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 چکیده
 فضاهای و پیاده عابر نقش به دادن اولویت تدریج به شهرها، وگسترش اتومبیل صنعتی،اختراع انقالب شروع با

 باز فضاهای ، شهر عمومی عرصه های فضایی کیفیت از و شده کمرنگ شهری فضاهای و شهرها در محور پیاده

خیابان صفا جز یکی از خیابان و شریانهای اصلی شهر بروجرد و مرکز  .است شده کاسته هها ه را پیاد و شهری

ترافیک سنگین  وجود،یکی از مشکالتی که در محدوده محله صفا بسیار آزاردهنده استخرید محسوبی می شود،

هدف  رق کرده اند.غبه اشغال خود درآورده و آنها را دستفروشانی است که پیاده روها را  خودروها و حجم وسیع

روش تحقیق  بررسی و ارزیابی کیفیت مبلمان شهرد در پیاده مداری شهروندان درخیابان صفاکلی این پژوهش 

ومیدانی  تحلیلی -کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی -باتوجه به نوع هدف، توسعه ای

ی این شامل دو بخش کالبدی و انسانی می شود که بخش کالبدی آن محدوده خیابان صفا است. جامعه آمار

بافت فرسوده شهر بروجرد و بخش انسانی آن شهروندان و کارشناسان تشکیل  4واقع در بخش مرکزی و ناحیه 

فته اند. تجزیه نفر از شهروندان به عنوان نمونه جامعه آماری انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گر073می دهند.

براساس )آزمون تی تک نمونه، آزمون همبستگی پیرسون( ونرم افرازهای  SPSSو تحلیل داده ها از نرم افزار 

مبلمان شهری می تواند  انجام گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که ،autocadکشی نقشه

ستفاده از پیاده رو ها و مسیر های پیاده شود و جذابیت تاثیر بسزایی در رغبت و انگیزه بیشتر شهروندان در ا

استفاده از پیاده رو ها و مسیرهای پیاده در سطح خیابان صفا که جز خیابان های اصلی و درجه یک، را دو 

  چندان سازد.

 / پیاده مداری راه پیاده مبلمان شهری و نیاز شهروندان، مبلمان شهری، واژگان کلیدی :

 

 مقدمه  -7
 روانی و روحی جسمی، پاسخگوی نیازهای باید شهر بنابراین است، انسان های خواسته معلول ، شهری فضای و شهر ودوج

 در را انسان و شود می معلول و علت جای گرفتن اشتباه منجر به طراحان ، و ریزان برنامه غلط تصورات گاهی اما ؛ باشد انسان

 معاصر شهرسازی عمده نقایص از یکی روی این از .کند می خود نابجای های اهزندانی دیدگ و اسیر خویش، شده ساخته محیط

. است پیاده و حرکت پیاده فضاهای ساماندهی و حفظ از غفلت و سواره حرکت نیازهای به آن حد از بیش سرسپردگی جهان ،

 فعالیت برای ابزاری بوده ، پیاده عابر اب تسلط کامل ها آن در که اجتماعی نقش حد باالترین با معابری عنوان به پیاده مسیرهای

علمی به . فرآیند تحقیق کنند می تقویت را اجتماعی و سالمت برده باال را محیطی کیفیت که شوند می محسوب جمعی

. فرآیند مجموعه مراحل منظم و پیوسته ای گفته می شود که امر تحقیق علمی را از آغاز تا پایان را امکان پذیر می نماید

ق علمی شامل مراحل کلی است که هر مرحله خود نیز دارای خرده فرآیندی ریزتر است که عملیات و اقدامات متناسب با تحقی

در روش تحقیق، رعایت ترتیب و نظم فرآیند کلی و خرده فرآیندهای هر مرحله است تا تحقیق آن انجام می گیرد. اصل اساسی 

-)حافظن آسیبها در زمینه کشف مجهول و راه حل مسأله علمی سازد علمی را در کوتاهترین زمان ممکن و با کمتری
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از دیدگاه طراحان، انتخاب و طراحی مناسب مبلمان شهری، حفظ هویت مکان و نمود بیشتر آن را ممکن می (.1032نیا،

 که فضاهایی یا ها نخیابا ایجاد از است سازی عبارت : پیاده راهاست آمده 1کوان رابرت لغت فرهنگ در (1034.)الهیجی ،سازد

( مبلمان شهری از نمادهای بسیار مهم در منظر Robert Cowan, 2008است ) آزاد نقلیه وسایل ترافیک از آنها بخش عمده

مبلمان شهری از نمادهای بسیار مهم در منظر شهر است که  .منظری شهر را به دنبال داردشهر است که تنوع ، نوآوری و خوش

خیابان صفا جز یکی از خیابان و شریانهای اصلی شهر بروجرد و مرکز خرید  .منظری شهر را به دنبال داردتنوع ، نوآوری و خوش

های اصلی بخش های جعفری ، صفا و شریعتی از خیابان.خیابانهای تاریخی شهر بروجرد استمحسوبی می شود ، یکی از محله

در محدوده محله صفا بسیار آزاردهنده است، وجود ترافیک  یکی از مشکالتی که .شرقی و قدیمی تر شهر بروجرد هستند

عدم رعایت  سنگین خودروها و حجم وسیع دستفروشانی است که پیاده روها را به اشغال خود درآورده و آنها را قرق کرده اند.

ماکن مذهبی در کمبود و ضعف در زمینه تاسیسات و زیر ساخت های شهری، فرسوده بودن بناها، وجود ا بهداشت در محله،

محله، عدم رعایت بهداشت در محله ، تمرکز بیش از نیمی از مکان های فعالیتی شهر در محدوده بافت قدیمی، واز نظر مبلمان 

در شهر بروجرد توجه به رشد کمی شده، و به کیفیت اهمیت نمی شهری چشم اندازی نامطلوب و ناخوشایند بوجود آورده است.

یی و  چشم نوایی در هرشهر بحث مبلمان شهری است و انگیزه پیاده روی در فضاهای شهری که یکی از دالیل زیبادهند 

و این عامل منجر به بروز مشکالتی از جمله متاسفانه در شهر بروجرد مدیران شهری به این مبحث توجهی کافی نمی کنند 

ست و عدم توجه به این معضل سبب فقدان فقدان تجهیزات مناسب شهری و عدم استقرار و مکان یابی مناسب آنها شده ا

یکپارچگی فضایی، سنخیت فضا با تجهیزات شهری، آسایش، راحتی درحال حاضر با توجه به تاسیس سازمان زیباسازی ، در 

شهرداریها سعی شده است بر این مشکالت فائق آیند، اما تداخل مسئولیت های سازمانها و نهادها با یکدیگر خود نیز تا حدودی 

ای قدیمی آن هم با شایسته منطقه آیا مسئله ای که در این مبحث مطرح می شود  این است؟ ه این معضل دامن زده است.ب

چه تعدد آثار تاریخی، مذهبی و گردشگری که در شلوغی سرسام آور خودروها و دستفروشان، ماهیت خود را از دست دهد 

ویژگی های تاریخی، ابعاد )مقیاس( انسانی، اقتصادی، فرهنگی در شهر بروجرد راهکارها و استانداریهایی می توانند با تکیه بر 

 خیابان صفا پیشنهاد شود برای داشتن یک مبلمان استاندارد و مناسب؟

 

 پیشینه و سوابق تحقیق -2
و معمار )شهرساز  2میالدی توسط اولمستد1383یکی دیگر از نخستین اقدامات برای تفکیک حرکت سواره از پیاده، در سال

آمریکایی( در طراحی پارك مرکزی شهر نیوریورك صورت گرفت. او برای عبور افراد پیاده ، پلی از سنگ روی جاده وسایل نقلیه 

ین . در شهرهای اروپایی، ابر می گردد 1443بنا نهاد. توجه جدی و عملی به ساماندهی حرکت پیاده و پیاده راه ها به اواخر دهه

 از غربی کشورهای در ساختن محدوده بافت های کهن و احیای اجتماعی مراکز شهری، مطرح و اجرایی شدانگاره با هدف خارج 

 نظری پایه های . لیکناست گرفته صورت مراکز شهری پیاده مداری باب در توجهی شایان اقدامات میالدی، بیستم سده 83 دهه

 و کرده دفاع شهری خیابانهای در پیاده عابرین پرتعداد حضور از جیکوبز که جین زمانی برمی گردد نوزدهم قرن به اقدامات این

 صنعت و دستاوردهای امریکایی، بزرگ شهرهای در زندگی و مرگ کتاب با و می آورد شمار به شهر تنوع در موجب را آنها

 عنوان با پژوهشی در م وایتویلیا او از . پسبرد می سوال زیر ندارند، جایگاهی پیاده اش مردم و کالنشهر آن در که را مدرنیسم

می  ارائه شهری فضاهای پویایی زمینه راهکارهایی در و می پردازد انسانی مقیاس به توجه ضرورت به جاده، از دید

در) ارزیابی طراحی شهری پیاده راه بازار تهران(  به این نتیجه رسید: از آنجایی که امکان 1040علیرضایی و همکارش سال .دهد

د مردم در فضای عمومی، وجود فضای مناسب حرکت به خصوص پیاده راه ها می باشند که همراه با لذت، آسان آمد و ش

... باشدکه متأسفانه عدم تحقق یا دسترسی به آن به دلیل موانع امنیت، راحتی، جذابیت محیطی، دسترسی، ایمنی آسان و 

. این پژوهش به ارزیابی طراحی پیاده راه بازار تهران موده استشهرنشینی عصر حاضر را دچار چالش نبیشمار سر راه عابر پیاده، 

به نام محور پانزده خرداد به منظور ارتقاء سطح مطلوبیت فضای شهری و رفع مشکالت احتمالی از دیدگاه عابرین و شاغلین این 

: ید بر پیاده راه ها نمونه موردیویژگی های مبلمان شهری با تأک واندر مقاله ای )با عن 1040فضا می پردازد. شاهینی فرسال 

مبلمان شهری نقش مهمی درشکل بخشیدن به چشم اندازها وساماندهی   خیابان مدرس کرمانشاه( به این نتیجه رسید که :

                                                           
1 Robert Cowan 
2 Olmsted 
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شود و درنهایت می  فضاهای عمومی شهربازی می کند و یکی ازعناصراصلی واولیه تشکیل دهنده هویت شهری محسوب می

یکپارچگی شهرمنجر شوند وضعیت فعلی مبلمان شهری به ویژه دربخش پیاده راه ها درشهر کرمانشاه  توانند به انسجام و

درحدپایینی می باشد و با استانداردهای رایج متفاوت است همچنین درطراحی مبلمان شهری عوامل مهمی ازقبیل همخوانی 

برلیانی حسین  سال .دی درنظر گرفته شده استپاسخ به نیازهای محیط و عوامل زیست محیطی و عوامال جرایی و عملکر

در پایان نامه کارشناسی ارشد  با عنوان )بررسی عوامل موثر بر ارتقاسیما و منظر شهری با تأکید بر پیاده روها نمونه  1042

ما و موردی : شهر مشهد( به این نتیجه رسید که : نتایج این مطالعه ضمن بازگو کردن نقش شهرداری ها در ارتقاء سی

منظرشهری ، چارچوب اقدامات اجرایی برای بسترسازی مناسب در بهره برداری از فضاهای کالبد شهری به ویژه پیاده روها را 

اصلی . اهمیت به نقش و جایگاه معلولین ، جانبازان و ... و نحوه طراحی مناسب در معابر به ویژه پیاده روها از نشان می دهد

. این گونه نتایج می تواند مورد استفاده مسئولین اداری، اجرایی شامل اری از این گونه فضاهاستترین ضرورت ها در بهره برد

در این تحقیق  .قرار گیرد ... شهرداری ها ، شرکت های خدمات شامل آب و برق و گاز و تلفن و همچنین سازمان بهزیستی و

ی به ویژه پیاده روها وبررسی وضعیت کنونی آنها، میزان و سعی می شود تا با بررسی عوامل موثر بر ارتقاء سیما و منظرشهر

سهم تأثیرگذاری مشخص شود که به صورت ویژه با مقیاس مناطق موردمطالعه سطح شهر مشهد و توجه به برخوردار بودن یا 

این معابر به چه  نبودن این مناطق سهم و تأثیرگذاری معابر را مشخص کرده و نشان داده شود که با توجه به بهره برداری در

. از این رو با توجه به ابعاد مختلف در نوع طراحی و شکلی باید طراحی کنیم و یا به چه موضوعاتی توجه ویژه ای داشته باشیم

ری یکپارچه و اجرای پروژه های پیاده روسازی در شهر مشهد می توان گفت نیازمند مطالعاتی دقیق تر برای ایجاد ساختا

درپژوهش حاضر سعی شده برروی کیفیت مبلمان شهری .، طراحی و اجرای پروژه های خود می باشد مناسب جهت شناسایی

مکان یابی مبلمان شهری  در شهر بروجرد)خیابان صفا( با تاکید بر پیاده مداری و به کارگیری استاندارها در طراحی ، شناخت و

 .درخیابان صفا صورت پذیرد

 

 مبانی نظری  -9

 / کیفیت مبلمان شهری مبلمان شهری -9-7
مجموعه اجزایی که در فضاهای شهری چیده می شوند و به استفاده عموم جهت رفع نیازهای زیست محیطی می رسند و 

منظر و هویت شهری را، تحت شعاع قرار می دهد. مبلمان شهری گویند. نقش اصلی مبلمان شهری در سطح خیابان ها و 

استاد « سید امیر منصوری»ه زبان ناطق هویت انسان منظر شهری مطلوب، باشد. دکتر فضاهای شهری ایجاد مکان هایی است ک

دانشگاه تهران، صاحب نظر در حوزه شهرسازی و مسئول بخش معماری منظر دانشگاه تهران در این باره میگوید: در مبلمان 

طراحی و برنامه ریزی های دقیق، متناسب شهری مثل هر عنصر دیگری در سیمای شهر تأثیر گذار است و باید در این حوزه با 

با فرهنگ و آداب و رسوم مردم حرکت کرد در فضای میان ساختمان ها و بناها، وسایل و ضمایم مکملی نیاز است تا زندگی 

شهری را سامان بخشد. تجهیزاتی که همچون اثاث یک خانه، امکان زندگی را در فضای محصور میان سنگ و بتن و شیشه 

آورد. این اجزاء جریان حرکت، سکون، تفریح و اضطراب را در شهر تنظیم می کنند و به آن روح می بخشند. اثاثه ،  فراهم می

تجهیزات یا مبلمان شهری، خیابانی یا فضای باز اصطالحات رایج این تسهیالت و امکانات هستند. این تسهیالت در انگلستان 

  (1031معروف هستند. )مرتضایی، « مبلمان همگانی یا مبلمان فضای باز»و در آمریکا به « مبلمان خیابانی»بیشتر به 

مبلمان شهری خود انواع مختلفی دارد که هر کدام، از حیطه طراحی شهری، در راستای هویت شهر و سیمای آن گام بر 

ا، ایستگاه های اتوبوس ، می دارد و آینه ای از فرهنگ شهر است، که از انواع این مبلمان می توان به صندلی ها و نیمکت ه

سطل های زباله، بیلبوردها و تابلوهای آگهی ، المان ها و نمادهای شهری و ... اشاره کرد، که خصوصیات منحصر به فرد هر کدام 

از این مبلمان ها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که با طراحی درست و مناسب هر کدام از آنها با توجه به خصوصیات 

 ,conzenحوه مکان یابی مناسب آنها، می توانند در جهت تأمین نیاز شهروندان و القاء هویت آنها نقش مؤثری را ایفا کنند )و ن

M . P, 1980 از خصوصیات مهم اجزای مبلمان شهری وابسته بودن آنها به فرهنگ است. اینکه هر کدام از مبلمان شهری را )

ر با استاندارهای تکنیکی که در فضای عمومی بکار می بریم، مطابقت دارد خود نگرش در کجا قرار بدهیم و این چیدمان چقد

که باید مورد تأمل قرار گیرد. در طراحی شهری، چگونه مبله کردن فضای شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است ؛ برای مثال 

هری و تابلوهای راهنما خوانا هستند و یا در مورد ، چطور خیابان ها را از روشنایی مطلوب برخوردار کنیم و آیا نشانه های ش
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ایستگاه های اتوبوس، که یکی از مهمترین اجزای مبلمان شهری محسوب می شود و نقش مهمی در فرهنگ شهرنشینی دارد ، 

د بدین معنا باید طوری طراحی شوند که جذابیت آنها، شهروند را به استفاده از آن راغب کند و میدان دید مناسبی را داشته باش

که برای شهروندان حتی با کمی مسافت قابل شناسایی باشند، البته شایان ذکر است، ایستگاه های اتوبوس بهترین مکان برای 

تبلیغات مورد نیاز شهروندان می باشند، که این تبلیغات باید قابل فهم بوده و محدود به ضرورت ها شوند. در کل ، اجزای 

در فضا مکان یابی شوند که فضاهای شهری به عنوان فضای تنفسی و تعامل حوادث اجتماعی برای مبلمان شهری باید طوری 

 (.1074شهروندان باشد. )پاکزاد، 

 

 مبلمان شهری و نیاز شهروندان -9-2
در همین اثر و خاطه و یادی که از سیمای یک شهر در ذهن بیننده به جای می ماند « سیمای شهر»کوین لینچ در کتاب  

صویر ذهنی(، مفصل صحبت کرده است. هنر طراح آن است که در کنار چیدمان این ابزار و اجزاء، نیاز شهروندان را برطرف )ت

کرده و سیمای زیبا به شهر بدهد؛ به طوری که شهروند احساس آرامش و راحتی را در برخورد با آنها داشته باشد. نیمکت، 

ی، تابلوها، فضاهای سبز، آب نماها و بسیاری از اجزای دیگر تشکیل دهنده ی این تیرهای چراغ برق، صندوق پست و اتاقک تلفن

 (.1034نظم هستند )زندیه ، 

امروزه در شهرهای بزرگ و پیشرفته ، از جمله در شهرهای اروپا و آمریکا کارشناسان بسیاری بر روی این موضوع کارکرده و 

ی همان قدر که طرح های جامع و تفصیلی شهری اهمیت دارند، برای به جزئیات سیما و نمای شهر اهمیت می دهند و گاه

ی راهنمایی و مبلمان و سیمای شهر نیز بهای ویژه ای پرداخت می کنند، مثال، حتی االمکان بسیاری از تابلوهای ایستاده

مکی که این حرکت می رانندگی را حذف و به جای آن از خطوط و عالئم رنگی در سطح خیابان استفاده می کنند. نخستین ک

کند، جلوگیری از آشفتگی، اغتشاش و ازدحام در دید بیننده و شلوغی محیط است. اهمیتی که این طراحان به نقش مردم و 

نیاز شهروندان می دهند، آن قدر است که محور تصمیماتشان عمدتاً رفاه و راحتی و آسایش ایشان محسوب می شود به گونه 

ود آوردن نمایی توأم با تعادل الزم،راحتی و آرامش را برای ساکنان به ارمغان می آورد و مشاهده می ای که دید بصری و به وج

شود. عناصر مبلمان شهری نه تنها مزاحمتی برای رفت و آمد مردم ندارد، بلکه درست جایی که مورد نیازشان هست نیز به کار 

بسیاری از مراکز عمده خرید، محلی برای استراحت و یا نشستن افراد گرفته شده است. شاید تا به حال مشاهده کرده باشید در 

به ویژه سالمندان در نظر گرفته شده است و یا شاید گاهی دیده باشید در بسیاری از شهرهای پیشرفته برای خرید از چرخ های 

واجه شوند. بنابراین، نیاز شهروندان دستی در داخل غرفه ها استفاده می شود، بدون این که با هیچ مشکلی از بابت رفت و آمد م

و سیمای شهر و به وجود آمدن هویت شهری حلقه های به هم چسبیده و جدا نشدنی هستند که هر یک دیگری را پشتیبانی و 

تکمیل می کند و بی توجهی و بی دقتی به هر کدام آسیب جدی و خللی فاحش در به جود آمدن سیمای نامناسب شهر خواهد 

 (.1077ان ،بود )طبیبی

 

 / پیاده مداری  راه پیاده -9-9
 . .. ازها با توجه به مفهوم شهرپایدار، شهر فشرده، رشد هوشمند وهای اخیر پیاده مداری و افزایش قابلیت پیادهدر سال

مجموعه ای  (.King, 2013)طرف بسیاری از برنامه ریزان شهری به عنوان یک فرم پایدار از شهر مورد پذیرش قرار گرفته است 

 . بهمنطقه پیاده مدار می گویند است، کرده ایجاد پیاده افراد محوریت با خیابان ها را که تبدیل به پیاده راه شده و ناحیه ای از

 جوامع نیز در تغییرات منفی زیادی مسئول داشته، همراه به تحرك شخصی زمینه در که وجود امتیازاتی با اتومبیل فرون، عقیده

. اتومبیل است کرده نابود اجتماعی را وحدت بخش عناصر و زندگی شهری تحمیل جنبه های همه بر را خود این نیرو .است بوده

در  را پیاده انسان . اتومبیل،زیادی می طلبد فضای توقف، و و آمد رفت برای و تحمیل می کند شهری طراحی بر را خود مقیاس

 اجتماعی متقابل ارتباط فرصت های  و می سازد منزوی« شود -ئم باریکتر میدا طور به که» باریک  و محدود پیاده روی فضای

خیابان ها نقش مهمی در ایجاد شبکه هم پیوند فضاهای . (Fruin, 1971می گیرد ) انسان از را بصری لذتهای برخورداری از و

کیفیتی که از »اشاره می کند « لنگجان ». چنانچه باز و عمومی شهری و در نتیجه شکل گیری هویت کالن شهر ایفا می کنند

 لغت فرهنگ در همچنین(. 1031لنگ،« )خیابان های آن دارد شود، بیشتر از هر چیزی بستگی به کیفیت -شهر برداشت می

 ,Cowan)شهر است  عمومی یک فضای مهمترین تعبیری به یا پرتحرّك و مهیج فضایی زنده، خیابان، شهرسازی، تخصصی
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به نظر جین  (.Marshall,2005)می شود  استفاده عمومی آمد و و رفت برای دسترسی که است یا مکانی(. خیابان، فضا 2005

خیابان و پیاده راههای آن بخش مهم و اصلی مکان های عمومی شهر بوده و مهمترین جز حیاتی آن هستند. اگر »جیکوبز

 پیاده انسان عمل آزادی درپیاده راهها .(Jacobs,1961)« خیابان های اصلی شهر جذاب باشند، شهر جذاب و جالب خواهد بود

 و شهرها در پیاده عابرین آزادی حرکت» کانن بیو گفته . بهاست زیاد دیگران با مستقیم تماس و تغییرجهت مکث، توقف، برای

 پیاده راهها مراکز شهری مدنی حیات تجدید ههای را از یکی طوری که به«. است شهر تمدن آن از خوبی نشانه شهری فضاهای

شهر هستند  مدنیّت و هویّت تمدن، مظهر و دارند شهر اجتماعی و محیط کالبدی ادراك و کشف در مؤثری نقش که هستند

کیفیت مهم است؛  سه دارای خیابان شهری ذاتی، ایمنی عامل ایجاد و عابران جذب برای دیدگاه جیکوبز، (. از1030)اسداللهی، 

 به نه پشت و باشند نما بناهای حاشیه خیابان باید دارای دوم، کند؛ خصوصی ایجاد ی عمومی واول، بایدتمایز صریح بین فضا

 بودن فعال صورت در این جذابیت وی نظر . بهصورت گیرد مکث یا توقف هیچ گونه بدون پیاده روی باید سوم، خیابان؛

ایجاد  در خوب با عملکرد شهری فضای عنوان به آید و خیابان -وجود می به شب هنگام در های عمومی مکان فروشگاهها و

 تصورات خاستگاه راپاپورت، آموس(1078)شوای، در بین عابران پیاده است  همبستگی ناخودآگاهانه از احساس تجربه نوعی

نقشه ذهنی  ساخت و شناخت محیط عامل مهمترین شروع نقطه را در محیط حرکت و داند ها می آن ذهنی های نقشه را مردم

 اگر محیط در حرکت اعتقاد وی، . بهدارد را از محیط تر کامل برداشت تصاویری امکان پیاده که حرکت ویژه برای . بهاسدمی شن

مهم  را چنین فعالیت ها هم وی .آورد می فراهم را او رضایت عدم و سردرگمی نباشد، موجبات همراه جهت یابی صحیح عابر با

 از متشکل محیط فیزیکی، محیطی عملکردی است هر درون که طوری به عنا می کندم محیط و انسان ارتباطی های حلقه ترین

 از طریق را این دو محیط سازگاری به دستیابی انسان هاست و و فعالیت حرکت جایگاه که گوناگون عملکردی فضاهای

 (. Rappaport, 1980می یابد ) میسر فضایی سازماندهی

 

 اهداف تحقیق -4
 یت مبلمان شهرد در پیاده مداری شهروندان درخیابان صفابررسی و ارزیابی کیف 

 بررسی کیمیت و کیفیت مبلمان شهری پیاده رو های خیابان صفا 

 فرضیات تحقیق  -5
 .بنظر می رسد وضعیت کمی و کیفی مبلمان  پیاده درمحدوده خیابان صفا مطلوب می باشد  
 ش پیاده مداری در محدوده خیابان صفا گردد.ارتقای مبلمان شهری  تا چه حد می تواند منجر به افزای 

 موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه -6
درصد از سطح استان لرستان را شامل می شود. این شهرستان دارای دو  2/87کیلومتر مربع حدود  131بروجرد با مساحت 

آبادی دارای سکنه است. محدوده مورد  172دهستان و  7بخش،  2شهر به نام بروجرد و اشترینان می باشد و همچنین دارای 

 ، قرار دارد.  4مطالع، در ضلع شمالی بافت کهن شهر بروجرد و در ناحیه 

  را نشان می دهد.  محدوده مطالعاتی و جایگاه آن را در بافت کهن شهر بروجرد 1تصویرشماره 

ان(، از غرب به خیابان شهدا، و از شرق به خیابان این محدوده از شمال به خیابان بحرالعلوم، از جنوب به میدان قیام )راز

می رسد. این محدوده از محدوده هایی با تراکم جمعیتی باال در بافت کهن به شمار می آید که تراکم خالص مسکونی  شریعتی

 .می باشد  23/041این محدوده 
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 :7تصویر شماره 

 7931: سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان مأخذ

 

 یت مبلمان در پیاده رو در شهر بروجرد )خیابان صفا( وضع -1
 دلیل یک. رودمی شمار به بروجرد شهر قدیمی و های مهماز محله، گفتندمی که گذشتگان به آن صوفیان« صفا»محله 

در پارك  هامقبره جد اعلی طباطبایی .اهمیت این محله، وجود خانه آیت اهلل العظمی بروجردی و خانه طباطبایی در آن است

حمام و مسجد سید بحرالعلوم با معماری ویژه و زیبا و  است.  صامتیه و مقبره شاعر شهید صامت بروجردی هم در این محله

. عالوه بر بازار اصلی شهر، بازار قدیمی دیگری در این محله وجود کیفیت بسیار باال از دیگر بناهای موجود در محله صفاست

در گذشته وجود چند واحد مسکونی، یک آب انبار، یک مسجد و چند واحد  است،  بخشیده دارد که غنای بیشتری به آن

داده که عناصر مسکونی تاریخی آن به دلیل ارزش و اعتبار آنها به طور کوچک تجاری هم زیرمحالتی را در این محله تشکیل می

محدوده محله صفا و خانه تاریخی آیت اهلل  یکی از مشکالتی که دراداره میراث فرهنگی قرار دارند،  ویژه مورد توجه

که پیاده رو ها را به  )ره( بسیار آزاردهنده است، وجود ترافیک سنگین خودروها و حجم وسیع دستفروشانی استبروجردی

 .اشغال خود درآورده و آنها را قرق کرده اند

ست که در شلوغی سرسام آور خودروها و ای قدیمی آن هم با تعدد آثار تاریخی، مذهبی و گردشگری نیشایسته منطقه 

، ماهیت قدیمی خود را حفظ کرده است؛ به عبارت بهتر  بخش زیادی از این محله .دستفروشان، ماهیت خود را از دست دهد

 . بنابراین جای خالی پارکینگ عمومیندارندهای باریکی دارد که امکان تردد زیاد و پارك خودرو در آنها وجود این محله کوچه

)ره( و دیگر ابنیه تاریخی  متاسفانه آن طور که باید از ظرفیت خانه تاریخی آیت اهلل بروجردیدر آن به شدت احساس می شود .

از سوی دیگر  .شودبه نحو شایسته بهره برده نشده است و نمی شناخته شده بوده اند، و مذهبی که محل زندگی برخی علمای

شهر، وجود ماشین های میوه فروش که به صورت مقطعی و در  مرکزی و پرتردد خیابانهای از برخی در اقدامات این وجود با و

های پرتردد و مرکزی شهر، وجود از سوی دیگر و با وجود این اقدامات در برخی از خیابان هستند،ساعاتی از روز مشغول به کار

کار هستند مشکالتی را برای تردد خودروها و مردم  صورت مقطعی و در ساعاتی از روز مشغول بههای میوه فروش که بهماشین

های بروجرد از ، ایجاد مزاحمت و آلودگی صوتی در خیابان. این در حالی است که بخشی از معضل ترافیکایجاد کرده است

ز مصالح . استفاده اهاستفروش )ع( ناشی از فعالیت همین میوهحسینجمله صفا، ابتدای خیابان شهید رضایی و میدان امام

بومی، موجب وحدت و هماهنگی سطوح خارجی بنا شده است زیرا تفاوت موجود بین رنگ جنس، مصالح مذبور چندان زیاد 
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های اصلی بخش شرقی و قدیمی تر ، صفا و شریعتی از خیابانهای جعفری. خیابانشودنیست که مانع وحدت و یکپارچگی آن 

اهلل کاشانی در برخی ساعات شهرستان بروجرد نظیر شهدا، صفا، بحرالعلوم و آیتهای هسته مرکزی خیاباندر تردد.شهر هستند

 مبلمان و شهری، تجهیزات فضاهای کیفیت ارتقای در مهمترین مسائل از یکی .کندروز برای شهروندان مشکالتی را ایجاد می

 .بیفزاید نیز پیرامون محیط بودن نواز چشم و زیبایی بر تواند می و دلپذیر آرام فضاهای ایجاد بر عالوه که باشد می شهری

 نشستن های محل)گیرند می قرار شهر در محیط که است شهری اثاثیه و ملزومات کلیه شامل شهری تجهیزات و مبلمان

 های تابلو بلیط و فروش و مطبوعات های کیوسک اتوبوس، های ایستگاه ها، زباله سطل روشنایی ها، و صندلی نیمکت،

 صورت های بررسی .شوند می محسوب شهری و تجهیزات مبلمان همگی (  ...و آب نماها ها، تلفن، مجسمه های باجه راهنما،

 لحاظ به چه و کیفی لحاظ به چه -شهری مبلمان ضعف کلی از نشان )خیابان صفا(بروجرد  فرسوده بافت محدوده در گرفته

 وضعیت نیز از اندك میزان همین و بوده خاصی ناطقم به محدود شهری مبلمان ستقرارا  محدوده دارد این در -کمی

 .نیست برخوردار مناسبی
 

 

 وضعیت پیاده رو در خیابان صفا :2 تصویر شماره

 روش تحقیق  -8
و از نظر زمانی «  تحلیلی -یتوصیف»براساس ماهیت از نوع   و« توسعه ای – کاربردی »براساس هدف  روش تحقیق حاضر

وش جمع آوری اطالعات ، هم اسنادی باالدست و هم فرودست و کتابخانه ای و همچنین میدانی می باشد، براساس ر مقطعی

می باشد زیرا ماهیت عنوان مورد بررسی به گونه ای است که نمی توان فقط با اطالعات اسنادی به نتیجه رسید بلکه باید به 

  SPSSهاداتی را ارائه داد در این پژوهش از نرم افزارطور میدانی و عینی مشکالت را لمس نمود و برای مرتفع سازی آن پیشن

استفاده شده است. که یک روش تجزیه و تحلیل آماری است و مطابق فرضیه های مورد بررسی از آزمون های مناسب فرضیه 

ابان صفا می برای تایید یا رد آن استفاده می نماید. دادها مربوط به کیفیت مبلمان شهری با تاکید بر پیاده مدارای درخی

جمع آوری شده قالب در طیف پنج گزینه ای لیکرت تعیین وسوال  03باشدکه با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به تعداد 

 است.
 

 یافته های پژوهش)آزمون فرضیات( -3

 جامعه آماری و برآورد حجم نمونه -3-7
 18نفر افراد  073استفاده از آزمون کوکران تعداد نفرجمعیت با 24838محدوده خیابان صفا باتوجه به دارا بودن تعداد  

 سال به باال بصورت تصادفی انتخاب شده است.
 

 روش طراحی سئواالت پرسش نامه براساس)شاخص ها( -71
رفاهی، نیمکت، آبخوری،  –تفریحی   تنوع در طراحی، جانمایی عناصر، زیبایی بصری،شاخص های مبلمان شهری: )

 ب بین محیط، خدماتی(سطل زباله، رعایت تناس



  های شهریراحی شهری و پژوهشفصلنامه علمی تخصصی مطالعات ط

 

3 

 

 

 

 

 

 

زیست محیطی، راحتی، سرزندگی، دسترسی و جانمایی، جذابیت و مطلوبیت تنوع و اختالط شاخص های پیاده مداری: )

 کاربریها (

 

 بررسی روایی و پایایی سواالت پرسش نامه  -71-7
گرفت که با نظر  مه، پرسشنامه طراحی شده توسط چند کارشناس مورد مطالعه قرارنا جهت بررسی روایی پرسش

کارشناسان تغییراتی در آن ها اعمال گردید تا به دقت و ثبات رسید و در نهایت با تأیید آن ها، روایی این پرسشنامه تأیید 

 .گردید

پایایی به این معنی که اگر در چند زمان مختلف در یک جمعیت از آن استفاده کنیم در نتایج به دست آمده : پایایی

. ابزار اندازه گیری )پرسشنامه( در شرایط یکسان نتایج یکسانی به دست دهد. آلفای کرونباخ شاهده نکنیماختالف چندانی م

پایایی یک وسیله اندازه گیری است شاخصی برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه است. دامنه ضریب اعتبار از صفر تا یک است 

اشاره می  ایایی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون. پکه عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می کند

(. جهت بررسی پایایی پرسشنامه ساکنین بافت، از آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است، بدین 1043مومنی ، قیومی ،کند)

 3771وده که عدد به دست آمده شده و آلفای کرونباخ را محاسبه نم Spssنرم افزار  صورت که پرسشنامه تکمیل شده، وارد

 ، می توان گفت پرسشنامه طرح شده دارای پایایی می باشد.377باشد و با توجه به باالتر بودن عدد آلفای کرونباخ از می

 

 محاسبه آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه :7جدول شماره 

 تعداد سؤاالت مورد آزمون آلفای کرونباخ

37711 03 

 7936محاسبات نگارنده،  :ماخذ

 ویژگی عمومی پاسخگویان  -71-2
در این قسمت به بررسی ویژگی های عمومی پاسخگویان از جمله جنس، سن، تحصیالت، مدت سکونت پرداخته می شود. 

 در ادامه این ویژگی ها بصورت آماری و نمودار ارائه می گردد. 

 پاسخگویان بر اساس جنستوزیع  -71-9
درصد را زنان  42درصد از پاسخگویان را مرد و  83توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت آورده شده است.  1در نمودار 

 تشکیل می دهند که نشان دهنده تعداد بیشتر مردان نسبت به زنان در نمونه می باشد.

 

 

 (7936یافته های پژوهش  ) : توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت7نمودارشماره 

توزیع پاسخگویان بر اساس طبقه سنی آورده شده است که بر اساس فراوانی ستون ها مرتب شده اند.  2در نمودار شماره 

ستون اول متعلق به طبقه سنی با بیشترین فراوانی در بین پاسخگویان و ستون آخر متعلق به طبقه سنی با کمترین فراوانی 

 است.
  

42%

58%

جنسیت 

زن

مرد
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 (7936افته های پژوهش ی): توزیع پاسخگویان بر اساس طبقه سنی2نمودارشماره 

 

 (T-test one sample)خیابان صفا بررسی کمی و کیفی مبلمان پیاده روه های  -77

 (T-test one sample)خیابان صفا بررسی کمی مبلمان پیاده روه های  -77-7
سطح سنجش متغییر . در اینجا با توجه به برای تعمیم نتایج نمونه به جامعه آماری از آزمون های آماری استفاده می گردد

ها و نرمال بودن داده ها از آزمون های پارامتریک استفاده شده است. آزمون مورد استفاده در این قسمت آزمون تی تک نمونه با 

تایی مورد استفاده برای گویه ها انتخاب شده  8با توجه به استفاده از طیف لیکرت  0می باشد که سطح تست  0سطح تست 

نتایج آزمون تی  2جدول شماره درصد در نظر گرفته شده است. در  8درصد و سطح خطای آن  48آزمون است. سطح اطمینان 

 . بروجرد آورده شده است تک نمونه در مورد شهروندان پیرامون وضعیت کمی مبلمان پیاده روه های خیابان صفا

 

 (ها پیاده روهوضعیت کمی مبلمان )نتایج آزمون تی تک نمونه ای : 2جدول شماره 

 

 متغیر

  0مقدار تست : 

 ارزیابی
│ │T 

سطح 

 معناداری

 فاصله اطمینان اختالف میانگین

 حد باال حد پایین

وضعیت کمی مبلمان 

 پیاده روه ها
 نامطلوب -37124 -37212 37114 37333 2741

 (7936ماخذ)یافته های پژوهش،

ا توجه به سطح معناداری موجود مشخص می گردد که وضعیت درصد و ب 48در سطح اطمینان  2با توجه به نتایج جدول 

کمی مبلمان پیاده رو های خیابان صفا در حد مطلوبی نمی باشد. البته با توجه به میانگین بدست آمده می توان با کمی بهبود 

 در  وضعیت موجود  این وضعیت کمی مبلمان پیاده روهای خیابان صفا را در حد متوسط آورد.
 

 (T-test one sample)خیابان صفا رسی کیفی مبلمان پیاده روه های  بر -77-2
. آزمون مورد در اینجا با توجه به سطح سنجش متغییر ها و نرمال بودن داده ها از آزمون های پارامتریک استفاده شده است

 8استفاده از طیف لیکرت با توجه به  0می باشد که سطح تست  0استفاده در این قسمت آزمون تی تک نمونه با سطح تست 

درصد در نظر گرفته  8درصد و سطح خطای آن  48تایی مورد استفاده برای گویه ها انتخاب شده است. سطح اطمینان آزمون 

 . آورده شده است  نتایج آزمون تی تک نمونه در مورد بررسی کیفی مبلمان پیاده روه ها 0 ول شمارهشده است. در جد
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 (  پیاده روه هابررسی کیفی مبلمان )آزمون تی تک نمونه ای نتایج : 9جدول شماره 

 

 متغیر

  0مقدار تست : 

 ارزیابی
│ │T 

سطح 

 معناداری

 فاصله اطمینان اختالف میانگین

 حد باال حد پایین

وضعیت کیفی مبلمان 

 پیاده روه ها
 نامطلوب -37171 -37231 37112 37331 2743

 (7936ماخذ)یافته های پژوهش،

درصد و با توجه به سطح معناداری موجود مشخص می گردد که وضعیت  48در سطح اطمینان  0با توجه به نتایج جدول 

مطلوب نمی باشد و با توجه به میانگین بدست آمده می توان با بهبود در  کیفیت مبلمان شهری این   کیفی مبلمان پیاده روه ها

 نی را بهبود بخشید. شاخص  را در حد متوسط آورد و وضعیت کنو
 

 بررسی رابطه ارتقای مبلمان شهری  و پیاده مداری در خیابان صفا -77-9
از آزمون پارامتریک پیرسون  ی ارتقای مبلمان شهری  و پیاده مداریمتغیرهارابطه سنجش  ، برایبا توجه به جدول زیر

دهد که بین ارتقای مبلمان شهری ( نشان میSig=37333درصد ) 48استفاده گردیده است. نتایج این آزمون در سطح اطمینان 

 ( بیش از درحد متوسط است.R= 37127و پیاده مداری رابطه معناداری وجود دارد. این رابطه مثبت و شدت آن )
 

 پیاده مداریبا ارتقای مبمان شهری  : رابطه  4جدول شماره

 پیاده مداری مان شهری  لارتقای مب منبع تغییرات

ان ارتقای مبم

 شهری  

 37127 1 ضریب همبستگی پیرسون

 37333 37333 سطح معناداری

 073 073 تعداد

 ( 7936ماخذ)یافته های پژوهش،

 بحث و نتیجه گیری       -72
در پژوهش حاضر سعی شده برروی کیفیت مبلمان شهری در شهر بروجرد)خیابان صفا( با تاکید بر پیاده مداری و به 

استفاده شهروندان از مسیر .مکان یابی مبلمان شهری درخیابان صفا صورت پدیرد ا در طراحی ، شناخت وکارگیری استانداره

های پیاده می تواند نه تنها باعث کاهش استفاده از خودروها در سطح شهر شود بلکه می تواند باعث سالمتی شهروندان و 

تاثیر بسزایی در رغبت و انگیزه بیشتر شهروندان در استفاده  همچنین نشاط و شادابی بیشتر شهر شود. مبلمان شهری می تواند

از پیاده رو ها و مسیر های پیاده شود و جذابیت استفاده از پیاده رو ها و مسیرهای پیاده در سطح خیابان صفا که جز خیابان 

اسخگویان پرداختیم و ویژگی های اصلی و درجه یک، را دو چندان سازد. در این فصل ابتدا به بررسی ویژگی ها و خصوصیات پ

هایی همچون سن، تحصیالت، وضعیت تاهل و .... بررسی گردید. سپس در ادامه با بررسی توزیع پاسخ شهروندان در گویه های 

مختلف به بررسی آنها پرداخته شد و در ادامه با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای وضعیت کیفی و کمی مبلمان شهری 

درصد نشان داد که خیابان صفا از نظر  8درصد و سطح خطای  48دید. نتایج این آزمون در سطح اطمینان بروجرد بررسی گر

مبلمان شهری از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و از این نظر باید مدیران شهری نگاه ویژه تری را برای ارتقا سطح کیفی و 

رابطه ارتقای مبلمان شهری  و پیاده مداری در شهر بروجرد در  کمی مبلمان شهری بروجرد داشته باشند. در ادامه به بررسی

خیابان صفا می تواند باعث افزایش درصد پرداخته شد که نتایج آزمون پیرسون نشان داد که ارتقای مبلمان  48سطح اطمینان 

وندان در راستای پیاده مداری . بنابراین یکی از راهکارهای افزایش انگیزش و رغیت در شهرپیاده مداری شهروندان این شهر شود

 خیابان صفا می باشد.همان ارتقای کمی و کیفی مبلمان 

 پیشنهادات  -79
 و...  ایجاد کاربری های فعال در محدوده مورد مطالعه در شب مانند: داروخانه، رستوران و کافه 

 ساخت پالك ها و ساختمان ها توأمان با نظارت کلی بر فضا؛ 
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 سات شهری مورد نیاز محدوده؛ایجاد تسهیالت و تأسی 

 ایجاد کف سازی ویژه برای پیاده به صورت هماهنگ با کل محدوده ؛ 

 و حضور توأمان سواره؛ تقویت ساختار فعلی محدوده با اولویت پیاده 

 احیاء خاطرات گذشته با ایجاد نشانه ها  و المان های خاص؛ 

 ؛ایجاد گشودگی های فضایی به عنوان فضای مکث در ورودی ها  

 جلوگیری از ساخت بناهایی که معماری آنها اغتشاش بصری ر ا به دنبال دارند؛ 

 . حفظ ساختمان های با ارزش معماری، تاریخی در محدوده خیابان صفا 

  ایجاد الگوی کاربری مختلط در جهت تزریق سرزندگی و حضور پذیری و در نتیجه افزایش نظارت طبیعی بر فضاهای

 محدوده مورد نظر.

 

 جعمرا
 .11، ماهنامه شهرداری ها، سال ششم، شماره«،ضرورت توجه به حرکت پیاده در مراکز شهری1030اسد اللهی، شیوا،  .1

،پایان نامه کارشناسی ارشد،بررسی عوامل موثر بر ارتقا سیما و منظر شهری با تأکید بر پیاده روها 1042برلیانی،حسین ، .2

 نمونه موردی : شهر مشهد،دانشگاه فرودسی.

 .10، سال دوم، شماره 2، مبلمان شهری: مسایل و رویکردها، مجله شهرداری ها ویژه نامه شماره1074زاد، جهانشاه،پاک .0

 سمت. انسانی،نشر علوم در تحقیق روش بر ای مقدمه ، 1032رضا، محمد نیا، حافظ .4

 وین.، هویت بخشی به سیما و کالبد شهر قزوین، )طرح تحقیقاتی(، شهرداری قز1034زندیه، مهدی، .8

،ویژگی های مبلمان شهری با تأکید بر پیاده راه ها نمونه موردی: خیابان مدرس 1040شاهینی فر،مصطفی ، .1

،شماره اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایرانکرمانشاه،

1344. 

 تهران. دانشگاه حبیبی،نشر محسن سید ترجمه ، واقعیات و تخیالت ،1078،شهرسازی،فرانسواز شوای، .7

 ،منظر شهری، انتشارات دانشگاه تهران .1077طبیبیان، منوچهر،  .3

،ارزیابی طراحی شهری پیاده راه بازار تهران، دانشگاه بین ، دانشگاه بین 1040علیرضایی ،محمد امین ،اختری، اکرم ، .4

 شهرسازی. المللی امام رضا )ع( ، دانشکده هنر و معماری، گروه

 .12،ماهنامه دانش تبلیغات ، شماره1034اهیجی، رضا، ال .13

 .شهر ایرانی اسالمی شهرها آینده مدیریت رد شهری رسی تعامل فرآیند آینده پژوهی و طراحیبر ،1031جان،،لنگ .11
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 امکان سنجی هویت بخشی به شهرها، تعامل و حیات شهروندان 
 

 2سارا علیپور، *،7 سارا نظری قنبری
 (saranazarigh7@gmail.com) عماری، دانشگاه آزاد واحد کرمانشاهدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی م -1

 (Alipour.sara@yahoo.com)دکتری معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه  -2
 

 
 

  چکیده
شهرها در گذشته دارای شخصیت و هویتی منحصر به فرد بودند؛ آنچه که امروزه از شهر استنباط می کنیم از 

هم پاشیدگی ساختارهای هویتی در شهر است؛ حال این مسئله مطرح می شود که هویت برای ساکنین یک 

 ییچه فاکتورها یدارا یشهر تیهو شهر چگونه تعریف می شود. بر این اساس پاسخگویی به این سواالت که

شهروندی تاثیر  و هویت شهری از چه طریق بر حیات ؟هویت و منظر شهری چه ارتباطی با هم دارنداست؟ 

 نیجامعه و محصول اراده ساکن کیشکل گرفته توسط عموم مردم  یتیواقعها شهر دارد؟ ضروری به نظر میرسد.

 یاست که برا ییبرخاسته از فرهنگ و باورها ،یشهر با توجه به تفکرات عموم یریگشکل یندیآن است. فرآ

شهر  تیدر شهر است و هو یمدن اتیو ح یجتماعتفکرات حاصل تعامالت ا نیارزش باشد. ا یآن دارا نیساکن

شهر و شهروندان قلمداد نمود. آرامش  نیب ینقاط اتصال عاطف نیاز موثرتر یکیتوان یرا م تیشود. هویم دهیمنا

و با  یمقاله براساس اسناد و مطالعات کتابخانه ا نی. اابدییتحقق م یشهر طیدر بستر شهر و در مح یشهروند

 .کوشد به سواالت فوق پاسخ دهدیم یلیتحل یفیروش توص

  یشهر محیط ،ی ، تعامالت اجتماعیشهر تیهو ت،یهوکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه -7
شهرها فقط حاصل فشردگی جمعیت در مکان خاصی نیستند بلکه وجود روحی حاکم بر این جمعیت، که روابط آنها را با 

احساس شهروندی به وجود می آورند، عامل بسیار مهمی در شکل  یکدیگر تنظیم و احساس تعلق ایجاد می کند و در نهایت

( به بیان دیگر می توان گفت که ساکنان شهرهای امروزی تنها به غذا 010، ص 1038گیری شهری سالم است.)عباس زادگان، 

زندگی مناسب، محیط نیازمند نیستند که با برطرف کردن آن، مساله به نوعی پایان یافته تلقی گردد؛ بلکه مسکن خوب، فضای 

 (18، ص 1038آرام و تنفس هوای پاکیزه نیز در زمره نیازهای اصلی و عمده به شمار می آیند.)شکویی، 

به واسطه نقش آن در زیبا سازی، هویت بخشی و روان سازی روند زندگی در محیط شهری « منظر شهری»اهمیت  

 پراهمیت از محیط زیست انسان مورد توجه قرار گرفته است.به عنوان وجه « چشم انداز و منظر»دیرزمانی است که در 

( منظر شهری با کمک گرفتن از اتفاقات، خاطرات، حافظه جمعی و ایجاد وحدت بین 234، ص1042)نظریان، زال نژاد، ایرانی، 

ایجاد و تداعی آنها شهر را به سوی هویتمندتر شدن هدایت می کند. به عبارت دیگر مبحث هویت در منظر شهری به واسطه 

خاطرات ذهنی شهروندان، تعلق خاطر و وابستگی نزد آنان فراهم می کند و تمام این فرآیند در کالبد شهر اتفاق می 

( هویت شهری، هویت جمعی است که با تبلور عینی در فیزیک و محتوای شهر 243، ص 1042افتد.)نظریان، زال نژاد، ایرانی، 

اد تداعی خاطرات عمومی شهروندان، و تعلق خاطر شهرنشینان را به سوی شهروند شدن معنادار می شود و به واسطه ایج

هدایت می کند. پس هر چند که هویت شهر خود معلول فرهنگ شهروندان آن است؛ لیکن فرآیند شهروندسازی را تحت تاثیر 

( 1033و ساکنان گردد.)نوفل و همکاران،  قرار داده و می تواند باعث تدوین معیارهایی مرتبط با مشارکت و قضاوت نزد ناظران

مسئله اصلی در عصر حاضر تغییر جایگاه و مولفه های هویت شهری و منظر شهری است که مستقیم و غیر مستقیم بر 

شهروندان که استفاده کنندگان و خالقان فضاهای شهری هستند تاثیر می گذارد. در این مقاله مفهوم هویت، مولفه های موثر 

شهری و همچنین تغییرات صورت گرفته در طول تاریخ در زمینه هویت شهری و منظر شهری مورد بررسی قرار  در هویت
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خواهد گرفت و نتایج حاصله از داده های تحلیلی با مقایسه شهر مدرن و سنتی در زمینه هویت شهری و منظر شهری و تاثیرات 

 هر یک از آنها بر شهروندان انجام خواهد پذیرفت.    

    

 هویت -2
هویت یا کیستی و چیستی امور، در زمره یکی از مهمترین مفاهیم حوزه های مختلف بشری است که با توجه به تحوالت 

علمی و فرهنگی چند دهه اخیر به ویژه در حوزه محیط زیست انسان دامنه آن به حیطه دست پرورده های انسان نیز کشیده 

( در فرهنگ عمید هویت 044، ص1004نگ دهخدا عبارت است از تشخص.)دهخدا، ( هویت در فره1030شده است.)دانشپور، 

یعنی حقیقت شیء یا شخص که مشتمل بر صفات جوهری وی باشد. هویت در لغت به معنای شخصیت، ذات، هستی و وجود و 

اشد، یعنی آنچه ( در فرهنگ معین؛ هویت آنچه را که موجب شناسایی شخص ب1434، ص1010منسوب به هو می باشد.)عمید، 

آنچه  -هستی و وجود -که باعث تمایز یک فرد از فرد دیگری باشد تعریف شده است و اینگونه بیان می شود: ذات باری تعالی

( در یک تعبیر زیبا چنین آمده است: هویت گوهری است که من با آن 8223، ص1071موجب شناسایی شخص بشود.)معین، 

فرد و چه جامعه در یک بستر تاریخی به دست آورده اند. علوم و فنون، مهارت ها، اندیشه ها و منم و زنده ام. این گوهر را چه 

تجارب با ارزش سودمندی که امروز از دیگران می گیرند، در تحلیل نهایی، از اجزای هویت ما خواهند شد و رمز و راز بقای 

، آیین کشورداری و خیلی از چیزهای دیگر که امروز از خودی در همین است، همانگونه که خط، زبان، لباس، روش های تولید

مولفه های ملی و عناصر هویت و متعلقات فرهنگ خویش می دانیم، در گذر و گشتار تاریخی خویش و در اثنای داد و ستد و 

 ( 72مبادله با دیگران به دست آورده ایم.)فراستخواه، ص

 

 عوامل موثر بر هویت -2-7
)جغرافیایی(، فضا )شبکه ها و روابط اجتماعی( و زمان )تاریخ( پیوند دارد و از ویژگی ها و تحوالت  هویت با سه مقوله مکان

این سه مقوله متاثر می شود. بنابراین می توان مسائل مربوط به هویت را با بررسی پدیده هایی که حاوی این سه عنصر هستند 

ی بادوام زندگی اجتماعی نظیر، خانواده، محله، روستا، شهر، قبیله و مورد بررسی قرار داد. بر این اساس مکان ها و محیط ها

همچنین تعلق های بادوام اجتماعی، نظیر صنف، قشر، طبقه و کشور هر کدام می توانند عرصه ای برای شکل گیری، تداوم و 

( از آنجایی که هویت 111 ، ص1030تحول هویت و به تبع آن زمینه ای برای بررسی مسائل مربوط به هویت باشند.)بشیریه، 

بواسطه عناصر مشخصه و تشکیل دهنده آن مانند مکان، محل و موقعیت قابل تبیین است، می توان آن را به عنوان شاخص 

موثر در تشخیص فضاها و تمایز آنها به کار برد و آن را به عنوان یک شاخص فضایی مورد کنکاش قرار داد.)حافظ نیا، احمدی 

( فرهنگ و محیط، هویت ساز زندگی انسان می باشند، به نحوی که هر کدام نقش اساسی 134، ص1041، پور، قادری حاجت

در تشکیل هویت بر عهده دارند. بدین ترتیب می توان فصل مشترك هویت انسانی محیط و هویت فرهنگی انسان، را هویت 

 (1محیط نشان داد.)نمودار

    
 (991، ص7986)نقی زاده،  ارتباط انسان، فرهنگ، محیط و نسبت آنها با هویت -7نمودار 

 

 انسان

فرهنگ محیط

 گ

«محیط« »هویت»  

  هویت انسانی محیط
 هویت فرهنگی انسان 

 هویت فرهنگی محیط
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 هویت شهری -9
انگیزترین مباحث نظری و حرفه ای در شهرسازی است. هویت  مساله هویت شهری اصوال یکی از پیچیده ترین و بحث

وجب شناسایی فرد از فرد، گروه از گروه، شهری اصطالحا مجموعه ای از عالیم، آثار مادی، زیستی، فرهنگی و روانی است که م

اهلیتی از اهلیت دیگر و یا فرهنگی از فرهنگ دیگر می شود که محتوا و مظروف این ظرف به مقتضای هر جامعه و ملت متفاوت 

 و بیانگر نوعی وحدت، اتحاد، هم شکلی، تداوم، استمرار، یکپارچگی و عدم تفرقه است. 

هری و خرده فرهنگ های متعلق به آن بستر تاریخ و در دل ساختار اجتماعی وسیع اساسا هویت شهری توسط فرهنگ ش

تری که جامعه را در بر می گیرد در روند تحوالت اقتصادی و سیاسی آن شکل می گیرد و دگرگون می شود بدین دلیل نگاه 

در زیر دیدگاه اندیشه گران  (3ص،1034ایستا به مقوله های هویت و از جمله هویت شهری قادر به درك آن نیست.)پیران، 

 ( 1شهری در رابطه با مفهوم هویت و سیر تحول هویت به شکل خالصه آورده شده است: )جدول

 
 سیر تحول هویت از دیدگاه اندیشه گران شهری-7جدول 

 دیدگاه نام

و منطقی بین فرد و محیط حاصل می شود. او از نظر او هویت در محیط از طریق ارتباط طبیعی  کریستوفرالکساندر

هویت را تجسم کالبدی کیفیت های بی نام در بناها ؛ کیفیت هایی که مبنای اصلی حیات و روح هر 

 انسان، شهر، بنا و یا طبیعت هستند، اما نمی توان نامی بر آنها گذاشت می داند.

 سنامه و عامل شناخته شدن است می داند.از نظر او هویت یک روند در حال شدن ، که شنا استورات هال

هویت را یکی از هفت ویژگی برای سنجش شکل خوب شهر و از اجزای شکل و ریخت شناسانه معنی  کوین لینچ

می داند. او هویت را به معنای بسیار ساده یعنی مکان تعریف کرده و آن را حدی که شخص می تواند 

 ایر مکان ها مورد شناسایی قرار دهد می نامد.یک مکان را به عنوان مکانی متمایز از س

در زمینه هویت راه حل هوشمندانه ای ارائه می دهد و هویت عمومی و خصوصی را تبیین می کند. از  راپاپورت

 نظر او هویت قابل تمیز و تشخیص عنصری از عنصر دیگر است. 

از یکنواختی و مشابهت در محیط های  کالن هویت را توجه به شخصیت فردی هر محیط و پرهیز گوردون کالن

 شهری از طریق به جلوه در آوردن ویژگی های خاص هر محیط تعریف می کند.

او معتقد است که هویت همان تفاوت های کوچک و بزرگی است که باعث بازشناخت یک مکان و  والتر بور

 خوانایی محیط می شود و حس دلبستگی محیط را بوجود می آورد. 

هویت همان چیزی است که فرد، به آن آگاهی دارد. » و در کتاب جامعه شناسی خود  نوشته است: ا گیدنز

به عبارت دیگر، هویت شخص چیزی نیست که در ادامه کنش های اجتماعی به او تفویض شده باشد، 

خویش  بلکه چیزی است که فرد باید آن را به طور مداوم و روزمره ایجاد کند و در فعالیت های بازتابی

 «مورد حفاظت و پشتیبانی قرار دهد.

 «هویت طبقه بندی اشیاء و افراد و مرتبط ساختن خود با چیزی یا کسی دیگر است.» او معتقد است:  چارلز جنکز

 )نگارنده(       

هستند. در کل وقتی سخن از هویت شهر می رود، بدوا تمایز شهر از غیرشهر مطرح می گردد. همه شهرها در واقع آبادی 

این شهر است که با آن متمایز  آبادی بودن شهر وجه مشترك همه آبادی ها اعم از شهر و روستاست. ولی صفت شهر بودن

شود. شهرها نیز با هم وجوه مشترك و متمایز دارند. این وجوه مشترك باعث تمیز داده شدن شهر می شود. به عنوان مثال می

ما، تهران اسمی است که با اصفهان فرق می کند. هویت این شهر زمانی در اذهان متبلور تهران و اصفهان هر دو شهر هستند. ا

ل تصور اصفهان پرت می شود که تصور تهران در پی چشم های ذهنی ادراك محیط از کانال عبور کند که با کانا

نشانه های شهری و ارزش های  ( هویت؛ شناخت کیفیت و کمیت اطالع از فضای شهر و نماها و18، ص1031بهزادفر، کند.)می

تاریخی و فرهنگی را نشان می دهد. عناصر هویتی هر کدام در شب و روز مقهوم خاصی را به ما ارائه می دهد. عناصر باید در 

 ( 1038شب و روز آن چنان خوانایی و وضوح داشته باشد که هویت بخشی به شهر را در هر دو زمان حفظ می کند.)موثقی، 
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 های مختلف هویت شهری ویژگی -9-7
تاریخی و اقتصادی( بررسی نمود و -انسانی و اجتماعی -هویت یک شهر را می توان از جنبه های مختلف: )کالبدی و طبیعی

در واقع شکل گیری هویت شهری تحت تاثیر فرهنگ، شکل طبیعی و کالبد مصنوع شهر قرار دارد.) نظریان، زال نژاد، ایرانی، 

هویت شهر بایستی بر پایه مولفه های تشکیل دهنده شخصیت آن فضا شناسایی شود؛ از جمله مولفه  شناخت  (284، ص1042

های تشکیل دهنده شخصیت یک شهر عبارتند از: مولفه های طبیعی، مصنوع و انسانی که این موارد هر کدام صفات و 

 متغیرهای خاص خود را دارا می باشند.

 توانیم به موارد زیر اشاره نماییم:از جمله متغیرهای این مولفه ها می 

 مولفه های طبیعی: کوه، رود، تپه، دشت و ...

 مولفه های مصنوع: تک بناها، راه، محله، میدان، بلوك های شهری و ...

 (84-81، صص 1031مولفه های انسانی: فرهنگ، زبان، مذهب، آداب و رسوم، سواد و ... )بهزادفر، 

 

 هویت و منظرشهری -4
ی بخشی از شکل شهر است که ناظر آن را دریافت می کند. به عبارتی شکل شهر در الیه ی منظرشهری به منظر شهر

کیفیتی مستقیما محسوس تبدیل می شود، یعنی منظر شهر عینیت قابل ادراك و فضای مورد ادراك ما را از واقعیت موجود 

شهری به واسطه نقش آن در زیباسازی، هویت بخشی و ( اهمیت منظر 80، ص1034شهر پیرامونمان دریافت می کند. )حبیب، 

روان سازی روند زندگی مورد توجه است؛ محققان از ویژگی های تاریخی، فرهنگی و زیباشناختی به عنوان جنبه های اصلی و 

ندگی ( به کارگیری معانی و مفاهیم قابل درك در شهر، تداوم ز183، ص 1034شایان توجه منظر یاد کرده اند.)منصوری، 

 (2اجتماعی و شهر با خاطره از نشانه های حفظ هویت در منظر شهری است. )نمودار

  
 (54، ص7988)آتشین بار،  ارتباط هویت و منظرشهری -2نمودار 

 
د و اساسا محیط مفهوم هویت، اتصال تاریخی به گذشته را هم شامل می شود و ادراك انسان از شهر توسط کالب از آنجا که

مادی صورت می گیرد، بنابراین شکل شهر نیز می بایست گذشته را در برگیرد. چنانچه در محیط و کالبد شهر هیچ نماد و 

نشانه ای از گذشته وجود نداشته باشد، هویت شهر هم کمرنگ می شود. با این نگاه، هویت منظرشهری جدای پذیرش جامعه 

نه پذیرش عمومی جامعه موثر واقع می شود، کالبدی است که در اولین نگاه ادراك می شود. از تحقق پذیر نیست و آنچه در زمی

اینرو با توجه به نقش اراده ی ساکنین در پدید آمدن منظر شهر و تاثیر این اراده در شکل شهر، هویت منظر شهر وابسته به 

منظر شهری مفهوم می بخشد، می توان نسبت هویت و  ( بر اساس آنچه که به هویت در88، ص 1033کالبد است.)آتشین بار، 

 منظرشهری را در تعامل چهار عامل زیر خالصه کرد:

 ویژگی های کالبدی شهر و قابلیت های آن 

 معانی و مفاهیم قابل درك در شهر 

 بستر پویایی زمان و زندگی امروز 

 زندگی اجتماعی و حیات مدنی شهروندان 

 هویت منظر شهری

و مفاهیم قابل درک معانی  

شهر با خاطره   

زندگی اجتماعی و حیات مدنی   

 پدیده منظر شهری

ذهنی-پدیده عینی  

 زمان زمان
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 هویت شهری و شهروندان -4
ر روانشناسان اولین برخورد انسان با محیط از طریق بصری است. ولی درك فضا و احساس هویت فضایی فقط یک از نظ

موضوع بصری نیست. ادراك، شناخت و ارزیابی مردم از مکان زندگی شان بر پایه ادراکی کلی و جامعی از محیط قرار دارد این 

زیبایی و هویت تا این حد به یکدیگر نزدیک است. در حقیقت مردم  امر توجیه می کند که چرا انتخاب تصاویر و معیارهای

خوبی ها و مطلوبیت ها را ارزیابی می کنند یا به عبارت دیگر، آنها ارزش های پنهان مستتر در محیط را می سنجند. انتخاب 

ك کل نگرانه مردم با ادراك تصاویر برتر با ویژگی های مشترك و یا مشابه نشان می دهد که این ارزش ها، جمعی است. ادرا

جزگرایانه متخصص طراح شهری و معمار که برای سهولت کار به تفکیک ارزش ها می پردازد و به تعامالت آنها توجه ندارد، 

متفاوت است. این امر سبب می شود تا معیارهای مدنظر هر گروه )طراح و استفاده کننده( متفاوت باشد. ذکر این نکته نیز 

ه معیارهای مردم برای ارزیابی زیبایی و هویت طیف گسترده تری از معیارهای فرد متخصص را در بر می گیرد. ضروری است ک

به هر حال حتی اگر نتیجه ارزیابی یک منظر از طرف مردم و متخصص یکسان باشد، فرآیند ادراك، شناخت، ارزش گذاری و 

یی و یا هویت یک منظر اشاره دارد را به عنوان متغیرهای زیباشناسی ارزیابی یکی نیست. می توان مجموع متغیرهایی که به زیبا

موقعیت دانست که شامل هویت مکان و زیبایی، ناظر و منظر است. مهم ترین این معیارها، نمای ساختمان ها، آشنایی با مکان، 

ضاهای شهری با حس تعلق و ( مفهوم خاطره در ف12، ص1032اصالت و معنویت، و خاطرات خوش از مکان است.)امین زاده، 

هویت همراه و مترادف است. نیازهای شهروندان در محیط شهری براساس تعامالت جمعی تحقق می یابد. حیات جمعی فرصتی 

جهت رها شدن از تنش های زندگی روزمره، گذران اوقات فراغت، تعامالت اجتماعی و گردهمایی افراد و گروه های مختلف و 

 (0ادی بیان و ابزار آنها در فضاست.)نموداربستری برای حضور، آز

 

 
 )نگارنده( عوامل موثر بر حیات جمعی و آرامش شهروندان -9نمودار 

      

مفهومی است که در فرآیند ادراك سهل و دشوار است. در این باب می توان گفت که شهرها و اجزا و عناصر  هویت شهری

هنگی موثری هستند که با نوعی سازگاری اجتماعی بی صدا، رفتار خود و جامعه را تشکیل می دهند، در این آنها ابزارهای فر

حالت فضایی خلق می شود که افراد جامعه بتوانند به نحو مطلوب هنجار و رفتارهای خود را در آن سامان دهند. حال چه بهتر 

ط شکل گیرند، زیرا به گفته گوردن کالن، همان طور که هنری به نام که این ابزارها براساس عوامل بصری و زیباشناختی محی

معماری وجود دارد، چیزی هم به نام هنر ارتباط معنی وجود دارد که موضوع آن ترکیبی است از کلیه عناصر سازنده محیط 

ا مولفه های متفاوتی تعریف و مانند، بناها، درختان، طبیعت، تبلیغات و تابلوها، ترافیک و جز اینها در شهر شخصیت شهرها ب

عوامل  موثر بر
حیات جمعی و 

آرامش 
شهروندان

ویژگی های 
جغرافیایی 

بستر عمومی 
...(اقلیم و) مشخصات 

کالبدی و 
فعالیتی 

فضاهای عمومی

ابعاد اقتصادی

سالمت 
اجتماعی

ویژگی های 
-فرهنگی 

اجتماعی جامعه

ابعاد سیاسی

الگوی گذران 
اوقات فراغت
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توصیف می گردد. بر مبنای تفاوت شکل، محتوا و عملکرد مولفه ها می توان شهرها را در گروههای مختلفی جای داد. این مولفه 

ها که به نوعی ساختار شهر را تشکیل می دهند. از شهری به شهر دیگر متفاوت اند. اگر این واقعیت پذیرفته شود که انسان از 

دیده های ساخته خود)محیط بیرونی( متاثر می گردد، شهرها با تنوع هویتی شان تاثیرات گوناگونی را بر حیات شهروندان بر پ

 (214، ص1042)نظریان، زال نژاد، ایرانی، جای می گذارند.

 

 گیرینتیجه -5
ده اند که به تمامی ابعاد یک با توجه به مطالبی که گفته شد مشخص می شود که شهرها در طول تاریخ روندی را طی کر

شهر معنا بخشیده است. وجود این معنا موجب ایجاد روح زندگی و کیفیتی در منظرشهری شده؛ که از آن به عنوان هویت یاد 

می شود. معنا و مفاهیم برگرفته از تجربه های انسان در کالبد شهر، یادآور وقایع و حوادثی است که خاطره جمعی شهروندان را 

ازد و خاطره شهر بخش مهمی از هویت شهر را تشکیل می دهد. بر این اساس حیات شهروندان در فضای شهر وابسته به می س

عواملی است که اشتراکات فراوانی با مولفه های هویت شهری و منظر شهری دارند. عواملی همچون ویژگی های فرهنگی، 

این عوامل در ایجاد هویت شهری و آرامش شهروندان و حیات  اجتماعی ، مشخصات کالبدی و فضاهای عمومی و... که نقش

شهری و نحوه تاثیر هر یک بر منظر شهری انکارناپذیر است. نتایج حاصل از بررسی هویت نشان می دهد، هویت بخشی به 

ی، شهرها به سازمان بخشی کالبدی و عناصر موجود در فضای شهری وابسته است؛ عواملی همچون خوانایی، نفوذپذیر

سرزندگی، پیوستگی بصری و... وابسته به شناسایی عوامل هویت بخش به فضا هستند. هویت کالبدی می تواند انعکاسی از 

هویت های غالب منطقه و ویژگی های بومی و اقلیمی، تکنیک های خاص منطقه در ساخت و تحت تاثیر فرهنگ، زبان، ویژگی 

در هویت بخشی و احساس حس تعلق به شهر، منطقه و ناحیه نقش عمده ای های اجتماعی، ابعاد سیاسی و اقتصادی و ... 

 داشته باشند.  
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Abstract  
In the past, cities have had character and unique identity; whatever that infer is the city now 

the disintegration of structures in the city's identity; now the considered question how to 

residents of a city whose identity is defined. The answer to the question of urban identity 

has what factors? What is the connection between Identity and urban landscape? What is 

the impact of urban identity and citizenship through life? It seems necessary. The fact cities 

is shaped by the general society of people and its residents result animus. Process of 

Formation in according with the general thinking, Cultures and beliefs that are valuable for 

its residents. This thinking is the result of social interaction and civil life in the city and 

called the city's identity. Identity can be one of the most emotional attachment points 

between the city and the citizens considered. Safety of citizens in the context of the city and 

the urban environment is research. This article, based on documents and library studies and 

descriptive study tries to answer the above questions.   

Key words: Identity, Urban identity, Social interactions, urban environment 
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  چکیده
خصوص در کالنشهرها، ضعف و ناتوانی در مدیریت یکی از مهمترین دالیل مشکالت کنونی در شهرهای ایران ب

-صحیح این شهرها می باشد کمااینکه اکثر این مدیریت ها به شیوه سنتی و بدون مشارکت شهروندان انجام می

شود. در این میان رویکرد حکمروایی خوب شهری یکی از روش های مناسب مدیریت شهری که مورد حمایت 

های اخیر به عنوان یک روش روش کارامد در عرصه می باشد که طی دهه مجامع علمی و بین المللی است،

مدیریت شهری مطرح شده است. این دیدگاه برخالف دیدگاه سنتی و حاکم بر اکثر نظام های مدیریت شهری 

ایران و جهان سوم، سعی در سهیم کردن مردم در تصمیم گیری برای شهرهای خود دارد. در همین راستا این 

های حکمروایی خوب شهری در محله نیاروان تهران پرداخته است. این تحقیق از نظر ه بررسی شاخصتحقیق ب

میدانی می  –هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیل می باشد. روش جمع آوری داده ها نیز اسنادی 

نفر به 073فرمول کوکران  باشد. جامعه آماری پژوهش ساکنان محله نیاوران بوده اند و حجم نمونه با استفاده از

استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از وضعیت  SPSS 21دست آمده است. جهت تحلیل داده نیز از نرم افزار 

 مناسب شاخص های مورد بررسی جهت حکمروایی مطلوب در سطح محله دارند. 

 مدیریت شهری، حکمروایی شهری، محله نیاورانکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه -7
پدیده های نوین قرن بیستم و در دهه های اخیـر رونـد گسـترش شهرنشـینی و توسـعه فیزیکی مناطق شهری می  یکی از

باشد. این روند در کشورهای در حال توسعه همواره با مشکالت فراوانی روبرو بوده که پیامدهای منفی بسیاری به همراه داشته 

ناطق حاشیه نشین، کمبود زیرساخت ها و خدمات شهری و مسائل است. تهدید جـدی کیفیـت محـیط زیسـت، تشـکیل م

متعدد دیگر در کشورهای در حال توسعه به دلیل نرخ باالی رشد جمعیت شهری بروزپیدا کرده است)رضایی و شمشیری، 

وانند رفاه و (. امروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است و شهرها برای آن برنامه ریزی می شوند تا بت2: 1041

آسایش ساکنان خود را تأمین کنند. در این میان جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاههای شهری 

نقش بسیار مهم و تعیین کننده دارد. چرا که نحوه مـدیریت بـر جریـان مطلـوب زندگی شهری، می تواند در بهبود سکونت 

 (.1040شهری مهم ترین نقش را ایفا کند )خالدی،  گاههای انسانی و پایداری توسعه

مشارکتی برای تشویق  در دهه های اخیر، بسیاری از سازمانها و نهاده های مدیریت و برنامه ریزی بر ترویج نوعی نگرش

ت بر اقدامات توانمندسازی آنها و نظار و تأکید بر اجتماعات محله ای به منظور)) پایین به باال ((مدیریت و برنامه ریزی از 

معنادار شهروندان در عرصه های مشارکت دادن، حضور آگاهانه،  توسعه ای تأکید داشته اند؛ از همین رو برنامه ریزی برای

رفاهی و محلی، یکی از مهمترین دغدغه ها و ضرورت های مدیران شهری است. در این  مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و

 یادی در یکی دو دهه اخیر صورت گرفته که همه به نوعی سیاستگذاری، برنامه ریزیراستا، پژوهشها و مطالعات ز

و ایجاد ساز و کاری به منظور شکل گیری مدیریت در سطح محالت را  ))محله((و مدیریت شهری را ار خردترین واحد، یعنی 
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مفاهیم مرتبط با حکمروایی خوب شهری، (. در همین راستا این پژوهش ضمن ارائه مبانی و 1041پیش بینی کرده اند )مؤذن، 

به دنبال بررسی شاخص های حکمروایی خوب شهری در محله نیاوران نیز  می باشد. برای دستیابی به هدف پژوهش فرضیه 

 های زیر تدوین شده اند:

 به نظر می رسد شاخص های حکمروایی خوب شهری در وضعیت مناسبی می باشند.

 هترین وضعیت را در بین شاخص های حکمروایی داشته باشد.به نظر می رسد شاخص مشکارت ب
 

 مبانی نظری -2
 پیشینه تحقیق -2-7

 ندیفرآ در مفهوم نیا(. 1: 1031 کاظمیان،) شد آغاز قایآفر در 1433 یدهه اواخر از شهری خوب ییحکمروا مفهوم کاربرد

 از. است بوده جهان سطح در تییریمد های شیوه در بازنگری لزوم با رابطه در بسیاری های هینظر شاهد خود موضوعی تحول

 «حداقل دولت» و(هابرماس ورگنی) «دولت مشروعیت بحران( »گیدنز آنتونی) «دولت بودن مسئولیت پر» بر میتوان آنها جمله

 منظری زا کی هر های دگاهید و ها هینظر نیا اگرچه نمود؛ اشاره( استون الکین،) «شهری میرژ» هیینظر و( کیناز رابرت)

 زندگی ادارهی در دولتی غیر نهادهای نقش شیافزا و دولت نقش کاهش بر تاکید جملگی اما اندستهینگر مفهوم نیا به خاص

 (.81: 1038 پور، برك) استوارند شهری و سرزمینی تیریمد و اجتماعی
 معتقد مقاله سندهینو. اند پرداخته توسعه و خوب ییحکمروا قانون، نقش ارتباط به ای مقاله در(. 2337) زلکه و تایمور 

 یمال منابع و عتیطب انسان، موثر تیریمد که ایگونه به دارد داریپا توسعه در یمهم اریبس نقش خوب ییحکمروا که است

 نقش و خوب ییحکمروا.1 از عبارتاند مقاله نیا در آمده بهدست جینتا شودیم انجام آن توسط داریپا توسعه و عدالت جهت

 نقش و ییکارا ت،یشفاف ،ییپاسخگو دهنده جیترو خوب، ییحکمروا. 2 شودینم انجام شبه کی و بوده یجیتدر امر کی قانون

 .است سطح همه در یعموم نهادهای در قانون
(. مقاله ای با عنوان؛ طراحی شاخص های حکمروایی مطلو ب شهری: اهمیت مشارکت شهروندان و 2331استوارت ) 

نطقه بزرگ ونکور پرداخته اند.  این مقاله به ارزیابی حکمروایی مطلوب شهری و شاخص های مربوط به آن ارزیابی این امر در م

می پردازد. نویسنده پنج مؤلفه مهم حکمروایی مطلوب شهری را کارآیی و اثربخشی، مساوات و برابری، مشارکت، پاسخگویی و 

 د.امنیت معرفی کرده و برای هر مولفه چند شاخص مرفی می کن
(. مقاله با عنوان، حکمرانی شهری و همبستگی اجتماعی: تأثیرات سیاست های 2338ماریسینگ اریک وان و دیگران )

بازساخت شهری در دو شهر هلند با بیان اینکه یکی از گرفتاری ها و مشکالت امروزه در شهرهای اروپای غربی کاهش 

که مدیریت شهری چگونه می تواند این همبستگی اجتماعی را  همبستگی های اجتماعی می باشد این سؤال را طرح میکند

افزایش دهد؛ سپس با ذکر سه نوع همبستگی افقی، عمودی و سازمانی؛ به ارائه هدف مقاله که عبارت از تحقق جنبه های 

 گوناگون مدیریت شهری است و چگونه این مدیریت این همبستگی ها را تحت تأثیر قرار می دهد می پردازد.

 تینها در و اند پرداخته تهران 14 درمنطقه سطح در یشهر ییحکمروا یبررس به یپژوهش در( 1044) همکاران و موحد  

 . باشد یم فیضع منطقه سطح در مجموع در یشهر ییحکمروا زانیم که اند دهیرس جهینت نیا به

 هایشاخص بر دیتأک با یشهر تیریمد لیتحل و ابییارز " عنوان با یقیتحق در( 1040) همکاران و ییسرا نیمحمدحس

 سطح در یبررس مورد های شاخص که است دهیرس جهینت نیا به زین( آباد خرم شهر یمورد مطالعه) یشهر مطلوب ییحکمروا

 .دارند قرار آباد خرم شهر سطح در ینییپا

 تهران در شهری خوب ییواحکمر تحقق برای الزم یتیریمد بسترهای عنوان با ای مقاله در( 1041) جنگجو و رودی کمان

 اصول یمعرف ضمن تهران گانه22 مناطق سطح در کتابخانهای اسنادی منابع از استفاده با و یفیتوص یلیتحل روش از استفاده با

 یبررس به تهران شهر در( ییکارآ) و( برابری( )یحسابرس) بخش سه در شهری خوب ییحکمروا تحقق یتیریمد های شاخص و

 فراهم برای متعددی های گام ر،یاخ دهه سه در که دهاندیرس جهینت نیا به و ه اندپرداخت شهرداری اماتاقد شناسی بیآس و

 و منسجم زیری برنامه از اقدامات نیا اما شد، برداشته تهران شهرداری در شهری خوب ییحکمروا هیاول های نهیزم کردن

 تحقق الزم یتیریمد بسترهای تیتثب و استقرار به اقدامات نیا و است نبوده برخوردار دولت و شهری تیریمد داریپا ییهمگرا

 .است نشده یمنته خوب ییحکمروا
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 مدیریت شهری. 2-2
ها درباره مفهوم و ضرورت مدیریت شهری به های جدید علم مدیریت، مدیریت شهری می باشد؛ اولین بحثیکی از شاخه

گردد که با قیاس شهر به یک سازمان اقتصادی، ضرورت وارد بر می میالدی و محقق آفریقایی، موبوگونجه، 1413اواسط دهه 

اصطالح مدیریت  1443و  1433های در دهه (.131: 1043کردن مدیریت شهری در اداره شهرها را تبیین میکند )برك پور،

اصالح حکومت شهری جایگزین اصطالح متداول و پیشین حکومت محلی گردید. به عنوان یک مفهوم، این اصطالح ریشه در 

 اصطالح این از شهری، دارد. به دلیل ماهیت مبهم مدیریت 1413محلی و مفاهیم جغرافیایی مدیریت گرایی شهری در دهه 

شهری، شهرسازی، علوم سیاسی و غیره( تعاریف و مفاهیم  شناسی جامعه شناسی، جامعه معماری،) رشته ها از تعدادی

( اشاره میکند ابهام درباره این مفهوم باوجود کارهای تحلیلی و  1440که ریچارد اشترن) اند. همان طورگوناگونی را ارائه داده

تطبیقی در ارتباط با این زیر رشته همچنان وجود دارد. به همین خاطر دستیابی به تعریف و مفهوم مشخص مستلزم درنظر 

 .(1041)مؤذن،  دباشهای مرتبط میگرفتن بسیاری از این تعاریف از سوی متخصصین و سازمان

در میان رویکردهای گوناگون مطرح شده در عرصه ی مدیریت شهری، حکمروایی خوب شهری از مطرح ترین 

 کارشناسی تنها راه خروج از بن بست فقر و توسعهرویکردهاست. این الگو در زمان حاضر در مجامع بین المللی و محافل 

مدیریت شهری در کالنشهر تهران نیز چون سایر  .ای جز اجرای آن ندارد شود و مدیریت شهری چاره نیافتگی شهرها تلقی می

رو  این کند. از شهرهای بزرگ و میانه ایران بجز تفاوت در جزییات از همان الگوها و ساختار مدیریتی حاکم بر کشور پیروی می

ه مدیریت شهری به طور جدی ضروری اصالح و بازنگری ساختار نظام مدیریتی در کشور و تطابق آن با تحوالت نوین در عرص

باشد و میبایست ما بین رویکرد های نوین و شرایط و ویژگی های ضروری اجتماعی، اقتصادی حاکم بر مدیریت شهری  می

عنوان  ایران از رهیافت های موثر در اصالح و ارتقای مدیریت شهرها بهره برد؛ بنابراین در حال حاضر رویکردی که به

میباشد  »حکمروایی خوب شهری))ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت شهری معرفی میشود  هزینه اثربخشترین، کم

ها و طرح های  نیمنگاهی به وضعیت مدیریت شهری در ایران نشان میدهد به دالیلی چون تمرکزگرایی، برون زا بودن برنامه

لت است و مدام از مدیریت سیستمی و یکپارچه فاصله شهری تحت تأثیر دو شهری، اقتصاد رانتی و مبتنی بر نفت، مدیریت

گرفته و در گرداب مدیریت بخشی و سلولی گرفتار آمده و همچنین از روند شهرنشینی و مسائل برآمده از شهرنشینی، عقبمانده 

 (.12: 1031و در دیدگاهها و نگرش های از باال به پایین گرفتار گردیده است )بوچانی، 

با محور قرار دادن محالت شهری قصد دارد با درك نیازهای شهروندان محلی با آگاه ساختن سطوح مدیریت جدید شهری 

باالتر از خواستههای آنان و به عبارتی دیگر همسو کردن آنها، هم مدیران شهر را در تأمین نیازهای ساکنان شهر یاری دهد و 

ه مساعدی برای رضایت بیشتر آنان فراهم آید. مدیریت هم شهروندان به نحوی موثر در سرنوشت خود دخالت کنند و زمین

شهری برای توسعه محالت و ارتقاء سطح حکمروایی خوب بایستی برخوردار از مالك های چون شفافیت، پاسخگویی، مشارکت 

م شرایط طلبی، قانون مداری، مسئولیتپذیری و از طرف دیگر کارآمدی، اجماع گرایی و عدالت محوری باشد تا بتواند از تما

 (.1044)موحدو همکاران،  .فزاینده شهرنشینی در راستای توسعه محلهای و حکمروایی خوب بهره گیرد

در سالیان اخیر، حکمروایی خوب، اهمیّت خاصی در حوزة مدیریت دولتی مخصوصاً کشورهای جهان سوم پیدا کرده است و 

مدیریت  1433اع و شهر ایفا میکند. تا قبل از دهه های این بهواسطة نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سالمت اجتم

دولتی سنتی پارادایم در حوزة مدیریّت بود امّا با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن،کارشناسان به فکر انتخاب یک پارادایم 

اطهاری، (مطرح گردید جدید در جهت مدیریت مناسب شهری بودند و بنابراین پارادایم دیگری به نام حکمروایی خوب شهری 

بنابراین با توجه به نتایج مثبتی که از این شیوة مدیریّت در کشورهای توسعه یافته، نمایان شد، باید بازنگری کلی (. 11: 1031

در شیوة حکومتی و مدیریتی کشورهای در حال توسعه صورت گیرد.زیرا پس از مشاهدة مشکالت عدیدة ناشی از شیوه های 

،می توان به این نتیجه رسید که برای دستیابی به توسعة منطقهای باید خود مردم را درگیر مسئله کرد و این مدیریتی متمرکز

)اسماعیل زاده،  ترین ویژگی این جوامع،وجود نهادهای حایل میان مردم و حکومت است اصلی .امر نیازمند جامعة مدنی است

1038 :20.) 
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 حکمروایی خوب شهری .2-9
قدرت  های ادارة شهر، طیف وسیعی از موضـوعات مختلفی چون مدل حکومت، راه ((بهترین))در بارة  بحث های کلیدی

روش هـای ) نحوة انتخاب شهردار توسط شـورا از میـان اعضای آن یا خارج از انتخاب شهردار توسـط شـورا و شـهردار شهردار،

رأی مخفی غیر حزبی، تعادل رابطة (، هر و یا بصـورت مرکـبمختلـف مستقیم، با یکپارچه شهروندان،با رای مجزای مختلف ش

های حکمرانی و  واژه (.Hall,2005: 11)شورا و شهردار، مسئولیّتپذیری مدیر شهر و بـیطرفـی سیاسی را در برمیگیرد 

. امّا قدمت حکمرانی حکومت، دارای مفـاهیم تخصصـی بـوده کـه بعضـاً فـارغ از مفهوم، معموالً جایگزین یکدیگر بکار می روند

و معنی آن هدایت کردن،  گرفتـه شـده و بـه تـاریخ تمـدّن بشری بر می گردد.واژة حکمرانی از لغت یونانی کیبرنن  و یبرنتس

 با ویژه به شهری حکمروایی ونپیرام (.1040)سرایی و همکاران،  راهنمایی کردن و یا چیزها را در کنار هم نگهداشتن، است

جهانی،  بانک. است شده منتشر د،باش این مفهوم میتوسعهدهنده  و حکمروایی واژه ابداع کننده که یجهان محوریت بانک

 اعمال عهبه توسرسیدن  برای آن اجتماعی منابع و وراقتصادی یک کشمدیریت  بر آن اساس بر که یروش»عنوان  حاکمیت را به

ای  حکمرانی مجموعه»است  چنین آمده1448ل سا در دهرائه شتر ا یک تعریف جامع ده است. درنمو تعریف «شود می قدرت

 از که است تهمیکند و فرآیندی پیوساداره  را مردم مشترك امور که تعمومی و خصوصی اس های فردی و نهادی، از روش

و  رسمی نهادهای شامل حکمرانی. میگردد اذاتخهمکاریجویانه  اقدام و نموده ازمتضاد یا متنوع را همسمنافع  آن طریق

میتوان گفت که باال  تعاریف اساس بر. «تپیدا کردهاند که به نفع آنها اسقدرت  قانون، رعایت تضمین برای که تنظامهایی اس

 توسعه به تیابیکه دس روابط اجتماعی در بین حوزههای خصوصی و سیاسی است روشی برای تنظیم« حاکمیت شایسته»

 (.1033دار، )تقوایی و تاج  میسازد ممکن را پایدار

 حکمروایی خوب شهری مفهومی است که هم با مسولیت حکومت و هم با تعهد شهروندان در ارتباط

و جایگزین مدیریت  به عنوان رویکردی جدید و مناسب در مدیریت شهرها، مطرح 1443است. حکمروایی خوب شهری از دهه 

پذیری، قانونمندی، شفافیت، پذیرا و  مسولیت سخگویی،و حاکمیت شهری شد. حکمروایی خوب برمفاهیمی مانند مشارکت، پا

مفاهیم شالوده حکمروائی خوب را تشگیل می دهند و به عنوان  پاسخده بودن، اجماع گرایی و عدالت استوار است که این

 (.1042میشوند) رضوی و دیگران،  شاخص های حکمروائی خوب شناخته

ریزی کرده و اداره می  برنامه بخش عمومی و خصوصی است که امور شهر راحکمروایی شهری مجموعه ای از افراد، نهادها، 

هاست. این فرایند شامل نهادهای  افراد و گروه نماید. در واقع فرایندی مستمر از تطبیق و هم سو سازی منافع متضاد و متفاوت

ستنی با رفاه شهروندان دارد. حکمروایی شهری پیوندی ناگس .رسمی و غیر رسمی و نیز سرمایه اجتماعی شهروندان است

دسترسی به مزایای شهروندی یاری رساند )کمیته اسکان سازمان ملل متحد(.  حکمروایی خوب شهری باید شهروندان را در

مشارکت گسترده نهادهای غیر دولتی و بخش خصوصی است به عنوان حکمروایی خوب شهری  سیستم مدیریتی که مبتنی بر

کند و از  شهری در پی آن است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانین محدود میشود. حکمروایی شناخته

از این توجه و تعمق در این  .ها، اداره و اجرایی امور مربوط به زندگی روزمره مردم بکاهد گیری دخالت مستقیم آن در تصمیم

تهسیل کننده فعالیت عمومی(، جامعه مدنی )مدافع الگو کمک زیادی به یافتن ترکیبی جدیداز همکاری سه بخش دولت )

حقوق شهروندی در تقویت مشارکت مردمی( و بخش خصوصی )عامل تولید در تقویت سرمایهگذاریها و رشد تولید ناخالص 

 (1043ملی( در ارائه خدمات عمومی بهتر خواهد نمود )رفعیان و حسین پور، 
 

 های پیدایش حکمرواییزمینه-2-4
های مختلف به حکمروایی شده المللی باعث پیدایش و گرایش دولتهای اخیر عواملی چند در عرصه بین در طول سال

 است؛ این عوامل عبارتند از:

المللی کمک کننده بین الف( پایان جنگ سرد باعث به وجود آمدن تغییر نگرش کشورهای توسعه یافته و سازمانه های

قطبی جهان قرار داشتند. بانک جهانی نیز در سال  نسبت به کشورهای در حال توسعه شد که تا آن زمان تحت تأثیر موقعیت دو

کشورهای وام گیرنده به دلیل فساد تغییر اساسی داد. حکمروایی مطلوب بهه  سیاست های خود را نسبت به بسیاری از 1441

 .و عاملی برای کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی تعیین و مشخص شد توسعه هزاره عنوان یکی از اهداف
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صورت گرفته است. فرض  سال اخیر 18المللی در کشورهای در حال توسعه در گذاری بینب( رشد چشمگیری در سرمایه

طر است. رقابت میان ها در معرض خگذاریو سرمایه هابر این بود که کیفیت حکمروایی در این کشورها نسبت به افزایش دارایی

 حکمروایی گردید.یر سیاست به منظور اصالح و بهبود گذاری خارجی تغیاین کشورها برای جذب هرچه بیشتر سرمایه

منجر به فهم و  1433 و 1443های ج( شکست نسبی یا ناکافی بودن اصالحات سیاسی به صورت گستردهای در دهه

 باشد.بازار نیاز می مطلوب برای موفقیت اصالحات آگاهی بیشتر از این امر گردید که حکمروایی

اهمیت سیستم کشوری  شد نشان دهندههدایت و رهبری می Douglas Northد( اقتصاد نهادی جدیدی که  توسط 

های نانوشته( و ارتباط ارزش غیررسمی شامل فرهنگ و های رسمی و غیررسمی این اقتصاد جدید )نهادهاینهاده –حکمروایی 

های برای موفقیت کشور در زمینه رشد اقتصادی بلند مدت، ارتقای رفاه و شاخص -ا رفتار اقتصادی و کارآفرینان سیاسیآنها ب

 .(Department of Administrative Reforms and Public Grievances,2009; 14توسعه انسانی بود

 

 مفهوم ومعیارهای جهانی حکمروایی خوب شهری-2-5
شهر تثبیت کند،  کمرانی خوب شهری توانسته است جایگاه خود را در میان روشهای مدیریتیبا توجه به اینکه ح

برنامه توسعه سازمان ملل متحد و  صاحبنظرانی چون دکتر برك پور و همچنین دکتر رفیعیان با توجه به مطالعاتی کـه

یفی بومی از این شاخصها نمودهاند. ی حکمرانی خوب شهری صورت گرفته است، سعی در تعر همچنین بانک جهانی درزمینه

-این تعاریف بومی امکان این را میدهد که معرفه سازی از مؤلفه های اصلی حکمرانی خوب شهری ساده تر صورت پذیرد )برك

 (.1040و خالدی،  83: 1038؛ برك پور، 48: 1043؛ رفیعیان، 140: 1043پور و اسدی، 

 

 مشارکت شهروندان-7
همچنان در اذهان  ای اساسی دموکراسی بوده است و نستالژی دموکراسی آتنی از آن رویمشارکت یکی از ستون ه

( در 72: 1034باقیمانده است، که یادآور مشارکت آزاد و برابر مردم در میدان عمومی آتن مشهور به آگورا بوده است )انصاری،

دن شهروندان در قدرت بوده است. مشارکت فقط به واقع منظور از مشارکت، قدرت تأثیر گذاردن بر تصمیم گیری ها و سهیم ش

حمایت مردم از تصـمیم گیـران و تأییـد سیاسـتهـای آنـان محـدود نمـیشـود، بلکـه فرآینـدی اسـت کـه در آن شـهروندان و 

ارکت ( در حکمروایـی خـوب، الزم اسـت کـه مش831: 1031مسـئوالن در تصمیم گیری های شهری سهیم میشوند )برك پور،

به صورت آگاهانه و سازماندهی شده انجام پذیرد؛ این امر به معنی آزادی تشکیل انجمـن هـا و آزادی بیان ازیکطرف و وجود 

، سنگ بنای اجتماعیمشارکت  (.141: 1041جامعه مدنی سازماندهی شده از طـرف دیگـر مـی باشـد) فرجـی راد و کاظمیان، 

، اما آنچه مشارکت را ند مستقیم یا از طریق نهادها و نمایندگان میانجی قانونی باشدتواحاکمیت خوب است. مشارکت می

بدان معناست که برای تضمین تداوم و اثربخشی و این گی آن است. یافتآگاهانه و سازمانی سازد، جنبهاثربخش و کارآمد می

های خود بپردازد، قادر باشد آزادانه به بیان دیدگاهه مدنی جامعبه طور کلی سازمانها و انجمنها و  نهادها،کارآمدی مشارکت باید 

های دیگر همکاری، مشارکت و رقابت کند. تر با گروهی مطلوبها تبلیغ کند و در راستای دستیابی به جامعهبرای آن دیدگاه

ناشی از های و مسئولیتمنافع  گیران و نیز شریک بودن دردر فعالیتهای تصمیمای فراهم شود تا مشارکت چنین، باید زمینههم

تواند مستقیم و یا از طریق مشارکت زنان و مردان نقطه اصلی حکمروایی خوب است. مشارکت می صورت پذیرد.گیری تصمیم

مؤسسات قانونی میانی یا نمایندگان صورت پذیرد. مشارکت نیازمند تشکل یافتن و سازماندهی است. این موضوع به مفهوم 

( 73: 1030ؤسسه و آزادی بیان از یکسو و جامعه مدنی سازمان یافته از سوی دیگر است. )فرزین پاك، آزادی تشکیل م

های عمومی کمک گذاری محلی و در نتیجه کارآمدتر شدن سیاستمند شدن ساختار سیاستمشارکت جامعه مدنی به قانون

گیرد. در های فراوانی صورت میت بیشتر جامعه حمایتکند و به همین دلیل در بیشتر شهرها برای نفوذ و دخالت و مشارکمی

چنین در برخی های ارتباطی به ویژه اینترنت فرایند مشارکت و دخالت شهروندان را تسهیل نموده و هماین زمینه تکنولوژی

 (.8: 1041راد، گیری و نظرخواهی از شهروندان استفاده می شود )معصومیشهرها از آن برای رأی

 ی و کار آییاثر بخش-2
حکمروایی خوب به این مفهوم که فرآیندها و مؤسسات موجود با استفاده بهینه از منابعی که در اختیاردارند، نتایجی را به 

بارآورند که نیازهای اجتماع را پاسخ گوید. کـارایی در حکمروایـی خـوب بـه استفاده پایدار از منابع طبیعی و حفظ محیط 
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رهایی که میتواند بر میزان اثربخشی حکومت تأثیرگذار باشند عبارتاند از میزان استفاده از مهارت های بهتری می یابد. فاکتو

فنی و کارایی مدیران رده های میانی و باالیی، میزان اثربخشی حکومت در جمع آوری درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای آن 

اجتمـاعی، توانـایی  -حکومت در کنترل روندها و فعالیتهای اقتصادی، تدوین به موقـع بودجه های ساالنه، میزان توانایی 

حکومت در ایجاد زیرساختهای محلی، توانایی حکومت در حل مشـکالت اقتصـادی داخلـی، چگـونگی سیستمهای نهادی 

ن از تغییرات سیاسی و حاکم، کیفیت خدمات مدنی و میزان توانایی دیوانساالری در ادامه ارائه خدمات مدنی بدون تأثیر پذیرفت

جابهجاییهای صورت گرفته در ساخت قدرت سیاسی، توانایی حکومت در رویارویی با بالیای طبیعی کیفیت مدارس عمومی، 

کارایی نیروی پلیس و آیا تغییرات حکومت باعث تغییرات وسیع در سیاستها میشود و میزان اعتمادپذیری و تداوم سیاستها را 

(. منابع موجود برای تأمین نیازهـای شـهروندان، ارائـه 84: 1034دهد یا خیر؟ ) دربان آستانه، ر میتحت تأثیر قـرار قرا

 نیازهای و شود برداریبهره منابع از نحو بهترین به باید خوب حکمروایی فرایند خـدمات شهری و رضایت مردم استوار باشد. در

 امکان نیز آتی هاینسل که شود برداریبهره ایگونه به زیست محیط و بیعیط منابع از باید شرایط این در. شود برآورده جامعه

 نیازهای که آورند بار به را نتایجی نهادها و فرآیندها که معناست اینبه خوب حاکمیت. باشند داشته را منابع این از مندیبهره

 را اثربخشی بحث جامعه نیازهای تأمین. کنند فادهاست وجه بهترین به خود اختیار در منابع از حال عین در و تأمین را جامعه

 چارچوب در کارآمدی مفهوم همچنین. دهدمی قرار تأکید مورد را کارایی منابع، از استفاده بهترین و دهدمی قرار هدف

 راد، همان(.است )معصومی زیست محیط از حفاظت طبیعی منابع از پایدار استفاده خوب، حاکمیت

 گوییپاسخ-9
اسخگویی یکی از ملزومات اصلی حکمروایی خوب است. دراین ارتباط، نه تنها نهادهای حکـومتی، بلکه نهادهای بخش پ

خصوصی و جامعه مدنی و حتی شهروندان باید نسبت به عموم مردم و جامعه و سایر ذینفعان پاسخگو باشند. در عرصه 

افراد و یا افرادی باید پاسخگو باشند، وابسته به این امر است که حکمروایی، این مسئله که چه کسی و یا کسانی نسبت به چه 

دستیابی بـه شـرایط پاسـخگویی در جامعـه مسـتلزم شـفافیت و حاکمیـت  .شوندتصمیمات و اقدامات به چه صورتی اتخاذ می

 معنی این به. است خوب یحکمروای هایویژگی از حسابدهی و (. پاسخگویی143: 1041قـانون اسـت )فرجی راد و کاظمیان، 

 مجموع در. باشند ذینفع مؤسسات همچنین و مردم پاسخگوی باید خصوصی و عمومی دولتی، از اعم مؤسسات و نهادها کلیه که

 و قوانین رعایت مستلزم پاسخگویی این و دهند پاسخ پذیرندمی اثر آن تصمیمات از که کسانی به مؤسسات و سازمان باید

 نهادهای و خصوصی بخش حتی بلکه حکومتی نهادهای تنها نه. است خوب حاکمیت اصلی شرط گوییپاسخ. است شفافیت

 دارد بستگی است گوپاسخ کسی چه به کسی چه که این. باشند گو پاسخ نفعذی نهادهای و مردم عموم به باید نیز مدنی جامعة

 سازمان یک کلی طور به. نه یا هستند بیرونی یا درونی سسه،مؤ یا سازمان یک در شده اتخاذ اقدامات یا تصمیمات آایا که اینبه

 و شفافیت بدون تواننمی را گویی پاسخ. شوندمی متأثر آن اقدامات یا تصمیمات از که بود خواهد گو پاسخ کسانی به مؤسسه یا

 (UN ESCAP,What is Good Governance? www. unescap. org. )کرد اعمال قانون حاکمیت

 افیتشف-4
از مهمترین گام های بهبود حکمروایی خوب شهری ارائه اطالعات درست و به موقع اسـت، وجـود اطالعات سبب تقویت 

اطالعات شفاف باید قابلیت دسترسی آسان  .شفافیت پاسخگویی و درنتیجه حکمروایی خوب در تمـام حـوزه هـا شـده اسـت

ب با هر مقوله یا تصمیم خاص باشد وهم چنین از قابلیت اعتماد باال و جامع برای همه شهروندان را فراهم سازد، باید متناس

 شفافیت .(02: 1040فراگیری برخوردار باشـد و شـهروندان از تمام عملکرد مدیریت شهری اطالع کافی داشته باشند )خالدی، 

 شفافیت. است اطالعات به ها،برنامه و هامیمتص از اثرپذیر و ذینفع مؤسسات و افراد مستقیم و آزادانه دسترسی امکان مفهوم به

 باید شهری امور گیرندگانتصمیم و گذارانسیاست و مدیران منظر این از. است فهم قابل و کافی اطالعات به دسترسی معنای به

. ننمایند تاطالعا سازی پنهان در سعی و دهند قرار شهری ذینفعان و شهروندان اختیار در را الزم اطالعات شفاف صورت به

 مقررات و قواعد تابع که شود انجام ایشیوه به آنها اِعمال و شده اتخاذ هایتصمیم اوالً، که است معنا اینبه شفافیت بنابراین

 کافی اندازة به و باشد دسترسی قابل شد، خواهند متأثر تصمیمات ایناز که کسانی برای آزادانه و مستقیماً اطالعات ثانیاً، باشند،

 راد، همان(.شود )معصومی ارائه هارسانه در فهم قابل صور به و
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 قانون مندی-5
نهادهای اداره کننده  برقراری شرایط و زمینه های الزم برای تعامل بین عناصر مدیریت شهری کـه شـامل شـهروندان،

(. 118: 1037ی و عبدالهی، شهر، شورای اسالمی و بخش خصوصی است و نیازمند قرار گرفتن برمدار قانونمندی است)صراف

منظور از قانونمندی در تصمیم گیری شهری، وجود قوانین کارآمد، رعایـت عادالنـه ی چـارچوب هـای قـانونی در تصـمیم 

 مستلزم خوب حکمروایی (.832: 1031پور، گیـری و دور بـودن دسـت افـراد غیرمسـئول از تصمیم گیری ها بوده است )برك

 حقوق و هااقلیت حقوق از باید اینکه بر مضاف است، آن طرفانهبی و برابر و دقیق اجرای و عادالنه قانونی هایچارچوب وجود

 حصول قابل محور، اجتماع و متخصص پلیس نیروی و مستقل قضایی دستگاه بدون مقصود این. بیاید عمل به کامل حمایت بشر

 .نیست

 جهت گیری توافقی-6
 عدد و گروهها با منافع مختلف وجود دارند. وظیفه حکمروایی خوبدر جامعه شهری، کنشگران مت

شهری میان جیگری بین دیدگاه ها و منافع مختلف موجود در سطح جامعه شهری به منظور دستیابی بـه توافقات گسترده 

ار مستلزم وجود ارتباط و درباره آنچه که بهترین منافع را برای آحاد شهروندان و نیز نحوه دستیابی به آن است، میباشد. این ک

( و نهادهای N.G.Oتالش مشترك میان بخش هـای مختلـف دولتـی، خصوصـی و شهروندان و به ویژه سازمانهای غیردولتی )

در همین رابطه، حکمروایی شهری خوب همچنین بایستی یک چشم انداز وسیع و  .اجتماعی موجود در سطح شهر میباشد

انسانی و چگونگی دستیابی به آن داشته باشد. تحقق چنین امری فقـط در سـایه نزدیـک شـدن  بلندمدت درباره توسعه پایدار

 هایدیدگاه و متعدد بازیگران ای،جامعه هر (. در02: 1040دیدگاه ها و منافع مختلف در جامعه شهری میسر میباشد )خالدی، 

 انجام ایگونه به را آنها بین گریمیانجی وظیفه خوب حاکمیت. دارد وجود تضاد گاه و رقابت آنها بین که دارند، وجود متنوعی

 و شناسایی جامعه کل منافع تحقق و تضمین برای هاگزینه بهترین و شودمی حاصل اجماع یا وفاق آن برمبنای که دهدمی

 محلی و شهری امور در گیریتصمیم زیرا است، برخوردار زیادی اهمیت از شهرها اداره خصوص در مسأله این. گرددمی انتخاب

 حکمروایی خصوص این در. است پیچیده و دشوار بسیار متضاد، گاه و متغیر متنوع، منافع با متعدد ذینفعان و عامالن وجود با

 تأکید شهری، خوب حکمروایی در. است تصمیمات اثربخشی و مشروعیت نتیجه در و اجماع میزان بهبود درصدد شهری خوب

 توافق و اجماع حداکثر با تصمیاتی ذینفع مؤسسات و نهادها نخبگان، ها،گروه شهروندان، مشارکت و لتدخا با که است این بر

 و جلب نحو بهترین به را مختلف هایدیدگاه و دهد پوشش را مختلف هایگروه منابع و عالئق که تصمیماتی. گردد اجرا و اخذ

 .راد،همان(بندد )معصومی کار به

 عدالت محوری-1
سهم و نقشی در آن داشته  بهبودی یک جامعه به تضمین این امر بستگی دارد که همه اعضای آن احساس کنند کـه رفاه و

مستلزم آن است که همه گروهها و بهویژه گروه های  باشند و خود را مستثنای از جریان اصلی جامعه تصور نکننـد، ایـن حالـت

(. در حکمروایی 87: 1043رفاه خود را داشته باشند )عظیمی آملی،  آسیب پذیر فرصتی برای بهبودی یا حفظ بهبودی و

تمامی شهروندان درزمینه ی ارتقای وضعیت رفاهیشان، تالشـی در جهـت تخصـیص  شهری، ایجاد فرصتهای مناسب برای

حسوب میشود ت ممشارکت تمام مردم حتی اقشار محروم و فقیر در اعالم نظر و تصمیمگیری نوعی عدال عادالنـه منـابع و

 (00: 1040)خالدی، 

 حاکمیت چندسطحی-8
 و توافقات ها،همکاری معاهدات، مشارکت، مثل مشترك اقدامات از ایمجموعه شامل چندسطحی حکمرانی

 حاکمیت این شهرها بعضی در خصوص این در. شودمی شهر مختلف امور عامالن و ذینفعان بین...  و مشترك هایگذاریسرمایه

 عنوان به. انددخیل هم مدنی نهادهای و عمومی ،خصوصی بخش دیگر برخی در اما اند،دولت اختیار ید در لباغ چندسطحی

 چندسطحی حاکمیت زمینه در دولتی و خصوصی بخش مشارکت مدل بهترین عنوان به انگلستان کشور تجربه از توانمی نمونه

 (.2331 هابیتات،. )کرد یاد

 امروزه که انتظاراتی به توجه با زیرا. است تأکید مورد خصوصی و عمومی دولتی، بخش سه بین تعاملی مدل خصوص این در

 رشد از ناشی که هاییچالش با مقابله لزوم و دارند شهری مدیریت از مدنی نهادهای و دولت خصوصی، بخش شهروندان،

 کارساز بسیار محلی امور اداره در وصی،خص و عمومی بخش و مدنی نهادهای تقویت راهبرد باشد،می شدن جهانی شهرنشینی،
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 معنای به این لیکن اند،حاکم آن در هادولت که شده بستری تغییر باعث شدن جهانی هرچند که شد متذکر باید البته. باشدمی

 و مشکالت تشخیص در محلی عامالن که است اصل این بر تأکید بلکه نیست مرکزی دولت نقش حذف یا و هادولت تضعیف

 دولتی و عمومی خصوصی، بخش سه بین محلی، هایگیریتصمیم در مشارکت با و کنند عمل توانندمی بهتر آن هایحلراه

 عدم معنای به محلی امور حاکمیت دیگر سوی از. یابدمی ارتقا نیز شهر در اجتماعی سرمایه وسیله بدین و نموده برقرار پیوند

 تخصیص و شهرها عمومی هایهزینه پرداخت در دولت حمایت بدون بلکه ستنی هامحله و شهرها مشکالت به دولت توجه

 تمرکز برای نهاد تواناترین چنانهم دولت زیرا. بود نخواهند شهرها مشکالت و مسائل حل به قادر شهری مدیران عمرانی، بودجه

 (138: 1043 فالکس، از نقل به Faulk, 1999) شودمی محسوب ارتباطی و نظامی اقتصادی، قدرت

 

 پذیریمسئولیت-3
همه ذینفعان را در یک  گیری باید به گونه عمل کنند کهحکمروایی خوب نیازمند این است که نهادها و فرآیندهای تصمیم

خوب، مسئولیت پذیری به معنای جوابگو بودن  چارچوب زمانی منطقی و معقول در بربگیرند. عالوه بر این در نظریه حکمروایی

حاکمیت خوب مستلزم آن است (. به عبارتی، 147: 1041کاظمیان،  مقابل تصمیم هایشان است )فرجی راد و تصمیم گیران در

پذیر است که این امر زمانی امکانبرسند.  اننفعمعقول به کار همة ذی سعی کنند تا در یک محدودة زمانیکه نهادها و فرایندها 

 .راد، همان(د )معصومیها احساس مسئولیت کنن یازهای افراد و گروهها، انتظارات و ننهادهای مسئول نسبت به خواسته

این موضوع است که همة اعضای آن احساس کنند که رفاه و بهروزی یک جامعه وابسته به اطمینان از انصاف و فراگیر بودن:

 و به خصوصها کند که همة گروهایجاب میاین امردر آن دارند و احساس طرد شدگی از روند کلی جامعه نداشته باشند. سهمی

حکمروایی خوب  قابلیت ایجاد رفاه و تضمین هایی برای بهبود و حفظ رفاه خود داشته باشند. ها، فرصتآسیب پذیرترین گروه

 برخورداری از آن برای همة اعضای جامعه را داراست )همان(.

ق توسعه پایدار شهری که در آن تعامل مولد و پایداری دهد که تحقتوجه به اصول و ابعاد حکمروایی خوب شهری نشان می

بین فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و محیط زیست برقرار باشد و نظم و امنیت و سالمت در کنار پیشرفت و رفاه حفظ شود، بدون 

ها و ها، شورشگیری و  اداره امور شهر مقدرو نخواهد بود. بسیاری از جنبشگران در تصمیمی عامالن و کنشدرگیر شدن همه

گیریها و سپس مشارکت در اداره امور شهری اعتراضات اجتماعی و سیاسی در شهرها ریشه در عدم دخالت شهروندان در تصمیم

گران به ارکان قدرت دارد. برخی از متفکران در سطحی باالتر حتی جرائم و انحرافات اجتماعی را نیز به مقاومت و اعتراض کنش

اند. مثالً فوکو، بارت و دِسرتو، خشونت، جرائم، انحرافات و رفتار بزهکارانه در شهر را در بر شهرها نسبت دادهو ساختارهای حاکم 

اند. فوکو با مفهوم هتروتوپیا قصد سازی کردهعدالتی شهری مفهومهای اقلیت و محروم در برابر نابرابری و بیقالب مقاومت گروه

د که درصدد ایجاد نظم فضایی دیگری به عنوان آلترناتیو در فضاهای شهری است. )تانکیس، تبیین رفتارهای هنجارگریزی را دار

شود شهر هرگز ( به زعم روالن بارت، رویارویی میان ذهن و شهر یک رویارویی مبتکرانه و پویاست که موجب می231: 1033

ای که گوید و نحوههای فضایی سخن میبارة تاکتیک( میشل دِسرتو در231کامالً رام و مطیع و به تمامی آشنا نباشد. )همان، 

شوند. از نظر دسرتو، نظم شهر کامالً تکه تکه است. به این دلیل مردم و شهروندان از طریق آن با ساختارهای شهری مواجه می

توان آن را نه میکنند و لذا های دزدانه از آن خود میهای فضا را به شیوهها و قطعهکه بازیگران و کنشگران شهری تکه

( یکی از مضمامینی که دِسرتو به آن اشاره کرده، پدیده 237ریزی کرد و نه از آن ممانعت به عمل آورد. )همان، برنامه

دیوارنویسی شهری است که حاکی از نوعی مقاومت و خشونت در برابر معانی و نظم تحمیل شده بر شهر است.از جمله 

بازی در سطح شهر، خیابانها و توان به اسکیتتحلیل خود به آنها اشاره نموده است می های دیگری که دِسرتو درتاکتیک

گران در برابر دهند که کنشروها و همچنین نامگذاری اماکن و خیابانها توسط مردم اشاره نمود. این نظریات نشان میپیاده

های اجتماعی و حتی ناامنی و ها، جنبشن است شورشعدالتی، نابرابری و تبعیض از ابزارهایی استفاده می کنند که ممکبی

های اجتماعی را بدنبال داشته باشند. این مسأله اخیر به ویژه برای شهر تهران بسیار ملموس و قابل مشاهده است و آسیب

آنها با اسامی رسمی  های فروانی از اسامی میادین، خیابانها و معابر اشاره کرد که نامگذاری عمومی و اجتماعیتوان به نمونهمی

 (.1: 1041راد، گذاری عمومی و غیررسمی است )معصومیآنها متفاوت است و در کاربردهای اجتماعی اصرار بر استفاده از نام

 

 

 



 7931تابستان  ک،یسال اول، شماره  

  

24 
 
 

 

 

 

 

 های حکمروایی خوب شهری از دیدگاه برنامه توسعه سازمان ملل. مؤلفه7شماره جدول 

 تعاریف و توضیحات مؤلفه

 مشارکت
انی در قدرت هستند به صورت آزاد انتخاب و همچنین ایجاد بستر مناسب برای مشارکت روندی که با آنکس

 فعاالنه شهروندان در فعالیتهای جامعه

 روندی که دولت و بخش خصوصی در برابر شهروندان، پاسخگو باشند گوییپاسخ

 کارائی
می جامعه، توسط دولت و ثبات سیاسی و همچنین اعمال سیاستهای مناسب و درست برای ارتقاء سطح عمو

 بخش خصوصی با مشارکت شهروندان و نظارت دولت

 شفافیت
شفافیت به معنای گردش آزاد اطالعات و همچنین قابل دسترس بودن آن برای همه شهروندان و مشخص بودن 

 فرایند تأیید و تصویب سیاستها

 عدالت
ه باشند و همچنین فرصت برابر برای رشد همه شهروندان باید فرصت یکسانی برای دستیابی به خدمات داشت

 فردی

 حاکمیت
ایجاد چهارچوبی قانونی و مشروع برای ساختار، و همچنین رعایت کردن آن برای همه و ترویج آن در سطح 

 جامعه

 شامل پذیرفتن مسئولیت شهروندان و احترام به خودمختاری ها و تساوی حقوق بین شهروندان می باشد مسئولیت پذیری

 ماع پذیریاج
همه ی شهروندان باید به طور مستقیم و به طور غیرمستقیم توسط نهادهای قانون منافعشان در نظر گرفته 

شود و همه ی گروه ها و شهروندان را برای رسیدن به یک توافق گسترده برای اینکه چه چیزی بهترین است 

 در نظر گرفته شود

 7932به نقل از چراغی،  23: 7939خالدی، 

 روش تحقیق .9
این تحقیق از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش جژء تحقیقات توصیفی تحلیلی می باشد. روش گرد آوردی 

میدانی میباشد. ابتدا با مطالعه ادبیات تحقیق به استخراج شاخص های مربوطه مبادرت گردید سپس  –داده نیز اسنادی 

ه از مردم محله نظرخواهی شده اند. جامعه آماری پژوهش نیز تمام ساکنان محله شاخص های استخراج شده در قالب پرسشنام

نفر تعین گردید که به صورت تصادفی بین 073نفر(. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران )4841نیاوران بوده اند )

 است. استفاده شده SPSSساکنان توزیع گردیدند. جهت تحلیل داده های نیز از نرم افزار 

 

 . محدوده مورد مطالعه4
از    باهنره گال اردوشما -دبال آجمات تفاعال: ارشمااز شهرداری تهران می باشد که  1محله نیاوران از محالت منطقه 

 مسیل جمشیدیهب: غراز    خیبران مید -ینعلیزشهید ن خیاباق: شراز     جبتهار اشهید پون خیابا -شهید باهنرن خیاباب: جنو

نفر 3404و  4777، تعداد زنان 4314، تعداد مردان 4841، جمعیت کل 2404شده است. تعداد خانوارهای این محله محدود 

 هکتار مساحت می باشد.173باسواد و همچنین دارای 

 
 . محدوده مورد مطالعه7نقشه شماره
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 یافته های تحقیق. 5
ای حکمروایی شهری  در سطح محله نیاوران هجهت بررسی فرضیه نخست پژوهش مبنی بر مناسب بودن وضعیت شاخص

وضعیت رسد به این صورت بیان شده است: به نظر می H1در این آزمون فرض از آزمون کای اسکوئر استفاده شده است

که وضعیت رسد این گونه تعریف شده است: به نظر می H0و همچنین فرض  حکمروایی در سطح محله مناسب می باشد

، 38/3. در این آزمون درصورت کمتر شدن مقدار سطح معناداری از ر سطح محله نامناسب می باشدشاخص های حکمروایی د

 .شودتأیید می H0فرض  38/3شود و درصورت باالتر بودن مقدار سطح معناداری از تایید می H1فرض 

به این  2جدول شماره نتایج آزمون کای اسکور جهت سنجش رضایت از کیفیت زندگی در شهر جدید اندیشه با توجه به 

مناسب بودن وضعیت شاخص های مبنی بر H1 باشد یعنی فرض / می38باشد: نتایج در تمام شاخص ها کمتر از صورت می

مناسب بودن شود پس فرض ما مبنی بر  از شاخص ها رد می عدم رضایتمبنی بر  H0و در مقابل فرض  تأیید می شود

 می شود. های حکمروایی مطلوب شهری تأییدشاخص

 

 chi Squareبا استفاده از آزمون  های حکمروایی مطلوب شهریوضعیت شاخصبررسی ، 2جدول شماره 

  
ندی شود از برای اینکه عوامل مورد بررسی شده اولویت بجهت بررسی فرضیه دوم از  آزمون فریدمن استفاده شده است.  

آزمون فریدمن استفاده شده است که آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری می باشد و زمانی کاربرد دارد که نظرات یک گروه را 

در چند زمینه مورد بررسی قرار داده شود و بر اساس نظرات افراد این گروه، اولویت هر کدام از موارد را بر اساس رتبه بندی 

 .معنی دار مشخص شود

براساس میانگین رتبه بندی شده اند باالترین میانگین نشان دهنده ی این  حکمرواییبا توجه آزمون فریدمن  شاخص های 

نتایج گویای این است که   است که از شرایط خوبی برخوردار است و پایین ترین نشان دهنده شرایط بد آن شاخص می باشد.

و باالترین میانگین را شاخص  شفافیتترین میانگین در بین شاخص ها را شاخص  پایین محله نیاوران،براساس نظر شهروندان 

 (. بنابرین فرضیه دوم تحقیق رد میشود.0)جدول شماره کسب کرده اند مسئولیت پذیری

 

  

 ابعاد 
 

 ضریب کای اسکوئر فراوانی
 درجه آزادی

 df 

 سطح معناداری
Sig 

حکمروایی 

 شهری

333/3 4 1017804 073 مشارکت  

333/3 4 317248 073 گوییپاسخ  

333/3 4 447712 073 کارائی  

333/3 4 177381 073 شفافیت  

333/3 4 487141 073 عدالت  

333/3 4 137431 073 حاکمیت  

333/3 4 237218 073 مسئولیت پذیری  

333/3 4 1307128 073 اجماع پذیری  
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 نتبجه آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص ها :9جدول شماره 

 Mean Rank میانگین اولویت شاخص ردیف
انحراف 

 استاندارد

 /341 47/4 84/0 4 مشارکت 1

 /408 17/4 48/0 7 گوییپاسخ 2

 /374 31/8 14/4 0 کارائی 0

 /341 13/2 11/0 3 شفافیت 4

 /433 34/8 48/0 2 عدالت 8

 /331 04/0 14/0 1 حاکمیت 1

 /741 11/8 38/4 1 مسئولیت پذیری 7

 780/3 07/0 31/4 8 اجماع پذیری 3

 سطح معناداری مجموع
درجه 

 زادیآ

073 333/ 7 

  

 . نتیجه گیری6
از نیمه قرن بیستم به بعد شهرهای جهان بخصوص در کشورهای جهان به صورت سریعی رشد کرده اند که رشد شهر با 

رشد امکانات و خدمات و توانایی مدیریتی در این شهرها هماهنگی نبوده و رشد شهرها چه رشد جمعیتی و چه رشد کالبدی 

اشته است. این مقوله باعث مشکالت فراوانی برای مدیریت و اداره کننده گان شهرها به وجود آورده است. لذا سرعت بیشتری د

از اواخر همین قرن یکی از مباحث نوین که در زمینه اداره و مدیریت خوب شهرها مطرح شده است، حکمروایی خوب یا مطلوب 

ریت قدیمی شهرها که دیدگاه از باال به پایین داشته و دارای نگاه برنامه شهرها می باشد. این رویکرد تأکید دارد بر خالف مدی

ریزی برای شهروندان داشتند، به دیدگاه برنامه ریزی از پایین و برنامه ریزی با شهروندان تأکید دارد. شهر تهران نیز همانند 

ش سعی داشته است تا ابتدا مهمترین مبانی دیگر شهرهای جهان سوم نیازمند این رویکرد می باشد در همین راستا این پژوه

مرتبط با این مقوله را بیان کند و سپس به بررسی شاخص های حکمروایی خوب شهری در محله نیاوران از محالت موجود در 

. نتایج تحقیق نشان داده است که وضعیت شاخص ها در محله مذکور وضعیت تقریبا شهر تهران بپردازد 1منطقه 

  مناسبی دارند.
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شهری طرح متروی تهران. فصلنامة مدرس  جایگاه حکمروایی خوب برنامهریزی(. 1038)اسماعیلزاده، حسن. صرافی، مظفر.  .1

 علوم انسانی

در ایران. جستارهای شهرسازی،  حکمروایی شهری و مبانی نظری و ضرورت شکل گیری آن(. 1031)  اطهاری، کمال .2

 14. 23شمارة و

، مجموعه مقاالت کنفرانس برنامه ریزی و  "(. حکمروایی خوب شهری و نظام اداره شهرها در ایران1031برك پور ، ناصر )  .0

 .817-441مدیریت شهری ، 

 1( لزوم بازبینی محتوایی مدیریت کالنشهری، روزنامـه اعتمـاد، شماره 1031بوجانی، محمدحسین، ) .4

ایی خوب شهری در رویکردی تحلیلی )فصلنامه مدیریت (. درآمدی بر حکمرو1033تقوایی، علی اکبر و رسول تاجدار ) .8

 .20شهری(، شماره 

(. تحلیل نقش حکمروایی خوب شهری در برقراری عدالت فضایی )مورد: پیرانشهر(، پایان نامه دوره 1040خالدی، عبداهلل ) .1

 کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر علی علوی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی

(. بررسی و ارزیاابی جایگااه نظاام حکمروایی خوب شهری در ساختار 1041رضایی، محمد رضا و شمشیری، مسـلم )  .7

 ، کنفـرانس برنامـه ریـزی و مدیریت شهری"مدیریت شهری شیراز

 ( ارزیابی شاخص های حکمروائی خوب شهری )مظالعات موردی:1042رضوی، نیازمند، کاظم زاده،حسن، عثمان، علی، ) .3

 شهر مشهد( ، پایان نامه کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد11و 3، 2مناطق 

 (حکمروائی خوب شهری از منظر نظریات شهرسازی، طحان:هله1043حسین پور، سیدعلی، )  ؛رفعیان، مجتبی  .4

زیابی و تحلیل مدیریت شهری با (. ار1040کرمی، نعمت؛ انیژ، حجت و کمانداری، محسن )سرایی، محمدحسین؛ شاه .13

های حکروایی مطلوب شهری )شهر خرم آباد(، نشریه مطالعات نواحی شهری، دانشگاه شهید باهنر تأکید بر شاخص

 .1کرمان، سال اول، شماره 

(. بررسی حکمروایی خوب شهری در محله 1044موحد، علی؛ کمان رودی، موسی؛ ساسان پور، فرزانه و قاسمی، سجاد ) .11

-147شهرداری تهران(، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری، سال دوم7 شماره هفتم، صص  14شهری )منطقه های 

171. 

های حکمروایی مطلوب شهری )محله اوین (. ارزیابی الگوی مدیریت محالت مبتنی بر شاخص1041مؤذن، سهراب ) .12

 شکینی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.تهران(، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر ابولفضل م
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 ی زندگی:زندگی، در حاشیه 

زندگی شهری  و فرهنگ فراغت، در اوقات گذران تاثیر چگونگی 

 شهروندان
 

 2، مهدی سعدوندی*7 نیلوفر ساعی
 (saei.niloofar@yahoo.com)معماری . دانشگاه هنر اصفهان  -کارشناسی ارشد معماری -1

 (saedvandi@ac.ir)یار. دانشکده معماری و شهرسازی. دانشگاه هنر اصفهان استاد -2

 

 

 چکیده
پردازد، مسئله و معماری از مهمترین مصادیق حکمت است. چرا که حکیم کسی است که به درمان دردها می

کند. به دنبال چنین اعتقادی و جستجوی آن را ارائه میدهد و راه حل یابد، علت آن را تشخیص میمشکل را می

های مناسب اوقات فراغت شهروندان، که منشا بسیاری از حکمت در معماری، ضعف نشاط اجتماعی از عدم برنامه

مقاله حاضر در پی دست یافتن به اصول راهنما و رهنمودهای  معضالت اجتماعی است، نظرم را جلب کرد.

های صحیح و موثر گذاریریزی و سیاستده مدیران و مسئوالن متصدی به منظور برنامهاجرایی، جهت استفا

های اولیه نیز که با تکیه بر باشد. حتی تحقیقروش تحقیق کیفی است و از نوع  تحلیل گفتمان می باشد.می

شود و در نها برخورد میای با آای تحلیلی و مقایسهاند به گونهای و موجود تهیه شدهمنابع و اسناد کتابخانه

های تاثیرگذار در در پی آن با اشاره به هر یک از شاخص پردازیم.نهایت به راهکارها و رهنمودهای مناسب می

سازی تاکید گردیده و به ی زمانی برای فرهنگتعریف اوقات فراغت و اهمیت آن در زندگی شهری، به مثابه

 رسیم.فراغت مینگامرهنمودهایی در جهت چگونگی کیفیت گذران ه

 اوقات فراغت، فرهنگ، زندگی شهری، سبک زندگی.: کلمات کلیدی

 

 مقدمه-7

عرصه فراغت است.  رود؛یکننده فرهنگ جامعه بشمار مو منعکس کندیم ییروزمره را بازنما یکه زندگ ییهااز عرصه یکی

 تواندیاند فراغت مرو است که گفته نیعمال است، از اقابل ا شتریها در آن بانسان یو آزاد اریاست که اخت یافراغت عرصه

از  یآرام و ته یو روح الیبا آرامش خ تواندیسازد. در فراغت است که انسان م کارافراد را آش تیکند و هو جادیفرهنگ ا

خود  یو کردار یاشهیاند ،یذهن یهایو ناتوان هاییرا مرور کند، به توانا شیخو یو رفتار یاخالق یهایژگیو ،یزندگ یهادغدغه

 .همت گمارد شیبرده و به اصالح خو یپ

و  یاز نادرست زیو آرامش جسم و جان است، موجب پره یآسودگ یدآورندهیحافظ، فراغت را که پد راز،یبزرگوار ش خواجه

 .)1040دی،محمدسعیی)ذکا داندیم دنیشیخطا در اند

 خطا برد شهیمجنون / فراغت آرد و اند نیا عشق منم باده که بیطب                          

فاصله گرفت.  یتا حد داندیو تعهدات خود نسبت به کار م ودیفارغ شدن از ق یکه فراغت را به معنا سمیاز نگاه مدرن دیبا

 یاتماش هاتیفعال نیا نیتراز معمول یکه برخ شودیم دقوایو تجد یاست که منجر به راحت یفراغت عمل دگاه،ید نیدر ا

و  یذهن شیهمراه با آسا هاتیفعال نیاست. ا یقیاز منزل و گوش دادن به موس ارجخ یهاتیورزش و شرکت در فعال ون،یزیتلو

 .شود یبررس یگریمفهوم د دازیگو باشد، لذا فراغت باانسان را پاسخ یمعنو یازهاینتوانسته ن دگاهید نیاست. ا یجسم

 یزحمت و اشتغال/ سرگرم یاست که رابطه کار/ فراغت به رابطه نیراغت است. چنانفعال در گذران زمان ف یبه معنا نیا

شده است  یته بخشیتعال -خود زیو ن انگریب -و خود انهیجو -عمل خالق و خود یهافرو کاسته شده است و از حوزه

 .)1037،حسنیمرادی)قاض

mailto:saedvandi@ac.ir
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 "یالیخیب"است و  یالیخیو ب یطلب شیو آسا یراحت آغاز زمان یزحمت و اشتغال روزمره به معنا انیپا یفرد نیچن یبرا

دو را  نیو ا ابدییرا در نم یانسان یو شاد یآزاد یو او هرگز معنا ردیگیبه اسارت م شیخو اتیاست که او را در ح ییتنگنا

 .)1040،یی)ذکا کندینم یزندگ

 یگوناگون در زندگ یبه مشکالت و تنگناهابا اشاره  یگروه د،یآیم انیکه سخن از گذران اوقات فراغت به م یهنگام

 نهیزم نیدر ا یمشخص یدر کشور ما متول ن،ی. عالوه بر اکنندیم یتلق یرضروریو غ تیاهممقوله را کم نیروزمره، توجه به ا

، وزارت آموزش و پرورش ما،یسازمان صدا و س ،یفرهنگ و ارشاد اسالم وزارتهمانند  -یمختلف یهاوجود ندارد و سازمان

 یرو، الزم است بخش نی. از ارسانندیپرکردن اوقات فراغت به انجام م یرا برا ییهاتیبه نوبه خود فعال کیهر -و ... هایشهردار

 یمهم زندگ یاز عملکردها یکیتحقق  یبرا یبهتر طیتا شرا ابدیفضاها اختصاص  نیتوسعه ا یالگوها یبه بررس قاتیاز تحق

  .دآی فراهم -فراغت اوقات گذران–شهروندان 

 یهاتیفعال یبرا یظرف یبه منزله تیفیباک یشهر یفضاها جادیفراغت، ا تیمسائل و مشکالت و اهم نیتوجه به ا با

 .ابدییضرورت م رانیا یدر شهرها یاستفاده شهروندان، به عنوان هدف یبرا یفراغت، متناسب با فرهنگ بوم یو اجتماع یانتخاب

که به عنوان  «یاهداف طراح»و دسته دوم  «یاهداف پژوهش»دسته  کی: کندیا دنبال مپژوهش دو دسته اهداف ر نیا

 یاند که در واقع توجه را از معماراستخراج شده قیو مساله تحق یاز اهداف پژوهش میرمستقیو به طور غ باشدیم قیتحق جهینت

به وقوع  یکه در کالبد معمار یلذا اتفاقات .دینمایجامعه جلب م اقشار ةحضور هم یبرا یشهر یفضا کی جادیصرف، به ا

 مکان باشد. نیحضور در ا یمشوق شهروندان برا تواندیم رایز کندیم فایرا ا یمهم ارینقش بس وندند،یپیم

 از جمله اهداف پژوهشی مدنظر؛

 جستجو برای رسیدن به تعریف جدیدی از اوقات فراغت

 خواهیتمییز دادن فراغت از سرگرمی

 جامعه یک یافتگی توسعه میزان و فرهنگی هایویژگی بر فراغت اوقات گذران یهنحو تاثیر

 و در ادامه اهداف طراحی به عنوان راهکارهایی برای عینیت بخشیدن به این مفاهیم تئوری و ذهنی ارائه شده است.

 در اجباری هایفعالیت کنار در فراغت...  و میدان خیابان، مسجد، بازار، چون شهری فضاهای در گذشته، در ایران، در

. یافت هم بیشتری رونق ،...  و بوستان وحش،باغ چایخانه، سینما، چون هاییکاربری ظهور با و قاجار دوره اواخر از و بود جریان

 سیاسا تغییرات با فراغت فراغت، و جاییجابه کار، مسکن، عملکرد چهار بندیمنطقه پیشنهاد و ایران در تجدد ظهور با بعدها

 طلب را فضایی ها،فعالیت سایر کنار در و کار مقابل در فراغت ترتیب، این به. شد مواجه معنایی و عملکردی کالبدی، ابعاد در

...(  و خیابان و میدان آب، یکناره) باز فضاهای و... (  و نمایشگاه مسجد، مرکزخرید، فرهنگسرا،) بسته مراکز گروه دو به که کرد

 (.88:1034 ،اعتماد) شد تقسیم

 فضای مورد در را انسان مختلف نیازهای باید شهری خوب فضای یک که دهدمی نشان شهری پردازاننظریه آرای بر مروری

 .گوید پاسخ شهر در او زندگی

 وسیله به شدن دیده حاصل که نظارتی و کنترل. است نیازمند نظارت و کنترل به پس باشد ایمن باید فضا

 .است شهروندان

 در خودرو حرکت محدودیت پس. باشد دور صدا و سر و ازدحام از که مفهوم بدین باشد آسایش با توام باید فضا

 .شود حفظ پیاده امنیت و آسایش تا است الزم آن

 .است نیازمند هافعالیت از تنوعی به باشد بانشاط و سرزنده آنکه برای فضا

 باشد، محصور باشد، انسان مقیاس در فضا باید شود جادای اجتماعی لحاظ به صمیمانه و گرم فضایی آنکه برای

 .است اتفاق این خدمت در نیز فرم راستا این در و باشد پذیرانعطاف مختلف اجتماعی هایگروه نیازهای به نسبت

 : است این اساسی هایپرسش میان این در

 است؟ چگونه ریکدیگ از اجتماعی محیط و کالبدی محیط تاثیرپذیری و تاثیرگذاری نحوه -1

 گذران مرکز یک در اجتماعی تعامالت ارتقا جهت محیطی مطلوب هایکیفیت واجد فضایی توانمی چگونه -2

 کرد؟ برای شهروندان طراحی فراغت اوقات

 چیست؟ شهری فضاهای در زندگی شهری کیفیت ارتقا در موثر معیارهای ملموس و کالبدی نمود -0
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 کار، فراغت، بیکاری-2
دانند. می« تولید»و « شغل»، «پیشه»، «حرفه»ای از مفاهیم است. این واژه را برابر با ر دربرگیرنده طیف گستردهواژه کا

کنند. بنابراین، هدف از کار در نظر این دانند که در برابرش پول دریافت میمی« اشتغالی»یا « فعالیتی»بسیاری از مردم کار را 

 دی نیازهای زندگی است.دسته دریافت دستمزد برای تامین ما

اش در واقع کار را باید بر دو گونه دانست: الف( کاری که انسان به سبب ساختار فیزیکی و جسمی و برای پایداری زندگی

توان کنش سازی بدن و مانند آن. این گونه کارها را میباید انجام دهد، مانند خوردن، آشامیدن، خوابیدن، فعالیت برای سالم

 دهد.بیعت خودش تلقی کرد. ب( کاری که انسان به مثابه پیشه یا حرفه برای گذران زندگی انجام میانسان با ط

کنش طبیعی برای تامین نیازهای -بنابراین، کار امری جدی و ضروری برای زندگی است و چون انسان در هر دو مورد: 

زند، کار از هر هایی دست میبه آزمون و تجربه -دهدزیست شناختی و کاری که برای تامین نیازهای مادی و زندگی انجام می

 رساند.گیری هویت او یاری میشود و به بروز خالقیت و شکلدو جنبه، موجب باال رفتن دانش، بینش، تجربه و آگاهی می

ردارد ) ای که هدفی مشخص دربکار و فراغت مفاهیمی است که با زمان در ارتباط است، ولی گذر زمان برای فعالیت ویژه

که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، اخالقی و زیست شناختی اجباری محسوب می شود( همان کار است. فراغت وقت آزادی است 

گویی به گرسنگی یا خواب به مقدار نیاز را که در آن انسان ناگزیر و ملزم به فعالیت خاصی نیست و حتی خوردن غذا برای پاسخ

 گیرد.دربر نمی

دانند، در صورتی که این پندار از بنیاد نادرست است و میان مردم هنگام فراغت را با هنگام بیکاری برابر میامروزه بیشتر 

این دو تفاوت زیادی وجود دارد. در واقع، بیکاری زمانی است که فرد هیچ گونه کاری ندارد یا شغل و وظیفه اداری خود را انجام 

دانیم که سپری کردن زمان در چنین وضعیتی در واقع از کند. البته میای سپری میدهد و وقت خود را بدون هدف و برنامهنمی

های دست دادن گوهر گرانبهای عمر و سرمایه ارزشمند زندگی است و در همین زمان بیکاری است که ممکن است اندیشه

 نادرست و هنجارهای غیراخالقی و فساد اجتماعی پدید آید.

 

 ت و اشتغالکار در تمایز با زحم-2-7
بیگانگی نیروی کار معرف وضعیتی است که در آن، نیروی کار بر روند و شرایط کار و نیز محصول کار خود نظارتی ندارد، 

دهد. وجه دیگر انگیختگی را انجام می-دار و کارگزاران او است که کاری فاقد خودبلکه تحت نظارت و راهبری و سفارش سرمایه

داری و به علت تقسیم کار کار اجتماعی است. به این معنی که نیروی کار تحت مناسبات سرمایهبیگانگی کار حاصل تقسیم 

ها و اشتیاقات او نداشته باشد و بنابراین، او در بیگانگی نسبت به پردازد که، چه بسا، نسبتی با توانمندیاجتماعی به کاری می

نه فقط کار تولیدی، که کار  -در چنین رویکردی–است که بیگانگی  پردازد. مشخصاش به آن میها و اشتیاقات فردیتوانمندی

 (.1037گیرد)قاضی مرادی،فکری و یا هنری را نیز در برمی

اند. زحمت، عمدتاً به عنوان فعالیت تولیدی، و اشتغال، عمدتاً به عنوان زحمت، همچنان که اشتغال، معرف تالش معاش

شان رفع نیازهای طبیعی بشر، پاسخگویی به مسئله بقا فمندند اما هدف و غایت اصلیهایی هدفعالیت خدماتی، هر چند فعالیت

 و تداوم زندگی و از این طریق رسیدن به راحتی و آسایش است.

ماند. این دو نوع فعالیت کند اما در اسارت ضرورت باقی میدر زحمت و اشتغال، هر چند آدمی بر طبق ضرورت عمل می

برند؛ بلکه متابعت او را از شان، انسان را در مسیر از ضرورت به آزادی پیش نمیواسطه ماهیت انفعالی تولیدی یا خدماتی به

آور در زحمت و اشتغال، ضرورت تالش معاش است؛ تالشی که بخشند. این ضرورت اسارتکنند و تداوم میضرورت حفظ می

ابد. از این رو، در زحمت و اشتغال فعالیت خالقه بسیار کمرنگ یبیشتر در فعالیتی یکنواخت، تکراری و خود به خودی بروز می

 دهد.است. این امر، تمایز اساسی زحمت و اشتغال با کار را نشان می

 

 در معنای فراغت-2-2
تر زمان فراغت باید آن را از وقت آزاد متمایز کرد. وقت آزاد مجموعه زمانی است که فرد به کار یا اشتغال برای درك دقیق

ظف، و به طور کلی به فعالیت برای کسب درآمد مشغول نیست. در عین حال، این زمان از دو بخش فعالیت اجباری و انتخابی مو
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وآمد به محل کار، زمان صرف غذا، دیدار از روی وظیفه های اجباری وقت آزاد، مثل زمان الزم برای رفتشود. فعالیتتشکیل می

های پزشکی و ... جزء زمان فراغت نیست. بنابراین، زمان فراغت فقط بخشی س، مراقبتخویشاوندان، شستن و مرتب کردن لبا

انگیخته و به طور عمده برطبق  -گیرد که فرد نسبتاً بدون اجبار، به طور خودهایی را دربرمیاز وقت آزاد است و فعالیت

 کند.اش انتخاب میهای فردیدلخواست

شود. در حالی که میان ی کار/فراغت فقط شامل تضاد میگاه رابطهفعالیتی، آنغت با بیاگر کار با فعالیت معرفی شود و فرا

ی متفاوتی به نیازها و های فعاالنهشان در این است که هر دو به صورتهای وحدتاین دو وحدت نیز وجود دارد. یکی از جنبه

های به فعالیت -همچون کار–های زمان فراغت فعالیتدهند. دیگر این که ممکن است بخشی از های انسان پاسخ میدلخواست

ی فرض فراغت است. به این معنی که فرد بیکار زمان فراغت نیز ندارد؛ همهتولیدی خاصی اختصاص یابد. و یا این که کار پیش

 است.  "وقت آزاد"زمان او 

های انسانی یِ نیاز و دلخواست برای فعالیتهای تضاد کار و فراغت این است که با قایل شدن به دو محرك اصلیکی از جنبه

ها توان گفت که کار فعالیتی است، بیشتر برای برآوردن نیازها و زمان فراغت، فعالیتی بیشتر، برای پاسخگویی به دلخواستمی

اجباری و فعالیت شوند(. و یا این که کار، فعالیت موظف یا )البته این تمایز نسبی است و نیاز و دلخواست گاه برهم منطبق می

 انگیخته و آزاد است.  -زمان فراغت خود

های واقعی فرد مورد توجه قرار هایی است؟ با فرض این که در زمان فراغت دلخواستاما زمان فراغت شامل چه نوع فعالیت

 ی فعالیت را برای زمان فراغت برشمرد:کم، سه حوزهتوان، دستگیرد میمی

ه فرد برای رهایی از خستگی جسمانی، عملی، یا ذهنی ناشی از کار موظف روزانه انجام هایی کمجموعه فعالیت -الف

نیست. در این حوزه، بازیابی سرزندگیِ قوای جسمانی  -یعنی بی عملی–دهد. این اقدامات فقط شامل حد افراطی استراحت می

ت. این هدف با اقدامات گوناگون مثالً گوش و ذهنی خود یا کسب آمادگی جسمانی، عملی، فکری برای کار مجدد موردنظر اس

 آید.خوانی و ... حاصل میای موسیقی، نوشیدن آنچه مطلوب فرد است، دوش گرفتن، روزنامهدادن به قطعه

ی فرد را مطابق با هایی که در ورای کارهای موظف و اجباری و نیز یکنواخت و تکراری روزمره، نیروهای خالقهفعالیت -ب

اش، به او اش به بالفعل، یعنی رشد و تعالی فردیپوشاند و در تبدیل نیروها و امکانات بالقوهی عمل میش جامههایدلخواست

ی مطالعات، یادگیری های خارجی برای گسترش حوزهاند. آموزش زبانی فردیبیانگرانه -های خودرساند. اینها فعالیتیاری می

ها هستند. اینها ی این فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ...  از جملهدر فعالیتموسیقی یا نقاشی و ... مطالعه، مشارکت 

اند که با هدف توانمندسازی جسمانی، عملی، فکری و نیز رشد عاطفی فرد نسبت به خود و جهان پیرامونش و هاییفعالیت

 گیرد.جویی فردی انجام میدرکل، تعالی

ها در مجموع، به منظور فاصله گرفتن و رهایی موقت شوند. این فعالیتیح خوانده میهایی که سرگرمی و تفرفعالیت -پ

شود. دوری و رهایی موقت از چنین احساساتی تا حدودی گذر به آن فرد از ماللت و کرختی زندگی یکنواخت روزمره انجام می

 کند.ی روزمره را ایجاب میهای زندگی یکنواخت و تکراری و تجویزشدهسوی چارچوب

در مجموع، زمان فراغت فرصتی است برای فرد تا بکوشد در موقعیتی مطلوب قرار گیرد؛ موقعیت مطلوبی که حامل حدی از 

های واقعی فرد ی آزادی و آرامش به دلیل پاسخگویی به دلخواستجویی فردی، حس خالقیت، تجربهخوشی، شادی و تعالی

 است.

 

 اهیخوفراغت در تمایز با سرگرمی-7-2-2
و  "زحمت"در ایران مسلط شده،  "کار بیگانه شده"ی کار/ فراغت، آنچه به عنوان پیش از این اشاره کردیم در رابطه

گیرند و از جمله  به همین دلیل برای او هیچ معنا و ارزش و اند که با انفعال آدمی انجام میهاییاست. اینها فعالیت "اشتغال"

ی عمر انگیزد که در نظرش او را برای همهامر انزجار انسان زحمتکش را نسبت به زحمتی برمی غایت متعالی دربر ندارند. این

 گرفتار کرده است.

غیرموظف خود  "زمان فراغتِ"پردازد، در موظف خود به زحمت و اشتغال می "کار"شخص زحمتکش و شاغل که در زمان 

دهد. این به کند و به آن وامیتری پر میبا سرگرم شدن هر چه فزونجوید و زمان فراغت خود را نیز عمدتاً سرگرم شدن را می

 معنای انفعال در گذران زمان فراغت است.

 شود.ی زحمت و اشتغال/ سرگرمی فرو کاسته میی کار/ فراغت برای ما ایرانیان به رابطهچنین است که رابطه
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نامیم. همین تقلیل زمان می "سرگرمی خواهی"را گرایش افراطی به سرگرمی یا استغراق در سرگرمی و سرگرم شدن 

کند که فراغت به زمان سرگرمی، ادغام فرد در سرگرم شدن و سرگرمی خواهی، به مرور آدمی را از فرهنگ خاصی برخوردار می

 نامید. "فرهنگ سرگرمی خواهی"توان آن را می

شدگی زمان فراغت برای ما یابد، بیگانهتغال بروز میشدگی کار برای ما ایرانیان در زحمت و اشاز این رو، اگر بیگانه

شود؛ یعنی که غایتی و معنایی ندارد جز آسودگی و آرامش خیال، خواهی بیگانه میخواهی است. فراغت در سرگرمیسرگرمی

شد. پس با هر نوع خواهد سرگرم بارسد. او میی انتخاب فرد به حداقل میخواهی حوزه؛ انفعال تام. در سرگرمی"خیالیبی"جز 

ماند. برای چنین فردی پایان زمان زحمت و اشتغال روزمره به معنای شود سرگرم میای که در اختیارش گذاشته میسرگرمی

گیرد. او تنگنایی است که او را در حیات خویش به اسارت می "خیالیبی"خیالی است. و طلبی و بیآغاز زمان راحتی و آسایش

 کند. یابد و این دو را زندگی نمیو شادی انسانی را در نمیهرگز معنای آزادی 

 

 انواع گذران اوقات فراغت-2-2-2

 های گذران اوقات فراغت براساس فردی و جمعیبندی شیوه تقسیم -1

 های گذران اوقات فراغت براساس فعال و غیرفعالتقسیم بندی شیوه -2

 نگارنده( (: انواع گذران اوقات فراغت. )منبع:7جدول)

 فردی جمعی 

 الف   ب   غیرفعال

 ج د فعال

های فردی و غیرفعال گذران اوقات فراغت: مانند استراحت و دراز کشیدن و تماشای تلویزیون، گوش دادن به شیوه الف(

 رادیو، استفاده از کامپیوتر و اینترنت، استفاده از مطبوعات.

 تماشای مسابقات ورزشی، صحبت با افراد خانواده. های جمعی و غیرفعال گذران اوقات فراغت: مانندشیوه ب(

ها و قدم زدن در ها و نمایشگاههای فردی و فعال گذران اوقات فراغت: مانند انجام امور خیریه، بازدید از موزهشیوه ج(

 پارك،کوچه و خیابان و کارهای هنری.

، گفتگو و دیدار دوستان و اقوام تن به پیک نیکهای جمعی و فعال گذران اوقات فراغت: مانند بازی و ورزش، رفشیوه د(

 ( .3:1034)احمدی، 

 

 کارکردهای اوقات فراغت -9-2-2
 دهد که خستگی کار را از تن خود بیرون کند.استراحت و تجدیدقوا: فراغت این فرصت را به آدمی می الف(

تواند از خستگی روزانه ناشی از انجام یک یگشاید که آدمی متفریح و سرگرمی: تفریح دنیایی تازه در برابر آدمی می ب(

 رشته فعالیت محدود و تکراری به سوی آن فرار کند.

کند تا کارهای تکراری را که از سوی نهادهای اجتماعی بر وی تحمیل رشد و خودشکوفایی: برای فرد فرصتی فراهم می ج(

های تمدنش به مخالفت اش، آزادانه بتوانند با ارزشینندهای پاگذارد که در آن نیروهای آفرشود پشت سر گذارد و به حوزهمی

 برخیزند یا آنها را تقویت کنند.

اند. ترین کارکردهای مربوط به اوقات فراغت را رشد فکری و فرهنگی دانستهعالوه بر کارکردهای یادشده یکی از مهم

وقات فراغت رابطه متقابل و تفکیک ناپذیر دارد کارکرد فکری و فرهنگی تنها کارکردی است که با تمام کارکردهای دیگر ا

 ( .43،183)فصلنامه علمی پژوهشی، دوره چهارم، شماره 
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 کارکردهای اصلی فراغت

 مشارکت اجتماعی خالقیت تفریح استراحت

     

 رفع خستگی

 تجدید نیرو

 تمدد اعصاب

 آسودگی

 بازی

 ورزش

 طبیعت گردی

 سرگرمی

 آفرینش هنری

 آفرینش علمی و فنی

 پرورش شخصیت

 هاآموزش مهارت

 روابط خانوادگی

 روابط دوستانه

 روابط گروهی

 ایروابط حرفه

 (: مدل کارکردهای فراغت. منبع: با توجه به جزوه درسی خانم دکتر شهره تاج )ترسیم: نگارنده(1تصویر)

 
 شود.امروزه فراغت در تفریح خالصه نمی

گیرد.و در واقع زمانی ها به آسانی انجام نمیهای آماری آنگیریدارند و اندازه ی ذهنیمفاهیم مربوط به فراغت عموماً جنبه

 است که فرد برای انتخاب آن آزاد است.

آوریم؛ ولی انگار فرصتی برای زندگی دویم، بیشتر به دست میکنیم، بیشتر میدانیم، بیشتر کار میامروزه همه بیشتر می

مجالی و امکانی برای نیازهای ساده و معصوم مثل دیدن ماه، نوشیدن آب از چشمه، کردن و احساس فراغت نداریم. دیگر 

تنی در حوض، چیدن توت از درخت، جمع کردن برگ حیاط، دیدار از خاله و دایی، گفتگوی جمعی، درددل با مادربزرگ، آب

ها، بلعیدن هوای تازه، کاشتن ستاره رویی در کوچه باغ، روی پشت بام خوابیدن و شمردنغذاخوردن با خانواده، لذت پیاده

زدن با دکاندار محله، کمک گرفتن از همسایه، تعمیر سبزی در باغچه، تهیه ترشی و مربا در خانه، پرسه زدن در بازار، چانه

 وجو برای یافتنهای کهنه، خواب کوتاه بعدازظهر و . . . باقی نمانده است. انگار تمام زندگی خالصه شده به جستلباس

سرپناهی حقیر و شغلی تصادفی، گیر کردن در ترافیک، دغدغه پرداخت اقساط، دلهره کنکور و تحصیل، انتظار کشیدن در 

ها و مانند اینها و شمار، ترس از بیمارهای مرموز، ترس از دزدی و ناامنی، ترس از جنگ و ترور، سردرگمی در ادارههای بیصف

های اجباری، پرسه در ه خواندن حوادث روزنامه، پیگیری اخبار فوتبال، تماشای سریالها نیز خالصه شده است بتنها دلخوشی

ها، خوردن ساندویچ و پیتزا، حرف زدن با تلفن و نقشه کشیدن برای خرید ای، تماشای پیشخوان مغازههای ماهوارهشبکه

 . اتومبیل و تلفن همراه و حسرت خوردن برای آخرین محصوالت مصرفی و مد و ... 

یکنواخت و به عنوان اهرمی برای رخنه در بن بست زندگی  "اوقات فراغت"امروزه در چنین شرایطی است که موضوع 

 .کندبار، اهمیتی محوری و حیاتی پیدا میکسالت

 

 فرهنگ-9
گرفت که از  توان سراغی انسانی را نمیاهمیت پرداختن به موضوع فرهنگ به این دلیل است که تقریباً هیچ عمل و فراورده

 فرهنگ تاثیر نپذیرفته و یا برآن اثر نگذارد.

داند. های ممکن میهایی از بین تمامی گزینهحلراه "انتخاب"های مصنوع را نتیجه گیری محیط، شکل1راپاپورت

رسی فرهنگ، های برشمرد، مظهر فرهنگ آن جامعه است. به عقیده وی، یکی از راههای خاصی که جامعه روا و عرف میانتخاب

 (.43،1034های جامعه است )راپاپورت:ترین انتخابنظر کردن به عام

شویم که شکل و نظام (، متوجه می14:1032های ذهنی بنامیم )راپاپورت چنانچه معماری را ساخت و سازی براساس قالب

توان، نهاد و لحاظ است که بنا را میسازماندهی فضاهای شهری و معماری هر منطقه متاثر از محیط فرهنگی آن است. لذا بدین 

های ( دانست. تا حدی که حاضر است خواسته4:1032( و نشانه یک باور )راپاپورت 87:1032پدیده اساسی فرهنگ )راپاپورت 

 (. 17:1032، راپاپورت  84:1077خود را بر مشکالت اجرایی و اقتصادی برتری دهد )روح االمینی

این در حالی بود ( Baydar 2004,19اری، از حدود چهار دهه گذشته شروع شده است )توجه به مباحث فرهنگی در معم

 Robbins,175دست آوردن مدلی از رفتارهای خالص مدنظر بود )که در معماری مدرن توجه بیشتری به حاالت جهانی و به

یی از طراحی به صورت جهانی ممکن دست آوردن الگواما از آنجا که پس از دوران مدرن نظر عمومی بر آن شد که به (1984

                                                           
1 Rapoport 
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بایست به حاالت فردی و گروهی توجه نمود، علومی مانند روانشناسی، جامعه شناسی و انسان شناسی اجتماعی در نیست و می

 (.Lawrence 1983,76دست آوردند )پردازان رفتارگرا محبوبیت بیشتری بهمیان تئوری

 وثر است:گیری فضای شهری مفرهنگ از دو راه بر شکل

 شود.از طریق ایجاد قوانین و آداب رفتاری که منجر به بروز ساماندهی عملکردی و سلسله مراتب فضایی می

ها که باعث خلق و ادراك معنا در ها، کهن الگوها و استعارهها در قالب کالبدی سمبلها، باورها و نشانهاز طریق ایجاد خاطره

 شود.فضای معماری می

 این از جدای. باشد شهرداری دارای یا و بوده نفر هزار ده از بیش جمعیت دارای که گویندمی مکانی را هرش تعریف یک در

. باشندمی دارا خود شهر به نسبت شهروندی حس مردم و پیونددمی وقوع به آن در شهری تعامالت که است جایی شهر تعریف

 هایویژگی و سالیق تمام با شهرند خود مردم بلکه نیستند هاركپا و عظیم هایساختمان سازدمی را شهر آنچه عبارتی به

 .شود می بارور و گرفته شکل آنها اجتماعی و انسانی روابط آن در که جایی فردشان، به منحصر

های عمومی و عرصه تعامالت شهری، از دیرباز تاکنون همواره وجود نقش کارکردی فضاهای شهری به عنوان مکان فعالیت

توان توسط فضاهای شهری آنها بازشناخت و یا بالعکس فضاهای شهری را های مردم هر عصر را میطوریکه فعالیتداشته ب

ها و عالیق شهروندان معرفی نمود، بنابراین رابطه تنگاتنگی میان توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک شهر و بواسطه فعالیت

در عرصه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، ضامن بقای زندگی جمعی و حس  های انسانیفضاهای شهری آن وجود دارد، فعالیت

شود و به واسطه های عمومی در آنجا برگزار میشهروندی است که مناسبات چهره به چهره، تظاهرات سیاسی و حتی جشن

مدنی یا مدنیت نیز  تواند مفاهیمی چون مشارکت شهروندی، جامعه مدنی و ... را در برگیرد. حیاتها میحضور همین فعالیت

 چیزی جدای از مردم، مشارکت آنان و روابط انسانی، اجتماعی آنها نیست که نماد سازنده آن فضای شهری است.

 زندگی-4
های دل زندگی همان کتابی است که هیچ شکی در آن نیست. زندگی در نفس ماست، در روشنایی نگاه ماست، در تپش

ی درختان و باد، صدای بال در هزاران هزار شیوه و صورت، جشن گرفته است؛ در زمزمه ماست و در لبخند ما. زندگی خود را

ترین و ها، در آواز رودها، در نغمه باران و نوازش ابرها، در بازی شاد کودکان، در سالم، در معمولیپرندگان، در شکوه کوه

 ترین لحظات بودن و شدن و زندگی را به تمامی زیستن.ناب

دانند چگونه با ی موجودات زنده وجود دارد. درختان میی زیستن در همهه که نیازی به آموختن ندارد. غریزهقدر سادآن

اند. تنها انسان، این اشرف مخلوقات است که به دنبال هنر ی وجود خویش در زندگی حاضر شوند. پرندگان نیز چنینهمه

 کند.گی خویش را در این راه مختل میگردد و تنها اوست که جریان طبیعی زندزندگی کردن می

 

 کیفیت زندگی-7-4
کیفیت زندگی،  ای کلیدی است.واژه کیفیت در تمامی رشته هایی که به نوعی با انسان و زندگی سروکار دارند، واژه

پذیر خشنودی از زندگی است و سنجش خشنودی از طریق بررسی تجربه افراد از میزان حصول به آمال و آرزوهایشان انجام

 است. این تجربه ممکن است برای افراد دیگر، همان معنی و مفهوم را نداشته باشد.

 

 یت زندگی شهریکیف -2-4
 های مختلفی از خرد تا کالن، بصورت ذیل دسته بندی نماییم :را در عرصه "زندگی"

 

 
 های مختلف. )منبع: نگارنده((: عرصه بندی زتدگی در حوزه2تصویر)
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ی اتاق شخصی، خانه، کوچه، محله و زندگی در سطح شهر. که در این پژوهش، زندگی در حوزه شهر ودهزندگی در محد

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ای پیچیده، چند بعدی و کیفی و در ارتباط با شرایط و وضعیت جمعیت در مقیاس اصوالً کیفیت زندگی شهری، واژه

 . ( است.جغرافیایی خاص )شهر، منطقه، محله و . . 

 توان در یک برداشت جامع و کلی به صورت زیر تعریف کرد:مفهوم کیفیت زندگی شهری را می

هایی همچون رضایت، شادمانی، خاطره جمعی، حس ی ابعادی روانی است که شاخصکیفیت زندگی شهری در برگیرنده

 (.1031الدینی، شود )سیفیده مینیز نام 1گیرد و در برخی موارد، رضایت اجتماعیتعلق و امنیت را در برمی

ریزی برای جوهر اصلی کیفیت زندگی شهری، تامین و ارضای توامان نیازهای مادی و معنوی انسان است. در واقع برنامه

مسکن، کار و اشتغال بدون تامین نیازهای روانی، عاطفی و اجتماعی شهروندان، مثل نیاز به امنیت، آرامش خاطر، زیبایی، تعلق 

 (.1034اعی، شادی، تفریح و غیره ناقص خواهد بود )کوکبی، اجتم

 

 

 هایافته -5
 فراغت و فرهنگ -5-7

های اوقات فراغت از چنان اهمیتی ترین پیوند را با زندگی معنوی و فرهنگی افراد دارد. فعالیتاوقات فراغت نزدیک

این مطلب بدان معنی است که چگونگی گذران اوقات  کنند.ی فرهنگ جامعه یاد میبرخوردار است که از آن به مثابه آیینه

 های فرهنگی و میزان توسعه یافتگی آن جامعه است.فراغت افراد یک جامعه به میزان زیادی معرف ویژگی

های افراد ها و سلیقهگیریاست؛ ایشان هم معتقد است جهت 2شناس معروفی که آثارش بسیار تاثیرگذار بوده، بوردیوجامعه

ها وارهاند. همین عادتهایی است که در جریان رشد و اجتماعی شدن خودشان کسب کردهوارهات فراغت، برآمده از عادتدر اوق

های فرهنگی تعیین کنند؛ سلیقه خوب از بد. او تاکید دارد، سرمایههای افراد را تفکیک میی خود، سلیقههستند که به نوبه

ها، بازتاب کند که سلیقه و ذائقه در همه زمینهر حالت کلی مشخصاً از این صحبت میها هستند. ولی دگیریکننده این جهت

 کنند.گیرد، کسب میهایی که برایشان شکل میوارهی فرهنگی است که افراد در جریان رشدشان و عادتآن سرمایه

وطلبانه اجتماعی، تبلور اندیشه و فکر و های دااوقاتی که به میل و اختیار در راه آموختن، آفریدن، پژوهش، تربیت، مشارکت

تواند گردد و واضح است که با حیات معنوی و فرهنگی جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد. چون فرد میهای دیگر صرف میدر عرصه

های ابلیتپسندد انجام دهد، شخصیت نهایی خود را بازیابد و آن را ابراز کند، بنابراین قدر اوقات فراغت همان چیزی را که می

 شود.گر میی اوقات فراغت جلوهفرد غالباً در عرصه

ریزی درست برای اوقات فراغت در سطح خرد و کالن تواند مفید یا مخرب باشد. برنامهی گذران اوقات فراغت مینحوه

لت، کشی، غفتوجهی به آن وقتشود و بیموجب لذت، بازسازی، خودسازی، تجربه اندوزی و شکوفایی شخصیت می

 های زیانباری را در پی خواهد داشت.ها و آسیبهای غلط، کجرویسرگرمی

های فرهنگی و فراغتی؛ در بسیاری از موارد، فرهنگ و فراغت مشترك و یکسان به نظر و اما به لحاظ مقایسه فعالیت

مرز این دو را با واقع شدن فعالیت  شوند. حد وها تواماً فعالیت فرهنگی و فعالیت فراغت محسوب میرسند. خیلی از فعالیتمی

توان تفکیک کرد. توضیح بیشتر اینکه، فعالیت هنری نظیر نقاشی هرگاه به عنوان یک هنر تخصصی و به منظور خاص می

یابی به آرامش ای دیده شود و برای معاش زندگی باشد اوقات فراغت نیست. از طرفی بسیاری از مردم به منظور دستحرفه

های هنری به این فعالیت های آزاد بدون فکر کردن و در نظر گرفتن فروش نقاشی در گالریشند و در زمانکنقاشی می

های فرهنگی ممکن است فعالیت فراغت به شمار آید یا فراغت نباشد پردازند که اوقات فراغت است. در واقع برخی از فعالیتمی

و فراغت در بسیاری از موارد در جهت رشد و تاثیر و تاثر بر یکدیگر که بستگی به هدف و محتوای آن فعالیت دارد. فرهنگ 

 کنند.حرکت می

                                                           
1Social Satisfaction 
2 Bourdieu 
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بنابراین در فعالیت فرهنگی از هر نوع آن، یکی از عوامل عمده، زمان فراغت است. به بیان دیگر، با فرض وجود فراغت است 

د را توسعه بخشیده و شخصیت خود را گسترش پذیر است. فعالیتی که از طریق آن استعدادهای خوکه فعالیت فرهنگی امکان

هایی که هدف اقتصادی ندارند و بیشتر در راستای پیوند با دیگران )نفس رابطه اجتماعی(، تحقق امر اخالقی، دهند، فعالیتمی

 شوند.المنفعه، دینی و غیره به صورت اختیاری انجام میهنری، عام
 

 فراغت و زندگی -5-2

زندگی "است و دیگری  "سبک زندگی"ن مبحث با توجه به موضوع مورد بررسی، یکی منظور از زندگی در ای

 گیری حاصله اعالم خواهد شد.. که در ادامه بطور جداگانه توضیح داده خواهند شد و در نهایت نتیجه"شهری

 

 

 

 فراغت و سبک زندگی-7-5-2
گانه )پیر، میانسال و جوان( دارای هویت مستقل ی سهی مدرنیته ایرانی است که در آن نسل هاجامعه کنونی ایرانی جامعه

و فرهنگی ایران دارند.  آفرینی در ساماندهی حیات اجتماعیها امکان نقشباشند. هر یک از این نسلو مرتبط با هم می

 ها در فرآیند تغییرات اجتماعی و فرهنگی بیشتر در حوزه اوقات فراغت است. آفرینی نسلنقش

کنند. ه گانه به لحاظ داشتن سبک زندگی متفاوت، از الگوی واحدی در مصرف اوقات فراغت تبعیت نمیاین نسل های س

ی گذران اوقات فراغت در این سه نسل )پیر، میانسال و جوان( از وضعیت ساده و کم تنوع در نسل اول تا روند تغییرات در نحوه

 وضعیت متکثر و متنوع در نسل سوم متغیر است.

ی گذران ای مهم برای تفاوت در الگوی نحوههای مختلف، زمینهت نگرش ارزشی سبک زندگی در میان نسلوجود تفاو

 شود:اوقات فراغت فراهم کرده است. که در زیر به چند مورد آن اشاره می

 های رتهایی که به منظور زیارت و دیدار اقوامشان صورت گرفته است بیشتر از مسافدر میان نسل اول تعداد مسافرت

 شان است و در حالی که این نسبت در مورد نسل دوم و سوم کامالً برعکس است.تفریحی

 آفرینی های گذشته در گذران اوقات فراغت نقشهای فرهنگی جدید در نسل سوم در مقایسه با نسلاهمیت فعالیت

 بیشتری دارد.

 حالی که در مورد نسل سوم این امر صادق نیست. اوقات فراغت نسل دوم بسیار مرتبط با کار و زندگی واقعی است. در 

  مکان و زمان در مصرف اوقات فراغت برای نسل اول تا نسل سوم دارای اهمیت بیشتری است. بدین لحاظ از نظر کم

های دیگر که میل به تحرك و پویایی تحرکی یا بی عالقگی افراد نسل سوم به خارج شدن از منزل در مقایسه با نسل

 شتر است.دارند، بی

 گذرد، در حالی که در نسل سوم بیشتر اجتماعی و فرهنگی است.اوقات فراغت نسل اول بیشتر به امور دینی می 

 

 فراغت و زندگی شهری -2-5-2
ای جمعی و اجتماعی تبدیل شده های اجتماعی و اوقات فراغت جمعی )اکنون اوقات فراغت به مقولهدر پاسخ به فعالیت

ی گذران اوقات ها، شکل زندگی و نحوهنشینیه افزایش تراکم، به خصوص در شهرهای بزرگ و آپارتماناست(، و با توجه ب

فراغت در خارج از فضای بسته دگرگون شده است و صرف وقت در فضاهای باز )آخر هفته یا در طول هفته( جزء الینفک 

فتارهای عمومی و عملکردهای اجتماعی افراد است زندگی شهری شده است. زندگی شهری مکان و محیطی از روابط فرهنگی، ر

های محلی تا فضاهای و نقشی فعال در چگونگی شرایط کلی جامعه دارد. این فضاها گستره وسیعی از فضاهای باز و پارك

ی ها و کارکردهای مخصوص خود را دارند. با توجه به کم شدن نسبگیرد که هر یک ویژگیشهری پرتحرك و پویا را در برمی

های روانی فعالیت ها، این فضاهای شهری، نقش مهمی در باز تولید روابط اجتماعی و گسترش جنبهزمان باهم بودن انسان

 کنند.اجتماعی و در نتیجه ارتقا کیفیت زندگی شهری ایفا می
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 های مختلف. )منبع: نگارنده((: عرصه بندی زندگی در حوزه9تصویر)

ها و رفتارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی و تفریحی د انسانی همواره انواع فعالیتفضای شهری به عنوان یک تولی

 باشد. گیرد و بسیار در ارتقاء کیفیت زندگی شهری موثر میشهروندان را در برمی

 توان بیان کرد که:گیری میعنوان نتیجهو به

کلی سبک زندگی هستند؛ ولی این نحوه ی گذران اوقات  هایهای انتخابی اوقات فراغت جملگی بازتابنده پارچوبگزینه

 فراغت است که بر روی کیفیت زندگی شهری موثر است.

 گیری به صورت زیر ترسیم شده است :که دیاگرام این نتیجه

 

 
 (: ارتباط اوقات فراغت با زندگی. )منبع: نگارنده(4تصویر)

 

 ، فرهنگ و زندگیفراغت -6-2
ای نتواند توان تواند به دستاوردهای باالتری بیاندیشد. اگر جامعههای آن رها شود، میدغدغهوقتی فردی از معیشت و 

اندیشه و فکر را در مردمانش ایجاد نماید و اگر نتواند از تکالیف و تعهدات شغلی رهایی ایجاد نماید، متاسفانه در آن جامعه 

ریزی برای تابستان امعه کنونی ما این است که فراغت یک برنامهزندگی واقعی پدید نخواهد آمد. متاسفانه نگرش غالب در ج

باشد و یا اگر تلویزیون در آخر هفته یک یا دو فیلم سینمایی نمایش دهد آموزان و ایجاد چند اردو و کالس تفریحی میدانش

تر از آن تر و عمیقر پیچیدهمردم رضایت کافی از فراغت خود خواهند داشت. در حالی که مساله زندگی در اوقات فراغت بسیا

 است.

شان زندگی کنند، بیشتر بخندند، ها بیندیشند و مطابق ذوق و سلیقهفراغت یعنی ایجاد فضا و بستری که مردم به زیبایی

 سکوت کنند، در حال زندگی کنند، درگیر کذشته و آینده نشوند.

بینیم که بسیاری از آنان سایر مشاهیر جهان بیندازیم میاگر نگاهی به زندگی بزرگترین مخترعین، نویسندگان، شاعران و 

شان بودند. ادیسون اگر ادیسون شد هرگز ها و نیازهای روحیهای زمانی خود بودند و به دنبال خواستههایی رها از دغدغهانسان

های فکری و ذهنی دغدغه در نظام آموزش عصر خود به این موفقیت نرسید. در واقع ادیسون از مدرسه اخراج شد و به دنبال
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کند به دنبال خلق و طراحی مایکروسافت خود رفت. در دوران معاصر فردی مثل بیل گیتس دانشگاه را نیمه تمام رها می

 دهد.رود. کاری بزرگ که دنیا را تحت تاثیر خود قرار میمی

فراغت به افزایش ری و مدیریت اوقاتدهد در ایران به دلیل جوان بودن جمعیت و ضعف در سیاستگذاتحقیقات نشان می

ها منجر شده است. به طوری که طیق آمار تعداد رفتارهای انحرافی جوانان زیر انحرافات در ایام تعطیالت و به ویژه در تابستان

اس، از برابر ایام تحصیل و زمان بازگشایی مدارس است. از سوی دیگر آمار افسردگی، ی 0بیست سال در ایام تابستان بیش از 

خود بیگانگی و ... نیز در ایام فراغت بسیار زیادتر گزارش شده است. این در حالی است که فراغت باید بتواند شادی و سرور را به 

های خالق را در آنها پدید آورد. در هر حال در جامعه ایران امروز، چون ای برای رشد اندیشهزندگی جوانان بخشیده و زمینه

ر متوسط و پایین باال رفته و سبک زندگی انها تغییر کرده طبیعی است که انتظارات آنها نیز از زندگی سطح تحصیالت اقشا

های صرفاً تفریحی به نوعی سبک فرهنگی مبدل شده است. مثالً اگر در ها از جنبهتغییر کرده است. به طوری که نوع فراغت

هایی برای گفتگو یا بر آن نیاز به مکانرفت، امروز عالوهیا شنا میآموز در ایام تابستان به یک کالس زبان گذشته یک دانش

 های ذهنی، احساسی خود دارد. امکاناتی برای بروز زمینه

سازد توجه به بهداشت روانی افراد یک جامعه است. در واقع اوقات در واقع آنچه فضاهای فراغتی را از سایر فضاها متمایز می

دانیم که توسعه های توسعه آماده سازد. زیرا میاز ذهن افراد دور ساخته و آنها را برای اجرای برنامهتواند استرس را فراغت می

باشد. متاسفانه جوانان ما امروز بیشتر در اوقات فراغت مجبور به درس های متنوع توسعه میانسانی پایه دستیابی به گونه

 ها ضعف دارند. خواندن برای کنکور و یادگیری دروسی هستند که در آن

 

 گیرینتیجه-9

 یک هایها و خواستهارزش فرهنگ، تواندمی که است فعالیتی ترینمحسوس و ترینملموس شهری فضای یک طراحی

 .نماید نزدیک واقعیات به را ذهنیات و عمل به را فکر هاآن تبلور با و بخشیده تحقق را جامعه

 در فضایی رفتارهای از انسان باشد نداشته خوانیهم فرهنگ، نوعی به یا عهجام باورهای و هاارزش با شهری فضای چنانچه

 است فضایی تنها و داشت خواهیم معنا و فعالیت از خالی فضایی یعنی انسان، از خالی شهر فضای و زده سرباز شهری فضای

 .فرمیک

 .است عینیت به جامعه یک هایذهنیت تبدیل شهری و معماری فضاهای طراحی واقع در

 باشد، داشته بیشتری سازگاری دارد، جامعه هر فرهنگ در ریشه که انسانی رفتارهای با شهری فضاهای و فضاها هرچه پس

 .بود خواهد بیشتری فرهنگی غنای دارای جامعه آن

ه در ادامه در جهت عینیت بخشیدن به یک سری راهبردها که مستخرج شده از اهداف پژوهشی هستند نتیجة تحقیق را ارائ

 دهیم.می

 های سازندۀ آن معیارهای کیفیت محیط و مولفه
 های اجتماعی ویژهپاسخگویی به حضور گروه -

های عمومی و فعالیت در فضاهای شهری مشکلی جوانان و بزرگساالنی که از نعمت سالمت برخوردارند، برای رفتن به مکان

را  –به صورت ایمن و راحت  -وی حق شرکت در زندگی اجتماعیندارند، ولی اگر قرار باشد که همه اعضای جامعه، به طور مسا

های ویژه در جامعه نیازمند آنند که به آنها اجازه داشته باشند، نخست باید کودکان، سالمندان و معلوالن را مدنظر داشت. گروه

های سنی از جامعه، ک از گروهماندن در فضاهایی که با آن آشنا هستند داده شود تا منزوی نشوند. عدم حضور و فعالیت هر ی

 کاهد.مجموعه را تبدیل به گذری برای حرکت افراد نموده و روز به روز از سرزندگی فضا و شهروندان می

 استفاده مرتب و دائمی شهروندان -

ت دست ها توفیق مالقاتوانند نقش مراکز زندگی جمعی را ایفا کنند. در این مکانامروزه فضاهای شهری به بهترین وجه می

اند، هرگز فضایی تک منظوره گیرند. فضاهای شهری که منشا زندگی روزمرههای مختلف قرار میدهد و مورد استفاده گروهمی

 ها و مورد استفاده شهروندان. اند و تامین کننده بسیاری از فعالیتاند. این فضاها چند منظورهنبوده

 پاسخگویی به شخصیت افراد -



  های شهریراحی شهری و پژوهشفصلنامه علمی تخصصی مطالعات ط

 

44 

 

 

 

 

 

 

راحی فضای شهری، هم درنظر گرفتن فرم و فضا و طراحی تخصص گرایانه است و هم طراحی مردم نحوه نگرش نسبت به ط

ترین رویدادهای روزانه، هفتگی و ساالنه بایستی از عهده پرجنب و جوشگرایانه. فضا فقط برای حفظ بصر نیست. بلکه می

 کران جلوه نکند.برآمده، خلوت و متروك و بی

 ین همانی با فضا در ساکنانحس تعلق و امکان ایجاد ا -

اگر فضایی خاطرات مخاطب خود را برانگیزد و ذهنیتی را برای او ایجاد کند، بر او تاثیر مهم و گیرایی خواهد داشت. با 

ی مثبت یا منفی بیافتد. شباهت فضا و یا عناصری آشکار و پنهان در مشاهده یا ادراك فضا ممکن است شخص به یاد خاطره

دهد و آن را با نش را ایجاد می نماید. زیرا انسان با مشاهده یک فضا آن را به فضای ساخته شده دیگری ربط میفضا، این واک

نماید. برای داشتن تصویر های خود را راجع به فضای جدید صادر میسازد و پیش قضاوتهای قبلی خود مربوط میذهنیت

از دیگر اشیا باز شناخت و استقالل آن را در مقابل دیگران احساس نمود بایست در وهلة اول بتوان آن شی را ذهنی مطلوب، می

 شود.که به این موضوع تشخیص هویت گفته می

 بکارگیری حواس مختلف انسان -

گردد. اگر مجموعه های حسی بیشتری به کار گرفته شوند، فضا از جذابیت بیشتری برخوردار میدر ادراك فضا هر چه اندام

فقط برای رفع نیازهای عملکردی )که شرطی است الزم و نه کافی( ساخته شود، تاثیر الزم را بر کاربران خود  و محیط پیرامونش

نخواهد داشت. انسان با دیدن اشیا و شنیدن صداها و نیز لمس کردن و بوییدن و چشیدن، با جهان خارج از خود ارتباط برقرار 

نکاتی چند در رابطه با یک فضای  سازد.را برای عالم ذهن خود منتقل می نماید و به این وسیله تصاویری از جهان خارجمی

 عمومی و جمعی

تواند احساس تعلق به همراه داشته . قابل شناسایی، به یاد ماندنی، روشن و نمایان باشد. این نوع هویت با حس مکان می1

 باشد.

 .آزاد و ساده تا پیچیده را فراهم آورد های خلوت تا شلوغ، محصور تاهای متنوع؛ از محیط. ایجاد محیط2

توانند شود هر قشری از مردم هر لحظه که بخواهند در هر لحظه از شبانه روز میشود بلکه کهن می. فضایی که کهنه نمی0

 از فضاهای آن استفاده نمایند.

 وندان را مورد توجه قرار دهد.. بایستی برای جذب مردم، به جریان تند و پر خروش آنها اجازه ورود دهد و رفتار شهر4

 . تردد پیاده به میان این فضاهای عمومی تشویق شود.8

 شود.ای از فضای شهری با نرده یا حصار باعث نابودی سرزندگی آن می. جدا کردن قطعه1

لمان مورد نیاز، . برای اینکه یک فضا به بستری برای تعامالت اجتماعی تبدیل شود، هم باید دارای تسهیالت الزم مانند مب7

گیری رفتار گیر، امکانات سرگرمی، محل فروش تنقالت، فضای سبز مناسب و هر امکانات الزم دیگر برای شکلهای سایهگوشه

 در آن فضا باشد و هم از لحاظ نمادین، امنیت و حس تعلق، دید به منظر جذابیت الزم را برای تجمع مردم داشته باشد. 

 

 منابع

 .113-44(: 3(. سنجش کیفیت زندگی در یکصد شهر بزرگ جهان. فصلنامه مدیریت شهری )1033آسایش، حسین.) .1

 گیری فضاهای عمومی در ایران. اندیشه ایرانشهر، شماره سوم، تهران.(. تحول عملکرد و شکل1034اعتماد، گیتی.) .2
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 ای. انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ دوم.ریزی شهری و منطقه(. فرهنگ واژگان برنامه1031سیف الدینی، فرانک.) .7

 (. شهر،فضا و زندگی روزمره. تهران: انتشارات تیسا.1040پور، محمود.)شارع .3

( .تاثیر فضاهای باز شهری بر کیفیت گذران اوقات فراغت شهروندان. فصلنامه 1037می، مریم.)فالحت، محمد صادق و کال .4

 . 38-43، صص 22مدیریت شهری، شماره ی 
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The impact the quality of spending leisure time on culture and urban 

life of citizens 
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Abstract  

The architecture is one of the most important examples of wisdom. Why is that a wise 

person who deals with the treatment of pain, the problem and the problem is, because it 

recognizes and provides a solution. Following this belief and the pursuit of wisdom in 

architecture, weak social of vitality of the lack of suitable programs for leisure, which is the 

source of many social problems, I drew. This article seeks to achieve the guiding principles 

and implementation guidance to managers and officials in charge of planning and policy in 

order to properly and effectively. The method of research is Qualitative, and is the kind of 

discourse analysis. Even basic research is also relying on sources and documents have been 

developed and existing library  , comparative analysis to be dealt with and finally to discuss 

proper guidance. Followed by referring to each of the factors affecting the definition of 

leisure and its importance in urban life , As if to emphasize the culture and the guidelines 

for how to spend quality leisure time approached. 

Key words: Leisure time" , "Culture", "Urban life" , "Lifestyle". 
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