
 ساریشهر  شورای اجتماعی در تاالر ارتباطاتکیفیت مشارکت مردمی و  شناخت و تحلیل

 3، سید مصطفی مختاباد امرئی2، امید تبریزی1*محمد رضا امیر شقاقی

 چکیده

در یک جامعه مدنی مردم عضو اصلی و وابسته به جامعه محسوب  می گردند و باید در محوریت جامعه قرار گیرند. 

انتقال  برای ظهور چنین وضعیتی وجود نهادهای مدنی است. این نهاد ها عامل تحقق جامعه مدنی،شرایط الزم 

محل تبادل ارتباطات و اطالعات است. نظر به اینکه تاالر شورای شهر)خانه مردم(، به عنوان یک   فرهنگ مدنی،

نهاد مدنی می تواند حلقه واسط بین افراد و گرو ههای اجتماعی از یک سو و دولت از سوی دیگرباشد و انسانها به 

ارتباطات وتعامالت اجتماعی عنوان موجودات اجتماعی برای ادامه حیات مدنی و اجتماعی خود نیازمند 

)خانه مردم( ساریهستند،پرسش های پژوهش مطرح گردیده است.  چگونه می توان با طراحی تاالر شورای شهر 

ی ه بررسو افزایش تعامالت اجتماعی در شهر نایل آمد. این پژوهش سعی دارد بمیزان مشارکت اجتماعی به ارتقاء 

تعامالت اجتماعی مردم میزان مشارکت اجتماعی و بر روی  رای شهرتاالر شو طراحی کالبدی مناسب تاثیرات

و با افزایش این تعامالت سبب تحقق مشارکت شهروندی و اعتالی نقش و جایگاه شوراها گردد. نوع تحقیق  بپردازد

 یبنا به ماهیت آن کتابخانه ای)بنیادی( و میدانی بوده و روش تحقیق ، تحلیلی)بیشتر تحلیل محتوای متن( م

ا رکه از یک سو بتوان منشاء حضور و تعامالت اجتماعی و مشارکت مردمی . در این مقاله سعی بر این است باشد

و از سوی دیگر با بهره گیری از معیارهای موثر در طراحی  فضاهای جمعی به افزایش تعامالت اجتماعی و  یافت

 .دست یافتهدف مند کردن نقش شورا ها 

 

 اجتماعی، مشارکت مردمی، شورای شهر، ساریمعیار سنجش کیفی، تعامالت  کلید واژه ها:

 

 

 کارشناس ارشد معماری دانشگاه تهران*1

 کارشناس ارشد دانشگاه ساریان ساری2

 استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس تهران3



 

 

 مقدمه:

با دیگران برای ادامه ی زندگی  انسان موجودی است ذاتا اجتماعی که نیازمند ارتباط با دنیای بیرونی و تعامالت

بهترمیباشد. روابط اجتماعی نیاز همیشگی انسان بوده و انسانها همواره به دنبال برقراری ارتباط برای  پیشبرد راه 

زندگی خود هستند. با افزایش تعامالت اجتماعی مجموعه ای از عوامل مختلف دست به دست هم میدهند تا 

ا پیامدهایی مثبت یا منفی هستند.از جمله پیامدهای آن میتوان به ایجاد حس پیامدهایی شکل بگیرند که بعض

 هویت مکانی و... اشاره کرد. ایجاد حس دلبستگی به مکان، ایجاد امنیت، ایجاد همسایگی و نظارت، سرزندگی،

شهر برای که به منظور هدایت امور مربوط به شهر با پشتوانه قانونی توسط مردم آن شورای شهر، نهادی است 

و تاالر شورای شهر که به آن خانه ی مردم نیز میگویند ازجمله فضاهای مهم مدت  معینی تشکیل می گردد

 .اجتماعی میباشد که میبایست فضایی مناسب برای تعامالت و مشارکت های مردمی باشد

 پیشینه :

حضور مردم( قدمتی بالغ بر یک قرن ای عمومی برای ضتنها به عنوان فضای اداری،بلکه فاحداث تاالر شهر) نه 

 سابقه دارد. از نمونه های آن در دنیا میتوان تاالر شهرهای،نیویورک، منچستر، لندن، سئول و .... را نام برد. علیرغم

 مسابقات برگزاری و طرح مرحله در تاکنون ما کشور در مهم امر این به پرداختن ، دنیا در شهر تاالر احداث طوالنی

تحقیقاتی در قالب پایان نامه در کشور ) در سه دهه اخیر(  با عناوینی همچون تاالر  .است مانده قیمعماری با

شهر کرمان سمنان، سنندج ، تبریز ، اردبیل، شیراز انجام شده اما همچنان شهرهای ما خالی از فضاهای نسبتا 

امل اجتماعی مردم جدید برای تحقق مشارکت مدنی برای اداره شهرها به همراه فضایی عمومی برای حضور وتع

 گذاشته مسابقه به 1331 سال در که بود تهران شهر تاالر طرح زمینه این در صورت گرفته اقدام است . اولین

 1331در سال  .نرسید اجرا مرحله به هرگز طرح این اما شد، برنده ژاپنی، معمار تانگه، کنزو نهایت طرح در و شد

شهرداری تهران ) سازمان زیباسازی( با انتشار یک آگهی کوچک مطبوعاتی طراحی تاالر شهر تهران را به مسابقه 

گذاشت. در این مسابقه مهندسین مشاور باوند، آتک ، او اوروپ بدون اینکه طرح معماری ارایه دهند گزارشی 

الر شهر تهران ارایه کردند.در این گزارش که ویژگی های مشترک در جهت یافتن روش شایسته برای طرح ریزی تا

سمبل شهر و نشانه ای ماندگارکه فعالیتهای تشریفاتی،اداری و شورای »تاالر شهر تهران پیشنهاد شده است آن را 

معرفی کردنده اندو احداث این بنای یادمانی و عمومی را فرصتی برای جبران بی « شهر را در خود جای می دهد

طراحی ساختمان  شهرداری، شورای شهر وتاالر  1333ی شهر دانسته اند.و آخرین اقدام اینکه در تابستان هویت

شهر بم به مسابقه گذاشته شد ودر  پایان طرح آقای علیرضا مشهدی میرزا به سبب شفافیت و انسجام برنده 

 گردید.



 اهداف تحقیق

 هدف کلی 

 اجتماعی شهروندان تعامالتمشارکت مردمی و رای شهر)خانه مردم(، این پژوهش در نظر دارد با طراحی تاالر شو

 و سبب اعتالی نقش شوراها گردد. را افزایش دهد ساری

 اهداف ویژه پژوهش

 شناساندن فرهنگ شهری  -

 تشویق مردم به فعالیت های دسته جمعی -

 توجه به نیازهای مربوط به گروههای سنی مختلف -

 ارتقاء هویت شهری -

 تحقیق سواالت

و افزایش تعامالت مشارکت مردمی )خانه مردم( به ارتقاء  ساریچگونه می توان با طراحی تاالر شورای شهر 

 اجتماعی در شهر نایل آمد؟

)خانه مردم( سبب هدفمند کردن نقش و جایگاه شورا در شهر  اریتوان با طراحی تاالر شورای شهر سچگونه می 

 شد؟

 فرضیه های تحقیق

)خانه مردم( به ارتقاء و افزایش تعامالت اجتماعی در شهر نایل  ساریبه نظر می رسد با طراحی تاالر شورای شهر 

 آمد.

)خانه مردم( سبب هدفمند کردن نقش و جایگاه شورا در شهر  اریبه نظر می رسد با طراحی تاالر شورای شهر س

 شد.



 مبانی نظری تحقیق

 مفهوم و معنای مشارکت

مشارکت، از حیث لقوی به معنای در گیری و تجمع برای منظوری خاص است در مورد معنای اصطالحی آن واژه 

بحث های فراوانی شده است ولی در مجموع می توان جوهره اصلی آن را درگیری، فعالیت و تأثیر پذیری دانست. 

مشارکت، »عنوان کرده اند:  با پذیرش این جوهر برخی از صاحب نظران مدیریت، این تعریف را برای مشارکت

درگیری  ذهنی و عاطفی اشخاصی در موقعیت های گروهی   است که آنان را بر می انگیزد تا  برای دستیابی به 

 «.هدف های گروهی یکدیگر را یاری می دهند و در مسئولیت کار شریک می شوند

یت درک عمیق این تعریف مستلزم مرور در این تعریف سه جزء مهم وجود دارد: درگیر شدن، یاری دادن و مسئول

 اجمالی بر این سه جزء است.

 تعریف مشارکت از منظر صاحب نظران

 

صاحب نظران مختلف، تعریف متعددی از مشارکت ارائه داده اند که در اینجا جهت درک مناسب تر فضای مفهومی 

 مشارکت برخی از آنها را عنوان می نماییم:

 
 مشارکت از منظر صاحب نظران: تعاریف مفهومی 1جدول 

 منبع تعاریف صاحب نظر

مشارکت شامل شفافیت، باز بودن فضای جامعه و چند صدایی بودن حوزه عمومی جامعه  هاچینگ

است و نیازمند فضایی است که افراد بتوانند در تصیم گیری هایی که در سرنوشت آنها موثر 

 است تاثیر گذار باشند.

 (13211111)هاچینگ،

از منظر جامعه شناسی باید بین مشارکت به عنوان عمل و تعهد )عمل مشارکت( در معنای  بیروآلن 

حالت با وضع )امر شدکت کردن( تمیز قایل شد مشارکت در معنای اول داشتن شرکتی 

فعاالنه در گروه را می رساند و به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر دارد و در معنای دوم از 

 و داشتن سهمی در هستی آن خبر می دهد. تعلق گروهی خاصی

 (23311311)بیرو،

نوع توزیع مجدد قدرت است که سبب آن شهروندانی را که در حال حاضر در فرآیند سیاسی  نآنشتای

 سازد تا به تدریج در آینده شرکت داده شوند. می قادر را اند شده گذاشته کنار اقتصادی –

 

)از کیا و 

 (1311331غفاری،

مشارکت ااشاره به فرآیند سهیم شدن در تصمیمات اثر گذار بر زندگی شخصی و جامعه ای  هارت

دارد که در آن زندگی می کند. مشارکت وسیله ای است که دموکراسی به وسیله آن ساخته 

 می شود و نیز معیاری است که دموکراسی ها بر اساس آن باید سنجیده شوند.

 (2111331)هارت 

الیت های مشارکت جویانه آن دسته از فعالیت هایی هستند که شهروندی معمولی می فع الموند و پاول

 کوسد از راه آن بر روی سیاست گذاری اعمال نفوذ کند.

)غفاری و نیلزی، 

1311331) 



 مشارکت فرآیندی داوطلبانه، آگاهانه و غیر انتفاعی است. اکسل رد

 

-11: 1131)اکسل رد، 

13) 

مشارکت درکیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می  دیوس و تیواستورم

 انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یاری دهند و در مسووولیت مار شریک شوند.

 (2331331)فرهادی،

1IPAP  مشارکت عبارتست از یک فرآیند پرورشی و توانمند سازی که در آن مردم و افراد یاری

رسان، وارد نوعی شراکت با حاکمیت می شوند، مسائل و نیازها را تشخیص می دهند و هر 

بار بیش تر مسوولیت طراحی، مدیریت، کنترل و نظارت بر روی فعالیت های جمعی ضروری 

 خود را تقبل می کند.

)خسرو جعفری و 

 (1331همکار،

فع و تصمیم گیرنده هستند و در نتیجه مشاکت عبارت خواهد بود ااز این که افراد ذین استاد یوانت

مشارکت آنان در این عرصه نباید اتفاقی، اجباری و یا فقط محدود به همکاری باشد. در 

عوض باید کل فرآیند عمل شامل برنامه ریزی، اجرا، مدیریت، ارزشیابی و تقسیم منابع را 

 در برگیرد

)زند 

 (11311332ضوی،

ایده ای ایدولوژیک است که باز تاب اعتقادات ناشی از  "کامالمشارکت اجتماعی ایده ای  مید گلی

نظریه های اجتماعی و سیاسی در خصوص این که جوامع چگونه باید سازماندهی شوند. 

منطق آن مبتنی بر واکنش در برابر تمرکز گرایی، دیوانساالری انعطاف پذیری و در دسترس 

 نبودن دولت است.

 

 (1331113)غفاری 

 

 

 

 

 

 

 

 2سوررحماناین

مشارکت مردمی به معنای کوشش و تالش جمعی در یک چارچوب سازمانی است که اعضا 

با انئالف منابع درصدد دستیابی به اهداف شان هستند در نتیجه مشارکت یک فرایند فعال 

 است که هریک از مشارکت 

می  غیبکنندگان به واسطه اندیشه، تأمل و نظارت فعالسان به اقدام و عمل مشارکتی تر

 شوند. در بیان مفاهیم کلیدی این تعریف می توان به موارد زیر اشاره نمود:

.مشارکت فعالیت سازمان یافته از طرف مردم متحد و متجانس است که واحد اولیه آن را 1

 متقاعد شدن افراد به کنش جمعی تشکیل می دهد.

 .مبادرت به کنش و عمل جمعی2

 اقدام و عمل اشان. تفکر وتأمل مستقیم نِست به 3

 .نظارت بر فرآیند مشارکت1

این مفاهیم با این اندیشه که مشارکت را قدرت مردم در تفکر، عمل و نظارت بر کنش شان 

در چارچوب جمعی می داند قرابت دارد و این برداشت از مشارکت متضمن مفهوم خود 

 اتکایی نیز می باشد.

 
 

 

 

 

 (13111113)رحمان، 

 تحقیقات موسسه

 عه اجتماعیتوس

در تعریف مشارکت باید بر سر عنصر سه عنصر سهیم شدن در قدرت،منابع کمیاب، کوشش 

گروهای اجتماعی برای به دست گرفتن سرنوشت زندگی خویش و ایجاد فرصت های الزم 

 برای گروه های فرو دست تءکید نمود.

 

 (3111331)غفاری 

کنترل بر منابع و نهادهای نظم دهنده در مشارکت کوشش های سازمان یافته است برای  3ولف

شرایط اجتماعی معین از سوی برخی از گروه ها و جنبش هایی که تاکنون از حیطه اعمال 

 چنین کنترلی محروم و مستثنی بوده اند.

 

 (211133)ولف،

                                                           
1 Intemational Programme OfAdvisory Panel 
2 Enisor Rahman 
1Wolf 



شرکت افراد در فعالیت های گروه هایی خارج از خانواده عرصه سیاسی و محیط کار)احزاب  هلی

 ، اتحادیه و گروه های فشار(سیاسی

)بناهی و یزدان پناه، 

3211333) 

مشارکت افراد در فعالیتهای گروه هایی خارج از خانواده عرصه سیاسی و محیط کار)احزاب  هوین کائوتری

 سیاسی، اتحادیه ها و گروه های فشار(.

 (1111132)کائوتری،

 نقش فضاهای عمومی در شکل گیری تعامالت اجتماعی

عمومی شهری ساختاری سازمان یافته ، آراسته ، واجد نظم بصورت کالبدی برای فعالیت های انسانی است فضای 

وقابلیت حمل روابط اجتماعی را داراست فضای عمومی شهری و روابط جاری در آن با هم ارتباط متقابل داشته 

ملکرد اهمیت اجتماعی می بخشد و سازمان واز هم تاثیر می پذیرد  انسان از طریق روابط اجتماعی به فضا ، فرم ، ع

دهی فضا به نوبه خود به تغییر شکل این روابط می انجامد  بنابراین ساخت وطراحی فضاهای عمومی شهری به 

 پروسه زندگی اجتماعی تاثیرگذاشته و می بایست از نظر جسمی وروانی برای شهروندان کارایی داشته باشد .

بیان فعالیت ورفتار های انسانی است محلی برای تخیل واقعیت رفتار انسان  فضای عمومی شهری  بستری برای

ها در چارچوب اجتماعی یعنی رابطه انسان با انسان در محیط های کالبدی اجتماعی واقتصادی ومعنوی فضاهای 

 عمومی هر جامعه نمی تواند خالی از روابط وتعامالت اجتماعی باشد

، خارج از  کالبد وبیرون  از فضای عمومی شهری قابل تصور نیست از سوی  اصوال تحقق روابط اجتماعی شهری

دیگر فضاهای عمومی شهری باید مناسب با ایجاد وارتقا روابط اجتماعی باشد طوری که فضا را دگرگون کند تا 

ابل فضای متق زمینه ای مناسب برای برقراری روابط اجتماعی ایجاد شود آن رابه تناسب تعادل برساند  البته تاثیر

 .عمومی شهری وتعامالت اجتماعی همواره بسوی این تناسب را تعادل پیش رود

 و مشارکت مردمیمعیارهای کیفی  سنجش فضای عمومی شهر  در جهت ارتقا ء تعامالت اجتماعی 

یفیت ه  کبه طور کلی  برای دستیابی  به ارتقا  تعامالت اجتماعی در فضای عمومی شهری ، نیازمند تامین دو گرو

در فضای عمومی شهری هستیم. کیفیات اول بعنوان کیفیات عام پیش زمینه کیفیات  دوم بعنوان کیفیات خاص 

 هستند.

 معیارهای کیفی عام 

پیش از  هر چیز ، افراد باید جذب فضای  عمومی شهری شوند وامکان حضور در آن را داشته باشند ، فضای 

دعوت کند وحالت دعوت کنندگی داشته باشد به این معنی که فضا باید دارای   عمومی  شهری باید افراد را به خود

کیفیاتی باشد  که بدون حضور آن ها احتمال انتخاب فضا سوارد شدن به آن توسط افراد  به شدت کاهش می 

مه دیگر ه  یابد به عنوان مثال : امنیت یکی از کیفیت  پیش نیاز به حساب می آیداگر فضایی امن نباشد ، هر چند

 شرایط را فراهم  کند، امکان حضور  برای افراد وجود نخواهد داشت .



پس از آنکه افراد  به فضای عمومی شهر ی وارد شدند، جهت افزایش امکان وقوع تعامالت اجتماعی باید  تمایل 

نها انتخاب شدن آن به تداوم  حضور وامکان طوالنی را افزایش داد. اینکه  حضور مردم در فضایی ممکن باشد ، ت

توسط مردم کافی نیست. بلکه عالوه بر آن باید افراد انگیزه ای برای مکث و تامل در فضا بیابند.  فضای عمومی 

 شهر  باید دارای کیفیاتی باشد که ایجاد  مکث وامکان تداوم حضور در فضای عمومی شهر را فراهم آورد .

که پیشینیان ارتقا تعامالت اجتماعی در فضای عمومی شهری   بنابراین  به طور کلی جهت دستیابی به فضایی

 باشد ، می توان سه مرحله را تدوین  گردد 

 ایجاد  جذب وامکان  حضور ، دعوت کنندگی به فضای عمومی شهری  -1

 ایجاد مکث و امکان  تداوم حضور ، در فضای عمومی شهری   -2

 ارتقا آن در فضای عمومی شهری ایجاد کیفیت های جهت ایجاد  تعامالت اجتماعی و

که دو مرحله اول مربوط به  کیفیات عامل ومرحله سوم مربوط به کیفیات  خاص می باشد. در نتیجه دو دسته 

 کیفیات  جهت وقوع  ارتقا تعامالت اجتماعی در فضای عمومی شهری تدوین می گردد

د که ایجاد جذب وامکان  حضور دعوت : کیفیات  کلی در فضای عمومی شهری هستن دسته اول کیفیات  عام

 کنندگی به فضای شهری همچنین  ایجاد مکث وامکان تداوم حضور در فضای عمومی شهری را فراهم می کنند.

 

 

 معیارهای آن وبررسی کیفیت های عام شامل کیفیت  های مولفه های طراحی شهری   -2جدول 

 معیار  مولفه  معیار  مولفه 

کیفیت های مولفه 

 عملکردی 

کیفیت های مولفه زیست  دسترسی وارتباط     

 محیطی 

 کیفیت اقلیم        

اختالط کاربری ها وفعالیت  

 ها 

 کیفیت طراحی شهری پایدار  

 تقلیل آلودگی ها موقعیت استقرار 

 محیط زیست سالم و پاکیزه  اندازه 

 معیار            مولفه معیار مولفه

کیفیت های مولفه زیبا 

 شناختی 

 کیفیت محیط ادراک ذهن  کیفیت های مولفه معنایی دسترسی و دید بصری

کیفیت محیط ادراکی حسی  

 محیط ادراکی 

 امنیت  



 کیفیت محیط 

 کالبدی 

 فضایی محیطی 

 عینی 

 فضای  حس   

 

 

 قرارگاه رفتار    

 خوانایی    

 هویت   

 حس تعلق   
 (و نگارنده1312)ماخذ: هاشم پور و سماواتی،

 

 معیارهای کیفی خاص    

پس از آنکه در فضای عمومی شهری کیفیات پیش نیاز فراهم شد ، می توان به ایجاد کیفیت های که باعث ایجاد  

 روابط وتعامالت اجتماعی وارتقا آن در فضای عمومی شهری می شوندپرداخت .

یک مکان تمام عیار را ایجاد کنیم ، یعنی مکانی که دارای همه یا تقریبا  تمام کیفیت های ضروی برای اینکه  

برای فضای عمومی شهری مطلوب باشد، می بایست غالب معیارهای فهرست شده لحاظ شوند کیفیات  دسته اول 

ازمند از این اهداف ، نی کیفیات عام پیش نیاز کیفیات دسته دوم ) کیفیات خاص(  هستند دستیابی به هر یک 

تامین کیفیاتی خاص در فضاست وبدون  وجود آنها هدف  ایجاد وارتقا تعامالت اجتماعی در ابتدای مسیر با 

شکست  مواجه خواهد شد.   البته هر کیفیت انعکاسی از دیگر کیفیاتی را در خور داشته وهمه بر هم تاثیرگذارند   

انسان پاسخ گفته و تامین همه کیفیاتی  با پاسخگویی  به همه نیاز ها، بستری  . هر کیفیت  به تعدادی از نیازهای

 مناسب  جهت ارتقا تعامالت اجتماعی را فراهم می آورد.

 :  کیفیاتی در جهت ایجاد و  ارتقا تعامالت اجتماعی در فضای عمومی  شهری هستند. دسته دوم کیفیات خاص

ثر  در افزایش امکان وقوع ارتقا تعامالت اجتماعی در فضا عمومی شهری کیفیت های زیر به عنوان عوامل اصلی مو

 شناسایی  شده اند.

 آن بررسی کیفیت  های خاص شامل معیارها  و زیر معیارهای -3جدول 

 شاخص ها وعوامل موثر در آن  زیر معیار  معیار 

         
 

 

 

 

 

 

 امکان قدم زدن        

فضای کافی برای راحت قدم  -

 زدن 

 پوشش مناسب سطح کف  -

 نماهای جذاب -

 سطوح مناسب  -

 عدم وجوه پله  -

 عدم وجود موانع فیزیکی  -

 دسترسی خوب به نقاط کلیدی 



 

 آسایش وراحتی        

 

 

 امکان ایستادن ومکث      

 نواحی توقف  -

 وجود لبه های جذاب  -

 وجود فضاهای مکث -

 

 تثبیت مکان های توقف  -

 وجود تکیه گاه برای مکث   -

 

 امکان نشستن       

 مناطقی برای نشستن  -

وجود فرصت های متفاوت  -

 برای نشستن 

 

وجود نمیکت وصندلی های  -

متفاوت و راحت با قابلیت 

 جابجایی

 

 امکان دیدن وتماشاکردن

امکان دیدن مسافت تا مقصد  -

فرعی یا اصلی چشم انداز های 

 بدون مزاحمت های بصری 

 

 وجود مناظر جذاب ودلپذیر  -

 موجود روشنایی هنگام شب 

 

 

 

 امکان بازی فعالیت و کشف

دعوت کننده بدون فضا برای  -

فعالیت های فیزیکی  بازی 

وسرگرمی وفعالیت وکشف در 

  روز و شب و تمام فوصل سال

ایجاد فضای کافی ومناسب   -

 جهت بازی وفعالیت 

 

ایجاد تسهیالت و مبلمان  -

 الزم برای انجام فعالیت در فضا 

تاکید به امکان انجام چند  -

 فعالیت مختلف در یک فضا 

وجود فضاهای بازی وفعالیت  -

 تعریف  شده 

 

 امکان گفت وشنود

 سطح پاین اغتشاش صوتی  -

نحوه چیدمان نیمکت ها  -

 برای شکل گیری گفتگو 

 

چیدمان نیمکت ها در  -

 فضاهای متفاوت و متنوع 

 

 

 شاخص ها وعوامل موثر در آن زیر معیار معیار

 

 

 

 

 

 تجمع پذیری           

 

 دعوت کنندگی

طراحی ورودی های دعوت  -

 کننده 

 قابلیت پذیرش غریبه ها -

 وجود عناصر جاذب  -

 نشانه ای   

پیش بینی فعالیت های که    -

 نظر عابران را جلب کند

 

 

 امکان مکث طوالنی

 پاکیزگی محیط -

 سبزینگی محیط-

تمایل به حضور در فضا  به  -

 دلیل حضور سایر شهروندان 

 تسهیالت رفاهی  -

 تفریحی 

 کیفیت عرصه همگانی  -

تسهیل استفاده مرتب ودائمی 

 ساکنان از فضا

 تنوع قومی فرهنگی  - تنوع

 تنوع سنی جنسی -

تنوع گرو ه های مختلف   -

 اجتماعی 



 انعطاف پذیری  -  فعالیت –تنوع کاربری  -

 

 

 

 امکان فعالیت های مشارکتی

تحقق مشارکت  شهروندی  -

 در نمایش شهری

میزان فعالیت داوطلبانه در         -

 فضا

طراحی همجواری فعالیت ها  -

فرد بتواند  به گونه ای که 

همزمان در بیش از یک فعالیت  

 درگیر شود

تعبیه فعالیت ها که  -

 شهروندان و دیگر 

فعالیت ها را به خود جذب   -

کند وجنبه  مشارکتی دشته 

 باشد

گسترش تنوع فعالیت در فضا  -

 وامکان گزینش آن میان آنها 

 

 

 

 

 طراحی کالبدی تجمع پذیر 

 ایجاد محصوریتی که افراد یا -

گروه ها احساس بودن در یک 

 ظرف را نمایند

شکل هندسی فضا تاکید به  -

 مرکزیت داشته باشد

عناصر فضا کف و بدنه ها  -

تاکید به مرکزیت و تمرکز 

داشته باشد وحس مکث را 

 ترغیب ی کنند

سهولت حضور وامکان  -

 دسترسی آسان به فضا 

 

نحوه اتصال راه به فضای  -

ی شهری بگونه ای که محل ها

 برای   تجمع ومکث باقی بماند

 

  شاخص های عوامل موثر در آن زیر معیارها  معیار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 امنیت                 

 ایمنی 

احساس امنیت در برابر ترافیک 

 و تصادف 

احساس امنیت  در جرم 

 خشونت 

احساس امنیت در برابر شرایط 

 بد آب وهوایی 

 

 

 

 

 

 فرصت برای درک فضا 

قابل پیش بینی بودن کالبد -

 فضا

 ادراکی کلی فضا -

توجه به ابعاد فضا برای امکان -

 ادراکی کل فضا 

انتخاب هندسه متین برای -

فضا تا امکان ادراک کل فضا 

 بوجود آید.

طراحی  بهسازی به نحوی که -

ای یکپارچگی الزم  کل فضا دار

 باشد 

 ادراک جزییات فضا-

ایجاد تناسب جزییات از نظر -

فرم ، محل استقرار و کاربرد با 

نیازها وتوانهای ادراکی انسان 

 وشرایط محیطی 

پیش بینی تمهیداتی تا زییات -

فضا بتواند فعالیت هایی را در 

 ارتباط با خود ساماندهی کند

طراحی وبهسازی به نحوی  -

که مشکل جهت یابی برای 

 شهروندان بوجود نیاورد 

 

 پیش بینی یا تقویت  ایجاد امکان استقرار  قابل پیش بینی بودن     



     آرامش ذهنی در شهروندان 

 رویداد ها در فضا     

فعالیت های غیر متربه در   -

محل های در معرض دید 

 ودسترسی آسان 

فعالیت هایی که در فضا  -

 حضور نسبتا مداوم دارند 

 

 

 

ایجاد امکان نظارت شهروندان 

 بر فضا 

ایجاد امکان دیده شدن فضا  -

توسط شهروندان از بدنه ها 

 وراههای منتهی به آن

حذف گوشه های کم تردد  -

 وکم نور  

تسهیل زندگی شب وفعال  -

 بودن آن 

تقویت فعالیت های که  -

 جاذب افراد دیگر است 

 

 

            

 

 ابعادر وحی         

حفظ عناصر با ارزش     - 

 تاریخی ومعماری مذهبی

 حفظ بافت با ارزش قدیمی  -

 حفظ فضاهای یاد ماندنی  -

حفظ فضاهای با قدمت با  -

 هویت 

 بوم گرایی -

تداوم فضاها وعناصر خاص  -

 محل 

 

 

 

 

  شاخص های عوامل موثر بر آن  زیر معیارها       معیار             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لذت

 

 مقیاس             

 مقیاس انسانی    -

ابعاد بناها و فضاها در تناسب     -

 با ابعاد انسانی 

طراحی بناها وفضا وابسته به -

حواس نحوه حرکت اندازه 

 ورفتار عملکردانسان  

 

بردن از شرایط  امکان لذت

 خوشایند آب وهوایی

 آفتاب سایه    -

 گرمی خنکی   -

 وزش نسیم نم باران   -

 هواخوری   -

 سبزینگی   -

 فضای سبز چند منظوره   -

 

 

 

 

 تجزیه احساس مثبت 

 خاطره انگیزی    -

 حس تعلق    -

 سرزندگی    -

 هویت   -

 پاتوق    -

 جذابیت فضایی   -

 معماری زیبا    -

 احساس غرور نسبت به فضا -

طراحی زیبا وتوجه به  -

جزییات بخصوص در جداره 

 همکف 

استفاده از شکلنمادین و  -

 صدای آرامش بخش آب

 درختان وگلها وگیاهان   -

 مناظر ودیده ها

 

 

 

  

 آزادی فعالیت انسانی در فضا  -

 



 

برقراری ارتباط میان انسان 

 وفضا

امکان دخل و تصرف در فضا 

 هروندان توسط ش

 

ایجاد امکان تغییرات موسمی  -

در فضا برای مراسم خاص در 

 ایام خاص 

معلوم کردن حریم ها از  -

طریق عناصر چون کف سازی ، 

 گیاهان موانع فیزیکی 

 

تسهیل استفاده مرتب دائمی   -

 ساکنان از فضاهای شهری 

 

 

 (و نگارنده1312هاشم پور و سماواتی، )ماخذ:

 نتیجه گیری:

تاالر شورای شهر مکانی است که به دلیل نوع کاربری آن نیازمند وجود مشارکت های اجتماعی و تعامالت اجتماعی 

میباشد. برای افزایش تعامالت و مشارکت اجتماعی در یک کاربری میبایست معیارهای مناسبی برای ارتقای 

ای مطلوب دست یافت. معیارهای سنجش تعامالت و مشارکت بدست آورده تا با مدیریت معیار ها بتوان به فض

اد ایج کلی   معیارهای کیفیت تعامالت اجتماعی و مشارکت مردمی به دو دسته ی عام و خاص تقیسم میشوند.

جذب وامکان  حضور دعوت کنندگی به فضای شهری همچنین  ایجاد مکث وامکان تداوم حضور در فضای عمومی 

را میتوان آسایش و راحتی،تجمع پذیری، آرامش ذهنی و لذت برشمرد . معیارهای خاص شهری را فراهم می کنند

که خود دارای زیرمعیارهای مختلفی هستند که در جداول باال بیان شد. بنابراین با توجه مناسب به معیار های 

 گفته شده در طراحی فضاها میتوان سبب افزایش مشارکت مردمی و تعامالت اجتماعی شد.

 

 

 منابع:

، ترجمه فرهاد مرتضهههایی، «طراحی شههههریگ نگرش بر فرآیند اجتماعی و مکانی»(، 1331پور، علی )مدنی -

 ریزی شهری. انتشارات شرکت پردازش و برنامه

های عمومی و خصههوصههی شهههر، ترجمه دکتر فرشههاد نوریان، انتشههارات شههرکت (، فضهها1333پور، علی )مدنی -

 ریزی شهری. پردازش و برنامه

ریزی (، معنی محیط ساخته شده، ترجمه دکتر فرح حبیب انتشارات پردازش و برنامه1331اپورت، آموس )راپ -

 شهری. 



 نهان، ترجمه دکتر منوچهر طبیبیان، انتشارات تهران. ( بعد پ1111تی هال، ادوارد ) -

 فر ( آفرینش نظریه معماری، ترجمه دکتر علیرضا عینی1111جان، لنگ ) -

ستوفر ) - سرج و کری ساندر،  صه1331چرمایف و الک صی )جانی یک مهماری ( عر صو های زندگی جمعی و خ

 انسانی(، ترجمه منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه تهران. 

( مکان و بی مکانی،مترجمین،دکتر محمد رضا نقصان محمدی،دکتر کاظم 2111ادوارد رلف ) -

 مانشهرمندگاری،مهندس زهیر متکی،انتشارات آر

( فضاهای عمومی و زندگی جمعی،مترجمین علی غفاری و صادق سهیلی پور ، انتشارات 2112یان گل ) -

 دانشگاه شهید بهشتی

11ترابی، علیرضا، مدیران فارغ از اوقات فراغت شهروندان،مجله شهرداری ها، شماره -  

تهران،انتشارات امیر کبیر 2و1( اصول روانشناسی،ترجمه محمود ساعتچی، جلد 1311مان، نرمال، ل )-  

سرایی، انتشارات ی،ترجمه حسن (، رگرسیون چند متغیری در پژوهش رفتار1331کرلینجر فرد و پدهازراالزار)-

 سمت

(  معماری ودموکراسی  ، دموکراسی ومعماری ، دموکراسی وهنر مجموعه سخنرانی 1333وستفال کارول ویلیام ) -

 ها( گروه ترجمه  شیراز ، تهران:نشر چشمه 

(  فضای شهری سند تاریخی  شهر و شهروندان ،  فصلنامه معماری و فرهنگ سال 1331هاشم نژاد  هاشم ) -

 21هفتم شماره  
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