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ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

بررسی تأثیر اجتماعپذیری فضاهای عمومی
بر پایداری اجتماعی مجتمعهای مسکونی

چکیده
مجتمعهای مسکن مهر نشانهای از معضل افزایش ترا کم ساختمانی در شهرسازی امروز محسوب میشوند که دارای
تبعات اجتماعی بسیاری هستند .مسائل انسانی و اجتماعی که در ساخت این مجتمعها مغفول مانده ،بهواسطه محیط
ن رو ،هدف از تحقیق حاضر که به منظور ارتقای هویت و سرزندگی اجتماعی در
کالبدی قابل اصالح و بهبود است .از ای 
ساختارهای معاصر شهری انجام یافته است ،بررسی تأثیر فضاهای اجتماعپذیر بر پایداری اجتماعی مجتمعهای مسکونی
در نمونههای موردی یعنی سه مجتمع مسکن مهر اردبیل ،نیایش ،وحدت ،و اندیشه است .فرضیه تحقیق این است
که وجود فضاهای عمومی اجتماعپذیر در مجتمعهای مسکونی مهر اردبیل با پایداری اجتماعی این مجتمعها رابطه
معنیداری دارد .روش تحقیق مقاله حاضر ،روش ترکیبی کمی و کیفی ،با استفاده از راهبردهای استدالل منطقی ،تطبیقی
و همبستگی است .پیمایش از طریق تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو تحلیل محتوای
مصاحبهها و انجام مشاهدات صورت گرفته است .نتایج حاصل از آزمون دادهها مبین این موضوع است که وجود فضاهای
اجتماعپذیر بر افزایش سطح پایداری اجتماعی در مجتمعهای مسکونی تأثیرگذار است؛ موضوعی که به وسیله مصاحبهها
و مشاهدات نیز تأیید گردید .از طریق انطباق دادههای حاصل از تحلیل پرسشنامهها ،مصاحبهها و مشاهدات ،متغیرها و
ویژگیهای محیطی مرتبط با اجتماعپذیری فضاهای عمومی مجتمعهای مسکونی استخراج و دستهبندی شد .در پایان
ی کودکان ،مرا کز تجاری و مرا کز
اشاره میشود که راهکارهای ایجاد فضاهای اجتماعپذیر چون فضاهای سبز ،فضاهای باز 
فرهنگی ،اندازه مناسب کالبدی_اجتماعی فضا ،بهبود آسایش زیستی و تنوع بصری ،نقش بسزایی در تأمین اجتماعپذیری
ن رو ارتقای پایداری اجتماعی مجتمعهای مسکونی دارند.
فضاهای عمومی و از ای 

 .1مقدمه
ام ــروزه تولید انبوه مسکن از طریق افــزایــش ترا کم ساختمانی،
خود معضلی است که حاصل سیاستهای کالن در حوزههای
اقتصادی است .این امر با ایجاد فرصتهای ســودآور در صنعت
مسکن در کشورهای تولیدکننده نفت به دلیل رشد سریع شهر و
شهرگرایی ) )Shokoi, 2006و درنظر گرفتن زمین به عنوان کاالی
مفید اقتصادی به دلیل عدم امکان تولید ،جابهجایی و فساد
) )Pourmohammadi, 2007: 120مطرح شد .با توجه به افزایش
تقاضای بالقوه مسکن ،تالش دولت برای جبران نقیصه مسکن
از طریق اح ــداث مجتمعهای مسکونی (Aabedin Darkush,
) 2004: 148مصداق موضوع یاد شده است .عدم توجه به انسان
و ارزشهای انسانی و نگرش تودهای به انسانها به جای گروههای
اجتماعی هدفمند و آغــاز محرومیت اجتماعی بهخصوص برای
کودکان در برنامهریزی و طراحی مجتمعهای مسکونی (Sajjadi
) ،Ghaemmaghami, et al., 2011و عــدم امکان تأمین مسکن
مناسب و متناسب با نیازها و ارزشهــای انسانی به دلیل نگرش
ً
صرفا اقتصادی و تولیدی به بخش مسکن Golabchi, et al.,
) ،)2014از نتایج ساخت مجتمعهای مسکونی و تولید مسکن در
مقیاس انبوه است.
مجتمعهای مسکن مهر نیز بهعنوان مجتمعهای زیستی جدید در
حاشیه شهرهای ایران (استفاده از اراضی حاشیه شهر برای کاهش
هزینه زمین) باوجود توجه به تجارب ناموفق کشورهای دیگر در
سیاستهای تأمین مسکن و تجربه بازسازی اطراف خیابان شهید
شماره بیستوششم نواب صفوی تهران ) )Piribabai & Karami, 2011احداث شدهاند
بـ ـ ــهـ ـ ــار  1397که با وجود تخصیص یارانههای مسکن و وامهای کمکی ،چهبسا
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه تکمیل نهایی آنها تا امروز ادامه دارد .مسکن مهر در قالب سه گروه
علمی-پژوهشی
کارمندی ،کارگری و آزاد شکل گرفته اســت .اصــول در نظر گرفته
شده در طرح مسکن مهر عبارتند از انبوهسازی ،کوچکسازی و
بلندمرتبهسازی ) .(Abdiyan, 2010بدیهی است ،این مجتمعهای
زیستی تا مدتها محل سکونت انسانهایی است که با در نظر
گرفتن نقش مکان در شرافت انسانی و همچنین نقش محیط
کالبدی بهعنوان ظرف فعالیتهای انسانی در انسجام اجتماعی،
رفاه شخصی و استقالل فردی ،تبعات اجتماعی و فرهنگی آنها کمتر
از تبعات اقتصادی مدنظر نخواهد بود .انسانها در فرایند توسعه
پایدار نقشی اساسی دارند و بیتوجهی به عوامل اجتماعی در خالل
فرایند توسعه ،اثربخشی برنامهها و پروژههای گونا گون توسع ه را با
مخاطره جدی مواجه میسازد (.)Jomepour, et al., 2012
بــا تــوجــه بــه مطالب یــادشــده ،اهمیت تحقیق حــاضــر تــوجــه به
پــایــداری اجتماعی و ال ــزام در خلق فضاهای اجتماعپذیر برای
جوامع انسانی بهعنوان سرمایه اجتماعی ،در روند توسعه شهرها
در عصر بحران هویت اجتماعی و حرکت سیاستهای توسعه
مسکن به سمت بلندمرتبهسازی و نیاز به باززندهسازی مفاهیم
ن رو ،فرضیه
اجتماعی در توسعههای جدید مسکن اســت .از ای 
تحقیق حاضر این است که وجود فضاهای عمومی اجتماعپذیر
در مجتمعهای مسکونی مهر اردبیل (نیایش ،اندیشه و وحدت)
با پایداری اجتماعی این مجتمعها رابطه معنیداری دارد .روش
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تحقیق در مقاله حاضر ،روش ترکیبی کمی و کیفی (پرسشنامه،
مصاحبه ،و مشاهده) و با استفاده از راهبردهای استدالل منطقی،
تحلیل محتوا ،تطبیقی و همبستگی است .تحقیق در پی پاسخ به
پرسشهای زیر است:
 اجتماعپذیری فضاها و عوامل مؤثر بر آن در مجتمعهای مسکنمهر اردبیل چگونه تأمین شده است؟
 مجتمعهای مسکن مهر اردبیل از لحاظ پایداری اجتماعی در چهشرایطی قرار دارند؟
 چــه رابــط ـهای مــیــان وج ــود فضاهای اجتماعپذیر و پــایــداریاجتماعی در مجتمعهای مسکن مهر اردبیل وجود دارد؟

بررسی تأثیر اجتماعپذیری فضاهای عمومی
بر پایداری اجتماعی مجتمعهای مسکونی

 .2چارچوب نظری
 .2.1اجتماعپذیری فضا
با توجه به این که رسیدن به پایداری اجتماعی ،افزایش میزان
تــعــامــات اجتماعی و کــاهــش مــیــزان تناقضات و تنشها و در
نهایت افزایش تعلق خاطر و ارزش مادی و معنوی سکونتگاهها
را در پی دارد؛ الزم است فرصتهای مشارکت جمعی و تعامالت
انسانی ایجاد و تقویت گردد .این امر مستلزم بهرهگیری توأمان از
ظرفیتهای انسانی و فضایی_کالبدی است .آنچه بیش از ابعاد
کالبدی در حضور و تعامل اجتماعی افراد مؤثر است ،پیشبینی و
خلق رویدادهای اجتماعی است )« .(lennard, 1984اجتماعپذیری
در فضای شهری در آغــاز امــری عینی است که بهواسطه کیفیت
ظهور عوامل فیزیکی موجودیت مییابد .ا گرچه فضای شهری در
ابتدا از طریق کالبد درک میشود ،اما آنچه به آن معنی میبخشد،
احساس و ذهنیت افراد است Jahanbakhsh, 2016:، (Mansoori
) .»63ابعاد احساسی و موقتی تجارب افراد در محیط به مثابه اجزای
الینفک تعامالت افراد و محیط زندگی شناخته شده است .این امر
بر پیوستگی فضای زندگی افراد و ادرا ک آنها از فضای زندگیشان
ن رو ،دلبستگی
داللت دارد ) .(Bonaiuto & Bonnes ,2000از ای 
به مکان نهتنها به وسیله وجــوه فیزیکی تقویت میشود ،بلکه
کیفیت رفتارها و تعامالت اجتماعی در فضا نیز بر دلبستگی به فضا
مؤثر هستند ) .(Poll, 2002در قلمروهای عمومی شهری الگوهای
تعامل اجتماعی و قابلیتهای فضای معماری دارای اهمیت
ویژهای هستند .در فضاهای عمومی اجتماعپذیر توفیق مالقات
ف بهدست میآید و از همین رو مقرهاییاند
برای گروههای مختل 
که به حیات و هویت جمعی تعلق دارند ) .)Lang, 2002با در نظر
ط اجتماعگریز میتوان
گرفتن دو نوع محیط اجتماعپذیر و محی 
گفت «محیطهای اجتماعپذیر موجب تشویق و ترغیب رفتارهای
اجتماعی و جمعی میگردند و محیطهای اجتماعگریز تحوالت
اجتماعی را کم مینمایند ) .« (Osmand, 1957: 26بنابراین ایجاد
فضاهای دعوتکننده متناسب با اقلیم و قابلیتهای سایت و با
در نظر گرفتن ویژگیهای فرهنگی و بافت اجتماعی و اقتصادی
موجب ایجاد مشارکت مردمی فعال و غیرفعال و تقویت حیات
جمعی میشود.
فرآیند اجتماعپذیری در درون فضاهای عمومی مبتنی بر چهار
مرحله است« :پذیرا بودن فضا برای حضور افــراد ،تأمین آسایش

 .2.2پایداری اجتماعی
برای توسعه پایدار سه فا کتور زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی
درنظر گرفته شــده اســت« .کنفرانس ریــو در ســال  1992پایداری
اجتماعی را بهعنوان حق زندگی مناسب و معقول بیننسلی،
فرانسلی و عدالت اجتماعی بینالمللی معرفی کرد (Samimi Far
) .»& Hamze Nejad, 2013: 122پایداری اجتماعی به «توانایی
جامعه بــرای حفظ و نگهداری ابــزارهــای ض ــروری ایــجــاد رفــاه و
مــشــارکــت اجتماعی و حفظ ثــبــات مؤلفههای اجتماعی بــرای
گسترش یکپارچگی و انسجام اشــاره میکند (Meshkini, et al.,
) .»2013: 208بهنظر میرسد هیچ اجماع نظری در حیطه نظری
و بحثهای مدیریتی و اجرایی در رابطه با شاخصههای پایداری
اجتماعی شهری وجود ندارد و «هر صاحبنظر و سیاستگذاری با
توجه به معیارهای خاص و یا چشمانداز آینده ،تعریفی از پایداری
ن حال،
اجتماعی را ارائه میدهد ( .»)Davidson, 2010: 879باای 
غالب ابعاد موردنظر بــرای پــایــداری اجتماعی شامل جوانبی از شــمــاره بیستوششم
بـ ـ ــهـ ـ ــار 1397
خواستها و نیازهای انسانی است که الزمه تعامل و ارتباط بین
انسانی مطلوب و رشد فردی و جمعی جوامع انسانی است .پایداری ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
اجتماعی مالزم با عدالت اجتماعی و اقتصادی است که موجب
رشد و پیشرفت انسانی و رسیدن به سطحی استاندارد برای تأمین
نیازهای درونی و بیرونی است ( .)Balaceanu, et al., 2012عدالت
اجتماعی ،مهمترین و اثرگذارترین شاخص در رسیدن به پایداری
اجتماعی محسوب میشود.
وودکــرفــت عــوامــل پــایــداری اجتماعی شهر را عــدالــت اجتماعی
دروننسلی و بروننسلی ،مشارکت و دموکراسی محلی ،بهداشت،
کیفیت زنــدگــی و رفـ ــاه ،ریــشـهکــن ک ــردن محرومیت اجتماعی،
سرمایه اجتماعی ،تعامل اجتماعی ،ایمنی ،توزیع عادالنه درآمد،
نظم اجتماعی ،حس اجتماعی و تعلق ،سنتهای فرهنگی و
سازمانهای اجتماعی فعال میداند ) .(Woodcraft, 2012تین
و همکارانش توسعه پایدار اجتماعی را شامل چهار معیار اصلی
عدالت اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،مشارکت و امنیت معرفی

دیا گرام شماره :1مؤلفههای کالبدی اجتماعپذیری فضا
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روانی و فیزیکی ،لذت بردن از حضور در فضا و تداوم حضور اجتماعی
فعال در فضا ) .»(Daneshpour & Charkhchian, 2007: 26شجاعی
و پــرتــوی ،بــه منظور سنجش اجتماعپذیری فضاهای عمومی
سه بعد اجتماعی ،کالبدی و فعالیتی را در نظر گرفتهاند و در این
چارچوب مؤلفههایی چون دسترسی ،راحتی ،حفاظت ،تسهیالت،
انعطافپذیری ،تعامالت اجتماعی ،راحتی ،حفاظت ،حضور مردم
و فعالیت را بررسی کردهاند ) .(Shojaee & Partovi, 2015محمدی
و آیتاللهی ،مؤلفهها و ابعاد مؤثر در اجتماعپذیری فضا را دارای دو
وجه کالبدی چون موقعیت قرارگیری و دسترسیها ،فرم ،هندسه،
تناسبات ،تنوع و ساماندهی فضا و وجه فعالیتی چون ابعاد،
ارزیابی عملکردی فضاها ،نحوه استفاده کاربران از فضا ،مشکالت
و موانع تحرکات کــاربــران و ویژگیهای اجتماعی انجام فعالیت
میدانند ) .(Mohammadi & Ayatollahie, 2015برخی فضای
کالبدی را چون سامانهای فضایی میدانند که مشخصههای این
سامانه فضایی بر تعامالت جمعی کاربران مؤثراست (.(Pasalar,
 2003مشخصههای فضایی که خود موجب تشکیل کانونهای
فعالیت و اشتیاق به فعالیت در قسمتهایی خاص از فضا میگردد؛
ویژگیهایی چون حضور عناصر طبیعی ،چشماندازهای طبیعی،
مصالح طبیعی ) )Daneshgar Moghadam, et al., 2011و وجود
عوامل کالبدی مانند مبلمان و کیفیت عناصر محیطی Mardomi
) .)& Qamari, 2011مــونــتــرو مــشــخــصـههــای فــضــای عمومی
اجتماعپذیر را چنین بــر میشمرد :امنیت ،ساختار منسجم،
تداوم ،خوانایی ،قلمرو ،وجود تسهیالت مناسب ،راحتی و آسایش
محیطی ،آموزش ،پیچیدگی و رمزآلودی ،تنوع ،خلوت ،دلبستگی
و تعامالت اجتماعی ( .)Avila Montero, 2001نقرهکار و همکاران،
بهمنظور بررسی «اجتماعپذیری در حیاط خانه ایرانی» پنج معیار
کالبدی ،زمینهای ،روانی_شخصیتی ،رفتاری_ فعالیتی و معنایی را
در نظر گرفتهاند ).(Noqrekar, et al., 2014
باتوجه بــه مبانی نظری مربوطه و آرای صاحبنظران ،تأمین
بعد اجتماعی فضاهای عمومی در مجتمعهای مسکونی نیاز به
شناخت نیازهای سا کنان و گروههای مختلف استفادهکنندگان از
فضا و از طرفی شناخت امکانات و قابلیتهای کالبدی فضا دارد.
بنابراین میتوان گفت اجتماعپذیری فضا ،دارای ابعاد کالبدی،
انسانی و اجتماعی است که مکمل و ارتقادهنده یکدیگرند .در
این میان بعد کالبدی که ناظر بر ویژگیهای کالبدی_ساختاری و
کیفیت محیطی است ،بعد غالب اجتماعپذیری فضاست .چرا که
در مقوله اجتماعپذیری فضا بعد کالبدی زمینهساز ابعاد اجتماعی،
ن رو در تحقیق حاضر در
انسانی و رفتاری محسوب میشود .از ای 
مــدل تنظیم شــده بــه منظور پیش ُبرد پــژوهــش ،ابــعــاد کالبدی

اجتماعپذیری فضا در نظر گرفته شده است (دیا گرام شماره.)1
در دیــا گــرام یــادشــده مفهوم اجتماعپذیری فضا بــه مؤلفهها و
متغیرهایی تفکیک شــده اس ــت .مؤلفههای امنیت کالبدی،
هویتمندی ،انتظام فضایی ،چندمنظور ه بــودن ،بازیپذیری
و آسایش زیستی شاخصهای کیفیت فضا هستند که با تسهیل
فعالیت ،پذیرا ساختن محیط برای حضور افراد ،تعامل اجتماعی
و لــذت از محیط ،دعوتکنندگی و انعطافپذیری بر کموکیف
اجتماعپذیری فضا تأثیر میگذارند (دیا گرام شماره.)1

کردهاند ) .(Thin, et al., 2002کوالنتونیو نیز در تحقیقات خود نشان
میدهد که پایداری اجتماعی ترکیبی از اصــول سنتی اجتماعی
از قبیل نیازهای اولیه و اساسی (مسکن و بهداشت) ،اشتغال،
آموزش ،برابری و عدالت اجتماعی و مفاهیم جدیدی که کمتر قابل
اندازهگیری هستند مانند هویت ،حس مکان ،خوشبختی ،رفاه
و کیفیت زندگی است ) .(Colantonio, 2008ویلیامز در این راستا
به عواملی چون دسترسی به امکانات ،فضای سبز ،فرصتهای
شغلی ،حملونقل عمومی ،فرصتهایی برای قدم زدن و دوچرخه
سواری ،سالمت و بهداشت عمومی ،جداییگزینی اجتماعی کمتر،
باالبردن فرصتهای شغلی بــرای افــراد با مهارت پایین ،فضای
مسکونی و مسکن مقرون به صرفه اشــاره میکند.(Williams,
)2004: 31
شهابیان و پیرایهگر ،بــرای رسیدن به توسعه پــایــدار اجتماعی،
بــه دسترسی آس ــان بــه خــدمــات شــهــری ب ــرای همگان ،کاهش
استفاده از وسیله نقلیه شخصی ،ارتــقــای بهداشت و سالمت
شهروندان ،توجه به گروههای کمتوان و کودکان ،توزیع عادالنه
امکانات ،تقویت حس تعلق و هویت فرهنگی در شهر و جلوگیری
از انواع آلودگیها توجه کردهاند ).(Shahabian & Piraeger, 2013
هاشمنژاد و همکاران ،راهکارهای «طراحی عرصههای جمعی
چندمنظوره در فضاهای عمومی» در بعد تعامل اجتماعی و
«طراحی اقلیمی» در بعد رفاه اجتماعی را دارای بیشترین اهمیت
بــرای کسب پــایــداری اجتماعی در برنامههای مسکن میدانند
) .(Hashemnejad, et al., 2015هادیزاده زرگر و همکاران مؤلفههای
شماره بیستوششم امنیت ،مشارکت و کیفیت زندگی را شاخصهای پایداری اجتماعی
بـ ـ ــهـ ـ ــار  1397در نظر گرفتهاند ) .(Hadizadeh Zargar, et al., 2013جمعهپور و
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه ابراهیمی مؤلفههای مشارکت ،کیفیت زندگی ،امنیت و مطلوبیت
علمی-پژوهشی
محیطی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاند که شاخصهای
حفاظت در مقابل جــرم و جنایت ،عدالت اجتماعی و رضایت
از کیفیت دسترسی به خدمات دارای بیشترین سهم در تحقق
پایداری مجتمعهای مسکونی است (Jomepour & Ebrahimi,
) .2005سجادی قائممقامی و همکاران ،بهمنظورسنجش پایداری
اجتماعی در مجتمعهای مسکونی به شاخصهای مهمی چون
آسایش درون خانه ،بازیپذیری فضاهای باز و چندمنظوره برای
کودکان ،هویت اجتماعی و نظم اجتماعی اشاره کردهاند(Sajjadi
).Ghaemmaghami, et al., 2011
با مداقه در مؤلفهها و مفاهیم پایداری اجتماعی اشــاره شده در
آرای صاحبنظران ،این موضوع آشکار میشود که ابعاد اجتماعی
شاخصههای اساسی برای ارزیابی پایداری اجتماعی هستند ،چرا
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که این ابعاد توأمان پیامد رضایت محیطی و اجتماعی قلمداد
ن رو در مــدل پــایــداری اجتماعی تحقیق حاضر
میشوند .از ای ـ 
(دیــا گــرام شــمــاره ،)2ابعاد اجتماعی در نظر گرفته شده است که
رضایت از کالبد و محیط را نیز در بطن خــود دارنــد .مؤلفههای
مشارکت و تعامل اجتماعی مربوط به ارتباطات بین انسانی و
رشد جمعی و میزان همبستگی اجتماعی است که جزء الینفک
پایداری اجتماعی محسوب میشود .مفهوم حس اجتماعی به
این معنی است که فرد با داشتن حس اجتماعی خود را جزئی از
جامعه و دارای ارتباط متقابل با دیگر اعضا میداند .با تقویت حس
اجتماعی و تعامالت ،تعلق اجتماعی شکل میگیرد که مؤلفهای
مهم در سنجش میزان پایداری اجتماعی اســت .چرا که نشانگر
میزان وابستگی فرد به جامعه است .هویت اجتماعی مؤلفهای
اســت کــه بــه ویــژگـیهــای فرهنگی_اجتماعی و شخصیتی فــرد و
محیط انسانی و کالبدی بستگی دارد و هماهنگی میان این ابعاد
به ارتقای آن کمک میکند .فضاهای عمومی عرصهای برای بروز
ابعاد اجتماعی یادشده است .بنابراین قابلیتها و کیفیت کالبدی
ن رو ،نقش
فضا در وضعیت ایــن ابعاد نقش بسزایی دارد .از ایـ 
اجتماعپذیری فضا برای رسیدن به پایداری اجتماعی بسیار حائز
اهمیت مینماید ،گرچه کمتر مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گرفته
است(دیا گرام شماره.)2

بررسی تأثیر اجتماعپذیری فضاهای عمومی
بر پایداری اجتماعی مجتمعهای مسکونی

 .3روش
روش تحقیق حاضر ترکیبی از روشهای کمی و کیفی است ،بعد
کمی راه��ب��رد پژوهش به منظور آزمــون فرضیه تحقیق ،راهبرد
همبستگی اس���ت .در ایــن راه ـبــرد ثبت ارتــبــاط طبیعی میان
متغیرها مــورد نظر اســت و یکی از امتیازهای مهم آن ،قابلیت
مطالعه گستره وسیعی از متغیرهاست ).)Grote & Wang, 2009
ضمن بــررســی تحقیقات پیشین و انــجــام مطالعات اســنــادی،
ل دهنده مفاهیم اجتماعپذیری فضا
اصــول و مؤلفههای شک 
و پ ــای ــداری اجـتــمــاعــی بــه ص ــورت مــدلهــای مفهومی مطابق
دیا گرامهای شماره1و ،2بهدست آمده است .به منظور سنجش
اجتماعپذیری فضا ،مؤلفههای بعد کالبدی این مفهوم و برای
ارزیابی پایداری اجتماعی به ابعاد انسانی و اجتماعی آن پرداخته
شده است .درواقع به طور کلی تأثیر ابعاد کالبدی فضا بر ابعاد
انسانی و اجتماعی استفادهکنندگان از فضا مورد سنجش واقع
شده است .گفتنی است عدم پرداختن به ابعاد دیگر مفاهیم جزو
موانع و محدودیتهای پژوهش محسوب میگردد .برای سنجش
و ارزیابی مؤلفههای یادشده در نمونههای موردی (مجتمعهای

دیا گرام شماره :2متغیرها و مفاهیم اجتماعی پایداری اجتماعی

 .4معرفی نمونههای موردی
نمونههای مــوردی تحقیق حاضر ،سه مجتمع مسکونی مهر
اندیشه ،نیایش و وحــدت در شهر اردبیل اســت که در حاشیه
شهر اح ــداث شــدهانــد (تصویر شــمــاره  .)1هــدف از اج ــرای این
پروژهها ،چون شهرهای دیگر کشور ،تالش برای خانهدار کردن
قشر ضعیف و کمدرآمد بــوده اســت .بــرای مکانیابی این پروژها
مطالعات اولیهای صورت نگرفته و زمینهای دولتی موجود در
حاشیه شهر به این پروژهها اختصاص داده شده است .از آنجا که
این مجموعهها بهگونهای یکجا و همزمان ،برنامهریزی ،طراحی
و اجرا شدهاند و در مقیاس چند واحد مسکونی تا ساختمانهای
بلند تا مجموعههای بزرگ قرار دارنــد ،در تعریف مجموعههای شــمــاره بیستوششم
بـ ـ ــهـ ـ ــار 1397
مسکونی جا میگیرند ) .)Einifer, 2000طبق اطــاعــات اداره
کل راه و شهرسازی اردبیل ،مجتمع مسکن مهر اندیشه (پیله ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
سحران) برای چهار هزار خانوار در جنوب شرقی شهر ،مجتمع
مسکونی نیایش بــرای دو هــزار خــانــوار در جنوب غربی شهر و
مجتمع مسکونی وحدت (میراشرف) برای هزار و  200خانوار در
شمال شهر احــداث شــده که حــدود 40درص ــد واحــدهــا خالی از
سکنه است (تصویر شماره.)2
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 .5تجزیه وتحلیل دادهها
عپــذیــری فـضــا در مجتمعهای
 .5.1سنجش اب ـعــاد اج ـت ـمــا 
مسکونی مهر اردبیل
بــراســاس دادههـ ــای حاصل از پرسشنامهها ،از آزم ــون تــی تک
نمونهای بهمنظور سنجش وضعیت موجود اجتماعپذیری فضا
در مجتمعهای مسکونی استفاده شــده اســت .میانگین معیار
مقایسه که همان میانگین جامعه آم ــاری اســت 3 ،میباشد،
بنابراین اختالف میانگین بهدست آمده نشاندهنده وضعیت
هــر متغیر درراب ـطــه بــا اجتماعپذیری فضاهای مجتمع اســت.
در جــداول ،نتیجه آزمــون بــرای هر متغیر اجتماعپذیری فضا به
صورت جدا گانه و نیز بهصورت مجموع در نظر گرفته شده است.
یافتههای حاصل از بررسی چگونگی تحقق اجتماعپذیری فضا و
متغیرهای آن در مجتمعهای مسکونی مهر اردبیل به تفکیک هر
مجتمع به شرح زیر ارائه میگردد:

بررسی تأثیر اجتماعپذیری فضاهای عمومی
بر پایداری اجتماعی مجتمعهای مسکونی

مسکن مهرنیایش ،وحدت و اندیشه) ،پرسشنامههایی حاوی
ً
سی سئوال با گویههای پنجگزینهای طیف لیکرت (کامال موافق تا
ً
کامال مخالف) تنظیم شد .سئواالت مربوط به پایداری اجتماعی،
پرسش از وجود روابط ،تعامالت ،مشارکت ،حس هویت و حس
اجتماعی میان سا کنان مجتمع و چگونگی آن بود .پرسشهای
مربوط به اجتماعپذیری فضا در بعد آسایش محیطی در رابطه
بــا رضــایــت از امــکــانــات ،مصالح ،نحوه اجــرا و سهولت فعالیت
در فضاهای عمومی بــود .در بعد بازیپذیری فضاها از وجود
فضاهای بازی ،امکانات ،کیفیت و امکان نظارت والدین بر آنها
سئوال شد .در بعد چندمنظورگی فضا امکان انجام فعالیتهای
مختلف و وجود عناصر دعوتکننده برای جذب گروههای مختلف
بررسی شد .در بعد هویتمندی فضا از حس تعلق و دلبستگی به
فضاهای عمومی مجتمع سئوال شد .در بعد انتظام فضایی از
موقعیت ،دسترسی ،اندازه و بهداشت فضاهای عمومی سئوال
شد و در بعد امنیت وجود احساس امنیت کالبدی ،و عدم وجود
مزاحمت در فضاهای عمومی پرسش شد .جامعه آماری تحقیق
خانوادههای سا کن در سه مجتمع اندیشه ،نیایش و وحدت
ً
(تقریبا چهار هــزار خــانــوار) میباشد .پرسشنامهها متناسب با
تعداد خانوار هر مجتمع و با رعایت همپوشانی کامل واحدهای
مسکونی از طریق نمونهگیری خــوشـهای منظم در میان 300
خانواده توزیع شد .صحت سئواالت پرسشنامه (اعتبار درونی) از
طریق تعیین میزان ضریب آلفا کرونباخ از 10درصد جامع آماری
که میزان  ./76بــود ،تأیید گردید .درنهایت دادههــای حاصل
از پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار  SPSSتحلیل شد .به این
منظور از آزمــونهــای پارامتریک تی تک نمونهای بــرای بررسی
تــفــاوت وضــع مــوجــود بــا معیار مقایسه و آزم ــون پیرسون بــرای
تحلیل همبستگی میان اجتماعپذیری فضا و پایداری اجتماعی
استفاده شده است ).)Karami, et al., 2017: 174- 80
در بعد کیفی از مصاحبه و مشاهده و روش تحلیل محتوا و
استدالل منطقی به منظور تجزیه و تحلیل دادههــای حاصل از
آنها استفاده شد .آنچه در قالب برقراری روابــط بین مفاهیم و
مقدمات موجود از طریق فرایند استدالل منطقی مدنظر است،
«ثبت کمی عینیات و تحلیل نتایج و اطالعات بهدست آمده از
تجارب عینی مبتنی بر اقامه دالیل عینی ،مشاهدهپذیر و قابل
آزمون است ) .»)Mirjani, 2010: 44روند مصاحبهها به صورت
ساختار یافته بوده و در هر سئوال پرسشنامه ،برای تحلیل مناسب
پاسخها و ارتباط مناسب با پاسخدهندگان ،از آنها خواسته شد
که ارائه نظر و بیان علت نمایند .به دلیل نقد صحیح ،برای پرهیز
از جهتدهی به ذهنیت پاسخدهندگان ،در صورت رضایت آنها از
یک موضوع ،سعی شد عوامل مؤثر بر رضایت بیان گردد تا نکات
مثبت نیز مورد ارزیابی واقع شود .راهبرد تحقیق در این مرحله
راهبرد تطبیقی بود که به منظور درک تنوعها _الگوهای مشابهت
و گونا گونی_ از طریق مطالعه ویــژگـیهــای آنها در بین تعداد
متوسطی از نمونهها انجام میشود .از اهداف اصلی این راهبرد،
برقرار نمودن رابطه علت و معلولی میان الگوها از طریق انجام
مقایسههای گروهی و ویژگیهای آنهاست ) .)C.Ragin, 1994از

این رو دادههای حاصل از مطالعات میدانی بر اساس شباهتها و
همچنین میزان تکرار در مصاحبهها دستهبندی و تحلیل گردید.
کنشها و رفتارهای انسانی در رابطه با اجتماعپذیری فضاها
نیز از طریق مشاهده مورد بررسی قرار گرفت .به منظور تعیین
و شمارش فــراوانــی مضامین و مقولهها و نتیجهگیري براساس
آنها ،از «تحليل محتواي كمي» که فن پژوهشی بــراي توصیف
عینی ،نظاممند و کمی محتواي مطلب است ،با رویکرد توصیفی
استفاده گردید ) .(Iman & Noshadi, 2011: 19- 20مضامین
برگرفته از مصاحبهها و مطالعات میدانی در قالب «ویژگیهای
محیطی مرتبط با اجتماعپذیری» دستهبندی گردید و سعی
شد اطالعات آماری و کمی از فراوانی آنها در هر مجتمع به صورت
تطبیقی ارائه گردد.

تصویر شماره :1موقعیت مجتمعهای مسکن مهر در شهر اردبیل۱:ـ مجتمع اندیشه -2 ،مجتمع نیایش و 3ـ مجتمع وحدت
(مأخذ)http://www.earth.google.com :

تصویر شماره :2از راست ،مجتمع اندیشه ،مجتمع نیایش و مجتمع وحدت

 .5.1.1مجتمع مسکونی نیایش
طبق نتایج جدول شماره 1میزان معنیداری به دست آمده کمتر
از  0/05و معتبر است .میتوان نتیجه گرفت که میزان برخورداری
شماره بیستوششم
بـ ـ ــهـ ـ ــار  1397مجتمع مسکونی نیایش از اجتماعپذیری فضا و ابعاد آن در حد
ف ــص ــل ــن ــام ــه متوسط اســت و همچنین با توجه به میانگین نمونه آم ــاری و
علمی-پژوهشی
اختالف میانگین ،متغیر آسایش محیطی در بهترین وضعیت و
متغیر هویتمندی در ضعیفترین حالت قرار دارد .این امر حا کی از
آن است که این مجتمع از لحاظ زیرساختها ،جنس مصالح و اجرا،
سهولت حرکت و راحتی استفاده از فضاهای عمومی در وضعیت
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بررسی تأثیر اجتماعپذیری فضاهای عمومی
بر پایداری اجتماعی مجتمعهای مسکونی

ً
ن حال پاسخگویان نتوانستهاند حس
نسبتا مطلوبی قرار دارد .با ای 
قرابت ،دلبستگی و احساس هویت مطلوبی دررابطه با فضاهای
عمومی مجتمع داشته باشند؛ که با توجه به سابقه کم سکونت
در این مجتمع قابل توجیه است .نبود فضاهای بازی کودکان و
عدم بازیپذیری فضاهای عمومی موجب کم بــودن میزان این
مؤلفه شده است (تصویر شماره .)3گفتنی است که تنها فضای
سرپوشیده عمومی برای جمع شدن اهالی ،مسجد مجتمع است
(تصویر شماره.)4

جدول شماره  :1نتایج آزمون تی تک نمونهای برای سنجش وضعیت موجود اجتماعپذیری فضا در مجتمع مسکونی نیایش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

اجتماع پذیری
آسایش زیستی
بازیپذیری
چند منظوره بودن
هویتمندی
انتظام فضایی
امنیت

3/43
3/59
3/30
3/46
3/22
3/46
3/45

0/40
0/69
0/72
0/64
0/61
0/58
0/63

تصویر شماره :3نبود فضای بازی کودکان در مجتمع نیایش

اختالف میانگین
0/43
0/59
0/30
0/53
0/22
0/46
0/45

مقدار مقایسه= 3
درجه آزادی
t
99
6/10
99
8/61
99
4/13
99
8/37
99
3/55
99
7/81
99
7/10

سطح معنی داری
0/000
0/000
0/000
0/000
0/001
0/000
0/000

تصویر شماره :4مسجد ،تنها مکان عمومی در مجتمع نیایش

 .5.1.2مجتمع مسکونی وحدت
طبق نتایج جدول شماره 2میزان برخورداری مجتمع مسکونی
وحدت از اجتماعپذیری فضا و ابعاد آن در حد پایینتر از متوسط
قرار دارد و با توجه به میانگین نمونه آماری و اختالف میانگین،
متغیرهای آسایش محیطی ،بازی پذیری ،چند منظوره بودن
و هویتمندی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و فقط دو متغیر
انتظام فضایی و امنیت در وضعیت حد متوسط و باالی متوسط
قــرار دارنــد .درمجموع متغیر اجتماعپذیری در این مجتمع در
وضعیتی نامساعد (اختالف میانگین  )-0/89قــرار دارد .طبق
دادههای حاصل از پرسشنامهها از جمله علتهای این موضوع
ضعف در زیرساختها و نحوه اجرا و ساخت (تصویر شماره،)5
نبود فضاهای مناسب بــازی کــودکــان و امکان نظارت بر آنها،
نبود امکان استفاده و کاربردی کردن فضاها برای استفادههای
مختلف و نبود امکان بــرقــراری ارتــبــاط نزدیک و دلبستگی به
فضاهای عمومی (تصویر شماره )6است .از طرفی بهعلت فاصله
زیاد این مجتمع از شهر ،ورود به آن موجب ایجاد حس امنیت
در سا کنان میشود .از دسترسی و موقعیت فضاهای عمومی نیز

رضایت نسبی وجود دارد.
.5.1.3مجتمع مسکونی اندیشه
طبق نتایج جــدول شــمــاره 3مـیــزان مــعــنـیداری بــه دســت آمــده
کمتر از  0/05و معتبر است .میزان برخورداری مجتمع مسکونی
اندیشه از اجتماعپذیری فضا و ابعاد آن در حد باالی متوسط و
در وضعیت مطلوب قــرار دارد؛ اختالف میانگین مؤلفه پایداری
اجتماعی در مجموع  0/66است .با توجه به میانگین نمونه آماری
و اختالف میانگین ،آسایش محیطی در بهترین وضعیت و متغیر
بازیپذیری فضاها در ضعیفترین حالت قرار دارد که این امر به
نبود فضاهای مناسب برای بازی کودکان اشــاره دارد .رضایت از
نحوه اجرا و سهولت فعالیت در معابر و فضاهای عمومی به علت
رسیدگی به زیرساختها در حد مطلوبی است .از طرفی در نتیجه
وجود فضاهایی چون مرکز خرید (تصویر شماره ،)7مدرسه ابتدایی
(تصویر شماره )8و مسجد (تصویر شماره ،)9ارتباطات اهالی با
یکدیگر بیشتر شده و این امر به ایجاد حس اجتماعی و در نتیجه
هویتمندی افراد منجر شده است.

جدول شماره :2نتایج آزمون تی تک نمونهای برای سنجش وضعیت موجود اجتماعپذیری فضا در مجتمع مسکونی وحدت
مقدار مقایسه= 3

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

اجتماع پذیری

2/11

0/82

-0/89

آسایش زیستی

3/02

0/53

0/02

0/47

بازیپذیری

2/25

0/57

-0/75

0/36

99

چند منظوره بودن

1/60

0/59

-1/40

0/64

99

هویتمندی

2/96

0/48

-0/03

0/72

99

0/472

انتظام فضایی

3/44

0/62

0/44

7/05

99

0/000

امنیت

3/52

0/66

0/52

7/93

99

0/000

اختالف میانگین

T

درجه آزادی

سطح معنی داری

0/39

99

0/031

99

0/638
0/320
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شــمــاره بیستوششم
علمی-پژوهشی
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بر پایداری اجتماعی مجتمعهای مسکونی

تصویر شماره :5ضعف در ساخت و اجرای ساختمانها در مجتمع
وحدت

تصویر شماره :7مرکز تجاری در مجتمع
اندیشه

تصویر شماره :6بلوکهای همشکل و فضاهای یکنواخت و را کد
میان آنها در مجتمع وحدت

تصویر شــمــاره :8مــدرســه ابــتــدایــی در
مجتمع اندیشه

تــصــویــر ش ــم ــاره :9مسجد در مجتمع
اندیشه

جدول شماره :3نتایج آزمون تی تک نمونهای برای سنجش وضعیت موجود اجتماعپذیری فضا در مجتمع مسکونی اندیشه
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

اجتماع پذیری
آسایش زیستی
بازیپذیری
چند منظوره بودن
هویتمندی
انتظام فضایی
امنیت

3/66
3/94
3/26
3/53
3/91
3/40
3/53

0/39
0/54
0/56
0/59
0/70
0/70
0/64

اختالف میانگین
0/66
0/94
0/26
0/53
0/91
0/40
0/53

 .5.2چگونگی تحقق پذیری پایداری اجتماعی در مجتمعهای
مسکونی مهر اردبیل
به منظور ارزیــابــی پــایــداری اجتماعی در مجتمعهای مسکونی
اقدام به بررسی تفاوت وضع موجود با معیار مقایسه (باتوجه به
میانگین جامعه آماری معیار مقایسه  3است) از طریق آزمون تی
تک نمونهای شده است.
 .5.2.1مجتمع مسکونی نیایش
طبق نتایج جدول شماره 4میزان معنیداری به دست آمده کمتر
از  0/05و معتبر است .میزان برخورداری مجتمع مسکونی نیایش
از پایداری اجتماعی و ابعاد آن به غیر از متغیر مشارکت و تعامل
اجتماعی در حد متوسط و باالی متوسط قرار دارد .دراین میان
متغیر حس اجتماعی در بهترین وضعیت و متغیر تعامل اجتماعی
در ضعیفترین حالت قــرار دارد .این موضوع نشان میدهد که
شماره بیستوششم سا کنان مجتمع خــود را جــزو جامعه شکل گرفته در مجتمع
ً
بـ ـ ــهـ ـ ــار  1397میدانند و به آن حس تعلق دارند؛ گرچه عمال فقدان رابطه خوب
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه و نزدیک میان همسایگان و عدم مشارکت در کارهای جمعی وجود
علمی-پژوهشی
ن طور که در بحث هویتمندی در رابطه با
دارد .این موضوع هما 
اجتماعپذیری فضا اشاره شد ،به سابقه کم سکونت (1تا  2سال)
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مقدار مقایسه= 3
درجه آزادی
T
99
5/55
99
6/10
99
4/59
99
7/86
99
6/27
99
5/75
99
8/24

سطح معنی داری
0/000
0/000
0/000
0/000
0/002
0/000
0/000

و نبود آشنایی طوالنیمدت میان اهالی مرتبط است .البته کمبود
فضاهای عمومی که زمینهساز آشنایی و تعامل سا کنان باشد نیز
مزید بر علت است.
 .5.2.2مجتمع مسکونی وحدت
طبق نتایج جدول شماره 5میزان معنیداری به دست آمده برای
برخی متغیرها بیش از  0/05است که نشان میدهد این متغیرها
برای پاسخگویان در سطح معنیداری نبودهاند .میزان برخورداری
مجتمع مسکونی وحدت از پایداری اجتماعی ،بهغیر از متغیر حس
اجتماعی ،در وضعیت نامطلوب قرار دارد .بهعبارت دیگر ،با آن
که سا کنان مجتمع پذیرفتهاند که جزئی از جامعه کوچک اهالی
مجتمع هستند ،هنوز رابطه نزدیک و صمیمی میان همسایگان و
سا کنان مجتمع وجود ندارد .بهنظر میرسد بنا بر دالیل مختلف،
مانند نارضایتی از ابعاد کالبدی و زیستی مجتمع یا زمینههای
فرهنگی و اجتماعی ،تمایل چندانی به ایجاد جمعهای دوستانه و
انجام فعالیتهای اجتماعی مشارکتی بهوجود نیامده است .از این
رو مؤلفه تعامل اجتماعی و بهتبع حس تعلق و هویت اجتماعی در
سطحی پایین قرار دارد.

بررسی تأثیر اجتماعپذیری فضاهای عمومی
بر پایداری اجتماعی مجتمعهای مسکونی

جدول شماره :4نتایج آزمون تی تک نمونهای برای سنجش وضعیت پایداری اجتماعی در مجتمع مسکونی نیایش
تغیرها

میانگین

انحراف معیار

پایداری اجتماعی
مشارکت اجتماعی
تعامل اجتماعی
هویت اجتماعی
تعلق اجتماعی
حس اجتماعی

3/41
2/88
2/68
3/52
3/50
4/18

0/71
1/14
1/38
0/84
1/01
0/89

اختالف میانگین
0/41
-0/12
-0/32
0/52
0/50
1/18

مقدار مقایسه= 3
درجه آزادی
t
99
5/72
99
1/04
99
2/31
99
9/69
99
4/95
99
13/23

سطح معنی داری
0/000
0/299
0/023
0/000
0/001
0/000

جدول شماره :5نتایج آزمون تی تک نمونهای برای سنجش وضعیت پایداری اجتماعی در مجتمع مسکونی وحدت
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

پایداری اجتماعی
مشارکت اجتماعی
تعامل اجتماعی
هویت اجتماعی
تعلق اجتماعی
حس اجتماعی

2/80
2/90
2/16
3/42
2/70
3/94

0/70
1/06
1/29
1/08
1/24
1/10

اختالف میانگین
-0/20
-0/10
-0/84
-0/42
-0/30
0/94

t
3/30
-0/93
-0/62
3/87
0/92
8/48

مقدار مقایسه= 3
درجه آزادی
99
99
99
99
99
99

سطح معنی داری
0/041
0/352
0/080
0/000
0/057
0/000

 .5.2.3مجتمع مسکونی اندیشه
ً
طبق نتایج جدول شماره 6میزان معنیداری به دست آمده عموما
کمتر از  0/05است .میزان برخورداری مجتمع مسکونی اندیشه از
پایداری اجتماعی و ابعاد آن در حد متوسط و باالی متوسط قرار
دارد .متغیر مشارکت اجتماعی در مطلوبترین وضعیت قرار دارد.
این امر حا کی از این است که در کارهای جمعی میان همسایگان
مشارکت نسبی وجود دارد و همسایگان توانستهاند به سطحی از

شناخت از یکدیگر و درک لزوم همکاری با دیگران برای رسیدن به
ن حال بهعلت سابقه کم سکونت و
اهــداف مشترک برسند .باای 
اسکان مداوم خانوادههای جدید در واحدهای مسکونی ،تعامالت
اجتماعی هنوز متزلزل اســت .بنابراین حس اجتماعی و تعلق و
ً
هویت اجتماعی در میان تمام سا کنان مجتمع کامال شکل نگرفته
است .اما بهنظر میرسد زمینههای رونق و رشد این مؤلفه وجود
دارد.

جدول شماره :6نتایج آزمون تی تک نمونهای برای سنجش وضعیت پایداری اجتماعی در مجتمع مسکونی اندیشه
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

پایداری اجتماعی
مشارکت اجتماعی
تعامل اجتماعی
هویت اجتماعی
تعلق اجتماعی
حس اجتماعی

3/91
3/72
3/30
3/34
3/28
3/32

0/72
1/13
1/12
1/27
1/00
1/19

اختالف میانگین
0/91
0/72
0/30
0/34
0/28
0/32

 .5.3رابطه اجتماعپذیری فضا و پایداری اجتماعی
بـ ه منظور سنجش رابــطــه میان اجتماعپذیری فضا و پــایــداری
اجتماعی از آزم ــون همبستگی پیرسون اســتــفــاده شــده اســت.
طبق نتایج جدول شماره 7سطح معنیداری خطای آزمون برای
سطح اطمینان  0/99کمتر از  0/01است ،که این امر نشاندهنده
تأیید فرضیه تحقیق و وجــود ارتــبــاط معنیدار میان دو متغیر
اجتماعپذیری و پایداری اجتماعی در مجتمعهای مسکونی مهر
اردبیل است .با توجه به مقادیر ضریب همبستگی این موضوع
استنباط میشود که در مجتمع اندیشه میزان پایداری اجتماعی

مقدار مقایسه= 3
درجه آزادی
t
99
11/16
99
12/46
99
16/03
99
10/31
99
12/78
99
12/67

سطح معنی داری
0/000
0/000
0/000
0/014
0/006
0/000

به واسطه اجتماعپذیری فضاها بیش از سایر مجتمعهاست.
این مقدار در مجتمع وحــدت در تــراز بسیار پایینی قــرار دارد .در
مجموع ،با توجه به نتایج آزمونهای تی (سنجش وضعیت موجود
اجتماعپذیری و پایداری اجتماعی) و آزمــون ضریب همبستگی
م ـیتــوان چنین ادع ــا ک ــرد کــه هــرچــه اجـتــمــاعپــذیــری فضاهای
عمومی مجتمعها بیشتر باشد ،میزان پایداری اجتماعی در سطح
مطلوبتری قــرار میگیرد .در ادامــه دررابطه با وضعیت کالبدی
شــمــاره بیستوششم
مجتمعها و دالیل وجود اجتماعپذیری یا عدم آن در مجتمعها
بـ ـ ــهـ ـ ــار 1397
بحث خواهد شد.
ف ــص ــل ــن ــام ــه
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جدول شماره :7نتایج آزمون پیرسون برای تعیین رابطه همبستگی میان اجتماعپذیری و پایداری اجتماعی
اجتماعپذیری در مجتمع نیایش
اجتماعپذیری در مجتمع وحدت
اجتماعپذیری در مجتمع اندیشه

 .6بحث
دادههــای حاصل از بخش پیشین نشان داد که مجتمع اندیشه
در مقایسه با دیگر مجتمعها دارای مطلوبترین وضعیت از لحاظ
اجتماعپذیری فضاهای عمومی و پــایــداری اجتماعی اســت ،به
نحوی که نتایج مصاحبهها نیز این موضوع و وجود رابطه میان
آنها را تأیید میکند .در نــمــودار شــمــاره 1بــه مــیــزان بــرخــورداری
مجتمعها از ویژگیهای محیطی براساس دادهه ــای حاصل از
مصاحبهها و مشاهدات میدانی اشاره شده است .همانطور که
در نمودار نشان داده شده ،مجموعه مسکونی اندیشه از لحاظ
برخورداری از قابلیتهای محیطی در بهترین وضعیت قرار دارد.
توزیع فضایی منافع اجتماعی برای کاهش نابرابریهای فضایی

و ارتقای کیفیت محیط کالبدی از طریق ارتقای کیفیت زندگی و
رسیدن به پایداری مستلزم درک تحلیلی از وضع موجود است که
در آن به دنبال تخصیص منابع با مطلوبترین ترکیب موجود بوده
و الزمه آن پژوهشهایی است که شالوده واقعی برای فعالیتهای
اصالحی فراهم نماید ) .)Khakpour & Bavan Puri, 2009: 185در
این بخش به تحلیل ساختار فضایی مجتمعها پرداخته میشود.
ً
نتایج حاصل از مصاحبهها و مشاهدات صورت گرفته مجددا با
دادههــای منتج از پرسشنامهها انطباق داده شده و ویژگیهای
فضایی و متغیرهای محیطی مرتبط با اجتماعپذیری فضاهای
عمومی به شرح زیر دستهبندی گردید:

بررسی تأثیر اجتماعپذیری فضاهای عمومی
بر پایداری اجتماعی مجتمعهای مسکونی

اجتماعپذیری

آمارهها
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنیداری
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنیداری
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنیداری

پایداری اجتماعی
**0/677
0/000
**0/354
0/000
**0/760
0/000
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نمودار شماره :1ارزیابی میزان برخورداری سا کنان مجتمعها از ویژ گیهای محیطی مرتبط با اجتماعپذیری

 .6.1فضاهای اجتماعپذیر
فضاهای اجتماعپذیر که قابلیت زیادی برای جذب افراد دارند،
دارای انواع مختلفی هستند .در هر کدام از این فضاها گروه سنی و
ن حال میتوان
جنسی یا نوع خاصی از فعالیت مورد نظر است .با ای 
فضاهای چندمنظورهای را طراحی کرد که حاصل ادغام فضاهای
اجتماعپذیر مختلف بوده و در بر گیرنده مجموعهای از فعالیتها
و تعامالت انسانی باشند .این فضاها مکانهایی پرجنبوجوش و
پویا و در بر گیرنده طیف زیادی از افراد خواهد بود.

ارتباط دارنــد .این مرا کز محلی برای ارتباط و تعامالت اجتماعی
هستند .مجتمعهای وحدت و نیایش فاقد کاربریهای تجاری
هستند .گرچه بافت غالب مجتمع اندیشه را (همچون دو مجتمع
دیگر) بلوکهای مسکونی شکل داده اما تعدادی فروشگاه در آن
وجود دارد که محل ارتباطات اهالی است (تصویر شماره .)7در
توآمــد بسیار دارنــد و
هر سه مجتمع فروشندههای دورهگ ــرد رفـ 
تاحدودی مایحتاج اهالی را تأمین میکنند.

 .6.1.1فضاهای سبز
شماره بیستوششم در حال حاضر هیچکدام از سه مجتمع دارای فضای سبز (هر چند
بـ ـ ــهـ ـ ــار  1397اندک) نیستند .این امر به معنی نبود یکی از مهمترین فضاهای
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه اجتماعپذیر و دعوتکننده است .وجود درختان و گیاهان متناسب
علمی-پژوهشی
با اقلیم اردبیل در معابر میتواند بسیار به طراوت ،تنوع بصری و
جذابیت محیط کمک کند .این فضاها میتواند چون پارکهایی
باشند که هم امکاناتی برای انواع بازیها و ورزشهــا دارند و هم
مکانهایی را برای نشستن و تشکیل جمعهای دوستانه تأمین
میکنند.

 .6.1.4مکانهای فرهنگی
مرا کز فرهنگی میتوانند مکانهای بسیار بااهمیت بــرای ایجاد
زمینه آشنایی و ارتباطات سا کنان مجتمع باشند .در این مرا کز
فعالیتهای فرهنگی چون برگزاری انواع کالسهای آموزشی برای
اقشار مختلف ،مراسم مذهبی ،جلسات وابسته به امور محلی و ...
انجام میگیرد .تنها مکانهای فرهنگی که در این مجتمعها وجود
دارد ،مساجد در مجتمعهای اندیشه و نیایش (نیمهکاره) و مدرسه
ابتدایی در مجتمع اندیشه اســت .مسجد در مجتمع اندیشه،
بهویژه در ایام عزاداری محرم ،عامل مهمی برای گردهمایی اهالی
مجتمع است.

ی کودکان
 .6.1.2فضاهای باز 
چ ک ــدام از ســه مجتمع ،هــیـچگــونــه فــضــایــی ب ــرای بــازی
در هــیـ 
کودکان درنظر گرفته نشده و کودکان در فضاهای عمومی معابر
بازی میکنند که گاه نظارت والدین بر آنها وجود نــدارد .کودکان
مهمترین قشر فعال در فضاهای عمومی مجتمعها هستند .نوع
طراحی فضاهای باز مجتمعهای مسکونی و بهکارگیری ایدههای
مؤثر به منظور ایجاد شرایط مناسب بــرای حضور هرچه بیشتر
سا کنان در محوطه مجتمعها و توجه به نیازهای سالمندان
و کــودکــان بهعنوان بیشترین استفادهکنندگان از فضاهای باز
مجموعهها ،نقش بسزایی در افزایش حس همسایگی و تعامالت
اجتماعی سا کنان مجتمعهای مسکونی خواهد داشت Yazdani
).)& Teimuri, 1392
 .6.1.3مکانهای تجاری
مرا کز خرید از مکانهایی هستند که افراد بهصورت روزمره با آنها

 .6.2اندازه کالبدی_ اجتماعی فضا
انــدازه و مقیاس فضاهای عمومی ارتباط تنگاتنگ با بعد روانی
استفادهکنندگان از فضا دارد .در پروژههای مسکن مهر اولویت بر
ساخت فضاهای پر مسکونی بوده است و فضاهای بر جا مانده
بهعنوان فضاهای عمومی قلمداد میشوند .فاصله زیاد بلوکهای
مسکونی در مجتمع وحدت موجب از میان رفتن مقیاس انسانی
فضاهای عمومی معابر شده است .اندازه فضاهای عمومی بر ایجاد
فضاهای ناامن مؤثر است« .مقیاس انسانی فضا همراه با قابلیت
نمایانی فرم فضا و آسایش بصری و محیطی موجب افزایش حس
امنیت اجتماعی میشود ).»(Akbari & Pakbonyan, 2012: 16
امنیت در مجتمعهای یادشده در حد متوسط است که باوجود
بافت مسکونی مجتمع و فاصله مجتمعها از بافت اصلی شهر
قابلتوجیه اســت .از طرفی ،مقیاس انسانی فضاهای عمومی
بستری را برای آشنایی ،خوانایی و تعلق به محیط ایجاد میکند.
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 .6.3آسایش زیستی
آســایــش زیــســتــی در مــجــمــتـعهــای مسکونی کــه نــشــاندهــنــده
میزان راحتی و سهولت در فعالیت و استفاده گروههای مختلف
از فضاهای عمومی در مواقع مختلف و رضایت از نحوه اجــرای
ساختمانها و زیرساختهاست ،در مجتمع وحــدت بسیار کم
است .نحوه اجرای زیرساختها ،به خصوص دررابطه با واحدهای
مسکونی مناسب نیست .این امر موجب ایجاد نارضایتی بسیار و
خالی از سکنه بودن بخش قابلتوجهی از مجتمع شده است .در
مجتمع نیایش نیز بهعلت عدم تکمیل اجرای معابر و فضاهای باز
فعالیت در این فضاها بامشکل همراه است .در مجتمع اندیشه
وجود آسایش زیستی قابلقبول موجب افزایش رضایت عمومی و
افزایش جمعیت در این مجتمع شده است .ساختوساز مربوط
به بافت مجتمع و معابر مناسبتر همچنان درحال اجرا و تکمیل
است .آسایش زیستی رضایت از محیط را به همراه دارد و در پی آن
تمایل به حضور در محیط و لذت بردن از آن و درنتیجه تعامالت
انسانی و حس دلبستگی و تعلق به محیط نیز افزایش مییابد.
 .6.4تنوع بصری
وجــود تنوع بصری در فضا عامل مهمی در جــذب افــراد و ایجاد
تمایل به حضور افــراد در آن اســت .در مجتمع وحــدت به علت
سریسازی و استفاده از نقشههای واحد در بلوکهای مسکونی و
نبود کاربرهای غیرمسکونی تنوع بصری چندانی (نه در نماها و نه
در بافت مجتمع) وجود ندارد (تصویر شماره .)6در مجتمع نیایش
نیز روال ساخت اینگونه ب��وده اس��ت ،هرچند ماحصل ساخت
چند پیمانکار مجری کمی از یکنواختی کلی کاسته است که این
امر در مجتمع اندیشه بسیار ب ه چشم میخورد .در این مجتمع
وجودکاربریهای غیرمسکونی نیز موجب تنوعاتی هرچند اندک از
لحاظ بصری شده است.
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 .7نتیجهگیری
مجتمعهای مسکن مهر اردبیل نمونهای از مجتعهای مسکونی
هستند که بـهصــورت یکجا و بــدون لحاظ کــردن تمام جوانب
انسانی و زیستی احداث شدهاند .با توجه به این که افراد بسیاری
سا کن این مجتمعها هستند و تداوم زندگی در آنها تا نسلها ادامه
خواهد یافت ،لزوم توجه به پایداری اجتماعی در این مجتمعها
احــســاس مـیشــود .در تحقیق حاضر کـ ه از طریق روش ترکیبی
کمی و کیفی انجام یافته است ،نشان داده شد که اجتماعپذیر
بودن فضاهای عمومی مجمتعهای مسکونی تأثیر معنیداری بر
پایداری اجتماعی دارد .اجتماعپذیری فضاها که از طریق عواملی
چــون وجــود هویتمندی ،امنیت و آسایش زیستی در فضاها و
نیز چندمنظوره بودن و بازیپذیر بودن آنها برای کودکان تأمین
مـیشــود ،به افــزایــش سطح پــایــداری اجتماعی در مجتمعهای
مسکونی منجر میشود .رسیدن به پایداری اجتماعی که بهواسطه
بهبود شرایط زندگی و افــزایــش رضایت از محیط زندگی حاصل
میشود ،نتیجه افزایش حس اجتماعی ،تعلق اجتماعی و هویت
اجتماعی و از این رو ارتقای تعامل و مشارکت اجتماعی است .در

این میان افزایش ارتباط عاطفی و حس دلبستگی به محیط و
تأثیرات روانی و اجتماعی مثبتی که برای سا کنان ایجاد میشود،
غیرقابل کتمان است.
در پایان ،باتوجه به نتایج حاصل از آزمــون دادهه ــای حاصل از
پرسشنامههای توزیع شده در نمونههای مــوردی ،مصاحبهها و
مشاهدات صورت گرفته و انطباق یافتهها ،توجه به راهکارهای
زیر برای تأمین اجتماعپذیری فضاها و ارتقای پایداری اجتماعی
پیشنهاد میشود:
 ایجاد فضاهای اجتماعپذیر چــون فضاهای سبز ،فضاهایی کودکان ،مرا کز تجاری و مرا کز فرهنگی :این فضاها میتوانند
باز 
همچون فضاهای چندمنظوره درنظر گرفته شوند که امکان انجام
فعالیتهای مختلف در آنها و جذب گروههای مختلف مردم و از
ن رو افزایش ارتباطات انسانی را دارند.
ای 
 اندازه کالبدی_اجتماعی فضا :این متغیر با احساس امنیت،آشنایی و احساس تعلق به محیط مرتبط است.
 آسایش زیستی :این متغیر رضایت از محیط کالبدی و افزایشتمایل به حضور در فضا را بهدنبال دارد.
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