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 چکیده 

 دیجیتالی فناوری تأثیر بر تأکیدمکان با  فرهنگی حس-اجتماعی های نیازمندی یالگوها شناسایی حاضر با هدفپژوهش

 توصتیفی نظرماهیتت، از و کاربردی هدف، نظر ازپژوهش .انجام شد شهری، درمنطقه یک مشهد ارتقاء کیفیت معماری در

 ،Rافتزارنترم ازمحاستاا  لتازم در تفادهاست باشند. حجم نمونه بامی منطقه یک آن شهروندان آماری وجامعه است تحلیلی

 ارتقتاء بتر متثثر زیرعاملهتای و عوامت  ازالگویی ارائهبرای .شد استفاده ایخوشه گیرینمونهروش واز تعیین نمونه 0444

 میتان ا ارتااطت تشتیی  بته که شرطیالگوهای به دستیابی برای و تاییدی عاملی تحلی  روش از شهری معماری کیفیت

 فتردیبته نتواحی، ویژگیهتای بندی مربتوطگروه متغیرچون عواملی با شهری معماری کیفیت ارتقاءبه مربوط هایشاخ 

 داد نشتان نتتای  .گردیتد استفاده Apriori کاویداده پردازد ازالگوریتممالکیت می )نوع شیصیت وخودکارآمدی( و نوع

 هاشاخ  سایر هستند، متوسط درحد محلا  در شدن واجرا وجود نظر از که راحتی، و هانشانه آماری هایشاخ  بجز

- هماستتگی و انستجام گانتة6 یهاشتاخ از هریتک گاندهند دیدگاه پاسخ از و دارند مقدارمتوسط با معناداری تفاو 

                                                            
ارتقاء کیفیت معماری  دیجیتالی محورارائه الگوهای فناوری عنوان با دکتری ملیکا علی زاده حسن آبادی رسالة از مستیرج مقاله . این1

مشاور اول  و مریم غروی الیوانساری دکتر با راهنمایی است که "فرهنگی)نمونه موردی مشهد( –شهری؛ با تأکید بر حس مکان بعد اجتماعی

بین المللی کیش  اسلامی واحد آزاد دانشگاه معماری و هنر دانشکدۀ در 1041-0دکتر جااری نوقابی سالو مشاور دوم  دکترمحمدباقرکایرصابر
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 حد از محلا  میتلف کمتر در مطلوب سیمای و نظم و اصالت و هویت خوانایی، تعلق،حس پویایی، و تحرک اجتماعی،

آمتد درمتورد هتای میتلتف پی کاوی، وضعیتداده از حاص  الگوها و قوانین ،محلا اکثر درهمچنین  افتد.می میانه اتفاق

-آنلتاین هایفرم از پژوهش این است. در دارا را متوسط ازحد کمترگانه، مقداری6 یهاشاخ وضعیت موجود هرکدام از

یتادگیری ماشتین و استتفاده از با و استفاده شد ابر بستر بر تحلیلی وابزارهای (پرسشنامه الکترونیکی توزیع وتکمی ) لیتعام

 در توانتدمی دیجیتتالی هتایفنتاوری داد نشتان امتر این .گردید پنهان کشف الگوهایو روابط معنادار ،کاویداده الگوریتم

بته  متثثر الگوهتایهنگتام بته و خودکتارشناسایی با داده پرداخته وآوری و تحلی به جمعدقت  بالاترین با و زمان کمترین

 تحلیت  ساکنان، امکان هایخواسته ترینعمیق انعکاسمشارکت وبا  کرده و مستتر کمک وقوانین ها شدن پیچیدگیروشن

- هایداده دیجیتالی ازطریق انتظام هایفناوری د.نمای فراهم را ترصحیح و های سریعتر ح بدناال آن راه مشکلا  و دقیقتر

- ارائته بتاو  دهتد معماری شهری را پوشتش ایشایسته نحوتواند بهبعدی ترکیب ونمایش الگوها می گام در نیز و شهری

 رد.گیشک  معنادار و منسجم ک  یک کیفیت معماری شهری، در دیگر مثثر الگوهای با پیوند در دقیقتر الگوهای

   .دیجیتالیفناوری مشارکت، مکان، حس فرهنگی،-اجتماعی الگوهایشهری،  معماری کیفیت ارتقاءها: کلیدواژه

 مقدمه . 9

 فنتاوری بتویژه و نتوین هتایتکنولتویی با شهرها سرنوشت درآن کهجهانی کنیم؛می زندگی تغییرها جهانِ در ما

 تکنولویی رویکردهای ازطریق را پیشرفت شهری، اخیرگفتمانهای الهایس در. است خورده گره ارتااطا  و اطلاعا 

-هتایفناوری ها ودادهراه از این در و.نمایند کمک شهری جامعه چالشهای بزرگترین از بسیاری به تا کنندمی متمرکز

 دهتیشتک  بتا شتهری معمتاری شتود.استفاده متی درشهر زندگی و شهری معماری کیفیت بهاود هدف با دیجیتالی

که امروزه  گذاردمی یرفی ا تأثیر آنها بین اجتماعی تعاملا  و روابط و شهروندان رفتار و زندگی بر شهری فضاهای

 و رویه کالاتدیگسترش بی، شده های مهم مطرحچالشاین  ازجمله است. کلانشهرها روبرو با چالشهای جدی نیزدر

 تحتول و بته کته نیتاز است آن مقابله با ۀنحو و مشهد درفضایی-نگی وکالادیاقتصادی، فره-های اجتماعینابرابری

هتای ارتقاء کیفیت محتیط مهم در عنوان یک عام به را مکانبه موازا  آن حس و شهری بازتعریف کیفیت معماری

 در مناستبنا دهیپاسخ تواند منجربهمی ساکنین نیازهای و انتظارا  توجه به عدمهمچنین  .کندچندان می دو زندگی

منفی ختود بتر تتأثیربتا  ن امرای مکان را فروکاهد.حس و شهری معماری کیفیت و گردد شهری محیط گوناگون ابعاد

 از استتفاده و درک سویی بتا از کند.فراهم می نیزتفاوتی را تعلق و بی عدم احساس زمینه بحران هویت و ،شهروندان

 موجتب مترتاط، کلیتت حفت  به توجه با و پیداکرد کارا و ساده هایح راه تر،پیچیده لا مشک برای توانمی الگوها

 میتلتف هایلایه به است لازم و نمود فراموش را پنهان الگوهای این زمینه ناایستی در گردید و مطلوب کیفیت ایجاد

 روز نقتش مهمتتری درروزبته الگوها شیم.با داشته کافی دقت شده استفاده الگوهای ...(و یترؤ قاب  بیش رفتاری،)

- فضای معماری پاستخ ها و رفتارهای انسان را درتوانند نیازهای ماتنی بر نگرشکنند آنها میدنیای معاصر ما پیدا می

رابطته بتین الگوهتا انتد، و دهند اما به ساب برداشت نادرست، الگوها نقش بزرگی در طراحی معمتاری ایفتا ننمتوده

همسازی و شمول است:  معتقد (1994) توجه قرار نگرفته است. سالینگروس گذشته موردسال 34یاا درومعماری تقر
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تتوان بته ارتااطتا  بتین زمینته متی ایتن گردد. دردو زبان میتلف موجب برقراری ارتااطا  لازم می بین الگوها در

ازدستت  باشتند واجتماعی مرتاط می لگوهایمعماری با ا اجتماعی اشاره کرد. الگوهای معماری و الگوهای الگوهای

-که الگوهای ازدستت آورد، چراجامعه وارد می دادن الگوهای معماری خسار  جاران ناپذیری برشیوه عملکرد یک

 آنها هماهنت  باشتند. های بالاتر، مثثر هستند و بایستی بارده تعریف و پرورش الگوهای اجتماعی موجود در رفته در

 از کته چترا باشتدمی بعدی چند بحث یک شهری معماری کیفیت ارتقاء بحثگفت: تواننه تحقیق میدر زمینه پیشی

 -1.انتدگفتته ستین متورد دراین بسیاری و پژوهشگران نظرانصاحب و استپیگیری و بررسی قاب  میتلف وجوه

 کتاربرد -0 و معمتاری در الگوهتا بکتارگیری -3 شتهرها، دیگرکلتان تجارب -0 شهرها، بیشکیفیت یهاشاخ 

 کیفیتت شتهرها، بیشکیفیت یهاشاخ  به اول دسته. باشدمی زمینه این درتحقیقاتی هایجناه جمله از ،تکنولویی

 کیفیتهتای و فترم برتر، های ارزش عنوانبه فرهنگی دستاوردهای و اجتماعی تعلقا  معنا، طریق از مکان به بیشیدن

 ،9شتولتز نتوربر  ؛1994،1919 ،0بنتلتی یتان ؛1999 ،3اپلیتارد ؛0،1961جیکتوبز ؛1996 ،1لیتن ) انتدپرداخته محیطی

 ؛1310 تولتایی، ؛1399 گلکتار، ؛0414 ،1گت  ؛0446 ،9زومتور ؛0440 ،0444، 1999 ،1999 ،6الکساندر ؛1999،1999

 فر،صابری ؛1391 هاشمی، عظیمی ؛1394 ماجدی، ؛1394 بحرینی، ؛1394 سجادزاده،؛ 1311 علیزاده، ؛1319 فلاحت،

-کام  ؛1393 ذکاو ، ؛1393 زند، خاک ؛1399 ،1391 رضوانی، ؛1390 ،1391 مسعود، ؛1391 سیدالحسینی، ؛1391

-ستعیدی ؛1399 پایته، دانش ؛1391 ،1390 رهنما، ؛1390 میرغلامی، ؛1390 ضرغامی، ؛1390 علیمردانی، ؛1393 نیا،

 (.1391 زیاری، ؛1396 ؛ بیگدلی،1396 نژادابراهیمی، ؛1399 مفرد،

 شتهرهایکلان بتین مشتکلا  و چالشتها از بستیاری که چرا پردازدمی زمینه این در دیگران تجارب به دومدسته 

 کلانشتهرها ستایر در شتهری متدیران موفق تدابیر و راهکارها مطالعه با رسدمی نظر به منطقی و است مشترک جهان

 در شتده ثاتت تجتارب ماننتد داد ءارتقتا مینه کیفیت معمتاری شتهریز در را شهری مدیران راهاردی بینش توانمی

؛ 0416 ،9شهری آینده )مرکز المللیبین های گزارش ،تهران شهر محیطی پویش سامانه ،متحد مل  سازمان ،متروپولیس

 در (1999) الکستاندر. پتردازدمتی معماری در الگوها بحث به سوم دسته(. 0411 آرکادیس، گزارش ؛0416هایتا ، 

 استت زبتان در معماری الگوهای تمام اولیه و اصلی نمونه الگو زبان ":گویدمی معماری در استاندارد الگوهای کتاب

 یک ابداع است معتقد (1994، 0419) 14سالینگروس. "نمایند بودن زنده و انسانیت احساس مردم شودمی موجب که

 رقیب الگوهای همزیستی. نیست قدیمی الگوی زبان یک با آن  کام جایگزینی و جابجایی مستلزم جدید الگوی زبان

                                                            
1. Lynch 

2. Jacobs 

3. Appleyard 

4. Bentley 

5. Norberg-Schulz 

6. Alexander 

7. Zumthor 

8. Geh 

9. Center for an Urban Future 

10. Salingaros 
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( میتلف مقیاسهای در فعالیت با) جدید الگوهای اگر میصوصاً. است نیز ضروری حتی و مطلوب معمولاً مکم  یا و

 متصت  گریکتدی بتا مناستای نحتو به جدید الگوهای این اگر. باشند داشتهمتفاوتی های جایگاه زبان مراتب درسلسله

- فضتای و الگو (،1391)سلطانی آثار در همچنین .خواهندگرفتشک  پایدارتری و ترغنی پیچیدۀ های سیستم شوند،

 و فضتایی اصتول تحلیت  ،(1396) نتژادحمتزه ؛شهرستازی و معمتاری در هتاالگتوواره ،(1399) عسگری ؛معماری

. پتردازدمی تکنولویی کاربرد به چهارم ستهد .است شده تهمعماری پرداخفضای  بحث الگو دربه  نیز بهینه الگوگزینی

 ،1واگنرو   اویل تحقیقا . دهد پوشش شهری معماری به بیشیکیفیت زمینه در را گوناگونی ابعاد تواندمی تکنولویی

 و ولتوییتکن رابطتهبه( 0411) 3کرن و بولی و ؛برتوسعه شهری پایداردر/  ICT0تأثیر و ( نقش0414 ،0441) سیسکو

-فتی . کنتدمی اشاره اجتماعی و فضایی هایزمینه با انطااق چگونگی ازجمله کلیدی عام  چند به ،پرداخته شهرها

 پتردازدمتی ،شتود ملی و بومی هویت به منجر که فرهنگی معیارهای بر تکنولویی انطااق ضرور  به( 1311) آبادی

 شتاهیوندی،  ؛1390 بتزی،ختدارحم ؛1393 ،1391آصتفی، ؛1319 د،نتژاهاشتم ؛1319 نژاد،مهدوی ؛1316 )وفامهر،

 باز مناع هایداده از استفاده با وارتااطا  اطلاعا فناوری جمله از نوین هایفناوری از استفاده ازطرف دیگر، (.؛1399

 یکپارچته و نگتامهبته ارتااطا  با و دارد ایعمده نقش عمومی مشارکت و شهری مدیریت بهاود در کاویداده نیز و

 ،9؛ مارستال1393 قامت،؛ خوش0416 ،6یالاگی ؛0411 ،9؛ والس0411 ،0)وان  کند کمک معماری سیستم به تواندمی

 فناوری اثرگذار نقش تواندمی هانمونه این (.1311 احمدوند،؛ 0441، رفعت ؛0449 ،9گی  ؛0411 ،1؛ سکمنقولو0413

 .سازد آشکار را

 یتا خصوصتیا  مجموعته ؛کیفیتتتوان گفت: میپژوهش  اینهای مطرح در دیدگاه م وبررسی مفاهیزمینه  در 

تمایز، برتری یا فروتری، زیاایی یا زشتتی،  نظر از ءشی مورد دو در شی است که ساب قضاو   مشیصی صفا 

ی هاشتاخ  معیارها و همچنین(. 9 ص. ،1399 )گلکار، گرددخوبی یا بدی، و کارآمدی یا ناکارآمدی عملکردی می

 لیتن ، (انستانی نیازهای) 14، لن (انسانی ادراک حالا ) جمله: اپلیارد های میتلف از مدل در کیفیت ارتقاء مربوط به

متوازا   هتا بته متدل ایتن استت. در پایدار( آمده مکان )مدل پاسیده(، گلکار های )محیط )معنی و هویت(، بنتلی

 رابطته بته توجته بتا یابد.می فرهنگی( نیز پوشش-)بویژه بعد اجتماعی مکانسح هایمثلفهبیش، کیفیت هایلفهثم

- کته همچنتان گیردمی تعلق مکان به آدمی سوی از فرهنگی مفاهیم از ایمجموعه مکان، و انسان دوجاناه و تکاملی

 طراحتی کیفیتت بتا نیز مردم و دارد وجود الگوهایی تأثیرا  این برای و گذارندمی تأثیر انسان بر رفتاری هایقرارگاه

                                                            
1. Villa &Wagener 

2. ICT= Information& comunication thechnology فناوری اطالعات و ارتباطات=   

3. Bolay.J.C. & Kern.A 

4. Wang 

5. Valls 

6. Yalagi 

7. Marsal 

8. Sokmenoglu 

9. Gil 

10. Lang 
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 ناشی که ایآگاهانه براساس ترجیحا  افراد همچنین. گذارندمی تأثیر رفتاری هایقرارگاه بر مکانها مراقات و کالادی

 کته دانشتپور شتوندمی دلاسته آنها به و کنندمی انتیاب را ها مکان باشد،می آنها فردی های ویژگی و ازخصوصیا 

( 1399) رضتوانیازتحقیتق نچته کته ازجمله آ رانظنابرآیند بررسی آثار صاح در نامد.ام  فردی میرا عوآن (1311)

 شتام شتهری  فضتاهای های کیفتیمثلفتهنظریه مطرح در زمینه معماری و شهرسازی بدستت آمتده،  194درتحلی 

انگیتزی؛ وانتایی؛ ختاطرهواصالت؛ خ مطلوب؛ تعاملا  اجتماعی؛ نظم؛ سرزندگی؛ هویت وامنیت؛ منظر رفاه آسایش،

-متیتحرک؛ تنوع و تفریح  و مردمی، پویایی محیط طایعی؛ حس تعلق؛ دسترسی؛ معنا و محتوا؛ مدیریت با هماهنگی

 بترآورده و نیتاز رفتع منظتور بته معماری فضای عناصر و اجزا میان وارتااط نظم ایجادآنچه که با این وجود،  .باشند

 باشد.می فردی( و مصداقی عینی، )نه کلی و ذهنی ، الگوها هستند که امریدارد عهدهبر راانسان هایخواست ساختن

 کننتد کتهمتی پیتروی مشیصتی الگوهای از همواره محیطشان طراحی در مردم" است ( معتقد1999) الکساندر 

 1امتروزه الگتو" ما نکته مهم اینکها .سازدمی فراهم را مفاهیم انتقال و بیان امکان شود،می تکلم آن با که زبانی همچون

 ص. ،0444 )ستالینگروس، کت  بینجامتد به تعریف تواندگردد و جزء میمی محسوب وتحلی  شناخت ابزار ما برای

 مشتابه مشتکلا  بترای ح  راه که صور بدین کند،می پیدا تسری نیز ح  فضای به الگو یک (. همچنین مفهوم10

 تکترار تغییتر کمتی بتا مشتکلی چنتین حت  با بار هر که کندمی تعریف را واحد یالگو یک و است خود به مربوط

 زبتان همچنتین .(04ص.  ، 0444و  1ص.  ،1999ٍ )ستالینگروس، است ازاطلاعا  مجدد استفادهاصلی ایده شود،می

-بته تتوانمتی را الگتو یهتا زبان و آوردمی وجودبه الگوها آن از انتظامی هر با کار برای مانا یک الگوها از گروهیک

 یافتت الگوها زبان در که اطلاعاتی به برقرارکند ارتااط انسانها با اینکه برای طرح هر. بکارگرفت سیستماتیک صور 

-0ص.   ،0444 ستالینگروس،) ستازدمی آشکار انسانی ابعاد و زمان درفضا، را الگو نظم امر، این. دارد نیاز شوند،می

 ترتیب الگوهای بزرگتری ازاین کند. بهمی سایرالگوها موضوعیت پیدا با رابطه وپشتیاانی در الگو رالگو، ه زبان در (.3

گیرند. محیطی کته آیند. الگوها در جهت تقویت و اصلاح محیط اطرافشان شک  میمی ترکیب الگوهای خردتر پدید

 )صاری، یک شاکة طایعی قراردارد ر  یکپارچه و درصوهای درک بیشتر، بهاست با قابلیت وجود آمدهاجزا به این با

ستاختار،  ایتن در و بپروراند را متصلی ساختار که گیردمی قرار خودش تعالی مسیر در هنگامی تنها زبان یک (.1391

  (.03ص.   ،0444 )سالینگروس، بگیرند پیوند هم با گوناگون های سلسله مراتبِ مقیاس

 معتقد (0444) 3اریکسون و (1993) 0هستر از نق  به (0449) ، سالینگروسییالگو  ارتااطا این از درباره بیشی

-اجتماعی دارند پس الگوهای ارتااط جامعه در اجتماعی الگوهای با افتاده، پا پیش هرچند فیزیکی، ساختارهای است

  وستازساخت یتا ستاختمان هی  از شهر مقدس است. ساختار 0"ساختار مقدس" همان هرجامعه مهم و برای شهری

 بترای ماتریستی شتود بلکته بنتدیطاقه "مهم"فعلی شهری و معماری معیارهای طاق است که نشده تشکی  شهری

                                                            
1. Pattern 

2. Hester  

3. Erickson 

4. Sacred Structures 
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 و استت همراه مکانی با که استفعالیتی است شهری-اجتماعی الگوی یک مشیصه کند. آنچهمی فراهم شهر زندگی

 از هستتند و احساستا  بتر ماتنی اساساً فرهنگی،-اجتماعی بعد در الگوها بنابراین. بیشدمی لذ  احساس انسان به

 توسعه و تحول محور ترینعمده اطلاعا ، فناوری کنونی عصر در ازسویی کنند.می هویت جامعه پشتیاانی فرهن  و

 مهتم، ایتن گترفتن دیدهنا که آمییته در مردم زندگی با چنان ،آن کلیدی نقش از ناشی  دستاوردهای و است درجهان

کته  الگوهتای فنتاوری جدیتد (.1394 )کیتانی، آوردمتی وجتود بته مردم آسایش و رفاه و جامعه در فراوانی اختلال

ارائه  ها و روندهاشاکه ها، مکان: رشد درحال مناطق برای جدید الگوی زبان یک در (0419) همکاران و سالینگروس

 و دنتگرد کشف تردقیق الگوهایی است تا کرده فراهم را، امکانیICTنوین بویژه هایدهد تکنولوییمی نشان کنندمی

ترین عمیتق توانتدمی ICTگفت توانمی رواین از بگیرند. قرار خود مناسب مراتای سلسله درجایگاه لگویی ا زبان در

 هتای روش بته هتم بتا راالگوهای دخیت  مهه ترکیبقالب الگوها میسرسازد و  در های مردم را استیراج وخواسته

رعایتت  ( بتا0449) اعتقتاد ستالینگروس نماید. به را با مشارکت مردم عملی نهایی نتای  مورد در قضاو  و میتلف

بتا روش  هتا را انتیاب بهترین میتلف، هایگزینه بینهایت بین توان ازمی آنها یدۀجسن ترکیب و الگوها علمی اصول

  داد. تی درمعیارهای میتلف انجامبازگش

الگوهتا در  تواند در تایتینمی تکنولویی دارد که مهم اشاره نکته این رو بهنوآوری پژوهش پیشدر همین ارتااط، 

 دقیق قرارگیرد و الگوهتایو کنکاش  مورد توجهو بایستی  استآن پرداخته شده کمتر به  کهگذار باشد تأثیرمعماری 

از آن جمله دیجیتالی در ارتقاء کیفیت بویژه در مشهد فناوری  تأثیرمکان درمعماری شهری با حس فرهنگی-ماعیاجت

دخی ، به یکپارچگی و ارتااطا ، در متن الگوهای  اطلاعا از طریق بکارگیری فناوریتوان راستا میاین  درباشد. می

فرهنگتی و الگوهتای  –یافت و بتا پیونتد الگوهتای اجتمتاعیمعماری شهری و ارتقاء کیفیت دست   در ک  سیستم

یک رابطه الگویی واحتد و صور  ، بهیهنگام با نقش فناوری دیجیتالهای بهطراحی در معماری شهری از طریق داده

و  جتماعیهنگام ضرورتهای اتواند با شناسایی دقیق و بهدیجیتالی می هایفناوری استفاده از نمود. تأکیدهم پیوسته  به

ی ارائه مثثرمکان؛ الگوهای ظریفتر، کارآمدتر و  در شهر و تقویت حسکیفیت زندگی فرهنگی جامعه درجهت ارتقاء

- نمایتد و کیفیتتبیشی معماری شهری به ح  مشکلا  کمتک در کیفیت مثثر الگوهای کند که در ارتااط با دیگر

 حتس فرهنگتی -های اجتماعی است که الگوهای نیازمندی ینال پژوهش اثحال س بیشد. معماری شهری را ارتقاء

 و ها، معیارهتامثلفته مشتهد چیستتا از چته در شتهری  معمتاری کیفیتت ارتقتاء دردیجیتالی فناوری تأثیرمکان با 

نمایدا و هدف ازانجام این  تواند به ارتقاء کیفیت معماری شهری کمکاستا و چگونه میتشکی  شده هاییشاخ 

 دیجیتتالی فنتاوری تتأثیربر تأکیتدمکان با حس فرهنگی -استیراج و بکارگیری الگوهای اجتماعی ژوهش شناخت،پ

تقویتت زبتان  گستترش، ستازگاری ونوعی بتواند بته  باشد تا بهدر مشهد می شهری معماری درجهت ارتقاء کیفیت

 حاضر سب و باکیفیتی را رقم بزند. پژوهشپیوندی منا نموده و ساختارهای الگوهای دخی  در معماری شهری کمک

 فرهنگی -اجتماعی شکلی نوآورانه و ظریف، الگوهای تواند بهدیجیتالی می فناوری که استواراست فرضیه این پایة بر

 دهد.شهری پوشش مکان را در معماریحس مثثر
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 شناسی . روش0

-مطالعا  کتابیانته از کار یتئور یربنایز نییهت تاج یلیتحل-یفیتوص یها روش از استفاده باابتدا پژوهش این 

هتدف  بتا 1آنلتاین ایپرسشتنامه ،تحلیت  اطلاعتا  و تجزیهدوم، به منظور  بیش در برده و منابع میتلف بهره ای و

)شناسایی  احساسا  افرادبررسی و نسات به معماری موجود نظر مورد منطقهساکنان های نیازمندی و نظرا  بررسی

 فرهنگتی مترتاط( –اجتمتاعی همان الگوهای شهری یا زمینه معماری در نظر فرهنگی منطقه مورد-های اجتماعینیاز

الگتوریتم بررستیو  ییتدیأت عاملی تحلی  روشتحلی  اطلاعا  این پرسشنامه براساس  و . تجزیهاست شده طراحی

 هتر ییتدی هتدف تعیتین عتواملی استت کته درأت عاملی تحلی  روش در. گرفته استصور   Apriori 0کاویداده

 هویتت و خوانتایی، تعلتق، حتس پویتایی، و اجتماعی، تحترک هماستگی و انسجام گانه6 یهاشاخ از  شاخ 

( ییقوانینی)الگوهتا ،Aprioriکتاویکمتک الگتوریتم داده بتهه ادام اند. دربوده مثثرسیمای مطلوب  و اصالت و نظم

 .استشده حاص  شهری، معماری فعلی وضعیت سنجش پرسشنامة به– نسات افراد پاسخ اساس بر که آمده بدست

هتای روی بانک یتادگیری قتانون وابستتگی بتر و کاوی مکرربرای داده (انجمنی قوانین الگوریتم) Aprioriالگوریتم

 هتامجموعته داده صتور  مکترر در ری کته بتهالگوریتم ابتدا عناص این گیرد. دراستفاده قرارمی کلی، مورداطلاعاتی

 اند،تکرار شده هامجموعه داده اندازه کافی در عناصر دیگری که به . سپس آن را باگرددمی شود، شناساییمشاهده می

- ازآنها برای وضع قتوانینتوان میشد،  شونده توسط این الگوریتم تعییناینکه عناصر تکرار از دهد. پسمی گسترش

 هتایبستته و Rافتزارنترم کمتک بته بتردهنام روش دو .کرد است، استفاده اصلی دهنده روندهایکه نشان 3ابستگیو

 ) مکان حس به بیشیکیفیت برگزیده هایها، معیارها و شاخ مثلفه( به 1جدول ) .است شده تحلی  میتلف افزارینرم

 پرداخته است. در پژوهش (فرهنگی و اجتماعی بعد

 

 (فرهنگی و اجتماعی بعد) مکانحس به بخشیکیفیت برگزیده هایمؤلفه .9ولجد

 شاخص های برگزیده معیارهای برگزیده ها مؤلفه

  تعاملا 

 اجتماعی

 انسجام و هماستگی اجتماعی

 پذیرشدن فضاحضورپذیری و اجتماع

 وجود فضاهای جمعی و عمومی )مانند معابر، پارک، فضای ساز، میادین(

 اهای مناسب گفتگو، برخورد، و ارتااطا  چهره به چهرهوجود فض

 فعالیتهای انتیابی)گروهی و خاص( تحرک و پویایی

                                                            
 است.شده  افزاری بر بستر ابر، استفادهنرمخدمت در قالب تحلیلی و ابزارهای  تعاملیاین آنلاز فرمهای . در این پژوهش 1

 وآوری، ذخیره، ارزیابی، تفسیر وتحلی ، بازیتابیتصمیم، با جمع پشتیاانهای فناوریو ارتااطی، و همچنین جدید اطلاعاتی  های. تکنولویی0

متورد  از ابزارهتایباشند. یکتی داشته و موردنیاز تأثیر بسیار زیادی  موقع، صحیح به یابیتوانند در اطلاع، میخاص به کاربراناطلاعا  اشاعه 

در معتار و روابط الگوهایمنظور کشف به داده تحلی  پیشرفته از ابزارهای استفاده شام   کاویباشد. دادهمی کاویفناوریها، دادهدر این  استفاده

 باشد.میماشین یادگیری ریاضی و متدهای  ابزارها، مدلهای آماری، الگوریتمهایاست.این بزر  های دادهمجموعه 

3. Association rule mining 
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 شاخص های برگزیده معیارهای برگزیده ها مؤلفه

 تعاون و تقویت فعالیتهای گروهی و اجتماعی

 نشاط جمعی

 شهری عمومی فضاهای بویژه در مراسم و جشنها برگزاری 

 حس تعلق

 سرزندگی

 امنیت

 آسایش، ایمنی و راحتی

 مکان یطراح در مشارکت

 انعطاف پذیری

 عام  فردیِ خودکارآمدی عمومی

 ح  مسائ  دشوارمدیریت 

 پایداری در راه هدف

 رویدادهای غیرمنتظرهمدیریت 

 حف  آرامش

 مدیریت اوضاع

 های شیصیتی عام  فردیِ ویژگی

 ویژگیهای نگرشی

 ویژگیهای عملی

 ویژگیهای احساسی

 پیگیری اهداف و انتیاب روش

 ا دیگراننحوه ارتااط ب

 خوانایی

 آگاهی فضایی

 میزان قابلیت شناسایی فضا

 درک فرم و عملکرد

 تشیی  راه، گره، لاه، حوزه ونشانه

 دسترسی قابلیت

 مسیریابی

 خوانایی نمادهای فرهنگی، مذهای، و بومی

 های راهنماعلائم و نشانه

 ارزشهای هنری

 قدرتمند شهری مراکز
 نگی، ورزشی، رفاهی، فرهتفریحی تجاری، خدما 

 هاراهپیاده و میادین

 شفافیت  و ارتااط

 شوراها

 یکدیگر با شهروندان بین ارتااط

 شهروندان و شهری مدیریت بین ارتااط

 انطااق با زمینه اصالت و هویت

 هویت

 معنا

 هماستگی اجتماعی

 سازگاری
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 شاخص های برگزیده معیارهای برگزیده ها مؤلفه

 گذشته با ارتااط
 انگیزیخاطره

 نمادهای بصری

 خاطره انگیزی تقویت و ارتقاء فرهنگی و

 عناصر شاخ  و هویتمند

 حف  شده تاریییآثار و مضامین

 رویدادهای فرهنگی

 ارزشها و مفاهیم محلی

 تداعی هویت

  نظم

 شالوده هندسی
 یکپارچگی، پیوستگی و انسجام

 هماهنگی و تعادل

 فرایند تدریجی رشد
 انطااق فرم و عملکرد

 منطقه بندی عملکردی

 مطلوب سیمای

 ادی فضاییکیفیت کال

 توده کالادی فرسودگی عدم

 کیفیت مصالح

 موقعیت قرارگیری

 طرح کالادی ویژه

 تراکم مطلوب

 جذابیت

 تداوم بصری

 غنای بصری

 تناساا  بصری
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 برنامته استکان بشرستازمان ملت  متحتد،؛ 0410 یوجانت ،؛ 0414 وبر،و  رایموند، براند؛ 0446 ترنر، و توان؛ 0440پامیر،؛ 0440

دانشتپور، ؛ 1316 فلاحتت،؛ 1399 گلکتار،؛ 0434 دستتورکارجدید،؛ 0419 اتحادیه بین المللتی ارتاتاط از راه دور،؛ 0413 ،0416

 (1399 رضوانی،؛ 1394 پورجعفر،؛ 1311

 

 مهتم و نقتش الگتویی ارتااطتا  مکان، با توجه بهبیشی به حس کیفیت اولیه وکلیآمدن الگوی از بدست پس 

-دیجیتتالی اوریفنت های شتهروندی ازطریتقدادهکاوی وحصولداده اطلاعا  و ارتااطا  به الگویها و فناوری داده

 دهد.. مدل مفهومی پژوهش این ارتااطا  را نشان میشدپرداخته 
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پژوهش مفهومی مدل. 9شکل  
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طاتق  آنجمعیتت و  هکتتار 1949منطقته  . مستاحت گرفتت صور  مشهد شهرداری پژوهش روی منطقه یک

-ودارای یازده محله متی شودیاین منطقه به سه ناحیه تقسیم م 1.نفر بوده است 13/1694برابر  1399سرشماری سال 

 ستجاد، دستتگاه، ششصتد آبکتوه، محلته) دو ناحیته -0، (احمتدآباد راهنمتائی، بهشتتی، محله) یک ناحیه -1باشد. 

 زا ،پتژوهشهدف به توجه باشود. می شام  را (سناباد سعدآباد، گوهرشاد، کلاهدوز، خیابان) سه ناحیه -3، (فلسطین

 .است شده استفاده هستند( طرح هایخوشه هاناحیه) ایگیری خوشهنمونه روش

درمتدل، انتدازه اثتر پنهتان مشتاهده شتده و یرهتایتعداد متغ به توجه بامعادلا  ساختاری روش حجم نمونه در

ایتن محاستاا   انجتام جهتت R افزارازنرم و .شودمیتعیینموردنظر  یتوان آمارداری و معنیوسطوح  شدهینیبشیپ

، اثرمشی  شده  یتشی یبرا ازینمونه مورد ن ندازهحداق  ابر مورد نظر علاوهة روش محاسا در .است شده ادهاستف

 .استشدهساه امح نیزمدل  یساختار یدگیچیتوجه به پ با ازین حداق  اندازه نمونه مورد

 توضیحا  مربوط به تعیین حجم نمونه :

 تابع خطا. 1

 

 حجم نمونه. 0

 
 

 کیت یبرآورد شتده بترا ینیج یهماستگ ρ، پنهان  یرهایتعداد متغ k، شدهمشاهده  یرهایتعداد متغ j که در آن،

 β، داکیشده ست حیتصح یا سطح اول نوع یخطا زانیم α، شده برآورداندازه اثر  δ،  رهیدو متغ یمعمول یبردار تصادف

بترای  که .باشدمی 1640عدد نرم افزارخروجی  است.توزیع نرمال استاندارد  )چندک( مقدار zو  IIنوع  یخطا زانیم

                                                            
 باشد.شهرداری مشهدمنطقه یک، به آدرس زیر و در قسمت معرفی منطقه میبرگرفته از سایت آماری اطلاعا   .1

https://zone1.mashhad.ir/ 
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 حجتم نمونته ناحیته یتک:)افزایش پیدا کرد 0444اضافه شد و حجم نمونه به  % 04تا  14بین به آن  ریزش احتمالی

 ،111بهشتتیمحلته) یتک ناحیته-1قرار زیر است: حجم نمونه محلا  نیز به(. 994ناحیه سه:  -694ناحیه دو:  -644

فلستطین  ، 099ستجاد  ، 119)ششصددستتگاه(  ارشتاد ،99آبکوهمحله) دوناحیه-0؛ (نفر 036 مدآباداح ،93راهنمائی

ابتتدا  ،دراین پژوهش. (نفر 99سناباد  ، 044آباد  سعد ،103گوهرشاد  ،101کلاهدوز  خیابان) سه ناحیه -3 ؛(نفر 149

واقتع مورد بررستی  1CVRبا توجه به معیار  است. روایی محتوا پرسشنامة ساختة محقق در اختیار خارگان قرارگرفته

 CVRرود مقدار نسات روایتی محتتوایی اند، انتظار میخاره در نظرسنجی شرکت کرده 9اینکه تعداد . با توجه بهشد

از تایید پرسشنامه توسط خارگان، توزیع  حاص  شود. که این با مقدار محاساه شده همیوانی دارد. پس 99/4بیش از 

نامناسب  سثالبیش از پرسشنامه محاساه و دو  پایایی هر . مقداراستشدهپاسخ دهنده انجام  33نامه بین اولیه پرسش

 پایتایی کته در های پرسشنامه اصلاح شدند. درنهایت پرسشنامة نهایی باتوجه بته مقتادیراز پرسشنامه حذف و بیش

هتای اجتمتاعی توزیتع شتاکه در نیکی اجرا و، تایید شد. پرسشنامه به صور  الکترواستشدهجدول زیر نشان داده 

 گردید.

 

 مقادیر پایایی پرسشنامه شهروندان. 0جدول 
 مقدار پایایی نام زیربخش

 13/4 یاجتماع یانسجام و هماستگ

 641/4 تحرک و پویایی

 90/4 حس تعلق

 69/4 خوانایی

 10/4 هویت و اصالت

 69/4 نظم  و سیمای مطلوب

 (1044ش، مأخذ: )یافته های پژوه

 هایافته .3

 توصیفی آمار .9. 3

 و پنهتان و آشتکار متغیرهای از یک هر معرفی و تحقیق متغیرهای از توصیفی یهاشاخ  ارائه به بیش این در

 .  است شده پرداخته هریک هایزیرعام  همچنین

 شناختی جمعیت اطلاعات. 9. 9. 3

 درصتد را 64از عنتی بتیش افترادیغالب بوده و سال 09تا  34ینمحدودۀ ب در اغلب پاسیگویان سنی پراکندگی

اند با افراد متاه  یتا متتاهلینی کته براثتر بوده میان افراد پاسیگو تقریاا تعداد افرادی که مجرد اند. دردادهزنان تشکی 

                                                            
1. Content Validity Rate 



  193                            ...          حس یفرهنگ -یاجتماع یها یازمندین یالگوها ییشناسا                            سال نهم            

 

دهنتد، د را زنان تشتکی  میاندهنده بودهاینکه غالب افرادی که پاسخ به باتوجه است.یکسان هستند، تنها فو  همسر

افتراد متورد تحصتیلا  ایتن اباشتد. در های دارای درآمتد بتالاز گروهاست که درصد افراد بادرآمد پایین بیشطایعی

 از لیستانس، تحصیلی بالاتر درصد مدرک16اند، دارای مدرک لیسانس بوده آنان درصد 04از که بیش شودمی مشاهده

 درمتورد بیشتتر اند. بته لحتاب بعتد ختانوارداشتته دیتپلم از کمتتر دیتپلم یتا تحصیلی مدرک درصد 01 و 04حدود

 هتایگتروه وسایرین در اندبوده نفر 14از درصد بیش 0 تنها هستند. نفر 9تا  3اعضای خانواده بین تعداد پاسیگویان،

افتراد  درصتد 64از افراد نیز بتیش این نینظرنوع مالکیت منزل مسکو از اند.داشته قرار نفر 14تا 9یا بین نفر 3از کمتر

-توجه بته نوع شیصیت افراد با مورد در همچنین اند.خود بوده منزل درصد نیز در 04 حدود ای داشته ومنزل اجاره

 است. لحاب گردیده 1شی ، بارزترین تیپ شیصیتی هرشیصیتی برای هایتیپ از هرکدام هایویژگی بودن دارا

 ی توصیفی پرسشنامههاشاخص. 0. 9. 3

ی هاشتاخ  براست، علاوه گرفته تایی مورد پرسش قرار9طیف لیکر  ا  درسثالاینکه  توجه به با 3در جدول

 ستثالمیانته هر ا  با مقتدارسثالشده، آزمون مقایسه پاسخ پاسیهای ارائه آماری شام  میانگین، میانه وانحراف معیار

 یا معادل ناپارامتری آن استفاده شده است.  Tو ازآزمون انجام شده نیز 3 یعنی مقدار

 

 

 

 

 

                                                            
تعیین است. برایگردیده خلاصه NEO-FFI)عاملی)شیصیتی پن و مهم از پرسشنامه ویژگیهایاصلی . در مورد ویژگیهای شیصیتی، نکا  1

بته هتم ندارنتد و  شده که این اعداد هی  مزیت و امتیازی نستات( درنظرگرفته N=1  E=2  O=3  A=4  C=5ویژگیهای شیصیتی)نوع 

اصلی شیصیت، به اطلاعا  کلتی از شیصتیت افتراد دستت عام  9کند تا بتوانیم با ارزیابیمیرا در افراد مشی شیصیتیصرفا نوع ویژگی

 یابیم.

، Agreeableness، ) دلپتذیر بتودن ( Openness، ) انعطتاف پتذیری ( Extraversion، ) برونگرایتی ( Neuroticism) رواننژندی ( 

 .Conscientiousnessبودن ( و باوجدان پذیری)مسئولیت
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 میانه با آن میانگین مقایسه آزمون نتیجه های پرسشنامه وی آمار توصیفی زیرعاملهاشاخص .3جدول
 مقدار-p آماره آزمون انحراف معیار میانه میانگین نام زیر عامل نام عامل اصلی

عی
ما

جت
ی ا

تگ
بس

هم
و 

ام 
سج

ان
 

 <441/4 -609/01 103/4 44/0 04/0 اجتماعی اعتماد

 <441/4 -0/03 114/4 44/0 13/0 هماستگی اجتماعی

 <441/4 -019/03 936/4 44/0 94/0 روابط اجتماعی

 <441/4 -030/11 493/1 44/0 96/0 سرمایه اجتماعی

 <441/4 -406/31 909/4 44/0 33/0 مشارکت

یی
ویا

و پ
ک 

حر
ت

 

 <441/4 -916/141 661/4 44/1 30/1 فعالیتهای انتیابی

 <441/4 -469/31 136/1 44/0 04/0 برگزاری جشن و مراسم

 <441/4 -149/00 419/1 44/0 39/0 حضور پذیری فضا

 <441/4 -00/146 699/4 44/1 31/1 فضای میصوص

 <441/4 -499/119 694/4 44/1 00/1 فضای ارتااط رودررو

 <441/4 -6/103 601/4 44/1 03/1 فضای فعالیت خاص

یی
وانا

خ
 

 <441/4 9/19 911/4 44/0 91/3 قابلیت شناسایی فضا

 <441/4 -139/9 110/1 44/3 49/3 درک ارتااط فرم و عملکرد

 <441/4 909/00 419/1 44/0 00/3 مسیریابی

 <441/4 -199/9 609/4 44/0 69/3 قابلیت دسترسی

 011/4 -100/4 990/4 44/0 10/0 نشانه ها

 <441/4 -993/10 364/1 44/0 90/0 نمادها و ارزش هنری

 <441/4 114/0 969/4 44/0 93/3 مراکز چند منظوره

 <441/4 -136/93 999/4 44/0 13/0 ارتااط مردمی

 <441/4 -061/61- 660/4 44/1 09/1 ارتااط با مسئولین
لق

 تع
س

ح
 

 <441/4 990/30 163/1 44/0 90/3 حس تعلق

 441/4 311/3 963/4 44/3 10/0 فعالیتهاتنوع 

 <441/4 419/11 913/4 44/0 99/3 امنیت

 <441/4 641/06 936/4 44/3 99/0 ایمنی

441/4< 014/94 131/4 44/3 91/0 آسایش  

 493/4 -990/1 143/4 44/3 93/0 راحتی

 <441/4 109/01 191/4 44/3 40/3 عناصر طایعی

 <441/4 990/09 900/4 44/0 14/0 شرکت در ساخت مکان

 <441/4 -01/116 190/4 44/0 91/1 انعطاف پذیری و انطااق فضا

ت
صال

و ا
ت 

وی
ه

 

 <441/4 -090/10 163/1 44/0 90/3 هویت

 <441/4 -091/19 963/4 44/3 10/0 معنا

 <441/4 -903/11 913/4 44/0 99/3 هماستگی اجتماعی

 <441/4 -090/00- 936/4 44/3 99/0 سازگاری

 <441/4 -916/94 131/4 44/3 91/0 خاطره انگیزی
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 مقدار-p آماره آزمون انحراف معیار میانه میانگین نام زیر عامل نام عامل اصلی

 <441/4 -936/30 143/4 44/3 93/0 نمادهای بصری

 <441/4 -069/10- 191/4 44/3 40/3 عناصر شاخ  و هویتمند

 <441/4 -163/90- 900/4 44/0 14/0 آثار حف  شده تارییی

 <441/4 -694/119- 190/4 44/0 91/1 رویدادهای فرهنگی

 <441/4 996/00   939/4 44/1 30/1 ارزشها و مفاهیم محلی

 <441/4 -319/146 694/4 44/1 01/1 تداعی هویت

ب
لو

مط
ی 

ما
سی

و 
م 

نظ
 

 <441/4 -900/10 911/4 44/3 90/0 شالوده هندسی

 <441/4 -001/30 130/4 44/3 91/0 انطااق فرم و عملکرد

 <441/4 -919/00 919/4 44/3 99/0 عدم فرسودگی کالادی

 <441/4 -690/04 916/4 44/3 64/0 کیفیت مصالح

 <441/4 -909/01 199/4 44/1 99/1 تراکم مطلوب

 <441/4 -693/30 111/4 44/3 39/0 نما و تداوم بصری

 <441/4 999/9 019/1 44/3 64/0 تناساا  و غنای بصری

 <441/4 -110/36 190/4 44/1 90/1 غنای بصری

 <441/4 -069/69 600/4 44/1 01/1 ی پیادهفضا

 <441/4 -361/90 490/1 44/0 60/3 روهاکیفیت کالادی و پیاده

 (1044مأخذ: )یافته های پژوهش، سال 

 

 متوستط حد شهردر درمحلا  اجراشدن و وجود نظر از که راحتی، و هانشانه شاخ  دو جز به داد نتیجه نشان

 میتانگینی شتده بررسی یهاشاخ  از زیادی بیش. دارند متوسط مقدار با معناداری تفاو  هاشاخ  سایر هستند،

 کلیعام  هر در هاشاخ  این اثرگذاری و اهمیت پیرامون دقیق بررسی الاته که. اندبوده دارا را 3 کمترازمقدارمتوسط

 شد. انجام تاییدی عاملی تحلی  بیش و ادامه در

  آمار استنباطی .0. 3

  شهری معماری کیفیت برارتقاء مؤثر عوامل کلی الگوی .9. 0. 3

برارتقتاء کیفیتت  مثثرهای تاییدی به ارائه الگویی ازعوام  و زیرعام  عاملی تحلی  کمک روش در این بیش به

های داده شده و زیرعام  ها برازشگیری برای هریک ازسازه. برای این منظور مدل اندازهشدپرداخته معماری شهری 

 مناستب درنظرگرفتت کته دارای بتارتتوان میهایی را واقع زیرعام  د. درنشددارای بارهای عاملی مناسب شناسایی

ی هاشاخ همچنین  ونظرپایایی، روایی ها مناسات کلی مدل ازتعیین این زیرعام  از باشند. پس 3/4از  بیش  عاملی

 بر ارتقاء کیفیت معماری شتهری شناستایی مثثرعوام  له مدل کلیترتیب دراین مرح. به اینشد مناسات مدل بررسی

 شد.
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 اجتماعی، اعتماد های زیرعام  "وهماستگیانسجام " بیش در گیری،اندازههایمدل برازش از حاص  نتای  طاق

 هتای زیرعامت  "پویتایی و تحترک " بیتش در مشارکت، و اجتماعی سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی، هماستگی

 حتس" دربیتش ختاص، فعالیتت فضای و رودررو ارتااط فضای میصوص، فضای برگزاری انتیابی، های فعالیت

 خوانتاییبیتش در فضتا، انطاتاق و پتذیریانعطتاف و عناصترطایعی ایمنتی، هتا، فعالیت تنوع های زیرعام  "تعلق

 و هویتت"بیتش در مستئولین، بتا تااطار و مردمی ارتااط منظوره، چند مراکز هنری،ارزش و نمادها های زیرعام "

 در و فرهنگتی ورویتدادهای هویتمنتد و عناصرشاخ  بصری، نمادهای اجتماعی،هماستگی های زیرعام  "اصالت

 و مطلوب تراکم مصالح، کیفیت عملکرد، و فرم انطااق هندسی، شالوده های زیرعام  "مطلوب سیمای و نظم"بیش

- متدل عنوانبه را شدهشناسایی های زیرعام  0 درجدول. ندشد تعیین مهمهای م زیرعا عنوانبه بصری تداوم و نما

 .دهدمی نشان شهروندان دیدگاه از شهری معماری کیفیت ارتقاء بر مثثر عوام شناسایی با درارتااط نهایی

 

 شهروندان دیدگاه از شهری معماری کیفیت ارتقاء بر مؤثر مدل نهایی عوامل .0جدول
 درصد توان دوم بار عاملی بار عاملی استاندارد شده نام زیر عامل اصلی نام عامل

عی
ما

جت
ی ا

تگ
بس

هم
و 

ام 
سج

ان
 

 96/31 601/4 اعتماد اجتماعی

 16/03 699/4 هماستگی اجتماعی

 91/34 993/4 روابط اجتماعی

 91/99 961/4 سرمایه اجتماعی

 60/01 939/4 مشارکت
یی

ویا
و پ

ک 
حر

ت
 

 06/09 900/4 یابیفعالیتهای انت

 96/04 60/4 فضای میصوص

 00/90 900/4 فضای ارتااط رودررو

 19/09 690/4 فضای فعالیت خاص

لق
 تع

س
ح

 

 94/11 300/4 تنوع فعالیتها

 91/99 990/4 ایمنی

 39/96 190/4 عناصر طایعی

 36/19 00/4 انعطاف پذیری و انطااق فضا

یی
وانا

خ
 

 00/06 910/4 نمادها و ارزش هنری

 09/31 999/4 مراکز چند منظوره

 19/90 909/4 ارتااط مردمی

 00/90 900/4 ارتااط با مسئولین

ت
صال

و ا
ت 

وی
ه

 

 46/33 999/4 هماستگی اجتماعی

 06/30 961/4 نمادهای بصری

 03/09 690/4 عناصر شاخ  و هویتمند

 00/06 61/4 رویدادهای فرهنگی

و 
م 

نظ

ما
سی ی  لو
مط  ب

 04/01 931/4 ه هندسیشالود
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 درصد توان دوم بار عاملی بار عاملی استاندارد شده نام زیر عامل اصلی نام عامل

 03/09 690/4 انطااق فرم و عملکرد

 00/31 60/4 کیفیت مصالح

 99/09 691/4 تراکم مطلوب

 90/31 600/4 نما و تداوم بصری

 (1044مأخذ: )یافته های پژوهش، 

 

تتوان می نیتزاستت  شتده بیتان درصتد صتور به که عاملی بارهای دوم توان مورد در حاص  مقادیر به توجه با

 هتایمتدلپایتایی وروایتی یهاشتاخ  نمود.درادامهمقایسه یکدیگر با اهمیت لحاب به را مطالعه مورد یهاشاخ 

 .استشده گزارش گیریاندازه

 

 ی روایی و پایایی مدل های اندازه گیریهاشاخص .5جدول
 )شاخص روایی همگرا( AVE )شاخص پایایی( CR متغیر وابسته

 04/4 96/4 سجام و هماستگی اجتماعیان

 00/4 90/4 تحرک و پویایی

 00/4 90/4 حس تعلق

 01/4 99/4 خوانایی

 04/4 99/4 هویت و اصالت

 0/4 10/4 نظم وسیمای مطلوب

 (1044مأخذ: )یافته های پژوهش، 

 

-پرداختته واگترا( و همگترایتی)روا روایتی و پایتایی نظتر از شده طراحی مدل مناسات بررسی به بیش این در

همتان  همگتراروایی از منظور گیرد.بحث قرارمی همگرا مورد روایی اگرا و و نوع روایی دومورد روایی در .استشده

 همگراانتظتارروایی یک سازه است. برای تایید وجود های مرتاط باگویهاست که بیانگرهماستگی بین AVEشاخ  

های هر ستازه های مورد مطالعه وجود روایی همگرا بین گویهباشد. در سازه 0/4دار بیش از مق AVEرود شاخ می

 یهاشتاخ  شده ازمشاهدههای دادهشده با  دادهای برازش. پژوهشگران به منظور ارزیابی کلی مدل فرضیهشدتایید 

ه اهمیت اختلاف بین متاتریس ک باشدمیترین شاخ ، شاخ  آماره کای دو نمایند. رای استفاده مینیکویی برازش

. در واقع فرضیه صفر در داردمیکواریانس مدل برازش شده با ماتریس کواریانس ناشی از نمونه مشاهده شده را بیان 

استت کته ندارد. نکته مهم این است که بین مدل برازش شده و ماتریس کواریانس نمونه تفاوتی وجوداینجا ماین این

داد که  خواهد باشد اختلاف کمی را نشان که حجم نمونه زیادبنابراین زمانی باشدمینمونه ثر از حجم أاین شاخ  مت

 ستایر کنتار در یآزاد بردرجته کتای دوآن یعنتی شتده تعدی شاخ  . بنابراین ازباشدمیدهنده برازش خوب نشان
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شاخ  نیکتویی  -0، (GFIازش )شاخ  نیکویی بر -1 از که عاارتندشود می نیکویی برازش استفاده یهاشاخ 

ریشه میانگین  -9، (TLIلوئیس)-شاخ  توکر -0 ،(CFIشاخ  تطایقی برازش ) -3، (AGFI) برازش تعدی  شده

 -9و  (RMSEA) ریشته میتانگین مجتذور بترآورد خطتای تقریتب -6 ،(SRMR) مجذور خطاهای استاندارد شده

دهنتده نشتان 41/4گفت کته مقتدار کمتتر از  توانمی RMSEA زادی. در مورد شاخ آشاخ  کای دو به درجه 

انتظار نیز  مطلوب مورد شاخ  کای دو به درجه آزادی نیز مقدارخطاهای معقولی برای تقریب درجامعه است. برای

مناستب  قاول هستند. الاته چنانچه مقتادیر قاب  1/4مقادیر بالای  هاشاخ سایر  مورد در .باشندمی 9کمتر از  مقادیر

گیری کیفیت ا  توانایی ساخت یک سازۀ مناسب را برای اندازهسثالگفت  توانمیباشد،  برقرار هاشاخ ی اکثر برا

 .اندبودهدارا 
 

 ی نیکویی برازشهاشاخص .9جدول

 CFI TLI GFI AGFI RMSE کای دو به درجه آزادی متغیر وابسته

 499/4 901/4 91/4 939/4 99/4 0/11 انسجام و هماستگی اجتماعی

 411/4 919/4 106/4 139/4 196/4 91/19 تحرک و پویایی

 049/4 990/4 999/4 939/4 910/4 91/13 حس تعلق

 1/4 10/4 94/4 61/4 69/4 19/3 خوانایی

 44/4 991/4 1 1 1 601/4 هویت و اصالت

 16/4 193/4 999/4 191/4 966/4 19/94 نظم وسیمای مطلوب

 (1044مأخذ: )یافته های پژوهش، 

 

مقتدار  دراغلتب متوارد RMSEAشاخ  کای دو به درجه آزادی و همچنتین شتاخ   6مطابق نتای  جدول 

با این حتال . باشدمیکه باتوجه به نحوه پرسش و پاسخ و جناه نوآوری تحقیق قاب  توجیه  استاودهمطلوبی را دارا ن

 . شدها تایید ، مناسات کلی سازههاشاخ با توجه به مطلوبیت سایر

 )الگوریتم قوانین انجمنی( Apriori الگوریتم. 0. 0. 3

مربوط به ارتقتاء  یهاشاخ ارتااطا  میان است که به تشیی این بیش هدف دستیابی به الگوهای شرطی در

( میتلف، خودکارآمدی، شیصیت افراد و...، منجر محلا ) نواحیعواملی چون سکونت در کیفیت معماری شهری با

)مقتدم( کته اصتطلاحا  مجموعه داده پیشین روی دو Apriori قوانین انجمنی، الگوریتم  آوردن بدستبرای  .شودمی

. بتا استتفاده شتودمی، تعریتف شتودمی دادهنمایش rhs)تالی( که با  آیندو مجموعه داده پیشود می دادهنشان Ihsبا 

حالتت . این تحلی  درچندینآیدمیبدست آیند(ی)پ )پیشین( ومتغیرهدف روابط بین متغیرهای ورودی ،تعاریفازاین

استت. مقدارآستتانه بترای قرارگرفتته بررستی مورد قوانین موجود شده وانجام ها واهداف میتلفوبراساس ورودی

امکتان  ایجتاد منظتور بته تحلی  از این بیش . دراست شده نظرگرفته در 9/4و مقدارآستانة اطمینان نیز  3/4پشتیاان 
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اینکته شده و باتوجه به نظرگرفته شده پیرامون ارتقاء کیفیت معماری شهری درگیریگانة اندازه 6 یهاشاخ ی  تحل

ا  هربیش، مقدارحاص  سثالبایستی گسسته باشد، پس ازمحاساة میانگین از Aprioriورودی به الگوریتم های داده

- خودکارآمتدی متغیتر ،هاشتاخ  بتراین علتاوه .انتدسطحی تاتدی  شتده دو ها به یک متغیر برحسب میانة پاسخ

 در .استت شتده تعریتف زیاد و متوسط کم، دارای خودکارآمدی سطحی سه متغیر یک صور  به نیز دهندگانپاسخ

 نیتز (ا محلت) نواحیدارد، متغیرگروهاندی مربوط به  آنان اشاره هایویژگی ودهندگان  پاسخ به که متغیرها این کنار

باشتند  میتلتف )محلا ( نواحی گان دردهنداگر پاسخ عنوان ورودی دراین الگوریتم لحاب شده واین موضوع که به

یتک  هر در این پژوهشاست. قرارگرفته مورد بحث بررسی چگونه است نیز مورد یهاشاخ آنگاه نظرا  پیرامون 

 کیفیت معماری شهری را مورد اصلی مربوط به ارتقاء شاخ  6 شدهتوزیع پرسشنامة طراحی و نظر، مورد همحل 11

ها ا  هرشاخ ، آنسثالهای مربوط به  از محاساة میانگین. همانطورکه توضیح داده شد، پساست داده سنجش قرار

ها وانی پاسخفرا درصد و فراوانی 9اند. درجدول آن تقسیم شده از ها و بیشکمتر ازحد میانه پاسخ گروه مقادیر دو در

 . است شده، نشان داده استبودهآن  از میانه یا بیشهای آنان کمتر از حدهایی که پاسخیک ازگروه هر در

 

 ها با پاسخ کمتراز حد میانه یا بیش از آن ها در هریک از گروهدرصد فراوانی پاسخ و فراوانی .7جدول

 نام شاخص
 بیش از حد میانه کمتر از حد میانه

 درصد تعداد درصد  ادتعد

 9/01 019 3/91 1949 انسجام و هماستگی اجتماعی

 9/9 100 9/90 1910 تحرک و پویایی

 9/14 043 9/19 1909 حس تعلق

 0/14 196 1/19 1930 خوانایی

 3/9 114 9/94 1901 هویت و اصالت

 0/9 191 1/94 1994 نظم و سیمای مطلوب

 (1044مأخذ: )یافته های پژوهش، 

 

است که میتزان ها به سمت نظراتیگرایش پاسخشود مینظر نیز ملاحظه  مورد یهاشاخ نتای   که در مانطوره

 یتک از هر دهندگانپاسخ دیدگاه دیگراز عاار  به .اندکرده میانه برآورد حد از کمتر محله خود را در هاشاخ این 

ستیمای  و نظتم و واصتالتهویتت خوانتایی، تعلق،حس ی،وپویای تحرک اجتماعی،وهماستگی انسجام یهاشاخ 

 . افتاده استحد میانه اتفاق  مطلوب در محلا  میتلف کمتر از



  سوم شمارۀ                                            مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                            164

 
 

 میزان خودکارآمدی ساکنین پاسخگو .0جدول
 زیاد متوسط کم ام شاخصن

 خودکارآمدی
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

131 0/9 969 3/94 101 9/00 

 (1044های پژوهش،  مأخذ: )یافته

 

افتراد  انتد. بیشتترشتده زیتاد تقستیم و خودکارامدی کم، متوستط دسته دارای افراد به سه خودکارآمدی به لحاب

 1. اندبودهحد متوسط یا زیاد  مدی درآپاسیگو دارای خودکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های ورودی به الگوریتم اپریوریداده .0شکل

 

  ارتقاء کیفیت معماری شهریی هاشاخصوابستگی  بررسی قوانین .9. 0. 0. 3

آیند بررسی قوانین و شناسایی اقلام مکرراست. پی ورودی دری هاشاخ منزلة  پیشین به حاص  مقادیر نتای  در

یک مجموعه اقلام است کهنشانگرآن( support) پشتیاان است. مقدار نظر مورد نیز به معنای خروجی حاص  از شرط

قانون  است که برای هراین معنییک قاعده وابستگی به (Confidenceدرصد اطمینان ) .شده پایگاه تکرار درچند بار 

نیز هستند. معیار بهاود نیز درواقع معیتاری  نظر آیند هستند شام  پیشین موردکه شام  متغیر پیپاسیهایی درصد چند

یک باشد، دو مجموعته داده  از مقدار بهاود بیش است. اگر آیندبرای ارزیابی هماستگی دو مجموعه داده پیشین و پی

                                                            
به دهیاست. برای نمرهگردیده خلاصه  (GSE-10)باورهای خودکارآمدی عمومی و مهم از پرسشنامهاصلی  . در مورد خودکارآمدی، نکا 1

 گردیده است.لحاب  9مرا  بالاتر از و خودکارآمدی بالا: ن 3 -9، خودکارآمدی متوسط: نمرا  1 -0پایین: نمرا خودکارآمدی 

 اطلاعا  جمعیت شناختی 

 )کد ناحیه، نوع مالکیت(

 ی فردی خودکارآمدیویژگ  

 ویژگی فردی شیصیت شناسی 

 

 خوانایی هویت و اصالت

 نظم و سیمای مطلوب

 حس تعلق 

 تحرک و پویایی

 تعاملا  اجتماعی
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یک برای ایتن  مجموعه دارای هماستگی منفی هستند. همچنین مقدار باشد دو 1کمتراز  دارای هماستگی مثات واگر

، است. سته معیتار درصتد پشتتیاان این مجموعه متغیرها بین هماستگی معنادار و ارتااط وجود دهندۀ عدممعیارنشان

 روند. های تولید شده بکارمیقانون ارزیابی منظور اطمینان و بهاود به

  کته  01شود. طاق قانون می ازآنها اشارهآمد. که به برخیبدست )الگو( قانون 01در ناحیه یک،  :9ناحیه

ور  مالکیت به ص است که خودکارآمدی متوسط و داده شده اطمینان است، نشان دارای بیشترین میزان

 شود که مالکیتت ملکتی نیتزنیز مشاهده می 00دارد. الاته در قانون پی پویایی کم را در ملکی، تحرک و

کننتده بتروز که بیان 11و  19 این ناحیه قوانین دارد. همچنین در آمد خودپی پویایی کم را در تحرک و

- بالایی اطمینان درصد دارای است، تعلق و تحرک وپویایی که در وضعیت خودکارآمدی متوسط حس

آمتد م است کته بیتانگر پیا10 ناحیه بیشترین میزان هماستگی مثات مربوط به قانون این است. در بوده

حالت خودکارآمدی متوسط است. بیشترین میتزان هماستتگی منفتی مربتوط افتراد بتا  خوانایی کم در

 د.ان( است که حس تعلق کمی را دارا بودهA) شیصیت دلپذیر بودن
 

 9شهری در ناحیه  معماری کیفیت ی ارتقاءهاشاخص )الگوهای( وابستگی قوانین بررسی .1جدول 

 بهبود درصد اطمینان درصد پشتیبان پی آیند پیشین شماره

 43109/1 191619/4 094103/4 خوانایی= کم خودکارآمدی= متوسط 10

 44991/1 913649/4 909091/4 حس تعلق= کم خودکارآمدی= متوسط 19

 996311/4 913649/4 909091/4 تحرک و پویایی= کم خودکارآمدی= متوسط 11

 444043/1 919991/4 910011/4 تحرک و پویایی= کم مالکیت= ملکی 00

01 
متوسط و نوع  خودکارآمدی=

 مالکیت= ملکی 
 441916/1 919491/4 331940/4 تحرک و پویایی= کم

 (1044مأخذ: )یافته های پژوهش، 

 

 14 شتود. طاتق قتانونمی آنها اشاره آمد که به برخی ازبدست )الگو( قانون 04 دو، در ناحیه :0ه ناحی ،

 استت. از پویتایی کتم تحترک و به خودکارآمدی متوسط و بیشترین هماستگی در جهت مثات مربوط

 کتم بتودهحتس تعلتق  و ملکتی بین نوع مالکیت منفی نیز ناحیه بیشترین هماستگیاین در دیگر سوی

متورد  را در های مربوط به خودکارآمدی متوسط و نوع مالکیت ملکتی قتوانینیاز پیشین هریک است.

ستیمای  و نظتم و تعلق، خوانتایی، هویتت و پویایی، حس گانه تعاملا  اجتماعی، تحرک6 هاشاخ 

 14 ان مربوط به قوانیناست. علاوه براین بیشترین میزان سطح اطمین کرده وضعیت کم ایجاد در مطلوب

 این قوانین خودکارآمدی متوسط، تحرک و پویایی و نظم و سیمای مطلوب کتم را در، است. طاق10و 

 داشته است.  پی
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 0شهری در ناحیه  معماری کیفیت ی ارتقاءهاشاخص )الگوهای( وابستگی قوانین بررسی .98جدول 
 بهبود ندرصد اطمینا درصد پشتیبان پی آیند پیشین شماره

 490191/1 900066/4 091991/4 تحرک و پویایی= کم خودکارآمدی= متوسط 14

 499610/1 900066/4 091991/4 نظم و سیمای مطلوب= کم خودکارآمدی= متوسط 10

 (1044مأخذ: )یافته های پژوهش، 

 

  در کته داردمی یانب 3 مورد ناحیه نتای  حاص  درآمد. بدست )الگو( قانون 04در ناحیه سه نیز :3ناحیه 

شتاخ   6و نوع مالکیت ملکی، تمتام  های خودکارامدی متوسط، خودکارآمدی بالااز وضعیت هریک

- پیشتین خودکارآمتدی مثات در میزان هماستگی اند. بیشترینکم قرار داشته وضعیت بررسی در مورد

 . است شدهکم حاص   اجتماعی تعاملا  و متوسط

دروضتعیت کتم آمد پیاست که درهمة قوانین  رسد آنمی نظر حاص  به الگوهای و قوانین در همه ازبیش آنچه

وضتعیت  متورد در آمتدپی میتلف هایوضعیت در که داردمی بیان حاص  الگوهای دیگر عاار به .است داده روی

اصتالت  تعلق، خوانایی، هویت ویی، حساجتماعی، تحرک وپویاهماستگی و انسجام یهاشاخ از  هرکدام موجود

 سیمای مطلوب مقداری کمتر از حد متوسط را داشته است.  و نظم و

 بحث .0

 هتای اصتلی و زیرعامت  های انجام شده قالی با نتای  حاص  از این پژوهش در زمینه عامت  پژوهش مقایسه در

 اجتمتاعی، سترمایههتای  ی بتا زیرعامت هماستتگ و در کیفیت بیشی به حس مکان، عام  اصلی انسجام مثثرهای 

 مشارکت پتذیری ،(1391) مشارکت، با تحقیق سیدالحسینی و اجتماعی روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی، هماستگی

 خدما  و مردم انتظارا  بین شکاف ،(1391) فرصابری محیط؛ کیفیت ارتقای به کمک برای محله اهمیت و عمومی

شتهری؛  متدیریت موفقیتت افتزایش در شتهروندان مشتارکت نقش ،(1391) زیاریو  ؛(مشهد) شهرداری شده ارائه

 میزان با قدر  شهروندان بازنمایی رابطه بین به مربوط اثر قویترین پژوهش زیاری، در مدلدهد. همراستایی نشان می

پژوهش حاضتر، همچنین در  شد. تأکیدباشد که در این پژوهش نیز بر اهمیت مشارکت شهری می مدیریت موفقیت

های های فردی افراد شام  خودکارآمدی و ویژگیویژگیهای فردی در مقوله حس مکان،  با توجه به اهمیت ویژگی

 متثثرشیصیتی نیز به عنوان نوع داده جدیدی مورد پرسش قرارگرفت تا در بحث تعاملا  اجتماعی درکنار عوامت  

 که در پتژوهش 1تعلق به اهمیت آن پرداخته شود. حس یی وپویا هماستگی اجتماعی، تحرک و انسجام ودیگر یعنی 

                                                            
براستاس ویژگتی است. شیصتیت شده از سوی مک گری و کاستا ارائهکه استعاملی تالوریافتهسازی ازشیصیت درمدل پن مفهوم. بهترین1

دیگر از متغیرهای شود. یکی میجویی( تقسیمپذیری و توافقپذیری، مسئولیتهای اصلی درپن  ویژگی بزر  )نوروتیسم، برونگرایی، انعطاف

ختود ( خودکارآمتدی بته معنتای اعتقتاد و بتاور بته قابلیتت هتای0410است. به اعتقاد بانتدورا ) اجتماعی، خودکارآمدیبا مشارکت مرتاط 
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تحترک و عامت  اصتلی  شتود.های قالی و بررسی شده، به آن پرداخته نشده است و خود یک نوآوری محسوب می

انتیتابی، در  هتای میصوص، فعالیت خاص، فضای رو، فضای فعالیت در ارتااط رو فضای های با زیرعام  پویایی

( بته ارتاتاط 1310شده است. همچنین تولتایی) بحثشهری مشهد  عمومی فضاهای کماود ،(1391)تحقیق رضوانی

 دارهتدف و آگاهانته اجتمتاعی شهر یزد پرداخته و معتقد است روابطفرهنگی در  -فضای شهری و روابط اجتماعی

عامت  حاضتر بته پژوهش  در یید شد.أکند که در این پژوهش تمکان کمک می حس تقویت به و فضاست از جزئی

پرداخته شتده ها  فعالیتتنوع  و فضا انطااق و پذیریانعطاف ایمنی، طایعی، عناصر های تعلق با زیرعام  حساصلی 

 متدل ،(1396) بیگتدلی شتهری؛ جدیتد توستعه در مکان حس کالادی یهاشاخ  ،(1399) در تحقیق دانشپایهکه 

 شهر در محلا اجتماعیپایداری ،(1390) رهنماو  ری شهری درمشهد(؛)مشک  ناپایدا شهری پایدار توسعه راهاردی

 چند مراکز مسئولین، با ارتااط مردمی، ارتااطهای  شود. در عام  اصلی خوانایی، زیرعام دیده می محله درمشهد( 9)

 ،(1391) نیای در تحقیق حاضر برخوردارند کته در پتژوهش رضتواارزش هنری از اهمیت ویژه و نمادها و منظوره

- بیتش هویت و زاکیفیت عناصر الگوها و ،(1391تحقیق مسعود ) در وجود خوانایی مشهد بحث شده است وعدم

شتهری  معمتاری هایآرایه مصادیق و ها نگاهداشت موتیف های ضرور  شهری؛ به اهمیت توجه و تایین فضاهای

شهری پرداخته شده که با پژوهش انجام شتده  فضاهای بیش و تأثیرگذار برکیفیا هویت و زاعناصرکیفیت عنوان به

 هویتمنتد، و شتاخ  عناصتر فرهنگتی، اصتالت، رویتدادهای و دهد. در عام  اصتلی هویتتهمراستایی نشان می

 تتدوین ،(1391اند. در تحقیتق رضتوانی)های مهم بر شمرده شده بصری از زیر عام  ونمادهای اجتماعی هماستگی

 )در مشتهد شهر اصلی مشکلا  از شهر در تارییی هویت ؛ بحرانمشهد شهر فضایی -ادیکال توسعه راهاردی سند

تحقیتق  دارد و در شدهشناسایی بیشروح یهاشاخ  میان در ایویژه جایگاه که بوده شناسایی شده( مسأله 9 میان

هش همیتوانی دارد. در اشاره شده است که با این پتژو، عمومی درعرصه کیفیت سازنده هایمثلفه ،(1393) ذکاو 

 کیفیتت بصتری، وتتداوم نما وعملکرد، فرم انطااق مطلوب، تراکمهای  مطلوب، زیرعام  سیمای و نظمعام  اصلی 

 رهنمتا محیطتی؛زیستت توجه و شناسیزیاایی ،(1393) زندهندسی مطرح بوده که در تحقیق خاک شالوده و مصالح

پرداخته شده است. رهنما در تحقیق خود به برای احیتاء ایتن  به آنها مشهد( آبکوه)محله شهریمنطقه احیاء، (1391)

با توجته از بعد دیگر،  گذارد.این عام  صحه میمربوط به و بر مشکلا  مطرح شده  کندهار سناریو ارائه میچمحله 

آثتار پژوهشتی هتا در بیشی به معماری شهری، نقتش دادهو تعریف الگوهای جدید در کیفیت ICT به اهمیت نقش

(، 0411) وانت  (،0419) عنوان نمونه به الگوهتا و آثارستالینگروستوان بهقرارگرفته است که می تأکیدبسیاری مورد 

 ( و احمدوند0449) گی  (،0411) (، سکمنقولو0413) (، مارسال1393) قامت(، خوش0416) یالاگی (،0411) والس

 کرد. ( اشاره1311)

                                                                                                                                                                              
-اورهتایهای بمدیریت شترایط استت. درایتن پتژوهش نکتا  اصتلی پرسشتنامه جهتزندگی موقعیت  های و کنترل درسازماندهی، اداره 

 است. شده( استفاده NEO-FFI( و ویژگی های شیصیتی پن  عاملی )-14GSEعمومی )خودکارآمدی
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بیشی و بویژه کشف الگوها و روابط معنتادار زمینه کیفیت ها را درنوعی نقش پررن  داده هرکدام از این آثار به 

شد. این پژوهش با دیدگاهی جدیتد، بتا رویکترد فنتاوری  ییدأله تأاین مساهمیت .دراین پژوهش نیز  دهندمی نشان

- تایتین در فنتاوری دیجیتتالیگتذاری تأثیرو اهمیت فرهنگی حس مکان پرداخت و-دیجیتالی به الگوهای اجتماعی

 را مورد کنکاش قترارداد مکان(حسفرهنگی-بعد اجتماعی بیشیکیفیت )الگوهای معماری شهری در مثثر الگوهای

شتود، چترا کته در دیتده متی شود. این نوآوری در بعد موضوع پتژوهشکه در این زمینه یک نوآوری محسوب می

 بعتد مکتان حتس هتای نیازمندی الگوهای کشف و شناساییدیجیتالی برای استفاده از فناوری های پیشین  پژوهش

کاوی در زمینه مشارکت فعال شهروندان در شناسایی دادهروش استفاده از   علاوه برآن، دیده نشد. فرهنگی –اجتماعی

 گردد.میمحسوب  این الگوها، وجه دیگری از نوآوری پژوهش

 گیرینتیجه .5

ها در نقش الگوواره باشد وپویا می الگوهای مهمترازآن، بلکه فضایی، تنها الگوهای سی نهاساالگوهای نیازمند شهر

ها، مثلفتهپژوهش، ابتدا از طریق کیفی،  ا سثالپاسخ به  در است. ها روشنوپدیده ها واقعیت از شناختروش بسط

 طریتق روش ستپس از شتد.فرهنگتی مشتی -مکان بعد اجتماعی بیشی حسی مهم کیفیتهاشاخ معیارها و 

 تعلق، حس پویایی، و تحرک اجتماعی،هماستگی و انسجامهای عام  با ییدی به الگوی اولیه پژوهشأت عاملی تحلی 

- بعضتی شتد مشتی همچنتین  .رستیدیم زیرعامت ( 94)بتا مطلتوب سیمای و نظم و اصالت و هویت خوانایی،

استت کته  انتیاب نشده مثثر عنوان عام نداشته و به دهنده وجودپاسخ رافرادمحلا  ازنظ شده درهای پرسشازگویه

نتواحی، وضتعیت مالکیتت و  متغیرهای کیفتی چتون کتد و گانه این الگو6 یهاشاخ آن  از پس دارد. م أجای ت

بصتور   آنهتا کاوی اپریوری وارد واز طریق ارتاتاط بتین)شیصیتی و کارآمدی( به الگوریتم داده های فردیویژگی

 گرفتهسه ناحیه صور  محلا  و در این اکثر در همچنین ناحیه دست یافتیم هر شرطی الگوهای و قوانینبه  خودکار

 کتدام از متورد وضتعیت موجتود هتر آمتد درهای میتلتف پی، وضعیتکاویاز داده آمدهالگوهای بدست قوانین و

دیجیتتال و  داد کته استتفاده از فنتاوری نشتان این امتر است. متوسط را دارا حد از گانه مقداری کمتر6ی هاشاخ 

ترکیتب ساکنان است. گام بعدی  هایخواسته ترینگردد که یادآور عمیقتواند منجر به پیدایش الگوهاییکاوی میداده

 اجتماعی و فرهنگی شدهشناسایی نیازهای با مطابق و علمی اصولی، که نحوی به طراحی است الگوها با الگوهای این

 .بیانجامتد شهروندان شهری و رضایت معماری در کیفیت ارتقاء تواند بهمی امر باشد که این انسانی های و حساسیت

 و معمتاری شتهری، پرستیدن نظترا  تقویت زبان الگو در وگسترش به منظور ارتااطا  الگویی و اهمیت به باتوجه

 تأکیتد ایتن پتژوهش متورد دیجیتتالی در طریق فنتاوری آنها از در موجود مکنون دانش از آگاهی احساسا  مردم و

نمایتد تتا بتا می کمتک بته پژوهشتگر نتواحی آمده درقرارگرفت، بطوریکه الگوهای اجتمتاعی و فرهنگتی بدستت

یه ستان فرضتبدین درنظرگرفتن نیازهای حقیقی مردم به مدیریت، طراحی و تقویت فضاها و معماری شهری بپردازد.

 فرهنگتی -اجتمتاعی)بتویژه دربعتد  هتای شتهریازطریتق انتظتام داده یدیجیتتال فنتاوری گردد ومی ییدأپژوهش ت
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معمتاری ای توانتد بته نحتو شایستتهمشارکت ستاکنان می الگوها و نمایش و ترکیب بعدی در گام ( و نیزمکانحس

 هتای راه و بیشتتر پیشترفت نیازمند الاته و داشته االبدن را رضایت و مطلوبیت کیفیت، ارتقاء دهد. شهری را پوشش

-پیچیتده متی فرآیندهای کنترل در باشد. تعریف نوین الگوها با رویکرد دیجیتالی به عنوان ابزاری توانمندمی جدیدتر

 یفضتا در انستان ورفتارهتای برنگرشتها ماتنتی هایفرهنگی بپردازد و خواسته -تواند به شناسایی نیازهای اجتماعی

 نیتاز شتود.متی شهر بطن ارتقاء کیفیت زندگی در فرهنگی در هویت موجب تداوم که این امر دهد معماری را پاسخ

را  مهتم خلتاءایتن بتواند که است نوآورانه و هوشمند های طرح با الگوها فردمنحصربه های ویژگی ترکیب ما، امروز

 کیفیتت معمتاری شتهری، دیگرِ مثثرپیوند با الگوهای  در های دقیقترپرکند و با شناسایی نیازهای حقیقی و ارائه الگو

 .گیردشک  معنادار و منسجم ک  یک

منظتور نمودن ارتااط دوسویه دیجیتالی به فراهم -1از:  ارائه شده عاارتند ا پیشنهادنین امری، چبه منظور تحقق 

 جمله از مراجع مربوط در بالاتر و ناحیه، منطقه در سطح محله، های شهروندی()داده های مردمثات نظرا  وخواسته

- کتاویداده -0مکتان حتساجتمتاعی وفرهنگتی کیفیت بویژه بعتدابعاد میتلف زمینة در "ریزی محلهمرکز برنامه"

 یابیدست منظور مکنون مردم به و آشکار شناسایی نیازهای و کاربردی از تحلیلیهایبینش به یافتندست و یافتهسازمان

 با همکاری خارگان. شهری-اجتماعی الگوهای به

 نامه کتاب

 شتهری: متدیریت بهاتود در کتاویداده از استتفاده (.1311بیتدگلی، ب. ) و مینتایی ا.، احمدوند، ع.، آخونتدزاده. .1

 الکترونیک. شهر المللی بین کنفرانس تهران. تهران: دومین شهرداری 139 سامانه موردکاوی

 در معاصتر معمتاری بته خلاقانته دهتیجهتت بتر متثثر عوام  شناخت و ارزیابی (.1396مانی. ا. )ای آصفی، م.، و .0

 .109-104(، 1) ،طرح و نماد فصلنامه دو پایدار. های و سنت هاارزش با نو مسیرتعاملی

امی های نوین در معماری و تعامت  آن بتا ارزشتهای معمتاری استل(. چالش فناوری1390ایمانی، ا. ) آصفی، م.، و .3

 .01-30(،01، )باغ نظرایران. 

 .تهران دانشگاه تهران: انتشارا  .شهرسازی در آن از پس و فراتجددد تجددد، (.1394) ح. بحرینی، .0

 کرمتان. شتهر متوردی شتهری؛ نمونته ستاختار و فضا آشفتگیبر ICTتأثیر  (. بررسی1390ر.)ولتی، خ.، و د ،بزی .9

 .99-101(، 3) ،شهری برنامه ریزی مطالعا  فصلنامه

 و علتم دانشتگاه انتشتارا  مرکتز چتا  دوم، تهتران: بهزادفتر. م.: ترجمه .پاسیده هایمحیط(. 1919ی. ) بنتلی، .6

      صنعت.

 در شهری پایدار توسعه به دستیابی برای راهاردی مدل یک ارائه (.1399بیگدلی، س.، شفقی، س.، و وثوقی، ف. ) .9

 .10-09(، 109)0 ،جغرافیایی تحقیقا  فصلنامه مشهد. کلانشهر

 .149 -104(،9، )پژوهشنامه فرهنگیاجتماعی.  -(. فضای شهری و روابط فرهنگی1310تولایی، ن. ) .1
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 ایتران. معاصتر الگوگرای معماری بهینه در الگوگزینی و فضایی اصول (. تحلی 1396حمزه نژاد. م.، و رادمهر. م. ) .9

 .161-109، 11، ایرانی معماری فصلنامه مطالعا  دو

 با شهری هایبدنه طراحی بر مثثر عوام  (. شناسایی1393. )ک، آقابزرگی .، وف.، جم.، م. محمدی.، م ،خاک زند  .14

فصتلنامه . (قشتم شتهر -(عت )عصترولی خیابتان: متوردی ینمونته) محیطیزیست و شناسیزیاائی ابعاد بر تأکید
 .06-19(، 14)3، مطالعا  شهری

 و بینتیپیش پتایش، بترای کتاویداده تکنیک از (. استفاده1393) ش. فر،ن.، و یغمایی قامت، ک.، صفدری،خوش .11

 ملتی کنفترانس مشهد(. مشتهد: ششتمین11منطقه شهرداری موردی طرح تفصیلی )نمونه اثربیش اجرای مدیریت

 اسلامی.     های شهرمثلفه بر تأکید با شهری مدیریت و ریزی برنامه

مکان در توستعه کالادی مثثر در خلق حس  های(. تدوین شاخ 1399شپایه، ن.، حایب. ف.، و طغیانی، ش. )دان .10

 .119 -134(، 09، )فصلنامه مدیریت شهریجدید شهری. 

نشتریه ی. در عرصه عموم تیفیسازنده ک یهاخلق مکان و مثلفه تیریمدل مد(. 1399ذکاو ، ک.، و دهقان، ی. ) .13
 .019 -000، (19)9شهر، آرمان

 امتام زیتار  توستعه وشهرستازی در طترح معمتاری ستندراهاردی مطالعتاتی طرح (. تدوین1391ع. ) رضوانی، .10

 . )ع( کمی و کیفی زیار  امام رضا دبیرخانه طرح مطالعه توسعهرضا)ع(. مشهد: 

یش شتهر. روحتا هایشتاخ  تعیتین و شتهریفضتای فضا: شهر. ازشهر بازتعریفی  (. روح1399رضوانی، ع. )  .19

 . 99 -99، (0، )ساز معماری فصلنامه

 آبکتوه قلعته شتهری منطقته احیتاء ستناریوهای (. تحلیت 1391اللهتی، س. ) لطف اجزاشکوهی، م.، و رهنما، م.،  .16

 .63-96(، 31شهری) ریزیبرنامه و مشهد. پژوهش درکلانشهر

 پتن  بتر تأکیتد مشتهد بتا درکلانشهر عیاجتما پایداری میزان ارزیابی و سنجش (.1390رهنما، م.، و حسینی. م. )  .19

 .111-149،  (19، )فضا جغرافیایی آمایش مجله مطالعه. مورد محلة

 موفقیتت افتزایش در شهروندان مشارکت نقش (. بررسی1396محمدی. ح. )بیک کوچی، م.، ورضایی زیاری،ک.،  .11

 .91-60(، 0شیراز. علوم اجتماعی شوشتر، ) شهر شهری مدیریت

 آنتونیو. تگزاس، سن مهر. تگزاس: دانشگاهزرین . ترجمه: س.الگو زبان های ساختار(. 0444. )سالینگروس، ن  .19

 .116-199(، 9، )شهرآرمان شهرسازی و معماریشهری.  فضای در (. معنا1391سجادزاده، ح.، و پیربابایی، م. )  .04

 و هوشتمند رشتد الگتوی هریش طراحی هدایت اسناد معرفی (.1399شمیرانی، م. ) مفرد، س.، و مفیدی سعیدی  .01

 .116-141(، 0، ). باغ  نظردرایران آن کاربست

بتاغ (. تطایق نقش الگو و مفاهیم ماتنی بر تجربه در فضای معمتاری. 1391م.، منصوری، ا.، و فرزین، ا. ) سلطانی،  .00
 .3-10(، 01، )نظر

مقیاس شتهری در فرآینتد برنامته (. رویکرد تعاملی سطوح و 1391سید الحسینی، م.، حایب، ف.، و ماجدی، ح. )  .03

 .90-00(، 00)9، باغ نظرریزی. 
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https://urbstudies.uok.ac.ir/?_action=article&au=76152&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87++%D8%AC%D9%85
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 -کالاتدی ستاختار بتر نتوین ارتااطی و اطلاعاتی فناوری های (. اثرگذاری1396ا. ) پور،شاهیوندی، ا.، و موسوی  .00

، پژوهشتی مطالعتا  شتهری –نامه علمتیفص اصفهان(.  شهر: موردی خلاق )مطالعه شهر رویکرد با شهر فضایی

(09،) 99-94. 

فصتلنامه . (شهرمشهد موردینمونه)ها شهرداری در شده ارائه خدما  کیفیت شکاف(. تعیین1390فر، ر. )صابری  .09
 .104-109(، 0)01تحقیقا  جغرافیایی، 

 فصتلنامه اجتمتاعی. علتوم و معماری نظریه بازآفرینی در "فضا" مفهوم و (. نقش1390ضرغامی، ا.، و بهروز، م. )  .06
 .99 – 11 ،0 (0)9 انسانی، علوم در ایرشتهمیان مطالعا 

 علمتی فصلنامهشهرسازی.  و معماری در ایالگوواره شناسیگونه یک سوی(. به1399عسگری، م.، و بهزادفر، م. )  .09
 . 001 -199(، 19) ،انسانی علوم شناسیروش پژوهشی

 زیارتی شهر فرهنگی -های اجتماعیه(. مثلف1391. )ف، اعظم کاری.، و س ،شریعتی مزینانی.، م ،عظیمی هاشمی  .01

 .196-131(، 3، )ایران اجتماعی مطالعا  مجله. (مشهد شهر: مطالعه مورد) پایدار

دوفصتلنامه کالاتدی در هستته تتارییی شتهر ستنندج. -(. شیصیت فضتایی1311علیزاده، ه.، و لاهور پور، س. )  .09
 .69-99(، 0، )هنر، نامه معماری و شهرسازیدانشگاه

اجتمتاعی  تعاملتا  ارتقاء منظور به شهری فضای کیفی رشد(. 1390. )ط. افهمی .، وج ،نژادمهدی ، م.،علیمردانی  .34

 .10-9(، 9) ،کاربردی هنرهای نشریه. (مشهد)

-شهرسازی ومعماری های طراحیشاخ  بررسی و (. تحلی 1393پناه، س.، و فریدونی، ف. )نیا، ح.، جهانکام   .31

 و معمتاری در جدیتد افقهتای المللتی بین کنگره تهران: اولین شهرمصدر(. تکنولویی انستیتو :موردی پایدار)نمونه

 شهرسازی.

 و تهران: مرکز مطالعتاتی .کربلایی نوری.ره ترجم .خادمی حمید: ا. تدوینشهره :الگو زبان(. 1999)  الکساندر، ک. .30

 معماری. و شهرسازی تحقیقاتی

نقش با حمایتت قطتب . ترجمه ر. س. صاری. ع. اکاری. تهران: انتشارا  پرهام کافه لینتز(. 1911الکساندر، ک. )  .33

 طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی.

 .1391متین. . ترجمه م. چرخیان. تهران: انتشارا  فرهن شهرهایی برای مردم )شهر انسانی((. 0414گ ، ی. )  .30

 .31 -69(، 30، )صفه مجلهشهری.  طراحی کیفیت سازنده های(. مثلفه1399ک. ) گلکار،  .39

 دانشتگاه تهران. فر.عینی ترجمه محیط. طراحی در رفتاری علوم نقش -معماری نظریه آفرینش (.1919. )لن ، ج  .36

 . 1313دوم، چا  تهران.

 چتا  تهتران. دانشتگاه انتشتارا  تهتران. بحرینتی، س. ح. ترجمه .شهر خوب شک  تئوری (.1311ک. ) لین ،  .39

 .1311دوم،

 ولیعصتر محتور: موردی مطالعه) شهری فضای بازتعریف (.1394آ. ) احمدی. حاجی ا.، و ی.، منصورماجدی، ح.  .31

 .063-013(، 09)9، نشریه مدیریت شهری .(ولیعصر اهچهارر تا ولیعصر میدان فاص  حد
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هتای کیفی بترای الگتوگیری از منظتر بافتتهایبه شاخ  (. دستیابی1390مسعود، م.، مدنی، ف.، و تدین، ب. )  .39

 .36-19(، 0، )پژوهشی فضا )جغرافیا( -مجله علمیهای پیرامون )اصفهان(. تارییی در توسعه

مجله پتژوهش  فضاهای شهری. ای های آرایهبازآفرینی موتیف نگاهداشت و (.1391زاده، ح. )مسعود، م.، و بی   .04
 .66-03(، 14، )ریزی شهریو برنامه

نشریه انجمتن علمتی. . و سازه یمعمار یدر همساز یمقدار یکاربرد الگو(. 1394نژاد، م.، و رفالیان، غ. )مهدوی  .01
 .   61 -61(، 0، )معماری و شهرسازی ایران

 ادراکی، عملکتردی کالادی، هایمثلفه براساس مکانحس ارزیابی مفهومی (. مدل1390م.، و آیشم، م.)میرغلامی،   .00

 .14-69(، 19، )پژوهشی مطالعا  شهری -فصلنامه علمیاجتماعی.  و

 نیروهای وتأثیرا  شهری فضای نظری چهارچوب بررسی (.1396خوشرخ،  . ) فرشچیان، ا.، و ابراهیمی، ا.، نژاد .03

 .94-61(، 9، )ساز معماری تیصصی علمی فصلنامهشناختی(.  زیاا شهر)بانگرش گیریشک موجود در 

 ،یو شهرساز یمعمار -اایزیهنرها هینشر .یمجاز یمعمار یطراح ی. الگو(1391پور. س. ).، و شنگهه ،نژادهاشم .00
(00،) 10- 9.  

 ختوانش ارتقای درجهت برمنظرخیابان ثثرم ابعاد (. تایین1390وحد ، س.، سجاد زاده، ح.، و کریمی مشاور، م. ) .09

 .36-19(، 19، )پژوهشی مطالعا  شهری -فصلنامه علمیشهری. منظرفضاهای

 )ع(. رضا امام دانشگاه مشهد: انتشارا  معماری. های تکنولوییدراندیشه سیری (.1390م. ) وفامهر،  .06
 

47. Appleyard, D. (1979). Planning the pluralistic city. Cambridge Mass: MIT Press. 

48. Barker, R.G. (1968). Ecological psychology: Concepts and methods for studying the 

environment of human behavior. Stanford, CA: Stanford University Press. 

49. Bentley, I. (1990). Ecological urban design. Architects’ Journal, 192(24), 69 – 71. 

50. Bolay, J.C. & Kern, A. (2011). Technology and cities: What type of development is 

appropriate for cities of the south? Journal of Urban Technology, 18(3), 25-43. 

51. Center for an Urban Future (2016). Innovation and the city. New York: Center for an Urban 

Future. 

52.  Erickson, T. (2000). Lingua Francae for design: Sacred places and pattern languages", New 

York: Proceedings of the ACM Conference on Designing Interactive Systems. 

53. Gehl, J. (1987). Life between buildings: Using public space. Translated by Koch, New York: 

Van Nostrand Reinhold. 

54. Gil, J., Montenegro, N., Nuno Beirao, J., & Pinto Duarte, J. (2009). On the discovery of 

urban typologies (Data mining the multi-dimensional character of neighbourhoods). 

 Istanbul: 27th eCAADe Conference. 

55. Hester, R. T. (1993). Sacred structures and everyday life: A return to Manteo, North 

Carolina", in: Dwelling, Seeing, and Designing. Edited by: David Seamon, New York: State 

University of New York Press. 

56. Kumbhar, M.S. & Yalagi, P.S (2016). Urban resources for smart city application. 

International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT), 40(6), 366-370. 

57. Marsal-Llacuna, M. (2013). Smarter urban planning through a citizen-based approach, the 

smart urban planning method. Girona: Thesis submitted for the Degree of Doctor of 

Philosophy at the University of Girona. 

file:///C:/Users/Dayan/Downloads/Innovation%20and%20the%20city


  169                            ...          حس یفرهنگ -یاجتماع یها یازمندین یالگوها ییشناسا                            سال نهم            

 

58.  Michael, W.M., Kryazheva,Y.,  Rudd, A., & Salingaros, N.A. (2019). A new pattern 

language for growing regions: Places, networks, processes. Portland: Sustasis Press 

59. Reffat, R.M. (2008). Investigating patterns of contemporary architecture using data mining 

techniques. Antwerpen: 26th Conference on Education and Research in Computer Aided 

Architectural Design in Europe. 

60.  Salingaros ,N.A. (2005). Pattern language and interactive d esign, Chapter 9 of Principles of 

Urban Structure. Amsterdam: Techne Press. 

61.  Salingaros, N.A. (1999). Architecture, patterns, and mathematics. Nexus Network Journal, 

1(1), 75-76. 

62.  Salingaros, N.A. (2006). A theory of architecture. Solingen: Umbau-Verlag. 

63. Sokmenoglu, A., Cagdas, G., & Sariyildiz, S. (2011). Application of data mining in micro-

scale urban -feature analysis. London: 11th International Conference on GeoComputation.  

64. Valls, F., Redondo, E., Fonseca, D., Torres-Kompenb, R. Villagrasa S., & Martí, N. (2018). 

Urban data and urban design: A data mining approach to architecture education. Telematics 

and Informatics, (35), 1039–1052 

65. Villa, N. & Wagener, W. (2008). Connecting cities: Achieving sustainability through 

innovation. Cisco Internet Business Solutions Group, Connected Urban Development Global 

Conference.  

66. Villa, N. & Wagener, W. (2010). Connecting cities: Achieving Sustainability Through 

Innovation. Amsterdam: Cisco Internet Business Solutions Group. 

67. Wang, SH., Liu, X., Wang, H., &Hu, Q. (2018). A Case study on spatio-temporal data 

mining of urban social management events based on ontology semantic analysis. 

Sustainability, 10(6), 2084. 

68. Zumthor, P. (2006). Thinking Architecture. Switzerland: Birkhäuser Architecture. 

https://patterns.architexturez.net/documents?f%5Bauthor%5D=33752
https://patterns.architexturez.net/documents?f%5Bauthor%5D=33675
https://patterns.architexturez.net/documents?f%5Bauthor%5D=33676
https://patterns.architexturez.net/documents?f%5Bauthor%5D=61692
https://patterns.architexturez.net/doc/az-cf-193137
https://patterns.architexturez.net/doc/az-cf-193137
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikos_Salingaros
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikos_Salingaros
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikos_Salingaros
https://www.researchgate.net/journal/Sustainability-2071-1050

