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 چکیده
است که طراحان  یدر حال نی. اپردازدیس ادراک و رفتار شهروندان مبر اسا یشهر یهاتیفیاست که به ارتقاء ک یدانش یشهر یطراح

 «یریحضور پذ» تیفیرو به ارتقاء ک نیاقشار جامعه باشد و از ا یحضور تمام یرایهستند که پذ ییفضاها یطراح یدر پ یشهر

و تا به امروز ادامه  دیآغاز گرد یو ناتوانان جسم نیزنان، معلول یو شهر برا یمعمار یسازمناسب یالدی. از دهه شصت مپردازندیم

است.  دهیرس زین یخوب یشده و به راهکارهامطرح زیکودکان ن یبرا یشهر یفضاها یسازمناسب یالدیدارد. در دهه هفتاد و هشتاد م

 یهاگروه ریو سا نیضامن حضور زنان، کودکان، سالمندان، معلول تواندیم یتماعگروه اج نیترعنوان مهمها در شهر بهحضور خانواده

 یواحد اجتماع نیا یبرا یشهر یفضا یسازمناسب جهیمختلف باشد. درنت یمتفاوت از اقشار اجتماع یسن یهاشامل رده یاجتماع

 یاجتماع یهاگروه ریگروه و سا نیا یبرا یشهر یهاالمان زا یاریها، ارتقاء بسخانواده یاز شهر برا یمندعالوه بر امکان تفرج و بهره

کاستن  ایرا به وجود آورد که با افزودن و  یمشکالت تواندیم یشهر یها در فضاهارنگ شدن حضور آنخواهد داشت؛ اما کم یرا در پ

فضاها را  ل،یپتانس نیا برهیبا تک تواندیم رواده محوجامعه خان کیعنوان ها پرداخت. جامعه ما بهاز کالبد و عملکرد نتوان به حل آن

 ر،یموفق، خانواده و حضور پذ یشهر یپژوهش فضا اتیبر ادب یقصد دارد تا با مرور روشیژوهش پ. پدینما رتریپذتر و حضورچسبدل

خانواده  انیتعامل م یات و برقرارینظر یبندجمع رونیها در شهر را فراهم کند. ازاخانواده یریپذحضور یبر رو یندایمطالعات م نهیزم

 نوشتار است. نیا یاز دستاوردها ریحضور پذ یشهر یفضا یارهایو مع
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 مقدمه .۱
 موردتوجهکنند، فا میمکان سوم که نقش اساسی در برقراری تعامالت اجتماعی ای عنوانبهدر آستانه هزاره سوم، فضاهای عمومی شهری 

اند. فضاهای شهری فضاهایی هستند که به عموم شهروندان ای طراحی شهری بدل گردیدهو به کانون تمرکز دانش حرفه قرارگرفتهجدی 

گیرند. در های او شکل میتکالبدی و فیزیکی نبوده و در حقیقت در دنیای امروز، با حضور انسان و فعالی هایجنبهتعلق داشته و منحصر به 

ارناپذیر بدل گردیده به فضاهای شهری از یک راهکار به ضرورتی انک بخشیکیفیتری ارتباطات و اطالعات، سه دهه اخیر با گسترش فناو

ای مستقیم با حضور و تراکم مردمی در شهر دارد، حضور پذیری است. در این میان، ترین کیفیات فضاهای شهری که رابطهاست. یکی از مهم

طور ها در فضای شهری، بهخانواده یریافزایش حضور پذ، ذکرشدهدر میان مطالعات ضروری است. حضور تمامی مردم برای ارتقاء این کیفیت 

توجه به  .های گوناگون است و در حیات اجتماعی مردم نقش داردمشخص دیده نشده است. خانواده در جوامع مختلف دارای نقش و منزلت

های تواند در ارتقاء حضور پذیری سایر گروهواحد اجتماعی می نیرگذارتریتأثترین و عنوان مهمها در فضاهای شهری بهحضور خانواده

 های محیطی مانند سرزندگی، امنیت، هویت و... اثرگذار باشد.و همچنین ارتقاء سایر کیفیت ریپذبیاجتماعی و آس

 . ادبیات پژوهش۲

 معنی و مفهوم مکان و فضا: ۲-۲

کند. در هر چنین معنا شده است: مکان وسیع، فراخ، ساحت. مکانی که کره زمین در منظومه شمسی اشغال می« فضا»در فرهنگ معین  

توان به درون آن رفت. پس دهد که فضا دارای مکان است، یا همان مکانی است که میو این نشان می کاررفتهبه« مکان»دو تعریف، واژه 

که علوم نجوم به مطالعه ساختار است و علوم مختلفی در آن نقش دارند. چنان چندبعدیفضا واقعیت  درواقعی است. یک جای ته قطعاًفضا 

به مطالعه  شناسیزمینگیری آن توجه دارد. در این راستا، و مطالعات آن به بررسی زمین و نحوه شکل پردازدو حرکت اجسام فضایی می

کند. مدیریت و سیاست شهری، های انسانی را در چارچوبی فضایی مطالعه میجغرافیا حیات گروهپردازد، میعلمی اشکال سطح زمین 

 پردازدهای شهری میساختمان شناختیزیباییهای کند و معماری نیز به مطالعه جنبهویژه بررسی می بانظمیها را های سازمانی انسانجنبه

. باید فضاهایی خلق کنیم که با بیندیشیم وآمدرفتبنا و شبکه  د به چیزی ورای طراحیدر شهرهایمان بای هامروز (.۴۱-۲: ۱۳۸۱)ربانی، 

خوان باشند. در این فضاها باید روحی را دمید ژی مدرن همها را به طرقی تعریف کنیم که با تکنولواشته باشند و آنهای امروز مطابقت دنیاز

ای که حاصل پیوندهای گوناگون فزاینده تأثیر دنبال بهد و شاید ن به شهر غنا و تنوع بخشیتوامی ترتیباینبههای معماری است. که زاده فرم

 تأثیرک طراح ی(. هدف ۱۷: ۱۳۸۶)بیکن،  شهروندان با نقاط مختلف شهر خواهد بود، بتوان در آنان احساس تعلق به شهر را ایجاد کرد

 تنهانهکند ایجاد می کنندهشرکتکه در  تأثراتیرح اثر هنری بشود، باید برند. برای آنکه یک طگذاردن در افرادی است که از آن فضا سود می

 (.۲۰)همان:  باشندپیوسته باشند بلکه در هر آن و از هر منظر نیز هماهنگ 

ای هر و هسته طراحی، اعم از طراحی شهری، محیطی و معماری است. برداشتمکان، فضایی است که در آن روح دمیده شود. مکان، زمینه، مدا

 ۱(. جان لنگ۷۶: ۱۳۹۶)بهزادفر،  داشته باشند تأثیرتواند در فرآیند و محصول طراحی واره مکان وجود دارد که هرکدام میمختلفی از مفهوم

مدل لنگ قرائت جدیدی از طراحی  درواقعتدوین کرده است. « زلوآبراهام ما»نیازهای  مراتبسلسلهی خود را بر اساس نظریهمکان مدل 

 شهری و مکلف به برآوردن ساختن نیازهای انسانی به ترتیب زیر است:

 نیازهای فیزیولوژیک .۱

 نیاز به ایمنی و امنیت .۲

 نیاز به وابستگی .۳

 نفساعتمادبهنیاز به عزت و  .۴

 نیاز به تحقق خویشتن .5

                                                           
1 Jon Lang 
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(۱۲۳-۱۲۴: ۱۳۹۰)گلکار،  زیباشناختینیازهای شناختی و 

بر  گیرد.داند که در فصل مشترک سه حوزه مزبور جای میها، مفاهیم ارزشی و محیط کالبدی می( مکان را تلفیقی از فعالیت۱۹۸۶) ۱کانتر

 .(۱۳۹۶:۷۷)بهزادفر، شوندتشکیل می« تصورات»، «فعالیت» ،«کالبد» تنیده شاملدرهمسه بعد  های شهری ازاساس مدل مکان کانتر محیط

 
 (۱۲۵: ۱۳۹۰مدل مکان کانتر )گلکار،-۱شکل 

های متنوعی از مدل یا اقتباس از آن، روایت املهانظران طراحی شهری نیز با تا دیگر صاحب سبب شده است« کانتر»جذابیت و کارایی مدل  

های ، نظریه۱۹۸۰های طبیعی محیط در دهه و توجه به محیط و چالش« شناختیبومپایداری »مباحث  شدنمطرحبا  .کنند مزبور ارائه

را ارائه « مکان پایدار» مدلو تبیین جایگاه پایداری،  یادشدههای دیدگاه شهرسازی به چالش کشیده شدند. در این راستا گلکار ضمن نقد

ا ترکیب کند. گلکار بتبیین می« اکوسیستم»و « تصورات» ،«فعالیت» ،«کالبد»را در چارچوبی برآمده از چهار بعد « مکان»داد. این مدل، 

نیروهای  بهمثابه« محیطیزیستکیفیت »و « یبایی شناختیز-کیفیت تجربی» ،«کیفیت عملکردی» یمؤلفهی محیط، سه وجوه چهارگانه

 (۱۳۹۰گلکار،) کندکیفیت کلی طراحی شهری یک مکان استنتاج می یدهندهشکل

 
 (۱۲۷: ۱۳۹۰پایدار )گلکار، مدل مکان-۲شکل 

، «پایداری»، «اجتماعی»، «ایزمینه»، «فضایی» مؤلفهمدل مکان رویکرد جدیدتری ارائه داده و هشت  درزمینه( ۱۳۹۴) تیزدلکرمونا و 

 کنند:می ابعاد محیطی طراحی شهری معرفی عنوانبهرا « کارکردی»و « شناسیریخت»، «بصری» ،«ادراکی»

 
 (۱۳۹۴، کرمونا و تیزدلمدل کرمونا ) -۳ شکل

                                                           
1 David V Canter 
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دار شدن آن ها یا ابعاد مختلفی بر معنی: مکان جایی است که سازهکندمیتعریف  گونهاینمفهوم مکان را  یدهندهشکل هایسازه بهزادفر 

ها در ها و ابعاد و چگونگی کارکرد آنریزی، طراحی و اجرا، شناخت این سازه، اعم از برنامهسازی مکانکنند. برای انجام عملیات داللت می

)توده(  ریختاست. این چهار سازه شامل ذهن، فضا،  شدهتشکیلسازه ترین شرایط، مکان از چهار بعد یا کمینه درسامانه مکان الزامی است. 

 (.۷۳-۷۴: ۱۳۹۶، فر بهزاد) شودو کارکرد می

 
 مفهوم مکان یدهندهشکلهای سازه-۴شکل 

 (۷۴: ۱۳۹۶)بهزادفر، 

های محیطی آید. در این راستا، سازهداند که از ماهیت ذاتی و معنایی فضا که خود در ذهن ریشه دارد، برمیبهزادفر مکان را واقعیتی می

دار های کیفیت محیطی، فرآیند طراحی را معنیدر حس مکان، در چارچوب ارزش هماواییحداقلی تا حداکثری مترتب به مکان، پس از 

 ،«ادراک»،«اجتماع»،«منظر»،«کارکرد»، «زمان»، «فضا»مکان را  یدهندهشکل ابعادکان بهزادفر با اقتباس از کرمونا، کنند. مدل ممی

 داندحس مکان می نمایانگرزیرا ابعاد مطروحه را حامل، عامل یا  ؛کندمی بندیدسته، تحت عنوان نمایانگر «طبیعت»و « ریخت»، «مدیریت»

 .(۸۳: ۱۳۹۶)بهزادفر:

 
 (۸۳: ۱۳۹۶)بهزادفر، مؤثرهای حداکثر سازه برتکیهمدل مکان بهزادفر با -۵شکل 

 فضای عمومی و فضای شهری ۲-۳

ست که میان کالبد موجود شهر قرار دارد؛ این فضای باز  در ادبیات شهرسازی منظور از فضای شهری، فضای باز یا خالی موجود در شهر ا

ساختمان سط  شهر که فرم آن تو سطهبهها و کالبد موجود در  صنوع واقع در آن تعیین می وا صر م صنوع محیط بر آن یا عنا صر م شود، عنا

ست. م شدهاحاطه شتن فعالیتا سنین مختلف و جریان دا شار و  ضا، حضور مردم از اق های متنوع اجتماعی و خدماتی راد از عمومی بودن ف

ضور برای گروه ضای باز قابل ح شهری، ف ضای عمومی  ست. بنابراین ف ست که پویایی و کارایی آن نیازمند در آن ا های مختلف اجتماعی ا

 وی بین خلوت زندگی فردی عرصتته عمومی را محدوده، (۱۹۸۹(. هابرماس )۱۳۸۷)تیبالدز، ستتتتعامالت اجتماعی و برخوردهای متنوع ا

ست که  (.۲۶۲: ۱۳۹۴)کرمونا و تیزدل،  داندمیخانوادگی و دولت  ست حوزه عمومی قبل از هر چیز زندگی اجتماعی ما هابر ماس معتقد ا

شناخته می عنوانبهدر آن  سمیت  ضور، گفتگو و تعامل معنا پیدا رود. پس از به ششهروندان آزاد و برابر به ر شدن، ح شناخته  سمیت 

ساس حوزه عمومی گفتگو می ست تعامل وکند. بنابراین ا ضای عمومی را می5۷ :۱۳۸۴)هابرماس، ا ضایی  مثابهبهتوان (. بدین ترتیب، ف ف
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شند و فعالیتتعریف کرد که اجازه می شته با سازمان عمومی هایی در آدهد مردم به آن دسترسی دا ست که یک  ن صورت پذیرد. فضایی ا

 ترمتعالی(. فضای شهری مفهومی ۲۱۶: ۱۳۸۷پور:)مدنی شودو اداره می تأمینکند و فضایی است که در جهت منافع عموم آن را کنترل می

ضای باز و  ساده دارد و ورای ف ضای عمومی و  شدهاز یک ف ساختمان رها شهری تنها یک بین  ضای  ست. ف شهری ا )پدیده(  هویتهای 

شهروندان را فراهم می صت ارتباط و تعامل  ست عملکردی که فر ضایی ا ست، بلکه ف سرمایه اجتماعی  عنوانبهآورد و کالبدی نی دارایی یا 

 .(۲۴۹)همان: توان از آن در هماهنگی و پیوند ساکنین جامعه با یکدیگر بهره برداست که می

 نوادهخا ۲-۴

خانواده در مقایسه  آیداهمیت هر سه نهاد، به نظر می باوجوداند. در کل جامعه مؤثرخانواده، دین و دولت به لحاظ تاریخی سه نهاد اصلی و 

شد شته با شتری دا سجام اجتماعی و امنیت و ۳5: ۱۳۹۴)آزادارمکی،  با دیگر نهادهای اجتماعی اهمیت بی (. اخالق اجتماعی و فرهنگ، ان

ستقرار به است که هر جامعه اصلی نیازسه  ،توسعه توان با سه نهاد وابسته است. پاسخگویی به سه نیاز فوق را می هاآنای برای ماندن و ا

دین، خانواده و دولت پاستتد داد. جامعه بدون وجود اخالق دینی و اجتماعی، پیوستتتگی و انستتجام اجتماعی و امنیت و میل به پیشتترفت و 

سعه نمی ست که دولتتو ست. بدین لحاظ ا سی ا سیا شود. علم و دانش از کارکردهای تابعی دولت و نظام  ی جهان ها در همهتواند ماندگار 

شی شی و پژوه ستقرار مراکز آموز شوند.  مؤثرجامعه  ءاند تا بتوانند در ارتقادر پی ا و روحانیون در کنار والدین و فرزندان و  داراندینواقع 

 سامانها نیروهای اصلی جامعه ایرانی هستند. نوع آرایشی که بین این نیروها در ایران وجود دارد، ها و بوروکراتتکنوکراتسیاستمداران و 

سهجریان دهنده ست. هر نوع اختالل در ایجاد پیوند و رابطه بین نیروهای  سه نهاد اجتماعی میهای اجتماعی و فرهنگی ا تواند به گانه در 

شکالت و بح صی در جامعه رانبروز م صطالح خانواده، به معنای واحدی اجتماعی و فرهنگی برای 5۶-55)همان: بیانجامد های خا  اولین(. ا

شاوند را نیز بار  در قرن هجدهم وارد زبان آلمانی شد. تا آن زمان خانواده روستایی که عالوه بر اعضای خانواده، خدمتکاران و افراد غیر خوی

: ۱۳۶۷باوم، )روزن شداقتصادی آن عصر محسوب می-ترین هیئت اجتماعیتولیدی و مصرفی بود، مهم تقریباً دیخودواحو  گرفتبرمیدر 

ست که ۱۲۶-۱۲5 ست. در حقیقت مفهوم  یافتهتوسعهو  شدهپذیرفتهدر همه جوامع  رسماً(. خانواده عالوه بر مذهب، تنها نهاد اجتماعی ا ا

 (.۳5: ۱۳۹۴)آزادارمکی،  آیدبا مفهوم ساخت خانواده و خویشاوندی می غالباً شناسیانسانساخت اجتماعی در 

 

     

 (۵۳ :۱۳۹۴ارمکی، آزاد: مأخذرابطه تعاملی میان سه نیروی اجتماعی ) -۶ شکل

آید که همگام با دیگر خانواده در دین در اسالم یکی از نهادهای زیربنایی بنیاد هستی و از ساختارهای اصلی جامعه اسالمی به شمار می

های دینی، خانواده سنگ بنای دارد. از دیدگاه آموزهعنوان خلیفه و جانشین خداوند گام برمیساختارهای جامعه درراه تحقق اهداف انسان به

دهد )نجفی اصل، های اجتماعی گوناگون را به هم پیوند میسازد و گروهها را به یکدیگر مرتبط میه است که فرد را به جامعه و نسلجامع

۱۳۹۳ :۱۷5.) 

والدین و : خانواده
نسل ها، 

انطباق پذیری، 
فرهنگ پذیری و 

مدیریت

:  دولت
سیاستمداران، 

نوسازی و مشارکت 
و همیاری

روحانیون و : دین
روشنفکران
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شود: گونه ترسیم میهجری شمسی، جامعه ایرانی این ۱۴۰۴انداز جمهوری اسالمی ایران در افق در برنامه پنجم توسعه، بخشی از چشم

های اسالمی، ملی و انقالبی، با تأکید و متکی بر اصول اخالقی و ارزش یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خودهتوسع

مند از امنیت اجتماعی و قضایی همچنین ها، بهرههای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانساالری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیبر مردم

 (5: ۱۳۸۹و... )برنامه پنجم توسعه،  زیست مطلوب، نهاد مستحکم خانوادهسالمت، رفاه، محیطبرخوردار از 

های اجتماعی، پیشگیری از آسیب باهدف تحکیم خانواده،« برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده»ی پنجم توسعه، برنامه ۲۳۰در ماده 

ها )ازجمله در امور زن و خانواده و...در دستور کار دولت با همکاری سایر سازمان توسعه سالمت، اوقات فراغت، ساماندهی و ارتقاء پژوهش

 (.۲۳۴گیرد )همان: مرکز امور زنان و خانواده( قرار می

های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب اساس سیاست ی ششم توسعه دولت موظف است برسالهی پنجبرنامه ۱۰۲در ماده 

محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده  ای خانوادهمنظور تقویت و تحکیم جامعهربط بهب فرهنگی با همکاری نهادهای ذیشورای عالی انقال

ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات الزم در قالب بودجه -های الگو و سبک زندگی اسالمیو کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص

موظف است گزارش پیشرفت کار « ستاد ملی زن و خانواده»شده است، اجرایی نماید. ماتی را که دریازده بند بیانسنواتی، موظف است اقدا

 (.۱۳۹۶:۲۹بار به مجلس شورای اسالمی ارائه کند )برنامه ششم توسعه،را هر شش ماه یک دولت در این زمینه

های اسالمی در های سنجش وضعیت زنان و خانواده متناسب باارزش، تعیین شاخص«ستاد ملی زن و خانواده»نامه آیین ۳ مطابق با بند

 (.۱۳۹۷باشد )شناسنامه قانون، المللی از وظایف ستاد مذکور میهای مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی در سطح ملی و بینعرصه

 خانواده در ایران دوران گذشته ۲-۴-۱ 

شود که روابط خانوادگی در میان اقشار باال کلی ادعا می صورتبهاست.  زهای خانواده در دوران قبل ایران بسیار ناچیاطالعات درباره ویژگی 

اگر زنان اشراف از هر نوع فعالیت تولیدی به دور بودند، شرکت زنان روستایی و  برای مثالو مرفه جامعه، با اقشار پائینی جامعه متفاوت بود. 

خانوادگی بخصوص در میان اقشار  طدر مورد چگونگی رواب رتاست. اطالعات کامل موردقبولهای تولیدی زنان طبقات پایین در فعالیت

در مورد ادامه حیات شهرهایی چون شیراز، اصفهان، ری، قزوین،  لتأمبا قدری  .(۴۷: ۱۳۷۶)اعزازی،  وجود ندارد تقریباًمتوسط و پائین 

ها به های مستقر در آنپایان یافتن عمر دولت باوجودتوان این معنی را بهتر درک کرد که باقی ماندن شهرهای فوق ها میکاشان و جز این

تا حدود زیادی همان اهمیتی را یافتند که در زمان  شدههاشار. شهرهای اندماندهباقیدلیل حیات نیروهایی بوده است که در این شهرها 

(. خانواده ۴۸: ۱۳۹۴)آزاد ارمکی،  اندحیات جمعی این شهرها بوده دهنده جهتدر شهرها  ماندهباقیهای . خانوادهاندداشتهها حضور دولت

ی است. بقای جامعه ایرانی بدون خانواده ممکن نبوده نهادهای اجتماع مؤثرترینترین و در ایران به لحاظ تاریخی و اجتماعی یکی از اصلی

 (.۳۶)همان:  است شدهمطرحپیوسته و مرتبط با دیگر نهادهای اجتماعی  درنهایتنهادی مستقل و  عنوانبهاست. در دوره جدید خانواده 

 یشناسجامعهخانواده از دیدگاه  ۲-۴-۲

، حرکت و پیشرفت جامعه تا حد زیادی به دیگرعبارتبهباشد. اصل جامعه می زیربنایترین نهادهای اجتماعی یکی از مهم عنوانبهخانواده 

ها در خارج از قالب و های اولیه مدتشود؛ انسانزیادی به پیدایش نوع بشر مربوط میحد خانواده مربوط است. پیدایش نهاد خانواده تا 

کردند، خانواده هنوز شکل و قالب خود را نیافته بود. با پیشرفت متحرک زندگی می صورتبهها زیستند. زمانی که انسانچهارچوب خانواده می

تری به خود گرفت. لذا، نوع تر و منظمهای کشاورزی، خانواده شکل دقیقبشر، با ساکن شدن بشر و با دسترسی پیدا کردن او به فعالیت

تر نی رابطه خانواده با شغل هنوز هم ادامه دارد. هر چه به عصر حاضر نزدیکباشد. این روند؛ یعفعالیت بشر با پیشرفت خانواده در رابطه می

 ۱۷5۰ هایسالاند، از تا جایی که جامعه شناسان اروپایی بررسی کرده دیگرعبارتبهگردد. شویم خانواده دارای تغییرات بیشتری میمی

خانواده تغییرات بیشتری را شاهد بوده است. به دنبال آن، روابط های اجتماعی، میالدی به بعد، دسترسی پیدا کردن به صنعت و حرکت

تغییرات اجتماعی و اقتصادی تغییر کرده است. خانواده امروزه به لحاظ اهمیتی که  تأثیرخانواده، موقعیت زنان در خانواده و... تحت  اعضاء

 .(۸۰: ۱۳۸۸)شیخی،  گیردزیه تحلیل و ارزیابی قرار می، اقتصاد و ... مورد تجشناسیجامعهشناسی، است، در قالب روان پیداکرده
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. خانواده گسترده شکل اولیه خانواده ۲ای، خانواده هسته۱از: خانواده گسترده اندعبارتدو نوع خانواده وجود دارد که  شناسیجامعهاز دیدگاه 

و یک مکان با یکدیگر  زمانیککنند؛ به عبارتی چند نسل در ها افراد دیگری نیز زندگی میباشد که در آن عالوه بر زن و شوهر و بچهمی

 حساببهای برای تولید بیشتر جوامع بود و وابستگی افراد به یکدیگر وسیله طفعالیت مسل عمدتاًکنند. تا زمانی که کشاورزی زندگی می

خانواده از  درزمینهاقتصادی جوامع پدیدار گردید، تحولی -اجتماعی درزمینههای گسترده وجود داشت. با تغییراتی که آمد، خانوادهمی

ازدواج یا یکدیگر هایی که در آن زن و مرد با فرزندان خود و یا بدون فرزند به دنبال ای صورت گرفت. یعنی سکونتگاهگسترده به هسته

رفتار خانواده  (.۲۸۱-۲۸۲ )همان: باشندای میهسته صورتبهدر نقاط شهری  ویژهبهها امروزه درصد از خانواده ۹۰کنند. بیش از زندگی می

تولید، رفتار اعضاء نظام مصرف،  وتحلیلتجزیهبه  تازگیبهنبود. این در حالی است که  موردتوجهدیدگاه اقتصاددانان چندان  از ۱۹5۰تا دهه 

ای که در آن تر و همچنین جهت داشتن جامعهتر، مولدای هرچه کاملاند. برای داشتن جامعهخانواده و خود ساختار خانواده پرداخته

خانواده  ر حد باالیی از خودکفایی باشد، الزم است هرچه بیشتر رویددر سطح ملی وجود داشته باشد و یا در قالب اقتصادی آن  نفساتکابه

 (.۲۸۳-۲۸۴)همان:  آید عمل به گذاریسرمایه

 فضای خانوادگی ۲-۵

کند. وی رفتارها یبحرینی در کتاب فرایند طراحی شهری، انواع رفتارهای انسانی را به سه دسته انفرادی، خانوادگی و گروهی تقسیم م 

ها به محرمیت و خصوصیت و امکان فعالیت در فضاهای شهری را داند و نیاز آنای میهای بزرگ خوشهخانوادگی را بقاء و ادامه خانواده

 (.۱۳۹: ۱۳۹۱)بحرینی، دهدار میقر موردتوجه

 ی سبک زندگی خانوادهمطالعه ۲-۵-۱

باشد گیرد که بر اساس آن انسان دارای یک شیوه خاصی میسبک زندگی درواقع تمامی حاالت زندگی انسان از بدو تولد تا مرگ را در برمی

(. در معارف ۴ :۱۳۹۳شده است )شاهسواری و فراهانی،حادث که یا برگرفته از یک مکتبی بوده یا اینکه بر جوامعی در طی زمانی این امر

اوانی در این اسالمی، اصطالح عقل معاش در مفهوم جامع خود، مترادف مفهوم سبک و فرهنگ زندگی است و در قرآن کریم نیز آیات فر

ابعاد متنوعی از شکل و محتوای  وعی است های فردی و جم(. سبک زندگی برگرفته از اعتقادات، سالیق و فرهنگ۲همان: ) زمینه وجود دارد

(. هدف از بررسی سبک زندگی در ۳۳: ۱۳۹۸گیرد )موالئی،زندگی شامل نوع پوشش، رفتارها، تفریح و فراغت، خرید و مصرف و... را در برمی

ی با توجه به الگوی زندگی ونقل عمومها، تنظیم شبکه حملطراحی فضای خانوادگی، شامل بازبینی زمان آغاز و پایان خدمات و فعالیت

 .شود. توجه به این موضوع در بخش مصاحبه با مردم مدنظر بوده و نتایج آن به تشریح در بخش مرتبط آورده شده استمردمان آن فضا می

 فضای شهری مطلوب تیفیباکهای نظری در رابطه دیدگاه ۲-۶

ارتقاء کیفیت » پردازانهباشد. در حدی که بسیاری از نظریمی دانش طراحی شهری هایمشغولیدلترین کیفیت فضا یکی از مهم

 تأثیرباشد که یا پدیده می چیزیککیفیت، چگونگی  .(۱۰۳: ۱۳۸5،)پاکزاد دانندترین وظیفه فعالیت طراحی شهری میمهم را «محیط و فضا

آن فضا خواهد  دهندهتشکیل(. بدون شک کیفیت یک فضا ناشی از کیفیت عناصر ۱۰۶: )همان گذاردعاطفی و عقالنی خاص بر انسان می

این کیفیات در  درمجموعمفهومی نسبی خواهد داشت اما  تنهاییبهاز این عناصر  هرکدامکیفیت  چراکهتر. تر و کاملبود، اما در حدی وسیع

)رحیم  معنای کیفیت یک فضا را تعریف خواهد کرد. وعدرمجم تر از تجمع یکایک این عناصر خواهد داشت وکنار هم مفهومی گسترده

دهد، ضمن اینکه های گزینشی بیشتری در آن رخ می(. به باور یان گل هر چه مکان از دید کیفی بهتر باشد، فعالیت۳۹: ۱۳۹۷الماسیان،

با توجه به انبوه مردمی که در فضاهای همگانی آن  تواندارد که جذابیت یک شهر را می تأکیدمانند. او پایدار می آن درهای ضروری فعالیت

ه به گستردگی مفهوم کیفیت یک فضا، (. با توج۴۳۸ :۱۳۸۹)پاکزاد، شناسایی کرد گذرانند،آیند و وقت خودشان را در آنجا میمی هم گرد

ر در زیترتیب زمان انتشار  هها بترین آنهمررسی مبا ب و اندیشمندان مطرح گردیده که پردازاننظریههای متفاوتی از سوی معیارها و شاخص

 .آورده شده است

                                                           
1 Extended Family 
2 Nuclear Family 
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پیرامون معیارهای طراحی  اظهارنظربه تحلیل و  آمریکاییبا انتشار کتاب مرگ و زندگی شهرهای  میالدی ۱۹۶۱در سال « جین جیکوبز»

 از: اندعبارتشهری خوب پرداخت. این معیارها 

 توجه به نظم بصری محیطهای مناسب پیش از ملحوظ داشتن فعالیت .۱

 مختلف در یک ناحیه هایباسنحضور ابنیه  ازنظراستفاده از کاربری مختلط چه به لحاظ نوع استفاده و چه  .۲

 توجه به عنصر خیابان .۳

 بودن بافت )ارتباط فیزیکی( نفوذپذیر .۴

 (۱۳۹۰:۹۸بودن فضاها )گلکار،  پذیرانعطافاختالط اجتماعی و  .5

آن ارتقای کیفیت  تبعبه، دستیابی به کیفیت مناسب طراحی شهری و میالدی ۱۹۸۱یه شکل خوب شهر در سال با انتشار نظر« کوین لینچ»

 دارد:پنج معیار و دو فوق معیار زیر اعالن می درگروزندگی شهری را 

 سرزندگی .۱

 معنی .۲

 سازگاری .۳

 دسترسی .۴

 کنترل و نظارت .5

برای تجویز  درنتیجهکند. ی فوق پیشنهاد میگانهرا برای تنظیم روابط میان معیارهای پنج« عدالت»و « کارایی»همچنین دو فوق معیار 

 .(۱۳۷۶)لینچ،  باید کارایی و عدالت آن سنجیده شوداقدامات و مداخالت طراحی شهری برای اساس هریک از معیارهای فوق می

مرکز » مطالعاتیی پیشنهادی گروه است، مجموعه شدهارائه فناهلهای طراحی شهری که از سوی ه کیفیتیکی از مشهورترین مجموع

 دهپاسدهای و همکارانش در کتاب محیط« یان بنتلی»ی مزبور توسط است. مجموعه« آکسفوردمشترک طراحی شهری پلی تکنیک 

 شود:است. در این کتاب هفت معیار که باید در طراحی شهری رعایت شوند به ترتیب زیر پیشنهاد می شدهتدوین

 )ارتباط فیزیکی و ارتباط بصری( نفوذپذیری .۱

 های اجتماعی(ها، اشخاص، گروهتنوع )در عملکرد، فرم .۲

 خوانایی .۳

 پذیریانعطاف .۴

 معنی محیط مزبور(سازگاری بصری )متناسب بودن خصوصیت بصری محیط با عملکرد و  .5

 غنای حسی .۶

 (۱۳۸5 حس تعلق )بنتلی و همکاران، .۷

 مکمل معیارهای به معیارهای فوق افزود: عنوانبهبنتلی در مقاله کوتاهی سه معیار جدید را  متعاقباً

 مصرف انرژی ازنظرکارایی  .۱

 پاکیزگی .۲

 .(۱۰۰: ۱۳۹۰)گلکار، وحشحیاتحمایت و پشتیبانی از طبیعت و  .۳

در « دانلد اپلیارد»و « آلن جیکوبز»ای است که ، مجموعهنظرانصاحبتوسط  شدهمطرحهای طراحی شهری یکی دیگر از مجموعه کیفیت

امریکا منتشر نمودند. در این مجموعه،  سازان شهردر ژورنال انجمن « یک بیانیه طراحی شهری سویبه» ای تحت عنواندر مقاله ۱۹۸۷سال 

 است: شدهمعرفیهای آینده یک محیط خوب شهری ضرورت عنوانبههفت هدف 

 سرزندگی .۱

 هویت و کنترل .۲

 ها، تخیل و شادیدسترسی به فرصت .۳

 اصالت و معنا: .۴

 زندگی اجتماعی و همگانی .5

 خوداتکایی شهری .۶

 (۱۰۲: همان) محیطی برای همه .۷
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های طراحی شهری را در قالب کیفیتهای طراحی شهری امریکا، چارچوب بازبینی تعدادی از برنامه در، «مایکل ساوت ورث»

 نماید:بندی میبه این شرح جمع ۱۹۸۹در « تئوری و عمل در طراحی شهری معاصر»ای تحت عنوان در مقاله مؤلفههفت 

 ساختار .۱

 خوانایی .۲

 فرم .۳

 حس مکان .۴

 هویت .5

 دیدها و منظرها .۶

 (۱۰۴: همان) مقیاس انسانی یا پیاده .۷

های موفق مطالعه و بررسی الگوها و نمونه، ای موفق، پس از سی سال فعالیت حرفهشهری ریزفرانسیس تیبالدز معمار و برنامه

ریزی و اند و باید در برنامهی شهرهای ارزشمند سنتی بودهاصولی را مطرح کرده که به اعتقاد وی، شالوده ۱۹۹۰ درهای شهری، محیط

 (.۷: ۱۳۸۷)تیبالدز، های شهری جدید رعایت شوندطراحی محیط

 هاها بیش از ساختمانبه مکانتوجه  (۱

 ها و احترام به بافت موجوددرس گرفتن از گذشته (۲

 استفاده از کاربری مختلط (۳

 مقیاس انسانی (۴

 هاآسایش پیاده تأمین (5

 قابلیت دسترسی برای همگان (۶

 ایجاد تمایز و خوانایی (۷

 ماندگاری (۸

 واحد درزمانی مقیاسبزرگ پرهیز از تغییرات  (۹

 (.۲5-۱۴۴: همانابزار موجود در جهت ترویج پیچیدگی، شادی، لذت بصری در محیط مصنوع ) نوزایی عرصه عمومی با تمامی (۱۰

های عمومی، فضاهای شهری هفت معیار برای طراحی شهری را به شرح زیر کتاب مکان ۲۰۰۳کرمونا و همکاران در سال 

 :شمارندبرمی

 )تشخص( ( شخصیت۱

 تداوم و محصوریت( ۲

 کیفیت عرصه عمومی( ۳

 لت حرکتسهو( ۴

 خوانایی( 5

 پذیری( انطباق۶

 (۱۴: ۱۳۸۸تنوع )کرمونا و همکاران،( ۷

های طراحی شهری با تعریف هرکدام از ابعاد مدل مکان خود، کیفیت« ای شهرهای دروازهاصول طراحی داالن» کتاب دربهزادفر، 

داند ها میو مدیریت را در ارتباط با همه ابعاد و کیفیت منظربرد. وی در مدل خود، سه نمایانگر، زمان، مرتبط با آن نمایانگر را نام می

اولین پایگاه و  عنوانبهداند چراکه ذهن ترین سازه حالت مکان میبنیادی عنوانبهن نمایانگر ادراک را (. همچنی۸۴-۹۹: ۱۳۹۶)بهزادفر، 

هایی است دهد و تصویر ذهنی در هر حالت و وضعیتی محصول آگاهیهای محیطی را در خود جای میگیری، دادهسازه مکان از بدو شکل

سازد که اگر طراح در پی (. سپس با مثالی روشن می۸5)همان:  های جدید استدادههای پیشین با که حاصل ترکیب و تحلیل آگاهی

ای های دروازهوی برای اصول طراحی داالن(. ۹۸)همان:  باشد باید با میانجیگری یک یا چند نمایانگر به هدفش برسدساماندهی کیفیتی می

گویی برای سایر مطالعات باشد و بر اساس موضوع مطالعه بر هنجارهای تواند الکند که میبرای هر نمایانگر، هنجارهایی را مطرح می

 ها کاست:شده افزود یا از آنمطرح



` 

9 
 

 های آبریز و آبخیز.حوزه بوم: سبزینگی، هماهنگی با اقلیم، طبیعت نوازی، تلطیف هوا،هنجارهای نمایانگر زیست

تأسیسات و تجهیزات(، ) پذیری، کاراییپذیری، انعطافسازگاری، دسترسی عناصر کاربری و فعالیت(،) کاراییکارکردی:هنجارهای نمایانگر 

 سازی.بخشی و مقاوماستحکام مداری، پیاده مبدل حرکتی، ایمنی،

 هنجارهای نمایانگر زمان: زمان پذیری، تداوم تاریخی.

 انگیزی.تمایز و تشخص، نقش انگیزی، خاطره خوانایی، هنجارهای نمایانگرهای ادراکی:

 پذیری، فعالیت محرک.اجتماع ،شمول بودن فضا، اختالط کاربریامنیت، همه هنجارهای نمایانگر اجتماعی:

 نورانیت. نوازی،گوناگونی فرم، چشم زمینه گرایی، هنجارهای نمایانگر منظر:

 قتصادی.ا-بخشی، اعتبار دهی مالیپذیری، اولویتی، تحققپذیرهنجارهای نمایانگر مدیریت: نظارت، مشارکت

 گشودگی فضا.هنجارهای نمایانگر فضایی: نفوذپذیری، هم پیوندی،

 (.۱۸: ۱۳۹۸عین نظم )حبیبی، شیعه، سعیدی، گوناگونی در تناسبات بصری، شناسی: وحدت، پیوستگی در فرم،هنجارهای نمایانگر ریخت

 کیفیت حضور پذیری ۲-۷

حضور افراد در فضا مواجه هستیم. در  های مدرنیستی با تنزلدهد بعد از تسری دیدگاهپیشینه تحوالت فضاهای شهری نشان می بررسی

را در  هاآنوان تیهایی ارائه کردند که محلفضا راه پذیری حضورپاسد به این معضل شهری، طراحان و برنامه ریزان شهری در پی ارتقاء 

 مود:زیر بررسی ن دودسته

فضاها جهت  سازیآمادهلین سعی بر از فضا مانند زنان، سالمندان، کودکان و معلو کنندهاستفادهمختلف  هایگروهدسته اول با تمرکز بر روی 

و...( یا  ورپردازینرنگ،  تأثیرافزایش حضور پذیری دارند. دسته دوم با مخاطب قرار دادن کلیه شهروندان سعی دارند به لحاظ موضوعی )

 رآوردن نیازهای شهروندان دارند.بهردو رویکرد سعی بر  که ؛نمایند تر پذیرو...( فضا را حضور  بازارها، روهاپیادهو  هاراهموضعی )پیاده 

شوند که کاری برای انجام دادن داشته باشند. بنابراین همیشه باید یک فضای شهری ظرفیت تجربه مردم زمانی در فضا حاضر می طورکلیبه

و آنچه برداشت او  شدهتحلیلهای یک فضای شهری توسط فرد بررسی و ها و بروز رفتارها را داشته باشد. قابلیتفعالیت گیریشکلشدن، 

 آوردفاده از فضا روی میبندد. به دنبال آن، فرد جهت برآورده کردن یکی از سطوح نیازهای خود به استنقش می در ذهنشاز محیط است،

توان سطوح این نیازها را به ترتیب چنین تعیین نمود: بقا، امنیت، تعلق و دوست داشتن، (. بر اساس نظریه مازلو می۹5: ۱۳۸۸)لنگ، 

 تأمینتوان گفت، این فضا در وهله اول باید قادر به ن، خودشکوفایی. در ارتباط با فضای شهری میو حرمت از سوی خود و دیگرا نفسعزت

اد در فضا را تقویت نماید. نیازهای بعدی، حضور افر تأمیندر فضا را فراهم سازد. سپس با  هاآننیازهای اولیه هر فرد باشد تا بستر حضور 

 در فضای شهری برآورده شدن نیازهای اولیه است. بر حضور پذیری مؤثربنابراین اولین عامل 

کالبدی  هاینیازمند محیط هرکدامخالصتته به ستته دستتته تقستتیم کرد که  طوربههای فضتتای باز در فضتتاهای عمومی را فعالیت ۱یان گل

 .(۱۹۷۱)گل،  ۴اجتماعی هایفعالیتو  ۳های اختیاریفعالیت ۲های اجباری،متفاوتی هستند: فعالیت

شامل فعالیت«های اجباریفعالیت» سرکار، خرید کردن، منتظر اتوبوس یا  ؛اندشود که کمابیش اجباریهایی می،  سه یا  مانند رفتن به مدر

عمده  یدربرگیرندهها ها تعلق دارند و در مقایستتته با دیگر فعالیتامور روزمره به این دستتتته از فعالیت طورکلیبه کستتتی بودن و غیره.

ست که نیازمند پیادههافعالیت گیرد و محیط کالبدی قرار می تأثیرتحت  ندرتبهها شوند، وقوع آنالزامی تلقی می کهازآنجاییاند. روییی ا

تحت هر  تقریباًها در طول ستتال و هیچ نوع انتخاب دیگری ندارند و این فعالیت هاکنندهشتترکتکمابیش مستتتقل از محیط خارجی استتت. 

صورت می سبگشرایطی  شرایط کالبدی منا شد، این یرند و اگر  شوند.  هافعالیتتر با شیده  ، «های اختیاریفعالیت»تمایل دارند به درازا ک

                                                           
1 JanGehl 
2 Necessary activities 
3 Optional activities 
4 Social activities  
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شتن مکان و زمان مناسب، در آن شرکت مییعنی آن دسته از مشغولیت شتن عالقه و در صورت دا ستگی هایی که فرد به دلیل دا کند. واب

سیار اهمیت پیدا کند، ها به مکان باعث میاین فعالیت کرمونا ) های تفریحی در این گروه جای دارندفعالیت اکثرشود که طراحی کالبدی ب

 (۲۳۹-۲۴۰: ۱۳۹۴و تیزدل، 

ودکان در حال بازی، اند. شامل: کهایی هستند که به حضور دیگران در فضاهای عمومی وابسته، آن دسته از فعالیت«های اجتماعیفعالیت»

مانند دیدن  غیرفعالهای جتماعی، ارتباطهای اجتماعی، ارتباطات اهای گروهی مختلف، فعالیتسی کردن و مکالمه، فعالیتسالم و احوالپر

د، دارای تنوع زیاد بوده و به زمینه وقوع آن وابسته ندهروی می طور تصادفیبهها در اثر حرکت و حضور مردم و شنیدن و غیره. این فعالیت

دهد. اگر های اجتماعی را افزایش میهای اجباری و اختیاری، احتمال وقوع فعالیتضای عمومی برای وقوع فعالیتاست. شرایط مناسب ف

پذیرد. توانیم بگوییم که هرگاه دو نفر با یکدیگر در یک مکان حضور یابند، نوعی فعالیت اجتماعی صورت میبخواهیم آزادانه تفسیر کنیم می

توانند بر احتمال های اجتماعی ندارد، معماران و طراحان میمستقیم بر کیفیت، محتوا و تعداد ارتباط تأثیرکه محیط کالبدی این باوجود

است اما  قرارگرفته موردبررسیهای اخیر اختیاری و اجباری در سال هایفعالیتباشند.  تأثیرگذارهای دیگران ها و شنیدندیدن ها،مالقات

 (.۲۴۰-۲۴۱: همان) قرار گرفته است وردتوجهم ندرتبههای اجتماعی فعالیت

 
 ۱۹۷۱گل -حضور پذیری-۷شکل 

گیرند و مهمانان خود را در یک شرایط داند که بر روی یک بستر خنثی شکل میهایی میهای سوم را، مکان(، مکان۱۹۹۹) ۱ری الدنبرگ

ترین فعالیت محسوب شده ها، مکالمه اصلی. در این مکاناست گرا شمول شانکنند و ماهیتمیسطح مساوی اجتماعی با یکدیگر برابر و هم

و اغلب دارای ظاهر  قرارگرفته مورداستفاده خوبیبههای سوم ترین ابزار برای عرضه و تحسین شخصیت انسانی و فردی است. مکانو مهم

های عالوه بر زمان معموالً، مکان سوم تأکیددارندتر بر فردیت فرد رسمی جامعه بیش هایسازمان کهازآنجاییای، قدیمی و تمیز هستند. ساده

های ثابت و حال و هوای غیر تر با مشتریهای مکان سوم این است که بیشهای تعطیلی نیز باز هستند. یکی از ویژگیمعمولی در ساعت

شناختی و حمایتی که در آن به راحتی روان ازنظرخانه متفاوت است محیط مکان سوم با محیط  باوجوداینکهشود. جدی خود شناخته می

دهد در محالت برای هر یک یا دو بلوک، یک فضای تجمع عمومی در نظر خوب شبیه است. وی پیشنهاد می خانهیکخورد، به چشم می

رسانی، دسترسی و راحتی ند. همچنین سه اصل خدمتبیای آنجابدون داشتن نقش میزبان به  راحتیبهو  دلخواهبهگرفته شود. مکانی که افراد 

 (.۲۷۱-۲۸۱: همان) کندها را بیان میعنوان اصول ادامه حیات این مکانبه

 وی در تعریف فضای عمومی به هشت ویژگی اشاره دارد:

مکان نشستن و ا-۳در زندگی روزمره؛  بخشتعادلعنصر  عنوانبهکان سوم م-۲مینه و بستری که مردم بتوانند به یکدیگر ملحق شوند؛ ز-۱

، فردی یا جمعی و برای همه مراجعین؛ روزشبانهن در کلیه ساعات در دسترس بود-۴های اصلی این فضاست؛ فعالیت ازجملهصحبت کردن 

فضایی -۷سطح کم؛ ی با مرکزگرایی یا خوانایی و اختالف ساختار کالبد-۶دائمی فضاها هستند؛  کنندگاناستفادههایی که دیدن گروه-5

 (.Oldenburg,1999دور از خانه ) ایخانه-۸ارد؛ دبیگانگی، جایی که گویی در تجارب مثبت اثر  دورازبهبخش و مفرح لذتسرزنده، 

 پردازند و شش معیار آشنایی،شهری برای سالمندان می هایخیابان سازیمناسببه  شمولهمهالیزابت برتون و لین میچل در کتاب طراحی 

دارند اگر بیان می و ؛شمارنداصول کلیدی می شمولهمهخوانایی، قابلیت تشخیص، قابلیت دسترسی، راحتی و ایمنی را در طراحی خیابان 

                                                           
1 Ray Oldenburg 

فعالیت ها در 
فضای شهری

اجباری

اجتماعیاختیاری
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و  برتون) ها و فضاهای شهری باشند، آن فضاها برای زندگی خوشایند خواهند بوداز خیابان مؤثرقادر به استفاده  توانیکممبتالیان به 

 (.۴5: ۱۳۹۲،میچل

که هدف طراحی شهری از خلق فضاهای شهری، رغم آنکننده باشند. علیهای استفادهای برای حضور تمام گروهفضاهای شهری باید عرصه

ریزی و طراحی فضاها در جهان بدون توجه به برنامه ۱۹۷۰های مختلف است، پیش از دهه فراهم آوردن فضایی برای تعامل اجتماعی گروه

: ۱۳۹۱رضازاده و محمدی،) اندشده است و بدین ترتیب زنان امکان حضور کمتری نسبت به مردان در فضا داشتهنان ایجاد مینیازهای ز

۱۶.) 

ای و ماهوی در تالش است بر حضور پذیری زنان ی سایه فرید طهرانی با ارائه دو دسته معیارهای رویهکتاب ترس در فضای شهری نوشته

 پذیری،انعطاف مقیاس انسانی، پذیری، رؤیت های تفریحی، قابلیت دسترسی،اهوی را سرزندگی، تنوع فعالیت. معیارهای مافزاید بی

)فرید  نمایدافزایش اعتماد، افزایش آگاهی و مشارکت ذکر می ،توانمندسازیای را رویه معیارهای وشمارد آسایش و راحتی می ،انگیزیخاطره

 .(۱۳۹۰طهرانی، 

های حقوق شهروندی برای مفهوم شهر دوستدار کودک، در راستای نظریه .است شدهانجاممطالعات فراوانی بر روی شهر دوستدار کودک 

ها در شکل دادن به محیط های شهر دوستدار کودک در تالش برای مشارکت دادن بچهشود. طرحپیگیری می ۱۹۹۰کودکان است که از سال 

چارچوب شاخص شهر دوستدار کودک بر  ،در پژوهشی که توسط دکتر علی غفاری و همکاران (.۸۰: ۱۳۸۸ا و حقیر، نیاطرافشان است )کامل

 است: شدهبیاناساس اهمیت به ترتیب زیر 

 ایمنی و امنیت-۱

 وجود و دسترسی مناسب به فضاهای سبز و طبیعی-۲

 های متنوعوجود فضاهای باز عمومی و همگانی دارای فعالیت -۳

 دسترسی به تسهیالت و خدمات اساسی )آموزشی، بهداشتی و ورزشی(-۴

 وجود مسیرهای پیاده و دوچرخه خصوصبهعمومی مناسب و  ونقلحملوجود -5

 دهی به کودکانمشارکت و ارزش-۶

 هاها و آالیندهوجود محیط سالم و عاری از زباله-۷

 (۳۱: ۱۳۹۰)علی غفاری و همکاران،  های تفریح و سرگرمی برای کودکانایجاد و طراحی محیط-۸

 نتایج و بحث روی نتایج .۲-۳
 های پیشین در راستای تدقیق مسیر پژوهشبندی یافتهبررسی و دسته، برای طراحی یک فضای شهری با محوریتی مشخص

و  نظرات پژوهشگرانو  بررسی مطالب در کنارفضای شهری، حضور پذیری و خانواده های تعاریف و ویژگیبررسی است. با  ضروری

ابعاد  مروربه؛ ایمبودهحضور پذیری خانواده  وطراحی فضای شهری  میانفضای خالی  های مرتبط به دنبال پوششحوزه نظرانصاحب

ای معنادار بین کردند به سمت هم آمده و فضاهای خالی را پوشش دادند تا رابطههای یک جورچین رفتار میمختلفی که همچون تکه

. تر هستندهای کوچکتر و برخی خود واسطهها برخی نقشی پررنگاین واسطه ؛ایجاد شودخانواده  پذیری حضورا بفضای شهری طراحی 

 ر شامل ادراک، فضا،فگانه بهزاددهد، ابعاد نه. مطالعات نشان میدادندشکل  را چارچوب اولیه پژوهش ی مدل بهزادفر،ابعاد یا نمایانگرها

های و به نسبت سایر مدلباشد توسط کرمونا و همکاران می شدهارائهکننده ابعاد ریخت، کارکرد، زمان، طبیعت، اجتماع و مدیریت تکمیل

، بهبود و ایجاد سایر کیفیات را به دنبال ءباشد و ارتقاالزمه بقاء فضاهای شهری می پذیری حضور. حضور و باشدمکان دارای جامعیت می

های فضای اجتماعی پردازان بعد اجتماعی شهر موردبررسی قرار گرفت و شاخصعنوان نظریهبهگل  ریات الدنبرگ، جان لنگ و یاندارد. نظ

گرا بودن، داشتن مشتریان ثابت، ایجاد شرایط  اند از: تأمین آسایش، حمایت روانی افراد، شمولها عبارتدست آمد. این شاخص به موفق

های اجتماعی فعال و غیرفعال شامل بازی کودکان، مکالمه، ت محیط برای تجربه شدن، رفتارها و دارا بودن فعالیتمساوی اجتماعی، ظرفی

تواند بخشی از نیازهای حضور خانواده در میهای گروهی مختلف. طراحی با توجه به نیازهای زنان، کودکان، سالمندان و معلولین فعالیت

های تفریحی برای هایی مانند سرزندگی، امنیت و ایمنی، خوانایی و آشنایی، تنوع، فعالیترتیب شاخصفضای شهری را تأمین کند. بدین ت
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 های متنوع، فضای پاکیزه، دسترسی به تسهیالت و خدمات اساسی،های سنی، وجود فضاهای باز عمومی و همگانی دارای فعالیتتمام گروه

های سنی(، تمام گروه) ومی، پیاده و دوچرخه، رؤیت پذیری، مقیاس انسانیونقل عمقابلیت دسترسی برای همگان، تقویت حمل

های ویژه، افزایش اعتماد های اجتماعی، توانمندسازی گروهدهی به حضور تمام گروهآسایش و راحتی، ارزش انگیزی،خاطره پذیری،انعطاف

پذیری  باشد. برای ارائه معیارهای کافی جهت حضورها میادهسازی فضای شهری برای حضور خانوو آگاهی افراد شرط الزم برای مناسب

 گردد.ها پیشنهاد میها همچنین فهم سبک زندگی آننگاری و الگوبرداری رفتاری خانوادهمردم ها، بررسی میدانی،فضا برای خانواده

 گیری. نتیجه۳
 های حضورعنوان الگویی در کنار سایر رویکردهای طراحی شهری به ارتقاء کیفیتتواند بهیاستخراج معیارهای فضای شهری خانوادگی م

های متعدد دارد. تنها سهم کوچکی از سرزندگی و ... کمک کند. بررسی جامع این موضوع مهم و گسترده، نیاز به پژوهش امنیت،پذیری، 

دهد برای بررسی این گروه اجتماعی نیاز به مطالعاتی در مطالعات خانواده نشان میی فوق موردتوجه قرارگرفته است. این مهم در مقاله

باشد. در کنار مطالعات کالن نیاز به بررسی تخصصی حوزه های کالن شامل مطالعات دینی و حکومتی جهت بررسی جایگاه خانواده میحوزه

بندی از باشد. جمعسبک زندگی مردمان حوزه طراحی ضروری میهای میدانی و توجه به طراحی به کمک مطالعه اسناد متنی، بررسی

 شده است:معیارهای پژوهش با توجه به نظریات اندیشمندان در قالب دیاگرام زیر نمایش داده

 
 

 

 بندی نظریات پیرامون مفهوم خانواده و فضای شهری حضور پذیرجمع-۸شکل 
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