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 دهیچک
هری شامکانات  وروند فزاینده شهرنشینی و گسترش فیزیکی آن موجب نابرابری فضایی در توزیع یکسان خدمات 

ی یـن در حـالادر سطح شهرها شده است که این امر دسترسی به فضاهای عمومی را با مشکل مواجه کرده است 

رو هـدف یـنت که دسترسی و استفاده مناسب از فضاهای عمومی شهری متـأثر از عوامـل بسـیاری اسـت، ازااس

هری شـشناختی در استفاده از فضاهای عمـومی پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر عوامل کالبدی و عوامل جامعه

ظ تحلیلـی و ازلحـا –ی باشد. روش تحقیق ازلحاظ هـدف، توصـیفدر بین ساکنین مناطق مختلف شهر تهران می

شناسـی کمـی از نـوع روش همبسـتگی و شـیوه کاربست نتایج و نوع تحقیـق کـاربردی و ازلحـاظ روش، روش

سـال شـهر تهـران در سرشـماری  18باشد. جامعه آماری افراد باالی ای میصورت پرسشنامهها بهآوری دادهجمع

گیری گیری احتمـالی از نـوع نمونـهروش نمونـه نفـر و 385بر اساس فرمول کوکران حجم نمونـه  و 1395سال 

و روش ضریب همبسـتگی  T-testهای از آزمون هادادهوتحلیل منظور تجزیهشده است. بهای در نظر گرفتهخوشه

شـناختی و عوامـل دهد که بـین عوامـل جامعهشده است. نتایج پژوهش نشان میو رگرسیون خطی ساده استفاده

بـر عوامـل  مل کالبدیابطه نسبتاً ضعیفی برقرار است و با توجه به نتایج رگرسیون، عواکالبدی فضاهای عمومی ر

ارد. نتایج حاصل بیانگر این است که عوامـل کالبـدی تـأثیر تأثیر د 487/0 شناختی به میزان اهمیتی برابر باجامعه

امـل بسـتر ترش دامنه سایر عوشناختی در بین ساکنین شهر تهران دارد. با گسبسیار کمی بر تقویت عوامل جامعه

 شود.ی فراهم میتری جهت عوامل و تعامالت اجتماعمناسب
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 مقدمه

نیستند  هایی هستند که به عموم شهروندان تعلق دارند، منحصر به جنبه کالبدی و فیزیکیفضاهای عمومی شهری، مکان

یکـی از نیازهـای  (.Changizi & Ahmadian,2013:54یابنـد )و در حقیقت با حضور انسان و فعالیـت او معنـا می

باشـد )شـفاعت و یمها در زندگی جمعی و بنا به اقتضای خصـلت مـدنی بـالطبع وی، تعـامالت اجتمـاعی اساسی انسان

کـه سـه ینای خاص است. با توجـه بـه اعرصهعینی، نیازمند ( پدیده تعامالت اجتماعی برای بروز 102: 1398پور،ینحس

شاخص اصلی برای تشخیص فضاهای شهری در عرصه عمومی شهر: عمومی بودن فضا، باز بـودن آن بـه روی همـه و 

توان اذعان کـرد کـه فضـاهای عمـومی باشد می( میToraby & sima,2013:85برقرار تعامالت اجتماعی در فضا )

سازند. همچنین، فضای عمومی شهری عنصر اساسی ساخت شهر است کـه تماعی در شهر را فراهم میبستر تعامالت اج

(. Kurniawati,2012دهنده رفتار و زندگی اجتماعی افراد اسـت )شود و شکلبا کانون راهبردهای اجتماعی مربوط می

های راحی شهر تأثیرگذار هستند. از مصـداقشناختی نیز بر کالبد و سیما و نحوه طاز طرفی دیگر عوامل اجتماعی و جامعه

گرایی )فضای گرایی به برونها از درونتوان به تغییر در ارزشتغییر در نحوه ارتباطات اجتماعی در ارتباط با کالبد شهر می

غییـر در ورسـوم، تگرا مبدل گشـته(، تغییـر در اعتقـادات، تغییـر در آدابگرای بازار به مراکز تجاری تجمالتی بروندرون

شـناختی (. میزان استفاده از فضاهای عمومی شهری و اثرات روان32: 1395بینی و غیره اشاره کرد )خستو و حبیب،جهان

عنوان یکی از متغیرهای توسعه پایدار شهری در میـان شـهروندان از اهمیـت شناختی آن در سالمتی اجتماعی بهو جامعه

وزیع، دسترسی و استفاده از فضاهای عمومی شـهری و تـأثیرات آن بـه موضـوعی رو تولید، تزیادی برخوردار است. ازاین

(. از طرفی دیگـر، پاسـخگویی بـه نیازهـای اجتمـاعی 203:1397،شده است )صمدیشناسی شهری تبدیلمهم در جامعه

است و فضای های الزم در زمینه کسب تجارب اجتماعی وی، مستلزم وجود فضا و قرارگاه کالبدی انسان و تأمین فرصت

(. ایـن 24: 1386ور،شود )دانشپعمومی ظرفیتی عظیم در پاسخ به این جنبه از حیات انسان در جوامع شهری محسوب می

عنوان یک موجود اجتماعی نیستند و مردم تنها های عمومی غالباً پاسخگوی نیاز انسان بهدر حالی است که امروزه عرصه

جای آنکـه مـردم را بـه مکـ ، حضـور و نگرند، درواقع این فضاها بـهگذر می عنوان مسیری برایبه فضاهای شهری به

(. یکی از دالیل ایـن 226: 1395زاده فرد،کنند )عبداهللها را به فرار تشویق میبرقراری مراودات اجتماعی دعوت کنند، آن

باشـد. ها در سطح شهرها و مناطق میگونه فضاها در توزیع و پراکنش فضایی اینامر وجود عوامل کالبدی ازنظر نابرابری

(. 144: 1389ها و امکانـات اقتصـادی و اجتمـاعی در فضاسـت )یاسـوری،منظور از نابرابری فضایی توزیع نابرابر فرصـت

نابرابری فضایی را اساساً حاصل دسترسی متفاوت ساکنین نواحی شهر به منابع ارزشـمند اجتمـاعی چـون ثـروت مـادی، 

(. ظهور و گسترش نابرابری فضـایی و همـراه 177: 1389شمارند )یوسفی و ورشوئی،ه فرهنگی میقدرت، منزلت و سرمای

با آن جدایی گزینی مکانی استفاده از فضاهای عمومی توس  شهروندان را محدود کرده است. این نابرابری و عدم تعـادل 

کشورهای جهان نیست، اما در کشـورهای یک از ای جدید در هیچفضایی در میان ساکنان نواحی مختلف یک شهر پدیده

های اجتماعی و اقتصادی، نابرابری فضایی شهرها تشـدید شـده اسـت )عبـدی توسعه به دلیل فاحش بودن تفاوتدرحال

های اخیـر نـابرابری در اسـتفاده از شهرهایی اسـت کـه در سـالدر این میان شهر تهران ازجمله کالن (.1:2002دانشور، 

شهری مانند تهران ازلحاظ کالبدی دارای نواحی و منـاطق متفـاوت و را تجربه کرده است. کالن فضاهای عمومی شهری

گوناگون است، به این دلیل، افزایش فاصله اجتماعی و اقتصـادی و توزیـع نـابرابر امکانـات و خـدمات آن را بـه شـهری 

امعـه شـهری در ایـن شـهر عمیقـاً رو ج( و ازایـن102: 1387،ناهمگن در محی  اجتماعی تبدیل کـرده اسـت )موسـوی

توان گفت بخشی از نابرابری در استفاده از فضاهای عمومی شـهری در (. می161: 1381بندی شده است )مدنی پور،قطب

شناختی همچون سرزندگی، تنـوع و سـازگاری و بخـش بین ساکنین مناطق مختلف شهر تهران متأثر از متغیرهای جامعه

 بدی همچون تجهیزات، خدمات و امکانات شهری در فضاهای عمومی است.دیگر ناشی از متغیرهای کال
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طرح ای قابـلمسـئله عنوانبهرسد که تحلیل فضاهای عمومی ازنظر تأثیر عوامل اجتماعی بر کالبدی یمبنابراین به نظر 

ستفاده سـاکنین شـهر باشد. با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش در صدد بررسی گرایش و میزان انیازمند به تبیین می

تهران از انواع فضاهای عمومی، تأثیر عوامل کالبدی مؤثر در نحوه و میزان استفاده از فضاهای عمومی در میان سـاکنین 

شـود: باشد و در این راستا پرسـش اصـلی مقالـه چنـین تنظـیم میها میشناختی میان آنمناطق مختلف و عوامل جامعه

 شناختی در استفاده از فضاهای عمومی تأثیرگذار هستند؟عوامل جامعهعوامل کالبدی به چه میزان بر 

مشـترک  حـوزهشـده در ی انجامهـاپژوهشینه فضاهای عمومی بسیار است، اما زمشده در ی انجامهاپژوهشمطالعات و 

رتب  بـا شـده مـهـای انجامتـرین پژوهششناختی و کالبدی محدود است. در زیـر بـه مهمفضاهای عمومی ازنظر جامعه

 شود:موضوع حاضر اشاره می

شهر زابل با اسـتفاده از  2و  1( در پژوهشی به بررسی و تحلیل فضای عمومی شهری در نواحی 1396کیانی و همکاران )

داری بـین ابعـاد انسـانی و گونه ارتباط معنـیاند. نتایج تحقیق نشان داده است که هیچمدل استنتاج منطق فازی پرداخته

های موردبررسی وجود ندارد. همچنین شاخص کلی فضای عمومی نیز فق  با بعد انسـانی ی عمومی در ناحیهکالبدی فضا

( در 1396گلچین و مفاخری ) داری ندارد.هم خوانی و ارتباط معنیداری است و با بعد کالبدی آنتوسعه دارای رابطه معنی

ای عمومی شهر تهران با استفاده از ضریب همبسـتگی پژوهشی به بررسی خوانایی محیطی و حضور شهروندان در فضاه

نظمی فیزیکـی و اجتمـاعی در شـهر اند. نتایج پژوهش نشان داده است که بیای کالستر پرداختهپیرسون و تحلیل خوشه

های پـژوهش، تفـاوت منفی و معنـاداری دارد. همچنـین یافتـه رابطهتهران با میزان حضور شهروندان در فضای عمومی 

های خوانایی محیطی ازجمله تراکم جمعیتی، وقـوع جـرم و گانه شهر تهران ازنظر شاخص 22اری را در بین مناطق معناد

تر و وضـعیت مطلـوب 22و  3، 1ها، منـاطق که بر اساس این شاخصطوریدهد، بهبزهکاری و احساس ناامنی نشان می

(، در پژوهشی به تبیین نقش فضاهای عمـومی 1394ی )مدیری و ادهم تری را دارند.وضعیت نامطلوب 16و  8، 7مناطق 

و  Spssافزارهـای ای در نرماجتماعی در شـهر آمـل از طریـق آزمـون رگرسـیون در روش چندجملـه در ارتباط با سرمایه

Matlab در فضاهای عمـومی مـؤثر بـر ابعـاد (فعالیت)و اجتماعی  (فضا)دهد که ابعاد کالبدی نتایج نشان میاند. پرداخته 

های مربوط به مطلوبیت فضای عمومی با سرمایه اجتماعی یعنی هنجار و شبکه اجتماعی است. ضمن آنکه جمیع شاخص

درصد برقرار کرده اسـت. بنـابراین بهبـود در شـرای  کالبـدی و اجتمـاعی  65/3اجتماعی رابطه مستقیم و مثبت  سرمایه

رهنمـا و حسـینیان  انجامـد.ای میدر سـطح جوامـع محلـهمثبت بر روی سرمایه اجتماعی  فضاهای عمومی به اثرگذاری

با اسـتفاده  های کالبدی بر احساس امنیت در فضاهای عمومی محله آبکوه شهر مشهد( در پژوهشی به تأثیر مؤلفه1394)

دهـد کـه احسـاس امنیـت بـا نتایج پـژوهش نشـان میدو پیرسون و اسپیرمن پرداخته است.  –های آزمون خی از روش

و جلوآمدگی در بافت و عـرض  هاینینشها، عقبین درجه همبستگی معکوس به ترتیب با متغیرهای نزدیکی تقاطعترباال

فرسوده و ناکارآمد شهری، احساس امنیـت را  یهابا اقدامات کالبدی، در بافت توانیکم محور رابطه معناداری دارد. لذا م

(، در 1391محمـدی و همکـاران ) .، بازگرداندانددادهیتشکیل مبه مناطقی که روزگاری بخش مهمی از هویت شهرها را 

پژوهشی به بررسی فضاهای عمومی شهر الر در تحقق تعامالت اجتماعی بافت تـاریخی آن از طریـق آزمـون تـی تـک 

گین نظری تر از میانیینپا. نتایج تحقیق نشان داده است که تعامالت اجتماعی فضاهای نمونه موردی، اندپرداختهی انمونه

تر، فضاهای عمـومی سـی و چهارگانـه شـهر قـدیم الر، بـه هفـت دسـته کـارکردی یقدقاست. از سویی، برای مطالعه 

ها از اجتماعی پذیری، بررسی شدند. نتایج، بیانگر آن اسـت کـه فضـاهایی بـا کـارکرد مندی آنبندی و میزان بهرهبخش

ترین سطح رواب  اجتماعی برخـوردار هسـتند. همچنـین چهـار متغیـر: یینای، از پاهای محلهخیابان، از باالترین و پاتوق

های تأثیرگذار بر رواب  اجتماعی، شناسایی عنوان مؤلفهها، همگانی بودن، مشارکتی بودن و دیدارگاه بودن، بهفعالیت گروه

 شدند.
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البدی محالت شهر از دیـدگاه توسـعه شناختی نیازهای اجتماعی و ک(، در پژوهش خود به تحلیل جامعه1390ثریا ) معمار،

عنوان بسـتری اند. نتایج نشان داده است که ایجاد فضـاهای عمـومی بـهای در محالت شهر اصفهان پرداختهپایدار محله

ازآن سایر نیازها همچون امکانات و تسهیالت رفاهی، اقدامات برای تعامالت اجتماعی یک درخواست مبرم است. که پس

بـین  رابطـه( در پژوهشـی بـه بررسـی 2012همبلتـون ). ت و سالمتی، مشارکت در محله و ... قرار دارندزیربنایی، بهداش

نشین سانتیاگو شیلی بر اساس نظریات جیکوبز و وایت پرداخته است. محله زاغه 8فضاهای عمومی و سرمایه اجتماعی در 

 دان، زمین فوتبال و کتابخانه، اثر مثبت بـر سـرمایهنتایج نشان داده است که افزایش استفاده از فضاهای عمومی نظیر می

 ها و مشارکت داشته است.اجتماعی و باألخص اعتماد بین شخصی، شبکه

رو بررسی کالبد شهرها است. ازایندهنده شکلهای ترین مؤلفهیاصلی از شناختجامعهبا توجه به اینکه عوامل اجتماعی و 

ی امنیـت، هـاحوزهمطالعات صورت گرفته در راستای فضاهای عمومی شهر در و مطالعه این عوامل ضروری است. عمده 

شهرسازی و ... بوده است. پژوهش حاضر نیز سعی دارد تأثیر عوامل اجتماعی و عوامل کالبـدی در فضـاهای عمـومی در 

 است. شهر تهران را موردمطالعه و بررسی قرار داده

 

 نظری مبانی

ها، بناهای مختلف فرهنگی، تـاریخی، اجتمـاعی، اداری، تجـاری و ود که از فعالیتشفضای شهری به ترکیبی اطالق می

های بصری تشکیل مانند آن و عناصر و اجزای شهری به صورتی آراسته، هماهنگ و واجد نظم و زیبایی و بالطبع باارزش

(. در این میان فضای عمـومی 230: 1395زاده فرد،باشد )عبداهللای محصورکننده میگردد و ازنظر فیزیکی دارای بدنهمی

فضـای  (.40: 1390باشـد )مردمـی و قمـری، دسترس بهبود الگوهای رفتـاری مناسـب مییک محل یا مکان باز و قابل

(. مفهوم فضای عمومی 57: 1394دهد )کرمونا،عمومی شهری، جامعه را و جامعه نیز فضاهای عمومی شهری را شکل می

پردازان بسـیاری از نظریـه. انـد داردظهور پیداکرده 18شود ریشه در مفاهیم مدرن که از قرن که امروزه به کار گرفته می

عنوان یکی از اجزای اصلی، نقش بااهمیتی در شهر سـالم دارنـد. ایـن شهرسازی معتقدند که فضاهای عمومی شهری به

ن فضـاها، سـرمایه اجتمـاعی را در عقیده فراتر از نقش کارکردی فضاهای عمومی است و معطوف به زمانی است که ایـ

(. 128: 1396دهند )کیانی و همکاران،پیوندند، افزایش میها به وقوع میزمانی که تعامالت اجتماعی زیادی در این مکان

دهد که به آن دسترسی داشته باشـند و در آن فعالیـت ازنظر لینچ فضای عمومی، فضایی است که به همه مردم اجازه می

فضا فرصت آن وجود دارد که برخی مرزهای اجتماعی شکسته شوند و برخوردهای از پیش تدوین نیافته بـه  کنند. در این

(. هاروی فرآیندهای اجتمـاعی و 109: 1972وقوع پیوندند و افراد در یک محی  اجتماعی جدید با هم اختالط یابند )لینچ،

ها را از هم تفکیک کرد. به نظر توان آنه لحاظ تحلیلی میداند که فق  باشکال فضایی را واقعیات الینفک از یکدیگر می

وی هرگونه نظریه عام در مورد شهر باید بتواند تا فرآیندهای اجتماعی شهر را به شکل فضایی شهر رب  دهد )شارع پور، 

ا معـانی مکانی یعنی فضای فیزیکـی بـ –بایست در بستری اجتماعی (. ازنظر مدنی پور، فضای شهری را می185: 1389

تواننـد (. مطابق با نظریات کارمونا فضاهای عمـومی زمـانی می330: 1390اش ببینیم )مدنی پور،شناختیاجتماعی و روان

شـده باشـد هـا انجامخوبی پاسخگوی نیازهای مردم باشند که آنالیزهای اجتماعی در جهت تکمیل فرآینـد طراحـی آنبه

عمومی را حاوی دو بعد کالبدی و اجتماعی )فعالیـت( معرفـی کـرده اسـت (. وی فضای 82: 1395اللهی،)محمدی و آیت

هایی بـا شـود: فضـاها و مجموعـهگونه در نظر گرفتـه می(. بعد کالبدی فضای عمومی این193: 1393)مدیری و ادهمی،

واسطه یند. بهنمامالکیت عمومی یا خصوصی که زندگی عمومی و تعامالت اجتماعی را حمایت کرده و یا آن را تسهیل می

فرهنگـی  –های عمومی اجتماعیها را عرصهتوان آندهد، میها ر  میها و اتفاقاتی که در این فضاها و مجموعهفعالیت

گردد، رابطه بین کنند برمیکه مردم چگونه از فضا استفاده می(. بعد اجتماعی به این275: 1390نامید )ماجدی و همکاران،
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صورت یک فرآیند دوطرفه است که در آن مردم و جوامع فضـاها را بـه وجـود آورده و تغییـر بهفضا و بستر اجتماعی آن 

ورث نیـز شـهر را عرصـه کالبـدی  که این مردم خود به طرق مختلف تحت تأثیر این فضاها قرار دارنـد.دهند. درحالیمی

شهرنشینان، حکایت از چگونگی توسعه  زعم وی کاهش همبستگی اجتماعی در شهر و در میانداند. بهرواب  اجتماعی می

تـوان گفـت، عوامـل (. با توجه بـه مباحـ  مـذکور میAhmadi et al,2009:68رواب  اجتماعی در دوره جدید دارد )

دهند و این نوع عوامل عالوه بـر ترین وجه، خود را در فضاهای شهری نشان میشناختی و رواب  اجتماعی در کاملجامعه

توان گفـت رابطـه بـین عوامـل اجتمـاعی و گذارند. بنابراین میفضا و عوامل کالبدی بر آن تأثیر نیز میتأثیر پذیرفتن از 

هـای ای دوسویه و مستقیم است. بنابراین الزم است فضاهای عمومی از قابلیتکالبدی در فضاهای عمومی شهری رابطه

، مختل  بوده و تعامالت اجتماعی را به وجـود آورنـد و های متنوعدارای کاربری های متنوع برخوردار باشد،اجرای فعالیت

مداری و دارای تأسیسات و دربرگیرنده معیارهایی همچون خوانایی )ادراک بصری و فضایی(، مقیاس انسانی، امنیت، انسان

پـذیرد تجهیزات شهری متناسب با عملکرد فضا بوده و درنهایت از قوانین و هنجارهای رایـج و موجـود در جامعـه تـأثیر 

سـازد، توان گفت آنچه فضاهای عمومی را به لحـاظ اجتمـاعی فعـال می(. با توجه به جمیع مطالب می10: 1391)پرتوی،

ساز ورود و سپس توقف افراد درون فضـا باشـد. یکـی از صـفات اصـلی و درجه اول عوامل کالبدی است که بتواند زمینه

تـوان بـه (. از دیگـر عوامـل کالبـدی می30: 1396چین و مفاخری،دسترس بودن آن است )گلمناسب در این زمینه قابل

تأسیسات و تجهیزات و خدمات شهری، یکپارچگی سیما و منظر، سازمان فضایی مناسب، نفوذپذیری و ... اشاره کرد. این 

عمـومی درخـور و  بینی و خلق فضاهایرو پیشساز تعامالت اجتماعی باشند. ازاینعنوان بستر و زمینهتوانند بهعوامل می

 مناسب با در نظر گرفتن شرای  و فرهنگ هر جامعه از موضوعات مهم در این زمینه است.

 توان این مبح  را از دو نگاه کلی بررسی کرد:رغم تنوع مباح  نظری در مورد فضاهای عمومی، میعلی

قد اسـت کـه در شـهر مـدرن، عرصـه ( معت1992فضای عمومی فاقد معنا: در چارچوب این دیدگاه ریچارد )سئنت،  -الف

داده است. به نظر وی، در شدت ارزش و اهمیت خود را ازدستمثابه یک ایده آل اجتماعی و سیاسی قدرتمند بهعمومی به

ها دیگر دارای منافع مشترک نیستند. ناامیدی او ناشی از پیروزی فردگرایی مدرن اسـت. فضـای شهر مدرن معاصر انسان

شده و از دید مردم مدرن، فضای عمومی فاقد معنا شده است. به اعتقاد سئنت طراحی شهر لی تبدیلعمومی به فضای خا

ای است که دیگر ظرفیتی برای حمایت از فرهنگ جمعی ندارد. در چارچوب ایـن دیـدگاه، مدرنیسـم باعـ  گونهمدرن به

شـده بـرای عبـور از ارک به فضایی تبدیلمرگ فضاهای عمومی در شهر شده، لذا فضای عمومی مثل خیابان، میدان یا پ

 آن و نه برای بودن در آن.

( فضـای عمـومی بیـانگر 1995فضای عمومی کارآمد: به اعتقاد برخی دیگر از محققان شهری نظیر )شرون زوکین،  -ب

کـه در  عنوان فضاییداری با حقوق جمعی شهروندی است. ایشان بر تداوم اهمیت فضاهای عمومی بهتضاد نظام سرمایه

پور، تواند به رؤیت پذیری اجتماعی دست یابد و تقاضاهای خـود را مطـرح سـازد، اصـرار دارنـد )شـارعآن هر گروهی می

شناسـی در نظران بسیاری فضاهای عمومی را با رویکرد تقویت تعـامالت اجتمـاعی و جامعههمچنین صاحب (.53: 1395

 شود.اشاره می 1ها در قالب جدول نترین آاند که در ادامه به مهمشهر بررسی کرده

 

 نظران با رویکرد تقویت تعامالت اجتماعی فضاهای عمومیصاحب. 1 شماره جدول

 مفاهیم کلیدی عنوان متن/ نظریه سال پردازنظریه

 قلمرو عمومی عامل برونگرا و زندگی سیاسی و عمومی شرای  انسانی 1958 حنا آرنت

دان عامل تبدیل جامعه به اجتماع نـه صـرفاً محـل تجمعـی از می شهر و میدان 1959 پاول زوکر
 افراد

 روها عامل ایجاد امنیت و تقویت تعامالت اجتماعیپیاده مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی 1961 جین جیکوبز

 تأکید بر نقش اجتماعی فضاهای شهری زندگی اجتماعی فضاهای شهری کوچک 1980 ویلیام وایت



 1398 زمستان  ،4رۀ ، شما2، دورۀ شهر پایدارفصلنامه                                                                                                    106

 سه گروه فعالیت در فضای شهری؛ ضروری، انتخابی، اجتماعی هازندگی در میان ساختمان 1987 یان گل

هـا ها و دیگـر پاتوقشاپها؛ کافیکافه مکان خوب؛ 1989 اولدنبرگ
 در قلب یک اجتماع

عنوان مکـان سـوم )خانـه و های عمومی شهر بـهتأکید بر عرصه
 محل کار؛ مکان اول و دوم(

 ارزیابی محی  سکونتی و معرفی فضاهای شهری هفتگانه های عمومیمکان 1990 کلر کوپر مارکوس

 (100: 1389کاشانی جو، منبع: )

 

 مطالعه مورد محدوده

 730باشـد. شـهر تهـران بـا مسـاحت عنوان پایتخت ایران، و مرکز استان تهـران میمحدوده موردمطالعه شهر تهران به

دقیقه طـول شـرقی )بـه طـول  44درجه و  51دقیقه تا  3درجه و  51دفاصل کیلومترمربع ازنظر موقعیت جغرافیایی در ح

کیلـومتر(  30دقیقـه عـرض شـمالی )بـه عـرض تقریبـی  56درجه و  35دقیقه تا  32درجه و  35کیلومتر( و  50تقریبی 

لبرز، از شـرق (. این شهر از شمال به سلسله جبال ا1396ریزی استان تهران،گسترده شده است )سازمان مدیریت و برنامه

ترین شهر و پایتخت ایران و به لواسانات، از غرب به کرج و از جنوب به ورامین محدوده شده است. شهر تهران پرجمعیت

نفـر پـانزدهمین شـهر پرجمعیـت جهـان و بیسـت و  8693706 مرکز استان و شهرستان تهران است. با جمعیتی برابر با

ترین شهر باختر شهر دنیا و پرجمعیتنظر مساحت صدوبیست و پنجمین کالنهشتمین شهر بزرگ دنیا ازنظر جمعیت و از

 22شهر پرجمعیت خاورمیانه است. شهر تهران ازنظر تقسیمات اداری به شهر دومین کالنرود. این کالنآسیا به شمار می

ناطق شهر تهران، بیشـترین (. در بین م1394شود. )آمارنامه شهرداری تهران،محله تقسیم می 374ناحیه و  123منطقه و 

 تعلق دارد. 13و  10، 17و کمترین مساحت به مناطق  1و  22، 4مساحت به مناطق 

 

 
  مطالعه مورد محدوده موقعیت .1 شماره شکل

 

 پژوهش روش

تحلیلـی اسـت. روش  –تحقیق حاضر به لحاظ کاربست نتایج، از نـوع تحقیقـات کـاربردی و بـه لحـاظ روش توصـیفی 

عات در بخش چارچوب نظری مفاهیم و متغیرها، استفاده از اسناد و تحقیقـات صـورت گرفتـه و در بخـش گردآوری اطال

باشد. بدین شکل که بـا صورت میدانی میتحلیل اطالعات، استفاده از نگرش و نظرات شهروندان در قالب پرسشنامه و به

شده، سپس با استفاده از روش میـدانی هش پرداختههای پژواستفاده از روش اسنادی به بررسی و تعیین متغیرها و شاخص

گانـه شـهر تهـران در  22سال مناطق  18ها صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر، افراد باالی گردآوری داده

 گانـه 22باشد. جهت تعیین نمونه آماری به تفکیـک منـاطق نفر می 385حجم نمونه طبق فرمول کوکران  و 1395سال 
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شـده اسـت. در ایـن پـژوهش واحـد ای استفادهگیری خوشـهگیری احتمالی و از نوع نمونه، از نوع شیوه نمونهشهر تهران

شـهر تهـران بـا  گانه 22ای مناطق گیری خوشهشهر تهران است. لیکن برای نمونه گانه 22تحلیل اولیه جمعیت مناطق 

، از 1ت شهر تهران از حوزه جغرافیایی شمالی منطقـه شناختی و اقتصادی مناطق، نواحی و محالتوجه به تشابهات جامعه

شـهرداری تهـران  12و از حوزه مرکزی منطقه  4، از حوزه شرقی منطقه 5، از حوزه غربی منطقه 20منطقه حوزه جنوبی 

ه ای و بـا اسـتناد بـگیری خوشهمنطقه موردنظر بر اساس نمونه 5منطقه موردپژوهش انتخاب گردید. انتخاب  5عنوان به

در پژوهش حاضر بـرای مشـخص کـردن پایـایی پـژوهش  صورت گرفته است. 1386کتاب کوثری و همکاران در سال 

توزیـع گردیـد،  هاهیـگوحاضر، پرسشنامه اولیه بین تعدادی از افراد جامعه آماری جهت تعیین معایب شـکلی و محتـوایی 

 899/0ها بـه میزان آلفای کرونبـا  تمـامی شـاخص سپس آلفای کرونبا  محاسبه گردید. با توجه به نظرات پاسخگویان

شـده اسـت. در استفاده spssافـزار هـا از نرمباشد. برای تحلیـل دادهرسید که بیانگر پایایی باالی سؤاالت پرسشنامه می

بـرای سـنجش  T-testمنظور پاسخگویی به سـؤال تحقیـق از آزمـون های استنباطی و بهراستای تشریح آمار و آزمون

هدف پژوهش بررسی میزان تأثیرپـذیری متغیرهـا بـر یکـدیگر  کهنیااستفاده ش. با توجه به  هاشاخصان مطلوبیت میز

شـناختی و کالبـدی های جامعهبـه شـاخص 2است از آزمون پیرسون و جداول رگرسیون خطی اسـتفاده شـد. در جـدول 

 گردداستفاده از فضاهای عمومی اشاره می
 

 شناختی و کالبدی پژوهشجامعه های. شاخص2جدول شماره 

 هاهیگو هاشاخص ابعاد

 

 

 شناختیجامعه

 

 پویایی و سرزندگی

 کنندگانحضور افراد جهت برقراری تعامل اجتماعی، مشارکت و مشورت استفاده

 تندرستی و شادابی فضای عمومی 

 تاریپذیری، الگوهای رفسالمتی جسمی و روحی، امکان اختالط اجتماعی، انعطاف 

های ها، سازگاری با نیاز گروهتنوع کاربری و کارکردی فضاهای عمومی شهری، تنوع و غنای فعالیت تنوع و سازگاری

 ی و .... مختلفقوم سنی، جنسی،

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

 جتماعیهای اناهنجاری

 –حس هویت شامل وحدت، شخصیت، جذابیت، حفظ هویت محلی و بومی، توجه به پیوندهای بومی  تعلق اجتماعی

 یادماندنیهای بهها و خاطرهای، حس تعلق مکانی، ایجاد تجربهمنطقه

 

 

 

 کالبدی

شهری، ارتباط با  تأمین حرکت و تسهیل دسترسی پیاده و سواره )ارتباط پذیری(، دسترسی به خدمات دسترسی

روی و جوار، امکان پیادهمراتب شهری، دسترسی به فضاهای همونقل عمومی، رعایت سلسلهسیستم حمل

های عمومی و اختصاصی، تنوع در مناسب، وجود پارکینگ نشستن و قدم و زدن، ایجاد مراکز تفریح

...، وسایل و امکانات بهداشتی و هنری و  –های فرهنگی ها چون فضای سبز، کاربریها و فعالیتکاربری

 رفاهی

های سرگرمی، تفریح و ...، در دسترس بودن و قرارگیری در مسیرهای روزمره، وجود فضای وجود مکان فضاهای کانونی

 سبز مناسب

شمول بودن فضاها، وجود فضاهای شاخص همه قرارگیری فضاهای عمومی در مسیرهای پر رفت و آمد، های جاذبفعالیت

 ها در فضاهای عمومیمهم، تنوع فعالیت و

 ها در زیباسازی فضاها، خوانایی عناصر شهری، محصوریت فضاهاتنوع در کیفیت زیبایی فضاها، استفاده از رنگ جذابیت و زیبایی

 ها )دود، صوتی، ...(، رعایت بهداشت در فضاها،تقلیل آلودگی نظافت و پاکیزگی 

 کنندگان، وجود عناصر راهنما در فضاها، جود تناسب بصری،ن از فضاها در ذهن استفادهتصویر روش تداوم و خوانایی 

 بندی و شاکله اصلی شهر، توجه به مقیاس انسانیی در استخوانریقرارگ

تناسب مبلمان شهری با شرای  سنی و جنسی، نماسازی زیبا و جذاب در فضاها، چیدمان مناسب مبلمان  مبلمان مناسب 

 های خاص همچون معلولینهای مناسب در فضاها، توجه به نیازهای گروهفرششهری، سنگ

 های شبانه، اصول طراحی برای معلوالن، بررسی ایمنی معابر در فضاهاامنیت در کاربری امنیت و ایمنی 
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 هایافته و بحث

نفر  232( تعداد 385ه آماری )دهد که از مجموع نمونای و مستقل نشان میی زمینهرهایمتغهای آماری در زمینه داده

درصد در  3/39دهند. بیشترین گروه سنی پاسخگویان با درصد را زنان تشکیل می 5/39درصد را مردان و  5/60یعنی 

ها را متأهلین، بیشترین شغل درصد از آن 5/66درصد از پاسخگویان مجرد،  7/23ها قرار دارند. ساله 60-41گروه سنی 

در مرتبه بعدی و کارمندان بخش خصوصی با  درصد 7/17رصد را مشاغل آزاد و کارمندان دولتی با د 2/25پاسخگویان با 

درصد از  3/27دیپلم و درصد از پاسخگویان دیپلم و فوق 1/40درصد در رتبه سوم قرار دارند. ازنظر تحصیالت  4/17

میلیون تومان در ماه  5/3تا  2خود را بین  درصد از پاسخگویان درآمد 8/39ها دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند. آن

عنوان ویال یا محل اند که در خارج از تهران فضا و مکانی بهاز پاسخگویان اعالم کرده درصد 4/17اند. تنها اعالم کرده

 تفریحی و سرگرمی و گذران اوقات فراغت دارند.

شده های مربوطه در پرسشنامه حاصلت مؤلفهنتایج سنجش متغیرهای کالبدی و اجتماعی از طریق محاسبه جمع نمرا

ی هاشاخصطور که از نمره همان شده است.ی موردبررسی در جدول زیر نشان دادههاشاخصاست. نمره همه 

 تعلق دارد. هاشاخصموردبررسی در جدول زیر مشخص است بیشترین نمره به وضعیت متوس  در تمام 
 

 های اجتماعی در شهر تهرانص. توزیع فراوانی سنجش شاخ3جدول شماره 

 تعلق اجتماعی اعتماد اجتماعی تنوع و سازگاری پویایی و سرزندگی متغیرها

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی حجم فراوانی

 

 

 گویه

 53/7 29 37/3 13 97/5 23 59/2 10 بسیار زیاد

 87/9 38 31/8 32 68/11 45 02/14 56 زیاد

 81/61 238 16/51 197 98/52 204 70/58 201 وس مت

 68/11 45 45/25 98 84/15 61 76/13 53 کم

 09/9 35 68/11 45 50/13 52 90/10 43 بسیار کم

 100 385 100 385 100 385 100 385 جمع کل

  
 ی کالبدی در شهر تهرانهاشاخص. توزیع فراوانی سنجش 4 شماره جدول

 فراوانی متغیرها

 بسیار کم کم متوس  زیاد سیار زیادب

 22 31 208 65 59 دسترسی

 23 35 215 61 51 فضاهای کانونی

 28 37 262 37 21 های جاذبفعالیت

 26 34 279 31 15 جذابیت و زیبایی

 33 43 262 32 15 نظافت و پاکیزگی

 19 21 279 35 31 تداوم و خوانایی

 21 24 267 42 31 مبلمان مناسب

 27 41 256 36 25 و ایمنی امنیت

 

 T-Testشناختی فضاهای عمومی شهر تهران از آزمون های کالبدی و جامعهمنظور نشان دادن مطلوبیت شاخصبه

این آزمون نشان داده است وضعیت  جینتا شده است.استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمون در جدول زیر نشان داده

شناختی فضاها از میزان مطلوبیت کم میزان مطلوبیت متوس  و وضعیت جامعه فضاهای عمومی ازلحاظ کالبدی از

 برخوردارند.
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 های پژوهشدر خصوص مطلوبیت شاخص T-Test. نتایج آزمون 5 شماره جدول

ضریب  متغیرها
t 

درجه 
 آزادی

میزان خطا 
(sig) 

تفاوت 
 میانگین

ارزش  %95سطح معناداری 
 (Tآزمون )

میزان 
 حداکثر اقلحد مطلوبیت

 متوس  133 97/2 -11/2 427/0 741/0 399 331/0 کالبدی

 کم 61 52/7 69/5 60/6 000/0 399 16/14 یشناختجامعه

 

شناختی از آزمون پیرسون ی کالبدی و جامعههاشاخصبررسی رابطه  منظوربهها: تحلیل همبستگی پیرسون بین شاخص

بوده، در این میان  05/0ی مورد برسی کمتر از هاشاخصبین  p-valueمیزان شده است. با توجه به جدول زیر استفاده

های کالبدی به شناختی به کالبدی کمتر از میزان شدت وابستگی شاخصشدت وابستگی بین متغیرهای جامعه

دت نسبتًا شناختی از عوامل کالبدی تأثیرپذیری از شدهد که عوامل جامعه. این امر نشان میباشدیمشناختی جامعه

 ضعیفی برخوردارند.
 ضریب همبستگی پیرسون .6 شماره جدول

ضریب  هاشاخص هاشاخص

 همبستگی

سطح 

 اطمینان

سطح 

 معناداری

 رابطه

 

 شناختیجامعه

 وجود رابطه 1/0 99/0 512/0 پویایی و سرزندگی

 وجود رابطه 000/0 95/0 517/0 تنوع و سازگاری

 وجود رابطه 1/0 99/0 432/0 اعتماد اجتماعی

 وجود رابطه 000/0 95/0 498/0 تعلق اجتماعی

 

 

 

 کالبدی

 وجود رابطه 000/0 0.95 812/0 دسترسی

 وجود رابطه 1/0 0.95 672/0 فضاهای کانونی

 وجود رابطه 1/0 99/0 748/0 های جاذبفعالیت

 وجود رابطه 1/0 99/0 525/0 جذابیت و زیبایی

 وجود رابطه 000/0 95/0 750/0 نظافت و پاکیزگی

 وجود رابطه 000/0 99/0 601/0 تداوم و خوانایی

 وجود رابطه 1/0 99/0 760/0 مبلمان مناسب

 وجود رابطه 000/0 99/0 619/0 امنیت و ایمنی

 

تا میزان اثرگذاری عوامل کالبدی و عوامل  شودیمی تالش شناختجامعهدر این قسمت با ترکیب عوامل کالبدی و 

ی در نظر شناختجامعهشناختی سنجیده شود. در این راستا متغیر مستقل عوامل کالبدی و متغیر وابسته نیز عوامل معهجا

 computeشناختی )که حاصل در رگرسیون متغیر مستقل عوامل کالبدی و متغیر وابسته عوامل جامعه. شده استگرفته

شده مشخص است مقدار ضریب تعیین تعدیل 7ه در جدل شماره گونه کباشد. همانکردن گویه های دو متغیر است( می

 42باشد. یعنی متغیر مستقل است حاکی از توانایی کم متغیر مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته می 421/0برابر با 

تأثیر  کند و مابقی این تغییرات که به مجذور کمیت خطا معروف است، تحتدرصد از تغییرات وابسته را تبیین می

ها ماندهاست که حاکی از مستقل بودن باقی 23/1باشند. همچنین مقدار دوربین واتسون برابر متغیرهای خارج از مدل می

 از هم است.

 
 و دوربین واتسون شده،ضریب تعیین تعدیل . مقدار ضریب همبستگی،7 شماره جدول

 دوربین واتسون دارد برآوردخطای استان شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین مقدار همبستگی

432/0 489/0 421/0 431/7 234/1 
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مانده برابر و مقدار باقی 29/25مشخص است مقدار رگرسیون برای این مدل برابر است با  8گونه که در جدول همان

قدرت دهنده، تر از مجموع مجذورات رگرسیون است، نشانمانده کوچکو چون مقدار مجذورات باقی 79/19است با 

هم و میزان معناداری آن 7/48برابر است با  Fتبیین باالی مدل در توضیح تغییرات متغیر وابسته است. در این مدل مقدار 

خوبی تغییرات متغیر وابسته را و معنادار است و متغیر مستقل قادر است به 05/0تر از است که کوچک 000/0با برابر 

دار است و سؤال تحقیق که تأثیر عوامل کالبدی بر عوامل زلحاظ آماری معنیتوضیح دهد، بنابراین مدل رگرسیون ا

 گردد.باشد مثبت ارزیابی میشناختی میجامعه
 

 . مجموع مربعات، درجه آزادی، میانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون8 شماره جدول

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 000/0 545/487 30/27 1 29/25 نرگرسیو

 55/0 374 79/19 ماندهباقی

  375 08/45 مجموع

 

ها را تائید کرده بنابراین مدل رگرسیون خطی نمودار هیستوگرام رسم شده در مورد مدل رگرسیون فرض نرمال بودن داده

 باشد.برآورد شده مورد تائید می
 

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

 

است. بزرگ بودن مقدار بتا  489/0شده است مقدار بتا در این مدل نشان داده 9با توجه به آنچه در جدول شماره 

یب بتای باشد. همچنین معادله رگرسیون با ضردهنده اهمیت نسبی و نقش آن در پیشگویی متغیر وابسته مینشان

 باشد:استاندارد به شکل زیر می

 شناختی(( )عوامل جامعه943/1( + )489/0عوامل کالبدی()) 

شده متغیر وابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد. یا به توان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشتهمی

 شناختی ارتقاء پیدا خواهد کرد،واحد انحراف معیار عوامل جامعه (،489/0) عبارتی با ارتقای یک واحد از عوامل کالبدی،

 درنتیجه ارتباط نسبتاً ضعیف است.

 

 

 



 111                                                                                                ... البدی فضاهای عمومی شهریک -شناختی تحلیل جامعه

 . ضریب رگرسیون استانداردشده و نشده، آماره تی و سطح معناداری رگرسیون9 شماره جدول

Sig T مدل ضریب غیراستاندارد ضریب استانداردشده 

Beta Std.Error B 

 1 مقدار ثابت 372/9 943/1  824/4 000/0

 عوامل کالبدی 674/0 046/0 489/0 140/22 000/0

 

شناختی در فضاها عمومی با شدت بنابراین ازنظر ساکنین مناطق مختلف شهر تهران عوامل کالبدی بر عوامل جامعه

ها از عوامل کالبدی نبوده و شناختی در فضاهای عمومی شهر تهران تنبسیار کمی تأثیرگذار هستند و تقویت عوامل جامعه

 محیطی، فرهنگی، سیاسی و ... باشند.سایر عوامل تأثیرات بیشتری دارند این عوامل ممکن است عوامل اقتصادی، زیست

 

 گیرینتیجه

های تعدیل ساختاری و اقتصاد آزاد، توسعه سیاسـی و اقتصـادی و تغییر و تحوالت گسترده در دهه اخیر با اجرای سیاست

ی جدید طراحی، معماری و منظر شـهری، موجـب افـزایش فضـاهای عمـومی هاسبکنقدینگی به همراه ظهور  افزایش

، مراکز تفریحی، سرگرمی و خـدماتی در منـاطق مختلـف شـهر هامگامالمتنوعی از سنتی و کالسیک، تجاری، پاساژها، 

ها و شرای  اجتماعی و اقتصادی متفاوت ویژگیشناختی و جدایی گزینی مکانی سکونت افراد با تهران گردید. ازنظر جامعه

ها و شـرای  در نحـوه دسترسـی و اسـتفاده از بخشد، این ویژگیدر مناطق شهری به فضاهای شهری معانی متفاوتی می

ای کـه در منـاطق مختلـف شـهر تهـران ایـن گونـهشود. بهیی را موجب میهاتفاوتفضاهای عمومی توس  شهروندان 

باشد. در ایـن راسـتا در پـژوهش وضوح مشخص میها بههای اجتماعی افراد ساکن در آنه وجود ویژگیواسطها بهتفاوت

شناختی و کالبدی بررسی شود. برای ایـن حاضر سعی شده است تا وضعیت فضاهای عمومی شهر تهران را از منظر جامعه

عوامل از دیدگاه ساکنین موردبررسی قـرار گرفـت.  میزان مطلوبیت هرکدام از T-testمنظور در ابتدا با استفاده از آزمون 

گر این است که وضـعیت فضـاهای عمـومی ازلحـاظ کالبـدی از میـزان مطلوبیـت متوسـ  و وضـعیت یانبنتایج آزمون 

شناختی فضاها از میزان مطلوبیت کم برخوردارند. در مرحله بعدی برای بررسی میزان تأثیرگذاری عوامل کالبـدی و جامعه

شـده تماعی در توسعه و بهبود فضاهای عمومی از روش رگرسیون خطی ساده و ضریب همبستگی بهـره گرفتهعوامل اج

شناختی و عوامل کالبدی رابطه ضعیفی وجود دهد که بین عوامل جامعهاست. نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان می

یرپـذیر نبـوده اسـت. همچنـین بـا توجـه بـه نتـایج شناختی تنها از عوامل کالبدی تأثدارد. به این معنی که عوامل جامعه

دهد که حاکی از توانایی را نشان می 421/0 شناختی تأثیر به میزانرگرسیون مشخص شد عوامل کالبدی بر عوامل جامعه

 دهد کهین روش نشان میاز اطورکلی نتایج حاصله به باشد.شناختی میکم عوامل کالبدی در تبیین واریانس متغیر جامعه

درصد از  62دهند و شناختی را تحت تأثیر قرار میدرصد از تغییرات عوامل جامعه 48عوامل کالبدی درمجموع نزدیک به 

شناختی در فضاهای عمومی شهری به متغیرهای خارج از این پژوهش بسـتگی پیـدا عوامل مؤثر در تقویت عوامل جامعه

عنوان یکی ها در فضاهای عمومی شهر تهران بهکالبدی و توسعه آنهای توان گفت بهبود زیرساختکند. بنابراین میمی

شـناختی از عوامل مؤثر در تولید فضاهای عمومی و نیز در دسترسـی و اسـتفاده از ایـن فضـاها و ارتقـاء وضـعیت جامعه

بایستی موردتوجه ای ندارد و در کنار عوامل کالبدی سایر عوامل نیز اثرگذار هستند که کنندهفضاهای عمومی نقش تعیین

شده مرتب  با موضوع و ذکرشـده های انجاماز مقایسه بین نتایج حاصل از پژوهش حاضر با پژوهش و بررسی قرار گیرند.

( که نتـایج 1396دهد که بامطالعه کیانی و همکاران )توان گفت، نتایج این پژوهش نشان میدر بخش پیشینه تحقیق می

داری بین ابعاد انسـانی و کالبـدی فضـای عمـومی در شـهر زابـل وجـود نـدارد، ط معنیگونه ارتباها که هیچپژوهش آن

( کـه رابطـه 1394( و مدیری و ادهمـی )1396باشد. اما با نتایج مطالعه گلچین و مفاخری )آمده است، همسو میدستبه
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 باشد.سو نمی آمده همدستمعنادار بین شرای  کالبدی و اجتماعی در فضاهای عمومی شهری به

تواند شرای  دسترسی را توزیع و خلق عادالنه فضاهای باارزش شهری در مناطق و محالت مرکزی و جنوبی شهر می -1

این مناطق ازنظر توزیع و میـزان دسترسـی  باشد فراهم سازد. چراکهبرای ساکنین این مناطق که بیشتر بافت فرسوده می

 رسی در شرای  نامساعد و نابرابری قرار دارند.به فضاهای عمومی نسبت به سایر مناطق موردبر

گیری از مشارکت افراد بومی محالت در کنترل و مدیریت فضـاهای عمـومی شـهری باهـدف افـزایش اعتمـاد بهره -3

هـا در دسترسـی و اسـتفاده از فضـاهای عمـومی تواند به کـاهش نابرابریاجتماعی و گسترش شبکه رواب  اجتماعی می

این امر در مناطق حوزه جنوبی و شرقی شهر تهران نسبت به سایر مناطق به دلیـل مشـارکت کمتـر شهری کمک نماید. 

 باشد.ساکنین این مناطق بیشتر موردتوجه می

های جمعیت شناختی، قومی، زبانی، اجتماعی، مذهبی و اقتصـادی مناطق، نواحی و محالت شهر تهران دارای ویژگی -3

تواند در های فوق و فرهنگ عمومی ساکنین محالت میی عمومی متناسب با ویژگیفردی هستند. خلق فضاهامنحصربه

 ای داشته باشد.کنندهدسترسی و استفاده از فضاهای عمومی نقش تعیین

نما، ظـاهر، معمـاری، طراحـی فضـاهای عمـومی تغییرات در مصالح و متریال مورداستفاده در سیما و منظر، توجه بـه -4

 ها و سالیق مختلف تأثیرگذار باشد.ستفاده و دسترسی افراد مختلف با گرایشتواند در اشهری می

عنوان پاتوق و فضای فرهنگی و فکـری در توجه به توسعه فضاهای فرهنگی و روشنفکری در مناطق مختلف شهر به -5

 ای داشته باشد.کنندهتواند نقش تعیینگسترش دامنه شبکه رواب  اجتماعی می
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