تبیین کیفیتهای محیطی مؤثر بر مشارکت شهروندان در عرصههای
عمومی شهری به عنوان بعد اجتماعی توسعه پایدار
(مورد پژوهی :شهر شیراز)

سال شش

تاریخ دریافت97/03/29 :
تاریخ پذیرش97/08/20 :

چکیده:

امروزه بیش از گذشته به کاربست اصول توسعه پایدار در عرصههای عمومی شهری توجه میشود .در این زمینه ،از آنجا که

درگیری فعال با زندگی بیش از هر چیز ،از طریق فراهم آوردن امکان مشارکت ،فعالیت و برقراری تعامالت اجتماعی شهروندان با یکدیگر پدید
میآید ،میزان مشارکت در عرصه های عمومی شهری بر سالمت جسمی و روحی شهروندان و برقراری اهداف توسعه پایدار شهری تأثیرگذار
است .از اینرو هدف این پژوهش ،شناسایی مشخصهها و ویژگیهای محیطی عرصه های عمومی واجد ارزش مشارکت از دید شهروندان بوده-
است .روش تحقیق به کار گرفته شده نیز پیمایشی و همبستگی است؛ همچنین از پرسشنامه به عنوان ابزار جمعآوری دادهها ،از نرمافزارهای
 SPSSو اسمارتپیالاس به عنوان ابزار تحلیل و ارزیابی دادهها و از مدل ساختاری تحلیل عاملی تأییدی و روش تحلیل حداقل مربعات جزئی،
به عنوان روش تحلیل دادهها بهره گرفته شد .جامعه آماری این پژوهش ،شهروندان باالی  15سال استفاده کننده از عرصههای عمومی شهر
شیراز بودند که با توجه به نامشخص بودن تعداد جامعه آماری و بر اساس فرمول کوکران ،دادههای این تحقیق از  176نفر داوطلب از جامعه
آماری به عنوان گروه نمونه جمعآوری گردید  .مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه این تحقیق  0/805بود .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد از
دید شهروندان باالی  15سال شهر شیراز ،کیفیتهای سرزندگی ،فقدان آلودگی و سبز بودن ،قابلیت شناخت و تجربه ،تناسب و یکپارچگی،
همهشمولی و فقدان جرم و جنایت بر میزان مشارکت در عرصههای عمومی شهری تأثیرگذارند.
واژگان کلیدی :عرصههای عمومی شهری ،مشارکت شهروندی ،توسعه پایدار ،کیفیت محیطی ،شهر شیراز.

 1استادیار ،رشته شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ،شیراز  ،ایران( .نویسنده مسئول)arsadeghi@shirazu.ac.ir
 2دانشجوی دکتری ،رشته شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران ،تهران ،ایران.
 3دانشجوی دکتری ،رشته شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران ،تهران ،ایران.
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-1مقدمه
در عصر حاضر ،مفهوم پایداری ،1که در سه شاخه کلی
زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی مطرح میشود ،به
عنوان یک پارادایم و الگوی فکری غالب ،زندگی انسان
و محیط طبیعی و مصنوع پیرامون او را تحت تأثیر قرار
داده است .این تأثیر به گونهای است که امروزه ،برقراری
و دستیابی به اصول و مفاهیم پایداری در فضاها و
عرصههای عمومی شهری ،2به عنوان عالیترین
حوزههای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی انسانی ،از
اهداف اصلی برنامهریزان و طراحان شهری است .امروزه
کاربست اصول توسعه پایدار در فضاهای شهری که در
قالب انگارههای طراحی شهری پایدار 3در عرصههای
عمومی شهری نمود مییابد ،در جهت بهبود کیفیت
زندگی گروههای اجتماعی مختلف (چون زنان ،مردان،
کودکان ،جوانان و سالمندان) و برقراری تعامل مطلوب
میان آنها و محیط زیست پیرامون ایشان ،مورد توجه
قرار گرفته است.
اما ناهنجاریها و مشکالت روزافزون اجتماعی و
فرهنگی در کالنشهرهای امروزی و از جمله کالنشهر
شیراز ،ضرورت استفاده از مؤلفههای اجتماعی طراحی
شهری پایدار جهت کاهش اثرات مخرب ناشی از این
ناهنجاریها بر عملکرد انسان و شهر را بر همگان روشن
ساخته است .اصولی چون لزوم توجه به نیازهای انسانی
و الگوهای رفتاری شهروندان و گروههای اجتماعی
مختلف در طراحی فضاها و عرصههای عمومی شهری،
ایجاد فرصت دیدار چهره به چهره شهروندان در این
عرصهها و همچنین انعطافپذیری این عرصهها جهت
حضور ،مشارکت و فعالیت تمامی اقشار و گروههای
اجتماعی ،جنسی و سنی ،بر بعد اجتماعی طراحی
شهری پایدار تأکید میکنند .این درگیری فعال با
زندگی ،بیش از هر چیز ،از طریق فراهم آوردن امکان
مشارکت ،فعالیت و برقراری تعامالت اجتماعی
شهروندان با یکدیگر پدید میآید.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد میزان
مشارکت و حضور شهروندان در عرصههای عمومی
شهری ،که با میزان رضایتمندی ایشان از شرایط،
امکانات و ویژگیهای این عرصهها نسبت مستقیم دارد،

بر سالمت جسمی و روحی آنها و برقراری اهداف
طراحی شهری پایدار تأثیرگذار خواهد بود .در واقع
توجه به نیازها و ترجیحات شهروندان در طراحی و
بهسازی عرصههای عمومی شهری ،چون خیابانها،
میدانها ،محلهها ،پارکها و  ،...میتواند زمینه
مشارکت ،حضور و برقراری تعامالت اجتماعی هر چه
بیشتر آنان در اینگونه عرصه را فراهم آورد .ضرورت
این مهم در کالنشهر شیراز به خوبی احساس میشود
چرا که تحقیقات نشان دادهاست شهروندان آن تمایلی
کمی برای مشارکت جمعی در ارتقاء کیفیت و بهبود
وضعیت بافتهای شهری دارند ).(Eghtesadi, 2013
از این رو ،نوشتار حاضر با هدف دستیابی به
ویژگیهایی از عرصههای عمومی شهری که بر میزان
مشارکت شهروندان شهر شیراز مؤثرند ،شکل گرفته
است .هر چند این پژوهش در پی اثبات فرضیه ویژهای
نیست ،اما تالش دارد در درستی وجود مدلی منسجم از
عوامل و کیفیتهای محیطی با روابطی مشخص تحقیق
نماید که بر میزان مشارکت شهروندان در عرصههای
عمومی تأثیر گذارند .از اینرو سوأل اصلی این پژوهش
در این عبارت خالصه میشود که از دید شهروندان
باالی  15سال شهر شیراز ،کدام کیفیتهای محیطی بر
میزان مشارکت در عرصههای عمومی شهری تأثیرگذار
است؟ در باب ضرورت انجام تحقیق میتوان از لزوم
تطبیق شرایط شهرها و عرصههای عمومی شهری
امروزی با نیازهای گروههای اجتماعی مختلف ،لزوم
پاسخگویی به نیازها و الگوهای رفتاری شهروندان در
عرصههای عمومی شهری ایران و لزوم تضمین و تقویت
محیطهای توانمندکننده و حمایتگر از شهروندان نام
برد.
-1-1پیشینه تحقیق

به منظور شناخت زمینههای اصلی ،تحلیل چگونگی
ارتباطات میان متغیرها ،شناخت عوامل تأثیرگذار و
آشنایی با مرزهای دانش در مفاهیم مورد بحث این
تحقیق ،نگارندگان تالش کردهاند ،تحقیقاتی را بررسی
نمایند که دو حوزه اصلی این پژوهش یعنی مشارکت
شهروندی و عرصههای عمومی شهری را به نوعی با
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یکدیگر مرتبط دانستهاند .در این زمینه ،نتایج پژوهشی
با عنوان «مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفههای سرمایه
اجتماعی» نشان میدهد زمینههای مشارکت اجتماعی
به عنوان یکی از مؤلفههای سرمایه اجتماعی در تحلیل
نهایی هر چند در سطح خرد تا حدودی مساعد است،
اما به دلیل عدم زمینههای مناسب در سطح کالن ،از
جمله تمرکزگرایی ،پنداشت منفی نسبت به عملکرد
دولت و  ...مشارکت اجتماعی در بین افراد به چشم
نمیخورد .در واقع از بعد ذهنی ،اعتمادپذیری در بین
شهروندان و همچنین بین شهروندان و دستگاههای
دولتی مشاهده نمیشود و همین امر باعث شده است
که بعد عینی مشارکت اجتماعی ،یعنی شبکه تعامالت
اجتماعی شکل نگیرد و در نتیجه مشارکت اجتماعی
تحقق پیدا نکند (.)Moosavi, 2006
همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق
دیگری با عنوان «موانع مشارکت اجتماعی شهروندان
تهرانی» مشخص شد که هر چه میزان بیقدرتی و
بیگانگی و احساس نابسامانی فردی بیشتر باشد ،میزان
مشارکت اجتماعی یعنی مشارکت داوطلبانه آگاهانه
هدفمند افراد در جامعه کمتر میشود و همچنین وجود
موانع ،به ویژه موانع خانوادگی ،اقتصادی ،اجتماعی و
ارزیابی از این موانع از طرف افراد بر میزان مشارکت
اجتماعی اثرگذار است ( .)Yazdan panah, 2007در این
زمینه ،پژوهشی دیگری به بررسی «مشارکت در امور
شهری و الزامات آن در شهر تهران» پرداخته است.
یافتههای این پژوهش بیانگر میزان مشارکت پایین افراد
در امور شهری تهران است .اما در مقایسه ،تفاوتهایی
میان مناطق وجود دارد.
این سطح از مشارکت تابع متغیرهای متعددی در بعد
نگرشی ،رفتاری و محیطی افراد پاسخگو بوده است
(« .)Moosavi and Shiani, 2010تحقق پایداری
اجتماعی از طریق طراحی و ایجاد فضاهای عمومی
شهری سرزنده انسانمحور» عنوان پژوهش دیگری در
این زمینه است .بررسیهای انجام شده در این پژوهش
نشاندهنده آن است که فضاهای عمومی شهری الزم
است در تمامی ابعاد (کالبدی ،رفتاری ،اجتماعی و
ادراکی) پاسخگوی نیازهای اساسی انسان باشند؛ در این

صورت حضور مداوم ،فعال و مشارکت ساکنان شهر در
فعالیتهای عمومی و جمعی مشاهده میشود و
فضاهای عمومی شهری نقش جدی و اثرگذاری را بر
پایداری اجتماعی شهرها ایفا مینمایند ( Moayedi,
 .)2013همچنین در پژوهش دیگری به «بررسی
تطبیقی تأثیر فضای شهری بر میزان مشارکت
شهروندان در محالت شهر تبریز» پرداخته شده است.
نتایج حاصل نشان میدهد که میزان مشارکت
شهروندان در اداره امور شهری متوسط به باال بوده
است .همچنین متغیرهای جنس ،نوع مالکیت ،منطقه
سکونت ،تحصیالت ،قدمت سکونت و احساس تعلق
میزان مشارکت شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهد .از
میان این عوامل ،احساس تعلق ،تحصیالت و قدمت
سکونت مهمترین عوامل اثرگذار بر مشارکت شهروندان
محسوب میشود (.)Ghanbari, 2014
پژوهش دیگری نیز به بررسی «نقش طراحی فضای
شهری در ایجاد تعامالت اجتماعی و مشارکت اجتماعی
شهروندان» پرداخته است .با توجه به نتایج به دست
آمده ،شهر و فضاهای شهری ،خود ارزشهای اجتماعی
دارند که متعلق به گذشته و تاریخ زیست مردمان آن
شهر است .بنابراین عالوه بر توجه به ارزش اجتماعی
فضاهای شهری باید به فلسفه مدرن شهر نیز توجه کرد
و آن این که طراحی فضاهای شهری به گونهای باشد
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
نقش انتظام بخشی دارد که روند مشارکت و تعامالت
اجتماعی را تسهیل میکند (.)Velayati, 2015
همچنین پژوهشهایی که به تحلیل «سرزندگی
فضاهای عمومی شهری» و «شاخصهای خالقانه
فضاهای شهری» پرداختهاند نیز همواره به نقش
ویژگیهای اجتماعی فضاهای شهری و به ویژه مشارکت
شهروندی در کنار سایر عوامل (چون مسیرهای
ارتباطی کارا ،مجاورت با جاذبههای عملکردی حائز
اهمیت ،خصوصیات فیزیکی و ایجاد مکانهای هوشمند
در سطح استاندارهای کیفی بینالمللی) در موفقیت
فضاهای شهری تأکید داشتهاند ( Jalaledini and
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 .)Oktay, 2011; Basova and Stefancova, 2016در
زمینه موضوع این تحقیق ،سواپن در تحقیقی با عنوان
«چه کسی مشارکت میکند و چه کسی مشارکت
نمیکند؟ مدل مشارکت محلی تطبیق یافته در
کشورهای در حال توسعه» ضمن تحلیل مدلهای
مشارکت محلی در فرآیند برنامهریزی در کشورهای در
حالتوسعه و کشورهای غربی ،بر ضرورت توجه به ابعاد
اجتماعی ،سیاسی ،روانشناختی مدل مشارکت در
کشورهای در حال توسعه تأکید میکند .در این زمینه
این تحقیق عواملی چون فقدان آگاهی افراد ،همکاری با
شبکههای غیر رسمی ،نگرانی در زمینه نتایج مشارکت
و عدم اطمینان به سیستم برنامهریزی را عواملی
میداند که بر نگرش فرد نسبت به مشارکت محلی
تأثیرگذارند (.)Swapan, 2016
بوتینی نیز در تحقیقی با عنوان «تأثیرات محیط
ساختهشده بر مشارکت محلی (شهروندی) در محالت
شهری :رویکردی تجربی» به بررسی رابطه میان
ویژگیها و کیفیتهای کالبدی -اجتماعی محلههای
شهری و مشارکت محلی پرداخته است .در این تحقیق
بر نقش و تأثیرگذاری محیط شهری بر تمایل
شهروندان و ساکنان محالت شهری برای مشارکت در
فعالیتهای محلی تأکید میشود چرا که محقق معتقد
است بیشتر تحقیقات در حوزه مشارکت شهروندی و
مشارکت محلی ،تنها بر نقش متغیرهای اجتماعی-
جمعیتشناختی بر میزان مشارکت محلی تأکید دارند و
به تأثیر ویژگیهای کالبدی -اجتماعی بر ارتقا سطح
مشارکت محلی شهروندان کمتر توجه شده است .نتایج
این تحقیق نشان میدهد که در محالت مسکونی،
متغیرهای کالبدی فضایی (مانند تراکم ساختمانی،
تناسبات ،اندازه قطعات ،نمای ساختمانها ،دسترسی،
ایمنی ،فضاهای سبز ،دلبستگی به مکان و  )...به صورت
مستقیم و فعال بر فرآیند مشارکت شهروندان در
فعالیتهای محلی تأثیرگذارند (.)Bottini, 2018
با توجه به آنچه گفته شد میتوان به نقش مشارکت
شهروندی در شکلگیری عرصهها و فضاهای عمومی
شهری موفق تأکید کرد .با این حال علیرغم وجود
پژوهشهای متعدد در حوزه شناسایی شاخصهای مؤثر

بر مشارکت اجتماعی و سیاسی شهروندان ،کمتر
تحقیقی به تحلیل کیفیتهای کالبدی -محیطی مؤثر
بر مشارکت شهروندان در عرصههای عمومی شهری
پرداخته است (امری که بر جنبه جدید بودن و نوآوری
این تحقیق تأکید میکند) و بیشتر تحقیقات در این
حوزه ،بر تأثیرگذاری ویژگیهای اجتماعی-جمعیت-
شناختی بر مشارکت شهروندی تأکید داشتهاند.
-2-1چارچوب نظری پژوهش
 -1-2-1مؤلفههای توسعه شهری پایدار در عرصههای
عمومی شهری

"عرصههای عمومی مهمترین بخش شهرها و محیط-
های شهری هستند .در چنین عرصههایی بیشترین
تماس ،ارتباط و تعامل بین انسانها رخ میدهد .این
عرصهها تمام بخشهای بافت شهری را که مردم به آن
دسترسی فیزیکی و بصری دارند ،در برمیگیرد .بنابراین
این مکانها از خیابانها ،پارکها و چهارراهها تا
ساختمانهای محصورکننده آنها را شامل میشود"
( .)Tibbaldz, 2004:15اما به واقع عرصههای عمومی
سرزنده ،کارا و پویا ،عالیترین حوزههای پاسخگویی به
نیازهای اجتماعی شهروندان هستند که فرصت
پاسخگویی به نیازهایی چون نیاز به حضور در جمع و
برقراری تعامل منطقی با دیگران را برای انسان فراهم
میآورند.
اما در رویکرد توسعه شهری پایدار و به منظور ایجاد
عرصههای عمومی کارا ،سرزنده و پویا ،مؤلفههایی از
سوی صاحبنظران ارائه شده است .در این بین به نظر
میرسد کاملترین و جامعترین مؤلفهها را کرمونا در
کتاب «فضاهای شهری ،مکانهای عمومی» ارائه
میدهد؛ در این بین برخی از این مؤلفهها بر لزوم
حضور ،مشارکت ،فعالیت و برقراری تعامالت اجتماعی
از سوی گروههای اجتماعی مختلف در عرصههای
عمومی شهری تأکید دارند .در جدول شماره  1این
مؤلفهها و مفاهیم مرتبط با آنها معرفی شده است.
(جدول )1

جدول -1مؤلفههایی از توسعه و طراحی شهری پایدار که بر

شهروندان است.

لزوم حضور و مشارکت گروههای اجتماعی مختلف در
عرصههای عمومی تأکید میکنند
(ماخذ :کرمونا)48-35 :2003 ،

راهبرد معطوف به

مؤلفه

مفهوم مؤلفه

نیازهای
انسانی

طراحی شهری پایدار باید تمام
نیازها و جنبههای زندگی انسانی
که برای دستیابی به یک عرصه
عمومی مطبوع و ایمن الزم است
را در برگیرد .پاسخگویی به
نیازهای فیزیولوژیک ،نیاز به
ایمنی و امنیت ،نیاز به وابستگی،
نیاز به عزت و اعتماد به نفس ،نیاز
به تحقق خویشتن (خودشکوفایی
یا نیاز به انجام فعالیتی خالقه ) و
نیازهای شناختی و زیبایی
شناختی از آن جمله است .در این
بین لزوم پاسخگویی به نیازهای
اجتماعی در عرصههای عمومی از
جایگاه واالیی برخوردار است.

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
شهروندان در عرصههای عمومی
در دستیابی به ایمنی و امنیت
در این عرصهها نقش مؤثری دارد.
وجود این انگاره سبب میشود که
عرصه عمومی تبدیل به جایی
شود که با روشن بینی و تجربه-
گرایی تمام استعدادهای نهفته
شهروندان را به کار گرفته و
پاسخگوی تغییرات زمانه باشد.

 توجه به ایجاد
فرصتهای الزم
برای بروز
ویژگیهای شخصی
افراد گوناگون با
سالیق و افکار
متفاوت در
عرصههای عمومی
شهری

انعطاف-
پذیری

فضاها و عرصههایی که توانایی
عملکرد برای کاربریهای متفاوت
و متعددی را دارا هستند ،در
مقایسه با عرصههایی که دارای
یک عملکرد ثابت هستند ،به
مراتب امکانات بیشتری را در
اختیار استفادهکنندگان قرار
میدهند .همچنین به مفهوم
انطباق فرم شهری با فعالیتها و
گوناگون
رفتاری
الگوهای

 طراحی
عرصههایی که
زیرساخت و پتانسیل
الزم برای حضور
افراد مختلف را
داشته باشد.

ارتقا مشارکت
خودکفایی
 طراحی فضاها و
عرصههای عمومی
جهت ارتقاء
مشارکت شهروندی
و ارتباطات متعارف
اجتماعی
 ایجاد عرصههایی
با کیفیت و قابلیت
تصور ذهنی باال

تنوع و
انتخاب

به مفهوم حضور تنوع عملکردی،
تنوع فرمها و تنوع اشخاص و
گروههای اجتماعی در مکانهای
شهری .این تجربه مستلزم وجود
فضاهایی در عرصه عمومی با
شکلها ،کاربردها و مفهومهای
مختلف است .گسترش دامنه
انتخابهای افراد ،حاصل برقراری
انگاره تنوع در عرصههای عمومی
شهری است .این انگاره پایهای
برای سالمت اجتماعی و محیطی
است.

 توجه به مشارکت
اجتماعی در
تصمیمسازیها
 ایجاد حس
اجتماعی قوی در
عرصههای عمومی
شهری
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)(source Carmona, 2003: 35-48
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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

در نظر گرفتن عرصه عمومی به
عنوان یک ارگانیسم یا یک مینی
اکوسیستم و استقالل نسبی در
پاسخگویی به نیازهای استفاده-
کنندگان از عرصههای عمومی
شهری ،یک نکته مهم در پایداری
اینگونه عرصههاست .خودکفایی
و استقالل نسبی کمک میکند
که استفادهکنندگان از عرصههای
عمومی شهری ،محیط را بر اساس
نیازها و خواستهای خود شکل
دهند .افزایش تنوع دسترسی به
کاال و خدمات مورد نیاز کلیه
استفادهکنندگان در دستیابی به
این ویژگی مؤثر است.

21

 طراحی عرصههای
عمومی مشوق
پیادهروی شهروندان

 برداشتن موانع
پیشروی دسترسی
شهروندان و
گروههای اجتماعی
مختلف به عرصههای
عمومی شهری

به نظر میرسد مؤلفههای نیازهای انسانی ،نظارت،
انعطافپذیری ،خودکفایی و تنوع و انتخاب بیش از هر
چیز بر مشارکت شهروندی گروههای مختلف اجتماعی
در عرصههای عمومی شهری تأکید میکنند .مشارکتی
که به نظر میرسد ،بر پایه حضور و دیدار چهره به
چهره شهروندان در عرصههای عمومی شهری و انجام
فعالیت و برقراری تعامالت متعارف اجتماعی از سوی
ایشان در این گونه عرصهها استوار باشد .به واقع این
گونه مشارکت شهروندی در عرصههای عمومی شهری،
تضمینکننده اهداف و راهبردهای اجتماعی توسعه
پایدار در طراحی و برنامهریزی شهری خواهد بود.
 -2-2-1مشارکت شهروندی در عرصههای عمومی شهری

سال شش
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مشارکت ،درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در
موقعیتهای گروهی است که آنان را برمیانگیزد تا
برای دستیابی به هدفهای گروهی یکدیگر را یاری
دهند و در مسئولیت کار شریک شوند ( Toosi, 1991:
" .)54صاحبنظرانی چون اوریتزر ( ،)2009کورنوال و
گاونتا ( ،)2001دیسوزا بریگز ( ،)2008فانگ (،)2011
گاونتا ( ،)2004گاونتا و مکگی ( )2010و پرزورسکی و
همکاران ( )2003معتقدند مشارکت برای توسعه ،جلب
حمایت عمومی و تالشها جهت تغییر الگوهای رفتاری
به منظور نیل به توسعه پایدار ،موضوعی مهم و حیاتی
است .این مفهوم به خصوص در کشورهای در حال
توسعه به عنوان بخشی از فرآیندهای مردمساالرانه
معطوف به شکلگیری جوامع برخوردار ،آرام و برابر
حائز اهمیت است" (.)Sagaris, 2018
در این زمینه مشارکت شهروندی بر این اصل کلیدی
استوار است که شهروندان صاحب این حق هستند که
بخشی از تصمیمگیریهایی باشند که بر زندگی آنها
تأثیرگذار است ( .)Morrison & Xian, 2016در جدول
شماره  2تعاریف و مفاهیم مشارکت شهروندی از سوی
صاحبنظران و منابع گوناگون ارائه شده است( .جدول
 )2با جمعبندی این تعاریف میتوان چنین برداشت
کرد که مشارکت شهروندی امری سازمانیافته است که
فعاالنه ،ارادی و داوطلبانه صورت میپذیرد .همچنین
مشارکت شهروندی در حالی که امری تعاملی و متقابل
است که احساس همبستگی و تعلق در انجام فعالیت و
اهداف آن وجود دارد ،فرآیند محور ،پایدار و مستمر نیز
است.
در واقع با گسترش معنای مشارکت و راه یافتن آن به
تمام عرصههای زندگی ،امروزه سخن از شرایطی است
که همه مردم در تعیین سرنوشت خویش دخالت
آگاهانه و واقعی پیدا کنند ).(Alavitabar, 2003:13
تازهترین زمینه مشارکت ،مشارکت شهروندان در ایجاد،
اصالح و اداره محیط زندگی ،فضاها و عرصههای عمومی
شهری پیرامون خود است .این نوع مشارکت که امری
معطوف به مکان است و اغلب زمانی در اجتماعات
محلی و محلههای مسکونی رخ میدهد که شهروندان
به طور داوطلبانه و اختیاری به ایفای نقش و پذیرفتن

جدول -2تدقیق مفهوم مشارکت شهروندی از سوی
صاحبنظران و منابع مختلف
’Tab.2-Definition of the concept of citizens
participation by experts and different sources
تعریف و مفهوم مشارکت
صاحبنظران و منابع
شهروندی
میزان دخالت اعضای نظام اجتماعی
در فرایند تصمیمگیری

(Rogers & Shomicker,
)2017:304

مشارکت ،صرفا در دادن اطالعات به
مردم ،داشتن روابط خوب و متقاعد-
سازی آنان خالصه نمیشود ،بلکه
گشودن حکمت بر روی مردم و
تشویق به کنش متقابل آنان است.

(McConnell, quoted from
)Barak poor, 2002:247

فرایندی در راستای باروری نیروی
تصمیمگیری و موجبات رشد و
توانایی اساسی بشر

)(Misra & Chima, 1986:32

برانگیختن حساسیت مردم در ادراک
و توانمندی در پاسخگویی به طرح-
های توسعه در ابعاد گوناگون

)(Effati, 1992: 84

کوششهای سازمان یافته برای
افزایش کنترل بر منابع و نهادهای
نظمدهنده در شرایط اجتماعی معین،
از سوی برخی از گروههای اجتماعی و
جنبشهایی که تا کنون از حیطه
اعمال چنین کنترلی ،محروم و
مستثنی بودهاند.

(United Nations, quoted
)from Wolf, 1983

مشارکت شهروندان اصطالح روشنی
برای قدرت شهروندان است ،توزیع
مجدد قدرت است به نحوی که
شهروندان نادار را ،که در حال حاضر
از فرآیندهای سیاسی و اقتصادی
حذف شدهاند ،قادر میسازد به طور
سنجیده و آگاهانه در آینده دخالت
نمایند.

(Ernestein quoted from
Habibi & Rezvani, 2006:
)53

هر کنش متقابل اجتماعی که در آن
افراد یا گروهها کار و فعالیت خود را
به صورتی کم و بیش سازمانیافته و
با کمک متقابل به هم میآمیزند تا
هدفی مشترک تحقق پذیرد.

)(Alavi tabar, 2003:17-19

مسئولیت در جهت ارتقاء کیفیت مکان زندگی خود
بپردازند ) .(Bottini, 2018در واقع این مشارکت از
الزامات زندگی شهری است و زمانی تحقق مییابد که
شهرنشینان از حالت فردی که صرفا در مکانی به نام
شهر زندگی میکنند درآیند و به شهروند بدل شوند
( .)Alavitabar, 2003:13این نوع مشارکت که در این

در این پژوهش از روشهای تحقیق پیمایشی و
همبستگی استفاده شده است .جامعه آماری این
تحقیق ،کلیه شهروندان باالی  15سال مشارکتکننده
(از طریق حضور یا فعالیت یا پذیرش مسئولیت) در
عرصههای عمومی شهر شیراز بودند .حجم گروه نمونه
شرکتکننده در این پژوهش در بخش مصاحبههای
حضوری عمیق مقدماتی 40 ،نفر از جامعه آماری و در
بخش پاسخگویی به پرسشنامه تدقیق شده (محاسبه به
کمک فرمول کوکران) 176 ،نفر از جامعه آماری بودند.
در جمعآوری دادههای این پژوهش از روش نمونهگیری
تصادفی (به علت مشخص نبودن ویژگیهای جمعیت -
شناختی گروههای مختلف مشارکتکننده در عرصههای
عمومی شهر شیراز و جلوگیری از سوگیری و حذف
نظرات گروهی خاص اعم از سنی یا جنسی از این روش
استفاده شد تا به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی
داده شود تا به عنوان نمونه انتخاب شوند .به این منظور
در عرصههای عمومی هدف و در بازههای زمانی
مشخص ،از تمامی افراد باالی  15سال مشارکتکننده
در عرصه عمومی فارغ از سن یا جنس ایشان خواسته
شد تا داوطلبانه در این تحقیق مشارکت کنند) و در
تحلیل و ارزیابی این دادهها از نرمافزارهای اسپیاس-
اس 5و اسمارتپیالاس 6استفاده شد .در تحلیل داده-
های این تحقیق از مدل ساختاری تحلیل عاملی
تأییدی 7و روش تحلیل حداقل مربعات جزئی 8که

سال شش

-2روش تحقیق
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نوشتار از آن به نام مشارکت محلی 4نام برده میشود،
در سه سطح مطرح میشود .سطح اول مشارکت محلی،
معطوف به حضور و درگیری ذهنی و عاطفی شهروندان
و گروههای مختلف اجتماعی و سنی چون کارمندان،
کارگران ،کودکان ،جوانان ،زنان ،سالمندان و غیره در
عرصههای عمومی شهری است .سطح دوم را ،قابلیت
انجام فعالیت ،بروز رفتار و برقراری تعامالت مطلوب
اجتماعی شهروندان در عرصههای عمومی شهری و
محیط زندگی پیرامون خود تشکیل میدهد .اما سطح
سوم ،پذیرش مسئولیت و مشارکت شهروندان در
تصمیمگیری ،تصمیمسازی ،نظارت و اداره شهر ،محله و
محیط زندگی خود است .در زمینه عوامل تأثیرگذار بر
مشارکت محلی ،منابع اندکی بر نقش کیفیتهای
محیطی تأکید داشتهاند و اکثر تحقیقات بر نقش عوامل
اجتماعی جمعیت شناختی چون سرمایه اجتماعی،
حس اجتماع ،دلبستگی به مکان ،مدت زمان آشنایی و
سکونت ،رضایت از سکونت ،تسهیالت و خدمات
عمومی ،دسترسی و استفاده از اینترنت و شبکههای
اجتماعی مجازی تأکید دارند .این در حالی است که
توجه به کیفیتها و ویژگیهای کالبدی محیط شهری
از جنبههای کلیدی مطالعات شهری است .(Bottini,
) 2018چرا که کیفیت چگونگی یک چیز یا پدیده است
که تأثیر عاطفی و عقالنی خاص بر انسان میگذارد
( .)Pakzad, 2006:78این تأثیر باید به گونهای باشد که
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
ذهنی و عینی به عنوان مجموعه ویژگیهای آن شیء
درک و محسوب میگردد ) .(Golkar, 2001در واقع از
دیدگاه احتمالدهندگی محیطی ،جریان دادوستد میان
ویژگیهای کالبدی و محسوس محیط از یک سو و
الگوها و رمزهای فرهنگی و تواناییهای ذهنی فرد ناظر
از سوی دیگر است که کیفیت محیط را شکل میدهد
( .)Poorjafar et al., 2009در واقع کیفیت محیط را
میتوان به عنوان برآیند سه نیرو (مؤلفه) کیفیت
عملکردی ،کیفیت تجربی -زیباشناختی و کیفیت
زیستمحیطی شهرها در نظر گرفت ( .)Golkar, 2001با

توجه به آنچه گفته شد ،در فرآیند مشارکت ،دستیابی
به سطوح خرد و الیههای زیرین مشارکت شهروندی،
که همانا مشارکت محلی ،انجام فعالیت و پذیرش
مسئولیت توسط گروههای مختلف اجتماعی در عرصه-
های عمومی شهری است ،از جایگاه واالیی برخوردار
است .به نظر میرسد فراهم کردن زمینه مشارکت
شهروندی در عرصههای عمومی شهری از طریق
شناخت و تقویت کیفیتهای محیطی تأثیرگذار بر
تمایل شهروندان به مشارکت محلی ،به نوعی فرصت
رشد و کمال شهروندان را فراهم کرده و امید به زندگی
را در ایشان باال خواهد برد.

23
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ضریب همبستگی چندگانه یک متغیر را (در اینجا
مشارکت شهروندان شهر شیراز در عرصههای عمومی
شهری) با دیگر متغیرها (در اینجا ویژگیهای محیطی و
سوأالت تبیین کننده چگونگی کیفیت عرصههای
عمومی) میسنجد ،بهره گرفته شد.
به منظور پاسخ دادن به سوأل اصلی تحقیق و احصاء
کیفیتهای محیطی مؤثر بر مشارکت شهروندان در
عرصههای عمومی شهری ،نگارندگان ابتدا اقدام به طرح
سوأالتی مقدماتی در مورد کیفیت و چگونگی عرصه-
های عمومی واجد ارزش مشارکت از دید شهروندان
کردند .این مهم با استفاده از نتایج حاصل از مبانی
نظری تحقیق و با کمک استادان روانشناسی و جامعه-
شناسی صورت گرفت .در ادامه ،این سوأالت مقدماتی،
در مصاحبه عمیق پژوهشگران با گروه نمونه  40نفری
از جامعه آماری مطرح و نتایج حاصل از آن با استفاده
از نظرات استادان روانشناسی و جامعهشناسی ارزیابی
شد .نتایج حاصل از این ارزیابی ،تدقیق  30سوأل در
مورد چگونگی و کیفیت عرصههای عمومی واجد ارزش
مشارکت از دید شهروندان بود .به اعتقاد نگارندگان هر
گروه از این سوأالت ،مبین مشخصه و ویژگی محیطی
خاصی از عرصههای عمومی شهری است .از این رو در
رابطه با سوأالت طرح شده 6 ،مشخصه و ویژگی
محیطی از عرصههای عمومی شهری ،که به نظر می-
رسد بر مشارکت شهروندان در این عرصهها مؤثر باشند،
تبیین شد .در ادامه به منظور ارزیابی اعتبار ویژگیها و
مشخصههای محیطی تبیین شده و تحقیق در معنا-
داری رابطه متصور شده میان ویژگیهای محیطی و
سوأالت طرح شده در مورد کیفیت عرصههای عمومی
شهری ،نگارندگان اقدام به تهیه پرسشنامه ،جمعآوری
دادهها از گروه نمونه از جامعه آماری با حجم  176نفر و
تحلیل دادههای حاصل از این نمونهگیری کردند .به
منظور ارزیابی دادهها ،در گام نخست ،آمارهای توصیفی
چون ،جنس ،میزان تحصیالت ،وضعیت تأهل و اشتغال
پاسخدهندگان بررسی و سپس آمار تحلیلی تبیین شد.
ذکر این نکته الزم است که پرسشنامه تدقیق شده برای
این پژوهش ،دو بخشی و بخش اول شامل مشخصات
فردی پاسخگو بود .همچنین در بخش دوم و در قالب

 30پرسش با مقیاس پنجگزینهای لیکرت ،چگونگی و
کیفیت عرصههای عمومی شهری برای مشارکت
شهروندی ،سنجیده شد .روایی پرسشنامه نیز با استفاده
از روش اعتبار محتوا (تأیید استادان روانشناسی و
جامعهشناسی) و پایایی آن با استفاده از روش آلفای
کرونباخ تعیین شد .آلفای کرونباخ برای کل سوأالت
این پرسشنامه  0/805بود .در جدول  ،3مؤلفههای
پیشنهادی مؤثر بر مشارکت شهروندان و پرسشهای
تبیینکننده هر مؤلفه ارائه شده است( .جدول )3
جدول -3مؤلفههای پیشنهادی مؤثر بر مشارکت شهروندان
در عرصههای عمومی شهری
Tab.3-Proposed components affecting citizen
participation in urban public realms
مؤلفه
پرسش تبیینکننده مؤلفه
محیطی
 - x7امکانات دسترسی عمومی به عرصه عمومی در نظر
گرفته شده باشد (دسترسی به آن آسان باشد).

همهشمولی

 – x28جنسهای مختلف ( زن و مرد) در عرصه عمومی
حضور یابند.
 – x25قشرهای مختلف اجتماعی در عرصه عمومی
حضور یابند.
 - x2گروه های مختلف سنی در آن عرصه عمومی حضور
یابند.
 – x1عرصه عمومی از سالمت روانی برخوردار باشد.

فقدان جرم
و جنایت

 - x6عرصه عمومی قابل دفاع باشد (جرم و جنایت کمی
در فضا اتفاق بیافتد).
 – x19چشم متذکر در عرصه عمومی وجود نداشته باشد.
 - x31عرصه عمومی حتیاالمکان ،در درون بافت شهری
شکل گیرد.

فقدان
آلودگی و
سبز بودن

 - x4عرصه عمومی پاکیزه و به دور از آلودگی آبوهوایی
و صوتی باشد.
 – x17سکوت ،ویژگی متمایز در عرصه عمومی باشد.
 – x26عرصه عمومی به محل سکونتمان نزدیک باشد.
 - x32عرصه عمومی با درختان و عناصر طبیعی محصور
شود.
 – x29مبلمان و تمامی وسایل آسایش در عرصه عمومی
طراحی شده باشد.
 - x8کاربری های متنوع در عرصه عمومی وجود داشته
باشد.

سرزندگی

 - x18تحرک و هیجان در طراحی عرصه عمومی موج
بزند.
 - x15رویدادهای مذهبی در عرصه عمومی رخ دهد.
 - x16رویدادهای ورزشی در فضا رخ دهد.
 - x13رویدادهای فرهنگی در عرصه عمومی رخ دهد.

 - x14رویدادهای اجتماعی در عرصه عمومی رخ دهد
 – x23عرصه عمومی دارای نقاط ابهام و قابل کشف باشد
 - x9ترکیبات رنگی بدیع و متنوع در عرصه عمومی به
کار رود
 - x21آزادی انجام فعالیت های متنوع در عرصه عمومی
وجود داشته باشد

قابلیت
شناخت و
تجربه

 - x22عرصه عمومی شفاف ،آشکار و قابل ادراک باشد
 - x12طراحی عرصه منطبق با فرهنگ و آداب و رسوم
منطقه باشد (عرصههای عمومی در نقاط مختلف ،متمایز
باشند)
 – x34عرصه عمومی دوستانه و صمیمی باشد
 – x10در عرصه ،وحدت وجود داشته باشد (پراکندگی
عناصر در آن کم باشد)

تناسب و
یکپارچگی

 - x11عرصه عمومی در کلیات و جزییات شکلگیریش
منظم باشد
 - x33مصالح به کار رفته در عرصه عمومی با محیط
پیرامونیاش متناسب باشد

-3نتایج و بحث
در پژوهش حاضر و با توجه به تحلیلهای انجام گرفته
توسط نرمافزار اسپیاساس از میان  176شرکت
کننده %58/2 ،را زنان و  %41/8را مردان تشکیل دادهاند.
 %29/7از شرکتکنندگان در این پژوهش  25-15ساله،
 35-26 %17ساله 45-36 %8 ،ساله 55-46 %5/7 ،ساله و
 %39/8باالتر از  55سال سن داشتهاند .همچنین %14/8
گروه نمونه دارای تحصیالت زیر دیپلم %27/3 ،دیپلم،
 %15/3فوق دیپلم %31/8 ،لیسانس و  %10/8فوق
لیسانس و دکتری بودهاند %31/1 .پاسخگویان متأهل و
 %68/9مجرد هستند .این در حالی است که %31/7
پاسخگویان بدون شغل و تنها  %68/3دارای شغل
بودهاند.
همچنین به منظور ارزیابی و تعیین روابط وابستگی و
همبستگی میان  6متغیر اصلی مرتبط با مشارکت
شهروندان در عرصههای عمومی ،به بررسی روابط میان
متغیرهای مستقل و وابسته و برازش این روابط پرداخته
شد .مدل مفهومی اولیه تحقیق با توجه به یک متغیر
وابسته اصلی و شش مؤلفه تعریفکننده آن و 30
پرسش مرتبط با این مؤلفهها ایجاد شده است .بر این

جدول -4ضرایب مسیر مدل تحقیق
Tab.4-Coefficients of the research model
ضریب مسیر
مؤلفه محیطی
همهشمولی

0/163

فقدان جرم و جنایت

0/130

فقدان آلودگی و سبز بودن

0/226

سرزندگی

0/289

قابلیت شناخت و تجربه

0/196

تناسب و یکپارچگی

0/174
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 – x3رنگ و ظاهر عرصه عمومی با محیط پیرامونیاش
هماهنگ باشد
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 – x30عرصه عمومی با حضور متعدد آدمیان شلوغ و پر
از هیجان باشد

اساس مدل مربوط به این تحقیق از جمله مدلهای
ترکیبی-انعکاسی چند بعدی است .چراکه با سازههای
مکنون در دو رتبه در ارتباط خواهد بود .سازه مرتبه
اول مشارکت شهروندان و سازههای مرتبه دوم شش
مؤلفه تعریفکننده آن خواهد بود .متغیرهای مستقل
در این تحلیل 30 ،پرسش طرح شده در مورد چگونگی
عرصههای عمومی شهری هستند که به نظر میآید ،هر
گروه از این پرسشها ،با مؤلفه محیطی خاصی از
عرصهی عمومی دارای همبستگی و رابطه معنیدار
باشند .بنابراین مؤلفههای محیطی تدقیق شده از یک
سو به عنوان متغیرهای وابسته این پژوهش شناخته
می شوند و از سوی دیگر به واسطه مؤثر بودن در میزان
مشارکت شهروندی در عرصههای عمومی شهری ،به
عنوان متغیر مستقل عمل مینمایند .شکل شماره 1
نمایانگر تحلیل انجام شده بر متغیرهای مستقل و
وابسته پژوهش با استفاده از نرمافزار اسمارتپیالاس
است (شکل .)1
ذکر این نکته الزم است که در بررسی اولیه مدل،
تعدادی از پرسشها دارای بار عاملی کمتر از  0/6بودند،
در نتیجه مدل فاقد برازش نکویی مناسب بود .در
بررسی ثانویه این پرسشها حذف شده و مدل نهایی
مطابق شکل  1و شامل  15پرسش است .همچنین در
جدول  4و بر اساس نتایج حاصل از برازش مدل ارائه
شده ،ضریب تأثیر هر کدام از شش متغیر اصلی بر
میزان مشارکت شهروندان در عرصههای عمومی
مشخص شده است .بر این اساس مؤلفههای سرزندگی،
فقدان آلودگی و سبز بودن ،قابلیت شناخت و تجربه،
تناسب و یکپارچگی ،همهشمولی و فقدان جرم و
جنایت به ترتیب حائز اهمیت بودهاند (جدول .)4
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شکل -1تحلیل متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش با استفاده از نرمافزار اسمارتپیالاس
Fig.1-Analysis of independent and dependent variables of research using Smart PLS
software
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همچنین در جدول  5همبستگی میان متغیرهای پنهان
در این مدل نشان داده شده است .همانگونه که
مشاهده میشود ،همبستگی بین متغیر پنهان مرتبه
اول یعنی مشارکت شهروندان و شش متغیر مرتبه دوم
کامال معنادار است و عالوه بر این ارتباط میان
متغیرهای مرتبه دوم نیز قابل توجه است .در این میان
بیشترین ارتباط بین مؤلفه تناسب و یکپارچگی با
قابلیت شناخت و تجربه وجود دارد (جدول .)5
همچنین ارزیابی روابط میان متغیرهای وابسته
ششگانه با پرسشهای مربوطه در خروجی نرمافزار
اسمارت پیالاس نشان میدهد که در اکثر موارد،
رابطه متصور شده ،معنادار بوده است .در جدول  6و با
ت وجه به نتایج حاصل از برازش مدل ارائه شده،
مؤلفههای محیطی و پرسشهای معرف هر مؤلفه که بر

میزان مشارکت شهروندان شهر شیراز در عرصههای
عمومی شهری مؤثر هستند ،ارائه شده است (جدول .)6
همچنین به منظور ارزیابی برازش این مدل از دو مالک
10
میانگین واریانس استخراج شده 9و روایی ترکیبی
استفاده شده است .با توجه به نتایج حاصله و پس از
انجام تغییرات اولیه در مدل اصلی ،میانگین واریانس
استخراج شده در میان هر  6مؤلفه بیش از  0/5و قابل
قبول است (شکل  .)2با توجه به اینکه برای مناسب
بودن برازش مدل ،میزان روایی ترکیبی متغیرها میباید
بیش از  0/7باشد ،در نتیجه مدل برازش قابل قبولی
دارد (شکل .)3
با توجه به آنچه گفته شد مؤلفههای مؤثر بر مشارکت
شهروندان در عرصههای عمومی شهری و پرسشهای
تدقیق شده مربوط به این مؤلفهها در جدول  7ارائه
شده است.

جدول -5همبستگی متغیرهای پنهان در مدل ایجاد شده
همبستگی میان
متغیرها

مشارکت
شهروندان

1

فقدان جرم و جنایت

0/31

1

فقدان آلودگی و سبز
بودن

0/41

0/26

1

سرزندگی

0/39

0/28

0/34

1

قابلیت شناخت و تجربه

0/5

0/23

0/48

0/48

1

تناسب و یکپارچگی

0/46

0/20

0/35

0/45

0/82

1

مشارکت شهروندان

0/59

0/40

0/58

0/64

0/70

0/64

1

جدول -6بار عاملی معرفهای مرتبط با مؤلفههای محیطی مؤثر بر مشارکت شهروندان در عرصههای عمومی شهری
Tab. 6-Factor loading of components related to environmental factors affecting citizen participation
in public urban realms
قابلیت
فقدان
فقدان
مؤلفه محیطی
تناسب و
شناخت
سرزندگی
آلودگی و
جرم و
همهشمولی
یکپارچگی
معرف
و تجربه
سبز بودن
جنایت
جنسهای مختلف (زن و مرد) در عرصه
عمومی حضور یابند

0/74

امکانات دسترسی عمومی به عرصه عمومی در
نظر گرفته شده باشد

0/73

عرصه عمومی از سالمت روانی برخوردار باشد

0/61

عرصه عمومی حتیاالمکان ،در درون بافت
شهری شکل گیرد

0/87

سکوت ،ویژگی متمایز در عرصه عمومی باشد

0/64

عرصه عمومی به محل سکونتمان نزدیک باشد

0/89

رویدادهای اجتماعی در عرصه عمومی رخ دهد

0/75

کاربری های متنوع در عرصه عمومی وجود
داشته باشد

0/74

ترکیبات رنگی بدیع و متنوع در عرصه عمومی
به کار رود

0/73

طراحی عرصه منطبق با فرهنگ و آداب و
رسوم منطقه باشد

0/67

عرصه عمومی شفاف ،آشکار و قابل ادراک باشد

0/72

رنگ و ظاهر عرصه عمومی با محیط پیرامونی-
اش هماهنگ باشد

0/76

در عرصه ،وحدت وجود داشته باشد

0/87

عرصه عمومی در کلیات و جزییات شکل-
گیریش منظم باشد

0/76

مصالح به کار رفته در عرصه عمومی با محیط
پیرامونیاش متناسب باشد

0/72
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همهشمولی

Tab.5- Correlation of hidden variables in the generated model
قابلیت
فقدان
فقدان
تناسب و
همه
شناخت و
سرزندگی
آلودگی و
جرم و
یکپارچگی
شمولی
تجربه
سبز بودن
جنایت

27

نوآوری و ابتکار در طراحی تفریحات سالم در عرصهی
عمومی شهری

جدول  -7مؤلفههای تدقیق شده مؤثر بر مشارکت
شهروندان در عرصههای عمومی شهری
Tab.7-Defined components affecting citizen
participation in urban public realms
مؤلفه محیطی

پرسش تبیینکننده مؤلفه
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 - x7امکانات دسترسی عمومی به عرصه عمومی در
نظر گرفته شده باشد (دسترسی به آن آسان باشد)

همهشمولی

 – x28جنسهای مختلف ( زن و مرد) در عرصه
عمومی حضور یابند.

فقدان
آلودگی و
سبز بودن

فقدان آلودگی

 – x17سکوت ،ویژگی متمایز در عرصه عمومی باشد.
 – x26عرصه عمومی به محل سکونتمان نزدیک
باشد.

قابلیت
شناخت و
تجربه

 –x8کاربریهای متنوع در عرصه عمومی وجود داشته
باشد.

28
سرزندگی

شناخت و
تجربه

تناسب و
یکپارچگی

تناسب و
یکپارچگی

وجود نوعی هماهنگی ویژه بین عناصر عرصه عمومی

جلوگیری از تکثر بیش از اندازه عناصر به منظور عدم
شکلگیری نوعی بینظمی و عدم یکپارچگی در عرصههای
عمومی

 - x12طراحی عرصه منطبق با فرهنگ و آداب و
رسوم منطقه باشد (عرصههای عمومی در نقاط
مختلف ،متمایز باشند).

قابل پیش بینی نمودن عرصه عمومی و فراهم کردن
امکان دریافت معنای اجزای عرصه عمومی برای شهروند
همهشمولی

 - x11عرصه عمومی در کلیات و جزییات شکل-
گیریش منظم باشد.

فراهم کردن زمینه جابه جایی آسان از یک نقطه به نقطه
دیگر در عرصههای عمومی شهری
فراهم کردن امکان قدمزدن و پیادهروی آنان در عرصه-
های عمومی

جدول -8چگونگی دستیابی به مؤلفه محیطی مؤثر بر

تنظیم فاصله قرارگیری مکانهای مکث و استراحت در
عرصه عمومی شهری

تشویق شهروندان به مشارکت در عرصههای عمومی شهری

سرزندگی

ایجاد تنوع و گوناگونی در کاربریهای عرصه عمومی و
فراهم سازی دامنه وسیعی از حق انتخابها

ارتقا انعطافپذیری عرصه عمومی برای پذیرش کاربردها
و کاربریهای متفاوت و متعدد
ایجاد عرصههایی که عالوه بر رویدادهای فرهنگی و
اجتماعی ،دارای محوطههای ورزشی نیز باشند

برگزاری نمایشگاههای هنری ،کنسرتهای موسیقی،
مسابقات جمعی چون مسابقه پرورش گلوگیاه و غیره در
عرصه عمومی

فراهم کردن امکان ورود و خروج آسان به عرصههای
عمومی شهری با راحتی با وسایل نقلیه عمومی

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

 - x3مصالح به کار رفته در عرصه عمومی با محیط
پیرامونیاش متناسب باشد.

Tab.8-Proposed strategies to achieve an effective
environmental component in encouraging citizens
to participate in urban public realms
راهکارهای تحقق کیفیت
کیفیت

توجه به عامل وحدت در طراحی عرصههای عمومی
شهری

طراحی ریز فضاها و نحوهی تداخل آنها در عرصههای
عمومی به منظور تقویت انسجام و یکپارچگی

 - x22عرصه عمومی شفاف ،آشکار و قابل ادراک
باشد.

 – x10در عرصه ،وحدت وجود داشته باشد(پراکندگی
عناصر در آن کم باشد).

استفاده از نوعی خاصی از مصالح یا رنگ ویژه در طراحی
عرصه عمومی
توجه به رمزگرایی در طراحی عرصه عمومی

 – x3رنگ و ظاهر عرصه عمومی با محیط پیرامونی-
اش هماهنگ باشد.
قابلیت

استفاده از اصول و قواعد کلی قابل درک برای شهروند در
طراحی عرصه عمومی

پرهیز از یکنواختی در طراحی عرصه عمومی

 -x14رویدادهای اجتماعی در عرصه عمومی رخ دهد.
 -x9ترکیبات رنگی بدیع و متنوع در عرصه عمومی به
کار رود.

ایجاد چشماندازهای طبیعی در عرصههای عمومی شهری

امکان استفاده از نور خورشید ،استنشاق هوای تازه،
تماشای آسمان در عرصههای عمومی شهری

 - x31عرصه عمومی حتی االمکان ،در درون بافت
شهری شکل گیرد.

جنایت

کاهش آلودگیهای صوتی و زیستمحیطی در عرصههای
عمومی شهری

فراهم کردن فرصت تماشا و استراحت در کنار چشمانداز-
ها در عرصههای عمومی شهری

 – x1عرصه عمومی از سالمت روانی برخوردار باشد.

فقدان جرم و

و سبز بودن

تقویت وجه مردم ساالرانه عرصه عمومی و نبود موانع بر
سر راه انتخاب گزینههای متعارف و مطلوب پیش روی
شهروند در عرصه عمومی

فقدان جرم
و جنایت

تقویت حیات شبانه و فعالیتهای  24ساعته در عرصه-
های عمومی شهری
مکانیابی صحیح روشناییها و تقویت نورپردازی در
عرصههای عمومی شهری

تقویت نظارت همگانی در عرصههای عمومی شهری
تعمیر و نگهداری مداوم عرصههای عمومی شهری
جلوگیری از شکلگیری فضاهای بیدفاع و رهاشده
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شکل -2میانگین استخراج شده کیفیتها در مدل پیشنهادی
Fig.2-The extracted mean of qualities in the proposed model
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شکل -3روایی ترکیبی کیفیتها در مدل پیشنهادی
Fig. 3-Qualitative validity of the proposed model

-4نتیجهگیری
با اتکا به نتایج حاصل از مطالعات میدانی صورت گرفته
(جدول  ،)7نگارندگان توجه به  6مؤلفه محیطی را در
تشویق شهروندان به مشارکت در عرصههای عمومی
شهری و به طور ویژه شهر شیراز مؤثر میدانند .این
مؤلفهها به ترتیب اهمیت عبارتند از:
 -1سرزندگی :به نظر میرسد جهت تشویق شهروندان
به مشارکت بیشتر در عرصههای عمومی شهری ،اینگونه
عرصهها بیش از هر چیزی میبایستی سرزنده و پویا
باشند .اولویت این مهم برای شهروندان شهر شیراز با
توجه به شرایط و مشخصههای فعلی عرصههای عمومی
شهر شیراز امری معقول به نظر میرسد ،چرا که پویایی
و سرزندگی در ساعات مختلف شبانهروز کیفیتی است

که به جز عرصههایی در مرکز شهر شیراز و در محدوده
بازار و مجموعه وکیل ،در کمتر عرصه عمومی شهر
شیراز به چشم میخورد .در واقع عرصههای عمومی
شهری در هیچ ساعتی از شبانهروز نمیبایست از حضور
سرزنده و فعال گروههای مختلف شهروندان تهی شوند.
اساسا احساس پویایی در شهروندان وقتی حاصل
میشود که همه حواس و ذهن شهروند ،به هنگام
حضور در عرصه ،به نحوی درگیر با محیط شود .در
چنین شرایطی است که حتی تماشای فعالیت افراد و
بازی کودکان برای شهروند جذاب بوده و نوعی فعالیت
برای وی به حساب میآید .این احساس پویایی ،هم
متوجه نحوه حرکت شهروند در عرصه است و هم
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معطوف به انواع محرکهای محیطی که در عرصه وجود
دارند .همچنین آزادی عمل شهروند در عرصه عمومی
که به واسطه پویایی و سرزندگی عرصههای عمومی
شهری به وجود میآید ،به تقویت حس خودکفایی و
حس مفید بودن شهروند کمک میکند .به واقع ایجاد
زمینههایی برای انجام بعضی فعالیتهای فردی ،چون
انجام برخی ورزشها ،در عرصهعمومی ،به شهروند
قدرت فردی و اعتماد به نفس میبخشد و انگیزش
مشارکت بیشتر در عرصه عمومی را در وی ایجاد می-
نماید؛
 -2فقدان آلودگی و سبز بودن :این کیفیت شامل ادراک
شهروند در مورد پاکیزگی ،نظافت و در دسترسبودن
عرصههای عمومی است .حضور این کیفیت در اولویت-
های محیطی شهروندان شهر شیراز جهت مشارکت در
عرصههای عمومی شهری حائز اهمیت است چرا که این
شهر که در گذشته همواره به باغهای سرسبز و فضاهای
عمومی پاکیزه خود شهره بوده است و امروزه نیز
شهروندان این شهر به تخریب گسترده باغها و آلوده-
کردن عرصههای عمومی شهری حساسیت ویژهای
دارند .تقویت رابطه انسان با طبیعت در عرصههای
عمومی شهری ،لذتی عمیقتر و ادراکی روشنتر از
عرصه عمومی را به دنبال خواهد داشت .در واقع لذت
بردن از طبیعت و تماشای محیطهای طبیعی ،اهمیت
زیادی در تقویت رابطه شهروند با عرصه عمومی شهری
دارد و به طور حتم بر مشارکت شهروند در عرصههای
عمومی شهری مؤثر خواهد بود؛
 -3قابلیت شناخت و تجربه :ذهن شهروند ،همانگونه
که به دنبال تازههاست ،همواره به دنبال انطباق و
بازشناسی نیز هست و میخواهد عناصر ادراک شده از
عرصه عمومی توسط او ،با رفتارهای فردی و گروهیش
همخوان باشد .عرصه عمومی و عناصر موجود در آن،
باید در ذهن شهروند ،هویت خاص و ویژهای داشته
باشد تا وی را به مشارکت در عرصههای عمومی شهری
ترغیب نماید .به نظر میرسد حساسیت شهروندان شهر
شیراز به پیشینه غنی تاریخی و میراثهای ملموس
کالبدی و ناملموس فرهنگی شهر خود سبب شده است
تا برای مشارکت بیشتر در عرصههای عمومی شهری،

حضور نمادها و عواملی را ضروری بدانند که این
پیشینه و میراث را یادآوری کنند .در واقع توجه به
مفاهیم باطنی هر عنصر در طراحی عرصهی عمومی ،در
کنار مفاهیم و فرم ظاهری عنصر و ترغیب شهروند به
کنش حسی-ذهنی-ادراکی ،برای کشف معنای مستتر
در عنصر ،در بازگردان اعتماد به نفس به شهروند و
ترغیب وی به مشارکت مکرر در عرصه عمومی شهری
نقش مهمی دارد .خاطره ذهنی ،قابلیت ادراک ،تجزیه-
وتحلیل و تطبیق دادههای محیطی با معانی ذهنی و
تشکیل تصویر ذهنی در فرد است .خاطره یا تصویر
ذهنی مطلوب شهروند از عرصه عمومی ،بر میزان
مشارکت و حضور او در عرصههای عمومی مؤثر است،
چرا که خاطره ذهنی مطلوب ،به کاستن از حجم
ابهامات در مورد عرصه عمومی ،پیشبینی نمودن
شرایط و جهتیابی شهروند در عرصه عمومی کمک
میکند .اطمینان و تسلط ذهنی ناشی از این فرایند،
باعث آسودگی خاطر و احساس تعلق شهروند به عرصه
عمومی میگردد .اهمیت این امر زمانی بیشتر آشکار
میشود ،که بدانیم شهروندان در محیطهای سرشار از
یکنواختی و ابهامات نامتعارف ،دچار تحریکات شدید
عصبی شده و در تنگنا قرار میگیرند؛
 -4تناسب و یکپارچگی :عناصر عرصه عمومی ،همگی
زیرمجموعه یک نظام هستند .این نظام ممکن است
خیلی ساده و روشن و یا پیچیده باشد .در واقع شهروند
از هر عنصر عرصه عمومی ،میزان مشخصی از نظم،
پیچیدگی و یا سادگی را انتظار دارد .چرا که این بی-
نظ می ،در نهایت به سردرگمی شهروند و امتناع وی از
حضور و مشارکت مکرر در عرصه عمومی میانجامد.
همچنین در این زمینه تجربه عناصر و اجزای کالبدی،
عملکردی و معنایی عرصه عمومی ،به صورت یک کل
واحد نیز حائز اهمیت است .ضرورت وجود این مهم از
نظر شهروندان شهر شیراز جهت مشارکت در عرصههای
عمومی شهری امری قابل درک است ،چرا که عرصه-
های عمومی این شهر مانند بازارها ،میدانها ،حیاط
مساجد ،باغها ،مسیرها و غیره در تمام ادوار تاریخی
همگی واجد نظم مشخص و چیدمان قابل درک بودهاند.
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 -5همهشمولی :کیفیت همهشمولی بیش از هر چیز بر
عدالت و عدم ممنوعیت در دسترسی به عرصههای
عمومی شهری برای گروههای سنی ،جنسی و طبقات
اجتماعی مختلف تأکید دارد .ضعف در شبکههای
حملونقل عمومی در شهر شیراز و عدم سهولت در
دسترسی به عرصههای عمومی این شهر برای گروههای
مختلف اجتماعی ،به ویژه سالمندان و معلوالن میتواند
دلیل توجه مردم شیراز به این کیفیت محیطی باشد .در
مورد دسترسی به عرصه عمومی ،میتوان به واسطه
ارتباطاتی که یک عرصه با محیط اطرافش دارد ،چه از
نظر بصری و چه از جنبه فیزیکی ،داوری کرد .قرار-
گیری عرصههای عمومی در بافتهای شهری و محالت
مسکونی در نوع قضاوت تأثیرگذار هستند؛
 -6فقدان جرم و جنایت :فقدان جرم و جنایت و ایمنی
و امنیت ناشی از آن ،ارتباط مستقیمی با فضا و ساخت-
وساز شهری دارد .امنیت نوعی احساس آرامش درونی
قلمداد می شود ،که از کیفیتهای فعال محیط حاصل
میشود و پس از ادراک ذهنی ،گونهای احساس در امان
بودن را پدید میآورد .کاهش احساس عدم امنیت
شهروندان در عرصه عمومی به منظور تشویق ایشان به
مشارکت در این عرصهها ضروری است .عدم توجه به
این مهم در شهر شیراز که فضاهای عمومی بیدفاع و
مستعد وقوع جرم و جنایت هم در بافت تاریخی و هم
در بافتهای میانی و جدید آن به وفور وجود دارد ،می-
تواند زمینه کاهش مشارکت شهروندان در عرصههای
عمومی شهری را فراهم آورد .از این رو به نظر میرسد
این کیفیت محیطی نیز به درستی در بین اولویتهای
محیطی شهروندان شهر شیراز برای مشارکت در عرصه-
های عمومی شهری قرار گرفته است.
با توجه به آنچه گفته شد ،ذکر این نکته الزم است که
نتایج کلی این تحقیق با نتایج تحقیق موسایی و شیانی
( )2010که مشارکت را تابع متغیرهای نگرشی ،رفتاری
و محیطی شهروندان میداند ،همسو است .همچنین
تأکید این مقاله بر وجود ارتباط میان مشارکت
اجتماعی شهروندان و شاخصهای محیطی فضاها و
عرصههای عمومی شهری با نتایج تحقیق باسوا و
استفانکووا ( )2016که مشارکت شهروندان را بر میزان

موفقیت فضاهای شهری تأثیرگذار میدانند ،متناسب
است .همچنین تأثیرگذاری معیار قابلیت شناخت و
تجربه در نتایج این تحقیق و تأثیرگذاری آن بر میزان
مشارکت شهروندان ،تایید کننده نتایج تحقیق والیتی
( )2015است که انتظام بخشی به فضاهای شهری را در
تقویت مشارکت شهروندی مؤثر میداند .همانگونه که
بیان گردید ،در این پژوهش معیار سرزندگی از نظر
شهروندان بر میزان مشارکت در عرصههای عمومی
شهری تأثیرگذار بوده است که این نتیجه با یافتههای
پژوهش انجام شده ،توسط مؤیدی ( )2013هماهنگی
دارد .بنابراین توجه به انسان و پاسخگویی به نیازهای
وی از طریق ارتقاء سطح سرزندگی فضاهای عمومی
شهری ،تداوم حضور فعال شهروندان در محیط را به
همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر نتیجه پژوهش جاللالدینی و اوکتای
( )2011بر اهمیت شاخصهایی نظیر مسیرهای ارتباطی
کارا و مجاورت با جاذبههای عملکردی حائز اهمیت
تأکید دارد که این شاخصها به ترتیب زیرمجموعه
برخی از مؤلفههای این پژوهش نظیر همه شمولی و
سرزندگی محسوب میشوند .در پژوهش انجام شده
توسط قنبری ( )2014متغیرهای جنس ،نوع مالکیت،
منطقه سکونت ،تحصیالت ،قدمت سکونت و احساس
تعلق در مورد میزان مشارکت شهروندان بررسی شدهاند
که از بین آنها احساس تعلق ،تحصیالت و قدمت
سکونت مهمترین عوامل اثرگذار بر مشارکت شهروندان
محسوب میشود ،درحالیکه در این پژوهش معیارهای
مربوط به کیفیت فضای شهری نظیر سرزندگی ،فقدان
آلودگی و سبز بودن ،قابلیت شناخت و تجربه ،تناسب و
یکپارچگی ،همهشمولی و فقدان جرم و جنایت مورد
بررسی قرار گرفتهاند ،که از بین آنها سرزندگی ،فقدان
آلودگی و سبز بودن و قابلیت شناخت و تجربه از مهم-
ترین عوامل مشارکت اجتماعی شهروندان به شمار می-
آید .همچنین هر چند تحقیق حاضر با تأکید بر تأثیر
ابعاد محیطی بر میزان مشارکت شهروندان ،تأثیرگذاری
صرف ابعاد فردی را رد میکند ،اما وجود معیار فقدان
جرم و جنایت در فضاها و عرصههای عمومی شهری به
عنوان بعدی اجتماعی این گونه فضاها ،تاییدکننده
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نتایج تحقیق یزدانپناه ( )2007است که وجود موانع
اجتماعی و چگونگی ارزیابی فرد از این گونه موانع را بر
کاهش میزان مشارکت شهروندان مؤثر میداند .از سوی
دیگر ،وجود معیارهای سرزندگی ،همهشمولی و فقدان
جرم و جنایت در بین معیارهای این تحقیق که که
تعامالت اجتماعی شهروندان در فضاهای شهری را
تقویت میکنند ،تأییدکننده نتایج تحقیق موسوی
( )2006است که مشارکت اجتماعی و وجود شبکه
تعامالت اجتماعی را زمینه تقویت سرمایه اجتماعی
میداند .با توجه به آنچه گفته شد در ادامه و در قالب
جدول  ،8چگونگی دستیابی به مؤلفه محیطی مؤثر بر
تشویق شهروندان به مشارکت در عرصهها و فضاهای
عمومی شهری بررسی شده است (جدول .)8
بنابراین در طراحی و برنامهریزی مطلوب عرصههای
عمومی شهری ،توجه به نیازها ،ویژگیها و ترجیحات
شهروندان برای حضور ،انجام فعالیت ،پذیرش مسئولیت
و در یک کالم مشارکت شهروندی ،امری حیاتی است.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد از دید
شهروندان باالی  15سال شهر شیراز ،معیارهای
سرزندگی ،فقدان آلودگی و سبز بودن ،قابلیت شناخت
و تجربه ،تناسب و یکپارچگی ،همهشمولی و فقدان جرم
و جنایت بر میزان مشارکت در عرصههای عمومی
شهری تأثیرگذارند .اگرچه لزوم مشارکت شهروندان در
عرصههای عمومی شهری ،به لحاظ مفهومی و در مبانی
نظری ،اصلی زیر بنایی از طراحی شهری پایدار به شمار
میآید ،ولی زمینهسازی برای به اجرا درآوردن این گونه
مشارکت ،به سادگی امکانپذیر نیست .شرایط اجتماعی
و سیاسی حاکم بر جامعه و گروههای اجتماعی مختلف،
نوع نگاه تصمیمسازان و تصمیمگیران مدیریت شهری
کشور ،تجربیات گذشته شهروندان در عرصههای
عمومی شهری و بسیاری عوامل پیدا و نهان دیگر ،بر
مشارکت شهروندان در عرصههای عمومی شهری
مؤثرند .در این بین ،امید است با کاربست و توجه به
مؤلفههای محیطی تبیین شده در این نوشتار ،در
طراحی و بهسازی عرصههای عمومی شهری ،زمینه
مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در عرصههای عمومی
شهری فراهم آید.
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