
 

  

        گيري تعامالت اجتماعيگيري تعامالت اجتماعيگيري تعامالت اجتماعيگيري تعامالت اجتماعيأثيرات فضاهاي عمومي شهري در شكل أثيرات فضاهاي عمومي شهري در شكل أثيرات فضاهاي عمومي شهري در شكل أثيرات فضاهاي عمومي شهري در شكل تتتت
   

  

  

        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

 فضاهايي به اجتماعي و انساني نيازهاي ساختن برآورده جهت در همواره ها انسان و بوده ناپذيري انكار نقش داراي شهرها در فضاها

 شكل و انسان نيازهاي رفع جهت در موثري نقش توانند مي شهري عمومي فضاهاي رو اين از. هستند نيازمند نيازها اين رفع جهت

  . باشند داشته انساني تعامالت گيري

 تحليلي- توصيفي روش با و مربوطه هاي نوشته و اسناد و اي كتابخانه منابع از استفاده با كه است گرديده تالش حاضر پژوهش در

 بهبود جهت در راهكارهايي ارائه به نهايت در و شده پرداخته اجتماعي تعامالت گيري شكل در شهري عمومي فضاهاي تاثيرات به

 مردم اجتماعي روابط از متاثر شهري فضاهاي: كه باشد مي امر اين نشانگر حاصله نتايج  همچنين. است شده منجر شهري فضاهاي

 فضاهاي خلق جهت در بايستي جوامع بنابراين داشت خواهد پي در را متعددي مشكالت فضاها اين به توجهي بي و بوده جامعه

  .بخشند بهبود را امروزي منزوي جوامع در اجتماعي تعامالت طريق اين از تا برداشته گام پويا و سرزنده شهري

  

  

  اجتماعي، فضافضاي عمومي، تعامالت اجتماعي، فضاي شهري، روابط : : : : واژگان كليديواژگان كليديواژگان كليديواژگان كليدي

        



 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه    - - - - 1111
شهر كجاست؟ آيا شهر مكاني براي زندگي كردن است يا جايي است كه مي توان در آن زندگي را سپري كرد؟ به راستي امروز 

گوش نمي رسد، شهرها تا چه حد توان پاسخ گويي به مراتب نيازهاي انساني را دارند؟ اگر امروز از شهر سرود زندگي جمعي به 

انسان ها با برقراري  )2: 1390،(نژاد ستاري ان زيست جمعي در شهر كجاست؟مگر جايي براي سرودن زندگي جمعي هست؟ مك

روابط اجتماعي در محيط هاي شهري در صدد پاسخ گويي به نيازهاي انساني و اجتماعي يكديگرند. فضاي شهري كه در بر گيرنده 

اجتماعي، عاطفي، عقالني و يا سنتي است. اين روابط اجتماعي در يك  هجهت برقراري رابطاي  وسيلهفضاي انسان ساخت است 

 ارگانيزم زنده اي به نام شهر كه خود از فضاهاي مختلفي از جمله خيابان، پارك، محله و ... تشكيل شده است، شكل مي گيرد

اما آنچه اين فضاها را به لحاظ اجتماعي فعال مي سازد، در درجه اول عوامل كالبديست كه بتواند زمينه ساز  .)3: 1391، (فتحي

ورود و سپس توقف افراد درون فضا باشد كه در اين باره مي توان به عواملي چون: دسترسي ها، جاذبه هاي بصري، عامل طبيعي و 

بيش از ابعاد كالبدي در حضور و تعامل اجتماعي افراد مؤثر است،  كه ما موضوعيه نمود. ااز اين دست اشار بسياري عوامل ديگر

پيش بيني و خلق رويدادهاي اجتماعي است كه در عين ايجاد فرصت هاي مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي، مي تواند زمينه ساز 

يري از توان هاي اجتماعي آن و ارتقاء فرصت حس تعلق به مكان نيز باشد. بنابراين خلق يك فضاي عمومي موفق، بهره گ ارتقاء

امه ريزان شهري هاي مشاركت در حيات جمعي، مستلزم شناخت فضا و ابعاد مختلف آن و نگاهي چندجانبه از سوي طراحان و برن

  .)2: 1386، (دانشپور در اين رابطه است

  

        پرسش تحقيقپرسش تحقيقپرسش تحقيقپرسش تحقيق    1111- - - - 1111

  شهري چيست؟ مؤلفه هاي تأثيرگذار بر ارزش اجتماعي سرزندگي فضاهاي -

  آيا ميزان تعامالت اجتماعي با توجه به وضعيت كيفي فضاهاي شهري، در مناطق مختلف متفاوت است؟ -

  

        پيشينه و سوابق تحقيقپيشينه و سوابق تحقيقپيشينه و سوابق تحقيقپيشينه و سوابق تحقيق    2222- - - - 1111

نظران مباحث شهري در جهت  توجه به گونه گره و زير مجموعه آن (ميدان) در ميان فضاهاي شهري، حاصل دغدغه صاحب

  م در عرصه شهر است.افزايش كيفي و كمي حضور مرد

نگاه راب كرير به ميدان در زير مجموعه رويكردهاي گونه شناختي و ديدگاهي ريخت شناسانه است. اصل و مبنا در مطالعات وي  -

  شكل ميدان هاست. بايد اشاره كرد كه شالوده اين تقسيم بندي ها توجه به ميدان هاي شهري اروپايي است.

نگاهي گونه شناختي چهار نوع ميدان را بررسي مي كند كه عبارتند از : ميدان هاي با جهت نامشخص، توماس تيس اونس نيز با  -

  ميدان هاي با جهتي خاص، ميدان با هسته متمركز و ميدان هاي مربوط به هم.

ميدان را ميسر مي  در كتاب راهنماي طراحي شهري در ايران با نگاهي تحليلي، معيارهايي ارائه شده است كه طراحي و ارزيابي -

كند. اين پژوهش از مرحله شناخت تاريخي فراتر رفته است و ميدان را كه گونه اي از گره هاست در انواع شهري، محله اي و 

تشريفاتي بررسي مي كند. در اين تقسيم بندي، مقياس (محله اي و شهري) و عملكرد (تشريفاتي بودن) محوريت دارند. در اين 

 بطي براي طراحي آن ارائه شده استكه از انواع هريك از ميدان ها مي رود، تبيين و بسط داده شده و ظواپژوهش توقع هايي 

  .)3و  2: 1390، (نژادستاري

مالقات هاي گاه به گاه و غير رسمي را زمينه ساز توسعه دوستي ها و روابط روزمره مردم  )Alexanderكريستوفر الكساندر ( -

  را موجب نزديكتر شدن نگرش هاي متفاوت افراد مختلف مي داند. دانسته و روابط اجتماعي

) فضاهاي عمومي مي توانند به گونه اي طراحي شوند كه مردم و فعاليت ها را از محيط خصوصي به Jehn Kehlبه گفته جنكل ( -

رواني دشوار باشند. در فضاهاي محيط عمومي فراخوانند يا برعكس به صورتي باشند كه وارد شدن به آن ها از نظر فيزيكي و 

اجتماع پذير در نحوه طراحي فضا و چيدمان مبلمان آن ارتباط چهره به چهره افراد در نظر گرفته مي شود. اين مسئله در كنار 

  ايجاد فضاهايي كه امكان مالقات با يكديگر را فراهم مي كند، موجب افزايش قابل توجه تعامالت اجتماعي مي گردد.



 

) نيز نشان مي دهد كه در محيط هاي Oscar Neumanو اسكار نيومن ( )Jehn Jacobs( افرادي چون جن جاكوبس مطالعات -

محلي كه تعامل اجتماعي قابل توجهي ميان مردم وجود دارد ميزان جرم و جنايت پايين تر مي باشد و امنيت بيشتري حاصل مي 

» اتب فضا به گونه اي باشد كه مردم بتوانند رابطه اجتماعي برقرار كنند.سلسله مر«گردد. در مورد فضاي داخلي ذكر شده است كه 

  .)3و  2: 1393 ،تبريزي(

) در مطالعه اي متفاوت عواملي را كه بر ميزان رضايت از محيط تأثير منفي دارند و از جمله تراكم 1991بونز و همكاران ( -

اجتماعي در يكي از محالت رم بررسي كردند. استنباط ساكنان از مفهوم تراكم منوط به الف) الگوهاي ارزيابي رضايتمندي از 

جمعيتي ساكنان مي باشد.  –كالبدي مكان مورد مطالعه و ج) ويژگي هاي اجتماعي  –ضايي محيط در هر محله، ب) ويژگي هاي ف

اجتماعي، امنيت اجتماعي/ دوستداري محيط و تسهيالت اجتماعي مورد  - در اين تحقيق سه دسته عامل شامل تراكم فضايي

  .)10: 1388، (رفيعيانسنجش قرار گرفتند 

انجام داده است به عناصر و الزامات توجه به عوامل كيفيت  1970كه در آغاز دهه  ) در پژوهشيSouth Worthساوت ورث ( -

هاي محيطي در لفافه الزام توجه به مباني طراحي شهري و استفاده از مباني نظري طراحي شهري در پروژه هاي اجرايي و عملي 

ميالدي را بررسي  1990طراحي شهري تا اوايل دهه  ، مطالعات اسناد(Ben Josephs) مي پردازد. او در ادامه، همراه با بن جوزف

  .)8: 1388، (بهزادفر نموده و مفاهيم هنجاري مورد توجه و الزامي در مطالعات را طبقه بندي نموده است

  

        مباني نظريمباني نظريمباني نظريمباني نظري        - - - - 2222
        فضا و مفهوم فضافضا و مفهوم فضافضا و مفهوم فضافضا و مفهوم فضا    1111- - - - 2222

ها از آن استفاده مي كنيم. طوري آن را به مطالبي مي شنويم، واژه اي كه به سادگي و آساني در انواع زمينه » فضا«اغلب درباره 

كار مي بريم كه گويي اين واژه از قيد هر نوع مسأله و تناقضي آزاد است و مثل اينكه همه ما، بر سر آنچه معني فضاست با هم 

  اشاره كرد: معني براي اين واژه مي آورد، كه از جمله مي توان به اين ها 19توافق داريم. فرهنگ انگليسي آكسفورد دست كم 

گستره اي پيوسته كه در آن اشيا وجود دارند و حركت مي كنند، مقداري از يك منطقه كه چيز خاصي آن را اشغال مي كند يا «

  .)3: 1390، ماجدي( »ه است و فاصله ميان نقاط و اشيا.براي هدف خاصي در اختيار گرفته شد

است پويا با اعراض كيفي متفاوت. اين اعراض و زمينه فضا را با اصالت  از نظر ارسطو فضا مجموعه اي از مكان هاست و زمينه اي

فضا در مفهوم موجود خويش به تنهايي هيچ ويژگي خاصي را مطرح نمي كند ولي به محض عمل تنظيم كرده و اسلوب مي بخشد. 

  .)7: 1391، پور محمدي( آن كه يك گروه انساني فعاليتي را در مكاني مطرح كند معناي نمادين فضا پديدار مي شود

ظهور نظريه فضا با نخستين جنبش معماري مدرنيستي يعني آرت نوو، مصادف شد. مفهوم فضا براي مدرنيست ها، رابطه اي ميان 

در برداشت و تلقي از » زيگفريد گيدئين«فضاهاي درهم چفت و بست شونده شد و اين مفهوم به مثابه ذات معماري پذيرفته شد. 

  تاريخ معماري، سه مرحله را مطرح كرد:فضا در طول 

. در مرحله اول كه نمونه آن در مصر باستان، سومر و يونان موجود است، فضاي معماري با جابجايي و بازي با حجم ها، ساخته 1

  مي شد و به فضاي داخلي كمتر توجه مي شده است.

  مترادف بود با فضاي مجوف شده داخل ساختمان.. در مرحله دوم كه در نبمه دوران روميان آغاز شد، فضاي معماري 2

. مرحله سوم كه در آفاز قرن بيستم آغاز شد، با برچيدن ديد منفرد پرسپكتيوي كه منجر به انقالب بصري شد. اما نقد شهري 3

  .)5: 1390، (ماجدي ور شدپست مدرن به تفكر يك فضاي نامتمايز شده ي انتزاعي حمله 

ت و محدوديت هايي ايجاد و برخي معتقدند فضا امكانا روابط انساني (جبريون)، برخي فضا را بعد ماديبرخي فضا را تعيين كننده 

مي كند كه مردم بر اساس معيارهاي فرهنگي خود آن را انتخاب مي كنند. هرگونه ساماندهي انساني از جمله ساماندهي مجموعه 

، (پور محمديمورد مطالعه محققان است زد و از جمله مسائلي است كه شهري (متمركز يا پراكنده) به همزيستي انسان ها مي پردا

1391 :7(.  

  



 

        فضاهاي شهريفضاهاي شهريفضاهاي شهريفضاهاي شهري    2222- - - - 2222

يكي از بحث هاي مهم امروزي در ميان متفكران مسائل شهري، موضوع فضاهاي عمومي در شهر است. اين مفهوم در طراحي و 

مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. » مكان عمومي« ،»فضاي شهري«، »عرصه عمومي«برنامه ريزي شهري تحت عناويني همچون 

ه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و غيره است كه از متن مردم و فعاليت هاي آن ها ريشه ه ترين بيان عرصه در برگيرنده گروساد

 .)3: 1393، ريزيتب(يك شهر حق حضور در آن را دارند  گرفته است؛ به نوعي عرصه عمومي يك عرصه همگاني است كه عموم مردم

فضاهاي شهري نبايد صرفاً به علت ايجاد تعادل ميان فضاهاي پر و خالي در بافت شهري مورد توجه قرار بگيرند؛ بلكه بايد به ابعاد 

  .)3: 1392، (امينياي آن نيز اهميت ويژه اي داد اجتماعي و عملكرده

در توصيف فضاهاي عمومي مي توان گفت كه اين فضاها، فضاهايي هستند چند منظوره و در دسترس عموم كه هم از قلمروهاي 

اختصاصي و مرزبندي شده خانواده ها و افراد متمايزند و هم ميانجي آن ها محسوب مي شوند. اصوالً اين فضاها را در صورتي 

آن ها بر عهده مسئوالن دولتي باشد، با مردم به صورت يك كل واحد ارتباط برقرار عمومي تلقي مي كنند كه تأمين و مديريت 

كنند، مردم آزادانه و به راحتي به آن ها دسترسي داشته باشند و يكايك اعضاي جامعه بتوانند از آن ها بهره ببرند يا مشتركاً از آن 

آن با غريبه ها سهيم هستيم، مردمي كه اقوام، دوستان يا همكار  فضاي عمومي فضايي است كه در» والزر«از ديد ها استفاده كنند. 

 ما نيستند. فضايي است براي سياست، مذهب، داد و ستد و ورزش، فضايي براي همزيستي مسالمت آميز و برخوردهاي غير شخصي

  وظايف فضاهاي عمومي را مي توان اين گونه دسته بندي كرد: .)5: 1393، تبريزي(

  ارتباطات ابزاري جهت  -1

  مكاني براي رويارويي  -2

  )3: 1384، (رفيعيانگ كننده شهروندان آزاد مديريت و هماهن  -3

فضاي شهري در مفهومي عام، ارتباط متقابل ميان روابط و رفتارهاست. يعني ضمن آنكه محل همجواري هويت هاي فردي است، 

و بر رفتارها و روابط انساني تأثير مي گذارد. عالوه بر اين  بودهدر يك زندگي شهري خود به مثابه مهم ترين عامل احراز هويت 

فضاي شهري، به عنوان يك فضاي عمومي محل ظهور و حيات بخشي انديشه ها و خواست هاي فردي و اجتماعي انسان هاست، 

بسيار پر اهميتي را يعني مهم ترين مركز ادراكات اشتراكي آدمي است و شايد به همين دليل در توسعه انساني جوامع نقش 

   داراست.

  

  

  
  

        فضاي شهري، ارتباط متقابل ميان روابط و فعاليت هافضاي شهري، ارتباط متقابل ميان روابط و فعاليت هافضاي شهري، ارتباط متقابل ميان روابط و فعاليت هافضاي شهري، ارتباط متقابل ميان روابط و فعاليت ها    - - - - ) ) ) ) 1111((((    شكلشكلشكلشكل

  

فضاي شهري مي تواند با ساختار كالبدي و كاركرد اجتماعي اش عرصه مطلوبي براي رشد و بالندگي جامعه مدني ارائه دهد 

  .)3: 1388، (رفيعيان

   

 روابط
فعاليت 

 ھا

 فضای شھری



 

        )3: 1391(محمدي، سير تاريخي توجه و تحول فضاهاي عمومي شهري سير تاريخي توجه و تحول فضاهاي عمومي شهري سير تاريخي توجه و تحول فضاهاي عمومي شهري سير تاريخي توجه و تحول فضاهاي عمومي شهري ) ) ) ) 1111((((جدول جدول جدول جدول 

قرن پنجم (ق.م) قرن پنجم (ق.م) قرن پنجم (ق.م) قرن پنجم (ق.م) 

        تا قرن دوم (م)تا قرن دوم (م)تا قرن دوم (م)تا قرن دوم (م)

تولد آگورا، قلب تپنده دولت شهرهاي يوناني، فضاهايي مردمي و اهميت ابعاد اجتماعي نسبت به ابعاد زيبايي شناسانه، 

  صحنه حيات اجتماعي، اقتصادي و سياسي

(ق.م) تا (ق.م) تا (ق.م) تا (ق.م) تا     753753753753

        (م)(م)(م)(م)    330330330330

تولد فوروم در روم، توجه به ابعاد زيبايي شناسانه، كاربرد، قدرت و شكوه احاطه شده با ابنيه مذهبي، مغازه ها و نقطه 

  ختم خيابان ها، مكان اجتماع و گفتگوي مردم

(م) تا قرن (م) تا قرن (م) تا قرن (م) تا قرن     5555قرن قرن قرن قرن 

        (م)(م)(م)(م)    15151515

ساير فضاهاي  و شكل گيريعظمت شهرها و اهميت فضاهاي مذهبي آن ها، جايگاه فضاهاي مذهبي در مركز شهر 

  پيرامون آن

(م) تا (م) تا (م) تا (م) تا     15151515قرن قرن قرن قرن 

        (م)(م)(م)(م)    18181818قرن قرن قرن قرن 
  از دست رفتن اهميت كليساها و جايگزين شدن كاخ هاي باشكوه و تاالرهاي بزرگ و بازارهاي زيبا

        (م)(م)(م)(م)    18181818قرن قرن قرن قرن 
عابر شروع تحول در شكل فضاهاي عمومي شهري، ورود اتومبيل و نابودي فضاهاي عمومي و برتري يافتن اتومبيل بر 

  پياده، ايجاد خيابان هاي متعدد

    20202020نيمه اول قرن نيمه اول قرن نيمه اول قرن نيمه اول قرن 

        (م)(م)(م)(م)

جدايي عناصر شهري، هندسه گرايي، منطقه بندي و تكيه بر چهار عملكرد اصلي شهر (سكونت، فراغت، كار و رفت و 

  آمد) و فراموشي فضاهاي شهري

1945194519451945    –    1970197019701970    

        (م)(م)(م)(م)

سياسي با تقويت نظام سرمايه داري، برتري مسائل اقتصادي و سياسي بر موضوعات اجتماعي  –اهميت عوامل اقتصادي 

  در ايجاد فضاهاي عمومي شهري

ميالدي ميالدي ميالدي ميالدي     1960196019601960

        به بعدبه بعدبه بعدبه بعد

بازگشت به كاميلوسيته و گدس و مامفورد، توجه به فضاهاي عمومي شهري به عنوان جزيي از ساخت شهر و كليتي 

  هماهنگ و پيوسته

        (م)(م)(م)(م)    21212121قرن قرن قرن قرن 
ميت يافتن فضاهاي عمومي شهري، گوناگوني و تمايز يافتن فضاها در جايگاه خود (تاريخي، كاركردي، ارتباطي، اه

  فضايي و ...)، بازسازي فضاها با جوهره اصلي اجتماعي آن

  

تا  18)، بيانگر توجه دوباره به فضاهاي عمومي شهري در ادبيات شهرسازي جهان پس از يك دوره وقفه (قرن 1مطالب جدول (

 پررنگ شده است) و بي توجهي به آن هاست. بنابر نوشته هاي مندرج در جدول، نقش اين فضاها در شهرها 20نيمه دوم قرن 

  .)3: 1391، محمدي(

  

        ييييانواع فضاهاي شهرانواع فضاهاي شهرانواع فضاهاي شهرانواع فضاهاي شهر    3333- - - - 2222

فضاهاي شهري از آن دسته از فضاهاي باز عمومي در شهر هستند كه بستر تعامالت اجتماعي بوده و داراي سه شاخص اصلي عرصه 

فضاهاي عمومي  .)4: 1385، (ميرزا كوچك خوشنويس باز بودن و بستر تعامالت اجتماعيعمومي شهر مي باشند : عمومي بودن، 

مشتمل بر فضاهاي شهري گوناگوني چون : خيابان ها، معابر، ميادين، پالزاها، پارك ها، زمين هاي بازي، سيتي هال ها، مال ها، 

  .)2: 1386، (دانشپور اي فضاهاي تجمع مي باشنداير فرم هسواحل، كناره ها و س

  تقسيم كرد.» خيابان«و » ميدان«در يك تقسيم بندي كلي مي توان فضاهاي شهري را به دو نوع 

  

        ميدانميدانميدانميدان    1111----3333- - - - 2222

  در مورد ميدان شهري، تعاريف متنوعي ارائه شده كه به اختصار بيان مي شود: -

ميدان فضاي باز شهري است كه با حضور و مكث معني دار انسان و به منظور و مقصود معيني در ارتباط با حركت جمعيت، 

  .جلوه هاي روشني از فضا براي ايجاد ارتباط دارد و تماس و فعاليت آدمي را نمايان مي سازدموجوديت يافته است. عالوه بر آن كه 

ميدان فضاي باز وسيعي است كه داراي محدوده اي محصور يا كما بيش معين است و در كنار راه ها يا در محل تقاطع آن ها قرار  -

  ورزشي، نظامي يا تركيبي از دو يا چند كاركرد مزبور بوده است. داشته است. ميدان داراي كاركرد ارتباطي، اجتماعي، تجاري، 



 

ميدان گونه اي از فضاي شهري و مكاني براي حادث شدن تمركزهاي عملكردي و معنايي و بروز تعامالت اجتماعي و نيز تركيب  -

تعامالت اجتماعي در عرصه شهر  ضرورت بروز آن هاست. در اين گونه از فضاي شهري، عرصه بر مسير و درنگ بر حركت غلبه دارد.

از آنجاست كه انسان نه تنها متمايل به در اجتماع بودن است، بلكه مستعد اثرگذاري و اثر پذيري از آن است. فضاي شهري مي 

تواند موجب تسهيل روابط اجتماعي، پااليش ساخت اجتماعي، فرآيند اجتماعي شدن و عرصه اعمال موازين و هنجارهاي اجتماعي 

  .)3: 1390، (نژادستاري ه عبارتي عرصه نمايش زندگي باشدبو 

  

        خيابانخيابانخيابانخيابان    2222----3333- - - - 2222

خيابان فرآورده اسكان پراكنده خانه هاست. بر اساس معبري كه خيابان ايجاد مي كند امكان دستيابي از مركزيت ميدان به قطعات 

به ميدان است، اما ميدان فضاي جذاب تري انفرادي ميسر مي شود. خيابان از نظر كاركردي داراي ويژگي هاي عميق تري نسبت 

براي گذران وقت بيشتر براي ارتباطات انساني پديد مي آورد. خيابان ها به ندرت بتوانند به عنوان يك فضاي مستقل و جدا عمل 

: 1385 ،(ميرزاكوچك خوشنويس محل گذر و گردش عمومي مي باشند  نمايند. خيابان ها در اصل بخشي از يك شبكه شهري بوده و

4(.  

  

        ويژگي هاي فضاي عمومي اجتماع پذيرويژگي هاي فضاي عمومي اجتماع پذيرويژگي هاي فضاي عمومي اجتماع پذيرويژگي هاي فضاي عمومي اجتماع پذير    - - - - 3333
  به طور كلي خلق يك فضاي عمومي موفق كه بتواند پذيراي افراد و گروه هاي مختلف باشد مستلزم تأمين عوامل زير است:

 تأمين قلمرو، امنيت، ساختار منسجم، تداوم و خوانايي و قابل پيش بيني بودن فضا .1

 وجود تسهيالت مناسب در فضا .2

ميزان اطالعات، شور و هيجان محيطي كه مستلزم وجود ابعادي چون پيچيدگي، گوناگوني و تضاد، هويت يابي و  .3

 دلبستگي در فضاست.

 )5: 1386، (دانشپور تعامالت اجتماعي .4

فضاي عمومي شهري در كشورهاي مختلف جهان صورت گرفته است نشان مي دهد كه چهار  1000مطالعه اي كه بر روي بيش از 

  امل اساسي در سنجش مطلوبيت كيفي وضعيت فضاهاي عمومي شهري از اهميت بيشتري برخوردارند، اين عوامل عبارتند از :ع

  . اجتماع پذيري1

يكي از مهم ترين ابعاد و ويژگي هاي فضاهاي عمومي ايجاد فرصت هاي الزم جهت تعامالت اجتماعي مي باشد. هنگامي كه مردم 

مل مي كنند، رابطه قوي تري با مكان و جامعه خود احساس مي نمايند. اين عامل با تعيين ميزان حضور با ساير افراد جامعه تعا

گروه هاي مختلف اجتماعي، شكل گيري شبكه هاي اجتماعي و زندگي در ساعات مختلف شبانه روز قابل اندازه گيري و ارزيابي 

  است.

  . فعاليت و كاربري2

ها و كاربري هاي موجود درون فضا و توان آن ها در جذب افراد و گروه هاي مختلف، مهم ترين رويدادهاي اجتماعي، نوع فعاليت 

عامل در پويايي فضاهاي عمومي و فعال بودن آن در ساعات و فصول مختلف است و شاخص ارزيابي اين بعد، ميزان و دفعات 

  مراجعه افراد به فضا و مشاركت در فعاليت هاي مختلف است.

  ارتباط . دسترسي و3

ارتباط با نحوه سيركوالسيون و ارتباطات فضايي و دسترسي با قابل رؤيت بودن فضا و نحوه دستيابي به فضا كه تيبالدز از آن به 

عنوان دسترسي كالبدي و بصري فضا ياد مي كند، در رابطه است كه خود در امنيت و عملكرد مثبت فضا مؤثر است. در اين راستا 

م حركت و حضور گروه هاي اجتماعي ويژه نظير كودكان و سالخوردگان در نقاط مختلف فضا، وجود پاركينگ امكان دسترسي، تداو

  هاي كافي و ارتباط مطلوب با سيستم حمل و نقل شهري از جمله شاخص هاي تعيين كننده در اين بعد مي باشند.



 

  . تصوير ذهني و آسايش4

دريافت آسايش ذهني از فضا، در ارتباط است. پايداري (نحوه و ميزان حمايت و تصوير ذهني با چگونگي ساماندهي كالبدي فضا و 

حفاظت از فضا)، تشخص و خوشايندي بصري فضا در جذب مردم به يك قرارگاه و دريافت آسايش ذهني از فضا، مؤثراند و اين 

 .)3: 1386(دانشپور،  ب نمايندو تجربه حيات جمعي انتخاويژگي است كه سبب مي گردد مردم آن را جهت توقف، قدم زدن 

  

        نياز انسان در رابطه با فضاي عمومينياز انسان در رابطه با فضاي عمومينياز انسان در رابطه با فضاي عمومينياز انسان در رابطه با فضاي عمومي    - - - - 4444
و در كنار جمع بودن مستلزم وجود يك قرارگاه كالبدي است و فضاهاي عمومي بيشترين  تأمين نياز انسان به دوست داشتن

ظرفيت را در اين رابطه دارند، وليكن اين امر بدون پاسخگويي به نيازهاي اوليه انسان ميسر نيست. فضايي مي تواند انسان را به 

  خود جلب نمايد كه در درجه اول تأمين كننده نيازهاي ذيل باشد:

آسايش فيزيولوژيكي و ذهني: از آنجا كه برآوردن اين كيفيت در رابطه با نيازهاي اوليه انسان مي باشد، نحوه پاسخگويي به آن  .1

  در چگونگي ادراك ساير كيفيات فضا نيز مؤثر است و برآوردن اين نياز با ميزان و تداوم حضور مردم در فضا قابل ارزيابي است.

ود عوامل طبيعي، حريم فضا و كنترل ورود وسائل نقليه از جمله مهم ترين عوامل در تأمين اين نياز مي . استراحت: جو آرام، وج2

  باشند.

. اشتغال فعال: اين نياز مبتني بر تماس مستقيم مردم با محيط بوده و بيانگر تجربه مستقيم فضا، مردم و فعاليت هاي اجتماعي 3

و همسايگان، گردهمايي، قدم زدن، بازي، تفريح، ورزش، امكان رقابت و ... مي باشد كه چون: تعامل با بستگان، دوستان، آشنايان 

  خود در ايجاد تصوير ذهني مطلوب افراد از فضا، پويايي و هيجان و كسب تجارب جديد نقش مستقيم دارد.

يرامون كه يكي از عوامل تعيين كننده اشتغال غير فعال: فراهم نمودن امكان مشاهده و نظاره ديگران و اتفاقات و رويدادهاي پ . 4

  در ميزان پاسخگو بودن فضاست.

كشف و راز: خلق فضا و منظرهاي متنوع، فعاليت هاي گوناگون با هدف تأمين تنوع، جاذبه و تجارب گوناگون و ايجاد جركت در . 5

به پيچيدگي  امكان كشف فضا، نقش بسزايي بازديدكنندگان فضا از جمله عواملي هستند كه مي توانند در پاسخگويي به نياز انسان 

  داشته باشند.

زيبايي بصري و ابعاد زيبايي شناسانه: تأمين جاذبه هاي بصري و مطلوبيت كالبدي و حسي فضا كه با عواملي چون نظم و . 6

  هماهنگي، تعيين و تشخص فضا و بسياري عوامل ديگر از اين دست قابل تأمين است.

ناشي از تعامل افراد: كه مبتني بر بعد اجتماع پذيري فضا يعني حضور افراد و گروه هاي مختلف اجتماعي و . مطلوبيت اجتماعي 7

  ميزان تعامالت اجتماعي بين آنهاست.

كه خود داراي ابعاد مختلفي  . امنيت: نياز انسان به امنيت رواني و فيزيكي نيز يكي از نيازهاي پايه انسان در رابطه با فضاست8

  .)4: 1386، (دانشپوراست 

  

        ضاهاي عموميضاهاي عموميضاهاي عموميضاهاي عموميفعاليت ها در ففعاليت ها در ففعاليت ها در ففعاليت ها در ف    - - - - 5555
ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه، ظرف فعاليت هاي شهري و ضرورت هاي مترتب بر آن  فضاهاي شهري در عين دارا بودن

قابل انجام در فعاليت هاي ضروري، فعاليت هاي اختياري و فعاليت هاي اجتماعي، سه گروه فعاليت هاي نيز محسوب مي گردد. 

فضاهاي شهري هستند كه از ميان اين سه گروه متمايز از فعاليت هاي انساني، فعاليت هاي اجتماعي و اختياري، در كيفيت بخشي 

به شهر و فضاهاي شهري بسيار مؤثرند. فعاليت هاي ضروري، تحت هر شرايطي و بدون توجه به كيفيت هاي محيط كالبدي رخ 

دسته دوم،  ار به انجام آنهايند، نظير رفتن به محل كار يا مدرسه، انجام خريد، انتظار در ايستگاه اتوبوس.يرا مردم ناچمي دهد، ز

فعاليت هاي اختياري (فراغت شهري)؛ به هنگام وجود شرايط اقليمي، جذابيت و دعوت كنندگي محيط پيرامون به وقوع مي 

. و تنها در شرايطي رخ مي دهند كه كيفيت محيطي مطلوب باشد اسندپيوندند. اين گونه فعاليت ها نسبت به كيفيت محيطي حس

قدم زدن در هواي آزاد، توقف و مكث در مكان هاي تفريحي، نشستن و استراحت در مكان هاي جذاب جزء فعاليت هاي انتخابي به 



 

همساني تردد كنند و مواردي و دسته سوم، فعاليت هاي اجتماعي، زماني اتفاق مي افتند كه مردم در فضاهاي  شمار مي آيند

همچون تماشا كردن، گفت و شنود، تجربه مواجه با ديگران و مشاركت فعال يا غير فعال را شامل مي شود. يك شهر خوب، طيف 

در نواحي بي كيفيت شهري صرفاً مي توان فعاليت هاي ضروري را يافت. در گسترده اي از فعاليت هاي اختياري را عرضه مي كند. 

كه در نواحي شهري با كيفيت، نه تنها فعاليت هاي ضروري، بلكه بسياري از فعاليت هاي تفريحي و اجتماعي مورد عالقه صورتي 

  ؛ يعني شهر، فعاليت هاي با كيفيت و وسوسه انگيز ارائه مي دهد. مردم نيز صورت مي گيرد

ر تعامالت اجتماعي باشند، مفهومي خاص را به كار در بيان خصيصه هاي فضاهاي با كيفيت شهري كه بست هريك از نظريه پردازان

عنصر فرهنگ را در فضاهاي شهري مورد » هال«گرفته اند كه بعضاً بر جنبه هايي خاص از ويژگي چنين فضاهايي اشاره دارند : 

م (روان مكان) را مفهوم روان بو» نويترا«پژوهش قرار مي دهد و بر نقش مبلمان در شكل گيري فضاهاي مردم گرا تأكيد مي كند. 

به معناي نقاطي براي آرامش رواني انسان مطرح كي كند كه به شهروند ياري مي رساند تا بتواند نقش و تأثير شهر بر شكل گيري 

و چگونگي استفاده هاي اجتماعي از فضاهاي همگاني و همچنين  توجه به زندگي در ميان ساختمان ها» گهل«شخصيتش را بيابد. 

توانايي هاي حسي انسان بر شيوه استفاده از فضا را مطرح مي كند. وي جذابيت يك شهر را با توجه به انبوه مردمي چگونگي تأثير 

  .)6و  5: 1391، (راست بين قت خودشان را در آنجا مي گذرانندتعريف مي كند كه در فضاهاي همگاني آن گرد هم مي آيند و و
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ي و تعيين خط مشي ها با محيط و انسان با اجتماع، نقش اساسي در تجزيه و تحليل محيط شهردرك ارتباط صحيح بين انسان 

خلق فضاي شهري پويا كه با نيازهاي اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي، فيزيكي، روان شناسانه و بازي مي كند، همچنين 

  ان امر طراحي فضاي شهري بوده است.اقتصادي مردم جامعه هماهنگ باشد همواره دغدغه كار بسياري از دست اندركار

نظران در حيطه  مورد فضا و فضاي شهري از سوي صاحبدر اين مقاله سعي گرديد تا با پرداختن به تعاريف مختلف ارائه شده در 

هاي مختلف مسايل شهري، عوامل اصلي و پايه اي حيات فضاهاي شهري مورد بازشناسي قرار گيرد. بر اساس موضوعات مطروحه: 

فضاي شهري نتيجه انديشه اجتماعي است و بيش از آنكه به وجود آمدن آن تحت تأثير مسايل اقليمي، فني يا كالبدي باشد متأثر 

  و مشاركت مدني مردم آن جامعه است كه بر اثر نيروي اين تعامالت اجتماعي شكل مي گيرد.  از تعامالت اجتماعي

در دنياي مدرن امروزه به ويژه در شهرهاي پرجمعيت به داليل مختلف، تعامالت اجتماعي كاهش يافته، به طوريكه در بسياري از 

و يا همسايه هاي كنار هم نام يكديگر را نمي دانند؛ چه نقاط كشور شاهد اين هستيم كه حتي همسايگان در يك واحد مسكوني 

برسد به اينكه روابط و تعامالتي با هم ايجاد كنند. اين فقدان ارتباطات عالوه بر تأثيرات مخرب فردي، مشكالت اجتماعي نظير 

  ث مي شود.كاهش حس سرزندگي، افزايش جرم خيزي، كاهش اعتماد اجتماعي، كاهش سرمايه اجتماعي و غيره را باع

فضاهاي شهري بر كميت و كيفيت ارتباطات و تعامالت اجتماعي اثر گذار بوده و نقش اجتماع هم در توليد اين فضاها، حياتي و 

اگر خواهان يك جامعه با نشاط و پويا، تعامالت اجتماعي سازنده و مشاركت مردم در امور شهرها هستيم، چاره  ترديد نكردني است.

از بر پايه مطالعات صورت گرفته و نتايج به دست آمده  كه به خلق فضاهاي شهري سرزنده و پويا روي بياوريم. اي جز اين نداريم

مي توان راهكارهايي براي افزايش كيفيت فضاهاي عمومي شهري و به دنبال آن افزايش سطح تعامالت اجتماعي در اين پژوهش 

   شهرها را ارائه داد:

  دسترسي پذيريراهكارهاي ارتقاء كيفيت  -1

 تقويت دسترسي وسايل حمل و نقل عمومي -

  فراهم سازي امكان دسترسي افراد ناتوان و سالمندان -

  راهكارهاي ارتقاء كيفيت دسترسي تمام اقشار -2

 افزايش قابليت پياده مداري در فضاهاي عمومي و در سطح شهر -



 

  طراحي شبكه دوچرخه سواري -

  راهكارهاي ارتقاء كيفيت احساس امنيت -3

 بهبود وضعيت روشنايي معابر -

  شناسايي نقاط ناامن و يا داراي ضعف هاي اجتماعي و برنامه ريزي براي اصالح آن -

  راهكارهاي ارتقاء كيفيت حس مكان -4

 برگزاري جشن ها و گردهمايي هاي محلي در فضاهاي عمومي -

  تنوع بخشي به مبلمان شهري -

  هاراهكارهاي ارتقاء كيفيت محيطي و حذف آلودگي  -5

 اولويت دادن به حمل و نقل عمومي -

 تقويت پوشش گياهي -
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