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 چکیده

 در ارومیه« ره»امام خیابان در شللهروندان رفتاری الگوهای بر شللهری فضللاهای تأثیر بررسللی پژوهش این اصلللی هدف

 ینا در مورداسللت اده مطالب باشللد می تحلیلی-توصللی ی ماهیت نظر از و کاربردی هدف نظر از تحقیق روش باشللد می

 پرسشاامه، مشاهده، شامل هاداده گردآوری ابزار  است شدهگردآوری میدانی و اسلاادی  برداشلت  صلور   دو به پژوهش

کوکران  فرمولکه طهق  باشدمی امام خیابان از کاادگاناست اده پژوهش، این نمونه بجم  باشدمی برداریفیش و مصلابهه 

باشد  گیری تصلادفی می در این پژوهش روش نمونه  اسلت  آمدهدسلت به 114 عددی مقدار برای جامعه آماری نامعلوم،

 باصل ج)نتایکی ی و ((استاهاطی و توصی ی) آماری های)روشکمی صور  دو به شدهآوریجمع اطالعا  وتحلیلتجزیه

 تغیرم و بومزیست و اجتماعی رهای این پژوهش شلامل متغیر مسلتقل کالهدی،  گیرد  متغیمی انجامآماری(  هایبررسلی  از

 و ریدمنف آزمون نتایج طهق که نشللانگر این اسللت نتایج این پژوهشباشللد  می وابسللته متغیر عاوان به رفتاری الگوهای

 الگوهای مؤل ه و اول رتهه در 11/0 میانگین با اجتماعی مؤل ه محدوده، این در شهری ماظر و سیما هایمؤل ه هایارزیابی

 نبی معااداری همهسللتگی پیرسللون، همهسللتگی آزمون نتایج طهق  گرفت قرار چهارم رتهه در 69/3 میانگین با رفتاری

 ضرایب ،گامبهگام چادگانه رگرسیونی تحلیل نتایج طهق  دارد وجود شهروندان رفتاری الگوهای و شهری ماظر هایمؤل ه

 و اجتماعی کالهدی، هایمؤل ه شدن وارد با ،دیگرعهار به اسلت  آمدهدسلت به 96/4 و 93/4 ،91/4 ترتیب به همهسلتگی 

  گرددمی تهیین رفتاری بعد الگوی واریانس از 04/4 زمانهم طوربه بومزیست

  محیط کی یت شهری، فضاهای اجتماعی، رفتار رفتاری، الگوی ارومیه، :هاکلیدواژه
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 مقدمه. 0

در قرن بیسللتم میالدی، دو ات ام مهم، تهدیل شللهرنشللیای به الگوی نالب زندگی اجتماعی افراد و تهدیل فضللاهای 

، ص  1369است)سلیمانی و همکاران،  شدهافزودهشلهری به فضلاهای مصلاور بر اهمیت فضلا در زندگی ساکاان آن     

ترین ی در فضللاهای شللهری را به یکی از باهز اهمیت(  این امر لزوم توجه به ارتهاط میان کالهد و تعامال  اجتماع264

  فضللاهای شللهری در م هومی عام، ارتهاط متقابل میان روابط و رفتارها اسللت کردهموضللوعا  زندگی شللهری تهدیل 

عامل ابراز هویت در یک زندگی شهری  ترینمهمهای فردی اسلت،  هویت جواریهماسلت یعای ضلمن آنکه محل   

گذارد  اما آنچه باهز اهمیت اسللت بضللور مردم و وجود روابط اجتماعی بط انسللانی نیز تأثیر میبوده و بر رفتار و روا

(  02، ص  1360آید)آفتام و علی پور، اصلل در پویایی فضلای شهری به بسام می   ترینمهمکه  هاسلت آنباکم بر 

نهوده  سویهکیارد ولیکن این رابطه کاادگان دوابسلتگی زیادی به نحوه فعالیت و الگوهای رفتاری است اده  این موضلور 

ها و الگوهای رفتاری یک جامعه هستاد، از طرفی دیگر بر فعالیت فعالیت دهادهنشانکه فضلاهای شلهری    طورهمانو 

که هر رفتار انسلللانی در  ایگونهبه(  26، ص  1336گذارند)خادمی و همکاران، ها تأثیر زیادی میو رفتارهای انسلللان

)علی دیابش وابسللتگی اافتد تا مجموعه ابواال  زیسللتی انسللان به در  او از ماهیت مکانی ام میسللابت مکانی ات

 ( 96، ص  1369رازقی و همکاران، 

مشلکالتی است که زندگی اجتماعی ساکاان شهرها   ترینمهمانزواطلهی و کاهش تعامال  اجتماعی یکی از امروزه 

هایی برای تعامال  اجتماعی و رفع نیازهای روانی به یکی از ملزوما  مکان، نیلاز مردم به  روازاینکالد،  را تهلدیلد می  

بضللور مکرر در هر محیط شللهری، در  از طرفی (  24، ص  1361اسللت)رسللول پور،   شللدهتهدیلزندگی شللهری 

ی اکه انسلان تصلویر ذهای خود، از شهر را بر مها  طوریهدهد بناخودآگاه ذهن، الگوی رفتاری شلهروندان را شلکل می  

، 1362زاده و همکاران، )سللیافدهدشللکل می آل ایدههای های فردی، ارزش و آرمانها، خاطرهتأثیرا  بسللی، تجربه

های مختلف با یکدیگر مت او  از ارتهاط رفتار با محیط، رفتارها در محیط آمدهعملل بله هلای  (  طهق بررسلللی31ص  

و بر اسلا  تجربه، اگر فردی در فضای شهری با مشکل مواجه گردد، از   (131، ص  2443، 1)دایار و همکارانهسلتاد 

 ( 31، ص  2449، 2)تانیابدپذیری در این فضا کاهش میاین فضلا ناامید شلده و میزان بضور  گذرندان اوقا  خود در 

ا جارم ر، تانگیزاندبرمیخاطرا  را  بالدرعینای بصللری اسللت،  گرچه توجه به ماظر شللهری انلب به عاوان پدیده

در معاای عام، فضللاهای (  2411، 3و همکاران )کارموناآوردهای ابسللاسللی را به وجود می کاد و واکاشیادآوری می

(  در واقع، محیط 1669، 0سلللاز بوده و تأثیر متقابلی بر روی انسلللان و رفتار وی دارد)گالنی و اجیماشلللهری هویلت 

کاد و برخی رفتارهای نوین را به سلللاکاان خود تحمیل میهلای اجتملاعی   هلای رفتلاری و نقش  کلالهلدی برخی الگو  

(  در رابطه با ابعاد رفتار اجتماعی در 36، ص  1369فر، نماید)صللابریموجود را تقویت و برخی دیگر را تضللعیف می

                                                           
1. Diener  

2. Tan 

3. Carmoona  

4. Golany & Ojima 
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ر (  فضاهای شهری د2413، 1ای وجود دارد)مجاون توتاخانهفضلاهای عمومی و بین نحوه اسلت اده از این فضاها رابطه  

های مرتهط بر آن نیز های شلللهری و ضلللرور هلای اجتملاعی و فرهاگی جامعه، فرف فعالیت  عین دارا بودن ارزش

کالهدی و خدما  شهری -(  فضاهای عمومی نامطلوم و فاقد کی یت اجتماعی2443، 2گردد)آیدین و ترمحسلوم می 

معه ای فاقد تجهیزا  و تسللهیال  شللهری به جاکی یت و با کارکرد صللرفات ترافیکی و فضللاههای بزرگ بیماناد: میدان

ادرا  انسلان از فضا)ماظر(، نقش بسزایی در   روازاین(  03، ص  1369شلود)خداداد و همکاران،  گریزی افراد ماجر می

 (   39، ص  1339)پاکزاد، سطح رضایت و آرامش از محیط داردابسا  امایت و افزایش 

، 3اسللت)للریر مهم بوده افراد برای بشللریت عمر طول کل در و هارهاگف کلیه در افراد برای اجتماعی تعامال 

ها در فضلللاهای شللهری، در دیدگاه طرابی شلللهری،  ( و الگوهای رفتاری انسللان 2411، 0موالی و همکاران -2413

ا بمثابه مظروف در فضللا در برخورد کاد  انسللان بهها را توصللیف میم هومی اسللت که ارتهاط متقابل محیط و انسللان

به نقل از پاکزاد و بزرگ،  101، ص  1363دهد)صللحراکار و ذاکر بقیقی، محیط رفتارهای گوناگونی از خود نشللان می

عاوان شللاخط طرابی شللهری موفق بوده و رفتار فضللایی بد  طورکلی رفتار فضللایی خوم، به(  به226، ص  1369

(  الگوهای رفتاری 0، ص  2413، 9ا و طهیهیاننیباشللد)بمزهشللاخط ضللایع شللدن ماابع و دلیل نارضللایتی افراد می  

( و از طرفی محیط در ایجاد رفتارهای گوناگون 39، ص  1362دهاده نحوه رفتار مردم در فضللا اسللت)خطیهی،  نشللان

(  1634، 9وایت -1363نظیر رفتارهای ت ریحی، هدفماد، صللرفات عهور و یا بضللور مؤثر اسللت)بحریای و خسللروی،  

، 1363باشللد)عظیمی سللغین و همکاران،  ه رفتار اجتاابی باشللد یا خودانگیخته نیز تأثیرگذار میهمچاین محیط در ایاک

( ارتهاط میان انسلان با محیط اطراف او تابعی از مجموعه سلیستم بوا  چادگانه است، در واقع محیط رفتاری   2ص  

به عاوان عاملی مهم در  دهد و از طرفی فرهاگتصللویر شللااختی محیط عیای اسللت که اسللا  رفتار را شللکل می    

-1330تی هال، به نقل از  1361نژاد و لطی ی، باشللد)پا ها میها در سللکونتگاههای فعالیتی آدمدهی به سللامانهشللکل

  (1330راپاپور ،  -1639، 1کافکا

ای هشللهروندان پژوهش رفتاری الگوهای بر شللهری ماظر شللده در رابطه با تأثیرهای بررسللیدر چارچوم دیدگاه

ز ای اشده است که هر یک بر جاههای در داخل و خارج از کشور انجامرشلته صلور  تخصلصلی و یا میان   متعددی به

که در مطالعا  خارج از کشور، ادوارد تی هال، آمو  راپاپور  طوریاند بهتأثیر یا رابطه میان فضلا و رفتار تأکید کرده 

(  کوین لیاچ در مطالعه 109، ص  1339اکهری، ز برجستگی بیشتری برخوردار است)علیشلااسی فضا ا در زمیاه انسلان 

، 1369سله شلهر آمریکا تأثیر وضوی یا خوانایی موجود در سیمای شهرها را در ارتهاط ادرا  فضایی تشریح کرد)لیاچ،   

 های رفتاری)رفتارهایاهه(  دورال  و لمان تأثیر نور معماری فضللاهای آموزشللی)فضللاهای باز و بسللته( بر ج64ص  

                                                           
1. Majnouni-Toutakhane 

2. Aydin & Ter 

3. Lelévrier 

4. Moulay  

5. Hamzeieha & Tabibian 

6. Whyte 

7. Koffka 
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مدرسله آمریکا را بررسلی کردند و به این نتیجه رسلیدند که فضای باز     12فعال( دانش آموزان در فعال، نیمه فعال و کم

(  30، ص  1334شللود)مرتضللوی، فعال را سللهب میرفتار فعال و ترکیب فضلای باز و بسللته رفتارهای نیمه فعال و کم 

رد شهر نیویور ، است اده از نمادها و نماهای بصری زیها توأم با ترنم موسیقی مالیم را به مطالعه مشلاورین شلالر در مو  

، ص  1666، 1کاد)شالرونقل عمومی شلهر معرفی می های تأثیرگذار بر رفتار در وسلایل بمل ترین شلاخط عاوان مهم

 نحوه در عمیقی تأثیر اجتماعی تعامال  که اندکردهاشللاره 2 صلل ری و زاد(  در مطالعا  داخل کشللور نیز عسللکری2

اند که کرده( اشاره1361رسول پور و همکاران ) ( 2424زاد و صل ری،  )عسلکری دارد شلهری  فضلاهای  در مردم رفتار

از بودن آن به سللتوان به زمیاههای فضللا میباشللد و از قابلیتنیازهای انسللانی نتیجه تأثیر رفتار بر فضللاهای شللهری می

بصللری و میزان اخالم -اند که میان محیط کالهدیکرده( اشللاره1369ا اشللاره نمود  سلللیمانی و همکاران )انجام رفتاره

های اند که بین ناهماهاگیکرده( اشلللاره1369محور بودن خیلابلان رابطله نزدیکی وجود دارد  علی رازقی و همکاران )   

بادی اند که در اولویتکرده( اشللاره1369همکاران )بصللری و رفتار اجتماعی یک رابطه معاادار وجود دارد  خدادادی و 

را  شلااسی بر اسا  نظ اثرگذاری معیارهای ماظر شلهر بر رفتار و کی یت زندگی، معیار ادرا  عمومی و فرم و ریخت 

ها در بین معیارهای موردسلاجش نشان از اهمیت و اثرگذاری بیشتری  شلهروندان در جایگاه اول قرارگرفته و این مؤل ه 

اند که بین سللیمای کرده( اشللاره1360پور )ر روی زندگی شللهروندان ماطقه موردمطالعه داشللته اسللت  آفتام و علی ب

اند که دو متغیر کرده( اشاره1362بصلری شهر و آرامش شهر رابطه معاادار و مثهتی وجود دارد  سیاف زاده و همکاران ) 

هسلتاد  متغیرهای مذکور نسهت به افزایش و کاهش وضعیت   هویت مکانی و کی یت ماظر شلهری دارای رابطه معاادار 

 فتاریر الگوهای بر شللهری شللده، مطالعه تأثیر فضللاهایدهاد  با توجه به مطالب گردآورییکدیگر واکاش نشللان می

را کاد زیشلهروندان از دیرباز در دسلتور کار اندیشمادان گوناگون قرارگرفته بود که اهمیت توجه به آن را دوچادان می  

ه شود که در این پژوهش نیز بفضلاهای شهری بدون الگوی رفتاری مااسب باع  کم شدن بضور مردم و ساکاین می 

 شده است پرداخته« ره»شهروندان در خیابان امام  رفتاری الگوهای بر شهری فضاهای بررسی تأثیر

 ی معماری و شلللهرسلللازیاز مدرنیته، عدم توجه به مهان تلأثیرپلذیری  مروزه شلللهرسلللازی معلاصلللر بله دلیلل    ا

معماری نرم باع  پیدایش شللهرها و  گراییبرون( و عدم در  ماهیت 12 ، ص 1362ایرانی)پورجوهری و یارعلی، 

 یکدیگر شده است)کریر، ه مجاور بهشلهری و بتی در سلطح خرد نظیر ابای   فضلاهای شلهری بدون هماهاگی در بدنه  

ریت (  شلللهرهلا و فضلللاهلای شلللهری، بارزترین جلوه تمدن بشلللریت در طول تاری  تکامل بشللل  92 ، ص 1339

( و از طرفی ایران، بله عاوان بازتابی از مهانی نظری و فکری ایرانیان در  13 ، ص 1360بلاشلللد)وبلد  و دیگران،   می

ی شهری در فرهاگ   شهر و فضاهااست بودههای تجمعی خود انسلجام و نظم دادن به فضلاهای شلهری و سلکونت    

و طهیعی  خیابعاد مختل ی نظیر فرهاگی، اجتماعی، اقتصلللادی، تاری دربرگیرندهعلام ایرانی م هومی جلامعی داشلللته و   

 ( 99 ، ص 1330، باشد)تی هالمی

                                                           
1. Shaller 

2. Askarizad & Safari 
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شللهر ارومیه به عاوان یکی از شللهرهای تاریخی، دارای سللاختار کالهدی و فضللایی مشللخط با محوریت بازار به   

را  شللهر و عااصللر کارکردی اصلللی ماناد میدان، مسللجد جامع در محدوده بازار، با بافتی یک ارچه و عاوان سللتون فق

 شللدهواقع 0این شللهر در ماطقه  (  بافت تاریخی13 ، ص 1360اسللت)عها  زاده و همکاران،  گرفتهشللکلارگانیک 

 های امام، عطایی وتوان به خیابانه میهای این محدودخیابان ترینمهماز   دهداسلت که هسلته اولیه شهر را تشکیل می  

با توجه به (  21، ص  1369دارد)محمودی آذر و همکاران، خیلام اشلللاره کرد کله بازار تاریخی ارومیه نیز در آن قرار   

های جاذم، در طول به لحاظ ابعاد تاریخی، فرهاگی و سلللیاسلللی و وجود کاربری «ره» ارزشلللمالد بودن خیابان امام 

قرارگاه رفتاری، در فواصللل زمانی مشللخط  عاوانبهها چون خیابان باشللد  از طرفیافراد مختل ی میجاذم  روزشللهانه

 الگوهای بر ( لذا لزوم توجه به تأثیرا  این فضللای شللهری 20 ، ص 1361پور، الگوهای ثابت رفتاری دارند)رسللول

های افراد در بافت پذیری بضوراعی، در رسلد زیرا تداوم بیا  اجتم مهم می نظر بهشلهروندان در این خیابان   رفتاری

در   دهدباشلد و این رفتارهای اجتماعی شلهروندان اسلت که میزان سرزندگی محیط را تحت تأثیر قرار می   شلهری می 

باشد که در این راستا نمونه موردی خیابان ها میفضاهای عمومی شهر، خیابان موردبررسیاین پژوهش فضلای شهری  

 رفتاری الگوهای بر شللهری فضللاهای تأثیر بررسللی پژوهش این اصلللی هدف اسللت  شللدهگرفتهدر نظر « ره»امام 

الگوهای رفتاری شلهروندان و سیما ماظر   بین»که در قالب فرضلیه،    باشلد می ارومیه در «ره»امام خیابان در شلهروندان 

 دلیل به مکانی قلمرو بوزه در توانمی پژوهش نوآوری هایجاهه از تدوین گردیده اسللت «  دارد وجود رابطه شللهری

 این در هکطوریبه نمود اشاره هاپژوهش سلایر  با مت او  مکانی قلمرو به شلهری،  فضلاهای  بودن چادبعدی و پیچیده

 وجود دلیل به نیز زمانی بازه بوزه در  اسللت شللدهگرفته نظر در ارومیه در «ره» امام خیابان موردی نمونه پژوهش

 این در شهروندان رفتاری الگوهای بر شلهری  فضلاهای  تأثیر بررسلی  رسلد می نظر به جامعه بر باکم کرونایی شلرایط 

 تحلیل از ت ادهاسلل دلیل به نیز تحقیق روش بوزه در همچاین  نماید ایجاد پژوهش نتایج در تغییراتی بتواند زمانی بازه

   دهد قرار تأثیر تحت را پژوهش نتایج رسدمی نظر به گامبهگام چادگانه رگرسیونی

 روش شناسی. 0

 پژوهش روش. 0.0

ر این د مورداسللت ادهکه مطالب  باشللدمیتحلیلی -روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصللی ی

به این صور  که چارچوم نظری از مطالب علمی  شدهگردآوریپژوهش به دو صلور  برداشلت اسلاادی و میدانی    

های مختلف در این زمیاه بررسللی و پیشللیاه اسللت تا نظریه شللدهگردآوریای، مقاال  علمی و     نظیر اسللااد کتابخانه

  است شدهپرداخته موردمطالعهآوری شلود سل س به برداشلت میدانی محدوده    پژوهشلی الزم برای این پژوهش جمع 

بجم نمونه این پژوهش، باشللد  می برداریفیشها شللامل مشللاهده، پرسللشللاامه، مصللابهه و     داده ابزار گردآوری

باشلد و چون جامعه آماری دقیقی در دسلت نیست از فرمول کوکران که برای جامعه   کاادگان از خیابان امام میاسلت اده 

 :باشدیماست که به صور  زیر  شدهاست اده، شدهیهتهآماری نامعلوم 
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∶  فرمول شماره 2

 

 ،1و با اسللت اده از فرمول شللماره  اسللت شللدهاسللت ادهها درجه در پرسللشللاامه 9با توجه به ایاکه از طیف لیکر  

و با  است شلده گرفتهدر نظر  41/4و دقت برآورد  %69و چون سلطح اطمیاان   آیدمی به دسلت  99/4انحراف معیار آن 

آید که در محدوده خیابان امام به صور  تصادفی می به دستعدد  114، تعداد بجم نمونه 2اسلت اده از فرمول شماره  

 بعد کمی از که در ایگونهبهگیرد اطالعا  به دو صلللور  کمی و کی ی انجام می وتحلیلل تجزیله پر شلللده اسلللت  

گردد  در یم وتحلیلتجزیههای آماری های آماری )توصلی ی و اسلتاهاطی( و در بعد کی ی نتایج باصل از بررسی  روش

 آمدهدسللتبهاسللت که در نهایت با اسللت اده از نتایج  شللدهاسللت ادهها برای تحلیل داده SPSSافزار این پژوهش از نرم

گردد  معیارها و زیرمعیارهایی یای و ایجاد سلللرزندگی در خیابان امام اراهه میراهکلارهلایی در جهت ارتقاز زندگی آفر  

 گرفتهقرار مورداسللت ادهشللهروندان در خیابان امام )ره(  رفتاری الگوهای بر شللهری ماظر که در راسللتای بررسللی تأثیر

و چارچوم نظری  پژوهشللی پیشلیاه اسللت  این معیارها و زیر معیارها از  شللدهدادهنشللان  1اسلت، در جدول شللماره  

اری متغیر مسللتقل و متغیر الگوهای رفت عاوانبه بومزیسللتکه متغیرهای کالهدی، اجتماعی و طوریهب اندشللدهگردآوری

  اندشدهگرفته نظر درتغیر وابسته به عاوان م
 

 معیارها و زیرمعیارهای پژوهش .0 دولج
 معیارها زیر معیارها نوع متغیر

 مستقل

 هریش مهلمان و تابلوها ها،جداره کی یت و رنگ دیداری، هایآلودگی ،آسمان خط ترافیک، دسترسی، نظم کالهدی

 اجتماعی
 ایرفتاره از پیشگیری اجتماعی، تعامال  میزان یابی،جهت بس و خوانایی میزان امایت، و ایمای بس

 تجمع هایمحل کی یت ،خاطرتعلق و شهری ناهاجار، هویت

 یتاریخ و گردشگری هایجاذبه مااسب، ت ریحی و سهز فضاهای زباله، آوریجمع و پسماندها مدیریت بومزیست

 وابسته
الگوهای 

 رفتاری

، ریرفتا هایقرارگاه عملکرد و کالهد هماهاگی رفتاری، هایقرارگاه کی یت اجتماعی، هایفعالیت تاور

 های اجتماعی و فرهاگی جامعهها با ویژگیتااسب فعالیت

 ؛1362، همکاران و زاده سیاف ؛1360پور،  علی و آفتام ؛1369همکاران،  و رازقی علی ؛1361همکاران،  و پوررسول: )مأخذ

 (1369همکاران،  و سلیمانی

 

است که با توجه به نظریا  این افراد،  شدهاست ادهن ر از متخصلصین این امر   19برای ارزیابی روایی پرسلشلاامه از   

است که تعداد  دهشاست ادهگردد  برای بررسلی پایایی پرسشاامه از آزمون آل ای کرونها   می تاهیدروایی این پرسلشلاامه   

از مقدار  199/4 اسللت  طهق نتایج این آزمون، مقدار آل ای کرونها  با قرارگرفتهها مورد ارزیابی عدد از پرسللشللاامه 24

 پایایی باالی پرسشاامه است  دهادهنشانکه  باشدمیبیشتر  1/4

 پژوهش هایداده بودن نرمال فرض بررسللی برای اسللمیرنوف -کولموگروف معتهر آزمون از پژوهش این در

 از رتبزرگ وابسته و مستقل متغیرهای کلیه برای داریمعای سطح اگر ،2جدول شماره  به توجه با  اسلت  شلده اسلت اده 
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 بودن نرمال توزیع مرکزی بد قضللیه از توانمی همچاین  باشللدمی نرمال هاداده توزیع باشللد( 49/4) آزمون سللطح

  گرفت نظر در نرمال را هاداده توزیع توانمی باشد 34 از تربزرگ نمونه بجم هرگاه قضیه این در  ساجید را متغیرها
 

 پژوهش متغیرهای اسمیرنوف-کولموگروف آزمون .0جدول 
 آزموناماره  یداریمعنسطح  متغیرها

 211/1 411/4 کالهدی

 310/1 493/4 اجتماعی

 390/1 496/4 بومزیست

 212/1 436/4 الگوهای رفتاری

 (1366 های پژوهش،مأخذ: )یافته
 

 همه برای اسمیرنوف-کلموگروف آزمون معااداری سلطح  اسلت،  مشلخط  فوم  جدول هایداده از که طورهمان

 نرمال توزیع دارای باضللر پژوهش در موردبررسللی متغیرهای این درنتیجه  اسللت 49/4 مقدار از تربزرگ متغیرها

  کرد است اده پارامتریک هایآزمون از توانمی تحقیق فرضیا  بررسی برای و باشادمی

 موردمطالعهمحدوده . 0.0

 را شهر که خیابان این  گرفت قرار کار دستور در ارومیه شهر بلدیه اداره توسلط  1341 سلال  در امام خیابان ابداث

 ابداث اوسللتا مال به معروف معمار محمدبسللین مشللهدی باام بومی معمار توسللط کردمی تقسللیم نرم به شللرم از

ابان کرد  خی ایجاد ماهرانه طوربه را خیابان ولی نداشت کالسلیک  و دانشلگاهی  سلواد  ایاکه وجود با اوسلتا  مال  گردید

باشد باشلد  بازار سلرپوشیده ارومیه که جز بازارهای قدیمی این شهر می  به نوعی قلب و مرکز شلهر ارومیه می « ره»امام 

 های تاریخی جز یکی ازبه دلیل وجود تاور جمعیتی و جاذبه« ره»در خیابان امام  رویپیادهدر آن جلای گرفته اسلللت   

  دارد قرار خیابان این نیز در بهمن 22 تاریخی مدرسه و سردار قدیمی مسلجد  شلد  باهای مثهت شلهر ارومیه می ویژگی

 اسللت شللدهپرداختهبه برداشللت میدانی این معهر  «ره» امام در راسللتای بررسللی سللیما و ماظر وضللع موجود خیابان 

نشللان  1در شللکل شللماره  موردمطالعهنقشلله عمر باا، کی یت باا، کاربری اراضللی و تعداد طهقا  محدوده  کهطوریبه

 هایحلم ، کی یتترافیک دسترسی، نظم های پژوهش تحت عاوانمؤل ههمچاین تصلاویری بر اسلا     اسلت   شلده داده

 هایگاهقرار عملکرد و کالهد های اجتماعی، دسللترسللی، هماهاگی رفتاری، کی یت قرارگاه هایقرارگاه تجمع، کی یت

در  کهطوریبهباشد است که نشانگر آش تگی فضایی این فضای عمومی می شدهدادهنشلان   2رفتاری در شلکل شلماره   

 و دکاله و هماهاگی بین اندایجاد مزابمت و سللد معهر برای عابرین پیاده نموده فروشللاندسللتهای تجمعی مردم محل

 رفتاری وجود ندارد  هایقرارگاه عملکرد
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 موردمطالعهمحدوده نقشه  .0شکل 

 

 

 
 موردمطالعهوده وضع موجود محد .0شکل 

 

 هایافته. 3

 های توصیفییافته. 3.0

تایج این که ن شدهتهپرداخجمعیتی پرکاادگان پرسشاامه  بعد از تحلیل روایی و پایایی پرسلشلاامه، به بررسی ویژگی  

 است: شدهدادهنشان  3بررسی در شکل شماره 
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  پرسشنامه . ویژگی جمعیتی3شکل 

 

سال،  04تا  24ن ر بین  31ن ر مرد،  112ن ر پرکاادگان پرسشاامه،  114، از بین شلده گردآوری اطالعا با توجه به 

 باشللد  پس از ارزیابین ر دارای مدر  لیسللانس بودند که نشللانگر بضللور پذیری باالی مردان در این محدوده می 90

 3تایج این ارزیابی در جدول شللماره که ن شللدههپرداختجمعیتی، به تحلیل دالیل بضللور افراد در این محدوده  ویژگی

 است: شدهدادهنشان 
 

 دالیل استفاده از خیابان امام. 3دول ج
 صرفاً جهت عبور تفریح و گذران اوقات فراغت خرید کار

 ن ر 29 ن ر 03 ن ر 99 ن ر 31

 (1366های پژوهش، )یافتهمأخذ: 
 

 03ن ر خرید،  99ن ر محل کار،  31عدد،  114افراد از مجمور ، علت مراجعه 3های جدول شلللماره با توجه به داده

کااد  باال بودن تعداد گویه خرید به دلیل ن ر نیز صللرفات جهت عهور اسللت اده می 29ن ر ت ریح و گذران اوقا  فرانت و 

 زمره و مایحتاجباشللد که افراد از نقاط مختلف شللهر برای رفع نیازهای رو تعداد باالی مراکز خرید در این محدوده می

 کااد خود به این محدوده س ر می

 های تحلیلییافته. 3.0

ر های سللیما و ماظمؤل هبه ارزیابی ، موردمطالعهو وضللعیت بصللری محدوده  جمعیتی  هایپس از تحلیل ویژگی

های گویه دارای شدهشلااسلایی  های مؤل هسلت   ا شلده پرداخته« ره»در محدوده خیابان امام  و الگوهای رفتاری شلهری 

 است: شدهدادهنشان  0تایج این ارزیابی در جدول شماره د که ناباشمربوط به خود می
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جنسیت سن تحصیالت

مرد   زن سال24کمتر از  سال04تا 24بین  سال94تا 04بین  سال94باالتر از 

زیردی لم دی لم لیسانس فوم لیسانس مقاطع باالتر
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 هاجدول میانگین گویه .0جدول 
هامؤلفه  میانگین هاگویه 

ی
هد
کال

 

 09/3 دسترسی

 39/2 نظم ترافیک

 39/2 خط آسمان

 02/3 های دیداریآلودگی

 39/3 هارنگ و کی یت جداره

 9/3 تابلوها و مهلمان شهری

عی
ما
جت
 ا

 1/0 بس ایمای و امایت

 13/3 یابیمیزان خوانایی و بس جهت

 39/3 میزان تعامال  اجتماعی

 19/2 پیشگیری از رفتارهای ناهاجار

 3/0 خاطرتعلقهویت شهری و 

 1/2 های تجمعکی یت محل

ت
یس
ز

وم
ب

 39/2 زباله آوریجمعمدیریت پسماندها و  

 19/2 فضاهای سهز و ت ریحی مااسب

 3/0 های گردشگری و تاریخیجاذبه
ی
تار
 رف
ی
ها
گو
ال

 
 32/3 های اجتماعیتاور فعالیت

 63/2 های رفتاریکی یت قرارگاه

 2/3 های رفتاریهماهاگی کالهد و عملکرد قرارگاه

 2/3 اجتماعی و فرهاگی جامعه هایویژگیها با تااسب فعالیت

 ((366های پژوهش، )یافتهمأخذ: 
 

 کالهدی: مؤل هدر  کهطوریبهاست  آمدهدسلت به هاگویه یک از ، میانگین کلی هر0جدول شلماره   نتایج با توجه به

؛ در 3/0با میانگین  خاطرتعلقاجتماعی: گویه هویت شلللهر و  مؤل ه؛ در 39/3ها با میانگین گویله رنلگ کی یلت جداره   

رفتاری: گویه تاور الگوهای  مؤل هو در  3/0های گردشلللگری و تاریخی با میانگین جلاذبه : گویله  بومزیسلللت مؤل له 

ایج تها محاسهه و نمؤل هاند  میانگین هر یک از بیشلترین میانگین را کسلب نموده   32/3های اجتماعی با میانگین فعالیت

 است:   شدهدادهنشان  9این ارزیابی در جدول شماره 
 

 هامؤلفهی ارزیابی کل .5جدول 
 میانگین هامؤلفه

 29/3 کالهدی

 93/3 اجتماعی

 03/3 بومزیست

 11/3 الگوهای رفتاری

 (1366های پژوهش، )یافتهمأخذ: 
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بیشلللترین  93/3اجتماعی با میانگین  مؤل ه، نتایج این جدول نشلللانگر این اسلللت که 9به جدول شلللماره با توجه 

ها همؤل بادی در راستای رتههکمترین میانگین را کسلب نموده اسلت     11/3رفتاری با میانگین  الگوهای مؤل همیانگین و 

 است:   شدهدادهنشان  9شماره نتایج این آزمون در جدول  است که شدهاست ادهاز آزمون فریدمن 
 

 نتایج آزمون فریدمن .1جدول 
 یبندرتبه ایمیانگین رتبه میانگین هافراوانی داده هامؤلفه سطح معناداری هافراوانی داده

114 442/4 

 کالهدی

114 

29/3 29/0 3 

 1 11/0 93/3 اجتماعی

 2 99/0 03/3 بومزیست

 0 69/3 11/3 رفتاریالگوهای 

   (1366های پژوهش، )یافتهمأخذ: 
 

ها دارای ت او  معااداری با مؤل هاسللت؛ لذا  49/4تر از ، مقدار سللطح معااداری کوچک9با توجه به جدول شللماره 

ا کمترین میانگین رفتاری بالگوهای  مؤل هاجتماعی با بیشترین میانگین در رتهه اول و  مؤل ه کهطوریبهیکدیگر هسلتاد  

 رفتاری الگوهای و شللهری  ماظر هایمؤل ه اسللت  در راسلللتای ارزیابی همهسللتگی میان   قرارگرفتهدر رتهه چهارم 

 1ه رنتایج این ارزیابی در جدول شما  است شدهاسلت اده آزمون همهسلتگی پیرسلون   از  (ره) امام خیابان در شلهروندان 

 است: شدهدادهنشان 
 

 شهروندان رفتاری الگوهای و شهری منظر هایمؤلفه ارزیابی همبستگی .7ول جد

 رابطه میزان و نوع شهری منظر هایمؤلفه پیرسون همبستگی آزمون

 گ

 کک
 رفتاریالگوهای 

 991/4 ضریب همهستگی
 مستقیم)متوسط(

 444/4 سطح معااداری

   (1366های پژوهش، )یافتهمأخذ: 

 

 بین معااداری همهسللتگی باابراین باشللدمی 49/4 از کمتر معااداری سللطح ، مقدار1طهق نتایج جدول شللماره 

 ایبا توجه به ضللریب همهسللتگی، رابطه همچاینشللهروندان وجود دارد   رفتاری الگوهای و شللهری ماظر هایمؤل ه

   شهروندان وجود دارد  رفتاری الگوهای و شهری ماظر هایمؤل ه بینمتوسط مستقیم 

 تحلیل از رفتاری الگوهای بر بومزیسلللت و اجتماعی کالهدی، ابعاد نسلللهی تأثیرگذاری سلللهم تعیین ماظوربه

 است: شدهدادهنشان  3آن در جدول شماره  نتایج که است شدهاست اده گامبهگام چادگانه رگرسیونی
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 مدل خالصه .8جدول 
 شدهتعدیل تعیین ضریب  2Rچندگانه تعیین ضریب R چندگانه همبستگی بینپیش متغیر هاگام

 39/4 31/4 91/4 کالهدی اول

 33/4 04/4 93/4 اجتماعی کالهدی، دوم

 04/4 31/4 96/4 بومزیست اجتماعی، کالهدی، سوم

های )یافته مأخذ:  بینپیش متغیر عاوان به بومزیست و اجتماعی کالهدی، ابعاد و مال  متغیر عاوانبه رفتاری یهاالگو متغیر* 

   (1366پژوهش، 
 

  اندشللده رگرسللیونی معادله وارد مربله سلله در بینپیش متغیرهای شلود می مشلاهده  فوم جدول در که طورهمان

 بعد توسط واریانس از درصلد  39 اول گام در  اسلت  آمدهدسلت به 96/4 و 93/4 ،91/4 ترتیب به همهسلتگی  ضلرایب 

 در و یافت ارتقاز درصللد 33 به میزان این معااداری اجتماعی مؤل ه شللدن اضللافه با دوم گام در گردد،می تهیین کالهدی

 وارد با ،دیگرعهار به یافت؛ ارتقاز درصد 04 به بعد سله  این واریانس میزان بومزیسلت  بعد شلدن  اضلافه  با سلوم  گام

  گرددمی تهیین رفتاری بعد واریانس از 04/4 زمانهم طوربه بومزیست و اجتماعی کالهدی، هایمؤل ه شدن
 

 رفتاری الگوهای کننده بینیپیش متغیرهای واریانس تحلیل .9جدول 

 منبع تغییرات بینپیشمتغیرهای  گام
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fآماره 

 کالهدی اول

 93/210 1 93/201 رگرسیون

 92/1 196 23/091 ماندهباقی 23/196

  114 31/101 مجمور

 کالهدی، اجتماعی دوم

 23/103 2 99/269 رگرسیون

 99/1 193 34/009 ماندهباقی 99/69

  114 31/101 مجمور

 بومزیستکالهدی، اجتماعی،  سوم

 94/141 3 92/340 رگرسیون

 92/1 191 39/031 ماندهباقی 33/10

  114 31/101 مجمور

 (1366 های پژوهش،مأخذ: )یافته  >p 25/2 معناداری سطح* 

 

 رگرسللیون معااداری تعیین برای واریانس تحلیل آزمون شللود،می مشللاهده 6شللماره  جدول در که طورهمان

 ترتیب به آمدهدستبه F آماره مقدار گام یا مربله سله  هر در  اسلت  شلده مشلخط  مال  متغیر بر بینپیش متغیرهای

23/196 (٠٥/٠ p<) ،99/69 (٠٥/٠ p<) 33/10  و (٠٥/٠ p< )است مربله هر آماری معااداری از باکی که باشادمی  
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 بحث. 0

 مؤل ه ،«ره»محدوده خیابان امام  در شلللهری ماظر و سلللیما هایمؤل ه هایارزیابی و فریدمن آزمون نتایج طهق

 همچاین  گرفت قرار چهارم رتهه در 69/3 میانگین با رفتاری الگوهای مؤل ه و اول رتهه در 11/0 میانگین با اجتماعی

 هروندانش رفتاری الگوهای و شلهری  ماظر هایمؤل ه بین معااداری همهسلتگی  پیرسلون،  همهسلتگی  آزمون نتایج طهق

 پیدا بههود نیز دیگری مؤل ه وضللعیت هامؤل ه این از یک هر شللرایط بههود با که اسللت این نشللانگر که دارد وجود

 96/4 و 93/4 ،91/4 ترتیب به همهسللتگی ضللرایب گام،بهگام چادگانه رگرسللیونی تحلیل نتایج طهق همچاین  کادمی

 با دوم گام در گردد،می تهیین کالهدی بعد توسللط واریانس از درصللد 39 اول گام در کهطوریبه اسللت آمدهدسللتبه

 بومزیست بعد شدن اضافه با سوم گام در و یافت ارتقاز درصد 33 به میزان این معااداری اجتماعی مؤل ه شلدن  اضلافه 

 و اجتماعی کالهدی، هایمؤل ه شللدن وارد با ،دیگرعهار به یافت؛ ارتقاز درصللد 04 به بعد سلله این واریانس میزان

 وهایالگ بین» باضللر اصلللی پژوهش فرضللیه  گرددمی تهیین رفتاری بعد واریانس از 04/4 زمانهم طوربه بومزیسللت

 گیهمهسللت آزمون از فرضللیه این اثها  برای که باشللدمی « دارد وجود رابطه شللهری ماظر سللیما و شللهروندان رفتاری

 معاادار ایطهراب وجود از باکی آزمون این نتایج که است شدهاسلت اده  گامبهگام چادگانه رگرسلیونی  تحلیل و پیرسلون 

باشد می بومزیست و اجتماعی شهری که شامل ابعاد کالهدی، ماظر باشلد و همچاین با بههود وضعیت سیما می مسلتقیم 

 یابد شهروندان نیز بههود می رفتاری کی یت الگوهای

 پورسولر مطالعا  با پژوهش این نتایج که دریافت توانمی مرتهط هایپژوهش و باضلر  پژوهش نتایج مقایسله  با

 (1362) همکاران و زاده ( و سللیاف 1360پور) علی و ، آفتام(1369) همکاران و رازقی ، علی(1361) همکاران و

 بر رفتار تأثیر نتیجه انسللانی نیازهای که اندکردهاشللاره( 1361) همکاران و پوررسللول کهطوریبهباشللاد  همسللو می

 رفیط از و نمود اشاره رفتارها انجام به آن بودن سلاز زمیاه به توانمی فضلا  هایقابلیت از و باشلد می شلهری  فضلاهای 

 داشللتهن کمی م هومی شللهری فضللاهای در رفتاری الگوهای بر آن هایشللاخط تأثیر و محیطی کی یت ارتقای دیگر،

 که( 1369) همکاران و رازقی علی مطالعا  با همچاین  باشللدمی همسللو باشللد،می ارتهاط در نیز کی ی م اهیم با بلکه

عا  با مطال  باشدمی همسو دارد وجود معاادار رابطه یک اجتماعی رفتار و بصری هایناهماهاگی بین که اندکردهاشلاره 

 وجود مثهتی و معاادار رابطه شللهر آرامش و شللهر بصللری سللیمای که بین اندکردهاشللاره( که 1360پور ) علی و آفتام

 و مکانی هویت متغیر دو که اندکردهاشللاره که( 1362) همکاران و زاده سللیاف مطالعا  با وباشللد  دارد نیز همسللو می

 عیتوضلل کاهش و افزایش به نسللهت مذکور متغیرهای کهطوریبه هسللتاد معاادار رابطه دارای شللهری ماظر کی یت

    باشدمی همسو دهاد،می نشان واکاش یکدیگر

 گیرینتیجه. 5

 باشللاد، لذا توجه به تأثیر اینبا توجه به ایاکه فضللاهای شللهری بدون بضللور سللاکاان آن بدون معاا و م هوم می 

دید های جها و تکاولوژیرسللد  امروزه با پیشللرفت روزافزون فااوریمهم می نظر بهفضللاها بر الگوهای رفتاری مردم 
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کی یت و کمیت تجمعا  انسللانی کاهش  کهطوریبهت شللده اسلل روروبهتوجه به فضللاهای شللهری با کاهش کی یت 

ضاهای تا با بررسی وضعیت ف فرارسیدهو باع  تغییر الگوی رفتاری در فضلاهای شلهری شده است  زمان آن    پیداکرده

آن با الگوهای رفتاری مردم نسلهت به تغییر وضلعیت کاونی و در جهت توسلعه پایدار فضاهای     یابی ارتهاطشلهری و  

 ای برگیرد   داشت تا بیا  اجتماعی فضاهای شهری جان تازهشهر گام بر

غیر متغیر مسلللتقل و مت عاوانبه بومزیسلللتمتغیرهای کالهدی، اجتماعی و در این پژوهش به بررسلللی رابطه میان 

اسلت  تا با شلااسایی رابطه این متغیرها در جهت ایجاد فضاهای    شلده پرداختهالگوهای رفتاری به عاوان متغیر وابسلته  

ها فضلاهای شهری را در بسیاری از باال  با  انسلان سلازی گردد   گیری الگوهای رفتاری مااسلب شلهری برای شلکل  

 رتبخشلذ ها فضلللا را برای آن هاوتحلیلتجزیهاین  کهطوریبهکااد، می وتحلیلتجزیهاش شلللالاسلللانه  وجوه زیهلا 

لذا توجه به سللیما و ماظر شللهری   سللازدمی مهیا های اجتماعیتجمع و هافعالیت گیریشللکل نماید و زمیاه را برایمی

 این نگرنشللا پژوهش این نتایجدر این راسللتا  باشللد مهم می ازپیشبیشگیری الگوی رفتاری مااسللب در جهت شللکل

 اب اجتماعی مؤل ه محدوده، این در شللهری ماظر و سللیما هایمؤل ه هایارزیابی و فریدمن آزمون نتایج طهق که اسللت

 آزمون نتایج طهق  گرفت قرار چهارم رتهه در 69/3 میانگین با رفتاری الگوهای مؤل ه و اول رتهه در 11/0 میانگین

 طهق  دارد وجود شهروندان رفتاری الگوهای و شلهری  ماظر هایمؤل ه بین معااداری همهسلتگی  پیرسلون،  همهسلتگی 

 اسللت آمدهدسللتبه 96/4 و 93/4 ،91/4 ترتیب به همهسللتگی ضللرایب گام،بهگام چادگانه رگرسللیونی تحلیل نتایج

 الگوی بعد واریانس از 04/4 زمانهم طوربه بومزیسللت و اجتماعی کالهدی، هایمؤل ه شللدن وارد با دیگر،عهار به

ارهایی شهری، راهک عمومی وضلعیت الگوهای رفتاری در فضاهای در نهایت در راسلتای بههود    گرددمی تهیین رفتاری

 در زیر اراهه گردیده است:

 اجتماعی در خیابان امام هایقرارگاه های سلاختمانی در جهت طرابی فضلایی برای ایجاد  ایجاد تورفتگی  1

 «ره»

   وندالیسم شهریدر راستای جلوگیری از  «ره» امام خیاباناست اده از رویکرد مشارکتی در طرابی   2

 ها در جهت جذام نمودن فضاها و تأثیرگذاری مثهت بر روی کاربراناسلت اده از هار روانشلااسلی رنگ     3

 ماد نمودنمکان و هویتو تقویت بس «ره» امام خیابان طرابی در

مذههی، سیاسی، باستانی  هایبرای برگزاری مراسللم چادماظورهو  ریپذانعطافطرابی و ایجاد فضلاهای    0

     «ره» امام در خیابان

 «ره» امام در طرابی دوباره خیابان مؤثربیای فضاهای تجمعی برای ایجاد ارتهاط اجتماعی پیش  9

 سازی ترافیک پیادهو جلوگیری از ایجاد سد معهر در این خیابان در جهت روان فروشاندستسلاماندهی    9

و تولید مهلمان شلللهری خالقانه در راسلللتای جذم افراد با  طرابیو از پوشلللش گیاهی  مؤثراسلللت اده   1

 «ره» امام در خیابان های اجتماعی، فرهاگی مت او ویژگی
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 نامهکتاب

: دیمور مطالعه)شهروندان رفتار و شهر بصری سیمای بین رابطه تحلیل و بررسی  (1360) ا  پور، و علی ا ، آفتام،  1

  99-01 ،(09)12 ،سرزمین جغرافیای فصلاامه  (اردبیل شهر

 تهران: انتشارا   شهری فضای جداره شهری: فضاهای طرابی راهامای  (1363) ی  خسروی، ی ، و    بحریای،  2

 تهران  دانشگاه

 ،(93)13 ،آبادی معماری و شهرسازی فصلاامه فهمید می آن از لیاچ کوین آنچه شلهر؛  سلیمای   (1339) ج  پاکزاد،  3
24-29. 

 شهر آرمان انتشارا    تهران:طرابان برای محیط روانشااسی ال های  (1369) ی  بزرگ، ج ، و پاکزاد،  0

 در رفتاری الگوهای گیریشللکل بر محیطی هایمؤل ه تأثیرا  ارزیابی و تهیین  (1361) غ  و لطی ی، ن ، نژاد،پا   9

  99-91 ،(96)19 ،نظر باغ  (تجریش میدان مطالعه:  عمل تا نظریه از) شهری فضاهای
 موردی نمونه ایران بر نرم مدرن شهرسازی و معماری تأثیرا  بررسلی   (1362) آ  یارعلی، ا  ی ، و پورجوهری،  9

  16 -1 ،(31)3 ،ماظر و شهر تخصصی ماهاامه تهران  شهر
  تهران دانشگاه   تهران: انتشارا پاهان بعد  (1330) تی هال، ا   1
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