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های در عرصه شهروندانمشارکت ثر بر ؤم های محیطیکیفیت تبیین

  به عنوان بعد اجتماعی توسعه پایدار شهری عمومی
 (مورد پژوهی: شهر شیراز)

 

 3پریسا زارع و2، نیلوفر پناهی1رضا صادقیعلی

 

  
 

جا که مینه، از آنشود. در این زتوجه می های عمومی شهریبست اصول توسعه پایدار در عرصهگذشته به کاراز  امروزه بیش :چکیده

 پدید گردان با یکدیشهرون درگیری فعال با زندگی بیش از هر چیز، از طریق فراهم آوردن امکان مشارکت، فعالیت و برقراری تعامالت اجتماعی

گذار ثیرتأشهری  سعه پایدارتو های عمومی شهری بر سالمت جسمی و روحی شهروندان و برقراری اهدافآید، میزان مشارکت در عرصهمی

-هبودد شهروندان های عمومی واجد ارزش مشارکت از دیهای محیطی عرصهها و ویژگیمشخصه شناسایی، پژوهشهدف این رو . از ایناست

ای هافزارز نرما، اهادهدآوری نامه به عنوان ابزار جمعاز پرسش ؛ همچنیناستپیمایشی و همبستگی  به کار گرفته شده نیز. روش تحقیق است

SPSS زئی، جاقل مربعات تحلیل حد ییدی و روشو از مدل ساختاری تحلیل عاملی تأ هااس به عنوان ابزار تحلیل و ارزیابی دادهالپیو اسمارت

های عمومی شهر عرصهاز  کننده سال استفاده 15 شد. جامعه آماری این پژوهش، شهروندان باالی ها بهره گرفتهبه عنوان روش تحلیل داده

نفر داوطلب از جامعه  761های این تحقیق از با توجه به نامشخص بودن تعداد جامعه آماری و بر اساس فرمول کوکران، داده که شیراز بودند

ژوهش نشان داد از ز این پابود. نتایج حاصل  805/0 . مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه این تحقیقآوری گردیدآماری به عنوان گروه نمونه جمع

گی، ، تناسب و یکپارچو سبز بودن، قابلیت شناخت و تجربه سرزندگی، فقدان آلودگی هایکیفیت سال شهر شیراز، 15 دید شهروندان باالی

 .گذارندتأثیرهای عمومی شهری شمولی و فقدان جرم و جنایت بر میزان مشارکت در عرصههمه

 

 .، شهر شیرازکیفیت محیطی، دار، توسعه پای، مشارکت شهروندیهای عمومی شهریعرصه: گان کلیدیواژ
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  دمهمق-1
، که در سه شاخه کلی 1پایداریمفهوم ، عصر حاضردر 

شود، به محیطی، اقتصادی و اجتماعی مطرح میزیست

عنوان یک پارادایم و الگوی فکری غالب، زندگی انسان 

ار قر تأثیرو محیط طبیعی و مصنوع پیرامون او را تحت 

ای است که امروزه، برقراری به گونه تأثیراست. این  داده

ها و یابی به اصول و مفاهیم پایداری در فضاو دست

ترین به عنوان عالی ،2های عمومی شهریعرصه

گویی به نیازهای اجتماعی انسانی، از های پاسخحوزه

ریزان و طراحان شهری است. امروزه اهداف اصلی برنامه

ول توسعه پایدار در فضاهای شهری که در بست اصکار

های در عرصه 3های طراحی شهری پایدارقالب انگاره

د، در جهت بهبود کیفیت یابعمومی شهری نمود می

های اجتماعی مختلف )چون زنان، مردان، زندگی گروه

کودکان، جوانان و سالمندان( و برقراری تعامل مطلوب 

یشان، مورد توجه ها و محیط زیست پیرامون امیان آن

  قرار گرفته است.

ها و مشکالت روزافزون اجتماعی و ناهنجاریاما 

شهر های امروزی و از جمله کالنشهرفرهنگی در کالن

های اجتماعی طراحی شیراز، ضرورت استفاده از مؤلفه

شهری پایدار جهت کاهش اثرات مخرب ناشی از این 

ر همگان روشن ها بر عملکرد انسان و شهر را بناهنجاری

ساخته است. اصولی چون لزوم توجه به نیازهای انسانی 

های اجتماعی های رفتاری شهروندان و گروهو الگو

های عمومی شهری، ها و عرصهمختلف در طراحی فضا

ایجاد فرصت دیدار چهره به چهره شهروندان در این 

ها جهت پذیری این عرصهها و همچنین انعطافعرصه

های ت و فعالیت تمامی اقشار و گروهحضور، مشارک

اجتماعی، جنسی و سنی، بر بعد اجتماعی طراحی 

کنند. این درگیری فعال با می تأکیدشهری پایدار 

زندگی، بیش از هر چیز، از طریق فراهم آوردن امکان 

ت اجتماعی مشارکت، فعالیت و برقراری تعامال

 آید. میشهروندان با یکدیگر پدید 

میزان  رسدبه نظر میآنچه گفته شد با توجه به 

ی عمومی هاعرصه در مشارکت و حضور شهروندان

، که با میزان رضایتمندی ایشان از شرایط، شهری

ها نسبت مستقیم دارد، های این عرصهامکانات و ویژگی

بر سالمت جسمی و روحی آنها و برقراری اهداف 

 گذار خواهد بود. در واقعتأثیرطراحی شهری پایدار 

توجه به نیازها و ترجیحات شهروندان در طراحی و 

ها، های عمومی شهری، چون خیابانبهسازی عرصه

تواند زمینه ها و ...، میها، پارکها، محلهمیدان

مشارکت، حضور و برقراری تعامالت اجتماعی هر چه 

گونه عرصه را فراهم آورد. ضرورت بیشتر آنان در این

شود از به خوبی احساس میشهر شیراین مهم در کالن

است شهروندان آن تمایلی چرا که تحقیقات نشان داده

کیفیت و بهبود  ءکمی برای مشارکت جمعی در ارتقا

  .(Eghtesadi, 2013) های شهری دارندوضعیت بافت

یابی به رو، نوشتار حاضر با هدف دست از این

بر میزان  شهری که های عمومیهایی از عرصهویژگی

شکل گرفته مؤثرند، کت شهروندان شهر شیراز مشار

ای ویژه اثبات فرضیهدر پی . هر چند این پژوهش است

اما تالش دارد در درستی وجود مدلی منسجم از نیست، 

محیطی با روابطی مشخص تحقیق  هایعوامل و کیفیت

های نماید که بر میزان مشارکت شهروندان در عرصه

اصلی این پژوهش  سوألو رگذارند. از این تأثیرعمومی 

شود که از دید شهروندان در این عبارت خالصه می

بر های محیطی کیفیت، کدام سال شهر شیراز 15 باالی

گذار تأثیرهای عمومی شهری میزان مشارکت در عرصه

توان از لزوم در باب ضرورت انجام تحقیق می ؟است

های عمومی شهری تطبیق شرایط شهرها و عرصه

های اجتماعی مختلف، لزوم ا نیازهای گروهامروزی ب

های رفتاری شهروندان در ها و الگوگویی به نیازپاسخ

 و تقویت های عمومی شهری ایران و لزوم تضمینعرصه

گر از شهروندان نام کننده و حمایتهای توانمندمحیط

 برد.

 

 پیشینه تحقیق -1-1

، تحلیل چگونگی های اصلیبه منظور شناخت زمینه

و  گذارتأثیرطات میان متغیرها، شناخت عوامل ارتبا

های دانش در مفاهیم مورد بحث این آشنایی با مرز

تحقیقاتی را بررسی اند، تحقیق، نگارندگان تالش کرده

یعنی مشارکت  پژوهشاصلی این حوزه نمایند که دو 

با  نوعیبه  را های عمومی شهریشهروندی و عرصه
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، نتایج پژوهشی ین زمینهادر  اند.رتبط دانستهم یکدیگر

های سرمایه مؤلفهمشارکت اجتماعی یکی از »با عنوان 

های مشارکت اجتماعی زمینهدهد نشان می« اجتماعی

های سرمایه اجتماعی در تحلیل به عنوان یکی از مؤلفه

 ،استنهایی هر چند در سطح خرد تا حدودی مساعد 

از  های مناسب در سطح کالن،اما به دلیل عدم زمینه

جمله تمرکزگرایی، پنداشت منفی نسبت به عملکرد 

به چشم  در بین افراد مشارکت اجتماعیدولت و ... 

اعتمادپذیری در بین ، از بعد ذهنی در واقع. خوردنمی

های شهروندان و همچنین بین شهروندان و دستگاه

باعث شده است امر و همین شود مشاهده نمیدولتی 

اعی، یعنی شبکه تعامالت که بعد عینی مشارکت اجتم

اجتماعی شکل نگیرد و در نتیجه مشارکت اجتماعی 

  (.Moosavi, 2006) تحقق پیدا نکند

همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق 

موانع مشارکت اجتماعی شهروندان »دیگری با عنوان 

قدرتی و مشخص شد که هر چه میزان بی« تهرانی

فردی بیشتر باشد، میزان بیگانگی و احساس نابسامانی 

مشارکت اجتماعی یعنی مشارکت داوطلبانه آگاهانه 

شود و همچنین وجود هدفمند افراد در جامعه کمتر می

موانع خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و  به ویژهموانع، 

ارزیابی از این موانع از طرف افراد بر میزان مشارکت 

در این . (Yazdan panah, 2007)گذار است اجتماعی اثر

مشارکت در امور »زمینه، پژوهشی دیگری به بررسی 

است.  پرداخته« شهری و الزامات آن در شهر تهران

های این پژوهش بیانگر میزان مشارکت پایین افراد یافته

هایی در امور شهری تهران است. اما در مقایسه، تفاوت

 میان مناطق وجود دارد. 

ی متعددی در بعد این سطح از مشارکت تابع متغیرها

 گو بوده استنگرشی، رفتاری و محیطی افراد پاسخ

(Moosavi and Shiani, 2010). « تحقق پایداری

اجتماعی از طریق طراحی و ایجاد فضاهای عمومی 

عنوان پژوهش دیگری در « محورشهری سرزنده انسان

 در این پژوهش های انجام شدهبررسی این زمینه است.

که فضاهای عمومی شهری الزم  دهنده آن استنشان

)کالبدی، رفتاری، اجتماعی و  است در تمامی ابعاد

در این  ؛گوی نیازهای اساسی انسان باشندادراکی( پاسخ

صورت حضور مداوم، فعال و مشارکت ساکنان شهر در 

و  شودمشاهده میهای عمومی و جمعی فعالیت

فضاهای عمومی شهری نقش جدی و اثرگذاری را بر 

 ,Moayedi) نماینداری اجتماعی شهرها ایفا میپاید

بررسی »همچنین در پژوهش دیگری به (. 2013

فضای شهری بر میزان مشارکت  تأثیرتطبیقی 

 است.  پرداخته شده« محالت شهر تبریز درشهروندان 

دهد که میزان مشارکت تایج حاصل نشان مین

شهروندان در اداره امور شهری متوسط به باال بوده 

همچنین متغیرهای جنس، نوع مالکیت، منطقه  ست.ا

سکونت، تحصیالت، قدمت سکونت و احساس تعلق 

دهد. از قرار می تأثیرمیزان مشارکت شهروندان را تحت 

میان این عوامل، احساس تعلق، تحصیالت و قدمت 

ترین عوامل اثرگذار بر مشارکت شهروندان نت مهمسکو

 .(Ghanbari, 2014) شودمحسوب می

طراحی فضای  شنق»دیگری نیز به بررسی  ژوهشپ

شهری در ایجاد تعامالت اجتماعی و مشارکت اجتماعی 

با توجه به نتایج به دست پرداخته است. « شهروندان

های اجتماعی خود ارزش ،شهر و فضاهای شهری ،آمده

دارند که متعلق به گذشته و تاریخ زیست مردمان آن 

جه به ارزش اجتماعی شهر است. بنابراین عالوه بر تو

فضاهای شهری باید به فلسفه مدرن شهر نیز توجه کرد 

ای باشد و آن این که طراحی فضاهای شهری به گونه

که اهداف فردی را به ارتباطات جمعی تبدیل کرده و یا 

در خدمت گرفتن ارتباطات جمعی به تحقق اهداف 

فردی بپردازد. البته سایه قانون در فضاهای شهری 

نتظام بخشی دارد که روند مشارکت و تعامالت نقش ا

 .(Velayati, 2015) کنداجتماعی را تسهیل می

سرزندگی »هایی که به تحلیل همچنین پژوهش

های خالقانه شاخص»و « فضاهای عمومی شهری

اند نیز همواره به نقش پرداخته« فضاهای شهری

اجتماعی فضاهای شهری و به ویژه مشارکت  هایویژگی

دی در کنار سایر عوامل )چون مسیرهای شهرون

های عملکردی حائز ارتباطی کارا، مجاورت با جاذبه

های هوشمند اهمیت، خصوصیات فیزیکی و ایجاد مکان

المللی( در موفقیت در سطح استاندارهای کیفی بین

 Jalaledini and) اندداشته تأکیدفضاهای شهری 
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Oktay, 2011; Basova and Stefancova, 2016 .) ر د

سواپن در تحقیقی با عنوان  زمینه موضوع این تحقیق،

کند و چه کسی مشارکت چه کسی مشارکت می»

یافته در  کند؟ مدل مشارکت محلی تطبیقنمی

های ضمن تحلیل مدل« توسعههای در حال کشور

های در ریزی در کشورمشارکت محلی در فرآیند برنامه

ضرورت توجه به ابعاد های غربی، بر توسعه و کشورحال

شناختی مدل مشارکت در اجتماعی، سیاسی، روان

کند. در این زمینه می تأکیدحال توسعه های در کشور

این تحقیق عواملی چون فقدان آگاهی افراد، همکاری با 

نگرانی در زمینه نتایج مشارکت های غیر رسمی، شبکه

ریزی را عواملی و عدم اطمینان به سیستم برنامه

داند که بر نگرش فرد نسبت به مشارکت محلی می

  (.Swapan, 2016) گذارندتأثیر

ات محیط تأثیر»در تحقیقی با عنوان نیز بوتینی 

شده بر مشارکت محلی )شهروندی( در محالت ساخته

به بررسی رابطه میان « شهری: رویکردی تجربی

های اجتماعی محله -های کالبدیها و کیفیتویژگی

کت محلی پرداخته است. در این تحقیق شهری و مشار

بر تمایل  گذاری محیط شهریتأثیربر نقش و 

شهری برای مشارکت در  شهروندان و ساکنان محالت

شود چرا که محقق معتقد می تأکیدهای محلی فعالیت

است بیشتر تحقیقات در حوزه مشارکت شهروندی و 

-های اجتماعیمشارکت محلی، تنها بر نقش متغیر

دارند و  تأکیدشناختی بر میزان مشارکت محلی جمعیت

اجتماعی بر ارتقا سطح  -های کالبدیویژگی تأثیربه 

است. نتایج  مشارکت محلی شهروندان کمتر توجه شده

مسکونی،  دهد که در محالتاین تحقیق نشان می

های کالبدی فضایی )مانند تراکم ساختمانی، متغیر

ها، دسترسی، تمانتناسبات، اندازه قطعات، نمای ساخ

ایمنی، فضاهای سبز، دلبستگی به مکان و ...( به صورت 

مستقیم و فعال بر فرآیند مشارکت شهروندان در 

 (.Bottini, 2018) گذارندتأثیرهای محلی فعالیت

توان به نقش مشارکت با توجه به آنچه گفته شد می

ها و فضاهای عمومی گیری عرصهشهروندی در شکل

رغم وجود کرد. با این حال علی کیدتأشهری موفق 

 مؤثرهای های متعدد در حوزه شناسایی شاخصپژوهش

بر مشارکت اجتماعی و سیاسی شهروندان، کمتر 

 مؤثر محیطی -کالبدی هایکیفیتتحقیقی به تحلیل 

های عمومی شهری بر مشارکت شهروندان در عرصه

)امری که بر جنبه جدید بودن و نوآوری  است پرداخته

و بیشتر تحقیقات در این  کند(می تأکیداین تحقیق 

-جمعیت-های اجتماعیگذاری ویژگیتأثیرحوزه، بر 

 .اندداشته تأکیدشناختی بر مشارکت شهروندی 

 

 چارچوب نظری پژوهش-1-2

های پایدار در عرصهشهری های توسعه مؤلفه -1-2-1

 عمومی شهری

-ترین بخش شهرها و محیطهای عمومی مهمعرصه"

هایی بیشترین های شهری هستند. در چنین عرصه

دهد. این ها رخ میتماس، ارتباط و تعامل بین انسان

های بافت شهری را که مردم به آن ها تمام بخشعرصه

گیرد. بنابراین دسترسی فیزیکی و بصری دارند، در برمی

ها تا ها و چهارراهکها، پارها از خیاباناین مکان

 "شودکننده آنها را شامل میورهای محصساختمان

(Tibbaldz, 2004:15.) های عمومی اما به واقع عرصه

گویی به های پاسخترین حوزهسرزنده، کارا و پویا، عالی

های اجتماعی شهروندان هستند که فرصت نیاز

گویی به نیازهایی چون نیاز به حضور در جمع و پاسخ

ن فراهم انسا برقراری تعامل منطقی با دیگران را برای

 آورند. می

و به منظور ایجاد  توسعه شهری پایداراما در رویکرد 

از هایی مؤلفههای عمومی کارا، سرزنده و پویا، عرصه

. در این بین به نظر است ارائه شدهنظران سوی صاحب

ها را کرمونا در مؤلفهترین ترین و جامعرسد کاملمی

ارائه « های عمومیفضاهای شهری، مکان»کتاب 

ها بر لزوم مؤلفهدهد؛ در این بین برخی از این می

حضور، مشارکت، فعالیت و برقراری تعامالت اجتماعی 

های های اجتماعی مختلف در عرصهاز سوی گروه

این  1 دارند. در جدول شماره تأکیدعمومی شهری 

 است. ها معرفی شدهها و مفاهیم مرتبط با آنمؤلفه

 (1 )جدول
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طراحی شهری پایدار که بر توسعه و از  هاییمؤلفه-1جدول 

های اجتماعی مختلف در لزوم حضور و مشارکت گروه

 کنندمی تأکیدهای عمومی عرصه
 ( 48-35: 2003کرمونا، ماخذ: ) 

Tab.1-Components of sustainable urban 

development and design that emphasize the 

necessity of the presence and participation of 

various social groups in the public realm  
)48-source Carmona, 2003: 35( 

 مؤلفه مفهوم مؤلفه
راهبرد معطوف به 

 ارتقا مشارکت

های نیاز

 انسانی

طراحی شهری پایدار باید تمام 

های زندگی انسانی نیازها و جنبه

یابی به یک عرصه ستکه برای د

عمومی مطبوع و ایمن الزم است 

گویی به پاسخگیرد. را در بر

نیازهای فیزیولوژیک، نیاز به 

ایمنی و امنیت، نیاز به وابستگی، 

ه نفس، نیاز نیاز به عزت و اعتماد ب

شکوفایی به تحقق خویشتن )خود

یا نیاز به انجام فعالیتی خالقه ( و 

نیازهای شناختی و زیبایی 

ناختی از آن جمله است. در این ش

گویی به نیازهای بین لزوم پاسخ

های عمومی از در عرصه اجتماعی

 جایگاه واالیی برخوردار است. 

  طراحی فضاها و

های عمومی عرصه

جهت ارتقاء 

مشارکت شهروندی 

و ارتباطات متعارف 

 اجتماعی

 هایی ایجاد عرصه

با کیفیت و قابلیت 

 تصور ذهنی باال

 نظارت

به مفهوم فراهم بودن امکان 

مداخله شهروندان در امور مرتبط 

با مدیریت و استفاده از عرصه 

همگانی شهر. در واقع تقویت 

حس نظارت و مسئولیت 

های عمومی شهروندان در عرصه

یابی به ایمنی و امنیت در دست

ی دارد. مؤثرها نقش در این عرصه

شود که وجود این انگاره سبب می

تبدیل به جایی  عرصه عمومی

-بینی و تجربه شود که با روشن

گرایی تمام استعدادهای نهفته 

شهروندان را به کار گرفته و 

 گوی تغییرات زمانه باشد. پاسخ

  توجه به ایجاد

های الزم فرصت

برای بروز 

شخصی  هایویژگی

افراد گوناگون با 

سالیق و افکار 

متفاوت در 

های عمومی عرصه

 شهری

-انعطاف

 ریپذی

 توانایی که هاییعرصه و فضاها

 متفاوت هایکاربری برای عملکرد

 در هستند، دارا را و متعددی

 دارای که هاییعرصه با مقایسه

 به هستند، عملکرد ثابت یک

را در  بیشتری امکانات مراتب

قرار  کنندگاناستفاده اختیار

به مفهوم همچنین دهند. می

ها و با فعالیت انطباق فرم شهری

الگوهای رفتاری گوناگون 

  طراحی

هایی که عرصه

زیرساخت و پتانسیل 

الزم برای حضور 

افراد مختلف را 

 د.باش داشته

 .استشهروندان 

 خودکفایی

در نظر گرفتن عرصه عمومی به 

عنوان یک ارگانیسم یا یک مینی 

اکوسیستم و استقالل نسبی در 

-گویی به نیازهای استفادهپاسخ

های عمومی کنندگان از عرصه

پایداری یک نکته مهم در  شهری،

خودکفایی . هاستگونه عرصهاین

کند و استقالل نسبی کمک می

های کنندگان از عرصهکه استفاده

عمومی شهری، محیط را بر اساس 

های خود شکل نیازها و خواست

دهند. افزایش تنوع دسترسی به 

کاال و خدمات مورد نیاز کلیه 

یابی به کنندگان در دستادهاستف

  .است مؤثراین ویژگی 

  توجه به مشارکت

اجتماعی در 

 هاسازیتصمیم

  ایجاد حس

اجتماعی قوی در 

های عمومی عرصه

 شهری

تنوع و 

 انتخاب

به مفهوم حضور تنوع عملکردی، 

ها و تنوع اشخاص و تنوع فرم

های های اجتماعی در مکانگروه

وجود  تجربه مستلزماین  شهری.

فضاهایی در عرصه عمومی با 

های ها و مفهومها، کاربردشکل

مختلف است. گسترش دامنه 

های افراد، حاصل برقراری انتخاب

های عمومی انگاره تنوع در عرصه

ای پایهشهری است. این انگاره 

برای سالمت اجتماعی و محیطی 

 است. 

 های طراحی عرصه

عمومی مشوق 

 روی شهروندانپیاده

 داشتن موانع بر

روی دسترسی پیش

شهروندان و 

های اجتماعی گروه

های مختلف به عرصه

 عمومی شهری

 

های انسانی، نظارت، های نیازمؤلفهرسد به نظر می

پذیری، خودکفایی و تنوع و انتخاب بیش از هر انعطاف

های مختلف اجتماعی چیز بر مشارکت شهروندی گروه

کنند. مشارکتی می تأکیدهای عمومی شهری در عرصه

حضور و دیدار چهره به  رسد، بر پایهکه به نظر می

های عمومی شهری و انجام چهره شهروندان در عرصه

فعالیت و برقراری تعامالت متعارف اجتماعی از سوی 

ها استوار باشد. به واقع اینگونه عرصه ایشان در این

های عمومی شهری، گونه مشارکت شهروندی در عرصه

توسعه های اجتماعی کننده اهداف و راهبردینتضم

 خواهد بود. ریزی شهری پایدار در طراحی و برنامه
 های عمومی شهریشهروندی در عرصهمشارکت  -1-2-2
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مشارکت، درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در 

انگیزد تا میهای گروهی است که آنان را برموقعیت

را یاری  های گروهی یکدیگریابی به هدفبرای دست

 :Toosi, 1991) دهند و در مسئولیت کار شریک شوند

(، کورنوال و 2009نظرانی چون اوریتزر )صاحب" (.54

(، 2011(، فانگ )2008سوزا بریگز )(، دی2001گاونتا )

پرزورسکی و و  (2010گی )(، گاونتا و مک2004گاونتا )

برای توسعه، جلب مشارکت معتقدند ( 2003همکاران )

جهت تغییر الگوهای رفتاری  هامومی و تالشحمایت ع

به منظور نیل به توسعه پایدار، موضوعی مهم و حیاتی 

های در حال . این مفهوم به خصوص در کشوراست

ساالرانه های مردمتوسعه به عنوان بخشی از فرآیند

برابر گیری جوامع برخوردار، آرام و شکل معطوف به

  .(Sagaris, 2018) "حائز اهمیت است

در این زمینه مشارکت شهروندی بر این اصل کلیدی 

است که شهروندان صاحب این حق هستند که استوار 

هایی باشند که بر زندگی آنها گیریبخشی از تصمیم

در جدول  .(Morrison & Xian, 2016)گذار است تأثیر

تعاریف و مفاهیم مشارکت شهروندی از سوی  2شماره 

)جدول وناگون ارائه شده است. نظران و منابع گصاحب

توان چنین برداشت بندی این تعاریف میبا جمع( 2

یافته است که کرد که مشارکت شهروندی امری سازمان

پذیرد. همچنین فعاالنه، ارادی و داوطلبانه صورت می

مشارکت شهروندی در حالی که امری تعاملی و متقابل 

عالیت و است که احساس همبستگی و تعلق در انجام ف

اهداف آن وجود دارد، فرآیند محور، پایدار و مستمر نیز 

 . است

یافتن آن به در واقع با گسترش معنای مشارکت و راه 

های زندگی، امروزه سخن از شرایطی است تمام عرصه

که همه مردم در تعیین سرنوشت خویش دخالت 

.  (Alavitabar, 2003:13)آگاهانه و واقعی پیدا کنند

ین زمینه مشارکت، مشارکت شهروندان در ایجاد، ترتازه

های عمومی ها و عرصهاصالح و اداره محیط زندگی، فضا

شهری پیرامون خود است. این نوع مشارکت که امری 

معطوف به مکان است و اغلب زمانی در اجتماعات 

دهد که شهروندان های مسکونی رخ میمحلی و محله

 ایفای نقش و پذیرفتنبه طور داوطلبانه و اختیاری به 

تدقیق مفهوم مشارکت شهروندی از سوی -2 جدول

 نظران و منابع مختلفصاحب
Tab.2-Definition of the concept of citizens’ 

participation by experts and different sources 

تعریف و مفهوم مشارکت 

 شهروندی
 نظران و منابعصاحب

میزان دخالت اعضای نظام اجتماعی 

 گیریدر فرایند تصمیم

 (Rogers & Shomicker, 
2017:304) 

 

مشارکت، صرفا در دادن اطالعات به 

-مردم، داشتن روابط خوب و متقاعد

شود، بلکه سازی آنان خالصه نمی

گشودن حکمت بر روی مردم و 

 تشویق به کنش متقابل آنان است.

(McConnell, quoted from 

Barak poor, 2002:247) 

فرایندی در راستای باروری نیروی 

گیری و موجبات رشد و تصمیم

 توانایی اساسی بشر

(Misra & Chima, 1986:32) 

 

 برانگیختن حساسیت مردم در ادراک

-گویی به طرحو توانمندی در پاسخ

 های توسعه در ابعاد گوناگون

 (Effati, 1992: 84) 

ته برای های سازمان یافکوشش

افزایش کنترل بر منابع و نهادهای 

دهنده در شرایط اجتماعی معین، نظم

های اجتماعی و از سوی برخی از گروه

هایی که تا کنون از حیطه جنبش

اعمال چنین کنترلی، محروم و 

  اند.مستثنی بوده

 (United Nations, quoted 

from Wolf, 1983)  

مشارکت شهروندان اصطالح روشنی 

ای قدرت شهروندان است، توزیع بر

مجدد قدرت است به نحوی که 

دار را، که در حال حاضر شهروندان نا

های سیاسی و اقتصادی از فرآیند

سازد به طور اند، قادر میحذف شده

سنجیده و آگاهانه در آینده دخالت 

 نمایند.

 (Ernestein quoted from 
Habibi & Rezvani, 2006: 

53) 

ل اجتماعی که در آن هر کنش متقاب

ها کار و فعالیت خود را افراد یا گروه

یافته و به صورتی کم و بیش سازمان

آمیزند تا با کمک متقابل به هم می

 هدفی مشترک تحقق پذیرد.

(Alavi tabar, 2003:17-19) 

 

مکان زندگی خود  کیفیت ءمسئولیت در جهت ارتقا

ارکت از در واقع این مش (Bottini, 2018). بپردازند

یابد که الزامات زندگی شهری است و زمانی تحقق می

نشینان از حالت فردی که صرفا در مکانی به نام شهر

 آیند و به شهروند بدل شوندکنند درشهر زندگی می

(Alavitabar, 2003:13.) در این  این نوع مشارکت که
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شود، نام برده می 4مشارکت محلینام نوشتار از آن به 

شود. سطح اول مشارکت محلی، ح مطرح میدر سه سط

معطوف به حضور و درگیری ذهنی و عاطفی شهروندان 

های مختلف اجتماعی و سنی چون کارمندان، و گروه

کارگران، کودکان، جوانان، زنان، سالمندان و غیره در 

های عمومی شهری است. سطح دوم را، قابلیت عرصه

عامالت مطلوب انجام فعالیت، بروز رفتار و برقراری ت

های عمومی شهری و اجتماعی شهروندان در عرصه

دهد. اما سطح محیط زندگی پیرامون خود تشکیل می

سوم، پذیرش مسئولیت و مشارکت شهروندان در 

سازی، نظارت و اداره شهر، محله و گیری، تصمیمتصمیم

گذار بر تأثیردر زمینه عوامل . استزندگی خود  محیط

های ع اندکی بر نقش کیفیتمشارکت محلی، مناب

اند و اکثر تحقیقات بر نقش عوامل داشته تأکیدمحیطی 

شناختی چون سرمایه اجتماعی،  اجتماعی جمعیت

حس اجتماع، دلبستگی به مکان، مدت زمان آشنایی و 

سکونت، رضایت از سکونت، تسهیالت و خدمات 

های عمومی، دسترسی و استفاده از اینترنت و شبکه

دارند. این در حالی است که  تأکیدمجازی اجتماعی 

های کالبدی محیط شهری ها و ویژگیتوجه به کیفیت

 ,Bottini).های کلیدی مطالعات شهری است از جنبه

 است پدیده چیز یا یک چگونگیچرا که کیفیت  (2018

 دگذارمیبر انسان  خاص عقالنی و عاطفی تأثیر که

(Pakzad, 2006:78).  ای باشد که باید به گونه یرتأثاین

حواس انسان قادر به احساس و ادراک آن باشد. کیفیت 

یک شیء درجه و میزان برتری، مشابهت یا فروتری آن 

نسبت به اشیا دیگر است که توسط انسان از طریق 

های آن شیء ذهنی و عینی به عنوان مجموعه ویژگی

ز در واقع ا .(Golkar, 2001) گردددرک و محسوب می

ستد میان دهندگی محیطی، جریان دادودیدگاه احتمال

کالبدی و محسوس محیط از یک سو و های ویژگی

های ذهنی فرد ناظر الگوها و رمزهای فرهنگی و توانایی

 دهداز سوی دیگر است که کیفیت محیط را شکل می

(Poorjafar et al., 2009).  واقع کیفیت محیط را در

( کیفیت مؤلفهسه نیرو ) توان به عنوان برآیندمی

ت شناختی و کیفیزیبا -عملکردی، کیفیت تجربی

با  .(Golkar, 2001) محیطی شهرها در نظر گرفتزیست

یابی کت، دستدر فرآیند مشارتوجه به آنچه گفته شد، 

های زیرین مشارکت شهروندی، به سطوح خرد و الیه

که همانا مشارکت محلی، انجام فعالیت و پذیرش 

-های مختلف اجتماعی در عرصهت توسط گروهمسئولی

های عمومی شهری است، از جایگاه واالیی برخوردار 

رسد فراهم کردن زمینه مشارکت به نظر می .است

از طریق  های عمومی شهریشهروندی در عرصه

گذار بر تأثیرهای محیطی شناخت و تقویت کیفیت

، به نوعی فرصت تمایل شهروندان به مشارکت محلی

و کمال شهروندان را فراهم کرده و امید به زندگی  رشد

  را در ایشان باال خواهد برد.

 

 تحقیقروش -2
های تحقیق پیمایشی و در این پژوهش از روش

جامعه آماری این . ه استهمبستگی استفاده شد

کننده سال مشارکت 15تحقیق، کلیه شهروندان باالی 

در  )از طریق حضور یا فعالیت یا پذیرش مسئولیت(

حجم گروه نمونه  های عمومی شهر شیراز بودند.عرصه

های کننده در این پژوهش در بخش مصاحبهشرکت

نفر از جامعه آماری و در  40حضوری عمیق مقدماتی، 

گویی به پرسشنامه تدقیق شده )محاسبه به بخش پاسخ

نفر از جامعه آماری بودند.  176کمک فرمول کوکران(، 

گیری این پژوهش از روش نمونه هایآوری دادهدر جمع

- های جمعیتعلت مشخص نبودن ویژگیبه )تصادفی 

های کننده در عرصههای مختلف مشارکتشناختی گروه

عمومی شهر شیراز و جلوگیری از سوگیری و حذف 

نظرات گروهی خاص اعم از سنی یا جنسی از این روش 

ی اد جامعه احتمال مساواستفاده شد تا به هر یک از افر

تا به عنوان نمونه انتخاب شوند. به این منظور شود داده 

های زمانی های عمومی هدف و در بازهدر عرصه

کننده سال مشارکت 15مشخص، از تمامی افراد باالی 

رغ از سن یا جنس ایشان خواسته در عرصه عمومی فا

 تا داوطلبانه در این تحقیق مشارکت کنند( و درشد 

-اسپیهای اسافزارها از نرمداده تحلیل و ارزیابی این

-استفاده شد. در تحلیل داده 6اسالپیو اسمارت 5اس

یق از مدل ساختاری تحلیل عاملی های این تحق

که  8و روش تحلیل حداقل مربعات جزئی 7ییدیتأ
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گانه یک متغیر را )در اینجا ضریب همبستگی چند

های عمومی مشارکت شهروندان شهر شیراز در عرصه

های محیطی و )در اینجا ویژگی هاهری( با دیگر متغیرش

های ت تبیین کننده چگونگی کیفیت عرصهسوأال

 سنجد، بهره گرفته شد.عمومی( می

اصلی تحقیق و احصاء  سوألبه منظور پاسخ دادن به 

بر مشارکت شهروندان در  مؤثرهای محیطی کیفیت

ه طرح گان ابتدا اقدام بهای عمومی شهری، نگارندعرصه

-تی مقدماتی در مورد کیفیت و چگونگی عرصهسوأال

های عمومی واجد ارزش مشارکت از دید شهروندان 

مبانی کردند. این مهم با استفاده از نتایج حاصل از 

-شناسی و جامعهروان نظری تحقیق و با کمک استادان

ت مقدماتی، سوأالاسی صورت گرفت. در ادامه، این شن

نفری  40گران با گروه نمونه در مصاحبه عمیق پژوهش

از جامعه آماری مطرح و نتایج حاصل از آن با استفاده 

شناسی ارزیابی و جامعهشناسی استادان رواناز نظرات 

در  سوأل 30شد. نتایج حاصل از این ارزیابی، تدقیق 

های عمومی واجد ارزش مورد چگونگی و کیفیت عرصه

گان هر د نگارندمشارکت از دید شهروندان بود. به اعتقا

ت، مبین مشخصه و ویژگی محیطی گروه از این سوأال

رو در  های عمومی شهری است. از اینخاصی از عرصه

مشخصه و ویژگی  6 شده، ت طرحرابطه با سوأال

-های عمومی شهری، که به نظر میمحیطی از عرصه

باشند،  مؤثرها رسد بر مشارکت شهروندان در این عرصه

ها و دامه به منظور ارزیابی اعتبار ویژگیتبیین شد. در ا

-های محیطی تبیین شده و تحقیق در معنامشخصه

های محیطی و ر شده میان ویژگیداری رابطه متصو

های عمومی شده در مورد کیفیت عرصه ت طرحسوأال

آوری نامه، جمعگان اقدام به تهیه پرسششهری، نگارند

نفر و  176ری با حجم ها از گروه نمونه از جامعه آماداده

گیری کردند. به های حاصل از این نمونهتحلیل داده

ها، در گام نخست، آمارهای توصیفی منظور ارزیابی داده

چون، جنس، میزان تحصیالت، وضعیت تأهل و اشتغال 

 دهندگان بررسی و سپس آمار تحلیلی تبیین شد. پاسخ

برای  شده ذکر این نکته الزم است که پرسشنامه تدقیق

این پژوهش، دو بخشی و بخش اول شامل مشخصات 

گو بود. همچنین در بخش دوم و در قالب فردی پاسخ

ای لیکرت، چگونگی و گزینهپرسش با مقیاس پنج 30

های عمومی شهری برای مشارکت کیفیت عرصه

شهروندی، سنجیده شد. روایی پرسشنامه نیز با استفاده 

و شناسی تادان رواناسیید حتوا )تأاز روش اعتبار م

شناسی( و پایایی آن با استفاده از روش آلفای جامعه

ت سوأالکرونباخ تعیین شد. آلفای کرونباخ برای کل 

های ، مؤلفه3بود. در جدول  805/0این پرسشنامه 

های بر مشارکت شهروندان و پرسش مؤثرپیشنهادی 

 (3کننده هر مؤلفه ارائه شده است. )جدول تبیین

 
بر مشارکت شهروندان  مؤثرهای پیشنهادی مؤلفه-3جدول 

  های عمومی شهریدر عرصه

Tab.3-Proposed components affecting citizen 

participation in urban public realms 

مؤلفه 

 محیطی
 مؤلفه کنندهنییتبپرسش 

 شمولیهمه

7 x -  امکانات دسترسی عمومی به عرصه عمومی در نظر

 د )دسترسی به آن آسان باشد(.گرفته شده باش

28 x – ی مختلف ) زن و مرد( در عرصه عمومی هاجنس

 حضور یابند.

25 x – های مختلف اجتماعی در عرصه عمومی قشر

 حضور یابند.

2 x -  گروه های مختلف سنی در آن عرصه عمومی حضور

 یابند.

فقدان جرم 

 و جنایت

1x – ردار باشد.عرصه عمومی از سالمت روانی برخو 

6 x- جرم و جنایت کمی  عرصه عمومی قابل دفاع باشد(

 در فضا اتفاق بیافتد(.

19 x – .چشم متذکر در عرصه عمومی وجود نداشته باشد 

31 x - االمکان، در درون بافت شهری عرصه عمومی حتی

 شکل گیرد.

فقدان 

و آلودگی 

 سبز بودن

 

4 x - هوایی وآلودگی آب کیزه و به دور ازعرصه عمومی پا

 و صوتی باشد.

17 x – .سکوت، ویژگی متمایز در عرصه عمومی باشد 

26 x – مان نزدیک باشد.عرصه عمومی به محل سکونت 

32 x -  عرصه عمومی  با درختان و عناصر طبیعی محصور

 شود.

 سرزندگی

29 x – و تمامی وسایل آسایش در عرصه عمومی  مبلمان

 .طراحی شده باشد

8 x -  کاربری های متنوع در عرصه عمومی وجود داشته

 باشد.

18 x -  تحرک و هیجان در طراحی عرصه عمومی موج

 بزند.

15 x - .رویدادهای مذهبی در عرصه عمومی رخ دهد 

16 x - .رویدادهای ورزشی در فضا رخ دهد 

13 x -  .رویدادهای فرهنگی در عرصه عمومی رخ دهد 
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14 x - ویدادهای اجتماعی در عرصه عمومی رخ دهدر 

23 x – عرصه عمومی دارای نقاط ابهام و قابل کشف باشد 

9 x -  ترکیبات رنگی بدیع و متنوع در عرصه عمومی به

 کار رود

21 x -   آزادی انجام فعالیت های متنوع در عرصه عمومی

 وجود داشته باشد

30 x – یان شلوغ و پر عرصه عمومی با حضور متعدد آدم

 از هیجان باشد

قابلیت 

شناخت و 

 تجربه

3 x – اش رنگ و ظاهر عرصه عمومی با محیط پیرامونی

 هماهنگ باشد

22 x - عرصه عمومی شفاف، آشکار و قابل ادراک باشد 

12 x -  طراحی عرصه منطبق با فرهنگ و آداب و رسوم

های عمومی در نقاط مختلف، متمایز منطقه باشد )عرصه

 باشند( 

34 x – عرصه عمومی دوستانه و صمیمی باشد 

تناسب و 

 یکپارچگی

10 x– پراکندگی  در عرصه، وحدت وجود داشته باشد(

 عناصر در آن کم باشد(

11 x -  گیریش جزییات شکلعرصه عمومی در کلیات و

 منظم باشد

33 x -  مصالح به کار رفته در عرصه عمومی با محیط

 اش متناسب باشدپیرامونی

 

 نتایج و بحث-3
ی انجام گرفته هالیتحلحاضر و با توجه به پژوهش در 

شرکت  176اس از میان اسپیاس افزارنرمتوسط 

اند. را مردان تشکیل داده %8/41را زنان و % 2/58 کننده،

ساله،  25-15پژوهش  کنندگان در ایناز شرکت 7/29%

ساله و  55-46% 7/5ساله،  45-36% 8ساله،  %26-35 17

% 8/14اند. همچنین سال سن داشته 55باالتر از % 8/39

دیپلم، % 3/27گروه نمونه دارای تحصیالت زیر دیپلم، 

فوق % 8/10لیسانس و % 8/31فوق دیپلم،  3/15%

و  متأهلگویان پاسخ %1/31اند. بوده لیسانس و دکتری

% 7/31 لی است کهمجرد هستند. این در حا 9/68%

دارای شغل  %3/68گویان بدون شغل و تنها پاسخ

 اند. بوده

همچنین به منظور ارزیابی و تعیین روابط وابستگی و 

متغیر اصلی مرتبط با مشارکت  6همبستگی میان 

رسی روابط میان ی عمومی، به برهاعرصهشهروندان در 

متغیرهای مستقل و وابسته و برازش این روابط پرداخته 

شد. مدل مفهومی اولیه تحقیق با توجه به یک متغیر 

 30کننده آن و تعریف مؤلفهوابسته اصلی و شش 

ایجاد شده است. بر این  هامؤلفهپرسش مرتبط با این 

 هایمدل مربوط به این تحقیق از جمله مدلاساس 

های سازه نعکاسی چند بعدی است. چراکه باا-ترکیبی

مکنون در دو رتبه در ارتباط خواهد بود. سازه مرتبه 

های مرتبه دوم شش اول مشارکت شهروندان و سازه

متغیرهای مستقل  کننده آن خواهد بود.فیتعرمؤلفه 

طرح شده در مورد چگونگی  پرسش 30در این تحلیل، 

آید، هر نظر می های عمومی شهری هستند که بهعرصه

محیطی خاصی از  ها، با مؤلفهگروه از این پرسش

دار ی عمومی دارای همبستگی و رابطه معنیعرصه

شده از یک  های محیطی تدقیقباشند. بنابراین مؤلفه

های وابسته این پژوهش شناخته سو به عنوان متغیر

شوند و از سوی دیگر به واسطه مؤثر بودن در میزان می

های عمومی شهری، به شهروندی در عرصه مشارکت

 1 . شکل شمارهنمایندعنوان متغیر مستقل عمل می

نمایانگر تحلیل انجام شده بر متغیرهای مستقل و 

اس الپیافزار اسمارتوابسته پژوهش با استفاده از نرم

 (.1)شکل  است

در بررسی اولیه مدل، ذکر این نکته الزم است که 

بودند،  6/0ارای بار عاملی کمتر از ها دتعدادی از پرسش

در نتیجه مدل فاقد برازش نکویی مناسب بود. در 

ها حذف شده و مدل نهایی بررسی ثانویه این پرسش

پرسش است. همچنین در  15و شامل  1مطابق شکل 

و بر اساس نتایج حاصل از برازش مدل ارائه  4جدول 

هر کدام از شش متغیر اصلی بر  تأثیرشده، ضریب 

های عمومی میزان مشارکت شهروندان در عرصه

های سرزندگی، مشخص شده است. بر این اساس مؤلفه

فقدان آلودگی و سبز بودن، قابلیت شناخت و تجربه، 

شمولی و فقدان جرم و تناسب و یکپارچگی، همه

 (. 4اند )جدول جنایت به ترتیب حائز اهمیت بوده

 
  ضرایب مسیر مدل تحقیق-4جدول 

Tab.4-Coefficients of the research model  
 ضریب مسیر مؤلفه محیطی

 163/0 شمولیهمه

 130/0 فقدان جرم و جنایت

 226/0 فقدان آلودگی و سبز بودن

 289/0 سرزندگی

 196/0 قابلیت شناخت و تجربه

 174/0 تناسب و یکپارچگی
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رهای پنهان همبستگی میان متغی 5همچنین در جدول 

گونه که در این مدل نشان داده شده است. همان

همبستگی بین متغیر پنهان مرتبه ، شودمشاهده می

ندان و شش متغیر مرتبه دوم اول یعنی مشارکت شهرو

معنادار است و عالوه بر این ارتباط میان  کامال

متغیرهای مرتبه دوم نیز قابل توجه است. در این میان 

ین مؤلفه تناسب و یکپارچگی با ارتباط ب نیشتریب

 .(5)جدول قابلیت شناخت و تجربه وجود دارد 

همچنین ارزیابی روابط میان متغیرهای وابسته 

افزار های مربوطه در خروجی نرمگانه با پرسششش

دهد که در اکثر موارد، اس نشان میالاسمارت پی

و با  6دار بوده است. در جدول رابطه متصور شده، معنا

وجه به نتایج حاصل از برازش مدل ارائه شده، ت

 های معرف هر مؤلفه که بر های محیطی و پرسشمؤلفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های میزان مشارکت شهروندان شهر شیراز در عرصه

  .(6است )جدول  عمومی شهری مؤثر هستند، ارائه شده

همچنین به منظور ارزیابی برازش این مدل از دو مالک 

 10و روایی ترکیبی 9میانگین واریانس استخراج شده

استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصله و پس از 

انجام تغییرات اولیه در مدل اصلی، میانگین واریانس 

و قابل  5/0مؤلفه بیش از  6استخراج شده در میان هر 

(. با توجه به اینکه برای مناسب 2قبول است )شکل 

باید زان روایی ترکیبی متغیرها میبودن برازش مدل، می

باشد، در نتیجه مدل برازش قابل قبولی  7/0بیش از 

 (. 3دارد )شکل 

بر مشارکت  مؤثرهای با توجه به آنچه گفته شد مؤلفه

های های عمومی شهری و پرسششهروندان در عرصه

ارائه  7ها در جدول تدقیق شده مربوط به این مؤلفه

  شده است.

 اسالپیافزار اسمارتتحلیل متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش با استفاده از نرم-1شکل 
Fig.1-Analysis of independent and dependent variables of research using Smart PLS 

software
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 همبستگی متغیرهای پنهان در مدل ایجاد شده-5جدول 
Tab.5- Correlation of hidden variables in the generated model 

همبستگی میان 

 متغیرها

  همه

 شمولی

فقدان 

جرم و 

 جنایت

فقدان 

آلودگی و 

 سبز بودن

 سرزندگی

قابلیت 

شناخت و 

 تجربه

تناسب و 

 یکپارچگی

مشارکت 

 شهروندان

       1 شمولیمهه

      1 31/0 فقدان جرم و جنایت

فقدان آلودگی و سبز 

 بودن

41/0 26/0 1     

    1 34/0 28/0 39/0 سرزندگی

   1 48/0 48/0 23/0 5/0 قابلیت شناخت و تجربه

  1 82/0 45/0 35/0 20/0 46/0 تناسب و یکپارچگی

 1 64/0 70/0 64/0 58/0 40/0 59/0 مشارکت شهروندان

 
 های عمومی شهریبر مشارکت شهروندان در عرصه مؤثرهای محیطی مرتبط با مؤلفه یهامعرفبار عاملی -6جدول 

Tab. 6-Factor loading of components related to environmental factors affecting citizen participation 
 in public urban realms 

 مؤلفه محیطی                             
 

 معرف    
 شمولیهمه

فقدان 

جرم و 

 جنایت

فقدان 

آلودگی و 

 سبز بودن

 سرزندگی

قابلیت 

شناخت 

 و تجربه

تناسب و 

 یکپارچگی

زن و مرد( در عرصه ی مختلف )هاجنس

 عمومی حضور یابند

74/0      

امکانات دسترسی عمومی به عرصه عمومی در 

 نظر گرفته شده باشد

73/0      

     61/0  عمومی از سالمت روانی برخوردار باشدعرصه 

االمکان، در درون بافت عرصه عمومی حتی

 شهری شکل گیرد

 87/0     

    64/0   سکوت، ویژگی متمایز در عرصه عمومی باشد

    89/0   مان نزدیک باشدعرصه عمومی به محل سکونت

   75/0    رویدادهای اجتماعی در عرصه عمومی رخ دهد

کاربری های متنوع در عرصه عمومی وجود 

 داشته باشد

   74/0   

ترکیبات رنگی بدیع و متنوع در عرصه عمومی 

 به کار رود

   73/0   

طراحی عرصه منطبق با فرهنگ و آداب و 

 رسوم منطقه باشد

    67/0  

  72/0     عرصه عمومی شفاف، آشکار و قابل ادراک باشد

-با محیط پیرامونی رنگ و ظاهر عرصه عمومی

 اش هماهنگ باشد

    76/0  

 87/0      در عرصه، وحدت وجود داشته باشد

-عرصه عمومی در کلیات و جزییات شکل

 گیریش منظم باشد

     76/0 

مصالح به کار رفته در عرصه عمومی با محیط 

 اش متناسب باشدپیرامونی

     72/0 
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بر مشارکت  مؤثرهای تدقیق شده مؤلفه -7جدول 

  های عمومی شهریشهروندان در عرصه

Tab.7-Defined components affecting citizen 

participation in urban public realms  

 مؤلفه کنندهنییتبپرسش  مؤلفه محیطی

 شمولیهمه

7 x-  امکانات دسترسی عمومی به عرصه عمومی در

 نظر گرفته شده باشد )دسترسی به آن آسان باشد(

28 x– ی مختلف ) زن و مرد( در عرصه هاجنس

 عمومی حضور یابند.

فقدان جرم و 

 جنایت 

1x – .عرصه عمومی از سالمت روانی برخوردار باشد 

31 x-  ،در درون بافت عرصه عمومی حتی االمکان

 شهری شکل گیرد.

فقدان آلودگی 

 و سبز بودن

17 x– .سکوت، ویژگی متمایز در عرصه عمومی باشد 

26 x–  عرصه عمومی به محل سکونتمان نزدیک

 باشد.

 سرزندگی

8x– های متنوع در عرصه عمومی وجود داشته کاربری

 باشد.

14x- .رویدادهای اجتماعی در عرصه عمومی رخ دهد 

9x-  ترکیبات رنگی بدیع و متنوع در عرصه عمومی به

 کار رود.

قابلیت 

شناخت و 

 تجربه 

3 x– رنگ و ظاهر عرصه عمومی با محیط پیرامونی-

 اش هماهنگ باشد.

22 x-  عرصه عمومی شفاف، آشکار و قابل ادراک

 باشد.

12 x-  طراحی عرصه منطبق با فرهنگ و آداب و

عمومی در نقاط  هایرسوم منطقه باشد )عرصه

 مختلف، متمایز باشند(. 

تناسب و 

 یکپارچگی 

10 x–  در عرصه، وحدت وجود داشته باشد)پراکندگی

 عناصر در آن کم باشد(.

11 x- عرصه عمومی در کلیات و جزییات شکل-

 گیریش منظم باشد.

3 x -  مصالح به کار رفته در عرصه عمومی با محیط

 اش متناسب باشد.پیرامونی

 
یابی به مؤلفه محیطی مؤثر بر چگونگی دست-8دول ج

 های عمومی شهری تشویق شهروندان به مشارکت در عرصه

Tab.8-Proposed strategies to achieve an effective 

environmental component in encouraging citizens 

to participate in urban public realms 

 کیفیت راهکارهای تحقق کیفیت

های عرصه عمومی و و گوناگونی در کاربری ایجاد تنوع

 هاوسیعی از حق انتخاب هدامنفراهم سازی 

ها دکاربر پذیرش برایعمومی  پذیری عرصهارتقا انعطاف

 و متعدد متفاوت هایو کاربری

های فرهنگی و هایی که عالوه بر رویدادایجاد عرصه

 اشندهای ورزشی نیز باجتماعی، دارای محوطه

های موسیقی، های هنری، کنسرتبرگزاری نمایشگاه

گیاه و غیره در وسابقات جمعی چون مسابقه پرورش گلم

 عرصه عمومی

 سرزندگی

ی نوآوری و ابتکار در طراحی تفریحات سالم در عرصه

 عمومی شهری

نبود موانع بر ساالرانه عرصه عمومی و  تقویت وجه مردم

 روی طلوب پیشهای متعارف و مگزینه سر راه انتخاب

 شهروند در عرصه عمومی

های محیطی در عرصههای صوتی و زیستکاهش آلودگی

 عمومی شهری

های عمومی شهریهای طبیعی در عرصهاندازایجاد چشم 

اندازفراهم کردن فرصت تماشا و استراحت در کنار چشم-

 های عمومی شهریها در عرصه

ستنشاق هوای تازه، امکان استفاده از نور خورشید، ا

 های عمومی شهریتماشای آسمان در عرصه

فقدان 

آلودگی و 

 سبز بودن

 استفاده از اصول و قواعد کلی قابل درک برای شهروند در

 طراحی عرصه عمومی

 استفاده از نوعی خاصی از مصالح یا رنگ ویژه در طراحی

 عرصه عمومی

نواختی در طراحی عرصه عمومیپرهیز از یک 

گرایی در طراحی عرصه عمومیرمز توجه به 

قابلیت 

شناخت و 

 تجربه

ی عمومی هاتوجه به عامل وحدت در طراحی عرصه

 شهری

های ها در عرصهی تداخل آنطراحی ریز فضاها و نحوه

 عمومی به منظور تقویت انسجام و یکپارچگی

عمومی بین عناصر عرصه ویژه هماهنگینوعی  وجود 

ز اندازه عناصر  به منظور عدم جلوگیری از تکثر بیش ا

های نظمی و عدم یکپارچگی در عرصهگیری نوعی بیشکل

 عمومی 

بینی نمودن عرصه عمومی و فراهم کردن  قابل پیش

 امکان دریافت معنای اجزای عرصه عمومی برای شهروند

تناسب و 

 یکپارچگی

های سان به عرصهفراهم کردن امکان ورود و خروج آ

  با وسایل نقلیه عمومی راحتیعمومی شهری با 

 فراهم کردن شرایط حضور تمامی افراد، چه زن و چه مرد

 های سنیو تمامی گروه

جایی آسان از یک نقطه به نقطهه فراهم کردن زمینه جاب 

 های عمومی شهریدیگر در عرصه

روی آنان در عرصهزدن و پیادهفراهم کردن امکان قدم-

 های عمومی

های مکث و استراحت در  گیری مکانقرار تنظیم فاصله

 عرصه عمومی شهری

 شمولیهمه

ساعته در عرصه 24های تقویت حیات شبانه و فعالیت-

 های عمومی شهری

ها و تقویت نورپردازی در یابی صحیح روشناییمکان

 های عمومی شهریعرصه

های عمومی شهریتقویت نظارت همگانی در عرصه 

های عمومی شهریهنگهداری مداوم عرص تعمیر و 

شدهدفاع و رهاگیری فضاهای بیجلوگیری از شکل 

فقدان جرم 

 و جنایت
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 گیرینتیجه-4
با اتکا به نتایج حاصل از مطالعات میدانی صورت گرفته 

مؤلفه محیطی را در  6(، نگارندگان توجه به 7)جدول 

ی های عمومتشویق شهروندان به مشارکت در عرصه

دانند. این می مؤثرشهری و به طور ویژه شهر شیراز 

 ها به ترتیب اهمیت عبارتند از:مؤلفه

رسد جهت تشویق شهروندان سرزندگی: به نظر می -1

های عمومی شهری، اینگونه به مشارکت بیشتر در عرصه

و پویا  بایستی سرزندهبیش از هر چیزی میها عرصه

وندان شهر شیراز با اولویت این مهم برای شهر .باشند

های عمومی های فعلی عرصهتوجه به شرایط و مشخصه

چرا که پویایی رسد، شهر شیراز امری معقول به نظر می

 روز کیفیتی است مختلف شبانه تاو سرزندگی در ساع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هایی در مرکز شهر شیراز و در محدوده که به جز عرصه

، در کمتر عرصه عمومی شهر بازار و مجموعه وکیل

های عمومی عرصه خورد. در واقعشیراز به چشم می

بایست از حضور روز نمیدر هیچ ساعتی از شبانه شهری

 .شوندهای مختلف شهروندان تهی سرزنده و فعال گروه

 حاصلوقتی در شهروندان احساس پویایی  اساسا

به هنگام شهروند،  حواس و ذهن هشود که هممی

در  به نحوی درگیر با محیط شود. عرصه،ر حضور د

چنین شرایطی است که حتی تماشای فعالیت افراد و 

بازی کودکان برای شهروند جذاب بوده و نوعی فعالیت 

هم  ،پویاییاحساس این آید. برای وی به حساب می

و هم  عرصه استدر شهروند حرکت  همتوجه نحو

 
 

 ها در مدل پیشنهادیتمیانگین استخراج شده کیفی-2 شکل
Fig.2-The extracted mean of qualities in the proposed model  

 

 
 ها در مدل پیشنهادی روایی ترکیبی کیفیت-3 شکل

Fig. 3-Qualitative validity of the proposed model  
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وجود  عرصه در که های محیطیانواع محرکبه معطوف 

عمومی  دارند. همچنین آزادی عمل شهروند در عرصه

های عمومی که به واسطه پویایی و سرزندگی عرصه

آید، به تقویت حس خودکفایی و شهری به وجود می

کند. به واقع ایجاد حس مفید بودن شهروند کمک می

های فردی، چون هایی برای انجام بعضی فعالیتزمینه

عمومی، به شهروند عرصه ها، درانجام برخی ورزش

بخشد و انگیزش قدرت فردی و اعتماد به نفس می

-مشارکت بیشتر در عرصه عمومی را در وی ایجاد می

 نماید؛

شامل ادراک فقدان آلودگی و سبز بودن: این کیفیت  -2

بودن نظافت و در دسترس، پاکیزگی در موردشهروند 

-تحضور این کیفیت در اولوی. های عمومی استعرصه

های محیطی شهروندان شهر شیراز جهت مشارکت در 

های عمومی شهری حائز اهمیت است چرا که این عرصه

های سرسبز و فضاهای شهر که در گذشته همواره به باغ

است و امروزه نیز  عمومی پاکیزه خود شهره بوده

-و آلوده هاان این شهر به تخریب گسترده باغشهروند

ای ی حساسیت ویژههای عمومی شهرکردن عرصه

های انسان با طبیعت در عرصه دارند. تقویت رابطه

تر از تر و ادراکی روشنعمومی شهری، لذتی عمیق

عرصه عمومی را به دنبال خواهد داشت. در واقع لذت 

های طبیعی، اهمیت بردن از طبیعت و تماشای محیط

زیادی در تقویت رابطه شهروند با عرصه عمومی شهری 

های ه طور حتم بر مشارکت شهروند در عرصهدارد و ب

 خواهد بود؛  مؤثرعمومی شهری 

گونه قابلیت شناخت و تجربه: ذهن شهروند، همان -3

انطباق و  دنبال ههاست، همواره بکه به دنبال تازه

از  شده ادراکعناصر  خواهدمی و نیز هست بازشناسی

 شگروهی و فردی رفتارهای با ،او توسطعمومی  عرصه

عمومی و عناصر موجود در آن،  . عرصهباشد همخوان

ای داشته باید در ذهن شهروند، هویت خاص و ویژه

های عمومی شهری باشد تا وی را به مشارکت در عرصه

رسد حساسیت شهروندان شهر یب نماید. به نظر میترغ

های ملموس شیراز به پیشینه غنی تاریخی و میراث

است  فرهنگی شهر خود سبب شده کالبدی و ناملموس

های عمومی شهری، تا برای مشارکت بیشتر در عرصه

ها و عواملی را ضروری بدانند که این حضور نماد

پیشینه و میراث را یادآوری کنند. در واقع توجه به 

ی عمومی، در مفاهیم باطنی هر عنصر در طراحی عرصه

د به کنار مفاهیم و فرم ظاهری عنصر و ترغیب شهرون

ادراکی، برای کشف معنای مستتر -ذهنی-کنش حسی

در عنصر، در بازگردان اعتماد به نفس به شهروند و 

عمومی شهری  ترغیب وی به مشارکت مکرر در عرصه

-ذهنی، قابلیت ادراک، تجزیه نقش مهمی دارد. خاطره

های محیطی با معانی ذهنی و تحلیل و تطبیق دادهو

یا تصویر  است. خاطرهتشکیل تصویر ذهنی در فرد 

عمومی، بر میزان  ذهنی مطلوب شهروند از عرصه

 است، مؤثرهای عمومی مشارکت و حضور او در عرصه

چرا که خاطره ذهنی مطلوب، به کاستن از حجم 

بینی نمودن عمومی، پیش ابهامات در مورد عرصه

عمومی کمک  یابی شهروند در عرصهشرایط و جهت

، فرایند این از ناشی ذهنی تسلط و اطمینان کند.می

 شهروند به عرصه تعلق احساس و خاطرباعث آسودگی 

ین امر زمانی بیشتر آشکار . اهمیت اددگرمی عمومی

های سرشار از که بدانیم شهروندان در محیطشود، می

یکنواختی و ابهامات نامتعارف، دچار تحریکات شدید 

 ؛دگیرنعصبی شده و در تنگنا قرار می

همگی  عمومی، تناسب و یکپارچگی: عناصر عرصه -4

 است ممکن نظام این هستند. منظا یک زیرمجموعه

در واقع شهروند  .باشد پیچیده یا و روشن و سادهخیلی 

 ،نظم از مشخصی میزان ،عمومی عنصر عرصه هر از

-. چرا که این بیدارد انتظار را سادگی یا  و پیچیدگی

می، در نهایت به سردرگمی شهروند و امتناع وی از نظ

 انجامد.عمومی می حضور و مشارکت مکرر در عرصه

عناصر و اجزای کالبدی،  تجربه همچنین در این زمینه

 کل یک صورتبه عمومی،  عملکردی و معنایی عرصه

. ضرورت وجود این مهم از استنیز حائز اهمیت  واحد

ای هز جهت مشارکت در عرصهنظر شهروندان شهر شیرا

-چرا که عرصهعمومی شهری امری قابل درک است، 

ها، حیاط ها، میدانهای عمومی این شهر مانند بازار

ها و غیره در تمام ادوار تاریخی ها، مسیرمساجد، باغ

 .اندهمگی واجد نظم مشخص و چیدمان قابل درک بوده
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ز بر شمولی بیش از هر چیهمه کیفیتشمولی: همه -5

های عدالت و عدم ممنوعیت در دسترسی به عرصه

های سنی، جنسی و طبقات عمومی شهری برای گروه

های دارد. ضعف در شبکه تأکیداجتماعی مختلف 

نقل عمومی در شهر شیراز و عدم سهولت در وحمل

های های عمومی این شهر برای گروهدسترسی به عرصه

تواند معلوالن می مختلف اجتماعی، به ویژه سالمندان و

ر محیطی باشد. د کیفیتدلیل توجه مردم شیراز به این 

واسطه ه توان ب، میبه عرصه عمومی مورد دسترسی

چه از  ،با محیط اطرافش دارد عرصهکه یک  اتیارتباط

-قرارکرد. داوری  ،نظر بصری و چه از جنبه فیزیکی

های شهری و محالت های عمومی در بافتگیری عرصه

 گذار هستند؛ تأثیردر نوع قضاوت  مسکونی

فقدان جرم و جنایت: فقدان جرم و جنایت و ایمنی  -6

-، ارتباط مستقیمی با فضا و ساختناشی از آن امنیتو 

وساز شهری دارد. امنیت نوعی احساس آرامش درونی 

های فعال محیط حاصل کیفیتکه از ، دقلمداد می شو

احساس در امان ای شود و پس از ادراک ذهنی، گونهمی

کاهش احساس عدم امنیت  آورد.د میپدیبودن را 

عمومی به منظور تشویق ایشان به  شهروندان در عرصه

ها ضروری است. عدم توجه به مشارکت در این عرصه

دفاع و این مهم در شهر شیراز که فضاهای عمومی بی

مستعد وقوع جرم و جنایت هم در بافت تاریخی و هم 

-میانی و جدید آن به وفور وجود دارد، یهای مدر بافت

های تواند زمینه کاهش مشارکت شهروندان در عرصه

رسد رو به نظر می عمومی شهری را فراهم آورد. از این

های محیطی نیز به درستی در بین اولویت کیفیتاین 

-محیطی شهروندان شهر شیراز برای مشارکت در عرصه

 است. های عمومی شهری قرار گرفته

با توجه به آنچه گفته شد، ذکر این نکته الزم است که 

نتایج کلی این تحقیق با نتایج تحقیق موسایی و شیانی 

های نگرشی، رفتاری که مشارکت را تابع متغیر( 2010)

سو است. همچنین داند، همو محیطی شهروندان می

این مقاله بر وجود ارتباط میان مشارکت  تأکید

های محیطی فضاها و شاخصاجتماعی شهروندان و 

های عمومی شهری با نتایج تحقیق باسوا و عرصه

که مشارکت شهروندان را بر میزان  (2016)استفانکووا 

دانند، متناسب گذار میتأثیرموفقیت فضاهای شهری 

گذاری معیار قابلیت شناخت و تأثیراست. همچنین 

ن گذاری آن بر میزاتأثیرتجربه در نتایج این تحقیق و 

مشارکت شهروندان، تایید کننده نتایج تحقیق والیتی 

است که انتظام بخشی به فضاهای شهری را در  (2015)

گونه که داند. همانمی مؤثرتقویت مشارکت شهروندی 

از نظر  بیان گردید، در این پژوهش معیار سرزندگی

های عمومی شهروندان بر میزان مشارکت در عرصه

های ست که این نتیجه با یافتها گذار بودهتأثیرشهری 

هماهنگی  (2013)یدی پژوهش انجام شده، توسط مؤ

گویی به نیازهای توجه به انسان و پاسخدارد. بنابراین 

وی از طریق ارتقاء سطح سرزندگی فضاهای عمومی 

شهری، تداوم حضور فعال شهروندان در محیط را به 

 .همراه خواهد داشت

 الدینی و اوکتایلاز سوی دیگر نتیجه پژوهش جال

هایی نظیر مسیرهای ارتباطی بر اهمیت شاخص (2011)

های عملکردی حائز اهمیت کارا و مجاورت با جاذبه

مجموعه ها به ترتیب زیردارد که این شاخص تأکید

های این پژوهش نظیر همه شمولی و برخی از مؤلفه

شوند. در پژوهش انجام شده سرزندگی محسوب می

متغیرهای جنس، نوع مالکیت،  (2014)توسط قنبری 

منطقه سکونت، تحصیالت، قدمت سکونت و احساس 

اند بررسی شدهمیزان مشارکت شهروندان  در مورد تعلق

احساس تعلق، تحصیالت و قدمت که از بین آنها 

ترین عوامل اثرگذار بر مشارکت شهروندان سکونت مهم

ای که در این پژوهش معیارهحالیدر، شودمحسوب می

مربوط به کیفیت فضای شهری نظیر سرزندگی، فقدان 

آلودگی و سبز بودن، قابلیت شناخت و تجربه، تناسب و 

شمولی و فقدان جرم و جنایت مورد یکپارچگی، همه

که از بین آنها سرزندگی، فقدان ، اندبررسی قرار گرفته

-آلودگی و سبز بودن و قابلیت شناخت و تجربه از مهم

-رکت اجتماعی شهروندان به شمار میترین عوامل مشا

 تأثیربر  تأکیدد. همچنین هر چند تحقیق حاضر با آی

گذاری تأثیرابعاد محیطی بر میزان مشارکت شهروندان، 

کند، اما وجود معیار فقدان صرف ابعاد فردی را رد می

مومی شهری به های عجنایت در فضاها و عرصهجرم و 

کننده ها، تاییدگونه فضا اینعنوان بعدی اجتماعی 
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است که وجود موانع  (2007) پناهنتایج تحقیق یزدان

گونه موانع را بر  اجتماعی و چگونگی ارزیابی فرد از این

داند. از سوی می مؤثرکاهش میزان مشارکت شهروندان 

شمولی و فقدان های سرزندگی، همهوجود معیاردیگر، 

ه های این تحقیق که کجرم و جنایت در بین معیار

تعامالت اجتماعی شهروندان در فضاهای شهری را 

کننده نتایج تحقیق موسوی ییدکنند، تأتقویت می

است که مشارکت اجتماعی و وجود شبکه  (2006)

تعامالت اجتماعی را زمینه تقویت سرمایه اجتماعی 

داند. با توجه به آنچه گفته شد در ادامه و در قالب می

بر  مؤثرمؤلفه محیطی یابی به ، چگونگی دست8جدول 

ها و فضاهای تشویق شهروندان به مشارکت در عرصه

  .(8)جدول  است عمومی شهری بررسی شده

های ریزی مطلوب عرصهدر طراحی و برنامهبنابراین 

ها و ترجیحات ها، ویژگیعمومی شهری، توجه به نیاز

شهروندان برای حضور، انجام فعالیت، پذیرش مسئولیت 

م مشارکت شهروندی، امری حیاتی است. و در یک کال

دهد از دید نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

سال شهر شیراز، معیارهای  15شهروندان باالی 

و سبز بودن، قابلیت شناخت  سرزندگی، فقدان آلودگی

شمولی و فقدان جرم و تجربه، تناسب و یکپارچگی، همه

 های عمومیو جنایت بر میزان مشارکت در عرصه

اگرچه لزوم مشارکت شهروندان در  گذارند.تأثیرشهری 

های عمومی شهری، به لحاظ مفهومی و در مبانی عرصه

نظری، اصلی زیر بنایی از طراحی شهری پایدار به شمار 

گونه  سازی برای به اجرا درآوردن اینآید، ولی زمینهمی

پذیر نیست. شرایط اجتماعی مشارکت، به سادگی امکان

های اجتماعی مختلف، حاکم بر جامعه و گروهو سیاسی 

گیران مدیریت شهری سازان و تصمیمنوع نگاه تصمیم

های کشور، تجربیات گذشته شهروندان در عرصه

عمومی شهری و بسیاری عوامل پیدا و نهان دیگر، بر 

های عمومی شهری مشارکت شهروندان در عرصه

وجه به امید است با کاربست و تند. در این بین، مؤثر

های محیطی تبیین شده در این نوشتار، در مؤلفه

های عمومی شهری، زمینه طراحی و بهسازی عرصه

های عمومی مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در عرصه

 شهری فراهم آید.

 پی نوشت
1 Sustainability 
2 Public realm and public space  
3 Sustainable urban design 
4 Community participation 
5 SPSS 
6 Smart PLS 
7 Confirmatory Factor Analysis 
8 Partial Least Squares 
9 AVE (Average Variance Extracted) 
10 Composite Reliability 
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