301

مجله علوم جغرافیایی ،شماره  ،62بهار و تابستان 6932

بازشناسي ظرفيتهاي عرصههاي همگاني شهري در جهت تقويت
تعامالت اجتماعي با استفاده از تئوري زمينهاي
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دانشیار گروه شهرسازی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

چکيده
عرصههای همگانی شهری بهعنوان فضاهای حضور شهروندان و مکانی برای برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی میباشند؛ و
به معنای عام ،سنگ زیرین تمام عرصههای اجتماعی هستند و بدون آنها ،بسیاری از عملکردهای جامعه شهری میسر نخواهد
بود .بنابراین ،نقش مهمی در کیفیت زندگی و رفاه شهروندان دارند و توجه به کیفیت آنها در فرآیند برنامهریزی توسعه شهری
ضرورتی انکارناپذیر است .مسئله اصلی فراروی این مقاله توجه به ظرفیت عرصههای همگانی در تسهیل مراودات اجتماعی
است .؛ و در این فرآیند از رویکرد کلگرای انسانی – محیطی بهره گرفته است .بنابراین ،با استفاده از تئوری زمینهای به بررسی
رفتار کاربران عرصههای همگانی کالنشهر مشهد پرداخته است .مطالعه عرصههای همگانی مشهد نشان میدهد ،این عرصهها
توانستهاند محیطی موردپذیرش گروههای مختلف اجتماعی را فراهم نمایند؛ این مهم به ظرفیتهای عرصههای همگانی شهری
برای حضور افراد و تمایل به تعامل با دیگران اشاره دارد .مدل پارادایمی رابطه بین مفاهیم و مقولهها و نتایج آزمون تحلیل
واریانس یکطرفه نشان میدهد شرایط مداخلهگری نظیر سن ،جنس ،میزان آشنایی و علت مراجعه در تمایل به حضور در
عرصههای همگانی و نیز برقراری تعامل اجتماعی با دیگران مؤثر هستند.
واژه هاي کليدي :عرصه همگانی ،تعامل اجتماعی ،کالنشهر مشهد ،تئوری زمینهای

 - 6این مقاله برگرفته از رساله دکتری شهرسازی «الهام لشکری» با عنوان بازشناسی رابطه محیط و فرهنگ در کیفیت عرصههای همگانی شهری در
شهر های چندفرهنگی ،نمونه موردی؛ کالنشهر مشهد به راهنمایی آقای دکتر مجتبی رفیعیان و مشاوره آقای دکتر علیرضا عندلیب در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران میباشد .که در شهریور  6931پایان یافته است.
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مقدمه و بيان مسأله

مفهوم عرصه همگانی که امروز بکار گرفته میشود ،جامعه را بهعنوان قلمرویی برای انعقاد ارتباط بین غریبهها
قلمداد میکند .عرصه همگانی معاصر بر روی تعداد بیشتری از مردم گشوده شدهاند و بر روابط بین شخصی در
مکانهای عمومی بهعنوان عنصر اصلی و پیوند زندگی اجتماعی تأکید میورزد .هابرماس در تعریف عرصه همگانی
چنین می گوید :منظور از عرصه همگانی ،قلمرویی از زندگی اجتماعی است که در آن هر عاملی که بتوان افکار عمومی
را به هم نزدیک سازد ،مجال شکلگیری می یابد .بخشی از عرصه همگانی در هر گفتگویی که در آن افراد خصوصی
گردهم میآیند تا جمعی تشکیل دهند ،شکل میگیرد .شهروندان هنگامیکه فارغ از فشار باهم به گفتگو میپردازند
بهمثابه یک جمع عمومی ظاهر میشوند ). (Habermas, Between face and norms 1996, 360
بنابراین ،عرصههای همگانی شهری بهمثابه فضاهایی که مردم اجازه ورود و دسترسی به فعالیتهای درون آن را
دارند ،تعریف می شود و لذا حضور و تعامل شهروندان از مهمترین عوامل مؤثر در کارایی و مطلوبیت یک عرصه
همگانی و سالمت جامعه شهری محسوب میگردد .ازاینرو ،میتوان ادعا کرد که عرصه همگانی با کیفیت یکی از
شرایط اصلی برای غنای زندگی شهری است .ازآنچه بیان شد ،مشخص میگردد توجه به عرصههای همگانی شهری
در فرآیند برنامه ریزی توسعه شهری ضرورتی انکارناپذیر بوده که تاکنون در کشور کمتر موردتوجه قرارگرفته است.
مهمترین مسئله در این فرآیند ،توجه به تمایالت و انتظار کاربران عرصههای همگانی ،ساختارهای اجتماعی و الگوهای
رفتاری آنها و نیز ویژگیهای محیط ساختهشده میباشد.
ازآنجاکه نقش اصلی شهر مشهد ،زیارت و گردشگری است و بخش اعظمی از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی
شهر تحت تأثیر همین فعالیت است ،بیش از هر جای دیگری نیاز به تدارك و تجهیز فضاهای همگانی و شهری دارد
تا بتواند ارزشهای نهفته در محیط را برای گردشگران بارز نماید .از سوی دیگر ،تفاوت و قطببندی اجتماعی موجود
در مشهد سبب شده است که تعامل مردم در فضاهای شهری با بافت اجتماعی خاص و ناهمخوان ،تضعیف و محدود
گردد (مهندسین مشاور فرنهاد.مطالعات کیفیت محیط شهری )89 ,6999؛ و منجر به ظهور عرصههای همگانیای شده
است که فاقد تأثیرگذاری و جذابیت برای شهروندان و درنتیجه فاقد برانگیزندگی و پاسخگویی الزم هستند .بنابراین،
نیازمند توجه خاص به عرصههای همگانی شهری با توجه به نحوه و الگوهای رفتاری کاربران و استفادهکنندگان آنها
میباشد؛ چراکه بیتوجهی به این موضوع میتواند زمینههای تعارض و اغتشاش در جامعه شهری را فراهم نماید.
ازاینرو ،پژوهش حاضر به دنبال شناسایی ظرفیتهای حوزه شهرسازی برای تقویت و تسهیل تعامالت اجتماعی
منبعث از ارزشهای محیطی ،فرهنگی ،ساختارهای اجتماعی و الگوهای رفتاری در فرآیند توسعه عرصههای همگانی
شهری میباشد؛ و در این فرآیند از رویکرد کلگرای انسانی – محیطی (تعامل بین ابعاد انسانی و محیطی) شهری با
تأکید بر ویژگیهای فرهنگی و تمایالت کاربران عرصههای همگانی شهری بهره گرفته است.
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مرور ادبيات مرتبط با عرصههاي همگاني و تعامل اجتماعي
از نیمه دوم قرن بیستم مفهوم عرصه همگانی شهری با رجعت به کامیلو سیته ،6گدس ،6مامفورد 9و سایر و طرفداران
آمایش انسانی در شهر ،متکی به این استنباط است که عرصه همگانی شهری جزئی از شهر است که از کلیت هماهنگ
و پیوسته برخوردار میباشد ) . (Mumford 1961, 11-18این فضا باید واجد نظم و زیبایی بوده و برای فعالیتهای
شهر سازمان مییابد .از سوی دیگر عرصه همگانی شهری بخشی از ارگانیسم زنده شهر است که با شرایط اجتماعی
و اقتصادی و فنی در حال تغییر مرتبط است ) .(Zucker 1970, 3-5محیطی اجتماعی دارد که دربردارنده مجموعهای
از روابط میان مردم است که به مبادله انرژی ،اطالعات ،کاال ،مواد و شایعات و  ...دست میزنند ،باهم مالقات میکنند،
گرد هم میآیند) (Montgomery 1998, 93-117و اشکال مختلف انسجام اجتماعی را در فضا متبلور میسازند
( .)Hillier 1984, 16-27بنابراین عرصه همگانی شهری عنصر اساسی ساخت شهر است که با کانون تعامالت

اجتماعی در ارتباط است ). (Choay 1969, 27-36
عرصه همگانی بستر زندگی عمومی و اجتماعی مردم جامعه تلقی میشود و محتوای اجتماعی این فضا ،که آن را
بهعنوان پدیدهای اجتماعی  -کالبدی مینمایاند ،میبایست با تأکید بر ظرفیت مردم و نیروهای اجتماعی و فرهنگی
آنها تعریف گردد ) .(Canter 1988, X1بنابراین ،عرصه همگانی دارای ابعاد کالبدی و اجتماعی است .قلمرو
کالبدی آن به فضایی بازمی گردد که به شکل شخصی یا عمومی تملک شده ،جریان زندگی عمومی و تعامل اجتماعی
را تأمین و آسان مینماید .فعالیت ها و حوادثی که در این فضاها و بسترها جریان دارند ،قلمرو فرهنگی  -اجتماعی

عرصه همگانی خوانده میشود ). (Loukatiou- Sideris and Banerjee 1998, 175
از دید والزر 8عرصههای همگانی فضاهایی هستند که مردم در آن با غریبههایی که اقوام یا دوستان آنها نیستند،
شریک میشوند .آنها فضایی برای فعالیتهای سیاسی ،اعمال مذهبی ،تجارت ،بازی و  ...هستند .فضایی برای
همزیستی با صلح و برخوردهای غیرشخصی .شخصیت عرصه همگانی ،زندگی عمومی مردم ،فرهنگ شهر و زندگی
روزمره آنها را نشان داده و تنظیم میکند ) .(walzer 1986, 470تیبالدز 1نیز در تعریف خود از عرصه همگانی به
همین مفهوم اشاره میکند .از دیدگاه وی عرصههای همگانی مهمترین بخش شهرها و محیطهای شهری هستند .در
چنین عرصههایی بیشترین تماس ،ارتباط و تعامل بین انسانها رخ میدهد .این عرصهها تمام بخشهای بافت شهری
را که مردم به آن دسترسی کالبدی و بصری دارند ،در برمیگیرد .بنابراین ،این مکانها از خیابانها ،پاركها و چهارراهها
تا ساختمانهای محصورکننده آنها را شامل میشود (تیبالدز .)6 ,6990

1- Camilo Sitte
2- Patrick Geddes
3- Lewis Mumford
4 - Michael Walzer
5- Francis Tibbalds
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بنرجی 6با قبول ماهیت لغزنده فضاهای عمومی بر مفهوم وسیعتری همچون زندگی عمومی تمرکز میکند (یعنی
عرصه عمومی اجتماعی -فرهنگی مردم و فعالیتها) .مسئله اصلی بنرجی فضای اجتماعی است (یعنی فضاهایی که
کنش متقابل اجتماعی و زندگی عمومی در آنها جریان دارد) و تفاوتی ندارد که این فضاها واقعاً عمومیاند یا
خصوصی .ولی مهم این است که برای عموم قابلدسترس باشند .وی معتقد است که فضاهای عمومی بهشدت در حال
سرازیر شدن به مکانهای خصوصیای چون کافیشاپها و کتابفروشیها است .این همان چیزی است که الدنبرگ
مکان سوم میخواند (کرمونا و تیزدل .)692 ,6932
الدنبرگ 6عرصه همگانی را متعلق به همه افراد ،بدون توجه به تفاوتهای طبقاتی ،جنسیت ،نژاد ،سن و سایر
تمایزات فردی و اجتماعی ،محل تعامالت اجتماعی افراد و گروههای مختلف و نیز بستر شکلگیری شبکههای اجتماعی
که فرد متعلق به خود میداند و در آن احساس راحتی میکند ،دانسته و به آن واژه مکان سوم ،یعنی فضایی در کنار
خانه و محل کار اطالق میکند .فضایی که میزبان تجمعات شاد ،غیررسمی ،داوطلبانه و منظم افراد میباشد .مکان سوم
فضایی است خنثی و بدون قید و محدودیت که افراد میتوانند هر زمان که میخواهند به آن رفتوآمد کنند .بنابراین،
قابلدسترس در تمام ساعات اداری و غیر اداری میباشد .فضایی است سرزنده و پشتیبان آسایش روانی ،ضمن اینکه
عرصهای برای بروز مسائل و انتقادات سیاسی است ) .(Oldenburg 1999لیپتون 9عرصه همگانی را با عنوان «اتاق
زندگی بیرونی »8و «مرکز تفریح و فراغت بیرون از خانه »1تعریف میکند) . (Lipton 2003, 1این تعریف لیپتون از
عرصههای همگانی ،مشابه تعریف الدنبرگ از مکانهای سوم بهعنوان فضاهایی واسط بین افراد با جامعه بزرگتر خود
میباشند.
عرصه همگانی فرصتی برای توسعه ابعاد اجتماعی فرد به لحاظ تعامالت اجتماعی و تجربه مشارکت در حیات
جمعی در شهرها هستند .بنابراین ،عرصه همگانی تنها یک مفهوم کالبدی نیست؛ بلکه کنش تعامالت شهروندی و
فعالیتهای شهری را نیز در برمیگیرد ،یعنی کالبدی از شهر را مجسم میکند که مکان برقراری فعالیتهای شهری یا
عرصه بروز تعامالت اجتماعی است .هیبرت 2تنها راهحل ممکن برای ایجاد ارتباطات عمومی را ،نه روزنامهها و وسایل
ارتباطجمعی ،بلکه در حوزه فعالیت فضاهای همگانی میداند ).(Hiebert 2005, 3
عرصههای همگانی فضاهایی هستند که افراد و گروههای مختلف اجتماعی در آن سهیماند ،این فضاها محل تبادل
افکار و اطالعات و مکانی برای شکلگیری شبکههای اجتماعی هستند .چنین فضاهایی بیش از آنکه تنها یک فضا
باشند یک تجربهاند ) (Hajer and Reijndorp 2001که نتیجه چنین تعامل و تجاربی در میان افراد و گروههای
مختلف ،دریافت حس هویت جمعی ،احترام به خود (عزتنفس) ،ارتقاء مهارتهای جمعی و مشارکت اجتماعی
1- Tridib Banerjee
2- Ray Oldenburg
3- Stuart Lipton
4- Open-air living room
5- Outdoor leisure centre
6- Ray E. Hiebert
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خواهد بود .بر این اساس ،وظایف عرصه همگانی را میتوان ابزاری جهت ارتباطات و مراودات شبکههای اجتماعی،
مکانی برای رویارویی و مراسم شهروندی و مدیریت و هماهنگسازی فعالیتهای شهروندی بیان کرد .به بیانی دیگر،
عرصههای همگانی شهری ظرف فعالیتها به شمار میآیند ). (J. Gehl, Public spaces, public life 2004
چنین تعبیر و تفسیری از عرصههای همگانی در رابطه با حباب اجتماعی انسانها از ارسطو تاکنون همواره موردتوجه
شهرسازان و نظریهپردازان شهری بوده و هست ). (Douglas 2004, 107-117
فضاهای شهری و عرصه همگانی از دیرباز تاکنون بستر کالبدی تعامالت اجتماعی مردم بوده است .هرچند
ویژگیهای کمّی و کیفی آن طی زمان و در اثر عوامل گوناگون تغییر کرده است؛ اما همواره شهروندان و سایر
استفادهکنندگان از شهر به چنین فضاهایی نیازمند بودهاند .عرصههای همگانی شهری میبایست مکانی برای تعامالت
اجتماعی و زندگی جمعی باشند .عرصههای همگانی دارای رسالتی برای افزایش سرمایه اجتماعی در جوامع ،در بستر
تعامالت و مراودات اجتماعی هستند که میتوانند بستری برای توسعه و شکلگیری هویت فردی و اجتماعی باشند
) .(Mitchell 1996, 127-131عرصههای همگانی عملکرد اصلی عرصه همگانی فراهمسازی و بسترسازی حضور
مردم میباشد؛ لذا ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن از جایگاه ویژهای برخوردار است (Carmona, Heath, et al.
) .2003, 109عرصههای همگانی شهری (بر اساس مفهومی ایدهآل) بهعنوان مکانی باز و فراگیر برای تعامالت
اجتماعی ،کنشهای سیاسی و تبادالت فرهنگی پیشبینیشده است (Carmona, De magalhaes and
).Hammond 2008
بهسختی می توان عرصه همگانی را بدون محتوای اجتماعی آن درك کرد .درك جامعه هم بدون مکان فضایی
غیرممکن است .بنابراین ،این ارتباط را میتوان یک فرایند دوطرفه دانست که توسط مردم خلق میشود و تغییر مییابد،
درعینحال از راههای مختلف نیز مردم تحت تأثیر فضاها قرار میگیرند .ازاینرو محیط ساختهشده میتواند الگوهای
فعالیتی انسان و درنتیجه زندگی اجتماعی وی را با ایجاد منعیت ،با تسهیل کردن و سرعت بخشیدن و تغییر دادن تحت
تأثیر قرار دهد؛ ولی آن را تعیین نمیکند (کرمونا و تیزدل .)691 ,6932
برپایه دیدگاه احتمالگرایی محیطی ،محیط ساختهشده دارای قابلیتهایی است که به مردم حق انتخاب در استفاده
از عرصه همگانی را میدهد .مفهوم قابلیت محیط 6یکی از مفاهیم کلیدی است که تفاوت محیط بالقوه و محیط مؤثر
را نشان میدهد  .این مفهوم سال  6303میالدی توسط جیمز جی گیبسون 6مطرح گردیده مترادف با مفهوم «فضای
زیستی» است که لوین مطرح مینماید .گیبسون قابلت محیط را وابسته به ویژگیها ،شایستگیها و نیازهای افراد
برمیشمارد و استدالل میکند که محیط کالبدی برخی رفتارها را تأمین میکند و توانایی تأمین برخی رفتارها را ندارد.
درحالیکه لوین قابلیت محیط را یک مفهوم مستقل از فرد و غیرقابلتغییر می داند؛ سودمندی و اهمیت محیط برای
افراد وابسته به نیازهای آنهاست و با تغییر نیازها و انگیزههای افراد ،سودمندی محیط برای آنها تغییر میکند( (Lang,

- Environment Affordance
- James J. Gibson

1
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عرصههای همگانی موفق با حضور مردم شخصیت مییابند؛ از این طریق کاراکتر اینگونه فضاها از درون تقویت
میشود .عرصههای همگانی اساساً محیطهایی هستند که مردم نیاز به استفاده از آنها دارند و آنها را انتخاب میکنند؛
درحالیکه میتوانند مکانهای دیگری را نیز برای استفاده انتخاب نمایند .انتخابی که مردم در هر محیط میکنند ،متأثر
از جامعه و فرهنگ آن محیط میباشد و به ویژگیهایی برمیگردد که فرد در طول زندگی آموخته است (Carmona,
) .Heath, et al. 2003, 195-214گل 6مطرح کرده است ،سه نوع فعالیت اصلی (فعالیتهای اجباری،6
فعالیتهای اختیاری 9و فعالیتهای اجتماعی )8در عرصههای همگانی میتواند رخ دهد و شرایط مناسب عرصه
همگانی برای وقوع فعالیتهای اجباری و اختیاری ،احتمال وقوع فعالیتهای اجتماعی را افزایش میدهد .براین اساس،
عرصه همگانی باکیفیت بستری برای وقوع فعالیتهای اجتماعی بوده و انتخابهای بیشتری را برای کاربران فراهم
میآورد).(J. Gehl, Life Between Buildings: Using Public Space 2011, 9-14
يافتههاي تحقيق
بهمنظور تدقیق عرصه مطالعاتی و معرفی عرصههای همگانی موردبررسی ،از مطالعات کیفیت عرصه همگانی طرح
جامع کالنشهر مشهد استفاده گردیده است .براین اساس ،آن دسته از عرصههای همگانی بهعنوان نمونه مطالعاتی
انتخاب شدهاند که بیشترین تطابق را با چارچوب نظری پژوهش داشته و از سطح اجتماعی بودن بسیار خوب برخوردار
باشند.
بنابراین ،پارك ملت و پارك کوهسنگی ،پیادهراه جنت ،و خیابانهای احمدآباد و خسروی ،میدانهای شریعتی و
بیتالمقدس بهعنوان فضاهایی که دارای بیشترین کیفیت هستند و به لحاظ میزان فعالیت و استفاده ،تصویر ذهنی و
اجتماعی بودن بسیار خوب ارزیابیشدهاند ،به عنوان نمونه موردی تحقیق بررسی گردیده است.
بهمنظور درك عمیق معیارهای مؤثر بر قابلیت و ظرفیت عرصههای همگانی شهر مشهد برای برقراری ارتباط
اجتماعی از مصاحبههای عمیق با کاربران و استفادهکنندگان آنها بهره گرفتهشده است .شرکتکنندگان در مصاحبه
بهصورت تصادفی از بین افرادی که تمایل به همکاری داشتند ،انتخاب گردیدهاند .شرکتکنندگان در مصاحبه با آگاهی
از موضوع پژوهش در این فرآیند شرکت نمودهاند و تمام مصاحبهها با رضایت شرکتکنندگان ضبطشده است.
مصاحبهها با محوریت سؤالهای «چه کسی؟ کی؟ کجا؟ چه چیزی؟ چگونه؟ چقدر؟ چرا؟» صورت گرفته و درمجموع
1- Jan Gehl
 - 2فعاليتهاي اجباري شامل فعاليتهايي ميشود که کمابيش اجبارياند  ،مانند رفتن به مدرسه يا سرِکار ،خريد کردن و  ..بهطورکلي امور روزمره به
اين دسته از فعاليتها تعلق دارند.
 - 3فعاليتهاي اختياري آن دسته از مشغوليتهايي است که فرد به دليل داشتن عالقه و در صورت داشتن زمان و مکان مناسب در آن شرکت ميکند.
 - 4فعاليتهاي اجتماعي آن دسته از فعاليتهايي هستند که به حضور ديگران در فضا وابسته عمومياند .اين فعاليتهاي تقريباً هميشه از فعاليتهاي
دو گروه ديگر منتج ميشوند و ميتوان آنها را فعاليتهاي نتيجهاي نيز خواند.
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 92مصاحبه 6با شهروندان ،زائران و گردشگران انجام گردیده است .پس از بررسی دقیق و خط به خط مصاحبهها،
جمالت کلیدی استخراج و با استفاده از فرآیند کدگذاری آزاد ،مفهومسازی شده و در جدول شماره  6معرفی گردیده
است.

 - 1با رسيدن به حد اشباع پس از مصاحبه بيستم ،براي اطمينان از نتايج ،تعداد  11مصاحبه ديگر نيز انجام شده است.
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جدول  -1کدگذاري آزاد و استخراج مفاهيم از مصاحبههاي کاربران عرصههاي همگاني نمونه
مفهوم
مکاني براي گفتگو
حس تعلق

نمونه اي از جمالت کليدي
حضور مردم را دوست دارم /تمايل دارم با ديگران صحبت کنم /هر جا همصحبت داشته باشم ،بهترين است /ميتوانيم با دوستانمان درد و دل کنيم و راحت صحبت
کنيم... /

62

فضاي قديمي و خودماني دارد /احساس راحتي و خودماني بودن ميکنم /احساس مالکيت ميکنم... /

62

براي قدم زدن و تماشاي ديگران /گاهي همينجا شام ميخوريم /براي قدم زدن و خريد  /مي توانم مطالعه کنم ،قدم بزنم ،بنشينم و ورزش کنم /براي خريد سوغات /
براي تفريح... /
هرروز به اينجا ميآيم /در هفته چندين مرتبه ميآيم /هر هفته جمعهها ميآيم /خيلي ديربهدير ميآييم /اينجا را دوست دارم و راحت هستم /برايم لذتبخش است /اگر
نزديک خانهمان بود ،دوست داشتم ،هرروز بيايم... /

علت حضور در فضا
تمايل به حضور

قابليت استفاده در تمام معموالً غروبها به اينجا ميآيم /روزهاي وسط هفته را ترجيح ميدهم /آخر هفتهها خيلي شلوغ ميشود /روزهاي تعطيل و عصرها شلوغ است /بيشتر روزهاي تعطيل
ميآيم /شبها و روزهاي تعطيل به اينجا نميآيم... /
ساعات و روزهاي هفته
يادآور خاطرات کودکي است /تداعيکننده روزهاي جواني است /با دوستانم خيلي خاطره دارم /به ياد گذشته ميافتم... /
خاطرهانگيزي

فراواني

62
66
62
62

حضور گروههاي اجتماعي

جوانها ،پيرها ،خانوادهها همه هستند /براي بازي بچهها خيلي مناسب است /همه تيپ آدم به اينجا ميآيند... /

81

شخصيسازي

هميشه روي همين نيمکت مينشينم /اين نيمکت ،پاتوق من و دوستانم است /زمينبازي مشخصي داريم... /

81

نحوه حضور

هميشه با خانواده ميآيم /معموالً با دوستانم ميآيم /هميشه تنها هستم... /

82

همهچيز اينجا هست ،اينجا را ترجيح ميدهم /ميتوانم مطالعه کنم ،قدم بزنم ،بنشينم و ورزش کنم /بهراحتي ميتوانم هر چيزي بخرم... /

86

فضاهاي ناامن و تاريک

کسي مزاحم نميشود /احساس امنيت ميکنم ،راحت هستم /شبها خلوت و ناامن است /گاهي براي خانمها مزاحمت ايجاد ميشود /تاريک و خلوت است... /

81

محيط بدون محدوديت

ميتوانيم تا هر زمان که تمايل داريم ،بمانيم /اجازه نميدهند اينجا بازي کنيم... /

82

معني و تصوير ذهني

همهچيز حال و هواي امام رضا (ع) را دارد /حال و هواي گذشته و جوانيام را دارد /با دوستانم براي بعضي قسمتها ،اسم گذاشتيم... /

82

مکاني براي مشاهده مردم

گاهي فقط مردم را تماشا ميکنم /با خواهرم ميآييم تا مردم را تماشا کنيم /نيمکتهاي اينجا خوب نيست ،رو به ديوار هستند ،نميتوانم مردم را تماشا کنم... /

82

آسايش اقليمي

سايبان ندارد ،تابستانها خيلي گرم است /ظهرها آفتاب اذيت کننده است ،سايه ندارد /نيمکتها در آفتاب قرار دارند و مسيرهاي پياده سايه ندارند... /

7

فضاهاي نشاطانگيز

اينجا خيلي شاد است /احساس نشاط ميکنم ،برايم لذتبخش است... /

2

محصوريت

فضا باز و بزرگ است /محيط باز است ،احساس خفگي نميکنم... /

1

اختالط
فعاليتها

عملکردها

و
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پس از معرفی و استخراج مفاهیم ،در گام بعدی مفاهیم مرتبط باهم دستهبندیشده و مقولهها (معیارها) مشخصشدهاند.
برای نامگذاری مقولهها از سه روش میتوان استفاده نمود -6 :استفاده از مفاهیم بهکاررفته در نظریههای موجود که به
آن «مفاهیم برخاسته از نوشته» اطالق میشود؛  -6عنوان گذاری از سوی محقق؛  -9استفاده از مفاهیم بهکاررفته از
سوی مشارکتکنندگان که اصطالحاً «کدهای زنده» نامیده میشوند (استراس و کوربین  .)23 ,6990در این پژوهش از
ترکیب دو شیوه مفاهیم برخاسته از نوشته و عنوانگذاری محقق بهره گرفتهشده و مفاهیم در جدول شماره 6
دستهبندیشده و مقولهها (معیارهای) قابلبررسی در پژوهش مشخصشده است.
جدول  -2دستهبندي مفاهيم و تعيين مقولهها
مفاهيم
-

محيط بدون محدوديت
نحوه حضور (گروهي  /انفرادي ).../
علت حضور در فضا
مکاني براي گفتگو و مالقات
مکان براي مشاهده مردم

-

تمايل به حضور
خاطرهانگيزي
امکان شخصيسازي
امکان ثبت خاطرات مشترک
معني و تصوير ذهني
حس تعلق

-

فضاهاي نشاطانگيز
قابليت استفاده در تمام ساعات شبانهروز و روزهاي هفته
اختالط عملکردها ،فعاليتها ،خدمات و تسهيالت

-

حضور گروههاي سني و جنسي و اجتماعي

-

فضاهاي ناامن و تاريک

-

آسايش اقليمي
محصوريت

مقوله (معيار)

حمايت از کاربران
(شناخت الگوهاي رفتاري)

هويت

سرزندگي
فراگير و همهشمول بودن
امنيت
آسايش و راحتي در انجام فعاليتها

پس از دستهبندی مفاهیم و معرفی معیارهای مؤثر بر تمایل کاربران به برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در عرصههای
همگانی شهری ،از مدل پارادایمی برای بیان رابطه بین معیارها و مفاهیم استفاده شده است .این مدل شامل بیان شرایط
علّی ،پدیده ،زمینه ،شرایط مداخلهگر ،راهبردهای کنش /کنش متقابل و پیامدها میباشد .با توجه به اینکه تمامی پدیدهها
در بستر عرصههای همگانی شهر مشهد به وقوع پیوستهاند ،از بیان زمینه برای هر مقوله اجتناب شده است و سایر
موارد مدل پارادایمی رابطه بین معیارها و مفاهیم در جدول شماره  9ارائه شده است.
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جدول  -3کدگذاري محوري و تعيين رابطه بين مفاهيم و مقولهها
پديده
حمایت از کاربران

هویت

شرايط علي
-

امکان برخورد چهره به چهره

-

ویژگیهای فردی

-

گفتگو با دیگران و مشاهده مردم

-

ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی

-

امکان خلوتگزینی و تنهایی

-

آرایش مبلمان و چیدمان فضایی

-

معنی و تصویر ذهنی

-

خاطرات و رویدادهای اجتماعی

-

خاطرات مشترك

-

خاطرات فردی و خانوادگی

-

نقاط خاطرهانگیز

-

علت حضور

-

حس تعلق

-

نحوه حضور (گروهی/انفرادی).../

-

امکان شخصیسازی

-

مدت حضور در فضا

-

تنوع فعالیتها برای همه

-

ویژگیهای فردی

-

قابلیت استفاده در تمام ساعات شبانهروز

-

ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی

و تمامروزهای هفته

-

علت حضور

-

فقدان محدودیت ورود و استفاده

-

نحوه حضور (گروهی /انفرادی).../

-

فضای شاد و نشاطانگیز

-

مدت حضور در فضا

-

حضور زنان

-

ویژگیهای فردی (جسمی و روانی)

-

حضور کودکان و سالخوردگان

-

ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی

-

حضور اقشار مختلف اجتماعی

-

میزان امنیت

-

حضور افراد کمتوان جسمی و حرکتی

-

کنترل و نظارت اجتماعی

-

میزان روشنایی

-

ویژگیهای فردی (سن و جنس)

-

رؤیت پذیری و کنترل اجتماعی

-

ویژگیهای فرهنگی

-

خلوت نبودن و حضور دیگران

-

فقدان فضاهای پنهان

سرزندگی

فراگیر و همهشمول بودن

امنیت

آسایش و راحتی در
فعالیتها

شرايط مداخلهگر

-

فقدان سایه و آسایش اقلیمی

-

ویژگیهای فردی و اجتماعی

-

مبلمان نامطلوب و جانمایی نامناسب

-

نیازهای فیزیولوژیک

راهبردهاي کنش /کنش متقابل
-

افزایش حمایت از تمایالت رفتاری

پيامدها
-

کاربران

-

-

هویت بخشی به عرصه همگانی

افزایش پویایی و سرزندگی

افزایش حضور و استفاده از عرصه
همگانی

-

تمایل به استفاده از عرصه همگانی

-

افزایش رضایت از عرصه همگانی

-

استفاده از عرصه همگانی و تمایل به
حضور

-

ارتقاء عرصه همگانی برای استفاده همه

-

تمایل به حضور و پویایی عرصه همگانی

افراد جامعه

-

-

افزایش امنیت

بهبود و افزایش توجه به نیازهای
فیزیولوژیک کاربران

-

-

حضورپذیری بیشتر عرصه همگانی

تمایل به حضور و افزایش استفاده از
عرصه همگانی
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با استفاده از مقایسه یکبهیک ،مدل پارادایمی رابطه بین مفاهیم و مقولهها بررسی و مشاهده میگردد که برخی شرایط
مداخلهگر نظیر ویژگیهای فردی (سن و جنس)  ،علت و مدت حضور در فضا ،نحوه حضور و ...در ادراك اغلب
پدیدهها (معیارها) و تمایل به برقراری رابطه اجتماعی در عرصههای همگانی مؤثر هستند .ازاینرو ،ضروری است در
گردآوری دادههای پژوهش موردتوجه قرار گیرند .همچنین مشخصشده که شرایط مداخلهگر در ادراك یک پدیده
(معیار) ،در پدیده (معیار) دیگر نقش شرایط علّی و به وجود آورنده را دارند .بنابراین پدیدهها (معیارها) و مفاهیم
وابستگی شدیدی به یکدیگر دارند.از سوی دیگر پیامدها در تمامی پدیدهها (معیارها) مشابه بوده و همگی به
حضورپذیری بیشتر ،افزایش تعامل اجتماعی در عرصه همگانی تأکید دارند .این مهم به قابلیتها و ظرفیتهای
عرصههای همگانی شهری اشاره دارد .لذا ،با مقایسه تئوریک پیامدها ،قابلیت عرصه همگانی برای حضور و برقراری
تعامل اجتماعی بهعنوان مقوله محوری در این پژوهش موردنظر قرارگرفته و با استفاده از مدل پارادایمی ،شرایط علّی،
پدیده ،زمینه ،شرایط مداخلهگر ،راهبردهای کنش /کنش متقابل و پیامدهای آن در نمودار ( )6معرفیشده است.
زمينه
عرصههاي همگاني در کالنشهر

شرايط علّي

مشهد در تمام روزهاي سال

راهبردها

 ظرفيتهاي ريختشناسي(آسايش و راحتي در انجام فعاليتها)

پديده
عرصه همگاني باکيفيت

 ظرفيتهاي عملکردي(فراگيري و همهشمولي؛ سرزندگي)
 -ظرفيتهاي اجتماعي و فرهنگي

 بهبود کيفيت و قابليتهاي عرصههايهمگاني شهري
 افزايش ميزان رضايت کاربران عرصههايهمگاني از حضور در آنها

شرايط مداخله گر

(امنيت؛ حمايت از کاربران؛ هويت)

پيامدها

 ويژگيها ،دادهها و ارساالتمحيط ساخته شده
 نيازهاي و تمايالت فردي،اجتماعي و فرهنگي کاربران

 حضور و فعاليت (اختياري و اجتماعي) درعرصه همگاني
 استفاده بيشتر از عرصه همگاني وبرقراري تعامل اجتماعي فعال و غيرفعال

نمودار  -1کدگذاري گزينشي و انتخاب مقوله محوري (گزاره)
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مدل پارادایمی ظرفیت عرصههای همگانی در کالنشهر مشهد نشان میدهد ،تمایل به برقراری رابطه اجتماعی در عرصه
همگانی شهری بهواسطه قابلیتهای ریختشناسی ،عملکردی و اجتماعی حاصل میگردد؛ و در این صورت است که
شهروندان و گردشگران تمایل به حضور بیشتر در این عرصهها را دارند و فعالیتهای اختیاری و اجتماعی بروز
مینمایند .فعالیتها و تعامالت انجام شده ،نوعی رفتار اجتماعی هستند که درزمینه و بستر عرصه همگانی و بهواسطه
ادراك کاربران از قابلیتهای عرصه همگانی اتفاق میافتند .به نظر میرسد ،چنانچه سازگاری میان ویژگیها ،دادهها و
ارساالت محیط ساختهشده و نیازها و مطالبات کاربران بیشتر باشد (شرایط مداخلهگر در ادراك کیفیت عرصه همگانی
در سازگاری باهم قرار داشته باشند) ،میزان رضایتمندی از عرصه همگانی افزایشیافته و درنتیجه تعامل و رفتار
اجتماعی (فعال و غیرفعال) برقرار میگردد .بنابراین فرضیه تحقیق به شرح زیر تدوین میگردد:
«کیفیت عرصه همگانی شهری ،به معنی قابلیتهای آن برای تمایل به حضور ،تعامل و رفتار اجتماعی از سوی کاربران،
تابع سازگاری محیط ساختهشده با ویژگیهای فردی فردی (سن و جنس) و مطالبات اجتماعی کاربران (علت و مدت
حضور در فضا ،نحوه حضور) میباشد».
بهمنظور آزمون درستی فرضیه ،دادههای موردنیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامهای در قالب  68سؤال و با حجم نمونه
 692در عرصههای همگانی نمونه 6گردآوری شده است .سواالت پرسشنامه با استفاده از مقولههای (معیارهای) موثر
بر تعامالت اجتماعی در عرصههای همگانی شهری و به کمک سنجههایی قابلاندازهگیری تدوین و برای درك بهتر و
عمیقتر شرایط اثرگذار بر تمایل کاربران به تعامل اجتماعی در عرصههای همگانی نمونه در شهر مشهد ،به شرایط
مداخله گری نظیر میزان آشنایی با محیط ،مدت حضور در عرصه همگانی ،نحوه و علت حضور در عرصه همگانی،
سن و جنس کاربران توجه شده است .سؤاالت پرسشنامه که مربوط به تمایل کاربران به برقراری رابطه اجتماعی
هستند ،با استفاده از طیف پنج گزینهای لیکرت با گزینههای بسیارنامطلوب ،نامطلوب ،متوسط ،مطلوب و بسیارمطلوب
طرحشدهاند و در تجزیهوتحلیل دادهها به ترتیب کدهای  9 ،9 ،6 ،6و  1را گرفتند .امتیاز  6نشاندهنده کمترین میزان
کیفیت و رضایت کاربران و امتیاز  1نشاندهنده بیشترین میزان رضایت از شرایط و کیفیت مطرحشده میباشد .بهمنظور
اطمینان از دقت و صحت سؤاالت پرسشنامه و سنجش سطح مناسبت ابزار تحلیل از روش تحلیل قابلیت اطمینان

6

استفاده گردیده و ضرایب آلفا 9با استفاده از نرمافزار  SPSSمحاسبه و از همبستگی درونی سؤاالت اطمینان حاصل
گردیده است.

 - 1تعيين حجم نمونه با استفاده از روش اشباع نظري در هر يک از عرصههاي همگاني نمونه انجامشده است.
- Reliability Analysis
- Alpha Coefficient

2
3
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بررسی وضعیت اجتماعپذیری و تمایل به برقراری ارتباط با دیگران در عرصههای همگانی نمونه در کالنشهر مشهد
نشان میدهد ،امنیت مناسب و همه شمولبودن و سرزندگی عرصههای همگانی مهمترین معیارهایی هستند که بر
تمایل کاربران برای برقراری تعامل اجتماعی موثر بوده و توسط کاربران درسطح مطلوبی ارزیابی شدهاند .معیار کیفی
آسایش و راحتی در انجام فعالیتها ،به دلیل عدم توجه به مسئله محرمیت در طراحی عرصههای همگانی شهری در
وضعیت متوسط ارزیابیشده است و اکثر افراد به بیتوجهی به خلوتگزینی و رعایت فضاهای شخصی در طراحی
عرصههای همگانی اشاره نمودهاند .خاطرهانگیزی و امکان ثبت خاطرات مشترك و نیز خودمانی بودن و حس تعلق
در عرصههای همگانی از مهمترین دالیل احساس هویت کاربران میباشند .پایین بودن نسبی میزان رضایت کاربران از
معیار کیفی حمایت از کاربران عرصه همگانی به نسبت سایر معیارهای کیفی ناشی از عدم توجه به تعریف قلمرو برای
افراد و گروههای استفادهکننده از عرصههای همگانی شهری میباشد؛ درحالیکه برای بسایری از برخوردهای اجتماعی
نظیر ارتباط چهرهبهچهره ،مالقات و مشاهده دیگران مناسب ارزیابیشدهاند (نگاه شود به نمودار شماره .)6
نمودار  -2وضعيت معيارهاي کيفي موثر بر تعامالت اجتماعي در عرصه همگاني کالنشهر مشهد

امنيت

فراگير و همه شمول بودن

سرزندگي

آسايش و راحتي در انجام
فعاليت ها

هويت

حمايت از کاربران

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

بهمنظور بررسی تأثیر متغیرهای فردی و اجتماعی بر روی میزان تمایل به حضور و تعامل با دیگران در عرصههای
همگانی نمونه ،از مقایسه میانگین امتیاز کیفیت عرصه همگانی در بین گروهبندیهای مختلف سنّی ،جنسی ،شهروندان
و غیرشهروندان و نیز گروههایی که باهدف مشخصی به عرصه همگانی مراجعه مینماید ،دوره تناوب مراجعه ،مدت
حضور ،الگوی مراجعه (به تنهایی /خانوادگی /با دوستان و همکاران) و هدف از سفر به مشهد ،مدت اقامت در مشهد
و تعداد دفعات سفر (برای زائران و گردشگران) استفاده شده است .براین اساس ،ابتدا نرمال بودن توزیع دادهها در این
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گروهها به کمک آزمون تک نمونهای کولموگروف -اسمیرنف 6انجامشده است .بر اساس نتایج این آزمون توزیع
دادهها در گروههای مزبور نرمال است (.)p<0.05
با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها در تمامی گروهها برای مقایسه تمایل به تعامل اجتماعی در عرصههای همگانی
موردمطالعه ،از تحلیل واریانس یکطرفه بهره گرفته شده است .برای انجام تحلیل واریانس ابتدا یکسانی واریانس
متغیر وابسته از طریق آزمون لون 6بررسی گردید .با توجه به اینکه در تمام گروهها ،سطح معناداری مقدار محاسبهشده
لون (آماره آزمون لون) 9از  2/21بزرگتر است ( ،)0.05>Pدادهها فرض تساوی خطای واریانس ( )H0را زیر سؤال
نبرده و میتوان از تحلیل واریانس یکطرفه برای بررسی نقش متغیرهای فردی و اجتماعی استفاده نمود .نتایج آزمون
نشان می دهد متغیرهای سن ،جنس ،شهروند یا غیرشهروند (زائر و گردشگر) بودن ،علت (هدف) مراجعه به عرصه
همگانی ،زمان تناوب استفاده از عرصه همگانی ،مدت حضور در میزان تمایل کاربران به برقراری تعامل اجتماعی در
عرصههای همگانی شهری مؤثر بودهاند ( .)0.05<Pبرای نشان دادن تفاوت بین تمایل به تعامل اجتماعی در زیرگروه-
های متغیرهای فوق از دو روش حداقل اختالف معنادار 8و آزمون توکی 1استفادهشده است .نتایج مقایسه دوبهدو در
زیرگروههایی که دارای تفاوت معنادار در هر دو روش (حداقل اختالف معنیدار و توکی) هستند ،در جدول شماره 8
نشان دادهشده است.
جدول -4تفاوت در ميزان تمايل کاربران عرصه همگاني براي تعامل اجتماعي
متغير

نتيجه

سن

شهرونداني که بيش از  05سال دارند ،تمايل بيشتري به ارتباط اجتماعي با ديگران دارند؛ و گروه سني جوانان 05
تا  05ساله کمترين تمايل را دارند.

جنس

مردان نسبت به زنان تمايل بيشتري به حضور در عرصه همگاني و ارتباط با ديگران دارند.

شهروندان به نسبت زائران و گردشگران به دليل آشنايي بيشتر با عرصههاي همگاني و نيز خاطرات جمعي و حس
شهروند/غيرشهروند
تعلق بيشتر ،تمايل بيشتري به حضور در عرصه همگاني و ارتباط با ديگران دارند.
علت مراجعه

افرادي که براي ديدار دوستان خود به فضاهاي همگاني آمدهاند ،عمدتاً حس تعلق و نشاط نموده در تمايل بيشتري
براي حضور در عرصه همگاني و ارتباط با ديگران دارند و کساني که براي تفريح ،قدم زدن و خريد به عرصه همگاني
مراجعه کردهاند تمايل کمتري به تعامل با ديگران دارند.

تناوب استفاده

کاربراني که بهصورت روزانه به عرصههاي همگاني مراجعه ميکنند ،نسبت به سايرين تمايل بيشتري براي ارتباط
با ديگران دارند .هر چه افراد بافاصله زماني طوالنيتري در عرصه همگاني حضور يابند ،تمايل کمتري براي ارتباط
با ديگران دارند.

مدت حضور

کاربراني که در هر مراجعه به عرصه همگاني در حدود دو ساعت زمان در آن صرف مينمايند نسبت به کساني که
کمتر از يک ساعت و در حدود سه ساعت حضور دارند ،تمايل بيشتري براي ارتباط با ديگران دارند.
1

- Kolmogorov–Smirnov Test / Test K–S
- Levene
3
- Levene Statictic
4
- LSD
5
- Tukey/ HSD
2
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بحث و نتيجهگيري

عرصه های همگانی شهری آن دسته از فضاهای شهری هستند که بستر بروز تعامالت اجتماعی شهروندان بوده و مکانی
برای مالقات با دیگران میباشند .عرصه همگانی دربرگیرنده کنش و تعامالت شهروندی و فعالیتهای شهری میباشد.
شرط اصلی عرصه همگانی این است بستر و زمینهای برای برقراری تعامل و مراوده اجتماعی باشد و در غیر این
صورت نمیتوان آن را عرصه همگانی برشمرد .عرصه همگانی شهری جایی است که عموم مردم یک شهر حق حضور
در آن را دارند؛ زندگی مردم در آن جریان دارد و تجلیگاه زندگی اجتماعی و عملکردهای حیاتی شهر میباشد.آنچه
مسلم است ،وجه اشتراك همه عرصه های همگانی شهری امکان برقراری ارتباط و تعامل با دیگران است و چنانچه
فضایی فاقد چنین ویژگی باشد ،نمیتوان آن را عرصه همگانی برشمرد .عملکرد اصلی عرصه همگانی شهری
بسترسازی حضور مردم ،امکان ایجاد ارتباطات اجتماعی میباشد .براین اساس ،عرصههای همگانی میتوانند بهعنوان
فضاهای حضور شهروندان و مکانی برای بروز رفتارهای مختلف اجتماعی باشند .در جوامع متنوع ممکن است
تفاوت های رفتاری منجر به تضاد و تعارض شوند و ممکن است در جهت ارتقا و افزایش تعامالت اجتماعی در بستر
جامعه گام بردارند .ازاینرو ،توجه به ظرفیت عرصههای همگانی شهری و برنامهریزی ،طراحی و مدیریت آنها
بهگونهای که پاسخگوی نیاز گروههای متنوع جامعه باشد ،میتواند فرصتی برای همپیوندی بیشتر افراد و گروهها در
جامعه فراهم نماید.
حضور انبوه زائران و گردشگران در کنار شهروندان در کالنشهر مشهد ،بر تمام مناسبات اقتصادی و اجتماعی آن اثر
گذاشته و هویت این شهر را در عین وحدت متکثر و متنوع نموده است .تکثر و تنوع موجود در مشهد منجر به حذف
یا کمرنگ شدن برخی از ارزشها و هنجارهای گذشته و بروز الگوهای رفتاری مختلف در فضاهای عمومی و همگانی
شهری گردیده است .براین اساس ،تدارك و تجهیز عرصههای همگانی شهری در مشهد ضرورتی دوچندان یافته است.
در صورت عدم توجه به این مهم ،بسیاری از عرصههای همگانی شهری بالاستفاده خواهند شد و یا تبدیل به مکانی
آشفته با الگوهای متعارض رفتاری کاربران میگردند که هر دو جنبه ،نمایشی از عدم موفقیت و کارآیی این عرصههای
شهری هستند.
مطالعه عرصههای همگانی مشهد نشان میدهد ،در این شهر در عین تنوعی که در سبک زندگی خصوصی افراد وجود
دارد ،زندگی اجتماعی دارای وحدت می باشد و با زیارت و گردشگری هماهنگ شده است .فعال بودن عرصههای
همگانی و فضاهای شهری در تمام ساعات شبانهروز و بهویژه در مناطق زیارتی شهر و حضور شهروندان در کنار
زائران و گردشگران نشان میدهد ،عرصههای همگانی مشهد توانستهاند محیطی موردپذیرش گروههای مختلف
اجتماعی را فراهم نمایند.مفهوم اجتماعپذیری در عرصه همگانی بر پایه نیاز مردم به باهم بودن و برقراری کنش
اجتماعی با یکدیگر شکل میگیرد .اجتماعپذیری عرصه همگانی به ویژگیهای کالبدی آن وابسته است .هنگامیکه
عرصه همگانی تأمینکننده نیازهای مردم نباشد (فاقد مطلوبیت کالبدی باشد) ،اجتماعپذیری کاهش مییابد.
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اجتماعپذیری هنگامی اتفاق میافتد که نیازهای افراد ،مطلوبیت کالبدی و معنی ادراكشده از محیط بهگونهای از
یکدیگر حمایت کنند که عرصه همگانی برای جذب گروههای مختلف مردم مطلوب باشد و امنیت ،سرزندگی ،لذت،
احساس آرامش و ...فراهم شود.
بر اساس مطالعات انجامشده در عرصههای همگانی کالنشهر مشهد ،ظرفیتها و قابلیتهای محیطی این عرصهها در
پاسخدهندگی به نیازها و انتظارات شهروندان و غیر شهروندان به کمک تئوری زمینهای شناسایی و سپس در عرصههای
همگانی نمونه آزمایش و تائید شده است .بدیهی است که توجه به این ظرفیتها در برنامهریزی ،طراحی و مدیریت
عرصههای همگانی ،افزایش کیفیـت آن ها و رضایت کاربران و درنتیجه تقویت تعامالت اجتماعی را در پی خواهد
داشت .این ظرفیتها به تفکیک هر یک از ابعاد سهگانه مؤثر بر تعامل اجتماعی در عرصههای همگانی شهری در
جدول شماره  1معرفی شده است .اگرچه ظرفیتهای فوق در عرصه مطالعاتی پژوهش و برای تسهیل مراودات
اجتماعی در بستری از محیط معرفیشدهاند؛ لیکن برای آزمون جامعیت ،همخوانی این ظرفیتها با دیدگاههای مطرح
در حوزه ادبیات نظری پژوهش مورد توجه قرار گرفته و مشخص شده است و ظرفیتهای ریختشناسانه ،عمکردی
و اجتماعی و فرهنگی عرصههای همگانی شهری در برقراری تعامل اجتماعی واجد جامعیت الزم جهت پوشش دادن
به وجوه متنوع حضور ،کنش و فعالیت در عرصههای همگانی شهری را دارد؛ و قادر است طیف متنوعی از نیازهای
شهروندان برای ارتباط و تعامل با دیگران را پوشش دهد.

جدول  -5ظرفيتهاي عرصههاي همگاني شهري براي تقويت تعامالت اجتماعي
مؤلفه

ريختشناسي

ظرفيت
-

پرهيز از ايجاد فضاهاي تاريک و غيرفعال و پنهان که مستعد آسيب هستند.
در نظر گرفتن آسايش اقليمي در طراحي.
توجه به مقياس انساني.
طراحي و جانمايي مبلمان شهري متناسب با کارکرد عرصه همگاني و منعطف براي فعاليتهاي
متنوع.
طراحي کالبدي باقابليت استفاده براي افراد ناتوان و کمتوان جسمي و حرکتي.
محيطي مختلط و متنوع از عملکردها ،فعاليتها ،خدمات و...

-

قرارگاه رفتاري براي ملحق شدن به ديگران و برقراري رابطه اجتماعي.
محيطي  24ساعته آرام و امن در تمام روزهاي هفته.
محيطي مناسب حضور زنان ،کودکان و همه گروههاي اجتماعي.

-

عملکردي

331

مجله علوم جغرافیایی ،شماره  ،62بهار و تابستان 6932

اجتماعي و فرهنگي

-

احساس محرميت و راحتي.
بستري مناسب براي حضور خانوادگي ،با دوستان و همکاران و بهتنهايي.
محيطي خودماني که افراد به آن تعلقخاطر دارند.
بستري براي بروز خاطره جمعي.
توجه به تصوير ذهني افراد در طراحي.
امکان ثبت خود و شخصيسازي در فضا.

-

توجه و حمايت از الگوهاي رفتاري کاربران (مناسب بودن برايبرخورد چهره به چهره ،گفتگو و
مالقات و مشاهده مردم).
امکان تعريف قلمرو شخصي و گروهي.
توجه به آزادي و حق انتخاب کاربران در انتخاب فعاليتها.

-
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Abstract
Urban public realms are the spaces for presence of citizens with different social
behaviors. It means that they are the basis of all urban social spaces and none of urban
society’s functions are possible without them. So, they have an important role in quality
of life and welfare of the citizens and it's essential to pay attention to their quality in
urban development planning process. The major concern of this paper is to study urban
public realms quality and facilitate social interaction in public realms of multicultural
cities. So, it has utilized to Grounded theory to study the behavioral pattern of Mashhad
metropolitan public realms. Investigation of Mashhad public realms indicates that they
have been able to create spaces that are accepted by different social groups. It refers to
the importance of the capacities of the urban public realms for the presence of the people
and the desire to interact to each other. The paradigm model of the relationship between
concepts and categories and the results of one-way ANOVA show that interventional
factors are effective in the tendency to participate in public realms and social
interactions to others. These intervener factors include age, gender and level of
individual awareness of the environment and also the purpose of visiting public realms.
Keywords: Urban Public Realms, Social Interaction, Mashhad Metropolitan, Grounded
Theory
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