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سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان با تأکید بر امنیت پایدار شهری
حسین غضنفرپور -1دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
مرضیه صداقت کیش  -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
مجتبی سلیمانی دامنه  -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
مرضیه افضلی ننیز  -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1398/01/12 :

تاریخ پذیرش1398/05/21 :

چکیده
فضاهای شهری یکی از مکانهای مهم حضور اجتماعی شهروندان بوده که بـرای ادامـه حیـات بـه سـرزندگی و
آسایش مخاطبین خود نیازمند است .فعالیت شبانه در اینگونه فضاها موجـب جـذابتر شـدن ایـن منـاطق بـرای
بازدیدکنندگان میشود .امروزه میدان نقشجهان با مشکالتی زیادی در زمینه تخریب دیوارها ،ستونها و ...مواجه
میباشد که میتواند بر کاهش جذب جمعیت ،سرزندگی و حیات شبانه آن تأثیر بگـذارد .هـدف پـژوهش حاضـر،
سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان با تأکیـد بـر امنیـت پایـدار شـهری میباشـد .بـرای
گردآوری اطالعات از روشهای کتابخانهای و میدانی استفادهشده است .جامعه آماری پژوهش شامل عابران پیاده
و شهروندان حاضر در میدان نقشجهان و متخصصین میباشند که  100نفر از عابران پیاده در طول یـک هفتـه،
همچنین با استفاده از تکنیک دلفی دومرحلهای ،بهطور تصـادفی  25نفـر از متخصصـین بـهعنوان حجـم نمونـه
انتخابشدهاند .روایی پرسشنامه محقق ساخته ،توس متخصصان حوزه تخصصی و خبرگان تأییدشـده و پایـایی
دادهها به وسیله آزمون آلفای کرونبـاخ  0/794محاسبهشـده اسـت .بـرای تجزیـهوتحلیل دادههـا ،از آزمـون تـی
تکنمونهای همچنین جهت اولویتبندی معیارها از تکنیک  SWARAو  BWMاستفادهشده است .نتایج آزمـون
تی تکنمونهای در راستای سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان نشان میدهد بین حد مبنا
( )3و مقدار ( )3/38اختالف معناداری ( )sig=/000وجود دارد .نتایج تکنیـک  SWARAحـاکی از آن اسـت کـه
شاخص اجتماعی با وزن  0/339در رتبه اول ،شاخص سرزندگی با وزن  0/271در رتبه دوم ،شاخص امنیت با وزن
 0/217در رتبه سوم و شاخص کالبدی با وزن 0/174

در رتبه چهارم قرار گرفت .نتـایج حاصـل از مـدل BWM

نشان میدهد شاخص اجتماعی بـاارزش  0/251در رتبـه اول ،شـاخص سـرزندگی بـاارزش  0/250در رتبـه دوم،
شاخص امنیت باارزش  0/249در رتبه سوم و شاخص کالبدی باارزش  0/248در رتبه چهارم قرار دارد.
واژگان کلیدی :سرزندگی ،حیات شبانه ،امنیت پایدار ،میدان نقشجهان ،شهر اصفهان.

 . 1نویسنده مسئول

Email: Ma1380@uk.ac.ir
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مقدمه
از قرن نوزدهم به بعد و در پی نظم ناشی از انقالب صنعتی و توسعههای بعدازآن ،یک سازمانیافتگی اجتمـاعی متناسـب
بازمان کار و فعالیت شکل گرفت که بهتدریج تمام رفتارهای اجتماعی ،خدمات اوقات فراغت و ...را تحت تأثیر قـرار داد و
تا به امروز ادامه یافته است" .این زمانبندی رفتاری ،سبب پدید آمدن احساس گسترده کارکردی و اجتمـاعی و احسـاس
کمبود وقت شده است که در نتیجه آن ،انگیزه بزرگی را برای مدیریت زمانی به وجود آورده است .این امر اهمیـت زمـان
غروب و شب را بهعنوان زمانی برای فراغت و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی نشان میدهد (حسـنی و همکـاران:1392،
 .)2پیشرفت شهرها و صنعتی شدن آنها در قرن حاضر بخصوص شهرنشـینی در کالنشـهرها باعـ بـه وجـود آمـدن
ناهنجاریهای زیادی شده است .شهرنشینی بهعنوان پدیدهای که در اثر تـداخل جنبـههای مختلـف و ضـروری زنـدگی
مدرن ،مظهر شبکهای از رواب پیچیده اجتماعی شده است ،بستر و شکلدهنده بسیاری از چالشهای اساسـی در زنـدگی
شهروندان نیز میباشد .معیارها و استانداردهای گوناگونی بر اساس ایده آلهای فرهنگی و اقلیمی هر کشور برای زنـدگی
شهری وجود دارد .در این میان سرزندگی میتواند نقش مؤثری در ایجاد تصویر ذهنی شهروندان داشته باشد (بازونـدی و
شهبازی .)34 :1393،فضاهای شهری یکی از بارزترین عرصههای تجلی هویت ،فرهنگ و تمدن جامعه شـهری اسـت و
عالوه بر اینکه تجلیگاه رابطه عملکرد بین انسان و فضاست ،از نظر سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی نیـز ارزش واالیـی دارد
(نظری و رضاییگی ثانی .)3 :1390،امروزه امنیت از شاخصههای کیفی زندگی در شهرها است .امنیـت و آسـایش همـان
حلقه گمشدهای است که مردمان را به محیطی آرام و پاک شهری میکشاند تا در آرامش محیطـی سـرزنده و بیـدار ،نـه
فضایی مرده و بیروح دمی بیاسایند .چرا که جیکوبز1معتقد است نشانههای یک ناحیه شهری موفق آن است کـه فـرد در
خیابانهای مملو از بیگانگان احساس امنیت فردی و اطمینان کند .او نباید خودبهخود احساس کند که مـورد تهدیـد قـرار
دارد (علیمرادی و همکاران .)16 :1395،فضای شهری بستر زندگی و فعالیت شهروندان است و با توجـه بـه ویژگیهـای
افراد و گروه های سنی ،اجتماعی و جنسی ،باید بتواند محی امن ،پایدار و جذابی فراهم کند و به شیوه مناسبی به نیازهای
مختلف تمام گروهای اجتماعی پاسخ دهد .فضای شهری بیشترین ارتباا را با مردم و محی زندگی برقـرار میکنـد و در
نتیجه ،در هویت بخشی و دادن احساس آرامش به شهروندان نقش به سزایی دارد (گلی .)144 :1390،بـه نظـر میرسـد
طراحی فضاهای امن و ایجاد امنیت روانی در افراد سبب افزایش حـس حضـور در مکـان و افـزایش تعـامالت اجتمـاعی
شهروندان در ساعات شبانه شده و همه اقشار جامعه بدون تجربه ترس و جرم در فضاهای شهری در ساعات شبانه حضور
فعال خواهند داشت و در نتیجه سرزندگی و زیست پذیری فضای شهری افزایش مییابد .لذا با شناسایی عوامل مـؤثر بـر
سرزندگی فضاهای شهر و تقویت آنها از طریق آیتم امنیت در نتیجه ایجاد فضاهای سرزنده ،میتوان حیات شبانه شـهر
را احیا و باز سرزنده نمود (لینچ .)102 :1384،فضاهــای عمومی شــهری بهعنوان کانونی که اقشــار مختلف مــردم در
آن حضــور مییابنــد ،نیازمنــد طراحــی آگاهانه هســتند ،بهنحویکه رضـایت مخاطبـان را جلـب نمایـــد .یکـی از
معیارهای فراهــم نمــودن آســایش شــهروندان در چنیــن فضاهایــی ،ارتقـای امنیـــت محیطـی اســـت .امنیـت
بهعنوان عاملی روانی ،بر کشــش و جذابیــت فضــای شــهری میافزایــد و آن را به مأمنــی برای تجلـی مدنیـــت
تبدیــل میکنــد .امنیت محی نهتنها تحت تأثیر بروز جرائم و ناهنجاریهای رفتاری خدشهدار میشود؛ بلکه گاهی بـه
سبب به تصویر کشیدن محیطی ناآشنا و پرتنش در ذهن فــرد ،موجب ایجاد حس ناامنی میشود (ایزدی و حقـی:1394،
 .)6عملکرد اصلی این فضاها فراهمسازی و بسترسازی برای پذیرایی کلیه اقشار ،گروههای سنی و جنسـی و اقلیتهـای
اجتماعی در کلیه ساعات شبانهروز است .ازاینرو ،کیفیت فضاهای عمـومی و عناصـر شـهری مسـتقر در فضـا میتوانـد
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زمینهساز حضور یا عدم حضور شهروندان در فضاهای شهری میباشد (وحدت و سجاد زاده .)26 :1395،مقوله سرزندگی و
تداوم حیات شهر در شب ازجمله مسائل مهم شهری میباشد .در اکثر شهرهای کشورمان فضاهای همگانی امن و فعـال
در شب که افراد اوقات فراغت خود را در آن سپری کنند وجود ندارد و شهر بعد از غروب آفتاب یک دوره مرده و خـالی از
زندگی سرزنده و شاداب شبانه را دارند .از طرفی دیگر هرچند به شاخص امنیت بـهعنوان یکـی از آیتمهـای سـرزندگی و
حفظ پویایی فضاهای شهری در هنگام شب تا حدی توجه گردیده ،اما هنوز قابلیت آن بهعنوان عاملی مؤثر در سـرزندگی
و حیات شبانه کمتر موردتوجه جدی قرارگرفته است .شهر اصفهان بهعنوان یک شهر تاریخی و فرهنگی دارای فضـاهای
زیادی برای تفریح ،گردش و گذراندن اوقات فراغت میباشد یکی از این فضاها ،میدان نقشجهان میباشـد کـه همـواره
موردتوجه افراد و گردشگران زیادی بوده است .این میدان با قدمت طوالنی خود و داشتن کاربریهای مختلف ،توانمنـدی
الزم را جهت حضور گسترده مردم جهت گذاران اوقات فراغت دارد .اما متأسفانه امروز مانند بسیاری از میدانهای باارزش
دیگر شهرهای ایران ،با مشکالتی از قبیل :رانش دیوارها ،ترک سقفها ،شکستن شدن پنجرهها ،پایین آمـدن و ریخـتن
سقف مغازهها و ...روبرو میباشـد .بـهطور کـه قسـمتی از دیوارهـا و سـتونهای مجموعـه عالیقـاپو اسـتحکام خـود را
ازدستدادهاند ،و ممکن است طی سالهای نهچندان دور ،در صورت عدم توجه به آن با تخریـب روبـرو گـردد .کـه ایـن
مسئله میتواند از جذب جمعیت زیادی که روزانه برای اوقات فراغت به میدان میآیند ،بکاهـد و بـهطورکلی بـر کـاهش
سرزندگی و زندگی شبانه این میدان تأثیر بگذارد .در این راستا بررسی سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان بهعنوان
فضای تفریحی و گردشگری حائز اهمیت میباشد و همواره بایستی موردتوجه مسئوالن و مدیران شـهری اصـفهان قـرار
گرفت تا نقش خود را حفظ کند .هدف پژوهش حاضر بررسی سرزندگی و زندگی شـبانه میـدان نقشجهـان اصـفهان بـا
تأکید بر امنیت پایدار شهری میباشد .با توجه به هدف و ضرورت پژوهش ،سؤال پژوهش بهصورت ذیل تبیین میشود:
آیا میدان نقشجهان اصفهان از سرزندگی و حیات شبانه در راستای امنیت پایدار شـهری برخـوردار میباشـد؟ مهمتـرین
عوامل تأثیرگذار بر سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان کداماند؟
مطالعات و تحقیقات انجامشده درزمینه امنیت و سرزندگی در فضاهای عمومی شهری نشاندهنده اهمیت امنیت بهعنوان
شاخص کیفی زندگی شهرهاست .که بدون آن امکان سرزندگی در فضاهای شهری ایجاد نمیشود .در ذیل به نمونههایی
مطالعات و تحقیقات انجامشده در زمینه سرزندگی در فضاهای شهری اشارهشده که اهمیت ایـن موضـوع را بیشازپـیش
آشکار ساخته است:
اخوان و همکاران ( )1397تأثیر عوامل محیطی-کالبدی بر سرزندگی و کیفیت خیابانهای شهری را در خیابانهای نادر و
انقالب شهر ساری مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که میان کیفیت و سرزندگی خیابانهای موردمطالعـه و
مشکالت محیطی-کالبدی از قبیل روشنایی ضعیف و نامناسب ،کفسازی نامناسب ،پوشش گیـاهی ناکـافی و نامناسـب،
عرض کم مسیر پیاده ،تسهیالت ناکافی برای معلولین ،دسترسی نامناسب به حملونقل عمومی ،فضای پارکینگ ناکـافی،
ترافیک سنگین سواره ،خدمات عمومی و نگهداری ناکافی و نامناسب ،رابطـه معنـیداری وجـود دارد .قـدیمی و کرامتـی
( )1396به بررسی زندگی شبانه در مرکز فعالیتهای نوین کالنشهر تهران با تأکید بر تأثیر عوامل فرهنگـی بـر فضـای
شهری پرداختند و در جهت تعریف زندگی شبانه در کالنشهر تهران ،سه مؤلفه اصلی فضای شـهری (کالبـد ،عملکـرد و
معنا) را در ارتباا با سه عامل اصلی و سازنده مکانهای فرهنگی شـبانه (مـردم ،زمـان و خالقیـت) بـا اسـتفاده از روش
سلسهمراتبی  AHPموردبررسی و در نهایت دستورالعملهای الزم برای تعریف زنـدگی شـبانه در محـدوده فعالیتهـای
نوین تهران ،با ارائه راهبرد و سیاستها ،دادند .طبیبیان و موسـوی ( )1395نقـش زیباسـازی و ارتقـا کیفیـت محـی بـر
سرزندگی شهری را در باا شهر تاریخی مرند بررسی کردند و مدل تحلیلی سـرزندگی را بـر اسـاس مؤلفـههای آسـایش
بصری تدوین و پیشنهادهایی در سه سطح خرد ،میانه و کالن بهصورت طرح اهداف ،راهبرد و سیاست جهـت سـاماندهی
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آلودگی بصری و ارتقاء کیفیت زیبایی شناسانه محی و همچنین ارتقاء سرزندگی ،مطـرح کردنـد .رهبـر عطـاران ()1393
نورپردازی و نقش آن را در سرزندگی فضاهای شهری خیابان ولیعصر تبریز موردبررسی قرار داد و به این نتیجه رسید کـه
خوانایی ،امنیت اجتماعی ،تعامالت اجتماعی و حس تعلق به مکان در محی شهری بهعنوان مهمترین وجوه تأثیرگذار بـر
سرزندگی شهری مطرحشده و تأثیر نورپردازی در جهت ارتقا این فاکتورها و متعاقباً سـرزندگی شـهری بیانشـده اسـت.
اخوان صراف و همکاران ( )1392منظر شبانه شهر مشهد را باهدف بررسی نقش نورپردازی در ارتقاء کیفیت زندگی شبانه
موردبررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند داوم حیـات شـهر در شـب بهواسـطه دسـتاوردها و امکانـات آن میتوانـد
بهعنوان برنامه راهبردی منظر شبانه شهر مشهد هدفهای مهمی همچون توسعه حیات مدنی از طریق تبادالت اجتماعی
و بهرهوری فضاهای شهری ،عدالت اجتماعی از طریق همهشمول کـردن فضـاهای جمعـی ،توسـعه اقتصـادی بـا ایجـاد
فرصتهای جدید سرمایهگذاری و گردشگری شهری ،تقویت هویت فرهنگی مذهبی با تأکید بر نمادهـای فرهنگـی و در
نتیجه ارتقاء وجهه و شأن شهر مشهد در مقیاس ملی و بینالمللی را به ارمغـان آورد .خسـتو و سـعیدی رضـوانی ()1389
عوامل مؤثر بر سرزندگی مرکز خرید خیابان ستارخان شهر تهران موردبررسی قرار دادند و تالش کردند با توجه به فعالیت
خرید و همچنین نقش پیادهروی در کیفیت زندگی شهروندان (در تقابل با حضور اتومبیل و حرکت سواره که مخل ایمنـی
و امنیت میگردد) در قالب مفهومی تحت عنوان مرکز خرید پیاده ،ارتباا مؤثری میان فعالیت خرید ،ایمنـی و سـرزندگی
برقرار کردند.
سونگ1و همکاران ( )2016زندگی شبانه و فضاهای عمـومی در دهکـدههای شـهری دلتـا رودخانـه مرواریـد در چـین2را
موردبررسی قرار دادند و بر ویژگیهای زندگی شبانه در دهکدههای شهری تمرکز و تـالش کردنـد تـا عوامـل مـؤثر بـر
استفاده از فضاهای عمومی در شب را شناسایی کنند .در مرحله اول از طریق مشاهدات از فضاهای عمومی و فعالیتهای
شبانه در فضاهای عمومی در سه دهکده شهری در دلتای رودخانه مروارید ،هفت نوع فضاهای عمومی را در دهکـدههای
شهری کشف کردند .در مرحله دوم ،از نرمافزار  ArcGISبرای ایجاد الگوهای توزیع زمانی و فضایی فعالیتهـای شـبانه
کاربران فضایی استفاده کردند .کالفت و جان )2004(3به بررسی مشکالت بهداشتی و ایمنی در زندگی شبانه تفریحـی در
جزیره مالورکا4پرداختند و کمبود حملونقل عمومی را در محلهای تفریحی ،شیشههای شکسته در طبقـه ،قیمـت بـاالی
آب آشامیدنی ،گرمای بیشازحد ،مصرف عمومی الکل و داروهای دیگر و در دسترس نبودن خدمات اورژانسـی بهداشـتی
گزارش دادند .جاللالدینی و اوکتای )2012(5به تحلیل اجتمـاعی -فضـایی سـرزندگی در خیابانهـای شـهرهای

قبـرس6

پرداختند و با بررسی نشاا و عوامل تعیینکننده آن در دو خیابان فاماگوستا و کریریـا7در قبـرس شـمالی ،بـه موضـوعات
پیوستگی مناسب و نزدیکی با مغناطیسهای مهم و خصوصیات جسمی و اجتماعی در منطقه خیابان اشاره میکند.

زنـگ8

و همکاران ( )2018سرزندگی شهری را در شیکاگو و ووهان9موردبررسی قرار دادند و به این نتیجه رسـیدند )1( :شـیکاگو
از نظر دسترسی و تنوع برتر است درحالیکه ووهان از نظر تراکم و قابلیت زندگی در سطح باالیی قـرار دارد )2( .الگـوی
شهری شیکاگو مبتنی بر شبکه است و در نشاا و سرزندگی شهری بسیار غیرمتمرکـز اسـت درحالیکـه تقسـیم مکـانی

. Song
. Pearl River Delta in China
. Calafat & Juan
. Mallorca
. Jalaladdini & Oktay
. Cypriot
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. Zeng
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ووهان ،با توزیع فضایی نشاا شهری شبیه به حلقه ،بهطور قابلتوجهی نامنظم است .کورتیس1و همکاران ( )2019نقـش
حملونقل عمومی  24ساعته شهر ملبورن2را در زندگی شبانه شهروندان بررسـی کردنـد و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه
استفاده از حملونقل عمومی  24ساعته در مدتزمانی که افراد در محی های شبانه حضور دارند .افزایشیافته است.
مبانی نظری
سرزندگی

سرزندگی را میتوان قابلیت مکان برای تأمین تنوعی از فعالیتها و استفادهکنندگان (با پیشزمینههای مختلف اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی) باهدف تنوع تجربیات و تعامالت اجتماعی بهگونـهای کـه امنیـت ،برابـری و راحتـی را بـرای همـه
استفادهکنندگان فراهم آورد؛ در نظر گرفت (دادپـور .)47 :1390،سـرزندگی در مفهـوم کلـی بـه خودکفــایی ،پایــداری،
سـازگاری ،انعطافپذیری ،ظرفیت برای تغییر ،خودسازی ،مسئولیت و امنیت مربوا میشود .سـرزندگی شــهری یعنــی
ظرفیـت شـهر برای پاسخ دادن و انطباق با شرای ( .)Sci,2014:368فضایی سرزنده است که در دامنه وسیعی از روز،
انواع افراد به اختیار خود و نه از روی اجبار به انجام آمده و لحظاتی را در فضا سپری نمایند؛ بهعبارتدیگر یعنی فضا بایـد
بهگونهای باشد که مردم بیایند و بمانند (خستو و همکـاران .)71 :1389 ،پـامیر در کتـاب خلـق یـک مرکـز شـهری پـر
جنبوجوش ،عوامل مؤثر بر سرزندگی یک مکان عمومی موفق و پر جنبوجوش را اینچنین معرفـی مینمایـد :جایگـاه
یـــک فضـــای عمـــومی موفـــق بایســـتی بهگونـــهای باشـــد کـــه پـــذیرای جمـــع کثیـــری از افـــراد باشـــد
( .)Paumier,2007:184از نظــر کریــر3نیــز یکــی از عوامــل مــؤثر در ســرزندگی فضــاهای شــهری ،ورودیهــای
ساختمانهای مجاور این گونه فضاهاست که بهتر است به داخل خیابان یا میدان باز شـود تـا فضـای شـهری از فعالیـت
حیاتی خود محروم نشود .همچنین بایـد کاربریهـایی در اطـراف میـدان و فضـاهای شـهری ایجـاد کـرد کـه عملکـرد
شبانهروز ی داشته باشند .او عالوه بر توجه به حرکت پیاده در سطح شهر به سلسـلهمراتبی از توزیـع کاربریهـا در سـطح
شهر معتقد است .این الگو میتواند شامل سرزندگی فضای شهری و جلوگیری از اتالف هزینههای زیاد جهت حملونقـل
گسترده باشد (.)Habibi & Behnamifard,2015:139-155
حیات و زندگی شبانه

زندگی شبانه به معنای فعالیت  24ساعت شبانهروزی است مفهوم زندگی شبانه با توجه به نظریه اندیشـمندان ماننـد راب
کریر ،کرمونا4و ..به معنای ایجاد ساعات بیشتر نیست ،بلکه از زمانهای موجود در شـب ،کـه از سـاعات  6-5بعـدازظهر
شروع میشود ،بهدرستی استفاده نمود .با توجه به مؤلفههایی که نظریهپردازان برای ایجاد زندگی شبانه عنوان نمودهانـد،
مؤلفههای اصلی فضای شهری (کالبد ،عملکرد و معنا) در ایجاد تعریف زندگی شبانه و امکان شرایطی مساعد برای ایجاد
شهر پایدار در جهت رشد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی میتواند بسیار مؤثر باشد .زندگی شبانه دسترسی به خدمات
و فعالیتهای شهری ،در تمام ساعات شبانهروزی است (قدیمی و کرامتی .)28 :1396،سبک زندگی امروز ،مطابق است با
روشن نگهداشتن دائمی شهرها و رها کردن آنان از آهنگ طبیعی روز و شب ،افزایش کـار شـبانه و سـاعت کـاری و بـاز
لودن واحدها ،پدیدههایی هستند که به خیزش و رواج جامعه  24سـاعته مـرتب میشـوند ( Pottharst & Koneke,

 .)2013:39منظر شبانه شهر همانطور که ایمن بوده و امکان حضور انسانها را فراهم میسازد ،بـه دنبـال آن بایسـتی
. Curtis
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. Carrier
. Cremona
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لذتبخش بوده و دارای ارزشهای زیباشناختی باشد .منظری که حس عمومی خوشایندی که برگرفته از راحتی و آسایش
بصری است را برای استفادهکنندگان خود در زمان حضور در فضاهای شهری تأمین میکند ( .)Casciani,2012زندگی
شبانه مکانی را فراهم میکند که در آن «خیابانها تمیـز و جذابانـد ،پرشـده از انسـانهای خوشـحال از تمـام سـنین و
گروههای مختلف که از سمت رویدادهای فرهنگی به سمت کافهها و رستورانها و یا رویدادهای فرهنگی دیگـر مـدام در
رفتوآمدند ،در حال لذت بردن از جامعهای شاد که از حدود قراردادی و برخوردهای مؤدب تا جایی کـه احسـاس امنیـت
کنند ،خارج میشوند» ( .)Roberts,2009حضور فعالیت شبانه سـهم در اقتصـاد داخلـی شـهرهای مختلـف فرهنگـی،
اجتماعی و تفریحی پس از ساعات کاری موجب بازتولید بسیاری از فضاهای شهری شده و هـم باعـ جـذابتر و قابـل
زندگیتر شدن این مناطق برای ساکنان و بازدیدکنندگان میشود( .رضوان و خیری.)76 :1389 ،
امنیت پایدار

طرح مفهوم امنیت پایدار متضمن یک مفهوم نو در مباح امنیتی است (عباس زاده و کرمـی .)32 :1390،امنیـت پایـدار،
مستلزم توجه بهتمامی وجوه امنیت است .به سبب ظرفیتهای گردآمده در امنیت پایدار بـاوجود پیشـینه کوتـاه آن ،ایـن
مفهوم در پهنههای گوناگون بهویژه در موضوع «توسعه» ،در سطح جهان و محافل گوناگون بسیار موردتوجـه قرارگرفتـه
است (عالیی .)7 :1391 ،در امنیت پایدار بهجای مقابله با تهدیدها ،شناسایی و چارهاندیشی رونـدهای منتهـی بـه نـاامنی
اهمیت پیدا میکند و با کنترل و مهندسی این روندها از پدید آمدن ناامنی پیشگیری میشود .این نگاه ،پارادایم جدیدی را
شکل میدهد که در مقابل پارادایم کنترل قرار دارد .تفاوت اصلی این رویکرد و پارادایم کنترل آن است کـه در آن از زور
و قوه قهریه استفاده نمیشود ،بلکه امنیت پایدار برای کنترل تهدیدها صرفاً هدفش حل مشارکتی علل موجده تهدیدها با
استفاده از مؤثرترین ابزارهای قابلدسترس یا درمان بیماری است .این هدف از طریق سیاستهای امنیتی توسعه بخش و
کاربرد استراتژی پیشگیرانه بهجای استراتژی واکنشی ،که در سراسر جهان دنبال میشود ،قابلدستیابی اسـت (قیصـری و
حسینی .)75 :1392،مؤلفه امنیت نیز اشاره به جرائم علیه اشخاص و اموال آنها دارد که در صورت عـدم تـأمین شـرای
پیشگیریکننده ،اموال و جان حاضران ،عابران و ناظران را بهصورت بالقوه و بالفعـل تهدیـد خواهـد نمـود .یـک فضـای
شهری امن در معنای کامل آن شامل هر دو مؤلفه فوقالذکر میشود و شرایطی که از فصل مشترک این دو به وجود آید
را میتوانیم بهعنوان فضای شهری امن توصیف کنیم ( .)Rothrock,2010:9حضور فعـال مـردم در شـهر از عوامـل
افزایش ایمنی و امنیت در فضاهای شهری است که برای تداوم و بقای حیات آن ،ایمنی و امنیت بسیار مؤثر است کـه در
صورت نبود آن ،کیفیت شهر افت کرده و معنای شهری از بین میرود (مجتهد سیستانی .)8 :1387،افزایــش امنیــت در
شــهرها ،افــزون بــر مزایــای ظاهــری چــون تقویــت هویــت ،ســرزندگی ،کارایی و زیبایی فضا ،ایــن مزیت را
دارد کــه مــردم در فضای ایمن حضــور مؤثرتری دارنــد و زنـدگی ،فعالیـت ،ســـرمایهگذاری و کسـبوکار رونـــق
بیشــتری میگیــرد و در نتیجه از نظر مالی و اقتصادی شــاهد رشــد افزونتـری خـواهیم بـود و بـرعکس فضـاهای
ناامن ،دافع مردم و ســرمایهگذاران خواهد بود (کالنتری و همکاران .)52 :1390،یک فضای شهر امن مستلزم تعـامالت
اجتماعی نیز هست .چنانکه آرامش و امنیت شهرها صرفاً بهوسیله پلیس تأمین نمیشود .بلکـه آرامـش و امنیـت عمـدتاً
بهوسیله ایجاد شبکهای پیچیده و تقریباً ناخودآگاهی از نظارتها و رعایت داوطلبانه هنجارها در میـان خـود مـردم حفـظ
میشود و بهوسیله خود مردم اجرا میگردد (صالحی.)113 -112 :1387،
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت و روش کار ،توصیفی-تحلیلی میباشد .در ایـن پـژوهش،
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اطالعات نظری از طریق مطالعات کتابخانهای (استفاده از کتـب ،مقـاالت ،اسـناد ،مـدارک و گزارشهـا و )..و اطالعـات
میدانی (از طریق پرسشنامه) جمعآوری گردیده است .جامعه آماری این تحقیق بر اسـاس موضـوع و هـدف آن ،عـابران
پیاده میدان نقشجهان ،افرادی که جهت گذراندن اوقات فراغـت بـه میـدان نقشجهـان اصـفهان آمدهانـد ،و همچنـین
متخصص میباشد .بر این اساس در طـول یـک هفتـه ،محققـین  100پرسـشنامه را از طریـق عـابران پیـاده ،افـراد و
شهروندان حاضر در میدان نقشجهان و بر اساس روش دلفی دومرحلهای ،بهطور تصادفی بـرای  25نفـر از متخصصـین،
 25پرسشنامه تکمیل کردند .روایی پرسشنامه محقق ساخته ،توس متخصصان حوزه تخصصی و خبرگـان تأییدشـده و
پایایی آن نیز به وسیله آزمون آلفای کرونباخ صورت گرفته که میزان اعتبار آن  0/794محاسبه شد .جهت تجزیـهوتحلیل
دادههای پژوهش از آزمون تیتک نمونهای در قالب نرمافـزار  ،SPSSو بـرای مشـخص کـردن ضـریب اهمیـت و وزن
شاخصهای مؤثر بر سرزندگی و حیات شـبانه میـدان نقشجهـان اصـفهان از تکنیکهـای تصـمیمگیری ،SWARA
 BWMاستفاده گردید .شاخصهای پژوهش با بهرهگیری از ادبیات نظری پـژوهش و دیـدگاههای سـرزندگی و حیـات
شبانه شهری در قالب  4شاخص (امنیتی ،اجتماعی ،کالبدی و سرزندگی) و  32گویه استخراج گردیده است .جدول شـماره
( )1شاخصهای پژوهش به همراه گویههای آن را نشان میدهد.
جدول شماره  .1شاخصهای پژوهش
شاخص
امنیتی

اجتماعی

کالبدی

سرزندگی

گویه
عدم مزاحمت افراد مزاحم و ولگـرد ،عـدم احسـاس تـرس ،عـدم
وقوع جرم و جنایت ،نورپردازی (نور و روشنایی کافی) ،عدم وجود
ســاختمانهای متروکــه ،تاریــک ،مخفــی و رعــبآور ،نظــارت
اجتماعی ،آسودگی روانی و ذهنی ،ایمنی و امنیت.
تراکم جمعیت جهت اوقات فراغت ،تعامالت اجتمـاعی ،مشـارکت
دائمی مردم ،حضور گروههای اجتماعی ویژه (کودکان ،سالمندان،
معلوالن و.)..
نفوذپذیری و دسترسی مناسب ،دسترسی به حملونقـل همگـانی
(درشکه ،ونهای تفریحی و ،)..وجـود عالئـم راهنمـا (تابلوهـای
راهنماکننده و ،)..اختالا (ترکیب) کاربری ،پراکندگی کـاربری ،در
دسـترس بــودن کاربریهــا ،خوانــایی (قابــلفهم و درک بــودن)،
هماهنگی و پیوستگی ،سیما و منظر.
بهداشت و پاکیزگی ،زیبایی ،مک  ،نشستن و تماشا ،کاربریهای
 24سـاعته ،کاربریهـای محـرک جـذب جمعیـت ،کاربریهــای
اوقات فراغت ،استفاده در طول شـبانهروز ،جریـان حرکـت پیـاده،
آسایش و نشاا ،تنوع در معماری ،احساس تعلق.

منابع
یان گهـل ()1387؛ علیمـرادی و همکـاران ()1395؛ بازونـدی و شـهبازی
()1393؛ مدیری و بهبودیان باجگیران ()1392؛ اخوان صـراف و همکـاران
()1393؛ سرور و همکاران ()1395؛ جیکوبز (.)1388
Heath & Strickland (1998); Landry (2000); Cerin
et al (2007).
جیکوبز ()1388؛ لینچ ()1379؛ مدیری و بهبودیان باجگیران ()1392؛ رهبر
عطــاران ()1393؛ ســرور و همکــاران ()1395؛ شــاهیوندی و قلعــهنوعی
(.)1392
مصــلینژاد و همکــاران ()1397؛ راب کریــر ()1375؛ چــپ مــن ()1386؛
کرمونــا و همکــاران ()1389؛ قــدیمی و کرامتــی ()1396؛ لیــنچ ()1379؛
علیمرادی و همکاران ()1395؛ پاکزاد ()1384؛ بازوندی و شهبازی ()1393؛
سرور و همکاران (.)1395
Kreitzman (1990); Landry (2000); Cerin et al
(2007).
مصــلی نــژاد و همکــاران ()1397؛ قــدیمی و کرامتــی ()1396؛ جیکــوبز
()1388؛ سرور و همکاران (.)1395
Cerin et al (2007).

تکنیک SWARA

در بسیاری از مسائل تصمیمگیری چند شاخصه ،وزن دهی به شاخصها ازجمله مهمترین مراحل حل مسئله است بر این
اساس ،خبرگان نقش حیـاتی را در ارزیـابی شـاخصها و اوزان آنهـا ایفـا میکننـد و بخـش اجتنابناپـذیری از فرآینـد
تصمیمگیری به عهده آنهاست .روش سوارا یکـی از روشهـای جدیـدی اسـت کـه در سـال  2010توسـ کرسـولین،
زاوادسکاس و تورسکیس ابداع شده است و تصمیمگیرنده را قادر میسازد تا به انتخاب ،ارزیـابی و وزن دهـی شـاخصها
بپردازد .مهمترین مزیت این روش نسبت به سایر روشهـای مشـابه ،تـوان آن در ارزیـابی دقـت نظـر خبرگـان دربـاره
شاخصهای وزن دادهشده طی فرآیند روش است .عالوه بر این ،خبرگان میتوانند با یکدیگر مشورت کنند و این مشورت
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نتایج را نسبت به دیگر روشهای تصمیمگیری چند شاخصه دقیقتر میکند (حیـدری دهـوئی و همکـاران-125 :1395 ،
.)126
تکنیک BWM

تکنیک  BWMتوس رضایی ( )2015پیشنهاد شد .این تکنیک یکی از کاراترین تکنیکهای تصمیمگیری چنـد معیـاره
بر پایه مقایسه زوجی است .آنچه در انواع متـدهای MCDMحـائز اهمیـت اسـت ،چگـونگی محاسـبه وزن شـاخصها
میباشد .در اکثر روشهای  MCDMوزن شاخصها بر اساس مقایسه زوجی محاسبه میشود .از معایب ایـن مقایسـات
زوجی ،اوالً محاسبه طوالنی و ثانیاً افزایش نرخ ناسازگاری مقایسات با افزایش تعداد معیارها را میتوان نام بـرد .تکنیـک
 BWMبا نیاز به تعداد مقایسههای زوجی کمتر ،دستیابی به مقایسات زوجی سازگارتر نسبت به سایر تکنیکهای موجود
ازجمله  ،AHPکاراتر و نتایج باقابلیت اطمینان باالتری را به دست میدهد ازجمله ویژگیهای برجسته این روش نسـبت
به سایر روشهای  MCDMمیتوان به موارد زیر اشاره نمود.
نیاز به دادههای مقایسهای کمتر.این روش منجر به مقایسهای استوارتر میشود ،بدین معنی که جوابهای قابلاطمینانتری میدهد.محدوده مورد مطالعه
استان اصفهان در مرکز فالت ایران قرارگرفته و از شمال به استانهای سمنان ،قم و مرکزی ،از جنوب به استان فـارس،
از مشرق با استانهای یزد و خراسان و از مغرب به استانهای لرستان ،چهارمحال و بختیاری و کهگیلویـه و بـویر احمـد
محدود است .اصفهان با مساحت  107090/12کیلومترمربع معادل  4/49درصد از کل مساحت کشور بین  30درجـه و 42
دقیقه تا  34درجه و  30دقیقه عرض شمالی و  49درجه و  46دقیقه تـا  55درجـه و  32دقیقـه طـول شـرقی در بخـش
مرکزی ایران واقع است (برنامهوبودجه استان اصفهان .)1371 ،طبق منطقه بندی شهرداری اصفهان از سال  ،1392شهر
به  14منطقه تقسیمشده است .در تقسیمبندی مناطق شهری اصفهان ،رودخانه زایندهرود شـهر را بـه دو نیمـه شـمالی و
جنوبی تقسیم نموده است .نیمه جنـوبی شـامل سـه منطقـه  6 ،5و  13میباشـد .یـازده منطقـه دیگـر در نیمـه شـمالی
واقعشدهاند (آمارنامه شهر اصفهان( )1395 ،شکل  .)1میـدان نقشجهـان در شـمال اصـفهان و در مجموعـه دولتخانـه
صفوی قرار دارد ،در شرق میدان ،خیابان حافظ و در غرب خیابان سپه قرار دارد که این خیابان به محور اصلی و تـاریخی
چهارباا عباسی ختم میشود .از خیابان استانداری دسترسی پیاده به میدان از طریق کوچه پشت مطبخ و کوچههای عمود
به میدان امکان پذیر است .دسترسی از این خیابان به دلیل وجود پارکینگ بـرای گردشـگران عزیـز حـائز اهمیـت اسـت.
بازارهای دور میدان ،بهصورت شبکه پیاده ،به بافت تاریخی اصفهان ،میدان عتیق (میدان امام علی) خـتم میشـوند .ایـن
میدان امکاناتی همچون کالسکه سواری باع میشود که این میدان جذابیت بیشـتری بـرای گردشـگران داشـته باشـد.
بناهای تاریخی موجود در میدان نقشجهان شامل کاخ عالیقاپو ،مسجد امام ،مسجد شیخ لطفاهلل و سردر قیصریه اسـت
که بر زیبایی و ارزش میدان نقشجهان افزوده و موجب شده است تا مجموعه تـاریخی نقشجهـان بـهعنوان نگینـی در
سطح جهانی شهره عام و خاص شود .عالوه بر این بناها دویست حجره دوطبقه پیرامون میدان واقعشده است که عمومـاً
جایگاه عرضه صنایعدستی اصفهان میباشند .محی خارجی میدان نقشجهان ،مثل صحن مساجد  4ایـوانی ایـران بـا 4
دروازه انقطاع یافته بود که به کاخ سلطنتی ،بازار قیصریه و مساجد جامع عباسی و شیخ لطفاهلل باز میشد .هر یک از این
دروازهها بر ضلعی که در آن واقعشده بود تسل دارند و نماد وحدت بخشی میدان به نهادهای عمده سیاسی ،اقتصـادی و
دینی هستند( .شکل .)2
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شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی شهر اصفهان

شکل شماره  .2موقعیت میدان نقشجهان و عناصر آن در شهر اصفهان

بحث و یافتهها
یافتههای توصیفی پاسخگویان در  4فراوانی (جنسیت ،سن ،تحصیالت و شغل) نشان میدهـد کـه  55درصـد ( 55نفـر)
پاسخگویان عابر پیاده مرد و  45درصد ( 45نفر) زن هستند .در بین پاسخگویان متخصص 64 ،درصد ( 16نفر) مرد و 36
درصد ( 9نفر) زن؛ از کل پاسخگویان عابر پیاده 19 ،درصد ( 19نفر) زیر  20سال 34 ،درصد ( 34نفر) بین  20تا  35سال،
 34درصد ( 34نفر) بین  35تا  50سال و نهایتاً  13درصد ( 13نفر) باالی  50سال دارند .در بین متخصصـین 16 ،درصـد
( 4نفر) دارای سن  20تا  35سال 68 ،درصد ( 17نفر) دارای سن  35تا  50سال و  16درصد ( 4نفر) دارای سن  50سـال
به باال؛  16درصد ( 16نفر) پاسخگویان عابر پیاده ،دارای شغل دولتـی 18 ،درصـد ( 18نفـر) دارای شـغل خصوصـی32 ،
درصد ( 32نفر) دارای شغل آزاد و نهایتاً  34درصد ( 34نفر) بیکار و نهایتاً در بین پاسخگویان عابر پیاده 1 ،درصد ( 1نفـر)
دارای تحصیالت ابتدایی 4 ،درصد ( 4نفر) دارای تحصیالت راهنمایی 22 ،درصد ( 22نفر) دارای تحصـیالت دبیرسـتان و
دیپلم 16 ،درصد ( 16نفر) دارای تحصیالت فوقدیپلم 44 ،درصد ( 44نفر) دارای تحصیالت لیسانس و نهایتـاً  13درصـد
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( 13نفر) دارای تحصیالت فوقلیسانس میباشند از بـین پاسـخگویان متخصصـین  8درصـد ( 2نفـر) دارای تحصـیالت
فوقدیپلم 40 ،درصد ( 10نفر) دارای تحصیالت لیسانس و  52درصد ( 13نفـر) دارای تحصـیالت فوقلیسـانس و بـاالتر
میباشند .در جدول ذیل جهت تعیین نوع آزمون در تحلیل دادههای موردبح تحقیق و استخراج نتـایج حاصـله ،نرمـال
بودن ابعاد اصلی تحقیق موردسنجش و ارزیابی قرارگرفته است .و برای اطالع از نرمال بودن دادههـا از آزمـون کلمـوگرو
اسمیروف استفاده شد .همانطور که در جدول شماره ( )2نشان دادهشده ،باال بودن سطح معناداری از سطح خطـا ()0/05
نشاندهنده نرمال بودن داده و امکان استفاده از آزمونهای پارامتریک میباشد.
جدول شماره  .2نتایج آزمون کلموگرو اسمیرنوف

ابعاد سرزندگی و حیات شبانه

تعداد جامعه نمونه125 :
sig< 0.05
درجه آزادی
آماره آزمون
125
/075

سطح معناداری
/078

نتیجه آزمون
نرمال بودن دادهها

وضعیت هر یک از مؤلفههای شاخصهای (امنیتی ،اجتماعی ،کالبدی و سرزندگی) در سنجش سـرزندگی و حیـات شـبانه
محدوده موردمطالعه با استفاده از آزمونهای پارامتریک تی استیودنت تک نمونهای (باارزش آزمون  )3موردبررسـی قـرار
می گیرد .برای هر مؤلفه میانگین آن مؤلفه باارزش آزمون (میانگین مورد انتظار) یعنی مقدار  3در سطح خطـای  5درصـد
کوچکتر باشد ( )P-value=sig<0/05مقایسه میشود .ازآنجاییکـه بـرای پاسـخگویی بـه سـؤاالت از طیـف لیکـرت
استفادهشده است؛ بنابراین حد متوس آن عدد  3است .درصورتیکه میانگین از  3باالتر باشـد ،نشـاندهنده تـأثیر بیشـتر
است و درصورتیکه پایینتر از میانگین باشد ،نشاندهنده سرزندگی و حیات شبانه کمتر میدان نقشجهان اصفهان است.
در ارزیابی وضعیت جذابیت و سرزندگی میدان نقشجهان در شاخص امنیت ،با استفاده از آزمون پارامتریک تی استیودنت
تکنمونهای (باارزش آزمون  ،)3از میان مؤلفههای موردبررسی 2 ،مؤلفه که سطح معناداری بیشتر از ( )0/05دارند .نقـش
و عملکرد آنها در ایجاد سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان پذیرفته نگردید .مؤلفههای مشخصشـده بـا
داشتن سطح معناداری بیشتر از  0/05موردپذیرش واقعشدهاند (جدول  .)3به عبارتی مؤلفههای مـوردنظر در سـرزندگی و
حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان مؤثر بودهاند .هر چه این رقم از حد مبنا ( )3بیشتر باشد ،نشاندهنده سـرزندگی و
حیات شبانه بهتر و باالتر شهری میدان نقشجهان ازلحاظ امنیت است.
جدول شماره  .3نتایج حاصل از آزمون تی تکنمونهای در راستای سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان در
شاخص امنیت
مقدار آماره T

3/46
4/10
3/59
4/26
1/92
3/14

10/806
13/909
6/096
19/939
-11/479
1/588

ســـــطح
معناداری
()Sig
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/115

/466
1/104
/592
1/264
-1/080
/144

3/14
3/82

1/763
13/693

0/080
0/000

/144
/824

میانگین
مؤلفهها
امنیت
عدم مزاحمت افراد مزاحم و ولگرد
عدم احساس ترس
عدم وقوع جرم و جنایت
نورپردازی (نور و روشنایی کافی)
عدم وجود ساختمانهای متروکه ،تاریک ،مخفی
و رعبآور
نظارت اجتماعی
آسودگی روانی و ذهنی

اخـــتالف از
میانگین

میزان اخـتالف در سـطح
اطمینان  95درصد
حد باال
حد پایین
/551
/380
1/261
/946
/784
/399
1/389
1/138
-/893
-1/266
/323
-/035
-0/017
/704

/305
/943
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ایمنی و امنیت

3/73

12/921

0/000

/736
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/623

/848

نتایج حاصل از تی تکنمونهای در راستای سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان در شاخص امنیت
در جامعه نمونه نشان میدهد بین حد مبنا ( )3و مقدار محاسبهشده ( )3/46اخـتالف معنـاداری ( )sig=/000وجـود دارد.
ازآنجاییکه مقدار محاسبهشده بیشتر از حد استاندارد میباشد میتوان نتیجـه گرفـت سـرزندگی و حیـات شـبانه میـدان
نقشجهان ازلحاظ شاخص امنیت در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد.
با توجه به محاسبات انجامشده بر روی هر یک از گویههای شاخص اجتماعی سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهـان
اصفهان مشخص گردید که  1گویه از میان  4گویه موردبررسی شـاخص اجتمـاعی بـا احتمـال  95درصـد دارای سـطح
معناداری بیشتر از  0/05بوده و عملکرد آنها در سرزدگی و حیات شبانه موردپذیرش قـرار نگرفـت (جـدول  .)4عملکـرد
گویههایی که سطح معناداری کمتر از  0/05داشتهاند موردپذیرش قرار میگیرد .میـزان اثربخشـی هریـک از مؤلفـههای
موردنظر سرزندگی و حیات شبانه با مقایسه میانگین هر یک با حد مبنای ( )3موردسنجش قرارگرفته است هـر چـه ایـن
مقدار میانگین بیشتر از  3باشد اثربخشی آن در سرزندگی و از حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان جهت ارتقاء امنیـت
بیشتر بوده است.
جدول شماره  .4نتایج حاصل از آزمون تی تکنمونهای در راستای سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان در
شاخص اجتماعی
میانگین

مقـــــدار
آماره T

ســـــطح
معناداری
()Sig

5/329
22/183
4/020
-/556
-3/317

/000
/000
/000
/580
/001

مؤلفهها
اجتماعی
تراکم جمعیت جهت اوقات فراغت
تعامالت اجتماعی
مشارکت دائمی مردم
حضور گروههای اجتماعی ویـژه (کودکـان ،سـالمندان،
معلوالن و)..

3/30
4/32
3/29
2/95
2/64

اخــتالف از
میانگین
/306
1/328
/296
-/048
-/352

میزان اختالف در سـطح
اطمینان  95درصد
حد پایین حد باال
/192
1/209
/150
-/219
-/562

/419
1/446
/441
/123
-/142

نتایج حاصل از تی تکنمونهای در راستای سنجش سرزندگی و حیـات شـبانه میـدان نقشجهـان اصـفهان در شـاخص
اجتماعی در جامعه نمونه نشان میدهد بین حد مبنـا ( )3و مقـدار محاسبهشـده ( )3/30اخـتالف معنـاداری ()sig=/000
وجود دارد .ازآنجاییکه مقدار محاسبهشده بیشتر از حد استاندارد میباشد میتوان نتیجه گرفت سرزندگی و حیـات شـبانه
میدان نقشجهان ازلحاظ شاخ اجتماعی در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد.
در بررسی سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان در شاخص کالبدی ،از بین مؤلفهها 2 ،مؤلفـه دارای سـطح
معناداری بیشتر از ( )0/05میباشند .پذیرش نقش و عملکرد مؤثر این مؤلفه در شاخص کالبدی موردپذیرش واقع نگردید.
از طرفی مقایسه میانگین مؤلفههای کالبدی از حد مبنای ( )3بیانگر آن است که بیشتر عملکرد را در میان دیگر مؤلفـهها
آنهایی دارند که مقدار میانگینشان بیشتر از حد مبناست (جدول .)5
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جدول -5نتایج حاصل از آزمون تی تکنمونهای در راستای سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان در
شاخص کالبدی
میانگین

مقدار آماره T

ســــــطح
معناداری
()Sig

مؤلفهها
کالبدی
نفوذپذیری و دسترسی مناسب
دسترسی به حملونقـل همگـانی (درشـکه ،ونهـای
تفریحی و)..
وجود عالئم راهنما (تابلوهای راهنماکننده و)..
اختالا (ترکیب) کاربری
پراکندگی کاربریها
در دسترس بودن کاربریها
خوانایی (قابلفهم و درک بودن)
هماهنگی و پیوستگی
سیما و منظر

اخـــتالف از
میانگین

میــزان اخــتالف در ســطح
اطمینان  95درصد
حد باال
حد پایین

3/23
3/06
3/80

4/624
/783
11/150

0/000
/435
0/000

/232
/064
/808

/132
-/097
/664

/331
/225
/951

2/68
2/34
2/83
2/56
3/44
3/82
4/52

-3/594
-7/449
-/564
-5/069
6/020
12/429
28/311

0/000
0/000
/574
0/000
0/000
0/000
0/000

-/312
-/656
-/168
-/440
/440
/824
1/528

-/483
-/830
-/757
-/611
/295
/692
1/421

-/140
-/481
/421
-/268
/584
/955
1/634

نتایج حاصل از تی تکنمونهای در راستای سنجش سرزندگی و حیـات شـبانه میـدان نقشجهـان اصـفهان در شـاخص
کالبدی در جامعه نمونه نشان میدهد بین حد مبنا ( )3و مقدار محاسبهشده ( )3/23اختالف معناداری ( )sig=/000وجـود
دارد .ازآنجاییکه مقدار محاسبهشده بیشتر از حد استاندارد میباشد میتوان نتیجه گرفت سرزندگی و حیات شـبانه میـدان
نقشجهان ازلحاظ شاخص کالبدی در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد.
با توجه به محاسبات انجامشده بر روی هر یک از گویههای شاخص سرزندگی ،حیات شبانه میـدان نقشجهـان اصـفهان
مشخص گردید که همه گویههای شاخص سرزندگی با احتمال  95درصد دارای سـطح معنـاداری کمتـر از  0/05بـوده و
عملکرد آنها در سرزدگی و حیات شبانه موردپذیرش قرار گرفت (جدول  .)6عملکرد گویههایی که سطح معناداری بیشتر
از  0/05داشتهاند موردپذیرش قرار نمیگیرد .میزان اثربخشی هریک از مؤلفههای موردنظر سرزندگی و حیـات شـبانه بـا
مقایسه میانگین هر یک با حد مبنای ( )3موردسنجش قرارگرفته است هـر چـه ایـن مقـدار میـانگین بیشـتر از  3باشـد
اثربخشی آن در سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان جهت ارتقاء امنیت بیشتر بوده است.
جدول شماره  .6نتایج حاصل از آزمون تی تکنمونهای در راستای سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان در
شاخص سرزندگی
مؤلفهها

میانگین

مقـدار آمــاره
T

سرزندگی
بهداشت و پاکیزگی
زیبایی
فضاهای مک  ،نشستن و تماشا
کاربریهای  24ساعته
کاربریهای محرک جذب جمعیت
کاربریهای اوقات فراغت
استفاده در طول شبانهروز
جریان حرکت پیاده
آسایش و نشاا

3/47
4/15
4/52
3/42
2/64
2/49
2/24
3/28
3/72
3/96

15/590
18/499
27/134
4/166
-5/010
-5/896
-8/755
4/236
11/093
17/794

ســـــطح
معناداری
()Sig
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

اخــتالف از
میانگین
0/477
1/152
1/528
0/424
-0/352
-0/504
-0/760
0/288
0/728
0/968

میزان اختالف در سطح
اطمینان  95درصد
حد پایین حد باال
0/538
0/417
1/275
1/028
1/639
1/416
0/625
0/222
-0/212
-0/491
-0/334
-0/673
-/588
-/931
0/422
0/153
/857
0/598
1/075
0/860

سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان با تأکید بر امنیت پایدار شهری
تنوع در معماری
احساس تعلق افراد

16/352
7/800

4/20
3/57

0/000
0/000

1/208
0/576

99
1/061
0/429

1/354
0/722

نتایج حاصل از تی تکنمونهای در راستای سنجش سرزندگی و حیـات شـبانه میـدان نقشجهـان اصـفهان در شـاخص
سرزندگی در جامعه نمونه نشان میدهد بین حد مبنا ( )3و مقـدار محاسبهشـده ( )3/47اخـتالف معنـاداری ()sig=/000
وجود دارد .ازآنجاییکه مقدار محاسبهشده بیشتر از حد استاندارد میباشد میتوان نتیجه گرفت سرزندگی و حیـات شـبانه
میدان نقشجهان ازلحاظ شاخص سرزندگی در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد.
نتایج حاصل از تی تکنمونهای در راستای سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان در جامعـه نمونـه
نشان میدهد بین حد مبنا ( )3و مقدار محاسبهشده ( )3/38اختالف معناداری ( )sig=/000وجود دارد .ازآنجاییکه مقـدار
محاسبهشده بیشتر از حد استاندارد میباشد میتوان نتیجه گرفت سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهـان در وضـعیت
نسبتاً مطلوبی قرار دارد (جدول .)7
جدول شماره  .7نتایج حاصل از آزمون تی تکنمونهای در راستای سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان
شاخص

مقدار ارزش=3
میانگین

انحـــراف

مقــــدار

ســــــــطح

اختالف از

میزان اختالف در سطح

معیار

آماره t

معناداری

میانگین

اطمینان  95درصد

/356

12/059

()Sig
امنیت ،اجتماعی ،کالبدی و سرزندگی

3/38

/000

/384

حد پایین

حد باال

/321

/447

شکل شماره  .3هیستوگرام شاخصهای مؤثر بر سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان

شکل شماره  .4مقایسه وضع موجود و ایدهآل شاخصهای مؤثر بر سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان
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با توجه به آزمونهای آماری ،مقایسه وضعیت موجود و ایدهآل در شاخصهای سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان
اصفهان آشکار میشود وضعیت موجود سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان در تمامی شاخصها در
وضعیت مطلوب قرار دارند .به عبارتی میزان میانگین تمامی شاخصها از حد مبنا ( )3باالتر است .حالت مطلوب و
ایدهآلتر این است که پنجضلعی وضعیت موجود به پنجضلعی وضعیت ایدهآل نزدیکتر باشد (شکل  .)4مطابق با مراحل
تشریح شده در بخش روش تحقیق ،پس از نهایی سازی شاخصها ،شاخصها بر اساس اهمیت ،اولویتبندی شدند تا بر
اساس روش سوارا فرایند وزن دهی به آنها پیموده شود .بهمنظور تعیین وزن و میزان اهمیت هریک از این معیارها
گامهای مناسب با استفاده از رویکرد تصمیمگیری چندشاخصۀ سوارا محاسبهشده و بر اساس نتایج بهدستآمده،
تجزیهوتحلیلهای موردنیاز صورت گرفته است در این بخش به تحلیل نتایج این روش پرداختهشده است .بر این اساس،
فرایند محاسبه وزن معیارها و زیرمعیارها سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان طبق فرمولهای روش
 SWARAدر جدول شماره ( )8و ( )9مشاهده میشود.
جدول شماره  .8وزن معیارهای و ابعاد اصلی شاخصهای مؤثر بر سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان
وزن نهائی
وزن اولیه
ضریب
اهمیت نسبی
معیارهای ارزیابی
0/339
1
1
اجتماعی
0/271
0/800
1/250
0/250
سرزندگی
0/217
0/641
1/249
0/249
امنیت
0/174
0/513
1/248
0/248
کالبدی

ستون اول در جدول یادشده نشاندهنده لیست معیارها به ترتیب اولویت (بهطور نزولی) است .با پیمودن گامهای روش سوارا،
وزن نهایی ابعاد مدل مدنظر در ستون آخر به نمایش درآمده است .همانطور که در جدول شماره ( )8مشاهده میشود از بین
شاخصهای مؤثر بر سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان ،شاخص اجتماعی با وزن نهائی  0/339در رتبه اول،
شاخص سرزندگی با وزن  0/271در رتبه دوم ،شاخص امنیت با وزن  0/217در رتبه سوم و نهایتاً شاخص کالبدی با وزن نهایی
 0/174در رتبه چهارم قرار گرفت.
بدیهی است بهمنظور تعیین وزن نهایی شاخصهای سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان در هر بعد ،باید
فرایند وزن دهی برای شاخصهای هر بعد نیز جداگانه طی شود .چگونگی اولویتبندی شاخصها در هر بعد ،اهمیت
نسبی آنها ،وزنشان در هر بعد و درنهایت وزن نهایی آنها در جدول شماره ( )9نشان دادهشده است.

ابعاد

اجتماعی
سرزندگی

جدول شماره  .9وزن شاخصهای هر بعد سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان
وزن اولیه
ضریب اهمیت
اهمیت نسبی
نام معیار
کد
وزن
EJ1
1
1
تراکم جمعیت جهت اوقات فراغت
0/339
EJ2
0/800
1/250
0/250
تعامالت اجتماعی
EJ3
0/656
1/219
0/219
مشارکت دائمی مردم
EJ4
0/545
1/205
0/205
حضور گروههای اجتماعی ویژه
S1
1
1
زیبایی
0/271
S2
0/901
1/110
0/110
تنوع در معماری
S3
0/814
1/107
0/107
بهداشت و پاکیزگی
S4
0/741
1/099
0/099
آسایش و نشاا
S5
0/674
1/098
0/098
جریان حرکت پیاده
S6
0/616
1/095
0/095
احساس تعلق افراد
S7
0/565
1/091
0/091
فضاهای مک  ،نشستن و تماشا
S8
0/522
1/082
0/082
استفاده در طول شبانهروز
S9
0/484
1/077
0/077
کاربریهای  24ساعته

وزن نهائی
0/333
0/267
0/219
0/181
0/139
0/125
0/113
0/103
0/094
0/086
0/078
0/072
0/067

سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان با تأکید بر امنیت پایدار شهری

0/217

امنیتی
0/174

کالبدی

S10
S11
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9

کاربریهای محرک جذب جمعیت
کاربریهای اوقات فراغت
عدم وقوع جرم و جنایت
عدم مزاحمت افراد مزاحم و ولگرد
آسودگی روانی و ذهنی
ایمنی و امنیت
عدم وجود ساختمانهای متروکه ،تاریک و...
عدم احساس ترس
نظارت اجتماعی
نورپردازی (نور و روشنایی کافی)
سیما و منظر
هماهنگی و پیوستگی
دسترسی به حملونقل همگانی
خوانایی (قابلفهم و درک بودن)
نفوذپذیری و دسترسی مناسب
پراکندگی کاربریها
وجود عالئم راهنما (تابلوهای راهنماکننده و)..
در دسترس بودن کاربریها
اختالا (ترکیب) کاربری

0/065
0/055
0/141
0/138
0/136
0/122
0/121
0/108
0/074
0/131
0/130
0/118
0/105
0/097
0/092
0/088
0/080

101
1/065
1/055
1
1/141
1/138
1/136
1/122
1/121
1/108
1/074
1
1/131
1/130
1/118
1/105
1/097
1/092
1/088
1/080

0/455
0/431
1
0/876
0/770
0/678
0/604
0/539
0/486
0/453
1
0/884
0/782
0/700
0/633
0/577
0/529
0/486
0/450

0/063
0/060
0/185
0/162
0/142
0/125
0/112
0/100
0/090
0/084
0/166
0/146
0/130
0/116
0/105
0/096
0/088
0/080
0/074

همچنین بهمنظور نمایش اولویت شاخصها ،اوزان آنها در قالب شکل ( )5نمایش دادهشده است .همانطور که در شکل
( )5مالحظه میشود ،معیار تراکم جمعیت جهت اوقات فراغت ،تعامالت اجتماعی ،مشارکت دائمی مردم ،زیبایی ،تنوع در
معماری ،بهداشت و پاکیزگی ،عدم وقوع جرم و جنایت ،عدم مزاحمت افراد مزاحم و ولگرد ،آسودگی روانی و ذهنی ،سیما
و منظر ،هماهنگی و پیوستگی و نهایتاً دسترسی به حملونقل همگانی (درشکه ،ونهای تفریحی و )..بااهمیتترین
شاخصها شناسایی شدند.

شکل شماره  .5نمودار توزیع شاخصهای مؤثر بر سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان

گام آخر جهت تعیین رتبه هریک از عوامل مؤثر بر سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان ،مدل بهترین و
بدترین روش میباشد که محققان در این قسمت به هدف نهایی خود میرسند .نتایج حاصل از مدل بهترین و بدترین
روش جهت رتبهبندی و تعیین وزن شاخصهای سرزندگی و حیات شبانه ،در ذیل بیانشده است:
گام یک :تعین معیارهای پژوهش :معیارهای و شاخصهای سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان شامل
معیارهای امنیتی ،اجتماعی ،کالبدی و سرزندگی میباشد.
گام دو :تعیین بهترین و بدترین معیارهای پژوهش :بهترین معیار از بین معیارهای سرزندگی و حیات شبانه میدان
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نقشجهان اصفهان از نظر خبرگان ،معیار اجتماعی و بدترین معیار کالبدی میباشد.
گام سوم و چهارم :تشکیل ماتریس جدول مقایسات زوجی برای بهترین و بدترین معیار .در این مرحله ماتریس مقایسات
زوجی (بهترین و بدترین معیار) توس متخصصین تشکیل میشود( .جدول  10و  )11این ماتریس را نشان میدهد.
جدول  .10ماتریس مقایسات زوجی بهترین معیار
امنیتی
اجتماعی
کالبدی
W1
W2
W3
1/011
1
1/014

سرزندگی
W4
1/005

معیار
اجتماعی

جدول شماره  .11ماتریس مقایسات زوجی بدترین معیار
معیار
کالبدی
W1
امنیتی
1/002
W2
اجتماعی
1/014
W3
کالبدی
1
W4
سرزندگی
1/008

گام پنجم :مدلسازی مسئله تحقیق :در این مرحله مسئله پژوهش ،در قالب نرمافزار لینگو  11مدلسازی میشود
گام ششم :حل مسئله برنامهریزی خطی و یافتن اوزان بهینه :با استفاده از نرمافزار لینگو  11نتایج اوزان نهایی
شاخصهای مؤثر بر سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان به دست آمد .این مدل با  4معیار 36 ،محدودیت
در  20تکرار حل شد (جدول .)12
جدول شماره .12مدلسازی مسئله تحقیق
; (w2/w1-1.011)<=x
; (w2/w3-1.014)<=x
; (w2/w4-1.005)<=x
; (w3/w1-1.002)<=x
; (w3/w2-1.014)<=x
; (w3/w4-1.008)<=x
; w1+w2+w3+w4 =1
; w1>=0
; w2>=0
; w3>=0
; w4>=0

=0/249W1
=0/251W2
=0/248W3
=0/250W4

جدول شماره  .13اوزان و رتبه شاخصهای مؤثر بر سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان
معیار
وزن
رتبه
3

0/249

W1

امنیتی

1

0/251

W2

اجتماعی

4

0/248

W3

کالبدی

2

0/250

W4

سرزندگی
جمع

1
0/024



5/23

CI

0/004

CR
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نتایج مدل بهترین و بدترین روش نشان میدهد که شاخص اجتماعی باارزش  0/251در رتبه اول ،شاخص سرزندگی
باارزش  0/250در رتبه دوم ،شاخص امنیتی باارزش  0/249در رتبه سوم ،و نهایتاً شاخص کالبدی باارزش  0/248در رتبه
چهارم قرار دارد (جدول .)12
به دست آوردن میزان سازگاری مدل از طریق رابطه ()1
رابطه ()1

شکل شماره  .7وزن شاخصهای مؤثر بر سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان

نتیجهگیری
فضاهای عمومی مهمترین بخشهای شهر را تشکیل میدهند و مکانهایی برای برخوردهـا و کنشهـای متقابـل میـان
افراد هستند .در این فضاها ،عابران پیاده به منظرهای عمده و اصلی شـهر دسترسـی فیزیکـی و بصـری دارنـد .بـا رشـد
فضاهای خصوصی و با تأکید بر محرمیت و ایجاد عملکردهـای اختصاصـی ،امنیـت و کیفیـت فضـاهای عمـومی تنـزل
پیداکرده و فضاهای شهری برای حضور انسان مفهوم خود را ازدستداده است .امنیـــت بـهعنوان یکـــی از مؤلفـههای
اصلی کیفیتبخشی به فضاهــای عمومــی ،از جایگاهی ویــژه برخوردار اســت ،چنانکه اگر در فضایــی تمامی اصـول
طراحانه رعایت شــده باشــد اما به لحاظ امنیت شرای مناسبی نداشته باشد ،نمیتواند موفق عمـل کنـد .نکتـه حائـــز
اهمیــت آن اســت کــه بســیاری از عوامــل مؤثر در امنیــت یــک میدان شهری را میتوان منتج از شرای کالبدی
آن دانست .فقدان روشنایی مناسب ،آلودگی و اغتشاش بصری ،ترافیک و غیره ازجمله عوامل کالبدی هســتند کـــه بـر
امنیت فضا تأثیر میگذارند .در این راستا هدف پژوهش حاضر سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصفهان
با تأکید بر امنیت میباشد .بهعبارتیدیگر نظر شهروندان و متخصصین بر این نکتـه تأکیـد دارد کـه میـدان نقشجهـان
اصفهان در تمامی ابعاد باالتر از حد مبنا ( )3میباشند .از طرفی دیگر ازلحاظ اجتماعی و سرزندگی ،وضـعیت سـرزندگی و
حیات شبانه میدان نقشجهان در راستای امنیت پایدار در رتبه و وضعیت باالتری و ازلحـاظ کالبـدی در رتبـه و وضـعیت
پایینتری قرار دارد .این امر نشان میدهد که گرچه وضعیت سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان در تمامی زمینهها
خوب است؛ امّا بهتر است توجّه مدیریت شهری اصفهان درزمینۀ سرزندگی و حیات شبانه به بُعد کالبـدی معطـوف شـود.
که این امر میتواند از طریق حمایتهای مالی بخش خصوصی و سایر نهادها و برنامهریزی جهت اداره آن تحقق یابد.
با توجّه به آزمونهای آماری و مدلهای چندشاخصۀ مورداستفاده در پژوهش حاضر ،آشکار میشود وضعیت سـرزندگی و
زندگی شبانه میدان نقشجهان اصفهان با توجه به عامل امنیت پایدار شهری در تمامی شـاخصها در وضـعیت مطلـوب
قرار دارند؛ بهعبارتی میزان میانگین تمامی شاخصها از حدّ مبنا ( )3باالتر اسـت .در ایـن زمینـه علیمـرادی و همکـاران
( )1395در بررسی نقش امنیت در سرزندگی و حیات شبانه خیابان امام مرند ،افزایش میـزان احسـاس امنیـت را در گـرو
افزایش میزان اختالا کاربریها ،نفوذپذیری بصری و کالبـدی ،نـورپردازی مناسـب شـبانه و طراحـی مناسـب کالبـدی
دانستهاند .که این امر میتواند ضمن بهبود کیفیت زندگی شهری ،نقش مهمی در افزایش سرزندگی فضـاهای شـهری و
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ارتقای حیات شبانه فضا نیز به همراه داشته باشد .بنابراین میتوان بیان داشت که در عین تفـاوت در موقعیـت دو شـهر،
سرزندگی و حیات شبانه فضاهای عمومی آنها در راستای امنیت متفاوت میباشد .به این صورت که نتایج پژوهش حاضر
سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشجهان اصـفهان را در راسـتای امنیـت ،مطلـوب توصـیف کـرده اسـت درصـورتیکه
علیمرادی و همکاران ،سرزندگی و حیات شبانه خیابان امام مرند را در راسـتای امنیـت ،مسـتلزم افـزایش برخـی عوامـل
دانستهاند ،که این امر داللت بر عدم همسویی نتایج پژوهش دارد.در همین راستا پیشنهادهای زیر مطرح میگردد:
مرمت ،احیاء و بهطورکلی باززندهسازی ساختمانهای قدیمی میدان نقشجهان.ایجاد پارکینگهای بیشتر برای شهروندان در جهت پارک وسایل نقلیه خود هنگام استفاده از فضای میدان نقشجهان.اضافه کردن کاربریهای سازگار و متنوع دیگر به کاربریهای میدان نقشجهان.استقرار کیوسکهای پلیس و در صورت لزوم ایجاد کالنتـری در اطـراف میـدان نقشجهـان بـرای بـاال بـردن امنیـتشهروندان.
بهبود بهتر سیستم روشنایی (نصب چرااهای روشنکننده ،نورافکنها و )..میـدان نقشجهـان جهـت آسـایش و امنیـتشهروندان.
تنوعبخشی به رنگ مصالح فضای پیادهرو میدان نقشجهان و استفاده از رنگهای متنوع برای جذب مردم.حذف کاربریهای ناسازگار (فروشندگان مواد مخدر ،سیگارفروشیها) از اطراف میدان نقشجهان.ایجاد محیطی آرام مانند اختصاص گوشهای از فضـای میـدان بـه صـندلیها و کرسـیهای تجمعـی بـرای شـهروندانبخصوص برای افراد مسن برای تداعی خاطرات گذشته.
نورپردازی درختان و روشناییهای تزیینی در میدان نقشجهان برای بـه وجـود آوردن محـی زیبـا ،احسـاس شـادی وآرامش شهروندان.
طراحی و کشیدن نقاشیهای متنوع در کفپوش یا جداره میدان نقشجهان جهت جذابی بخشی به محی میدان.منابع
 )1اخوان صراف ،امیرمحمد؛ خسروی دانش ،امید؛ مظاهری ،راحله؛ زمانی ،بهار ( )1393منظر شـبانه شـهر (رویکـردی در طـرح راهبـردی
نورپردازی شهر مشهد) ،فصلنامه معماری و شهرسازی آرمانشهر ،بهار  ،1392سال  ،7شماره  ،12صص.55-66.
 )2اخوان ،آرمین؛ صالحی ،اسماعیل؛ طغیانی ،سیمین ( )1397ارزیابی تأثیر عوامل محیطی-کالبـدی بـر سـرزندگی و کیفیـت خیابانهـای
شهری (مطالعه موردی :خیابان های نادر و انقالب شهر ساری) ،مجله جغرافیا و پایـداری محـی  ،تابسـتان  ،1397سـال  ،8شـماره ،27
صص.15-29 .
 )3ایزدی ،محمد سعید و حقی ،محمدرضا ( )1394ارتقای احساس امنیت در فضاهای عمومی با بهرهگیری از طراحی شهری ،نمونه مطالعه:
میدان امام شهر همدان ،نشریه هنرهای زیبا ،معماری و شهرسازی ،تابستان ،1394 ،سال  ،20شماره  ،2صص.12-5 .
 )4بازوندی ،فرشاد و شهبازی ،مهرداد ( )1393نقش سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنـی شـهروندان و میـزان بهرهگیـری از فضـای شـهری
(مطالعه موردی :پیاده راه خیابان سپهساالر تهران) ،دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر ،تابستان ،1393 ،سال  ،1شماره  ،1صـص-43 .
.33
 )5تیبالدز ،فرانسیس ( )1385شهرهای انسان محور :بهبود محی شهری در شهرهای بزرب و کوچک ،ترجمه :حسن علی لقـایی و فیـروزه
وجدلی ،چاپ اول :تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 )6حسنی ،علیرضا و هاشمی فدکی ،الهه سادات ( )1392ایجاد سرزندگی شبانه با رویکرد طراحی فضاهای  24ساعته (نمونه موردی :خیابان
آزادشهر مشهد) ،همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بـومی تـا شـهر پایـدار 5 ،دی  ،1392مؤسسـه
آموزش عالی خاوران ،مشهد ،صص.1-9 .
 )7خستو ،مریم و سعیدی رضوانی ،نوید ( )1389عوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهای شهری ،خلق یک فضای شـهری سـرزنده بـا تکیـه بـر
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مفهوم (مرکز خرید پیاده) ،نشریه هویت شهر ،بهار و تابستان  ،1389سال  ،4شماره  ،6صص.63-74 .
 )8صالحی ،اسماعیل ( )1387ویژگیهای فضای شهری امن ،چاپ اول :تهران :مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
 )9رضوان ،محمد و خیری ،عبداهلل ( )1389ضرورت انطباق تصویر روز با نورپردازی شهری ،نشریه منظر ،بهـار  ،1389سـال  ،2شـماره ،7
صص.78-79 .
 )10رهبر عطاران ،فرناز ( )1393نورپردازی و نقش آن در سرزندگی فضـاهای شـهری (نمونـه مـوردی :خیابـان ولیعصـر تهـران) ،ششـمین
کنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفههای شهر اسالمی 21 ،آبان  ،1393دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند ،صص.
.15-1
 )11دادپور ،سارا ( )1391معیارهای سرزندگی فضاهای شـهری مطالعـه مـوردی :بخشـی از خیابـان ولیعصـر تهـران ،نشـریه جسـتارهای
شهرسازی ،بهار و تابستان  ،1391سال  ،1شماره  ،20صص.34-39.
 )12طبیبیان ،منوچهر و موسوی ،میر جالل ( )1395بررسی نقش زیباسازی و ارتقاء کیفیت محی بر سرزندگی شهری؛ نمونـه مـوردی :بـاا
شهر تاریخی مراغه ،فصلنامه معماری و شهرسازی آرمانشهر ،سال  ،9شماره  ،17صص.249-262 .
 )13علیمرادی ،مسعود؛ شرقی ،علی؛ مهدنشین ،نیره ( )1395بررسی نقش امنیت در سرزندگی و حیات شبانه فضاهای عمومی شهری (نمونه
موردی :خیابان امام مرند حدفاصل خیابان شهید رنجبری و خیابان هفتتیر) ،دو فصلنامه هنرهای کاربردی ،بهار و تابستان ،1395 ،سال
 ،5شماره  ،8صص.15-26 .
 )14عالیی ،حسین ( )1391امنیت پایدار در سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه راهبرد دفاعی ،پاییز  ،1391سال ،10
شماره  ،39صص .1-34
 )15عباس زاده ،هادی و کرمی ،کامران ( )1390سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار ،فصلنامه مطالعـات راهبـردی ،بهـار  ،1390سـال ،14
شماره  ،51صص.31-58 .
 )16قیصری ،نوراهلل و حسینی ،سید مهدی ( )1392ابعاد و شاخصهای امنیت پایدار؛ مبتنی بر مدل مهندسی همگرایی ملی ،فصـلنامه آفـاق
امنیت ،پاییز  ،1392سال  ،6شماره  ،20صص.71-107 .
 )17قدیمی ،سیده درسا و کرامتی ،غزال ( )1396زندگی شبانه در کالنشهر با تأکید بر تأثیر عوامـل فرهنگـی بـر فضـای شـهری (مطالعـه
موردی :مرکز فعالیتهای نوین اهران) ،نشریه مطالعات محیطی هفت حصار ،سال  ،20شماره  ،6صص.27-40 .
 )18کالنتری ،محسن؛ حیدریان ،مسعود؛ محمودی ،عاطفه ( )1390ایمنسـازی فضـای کالبـدی شـهرها در برابـر بزهکـاری بـا اسـتفاده از
راهبردهای پیشگیری جرم یا طراحی محیطی ،فصلنامه دانش انتظامی ،پاییز  ،1389سال  ،12شماره  ،3صص.51-74 .
 )19گلی ،علی ( ) 1390زنان و امنیت در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی :پارک آزادی شیراز) ،نشریه جامعهشناسی تاریخی ،زمستان
 ،1390سال  ،3شماره  ،2صص.143-165 .
 )20مجتهد سیستانی ،ارم ( )1387شاخصهای کیفی مطلوبیت پیاده راهها و خیابانهای شهری ،چهاردهمین کنفرانس دانشـجویان کشـور و
اولین کنفرانس بینالمللی دانشجویان عمران 5 ،شهریور  ،1387سمنان ،صص.1-9 .
 )21نظری ،سلدا و رضابیگی ثانی ،راضیه ( )1390میدان فضایی برای بروز تعامالت اجتماعی و راهکارهای طراحی آن ،سومین همایش ملی
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