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 272-239صص 

 چکیده

، بسیتری سیاسییاجتماعی، اقتصادی، فرهنگیی و  برهمکنش در آنکارکرد و اثرگذاری  با توجه بهفضای عمومی شهری 

اسیت   رییزی و میدیریت شیهریبه ویژه در برنامیهمردم در امور مختلف پایدار و هدفمند حضور و مشارکت  بنیادی برای

-لدرک منافع همگیانی و شیک از جمله شهروندان گوناگون برای اجتماعی منافع ،سالاری در فضاهای عمومیتوجه به مردم

ریزانیه و رراحانیه های برنامیهشهرهای کنونی ، کاستیدر همچون بیشتر موارد   اما داردهای جمعی را به دنبال هویتیری گ

مشیارکت  ایجیاد اعتمیاد بیرای یهیازمینهو  نموده چالشسالاری این فضاها را دچار مردمشمولیت و ی عمومی، هافضا در

هیای فضیای عمیومی و شیناتت ررفییت ارزییابی، ایین پیژوهشهدف   را تضعیف کرده است لفامور مختدر  عمومی

هیای فضای همگانی بیا ویژگیی این فرض که ، با برای افزایش مشارکت مردمی است سالارمردمهای فضای براساس مولفه

در ابعیاد اجتماعی،کالبیدی و سیالاری میردم و عمیومی مشیارکتی گوناگون اجتماعی میتواند هاگروهمتناسب و گیرا برای 

ه هیای بیروش تحلیل جز به جزء و پیمایشی فضاهای عمومی شهر یزد بیر مبنیای شیات  باکه   ل کندیرا تسهمدیریتی، 

پذیری فضاهای عمومی شیهر ییزد میورد سینجش ، میزان مشارکتهای فرادستای و ررحدست آمده از مطالعات کتابخانه

و اجتمیاعی،  کالبیدی نگیاه ازییزد، عمیومی  فضیای یدانی در این پژوهش نشان میدهد کهنتایج بررسی م  است گرفتهقرار 

 دچار نبیود نایارت و مشیارکت همگیانی ومدیریتی  از نگاه و ی اجتماعی استهاگروهتعامل برای  کاستیضعف و دچار 

نبیود و  اهای جمعییفضیکیفییت عملکیردی  ضیعف بهشمولی نبود همه  استسالار معیارهای فضای عمومی مردمکمبود 

  بسییار اساسیی اسیت همگانیرکت مدنی، افزایش آگاهی و مشاسازمان اجتماعی و  انجامیده که برایتعامل اجتماعی پویا 

 همیهحضیور  تییو قابل یاز ارلاعیات شیهر همگیان یبرتیوردار یبیرا ی، بسترسازتعامل چهره به چهره یفضا تیتقو

 دهد  شیمختلف افزا یهارا در عرصه عمومیمشارکت  زمینهند توایم یعموم یفضاها اجتماعی در یهاگروه

 ، مشارکت، شهریزدیمردم سالارفضای عمومی،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه. 2

روزه اهمییت فضیاهای عمیومی در زنیدگی و ام

حیات شهری بیش از هر زمانی از تاریخ بشر اسیت  

هیای اجتمیاعی گیروه فضاهای عمیومی شیهری بیا

در عیین شیکل دادن ایین  ،دارنید ای دوسیویهرابطه

فضیای  پذیرنید ها، از آنها تاثیر قابل توجهی میفضا

مفاهیم پرمنزلتیی چیون با اش عمومی در پهنه ناری

مشارکت شهروندی، جامعه مدنی، نقدپذیری و تعامل 

بسیتر  فضیای عمیومی  پیوند یافتیه اسیتاجتماعی 

و  بییازیگرانمناسییبی را بییرای توزیییع قییدرت میییان 

و در  سیازدرا فیراهم میی یشهری ذی نفوذ هاگروه

فضای عمومی در پیوند موضوع ارزش ای زمینهچنین 

  فضای یابدشهر اهمیت اساسی میسالاری در مردمبا 

سیالار فرصیت حضیور و ارهیارنار و عمومی مردم

مشارکت شیهروندان در امیور مختلیف اثرگذاری و 

 بیااز ایین رو در ایین مقالیه سیازد، پیذیر مییامکان

جستجوی معیارهای تاثیرگذار در ساتتار و ماهییت 

 ، وضعیت آن در شهر یزد راسالارفضای عمومی مردم

 بیرای ییمبنیا بیا وقیرار داده  تحلیلو  واکاویمورد 

 برای ی راپیشنهاداتارزیابی فضاهای عمومی شهر یزد 

 کند میمشارکت شهروندان ارائه  بهبود

 بیان مسئله. 2. 2

رتباط با شهر و محیط زنیدگی جوامع انسانی در ا

در بده بستانی همیشگی در حال تغیییر و دگرگیونی 

 به اعتبار و و آگاهیش شعور تناسب به هستند و انسان

 فرهنگی و اجتماعی سیاسی، ارتبارش، مطالبات تراکم

 پاسیخ بایسیتمیی شهری پهنه در که دارد ناگزیری

در این میان فضیای   (807:2001:،8) پاشگولاریگیرد

مومی به مثابه عنصری اثرگذار بر کیفیت و ویژگیی ع

ای برتوردار ندگی اجتماعی شهری از اهمیت ویژهز

مشارکت عمیومی و  شده است، از جمله تاثیر آن بر

سالاری یا دموکراسی شهری به عنیوان گسترش مردم

ی عمیومی در فضیافضایی برانگیزاننده و بستر ساز  

توانند با ریتی میکالبدی و مدی ابعاد مختلف اجتماعی،

سالار به ریور سیسیتماتیک باعی  یک رویکرد مردم

در فضای  سالاریمردماما  مشارکت همه جانبه شود 

چگونه باید ایجاد شیود  چه مفهومی دارد و عمومی 

در فضای عمومی  یسالارمردم تقویتدر چه ابعادی 

ممکن است و آیا شهری چون یزد این زمینه را فراهم 

ر یزد با یک تصوصیت ویژه بافیت   شهکرده است

تاریخی و ارزشمند شهری متشکل از عناصر شیهری 

شهرهای باارزش تاریخی در کشور  مختلف از نمونه

است  اما گذشت زمان و رشد شهر در نقاط مختلف 

و فرهنگ مردم باع  شده اسیت  نیازبدون توجه به 

بافت تاریخی موجود در حال از دست دادن عملکرد 

عملکردهیا در ابعیاد  نییز ضیعفجدیید  و در بافت

مختلف دیده شود  حضور میردم در فضیای شیهری 

 نبوده و فضای عمومی ررفیت چندان مداوم و پایدار

 ه استمناسبی را برای مشارکت مردمی فراهم نیاورد

کالبدی ایجاد زمینیه  کمتر به بسترمدیریت شهری  و

پژوهش  این  توجه داشته استمردم  مشارکت بیشتر

فضیای  هیایویژگیی و هیاهدف شناتت ررفیت با

 عمیومی بر اساس مولفه های فضایمناسب عمومی 

بیرای افیزایش مشیارکت مردمیی انجیام  ،سالارمردم

                                                
1. Pasaogullari 
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کالبدی و  ،گرفته است  این شناتت در ابعاد اجتماعی

  شود می انجاممدیریتی فضای عمومی 

 و مبانی نظریپیشینه پژهش . 1. 2

ی بحثی پردامنه است که مردم سالاری یا دموکراس

میردم  بیر در حوزه شهری بر موضیوعات میدیریتی

 بیه میردم سیالاری نیست؛ فاضله مدینة یک سالاری

 در آن از وریبهییره و مییردم قییدرتحفیی   مفهییوم

 این در  (937::208؛ 8)پورسل است مناسب موقعیت

 ناارت اقداماتش بر دولت تا پذیردمی کس هر مورد،

 شیود غلبیه اشاندیشیه بر تا هددنمی اجازه اما کند،

 باسیتان، یونیان مردم سالاری برتلاف  ( 8910پوپر،)

 مختلفیی هیایمقولیه و هازمینه در مفهوم این امروزه

 از واحد تعریفیاستنتاج  بنابراین است؛ شده داده بسط

 مردم سالاری رور، همین  است دشوار مردم سالاری

 اقتصیادی و فرهنگی اجتماعی، هایمایه درون دارای

 گراییی،نسبی پراگماتیسم، لیبرالیسم، همچون بسیاری

-کثیرت فردگرایی، تواهی،مساوات قرارداد، اصالت

 آنهیا از هریک که است، منطقی گراییاثبات و گرایی

 و سیاسیی حقیو  و آزادی اسیتیفای در مهمی نقش

 مفیاهیم  (8932بشییریه،) کننیدمیی ایفیا انسان مدنی

 دررا  شهری هایگرایش رد مشارکت و سالاریمردم

 ناییر مفیاهیمی بیه نگیرش فراینید در بایسیتی ابتدا

میردم  عمومی، پذیریمسئولیت شهروندی، مشارکت

 هایممارست در نفعانیذ مداتلة و مشورتیسالاری 

 در متمییادی هایلسییا رییی دریافییت کییه  شییهری

 بیوده تکامیل حیال در دائمیاً یافته توسعه کشورهای

 نایر نقطیه از ریور همین  (2،2001مونیستالو) است

                                                
1. Purcell 

2. Mäntysalo 

 سیالاریمیردم مضیامین و مفیاهیم توانمی تاریخی،

 چشمان همچون ناریموارد  از بسیاری در را شهری

 ثیانی شخ  اصل (9،83:8)جاکوبتیابان بر نارر

 (1،8371روو و کیوتر)شیهر کولیا  ،(8938بییکن،(

 و مکگلیین مورین، الکک، بنتلی،) دهپاسخ محیطهای

 اگیر واقع، در  نمود جستجو رهغی و (8938 اسمیت،

 و جنسیتی و جغرافیایی تفاوتهای از فارغ شهروندان،

  استفاده و تلق و مدیریت در فعال صورت به قومیتی،

 بهبیود محیط عملکرد شوند، درگیر شهری محیط از

 مشیترک اثیرات همیواره شیهروندان و شهر  یابدمی

 تصور به تواه شهروند، هر بنابراین، دارند؛ متقابلی

 شییهر بییه جامعییه رریییق از ناکارآمیید، یییا و کارآمیید

در ارتباط با معیارهیای شیهری   بخشدمی شخصیت

تیوان نارییات مطیرح سالاری میدارای ماهیت مردم

شده در چند سال گذشته را در جدول زیر مشیاهده 

 نمود:

                                                
3. Jacobs 

4. Rowe & Koetter 
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  سالاری شهریمعیارهای دارای ماهیت مردم .2جدول 

 نظریه پرداز نظریه مرتبط رهایمعیا پیامدهای ارزشمند منابع

 8930لینچ، 

 پویایی/ فرهنگی/ تداوم

 توازن محیطی/ پایداری/

 تغییرپذیری

 دسترسی/ تناسب/ سرزندگی/

 عدالت کارایی/ کنترل/

شکل توب 

 شهر
 کوین لینچ

 8،8317فرانسیس

افزایش نفوذپذیری/کثرت 

گرایی و همه شمولی/انعطاف 

 پذیریو مشارکت جمعی/

 طیپایداری محی

دسترسی ایمن و آزاد/تنوع/قابلیت 

مداتله و تغییر/امنیت و سلامت 

 زیست محیطی

تیابان های 

 دموکراتیک
 مارک فرانسیس

 8917تیبالدز، 

نیل به ارزش های 

انسانی/پایداری کالبدی و 

 اجتماعی

 های مختلط/ها و فعالیتکاربری

 آزادی عابرپیاده/ مقیاس انسانی/

 هایررح دسترسی برای همه/

 های ماندگار/محیط توانا/

 مدیریت تغییرات

ساتت 

شهرهای مردم 

 دوستانه

 فرانسیس تیبالدز

 ،1هاتن و هانتر

2002 

 بروز آزادی و حق انتخاب/

دسترسی به امکانات شهری/ 

حضورپذیری در فضاهای 

کارایی محیطی/ زمینه  باز/

 پویایی گرایی/ تغییرپذیری/

 دموکراسی/ تمرکز جمعیتی/ تنوع/

امنیت/مقیاس  پذیری/ نفوذ

اقتصاد  رراحی ارگانیک/ مناسب/

انعطاف   روابط تلاقانه/ مناسب/

مشورت و مشارکت  پذیری/

 استفادکنندگان

 هاتن و هانتر شهرهای پایدار

 8971حبیبی، 

ارتبارات  تبادل گفتمان/

اجماع نارات  اجتماعی/

 متفاوت

 قانون مندی/ کثرت گرایی/

 ارتباط/مشارکت

 جامعه مدنی و

 حیات شهری
 محسن حبیبی

بهزادفر و محمودی 

 8911کردستانی، 

محمودی کردستانی 

 9،2082و همکاران

پایداری و پاسخ دهندگی 

 محیطی

رفاه  مدیریت شهری کارمد/

مشارکت در تلق و بهره  محیطی/

 دسترسی برای همه/ مندی از فضا/

 آزادی حرکت در فضا

رراحی شهری 

 مردم مدار

بهزادفر و محمودی 

ستانی؛ کرد

محمودی کردستانی 

 و همکاران

و  4،2007سانوف

 2080و 2001

تفهیم امر مشارکت به هنوان 

یک ارزش آموزشی و 

مداتله و ارلاع  حیاتی/

 رسانی عمومی

دموکراسی مشارکتی و مشورتی در 

 تعامل غیر منفعل امور رراحی/

رراحی 

دموکراتیک و 

 مشارکتی

 هنری سانوف

 (80: 8931ران ،و همکا ناصر ماتذ : )براتی

 

                                                
1. Francis 

2. Haughton and Hunter 

3. Mahmoudi Kurdistani et al  

4. Sanoff 
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کنترل فضیای عمیومی توسیط بخیش  نیز گاهی

مدیریتی، از حف  و تیامین امنییت میردم در فضیای 

عمومی به سمت تامین امنیت مرکزیت و موجودیت 

دفیاع از حقیو   این زماندر  کند تود سو  پیدا می

-توسیل بیه میردم با شهروندان در فضاهای عمومی،

 بنیان است  رابطه ناپذیرشهری امری اجتناب 8یسالار

 ها،پارک مانند شهر مومیع فضاهای شهرها، پیوند در

تعامیل  است که محیل ... بازارو ها،تیابان ها،بوستان

شیهری، قیوانین  میدیریت مردم با و یکدیگر با مردم

های کیفی رفتار، عملکرد، گفتار، کنش شهری و مولفه

 (803:2001)پاشگولاری،: و معیشت شهروندان است

-سالاری شیهری برقیرارمردم(  882: :2،200مونا)کار

کننده پیوند میان فضای عمومی و مدیریت این فضیا 

تیوان کیفییت انعکیاس و تیاثیر سیاتتار و می است

کالبدی و اجتماعی فضای عمومی و همچنین بازتاب 

های مدیریت شهری در فضای عمومی را بیا سیاست

 توانا میشهر ردریافت   یسالارمردماستفاده از اصول 

 دانست و در برگیرنده کالبد، مدیریت و جامعه شهری

های اجتماعی شهر عبارتست از کالبدی برای فعالیت

فضیای  ( 3:8911)کیامروا،قلمیداد کردیافتیه سیازمان

عمومی نیز بیه عنیوان بخیش مهمیی از ییک شیهر، 

سیستمی است که با توجه به اهمیت مدیریت، کالبید 

سیی میدیریت فضیای و مردم دارای سه عنصیر اسا

باشید  بیا بررسیی تی ثیر عمومی، جامعه و کالبد میی

بر این عناصر اسیت  سالارمردمهای فضاهای ررفیت

مشارکت از ررف مردم بیا اسیتقبال میدیران  نیازکه 

حیال د  شیوشهری در یک فضای درتور فراهم می

                                                
1. Democracy 

2. Carmona 

و کالبد فضای  یسالارمردمارتباط  بر تعیینسعی  آنکه

و میدیریت فضیای عمیومی و  یرسالامردمعمومی، 

بیه تیواه و جامعیه مشیارکت یسالارمردمهمچنین 

 (8)شکل  آیدوجود می

 سالاری و فضای عمومیمردم

-سالاری و فضای عمومی را میارتباط بین مردم

  نمودتوان در ناریه قلمرو عمومی هابرماس بررسی 

مفهوم قلمرو عمومی به عنیوان عنصیر جدییدی در 

م قیرن بیسیتم مطیرح شید کیه دو مباحثات نیمه دو

 ویژگی اساسی دارد:

  تعاملات چهره فضا را به عنوان مکانی برای

که متفاوت از دولت است در نار  به چهره

 گیرد  می

  تسلط عمیومی و حوزه عمومی با گسترش

که با اجازه مشارکت آزاد به  ،رلبانهمساوات

است  از جمله قشر کارگر و زنان همه اقشار

مشیییارکت تمیییامی ( 18: 9،0120آریتیییزر)

 گیرد ی اجتماعی را در نار میهاگروه

 

 

                                                
3. Avritzer 
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 )نگارندگان(های فضای عمومی مردم سالارمولفه نمودار .2شکل

 

های مکان، فضاهای عمومی سالارمردمدر جوامع 

-به مناور بیان مخالفتها و موافقیت تجمع شهروندان

هیایی بیرای نمیایش   این فضاها مکاناست هایشان

 8باشند  دنیس وودها مینارات و سخنرانی ،هاتهنوش

 استی عمومی مکانی کند که فضااشاره می (8318)

شود و اقدامات متقابل که تغییرات در آن برانگیخته می

از ایین دیید  ( 82: 2،2001شفتو)شوددر آن تنایم می

بح  فضاهای عمومی پیوندی با بح  حق به شیهر 

از مفهییوم  هتفاداسیی(  Harvey, 2008یافتییه اسییت)

مشارکت عمومی سه جز اصلی حوزه عمومی را بیه 

کند  این مفهوم از دیدگاه افراد مختلف هم متصل می

 های مختلف تعریف شده است:جنبه از

 شییکل تییرینسییاده بییه ارنشررتاین شررری ،

 شررهروندی قرردر  را مردمییی مشییارکت

  کندمی تعریف

 مردم همکاری معنای به مشارکت :سانوف 

 تعرییف را آن تود که است فیاهدا پی در

 معنی به را اجتماعی مشارکت وی  اندکرده

-محییط مدیریت و ایجاددر  مردم دتالت

-برک )داندمی تود مصنوعی و ربیعی های

 ( 2: 8977)ابراهیمی مجرد،(90:8930پور،

                                                
1. Denis Wood 

2 .Shaftoe 

 کنیید کییه پیشیینهاد مییی (1550)نیررومن

تواند به عنوان یک می حکمروایی مشارکتی

د از ررییق شیهروندان، منطق سیاسی جدی

کییییاربران یییییا اجتماعییییات دیییییده 

 ( 81: 9،2080پیرس)شود

 بیابین فضیاهای مشیارکتی  4آندرا کرنوال 

دعوت افراد از بالا و افراد از پیایین توسیط 

 و معتقد است شودتلاقیت، تمایز قایل می

مبتنیی بیر مشیارکت  خلاقیت و نروآوری

مستقیم مردم به تصیو  فقیرا در فراینید 

 ( 82)همان:حائز اهمیت است زیساتصمیم

-مردماعتقاد دارد در فرآیند مشارکت برای  پیرس

سازی همه به دنبال ارتقا مشارکت و مدیریت آن سالار

-به وسیله تشکیل اجتماعیات و افیزایش مسیئولیت

 ( 887باشند)همان:پذیری می

با توجه به تعاریف مرتبط با مفهیوم مشیارکت و 

رور پیوسیته بیرای  حوزه عمومی، سه جز اساسی به

 استضروری  سالارمردمنیل به سوی فضای عمومی 

 :(2)شکل

                                                
3. Pearce 

4. Andrea Cornwall 
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 )نگارندگان(اجزای فضای عمومی مردم سالار  .1شکل

 

سه مکانیزم، دو میورد دیگیر را بیه  این به همراه

فضییای عمییومی و سییازد: مباحثییات متصییل مییی

به شیرح سه مکانیزم   (28: 2002آریتزر،) پاسخگویی

 :دباشزیر می

 گیری در سیط  عمیومی کیه شیامل شکل

و   ، بیرران آزادچهییره بیه چهییره مباحثیات

ها نقش مهمی است  این مکانیزم ارتباطا 

 سیاسی دارند  پاسخگوییدر 

 ای به های اجتماعی به مسائل مباحثهجنبش

وسیله معرفی در سط  عمیومی پاسیخگو 

 هستند 

 نهادی بیه فکیر  با اتصال مباحثات به شکل

 خگویی در سط  عمومی باشیدبلیت پاسقا

 ( 22)همان:

توان گفیت: مشیارکت مباح  میاین با توجه به 

جیز  چنیدبیا  سیالارمیردمعمومی و فضای عمومی 

 ((:9)شکلاساسی درگیر است)

 

 
 )نگارندگان( اجزای درگیر با مشارکت و فضای عمومی مردم سالار. 9شکل

 

 خواهو جامعه مشارکت یسالارمردم

-دانشمندان علوم اجتماعی به انسانجامعه از نار 

که پراکنده نباشند، گردهم آمده و شود گفته میهایی 

هایی کیه بیرای اداره و تیدبیر زندگیشیان در فعالیت

 ( 1: 8911ضرورت دارد تشریک مساعی کنند)کامروا،

 در ذات یک جامعه تصوصییات مشیارکتیبنابراین 

هیای مسیتقل از تشیکل مدنی بیا عجواموجود دارد  

دولت در شیرایط برابیر و برتیوردار از ارلاعیات و 

-میبه وجود را مشارکت افراد امکانات مساوی زمینه

 نارییهدر ایین ارتبیاط  ( 881: :1پنیاه، )یزدانآورنید

مشارکتی آمیوزش کیل افیراد  مردم سالاریکلاسیک 

هیای فکیری، عیارفی و جامعه تا سطحی که توانایی

رشد کند و آنان بیه  اتلا  به اندازه تمام استعدادشان

 رور آزادانه و فعال به یک اجتماع اصیل ملحق شوند
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بییه بییاور  ( 988: 2001)بانییدرز،داندرا ضییروری مییی

وجیوی رابطیه، تحرییف هابرماس میردم در جسیت

اند، و این تحریف نشیده یعنیی ییک موقعییت نشده

(  12همان: )ل گفتگو که به رور کامل باز باشد آایده

-پذیر مییل گفتگو را زمانی تحققآموقعیت ایده وی

عقلانیت ارتبیاری  داند که مردم بتوانند بر اساس یک

 حق انتخیاب آزاد داشیته باشیند  عقلانییت ارتبیاری

است   ارتباط هایمحدودیت رفع و رهاسازی مستلزم

عقلیانی، رفیع  جامعیه ییکبیا تاکیید بیه  هابرماس،

اسیاس  را های ارتبیاری و افکیار آزادانیهمحدودیت

عقلانییت در  دانید مشیارکتی میی گیری جامعهشکل

جامعییه مییورد ناییر هابرمییاس در تعییاریف تییونیز 

جای میی نیزپرداز جامعه و اجتماع معروفترین ناریه

گیرد به روریکه جامعه را گزلشافت مبتنی بر عقلانیت 

ویژگییی ذاتییی عقلانیییت و حسییابگری  بییاابییزاری 

اجتماع را  گمینشافت یا همان پندارد  در مقابل وا همی

سازد و آن را بر اساس عناصر مکان، ذهن، مطرح می

تعریییف مییی تویشییاوندی، همسییایگی و دوسییتی 

(  ناریه کنش ارتبیاری هابرمیاس Inglis, 2014)شود

آل فضیای اییده هایی چیون:با ویژگی عقلانی جامعه

 وذهن و افکار آزاد در عرصه عمیومی  ،برای گفتگو

بط نزدیک و صیمیمانه بر اساس روا تونیز اجتماع را

 موضیوعنقطه اشتراک این دو ناریه ند  کنمعرفی می

 را های ارتبیاریکنش بطوریکهاست ذهنیت مشترک 

-مییممکن غییر ذهنییت مشیترکبدون وجود یک 

بنیدی کشف و دسیتهبا  ( 19: همان)((1)شکل)سازد

مشیارکت  کردمشخ  توان می های مشترکذهنیت

جییا  بییرای ای  کبییرای چییه کسییی  درچییه زمینییه

   چه چگونه  باید صورت پذیرد

 

 
 )نگارندگان(  های مورد نیاز شکلگیری ذهنیت مشترک در  جامعه و اجتماعویژگی .4شکل

 

 یسالارمردممدیریت فضای عمومی و 

سییازماندهی و اداره شییهر، بییا ت کییید بییر اصییول 

مهیم  بح شهری و محلی،  سالارمردمشهروندی و 

راتژیک مراکیز شیهری و مدیریت اسیتاست،  28قرن

تواند باعی  جیذابیت، پوییایی، فضاهای عمومی می

دهنده تراکم جرم و سرزندگی و در عین حال کاهش

 هنحو ( 98: 2001شفتو،)رفتارهای ضد اجتماعی شود

های فیزیکی مدیریت فضای عمومی به اندازه ویژگی

اگر نام زیادی  8و هلاند آن مهم است  ربق نار وود

هیا کمتیر ومی حاکم باشد این مکیانبر فضاهای عم

گیرنید و میردم، حتیی افیراد مورد استفاده قیرار میی

قانونمند ترس استفاده از این فضاها را دارنید و ایین 

احسیاس نیاراحتی را بیرای  ،فضاهای با جو سنگین

میدیریت (  بنیابراین 882کند)همان:کاربران ایجاد می

لی شیدن غیرمعمو ، باع با ایجاد نام زیاد فضا نباید

بایید  بلکیهاین فضا نسبت به عمومی بودن آن شیود 

                                                
1. Holland 
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افزایش جذابیت، امنیت، کیاهش جیرم و جناییت و 

ایجاد تصویر ذهنی زیبا از فضای عمومی یک شهر را 

: عمومی شیاملچهار بعد مدیریت فضای  فراهم کند 

ها و تناقض بین مداتلات، تنایم کاربریهماهنگی   8

  و نگهداری فضای و گسترش حف تعریف   2  آنها

تدمات  1گذاری درفضاهای عمومیسرمایه  9عمومی

بیا   (2:: 2001) کارمونیا و همکیاران،اسیت مربوره

های توان شیوهدرک محیط و افراد حاضر در فضا می

حف  به مناور به رورمثال   ای داشتمدیریتی شایسته

هیای تیا  جهیت از افراد بیا ییونیفرم امنیت بهتر

ائل روز شود که با مسیاستفاده میران به کاربارمینان 

بییان 8روپیل و نیاکس  مدیریتی نییز همگیام هسیتند

کنند که شهروندان ررفییت قابیل تیوجهی بیرای می

کنترل به صورت مستقل دارنید و تیود در صیورت 

بییروز مشییکل در فضییاهای عمییومی راهییی بییرای 

سازگاری با نیازهای متفاوت و رفتارهای قابل قبیول 

 یهیایاما همیشه فعالییت ( 827: 2001شفتو،)یابندمی

و باید  استهستند که در این فضاها دچار محدودیت 

کلام مدیریت این فضا به نحوی باشد که رفتاری مثل 

ادبانیه و پرسروصیدا، رفتیار بیی ناپسیند،یا حرکات 

سییقی، تییره شیدن آوازتواندن، نیواتتن آلیات مو

 فعالییت ،آوردن حیوانات اهلی ،غیرضروری، دویدن

قصییور از ، توزیییع تبلیغییات بازرگییانی، غیرتجییاری

 پنجتن بر روی زمین بیشتر از نشسیا  پوشیدگی کامل

به نحوی مناسب و مطلوب یا بدون مزاحمیت  دقیقه

بنرجی بیه دو نیوع  سایدرز ولوکایتو   صورت پذیرد

 کنند: کنترل اشاره می

                                                
1. Worpole and Knox 

کنتییرل سییخت )فعییال( از افسییران امنیتییی  -

تجسس و مقرراتی که، چیه های محرمانه، دوربین

فعالیتهای معینی را منع کند چه آنها را بیه عنیوان 

بنیدی رییزی، زمیانموضوع مجاز بپیذیرد، برنامیه

 کند استفاده می

بییا توجییه بییه کنتییرل نییرم )غیرفعییال(  -

بصورت منفعلانه، فعالیتهای ، محدودیتهای نمادین

کنید و بیر فیراهم نکیردن نامطلوب را سست میی

: :200)کارمونییا،داردی تمرکییز تسییهیلات مشخصیی

بنابراین در مدیریت فضای عمیومی توجیه   (887

و  ها، ترامین امنیرتکاربری کنترل،هیای به شیوه

چندی دیگیر بیرای حرکیت بیه سیمت میدیریت 

 فضای عمومی مهم است  سالارمردم

 شناسی پژوهشروش . 1

ای و توسیعهپژوهش حاضر توصییفی از نیوع 

پییژوهش بییا  کییاربردی اسییت  چییارچوب ناییری

ای داتلییی و بررسییی و تحلیییل منییابع کتابخانییه

فیراهم شیده متون و تجربییات عملیی( تارجی )

 ررییق از نیز نیاز مورد ارلاعات رور همیناست  

 و میردم بیا مصیاحبه نیز و مدارک و اسناد مطالعة

 شیده و پرسشینامهآوری جمیع مییدانی مشاهدات

پرسشیینامه بییا رییرح ده سییوال مبتنییی بییر   اسییت

هایی که نیاز به بررسی با پرسشینامه دارد صهشات

ایین نوشیتار بیا روشیی  واقع درتهیه و ارائه شد  

 فرآینیدنایری  استدلال اسنادی و پیمایشی در پی

 تا است فضای عمومی در سالاریمردم به حصول

در مشییارکت و حضیور مییردم  و کیفییتکمییت 

 نایرات اسیتفاده از با وفضای عمومی را روشن 



  شمارۀ دوم                                         مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                               810

 

 تاپیشنهادهایی را ارایه کند که  بتواند مردم عموم

 کوچیک و بیزر  مقیاس دو در چشمگیری حد

بیا  و یابید افیزایشهیای فضیای عمیومی ررفیت

های فضیای تحلیل به عمل آمده بر مبنای شاتصه

سیییالار پیشییینهادات مناسیییب و عمیییومی میییردم

 شود استراتژیک ارائه می

 هاتحلیل داده. 2. 1

هیای بیه دسیت تصهها بر اساس شاتحلیل داده

فضایی  ای به صورت جز به جزآمده با روش مقایسه

های ها در این بخش شامل داده  دادهشده استانجام 

 د  نباشهای میدانی و مطالعاتی میدادهمربوط به 

 

 
 )نگارندگان(فرآیند تحلیل داده ها .0 شکل

 

 جامعه آماری و حجم نمونه

ها در شیهر ییزد بیه عنیوان یل اهمیت محلهبه دل

-بستر حضور مردم و نیاز به تحلیل برتی از شات 

های پیشنهادی در سط  محلیه، دو محلیه از بافیت 

دو  قییدیم)لب تنیید ( و جدید)محلییه صییفائیه )بییا

ای از نمونه عنوانبه  زیرمحله صفائیه و پشت سیلو((

ی های قدیم و جدید با فضاهای عمومترین محلهمهم

  است مورد بررسی قرار گرفتهمتنوع و گسترده رشد 

هیزار  81حجم نمونه آماری با توجیه بیه جمعییت 

 08/0نفری، با استفاده از فرمول کیوکران بیا تطیای 

   استپرسشنامه  :97درصد بالغ بر 

 های پژوهشمتغیرها و شاخص 

سالاری شهری برقرارکننده پیوند میان فضای مردم

فضا است و کیفیت انعکاس و  عمومی و مدیریت این

تاثیر ساتتار کالبدی و اجتمیاعی فضیای عمیومی و 

های مدیریت شهری در فضای عمومی قابل سیاست

فضای عمومی اغلب نییاز بیه نیوعی  مشاهده است 

تعادل بین آزادی و کنترل دارد تا میان منافع شخصی 

سالار و جمعی تعادل برقرار کند  فضای عمومی مردم

که  یستم فضای عمومی نقش اساسی دارددر سه زیرس

پذیری عرصه عمومی، بیا ، در مشارکتهر کدام تاثیر

شناسییایی و معرفییی شییده در  ،معیارهییای واحیید

 باشد:( قابل ارزیابی می2جدول)
 

 ها و معیارهای مورد نیاز برای شناسایی ظرفیت فضای عمومی مردم سالارشاخصه .1جدول 
 شهرمشارکت محور

ضای عمومی 
ف

مردم 

سالار
 

 معیار واحد سطح هاشاخصه

کالبدی 

فضای 

 عمومی

 شهر فضای عمومی ارائه دهنده هویت جمعی 
فضای عمومی 

  محورگفتگو 
 شهر های عمومی پاسخگومکان

 شهر هایی با امکان ارائه ارلاعات، نوشته، نارات و سخنرانی مردم مکان

 ایتحلیل داده ها مقایسه

  جز به جزء و پیمایشی فضاییتحلیل  سالارفضای عمومی مردم
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 شهرمشارکت محور

ضا
ف

عمومی 

مردم ی 

سالار
 

 معیار واحد سطح هاشاخصه

 محله شک شطرنجی(نام فضایی متعادل )اشاره به فضاهای ت

اجتماع ِفضا

 ی عمومی

شناتت مناسب  هر دو ( NGO)انجمنهای صنفی، نهادهای محلی ووجود تشکلات و نهادهای مدنی 

مردم از هم و 

  فضای عمومی

 محله تصور مناسب از حقو  مدنی و اجتماعی در بیان عقاید

 شهر سط  آگاهی بالای مردم

مدیریت 

فضای 

 عمومی

 محله )همه شمول(ی اجتماعی، جنسیتی و سنی هاگروهیت حضور تمامی باقابل
فضای غیر 

 شهر کنترل نرم و مدیریت فضا با حف  کارهای روزمره استبدادی

 ماتذ: )نگارندگان(

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش

شهرستان به عنوان مرکز سیاسی استان و شهر یزد 

رد  در داکیلیومتر مربیع  2933 ی در حیدودیزد وسعت

 نفر ساکن هسیتند  223:79حال حاضر در شهر یزد 

محله  20شهر دارای دو بافت کاملا متفاوت شامل  این

  اسیت )ررح تفصیلی ییزد( محله جدید 20قدیم و 

قابیل  (3)( و1) شکلدر و فضاهای عمومی ها محله

  مشاهده است 

 

 
 ایرانموقعیت شهر یزد در سطوح مختلف تقسیما  کشوری  .2 شکل
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به فضای عمومی در یزد  ) طرح تفصیلی یزد  .1شکل شهر یزد هایمحله .7شکل

،203 :2912) 

 

 های پژوهشیافته. 9

هیای های پژوهش حاصل از تحلیل شاتصهیافته

د در شهر یز سالارمردم بیان شده برای فضای عمومی

 ،( در کالبید9)است، که با توجه بیه جیدول شیماره

شیناتت  اجتمیاع،گفتگو محیور، در  فضای عمومی

 ،مردم از یکیدیگر و فضیای عمیومی و در میدیریت

  شودپیگیری میفضای عمومی غیراستبدادی 

 محور در شهر گفتگو فضاهای عمومی

 آزادانهست که مردم ا محور، فضاییگفتگو فضای

داشته باشند  بیرای شناسیایی و  و بیان امکان حضور

وجیود  شات  چهارتحلیل این فضاها در شهر یزد 

 -2 دهنده هویت جمعیفضای عمومی ارائه -8:دارد

هیایی بیا امکیان ارائیه مکیان -9های پاسخگو مکان

نایم فضیایی  -1 ، نارات و سخنرانی مردمارلاعات

 متعادل 

فضای عمومی ارائه دهنرده هویرت جمعری در 

 شهر یزد

این فضاها در ذهن مردم هویت تجمعی شیهر و 

-موارد زیر میدر بندی این فضاها محله را دارد  دسته

 باشد:

( وضیعیت 9در جدول) وموقعیت ( 88در شکل)

شیده هر کدام از این فضاها مورد بررسی قرار گرفته 

 است 

 

 
 بندی فضای عمومی با هویت جمعیدسته  3شکل 

 



  819                                               ار به مناور ارتقاءمردم سال یعموم یفضا لیتحل                              سال ششم            

 

 
 )نگارندگان(         های با هویت جمعی شهر یزدفضاها و مکان. 25شکل

 

 های عمومی با هویت جمعی و تاثیر روی مشارکت مردم شهر یزدوضعیت فضا. 9جدول

 تاثیر در مشارکت مردم عاملین  ماهیت فضا فضا و مکان تجمع

پارک کوهستان، 

 آزادگان،بزر  شهر
 دولتی تفریحی

های این فضا با مدیریت دولتی باع  افزایش حس امنیت و حضور برای فعالیت

 را بهبود بخشیده است  هامشارکت در فعالیت وتفریحی شده  

 مردمی مذهبی محلی هاها و تکیهحسینه
های متناسب با باورهای مردم در این فضا مردم به علت مدیریت مردمی فضا و فعالیت

 سط  حضور و همکاری و مشارکت بسیار توبی دارند 

مسجد حضیره و 

 جامع 
 مردمی مذهبی شهری 

ها و رقابت محلهبا ر در مراسم مذهبی این فضا با مدیریت مردم محل، تجمع کل شه

 نمایش توانایی محله عملکرد مشارکتی دارد 

 میدان امیر چخما 
مذهبی و 

 اجتماع دولتی
 دولتی

با مدیریت دولتی و سخنرانی مقامات دولتی علت تجمع مردم است  مراسم مذهبی 

 است استقبال از این فضا در مراسم مذهبی کم 

روبروی فضای 

 استانداری 

اعتراض و 

 اعتصاب
 مردمی

رساند و در این فضا مردم در اقشار صنفی مختلف به صورت تودجوش حضور می

 مشارکت دارند 

 ،میدان نعل اسبی

 ارلسی 

اعتراض و 

 جشن ملی
 مردمی

گیرد  توسط مردم شکل می و تازه هویت یافته است که این فضا از فضاهای جدید

در این تود را  همراهیبازتاب اعتراضی یا  یی در سط  ملی و شهرمردم با هر اتفاق

 دهند فضا نشان می

 )نگارندگان(ماتذ: 
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 های پاسخگو در شهر یزدمکان

ارهیار و حضور  توانمندیبا های پاسخگو مکان

-فضای عمومی میردم مهماز الزامات مردم  آزاد نار

در مجیاور شیهر ییزد  درهیا این مکیانسالار است  

زیر آن را  که جدول  است سیبررقابل ادارات دولتی 

 دهد نشان می
 

 فضاهای پاسخگو در شهر یزد. 4جدول

 فضای باز روبروی استانداری پارک کنار شهرداری یزد

رراحی این فضا، فضای باز 

  کندمناسب تجمع را ایجاد نمی

 مجاورت باتنها تصوصیت آن 

رو شهرداری و فضای باز پیاده

  است

این فضا در اصل پارکینگ 

گاهی برای  است کهوباز ر

تجمع مقابل استانداری مورد 

  گیرداستفاده قرار می

 ماتذ: )نگارندگان(
 

اطلاعرا ، نوشرته،  یی برا امکران ارائرههامکان

 نظرا  و سخنرانی مردم در شهر یزد

بیرای ها مربوط به فضاهایی اسیت کیه این مکان

، مردمی، تبلیغات شیهری، های دولتینصب فراتوان

اسیتفاده از  ،ایدادن روزنامه، امکانات رایانهمحل قرار

تیا  ،اسیتمحیط مجازی و همچنین سخنرانی میردم 

مردم در جریان امور مربوط به شهر تود قرار گیرند  

تصوصیاتی در شهر ییزد وجیود هایی با چنین مکان

 ندارد 

نظم فضایی متعادل )اشاره به فضراهای خشر  

 در شهر یزد شطرنجی(

شیک نیسیتند  تماهیتیاً هیای شیطرنجی ساتت

 معیابر نام فضایی  سازندعواملی آن را این چنین می

فضیاهای  در حضیور بیراییک محله تیاثیر زییادی 

د عمومی دارد  در شهر یزد در دو بافت قدیم و جدی

در محله قدیم لب   ساتتار معابر کاملا متفاوت است

تند  شامل یک سیستم ارگانیک با الگوی شعاعی و 

شطرنجی تشک و کاملا منام و محلیه  محله صفائیه

   استتری سیلو داری شبکه شطرنجی متعادل

توجیه  -8: هایویژگیشامل  نام فضایی متعادل

امنیت حرکیت  -2محور به عابر پیاده و مقیاس انسان

تنوع مسیرهای حرکتیی و  -9ثر از تقارعات پیاده مت 

هیای برتورد مبتنیی بیرسیاتتاری  -1هیا دسترسی

 کیوبز، هابرمیاس( )کاشیی، جیاست یدارپااجتماعی 

صیفائیه و لیب  سییلو، هایشبکه محله براین اساس

 شود تند  تحلیل می

 

                           های یزدوضعیت نظم فضایی متعادل در محله. 0جدول

 ((29محله لب خندق )شکل) ((21محله سیلو )شکل ) ((22محله صفائیه)شکل)

 رمنعطف دارای شبکه شطرنجی غی

تعداد تقارعات بسیار زیاد و در فاصله 

 صد متر دو تقارع وجود دارد 

های سط  نفوذپذیری به علت بلوک

 کوچک و تقارعات زیاد بالا 

متر که  21و 20عرض معابر کمترین 

 قرار ندارد مقیاس انسانی 

 دارای شبکه شطرنجی منعطف و متنوع 

 تقارعات متنوع و سلسله مراتبی است 

انسجام دسترسی و ی حرکتی متنوع مسیرها

 کند ای را ایجاد میحس محله

های کوچک و بلوک به علتنفوذپذیری 

  است مطلوب ،تقارعات مناسب 

تنوع و بسته به سط  دسترسی عرض معابر م

 دارای سختار شعاعی و ارگانیک 

 تقارعات بسیار کم 

سترسی مسیرهای حرکتی متنوع و انسجام د

 کند ای را ایجاد میحس محله

های نامعلوم و سط  نفوذپذیری به علت بلوک

 باشد تقارعات کم پایین می

عرض معابر متنوع و بسته به سط  دسترسی 



  812                                               ار به مناور ارتقاءمردم سال یعموم یفضا لیتحل                              سال ششم            

 

 ((29محله لب خندق )شکل) ((21محله سیلو )شکل ) ((22محله صفائیه)شکل)

  استمتر  21متر تا  9از  باشد متر می 21تا  1از 

 نام فضایی نامتعادل و متنوع نام فضای متعادل نام فضایی یکنواتت و تشک

 ماتذ: )نگارندگان(

 

 
 نظم فضای محله صفائیه )نگارندگان( .22شکل

 
 نظم فضای محله سیلو )نگارندگان( .21شکل

 
 نظم فضای محله لب خندق)نگارندگان(. 29شکل

شررناخت مناسررب مررردم از یکرردیگر و فضررای 

 عمومی در شهر یزد

 در فضای عمومیمعیارهای اجتماعی  از این معیار

 -8های ایین معییار شیامل   شاتصهاست سالارمردم

تصور  -2تصویر ذهنی مناسب مردم از محله و شهر  

-9مناسب از حقو  مدنی و اجتماعی در بیان عقاید 

  استسط  آگاهی بالای مردم، 

های انجمن مثل مدنی نهادهای و تشکلا  وجود

 فضای عمومی NGO  ونهادهای محلی  ، صنفی

های صنفی و محلیی اگر چه در شهر یزد انجمن

 شیهری ت این نهادها با مدیریتوجود دارد اما فعالی

مهمترین نهاد مردمی که در یزد تیلی   استضعیف 

که در  استهای مذهبی کارایی دارد موسسات هیات

هیای جدیید قیرار های قدیم و بعضی از محلهمحله

که جایگاه قوی در بین  نهادهادارد  تصوصیات این 

مردمیی و  -2دسترسیی آسیان  -8مردم دارد شیامل 

 -1سازوکار مشیخ  میدیریتی  دارای  -9ای محله

وجود بعضی عناصر مثل کتابخانه، مسجد و فضاهای 

این است   فرهنگی مطبوع مردم در مجموعه موسسه

-ررفه دوشود مردم یزد رابطه تصوصیات باع  می

ولی با نهادهای دولتی ارتباط با نهادها برقرار کنند  ای

 چندانی ندارند  
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 ا  موسسا  مذهبی و مردم و نهادهای دولتی )نگارندگان(نمودار ارتباط . 24شکل

 

تصور مناسب از حقروق مردنی و اجتمراعی در 

 بیان عقاید 

شیده این شاتصه با استفاده از پرسشنامه بررسی 

با ررح سوال: آیا در شهر یزد حق شیهروندی   است

دارید  در کدام مکان شهر حس احترام و شهروندی 

نتایج این سوال را ( 87و )( :8شکل ) بیشتری دارید 

:دهییددر دو محلییه جدییید و قییدیم نشییان مییی

 

 
 )نگارندگان(تصور مردم از حقوق مدنی و اجتماعی خود در محله جدید .20شکل

 

 
 نمودار تصور مردم از حقوق مدنی و اجتماعی خود در محله قدیم)نگارندگان( .22 شکل
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درصد میردم تصیور  70در هر دو محله بیش از 

ر اسبی از حقو  میدنی و اجتمیاعی تیود در شیهمن

بیشتر در دانشگاه و دارند  اما در محله جدید این حق 

درصد در تمامی  29پاسا های شهر وجود دارد  البته 

کنند  با توجه به بیاز ها این حق را احساس میمکان

های جدید، ، محلهودن فضا و اشاره مردم به دانشگاهب

که این فضاها از این بعد  دهدمسجد و پارک نشان می

دارای قوت بیشتر هستند  در محله قدیم نیز با تصور 

درصد، این حق را بیشتر در محله تیود متوجیه  70

دانشگاه و پارک  ،های مذهبیشوند  پاسخ به مکانمی

کند کیه میردم محلیه نیز این موضوع را مشخ  می

قدیم نیز حق شهروندی را در این فضاها حس کرده 

 تود قائل هستند  و برای

 سطح آگاهی مردم در یزد

با استفاده از سوال: آیا شما از سط  آگاهی مردم 

جدیدترین تصمیمات در مورد شهر و محله آگیاهی 

هیای شیهری مشیارکت دارید  در کدام یک از ررح

گیرد  نتایج به اید  چگونه  مورد تحلیل قرار میداشته

 زیر آمده است  شکلدست آمده در 

 

 
 )نگارندگان( تصمیمات شهر یزد میزان آگاهی از جدیدترین  87لشک

 

در سیط  آگاهی مردم از جدیدترین تصیمیمات 

دهد مردم یزد نشان می( 81شکل )بسیار پایینی است  

در زمینییه شییناتت مناسییبی از آینییده شییهر تییود 

تصمیمات جدید نداشته و معلوم نیسیت تصیمیمات 

 باشد یا نه یهای مردم مجدید مطابق با تواسته

 غیر استبدادی در فضای عمومی شهر یزدفضای 

از معیارهای مورد نار مدیریت فضیای این معیار 

با استفاده از دو شاتصیه   واست  سالارمردمعمومی 

 ،ی اجتمیاعیهیاگیروهقابلیت حضور تمامی  فضا با

شیده بررسی و تحلیل و کنترل فضا جنسیتی و سنی 

  است

ی اجتماعی هاگروهامی باقابلیت حضور تم فضا 

 )همه شمولی(جنسیتی و سنی 

مردم شهر یزد در فضاهای عمومی به رور معمول 

کنند  اما از آنجایی که بیرای افیزایش حضور پیدا می

ی مختلف و حضور به هاگروهسط  مشارکت نیاز به 

: در کدام یک از است با ررح سوالصورت گروهی 

فردی حضور  توانید با هرهای عمومی شهر میمکان

داشته باشید  این وضعیت مورد بررسی قرار گرفت  

توانند با مردم بیشتر در فضاهای عمومی تصوصی می

هر فردی حضور پیدا کنند این در حیالی اسیت کیه 

 ها نیز جزء پاسخ به این سوال بوده است پارک
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 )نگارندگان(فضای عمومی با هر فردی  وضعیت حضور در. 21شکل

 

 فضای عمومی شهر یزد کنترل نرم

صیورت منفعالانیه و مناور از کنترل نرم فضا بیه

به رور  استهای نامطلوب برای جلوگیری از فعالیت

های عمومی  در واقع ایین کنتیرل مثال کنترل توالت

برای افزایش سط  امنیت مردم شهر است و باعی  

شود  بررسیی افزایش حضور بیشتر مردم در فضا می

تیوان بیا بررسیی سیسیتم یزد می این شاتصه را در

کنترلی که در شهر وجود دارد، مورد تحلیل قیرار داد

 

 بررسی عوامل کنترل فضای عمومی در شهر یزد .2جدول 

 تاثیر در حضور در فضا برخورد مردم روش کنترلی

 فرار جوانان از فضای کنترلی نا مناسب گشت ارشاد

 فرار مردم از مکان کنترلی نامناسب رانراهنمایی رانندگی در ارتباط با موتور سوا

 گاهی حضور بیشتر گاهی کمتر غیر محسوس های شهریدوربین

 احتمال درگیری و دوری از فضا نامناسب گشت بسیج

 ماتذ: )نگارندگان(
 

 و پیشنهادا  نتیجه گیری. 4

-میردمسیه مفهیوم را این پژوهش محور اصلی 

 هد، کهدشکل می فضای عمومی و مشارکت ی،سالار

در  مردم سیالارجهت بررسی ررفیت فضای عمومی 

افزایش مشارکت مردم در شهر مورد استفاده  با ارتباط

شالوده اصلی ایین پیژوهش را ایین قرار گرفته شد  

شات  اصلی مشارکت مردم  دهد:نتایج تشکیل می

قدرت بخشیدن به مردم از رریق قدرت بخشیدن به 

سیسیتمی بیا ییک رویکیردی  فضای عمومی است 

جهیت  شید کیهمشیخ   ومینسبت به فضای عم

ید با ،سالارمردمهای فضای عمومی استفاده از ررفیت

 جامعه و کالبد فضای عمومی ،مدیریتسه زیرسیستم 

ایین   برتیوردار باشیند یسیالارمردمهای از ویژگی

 عوامیلباید در چارچوب ایجیاد و ارتقیاء  هاویژگی

عوامیل شیامل  د  اییننمورد نیاز عمل مشارکت باش

مردم، شهروندان مشیارکتی،  همکاری مواردی چون:

تلاقیت و نیوآوری، تشیکیل اجتماعیات و افیزایش 

و از  اسیتمسئولیت پذیری، تلق و مدیریت محیط 

 عناصر معرفی شده در شکل زیر تشکیل شده است 
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 ماخذ: )نگارندگان(.گیری شهر مشارکت محور ساختار شکل .15شکل

 

پوشش دادن عوامل مطرح شده باید  بنابراین برای

ی از لحیا  بیه نحیو سیالارمردمک فضای عمومی ی

 کالبدی و عملکردی ایجاد شود که: 

 های جمعیی فضاهای جمعی برای ایجاد هویت

دهید: نتیجیه بررسیی ایین در اتتیار مردم قرار 

دهید مهمتیرین ویژگی در شهر ییزد نشیان میی

فضاهایی که با هوییت جمعیی در ذهین میردم 

ها و تکاییا در برگیزاری شود حسینیهداعی میت

مراسم مذهبی و همچنیین مییدان امیرچخمیا ، 

میدان نعل اسبی و پیارک کوهسیتان اسیت  بیه 

روریکه گاه به صورت مردمی و گاه به صورتی 

گیرد  در این فضاهای دولتی تجمعات شکل می

شیود در اندک، زمینه حضور میردم فیراهم میی

صورتی کوتاه و اتفاقی  حالیکه مشارکت مردم به

گییرد و مشیارکت در مسائل مختلف شکل میی

مداوم بر مبنای اسیتفاده از ایین فضیاها وجیود 

 ندارد 

 دم را از ریرف امکان مطالبه پاسخگویی برای مر

مسئولین فراهم آورد: نتیجه بررسی این موضوع 

دهد چنین فضایی برای مطالبه و در یزد نشان می

چنین  ر وجود ندارد پاسخگویی به مردم در شه

تواند فضاهای در کنار مراکز مدیریت شهری، می

سالاری و اهمییت به عنوان یک مرکز مهم مردم

 به مطالبات مردم باشد 

  شرایط مناسب برای ایجاد بحی  و گفتگیو بیر

را و ارائه ارلاعیات اساس ارتبارات و بیان آزاد 

: متاسفانه چنین فضایی هیم در ییزد سازدفراهم 

هیای دارد  این فضاها بیه عنیوان پیاتو وجود ن

توانند برای اسیتفاده از مشیارکت و اجتماعی می

نارات مردم در ارتباط با مسائل مختلف در شهر 

 به صورتی آزاد وجود داشته باشند 

  نام متعادل فضای شهری: این عامل بیه عنیوان

یکی از عواملی که در رراحی شهر اثرگذار است 

جدید و قدیم در شرایط در یزد در بعضی منارق 

های مطلوبی قرار دارد اما در بسیاری از محدوده

جدید شهری با توجه به ساتتار شطرنجی بافت 

 محلات، مطلوب نیست  

فضای عمیومی بایید در دو تجمع در و همچنین 

 سط  اجتماع و جامعه به نحوی ایجاد شود که:
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 پیذیر امکیان تشکلات و نهادهای میدنی فعالیت

 محلییی نهادهییای صیینفی، نهییای)انجم باشیید

: بررسی این موضوع در شهر یزد نشان (NGOو

هیای دهد مذهب مهمترین عنصر در فعالییتمی

تیرتواهانه و داورلبانه مردم است به روریکیه 

تواند بر مدیریت شهری نیز تاثیرگذار باشید  می

نهیاد دارای قیدرت مناسیب سایر نهادهای مردم

 برای تاثیرگذاری ندارند 

 مناسب از حقو  مدنی و اجتماعی در بیان  تصور

: نتیجه بررسی این موضیوع احساس شود عقاید

دهد مردم یزد با توجیه نیز در شهر یزد نشان می

به سط  بالای تحصیلات در مقارع مختلیف، از 

حقو  مدنی و اجتماعی تیود تصیور مناسیبی 

-های مردمندارند و غلبه عوامل نامانوس با مولفه

را بدون توجه به این موضوع قرار سالاری، مردم 

 داده است 

  از حضور در فضای عمیومی سط  آگاهی مردم

بالا رود: این موضیوع نییز در شیهر ییزد میورد 

ای بررسی قرار گرفته شد و با مصاحبه پرسشنامه

کییه مطییرح شیید، متاسییفانه فضییاهای عمییومی 

موضوعی برای افزایش سط  ارلاعات و آگاهی 

ر عملکرد فضای عمومی مردم ندارند  جذابیت د

 تواند این موضوع را پوشش دهد می

  در ابعیاد نایارتی و و  مدیریت فضای عمیومی

 : انجام گیرد که باید به نحوی کنترلی

  حضییور تمیامی گیروه هییای ررفییت و امکیان

فیراهم  اجتماعی، جنسیتی و سنی )همه شمول(

باشد: به جز مراکز مذهبی شهر آنهم به صیورت 

ویژگیی برتوردارنید سیایر  محدود کیه از ایین

فضاهای شهری، برای دربرگیری ییک تیانواده 

 آماده نیست  

  کنترل نرم و میدیریت فضیا بیا حفی  کارهیای

باع  فرار مردم نشود، انجام ه به روریکه روزمر

گیرد: بررسی این موضوع نیز در شهر یزد نشانه 

سییالاری در مییدیریت فضییای مطلییوبی از مییردم

هیای نصیب دوربیینعمومی این شیهر نیدارد  

هییای محسییوس در فضییاهای تجسییس، کنتییرل

عمومی این شهر قدرت حضیور شیهروندان در 

فضای عمیومی را کیاهش داده اسیت  البتیه در 

پاسخ به امنیت و ایمنیی شیهروندان، برتیی از 

 سازد عناصر ایجاد شده را ضروری می

 شهر یزد با تنوع فضیای عمیومی بیه نتیجتا اینکه

از لحا  برتورداری از ررفییت ویژه در بافت قدیم 

در جایگاه مناسبی قرار دارد  امیا ایجاد چنین امکانی 

سیستم میدیریت فضیای عمیومی بسییار بیرای امیر 

سازی مشارکت ضعیف است  اجتماع فضای ررفیت

های مدنی و عمومی در شهر یزد به علت وجود بنیان

های به تصو  علمی به صورت بالقوه دیده فعالیت

نیاز به ایجیاد راهکیار مناسیب بیرای بیه شود که می

فعلیت رساندن آن دارد  بنابراین با توجه بیه عوامیل 

مورد نیاز مشارکت و تصوصییات فضیای عمیومی 

توان پیشنهاداتی بیه مورد بررسی میشهر یزد از ابعاد 

های لازم صورت راهبرد و راهکار ارائه داد که توانایی

ارها شامل موارد را فراهم سازد  این راهبردها و راهک

  :باشدزیر می
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 فضای عمومی شهر یزد برای افزایش مشارکتدر راهبرد و راهکارهای ظرفیت سازی . 7جدول 

 راهکارهای اجرایی راهبرد زمینه 

مدیریت فضای 

 عمومی

اعتمادسازی در کنترل 

 فضای عمومی 

 ایجاد امنیت در فضای عمومی با استفاده از نیروهای مردمی 

 ر لباس و وسایل نیروهای امنیتی حاضر در فضای عمومی تفاوت د

اجتماع فضای 

 عمومی

یابی و ایجاد جهت

شناتت مناسب مردم از 

 فضاهای شهری 

 های صنفی با تقسیم عملکردهای فضای عمومی در اصنافایجاد انجمن

های مختلف استفاده از فضاهای عمومی محلی و شهری برای آگاهی مردم از ررح

 شهری 

 های قدیمی به وسیله رراحی و ایجاد فضاهای عمومی مناسب ماندهی محلهسا

کالبد فضای 

 عمومی

ایجاد فضاهای عمومی 

محور برای کسب بیان

 نارات مردم

 های عمومی و نیازمند مشارکت ایجاد فضای پاسخگو در کنار ادارات و ارگان

 نی آگاهی و سخنرا ،رسانی برای تبلیغاتهای ارلاعایجاد محوره

ایجاد فضاهای عمومی با محوره باز به صورت شهری برای حضور مردم در 

 واکنش به اتفاقات مذهبی و ملی و اقتصادی

ایجاد سلسله مراتب 

دسترسی با فضای 

 عمومی مناسب

 استفاده از سیستم سلسله مراتب دسترسی در بافت قدیم در شهر

 شهرهای راه در مرکز شهر و محلهایجاد محورهای پیاده

 های شطرنجی با انعطاف زیاداستفاده از سیستم

 ماتذ: )نگارندگان(
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