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 دهیچك
یادین ترین فضاهای شهری در جامعة ایران، مدر گذشته یکی از مردمی

برند. به مهری مطلق به سر میاخیر در بی شهری بودند، اما در چند دهه
طوری که امروزه مفهوم اجتماعی میدان، ازمیان رفته و نقش ترافیکی آن 

شمار مصادیق موجود است. میدان آزادی سنندج نیز یکی از بی اهمیت یافته
است. هدف در ایران است که امروزه  مطلوبیت سابق خود را از دست داده 

شهری و  هایمیدان توسعه کالبدی خالق فرآیند به اصلی پژوهش دستیابی
 چارچوب پژوهش اینموردی است. در  سازی مطالعهاستفاده از آن در مکان

سازی به و ضمن گزینش مکانبررسی با استفاده از روش اسنادی نظری 
معماری شهری؛ » عنوان رویکرد سازگار با ماهیت میدان، در قالب موارد

ارائه  «محیطیمنظرسازی سخت و نرم؛ مشوق و محرک؛ فعالیت؛ زیست
مشارکتی، تحلیلی از لحاظ روش انجام تحقیق،  خواهد شد. این پژوهش

گری، پیمایشی، سیستم مشاهده»روش ترکیبی براساساست و از نتایج 
جهت ارزیابی  «اِنویمت ،(گره ویالوش نظریه گراف )ر، اطالعات جغرافیایی

 و نیز از تلفیق فرآیند تحلیل سلسلهموردی  سازی مطالعههای مکانمؤلفه
جهت  "QSPMگیری از آن در ماتریس جدول سوآت، و بهرهمراتبی با 

ضمن  های مکانسازی استفاده خواهد شد.سوآت و مؤلفهبندی عوامل اولویت
ه کالبدی مطالعه موردی و فرآیند خالق های و توسعراهبردها، سیاستارائة 

د که به ترتیب اهمیت شوهای شهری، مشخص میکالبدی میدان توسعه
ها؛ فعالیت؛ معماری جداره و زیست محیطی های منظرسازی؛ مشوقمؤلفه

 سازی میدان شهری دارند.ر مکانبیشترین تأثیر را د

 

سازی، ماتریس کمی های مکانمؤلفه میدان شهری، :كلیدیهای واژه

   .کالبدی، میدان آزادی سنندج ریزی راهبردی، فرآیند توسعهبرنامه

 

Abstract 
In the past, squares were one of the most people-oriented 

urban places in Iranian cities. But in recent decades they 

have been in utter disarray. Nowadays, the social 

concept of the square is gone and its traffic role has 

become more important. Azadi square in Sanandaj is no 

exception. The main purpose of the present study is to 

achieve the creative process of physical development in 

urban squares and its use in case study place-making. A 

theoretical framework was adopted based on 

documentary review which showed compatibility of 

square nature with place-making approach in terms of 

"urban architecture, hard and soft landscape, motives 

and incentives, activity, and environment". The applied 

method of the present study is an analytical-

participatory, by which the following techniques are 

used to assess the components of place-making: 

observation, survey, GIS, node and mane, Envy-Met. It 

will also integrate the analytic hierarchical process 

(AHP) with the SWOT table, and use it in the QSPM 

matrix to prioritize SWOT factors and place-making 

components. While presenting strategies, policies and 

physical development of the case study and the creative 

process of physical development of the urban squares, it 

is identified that the importance of landscape, incentives, 

activity, and architectural components of the building 

have, respectively, the greatest impacts on the place-

making of urban squares. 

 
Keyword: Urban Uquare, Place- Making Character, 

QSPM, Physical Development, Azadi Square of 

Sanandaj. 
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 مقدمه

های شهری، برای شهروندان و تبلور زندگی جمعی میدان
های متعددی (. در گذشته میدان15: 5381آنهاست )پاکزاد، 

پایة تعامالت اجتماعی وجود داشتند که  در شهرهای ایران بر
امروزه  گشته وی تحوالت ناشی از مدرنیته نقربا، ا گذر زمانب

: 5325زاده، سلطاناند )های ترافیکی دادهجای خود را به گره
(. این پدیده مختص به 55: 5315آنامرادنژاد، بردیو  87

منطقة خاصی نبوده و در تمامی شهرهای ایران و جهان در 
: 5381. )پاکزاد، استوجود آمده  های زمانی مختلفی بهرهدو
 (.531: 5312و بخارایی و همکاران،  7: 5388و قریب،  81

ها در سنندج، به عنوان شهری که از آن وضعیت میدان
گاه معماری و شهرسازی فرهنگ و رود، تجلیانتظار می

های سایر شهرهای هویت خاصی باشد در قیاس با میدان
جدیدی که در سه دهة  موقعیت بهتری ندارد. فضاهای کشور

اند، در اخیر با هدف ایجاد میدان در این شهر ساخته شده
هایی نیز اند. میدانایفای نقش خود به عنوان میدان ناکام بوده

و تعاملی را داشتند، در گذر  مهم اجتماعیکه از گذشته، نقش 
ماهیتی جز آنچه زمان، کیفیات فضایی خود را از دست داده و 

اند. میدان آزادی، به عنوان بزرگترین فضای بوده را یافته
شهری و دومین میدان از نظر سابقة تاریخی در سنندج، که 

است، مهمترین مصداق این ساکنانش عجین شده با هویت 
 دگرگونی است. 

هدف اصلی پژوهش دستیابی به فرآیند خالق احیای 
نقش کاربران و استفاده از آن  بر تأکیدهای شهری، با میدان

 در مطالعة موردی است. 
فقدان وجود میدان شهری با کارکرد اجتماعی و نبود 
مطالعات منسجمی در این زمینه، انجام این پژوهش را 

نمود. از سوی دیگر، اهمیت انتخاب صحیح ضروری می
های طراحی شهری که نقش رویکرد، فرایند پژوهش و مؤلفه

سازی درست گیری طرح در راستای تصمیممیمکاربران در تص
طراحِ شهر را تسهیل نماید، فرآیندی خالق طلب می کند، که 

های دیگر این به عنوان الگویی جامع برای اقدام در میدان
شهر و سایر شهرهای کشور مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین 

های مؤلفه هستند:قبیل این هایی از در این پژوهش پرسش
های شهری شامل چه مواردی هستند؟ مکانسازی میدان

ها و فنون مناسب جهت سنجش وضعیت و ارزیابی این روش
های شهری، اند؟ فرآیند خالق توسعة میدانها کداممؤلفه

سازی و با ها و فنون با رویکرد مکانها، روشبراساس مؤلفه

ب رویکرد مناس و بر نقش کاربران به چه صورتی است؟ تأکید
 های شهری کدام است؟ جهت اقدام در میدان

در فرهنگ دهخدا واژه میدان، یکی از معانی که در 
ای است عرصه"شهرسازی مورد توجه است، عبارتست از

. بسیاری "هاستها و دکانگشاده در جایی که اطراف آن خانه
های از صاحبنظران در عرصه شهرسازی و معماری، از جنبه

را های مختلف آن میدان و بیان ویژگی گوناگون، به تعریف
 . اندبررسی کرده

شهری؛ (، در کتاب طراحی88-82: 7553کلیف ماتین )
-خیابان و میدان، میدان را یکی از مهمترین عناصر طراحیِ

شهر، و شاید مهمترین راه طراحی محیطی مطلوب برای 
داند و معتقد های تبلیغاتی در شهرها میعموم و ساختمان

میدان بایستی پاسخگوی طیف وسیعی از عملکردها که است 
های اصلی های مدنی؛ مکانهمچون: محلی برای ساختمان

ها؛ فضاهایی برای هایی برای برگزاری جشنمالقات؛ مکان
ها از قبیل تئاتر، سینما، های اطراف ساختمانسرگرمی

ها رستوران و کافه؛ فضاهایی برای خرید؛ خرید خیابانی؛ رواق
 ها است.فروشگاهو 

کریس ون آفِلِن در کتاب فضاهای شهری، پالزاها، میدان 
که معتقد است  (uffelen,2013:86)و مناظر خیابان 

میدان به مثابة رسانای فضا برای استراحت و رویاپردازی 
(، میدان را اولین تمهید 51: 5381شوند. راب )کریرادراک می

(، و 51داند )همان: انسان برای استفاده از فضای شهری می
های تجاری و مناطق معتقد است که عالوه بر فعالیت

های فرهنگی غالب و مسکونی، در یک میدان باید فعالیت
های ای از تاالرهای اجتماعات، کاخچیره باشد و مجموعه

ها که ها، تئاترها، تاالرهای موسیقی، کافهجوانان، کتابخانه
 به فضای میدان ببخشند. ساعته 79بتوانند فعالیت و حیات 
(، میدان را یکی از دو عنصرِ 93: 5381توسلی و بنیادی )

(، 31-33: 5321اساسی ساخت فضایی شهر دانسته و قریب )
معتقد است که میدان فضایی عمومی، بدون سقف و قابل 
استفاده برای همگان است و همین عوامل، سبب تمایز آن از 

-بنای مسکونی، سالن فضاهایی باز، فضاهای اختصاصی یک

ها فضاهایی با شود. میدانهای بزرگ و مسقّف )پاساژ( می
مشخصاتی مانند مشاهده فضای شهر، مناسب تحرک و 

شدن، اجرای مراسم توقّف، به یادآوردن خاطرات، دیدن و دیده
 جشن و سرور، خرید و فروش، برگزاری اجتماعات سیاسی

 )تظاهرات و گردهمایی( هستند. 
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(، نیز اعتقاد دارد مفهوم 55: 5315آنامرادنژاد ) )بِردی
یابد که شهروندان با ورود به آن واقعی میدان زمانی تحقّق می

احساس آرامش و راحتی نمایند، دمی بیاسایند، از مناظر 
انگیز بگیرند، با دوستان و تاریخی اطراف عکس خاطره

آیی مردم در آشنایان خود مالقات نمایند، سبب گردهم
زهای خاصی شده و کودکان فارغ از نگرانیِ تصادف با رو

 سواره، به بازی مشغول باشند.
(، نیز میدان را فضای عمومی و 755: 5321پور )مدنی

ها و مراسمی که پیونددهندة بستر مردمی انجام فعالیت
ای که روی آن نمایش زندگی اعضای جامعه است؛ صحنه

یی که در آن با گیرد؛ فضاجمعی در معرض دید قرار می
ها سهیم هستیم و فضایی برای سیاست، مذهب، داد و غریبه

آمیز و ستد و ورزش و نهایت فضایی برای همزیستی مسالمت
 داند. برخوردهای شخصی می

، به «های شهرمیدان»(، در کتاب 1: 5115)مایکل وب 
(، میدان را به 528: 5317نقل از )وحید قبادیان و رضایی ))

تواند اشتیاق و آرامش را به ارمغان ی دانسته که میمثابة محل
ها مکانی برای مالقات دوستان و تماشای گذر آورد. میدان

(، میدان را به صحنه و 1: 5115افراد هستند. وب )وب 
سکوی نمایش تئاتر تشبیه کرده و با یک تشبیه ملموس بیان 

و ها )مردم، طراحان، مسئولین و ...(، کند که هنرپیشهمی
کند، دکوراسیون )کالبد و اجزاء میدان(، در طی دوران تغییر می

اما نیاز به صحنه )میدان به عنوان یک فضای باز مهمِ 
 شهری(، تغییرناپذیر است.

( معتقد است، 551 :5381در همین راستاست که )پاکزاد )
-ای؛ نیاز به مرکزی برای زندگی عمومیهر اجتماع فرهیخته

شدن مکانی که در آن حس توأمان دیدن و دیده ؛اش دارد
توانند باشد و اعتقاد دارد که میادین شهری میوجود داشته 

چنین نقشی را در جامعة امروز ایفا نمایند. متیو کارمونا و 
 (،1: 5111زوکر )(، پاول 788-782: 5319(، )7555همکاران)

(، 7 :5317(، کنیرش )99: 5381به نقل از توسلی و بنیادی )
(، 575: 5317(، به نقل از کنیرش )7555گوستاو پاشل )

گاهی روانی در منظر شهری و میدان را همچون توقفهمگی 
داند که به عنوان بستری برای تعامالت اجتماعی محلی می

های ابعاد ایشان عالوه بر جنبه تأکیدنماید. افراد عمل می
های فعالیتهای اجتماعی و شکلی و زیبایی بصری، بر جنبه

 جاری در میدان است.
(،  9: 5315(، و نیز پرتوی و آزاد )53: 5329برومند )

ها میدان را مکان گردهمایی شهروندان و مکان گرفتن فعالیت
(، 11: 5319کنند و )حکیمی و همکاران )و رویداد معرفی می

نیز با صحه بر نظراتی که ذکر شد، به این مطلب اشاره دارند 
های فضای شهری، آنچه که عمومیت تمام گونهکه از میان 

بیشتری داشته و مورد توجه ملل گوناگون قرار گرفته، به 
-سبب وجود چیرگی تعامالت اجتماعی، میادین شهری بوده 

 است.
(، محمدحسن 8: 5317(، ولفگانگ بتز )71: 5381نظری )
(، محمدرضا پورجعفر و همکاران 555: 5388ابراهیمی )

: 5185(، )83: 5115ینچ در دوکتاب خود )(، ل39: 5381)
فرانسیس (، به نقل از مارکوس و 5181(، ج.ب. جکسن )993

: 5118(، کلر کوپر مارکوس و کرولین فرانسیس )57: 5118)
 (،551-81: 1390) ریچارد هدمن و اندرو یازوسکی(، 57

(، فریدون 91-95: 5381)محمود توسلی و ناصر بنیادی 
ویواخیم -هانس(،  553: 5381کزاد )(، پا33: 5321قریب )

، نیز کاربرد (579-575: 5317آمینده، به نقل از کنیرش )
میدان شهری را به عنوان فضایی مصرفی برای رفتار 

شهری، مکانی برای دارد که میداناجتماعی دانسته و بیان می
ها، برای مکث و کردن فضای شهر و فعالیتهمه، برای تجربه

ها، کردن، بازی، برگزاری جشن، کشفتوقف، برای تماشا
شدن است و اوقات فراغت، خرید و فروش، دیدن و دیده

مانند بازی  های خودجوش و موقتی،گاهی برای آموزش
اسکیت، استراحت در زیر آسمان، موزه، تئاتر، سالن کنسرت، 
مورد استفاده قرارمی گیرد. مطابق آنچه گفته شد، جمع بندی 

های شهری در قالب ر حوزة میداندیدگاه صاحبنظران د
 جدول یک آورده شده است.                                                               
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 5311های مشترک، بندی دیدگاه صاحبنظران از ماهیت میدان شهری و ویژگیجمع. 5جدول 

 پردازنظریه سال شهریماهیت میدان

ها؛ هایی برای برگزاری جشنهای اصلی مالقات؛ مکانهای مدنی؛ مکانمیدان، محلی برای ساختمان
ها از قبیل تئاتر، سینما، رستوران و کافه؛ فضاهایی برای های اطراف ساختمانفضاهایی برای سرگرمی

عمومی ها؛ فضاهای گروهیِ اداریِ اطراف؛ ماهیت فضاهای نیمهها و فروشگاهخرید؛ خرید خیابانی؛ رواق
 اند؛ و نهایتاً فضاهایی وابسته به نقاط تالقی ترافیک شهریکه در تطابق با مسکونی ساماندهی شده

 کلیف ماتین 7553

های بر رابطة دوسویه میدان با ساختمان تأکیدمیدان به مثابة رسانای فضا برای استراحت و رویارویی. 
 اطراف آن

 کریس ون آفِلِن 7553

های فرهنگی مانند اولین تمهید انسان برای استفاده از فضای شهری؛ میدان فضایی با چیرگی فعالیت
ها، در ها، تئاترها، تاالرهای موسیقی، کافههای جوانان، کتابخانهاجتماعات، کاخای از تاالرهای مجموعه

 های تجاری و مناطق مسکونیکنار فعالیت
 راب کریر 5115

 5381 میدان، یکی از دو عنصر اساسی ساخت فضایی شهر؛ فضایی که در روح و روان مردم جای دارد
محمود توسلی و 

 ناصر بنیادی

شدن؛ اجرای مراسم ر؛ مناسب تحرک و توقّف؛ به یادآوردن خاطرات؛ دیدن و دیدهمشاهده فضای شه
جشن و سرور؛ خرید و فروش؛ برگزاری اجتماعات سیاسی)تظاهرات و گردهمایی(، فضایی عمومی، بدون 

 سقف و قابل استفاده برای همگان

 فریدون قریب 5321

گرفتن از مناظر اطراف، مالقات با دوستان محلی برای عکسمیدان، یکی از عناصر اصلی فضای شهری؛ 
 آیی در روزهای خاص، بازی کودکانو آشنایان، گردهم

 بردی آنامرادنژاد 5315

ها و مراسمی که پیونددهندة اعضای جامعه؛ صحنة میدان، فضای عمومی و بسترِ مردمیِ انجام فعالیت
 آمیزهمزیستی مسالمتدرمعرض دید قرارگرفتن نمایش زندگی جمعی؛ فضایی برای 

 پورعلی مدنی 5321

 مکانی برای مالقات دوستان و تماشای گذر افراد میدان
5115 

(5311) 
 مایکل وب

دیگران؛ محل  به دهیآدرس برای شاخص مکانی شدن؛دیده و دیدن توأمان حس برای فضایی میدان،
 و فردی شده در که خاطرات جمعیها، نیروها و رویدادهای ثبتتجمع انسان

 جهانشاه پاکزاد 5381

 محسن حبیبی 5382 های اصلی زندگی عمومیمیادین شهری به عنوان یک ضرورت اولیه و مکان نمایش پرده

 7555 هاشده توسط ساختمانفضایی ایستا با حس حرکت کم و قاب
متیو کارمونا و 

 همکاران

 تعامالت اجتماعی افرادبستری برای گاه روانی در منظر شهری؛ میدان، همچون توقف
5111 

(5338) 
 پاول زوکر

 هایی برای خودنمایی اشخاص؛های روزانه و صحنه، محلی برای مالقات و میعادگاهمیدان
ها و مکانی برای برپایی بازارها، فضا ای برای نمایش، بازی، برگزاری مراسم خودمانی، جشنصفه

توقف، مکث و جایی برای تأمین امنیت و سالمت و ، محلی برای تحرک، های سیاسی و اجتماعیحرکت
نیز حریمی برای زندگی اجتماعی در کنار یکدیگر، برای عبور راحت، بازی کودکان، دوچرخه سواری، بازی 

های گروهی، مکانی برای وجود عنصر آب و تمدّد اعصاب گووبا توپ، ایستادن در گوشه و کنار و گفت
مه آب، محل نور، تابش خورشید، گرما و سایه و همچنین جایی برای ناشی از درک خنکی، حرکت و زمز

 هایی برای استراحتدرختان، بیشه

7557 
(5317) 
 یورگن کنیرش

های ساکت و آرام، عاری از گرما و سوار، محلجایی با بهترین مسیرهای ارتباطی برای پیاده و دوچرخه
کودکان با فضای بیشتر برای بازی، ارائة نور، های مطمئن برای سروصدا و بوهای آزاردهنده و محیط

گوی مردم، جایی برای مطالعه یا وبانی برای گفتها، سایهآفتاب، سایه و صدای وزش باد در میان برگ
 کردن به آسماننگاه
 

7555 
(5315) 
 گوستاو پاشل
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عنوان روش مطلوب سننش  و ارزینابی    سازی بهمکان

 میدان شهری

شهری وجوود دارنود   های سنجش بسیار زیادی در طراحیروش
که به فراخور موضوع مورد مطالعه، در هر فرآیندی ممکن است 

-ها و تکنیک(، روش717 -777: 5317رفیعیان ) استفاده شوند.

های سنجش را براساس ماهیوت آنهوا در سوه دسوتة سونجش      
کیفیت محیط، سنجش براساس حصول اهداف کوالن  براساس 

ای و مواهوی طورح،   و خرد طرح، سنجش براساس اهداف رویه
: 5115بنودی کلوی هنوری سوانوف )    دهد. در یک دستهقرار می

های شهری را به دو گروه روشهای سنجش طراحی(، روش77

اط با حرکت دار انسان، به منظور و مقصودی معین در ارتبفضای باز شهری با حضور و مکث معنی
 جمعیت

 برومند 5329

 زادهسلطان 5325 ای محصور و معینها، فضاهای باز وسیعی با محدودهمیدان

 5315 ها و رویدادمیدان، مکان گردهمایی شهروندان و مکان گرفتن فعالیت
پروین پرتویی و 

 زهرا آزاد

 حکیمی و همکاران 5319 میدان مکانی با چیرگی تعامالت اجتماعی

 نظری 5381 میدان به عنوان نقاط مکث و محل بروز ارتباطات اجتماعی

 فضایی برای حرکت مردم، نفس کشیدن، تماشای آسمان، استشمام بوی بهار
7557 

(5317) 
 ولفگانگ بتز

میدان، فضایی با سوابق ویژه تاریخی، یادبودها؛ آثاری از رخدادهای دوران گذشتة شهر در ذهن 
های بینی و آرمانای محترم و مشترک، محل نمایشِ فرهنگ، نمادِ جهانخاطرهشهروندان همچون 

متعالی یک شهر، محل نمایش قدرت جامعه و یا اقتدار نظام سیاسی حاکم بر یک شهر و محل نمایش 
 ثروت، توان اقتصادی و تکنیکی یک شهر

5388 
محمدحسن 

 ابراهیمی

 5381 ز روزمرگی و یکنواختیهای قابل کشف و به دور افضایی مملو از الیه

محمدرضا 

پورجعفر و 

 همکاران

 شاندادن به راهکردن مردم، قبل از ادامهمیدان مکانی برای مکث
5115 

(5395) 
 کوین لینچ

میدان به عنوان مرکز فعالیت در قلب فضاهای متمرکز شهری ،دارای سنگفرش و محصور بین 
 های مردمیهای متراکم، با قابلیت جذب گروهساختمان

5185 

 ج.ب. جکسن 5111 های بدون تحرکمیدان فضایی شهری برای گردهمایی مردم جهت سرگرمی

ها به فضای میدان  و مکانی برای میدان فضای باز عمومی با کفسازی خاص و ممنوعیت ورود ماشین
 باشد.زدن، نشستن، غذاخوردن و تماشای دنیای در حال گذر میقدم

 باشد.چیرگیِ پوشش سخت بر پوشش نرم میمیدان فضایی با 
5118 

کلر کوپر مارکوس 

و کرولین 

 فرانسیس

 5315 ترین فضاهای شهریاولین و ارزندهمیدان، 
ریچارد هدمن و 

 اندرو یازوسکی
کردن فضای شهر و فضایی با امکان بروز رفتارهای مطلوب متنوع؛ مکانی برای همه، برای تجربه

کُشی، خرید و ها، وقتکردن، بازی، برگزاری جشنتوقف، برای تماشا، کشفها، برای مکث و فعالیت
های خودجوش و موقتی،مانند بازی اسکیت، استراحت در زیر آسمان، شدن، آموزشفروش، دیدن و دیده

 موزه، تئاتر، سالن کنسرت

7557 
(5317) 

ویواخیم -هانس

 آمینده
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است. از سووی دیگور گلکوار    ای و همگانی، تقسیم نموده حرفه
هوای سونجش بوه )سونجش     بندی زمانی روشقسیممعتقد به ت

باشد. فارغ همگام با طراحی و سنجش پس از اجرای طرح(، می

هوا و  تووان مجموعوة روش  از جنبة زمانی و حووزة عمول، موی   
ارائوه   5 شوکل صوورت  ه بو  هوا ها را براساس ماهیت آنتکنیک

 نمود.
 

 
 
 
 
 

میالدی در پاسخ به مشکالت  5115سازی در دهة مکان
ریزی بیان مجدد اصول برنامهریزی خودرو محور با فلسفة برنامه

بر نقش کاربران در ساخت مکان با فعالیت  تأکیدانسان محور و 
نظرانی چون لینچ، جیکوبز و اندیشمندانی چون هاروی، صاحب

، پس از پروژة زندگی خیابانی ویلیام 5121لفور آغاز شد . در دهة 
.پی.اِس توسط فردیک کنت، وارد گیری مؤسسة پیوایت، با شکل

نظرانی چون الکساندر، ی صاحبمرحلة جدیدی شد. اقدامات
های طراحی شهری به سمت بنرجی، گِل و سوق یافتن پارادای

 (.55: 7551اجتماعی سبب تقویت آن شد )براون، 

سازی به دنبال بهبود فضاهای عمومی، گفتمان مکان
حمایت از سالمت  ،همه شمولیعمومی، ایجاد زیبایی و شادی، 

ماعی، تسریع توسعة جامعه و ایمنی، افزایش عدالت اجت
محیطی، و البته، بهبود کیفیات اقتصادی، ترویج پایداری زیست

سازی هدف عام از مکان (.PPS, 2016: 4)مکان است. 
ها در شهر به نحوی است که بتوانند مردم را به خلق مکان

تعامل هرچه بیشتر با یکدیگر دعوت کرده، و در عین حال، 
اقتصادی پویاتر و ماندگارتر را اجتماعاتی سالم تر و از حیث 

 د.ترغیب و ترویج نمای
 

 

 5311گوناگون سنجش و ارزیابی بر اساس ماهیت، های روش .5شکل 
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 (Wyckoff, ،7552 :8 مأخذ:) سازی، چگونگی مداخله و اقداماتبندی انواع مکانجمع .5جدول 

 اقدامات نهایینتیشة  حلراه لهئمس

 سازی استانداردمکان

جوامع به صورت موثر از 
فضاهای عمومی برای ایجاد 
جوامعی سرزنده و پر انرژی 

نمایند که مردم استفاده نمی
خواهند در آنها کار، زندگی، می

بازی کرده و در آن یادگیری 
 نمایند.

شراکت گسترده 
سهامداران و دولت در 
احیا، کاربری مجدد و 

فضاهای عمومی با  ایجاد
گیری از تکنیک های بهره

طوالنی و کوتاه مدت که 
در شرکت اجتماعی و 
اصول جدید طراحی 

 شهری ریشه دارند. 

های با کیفیت مکان
های بیشتری با فعالیت

کیفی بهینه و حس قوی 
مکان. فضاهای عمومی 
سرزنده و بهتر، جوامع و 
مناطفی که ساکنین، کسب 

بازدیدکنندگان و کارها و 
 کنندبه آنها فکر می

  

 سازی استراتژیکمکان  

جوامع در جذب و حفظ 
-کارگران مستعد رقابت نمی

 کنند

احیائی که افزاینده مسکن 
و انتخاب حمل و نقل 
است و امکانات شهری 
برای جذب کارگران 

 مستعد

بازدهی سریعتر جمعیت، 
تنوع، شغل، درآمد و 
دستاورد آموزشی نسبت به 

 مکانسازی استاندارد

روی، ارتباط کیفیت، پایداری، مقیاس انسانی، پیاده
سواری، ایمنی، اختالط دوستانه با دوچرخه

 کاربری، ایجاد پهن باند و فضاهای سبز. 

چندین محل تفریحی، هنری و فرهنگ، حمل و 
های های مسکن، احترام به ساختماننقل و گزینه

دنی تاریخی، فضاهای عمومی و دخالت م
 گسترده. 

 سازی خالقمکان  

های شهری و شهرها، حومه
های آمریکایی با شهرک

تحوالت ساختاری و رشد 
 مسکونی مواجهند

های احیاء به واسطة انگیزه
خالق که هدف آن توسعة 

ها و توسعة اقتصادی مکان
 است

بازدهی در شغل، تنوع، 
سرزندگی و درآمد. 
محصوالت نوآورانه و 

صنایع خدمات برای 
 فرهنگی

شده حول تفکر فرهنگی، هنری و توسعة ساخته
-های ارکستر، نمایشگاهخالق مانند موزه و سالن

های هنر عمومی، ایستگاه حمل و نقل با 
هایی برای مردم خالق درونمایة هنری، ساختمان

 و غیره.
های هنری، فرهنگی و تفریحی جدید که فعالیت

د، مانند فیلم دهنها کیفیت سرزندگی میبه مکان
ها، در پارک، پروژة هنرهای ترسیمی، کنسرت

ریزی های برنامههای کودکان در پروژهدرج ایده
 با کمک آثار هنری و غیره.

 سازی تاکتیکیمکان  

بر بسیاری از بهبودها هزینه
میلی گذاران بیبوده و سیاست

به منابع را ناشی از ریسک 
 دانند. غیرقطعی می

کارهای مختلف آزمون راه
گیری از ابزارهای با بهره

هزینه برای اثر بخشی کم
 و حمایت عمومی

گذاران و دولت سیاست
توانند دقیقاً شاهد نتایج می

و درجة حمایت از گزینه 
های مختلف قبل از اجرای 

 منابع دائمی باشند. 

مدتی که ممکن است های کوچک و کوتاهپروژه
فضاهایی ملمو از  کاربرد را بهفضاهای عمومی بی

جمعیت تغییر دهد و با کمک همکاری محلی در 
یک رویکرد تکراری فرصت تجربه طراحی 

-شهری ناخودآگاه را ایجاد کرده، مانند کوچک

کردن یک خیابان چهار مسیره به یک مورد سه 
ها در دو طرف مسیره با مسیر رفت و آمد دوچرخه

  آن

ینگ، فضای پارکخلق های نشیمن، ایجاد صندلی
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فضاهای فعال موقت، گردهمایی عمومی در 
های جدید طراحی که به وسیلة سردرهای گزینه

ها یا شود یا گسترش پارکموقت نشان داده می
سواری، پیاده روهای تاریخی مسیرهای دوچرخه

فردی، رویدادهایی مانند موسیقی در میدان شهر، 
دادن برداری برای نشانقبل و بعد از عکس

-هایی در مکانحذف یا افزودن ساختمانپتانسیل 

 های خاص و غیره. 

 
هایی سازی، یک عملکرد انسانیِ پویاست، که با کنشمکان

-خواهی و زیباسازی همراه است. مکانهمچون آزادسازی، سهم

 (.75: 7551سازی، توانمندسازی حقیقی انسان است )گرَبو، 

شمول و نیز ابزاری برای ای جامع، همهمکانسازی ایده
و از پتانسیل الزم برای  استبهبود یک محله، شهر یا منطقه 
آفرینِ قرن حاضر های تحولقرار گرفتن در زمرة یکی از ایده

 (.pps, 2008: 1برخوردار است )

هایی که به فضاسازی با تقویت ارتباط بین مردم و مکان
به فرآیندی جمعی اشاره دارد  ،کنندصورت مشترک استفاده می

توانیم قلمرو عمومی خود را به منظور که به وسیلة آن می
 ,pps) شکل دهیمو اجتماعی  کردن ارزش مشترک بیشینه

سازی، تبدیل مکان (79: 5185). از دیدگاه وایت (3 :2017
از مکانی صرفاً عبوری، به مکانی که هرگز فضای شهری یک 

 .د؛ استتمایلی به ترک آن نداری

سازی فرآیند مکاننیز معتقدند  (51: 5315بنکدار و قرائی )
خواهند در آنها های با کیفیت است که مردم میمکانخلق 

: 7551)بنرجی  .زندگی، کار، بازی کنند و به یادگیری بپردازند
سازی بیش از اینکه مکاندارد که  تأکیدنیز بر این نکته  (5571

-هریِ بهتر به شمار آید، تسهیلتنها رشد و توسعة طراحی ش

 کنندة الگوهای خالق کاربری است. 

سازی، درواقع همان هدف و اصلی را دنبال ماهیت مکان
کند که در تعاریف اندیشمندان از یک میدان شهری مطلوب می

 در جستجوی آن هستیم.
سازی در سه گونة خالق، راهبردی و تاکتیکی مکان

های جزئی از نظر دارا بودن تفاوتشود که علیرغم شناخته می
نقش طراح، شیوة اقدام و نیززمان انجام آن، ماهیتی مشترک و 

سازی استاندارد نام همپوشانی بسیار زیادی دارند. هرگاه از مکان
گانه است، که به شود، منظور اختالطی از موارد سهبرده می

 گیرد.سازی مورد استفاده قرار میاختصار مکان

 
 های شهریسازی میدانهای مؤثر در مکانمؤلفه

زنودگی   هوایی کند از آنجا که ما در محیط( بیان می5113رُت )
هنور  »اند، معماری های آدمی شکل گرفتهکنیم که با ساختهمی

 که کند( بیان می5181شود. اُلسن )محسوب می« ناپذیراجتناب
تووان درک نموود،   اش میکه از معادله شهر و معماری اینتیجه

تعبیور  « بزرگترین اثر هنری ممکن»این است که شهر به مثابه 
 (.9، 5181 شود )السن،می

های معماری که با بدنه "فضاهای سخت"بین ترانسیک    
اند تمایز تر محصورکه کم "فضاهای نرم"اند ومحصور شده

مورد نظر وی را در قالب  توان فضاهایکه می قایل است
 فضاهای سبز و پوشش گیاهی ذکر نمود.

ای استفاده مداوم دسته که کند( بیان می555: 5381) پامیر
، نظیر منابع نوری، هامیداناز مبلمان ضروری مورد نیاز 

-ها، درختان و گیاهان، کیوسک)کف سازی(، نیمکت سنگفرش

پوشانی بصری های همگانی، همهای فروش روزنامه و تلفن
را تقویت  میدان شهریآورد که ساختار سازمان دهنده پدید می

 کند.می
ترین جنبه محتوای فضای شهری های انسانی مهمفعالیت

به نقل از کریر برای تحلیل و تبیین   حمیدی. آیندبه شمار می
ها توجه کرد، چرا باید به فعالیت که فضای شهری معتقد است

هاست و فضایی همان آمیختگی فعالیت –که تبیین کالبدی
شود، و به ها تولید میبافت شهری با در هم آمیختگی فعالیت

ها هنگامی که نمود نوبه خود، در هم آمیختگی کلیه فعالیت
(. 31 ،5321 دهند )حمیدی،یابند، شهر را شکل میکالبدی می

های پیرامون فضا به شخصیت و فعالیت که کندکارمونا بیان می
(. 357 :5315کند )کارمونا، ایجاد حس مکان در آن کمک می

ها، ها، دسته بندی، مکان آنالگوی فعالیت شامل نوع فعالیت
 هاست.تراکم، تمرکز، مقیاس و الگوی زمانی آن

های انسانی حضور مردم و فعالیت که ل عقیده داردگِ 
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 .هستندترین و جذاب ترین موارد سرزنده بودن یک محیط مهم
خواهید مکانی را پر اگر می که نویسد( می5185وایت )

 ()اغذیه فروشی جنب و جوش کنید در آن فضا غذا بدهید.
طراحی جزئیات نقش مهمی در گسترش همچنین  

معاشرت  به منظورامکانات توقف در فضاهای عمومی دارد. باید 
که رفتارهای مختلفی  وجود داشته باشدو برخوردهای اجتماعی 

(. فضاهای شهری موفق 591، 5382ل، )گِ رخ دهد در فضا
گیری و آورند. جهتهای بسیاری برای نشستن فراهم میمجال

 دید نقش بسیار مهمی در انتخاب محل نشستن دارند.)همان،
عالوه بر محل استقرار اولیه  که کندل بیان میگِ (.598

های دایوارهها، ها، پایه ستونها(، امکاناتی مانند پله)صندلی
کوتاه به عنوان مکمل، باید در فضای شهری وجود داشته باشد. 

 زیرا فضای، هستند هاها به خصوص از پرطرفدارترین آنپله
در  ویژهبهدید خوبی دارند. اهمیت محل های استقرار ثانویه 

و صندلی و  فصولی از سال که آب و هوا نامناسب است
بیشتر نمایان  ،دهنده فضا میمتروک بهای خالی، حالتی نیمکت

( در کتاب زندگی 5185وایت ) (.515، 5382ل، )گِ شودمی 
امتیاز  که کنداجتماعی در فضاهای شهری کوچک بیان می

هاست، این ها، امکان جابه جایی آنبسیار با اهمیت صندلی
بخشد و امکان رفتن به زیر امکان حق انتخاب را وسعت می

ها را ها یا دور شدن از آنفضا برای گروه سایه و ایجاد ،آفتاب
 نماید. فراهم می

سازی به دنبال ایجاد یا بهبود فضاهای در عمل، مکان
عمومی، گفتمان عمومی، ایجاد زیبایی و شادی از طریق ترویج 

(. مؤلفة زیست pps, 2016: 4پایداری زیست محیطی است. )
شهری مورد های مختلفی توسط صاحبنظران محیطی از جنبه

بررسی واقع شده است. با بررسی نقاط مشترک مبانی نظری 
مؤلفه زیست محیطی و توجه به وجوه مختلف ماهیت یک میدان 
شهری، سه سنجة آسایش اقلیمی، آلودگی محیطی و کیفیت 

 آید.اصوات از جمله ضروریات میدان شهری به شمار می
قالب  هایی که در فوق ذکر شد، درای از مؤلفهمجموعه

 بندی ذیل ارائه شده است. دسته
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با توجه به عناصر سازندة میدان شهری شامل کف، بدنه، 
عناصر درون میدان و عناصر ویژه که نیازمند توجهی یکپارچه 
است، همچنین توجه توأمان به فضای سبز و فضای صلب 

با توجه به عناصر میدان، از دیگر سوی، توجه به ماهیت 
ن سازندة میدان شهری شامل کف، بدنه، عناصر درون میدا

های میدان شهری و نیز در نظر گرفتن اجتماعی و ویژگی
هایی از قبیل خودرو و بروز شرایط امروز جامعه و پدیده

های جدید، پنج مؤلفه از مبانی نظری استخراج شد و فعالیت
تعریف شد. براین اساس در  (سنجه )زیرمؤلفه 52در قالب 

نما که خود های  ارکان و اجزای سنجه "معماره جداره" مؤلفه
های متعددی هستند، مشخص شد. مؤلفة شامل زیر سنجه

های دسترسی سواره، در قالب سنجه "مشوق و محرک"
در قالب  "مؤلفة منظرسازی"ایمنی پیاده، امنیت، دید و منظر؛ 

های مبلمان شهری، نورپردازی، کفسازی و پوشش سنجه
یه، های کاربری اولدر قالب سنجه "فعالیت"گیاهی؛ مؤلفة 

کاربری ثانویه یا دستفروشان، رخدادهای اجتماعی و رفتارهای 
در قالب  "زیست محیطی"ة وط؛ مؤلفوران در محیوکارب

های آسایش اقلیمی، آلودگی محیطی، و کیفیت صوت سنجه
 معرفی شد.

 ها و روش کارداده
بوده  و اجرایی ایتوسعه ،، کاربردینوع آناین پژوهش از نظر 

مشارکتی، تحلیلی و پیمایشی و از لحاظ روش انجام تحقیق، 
ها، از نوع کمّی وکیفی بوده و چارچوب نظری ماهیت داده. است

با  شد. ای بررسی خواهدبا استفاده از روش اسنادی و کتابخانه
توجه به عناصر میدان شامل کف، بدنه، عناصر داخل میدان و 

های معماری جدارة مؤلفه بیسنجش و ارزیاجهت عناصر ویژه، 
گری و روش های مشاهدهمیدان، منظرسازی و فعالیت از روش

گری، های مشاهدهمیدانی؛ مؤلفة مشوق و محرک از روش
روش میدانی، سیستم اطالعات جغرافیایی، روش گره و یال 

شود. در راستای سنجش مؤلفة زیست محیطی نیز استفاده می
 گردد.ستفاده میاز روش میدانی و اِنویمت ا

گری از فنون، ترسیم حرکت، شمردن و در روش مشاهده
برداری استفاده خواهد شد، در روش میدانی از فنون عکس

سؤال بسته بر اساس  78مصاحبه و پرسشنامة محقق ساخته در 
های مکانسازی میدان طیف پنجگانة لیکرت منطبق بر سنجه

ته، که به دلیل شهری و سؤاالت باز در انتهای هر سؤال بس
 مشخص نبودن جامعة آماری تمامی کاربران در سه ماهة

  نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته 755، 5311تابستان 

  5311های مکانسازی میدان،  ها و سنجهمؤلفه .5و  5 شکل
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ای با ای تک مرحلهگیری خوشهصورت نمونهه شد که ب
-پراکنش متعادل در حوزة مستقیم و بالفصل میدان توزیع می

  افزارتوسط نرم ی پرسشنامههاتجزیه و تحلیل دادهو  شود
SPSS گرددمی.  

با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در راستای تهیة 
های وضع موجود کاربری اراضی، مالکیت، توده و فضا، نقشه

ها و وضعیت حوزه (گره و یالگراف )دسترسی سواره و در روش 
افزار اِنویمت جهت تهیة از نرم های ترافیکی، و با استفادهگره

 د. شوهای کوران و سرعت باد استفاده مینقشة حوزه
های مورد استفاده در پژوهش در ذیل به اختصار روش

 شود.توضیح داده می
ترین ابزار در مطالعات ایگری به عنوان پایهدر مشاهده

بلکه ، شودمکانسازی، به طور مستقیم از کاربران پرسش نمی
د. این نوع شوها و رفتارهایشان در نقشه ثبت مییتفعال

کننده مشاهده در چراییِ ترک و استفاده از برخی فضاها کمک
های فضاها و گونه"(، در کتاب 5129است. جورج پرک )

(، در کتاب مرگ و 51-2: 5115، جین جیکوبز )"مقاالت دیگر
از  (،33: 5185زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی و ویلیام وایت )
هایی از فضای جمله اولین کسانی هستند که به توصیف صحنه
ند. در کردکنند، شهری و یادداشت برداری از آنچه نظاره می

دقیق نگریستن "نامة مک میالن، معنای مشاهده کردن، لغت
یا مطالعة چیزی یا کسی با توجه و تمرکز برای کشف چیزی 

گر ست. مشاهدهمند اگر نیازمند فهمی سامان. مشاهده"است
(، به 1: 7551باید فعال و خنثی باشد، و مطابق گفته یان گل )
دارد ولی دیده مثابة کارگردانی که با مهارت، صحنه را گرم می

شود، بدون مشارکت در رویدادها باید در بر کل آنها احاطه نمی
 داشته باشد.

چه کسی، چه چیزی، کجا، "های، تمرکز کردن بر پرسش
تواند ای میهای پایهو سایر پرسش "ه مدت؟چه چیزی، چ

دانش همگانی نسبت به رفتار در فضاهای همگانی و 
 موضوعات خاص را در عرصة عمل ارتقاء دهد.

یان گل در کتاب چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم؟ 
روش برداشت اطالعات زندگی همگانی )شمردن،  8به معرفی 

، تعقیب، ردگیری، تبدیل به نقشه کردن، ترسیم حرکت
 پردازد. روی آزمایشی( میعکسبرداری، یادداشت روزانه، پیاده

در این پژوهش نیز از روش شمردن، تبدیل به نقشه کردن 
رفتارها، ترسیم حرکت، عکسبرداری جهت تعیین مهمترین 

ها، بیشترین مراجعات، پر تکرارترین رفتارها، بیشترین پاتوق
ترین نقاط مکث و ... استفاده مسیرهای انتخابی حرکت، بیش

های واجد ارزش، خنثی و فاقد شود تا براساس بتوان حوزهمی
سازی های مکانمؤلفهارزش میدان را شناسایی و با توجه به 
 نسبت به بهبود و احیای آنها اقدام نمود.

شمردن ابزاری پر استفاده در مطالعة زندگی همگانی است. 
قبل و بعد یک پروژه خواهد بود در واقع شماردن برای مقایسه 

های مختلف در این پژوهش، شمردن برای مقایسة مکان ،اما
گیرد. همچنین از وضعیت موجود میدان مورد استفاده قرار می

این تکنیک برای محاسبة تعداد خودروهای وارده و خارجه به 
 د.شویک میدان استفاده می

یا متن یک توان رد حرکت مردم را در داخل می ،همچنین
هایی از داخل میدان است، به فضای محدود که در اینجا حوزه

هایی بر روی نقشه ترسیم نمود. برداشت حرکت وسیلة خط
های حرکتی در میدان ای را در مورد مدلتواند دانش پایهمی

توان اطالعاتی مانند دیدهای نشان دهد. برای این کار می
های پر تردد، کم تردد را پیاپی، انتخاب مسیر، جریان ورودی

آوری کرد. ترسیم حرکت به معنای ترسیم خطوط حرکت جمع
گر بر روی نقشه است. حرکت مردم باید با نظاره کامل مشاهده

گر خط حرکت مردم را بر روی نقشه در یک ثبت شود. مشاهده
بازة زمانی مشخص )به طور مثال ده دقیقه ، ترسیم نماید. در 

های ی، بهتر است فضا به بخشیک میدان بزرگ شهر
د تا بتواند تصویری روشن از جریان اصلی شوکوچکتری تقسیم 

 حرکت پیاده را تولید کند.
های ایستادن، و چیزهای زیادی را ها، مردم، مکانفعالیت

توان بر روی نقشه نشان داد. همچنین تعداد، نوع و مکان می
به این  توان بر روی نقشه مشخص کرد کهفعالیت، را می
گویند. این شیوه نوعاً برای برداری رفتاری میتکنیک نقشه

ها را های ماندن و نشستن است. این نقشهنشان دادن محل
الیه با هم تلفیق کرد که این امر در توان به صورت الیهمی

-های ایستا را مینهایت تصویر واضحی از الگوی کلی فعالیت

روز، باید در لحظاتی از  های یکدهند. برای برداشت فعالیت
ها ساعات مختلف روز برداشت شوند. این کار با ثبت فعالیت

گر با یک نشانه گیرد. مشاهدهروی پالن میدان انجام می
های مختلف ایستا را بازنمایی کند.اگر فضا بزرگ باشد، فعالیت

گر است و بایستی حواس وی با نیازمند حرکت مشاهده
دهند، پرت نشود. کانون سرش رخ میرویدادهایی که در پشت 

رو باشد. در اینجا گر باید روی رویدادهای پیشتوجه مشاهده
 هدف، ثبت تصویر یک لحظه، به جای تصاویر متعدد است.

برداری نیز ابزاری ضروری برای مستندسازی عکس
تواند وضعیت زندگی اجتماعی و فضای شهری است که می
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ندان را با فضای مربوطه میزان عجین شدن و ارتباط شهرو
دهندة میزان توانند نشاننشان دهد. عکاسی و فیلمبرداری می

تعامل فضای شهری و زندگی اجتماعی را نشان دهند. این 
روش، ابزار مناسبی را برای مستندسازی و تحلیل فضا در آینده 

های مختلف عکاسی مانند توان از شیوهکند. میفراهم می
ا عکاسی متوالی برای نشان دادن عکاسی زمان گذشت، ی

 ها در طول یک زمان مشخص استفاده کرد.فعالیت

 و شهری هایمسیست در جاری الگوهای انگاری نادیده
-شکل سبب شهری طراحان ذهنی ادراکات بر صرف تأکید

 که شودمی شهری ساختار در گریزمردم فضاهایی گیری

 محیطی «که و داشت نخواهند را انتظار مورد توانمندی

 » شهروندی رفتارهای «برابر در »منعطف «و» پاسخگو
 از جدای کننده،دعوت و منعطف هایمحیط خلق .باشد

 رفتاری نیازهای به توجه و در شهرسازی رفتاری علوم کاربست

 در شهری لئمسا تحلیل و شهر به نگاه مستلزم شهروندی،

 جهت و است کل یک عنوان به آن درک و سیستمی نگرشی

 و آن بر حاکم الگوهای باید شهری سیستم یک کلیت درک
 .نمود جستجو را آنها بین روابط

در این روش که بر مبنای ریاضیات گسسته ، از روش گره 
کردن کیفیات فضاهای شهری استفاده شده و یال برای کمی

است، به نحوی که هر معبر به عنوان یک یال در نظر گرفته 
ها نیز به عنوان گره درنظر گرفته شود و محل تالقی یالمی
 شود.می

نتایج پژوهشی که با این روش توسط مظفر و همکاران، 
سازی کیفیات طراحی شهری، به انجام ، در مقالة کمی5315
 رسیده

دارد که در بررسی کیفیات اجتماعی،  تأکیداست، بر این  
های متصل به یک گره بیشتر باشد، کیفیات هرچه تعداد یال

ای با تعداد یال کتر، بیشتر عی مورد نظر نسبت به گرهاجتما
خواهد بود. نتایج پژوهش حاکی از آن دارد که این روش برای 
ارزیابی سایر کیفیات موجود در طراحی شهری نیز قابلیت اجرا 

های . بنابراین در مورد ارزیابی گره)711شدن را دارد )همان: 
های هرچه تعداد یال ترافیکی، بایستی به این توجه داشت، که

بودن ترافیک و ایمنی پیاده متصل به گره کمتر باشد، روان
 بیشتر خواهد بود.

انویمت یک مدل سه بعدی خرداقلیمی شامل ابعاد سادة 
خاک، میزان تابش آفتاب و میزان پوشش گیاهی است )بروس 

، این )358: 7558به نقل از  هاتنر و همکاران، 5118و فیلر، 
که اولین بار توسط دکتر بروس و گروه ایشان در افزار نرم

 3های ورودی در قالب دانشگاه ماینز گسترش پیدا کرد، داده
ها، دستة پیمایشی، شامل اطالعات، محل قرارگیری ساختمان

گیاهان، خاک ، دستة کارتوگرافی که شامل نقشة دیجیتالی، 
ها جهت نقشة هوایی محدوده، و فرمت پیش فرض کارد نقشه

خروجی، و دستة سوم اطالعات مربوط به دما، رطوبت، میانگین 
سرعت باد، میزان بارش است و در مطالعات خرداقلیم، جهت و 
سرعت وزش باد از اهمیت باالیی برخوردار  است )اُزکرستیکی، 

   .)3: 7559و طارق،  7553:953
آزادی  های میدانمؤلفه بندی شناخت و تحلیلجهت جمع

بر نقش کاربران، از جدول سوآت بهره گرفته  تأکیدسنندج با 
بندی عوامل چهارگانة سوآت با استفاده از خواهد شد. اولویت

ریزی راهبردی، منتج از نتایج طیف ماتریس کمی برنامه
گانه 1پنجگانة لیکرت و مقایسة زوجی معیارها بصورت مراحل

 گردد.محاسبه می
کیک عوامل .محاسبة میانگین هندسی هر عامل و تف5

 های پنجگانهسوآت براساس مؤلفه
. محاسبة چهار مجموع میانگین هندسی برای نقاظ 7

 ضعف، قوت، فرصت، تهدید
. محاسبة وزن هر عامل )به عنوان مثال، میانگین 3

بر اساس تقسیم میانگین  (هندسی یک عامل در نقاط ضعف
های هندسی )به عنوان مثال هندسی عامل بر مجموع میانگین

 (جموع میانگین هندسی نقاط ضعفم
. محاسبة وزن هر مؤلفه براساس مجموع وزن تمامی 9

 عوامل سوآت در مؤلفة مربوطه
بندی عوامل چهارگانة سوآت در قیاس با یکدیگر . اولویت1

 براساس نظرات کاربران
های مکانسازی پنجگانه در قیاس با بندی مؤلفه. اولویت1

  یکدیگر براساس نظرات کاربران
میدان  سازیمکانبندی، راهبردهای پس از انجام اولویت

آزادی سنندج منتج از معیارهای برتر چهارگانة سوآت به صورت 
 ،ST)) ، اقتضاییWT))، دفاعی WO))چهار مورد انطباقی 

های تدقیق شود. در مرحلة بعد سیاستارائه می SO)) تهاجمی
ارائه شده، تبیین شدة میدان آزادی سنندج منتج از راهبردهای 

 شود.می
های تدقیق شده، سه گزینة برسیاست تأکیددر ادامه، با 

شود، که براساس پیشنهادی ایدئوگرام طراحی ترسیم می
سازی و با استفاده از فرآیند های مکانمقایسة زوجی مؤلفه

 Expertافزار تحلیل سلسله مراتبی، با استفاده از نرم

Choiceشود. ب می، گزینه بهینه انتخا 
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بر  تأکیدهای شهری با در نهایت الگوی مکانسازی میدان
-نقش کاربران به عنوان الگویی جامع در راستای احیای میدان

-های شهری، به عنوان فضای گمشدة شهرهای ایرانی از جمع

 شود. گرفته، ارائه میبندی فرآیند صورت

 
های نمونة موردی براساس مؤلفه سنش  و ارزیابی

 سازیمکان

مربع، به عنوان متر  5755میدان آزادی سنندج با مساحت 
بزرگترین میدان شهر سنندج، در قلب فیزیکی شهر قرار دارد و 

آید. ساخت شمار میاز نظر تاریخی دومین میدان قدیمی آن به
و  به دستور دکتر منوچهر اقبال آغاز 5331این میدان در سال 

به بهره برداری رسید و امروزه نیز با همین نام  5397در سال 
شود. در راستای در میان ساکنین شهر سنندج شناخته می

گری، های مشاهدهارزیابی ابعاد مختلف این میدان از روش
، نرم افزارهای جی آی اس و (گره و یالنظریه گراف )میدانی، 

ه اهم نکات و ، ب9اِنویمت استفاده شده است و در بخش 
 اشاره شده است. QSPMهای آن در قالب ماتریس خروجی

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 5311سازی، های مکانمدل مفهومی پژوهش، تبیین شیوة سنجش و ارزیابی مؤلفه. 5 شکل

 مأخذ: نگارندگان

 



 (QSPM)های توسعة کالبدی فضاهای شهری با روشنگرش فرآیندمحور در تبیین مؤلفه: اللهی و همکارانکتاب           55
 

 شرح و تفسیر نتایج 
آوری و ارزیابی نظرات کاربران، براساس پرسشنامة از جمعپس 

انداز حوزة مستقیم و محقق ساخته و  درنظر گرفتن چشم
بندی سوآت بالفصل میدان در اسناد فرادست، جدول جمع

   سنجة آن، تهیه شد. 52مؤلفة مکانسازی و پنج میدان در قالب 

 در راستای شناسایی مهمترین عوامل سوآت و مهمترین
های مکانسازی، منطبق بر نظرات کاربران و نویسندگان مؤلفه

که براساس مقایسة زوجی عوامل سوآت نسبت به  این پژوهش،

های شود. مؤلفهارائه می 3همدیگر حاصل شد و در قالب جدول 
و مشوق و  52378منظرسازی سخت و نرم با میانگین وزن 

بیشترین اهمیت و ارزش را در مکانسازی  ،52719محرک 
ای فعالیت با میانگین وزن میدان شهری دارند، همچنین مؤلفه

در  52571محیطی  و در زیست 52513، معماری جداره 52731
های پنجگانة های بعدی از نظر میزان اهمیت در بین مؤلفهرده

 سازی هستند.مکان

 5311ومی پژوهش، بر نظرات کاربران و مدل مفه تأکیدبندی سوآت میدان آزادی سنندج با جمع. 5جدول  
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 5311، مراتبیسوآت و تحلیل سلسلهای از موارد چهارگانه، از تلفیق ریزی راهبردی عوامل قوت به عنوان نمونهکمی برنامهماتریس . 5جدول 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 
میانگین 

 هندسی
 وزن

S1 1 0.5 0.25 1 1 0.33 0.5 2 0.25 2 3 0.33 1 1 0.25 2 1 535555 535555 

S2 2 1 0.33 0.5 1 0.25 2 2 0.33 3 1 5350 5 5 5350 5 5 53555 535555 

 0.089 معماری جداره

S3 4 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 530 5 5 535555 535550 

S4 1 2 5350 1 5 5355 5 5 530 5 5 5350 5 5 5355 5 5 53555 535555 

S5 1 1 5355 5 1 5355 5 5 5350 5 530 5355 5 5 5355 5 5 535555 535555 

 0.21 منظرسازی سخت و نرم

S6 3 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 530 5 5 530 5 5 535555 53555 

S7 2 0.5 5350 530 530 5355 1 530 5350 5 5 5355 5 5 5355 5 5 535555 535555 

S8 0.5 0.5 5355 5 5 5355 5 1 5355 5 530 5350 5 5 5355 5 5 535555 535555 

S9 4 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 530 5 5 535055 53555 

S10 0.5 0.33 5355 530 530 530 530 5 5350 1 5 5355 5 5 5350 5 5 535555 53555 

S11 0.33 1 5355 5 5 5355 5 5 5355 530 1 530 5 5 5355 5 530 535555 535555 

 0.386 مشوق و محرک

S12 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 530 5 5 535555 53555 

S13 1 530 5355 5355 5 5350 5 530 5355 530 5 5350 1 5355 5350 5 5355 530555 53555 

S14 1 5 5355 5 5 5350 530 5355 5355 530 5 5350 5 1 530 5 5 535055 53555 

 0.189 فعالیت

S15 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 535555 53555 

S16 0.5 5 5350 5 530 5355 530 5 5350 5 530 5355 5 5 5 1 5 535555 53555 

S17 1 530 5355 5 530 530 5 5 5350 530 5 5355 5 5 5 5 1 535555 53555 

 0.203 اقلیم و زیست محیطی

 582757 مجموع میانگین هندسی

 

 
در میان عوامل چهارگانة سوآت نیز، عامل ضعف با میانگین 

ها، عامل قوت با میانگین وزن در بین تمامی مؤلفه 52359وزن 
و نهایتاً عامل  525119، عامل فرصت با میانگین وزن 52751

 ر ودی از نظوهای بعدر اولویت 525117تهدید با میانگین وزن 

 
دهندة آن است، که از نظر مردم، کاربران هستند. این نتایج نشان

فضای میدان مشکالت بالفعل مختلفی دارد، اما از سوی دیگر 
محیطی  های بالقوة مختلفی جهت اِحیای و بهبود کیفیاتپتانسیل

مؤلفوه  ایوهآن وجود دارد. همچنین از نظر کاربران، سنجه

  5311عوامل چهارگانة سوآت، سازی و های پنجگانة مکانوزن مؤلفه .0جدول 

 سوآت/های گروه

 سازی میدان شهریهای مکانلفهؤم

معماری 

 جداره
 فعالیت مشوق و محرک منظرسازی 

زیست 

 محیطی

 0.203 0.189 0.386 0.210 0.089 قوت

 0.217 0.156 0.243 0.646 0.259 ضعف

 0 0.200 0.359 0.377 0.059 فرصت

 0.087 0.395 0.188 0.081 0.245 تهدید

 0.126 0.235 0.294 0.328 0.163 میانگین وزن
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منظرسازی شامل مبلمان شهری، پوشش گیاهی، نورپردازی و 
شامل ایمنی های مؤلفة مشوق و محرک سازی و نیز سنجهکف

-و سنجه (پیاده، دسترسی سواره و دسترسی بصری )دید و منظر

های ثانویه کاربریهای مؤلفة فعالیت شامل کاربری میدان، 
، رخدادهای اجتماعی و رفتار کاربران در داخل )فروشان)دست

میدان سازیمکانمیدان بیشترین اهمیت جهت مداخله در 

سازی، از تلفیق ها در مکانپس از مشخص شدن اولویت. دارند
، 1عوامل چهارگانة سوآت مطابق جدول شماره  مهمترین
سازی میدان آزادی و منتج راهبرد در راستای مکان 73مجموعاً 

 ششگیریِ کاربران در فرآیند پژوهش، در قالب از تصمیم
 نهراهبرد اقتضایی و  ششراهبرد دفاعی،  دوراهبرد انطباقی، 

 شود.، ارائه می2راهبرد تهاجمی مطابق جدول 

 (مأخذ: نگارندگان) 5311بندی عوامل چهارگانة سوآت، اولویت .5جدول 

 SWOTهای گروه
 هایاولویت
 هر گروه

 SWOTعوامل 
درون  اولویت

 گروهی عامل

 قوت
Strengths 

53550 

S15 
وجود سایه در نیمه گرم سال همراه با وزش باد معتدل و نیز عدم 

 0.1288 کوران باد در فصول سرد سال در نیمه شمالی میدانوجود 

S12 
های جاذب جمعیت در ضلع شرقی ای از کاربریوجود مجموعه

 0.1261 میدان )آبمیوه، بستنی، جگرکی و ....

S9 0.1235 وجود نفوذیری بسیار باال و دسترسی عالی از تمامی نقاط شهر سنندج 

S3 
های سکو مانند در جدارة میدان به لبههای متعدد و وجود پله

 0.1225 عنوان الگوی توسعه مبلمن شهری

S6 
وجود پوشش گیاهی و سکوها مناسب نشستن در ضلع غربی 

 0.1104 میدان )مجاور ایستگاه تاکسی کنونی

 ضعف

Weaknesses 
53555 

W7 0.044 هاروعدم وجود نورپردازی مخصوص پیاده 

W6 
های پل عابر پیاده در طراحی به عنوان عدم توجه به ستون

 مبلمان شهری و نیمکت
 ها و عرض پل عابر پیادهپلهکم عرض بودن راه

0.040 

W5 0.035 های فلزی جدا کنندة سواره و پیادهوجود نرده 

W8 
عدم توجه به جدارة غیرفعال حیاط آموزش و پروش در ایجاد 

 0.034 سکوها، نورپردازی و لبة فعال و جذاب

W36 
تمیز نبودن سکوها از گرد و غبار و مبلمان شهری موجود در جزیره 

 0.031 میانی میدان و عدم امکان از آنها در بسیاری از روزهای سال

 فرصت

Opportunities 
535555 

O6 
آباد با های تاکسی ابتدای خیابان حسنامکان تجمیع ایستگاه

 0.166 ایستگاه تاکسی ضلع غربی میدان

O3 0.127 امکان گسترش فضای پیاده به داخل سواره 

O7 
امکان استفاده بخشی از فضای خالی حیاط آموزش و پرورش به 

 0.112 عنوان ایستگاه تاکسی

O2 0.105 ها به عنوان فضای مکث و استراحتامکان استفاده از پلکان شهری مقابل بانک 

O5 
میانی داخل میدان و امکان حفظ بخشی از فضای سبز جزیرة 

 0.095 گسترش آن به فضاهای پیادة جدید

 تهدید

Threats 
535555 

T6 0.185 امکان اشغال کلیة فضای باقیمانده میدان توسط کاربری بانک 

T1 
های مرتفع و بسته شدن دیدها و امکان رواج ساختمان

 0.162 محصورشدن شدید فضای میدان

T9 
های منتهی به میدان به مکانی کوچهامکان تبدیل  شدن جدارة 

 0.139 ها و اعتراضات مدنی و ...برای دیوارنوشته

T5 
امکان بسته شدن دید به کوه آبیدر به دلیل اوج گیری ارتفاع 

 0.111 های ضلع غربی و جنوب غربی میدانساختمان

  6931، های پنجگانة مکانسازی و عوامل چهارگانة سوآتوزن مؤلفه: 5جدول 
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و در مرحلة بعد از تلفیق راهبردها و با توجه به سنجش 

مستقیم و سیاست تدقیق شده در حوزة  71وضعیت میدان، 
شود. در راستای احترام به نقش و بالفصل میدان تبیین می

نظرات کاربران در مکانسازی میدان آزادی شهر سنندج، 
نسخة چاپی در حوزة  555صورت های تدقیق شده، بهسیاست

ه ب 5311مرداد ماه  53الی  55مستقیم میدان در روزهای 
ا با انتخاب صورت تصادفی توزیع شد و از ایشان خواسته شد ت

هایی، ما را های مطلوب، و امکان اضافه نمودن سیاستشماره
تر یاری نمایند. از تلفیق ابی به نتایجی مطلوبودر دستی
 سیاست تدقیق شده 35های موجود و نظرات کاربران، سیاست

شود، که ما را در راستای ارائه می 8به صورت جدول شماره 
های  شهری و نیز به میدان ارائة فرآیند خالق توسعه کالبدی

سازی مکانمند میدان آزادی سنندج، یاری طور خاص مکان
 نماید.می

  5311ز عوامل دارای اولویت سوآت، سنندج منتج ا آزادیسازی میدان راهبردهای مکان .5جدول 

 راهبردها نوع راهبرد

انطباقی 
WO 

  (W2, O1)مرتبه در حوزة مستقیم میدان های کوتاهایجاد حس محصوریت از طریق افزایش ارتفاع مناسب ساختمان -5
رویدادهای اجتماعی همانند گسترش الگوهای مطلوب موجود در جداره میدان، به عنوان القا کنندة فضای مکث و بروز  -7

  (W6, W5, O2)ها و سکوهاپله
 ,W12)تغییر فرم جزیرة میانی میدان در جهت تسهیل حرکت رفت و آمد سواره و افزایش گسترة حرکت پیاده   -3

W27, O3, O4, O5)  
 کاهش نفوذپذیری سواره داخل میدان، از طریق کاهش تعریف مسیرهای جایگزین در حوزة بالفصل و فراگیر آن -9

(W20, W21, O8)  
 ,W20)هایی جهت امکان استفادة ساکنان و کاسبان از مسیر پیاده، در ساعات مشخصی از شبانه روز  اعمال سیاست -1

W21, O8)  
استفادة ناگهانی خودروهای امداد و نجات، پلیس و ... در مواقع بروز بحران از هایی جهت امکان اعمال سیاست -1

  (W20, W21, O8)مسیرهای پیاده 

دفاعی 
WT 

 ,T9,W35, W36)ساالن و خردساالن  توان جسمی، زنان، کهنکمافزایش خوانایی میدان خصوصاً برای گروه -2

W37)  
نامطلوب و تلطیوف هووا در نقواط دارای آلوودگی بصوری و هووایی ماننود        افزایش پوشش گیاهی جهت انسداد دیدهای  -8

 (T4, W9, W10, W12)های تاکسی  ایستگاه

اقتضایی 
ST 

 (S1,T1, T5) های باارزش و کریدوری میدان ممنوعیت ایجاد ابنیه بلند مرتبه در حوزه -1

 (S1,T1) های جدید االحداث حوزة مستقیم میدانها و مصالح نامتعارف در جداره ساختمانممنوعیت استفاده از فرم -55
 (S6, S5, T3) کاهش منظرسازی سخت و استفادة حداکثری از پوشش گیاهی و درختان در منظرسازی جدید میدان  -55
 (S14, T7, T8)  افزایش مدت زمان ماندن در میدان و تغییر گرایش رفتارهای فردی به اجتماعی و گروهی -57
 (S12,T6) های جاذب جمعیت در طبقة همکف میدان سرانه کاربریافزایش  -53
 (S12,T6) ها با جمعیت در حال گذر و نیز فضای میدان افزایش ارتباط و درهم تنیدگی این کاربری -59

تهاجمی 
SO 

  (O1,O2,S2)ها های بلندمرتبه میدان، خصوصاً بانکافزایش ارتفاع طبقات میدان در تناسب با ساختمان -51

  (S3,O3, O2)استفاده از پلکان شهری به عنوان الگوی اصلی مبلمان شهری و محل مراودات و بروز رفتارهای اجتماعی  -51

 (O5,S5)افزایش فضای سبز میدان از طریق حفط و گسترش پوشش گیاهی و درختان وضع موجود  -52

 (O6,O7, S8)زة بالفصل میدان های تاکسی در حوساماندهی و جانمایی مشخص ایستگاه -58

  (O8, O9, S9, S13)افزایش فضای مختص پیاده در میدان  -51

 (S14, S15, O10)های نامطلوب میدان از نظر کوران باد و تابش مستقیم آفتاب افزایش آسایش اقلیمی در حوزه -75

 (O8, O2, S9, S13). افزایش دلبستگی و تعلق خاطر به میدان 75
 (O4, O2, S9, S14)های فردی و اجتماعی مطلوب پذیری در فعالیتحس انعطاف. افزایش 77
 (O5, O2, S12, S14). ارتباط میدان با ابنیه شاخص حوزة بالفصل 73
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  5311سازی میدان آزادی سنندج  منتج از راهبردهای ارائه شده، های مکانسیاست .5جدول  

 منتج از شماره راهبرد سیاست ردیف

 )51، 57، 2، 9، 3)راهبردهای  میدان به پیاده راه، حد فاصل ژاندارمری تا وکیل و فردوسی اختصاص نیمة شمالی 5

 )57، 2، 3)راهبردهای  راه و در آکس خیابان فردوسی ترین بخش پیادهجابجایی المان میدان آزادی به جنوبی 7

 )51، 51، 59، 57)راهبردهای  )گسترش پلکان شهری بانک صادرات در جدارة صلب مجاور آن )بانک کارآفرین 3

 )51، 51، 59، 57)راهبردهای  گسترش پلکان شهری بانک سپه و بانک ملت در مابقی جدارة صلب خود  9

1 
افزایش عرض سکوهای جدارة حیاط بانک ملی به عنوان فضایی برای مکث و فعالیت 

 نشستن 
 )51، 51، 59، 57)راهبردهای 

 )52، 51، 55)راهبردهای  روها و پل عابر پیاده داخل میدان های تمامی پیادهحذف نرده 1

 )51، 2، 9، 3)راهبردهای  ها روهافزایش عرض تمامی پیاده 2

 رو صرفاً با استفاده از پوشش گیاهی رو و سوارهجداسازی پیاده 8
، 9، 3، 52، 51، 55)راهبردهای 

2( 

 )58، 9)راهبردهای  آباد به ایستگاه تاکسی موجود ضلع غربی میدان های برِ خیابان حسنانتقال تجمع تاکسی 1

55 
های برِ خیابان پاسداران به ایستگاه تاکسی تعریف شده در حیاط انتقال تجمع تاکسی

 آموزش و پرورش 
 )58، 9)راهبردهای 

55 
طبقه فعال تجاری در همکف و اداری خدماتی در طبقات در محل تالقی  9ایجاد کاربری 

 جدارة آموزش و پرورش با میدان 
 )51، 59، 53)راهبردهای 

57 
جابجایی راهنمایی و رانندگی واقع در مقابل بانک صادرات به مکان فعلی شرکت نفت در 

 غرب میدان 
 )51، 51، 3)راهبردهای 

53 
از کوران باد در فضای پیاده از طریق ایجاد ردیف درختان در محل تالقی پیاده جلوگیری 

 و سواره
 )75، 55)راهبردهای 

59 
ایجاد نیم بیضی پائین تر از خط تراز سطح میدان به صورت پلکانی در اطراف مجسمه به 

 عنوان محلی برای نشستن
 )51، 51، 57، 9)راهبردهای 

 )51، 51، 57، 9)راهبردهای  از خط تراز سطح میدان یادآورِ فرم بیضی قبلی میدان  ایجاد نیم بیضی پائین تر 51

 )51، 57)راهبردهای  استفاده از کفسازی پیوسته و یکنواخت در ضلع شمالی میدان  51

52 
های صادرات، سپه و ملت به کاربری تجاری تغییر کاربری اتاقک خودپرداز بانک

 )خردمقیاس )بوفه
 )59، 53، 57 )راهبردهای

 )51، 51، 59، 57)راهبردهای  افزایش عرض سکوی موجود ضلع جنوبی بانک کارآفرین، به منظور خلق فضای مکث بهتر  58

 )75، 52، 57، 55)راهبردهای  خلق مجدد فضای سبز غرب میدان، با استفاده از عناصر بومی کردستان همچون صخره و ...  51

75 
خلق صفحات اتصالی میان درختان به منظور ایجاد آسایش اقلیمی در فضاهای زیر آن در 

 تمامی فضای میدان  
 )75، 51)راهبردهای 

 )57، 22)راهبردهای  گریز پذیر و تجمعاستفاده از مبلمان غیر منقول، ترکیبی با پوشش گیاهی، به صورت تجمع 75

77 
های شهری، اطراف مجسمه، زیر های تمامی پلهلبهایجاد نورپردازی مخفی در کف در 

 )75، 0)راهبردهای  مبلمان شهری، درون پوشش گیاهی و ...

 ها حذف الحاقات نماهای تمامی میدان و ایجاد الحاقات و تابلوهای یکسان برای تمامی پالک 73

79 
روی شمالی خیابان وکیل حد فاصل میدان تا عمارت مکانسازی و افزایش عرض پیاده

 وکیل و پارک سپیدار  
 )75، 23، 0)راهبردهای 

 )77، 57، 2)راهبردهای  پرهیز از ایجاد پستی و بلندی جهت رفاه حال نابینایان، کودکان و کهنساالن  71

71 
روها و نیمة شمالی میدان، سازی پیادهاستفاده از مصالح بومی همچون سنگ قروه در کف

 که به دلیل سطح خشن آن، راهگشای نابینایان خواهد بود 
 )75، 77، 2)راهبردهای 
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 )77، 57، 2)راهبردهای  کوچة شمالی میدان، از طریق نصب بالرد با قابلیت جابجایی در مواقع بحران  7پرهیز از تردد خودرو در  72

78 
حد فاصل ایستگاه تاکسی و شرکت نفت جهت تردد ایجاد دوربرگردان در غرب میدان، 

 های وکیل و صفری بین خیابان
 )3، 9)راهبردهای 

 )1، 1)راهبردهای  راه فردوسی های پیادهامکان تردد تاکسی در نیمة شمالی میدان در صورت تغییر سیاست 71

 )57، 51)راهبردهای  . ممنوعیت حضور دستفروشان در تمامی فضای میدان 35 35

 
گزینة پیشنهادی به  سهتدقیق شده،  هایبراساس سیاست

شود  که در فرآیند تحلیل ارائه می 2و  1،1صورت تصاویر 
و با  Expert Choiceمراتبی با استفاده از نرم افزار سلسله

ها و میزان پاسخگویی گزینه به آن عمال ضرایب اهمیت مؤلفها
امتیاز به عنوان  52958با  7مطابق نمودارهای زیر گزینة مؤلفه، 

امتیاز نیز در  52397نیز با  5گزینة بهینه انتخاب شد و گزینة 
-ردة دوم جای گرفت، که با توجه به نزدیک بودن فاصله گزینه

براساس  شود.ارائه می 7و  5ها، گزینة نهایی از تلفیق گزینة 
های فعالیت، در مؤلفه 7ة مراتبی، گزینفرآیند تحلیل سلسله

معماری جداره به عنوان گزینة برتر و در گزینة مشوق و 
های به عنوان گزینة برتر انتخاب و درمؤلفه 5محرک، گزینة 

 7و  5های رسازی سخت و نرم، و زیست محیطی گزینهومنظ
اب وخور انتوة برتوزینووان گوه عنورک بوورت مشتوه صوب

 د.وشدن
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  6931، های تدقیق شدهسازی میدان آزادی شهر سنندج منتج از سیاستهای پیشنهادی مکانگزینه: ()فوق 7و  1، 5 اشکال

 

ها  براساس فرآیند تحلیل انتخاب گزینة بهینه براساس مقایسة زوجی گزینه: ()سمت راست 5و  4، 9، 2، 6نمودارهای شماره 

  AHP ،6931مراتبی سلسله
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 گیریبحث و نتیشه
ها و دهد که در میان روشنتایج حاصل از پژوهش نشان می

سازی مختلف طراحی شهری، رویکرد مکانرویکردهای 
بیشترین قرابت و سازگاری را با ماهیت میدان شهری دارد و 

های شهری به عنوان رویکرد اصلی در توسعة کالبدی میدان
بایستی مورد توجه قرار گیرد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از 

های شهری را در سازی میدانهای مکانآن است که مؤلفه
معماری "مؤلفة  پنجتوان در قالب ندی جدید، میبیک دسته

جداره؛ مشوق و محرک، منظرسازی سخت و نرم؛ فعالیت و 
های ها یا سنجهو به ترتیب در قالب زیرمؤلفه "محیطیزیست

امنیت، ایمنی پیاده، دسترسی سواره، "؛ "ارکان و اجزاء جداره"
نورپردازی، مبلمان شهری، "؛ ")دسترسی بصری )دید و منظر

کاربری اولیه، کاربری ثانویه، "؛ "کفسازی، پوشش گیاهی
کیفیت اصوات، "؛ "رخدادهای اجتماعی، رفتارهای کاربران

تعریف نمود که در این  "آلودگی محیطی، آسایش اقلیمی
نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان 

ن آزادی دهد که به طور خاص در مطالعة موردی میدامی
های مشوق و محرک، سنندج و از دیدگاه کاربران آن، مؤلفه

منظرسازی سخت و نرم و فعالیت، بیشترین اهمیت را دارند و 
سازی خواهند بود. نیازمند بیشترین توجه در مرحلة تصمیم

همچنین، از دیدگاه عوامل چهارگانة سوآت، میدان آزادی 
بیشترین توجه سنندج بیشترین نقاط ضعف و فرصت دارد و 

ها در میدان بایستی به راهبردهای انطباقی که از تلفیق ضعف
 آیند، داده شود. ها بدست میو فرصت

دهد، در راستای مجموعة اقدامات انجام شده نشان می
-دستیابی به فرآیندی خالق در جهت توسعه کالبدی میدان

های شهری، که از نظر کاربران پذیرفته و مقبول نظر آنان 
پذیر و تعاملی میان اشد، بایستی از فرآیندی پیوسته، برگشتب

صورت مستقیم و ه کاربر و طراح استفاده شود، فرآیندی که ب
گیری در راستای غیر مستقیم کاربران را در مرحلة تصمیم

 تر دخیل نماید. سازی هرچه مطلوبتصمیم
های شهری با در نهایت، فرآیند توسعة کالبدی میدان

های ، براساس مؤلفهQSPMسازی و به روش کانرویکرد م
-های سنجش و ارزیابی مشاهدهپنجگانه و با استفاده از روش

گره نظریه گراف )گری، میدانی، سیستم اطالعات جغرافیایی، 
 اِنویمت ارائه شد. ،(و یال

های های مشابهی که پیشتر در زمینة میداندر پژوهش
الب، بررسی ورد غوکت، رویوده اسوام رسیوه انجوری بوشه

ها کرونولوژیک و آرا صاحبنظران در زمینة تحوالت میدان
مطرح شده نیز جنبة نظری داشته و  یاهاست و پیشنهاد بوده

ایده های پژوهشگران را جهت برون رفت از وضعیت کنونی 
اند. در این پژوهش ضمن ارجاع به مطالعات پیشین ارائه داده

آنها، فرآیندی یکپارچه و خالق در زمینة گیری از نتایج و بهره
رفت از وضعیت کنونی ارائه داده چگونگی ایجاد تحول و برون

های مرتبط با است که به عنوان یک الگوی پایه در پژوهش
-صحن -های شهری، محلیهای شهری، از جمله میدانگره

تواند مراکز محالت می -های شهری مقابل ابنیه تاریخی
 قرار گیرد.مورد استفاده 

علیرغم ارائة فرآیند جامع و کاملی از مکانسازی میدان 
-های مکانهیچ تردید، دامنه و گستردگی سنجهشهری، بی

سازی مورد استفاده در این پژوهش خصوصاً در گذر زمان و 
های های جدید، جهت استفاده در سایر نمونهخلق تکنیک

-، نیازمند قلمبا توجه به نوع، ماهیت و ویژگی نمونه داخلی،

های متعدد با توجه به بستر طرح است که امید است در زنی
ادامه، دیگر متفکران و پژوهشگران آن را مورد توجه و 

هایی مشابه در واکاوی قرار داده و در صورت انجام پژوهش
های ها و روشاین زمینه، با استفاده از این الگوی، سنجه

 . ارزیابی،  آن را بسط و گسترش دهند
ارشد با نامه کارشناسیمقاله حاضر برگرفته از پایان

 تأکیدهای شهری، با ارائة الگوی مکانسازی میدان» عنوان 
« بر نقش کاربران مطالعه موردی: میدان آزادی شهر سنندج 

 .استبا همکاری نویسندگان 
 

  منابع
طراحوی  . (5311) سویدریس  ،لوکوایتو  آناسوتازیا و  ،بنرجی

بصویری   رضوا  ترجموه  ،جریان های معاصر مفاهیم و ؛شهری
 انتشارات طحان. تهران: .مژدهی

-میدان فضاهای تعریف(. 5388حسن )ابراهیمی، محمد

 .552-575(،9)3. نشریه هویت شهر. نشده شهرهای ایرانی
زندگی اجتماعی در فضاهای  .(5311اچ وایت، ویلیام)

 .؛ ترجمه میترا حبیبی و محمدمهدی غیایی شهری کوچک
 انتشارات دانشگاه هنر. تهران:

شهری انجمن ریزی و طراحیاستانداردهای برنامه
ترجمه . سازیها و مکانمکان .(5382)شهرسازی آمریکا 

جلد  .گیتی اعتماد، مصطفی بهزادفر، ساسان صالحی میالنی
چهارم: انتشارات معنای )با همکاری آذرخش و جامعة 
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 مهندسان مشاور ایران(.
راهنمای (. 5313بحرینی، حسین و خسروی، حسین )

. جلد اول: جداره فضای شهری، طراحی فضاهای شهری
 انتشارات دانشگاه تهران :تهران

بختی، بخارایی، احمد، صنعتی شرقی، نادر، رستمی، شاه
(.تحلیل فضایی نشاط اجتماعی 5312شربتیان، محمد حسن )

وهشی نشریه علمی پژدر سطح مناطق شهری مشهد . 
 .513-539( ، 2)3، ریزی توسعه کالبدیبرنامه

براون، لنس و همکاران ترجمة بحرینی، سید حسین 
سازی برای طراحی شهری برای قرن شهری، مکان. (5313)

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.مردم
(. میدان فضای شهری گمشده 5329برومند، اسفندیار ،)

کنگره تاریخ معماری و  مجموعه مقاالتدر شهرسازی ایران، 
 . . جلد دوم، تهران: انتشارات میراث فرهنگیشهرسازی ایران

79-53. 
ها در (. تغییر پارادایم5315بنکدار، احمد و قرائی، فریبا)

های کالبدی و اجتماعی و مؤلفهاصول طراحی شهری؛ از 
نشریه نامه معماری و سازی، ادراکی به رهیافت مکان

 . 15-25(،1)3، شهرسازی
طراحی شهری، مفاهیم و (. 5311)بنرجی، تریدیب 

 .ترجمه رضا بصیری مژدهی و همکاران ؛های معاصرجریان
 انتشارات طحان. تهران:

های ها و برنامهطرح. (5317)بهزادفر، مصطفی 
های جامع و شهرسازی: مفاهیم، روندها و الزامات طرح

ر ونش :رانوت تهور وضعیوب دوتأکیا وران بوی در ایوتفصیل
 .روشه

(. مقاالتی در باب مفاهیم معماری 5381پاکزاد، جهانشاه )
 -ریزیهای طراحی و برنامهشهری: مجموعه کتابو طراحی

 کتاب دوم، تهران: نشر و پخش ثمین.
مبانی نظری و فرآیند طراحی (. 5381پاکزاد، جهانشاه )

 . تهران: انتشارات شهیدی.شهری
راهنمای طراحی فضاهای (. 5388پاکزاد، جهانشاه )

 . تهران: انتشارات شهیدی.شهری در ایران
(. بررسی تطبیقی 5315پرتوی، پروین و آزاد، زهرا )

جایگاه میادین تهران در حفظ و ارتقای خاطره جمعی 
شهروندان )نمونه موردی: میدان تجریش و میدان بهارستان(. 

 .5-57(9)7، پژوهشی مطالعات شهری -فصلنامه علمی

پورجعفر، محمدرضا، صادقی، علیرضا، خادمی، مسعود و 
(. میدان به مثابه فضای عمومی موفق، 5381احمدی، فریال )

 .78-31(، 1)597، ماهنامه کتاب ماه هنر
-(.مجسمه5381پورمند، حسنعلی و موسیوند، محسن )

پژوهشی هنرهای  -نشریه علمیسازی در فضاهای شهری. 
 .15-81(، 1)99، تجسمی هنرهای زیبا

طراحی فضای (. 5381توسلی، محمود و بنیادی، ناصر )
ها در زندگی و سیمای شهری: فضاهای شهری و جایگاه آن

 تهران: انتشارات شهیدی. .شهری
از شار تا شهر، تحلیلی تاریخی از (. 5382حبیبی، محسن )

تهران:  .مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن تفکر و تأثر
 انتشارات دانشگاه تهران.

(. 5319کیمی، هادی، نظری، سلدا، نظری، نیلوفر )ح 
های تاریخی )نمومه موردی: سازی میدانراهبردهای باززنده

پژوهشی جغرافیا و  -نشریه علمیآباد تبریز(. میدان صاحب
 . 83-11( ، 17)51،ریزی شهریبرنامه

؛ ساخت شهر بر اساس مبانی هنری(. 5319) زیته، کامیلو
 انتشارات دانشگاه تهران. تهران: .ترجمة قریب، فریدون

-فضاهای شهری در بافت(. 5325ن )وزاده، حسیانوسلط

 .های فرهنگیژوهشور پوران: دفتوته .های تاریخی ایران
(. میدان در شهرهای تاریخی 5317زاده، حسین )سلطان

مجموعه مقاالت پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد ایران.،
 چهارطاق.تهران: انتشارات  .معماری

های شهری. (. طراحی میدان5321قریب، فریدون )
ا پژوهشی هنر و معماری هنرهای زیب -نشریه علمی

73(9)،97-33 . 
(. نخستین میدان 5317قبادیان، وحید و رضایی، محمود )

فضایی  -مدرن شهر تهران، بررسی دگردیسی تاریخی
 های جغرافیایپژوهشهای کهن تهران تا دوره مدرن. میدان
 .522-511(، 9)91، انسانی

های عمومی، مکان(. 5319کارمونا، متیو و همکاران)
؛ ترجمة فریبا قرائی و فضاهای شهری؛ ابعاد گوناگون طراحی

 تهران: انتشارات دانشگاه هنر. .همکاران(
؛ ترجمه رضا ارزش طراحی شهری. (5381)کارمونا، متیو 

 انتشارات طحان.تهران:  .بصیری مژدهی و حمیده فرهمندیان
ترجمه خسرو  .فضای شهری(. 5381) کریر، راب
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 تهران: انتشارات خاک. .نژادهاشمی
ترجمه فریدون  ؛فضای شهری(. 5317کنیرش، یورگن)

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .قریب
چگونه زندگی همگانی (. 5319گِل، یان و سوار، برجیت)

ترجمه  مصطفی بهزادفر ، محمد رضایی  .را مطالعه کنیم؟
تهران: انتشارات مؤسسة علم  .ندوشن و احمد رضایی ندوشن

 معمار رویال.
؛ فضاهای عمومی و زندگی جمعی(. 5381گِل، یان)

 تهران: .پورترجمه علی غفاری  و محمدصادق سهیلی
 انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی.

بر  طراحی فضای شهری: نگرشی. (5382)پور، علی مدنی
تهران:  .؛ ترجمه فرهاد مرتضاییمکانی -فرایندی اجتماعی

 ریزی شهری.انتشارات شرکت پردازش و برنامه
رفتن بررسی عوامل مؤثر بر از بین(. 5381نظری، سلدا )

کیفیت فضایی میدان در شهرهای ایران و ارئه راهکارهایی در 
. طرح پژوهشی مصوب دانشگاه آزاد جهت احیای مجدد آن

 ی.اسالم
(. تأملی در روند دگرگونی میدان 5381زاده، محمد )نقی

پژوهشی هنر و معماری  -نشریه علمیدر شهرهای ایرانی. 
 .51-79هنرهای زیبا، 

-مبانی طراحی(. 5315هدمن، ریچارد و یازوسکی، آندرو )

. ضیه رضازاده و مصطفی عباس زادگان؛ترجمه را شهری
 صنعت.و تهران: انتشارت دانشگاه علم 
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