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Highlights

— Internal and environmental features relevant to street music are investigated to allow discovery of the predictors of the 
sociability of the public realm.  

— Voluntary presence, active social presence, and passive social presence are examined as three types of public life 
characteristic.

— Environmental factors have a predominant impact on the citizens’ attendance of music performance venues as 
compared to internal factors. 

Extended abstract
Introduction
The physical expansion of cities and the proliferation of motor vehicle use have led to the fact that contemporary public 
spaces are less primed to people’s daily commute. In such circumstances, cultural events held at the heart of the urban 
settings turn up essential to the improvement of the socialization potentials of the public realm. Street music is a type 
of cultural micro-event emerging in the public domain, which affects the public life of urban spaces by boosting the 
socio-cultural qualities of the public realm. The purpose of this study was to compare the impacts of the different forms 
of citizen presence in public spaces, including voluntary presence, inactive social presence, and active social presence 
during the street music performance, and to compare the impacts of environmental and relevant internal factors on 
audience enthusiasm.
Street performance in Iran has not been limited to a specific era, and the contents have mainly included narration of the 
lives of mythical figures and praise for the kings. Reproducibility can be considered as a major characteristic of these 
performances, which have been well integrated with urban open spaces from the past to the present, both individually 
and collectively. 

Theoretical framework:
Pioneers of public life studies have pointed out several categorizations of presence in urban public spaces mainly through 
direct observation. Since most of today’s cities are automobile-oriented, citizens’ mandatory attendance of public spaces 
is not usually observed. Their voluntary activities, however, could be encouraged through enhancement of the quality 
of the characteristics of the space. Improvement of the quality of public spaces is aimed at making these spaces more 
sociable through facilitation of social activities, which are mainly dependent on the contribution of more and more 
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citizens in voluntary activities. Temporary communication among people in public spaces creates a third form of activity, 
namely social activity, which could be performed either actively or passively. The latter is more important to public life 
researchers because livable spaces are those where a variety of social activities are held.
One of the most important events that occur at music venues is the provision of the opportunity to gain more knowledge 
of other people’s cultures, which realized through face-to-face interactions with other people at such places. A Music 
venue can also define the identity of a street or neighborhood or evoke shared memories of a community.   
Urban soundscape is affected much more by street music performances than urban landscape. Sounds heard at public 
spaces are twofold: main sounds and background sounds, which could lead to different perceptions of soundscape at 
these spaces.
Therefore, street music performance plays a significant role in the revitalization of the urban public realm by attracting 
people in both static and dynamic modes, on the one hand, and encouraging their long-term interaction with each other, 
on the other.

Methodology:
The present descriptive-analytical study used data obtained through distribution of 250 questionnaires, in the form of a 
Likert scale, randomly among people present at six sites of street music performance in the city of Shiraz, Iran. Ordinal 
logistic regression was carried out to obtain the main predictors of presence at the street music venues. The dependent 
variables included the tendency to perform voluntary activities, the tendency to perform active social activities, and 
the tendency to perform passive social activities. The independent variables fell into two categories: the environmental 
factors associated with music performance in urban spaces, including perceived security, sense of pleasure, place identity, 
and psychological comfort, and the internal factors associated with music performance in urban spaces, including interest 
in music, performance venue, performers’ mobility, and music sound clarity.

Results and discussion:
The results of the ordinal logistic regression analysis indicated that passive social presence was affected by street 
music performance more than the other two components. Moreover, environmental factors relevant to street music had 
predominant impacts on the citizens’ attendance of these urban spaces as compared to internal factors. Of the significant 
predictors of voluntary presence, gender, sound clarity, and sense of pleasure were found to be the most important 
among all the variables, the internal variables, and the environmental variables, respectively. Passive social presence 
was mainly determined by the sense of pleasure, the most effective factor in both the complete model and the set of 
environmental features, and by sound clarity, the most effective factor in the set of internal variables. Active social 
presence was predicted mainly by gender, perceived security, and sound clarity, the most important factors in the sets of 
all variables, environmental variables, and internal variables, respectively.

Conclusion:
Based on the results derived from the case study, a policy was proposed to provide the venues with advanced equipment 
and adapt the musicians’ technical levels given the importance of each space in order to increase the vibrant attendance 
of the public realm. Another suggestion was to apply a policy combined with incentives and deterrent initiatives to adjust 
the environmental quality of the venues.
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نکات برجسته
گری خیابانی مورد  برای شناسایی عوامل تأثیرگذار بر اجتماع پذیری قلمروهای همگانی، ویژگی های درونی و محیطی در ارتباط با خنیا  -

گرفتند. بررسی قرار 
گرفتند. حضور انتخابی، حضور اجتماعی فعال و حضور اجتماعی غیرفعال، به عنوان سه مشخصه زندگی همگانی مورد سنجش قرار   -

عوامل محیطی در مقایسه با عوامل درونی، تأثیر بیشتری بر حضور شهروندان در فضاهای اجرای موسیقی دارند.  -
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چکیده
انجام  برای  کمتر  امــروز،  شهرهای  عمومی  فضاهای  موتوری،  نقلیه  وسایل  از  استفاده  گسترش  و  شهرها  فیزیکی  توسعه  با 
گرفته در دل  رفت وآمدهای روزمره عابران پیاده مورد استفاده قرار می گیرند. در چنین شرایطی رویدادهای فرهنگی صورت 
گری یا موسیقی خیابانی،  فضاهای شهری اهمیتی دوچندان در ارتقای پتانسیل اجتماع پذیری این فضاها می یابند. خنیا
کیفیت های قلمرو همگانی شهر، زندگی همگانی در  که با اثرگذاری بر  گونه ای از ُخرد_رویدادی فرهنگی در قلمروهمگانی است 
فضاهای عمومی شهر را تحت تأثیر قرار می دهد.هدف اصلی این پژوهش، مقایسه میزان تأثیرپذیری هریک از اشکال حضور 
شهروندان در فضاهای همگانی، شامل حضور انتخابی، حضور اجتماعی غیرفعال و حضور اجتماعی فعال، در زمان اجرای 
موسیقی خیابانی و همچنین مقایسه میزان تأثیرگذاری عوامل محیطی و عوامل درونی مرتبط، بر تمایل شهروندان به حضور در 
این فضاهاست. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و داده های آن از طریق توزیع 250 پرسشنامه در قالب طیف لیکرت، 
کالنشهر شیراز به دست آمده است. نتایج  به صورت تصادفی میان افراد حاضر در شش محدوده اجرای موسیقی خیابانی در 
کی از آن است که حضور اجتماعی غیرفعال، بیش از دو مؤلفه دیگر، متأثر از اجرای موسیقی خیابانی  تحلیل رگرسیون رتبه ای حا
است. همچنین عوامل محیطی مرتبط با موسیقی خیابانی در مقایسه با عوامل درونی تأثیر بیشتری بر حضور شهروندان در 
فضاهای شهری یادشده دارند. با تکیه بر نتایج حاصل از نمونه های مورد مطالعه، سیاست تجهیز مکان  اجرا به زیرساخت های 
کارگیری ترکیبی از سیاست های تشویقی و بازدارنده در  کنندگان با میزان اهمیت مکان و به  پیشرفته، تناسب سطح فنی اجرا

گردیده است. کیفیت محیطی مکان اجرا با هدف افزایش قابلیت حضورپذیری قلمروهمگانی، پیشنهاد  راستای تعدیل 

گان کلیدی: موسیقی خیابانی، اجتماع پذیری، قلمروهمگانی، حضور انتخابی، حضور اجتماعی. واژ
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فخراحمد و دیگران
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1. مقدمه
گری و آمیختن روح فضاهای شهری با نواهای دلنواز، قدمتی بس  خنیا
کندگی فضا  بلنددامن در تاریخ شهرنشینی دارد. برگزاری جشنواره ها و آ
از الحان و آواها، به مثابه بخشی جدایی ناپذیر از زندگی شهری تمدن 
های باستانی مطرح بوده است )Durant, 1994: 65, 81-82(. در دوره 
برخی  اندیشه   در  را  شهری  گری  خنیا های  ریشه  بتوان  شاید  معاصر، 
فالسفه بازخوانی نمود. هانری لوفور فیلسوف و شهرشناس فرانسوی 
موجود  آهنگ های   ضرب  مدد  به  شهر  که  بود  باور  براین  بیستم  قرن 
گستره ای  آهنگ ها  مــی شــود)Adhitya, 2018: 3(. ضرب  ک  ادرا آن  در 
از بسامدهای طبیعی تا مصنوع را در بر می گیرند. اجرای موسیقی در 
گاهانه ای  آ از ضرب آهنگ های  از یک سو نمونه ای  فضاهای شهری، 
ک دیداری و شنیداری فضای شهری بسیار اثرگذار است  که بر ادرا است 
که اثربخشی  و از سوی دیگر، در مقایسه با سایر هنرها توان آن را دارد 
گرد آورده  کنار هم  فرد را در فضای اجتماعی شهر ارتقا بخشد. افراد را در 
و ذهن و احساسات درونی افراد را دگرگون نماید )Ibid: 39(. این پدیده 
است.  شده  تعریف  گونی  گونا اشکال  به  مختلف  اندیشمندان  آثار  در 
که طی آن، شهروندان و نوازندگان در  برخی آن را رویدادی خوانده اند 
)Cohen, 2012: 587(. بعضی  گرد هم می آیند  زمان و مکانی مشخص 
را  خیابانی  اجــراهــای  و  دانسته  زمــان  از  بیش  را  مکان  اهمیت  دیگر، 
کالبدی برشمرده اند )Prato, 1984: 155(. مونتگومری  جزئی از محیط 
از این قبیل را  )as cited in Carmona et al. 2010: 390( فعالیت هایی 
به  که  نرم در فضاهای شهری می نامد و معتقد است  زیرساخت های 
کالبد فضا را شامل می شود،  که طراحی  اندازه زیرساخت های سخت 
 as cited in Carmona et al.( کــار  اهمیتند.  حائز  شهری  طراحی  در 
کشف محیط را از نیازهای مهم فرد در فضاهای  333 :2010( تمایل به 
شهری معرفی نموده و می گوید حضور افراد در جشنواره ها، نمایش ها و 

اجراهای خیابانی از این نیاز آنها ناشی می شود. 
کیفی فضاهای  گری شهری و موسیقی خیابانی در ارتقای  اهمیت خنیا
در  که  اســت  فراخواستی  شهر  اقتصادی  توسعه  همچنین  و  شهری 
کم  یا دست  اثبات  مورد  و  پرداخته شده  آن  به  پرتنّوع  پژوهش هایی 
 Burke & Schmidt, 2013: 69; Deloitte Access( گرفته است کید قرار  تأ
 Economics, 2011; McNamara & Quilter, 2016: 125; Simpson,
خیابانی  موسیقی  معاصر،  شهری  فرهنگ  در  همچنین   .)2016: 104
کیفیت تجربه فضاهای شهری و خاطره  به عنوان عنصری تأثیرگذار بر 
جمعی برجامانده از آن در ذهن است  )Cohen, 2007b: 37(. نتایج یک 
انواع  با  که موسیقی خیابانی حتی در مقایسه  مطالعه نشان می دهد 
)همانند  هستند  ک  ادرا قابل  شهری  فضاهای  در  که  موسیقی  دیگر 
موسیقی در اتومبیل ها یا ساختمان ها و مغازه ها( از استقبال بیشتری 
 .)Yang & Kang, 2005: 71( در میان افراد حاضر در فضا برخوردار است
نبوده   منحصر  خاصی  تاریخی  دوره  بــه  ایـــران  در  خیابانی  اجــراهــای 
)Samim & Espiruz, 2015: 66( و قدمت آن به دوره پیش از اسالم باز 
که عمدتًا به بیان داستان های اسطوره ای و مدح و ستایش  می گردد 
پادشاهان اختصاص داشته است )Abolhasani Taraghi, 2004(. این 
که شخصیت  کم و بیش ادامــه داشته اما آنچه  روند در قرون بعد نیز 
گونه های قدیمی آن متمایز می نماید،  از  را  امروزی موسیقی خیابانی 
با  گاهی  گذشته،  در  موسیقی  نوازندگان  هستند.  آن  کنندگان  اجرا

ظاهری نامرتب و عمدتًا با هدف کسب درآمد، به نواختن موسیقی مردم 
پسند و ترانه های آشنا، به دوره گردی در شهرها می پرداختند اما در گونه 
گاهی نوازندگانی  جدید موسیقی خیابانی عالوه بر نمونه های پیشین، 
حرفه ای با ظاهری آراسته، در مکان های مشخص به نواختن موسیقی 
 Samim &( در سبک های جدید و کمتر شناخته شده مشغول می گردند
Espiruz, 2015: 69-70; Modrek et al., 2016: 28(. موسیقی خیابانی 
می شده  اجــرا  شهری  فضاهای  در  کالن  و  خرد  مقیاس  دو  در  همواره 
گروه های چند نفره در سطح شهر و به  است. در مقیاس خرد، فرد یا 
کالن آن، ناظر  که مقیاس  صورت روزانه به اجرا مشغول بوده در حالی 
گروهی از شهروندان طی زمان ها و مکان های خاصی مانند  بر فعالیت 
که همگانی بودن و تکرارشوندگی را می توان از  مراسم دینی بوده است 
خصوصیات اصلی آن دانست )Meschi et al., 2015: 50(. این اجراها 
کنون به شکلی  گذشته تا چه در بعد فردی و چه در مقیاس جمعی، از 

مطلوب با فضاهای باز شهری عجین بوده اند.
و  مشخص  هــای  مکان  پیشین،  مطالعات  عمده  بخش  که  حالی  در 
سرپوشیده وسالن های مخصوص را برای اجرای موسیقی مورد توجه 
از مزایای اجرای رویدادهای فرهنگی به عنوان فعالیتی  قرار داده انــد. 
به  ــادی  زی سخنان  شهری  فضای  در  قبلی  برنامه ریزی  بــدون  و  زنــده 
که در اجراهای خیابانی عالوه بر ارتقای  میان آمده است. از جمله آن 
تجربه فردی از فضای شهری، نشاط فرهنگی تقویت شده و از استعداد 
 van der Hoeven & Hitters,( می گردد  حمایت  نیز  محلی  نوازندگان 
به مکان هایی  را  کالبدی  اجرا، محیط های  از  گونه  این   .)2019: 269
که موسیقی در الیه های زمانی آن نقش بسته و به این  کند  تبدیل می 
ترتیب، خط سیر تحول شهر با موسیقی معنای متفاوتی به خود می گیرد 
 Cohen,( می ماند  باقی  شهروندان  جمعی  خاطره  در  همیشه  بــرای  و 
گردآوری طیف متنوعی از مردم، به همبستگی  2007a: 10(. به عالوه با 
گسترش  اجتماعی باالتر انجامیده و با ارتقای جاذبه فرهنگی مکان، به 
 Hitters & Mulder,( گردشگری منجر خواهد شد هرچه بیشتر صنعت 

 .)2020: 38-39; Nunes, 2019: 154
را  خــود  روزانـــه  مقاصد  میان  فاصله  شهروندان  که  گذشته  خــالف  بر 
عمدتًا به صورت پیاده می پیمودند، در شهرهای امروز توسعه فیزیکی 
برای  موتوری  نقلیه  وسایل  به  بیشتر  وابستگی  آن،  دنبال  به  و  شهر 
کمتر  که فضاهای عمومی  تسریع در جابه جایی ها موجب شده است 
گذشته شاهد رفت وآمدهای روزانه افراد به صورت پیاده باشند. در  از 
که  شهری  فضاهای  بستر  در  جــاری  فرهنگی  رویــدادهــای  میان،  این 
موسیقی خیابانی نیز بخشی از آن هاست، در فرایند اجتماع پذیر شدن 
پژوهش  در  می یابد.  مهم تر  بس  جایگاهی  شهر  همگانی  عرصه های 
گونه خیابانی آن تا چه حد  که اجرای موسیقی در  حاضر بررسی می شود 
می تواند در اجتماع پذیری فضاهای شهری مؤثر باشد. هدف اصلی این 
مطالعه، مقایسه میزان تأثیرپذیری هریک از اشکال حضور شهروندان 
در فضاهای همگانی از موسیقی خیابانی و همچنین، مقایسه میزان 
تأثیرگذاری عوامل محیطی و عوامل درونی بر تمایل شهروندان به حضور 
در عرصه های همگانی شهر است. در بخش بعد، ابعاد مختلف زندگی 
همگانی در فضاهای شهری از دید اندیشمندان این حوزه مورد بحث 
گرفته و سپس به مرور نظریات و مطالعات مختلف در خصوص تأثیر  قرار 
گری خیابانی بر حیات اجتماعی و منظر صوتی فضاهای شهری  خنیا
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پرداخته  پژوهش  متغیرهای  معرفی  به  آن،  از  پس  می شود.  پرداخته 
کالنشهر شیراز  شده و نتایج به دست آمده از نمونه های مورد بررسی در 
گرفت. بخش پایانی مطالعه نیز به  مورد توصیف و تحلیل قرار خواهد 

بررسی و جمع بندی نتایج حاصل از تحلیل اختصاص خواهد یافت.

2. چارچوب نظری
2.1. زندگی همگانی در فضاهای شهری

از  غالبًا  شــهــری،  فضاهای  در  همگانی  زنــدگــی  مطالعات  پیشگامان 
به  عمومی،  فضاهای  در  شــهــرونــدان  رفــتــار  میدانی  مشاهده  طریق 
طبقه بندی های مختلفی از حضور در این فضاها اشاره نموده اند. گاهی 
گاهی به صورت جمعی.  خ می دهد و  حضور در فضا به صورت انفرادی ر
گاهی شهروندان از یک فضای خاص برای رسیدن به مقصد خود عبور 
که به عنوان مقصد برگزیده  که این خود فضاست  می نمایند، در حالی 
می شود. افراد ممکن است از فضا عبور نموده یا در آن برای مدتی توقف 
نمایند و یا حتی از آن مکان برای نشستن در زمانی طوالنی تر استفاده 
عواملی است  اهمیت است، شناخت  اینجا حائز  در  که  آنچه  نمایند. 
کالبد و یا  گرفتن با  که فضا را به مقصدی برای رسیدن، ماندن و انس 

محتوای محیط تبدیل می نماید. 
در  گرفته  صــورت  فعالیت های  از  طبقه بندی ها  ترین  رایــج  از  یکی  در 
ضروری،  شامل  پیاده  عابر  فعالیت  نوع  سه  یان گل  شهری،  فضاهای 
که عمدتًا  گزینشی و اجتماعی را معرفی نموده است. در شهرهای امروز 
اتومبیل محور هستند، حضور اجباری عابران پیاده در فضاهای عمومی 
تمایل  می تواند  فضا  مطلوب  کیفیت  اما  نمی شود  مشاهده  چندان 
شهروندان را برای فعالیت های اختیاری برانگیزد. آنچه هدف اصلی از 
کیفی فضاهای عمومی شهری به شمار می آید، اجتماع پذیری  ارتقای 
زمینه ساز  که  بــوده  اجتماعی  فعالیت های  همان  یا  فضاها  گونه  این 
است  اختیاری  فعالیت های  در  شهروندان  بیشتر  هرچه  حضور  آن، 
که فعالیت های اختیاری  )Gehl, 2011: 9-13(. بر این اساس، در حالی 
گل در  کیفیت محیط پیرامون می پذیرد، یان  افراد، بیشترین تأثیر را از 
تقویت فعالیت های اجتماعی در فضاهای عمومی، برای حضور سایر 
کیفیت محیط، تأثیری غیرمستقیم  شهروندان تأثیری مستقیم و برای 
که نخستین  تأیید می کند  را  این نکته  نیز  کالن  گــوردون  قائل اســت. 
پیش شرط برای سرزندگی محیط شهری و افزایش ارتباطات اجتماعی، 
فراهم شدن بهانه ای برای حضور شهروندان در فضاهای شهری است 

 .)Cullen, 1995: 103(
گفته شد، هسته اصلی فعالیت های اجتماعی، وجود روابط  بنابر آنچه 
ترین دلیل  براساس نظریه لنگ، مهم  افراد حاضر در فضاست.  میان 
برای اهمیت روابط اجتماعی در فضا، پاسخ به نیازهای انسان، افزایش 
امنیت  افزایش  و  انسان  فــردی  رشــد  به  کمک  مکان،  به  تعلق  حس 
یا  و  فعال  و  مستقیم  می تواند  رابطه  این   .)Lang, 1987( فضاست  در 
 as cited in Carmona et al.( کار  غیرمستقیم و غیرفعال شکل بگیرد. 
کاربران در فضاهای  گونه رفتار فوق را از نیازهای اساسی  328 :2010( دو 
کید می نماید.  شهری برشمرده و بر لزوم پاسخگویی فضا به این نیازها تأ
از  غیرفعال  روابــط  شهری،  فضاهای  در  همگانی  زندگی  مطالعات  در 
را  روابــط  گونه  این  تقویت  گل  یان  برخوردارند.  باالیی  بسیار  اهمیت 
در میان افراد نا آشنا، عاملی برای تبدیل فضاهای رهاشده به مکانی 

که تماس غیرفعال و مالقات با  برای ماندن می داند. وی عنوان می کند 
دیگران در فضاهای شهری عالوه بر جذاب بودن، تأثیر فراوانی بر درک 
Gehl, 2011: 17-( دارد  همگانی  زندگی  اجتماعی  زمینه های  از  افــراد 
19(. در بحث پیرامون روابط اجتماعی فعال، برای مثال، ویلیام وایت 
که جلب توجه نموده و دو فرد نا آشنا  از عواملی در فضا سخن می گوید 
در خصوص آن با یکدیگر سخن می گویند؛ مانند یک نوازنده در حال 
اجرا. او این پدیده را مثلث بندی می نامد و آن را عاملی برای شکل گیری 
 Gehl &( تجربه مشترک میان غریبه های حاضر در فضا عنوان می کند
Svarre, 2013: 17(. بنابرین ارتباط فعال مستلزم وجود رویدادهایی در 
که به واسطه آن، هریک از افراد حاضر به عنوان عضوی از یک  فضاست 
شبکه اجتماعی بزرگ تر ایفای نقش نمایند. این رویدادها یا تصادفی 
هستند مانند تعامالت روزمره و یا سازمان یافته اند مانند یک جشن یا 

  .)Dines et al., 2006: 14( اجرای خیابانی
که وایت، ایمنی و سرگرم کنندگی را دو ویژگی مهم برای ترویج  در حالی 
 ،)Lang, 1987( روابط غیررسمی در فضاهای شهری عنوان نموده است
کاستن از حرکت سواره و  گل سه عامل تقویت نظارت اجتماعی،  یان 
توجه به شرایط اقلیمی را در این خصوص بسیار مهم  ارزیابی نموده و 
گرو دستیابی به این عوامل  شکل گیری فعالیت های اجتماعی را تنها در 
گزینشی به  افــراد در فضا از حالت  می داند. در غیر این صــورت، توقف 
در  مونتگومری   .)Gehl, 2011: 171-173( شد  خواهد  تبدیل  اجباری 
اساسی  شرط  پیش  یک  عنوان  به  تبادل  مبنای  مفهوم  معرفی  ذیل 
موفقیت فضاهای شهری را تنها به روابط تجاری محدود نکرده و برای 
فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در بستر فضا اهمیت زیادی قائل شده 
 as cited in Shojaee & Partovi( شولتز .)Montgomery, 1998: 99( است
96 :2015( در این خصوص فراتر رفته و به تبادل اندیشه و احساس اشاره 
نموده و آن را شرطی مهم برای اجتماع پذیری فضاهای شهری عنوان 

می کند.

2.2. موسیقی خیابانی و منظر صوتی فضاهای شهری
موسیقی خیابانی از جمله رویدادهایی است که منظر صوتی شهر را بیش 
از ساختار بصری آن تحت تأثیر خود قرار می دهد. گوش کردن به صداها 
در محیط شهری فرایندی است که طی آن فضای شهری توسط کاربران 
دودسته  در  صداها  این   .)Yang & Kang, 2005: 63( می شود  ک  ادرا
صداهای پس زمینه و صداهای اصلی قابل بررسی هستند. صداهای 
پس زمینه به صورت یک کل واحد به گوش حاضران می رسد و به فرایند 
صداهایی  اصلی  صداهای  اما  نمی شود.  وارد  ذهنی  تحلیل  و  تجزیه 
بر شکل گیری  توجهی  قابل  تأثیر  و  به وضوح شنیده شده  که  هستند 
 Kang( کنندگان آن دارند  از سوی استفاده  هویت و نحوه تجربه فضا 
دسته بندی  این   .)& Zhang, 2010: 150; Wunderlich, 2013: 391
در محیط های مختلف صرفًا منابع صوتی واحدی را نشان نمی دهد. 
که یک منبع تولید صدا در یک مکان به عنوان صدای  بدین صورت 
که در مکانی دیگر ممکن است صدای  ک شده، در حالی  پس زمینه ادرا
اصلی باشد و یا در جایی آزاردهنده بوده و در جای دیگر باعث ارتقای 
کیفیت محیط شود )Brown et al., 2011: 389(. آزاردهندگی صدا برای 
اندازه گیری  متفاوتی  سنجه های  با  مختلف  مطالعات  در  فضا  کاربران 
ک شده توسط فرد  که از مهم ترین آنها میزان بلندی صدای ادرا شده 
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گالس و  بوده است )Aletta et al., 2016: 67(. در یک استدالل مشابه، 
سینگر )as cited in Carmona et al. 2010: 354( مؤلفه هایی مانند زمینه 
اجتماعی و دریافت ذهنی صدا را بیش از خصایص فیزیکی آن در تعیین 
میزان آزاردهندگی تأثیرگذار دانسته اند. میزان آزاردهندگی صدا با عوامل 
مختلفی مانند اضافه شدن منابع صوتی دیگر یا افزایش فاصله می تواند 
کنترل یا مهار شود. به بیان دیگر، با انتقال صدا از الیه نخست فضا به 
کی آن را تغییر داد. در مجموع،  کیفیت ادرا الیه های پس زمینه می توان 
کیفیت منابع صوتی محیط را نوع یا سطح صدای تولید شده توسط آنها 
ک افراد است که تعیین می کند کدام کیفیت  مشخص نمی کند بلکه ادرا

کدام محیط از مقبولیت بیشتری برخوردار است.  در 
ک شده، جابه جایی یا  کننده در منظر صوتی ادرا از دیگر عوامل تعیین 
سکون منبع صوتی است. منبع صدا با حرکت در فضا می تواند جذابیت 
کند و یا به بیان دیگر، از آزاردهندگی خود  بیشتری برای شنونده پیدا 
بکاهد. در خصوص اجراهای خیابانی، می توان نوازندگان و خوانندگان 
را به دو گروه ثابت و متحرک تقسیم نمود. این موضوع را پائولو پراتو برای 
کانال های تلویزیون تشبیه نموده  موسیقی خیابانی به لذت تعویض 
برنامه خاص  تماشای یک  به  بیننده مجبور  این حالت،  که در  است 

 .)Prato, 1984: 160( نخواهد بود

2.3. ابعاد اجتماعی موسیقی خیابانی 
آشنایی  موسیقی،  اجــرای  مکان های  در  مهم  رخــدادهــای  جمله  از 
سایر  با  رو  در  رو  تعامالت  طریق  از  که  است  یکدیگر  فرهنگ  با  مردم 
از  فراتر  گامی  تعامالت  این  می شود.  پذیر  امکان  فضا  در  حاضر  افــراد 
به  آن  از  که  گامی  برمی دارند.  فضا  در  حاضر  افراد  میان  پیوند  ایجاد 
پیوند  یک  با  آن  تفاوت  و  می شود  یاد  ارتباطی  پل  یک  ایجاد  عنوان 
یا  و  از یک سن، جنس  افــرادی نه صرفًا  ارتباط میان  برقراری  ساده، 
گروه هایی  میان  بلکه   )Grazian, 2009: 908-917( است  خاص  نژاد 
 Burke & Schmidt, 2013: 69;( متفاوت  فرهنگ های  از  بــرآمــده 
 Devine( محله  مختلف  اقشار  یا  و   )Hassanli et al., 2020: 9-10
تقویت  در  سعی  مشترک  تجربه هایی  کسب  با  که   )& Quinn, 2019
احساس  ارتباطات،  این  مزایای  دیگر  از  دارند.  خود  اجتماعی  روابط 
با  فرد  تعامالت  بر  گیری  فرا تأثیرات  می تواند  که  است  خاطری  تعلق 
در  جوانان  حضور  با  مثال،  برای  باشد.  داشته  جامعه  اعضای  سایر 
احتمال  و  شده  کاسته  آنها  انزوای  حس  از  خیابانی،  موسیقی  مکان 
 Deloitte( بروز رفتارهای غیراجتماعی از سوی آنها به حداقل می رسد

 .)Access Economics, 2011: 37
مکان های اجرای موسیقی می توانند هویت یا شخصیت یک خیابان 
راتداعی  جامعه  یک  مشترک  خاطرات  یا  و  نموده  تعریف  را  محله  یا 
گاهی ممکن است برخی مکان ها   .)Carah et al., 2021: 623( نمایند 
گروه های  نه صرفًا به واسطه ارزش زیبایی شناسی خود بلکه به احترام 
که در آنجا فعالیت نموده اند، بزرگ داشته شوند.  موسیقی مشهوری 
مکان،  یک  زنــده  موسیقی  و  هویت  بین  قوی  ارتباط  شاخص های  از 
موسیقی  مــیــراث  یــک  متمایز،  محلی  موسیقی  سبک  یــک  مــی تــوان 
را  که نمایانگر یک شهر هستند  یا قهرمانان موسیقی  شناخته شده و 
برشمرد )van der Hoeven & Hitters, 2019: 267(. اجراهای موسیقی 
در  کنند.  عمل  فضا  در  میانجی  و  تسهیل گر  همچون  می توانند  زنــده 

گرفته و به طور موقت،  این حالت، مکان شخصیت متفاوتی به خود 
فضایی متفاوت از آنچه که هست می نماید. فضایی که با تجربه مشترک 
نوازنده فعال می شود  و به جای مسیری صرفًا  و  مخاطبان موسیقی 
انس  و  گزیدن  ماوا  برای  مکانی  به  تبدیل  جابه جایی،  و  انتقال  برای 
گرفتن می شود )Kronenburg, 2020: 139(. تداوم این روند، به تکوین 
گردشگران،  که در پی آن، نه تنها  فرایند برندسازی فرهنگی می انجامد 
این  به شهر جذب می شوند.  از سرمایه گذاران  گسترده ای  بلکه خیل 
که  هدف با حضور هرچه بیشتر شهروندان در فضا و احساس امنیتی 
تقویت  رویدادهای فرهنگی پدید می آید،  در زمان  شکل گیری چنین 

.)Nunes, 2019: 153-154( می شود
عملکردی  مؤلفه های  از  یکی  عنوان  به  همگانی  عرصه های  سرزندگی 
از  متأثر  غالبًا   )Golkar, 2011: 126-138( شــهــری  طــراحــی  کیفیت 
این  بر  می پیوندند.  وقــوع  به  عرصه ها  ایــن  در  که  اســت  رویدادهایی 
رویــدادهــای  که  هستند  سرزندگی  کیفیت  واجــد  مکان هایی  اســاس، 
متنوعی را در خود جا داده و نسبت فعالیت های اجتماعی نیز در آنها 
باال باشد. اهمیت رویدادهای خیابانی نه به واسطه خود آنها بلکه به 
که در پی آنها در فضای شهری  دلیل حضور افراد و فعالیت هایی است 
سرزندگی  خلق  موجب  روی  آن  از  خیابانی  اجراهای  می یابند.  حضور 
فضاهای  در  بیشتری  مدت  را  افــراد  که  می شوند  شهری  فضاهای  در 
گونه  عمومی نگه داشته و به دنبال خود تنوعی از فعالیت ها را در این 
فضاها ایجاد می کنند )Quinn et al., 2020: 4(. برخی معتقدند این امر 
نیز منجر  کز شهری به تقویت حیات شبانه  از مرا می تواند در بسیاری 
گاهی شهروندان با توقف یا نشستن در   .)Carah et al., 2021: 623( شود
گاهی با عبور از آن در حین امورات روزمره  پیرامون یک اجرای خیابانی و 
خود، از این رویداد شهری لذت می برند. این مکان ها با پاسخگویی به 
کیفیت هایی همچون غنای حسی و خاطره انگیزی در فرد، انگیزه برای 
حضور بعدی او را فراهم می آورند )Meschi et al., 2015: 53(. بنابراین، 
از  پویا  و  ایستا  افراد در دو حالت  با جذب  اجراهای موسیقی خیابانی 
یک سو و طوالنی نمودن مدت زمان حضور افراد در فضا از سوی دیگر، 
از  ایفا می کنند.  تأثیر چشمگیری در سرزنده سازی عرصه های عمومی 
که فعالیت های ایستا مانند ایستادن در خیابان، ماندگاری و  آن جهت 
تأثیر بیشتری نسبت به فعالیت های پویا مانند راه رفتن دارند می توان 
آنها را عامل مهم تری در زنده به نظر رسیدن فضاهای شهری دانست 

 .)Gehl & Svarre, 2013: 84(
موسیقی  اجــرای  فضاهای  شده،  بیان  اجتماعی  مزیت های  دنبال  به 
خیابانی رفته رفته به مکان هایی با ارزش اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
که نیروی محرک توسعه در بافت پیرامونی خود  واال تبدیل می شوند 
برای موسیقی  که  اقتصادی بی شماری  با وجود مزایای  خواهند بود. 
خیابانی می توان متصور بود اما به دلیل غیر مستقیم بودن این تأثیرات، 
کمی دقیقی از آنها انجام داد و تنها به صورت تخمینی  نمی توان برآورد 
می توان این رقم را تخمین زد. برای مثال در استرالیا در یک محاسبه 
تقریبی در سال 2014، سود اقتصادی حاصل از فستیوال های خیابانی 
است  شــده  بـــرآورد  آمریکا  دالر  بیلیون  ده  حــدود  محلی  جوامع  بــرای 
)Hitters & Winter, 2020: 5(. با باال رفتن پتانسیل توسعه در یک پهنه، 
ک به تدریج باالتر رفته و رقابت میان بنگاه های اقتصادی در  ارزش امال
ک  آنجا افزایش خواهد یافت. اما در نهایت، افزایش اجاره بها و ارزش امال
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کم درآمد می شود. در این فرایند معمواًل  گروه های  منجر به جابه جایی 
برنامه ریزان شهری از طریق اعمال سیاست های تسهیل گر و بازدارنده 
اقدام مناسب را در زمان مناسب انجام می دهند تا از تحوالت نامطلوبی 
که در پی شکل گیری فضاهای مثبت اجتماعی و فرهنگی ممکن است 
خ دهد، جلوگیری شود. برای مثال، در استرالیا و بریتانیا قوانینی به  ر
ریزان  برنامه  به  اعطای مسئولیت  که شامل  به تصویب رسیده  تازگی 
تازه در  شهری برای پرداختن به مسائل موسیقی خیابانی و تغییرات 
 van( مناطق شهری به جای مسئولیت فضاهای فرهنگی موجود است

  .)der Hoeven & Hitters, 2019: 8, 2020: 265
که بیان شد، بخش تحلیل در پژوهش حاضر متشکل  بر مبنای آنچه 
حضور  آن،  نخست  بخش  در  کــه  اســت  بخشی  ســه  ساختار  یــک  از 
این  گرفت.  خواهد  قرار  بررسی  مورد  شهری  فضاهای  در  شهروندان 
گل، شامل حضور اجباری،  بخش بر مبنای ابعاد ارائه شده توسط یان 
انتخابی و اجتماعی )Gehl, 2011( از سه مؤلفه تشکیل می شود. بدین 
کالنشهر  که فعالیت های اجباری به دلیل خودرو محور بودن  صورت 
فعالیت های اجتماعی،  و  گذاشته شده  کنار  از مطالعه  بررسی،  مورد 
 as cited in Carmona et al.( کار ارائه شده توسط  طبق دسته بندی 
2010(، به دو شاخه فعالیت های اجتماعی فعال و غیر فعال تقسیم 
شده است. در بخش دوم و سوم ، به ترتیب عوامل درونی و محیطی 
مؤثر بر مؤلفه های بخش نخست ارزیابی و تحلیل خواهد شد. عوامل 
کووین و همکاران،  محیطی بر مبنای مطالعات واندرهوون و هیترز و 
روانی، هویت مکانی و احساس لذت  کــی، آسایش  ادرا امنیت  شامل 
و   )Quinn et al., 2020; van der Hoeven & Hitters, 2019( است 
گرفته از مطالعات پراتو، براون و همکاران و آلتا  که بر  عوامل درونی نیز 
خصوص  در  افراد  ترجیح  و  موسیقی  به  عالقه  از  عبارتند  همکاران،  و 
 Aletta et al.,( صداست  وضــوح  و  کنندگان  اجرا تحرک  اجــرا،  مکان 
کلیه متغیرهای مستقل   .)2016; Brown et al., 2011; Prato, 1984
ک  ادرا برای  مبنایی  عنوان  به  هریک  یادشده  مطالعات  در  پژوهش 
مطلوبیت  ک  ادرا که  آنجا  از  و  شــده انــد  شناخته  محیط  مطلوبیت 
فضایی، شرط الزم برای حضور فعال و غیرفعال شهروندان در فضاهای 
شهری به شمار می رود، در این مطالعه نیز به عنوان متغیرهای بالقوه 
بر متغیر وابسته پژوهش معرفی و مورد بررسی قرار خواهند  تأثیرگذار 

گرفت.

3. روش
3.1. روش تحقیق

روش مورد استفاده پژوهش حاضر از نوع توصیفی _ تحلیلی است. پس 
از بررسی ادبیات پژوهش و تدوین شاخص های مورد نظر، داده های 
گرفت.  قـــرار  تحلیل  مـــورد  و  ــردآوری  ــ گ پرسشنامه  طریق  از  پــژوهــش 
گرفته و در ادامه، از  متغیرهای پژوهش ابتدا مورد تحلیل توصیفی قرار 
که متغیرهای وابسته دارای مقیاس ترتیبی هستند، برای تحلیل  آنجا 

گرفته شد. کار  آماری متغیرها مدل رگرسیون رتبه ای به 

3.2. داده های تحقیق و محدوده مورد مطالعه
داده های این پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه میان افرادی به دست 
که در شش فضای شهری شناخته شده شهر شیراز به لحاظ اجرای  آمد 

موسیقی خیابانی، شامل ورودی آرامگاه حافظ، ورودی آرامگاه سعدی، 
کریمخان، خیابان عفیف آباد و  ورودی بازار وکیل، فضای پیرامونی ارگ 
بلوار معالی آباد حاضر شده بودند )تصویر شماره1(. روش انتخاب نمونه 
شده  توزیع  پرسشنامه   250 تعداد  از  است.  تصادفی  کاماًل  صورت  به 
میان افراد، 12 مورد به دلیل عدم پاسخ به متغیرهای اساسی پژوهش، 
درصد(   95/2( پرسشنامه   238 تعداد  نهایت،  در  و  شد  گذاشته  کنار 

گرفت.  مورد تجزیه و تحلیل قرار 

تصویر شماره1: موقعیت مکان های اجرای موسیقی خیابانی در شهر شیراز

از تعداد نمونه مورد بررسی، 46/8 درصد را مردان و 53/2 درصد را زنان 
افراد  تشکیل می دادند. بخش عمده پاسخ دهندگان )74/3 درصد( 
میان سنین 15 تا 35 سال بودند و حدود نیمی )48/7 درصد( از آنها را 

افراد شاغل تشکیل می دادند. 

3.3. معرفی متغیرها
بــه عنوان  گانه  ــورت جدا بــه ص پــژوهــش ســه متغیر  ــاس هــدف  اس بــر 
فعالیت  به  تمایل  عبارتنداز  که  شده اند  انتخاب  وابسته  متغیرهای 
فعالیت  بــه  تمایل  و  فعال  اجتماعی  فعالیت  بــه  تمایل  انتخابی، 
به حضور در هر  افراد  گرایش  این سه عامل،  در  فعال.  غیر  اجتماعی 
دسته از فعالیت ها در هنگام اجرای موسیقی در فضای مربوطه مورد 
عوامل  نخست،  از  عبارتند  مستقل  متغیرهای  می گیرد.  قرار  بررسی 
محیطی مرتبط با اجرای موسیقی در فضاهای شهری شامل امنیت 
در  افــراد  روانــی  آسایش  و  مکانی  هویت  لذت،  احساس  شده،  ک  ادرا
که اجراهای  که در این متغیرها میزان تأثیری  فضای اجرای موسیقی، 
کیفیت های محیطی فوق در افراد می گذارد، ارزیابی  ک  خیابانی بر ادرا
فضاهای  در  موسیقی  اجرای  با  مرتبط  درونی  عوامل  دوم،  می شود. 
و  کنندگان  اجرا تحرک  اجرا،  مکان  موسیقی،  به  عالقه  شامل  شهری 
ترجیحات  و  دیدگاه ها  قسمت  ایــن  در  که  موسیقی،  صــدای  وضــوح 
افراد در خصوص موارد فوق شناسایی می گردد. به منظور بررسی تأثیر 
دخالت عوامل فردی، سه عامل سن، جنسیت و وضعیت اشتغال نیز 
مورد بررسی قرار می گیرند. سئوال مرتبط با هر متغیر در جدول شماره1 

آورده شده است.
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4. بحث و یافته ها
4.1. آمار توصیفی

ــده از پــاســخ دهــنــدگــان، در مــیــان سه  ــاس نــتــایــج بــه دســـت آمـ ــر اسـ ب
گرفتند،  که مبنای سنجش حضور افراد در فضای شهری قرار  فعالیتی 
خود  به  را  مقدار  بیشترین   4/12 میانگین  با  انتخابی  فعالیت های 
اختصاص داد. فعالیت های اجتماعی غیرفعال و فعالیت های اجتماعی 
با مقادیر میانگین 3/82 و 2/79 در رده هــای بعدی  ترتیب  به  فعال 
که در  گرفتند )نمودار شماره1(. این نتایج نشان می دهد  فعالیت ها جا 
گرایش به  بین فعالیت های سه گانه، موسیقی خیابانی بیش از هر چیز بر 
فعالیت های انتخابی افراد در فضای شهری تأثیر می گذارد و فعالیت های 
اجتماعی فعال کمترین اثرپذیری را از این رویداد نشان می دهند. همان 

که در نمودار شماره2 نیز نشان داده شده است، در طیف لیکرت  گونه 
به دست آمده از نتایج سه متغیر فوق، تنها در متغیر فعالیت اجتماعی 
کم، بیشترین سهم را  گزینه های متوسط و  که  فعال مشاهده می شود 
داشته و نحوه توزیع پاسخ ها تا حدی به توزیع نرمال نزدیک تر است. 
که از سهم  گزینه های زیاد و بسیار زیاد هستند  در دو متغیر دیگر، این 
باالتری برخوردار بوده اند. در مجموع، اطالعات توصیفی در موارد فوق 
گرایش افراد به حضور انتخابی  که در اجراهای خیابانی،  نشان می دهد 
و اجتماعی غیرفعال، بیش از حضور اجتماعی فعال بوده و به عبارتی 
کردن و برقراری  کمتری برای صحبت  افراد در چنین فضاهایی تمایل 

ارتباطات سطحی با سایر حاضران در فضا دارند. 

جدول شماره1: متغیرها و سئواالت

کدگذاریسئوالمتغیر

مؤلفه های فعالیت در 

فضای شهری

فعالیت انتخابی

را  مسیر  چند  یا  یک  انتخاب  قصد  پیاده روی  مانند  تفریحی  برنامه  یک  بــرای  گر  ا

حال  در  آن  در  خیابانی  موسیقی  که  زمانی  در  را  فضا  ایــن  چقدر  باشید،  داشته 

گزینه مناسبی برای این امر می دانید؟ اجراست، 
کم 1= بسیار 

کم  =2

3= متوسط

4= زیاد

5= بسیار زیاد

فعالیت اجتماعی غیرفعال
که به تماشای موسیقی خیابانی در حال اجرا در این فضا و افراد  چقدر تمایل دارید 

پیرامون آن بایستید؟

فعالیت اجتماعی فعال
که در این فضا به تماشای موسیقی خیابانی  که با افراد غریبه ای  چقدر تمایل دارید 

کنید؟ ایستاده اند، ارتباط کالمی برقرار 

عوامل درونی

کلی شما چقدر به موسیقی عالقمند هستید؟عالقه به موسیقی به صورت 

کم 1= بسیار 

کم  =2

3= متوسط

4= زیاد

5= بسیار زیاد

کدام مکان زیر برای شما جذاب تر است؟مکان اجرا اجرای موسیقی خیابانی در 

0= در بین عابر پیاده

1= فضاهای مجزا و 

مخصوص

کنندگان کدام حالت زیر برای شما جذاب تر است؟تحرک اجرا اجرای موسیقی خیابانی در 
0= ثابت

1= در حال حرکت

کدام حالت زیر برای شما دلنشین تر است؟وضوح صدا صدای یک اجرای موسیقی خیابانی در 
0= اصلی

1= پس زمینه

عوامل محیطی

کی اجرای موسیقی خیابانی در این فضا چقدر در احساس امنیت شما تأثیرگذار است؟ امنیت ادرا

1= هیچ

کم  =2

3= متوسط

4= زیاد

5= بسیار زیاد

آسایش روانی
اجرای موسیقی خیابانی در این فضا تا چه حد می تواند از آزاردهندگی آلودگی صوتی 

موجود در محیط بکاهد؟

هویت مکانی
اجرای موسیقی خیابانی در این فضا تا چه حد می تواند حال و هوای منحصربه 

فردی را برای محیط رقم بزند؟

احساس لذت
شما  بــرای  را  محیط  در  حضور  حد  چه  تا  فضا  ایــن  در  خیابانی  موسیقی  ــرای  اج

لذت بخش نموده است؟
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مقایسه نتایج به دست آمده در فضاهای شهری مورد مطالعه نشان 
که برای فعالیت های انتخابی، آرامگاه حافظ، بازار وکیل و ارگ  می دهد 
برخوردارند.  موسیقی  اجــرای  زمان  در  بیشتری  استقبال  از  کریمخان 
برای  مناسبی  فضاهای  کریمخان،  ارگ  حــدودی  تا  و  حافظ  آرامــگــاه 

اجتماعی  فضاهای  اما  هستند.  نیز  غیرفعال  اجتماعی  فعالیت های 
موسیقی  اجــرای  زمــان  در  فعال  اجتماعی  فعالیت های  بــرای  مناسب 
خیابانی، عمدتًا آرامگاه سعدی و پس از آن، بازار وکیل و بلوار معالی آباد 

را شامل می شوند )نمودار شماره 3(. 

نمودار شماره1: مقایسه میزان تأثیرپذیری هریک از فعالیت ها از اجرای موسیقی خیابانی

گزینه های پاسخ در متغیرهای: الف( فعالیت انتخابی ب( فعالیت اجتماعی غیرفعال پ( فعالیت اجتماعی فعال نمودار شماره2 : نحوه توزیع 

نمودار شماره3 : مقایسه میانگین پاسخ در فضاهای مورد مطالعه برای متغیرهای: الف( فعالیت انتخابی ب( فعالیت اجتماعی غیرفعال پ( فعالیت اجتماعی فعال
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4.1.1. عوامل محیطی
نتایج سنجش عوامل محیطی در زمان اجرای موسیقی خیابانی نشان 
کی به ترتیب با میانگین 4/49  که هویت مکانی و امنیت ادرا می دهد 
از مقادیر باالتری برخوردارند. دو متغیر دیگر احساس لذت و  و 4/15 
آسایش روانی نیز به ترتیب با میانگین 3/89 و 3/82 در جایگاه بعدی 
برای  پاسخ ها  لیکرت  طیف  بررسی  شــمــاره4(.  )نــمــودار  می گیرند  قــرار 

گزینه های  متغیرهای محیطی، مشخص می نماید که در هر چهار متغیر 
)نــمــودار شماره5(.  بــوده انــد  دارا  را  بیشترین سهم  ــاد،  زی بسیار  و  زیــاد 
بررسی شده در  باالی میانگین در چهار متغیر محیطی  مقادیر نسبتًا 
ارتباط با موسیقی خیابانی نشان دهنده تأثیر غالب این رویداد خیابانی 

ک افراد است.  بر ادرا
 

4.1.2. عوامل درونی
نتایج سنجش دیدگاه افراد در خصوص عوامل درونی مرتبط با اجرای 
که بیش از دوسوم افراد عالقه زیاد و  موسیقی خیابانی نشان می دهد 
کلی در این متغیر برابر  بسیار زیاد به موسیقی را ابراز نموده اند و میانگین 
از پاسخ دهندگان،  از نیمی )57/6 درصد(  با 3/89 بوده است. بیش 
موسیقی  اجــرای  بــرای  مناسب  مکانی  را  مخصوص  و  مجزا  فضاهای 
که مابقی )42/4 درصد( فضای بین عابران پیاده  دانسته اند، در حالی 

کنندگان،  اجرا برگزیده اند. در خصوص تحرک  امر  این  برای  را مناسب 
کنندگان، بدون  که اجرا 75 درصد افراد به اجراهایی عالقمند هستند 
حرکت و در یک نقطه ثابت مستقر باشند. حدود دوسوم )63/9 درصد( 
که صدای اجرای موسیقی را به عنوان  پاسخ دهندگان نیز، تمایل دارند 
توصیفی  آمــار  شماره6(.  )نمودار  نمایند  ک  ادرا فضا  در  اصلی  صــدای 
کلیه متغیرهای پژوهش در جدول شماره2 آورده شده است. مربوط به 

کی در فضای اجرای موسیقی خیابانی نمودار شماره4: مقایسه عوامل محیطی ادرا

کی ت( آسایش روانی گزینه های پاسخ در عوامل محیطی: الف( احساس لذت ب( هویت مکانی پ( امنیت ادرا نمودار شماره5: نحوه توزیع 
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کنندگان ت( وضوح صدا گزینه های پاسخ در عوامل درونی: الف( عالقه به موسیقی ب( مکان اجرا پ( تحرک اجرا نمودار شماره6: نحوه توزیع 

جدول شماره2: آمار توصیفی

بیشینهکمینهانحراف معیارمیانگینتعداد )%(متغیر
مؤلفه های فعالیت در فضای شهری

2384/120/96515فعالیت انتخابی
2382/791/00215فعالیت اجتماعی فعال

2383/820/96915فعالیت اجتماعی غیرفعال
عوامل محیطی

کی 2384/150/84815امنیت ادرا
2383/821/17615آسایش روانی
2384/490/71615هویت مکانی

2383/890/96915احساس لذت
عوامل درونی

2383/890/96915عالقه به موسیقی
2310/580/49501مکان اجرا

98 )42/4(0= در بین عابر پیاده
133 )57/6(1= فضاهای مجزا و مخصوص

کنندگان 2320/250/43401تحرک اجرا
174 )75(0= ثابت

58 )25(1= در حال حرکت
2380/640/48101وضوح صدا

152 )63/9(0= اصلی
86 )36/1(1= پس زمینه

عوامل فردی
2382/910/93514سن

کمتر از 25  =1)39( 93
86 )36/1(2= بین 25 تا 35
47 )19/7(3= بین 35 تا 50

12 )5/1(4= بیشتر از 50
2330/470/50001جنسیت

124 )53/2(0= زن
109 )46/8(1= مرد

2380/510/50101اشتغال
116 )48/7(0= شاغل

122 )51/3(1= بیکار
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4.2. مدل رگرسیون رتبه ای
به منظور بررسی تأثیر هریک از عوامل مورد بررسی بر فعالیت شهروندان 
در فضاهای شهری، چهار متغیر حضور در فضای شهری، در چهار مدل 
)فرمول  گرفتند  قرار  تحلیل  مورد  مستقل  صورت  به  رتبه ای  رگرسیون 
شماره)1((. هر چهار متغیر در قالب طیف لیکرت اندازه گیری شده اند و 
گرفته است. هدف از انجام  گزینه مبنا قرار  گزینه »بسیار زیاد« به عنوان 
که در آنها احتمال  رگرسیون رتبه ای در اینجا شناسایی عواملی است 
دقیق تری  صورت  به  مربوطه  فعالیت  در  زیــاد«  »بسیار  گزینه  انتخاب 
از دیگر ملزومات مهم در  تابع پیوند  انتخاب  بــرآورد خواهد بود.  قابل 
در  پاسخ ها  توزیع  نحوه  اســاس  بر  که  است  رتبه ای  رگرسیون  تحلیل 
متغیر وابسته تعیین می شود. در دو متغیر فعالیت انتخابی و فعالیت 
گزینه های زیاد و بسیار زیاد بیش  اجتماعی غیرفعال، احتمال انتخاب 
 Complementary که در نتیجه، تابع پیوند گزینه ها بوده است  از سایر 
log-log با رابطه  به عنوان تابع مناسب انتخاب 
شده است. در فعالیت های اجتماعی فعال به دلیل باال بودن احتمال 
گزینه متوسط و نزدیک بودن توزیع پاسخ ها به توزیع نرمال،  انتخاب 
 Norusis,( اســت  بــوده  مناسب  رابطه   با   Probit پیوند  تابع 

.)2011: 84

فرمول شماره )1(

در بررسی عوامل تأثیرگذار بر فعالیت انتخابی، ابتدا متغیرهای مستقل 
که از میان عوامل محیطی،  در مدل وارد شدند. نتایج مدل نشان داد 
همه متغیرها به جز آسایش روانی تأثیر معناداری بر متغیر وابسته دارند. 
که با افزایش حس امنیت، هویت مکانی و احساس لذت  بدین صورت 
از اجرای موسیقی خیابانی، تمایل برای حضور در فعالیت های انتخابی 
که تمایل به شنیدن  نیز باالتر می رود. در میان عوامل درونی، افرادی 
با  مقایسه  در  داشته،  فضا  اصلی  صــدای  عنوان  به  خیابانی  موسیقی 
که این صدا را به عنوان پس زمینه ترجیح می دهند، به سطوح  افرادی 
گرایش به حضور در فعالیت های انتخابی در این فضاها اشاره  باالتری از 
کنترل، تأثیر معناداری در روابط  نموده اند. با اضافه شدن متغیرهای 
با  مقایسه  در  زنان  نیز  فردی  متغیرهای  میان  در  نشد.  ایجاد  موجود 
مردان، تمایل باالتری برای فعالیت های انتخابی در فضاهای شهری 
که در تمایل  را ابراز نموده اند. بررسی ضرایب رگرسیون نشان می دهد 
به فعالیت های انتخابی، جنسیت )β=0.753( مهم ترین عامل در مدل 
نهایی، وضوح صدا )β=-0.715( مهم ترین عامل در میان عوامل درونی 
 )β=-0.378( و احساس لذت مهم ترین عامل در میان عوامل محیطی
تأثیرگذار  عوامل  بــرای  رتبه ای  رگرسیون  مدل  به  مربوط  نتایج  اســت. 
جــدول  در  شهری  فضای  در  انتخابی  فعالیت  بــر  خیابانی  موسیقی 

شماره3 آورده شده است.
اجتماعی  فعالیت های  بر  خیابانی  موسیقی  تأثیرگذر  عوامل  میان  در 
غیرفعال، پس از ورود متغیرهای مستقل به مدل، مشخص گردید که در 

میان عوامل محیطی، احتمال انتخاب گزینه تمایل بسیار زیاد در متغیر 
که در هنگام اجرای موسیقی خیابانی، امنیت،  وابسته، برای افرادی 
ک نموده اند، بیشتر  را در محیط ادرا هویت و احساس لذت بیشتری 
که صدای موسیقی  است. بررسی عوامل درونی مشخص نمود، افرادی 
خیابانی را به عنوان صدای اصلی در محیط ترجیح می دهند، به نسبت 
صداهای  سایر  در  نهفته  و  پایین تر  سطح  در  را  صــدا  ایــن  که  افــرادی 
محیط می پسندند، بیشتر به حضور در فعالیت های اجتماعی غیرفعال 
تمایل نشان می دهند. با ورود متغیرهای کنترل به مدل، روابط موجود 
به لحاظ جهت و معناداری دچار تغییر اساسی نشدند. بررسی روابط 
متغیرهای فردی نیز نشان داد که افراد با سنین باالتر و همچنین مردان 
اجتماعی غیرفعال در  به حضور  را  باالتری  تمایل  زنــان،  با  در مقایسه 
فضاهای شهری ابراز نموده اند. بررسی ضرایب رگرسیون نشان می دهد 
که در تمایل به فعالیت های اجتماعی غیرفعال، احساس لذت از اجرای 
عوامل  میان  در  هم  عامل  مهم ترین   )β=0.671( خیابانی  موسیقی 
محیطی و هم در مدل نهایی است. در میان عوامل درونی نیز، وضوح 
صدا )β=0.665( اثرگذارترین عامل بر متغیر وابسته است. نتایج مربوط 
بر  خیابانی  موسیقی  تأثیرگذار  عوامل  برای  رتبه ای  رگرسیون  مدل  به 
فعالیت اجتماعی غیرفعال در فضای شهری در جدول شماره3 آورده 

شده است.
متغیرهای  روی  بر  مدل  اجرای  با  فعال،  اجتماعی  فعالیت  متغیر  در 
ک  که در میان عوامل محیطی، تنها امنیت ادرا مستقل، مشخص شد 
گرایش آنها به حضور  شده از سوی افراد در هنگام اجرای موسیقی بر 
که  بود. بدین صورت  اثرگذار خواهد  اجتماعی فعال  فعالیت های  در 
کی در ارتباط مستقیم با سطوح باالتر تمایل  سطوح باالتر امنیت ادرا
نیز،  ــی  درون عوامل  میان  از  اســت.  فعال  اجتماعی  فعالیت های  به 
گوش می رسد، تنها  که از اجرای موسیقی خیابانی به  وضوح صدایی 
که  افــرادی  که  صــورت  بدین  اســت.  وابسته  متغیر  بر  تأثیرگذار  عامل 
اصلی  سطح  در  را  موسیقی  صدای  شهری  فضاهای  در  دارند  تمایل 
اشاره  پس زمینه  سطح  به  که  افــرادی  با  مقایسه  در  نمایند،  ک  ادرا
فعالیت های  در  فعاالنه  حضور  ــرای  ب را  بــاالتــری  احتمال  ــد،  کــرده ان
به مدل،  کنترل  افزوده شدن متغیرهای  با  ابراز نموده اند.  اجتماعی 
که تغییر معناداری در روابط موجود دیده نشد، مشخص  ضمن این 
به  تمایل  بــرای  مهمی  پیش بینی کننده   جنسیت،  متغیر  که  گردید 
نشان  رابــطــه  جهت  اســت.  فعال  اجتماعی  فعالیت های  در  حضور 
گزینه بسیار زیاد برای  کمتر از مردان احتمال انتخاب  می دهد، زنان 
حضور فعاالنه در فعالیت های اجتماعی را دارند. بنابراین، همانگونه 
تمایل  در  که  است  واضــح  می دهند،  نشان  نیز  رگرسیون  ضرایب  که 
مهم ترین   )β=0.-0.420( جنسیت  فعال،  اجتماعی  فعالیت های  به 
β=-( و وضوح صدا )β=0.319( کی عامل در مدل نهایی و امنیت ادرا
و  محیطی  متغیرهای  میان  در  عوامل  مهم ترین  ترتیب  به   )0.343
عوامل  برای  رتبه ای  رگرسیون  مدل  به  مربوط  نتایج  هستند.  درونی 
تأثیرگذار موسیقی خیابانی بر فعالیت اجتماعی فعال در فضای شهری 

در جدول شماره3 آورده شده است.
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5. نتیجه گیری
در این پژوهش با هدف بررسی تأثیر موسیقی خیابانی بر زندگی همگانی 
شیراز  کالنشهر  در  مختلف  سایت  شش  شهری،  عمومی  فضاهای  در 
گردآوری داده های مورد نیاز، با استفاده  گرفتند. پس از  مورد بررسی قرار 
از تحلیل رگرسیون رتبه ای به بررسی تأثیر دو دسته عوامل محیطی و 
عوامل درونی افراد پاسخ دهنده بر مؤلفه های حضور آنها در فضاهای 
شهری یادشده پرداخته شد. نتایج تحلیل نشان داد که حضور اجتماعی 
تأثیر  فعال تحت  و حضور  انتخابی  از دو مؤلفه حضور  بیش  غیرفعال، 
متغیرهای مستقل بوده و همچنین در مقایسه میان عوامل محیطی 
و درونــی، تأثیر غالب بر متغیرهای وابسته، مربوط به عوامل محیطی 
از عوامل درونی و ویژگی های فردی، مزیت های  است. بنابراین بیش 
محیطی ایجاد شده در زمان اجــرای موسیقی، بر روابــط افــراد در فضا 
با دستکاری  که می توان  تأیید می کند  نتیجه  این  بوده است.  اثرگذار 
در  نمود.  تقویت  را  آنها  اجتماع پذیری  موسیقی،  اجــرای  مکان های 
کننده  تعیین  افــراد عاملی  بررسی، جنسیت  میان عوامل فردی مورد 
که رفتار متفاوتی را  به نظر می رسد. متغیر جنسیت تنها متغیری است 
در پیش بینی مؤلفه های اجتماع پذیری از خود نشان می دهد. بدین 
از مردان  تمایلی بیش  انتخابی  تنها در فعالیت های  زنــان،  که  صورت 
نشان می دهند و در دو فعالیت اجتماعی فعال و غیرفعال، این مردان 
هستند که از تمایل باالتری برخوردارند. علت این رابطه عمدتًا می تواند 
که از حوزه بحث  از تفاوت های روانشناختی زنان و مردان نشأت بگیرد 
تحلیل  در  متغیرها  کلیه  روابــط  بررسی شــدت  با  اســت.  ج  حاضر خــار
که جایگاه هر متغیر مستقل در پیش بینی  رگرسیون می توان دریافت 

متغیرهای وابسته، برای سه مؤلفه حضورپذیری یکسان نیست. برای 
مثال، هویت مکان در شکل گیری روابط اجتماعی غیر فعال در مقایسه 
با فعالیت های گزینشی، از جایگاه مهم تری برخوردار است. این در حالی 
که همین متغیر در پیش بینی فعالیت های اجتماعی فعال، فاقد  است 

تأثیر معناداری بوده است. 
نتایج تحلیل از نقش مهم متغیر احساس لذت در محیط حکایت دارد. 
کالبدی از یک  کیفیت محیط  که این متغیر تا حدود زیادی با  از آنجا 
کیفیت اجرای موسیقی از سوی دیگر در ارتباط است، در این  سو و با 
خصوص می توان به چند نکته اشاره نمود. نخست بر اساس یک دیدگاه 
کالبدی، زمینه را برای احساس  کیفیت محیط  احتمال گرایانه، ارتقای 
لذت بیشتر از اجراهای خیابانی و در نتیجه حضور با دوام تر افراد در فضا 
فراهم خواهد کرد. در این راستا ایجاد بستر مناسب برای ارتقای کیفیت 
اجرا نظیر زیرساخت های صوتی پیشرفته و مکان مناسب و قابل رؤیت 
برای اجرا می تواند راهکارهایی عملی به شمار رود. نکته دوم، ضرورت 
گروه های  کارگیری  به  مثال  ــرای  ب که  اجراهاست  کیفیت  بر  نظارت 
که از ارزش مکانی و عملکردی باالتری  موسیقی حرفه ای در فضاهایی 
که  کریمخان  در شهر برخوردارند _ مانند فضای پیرامون حافظیه یا ارگ 
گردشگری حائز اهمیتند _ از جمله راهکارهای قابل اجرا در  به لحاظ 

این خصوص است.   
سیاست هایی که می بایست در خصوص موسیقی خیابانی به کار گرفته 
شود، یا از نوع سیاست های مشوق هستند و یا بازدارنده. این امر ناشی 
از اثرات دوسویه اجراهای خیابانی و نیاز به تعدیل پیامدهای منفی در 
 .)Hitters & Mulder, 2020: 40-41( عین تقویت اثرات مثبت آن است
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متغیرهای مستقل
عوامل محیطی
کی 0/3620/1240/0040/3520/1180/0030/31910510100/002امنیت ادرا
0/0810/0890/3840/0570/0810/4810/0080/0710/910آسایش روانی
0/0010/1850/1220/130 <0/3530/1440/0140/5160/145هویت مکانی
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مکان اجرا )گروه مبنا = فضاهای 
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-0/0880/1970/6560/1870/1790/297-0/0230/1530/879

کنندگان )گروه مبنا =  تحرک اجرا
در حرکت(

0/1340/2200/542-0/1420/2060/489-0/1170/1810/506

0/0010/6650/1910/0010/3430/1620/035 <0/7150/201وضوح صدا )گروه مبنا = پس زمینه(
متغیرهای کنترل

عوامل فردی
0/1430/1110/1950/2340/1060/0270/0640/0860/456سن

0/4200/1550/007-0/3610/1870/049-0/001 <0/7530/202جنسیت )گروه مبنا = مرد(
0/0770/1560/620-0/1660/1820/367-0/2930/1990/140اشتغال = شاغل )گروه مبنا = بیکار(
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در اینجا بیشتر پاسخ دهندگان، به اجرای موسیقی در یک مکان خاص 
تمایل نشان دادند و همچنین، صدای اجرای موسیقی را در الیه نخست 
فضا ترجیح داده اند. بنابراین می توان در راستای پیشنهاد یک سیاست 
کرد تا از هزینه  تعدیل کننده، یک زیرساخت دائمی در فضای باز ایجاد 
کاسته شده و همچنین به مکان هایی  کنسرت های خیابانی  برگزاری 
با تحمل صدای باالتر و سازگارتر با محیط پیرامونی خود تبدیل شوند. 
که  گم شده میان ساختمان ها، پهنه های بالقوه ای هستند  فضاهای 
کالبدی مناسب به نحوی تجهیز نمود  می توان آنها را با زیرساخت های 
از رویدادهای اجتماعی و فرهنگی را پیدا نمایند.  که قابلیت پذیرایی 
که این فضاها قادر به جلوگیری از انتقال صدا به  با این وجود، از آنجا 
نارضایتی  ایجاد  موجب  است  ممکن  نیستند،  خود  پیرامونی  محیط 
کنان محیط پیرامونی خود شوند. در این حالت می توان برای  برای سا
کنان واحدهای مسکونی را نسبت  مثال با میانجی گری، مالکان و سا
ک و مستغالت در پیرامون فضاهای فرهنگی و  به رشد آتی ارزش امال

گاه نمود.     اجتماعی آ
که  در این پژوهش عمدتًا تمرکز بر نقش محتوای اجتماعی محیط بود 
به اجتماع پذیری فضای  رویــداد خیابانی می تواند  اجــرای یک  در پی 
کنار زندگی همگانی فضا،  شهری منجر شود. تحقیقات آینده باید در 
کالبدی و تأثیرات متقابل آن نیز بر موفقیت اجراهای  به بررسی عوامل 

خیابانی بپردازند.
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