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مقایسه تطبیقی عوامل موثر بر موفقیت فضاهای عمومی)خیابان و پارک( 
کید بر نقش نظام برنامه ریزی  در ذهن و رفتار شهروندان آنکارا و تهران با تأ

فضای عمومی در شهرهای مذکور

گروه شهرسازی دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران مرکز، دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین نازیال رشیدپور1 - مدرس مدعو 
گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین نوید سعیدی رضوانی - عضو هیات علمی 
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nazila.rashidpour@gmail.com :1 نویسنده مسئول مقاله

چکیده:
نیازهای  که  شوند  مدیریت  و  طراحی  طــوری  و  باشند  خــود  کــاربــران  پاسخگوی  باید  موفقیت  ــرای  ب شهری  فضاهای 
گرفتن این نیازمندی ها  گاهی از نیازها و ترجیحات مردم و طراحی فضا با در نظر  استفاده کنندگان خود را برطرف سازند. آ
کشورهای مختلف، رفتار مردم در شهرهای  یکی از مهمترین شروط موفقیت فضای عمومی است. مطالعات انجام شده در 
که با همان ملیت در شهرهای  که براساس این ادعا، این همانندی میان مردمی  بزرگ را بسیار شبیه هم می داند، در حالی 
کمتر است. بر این اساس، هدف اصلی این تحقیق مقایسه تطبیقی میزان این  همانی عوامل  کوچک زندگی می کنند، بسیار 
مؤثر در موفقیت فضای عمومی در ذهن و رفتار شهروندان و قیاس نقش بالقوه نظام برنامه ریزی در ارتقای موفقیت فضای 
که بر اساس ماهیت و روش توصیفی و از نظر شیوه نگارش توصیفی  عمومی در دو شهر تهران و آنکارا می باشد. در این تحقیق 
_ تحلیلی است، به منظور شناسایی مهمترین عوامل مؤثر در موفقیت فضای عمومی از دیدگاه کاربران )جنبه ذهنی(، میزان 
کاربران )جنبه عینی( و مقایسه تطبیقی میزان شباهت  تطابق عوامل ذهنی یاد شده با ویژگی های عینی فضاهای منتخب 
کیفی ریپ )تحقیق توصیفی موردی( و ابزار مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده  نتایج در دو شهر یاد شده از روش 
 است. به منظور بررسی مقایسه ای نقش نظام برنامه ریزی در موفقیت فضاهای عمومی نیز روش تحلیل محتوا و مطالعه 
که از جامعه آماری دانشجویان  اسنادی به کار رفته  است.حجم نمونه در این تحقیق بر اساس روش ریپ 300 نفر می باشد 
رشته معماری و طراحی صنعتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز)150 نفر( و متو آنکارا )150 نفر( به صورت تصادفی انتخاب شده 
که   است. نتایج تحقیق فرض یکسان بودن اولویت ها و نیازهای مردم در شهرهای بزرگ را تأیید نموده و نشان می دهد 
گرفته از یک فضای موفق با ترجیح فضا برای حضور در اوقات فراغت وجود دارد و ذهنیت  تفاوت اندکی میان ذهنیت شکل 
شهروندان با عینت اتفاق افتاده تقریبًا منطبق است. یکسان بودن افق طرح در برنامه ریزی از مقیاس ملی تا محلی، وجود 
کسب جایگاه در  برنامه ریزی در سطح ملی برای جذب توریست و مطرح  شدن آنکارا به عنوان یک شهر جهانی و تالش برای 
کیفیت فضای عمومی در آنکارا را ارتقا داده؛ هر چند برنامه ریزی جامع  که توجه به  کشورهای اروپایی از مواردی است  میان 

مستقلی برای فضاهای عمومی در این شهر همانند تهران وجود ندارد.

گان کلیدی:  فضای عمومی موفق، نظام برنامه ریزی، تطابق ذهنیت و عینیت رفتاری شهروندان. واژ
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تعامالت  می کنند،  جــذب  خــود  ســوی  بــه  را  مــردم  از  متنوع تری 
اجتماعی و مالقات در آنها در سطح باالیی صورت می گیرد و تعداد 
گروه های مردم  زیاد  بیشتر است )حضور  گروه ها در فضا  و  زوج ها 
که مورد  اینگونه مکان ها  آمار  بر طبق  برگزیدگی فضاست(.  نشان 
گروه ها قرار می گیرند، در جذب افراد تنها نیز موفق تر عمل  استفاده 
می کنند. فضای با نشاط و زنده می تواند بهترین مکان برای افراد 
باشد،  زیاد تر  فضایی  در  زن هــا  تعداد  چنانچه  باشد.  زنــان  و  تنها 
که مورد پسند همگان  نشان از فضایی خوب با مدیریتی عالی دارد 

.)Whyte, 1980: 17&18( است
عمومی،  فضای  باب  در  یافته ها  و  تحقیق  نتایج  ترکیب  براساس 
باید  شهری  فضاهای  که  می دارند  اظهار   )1992( همکاران  و  کار 
کاربران خود باشند و طوری طراحی و مدیریت شوند  پاسخگوی 
 Carmona &( را برطرف سازند  نیازهای استفاده کنندگان خود  که 
گاهی از نیازها و ترجیحات مردم و طراحی فضا  Etal, 2003: 163(. آ
گرفتن این نیازمندی ها یکی از مهمترین شروط جذب  با در نظر 
مردم و موفقیت فضای عمومی است«. برآورده ساختن نیازهای 
از فضا، علل موفقیت  بر توجیه علل استفاده  مردم در فضا عالوه 
که نیازهای استفاده کنندگان را  آن را نیز بازگو می کند. مکان هایی 
کاری برای انجام دادن ارائه نمی دهند، ناموفق  برآورد نمی  سازند و 
خواهند بود«)Car & Etal, 1992: 91-92(. رایت با اشاره به نتایج 
گ و مطالعه  پژوهش های یان گل در مطالعه رفتار پیاده ها در کپنها
ماتیو سیولک در یک مرکز خرید در استرالیا، رفتار مردم در شهرهای 
بزرگ را بسیار شبیه هم می داند. از نظر او مردم در توکیو با توجه 
به تمام تفاوت فرهنگی، نژادی و ... بسیار شبیه مردم در نیویورک 
که این همانندی میان مردمی  رفتار می کنند. این در حالی است 
کمتر  کوچک زندگی می کنند، بسیار  که با همان ملیت در شهرهای 
است )Whyte, 1980: 4(. او نتایج تحقیقات خود را با لحاظ متغیر 
مقیاس شهر )کوچک یا بزرگ بودن( برای استفاده در تمام نقاط 
جهان مناسب ارزیابی می کند )ibid, 90(. این پژوهش با پیروی از 
سنت ایجاد مکان و توجه به تأثیر تفاوت های فرهنگی در نیازهای 
کارکرد ابعاد اجتماعی و بصری فضای  کاربران، در پی توجه به نحوه 
اینکه  می ورزد؛  کید  تأ شهری  طراحی  عملکردی  برجنبه  عمومی، 
کار می کنند و چگونه طراحان و برنامه ریزان شهری  فضاها چگونه 

می توانند فضاهای موفق تری طراحی کنند.

2. چارچوب نظری
گسترش و شخصیت فعالیت های بیرونی، به میزان  گل  از نظر یان 
و  اســت  کالبدی  و  فیزیکی  برنامه ریزی  تحت تأثیر  زیــادی  بسیار 
هرگونه ارتقای کیفی که فضای بیشتری در اختیار گستره وسیع تری 
مردم  استفاده  افزایش  باعث  دهــد،  قــرار  انسانی  فعالیت های  از 
می توان  می شود.  عمومی  فضاهای  از  منفعل  یا  فعال  صــورت  به 
در  فعالیت  الــگــوی  کالبدی)مصنوع(،  محیط  طــراحــی  طریق  از 
منطقه ای،  محدودیت های  وجــود  با  را  شهرها  بیرونی  فضاهای 
اقلیمی و اجتماعی تحت تأثیر قرار داده و با ایجاد چارچوب فیزیکی 
وسعت  و  زمــان  مدت  تعداد،  نظر  از  را  بیرونی  فعالیت های  بهتر، 

افزایش داد.

1. مقدمه
به معنی مردم   populus ریشه  التینی  از  انگلیسی  واژه  عمومی در 
فرهنگ  در   .)Majedi, Modiri. 2006: 104( اســت  شــده  گرفته 
کسفورد این واژه طیف وسیعی از معانی را در بر می گیرد  انگلیسی آ
که از آن جمله می توان به معانی "مربوط یا متعلق به مردم به عنوان 
آزادی  "با  مــردم"،  همه  برای  کی  واشترا دسترس  "در  کلیت"،  یک 
یا  با دولت محلی  یا مرتبط  "ارائــه شده  یا انجام شدنی" و  موجود 
مرکزی" اشاره نمود )Madanipour, 2008, 213(. فضاهای عمومی 
درواقع مکانی برای رفع نیازهای روزمره زندگی عمومی در شهرها 
اجتماعی،  شرایط  اساس  بر  و  زمان  طول  در  فضاها  این  هستند. 
 )Pasaogullari & Doratli, می یابند  تغییر  فرهنگی  و  اقتصادی 
اصطالح فضای عمومی معانی متعدد دارد. سئوال   .2004: 225(
که چگونه می توان  این است  واژه فضای عمومی  تعریف  مهم در 
با این همه تنوع در دیدگاه ها روبرو شد. پس از بررسی دیدگاه های 
با توجه به  مختلف در مــورد مفهوم فضای عمومی شهری درکــل 
این  تعریف  در  نسبی گرایی  تأیید  با  و  گرفته  صــورت  تحلیل های 
مفهوم می توان نتیجه گرفت: فضای عمومی شهر، فضای همزمانی 
برای  که  اســت  فضایی   ،)Hannah Arendt, 1958( اســت  حضور 
همه اقشار مردم )دست کم درساعاتی از شبانه روز( قابل دسترس 
می باشد )John Lang, 1987( . مکانی برای برخوردهای غیرشخصی 
که امکان تعامل اجتماعی و مالقات چهره به چهره را فراهم  بوده 
مــی آورد. فضایی برای دادوستد، سیاست، مذهب و ورزش بوده 
می باشد. اجتماعی   _ سیاسی  تعارضات  ــروز  ب ــرای  ب صحنه ای  و 
 )Michael Walzer, 1986(کاربرد عمومی داشته و توسط سازمان 
عمومی به نفع عموم اداره می شود )Madanipour, 1996( . رشد و 
بالندگی آن با اندیشه های سیاسی و فلسفی جامعه ارتباط مستقیم 
گستردگی  دارد. مقصود از فضای عمومی دراین پژوهش با توجه به 

دامنه شمول آن صرفًا خیابان ها و پارک ها را در بر می گیرد.
توسعه و رونق فضاهای عمومی به شدت وابسته به وجود زندگی 
زندگی  که  عواملی  با  آشنایی  با  اســت.  مــردم  میان  در  اجتماعی1 
اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهند، می توان عوامل مؤثر در حیات 
این  مهمترین  شناخت.  باز  نیز  را  موفق  عمومی  فضاهای  یافتن 

عوامل به شرح زیر می باشند:
ویژگی های  شامل  عمومی  فضای  محیطی  مشخصات   -1

جغرافیایی، توپوگرافیکی و شرایط آب وهوایی،
2- مشخصات فرهنگی و اجتماعی جامعه،

کالبدی و عملکردی فضای عمومی، 3- مشخصات 
کم، 4- مشخصات نظام سیاسی حا

کم، 5- مشخصات نظام اقتصادی حا
.)Kaplan & Kaplan, 1989( گذران اوقات فراغت 6- الگوهای 

برنامه ریزی و طراحی در مقیاس های متفاوت می توانند در جنبه 
طریق  از  و  بوده  تأثیرگذار  عمومی  فضاهای  عملکردی  و  کالبدی 
الگوهای  و  اقتصاد  فرهنگ،  سیاست،  در  کل  به  جز  تأثیرگذاری 

گذران اوقات فراغت مؤثر باشند.
ترکیب  که  هستند  اجتماعی  فضاهای  موفق  عمومی  فضاهای 
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همکاران )1992( اظهار می دارند که که عالوه بر معنا دار بودن )اجازه 
زندگی  بین مکان  ارتباطات قوی  برقراری  به مردم در مورد  دادن 
خصوصی خود و فضای بزرگتر( و دموکراتیک بودن )حفظ حقوق 
همه  برای  فضا  بودن  دسترس  قابل  و  استفاده کنندگان  تمامی 
گروه ها و فراهم کردن آزادی عمل(، فضاهای شهری باید پاسخگوی 
که توسط  کاربران خود باشند. از میان خیل عظیم نیازهای انسانی 
شده  بحث  معماری  تئوری  آفرینش  کتاب  در   )1987( لنگ  جان 
کار و همکارانش معتقدند، مهمترین نیاز انسان در فضای  است، 
عمومی نیاز به آسایش، راحتی، درگیرشدن فعال یا منفل و امکان 
کشف محیط می باشد. یک فضای موفق می بایست حداقل بیش 

.)Carmona &Etal, 2003: 163( از یک نیاز را پاسخگو باشد
موفقیت  در  مؤثر  عوامل  نظری،  مطالعات  یافته های  اســاس  بر 
فضا بسیار متنوع بوده و بسته به تخصص و نحوه نگرش محقق 
یافته های  بر  تکیه  با  بخش  ایــن  در  باشد.  نیز  متفاوت  می تواند 
تجربی مهمترین نظریه پردازان فضای شهری، ویلیام وایت، جین 
 )PPS”( کار و موسسه گل، مونت گمری، ری الدنبرگ،  جیکوبز، یان 
گردآوری شده و مهمترین عوامل  ویژگی های فضای عمومی موفق 
مؤسسه  مکان  مدل  پایه  بر  فضا  موفقیت  بر  مؤثر  شاخص های  و 
و  راحتی  فعالیت پذیری،  دسترس پذیری،  بعد  چهار  )”PPS(در 
امکان برقراری تعامل اجتماعی استخراج شده و سئواالت مطرح 
شده  یاد  بعد  چهار  در  مؤسسه  این  کار  الگوی  از  تبعیت  به  شده 

طبقه بندی شده است. 

3. علت انتخاب تهران و آنکارا به عنوان نمونه موردی
امضای قرارداد خواهرخواندگی دو شهر تهران و آنکارا در سال 1392 
شمسی، ُمهر تأییدی است بر قابل قیاس بودن ویژگی های این دو 
که  شهر. زیرا پیمان خواهرخواندگی بین شهرهایی امضا می شود 
نوعی وجه تشابه و همسانی از قبیل ویژگی های تاریخی، فرهنگی و 
... مشترک با یکدیگر داشته باشند تا بتوانند از ظرفیت های یکدیگر 

کنند. برای پیش برد اهدافشان استفاده 
در این تحقیق به منظور کنترل متغیرهای مداخله گر، جامعه آماری 
منتخب، دانشجویان رشته معماری و طراحی صنعتی دانشگاه آزاد 
که از این میان نمونه ای با حجم  تهران مرکز و متو آنکارا می باشد 
300 نفر برای تکمیل پرسشنامه به صورت تصادفی انتخاب شده 
 است. ویژگی های مشابه سنی، تحصیلی، آشنایی ضمنی بیشتر با 
مباحث فضای عمومی و مشترک بودن این دو رشته در دو دانشگاه 
یاد شده )حضور در یک دانشکده از نظر مکانی( و سهولت دسترسی 

محقق به این جامعه آماری، از دالیل دیگر این انتخاب می باشد.
بودن  متفاوت  و  عمومی  فضای  مفهوم  گستردگی  به  توجه  با 
مقایسه  امکان  ایجاد  منظور  به  مخاطبان  اذهان  در  آن  معنای 
تطبیقی، با توجه به اهمیت خیابان و پارک به عنوان مهمترین و 
دسترس پذیرین فضاهای عمومی شهری و مشترک و واضح بودن 
معنای مکانی آن، مقایسه تطبیقی فضاهای عمومی در این مقاله 

به پارک و خیابان محدود شده است. 

کیفیت و موفق و تجربه  گمری تشخیص یک مکان با   از نظر مونت 
یک  چرا  اینکه  تشخیص  اما  است  راحت  نسبتًا  خوب  مکان  یک 
و  کرد  ایجاد  را  این موفقیت  و چگونه می توان  مکان موفق است 
نیز  آیا مکان های شبیه آن در جاهای دیگر  که  این موضوع  درک 
می باشد  دشوار تر  بسیار  خیر؟  یا  باشد  مناسب  و  موفق  می تواند 
)Montgomery, 1998: 94(. از دیدگاه وی فضاهای شهری از پیوند 
سه عنصر فضای فیزیکی، تجربه حسی و فعالیت ایجاد می شوند. 
برای  مکان  اصلی  عناصر  از  می توان  است  معتقد  گمری  مونت 
سازمان دادن پیش شرط ها و اصول خلق مکان های شهری موفق 
کرد. وی با پیروی از این منطق ابتدا عناصر اصلی سازنده  استفاده 
کرده و سپس پیش شرط های  مکان را با معرفی جزئیاتشان مطرح 
الزم برای ایجاد فضای موفق را مطرح نموده است. از نظر مونت 
فعال ترند.  و  زنده تر  که  هستند  جاهایی  موفق  مکان های  گمری 
کلیدی در موفقیت فضای عمومی را در وجود  گمری نکته  مونت 
یک »مبنای تبادل« و پایه میان کنشی معرفی می کند. بدون وجود 
مبنای تبادل، مکان های شهری جاهایی مرده و بی حال خواهند 
شد. این فعالیت تبادلی می بایست تا حد امکان پیچیده باشد. 
بدون حضور فعالیت های اقتصادی در سطوح و الیه های مختلف، 
که همه  فعالیت ها  امکان خلق مکان خوب وجود ندارد. از آنجایی 
فعالیت های  زمینه   می بایست  شهری  فضای  نیستند،  اقتصادی 
کند )ibid, 99(. یک مکان شهری  اجتماعی و فرهنگی را نیز فراهم 
برای  و  بوده  مردم  تمرکز  برای  مناسب1  کم  ترا دارای  باید  خوب 
تحریک تماس و کنش متقابل و زندگی خیابانی از تنوع نیز برخوردار 
اولیه  نیاز  از یک  پاسخگوی بیش  باید  زنده شهری  نواحی  باشد. 
باید حضور مردم در  ثانویه2  فعالیت های  و  اولیه  نیاز های  باشند. 
کنند. توجه  خیابان و فضاهای مختلف در طی ساعات روز را تأمین 
به سبک معماری نیز بسیار مهم می باشد زیرا معنا، هویت و سیما 
.)ibid, 112&113( را در فضای شهری در بر داشته و تفهیم می کند

به  باید  موفق  فضای  طراحی  در  است،  معتقد  نیز   PPS مؤسسه 
کرده وآنها را صاحب نظرترین افراد در طراحی مکان  مردم اعتماد 
آنچه  فهم  به  کمک  برای  چارچوبی  نمود  سعی  و  گرفت  نظر  در 
کرد. "PPS" برای آشنایی با ارگونومی فضا  مردم می خواهند ایجاد 
و پاسخ به سئواالتی  الگوهای حرکتی عابران پیاده و ماشین ها  و 
که چرا قسمت های خاصی از خیابان یا یک میدان موفق تر است 
و درک اینکه مردم چگونه به فضا می آیند، به چه نگاه می کنند و 
کجاها مکث می نمایند، روش تحقیق تجربی، درگیر شدن در فضا، 
پیشنهاد  بیشتر  جزئیات  درک  برای  را  عکاسی  و  ساده  مشاهده 
ایجاد یک فضای عمومی  برای   .)Palmer, 2008: 58-61( می کند
فضای  در  باید  که  است  معتقد  گل  یان  مانند  نیز   ”PPS" موفق 
بیرون جاهایی برای رفتن و کارهایی برای انجام دادن وجود داشته 
که طیف وسیعی از  باشد. در واقع موفقیت زمانی حاصل می شود 

کارهایی برای انجام دادن در فضا ارائه شود.
براساس ترکیب نتایج تحقیق و یافته ها در باب فضای عمومی، کار و 

کم را نباید با شلوغی یکسان دانست. 1 ترا
2 فعالیت های ثانویه معطوف به اقدامات و خدماتی است که در 

کاربری های اولیه رشد می کنند. پاسخ به 
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شماره چهاردهم

جدول-1چارچوب نظری عوامل مؤثر بر موفقیت فضا

کیفی کمی و  شاخص های  معیار مؤلفه
)PPS, Carr, Whyte(قابل رؤیت بودن فضا از فاصله دور

دسترسی بصری

 دسترسی و
ارتباط

)Gehl, Whyte( کثر سه فوت باالتر یا پایین تر هم سطح بودن فضا با سطح خیابان یا حدا
)PPS, Whyte( قابل رؤیت بودن فضا از همسایگی ها

)Gehl, PPS( قابل رؤیت بودن فضا با توجه به موقعیت پارک اتومبیل ها
)Whyte, Gehl, Montgomery( نفوذ پذیر بودن نماها

)PPS, Whyte( امکان استفاده از وسایط حمل ونقل عمومی مختلف برای رسیدن به فضا

کالبدی دسترسی 

)PPS( وجود پیاده روهای متداوم و پیوسته
)PPS, Whyte( وجود تسهیالت الزم برای معلوالن

)Whyte, Jacobs( نحوه ارتباط فضا با خیابان
)PPS, Gehl, Whyte(کاربران مکان یابی و طراحی صحیح فضا بر اساس الگوی رفتاری 
 )Montgomery, دسترس پذیر بودن خدمات ارائه شده برای اقشار مختلف اقتصادی

Oldenburg( دسترسی اقتصادی

)Montgomery( وجود حس تعلق به فضا دسترسی روانی
)Carr( کننده برای حضور کننده یا ترغیب  وجود نمادهای تهدید  دسترسی نمادین

)Jacobs, Gehl, Montgomery( کاربری کاربری ها شامل مسکن و اختالط  میزان تنوع در 

فعالیت و کاربرد

)Jacobs, Oldenburg, Montgomery( کار و و وجود فعالیت های شامگاهی و شبانگاهی الگوی ساعات 
)Gehl( چند عملکرده بوده فضاهای عمومی

)PPS, Gehl, Whyte( وجود فعالیت های خاص یا منحصر به فرد
)PPS, Whyte( گی خاص در فضا وجود ویژ

)Whyte, PPS, Montgomery( وجود طیف وسیعی از فعالیت ها در فضا اعم از اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
)PPS, Whyte( غالب بودن حضور خرده فروشی

 )PPS( برگزار شدن مراسم و جشن های مختلف در فضا
)Whyte, Oldenburg, Montgomery( کافه ها، رستوران ها و مکان های مالقات عمومی دسترس پذیر بودن سینماها، تئاترها، 

که به مردم امکان تماشا و انجام فعالیتی را  گوشه های خیابان  دسترس پذیر بودن فضاهایی مانند باغ ها، میادین، 
)Montgomery(می دهند

)Oldenburg(دسترس پذیر بودن مکان های سوم
)PPS( ارزش ملک

)PPS( سطح اجاره
)PPS( میزان مالکیت محلی

)Jacobs, Gehl, Montgomery, Whyte, PPS(کاربران تنوع فومی/ فرهنگی/ نژادی / سنی و جنسی 

اجتماع پذیری

)PPS( میزان فعالیت های داوطلبانه در فضا
)Montgomery, PPS( قابلیت پذیرش غریبه ها

)Jacobs, Oldenburg, Montgomery, PPS( میزان حضور افراد در ساعات مختلف شبانه روز
)PPS, Gehl( گرفته در فضا سطح تعامالت شکل 

)PPS( قدرت انتخاب شدن فضا با داشتن حق انتخاب های متفاوت
)PPS( عواملمؤثردرشاخصهااحساس غرور نسبت به فضا شاخصها معیارها مؤلفهها

تصادفاتترافیکی
احساسامنیتدربرابرترافیک

(PPS,Gehl)تصادفات

امنیت

آسایشو
تصویرپذیری

ترسازترافیک
سایرتصادفات

کاروزندگیمختلط محل
احساسامنیتدربرابرجرمو

(Jacobs,Gehl)خشونت
زندگیخیابانی

ناظرانخیابان“چشمخیابان”
کار تنوععملکردهاوالگوهایساعت

محافظتدربرابرباد

احساسامنیتدربرابرشرایط
(Gehl,Whyte)بدآبوهوایی

محافظتدربارانوبرف
گرما محافظتدرسرماو

محافظتازآلودگی
گردوغبار،سروصدا محافظتاز

گیاهیمتناسبباشرایطاقلیمی پوشش
وجودمکانبرایقدمزدن

امکانقدمزدن
(PPS,Gehl,Whyte)

راحتی

نماهایجذاب
عدموجودموانع

کسالتآورنبودننمایخیابان
پوششمناسبسطح

استفادهازرمپبهجایپله
عدماستفادهازپلهوایجاداختالفسطحتاحدممکن

وجودلبههایجذاب
امکانایستادنومکث

(Gehl,Whyte)وجودفضاهایمکثتعریفشده
وجودتکیهگاهبرایمکث

ایجادفرصتهایمتفاوتبراینشستن
امکاننشستن

(PPS,Gehl,Whyte)
ایجادتسهیالتاولیهوثانویهبراینشستن

وجودصندلیهایراحتباقابلیتجابجایی
وجودنیمکتبرایاستراحت

امکاندیدنمسافتتامقصدفرعییااصلی

(Gehl)امکاندیدنوتماشا
وجودمناطرجذاب

وجودروشناییهنگامشب
مشاهدهبدونمانع

سروصدایکم کردن امکانشنیدنوصجبت
(Gehl,Whyte)گفتگو گیرییک نحوهچیدمانصندلیهابرایشکل

کشفدرروزوشبودرزمستانیا کنندگیفضابهبازی،تفریح،فعالیتو دعوت
تابستان

امکانبازی،فعالیتوکشف
(Gehl)

کیوسکهایاطالعاتی،پستهایآتشنشانی،باجههایتلفن،سطلهایزباله) )PPS)تجهیزاتمناسب
طراحیساختمانهاوفضاهایسازگارباابعادانسانیووابستهبهحواس،نحوه

حرکت،اندازهورفتار (Gehl,Montgomery)مقیاس

لذت

سایه/آفتاب امکانلذتبردنازشرایط
(Gehl,خوشایندآبوهوایی

Whyte)
گرما/سرما

نسیم/هواخوری
خاطرهانگیزیفضا (Montgomery)ابعادمعنایی

طراحیخوبوجزئیاتخوببهخصوصدرطبقهاولساختمانها

ابعادزیباشناسانه
(Montgomery,Gehl,Whyte)

آب(استفادهازصدایآرامشبخشآب،استفادهازآببهشکلنمادین)
کاشتدرختانباتوجهبهمنظرهخلقشده) درختان(

گیاهان
مناظرودیدها

معماریزیبا

عواملمؤثردرشاخصها شاخصها معیارها مؤلفهها
تصادفاتترافیکی

احساسامنیتدربرابرترافیک
(PPS,Gehl)تصادفات

امنیت

آسایشو
تصویرپذیری

ترسازترافیک
سایرتصادفات

کاروزندگیمختلط محل
احساسامنیتدربرابرجرمو
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(Gehl,Whyte)بدآبوهوایی

محافظتدربارانوبرف
گرما محافظتدرسرماو

محافظتازآلودگی
گردوغبار،سروصدا محافظتاز

گیاهیمتناسبباشرایطاقلیمی پوشش
وجودمکانبرایقدمزدن

امکانقدمزدن
(PPS,Gehl,Whyte)
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کسالتآورنبودننمایخیابان
پوششمناسبسطح

استفادهازرمپبهجایپله
عدماستفادهازپلهوایجاداختالفسطحتاحدممکن

وجودلبههایجذاب
امکانایستادنومکث

(Gehl,Whyte)وجودفضاهایمکثتعریفشده
وجودتکیهگاهبرایمکث

ایجادفرصتهایمتفاوتبراینشستن
امکاننشستن

(PPS,Gehl,Whyte)
ایجادتسهیالتاولیهوثانویهبراینشستن

وجودصندلیهایراحتباقابلیتجابجایی
وجودنیمکتبرایاستراحت

امکاندیدنمسافتتامقصدفرعییااصلی

(Gehl)امکاندیدنوتماشا
وجودمناطرجذاب

وجودروشناییهنگامشب
مشاهدهبدونمانع

سروصدایکم کردن امکانشنیدنوصجبت
(Gehl,Whyte)گفتگو گیرییک نحوهچیدمانصندلیهابرایشکل

کشفدرروزوشبودرزمستانیا کنندگیفضابهبازی،تفریح،فعالیتو دعوت
تابستان

امکانبازی،فعالیتوکشف
(Gehl)

کیوسکهایاطالعاتی،پستهایآتشنشانی،باجههایتلفن،سطلهایزباله) )PPS)تجهیزاتمناسب
طراحیساختمانهاوفضاهایسازگارباابعادانسانیووابستهبهحواس،نحوه

حرکت،اندازهورفتار (Gehl,Montgomery)مقیاس

لذت

سایه/آفتاب امکانلذتبردنازشرایط
(Gehl,خوشایندآبوهوایی

Whyte)
گرما/سرما

نسیم/هواخوری
خاطرهانگیزیفضا (Montgomery)ابعادمعنایی

طراحیخوبوجزئیاتخوببهخصوصدرطبقهاولساختمانها

ابعادزیباشناسانه
(Montgomery,Gehl,Whyte)

آب(استفادهازصدایآرامشبخشآب،استفادهازآببهشکلنمادین)
کاشتدرختانباتوجهبهمنظرهخلقشده) درختان(

گیاهان
مناظرودیدها

معماریزیبا

عواملمؤثردرشاخصها شاخصها معیارها مؤلفهها
تصادفاتترافیکی

احساسامنیتدربرابرترافیک
(PPS,Gehl)تصادفات

امنیت

آسایشو
تصویرپذیری

ترسازترافیک
سایرتصادفات

کاروزندگیمختلط محل
احساسامنیتدربرابرجرمو

(Jacobs,Gehl)خشونت
زندگیخیابانی

ناظرانخیابان“چشمخیابان”
کار تنوععملکردهاوالگوهایساعت

محافظتدربرابرباد

احساسامنیتدربرابرشرایط
(Gehl,Whyte)بدآبوهوایی

محافظتدربارانوبرف
گرما محافظتدرسرماو

محافظتازآلودگی
گردوغبار،سروصدا محافظتاز

گیاهیمتناسبباشرایطاقلیمی پوشش
وجودمکانبرایقدمزدن

امکانقدمزدن
(PPS,Gehl,Whyte)

راحتی

نماهایجذاب
عدموجودموانع

کسالتآورنبودننمایخیابان
پوششمناسبسطح

استفادهازرمپبهجایپله
عدماستفادهازپلهوایجاداختالفسطحتاحدممکن

وجودلبههایجذاب
امکانایستادنومکث

(Gehl,Whyte)وجودفضاهایمکثتعریفشده
وجودتکیهگاهبرایمکث

ایجادفرصتهایمتفاوتبراینشستن
امکاننشستن

(PPS,Gehl,Whyte)
ایجادتسهیالتاولیهوثانویهبراینشستن

وجودصندلیهایراحتباقابلیتجابجایی
وجودنیمکتبرایاستراحت
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سایه/آفتاب امکانلذتبردنازشرایط
(Gehl,خوشایندآبوهوایی

Whyte)
گرما/سرما

نسیم/هواخوری
خاطرهانگیزیفضا (Montgomery)ابعادمعنایی

طراحیخوبوجزئیاتخوببهخصوصدرطبقهاولساختمانها

ابعادزیباشناسانه
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)Rashidpour, 2010: 130(
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ترسازترافیک
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احساسامنیتدربرابرجرمو
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ناظرانخیابان“چشمخیابان”
کار تنوععملکردهاوالگوهایساعت

محافظتدربرابرباد
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محافظتدربارانوبرف
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وجودمکانبرایقدمزدن

امکانقدمزدن
(PPS,Gehl,Whyte)
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جدول2- معرفی و مقایسه جمعیتی شهرهای تهران و آنکار

جمعیتدین رسمیشهراستانکشور

4.338.620)2012(اسالمآنکارآنکاراترکیه

8،244،535 )2011(اسالمتهرانتهرانایران

Ssource: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15844
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4. روش تحقیق
جدول3- معرفی مراحل تحقیق نمونه موردی برای اثبات یا رد فرضیه

مقایسه تطبیقی میزان تطابق عوامل مؤثر در موفقیت فضای عمومی در ذهن و رفتار شهروندان و قیاس نظام 
برنامه ریزی متداول فضای عمومی در دو شهر تهران و آنکارا هدف اصلی

 مبانی
تحقیق

کاربران )جنبه ذهنی( شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت فضای عمومی از دیدگاه 
کاربران )جنبه عینی( کالبدی فضاهای منتخب  بررسی میزان تطابق عوامل ذهنی با ویژگی های عینی و 

مقایسه تطبیقی میزان شباهت نتایج در دو شهر تهران و آنکارا
کید بر نقش بالقوه نظام برنامه ریزی  مقایسه اهداف و اصول نظام برنامه ریزی فضای عمومی در تهران و آنکارا با تأ

در ارتقای موفقیت فضای عمومی

اهداف خرد

از نظر ویلیام وایت مردم در توکیو با توجه به تمام تفاوت فرهنگی، نژادی و ... بسیار شبیه مردم در نیویورک رفتار 
که با همان ملیت در شهرهای کوچک زندگی می کنند،  که این همانندی میان مردمی  می کنند. این در حالی است 

.)Whyte, 1980:4( کمتر است بسیار 
فرض اولیه تحقیق

شهروندان تهران و آنکارا نمونه موردی مورد 
مطالعه

نمونه موردی
دانشجویان رشته معماری و طراحی صنعتی دانشگاه آزاد تهران مرکز و دانشگاه متو 

آنکارا جامعه آماری

75 نفر معمار و 75 نفر طراح صنعتی دانشگاه آزاد تهران مرکز
300 نفر حجم نمونه1

75 نفر معمار و 75 نفر طراح صنعتی دانشگاه متو آنکارا
تصادفی  نحوه انتخاب نمونه 

روش توصیفی _ تحلیلی
• کیفی ریپ * )تحقیق توصیفی موردی(	 روش 
• روش تحلیل محتوا	

روش تحقیق 

کارشناسی بر اساس چک لیست تهیه شده مشاهده عمیق 

گردآوری داده ها ابزار 
پرسشنامه

مصاحبه فردی
مطالعه اسنادی

چک لیست ارزیابی میزان موفقیت فضای عمومی خیابان
ابزار تحلیل

EXCEL نرم افزار
کاربران معرفی فضاهای عمومی موفق تهران و آنکارا از دیدگاه 

استخراج آمار توصیفی پرسشنامه با نرم افزار 
EXCEL

فرایند تحلیل

از دیدگاه مردم  شناسایی شاخص های مؤثر بر موفقیت فضا 
تهران و آنکارا

شناسایی عوامل بازدارنده حضور در فضای عمومی از دیدگاه 
مردم تهران و آنکارا

شناسایی مهمترین وظایف مسئوالن شهر در ارتباط با فضای 
عمومی از دیدگاه مردم تهران و آنکارا

مقایسه تطبیقی عوامل ذهنی و عینی مؤثر در موفقیت فضای عمومی از دیدگاه شهروندان تهران و آنکارا
بررسی نقش بالقوه نظام برنامه ریزی در افزایش میزان موفقیت فضاهای عمومی در دو شهر تهران و آنکارا نتیجه

کردن تحلیلی جامع از محل انتخاب شده به منظور افزایش اعتبار داده های اطالعاتی می بایست حداقل از  کیفی ریپ در راستای فراهم  * در روش تحقیق 
کدگذاری یافته ها و همپوشانی الیه های مختلف اطالعاتی از روش  گردآوری داده ها استفاده نمود. برای تجزیه وتحلیل در این روش بعد از  سه ابزار متفاوت 
کیفی، داده ها از محتوا جدا نشده و از این رو جزئیات و اعتبار خود را حفظ  کیفی محتوا استفاده می گردد. در این روش به عنوان مزیت فرایند تحلیل  تحلیل 
کیفی ریپ بر اساس ماهیت جزو روش های تحقیق توصیفی _ تحلیلی از نوع قوم نگارانه  گفتنی است روش تحقیق   .2)Low, 2011: 232-236( می نمایند

کتاب مقدمه-ای بر روش تحقیق در علوم انسانی حافظ نیا )2013( جزو تحقیق های توصیفی موردی طبقه بندی شده است.  که در  است 

کیفی ریپ به منظور جمع آوری سریع داده ها حداقل تعداد پرسشنامه یا مصاحبه150 عدد می باشد. 1  در روش تحقیق 
گروه تحقیق فضاهای عمومی)PSRG( برای سنجش میزان موفقیت فضا از دیدگاه  2 گفتنی است این روش تحقیق ترکیبی برای نخستین بار توسط 
کید بر پارک های شهری بر اساس نتایج آن نگاشته شده  کتاب نگرشی نو به فضاهای عمومی با تا که  کار بسته شد  کاربران در شهر نیویورک در سال 1995 به 

است. 
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تطبیقی عوامل ذهنی و عینی، از پرسش شوندگان در خواست شد 
که  که پنج فضای عمومی شهر تهران/ آنکارا )صرفًا پارک یا خیابان( 
در اوقات فراغت خود عالقه مند به حضور در آن هستند را نام ببرند. 

نتایج مربوط به این پرسش در جدول 4 آورده شده است.

5.  تحلیل یافته ها
5.1.   بررسی یافته های حاصل از پرسشنامه

در سئوال نخست پرسشنامه به منظور شناسایی فضاهای عمومی 
کــاربــران و ایــجــاد امــکــان مقایسه  موفق تــهــران و آنــکــارا از دیــدگــاه 

کاربران در پرسشنامه  جدول4- معرفی پنج فضای عمومی موفق در شهر تهران و آنکارا براساس نظر 

1- خیابان ولیعصر، 2- پارک ملت، 3- پارک آب و آتش، 4- پارک جمشیدیه و 5- پارک ساعیتهران

آنکارا
دیکمن  پارک   -4  ،)Kizilay(کیزیل آی میدان   -3  ،)Kuglu Park(کولو پارک   -2  ،)Tunali Hilmi(هیلمی تونالی  خیابان   -1

)Segmen Park(و 5- پارک سیمن )Dikmen Vadisi(وادیسی

ماخذ: پرسشنامه

http://www.ankara.bel.tr/ankara-kent-rehberi
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کاربران در پرسشنامه  جدول6- مهمترین عوامل مؤثر در حضور مردم در فضا بر اساس نظر 

آنکاراتهرانشاخصبعد

آسایش و تصویر پذیری

36خاطره انگیز بودن فضا

21وجود مناطر طبیعی و مصنوع جذاب در فضا )فضای سبز، مجسمه، فواره و ساختمان های زیبا و بدیع(

52وجود مکان های مناسب و متنوع برای نشستن و مکث در فضا

گروه های نامطلوب 14احساس امنیت نسبت به حضور یا مزاحمت 

اجتماع پذیری

کاربران در فضا )شلوغی مطلوب فضا( 1413وجود سایر 

1110احتمال باالی شکل گیری روابط اجتماعی

گروه های سنی و جنسی مختلف در فضا 129حضور 

137وجود فضاها و المان های مناسب به منظور ایجاد فضاهای جمعی

کاربرد فعالیت و 

711وجود فعالیت های خاص یا منحصر به فرد

45وجود فعالیت های متنوع و مختلف در فضای عمومی

کشف  کنندگی فضا به بازی، تفریح، فعالیت و  914دعوت 

کافه ها، رستوران ها و مکان های مالقات عمومی 1114دسترس پذیر بودن سینماها، تئاترها، 

دسترسی و ارتباط

63وجود حس تعلق به فضا

812دسترسی آسان یا نزدیکی مسافتی به فضای عمومی 

کم 108امکان استفاده از فضا با هزینه 

1515قابل رؤیت بودن فضا

ماخذ: پرسشنامه
کاربران در پرسشنامه  جدول7- اولویت شاخص های انتخاب شده از  نظر 

آنکاراتهرانردیف
خاطره انگیز بودن فضاخاطره انگیز بودن فضا1

گروه های نامطلوب2 وجود مناطر طبیعی و مصنوع جذاب در فضااحساس امنیت نسبت به حضور یا مزاحمت 
گروه های نامطلوبوجود مناطر طبیعی و مصنوع جذاب در فضا3 احساس امنیت نسبت به حضور یا مزاحمت 
وجود حس تعلق به فضاوجود حس تعلق به فضا4
وجود فعالیت های متنوع و مختلف در فضای عمومیوجود فعالیت های متنوع و مختلف در فضای عمومی5
وجود مکان های مناسب و متنوع برای نشستن و مکث در فضاوجود مکان های مناسب و متنوع برای نشستن و مکث در فضا6

ماخذ: پرسشنامه

حضور  بازدارنده  عامل  "مهمترین  باز  سئوال  طرح  با  درادامه 
فراغتتان  اوقات  در  خیابان  یا  پارک  عمومی  فضای  در  شما 
چیست؟"مهمترین عوامل بازدارنده حضور در درفضاهای عمومی 
کاربران شناسایی شدند. این عوامل  شهرهای تهران و آنکارا از نگاه 
تا حدودی شبیه هم می باشند.  در مورد فضای عمومی خیابان 
مسافت طوالنی و تداخل سازماندهی نشده پیاده و سواره، وجه 
کاربران در فضای عمومی خیابان در  افتراق عوامل بازدارنده حضور 
که شباهت عوامل  دو شهر تهران و آنکاراست. این در حالی است 
مشکالت  و  بوده  کمتر  پارک  عمومی  فضای  در  حضور  بازدارنده 
آنکارا  مربوط به دسترسی و خشونت قابل مشاهده در پارک های 
در  مطلوب  طبیعی  مناظر  وجود  عدم  و  حد  از  بیش  وشلوغی 
پارک های تهران از جمله مشکالت ویژه پارک های عمومی این دو 

شهر می باشند.

با معیاری های  آشنایی  به منظور  از پرسشنامه  در بخش دیگری 
به  پاسخ  با  تا  شد  خواسته  آنها  از  موفق  فضای  از  کاربران  ذهنی 
عمومی  فضای  در  زیر  شاخص های  از  یک  کدام  "وجود  سئوال 
از  مورد  شش  دارد،"  بیشتر  اهمیت  شما  برای  خیابان(  یا  )پارک 
شاخص های استخراج شده از مبانی نظری این مطالعه را انتخاب 
و سپس شاخص های منتخب خود را اولویت بندی نمایند. نتایج 

مربوط به این سئواالت در جدول 6 و 7 ارائه شده است.
کاماًل یکسان است. بعد آسایش  نتایج به دست آمده در هر دو شهر 
و تصویرپذیری مهمترین بعد مؤثر در موفقیت فضا می باشد حال 

کاربران اصاًل مهم نبوده است. آنکه اجتماع پذیری یک فضا برای 
اهمیت  اولویت  است،  مشهود  نیز  جدول  در  که  همانگونه 
کاربران در دو شهر تهران و آنکارا تا حدودی مشابه  شاخص ها برای 
هم بوده و برای شهروندان تهرانی احساس امنیت نسبت به حضور 
و  طبیعی  مناظر  وجود  از  مهمتر  نامطلوب  گروه های  مزاحمت  یا 

مصنوع جذاب در فضا می باشد.
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بر  آنکارا  هیلمی  تونالی  خیابان  و  تهران  ولیعصر  خیابان  کیفیت 
کارشناسی و به پشتوانه مبانی نظری چک لیست ارائه  اساس نظر 
کی از  که این حا شده و مصاحبه های تخصصی خوب ارزیابی شد 
انتخاب  یعنی فضاهای  کاربران می با شد.  با ذهنیت  رفتار  تطابق 
شده توسط کاربران با ویژگی های ذهنی فضای عمومی موفق کاماًل 

همپوشانی دارند.

توسط  انتخاب شده  تطابق فضای موفق  میزان  5.2. مقایسه 
کاربران با شاخص های منتخب در پرسشنامه

استخراج  و  پرسشنامه  داده های  تحلیل  از  پس  بخش  این  در 
کاربران در مورد فضای عمومی موفق، به منظور  معیارهای ذهنی 
تطابق آن با ویژگی های عینی فضاها، از چک لیست تهیه شده با 
که نتایج آن  کارشناسی استفاده شد  متد مؤسسه PPS1 و مشاهده 

در جدول 9 آورده شده است.

کاربران در پرسشنامه  جدول8- مهمترین عوامل بازدارنده حضور در فضای عمومی )پارک و خیابان( از  نظر 

ردیف
آنکاراتهران

پارکخیابان پارکخیابان 

ناامنی در شبترافیک سنگینعدم وجود امنیتازدحام جمعیت1

عدم وجود امنیت2
مناسب  فضاهای  وجود  عدم 

استراحت
طراحی بد پارک و فعالیت های غیر متنوعازدحام جمعیت

عدم وجود فضاهای مناسب برای نشستن و استراحتناامن بودن خیابانعدم وجود فضاهای متنوعترافیک سنگین3

کیفیت بد محیطشلوغی بیش از حدمسافت طوالنی4 مشکالت مربوط به دسترسی و حمل ونقلآلودگی و 

طبیعی آلودگی هوا5 مناظر  وجود  عدم 
مطلوب

تداخل سازماندهی نشده پیاده 
خشونت قابل مشاهدهو سواره

ماخذ: پرسشنامه

کارشناسی  کاربران با شاخص های منتخب در پرسشنامه بر اساس مشاهده  جدول9- مقایسه میزان تطابق فضای موفق انتخاب شده توسط 
توأم با مشارکت

شاخص منتخب بعد
شاخص های فضای عمومی موفقکاربران

آنکارا )خیابان تونالی(تهران )خیابان ولیعصر(

خوبمتوسطبدخوبمتوسطبد

آسایش و 
تصویر پذیری

خاطره انگیز بودن فضا 

وجود مناطر طبیعی و مصنوع جذاب در فضا 

وجود مکان های مناسب و متنوع برای نشستن و مکث در فضا 

احساس امنیت نسبت به حضور یا مزاحمت گروه های نامطلوب

اجتماع 
پذیری

کاربران در فضا )شلوغی مطلوب فضا( وجود سایر 

احتمال باالی شکل گیری روابط اجتماعی

گروه های سنی وجنسی مختلف در فضا حضور 
فضاهای  ایجاد  منظور  به  مناسب  المان های  و  فضاها  وجود 

جمعی

فعالیت و 
کاربرد

وجود فعالیت های خاص یا منحصر به فرد

وجود فعالیت های متنوع و مختلف در فضای عمومی

کشف  کنندگی فضا به بازی، تفریح، فعالیت و  دعوت 
و  رستوران ها  کافه ها،  تئاترها،  سینماها،  بودن  پذیر  دسترس 

مکان های مالقات عمومی

دسترسی و 
ارتباط

وجود حس تعلق به فضا

دسترسی آسان یا نزدیکی مسافتی به فضای عمومی 

کم امکان استفاده از فضا با هزینه 

قابل رؤیت بودن فضا

مجموع

1 بر اساس مدل "PLACEGAME" مؤسسه "PPS" و با استفاده از یافته های منتج از مبانی نظری، این چک لیست در چهار بعد و 16 معیار به منظور 
ww.PPS.org:ارزیابی میزان موفقیت فضاهای عمومی پارک و خیابان تدوین شد. برای اطالعات بیشتر رجوع شود به
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کاربران در پرسشنامه  جدول10- مهمترین وظایف مدیریت شهری در ارتباط با فضای عمومی از نظر 

ردیف
آنکاراتهران

پارکخیابان پارکخیابان 

ایجاد امنیتایجاد امنیت1
حل معضل ترافیك و طراحی درست 
رعایت  با  مردم  و  ماشین  گردش 

قوانین ترافیکی

برای  ایجاد فضا  و  یکنواختی  از  پرهیز 
گروه های حاضر در پارك  افزایش تنوع 

ایجاد فضاها و مناظر مطلوبتقویت مسیرهای پیاده روی2
با  بودن  مناسب  و  خوب  طراحی 
پیاده روهای  و  کاربران  نوع  به  توجه 

مناسب
اهمیت دادن به مقوله امنیت در پارك

اجتماعی کاهش آلودگی های محیطی3 فعالیت های  افزایش 
ایجاد فضای سبز بیشترایجاد حس امنیتو تفریحی

افزایش فضاهای مناسب پاتوق کاهش ترافیک4
و گردهمایی

به  خیابان  در  الزم  تجهیزات  ایجاد 
مبلمان  و  عمومی  فضای  عنوان 

شهری

طراحی خوب و مناسب بودن با توجه 
کاربران به نوع 

منظور کاهش آلودگی های محیطیکاهش نظارت مستقیم دولتی5 به  الزم  جذابیت های  ایجاد 
فراهم بودن دسترسی آسان تر به پارك هاحضور بیشتر مردم در خیابان

ماخذ: پرسشنامه

در ادامه اهداف و وظایف مهمترین سازمان های مربوط به شهرداری دو شهر در ارتباط با فضای عمومی بررسی شده است.
جدول11- مقایسه تطبیقی نهادهای مرتبط با فضای عمومی پارک و خیابان در شهرداری  تهران و آنکارا

شهرداری آنکاراشهرداری تهران

معاونت خدمات شهری1
کنترل محیط زیستمعاونت دبیر کل1سازمان زیباسازی شهر تهران اداره حفاظت و 
اداره زیباسازی شهریمعاونت دبیر کل3سازمان پارک ها و فضای سبز

1 معاونت فنی و عمرانی، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، معاونت شهرسازی و معماری و معاونت حمل ونقل با توجه به مقیاس پارک و خیابان در 
برنامه ریزی، طراحی و ساخت، نقش فعالی در شهر تهران ایفا می نماید.

5.3.2. تهران
کلی در شهر تهران صورت  احداث پارک ها و فضای سبز در سه قالب 

می گیرد:
1- پارک در مقیاس محله ای و فضای سبز حاشیه خیابان ها،

کناره های بزرگراه ها و 2- پارک در مقیاس منطقه ای و فضای سبز 
3- پارک های فرامنطقه ای و فضای سبز حاشیه ای کمربند سبز تهران.
عملیات کلی در پارک های شهری در مقیاس محله ای و فضای سبز 
حاشیه خیابان ها اساسًا با محوریت شهردار ناحیه و با نظارت عالی 
گرفته و سازمان پارک ها صرفًا به صورت عام  شهردار منطقه صورت 

کنترلی بر حفظ آن دارد. نقش 
کناره های  سبز  فضای  و  منطقه ای  مقیاس  در  پارک های  در 
معاونت  شهری،  خدمات  معاونت  با  اصلی  محوریت  بزرگراه ها، 
فنی و عمرانی یا معاونت اجتماعی مناطق بوده و زیر نظر شهردار 
منطقه، اقدامات اجرایی صورت می گیرد و سازمان پارک ها و فضای 

سبز شهر تهران نقش نظارت عالی را بر عهده دارد.
سبز  کمربند  حاشیه ای  سبز  فضای  و  فرامنطقه ای  پارک های  در 
گاهی دو یا چند منطقه را شامل می گردد  تهران با توجه به اینکه 
کالن تری به دلیل وسعت پروژه  و از طرفی اقدامات نیاز به مدیریت 
دارد، موضوع با محوریت معاونت فنی و عمرانی و معاون خدمات 
شهری شهرداری تهران و یا معاوت اجتماعی شهرداری تهران و با 
نظارت سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران صورت می گیرد. 
به  و  پارک وجود نداشته  برای طراحی  یکپارچه ای  شرح خدمات 

5.3.  بررسی جایگاه طراحی و برنامه ریزی فضای عمومی )پارک 
و خیابان( در نظام مدیریت شهری

برنامه ریزی  نظام  بالقوه  نقش  بر  کید  تأ منظور  به  بخش  این  در 
برنامه ریزی  و  طراحی  جایگاه  عمومی  فضای  موفقیت  ارتقای  در 
فضای عمومی در شهرداری تهران و آنکارا به عنوان مهمترین نهاد 

مدیریت شهری بررسی شده است.
5.3.1.  آنکارا

شهر آنکارا دارای یک شهرداری مرکزی است به نام شهرداری متروپل 
و  شهری  بزرگ  پارک های  برای  تصمیم گیری  مسئولیت  که  آنکارا 
تصمیم گیری  مسئولیت  می باشد.  آن  برعهده  اصلی  خیابان های 
مناطق  شهرداری  برعهده  منطقه ای  خیابان های  و  پارک ها  برای 
محیطی  تقاضای  و  نیاز  اساس  بر  بیشتر  پارک ها  طراحی  و  بوده 
گر پارک در نزدیکی مدرسه واقع شد، اولویت  صورت می گیرد. یعنی ا
گر در نزدیکی آن  کودکان بوده و ا با وسایل بازی و فضای سبز برای 
بود.  خواهد  تفریحی  تسهیالت  با  اولویت  باشد،  تجاری  مجتمع 
شرح خدمات خاصی برای طراحی پارک یا خیابان وجود ندارد و 
بسته به شرایط در مورد نحوه طراحی تصمیم گیری می گردد. محول 
کلیه مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری پارک های بزرگ  نمودن 
گاه بین المللی از جمله اتفاقات جدید  به شرکت های خصوصی و 
کیفیت  افزایش  وجود  با  که  است  شهر  این  برنامه ریزی  نظام  در 
پی  در  را  شهری  عمومی  فضاهای  شدن  خصوصی  خطر  محیط، 

گدیک، 1392/10/15(. دارد )مصاحبه با سمرا انر و آیشه 
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وجوه مشترک هر دو شهرداری است. تهیه طرح در مقیاس شهری 
کلی تهیه  بر عهده شهرداری متروپل آنکارا می باشد و براساس طرح 
تهیه  منطقه ای  طرح های  دارند  وظیفه  مناطق  شهرداری  شده 
نمایند. حال آنکه در ایران هنوز تهیه طرح جامع شهری بر عهده 

وزارت مسکن و شهرسازی است.

صورت موضعی تصمیم گیری می شود. ساماندهی خیابان نیز بسته 
مناطق  و  نواحی  شهرداری  عهده  بر  اهمیت  میزان  و  مقیاس  به 
کف با معاونت خدمات شهری و ساماندهی  می باشد. ساماندهی 

جداره برعهده سازمان زیباسازی است.
کوتاه مدت یک ساله و میان مدت پنج ساله از  وجود برنامه ریزی 

جدول12- مقایسه تطبیقی اهداف و وظایف سازمان زیباسازی در ارتباط با فضای عمومی پارک و خیابان در تهران و آنکارا

آنکاراتهرانسازمان زیباسازی

اهداف مرتبط با برنامه ریزی و 
طراحی فضای عمومی پارک 

و خیابان

• فراهم ساختن بسترهای الزم برای ایجاد منظر شهری 	
زیبا و با هویت ایرانی _ اسالمی

• نماهای 	 پیرامون  طرح  تهیه  و  بررسی  مطالعه، 
فرهنگ  و  مقررات  به  توجه  با  شهر  ساختمان های 

اسالمی و سنتی

• تابلوها و عالئم هدایتی، جهت نما، 	 طراحی ساخت 
طراحی  همچنین  و  بزرگراه ها  معابر،  منازل،  ک  پال

ساخت سرپناه ایستگاه های اتوبوس. 

• پانل های 	 و  نمادین  نماها و حجم های  طراحی آب 
کیوسک های منصوبه در  کلیه  تبلیغاتی، پیاده روها و 
گلدان، ظروف زباله و سایر  شهر اعم از تلفن، پست، 

نیازهای شهری.

• و 	 پارک ها  در  کودکان  بازی  وسایل  ساخت  طراحی 
شهرک های بازی.

• در 	 سر  تابلوهای  به  مربوط  استانداردهای  تدوین 
کن عمومی و تجاری. اما

• کن.	 طراحی مبلمان شهری اما

• سالمت، 	 در  زیربنایی  مطالعات  طریق  از  شهر  زیباسازی 
زیبایی و بهداشت .

• کسب زیبایی بصری مناسب یك 	 انجام مطالعت به منظور 
شهر بزرگ جهانی

• به 	 تبدیل  و  تیمی  رویــکــرد  با  دانشگاهی  مطالعات  انجام 
که بیشترین ارتباط را با مردم آنکارا دارد. واحدی 

• تاریخ، مراقبت ماهرانه 	 افــراد، وفــاداری به  توجه احترام به 
از طبیعت، حساسیت و تعهد، روحیه تیمی و هماهنگی، 
ارزش هـــای  قالب  در  بهداشت  شــهــری،  زیبایی  نــوگــرایــی، 

سازمانی.

وظایف و اختیارات مرتبط با 
برنامه ریزی و طراحی فضای 

عمومی پارک و خیابان

• نظارت عالیه بر طراحی و اجرای پروژه های زیباسازی 	
در سطح شهر.

• بررسی و تأیید تمامی طرح های نقاشی دیواری، آثار 	
حجمی و تبلیغات فرهنگی.

• در 	 تبلیغاتی  ابــزار  هرگونه  نصب  بر  نظارت  و  مدیریت 
سطح شهر.

• ــزی دیـــواره هـــا و پشت 	 ــی ــگ آم ــر اجــــرای رن ــارت ب ــظ ن
تابلوهای تبلیغاتی.

• مدیریت و نظارت بر اجرای طرح های مرتبط با فضای 	
سبز عمودی در نماهای شهری.

• رها شدن از شر آلودگی های بصری در شهر و انجام عملیات 	
مرمت و نگهداری و پایه گذاری نظام زیبایی بصری در شهر 
در  مؤسسات  و  مرتبط  شرکت های  بــا  همکاری  طریق  از 

چارچوب قانون و مقررات.

• اصلی 	 راه هــای  تعمیر  و  نگهداری  و  نظافت  عملیات  انجام 
و  یــادمــان هــا  و  مــیــادیــن  و  بــلــوارهــا  و  خیابان ها  و  شــریــانــی 
ساختمان های تاریخی که در حیطه وظایف و مسئولیت های 
با نهادهای  قرار دارد و هماهنگی  آنکارا  کالنشهر  شهرداری 
و  نخاله ها  انتقال  به  مربوط  خدمات  برای  مربوط  مسئول 

زباله های ناشی از این خدمات.

• انجام مطالعات مربوط به ایجاد ساختار زیبایی بصری شهر	

• هماهنگی نظافت و تعمیر و نگهداری فضای سبز)پارك ها-	
زمین بازی- تفرج گاه ها- فعالیت های اجتماعی- زمین های 

که در طرح های ناحیه ای جدا شده اند. ورزش( 

نتیجه گیری

• عدم استفاده از واژه فضای عمومی در هر دو سازمان و استفاده از واژه سطح شهر در تهران و واژه شهر، فضای سبز، پارک، 	
خیابان و میادین در آنکارا.

• کل یکپارچه و توجه به این امر در آنکارا.	 عدم پرداخت به مسئله زیباسازی در تهران به عنوان یک 

• توجه به لزوم انجام مطالعات دانشگاهی برای همراه سازی حرفه و رشته در امر زیباسازی در آنکار.	
ماخذ: 

Tehran Municipality )2014(, Guideline of Tehran Beautification Organization)2,4,5(.
http://www.zibasazi.ir/fa/about/goles.html
http://www.ankara.bel.tr/en/institutional/organization-chart/secretary-general/deputy-secretary-general-3
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جدول13. مقایسه تطبیقی اهداف و وظایف سازمان زیباسازی در ارتباط با فضای عمومی پارک و خیابان در تهران و آنکارا

سازمان پارک ها و فضای سبز
کنترل  و  حفاظت  سازمان 

محیط زیست
آنکاراتهران

اهداف مرتبط با برنامه ریزی 
عمومی  فضای  طراحی  و 

پارک و خیابان

• تبدیل تهران به شهری سرسبز و زیبا، شاداب و سرزنده 	
گسترده با فضاهای عمومی متنوع و 

• توسعه فضای یکپارچه و متوازن فضای سبز شهری و 	
پیراشهری

• وارد نمودن رویکرد محیط زیستی در برنامه ریزی ها و 	
مدیریت کالنشهر

• کــولــوژیــکــی 	 ا تـــوان  و  زیــســت  محیط  کیفیت  ارتــقــای 
شهرتهران

• کنندگی عامل محیط زیست در فعالیت های 	 توجه به تعیین 
شهروندان در فضاهای زندگی

• و 	 خدمات  نمودن   فراهم  در  برابری  و  عدالت  از  اطمینان 
تأمین رضایت شهروندان و اجازه دادن به آنها برای استفاده 
از خدمات و مشارکت در اجرا و سرمایه گذاری برای نسل های 

بعدی

• کثری نیاز به  فضای سبز و منظر شهری و فراهم 	 تأمین حدا
کردن برای شهروندان نمودن یك محیط قابل زندگی 

مرتبط  اختیارات  و  وظایف 
طراحی  و  برنامه ریزی  با 
و  پارک  عمومی  فضای 

خیابان

• ــا در 	 ــارک هـ پـ از  بـــهـــره بـــرداری  و  ــت  ــری مــدی احــــــداث، 
ــه ای و  ــق ــط ــن ــه ای، م ــلـ ــحـ مـــقـــیـــاس هـــای مــخــتــلــف مـ
ــه طــراحــی و ایــجــاد  ــا رویـــکـــرد ویـــژه ب فــرامــنــطــقــه ای ب

پارک های موضوعی 

• مقیاس 	 گرفتن  نظر  در  بــا  شهر  سبز  فــضــای  توسعه 
به  محلی  و  نــاحــیــه ای  منطقه ای،  شــهــری،  عملکرد 
کیفیت محیط زیست شهری با  منظور بهبود و ارتقای 

توزیع متناسب در شهر

• افزایش 	 و  بهینه  و نگهداری  ترمیم، تجهیز  بازپیرایی، 
با رعایت  بهره وری فضاهای سبز شهری و پیراشهری 

مالحظات محیط زیستی

• بخش 	 مــشــارکــت  تحقق  ــرای  بـ اجــرایــی  بــرنــامــه  تهیه 
خصوصی در افزایش کیفیت زیست محیطی و مدیریت 

پارک ها و فضای سبز شهر تهران

• مشوق های 	 و  مناسب  زیرساخت های  ســازی  فراهم 
و  بام سبز  ایجاد  به  ترغیب شهروندان  به منظور  موثر 

فضای سبز عمودی )دیوار سبز(

• طراحی, اجرا و نظارت بر پروژه های پارك ها و فضاهای 	
سبز

• یا 	 و  شهری  بافت  فرسوده  یا  متروك  فضای  بــازســازی 
از  استفاده  و  شهر  همجوار  یافته  فرسایش  فضاهای 
آنها برای تأمین پارك و فضای سبز و تفریحی مورد نیاز 
با توجه به قوانین و مقررات مربوط با تصویب موردی 

شورای سازمان

• اطمینان از نگهداری و مراقبت از فضای سبز تخصیص یافته 	
کردن برنامه های بازنگری و اجرای آن در  گذشته و آماده  در 

صورت نیاز
• و 	 استفاده  نحوه   کــردن  تعیین  منظور  به  مطالعات  انجام 

هماهنگی در استفاده از  فضای باز و فضای سبز و فضاهای 
تفریحی فعال و غیر فعال در بافت شهر

• و 	 نگهداری  برای ساخت،  برون سازمان  کارگیری عوامل  به 
مونومان ها  و  تاریخی  نواحی  موجود،  سبز  فضاهای  مرمت 
کالن  مقیاس  بــا  ــای  ــروژه ه پ ــرای  اجـ بـــرای  هماهنگی  نیز  و 
مسئول  سازمان های  با  مرمت  و  نگهداری  و  ساخت وساز 

مرتبط
• کارگیری عوامل برون سازمان برای طراحی و اجرای فضای 	 به 

سبز )پارك ها- باغ های کودکان- فضاهای ورزشی- پیاده روها 
پنج  و  ساالنه  برنامه  در  که  نیك(  پیك  فضای  و  یادبودها  و 
ساله پیش بینی شده اند و پس از تأیید جزو برنامه اجرایی 

گردیده اند با توجه به اصول منظرسازی
• تنظیم و هماهنگی چیدمان فضاهای تاریخی و سبز درطرح 	

توسعه شهرداری برای  بافت شهر و تعیین فضاهای حفاظت 
که  شده طبیعی و نگهداری و تعمیر این فضاها و فضاهایی 

کاری شوند باید در برنامه پنج ساله جنگل 

نتیجه گیری
• استفاده از واژه فضای زندگی در آنکارا و فضای عمومی در تهران	
• توجه ویژه هر دو سازمان به فضای سبز و نگرش به پارک به عنوان زیر مجموعه فضای سبز	
• توجه ویژه هر دو سازمان به استفاده از عوامل برون سازمانی و استفاده آنکارا از مشاورهای بین المللی در طراحی پارک	

http://parks.tehran.ir/Default.aspx?tabid=66ماخذ: 
http://www.ankara.bel.tr/en/institutional/organization-chart/secretary-general/deputy-secretary-general1
Tehran parks and green space organization, Department of Urban Services, Tehran Municipality, (2013),five-year strategic plan )2014-2019(.
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که امکان نگرش به آن به عنوان یک کل یکپارچه را سلب می نماید. 
نگرش بخشی به پارک و خیابان در آنکارا نیز مشهود است، حال 
کردن تمام طرح های باالدست شهری از سطح ملی تا  آنکه پیروی 
محلی از یک دوره زمانی مشخص )2007-2023(، وجود برنامه ای 
توجه  که  توریسم در سطح ملی  و  گردشگری  توسعه  برای  خاص 
مشخصی  سازمان  وجــود  دارد،  شهری  عمومی  فضاهای  به  ویــژه 
انطباق طرح های  کنترل  که وظیفه  آژانــس توسعه شهری  نام  به 
کید ملی بر جهانی شدن شهر آنکارا  تهیه شده را بر عهده دارد، تأ
و تالش برای پیوستن به اروپا و محول نمودن طراحی، ساخت و 
نظارت برخی از فضاهای عمومی به شرکت های مطرح بین المللی 
کیفیت فضاهای عمومی  را می توان از جمله نکات مثبت ارتقای 

شهر آنکارا دانست.
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6. نتیجه گیری
حضور  به  نسبت  امنیت  احساس  پرسشنامه،  نتایج  به  توجه  با 
مصنوع  و  طبیعی  مناظر  وجــود  نامطلوب،  گروه های  مزاحمت  یا 
فــضــا، وجـــود فعالیت های  بـــودن  فــضــا، خــاطــره انــگــیــز  جـــذاب در 
مختلف و متنوع در فضای عمومی، وجود مکان های مناسب برای 
نشستن و مکث در فضا و وجود حس تعلق نسبت به فضا به ترتیب 
مهمترین عوامل مؤثر برای ترغیب حضور افراد در فضای عمومی 
که مشابه بودن نتایج مهر تأییدی  در شهر تهران و آنکارا می باشد 
که با وجود تفاوت های  است بر یافته های وایت، گل و ماتیو سیلک 
نژادی، فرهنگی و ... رفتار مردم در شهرهای بزرگ را بسیار شبیه به 
هم می دانند، حال آنکه این همانندی ممکن است در شهرهای 
کوچک یک کشور بسیار مشهود نباشد. مشابه بودن نظرات کاربران 
در اولویت بندی شاخص های مطروحه نیز بسیار تأمل برانگیز بوده 
گروه را در اولویت نخست قرار داد  و خاطره انگیزی فضا برای هر دو 
گروه در تهران )خیابان  که این امر در فضای عمومی منتخب هر دو 

کاماًل مشهود است. ولیعصر(، آنکارا )خیابان تونالی هیلمی( 
با  مــوفــق  فــضــای  ــای  ــی ه ــژگ وی از  ــاربـــران  کـ ذهــنــیــت  مطابقت  از 
که از طریق ارزیابی  ویژگی های عینی فضای عمومی منتخب شان 
گردید، می توان  کارشناسی  براساس شاخص های ارائه شده ثابت 
نتیجه گرفت همانگونه که کارمونا نیز می گوید، بهترین راه حل برای 
رفتاری  و  فکری  اولویت های  درک  موفق،  عمومی  فضاهای  خلق 
که  مردم بوده و هماهنگی ویژگی های فضا با خواسته  مردم است 
موفق  عمومی  فضاهای  باشد.  موفقیت  میزان  توجیه گر  می تواند 
گرد  که مردم به آن عالقه دارند، در درون و اطراف خود  باید آنچه را 

آورند نه آنچه توسط طراحان و برنامه ریزان دیکته می شود.
در ارزیابی تاثیر نظام برنامه ریزی بر کیفیت فضاهای عمومی طراحی 
شده در تهران وآنکارا می توان به موارد عدم توجه به فضای عمومی 
کلیت طرح، عدم نگرش یکپارچه به آن، عدم توجه به  شهری در 
کالبد و قلمداد نمودن  کنار مسائل مربوط به  مسائل اجتماعی در 
پارک در زیرمجموعه فضای سبز به عنوان صرفًا ریه های شهری، 
عدم توجه به ساماندهی خیابان به صورت فضای عمومی مستقل 
و مهم، عدم وجود ضوابط و دستورالعمل های یکپارچه باالدست 

اشاره نمود.
مهم نبودن بعد اجتماعی از دید مردم و عدم انتخاب شاخص های 
کاربران در فضا )شلوغی مطلوب فضا(، احتمال باالی  وجود سایر 
جنسی  و  سنی  گــروه هــای  حضور  اجتماعی،  روابـــط  شکل گیری 
مختلف در فضا، وجود فضاها و المان های مناسب به منظور ایجاد 
فضاهای جمعی را می توان ناشی از نگرش نظام برنامه ریزی شهری 
که به عنوان  به فضاهای عمومی دانست. حال آنکه در فضاهایی 
منتخب معرفی شدند، ازدحام مطلوب جمعیت در گروه های سنی 

کاماًل مشهود می باشد. و جنسی 
پارک  بر ساخت  متفاوت بودن فرایند طراحی و تصویب و نظارت 
و  ناحیه  محله،  مختلف  مقیاس های  در  خیابان  ساماندهی  و 
و خیابان  پارک  اقدامات مختلف در  انجام  بودن  منظقه، بخشی 
به خصوص بعد از احداث از جمله مهمترین مشکالت مربوط به 
طراحی و ساخت پارک و ساماندهی خیابان در شهر تهران می باشد 
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