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 1چکیده
-میرویی و پراکنده اهبه حاشیه رویه شهرنشینی، خزش شهربی رشد مواجهه باناپذیر شهر در ضرورت گریز ،افزامیان توسعه

مرحله ارزیابی را به رغم تأخر زمانی  هبود اقدامات آتی، ضرورت تمرکز برشهر در ببر پیکره آن توجه به پیامد اما تأثیر . باشد

قرارداده و لزوم سنجش موفقیت هر توسعه را در گذر زمان در تطابق با  از اهمیت نسبت به مراحل اولیه توسعه، در درجه باالیی

ی چه رشد شهر حاصل تعامل پیچیدههای فرادست ایجاب میکند. اگرف مشخص شده از سوی نهادهای شهری و برنامهدااه

ی تصمیمات کالن و عوامل تاثیر گذار، یابد؛ لیکن بازتاب کلیهمل مختلف و گاهاً پنهان در طول زمان بوده و به تدریج نمود میعوا

نظر این اساس میزان همگرایی ذهنی و اتفاقیابد. بروای ذهنی ساکنین بروز میحتم اعم از کالبدی و کارکردی به مرور در

-ای از اتخاذ تصمیمات به جا در بدو شکل گیری و انسجام حاصل از توسعهتواند نشانهیشتر میبهرچه شهروندان در جهت تعامل 

تبیین و تعبیر شود. هدف از این  رکردی و فضاییاک با زمینه، به لحاظ شدهاضافهای موفق  و معیاری بر میزان تعامالت بخش 

دانش تبریز پس از سپری شدن سه دهه از جاگیری در محله موردی کوی مطالعهافزا در پژوهش  ارزیابی موفقیت توسعه میان

ده ش دهیمقاله کوش نیدراباشد. گرایی و تاثیر آنها در محتوای ذهنی ساکنین میقدیمی امامیه با معیارهای مستخرج از اصول زمینه

 یی با روش متنی رواییگرانهیافزا بر اساس رویکرد زمانیتوسعه م یابیارز یارهایمع ،یاست با مراجعه به منابع معتبر علم

پرسشنامه  قیاز طر زیدانش تبریکو یمورد مطالعهدر  ارهایمع نیدرمطابقت با ا یاهال یذهن ییهمگرا زانیمدرنهایت استخراج و 

به غیر از  دانش کویدهد ساکنین نتایج مطالعات نشان می .ردیقرارگ یبررسمورد های کمیتحلیل دادهروش  اب و مصاحبه،

 ریخی،، معنایی، تاگرایی اعم از مشارکت فضاییمعیارهای زمینه سایر از حیث اکولوژیکی و تعهد تعامالت اجتماعی و فرهنگی

 گزینی دارند.ترجیح بر دوری موعجم درتمایلی برای تعامل با محالت مجاور نداشته و 
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 مسئله بیان 

با  ،ثرؤمای انگارهعنوان  بهزا توسعه درونراهبرد  ،شهرها به سمت حاشیه گسترش و  نشینرویه جمعیت شهربیبا رشد 
-برنامه ،مورد توجه محافل علمی ،و منسجمپویا  ار و، پایدمتوازن د،مندفبه سوی یك توسعه هرشد شهرهدف هدایت 

ساده ترین  و جنبش رشد هوشمند زیرمجموعه که افزاتوسعه میان از طرفی ربط قرار گرفت.ریان ذیریزان شهری و مج
که سعی  رویکردی .فتگرقرار کید أتبرای جلوگیری از پراکنده رویی شهرها مورد  ،بودرد برای تحقق توسعه درونزا رویک
و توسعه را  عی احیاء مجدد مراکز شهری بودهکه نوظرفیت درونی شهرها استفاده نماید؛ ای از جای توسعه حاشیهبهدارد 

ی محالت و مراکز های متنوعی در زمینه نحوه ساماندهمعرفی راهکاربرد و با ر داخل مرزهای شهری به پیش مید
 بایر و رها شده درون شهری استفاده کند.ی هاهای زمینشهری از پتانسیل

در مطابقت با  فضای حاکم  کشور در  به مقوله توسعه هدفمند،کشورمان همگام با توجهات جهانی  در افزامیان رویکرد  
ل از فروش نفت و در ایران و انباشت سرمایه حاصبا اوج گیری گرایشات صنعتی  50و  40حال پیگیری بود. در دهه 

 مجموعه های اقامتیمنظور ارائه تسهیالت، به ،ی و بخش غیردولتی و اصنافهای دولته ها و تقویت سازمانانرخساخت کا
های نهادهای دولتی  یا سازمان اینبرای اسکان خانواده های افراد شاغل و منتسب به  وصیبا مشارکت بخش خص

و مجاورت  داخل شهرهایی در شهرك کوی و ،عدر قالب مجتمها این مجموعهبرخی از  خصوصی و کارگری ساخته شد.
اطباء و دانش در تبریز و دیگر های متعددی نظیر کوی نارمك درتهران و کوی به نمونه محالت قدیمی جاگذاری شد.

از این موارد است که با تخصیص زمینی در میان محله قدیمی امامیه تبریز  کوی دانش یکی توان اشاره کرد.شهرها می
به رغم  ه است.ی متولی آموزش و پرورش به خانواده های فرهنگیان، بیش از سه دهه پیش شکل گرفتهااداز سوی نه

شهرنشینی و موج صنعتی شدن افزایش شی از که نادر جهان های زیستی مجتمعا پیدایش چنین اشتراکات فراوان در منش
و توجه به تعامالت با زمینه بیو اغلب ، ناقص شده زیریبرنامه بستر اجتماعی ایران بصورت نیمهاین پدیده درلیکن و؛ بود

در  با بافت پیرامون شانتعامالتثیر أتبه لحاظ ها مجموعهارزیابی این به نظر میرسد  پیرامون طراحی شد.بافت فرهنگی 
ه ک در سالیانی نزدیك به سه دهه که از موجودیتشان گذشته منجر به نتایجی مفید خواهد شد ساکنین یذهنسوگیری 

 ات آینده شهری باشد. مراهگشای تصمی تواندمی
-تحققارزیابی میزان »عنوان با« آرش ثقفی و همکاران»توان به مقاله از نمونه مطالعات انجام شده در این خصوص می 

 یابارزی»عنوان باو طرح پژوهشی انجام یافته توسط مهندسان مشاور شارمند « های طراحی شهری در ایرانپروژهپذیری 
بررسی تحقق پذیری »عنوان با« مسعود شفیعی دستجردی و همکاران»و مقاله « های توسعه شهریطرحپس از اجرای 

پیامدهای » با عنوان «  « Urban Land Institute از طرح پژوهشی و «طرح های بازآفرینی بافت فرسوده شهری
توسعه میانثیر أت» عنوان با«  e AhvenniemielHann »و مقاله« 1موجود هایتوسعه میان افزای مسکونی در محله

  اشاره کرد.  «2های کامل شده شهریهای موجود در محلهقیمت آپارتمان افزا در
دلیل استخراج معیارهای بهاما  است؛ موردی مطالعهدر قالب بررسی  روش استدالل منطقی با پژوهش کیفی ماهیت این

گیری گیرد. در بخش مبانی نظری با بهرهمورد استفاده قرار میکیفی کمی و هایشروگیری کمی، تلفیقی از اندازهقابل 
تحقق فرآیند توسعه تخراج معیارهای ارزیابی به منظور اسافزا، ای پس از بررسی توسعه میاناز روش مطالعات کتابخانه

در نهایت مدل  گرایی شد.زمینه دکرروی تاریخی تطور بررسی به اقدام گرایی،افزا، از بستر تئوریك اصول زمینهمیان 
در ایجاد که گرایی جهت تبیین ابعادی از زمینه ،گراییبندی ضروریات توسعه میان افزا و زمینهعدر جممفهومی پژوهش 

 کنند، ارائه شد.ایفا می نقش مهمی انسجام فکری وهمگرایی ذهنی

 
 

1 The consequences of residential infill development on existing neighborhoods in the treasure valley 
2 Impact of infill development on prices of existing apartment in finish urban neighborhoods 
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 نظری مبانی
 توسعه میان افزا

؛ یتوسعه شهر یهااستیس ریاست که در کنار سا یگانه توسعه شهرسه یهااستیس، از یشهر یزاافمیانتوسعه  
توسعه شهری منفصل یا های متصل به شهر و محدوده رسمی شهر( ویا سیاست توسعه متصل یا پیوسته)ایجاد شهرك

 .(1380اردستانی، و نی آئی) می شود حمطرفاصله از شهر مادر( های اقماری با ناپیوسته )ایجاد شهرهای جدید یا شهرك
در  های شهری مرتبط، برای ایجاد تعادلریزیهای موجود بر اساس برنامهها و فرصتکارگیری توانبهبا  این توسعه

ماعی و گریز از فقر شهری و در نهایت استفاده از اجتگی زندهای یاننب، هماهنگی میان نحوه توزیع کیفی و کمی جمعیت
 (.1380نی و اردستانی، یئآ) کید داردتام و پویش اجتماعی مرد مشارکت

 نشینی با رشد چشمگیری مواجه گردیدشهربا شروع انقالب صنعتی درغرب وقانون اصالحات ارضی درایران روند  
-حلدر شهرها راه فرصت های شغلی   والکا انباشت در پی افزایش روز افزون جمعیت و  (1392، حسینی و کتولیمیر)

گیری حومه ها، حاشیه ها به شکلحلگیری از این راهبهره رها مطرح شد کهی برای توسعه شهقضناهای متفاوت و گاه مت
 رفیعیان،)  ه در اواخر قرن بیستم دامن زدویژبههایی از این دست یامدرت گسترده روستائیان به شهرها و پ، مهاجنشینی

های کشاورزی اطراف شهرها، مشکالت مهم دیگری ینزمسعه پیرامونی عالوه بر از بین بردن تو  (1389 براتی و آرام،
افزایش طول و  ،جاد و نگهداری زیر ساخت های شهری، ایجاد ازدحام و شلوغی ترافیكهمچون افزایش هزینه های ای

شده و از برخی فضاها در درون شهر رها ونیز باعث شد  (2 :1393 بیگ، راستین و ولی) .کردایجاد تعداد سفرهای شهری 
مرکزی شهرها شد سودگی نواحی مدی و فرآموجب ناکاردرنهایت و  (1389،و همکاران رفیعیان) ه بازماندهسعتوروند 

شامل اراضی دارای آلودگی های طبیعی و یا مصنوعی بود که معموال در نواحی که این نواحی  (1394نسترن و قدوسی،)
رها شده که در نوشتارهای  یاین فضاها  د.نودب مناسبتوسعه یافته شهری واقع شده بودند و برای استفاده مجدد 

تقرارشان در درون شهرها، اند که به سبب اسشوند از آن حیث دارای اهمیتبا نام سطوج میان افزا خوانده میگرایی نوشهر
و  ناعیرفی)انددستیا تجهیزات زیرزمینی و روزمینی و دسترسی مناسب به مراکز خدمات و مزایایی از این سیسات أتدارای 

های محدودسازی رشد سیاستیکی از به عنوان از رویکردهای رشد هوشمند الگوی توسعه میان افزا با  .(1389همکاران، 
  .(1394اسد بیگی، ) کارگرفته میشودبهی راراضی بایر و رها شده شهاین  شهرهاشهری در حریم 

های نظری چارچوبزا دانست تعاریف و درونسعه توز را ساده ترین تعبیر ا وان آنتوسعه میان افزا که شاید بتبرای 
 (4: 1393راستین و ولی بیگ،) اندپرداختههای مختلف به بررسی این نوع توسعه جنبهمتفاوتی ارائه شده که هر یك از 

ش ایفزیدار برای اهای استاندارد شهری و تالشی پاسرانهمین أتدی صرفه جویانه برای رویکرعنوان بهمیان افزا توسعه 
سازی و به نوعی دوباره قابل استفاده نمودن مناطق ضمن نوسازی و به (1 :1392قاسمی و نائینی، یفی زندگی)سطح ک

ها و تسهیالت ساختبا استفاده از زیر (1383 وارثی،) بناها و امکانات شهری برشهری موجود، توزیع عادالنه و برا

 دن به شهری پایدار و مشارکتی استرسیبه دنبال   (Steiner, Frederick & Kent Butler,2012, 465)موجود
 American) تواند سیستم حمل و نقل عمومی موجود را تقویت نماید می که با تمهیداتی (1380)آئینی و اردستانی، 

Planning Association, 2006: 457)برای محافظت از  یعنوان ابزاربهافزا در اساسنامه شهرسازی نوین میان توسعه
کاربری در طافزایش اختال به اساسبر این  محافظت از پیکره اجتماعی است. گذاری اقتصادی،سرمایه منابع طبیعی،

 (1389 ،همکاران مقتدایی ومیر). ورزندمیأکید ها اری در آنتجو مراکزسسات ؤممحالت و فعالیت 
( سه سال 3 ،1392نائینی ،و  یقاسم) در کانادا مطرح شد1 4کنفرانس هبیتات اولین بار در  رایبحث توسعه میان افزا ب

سما تعریف و در راستای اهداف اقتصادی ار توسط انجمن امالك و مستغالت آمریکا ربرای اولین ب 1979بعد در سال 

 
1 Habitat 4 

https://www.google.com/search?q=Frederick+Steiner&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKLSg2yTNT4tLP1TcwLSvLK0rXkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC8CABDPvco6AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjCjoj-vfHdAhWjiIsKHWY4CsoQmxMoATAUegQICBAs
https://www.google.com/search?q=Kent+Butler&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKLSg2yTNT4tLP1TdILylLKcrSkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC8CACYDge46AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjCjoj-vfHdAhWjiIsKHWY4CsoQmxMoAjAUegQICBAt
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=American+Planning+Association&search-alias=books&field-author=American+Planning+Association&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=American+Planning+Association&search-alias=books&field-author=American+Planning+Association&sort=relevancerank
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عنوان اولین به WCED ، گزارش1دپس از برگزاری کنفرانس برانتلن 9198سال  در ) Farris,1,2001 (بکارگرفته شد
تهیه و در 1990 در سال  CECکند، منتشر شد و یك سال بعد گزارش اره میشسندی که به طور روشن به توسعه پایدار ا

البدی ک این مفهوم با نگرشی 1990( در سالهای دهه 4، 1392قاسمی و نائینی ،دستور کار سران انتشار یافت) 1993سال 
 .( 4: 1392قاسمی و نائینی ،)های زیادی به این شیوه تهیه شدندو عملکردی رواج یافت و طرح

گیرد در را در بر میجایی که این مفهوم ابعاد مختلفی یافته است و از آن افزا در زمینه تئوریك شکلمفهوم توسعه میان 
-تکنیك های مختلفی از نظریات و یفاز طثر أمتلحاظ تئوریك نیز به شود؛کار گرفته میای بههای گستردهسیاقم

و سپس در  دی داشتهچارچوبی اقتصااین نوع از توسعه در ابتدا ( 1396رفیعیان و رمضانی، ن، شریفیان،فرشچی)هاست
های اخیر، ابعاد و در دهه پیدا کردهتکامل  مرور های کالبدی یافت و بهجنبه، له با الگوهای پراکنده رویی شهریمقاب
محیطی هم اهمیت یست، به لحاظ زدرآمیختن با مفاهیم توسعه پایدار( پس از 4، 1392قاسمی و نائینی ،یافت)گونی اگون

توجه به با های توسعه شهری،سیاستزای شهری بر خالف سایر توسعه درون (1396اران، همکو  نکند.)فرشچیپیدا می
موضوعی پیچیده،  ،پذیردمیواحدهای همسایگی صورت که در بستر شهر موجود و با حضور ساکنان و شهروندان و این

است به تعامل وط پیچیدگی مرب بخشی از این .(1380آئینی و اردستانی، بخشی و حتی فرابخشی است)چند وجهی، میان
)سعیدی  .گرایی استنیازمند توجه جدی به اصول زمینه شود وکه در آن واقع میای رآیند توسعه با بستر و زمینهف

توسعه میان افزای موفق، افزا مختصات خاص دارد. رایی در فرآیند توسعه میانگزمینه( 1392رضوانی و همکاران، 
موجود و ساخت نات کامکند تا اوبیت شهر را باال برده و تالش میدهد، مطلمینه شهر پیوند میساختارهای جدید را به ز

ر فرآیند نوع سلسله اقدامی دکند هر گرایی ایجاب میزمینه اصل (Dorsey,2003) ساز آینده را با هم در نظر بگیرد و
 حقوقی انجام شود. ی وعملکرد ،دیی موجود به لحاظ اجتماعی، اقتصاتوسعه با توجه به زمینه

مات پیچیده بد که این نوع ازتوسعه در محیطی پر از نظایاتری میجدیافزا اهمیت ه میانگرایی از آن جهت در توسعمینهز
هماهنگی  بیفتد که بیشترینای اتفاق لذا هر نوع تغییری باید به گونه اند؛افتد که به تعادل رسیدهو در هم تنیده اتفاق می

طر گرایی به خااصل زمینه (1396،و همکاران نفرشچیتعادل موجود وارد آورد.)و کمترین نیرو را بر ینه داشته باشدرا با زم
ن ویژگی فرآیند هدایت تواند به عنواافزا است( میزا ) که مغز و عصاره توسعه میانذات مفهوم توسعه درونماهیت و

افزا به توسعه میانگرایی در مینهتوجه به مبانی رویکرد ز (1396 ،و همکاران نفرشچی) شودافزا مطرح توسعه میان
وسعه توان میزان توفیق تبر این اساس می .کارکردی منجر خواهد شدبه انسجام شکلی و زمینه و نهایتاًتعامالت بیشتر با 

پس زمینه تئوریك رویکرد گرایی محك زد و معیار های ارزیابی تحقق اهداف این توسعه را از میان افزا را با اصول زمینه
 یشینه و تطور تاریخی این رویکرد است.؛ که این مهم نیازمند دقت در پردکزمینه گرایی جستجو و استخراج 

 

 رویکرد زمینه گرایی
لوکوربوزیه: »در یك رساله منتشر نشده باعنوان 2نخستین بار توسط استوارت کوهن، استیون هارتگرایی، زمینهاصطالح 

توسط کالین رو و باب  1955های شروع شده ودر سال 1950کاربرده شد و این بحث از اواخردهه به« زمعمار شهرسا
های دیدگاهنوان یکی از عبهگرایی رویکرد زمینههرچند  .مقاله شفافیت عرضی و واقعی ادامه داده شد ةارائبا  3اسالتزکی
گرایی را باید در های تاریخی زمینهریشهاما گرفت رارتوجه قمورد 1950 هایسال در (1380،سازی ) توالییرایج شهر

-ش به دوران تجدد و بریدن از سنتدر واکن 1900لین توجهات به زمینه در سال ویکردهای پیش از آن جستجو کرد. اور

 گرایی که نقش کمرنگی را برای کالبدی و شکلی بومی نگاه عموماً ،بومی طرح شدجهی به ویژگی محلی و توها و بی
رات در جهت تداوم و بسط تفک 1904داشت در سال کید أتدون معمار و شهر بدون شهرساز طراح قائل بود و به معماری ب
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گرفته در طول زمان و نه کهنه و شکل دهیپد كیسنت  را  یحسن فتح گرایی مطرح شد.باغ شهر هاروارد در قالب سنت
 .(240 ،1973،  فتحی) داندیماع متاج یوستگیو پ و قابل اصالح جهت تداوم ایحرکت بلکه پویو ب یمیقد

با چاپ کتاب مرگ و زندگی  1بزتوسط جین جیکو 1961سازی در سال شهر و امه رویکرد فراتجددگرایی در معماریدر اد

مورد توجه قرار  5و چارلز جنکز1966در سال  4در کتاب پیچیدگی و تضاد 3و رابرت ونچوری 2آمریکا ای بزرگشهره
در جهت تقویت جایگاه طراح در مداخالت شهری بر اساس تئوریهای جدید طرح  ( این رویکرد12 ،1394 ،لی)زا گرفت

شهر معاصر حاضر  یمایو انطباق آن با س گذشته شهرهای گرایی در پی الهام گرفتن از سیمایشد. رویکرد فراتجدد
   .(145، 1386 ، ییتوال) سازد یخیخواهد زمان حال را تار یم گریبه عبارت د ،است
( توسط 1392و همکاران، بایزیدی ) 1960گرایی در اواخر دهه رویکرد منطقه، با روند تکامل رویکرد تجددگرایی زمانهم

: 1386توالیی، حال قابل استفاده باشد)  یاست که برا یابه گذشته پیشنهاد شد که محتوای آن بازگشت 6لوئیس مامفرد
 معمار فراهم کرد. - یسازرا در شهر ییگرا نهیظهور تفکر زم یالزم برا نهیزم ،ییرامنطقه گ کردیرو یریشکل گ ( 142

های درونی خود نمی گیبدی شهر زیر پوشش نیروها یا ویژهزمینه گرایان معتقدند که اجزای کال ( 272 ،1388بحرینی ، )
پدیده ها  قط در جستجوی خواص و ابعادن فتواهستند. از این رو نمیبلکه به محیط و مجموعه پیرامون آن وابسته  ،باشند

امل با عو اطارتبواحد تحلیل در  نگریست.زمینه ای که در آن قراردارند  ، بدون توجه به بعد زمان وبود و به جوهرپدیده ها
 (1380،ییتوال )د.شها نیز به این عوامل وابسته می باو دخالت در آن محیطی آن است و هرگونه تغییر

 نهیزم یمعمار»کتاب  فیلأتبا « 7نیبرونت برول» .(1380توالیی، کالبدی توجه داشت)  ابعاد صرفاً بتدا بهگرایی ازمینه
 نهیمزاز افراد شاخص  «نهیشکل زم یطرح تئور»با   9هارایو آش نگیبا کوالژ شهر، گوسل 8رو  فرد کوتر نی، کال«گرا
 ،1388 بحرینی،)   شهر توسط روا طرح ایده کوالژِن تفکر بیانیه ایاولین ب (1380، توالیی)  .باشند یم یکالبد ییگرا

زمینه  وگشتالت استوار است)  –جنبه ادراکی و روش شناسی کوالژ شهر بر اصل شکل ارائه شد.  1978( در سال 272
ر شهو داند شان میزمینه( پیوسته بینفضاهای خالی )های معماری) شکل( و تودهشهر را مجموعه از و ( 1380، توالیی

 داند.( می1380، توالیی) الگوی منسجم و دقیق و فضاها درموفق را حاصل سازماندهی توده 
قرار   خی شهرها مورد توجه زمینه گرایانهای تاریتاریخی و حفظ هستهبا جنبش حفاظت های تاریخی همگام جنبه

با  کالبدی و همچنین پاتریك گریغیر های شاگردان کلن رو با توجه به جنبه از 10گرفت. استوارت کوهن، تام شوماخر
ند گرایان مانسنتنو تالشو (1380  ،توالیییخی) رویژه زمینه تابههای مختلف شهر ضرورت مطالعات جامع در زمینه

های تاریخی معماری نهفته در خاطره جمعی گونهتوجه به  استمرار تاریخی، 12دوروسیوهمچنین آل 11راب کریر و لئو کریر
 وارد ادبیات زمینه گرایان شد. را تقویت هدایت تاریخی و محل شهرشهروندان  و 

به ابعاد روانشناختی و تجربی حس مکان در کتاب  13ادوارد رلف اتتوجهبا  اجتماعی و فرهنگی و معنا شناختی هایحوزه
م مکان و تشریح در تبیین پیوند میان انسان و محیط پیرامونش به کمك مفهو 14مکانی و کوشش دیوید کانتربیمکان و 

عدم توجه به عملکرد اجتماعی به نظم فضایی در  ثردر ای گمشده که و گسترش آن به حیطه فیزیکی و تحلیل فضاها
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که بر اهمیت  2«آموس راپاپورت»و نیز مطالعات  1توسط ترانسیك وارد ادبیات زمینه گرایی شد و بودمده آوجود هشهر ب
به گفته راپاپورت سازماندهی محیط بسط پیدا کرد. رفتار شکل  –ت محیط های فرهنگی در حوزه های مطالعاریشه

بر انطباق سازماندهی های زبان شناسی و معنی شناسی و وکاربرد روش( 1380، توالییسازماندهی معنی هست) ،نوعصم
که  یایمعان  یابیباز یجستجو برا داشت.کید أتیابی آن  ی و تفسیر سازماندهی شهر و معنی شهر به ساختار زبان شناس

، توالیی) استفاده کردند. یشناخت یو معن یزبان شناخت یرو از روش ها نیاست و از ا یوارشدهد کار دیان به شهر منسا
1380) 

ایی رنیز در میان مباحث زمینه گ «رویکرد اکولوژیکی» مباحث زیست بومی و ،با طرح اصول توسعه پایداریدرنهایت 
نا احترام به ظرفیت محیطی مورد مداخله و چرخه کامل حیات یی اکولوژیك همامینه گراگرفت. ز مورد توجه قرار

های اکولوژیکی از رئوس یشه( توجه به یکپارچگی اکولوژیکی و ر1387 ،گلکاراست) یساختمان های ساختمان و مجموعه
 ( 85 ،1384، بهزادفر). باشدمی گرایی زیست محیطیزمینه

ای بنا به اقتضائات پیش در هر برهه با روند تکامل مباحثگرایی مالحظه کردیم زمینه تئوری با مروری بر تطور تاریخی
 گرایدر تحقق اهداف یك توسعه زمینه هاآنمورد توجه زمینه گرایان واقع شد که توجه به  از پیش آمده ابعادی بیشتر
مقتضیات شهر  وتی را در رابطه باااهداف متفبعاد هر یك از این اباشد. میحائز اهمیت نگر و فراگیر موفق، همه جانبه

 :کند می دنبال

  و انسجام فضایی های کالبدی و نفوذپذیریه به پیوستگیتوج ؛کالبدی ابعاد  (1

 و  انسجام تاریخی  پیوند های تاریخیتقویت و بسط  به توجه تاریخی؛ ابعاد (2

 و انسجام اجتماعی ها بین ساکنینط کاربریتوجه به مشارکت های فعالیتی و اختال فرهنگی؛ -اجتماعی ابعاد (3

 وانسجام معنایی عدالتو قلمرو، حریم، تعلق، دلبستگیمعنایی بین ساکنین نظیرتوجه به بسط ابعاد ابعاد معنایی؛ (4

و انسجام رویکرد  زیست بوم و حیات طبیعی شهر افزایش تعهد و احترام ساکنین به بهاکولوژیکی؛ توجه  ابعاد (5
 اکولوژیکی

  مفهومیل دم
مفاهیم ای  توسعه میان افزا در کنار یکدیگر تبیین شوند. رویهوجه  2برای رسیدن به مدل مفهومی پژوهش الزم است 

  (178 –) مبانی رویه ای  گرایی بنا نهاده شده اندنهیزمبهبود  و  -ای در توسعه میان افزا بر مبنای دو اصل  ارتقا رویه
اها با طی مسیری ر هدف توسعه به سبب عدم تبیین صحیح گا با وجود اشتراکات فراوان داین دو بعد توسعه میان افز

منفی بر توفیق فرآیند توسعه گذاشته و در نهایت به عدم تحقق اهداف توسعه میان افزا خواهد ثیر أتمتنافر در عمل،  
 انجامید.

گویی به نیازهای پاسخصدد درهای پویا ایدهدر پی خلق  ارتقاء رویکردی واگرا بوده و با نگاه به آینده –هرچه وجه بهبود 
گرایی رویکردی همگرا با نگاهی در گذشته در پی اخذ الگوهای مطابق با زمینه زمینهحال و آینده انسانی است در مقابل 

میان افزا پیش روند.  گرایی باید همگام با یکدیگر در توسعهزمینهدو اصل ارتقا و بهبود  و  های تاریخی دارد.پیوندو حفظ 
 ،از ایده آل پردازی برای توسعه انفجاری عه را به نحوی متوازن و متعادل رقم خواهند زد و از یك سو ،این دو اصل توس

 –از سویی دیگر از تقلید ساده و رقم زدن محیطی بی روح و غیر مفید و غیر سود آور جلوگیری می کنند )مبانی رویه ای 
و کالبدی ، ارتباط میان سرمایه های اجتماعی که هدف نهایی توسعه درونی پایدارداشت توجه باید از طرفی  (179

سازنده ذهنی است که در ثرات أت، گذر زمانجه این ارتباط و تعامل سازنده در ( نتی8 ،1393راستین و ولی بیگ، است)
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درنهایت به ثراتی أتدهد. چنین میمحله سوق  اهالیبا زمینه و ارتباط با سایر ها را به تعامل آن آید ومیوجود هساکنان ب
رایان معتقدند که نگرش به گزمینه مابین منجر خواهد شدساکنین درمسائل مشترك فیاق نظر یکپارچگی و اتفانسجام، 

انسجام مثابه رویدادی تکاملی در ابعاد کالبدی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، عامل و عینی در شهر)زمینه( بهساختارذهنی
 وذهنی کنونی ساکنان محله همگراییر عبارت دیگبه  (22-1، 1389 )ماجدی و زرآبادی، شوددهنده در شهر قلمداد می

 تواند نشانی از تحقق اهداف زمینه گرایی و معیاری برای سنجش میها در موضوعات مختلف شهری یی آنرأهم
زمان بازتاب کالبدی توسعه نیز در گذر هایبخشداشت حتی توجه  . بایدمد نظر قرار گیرد زمینه گرایی توسعهموفقیت 

ها و رضایت به اختالط کاربریها اشتراك دسترسی تمایل ساکنان به مشارکت فضایی، در قالبخود را در ذهن ساکنین 
آنان در ی رأافقتو وکه منجر به انسجام ذهنی ساکنین  شودموفق قلمداد می بنابراین توسعه میان افزایی .دهدبروز می

که ناظر بر  هایمعیارگرایی نظیر کالبدی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، معنایی و اکولوژیکی در قالب ابعاد متفاوت زمینه
، تاریخی، مشارکت فرهنگی و اجتماعیهای فضا، اشتراك پیوندتمایل به اشتراك  نظیر  استمحتوای ذهنی ساکنین 

 مورد توجهولوژیکی اک مشتركتعهد اشتراك در وجوه معنایی و 
برآیند کلیه معیارهای  راانسجام  ،گراییبه پس زمینه تئوریك رویکرد زمینهبا توسل پژوهش  این در قرار گرفته است. 

میان افزا در گذر زمان در همگرایی فکری ساکنین محالت مجاور با مجموعه نقطه تحقق اهداف توسعه موفقو باال
 .دادیممد نظر قرار اضافه شده 

 

 
 مدل مفهومی -1شکل 

 پژوهشروش 

برای سنجش میزان    (p.value)استراتژی مورد استفاده در این پژوهش کمی با استفاده از ضریب معنی داری توزیع 
ابعاد کالبدی، فرهنگی، گرایی که شامل صول زمینهرود. معیارهای آزمون بر اساس اکار میهذهنی ساکنین ب همگرایی 

مشارکت  گذاری فضایی،اشتراكصورت هساکنین باتفاق نظر  معیارهایدر قالب باشد میی و اکولوژیکی ریختا معنایی،
عنوان مجموعه بهدانش  کویهای تاریخی و تعهد مشترك اکولوژیکی بین ، معنایی، اشتراك پیوندفرهنگی -اجتماعی

 گرفت.( مورد بحث و بررسی قرار های مجاور )امامیه و سجادیههدف با کوی
های نیمه سازمان یافته، موضوعات  مصاحبهدا از طریق گفتگو با تعدادی از ساکنین محله و منظور تدوین پرسشنامه ابتبه

چالش برانگیز پژوهش مشخص و پس از آن پرسشنامه در دو بخش تهیه شد؛ بخش اول پرسشنامه به مشخصات فردی 
و سابقه سکونت  عیت مالکیت مسکنمیزان تحصیالت، وض ، وضعیت تاهل، شغل،سنجنسیت، پرسش شونده اعم از 



  97 تابستان، 2، شماره 2دوره دانش شهرسازی،                                                                                                           86

 

های جدیدی منجر یافتهست به توانمیکه قیاس این اطالعات در کنار نتایج نهایی پژوهش  (1-)جدول اختصاص یافت
-و مولفه بخش برای ارزیابی هر یك از جنبه ها 5ری در مطالعات نظو بخش بعدی بر اساس مدل مفهومی منتج از شود 

گان صورت کوتاه و رسا تدوین گردد که پاسخ دهندهها بدر تهیه پرسشنامه سعی شد سوال .ی تدوین شدرزیابهای ا
کاری بروز دهند. بخش اصلی سواالت برای ارزش گذاری معیارهای مستخرج از اصول ذهنیت خود را بدون هیچ پنهان

 زمینه گرایی به شرح زیرمی باشد.  

ها و در باب میزان تمایل ذهنی ساکنین برای اشتراك دسترسیتی ی فضایی سواالاشتراك گذار برای سنجش تمایل
ورود کاربریهای خدماتی در محله، ها و بستها آمده است.که از رضایت در بازگشایی بن فضاهای محله و همسایگی

برای  .ها پرسیده شدیکودکان سایر کومجاور و بازی فرزندان با  هایکویبا هایی برای استفاده مشترك ایجاد پارك
سنجش اتفاق نظر ساکنین در مشارکت فرهنگی و اجتماعی از رضایت آنها به مشارکت در اخذ تصمیم در محله و برای 

برای سنجش اشتراکات  .ه بدون خروج از آن پرسیده شدمشارکت اقتصادی از میزان تامین خرید های روزانه از داخل محل
جازه دور شدن به کودکان از به دیگران برای میزان دلبستگی و ازندگی توصیه محل در ذهن ساکنین سوال از معنایی 

افراد غریبه به محله پرسش از رضایتشان از ورود وتعیین ساعات تردد امن در محله برای سنجش حس امنیت و خانه 
ت رضای ی رفاهی،لت در تخصیص زیر ساخت هابرای حس حریم و قلمرو و تکافو امکانات محل برای حس مشترك عدا

برای سنجش اشتراك  .انجام شدهای کالن شهری از محله برای حس نیاز به تغییرات از تعریض  معابر و عبور گذر
و در نهایت  اند پرسیده شدهایی که در گورستان تاریخی محله مدفون شدهشخصیت آشنایی آنها با ،های تاریخیپیوند

م و بهداشت محیطی از تمایل آنها برای هزینه و اقدام برای برای آزمودن همگرایی تعهد در قبال مسائل زیست بو
 تعارض با توسعه محله پرسیده شد. سبز در مواقعنگهداری فضای

و  کویعدد در هر  20 انجام شد. پس از آزمون اولیه و توزیع پرسشنامه به تعداد کویاین مطالعه در بین ساکنین  سه 
عدد بر اساس خانوار هر  299شنامه به تعداد سبه تهیه و توزیع پردرنهایت  های سواالتنارساییبررسی و رفع نقائص و 

روایی میزان تحقق اهداف  -کارگیری روش مطالعات متنیهو ب SPSSها توسط نرم افزار دادهبا بررسی  ؛اقدام شد کوی
مجاور ) امامیه و سجادیه( مورد بررسی قرار  هایکویهدف در تعامل با  مجموعهعنوان بهانش د کویافزا در توسعه میان

 (1)جدول . گرفت
 محله 3مشخصات جمعیتی  -1جدول

 مجموع سه محله محله امامیه محله سجادیه کوی دانش ویژگیهای جمعیتی
 218 53 100 65 مرد جنسیت

 70 5 28 37 زن

 200 43 86 71 متاهل وضعیت تاهل

 90 15 43 32 مجرد

 61 26 32 3 دیپلمزیر  تحصیالت

 96 20 54 22 دیپلم

 128 12 40 76 باالی دیپلم

 219 39 87 93 شخصی مالکیت

 64 19 36 9 رهن/اجاره

 

 محدوده مورد مطالعه
و عزم حاکمان به  زمان با افزایش نقدینگی حاصل از فروش نفتچهل و پنجاه هم ةدهتوسعه در شهرهای ایران در 

بخشی از این توسعه شامل ساخت مسکن  اتفاق افتاد. غربی سریع در مطابقت شکلی با شهرهایسازی تغییرات پیاده
بر این  (47 ،1386 ،یزدانی.) گردیدبنا مینهادهای عمومی  دولتی بود که توسطسکونت دادن کارمندان و کارکنان برای 



 87 بنی هاشمی  – ...رویکرد زمینه گراییهای شهری با افزا در محلهارزیابی توسعه میان

 که وجود آمدبههای خالی درون شهر در زمین های خصوصی و دولتییت بخشبا حما های مسکونی بزرگشهركاساس 
  (7 ،1382،مهدیزاده) . اشاره کرددر پایتخت و نارمك  های تهران پارس، تهران نویتوان به کواز آن جمله می

ز بر سیاستهای با تمرک منطقه رشد قطبِ تبدیل شدن به به بعد و با هدف 1340از تحوالت اساسی در اقتصاد تبریز 
 ،1387 ،ظاهری)  گردید هابب پیدایش کوی ها و محالت و شهرک( این توسعه س47، 1386یزدانی، شروع شد) عمرانی، 

 توان اشاره کرد.کوی دانشمی پژوهش عنوان نمونه موردی بهوی دانش ک به های نوستز، کویدر میان این (187
ذاری شد. این مجموعه از جاگقدیمی امامیه محلة بزرگی مابین  در باغ 1354ال ست که در سا ای مسکونیمجموعه

رار گرفت. های وابسته به فرهنگیان خریداری و پس از تفکیك در اختیار کارکنان وابسته به آموزش و پرورش قطرف نهاد
محسوب  از محالت قدیمی تبریز «لیآلوا »های جنوب محله قدیمیباغاز  یبخش و آبادمحمدکوی محله امامیه شامل 

، امام جمعه وقت تبریز و داماد ناصر محمد کاظم امامی شاه قاجار به  شده است که پس از بخشش از سوی محمدمی
این محله از طرف  .ه استاقدام کردان امامیه در ضلع جنوبی این محل به بنای گورستریزی شده و هم او لدین شاه پایها

زار به خیابان الله غربتبریز و از  بلوار آزادیبه  شمالگورستان امامیه و از  به جنوبمشروطه و از منتهی به خیابان  شرق
 المی و دانشگاه پیام نور در مجاورت آن قرار دارند.جنوبی متصل میشود. بناهای مهمی نظیر دانشگاه هنر اس

ولیکن  ؛شودقلمداد می فزاتوسعه میان ادر شمار  ،امامیه قدیمی میان محلهزمین خالی کوی دانش در با جاگیری چه  اگر
 پایدار توسعه راستایو مدیریت هوشمندانه و منسجم در ریزی شده اهداف کامال برنامه روند توسعه آتی آن قابل انطباق با

 ریزی،امهبر اساس اهداف کوتاه مدت و توسعه اتفاقی و بدون برن که الزم است تاثرات پیدایش آنهمین منظور به ،نبوده
 در قاب ذهنی ساکنان مورد بررسی قرار گیرد. شکل گرفته، دهه در بیش از سه

 

 ازاختصاص قبل 1346سال در خالی زمین موقعیت: چپ سمت ،1397 سال در دانش کوی موقعیت:  راست سمت   -1 شکل

 دانش  کوی به یافتن

 ی پژوهشهایافته 

میزان همگرایی و  ، SPSSل آنها توسط نرم افزار و تحلی پرسشنامه تکمیل شده 299دست آمده از هی بهابا بررسی داده
ی، میزان توزیع دارمقایسه و بر اساس ضریب معنی در مجموع و نیز دو به دو کویپاسخ دهندگان در سه  توافق نظر

-مینشان   p.value > 0,05  چنانچه به معنی عدم وجود انسجام وبود    p.value < 0,05 ؛ چنانچهدها بررسی شپاسخ
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گذاری بیشتر را انتخاب کرده باشند ارزشپاسخ دهندگان گزینه با اگر  کردیم،ها رجوع پاسخبه جدول درصد  ،دهد 
 .گردیدانسجام در جهت تعامل بیشتر و اگر گزینه با ارزش کمتر انتخاب کرده باشند انسجام به سمت تعامل کمتر تعبیر 

 انسجام فضایی
باشد که میدر حین طراحی  هاکویپذیری بیشتر و برهمکنش نفوذبه  ها نتیجه توجهگذاری فضااشتراكتمایل به 
ها و انسجام کالبدی و توسعه فضاهای همسایگی منجر یی و تداوم بصری در بازسازی بدنهبه پیوستگی فضادرنهایت 

 یری باشد.گافزا در بدو شکلمیانرای سنجش توجهات کالبدی در توسعه تواند معیاری بمیشود. بر همین اساس می
مجاور تمایل کمی به  هایکویبا هدف  مجموعهعنوان بهدانش  کویشود بین می مشاهده 2جدول که در همانطور

شود. دیده می (p.value) میزان توزیعهای محله بر اساس ضریب معناداری گذاری دسترسی و فضالحاظ اشتراك
دانش در بعد اشتراك در مقایسه دو به دو با کوی و امامیه سجادیه هایکوینبودن این ضریب برای دار معنیکه حالیدر

-میمجاور  هایکویکوی دانش به گذاری فضاهای محل از سوی اهالی به معنی عدم تمایل به اشتراك ،گذاری فضا

 مستقیم اطارتب تمایل چندانی به دانسته وثر ؤمها را  در برقراری امنیت بستوجود بن  یکه اهال دهدمینتایج نشان  .باشد
 ندارند.های دیگر کویبا 
 

 به اشتراگذاری فضاها ین محلهرضایت ساکنتوزیع سطح معناداری   -2جدول

 
انسجام 
 فضایی

 سجادیه -امامیه-دانش سجادیه-امامیه امامیه -دانش سجادیه-دانش معیار
انسجام فضایی در 

 سه محله

 0,000 0,008 0,000 0,000 هااشتراك دسترسی
 

0,000 
 0,000 0,494 0,000 0,000 شتراك فضاهاا

 0,29 0,131 0,008 0,140 هااشتراك همسایگی

 
تمایل به اشتراك گذاری فضاهای همسایگی با درگذاری فضاهای محله و دسترسی، تراكبه اشپایین تمایل بر خالف 

اتفاق نظر و  داری وجود ندارد ویمعنتفاوت  کویمجاور که سابقه آشنایی وجود دارد بین سه  هایکویها در همسایه
داری توزیع تمایل ساکنین به اشتراك فضایی بین معنیدر مجموع مقدار  اما انسجام همسایگی خوبی قابل استنباط است.

 نشان از عدم موفقیت توسعه از حیث انسجام فضایی در محله را دارد. کویساکنین سه 

 اجتماعی فرهنگیانسجام 
پایدار، بهبود ساختار فضایی، تقویت مکانی از طریق نهادهای اجتماعی و در راستای بعد  هدف اصلی توسعه درونی

 ها وها در بعد اجتماعی به اختالط کاربریفعالیت(  بر این اساس اشتراك 8:  1393ولی بیگ  اجتماعی است)راستین ،
فرهنگی به ایجاد نشاط و سرزندگی و ، تصمیم گیریهای کلی برای محله و در بعد افزایش مشارکت اجتماعی در نظارت

های ارزان، افزایش د اقتصادی نیز به کاهش سفر، خریدتعامالت فرهنگی و مذهبی در مراسم مذهبی و آیینی و از بع
های فرهنگی و اجتماعی خواهد بود. با تحقق اهداف توسعه بر اساس معیار های شغلی برای ساکنین نشان ازفرصت

حله نسبت به های روزانه از مخریدتأمین دانش به کویساکنین  تمایلکنیم مشاهده می 3لهای جدواجعه به شاخصمر
 .کم استمجاور بسیار دوکوی
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 به مشارکت فرهنگی و اجتماعی ین محلهرضایت ساکنتوزیع سطح معناداری   -3جدول

انسجام 
فرهنگی و 

 اجتماعی

سجادیه-دانش ابعاد امامیه -دانش   
-امامیه

 سجادیه

 -امیهام-دانش

 سجادیه

و انسجام فرهنگی

اجتماعی در سه 

 محله

 0,056 0,457 0,041 0,03 مشارکت اجتماعی و فرهنگی
0,623 

 0,000 0,028 0,140 0,000. مشارکت اقتصادی

 
 کالبدیهای محدودیتباوجود از بعد اجتماعی و فرهنگی  لیکن  ها،کویتعامالت اقتصادی این  بر خالف کم بودن

 داری توزیعمقدار معنیدر مجموع  دارد.قابل قبولی بین اهالی  شاخص ها نشان از مشارکت  ها،ودن دسترسیومسدود ب
توسعه از حیث انسجام  روند مثبتنشان از  کویبین ساکنین سه  مشارکت اجتماعی و فرهنگیتمایل ساکنین به ِ

 دارد.در محله  اجتماعی

 معناییانسجام 
های نمادین مشترك به محیط خود معنی نظامها و باورها، جهان بینی و ارزشوعه مردم به کمك فرهنگ یعنی مجم

( این مکان به مرور دلبستگی و تعلق و جذابیت 40: 1380توالیی،  کنند)میدهند و فضای خالی را به مکان تبدیل می
عنوان کلیتی با هویت بهحله محدوده م محیط را ایجاد و تولید خاطره کرده و درك حریم و قلمرو را افزایش می دهد.

آورد و در صورت لزوم اراده همه ساکنین را به اعمال تغییر میوجود هلت در تخصیص امکانات شهری را باحساس از عدا
به جز حس حریم و قلمرو معنی  معناییذهنی اهالی در همه موارد توزیعمشاهده میشود  4متحد میکند. چنانچه در جدول 

اهالی تنها در محافظت از حریم و قلمرو به هم نزدیك است و  معنی است که انسجام و اتفاق نظر یندار می باشد این بد
بافت  و تعلق خاطر ساکنین به محله فقط به محدوده کوی محدود می گردد. در دیگرموارد اجماع نظر وجود ندارد.

 در این موضوع موثر باشد.  اندواست می تاز اقشار خاص سازمانی و صنفی  یرکیبتجمعیتی یکدست کوی که 

 

 ین محلهمقدار سطح معناداری اشتراک حس معنایی ساکن -4جدول

 
حس مشترك 

 معنایی

سجادیه-دانش ابعاد امامیه -دانش  سجادیه-امامیه   
 -امامیه-دانش

 سجادیه

انسجام معنایی 

 در سه محله

 0,000 0,03 0,000 0,000 دلبستگی

0,000 

 0,000 0,000 0,000 0,005 امنیت

 0,064 0,003 0,04 0,44 حریم و قلمرو

 0,003 0,51 0,004 0,005 عدالت

 0,000 0,218 0,000 0,000 نیاز به تغییرات

   
امامیه و سجادیه معنی دار نمی باشد که  کویعدالت و نیاز به تغییرات دربین دو حس برای دو مورد  میزان توافق نظر

که حالیشته و خواستار تغییرات هستند در از تخصیص امکانات رضایت ندا کویدو  نشان دهنده آنست که اهالی این
بین ساکنین سه کات معنایی اشتراتوزیع  ِ داریدر مجموع مقدار معنی اهالی کوی دانش تمایلی برای تغییرات ندارند.

 در محله را دارد. معنایینشان از عدم موفقیت توسعه از حیث انسجام  کوی

 یخیتارانسجام 
های مشترك تاریخی در ذهن ساکنین محله سبب افزایش تعهد به کلیت محله خواهد شد.از سوی دیگر نماد های ریشه

قطع استمرار  د.نهای آتی باشتوسعهگذاری برای تغییر و آتی ومحل هدفهای هایی برای توسعهتوانند پتانسیلتاریخی می
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، بویژه خی بر حفظ ارتباط با گذشته و سنت( زمینه گرایی تاری38: 1380تاریخی تحقیر حیات گذشته است) توالیی 
گورستان  ،مهمترین عنصر تاریخی زمینه محله امامیه ( 5: 1396موالیی ، می شود) کید أتهای  معماری و فرهنگ سنت

ان باختگان رخی از جبهایی نظیر مرحوم امامیه و صمد بهرنگی وشخصیتامامیه واقع در ضلع جنوبی محله می باشد که 
ری و ارزش گذا 5 اند که می تواند نمادی از هویت تاریخی محله باشد. با توجه به جدولدر آن آرمیده انقالب مشروطه 

باشد در مصاحبه ها نیز میهای تاریخی محله قابل مشاهده نظر ساکنین در عدم آگاهی از ریشهاتفاق  ،پاسخ دهندگان
دهی نیز از به کار آدرسشان  در کنار گورستان اباء داشته و حتی در مجاورت محلهشویم ساکنین از اذعان به متوجه می

 های تاریخی حین توسعه می باشد.ریشهاین مسئله حاکی از عدم توجه به کنند که بردن نام قدیمی محله خودداری می
ترین دلیل در عدم تواند مهممی ،بافت به عناصر تاریخیِ بی توجهیعدم پیروی از الگوهای هندسی و غالب زمینه و 

 انسجام ذهنیت تاریخی قلمداد شود.

 ساکنین محلهمقدار سطح معناداری اشتراک پیوند های تاریخی  -5جدول

 پیوند مشترك تاریخی
سجادیه-دانش امامیه -دانش  سجادیه-امامیه  سجادیه -امامیه-دانش   

0,323 0,000 0,001 0,000 

 

 اکولوژیکیانسجام 
توجه  (1384بهزادفر، ) گرایی زیست محیطی استهای اکولوژیکی از رئوس زمینهریشهارچگی اکولوژیکی و توجه به یکپ

ازنابودی آن بسیار منوط به رویکرد کلی  جلوگیریها و آلودگیبه پاکیزگی محیط  عزم برای حفظ زیست بوم و دفع 
شود ولیکن با مراجعه میمحله مشاهده  3در پاسخ  ، یکدستی6جدول ها دارد. با توجه به های ذهنی آنالیهساکنین در 

درصد پرسش شوندگان تعهد باالیی در هزینه  برای حفظ و نگهداری دارند  50شویم حدود به پاسخ ساکنین متوجه می
دهد توسعه میان افزا در تعارض با زیست اقلیم قرار نگرفته است و مردم  حفظ و نگهداری آن را قربانی میکه نشان 

 کنند.نمیعه و تعریض توس
 

 ه در قبال زیست بوممقدار سطح معناداری اشتراک تعهد ساکنین محل -6جدول

 تعهد مشترك در قبال زیست بوم
سجادیه-دانش امامیه -دانش  سجادیه-امامیه  سجادیه -امامیه-دانش   

0,032 0,021 0,120 0,418 

 

 پژوهش هاییافته تحلیل
 ارد مطروحه در مو کویانسجام کلی یا اتفاق نظر بین ساکنین سه شود سطح یممشاهده  7بر اساس آنچه در جدول

بر اساس  هاکویاین  مقایسه دو به دوتفاوت میانگین نمرات لیکرت، شاخص انسجام در  با مقایسه .نی دار نمی باشدمع
مجاور می  هایکوی نش نسبت بهدا کویاختالف نظر ساکنین  توان نتیجه گرفت که این تفاوت ناشی ازمی 7جدول 
تفاوت فکری بسیار  ،قدیمی این بافت می باشند هایکویامامیه و سجادیه که جزء  کویدو  بین در حالی کهباشد. 

 گذشتهای که در عنوان مجموعهبهگیری و توسعه کوی دانش  شکلنحوة گفت  توانلذا می. کنیمنمی را مشاهده  یزیاد
آن نسبت به ب جدایی رویکردهای ذهنی ساکنان به مرور در طول سه دهه سب ،استقدیمی امامیه اضافه شده  محلهبه 

 مجاور شده است. هایکوی
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 محله ذهنی بین ساکنین تفاوت میانگین نمرات لیکرت، شاخص انسجاممقدار سطح معناداری و   -7جدول
 عنا داریضریب م تفاوت میانگین نمرات لیکرت محله اول                      محله دوم

 سجادیه                         دانش
 امامیه

0,57141 
0,15550 

0,000 
0,125 

 دانش                            سجادیه
 امامیه

0,57141 - 
0,41591 - 

0,000 
0,000 

 امامیه                           سجادیه
 دانش

0,15550 - 
0,41591 

0,125 
0,000 

 0,000 - ه          سجادیهدانش          امامی

 
گی مشاهده امامیه و سجادیه همبست کویسکونت و انسجام کلی در سابقه بین ،  آمار بدست آمدهتوجه به بااز طرفی 

افزایش سابقه سکونت  گردد. در حالی که این همبستگی در کوی دانش وجود ندارد که بدین معنی  است که با می
 .مشاهده میکنیمهمگرایی کمتری  متفاوت، یت اهالی در باب موضوعاتذهن

مجاور  یهاکوید معابر به سمت از انسداکه  مجاور، هایکویدانش با  کویکنان گسست بسیار زیاد ذهنی سا  باوجود 
ته گسست های رفتاری ، معنایی و تاریخی  را در پی داش به مرور به تبع آنو  در بدو شکل گیری نشئت گرفته است

به اشتراك فضاهای  لاجتماعی و تمای مشارکتآشنایی و از میزان مناسبی از رضایت به  نتایج آمار ،انتظاربر خالف  ؛است
 .حکایت دارد ،مجاور که سابقه دوستی به بهانه های مختلف شکل گرفته است هایکویهای با همسایهالبته  ،همسایگی

وبا افزایش متغییر سابقه  ساکنان کوی دانش وجود نداردکه تمایلی برای بازگشایی بن بست ها از سوی  ست در حالیاین 
که ساکنان بیشتر تمایل رسیم نتیجه میار با مصاحبه ها به این . با تطبیق این آمیابددم تمایل افزایش میسکونت این ع

. دارندزشی به تضارب اجتماعی در نقاطی خارج از محله همانند مساجد و پارك ها و سایر مکان های مذهبی ، علمی و ور
 اعیاد،محله برای مراسم مذهبی مناسبتی،  شمالیدر سمت در نبش میدان حکیم  مسجد نبی اکرم واقع ،به اذعان اهالی

نماز و نیز گردهمایی هیئت امنای محالت و نیز مالقات نوجوانان در کتابخانه مسجد و پارك های متعدد  ضهیادای فر
را بین ساکنین  ای برای مالقات و روابط اجتماعی بهانه ،صبحگاهی ورزش ه برای گشت و گزار ،ه های محلیحاش

این نکته لزوم توجه به کاربریهای جاذب برای اهالی در حاشیه محله جهت ایجاد آشنایی رده است و فراهم آومحالت 
 دهد.نشان میبیشتر و تشویق به همدلی و همکاری در رفع مشکالت کل محله را 

 

 گیری نتیجه
این  و انطباق گراییاصول زمینههدف بر اساس  مجموعهعنوان بهتوسعه میان افزا در نمونه موردی کوی دانش  یارزیاببا 

ی فضاها، مشارکت گذارمعیارهای رضایت به اشتراك در قالبکنین به تعامل با محالت مجاور تمایل سا میزانبا اصول

پایین بودن سطح  با توجه بهمشارکت اکولوژیکی؛  اریخی وایی، اشتراك در پیوند های تاشتراك معن اجتماعی، -فرهنگی
توان نتیجه گرفت انسجام و می الت با محالت مجاور،اکنین کوی دانش به تعامس رضایت توزیعمیزان معنی داری 

باجاگیری کوی دانش در محله قدیمی امامیه نه تنها اهداف توسعه همگرایی ذهنی بین ساکنین کل محله پایین بوده و 
گیری محقق نشده، بلکه شکلافزا در افزایش سطح تعامالت با زمینه و ایفای نقش محرك توسعه در گذر سه دهه از یانم

انسداد کلی معابر به توان در عامل اصلی بروز آنرا میهای مجزا ازهم شده است. باعث افتراق محله قدیمی به کوی
 یذهن ییو واگرا یفکر های گسست بروز باعث و بسته هااثیرگزاریکه راه را برای تعامالت اجتماعی و ت محالت مجاور،

دانش   کوی یریدر شکل گ رسدیجستجو کرد. به نظر م ا شده است ،هتیبه تعامالت و اختالط فعال ازیدر ن نیساکن
ا ورت بمدنظر بوده است. البته مجا نیبیشتر کیفیت خود محله ،منافع صنفی یا تمایالت سوداگرانه افزایش قیمت زم

وك و بال استفاده رها شده بوده  و نیز افزایش های مدیدی مترها، کارخانه چرم که مدتگورستان امامیه، گورستان ارمنی
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و به  بی تاثیر نبوده یطلب ییجدابر این تعمیرگاه خودرو که لبه بیرونی این محله  را دچار اغتشاش کرده،   نفحضور ص
-ها و مجتمعکویهای میان افزا در قالب مجموعهعدم موفقیت  الیلاز د ر مجموعد .محله دامن زده است ینیگز یدور

ها، در میان دیوار و نردهمحله محصور شدن  می توان به، های ایرانشهرهای آپارتمانی و سازمانی متداول در اکثر 
توسط  محلهورودی های  رلکنتاطراف،  یهامحلهارتباطی محله با مسدود کردن معابر محدود کردن ارتباطات محله و 

 الگوهای غالبو عدم توجه به  و نه گسترش تدریجی محلهبر مبنای ارتباطات صنفی محله  یهانگهبانی، اسکان خانواده
و  یدر اعیاد مل نیساکن نیب روابط فرهنگیو  مراودات اقتصادی نظیر خریدهای روزانه .اشاره کردتاریخی و بومی زمینه 

 می تواند از تاثیرات این مشکالت بکاهد و ارتباط ساکنین با محله را تعمیق بخشد.  مراسم مذهبیبرگزاری 
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