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Abstract 
 

Creative city is a city where new activities take place and people work together responsibly and creatively 

and with collective thinking to solve problems and improve living conditions and environmental qualities of 

the city. The aim of this article is to investigate ways to improve the quality of public spaces in the city of Lar 

with a creative city approach; also the factors affecting the quality of public spaces in this city have examined. 

The research method is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. Theoretical foundations 

and effective indicators in improving the quality of public spaces in the city have been examined through the 

review of scientific scholar, and the quality of urban spaces through public opinion survey. The statistical 

population is residents of 15 years and older in Lar city, sample size achieved using Cochran's formula, which 

is equal 381 people. The results show that the quality of public spaces in city of Lar is not appropriate according 

to the indicators of urban creativity in both components of site selection and design component with an average 

of 2.89, and the quality management and planning component of public spaces with an average of 3.13. Based 

on the factor analysis, the most important factors affecting the quality of public spaces in Lar are the sense of 

belonging and appropriateness, beauty and design, vitality and social interaction, access and a sense of vitality 

and adaptation of spaces. The most effective strategies in improving the quality of public spaces to enforce 

creativity are to use the spirit of citizen participation to solve the problems of urban spaces and maintain public 

spaces and improve sports activity, cultural and artistic activities and interaction with university centers.  

Keywords: Creative city, public spaces, quality improvement, Lar city. 
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 چکیده

 و معضالت حل براي جمعی تفکر با و خالقانه و مسئوالنه افراد و دهدمی رخ نو هايفعالیت آن در که است شهري خالق شهر     

 عمومی فضاهاي کیفیت ارتقاي هايراه بررسی مقاله این هدف. کنندمی فعالیت هم کنار در شهر، محیطی هايکیفیت و زندگی شرایط بهبود

 لحاظ به تحقیق روش. است پرداخته شهر این عمومی فضاهاي کیفیت بر موثر عوامل بررسی به آن در و است خالق شهر رویکرد با الر شهر

 طریق از شهر عمومی فضاهاي کیفیت ارتقا در موثر هايشاخص و نظري مبانی. است تحلیلی– توصیفی ماهیت، لحاظ به و کاربردي هدف،

 پژوهش این در مطالعه مورد آماري جامعه. است شده بررسی مردم از نظرخواهی طریق از شهري فضاهاي کیفیت و مکتوب، منابع بررسی

 کیفیت که دهدمی نشان حاصله نتایج. است نفر 381با برابر کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم و الر شهر باالي به سال 15 ساکنین

 میانگین با طراحی و گزینی مکان مولفه یعنی بررسی مورد يمولفه دو هر در شهري خالقیت هايشاخص به توجه با الر شهر عمومی فضاهاي

 ترینمهم شده انجام عاملی تحلیل اساس بر. نیست مناسب ،13/3 میانگین با عمومی فضاهاي ریزيبرنامه و مدیریت کیفیت مولفه و ،89/2

 سرزندگی حس و دسترسی اجتماعی، تعامل و نشاط طراحی، و زیبایی تناسب، و تعلق احساس الر، شهر عمومی فضاهاي کیفیت در موثر عوامل

 پذیريمشارکت روحیه از استفاده نیز، خالقیت تقویت براي عمومی فضاهاي کیفیت ارتقاي در راهبردها موثرترین. هستند فضاها سازي مناسب و

 با تعامل و هنري و فرهنگی ورزشی، هايفعالیت بهبود  و عمومی فضاهاي از نگهداري و شهري فضاهاي مشکالت رفع جهت در شهروندان

 .است شهر دانشگاهی مراکز

 .الر شهر کیفیت، ارتقاي عمومی، فضاهاي خالق، شهر کلید واژه ها:
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 هألمقدمه و بیان مس

 دانایی توسعه و دانا جامعه به رسیدن در که است شهري مطالعات يحوزه در جدید مباحث جمله از نوآور و خالق شهر 

 و خالقانه صورت به ريشه مسایل آن در که آوردمی فراهم را بستري خالق شهر. دارد قرار شهري ریزان برنامه تأکید مورد محور

). 2000:15الندري،( گیردمی قرار بررسی مورد شهري ریزانبرنامه و مدیران کنار در مشاغل، صاحبان و شهروندان جمعی تفکر با

 و ورترینبهره کارآترین، ترین،جدید به را اقتصادي و اجتماعی هايساخت زیر و همگانی خدمات شهرها این در شهري مسئوالن

 داشتن با ومی،عم فضاهاي میان این در). 2:1385مشهد، شهر اسالمی شوراي هاي پژوهش مرکز(کنندمی ارایه روش زیباترین

 شهر ريگی شکل و خالقیت بروز موجب مشارکت؛ و اقتصادي ارزش جذابیت، هویت، تنوع، سرزندگی، تقویت همچون تأثیراتی

  )74: 1391دیگران، و کالنتري(شوند می خالق

 آنها به دسترسی و شودمی...   و ها،خیابان و هاپارك پالزها، شهري، هاي میدان شامل اجتماعی، و عمومی فضاهاي 

 مانعی، و مشکل گونه هیچ بدون و اقتصادي و اجتماعی سطوح و سن نژاد، جنسیت، گرفتن نظر در بدون افراد، تمامی براي

 به توانمی جمله آن از که کنندمی ارائه شهروندان به را اجتماعی هايارزش از اساسی هايطیف عمومی فضاهاي. است امکانپذیر

 داراي عمومی فضاهاي. کرد اشاره معنوي و اجتماعی هايارزش اکولوژیکی، و محیطی هايارزش فراغتی، و تفریحی هايارزش

 مردم حضور بسترسازي و سازي فراهم عمومی، فضاهاي اصلی عملکردهاي از. هستند »جوامع اجتماعی سرمایه« افزایش رسالت

 جمعی حیات در سهم ترینبیش داراي خود، مخاطبین يگسترده و متنوع طیف و عملکردشان يواسطه به عمومی فضاهاي. است

 اجتماعی نقش تقویت شهروندان؛ اجتماع و گردهمایی براي محلی فضاها این). 261: 1388دیگران، و رفیعیان(هستند شهروندان

 میان در مکان حس و هویت تقویت  ها،نمایشگاه و هاجشن برگزاري براي  استفاده دموکراسی؛ به دستیابی مسیر در شهروندان

 .هستند...  و شهروندان

 در کافی دقت که صورتی در باشد، راهگشا اجتماعی کنش يتوسعه در توانندمی که نسبت همان به شهري فضاي  

. گردند اجتماعی هاينابرابري و اجتماعی مشکالت تعمیق جهت در عاملی تواند می نپذیرد، صورت آنها طراحی و ریزيبرنامه

 هماهنگ و مدیریت و رویارویی جهت مکانی ارتباطات، جهت ابزاري: کرد بندي دسته گونهاین توانمی را عمومی فضاي وظایف

  )35:1384سیفایی،(آزاد شهروندان کننده

 طرح در عمومی فضاهاي ایجاد پیشنهاد به توجه-1:است پذیر امکان طریق دو از شهر عمومی فضاهاي کیفیت بهبود

 براي الزم يزمینه ارتباط، این در و است جمعی فضاهاي ایجاد براي مناسب جانمایی دنبال به راه این که شهري يتوسعه هاي

 فراهم شهروندان، حداکثري اجتماعی تعامالت براي کیفیت با و مناسب عمومی دسترسی گرفتن نظر در با جمعی فضاي طراحی

 تحقق براي اجتماعی فضاهاي مناسب کنترل و مدیریت خصوص این در که جمعی فضاهاي مدیریت و ریزيبرنامه -2. شود می

 و ایجاد سبز، فضاهاي از نگهداري بهداشت، و نظافت امنیت، و نظم تأمین). 2:1390عندلیب،(شود می انچام اجتماعی اهداف

 جمعی فضاهاي مدیریت و ریزي برنامه خصوص در اقدامات از...   و مناسب جانبی امکانات و مبلمان تعبیه المانها، نگهداري

 جامع،تفصیلی هاي طرح(شهري هايطرح اغلب در فضاها این بینیپیش عمومی، فضاهاي زیاد اهمیت علیرغم حال این با. هستند

 فضاهاي به را فضاها این که موثري ریزي برنامه و مدیریت کافی اندازه به نیز موجود عمومی فضاهاي در و مانده پنهان...)  و

 .است نپذیرفته صورت کنند، تبدیل شهري کآرامد

 عمومی فضاهاي  ،)19-15: 1361 الر شهر جامع طرح( شد ویران زلزله اثر بر 1339 سال در که این از پس الر شهر

 ریزيبرنامه و مدیریت و عمومی فضاهاي ایجاد به کافی توجه نیز شهر این بازسازي در.  شد شدیدي يلطمه دچار سازش هویت

 اجتماعی و کیفی هاي جنبه به پرداختن از مانع بحران، هايزمان در شهر کالبد سریع بازسازي اصوالً که چرا نیامد، عمل به هاآن

 باعث  شهري، فضاهاي خصوص در ویژه به شهر اجتماعی هايجنبه به توجهی بی و بعد هايدرسال جریان این تداوم. شودمی

 و وجود در ضعف نام به اي مسئله و کند ایفا اجتماعی تعامالت تحکیم  در را خود نقش نتواند  الر، شهر عمومی فضاهاي تا شد

 .گردد ایجاد الر شهري عمومی فضاهاي کیفیت
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 به وندانشهر به بیشتر خدمات ارایه راستاي در را جمعی همکاري که جهت این از شهرها براي خالق رویکرد داشتن

 سهامداران همه هآکاهان مشارکت بر چون رویکرد این. است موثر بسیار شهري فضاهاي کیفیت ارتقاي و بازسازي در گیرد، می کار

 ماعیاجت نقش احیاي براي لذا و بوده کننده تسهیل بسیار است، استوار خصوص بخش و عمومی بخش دولتی، بخش از اعم

 فضاهاي یفیتک ارتقاي تحلیل مقاله این اساسی هدف شد بیان چهآن به توجه با. است مفید بسیار الر شهر عمومی فضاهاي

 الر هرش عمومی فضاهاي به بخشی کیفیت چگونگی نیز، آن اساسی سوال و است خالق شهر رویکرد بکارگیري با شهر عمومی

 .است

 

 پژوهش مبانی نظري

 فضاهاي شهري  

هاي ي طرح عرصه عمومی شهر که خیابان ها، بلوارها، میدان ها، پاركطراحی فضاهاي شهري را مطالعه 1کلیف ماتین

کافه ها، کافی  2). اولدنبرگ1387:11هایی که آن فضاها را تعریف می نمایند می داند(کلیف،شهر را به همراه نماهاي ساختمان

ي مرکزي را طرح می نماید و توق ها را قلب یک اجتماع می داند و نظریههاي آرایش و سایر پاهاي کتاب، سالنها، فروشگاهشاپ

اي، سکونتی، کاري و اجتماعی بیان می دارد که زندگی روزانه براي آسوده و رضایت بخش بودن باید تعادلش را در سه قلمرو تجربه

می توانند با نزدیک کردن مکان هاي اول و پیدا نماید. او با تبیین اصطالح مکان سوم براي فضاهاي عمومی شهري و نقشی که 

توانند به عنوان عامل اصلی هویت بخش در یک شهر ایفاي هاي سوم میکند مکاندوم (قلمروهاي خانه و کار)ایفا کنند، تاکید می

تأمین کند که انتظارات از خانواده و کار در وراي گنجایش این نهادها است و مردم براي نقش کنند. اولدنبرگ بحث می

 ). 112: 2003،   3تر نیاز دارند(کارمونا و همکارانهایشان به قلمروهاي اجتماعیخواسته

هاي شهري را مورد هاي همگانی در شهرها و توجه به مقیاس انسانی در محیط، ارتقاي عرصه4فرانسیس تیبالدز     

ها، آزادي عابران پیاده، قابلیت دسترسی براي ها و فعالیتريکند که درس آموزي از گذشته، ادغام کاربتاکید قرار داده و اضافه می

توان ها، اصول و معیارهایی هستند که با به کارگیري آنها میهاي ماندگار، و کنترل و ترکیب روشهمگان، ایجاد وضوح و محیط

 ). 9:1383کیفیت قلمروهاي عمومی شهرهاي معاصر را افزایش داد(تیبالدز،

ي نیازهاي ساکنین؛ ایمنی، هایی نظیر تأمین کلیه بودن رضایتمندي از محیط شهر را در گروي ویژگی، باال 5براند فري 

امنیت و حفاظت دانسته و اضافه می کند که محیط شهري باید از نظر بصري و عملکردي محیطی سامان یافته و با نظم باشد؛ 

نماید؛ داراي یک تصویر ذهنی مناسب، شهرت و اعتبار خوب  کنندگی داشته و حس مکان را تقویتمحیط اجتماعی باید هدایت

بوده و به مردم حس اعتماد و منزلت بدهد؛ به مردم فرصت خالق بودن، شکل دادن به فضاي شخصی و بیان خودشان را عطا 

 ).30:1383نموده و از نظر زیبایی شناسی مطبوع و از نظر کالبدي قابل تصور باشد(براند فري،
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  شهر خالق

هاي اقتصادي و اجتماعی خالقیت، مطرح کرد. او با در نظر گرفتن زمینه 1990ي در دهه 1ي شهر خالق را الندريایده

). در حقیقت وي مبدع عبارات 6:1389بندي کند(سعیدي،تالش کرد تبلور این امر در شهر را در قالب مفهوم شهر خالق صورت

بحث شهر خالق با تغییر رویکردهاي سنتی، بسته و سلطه طلبانه به شهر و شهر خالق و خالقیت شهري محسوب می شود. 

مدیریت شهري، محیط و بستري را فراهم می کند که در آن مسایل شهري به صورت خالقانه و با تفکر جمعی صاحبان اصلی 

رسی قرار می گیرد و براي حل فضاهاي شهري، یعنی شهروندان و صاحبان مشاغل، در کنار مدیران و برنامه ریزان شهري مورد بر

نمایند هاي شهري، افراد داراي نفع و مسئولیت در کنار هم فعالیت میمعضالت پیش روي شهر و بهبود شرایط زندگی در محیط

ي آن در ارتقاي کیفیات محیطی شهر و افزایش میزان زیست پذیري و ارتقاي کیفیت زیستی ي این فعالیت از نتیجهو به واسطه

 ). 15: 2000(الندري،  شودره برده میشهر به

ترین، کاراترین، هاي اجتماعی و اقتصادي را به نوینمسئوالن شهري در شهر خالق خدمات همگانی و زیر ساخت 

اندهی ورترین و زیباترین روش ارایه می کنند. شهر خالق نه تنها فضایی است که در آن خالقیت رشد می کند، بلکه کل سازمبهره

ر راستاي ارایه دیت آن به طور خالقانه طرح ریزي می شود. شهري که بتواند به شکل خالقانه استعداد همکاري جمعی را و مدیر

 خدمات بیشتر به کار گیرد موفق ترین شهر در این عرصه خواهد بود.    

 

 خالقیت

قیت در ساده ترین سطح به ي خالقیت در لغت نامه ي دهخدا خلق کردن و به وجود آوردن معنا شده است. خالواژه

هاي جدید تخیلی است که شامل نوآوري معناي پدید آوردن چیزي است که قبالً وجود نداشته است. خالقیت محصولی از ایده

). خالقیت یعنی بکار 2، 2000، 2رادیکال و یا راه حلی براي یک مشکل و همچنین یک فرمول رادیکال از مشکالت است(سافرزیت

ها ها یا پیوستگی بین ایدههاي ذهنی براي ایجاد یا تبلور یک فکر یا مفهوم جدید که برخی نیز آن را به ترکیب ایدهگیري توانایی 

خالقیت هنري  -1ي هنري، علمی و اقتصادي شناسایی کرد: ).  خالقیت را می توان از سه جنبه9:1389تعبیر کرده اند(سیف،

 -2بدیع و روش هاي تازه براي تفسیر جهان در قالب متن، صدا و تصویر است.  که متضمن تخیل و توانایی آفرینش ایده هاي

خالقیت  -3خالقیت علمی که متضمن کنجکاوي و تشنگی براي تجربه و پی ریزي روابط جدید در حل مسائل علمی است.

فرصت هاي "یکی با دستیابی به هاي کسب و کار، بازاریابی و ... است و پیوند نزداقتصادي که متضمن نوآوري در فناوري، شیوه

 در اقتصاد دارد.  "رقابتی

 

 فضا و خالقیت                                                    

را صرفاً فرایندي فنی می ) برخی آن1اند فضاهاي شهري را در قالب یکی از این سه زاویه ببینند:بسیاري تمایل داشته

) برخی آن را صرفاً تعاملی اجتماعی می دانند 2بینند و بدین ترتیب آن را معادل با معماري بزرگ یا مهندسی بزرگ می گیرند. 

سازمانی و در نتیجه بیشتر بر برخی از ظرفیت هاي مدیریتی آن متمرکز می شوند تا بر که براي رسیدن به چیدمان هاي جدید 

) برخی دیگر آن را فعالیتی هنري(خالق)می بینند که فقط باید طراحان با استعداد به آن بپردازند. طبیعی است که 3تولید فضا. 

بهاي دست کم گرفتن واقعیت و کثرت وجوه طراحی شهري  نگاه تک بعدي؛ به تعاریف و نقطه نظراتی محدود خواهد انجامید و به

. ارتباطی قوي بین فضا و خالقیت وجود دارد. افراد خالق نیاز به فضایی براي زندگی، )169:1384(مدنی پور،منجر خواهد شد.

                                                           
1 - Landry 
2 - Safertzit 
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و کسب و کارهاي خالق، ، افراد 1کار، الهام بخشی و نمایش کارهاي خود دارند. با ایجاد فضاهاي باثبات و مطمئن براي هنرمندان

شوند که این خود می تواند بستري براي بقا، خالقیت و نوآوري باشد. بنابراین فراهم کردن آنان مجبور به جابجایی و مهاجرت نمی

).  فضاي عمومی از مزایا و ویژگی 18:1391فضاهاي باثبات و اطمینان بخش براي این افراد ضروري است (محمدي و همکاران،

وردار است که می تواند نقش بسیار مهمی در ایجاد شهر خالق داشته باشد؛ سرزندگی، تنوع، هویت دهی، جذابیت، هایی برخ

مزایاي فضاي  2ارزش اقتصادي و مشارکت و به دنبال آن ارتقاي کیفیت زندگی شهروندان از آن جمله محسوب می شوند. شکل

 دهد.را نشان میعمومی و جمعی شهر و تاثیر گذاري آن بر خالقیت شهري 

 

 

1391:75ماخذ: کالنتري و همکاران،ن بر خالقیت شهريآمزایاي فضاهاي عمومی شهر و تاثیر گذاري  -1شکل  

 پژوهشپیشینه 

 ریهمه گ پس از دوران يشهر یعموم يفضاها در رفاه جادیا ) در مقاله اي با موضوع بررسی2022الخطیب و شاوکت(

از  نفعانیذ دیك جدکشف ادرا يبراپرداخته و  یبهداشت يو فضاها يشهر یعموم يساخت فضاها يپردازهینظربیماري کرونا، به 

در  رونا راي بیماري کریگو مثبت همه یمنف يامدهایپ استفاده نمودند. آنها PESTEL لیو تحل هیتجز از ی،عموم يفضاها

 ن نمودند. زوم توجه  به فضاهاي عمومی بیاتحلیل کردند. آنها یکی از پیامدهاي بیماري کرونا را ل مختلف يهاجنبه

هاي کم درآمد نشین در کاالپاي ) در مورد اهمیت معانی و بهبود فضاهاي عمومی در محله2013هرناندز بونیالدر(

دهد که روابط بسیار قوي بین مردم و اماکن عمومی مکزیک تحقیقی به عمل آورده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

هاي کم درآمدنشین ها و معانی نمادین براي کاربران است. در محلهارد و خیابان ها، پارك ها و فضاهاي سبز تجسم ارزشوجود د

 ، حس تملک و کار و تالش در جهت بهبود و توسعه محله وجود دارد.

، به بررسی و »فضاهاي عمومی شهري و انرژي و زنده دلی«اي تحت عنوان  ) در مقاله2012جالل الدینی و اوکتاي(

هاي شهرهاي قبرس پرداخته اند. در این مقاله ضمن بررسی فضاهایی که تجزیه و تحلیل تعامالت اجتماعی و فضایی در خیابان

ها پرداخته شده و نشاط به عنوان ویژگی ررسی اجزاي ضروري حیات در خیابانبر کیفیت زندگی شهري تاثیر بسزایی دارند، به ب

  مشترکی که همه خیابان ها باید داشته باشند معرفی شده است. 

هرهاي به بررسی حرکت و رشد ش» توسعه شهرهاي خالق از طریق شبکه«) در مطالعه خود با عنوان 2008ساساکی( 

هاي یس برنامهاست. وي در نتایج خود مهمترین عامل را براي ترویج شهرهاي خالق، تأس جهانی به سوي شهرهاي خالق پرداخته

 تحقیقی و آموزشی براي توسعه منابع انسانی می داند.

                                                           
1  



 

 

 

 ..عمومی. فضاهاي کیفیت ارتقاي بر تحلیلی
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فضا در گفتمان جامعه  تیسازنده عموم يهاکاربست عامل تیقابل)، در مقاله اي به بررسی 1400و همکاران( یمیوق

) پرداختند و به این نتیجه شیو مجموعه ارگ تجر شیتجر یبازار سنت تیعموم سهیمقا ی:ه پژوهنمون( يشهر يفضاها يبرا یمدن

 يفضاها تیقضاوت درباره عموم يبرا تیو مصون، وگوتعامل و گفت ي،ریپذانطباق ی،همگان یچهار عامل دسترس رسیدند که

 . مناسب هستند يشهر

ي زدیدر نگرش شهروندان  يشهر یاماکن عموم يمعنا تیفیک یبررس) در مقاله اي به 1399ان و همکاران(رفیعی

 یبرخ و تریها کلاز شاخص یبرخ ،ی از محیط شهريفیبه دست آوردن ادراکات ک ندیدر فرآپرداختند و به این نتیجه رسیدند که 

بدان معناست که قضاوت  نی. اشوندیم فی) تعریخیو تار یفرهنگ يهانهیشیخاص آن مکان (مانند پ يهایژگیبر اساس و گرید

همه مکان  يکه برا رندیگ یشکل م یکیزیف يهابر اساس فرم و شاخص هاقضاوت  یاست. برخ یسطوح مشخص يدارا تیفیک

 متفاوت هستند. گریبه مکان د یو از مکان ستندین یها کل نیا زا یو برخ مصداق داردها 

در  يشهر یعموم يو استفاده از فضاها یدر دسترس يو اقتصاد یاجتماع ينابرابر لیبه تحل )1398ي(و صمد يموسو

 یو اجتماع يمتاثر از عوامل کالبد يشهر یعموم يو استفاده از فضاها یاست که دسترس دهیرس جهینت نیتهران پرداخته و به ا

 يشهر یعموم ياز فضاها در استفاده یاعتماد و شبکه روابط اجتماع ،مشارکت ي،و توان اقتصاد ییدارا یی چونرهایاست و متغ

 . دهدیقرار م ریرا تحت تأث

توسط شهروندان در شهر همدان پرداخت  یعموم يعوامل موثر در انتخاب فضا یبه بررس )1397( یقیو ذاکر حق یخاتم

به عنوان مکان مالقات  یعموم يروزمره است و فضاها یاز زندگ یبخش مهم یعموم يکه استفاده از فضاها دیرس جهینت نیو به ا

نسبت به  ییباال تیاز درجه اهم يکاربرد ریغ يدهد که توجه به مولفه هایپژوهش نشان م نیا جیکنند نتا یمردم عمل م يبرا

  .مولفه ها باشد نیاز همه در گرو ا شیب یعموم يفضا کی تیموفق دیمولفه ها برخوردارند و شا گرید

 یو ارائه مدل یعموم يفضاها تیمؤثر بر موفق يعوامل کارکرد نییتبدر مقاله اي به  )1396( گرانیو د یحیمس يمراد

پرداختند و به این نتیجه  )،رانیا ز،یتبر ،ینیامام خم ابانی: خيآن (مطالعه مورد يبعد عملکرد قیاز طر تیموفق یابیارز يبرا

 يهامکان تیالزامات موفق نیترمهم »ذهنی ریتصو«و  »شیآسا« عوامل ،در موفقیت فضاهاي عمومی بین عوامل موثرکه از  رسیدند

  هستند. یعموم

نمونه  ي،شهر داریشهر خالق و ارتباط آن با توسعه پا يهاشاخص ) در مقاله اي به تحلیل1395ی و همکاران(نیحس

 تیوضع تیجه رسیدند کهبه این نو  یتیریمد يبن بست ها زا ییدر رها تیقضمن بررسی تاثیر خال پرداختند و شهر رشت ي:مورد

مورد انتظار است  نیانگیکمتر از م يرهبر ي،ریخطرپذ ،ابتکار ي،ریپذانعطاف شامل شهر خالق يهاشهر رشت بر اساس شاخص

 . وجود دارد ازتباط داریو ابعاد توسعه پا القشهر خ يهاشاخص نیب و

هاي شهر خالق گانه شهر اصفهان از لحاظ شاخصپانزدهاي به سطح بندي مناطق ) در مقاله1393مختاري و همکاران(

ها اختالف زیادي بین مناطق شهر اصفهان وجود دارد که بهترین وضعیت از لحاظ این شاخص پرداختند و به این نتیجه رسیدند که

اصفهان، با توجه به  داشته است. به طور کلی شهر 13و  14ها مناطقو کمترین را از لحاظ این شاخص 6، 3، 5، 1هايمنطقه در 

 .هاي انجام شده پتانسیل حرکت به سمت شهرهاي خالق را داراستتحلیل

را مورد بحث »  شهرهاي خالق، رویکردي فرهنگی در توسعه شهري«) در پژوهشی با عنوان 1392قربانی و همکاران(

هاي مختلف را در خود تلف اجتماعی با فرهنگهاي مخوهقرار داده و به این نتیجه رسیده اند که یک شهر خالق باید بتواند گر

ي این کار نیز هاي گوناگون شانس ظهور خالقیت را افزایش می دهد. الزمهپذیرا باشد، چرا که وجود یک جمعیت متنوع با ایده

 هاي اشتغال ، کار و تفریح است.تنوع بخشیدن به فرصت

مزایاي فضاهاي عمومی و به بررسی » جمعی و شهر خالقفضاي «  اي با عنوان ) در مقاله1391(و دیگران کالنتري

 ،توجه به نقش و ارتقاي وضعیت فضاهاي عمومیپرداخته و به عنوان نتیجه بیان می دارند که گیري شهر خالق نقش آنها در شکل
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وانند به کانونی جهت می تو این فضاها از بدو پیدایش شهرها و به ویژه در طول بیش از یک سده گذشته همواره مورد توجه بوده 

 تبدیل شوند.  بروز خالقیت در بین شهروندان

به بررسی مفاهیم مرتبط با رویکرد شهر  »پیوند محیط خالق با شهر«) در پژوهشی با عنوان 1391شهابیان و رهگذر(

هاي شهري سرزنده و یطمراکز دانشگاهی می تواند در ایجاد محو بیان می دارندکه  اندخالق و چند تجربه موفق جهانی پرداخته

 . کنند، نقش پر رنگی را ایفا ارتقاي خالقیت درپذیري فضاهاي عمومی خالق پویا با افزایش نفوذ

به بررسی کیفیت زندگی شهري در ارتباط با » مدیریت شهري و شهر خالق« )در پژوهشی با عنوان1391خان سفید(

هاي باز و خالقانه با مشارکت حل گیري از راهملبورن به علت بهره ر شهرکیفیت زندگی د شهر خالق پرداخته و بیان می دارد که،

 .بندي جهانی در سطوح بسیار باالیی قرار داردگروههاي مختلف شهروندان، همواره در رده

اي فضاهاي عمومی شهري، تحقق تعامالت اجتماعی در بافت هاي تاریخی را مورد ) در مقاله1391محمدي و همکاران(

در جامعیت فضا،  ؛فضاهاي ورزشی باالترین و پاتوق ها کمترین ؛هادر جزء متغیر فعالیت گروه قرار داد و نتیجه گرفتند کهبررسی 

خیابان هاي عمومی باالترین و فضاهاي مذهبی با عملکرد خرد پایین ترین، در دیدارگاه بودن، فضاهاي ورزشی باالترین و فضاهاي 

نقش آن در شکل  داشته اند.ی بودن، پاتوق ها باالترین و فضاهاي ورزشی پایین ترین امتیاز را تجاري پایین ترین و در مشارکت

ارتباط میان فضاي عمومی و جامعه ي مدنی از دیدگاه برنامه ریزي شهري » ي مدنی از دیدگاه برنامه ریزي شهريگیري جامعه

اي عمومی ارتباط نزدیکی با شکل گیري مفهوم شهروندي داشته را مورد بررسی قرار داده اند. بر اساس نتایج این پژوهش، فضاه

  ي مدنی در شهرها هستند.و بستر اصلی شکل گیري جامعه

)، در مقاله اي به بررسی شاخص ها و معیارهاي موثر بر رضایتمندي شهروندان از فضاهاي 1388(خدایی و رفیعیان

دسترسی به خدمات، امنیت اجتماعی و هویت مکانی از  يدسته مولفهسه  عمومی شهري پرداختند و به این نتیجه رسیدند که

 .ضاهاي عمومی شهري هستنداثرگذارترین عوامل در رضایتمندي شهروندان از ف

اي انجام داده اند که در آن پنج رکن تحقیقی کتابخانه» دوران شهرهاي خالق«) در مورد 1389محمدي و مجیدفر(

اصلی شهرهاي خالق نام برده شده است. این ارکان عبارتند از: مردم، بنگاه اقتصادي، فضا، پیوند و چشم انداز. آنها بیان کرده اند 

ي شهرهاي خالق باید راهبردهایی را به اجرا در آورد که ضمن پشتیبانی از ارکان ذکر شده، شهر را به اد و توسعهکه براي ایج

ي اجراي راهبردهاست تغییرات ارزشی و فرهنگی شهرها به سمت ي خالق سوق دهد و آنچه که پیش زمینهسوي یک آینده

 خالقیت و نوآوري است. 

له اي به بررسی مدیریت کیفی فضاي جمعی نموه میدان ترافالگار لندن پرداختند و به ) در مقا1389مطالیی و رنجبر(

نزدیکی بسیاري بین مفهوم کیفیت و پایداري وجود دارد. بررسی تطبیقی معیارهاي کیفیت و پایداري در این نتیجه رسیدندکه 

داري گام بر می دارد که فرایند ارتقاي کیفیت فضاهاي عمومی شهري نمایانگر آن است که یک فضاي عمومی زمانی در مسیر پای

  .آن در طول زمان جریان داشته باشد

) در مقاله اي به موضوع مفهوم حس مکان و عوامل شکل دهنده آن پرداخته و به این نتیجه رسیده است 1385فالحت(

 تاثیر گذار است.  فضا ازعوامل شناختی استفاده کنندگان بر احساس افراد  کالبدي و عوامل که

 ماتیو تقس یکیزیدارد که ساختار ف یم انیب يشهر يدر فضاها یبا عنوان روابط اجتماع يدر مقاله ا )1383ی(طالب

 يزیمتفاوت شامل برنامه ر يها اسیدر مق یطراح است وارتباط  يمحدود کننده فرصت ها برا ای و ندهیفضا گشا يعملکرد

 دارد. ریتاث یعموم يبر گرد آمدن افراد در فضاها تایجزئ یو طراح تیسا یطراح ي،شهر

 

 



 

 

 

 ..عمومی. فضاهاي کیفیت ارتقاي بر تحلیلی

 

145 

 

 روش پژوهش

 جامعه آماري و حجم نمونه

صیفی    ضر به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ ماهیت از نوع تو شهر الر     -پژوهش حا ست و  مورد مطالعه آن  تحلیلی ا

  خصوص فضاهاي عمومی شهر الر مبادرت شد.     است. در این مقاله با استفاده از تکنیک پرسشنامه به نظرخواهی از شهروندان در     

ــهر الر با حجم  15، جمعیت پژوهشمورد جامعه آماري  ــال به باالي ش ــت که برآورد تعداد جامعه نمونه از طریق  42543س اس

ها  نفر محاسبه شده است.  براي تجزیه و تحلیل داده    381درصد   5درصد و ضریب خطاي    95فرمول کوکران با ضریب اطمینان  

سیم جدول   و ب سی متغیرها و تر سبات از نرم افزار آماري  رر ستا از آزمون     spssها، نمودارها و محا شد. در همین را ستفاده  هاي ا

 ها استفاده شد.  آماري مانند تی و تحلیل عاملی براي بررسی و تجزیه و تحلیل داده

ــاخص ــاهاي متغیرها و ش ــب بودن المان هاي فض ــی عباتنداز: مناس ــا یطراح عمومی، مطلوبیت هاي مورد بررس ،  فض

ضاها  مطابقت ساز    دیجد يها سبک  با یجمع يف ضاهاي شهر شگر  يبرا یجمع ي، مطلوبیت ف  از دیبازد بودن ریپذامکاني، گرد

مناسب بودن فضاها براي سالخوردگان، وجود امنیت در فضاهاي عمومی، تامین نیازهاي روحی و روانی، رضایت  عمومی، يفضاها

سویی                 ضاهاي عمومی، هم شادابی در ف ساس  شهر، اح ضاهاي عمومی با تاریخ  ضاهاي عمموي، همخوانی ف ساختهاي ف از زیر

ضاهاي ع      شارکت و حس تعلق در ف ضاهاي عمومی با مدرنیته، افزایش م ضاهاي عمومی،     ف ستفاده از معماري نوین در ف مومی، ا

هاي صـــنایع دســـتی، تعامالت  ی، ایجاد بازارها و غرفهجمع يفضـــاها در مفرح يها برنامه ياجراپراکندگی فضـــاهاي عمومی، 

سایی نظام  ساماندهی فضاهاي عمومی.   اجتماعی در فضاهاي عمومی، و   شنا ستفاده   SWOTوار موضوع مطالعه  از  مدل  براي  ا

هاي موجود در محیط خارجی یک سیستم و بازشناسی نقاط ضعف و        ، شناخت تهدیدها و فرصت  SWOTشده است. در مدل   

قوت داخلی آن به منظور ســنجش وضــعیت و تدوین راهبردها براي هدایت و کنترل آن ســیســتم انجام می شــود(حکمت نیا و  

 ).312: 1390موسوي، 

ضع  شهر خالق انجام و امکان انجام        با این مدل تجزیه و تحلیل و شهر الر در ارتباط با رویکرد  ضاهاي عمومی  کلی ف

یک تجزیه و تحلیل ساختاري از موضوع فراهم شد. بر این اساس ابتدا به بررسی فرصت و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف فضاهاي          

 وع، بازنگري و تدافعی کارانه ارائه شده است.عمومی شهر الر پرداخته شد و سپس بر آن مبنا راهبردهاي چهارگانه تهاجمی، تن

 

 محدوده مورد مطالعه

دقیقه شرقی از نصف النهار  18درجه و  54دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  40درجه و  27شهر الر در عرض جغرافیایی

این شهر مرکز شهرستان الرستان است. الرستان از شهرستان  متر است. 900گرینویچ قرار دارد. ارتفاع متوسط آن از سطح دریا

جنوب استان  ). شهر الر در1است(شکل شماره  1316شهرستان اولیه تأسیس شده در سال  49هاي تابعه استان فارس و یکی از 

) شیرازز استان فارس(فاصله این شهر تا مرک نفر اعالم شده است.  62045؛ 1395در سرشماري سال جمعیت آن  فارس قرار دارد و

کیلومتر است که از طریق بندر  160ترین مسیراز لحاظ دسترسی به دریا کوتاه است.کیلومتر  190 بندرعباسکیلومتر، و تا  340

  ).https://fa.wikipedia.org(ابدیکیلومتر تقلیل می 97شود ولی به شکل خط مستقیم این فاصله به  پل به دریا متصل می
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استان فارس کشوري موقعیت شهر الر در تقسیمات -1شماره شکل  

 هاداده تجزیه و تحلیل

 نظر خواهی از مردم  بررسی کیفیت فضاهاي عمومی شهر الر با

 هاي جنسی و سنی پاسخ دهندگانویژگی

 انیپاسخگو درصد 1/71 همچنیناند. بوده زندرصد  7/56 و مرد درصد 3/43 پرسشنامه، سواالت به گاندهند پاسخ

  .دهد یم نشان یسن مختلف يها گروه در را انیپاسخگو عیتوز 1 جدول. شته انددا سن سال 40 از کمتر

 

 سن حسب بر انیپاسخگو درصد و یفراوان عیتوز -1 جدول

یفراوان سن  درصد 

3/43 156   سال 20-30  

8/27 106   سال 31-40  

سال 41-50  40 5/10  

باال به ساله 50  70 4/18  

 100 381 جمع

1400 پژوهش، يهاافته: یمنبع

 هاي فضاهاي عمومی شهر الرویژگی

قیت شهري در شهر الر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده خالر ب يشهر عمومیارتقاي کیفیت فضاهاي براي بررسی تاثیر 

گزینی و طراحی فضاهاي عمومی و کیفیت مدیریت و برنامه ریزي فضاهاي ي، شامل کیفیت مکان ها در قالب دو مولفهشد. پرسش

 ).2و  3عمومی؛  دسته بندي و از پرسش شوندگان سوال شد(جدول 

استفاده شده  3گویه به شرح جدول شماره  8از گزینی و طراحی فضاهاي عمومی در سطح شهر الر مکانبراي بررسی مولفه 

شود بیشترین میانگین مربوط به گویه همانطور که مشاهده میاي استفاده شد. نمونهزمون تی تکبراي بررسی این مولفه از آ است.

و کمترین میانگین  35/4تر کرده است) با مقدار عددي (وجود بازارها و غرفه هاي صنایع دستی فضاهاي جمعی را پرنشاط 8شماره 

  باشد.می 53/2بازدید آن مشکل بوجود آورده است) با مقدار عددي  (پراکندگی فضاهاي جمعی شهر الر در 7مربوط به گویه شماره 

) بیشتر است و گویه هاي 3از مقدار میانگین مفروض ( 8و  5و 3بر اساس نتایج این جدول مقدار میانگین واقعی گویه هاي 

ها نیز انگین واقعی مجموع گویهبر اساس نتایج این جدول مقدار می از میانگین مفروض کمتر می باشد. 7و  6و  4و  2و 1شماره 

 )کمتر است. 3) است که از مقدار میانگین مفروض(2,89(
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استفاده شد. در این  4گویه به شرح جدول  9از  ریزي و مدیریت فضاهاي عمومی نیزکیفیت برنامهي براي بررسی مولفه

مشاهده  4همانطور که در جدول ه ها بررسی شد. اي بر روي دادنمونهبا اجراي آزمون تی تک خصوص میزان کیفیت فضاهاي عمومی

و کمترین  73/3(همخوانی فضاهاي جمعی با تاریخ شهر الر و معرفی آن)، با مقدار عددي 6شود بیشترین میانگین مربوط به گویه  می

تایج این جدول مقدار بر اساس ن است. 65/2(تاثیر فضاهاي جمعی در افزایش حس تعلق) با مقدار عددي  9میانگین مربوط به گویه 

 ) بیشتر است. 3) است که از مقدار میانگین مفروض (3,13ها (میانگین واقعی مجموع گویه

 

میانگین و انحراف معیار گویه هاي مرتبط با مولفه مکان گزینی و طراحی فضاهاي عمومی در سطح شهر الر -2جدول   

 انحراف معیار میانگین گویه ها ردیف

57/2 استفاده بهینه از فضاهاي جمعی شهر الر به خوبی رعایت شده است.طراحی فضا و  1  21/1  

89/2 وسعت کافی فضاهاي جمعی شهر الر براي گردشگران مناسب است. 2  23/1  

62/3 هاي بهداشتی و آبخوري در فضاهاي جمعی در دسترس است؟سرویس 3  05/1  

81/2 الر از ساماندهی مناسبی برخوردار می باشد فضاهاي عمومی شهر 4  08/1  

83/3 هاي فضاهاي جمعی شهر الر استحکام داشته و خطري براي بازدیدکنندگان نداردزیرساخت 5  89/0  

59/2 زیبایی هاي معماري نوین در فضاهاي جمعی بکار برده شده است 6  14/1  

53/2 مشکل بوجود آورده استپراکندگی فضاهاي جمعی شهر الر در بازدید آن  7  13/1  

35/4 وجود بازارها و غرفه هاي صنایع دستی فضاهاي جمعی را پرنشاط تر کرده است؟  8  81/.  

89/2 مجموع گویه ها    

 
میانگین گویه هاي مورد مطالعه -4شکل   

 

 

  گویه هاي مرتبط با مولفه کیفیت فضاهاي عمومی شهر الرمیانگین و انحراف معیار  -3جدول 

انحراف  میانگین گویه ها ردیف

 معیار

2.57
2.88

3.62

2.81

3.82

2.58 2.53

4.35
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طراحی فضا و

استفاده بهینه از

فضاهاي جمعی

شهر الر به خوبی

رعایت شده است.

فضاهاي جمعی

شهر الر  تا چه حد

از وسعت خوبی

براي گردشگري

برخوردار است.

بازدید از فضاهاي

جمعی به راحتی

امکان پذیر است و

سرویس هاي

بهداشتی و آبخوري

در دسترس است؟

فضاهاي عمومی

شهر الر از

ساماندهی مناسبی

برخوردار می باشد

زیرساخت هاي

فضاهاي جمعی

شهر الر استحکام

داشته و خطري

براي

بازدیدکنندگان

ندارد

زیبایی هاي

معماري نوین در

فضاهاي جمعی

بکار برده شده

است

پراکندگی فضاهاي

جمعی شهر الر در

بازدید آن مشکل

بوجود آورده است

وجود بازارها و

غرفه هاي صنایع

دستی فضاهاي

جمعی را پرنشاط تر

کرده است؟ 
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48/3 فضاهاي جمعی شهر الر از المانهاي مناسبی برخوردار است 1  08/1  

هاي فضاهاي جمعی با سبک هاي جدید شهرسازي مطابقت داردالمان 2  54/3  04/1  

زنان و کودکان مناسب است.فضاهاي جمعی براي سالخوردگان،  3  37/3  02/1  

09/3 از امنیت فضاهاي جمعی شهر الر تا چه حد رضایت دارید 4  98/0  

اند نیازهاي روحی و روانی افراد را  برآورده سازندفضاهاي جمعی توانسته 5  66/3  93/0  

74/3 فضاهاي جمعی با تاریخ شهر الر و معرفی آن همخوانی دارد 6  15/1  

جمعی حس شادابی و سرزندگی به بازدیدکنندگان میدهدفضاهاي  7  54/3  21/1  

کندفضاهاي جمعی با مدرنیته همسویی دارد و حس تازگی القا می 8  88/2  01/1  

65/2 فضاهاي جمعی حس تعلق و مشارکت را در حفظ آن افزایش داده است 9  11/1  

13/3 مجموع گویه ها    

 گین گویه هاي نه گانه مورد مطالعهمیان-3شکل 

براي انجام از تحلیل عاملی استفاده شده است.  کیفیت فضاهاي عمومی بر بهبود خالقیت در شهر الرجهت بررسی تأثیر 

. است. بنابراین با /77ل باشد. این مقدار با توجه به محاسبات انجام شده معاد 5/0بزرگتر از  1KMOاین تحلیل عاملی، باید مقدار 

درصد؛ وجود همبستگی بین متغیرها  99) با احتمال بیش از 00/0و همچنین سطح معناداري ( 5/0توجه به بیشتر بودن این مقدار از 

  ).4تأیید می شود(جدول

کیاسر و بارتلر يهاتست -4جدول   

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .770 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 966.68 

df 190 

Sig. .000 

1400 پژوهش، يهاافته: یمنبع  

هاي موثر در خالقیت از نمودار تست بریدگی یا نمودار سنگریزه، استفاده شد(شکل عامل براي بررسی و دسته بندي مناسب

 پرسشنامه، مربوطه در گویه 20 مجموع یعنی. هستند 1از  باالتر ویژه مقدار داراي عامل 6 که در این شکل دیده می شود ). همانطور5

                                                           
1 . Kaiser-Meyer-Olkin  
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تاریخ شھر الر و

ن ی آ معرف

ھمخوانی دارد

ی فضاھای جمع

ی و س شاداب ح

ی بھ سرزندگ

دگان ن ن دک بازدی

د دھ می

ی با فضاھای جمع

ی تھ ھمسوی درنی م

س دارد و ح

د ن تازگی القا می ک

ی فضاھای جمع

س تعلق و ح

مشارکت را در

ظ آن افزایش حف

ت داده اس



 

 

 

 ..عمومی. فضاهاي کیفیت ارتقاي بر تحلیلی

 

149 

 

ها توان عناوین مناسبی را براي هر یک از این عاملها میبا توجه به میزان همبستگی هر یک از شاخص .هستند عامل 6به تقلیل قابل

 نمود:به شرح زیر انتخاب و متغیرهاي مربوطه به آنها را تعیین 

درصد واریانس تحلیل را محاسبه  4/13باشد که قادر است می 68/2ي آن عامل اول(احساس تعلق و تناسب) که مقدار ویژه

برخورداري از  تاثیر حس تعلق و مشارکت شهروندان بر افزایش حفظ فضاهاي شهري؛متغیر، شامل:  4و تبیین کند. در این عامل 

موثرند. تجمع این متغیرها در یک  هاي مناسب،از المانو برخورداري  سعت کافی براي گردشگران؛و ساماندهی مناسب؛ برخورداري از

 )5هاست(جدول عامل نشان دهنده همبستگی باال بین آن

 

عوامل نهایی استخراج شده و مقادیر مربوط به آن -5جدول  

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه عامل

تعلق و تناسب)(احساس عامل اول  68/2  4/13  4/13  

(زیبایی و طراحی)عامل دوم  88/1  4/9  8/22  

(نشاط و تعامل اجتماعی)عامل سوم  84/1  21/9  02/32  

(جذابیت فضا)عامل چهارم  41/1  06/7  09/39  

(دسترسی و حس سرزندگی)عامل پنجم  4/1  01/7  1/46  

(عامل مناسب سازي فضاها)عامل ششم  39/1  97/6  08/53  

1400 پژوهش، يهاافته: یمنبع  

 

 نمودار تست بریدگی براي تحلیل عاملی -5شکل  

 

درصد از واریانس را محاسبه نماید. در  4/9باشد که قادر است می 88/1ي آن، عامل دوم(زیبایی و طراحی) که مقدار ویژه

تاریخ شهر الر و معرفی آن در فضاهاي  جمعی؛ همخوانیهاي معماري نوین در فضاهاي این عامل، چهار متغیر شامل استفاده از زیبایی

هاي فضاهاي جمعی و عدم وجود خطر براي زیرساختسبک هاي جدید شهرسازي ؛ و استحکام  شهري؛ مطابقت فضاهاي شهري با

 بارگذاري موثر است. بازدیدکنندگان،

درصد از واریانس را محاسبه می کند. سه متغیر شامل  21/9است و  84/1، آني که مقدار ویژه عامل سوم(نشاط و تعامل اجتماعی)

هاي هاي صنایع دستی در فضاهاي جمعی؛ وجود مکان مناسب براي تعامالت اجتماعی شهروندان؛ و اجراي برنامهوجود بازارها و غرفه

ي این عامل قراردارد.عهمفرح در فضاهاي جمعی موجب افزایش عالقه بازدیدکنندگان می شود، در زیر مجمو
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درصد از واریانس را به خود اختصاص می  دهد. در ذیل  این  06/7باشد و می 41/1ي آن، عامل چهارم(جذابیت فضا) که مقدار ویژه

طراحی وسعت فضاهاي جمعی قابلیت توسعه گردشگري؛ از امنیت فضاهاي جمعی شهر الر؛ متغیر به ترتیب شامل رضایت  3عامل 

عامل پنجم(دسترسی و حس سرزندگی) که . ستفاده بهینه از فضاهاي جمعی شهر الر به خوبی رعایت شده است؛ قرار داردفضا و ا

هاي درصد از واریانس را اختصاص می دهد. دو متغیر راحتی ورود و دسترسی راحت به سرویس 01/7باشد که می 4/1ان،  مقدار ویژه

در این عامل بارگذاري شده اند.عامل ششم(عامل مناسب و سرزندگی به بازدیدکنندگان حس شادابی بهداشتی و آبخوري؛ و دادن 

درصد از واریانس را محاسبه کرده است. دو متغیر شامل برآورده  9/6باشد که می 39/1ي آن، سازي فضاها) است که مقدار ویژه

در این عامل بارگذاري شده الخوردگان، زنان و کودکان نیازهاي روحی و روانی افراد  و برخورداري از مناسب سازي براي سساختن 

 اند.

 
 

 متغیرهاي مرتبط با خالقیت در فضاهاي عمومی شهر الر  -6جدول 

 هاعامل گویه

1 2 3 4 5 6 

      696/0 حس تعلق و مشارکت شهروندان را در حفظ آن افزایش داده

     /418 656/0 شدهزیبایی هاي معماري نوین در فضاهاي جمعی بکار برده 

      643/0 از ساماندهی مناسبی برخوردار می باشد

      636/0 از وسعت خوبی براي گردشگري برخوردار است

     347/0 543/0 پراکندگی فضاهاي جمعی در بازدید آن مشکل بوجود آورده

    /392  447/0 از المانهاي مناسبی برخوردار است

     663/0  معرفی آن همخوانی داردبا تاریخ شهر الر و 

     594/0  هاي فضاهاي جمعی شهر الر با سبک هاي جدید شهرسازي مطابقت داردالمان

     471/0  هاي فضاهاي جمعی استحکام داشته و خطري براي بازدیدکنندگان بوجود نمی آوردزیرساخت

    744/0   پرنشاط تر کرده استوجود بازارها و غرفه هاي صنایع دستی فضاهاي جمعی را 

 /402   515/0  336/0 مکان مناسبی براي تعامالت اجتماعی شهروندان است

    512/0  382/0 کندبا مدرنیته همسویی دارد و حس تازگی القا می

   308/0 475/0 306/0  اجراي برنامه هاي مفرح در فضاهاي جمعی موجب افزایش عالقه بازدیدکنندگان می شود

  324/0 675/0    * از امنیت فضاهاي جمعی شهر الر تا چه حد رضایت دارید

   561/0    *وسعت فضاهاي جمعی قابلیت توسعه گردشگري را دارد

   536/0 314/0 354/0  *طراحی فضا و استفاده بهینه از فضاهاي جمعی شهر الر به خوبی رعایت شده است.

  765/0     دهد بازدیدکنندگان میحس شادابی و سرزندگی به 

  611/0     هاي بهداشتی و آبخوري در دسترس استپذیر است و سرویسورود به راحتی امکان

 784/0      نیازهاي روحی و روانی افراد را  برآورده سازند

 499/0   378/0   از مناسب سازي خوبی براي سالخوردگان، زنان و کودکان بهره مند است

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ..عمومی. فضاهاي کیفیت ارتقاي بر تحلیلی

 

151 

 

 SWOTهاي فضاهاي عمومی شهر الر بر اساس تکنیک ویژگیشناخت 

ومی، به عنوان گامی اساسی در تشریح فرایند تولید و بهبود ها، مزایا و معایب مرتبط با فضاهاي عمشناخت مجموعه ویژگی

فضاهاي خالق کامالً ضروري است. خالصه تحلیل وضع موجود محیط درونی و بیرونی  فضاهاي عمومی شهر الر که بر اساس مدل 

SWOT بیان شده است. 7اره انجام و بدست آمده است در جدول شم 

 

 SWOT خالصه تحلیل وضع موجود محیط درونی و بیرونی فضاهاي عمومی شهر الر با مدل  -7جدول 

درونی محیط  

 )Weaknessنقاط ضعف ( )Strengthsنقاط قوت (

 همخوانی فضاهاي جمعی با تاریخ شهر الر-

 شهر داخل در زنی قدم و روي پیاده براي کافی وجود فضاي-

 تعلق  شهروندان به فضاهاي جمعی در شهر الرحس -

 هاي فضاهاي عمومینظافت مستمر مسیرها و محدوده-

 سازگاري مبلمان موجود با نیازها، سالیق و روحیات-

 کثرت و تنوع بناهاي خاص (مذهبی و فرهنگی) در شهر-

 مشکالت حل براي ساکنین همکاري و پذیري مسؤلیت-

 جمعی شهر الروجود امنیت مناسب در فضاهاي -

 دسترسی مناسب مردم به فضاهاي عمومی شهري-

 ایجاد نشانه ها و المان ها در شهر در جهت خوانایی شهر-

 عدم وجود نماي مناسب در فضاهاي شهري و ساختمانهاي عمومی-

 تفریحی، امکانات متناسب نبودن ظرفیت هاي محیطی شهر و کمبود-

 و گذران اوقات فراغت در شهر  ورزشی و گردشگري

(نبود سلسله مراتبی محلی، جمع و پخش   شبکه بندي ارتباطی ضعف-

 کننده، اصلی و ....) 

 در شهر باز فضاي و عمومی فضاي سبز، فضاي کمبود-

 عدم فضاهاي نشستن در مراکز پر رفت و آمد-

 عدم توجه به شرایط اقلیمی شهر الر در ایجاد انواع مبلمان-

 ستفاده از زیبایی هاي معماري نوین در فضاهاي جمعیعدم ا-

 کمبود نیروي  انسانی متخصص در حوزه هاي ساخت فضاهاي عمومی-

 عدم مکان یابی مناسب عناصر مبلمان شهري -

 آشفتگی بصري و محیطی در فضاهاي عمومی-

توزیع نامتعادل فضاهاي عمومی و هماهنگ با ظرفیت محیطی و تعداد -

 کاربران 

 محدود بودن برگزاري جشنواره ها و نمایشگاه ها در شهر الر-

وضعیت آشفته و نازیباي میدان ها در اثر مکان گزینی نامناسب ایستگاه -

 هاي اتوبوس

 ضعف نورپردازي فضاهاي عمومی شهري-

 بی هویتی، یکنواختی و ایستایی در کالبد فضاهاي عمومی-

 ردگان، زنان و کودکان عدم مناسب سازي فضاهاي جمعی براي سالخو-

 ضعف سازه اي و عدم وجود استحکام کافی در فضاهاي عمومی-

طراحی نامناسب مبلمان شهري که منجر به عدم سرزندگی در فضاهاي -

 شهري شده است.

 

 

 

بیرونی محیط  

 )Threatsتهدیدات ( )Opportunitiesها (فرصت

 ایجاد فضاهاي جمعی متناسب با اقلیم و فرهنگ -

 درآمد سرانه باالي شهر الر-

 مدیریت کارآمد شهري در جهت ایجاد فضاهاي عمومی جدید -

 عمومی نسبت به گذشته فضاهاي به شهروندان تعلق احساس کاهش-

 شهري عمران مناسب تجهیزات و امکانات کمبود و تاسیسات ضعف-

 شهري هاي فاضالب و سطحی آبهاي تصفیه و آوري جمع شبکه بویژه



 6789ه ای 345ی و  0طا.عات *و)'ه %$دار

 

 

 

 

  1400 زمستان 6شماره پیاپی  ،4شماره  ،2دوره           
%$%$ ١٥٢ 

 

امکان افزایش تعلق خاطر استفاده کنندگان با ایجاد و توسعه -

 فضاهاي عمومی جدید

 توجه نظام حکومتی به افزایش مشارکت شهروندان -

 امکان برگزاري جشنواره هاي ملی و مراسمات مذهبی -

 زاري جشنواره هاي مختلف براي برندسازي توریسمامکان برگ

وجود انواع کاربري هاي خدماتی در مجاورت فضاهاي عمومی -

 شهري

 اقلیم مناسب شهر الر براي گردشگري فصلی در زمستان-

 امکان جذب گردشگران استان فارس و منطقه -

 امکان ایجاد و توسعه  فضاي عمومی قابل شناسایی و پذیرا-

 کیفیت باالي زندگی شهروندان -

 فرهنگ مشارکت جویی باالي شهروندان در جهت توسعه گردشگري-

 وجود دانشگاه ها و مراکز آموزشی در شهر الر-

 قدرت اقتصادي باالي شهر شهر با وجود دو بازار فعال در شهر-

روند رو به رشد توسعه بی برنامه شهر و تخریب اراضی کشاورزي -

 حاشیه شهر

کاهش جنب و جوش در فضاهاي عمومی و عدم شکوفایی اندیشه ها -

 و فعالیت ها در شهر 

 ه بندي و عدم وجود کابري ها ي مختلط تاکید بر منطق-

ضعف زیرساخت هاي مناسب ارتباط اینترنتی و نبود فرهنگ -

 استفاده از آن در کشور

 عدم بسترسازي مناسب براي مشارکت مردم در سطح محلی-

تمایل به فعالیت هاي بازرگانی که منجر به عدم تنوع در مشاغل و -

 فضاهاي شهري می شود.

میمات شوراي شهر به دالیل قانونی و وضع اثربخش نبودن تص-

 قوانین از باال به پایین

 

 هاپیشنهاد و نتیجه گیري

است. در حال  بوده...  و فراغت اوقات گذاران و یاجتماع تعامالت يبرا یمناسب يهامکان امیاال میقد از یجمع يفضاها 

 یجمع يفضاها تیاهمتراکم و انواع آلودگی هاي محیط زیست، تغییر در سبک و شیوه زندگی،  ت،یجمعبه افزایش  توجه با حاضر و

 شود می محسوب منطقه یک دارایی مکان، با توجه به این که کیفیت .شود یم احساس میقد از شتریب مراتب به يامروز يشهرها در

باشد،  گیري براي انتخاب مکان زندگی و فعالیتتصمیم در مهم عامل یک تواند می و زندگی نیز می شود کیفیت متضمن اغلب و

یک  در زندگی کیفیت به بستگی زیادي حدود تا شود اقتصادي می رشد موجب که فکري يسرمایه و ماهر کار نیروي جذب و حفظ

امکانات و خدمات منسجم و غنی به لحاظ  ایمن، سالم، جذاب، فیزیکی و اجتماعی محیط یک شامل وجود زندگی کیفیت. دارد منطقه

هاي فضاهاي توان گفت که ارتقاي شاخصبنابراین می. آوردمی فراهم ايحرفه و فردي رشد براي را هاییفرصت که است مختلف

 عمومی، موجب حرکت شهر الر در مسیر خالقیت خواهد شد.

هاي خالقیت شهري مناسب نتایج این پژوهش نشان داد که وضعیت کیفیت فضاهاي عمومی شهر الر با توجه به شاخص

هاي فضاهاي عمومی این شهر تقویت شود. مهمترین راهبردها در نیست و  براي حرکت شهر الر در مسیر خالقیت الزم است شاخص

توجه به روحیه مشارکت پذیري مردم الر در جهت رفع مشکالت فضاهاي شهري ارتقاي کیفیت فضاهاي عمومی با رویکرد شهر خالق، 

و نگهداري از فضاهاي عمومی و نظارت بر فعالیت هاي مختلف جهت رفع نیازهاي مختلف ورزشی، فرهنگی و هنري شهر و افزایش 

 : بدین قرار است SWOTتعامل با مراکز دانشگاهی است. راهبردهاي چهارگانه منتج از تحلیل 

 

 SOاستراتژي هاي تهاجمی 

ها هاي موضوع مورد بررسی است. با توجه به بررسی نقاط قوت و فرصتاین نوع راهبردها حاصل توجه به نقاط قوت و فرصت

 الر، راهبردهاي تهاجمی به شرح زیر قابل ارائه است: شهر عمومیارتقاي کیفیت فضاهاي در 

ا در راستاي استفاده از فضاهاي جمعی و تاریخی شهر الر در جهت توسعه گردشگري به هتسریع در تهیه طرح و اجراي برنامه  - 1

 ویژه در فصول سرد سال
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هاي مشارکتی در راستاي استفاده از درآمد سرانه باالي شهر الر جهت تقویت و زیباسازي تسریع در تهیه طرح و اجراي برنامه - 2

 مبلمان شهري 

 هاي همکاري با مراکز علمی و تحقیقاتی، در جهت حل مشکالت فضاهاي عمومی شهرهنامتسریع در انعقاد تفاهم - 3

 جهت اجراي قوانین و تصمیمات مدیریت شهري  ساکنین همکاري و پذیري استفاده از حس مسؤلیت -4

 معناداراستفاده از نمادهاي تاریخی شهر و خاطره جمعی شهروندان در فضاهاي عمومی و  براي طراحی مبلمان شهري  -5

 ها و مراسم محلی براي باال بردن تعلق اجتماعی شهروندان.برگزاري جشن -6

 افزودن بر تعدد فضاهاي عمومی در نواحی حاشیه شهر.  -7

 

 STاستراتژي هاي تنوع 

راهبردهاي تنوع بر تمرکز بر نقاط قوت درونی و تهدیدهاي حاکم بر موضوع مورد برنامه ریزي، استوار است. با توجه به 

 الر راهبردهاي تنوع به شرح زیر دسته بندي می شود: شهر عمومیکیفیت فضاهاي نقاط قوت و تهدیدها  در ارتقا 

 فع مشکالت فضاهاي شهري و ایجاد امنیت در شهراستفاده از روحیه مشارکت پذیري باال در جهت ر  - 1

در نظر گرفتن مشارکت مردم در جهت زیباسازي و نگهداري از فضاهاي عمومی با توجه به رقابت پذیري شهر الر با شهرهاي   -3

 همجوار مانند جهرم و المرد

 ورزشی، فرهنگی و هنري شهر   ها در جهت انجام فعالیت هاي مختلف  شهر در راستاي رفع نیازهاي مختلفپیگیري -4

 جلوگیري از آشفتگی بصري شهر با تهیه طرح هاي مناسب بومی مانند الگوبرداري از بازار تاریخی الر.-5

هاي هنر براي حمایت از ها و ایجاد خانههاي مختلف سنی و خانوادههها براي گروهها و نمایشگاهها، کارگاهبرگزاري جشنواره -6

 نه در شهر الر.هاي خالقاطرح

 

 WOاستراتژي هاي بازنگري 

هاي موضوع برنامه ریزي انجام می شود. راهبردهاي بازنگري بر مبناي توجه به نقاط ضعف و بهره گیري از فرصت

 :بدین شرح است الر شهر عمومیکیفیت فضاهاي راهبردهاي بازنگري براي ارتقا 

هاي ها و کتابخانههاي مورد نیاز در شهر مانند پاركجهت بهبود امکانات وسرانهتاکید بر قدرت اقتصادي و بازرگانی شهر در   - 1

 عمومی

 توجه به نیروهاي کارآمد و دانشگاهی در جهت رفع کمبود نیروي متخصص در شهر. -2

 هاي جدید در جهت جلب توجه مردم به این فضاها ساماندهی فضاهاي سبز از طریق استفاده از تکنولوژي -3

 افزایش مدت ماندگاري در فضاهاي عمومی با پیش بینی انواع نیازهاي استفاده کنندگان -4

 ایجاد اتصال و دسترسی میان فضاها جهت تحرك در فضا به جاي ایستایی مانند احیاء ارتباط مسجد و بازار-5

 دان در اداره امور شهر. تقویت نهادها، تشکل ها و گروه هاي مدنی جهت افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت شهرون -6

 WTاستراتژي هاي تدافعی 
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