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چکیده
روند فزاینده شهرنشینی و گسترش فیزیکی آن موجب نابرابری فضایی در توزیع یکسان خدمات و امکانات شهری
در سطح شهرها شده است که این امر دسترسی به فضاهای عمومی را با مشکل مواجه کرده است ایـن در حـالی
اس ت که دسترسی و استفاده مناسب از فضاهای عمومی شهری متـأثر از عوامـل بسـیاری اسـت ،ازایـنرو هـدف
پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر عوامل کالبدی و عوامل جامعهشناختی در استفاده از فضاهای عمـومی شـهری
در بین ساکنین مناطق مختلف شهر تهران میباشد .روش تحقیق ازلحاظ هـدف ،توصـیفی – تحلیلـی و ازلحـاظ
کاربست نتایج و نوع تحقیـق کـاربردی و ازلحـاظ روش ،روششناسـی کمـی از نـوع روش همبسـتگی و شـیوه
جمعآوری دادهها بهصورت پرسشنامهای میباشد .جامعه آماری افراد باالی  18سـال شـهر تهـران در سرشـماری
سال  1395و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونـه  385نفـر و روش نمونـهگیری احتمـالی از نـوع نمونـهگیری
خوشهای در نظر گرفتهشده است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای  T-testو روش ضریب همبسـتگی
و رگرسیون خطی ساده استفادهشده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که بـین عوامـل جامعهشـناختی و عوامـل
کالبدی فضاهای عمومی رابطه نسبتاً ضعیفی برقرار است و با توجه به نتایج رگرسیون ،عوامل کالبدی بـر عوامـل
جامعهشناختی به میزان اهمیتی برابر با  0/487تأثیر دارد .نتایج حاصل بیانگر این است که عوامـل کالبـدی تـأثیر
بسیار کمی بر تقویت عوامل جامعهشناختی در بین ساکنین شهر تهران دارد .با گسترش دامنه سایر عوامـل بسـتر
مناسبتری جهت عوامل و تعامالت اجتماعی فراهم میشود.
واژگان کلیدی :جامعه شناختی ،عوامل کالبدی ،فضاهای عمومی ،کالنشهر تهران

 . 1نویسنده مسئول

Email: ymousavi91@alzahra.ac.ir

102

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،4زمستان 1398

مقدمه
فضاهای عمومی شهری ،مکانهایی هستند که به عموم شهروندان تعلق دارند ،منحصر به جنبه کالبدی و فیزیکی نیستند
و در حقیقت با حضور انسان و فعالیـت او معنـا مییابنـد ( .)Changizi & Ahmadian,2013:54یکـی از نیازهـای
اساسی انسانها در زندگی جمعی و بنا به اقتضای خصـلت مـدنی بـالطبع وی ،تعـامالت اجتمـاعی میباشـد (شـفاعت و
حسینپور )102 :1398،پدیده تعامالت اجتماعی برای بروز عینی ،نیازمند عرصهای خاص است .با توجـه بـه اینکـه سـه
شاخص اصلی برای تشخیص فضاهای شهری در عرصه عمومی شهر :عمومی بودن فضا ،باز بـودن آن بـه روی همـه و
برقرار تعامالت اجتماعی در فضا ( )Toraby & sima,2013:85میباشد میتوان اذعان کـرد کـه فضـاهای عمـومی
بستر تعامالت اجتماعی در شهر را فراهم میسازند .همچنین ،فضای عمومی شهری عنصر اساسی ساخت شهر است کـه
با کانون راهبردهای اجتماعی مربوط میشود و شکلدهنده رفتار و زندگی اجتماعی افراد اسـت (.)Kurniawati,2012
از طرفی دیگر عوامل اجتماعی و جامعهشناختی نیز بر کالبد و سیما و نحوه طراحی شهر تأثیرگذار هستند .از مصـداقهای
تغییر در نحوه ارتباطات اجتماعی در ارتباط با کالبد شهر میتوان به تغییر در ارزشها از درونگرایی به برونگرایی (فضای
درونگرای بازار به مراکز تجاری تجمالتی برونگرا مبدل گشـته) ،تغییـر در اعتقـادات ،تغییـر در آدابورسـوم ،تغییـر در
جهانبینی و غیره اشاره کرد (خستو و حبیب .)32 :1395،میزان استفاده از فضاهای عمومی شهری و اثرات روانشـناختی
و جامعهشناختی آن در سالمتی اجتماعی بهعنوان یکی از متغیرهای توسعه پایدار شهری در میـان شـهروندان از اهمیـت
زیادی برخوردار است .ازاینرو تولید ،ت وزیع ،دسترسی و استفاده از فضاهای عمومی شـهری و تـأثیرات آن بـه موضـوعی
مهم در جامعهشناسی شهری تبدیلشده است (صمدی .)203:1397،از طرفی دیگـر ،پاسـخگویی بـه نیازهـای اجتمـاعی
انسان و تأمین فرصتهای الزم در زمینه کسب تجارب اجتماعی وی ،مستلزم وجود فضا و قرارگاه کالبدی است و فضای
عمومی ظرفیتی عظیم در پاسخ به این جنبه از حیات انسان در جوامع شهری محسوب میشود (دانشپور .)24 :1386،ایـن
در حالی است که امروزه عرصههای عمومی غالباً پاسخگوی نیاز انسان بهعنوان یک موجود اجتماعی نیستند و مردم تنها
به فضاهای شهری بهعنوان مسیری برای گذر مینگرند ،درواقع این فضاها بـهجای آنکـه مـردم را بـه مکـ  ،حضـور و
برقراری مراودات اجتماعی دعوت کنند ،آنها را به فرار تشویق میکنند (عبداهللزاده فرد .)226 :1395،یکی از دالیل ایـن
امر وجود عوامل کالبدی ازنظر نابرابریها در توزیع و پراکنش فضایی اینگونه فضاها در سطح شهرها و مناطق میباشـد.
منظور از نابرابری فضایی توزیع نابرابر فرصـتها و امکانـات اقتصـادی و اجتمـاعی در فضاسـت (یاسـوری.)144 :1389،
نابرابری فضایی را اساساً حاصل دسترسی متفاوت ساکنین نواحی شهر به منابع ارزشـمند اجتمـاعی چـون ثـروت مـادی،
قدرت ،منزلت و سرمایه فرهنگی میشمارند (یوسفی و ورشوئی .)177 :1389،ظهور و گسترش نابرابری فضـایی و همـراه
با آن جدایی گزینی مکانی استفاده از فضاهای عمومی توس شهروندان را محدود کرده است .این نابرابری و عدم تعـادل
فضایی در میان ساکنان نواحی مختلف یک شهر پدیدهای جدید در هیچیک از کشورهای جهان نیست ،اما در کشـورهای
درحالتوسعه به دلیل فاحش بودن تفاوتهای اجتماعی و اقتصادی ،نابرابری فضایی شهرها تشـدید شـده اسـت (عبـدی
دانشور .)1:2002 ،در این میان شهر تهران ازجمله کالنشهرهایی اسـت کـه در سـالهای اخیـر نـابرابری در اسـتفاده از
فضاهای عمومی شهری را تجربه کرده است .کالنشهری مانند تهران ازلحاظ کالبدی دارای نواحی و منـاطق متفـاوت و
گوناگون است ،به این دلیل ،افزایش فاصله اجتماعی و اقتصـادی و توزیـع نـابرابر امکانـات و خـدمات آن را بـه شـهری
ناهمگن در محی اجتماعی تبدیل کـرده اسـت (موسـوی )102 :1387،و ازایـنرو جامعـه شـهری در ایـن شـهر عمیقـاً
قطببندی شده است (مدنی پور .)161 :1381،میتوان گفت بخشی از نابرابری در استفاده از فضاهای عمومی شـهری در
بین ساکنین مناطق مختلف شهر تهران متأثر از متغیرهای جامعهشناختی همچون سرزندگی ،تنـوع و سـازگاری و بخـش
دیگر ناشی از متغیرهای کالبدی همچون تجهیزات ،خدمات و امکانات شهری در فضاهای عمومی است.
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بنابراین به نظر میرسد که تحلیل فضاهای عمومی ازنظر تأثیر عوامل اجتماعی بر کالبدی بهعنوان مسـئلهای قابـلطرح
نیازمند به تبیین می باشد .با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش در صدد بررسی گرایش و میزان استفاده سـاکنین شـهر
تهران از انواع فضاهای عمومی ،تأثیر عوامل کالبدی مؤثر در نحوه و میزان استفاده از فضاهای عمومی در میان سـاکنین
مناطق مختلف و عوامل جامعهشناختی میان آنها میباشد و در این راستا پرسـش اصـلی مقالـه چنـین تنظـیم میشـود:
عوامل کالبدی به چه میزان بر عوامل جامعهشناختی در استفاده از فضاهای عمومی تأثیرگذار هستند؟
مطالعات و پژوهشهای انجامشده در زمینه فضاهای عمومی بسیار است ،اما پژوهشهـای انجامشـده در حـوزه مشـترک
فضاهای عمومی ازنظر جامعهشناختی و کالبدی محدود است .در زیـر بـه مهمتـرین پژوهشهـای انجامشـده مـرتب بـا
موضوع حاضر اشاره میشود:
کیانی و همکاران ( )1396در پژوهشی به بررسی و تحلیل فضای عمومی شهری در نواحی  1و  2شهر زابل با اسـتفاده از
مدل استنتاج منطق فازی پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان داده است که هیچگونه ارتباط معنـیداری بـین ابعـاد انسـانی و
کالبدی فضای عمومی در ناحیههای موردبررسی وجود ندارد .همچنین شاخص کلی فضای عمومی نیز فق با بعد انسـانی
توسعه دارای رابطه معنیداری است و با بعد کالبدی آنهم خوانی و ارتباط معنیداری ندارد .گلچین و مفاخری ( )1396در
پژوهشی به بررسی خوانایی محیطی و حضور شهروندان در فضاهای عمومی شهر تهران با استفاده از ضریب همبسـتگی
پیرسون و تحلیل خوشهای کالستر پرداختهاند .نتایج پژوهش نشان داده است که بینظمی فیزیکـی و اجتمـاعی در شـهر
تهران با میزان حضور شهروندان در فضای عمومی رابطه منفی و معنـاداری دارد .همچنـین یافتـههای پـژوهش ،تفـاوت
معناداری را در بین مناطق  22گانه شهر تهران ازنظر شاخصهای خوانایی محیطی ازجمله تراکم جمعیتی ،وقـوع جـرم و
بزهکاری و احساس ناامنی نشان میدهد ،بهطوریکه بر اساس این شاخصها ،منـاطق  3 ،1و  22وضـعیت مطلـوبتر و
مناطق  8 ،7و  16وضعیت نامطلوبتری را دارند .مدیری و ادهمی ( ،)1394در پژوهشی به تبیین نقش فضاهای عمـومی
در ارتباط با سرمایه اجتماعی در شـهر آمـل از طریـق آزمـون رگرسـیون در روش چندجملـهای در نرمافزارهـای  Spssو
 Matlabپرداختهاند .نتایج نشان میدهد که ابعاد کالبدی (فضا) و اجتماعی (فعالیت) در فضاهای عمـومی مـؤثر بـر ابعـاد
سرمایه اجتماعی یعنی هنجار و شبکه اجتماعی است .ضمن آنکه جمیع شاخصهای مربوط به مطلوبیت فضای عمومی با
سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و مثبت  3/65درصد برقرار کرده اسـت .بنـابراین بهبـود در شـرای کالبـدی و اجتمـاعی
فضاهای عمومی به اثرگذاری مثبت بر روی سرمایه اجتماعی در سـطح جوامـع محلـهای میانجامـد .رهنمـا و حسـینیان
( )1394در پژوهشی به تأثیر مؤلفههای کالبدی بر احساس امنیت در فضاهای عمومی محله آبکوه شهر مشهد با اسـتفاده
از روشهای آزمون خی – دو پیرسون و اسپیرمن پرداخته است .نتایج پـژوهش نشـان میدهـد کـه احسـاس امنیـت بـا
باالترین درجه همبستگی معکوس به ترتیب با متغیرهای نزدیکی تقاطعها ،عقبنشینیها و جلوآمدگی در بافت و عـرض
کم محور رابطه معناداری دارد .لذا میتوان با اقدامات کالبدی ،در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ،احساس امنیـت را
به مناطقی که روزگاری بخش مهمی از هویت شهرها را تشکیل میدادهاند ،بازگرداند .محمـدی و همکـاران ( ،)1391در
پژوهشی به بررسی فضاهای عمومی شهر الر در تحقق تعامالت اجتماعی بافت تـاریخی آن از طریـق آزمـون تـی تـک
نمونهای پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان داده است که تعامالت اجتماعی فضاهای نمونه موردی ،پایینتر از میانگین نظری
است .از سویی ،برای مطالعه دقیقتر ،فضاهای عمـومی سـی و چهارگانـه شـهر قـدیم الر ،بـه هفـت دسـته کـارکردی
بخشبندی و میزان بهرهمندی آنها از اجتماعی پذیری ،بررسی شدند .نتایج ،بیانگر آن اسـت کـه فضـاهایی بـا کـارکرد
خیابان ،از باالترین و پاتوقهای محلهای ،از پایینترین سطح رواب اجتماعی برخـوردار هسـتند .همچنـین چهـار متغیـر:
فعالیت گروهها ،همگانی بودن ،مشارکتی بودن و دیدارگاه بودن ،بهعنوان مؤلفههای تأثیرگذار بر رواب اجتماعی ،شناسایی
شدند.
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معمار ،ثریا ( ،)1390در پژوهش خود به تحلیل جامعهشناختی نیازهای اجتماعی و کالبدی محالت شهر از دیـدگاه توسـعه
پایدار محلهای در محالت شهر اصفهان پرداختهاند .نتایج نشان داده است که ایجاد فضـاهای عمـومی بـهعنوان بسـتری
برای تعامالت اجتماعی یک درخواست مبرم است .که پسازآن سایر نیازها همچون امکانات و تسهیالت رفاهی ،اقدامات
زیربنایی ،بهداشت و سالمتی ،مشارکت در محله و  ...قرار دارند .همبلتـون ( )2012در پژوهشـی بـه بررسـی رابطـه بـین
فضاهای عمومی و سرمایه اجتماعی در  8محله زاغهنشین سانتیاگو شیلی بر اساس نظریات جیکوبز و وایت پرداخته است.
نتایج نشان داده است که افزایش استفاده از فضاهای عمومی نظیر میدان ،زمین فوتبال و کتابخانه ،اثر مثبت بـر سـرمایه
اجتماعی و باألخص اعتماد بین شخصی ،شبکهها و مشارکت داشته است.
با توجه به اینکه عوامل اجتماعی و جامعهشناختی از اصلیترین مؤلفههای شکلدهنده کالبد شهرها است .ازاینرو بررسی
و مطالعه این عوامل ضروری است .عمده مطالعات صورت گرفته در راستای فضاهای عمومی شهر در حوزههـای امنیـت،
شهرسازی و  ...بوده است .پژوهش حاضر نیز سعی دارد تأثیر عوامل اجتماعی و عوامل کالبـدی در فضـاهای عمـومی در
شهر تهران را موردمطالعه و بررسی قرار داده است.
مبانی نظری
فضای شهری به ترکیبی اطالق میشود که از فعالیتها ،بناهای مختلف فرهنگی ،تـاریخی ،اجتمـاعی ،اداری ،تجـاری و
مانند آن و عناصر و اجزای شهری به صورتی آراسته ،هماهنگ و واجد نظم و زیبایی و بالطبع باارزشهای بصری تشکیل
میگردد و ازنظر فیزیکی دارای بدنهای محصورکننده میباشد (عبداهللزاده فرد .)230 :1395،در این میان فضای عمـومی
یک محل یا مکان باز و قابلدسترس بهبود الگوهای رفتـاری مناسـب میباشـد (مردمـی و قمـری .)40 :1390 ،فضـای
عمومی شهری ،جامعه را و جامعه نیز فضاهای عمومی شهری را شکل میدهد (کرمونا .)57 :1394،مفهوم فضای عمومی
که امروزه به کار گرفته میشود ریشه در مفاهیم مدرن که از قرن  18ظهور پیداکردهانـد دارد .بسـیاری از نظریـهپردازان
شهرسازی معتقدند که فضاهای عمومی شهری بهعنوان یکی از اجزای اصلی ،نقش بااهمیتی در شهر سـالم دارنـد .ایـن
عقیده فراتر از نقش کارکردی فضاهای عمومی است و معطوف به زمانی است که ایـن فضـاها ،سـرمایه اجتمـاعی را در
زمانی که تعامالت اجتماعی زیادی در این مکانها به وقوع میپیوندند ،افزایش میدهند (کیانی و همکاران.)128 :1396،
ازنظر لینچ فضای عمومی ،فضایی است که به همه مردم اجازه میدهد که به آن دسترسی داشته باشـند و در آن فعالیـت
کنند .در این فضا فرصت آن وجود دارد که برخی مرزهای اجتماعی شکسته شوند و برخوردهای از پیش تدوین نیافته بـه
وقوع پیوندند و افراد در یک محی اجتماعی جدید با هم اختالط یابند (لینچ .)109 :1972،هاروی فرآیندهای اجتمـاعی و
اشکال فضایی را واقعیات الینفک از یکدیگر میداند که فق به لحاظ تحلیلی میتوان آنها را از هم تفکیک کرد .به نظر
وی هرگونه نظریه عام در مورد شهر باید بتواند تا فرآیندهای اجتماعی شهر را به شکل فضایی شهر رب دهد (شارع پور،
 .)185 :1389ازنظر مدنی پور ،فضای شهری را میبایست در بستری اجتماعی – مکانی یعنی فضای فیزیکـی بـا معـانی
اجتماعی و روانشناختیاش ببینیم (مدنی پور .)330 :1390،مطابق با نظریات کارمونا فضاهای عمـومی زمـانی میتواننـد
بهخوبی پاسخگوی نیازهای مردم باشند که آنالیزهای اجتماعی در جهت تکمیل فرآینـد طراحـی آنهـا انجامشـده باشـد
(محمدی و آیتاللهی .)82 :1395،وی فضای عمومی را حاوی دو بعد کالبدی و اجتماعی (فعالیـت) معرفـی کـرده اسـت
(مدیری و ادهمی .)193 :1393،بعد کالبدی فضای عمومی اینگونه در نظر گرفتـه میشـود :فضـاها و مجموعـههایی بـا
مالکیت عمومی یا خصوصی که زندگی عمومی و تعامالت اجتماعی را حمایت کرده و یا آن را تسهیل مینمایند .بهواسطه
فعالیتها و اتفاقاتی که در این فضاها و مجموعهها ر میدهد ،میتوان آنها را عرصههای عمومی اجتماعی– فرهنگـی
نامید (ماجدی و همکاران .)275 :1390،بعد اجتماعی به اینکه مردم چگونه از فضا استفاده میکنند برمیگردد ،رابطه بین
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فضا و بستر اجتماعی آن به صورت یک فرآیند دوطرفه است که در آن مردم و جوامع فضـاها را بـه وجـود آورده و تغییـر
میدهند .درحالیکه این مردم خود به طرق مختلف تحت تأثیر این فضاها قرار دارنـد .ورث نیـز شـهر را عرصـه کالبـدی
رواب اجتماعی میداند .بهزعم وی کاهش همبستگی اجتماعی در شهر و در میان شهرنشینان ،حکایت از چگونگی توسعه
رواب اجتماعی در دوره جدید دارد ( .)Ahmadi et al,2009:68با توجه بـه مباحـ مـذکور میتـوان گفـت ،عوامـل
جامعهشناختی و رواب اجتماعی در کاملترین وجه ،خود را در فضاهای شهری نشان میدهند و این نوع عوامل عالوه بـر
تأثیر پذیرفتن از فضا و عوامل کالبدی بر آن تأثیر نیز میگذارند .بنابراین میتوان گفـت رابطـه بـین عوامـل اجتمـاعی و
کالبدی در فضاهای عمومی شهری رابطهای دوسویه و مستقیم است .بنابراین الزم است فضاهای عمومی از قابلیتهـای
اجرای فعالیتهای متنوع برخوردار باشد ،دارای کاربریهای متنوع ،مختل بوده و تعامالت اجتماعی را به وجـود آورنـد و
دربرگیرنده معیارهایی همچون خوانایی (ادراک بصری و فضایی) ،مقیاس انسانی ،امنیت ،انسانمداری و دارای تأسیسات و
تجهیزات شهری متناسب با عملکرد فضا بوده و درنهایت از قوانین و هنجارهای رایـج و موجـود در جامعـه تـأثیر پـذیرد
(پرتوی .)10 :1391،با توجه به جمیع مطالب میتوان گفت آنچه فضاهای عمومی را به لحـاظ اجتمـاعی فعـال میسـازد،
درجه اول عوامل کالبدی است که بتواند زمینهساز ورود و سپس توقف افراد درون فضـا باشـد .یکـی از صـفات اصـلی و
مناسب در این زمینه قابلدسترس بودن آن است (گلچین و مفاخری .)30 :1396،از دیگـر عوامـل کالبـدی میتـوان بـه
تأسیسات و تجهیزات و خدمات شهری ،یکپارچگی سیما و منظر ،سازمان فضایی مناسب ،نفوذپذیری و  ...اشاره کرد .این
عوامل میتوانند بهعنوان بستر و زمینهساز تعامالت اجتماعی باشند .ازاینرو پیشبینی و خلق فضاهای عمـومی درخـور و
مناسب با در نظر گرفتن شرای و فرهنگ هر جامعه از موضوعات مهم در این زمینه است.
علیرغم تنوع مباح نظری در مورد فضاهای عمومی ،میتوان این مبح را از دو نگاه کلی بررسی کرد:
الف -فضای عمومی فاقد معنا :در چارچوب این دیدگاه ریچارد (سئنت )1992 ،معتقد اسـت کـه در شـهر مـدرن ،عرصـه
عمومی بهمثابه یک ایده آل اجتماعی و سیاسی قدرتمند بهشدت ارزش و اهمیت خود را ازدستداده است .به نظر وی ،در
شهر مدرن معاصر انسانها دیگر دارای منافع مشترک نیستند .ناامیدی او ناشی از پیروزی فردگرایی مدرن اسـت .فضـای
عمومی به فضای خالی تبدیل شده و از دید مردم مدرن ،فضای عمومی فاقد معنا شده است .به اعتقاد سئنت طراحی شهر
مدرن بهگونه ای است که دیگر ظرفیتی برای حمایت از فرهنگ جمعی ندارد .در چارچوب ایـن دیـدگاه ،مدرنیسـم باعـ
مرگ فضاهای عمومی در شهر شده ،لذا فضای عمومی مثل خیابان ،میدان یا پارک به فضایی تبدیلشـده بـرای عبـور از
آن و نه برای بودن در آن.
ب -فضای عمومی کارآمد :به اعتقاد برخی دیگر از محققان شهری نظیر (شرون زوکین )1995 ،فضـای عمـومی بیـانگر
تضاد نظام سرمایهداری با حقوق جمعی شهروندی است .ایشان بر تداوم اهمیت فضاهای عمومی بهعنوان فضایی کـه در
آن هر گروهی می تواند به رؤیت پذیری اجتماعی دست یابد و تقاضاهای خـود را مطـرح سـازد ،اصـرار دارنـد (شـارعپور،
 .)53 :1395همچنین صاحبنظران بسیاری فضاهای عمومی را با رویکرد تقویت تعـامالت اجتمـاعی و جامعهشناسـی در
شهر بررسی کردهاند که در ادامه به مهمترین آنها در قالب جدول  1اشاره میشود.
جدول شماره  .1صاحبنظران با رویکرد تقویت تعامالت اجتماعی فضاهای عمومی
عنوان متن /نظریه

نظریهپرداز
حنا آرنت
پاول زوکر

سال
1958
1959

شرای انسانی
شهر و میدان

جین جیکوبز
ویلیام وایت

1961
1980

مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی
زندگی اجتماعی فضاهای شهری کوچک

مفاهیم کلیدی
قلمرو عمومی عامل برونگرا و زندگی سیاسی و عمومی
میدان عامل تبدیل جامعه به اجتماع نـه صـرفاً محـل تجمعـی از
افراد
پیادهروها عامل ایجاد امنیت و تقویت تعامالت اجتماعی
تأکید بر نقش اجتماعی فضاهای شهری
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یان گل
اولدنبرگ

1987
1989

کلر کوپر مارکوس

1990

زندگی در میان ساختمانها
مکان خوب؛ کافهها؛ کافیشاپها و دیگـر پاتوقهـا
در قلب یک اجتماع
مکانهای عمومی

سه گروه فعالیت در فضای شهری؛ ضروری ،انتخابی ،اجتماعی
تأکید بر عرصههای عمومی شهر بـهعنوان مکـان سـوم (خانـه و
محل کار؛ مکان اول و دوم)
ارزیابی محی سکونتی و معرفی فضاهای شهری هفتگانه

منبع( :کاشانی جو)100 :1389 ،

محدوده مورد مطالعه
محدوده موردمطالعه شهر تهران بهعنوان پایتخت ایران ،و مرکز استان تهـران میباشـد .شـهر تهـران بـا مسـاحت 730
کیلومترمربع ازنظر موقعیت جغرافیایی در حدفاصل  51درجه و  3دقیقه تا  51درجه و  44دقیقه طـول شـرقی (بـه طـول
تقریبی  50کیلومتر) و  35درجه و  32دقیقه تا  35درجه و  56دقیقـه عـرض شـمالی (بـه عـرض تقریبـی  30کیلـومتر)
گسترده شده است (سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران .)1396،این شهر از شمال به سلسله جبال البرز ،از شـرق
به لواسانات ،از غرب به کرج و از جنوب به ورامین محدوده شده است .شهر تهران پرجمعیتترین شهر و پایتخت ایران و
مرکز استان و شهرستان تهران است .با جمعیتی برابر با  8693706نفـر پـانزدهمین شـهر پرجمعیـت جهـان و بیسـت و
هشتمین شهر بزرگ دنیا ازنظر جمعیت و ازنظر مساحت صدوبیست و پنجمین کالنشهر دنیا و پرجمعیتترین شهر باختر
آسیا به شمار میرود .این کالنشهر دومین کالنشهر پرجمعیت خاورمیانه است .شهر تهران ازنظر تقسیمات اداری به 22
منطقه و  123ناحیه و  374محله تقسیم میشود( .آمارنامه شهرداری تهران .)1394،در بین مناطق شهر تهران ،بیشـترین
مساحت به مناطق  22 ،4و  1و کمترین مساحت به مناطق  10 ،17و  13تعلق دارد.

شکل شماره  .1موقعیت محدوده مورد مطالعه

روش پژوهش
تحقیق حاضر به لحاظ کاربست نتایج ،از نـوع تحقیقـات کـاربردی و بـه لحـاظ روش توصـیفی – تحلیلـی اسـت .روش
گردآوری اطال عات در بخش چارچوب نظری مفاهیم و متغیرها ،استفاده از اسناد و تحقیقـات صـورت گرفتـه و در بخـش
تحلیل اطالعات ،استفاده از نگرش و نظرات شهروندان در قالب پرسشنامه و بهصورت میدانی میباشد .بدین شکل که بـا
استفاده از روش اسنادی به بررسی و تعیین متغیرها و شاخصهای پژوهش پرداختهشده ،سپس با استفاده از روش میـدانی
گردآوری دادهها صورت گرفته است .جامعه آماری پژوهش حاضر ،افراد باالی  18سال مناطق  22گانـه شـهر تهـران در
سال  1395و حجم نمونه طبق فرمول کوکران  385نفر میباشد .جهت تعیین نمونه آماری به تفکیـک منـاطق  22گانـه
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شهر تهران ،از نوع شیوه نمونهگیری احتمالی و از نوع نمونهگیری خوشـهای استفادهشـده اسـت .در ایـن پـژوهش واحـد
تحلیل اولیه جمعیت مناطق  22گانه شهر تهران است .لیکن برای نمونهگیری خوشهای مناطق  22گانه شـهر تهـران بـا
توجه به تشابهات جامعهشناختی و اقتصادی مناطق ،نواحی و محالت شهر تهران از حوزه جغرافیایی شمالی منطقـه  ،1از
حوزه جنوبی منطقه  ،20از حوزه غربی منطقه  ،5از حوزه شرقی منطقه  4و از حوزه مرکزی منطقه  12شـهرداری تهـران
بهعنوان  5منطقه موردپژوهش انتخاب گردید .انتخاب  5منطقه موردنظر بر اساس نمونهگیری خوشهای و بـا اسـتناد بـه
کتاب کوثری و همکاران در سال  1386صورت گرفته است .در پژوهش حاضر بـرای مشـخص کـردن پایـایی پـژوهش
حاضر ،پرسشنامه اولیه بین تعدادی از افراد جامعه آماری جهت تعیین معایب شـکلی و محتـوایی گویـهها توزیـع گردیـد،
سپس آلفای کرونبا محاسبه گردید .با توجه به نظرات پاسخگویان میزان آلفای کرونبـا تمـامی شـاخصها بـه 0/899
رسید که بیانگر پایایی باالی سؤاالت پرسشنامه میباشد .برای تحلیـل دادههـا از نرمافـزار  spssاستفادهشـده اسـت .در
راستای تشریح آمار و آزمونهای استنباطی و بهمنظور پاسخگویی به سـؤال تحقیـق از آزمـون  T-testبـرای سـنجش
میزان مطلوبیت شاخصها استفاده ش .با توجه به اینکه هدف پژوهش بررسی میزان تأثیرپـذیری متغیرهـا بـر یکـدیگر
است از آزمون پیرسون و جداول رگرسیون خطی اسـتفاده شـد .در جـدول  2بـه شـاخصهای جامعهشـناختی و کالبـدی
استفاده از فضاهای عمومی اشاره میگردد
جدول شماره  .2شاخصهای جامعهشناختی و کالبدی پژوهش
ابعاد

گویهها

شاخصها

حضور افراد جهت برقراری تعامل اجتماعی ،مشارکت و مشورت استفادهکنندگان
پویایی و سرزندگی
جامعهشناختی

تندرستی و شادابی فضای عمومی
سالمتی جسمی و روحی ،امکان اختالط اجتماعی ،انعطافپذیری ،الگوهای رفتاری

تنوع و سازگاری

تنوع کاربری و کارکردی فضاهای عمومی شهری ،تنوع و غنای فعالیتها ،سازگاری با نیاز گروههای
سنی ،جنسی ،قومی و  ....مختلف

اعتماد اجتماعی

ادراکات ایمنی و احساس امنیت ،امکان نظارت و مراقبت ،ایجاد اعتماد و تعهد اجتماعی ،کاهش
ناهنجاریهای اجتماعی

تعلق اجتماعی

حس هویت شامل وحدت ،شخصیت ،جذابیت ،حفظ هویت محلی و بومی ،توجه به پیوندهای بومی –
منطقهای ،حس تعلق مکانی ،ایجاد تجربهها و خاطرههای بهیادماندنی

دسترسی

تأمین حرکت و تسهیل دسترسی پیاده و سواره (ارتباط پذیری) ،دسترسی به خدمات شهری ،ارتباط با
سیستم حملونقل عمومی ،رعایت سلسلهمراتب شهری ،دسترسی به فضاهای همجوار ،امکان پیادهروی و
نشستن و قدم و زدن ،ایجاد مراکز تفریح مناسب ،وجود پارکینگهای عمومی و اختصاصی ،تنوع در
کاربریها و فعالیتها چون فضای سبز ،کاربریهای فرهنگی – هنری و  ،...وسایل و امکانات بهداشتی و

کالبدی

رفاهی
فضاهای کانونی

وجود مکان های سرگرمی ،تفریح و  ،...در دسترس بودن و قرارگیری در مسیرهای روزمره ،وجود فضای
سبز مناسب

فعالیتهای جاذب

قرارگیری فضاهای عمومی در مسیرهای پر رفت و آمد ،همهشمول بودن فضاها ،وجود فضاهای شاخص
و مهم ،تنوع فعالیتها در فضاهای عمومی

جذابیت و زیبایی

تنوع در کیفیت زیبایی فضاها ،استفاده از رنگها در زیباسازی فضاها ،خوانایی عناصر شهری ،محصوریت فضاها

نظافت و پاکیزگی

تقلیل آلودگیها (دود ،صوتی ،)... ،رعایت بهداشت در فضاها،

تداوم و خوانایی

تصویر روشن از فضاها در ذهن استفادهکنندگان ،وجود عناصر راهنما در فضاها ،جود تناسب بصری،
قرارگیری در استخوانبندی و شاکله اصلی شهر ،توجه به مقیاس انسانی

مبلمان مناسب

تناسب مبلمان شهری با شرای سنی و جنسی ،نماسازی زیبا و جذاب در فضاها ،چیدمان مناسب مبلمان
شهری ،سنگفرشهای مناسب در فضاها ،توجه به نیازهای گروههای خاص همچون معلولین

امنیت و ایمنی

امنیت در کاربریهای شبانه ،اصول طراحی برای معلوالن ،بررسی ایمنی معابر در فضاها
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بحث و یافتهها
دادههای آماری در زمینه متغیرهای زمینهای و مستقل نشان میدهد که از مجموع نمونه آماری ( )385تعداد  232نفر
یعنی  60/5درصد را مردان و  39/5درصد را زنان تشکیل میدهند .بیشترین گروه سنی پاسخگویان با  39/3درصد در
گروه سنی  60-41سالهها قرار دارند 23/7 .درصد از پاسخگویان مجرد 66/5 ،درصد از آنها را متأهلین ،بیشترین شغل
پاسخگویان با  25/2درصد را مشاغل آزاد و کارمندان دولتی با  17/7درصد در مرتبه بعدی و کارمندان بخش خصوصی با
 17/4درصد در رتبه سوم قرار دارند .ازنظر تحصیالت  40/1درصد از پاسخگویان دیپلم و فوقدیپلم و  27/3درصد از
آنها دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند 39/8 .درصد از پاسخگویان درآمد خود را بین  2تا  3/5میلیون تومان در ماه
اعالم کردهاند .تنها  17/4درصد از پاسخگویان اعالم کردهاند که در خارج از تهران فضا و مکانی بهعنوان ویال یا محل
تفریحی و سرگرمی و گذران اوقات فراغت دارند.
نتایج سنجش متغیرهای کالبدی و اجتماعی از طریق محاسبه جمع نمرات مؤلفههای مربوطه در پرسشنامه حاصلشده
است .نمره همه شاخصهای موردبررسی در جدول زیر نشان دادهشده است .همانطور که از نمره شاخصهای
موردبررسی در جدول زیر مشخص است بیشترین نمره به وضعیت متوس در تمام شاخصها تعلق دارد.
جدول شماره  .3توزیع فراوانی سنجش شاخصهای اجتماعی در شهر تهران
متغیرها
حجم فراوانی

گویه

پویایی و سرزندگی

تنوع و سازگاری

اعتماد اجتماعی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

درصد

فراوانی

تعلق اجتماعی
فراوانی

درصد

بسیار زیاد

10

2/59

23

5/97

13

3/37

29

7/53

زیاد

56

14/02

45

11/68

32

8/31

38

9/87

متوس

201

58/70

204

52/98

197

51/16

238

61/81

کم

53

13/76

61

15/84

98

25/45

45

11/68

بسیار کم

43

10/90

52

13/50

45

11/68

35

9/09

جمع کل

385

100

385

100

385

100

385

100

جدول شماره  .4توزیع فراوانی سنجش شاخصهای کالبدی در شهر تهران
متغیرها
دسترسی
فضاهای کانونی
فعالیتهای جاذب
جذابیت و زیبایی
نظافت و پاکیزگی
تداوم و خوانایی
مبلمان مناسب
امنیت و ایمنی

بسیار زیاد
59
51
21
15
15
31
31
25

زیاد
65
61
37
31
32
35
42
36

فراوانی
متوس
208
215
262
279
262
279
267
256

کم
31
35
37
34
43
21
24
41

بسیار کم
22
23
28
26
33
19
21
27

بهمنظور نشان دادن مطلوبیت شاخصهای کالبدی و جامعهشناختی فضاهای عمومی شهر تهران از آزمون T-Test

استفاده شد .نتایج حاصل از این آزمون در جدول زیر نشان دادهشده است .نتایج این آزمون نشان داده است وضعیت
فضاهای عمومی ازلحاظ کالبدی از میزان مطلوبیت متوس و وضعیت جامعهشناختی فضاها از میزان مطلوبیت کم
برخوردارند.
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جدول شماره  .5نتایج آزمون  T-Testدر خصوص مطلوبیت شاخصهای پژوهش
متغیرها

ضریب
t

درجه
آزادی

میزان خطا
()sig

تفاوت
میانگین

کالبدی
جامعهشناختی

0/331
14/16

399
399

0/741
0/000

0/427
6/60

سطح معناداری %95
حداکثر
حداقل
2/97
-2/11
7/52
5/69

ارزش
آزمون ()T

میزان
مطلوبیت

133
61

متوس
کم

تحلیل همبستگی پیرسون بین شاخصها :بهمنظور بررسی رابطه شاخصهای کالبدی و جامعهشناختی از آزمون پیرسون
استفادهشده است .با توجه به جدول زیر میزان  p-valueبین شاخصهای مورد برسی کمتر از  0/05بوده ،در این میان
شدت وابستگی بین متغیرهای جامعهشناختی به کالبدی کمتر از میزان شدت وابستگی شاخصهای کالبدی به
جامعهشناختی میباشد .این امر نشان میدهد که عوامل جامعهشناختی از عوامل کالبدی تأثیرپذیری از شدت نسبت ًا
ضعیفی برخوردارند.
جدول شماره  .6ضریب همبستگی پیرسون
شاخصها

شاخصها

جامعهشناختی

کالبدی

رابطه

ضریب

سطح

سطح

همبستگی

اطمینان

معناداری

پویایی و سرزندگی

0/512

0/99

0/1

وجود رابطه

تنوع و سازگاری

0/517

0/95

0/000

وجود رابطه

اعتماد اجتماعی

0/432

0/99

0/1

وجود رابطه

تعلق اجتماعی

0/498

0/95

0/000

وجود رابطه

دسترسی

0/812

0.95

0/000

وجود رابطه

فضاهای کانونی

0/672

0.95

0/1

وجود رابطه

فعالیتهای جاذب

0/748

0/99

0/1

وجود رابطه

جذابیت و زیبایی

0/525

0/99

0/1

وجود رابطه

نظافت و پاکیزگی

0/750

0/95

0/000

وجود رابطه

تداوم و خوانایی

0/601

0/99

0/000

وجود رابطه

مبلمان مناسب

0/760

0/99

0/1

وجود رابطه

امنیت و ایمنی

0/619

0/99

0/000

وجود رابطه

در این قسمت با ترکیب عوامل کالبدی و جامعهشناختی تالش میشود تا میزان اثرگذاری عوامل کالبدی و عوامل
جامعه شناختی سنجیده شود .در این راستا متغیر مستقل عوامل کالبدی و متغیر وابسته نیز عوامل جامعهشناختی در نظر
گرفتهشده است .در رگرسیون متغیر مستقل عوامل کالبدی و متغیر وابسته عوامل جامعهشناختی (که حاصل compute

کردن گویه های دو متغیر است) میباشد .همانگونه که در جدل شماره  7مشخص است مقدار ضریب تعیین تعدیلشده
برابر با  0/421است حاکی از توانایی کم متغیر مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته میباشد .یعنی متغیر مستقل 42
درصد از تغییرات وابسته را تبیین میکند و مابقی این تغییرات که به مجذور کمیت خطا معروف است ،تحت تأثیر
متغیرهای خارج از مدل میباشند .همچنین مقدار دوربین واتسون برابر  1/23است که حاکی از مستقل بودن باقیماندهها
از هم است.
جدول شماره  .7مقدار ضریب همبستگی ،ضریب تعیین تعدیلشده ،و دوربین واتسون
مقدار همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

0/432

0/489

0/421

خطای استاندارد برآورد
7/431

دوربین واتسون
1/234
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همانگونه که در جدول  8مشخص است مقدار رگرسیون برای این مدل برابر است با  25/29و مقدار باقیمانده برابر
است با  19/79و چون مقدار مجذورات باقیمانده کوچکتر از مجموع مجذورات رگرسیون است ،نشاندهنده ،قدرت
تبیین باالی مدل در توضیح تغییرات متغیر وابسته است .در این مدل مقدار  Fبرابر است با  48/7و میزان معناداری آنهم
برابر با  0/000است که کوچکتر از  0/05و معنادار است و متغیر مستقل قادر است بهخوبی تغییرات متغیر وابسته را
توضیح دهد ،بنابراین مدل رگرسیون ازلحاظ آماری معنیدار است و سؤال تحقیق که تأثیر عوامل کالبدی بر عوامل
جامعهشناختی میباشد مثبت ارزیابی میگردد.
جدول شماره  .8مجموع مربعات ،درجه آزادی ،میانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

رگرسیون

25/29

1

27/30

باقیمانده

19/79

374

0/55

مجموع

45/08

375

F

سطح معناداری

487/545

0/000

نمودار هیستوگرام رسم شده در مورد مدل رگرسیون فرض نرمال بودن دادهها را تائید کرده بنابراین مدل رگرسیون خطی
برآورد شده مورد تائید میباشد.

شکل شماره  . 2نرمال بودن باقیمانده ها و معادله رگرسیون جهت بیان اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته

با توجه به آنچه در جدول شماره  9نشان دادهشده است مقدار بتا در این مدل  0/489است .بزرگ بودن مقدار بتا
نشاندهنده اهمیت نسبی و نقش آن در پیشگویی متغیر وابسته میباشد .همچنین معادله رگرسیون با ضریب بتای
استاندارد به شکل زیر میباشد:
(عوامل کالبدی)(( )1/943( + )0/489عوامل جامعهشناختی)
میتوان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشتهشده متغیر وابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد .یا به
عبارتی با ارتقای یک واحد از عوامل کالبدی ،)0/489( ،واحد انحراف معیار عوامل جامعهشناختی ارتقاء پیدا خواهد کرد،
درنتیجه ارتباط نسبتاً ضعیف است.
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جدول شماره  .9ضریب رگرسیون استانداردشده و نشده ،آماره تی و سطح معناداری رگرسیون
Sig

T

0/000

4/824

0/000

22/140

ضریب استانداردشده

ضریب غیراستاندارد

مدل

Beta

Std.Error
1/943

B
9/372

مقدار ثابت

0/489

0/046

0/674

عوامل کالبدی

1

بنابراین ازنظر ساکنین مناطق مختلف شهر تهران عوامل کالبدی بر عوامل جامعهشناختی در فضاها عمومی با شدت
بسیار کمی تأثیرگذار هستند و تقویت عوامل جامعهشناختی در فضاهای عمومی شهر تهران تنها از عوامل کالبدی نبوده و
سایر عوامل تأثیرات بیشتری دارند این عوامل ممکن است عوامل اقتصادی ،زیستمحیطی ،فرهنگی ،سیاسی و  ...باشند.
نتیجهگیری
تغییر و تحوالت گسترده در دهه اخیر با اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری و اقتصاد آزاد ،توسعه سیاسـی و اقتصـادی و
افزایش نقدینگی به همراه ظهور سبکهای جدید طراحی ،معماری و منظر شـهری ،موجـب افـزایش فضـاهای عمـومی
متنوعی از سنتی و کالسیک ،تجاری ،پاساژها ،مگامالها ،مراکز تفریحی ،سرگرمی و خـدماتی در منـاطق مختلـف شـهر
تهران گردید .ازنظر جامعهشناختی و جدایی گزینی مکانی سکونت افراد با ویژگیها و شرای اجتماعی و اقتصادی متفاوت
در مناطق شهری به فضاهای شهری معانی متفاوتی میبخشد ،این ویژگیها و شـرای در نحـوه دسترسـی و اسـتفاده از
فضاهای عمومی توس شهروندان تفاوتهایی را موجب میشود .بهگونـهای کـه در منـاطق مختلـف شـهر تهـران ایـن
تفاوتها بهواسطه وجود ویژگیهای اجتماعی افراد ساکن در آنها بهوضوح مشخص میباشد .در ایـن راسـتا در پـژوهش
حاضر سعی شده است تا وضعیت فضاهای عمومی شهر تهران را از منظر جامعهشناختی و کالبدی بررسی شود .برای ایـن
منظور در ابتدا با استفاده از آزمون  T-testمیزان مطلوبیت هرکدام از عوامل از دیدگاه ساکنین موردبررسی قـرار گرفـت.
نتایج آزمون بیان گر این است که وضـعیت فضـاهای عمـومی ازلحـاظ کالبـدی از میـزان مطلوبیـت متوسـ و وضـعیت
جامعه شناختی فضاها از میزان مطلوبیت کم برخوردارند .در مرحله بعدی برای بررسی میزان تأثیرگذاری عوامل کالبـدی و
عوامل اج تماعی در توسعه و بهبود فضاهای عمومی از روش رگرسیون خطی ساده و ضریب همبستگی بهـره گرفتهشـده
است .نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان میدهد که بین عوامل جامعهشناختی و عوامل کالبدی رابطه ضعیفی وجود
دارد .به این معنی که عوامل جامعهشناختی تنها از عوامل کالبدی تأثیرپـذیر نبـوده اسـت .همچنـین بـا توجـه بـه نتـایج
رگرسیون مشخص شد عوامل کالبدی بر عوامل جامعهشناختی تأثیر به میزان  0/421را نشان میدهد که حاکی از توانایی
کم عوامل کالبدی در تبیین واریانس متغیر جامعهشناختی میباشد .بهطورکلی نتایج حاصله از این روش نشان میدهد که
عوامل کالبدی درمجموع نزدیک به  48درصد از تغییرات عوامل جامعهشناختی را تحت تأثیر قرار میدهند و  62درصد از
عوامل مؤثر در تقویت عوامل جامعهشناختی در فضاهای عمومی شهری به متغیرهای خارج از این پژوهش بسـتگی پیـدا
میکند .بنابراین میتوان گفت بهبود زیرساختهای کالبدی و توسعه آنها در فضاهای عمومی شهر تهران بهعنوان یکی
از عوامل مؤثر در تولید فضاهای عمومی و نیز در دسترسـی و اسـتفاده از ایـن فضـاها و ارتقـاء وضـعیت جامعهشـناختی
فضاهای عمومی نقش تعیینکنندهای ندارد و در کنار عوامل کالبدی سایر عوامل نیز اثرگذار هستند که بایستی موردتوجه
و بررسی قرار گیرند .از مقایسه بین نتایج حاصل از پژوهش حاضر با پژوهشهای انجامشده مرتب با موضوع و ذکرشـده
در بخش پیشینه تحقیق میتوان گفت ،نتایج این پژوهش نشان میدهد که بامطالعه کیانی و همکاران ( )1396که نتـایج
پژوهش آنها که هیچگونه ارتباط معنی داری بین ابعاد انسـانی و کالبـدی فضـای عمـومی در شـهر زابـل وجـود نـدارد،
بهدستآمده است ،همسو میباشد .اما با نتایج مطالعه گلچین و مفاخری ( )1396و مدیری و ادهمـی ( )1394کـه رابطـه
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معنادار بین شرای کالبدی و اجتماعی در فضاهای عمومی شهری بهدستآمده هم سو نمیباشد.
 -1توزیع و خلق عادالنه فضاهای باارزش شهری در مناطق و محالت مرکزی و جنوبی شهر میتواند شرای دسترسی را
برای ساکنین این مناطق که بیشتر بافت فرسوده میباشد فراهم سازد .چراکه این مناطق ازنظر توزیع و میـزان دسترسـی
به فضاهای عمومی نسبت به سایر مناطق موردبررسی در شرای نامساعد و نابرابری قرار دارند.
 -3بهره گیری از مشارکت افراد بومی محالت در کنترل و مدیریت فضـاهای عمـومی شـهری باهـدف افـزایش اعتمـاد
اجتماعی و گسترش شبکه رواب اجتماعی میتواند به کـاهش نابرابریهـا در دسترسـی و اسـتفاده از فضـاهای عمـومی
شهری کمک نماید .این امر در مناطق حوزه جنوبی و شرقی شهر تهران نسبت به سایر مناطق به دلیـل مشـارکت کمتـر
ساکنین این مناطق بیشتر موردتوجه میباشد.
 -3مناطق ،نواحی و محالت شهر تهران دارای ویژگیهای جمعیت شناختی ،قومی ،زبانی ،اجتماعی ،مذهبی و اقتصـادی
منحصربهفردی هستند .خلق فضاهای عمومی متناسب با ویژگیهای فوق و فرهنگ عمومی ساکنین محالت میتواند در
دسترسی و استفاده از فضاهای عمومی نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
 -4تغییرات در مصالح و متریال مورداستفاده در سیما و منظر ،توجه بـهنما ،ظـاهر ،معمـاری ،طراحـی فضـاهای عمـومی
شهری میتواند در استفاده و دسترسی افراد مختلف با گرایشها و سالیق مختلف تأثیرگذار باشد.
 -5توجه به توسعه فضاهای فرهنگی و روشنفکری در مناطق مختلف شهر بهعنوان پاتوق و فضای فرهنگی و فکـری در
گسترش دامنه شبکه رواب اجتماعی میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
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