارد )پـاکزاد، به ما کنند، مایی که شکوه توان جمعی را بـه معـر  تماشـا می تبدیل را خود من آیند تامی هم

 و افکـار تبادل و شهر ساکنان اجتماعی برخورد برشمرد: محل مقابل صورتبه توانمی را عمومی فضاهای (. عملکرد051

 برقـراری شـهر؛ محـل الگـوی و سیما از ذهنی ادراك و تصویر دریافت رخدادها؛ محل و حوادث وقوع ها؛ محلآن عقاید

 و عملکـرد ایجـاد شهر؛ محـل در حضور و تفرج فراغت، اوقات گذراندن نیازها؛ محل سازی برطرف و ها، دادوستدفعالیت

 زیسـتمحی  پایداری بر مؤثر عوامل به توجه شناسی؛ محلآسیب و اجتماعی یهنجارها وقوع شهری؛ محل هایفعالیت

هـای دهنده فعالیتها محل رخداد و شتابها و پاركها، میدانخیابان-(. قلمرو عمومی شهر35: 0313خدایی،  و )رفیعیان

 ازنظـر .اسـت زمینه این در نظرصاحب افراد ازجمله 0(. فردریک ال المستد0333:5اجتماعی هستند )رسول پور و همکاران، 

 برخـوردار بسـیاری اهمیـت از نیز هاپارك اجتماعی کارکرد بلکه نبوده محدود زیباشناختی جنبه به تنها هاپارك کیفیت او

 بـر عـالوه شـهری هـایپارك کـه جهت بدان گفت توانمی درنتیجه .(Macy & Bonnemaison,2003:152است )

 اجزای از نماید،می تأمین اجتماعی تعامالت افزایش برای فضایی همچنین و خدمات ری،شه محی  کیفیت بر تأثیرگذاری

های اخیر موضوع کیفیـت محـی  در دهه .(Chiesura,2003:121روند )می شمار به شهری پایدار توسعه کلیدی و مهم

ه ماهیـت زنـدگی در شده است و توجـه مـردم از اهـداف مـادی، بـشهری به بحثی تخصصی و عمومی در جامعه تبدیل

شک تمام مشکالت شهری یک مؤلفه کیفیت محیطی دارند )صادقلو های ناکارآمد شهری معطوف شده است. بیمجموعه

 عمـومی فضـاهای در موجـود هـای(. با توجه به مطالب فوق نتیجه حاصله این اسـت کـه فعالیت011:0331و جوهری، 

تأثیرگذار باشند ونزه و همکاران نمود فضـایی  فضاها، این در تعامل و توقف برای مردم جذب و کمیت کیفیت بر توانندمی

کنـد اند که این شهر از یـک الگـوی تـک مرکـزی تبعیـت میسرزندگی در شهر شانگای چین را مطالعه نموده و دریافته

 ,Wenze & Chenیابـد )که هر چه از این مرکز به سمت کمربندی بیرونی شهر برویم، سـرزندگی کـاهش میطوریبه

انـد از تغییـر روش زنـدگی ترین عوامل تأثیرگـذار بـر رفتارهـای انسـان در فضـاهای شـهری عبارت(. مهم163 :2019

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

دل( فقدان فرهنگ استفاده صحیح از فضـای شـهری، تنظـیم شـدن عنوان گره ترافیکی و نه محل تجمع و تعا)میدان به

کننده و بازدارنده حضور در محی  شهری، اثرگذاری رفتارها در از همه ارکان شهر بر اساس حضور اتومبیل، عوامل تشویق

قـرن (. در طـول نیم31: 0331امینـی،) بین بردن امنیت در فضای شهری، پدیده تخریب یا وندالیسم در فضـای شـهری

عنوان یکی از رویکردهای علمی برای درك و ای پیشرفت کرده و بهطور فزایندهگذشته، نظریه پیشگیری از وقوع جرم به

(. بـا Mihinjac & Saville, 2019:37حل مشکالت ناشی از جرم از طریق تغییر در شیوه طراحی به وجود آمده است )
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هایی را برای یک فر توان پیشنه فضاهای شهری و رفتار شهروندی میشده در زمیها و تحقیقات انجامتوجه به دیدگاه

(. 011: 0331نصـرآبادی، ) کننده ارتباط بین فضاهای شهری و رفتارهای شهروندی فـراهم نمـودمدل ارتباطی که توجیه

مـل متعـددی طور که در مدل مفهومی زیر مشخص است مسئله رفتار )الگوهای رفتاری شهروندان( تحت تأثیر عواهمان

ریزی، سطح تکنولـوژی، شـرای  محـی  طبیعـی، فرهنگی، نظام حاکم برنامه-ازجمله عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی

رو باشـد. ازایـنساخت )فضاهای شـهری( میشناختی و شخصی افراد و کیفیت محی  انسانهای روانعامل زمان، ویژگی

گیرنـد غلب این رفتارها در فضاهای عمومی و جمعی شـهر شـکل میبرای تحلیل الگوهای رفتاری حاکم در شهرها که ا

بایست موارد فوق بخصوص کیفیت فضاهای عمومی شـهر موردتوجـه برنامـه ریـزان و مـدیران شـهری باشـد. زیـرا می

گیـرد و ایـن امـر در طور صحیح شـکل نمیها بهکه فضاهای عمومی باکیفیت نباشد، الگوهای رفتار جمعی در آنمادامی

ها بسیار حائز اهمیت است زیـرا والـدین و کودکـان بـرای الگـوبرداری از رفتارهـای جمعـی ضاهای عمومی مانند پاركف

گردد نیاز به حضور و مشاهده این مناسب و حضور در پارك که خود عامل مهمی در رشد و شکوفایی کودك محسوب می

تـرین فضـاهای عمـومی در عنوان یکـی از مهمها بهن پاركبیگرفته در این فضاها دارند که دراینالگوهای رفتاری شکل

 شهرها بهترین مکان برای تحقق این امر است.

 

 
 مدل مفهومی تحقیق .1 شماره شکل

 

 پژوهش روش
تحلیلـی  -توصـیفیباشد و نوع تحقیق کـاربردی بـوده کـه بـه روش تطبیقی می -ایمقاله مقایسهروش تحقیق در این 

همچنـین جهـت . میـدانی اسـت -هـای اسـنادیگـردآوری اطالعـات ترکیبـی از روشنحـوه ی  از ح شده است وانجام

آمده بـرای روایـی دستدر ارتباط با نتای  به گیری شده است.بهره SPSSافزارهای های تحقیق از نرموتحلیل دادهتجزیه

شـده اسـت. سـپس فای کرونباخ استفادهها نیز از روش آلهای تحقیق از تحلیل عاملی و برای پایایی پرسشنامهپرسشنامه

بیشـتر بـوده پـس پایـایی مطلـوب و مـورد تأییـد  7/1شده از ها نشان داد که تمام مقادیر آلفا در محاسبات انجامبررسی

از  دهـد کـه متغیرهـای پرسشـنامه شـهروندان نرمـال نبـوده ونتای  آزمون نرمال بودن متغیرها نیز نشـان می باشد.می

ها بهـره ( جهـت سـنجش و تحلیـل پرسشـنامهو ضـریب همبسـتگی )کای دوی تک متغیره اپارامتریکهای آمار نروش

ساکن در مناطق چهارگانـه  شامل کل شهروندانپژوهش که حجم جامعه آماری با توجه به این همچنینشده است. گرفته
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 کـه معـادل 0332ایران در سـال طی آخرین سرشماری مرکز آمار  که موردتحقیق )مناطق یک، نه، یازده و ثامن مشهد(

ها کوکران حجم نمونه مورد پرسشگری جهـت تکمیـل پرسشـنامهتعین حجم نمونه با کمک فرمول بوده و نفر  711111

 .نفر تعیین گردیده است 311تعداد 

 

 های مورداستفاده در تحقیق. شاخص1جدول شماره 

 متغیر وابسته متغیر واسطه  متغیر اصلی

 ملکردیع - عوامل کالبدی

 0311دانشپور و چرخچی ،
 0313رفیعیان و خدایی، 

Van Kamp et al,2002 

 رشد و شکوفایی کودکان الگوهای رفتاری
 اجتماعی - عوامل فرهنگی

 0330راست بین و همکاران،
 0333نیک پور و یاراحمدی،

Harvey,2006 

Macy & 

Bonnemaison,2003 

 طیمحیعامل زیست
 0333مصلی نژاد و همکاران،

Chiesura,2003 

 شناختیعامل روان
 0317مک اندرو،
 0311مطلبی،

 

حقیـق های موردمطالعـه تانتخاب مناطق چهارگانه در این مقاله بر اساس وضعیت و اختالف منـاطق مـذکور در شـاخص

صورت تصادفی سـاده ها بهماری( و توزیع پرسشنامهین سرشجمعیت آخر) باشد و نسبت انتخاب بر اساس ضریب وزنیمی

قی بـه خـود ایسه تطبیبوده است و پژوهشگر در سه سطح خوب، متوس  و بد به انتخاب منطقه پرداخته تا نتای  حالت مق

 عنوان یـکهرداری( بـهشـمشهد )مناطق مناطق چهارگانه که ابتدا کل  داردبدین ترتیب قرار نیز روش انجام کار بگیرند. 

های فرعـی تعریـف عنوان خوشـهبـه چهارگانـه موردمطالعـه طقامنـهرکـدام از خوشه اصلی در نظر گرفته شد و سپس 

سـاکن  جمعیـتهر منطقه به نسبت از کل جمعیت ای های هر منطقه بر مبن. پس از تعیین سهم تعداد پرسشنامهشوندمی

صورت ها بهر منطقه پرسشنامهدر داخل ه های منتخبكپاربا استفاده از روش تصادفی ساده در  مناطق چهارگانه شهری

 است. گردیدهای توزیع و تکمیل ای چندمرحلهخوشه
 

 شدهتعییندر مناطق  هاپرسشنامهپراکنش توزیع  .2جدول شماره

 تعداد توزیع پارك جمعیت مناطق

 13 2 017103 منطقه یک

 072 2 337110 منطقه نه

 011 2 511010 منطقه یازده

 01 1 03113 طقه ثامنمن

 311 03 711111 مجموع

 

 محدوده موردمطالعه
و  رودکشـف رودخانـهشهر مشهد در حوزه  .است استان خراسان رضوی و مرکز ایران شهری در شمال شرقیکالن مشهد

و بـر  تاسـ شـهرداریمنطقـه  03دارای  این شهر  .گسترده شده است بینالود و هزارمسجد هایدر دشت مشهد بین کوه

نفر جمعیت دارد. موقعیت مناطق چهارگانـه منتخـب بـر  3127113معادل  0332اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 

 شده است.روی نقشه زیر مشخص
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 و فضاهای عمومی در شهر مشهد هاپارکپراکندگی  .2شماره  شکل

 

 هابحث و یافته
های تحقیق ها و سپس تحلیل نتای  استنباطی حاصل از پرسشنامهدر این بخش ابتدا به بررسی وضعیت نرمال بودن داده

 شده است.ایم و سپس آزمون آماری انجامپرداخته
 

 ی تحقیقنتایج آزمون نرمال بودن متغیرها. 3جدول شماره 

 آزمون شاپیرو ویلک سمیرنفا -آزمون کولموگروف متغیر

 داریسطح معنی درجه آزادی آماره داریسطح معنی درجه آزادی آماره
 111/1 331 313/1 111/1 331 011/1 عملکردی - کالبدی

 111/1 331 111/1 111/1 331 530/1 اجتماعی - فرهنگی

 111/1 331 301/1 111/1 331 017/1 محیطیزیست

 111/1 331 351/1 111/1 331 013/1 شناختیابعاد روان

 

توان گفـت متغیرهـا نرمـال کمتر است، بنابراین می 12/1داری برای همه متغیرها از طبق جدول فوق، مقدار سطح معنی
 نیستند.

 

 طقهشهروندان به تفکیک چهار من رفتاری الگوهای هایرتبهمیانگین و میانگین . 4جدول شماره 

 منطقه ثامن منطقه یازده منطقه نه منطقه یک متغیر -

 میانگین

 131/5 133/3 111/1 275/1 اجتماعی تعامالت

 717/5 311/3 121/1 251/1 حرکت پیاده

 231/5 271/3 033/1 131/1 مساعدت اجتماعی

 717/5 127/3 111/1 131/1 حس شادی و نشاط

 757/5 101/3 311/1 131/1 کاهش خشونت

 111/0 123/3 511/1 301/1 ادراك فضایی

 231/5 115/3 313/1 723/1 رفتارگرایی

میانگین 
 رتبه

 111/00 130/055 171/011 717/311 اجتماعی تعامالت

 113/01 011/11 111/511 772/571 حرکت پیاده

 101/51 553/007 527/037 153/353 مساعدت اجتماعی

 122/05 151/015 511/511 151/353 حس شادی و نشاط

 757/52 102/012 153/033 113/330 کاهش خشونت

 211/00 022/005 270/030 371/315 ادراك فضایی

 211/00 300/72 530/505 171/311 رفتارگرایی
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 متفـاوت مشـهد شهر هار فضای عمومی مختلفچ در شهروندان توان گفت، تعامالت اجتماعیطبق نتای  جدول فوق می

قی کـه منـاط ( نشـان داد کـه:Dunn's Multiple Comparison Testهمچنین آزمون تعقیبی ناپـارامتری دان ) .است

 دهند.تری را نشان میتری دارند، شهروندان الگوهای رفتاری مناسبفضاهای شهری و محی  پیرامونی مناسب

 

 فتاریر الگوهای بر پیرامونی محیط و شهری یفضاها هایشاخص زیر تأثیرنتایج معادالت ساختاری برای  .5جدول شماره 

 شهروندان
 نتیجه tآماره  انحراف معیار ضریب مسیر متغیر مستقل متغیرها

 فضاهای شهری

 مؤثر است 101/01 103/1 501/1 های بازوجود مکان

 مؤثر است 021/7 151/1 037/1 دفاع شهریفضاهای بی

 مؤثر است 057/1 152/1 511/1 کاربری اراضی

 مؤثر است 071/7 152/1 073/1 کف سازی

 مؤثر است 177/1 152/1 07/1 عر  معبر

 مؤثر است 315/3 103/1 03/1 مقیاس و اندازه

 مؤثر است 17/3 100/1 013/1 چیدمان فضایی

 مؤثر است 311/00 113/1 011/1 نحوه طراحی

 مؤثر است 511/3 135/1 011/1 مبلمان شهری

 مؤثر است 512/1 151/1 013/1 بزوجود فضاهای س

 مؤثر است 210/1 101/1 175/1 کارایی فضاها

 مؤثر نیست 313/0 153/1 112/1 تنوع کاربری اراضی

 مؤثر نیست 157/0 101/1 -133/1 هابلندمرتبه

 مؤثر نیست 521/0 131/1 113/1 شکل هندسی

 مؤثر نیست 353/1 102/1 112/1 فضاهای امن شهری

 پیرامونیمحی  

 مؤثر است 521/02 15/1 310/1 نورپردازی

 مؤثر است 153/01 101/1 511/1 نظارت

 مؤثر است 151/00 153/1 523/1 موسیقی

 مؤثر است 177/01 153/1 531/1 شدت نور

 مؤثر است 031/01 100/1 071/1 زمان

 مؤثر است 172/01 101/1 071/1 سروصدا

 مؤثر است 111/1 152/1 011/1 تعداد جمعیت

 مؤثر است 332/7 155/1 023/1 دما

 مؤثر است 111/2 153/1 007/1 ازدحام

 مؤثر است 33/00 113/1 00/1 رنگ

 مؤثر است 117/2 101/1 130/1 عطر و بو

 مؤثر است 113/1 105/1 115/1 فضاهای پان اوپتیکون

 مؤثر است 312/0 155/1 111/1 شرای  جغرافیایی

 مؤثر است 113/5 101/1 153/1 معیتتراکم ج

 مؤثر نیست 101/1 102/1 -105/1 جریان هوا

 

زء عوامل فضای شـهری جاراضی که  شهری و کاربری دفاعبی باز، فضاهای هایمکان طبق جدول فوق، سه گویه وجود
شـهری در  امـن فضاهای ندسی وه ها، شکلهای بلندمرتبههستند، بیشترین تأثیر را بر رفتارگرایی شهروندان دارند. گویه

 tهایی که دارای آمـاره طورکلی گویهکمتر است. به 31/0برای این سه عامل از  tرفتارگرایی تأثیر ندارند. زیرا مقدار آماره 
مل محی  پیرامونی هستند، بر رفتارگرایی تأثیر دارند. سه گویه نورپردازی، نظارت و موسیقی که جزء عوا 31/0تر از بزرگ
 tاره د. زیـرا مقـدار آمـثیر ندارنـند، بیشترین تأثیر را بر رفتارگرایی شهروندان دارند. گویه جریان هوا در رفتارگرایی تأهست

هستند، بر رفتارگرایی تـأثیر  31/0تر از بزرگ tه دارای آماره طورکلی گویه هایی ککمتر است. به 31/0برای این عامل از 
 دارند.
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هروندان رفتاری ش از پرسشنامه شهروندان در خصوص تحلیل عوامل مؤثر در خلق الگوهای در این بخش به نتای  حاصل

 شده است.های شهری پرداختهدر استفاده از پارك

هـا ركپا مطلـوب طراحی در کالبدی هایویژگی لحا  میزان و یتأثیرگذار در مورد نحوه عملکردی:-الف( عامل کالبدی

 شده است.ها بررسیصورت مجزا و همچنین شکاف بین آنها بهیک از آنباشد، که هرشامل چندین مورد می

 

 عملکردی -کالبدی  های. ویژگی6 جدول شماره
 شکاف لحا  میزان تأثیرگذاری میزان شاخص

 111/5 533/5 533/1 پارك مختلف نقاط به دسترسی مسیرهای به توجه

 117/5 533/5 311/1 اهپارك داخل به آسان و سریع ورود جهت هاورودی تعداد

 117/0 717/5 533/1 ...( و یبهداشت سرویس بازی،زمین مثالعنوانبه. )هاپارك داخل در خوانایی شاخص به توجه

 317/0 117/5 533/1 پارك طراحی در سرزندگی و شادابی احساس شاخص به توجه

 117/5 533/5 311/1 پارك طراحی در هافعالیت تنوع شاخص به توجه

 111/5 717/5 717/1 پارك از روزشبانه مختلف ساعات در استفاده امکان شاخص به وجهت

 111/3 117/0 117/1 هاپارك در نوجوانان و کودکان بازیزمین ایمنی شاخص به توجه

 033/3 011/0 533/1 ...و معلولین لمندان،سا کودکان، برای پارك هایپله و معابر و کف پوشش ایمنی شاخص به توجه

 117/5 717/0 533/1 پارك کنندهاستفاده گروه یبرا... و آبخوری برق،چراغ تیرهای ها،نیمکت ایمنی شاخص به توجه

 133/3 117/0 311/1 جذاب و زیبا( گیاهان و هاگل درختان،) گیاهی پوشش از استفاده شاخص به توجه

 117/3 533/0 311/1 پارك در جذاب و زیبا هایمبلمان از استفاده شاخص به توجه

 117/5 317/0 533/1 شب در زیبا و مناسب نورپردازی شاخص به توجه

 210/5 335/0 223/1 نمره کل

 

و در حـد  1ها، بیشـتر از عـدد پارك مطلوب طراحی در عملکردی – کالبدی هایتأثیرگذاری همه ویژگی میانگین میزان

 ورود جهـت هـاورودی تعداد "، "هاپارك طراحی در هافعالیت تنوع صشاخ به توجه " هایباشد. میانگین ویژگیزیاد می

و  "جذاب و زیبا( گیاهان و هاگل درختان،) گیاهی پوشش از استفاده شاخص به توجه "، "هاپارك داخل به آسان و سریع

 ها بیشتر است.یژگیایر وو نسبت به س 3/1برابر با  "پارك در جالب و زیبا هایمبلمان از استفاده شاخص به توجه "

 احـیطر در اجتمـاعی - فرهنگـی هـایویژگی لحـا  یـزانم و تأثیرگذاری در مورد نحوه اجتماعی:-ب( عامل فرهنگی

هـا بررسـی صورت مجزا و همچنـین شـکاف بـین آنها بهباشد، که هریک از آنشامل چندین مورد می هاپارك مطلوب

 شود.می

 

 اجتماعی – های فرهنگیویژگی .7جدول شماره

 شکاف لحا  میزان تأثیرگذاری میزان شاخص

 111/3 011/0 311/1 هاپارك طراحی در ترس حس القاکننده و دید از خارج هایمکان کاهش

 733/3 511/0 333/1 شب هنگام در پارك هایبخش همه روشنایی میزان شاخص به توجه

 017/3 717/0 333/1 سنی ایهگروه همه استفاده برای پارك مناسب طراحی شاخص به توجه

 117/5 717/0 533/1 هاپارك در معلول کودکان استفاده با متناسب طراحی نحوه شاخص به توجه

 033/3 011/0 533/1 باشد یادماندنیبه و خوب خاطرات ثبت به منجر که خاص هاییمکان طراحی شاخص به توجه

 111/3 011/0 311/1 هاپارك در ایرانی گفرهن هاینشانه و نمادها از استفاده شاخص به توجه

 111/3 717/0 717/1 هااركپ در ایرانی سنتی جامعه یادآور عناصر و مصالح از استفاده شاخص به توجه

 و جمعیدسته هایفعالیت انجام و افراد تجمع برای عمومی هایمکان توسعه شاخص به توجه
 هاپارك طراحی در کوچک هایجشن و صبحگاهی هایورزش نظیر همگانی

311/1 717/0 033/3 

 573/3 111/0 752/1 نمره کل

 

ها، بیشـتر پارك مطلوب طراحی در اجتماعی -فرهنگی  هایتأثیرگذاری همه ویژگی طبق نظر شهروندان، میانگین میزان
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 هنگـام در پارك ایهبخش همه روشنایی میزان شاخص به توجه "های باشد. میانگین ویژگیو در حد زیاد می 1از عدد 

 ها بیشتر است.و نسبت به سایر ویژگی 333/1برابر با  "شب 

 هـاپارك مطلوب طراحی در محیطیزیست هایویژگی لحا  میزان و تأثیرگذاری در مورد نحوه محیطی:ج( عامل زیست

 شود.ی میها بررسنصورت مجزا و همچنین شکاف بین آها بهباشد، که هریک از آنشامل چندین مورد می
 

 محیطیهای زیستویژگی .8جدول شماره 

 شکاف لحا  میزان تأثیرگذاری میزان شاخص

 211/5 733/0 533/1 هاپارك طراحی در موردنیاز زباله هایسطل تعداد شاخص به توجه

 117/5 133/5 311/1 هااركپ در مناسب بهداشتی هایسرویس پراکندگی و تعداد شاخص به توجه

 117/0 317/5 533/1 هاپارك محوطه و معابر در تمیزی حفظ اخصش به توجه

 133/3 117/0 311/1 هاپارك تجهیزات آمیزیرنگ نحوه شاخص به توجه

 117/5 311/0 217/1 نمره کل

 وضعیت موجود

 طراحی در خصوصبه مشهد در شهری توسعه هایبرنامه گذاریسیاست در آیا
 شودمی توجه هاآن متفاوت نیازهای و هدف جامعه به شهری، هایپارك

717/0 

 یفضاها در سال، بانوانکودکان، افراد میان حضور به اهمیت میزان شما ازنظر
 است. چقدر هاپارك ازجمله شهر عمومی

117/1 

 کنندگانادهاستف نیاز با متناسب مشهد شهر هایپارك طراحی آیا شما ازنظر
 است گرفته صورت

011/0 

 

 و در حـد زیـاد 1هـا، بیشـتر از عـدد پارك مطلوب طراحی محیطی درزیست هایتأثیرگذاری همه ویژگی زانمیانگین می

 توجه "و  "ها پارك در مناسب بهداشتی هایرویسس پراکندگی و تعداد شاخص به توجه " هایباشد. میانگین ویژگیمی

 ها بیشتر است.بت به سایر ویژگیو نس 311/1برابر با  "هاپارك تجهیزات آمیزیرنگ نحوه شاخص به

 تعیین سطح برخورداری مناطق منتخب

های مربوطـه در جـدول زیـر سطح برخورداری مناطق چهارگانه و منتخـب در سـطح شـهر مشـهد بـر اسـاس شـاخص

 شده است.موردبررسی و نتای  آن تحلیل

 

 شهدو منتخب در م موردمطالعهنواحی  یافتگیتوسعهدرجه و سطح . 9جدول شماره 
مساحت  منطقه

 )هکتار(
 خوشه منزلتی ویکور موریس موریس تاکسونومی جمعیت

-فرهنگی
 اجتماعی

-ورزشی
 تفریحی

 خوشه اول یافتهبسیار توسعه برخوردار خیلی برخوردار 11/1 31/1 017103 2/0100 یک

 5و  0ناحیه  خوشه اول یافتهتوسعه متوس  متوس  32/1 01/1 357110 3572 نه

 3ناحیه  خوشه دوم

 خوشه اول یافتهمیان توسعه برخوردار محروم 31/1 03/1 511010 5211 یازده

 5و  0قطاع  خوشه سوم یافتهفرو توسعه محروم برخوردار 32/1 50/1 03113 351 ثامن

 1و  3قطاع  خوشه چهارم

 

یافتگی از سایر مناطق بسیار جلـوتر و وضـعیت ه توسعهطور که مشخص است منطقه یک با بهترین وضعیت و درجهمان

طور کـه پیداسـت وضـعیت ازآن مناطق نه و سپس یازده و درنهایت منطقه ثامن قرار دارد. همـانتری دارد و پسمناسب

های ها دارد. لذا الگوهای شهری و دسترسی به آنیافتگی ارتباط مستقیمی با سطح برخورداری از خدمات و کاربریتوسعه

ریزی، توسعه و مدیریت شهر مشهد در توزیع عدالت فضایی و سطح برخورداری منـاطق نقـش اساسـی و اصـلی را برنامه

دهی مناسبی بـه الگوهـای مـذکور سـطح توسـعه در منـاطق تغییـر و دسـتخوش آن کنند. از همین رو با جهتبازی می
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افته و کم توسعه( نیز متفـاوت خواهـد بـود. از طرفـی رفتـار یتوسعه) الگوهای رفتاری در مناطق برخوردار و کم برخوردار

دهد. الگوهـای رفتـاری های منزلتی متفاوت نیز هست کامالً مختلف روی میشهروندان در مناطق فوق که دارای خوشه

صر شهر مشهد تحت تأثیر مستقیم مطلوبیت کیفیت محی ، نوع طراحی و چیدمان عناهای کالنمردم در استفاده از پارك

قرار دارد که این مهم در رشد و شکوفایی مخصوصاً کودکان تأثیر بسـزایی دارد. رشـد و شـکوفایی کودکـان از سـه بعـد 

شود. همچنین با استفاده از برخی سؤاالت پرسشنامه، متغیر الگوی رفتاری محاسـبه آموزشی، روانی و اجتماعی بررسی می

همبستگی اسپیرمن که رابطـه بـین رشـد و شـکوفایی کودکـان و  شود و درنهایت برای بررسی فر  فوق از ضریبمی

شـده اسـت. نتـای  ایـن آزمـون در جـدول زیـر سنجد، استفادههای شهری را میالگوهای رفتاری و کیفیت محی  پارك

 شده است:ارائه

 

 کودکان ییشکوفا و رشد ها باو کیفیت پارک شهر مشهد در رفتاری . بررسی رابطه بین الگوهای10جدول شماره 

 الگوهای
 رفتاری

 رشد و شکوفایی اجتماعی روانی آموزشی کیفیت محی  آزمون

 511/1 1511/1 5131/1 1111/1 3211/1 ضریب همبستگی

 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 داریسطح معنی

 

رد. داری وجـود دابر اساس جدول فوق، بین الگوهای رفتاری و کیفیت محـی  پـارك و رشـد و شـکوفایی رابطـه معنـی

د و شکوفایی کودکـان و مثبت است، بنابراین بین الگوهای رفتاری و رش 511/1همچنین مقدار ضریب همبستگی برابر با 

 داری وجود دارد.رابطه مثبت و معنی
 

کوفایی ش در ایجاد رشد و متناسب باکیفیت محیطی و تأثیر آن شهری هایدر پارک رفتاری بررسی الگوهای. 11جدول شماره 

 کودکان

 3عدد آزمون = متغیر

 tآماره  میانگین
درجه 
 آزادی

سطح 
 داریمعنی

 درصدی اختالف 32اطمینان 

 کران باال کران پایین

زان های شهری متناسب با میرفتاری در پارك ایجاد الگوهای میزان
 کودکان شکوفایی و رشد کیفیت طراحی محیطی و تأثیر آن در

132/1 131/70 53 111/1 117/0 711/0 

 

هـای شـهری پارك در رفتـاری الگوهـای ایجـاد ه مدیران در مـورد میـزانداری برای مقایسه نظر گرومقدار سطح معنی

اسـت، همچنـین مقـدار  کمتر 12/1و از  111/1کودکان برابر با  شکوفایی و رشد در متناسب باکیفیت محیطی و تأثیر آن

هـا و ت محیطـی در پاركرفتاری متناسـب باکیفیـ الگوهای ایجاد است و میانگین میزانو مثبت  131/70برابر با  tآماره 

ر است.. بنابراین با اطمینان بیشت 3و از حد متوس  عدد  132/1کودکان ازنظر مدیران برابر با  شکوفایی و رشد تأثیر آن در

های شهری اسـت لوبیت طراحی در پاركهای تحت تأثیر کیفیت و مطپارك در رفتاری توان گفت: الگوهایدرصد می 32

 .گرددمی کودکان شکوفایی و رشد موجب که خود
 

 گیرینتیجه
و عدم  ای و شهریریزی منطقهی و متأثر از سیستم ناکارآمد برنامهشهر ناهماهنگ یهانظام تأثیر تحت امروزه یشهرها

 یفضـاهابـا رشـد فیزیکـی شـهرها،  ر هسـتند.نامناسب برخوردا رشدای و ملی، از یک تعادل بخشی در فضاهای منطقه

هـا و بـین پارك. درایناندخصوصـی و یعموم مهینی، عموم یفضاها ،فضاها نیا از یبرخ یابد کهافزایش می زین یشهر

فضاهای سبز شهری یکی از بارزترین فضاهای عمومی بوده که روزانه پذیرای بخش زیادی از جمعیـت شـهری در خـود 

 تعامالت، باشند تیجمع ییرایپذ بتوانند که کنند یباز خوب را نقششان توانندمی یزمان یشهر یفضاهادرواقع  باشند.می



 111                                    ..        . کودکان شکوفایی و رشد بر آن تأثیر و جمعی رفتار الگوهای تبیینحاتمی نژاد و همکاران / 

طور کـه مشـخص گردیـد الگوهـای رفتـاری . همـانبدهنـد کاهش را ناهنجار یرفتار یالگوها، کنند تیتقو را یاجتماع

باشـد. نتـای  ایـن تحقیـق بـا هـا میپارك های موردمطالعه وابسته به متغیر کیفیت طراحی محیطـیشهروندان در پارك

ای داشـته و ها و نقش آن بر ارتقاء کیفیت زندگی مطالعهپژوهش نیک پور و یاراحمدی که بر روی تأثیر سرزندگی خیابان

پژوهش حاتمی نژاد و همکاران که بر روی کیفیـت فضـاهای شـهری و نقـش آن بـر روی الگوهـای رفتـاری ناهنجـار 

ته بود و تحقیق سلیمانی و همکاران که بر روی تأثیر کالبد شهر بر الگوهای رفتـاری تحقیـق نمـوده موردبررسی قرارگرف

باشد اما در این پژوهش به تبیین الگوهای رفتار جمعی و تأثیر آن بر رشد و شکوفایی کودکـان در بودند همگی همسو می

هـای رفتار یا الگوهای رفتاری تحت تـأثیر محی  ها مسئلهکه در سایر پژوهشفضاهای عمومی شهر پرداخته شد درحالی

کالبدی و کیفیت محی  موردسنجش قرارگرفته بود و تاکنون پژوهشی در زمینه نقش الگوهای رفتـاری کـه خـود تحـت 

تواند بر رشد و شکوفایی کودکانی که در فضاهای عمومی مانند تأثیر محی  بوده و تکرار این الگوها در مقابل کودکان می

نشده بود لذا در این مقالـه الگوهـای رفتـاری ابـرازی توسـ  کودکـان و کنند تأثیرگذار باشد انجامها حضور پیدا میپارك

توانـد در فضـاهای عمـومی بـر رشـد و شـکوفایی گیـرد میها وقتی در معر  مشاهده سایر کودکان قرار میوالدین آن

 کودکان بیننده تأثیرگذار باشند، پرداخته شد.

مقاله بر اساس مشاهدات میدانی و تکمیل پرسشنامه به بررسی الگوهای رفتاری شهروندان که با برقراری ارتباط در این  

هـا، کنـد و نحـوه اثرگـذاری آن بـر رشـد و شـکوفایی کودکـان حاضـر در پاركو ایجاد تعامل با یکدیگر بـروز پیـدا می

گانه تحقیق ازنظر کیفیت فضایی )وجود مبلمان  1طق های شهری منتخب در مناشده است. به همین جهت پاركپرداخته

همچنـین ایـن پـژوهش متغیرهـا و  شهری، فضاهای سبز، نورپردازی مناسب و...( انتخاب و مورد تحلیل قرارگرفته است.

 گیری الگوهای رفتـاریهای تأثیرگذار روی رفتار را مطالعه و شناسایی کرده و سپس بامطالعه پدیده رفتار و شکلشاخص

کننـد بررسـی صورت روزانه یا هفتگی استفاده میها بهروی رشد و شکوفایی کودکانی که از فضاهای عمومی مانند پارك

حال تو این مسیر گام برنداشتند. نتای  این بررسی نشان داد که نحوه باشد که دیگران تابهکرده که تأثیرگذاری چگونه می

ترین فضاهای عمومی شهر تأثیر مستقیمی بـر عنوان یکی از مهمشهری به هایچیدمان و کیفیت عناصر موجود در پارك

طور خـود های شهری بهدهد که محی الگوهای رفتاری شهروندان و رشد و شکوفایی کودکان دارد. این مسئله نشان می

کـه شـدت ایـن گسترده بر هویت فاعلی و مفعولی شهروندان در راستای نظریه کنش متقابـل نمـادین؛ تأثیرگـذار اسـت 

شده در نتای  تحقیق مشخص شد. پس باید به تأثیرگذاری و شدت اثرگـذاری فضـاهای تأثیرگذاری در بین عوامل مطرح

ریزی، طراحـی و مصنوع شهری بر خلق الگوهای رفتاری بسیار توجه کرد که ایـن امـر یکـی از مسـائل مهـم در برنامـه

طلبانه برنامه ریزان از تحقق این امـر جلـوگیری گاه اقتصادی منفعتمعماری فضاهای کالبدی شهرها است که متأسفانه ن

کرده است. پس در طراحی فضاهای عمومی شهر؛ توجه به کیفیت فضایی و عملکـردی عناصـر طراحـی جهـت هـدایت 

هـای الگوهای رفتاری شهروندان و استفاده بهینه از فضاهای عمومی شهر امـری ضـروری اسـت. لـذا در طراحـی پارك

توجه به عوامل مؤثر در ارتقاء کیفیت محیطی جهت خلق و هدایت الگوهای رفتاری هنجار و جمعی از ضـروریات  شهری

ریزی و طراحی شهری است زیرا این مهم خود تأثیر مستقیم و بسـزایی در رشـد و شـکوفایی کودکـان و مشـاهده برنامه

 گیرند.شود را یاد میبینند و تکرار مینچه را که میگرفته در فضاهای عمومی است و کودکان هر آالگوهای رفتاری شکل

 پیشنهادها

 هـا بـرای و دخالت محدود در آن هاخصوص پاركدر فضاهای عمومی به های رفتاری موجودحفظ و تقویت قرارگاه

 ها از باال.بهبود عملکرد و نه مدیریت آن

 و بهسـازی  هـاخصـوص پاركی شـهری بهدر فضـاها های رفتـاری جدیـدمشارکت دادن مردم در طراحی قرارگاه

 های رفتاری قبلی.قرارگاه
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 روی که در شـعاع دسترسـی و قابـل پیـادهنحویهای رفتاری بهقرارگاهها جهت ایجاد پاركای توزیع مناسب محله

 برای تمام شهروندان قرار گیرند.

 که ها فاده از پاركدر استبه مردم محل خشی ب و اطمینانها پاركهای رفتاری ها در قرارگاهمقابله با بروز ناهنجاری

 گیرد.ر مورداستفاده قرار میوسیله افراد به هنجاهای رفتاری بهفق  قرارگاه

 وگوهـای سـازنده حتـی بـرای رفـع برای آموزش، مباحثه و گفت هاپارك های رفتاریگیری از پتانسیل قرارگاهبهره

 مشکالت محلی.

 محلی. رشد و شکوفایی کودکانبرای  هاپارك های رفتاریگیری از پتانسیل قرارگاهبهره 

 نظیـر ایسـتگاه )وگو، بـازی و آمـوزش مبلمـان شـهری مناسـب بـرای نشسـتن، گفـت انـواع بـه هـاپارك تجهیز

 ...نما و قرار دادن موانع برای جلوگیری از ورود موتورسیکلت و، آبخوری، فضای سبز، آب(خوانیروزنامه

 های محلیح پاركموجود در سط های رفتاریها در مدیریت و نگهداری قرارگاهشورایاری گیری از پتانسیلبهره. 

 ،های محلی و فرامحلی.پارك های رفتاریقرارگاه موجود در اندازه و تجهیزات تدوین استاندارد برای ابعاد 

 

 تشکرتشکر وو تقدیرتقدیر

 .استاست نداشتهنداشته مالیمالی حامیحامی مقالهمقاله ایناین مسئول،مسئول، نویسندهنویسنده اظهاراظهار بهبه بنابنا
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 ..2200-1111، صص.، صص.1313، شماره ، شماره 0202ماهنامه باغ نظر، سال ماهنامه باغ نظر، سال   ..فضاهای شهری؛ از نظریه تا عمل: مطالعه میدان تجریشفضاهای شهری؛ از نظریه تا عمل: مطالعه میدان تجریش

 چاپ دوم، تهران: انتشارات شهیدی.چاپ دوم، تهران: انتشارات شهیدی.  ..مبانی نظری و فرآیند طراحی شهریمبانی نظری و فرآیند طراحی شهری  ..((03110311))  ..پاکزاد، جهانشاهپاکزاد، جهانشاه (7

 الگوهایالگوهای خلقخلق دردر ریریشهشه فضاهایفضاهای نقشنقش  ..((03330333پوراحمد، احمد )پوراحمد، احمد )  وو  ت اهللت اهللحاتمی نژاد، حجت؛ حاتمی نژاد، حسین؛ زیاری، کرامحاتمی نژاد، حجت؛ حاتمی نژاد، حسین؛ زیاری، کرام (1

شهدمشـهد ثامنثـامن منطقهمنطقه چهارباغچهارباغ محلهمحله دردر جرمجرم وقوعوقوع ازاز پیشگیریپیشگیری بر عاملبر عامل تأکیدتأکید بابا ناهنجارناهنجار رفتاریرفتاری صلنامهفصـلنامه  ..م ساختار و مطالعـات سـاختار و   ف عات  مطال
 ..3333-057057، صص.، صص.5151، شماره ، شماره 77کارکرد شهری، سال کارکرد شهری، سال 

شهرگوهای رفتاری در احیای هویت محی  شـهرتأثیر متقابل التأثیر متقابل ال  ..((03350335))  ..خطیبی، سید محمدرضاخطیبی، سید محمدرضا (3 ینشـریه هویـ  ..گوهای رفتاری در احیای هویت محی   شریه هو سال ت شـهر، سـال ن شهر،  ، ، 77ت 
 ..1313-7373، صص.، صص.0303  شمارهشماره

موخیابان( نمونه مـو))بازشناسی مفهوم هویت در فضای عمومی شهری بازشناسی مفهوم هویت در فضای عمومی شهری   ..((03110311))  ..انشپور، سید عبدالهادیانشپور، سید عبدالهادیدد (01 قالب خیابـان انقـالب ردی: ردی: خیابان( نمونه  بان ان خیا
 تهرانتهران  دانشگاهدانشگاه  اعتصام، دانشکده جغرافیا،اعتصام، دانشکده جغرافیا،ریزی شهری، به راهنمایی ایرج ریزی شهری، به راهنمایی ایرج جغرافیا و برنامهجغرافیا و برنامه  نامه دکترینامه دکتریپایانپایان  ..تهرانتهران

سترابطه همبسـت  ..((03300330))  ..معززی مهر طهران، امیرمحمدمعززی مهر طهران، امیرمحمد  وو  راست بین، احمد؛ جعفری، یاسر؛ درام، یاسمنراست بین، احمد؛ جعفری، یاسر؛ درام، یاسمن (00 بین کیفیتگی بـین کیفیترابطه همب های هـای گی 
 ..1111-3232. . ، صص، صص5050، شماره ، شماره 33  نظر، سالنظر، سالباغ باغ فصلنامه فصلنامه   ..های عمومیهای عمومیمحیطی و تداوم حیات شهری در عرصهمحیطی و تداوم حیات شهری در عرصه

سان های خیابانی بر الگوهای رفتاری انسـان بررسی تأثیر فرم جدارهبررسی تأثیر فرم جداره  ..((03330333))  ..طهماسبی، ارسالنطهماسبی، ارسالن  وو  ایرجایرج  رسول پور، هژبر؛ اعتصام،رسول پور، هژبر؛ اعتصام، (05 های خیابانی بر الگوهای رفتاری ان
 ..1155-1010، صص. ، صص. 11، شماره ، شماره 33شهرسازی ایران، دوره شهرسازی ایران، دوره   ..نمونه موردی: خیابان ولیعصر تهراننمونه موردی: خیابان ولیعصر تهران

شهرونداها و معیارهای مؤثر بر رضایتمندی شـهروندابررسی شاخصبررسی شاخص  ..((03110311))  ..رفیعیان، مجتبی و خدائی، زهرارفیعیان، مجتبی و خدائی، زهرا (03 مومی ن از فضـاهای عمـومی ها و معیارهای مؤثر بر رضایتمندی  ضاهای ع ن از ف



 113                                    ..        . کودکان شکوفایی و رشد بر آن تأثیر و جمعی رفتار الگوهای تبیینحاتمی نژاد و همکاران / 

 ..511511-557557  .، صص، صص2323، شماره ، شماره 0101فصلنامه راهبرد، سال فصلنامه راهبرد، سال   ..شهریشهری

ماعیفضای شـهری، اندیشـه اجتمـاعی  ..((03130313))  ..حبیب، فرححبیب، فرح  وو  ستارزاده، داریوش؛ نقی زاده، محمدستارزاده، داریوش؛ نقی زاده، محمد (01 شه اجت شهری، اندی صلنامه فصـلنامه   ..فضای  لوژی لـوم و تکنولـوژی ععف لوم و تکنو
 ..000000-011011، صص. ، صص. 11، شماره ، شماره 0505زیست، دوره زیست، دوره محی محی 

مهطالعات و برنامـهچاپ دوم، تهران: مرکز مچاپ دوم، تهران: مرکز م  ..از مجموعه کتاب سبز شهرداریاز مجموعه کتاب سبز شهرداریفضای سبز شهری، فضای سبز شهری،   ..((03110311))  ..سعیدنیا، احمدسعیدنیا، احمد (02 ریزی ریزی طالعات و برنا
 شهری وزارت کشور.شهری وزارت کشور.

شهری(. طراحی فضاها و مبلمـان شـهری03130313))  ..سعیدنیا، احمدسعیدنیا، احمد (01 مان  شهرداریکتـاب سـبز راهنمـای شـهرداری  ..(. طراحی فضاها و مبل مای  سبز راهن تاب  سازمان ها، چـاپ دوم، تهـران: سـازمان ک هران:  چاپ دوم، ت ها، 
 های کشور.های کشور.ها و دهیاریها و دهیاریشهرداریشهرداری

موردی: ومی مطالعـه مـوردی: تبیین عوامل مؤثر بر سرزندگی فضای عمتبیین عوامل مؤثر بر سرزندگی فضای عم  ..((03330333))  ..، مصطفی، مصطفیبهزادفربهزادفر  وو  سعیدی، مهدی؛ خیرالدین، رضاسعیدی، مهدی؛ خیرالدین، رضا (07 عه  ومی مطال
 ..2277-3535، صص.، صص.55، شماره ، شماره 33فصلنامه شهر پایدار، دوره فصلنامه شهر پایدار، دوره   ..چهارراه ولیعصر شهر تهرانچهارراه ولیعصر شهر تهران

 ازاز استفادهاستفاده شهر باشهر با ی ی محمح کیفیتکیفیت ارتقایارتقای دردر بصریبصری آسایشآسایش هایهایمؤلفهمؤلفه عملکردعملکرد سنجشسنجش  ..((03310331))  ..صادقلو، طاهره و جوهری، لیالصادقلو، طاهره و جوهری، لیال (01

 ..001717-013013، صص. ، صص. 00، شماره ، شماره 1313های جغرافیای انسانی، دوره های جغرافیای انسانی، دوره پژوهشپژوهش  ..مشهد(مشهد( شهرشهر کالنکالن :موردیموردی )مطالعۀ)مطالعۀ وایکوروایکور ککتکنیتکنی

ها در سرزندگی فضاهای عمومی مطالعه ها در سرزندگی فضاهای عمومی مطالعه قش پیاده راهقش پیاده راهننبررسی بررسی   ..((03310331))  ..الدینالدینکرمی، تاجکرمی، تاج  وو  اهلل؛ پریزادی، طاهراهلل؛ پریزادی، طاهرفصیحی، حبیبفصیحی، حبیب (03
 ..00-0202، صص.، صص.11، شماره ، شماره 55ر، دوره ر، دوره موردی: پیاده راه حرم شهرری. فصلنامه شهر پایداموردی: پیاده راه حرم شهرری. فصلنامه شهر پایدا

 معمارمعمار علمعلم ترجمه علی غفاری، چاپ اول، تهران: مؤسسهترجمه علی غفاری، چاپ اول، تهران: مؤسسه  ..انسانیانسانی شهرشهر  ..((03350335یان. )یان. ) گل،گل، (51

ران: ران: ر، چاپ دوم، تهر، چاپ دوم، تهففترجمه علیرضا عینی ترجمه علیرضا عینی   ..آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محی آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محی   ..((03110311لنگ، جان. )لنگ، جان. ) (50
 دانشگاه تهران.دانشگاه تهران.

 اه تهران.اه تهران.ترجمه سید حسین بحرینی، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگترجمه سید حسین بحرینی، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگ  ..شکل شهرشکل شهرتئوری تئوری   ..((03110311لینچ، کوین. )لینچ، کوین. ) (55

 هران: نشریههران: نشریهتتچاپ چهارم، چاپ چهارم،   ..شهروندیشهروندی اجتماعیاجتماعی رفاهرفاه وو شهریشهری پایدارپایدار توسعهتوسعه  ..((03110311))  ..اکبراکبرتقوایی، علیتقوایی، علی وو هادیهادی نژاد،نژاد، محمودیمحمودی (53

 شهرسازیشهرسازی جستارهایجستارهای

ضایفرهـاد مرتضـای ترجمهترجمه  ..مکانیمکانی وو اجتماعیاجتماعی فرآیندیفرآیندی بربر نگرشینگرشی شهریشهری فضایفضای طراحیطراحی  ..((03170317))  ..علیعلی مدنی پور،مدنی پور، (51 هاد مرت سوم، ی، چـاپ سـوم، فر چاپ  ی، 
 .شهریشهری ریزیریزیبرنامهبرنامه وو پردازشپردازش انتشاراتانتشارات تهران:تهران:

حضور جوانان در معابر حضور جوانان در معابر   ارزیابی عوامل محیطی و کالبدی بر میزانارزیابی عوامل محیطی و کالبدی بر میزان  ..((03330333))  ..کشمیری، هادیکشمیری، هادی  وو  مصلی نژاد، علی؛ موحد، خسرومصلی نژاد، علی؛ موحد، خسرو (52
 ..5353-1111، صص.، صص.3131ره ره ، شما، شما33دوره دوره   مه مطالعات شهری،مه مطالعات شهری،فصلنافصلنا  ..آباد در شهر شیرازآباد در شهر شیرازشهری مطالعه موردی: خیابان عفیفشهری مطالعه موردی: خیابان عفیف

با، دورهشناسی محیطی دانشی نو در خدمت معماری و طراحی شهری، نشـریه هنرهـای زیبـا، دورهروانروان  ..((03110311))  ..مطلبی، قاسممطلبی، قاسم (51 های زی شریه هنر ، ، 0101  شناسی محیطی دانشی نو در خدمت معماری و طراحی شهری، ن
 2525-1717صص.صص.

ه شکلهای شـکلبازشناسی مؤلفهبازشناسی مؤلفه  ..((03330333))  ..نیک پور، عامر و یاراحمدی، منصورهنیک پور، عامر و یاراحمدی، منصوره ا  سرزندگی خدهنده سـرزندگی خهای  بان بهیابـان بهدهنده  به ارتمثابـه ارتیا یت قـای کیفیـت مثا قای کیف
یفصلنامه شهر پایـ  ..زندگی اجتماعی در فضاهای شهری کوچک مطالعه موردی: خیابان شهید چمران شیراززندگی اجتماعی در فضاهای شهری کوچک مطالعه موردی: خیابان شهید چمران شیراز شماره ، شـماره 33دار، دوره دار، دوره فصلنامه شهر پا  ،

 ..1010-2121، صص.، صص.00

 ..تشارات مولیتشارات مولیانان: : تهرانتهران، چاپ دوم، ، چاپ دوم، ترجمه عباس منوچهریترجمه عباس منوچهری  ..شعر، زبان و اندیشه رهاییشعر، زبان و اندیشه رهایی  ..((03100310ارتین. )ارتین. )مم هایدیگر،هایدیگر، (51

29) Afsahi, A. (2014). Comprehensive description of the analysis of architectural and urban 

spaces. Edition 1, Tehran: Arshad Publications. [in Persian]. 

30) Ahmadi, S. Y. (2012). Facade design guide. Edition1, Tehran: Publications of Brin Scholars 

Scientific Institute. [in Persian].. 
31) Akbari, A. (2007). A conceptual approach to the effect of urban appearance on behavioral 

patterns. Journal Geography, Vol.4, No. 10. 11, pp. 52-83. [in Persian]. 
32) Amin zade, B., & Afshar, D. (2002). Design and Behavior Patterns: Suggestions for 

Improving Urban Parks. Journal of Environmental Special Issue of Environmental Design, 

Vol.24, No.30, pp.43-60. [in Persian]. 
33) Bakhtiar Nasrabadi, A., Bakhtiar Nasrabadi, H., & Bakhtiar Nasrabadi, A. (2011). An 

analysis of populist urban space and its relationship with citizenship behavior. Journal of 

Applied Sociology, Vol. 22, No.3, pp.101-114. [in Persian]. 

34) Chiesura, A. (2003) The role of urban park for the sustainable city ، ،Edition1,Wageningen 

University.. 
35) Daneshpor, S. A. (2002). Recognizing the concept of identity in urban public space (street) 

Case study: Tehran (Enghelab St.). PhD in Geography and Urban Planning,  Under the 



 1401بهار ، 1، شمارۀ 5، دورۀ پایدار شهرفصلنامه                                                                                                           114

guidance of Iraj Etesam, Faculty of Geography, University of Tehran. [in Persian]. 

36) Fasihi, H. A., Parizadi, T., & karami, T. (2020). Investigating the role of sidewalks in the 

vitality of public spaces Case study: Sidewalk of the holy city of Rey. Journal of 

Sustainable City, Vol.2, No.4, pp.1-15 [in Persian]. 

37) Gehl, Jan. (2014). Human city, Translated by Ali Ghaffari. Edition1, Tehran: Architect 

Science Institute. [in Persian]. 

38) Gehl, Jan. (1987). life between buildings,translated by j.koch, Edition1,  New York: Van 

Nostrand Reinhold. Washington, London, Island Press 

39) Harvey, D. (2006). Space as a keyword, In Gregory. Journal Wiley, Vol.39, No.4, pp. 270- 

293. 

40) Hatami Nejad, H., Hatami Nejad, H., Ziari, K. A., & PorAhmad, A. (2021). The role of 

urban spaces in creating abnormal behavioral patterns with emphasis on crime prevention in 

Chaharbagh neighborhood of Samen region of Mashhad. Journal Urban structure and 

function studies, Vol.7, No.24, pp.99-127. [in Persian]. 

41) Heidegger, M. (2003). Poetry, language and the idea of liberation, Translated by Abbas 

Manouchehri. Edition2, Tehran: Molly Publications. [in Persian]. 
42) Khatibi, S. M. (2014). The interaction of behavioral patterns in reviving the identity of the 

urban environment. Journal of City Identity, Vol.7, No.13, pp.63-73. [in Persian]. 
43)   Lang, J. (2006). Creation of architectural theory: The role of behavioral sciences in 

environmental design. Translated by Alireza Eeanifar, Edition2, Tehran: University Tehran. 

[in Persian]. 
44) Lefebvre, Henri. (2009). State, space, world In Brenner, N. & Elden, S. (eds.) Terror and the 

State of Territory. Edition3, Minneapolis: University of Minnesota Press. 

45) Lynch, K. (2006). City shape theory, Translated by Seyed hossein bahreini. Edition 3, 

Tehran: University of Tehran Publications. [in Persian]. 
46) Macy, Christine., & Bonnemaison, Sarah. (2003). Architecture and Nature, Creating the 

American Landscape, Built Environment. Published by Routledge,France. 

47) Madanipor, A. (2009). Urban space design with a view to social and spatial process, 

Translated by Farhad Mortezaei. Edition3, Tehran: Urban Processing and Planning 

Publications. [in Persian]. 

48)   Mahmodinejad, H., & Taghvahi, A. A. (2010). Sustainable urban development and social 

welfare of citizens. Edition4, Tehran: Journal of Urban Studies. [in Persian]. 
49) Matlabi, Gh. (2002). Environmental psychology is a new knowledge in the service of 

architecture and urban design. Journal of beautiful arts, Vol.10, No.0, pp.52-67. [in Persian]. 

50) Mihinjac, M., & Saville, G. (2019). Third-Generation Crime Prevention Through 

Environmental Design (CPTED). Social Sciences(MDPI), Vol.9, No.6, pp.52-76 

51) Mosalanejad, A., Movahed, K., & Keshmiri, H. (2021). Evaluation of environmental and 

physical factors on the presence of youth in urban areas Case study: Afifabad street in 

Shiraz. Journal of Urban Studies, Vol.9, No.34, pp.29-44. [in Persian]. 

52) Nikpor, A., & Yaeahmadi, M. (2021). Recognizing the components that shape the vitality of 

the street as improving the quality of social life in small urban spaces Case study: Shahid 

Chamran St., Shiraz. Journal of Sustainable City, Vol.3, No.1, pp.41-54. [in Persian]. 

53) Paknezad, N., & Lotfi, Gh. (2019). Explain and evaluate the effects of environmental 

components on the formation of behavioral patterns in urban spaces; From theory to 

practice: Study of Tajrish field. Monthly of Garden Opinion, Vol.15, No.69, pp.51-66. [in 

Persian]. 

54) Pakzad, J. (2008). Theoretical foundations and urban design process. Edition2, Tehran: 

Shahidi Publications. [in Persian]. 

55) Rafian, M., & Khodaei, Z. (2010). Investigating the indicators and criteria affecting citizens' 

satisfaction with urban public spaces. Journal of Rahbord, Vol.18, No.53, pp.227-248. [in 

Persian]. 
56) Rasol por, H., Ehtesam, I., & Tahmasobi, A. (2021). Investigating the effect of street wall 

form on human behavior patterns Case study: Valiasr St., Tehran. Urban planning of Iran, 

Vol.3, No.4, pp.42-61. [in Persian]. 

57) Rastbin, A., Jafari, Y., Dram, Y., & Mozazi Mehr Tehran, A.M. (2013). The relationship 



 115                                    ..        . کودکان شکوفایی و رشد بر آن تأثیر و جمعی رفتار الگوهای تبیینحاتمی نژاد و همکاران / 

between environmental qualities and the continuity of urban life in public areas, Quarterly 

of Nazar, Vol.9, No.21, pp.35-46. [in Persian]. 

58) Sadeghlo, T., & Johari, L. (2018). Measuring the performance of visual comfort 

components in improving the quality of the city environment using Vikor technique (Case 

study: Mashhad metropolis). Journal of Human Geography Research, Vol.49, No.1, pp.167-

184. [in Persian]. 

59) Saeidi, M., Kheirdin, R., & Behzadfar, M. (2021). Explaining the factors affecting the 

vitality of public space Case study: Valiasr intersection in Tehran. Journal of Sustainable 

City, Vol.3, No.2, pp.57-92. [in Persian]. 
60) Saeidnia, A. (2002). Urban green space, From the municipal green book collection. 

Edition2, Tehran: Center for Urban Studies and Planning of the Ministry of Interior. [in 

Persian]. 

61) Saeidnia, A. (2005). Design of urban spaces and furniture, Green Book Guide for 

Municipalities. Edition2, Tehran: Organization of Municipalities and Villages of the 

country. [in Persian]. 

62) Sanul, G., & Van Heur, B. (2018). Spaces of openness: Urban citizenship and cultural 

infrastructures of common life in Istanbul City. Journal of Gökçe Sanul, Vol.22, No.5–6, 

pp.801-819 

63) Satarzade, D., Naghizade, M., & Habib, F. (2011). Urban space, social thought. Journal of 

Environmental Science and Technology, Vol.12, No.4, pp.111-148. [in Persian]. 

64) Van Kamp, I., Kees, L., Gooitske, M., & Augustinusde H. (2003). Urban environmental 

quality and human well-being Towards a conceptual framework and demarcation of 

concepts; a literature study. Journal of Landscape and urban Planning, Vol.65, No.0, pp.1-

12. 

65) Wenze, Y., Chen, Y., Zhang, Q., & Liu, Y. (2019). Spatial explicit assessment of urban 

vitality using multi-source data: A case of Shanghai, China, Sustainability, MDPI, Open 

Access Journal, Vol.11, No.3, pp.1-20. 

66) Woolcock,G., & Steele, W. (2008). Child-friendly community indicators-a literature review, 

Edition2, Queensland: Griffith university. Nathan Campus, Kessels Road, Nathan, 

Queensland 

67) Xia, C., Yeh, Anthony G.O., & Zhang, A. (2020). Analyzing spatial relationships between 

urban land use intensity and urban vitality at street block level: A case study of five Chinese 

megacities. Landscape and Urban Planning, Vol.193, No.5, pp.1-12. 

68) Ye, Yu., Li, D., & Liu, X. (2018) How block density and typology affect urban vitality: An 

exploratory analysis in Shenzhen, China. Journal of Urban Geography, Vol.39, No.15, 

pp.631-652. 

 

 


