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مقدمه
همچون  یاریصنعت و اقتصاد، مشکالت بس توسعة با بعد، به یالدیم 1960دهة از ژهیو به و یصنعت انقالب از پس

از  ییشبانه با اهداف رها یبه زندگ شیگرا نةیزم و آمد وجود به شهرها کالن یبرا یعموم اماکن درو ازدحام  کیتراف

شهر،  شبانة یمایس بهبود شب، در تیفعال شیافزا روز، در کار زمان کاهش فراغت، زمان شیافزا و یزمان یها تیمحدود

 گرفت شکل شهروندان از یا گسترده گروه یبرا یفراغت و یاجتماع یها تیفعال کردن و فراهم ،اقتصاد شبانه ةتوسع

 یاجتماع یها (. در شهرهای امروز بخش اصلی خدمات اوقات فراغت و فعالیت1394 ،یالله تیآ؛ 1394 ،ی)کاووس

 نیبنابرا و رندیبگ حقوق مردم تیاکثر رایز رد؛یگ یانجام م یساعت کار ةیپا بر شده میترس یزمان نظم اساس بر یفرهنگ

. با استناد به (1387 ،ی)فکوه اند یرسم التیو تعط هفته، آخر ها، غروب مثل کار یا هیحاش یها از زمان تیناچار به تبع

 43ساعت و  4 ها متوسط خانم طور به کند یم تیفعال یکه در شغل خاص یرانیهر فرد بالغ ا رانیا یآمار رسم یبررس ةمجل

 کهاست  یدر حال نی. ادهند یم اختصاص یشغل یها تیاز روز خود را به کار و فعال قهیدق 8ساعت و  7 انیو آقا قهیدق

: 1396 ،یقهرود ییاست )رضا قهیدق 11 انیو آقا قهیدق 16 ها خانم یبرا روز در افراد نیهم یبرا حیتفر زمان متوسط

افراد به  زمان، مصرف یالگو و یزندگ ساختار رییتغ به توجه با که، اند آن بر شناسان (. بسیاری از شهرسازان و جامعه137

 واقع،(. در33: 2013 همکاران،و  میکر) دهند ادامه خود یها تیتا بتوانند به فعال اند در شب یدنبال یک روز مصنوع

 یها لیپتانس و منابع از آن طریق از که است یاجتماع و یاقتصاد یراهکارها به یابیدست دنبال به شب شهر مفهوم

  (.10: 2012 دج،یالدر و رابرتس) شود یانسان یزندگ تیفیک ارتقای موجب و شوداستفاده  یدرست به یشهر

 که شدهموجب  یشهر یو ساختار شلوغ زندگ یشهر یفضاها یآن بر آلودگ ریتأثروز و  یباال یدما گر،ید یطرف از

 همکاران،و  نگسان) باشند نداشته یشهر باز یفضاها در ویژه به روز در را یتفریح یها   تیپرداختن به فعال فرصتِ افراد

 و شبانه اتیح میمفاه کار، از ریغ یها (. در خالل توجه به این زمان برای گذران اوقات فراغت و سایر فعالیت621: 2012

 یداخل اقتصاد در یمؤثرشبانه سهم  اتیح ،(. همچنین1385 چی، و سینی یرضوان یدی)سع گرفت شکل زین شبانه اقتصاد

 از حاصل درآمد بر اقتصاد از گونه نیا. شود یم محسوب تجارت کی خود یخود به وشغل  جادیو باعث ا دارد شهرها

موجب  یپس از ساعات کار یحیو تفر ،یاجتماع ،یفرهنگ مختلف یها تیفعال حضور. کند یم تمرکز یحیتفر التیتسه

 و ساکنان یبرا مناطق نیا شدن تر یزندگ قابل و تر و هم باعث جذاب شود می یشهر یاز فضاها یاریبس دیتولباز

 از یاریبس یادار و یرسم زمان نکهیا به توجه با بنابراین،(. 1392 ،یفدک یهاشم و  ی)حسن شود یم دکنندگانیبازد

 فراغت و یشهر یزندگ ساعات از یا عمده بخش نکهیو با توجه به ا است شده داده اختصاص روز ساعات به مشاغل

 ،یشهر حاتیتفر ،یشهر یزندگ زمان شیافزا جهت در شبانه اتیح جادیا به توجه خورد، یرقم م ها شب در شهروندان

 از یشهر یفضاها رسد یم نظر به یضرور رو، نیا از. استبرخوردار  یقابل توجه تیو ... از اهم شبانه، اقتصاد بهبود

شهر (. 1392 ،یدیؤ)م ندروز برخوردار باش شبانة ساعات تمام در شهروندان یبردار بهره منظور به الزم ییتوانا و تیقابل

آن  یشهر یاز نقاط و فضاها یدر برخ یمحدود شبانة اتیح و ررونقپُ ةهمدان از جمله شهرهایی است که حیات روزان

 اتیح جادیا منظور به یشهر یفضا کی مطلوب یها یژگیو مختلف یمطالعات تیسا نیچند در توان یم و دیآ یم چشم به

مقاله به دنبال آن است که ضمن استخراج عوامل  نیاساس ا نیهم بر. کرد یبررسمردم را  دگاهیمناسب از د شبانة

 یشهروندان از فضاها حاتیو ترج ها تیاولو یابیآن، به ارز یارهایو مع ها شاخص لیشبانه و تحل اتیبر ح مؤثر یطیمح

 در شهر همدان بپردازد. فضاها نیا در حضور یبرا شبانه یشهر

 یارهایده است. معکرشهرها و عناصر مربوط به آن را در جاکارتا مطالعه  یزمان یپویای یا مقاله در( 2009) اتموی

 مناسب دمانیچ ی؛شهر یفضاها یایمن ؛شهر شبانة منظر تیجذاب و یزیبایند از: ا عبارت یادشده قیتحقدر  یموردبررس
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 ضریب ،یفیتوص آمار از استفاده با که ـ یشهر یفضاها در تیجمع شبانة فعال حضور و ی؛شهر مبلمان و عناصر

 .اند شده لیتحل T آزمون و ،یهمبستگ

. اند پرداخته نیشهر گوانگجو در چ ةیشبانه در هشت ناح یعوامل توسعة گردشگر یبه بررس (2011) و همکاران نیک

: از اند عبارت زیشده ن مطالعه یرهایاست. متغ یساله در محدودة مورد بررس پنجاهتا  بیستشامل ساکنان  یجامعة آمار

 شبانة تیفعال ؛شب در ها پارک و ها جاذبه مناسب ینورپرداز ؛شبانه یگردشگر یها جاذبه یغنا ی؛میاقل تیمطلوب

 یها . دادهساکنان شبانة تیفعال و ی؛محل فرهنگ ؛شبانه یها یسرگرم و تفریحات ؛ساعته24 خدمات ی؛تجار یواحدها

 اند. شده لیتحل GISو  یفیمربوط با استفاده از آمار توص

 آسایش، نظر از ساکنان یزندگ تیفیک بر را شبانه یشهر خدمات و ها تیفعال ریتأث( 2012) میعبدالکرو  نگسان

 و تفریحات شبانه؛ یتجار مراکز و ها رستوران: از اند عبارت مطالعه مورد یارهایمع. اند کرده یبررس تیامن و ،یایمن ،یراحت

 رهیغ و سیپل خدمات ؛یامداد یروهاین و اورژانس خدمات ورزش؛ و یقیموس ؛یاجتماع یها تیفعال شبانه؛ یها یسرگرم

 اند.  شده لیتحل یفیتوص آمار و یزندگ تیفیک شاخص یریگ اندازه کیتکن از استفاده با که

محدودة مورد  اساسو بر این  کردهمطالعه  یا واقع در مالزگشهر شب را در ماال یها شاخصه( 2012) نگسانو  یزک

 رینظ اند، شده برشمرده شب شهر یها شاخصه ییها اند. در این مطالعه، مؤلفه نموده یبازطراح GISنظر را با استفاده از 

 یفضا شبانه؛ خدمات و ها تیفعال مدیریت ها؛ یسرگرم و تفریحات نقل؛ و حمل شبانه؛ یزندگ فرهنگ شهر؛ شبانة منظر

 .یتجار یواحدها و ها فروشگاه شبانه؛ یاجتماع

در کشور تایوان را از نظر  چونگیو تا ،در سه شهر تایپه، تاینان یشهر شبانة یمراکز تجار( 2012)و همکاران  کوئو

پژوهش از طریق  ازیمورد ن یاه اند. داده هکرد یها بررس زمان در آن صرفحضور و  یگردشگران و مشتریان برا بیترغ

 تیرضا زانیم ،مثال طور به. است داده انجام یفیک یها داده یرا بر مبنا قیتحق نیشده است. کوئو ا یمصاحبه گردآور

. است داده قرار پرسش مورد دیخر ندیفرا انجام از پس را شده یداریخر یبرخورد فروشنده و کاال ةاز نحو یمشتر

 امکانات و یریپذ اتیح غذاها؛ تیفیک ت؛یجمع حضور فروشنده؛ برخورد نحوة: از اند عبارت او یبررس مورد یارهایمع

 شبانه است. یمشتریان سه مرکز تجار قیتحق ی. جامعة آمارخودروها پارک نحوة و مت؛یق ارزان

 شامل شب شهر یها یویژگ یبررس به شبانه اقتصاد و شب شهر رامونیپ خود پژوهش از یبخش در (2014) شاو

 و تفریحات، شبانه، یشهر خدمات شب، ساعات در یشهر یفضاها در مردم حضور شبانه، یعموم نقل و حمل خدمات

 و یتاکس رانندگان ق،یتحق یآمار جامعة. است پرداخته انگلستان در وکاسلین شهر در شبانه فعال یشهر مراکز ویژه به

 گرفته درنظر نمونه حجم رفتگران از نفر سیزده و یتاکس رانندگان از نفر شش که است شهر مرکز یها ابانیخ رفتگران

 بازة در ساعت پنج حداقل مدت به یتیفعال یط ماه یک ظرف ،یتاکس رانندگان طریق از شده انجام مایشیپ. اند شده

 مدت یط ها آن مستمر مشاهدات اساس بر زین رفتگران از شده یگردآور اطالعات و بوده 5:00تا 18:00 ساعت یزمان

 .است شده میترس یادشده یها داده اساس بر شب شهر محدودة درنهایت که است بوده ماه شش

 نیچ در شهر روستا سهشبانه در  یعموم یفضاها ییو شناسا یبررس( طی تحقیقی به 2016) همکارانو  سونگ

و  سر ط،یمح بهداشت ،بدون حصار امکانات ،یعموم یها ساختار توالت قیتحق نیدر ا ها آن سنجش یارهایمع. اند پرداخته

 ،یعموم یدر استفاده از فضاها یمحلریو غ یافراد محل یبرابر ،یعملکرد ییروشنا ت،یامن تیریمد ط،یمح یصدا

 کنترل ،انداز شب چشم ،و استراحت یحیتفر امکانات ،یعموم یفضاها ةو فاصل عیتوز ،یعموم یفضاها تیو کم اسیمق

 یفضا هفت ییموفق به شناسا ها است. آن ی بودهاجتماع -یفرهنگ یفضا ابان،یفروشندگان خ تیریمد ،در شب کیتراف

معبد و  ،یو سالن اجداد یحیتفر یها مکان ،یخارج یعموم یبازار، فضاها ،یبیج یگذر، فضا ابان،یفعال شامل خ شبانة
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. اند کرده ییشناسا را شبانه یفضا کی ازین مورد یها یژگیو از کاربران یها اولویت و شده آن اطراف در یعموم یفضا

 انجام گرفته است. IPA مدلارزش اهمیت  سیرتما لیتحل قیاز طر ها  داده سنجش

 اتیح دیدر تجد یکردیعنوان رو شبانه به یزندگ یایاح یبه بررس قیتحق یط (1394) و همکاران مهر ینعمت

کسب  یبرا یرا  عامل یکاربر قیتشو یها استیشبانه در کنار س ستیز جادیاند و ا پرداخته یمراکز شهر یفرهنگ

 اند. در درازمدت دانسته تیموفق

 یو سرزندگ یآن بر شاداب ریتأثو  ساعته24 یتداوم زندگ یبه بازخوان یقیدر تحق (1396)ی ادتیسو فرد  یمیکر

 ت،یاز جمله احساس امن شبانه یزندگ یشده برا فیتعر یها شاخص انیکه م اند افتهیدست  جهینت نیپرداخته و به ا

، ها بودن آنزیانگ جانیو جذاب و ه ها تیتنوع فعال ،یزگیپاک ونظافت  ،یحمل و نقل عموم لیبه وسا یدسترس

 ها، تیفعال عملکردساعت  شیداشتن حق انتخاب، افزا ،یشهر یفضا کی تیو جذاب ییبایز موجود،وضع  یها یکاربر

در  یرو ادهیپ تیو سواد مردم، امکان قابل یآگاه سطحجامعه،  یو مذهب یباورها و اعتقادات فرهنگ ،یامکان تجمع گروه

 وجود دارد. یمثبت و خط یا شبانه رابطه یها تیاستفاده از فعال یمردم برا لیتما زانیو م یشهر یفضا کی

پژوهش نهاوندی، با  براساس. استپرداخته  یرانیا یشبانه در شهرها اتیح یبه بررس یا در مقاله( 1396) ینهاوند

 ،یمدار ادهیپ یدیچهار عامل کل ،ها آن یها یو کاست یمورد بررس یموجود در شهرها یها لیها و پتانس یژگیتوجه به و

مؤثر است که  یرانیا یشبانه در شهرها یو زندگ اتیگذار در حریتأث املعنوان عو به یو نورپرداز ت،یامن ،یتنوع کاربر

شرط الزم و نه  تید که امنشو تیتقو دیعوامل با نیا یشهر یها یو حضور مردم در فضاها یزندگ نیبهبود ا یبرا

 هنگام است. در شب یشهر یتحقق زندگ یبرا یکاف

 ةشبانه در جامع اتیکه ح کند یم انیب و پرداخته یرانیا جامعة در شبانه ستیز یبررس به یا ه( در مقال1397) زادهیآن

و  اقتصاد، ح،یتفر یبرا خانه از رونی. حضور مردم در بشود یم ی مرتبطنییو مراسمات آ ها ینینش به شب شتریب رانیا

 .است افتهی بروز مجال کمتر ینییرآیصورت غ اجتماع در شبانگاه به

ینظریمبان
 :از اند عبارت که میرس یبه هم م کینزد واژة سهمختلف به  یها رساله یشهر و با بررس شبانة اتیح یشناس واژه باب در

 و شهرها در کهو ...  ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع یها : تفریحات و فعالیت1شبانهستيز/شبانهاتیح

 (.آکسفورد نیآنال یکشنرید) ردیگ یم صورت شب هنگام در روستاها

که  استیمکان سرزنده و پو کی عنوان بهخود  یابیباز منظور به شهر کی آرمان و عزم انگریب: ساعته24اتیح

 ریو سا د،یخر ،یفرهنگ ،یحیتفر یها تیفعال ةمکان عرض عنوان به یشهر یفضاها یسر کی جادیهدف آن ا

سعیدی ) باشد مردم از یتر عیوس فیط اریاخت در که است روز از شبانه یشتریدر ساعات ب فراغت اوقات گذران یها تیفعال

 درواقع یعنی هستند، ایپو اتیح یدارا روز که در طول شبانه یشهر یآن بخش از فضاها ،به بیان دیگر (.1385 ،یرضوان

 . اند ساعت24 اتیح یدارا اند شده یطراح و یزیر ممتد برنامه روزانة و شبانه اتیح یبرا

 (.آکسفورد نیآنال یکشنرید) ساعته24 یزندگ یبرا شده : شهری با فضاهای طراحی2شبشهر

 صبح تا گاه و هنگام شب که شود یم اطالق یخدمات و ساتیتأس از یا مجموعه به شبانه یزندگ اصطالح ،یکل طور به

و مفهومی است ( 2012 ،میعبدالکر و نگسان) کنند یم فراهم را...  و تفریح، ،یسرگرم ،یدنینوش غذا، و بوده استفاده قابل

                                                                                                                                                                   
1. Nightlife 

2. Night city 
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 دهة در بار نیاول اصطالح نیا. ندارد خواب هرگز که است یشهر ساعته24. شهر دارد قرار ساعته24که در دل شهر 

 در یاتفاق همواره که را وجوش پُرجنب و بندهیفر یمکان یذهن ریتصو و رفت کار به ورکیویشهر ن یبرا 1920

مفهوم  درواقع،. کرد یم مجسم( است ادتریز خطر و جیته امکان که شب زمان ژهیو )به است وقوع حال در شیها ابانیخ

 یشهر مراکز یساز باززنده یبرا یدیجد یکارهاو راه میاقتصاد شبانه مفاه ةو توسع ارتقا منظور به نخست ساعته24شهر 

 (.196: 2003 کرمونا،) بود

 همواره و بودند شب در یخاموش به محکوم شهرها ،ییروشنا به مربوط های تکنولوژی در انسان شرفتیپ از شیپ

 ییروشنا 1900 دهة از پس. داشت وجود اذهان در وستیپ یم وقوع به آن در که ای مجرمانه اعمال و شب از ترس

شهر  تیاز درک هو یا بخش عمده. (2011 گندروت، یباد) دکر ظهور ییاروپا یشهرها در گسترده صورت به یکیالکتر

کرد،  یکرد، در شهر نمادپرداز کمکشهر  ییتوان به خوانا یآن م قیاست که از طر یشهر یفضاها یوابسته به نورپرداز

 جادیشهروندان ا یبرا سکونتجذاب و قابل  یشهر تیافزود، به شهر رنگ تعلق داد و درنها یشهر یفضاها یمنیبه ا

 یگذار بوده و فضاهاریتأث طیمح ییدر شب در خوانا یو نورپرداز یی(. استفاده از روشنا1389کرد )رضوان و خیبری، 

 سیرفضا و م ییو شناسا حیصح یابی تواند به جهت یم طیمح کی ییکند. خوانا یم لیفعال تبد یه فضاهافعال را بریغ

موضوع هم  نیکرد. ا انیشهروندان نما یرا برا کیتوان نقاط مبهم و تار یمناسب م یو نورپرداز یید. با روشناشومنجر 

 یاصل یازهایجزو ن تیامن رایز ،زند یاجتماع افراد خاص را برهم م نةیزم یگذار است هم از نظر کالبدریتأث یاز نظر روان

: 2003دارد )کرمونا،  تیاهم زیآن ن یروان ةبلکه جنب ست،ینگر دیآن نبا یکیزیف ةبه جنب فقطشهروندان در شهر است که 

 (.1391 ان،یضراب و نعامم ؛17:  2011 س،یوید ؛119

 نیتر دارند که مهم یخاص و مختلف اتیو نظر ها دگاهید شبانه اتیح باب در یادیز بسیار شمندانیاند ،یکل طور به

، 7کلندیو است 6تی، ه5، چپمن4تزمنی، لئون کر3هالندز رابرتو  2، پاول چترتون1ند از: کرمونا حوزه عبارت نینظران ا صاحب

 یدارا اند شده یکه در ادامه بررس یاتینظر شمندان،یاند نیا همة اتینظر انیم در .10نجیل نیکوو  9یمونتگمر و8نیانکیب

 :باشند یم یشتریب تیاهم

 به شتریب ما و دارد تیاهم «یتیفعال یفضابند»به همان اندازة  «یتیفعال یبند زمان»که  ستآن ا برباره  نیدر ا نچیل

ساعت  و ،یساعات کار هفته، آخر التیتعط مانند یاصطالحات کاربرد یو. میرو یم شیها پ تیکردن فعال یبند سمت زمان

  (.452: 1984 نچ،یل) نددا یم مدعا نیا بر یگواه را کیاوج تراف

 کرد، جادیتوان زمان را ا یساعته، اگرچه نم24کردن شب در طول جامعة  زهیکلون لةیآن است که به وس بر تزمنیکر

و انعطاف  یآزاد طرف کی. از رداستفاده ک یا نهیصورت به که از زمان موجود به آوردوجود  امکان را به نیتوان ا یم

شد  یرسمریت غادر ساع یساعت کار حت شیتوان باعث افزا یم گریاز طرف د وکرد  جادیها ا تیفعال یرا برا یشتریب

طور  وجود داشته باشد که به تیجامعه چند ساختمان و فعال کیالزم است در  دیگو یم تزمنی(. کر41: 1999 تزمن،یکر)

                                                                                                                                                                   
1. Carmona 
2. Chatterton 
3. R. Hollands 
4. Krietzman 
5. Chapman 

6. Heath 

7. Strickland 
8. Bianchini 

9. Montogomery 

10. Lynch 
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شدن  را با جمع یهمگان یفضاها یعیطور طب به انتو یم یزمان زیرا ؛کنند جادیشبانه را ا یها تیتا فعال کنند تیفعال یدائم

 یها طرح قیاز طرمثالً باشند،  خود  ةروزان یها به دنبال مشغلهآنها شدن مردم سرزنده کرد که  و پراکنده

 ییرا شناسا هاتر از آن یطوالن ةاستفاددالیل و راه های  های شهری،فضا بررسی و تحقیق درکه با  یا شده دهیشیاند شیازپ

 (.2: 1999 تزمن،یکر)د نکن

در هنگام غروب و در طول شب  یعموم یها تیفعال فقدان ریمشکل فراگ کیکه  اند آن بر یو مونتگمر ینیانکیب

و  یشدن وقت ادار تمام نیب ةوجود دارد و آن فاصل تیزمان مرده از نظر تحرک و فعال کی عموماً یاست. در مراکز شهر

به  دیجد یکردهایاقتصاد شبانه از رو تیساعته و توسعه و تقو24هنگام است. شهر  شب یحیتفر یها تیآغاز فعال

 (. 3: 1392 ،فدکی هاشمیاست )حسنی و  یمراکز شهر یساز باززنده

شهرها اتخاذ  یمرکز یها بافت یایو اح یمنیا شیافزا یساعته برا24شهر  استیس که اند آن بر همکاران و تزیهائور

  (.551-511: 1998 همکاران، و تزیهائور) استشده 

 طول درکاربران  مورداستفادةی فضاها یکاربرکه  اند آن رب یطیمح یشناسان و محققان رفتارها جامعه یبرخ

 لفبور،؛ 1993 هربرت، و سیوید) ودش نییکاربران نسبت به ارزش استفاده از آن فضا تع دگاهیبا توجه به د دیبا روز شبانه

 تیفیک ؛ساکنان دارند ةروزمر یدر زندگ ینقش مهم یعموم یاست که فضاها واضح. (1988 ت،یوا؛ 2007 و،یس؛ 1984

 و کتلارتباط دارد ) ها آن یانو رو یبا سالمت جسم اند ارتباط در ها روزمره با آن صورت بهمردم  که یعموم یفضاها

 یعموم یفضاها ،(. عالوه بر این2015 همکاران، و ی؛ کوهسار2012 همکاران، و سی؛ فرانس2008 همکاران،

کند  یکمک م یمحل یاجتماعروابطتقویت  امر به نیاد که نکن یفراهم م را یتعامل اجتماع جادیا یها فرصت

 نیب از یبها به و توسعه کنترل و یزیر بدون برنامه حال، نیا با. (2012 همکاران،و  سی؛ فرانس2013 رکزاک،یکازم)

 کمبود و باال تراکم با یبتون یها جنگل جادیامر باعث ا نیکه ا اند در حال ساخت و توسعه ها خانه ،یعموم یفضاها رفتن

 (.2010 همکاران، و وی؛ ل2002 ،یل) شود یم شده یطراح و یزیر برنامه یعموم یها فضا

 ؛2014 همکاران، و مپتیلشود ) یم گرفتهمدرن درنظر  یزندگ ریناپذ ییدر حال حاضر بخش جدا یشهر ةشبان یزندگ

 حاصل یدهایاز نظر د. است متفاوت یجهات ازدر طول روز  یبا زندگ طیمح درشبانه  یزندگ(. 2011 و،یس و سونگ

 عوامل(، همچنین 2004: لیوئی؛ 2016 همکاران، و دریرا)ی و عاطف یشناخت عوامل روان(، 2015 همکاران، و یجییسارا)

 انی( ب49 :1984) نچیلطور که  همان (.2011 س،یمور؛ 2000 نگولد،یا؛ 2015 ادنسور،ی )نورپردازی و امنیت و ...( )طیمح

و مقاوم  ،، قابل انعطافردایاز فرم و رفتار که پا مناسب بیترک کیمتناسب باشد ) دیخوب با یشهر یفضا کیکند،  یم

 نیب رابطةتوسط ساکنان در شب و  یعموم یاستفاده از فضاها وةیاز ش زانیر برنامه و طراحاندرک  دی، باجهی(. در نتاست

 ندتا بتوان شود تر قیعم یامروز جامعةدر  یو تحوالت اجتماع عیسر ینیشهرنش انیشبانه در جر یو زندگ یعموم یفضاها

 . ندکن جادیا یکارآمدتر یها یکاربر با تر مناسب یفضاها

رتحرک و قابل نظارت اقتصاد شبانه داشتن مناطق پُ ةساعته و توسع24توجه به مفهوم شهر  یها زهیاز انگ گرید یکی

تر و کاهش  امن یها طیمح جادیدر ا یو مشارکت عموم ،خوب تیریخوب، مد یطراح ةهوشمندان قیتلف رایز است،

و  یعموم تیامن یبرا ریتداب نیاز مؤثرتر یکیدارد.  ارییبس ریو هراس جرم و خشونت تأث سکیرو  لیوسا بیتخر

ها بتوان نظارت و  که بر آن یعموم یها مکان زیو ن استوجوش  رجنبزنده و پُ یشهر یها هیناح جادیاز جرم ا یریشگیپ

توجه به  زیشبانه ن یها تیگسترش فعال الزمة ،حال نی(. در ع1384 ، یدهکرد یاحیو ر ینور ییاشراف داشت )کربال

دوطرفه و تنگاتنگ با  یو اقتصاد شبانه در ارتباط تیمسئلة امن ،شود یم مالحظهطورکه  است و همان یعموم تیامن

 ردیمورد توجه قرار بگ یمنیو ا شیدر جهت افزا دیشبانه همواره با یها تیفعال قیتشو ،رو نیاقرار دارد. از  گریکدی
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درآمده و  یصورت یک پدیدة شهر شب به یشهرها ط یاقتصاد یها تیامروزه توسعة فعال زیرا ،(1385، رضوانیسعیدی )

و  یانباشتگ« شهر شب»اساس مفهوم  درواقع،است.  رگذاریشهروندان تأث یو زندگ طیمح تیفیکبر  یشبانة شهر تیفعال

در شب مقدور باشد، از این دیدگاه  یانرژ دیاگر تول و کند یمرا ایجاد  یپویای یشبانه است که نوع یها تیتراکم فعال

به ترویج منظر  کرداشاره  توان یشهر شب م یمزایاشهرها بهره گرفت. از دیگر  یدر جهت افزایش رونق اقتصاد توان یم

 یارتقا ،یو روستای یشهر ینواحکاهش فقر در  یبرا یجدید شغل یها در طول شب، ایجاد فرصت یو فرهنگ محل

دارند، و گشودن  یمختلفکه خاستگاه  یمردم یو تفریح در شهر برا یزندگ یبرا ینمودن مکان فراهم ،یاقتصاد محل

  (.206-205: 2012 نگسان، و یزک) ها نهیاز زم یاریدر بس یاقتصاد شهر یواکاو یجدید برا یا پنجره

 یکل طور بهاست که  نیا یمحور اقتصاد ژهیو مختلف آن به یمحورها شبانه اتیح باب در تیاهم حائز اریبس ةنکت

آن  به میرمستقیغ طور بهو اگر  شود یشامل م میمستق صورت بهاقتصادها را  بیشتر افزودة ارزش دهم کی حمل و نقل

 فایا توسعه یها پروسه یبرا را یاساس نقش و بوده یاقتصاد رشد یها هیپا جزو نقل و حمل یها ستمیس ةتوسع م،یبنگر

 کی انتخاب و مناسب نقل و حمل ستمیس کی از یمند در بهره مؤثر عوامل از (.54: 1393 ،یرفسنجان یخاکسار) کند یم

سفر،  نةیهز سفر، سرعت ای ریس زمان مدت: کرد اشاره عوامل نیا به توان یم نقل و حمل یها وهیش ریسا انیم از وهیش

 و حمل ستمیس یریدرنظرگ بنابراین، (.58: 2010 ونگر،) سفر یاقتصاد یها و صرفه ،مسافران تیسفر، رفاه و امن یمنیا

 . دارد فضاها نیا ییایپو و اقتصاد با یمتقابل رابطة شبانه یفضاها به یدسترس مناسب یها وهیش یریدرنظرگ و نقل

به  ایپو شبانة اتیح کی جادیا منظور به شده بیان ینظر یو مبان قاتیتحق ینظر نةیشیپ یبند جمع با 1 جدول در

 : است شدهشبانه پرداخته  یشهر یفضا کی یها یژگیو نییتب


 مدلمفهومیايجادحیاتشبانهدرفضاهایشهری.1گراف
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محققانهاعملکرداياتیفیکشبانهیفضاهایطراحابعاد

 خدمات تیفیک و عملکردها تنوع

 یها یو تجار ها یفروش دست وجود
 ارزان

 سونگ، ؛2012 ،یزک و نگسان ؛2012 م،یعبدالکر و نگسان؛ 2011و همکاران،  نیک
 1394مهر و همکاران،  ینعمت ؛2016

 2012 م،یعبدالکر و نگسان ها یو غذاخور ها   رستوران وجود

 2012و همکاران،  کوئو غذاها تیفیک

 2011و همکاران،  نیک ؛1394مهر و همکاران،  ینعمت ساعته24 تیفعال یبرا یمجوزده

 یحیامکانات تفر وجود
 شاو،؛ 1997 ث،یه، 2012 م،یعبدالکر و نگسان؛ 2016 سونگ،؛ 2011همکاران،  و نیک

2014 

 1396 ،یادتیس و فرد یمیکر یمذهب یها  کاربری وجود

 2012 م،یعبدالکر و نگسان شبانه یها  ورزش امکانات وجود

و مبلمان  ها رساختیسطح ز ارتقای
 یشهر

 2009 اتمو،ی

 2016 کاران،و هم سونگ یعموم یها  توالت ساختار

 2016 ،و همکاران سونگ یعموم یفضاها تیکم و اسیمق

 یطیمح شیآسا

 2012 م،یعبدالکر و نگسان فضاها خرد یقیموس

 2011و همکاران،  نیک یمیاقل تیمطلوب

 یامکانات استراحت وجود
 ث،یه ؛2012 م،یعبدالکر و نگسان؛ 2016 ،و همکاران سونگ؛ 2011همکاران،  و نیک

 2014 شاو،؛ 1997

 یدسترس

 2014 شاو،  ؛2011و همکاران،  نیک ساعته24 یعموم نقل و حمل

 1396 ،یادتیفرد و س یمیکر عابران یبرا راه ادهیپ یطراح

 یبرا مناسب پارک یفضاها
 خودروها

 2012 همکاران، و کوئو

 2016 ،و همکاران سونگ یمسکون یواحدها تا فاصله

تا  ها لیاتوموب داشتن نگه دور
حد ممکن، کنترل و  نیشتریب

 کیتراف یساز روان
 2016 ،و همکاران سونگ

 یشناس ییبایز

 2009 اتمو،ی؛ 2012 ،ی؛ نگسان و زک2016 ،و همکاران سونگ شبانه منظر تیجذاب

 2016 همکاران، و سونگ یصوت یها  آلودگی حذف

 2016 همکاران، و سونگ ؛2011و همکاران،  نیک کارآمد ینورپرداز

 2016 همکاران، و سونگ یطیمح یزگیپاک

 2016 همکاران، و سونگ یصوت یآلودگ

 2009 اتمو،ی مبلمان و عناصر مناسب دمانیچ

 یاجتماع

 2009یاتمو، ؛ 2012و همکاران،  کوئو؛ 2014 شاو، گرید افراد حضور

 یها تیفعال و یمحل فرهنگ
 ساکنان

 2012 م،یعبدالکر و نگسان  ؛2011و همکاران،  نیک

 2012 ،یزک و نگسان شبانه یزندگ فرهنگ

 2012و همکاران،  کوئو برخورد فروشندگان نحوة

 2012و همکاران،  کوئو یریحضورپذ و یریپذ اتیح

 2016 همکاران، و سونگ عدالت

 2009 رابرتس،؛ 2016 همکاران، و سونگ یاجتماع -یفرهنگ یفضا

 تیامن

 ینگهبان و تیریمد میت حضور
 ساعته24

 2016 همکاران، و سونگ

 یها نی)دوربCCTV از  استفاده
 (مداربسته

 1394مهر و همکاران،  ینعمت

 2012 م،یعبدالکر و نگسان یامداد یها  کانکس حضور

 2012 م،یعبدالکر و نگسان سیپل یها  کانکس حضور
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nی، آمار ة: حجم نمونNی، آمار ة: حجم جامعd (رندیگ می درنظر 0٫05برابر  )معموالّ: اشتباه مجاز ،z :

: q=(1-p)، از صـفت مـورد نظـر    ی: نسبت برخوردارp، است α-1 نانینرمال با سطح اطم ریمقدار متغ

 .رندیگ می درنظر 0٫5را  qو  p از صفت مورد نظر معموالً ینسبت عدم برخوردار

 
 

پژوهشروش
 اتیادب یبررس با نخست ق،یتحق نیا یاست. ط یتجرب -یشیمایپ تیماه ثیو از ح یکاربرد عملکرد ثیح از قیتحق

 از اطالعات یآور شده است. جمع ییشناسا یباز شهر یشبانه در فضاها اتیح جادیبر ا مؤثرشبانه، عوامل  اتیموضوع ح

 فرمول یمبنا بر نامه پرسش 384 سپس،. گرفت انجام نامه پرسش عیتوز و ،یا کتابخانه ،یدانیم یها یبررس قیطر

 :شد عیتوز یمطالعات یها  تیسا در همدان شهر ینفر 554406 تیجمع به توجه با و کوکران
 

 𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞

𝑑2

1+
1

𝑁
(

𝑍2𝑝𝑞

𝑑2  −1)
 

 

 طور بهمورد نظر  تیدر هر ده سا باًیتقر ها نامه پرسش است شده یسع مطالعه، مورد یها تیسا تنوع به توجه با

جوانان،  رینمونه شامل افراد متنوع نظ تیجمع یشود. از نظر دموگراف عیتوز نفر، 40 حدود تیسا هر در یعنی ،یمساو

 قرار پرسش مورد یجنس و یسن مختلف یها فیط همة نامه پرسش عیتوز در و شدند انتخاب سالمندان وکودکان، بانوان، 

 .اند گرفته

 از یکی یاکتشاف یعامل لیتحل روش. شد لیتحل ماکسیوار چرخش با (EFA) یاکتشاف یعامل لیتحل روش با ها داده

 کار هب ها داده مکنون ابعاد دیتول ای صیتلخ یکه برا است یشهرساز در جمله از علوم همة درها  روش نیپُرکاربردتر

 کنترل موضوع، کنندة نییتب یها شاخص رها،یمتغ ییشناسا به نخست مشخص، یندیفرا یط و اساس نیا.  بر رود یم

 عوامل، دوران روش انتخاب کرد، استخراج دیبا که یعوامل تعداد و روش نییتع ،یعامل لیتحل انجام یبرا ها داده تناسب

 یریگ نمونه تیکفا یبررس منظور به KMOآزمون  ازپرداخته شد.  یعامل ازاتیامت محاسبة و عوامل یگذار نام و ریتفس

 از نانیاطم با توان یم باشد، 7/0 از باالتر KMO مقدار. چنانچه شد استفاده نمونه حجم تیکفا از نانیاطم حصول یبرا

 که آنجا از.  شد استفاده آمده دست به یها داده بودن نرمال یبررس منظور به زین یچولگ آزمون از. کرد استفاده یعامل لیتحل

 تیکرو آزمون از رهایمتغ نیب یهمبستگ یابیارز یبرا است، عوامل لیتحل یربنایز آزمون یها پرسش نیب یهمبستگ

 . شد استفاده بارتلت

 سنج یحرارت یها نقشه یشهروندان شهر همدان از رو ةشبان یرفتار یالگوها ،یمطالعات یها تیسا ییشناسا منظور به

 از یبررس نیا به مربوط یها شد. داده انتخاب مطالعات اجرای منظور به مناسب یمطالعات تیسا دهشد و  یاز دور بررس

 حاصل شده است: Strava ماهوارة قیطر

1 زادهامام. و  ،یستیتور ،یحیتفر یها جاذبه از یکی کوه زاده امام به معروف همدان)ع( محسن زاده امامکوه:

 شب از یپاس تا تابستان و بهار فصول در خصوص هب یارتگاهیو ز یحیتفر ةمحوط کی عنوان بهمحوطه  نی. ایمذهب

 نیشبانه در ا اتیح تیفیک یدر راستا توان یم که یامکانات نیتر مهم از. است زائران و دکنندگانیبازد اقامت مکان

 و وهیم فروشندگانآرامگاه،  یجلو شدة فرش سنگ محوطة مناسب، ینورپردازاست از:  عبارت کرد انیمحوطه ب

 . اند شده یده سازمان زاده امام اطراف در یها غرفه صورت بهکه  ،یکشاورز محصوالت

. دارد قرار همدان غرب یلومتریک5 فاصلة در که نامه گنج یگرد عتیو طب ،یحیتفر ،یخیتار ةمجموع :نامهگنج.2

 اتیدر ح یکه نقش مهم است صدر یعل غار از بعد همدان شهر یگردشگر مکان نیدوم یخیتار -یعیطب مجموعة نیا

 شبانه امیا در افراد حضور جذب یراستا در تیسا نیا امکانات نیتر مهم از. کند یم یاستان همدان باز یشهر و حت ةشبان
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 و مجموعه اطراف یها شاپ  یو کاف ها رستوران خصوص و به خدمات، تنوع مطلوب، یهوا و آب مناسب، ینورپرداز

 .  استمناسب  یدسترس

 زین همدان بام به رود یشهر م ةنقط نیبه باالتر نکهیا لیخوش آب و هوا به دل ةاین منطق :آبادعباستپة.3

 یادیز یریحضورپذ یدارا تابستان فصل در خنک یهوا و آب از یبرخوردار لیدل به مکان نیا. است شده معروف

 ودر شب،  خصوص هبه شهر ب بایز اندازی و چشم بایز های قیآالچ. وجود استتا صبح  یدر طول شب و حت خصوص به

 . است شبانهفضا در جهت حضور  نیمهم ا یها تیاز قابل مکان نیا در شبانه مختلف یها جشنواره یبرگزار

 دانشگاه و نایس پارک مردم یا بوستان مردم در سمت غربی شهر همدان در مقابل دانشگاه بوعلی :مردمپارک.4

به  یخانوادگ شبانة اتیح ثیح از خصوص به همدان یشهر پارک نیتر مهم پارک نیا. است شده واقع همدان یصنعت

پارک به همراه  نیمناسب در ا تیامن نیمناسب و همچن یریو نفوذپذ تیموقع. استمطلوب آن  یو هوا تیخاطر موقع

 . استمحوطه  نیشبانه در ا یریسبز مناسب از جمله عوامل حضورپذ یدرختان و فضا

 یران قیو قا ارد،یلیب نگ،یبول وحشت، تونل ،یراندازیت نگ،یکارت چون یها جایی که بازی :یشهربازمجموعة.5

 یتیبا توجه به جذاب زیمجموعه ن نیداده است. ا یدر خود جا دیو مرکز خر شاپ، یکاف رستوران، چون یامکانات کنار در را

 یریقرارگ. کند یم فایشب در فصول بهار و تابستان ا امیدر ا ها در جذب خانواده یکودکان دارد نقش مهم یکه برا

 وکودکان و جوانان،  یبرا ها یو سرگرم ها تیفعال تنوع مناسب، ینورپرداز ،یمناسب در اطراف شهر باز یها پارک

 . استمجموعه  نیحضور شبانه در ا یبرا تیعوامل جذاب نیتر مهم از ییغذا مواد فروش یها و دکه ها غرفه

مقصد  هوا و آب خوش یا منطقه در گرفتنالوند و قرار ةبه دامن یکینزد واسطة بلوار ارم همدان به :ارمبلوار.6

شبانه در شهر  یبلوار شهر نیتر بلوار مهم نیاست. ا لیتعط یهفته و روزها انیشهروندان در پا یاتراق و گردشگر

 ةدر هم باًیشب و تقر امیو حضور جوانان در ا مکث، یبرا متنوع یها مناسب، مبلمان ینورپرداز یو دارا استهمدان 

 فراهم را ییغذا مواد وپز پخت نیهمچن و زمستان فصول یبرا آتش ییبرپا امکان که ییها مبلمان وجود. استفصول 

 . استبلوار  نیافراد در ا یریحضورپذ لیاز جمله دال ادهیپ تیامن نیو همچن کند یم

 قرار هم مجاورتاین سه فضای شهری در  :امامدانیم.9،یبوعلراهادهیپ.8،یبوعلآرامگاهدانیم.7

 یشهر یفضا کی درگذران وقت و حضور  یبرا شهرند مردم مقصد هنگام شب چههمواره چه در طول روز  و دارند

مجموعه  نیا یمرکز تیو موقع ها تیفعال تنوع نیهمچن و مناسب ینورپرداز وجود. متعدد و متنوع یها یکاربر واسطة به

 تیامن یبرقرار ن،یهمچن. کند یم فایا مجموعه نیا در شباز  یدر رونق حضور اقشار مختلف مردم تا پاس ینقش مهم

 فروش خدمات مناسب، مبلمان سال، کهن درختان فضاها، اطراف به بایز یاندازها چشم معابر، مناسب یساز کف ،یطیمح

 نیشبانه در ا اتیبه ح یبخش رونق جهت در جذاب و موجود یها تیاز جمله قابل یمحصوالت خدمات ریو سا ،ییغذا مواد

 . استمجموعه 

 از احمد بن عبداهلل و احمد یها مزارهای این بقعه متعلق به پدر و پسری از سادات به نام :عبداهللزادهامام.10

 شناخته همدان شهر داخل در یارتگاهیز یبنا نیتر مجموعه که مهم نیبن جعفر است. ا یامام موس واسطة با اوالد

و  دانیدر وسط م یریقرارگ لیمجموعه به دل نیافراد دارد. ا شبانة حضور در یمهم نقش ینیآیو  یمذهب امیدر ا شود یم

 است. شده منجرسواره در اطراف آن  ای ادهیحضور پ به دارد مردم اذهان در زاده امام که یا ژهیو گاهینقش و جا لیبه دل
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 هایمطالعاتیومیزانحرارتناشیازرفتوآمدهادرنقاطمختلفشهر.نقشةسايت1عکس

هاافتهيوبحث
 .دهد یم نشان را قیتحق نیا در یبررس مورد یآمار جامعة کیدموگراف اتیخصوص 2 جدول

یآمارجامعةکیدموگرافاتیخصوص.2جدول

یفراواندرصدآماره

 تیجنس

 187 6/47 مرد

 197 4/52 زن

 384 100 مجموع

 التیتحص

 47 1/13 کلیس

 61 2/20 پلمید

 35 3/10 پلمید فوق

 204 6/35 یکارشناس

 16 1/9 سانسیل فوق

 8 1/5 باالتر و یدکتر

 13 6/6 پاسخ بدون

 384 100 مجموع

 تیوضع
 یزندگ

 153 1/37 پدرومادر با

 142 2/32 همسر با

 14 4/6 مادربزرگ و پدربزرگ با

 31 10 خوابگاه

 44 3/14 پاسخ بدون

 384 100 مجموع

 حجم تیکفا از نانیاطم حصول یبرا و (KMO) یبردار نمونه تیکفا آزمون نخست ،یعامل لیتحل اجرای برای

 مشخص نکهیا یبرا است، عوامل لیتحل یربنایز آزمون یها پرسش نیب یهمبستگ که آنجا از سپس. شد محاسبه نمونه

 آمده است.  3 جدول در آن جینتا که شد استفاده بارتلت تیکرو آزمون از ست،ین صفر برابر رهایمتغ نیب یهمبستگ شود

 شیآسا خدمات، تیفیک و عملکردها تنوع بخش یبراKMO در پژوهش حاضر مقدار  د،یآ یبرم 3 جدول از که چنان

و  ،840/0، 657/0، 789/0، 838/0، 734/0 برابر بیترت به یاجتماع -یو فرهنگ منظر، و مایس ت،یامن ،یدسترس ،یطیمح
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، 467/1705، 544/629بارتلت برابر با  تیآزمون کرو ن،یهمچن. است شده ة انتخابنمون تیکفا بیانگراست که  634/0

 .معنادار است P<0/01است که در سطح  296/435و  ،102/1115، 609/578، 840/625

یشهریفضاهاشبانةاتیحیهامؤلفهاسیمقبارتلتتيکروویبردارنمونهتيکفاآزمون.3جدول

 4 جدول در طورکه و همان شد استفاده یدگیکش و یچولگ روش از پژوهش نیا یها داده بودن نرمال یبررس یبرا

 نرمال عیتوز از رهایمتغ دهد یقرار دارد که نشان م 2-،2 ةدر باز رهایمتغ همة یدگیو کش یکج شود، یم مشاهده

 .برخوردارند

هادادهبودننرمالآزمون.4جدول

 

 
 4هایجدولنمودارچولگیداده. 1نمودار

 



عملکردهاتنوع 

خدماتتیفیکو

شيآسا

یطیمح

ومایستیامنیدسترس

منظر

-یفرهنگ

یاجتماع

 734/0 838/0 789/0 657/0 840/0 634/0 (KMO) یبردار نمونه تیکفا آزمون
 296/435 102/1115 609/578 840/625 467/1705 544/629 بارتلت تیکرو آزمون

 36 45 66 45 77 50 یآزاد درجة
 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 یمعنادار سطح

 N Skewness Kurtosis یشهریفضاهاشبانةاتیحیهامؤلفه
Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

 0/281 0/594 0/141 0/048 398 خدمات تیفیک و عملکردها تنوع

 0/281 0/396 0/141 0/679 398 یطیمح شیآسا

 0/283 0/217 0/142 0/026- 395 یدسترس

 0/282 0/020- 0/142 0/014- 396 تیامن

 0/284 0/682 0/143 0/430- 392 منظر و مایس

 0/282 0/571 0/142 0/648- 396 یاجتماع -یفرهنگ
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یتجمعانسيواردرصدوانس،يواردرصدژه،يومقدارباهمراهشدهاستخراجعوامل.5جدول

 تکرار را یعامل شششهر همدان ساختار  مطالعة مورد یشهر یفضاها نیب در شبانه اتیح ایآ نکهیا یبررس منظور به

 یعامل لیتحل از هدفصورت گرفت.  ها داده یرو ماکسیوار چرخش با یاکتشاف یعامل لیتحل ریخ ای کرد خواهد

 لیتحل در روش نیا یتوانمند وجود با. ردیگ یم قرار توجه مورد ترکم البته که است دیجد یرهایمتغ نیب روابط ییشناسا

 یالزم برا یستگیکه شا اند مناسب یعامل لیتحل یبرا ییها داده. ندارد وجو یطیشرا هر در آن از استفاده امکان ها، داده

باالتر از  KMOچنانچه مقدار  شود، یاستفاده م KMO بیمنظور از آزمون بارتلت و ضر نیا یکار را داشته باشند. برا

 رقم که آمد دست به 764/0 مطالعه نیا در یکل بیضر. کرد استفاده یعامل لیتحل از نانیاطم با توان یم ،باشد 7/0

 یبرا ها داده از نانیاطم از پس. است معنادار( Sig=000/0) درصد کی نانیاطم سطح در زین بارتلت آزمون است؛ یمناسب

اساس  بر ها عامل تعداد. است شده استفاده دار یمعن یها به عامل یابیدست یبرا ماکسیاز چرخش ور یعامل لیتحل انجام

 درصد 613/50 مجموععوامل در نیآمده است. ا 5 جدول در شده شده است. عوامل استخراج نییاز قبل تع ژهیو ریمقاد

 .کنند یم نیتب را همدان شهر یشهر یفضاها در شبانه اتیح به مربوط انسیوار

، 208/3، 707/3، 847/3 بیعامل اول تا ششم به ترت ژةی. مقدار واست انینما 6در جدول  عوامل همة یرهایمتغ

و  درصد،338/6 درصد،248/7درصد، 376/9درصد، 437/10 درصد،989/10 بیترت به که است 217/2و  ،268/2، 503/2

 .است درصد613/50در حالت چرخش  انسیدرصد وار ن،یهمچن. کند یم نییتب را انسیوار از درصد225/6

 یمبنا بر چرخش از پس ها عامل یبارگذار تیوضع. اند شده لیتشک ریخود از چند متغ 6 جدول یها عامل از کی هر

 ها است. در این جدول متغیرهایی که بار عاملی آن آمده 3 جدول در 7/0 از تر بزرگ یعامل بار با ییرهایمتغ قرارگرفتن

 .اند شده حذف کمتر تیاهم لیدل به باشد 7/0 از کمتر

از  کیمناسب کدام  ةشبان یفضا کیمورد نظر  اتیفیاز ک هیکه در هر ال شود  یمالحظه م ،یبررس نیا مطابق

 :از ند رتعبا بی( که به ترتدار مناسب دارد )ستاره ةشبان یفضا کیرا در ذهن مردم نسبت به  تیاهم نیشتریب ها مؤلفه

 یمعمار یبناها. 5 س؛یپل حضور. 4 ع؛یسر و مناسب یدسترس. 3 ط؛یمح یزگیپاک. 2 ؛یبهداشت یها  سیسرو وجود. 1

 .ها آن یفرهنگ -یرفتار یو الگوها فضا، در حاضر افراد ریسا فروشندگان، رفتار نحوة. 6 جذاب؛

 نیب رابطة شودتا مشخص  ردیگ یم انجام ها آن یبرا یآزمون همبستگ اند، شده یگذار نام یینها یرهایمتغ که حال

 .است چگونه شبانه اتیح یها مؤلفه

 

 

 

 

ژهيومقدار عامل  انسيواردرصدیتجمعیفراوان ژهيومقدارانسيواردرصد

 989/10 989/10 847/3 خدمات تیفیک و عملکردها تنوع

 426/21 437/10 707/3 یطیمح شیآسا

 802/30 376/9 208/3 یدسترس

 05/38 248/7 503/2 تیامن

 388/44 338/6 268/2 منظر و مایس
 613/50 225/6 217/2 یاجتماع -یفرهنگ
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 شبانهاتیحیهامؤلفهنیبیهمبستگسيماتر.7جدول

 
وعملکردهاتنوع

 خدماتتیفیک

شيآسا

 یطیمح
 تیامن یدسترس

ومایس

 منظر

-یفرهنگ

 یاجتماع

 و عملکردها تنوع
 خدمات تیفیک

Pearson Correlation 1 317/0** 205/0** 137/0* 341/0** 141/0-* 

Sig. (2-tailed)  000/0 000/0 027/0 000/0 026/0 

 یطیمح شیآسا
Pearson Correlation 317/0** 1 343/0** 425/0** 162/0* 173/0** 

Sig. (2-tailed) 000/0  000/0 000/0 049/0 002/0 

 یدسترس
Pearson Correlation 205/0** 343/0** 1 247/0** 253/0** 430/0** 

Sig. (2-tailed) 000/0 000/0  000/0  000/0 

 تیامن
Pearson Correlation 137/0* 425/0** 247/0** 1 176/0* 169/0** 

Sig. (2-tailed) 0.027 000/0 000/0  021/0 006/0 

 و منظر مایس
Pearson Correlation 341/0** 162/0* 253/0** 176/0* 1 285/0** 

Sig. (2-tailed) 000/0 0.049 000/0 021/0  000/0 

 -یفرهنگ
 یاجتماع

Pearson Correlation 141/0-* 173/0** 430/0** 169/0** 285/0** 1 

Sig. (2-tailed) 0.026 0.002 000/0 006/0 000/0  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

. است یمورد بررس یرهایمتغ نیب معنادار ةرابط جودواز  یشبانه حاک اتیح یرهایمتغ نیب یهمبستگ بیضر یبررس

 یرهایمتغ نیب مطلوب و مثبت یا نشان از رابطه آمده دست به یهمبستگ بیضرا که است الزمنکته  این ذکر بنابراین،

 عاملعنوان شاخص یعاملبار عواملیگذارنام

 یدر فضاها ها مراسم انجام
 یشهر

730/0 
 زانیشبانه از نظر شما چه م یدر فضاها  طیو ... در مح ازدواج، یسالگردها تولد، یها جشن یبرگزار امکان تیاهم

 است؟

 عملکردها تنوع
 تیفیک و

 خدمات

 است؟ زانیم چه شما نظر از شبانه یفضاها در  پُرسرعت نترنتیا به یدسترس امکان تیاهم 761/0

 است؟ زانیم چه شما نظر از شبانه یفضاها درو ...  بال،یوال نتون،یبدم مانند یطیمح یها ورزش انجام امکان تیاهم 741/0

 در یحیتفر اماکن تیاهم
 یشهر یفضا

 است؟ زانیم چه شما نظر از شبانه یفضاها در متنوع یها یو غذاخور ها   فروشگاه وجود تیاهم 752/0

 شبانه یبازارها تیاهم
 است؟ زانیم چه شما نظر از شبانه یفضاها در موجود یغذاها متیق تیاهم 871/0

 است؟ زانیشبانه از نظر شما چه م یدر فضاها ها یفروش و خرده ها، دکه ها، فروش دست حضور تیاهم 751/0

 در یبهداشت اماکن تیاهم
 یشهر یفضاها

 است؟ زانیم چه شما نظر از شبانه یفضاها در یبهداشت یها  سیسرو وجود تیاهم*  896/0

 ییهوا و اب طیشرا تیاهم
 یطیمح تیو مطلوب

 است؟ زانیم چه شما نظر از شبانه یفضاها در طیمح در یقیموس شدن پخش تیاهم 810/0

 شیآسا
 یطیمح

 است؟ زانیم چه شما نظر از شبانه یفضاها در حضور هنگام در ییهوا و آب طیشرا تیاهم 716/0

752/0 
 نظر از شبانه یفضاها در گرم فصول یبرا روباز یها مکان و سرد فصول یبرا دهیسرپوش یها مکان وجود تیاهم

 است؟ زانیم چه شما

 است؟ زانیم چه شما نظر از شبانه یفضاها در طیمح یزگیپاک زانیم تیاهم*  811/0 طیمح یزگیپاک تیاهم

مسکن و  فاصلة تیاهم
 یشهر یبا فضا نگیپارک

 است؟ زانیم چه شما نظر از شما یینها مقصد به نسبت خودروها نگیپارک فاصلة تیاهم 743/0
 یدسترس

 است؟ زانیخوابگاه شما از نظر شما چه م/ یشبانه تا منزل مسکون فضای فاصلة زانیم تیاهم*  857/0

 است؟ زانیم چه شما نظر از شبانه یفضاها در سیپل یها  کانکس حضور تیاهم*  726/0 ینظارت عوامل حضور
 تیامن

 است؟ زانیم چه شما نظر از شبانه یفضاها در طیمح آن یبرا ساعته24 نظارت و گو پاسخ  تیریمد وجود تیاهم 713/0 فضا تیریمد تیاهم

 مناظر و طیمح تیاهم
 یشهر

 منظر و مایس است؟ زانیم چه شما نظر از شبانه یفضاها در جذاب یمعمار با یبناهای وجود تیاهم*  728/0

 یفرهنگ سطح تیاهم
 فضا

757/0 
 از شبانه یفضاها در دارند حضور طیمح آن در شما با زمان هم که یافراد گرید یفرهنگ سطح و رفتار نحوة تیاهم

 است؟ زانیم چه شما نظر

 -یفرهنگ
 یاجتماع

735/0 
شبانه از  یدر فضاها ها جشن یبرگزار یبرا روباز یتئاترها یمانند آمف یاجتماع -یفرهنگ یها یکاربر وجود تیاهم

 است؟ زانینظر شما چه م

 فضا یشمول همه تیاهم
 است؟ زانیم چه شما نظر از شبانه یفضاها در فروشندگان برخورد نحوة تیاهم*  787/0

 است؟ زانیم چه شما نظر از شبانه یفضاها در شما همراه به دوستانتان ای خانواده یاعضا گرید حضور امکان تیاهم 772/0
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 ریدو متغ نیمعکوس ب رابطة از نشان یمنفدارد )عالمت  ،پژوهش نیشهر همدان در ا ،یشهر یفضاها شبانة اتیح

 دارد(.

 ستیبا تنوع عملکردها و خدمات در ز یخاص یهمبستگ یعامل دسترس شده، داده نشان 7که در جدول  طور همان

 دیأکرابطه را مورد ت نیشبانه هم هم اتیخود در رابطه با ح قاتیدر تحق یو کرامت یمیقد اتفاقاً که(، 205/0بانه دارد )ش

 کند یم فایا شبانه اتیح تیفیک در یمهم نقش یشهر یها تیبه خدمات و فعال یکه دسترس اند آن برقرار دادند و 

 در یمهم نقش 6 جدول مطابق هم یطیمح تیامن با الوصول سهل و ادهیپ یدسترس(. 28: 1396 ،یو کرامت یمی)قد

خود  ة( در مقال1389) یرضوان یدیسع و خستو زین خصوص نیا در که ،(247/0) کند  یم فایا شبانه اتیح تیفیک یبرقرار

 ،6مطابق جدول  ن،یهمچن. کنند  یم فایا یشهر اتیح یسرزندگ و تیامن در یمهم نقش ادهیپ دیخر مراکز که دارند دیأکت

 جهینت نیا که( 169/0دارد ) یطیمح تیبا امن یمیمستق ةشبانه رابط ستیدر ز یاجتماع -یفرهنگ یها تیو فعال ها یژگیو

 در تیامن یبرقرا در یخصوص نقش به یاجتماع -یفرهنگ یدادهایرو کند ی( که اشاره م2009) رابرتس یها دگاهید با

 .ستهمسو دارد شبانه اتیح

 اتیح یها مؤلفه از ینییپا تیرضا جوانان درمجموع که شد دهید مختلف یسن یها گروه انیم یبا بررس ن،یهمچن

تنوع »را به  ازیامت نیشتریب شده یبررس عامل شش انیم از جوانان گروه. دارند جامعه یباال نیسن به نسبت شبانه

است که عامل مهم دوم از نظر جوانان  یدر حال نیا اند؛ داده اختصاصدرصد(  4/37) «خدمات تیفیعملکردها و ک

 و ازهاین و باال نیسن در افراد یها مالک به توجه با) جامعه یباال نیسن در اما. است بوده( درصد 8/21) «یدسترس»

 را ازیامت نیشتریب شده یبررس عامل شش انیم از سال بزرگ و سال انیم افراد. شد مشاهده یبیشتر تیرضا( هایشان توقع

 .اند داده اختصاص( درصد 7/24 - درصد 6/28) «تیامن»( و درصد 1/29 -درصد 9/37) «یطیمح شیآسا» به بیترت به

 یها گروه انیم در یشهر یفضاها شبانة اتیح یها مؤلفه از تیرضا زانیم نیکمتر که دهد یم نشان جینتا ،همچنین

 پس و است یدکتر همان یلیتحص گروه نیباالتر انیم در تیرضا زانیم نیشتریب و است سانسیل و پلم،ید فوق پلم،ید

 .دارند تیرضا نسبت به پلمید ریز یلیتحص سطح با افراد آن از

 

 

 

 

 

 

 

از بانوان از  شتریب انیآقا عموماً که دهد یم نشان یجنس یها یژگیو اساس بر شبانه اتیح یها مؤلفه از تیرضا

بانوان  یازهایو خدمات متناسب با ن یتیمسائل امن لیدارند و بانوان به دل تیشبانه رضا اتیح یطیمح تیفیک تیوضع

 شبانه ندارند.  اتیح تیاز وضع یتیچندان رضا
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 التیتحص زانیاما با م ،دارد میمستق رابطة افراد سن و یزندگ تیوضع با شبانه اتیح از تیرضا ،8 جدول مطابق

 دارد. معکوس رابطة ها آن

یزندگتیووضعسن،الت،یتحصزانیمباشبانهاتیحازتيرضایهمبستگ.8جدول

  یزندگتیوضع سن التیتحص زانیم شبانهاتیازحتيرضا

 اتیح از تیرضا
 شبانه

Pearson Correlation 1 154/0- 142/0 067/0 

Sig. (2-tailed)  005/0 042/0 325/0 

N 398 357 359 306 

بحث
 کرد، یم دایتحقق پ ها خانواده ینینش بر شب یمبتن شتریشبانه ب اتیو برخالف گذشته که ح یزندگ سبک رییتغ به توجه با

در  قاتیتحقاز  بسیاریدر  هرچند. کند یم فایا یشهر یفضاها بودن فعال و یسرزندگ در یمهم نقش شبانه اتیح امروزه

 ان،یهنرمندان، دانشجو رینظ یاجتماع مختلف اقشار حضور و یهنر یها تیفعال رینظ ییها مؤلفهشبانه بر  اتیخصوص ح

و  یفرهنگ یها یژگیو به توجه با یرانیا یشهرها در شبانه اتیحشده است،  دیأکت یشهر یو گردشگران در فضا

 تر ررنگپُ یخیو تار یمذهب ةیابن جوار در خصوص به ؛یشهر یفضا در یخانوادگ حضور بر است یمبتن شتریآن ب یاجتماع

 اساس، نیا(. بر 730/0) افتد یم اتفاق فضاها گونه نیا در شبانه یجمع یها نییو آ ها جشن نیشتریب که یطور به است؛

 نیهم به. کند یم دایمعنا پ گریکدیو اقوام در کنار  ،خانواده و کودکان، سالمندان، بانوان افراد حضور با همراه شبانه ستیز

 زین 5که مطابق جدول  دشبانه دار ستیز ارتقای در یمهم نقش تیهوبا یمذهب ةیابن منظر و مایس به توجه زین لیدل

در امکان حضور  ینقش مهم یطیو مح یاجتماع تیکه امن دهد یم نشان امر نیهم. است 728/0 یعامل بار یدارا

 یها گروه نیب در یجزو عوامل اصل تیعامل امن ها، یبررس جینتااساس  بر(. 713/0) دارد یشهر یدر فضاها یخانوادگ

 ،یطیمح ستیز تیفیک رینظ ییها لیپتانسکه  دهد ینشان م ها لیتحل ن،یهمچن. است بوده سال بزرگ و سال انیم یسن

 تحقق در یمهم نقش( 752/0) یو عملکرد ییو تنوع فضا ،(857/0) یدسترس تیفیک(، 716/0) مطبوع یهوا و آب

 .است مهم اریبسشبانه  اتیح ینقش محرک اقتصاد ن،یهمچن. کنند  یم فایا یشهر یفضاها در ساعته24 یفضا

بر امکان  یمبتن ها  فروشی دست ها، و کافه ها غرفه ها، دکه از یاریبس رشدنیدا یوجود فلسفة که دهد ینشان م ها لیتحل

را  ادهیپحضور  یبستر الزم برا یدر مراکز شهر ادهیپ یوجود فضاها ن،یهمچن. است یشهر یشبانه در فضاها ستیز

 کردیرو با ها آن ییو امکان جانما یازسنجیشبانه توجه به ن یدر ارتباط با فضاها گریمهم د نکتة. کند یم چنداندو

 جنسیتحسبشبانهحیاتیهامؤلفهاز.رضايت4نمودار
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 یمحل صورت بهشبانه  اتیکه امکان ح کند یم جابیا یاجتماع و یطیمح ستیز عدالت که یطور به. است یمحور محله

 . فتدیاتفاق ب

هم  یمناسب طور به که اند یتجار نةیهز کم یها تیفعال عموماً یشهر شبانة اتیح در شده انجام یها تیفعال عمده

شب ادامه دارد  12عصر تا  8اول سال و از ساعات حدود  مةیمورد مطالعه در ن میشبانه در اقل اتیح عموماً. اند نشده عیتوز

 صوصخ در. رسد یم انیپا زودتر به یو مراکز شهر ها ابانیزمان در خ نیا البته،. ابدی یساعت به بعد کاهش م نیو از ا

 .دهد یم اختصاص خود به شتریب را ساالن انیم تا جوانان از یفیط شبانه، اتیح با ارتباط در یسن تنوع

 ییجا است؛ مختلف یسن یها گروه یازهاین انیم تفاوت شناخت قیتحق نیا از شده استخراج باارزشاز نکات  یکی

 شیآسا سال بزرگو  سال انیم یگروه سن یاما برا عملکردهاست، تنوع جوانان نظر از منتخب املع شود یم دهیکه د

 یطراح منظور به که شود یم ادآوری یشهر زانیر برنامه و طراحان به را قیدق و یاصول یازسنجینمهم  نیااست.  یطیمح

 ردیگ یم دربررا  یمختلف یها فیط و متفاوت یها بازه هدف ةجامع یازهاین ایپو و شمول همه یشهر شبانة یفضا کی

 دهید یطراح ندیفرادر  ها آن یعامل بار با یا هشبان یفضا نیبه چن یابیدست یراهکارها 7و  6 های ولکه مطابق جد

 .   شود یم

یریگجهینت
در مطالعات و مقاالت مورد بحث واقع شده است،  عیوس طور به یشهر یفضاها یطیمح تیفیک یابیارز که یحال در

کمتر  رانیا یشهرها در خصوص به شبانه اتیح منظر از یشهر یفضاها یطیمح یها تیفیک یها تیاولو به پرداختن

 کی جادیا یبرا مطلوب یها تیمطالعات به کمبودها و اولو دادن مقاله، پس از انجام نیقرار گرفته است. در ا توجهمورد 

 نشان پژوهش جینتادر شهر همدان از منظر کاربران پرداخته شد.  یشهر یعموم یسرزنده در ده فضا شبانة اتیح

 ،یشهر یفضا در یحیتفر یها تیوجود فعال ،یشهر یدر فضاها ها مراسم یامکان برگزار رینظ یاتیخصوص دهد یم

مناسب  فاصلة ط،یمح یزگیپاک ،یطیمح تیمطلوب مناسب، ییهوا و آب طیشرا نه،یهز کم یها یکاربر و یتجار امکانات

 یشهر مناظر و طیمح فضا، در یدائم و گو پاسخ تیریمد فضا، در یعموم نظارت ک،ینزد یها نگیمسکن و وجود پارک

 یعموم یرا در ذهن کاربران فضاها تیاهم نیشتریب فضا یشمول همه تینهاو در فضا، در دست کی یفرهنگ سطح با،یز

در تحقق  اساساً گرفته، صورت قاتیتحق با سهیمقا در ن،یهمچن. فعال و سرزنده دارد ةشبان اتیح کی جادیا یبرا یشهر

 نیتأم منظور به را ییازهاین شهروندان و دارد ییبسزا نقش یاقتصاد و یحیتفر یها نهیفعال و سرزنده، زم ةشبان اتیح

 نیتر از مهم یکی( که معتقد است 2004) رابرتس یها افتهیبا  ها افتهی نیا که رندخود خواستا شیو آسا ت،یرفاه، امن

 تیامن نیتأم تینهاو در شبانه، اقتصاد رونق آن، مطلوب تیریمد شبانه، یها تیفعال بیترغ شبانه اتیح یها مؤلفه

 آن منسجم تیریمد و شبانه یزندگ بیترغ یبرا را یاساس نکتة چهار زین( 1387) الکساندر. ستاست همسو یاجتماع

 یمناسب به فضاها تیفعال صیتخص» ،«فعال شبانه در سطح شهر یمتناسب فضاها عیتوز» شامل که کند یم ذکر

 همکاران و یمرادیعل نهیزم نیا در. است« فضا تیامن نیتأم»و  ،«شبانه با خدمات مناسب یفضاها زیتجه» ،«شبانه

 زانیم شیرا در گرو  افزا تیاحساس امن زانیم شیشبانه افزا اتیو ح یدر سرزندگ تینقش امن ی( در بررس1395)

و  شبانه، مناسب شاد یها رنگ و ینورپرداز ،یکالبد و یبصر یرینفوذپذ مناسب، مبلمان سازگار، یها یاختالط کاربر

 ،یعموم یفضاها یکارکرد -ییدر ساختار فضا ها یزیر برنامه دادن انجام با بنابراین،. اند دانسته یمناسب کالبد یطراح

 به یابیدست یبرا شده نیمع چارچوب در توان یم فضاها نیا در مختلف یروهاین یریکارگ به و نیقوان یسر کی فیتعر

شهروندان  برای یمناسب و تیفیباک شبانة اتیح فعال، و ایپو ةروزان اتیتالش کرد تا شهرها، عالوه بر ح ها تیفیک نیا
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 یشهر یفضاها یشبانه در بهبود عملکرد اتیخود بر نقش ح قاتیدر تحق زی( ن1391کنند که پاکزاد و همکاران ) جادیا

 ارتقای در یمهم نقش یشهر یفضاها در ینورپرداز که دهد ینشان م قاتیتحق جةینت ن،یهمچن. دارند دیأکت

و همکاران است که در  یسامان یها افتهیهمسو با  زین جهینت نیا د؛ینما یم فایا یو منظر شهر ما،یس ،یریحضورپذ

(. 1391 ،ی)سامان دارد شهرى فضاهاى بودن امن و بودن سهم عظیمى در زنده شهرى نورپردازى  که اند آن برخود  قیتحق

و  شود تر یروز خود قو ریشهر به کمک نور نسبت به تصو شبانة منظر در تواند یم یذهن ریتصو که استآن  بر زیگلکار ن

 (.1385)گلکار،  هدد لیتشک شهر شکل از افراد یبرا را یتر منسجم تیذهن

 یدتیعق و یفکر یها ینهاشاره کرد و آن هم نقش زم یاساس نکتة کی به توان یم ،یقبل قاتیتحق جینتا با سهیمقا در

جذاب  یعموم یفضاها ن،یهمچن(. 2003 رابرتس، و چترتون) است یشهر اتیح مطلوب تیوضع تحقق در هدف جامعة

 ،یخانوادگ یها یدورهم. کنند تجربه را شبانه آرام یزندگ کی از بردن لذت که دهد یامکان را به ساکنان م نیدر شب ا

ضمن  ن،یهمچن. دهد یم اختصاص خود به را یشهر یفضاها در شبانه یها تیفعال نیشتریب ها دکردنیخر و ها، زدن گپ

 ها تیفیک یبرخ سهم باالبردن با بتوانند مختلف اهداف یمبنا بر یطراح ندیاطراحان در فر کهشد  نیمع رها،یمتغ یبررس

 نشان تر ررنگکاربرد خود را پُ یزمان یاتفاق نی. چنکنند جبران را گرید یکمبودها یبرخ زمان هم صورت بهدر فضا 

 یها شهیر یمبنا بر بتوان آن ضعف عوامل ییشناسا با و باشد ینسب یتیمطلوب یدارا شبانه یفضا کی که دهد یم

 مهم نیبه ا توان یحاضر م قیتحق یها دستاورد نیتر مهم از بنابراین،. ردک ینیو بازآفر تیفضا را تقو تیفیک مختلف

 رانیمد و طراحان یبرااست  یقیدق ینظر یها چارچوب یدارا ،یاصول ییراهنما عنوان به ق،یتحق نیااشاره کرد که 

 جادیشبانه در شهرها و ا اتیح یفیسطح ک ارتقای ای جادیا منظور به یعموم یفضاها تیفیک شیافزا یراستا در یشهر

 همچونمتناسب  یمیو اقل یفرهنگ یها یژگیو با ییشهرها در خصوص به ساعته؛24 شهر به شدن کیشبانه و نزد یزندگ

 .همدان شهر
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