
 

 

 

 

 

 

  پایدار توسعه و شهری شکوفایی قتحق در عمومی فضاهای نقش
 

 ایران تهران، غرب، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه مدیریت، دانشکده مدیریت، گروه استادیار *محمدیارزاده سجاد

 مالزی ،پیننگ ،مالزی علوم دانشگاه ،شناسی مردم دکتری الهی شمس بهنوش

 

 51/80/5931 پذیرش: 80/84/5931 دریافت:

 و مررد  و زن ر،یپ تا کودک از شهروندان از یعیوس گروه و قشر یرایپذ روزانه که هستند ییفضاها ،یعموم یفضاها چکیده:

 و اقتصرادی  توسرعه  ی،اجتمراع  انسراام  تیر تقو جهت یکاف لیپتانس از یعموم یفضاها نیبنابرا ؛هستند ینژاد و نید هر با

 یفضراها  یبصرر  تیفیک و یطراح نوع به توجه لزوم کور،مذ مسائل تحقق .باشند یم برخوردار یجمع یزندگ تیفیک یارتقا

 و یزندگرسر  شیافرزا  سرب   و کاسرته  یطیمح یاه محرک از یریگ چشم حد تا باشند قادر فضاها نیا تا طلبد می را عمومی

 و یجمعر  دانرش  شیافرزا  سرب   یررسرم یغ شرکل  بره  توانرد  مری  یعمروم  یفضراها  حیصح تیریمد .شوند جامعه در نشاط

 مردیریتی  و سیاسری  اقتصادی، امور در مردم مشارکت هیسا در امر نیا که شود شهرها ساکنان یاجتماع و یفرد یها مهارت

 و نمادهرا  ماننرد   را یطیمح یکیزیف عناصر نقش دینبا البته .گردد می محقق آنها یاجتماع تعامالت سطح شیافزا زین و شهر

 یبسرتر  عنروان  به یعموم یفضاها به باید اساس نیا بر .گرفت هدیناد شهروندان یبصر درک و یآگاه شیافزا در را ها نشانه

 یهرا  یآگاه و دانش انتقال یبرا یآموزشگاه زین و یاجتماع یها تیمسئول رشیپذ و مشارکت امر به شهروندان قیتشو برای

 ادبیات بررسی و مطالعه ضمن است شده تالش پژوهش، این در رو این از .ستینگر شهروندان یزندگ تیفیک بهبود برای الزم

 طلبرد،  مری  را شرهری  عمرومی  فضراهای  مردیریت  بره  توجره  ضرورت که مسائلی بررسی به ،پایدار توسعه و شهری شکوفایی

 بره  توجره  و توسرعه  که دادند نشان پژوهش نتایج است. تحلیلی -توصیفی تحقیق، روش لحاظ از پژوهش این .شود پرداخته

 یسراز  باززنرده  و شرهروندان  آمروزش  تیوضع بهبود ،شهروندان سالمت یرتقاا شهر، اقتصادی توسعه سب  عمومی، فضاهای

 شود. می شهر یمحل یها تیهو

 شهری اقتصاد ،داریپا توسعه ،یشهر ییشکوفا ،یعموم یفضاها کلیدی: واژگان

 JEL:  P25, R11, Q01, R12 بندی طبقه
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 111-124 ،((23 پیاپی)3)6 شهری، مدیریت و اقتصاد پژوهشی -علمی فصلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ، GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormagsنمایه در 

Magiran ،Ensani ،RICeST ،Civilica 
 2345-2870شاپا  

پژوهشی  -فصلنامه علمی  
 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه -5

 و بهترر  هرای  مکران  بره  شرهرها  تبردیل  یبرا تالش

 اصرلی  هرای  دغدغره  از همرواره  زنردگی،  بررای  تر مناس 

 پریش،  سرال  هفتراد  از بریش  است. بوده شهری مدیریت

GDP یداخل ناخالص تولید شاخص
 نوبرل  جایزه برنده ،1

 ،شراخص  ایرن  گرفرت.  نام آمارها تمام مادر و شد متریک

 و کراال  دتولیر  میرزان  در را کشرور  هرر  شرکوفایی  مفهوم

 ایرن  که رسید نظر به بعدها اما کرد.می بیان ،آن خدمات

 سرناش  بررای  پرذیرش،  و گسرتردگی  رغم علی ،شاخص

 شرکوفایی  و جامعره  یرک  خوشربتتی  و رفراه  کلی میزان

 شراخص  چین ،2006 سال در دارد. هایی کاستی شهری،

GDP اسرتانداردهای  جردی  طرور  به که کرد تهیه را سبز 

 2003 سرال  در کشرید.  مری  الشچر  به را محیطی زیست

 کننده بیان داخلی ناخالص تولید شاخص که شد مشتص

 خوشبتتی شکوفایی، رفاه، اساسی های ویژگی از بسیاری

 (.1335 همکاران، و )محتشمی نیست جوامع در شادی و

 سرازمان  بشرر  اسرکان  کمیتره  2012 سال در راستا همین در

 شرکوفایی  انعنرو  برا  را ای یکپارچه و جامع رویکرد ،2ملل

 پایردار  توسرعه  از فراترر  مسریری  کره  کرد مطرح شهری،

 شرادی،  پایردار،  توسرعه  برر  عالوه زیرا کند؛ می دنبال را شهری

 هرم  را شرهری  زنردگی  کیفیت و پویایی سرزندگی، رفاه،

 مرکزیرت  در کره  اسرت  چرخی شهری، شکوفایی دارد. مدنظر

 قرار هریش ریزی برنامه مقررات و قوانین دولتی، نهادهای آن،

 هرا،  زیرسراخت  تولیرد،  را آن هرای  دندانره  و اضالع و دارد

 برابرری  و عدالت زندگی، کیفیت محیطی، زیست پایداری

  .(Habitat, 2013) دهد می تشکیل شهری

 برا  ارتبراط  در که است گسترده مفهومی شکوفایی،

 و انصرا   با همراه محیطی در هماهنگ و متعادل توسعه

 شرهری،  شرکوفایی  اسراس،  این بر شود. می مطرح عدالت

 هرای  فعالیرت  بره  کره  اسرت  اجتمراعی  ساز و ساخت نوعی

 کره  کنرد  مری  بررسری  مفهوم این بتشد. می کالبد انسانی

 چره  از و باشرند  داشرته  تولیرد  تواننرد  مری  چگونه شهرها

                                                           
1- Gross Domestic Product 

2- UN-HABITAT 

 برین  عادالنه ای شیوه به تواند می تولید این مزایای طریق

 رشررد متضررمن ،تفکررر ایررن شررود. تقسرریم شررهروندانش

 محیطری  پایداری اجتماعی، روابط بودن حاکم اقتصادی،

 .),Joss (2015 باشد می بهتر زندگی کیفیت و

 یونررردیپ ،یشرررهر ییشرررکوفا مفهررروم واقرررع در

 ؛دارد داریپا توسعه و یشهر یزندگ تیفیک با یناگسستن

 بره  پاسر   ،یمردن  یهرا  مشرارکت  اساس بر که یا توسعه

 یساز فراهم زین و عمناب یساز نهیبه حاضر، عصر معضالت

 .ابرد ی می تحقق ندهیآ یبرا الزم یها لیپتانس و ها تیظرف

 تنهرا  نره  (2013) متحرد  ملل سازمان بشر اسکان سازمان

 شرفتیپ یابیارز منظور به را یشهر ییشکوفا یها شاخص

 سرازد  مری  مطرح ییشکوفا ریمس در شهرها ندهیآ و حال

 کند می مادهآ را یداخل نفعان یذ و اراتیاخت صاح  بلکه

 یبررا  شرفاعت  در برالقوه  یها حوزه و ها فرصت بتوانند تا

 ها شاخص نیا که ندینما یابیارز را خود یشهر ییشکوفا

  از عبارتند

 کاهش وری، بهره شیافزا واسطه هب یاقتصاد رشد -

 مصرر   یسراز  نره یبه و یمال ریذخا شیافزا ،یکاریب نرخ

 یانرژ

 بهبرود ) یشرهر  امکانرات  و هرا  رسراخت یز تیتقو -

 بهداشرت،  سرطح  بهبرود  هرا،  راه شبکه بهبود آب، تیفیک

 سررازی باززنررده ،ارتباطررات و اطالعررات شرربکه توسررعه

 ...(و محلی های هویت

 یمنیا و تیامن سالمت، آموزش،) یزندگ تیفیک -

 ی(عموم یفضاها به توجه و

 (ها ینابرابر کاهش) فقر کاهش -

 یعر یطب منرابع  حفر   و سرت یز طیمحر  به توجه -

 یداریررپا) داریررپا یشررهر توسررعه راسررتای در هرهاشرر

 ی(ستیز طیمح

 (یگررذار قررانون و نظررارت) یشررهر تیریمررد -

2013) Habitat,(. 
 کیفیرت  ارتقرای  شرود  مری  مالحظره  که طور همان

 است. شهری شکوفایی مدل ارکان از یکی ،شهری زندگی

 شرهرها،  در زنردگی  کیفیرت  افرزایش  بررای  تردیرد  بدون
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 کیفیرت  برخوردارنرد.  براالیی  میرت اه از عمومی فضاهای

 مطلوبیررت سررناش برررای معیرراری ،عمررومی فضرراهای

 عمرومی  فضرای  واقرع  در رود.مری  شمار به شهری زیست

 متتلر   یهرا  گرروه  بررای  حضرور  قابل باز فضای شهری،

 نیازمنررد ،آن کارآمرردی و پویررایی کرره اسررت اجتمرراعی

 و )رفیعیران  است متنوع برخوردهای و اجتماعی تعامالت

 دنبال به حاضر مقاله در اساس، نیا بر (.1331 ان،همکار

 شرهری  عمرومی  فضاهای جایگاه و نقش تحلیل و بررسی

 ایرن  بنیرادین  فرر   هسرتیم.  شهری شکوفایی تحقق در

 یفضراها  توسرعه  و تیر فیک یارتقرا  که است آن پژوهش

 نیر ا متاطبران  یازهاین داشتن نظر در با شهری یعموم

 یهرا  بحرران  از یتروجه  قابرل  انردازه  ترا  توانرد  مری  فضاها

 آن برا  امرروز  یشرهرها  که یاجتماع و یفرهنگ اقتصادی،

 یشرهر  جررائم  و اقتصرادی  رکرود  ماننرد  ؛هستند مواجه

 ییایر پو و یسررزندگ  و یاجتمراع  اعتمراد  سرطح  و بکاهد

 و شرهرها  ییشکوفا و رونق سب  و دهد افرایش را شهرها

 .گردد ندهیآ یبرا بهتر یشهرها اادیا راستای در حرکت

 های شاخص از برخی گرفتن نظر در با راستا این در

 بره  گوییپاسرت  درصردد  حاضر پژوهش شهری، شکوفایی

 باشد  می زیر های سؤال

 توسرعه  باعر   شهر عمومی فضاهای توسعه آیا -1

 شود؟ می اقتصادی

 ارتقرای  باعر   شهر عمومی فضاهای توسعه آیا -2

 شود؟ می شهروندان سالمت

 بهبرود  باعر   شرهر  عمومی فضاهای توسعه آیا -3

 شود؟ می آموزش وضعیت

 یسراز  باززنده باع  یعموم یفضاها توسعه ایآ -4

 شود؟ یم شهر یمحل یها تیهو

 

 تحقیق پیشینه -5

 فضراهای  جمله از ،عمومی فضاهای اینکه به نظر با

 و برخوردارنرد  متنروعی  کارکردهای از که هستند شهری

 شرهروندان  زنردگی  کیفیرت  بر ای ویژه تأثیر ،آن متعاق 

 اقتصراد،   ماننرد  متتلر   های حوزه در محققان لذا دارند؛

 و طراحرری شناسرری، انسرران شناسرری، جامعرره جغرافیررا،

 انارام  را هرایی  پرژوهش  ،حوزه این در شهری ریزی برنامه

 است  شده اشاره آنها از برخی به ذیل در که اند داده

 خارجی های پژوهش الف(

 و کنترل عنوان با پژوهشی در (2003) 1اتکینسون

 داشرتند  بیران  یعموم یفضاها تیریمد در یتوانمندساز

 موفرق  شرهرهای  از حیراتی  جزئری  عمرومی،  فضاهای که

 احسراس  کره  باشندمی شهر در هایی مکان آنها و هستند

 را اجتمررراعی سررررمایه و فرهنرررگ شررردن، اجتمررراعی

 پررذیر زیسررت را شررهر ،عمررومی فضرراهای .زنرردیانگ یبرمرر

 فراگیر، ایمن، شهر هب دستیابی در مهمی نقش و کنند می

 .دارند پایدار و پذیر انعطا 

 گرزارش  در (2013) متحرد  لمل بشر اسکان برنامه

 شرکوفایی  پیشرران  و عمرومی  فضای عنوان به ها خیابان»

 شرهرها،  تراری   طرول  در کره  اسرت  کررده  انبی «شهری

 مناسر   سرازماندهی  بردون  شرهر،  یک موفقیت و توسعه

 جانمرایی  و هرا  یابانخ دقیق طراحی جمله از ،آن فیزیکی

 اسررت. نبرروده پررذیر امکرران و میسررر ،عمررومی فضرراهای

 ،عمررومی فضرراهای و هررا پررارک هررا، میرردان هررا، خیابرران

 و اقتصرادی  فرهنگری،  اجتماعی، های فعالیت بتش تالی

 هستند. شهرها شکوفایی برای عاملی و شهرها سیاسی

 عنروان  برا  پژوهشری  در (2017) 2زهررا  و ناسوشن

 بیان «شهری یزندگ تیفیک به یمومع باز یفضا کمک»

 هرای فعالیرت  بره  عمرومی  فضراهای  در مردم که داشتند

 افزایری،  هرم  انسراام،  باعر   ،این که پردازند می اجتماعی

 شود. می شهر اقتصادی توسعه و پویایی

 داخلی های پژوهش ب(

 مطالعه به پژوهشی در (1331) همکاران و رفیعیان

 شرهری  عمرومی  یفضراها  طراحری  در کیفی پارامترهای

 ایررن بنردی  طبقره  بررای  ،عررام مردل  چهرار  از و پرداختره 

 رسریدن  نیز و آنها قوت و ضع   نقاط مقایسه و ها کیفیت

                                                           
1- Atkinson 

2- Nasution and Zahrah 
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 و نظرات مقایسه از آنها اند. گرفته بهره جامع مفاهیمی به

 سرازگاری،   شرامل  جامع های ویژگی به متتل  های مدل

 سرررزندگی، پررذیری، انعطررا  گونرراگونی، نفوذپررذیری،

 یافتند. دست کارایی و پایداری بصری، تناس  خوانایی،

 نقررش مطالعرره برره (1384) سرریفایی و رفیعیرران

 پراالیش  و اجتمراعی  روابرط  تسرهیل  در عمومی فضاهای

 .انرد پرداختره  شهری های گاهسکونت در اجتماعی ساخت

 تیر فیک یارتقرا  کره  دندهیم نشان آمده، دست هب جینتا

 پرراکیزگی، و افررتنظ  نرردنما یشررهر یعمرروم یفضرراها

 و سرررزندگی جامعیررت، راحترری، جررذابیت، دسترسرری،

 و نیرومنردی  امنیرت،  و ایمنری  تمرایز،  عملکررد،  پویایی،

 تیررتقو و یاجتمرراع هیسرررما اررادیا منظررور برره سررالمتی

   .رددگ  یم یقتل یضرور یامر جامعه یپارچگیک

 برا  پژوهشی در (،1332) همکاران و مالیی امادی

 یفضراها  یباسراز یز و یماندهسرا  تیاهم و نقش» عنوان

 داشررتند بیرران «یشررهر یگردشررگر توسررعه در یعمرروم

 دارنرد،  نقش یشهر یگردشگر تحول در یمتعدد عوامل

 ،یشهر یگردشگر یها جاذبه اادیا در عوامل این از یکی

 سربز  یفضراها  ،یشرهر  مبلمران  از اعرم  یعموم یفضاها

 و یحرریتفر یفضرراها مرردرن، یاقررامت مراکررز ،یشررهر

 مراکرز  و هرا  موزه ،یشهر بزرگ دیخر یاهافض ،یسرگرم

 و یسرامانده  یطرفر  از .دنباشر  یمر  ... و یهنرر  ی،فرهنگ

 و گردشرگر  جرذب  در یمهمر  نقش ،فضاها نیا یباسازیز

 قیتشرو  زین و دندار آنها هیروح بر یبتش آرامش ریتأث هم

 توسرعه  و یسرامانده  .کنرد  یمر  شهر ینگهدار و حف  به

 شهر، یعموم یفضاها یباسازیز ،یشهر یفضاها مناس 

 را یمناسب بستر شهر، مرده و متروک یفضاها یساز زنده

 شهروندان قیتشو و یشهر یگردشگر توسعه راستای در

 برره ررشهرر در دهرشرر ادرارریا امکانررات از ادهراستفرر یبرررا

  .دارد الردنب

 عنرروان بررا پژوهشرری در (1334) حقرری و ایررزدی

 گیری هبهر با عمومی فضاهای در امنیت احساس ارتقای»

 امرام  دانیر م در رررت یامن بررسری  به ،«شهری طراحی از

 یفضاهرررا  نیترر  مهرم  از یکی عنرروان به همدان، شررهر

 خرود  پرژوهش  در آنهرا  انرد.  پرداختره  شررهر نیا یعموم

 سررزندگی  در ها میدان نقش و اهمیت به پرداختن ضمن

 فضراهای  طراحری  در هرایی  اولویرت  بره  ،شهرها پویایی و

 ایرن  کره  انرد  داشته اشاره هادانیم خاص طور به عمومی

 از  عبارتند ها اولویت

 و دانیررم در هیررنقل لیوسررا حرکررت یسررامانده -

 یرضروریغ یعبور یترددها کاهش

 لیوسرررا  هرای  توقفگاه یرریجانما و یسررامانده -

 از مناسر   یا فاصرله  در (هرا  یتاکس ژهیو هب) یعموم هینقل

 دانیم

 و گرردان  دوره و شانفرو دست تیفعال بر نظررارت -

 آنها فعالیت زمانی و فضایی یسررامانده

 یخدماتررر  -یگردشررگر یهررا یکاربر ررتیتقو -

 بافرت  و دانیر م یتیترار  هیروح با متناس  محرردوده در

 یرامونیپ

 هرای برنامره  یاجررا  و شربانه  یها تیفعال یایاح -

 یهنر و یفرهنگ

 ی.نورپرداز و ییروشنا تیوضع یسامانده -

 

   نظری مبانی -9

 تیر قابل کره  اسرت  یمکران  ،شرهر  یفراراب  دگاهید از

 اادیا) ها انسان یاجتماع و یستیز یازهاین به ییگو پاس 

 یابیدسرت  امکان و داراست را (آنها انیم یهمکار و تعامل

 (.1330 زنرد،  و یعامر) سازد یم فراهم را سعادت به آنها

 یا ماموعره  تنهرا  شرهر  کره  است دهیعق نیا بر 1مامفورد

 یهرا  کرنش  یبررا  یبستر بلکه نیست یکالبد و یکیزیف

 زین مامفورد واقع، در .است یجمع وحدت زین و یاجتماع

 سراز  نره یزم کره  شهرها یاجتماع نقش بر یفاراب همچون

 باشد، یم شهرها ساکنان انیم یاجتماع روابط و تعامالت

 (.1388 ،ییخدا و انیعیرف) است داشته دیکأت

 مدرنیته نفوذ بارز های نشانه از یکی ،شهری زندگی

 و جمرع  بره  داشتن تعلق و است بشری جوامع زندگی به

 زنردگی  نیازهرای  از یکری  ،اجتمراعی  فضراهای  در حضور

                                                           
1- Mumford 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
97

.6
.2

3.
8.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1397.6.23.8.3
https://iueam.ir/article-1-963-fa.html


 551ررر رررررررررررررررررر الهی شمس بهنوش یارزاده،محمد سااد/ پایدار توسعه و شهری شکوفایی تحقق در عمومی فضاهای نقش

 
 

 مفهروم  سره  حراوی  شرهر  کلی طور به .است امروز انسان

 اجتمراعی  روابرط  بازتولیرد  و روزمرره  زندگی فضا، مرتبط

 از کره  اسرت  عرام  فضایی هزمین ،شهر .است داری سرمایه

 بازتولیرد  مرردم  هروزمرر  هتاربر  در تولید روابط آن طریق

 بلکه ؛نیست سکونت برای فضایی تنها دیگر شهر .شود می

 و )فکرروهی تاسرر اجتمرراعی روابررط و جامعرره از بازتررابی

 (.1331 اوحدی،

 عمرل  یا گونره  بره  باید یشهر یفضاها یطراح در

 یاجتمراع  و یفرهنگر  یهرا  ارزش بتوانرد  شرهر  کره  شود

 نررهیزم نیهمچنرر و دهررد شینمررا یخرروب برره را جامعرره

 (.1382 ،ییتوال) آورد فراهم را یاجتماع مشارکت

 شرهر  یاجتمراع  -یفرهنگر  جنبه به 1جاکوبز نیج

 و ییایررپو و نمرروده توجرره آن یکالبررد جنبرره از شیبرر

 ده،یررچیپ یشررهر مراکررز برره وابسررته را شررهر یسرررزندگ

 توقر   خواهران  یو بنرابراین  ؛داند یم پرازدحام و متراکم

 چررون ییفضرراها یبرررا و شررده هررا یکرراربر یجداسرراز

 ،یاجتمراع  تعامالت یبسترها از یکی عنوان به ها، ابانیخ

 کره  بوده دهیعق نیا بر یو .گردد یم قائل یاریبس تیاهم

 هرا  ابران یخ چرون  ؛یعمروم  یفضراها  تیر تقو واسرطه  به

 تیر هو و معنرا  ،یشرهر  مراکز ژهیو به شهرها، به توان یم

 (.1332 ،یسناجرد و یزدی یپاپل) دیبتش

 و هرا  یکراربر  ادغام بر جاکوبز همچون زین 2زبالدیت

 منظرور  بره  (یخصوص و یعموم یفضاها ادغام) ها تیفعال

 معتقرد  و داشته دیکأت یشهر یفضاها یسرزندگ شیافزا

 کره  یشرتر یب یآزاد واسطه به یعملکرد نیچن که است

 شتندا یحت ای دیخر ح،یتفر کار، برای شهرها ساکنان به

 کره  شرود  یمر  سب  دهد، یم شهر از یا گوشه در یخلوت

 بورزنرد  عشق یشهر یها طیمح به شتریب چه هر ساکنان

 و هرا  ابانیخ ،وی دهیعق به .ببرند لذت آنها در حضور از و

 هستند شهرها در یعموم یها عرصه نیتر مهم ،روها ادهیپ

 حرد  ترا  توانرد  یمر  فضراها  نیر ا یطراح به ژهیو توجه که

 یو .دهررد ارتقررا را شررهرها انررهیگرا انسرران نبررهج یادیررز

                                                           
1- Jane Jacobs 

2- Tibaldez 

 دانرد  یمر  اصرل  سه بر مشتمل را خوب یشهر یزیر طرح

 تیررهو) گذشررته یسرراز باززنررده تیررقابل  از عبارتنررد کرره

 و سراکنان  یهرا  خواسته و ازهاین به ییگو پاس  ،(یتیتار

 بهتر یها سکونتگاه داشتن یبرا شهیاند و ریتدب نیهمچن

   (.1336 بالدز،یت) ندهیآ در

 چرون  یعمروم  یفضراها  ،3کرار  اسرتفن  دهیر عق به

 کیر دموکرات گو، پاس  ییفضاها باید روها ادهیپ و اه ابانیخ

 شهرها ساکنان یازهاین به بتوانند که باشند معنادار زین و

 و دهنرد  پاس  (یذهن و یروح ،یجسمان یازهاین از اعم)

 و آزادانره  صرورت  بره  تا باشند قادر جامعه اقشار همه زین

 در .کننرد  اسرتفاده  فضراها  از یتیمحردود  گونه هر دونب

 قادرند که هستند ییفضاها ،معنادار یعموم یفضاها واقع

 یمعنرادار  ارتبراط  آنهرا  یاجتمراع  و یفرد یزندگ مردم، انیم

 در را یروشرن  یذهنر  ریتصو اساس نیا بر و سازند برقرار

 هرا  ارزش با یژگیو نیا .ندینما اادیا خود متاطبان ذهن

 یا رابطره  در جامعره  یاجتمراع  و یفرهنگر  یهرا  یژگیو و

 .(Carr et al., 1992) دارد قرار تنگاتنگ

 شرهر  ،«شهری شکوفایی ابتکاری برنامه» تئوری در

 کره  شرود  یمر  اراد یا مهرم  جنبره  شرش  ادغام از ،شکوفا

 زنردگی،  کیفیرت  زیرساخت، توسعه وری، بهره از  عبارتند

 و نظرارت  ،زیسرتی  پایرداری  اجتمراعی،  شمول و مساوات

 گیرنرد.  می دربر نیز را هایی زیرشاخص کدام هر که قانون

 ملرل  سرازمان  بشرر  اسکان برنامه که رویکرد این براساس

 ثرروت،  موفقیت، بر داللت ،شکوفایی ده،کر منتشر دمتح

 ایاراد  و آینرده  در نفرس  بره  اعتمراد  خوشربتتی،  رونق،

 کثررت  نظریره،  نیبنرابرا  .دارد همه برای برابر های فرصت

 دسترسری  اجرازه  ،شرکوفا  شرهرهای  در عمرومی  کاالهای

 را پایدار های سیاست توسعه و عمومی امکانات به عادالنه

 United Nations Human) دسررراز مررری فرررراهم

Settlements Programme, 2013). 

 بردون  تروان  ینمر  را یشرهر  یعموم یفضاها بح 

 یشرهر  تیر هو بره  راجع یها دگاهید و ها هینظر با ارتباط

 ،یاجتمراع  یهرا  نره یزم در شرهر  هرر  تیر هو .نمود الدنب

                                                           
3- Stephen Carr 
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 1337 تابستان وسوم، بیست شماره/ شهری مدیریت و ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر اقتصاد 551

 یفضاها و کند یم دایپ بروز یکالبد و یاقتصاد ،یفرهنگ

 ذهررن در شرردن شرراخص اتیخصوصرر دیرربا یعمرروم

 یشرهر  تیر هو تیر تقو یبررا  مرؤثر  یعامل که شهروندان

 .باشند دارا را باشد یم

 درون از کره  اسرت  مفراهیمی  از ،شرهری  شکوفایی

 از یفراوانر  تعاری  است. گرفته کلش پایدار توسعه نظریه

 تررین  جرامع  و ترین ساده شاید اما شده  ارائه پایدار توسعه

 1378 سرال  در 1لنرد  برانرت  کنفررانس  به مربوط ،تعری 

 را کنرونی  نیازهرای  کره  داند می ای توسعه را آن که است

 در را آینرده  هرای  نسرل  توانرایی  آنکره  بدون ؛کند برطر 

 از منظرور  بیفکنرد.  خطرر  هبر  نیازهایشران  کردن برطر 

 رفراه  و بشرر  بقرای  بره  کره  است ای توسعه پایدار، توسعه

 هرا،  زنایرره  تمرام  برا  و نگررد  مری  آن جانبره  همه و کامل

 نظرام  و طبیعری  منرابع  انسرانی،  منرابع  پویرا،  فرایندهای

 ایاراد  درصردد  و اسرت  تعامرل  در جامعره،  افزاری ستت

 رفراه  و التعد و طبیعت و انسان آینده، و حال بین تعامل

 شهری، پایدار توسعه راستا این در هاست. نسل درون و بین

 شرهرها  مداوم توسعه توان که است امروزی توسعه از شکلی

 دکنرر مرری تضررمین را آینررده هررای نسررل شررهری جوامررع و

 (.1331 مزدآبادی، طباطبایی و زرندی محمدپور)

 

   تحقیق روش -4

 اتتحقیقر  از هرا،  داده ماهیرت  نظرر  از پرژوهش  این

 برر  تکیره  با که است تحلیلی -توصیفی آن، روش و کیفی

 هررا، گررزارش نتررایج و اسررنادی ای، کتابتانرره مطالعررات

 فضراهای  زمینره  در شرده  برگرزار  های اجالس و ها کنفرانس

 است. گرفته صورت ،شهری شکوفایی و عمومی

 

 تحقیق های یافته -1

 یاعضرا  یتمرام  یبررا  ییفضراها  ی،عمروم  یفضاها

 آمرد  و رفرت  آنها در آزادانه توانند می همه و هستند جامعه

 ناآگاهانره  ایر  آگاهانره  صورت به ،امر نیا نکهیا کما ،کنند

 ییفضرراها ،یعمرروم یفضرراها نیهمچنرر .ردیپررذ صررورت

                                                           
1 -Brandt Land 

 یاجتمراع  هیسررما  شیافزا در یمعنادار نقش که هستند

 زیر ن و یمدن یها مشارکت و تعامل سطح یارتقا واسطه هب

 اقتصرادی  رونرق  و شرایط بهبود البته و یاجتماع انساام

 مهم عوامل از یکی عنوان به ،فضاها نیا به بنابراین ؛دارند

 زیر ن و شرهرها  سراکنان  یروانر  و یروح سالمت بهبود در

 توجرره شررهرها در ییایررپو و تحرررک ،یسرررزندگ شیافررزا

 رونرق  در را یعموم یفضاها نقش دینبا عالوه هب .گردد می

 توانند می یعموم یاهافض .گرفت دهیناد شهرها یاقتصاد

 یاقتصاد یها یگذار هیسرما جذب برای یمناسب یفضاها

 توسرعه  سراز  نره یزم و یبازرگران  و یتارار  یهرا  تیفعال و

 .(Carmona et al., 2008) دنباشرر شررهر یاقتصرراد

 التیتمرا  و ها شیگرا ریثأت تحت ی،عموم یفضاها ،هامروز

 و گرردد  مری  وضرع  ها حکومت توسط که ینیقوان ،یتیتار

 جامعرره، ربرر حرراکم یفرهنگرر یهررا سررنت و هررا ارزش

 کره  یزنردگ  سربک  خراص  طور به و یاسیس یها تیاولو

 برازار  و اقتصراد  زیر ن و کنند می تیحما آنها از ها حکومت

 که یا گسترده غاتیتبل در توان می را آن که است تاارت

 مشراهده  یخروب  بره  ردیر گ می صورت یعموم یفضاها در

 ،یعموم یفضاها که کرد تنباطاس توان می نیبنابرا ؛نمود

 خردمات  ارائه ضمن که هستند یریپذ  انعطا  یها عرصه

 شرکل  را شرهروندان  یعمروم  افکرار  ،شرهرها  سراکنان  به

 وسروی  سرمت  بره  زیر ن را آنهرا  یزنردگ  سبک و ندده می

 آمروزش  آنهرا  بره  واقرع،  در و کننرد  می تیهدا یمشتص

 یعمروم  یفضاها تیاهم داشتن نظر در با حال دهند. می

 تحقرق  منظرور  بره  ،آن برر  بشرر  اسرکان  سرازمان  دیکأت و

 سرؤاالت  یبررسر  به ،داریپا توسعه زین و یشهر ییشکوفا

  شود می پرداخته پژوهش

 عماومی  فضااهای  توسعه آیا پژوهش: اول سؤال

 شود؟ می اقتصادی توسعه باعث شهر

 ارتقرای  در کره  هسرتند  ییفضاها ،یعموم یفضاها

 توجهی قابل نقش تصادیاق و یاجتماع های هیسرما سطح

 شررایط  امکران  و عمرومی  فضراهای  شررایط  بهبود دارند.

 رویکرررد بررا شررهر سرراکنان همرره برررای بهتررر دسترسرری

 فضراهای  در پویرایی  ترا  گرردد   مری  باعر   محروری  عدالت
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 551ررر رررررررررررررررررر الهی شمس بهنوش یارزاده،محمد سااد/ پایدار توسعه و شهری شکوفایی تحقق در عمومی فضاهای نقش

 
 

 بیشرتر  ،مرردم  اجتمراعی  تعرامالت  و یابد افزایش شهری

 رشرد  و گرذاری  سررمایه  هرای  زمینه ،طریق این از و دشو

 در امنیرت  فقردان  گردد. فراهم شهر در قتصادیا مطلوب

 کره  اسرت  مسرائلی  تررین  مهرم  از یکری  ،عمومی فضاهای

 ،آن دالیل از یکی که هستند مواجه آن با ،امروز شهرهای

 باعر   کره  اسرت  اجتمراعی  سرمایه و اعتماد پایین سطح

 شرهری،  گردشرگری  رکود البته و اقتصادی سرمایه تنزل

 شرکوفایی  و پویرایی  در عوامل ترین مهم از یکی عنوان به

 گردشگری بح  ،اخیر های سال در است. گردیده شهرها،

 توجرره مررورد فرهنگرری و اقتصررادی هررد  دو بررا شررهری

 شررفی،  و نرژاد  )حراتمی  اسرت  بوده اقتصادی ریزان برنامه

 و هرا  زیرسراخت  وجرود  آن، در موفقیت شرط که (1334

 برنامره  در مهرم  شراخص  دو عنروان  بره  کارآمد، مدیریت

 توجره  گفت توان می اساس این بر است. شهری شکوفایی

 کالبردی  لحراظ  بره  عمرومی  فضراهای  کیفیرت  بهبرود  به

 غیرکالبردی  و و...( زیرسراختی  امکانات ایمنی، )پاکیزگی،

 اجتمراعی،  مشرارکت  اجتمراعی،  امنیرت  محوری، )عدالت

 پویرایی  و شرکوفایی  سرزندگی، تواند می ...( و تعلق حس

 سرب   بره  را شرهروندان  و شهر دیاقتصا توسعه و شهری

 کره  باشرد  داشرته  همرراه  بره  گردشگران گسترده حضور

 (،2011) اسرردی هررای پررژوهش در موضرروع ایررن اثبررات

 (،1332) شهمکرررراران و سررررماکوش نیررررا ابررررراهیم

 و نررروری (،1332) آزادی رضرررائیه و لنگررررودی مطیعررری

 است. شده آورده ... و (1331) خراسانی

 عماومی  فضااهای  هتوسع آیا پژوهش: دوم سؤال

 شود؟ می شهروندان سالمت ارتقای باعث شهر

 سررطح خررانواده، چررون ؛یمتتلفرر عوامررل اگرچرره

 در (یمررال تیوضررع) درآمررد زانیررم و شررغل الت،یتحصرر

 سراکنان  یجسرمان  و یروح سالمت زین و یزندگ تیفیک

 یعمروم  یفضراها  ریثأت و نقش اما ،باشند می ثرؤم شهرها

 ایر  آگاهانره  شرهروندان  روز هرر  کره  ییفضراها  عنروان  به

 از یتروجه  قابرل  بترش  و گذارند می قدم آنها به نههاناآگا

 آنهرا  سرالمت  در کننرد،  مری  یسرپر  آنها در را خود زمان

 تیریمرد  وهیشر  و یطراحر  نحروه  .گرفت دهیناد توان نمی

 و یمنرد  تیرضرا  زانیم بر تواند می شهر، عمومی یفضاها

 گرذار ریثأت شرهروندان  یروانر  و یروحر  سالمت نیهمچن

 یاصرل  سراختار  ،یشرهر  یهرا  ابانیخ در مثال یبرا .باشد

 یهرا  محررک  امکران  حد تا باید ،یاجتماع یزندگ انیجر

 زیر ن و هروا  ،یبصرر  ،یصروت  یهرا  یآلودگ چون ؛یطیمح

 ها خشونت انواع زین و خودروها یباال سرعت رینظ یعوامل

 ریترداب  واسطه به (یتعد ای سرقت مانند) یشهر جرائم و

 امرر  نیر ا .شروند  داده کراهش  ،فضرایی  و یطیمح حیصح

 خراطر  آرامرش  و یآسرودگ  با شهروندان تا گردد می باع 

 و استرس از و گردند حاضر یعموم یفضاها در یتر شیب

 ،یطیمح یها محرک انواع با مواجهه از یناش آنها، ینگران

 زنرران، مرورد  در همره  از شیبر  مرورد  نیر ا .شرود  کاسرته 

 قررار  توجره  مرورد  باید نیمعلول زین و سالمندان کودکان،

 و هرا  محررک  مقابرل  در افراد نیا یریپذ  یآس رایز ؛ردیگ

 باشررد مری  شرهروندان  ریسرا  از شیبر  یطر یمح داتیر تهد

 بره  زنران  راسرتا،  این در (.1330 ،یطهران دیفر و پاکزاد)

 مقابرل  در خرود  از دفراع  در یتر کم توان ،یجسمان لحاظ

 کره  دهیر دگر باعر   امرر  نیا و دارند یشهر یها خشونت

 رونیر ب یایر دن از ترس با ابتدا از آنها یریپذ جامعه ندیفرا

 فرزنردان  برا  کره  مرادران  یبررا  امرر  نیر ا که گردد همراه

 چنردان  دو شروند  می یشهر یفضاها وارد خود خردسال

 و اسرترس  بر زین فرزندان از مراقبت تیمسئول زیرا ؛است

 یهرا  محررک  مقابرل  در را آنهرا  و دیر افزا مری  آنها ینگران

 نیترر  مهم از یکی نیبنابرا ؛سازد می رتریپذ  یآس ،یرونیب

 مورد یعموم یفضاها یطراح با ارتباط در باید که عوامل

 یمنرریا و تیررامن حررداکثر نیمأترر رنررد،یگ قرررار توجرره

 بره  توجره  برا  تواند می که است زنان خصوصاً شهروندان،

 یانینما و ییخوانا یها یژگیو عنوان به آنها از که یعوامل

 دهیر عق بره  .ابرد ی شیافرزا  یتوجه قابل حد تا ،شود می دای

 تواننرد  مری  باال یبصر تیفیک با و خوانا یها طیمح 1نچیل

 از زنان متصوصاً شهروندان استرس و ترس کاهش سب 

 سرب   بره  اره ینت در و گردنرد  یشهر یفضاها در حضور

 و افتره ی شیافزا شهر در آنها تردد زانیم ،تیامن احساس

                                                           
1- Lynch 
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 1337 تابستان وسوم، بیست شماره/ شهری مدیریت و ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر اقتصاد 550

 کمرررک ،شرررهر یسررررزندگ و ییایرررپو بررره امرررر نیرررا

 در کره  یجهران  یها طرح از یکی .دکن می یا مالحظه قابل

 مطررح  شرهروندان  سرالمت  و یشرهر  یفضراها  با ارتباط

 یبررا  1دهرل  لئونرارد  کره  باشد می سالم شهر طرح است،

 شرهر  دهل، پروفسور .کرد مطرح 1384 سال در بار نیاول

 اادیا رد مداوم طور به که کند می  یتعر یشهر را سالم

 تیفعال منابع توسعه و یکالبد -یاجتماع طیشرا بهبود ای

 کامرل،  و درسرت  عملکررد  امکران  لهیوسر  نیر ا به تا کند

 فرراهم  را هرا  انسران  توان از یبردار بهره حداکثر منظور به

 یبر یترک ،سالم شهر دهیا واقع در (.1374 ،ینیبحر) آورد

 یقرا ارت راسرتای  در یبهداشرت  و یکیاکولروژ  یهرا  دهیا از

 سرراکنان در کره  یا دهیر ا .اسرت  یشرهر  یزنردگ  تیر فیک

 باال منظور به تیمسئول رشیپذ و یهمکار زهیانگ ،شهرها

 ان،یر بیطب) کنرد  مری  اراد یا سکونتگاهشان تیفیک بردن

 یکیاکولروژ  مشرکالت  رفع ضمن دهیا نیا تحقق (.1376

 زیر ن و جامعره  یاجتماع تیامن نیمأت در تواند می ،شهرها

 اراد یا واسطه هب شهرها ساکنان یسمانج و یروان سالمت

 در و یشرهر  امور در شهروندان مشارکت و تعاون تعامل،

 و انسراام  ،شرهروندان  انیر م اعتماد حس شیافزا اهینت

 سرالم  شرهر  دهیر ا بنرابراین  ؛گرردد  واقرع  ثرؤمر  آنها اتحاد

 زیر ن و یشرهر  یزنردگ  تیر فیک یارتقا منظور به تواند می

 و دریر گ قررار  توجره  مرورد  شرهرها  ییشکوفا و یستیبهز

 توان می ماموع در کند. تضمین نیز را شهروندان سالمت

 باعر   هاشرهر  یعمروم  یفضراها  توسعه که داشت اذعان

در  کرره گررردد مرری آنهررا شررهروندان سررالمت یارتقررا

 (،1388) عظمتری  و براقری  نظیرر   یمتعدد های پژوهش

ایرن   ،... و (1336) عظیمی و مرصوصی (،1333) انصاری

 است. شده تأیید ،امر

 عماومی  فضااهای  توسعه آیا پژوهش: سوم سؤال

 شود؟ می آموزش وضعیت بهبود باعث شهر

 آمروزش  کره  انرد  داشرته  بیان متعددی اندیشمندان

 ینسرل  از فرهنرگ  و دانش انتقال سب  رایز ؛است ندیفرا

 در محصول کی را آن نیهمچن و گردد می گرید ینسل به

                                                           
1- Leonard Duhl 

 بره  حال تحول، و رییتغ کی بر داللت رایز ؛دنریگ می نظر

 همچنرین  .دارد حیصرر  ایر  یضرمن  نهان، ای آشکار صورت

 افراد در را یمثبت یرفتار یالگوها رایز ؛است منظ آموزش

 ،یفرهنگر  توسعه برای یضرور یابزار، آموزش .کند می اادیا

 شرایان  .(Ejikeme, 2014) تاسر  یاخالقر  و یاجتمراع 

 یعردد مت یفاکتورهرا  بره  ،توسرعه  یبرا اگرچه است ذکر

 امکانرات  ،هرا  راه سردها،  چرون  هرا  رسراخت یز بهبود چون

 امرا  اسرت  ازیر ن آنهرا  امثال و بنادر ،یارتباطات و یمتابرات

 در یاقتصاد و یاجتماع توسعه دیکل شاه عنوان به آموزش

 نظررر در برا  .(Maclean, 2008) شرود  مرری گرفتره  نظرر 

 یامررر ،آمرروزش گفررت ترروان مرری  یتعررار نیررا داشررتن

 ییشرکوفا  تحقق و داریپا توسعه ریمس در اجتناب غیرقابل

 از زیر ن بشرر  اسرکان  سرازمان  که گونه همان ؛است یشهر

 یارتقرا  در مهرم  یهرا  لفره ؤم از یکر ی عنروان  بره  آموزش

 کره  یطرحر  بر بنا .دکن می صحبت یشهر یزندگ تیفیک

 دیر با شرکوفا  یهاشرهر  ،اسرت  کررده  هیر ته سرازمان  نیا

 که ندینما ائهار شهروندان به را یاجتماع یضرور خدمات

 و دانرش  سرطح  برردن  باال به کمک ،خدمات نیا جمله از

 ؛باشد می تشانیامن و یسالمت نیهمچن و آنان التیتحص

 یتمرام  از ترا  برود  خواهند قادر شهروندان صورت نیا در زیرا

 در زیر ن و شران  فکرری  تیر ظرف توسرعه  بررای  خود لیپتانس

   .ندینما هاستفاد پربار و سالم یزندگ از یبرخوردار راستای

 بره  کشورها اکثر در یرسم شکل به آموزش امروزه

 صرورت  یمردون  یها یزیر برنامه ،آن یبرا و آمده در اجرا

 بایرد  یررسرم یغ یهرا  آمروزش  بره  توجه اما ،است گرفته

 کره  دارد وجرود  براور  نیر ا رایر ز گیرد؛ قرار مدنظر تربیش

 از ،یرسرم  هرای  آموزش به نسبت یررسمیغ یها آموزش

 یزنردگ  تیر فیک یارتقرا  در یشرتر یب یگذارریثأت قدرت

 و روزانره  یزندگ متن در توانند می و برخوردارند اشتاص

 یبررا  متتلر   یها تیموقع در درک قابل و ملموس کامالً

 صرورت  بره  آمروزش  یبسرترها  از یکی .باشند شهروندان

 هر مردم که هستند شهری یعموم یفضاها ،میرمستقیغ

 برا  گفرت  تروان  مری  ینروع  هب و بوده ارتباط در آنها با روز

 ییفضراها  است. شده نیعا شهرها ساکنان روزانه یزندگ
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 553ررر رررررررررررررررررر الهی شمس بهنوش یارزاده،محمد سااد/ پایدار توسعه و شهری شکوفایی تحقق در عمومی فضاهای نقش

 
 

 یهرا ازین) شرهروندان  متتل  یازهاین به پاس  ضمن که

 بره  کره  دارنرد  زیر ن را تیر قابل نیر ا ،(آنها یعاطف و یروان

 فرهنررگ جملرره از ؛متتلرر  امررور در شررهرها سرراکنان

 نیهمچنر  و داده یآگراه  یشرهروند  حقوق و ینیشهرنش

 و یفکرر  رشرد  سب  یطیمح و یکیگراف عناصر واسطه هب

 فضراهای  واقرع،  در د.نشرو  آنهرا  در بصرری  درک افزایش

 آموزشری  کارکرد از که هستند ای رسانه فضاهای شهری،

 کراربرد  زمینره  در فضراها  ایرن  امرا  برخوردارنرد  باارزشری 

 تضررعی  شرراهد رو ایررن از و انررد شررده فرامرروش آمرروزش

 برا  ارتبراط  در اصرل  دو .هسرتیم  امروز شهری های تمدن

 عمرومی  دانرش  سرطح  ارتقرای  در عمرومی  فضاهای نقش

 از  عبارتند که گردد می مطرح جامعه

 مشرارکت  هرای  زمینره  ایاراد  واسرطه  به آموزش -

 راسررتا، ایررن در شررهروندان  اجتمرراعی تعامررل و مرردنی

 و افکرار  ادلتبر  بررای  مناسر   بسرتری  عمومی، فضاهای

 گیررری شررکل ایبررر یمناسررب فضرراهای نیررز و اطالعررات

 از بریش  فضاها، این بنابراین هستند؛ اجتماعی های شبکه

 و جمعری  زندگی برای فضایی باشند، کالبدی فضایی آنکه

 اجتماعی های مهارت و دانش تاارب، کس  آن خالل در

 این گفت توان می اساس این بر .),Hajer (2001 هستند

 جامعره  در اجتمراعی  تعرادل  و انسراام  سراز  زمینه فضاها

 تعامرل  ،جامعه افراد سایر با مردم که هنگامی زیرا ؛هستند

 و مکران  برا  ترری  عمیرق  رابطه ،نمایند می برقرار ارتباط و

 گیری شکل سب  امر این و کنند می احساس خود جامعه

 مکران  و جمع به تعلق احساس نیز و جمعی هویت حس

 متحرد  ملرل  سازمان بشر اسکان زمینه، این در گردد. می

 به فضاها گونه  این از ،شهری شکوفایی بح  الدنب به نیز

 دموکراسری  ارتقای برای بستری و تعاملی فضاهای عنوان

 فضراهای  ایرن،  بر عالوه کند. می صحبت شهری جوامع در

 اخرتالط  منظرور  بره  مهمری  هرای  مکان را شهری عمومی

 ارتقرای  سرب   که دانسته سرگرمی و وگو گفت اجتماعی،

 نظرر  در برا  گردنرد.  مری  هرشر  در اجتماعی تعامل و تنوع

 فضرراها، ایررن فرهنگرری و اجتمرراعی اهمیررت داشررتن

 ها طرح ماریان تا طراحان از ؛شهری امور اندرکاران دست

 و طراحری  را عمومی فضاهای چندبعدی، رویکردی با باید

 موفرق،  عمرومی  فضراهای  نرد. کن ریرزی  برنامره  آنها برای

 واسرطه  بره  شرهری،  زنردگی  کیفیرت  افرزایش  سراز  زمینه

 اجتمراعی  دانرش  و اجتماعی های مشارکت سطح فزایشا

 خرراطر تعلررق و رضررایت امنیررت، سرررزندگی، شررهروندان،

 هستند.

 گو پاس  فضایی عناصر طراحی واسطه به آموزش -

 تررین  مهرم  از هرا،  پرارک  و روها پیاده ها، خیابان معنادار  و

 از وسریعی  جمعیرت  روز هرر  که هستند عمومی فضاهای

 پررذیرا را کررودک و جرروان پیررر، از اعررم شررهرها سرراکنان

 فضراها،  از دسرته  این مدیریت و طراحی بنابراین هستند؛

 عنروان  بره  کره  عمرومی  فضاهای انواع دیگر از بیش شاید

 سرینماها،  مانند ؛شوند می شناخته بسته عمومی فضاهای

 جایگراه  کره  موسریقی  تاالرهای و ها سالن تئاتر، های خانه

 بایرد  ند،ردا جامعه فرهنگ و دانش ارتقای در ارزشمندی

 اگرچره  بسرته،  عمرومی  یفضراها  .رندیگ قرار توجه مورد

 جررذب را خررود خرراص متاطبرران امررا هسررتند یعمرروم

 ،براز  یعمروم  یفضراها  کره  است یحال در نیا و کنند می

 از همگران  و سرتند ه جامعره  یها گروه و اقشار همه یبرا

 نقش باز عمومی فضاهای همچنین .ندکن می استفاده آنها

 بر .ندینما می فایا زین شهر یمایس به یده شکل در یمهم

 بایرد  آنکره  لیر دل بره  ،فضراها  نیر ا یطراحر  ،اسراس  نیا

 و ازهرراین بررا شررهروندان از یعیوسرر  یررط یگررو پاسرر 

 و نظرر  دقرت  ،باشند متفاوت یجسمان و یذهن یها یژگیو

 یطراحر  در مثرال  یبررا  .طلبرد  مری  را یترر  مناس  عمل

 در یمهمر  نقرش  کره  یخبر یها وسکیک چون یعناصر

 بره  باید دارند را شهروندان به روز اطالعات و اخبار القانت

 سررهولت و یانسرران اسیررمق تناسرر ، ماننررد  ییفاکتورهرا 

 یارتقرا  بررای  یباشرناخت یز یفاکتورهرا  زیر ن و یدسترس

 نیبرد  نیر ا .گرردد  توجره  یعموم یفضاها یبصر تیفیک

 برا  متناسر   کره  است الزم یعناصر نیچن که است معنا

 در و آنهرا  یازهاین شان، متاطبان نوع شان، اطرا  طیمح

 و یطراحر  ،شرهر  یمایسر  یبصرر  تیفیک افزایش ،نهایت

 یهرا  وسرک یک نصر   کره  اسرت  ذکر انیشا .گردند نص 
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 1337 تابستان وسوم، بیست شماره/ شهری مدیریت و ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر اقتصاد 558

 داشرتن  رنظر  در برا  نوجوانان، و کودکان متصوص یخبر

 نقرش  توانرد  مری  یعمروم  یفضاها در مذکور، یفاکتورها

 ،یوانخررر کتررراب بررررای کودکررران قیتشرررو در یمهمررر

 آنهرا  یاجتمراع  یهرا  مهرارت  یارتقرا  زین و یخوان روزنامه

 عناصرر  گرر ید بره  بسرط  قابرل  مسرئله  نیر ا .باشند داشته

 گرر ید زین و یطیمح و یکیگراف عالئم  چون شهر فیزیکی

 کره  گفرت  تروان  می کل در .باشد می یشهر مبلمان انواع

 خرود  نوبره   بره  شهری عمومی فضاهای کیفیت و ساختار

 در کره  باشرد  مرؤثر  شرهروندی  هرای  آموزش در تواند یم

 و پرور  دانرش  و (1384) سریفایی  و رفیعیران  های پژوهش

 است. شده اشاره آن به نیز (1386) چرخیان

 عمومی فضاهای توسعه آیا پژوهش: چهارم سؤال

 شود؟ یم شهر یمحل یها تیهو یساز باززنده باعث

 مکران  کیر  تواند می شتص که یحد یعنی ؛تیهو

 ایر  شرناخته  هرا  مکان ریسا از یزیمتما مکان عنوان به را

 رینظ یب مشتص، یتیشتص که یطور هب ؛دینما یبازشناس

 بر (.1330 نچ،یل) شود دارا را خود به متصوص حداقل ای

 زیامررو  یشهر یفضاها به نگاهی با و  یتعر نیا اساس

 عنوان به آن از نچیل که یعملکرد محور نیا که مینیب می

 یراد  خروب  یشرهر  یهرا  گراه  ونتسرک  یمحورهرا  از یکی

 یمایس ،روزها نیا که یطور به ؛است افول به رو کند، می

 گریکرد ی از افترراق  قابرل  وجوه یدارا آنکه از شیب ،شهرها

 چنردان  نره  گذشته در .دارند یاریبس یها شباهت ،دنباش

 یکردیگر،  از را رانیا یشهرها میتوانست می یراحت به ،دور

 ،هرا  ساختمان فرم کننده نییتع آنچه زیرا ؛میده صیتشت

 ،هرا  کوچره  مانند  یعموم یفضاها گرید و ها ابانیخ شکل

 یباورهرا  و میاقلر  ،برود  (برازار ) یبازرگران  و یتاار مراکز

 برر  بنا ،شهر هر بنابراین ؛بودند مردم یاجتماع و یفرهنگ

 هامرروز  .داشرت  متفاوت ییمایس خود، خاص یها یژگیو

 از یرویر پ و یومبر  یفاکتورهرا  بره  توجره  عردم  سرب   به

 توسرعه  و یزیر ر برنامره  انیجر در شده استاندارد یالگوها

 برا  را آنهرا  و شرده  گرفتره  شرهرها  از معنا یژگیو ی،شهر

 تروان  مری  یعبرارت  بره  .اسرت  نموده مواجه یتیهو بحران

 و فرهنرگ  یتال عرصه را یشهر یفضاها چه چنان گفت

 رهاشره  اکثرر  در امروز آنچه ،میریبگ نظر در ها ملت  یتار

 یغنرر یهررا ارزش از عرردول ینرروع ،اسررت وقرروع درحررال

 ان،یر میکر) اسرت  شران  نیسرزم ساکنان کهن و یفرهنگ

 برره بازگشررت بحررران، نیررا از خرررو  شرررط (.1383

 توسعه، یها برنامه کردن یبوم و یمل و یمحل یها یژگیو

 گرر ید در توسرعه  یهرا  برنامره  از صرر   یالگوبردار بدون

 یدارا کشرور  هرر  رد شرهر  هرر  .اسرت  جهران  یکشورها

 یاسر یس و یفرهنگر  ،یاجتمراع  ،یکیتوپوگراف یها یژگیو

 گرر ید در هرا  برنامه آن کامل تحقق و باشد می خود خاص

 بنرابراین  ؛رسرد  مری  نظرر  بره  دیبع یامر ،جهان یشهرها

 زیر ن و شرهرها  یبروم  یها تیهو یایاح راستای در تالش

 بعد بر عالوه امر نیا .باشد می یضرور یامر ،داریپا توسعه

 بوده زین یفرهنگ و یشناخت روان ابعاد یدارا ،آن یکالبد

 نیبد ؛است ارتباط در ،شهرها ساکنان یزندگ تیفیک با و

 برا  شرهر  عمومی فضاهای و شهرها طیمح هرچه که معنا

 ،باشرد  ترر  کینزد جامعه یاجتماع و یفرهنگ تفکر و ذهن

 ،آن یپرر در و برردای مرری شیافررزا آن در ییخوانررا یژگرریو

 یفضراها  بره  پرا  شرتر یب تیر امن حرس  برا  شهرها نساکنا

 و ترر  سررزنده  ترر،  مرن یا شهر اهینت در ؛گذارند می یشهر

 سراکنان  ی،نرد یفرا نیچنر  یط .گردد می معنادارتر تاًینها

 در ،دارند خود گاه سکونت به یشتریب تعلق حس ،شهرها

 هرگونره  آمراده  و نرد دان مری  مسرئول  را خود ،شهر مقابل

 که است یامر ،نیا .بود خواهند رشه بهبود در یمشارکت

 دیر کأت ،موفرق  یها گاه سکونت تحقق منظور به آن بر نچیل

 و یتیترار  راثیر م نقش بر باید انیم نیا در .است داشته

 ؛داشرت  اشراره  ها ملت یفرهنگ هیسرما عنوان به یفرهنگ

 در بلکره  ؛سرتند ین یکر یزیف اجسرام  تنها یتیتار آثار رایز

 ونرد یپ سرب   کره  اسرت  نهفته یتمدن و یمعان آنها یورا

 یایاح تیاهم شدن روشن با .شوند می گریکدی به ها نسل

 بره  ،یعمروم  یفضاها که گفت توان می یمحل یها تیهو

 جامعه یها گروه و اقشار هیکل یرایپذ که ییفضاها عنوان

 ییفضراها  عنروان  به یشهر یطراح در توانند می هستند،

 و یتیترار  یهرا  ارزش زیر ن و یبروم  فرهنرگ  تیتقو برای

 یکر ی .رندیگ قرار توجه مورد قوم کی ای ملت کی یتمدن
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 555ررر رررررررررررررررررر الهی شمس بهنوش یارزاده،محمد سااد/ پایدار توسعه و شهری شکوفایی تحقق در عمومی فضاهای نقش

 
 

 باشرد  مردنظر  امرر  نیر ا تحقرق  بررای  باید که یموارد از

 امررور در متتصصرران یفکررر هررم و تعامررل گسررترش

 شناسررران، انسررران ،یشرررهر یطراحررر و یزیرررر برنامررره

 نیر ا از ترا  اسرت  هنرر   یتار پژوهشگران و شناسان جامعه

 یفضراها  یکالبرد  و یفن یها جنبه به توجه ضمن قیطر

 و فرهنرگ  خالل از که یمعناشناخت یها جنبه به یعموم

 و معنرادار  ییفضراها  اادیا منظور به ند،یآ می رونیب  یتار

 .گردد اقدام تیهو با

 

 پیشنهاد و گیری نتیجه -1

 متحرد  ملرل  سازمان به وابسته بشر اسکان سازمان

 تحقرق  هد  با را یشهر ییشکوفا بح  ،2012 سال در

 بهتر یشهرها اادیا زین و یانسان و داریپا یها گاه سکونت

 نظرر  در آنهرا  یبرا زین را ییها شاخص و مطرح تر موفق و

 .اسرت  یزنردگ  تیر فیک ،ها شاخص نیا از یکی که گرفت

  چرون  ییهرا  لفره ؤم رندهیبرگ در ،یزندگ تیفیک شاخص

 کره  باشرد  می تیامن و سالمت آموزش، ،یعموم یفضاها

 هرد   تحقرق  بره  کمرک  هد  با خاص طور به مقاله نیا

 موفرق  یشهرها اادیا یعنی ؛بشر اسکان سازمان نیادیبن

 یهرا  جنبره  و یعمروم  یفضاها رامونیپ بح  به داریپا و

 در بایرد  کره  یمسرائل  از یکر ی .است پرداخته آن متتل 

 توجهردمو یعموم یفضاها یسامانده و یطراح خصوص

 انواع مقابل در شهروندان از حفاظت و تیحما ،ردیگ قرار

 ت،یر امن حرس  شیافرزا  منظرور  بره  ی،طیمح یها محرک

 کراهش  برا  زیررا  ؛باشرد  می آنها در تعاون و تعلق ت،یرضا

 و زنرران بررا ارتبرراط در خصوصرراً ،یطرریمح یهررا محرررک

 وارد شرتر یب خراطر  تیر امن حرس  برا  شهروندان کودکان،

 لرذت  اجتمراع  در برودن  از و دونشر  مری  یعموم یفضاها

 در زیر ن خراطر  تعلق و تیرضا حس  یرتت نیبد و دنبر می

ت تعرامال  سطح ،یندیفرا نیچن یط .ابدی می شیافزا آنها

 سراکنان  در انسراام  و تعراون  ،یدلر  هرم  حس ،یاجتماع

 و یروحر  مشرکالت  گرید و ینگران د،شو می بیشتر شهرها

 آنهرا  یزنردگ  تیر فیک و یابرد  می کاهش ،شهروندان یروان

 حاصل نیز اقتصادی سعهتو و رشد ،نهایت در و یافته ارتقا

 کره  هرایی  مؤلفره  از گرید یکی عنوان به آموزش گردد. می

 یزنردگ  تیر فیک بهبرود  و یعمروم  یفضراها  با ارتباط در

 نیر ا در اسرت،  مطررح  داریپا توسعه زین و شهرها ساکنان

 کره  دیگرد مستدل گونه نیا .گرفت قرار بح  مورد مقاله

 زین و یدنم مشارکت یها نهیزم اادیا در یعموم یفضاها

 بره  کره  دارنرد  یا کننده نییتع نقش ،یاجتماع یها تعامل

 یعمروم  دانش و یآگاه شیافزا سب  میرمستقیغ صورت

 گریکرد ی برا  ارتبراط  در ها انسان رایز ؛گردند می جامعه در

 یاجتمراع  و یفررد  یها مهارت کس  و یریادگی به قادر

 یآگراه  و شرعور  سرطح  شیافزا سب  توانند می و ستنده

 یفضراها  در ییفضرا  عناصرر  یطراحر  نقش .شوند یجمع

 جامعره  یآگاه سطح شیافزا و دانش انتقال در را یعموم

 و عناصررر کراربرد  در نیبنرابرا  ؛گرفرت  دهیر ناد تروان  نمری 

 کره  داشرت  توجره  زیر ن مهم نیا به باید ییفضا یها المان

 یبصرر  تفکر یارتقا سب  توانند می حد چه تا عناصر نیا

 کاربردهرای  از یکری  .ندشو ندانشهرو یعموم دانش زین و

 هرای  زمینره  در شرهروندان  بره  آمروزش  عمومی، فضاهای

 آمرروزش امررروزه اسررت. غیررسررمی شررکل برره و متتلرر 

 منرابع  در گرذاری  سررمایه  از مهمی نوع معر  شهروندی،

 دانرش،  بتشریدن  ارتقا و آوردن فراهم با که است انسانی

 اقتصادی هتوسع به افراد، نیاز مورد های نگرش و ها مهارت

 طباطبررایی و زرنرردی محمرردپور) کنررد مرری کمررک نیررز

 (.1336 مزدآبادی،

 کرره کرررد بیران  ترروان مرری پرژوهش  نتررایج دیگرر  از

 یسراز  باززنده و ایاح برای یمناسب بستر ی،عموم یفضاها

 گرر ید از را شرهر  یمایسر  قادرنرد  که هستند ییها یژگیو

 آن برره ژهیررو یتیهررو و معنررا و زندسرراب زیمتمررا ،شررهرها

 فضرا  ایرن  بره  یمعنابتشر  سرب   تنها نه امر نیا .تشندبب

 یفرهنگر  یها یژگیو و ها ارزش حف  سب  بلکه گردد می

 یتروجه  بی .شود می ندهیآ یها نسل به آنها انتقال و یبوم

 قطرع  زیر ن و شرهرها  شردن  شرکل  کیر  باعر   امر نیا به

 فرهنگ عناصر کاربرد عدم واسطه هب ،ها نسل یفکر ارتباط

   .گردد می یشهر یفضاها در امعهج ملموس و یماد
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 در شرهری  مردیران  نگراه  چره  چنران  راستا، این در

 فضراهای  ویرژه  بره  شرهرها  بره  نسبت کالن و خرد سطوح

 پویرایی،  ارتقرای  هد  با و شهروندمدارانه نگاهی عمومی،

 شرهرها  سراکنان  یزنردگ  کیفیرت  و شکوفایی سرزندگی،

 شکالتم از بسیاری توان می شهری کالبد طریق از باشد،

 حترری و فرهنگرری اقتصررادی، اجتمرراعی، از اعررم ؛شررهرها

 شرهری  توسرعه  مسریر  و کررد  برطرر   را محیطی زیست

 پایردار  شرهری  توسرعه  واقرع،  در د.نمرو  هموارتر را پایدار

 از پیرروی  و شهر به نگاه اصالح با مگر دش نتواهد محقق

 انسران  بره  متعلرق  را شرهر  کره  گرایانه انسان رویکردهای

 و معنرا  بری  ،آن های فعالیت و انسان بدون را آن و دانسته

 تعامرل،  مشرارکت،  ،اسراس  ایرن  برر  و داننرد  می هویت بی

 جامعره  در پیگیرری  قابرل  و معنادار مفاهیمی ،... و عدالت

 محقرق  ،آن سرایه  در شرهری  شرکوفایی  کره  شد خواهند

    .شد خواهد

 تحقق به صورتی در ،عمومی فضاهای کلی، طور به

 توسررعه برره دسررتیابی و هریشر  شررکوفایی هررای شراخص 

 افراد برای شهر که دکر خواهند کمک پایدار و جانبه همه

 و اجتمراعی  های گروه و اقشار تمامی مشارکت با و جامعه

 مردیریت  و سراماندهی  ،آنهرا  هرای  خواسته و نیازها درک

 و تعامرررل نتیاررره بایرررد عمرررومی فضررراهای گرررردد.

 ترا  باشرند  شرهروندان  و شرهری  مردیران  مساعی تشریک

 و پایردار  توسعه سوی به حرکت در مؤثر نحوی به بتوانند

 نمایند. عمل شکوفا و سرزنده شهرهایی

 

 منابع -1

 مرضا؛الغ لطیفی، علی؛ خاکساری، سعید؛ سماکوش، نیا براهیما

 گردشررگری نقررش ارزیررابی (.1332) .محمررد دامررادی،

 .بابلسررر شررهر محیطرری یاقتصرراد هتوسررع در شررهری

 .17-31 ،(3)1 شهری، تمدیری و اقتصاد مهفصلنا

 الریارانی،  حرداد  ؛محمدجواد فیضی، علیرضا؛ مالیی، امادی

 یباسراز یز و یسرامانده  تیاهم و نقش (.1332) آنالی.

 نیولر ا ی.شرهر  یگردشرگر  توسعه در یعموم یفضاها

 و یگرررد عررتیطب ،یگردشررگر تیریمررد یملرر شیهمرا 

  همدان. ،ایجغراف

 -کالبردی  جایگراه  و نقرش  ارزیابی (.1333) معصومه. انصاری،

 زنردگی  کیفیرت  ارتقرای  در عمومی فضاهای کارکردی

 نور. پیام دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان شهری.

 یارتقررا (.1334) محمدرضررا. حقرری، ؛محمدسررعید ایررزدی،

 از یریر گ بهرره  برا  یعمروم  یفضراها  در تیامن احساس

 همدان(. شهر امام میدان مطالعه  )نمونه یشهر یطراح

 و معمرراری -زیبررا هنرهررای پژوهشرری -یعلمرر نشررریه

  .5-12 (،2)20 شهرسازی،

 سرالمت  یتقرا ار (.1388) حمیدرضرا.  عظمتی، محمد؛ باقری،

 .شهر منظر و طیمح یطراح با شهروندان یروان یجسم

 .88-35 (،13)7 زیست، محیط و انسان نشریه

 سازمان (سالم یشهرها) پروژه (.1374) .نیحسسید ،ینیبحر

 یجمهرور  در آن یجرد  یاجرا لزوم و یجهان بهداشت

 .4-15 ،17 شماره ،یشناس طیمح ماله .رانیا یاسالم

 .نیحسرر ،یسررناجرد یرجبرر ؛نیحسرر محمررد ،یزدیرر یپرراپل

 انتشرارات   تهرران  .رامرون یپ و شهر یها هینظر (.1332)

  .سمت

 یفضا در ترس (.1330) .هیسا ،یطهران دیفر ؛جهانشاه پاکزاد،

  .شهر نآرما انتشارات  تهران .یشهر

 و یاجتمراع  روابرط  و یشرهر  یفضرا  (.1382) .نینرو  ،ییتوال

 ،5 شرماره  ،یفرهنگر  پرژوهش  نامره  فصرلنامه  .یفرهنگ

140-103. 

 یارتقرا   شرهروندگرا  یشهرسراز  (.1336) فرانسریس.  تیبالدز،

 محمرد  ترجمه ی.شهر یها طیمح و یهمگان یها عرصه

   خاک. انتشارات اصفهان  چهارم، چاپ نژاد. احمدی

 نقرش  بررسری  (.1334) امیرر.  شرریفی،  حسرین؛  نژاد، تمیحا

 شرهری.  پایردار  توسرعه  برر  شهری گردشگری گسترش

  .61-74 (،1)2 شهری، گردشگری نشریه

 فضراهای  (.1386) مریم. چرخیان، سیدعبدالهادی؛ پور، دانش

 نظرر،  باغ نشریه جمعی. حیات بر مؤثر عوامل و عمومی

4(7،) 28-13. 

 پرور،  علی مسعود؛ خادمی، اکبر؛ علی یی،تقوا ماتبی؛ رفیعیان،

 سرناش  رویکردهرای  تطبیقری  بررسی (.1331) روجا.

 هیشرر ن شرهری.  عمرومی  فضراهای  طراحری  در کیفیت

 ،4 شرماره  ،رانیر ا یشهرسراز  و یمعمرار  یعلم انامن

43-35.   
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 و هرا  شاخص یبررس (.1388) .زهرا ،ییخدا ی؛ماتب ان،یعیرف

 یفضراها  از ندانشرهرو  یمند تیرضا بر ثرؤم یارهایمع

  .227-248 ،(53)18 راهبرد، نشریه .یشهر یعموم

 عمرومی  فضراهای  (.1384) مهسرا.  سیفایی، ماتبی؛ رفیعیان،

 ،زیبرا  هنرهرای  نشریه کیفی. ارزیابی و بازنگری شهری،

  .35-42 ،23 شماره

 فضرراهای (.1388) یوسرر . اشرررفی، تقی؛محمررد رهنمررایی،

 از مردنی  معهجا گیری شکل در آن نقش و شهر عمومی

 جغرافیرای  انامرن  فصلنامه شهری. ریزی برنامه دیدگاه

  .23-46 ،14 -15 های شماره ،ایران

 رانیر ا در سالم شهر پروژه یابیارز (.1376) .منوچهر ان،یبیطب

 .61-74 (،0)20 ،یشناس طیمح (.آبان زدهیس یکو)

 بررر یدرآمررد (.1330) .صررابر زنررد، ؛درضررایحم ،یعررامر

  .نور امیپ دانشگاه  تهران .یشهرشناس

 فضررای و هویررت (.1331) یاسررمن. اوحرردی، ناصررر؛ فکرروهی،

 ایرران،  اجتمراعی  مطالعرات  فصرلنامه  .شرهر  در عمومی

6(1،) 78-58. 

  یشهر مناظر در یفرهنگ ینمادها (.1383) .حسن ان،یمیکر

 یهرا  پرژوهش  .یروحر  آرامش و تیهو حس معنا، انیب

  .113-132 (،74)42 ،یانسان یایجغراف

 نیحسر  دیس ترجمه .شهر شکل یتئور (.1330) .نیکو نچ،یل

 .تهران دانشگاه انتشارات  تهران .ینیبحر

 محمدرضرا.  بمانیان، محمدجواد؛ نژاد، مهدوی نگار؛ محتشمی،

 شهری. شکوفایی بازدارنده موانع و رشد عوامل (.1335)

 پژوهشی نوین دستاوردهای المللی بین کنفرانس دومین

 جرامع  دانشرگاه  ،شرهری  مدیریت و معماری عمران در

 .تهران ،کاربردی و علمی

 سیدمحسرن.  مزدآبرادی،  طباطبایی حسین؛ زرندی، محمدپور

 و خرارجی  و داخلی گذاران سرمایه جذب تأثیر (.1331)

 فصرلنامه  شرهر.  پایردار  توسرعه  بر مردمی های مشارکت

 .12-24 (،15)4 شهر، اقتصاد

 سیدمحسرن.  ی،مزدآبراد  طباطبایی حسین؛ زرندی، محمدپور

 توسعه بر رویکرد )با سازمانی آموزش مدیریت (.1336)

 گسرترش  انتشرارات  تهران  سوم، چاپ شهری(. سرمایه

   کتاب. فرهنگ

 عوامرل  نقرش  (.1336) سرارینا.  عظیمری،  نفیسره؛  مرصوصی،

 شرهری.  فضراهای  امنیرت  ارتقای در کالبدی و محیطی

 .137-154 (،52)15 جغرافیا، نشریه

 (.1332) .مرریم  آزادی،  رضائیه حسن؛ سید ی،لنگرود  مطیعی

 در میزبران  جامعره  دیردگاه  از گردشگری اثرات ارزیابی

 هتوسرع  و فضرا  اقتصراد  هفصرلنام  .ارومیره  بنرد  تفرجگاه

 .75-31 ،(2)2 روستایی،

 اثررات  برر  تحلیلی (.1331) .زین  خراسانی، ؛اهلل هدایت وری،ن

 ریگردشرگ  هتوسع محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی،

 فضررای ریررزی برنامرره فصررلنامه .سرراری شهرسررتان در

 .1-18 (،4)1 جغرافیا،
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