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مقدمه
 در 9اجتماعی زندگی به شدت به آن رونق و توسعه که آید شمار می به حضور 2یزمان هم برای 0کاتالیستی عمومی، فضاهای

 تیپولوژی و کاربرد ،مورفولوژی در است ممکن عمومی فضاهای اگرچه (.Cheliotis, 2020: 4) ستا وابسته مردم میان

 مستقیم ارتباطات و عمومی روابط تسهیل عمومی، عملکرد آزاد، دسترسی تعامالت، از ای شبکه باشند، داشته تفاوت

 همکاران، و یرضائ) کنند می یبند فرمول کاربران برای را محلی جوامع برای راهبردی اهمیت و جمعی فعالیت ،اجتماعی

 و اجتماعی سیاسی، های خواسته تشابهات و ها تعارض پاالیش برای ای صحنه عمومی فضای افزون بر این، .(001 :0931

 تا ،2555 سال از شهری جمعیت چشمگیر افزایش با که یدرحال (.AndroulaKi et al., 2020: 294) است افراد اقتصادی

 آن تعریف که است شده گم چیزی میان این در درواقع و شده ایجاد عمومی فضاهای شخصیت در عمیقی اتتغییر ودیحد

 فراموش آنچه در این میان، .ه استافتی نمود فرهنگی فقر و خوابگاهی شهرهای مفاهیم صورت به اما است، مشکل بسیار

 شهرنشینی دیگر، عبارت به (.005: 0931 مکاران،ه و صادقی) بود ها ساختمان میان عمومی فضاهای در زندگی ،بود شده

 رقم توسعه درحال و افتهی توسعه کشورهای در صنعتی انقالب از پس ژهیو به عمومی فضاهای برای را اساسی یراتییتغ معاصر

 ریپذ ستیز و سرزنده فضای خلق برای تیفیباک عمومی فضاهای خواستاربا  همگام جمعیت فزایندگی این زیرا است؛ زده

 فضاهای تحول اساسی روند (.Bishop et al., 2017: 63) شود می محسوب چالش معاصر شهرهای برای که امری است؛

 فضاهای یساز یخصوص ،1عمومی فضاهای رفتن بین از و شهری بافت شدن چندپارچه :از است  عبارت شهر عمومی

 فضاهای تولید گذشته، ةده چهار در، مطالعات براساس (.Mandeli, 2019: 2) 6عمومی یفضاها شبه رنسانس و 0عمومی

 های سازمان و خصوصی بخش نوع از بازیگرانی سوی به دولتی و عمومی بخش از سوی آن تولید و هدایت از عمومی

 یعموم یفضاها امروزه میان، این در (.Leclercq et al., 2020: 2) است یافته سوق کوچک و بزرگ غیرانتفاعی و انتفاعی

 فضاهای) اختصاصی و شده کنترل فضاهای به بیشتری عمومی فضاهای روز هر و اند افتهی  سازمان کنترل و ردطبراساس 

 امری ؛(605: 0931 همکاران، و پوراحمد) کنند پیدا راه ها آن به توانند می خاص افرادی تنها که شوند می تبدیل (عمومی شبه

 (.65: 0930 ،پور شارع) کنند می یاد 1عمومی فضاهای پایان عنوان به آن از 1سورکین مانند نظران صاحب از بسیاری که

 (شکل و فرم) کالبد به توجه لزوماً که دهد می نشان غربی کشورهای در شده خلق عمومی فضاهای مشاهدات همچنین

 میان، این در .(2 :0936 همکاران، و عادلی) کند نمی ایجاد را مطلوبی فضاهای آن اجتماعی ابعاد و محتوا به توجه بدون

 چرا که مفاهیم این ارتباط یافتن همچنین اند. کرده توجه شهری فضای اجتماعی ابعادبه از هر زمان  شیب زانیر برنامه امروزه

 جمله از اجتماعی مفاهیم ورود سبب اند، نکرده فراهم را مردم سکون و حضور برای الزم بسترهای شهری فضاهای

 .است شده شهر عمومی فضاهای در مدنی حیات به یبخش روح و یریپذ اجتماع

                                                           
1. Catalyst 
2. Simultaneity 

3. Public Life 

4. Fragmentation of Urban Fabric and Deterioration of Public Space 

5. Privatization of Public Space 

6. Renaissance of Quasi-Public Spaces 

7. Sorkin 
8. End of Public Space 



 494...ایرانشهرهایمرکزیبافتدرعمنم فضاهایةتنسعاجتماع اثربیش برتحهیه حیدریوهمکاران:

 فضای ةحوز در شهروندان ةروزمر زندگی از ای عمده بخش اینکه یجا به کشور شهرهای از بسیاری در امروزه

 ؛گذرد می یعموم مهین /یخصوص مهین-خصوصی ةحوز و بلندمرتبه های ساختمان کنج در شود، سپری شهری عمومی

 عمومی های عرصه دیگر، یسو از اند. مواجه شده آن با شهروندان شهرها، در 0کرونا سویرو شیوع با امروزه که امری

 به توجه حداقل که شهری های طرح بر تکیه با تنها و اند نبوده اجتماعی یموجود عنوان به انسان نیاز یپاسخگو یدرست به

 (.01 :0931 همکاران، و حیدری) اند ردهایجاد ک شهر دررا  عمومی فضاهای دارند، را شهروندان نیازهای و ها خواسته

 در اجتماعی یوندیپ هم بودن نامطلوب دهندة نشان معاصر، شهرنشینی و شهر در عمومی فضای بر حاکم کیفیت این تداوم

 تنها شهری مدیریت که شود می آشکار امر این یابی شهیر در .است بوده ایران شهرهای در ریپذ ستیز فضای به ابییدست

 به آنکه از پیش است. همچنین  بوده باعظمت و تشریفاتی دکوراتیو، ةیابن احداث کمک به خود اقتدار نمایش دنبال به

 از همواره ،یریگ شکل زمان از مراکز این شود، توجه شهر عمومی فضاهای اجتماعی وضعیت کیفی ارتقای و آبادانی

 ، تأثیراتشهروندان عمومی منافع با تضاد ،عمومی فضای عنوان به ها آن اجتماعی ناکارآمدی جمله از مختلف، های جنبه

 ساکنان اجتماعی یراندگ برون ،اجتماعی هویت فیتضع ،نامطلوب فضایی کالبدی پیامدهای ،یمحل اقتصاد بر یمنف

 در عمومی فضاهای (.091 :0931 همکاران، و پوراحمد) اند گرفته قرار نقد مورد غیره و اجتماعی تعامالت تضعیف محلی،

 بخش کنترل تحت و خصوصی مالکیت به سرعت به اکنون ،داشتند قرار عمومی قلمرو در کامالً که ایران شهرهای

 شهری فضاهای فروش و شهرفروشی عنوان با آن از ایران ةجامع شرایط در که ای پدیده همان یعنی اند؛ درآمده خصوصی

 در شهری مدیریت و شهرسازی ةتجرب برای گرفته ورتص مطالعات نظری دستاورد (.65 :0930 ،پور شارع) شود می یاد

 محیط در عمومی فضاهای کارایی و حفظ به ای ویژه توجه ایران شهری نظام در است الزم که دهد می نشان جامعه

 نیبنابرا ؛(61 :همان) است شهر در قدرتمند عمومی فضاهای وجود مستلزم شهر به حق تحقق زیرا ؛ردیگب صورت شهری

 و اقتدار ترویج رویکرد با آن اثربخشی منظور به ،شهر عمومی ةتوسع محرک های پروژه اجتماعی ارزیابی بستکار ضرورت

 یاطالع یب یا اندک حضور دهندة  نشان که شود می قلمداد مهم اجتماعی ةیسرما ةتوسع و یساز تیظرف اجتماعی، ةتوسع

 (.01 :0935 ور،سر) است علمی و کاری ظرفیت این از ایران جغرافیایی ةجامع

 مناطق به اجمالی نگاهی با نیست. همچنین مستثنا قاعده این از ،کشور اندام انهیم شهر یک عنوان به زنجان شهر

 فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، های اختالف) دیشد های تعارض گاه و ها نابرابری که دریافت توان می آن مختلف

 واضح .دارد وجود آن مختلف های بخش و گوناگون های همحل میان در غیره( و امکانات نابرابر توزیع از ناشی های اختالف

 همکاران، و داوودی) باشد متفاوت و گوناگون های ویژگی با سومی های مکان گیری شکل بستر اختالفات این که است

 مختلف های مقیاس در عمومی فضاهای ایجاد قالب در یریپذ اجتماع یارتقا برای تالش نیز میان این در (.12 :0930

 ناحیه مقیاس در سرا فرهنگ و ها پارک ای، محله مراکز ایجاد مختلف های قالب در و (شهر و منطقه ناحیه، محله،) شهری

 و شهر خدماتی-اقتصادی مرکز در قرارگیری مانند دالیلی به دانیم سبزه ةروژپ میان، این در .است یافته نمود غیره و

 اجرای .آید شمار می ی بهمهم شهری فضای است، شهر اصلی بندیاستخوان از جزئی که شهر مرکزی بافت در قرارگرفتن

                                                           
1. Covid-19 
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 بنای پنج از مراقبت با است. همچنین بوده مواجه مختلفی یها بینش و فراز با و کرده درگیر را نسل یک پروژه این

 با مجموعه این .(1 :0930 ،زاده )قربان شده است عملیاتی شهر مرکزی ةهست در زمین از هکتار 3 در موجود تاریخی

 از تر بزرگ حتی مقیاسی در یمیعظ پالزای درواقع غیره و شهری باز فضای ،فرهنگی ،تجاری قبیل از متنوع های کاربری

 زنجانی شهروندان برای را جدیدی مقولة 0931 سال از پروژه این (.0 :0936 نقشیاد، مشاور مهندسین) است جهان نقش

 در یا هسته تک عمومی فضای عنوان به شهر، مرکزی بافت در قرارگیری لیدل بهکه  است مطرح کرده یور ادهیپ منظور به

 فضاها این در مردم اجتماعی تعامل و اجتماعی یریپذ کشش ةنحو رسد می نظر به این وجود با .دکنیم نقش ایفای شهر

 نفعان یذ میان توافق براساس است که بوده پایین هب باال از و دستوری امری پروژه این و نشده بررسی یخوب به تاکنون

 در مردم مشارکت و بومی شهروندان نظر ، امااست شده تولید دولتی نهادهای همراهی با و بزرگ گذاران هیسرما و کلیدی

 یاقدام جمعی فضای طراحی و یزیر برنامه داشت درنظر باید که یدرحال است؛ نداشته چندانی نقش مصرفی ةپروژ این

 نشاط و سرزندگی تنوع، ،کاال به شهری عمومی فضای شدن لیتبد . همچنین(11 :0931 سلطانی،) است اجتماعی

 از بسیاری رو ؛ از اینشود می منجر شهرها یریپذ ستیز و افول به تیدرنها و دهد می کاهش را شهرها اجتماعی

 (.Leclercq et al., 2020: 2) دانند می عمومی فضاهای تدریجی مرگ و زوال را امر این نویسندگان

 پروژه این اجتماعی کیفیت همگانی، فضای این در آن شدن یجار که است هنجارهایی شناخت دنبال به مقالة حاضر،

 شکاف ،نپیشی مباحث براساس .کند شهروندمدار یا 2دوست مردم و 0مدار مردم ،مدار انسان ،(دموکراتیک) مدار یآزاد را

 اثربخشی اجتماعی ةمؤلف کدام بر زنجان شهر دانیم سبزه راه ادهیپ ةپروژ که است استوار امر نای بر حاضر نوشتار ذهنی

 .دارند رضایت شهر عمومی فضای این اجتماعی کارکرد کدام از کاربران و است داشته یشتریب

نظریمبان 
 هاییمکان ،اهپارک و ها دانیم ها،خیابان .هستند ارزشمند شهرها در اجتماعی و سیاسی زندگی برای عمومی فضاهای

 ناساکن بهزیستی و ماندن زنده و نشاط برای شهرها برندینگ به هستند و اختالف با مواجهه و معاشرت اعتراض، برای

 و فضا آن از استفاده با شهری عمومی فضاهای موفقیت میزان (.Collins et al., 2020: 103) کنند می کمک شهری

تا  آموزد می فضا در حضور دنبال به فرد چنانکه ؛(000 :0931 همکاران، و صادقی) است متناسب آن در انسان حضور

 دلیل به که بسازد دنیایی درنهایت و کند فکر ،ودش گووگفت وارد دیگران با 9زندگی اشکال سر بر توافق کمک به

 و یزدانیان از نقل به 0313 النگر،) است 6خود برای بودن و 0خود در بودن میان 1افتهی تیجسم یهست بیانگر ،بودن ییفضا

 اجتماعی تأثیرات یا دهد می رخ ها آن در «جمعی کنش» که شهری فضاهای اجتماعی، منظر از (.10 :0930 همکاران،

 . همچنیناست بالفعل عمومی فضاهای ةزمر در غیره( و اجتماعی تعامل ،معاشرت قوا، تمدید استراحت،) ددار یتوجه قابل

                                                           
1. Democratic 

2. People Friendly 

3. Agreement in Forms of Life 

4. Embodied Human Being 

5. Bing in Itself 
6. Bing for Itself 
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 نظری،) دهد می سوق بیشتر شدن یاجتماعسوی  به را افراد فردیت و افزایش خود در حضور برای را انشهروند ةزیانگ

 تعریف 9خانه از بیرون فراغت اوقات و تفریح مرکز و 2بیرونی زندگی اتاق عنوان با را عمومی فضای 0لیپتون (.1 :0931

 ةدربار بحث یها مکان و شهروندان میان فکارا تبادل آن در که (Said Bunawardi et al., 2016: 327) کند می

 (.001: 0930 همکاران، و خواه ی)عل شود می فراهم 1بیان آزادی خاص مناطق تیدرنها و عمومی مسائل

 مراکز .است شده اشباع مرده عمومی فضاهای از ای فزاینده طور به معاصر شهرهای در عمومی ةعرص سنت، اعتقاد به

 فضاهایی یریگ شکل به و هستند مدرن شهرهای ریناپذ ییجدا بخش 6دار دروازه جوامع و 0یشرکت عمومی فضاهای خرید،

 همکاران، و پوراحمد از نقل به Flusty, 2001) نامد می 1بازدارنده فضاهای را ها آن (2550) 1فالستی که اند شده منجر

 را ها آن کنند، دعوت اجتماعی مراودات راریبرق و حضور ،مکث به را مردم آنکه یجا به فضاها این درواقع (.605: 0931

 Hoffimann) شهروندان روانی و ذهن آسایش و سالمتی دیگران، با ارتباط مواردی مانند گرید رو دهند؛ از این فراری می

et al., 2018: 191)، شدن دهید و دیدن ةتجرب و اجتماعی تعامالت چهره، به چهره دیدارهای جامعه، به تعلق حس 

 نکردن استفاده و این فضاها بودن مرده این مقوله نتایج و گیرد صورت نمی یدرست به انسان نیازهای نیتر مهم انعنو به

 (.11 :0936 رضایی، و شیخی) هاست آن از مردم

 با کیهر و دارند دیتأک شهری فضاهای با مردم یوندیپ هم لزوم بر شهری زانیر برنامه و طراحان از بسیاری رسد یم نظر به

 از نقل به 2559همکاران،  و بینستوک) اند کرده پیشنهاد آن اجتماعی کیفیت ارتقای برای راهی خود، دید ةیزاواز  و روشن بیانی

 ةنحو شهری مدیران و زانیر برنامه امروز چالش است معتقد 3تونالت چنانکه (.059: 0935 همکاران، و نصرآبادی بختیار

 از سویاست که  00ریپذ دسترس یبه شکل عموم یو فضاها 05یعموم ةحوز ، یعنیومیعم فضاهای از دیدگاه دو با مواجهه

 ةمسئل در دومی و مباحثه و گوو گفت های واژه در تواند می نخست مفهوم .است گرفته قرار مدنظر اجتماعی علوم دانشمندان

 در ژهیو به فردی های آزادی ةدیا به بیشتر دومی و کند مطرح می را مشارکتی دموکراسی نخست موردخالصه شود.  02تحرک

 عصر عمومی فضاهای است معتقد (0336) میچل (.006: 0930 همکاران، و خواه یعل) پردازد می خود 09شهر به حق شکل

 01شهری عمومی فضاهای بر حق رو نیا از شوند؛ می تولید ما برای ای فزاینده طور به شوند، تولید ما از سوی اینکه یجا به کنونی

 کاهش به تیدرنها امر این و شود می مصادره و گرفته نادیده آن یساز مقررات و کنترل ی،ساز ییکاال های کنیکت کمک به

 (.605: 0931 همکاران، و پوراحمد) انجامد می عمومی فضاهای عمومیت اثربخشی

                                                           
1. Lipton 

2. Open-Air Living Room 
3. Outdoor Leisure Centre 
4. Free Speech Zones 

5. Corporatized Public Spaces 
6. Gated Communities 

7. Flusty 

8. Interdictory Spaces 

9. Tonlat 
10. Public Sphere 

11. Publicly Accessible Spaces 
12. Mobility 

13. Right to the City 

14. One's Rights to the City 
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 توجهات وی .پرداخته است عمومی های عرصه طراحی و کارکرد بررسی به که است یمتأخر پردازان هینظر از کار

 ،یرو ادهیپ خانه، از بیرون غذاخوردن مانند خیابانی های فعالیت به مردم روزافزون ةعالق از را عمومی فضاهای به اخیر

 این به پاسخگو و دموکراتیک معنادار، باید عمومی های عرصه او، نظر به .داند می یسوار دوچرخه و یابانیخ یوستدها داد

 که را مردم اساسی نیاز پنج همچنین .کند برآورده را کنندگانش استفاده نیازهای باید فضا یتمدیر و طراحی کهباشد  معنا

 و فعال مشارکت ،محیط با غیرفعال مشارکت ،آسودگی ،راحتی :شمارد می چنین گفت پاسخ آن به باید عمومی ةعرص در

 مشارکت و اکار ةاستفاد ،عمومی فضای به دسترسی شهر، به حق مفهوم مقابل، در (.Carr et al., 1992: 34) اکتشاف

 فضاهای کارایی 0شکل  (.Collins et al., 2020: 103) کند می پیشگویی جهانی های آزادی عنوان به را آن مدیریت در

 .دهد می نشان مختلف ابعاد نظر از را عمومی

 

میتهفابعاددرشهرعمنم فضاهایکارای .9شک 

Zhang, 2015:منبع

9شهراجتماع تنلیدونم عمفضاهای

 به پاسخگو و راستا هم فضا تولید بلکه ،ستنی شهر موجود فضاهای از استفاده حق تنها شهروندان به فضا تخصیص حق

 تصور و درک مقابل در و اجتماعی روابط و محتوا بدون فضا تصور (.1 :0931 همکاران، و معروفی) است ساکنان نیازهای

 از را فضاها آن در جوامع و مردم که است متقابل یندیافر مقوله این .است مشکل فضایی باتمناس و اجزا بدون جامعه

 فضا (.16 :0930 همکاران، و یزدانیان) کنند می اصالح و خلق  گرفته تأثیر ها آنو از سوی  مختلف یها روش به که یزمان

                                                           
1. Social Production 
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 که شود می حاکم آن بر کننده نییتع عوامل نین. همچشود می تبدیل 0زیسته ةتجرب به آن در اجتماعی ةسوژ یک حضور با

 (فعال مردم و زنان کودکان، جوانان، برای فضایی) حیاتی-اجتماعی یا (بازاری و کاری ةجنب) عملی ةمشخص است ممکن

 ظاهر به حاضر های گروه یا افراد ،نفعان یذ ،آن براساس که است خوانشی با تقابل در فضا از بازنمود این .باشد داشته

 تاریخ، بر مبتنی ةدشدیتول فضای هر بارةدر مذکور، تقابلی افتیدر از فراتر .دارند فضا در بیرونی موجودیت و سکونت

 کمک به باشد، شونده یاجتماع آنکه از پیش تاریخ، به مسبوق و تولیدشده فضای این بگوییم که است این تر دقیق

 2 شکل (.10 :0930 همکاران، و یزدانیان از نقل به 0330 لوفور،) است کننده یاجتماع مختلف، یحضور های شبکه

 .دهد می نشان را شهر اجتماعی فضای تولید بر مؤثر های مؤلفه

 

شهراجتماع فضاییزیربرنامهبرمؤثرمعیارهای.2شک 

9914همکاران،وسهاان منبع:

 هانری از دیدگاه فضا اجتماعی تولید ةینظر د،دار بسیاری یکنندگ نییتب قدرت که هایی نظریه از یکی رسد می نظر به

 معین تاریخی ةدور نماد جمعی، ةخاطر حاوی فضای را آن و دهد می ارائه را اجتماعی شدن ییفضا مفهوم وی .است لوفور

 نوعی فضا هر ،او نظر از (.Lefebver, 1991: 17) کند می تعریف اجتماعی خاص و عام روابط جریان رویارویی محل و

 روابط به بلکه ،دارد اشاره مردم اجتماعی روابط به تنها نهنیز  هنظری نیا در «یاجتماع» ةواژ مفهوم .است اجتماعی دتولی

 ةمثاب به عمومی فضای نظریه، این ارچوبچ در .کند می داللت فضا کاربران و نفعان یذ مردم، قدرت، ینهادها متقابل

 و زانیر برنامه از سوی شده ساخته عمومی فضای به که هستند ممرد این و شود می دیتول محصول و فرایند نوعی

 چگونگی باید عمومی فضای یک فهم برای نیبنابرا کنند؛ می مصرف را آن و دهند می یاجتماع کارکرد ،گذاران هیسرما

 دیتأک .(091 :0931 همکاران، و )پوراحمد کرد مطالعه آن اجتماعی و ذهنی فیزیکی، ابعاد ارتباط براساس را آن تولید

                                                           
1. Lived Experience 
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 برخورداری منظور به شهر فضاهای همة از شهر ساکنان ةاستفاد حق مبنای بر شهروندان به فضا دادن اختصاص بر فورول

 بر فضا یور بهره ارزش دانستن ارجح با مترادف شهروندان به فضا دانستن مختص حق .است روزمره زندگی احتیاجات از

 کند تضمین شهر ساکنان همة برای را مستمر و برابر ةاستفاد و حضور دسترسی هک یا گونه به ؛است آن ای مبادله ارزش

 .دهد می نشان را پژوهش مفهومی مدل ،1 شکل (.1 :0931 همکاران، و معروفی)

  

.دنده مادامهخندپرشنرحیاتبهکه(چپسمت)اندن9ردپرتب خیابانو(راستسمت)ترکیهدرخیابان هایکافه.9شک 

.استمکانح واجتماع حیاتسرزندگ ،تداومسازنهیزم(کالبدیوبصری)محیطةیاولهایکیایت

 9919ذکاوت،منبع:

 

پژوهشماهنم مدل.4شک 

9918 منبع:نگارندگان،

                                                           
1. Portobello Road 
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پژوهشروش
 حاضر پژوهش .است زنجان شهر دانیم سبزه اهر ادهیپ ةمحدود اجتماعی ارزیابیحاضر  یلیتحل-یفیتوص نوشتار هدف

 مطالعات با پژوهش نیاز مورد اطالعات گردآوری .است( 0931 یور)شهر حاضر  0مقطعی ،زمانی قلمرو از نظر و کاربردی

 تکنیک بر کمی روش چارچوب در و تئوریکی مبانی کردن فراهم منظور به (مدارک و اسناد از استفاده) ایکتابخانه دقیق

 نفعان یذ بر منطبق پژوهش این آماری ةجامع .است استوار (باز ةمصاحب و بسته ةپرسشنام مستقیم، ةمشاهد) پیمایش

 :است 0 جدول شرح به اجتماعی بنیادهای و نهادها افراد، شامل ،طرح

پژوهشآماریةجامع.9جدول
 محیدوده،  در مسیتقر  بهداشیتی  و خیدماتی  ،آموزشیی  مؤسسات مختلف، اصناف از متشکل زنجان شهر دانیم سبزه ةمحدود تجار و کسبه آن، حوالی و زنجان شهر دانیم سبزه ةمحدود ساکنان
 زنجیان  شیهرداری  ترافییک  و ونقیل  حمل سازمان ،اند آمده زنجان شهر دانیم سبزه ةمحدود به غیره و بهداشتی رفاهی، آموزشی، خدمات دیگر از استفاده و عبور خرید، برای که کسانی و عابران

 .خصوصی و عمومی های پارکینگ ،گردشگری و فرهنگی های مجموعه و اه پارک طرح، متولی عنوان به

 نمننهتعداد یریگنمننهننع آماریةجامع

 مکیانی  ةمحیدود  در سیاکن  خانوارهیای  شیامل  آمیاری  جمعیت اول بخش
 زنجان شهر دانیم سبزه

 انتخیاب  ییهیا  بلیوک  تصادف به ی،ا چندمرحله ای خوشه یریگ نمونه روش از استفاده با
شیدند   انتخاب مسکونی واحدهای ،سامانمند یریگ نمونه روش کمک به ند. همچنینشد

 .شد مصاحبه هاآن ساکنان از نفر یک با و

95 

آموزشیگاه  دارندگان پزشکان، تجار، کسبه، شامل آماری جمعیت دوم بخش
 داشیتند  قرار زنجان شهر دانیم سبزه مکانی ةمحدود در که بود صنوفی و ها
 .بود محدوده این در ها آن روکا کسب محل و

 بهداشیتی،  خیدماتی،  تجیاری،  اداری، واحدهای ،سامانمند یریگ نمونه روش از استفاده با
 عنیوان  بیه  مییدان  سیبزه  مکیانی  ةمحیدود  شیرقی  و غربیی  ضلع دو در غیره و آموزشی

 .شدند  انتخاب یریگ نمونه واحدهای

95 

 ی،رو ادهیی پ بیرای  که بود افرادی و عابران شامل آماری جمعیت سوم بخش
 بیه  غییره  و بهداشیتی  تفریحیی،  آموزشی، اداری، خدمات از استفاده یا خرید
 .بودند آمده زنجان شهر دانیم سبزه

 تصیادفی  یریگ نمونه روش از ،یریگ نمونه چارچوب و فهرست نبودن دسترد به توجه با
 آوری جمیع  پیذیری  امکیان  بیرای  .استفاده شید  زمانی و مکانی مالحظات با ،دردسترس

 از زنجیان،  شیهر  دانیی م سیبزه  ةمحدود مختلف های بخش از مناسب و کافی های داده
 سیاده  تصیادفی  و (ای قطعیه ) سیطحی  نیوع  از مکیانی  گییری  نمونه های روش ترکیب
  انیدازه  هیم  یسیطوح  ییا  قطعیات  قالیب  در ناحییه  سیطح  که صورت نیبد .شد استفاده
 کیافی  هیای  نمونیه  سیاده،  تصیادفی  گیری نمونه روش کمک به سپس .شد بندی شبکه
 کیه بیود   یصیورت  بیه  هیا  نمونیه  انتخاب .شد انتخاب نیاز مورد های داده گردآوری برای

 بیا  محیدوده  در نقطیه  1 حیداکثر  تیا  1 حیداقل  شید  تیالش  .داشت مناسبی پراکندگی
 .شود انتخاب اطالعات گردآوری و میدانی ةمشاهد برای مناسب پراکندگی

95 

 درگییر  هیای  سیازمان  و نامتخصصی  شیامل  میاری آ جمعیت چهارم بخش
 ترافیک ونقل حمل سازمان فرهنگی، میراث شهرداری، شهری مدیریت

 95 یبرف  هگلول یریگ نمونه روش از استفاده

 

 و تجزیه برای .شد تکمیل پرسشنامه 025 درمجموع و پرسشنامه 95 یریگ نمونه ةطبق هر از ،0 جدول براساس

 و یمراتب سلسله تحلیل ندیافر ،یا نمونه تک t آزمون اکتشافی، عاملیتحلیل مانند مختلفی های آزمون از ها داده تحلیل

 پژوهش موضوع با مرتبط های شاخص اصلی خروجی کردن  مشخص برای ابتدا .دش استفاده ساختاری معادالت مدل

 چرخش کمک به شیوه این در .دش استفاده یدییتأ عاملیتحلیل از ها آن یرگذاریتأث استاندارد ضریب و (2 جدول)

 مورد بیشتر که اصلی های شاخص و شدند حذف داشتند، 1/5 از کمتر ةنمر آزمون ندیافر در که هایی شاخص واریماکس،

 تحوالت بر ها آن یرگذاریتأث ةنحو کاربست برای سپس شدند. تحلیل و تجزیه بعد ةمرحل در ،بودند آماری ةجامع قبول

 آزمون، این در .شد استفاده یا نمونه تک t آزمون از ،دانیم سبزه راه ادهیپ ةپروژ پیرامون ایه همحل فرهنگی-اجتماعی

 t ةآمار مقدار همچنین ند.بود آماری ةجامع کل به میتعم قابل ،بود 50/5 از بیشتر ها آن یدار امعن سطح که هایی شاخص

                                                           
1. Cross Sectional 



9911تابستان،2،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش424

 میزان از یکپارچه تحلیل منظور به بعد ةمرحل در .بود (دانیم سبزه) وابسته متغیر بر شاخص هر یرگذاریتأث سطح بیانگر

 تحقق برای ها شاخص اهمیت ةدرج و دانیم سبزه ةپروژ کمک به فرهنگی-اجتماعی تحوالت در مؤثر عوامل اهمیت

 .شد استفاده AHP مدل بر مبتنی یمراتب سلسله تحلیل ندیافر از فرهنگی اجتماعی های آرمان و اهداف

 امتیاز و شد سنجیده (ماتریس) متقاطع جدول قالب در ها شاخص دیگر با شاخص هر اهمیت نمیزا آزمون این در 

دست  به (کم خیلی =0 کم، =2 متوسط، =9 زیاد، =1 زیاد، خیلی =0) لیکرت طیفی یده وزن قالب در شاخص هر وزنی

 راه ادهیپ ةمحدود جتماعیا وضعیت تبیین در ها شاخص اهمیت میزان یبند سطح زنی آزمون این نهایی خروجی .آمد

-اجتماعی تحوالت بر دانیم سبزه ةپروژ اجرای یکنندگ ینیب شیپ و تبیین میزان تیدرنها بود. زنجان شهر دانیم سبزه

صورت  ساختاری معادالت مدل با گانه شش های مؤلفه علی روابطاز  رتأثم این محدوده پیرامون های همحل فرهنگی

 اثربخشی در گانه شش های شاخص تأثیر میزان ،ها هیگو و ابعاد از کیهر بتای ضریب ةبمحاس با ،آزمون این در .گرفت

 دانیم سبزه ةپروژ اجرای علی روابط نیز بعد ةمرحل در .شد آشکار (تغییر واحد یک) واحد هر ازای به دانیم سبزه 0اجتماعی

 به مربوط ابعاد بین) دوتایی یبستگ هم ادیرمق استاندارد ضریب کمک به پیرامون های همحل فرهنگی -اجتماعی تحوالت و

 از نیاز فراخور به همچنین شد. محاسبه («دانیم سبزه پیرامون محالت فرهنگی -اجتماعی تحوالت» و مؤثر عوامل

 .شد استفاده Expert Choice و SPSS، Amos یافزارها نرم

شهرعمنم فضایدراجتماع اثربیش هایشاخ ومبان .2جدول

منبع  شاخ  هیگن

 ؛(0930و همکاران ) علی تاجر ؛(0931و همکاران ) یبیغ
 (0931صحراکار و همکاران ) ؛(0930) لو ینق ؛(0911نژاد ) یمحمود

 غرور ها و سنن محلی، افزایش ، تقویت ارزشمنزلت اجتماعی تقویت

بستگی به مکان شهروندان، افزایش سطح آگاهی  دل تقویت و شهروندان
 ها در فعالیت های محلی رکت آنشهروندان و مشا

 تیهو

و همکاران  این یصالح ؛(0910و همکاران ) یمحمد ؛(0931)ی سلطان
 یقمر ؛(0939) ینیشاه ؛(0930) نیب راست(، 0913پور ) یمدن ؛(0911)

نژاد  یمحمود ؛(0930کارمونا ) ؛(0932(؛ غفارزاده و همکاران )0935)
 (0912) یبنتل(؛ 0911)

 ی،اجتماع یمدارا و شهر یخیبه بافت تار احساس خوب شیافزا
 به مکان یبستگ احساس دل ی،جمع ةخاطر شیافزا ،یاجتماع یخواه حق

 یمحل تیهو جادیا و

 مکان تعلق حس

 یسنگده یتقو ؛(2555) مارکوس(؛ 0910و همکاران ) یمحمد
(؛ غفارزاده و 0932و همکاران ) یاکبر ؛(0939(؛ فرازمند )0939)

 ؛(0916الکساندر ) ؛(0930گهر و همکاران ) فروزان(؛ 0932همکاران )
 (0931و همکاران ) یدوزدوزان

ایجاد ارتباط سالم میان جوانان، کاهش تخریب اموال عمومی و کاهش 
توزیع موادمخدر و اعتیاد، کودکان کار، اوباشیگری و روسپیگری، سرقت و 

 های مجردی و نبود گسست اجتماعی دزدی، کاهش خانه

 یجتماعا یها بیآس

و  یمحمد ؛(0939) یسنگده یتقو ؛(0913) انیچرخچ و پوردانش
 یقمر و کوستوف ؛(0939) ینیشاه (؛0931(؛ لنگ )0910همکاران )

 (0336) تچلیم ؛(0911نژاد ) یمحمود ؛ (0935)

محل تجمعات  ی ومحل یها جشن یبرگزار، حیزدن و تفر قدم یبرا یمکان
جذب  و فضا یکنندگ دعوت وندان،شهر شیآرامش و آسا یی،ایپو ی،عموم

 و یفرهنگ ،یخیتار یاز محورها دیبازد زشیانگ ی،خانوادگ یسفرها
 شیافزا ی،معنو و یماد راثیم بهبیشتر  توجه ی وخیتار مرکز ،یارزش

 شهروندان یاجتماع نشاط شیافزا ی،شهردار به اعتماد

 یاجتماع زشیانگ

فرازمند  ؛(0939) یسنگده یتقو ؛(0913) انیچرخچ و پوردانش
 (0932و همکاران ) غفارزاده؛ (0939)

 ی ومنظر و مبلمان شهر تیتقو، رفتن مشاغل کاذب در محدوده نیب از
 منطقه یشناخت ییبایز توجه به

 یبصر تیفیک

 پوردانش ؛(0939) انینجات ؛(0932و همکاران ) غفارزاده ؛(0910) نچیل
و همکاران  ی(؛ رضائ0911نژاد ) یمحمود ؛(0913) انیچرخچ و

(0931) 

 ی،ارتباطات اجتماع ی،مختلف سن یها گروه میانفضا  یریپذ معاشرت
 یاجتماع یها پاتوقو گفتمان  یوجود فضا

 یاجتماع تعامالت

 0931 نگارندگان، منبع:

                                                           
1. Social Impact Assement 



 424...ایرانشهرهایمرکزیبافتدرعمنم فضاهایةتنسعاجتماع اثربیش برتحهیه حیدریوهمکاران:

ماالعهمنردةمحدود
 (.11 :0911 وتی،ثب) است کرده بناآن را  بابکان اردشیر شود ی است که گفته میشهر، زنجان آن معرب و زنگان

 سردرهای آجری، دیوارهای .کنند می عبور سرچشمه خیابان از هم کنار در کهاست  نسل سه ةخاطر زنگان دانیم سبزه

 که فضا در منتشر ةخاطر و زیانگ خاطره دار بیش های سقف ،قرار دارند دیوارها پشت که یسال کهن درختان ،تناسب خوش

 لیدل به گاهی افراد (.60 :0930 افشاری،) های این محدوده است ، از ویژگیاست یجار آن در ها توفیقی و ها ذوالفقاری یاد

 در شد، می دایر دانیم سبزه وسط که روبازی سینمای در فیلمی تماشای خاطر به گاهی و ها ای توده مخالفان اعدام تماشای

 (.069 :0931 همکاران، و مدیری) کردند می قراربر ارتباط ها غریبه حتی و آشنایان دوستان، با و شدند می جمع مکان این

 :دهد می نشان قاجار و صفوی ةدور دودر  را زنجان شهر دانیم سبزه 0شکل 

  

9914همکاران،ومدیریمنبع:،قاجارعهددانیمسبزه:راستسمت.4شک 

https://www.dana.ir/news/673572.htmمنبع:،صانیةدوردانیمسبزه:چپسمت

 مرکز در یباًتقر یتیموقع نظر از و دارد شهر بافت در یاقتصاد و یاجتماع یمکان یتیمرکز دانیم سبزه ةمحل امروزه

 و ییدارا عمارت ، یعنییخیتار یبنا تک چند جز به و است شده یبتخر کامل طور به یحکومت بخش .است شهر یزیکیف

 فضا این (.02 :0911 ،همکاران و حبیبی) شود ینم مشاهده مجموعه در یخیتار بافت زا ای نشانه یذوالفقار عمارت

 است. همچنین شده آغاز 0961 سال از آن تملک طرح که است ساله صد چند قدمت با تاریخی ارزشمند میراث

 ةوقف از پسمحدوده  اینکه  است شده واقع انزنج یخیتار بازار یشمال ضلع یورود در هکتار 0/1 حدود یا محدوده

 یعموم یفراخوان یط (ماه )بهمن 0932 سال در شهر یاسالم شورای و شهرداری و استان مدیریت تدابیر با ساله چندین

 ناجا تعاون یادبن به وابسته یالدم دژکهن شرکت تیدرنها و انتخاب شد گذار یهسرما انتخاب و ییشناسا برای ،یمل و

 ةآورد یعنی ساخت در مشارکت صورت به گذاری یهسرما روش (.6شکل ) درنظر گرفته شد پروژه یکشر وانعن به

 هبود ساخت و یطراح هکتار( 0/0 )حدود یتسا ةماند یباق بخش تملک و مطالعه یکشر ةآورد ،عوارض و ینزم یشهردار

 ةانیپا رگذریز آن، مستحدثات و یدانم احداث که است تومان یلیاردم 655 قرارداد ارزش هیاول ةبرآوردبراساس  است.

 یادار ةمجموع ،(ی)فرهنگ موزه گردشگری، ی،تجار ةمجموع شورا( )کاخ یفرهنگ و یادار ساختمان ی،شهر ونقل حمل

 حدود که است مترمربع هزار 095،555 از یشب فوق یربنایز .شود می را شامل یطبقات ینگپارک 2255 حدود و یخدمات و

 (.0931 زنجان، استانداری عمرانی معاونت) بود خواهد یتاکس و اتوبوس ةانیپا و رگذریز ینگپارک آن درصد 05

https://www.dana.ir/news/673572.htm
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زنجانشهردانیمسبزهنهای پتن.6شک 

9918زنجان،شهرداری:منبع

 یتجار ،اداری یها ساختمان درصد 15 شریک سهم ،مشاعی فضاهای از شهرداری انتفاع و شده انجام برآورد براساس

 ساختمان زیرگذر، همراه به تاکسی، و اتوبوسی ونقل حمل به نیز مانده یباق درصد 25 است. بوده پارکینگ و فرهنگی

 تعلق شهرداری به طرح در واقع هایشبکه و رگذریز میدان کل سبز فضای و عمومی فضای ،یساز آماده و ینشان آتش

 :عبارت است از ةتوسع طرح یرو شیپ های فرصت (.0931 زنجان، استانداری عمرانی معاونت) یافته است

 ؛بازار جایگاه و نقش تقویت .0

 ؛شهر مرکزی ةهست در توریستی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، یچندعملکرد قطب ایجاد .2

 ؛قدیمی های محله در کارآمد و تیهو با شهری مرکز ایجاد .9

 ؛رمجاو های همحل یایاح و شهر قدیم بافت های ارزش تقویت .1

 ؛شهری ترافیک یدهسامان .0

 ؛محله مناسب شهری فضاهای تعریف منظور به بافت در گسترده ةشدبیتخر فضاهای از استفاده .6

 در مهم قطب دو عنوان به منطقه در فرهنگی میراث سازمان و (نوسازی و بهسازی) شهرداری تعامل و ارتباط وجود .1

 (.0935 دان،یم سبزه ةتوسع و بهسازی ،یدهمانسا طرح) شهر تاریخی بافت برای یریگ میتصم

 :دهد می نشان را دانیم سبزه راه ادهیپ کنونی وضعیت از نمایی 1شکل 

  

زنجانشهردانیمسبزهراهادهیپکننن وضعیتازنمای .4شک 

9918گان،نگارندمنبع:



 424...ایرانشهرهایمرکزیبافتدرعمنم فضاهایةتنسعاجتماع اثربیش برتحهیه حیدریوهمکاران:

پژوهشهاییافته
 موضوع با مرتبط یها شاخص یاصل یخروج کردن مشخص و یدییتأ یعاملیلتحل به اول ةمرحل در پژوهش های یافته

 آزمون و KMO یبضر با اعتبار یزانم ابتدا ،آزمون ینا در است. مربوط ها آن یرگذاریتأث استاندارد یبضر و پژوهش

 بستهمه متغیرها است الزم باشد، معنابا و مفید عاملی، مدل یکمنظور اینکه  هب ضریب، این براساس .شد یبررس بارتلت

 و دهب 0/5 از بیشتر ،مربوط KMO مقدار که دهد یم نشان KMO یبضر و بارتلت یتکرو آزمون یبررس ؛ بنابراینباشند

 یزن مقدار ینا که است 0/5 از کمتر یزن یمعنار سطح مقدار ینهمچن .است مناسب مربوط های داده عاملیتحلیل برای

x مقدار دیگر،سوی  از .کند می ییدتأ را آزمون یریپذ میتعم
2
/df عدد ینکها هب توجه با .است 69/2 شده محاسبه 

 دگردیسی» بر مؤثر یها شاخص یینتب یبرا شده گرفته درنظر یعل مدل توان گفت می ،است 36/0 از بیشتر آمده دست به

 (.9 )جدول دارند یمناسب یینکو برازش «یفرهنگ-اجتماعی

 فرهنگ-اجتماع اثربیش  یتحهدر(KMO)بارتهتواولکینمییرکایزرمقادیر.9جدول

644/0 (KMO)نیاولکرییمزریکاةنمننتیکااریمقاد  

بارتلت تیکرو آزمون  

31/902 اسکوئر یکا  

 003 یآزاد ةدرج

555/5 یمعنادار سطح  

 
 یزانم دهدیم نشان که است مربوط یرمتغ هر به جدول یخروج یناول ی،عاملتحلیل در شده ارائه های یافته براساس

 شاخص هر در آن یزانم هرچقدر (.1 جدول) است چقدر یلتحل یرهایمتغ یرسا با یرمتغ یک مشترک واریانس اشتراکات

 ةجامع نظر از دارد. موضوع در شده استفاده یهاشاخص سایر با یشتریب ارتباط شاخص آن که دهدیم نشان باشد، بیشتر

 که ییهاشاخص ،مرحله ینا در دارد. یاجتماع یاثربخش در یشتریب یتاهم نجانز شهر دانیم سبزه راه ادهیپنیز  یآمار

 که دهدمی نشان 1 جدول، یعنی یخروج دارند. یمؤثرتر و مطلوب یتاهم ةدرج ،باشد 1/5 از بیشتر ها آن یعدد یرمقاد

 یجادا دلیل به یبستگ هم ةنیزم در یمؤثر و مطلوب یتاهم ةدرج جهیدرنت دارند؛ 1/5 بیش از یعامل بار ها شاخص بیشتر

 دارند. دانیم سبزه راه ادهیپ ةپروژ

 ییرتغ یشترینب 011/5 یعامل بار با ،شهروندان مکان به یبستگ دل و غرور افزایش شاخص هویت، عدب در بیترت نیبد

 یبستگ دل روح ،دانیم سبزه راه ادهیپ ةپروژ یاجرا دلیل دارد. همچنین به دانیم سبزه راه ادهیپ ةپروژ ةتوسع با را یبستگ هم و

-یاجتماع تحوالت یریگ شکل به امر ینا ؛ درنتیجهاست یشترب یمرکز بافت ناساکن ژهیو به شهروندان میان در مکان به

 و رفتار ،شیگو مانند زنجان شهر یتهو و یفرهنگ یسازوکارها یجترو و حفظ به مردم تالش جمله از) شهر در یفرهنگ

 915/5 یعامل بار با اجتماعی منزلت تقویت شاخص سوی دیگر، از .است شده منجر (نجانز شهر ةگذشت رسوم و آداب

 کمک به یاجتماع منزلت ایارتق دهد یم نشان یهرو ینا .شده است خارج یلتحل ةچرخ از و بوده استاندارد حد از کمتر

 .شود بررسی گردی موضوعات ةنیزم در باید شاخص این و ندارد محسوسی تغییرات ،دانیم سبزه ةپروژ

 با را یبستگ هم و ییرتغ یشترینب 160/5 یعامل بار با «اجتماعی کرامت یفیتک» شاخص ،یمکان تعلق حس عدب در

 روابط به توجه ،یاجتماع کرامت ،دانیم سبزه راه ادهیپ ةپروژ یاجرا دلیل  به دارد. همچنین دانیم سبزه راه ادهیپ ةپروژ ةتوسع
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 شده یشترب دانیم سبزه یرامونپ های همحل ناساکن ژهیو به شهروندان میان در یرامونپ یطمح و مردم به احترام و متقابل

 ییرتغ و یبستگ هم یشترینب 111/5 یعامل بار با جوانان میان سالم ارتباط یجادا شاخص اجتماعی های یبآس عدب در است.

رپذیر یتأث یرامونپ های همحل در یاجتماع های یبآس زانیم پروژهاین  یاجرا با بنابراین دارد؛ پروژه ینا ةتوسع و خلق با را

 یها خانه کاهش ،کار کودکان کاهش ،اعتیاد ومخدر  مواد توزیع کاهش ،جرم کاهش یها شاخص سوی دیگر، از .اند شده

 نیز هروی این .اند شده خارج تحلیل ةچرخ از و دارند استاندارد حد از یکمتر عاملی بار اجتماعی، گسست نبود و مجردی

 .ندارد یاجتماع های یبآس کاهش در یمؤثر چندان نقش ،دانیم سبزه راه ادهیپ پروژه اجرای که دهد یم نشان

 با را یبستگ هم یشترینب 199/5 یبارعامل با شهروندان اجتماعی نشاط افزایش شاخص اجتماعی، انگیزش عدب در

 یرامونپ های همحل در یاجتماع های یزشانگ یزانم ،پروژهاین  یاجرا با دارد؛ بنابراین دانیم سبزه راه ادهیپ ةپروژ یاجرا

 حد از کمتر عاملی بار ها همحل یریپذ کشش تقویت و پویایی تقویت یها شاخص سوی دیگر، از .رپذیر شده استیتأث

 در یمؤثر نقش ،اندیم سبزه راه ادهیپ ةپروژ اجرای دهد یم نشان رویه این .دنشو یم خارج تحلیل ةچرخ از و دارند استاندارد

 عدب در .است نداشتهقرار دارند،  یمرکز بافت یاصل های یهال پوست ریز هایی که همحل یاییپو و رشد یبرا یبسترساز

 یبستگ هم و ییرتغ یشترینب 131/5 یبارعامل با دانیم سبزه ةمحدود در کاذب مشاغل رفتن بین از شاخص بصری، کیفیت

 یجادا و یرامونپ های همحل یبصر یفیتک ،پروژهاین  یاجرا دلیل همچنین به دارد. دانیم زهسب راه ادهیپ ةپروژ ةتوسع با را

 است. شده یشترب ها آن در وکار کسب و یاقتصاد یها جاذبه

 و ییرتغ یشترینب 102/5 یبارعامل با «جوانان فراغت اوقات شدن یغن» ، شاخصیاجتماع تعامالت عدب در تیدرنها

 یاجرا ةواسط به همچنین دارد. یفرهنگ -یاجتماع تحوالت یراستا در دانیم سبزه راه ادهیپ ةپروژ ةتوسع با را یبستگ هم

 .است شده بیشتر سرگرمی و گردشگری خدمات و مشاغل ایجاد با محله جوانان تفریح و فراغت اوقات ،هپروژاین 

 tاز آزمون  دانیم سبزه راه ادهیپ در فرهنگی-اجتماعی تحوالت برمؤثر  یها شاخص به منظور ارزیابی وضعیت حاکم بر

 بررسی یج( است. نتاP-value) یدار امعنو سطح  t ةآماربخش، مقدار  ینا یها وزن ینتر مهم 0استفاده شد. یا نمونه تک

شاخص کاهش  ةآمار مقدار دهد یم نشان دانیم سبزه راه ادهیپ ةپروژ یاجتماع یمؤثر بر اثربخش یها شاخص وضعیت

مثبت  تأثیراتها  شاخص یپروژه، بر برخ ینا یاجرا که یدرحال؛ است ی( منفT= -103/2 ضریب با) یماعاجت های یبآس

 ضریب با) یتعامالت اجتماع ،(T= 969/0 ضریب با) یاجتماع انگیزشو رشد  ارتقابه  توان یاز جمله م .ای دارد فزایندهو 

011/00 =T)  یبصر کیفیتو (152/3 ضریب با =T) به توجهبا  ،سوی دیگر. از کرد اشاره مرکزی بافت های همحل در 

 آماری، ةجامع نظر از گفت توان ی. مشود یم رد (≥H0: µ 50/5صفر ) ةیفرض ،است 555/5 یدار امعن سطح مقدار اینکه

 یمیددر بافت ق دانیم سبزهبازار و  یرامونپ های همحل در دانیم سبزه راه ادهیپ ةپروژ یاجرا ةواسط به یاجتماع اثربخشی

 شهر قدیمی بافت یعنی ،مطالعه مورد ةمحدود کل به را تحلیل ةجینت توان یمرو  ؛ از ایناست بوده پذیرفته شهر زنجان

(.0)جدول  داد تعمیم زنجان

                                                           
 تحلیل برای پارامتریک آزمون از و بوده نرمال ها نمونه توزیع ،(K-S) اسمیرنف کلموگرونف تکنیک با ها داده نرمال توزیع آزمون به با توجه. 1

 .است شده استفاده ها داده



 421...ایرانشهرهایمرکزیبافتدرعمنم فضاهایةتنسعاجتماع اثربیش برتحهیه حیدریوهمکاران:

عامه تحهی آزمننبافرهنگ -اجتماع یس دگردبرمؤثریهاشاخ ةرتبوهانمننهیعتنزیتوضع.4جدول

 عام 
اشتراک

 استیراج
عام 

اشتراک

 استیراج

 یاجتماع زشیانگ تیهو

 056/5 حیتفر و زدن قدم یبرا یمکان 91/5 یاجتماع منزلت تیتقو

 012/5 یمحل یها جشن یبرگزار 119/5 یمحل سنن و ارزش تیتقو

 012/5 یعموم تجمعات محل 011/5 آنان یبستگ دل تیتقو و شهروندان غرور شیافزا

 درها  آن مشارکت و شهروندان یآگاهسطح  شیافزا
 یمحل یها تیفعال

 660/5 فضا ییایپو تیتقو 110/5

 019/5 آرامش حس تیتقو مکان تعلق حس

 012/5 شیآسا حس تیتقو 131/5 شهر یخیتار بافت به خوب احساس شیافزا

 930/5 فضا یکنندگ دعوت 160/5 یاجتماع یمدارا
 113/5 یخانوادگ سفر جذب تیتقو 092/5 یاجتماع یخواه حق

 001/5 یجمعة خاطر شیافزا
ی ارزش و یفرهنگ ،یخیتار یمحورها از دیبازد ةزیانگ

 یخیتار مرکز و
100/5 

 090/5 یمعنو و یماد راثیم بهبیشتر  توجه 110/5 مکان به یبستگ دل احساس

 010/5 یشهردار به اعتماد شیافزا 032/5 یمحل تیهو جادیا

 199/5 شهروندان یاجتماع نشاط شیافزا یاجتماع یها بیآس

 یبصر تیفیک 111/5 جوانان میان سالم ارتباط جادیا

 131/5 دانیم سبزه ةمحدود در کاذب مشاغل رفتن نیب از 996/5 یاموال عموم بیکاهش تخر

 159/5 یشهر مبلمان و منظر تیتقو 919/5 ادیاعت و مواد عیتوز کاهش

 119/5 قهمنط یشناخت ییبایز توجه به 961/5 کار کودکان کاهش

 یاجتماع تعامالت 010/5 یگریروسپ و یگریاوباش کاهش

 102/5 یمختلف سن یها گروه میانفضا  یریپذ معاشرت 001/5 یدزد و سرقت کاهش

 063/5 یاجتماع ارتباطات 990/5 یمجرد یها خانه کاهش

906/5 یاجتماع گسست نبود 623/5 گفتمان یفضا رشد   

651/5 یاجتماع یها پاتوق شیافزا    

 0931 ،نگارندگان منبع:

یانمننهتکtآزمننبادانیمسبزهراهادهیپوفرهنگ -اجتماع تحنالتبرمؤثریهاشاخ وضعیت.4جدول

 tةآمار میانگین 
ةدرج

 آزادی

ساح

 یمعنادار

اختتف

 میانگین

14اطمینانةفاصه

 درصد

 بیشتر کمتر

 های آسیب کاهش
 اجتماعی

62/2 103/2- 003 555/5 210/5 251/5 212/5 

 001/5 051/5 099/5 555/5 003 231/0 00/9 مکان تعلق حس

 659/5 006/5 013/5 555/5 003 100/5 50/9 هویت

 901/5 231/5 920/5 555/5 003 969/0 01/9 اجتماعی انگیزش

 055/5 120/5 160/5 555/5 003 011/00 93/9 اجتماعی تعامالت

 201/5 201/5 291/5 555/5 003 152/3 21/9 بصری کیفیت

 110/5 101/5 115/5 555/5 003 116/1 09/9 کل
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 مختلف یها گروه های دیدگاه ةسیمقا یبرا یک،پارامتر یآزمون عنوان به یانسوار یلتحل ،آزمون از مرحله این در

 فرض .شود آشکار موضوع بارةدر اه گروه نظر اختالف یا یکینزد یزانم تا استفاده شد موضوع یک بارةدر یآمار ةجامع

 همة نظرات یاآ کهموضوع است  نیا یینتب بخش ینا هدف دارد. دیتأک ها گروه نظر اختالف نبود بر یزن آزمون صفر

 .است یکدیگر به یکنزد یفرهنگ -یاجتماع بعد در دانیم سبزه راه ادهیپ ةپروژ یاثربخش بارةدر یآمار ةجامع یها گروه

 ها شاخص تمام در حال ینا با .یستن یکسان یمعنادار سطح یزانم یتی،جمع یها گروه همة در ،6 جدول یجنتا براساس

 گفت توان یم ینبنابرا ؛شود یم رد (H0: µ1=µ2) صفر ةیفرض و است یشترب >50/5P یناناطم سطح از یمعنادار سطح

 دارد وجود نظر اختالف دانیم سبزه راه هادیپ دلیل وجود به فرهنگی-اجتماعی یاثربخش یتوضع در مختلف یها گروه میان

 یها گروه میان در ها یبررس براساس ؛ بنابرایناست 501/1 برابر F مقدار با یتهو شاخص در نظر اختالف ینباالتر که

 زمتأثر ا یتهو عامل به را یازامت یشترینب 29/9 یازامت با یادهپ عابران و یازامت ینکمتر 50/9 یانگینم با ناساکن ی،آمار

 ةجامع یها گروه نظر اختالف یزانم دهد یم نشان ها شاخص یکل یبررس ،نیبرا عالوه اند. داده دانیم سبزه راه یادهپ ةپروژ

 نشان نظر اختالف تر یجزئ یبررس ،سوی دیگر از .یستن زیاد چندان ها گروه نظر اختالف جهیدرنت ؛است 026/1 یآمار

 ییاجرا یرانمد گروه را یازامت یشترینب ،دانیم سبزه راه ادهیپ اجتماعی ثربخشیا بارةدر مؤثر یها شاخص زمینة در دهد یم

 ناساکن دهد یم نشان یهرو ینا اند. داده 31/2 یازامت با محله ناساکن گروه یزن را یازامت ینکمتر و 91/9 یازامت مجموع با

 را ها آن وآمد رفت و ها یتفعال ینوع به پروژه ینا ؛ زیرااند نداشته یترضا چندان دانیم سبزه راه ادهیپ ةپروژ یاجرا از محله

 راه ادهیپ نقش آن، بلندمدت تأثیرات و پروژه ییاجرا ابعاد از یآگاه به بنا یزن ییاجرا یرانمد سویی، از است. کرده مختل

 اند. کرده یابیارز مثبت را دانیم سبزه

یان واری هتحآزمننبایآماریهاگروهنظراختتفی تحه.6جدول

 نیانگیم 

 یآماریهاگروهنیانگیم ان یوار

Fةآمار
ةدرج

 یآزاد
 عابران کسبه ناساکن ی اجرا یمعنادارساح

62/2 یاجتماع یها بیآس  601/1  9 252/5  01/2  12/2  01/2  01/2  

00/9 مکان تعلق حس  330/1  9 012/5  91/9  1/2  02/9  23/9  

50/9 تیهو  501/1  9 510/5  02/9  50/9  01/9  29/9  

01/9 یاجتماع زشیانگ  133/9  9 093/5  91/9  30/2  00/9  90/9  

93/9 یاجتماع تعامالت  010/1  9 211/5  11/9  26/9  16/9  11/9  

21/9 یبصر تیفیک  160/9  9 920/5  13/9  00/9  23/9  91/9  

09/9 کل  026/1  9 20/5  91/9  31/2  02/9  20/9  

 
ة پروژ دلیل وجود به فرهنگی-اجتماعی تحوالت در مؤثر عوامل اهمیت میزان از یکپارچه تحلیل منظور به تیدرنها

 از یک کدام اینکه. همچنین برای تعیین شد استفاده AHP مدل بر یمبتن یمراتب سلسله لیتحل ندیافر از ،دانیم سبزه

 بافت های همحل فرهنگی -اجتماعی های آرمان و اهداف تحقق برای بیشتری اهمیت ةدرج فعلی روند براساس عوامل

 مدل این .شد استفاده فرایند این از دارند شهر هویتی-تاریخی عناصر بازآفرینی و تقویت زمینة در زنجان شهری مرکزی



 499...ایرانشهرهایمرکزیبافتدرعمنم فضاهایةتنسعاجتماع اثربیش برتحهیه حیدریوهمکاران:

 AHP مدل با که دهد می نشان را شاخص هر تیاهم میزان افقی محور .است شده لیتشک عمودی و یافق محور دو از

 مطالعات از استفاده با که دارد اختصاص مطالعه مورد ةمحدود در شاخص هر تیوضع به نیز یعمود محور .شد یبررس

 ةیناح (.1 شکل) کرد تحلیل ناحیه چهار در توان می را نهایی جینتا شد. یبررس آماری عةجام از پرسشنامه تکمیل و یدانیم

 نیز شاخص دخو همچنین هستند. برخوردار مطلوب بسیار و مطلوب وضعیت از که دارد اختصاص هایی شاخص به ،0

 ضریب دهد می نشان رویه این .دارد قرار بصری کیفیت و اجتماعی تعامالت های مؤلفه زمینه، این در .فراوانی دارد اهمیت

 با و هستند بصری کیفیت و اجتماعی تعامالت ابعاد اهمیت گویای یکدیگر، بر ها شاخص تأثیر و ارتباط نوع ،اهمیت

 و بصری کیفیت یارتقا دلیل به را شهری مردم های نگرش و اجتماعی ساختارهای انتو می دست این از های پروژه اجرای

 .داد ارتقا وکرد  اصالح شهر، هویت به دادن تیاهم

 و شهر بومی هویت بر یرگذاریتأث در ها آن فراوان تیاهم با وجود که دارد اختصاص هایی شاخص به 2ة یناح 

 های آسیب و اجتماعی انگیزش های مؤلفه زمینه، این در .ندارند یاسبمن وضعیت ،زنجان شهر مرکزی بافت زیباسازی

 نیازمند شهر، در اجتماعی ةیسرما یطورکل به یا اجتماعی عملکرد تحول دهد می نشان که دندار قرار 2ة یناح در اجتماعی

 اندتو نمی وچکک محور یک در پروژه یک . همچنیناست متنوعی فرهنگی-هویتی و کالبدی های سیاست و ها برنامه

 و افتراق به تواند می محدود محورهای در ها پروژه این اجرای ؛ زیرادهد تغییر مدت انیم و کلی صورت به را اجتماعی رفتار

 .شود منجر جدی فرهنگی-اجتماعی های آسیب یریگ شکل و اجتماعی نابرابری

 اهداف از یکی .دارند قرار مکان تعلق حس و هویت های شاخص شکننده، و کم بسیار اهمیت ةدرج با 1 و 9 ةیناح در

سوی  از .است داشته اندکی بسیار تأثیر ها شاخص این بر پروژه این اما ،است شهر بومی هویت یایاح دان،یم سبزه ةپروژ

 نظر به؛ بنابراین رندیرپذیتأث بیشتر و دارند یکم اریبس و کم اهمیت که گیرند می قرار چهارم ةیناح در ها دیگر، این شاخص

 مکانی تعلق حس و هویت شاخص ها، شاخص دیگر با یبستگ هم ضریب و آماری ةجامع یده وزنبراساس  رسد می

 .دارند دانیم سبزه ةپروژ اجرای از یشتریب یریرپذیتأث

 

منبع:AHPمدلبادانیمسبزهةپروژدلی وجندبهفرهنگ -اجتماع تحنالتدرمؤثرعنام اهمیتمیزاننهای تحهی .8شک 

9918،نگارندگان
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 یکنندگ بینی یشپو  یینتب یزانم یینتع ،ها آن بر مؤثر عوامل و پژوهش ةگان شش یها شاخص و ابعاد هب توجه با

 یها مؤلفه یروابط عل متأثر از یدانم سبزه یرامونپ های همحل یفرهنگ-یبر تحوالت اجتماع یدانم سبزه ةپروژ جرایا

 ؛شد  محاسبه ها یهگو و ابعاد از یکهر یبتا یبضر نخست اساس اینبر .انجام شد AMOS افزار نرم از استفاده با گانه شش

 یاجتماع یاثربخش در گانه شش یها شاخص که است ییریتغ و یرتأث یزانم یانگرب بعد یک یبتا یبضر که امعن ینبد

 یاجزا تأثیرات یسةمقا ساز ینهزم تواند یم بیضر ینا .دنپذیر یم بعد آن از (ییرتغ واحد یک) واحد هر یازا به یدانم سبزه

 )پروژه مستقل یرمتغ یاثرگذار ،باشد یشترب یبضر ینا هرچه که یصورت به ؛باشد یرهامتغ و عوامل یساختار مدل

 یعل ةشبک در و بعد ةمرحل در است. یشترب زنجان شهر یمرکز بافت یفرهنگ -یاجتماع تحوالت یرمتغ بر (یدانم سبزه

 مربوط ابعاد ین)ب ییدوتا یبستگ هم یرمقاد استاندارد یبضر یساختار معادالت مدل و یدانم سبزه ةپروژ یینتب به مربوط

 .شده است محاسبه «(یدانم سبزه یرامونپ محالت یفرهنگ-یاجتماع تحوالت» و مؤثر عوامل به

 تأثیرات و وابسته یرغمت «زنجان شهر مرکزی بافت فرهنگی -اجتماعی تحوالت» پژوهش ینا در دیگر، عبارت به

 که ییفضا مطالعات در متغیرهچند یچیدةپ یها مدل وجود .اند شده گرفته درنظر مستقل یرمتغ عنوان به یدانم سبزه ةپروژ

 یعاملیلتحل یزمان هم به یازن تا شود می موجب است، وابسته یرمتغ n و مستقل یرمتغ k زمان هم یلتحل و یهتجز شامل

 یقتحق مدل یکپارچگی حفظ سبب یساختار معادالت مدل کاربرد یگر،د یسو از و شود برآورد ریمس یلتحل با ییدیتأ

 یها شاخص میان ةرابطو  یدانم سبزه ةپروژ یا مؤلفه یرمتغ با مختلف ابعاد ةرابط بودندار امعن ررسیب یبرا ینهمچن .شود

 t استاندارد یها آماره از ،یرگذاریتأث یرمس بودنارد امعن یجهدرنت و نظر مورد بعد با گانه شش ابعاد از یکهر به مربوط

 .شد استفاده

 «زنجان شهر مرکزی بافت های همحل اجتماعی تحوالت» بر مؤثر یها شاخص ی،نظر پیشینة های یافته یمبنا بر

 بصری کیفیت و اجتماعی تعامالت ،اجتماعی انگیزش ،یتهو ،مکان تعلق حس ،اجتماعی های یبآس یها شاخص شامل

 بر مؤثر یها شاخص به مربوط ییدیتأ یعاملیلتحل به مربوط شکل)شماره نه( در هکچنان ،محاسبات به توجه با. تاس

 مربوط یعدد ارزش براساس شود،مشاهده می «پیرامون های همحل بر زنجان شهر یدانم سبزه پروژه اجتماعی اثربخشی»

 و ابعاد از یکهر یبرا استانداردشده پارامتر یرمقاد .است معنادار رهایمس همة ةبرآوردشد یبضرا ی،عامل یبارها به

 قدرت ةدهند نشان «یدانم سبزه پیرامون محالت یفرهنگ -اجتماعی تحوالت» بر مؤثر یها شاخص به مربوط یها یهگو

 یها خصشا به مربوط یها یهگو و ابعاد یبرا شده محاسبه t یرمقاد همچنین همة است. مکنون( یر)متغ عامل بر یعامل بار

 نشان را یرهامس معناداربودنکه  است 36/0 از تر بزرگ «یدانم سبزه پیرامون های همحل یفرهنگ -اجتماعی تحوالت»

 با .است 69/2 شده محاسبه x2/df مقدار (،شکل شماره نه) یساختار معادالت مدل از آمده دست به یجنتا براساس .دهد یم

 یها شاخص یینتب یبرا شده گرفته درنظر یعل مدل توان گفت می ،است 369/0 از بیشتر آمده دست به عدد ینکها هب توجه

 شکل ذیل یمبنا بر .ی داردمناسب یینکو برازش «یدانم سبزه پیرامون های همحل یفرهنگ -اجتماعی تحوالت» بر مؤثر

 و مثبت تحوالت یجادا ییاتوان ،01/5 یراستانداردغ یبتا یبضر با زنجان شهر یدانم سبزه راه یادهپة پروژ جرایا یرمتغ

 را تحوالت یفعل روند تواند یم و دارد را یندهآ در «یدانم سبزه پیرامون های همحل فرهنگی-اجتماعی تحوالت» بر یقعم



 499...ایرانشهرهایمرکزیبافتدرعمنم فضاهایةتنسعاجتماع اثربیش برتحهیه حیدریوهمکاران:

 ةپروژ اجرای یرهایمتغ در« اجتماعیتعامالت »شاخص  کند. مؤثرتر زنجان شهر دةینآ در پروژه یبعد فاز یاجرا با

 داشت. خواهد یرتأث یاجتماع یاثربخش در ها شاخص دیگر از تر یشب 63/5 یبتا یبضر با ،یدانم سبزه راه یادهپ

 

دانیمسبزهةپروژازمتثثرمتغیرهاعه روابطساختاریمعادالتمدل.بررس 1شک 

یریگجهینت
 ةده اواسط از و است شهری ةتوسع مباحث به مربوط مبحث جدیدترین ،توسعه محرک های پروژه اجتماعی اثربخشی

 است سندی اجتماعی پیامدهای برآورد .است گرفته قرار مدنظر جدی صورت به مرتبط های کتاب و متون انتشار با 0315

 های خودمیتصم نتایج از رانیگ میتصم است ضروری میان این . دردارد داللت توسعه های دخالت اجتماعی نتایج بر که

 شهر .بیاورند دست به ة خودندیآ طراحی در مشارکت برای فرصتی ،هستند مداخله این متأثر از کهنیز  مردم و شوند آگاه

 و کالن های پروژه اخیر سال چند طی و بوده خود اجتماعی جایگاه یارتقا دنبال به کشور شهرهای سایر مانند نیز زنجان

 اثربخشی در دانیم سبزه ةژپرو تأثیرات ارزیابی .شده است خلق و تعریفآن  شهری مراکز بازآفرینی برای متعددی

 های شاخص بر پروژه، این اجرای که دهد می نشان یا نمونه تک t آزمون با شهر تاریخی بافت های همحل بر اجتماعی

 داشته ای فزاینده و مثبت تأثیر دانیم سبزه پیرامون های همحل در بصری کیفیت و اجتماعی تعامالت ،اجتماعی انگیزش

 کیفیت افزایش و شهروندان اجتماعی تعامالت ارتقای که زنجان شهر دانیم سبزه راه ادهیپ خلق رسالت با امر این .است

 اصالت و هویت که شهر از هایی بخش در شهروندان رفاه آرامش و تقویت ،ییخودروریغ تردد اولویت با شهری فضای

 ،AHP تکنیک براساس سوی دیگر، از .است بوده منطبق دارد، افراد ذهن در مناسبی فرهنگی و اقتصادی ،اجتماعی

 با بیشتری اهمیت ضریب یکدیگر، بر ها شاخص تأثیر و ارتباط نوع از نظر بصری کیفیت و اجتماعی تعامالت های شاخص

 با دانیم سبزه ةپروژ روابط ینیب شیپ منظور به علی روابط تحلیل تیدرنها .دارد زنجان شهر دانیم سبزه ةپروژ اجرای
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 شهر دانیم سبزه راه ادهیپ ةپروژ اجرای متغیر که دهد می نشان ساختاری معادالت مدل با هنگیفر-اجتماعی تحوالت

 اجتماعی اثربخشی» بر عمیق و مثبت تحوالت ایجاد توانایی متوسط طور به ،01/5 راستانداردیغ بتای ضریب با زنجان

 این در .کند حفظ آینده در پروژه بعدی فاز اجرای با را تحوالت فعلی روند تواند می و دارد را آینده در «دانیم سبزه پروژه

 از ترشیب 63/5 بتای ضریب با «اجتماعی تعامالت» شاخص ،دانیم سبزه راه ادهیپ ةپروژ اجرای متغیرهای بارةدر رابطه،

 .داشت خواهد تأثیر «دانیم سبزه پروژه اجتماعی اثربخشی» بر ها شاخص دیگر

 کدام بر زنجان شهر دانیم سبزه راه ادهیپ ةپروژ که سؤالاین  به ییگو پاسخ ةنیزم در ،پژوهش های یافته به توجه با

 با) اجتماعی انگیزش های شاخص ،یا نمونه تک t آزمون کمک هب گفت توان می ی دارد،شتریب اثربخشی اجتماعی ةمؤلف

 از باالتر و مثبت (T= 152/3 ضریب با) بصری کیفیت و (T= 011/00 ضریب با) اجتماعی تعامالت ،(T= 969/0 ضریب

 در اجتماعی تعامالت و اجتماعی انگیزش بصری، کیفیت یارتقا به دانیم سبزه ةپروژ اجرای جهیدرنت .هستند استاندارد حد

 شهروندان اجتماعی انگیزش و تعامالت میزان توجه داشت که باید البته ؛است شده منجر دانیم سبزه پیرامون های همحل

 دوم سؤال پاسخ به در .باشد نیز فضاها این بصری کیفیت سطح از متأثر تواند می دانیم سبزه ةپروژ در زنجان شهر

 آزمون کمک هب گفت توان می نیز (دارند رضایت عمومی فضای این اجتماعی کارکرد از کی کدام اثربخشی از کاربران)

 جهیدرنت ؛دارند قرار 0 ةیناح در ریبص کیفیت و اجتماعی تعامالت های شاخص (AHP) یمراتب سلسله تحلیل ندیافر

 ایجاد و بصری کیفیت یارتقا کمک به را شهری مردم های نگرش و اجتماعی ساختارهای دانیم سبزه ةپروژ اجرای

 های یافته بر نوشتار این های یافته .است داده ارتقا وکرده  اصالح شهری، ارتباطات و اجتماعی تعامالت برای مرکزی

 و پورجعفر ؛0931 ،زهرائی ؛0930 ،وانانی صالحی ؛0939 ،همکاران و ثبوتی) شهر عمومی ایفضاه ةحوز مطالعات

 شهر دانیم سبزه ةپروژ اجتماعی اثربخشی بهبود منظور به شد، گفته آنچه به توجه با .است بوده منطبق( 0935 ،همکاران

 :است ضروری زیر موارد رعایت ،فضا مردم پیوند تقویت و زنجان

  از مملو و پرتردد فضاهای در امنیت نداشتن حس:اجتماع هایآسیبکاهشدروژهپراثربیش 

 منظور را به مکان این در پلیس کانکس ایستگاه استقرار و حضور زنجان شهر شهروندان .ابدی می کاهش جمعیت

 های همحل در ادهاستف یب و بایر فضاهای ی دیگر،سو از .دانند می مؤثر شهروندان امنیت احساس استمرار و تقویت

 ؛کنند می تلقی (اعتیاد و سرقت ویژه به) اجتماعی های آسیب بانی و آور اضطراب را زنجان شهر دانیم سبزه پیرامون

 برای نمادین هشدارهای همچنین استفاده، دونب های زمین و شده بیتخر مناطق یده سامان نیبنابرا

 .باشد مؤثر تواند می پیرامون یها همحل در شب در روشنایی تأمین و فضا کردن کنترل

  در بیشتر موارد، زنجان شهر دانیم سبزه :شهرونداناجتماع انگیزشافزایشدرپروژهاثربیش 

 تقویت جهیدرنت ؛است فراغت اوقات ساعات در ویژه به ،خانوادگی یها گروه و سنی مختلف اقشار حضور محل

 و تئاتر محلی، های ورزش خیابانی، فروش های غرفه یا ها ستورانر از استفاده مانند تدابیری با موجود های فعالیت

 .باشد مؤثر تواند می عابران آسایش اصول رعایت با فصلی یها جشنواره و ها موسیقی

  محلی-بومی یها توان از استفاده و اجتماعی یابی تیظرف :شهروندانهنیتیارتقادرپروژهاثربیش 

 ةپروژ طرح اجتماعی اهداف تحقق در تسریع و شهری های پروژه برای فرهنگی های پیوست تدوین همراه به



 494...ایرانشهرهایمرکزیبافتدرعمنم فضاهایةتنسعاجتماع اثربیش برتحهیه حیدریوهمکاران:

 مردم یاجتماع اتیح بستر در را یبوم یفرهنگ-یاجتماع یها تیهو تیتقو امکان ،زنجان شهر دانیم سبزه

 مناسب بسترهای ایجاد گیرد: . این امکان با عوامل زیر صورت میباشد مؤثر یگام تواند یم و آورد یم فراهم

 و اعتراضات بروز برای الزم بسترهای کردن فراهم شهروندی، مشارکت تقویت برای مردم تمایالت با مطابق

 محل به تعلق احساس تقویت ،اعتمادسازی ،شهروندی وظایف و حقوق با مرتبط مسائل در شهروندان مداخالت

 ایجاد و حمایت یبای تیهو فرایند در جمعی و عام معیارهای تقویت ،اجتماعی ةیسرما افزایش و سکونت

 ،دانیم سبزه های برنامه در خود های ایده مؤثرتر برگزاری برای مبنا عاجتما و یردولتیغ داوطلبانه، یها سازمان

 محیطی هنر آثار تولید ندیافر در محلی های المان از استفاده نیز و بومی فرهنگ و اجتماعی مفاهیم درنظرگرفتن

 .ها همحل و شهری عمومی فضاهای در

 اهمیت از فضاها این در شهری هنر تقویت و بصری کیفیت :بصریکیایتافزایشدرپروژهثربیش ا 

 شهروندان مستقیم تعامل و گرایی هم حس اجتماعی، های گروه از وسیعی طیف جذب با و است برخوردار اساسی

 فضای تقویت کمک به امر این .کند می تقویت مختلف های گرایش و ها خواسته ها، احساس ها، بینش وجود با را

 یکار گل ای، جعبه های باکس سبز، ای حاشیه نوارهای صورت بهباشد که  یمؤثر گام تواند یم طرفین سبز

 همچنین ،رمسی طبیعی زیباشناختی های ارزش افزایش و محور یکیاکولوژ توان ارتقای منظور به نواری های حاشیه

 کریدورهای فرهنگی و تاریخی هویت بر تأکید برای سنتی و یقدیم های ساختمان در بدنه مرمت و یده سامان

 تبلیغاتی، تابلوهای مانند دید کریدورهای بصری حریم و بدنه در اضافی ملحقات اصالح و یده سامان ،شهری دید

 .گیرد صورت می غیره و پالکاردها نامناسب، شهری یها مبلمان ،برق های سیم
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منابع
 ةرشت ارشد کارشناسی ةنام انیپا ،زنجان شهر یشناس نشانه بر دیتأک با دانیم سبزه شهری فضای طراحی (.0930) جمال افشاری،

 .زنجان دانشگاه زنجان: کالمی، مریم دکتر :راهنما استاد معماری،

 کاربران، یریذپ اجتماع و یرو ادهیپ تقویت با خیابان فضای کیفیت ارتقای (.0932) یبهرام بختیار و کمال ،پناه خالق احسان، اکبری،

 .191-126 سنندج: شهری عمران یالملل نیب همایش کرمانشاه، در گاراژ و یکار یکاش خیابان :موردی ةنمون

 ةرابط و گرا مردم شهری فضای بر تحلیلی» (.0935) نصرآبادی بختیار احمد و حسنعلی نصرآبادی، بختیار آمنه، نصرآبادی، بختیار

 .001-050 ،9 ةشمار دوم، و بیست سال کاربردی، یسشنا جامعه ،«شهروندی رفتار با آن

 .صنعت و علم دانشگاه انتشارات تهران: بهزادفر، مصطفی ةترجم ده، پاسخ های محیط (.0912) یان .ای بنتلی،

 اسیمق بزرگ های پروژه در عمومی فضای ماهیت بر تحلیلی» (.0931) نژاد یحاتم حسین و اهلل کرامت زیاری، احمد، پوراحمد،

 پنجم، دورة شهری، گردشگری ،«(تهران شهر :موردی ة)مطالع فضا اجتماعی تولید یةنظر براساس شهری ردشگریگ

 .003-090 ،2 شمارة

 ،«تهران شهر های پارک در عمومی فضای کنترل بر تحلیلی» (.0931) نژاد یحاتم حسین و اهلل کرامت زیاری، احمد، پوراحمد،

 .619-613 ،1 ةشمار ششم، ةدور شهری، یزیر برنامه جغرافیای های پژوهش

 تبریز، شهری نوین ةتوسع و عمران معماری، ملی همایش ،شهر عمومی های عرصه یریپذ اجتماع (.0939) محمود سنگدهی، تقوی

 .60-01 ایران، معماری ملی کانون

 .زنگان انتشارات زنجان: اول، جلد ،زنجان استان آرامگاهی بناهای (.0911) هوشنگ ثبوتی،

 انتشارات زنجان: ،(شهر کهن بافت فضایی-کالبدی تحوالت بر سیری) زنجان تا زنگان از (.0911) همکاران و کیومرث حبیبی

 .زنجان دانشگاه

 جامع هنجارهای تطبیق ؛شهروندمدار شهری طراحی با آن ارتباط و شهر به حق مفهوم» (.0931) زارعی مجید و فردین حیدری،

 .29-01 ،16 شمارة یازدهم، سال منظر، ةمجل ،«شهری طراحی کیفی های اخصهش با شهروندمداری انگریب

-03 ،1 ةشمار نظر، باغ ةمجل ،«جمعی حیات بر مؤثر عوامل و عمومی فضاهای» (.0913) چرخچیان میمر و عبدالهادی ،پور دانش

21. 

 یةنشر ،«زنجان شهر مختلف طبقاتی سطوح با ارتباط در سوم یها مکان پراکنش ارزیابی» (.0930) مدیری آتوسا و الهام داوودی،

 .39-10 ،06 رةشما شهری، مطالعات

 بهارستان، ،جهان نقش یها دانیم شهروندان رضایتمندی ةسیمقا» (.0931) زاده ینق محمد و ایرج اعتصام، یاسمین، دوزدزانی،

 .025-059 ،20 ةشمار شهری، یزیر برنامه و پژوهش یةنشر ،«شهری ریپذ اجتماع میادین طراحی از ناوونا و کامپو دل

 ،«عمومی ةعرص در کیفیت ةسازند های مؤلفه و مکان خلق مدیریت مدل» (.0939) دهقان سادات یاسمن و کامران ذکاوت،

 .221-200 ،01 ةشمار ،شهر آرمان شهرسازی و معماری

 ،«عمومی ةعرص در شهری حیات تداوم و محیطی های کیفیت بین یبستگ هم ةرابط» (.0930) جعفری اسری و ساجد ،نیب راست

 .16-90 ،20 ةشمار نظر، باغ ةمجل
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 جسمی معلوالن نیازهای به شهری عمومی فضاهای پاسخگویی میزان ارزیابی» (.0931) اردلی نصیری هانیه و مریم رضائی،

 ، 9 شمارة ، هفتم دورة  ی،شهر یزیر برنامه یایجغراف یها ژوهشپ ،«(سنندج شهر فردوسی خیابان :موردی مطالعة) حرکتی

053-092. 

 مورد ی،اجتماع ریتأث ارزیابی یشناخت روش چارچوب ة)ارائ شهری ةتوسع های برنامه و اجتماعی تأثیر ارزیابی» (.0935) رحیم سرور،

 .95-01 ،01 ةشمار ششم، سال ،(انسانی مطالعات) جغرافیایی انداز چشم ،«زهرا( بهشت شهدای قطعات یده سامان مطالعه:

 ششم، سال شرق، تمدن و هنر مةفصلنا ،«جمعی فضای اجتماعی ضرباهنگ در مکان تاریخی بعد واکاوی» (.0931) لیال نی،سلطا

 .06-11 ،20 رةشما

 منظر های مؤلفه مبنای بر مراکش یالفنا جماع جمعی فضای مدیریت یزیر برنامه» (.0931) یاوشیس علیرضا و لیال سلطانی،

 .11-91 ،25 ةشمار ششم، سال شرق تمدن و هنر ةفصلنام ،«شهری

 ،یریپذ اجتماع ارتقا رویکرد با شهری میادین در شهروندان اجتماعی تعامالت بر رگذاریتأث عوامل ارزیابی (.0931) منصوره سلطانی،

 .050-13 تهران، سوم، ةهزار آغاز در شهرسازی و عمران معماری، یالملل نیب همایش

 ةشمار دوم، سال ری،گردشگ و فرهنگی میراث تخصصی ةفصلنام ،«شهر عمومی فضای و شهر به حق» (.0930) محمود ،پور شارع

2، 05-66. 

 معماری ملی کانون امارات، شهرسازی و معماری در پایداری یالملل نیب ةکنگر ،عمومی فضای یریپذ اجتماع (.0939) آتنا شاهینی،

 .66-01 ایران،

 ة)نمون اجتماعی یده پاسخ و مدار ادهیپ شهری فضاهای محیطی کیفیت ارزیابی» (.0936) ییرضا محمدرضا و حجت شیخی،

 .31-19 ،23 ةشمار هشتم، سال شهری، یزیر برنامه و پژوهش یةنشر ،«(ایالم شهر فردوسی خیابان :موردی

 بین در شادکامی و مذهبی یریگ جهت ةرابط معناداری بررسی» (.0931) پاستون زهرا و الهه ی،باغ سرینه موسوی علیرضا، صادقی،

 شهری، یزیر برنامه و پژوهش یةنشر ،«مشهد شهر :موردی ةنمون شهری؛ عمومی فضاهای از کننده استفاده شهروندان

 .061-013 ،91 ةشمار نهم، سال

 .02-0 ،15 ةشمار زیبا، هنرهای یةنشر ،«معماری فضای یریپذ اجتماع» (.0911) انیمعمار غالمحسین و مجید ،این یصالح

 ة)نمون شهروندان رفتاری الگوهای بر کالبدی محیط کیفیت اثرگذاری بر لیلیتح» (.0931) ذاکرحقیقی کیانوش و ندا صحراکار،

 .001-010 ،93 ةشمار دهم، سال شهری، یزیر برنامه و یپژوهش-علمی ةفصلنام ،«(همدان باباطاهر میدان :موردی

 شهری عمومی فضاهای از مردم استفاده میزان بر اجتماعی ابعاد تأثیر سیبرر» (.0936) فرد زاده عبداله علیرضا و مینا عادلی،

 شهری، یزیر برنامه و جغرافیا ةامنفصل ،«(نیایش تا شیخی شهیدان پل حدفاصل– چمران تفرجگاه :موردی ة)مطالع

 .22-0 ،90 ةشمار نهم، ةدور زاگرس، انداز چشم

نقش محیط ساخته شده در تعامالت دانشجویان در فضاهای غیر رسمی  » (.0930) زارعی حاجی آبادی، فاطمه ؛سعید ،تاجر علی

 ةفصلنام ،«مدارس معماری نمونه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی و پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

 .35-13 ،0، شماره 20دوره  شهر، آرمان

 ،«(رشت شهر در عمومی فضاهای و جوانان باب در ای مطالعه) شهر و عشاق» (.930) شادمنفعت معصومه و فردین علیخواه،

 .016-013 ،0 ةشمار نهم، دوره فرهنگی، تحقیقات ةفصلنام
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 اجتماعی تعامالت یارتقا منظور به شهری فضای کیفی رشد» (.0931) یافهم طلیعه و نیالد جمال نژاد، یمهد مسعود، علیمردانی،

 .01-0 ،1 ةشمار کاربردی، هنرهای ةدوفصلنام ،«(هدمش احمدآباد خیابان موردی ة)نمون

 یالملل نیب کنفرانس ،اصفهان یجلفا ةمحل :موردی ةنمون ؛شهری محالت یریپذ اجتماع (.0932) جهانبخش دریح و آزیتا غفارزاده،

 .110-192 تبریز، شهری پایدار ةتوسع و معماری عمران،

 ؛اتوبوس یها ستگاهیا فضای یریپذ اجتماع در مؤثر معماری الزامات (.0931) محمدنژاد مهرداد و نیمحمدحس شیخ، محمد، غیبی،

 .11-19 تبریز، عمران مهندسی یالملل نیب ةکنگر ،مشهد شهر :موردی مطالعة

 ةتوسع و معماری سازه، یالملل نیب ةکنگر ،یریپذ اجتماع متغیر براساس عمومی فضاهای عملکرد ارزیابی (.0939) راحله فرازمند،

 .212-261 تبریز، یشهر

 نقش بر دیتأک با شهر ساختار در اجتماعی یةسرما ارزیابی چارچوب» (.0930) نادری مجید و لعال ،لو جهانشاه حمیده، گهر، فروزان

 .01-0 ،002 ةشمار شهر، هویت ةمجل ،«عمومی فضاهای

 .6-0 ،9610 ةشمار قتصاد،ا دنیای یةنشر ،«دانیم سبزه طرح وخم پرپیچ راه» (.0930) اسداهلل زاده، قربان

 بلوار :موردی ةمطالع) اجتماع تعامالت یاارتق منظور به شهری فضای طراحی» (.0939) زاده ینق محمد و مریم قلمبردزفولی،

 .21-00 ،01 ةشمار هشتم، سال شهر، هویت یةنشر ،«(یا حلهم نیب

 شهری، مدیریت یةنشر ،«مترو ایستگاه فضای یریپذ تماعاج در رگذاریتأث معماری الزامات» (.0935) مردمی میکر و حسام قمری،

 .15-90 ،21 ةمارش

 مهشید و قرایی فریبا ةترجم ،شهری طراحی گوناگون ابعاد :شهری فضاهای عمومی، های مکان (.0930) تیه تیم و متئو کارمونا،

 .هنر دانشگاه تهران: شکوهی،

 شهید دانشگاه تهران: بیدهندی، قیومی مهرداد ةترجم ساختن، زمان یب راه جاودانگی راز و معماری (.0916) الکساندر کریستوفر،

 بهشتی.

 میدان موردی ةسیمقا با اجتماعی تعامالت در شهری باز فضاهای کیفیت نقش» (.0936) منجزی سمیه و ساناز فضل، کشاورز

 .03-10 ،3 شمارة سوم، سال سبز، معماری خصصیت- علمی ةفصلنام ،«اصفهان در جهان نقش و عتیق

 .تهران دانشگاه انتشارات تهران: بحرینی، حسین ةترجم ،ها طرح و ها رویه یشناسگونه :شهری طراحی (.0931) جان لنگ،

 .تهران دانشگاه انتشارات تهران: بحرینی، حسین ةترجم ،شهر شکل تئوری (.0910) کوین لینچ،

 موردی: بررسی فرهنگی، بناهای یریپذ اجتماع ارتقای رد مؤثر عوامل» (.0910) یالله تیآ محمدحسین و محمد محمدی،

 .36-13 ،00 ةشمار هنر، دانشگاه ةدوفصلنام ،«اصفهان فرشچیان فرهنگسرای

 .هله انتشارات تهران: ،شهری طراحی در مکان و فضا (.0911) هادی ،نژاد یمحمود

 .هله انتشارات تهران: ،شهری فضاهای در اجتماعی یةسرما و شهری طراحی (.0911) رپورجعف محمدرضا و هادی ،نژاد یمحمود

 انتشارات تهران: مرتضایی، فرهاد ةترجم ،مکانی اجتماعی یندهایفرا بر ینگرش شهری؛ فضاهای طراحی (.0913) علی ،پور یمدن

 .شهری یزیر برنامه و پردازش
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 انقالب زمانی ةباز در زنجان شهر اجتماعی یزندگ ارتقای بر سوم های مکان نقش بررسی» (.0936) داوودی الهام و آتوسا مدیری،

 دورة انسانی، جغرافیای های پژوهش ،«ایران(-زنجان شهر دانیم سبزه ةمحدود :موردی ة)مطالع اسالمی انقالب تا مشروطه

 .015-009 ،9 شمارة نهم، و چهل

 .01-0 ،06 ةشمار شهری، العاتمط ةفصلنام ،«شهری حق یریپذ تحقق و فضا» (.0931) برجی وحیدی گلدیس و حسین معروفی،

 زنجان. شهرداری :کارفرما ،(اول مرحله گزارش ةخالص) زنجان جدید دانیم سبزه (.0936) نقشیاد مشاور مهندسین

 یالملل نیب ةکنگر شهری، عمومی فضاهای طراحی در آن جایگاه و یریپذ اجتماع (.0939) انینیام امیراحمد و ابراهیم نجاتیان،

 .11-61 مصدر، شهر زیشهرسا و معماری

 شهر تاریخی بازار موردی ة)نمون فضا با مردم یوندیپهم یارتقا رویکرد با شهری فضاهای کیفیت واکاوی (.0931) هانیه نظری،

 شهید دبیر تربیت دانشگاه تهران: علیمردانی، مسعود :راهنما استاد شهری، طراحی ارشد کارشناسی ةنام انیپا ،(زنجان

 .رجائی

 ارشد کارشناسی ةنام انیپا ،شهری فضاهای یریپذ اجتماع بر دیتأک با ابهر شهر ینیخم امام میدان طراحی (.0930) فاطمه ،لو ینق

 .زنجان دانشگاه زنجان: فالحت، محمدصادق دکتر :راهنما استاد معماری، مهندسی
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