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Abstract 
Objectives: According to Jacobs, space and society have a clear and close 
relationship, i.e., it is difficult to understand space without its social content. This 
research tries to address the phenomenon and problem of car parking space as a 
spatial-social issue from Jacob's point of view and extend this approach and 
attention to the field of urban studies  .Methods : By utilizing an exploratory 
sequential mixed methods, in the first stage (qualitative part), content analysis, 
and in the second stage (quantitative part), survey method were performed. In 
the qualitative section, the researcher focused on reputable news sites where the 
event was described by the public or reporters. In the quantitative part, using 
sampling proportional to volume and simple random, 302 people were selected 
as the study sample. The research population included all citizens of Tehran with 
is the age of 15 years and higher. To analyze the data, TOPSIS and SPSS23 software 
were used  .Results:The findings showed that most citizens of Tehran have a lack 
of parking space during the week resulting in arguments and verbal conflict with 
pedestrians, incessant and continuous horns, arguing and shouting, beatings, 
obscenities and insults, getting out of cars and gossiping, and not respecting the 
others’ rights and the peaceful resolution of disputes. Evaluations indicate that 
the lack of parking space in the metropolis of Tehran causes low ethics. Hence, 
the eastern and northern regions of Tehran are in the first and second ranks in 
terms of the distribution of the studied indicators (observance of ethics), 
respectively, and the southern regions of Tehran are in the last place  .Conclusion 
:The metropolis of Tehran is facing many problems in this area, which if not 
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properly solved, will impose a lot of social costs on both system operators 
(officials) and system users (citizens). 

 

Extended Abstract 
1. Introduction 
Today, one of the most important 
problems of metropolises is the growing 
use of private cars and the increasing 
demand for car parking on the sidewalks. 
Public parking lots are considered as 
important urban infrastructure and their 
lack can cause many problems such as: 
wasting citizens' time to find the park 
space, occupying the passage space and 
consequently reducing the passage 
capacity and reducing the speed of traffic 
and increasing traffic, creating conflicts. 
And the conflict between people for car 
parking and in general the increase of 
nervous tensions of citizens and the 
increase of accidents, in which high 
reliance on car park spaces along the 
street is a major problem that can be seen 
in many streets of Tehran. Preliminary 
estimates and studies of the Tehran 
Municipal Traffic Organization (1400) 
indicate a shortage of more than one 
million parking spaces in Tehran. Lack of 
car park space in Tehran has become a 
serious problem for citizens. According to 
Jacobs, space and society have a clear and 
close relationship, which means that it is 
difficult to understand space without its 
social content. This research tries to pay 
attention to the phenomenon and problem 
of car parking space as a spatial social 
issue from Jacobsey's point of view and to 
extend this approach and attention to the 
field of urban studies. 

 

2. Methods 
Using an exploratory sequential mixed 
methods, in the first stage (qualitative 

part), content analysis, and in the second 
stage (quantitative part), survey method 
were performed. In the qualitative section, 
the researcher focused on reputable news 
sites where the event was described by the 
public or reporters. In the quantitative 
part, using proportional random sampling, 
302 people were selected as the sample 
population. The research population 
included all citizens of Tehran with the age 
of 15 years above. To analyze the data, 
TOPSIS and SPSS23 software were used. 

 

3. Results 
The present study tries to answer the 
following question based on the 
interpretation and approach of the famous 
theorist, Jacobs: To what extent are 
citizens faced with the lack of parking 
space and how much the related ethics in 
different parts of Tehran will be affected 
and inspired by it?  The findings show that 
most citizens of Tehran face a lack of 
parking space during the week, causing 
arguments and verbal conflict with 
pedestrians, incessant and continuous 
horns, arguing and shouting, beatings, 
obscenities and insults, getting out of cars 
and gossiping, not respecting the others’ 
rights and the peaceful resolution of 
disputes. It should be noted that according 
to the results of this study, the most 
immorality of Tehran citizens in relation to 
the lack of parking space is related to 
behaviors such as 'unnecessary and 
continuous honking' and 'obscenity and 
insult', respectively. The southern regions 
of Tehran have these problems more than 
the other regions. Evaluations indicate 
that low ethics are mostly related to the 
lack of parking space in the metropolis of 
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Tehran. Hence, the eastern and northern 
regions of Tehran are in the first and 
second ranks in terms of the distribution 
of the studied indicators (observance of 
ethics), respectively, and the southern 
regions of Tehran are in the last place.  

 

4. Conclusion 
The metropolis of Tehran is facing many 
problems in this area, which if not properly 
solved, will impose a lot of social costs on 
both system operators (officials) and 
system users (citizens). Another issue that 
needs to be addressed is its spatial 
injustices. The trend of spatial changes in 
different areas of Tehran have caused its 
different areas not to experience a 
balanced development and coordination. 
They have mostly led to the fungal growth 
of spacesin some areas of the city, such as 
the north and east of Tehran. The 
southern regions did not have good 
growth and development compared to 
other regions. For this reason, it is strongly 
suggested that to comprehensively 
develop different sectors and eliminate 

inequality in different areas of Tehran, city 
managers should pay more attention to 
the southern areas of the city to minimize 
this spatial inequality and prevent its 
social consequences. 
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 چکیده
  بدون   فضا  درک  که  معنا  بدان  دارند  وثیق  و  واضح  ایرابطه  اجتماع  و   فضا  جیکوبز،  منظر  از:  اهداف

  و  پدیده  به  جیکوبزی  دیدگاه  از  که   است  تالش  در   پژوهش  این.  است  دشوار  آن  اجتماعی  محتوای
  این  تا  نموده  توجه  فضایی  - اجتماعی   موضوعی  عنوانبه  تهران  شهر   در  خودرو  پارک  فضای  مشکل
  اکتشافی   -ترکیبی  پژوهش،  روش:  مطالعه  روش.  یابد  تسری  شهری  مطالعات  حوزه  به  توجه  و  رویکرد
 روش  به(  کمی)  دوم  مرحله  و   شدهاستفاده  محتوا  تحلیل  از(  کیفی)  اول  مرحله  در.  است  متوالی

 های سایت  یا  و  خبرگزاری  به  معطوف   تحقیق  تمرکز  کیفی،  بخش  در.  است  گرفتهانجام  پیمایشی
  روش.  است  شده   گزارش  آنها  در  خبرنگاران  یا  و  مردم  توسط  موردنظر  رخداد  که   بوده  معتبری  خبری
 از  استفاده  با  کمی  بخش  در   و  بوده  دسترس  در  هاینمونه  شماری   تمام  شیوه  به  گیرینمونه
  نمونه   جمعیت  عنوانبه  نفر  302  تعداد  ساده  تصادفی  و  حجم  با  متناسب  ایطبقه  گیرینمونه

 گرفته   انجام   تاپسیس  مدل  و   23اساسپیاس  افزار  نرم  از  استفاده  با  هاداده  تحلیل.  شدند  انتخاب
. باشندمی  مواجه  خودرو  پارک  فضای  فقدان  با  هفته  طی  در  تهرانی  شهروندان  اکثر:  هایافته.  است

 عابرین   با  لفظی  درگیری  و  مشاجره   خودرو،  پارک  جای  نبود  با  شهروندان  مواجهه  تبعات  ازجمله
  خارج   توهین، و فحاشی شتم، و ضرب  کشیدن، فریاد و جروبحث ممتد، و موردبی زدن بوق رو،پیاده
. باشدمی  منازعات  آمیزمسالمت  حل  و   تقدم  حق  رعایت  عدم  شدن،  گالویز  و  خودرو  از  شدن

  شهر کالن  در  و  خودرو  پارک  جای  نبود  با  مرتبط  اخالقیات  رعایت  بودن  پایین  بر  داللت  هاارزیابی
  هایشاخص  توزیع  ازلحاظ  ترتیب   به  تهران  شمال  و  شرق  مناطق  وضعیت،  این  با  دارد؛  تهران

  قرار   آخر  رتبه  در  جنوب  مناطق  و  دارند  قرار  دوم  و   اول  هایرتبه  در(  اخالقیات  رعایت)  موردمطالعه
 برای  اگر   که  است  روروبه   عرصه  این  در  فراوانی  مشکالت  با  تهران  شهرکالن:  گیرینتیجه.  گیردمی
  به   هم  فراوانی  اجتماعی  هایهزینه  تحمیل  موجب  نشود  اندیشیده  مناسبی  تدبیر  آن  وفصلحل

 . شد خواهد( شهروندان) سیستم کنندگاناستفاده به هم و( مسئولین) سیستم گردانندگان

 کلیدواژه ها: 
 پارک جای نبود جیکوبز، جین

  شهری، اخالقیات خودرو،
 . فضایی عدالت
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 مقدمه و بیان مساله 1
از میان عوامل متعدد و متنوعی که در زندگی شهری  
مهم و مؤثرند، اخالق و رویکردهای اخالقی در زندگی  
جمعی  بسیار تأثیرگذار است. به همین دلیل، »برای  

این  مورد  در  از خودمان  رویکرد  پرسش  نوع  که چه 
می  شود،  اخالقی  اعمال  امروز  شهرهای  در  تواند 

می  بیشتری  )باستااهمیت  مورونی   یابد«  :  1،2013و 
197 .) 

عادت  مجموعه  معنای  به  لغت  در  و  اخالق  ها 
پذیرفته فرهنگی  یک  رفتارهای  مردم  میان  شده 

وخوی، خوی های پسندیده، رفتار  جامعه، رفتار خلق
:  1381شایسته و پسندیده و ...... آمده است )انوری،  

است«  291 خلق  با  معاشرت  علم  اخالق   »علم  و   )
؛ به نقل از ولی زاده اوغانی و  1526:  1328)دهخدا،  

 (.  2:  1397وفایی پورسرخابی،

صورت  )اتیکس( که غالباً به   2معادل انگلیسی آن 
شناسی انگلیسی  رود، ازلحاظ ریشه جمع به کار می 
زبان  در  از  ریشه  واژه  این  دارد.  هندواروپایی  های 

لحاظ معناشناسی گستره زیادی دارد ازجمله: مبانی  
 . 3درست )همان(و اصول رفتار 

ناگفته پیداست که عوامل تأثیرگذار متعددی در  
باعث   عوامل  این  که  مؤثرند  اخالق  توسعه  و  رشد 
و   شعبات  دارای  اخالق  موضوع  که  است  شده 

موضوعات  گفتمان همه  میان  از  باشد.  متنوع  های 
ازپیش مورد توجه  مرتبط با اخالق، گفتمانی که بیش 

شهری  اخالقیات  گفتمان  ا  4قرارگرفته  »این  ست. 
را  به اخالق  و  شهری  مطالعات  بین  ارتباط  وضوح 

اخالقی   ابعاد  فهم  اهمیت  و  نموده  استنباط 
)چان است«  ساخته  تحکیم  را  امروز  ،  5شهرنشینی 

2018  :12-11 .) 

می  موازات  همان  در  به  فنّاوری  رشد  که  دانیم 
مشخصه  از  نیز  )اجتماعی،....(  آن  وسیع  های  ابعاد 

های  تر شدن فنّاوری امروزی است. با پیچیدهزندگی  

 
1 Basta & Moroni 
2. Ethics 
3. Principles of right conduct 

مصنوعات،   آن  ساخت  و  ارائه  در  ما  مدرن، 
های زندگی که بتواند به رشد و  ها و محیط ساختمان

مواجه   شکست  با  بیشتر  نماید،  کمک  ما  بالندگی 
ایم. طراحان صنعتی، طراحان شهری، معماران  شده

چنین   تشدید  و  ظهور  در  شهری  ریزان  برنامه  و 
و  بحرا  نتایج  اند.  داشته  ای  کننده  تعیین  نقش  نی 

فعالیت  تخصصپیامدهای  قبیل  این  سهم  های  ها 
ها داشته است. با  باالیی در ازخودبیگانگی ما انسان 

تخصص  طریق  از  صرفاً  بحران  این  حل  های  اینکه 
امکان  آنشهری  اما  نیست،  و  پذیر  توان  این  از  ها 

شرایطی    ظرفیت الزم برخوردارند تا نسبت به چنین
احساس مسئولیت )اخالقی( نموده و در معنا بخشی  

ها و شهرها بکوشند. این شکاف  ها، محیطبه هویت 
کنیم منجر به  بین ما و محیطی که در آن زندگی می 

ترین مسائل انسان یعنی اخالق  زایش یکی از بنیادی 
)شورچه، است  باید  11:  1393شده  راستا  این  در   .)

تح  از  بسیاری  شد،  تأثیر  متذکر  از  نشان  قیقات 
محیط و فضای مصنوع بر اخالق و رفتار انسان دارد  

 (.  1389کار و همکاران، ؛ نقره 1388، 6)شولتز

اخالقی زائیده    -ریشه بسیاری از مظاهر فرهنگی
آن  خصلت  مکان  روح  تعبیری  به  و  محیطی  های 

؛ ولی زاده اوغانی و وفایی  1388محیط است )شولتز،  
غربی  6:  1397پورسرخابی،   محققین  از  برخی   .)

طراحی   و  معماری  معتقدند  نیز  مدرنیسم  منتقد 
تواند رفتارهای انسانی را از لحاظ گرایش  شهری می 

کند   کنترل  غیراخالقی  رفتارهای  و  جرم  به 
و  1395اصل،)شکوری  طراحی  »محیط  بنابراین   .)
به   ساخته تواند  می  که  دارد  را  قابلیت  این  شده 

ای اخالقی مردم قلمداد شده و  هعنوان کانون نگرانی 
تا حدی که می تواند بر مسائل مختلف زندگی شهری  

و  آن )باستا  باشد«  داشته  جدی  بسیار  تأثیر  ها 
 ( .198:  2013مورونی، 

برنامه و  شهرسازی  مباحث  شهری،  در  ریزی 
اخالق در بعد شهر سازان و شهروندان اخالق محور  

4. Urban Ethics  
5. Chan 
6. Shultz 
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رات متقابل  باشد که در مقوله دوم تأثیمورد توجه می 
رفتار شهروندان و طراحی شهری )تبعیت عملکردها  
از فرم شهر در بروز رفتارها( مورد توجه بوده است  

اسدی،   و  دوم  48:  1396)سلیمانی  مقوله   .)
  1زیرمجموعه گفتمانی جدید به نام اخالقیات طراحی 

است. »اخالقیات طراحی را باید برای اشاره به سه  
و اخالق به کاربست که    نوع از روابط میان طراحی 

چگونه   اینکه:  به  دارد  اشاره  آن  انواع  از  مورد  یک 
تواند به تغییر، اصالح عقاید موجود ما از  طراحی می 

بپردازد؟«)پارسونز چان،  2016،  2اخالق  از  نقل  به  ؛ 
2018 :5 .) 

به  و  است  اجتماعی  فرآیند  یک  ذاتاً  تبع طراحی 
به همین  شود  یک فرآیند اخالقی نیز محسوب می آن

جدایی  بخش  اخالق  می منظور  طراحی  باشد  ناپذیر 
بررسی  طریق  از  روند چون  و  فرآیندها  های  های 

توان به  گیری فنی و اجتماعی می اجتماعی در تصمیم
دست  مهم  )پل این  از  461:  3،2004یافت  نقل  به  ؛ 

 (. 391:  4،2015استین

می  را  اجتماعی  شکل  روابط  فضا  طریق  از  توان 
و  داد.   انسانی  فعالیت  الگوهای  شهری  طراحان 

دهند. به همین  زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می 
آن  و محیط  )جامعه(  افراد  بین  رابطه  ها  دلیل درک 

و   )دیر  است  ضروری  شهری  طراحی  در  )فضا( 
همکاران5،1989ولچ و  کارمونا  از  نقل  به  :  2003،  6؛ 
درک   وضوح مرتبط هستند؛(. »فضا و جامعه به 106

فضا بدون محتوای اجتماعی دشوار است. این رابطه  
عنوان یک فرآیند دوطرفه پیوسته در نظر گرفته به

و  می ایجاد  را  و جوامع فضاها  افراد  آن  که در  شود 
ها  که همزمان تحت تأثیر آن کنند درحالی اصالح می 

های مختلف قرار دارند« )کارمونا و همکاران،  به روش 
2003  :106). 

کاری  توان ابزاری برای دست شهری را می   طراحی 
در موارد احتمالی برخی اعمال یا رفتارهای ایجادشده  

 
1. Design Ethics   
2. Parsons   
3. Poal  
4. Steen 

درحالی  دست دانست.  به  قادر  طراحان  کاری  که 
های عملکردی و شناختی برای افزایش احتمال  نشانه 

هستند،   عمومی  فضاهای  در  بهتر  رفتار 
توانند به آن  ها می هایی وجود دارد که آن محدودیت 

یابند. متخصصان  بااین  دست  از  بسیاری  حال، 
احتمال رفتارهای خاص در  طراحی شهری نسبت به 

بین هستند و از طراحی خوب  های ویژه خوش محیط
مطلوب  به نتایج  به  دستیابی  برای  ابزاری  عنوان 

 (. 109کنند )همان:  پشتیبانی می 

پیاده  و دیگر فضاهای  خیابان خوب،  روی جانبی 
تواند انتظام و نظم عمومی را  می   سوعمومی از یک 

می  فراهم  مدنی  جامعه  دیگر  برای  سوی  از  و  کنند 
های ضد زندگی جمعی شود  تواند منجر به محیط می

تواند رفتارهای ضداجتماعی را به همراه داشته که می 
)فورد  و  199:  7،2000باشد  کارمونا  از  نقل  به  ؛ 

 (. 109:  2003همکاران،

شهرنشی پیچیده  به  فرآیندهای  را  شهرها  نی، 
فضاهای اجتماعی در حال گسترش در جهان تبدیل  

تیریفت کرده   و  )امین  می 2005،  8است  که  (.  دانیم 
به کالن  تهران  مستعد  شهر  کشور،  پایتخت  عنوان 

بسیاری از حوادث ناخوشایند و رویدادهای نابهنجار  
اجتماعی است. ناگفته پیداست که در بروز و ظهور  

پدیده  اجاین  متعددی  های  عوامل  و  علل  تماعی، 
شک شهرنشینی شتابان »یا  باشند که بی دخیل می 

واسطه پیامدهای نامطلوب اجتماعی و  بهتر است به 
)ساسان   بگوییم حباب شهرنشینی«  فرهنگی،........ 

حاتمی،   و  به 1396پور  و  نامتوازن  (  توسعه  آن،  تبع 
ها است. در این راستا،  ترین آن فضایی، مهم  - کالبدی

در  ح اجتماعی شهری  معضالت  بروز  کیفیت  و  جم 
تهران بزرگ حکایت از اثبات این مدعاست که بخش  

شکل  چگونگی  از  برآمده  معضالت  این  گیری اعظم 
خیابان  و  کالبدی  کنترل  در  اگر  که  است  آن  های 

و   حوادث  بروز  از  گیرد  قرار  درست  مدیریت 
مثالً   شد.  خواهد  کاسته  اجتماعی  نابهنجارهای 

5. Dear & Walch 
6. Carmona, et al    
7. Ford   
8. Amin and Thrift 



 

259 

 . 274تا  253 صفحات  .1400 پاییز و زمستان . 18 شماره .8 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 شناختی مواجهه شهروندان تهرانی با فقدان فضای پارک خودرو و اخالقیات مرتبط با آن تحلیل جامعه. پورشارعمحمود  

رکینگ خودروهای شهروندان تهرانی ارتباط  موضوع پا
نزاع  با  جدی  و  حتی  قوی  که  دارد  آن  خیابانی  های 

است.   شده  قتل  و  جرح  شتم،  و  ضرب  به  منجر 
می زمینه  این  در  که:  مشخصاً  یادآور شد    98توان 

ها بر سر پارک اتومبیل است  درصد از علت درگیری
"1:  1394)بای، بر    19نزاع  (.  و چاقو  با قمه  سر  نفر 

  2جای پارک"،  "دعوا بر سر جای پارک جان کودک  
و   گرفت"  را  از  ساله  بخشی  جمالت  این   ............

تیترهای اخبار حوادثی هستند که عامل آن جای پارک  
اتومبیل   پارک  بر سر جای  دعوا  است.  بوده  خودرو 

نزاع  از  بزرگ  یکی  شهرهای  در  مردم  هرروزه  های 
پارکینگ بیشتر  خصوص شهر تهران است. مشکل  به

خیابان  ساختمانی  در  باالی  تراکم  با  و  شلوغ  های 
شود افراد شانس کمتری  است که این امر موجب می 

برای پارک خودرو خود داشته باشند و بیشتر دعوا بر  
دهد. کمبود  سر جای پارک هم در همین نقاط رخ می 

یک   به  تبدیل  حاضر  حال  در  تهران  در  پارک  جای 
ست. موضوعی که باعث بروز  معضل اجتماعی شده ا

غیرقابل اغلب  و  عصبی  و  رفتارهای  شده  جبران 
شهرداری به غفلت  موجب  نوعی  زمینه  این  در  ها 

نوعی خشونت اجتماعی در شهر تهران شده است  
پورمختار،   1393)قناعتی،   دیگر  1397و  سویی  از   .)

برجسته  را  موضوع  این  اهمیت  میآنچه  کند تر 
بت به مناطق جنوب شهر  های فضایی )نسعدالتی بی 

تهران( است؛ در این خصوص باید یادآور شد که »به  
طرح  و  شهری  مدیریت  مداخالت  های  اثرات 

یا کاهش عدالت اجتماعی   افزایش و  شهرسازی در 
همکاران، و  )طبیبیان  است«  نشده  :  1389توجهی 

112  .) 

لذا برای فهم دقیق مشکل فضای پارک خودرو از  
صدد آن هستیم که به این  منظر جامعه شناختی، در 

سوال پاسخ دهیم که شهروندان تهرانی تا چه میزان  
و   هستند؟  مواجهه  خودرو  پارک  فضای  نبود  با 
اخالقیات مرتبط با آن در مناطق مختلف شهر تهران  

 تا چه اندازه متاثر و ملهم از آن است؟ 

های نوآورانه و بدیعی بودن  در ضمن ازنظر جنبه 
 ارد زیر را یادآور شد:  توان مواین پژوهش می 

عمومی   -1 فضاهای  با  مرتبط  مطالعات  بررسی 
می  نشان  اساساً  شهری  مقاالت  آن  که  دهد 

جامعه   منظر  از  را  خودرو  پارک  فضای  مشکل 
شناختی مورد توجه آکادمیک و علمی قرار نداده  

توان از این  اند. به همین دلیل این پژوهش را می 
 . منظر تحقیقی بدیع و نو قلمداد نمود

دیدگاه   -2 از  که  است  تالش  در  پژوهش  این 
جیکوبزی به پدیده و مشکل فضای پارک خودرو  

اجتماعی   " موضوعی  عنوان  توجه  -به  فضایی" 
نموده تا این رویکرد و توجه به حوزه مطالعات  

 شهری تسری و گسترش یابد.

 پیشینه تجربی 2
که   دهد  می  نشان  نوشتار  این  محقق  بررسی 

، در خصوص مشکل  عمده پژوهش های انجام شده
عدم یا کمبود پارکینگ در شهر تهران و نحوه مکان  
یابی آن ها برای شهروندان است. پژوهش الوانجی  

( مقدم  مشکالت  1398و  ارزیابی  مورد  در  که   )
فضاهای عمومی پارک خودروها از دیدگاه شهروندان  
پژوهش   با  مرتبط  پژوهش  تنها  باشد،  می  تهرانی 

پژوه این  )چکیده  است  ذیل  حاضر  جدول  در  ش 
نشان داده شده است( البته الزم به ذکر است که از  
منظر جامعه شناختی مورد بررسی قرار نگرفته است  
اما نتایج آن کامالً جامعه شناختی تلقی می شود و  

اجتماعی  تبعات  از  پارک    -حکایت  معضل  روانی 
خودرو در کالن شهر تهران دارد. ضمناً هدف پژوهش  

معضل خصوص  در  در    حاضر  خودرو  پارک  فضای 
حاشیه خیابان می باشد در حالی که پژوهش مذکور  
در   خودرو  پارک  معضل  با  مرتبط  های  پژوهش  و 
تهران، هیچ گونه کار پژوهشی مشخص و دقیقی در  

 این زمینه انجام نداده اند. 
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 شناختی مواجهه شهروندان تهرانی با فقدان فضای پارک خودرو و اخالقیات مرتبط با آن تحلیل جامعه. پورشارع  محمود

 چکیده پژوهش  1  جدول   

 

 مبانی نظری 3
دهیم  طریقی و روشی که طی آن شهرها را شکل می 

به که  راهی  مکانو  آن  خلق  واسطه  را  شهری  های 
آن  می در  جاری  زندگی  نوع  بر  ژرف  تأثیری  نماییم 

؛ به نقل از  1980فضاها باقی خواهد گذاشت )وایت،  
قربانیان،   و  فر  نظر  18:  1387بهزاد  از  شهرها   .)

که  طوری د، بهانشدت پیچیده هایی به اجتماعی نظام 
مؤلفه آن از  زیادی  تعداد  دارای  اجزاء  ها  و  ها 

فعالیتتشکیل افراد،  شامل  ......  دهنده،  و  ها 
شیوه   یک  در  متقابل  کنش  یک  که  هستند 

شمار  ها بی اند. آن داده ای را در خود جای چندهسته
های متقابل و روابط غیرخطی را در میان اجزاء  کنش 

قسمت  با  و  همراه  آن؛  بازخورد  چرخه های  های 
می  نمایش  به  غیرمستقیم  و  در  مستقیم  گذارند. 

های انطباقی و پویا هستند  ها شامل نظام نهایت آن 
 (.  96: 1393؛ به نقل از شورچه،1961)جیکوبز،

جین   شهری،  مطالعات  حوزه  متفکران  میان  از 
که   است  شهرشناسانی  اولین  ازجمله  جیکوبز 

 
1. Hartmann 
2. Schubert   
3. Fainstein & Campbell 

نظام به ذاتی  پیچیدگی  را  های  روشنی  شهری 
)شورچه،   داد  به جد می 1393تشخیص  لذا  توان  (. 
بحث  »در  وی  که  برنامهگفت  طراحی  های  و  ریزی 

نیم برای  بوده شهری  تأثیرگذار  گذشته  است«   قرن 
(. توجهی خاصی  1:  2016، باستا و مورونی،  1)هارتمن

که عموم اندیشمندان حوزه مطالعات مختلف پس  
بیه این اتفاق بود  اند، شاز مرگ وی دریافت نموده 

هنرمندان  سیاستمداران،  مرگ  از  پس  معموالً  که 
 (.  5:  2،2018دهد )شوبرت و....... بزرگ و شهیر رخ می 

دهه   از  موج  1960پس  پذیرش  مورد  جیکوبز   ،
قرار   اجتماعی  علوم  محققان  و  اساتید  از  جدیدی 

های  گرفت. نوشتارهای او در متون متداول برای دوره 
می شهرسازی   کمپبل تدریس  و  )فاینستاین  ، 3شد 

استوت 1996 و  لگیتس  ازکانولی 1996،  4؛  نقل  ،  5به 
کتاب 64:  2019 همچنین،  متون  (.  ردیف  در  او  های 

اصلی محققان مطالعات شهری قرار گرفت. با توجه  
ریزی شهری  به استقبال از وی در حوزه علم برنامه

این  نتیجه رسید که پروژهو..... می به  فکری    توان 
آمیز بوده است؛ چون هنوز  جیکوبز بسیار موفقیت 

4. LeGates & Stou   
5. Connolly  

پژوهشگران، سال و 
 عنوان 

قالب 
 مقاله

سنخ شناسی  
 پژوهشگران

 ها یافته روش تحقیق

الوانجی و مقدم  
( ارزیابی  1398)

مشکالت فضاهای  
عمومی پارک خودرو 
از دیدگاه شهروندان 

 تهرانی 

علمی 
پژوهشی 
)مجله  
 شریف(

هیئت علمی و 
دانشجو  

)دانشکده 
مهندسی عمران  
دانشگاه صنعتی 

 شریف(

مطالعه  -کیفی
 میدانی 

در مناطق مختلف  
شهر تهران با  

بر مناطق  تمرکز 
مرکزی  

،  7، 6، 2،3)مناطق
 ( 14و 12

محققان با بررسی استانداردها و آمار مرتبط با 
پارکینگ های عمومی بر وجود مشکل پارک خودرو در  

تهران صحه گذاشته اند؛ سپس با مراجعه به  
صاحبان خودرو، دامنه مشکالتی که عدم وجود فضای  

سایی  پارک خودرو برای آنها به وجود آورده است، شنا
نموده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، حدود  

درصد از شهروندان اعتقاد دارند که به طور   74/0
دقیقه برای یافتن جای  10متوسط زمانی بیش از 

پارک صرف می نمایند و یافتن جای پارک خودرو برای  
درصد از آنان تنش عصبی زیادی ایجاد   60/0حدود 

ی از آثار منفی می نماید. نتایج بدست آمده حاک
روانی کمبود پارکینگ در زندگی شهروندان   -اجتماعی

تهرانی است که باید به عنوان معضل جدی با آن  
 برخورد شود.
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جغرافیای  حوزه مانند  مختلف،  مطالعاتی  های 
جامعه و  و  اقتصادی  بحث  و.....  شهری  شناسی 

- 65:  2018دهند )کانولی،گفتگوهای خود را ادامه می 
64.) 

قرون  شهرهای  از  کتاب  یکی  وسطایی 
ب جیکوبز  جین  تفکر  درباره  آثار  ود  تأثیرگذارترین 

بود که  53:  2016،  1)الرنس  (. »جین جیکوبز معتقد 
توانند زندگی دموکراتیک  شهرها به شکل فیزیکی می 
)فولتون  دهند«  ارتقا  موک 2016،  2را  ؛  3،2017؛ 

به نقل از الرنس،    2018،  5؛ یومن 2017،  4ویلکینسون 
(؛ و او در این زمینه معتقد بود که اخالق  10-9:  2018

شاخصه   است  مدنی  دموکراتیک  زندگی  کلیدی 
 (. 2018)الرنس،  

به  از  برای جیکوبز، اخالق  عنوان یک بخش مهم 
شود که تلفیقی از ابعاد  های شهری قلمداد می نظام

از   توصیف  این  درواقع  است.  اقتصادی  و  فیزیکی 
به نظام شهرها  فرآیندهای  عنوان  توسط  که  هایی 

اند، دهشتعریف  6فیزیکی   - اقتصادی  - گانه اخالقیسه
از کتاب "مرگ وزندگی شهرهای  تواند چکیده می ای 

بزرگ آمریکایی" جیکوبز و دیگر آثار او باشد. کتاب  
مذکور در واقع نوعی رویکرد ترکیبی با ابعاد فیزیکی،  
اقتصادی و اخالقی شهرها بود. او پس از کتاب مرگ  
خود   آثار  دیگر  آمریکایی،  بزرگ  شهرهای  زندگی  و 

شهرها و ثروت  (، "  1969" )  شهرها   اقتصاد همچون: "  
)  ملل  "1984  " مبانی  (،  درباره  گفتگویی  بقا:  نظام 

( که از جمهوری  1992"  )اخالقی تجارت و سیاست
گرفته الهام  رساند.  افالطون  پایان  به  را  بود،  شده 

سال   تا  مؤلفه 1993بنابراین،  جیکوبز  ابعاد  ،  های 
ی را  های شهرفیزیکی اکوسیستم  - اقتصادی  - اخالقی

(.  1-2های جداگانه بررسی کرده بود )همان:  در کتاب
مهمی   موضوع  وی  بقا  نظام  کتاب  در  اخالق  گرچه 

این کتاب به  اما  به  بود،  پیرامون شهرها  طور خاص 
به  درنیامد.  تحریر  کتاب  عبارتیرشته  نظام  دیگر 

، »تحلیل جامع از دو اصل اخالقی )اخالق  19927،بقا
و اخالق سوداگر یا سرمایه پشتیبان  ارائه 8  داریی   )

های تجاری و سیاسی  دهد؛ )مبانی اخالقی جنبش می
مشخصی   شهری  سازه  هیچ  اما  کالن(  سطح  در 

 (.  473-474و   488:  9،2000)گلیسر ندارد«

طورکلی، درباره تألیفات او باید متذکر شد که  به
های جیکوبز از شهر  مطالعه دقیق اخالق و برداشت 

هفت   تمام  در  دارد  عادل  وجود  وی  اصلی  کتاب 
شکل  2:  2018)الرنس،   عادل  شهر  یک  چگونه   .)

برنامهمی مناسب  روش  و  ایجاد  گیرد؟  برای  ریزی 
کامالً   نظرات  جیکوبز  جین  چیست؟  عادل  شهر 
روشنی در مورد این سؤاالت داشت )هارتمن، باستا  

( که در جدول ذیل خالصه شده است  2016،  10و روکو 
و در این زمینه این بود که آنچه  (. باور عمیق ا1)جدول 
پویایی  برنامه دارد،  تمایل  بدان  شهری  ریزی 

غیررسمی بین ساخت اجتماعی و فضاهای شهری را  
 اندازد )همان(. به خطر می 

 

 

 

 

 
1 Laurence 
2 Fulton 
3 Mock 
4 Wilkinson 
5 Yeoman 
6 Physical-Economic-Ethical 

8 Systems of Survival or Capitalist Ethic 
9 Guardian Ethic, Merchant Ethic  
10 Glaeser 
11 Rocco 



 
 

262 

 . 274تا  253 صفحات  .1400 پاییز و زمستان . 18 شماره .8 دوره

 

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 

 شناختی مواجهه شهروندان تهرانی با فقدان فضای پارک خودرو و اخالقیات مرتبط با آن تحلیل جامعه. پورشارع  محمود

 ( 6- 7:  2018مقابل جین جیکوبز )شوبرت، های اخالقی و اخالقیات: برنامه ریزان در  ارزش  2 جدول 

 برنامه ریزان  جین جیکوبز 

 عنوان یک اثر هنری شهرها به عنوان فرآیندها شهرها به

 های بزرگاجرا طرح یافته پیچیدگی سازمان

 ریزی مدرنیستی" شهری "برنامهآرمان اکوسیستم 

 قیاسی  استقرایی

 انتزاعی  گرایانه، عینی واقع

 نگری کلی خیابانتأکید بر 
 ضد شهری موافق شهری 

 کنترل دولت  آزادی
 دولت بزرگ  خودیاری

 از باال به پایین  از پایین به باال
 تراکم پایین  تراکم باال

 حومه شهر  شهر 
 تخریب  حفظ، نوسازی، ارزیابی مجدد 

 

شناخت   و  فوق  بحث  شدن  برجسته  و  اهمیت 
واسطه انتشار  جیکوبز به  عمومی جامعه جهانی از  

بزرگ   شهرهای  زندگی  و  مرگ  یعنی  او  مهم  کتاب 
)جیکوبز،   است  افتاده  اتفاق  ؛  1961آمریکایی 

(. »جیکوبز در این کتاب بیشتر از  2017،  1هولستاین 
سیستم به  فیزیکی  اجتماعی  ساختارهای  های 

الزم به ذکر است    .(47:  2018مند بود« )کانولی،  عالقه
اهداف بازآفرینی شهری که جیکوبز از  که»بسیاری از  

آن انتقاد نموده است، ریشه در اصالحات اجتماعی  
دید  5:  2018دارند«)شوبرت، از  »او  چراکه   .)

نگرد، و به اعتقاد او شهر  شناسانه به شهر می جامعه
زنده   واحدهای  از  متشکل  اجتماعی  ارگانیسم  یک 

 (. 27:  1384پور، است« )مدنی 

تذکر شد که کتاب مذکور  در توصیف کتاب باید م
آمریکا   شهرهای  در  اخالقی  ویژه  تمرکز  یک  دارای 

تواند  است. او معتقد است که بعد اخالقی شهر نمی 
از بعد فیزیکی شهر )یعنی طراحی شهری، معماری  

زمینه )کیدر و  254-:  2008،  2های مرتبط( جدا شود 
 

1. Hollstein   
2. Kidder   

اخالقی  253 بعد  به  صریح  اشاره  با  »جیکوبز   .)
می های  اکوسیستم  اذعان  مالحظات  شهری  که  کند 

مرتبط   شهر  یک  توسعه  و  حیات  کل  در  اخالقی 
زام  و  او یک    .(10:  2012،  3هستند« )هت  اعتقاد  به 

رویکرد   قلب  و  مرکز  در  مهم  بسیار  اخالقی  دید 
کاربردی برای ترویج سرزندگی شهری وجود دارد که  
برای کسانی که مایل به توسعه نوعی اخالق کاربردی  

ویژهدر شهره ارزش  هستند،  )کیدر،ا  دارد  :  2008ای 
254 .) 

جیکوبز بر این باور است که با تحلیل انتقادی،  
توان درک کرد. یکی از نظریات  واقعیت شهر را می 

اصلی او، بدون شک، درباره نقش و اهمیت خیابان  
های حاکم در آن زمان را  است. در آغاز کار، او نظریه
انتقاد قرار داده و به  ور خاص بر روی فواید  طمورد 

خیابان تمرکز می نماید، بدین معنا که معتقد است 
انسان  برای  نامناسب  محیطی  می خیابان،  باشد  ها 

 (. 114: 2014؛ شوبرت،1961)جیکوبز، 

3. Hirt & Zahm   
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جرقه اولین  بتوان،  »شاید  سخن،  دیگر  های  به 
عنوان  های شهری ) به بخش و پویا به خیابانزندگی

سازه  از  مهم(یکی  شهری  مرگ    های  )کتاب  در  را 
( اثر جیکوبز  1961وزندگی شهرهای بزرگ آمریکایی،  

رضایی،  جست  و  )شیخی  نمود«  (.  85:  1396وجو 
کتاب فوق، »که به بیانیه شهری معروف شده است  
) به این معنا که جیکوبز به همکاران خود آموخت در  

و  برنامه کنند(  توجه  انسانی  امور  به  شهری  ریزی 
؛  1385« )فکوهی،1ایی جدید شدآغازگر جنبش شهرگر 

پور، واقعی  218:  1390شارع  شکوائیه  »نخستین  (؛ 
معماری شهری جدیدی بود که پس از جنگ جهانی  

نویسد:  دوم ایجاد شده بود. جیکوبز در این کتاب می 
می  که  را  شهری  جامعه  یک  بخواهیم  در  اگر  تواند 

بیماری  عمیق جریان  حفظ  های  باشد،  اجتماعی  تر 
نقط که  کنیم،  باشد  آنچه  هر  تقویت  باید  آغاز  ه 

وجود   و  امنیت  حفظ  برای  کارآمدی  نیروهای 
 (. 85: 1390، 2اند« )کلکوهن تمدن

 روش پژوهش 4
آمیخته نوع  از  حاضر  پژوهش  اکتشافی  روش  ی 

)کیفی  می   -متوالی  اول  کمی(  مرحله  در  باشد. 
شده است.  پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده  

دوم   در  مرحله  که  بوده  پیمایشی  نوع  از  پژوهش 
های  اجرا و برای گردآوری داده   1400و 1399های  سال 

پرسش  از  آنالین  پژوهش،  و  ساخته  محقق  نامه 
مرحله   دو  تشریح  به  ذیالً  است؛  گردیده  استفاده 

 شده است. پژوهش پرداخته  

 مراحل تحلیل محتوای کیفی 4.1.1
برای  طورکلی مراحلی که در تحلیل محتوای کیفی  به

رسیدن به پاسخ به سؤاالت پژوهش باید طی کرد  
است. همان  نمایان  زیر  طور که مشخص  در شکل 

است سه مرحله اصلی و در قالب شش گام فرعی  
در فرایند تحلیل محتوا باید طی شود: آماده شدن  

سازمان تحلیل،  نتایج  برای  گزارش  درنهایت  و  دهی 
تشریح هر    (. در ادامه به 1392)مؤمنی راد و همکاران، 

شد   خواهد  پرداخته  مطالعه  این  اقدامات  و  گام 
 (.2)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. New Urbanism   2. Colquhoun 
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 مراحل تحلیل محتوای کیفی  3  جدول 

 گام اول
مشخص کردن 

مسئله  
 پژوهش 

اخالقیات شهری  مسئله اصلی این بخش از پژوهش، استخراج کامل و جامع مقوالت 
 1398تا  1390مبتنی بر حوادث و رخدادهای منتشره  شهر تهران طی سال های 

های خیابانی مرتبط با فقدان جای پارک خودرو( در یا مشاجره )درباره درگیری و نزاع
 های خبری است.ها و سایتخبرگزاری 

 آمادگی 
 گام دوم

تدوین سؤال یا  
 هدف 

ل پاسخ دهد که مهمترین مقوالت اخالقیات شهری  کوشد به این سؤااین پژوهش می
 1398تا  1390مبتنی بر حوادث و رخدادهای منتشره شهر تهران طی سال های 

های خیابانی به دلیل مواجهه با فقدان جای پارک یا مشاجره )درباره درگیری و نزاع
 های خبری کدامند ؟ها و سایتخودرو( در خبرگزاری 

 گام سوم 
تعریف و  

مشخص کردن 
 متغیر 

 اخالقیات شهری  )بعد طراحی محیطی و رفتار(:
ریزی شهری، اخالق در بعد شهر سازان و شهروندان  در مباحث شهرسازی و برنامه

اخالق محور موردتوجه هست که در مقوله دوم تأثیرات متقابل رفتار شهروندان و  
موردتوجه بوده است طراحی شهری )تبعیت عملکردها از فرم شهر در بروز رفتارها( 

 (. 48: 1396)سلیمانی و اسدی، 

 گام چهارم 
گیری و  نمونه

 انتخاب واحد

حادثه یا رخداد مرتبط با  60ها: در این مطالعه، سیمای جامعه آماری و نمونه -
های خیابانی در شهر تهران به دلیل فقدان جای پارک( در )درگیری و نزاع یا مشاجره

شده  های خبری  معتبر منعکسها و سایتکه در خبرگزاری  1398تا  1390بازه زمانی 
بودند، مورداستفاده و شناسایی قرار گرفتند. الزم به ذکر است که تمرکز محقق  

های خبری معتبری بوده که رخداد موردنظر توسط  معطوف به خبرگزاری و یا سایت
مام شماری گیری به شیوه تشده است. روش نمونهمردم و یا خبرنگاران توصیف 

 های در دسترس است.نمونه
( جام 4( باشگاه خبرنگاران جوان؛ 3( تسنیم؛ 2( ایرنا؛ 1های خبری مورد بررسی : رسانه
( مشرق نیوز؛  9( خبرگزاری فارس؛ 8( آفتاب نیوز؛ 7( خبرگزاری مهر؛ 6( تابناک؛ 5جم؛ 

الزم به ذکر است که ( خبر آنالین. 13( ایلنا؛ 12( خبرگزاری ایسنا؛  11( عصر ایران؛ 10
 رسانه اول خبری ایران هستند. 20های فوق جزو رسانه

 واحد تحلیل: مضمون )تم( -
شود،  ترین واحدی که برای تحلیل متون در تحلیل محتوای کیفی استفاده میمتداول

مضمون است. منظور از مضامین معنای خاصی است که از یک کلمه یا جمله یا  
 (. 136: 1388شود« )معروفی و یوسف زاده، میپاراگراف مستفاد 

 دهی سازمان

 گام پنجم 
کدگذاری و  

 بندیمقوله
شده است  شاخص گردید که در ادامه ارائه  8نتایج این پژوهش منجر به استخراج 

 (. 4)جدول
 گزارش نتایج  گام ششم 
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 شده بندی مقوالت دسته مفهوم و   4 جدول 

 مفهوم  مقوله اصلی )مؤلفه(  زیر مقوله /شاخص

 عدم رعایت حق تقدم-1

 اخالقیات شهری  فقدان جای پارک خودرو -1

 آمیز منازعات حل مسالمت -2

 خارج شدن از خودرو و گالویز شدن -3
 فحاشی و توهین  -4

 ضرب و شتم -5
 جروبحث و فریاد کشیدن  -6

 مورد و ممتدبوق زدن بی -7

 رو مشاجره و درگیری لفظی با عابرین پیاده -8

 

ارزیابی کیفیت پژوهش )معیار  4.1.2
 بندی(زاویه 

را می زاویه افزایش  توان به بندی  مثابه روشی جهت 
کیفیت تحقیقات کیفی تلقی کرد. این راهبرد ابتدا  

( به کار رفت و سپس  1959)  1توسط کمپبل و فیسک 
بندی یکی  ( بسط یافت. زاویه1989)  2توسط دنزین 

ترین راهبردهای اعتبارسنجی در تحقیقات  از محبوب 
کیفی است. این راهبرد عبارت از همگرایی مبتنی بر  

ها،  یک یافته خاص با استفاده از انواع متفاوت روش 
اطالعاتی   منابع  و  پژوهشگران  رویکردها،  نظریات، 

)می و همکاران  دنزین  (  2005و    1994،  1989باشد. 
اند که  بندی را تفکیک کرده چهار نوع متفاوت زاویه 

 اند از:  عبارت

روش زوایه   - 1 بندی  زاویه  -2شناختی؛  بندی 
پژوهشگر؛  زاویه   -3ای؛  داده  یا  تحلیلی    - 4بندی 
 (. 83- 85:  1389بندی نظری )محمد پور، زاویه

معیار   از  پژوهش  این  اعتبار  ارزیابی  برای 
استفاده زاویه در    بندی  اینکه  است؛»کما  شده 

اعتبار   ارزیابی  پژوهش تحلیل محتوای کیفی جهت 
زاویه معیار  از  می عمدتاً  استفاده  شود،  بندی 

شود« )طیبی  مالحظه می  4طور که در جدول  همان 
(؛ همچنین الزم به ذکر است  90:  1398ابوالحسنی،  

زاویهک نوع  از  پژوهش  این  اعتبارسنجی  بندی  ه 
»زاویه داده  است.  داده ای  کنترل بندی  از  عبارت  ای، 

ای متفاوت، در قالب همان روش  سازگاری منابع داده 
بندی از بیش از یک منبع  باشد. در این نوع زاویه می

داده   -ایداده  منابع  متعددیا  استفاده    -ای 
رابط84شود«)همان:می این  در  یادآوری  (.  به  نیاز  ه 

که خبرگزاری  و سایت است  متعددی  ها  های خبری 
 ای مورد تحلیل قرار گرفتند.عنوان منبع داده به
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 خالصه روش )تحلیل محتوای کیفی(  5  جدول 

 تحلیل داده  پدیده موردنظر  اعتبار ارزیابی  شیوه بازنمایی  نوع داده  درک داده  بعد
 تحلیل محتوای 

 کیفی 
 متنی  معنا

 هایگزارش
 متنی توصیفی 

 ً  عمدتا
 بندی زاویه

 هایمیدان
 متنی 

 یافتن محتوا 
 متنی درون

 

 پیمایش  4.2
 جمعیت آماری 4.2.1

شهروندان   شامل  پژوهش،  این  آماری  جامعه 
سال    15ساکنین محالت شهر تهران ) با ضابطه سنی  

نزدیک  از  که  باالتر(  اصلی محل  ترین خیابانو  های 
به  هفته  طول  در  تردّد  سکونشان  مستمر  طور 

 نمایند.می

 گیری و تعیین حجم نمونه شیوه نمونه 4.2.2
اند  مراحل محاسبه تعداد نمونه در این تحقیق عبارت 

 از:  

آزمون(: آمار و اطالعات مربوط  مرحله اول )پیش 
آماری   جامعه  شهر  استخراج به  )آمارنامه  شده 

نفری در    50( و آزمون مقدماتی با نمونه  1398تهران،
)برآورد  نقاط شهری گرفته   شده است. مرحله دوم 

ای   طبقه  گیری  نمونه  با  مطابق   : نمونه(  حجم 
آمار و   بر اساس  متناسب، تعداد نمونه در طبقات 
انجام   مقدماتی  آزمون  و  شده  استخراج  اطالعات 

ی  آمده، حجم نمونه دستطبق نتایج به گرفته است.  
شهروند    302کل الزم برای تعمیم به جمعیت تحقیق  

می5)جدول   به  (  )دسترسی  سوم  مرحله  باشد. 
نمونه  به  دسترسی  نمونهنمونه(:  روش  به  گیری ها 

های  تصادفی ساده و از طریق شهروندان عضو کانال 
تلگرامی بوده است. دلیل استفاده از شبکه اجتماعی  

پوشش   است.    22تلگرام  بوده  تهران  منطقه شهر 
کالن عبارتی به مناطق  تمام  دارای  دیگر  تهران  شهر 

کانال بودند )حتی به تفکیک محله( که شهروندان  
 تهرانی عضویت داشتند.

 تعریف عملیاتی 4.2.3
برای سنجش متغیر اصلی پژوهش حاضر " اخالقیات  
طرح   سؤال  دو   " خودرو  پارک  جای  نبود  با  مرتبط 

تا چه میزان طی هفته در  ید: نخست اینکه : "  گرد
سکونتتان،  نزدیک  محل  اصلی  خیابان  ترین 

مواجه   خودرو  پارک  جای  نبود  با  شهروندان 
  5؟"؛ پاسخ به این سؤال بر اساس طیف  باشندمی

ای )از خیلی زیاد تا اصالً( بوده است که دامنه درجه
شده است؛ سپس از پاسخگویان  مرتب   4تا   0آن از 

واسته شد: در صورتی که در سوال فوق پاسخ آنها  خ
زیاد  های کم، گاهی اوقات، زیاد و خیلی یکی از گزینه

  "  : پاسخ دهند  که  این سوال  به  باشد  تا چه  می 
میزان در صورت نبود جای پارک خودرو، شاهد بروز  
یا خودتان   بوده و  از سوی شهروندان  رفتارهای زیر 

گذاری  ". شیوه نمره اید؟ها را تجربه نموده شخصاً آن 
- 5-4-3( و منفی )2-1های مثبت )برحسب شاخص 

ارائه  6-7-8 شاخص (  در  است.  مثبت  شده  های 
( زیاد  زیاد)4}خیلی  اوقات)3(،  گاهی  (،  1(،کم)2( 

شاخص 0اصالً) در  و   })( زیاد  }خیلی  منفی  (،  0های 
اوقات)1زیاد)  گاهی  اصالً)3(،کم)2(،  تعلق  4(،   })

 گیرد. می

 پایایی اعتبار و  4.2.4
در این پژوهش برای حصول اطمینان از اعتبار ابزار  
برای   و  محتوایی  اعتبار  روش  از  استفاده،  مورد 
سنجش پایایی ابزار تحقیق، از ضریب آلفای کرونباخ  

شده است؛ بدین ترتیب که پس از تنظیم استفاده  
آزمون مقدماتی با نمونه  پرسشنامه یک مرحله پیش 

میل و پایایی پرسشنامه  نفری در نقاط شهری تک  50
آزمون   از  استفاده  با  آن  درونی  سازگاری  طریق  از 
آلفای کرونباخ انجام شد. مقدار آلفای کرونباخ برای  

پارک خودرو   نبود جای  با  مرتبط  به    91/0اخالقیات 
دست آمد که حکایت از اعتماد ابزار پژوهش دارند.  

دل  م   SPSS23افزار  ها از نرم وتحلیل داده برای تجزیه 
TOPSIS   شده است.استفاده 
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 هایافته 5
توصیف متغیرهای جمعیت   5.1

 شناختی 
مطالعه،   مورد  شهروندان  مجموع  درصد    3/55از 

نفر( را زنان    135درصد )  44/ 7نفر( را مردان و    167)
داده  پاسخگویان  تشکیل  دامنه سنی    72تا    15اند. 

درصد    9/63ساالن( با  )میان  30- 59سال و گروه سنی  
با  س  18- 29و   )جوانان(  بیشترین    4/34ال  درصد 

می تشکیل  را  پاسخگویان  بیشتر  تعداد  دهند. 
شهروندان از لحاظ درآمد و وضعیت زندگی به ترتیب  

درصد    49/ 3خود در طبقه اجتماعی )متوسط باال( با  
با   پایین(  به  )متوسط  داده   1/42و  قرار  اند. درصد 

با   )لیسانس(  تحصیالت  درصد،    41/ 1میزان 
با  لی)فوق با    27/ 5سانس(  )دیپلم(  و    12/ 9درصد 

درصد به ترتیب بیشترین میزان را به خود اختصاص  

با  داده  پاسخگویان  بیشتر  را    28/ 8اند.  خود  درصد 
درصد خود را شاغل    24/ 5شاغل بخش خصوصی و  

کرده  معرفی  عمومی  و  دولتی  همچنین  بخش  اند. 
در صد از پاسخگویان را شهروندان ساکن در    7/50

درصد در مناطق    6/6ق شمال )غرب و شرق(،  مناط
  ، شرق،  7غرب  مناطق  در  در    9/13درصد  درصد 

و   مرکز  شهروندان    9/21مناطق  را  آنان  از  صد  در 
اند. البته ساکن در جنوب )غرب و شرق( تشکیل داده 

برحسب   پاسخگویان  توزیع  که  است  ذکر  به  الزم 
با   متناسب  سکونت،  منطقه  جغرافیایی  موقعیت 

گانه )به تفکیک هر    22هروندان در مناطقجمعیت ش
نمونه  و  است  بوده  تهران  شهر  با منطقه(  گیری 

 نسبت برابر صورت گرفته است.

توصیف میزان مواجه شهروندان با   5.2
 نبود جای پارک خودرو 

 

 یزان مواجه شهروندان با فقدان جای پارک خودرو توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب م  6 جدول 

 جمع کل 
 سؤال  گزینه

 تعداد درصد
 خیلی زیاد  102 8/33

ترین خیابان اصلی محل سکونتتان، شهروندان با نبود جای پارک تا چه میزان طی هفته در نزدیک
 باشند؟ خودرو مواجه می

 زیاد 113 4/37

9/17 54 
گاهی 
 اوقات 

 کم 26 6/8

3/2 7  ً  اصال

 جمع کل  302 100
 

، بیشتر شهروندان )در سطح زیاد  6بر اساس جدول  
و خیلی زیادی( طی هفته با فقدان جای پارک خودرو  

نزدیک  سکونتشان(  )در  محل  اصلی  خیابان  ترین 
 درصد(.  2/71باشند )مواجه می 

 

 

 

 

 



 
 

268 

 . 274تا  253 صفحات  .1400 پاییز و زمستان . 18 شماره .8 دوره

 

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 
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 توزیع درصدی پاسخگویان برحسب میزان مواجه شهروندان با فقدان جای پارک خودرو  1  نمودار 

 

توصیف اخالقیات مرتبط با فقدان   5.3
 جای پارک خودرو  

 
پارک خودرو برحسب موقعیت جغرافیایی منطقه  توزیع فراوانی و درصدی اخالقیات مرتبط با فقدان جای   7 جدول 

 سکونت پاسخگویان 

 موقعیت جغرافیایی منطقه سکونت 

ف  سؤال  هاشاخص گزینه 
ردی

 

 شمال غرب شرق  مرکز  جنوب جمع کل 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
تعدا

 د
 خیلی زیاد  18 2/12 - - - - 7 7/16 10 4/15 35 9/11

رعایت حق  
ت  تقدم 

مثب
 

تی
ور

رص
د

نه
زی

ز گ
ی ا

یک
ما 

ش
خ 

س
 پا

ق ،
فو

ل 
سؤا

در 
ه 

ک
ت،  

وقا
ی ا

اه
، گ

کم
ی 

ها
لی

خی
 و 

یاد
ز

در  
ن 

یزا
ه م

 چ
 تا

ه:
  ک

ید
ده

خ 
س

 پا
ال

سو
ن 

 ای
به

د 
ش

 با
می

د 
زیا

ن  
دا

رون
شه

ی 
سو

از 
یر 

ی ز
ها

تار
 رف

وز
بر

د 
اه

ش
و، 

در
خو

ک 
پار

ی 
جا

ود 
 نب

ت
ور

ص
آن

صاً 
شخ

ن 
دتا

خو
یا 

 و 
ده

بو
 ها

ده
مو

ه ن
جرب

را ت
د؟

ای
 

1 
 زیاد 38 7/25 4 1/21 8 1/38 9 4/21 6 2/9 65 22

 گاهی اوقات 47 8/31 9 47/ 4 8 1/38 17 5/40 23 4/35 104 3/35

 کم 37 25 5 3/26 4 19 5 9/11 19 2/29 70 7/23

1/7 21 8/10 7 5/9 4 8/4 1 3/5 1 4/5 8  ً  اصال

 خیلی زیاد  9 1/6 1 3/5 - - 4 5/9 4 2/6 18 1/6

حل  
   آمیز مسالمت

ت  منازعات
مثب

 

2 
 زیاد 38 7/25 4 1/21 8 1/38 6 3/14 11 9/16 67 7/22

 گاهی اوقات 68 9/45 11 9/57 4 19 20 6/47 30 2/46 133 1/45

 کم 28 9/18 2 5/10 8 1/38 7 7/16 17 2/26 62 21

1/5 15 6/4 3 9/11 5 8/4 1 3/5 1 4/3 5  ً  اصال

 خیلی زیاد  6 1/4 - - 1 8/4 2 8/4 12 5/18 21 1/7
 

خارج شدن از 
خودرو و  

 گالویز شدن 

فی 
من

 

3 
 زیاد 18 2/12 3 8/15 1 8/4 10 8/23 13 20 45 3/15

 گاهی اوقات 37 25 10 6/52 8 1/38 10 8/23 20 8/30 85 8/28

 کم 61 2/41 5 3/26 7 3/33 11 2/26 16 6/24 100 9/33

9/14 44 2/6 4 4/21 9 19 4 3/5 1 6/17 26  ً  اصال

 خیلی زیاد  14 5/9 - - 2 5/9 4 5/9 18 7/27 38 9/12
فحاشی و  

فی  توهین
من

 

 زیاد 20 5/13 1 3/5 2 5/9 9 4/21 16 6/24 48 3/16 4

 گاهی اوقات 44 7/29 12 2/63 6 6/28 10 8/23 13 20 85 8/28

33.8, خیلی زیاد

37.4, زیاد

17.9, گاهی اوقات

8.6, کم

2.3, اصلا 
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 کم 52 1/35 6 6/31 6 6/28 10 8/23 15 1/23 89 2/30

9/11 35 6/4 3 4/21 9 8/23 5 - - 2/12 18  ً  اصال

 خیلی زیاد  6 1/4 - - - - 1 4/2 11 9/16 18 1/6

فی  ضرب و شتم 
من

 

5 
 زیاد 9 1/6 - - 1 8/4 4 5/9 7 8/10 21 1/7

 گاهی اوقات 29 6/19 7 8/36 3 3/14 10 8/23 18 7/27 67 7/22

 کم 62 9/41 9 47/ 4 10 6/47 12 6/28 19 2/29 112 38

1/26 77 4/15 10 7/35 15 3/33 7 8/15 3 4/28 42  ً  اصال

 خیلی زیاد  13 8/8 - - - - 7 7/16 16 6/24 36 2/12

جروبحث و  
فی  فریاد کشیدن 

من
 

6 
 زیاد 18 2/12 3 8/15 5 8/23 6 3/14 15 1/23 47 9/15

 گاهی اوقات 51 5/34 7 8/36 4 19 8 19 15 1/23 85 8/28

 کم 48 4/32 8 1/42 7 3/33 13 31 14 5/21 90 5/30

5/12 37 7/7 5 19 8 8/23 5 3/5 1 2/12 18  ً  اصال

 خیلی زیاد  32 6/21 2 5/10 4 19 11 2/26 27 5/41 76 8/25

بوق زدن  
مورد و  بی

 ممتد 

فی 
من

 

7 
 زیاد 36 3/24 5 3/26 5 8/23 9 4/21 13 20 68 1/23

 گاهی اوقات 48 4/32 9 47/ 4 4 19 14 3/33 10 4/15 85 8/28

 کم 26 6/17 3 8/15 3 3/14 3 1/7 12 5/18 47 9/15

4/6 19 6/4 3 9/11 5 8/23 5 - - 1/4 6  ً  اصال

 خیلی زیاد  15 1/10 1 3/5 2 5/9 5 9/11 14 5/21 37 5/12
مشاجره و  

درگیری لفظی  
با عابرین   

 رو پیاده

فی 
من

 

8 
 زیاد 20 5/13 3 8/15 2 5/9 9 4/21 12 5/18 46 6/15

 گاهی اوقات 41 7/27 10 6/52 4 19 12 6/28 19 2/29 86 2/29

 کم 51 5/34 5 3/26 9 9/42 10 8/23 15 1/23 90 5/30

2/12 36 7/7 5 3/14 6 19 4 - - 2/14 21  ً  اصال

 

، بیشترین )سطح زیاد و  7های جدول بر اساس یافته
بی  زیاد(  )عبارات  خیلی  تهرانی  شهروندان  اخالقی 

)در   خودرو  پارک  جای  نبود  با  ارتباط  در  منفی( 
به  نزدیک  سکونتشان(  محل  اصلی  خیابان  ترین 

مورد  ترتیب مربوط به رفتارهایی چون »بوق زدن بی 
با ممتد«  )  9/48و  »فحاش   144درصد  و  و  نفر(  ی 
باشد که در هر  نفر( می   86درصد )  2/29توهین« با  

درصد    5/61دو مورد فوق، سهم مناطق جنوب تهران )
باشد. در  درصد( بیشتر از سایر مناطق می   3/52و  

مورد رعایت اخالقیات )عبارات مثبت( نتایج )سطوح  

اصالً و کم( بیانگر آن است که مناطق جنوب تهران  
از سایر مناطق، »حق رعایت    بیشتر  را اصالً  تقدم« 

  40نمایند و یا در سطح کمی رعایت می نمایند ) نمی 
به  )مربوط  منازعات  همچنین  پارک(  درصد(؛  جای 

ساکنین مناطق شرق تهران بیشتر از سایر مناطق، 
اصالً به صورت مسالمت آمیز حل نمی شود و یا در  

به  کمی  مسالمت سطح  میصورت  حل  شود  آمیز 
 درصد(.     9/42)

 ون تفاوت آزم 5.4

 

توزیع فراوانی و درصدی اخالقیات مرتبط با فقدان جای پارک خودرو برحسب موقعیت جغرافیایی منطقه   8 جدول 
 سکونت پاسخگویان 

 متغیر   حجم نمونه  میانگین  انحراف معیار  خطای استاندارد میانگین 

 اخالقیات مرتبط با فقدان جای پارک خودرو  302 17.22 90/6 39/0
 

 ای آزمون تی تک نمونه  9 جدول 

 اختالف میانگین میانگین مفروض )مقیاس( 
 سطح معناداری

 دو دامنه 
 درجه
 متغیر  tمقدار آزادی

 جای پارک خودرواخالقیات مرتبط با فقدان  342/43 301 0/ 000 17.22 20
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در جدول    343/43ای  تک نمونه   tهایمقدار آزمون
و سطح خطای    99/0دهد که با اطمینان  نشان می    9

از  کوچک  معنی   01/0تر  آمار  دو  تفاوت  بین  داری 
میانگین واقعی و مفروض وجود دارد. ضمن آنکه بر  
واقعی   میانگین  مقدار  فوق،  جداول  نتایج  اساس 

( کمتر است.  20( از مقدار میانگین مفروض ) 17.22)
دو  بنابر  تفاوت  عدم  بر  مبنی  تحقیق  فرض  این، 

میانگین واقعی و مفروض رد شده و در مقابل، فرض  
مبنی بر تفاوت این دو میانگین )باالتر بودن میانگین  
مفروض نسبت به میانگین واقعی( موردپذیرش قرار  

 گیرد. می

 تاپسیس   5.5
درسال   بار  اولین  تاپسیس  توسط    1981تکنیک 

گردید.   ارائه  یون  و  از  هوانگ  یکی  تاپسیس  روش 
بهترین مدل های تصمیم گیری چند شاخصه است  

شاخص مورد ارزیابی  n گزینه به وسیله  mکه در آن  
زنجری، و  )د  گیرد  می  تکنیک  164:  1396قرار   .)

مناطق   بین  های  نابرابری  تشخیص  برای  تاپسیس 
توتزاری،   و  )صارمی  گیرد  می  قرار  استفاده  مورد 

تکنیک1393 از  استفاده  با  بررسی    (.  به  تاپسیس 
شاخص  توزیع  ازنظر  مناطق  مورد  جایگاه  های 

می پرداخته  تاپسیس  مطالعه  تکنیک  اجرای  شود. 
 صورت زیر است: نیازمند شش گام و مرحله به 

 کمی کردن و بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم   .1

 وزن دهی به ماتریس نرمالیز شده .2

راه .3 راهتعیین  و  مثبت  ایدئال  ایدئال  حل  حل 
 :منفی

 ترین مقادیر هر شاخص ماتریس به -

 بدترین مقادیر هر شاخص ماتریس  -

تا   .4 گزینه  هر  فاصله  میزان  آوردن  دست  به 
 های مثبت و منفی ایدئال 

حل ( یک گزینه به راه CLتعیین نزدیکی نسبی ) .5
 ایدئال  

گزینهرتبه .6 گزینهبندی  هر  )ها:  که  آن  CLای   )
همکاران،  بزرگ  و  )نسترن  است  بهتر  باشد،  تر 
سلیم،92:  1389 شریفی  و  مومنی  ؛  40:  1390؛ 

 (.214:  1395ملکی و همکاران، 

تاپسیس،   تکنیک  مراحل  انجام  با  درنهایت 
 باشد:بندی مناطق به شرح جداول زیر می رتبه

 

 تاپسیس   CL بندی مناطق براساس ضریب  رتبه  10  جدول 

 CL Rank Topsis منطقه 
 2 0/ 820 شمال 
 3 740/0 غرب 
 1 0/ 925 شرق 
 4 650/0 مرکز

 5 440/0 جنوب 
 

آمده مناطق شرق و شمال  دست با توجه به نتایج به 
با کسب میزان تاپسیس    ،  925/0تهران به ترتیب 

های کیفیت خیابان  و از لحاظ توزیع شاخص  0/ 820
های اول  در بین مناطق شرق و شمال تهران در رتبه 

کسب   با  تهران  جنوب  مناطق  و  دارند  قرار  دوم  تا 
 ار دارد.  در رتبه آخر قر   0/ 440میزان تاپسیس 

 بحث و نتیجه گیری 6
نظریه  رویکرد  و  تفسیر  با  حاضر  پرداز  پژوهش 

این   به  پاسخ  درصدد  که  شد  آغاز  جیکوبز  معروف 
سؤال مهم بود که: شهروندان )در این تحقیق تهرانی  
مواجهه   پارک خودرو  نبود جای  با  میزان  تا چه  ها( 
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بوده و اخالقیات مرتبط با آن در مناطق مختلف شهر  
 تا چه اندازه متأثر و ملهم از آن خواهد بود؟ تهران 

حاضر   پژوهش  نتایج  که  گفت  باید  پاسخ  در 
می  طی  نشان  در  تهرانی  شهروندان  اکثر  که  دهد 

نزدیک  )در  خودرو  پارک  جای  نبود  با  ترین  هفته 
می  مواجه  سکونتشان(  محل  اصلی  باشند. خیابان 

میانگین جمع نمرات رعایت اخالقیات مرتبط با نبود  
پایین جا خودرو  پارک  مقیاس  ی  میانگین  از  تر 

رعایت   بودن  پایین  از  نشان  که  است  آن  موردنظر 
پارک   جای  نبود  با  مرتبط  مالحظات  و  اخالقیات 

باشد. با این وضعیت،  شهر تهران می خودرو در کالن 
مناطق شرق و شمال تهران به ترتیب ازلحاظ توزیع  

ط با  های موردمطالعه )رعایت اخالقیات مرتبشاخص
رتبه  پارک خودرو( در  و دوم  فقدان فضای  اول  های 

قرار   آخر  رتبه  در  تهران  مناطق جنوب  و  دارند  قرار 
گیرد. الزم به ذکر است که بر اساس نتایج حاصله  می

اخالقی شهروندان تهرانی  این پژوهش بیشترین بی 
در ارتباط با نبود جای پارک خودرو به ترتیب مربوط  

»ب  چون  رفتارهایی  بی به  زدن  و  وق  ممتد«  و  مورد 
باشد که در هر دو مورد آن  »فحاشی و توهین« می 

مناطق   سایر  از  بیشتر  تهران   جنوب  مناطق  سهم 
 باشد.  می

ای واضح  از منظر جیکوبزی، فضا و اجتماع رابطه
درک فضا بدون محتوای   و وثیق دارند. بدان معنا که
 اجتماعی آن دشوار است.  

د فضای پارک خودرو در  رسد که کمبو به نظر می 
به  تهران  بدل    شهر  شهروندان  برای  جدی  مشکلی 

خوابی   ماشین  رواج  به  مربوط  خبر  که  است  شده 
که   است  جدیدی  پدیده  پارک  جای  فروش  برای 
داللت مبرهن بر اهمیت معضل کمبود فضای پارک  

 شهر تهران دارد.خودرو در کالن 

از مهم  یکی  و ترین مشکالت کالن امروزه    شهرها 
از   استفاده  روزافزون  رشد  جهان،  بزرگ  شهرهای 
خودروی شخصی و افزایش تقاضا  برای پارک خودرو  

خیابان  حاشیه  و  در  )کرمانشاهی  است  ها 
پارکینگ1399همکاران، ازجمله  (.  عمومی  های 

بهزیرساخت  مهم  شهری  می های  و  حساب  آیند 
ای تواند باعث بروز مشکالت عدیده ها می کمبود آن 

: تلف شدن وقت شهروندان برای پیدا کردن  از قبیل
تبع آن کاهش  فضای پارک، اشغال فضای معابر و به 

ظرفیت معبر و کاهش سرعت عبور و مرور و افزایش  
پارک   برای  افراد  بین  نزاع  و  درگیری  ایجاد  ترافیک، 

های عصبی شهروندان  خودرو و در کل افزایش تنش 
ن اتکا زیاد  شود که در این میاها می و افزایش تصادف

به فضاهای پارک خودرو کنار خیابان معضل اساسی  
خیابان از  بسیاری  در  که  تهران  است  شهر  های 

 ( 1398شود )الوانجی و مقدم،مشاهده می 

تهران  در طرح جامع حمل  و ترافیک شهر  ونقل 
) بینیپیش  افق طرح  در  که  است  ( شهر  1404شده 

حدود   به  دار   413تهران  نیاز  پارک  فضای  د  هزار 
که برآوردها و  ( درحالی 1399)کرمانشاهی و همکاران،  

 ( ترافیک شهرداری  اولیه سازمان  از  1400مطالعات   )
میلیون جای پارک در تهران  کمبود حدود بیش از یک 

عنوان پایتخت کشور با  حکایت دارد. شهر تهران به 
رو است که اگر  مشکالت فراوانی در این عرصه روبه

تدبیربرای حل  آن  اندیشیده نشود    وفصل  مناسبی 
هزینه  تحمیل  به  موجب  هم  فراوانی  اجتماعی  های 

هم   و  )مسئولین(  سیستم  گردانندگان 
 کنندگان سیستم )شهروندان( خواهد شد. استفاده

همچنین موضوع دیگری که باید آن را موردتوجه  
بی  روند  عدالتی قرارداد،  است.  آن  فضایی  های 

تهران به شکلی  تحوالت فضایی مناطق مختلف شهر  
و   متوازن  توسعه  آن  مختلف  مناطق  که  است 

اند و این تحوالت منجر به  هماهنگی را تجربه ننموده 
رشد قارچی برخی مناطق شهر همچون مناطق شمال  
به   نسبت  آن  جنوب  مناطق  و  تهران شده  و شرق 
برخوردار   مناسبی  توسعه  و  رشد  از  مناطق،  دیگر 

پنبوده  دلیل مشخصاً  شود  یشنهاد می اند به همین 
های مختلف و  جانبه بخش منظور توسعه همه که به 

مدیران   تهران،  شهر  مختلف  مناطق  نابرابری  رفع 
شهر  جنوب  مناطق  به  را  بیشتری  توجه  شهری 
حداقل   به  فضایی  نابرابری  این  تا  نموده  معطوف 
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ممکن برسد تا از بروز تبعات اجتماعی آن ممانعت  
 به عمل آید. 

 تقدیر و تشکر 

مام افرادی که در راستای انجام این مطالعه از ت
ما را حمایت نموده اند، نهایت تشکر و قدرانی را می  

 نماییم. 

 تضاد منافع 

در   که  نمایند  می  اعالم  مقاله  این  نویسندگان 
رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل اخالق  

نشر را را رعایت نموده اند و اصالت محتوا آن را اعالم  
نمایند. این مقاله در جای دیگری منتشر نشده  می  

و   است  نگردیده  ارائه  دیگری  نشریه  به  و همزمان 
کلیه حقوق استفاده از محتوا جداول و.... به ناشر  

 محول گردیده است. 

 سهم نویسندگان

حاضر،  همه پژوهش  تدوین  در  نویسندگان  ی 
 اند. مشارکت داشته و نقش سازنده داشته

 ابعمن
( امین  فضاهای  1398الوانجی،  مشکالت  ارزیابی   .)

شهروندان   دیدگاه  از  خودرو  پارک  عمومی 
شریفتهرانی.   پژوهشی  علمی  - 2.  مجله 

35(1 /3 ،)90-83 . 

. چاپ اول.  فرهنگ بزرگ سخن(.  1381انوری، حسن )
 تهران: انتشارات سخن. 

( تهران  شهر  شهر (.  1398آمارنامه  آماری    سالنامه 
و  تهران اطالعات  فناوری  سازمان  تهران:   .

 ارتباطات شهرداری تهران. 

آمار تکان دهنده از نزاع خیابانی  (.  1394بای، جعفر ) 
دعواهای   شهر  ایران،  پایتخت  تهران؛  در 

خبرگزاری  خیابانی سایت  دسترس:  قابل   .
 برنا. 

( مهشید  قربانیان،  و  مصطفی  فر،  (.  1387بهزاد 
متغ پایه  بر  خیابان  کیفیت  طراحی  یرهای 

.  معماری و شهرسازی آرمان شهرمحیطی.  
1(1  ،)27-17. 

جلوگیری شهرداری ها  (.  1397علی )پورمختار، محمد
جبران   با  اجتماعی  خشونت  افزایش  از 

پارکینگ سایت  کمبود  دسترس:  قابل   .
 سالمت نیوز.

) ساسان افشار  حاتمی،  و  فرزانه  (.  1396پور، 
در  آینده شهرنشینی  حباب  پژوهشی 

تهران،  ن کال علوم  شهر  کاربردی  تحقیقات 
 . 171- 189(، 47)17،  جغرافیایی

روانشناسی  (.  1396سلیمانی، علیرضا و اسدی، مریم )
شهری(.  طراحی  و  رفتار  )اخالق،    محیطی 

 ناشر: طحان.  

 ( محمود  پور،  زندگی  (.  1393شارع  و  فضا  شهر، 
 . تهران: تیسا.  روزمره

(. شناسایی ویژگی های  1395شکوری اصل، شیده )
محیطی تاثیر گذار بر احساس امنیت بانوان  

(،  21)6.  مطالعات شهریدر فضاهای شهری.  
91-77 . 

( محمود  و  (.  1393شورچه،  ریزی  برنامه  در  اخالق 
 . تهران: پرهام نقش. طراحی شهری

رضا) محمد  رضایی،  حجت؛  ارزیابی  1396شیخی،   .)
های شهری پیاده مار و  کیفیت محیطی فضا 
پژوهش و برنامه ریزی  پاسخدهی اجتماعی.  

 . 83- 98(، 29)8. شهری

( نسیبه  زنجری،  و  رسول  الگوی  1396صادقی،   .)
مناطق در  توسعه  نابرابری  گانه  22فضای 

تهران.   شهر  اجتماعیکالن  (، 66)17،  رفاه 
184-149 . 

(. سنجش  1393صارمی، حمیدرضا و توتزاری، سهیال )
و ارزیابی سطوح برخورداری مناطق شهری  
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تکنیک   از  استفاده  با  تهران  شهر  کالن 
TOPSIS ."47-60(، 18) 8. هویت شهر . 

ارباب،   و  محمدصالح  شکوهی،  منوچهر؛  طبیبیان، 
( در  1389پارسا  اجتماعی  ارزیابی عدالت   .)

بخت خوب  محله  شهری  منظر  ،  طرح 
تهران.    15منطقه و  شهرداری  معماری 

 . 111- 122،  5 شهرسازی آرمان شهر،

( امیرحسین  ابوالحسنی،  بر  1398طیبی  درآمدی   .)
تحلیل   استاندارد  های  رویه  تحقیق:  روش 

کیفی.   های  و  داده  علم  نامه  سیاست 
 .68-95(، 2)9. فناوری

تهرانی ها بیشتر بر سر  (.  1393قناعتی، ابوالفضل ) 
قابل دسترس:    اع می کنند؟.چه موضوعی نز 

 سایت خبرگزاری مهر. 

کرمانشاهی، شهاب الدین؛ رامندی، علیرضا؛ بشیری  
نیا، مهدی؛ دشتستانی نژاد، مومنی، مریم و 

 ( مهرناز  شناسی  (.  1399زرگرزاده،  آسیب 
در   خودروها  پارک  کالن  های  سیاست 

. مرکز  کالنشهر تهران و ارائه راهبرد جایگزین
 ریزی شهر تهران. مطالعات و برنامه 

( ایان  ایجاد  (.  1390کلکوهن،  از جرم:  عاری  طراحی 
مهرداد   ترجمه  پایدار،  و  امن  های  منطقه 
  رایجیان اصلی و حمیدرضا عامری سیاهویی. 

 تهران: بنیاد حقوقی میزان.

الیاس   مودت،  و  محمدعلی  فیروزی،  سعید؛  ملکی، 
(. سنجش توسعه یافتگی شهرستان  1395)

با   ،   TOPSIS و  HDIمدل  های استان یزد 
 . 203- 229(، 60)16،  رفاه اجتماعی

مومنی راد، اکبر؛ علی آبادی، خدیجه؛ فردانش، هاشم  
(. تحلیل محتوا کیفی  1392و مزینی، ناصر )

اعتبار   و  مراحل  ماهیت،  پژوهش:  آیین  در 

(،  14)4،  فصلنامه اندازه گیری تربیتینتایج.  
222-188 . 

علیر  سلیم،  شریفی  و  منصور  ) مومنی،  (  1390ضا 
چند  مدل  گیری  تصمیم  افزارهای  نرم  و  ها 

 . تهران: سیمای دانش. شاخصه

(. طرح های تحقیق با روش  1389محمد پور، احمد )  
های   روش  و  پارادایمی  اصول  ترکیبی:  های 

ایرانفنی.   اجتماعی  - 107(،  2) 4،  مطالعات 
81 . 

( علی  پور،  شهری،  (.  1384مدنی  فضای  طراحی 
ا فرآیندهای  بر  مکانینگرشی  و  .  جتماعی 

سازمان   تهران:  مرتضایی.  فرهاد  ترجمه 
شهرداری   ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 

 تهران. 

 ( محمدرضا  زاده،  یوسف  و  یحیی  (.  1388معروفی، 
انسانی علوم  در  محتوا  همدان:  تحلیل   .

 سپهر دانش. 

و دهقانی   نژاد، مهدی  عبداالحمید؛ حمزه  کار،  نقره 
( مهدی  تاثی1389تفتی،  بررسی  محیط  (.  ر 

متفکران   دید  از  اخالق  و  رفتار  بر  طبیعی 
محیط   طراحی  در  آن  نتایج  و  اسالمی 

آرمان شهرمصنوع.   و شهرسازی  .  معماری 
3(5 ،)96-79 . 

ایزدی، ملیحه   و  ابوالحسنی، فرحناز  نسترن، مهین؛ 
در تحلیل و    TOPSIS( کاربرد تکنیک  1389)

شهری   مناطق  پایدار  توسعه  بندی  اولیت 
مورد اصفحان(.  )مطالعه  شهری  مناطق  ی 

:  38.  مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
100-83. 

پورسرخابی،   وفایی  و  باقر  محمد  اوغانی،  زاده  ولی 
(. اخالق و ارتباط آن یا معماری.  1397الناز )

 . 1- 18(، 4)2.  اندیشه معماری
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