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بررسی کارکرد فضاهای عمومی شهری و نقش آن در توسعۀ پایدار
اجتماعی (مورد مطالعه :شهر بوکان)
علی موحد  ،1نوید آهنگری* 2و فرشته حسینی
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تاریخ دریافت - 1394/08/07 :تاریخ پذیرش1394/12/09 :
چکیده
امروزه فضاهای عمومی میتوانند شکلدهندۀ تعامالت و مناسبات اجتماعی باشند و زمینۀ دستیابی به توسعۀ
پایدار اجتماعی در شهرها را فراهم کنند .پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که کارکرد
فضاهای عمومی شهری با توجه به ابعاد و شاخصهای آن چگونه است؟ و تأثیرگذاری آن بر فرایند توسعۀ پایدار
اجتماعی در شهر بوکان به چه صورت است؟ پژوهش از نوع پژوهشهای شناختی است که به روش توصیفی-
تحلیلی انجام گرفته است .دادهها به روش مطالعات پیمایشی(پرسشنامه) جمعآوری شده است .جامعۀ آماری
پژوهش ،جمعیت شهر بوکان و نمونۀ آماری آن  400نفر است که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند .برای
تحلیل دادههای پژوهش از آمارهای توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و همبستگی جزیی استفاده شده است.
یافتههای پژوهش نشان داد که ارزیابی متغیرهای فضاهای عمومی شهری  %69و توسعۀ پایدار اجتماعی ،%57/8
دارای کارکرد متوسطیاند .رابطۀ بین متغیر عملکرد فضاهای عمومی با توسعۀ پایدار اجتماعی در سطح اطمینان
 95%معنادار و شدت همبستگی ضعیف است؛ بنابراین ایجاد و تقویت کارکرد فضاهای عمومی در شهر بوکان
میتواند به ایجاد فرصتهای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی منجر شود و زمینۀ توسعۀ پایدار اجتماعی را
فراهم کند.
کلیدواژهها :توسعۀ پایدار اجتماعی ،شهر بوکان ،فضاهای عمومی شهری ،کارکرد.

 .1دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه خوارزمیMovahed@khu.ac.ir .
 .2دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه خوارزمی (نویسندۀ مسئول)Ahangari.sh@gmail.com .
 .3کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه خوارزمیF.hoseini63@ yahoo.com .
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مقدمه و طرح مسئله
امروزه بیشتر جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند ،لذا اگر رشد شهرنشینی به همین روال
ادامه یابد ،پیشبینی میشود تا سال  2030دوسوم جمعیت جهان در شهرها ساکن و جمعیت
شهرنشین جهان نسبت به زمان حاضر سهبرابر خواهد شد (لودریتز 1و همکاران.)402 :2013 ،
به این ترتیب بیشتر شهرهای کشورهای در حال توسعه نیز در  20سال آینده از نظر تعداد دو
برابر خواهند شد و هر ساله بیش از  40میلیون نفر به جمعیت آنها اضافه خواهد شد .از این
رو ،قرن  ،21بدون شک قرن توسعۀ شهری خواهد بود (برنامۀ اسکان بشر سازمان ملل متحد،2
 .)11 :2012این رشد سریع شهرنشینی در دهههای اخیر به ویژه در کشورهای در حال توسعه،
باعث تغییر در ساختار سکونتگاههای انسانی از قبیل ایجاد تغییرات اجتماعی ،شده است
(اعظمی و همکاران)159 :2015 ،؛ بنابراین با این روند رو به رشد شهرنشینی و سرعت باالی
تغییرات ،آنچه بیش از هر چیز در معرض تهدید قرار دارد ،منظر شهری است که نمود بحران
آن در طراحی شهری ،مدیریت و برنامهریزی بصری فضاهای عمومی شهر قابل مشاهده است
(کیانی و ساالری سردری.)28 :1390 ،
فضاهای عمومی شهری از عناصر مهم شهرهای مدرناند .این فضاها در عرصههای
مختلف زندگی بشر ،نقش حیاتی بازی میکنند (کورنیاتی .)507 :2014 ،3از این رو تخصیص
و استفادۀ بهینه از این فضاها ،مسئلۀ اساسی است که باید در بررسی زندگی مردم ساکن در
شهرها به آن توجه شود (گارسیا رامون 4و همکاران.)215 :2004 ،
استفاده از فضاهای عمومی شهری ،تجربهای است که برای تمامی افراد یکسان نیست و
متغیرهایی نظیر سن ،جنس ،گروههای اجتماعی و اقلیتهای قومی -نژادی بر چگونگی درک
زندگی شهری اثرگذارند (رفیعیان و خدایی .)228 :1388 ،نقش این عوامل همگی تأثیر شهر بر
انسان است که دستیافتن به آن مستلزم شناخت و درک چگونگی تأثیر فضای عمومی زندگی
شهری بر شبکههای روابط اجتماعی افراد است (فتحی .)48 :1391 ،در این زمینه ،بسیاری از
مطالعات تأیید کردهاند که ساکنان نواحی شهری به تطبیق محل سکونت خود با مناطق دارای
فضاهای عمومی شهری ،گرایش دارند (جیمز 5و همکاران)66 :2009 ،؛ بنابراین ویژگیهای
1. Luederitz
2. UN-HABITAT
3. Kurniaty
4. Garcia-Ramon
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طراحی فضای عمومی شهری ،عامل مهم ترویج فعالیتهای اجتماعی در جامعۀ شهری است.
این روابط اجتماعی قوی در جامعۀ شهری میتواند موجب ایجاد محیطی شود که با ارتباط،
معنا و هدف همراه است و زمینۀ توسعۀ پایدار اجتماعی را نیز ایجاد کند (آبادا 1و همکاران،
.)2005 :2007
اهمیت نقش فضاهای عمومی در توسعۀ پایدار اجتماعی را میتوان از این نظر مهم
دانست که امروزه ،جوامع بشری به سبب رشد و توسعۀ کمی و کیفی روزافزون که به
پدیدآمدن شهرهای بزرگ و پرجمعیت منجر شده ،با مسائل تازهای مواجهاند؛ فراوانی و تراکم
نامتجانس و ناهمگون شهرها ،فاصلۀ اجتماعی بین انسانها را بهرغم نزدیکی فیزیکی ،روز به
روز بیشتر کرده و به همراه آن میزان همبستگی ،ارتباط و توجه افراد نسبت به یکدیگر کاهش
یافته است (فتحی .)41 :1391 ،از این رو نیاز انسان به روابط اجتماعی او را به فضاهایی برای
تبادل افکار و اندیشهها نیازمند کرده است؛ از این نظر فضاهای عمومی شهری مکانهاییاند که
به توسعۀ پایدار اجتماعی منجر میشوند .لذا ،کمیت و کیفیت بناها و فضاهای عمومی شهر که
گاه از آنها با عنوان ساختمانهای مدنی یا شهری یاد میشود ،یکی از مهمترین شاخصهای
ارزیابی توانایی شهر در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی شهروندان بهشمار میرود (پورمحمدی
و کوشانه)38 :1392 ،؛ بنابراین ،امروزه در برنامههای توسعۀ شهری ،فضاهای عمومی،
ضرورتی اساسی یافتهاند که این امر حکایت از نقش این فضاها در تقویت وجهۀ فرهنگی-
اجتماعی شهر دارد .به عبارتی ،فضاهای شهری به عنوان جزیی از یک شهر ،عرصۀ عمومی و
تجلیگاه فعالیتهای شهری قلمداد میشوند (رفیعیان و خدایی.)227 :1388 ،
در حال حاضر ،برنامههای توسعۀ شهری در ایران در گسستی عمیق با سنت گذشتۀ
خود ،خودرومدار و بر مبنای تسهیل هر چه بیشتر حرکت سواره بوده و آنچنان که باید به
فضاهای عمومی شهرها و ایجاد سرزندگی و پویایی شهری و ارتقای کیفیتهای محیطی توجه
نشده است (راستبین و همکاران)36 :1391 ،؛ بنابراین ،در بسیاری از شهرهای کشور،
مکانهای عمومی غالباً به نیاز انسان به عنوان یک موجود اجتماعی به درستی پاسخ نداده و
مردم تنها به فضاهای شهری به عنوان مسیری برای عبور و مرور نگاه میکنند؛ این فضاها به
جای آنکه مردم را به حضور و برقراری ارتباطات اجتماعی دعوت کنند ،آنها را به دوری از هم
تشویق میکنند و دیگر تجربۀ برخورد با دیگران ،حس تعلق اجتماعی ،دیدارهای چهره به
1. Abada
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چهره ،تعامالت اجتماعی و تجربۀ دیدن و دیدهشدن ،به عنوان یکی از مهمترین نیازهای انسان،
به درستی درک نمیشود که نتایج آن عدم استفادۀ مردم از فضاهای عمومی شهری است.
تحقیق و پژوهش در فضاهای عمومی شهر بوکان که جمعیت شهری آن ،به دلیل مهاجرتهای
بیرویه به سرعت در حال افزایش است و همچنین مشکالتی نظیر بیتوجهی به فضای
عمومی ،برنامهریزیهای نادرست ،فضاهای جدید با کیفیت پایین و ویژگیهایی چون تنوع
فرهنگی و تراکم جمعیتی دارد ،بسیار ضروری است؛ بنابراین پژوهش حاضر در نظر دارد
کارکرد فضاهای عمومی شهری (اماکن تجاری ،خیابانهای عمومی ،اماکن ورزشی ،بوستانها و
پارکها ،پاتوقهای محلهای ،مکانهای مذهبی) را ارزیابی و نقش آن را در توسعۀ پایدار
اجتماعی شهر بوکان بررسی کند تا بتواند به پرسش اصلی پاسخ دهد که کارکرد فضاهای
عمومی شهری با توجه به ابعاد و شاخصهای آن چگونه است؟ و تأثیرگذاری آن بر فرایند
توسعۀ پایدار اجتماعی در شهر بوکان به چه صورتی است؟
پیشینۀ تحقیق
در زمینۀ نقش فضاهای عمومی در توسعۀ پایدار اجتماعی مطالعات بسیار کمی در داخل و
خارج نوشته شده است .بیشتر مطالعات به منظور سنجش وضعیت فضاهای عمومی ،صورت
گرفته است؛ اما با وجود این در ادامه به مهمترین مطالعات تجربی مرتبط با پژوهش حاضر
پرداخته میشود :وان اسماعیل و سعید ،)2015( 1در پژوهش خود نشان دادند که مشارکت
جامعه در برنامهریزی فضاهای عمومی شهری میتواند حس دلبستگی نسبت به اجتماع ایجاد
کند که در نهایت به عملکرد بهتر فضاهای عمومی شهر منجر شده و زمینۀ توانمندسازی،
برابری و اعتماد شهروندان را فراهم خواهد کرد .دلیانور ناسوشن و زهرا )2014( 2نشان دادند
نقش سالمت در فضاهای عمومی مهمترین عاملی است که کیفیت زندگی شهروندان را تحت
تأثیر قرار میدهد؛ بنابراین بین نقش فضای عمومی و ابعاد جسمی کیفیت زندگی رابطۀ معنادار
وجود دارد .پرویچ و فولیچ ،)2012( 3با بررسی عملکرد اجتماعی فضاهای عمومی شهری،
مهمترین مشخصۀ آن را امنیت ،در دسترسبودن ،سازماندهی منظم ،آرامش ،وجود محل
مالقات و امکان پیادهروی دانسته و بدترین مشخصۀ آن را عدم جذابیت ،نبود زیبایی بصری و
1. Wan Ismail and said
2. Delianur and Zahrah
3. Perovic and Folic
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اختالل در دید ،تعیین کردهاند .در مطالعۀ جاللالدینی و اوکتای ،)2012( 1مهمترین عملکرد
فضاهای عمومی به لحاظ اجتماعی ،پیادهروی و ارزش گردشگری است که باعث نشاط و
جنبوجوش میشود .از نظر تورل 2و همکاران ( ،)2007مهمترین مشکالت فضاهای عمومی
شهری به ترتیب نبود امکان پیادهروی ،آلودگی ،ایمنی ،نارسایی تعمیرات و نگهداری ،ترافیک
و مشکالت اجتماعی و فرهنگی بوده است .تحقیق امینی و همکاران ( )1393نیز نشان میدهد
که میان برقراری تعامالت اجتماعی ،میزان دسترسیپذیری به فضا و خصوصیات شخصی
شهروندان و افزایش کیفیت فضاهای عمومی شهری رابطۀ معناداری وجود دارد .جاجرمی و
ترشیزیان ( )1392مشخص کردند که فضاهای عمومی شهری به چند دلیل از جمله نقایص
مدیریتی ،نتوانستهاند نقش بایستۀ خود را به عنوان فضایی برای تعامالت اجتماعی ایفا کنند .در
مطالعه محمدی و همکاران ( ،)1391مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار فضاهای عمومی شهری بر
روابط اجتماعی ،گروهها ،همگانیبودن ،مشارکتیبودن و دیدارگاه بودن ذکر شده است .فتحی
( )1391به این نتیجه دست یافت که فضای عمومی شهری مدرن با گذر زمان بر شبکۀ روابط
اجتماعی تأثیر میگذارد و روابط اجتماعی پایدار محصول فضای شهری پایدار است .در نهایت
رفیعیان و خدایی ( )1388در پژوهش خود بیان کردهاند که سه متغیر دسترسی به خدمات،
امنیت اجتماعی و هویت مکانی از اثرگذارترین عوامل رضایتمندی شهروندان از فضاهای
عمومی شهریاند.
چارچوب نظری
مفهوم فضاهای عمومی شهری :فضاهای عمومی شهری از زمان مدیریت اگورا در یونان و
انجمن روم ،برای قرنهای متوالی در کانون توجه برنامهریزان شهری بوده است؛ اما به دالیل
خاص برنامهریزی شهری در دوران توسعۀ شهرسازی مدرن ،به فضاهای عمومی شهری کمتر
توجه شد .در این دوران بسیاری از فضاهای باز عمومی یا نادیده گرفته میشدند ،یا عملکرد
خود را از دست میدادند یا با تغییر چشمانداز مواجه میشدند (پروویچ و فولیک:2012 ،
 .)922اخیراً ،فضای عمومی با هدف حرکت به سمت محیط سالم شهری به کانون تمرکز
جامعهشناسان ،جغرافیدانان ،دانشمندان علوم سیاسی و طراحان شهری تبدیل شده است
1. Jalaladdini and Oktay
2. Turel
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(جاللالدینی و اوکتای .)664 :2014 ،از این رو فضاهای عمومی ،فضاهای اجتماعی نظیر
میدانهای شهری ،پالزاها ،پارکها و خیابانها محسوب میشوند که باز بوده و دسترسی به
آنها ،برای تمامی افراد ،بدون در نظر گرفتن جنسیت ،نژاد ،سن و سطوح اقتصادیشان و بدون
هیچگونه مشکلی فراهم باشد (رفیعیان و همکاران.)1 :1391 ،
رهنمایی و اشرفی ( )1386فضاهای عمومی را آن دسته از فضاها تعریف میکنند که
عموم شهروندان بدون نیاز به کنترل و  ...حق ورود و حضور در آنان را دارند .فضاهایی چون
خیابانها ،پارکها ،میادین ،بازارها و مساجد به واسطۀ مقیاس عملکردی و طیف متنوع و
گستردۀ مخاطبان خود در حیات جمعی شهروندان سهم دارند .از این رو ارتقای کیفی این
دسته از فضاها بیش از سایر انواع فضاها موجب ایجاد جامعۀ شهری سالم و شکوفا خواهد
شد .تورل و همکاران ( )2007فضاهای عمومی را مکانهایی میدانند که در آن الزامات
خصوصی و عمومی ظاهر میشوند؛ بنابراین در تمام زندگی اجتماعی تعادلی پویا بین
فعالیتهای عمومی و خصوصی وجود دارد .والرز ،)1986( 1فضاهای عمومی را به عنوان
فضاهای اندیشیدن تعریف کرده است ،زیرا برای استفادههای گوناگون ،از جمله کاربردهای
پیشبینیشده و پیشبینینشده ،طراحی شدهاند .لیپتون ،)2003( 2فضاهای عمومی را به عنوان
اتاق زندگی در هوای آزاد و کانون تفریح و فراغت خارج از خانههای مسکونی تعریف
میکند .وولی ،)2003( 3معتقد است از لحاظ فیزیکی ،فضاهای عمومی به مثابۀ دستگاههای
تولیدی شهری ،قطعات و کانالهای ارتباطی همراه با ارزشهای زیست محیطی ،مورفولوژی و
زیباشناسی مطرحاند .صاحبنظران به مهمترین شاخصهای کیفیت مطلوب فضاهای عمومی
شهری اشاره کردهاند (جدول  .)1این شاخصها مستقیم و غیر مستقیم بر نگرش و رفتار
اجتماعی شهروندان در عرصۀ زندگی شهری تأثیرگذار خواهند بود.

1. Walzer
2. Lipton
3. Woolley
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جدول  .1شاخصهای فضای عمومی شهری بر مبنای مطالعات موجود
سال

معیارهای مورد نظر در فضاهای عمومی شهری.

1961

نظم فعالیتها بر نظم بصری ،کاربری مختلط ،نفوذپذیری ،امکان نظارت و مراقبت ،تنوع و غنای فعالیتها ،توجه به
خیابان ،امکان اختالط اجتماعی ،غنای فعالیتها ،انعطافپذیری.

نظریهپرداز

کوین لینچ

1981

سازگاری ،دسترسی ،کنترل و نظارت ،کارایی ،عدالت ،سرزندگی (اجتماعی) ،معنی ،سرزندگی (بیولوژیک).

ویولیچ

1983

قرائت پذیری محیط ،آزادی انتخاب ،فرمهای شهری متباین ،امکان زندگی اجتماعی ،به گوش رسیدن آوای گذشته،
توجه به پیوندهای بومی -منطقهای.

یان بنتلی

1985

نفوذپذیری ،تنوع ،انعطافپذیری ،نفوذپذیری ،تنوع (فرم) ،خوانایی ،انعطافپذیری ،سازگاری بصری ،غنا ،امکان
شخصیسازی ،کارایی از نظر مصرف انرژی.

راجرترانسیک

1986

حفظ تسلسل حرکت (ارتباطات) ،محصوریت فضاها ،پیوستگی لبهها ،کنترل محورهای دید و پرسپکتیو ،امتزاج فضای

گرین

1992

جین جکوبز

درون و بیرون.
دسترسی و ارتباط ،تنوع کاربریهای ،امنیت ،انسجام ،وضوح ،پیوستگی ،هویت شامل وحدت ،شخصیت ،جذابیت
شامل مقیاس ،تناسب بصری -عملکردی ،سرزندگی.
هاتن و هانتر

1994

دموکراسی ،نفوذپذیری ،امنیت ،اقتصاد و ابزار آن ،مشورت و مشارکت استفادهکنندگان ،انعطافپذیری.

پانتر و کارمونا

1997

کاربری زمین ،جریان حرکت پیاده ،الگوهای رفتاری ،جریان حرکت سواره ،نفوذپذیری ،ادراک همگانی ،ارزیابیهای

ساوت ورث

1989

ساختار ،خوانایی ،فرم ،حس مکان ،هویت ،دید و منظر ،مقیاس انسانی (پیاده).

پاکزاد

1386

ایمنی سرزندگی فضا ،انعطافپذیری.

حبیبی

1378

تنوع ،ایمنی و امنیت ،سازگاری ،نقش اجتماعی ،تمایز و شخصیت ،خوانایی ،تداوم ،تباین فضایی ،نقاط عطف،
مکانهای مکث ،مقیاس انسانی ،انعطافپذیری ،شرایط آب و هوایی.

کیفی ،عملکردها ،تداعی معانی ،خوانایی ،منظر عینی ،فرم مصنوع.

مأخذ :نگارندگان

سیر تاریخی فضاهای عمومی :بررسی سیر تاریخی فضاهای عمومی نشان میدهد که
نخستین فضاهای عمومی شهر ،بناهای یادمانی و عامالمنفعهای همچون معبد چاتال هیوک در
آناتولیاند که پیشینۀ آنها کهنتر از آغاز شهرنشینی است .همچن میدان به عنوان نقطۀ عطف
فضاهای عمومی شهری ،از یونان باستان تا قرن بیستم ،محل وقوع مهمترین و مردمیترین
رویدادهای جمعی شهروند اروپایی بوده است .این فضاهای عمومی که در یونان باگورا و در
روم فوروم خوانده میشد ،قلب تپندۀ شهرهای اروپایی و محل گردهمایی و تعامل اجتماعی
بودند (مدنیپور .)197 :2003 ،به دنبال وقوع انقالب صنعتی و به ویژه از نیمۀ دوم قرن
نوزدهم میالدی ،در فضای عمومی بسیاری از شهرهای بزرگ اروپایی تغییرات عمدهای ایجاد
شد .نواحی متمایز تجاری توسعه پیدا کردند .مرکزیت بازارها و میادین برای حضور و تجمع
شهروندان به خیابانها و بلوارها انتقال پیدا کرد .احداث فروشگاههای بزرگ ،ایستگاههای
راهآهن ،سالنهای نمایشگاهی ،کارخانههای بزرگ و  ...تحوالت فضایی و مکانی شهرها را
تشدید کردند (پورمحمدی وکوشانه)40 :1392 ،؛ اما آنچه امروز این فضاها را جدیتر ساخته،
حضور بیشتر آنهاست؛ یعنی شهروند کنونی نسبت به پیشینیان نیاز بیشتری به این فضاها دارد

86

توسعۀ محلی (روستایی-شهری) ،دورۀ هفتم ،شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1394

(حسام )14 :1380 ،زیرا با افزایش سطح رفاه اجتماعی و توسعۀ تأسیسات و تجهیزات شهری
که بیشتر نیاز مادی یا فیزیکی مردم را مرتفع میسازند ،حس نیاز به فضاهای عمومی برای
تبادل و دیدگاهها و اندیشهها و افکار ،تقابل رفتار و عمل و حتی به عرصهدرآوردن عواطف و
احساسات انسانی بیش از پیش نمایان شده است (صالحی.)21 :1380 ،
گونههای فضاهای شهری :فضاهای عمومی خارجی شامل قطعاتی است که در بین
ساختمانهای خصوصی قرار میگیرند نظیر خیابانها ،میادین ،پارکها ،بزرگراهها ،پارکینگها،
فضاهای کناره رودخانهها ،دریاچهها و کنار سواحل .فضاهای عمومی داخلی مانند مؤسسات
عمومی نظیر کتابخانهها ،موزهها ،تاالرهای شهری و ساختمانهای مربوط به حمل و نقل
عمومی نظیر ایستگاههای قطار و اتوبوس و فرودگاهها .پارهای از فضاهای به لحاظ قانونی
خصوصی نظیر پردیسهای دانشگاهی ،زمینهای ورزش ،رستورانها ،سینماها و مراکز خرید
را میتوان بخشی از عرصۀ عمومی تلقی کرد .در تقسیمبندی دیگر میتوان فضاهای عمومی
شهری را به صورت فضاهای سخت و نرم نشان داد .فضاهای سخت که اصوالً با دیوارهای
ساختمانهای اطراف احاطه شده است و فضاهای نرم مانند پارکها و مسیرهای طبیعی و سبز
که محصوریت و مرزهای مشخصی ندارند و تحت غلبۀ محیط طبیعی پیراموناند (پورمحمدی
و کوشانه.)45 :1392 ،
مفهوم توسعۀ پایدار اجتماعی :امروزه بعد از دو دهه از آغاز بحثهای توسعۀ پایدار،
عقیده بر این است که از بعد انسانی پایداری غفلت شده و بر ابعاد محیطی توسعۀ و رشد
اقتصادی تمرکز شده است .عدم موفقیت و شکستهای وسیع و گستردۀ این رویکرد ،به ایجاد
تغییری معنادار و تجدید مفهوم پایداری اجتماعی و دیگر جنبههای مربوط و وابسته با آن منجر
شده است (واالنس 1و همکاران .)342 :2011 ،مفهوم توسعۀ پایدار اجتماعی ،به جهتگیری
جامعه /نهاد به سوی وضعیتی مطلوب اشاره دارد که از طریق فرایند برنامهریزیشده مشخص
شده است (زفیر .)175 :2007 ،2مورفی ،)2012( 3در تعاریف خود از پایداری اجتماعی به
چهار رکن اصلی اشاره میکند که عبارتاند از :عدالت ،مشارکت ،آگاهی برای پایداری و
همبستگی اجتماعی .همچنین غفاری و امیدی ( ،)1388معتقدند همبستگی اجتماعی ،امنیت
اجتماعی -اقتصادی ،ادغام و توانمندسازی اجتماعی ،مهمترین مؤلفههای توسعۀ پایدار
1. Vallance
2. Zamfir
3. Murphy
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اجتماعی به شمار میروند .از طرفی پایداری اجتماعی همان کیفیت جوامع و ماهیت روابط
اجتماعی و به نوعی نشاندهندۀ روابط درونی جامعه است .طبق نظریۀ گالوسون و

وود1

( ،)2009مفهوم پایداری اجتماعی در چند سال گذشته به سمت مباحثی چون شبکههای
اجتماعی ،مشارکت ،حس هویت مکان و امنیت در جامعه سوق پیدا کرده است .مک و
پیکوک ،)2011( 2بیان کردند که هدف اصلی توسعۀ پایدار اجتماعی این است که نسلهای
آینده ،نسبت به نسل کنونی دسترسی یکسان و یا بیشتری به منابع اجتماعی داشته باشند .در
کل توسعۀ پایدار اجتماعی به صورت رویکردی کلگرایانه مطرح بوده و فرآیندی است که
متضمن کوششهای معطوف به بهبود زندگی ،مشارکت افراد در متن توسعۀ اجتماعی و
مؤلفههایی اساسی برای بهبود کیفیت زندگی است.
نظریههای مرتبط با نقش فضاهای عمومی در توسعۀ پایدار اجتماعی :فضای عمومی
شهری تنها یک مفهوم کالبدی نیست ،بلکه کنش تعامالت شهروندی و فعالیتهای شهری را
نیز در بر میگیرد؛ کالبدی از شهر را مجسم میکند که مکان برقراری فعالیتهای شهری یا
عرصۀ بروز تعامالت اجتماعی است؛ به عبارتی شرط اصلی فضاهای عمومی این است که در
آنها تعامل و مراودۀ اجتماعی صورت گیرد (راستبین و همکاران .)48 :1391 ،با توجه به بیان
فوق ،در زمینۀ نقش فضاهای عمومی شهری در توسعۀ پایدار اجتماعی ،نظریههای متعددی
بیان شده است :جان لنگ اشاره میکند که در فضاهای عمومی شهری ،الگوهای تعامل
اجتماعی ،اهمیت ویژهای دارند .لذا در صورتی که مردم ،به این فضاها و محیط آنها دلبسته
باشند ،توسعۀ اجتماعی پایدار ،در قویترین حالت خود ،به وقوع خواهد پیوست (مردمی و
همکاران .)32 :1390 ،جیکوبز )1993( 3بر نقش فضاهای عمومی شهری در ایجاد تعامالت
اجتماعی تأکید میکند .به باور او از یک شهر آنچه بیشتر به ذهن میماند فضاهای عمومی شهر
به ویژه خیابانها و پیادهروهای آن است .لینچ ،)1972( 4معتقد است فضای عمومی شهری
صحنهای است که داستان زندگی جمعی در آن نوشته میشود و در این فضا فرصت آن وجود
دارد که برخی مرزهای اجتماعی شکسته شده و برخوردهای از پیش تدویننیافته اتفاق افتد و
افراد در محیط اجتماعی جدیدی با هم ارتباط برقرار کنند .کارمونا )2003( 5بر این باور است
1. Glasson and Wood
2. Mak and peacock
3. Jacobs
4. Lynch
5. Carmona
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که فضاهای عمومی شهری ،مکانها و محیطهای اجتماعیاند که به عنوان میدانی برای رفتار و
نمایش عمل میکنند ،زمینهای مشترک و خنثی برای تعامل اجتماعی و مرحلهای برای معرفت
اجتماعی ،پیشرفت شخصی و تبادل اطالعاتاند .مدنیپور ( )1387استدالل کرد که فضای
شهری ،فضایی مادی با ابعاد اجتماعی و روانشناختی است که شکل شهر ،هندسۀ این فضا
است .حبیبی ( )1378معتقد است فضای شهری با تسهیل جریان شهروندی از طریق حس
تعلق انسان به محیط (فضای ساختهشده از جنبۀ کالبدی) و به اجتماع (از طریق تسهیل
کنشهای متقابل انسانها با یکدیگر) حیات مدنی را به کالبد شهر تزریق خواهد کرد .رهنمایی
و اشرفی ( )1386معتقدند که هر چند نقش فضاهای عمومی در یکپارچگی و یکدستی شهر
کامالً مشهود است ،اما کیفیت باال و مثبت زندگی شهری در خیابانها و فضاهای باز ،شرط
الزم برای جامعه است ،به طوری که مردم را قادر میسازد تا از تعامالت اجتماعی لذت ببرند.
کیانی و ساالری سردری ( )1390فضاهای عمومی شهری را مکانی برای تبادل افکار ،اندیشهها
و شکلگیری روابط اجتماعی میداند که افراد و گروههای مختلف اجتماعی در آن سهیماند.
این فضاها محل تعامالت اجتماعی ،تبادل اطالعات و مکانی برای شکلگیری شبکههای پایدار
اجتماعیاند.
جدول  .2اهداف اجتماعی در طراحی فضاهای عمومی شهری
ردیف

اهداف

1

تقویت راههای ارتباطی شخصی ،بصری ،گفتاری و دیداری در بستر تعامالت اجتماعی.

2

احساس تعلق خاطر به فضاهای شهری و شکلگیری آرامش و آسایش درونی.

3

نقش تسهیلکننده و نه بازدارنده در فعالیتهای اجتماعی شهروندی و هدایت در مسیر مطلوب و بهنجار.

4

تقویت احساس تعلق به جامعه و کمک به شکلگیری توسعۀ پایدار اجتماعی.

5

پاسخگویی به تمام گروههای اجتماعی و خاصه گروههای آسیبپذیر و برابری اجتماعی فضایی.

6

ایجاد تجربههای بهیادماندنی و ارزشمند و برانگیزش حس کاوش و تعلق در فضاهای شهری.

مأخذ :حبیب و همکاران8 :1391 ،

از جمعبندی نظریههای مرتبط با فضای عمومی چنین برداشت میشود که فضای عمومی
شهری بر دسترسی بدون محدودیت به فضا یا فعالیتهای متنوع تأکید دارد که پیامد آن
شکلگیری روابط اجتماعی است؛ بنابراین شرط اساسی برای تلقی فضای عمومی به عنوان
فضای شهری این است که در آن ،تعامل و تقابل اجتماعی صورت گیرد؛ بنابراین با توجه به
نظریههای بیانشده در بخش مبانی نظری ،مدل مفهومی پژوهش حاضر به صورت زیر نشان
داده شده است:
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شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

روشتحقیق
محدودۀ زمانی پژوهش پاییز  1394و محدودۀ مکانی آن ،شهر بوکان است .اهمیت موقعیت
نسبی این شهر در استان آذربایجان غربی به مراتب بیش از موقعیت ریاضی آن است .همان
گونه که در شکل  ،2نشان داده شده است ،این موقعیت ممتاز به دلیل واقعشدن این شهر بر
سر راه شهرهای مهم منطقۀ غرب کشور مانند تبریز ،زنجان ،سنندج و ارومیه است.

شکل  .2نقشۀ موقعیت جغرافیایی شهر بوکان در کشور ایران و استان آذربایجان غربی (ترسیم :نگارندگان)

نوع پژوهش حاضر ،شناختی و روش پژوهش آن توصیفی -تحلیلی است؛ برای سنجش
وضعیت توسعۀ پایدار اجتماعی و وضعیت کارکرد فضاهای عمومی شهری از روش پیمایشی
(پرسشنامه) استفاده شده است .اطالعات اولیه از منابع کتابخانهای مرتبط با متغیرهای پژوهش
(عملکرد فضاهای عمومی شهری و توسعۀ پایدار اجتماعی) جمعآوری شد .دادهها به وسیلۀ
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پرسشنامۀ محققساخته به صورت طیف لیکرت (بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،بسیار کم)
بهدست آمده و تکمیل آن به صورت مطالعات میدانی (نمونهگیری تصادفی ساده) انجام گرفته
است .جامعۀ آماری مورد مطالعه در این تحقیق شهر بوکان با جمعیت  171773نفر (بر اساس
آمار سال  )1390است .حجم نمونه در سطح  95درصد اطمینان با فرمول کوکران برابر با 384
خانوار مشخص شد که جهت کاهش خطاهای آماری ،تعداد نمونهها به  400نفر افزایش پیدا
کرد .برای بررسی میزان پایایی گویههای تحقیق از آمارۀ آلفای کرونباخ با دامنۀ  0تا  1استفاده
شده است که میزان آن  α0/82بوده که مؤید روایی و پایایی پرسشنامه است .برای تجزیه و
تحلیل دادهها در بخش توصیفی تحلیلهای آماری از قبیل فراوانی ،درصدها ،حداکثر و حداقل،
میانگین و انحراف معیار استفاده شده است .در بخش استنباطی ،با کمک تحلیلهای آماری
مورد نیاز از ضریب همبستگی پیرسون و همبستگی جزیی استفاده شد .همچنین کلیۀ
تحلیلهای آماری تحقیق با کمک نرمافزار  SPSS 22انجام شده است.
متغیرهای این پژوهش شامل کارکرد فضاهای عمومی شهری (شاخصهای عملکردی،
زیباشناسی و بصری ،محیط زیست و کالبدی) به عنوان متغیر مستقل و توسعۀ پایدار اجتماعی
(شاخصهای توانمندسازی ،مشارکت اجتماعی ،حمایت از شبکهها ،ارزشها و هنجارها،
اعتماد اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،تعلق اجتماعی و تعهد اجتماعی) به عنوان متغیر وابسته و
متغیرهای جانبی (جنسیت ،تأهل ،سن ،خانواده ،شغل و تحصیالت) است (جدولهای  3و.)4
در ادامه تعاریف مفهومی و عملیاتی هریک از شاخصهای فضاهای عمومی به صورت زیر
آمده است:
کارکردی :شاخص کارکردی فضای عمومی شهری از یک سو دربرگیرندۀ تأمین حرکت و
دسترسی سهل و مناسب پیادهها و سوارهها به مراکز جاذب شهری و از سوی دیگر ،دربرگیرندۀ
عملکردهای دیگری چون تفریح غیر فعال ،تماشای مردم و مراسم گوناگون و مانند آن است تا
ضامن سرزندگی و غنای تجربۀ فضایی شهر شوند.
زیباشناسی و بصری :این شاخص به دریافتهای ادراکی ،شناختی و ترجیحات محیطی
افراد در قبال فضاهای شهری میپردازد.
محیطزیست :شاخص محیط زیستی کیفیت طراحی شهری در بعد خرد آن دربرگیرندۀ
مقوالتی چون تنظیم اقلیم خرد فضاهای شهری (چون آفتاب ،جریان باد ،سایهگیری) است و

موحد و همکاران /بررسی کارکرد فضاهای عمومی شهری...

91

در بعد کالن ،دغدغۀ پایداری زیستمحیطی ،کیفیت تعادل مبتنی بر بومشناسی محیط شهری و
چگونگی استفاده از محیط طبیعی را دارد (گلکار.)54-55 :1380 ،
کالبدی :شاخص کالبدی فضاهای عمومی شهری با نحوۀ دسترسی ،موقعیت ،آسایش
فیزیولوژیکی در شرایط مختلف اقلیمی و امنیت مشخص میشود .عالوه بر این ،وجود عناصر
طبیعی در فضاهای عمومی که سبب افزایش هیجان و سرزندگی محیط و دعوت عابران به
فضاها و فراهمکردن امکان استراحت ،تجارب خوشایند و سالمت بیشتر مردم میشود نیز حائز
اهمیت است (دانشپور و چرخچیان.)23 :1386 ،
جدول  .3تعاریف عملیاتی شاخصهای متغیر کارکرد فضاهای عمومی شهری
ابعاد

شاخص

مؤلفه

راحتی و آسایش

امکان پیادهروی ،نشستن و قدمزدن ،رفع نیاز روزمرۀ شهروندان ،کاربری مختلط و سازگار جهت آسایش و
راحتی ،آسایش روانی و احساس لذت.

عملکردی

دسترسی

تسهیل دسترسی پیاده و سواره (ارتباطپذیری) ،دسترسی به خدمات شهری ،ارتباط با سیستم حمل ونقل
شهری ،رعایت سلسلهمراتب شهری در دسترسی به فضاهای همجوار.

فضاهای کانونی

وجود مکانهایی برای ورزش و ورزشگاه ،بهرهگیری از فضاهای چندمنظوره ،وجود مکانهای سرگرمی ،تفریح
و  ...در فضاها ،قرارگیری در مسیر فعالیتهای روزمره.

فعالیتهای جاذب

آمیختگی فضاها با مسیرهای اصلی (خیابان) ،قرارگیری فضاها در مسیرهای پررفت و آمد شهر ،مکانی برای
ایجاد و انجام هنرهای خیابانی ،همهشمول بودن فضاها.

زیباشناختی

جذابیت و زیبایی

تنوع در کیفیت زیبایی فضاها ،نحوۀ نورپردازی شبانه در فضاها ،استفاده از رنگها در زیباسازی فضاها ،وجود
فضای سهبعدی.

پویایی و سرزندگی خاطرهانگیزی در زیبایی فضاها ،فعالیتپذیری در فضاها انعطافپذیربودن فضاها ،ایجاد تنوع و خلق شادی و نشاط.

زیست محیطی

نظافت و پاکیزگی

تقلیل آلودگیها (دود ،صوتی و  ،)...پاکیزگی مسیر منتهی به فضاها ،رعایت بهداشت در فضاها ،وجود نیروهای
خدماتی جهت نظافت فضاها.

شرایط آب وهوایی

کیفیت فضاها در زمینۀ سایه ،آفتاب ،برف و باران ،وجود آسایش اقلیمی فضاها ،خرد اقلیم ،آفتابگیری،
سایهاندازی ،پوشش گیاهی ،فضای سبز مناسب جهت کاهش آلودگیها.

کالبدی

تداوم و خوانایی

تصویر روشن از فضاها در ذهن هر ناظر ،وجود عناصر راهنما در فضاها ،وجود تناسب بصری در فضاها،
قرارگیری فضاها در استخوانبندی شهر ،توجه به مقیاس انسانی.

مبلمان مناسب

تناسب مبلمان شهری با شرایط سنی و جنسی ،نماسازی زیبا و جذاب در فضاها ،چیدمان مناسب مبلمان شهری
در فضاها ،سنگفرشهای مناسب در فضاها.

امنیت و ایمنی

امنیت در کاربریهای شبانه فضاها ،اصول طراحی فضا برای معلوالن و  ،...ارتقای امنیت اجتماعی فضاها،
بررسی ایمنی معابر در فضاها.
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جدول  .4تعریف عملیاتی شاخصهای متغیر توسعۀ پایدار اجتماعی
شاخص
توانمندسازی
مشارکت اجتماعی

مؤلفهها
حمایت از گروههای اجتماعی ،پاسخ به نیازهای شهروندان ،کمک برای حل مسائل و مشکالت ،اعطای اختیارات
به افراد محلی در فرایند سیاستگذاری.
ایجاد ،حمایت و تقویت فعالیتها و سازمانهای محلی ،افزایش مشارکت ساکنان در توسعۀ شهری ،مشارکت در
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی.

توسعه پایدار اجتماعی

حمایت از شبکهها

انسجام شبکههای اجتماعی ،توسعۀ شبکههای بینسازمانی در محدودۀ تعریفشده،
برنامه آگاهیبخشی همسایگی خوب (مقاصد و شیوهها).

و ارزشها
هنجارها

توسعه و ترویج عادتی که براساس آن همدیگر را بپذیرند ،کاهش ناهنجاریهای اجتماعی ،قانونگرایی در سطح
شهر و محالت ،پایبندی به نظم سنتی.

اعتماد اجتماعی

واگذاری برخی از تصمیمگیریها ،افزایش اعتماد ساکنان با یکدیگر ،آوردن گروههای مخالف در کنار یکدیگر.

امنیت اجتماعی

پیشگیری از وقوع جرائم در سطح شهری و محلی ،افزایش حس ایمنی در ساکنان شهر ،فراهمکردن مدارک و
دالیل قابل رؤیت از شاخصهای امنیت.

تعلق اجتماعی

حس هویت و تعلق به اجتماع و شهر ،روایی و دارابودن قدرت تحمل در برابر تغییرات ،هماهنگی و پیوستگی
فرهنگ محلی و فضاهای عمومی.

تعهد اجتماعی

وجود رابطه و تعهد بین افراد و گذشته تاریخی آنها ،افزایش و ارتقای هویت مکان ،تمایل به همکاری ،همیاری
و همدلی متقابل بین افراد.

یافتههای تحقیق
مشخصات نمونۀ مورد بررسی :از مجموع  400نفر آزمودنی در پژوهش حاضر %75 ،مرد و
 25%زن هستند %61 .از آزمودنیها متأهل و  %39مجردند %52/5 .بین  18تا  30سال%41/5 ،
بین  30تا  50سال و  %6باالی  50سال سن دارند %56 .از افراد نمونه سرپرست خانواده و
 45%عضو خانواده بودند .همچنین سطح تحصیالت  %9/3آزمودنیها ابتدایی %21 ،دیپلم،
 26%/3کاردانی %37/8 ،کارشناسی %4 ،کارشناسی ارشد و  %1/8دکترا است %6/5 .بیکار%6/8 ،
خانهدار %2 ،دانشآموز %20/3 ،دانشجو %8/5 ،کارمند و  %56از نمونهها شغل آزاد دارند.
سیمای آماری متغیر توسعۀ فضاهای عمومی :نتایج سنجش متغیرهای فضاهای عمومی از
طریق محاسبۀ جمع نمرات مؤلفههای مربوطه در پرسشنامه حاصل شده است .از این رو ،نمرۀ
متغیر کارکرد فضاهای عمومی شهری %13/3 ،زیاد %69 ،متوسط %15/3 ،کم و  %2/5خیلی کم
مشخص شده است .همچنین نمرۀ شاخص عملکردی  %1بسیار زیاد %30/8 ،زیاد%54 ،
متوسط %12 ،کم و  %2/3خیلی کم تعیین شده است .نمرۀ شاخص زیبایی و بصری  %3بسیار
زیاد %13/3 ،زیاد %66 ،متوسط %14/2 ،کم و  %3/5خیلی کم مشخص شده است .نمرۀ
شاخص محیط زیست  %11/8زیاد %63/7 ،متوسط %/19 ،کم و  %5/5خیلی کم مشخص شده
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است .نمرۀ شاخص کالبدی  %1بسیار زیاد %15/8 ،زیاد %57/8 ،متوسط %20/5 ،کم و %5
خیلی کم مشخص شده است.
جدول  .5توزیع فراوانی سنجش متغیرهای کارکرد فضاهای عمومی در شهر بوکان
عملکردی

متغیرها
حجم فراوانی

زیبایی بصری

کالبدی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

4

1

12

3

-

-

4

1

-

-

زیاد

123

30/8

53

13/3

47

11/8

63

15/8

53

13/3

متوسط

216

54

264

66

255

63/7

231

57/8

276

69

کم

48

12

57

14/2

76

19

82

20/5

61

15/3

بسیار زیاد

گویه

زیست محیطی

فضاهای عمومی شهری

بسیار کم

9

2/3

14

3/5

22

5/5

20

5

10

2/5

جمع کل

400

100

400

100

400

100

400

100

400

100

مأخذ :پرسشنامۀ پیمایشی نگارندگان

همچنین نتایج حاصل از میانگین شاخصهای متغیر کارکرد فضاهای عمومی شهری بر
اساس طیف پنج سطحی لیکرت (بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،بسیارکم) ،بیانگر این است که
میانگین شاخص عملکردی در بین دامنۀ  21تا  48/03 ،61تعیین شده و سطح آن متوسط بوده
است .میانگین شاخص زیبایی بصری در بین دامنۀ  10تا  ،23/98 ،39سطح متوسط ،شاخص
زیستمحیطی در بین دامنۀ  8تا  ،36با میانگین  ،23/51دارای سطح متوسط و شاخص کالبدی
نیز با میانگین  ،37/90در بین دامنۀ  16تا  ،65متوسط ارزیابی بوده است .همچنین سطح متغیر
فضاهای عمومی با میانگین  133در بین دامنۀ  20تا  ،60متوسط ارزیابی شده است.
جدول  .6آمارههای توصیفی متغیر کارکرد فضاهای عمومی شهری
آمارههای توصیفی
متغیر و شاخصها

میانگین

میانه

مد

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

48/03

50

53

9/96

21

69

تعداد

زیبایی بصری

23/98

24

24

5/61

10

39

زیستمحیطی

23/51

24

24

5/33

8

36

37/90

39

34

8/86

16

65

133

139

149

25/86

60

200

عملکردی

شاخصها

کالبدی
متغیر

فضاهای عمومی شهری

400

مأخذ :پرسشنامۀ پیمایشی نگارندگان

سیمای آماری متغیر توسعۀ پایدار اجتماعی :برای سنجش نمرۀ متغیر توسعۀ پایدار
اجتماعی از طریق محاسبۀ جمع نمرات مؤلفههای مربوطه در پرسشنامه اقدام شده است .از این
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رو نمرۀ متغیر توسعۀ پایدار اجتماعی %1/5 ،زیاد %57/8 ،متوسط %41 ،کم مشخص شده است.
سایر فراوانی شاخصهای متغیر فضاهای عمومی در جدول  7آمده است.
جدول  .7توزیع فراوانی سنجش متغیر توسعۀ پایدار اجتماعی شهر بوکان
گویه ها
بسیار زیاد

متغیر و شاخصها

فراوانی درصد
توانمندسازی اجتماعی

زیاد
فراوانی

کم

متوسط
درصد

فراوانی

درصد

بسیار کم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

شاخص

-

-

8

2

144

36

229

57/3

19

4/8

مشارکت اجتماعی

-

-

36

9

111

27/8

175

43/8

78

19/5

شبکههای اجتماعی

6

1/5

26

6/5

221

55/5

119

29/8

28

7

هنجارهای اجتماعی

-

-

17

4/3

184

46

177

44/3

22

5/5

اعتماد اجتماعی

-

-

39

9/8

193

48/3

156

39

12

3

امنیت اجتماعی

6

1/5

47

11/8

196

49

94

23/5

57

14/2

تعلق اجتماعی

8

2

80

20

160

40

129

32/3

23

5/8

6

1/5

47

11/8

226

56/5

89

22/3

32

8

-

-

6

1/5

230

57/5

164

41

-

-

تعهد اجتماعی
متغیر توسعۀ پایدار اجتماعی

مأخذ :پرسشنامۀ پیمایشی نگارندگان

همچنین نتایج میانگین شاخصهای متغیر توسعۀ پایدار اجتماعی بر اساس طیف لیکرت پنج
سطحی بیانگر این است که میانگین شاخصهای توانمندسازی  9/90و مشارکت اجتماعی  6/78بوده و
سطح آن با توجه به دامنۀ آنها ،کم تعیین شده است .میانگین شاخصهای شبکههای اجتماعی ،7/86
هنجارهای اجتماعی  ،10/55اعتماد اجتماعی  ،7/85امنیت اجتماعی  ،7/86تعلق اجتماعی  8/43و تعهد
اجتماعی  8/43بوده و سطح آن با توجه به دامنه ،متوسط ارزیابی شده است .همچنین سطح متغیر
توسعۀ پایدار اجتماعی با میانگین  ،60/67بین دامنۀ  43تا  108کم ،تعیین شده است.
جدول  .8آمارههای توصیفی شاخصهای متغیر توسعۀ پایدار اجتماعی
آمارههای توصیفی
متغیر و شاخصها

میانگین

میانه

مد

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

9/90

10

10

2/20

5

18

تعداد

مشارکت اجتماعی

6/78

7

7

2/30

3

12

شبکههای اجتماعی

7/86

8

8

1/98

3

14

هنجارهای اجتماعی

10/55

11

10

2/23

5

17

7/85

8

8

1/78

4

12

7/86

8

9

2/52

3

14

تعلق اجتماعی

8/43

8

7

2/48

3

15

تعهد اجتماعی

8/43

9

9

2/22

3

15

60/67

68

70

9/32

43

108

توانمندسازی اجتماعی

شاخصها

اعتماد اجتماعی
امنیت اجتماعی

متغیر

توسعۀ پایدار اجتماعی
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تحلیل مطلوبیت متغیرهای پژوهش :تجزیه و تحلیل آزمونهای استنباطی به منظور نشاندادن
مطلوبیت کارکرد فضاهای عمومی (شاخصهای عملکردی ،زیباشناسی و بصری ،محیط زیست)
کالبدی و توسعۀ پایدار اجتماعی (شاخصهای توانمندسازی ،مشارکت ،حمایت از شبکهها ،ارزشها و
هنجارها ،اعتماد ،امنیت ،تعلق و تعهد اجتماعی) است .به این منظور برای تعمیم نتایج فوق به جامعۀ
آماری از آزمون  T-Testتکنمونهای استفاده شد .نتایج نشان داد که وضعیت کارکرد فضاهای عمومی
شهر بوکان مطلوبیت متوسط و متغیر توسعۀ پایدار اجتماعی ،با مطلوبیت کم همراه است.
جدول  .9نتایج آزمون  T-Testتکنمونهای در خصوص مطلوبیت کارکرد فضاهای عمومی و توسعۀ پایدار
اجتماعی
متغیرها

ضریب t

درجۀ

میزان خطا

تفاوت

سطح معناداری %95

آزادی

()sig

ارزش

میزان

آزمون ( )Tمطلوبیت

میانگین

حداقل

حداکثر

کارکرد فضاهای عمومی شهری

0/331

399

0/741

0/427

-2/11

2/97

133

متوسط

توسعۀ پایدار اجتماعی

14/16

399

0/000

6/60

5/69

7/52

61

کم
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تحلیل همبستگی پیرسون بین متغیرها :تحلیل و بررسی روابط بین متغیرها گام بعدی پژوهش
حاضر است که در این مرحله بدان پرداخته میشود .به منظور بررسی رابطۀ متغیر کارکرد فضاهای
عمومی با توسعۀ پایدار اجتماعی از آزمون پیرسون استفاده شده است (جدول  .)10با توجه به جدول
مورد نظر مشخص شد که میزان  p-valueبین دو متغیر کارکرد فضاهای عمومی و توسعۀ پایدار
اجتماعی کمتر از  0/05بوده ،همچنین شدت همبستگی  0/287بوده است؛ بنابراین بین متغیر کارکرد
فضاهای عمومی با توسعۀ پایدار اجتماعی در سطح اطمینان  %95با شدت همبستگی "ضعیف" رابطۀ
معنادار وجود دارد .رابطۀ سایر متغیرهای فضاهای عمومی شهری شامل متغیر عملکردی ،زیبایی
بصری ،زیستمحیطی و کالبدی با توسعۀ پایدار اجتماعی صورت زیر آمده است:
میزان  p-valueبین متغیر عملکردی فضاهای عمومی و توسعۀ پایدار اجتماعی کمتر از  0/05بوده و شدت
همبستگی  0/287بوده است؛ بنابراین بین متغیر عملکردی فضاهای عمومی با توسعۀ پایدار اجتماعی در سطح
اطمینان  %95با شدت همبستگی "ضعیف" رابطۀ معنادار وجود دارد.
میزان  p-valueبین متغیر زیبایی بصری فضاهای عمومی و توسعۀ پایدار اجتماعی کمتر از  0/05بوده و
شدت همبستگی  0/202بوده است؛ بنابراین بین متغیر زیبایی و بصری فضاهای عمومی با توسعۀ پایدار اجتماعی
در سطح اطمینان  %95با شدت همبستگی"ضعیف" رابطۀ معنادار وجود دارد.
همچنین میزان  p-valueبین متغیر محیط زیست فضاهای عمومی و توسعۀ پایدار اجتماعی کمتر از 0/05
بوده و میزان شدت  0/138است؛ بنابراین بین متغیر زیستمحیطی فضاهای عمومی با توسعۀ پایدار اجتماعی در
سطح اطمینان  %95با شدت همبستگی"خیلی ضعیف" رابطۀ معنادار وجود دارد.

96

توسعۀ محلی (روستایی-شهری) ،دورۀ هفتم ،شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1394
در نهایت میزان  p-valueبین متغیر کالبدی فضاهای عمومی و توسعۀ پایدار اجتماعی کمتر از  0/05بوده

و میزان شدت  0/297است؛ بنابراین بین متغیر کالبدی فضاهای عمومی با توسعۀ پایدار اجتماعی در سطح
اطمینان  %95با شدت همبستگی"ضعیف" رابطۀ معنادار وجود دارد.
جدول  .10نتایج آزمون پیرسون بین متغیر کارکرد فضاهای عمومی با توسعۀ پایدار اجتماعی
متغیرها
عملکردی
زیبایی بصری
زیستمحیطی
کالبدی
فضای عمومی شهری

آمارههای پیرسون

توسعۀ پایدار اجتماعی

شدت همبستگی

**0/293

P value
شدت همبستگی

0/000

P value
شدت همبستگی
P value
شدت همبستگی

**0/202
0/000
**0/138
0/006
**0/297
0/000

P value
شدت همبستگی

**0/287

P value

0/000

رابطه
وجود ارتباط
وجود ارتباط
وجود ارتباط
وجود ارتباط
وجود ارتباط
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همچنین ضریب تعیین دو متغیر کارکرد فضاهای عمومی و توسعۀ پایدار اجتماعی برابر 0/082
( )R2=0/082است ،یا به عبارتی  %8/2تغییرات بین دو متغیر مشترک است ( %8/2تغییرات میزان
توسعۀ پایدار اجتماعی به وسیلۀ متغیر کارکرد فضاهای عمومی توجیه میشود) .با توجه به نحوۀ
پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش  3با باالرفتن نمرات متغیر کارکرد فضاهای عمومی ،نمرات متغیر
توسعۀ پایدار اجتماعی افزایش پیدا میکند که از وجود رابطۀ مستقیم بین این دو متغیر حکایت دارد.

شکل  .3نمودار پراکنش ارتباط متغیر کارکرد فضاهای عمومی با توسعۀ پایدار اجتماعی

تحلیل همبستگی جزیی متغیرها با دخالت متغیرهای جانبی :به منظور بررسی رابطۀ متغیر
عملکرد فضاهای عمومی با توسعۀ پایدار اجتماعی با دخالت متغیرهای جانبی از آزمون
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همبستگی جزیی استفاده شده است .نتایج این آزمون در جدول  11آمده است .نتایج نشان داد
که متغیر جانبی جنسیت ،شدت همبستگی رابطۀ متغیر کارکرد فضاهای عمومی با توسعۀ پایدار
اجتماعی را به مقدار جزیی کاهش داده است .متغیرهای تأهل و سن به ترتیب ،شدت
همبستگی را کاهش و افزایش دادهاند؛ دو متغیر خانواده و شغل شدت همبستگی را به صورت
جزیی کاهش دادهاند؛ در نهایت متغیر جانبی تحصیالت در شدت همبستگی تغییری ایجاد
نکرده است.
جدول  .11نتایج آزمون همبستگی جزیی بین متغیر کارکرد فضاهای عمومی با توسعۀ پایدار اجتماعی
متغیر مستقل

متغیرهای جانبی
جنسیت
تأهل

فضاهای عمومی شهری

سن
خانواده
شغل

تحصیالت

همبستگی جزیی

متغیر وابسته
توسعۀ پایدار اجتماعی

شدت همبستگی

**0/281

P value
شدت همبستگی

0/000

P value
شدت همبستگی

**0/279
0/000
**0/290
0/000

P value
شدت همبستگی

**0/248

P value

0/000

شدت همبستگی

**0/286

P value
شدت همبستگی

0/000
**0/287

P value

0/000

رابطه
کاهش جزیی
کاهش جزیی
افزایش جزیی
کاهش جزیی
کاهش جزیی
وجود ارتباط
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بحث و نتیجهگیری
آنچه در شهرهای امروز ،بیش از هر چیز موجب حیات شهری و زندگی سالم میشود ،توجه
به ابعاد اجتماع در فضاهای عمومی شهری است .لذا وجود قابلیتها و کیفیتهای محیطی
برای درک و دریافت فضا و در نتیجۀ آن مکث و حضور افراد در فضاهای عمومی شهری،
زمینهساز دیدن و دیدهشدن در سطوح پایین و در سطحی فراتر ،توسعۀ پایدار اجتماعی
میشود .از این رو مقالۀ حاضر نیز با این هدف طراحی شده که در ابتدا عملکرد فضاهای
عمومی شهر بوکان را سنجش کرده و در ادامه مشخص کند که آیا کارکرد این فضاها توانسته
است زمینۀ توسعۀ پایدار اجتماعی را فراهم کند یا خیر؟ نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد
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که در مجموع نمرۀ رضایت از متغیرهای کارکرد فضاهای عمومی (شاخصهای عملکردی،
زیبایی و بصری ،محیطزیست و کالبدی) در شهر بوکان ،متوسط رو به پایین (متوسط و کم)
تعیین شده است.
این نتایج با مطالعۀ تورل و همکاران ( )2007همسوست که نشان دادند مهمترین
مشکالت فضاهای عمومی شهری که باعث شده رضایت در حد نسبتاً پایینی باشد ،به ترتیب
نبود امکان پیادهروی ،آلودگی ،ایمنی ،نارسایی تعمیرات و نگهداری ،ترافیک و مشکالت
اجتماعی و فرهنگی بوده است .از این رو با توجه به اهمیت شاخصهای هریک از متغیرها
همانند شاخصهای کارکردی فضاهای عمومی شهری (تأمین حرکت و دسترسی سهل و
مناسب پیادهها و سوارهها به مراکز جاذب شهری ،تفریح غیر فعال ،تماشای مردم و مراسم
گوناگون و )...؛ مؤلفۀهای زیباشناختی در فضاهای عمومی شهری (که با دریافتهای ادراکی،
شناختی و ترجیحات محیطی افراد در قبال فضاهای شهری سر و کار دارد) و در نهایت
مؤلفههای زیستمحیطی و کالبدی کیفیت فضاهای شهری (که در بعد خرد دربرگیرندۀ
مقوالتی چون تنظیم اقلیم خرد فضاهای شهری (چون آفتاب ،جریان باد ،سایهگیری) و در بعد
کالن ،دغدغۀ پایداری زیستمحیطی را داشته و با کیفیت تعادل مبتنی بر بومشناسی محیط
شهری و چگونگی استفاده از محیط طبیعی ارتباط دارد) باید در شهر بوکان به این کارکردها
توجه شود تا شاهد ارتقای بهتر کیفیت فضاهای عمومی بود.
نتایج نشان داد که بین متغیر کارکردی فضاهای عمومی (شاخصهای عملکردی ،زیبایی
و بصری ،محیطزیست و کالبدی) با توسعۀ پایدار اجتماعی (شاخصهای توانمندسازی
اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،شبکههای اجتماعی ،هنجارهای اجتماعی ،اعتماد اجتماعی،
امنیت اجتماعی ،تعلق اجتماعی و تعهد اجتماعی) رابطۀ معناداری وجود دارد .این نتایج
هماهنگ با مطالعات فتحی ( ،)1391جاجرمی و ترشیزیان ( ،)1392محمدی و همکاران
( ،)1391کیانی و ساالری سردری ( ،)1390لینچ ( ،)1972کارمونا ( ،)2003مردمی و همکاران
( ،)1390جیکوبز ( )1993و راستبین و همکاران ( )1391قرار دارد .در کلیۀ پژوهشهای فوق،
نتایج نشاندهندۀ این است که فضاهای شهری ،به عنوان عرصههای اجتماعی ،بستر انجام
تعامالت اجتماعیاند .در این فضاها شهروندان میتوانند خارج از عرصههای خصوصی و
نیمهخصوصی ،با کسانی که نمی شناسند ،در استفاده از یک فضا سهیم شده و در آن فعالیت
کنند .این فضاها با توجه به خاصیت عمومی و اجتماعی که دارند ،میتوانند به ساخت و تولید
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مناسبات اجتماعی کمک کرده و در نهایت باعث توسعۀ پایدار اجتماعی شوند .از این رو بحث
عملکرد فضاهای عمومی در جهت ارتقای توسعۀ پایدار اجتماعی در برنامههای توسعۀ شهری
اهمیت بسیاری دارد.
در نهایت میتوان گفت که وجود اجتماعات جمعیتی ،با وجود تراکم فیزیکی موجب
ارتقای سطح زندگی اجتماعی نمیشود .توسعۀ کالبدی فضای شهری بدون توجه به نیازهای
اجتماعی انسانها که در اکثر شهرسازیها و شکلدهی فضاهای شهری مشاهده میشود ،به
فضایی تبدیل خواهد شد که در آن تراکم اجتماعی شکل نخواهد گرفت .چنانچه به بافتهای
سکونتی قدیمی و شکل آنها توجه شود میبینیم که روابط اجتماعی گرمی در آن فضاها حاکم
است و مجاورت اجتماعی در آن فضا معنا و مفهوم دارد .درک متقابل انسانی و همچنین
پاسخگویی به نیازهای انسانی ،مستلزم توجه به الگوها و الزامات فرهنگی اجتماعاتی است که
از آن فضاها بهرهمند خواهند شد .مشخص است که فضاهای شهری ،خود تولیدکنندۀ اجتماع
و اجتماع ،تولیدکنندۀ فضاهای شهریاند .چنانچه در تولید یک فضای شهری ،بیسازمانی
فضایی حاکم باشد و بینظمی اجتماعی از آن تولید شود ،واگرایی مجاورت مکانی و مجاورت
اجتماعی شکل خواهد گرفت و کیفیت و مطلوبیت زندگی آن فضاهای عمومی در پیچ و خم
دیالکتیک این دو از بین خواهد رفت؛ در این وضعیت ساکنان احساس میکنند زندگی آنها
مطلوبیت الزم را ندارد .در نهایت میتوان نتیجهگیری کرد که آنچه بیش از همه در حضور و
تعامل اجتماعی افراد در فضاهای عمومی نقش دارد ،ایجاد و تقویت کارکرد این فضاهاست که
میتواند به ایجاد فرصتهای مشارکت ،توانمندسازی ،مشارکت ،شبکههای اجتماعی،
هنجارهای اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،تعلق اجتماعی و تعهد اجتماعی
بینجامد ،زمینۀ ارتقای حس تعلق به مکان را فراهم آورد و در نهایت به توسعۀ پایدار اجتماعی
در شهر منجر شود.
در پایان مهمترین پیشنهادهای کاربردی برگرفته از نتایج پژوهش به صورت زیر اشاره
میشوند:
 با توجه به نتایج که از مطلوبیت کم توسعۀ پایدار اجتماعی در فضاهای عمومی شهر بوکان حکایت دارد،میتوان پیشنهاد کرد اگر خواهان یک جامعۀ بانشاط و پویا ،با تعامالت سازنده و مشارکت مردم در امور شهری
باشیم ،باید به خلق فضاهای عمومی چندمنظوره (ایستگاهها و پایانههای حمل و نقل ،مسیرهای پیاده ،مرکز
تجاری محله ،فضاهای تاریخی و گردشگری) و مستعد فعالیتهای مختلف اجتماعی روی آوریم.
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 ایجاد فضا و مکانهای مناسب برای ایجاد تجمعات خودجوش مردم .این فضاها با تجمع مردم میتواند سرمایۀاجتماعی الزم برای مشارکت اجتماعی پایدار را فراهم آورد.
 ایجاد فضاهای عملکردی ،مشاغل نزدیک و فرصتهای شغلی جدید (فروشگاههای بزرگ روز بازارها وبازارهای فصلی) .همۀ اینها فضاهاییاند که در محیط باز کوچک تا بزرگ در میدانها و فضاهای خطی ایجاد
میشوند .این فضاها ،باعث حضور اجتماعی هر چه بیشتر مردم در شهر میشوند.
 در نهایت میتوان گفت به منظور ارتقای سطح توسعۀ پایدار اجتماعی باید در فضاهای عمومی و منظر شهریبا نیازهای روانی و بهخصوص الگوهای رفتاری افراد ساکن شهر بوکان انطباق فضایی صورت گیرد.
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