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 چکیده

و ارتباطاا  مار ر را ارتءاا   یاست که حس مکان، حس اجتمااع یعموم یمرحله از زندگ کی یشهر یعموم یفضا

ی ارزیابی کیفیت فضاهابا ضروری است تا بنابراین  کند.یم جا یرا ا رانگی هد و فرصت جمع شدن و لذ  تجربه با  یم

، هدف از  ر این راستا. نمو  اقدار فضاهااین ریزی و طراحی مناسب برنامهو شناسایی نءاط ضعف آنها، به  عمومی شهری

ریزی فضاهای ضعف برنامه نءاطشناسایی و رمونا  ر شهر تبریز بر مبنای  یدگاه ک تحءیق حاضر ارزیابی کیفیت این فضاها

 ختهی ر پژوهش حاضر آم قیروش تحء این فضاها ارائه  ا . ای اجرایی قابل قبولی برای ارتءا هرراهکا تاباشد می عمومی

و  یبار ارشیمشااهده و ف یهااکیاز تکناطلاعاا   یمنظور گر آوربهکه  باشدی( میفیک-یکم یکر هایاز رو یبی)ترک

اسات. قابال رکار  استفا ه شده ی انشگاه گاننخب نیو همچن یمسئولان و کارشناسان مسائل شهر ،رانیاز مد پرسشگری

 رصد برای تعیاین  51 ر سطح اطمینان  2از فرمول کوهن ،ی آماریحجم جامعهاست با توجه به مشخص نبو ن 

 لیاو تحل هیاتجزمنظور همچناین باهاسات.  برآور  گر یدهنفر  211 یآمار یهنمون حجم وحجم نمونه استفا ه شده 

های تحءیق حاکی از یافته استفا ه شده است. Warp-PLS افزار ر نرر یمدل حداقل مجذورا  جزئ از قیتحء ا اطلاع

                                                           
شبکه  یتوسعه یزیرچارچوب برنامه نییتبتحت عنوان مسعو  توپچی خسروشاهی هرسازی ی  کتری شی حاضر برگرفته از رسالهمءاله .0

ی حسن ستاری ساربانءلی  ر  انشگاه آزا  اسلامی به راهنمایی آرش ثءفی اصل و  اریوش ستارزا ه و مشاوره زیشهر تبر یعموم یفضاها

 باشد.میواحد تبریز 
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 0رمونا  ر ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی، این فضاها  ر شهر تبریاز از نظار متغیر مور  تأکید ک 5ه با بررسی آن است ک

 متغیار 1مطلاوب و از منظار  نسابتاً وضاعیتمکاان  ر  تیاو هو ییو خواناا یگونااگون ،یرینفورپاذ ،یسازگار ریمتغ

 باشند. ر وضعیت نامطلوبی می ییو کارا یداریپا ،ی، تناسبا  بصر(ییای)پو یسرزندگ ،یریپذانعطاف

 .0کرمونا، عمومی فضای، فضای شهریشهر تبریز،  :هاکلیدواژه

 مقدمه .1

منظور ریزی و رویکر های مدیریتی ناوین باههای روزافزون شهرها،  اشتن برنامهش ر عصر حاضر با توجه به چال

گار   گذاران و مادیران شاهری محساوب میای اساسای بارای سیاسات ستیابی به پایداری و رفاه شهروندان مساأله

های هاا و نشساتهیابی به تعا ل و توازن  ر شهرها به مبنای اصلی بسیاری از نظریا( و  ست22، ص.2100، 2)گلاسر

، 2112، 3گرین)کاان های کیفیت زنادگی بادل شاده اساتی شهری پایدار و شاخصهجهانی  ر راستای تحءق توسعه

 یباه عناصار اساسا ی سترسا یهیامعاصر تنها بر پا ی ر شهرها یزندگ تیفیکتوان گفت  ر این راستا، می (.022ص.

و  0؛ لاوپز032، ص.0353نیسات )اشارفی و همکااران، او  قضاقابال  یپزشک یهامانند غذا، آب، مسکن و مراقبت

 ی،، اقتصاا یسالامت اجتمااع های مختلافبه مؤلفه ی  ر سطح شهر،زندگ (.  ر حءیءت کیفیت2، ص.2102، 1کامانو

 ر تعاملاا   یریا رگ(. همچناین امکاان 034، ص.2103، 2)کوزارین  گر یساکنانش اطلاق م یهمه یو روان یکالبد

 ر شاهرها  یزنادگ تیافیک مهامعناصار نیاز از باه خاانوا ه و  وساتان  یکایو نز  یجتماع، مشارکت مدنمعنا ار با ا

قبال از  یزنادگ تیافیک رو،از ایان. دنریگقرار ریزان شهری طراحان و برنامهمور  توجه  یستیبا گر ند کهمحسوب می

شاهر تجرباه  یعموم یآن  ر فضاها از یبخش بزرگ که  ار  یبستگ یشهر یزندگفضاهای  یتوسعه طیهمه، به شرا

نظران باو ه اسات کاه بسیاری از صاحب دیتأک فضاهای عمومی مور  یشهر یزیررنامهو ب یطراح ا ی ر ا ب. شو یم

، 2113باشاد )کرموناا و همکااران، می یشاهر یزنادگ یکلا تیفیک ی برعموم یفضاها تیفیکاین امر ناشی از نءش 

توان عنوان کار  کاه ایان فضااها (.  ر راستای اهمیت فضاهای عمومی می83.، ص2114، 8و ناکس 4؛ وورپول24ص.

ای بار مورفولاو ی های عمومی و مدنی شهروندان و همچنین ارزش افزو هی بستری برای تولید و تبا ل فعالیتمثابهبه

 5)کارکلجس گر نادهای مختلف اجتماعی و روانی محیط شهری و غیره محسوب میشهری، ساختار معماری، ویژگی

ماا  ر شاهر را تشاکیل  ییک قسامت حیااتی از زنادگی روزاناه هافضا( و استفا ه از این 2، ص.2102، 01و ندوکین

                                                           
1. Carmona 

2. Glaeser 

3. KahnGreen 

4. Lopez 

5. Camanho 

6. Kozaryn  

7. Worpole 

8. Knox 

9. Krkljes 

10. Neducin 
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توان گفات فضاای عماومی شاهری، جامعاه را و جامعاه نیاز فضااهای بنابراین می (.08، ص.2110، 0)لیپتون  هدمی

ریزی شاهری، کیفیات رو بایستی  ر طراحای و برناماه(. از این34، ص.2102 هد )کرمونا، عمومی شهری را شکل می

تاوان عناوان کار  کاه میاهمیات فضااهای شاهری  باب ر طور کلی بهاین فضاها  ر ابعا  مختلف مدنظر قرار گیر . 

   و فرصات آن وجاو   ار  کاه برخایگار می تعریفای است که  استان زندگی جمعی  ر آن فضای شهری صحنه

اتفاق افتاا ه و افارا   ر یاک محایط  شدهاندیشیدهشکسته شده و برخور های ازپیش  هافضا مرزهای اجتماعی  ر این

 .(32، ص.0350باه نءال از ترشایزیان،  015، ص.0542، 2نمایناد )لیان برقارار و تعامال اجتماعی جدید با هم ارتباط 

 هافضااایان د. باشلی فضای شهری مینءش اصاز فراهم آور ن امکاناتی برای تسهیل روابط انسانها با یکدیگر بنابراین، 

شاده( و باه اجتمااع )از طریاق تساهیل با تسهیل جریان شهروندی از طریق حس تعلق انسان به محیط )فضای ساخته

 ر  (.22، ص.0348)حبیبای،  کننادمیمتءابل انسانها با یکدیگر( حیا  مدنی را به کالبد شهر تزریق  و تعاملا  هاکنش

شوند کاه نءاش مهمای  ر برقاراری رواباط ی، یکی از مهمترین فضاهای شهری محسوب میاین بین، فضاهای عموم

 یابازار یعماوم یفضااها( 0551) 0(. طباق نظار زوکاین42، ص.2105، 3نمایند )میچل و سیلویاها ایفا میمیان انسان

کنناد و هار یما ینجا زندگکه  ر آ افرا ی یبرا یاندازچشمباشند؛ می  ر شهر یاجتماع یانداز زندگچشم میتنظ یبرا

 یرخصوصایقلمارو غفضاای عماومی را (، 2112) 1. باراووننادا ر تعامالو افرا   یگر شهر  یعموم یروز با فضاها

 یشاهر یعماوم یفضاابار ایان اساا  .  اندمی ی  اخل آنو روابط اجتماع یکیزیف یفضاها یهمهشامل و شهرها 

باه  یهمگاان یساکاه  ستر شاو یم یاهیو حاش یخال یهانیزم نیمچنها و هابانیها، خجا ه ،یرسم یهادانیشامل م

همچناین فضاای عماومی  .(و نامشاخص باشاد یاشتراک یخصوص ،یعموم تیخواه  ر مالک) باشدپذیر میآنها امکان

یاباد )کرموناا و  رییاآن ممکن است  ر گذر زماان تغ ی، اما مرزهاگر  محسوب می یهمگان ییمنبع  ارا کی عنوانبه

 ریاطور کاه  رگکه افرا  همان است ییجا(، 2114) 4بر مبنای  یدگاه منش یعموم یفضا (.32، ص.2102، 2وندرلی و

 ،یجلساا  شاهر یمکان، فضا نیا ن،یشوند. بنابرایم دهی  گرانیو توسط   نندیبیاند، میعموممختلف و موضوعا  

همچناین بار اساا   .است ر ،یگی ر آن انجار م یعموم یکه کسب و کارها یگریهر مکان   ای ،یگذارمجلس قانون

 ،یعایشاده و طبسااخته طیمح یهابخش یمرتبط با همه یوسیع و گستر ه سطح یعموم یفضا(، 2118کرمونا )نظر 

 ساایرهاا و دانیاها، مابانیخ یفضاها شامل همه نیاست. ا ییو روستا یشهر ،یو خارج ی اخل ،یو خصوص یعموم

ی شاهر یبااز حوماه یها، فضاهاباز و پارک یفضا ی،اجتماع ای یتجار ،یغالب مسکون یستفا ها ی، خواه  اراهاگذر

 است.  و بدون محدو یت آزا  هاعمور به آن ی سترس بو ه که 

                                                           
1. Lipton 
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3. Michal and Sylwia 
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نظران با توجه به نءش فضاهای عمومی  ر زندگی روزانه، کیفیت این فضا بحث متاداول  ر  یادگاه اکثار صااحب

های آن است کاه بار ترین نمو ها و حالتومی شهری، چگونگی این فضا برحسب برجستهکیفیت فضای عمباشد. می

یک فضای عمومی باکیفیت فضاایی اسات همچنین (. 32، ص.0350گذار  )رفیعیان و همکاران، تأثیر می فر  و اجتماع

یاک برناد بارای  یمثاباههای کالبدی، اجتمااعی و معناایی باشاد تاا بتواناد باهکه واجد برخی خصوصیا  و ویژگی

   (.03، ص.2118، 0مندان از این فضاها گذار  )ریلی و رنسکیه و تأثیر مثبتی بر بهرهباز یدکنندگان مطرح شد

های مختلفی ارائه شده است.  ر ایان خصاوص یاان مدلها و  ر راستای سنجش کیفیت فضاهای عمومی  یدگاه

های انسان  ر فضاهای عمومی را به سه گروه عماده تءسایم عالیتکند. وی انواع فهای انسانی تأکید میبر فعالیت 2گل

و  گزینشای-هاای اختیااریفعالیات، کارکر ی-های ضروریفعالیت) هانمو ه و معتءد است که با سنجش این فعالیت

 3از نظار کاار(. 00، ص.2100نمو  )گل، توان  ر مور  موفءیت یک فضای عمومی قضاو  ، می(های اجتماعیفعالیت

و  موکراتیاک باو ن   کااربران،مختلاف ( یک فضای عمومی موفق  ارای سه ویژگی پاسخگویی باه نیازهاای 0552)

شاده  ر ایان تحءیاق(، همچنین بر مبنای  یدگاه کرمونا )استفا هاست.  های اجتماعیمناسب بو ن جهت انجار فعالیت

ی، ریپاذانعطافی، گونااگونی، رینفورپاذ ی،ساازگارمهمترین معیارهای سنجش کیفیت فضاهای عماومی عبارتناد از  

-02، ص.2113ن، یی )کرموناا و همکااراکاراو  یداریپای، بصر تناسبا ، مکان تیو هو ییخوانا، (ییای)پو یسرزندگ

   (.021-031الف، ص.2101؛ کرمونا، 21

ی  و  هاه های تجربی متعاد ی  ر ر راستای فضاهای عمومی و ارزیابی کیفیت آنها مطالعا  و پژوهشهمچنین 

صاور  مجازا  ماور  بررسای قارار گرفتاه و انجار گرفته است.  ر این مطالعا  فضاهای عمومی مختلاف بهگذشته 

توان عنوان کر  که بررسای جاامع ی مطالعاتی میکیفیت این فضاها مور  بحث و بررسی بو ه است. با توجه به پیشینه

باشد.  ر ایان راساتا،  ر پاژوهش حاضار  ر این حوزه میهای مختلف( خلا  پژوهشی فضاهای عمومی شهری )گونه

های ترین شااخصی کرموناا )کاه جاامعسنجش کیفیت فضاهای عمومی مختلف شهر تبریز مدنظر بو ه که از نظریاه

را ارائاه  ا ه اسات( « های مختلاف فضاای عماومیگوناه»ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی و انواع فضاهای عماومی 

های اخیر  ر راستای فضاهای عماومی شاهری گرفته  ر سالهای انجار ر ا امه به مهمترین پژوهشاستفا ه شده است. 

 گر  .و ارزیابی کیفیت آنها اشاره می

مفهاور ، «فضاهای عمومی شهری؛ بازنگری و ارزیاابی کیفای»(،  ر پژوهشی تحت عنوان 0380رفیعیان و سیفایی )

. اناد ا هقارار  بررسایمور   را ویژه  ر گرایشا  نوین شهرسازیهب ،فضای عمومی شهری و ضرور  بازنگری  ر آن

اجتمااعی و تءویات  یکیفیت فضاهای عماومی شاهری جهات ایجاا  سارمایه   هد که ارتءانشان می پژوهشنتایج 

محمادی و همکااران  گار  .تلءای مایریزی شاهری ی طراحی و برناماه ر حوزهیکپارچگی جامعه، امری ضروری 

، «هاای تااریخیفضاهای عمومی شهری، تحءق تعاملاا  اجتمااعی  ر بافات»ر پژوهش خو  تحت عنوان (،  0350)
                                                           
1. Reily and Renski 

2. Jan Gehl 

3. Car 
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هاا، فضااهای فعالیات گاروه یمؤلفه ر پژوهش حاکی از آن است که نتایج اند. را مور  بررسی قرار  ا ه قدیم لار شهر

بالاترین و فضاهای مذهبی با عملکار  خار  های عمومی ها کمترین،  ر جامعیت فضا، خیابانورزشی بالاترین و پاتوق

هاا ترین و  ر مشاارکتی باو ن، پااتوقترین،  ر  یدارگاه بو ن، فضاهای ورزشی بالاترین و فضاهای تجاری پایینپایین

 زانیام یابیاارز(،  ر تحءیءای باه 0350مرا ی زمانه ) ند.اه ست آور ترین امتیاز را بهبالاترین و فضاهای ورزشی پایین

ایان  جینتاااین شهر پر اختاه اسات.   ر شهر نورآبا  لرستان بر اسا  طرح جامع یعموم یفضاها یهاءق شاخصتح

 یفضاا ،یآموزشا ،یورزش ،یونءل، بهداشتحمل یهایکاربر یسرانه زانیاست که مموضوع  نیا ی هندهنشانتحءیق 

زا ه خراساانی اسات. ارای اختلافا  معناا اری شهر نورآبا   عمصوب طرح جام یبا سرانه سهی ر مءا یسبز و  سترس

ی خو  به تبیین سااختاری عوامال ماؤثر بار سارزندگی  ر فضااهای عماومی شاهری (،  ر مطالعه0355و همکاران )

های امنیات، هویات و جاذابیت کالبادی تاأثیر  ست آمده حاکی از آن است کاه شااخصاند. نتایج بهپر اختهاصفهان 

ها موجاب ارتءاای سارزندگی  ر اهای عمومی شهری  ر اصفهان  ارند و ارتءای این مؤلفهمعنا اری بر سرزندگی فض

شاهر  کااوش  ر  یعماوم یفضاا»ای باا عناوان (،  ر مطالعه2102) 0همچنین  اکشائین فضاهای عمومی خواهد شد.

کناد کاه ت. وی بیاان میی را مور  بررسی قارار  ا ه اساتجرب یانگرهایو نما رهای، تفسهایها، تئورمدل ،«یمعناشناس

شاده اسات. اگار  فیاتعر یشاهر یویسانار کیامختلف  ر  ا یتجرب ای هادگاهیاندازها،  فضا بارها و بارها با چشم

 یو معناا یشاهر یاز فضاا یتوان فهم کاملیقرار  ا ، م ینیرساند و مور  بازب یتوان به حد اعلبقطعا  را  نیا یهمه

ی را شاهر یعماوم یفضاها یایاحی مرور کل کی  ر پژوهش خو   ر(، 2101مکاران )و ه 2راملهآور .  وجو را بهآن 

 یشاهر یایااح یهاا ر پارو ه یشهر یاماکن عمومتوان گفت که اند. بر مبنای این پژوهش میمور  بررسی قرار  ا ه

 ر  یعماوم یفضااعناصار  واقاع شاوند. از طرفای، دیمف یشهر یایاح یاز شهر باشند و برا یتا نما  شوندمی ری رگ

 عماور اساتفا ه شاوند. ی ار برایمعن یتوانند به شکلیشوند و میباز شناخته م یکاربر   ار  که به عنوان فضا یمناطء

 یاز اصاول هنجاار یامجموعاه ی،عموم یفضا ریزیی و برنامهطراح (،  ر پژوهش خو  تحت عنوان2105) 3کرمونا

کار ه  میتنظا یعماوم یفضاا تیریو ماد یطراحا میو تنظ یزیر ر هنگار برنامهاثرگذاران  ریو سا زانیربرنامه یرا برا

که تاا حاد امکاان، فضاا  باشدمی دهیا نی ر ای عموم یمفهور فضا یبناریکه ز شده است دیکأت ر این پژوهش است. 

(، نیاز 2121) 1ا لرو اسات 0کاولینزنمو ه است.  دیکأت یباز، نامحدو  و مجان یچون فضا یمیباشد و به مفاه "آزا " دیبا

 هاد اند. نتایج مطالعاه نشاان میریزی و طراحی فضاهای عمومی شهر را مور  مطالعه قرار  ا هی خو  برنامه ر مطالعه

را نشاان  ر جامعاه غالب  یو اجتماع یاقتصا  یهاگروه یهاتیمعمولاً اولو یعموم هایفضا ی ر عمل، سازماندهکه 

 شارفتینفاع از پ نیشتریب نیکنند. همچنیخو  استفا ه م یو شکل ما  تی، حاکمنیبر تأمنامتناسب  ری هد که از تأثیم

                                                           
1. Dakshaein 

2. Ramlee 

3. Carmona 

4. Collins 

5. Stadler 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081022955102124#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081022955102124#!
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با توجه به نءش تأثیرگذار فضاهای عماومی  ر زنادگی شاهری،  ،بنابراین .گر  ها میی شامل این گروهعموم هایفضا

باشاد.  ر شاهر تبریاز میهدف از تحءیق حاضر بررسی کیفیت فضاهای عمومی شهر تبریز بر مبناای  یادگاه کرموناا 

 ینباو ه، بلکاه گااه یکنناده و اثرگاذار شاهرمراجع ا اره تی ر اولو یشهر یعموم یفضاها یتنها توسعهسفانه نهأمت

 اسات. دهیاسابب گر  زیاموجاو  را ن یشاهر یعماوم ا یاخر مء یمعدو  فضاها یموجبا  اضمحلال و رهاشدگ

های زندگی شهری متعد   ر تبریز ضرور  توجاه بروز استر همچنین فشر گی شهر تبریز و افزایش جمعیت آن و 

اساا   نیبار هماناپاذیر سااخته اسات. عنوان بخش مهمی از زندگی روزماره افارا  اجتناببه فضاهای عمومی را به

است تا ضمن بررسی کیفیت این فضاها به شناسایی راهکارهایی  ر راستای ارتءای ایان فضااها اقادار نماو .  یضرور

ترین ترین و کامالتاوان گفات کاه جاامع ر راستای اساتفا ه از  یادگاه کرموناا  ر تحءیاق حاضار نیاز می از طرفی

 تناسابا ، مکاان تیاو هو ییخوانا ،«ییایپو» یسرزندگی، ریپذانعطافی، گوناگونی، رینفورپذی، سازگارها )شاخص

رو تحءیاق  یدگاه ارائاه شاده اسات. از ایانمنظور ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی  ر این به یی(کارای داریپای، بصر

 باشد  نبال پاسخگویی به سؤال زیر میحاضر به

باه چاه صاورتی  کرموناا دگاهی  یبر مبنا ر تبریز  یشهر یعموم یفضاها یتفیکهای پذیری شاخصمیزان تحءق

 باشد؟ می

 لوژیومتد .1

ماهیات  یفای( باا هادف کااربر ی وک-حاضار آمیختاه )ترکیبای از رویکر هاای کمایروش تحءیق  ر پژوهش 

هاای مشااهده و گیاری از تکنیکمنظور گر آوری اطلاعاا  علااوه بار بهرهبه ،راستا این  ر. باشدمیتحلیلی –توصیفی

عمل آماده بر اری، از مدیران، مسئولان و کارشناسان مسائل شهری و همچنین نخبگان  انشاگاهی پرسشاگری باهفیش

 رصاد  51ی آماری، از فرمول کوهن  ر ساطح اطمیناان به مشخص نبو ن حجم جامعهبا توجه قابل رکر است است. 

ی  سترسای همچنین نحاوهاست.  برآور  گر یدهنفر  211 یآمار یهنمون برای تعیین حجم نمونه استفا ه شده و حجم

 به حجم نمونه بر مبنای الگوی روش غیرتصا فی سا ه بو ه است.

 فرمول کوهن 

n = (z2 × s2)/ d2 
 

 52/0 رصاد برابار باا  51 ناانیاطم یفاصاله  رمءدار ثابت اسات کاه  کی z تعدا  حجم نمونه، n ر این فرمول 

کاه  باو هی اولیاه نیز واریاانس نموناه sو  11/1برابر  رصد  51ی اطمینان میزان خطا که با توجه به فاصله dباشد، می

، کاه  ر (34، ص.0350)گنجای و حجتای،  آیاد سات میناه بهی اولیه از حجم نمونمونه 21با پرسشگری از  معمولاً

   محاسبه شده است.  3214/1تحءیق حاضر 
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اساتفا ه  Warp-PLS افازارنارر  ر جزئای مجذورا  حداقل از مدل نیز تحءیق اطلاعا  تحلیل و تجزیه منظوربه

 آزماون یهااا یمء و محتوا اعتبار شرو ازبا استفا ه  ابتدا تحءیق  رونی اعتبار بررسی  ر راستایهمچنین  شده است.

 زمیناه ایان  ر کارشناسان متخصص و اساتید از نظرخواهی و فضاهای عمومیمربوط به موضوع  یهاپژوهش  ر شده

 بررسای باا و هگر یاد تکمیل (نهایی و مءدماتی) مرحله  و طی شده شدهتهیه یپرسشنامه سپس. شد بر اشته اول گار

 میازان بررسای همچناین جهات .شاد تادوین ی نهاییپرسشنامه مءدماتی، یپرسشنامه 31 از آمده ست به یهاپاسخ

 0اطمیناان قابلیات تحلیال روش از پژوهش حاضر، تحلیل  ر ابزار مناسبت سطح سنجش و پرسشنامه سؤالا  صحت

سانجش  هپرسشانام سؤالا  تمامی 2آلفای ضرایب گرفته صور  محاسبا  اسا  بر. است شده استفا ه آلفا یبو ضر

 باشد.می 820/1  ست آمدهی بهآلفا کل ضریب و همچنین 4/1 از بزرگتر کیفیت فضاهای عمومی شهر تبریز

( و بر اسا   یدگاه کرمونا باه صاور  لیکار  0های جدول شماره )تحءیق حاضر با استفا ه از گویه یپرسشنامه

 مءیاسی طراحی شده است. 1

 هامتغیرهای تحقیق و کدبندی آن .1 جدول

 هاگویه
کیفیت فضاهای های شاخص

 (QPS) عمومی

 (C) سازگاری 2Q فضاها ریبا سا یسازگار، 1Q یموجو   ر فضا از نظر سازگار یهاتیفعال تیمطلوب

 (P) نفورپذیری 4Q سهولت حرکت  ر فضا، 3Q مناسب به فضا ی سترس

 یطراح یمتنوع برا یهاها و رنگاستفا ه از الگو، 5Q مختلط( یهای)کاربر هاتیتنوع فضاها و فعال

 6Qی مبلمان و منظر شهر
 (V) گوناگونی

 (F) پذیریانعطاف  8Q افرا  یازهای ر فضا با توجه به ن را ییامکان تغ، 7Q روزامکان استفا ه  ر ساعا  مختلف شبانه

 (Vi) سرزندگی )پویایی( 10Q حضور متداور افرا ، 9Q مختلف نیحضور افرا  از سن

 ر  یبه مکان و احسا  آرامش و راحت ی لبستگ ،11Q فضا ییو خوانا ی ر طراح تیوضوح و شفاف

 12Q فضا

 خوانایی و هویت مکان
(RLI) 

 (VP) تناسبا  بصری 14Q شدهفیتعر یو خروج یورو  ،13Q فضا یعناصر و اشکال محصورکننده انیم یوستگیپ

 (S) پایداری 16Q فضا داریپا تیامن، 15Qی طیمحستیز یاز فضا و عدر آلو گ نهیبه یاستفا ه

 یمعاشر  و ارتباطا  اجتماع یبرا ییوجو  فضاها، 17Q یو مکان یزمان یازهایبه ن ییپاسخگو

18Q 
 (Pe) کارایی

 الف(2101؛ کرمونا، 2113)کرمونا و همکاران،   مأخذ
 

 است  ی زیرشامل  و مرحله (PLSروش معا لا  ساختاری بر مبنای ) جزئی مجذورا  حداقلروش 

 (PLS)روش حاداقل مربعاا  جزئای  بار مبناایمادل معا لاا  سااختاری الف( تحلیل و تفسیر مدل ساختاری: 

هاا گیاری، وزنمدل انادازه  رتحلیل و تفسیر شو . گیری و سپس مدل ساختاری مدل اندازه یبایست  ر  و مرحلهمی

                                                           
1. Reputation of places 

2. Deep Interview 
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ماور  بررسای قارار مدل ساختاری ضرایب مسایر میاان متغیرهاای مکناون  ر و  (هاسازه) و بارهای متغیرهای مکنون

 .گیر می

 0هاییاک از شااخص پایایی هر یعنی تحءیقروایی و پایایی سنجش این مرحله شامل  گیری:ب( تحلیل مدل اندازه

 .باشدمیاقی )پایایی سازه( و همچنین روایی همگرا و روایی افتر 3، سازگار  رونی2ها(متغیرهای مکنون )سازه

غارب کشاور  شامال یشهر منطءاه نیبزرگتر و یشرق جانیمرکز استان آرربا ،زیتبر شهر نیز حاضرقلمرو پژوهش 

واقاع  مباد  النهااراز نصاف یعرض شمال یءهی ق 2 رجه و  38و  یطول شرق یءهی ق 21 رجه و  00 ر  که دباشیم

 0443133باا جمعیات . همچنین این شهر متر است 0301  آزا  حدو یهاشده است و ارتفاع متوسط آن از سطح آب

  . گر اصفهان، کرج و شیراز محسوب می ششمین شهر پرجمعیت ایران پس از شهرهای تهران، مشهد،نفری 

 

 
 تبریز شهرموقیت جغرافیایی  .1 شکل

 هایافته .0

تواناد و بررسای کیفیات آنهاا می فضااهاشناسای ایان گونه ،زیاشاهر تبر یعموم یفضاها تیفیک ارزیابی منظوربه

تاوان اناواع بر مبنای  یدگاه کرمونا می ر این راستا، ریزی مناسب این فضاها محسوب گر  . راهکاری  ر جهت برنامه

 ماهی/نیعیطب یشهر یفضا(  015-028ب، ص. 2101بندی نمو  )کرمونا، مختلف فضای عمومی را بدین شرح تءسیم

                                                           
1. Indicators 

2. Individual reliability of each item for constructs  

3. Internal Consistency 
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 یفضاا، نشادهفیتعر یفضا، ماندهیباق یفضا، خدما  یفضا، حرکت یفضای، عمومباز  یفضای، مدن یفضای، عیطب

 ،مکاان ساور یفضااها، خار ه یفضاای،  اخلا یعماوم یفضا، ریگچشم یفضای، عموم "یخصوص" یفضا، مبا له

 .نیکاربر گز یفضاو  رابط یفضاها، قابل مشاهده یخصوص یفضا، "یعموم "یخصوص یفضا

 2ضاهای عمومی مور نظر کرمونا مور  بررسی قرار گرفته اسات کاه  ر جادول شاماره  ر شهر تبریز نه مور  از ف

قابل رکر اسات کاه باا توجاه باه حجام زیاا   های این فضاها و کیفیت آنها  ر شهر تبریز اشاره شده است.ه ویژگیب

ر  ماور ی صاوها بهصاور  کلای و  ر برخای از گوناهفضاهای عمومی  ر شهرها، فضاهای عمومی شهر تبریاز به

 اند.بررسی گر یده
 

 . کیفیت انواع فضاهای عمومی شهر تبریز1جدول 
 وضعیت موجود شهر تبریز هانمونه زیمتما یهایژگیو ی فضاگونه

 فضای مدنی

(Civic space) 

 یفضا یاشکال سنت

باز و  ر که  یشهر

و  بو ه  ستر  همه

 یعملکر ها یرایپذ

 باشد.می متنوع

، نیا یها، مابانیخ

 هاگر شگاه

های ها و میا ین تبریز از منظر اکثر شاخصخیابان

باشند. با این وجو  کیفیت  ارای وضعیت مطلوبی می

خوانایی، گوناگونی و کارایی اجتماعی آنها ضعیف 

عنوان یکی از گلی بهعنوان مثال میدان ائلباشد. بهمی

های شهری  ارای خوانایی ضعیفی مهمترین میدان

 باشد.ن ساعت میبرعکس میدا

 یباز عموم یفضا

(Public open 

space) 

شده، تیریباز مد یفضا

 ر اختیار سبز و  معمولاً

 یحتو  ستر  همه )

کنترل  یطور موقتاگر به

 (شو 

 ها،ها ، باغپارک

 یشهر یهاجنگل

هایی همچون فضاهای سبز تبریز از منظر شاخص

 ر  پذیریگوناگونی، خوانایی، سرزندگی و انعطاف

باشند. همچنین وجو  فضاهای وضعیت نامطلوبی می

ها تحءق امنیت را  ر این فضاها با مر ه  ر اکثر پارک

 مشکل مواجه ساخته است.

 حرکت یفضا

(Movement space) 

 یازهاینیی بر مبنای فضا

  ر اختیار عمدتاً) یحرکت

 ی(نءل موتوروحمل

، یاصل یهاجا ه

 آهن راهو  بزرگراه

پذیری، خوانایی ازگاری، نفورپذیری، انعطافاز منظر س

باشند. با و کارایی این فضاها  ر وضعیت مطلوب می

عنوان این وجو ، تناسبا  بصری  ر این فضاها )به

 مثال اتوبان کسایی و پاسداران( ضعیف بو ه است.

 فضای مبا له

(Interchange 

space) 

ونءل و حمل یهاستگاهیا

و  ی اخل چه) مبا لا 

 ی(ه خارجچ

های ایستگاه

آهن، اتوبو  و راه

 مترو

شو  و از اکثر اوقا  افرا   ر این فضاها سپری می

منظر پایداری، نفورپذیری و تناسبا  بصری  ر 

ها باشند، ولی  ر سایر مؤلفهوضعیت مطلوبی می

همچون سرزندگی و گوناگونی  ر وضعیت نامطلوب 

 اند.بو ه

 فضای عمومی  اخلی

(Internalized 

‘public’ space) 

 یعموم یرسم یاستفا ه

شده و ی،  رونیو خارج

 یسازیغالباً خصوص

مراکز خرید و 

 اوقا  فراغت

پارک، مراکز خرید و اوقا  فراغت تبریز )همچون لاله

ستاره باران و ...( از منظر کیفیت  ارای وضعیتی 

 باشند.ها میمطلوبی  ر اکثر شاخص

 فضای خر 

(Retail space) 

 یتبا ل خصوص یفضاها

 اما  ر  ستر  عمور

 یها، بازارهامغازه

، پمپ دهیسرپوش

ی تبریز مطلوبترین فضای عنوان مثال بازار سرپوشیدهبه

گر   که  ر ابعا  عمومی از منظر کیفیت محسوب می
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 وضعیت موجود شهر تبریز هانمونه زیمتما یهایژگیو ی فضاگونه

ها  ارای بنزینباشد. از طرفی پمپمختلف پاسخگو می هانیبنز

 اند.کمترین مطلوبیت بو ه

 مکان سور یضاهاف

(Third place 

spaces) 

عمومی و مجامع نیمه

های اجتماعی مکان

 )خصوصی و  ولتی(

 ها،ها، کتابخانهکافه

ها، رستوران

 وشهر  یتالارها

های ساختمان

 مذهبی

این فضاها غیر از اماکن مذهبی  ارای خوانایی و هویت 

باشند. همچنین این کنندگان نمیمطلوبی برای استفا ه

پذیری و ضاها  ر شهر تبریز پویایی، کارایی، انعطافف

عنوان گوناگونی  ر وضعیت نامطلوبی قرار  ارند. به

ی ولیعصر  ارای مطلوبیت کم از منظر مثال کتابخانه

هایی همچون سرزندگی، هویت، خوانایی و ... شاخص

 باشد.می

 "یخصوص یفضا

 "یعموم

(Private ‘public’ 

space) 

به عمور  متعلق یفضاها

و کاربر  ی، اما عملکر 

 شده است نییتع

متعلق  یهانیزم

، هانها به 

 ها و .. انشگاه

 ر این فضاها،  انشگاه تبریز مور  بررسی قرار گرفته و 

 هد که پایداری، کارایی، نفورپذیری، نتایج نشان می

پویایی، خوانایی و تناسبا  بصری این فضا مطلوب 

 بو ه است.

 (0011، پژوهشهای مأخذ  )یافته
 

ی فضااهای منظور سانجش کیفیات کلای شابکههای مختلف فضااهای عماومی، باهعلاوه بر بررسی کیفیت گونه

های حاصال استفا ه شده است که  ر ا امه به یافتاه Warp-PLS افزارنرر  ر جزئی مجذورا  حداقلعمومی از مدل 

 شو .از این مدل پر اخته می

 های متغیار مکناونپایاایی هار یاک از شااخصمنظور سانجش باه :ها()سازه ای مکنونهای متغیرهپایایی شاخص

هار شاو . ارزش بارهاای عااملی می استفا هبارهای عاملی هر شاخص  از ارزش PLS،  ر مدل های اصلی()شاخص

یازان م 3باشاد.  ر جادول شاماره  1/1بایست بزرگتر یاا مسااوی متغیر مکنون مربوطه میفرعی های شاخصیک از 

 است. شده ارائههای متغیرهای مکنون تحءیق بارهای عاملی برای شاخص
 

 های متغیرهای مکنونارزش بارهای عاملی شاخص .0 جدول
 متغیر مکنون

 مشاهده شده متغیر
C P V F Vi RLI VP S Pe P- 

values 

1Q 813/1 045/1 213/1 152/1 011/1 012/1 080/1 244/1 050/1 110/1> 

2Q 813/1 045/1- 213/1- 152/1- 011/1- 012/1- 080/1- 244/1- 050/1- 110/1> 

3Q 002/1 412/1 328/1 012/1 353/1 022/1 280/1 048/1 111/1 110/1> 

4Q 002/1- 412/1 328/1- 012/1- 353/1- 022/1- 280/1- 048/1- 111/1- 110/1> 

5Q 314/1 180/1 435/1 240/1 040/1 140/1- 025/1 012/1 081/1 110/1> 

6Q 314/1- 180/1- 435/1 240/1- 040/1- 140/1 025/1- 012/1- 081/1- 110/1> 

7Q 011/1 342/1 244/1 800/1 008/1 231/1 102/1 014/1 028/1 110/1> 

8Q 011/1- 342/1- 244/1- 800/1 008/1- 231/1- 102/1- 014/1- 028/1- 110/1> 
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 متغیر مکنون

 مشاهده شده متغیر
C P V F Vi RLI VP S Pe P- 

values 

9Q 380/1 025/1 000/1 385/1 422/1 251/1 088/1 108/1 221/1 110/1> 

10Q 380/1- 025/1- 000/1- 385/1- 422/1 251/1- 088/1- 108/1- 221/1- 110/1> 

11Q 384/1 241/1 028/1 115/1 022/1 400/1 045/1 080/1 304/1 110/1> 

12Q 384/1- 241/1- 028/1- 115/1- 022/1- 400/1 045/1- 080/1- 304/1- 110/1> 

13Q 250/1 015/1 034/1 322/1 025/1 014/1 421/1 280/1 024/1 110/1> 

14Q 250/1- 015/1- 034/1- 322/1- 025/1- 014/1- 421/1 280/1- 024/1- 110/1> 

15Q 245/1 182/1 328/1 305/1 008/1 254/1 001/1 415/1 132/1 110/1> 

16Q 245/1- 182/1- 328/1- 305/1- 008/1- 254/1- 001/1- 415/1 132/1- 110/1> 

17Q 320/1 214/1 000/1 223/1 143/1 302/1 085/1 224/1 483/1 110/1> 

18Q 320/1- 214/1- 000/1- 223/1- 143/1- 302/1- 085/1- 224/1- 483/1 110/1> 

 (0011، پژوهشهای مأخذ  )یافته
 

 هاای فرعایمارتبط باا متغیری بار عااملهای شو  تمامی مءا یر سنجهملاحظه می 3شماره طور که  ر جدول همان

های ی شااخصگیری  ر زمیناهتاوان گفات مادل انادازهاست. بنابراین می 1/1مکنون که پررنگ شده است، بالاتر از 

 برخور ار است.از پایایی کافی مکنون ی شدهارائه

و آلفاای ترکیبای شااخص پایاایی  از PLS ر مادل  ساازه گیری پایاییبرای اندازه :پایایی سازه )سازگاری درونی(

 0جادول شاماره  ر باشاد.  4/1باید بزرگتر یاا مسااوی پایایی سازه  هایشاخصاین . مءدار شو کرونباخ استفا ه می

 .شده است ارائهمءدار پایایی سازه هر یک از متغیرهای مکنون 
 

 های متغیرهای مکنونپایایی سازه .0 جدول
 متغیر مکنون

 پایایی سازه
C P V F Vi RLI VP S Pe 

 401/1 440/1 408/1 432/1 423/1 424/1 401/1 423/1 412/1 پایایی ترکیبی

 448/1 428/1 422/1 415/1 402/1 431/1 408/1 420/1 400/1 آلفای کرونباخ

 (0011های پژوهش، مأخذ  )یافته
 

 4/1بالااتر از کناون متغیرهاای م تمامی مءا یر پایاایی ترکیبای و مءادار آلفاای کرونبااخ 0بر مبنای جدول شماره 

 ی مناسبی است.اپایایی سازه  ارایگیری محاسبه شده است. بنابراین مدل اندازه

 (AVE)انس اساتخراج شاده طریاق معیاار میاانگین واریا از PLSروایی همگارا  ر مادل سنجش  :روایی همگرا

مءا یر میانگین واریاانس اساتخراج  و 1بر اسا  جدول شماره . است 1/1و مءدار مناسب آن بالاتر  دباشپذیر میامکان

 باشد.گیری  ارای روایی همگرایی مناسب میتوان گفت مدل اندازه( می1/1شده برای متغیرهای مکنون )یعنی بالاتر 
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 های )متغیرهای مکنون( روایی همگرای سازه .5 جدول

 متغیر مکنون

 روایی همگرا
C P V F Vi RLI VP S Pe 

 208/1 281/1 402/1 283/1 400/1 150/1 432/1 228/1 413/1 پایایی ترکیبی

 (0011های پژوهش، مأخذ  )یافته

 

 بارای یاک ساازه (AVE)میزان میاانگین واریاانس اساتخراج شاده  ازافتراقی  روایی سنجشبرای  :روایی افتراقی

های  یگار ازه و ساازهاز توان  ور همبستگی میان آن س شو  تا مشخص گر   که این ارزشمی استفا ه )متغیر مکنون(

 است یا خیر.  بیشتر مدل
 

 ها )متغیرهای مکنون( اعتبار افتراقی سازه .1 جدول
 C P V F Vi RLI VP S Pe سازه

C 408/1 081/1 024/1 244/1 022/1 140/1 381/1 022/1 185/1 

P 345/1 422/1 005/1 018/1 005/1 221/1 240/1 040/1 380/1 

V 240/1 322/1 431/1 280/1 240/1 004/1 011/1 285/1 104/1 

F 011/1 012/1 382/1 425/1 352/1 285/1 048/1 012/1 241/1 

Vi 283/1 323/1 221/1 010/1 483/1 311/1 352/1 201/1 008/1 

RLI 025/1 208/1 004/1 015/1 018/1 442/1 015/1 200/1 305/1 

VP 021/1 314/1 053/1 231/1 340/1 202/1 404/1 025/1 113/1 

S 320/1 251/1 305/1 020/1 023/1 283/1 224/1 430/1 008/1 

Pe 150/1 080/1 283/1 300/1 050/1 053/1 328/1 340/1 481/1 

 (0011های پژوهش، مأخذ  )یافته

 

. دنا هرا نشاان میها و سایر مءا یر نیز همبستگی میان سازه AVEی  ور ریشه 1شماره مءا یر قطر اصلی جدول 

 اعتباار افتراقای کار  کاه عنوانتوان می و نظر مطابءت  ارندها با شرایط مور ارزش سازهکه تمامی  مشاهده است قابل

 .  باشدمناسب میها سازه

 ا ه شاده نماایش ضرایب هار یاک از مسایرها  تحءیق ومدل ساختاری  ،3 شماره شکل ر  :تحلیل مدل ساختاری

آن کمتار از   P-valuesقابل قباول اسات کاه مءادار  مدل ساختاری زمانی ر ی و تأثیرگذار. هر یک از ضرایب است

 . هدرا نمایش میمربوط به هریک از مسیرها و معنا اری  P-values، نیز 4باشد. جدول شماره  11/1
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 مدل ساختاری تحقیق .1 شکل

 

 معناداری ضرایب مسیر .7 جدول
 نتیجه P-values ضریب مسیر مسیر

QPS                            C 320/1 110/1 تایید 

QPS                            P 124/1 112/1 تایید 

QPS                            V 381/1 104/1 تایید 

QPS                            F 005/1 041/1  ر 

QPS                           Vi 220/1 202/1  ر 

QPS                           RLI 285/1 131/1 تایید 

QPS                           VP 034/1 150/1  ر 

QPS                             S 041/1 012/1  ر 

QPS                             Pe 002/1 328/1  ر 

 (0011های پژوهش، مأخذ  )یافته
 

را نشاان تأثیرگذار بر کیفیات فضااهای عماومی شاهر تبریاز مستءل  هایمتغیر یریپذتحءقمءدار  4جدول شماره 

 متغیار 0 پاذیریتحءقباو ن   ارمعنای ، هد، همانطوری که قابل مشاهده است اثرگذاری متغیرهای ماور  بررسایمی

 رصاد ماور   51را  ر سطح اطمینان خوانایی و هویت مکان  ر فضاهای عمومی و  یگوناگونی، رینفورپذی، سازگار

پاذیری کمای  ر فضااهای عماومی شاهر متغیرهای مور  بررسای  ارای تحءقمور  از  1همچنین   هد.تأیید قرار می

 یی.کارای و داریپای، بصر تناسبا ، (ییای)پو یسرزندگی، ریپذانعطافباشند که عبارتند از  تبریز  ارا می

ساهولت حرکات فضاهای عمومی مربوط به متغیرهاای  پذیری  راز طرفی  ر بین متغیرهای فرعی بیشترین تحءق

و  فضااها ریبا ساا یسازگاری و موجو   ر فضا از نظر سازگار یهاتیفعال تیمطلوب ،مناسب به فضا ی سترس،  ر فضا
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عناصار و اشاکال  انیام یوستگیپ، روزامکان استفا ه  ر ساعا  مختلف شبانهپذیری مربوط به متغیرهای کمترین تحءق

معاشار  و ارتباطاا   یبارا ییوجو  فضااهاو  افرا  یازهای ر فضا با توجه به ن را ییامکان تغ، فضا یدهمحصورکنن

 ی بو ه است.اجتماع
 

 ضرایب تعیین متغیرهای وابسته .8 جدول

 2R وابسته متغیر شاخص

QPS 030/1 

 (0011های پژوهش، مأخذ  )یافته

 

. باشاد 0/1مءا یر بزرگتر یاا مسااوی  باشد که  ارایمی مناسب مور  قبول وزمانی  ساختاریبینی مدل قدر  پیش

 بینایبارای پیش توان نتیجه گرفت که مدل سااختاری تحءیاق حاضار از قادر  کاافیمی 4با توجه به جدول شماره 

را متغیرهاای وار  شاونده بار آن  کیفیت فضاهای عماومی شاهر رصد از واریانس  0/03 ر این مدل  ،برخور ار است

 کند.می توجیه
 

 گیسر -آزمون استون .0 جدول

 2Q متغیر وابسته شاخص

QPS 000/1 

 (0011های پژوهش، مأخذ  )یافته

 

. ضاریب د هارا نشاان می مدل ساختاریبینی لازر ظرفیت و توان پیش گیسر نیز -آزمون استون ارزش بالای صفر

 . ست آمده استبه 000/1رابر با ب تبریز کیفیت فضاهای عمومی شهرگیسر برای متغیر  -آزمون استون

 بحث .0

کنند. افازایش روزافازون جمعیات شاهری و  رصد جمعیت جهان  ر مناطق شهری زندگی می 11امروزه بیش از 

 منظورباهارتبااط بهتار  واجتمااعی های ناشی از زنادگی شاهری، ایجاا  فضااهایی را بارای بهباو  تعاملاا  استر 

فضااهای   ر ایان باینرا ضروری ساخته اسات.  ی بیشتر و  رک مشترک مسائلسرزندگی، گفتمان و مشارکت عموم

 ر نظاار مادیریتی شاهرهای بسایاری متأسفانه  .دنشوهایی هستند که به ایجا  این عوامل منجر میمکان عمومی شهری

 حاالی  ر  رخادا به  رستی جا نیافتا ه است، اینهمچون تبریز توجه به فضاهای عمومی کشورهای  رحال توسعه از 

براباری  2 ارناد و باا توجاه باه رشاد  را شادن شکوفا برای زیا ی هایپتانسیل این شهر عمومی هایعرصه که است

لاازر باه ضروری است که اقداما  مءتضی صاور  گیار . (، 0331-0351ساله )21ی  ورهیک  ر  یت این شهرجمع

از هویت، معنا و مفاهیم اصیل انسانی تهای سااخته و  را تبریز های عمومی شهررکر است که یکی از عواملی که عرصه
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هاای مختلاف توقعا  گاروه جواب نها ه است، همانا ا راک ناکافی طراحان از نیازها وها به باهم بو ن را بینیاز انسان

اعدا  و ارقاار باه جاای کیفیات  های جمعی و جایگزین کر ن کمیت،اجتماعی، جنسی و سنی برای حضور  ر عرصه

ی ضاعف فضااها ،تحءیاق هاای ا ههای حاصال از تجزیاه و تحلیال چنانچه بررسای ست.ا هاراحی این عرصه ر ط

مکاانی، تأکیاد بار -جنسی(، پاسخگویی باه نیازهاای زماانی-شمولی )سنیرا  ر ابعا  مختلف همه عمومی شهر تبریز

تاوان گفات  ر بایش از بناابراین می . هادنشان مای آنهای بهینه از و استفا هپذیری اجتماعی مناسب، انعطافتعاملا  

الاف(، فضااهای 2101؛ کرمونا، 2113)کرمونا و همکاران، نیمی از ابعا  سنجش کیفیت فضاهای عمومی مدنظر کرمونا 

(،  ر ماور  2100) یاان گالبر مبنای نظار توان گفت مید. همچنین نعمومی شهر تبریز  ر وضعیت نامطلوب قرار  ار

پاذیری ایان فضااها و  ر ماور  اجتماع( 0552کاار )مختلف انسانی فضاهای عماومی و نظار  پاسخگویی به نیازهای

نیاز فضااهای عماومی شاهر تبریاز  هاا و تعاملاا  اجتمااعیپاسخگویی به نیازهای مختلف کاربران و انجاار فعالیت

  هند.وضعیت مطلوبی نشان نمی

نیز حااکی از آن اسات کاه از منظار متفااو  باو ن از طرفی بررسی نتایج مطالعا  پیشین با نتایج پژوهش حاضر 

عادر و (، 0350محمادی و همکااران ) کیفیت فضاهای عمومی مختلاف نتاایج تحءیاق حاضار همساو باا پاژوهش

کاولینز و ( و 2101و همکااران ) راملاه هاایهمسو باا پژوهشپذیر نبو ن آنها و اجتماعشمولی فضاهای عمومی همه

 .دباشمی (2121) استا لر

بار اساا  های مختلاف  ر گونهفضاهای عمومی شهر تبریز کیفیت ین نوآوری تحءیق حاضر بررسی جامع همچن

کاه تحءیءاا   یگار .  رحالیو ه است( بب2101الف، کرمونا 2101کرمونا، ، 2113کرمونا و همکاران،  یدگاه کرمونا )

کالبادی،  هایبررسای شااخص وان باهتا ر این راساتا میاند، های جزئی فضاهای عمومی پر اختهبه بررسی شاخص

)کارکلجس و   ر پاژوهشاجتمااعی و روانای های (، شاخص2118)ریلی و رنسکی،   ر پژوهشاجتماعی و معنایی 

های سارزندگی  ر و شااخص، (0350 ،و همکااران یمحمادهای اجتمااعی  ر پاژوهش )شاخص ،(2102ندوکین، 

 .اشاره کر (، 0355و همکاران ) زا هیخراسان پژوهش

 گیرینتیجه .5

 ی هنادهشاکلباو ه، بلکاه هاای اقتصاا ی و فعالیت اسکان متمرکز جمعیت تنها مکانی براینههای شهری محیط

نیازمناد  اشاتغالضااهای ساکونتی و ف علااوه بار ها. به همین خاطر شاهرباشندمیفرهنگی بشر نیز  روابط اجتماعی و

و فضااهای شاهر  کالباد فیزیکای ر این راستا، . باشدمینیز  و تفریحی فرهنگی ،نیازهای اجتماعی هایی برای رفعمکان

امکاان  تاا ریزی و طراحی گر  برنامه بایستی متناسب با این نیازهاکنند( عمومی )که نءش محوری  ر این زمینه ایفا می

)باا توجاه باه  به فضااهای عماومی شاهری توجهامروزه بنابراین  .فراهم آیدو باکیفیت ک زندگی اجتماعی مطلوب ی

 ر  جسامی، ایجاا  تناوع و سارزندگی-های تأثیرگذار آنها  ر ابعا  مختلف اقتصا ی، اجتماعی، سالامت روحاینءش

رو تبادیل شاده اسات. از ایان شاهری یی توساعهاهریزیبرنامهطراحی و ضرور  اساسی  ر  عنوان یکبهزندگی( 
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روحای -اهگشاای ارتءاای کیفای شاهر و سالامتی جسامیتواناد ربررسی این فضاها و شناسایی نءاط ضعف آنها می

رموناا  ر شاهر ای عمومی شهری بار مبناای  یادگاه کشهروندان گر  . نتایج تحءیق حاضر که به بررسی کیفیت فضاه

  هد کیفیت فضااهای عماومی تبریاز  ر حالات کلای باه سامت ناامطلوبی ساوق  ار .تبریز پر اخته است، نشان می

تاوان گفات باشاند کاه  ر ایان راساتا میهاای متفااوتی میفضاهای شاهری  ارای کیفیتهای مختلف همچنین گونه

های هاای، ایساتگاهریزی به فضاهای مدنی، مبا له و مکاان ساور )همچاون خیابانکمترین اهمیت  ر طراحی و برنامه

باشاد. از طرفای ها میها(  ا ه شده است که بیشترین حضور شهروندان  ر این فضااشهری و کتابخانهونءل  رونحمل

هاا و بازارهاای سرپوشایده بیشاترین مانناد  انشاگاه و فضااهای خار  همچاون مغازه "عمومی"فضاهای خصوصی 

هاای خصوصای  ر توجاه باه وضاعیت اناد کاه حااکی از نءاش ارگانمطلوبیت و کیفیت را به خو  اختصااص  ا ه

منظور نامطلوبی کلی فضاهای عماومی شاهر تبریاز و باه لذا با توجه به ریزی و طراحی فضاهای خو  بو ه است.برنامه

باشاد. رسد که لزور تبیین راهبر  فضای عمومی شهر تبریز امری ضروری و غیار قابال انکاار مینظر میارتءای آنها، به

و  هادگاهیا بندی، اجماع نظر مدیریتی و تصاویب کلای جمعنخست،  گر  . نی ر سه مرحله تدوتواند این راهبر  می

و  تایآموجاو  و  فضای عمومی یهارساختیز یشبکهبررسی .  ور، ی فضاهای عمومی تبریزحاکم بر توسعهاصول 

انداز چشامباه  یابی سات یبارا و غیره نیتملک زم،  هابرنامه یبندتیو اولو ییشناسا یبرا یچارچوبتدوین  تی رنها

های کیفیات  ر پاژوهش ا  نتایج سانجش شااخصی فضاهای عمومی شهر تبریز. مضافاً اینکه بر اسمطلوب توسعه

موجاو  و عماومی گسترش فضاهای بااز ، ی جامع تبریزبا برنامه ریزی فضای عمومیبرنامه توان هماهنگیحاضر، می

 تنوع،  سترسی و کیفیت طراحی بالا را به کار بست.ای، با ارتءا  قابلیت اتصال شبکه

گذاری بخاش های مشاارکت و سارمایهشناساایی فرصاتومی باه از طرفی  ر نظار مدیریتی شهر و فضاهای عما

جاامع شناسای و گونهبنادی طبءه، ی مادیریتی فضااهای عماومی ر عرصه خصوصی و تدوین فرآیند مدیریتی جدید

هاا و هاا، برناماهیاساتراتژ یی  قیاقشناسااو  ی اناواع آنریزی بارای توساعهو برناماه فضاهای عمومی شاهر تبریاز

 ی شهر تبریز همت گمار .گانهو مدیریت فضاها  ر سطوح محلا  و مناطق  هرل کنت یهااستیس

ی فضااهای عماومی شاهر تبریاز توجاه و تأکیاد بیشاتر باه راهبار  توان گفت کاه  ر توساعهطور کلی نیز میبه

فضااهای  توانناد موجاب تءویات پیوناد میاانکه میشناسایی عواملی زمانی( و -سازی )توجه به نیازهای مکانیمکان

 باشد.ناپذیر می هند، ضرورتی اجتنابو توسعه ی فضاهای عمومی شهری را شکل عمومی گر یده و شبکه

 نامهکتاب

 یشهر یعموم یفضا یشناسو گونه یسازمفهور(. 0353، ر. )انیعیرف.  .، و ر .، رهنمایی،ا ی، ی.، پوراحمد،اشرف .0

 .031-020(، 0)2، ریزی شهریهای جغرافیای برنامهپژوهش. معاصر

. تهران  تهران 1شهر، مطالعه مور ی  منطءه ساماندهی و نوسازی فضاهای عمومی  ر کلان(. 0350ترشیزیان، پ. ) .2

 ریزی شهری،  انشگاه آزا  اسلامی، واحد علور و تحءیءا .ی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهنامهپایان
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