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 21/05/1398: پذیرشتاریخ                 12/01/1398تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
و  یسـرزندگ بـه اتیـحادامـه  یشهروندان بوده که بـرا اجتماعیحضور  مهم یهااز مکان یکی یشهر یفضاها

 بـرای منـاطق ایـن شـدن ترجـذاب موجـب گونه فضاهاشبانه در این فعالیت است. ازمندیخود ن نیمخاطب شیآسا

و... مواجه  هاستونجهان با مشکالتی زیادی در زمینه تخریب دیوارها، امروزه میدان نقش .شودمی بازدیدکنندگان

 حیات شبانه آن تأثیر بگـذارد. هـدف پـژوهش حاضـر، رزندگی وتواند بر کاهش جذب جمعیت، سیمباشد که یم

باشـد. بـرای یمجهان اصفهان با تأکیـد بـر امنیـت پایـدار شـهری سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقش

پیاده  شده است. جامعه آماری پژوهش شامل عابرانی و میدانی استفادهاکتابخانهی هاروشگردآوری اطالعات از 

نفر از عابران پیاده در طول یـک هفتـه،  100باشند که یمو متخصصین  جهانحاضر در میدان نقش و شهروندان

عنوان حجـم نمونـه متخصصـین بـه نفـر از 25 یتصـادفطور ای، بهدومرحله همچنین با استفاده از تکنیک دلفی

ی ن تأییدشـده و پایـایتخصصی و خبرگا حوزهخصصان محقق ساخته، توس  مت نامهپرسشاند. روایی شدهانتخاب

تـی  آزمـون، از هـادادهوتحلیل بـرای تجزیـه شـده اسـت.محاسبه 794/0 یله آزمون آلفای کرونبـاخوسبه  هاداده

شده است. نتایج آزمـون استفاده BWMو  SWARA بندی معیارها از تکنیکیتاولوی همچنین جهت انمونهتک

دهد بین حد مبنا یمجهان اصفهان نشان شبانه میدان نقشی در راستای سنجش سرزندگی و حیات انمونهتکتی 

ن اسـت کـه حـاکی از آ SWARAوجود دارد. نتایج تکنیـک  (sig=/000) ( اختالف معناداری38/3( و مقدار )3)

ص امنیت با وزن در رتبه دوم، شاخ 271/0در رتبه اول، شاخص سرزندگی با وزن  339/0شاخص اجتماعی با وزن 

 BWMز مـدل ادر رتبه چهارم قرار گرفت. نتـایج حاصـل  174/0وم و شاخص کالبدی با وزن در رتبه س 217/0

در رتبـه دوم،  250/0در رتبـه اول، شـاخص سـرزندگی بـاارزش  251/0دهد شاخص اجتماعی بـاارزش یمنشان 

 دارد. در رتبه چهارم قرار 248/0در رتبه سوم و شاخص کالبدی باارزش  249/0شاخص امنیت باارزش 

 

 جهان، شهر اصفهان.سرزندگی، حیات شبانه، امنیت پایدار، میدان نقش کلیدی: واژگان
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 مقدمه

 متناسـب اجتمـاعی یافتگیسازمان یک ،بعدازآن هایتوسعه و صنعتی انقالب از ناشی نظم پی در و بعد به نوزدهم قرن از

 و قـرار داد تأثیر تحت را... و فراغت اوقات خدمات ،اجتماعی رفتارهای تمام تدریجبه که گرفت شکل فعالیت و کار بازمان

 اجتمـاعی و احسـاس کارکردی و گسترده احساس آمدن پدید سبب ،رفتاری بندیزمان این". است یافته ادامه امروز به تا

ان این امر اهمیـت زمـ. است آورده وجود به زمانی مدیریت برای را بزرگی انگیزه ،آن در نتیجه که است شده وقت کمبود

: 1392حسـنی و همکـاران،) دهدهای اجتماعی و فرهنگی نشان میعنوان زمانی برای فراغت و فعالیتغروب و شب را به

شـهرها باعـ  بـه وجـود آمـدن در کالن ینیها در قرن حاضر بخصوص شهرنشـشدن آن یشهرها و صنعت شرفتیپ(. 2

ی مختلـف و ضـروری زنـدگ هایجنبـه ه در اثر تـداخلک ایپدیدهعنوان به ینیشده است. شهرنشی ادیز هایناهنجاری

 یدر زنـدگ یاساسـ هایچالشاز  ارییبس دهندهشکلشده است، بستر و ی جتماعا دهیچیرواب  پ از ایشبکه مظهر مدرن،

ی زنـدگ هر کشور برای یمیو اقل یهای فرهنگبر اساس ایده آل یو استانداردهای گوناگون ارهای. معباشدمی زیشهروندان ن

بازونـدی و ) باشدشهروندان داشته  یذهن ریتصو جادیدر ا ینقش مؤثر تواندمی یسرزندگ انین میدر ا .دارد شهری وجود

های تجلی هویت، فرهنگ و تمدن جامعه شـهری اسـت و (. فضاهای شهری یکی از بارزترین عرصه34: 1393شهبازی،

 از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیـز ارزش واالیـی دارد عالوه بر اینکه تجلیگاه رابطه عملکرد بین انسان و فضاست،

همـان  شیو آسـا تیـزندگی در شهرها است. امن فییک هایشاخصهاز  تیامروزه امن(. 3: 1390نظری و رضاییگی ثانی،)

ه نـ دار،یـسـرزنده و ب یطـیتا در آرامش مح کشاندمیآرام و پاک شهری  یطیای است که مردمان را به محشدهگم حلقه

آن است کـه فـرد در  موفقشهری  هیناح کی هاینشانهمعتقد است  1کوبزی. چرا که جندیاسایب یروح دممرده و بی ییفضا

قـرار  دیـخود احساس کند که مـورد تهدخودبه دیکند. او نبا نانیفردی و اطم تیاحساس امن گانگانیهای مملو از بخیابان

هـای شهری بستر زندگی و فعالیت شهروندان است و با توجـه بـه ویژگی(. فضای 16: 1395علیمرادی و همکاران،) دارد

های سنی، اجتماعی و جنسی، باید بتواند محی  امن، پایدار و جذابی فراهم کند و به شیوه مناسبی به نیازهای افراد و گروه

کنـد و در گی برقـرار میمختلف تمام گروهای اجتماعی پاسخ دهد. فضای شهری بیشترین ارتباا را با مردم و محی  زند

 رسـدمیبـه نظـر (. 144: 1390گلی،) نتیجه، در هویت بخشی و دادن احساس آرامش به شهروندان نقش به سزایی دارد

 یتعـامالت اجتمـاع شیحـس حضـور در مکـان و افـزا شیدر افراد سبب افزا یروان تیامن جادیامن و ا یفضاها یطراح

در ساعات شبانه حضور  یشهر یشار جامعه بدون تجربه ترس و جرم در فضاهاشهروندان در ساعات شبانه شده و همه اق

ثر بـر ؤعوامل مـ یی. لذا با شناسایابدمی شیافزا یشهر یو زیست پذیری فضا یسرزندگ جهینت فعال خواهند داشت و در

شبانه شـهر  اتیح وانتمیفضاهای سرزنده،  جادیا جهیدر نت تیامن تمیآ قیها از طرآن تیفضاهای شهر و تقو یسرزندگ

که اقشــار مختلف مــردم در  یعنوان کانونبه یشــهر یعموم یفضاهــا (.102: 1384لینچ،) نمودو باز سرزنده  ایاح را

از  یکـی. ـــدیمخاطبـان را جلـب نما تیکه رضـانحویآگاهانه هســتند، به یطراحــ ازمنــدین ابنــد،ییمآن حضــور 

 تیـاســـت. امن یطـیمح ـــتیامن یارتقـا ،یــیفضاها ــنیشــهروندان در چن شین آســافراهــم نمــود یارهایمع

 ـــتیمدن یتجلـ یبرا یو آن را به مأمنــ ــدیافزایم یشــهر یفضــا ــتیبر کشــش و جذاب ،یروان یعنوان عاملبه

بـه  ی؛ بلکه گاهشودیم دارخدشه یتاررف یهایناهنجارتحت تأثیر بروز جرائم و  تنهانه  یمح تی. امنکنــدیم ــلیتبد

: 1394ایزدی و حقـی،) شودمی یحس ناامن جادیناآشنا و پرتنش در ذهن فــرد، موجب ا یطیمح دنیکش ریسبب به تصو

هـای های سنی و جنسـی و اقلیتکلیه اقشار، گروه یو بسترسازی برای پذیرای یسازفراهمعملکرد اصلی این فضاها (. 6

 توانـدیمرو، کیفیت فضاهای عمـومی و عناصـر شـهری مسـتقر در فضـا روز است. ازاینساعات شبانه اجتماعی در کلیه
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 سرزندگی ومقوله (. 26: 1395وحدت و سجاد زاده،) باشدیمساز حضور یا عدم حضور شهروندان در فضاهای شهری زمینه

امن و فعـال  یهمگان یکشورمان فضاها یباشد. در اکثر شهرهامی یشهر در شب ازجمله مسائل مهم شهر اتیتداوم ح

از  یدوره مرده و خـال کیکنند وجود ندارد و شهر بعد از غروب آفتاب  یدر شب که افراد اوقات فراغت خود را در آن سپر

و  یسـرزندگ یهـاتمیآاز  کـییعنوان بـه تیهرچند به شاخص امن از طرفی دیگرو شاداب شبانه را دارند.  زندهسر یزندگ

 یعنوان عاملی مؤثر در سـرزندگآن به تیاما هنوز قابل ده،یفضاهای شهری در هنگام شب تا حدی توجه گرد ییایحفظ پو

عنوان یک شهر تاریخی و فرهنگی دارای فضـاهای شهر اصفهان بهموردتوجه جدی قرارگرفته است.  ترکمشبانه  اتیو ح

کـه همـواره  باشـدیمجهان از این فضاها، میدان نقشیکی  باشدیمزیادی برای تفریح، گردش و گذراندن اوقات فراغت 

 یتوانمنـد ،ی مختلفهایکاربرداشتن قدمت طوالنی خود و  با میدان نیاموردتوجه افراد و گردشگران زیادی بوده است. 

باارزش ی هادانیمجهت حضور گسترده مردم جهت گذاران اوقات فراغت دارد. اما متأسفانه امروز مانند بسیاری از الزم را 

پایین آمـدن و ریخـتن  ،هاپنجرهشکستن شدن  ،هارانش دیوارها، ترک سقفدیگر شهرهای ایران، با مشکالتی از قبیل: 

قـاپو اسـتحکام خـود را ی مجموعـه عالیهاسـتونطور کـه قسـمتی از دیوارهـا و . بـهباشـدیمو ...روبرو  هامغازهسقف 

ندان دور، در صورت عدم توجه به آن با تخریـب روبـرو گـردد. کـه ایـن چی نههاسالاند، و ممکن است طی دادهازدست

طورکلی بـر کـاهش ، بکاهـد و بـهندیآیماز جذب جمعیت زیادی که روزانه برای اوقات فراغت به میدان  تواندیممسئله 

عنوان جهان بهن نقشسرزندگی و زندگی شبانه این میدان تأثیر بگذارد. در این راستا بررسی سرزندگی و حیات شبانه میدا

و همواره بایستی موردتوجه مسئوالن و مدیران شـهری اصـفهان قـرار  باشدیمفضای تفریحی و گردشگری حائز اهمیت 

جهـان اصـفهان بـا گرفت تا نقش خود را حفظ کند. هدف پژوهش حاضر بررسی سرزندگی و زندگی شـبانه میـدان نقش

 :شودیمصورت ذیل تبیین وجه به هدف و ضرورت پژوهش، سؤال پژوهش به. با تباشدیمتأکید بر امنیت پایدار شهری 

تـرین باشـد؟ مهمجهان اصفهان از سرزندگی و حیات شبانه در راستای امنیت پایدار شـهری برخـوردار میآیا میدان نقش

 اند؟امجهان اصفهان کدعوامل تأثیرگذار بر سرزندگی و حیات شبانه میدان نقش

عنوان اهمیت امنیت به دهندهنشانسرزندگی در فضاهای عمومی شهری  ینه امنیت ودرزمشده ت انجاممطالعات و تحقیقا

یی هانمونهشود. در ذیل به ینمشاخص کیفی زندگی شهرهاست. که بدون آن امکان سرزندگی در فضاهای شهری ایجاد 

ازپـیش ششده که اهمیت ایـن موضـوع را بیی در فضاهای شهری اشارهشده در زمینه سرزندگمطالعات و تحقیقات انجام

 آشکار ساخته است:

های نادر و یابانخهای شهری را در یابانخکالبدی بر سرزندگی و کیفیت -( تأثیر عوامل محیطی1397اخوان و همکاران )

موردمطالعـه و  هاییابانخانقالب شهر ساری مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که میان کیفیت و سرزندگی 

ی نامناسب، پوشش گیـاهی ناکـافی و نامناسـب، سازکفکالبدی از قبیل روشنایی ضعیف و نامناسب، -مشکالت محیطی

ونقل عمومی، فضای پارکینگ ناکـافی، عرض کم مسیر پیاده، تسهیالت ناکافی برای معلولین، دسترسی نامناسب به حمل

داری وجـود دارد. قـدیمی و کرامتـی یمعنـ رابطـهناکافی و نامناسب،  ترافیک سنگین سواره، خدمات عمومی و نگهداری

شهر تهران با تأکید بر تأثیر عوامل فرهنگـی بـر فضـای های نوین کالنیتفعال( به بررسی زندگی شبانه در مرکز 1396)

 و عملکـرد ،د)کالبـ فضای شـهری اصلیمؤلفه  سه ،شهر تهرانکالن در زندگی شبانه تعریف جهت شهری پرداختند و در

و خالقیـت( بـا اسـتفاده از روش  زمـان ،ی فرهنگی شـبانه )مـردمهامکان سازنده و اصلی عامل سه با ارتباا در را معنا(

 هـایفعالیت محـدوده در شـبانه زنـدگی تعریف برای الزم هایدستورالعمل نهایت در موردبررسی و AHPی مراتبسلسه

( نقـش زیباسـازی و ارتقـا کیفیـت محـی  بـر 1395دادند. طبیبیان و موسـوی ) ،اهسیاست و راهبرد ارائه با ،تهران نوین

 شیآسـا یهابـر اسـاس مؤلفـه ی راسـرزندگ یلیمدل تحلسرزندگی شهری را در باا شهر تاریخی مرند بررسی کردند و 

 یت سـاماندهجهـ استیصورت طرح اهداف، راهبرد و سو کالن به انهیدر سه سطح خرد، م یشنهادهاییو پ نیتدو یبصر
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( 1393کردنـد. رهبـر عطـاران )مطـرح  ،یچنین ارتقاء سرزندگو هم  یشناسانه مح ییبایز تیفیو ارتقاء ک یبصر یآلودگ

موردبررسی قرار داد و به این نتیجه رسید کـه  نورپردازی و نقش آن را در سرزندگی فضاهای شهری خیابان ولیعصر تبریز

یرگذار بـر تأثترین وجوه عنوان مهمتماعی و حس تعلق به مکان در محی  شهری بهخوانایی، امنیت اجتماعی، تعامالت اج

شـده اسـت. بیانشده و تأثیر نورپردازی در جهت ارتقا این فاکتورها و متعاقباً سـرزندگی شـهری سرزندگی شهری مطرح

ارتقاء کیفیت زندگی شبانه  ( منظر شبانه شهر مشهد را باهدف بررسی نقش نورپردازی در1392اخوان صراف و همکاران )

 توانـدیواسـطه دسـتاوردها و امکانـات آن مشـهر در شـب به اتیـداوم حموردبررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند 

 یتبادالت اجتماع قیاز طر یمدن اتیهمچون توسعه ح یمهم یهامنظر شبانه شهر مشهد هدف یعنوان برنامه راهبردبه

جـاد یبـا ا یتوسـعه اقتصـاد ،یجمعـ یشمول کـردن فضـاهاهمه قیاز طر یعدالت اجتماع ،یشهر یفضاها یورو بهره

و در  یفرهنگـ یبا تأکید بر نمادهـا یمذهب یفرهنگ تیهو تیتقو ،یشهر یو گردشگر گذارییهسرما دیجد یهافرصت

( 1389سـعیدی رضـوانی ) خسـتو و را به ارمغـان آورد. المللیینو ب یمل اسیارتقاء وجهه و شأن شهر مشهد در مق جهینت

عوامل مؤثر بر سرزندگی مرکز خرید خیابان ستارخان شهر تهران موردبررسی قرار دادند و تالش کردند با توجه به فعالیت 

روی در کیفیت زندگی شهروندان )در تقابل با حضور اتومبیل و حرکت سواره که مخل ایمنـی یادهپخرید و همچنین نقش 

لب مفهومی تحت عنوان مرکز خرید پیاده، ارتباا مؤثری میان فعالیت خرید، ایمنـی و سـرزندگی گردد( در قایمو امنیت 

 برقرار کردند.

را  2نیدر چـ دیـدلتـا رودخانـه مروار یشـهر هایدهکـدهدر  یعمـوم یشبانه و فضاها ( زندگی2016و همکاران ) 1سونگ

ثر بـر ؤتـا عوامـل مـ تمرکز و تـالش کردنـد یشهر ایهدهکدهشبانه در  یزندگ هایویژگیبر موردبررسی قرار دادند و 

 هایفعالیتو  یعموم یمشاهدات از فضاها قیاز طرند. در مرحله اول کن ییدر شب را شناسا یعموم یاستفاده از فضاها

 هایدهکـدهرا در  یعموم ی، هفت نوع فضاهادیرودخانه مروار یدر دلتای شهر دهکدهدر سه  یعموم یشبانه در فضاها

هـای شـبانه فعالیت ییو فضا یزمان عیتوز یالگوها جادیا یبرا ArcGIS افزارکردند. در مرحله دوم، از نرمکشف  یشهر

در  یحـیشبانه تفر یدر زندگ یمنیو ا یمشکالت بهداشت( به بررسی 2004) 3کالفت و جان .کردنداستفاده  ییکاربران فضا

 یبـاال مـتیهای شکسته در طبقـه، قشیشه ،یحیتفر هایمحلدر  را یونقل عمومکمبود حملپرداختند و  4مالورکا رهیجز

 یبهداشـت یو در دسترس نبودن خدمات اورژانسـ گرید یالکل و داروها یازحد، مصرف عمومبیش یگرما ،یدنیآب آشام

 6هـای شـهرهای قبـرسفضـایی سـرزندگی در خیابان -( به تحلیل اجتمـاعی2012) 5الدینی و اوکتای. جاللگزارش دادند

، بـه موضـوعات یقبـرس شـمال در 7ایـریفاماگوستا و کر ابانیآن در دو خ کنندهتعییننشاا و عوامل  یبا بررس پرداختند و

 8زنـگ کند.اشاره می ابانیدر منطقه خ یو اجتماع یجسم اتیمهم و خصوص هایمغناطیسبا  یکیمناسب و نزد پیوستگی

 کاگوی( شـ1)موردبررسی قرار دادند و به این نتیجه رسـیدند:  9هان( سرزندگی شهری را در شیکاگو و وو2018و همکاران )

 ی( الگـو2دارد. ) ی در سطح باالیی قـرارزندگ تیکه ووهان از نظر تراکم و قابلو تنوع برتر است درحالی یاز نظر دسترس

 یمکـان میسـتقکـه درحالیغیرمتمرکـز اسـت  اریبس یشهر و سرزندگی بر شبکه است و در نشاا یمبتن ی شیکاگوشهر

                                                           
1 . Song 

2 . Pearl River Delta in China 

3 . Calafat & Juan 

4 . Mallorca 

5 . Jalaladdini & Oktay 

6 . Cypriot 

7 . Famagusta & Kyrenia 

8 . Zeng 

9 . Chicago & Wuhan 
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( نقـش 2019و همکاران ) 1کورتیستوجهی نامنظم است. قابل طوربه ،به حلقه هیشبی نشاا شهر ییفضا عیتوز با ،ووهان

را در زندگی شبانه شهروندان بررسـی کردنـد و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه  2ساعته شهر ملبورن 24ونقل عمومی حمل

 .یافته استافزایش حضور دارند. های شبانهزمانی که افراد در محی مدتدر ساعته  24ونقل عمومی حمل استفاده از

 

 نظری مبانی

 سرزندگی

 ،یهای مختلف اقتصادزمینهکنندگان )با پیشو استفاده هایتاز فعال یتنوع نیتأم یمکان برا تیقابل توانیرا م یسرزندگ

همـه  یرا بـرا یو راحتـ یبرابـر ت،یـای کـه امننـهگوبه یو تعامالت اجتماع اتی( باهدف تنوع تجربیو فرهنگ یاجتماع

سـرزندگی در مفهـوم کلـی بـه خودکفــایی، پایــداری، (. 47: 1390)دادپـور، کنندگان فراهم آورد؛ در نظر گرفتاستفاده

. سـرزندگی شــهری یعنــی شودی، ظرفیت برای تغییر، خودسازی، مسئولیت و امنیت مربوا میریپذانعطاف سـازگاری،

فضایی سرزنده است که در دامنه وسیعی از روز،  (.Sci,2014:368) دادن و انطباق با شرای  برای پاسخ ـهرظرفیـت ش

دیگر یعنی فضا بایـد عبارتانواع افراد به اختیار خود و نه از روی اجبار به انجام آمده و لحظاتی را در فضا سپری نمایند؛ به

 پـر یشـهر مرکـز خلـق یـک بکتـادر  یرپـام (.71: 1389ستو و همکـاران، ای باشد که مردم بیایند و بمانند )خگونهبه

 هجایگـا :نمایـدیم معرفـیچنین را این وجوشجنب پرو  موفق عمومی نمکا یک ندگیزسر بر مؤثر ملاعو، وجوشجنب

ـــک ـــا ی ـــومی یفض ـــق عم ـــتی موف ـــهبه بایس ـــد ایگون ـــه باش ـــذیر ک ـــع ایپ ـــر جم ـــراز ا یکثی ـــد ادف  باش

 (2007:184Paumier,.) ــر ــؤثر در ســرزندگی فضــاهای شــهری،  3از نظــر کری ــز یکــی از عوامــل م هــای یورودنی

گونه فضاهاست که بهتر است به داخل خیابان یا میدان باز شـود تـا فضـای شـهری از فعالیـت ی مجاور اینهاساختمان

کـه عملکـرد  هـایی در اطـراف میـدان و فضـاهای شـهری ایجـاد کـردیکاربرحیاتی خود محروم نشود. همچنین بایـد 

هـا در سـطح یکاربری از توزیـع مراتبسلسـلهی داشته باشند. او عالوه بر توجه به حرکت پیاده در سطح شهر به روزشبانه

ونقـل های زیاد جهت حملینههزتواند شامل سرزندگی فضای شهری و جلوگیری از اتالف یمشهر معتقد است. این الگو 

 (.Habibi & Behnamifard,2015:139-155باشد )گسترده 

 

 حیات و زندگی شبانه

 راب ماننـد اندیشـمندان نظریه به ی است مفهوم زندگی شبانه با توجهروزشبانهساعت  24 فعالیت معنای به شبانه زندگی

 بعـدازظهر 6-5ی موجود در شـب، کـه از سـاعات هازمان از بلکه ،نیست بیشتر ساعات ایجاد معنای و.. به 4کرمونا ،کریر

 ،انـدنموده عنوان شبانه زندگی ایجاد برای پردازانیهنظر که هاییمؤلفه به توجه با. نمود استفاده درستیبه شود،یم شروع

 زندگی شبانه و امکان شرایطی مساعد برای ایجاد تعریف ایجاد در معنا( و عملکرد ،)کالبد شهری فضای اصلی یهامؤلفه

دسترسی به خدمات  شبانه زندگی. باشد مؤثر بسیار تواندیم محیطییستز و اجتماعی ،اقتصادی رشد جهت شهر پایدار در

(. سبک زندگی امروز، مطابق است با 28: 1396ی است )قدیمی و کرامتی،روزشبانههای شهری، در تمام ساعات یتفعالو 

اعت کـاری و بـاز افزایش کـار شـبانه و سـ ،داشتن دائمی شهرها و رها کردن آنان از آهنگ طبیعی روز و شبروشن نگه

 ,Pottharst & Konekeشـوند )یمسـاعته مـرتب   24 جامعههایی هستند که به خیزش و رواج لودن واحدها، پدیده

آن بایسـتی  بـه دنبـال، سازدمیرا فراهم  هاانسانکه ایمن بوده و امکان حضور  طورهمانمنظر شبانه شهر (. 2013:39
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ختی باشد. منظری که حس عمومی خوشایندی که برگرفته از راحتی و آسایش زیباشنا هایارزشبوده و دارای  بخشلذت

زندگی  (.Casciani,2012) کندمیخود در زمان حضور در فضاهای شهری تأمین  کنندگاناستفادهبصری است را برای 

از تمـام سـنین و  خوشـحال هایانسـاناز  پرشـده، انـدجذابتمیـز و  هاخیابان»که در آن  کندمیشبانه مکانی را فراهم 

دیگـر مـدام در  فرهنگیو یا رویدادهای  هارستورانو  هاکافهمختلف که از سمت رویدادهای فرهنگی به سمت  هایگروه

شاد که از حدود قراردادی و برخوردهای مؤدب تا جایی کـه احسـاس امنیـت  ایجامعه، در حال لذت بردن از وآمدندرفت

 ،فرهنگـی مختلـف یشـهرها داخلـی اقتصـاد در سـهم شبانه فعالیت حضور. (Roberts,2009) «شوندمیکنند، خارج 

 قابـل و ترجـذاب باعـ  هـم و شده شهری فضاهای از بسیاری بازتولید موجب کاری ساعات از پس تفریحی و اجتماعی

 (.76: 1389)رضوان و خیری، . شودمی بازدیدکنندگان و ساکنان برای مناطق این شدن ترزندگی

 

 ایدارپ امنیت

(. امنیـت پایـدار، 32: 1390عباس زاده و کرمـی،است )طرح مفهوم امنیت پایدار متضمن یک مفهوم نو در مباح  امنیتی 

ه آن، ایـن های گردآمده در امنیت پایدار بـاوجود پیشـینه کوتـایتظرفتمامی وجوه امنیت است. به سبب مستلزم توجه به

رگرفتـه وناگون بسیار موردتوجـه قراگ، در سطح جهان و محافل «توسعه»وع ویژه در موضی گوناگون بههاپهنهمفهوم در 

 یه نـاامنبـ یمنتهـ یرونـدها یشیاندو چاره یهدیدها، شناسایجای مقابله با تپایدار به تیدر امن(. 7: 1391عالیی، است )

را  یارادایم جدیدپ. این نگاه، ودشیم یریشگیپ یاین روندها از پدید آمدن ناامن یو با کنترل و مهندس کندیم دایپ تیاهم

از زور  آنه در نترل آن است کـکاین رویکرد و پارادایم  یاصلکه در مقابل پارادایم کنترل قرار دارد. تفاوت  دهدیشکل م

ده تهدیدها با علل موج یرکتهدفش حل مشا کنترل تهدیدها صرفاً یپایدار برا تی، بلکه امنشودیو قوه قهریه استفاده نم

توسعه بخش و  یتیهای امنز طریق سیاستااست. این هدف  یماریدسترس یا درمان بقابل یاده از مؤثرترین ابزارهااستف

قیصـری و دستیابی اسـت )، قابلشودیم که در سراسر جهان دنبال ،یواکنش یجای استراتژبه رانهیشگیپ یکاربرد استراتژ

شـرای   ها دارد که در صورت عـدم تـأمینعلیه اشخاص و اموال آن لفه امنیت نیز اشاره به جرائم(. مؤ75: 1392حسینی،

صورت بالقوه و بالفعـل تهدیـد خواهـد نمـود. یـک فضـای کننده، اموال و جان حاضران، عابران و ناظران را بهپیشگیری

وجود آید  شود و شرایطی که از فصل مشترک این دو بهالذکر میشهری امن در معنای کامل آن شامل هر دو مؤلفه فوق

 عوامـل از شـهر در مـردم فعـال حضور(. Rothrock,2010:9) عنوان فضای شهری امن توصیف کنیمتوانیم بهرا می

 در کـه است مؤثر ربسیا امنیت و ایمنی آن، حیات بقای و تداوم برای که است شهری فضاهای در امنیت و ایمنی افزایش

در  ــتیامن ــشیافزا(. 8: 1387رود )مجتهد سیستانی،یم بین از یشهر معنای و کرده افت شهر کیفیت آن، نبود صورت

را  تیمز ــنیفضا، ا ییبایو ز ییکارا ،یســرزندگ ــت،یهو ــتیچــون تقو یظاهــر یــایشــهرها، افــزون بــر مزا

وکار رونـــق سـبو ک گذارییهســـرما ت،یـفعال ،یحضــور مؤثرتری دارنــد و زنـدگ منیا یدارد کــه مــردم در فضا

 یضـاهابـود و بـرعکس ف میخـواه یتـرشــاهد رشــد افزون یو اقتصاد یاز نظر مال جهیو در نت گیــردیم یشــتریب

ای شهر امن مستلزم تعـامالت یک فض(. 52: 1390)کالنتری و همکاران، خواهد بود گذارانیهناامن، دافع مردم و ســرما

شود. بلکـه آرامـش و امنیـت عمـدتاً وسیله پلیس تأمین نمیمنیت شهرها صرفاً بهکه آرامش و ااجتماعی نیز هست. چنان

ها و رعایت داوطلبانه هنجارها در میـان خـود مـردم حفـظ ای پیچیده و تقریباً ناخودآگاهی از نظارتوسیله ایجاد شبکهبه

 .(113 -112 :1387)صالحی، گرددوسیله خود مردم اجرا میشود و بهمی

 

 پژوهش روش

باشد. در ایـن پـژوهش، یمتحلیلی -پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت و روش کار، توصیفی
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و..( و اطالعـات  هـاگزارشی )استفاده از کتـب، مقـاالت، اسـناد، مـدارک و اکتابخانهاطالعات نظری از طریق مطالعات 

معه آماری این تحقیق بر اسـاس موضـوع و هـدف آن، عـابران ی گردیده است. جاآورجمع( نامهپرسش)از طریق  میدانی

، و همچنـین انـدآمدهجهـان اصـفهان جهان، افرادی که جهت گذراندن اوقات فراغـت بـه میـدان نقشپیاده میدان نقش

را از طریـق عـابران پیـاده، افـراد و  نامهپرسـش 100باشد. بر این اساس در طـول یـک هفتـه، محققـین یممتخصص 

نفـر از متخصصـین،  25طور تصادفی بـرای ای، بهجهان و بر اساس روش دلفی دومرحلهحاضر در میدان نقش شهروندان

تخصصی و خبرگـان تأییدشـده و  حوزهمحقق ساخته، توس  متخصصان  نامهپرسشتکمیل کردند. روایی  نامهپرسش 25

وتحلیل محاسبه شد. جهت تجزیـه 794/0تبار آن یله آزمون آلفای کرونباخ صورت گرفته که میزان اعوسپایایی آن نیز به 

و بـرای مشـخص کـردن ضـریب اهمیـت و وزن  ،SPSS افـزارنرمی در قالب انمونهتک یتی پژوهش از آزمون هاداده

، SWARAگیری یمتصـمهـای یکتکنجهـان اصـفهان از ی مؤثر بر سرزندگی و حیات شـبانه میـدان نقشهاشاخص

BWM .های سـرزندگی و حیـات یـدگاهدیری از ادبیات نظری پـژوهش و گبهرهی پژوهش با هاشاخص استفاده گردید

گویه استخراج گردیده است. جدول شـماره  32شاخص )امنیتی، اجتماعی، کالبدی و سرزندگی( و  4شبانه شهری در قالب 

 دهد.یمهای آن را نشان یهگوی پژوهش به همراه هاشاخص( 1)
 

 هشی پژوهاشاخص. 1جدول شماره 

 منابع گویه شاخص

 
 امنیتی

عدم مزاحمت افراد مزاحم و ولگـرد، عـدم احسـاس تـرس، عـدم 
د دم وجونور و روشنایی کافی(، ع) ینورپردازوقوع جرم و جنایت، 

ــاختمان ــی و هاس ــک، مخف ــه، تاری ــبی متروک ــارت آوررع ، نظ
 اجتماعی، آسودگی روانی و ذهنی، ایمنی و امنیت.

زی (؛ بازونـدی و شـهبا1395و همکـاران ) (؛ علیمـرادی1387یان گهـل )
کـاران اخوان صـراف و هم (؛1392(؛ مدیری و بهبودیان باجگیران )1393)
 (.1388(؛ جیکوبز )1395(؛ سرور و همکاران )1393)

Heath & Strickland (1998); Landry (2000); Cerin 

et al (2007). 

 
 اجتماعی

ت تمـاعی، مشـارکتراکم جمعیت جهت اوقات فراغت، تعامالت اج
لمندان، کودکان، سا) یژهوی اجتماعی هاگروهدائمی مردم، حضور 

 معلوالن و..(.

(؛ رهبر 1392(؛ مدیری و بهبودیان باجگیران )1379(؛ لینچ )1388جیکوبز )
ــاران ) ــاران )(؛ 1393عط ــرور و همک ــه1395س ــاهیوندی و قلع نوعی (؛ ش

(1392.) 

 
 
 

 کالبدی

 یهمگـانونقـل دسترسی به حمل یری و دسترسی مناسب،نفوذپذ
لوهـای تابراهنمـا )ی تفریحی و..(، وجـود عالئـم هاوندرشکه، )

در  اربری،ی، پراکندگی کـ( کاربرترکیباختالا )راهنماکننده و..(، 
فهم و درک بــودن(، قابــل) ییخوانــاهــا، یکاربردسـترس بــودن 

 هماهنگی و پیوستگی، سیما و منظر.

ــاران )یمصــل ــر (؛1397نژاد و همک ــن )1375) راب کری ــپ م (؛ 1386(؛ چ
ــاران ) ــا و همک ــی )1389کرمون ــدیمی و کرامت ــنچ )1396(؛ ق (؛ 1379(؛ لی
(؛ 1393ی )(؛ بازوندی و شهباز1384(؛ پاکزاد )1395علیمرادی و همکاران )

 (.1395سرور و همکاران )

Kreitzman (1990); Landry (2000); Cerin et al 

(2007). 

 
 سرزندگی

های یکاربراکیزگی، زیبایی، مک ، نشستن و تماشا، بهداشت و پ
هــای یکاربرمعیـت، هـای محـرک جـذب جیکاربرسـاعته،  24

پیـاده،  ، جریـان حرکـتروزشـبانهاوقات فراغت، استفاده در طول 
 آسایش و نشاا، تنوع در معماری، احساس تعلق.

ــاران ) ــژاد و همک ــلی ن ــی )1397مص ــدیمی و کرامت ــوبز1396(؛ ق  (؛ جیک
 (.1395(؛ سرور و همکاران )1388)

Cerin et al (2007). 

 

 SWARAتکنیک 

 این بر است مسئله حل مراحل ینترمهم ازجمله هاشاخص به وزن دهی چند شاخصه، گیرییمتصم مسائل از بسیاری در

 فرآینـد از یریناپـذاجتناب بخـش و کننـدیم ایفـا هـاآن اوزان و هاشـاخص ارزیـابی در را حیـاتی نقش خبرگان اساس،

 ین،کرسـول توسـ  2010 سـال در کـه اسـت جدیـدی یهـاروش از یکـی سوارا . روشهاستآن عهده به گیرییمتصم

 هاشـاخص وزن دهـی و ارزیـابی انتخاب، به تا سازدیم قادر را گیرندهیمتصم و است شده ابداع یستورسک و زاوادسکاس

 دربـاره خبرگـان نظـر دقـت ارزیـابی در آن تـوان مشـابه، یاهـروش سایر به نسبت روش این مزیت ینترمهم بپردازد.

 مشورت این و کنند مشورت یکدیگر با توانندیم خبرگان این، بر عالوه است. روش فرآیند طی شدهداده وزن هایشاخص
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-125: 1395حیـدری دهـوئی و همکـاران، کند )یم تریقدق چند شاخصه گیریتصمیم یهاروش دیگر به نسبت را نتایج

126.) 

 

 BWMتکنیک 

گیری چنـد معیـاره یمتصمهای یکتکن( پیشنهاد شد. این تکنیک یکی از کاراترین 2015) ییرضاتوس   BWMتکنیک 

 هاخصشـااهمیـت اسـت، چگـونگی محاسـبه وزن  حـائز MCDMبر پایه مقایسه زوجی است. آنچه در انواع متـدهای

شود. از معایب ایـن مقایسـات یمه مقایسه زوجی محاسب بر اساس هاشاخصوزن  MCDMی هاروشباشد. در اکثر یم

ک توان نام بـرد. تکنیـیمها را زوجی، اوالً محاسبه طوالنی و ثانیاً افزایش نرخ ناسازگاری مقایسات با افزایش تعداد معیار

BWM  های موجود کیتکننسبت به سایر  سازگارتریابی به مقایسات زوجی های زوجی کمتر، دستیسهمقابا نیاز به تعداد

های برجسته این روش نسـبت یژگیودهد ازجمله یمکاراتر و نتایج باقابلیت اطمینان باالتری را به دست  ،AHPازجمله 

 توان به موارد زیر اشاره نمود.یم MCDMی هاروشبه سایر 

 ای کمتر.یسهمقای هادادهنیاز به -

 دهد.یمتری اطمینانی قابلهاجوابه عنی کشود، بدین میم استوارترای یسهمقااین روش منجر به -

 

 مطالعه مورد محدوده

تان فـارس، سااز جنوب به  ی سمنان، قم و مرکزی،هااستاناستان اصفهان در مرکز فالت ایران قرارگرفته و از شمال به 

ویر احمـد گیلویـه و بـری و کهی لرستان، چهارمحال و بختیاهااستانی یزد و خراسان و از مغرب به هااستاناز مشرق با 

 42درجـه و  30 درصد از کل مساحت کشور بین 49/4کیلومترمربع معادل  12/107090محدود است. اصفهان با مساحت 

رقی در بخـش شـدقیقـه طـول  32درجـه و  55دقیقه تـا  46درجه و  49دقیقه عرض شمالی و  30درجه و  34دقیقه تا 

، شهر 1392هرداری اصفهان از سال (. طبق منطقه بندی ش1371اصفهان،  وبودجه استانمرکزی ایران واقع است )برنامه

رود شـهر را بـه دو نیمـه شـمالی و یندهزابندی مناطق شهری اصفهان، رودخانه یمتقسشده است. در منطقه تقسیم 14به 

یمـه شـمالی باشـد. یـازده منطقـه دیگـر در نمی 13و  6، 5جنوبی تقسیم نموده است. نیمه جنـوبی شـامل سـه منطقـه 

خانـه جهـان در شـمال اصـفهان و در مجموعـه دولتمیـدان نقش (.1( )شکل 1395آمارنامه شهر اصفهان، اند )شدهواقع

صلی و تـاریخی ابه محور  که این خیابان قرار دارد صفوی قرار دارد، در شرق میدان، خیابان حافظ و در غرب خیابان سپه

های عمود طبخ و کوچهماستانداری دسترسی پیاده به میدان از طریق کوچه پشت . از خیابان شودیچهارباا عباسی ختم م

یـت اسـت. پذیر است. دسترسی از این خیابان به دلیل وجود پارکینگ بـرای گردشـگران عزیـز حـائز اهمبه میدان امکان

. ایـن شـوندیمم علی( خـتم صورت شبکه پیاده، به بافت تاریخی اصفهان، میدان عتیق )میدان امابازارهای دور میدان، به

 .دن داشـته باشـکه این میدان جذابیت بیشـتری بـرای گردشـگرا شودیامکاناتی همچون کالسکه سواری باع  ممیدان 

اهلل و سردر قیصریه اسـت قاپو، مسجد امام، مسجد شیخ لطفشامل کاخ عالی جهاننقش میدان در موجود بناهای تاریخی

عنوان نگینـی در جهـان بـهجهان افزوده و موجب شده است تا مجموعه تـاریخی نقششبر زیبایی و ارزش میدان نق که

شده است که عمومـاً عالوه بر این بناها دویست حجره دوطبقه پیرامون میدان واقع. سطح جهانی شهره عام و خاص شود

 4ایـوانی ایـران بـا  4د جهان، مثل صحن مساجنقشمیدان محی  خارجی باشند. می اصفهان دستیصنایعجایگاه عرضه 

 شد. هر یک از ایناهلل باز میدروازه انقطاع یافته بود که به کاخ سلطنتی، بازار قیصریه و مساجد جامع عباسی و شیخ لطف

اقتصـادی و  عمده سیاسی، یو نماد وحدت بخشی میدان به نهادها دارندشده بود تسل  ها بر ضلعی که در آن واقعدروازه

 (.2کل هستند. )شدینی 
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 شهر اصفهان جغرافیایی . موقعیت1شکل شماره 

 

 
 جهان و عناصر آن در شهر اصفهانموقعیت میدان نقش. 2 شماره شکل

 

     هایافته و بحث

نفـر(  55) درصـد 55کـه دهـد یمفراوانی )جنسیت، سن، تحصیالت و شغل( نشان  4های توصیفی پاسخگویان در یافته

 36نفر( مرد و  16درصد ) 64متخصص،  پاسخگویاننفر( زن هستند. در بین  45) درصد 45و  پاسخگویان عابر پیاده مرد

 سال، 35تا  20نفر( بین  34) درصد 34سال،  20زیر  نفر( 19درصد ) 19 از کل پاسخگویان عابر پیاده، ( زن؛نفر 9) درصد

درصـد  16سال دارند. در بین متخصصـین،  50نفر( باالی  13) درصد 13 نهایتاًسال و  50تا  35 نفر( بین 34) درصد 34

سـال  50نفر( دارای سن  4درصد ) 16سال و  50تا  35نفر( دارای سن  17درصد ) 68سال،  35تا  20نفر( دارای سن  4)

 32نفـر( دارای شـغل خصوصـی،  18درصـد ) 18نفر( پاسخگویان عابر پیاده، دارای شغل دولتـی،  16درصد ) 16به باال؛ 

نفـر(  1) درصد 1در بین پاسخگویان عابر پیاده، نفر( بیکار و نهایتاً  34درصد ) 34( دارای شغل آزاد و نهایتاً نفر 32درصد )

نفر( دارای تحصـیالت دبیرسـتان و  22درصد ) 22نفر( دارای تحصیالت راهنمایی،  4درصد ) 4دارای تحصیالت ابتدایی، 

درصـد  13 نهایتـاًنفر( دارای تحصیالت لیسانس و  44درصد ) 44 ،دیپلمفوقنفر( دارای تحصیالت  16درصد ) 16دیپلم، 
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نفـر( دارای تحصـیالت  2درصـد ) 8از بـین پاسـخگویان متخصصـین  باشندمی لیسانسفوقنفر( دارای تحصیالت  13)

و بـاالتر  لیسـانسفوقدارای تحصـیالت  نفـر( 13درصد ) 52نفر( دارای تحصیالت لیسانس و  10درصد ) 40، دیپلمفوق

های موردبح  تحقیق و استخراج نتـایج حاصـله، نرمـال در جدول ذیل جهت تعیین نوع آزمون در تحلیل داده .باشندمی

هـا از آزمـون کلمـوگرو و برای اطالع از نرمال بودن داده بودن ابعاد اصلی تحقیق موردسنجش و ارزیابی قرارگرفته است.

( 05/0شده، باال بودن سطح معناداری از سطح خطـا )( نشان داده2) طور که در جدول شمارهاسمیروف استفاده شد. همان

 باشد.های پارامتریک میدهنده نرمال بودن داده و امکان استفاده از آزموننشان

 
 . نتایج آزمون کلموگرو اسمیرنوف2 شماره جدول

 125تعداد جامعه نمونه: 
sig< 0.05 

 ابعاد سرزندگی و حیات شبانه
 

 نتیجه آزمون سطح معناداری جه آزادیدر آماره آزمون

 هانرمال بودن داده /078 125 /075

 

ه ندگی و حیـات شـبانامنیتی، اجتماعی، کالبدی و سرزندگی( در سنجش سـرز) یهاشاخصی هامؤلفهوضعیت هر یک از 

ررسـی قـرار ( موردب3مون ی )باارزش آزانمونهی پارامتریک تی استیودنت تک هاآزمونمحدوده موردمطالعه با استفاده از 

درصـد  5خطـای  در سطح 3گیرد. برای هر مؤلفه میانگین آن مؤلفه باارزش آزمون )میانگین مورد انتظار( یعنی مقدار یم

گویی بـه سـؤاالت از طیـف لیکـرت کـه بـرای پاسـخشود. ازآنجایییممقایسه ( >05/0P-value=sigتر باشد )کوچک

ر تـأثیر بیشـت دهندهنشـانباالتر باشـد،  3که میانگین از است. درصورتی 3توس  آن عدد شده است؛ بنابراین حد ماستفاده

 جهان اصفهان است.متر میدان نقشکسرزندگی و حیات شبانه  دهندهنشاناز میانگین باشد،  ترنییپاکه است و درصورتی

پارامتریک تی استیودنت  آزمونفاده از جهان در شاخص امنیت، با استدر ارزیابی وضعیت جذابیت و سرزندگی میدان نقش

( دارند. نقـش 05/0مؤلفه که سطح معناداری بیشتر از ) 2ی موردبررسی، هامؤلفه، از میان (3ی )باارزش آزمون انمونهتک

شـده بـا ی مشخصهامؤلفهجهان اصفهان پذیرفته نگردید. ها در ایجاد سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشو عملکرد آن

ی مـوردنظر در سـرزندگی و هامؤلفه(. به عبارتی 3)جدول  اندشدهواقعموردپذیرش  05/0ن سطح معناداری بیشتر از داشت

سـرزندگی و  دهندهنشان( بیشتر باشد، 3. هر چه این رقم از حد مبنا )اندبودهجهان اصفهان مؤثر حیات شبانه میدان نقش

 ن ازلحاظ امنیت است.جهاحیات شبانه بهتر و باالتر شهری میدان نقش

 
جهان اصفهان در در راستای سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقش یانمونهتکنتایج حاصل از آزمون تی . 3 شماره جدول

 شاخص امنیت
 

 هامؤلفه

ســـــطح  Tمقدار آماره  میانگین
 معناداری

(Sig) 

ـــتالف از  اخ
 میانگین

میزان اخـتالف در سـطح 
 درصد 95اطمینان 

 حد باال پایینحد 

 /551 /380 /466 000/0 806/10 46/3 امنیت

 261/1 /946 104/1 000/0 909/13 10/4 عدم مزاحمت افراد مزاحم و ولگرد

 /784 /399 /592 000/0 096/6 59/3 عدم احساس ترس

 389/1 138/1 264/1 000/0 939/19 26/4 عدم وقوع جرم و جنایت

 -/893 -266/1 -080/1 000/0 -479/11 92/1 (نور و روشنایی کافی) ینورپرداز

خفی ی متروکه، تاریک، مهاساختمانعدم وجود 
 آوررعبو 

14/3 588/1 115/0 144/ 035/- 323/ 

 /305 -017/0 /144 080/0 763/1 14/3 نظارت اجتماعی

 /943 /704 /824 000/0 693/13 82/3 آسودگی روانی و ذهنی
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 /848 /623 /736 000/0 921/12 73/3 ایمنی و امنیت

 

نیت جهان اصفهان در شاخص امی در راستای سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشانمونهتکنتایج حاصل از تی 

وجـود دارد.  (sig=/000) ( اخـتالف معنـاداری46/3شده )( و مقدار محاسبه3دهد بین حد مبنا )یمدر جامعه نمونه نشان 

توان نتیجـه گرفـت سـرزندگی و حیـات شـبانه میـدان یمباشد یمشده بیشتر از حد استاندارد که مقدار محاسبهازآنجایی

 وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد. جهان ازلحاظ شاخص امنیت درنقش

جهـان شهای شاخص اجتماعی سرزندگی و حیات شبانه میدان نقیهگوشده بر روی هر یک از با توجه به محاسبات انجام

ارای سـطح درصـد د 95گویه موردبررسی شـاخص اجتمـاعی بـا احتمـال  4گویه از میان  1گردید که اصفهان مشخص 

 (. عملکـرد4ها در سرزدگی و حیات شبانه موردپذیرش قـرار نگرفـت )جـدول بوده و عملکرد آن 05/0معناداری بیشتر از 

ی هامؤلفـه یـک ازهرد. میـزان اثربخشـی گیریمموردپذیرش قرار  اندداشته 05/0هایی که سطح معناداری کمتر از یهگو

ته است هـر چـه ایـن ( موردسنجش قرارگرف3موردنظر سرزندگی و حیات شبانه با مقایسه میانگین هر یک با حد مبنای )

ت جهان اصفهان جهت ارتقاء امنیـباشد اثربخشی آن در سرزندگی و از حیات شبانه میدان نقش 3مقدار میانگین بیشتر از 

 ست.بیشتر بوده ا
 

جهان اصفهان در در راستای سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقش یانمونهتکنتایج حاصل از آزمون تی . 4 شماره جدول

 شاخص اجتماعی

 
 

 هامؤلفه

ـــــدار  میانگین مق
 Tآماره 

ـــــطح  س
 معناداری

(Sig) 

اخــتالف از 
 میانگین

میزان اختالف در سـطح 
 درصد 95اطمینان 

 حد باال حد پایین

 /419 /192 /306 /000 329/5 30/3 اجتماعی

 446/1 209/1 328/1 /000 183/22 32/4 تراکم جمعیت جهت اوقات فراغت

 /441 /150 /296 /000 020/4 29/3 تعامالت اجتماعی

 /123 -/219 -/048 /580 -/556 95/2 مشارکت دائمی مردم

، سـالمندان، کودکـان) یـژهوهای اجتماعی حضور گروه
 الن و..(معلو

64/2 317/3- 001/ 352/- 562/- 142/- 

 

جهـان اصـفهان در شـاخص ی در راستای سنجش سرزندگی و حیـات شـبانه میـدان نقشانمونهتکنتایج حاصل از تی 

 (sig=/000) ( اخـتالف معنـاداری30/3شـده )( و مقـدار محاسبه3دهد بین حد مبنـا )یماجتماعی در جامعه نمونه نشان 

توان نتیجه گرفت سرزندگی و حیـات شـبانه یمباشد یمشده بیشتر از حد استاندارد که مقدار محاسبهازآنجاییوجود دارد. 

 تماعی در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد.جهان ازلحاظ شاخ اجمیدان نقش

ارای سـطح لفـه دمؤ 2، هامؤلفه در شاخص کالبدی، از بین جهان اصفهاندر بررسی سرزندگی و حیات شبانه میدان نقش

. در شاخص کالبدی موردپذیرش واقع نگردید مؤلفهکرد مؤثر این باشند. پذیرش نقش و عملیم( 05/0معناداری بیشتر از )

 هامؤلفـهان دیگر ( بیانگر آن است که بیشتر عملکرد را در می3های کالبدی از حد مبنای )از طرفی مقایسه میانگین مؤلفه

 (.5ست )جدول شان بیشتر از حد مبنایانگینمیی دارند که مقدار هاآن
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جهان اصفهان در ت شبانه میدان نقشدر راستای سنجش سرزندگی و حیا یانمونهتکنتایج حاصل از آزمون تی -5جدول 

 شاخص کالبدی

 
 

 هامؤلفه

ســــــطح  Tمقدار آماره  میانگین
 معناداری

(Sig) 

ـــتالف از  اخ
 میانگین

میــزان اخــتالف در ســطح 
 درصد 95اطمینان 

 حد باال حد پایین

 /331 /132 /232 000/0 624/4 23/3 کالبدی

 /225 -/097 /064 /435 /783 06/3 نفوذپذیری و دسترسی مناسب

ی هـاوندرشـکه، ) یهمگـانونقـل دسترسی به حمل
 تفریحی و..(

80/3 150/11 000/0 808/ 664/ 951/ 

 -/140 -/483 -/312 000/0 -594/3 68/2 .(تابلوهای راهنماکننده و.راهنما )وجود عالئم 

 -/481 -/830 -/656 000/0 -449/7 34/2 ی( کاربرترکیباختالا )

 /421 -/757 -/168 /574 -/564 83/2 هایکاربرپراکندگی 

 -/268 -/611 -/440 000/0 -069/5 56/2 هادر دسترس بودن کاربری

 /584 /295 /440 000/0 020/6 44/3 فهم و درک بودن(قابل) ییخوانا

 /955 /692 /824 000/0 429/12 82/3 هماهنگی و پیوستگی

 634/1 421/1 528/1 000/0 311/28 52/4 سیما و منظر

 

جهـان اصـفهان در شـاخص ی در راستای سنجش سرزندگی و حیـات شـبانه میـدان نقشانمونهتکنتایج حاصل از تی 

وجـود  (sig=/000) ( اختالف معناداری23/3شده )( و مقدار محاسبه3د مبنا )دهد بین حیمکالبدی در جامعه نمونه نشان 

توان نتیجه گرفت سرزندگی و حیات شـبانه میـدان یمباشد یمشده بیشتر از حد استاندارد که مقدار محاسبهدارد. ازآنجایی

 ر وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد.دجهان ازلحاظ شاخص کالبدی نقش

جهـان اصـفهان های شاخص سرزندگی، حیات شبانه میـدان نقشیهگوشده بر روی هر یک از سبات انجامبا توجه به محا

 وبـوده  05/0درصد دارای سـطح معنـاداری کمتـر از  95های شاخص سرزندگی با احتمال یهگومشخص گردید که همه 

هایی که سطح معناداری بیشتر یهگو (. عملکرد6جدول ردپذیرش قرار گرفت )ها در سرزدگی و حیات شبانه موعملکرد آن

بانه بـا ی موردنظر سرزندگی و حیـات شـهامؤلفه زیک اهرگیرد. میزان اثربخشی ینمموردپذیرش قرار  اندداشته 05/0از 

باشـد  3یشـتر از ( موردسنجش قرارگرفته است هـر چـه ایـن مقـدار میـانگین ب3مقایسه میانگین هر یک با حد مبنای )

 جهان اصفهان جهت ارتقاء امنیت بیشتر بوده است.زندگی و حیات شبانه میدان نقشاثربخشی آن در سر
 

جهان اصفهان در در راستای سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقش یانمونهتکنتایج حاصل از آزمون تی . 6 شماره جدول

 شاخص سرزندگی

مقـدار آمــاره  میانگین هامؤلفه
T 

ســـــطح 
 معناداری

(Sig) 

ــتالف ا ز اخ
 میانگین

میزان اختالف در سطح 
 درصد 95اطمینان 

 حد باال حد پایین

 538/0 417/0 477/0 000/0 590/15 47/3 سرزندگی

 275/1 028/1 152/1 000/0 499/18 15/4 بهداشت و پاکیزگی

 639/1 416/1 528/1 000/0 134/27 52/4 زیبایی

 625/0 222/0 424/0 000/0 166/4 42/3 فضاهای مک ، نشستن و تماشا

 -212/0 -491/0 -352/0 000/0 -010/5 64/2 ساعته 24های یکاربر

 -334/0 -673/0 -504/0 000/0 -896/5 49/2 معیتهای محرک جذب جیکاربر

 -/588 -/931 -760/0 000/0 -755/8 24/2 های اوقات فراغتیکاربر

 422/0 153/0 288/0 000/0 236/4 28/3 روزشبانهاستفاده در طول 

 /857 598/0 728/0 000/0 093/11 72/3 جریان حرکت پیاده

 075/1 860/0 968/0 000/0 794/17 96/3 آسایش و نشاا
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 354/1 061/1 208/1 000/0 352/16 20/4 تنوع در معماری

 722/0 429/0 576/0 000/0 800/7 57/3 احساس تعلق افراد

 

جهـان اصـفهان در شـاخص ای سنجش سرزندگی و حیـات شـبانه میـدان نقشی در راستانمونهتکنتایج حاصل از تی 

 (sig=/000) ( اخـتالف معنـاداری47/3شـده )( و مقـدار محاسبه3دهد بین حد مبنا )یمسرزندگی در جامعه نمونه نشان 

دگی و حیـات شـبانه توان نتیجه گرفت سرزنیمباشد یمشده بیشتر از حد استاندارد که مقدار محاسبهوجود دارد. ازآنجایی

 رزندگی در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد.سجهان ازلحاظ شاخص میدان نقش

مونـه جهان اصفهان در جامعـه نی در راستای سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشانمونهتکنتایج حاصل از تی 

که مقـدار وجود دارد. ازآنجایی (sig=/000) ی( اختالف معنادار38/3شده )( و مقدار محاسبه3دهد بین حد مبنا )یمنشان 

جهـان در وضـعیت توان نتیجه گرفت سرزندگی و حیات شبانه میدان نقشیمباشد یمشده بیشتر از حد استاندارد محاسبه

 (.7دارد )جدول نسبتاً مطلوبی قرار 
 

 جهان اصفهانحیات شبانه میدان نقشدر راستای سنجش سرزندگی و  یانمونهتکنتایج حاصل از آزمون تی . 7 شماره جدول

 =3  مقدار ارزش شاخص

ـــراف میانگین  انح

 معیار

مقــــدار 

 tآماره 

ــــــــطح  س

 معناداری

(Sig) 

از  اختالف

 میانگین

میزان اختالف در سطح 

 درصد 95 اطمینان

 حد باال حد پایین

 /447 /321 /384 /000 059/12 /356 38/3 امنیت، اجتماعی، کالبدی و سرزندگی

 

 
 اصفهان جهاننقشحیات شبانه میدان  مؤثر بر سرزندگی و یهاشاخص هیستوگرام. 3 شماره شکل

 

 اصفهان جهاننقشمؤثر بر سرزندگی و حیات شبانه میدان  یهاشاخص آلیدهامقایسه وضع موجود و . 4 شماره شکل
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 جهاننقشدان یات شبانه میحسرزندگی و  یهاشاخصدر  آلیدهاآماری، مقایسه وضعیت موجود و  یهاآزمونبا توجه به 
در  هاشاخصاصفهان در تمامی  جهاننقشوضعیت موجود سرزندگی و حیات شبانه میدان  شودیماصفهان آشکار 

و  مطلوبالتر است. حالت ( با3از حد مبنا ) هاشاخصقرار دارند. به عبارتی میزان میانگین تمامی  مطلوبوضعیت 
 مراحل با طابقم (.4شکل باشد ) تریکنزد آلیدهاوضعیت  ضلعیپنجوضعیت موجود به  ضلعیپنجکه  این است ترآلیدها

 بر تا شدند بندییتواول اهمیت، بر اساس هاشاخص ،هاشاخص نهایی سازی از پس ق،یتحق روش بخش در شده حیتشر

ارها یمع نیا از یکهر تیاهم زانیم و زنو نییتع منظوربه شود. مودهیپ هاآن به وزن دهی ندیفرا سوارا روش اساس
، آمدهدستبه جینتا اساس بر و شدهمحاسبه سوارا چندشاخصۀ گیرییمتصم ردیکرو از استفاده با مناسب هایگام

 اساس، نیا بر .است شدهپرداخته وشر نیا جینتا لیتحل به بخش نیا در است گرفته صورت موردنیاز هایوتحلیلتجزیه

روش  یهافرمول طبق اصفهان جهاننقشارها سرزندگی و حیات شبانه میدان یرمعیز و ارهایمع وزن محاسبه ندیفرا
SWARA ( مشاهده9( و )8در جدول شماره ) شودیم. 

 

 اصفهان جهاننقشمؤثر بر سرزندگی و حیات شبانه میدان  یهاشاخصوزن معیارهای و ابعاد اصلی  .8 شماره جدول
 وزن نهائی وزن اولیه ضریب نسبیاهمیت  معیارهای ارزیابی

 339/0 1 1 - اجتماعی

 271/0 800/0 250/1 250/0 سرزندگی

 217/0 641/0 249/1 249/0 امنیت

 174/0 513/0 248/1 248/0 کالبدی

 

 ،واراس روش یهاگاممودن یپ است. با (ینزول طوربه) یتاولو بیترت به ارهایمع ستیل دهندهنشان ادشدهی جدول در اول ستون
از بین  شودمی( مشاهده 8ره )که در جدول شما طورهماناست.  درآمده شینما به آخر ستون در مدنظر مدل ابعاد یینها وزن

ل، در رتبه او 339/0زن نهائی واصفهان، شاخص اجتماعی با  جهاننقشمؤثر بر سرزندگی و حیات شبانه میدان  یهاشاخص
شاخص کالبدی با وزن نهایی  نهایتاًدر رتبه سوم و  217/0دوم، شاخص امنیت با وزن در رتبه  271/0شاخص سرزندگی با وزن 

 در رتبه چهارم قرار گرفت. 174/0
 دیبا بعد، هر در اصفهان جهاننقشمیدان  شبانهسرزندگی و حیات  یهاشاخص یینها وزن نییتع منظوربه است یهیبد
 تیاهم بعد، هر در هاشاخص بندییتاولو یچگونگ شود. یط هز جداگانین بعد هر یهاشاخص یبرا وزن دهی ندیفرا
 است. شدهدهدا ( نشان9) جدول شماره در هاآن یینها وزن تیدرنها و بعد هر در وزنشان ،هاآن ینسب

 

 اصفهان جهاننقشهر بعد سرزندگی و حیات شبانه میدان  یهاشاخصوزن  .9 شماره جدول

 وزن نهائی وزن اولیه ضریب اهمیت بیاهمیت نس نام معیار کد وزن ابعاد

ی
اع
تم
اج

 

339/0 EJ1 333/0 1 1 - تراکم جمعیت جهت اوقات فراغت 

EJ2 267/0 800/0 250/1 250/0 تعامالت اجتماعی 

EJ3 219/0 656/0 219/1 219/0 مشارکت دائمی مردم 

EJ4  181/0 545/0 205/1 205/0 ی اجتماعی ویژههاگروهحضور 

ی
دگ
رزن
س

 

271/0 S1 139/0 1 1 - زیبایی 

S2 125/0 901/0 110/1 110/0 تنوع در معماری 

S3 113/0 814/0 107/1 107/0 بهداشت و پاکیزگی 

S4 103/0 741/0 099/1 099/0 آسایش و نشاا 

S5 094/0 674/0 098/1 098/0 جریان حرکت پیاده 

S6 086/0 616/0 095/1 095/0 احساس تعلق افراد 

S7 078/0 565/0 091/1 091/0 فضاهای مک ، نشستن و تماشا 

S8  072/0 522/0 082/1 082/0 روزشبانهاستفاده در طول 

S9 067/0 484/0 077/1 077/0 ساعته 24های یکاربر 
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S10 063/0 455/0 065/1 065/0 عیتهای محرک جذب جمیکاربر 

S11 060/0 431/0 055/1 055/0 های اوقات فراغتیکاربر 

ی
نیت
ام

 

217/0 A1 185/0 1 1 - عدم وقوع جرم و جنایت 

A2 162/0 876/0 141/1 141/0 عدم مزاحمت افراد مزاحم و ولگرد 

A3 142/0 770/0 138/1 138/0 آسودگی روانی و ذهنی 

A4 125/0 678/0 136/1 136/0 ایمنی و امنیت 

A5  112/0 604/0 122/1 122/0 تاریک و... ی متروکه،هاساختمانعدم وجود 

A6 100/0 539/0 121/1 121/0 عدم احساس ترس 

A7 090/0 486/0 108/1 108/0 نظارت اجتماعی 

A8 084/0 453/0 074/1 074/0 نور و روشنایی کافی() ینورپرداز 

ی
بد
کال

 

174/0 K1 166/0 1 1 - سیما و منظر 

K2 146/0 884/0 131/1 131/0 هماهنگی و پیوستگی 

K3 130/0 782/0 130/1 130/0 ونقل همگانیدسترسی به حمل 

K4 116/0 700/0 118/1 118/0 فهم و درک بودن(قابل) ییخوانا 

K5 105/0 633/0 105/1 105/0 نفوذپذیری و دسترسی مناسب 

K6  096/0 577/0 097/1 097/0 هایکاربرپراکندگی 

K7  088/0 529/0 092/1 092/0 ..(وتابلوهای راهنماکننده اهنما )روجود عالئم 

K8  080/0 486/0 088/1 088/0 هایکاربردر دسترس بودن 

K9 ( کاربرترکیباختالا )074/0 450/0 080/1 080/0 ی 

 

که در شکل  طورهماناست.  شدهادهد( نمایش 5در قالب شکل ) هاآن، اوزان هاشاخصنمایش اولویت  منظوربههمچنین 
نوع در یبایی، تزائمی مردم، د، معیار تراکم جمعیت جهت اوقات فراغت، تعامالت اجتماعی، مشارکت شودیم( مالحظه 5)

هنی، سیما وانی و ذرسودگی ، عدم وقوع جرم و جنایت، عدم مزاحمت افراد مزاحم و ولگرد، آپاکیزگیمعماری، بهداشت و 
 ترینهمیتبااتفریحی و..(  یهاوندرشکه، ) یهمگان ونقلحملدسترسی به  ایتاًنهو منظر، هماهنگی و پیوستگی و 

 شناسایی شدند. هاشاخص

 

 
 اصفهان جهاننقشمؤثر بر سرزندگی و حیات شبانه میدان  یهاشاخصنمودار توزیع  .5 شماره شکل

 

رین و ، مدل بهتجهان اصفهانقشگام آخر جهت تعیین رتبه هریک از عوامل مؤثر بر سرزندگی و حیات شبانه میدان ن
ن ن و بدتریرسند. نتایج حاصل از مدل بهترییممحققان در این قسمت به هدف نهایی خود  باشد کهیمبدترین روش 
 شده است:ی سرزندگی و حیات شبانه، در ذیل بیانهاشاخصی و تعیین وزن بندرتبهروش جهت 

ن شامل اصفها جهاننقشسرزندگی و حیات شبانه میدان  یهاشاخصگام یک: تعین معیارهای پژوهش: معیارهای و 
 .باشدیممعیارهای امنیتی، اجتماعی، کالبدی و سرزندگی 

سرزندگی و حیات شبانه میدان  یارهایمعگام دو: تعیین بهترین و بدترین معیارهای پژوهش: بهترین معیار از بین 
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 .باشدیمترین معیار کالبدی و بد معیار اجتماعیاصفهان از نظر خبرگان،  جهاننقش
مقایسات  له ماتریسن مرحگام سوم و چهارم: تشکیل ماتریس جدول مقایسات زوجی برای بهترین و بدترین معیار. در ای

 .دهدیمرا نشان  ( این ماتریس11و  10. )جدول شودیمزوجی )بهترین و بدترین معیار( توس  متخصصین تشکیل 
 

 جی بهترین معیارماتریس مقایسات زو. 10جدول 

 معیار امنیتی اجتماعی کالبدی سرزندگی

W4 W3 W2 W1 

 اجتماعی 011/1 1 014/1 005/1
  

 

 ماتریس مقایسات زوجی بدترین معیار .11 شماره جدول

 معیار کالبدی

002/1 W1 امنیتی 

014/1 W2 اجتماعی 

1 W3 کالبدی 

008/1 W4 سرزندگی 
 

 شودیم یسازمدل 11لینگو  افزارنرمیق: در این مرحله مسئله پژوهش، در قالب مسئله تحق یسازمدلگام پنجم: 
ایج اوزان نهایی نت 11لینگو  افزارنرمخطی و یافتن اوزان بهینه: با استفاده از  یزیربرنامهگام ششم: حل مسئله 

محدودیت  36 معیار، 4 دل باماین  آمد. به دستاصفهان  جهاننقشمؤثر بر سرزندگی و حیات شبانه میدان  یهاشاخص
 (.12تکرار حل شد )جدول  20 در

 

 مسئله تحقیق یسازمدل.12 شماره جدول

 
 
 

W1=249/0 
W2=251/0 

W3=248/0 

W4=250/0 

 

  (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; 

 

 

 اصفهان جهاننقشمؤثر بر سرزندگی و حیات شبانه میدان  یهاشاخصاوزان و رتبه  .13 شماره جدول

 معیار وزن رتبه

3 249/0 W1 امنیتی 

1 251/0 W2 اجتماعی 

4 248/0 W3 کالبدی 

2 250/0 W4 سرزندگی 

 جمع  1 

 024/0   

 23/5 CI 

 004/0 CR 
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اول، شاخص سرزندگی  در رتبه 251/0 باارزشکه شاخص اجتماعی  دهدیمنتایج مدل بهترین و بدترین روش نشان 
به در رت 248/0 باارزشبدی شاخص کال نهایتاًدر رتبه سوم، و  249/0 باارزشدر رتبه دوم، شاخص امنیتی  250/0 باارزش

 (.12چهارم قرار دارد )جدول 
 (1آوردن میزان سازگاری مدل از طریق رابطه ) به دست
 (1رابطه )

 
 

 
 اصفهان جهاننقشمؤثر بر سرزندگی و حیات شبانه میدان  یهاشاخصوزن  .7 شماره شکل

 

 گیرینتیجه

 ی متقابـل میـانهـاکنشیی برای برخوردهـا و هامکاندهند و یمی شهر را تشکیل هابخشترین فضاهای عمومی مهم

بـا رشـد  ری دارنـد.افراد هستند. در این فضاها، عابران پیاده به منظرهای عمده و اصلی شـهر دسترسـی فیزیکـی و بصـ

می تنـزل فضاهای خصوصی و با تأکید بر محرمیت و ایجاد عملکردهـای اختصاصـی، امنیـت و کیفیـت فضـاهای عمـو

های فـهاز مؤل یکـــیعنوان بـه ـــتیامنده است. داپیداکرده و فضاهای شهری برای حضور انسان مفهوم خود را ازدست

اصـول  یمتما یــیر فضادچنانکه اگر  برخوردار اســت، ــژهیو یگاهیاز جا ،یعمومــ یبخشی به فضاهــاکیفیت یاصل

حائـــز کتـه ن .موفق عمـل کنـدتواند ینداشته باشد، نم یمناسب  یشرا تیشــده باشــد اما به لحاظ امن تیطراحانه رعا

 یکالبد  یمنتج از شرا توانیرا م یشهر دانیم ــکی ــتیاز عوامــل مؤثر در امن یاریآن اســت کــه بســ ــتیهما

کـــه بـر  هســتند یازجمله عوامل کالبد رهیو غ کیتراف ،یو اغتشاش بصر یمناسب، آلودگ ییآن دانست. فقدان روشنا

جهان اصفهان ه میدان نقشش حاضر سنجش سرزندگی و حیات شبان. در این راستا هدف پژوهگذارندفضا تأثیر می تیامن

جهـان قشدارد کـه میـدان ن تأکیـددان و متخصصین بر این نکتـه نظر شهرون دیگرعبارتیباشد. بهیمبا تأکید بر امنیت 

عیت سـرزندگی و رزندگی، وضـ. از طرفی دیگر ازلحاظ اجتماعی و سباشندیم( 3اصفهان در تمامی ابعاد باالتر از حد مبنا )

بـه و وضـعیت جهان در راستای امنیت پایدار در رتبه و وضعیت باالتری و ازلحـاظ کالبـدی در رتحیات شبانه میدان نقش

 هانهیزمجهان در تمامی قشکه گرچه وضعیت سرزندگی و حیات شبانه میدان ن دهدیم. این امر نشان قرار داردی ترنییپا

وف شـود. البـدی معطـکمدیریت شهری اصفهان درزمینۀ سرزندگی و حیات شبانه به بُعد  خوب است؛ امّا بهتر است توجّه

 ابد.یی جهت اداره آن تحقق زیربرنامهی مالی بخش خصوصی و سایر نهادها و هاتیحمااز طریق  تواندیمکه این امر 

وضعیت سـرزندگی و  شودمیکار در پژوهش حاضر، آش مورداستفادهچندشاخصۀ  هایمدلآماری و  هایآزمونبا توجّه به 

ها در وضـعیت مطلـوب جهان اصفهان با توجه به عامل امنیت پایدار شهری در تمامی شـاخصزندگی شبانه میدان نقش

( باالتر اسـت. در ایـن زمینـه علیمـرادی و همکـاران 3ها از حدّ مبنا )عبارتی میزان میانگین تمامی شاخصقرار دارند؛ به

 امنیت در سرزندگی و حیات شبانه خیابان امام مرند، افزایش میـزان احسـاس امنیـت را در گـرو ( در بررسی نقش1395)

 یمناسـب کالبـد یمناسـب شـبانه و طراحـ ینـورپرداز ،یو کالبـد یبصر یری، نفوذپذهاکاربریاختالا  زانیم شیافزا

شـهری و  یفضـاها یسرزندگ شیفزازندگی شهری، نقش مهمی در ا تیفیضمن بهبود ک تواندکه این امر می. انددانسته
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دو شـهر،  موقعیـتبیان داشت که در عین تفـاوت در  توانمیبنابراین  به همراه داشته باشد. زیشبانه فضا ن اتیح یارتقا

به این صورت که نتایج پژوهش حاضر  .باشدمیدر راستای امنیت متفاوت  هاآن عمومیسرزندگی و حیات شبانه فضاهای 

 کهدرصـورتیاصـفهان را در راسـتای امنیـت، مطلـوب توصـیف کـرده اسـت  جهاننقشبانه میدان سرزندگی و حیات ش

علیمرادی و همکاران، سرزندگی و حیات شبانه خیابان امام مرند را در راسـتای امنیـت، مسـتلزم افـزایش برخـی عوامـل 

 گردد:پیشنهادهای زیر مطرح میدر همین راستا ، که این امر داللت بر عدم همسویی نتایج پژوهش دارد.انددانسته

 .جهاننقشقدیمی میدان  هایساختمان سازیباززنده طورکلیبهمرمت، احیاء و -

 .جهانقشنتفاده از فضای میدان بیشتر برای شهروندان در جهت پارک وسایل نقلیه خود هنگام اس هایپارکینگایجاد -

 .جهاننقشمیدان  هایریکاربمتنوع دیگر به  سازگار و هایکاربریاضافه کردن -

 بـرای بـاال بـردن امنیـت جهـاننقشپلیس و در صورت لزوم ایجاد کالنتـری در اطـراف میـدان  هایکیوسکاستقرار -

 شهروندان.

و امنیـت  جهـت آسـایش جهـاننقشو..( میـدان  هانورافکن، کنندهروشن هایچراابهبود بهتر سیستم روشنایی )نصب -

 شهروندان.

 متنوع برای جذب مردم. هایرنگو استفاده از  جهاننقشمیدان  روپیادهرنگ مصالح فضای به  بخشیتنوع-

 .جهاننقشن ( از اطراف میداهاسیگارفروشیناسازگار )فروشندگان مواد مخدر،  هایکاربریحذف -

ندان هروتجمعـی بـرای شـ هایکرسـیو  هاصـندلیبـه  از فضـای میـدان ایگوشهایجاد محیطی آرام مانند اختصاص -

 بخصوص برای افراد مسن برای تداعی خاطرات گذشته.

و  آوردن محـی  زیبـا، احسـاس شـادی بـه وجـودبرای  جهاننقشتزیینی در میدان  هایروشنایینورپردازی درختان و -

 آرامش شهروندان.

   میدان.جهت جذابی بخشی به محی جهاننقشیا جداره میدان  پوشکفمتنوع در  هاینقاشیطراحی و کشیدن -

 

 منابع

دی در طـرح راهبـردی ( منظر شـبانه شـهر )رویکـر1393اخوان صراف، امیرمحمد؛ خسروی دانش، امید؛ مظاهری، راحله؛ زمانی، بهار ) (1

 .55-66، صص.12، شماره 7، سال 1392شهر، بهار نورپردازی شهر مشهد(، فصلنامه معماری و شهرسازی آرمان

هـای زندگی و کیفیـت خیابانکالبـدی بـر سـر-ارزیابی تأثیر عوامل محیطی (1397یانی، سیمین )اخوان، آرمین؛ صالحی، اسماعیل؛ طغ (2

، 27شـماره  ،8، سـال 1397های نادر و انقالب شهر ساری(، مجله جغرافیا و پایـداری محـی ، تابسـتان مطالعه موردی: خیابان) شهری

 .15-29صص. 

گیری از طراحی شهری، نمونه مطالعه: حساس امنیت در فضاهای عمومی با بهره( ارتقای ا1394ایزدی، محمد سعید و حقی، محمدرضا ) (3

 .5-12 ، صص.2، شماره 20، سال 1394میدان امام شهر همدان، نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، تابستان، 

فضـای شـهری  گیـری ازن بهره( نقش سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنـی شـهروندان و میـزا1393بازوندی، فرشاد و شهبازی، مهرداد ) (4

-43 ، صـص.1، شماره 1، سال 1393های منظر شهر، تابستان، )مطالعه موردی: پیاده راه خیابان سپهساالر تهران(، دو فصلنامه پژوهش

33. 

زه محور: بهبود محی  شهری در شهرهای بزرب و کوچک، ترجمه: حسن علی لقـایی و فیـرو( شهرهای انسان1385تیبالدز، فرانسیس ) (5

 وجدلی، چاپ اول: تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ه )نمونه موردی: خیابان ساعت 24( ایجاد سرزندگی شبانه با رویکرد طراحی فضاهای 1392حسنی، علیرضا و هاشمی فدکی، الهه سادات ) (6

، مؤسسـه 1392دی  5پایـدار، آزادشهر مشهد(، همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بـومی تـا شـهر 

 .1-9آموزش عالی خاوران، مشهد، صص. 

( عوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهای شهری، خلق یک فضای شـهری سـرزنده بـا تکیـه بـر 1389سعیدی رضوانی، نوید ) خستو، مریم و (7
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 .63-74، صص. 6، شماره 4 ، سال1389مفهوم )مرکز خرید پیاده(، نشریه هویت شهر، بهار و تابستان 

 های فضای شهری امن، چاپ اول: تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.( ویژگی1387صالحی، اسماعیل ) (8

، 7، شـماره 2، سـال 1389( ضرورت انطباق تصویر روز با نورپردازی شهری، نشریه منظر، بهـار 1389رضوان، محمد و خیری، عبداهلل ) (9

 .78-79صص. 

ششـمین  تهـران(، نمونـه مـوردی: خیابـان ولیعصـر) ( نورپردازی و نقش آن در سرزندگی فضـاهای شـهری1393رهبر عطاران، فرناز ) (10

، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند، صص. 1393آبان  21های شهر اسالمی، ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفهکنفرانس ملی برنامه

15-1. 

عصـر تهـران، نشـریه جسـتارهای ای شـهری مطالعـه مـوردی: بخشـی از خیابـان ولی( معیارهای سرزندگی فضاه1391دادپور، سارا ) (11

 .34-39، صص.20، شماره 1، سال 1391شهرسازی، بهار و تابستان 

؛ نمونـه مـوردی: بـاا ( بررسی نقش زیباسازی و ارتقاء کیفیت محی  بر سرزندگی شهری1395طبیبیان، منوچهر و موسوی، میر جالل ) (12

 .249-262، صص. 17ماره ش، 9شهر، سال فصلنامه معماری و شهرسازی آرمانشهر تاریخی مراغه، 

عمومی شهری )نمونه  ( بررسی نقش امنیت در سرزندگی و حیات شبانه فضاهای1395علیمرادی، مسعود؛ شرقی، علی؛ مهدنشین، نیره ) (13

، سال 1395بستان، های کاربردی، بهار و تاامه هنرتیر(، دو فصلنموردی: خیابان امام مرند حدفاصل خیابان شهید رنجبری و خیابان هفت

 .15-26، صص. 8، شماره 5

، 10 سال ،1391ساله جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، پاییز انداز بیست( امنیت پایدار در سند چشم1391عالیی، حسین ) (14

 .1-34، صص 39شماره 

، 14، سـال 1390ی، بهـار جتماعی و امنیت ملی پایدار، فصلنامه مطالعـات راهبـرد( سرمایه ا1390عباس زاده، هادی و کرمی، کامران ) (15

 .31-58، صص. 51شماره 

های امنیت پایدار؛ مبتنی بر مدل مهندسی همگرایی ملی، فصـلنامه آفـاق ( ابعاد و شاخص1392قیصری، نوراهلل و حسینی، سید مهدی ) (16

 .71-107، صص. 20، شماره 6، سال 1392امنیت، پاییز 

شهر با تأکید بر تأثیر عوامـل فرهنگـی بـر فضـای شـهری )مطالعـه ( زندگی شبانه در کالن1396قدیمی، سیده درسا و کرامتی، غزال ) (17

 .27-40، صص. 6، شماره 20های نوین اهران(، نشریه مطالعات محیطی هفت حصار، سال موردی: مرکز فعالیت

سـازی فضـای کالبـدی شـهرها در برابـر بزهکـاری بـا اسـتفاده از ( ایمن1390کالنتری، محسن؛ حیدریان، مسعود؛ محمودی، عاطفه ) (18

 .51-74، صص. 3، شماره 12، سال 1389راهبردهای پیشگیری جرم یا طراحی محیطی، فصلنامه دانش انتظامی، پاییز 
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