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ارزیابی تطبیقی معیارهای سنّتی و جدید اجتماعپذیری
و تحقق آن در دو مح ّلة سنّتی و جدید
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(تاریخ دریافت95/08/24 :

تاريخ پذيرش)95/11/29 :

چکیده

ارتقای تعامالت اجتماعی در مح ّله از مهمترین جلوههای تحقق پایداری در شــهرها اســت .پژوهش حاضر ابتدا به
بررســی تلقی ذهنی اهالی هر دو مح ّله از تفاوت شــاخصههای اجتماعپذیری در گذشته و امروز و پس از آن به تبیین
میزان اجتماعپذیری با هر دو معنای ســنّتی و جدید آن در ســطح مح ّلههای سنّتی و جدید شهر اصفهان با استفاده از
دیدگاه ســاکنان میپردازد تا از این طریق بتوان راهکارهایی را برای ترمیم و بازخوانی اجتماعپذیری در مح ّلههای
جدید و قدیم اســتخراج و پیشنهاد نمود .رویکرد تحقیق کیفی و استداللی و راهبرد آن استداللی و همبستگی و از نوع
بررســی تطبیقی است که در آن با استخراج شاخصهای مؤثر بر پایداری اجتماعی مح ّلهها از مطالعات اسنادی و روش
تحلیل محتوا و بررسی اعتبار آنها با دلفی نخبگانی و پس از آن مراجعه به اهالی هر دو محل و بررسی تلقی ذهنی آنها
از هر نظام اجتماعی و ارزیابی آنها از مح ّله خود ،همبســتگی معیارها نظری نخبگان و اهالی در هر دو نظام و فکری و
تطبیق آنها با نظام کالبدی مربوطه شناسایی و میزان پایداری اجتماعی هر مح ّله با روشهای کمی بررسی شده است.
جامعة آماری پژوهش را ســاکنان هر دو مح ّله جلفا و سپاهان شهر تشکیل دادهاند .حجم نمونه بر اساس سطح اطمینان
توجه به آلفای کرونباخ برای مح ّلة
 95درصد و احتمال خطای  5درصد برای  171نفر تعیین شد .اعتبار این پرسشنامه با ّ
جلفا معادل  0.715و برای مح ّلة ســپاهان شــهر معادل  0.908مورد تأیید قرار گرفت .شــاخصها در سه گونه(کالبدی
فضایی ،فرهنگی اجتماعی و انسانی) و زیر شاخصهای اصلی طبقهبندی گردید .با ارزیابی نظر خبرگان در مورد امتیاز
هر شاخص در اجتماعپذیری مح ّله ســنّتی و جدید و امتیاز اختصاص یافته توسط ساکنان در شاخصهای مورد بحث،
این نتیجه حاصل گردید که شاخص فرهنگی -اجتماعی و کالبدی -فضایی در مح ّله نوین سپاهانشهر و در طرف مقابل
شاخص انسانی در مح ّله سنّتی جلفا امتیاز بیشتری را در اجتماعپذیری به خود اختصاص دادهاند که میتوان با تمرکز
بر عوامل تاثیرگذار بر این شاخصها (در مح ّله نوین تمرکز بر شاخص انسانی و در مح ّله سنّتی تمرکز بر دو شاخص دیگر)
اجتماعپذیری هر مح ّله را ارتقا بخشید.
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مقدّ مه
بدون تردید مح لّه به عن وان یکی از عرصههای فضاهای شــهری
قابلیت ت ولید بستر مناسب ب رای شکلگیری تعامالت اجتماعی را
دارا است .مح لّه تبلور کالبدی اجتماع و مرزهای آن تبلور ح ری مها
توج ه به بعد اجتماعی محله ،قلمروهای اجتماعی
و قلمروهاســتّ .
و غیرکالبدی و ایجاد عناصــر کالبدی که بت واند مرزهای قلمروی
اجتماعی را هر چه بیش تر مهیا ســازد ،م یت واند به ســازماندهی
بیش تر کنشهای متقابل و تعامالت اجتماعی منجر شــود .مح لّه
از ارکان اصلی کالبد شهر بوده و تعادل زندگی اجتماعی در شهرها
بستگی به حفظ محلهها دارد (مفیدی شمی رانی و مضطرزاده1393،
 .)59:با اســتفاده از اصول و معیارهای اجتماعپذیری مح لّه م یت وان
طراحی بافتهای مســک ونی با بهرهمندی
در ف راینــد ب رنامهریزی و ّ
از ظرفی تهای مح لّه بــا رویکردی جدید به منظور ارتقای کیفیت
محیطی به باز زنده سازی محلههای شهری پرداخت .اجتماعپذیری
در فضاهــای عمومی بر پایه نیاز مردم بــه حس تعلق اجتماعی و
تعامــل با یکدیگر قــرار دارد و این امر در یــک فضای اجتماعی
حمایتکننده در کنار تأمین آسایش فیزیکی ،ادعای قلمرو ،حس
میس ــر خ واهد بود (دانشــپور و
مالکی ّت و دریافت عدالت در فضا ّ
چرخچیان .)22 :1386،در گذشــته ،ســاکنان مح لّه ها با هم ارتباط
نزدیک و تنگاتنگی از لحاظ اجتماعی و فرهنگی داشتهاند .مح لّه
بخشــی از ســاختار فضایی -کالبدی شــهر با محدوده کالبدی-
اجتماعی مشخص بود .روشــن است که در این واحد تنها حضور
فیزیکی ســاکنان محدود نبوده و سک ونت در این واحد با احساس
ه ویّت همــراه بود .اما آنچــه ما در مح لّه های امروزی شــاهد آن
هســتیم کاهش ســطح ارتباط ســاکنان با یکدیگر است و به این
ت رتیب احساس جمعی اجتماعهای محلی و وابستگی احساسی به
یک مکان در حال ناپدید شدن است (بهزادفر و طهماسبی:1392،
 . )18ســوالی که اینجا مطرح م یشــود این اســت که ،روشهای
اجتماعپذیری در مح لّه های ســن ّتی با ش رایط امروز ،ب رای مح لّه های
جدید ســازگاری دارد؟ به نظر می رسد شاخصههای اجتماعپذیری
در ســنت و تجدد متفاوت باشــد و همین مسأله به تفاوت نگرش
اف راد انجامیده است .اگر چه اف راد متناسب با سلیقة خود ،محلهای
متناســب با خود را م ییابند ولی شــناخت این تمایزات در تنظیم
سیاستهای توسعه مح لّه ها اهمی ّت باالیی دارد.
در این پژوهش ســعی بر آن اســت تا بــا در نظر گرفتن نظ رات
نخبگان و مبانی نظری تحقیق و بررسی تایید آنها توسط ساکنان
میــزان انتظار و عالقه مندی ســاکنان را در ارتباط با اجتماعپذیری
محلة سک ونت شان در دو مح لّه سن ّتی و جدید در کنار تلقی ذهنی
هر کــدام از دو نظام فکری اجتماعپذیری ســن ّتی و جدید مدنظر
قــرار داده و ع وامل مؤثر بر ارتقا تعامــات اجتماعی در محلهها و
شیوه بهرهگیری از هر دو نظام را شناسایی نماییم.
در این راســتا هــدف اصلی تحقیق ،کشــف ع وامــل مؤثر بر

پایــداری اجتماعــی در دو نظام فکری ســن ّتی و جدیــد و در بین
محلة ســن ّتی و جدید ،شــناخت و ارزیابی پایــداری اجتماعی در
ســطح مح لّه ها با نظرسنجی از ســاکنان است تا بت وان از این ط ریق
میــزان موفقیت محلهها در تحقق اجتماعپذیری را مورد ســنجش
قــرار داد و راهکارهایــی را ب رای ایجــاد و باززندهســازی پایداری
اجتماعی ان واع مح لّه ها اســتخ راج و پیشــنهاد نمود  .به این ت رتیب
انتظار م یرود نتایج این تحقیق ب رای ب رنامهریزان و ط راحان شــهری
و سیاست گذاران ارتقای فرهنگ اجتماعی مح لّه ها و شهرها بت واند
مفید باشد.

سؤال پژوهش
ب رای بررسی تطبیقی تع ریف و شــاخصههای اجتماعپذیری در
دو نگــرش و دو محلة ســن ّتی و جدید ،به صــورت منطقی چهار
حالــت زیر قابل فرض اســت (جدول شــمارة  .)1از ایــن میان دو
ال ســن ّتی و کام َ
حالت انســجام کام َ
ال متجدد ،اگرچــه ب رای فهم
شــرایط آرمانی ف وایدی دارند ولــی ب هطور قطع پاســخ نیاز امروز
مح لّه ها که آمیختهای از نیازهای گذشــته و امروز در آنها جاری
اســت ،نیســتند .به اینت رتیب دو حالت ترکیبی که در آن اصول
اجتماعپذیری سن ّتی در مح لّه های جدید و یا ب هعکس ،در مح لّه ها
جاری گردد مورد بررســی ق رار خ واهدگرفت و در مورد چگ ونگی
این ترکیب بحث و بررسی خ واهد شد.
جدول شمارة  :1چهار حالت ممکن در ترکیب اصول اجتماعپذیری
گذشته و امروز با کالبد محالت امروز و گذشته

اصول اجتماعپذیری
سنتی

اصول اجتماعپذیری
جدید

محله
سنتی

محله سن ّتی با اصول رفتاری
جدید
محله اصیل و منسجم سنتی
چگونه و با چه ترکیبی؟

محله
جدید

محله جدید با اصول سنتی
چگونه و با چه ترکیبی؟

محله اصیل و منسجم نوین

به این ت رتیب اصل یت رین پرسشهای این مقاله به ق رار زیر خ واهد
بود:
 .1آیا تفاوتها و تمایزات جــدی بین روشهای اجتماعپذیری
ســن ّتی و جدید وجود دارد؟ این تفاوتها چیستند و آیا ساکنان هر
دو مح لّه بر یک می زان همین تفاوتها را قبول دارند؟
.2آیا روشهای سن ّتی ب رای ساکنان مح لّه های سن ّتی و روشهای
جدیــد ب رای مح لّه های جدید پاســخگو اســت و آیا الزم اســت
ترکیب خاصی بین روشهای ســن ّتی و جدیــد را تنظیم کرد؟ بر
اساس نظر ساکنان ،در هر یک از مح لّه ها چه ترکیبی از این اصول
الزم است؟
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روش نمون هگیری
روش انتخاب نم ونهها در مورد مردم ،به دلیل تکمیل پرسشــنامه
در داخل فضای مورد مطالعه ،به روش تصادفی ساده و در دسترس
انتخاب شــد .اف رادی مورد مطالعه ق رار گرفتند که در م راکز تجمع
در محلههای مورد بررســی حضور داشــتند .این مکانها شــامل،
فروشــگاه ،بوســتان ،میدانهای محلهای ،بازارچه ،مساجد و غیره
توج ه بــه این که طیف لیکرت
بودند .تعداد پرسششــوندگان ،با ّ
در تدوین پرسشــنامه استفاده شده است و با انح راف معیار ،0.667
با ســطح اطمینان  95درصد و دقت  0.1تعداد نم ونههای مورد نظر
به  171عدد م یرسد.
پيشينة نظری تحقيق
زارع شــا هآبادی و دیگ ران( ،)1392پژوهشــی با عن وان «ســنجش
پایــداری اجتماعــی در بین محلههــای قدیم و جدید شــهر یزد»
انجــام دادهاند .هدف این پژوهش بررســی ع وامل مؤثر بر پایداری
اجتماعــی در بیــن مح لّه هــای قدیم و جدید شــهر یزد اســت.
یافتههــا نشــان م یدهد مقایســه بیــن مح لّه های جدیــد ،قدیم و
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روش تحقیق
روش مورد استفاده در این پژوهش ترکیبی از روشهای کمی و
کیفی است .مصادیق از میان مح لّه های سن ّتی و جدیدی که امروزه
شــکلی زنده و پ ویا داشــته و مورد اقبال پارهای مردم ب رای زندگی
باشــند انتخاب شــد تا بهتر بت واند نمایشــی از زندگی هوشمندانه
و انتخاب شــده سن ّتی و جدید باشــد و به همین جهت دو محلة
جلفا و سپاهانشــهر انتخاب گردیــد .در حقیقت این پژوهش در
 4مرحله به انجام رســیده است؛ در مرحلة اول ادبیات موضوع مورد
توج ه به هدف موضوع ،شــاخ صها و زیر
بررســی ق رار گرفت و با ّ
شــاخ صهای معتبر مورد استفاده در سطوح ملی و بین المللی به
عن وان چارچوب نظری در تدوین شاخ صهای پایداری اجتماعی از
ادبیات موضوع اســتخ راج شد .مرحلة دوم با بهرهگیری از تکنیک
دلفی و نگرش ســنجی از خبرگان ،شاخ صها و زیر شاخ صها در
دو نگرش ســن ّتی و جدید وزندهی گردیــد و تنها م واردی که از
دید همه نخبگان دارای اعتبار باالی  80درصد بودند مبنای سنجش
توســط ســاکنان در ســطح مح لّه های مورد نظر ،ق رار گرفتند .در
پرسشــنامهها همین شــاخصهها را ابتدا به صورت نظری از ساکنان
هر دو مح لّه پرسیده و مدل ذهنی آنها را از سن ّت و تج دّد ترسیم
کرده و سپس ارزیابی ذهنی آنها را از وضعیت ترکیب این ارزشها
در محلة خودشــان ج ویا شــدهایم .ب رای تحلیل پرســشنامههای
جمعآوری شدة ساکنان مح لّه ها از نرمافزار آماری  spssاستفاده شد.
این پژوهش از نظر هدف در دســتة پژوهشهای بنیادی -کاربردی
ق رار م یگیرد .هم چنین عالوه بر راهبرد همبســتگی از راهبردهای
توصیفی -تحلیلی و موردکاوی نیز بهرهگیری شده است .

مجتمعهــای مســک ونی بیانگــر این اســت که مح لّه هــای قدیم
ناپایدارتــر و مح لّه هــای جدید دارای پایداری بی شتری هســتند و
نیز بر اســاس نتایج رگرســیون از بین  8متغییر مســتقل وارد شده
به معادله رگرســیون ،در مح لّه های جدید و مجتمعهای مسک ونی
ع وامل رضایت از مح لّه و رضایت از مســکن در بیان پایداری سهم
بی شتــری را ایفا م یکنــد و در مح لّه قدیم عــاوه بر ع وامل ذکر
شده ،مشــکالت اجتماعی ،ســن نیز جزء ع وامل مؤثر در پایداری
مح لّه به حســاب م یآیند .در این مقاله پایداری اجتماعی بیش تر
از دیدگاه روان شناســی مطرح شــده در حالی که در مقاله حاضر،
پایداری اجتماعی در مح لّه از دیدگاه کالبدی -فیزیکی ،فرهنگی-
اجتماعی و انسانی بررسی گردیدهاست.
علی زاده و دیگ ران( )1393در مقالهای با عن وان «ســنجش پایداری
اجتماعی محالت بر اســاس دیدگاه ســاکنان (نم ونه موردی :مح لّه
فی ضآباد شهر کرمانشــاه)» ،به تعیین می زان پایداری اجتماعی در
ســطح محلة کرمانشاه با استفاده از دیدگاه ساکنان به عن وان هدف
اصلــی مقاله پرداختهاند تا از این ط ریق بتــوان راهکارهایی را ب رای
ترمیم و بازخ وانی پایداری اجتماعی معرفی نمود .بر اســاس نتایج
حاصل از این تحقیــق ،معیارهای رضایتمنــدی ،امنیت اجتماعی
و ثبات اجتماعــی بیش ت رین تأثیر را بر پایــداری اجتماعی مح لّه
نســبت به ســایر معیارها داشــته اند (علی زاده و دیگ ران .)1393،در
پژوهش حاضر سعی شده است تا ع وامل مؤثر در ارتقای تعامالت
اجتماعی از دیدگاه ســاکنان دو محلة سن ّتی و جدید و می زان تأثیر
هر کدام از این شاخ صها در مح لّه ها مورد ارزیابی و سنجش ق رار
گی رند.
در مقالــهای با عن وان «بررســی ع وامل مؤثر بــر ارتقای تعامالت
اجتماعی در میان ســاکنین مح لّه مســک ونی (نم ونه موردی :محلة
درکــه -ته ران)» ضمن شناســایی عناصــر مؤثر بر ارتقــا تعامالت
اجتماعی ،روابط همبســتگی بین این ع وامل را در قالب یک مدل
تحلیلی ترســیم م یکند .نتایج این پژوهش بیانگر آن اســت که
ســاختار اجتماعی -سیاسی ،ســاختار کالبدی -فضایی و حاالت
روحی -روانی استفادهکنندگان از فضا در ارتقای تعامالت اجتماعی
در میان ساکنان درکه تأثیرگذار است (قنب ران و جعفری.)1393،
لطیفی و دیگ ران( ،)1392در مقاله ای با عن وان «مقایسه تطیبقی
ســر زندگی شــهری در مح لّه های مجیدیه جن وبی و سعادت آباد
ته ران» ع وامل مؤثر بر ســرزندگی شهری را بررسی کرده و به بیان
تفــاوت آن در مح لّه هــای مختلف پرداخته اســت .نتایج پژوهش
حاکی از آن اســت کــه مطل وبی ّت کیفی ّت محیــط در درجه اول
اهمی ّت اســت .ســپس به ت رتیب دسترســی به خدمات محلی (به
خصــوص گذران اوقات ف راغت) و امنی ّت شــهری بیش ت رین تأثیر
را در ســرزندگی مح لّه دارد (لطیفی و دیگ ران .)1393،در این مقاله
ع وامل مؤثر بر سر زندگی شهری مورد ارزیابی ق رار گرفته در حالی
که در پژوهش حاضر به بررســی ع وامل مؤثر در پایداری اجتماعی
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و بیان تفاوت آن در دو مح لّه پرداخته است.
در این پژوهش«تعلق جمعی به مکان ،تحقق سک ونت اجتماعی
در مح لّه ســنتی» بیان م یشــود کــه تعلق به مــکان ،نقطه تالقی
عناصر کالبدی مفاهیم ذهنی فرد از مکان و ساختارهای اجتماعی
م یباشــد که در ســه رابطه روحــی -روانی ،اخالقــی و بیوگ رافی
قابل دستهبندی اســت و هم چنین ثابت م یکند که تعلق جمعی
به مح لّه ســنتی ،باال و قوی اســت و همین امر ذهنیت ســاکنان را
بــر روی ه ویّت مکانها و تعلق به آنها تحــت تأثیر ق رار م یدهد
(پی ربابایی و سجاد زاده.)1390،
کل آنت ونیو ( )2007در مقالهای با عن وان «می زان پایداری اجتماعی:
بهت رین عامل در بازســازی شــهرهای اتحادیه اروپا» ،که توسط این
اتحادیه منتشــر شد ،به بررســی تعاریف و ابعاد پایداری اجتماعی
پرداخت .وی بر این باور اســت که نســل جدیدی از شاخ صها به
صورت مؤلّفههای ادراکی ،ب رای مباحث پایداری در حال پیشــنهاد
اســت و در نهایت پایداری اجتماعــی را به عن وان عنصر متمایز در
بین ج وامع معرفی م یکند(.)Colantonio, 2007
توج ه به تعیین شاخ صهای پایداری
خأل موجود این مطالعات در ّ
اجتماعی در دو محلة ســن ّتی و جدید از دیدگاه کالبدی -فضایی،
فرهنگی -اجتماعی و انسانی است چ را که در اکثر مقاالت نگاهی
متمایز نسبت تعیین شــاخ صهای اجتماعپذیری به صورت مجزا
در محالت سن ّتی و جدید نداشتهاند.

مباحث نظری

جایگاه تعامالت و اجتماعپذیری

تعامــل اجتماعــی و برق راری ارتبــاط ،م یت وانــد یک موضوع
فیزیکــی ،یــک نگاه ،یک مکالمــه و ارتباط بین اف راد باشــد که
خود مســتلزم تع ریف رویدادها و فعالی تهای متناسب و در نتیجه
نقشپذیری مردم درفضا و عض ویت آنها در گروهها و شــبکههای
اجتماعــی اســت (دانشــپور و چرخچیــان .)22: 1386،مفهــوم
اجتماعپذیری ،به عن وان قابلیت فضایی ب رای گرد آمدن ترکیبی از
اجتماعهای انســانی در اشکال مختلفی از زندگی اجتماعی ،تبلور
م ییابد که در فضاهای شــهری هم چون واحد همســایگی ،مح لّه
و ...به منصه ظهور رساند (مظفر ودیگ ران.)33: 1391،
بــه لحاظ نظری ،پایداری اجتماعی ،آمیزهای اســت از مبانی و
حوزههای سیاستهای اجتماعی ســن ّتی نظی ر :ب رابری و بهداشت،
موضوعات م رتبط با مشــارکتها ،نیازمندیها ،ســرمایه اجتماعی،
طزیست و اخی را ً نیز موضوع شادمانی ،رفاه و کیفیت
اقتصاد ،محی 
زندگی اســت .هم چنین این رویکــرد منعک سکنندة آن عناصر و
فعالی تهای اقتصادی اســت ،که به شبکههای اجتماعی جان داده
و به بهبود کیفیت زندگی و رفاه شــهروندان رونق م یبخشــد .در
این رابطه دســت یابی به پایداری اجتماعی مستلزم تغییر در نگرش
مــردم پی رامون کیفیت زندگی اســت و آن بایــد به صورت هدف

واقعی ب رای همه اف راد و در همه زمانها درآید .در این باره از جمله
چالشهــای رویکرد مزبور ،منفک نبودن پایــداری اجتماعی با دو
بعــد زیســت محیطی و اقتصادی آن اســت .هم چنیــن در اغلب
م واقع دادههــای اجتماعی و فرهنگی به راحتی در دســترس نبوده
و اندازهگیری آن بســیار مشکل اســت .در تبیین جایگاه رویکرد
پایــدار اجتماعی باید گفت :که پایــداری اجتماعی زمانی محقق
م یشــود که ف رایندهای رسمی و غیررســمی ،سیست مها ،ساختارها
و روابط موجود در شــهرها با مســاعی یکدیگر هر چه بیش تر بر
ظرفیت نسلی فعلی و نس لهای آینده بکوشند که قاعدتاً نتیجه آن
برخورداری از یک شهر پ ویا ،سالمت مدار و نیز سرزنده خ واهد بود
(ن وابخش و دیگ ران)192 :1392 ،
در تع ریف پایداری اجتماعی ،گروهی از محققان به چهار عنصر
اصلی و تعیی نکننده اشاره کردهاند :عدالت اجتماعی ،همبستگی
اجتماعــی ،مشــارکت و امنیــت در ایــن معنــا ،مؤلفههایی چون
فرصتهای ب رابر و ت وام با پیشــرفت ب رای تمامی انسانها ،زندگی
هم راه با تعــاون و همکاری ،فرصتهای ب رابر ب رای تمامی اف راد به
منظور ایفای نقشهای اجتماعــی به هم راه امنیت  ،ام رار معاش و
ایمنی ســک ونت گاههای انسانی در ب رابر مخاط رات طبیعی ،مبنای
سنجش پایداری اجتماعی ق رار گرفته اند ( .)DFID, 2002: 2مفهوم
پایــداری اجتماعی شــامل دو مبحث ب رابــری اجتماعی و پایداری
اجتماعی محلی هســتند .تســاوی اجتماعی شــامل دسترســی به
خدمات و فرصتهاست در حال یکه پایداری اجتماع محلی شامل
ابعــاد فرعی زیادی مانند حس تعلق به محله ،تعامالت اجتماعی و
امنیت محله ،کیفیت محیط بومی ،رضایت از مسکن و مشارکت
در فعالی تهای جمعی مدنی است (علی زاده و دیگ ران.)76: 1393 ،
از آنجایی که اســاس پایداری اجتماعی تعامل میان فضا و جامعه
است و پایداری اجتماعی بیش تر بر افزایش کیفیت ج ریان زندگی
تمرکــز م یکند و ب رای نیل به پایداری اجتماعی در یک فضا ســه
اصل ضروری است )1 :پاســخگ ویی به نیازهای اساسی انسان)2 ،
ارتقای کیفیت زیســت انسانی از ط ریق شــناخت نیازهای عالی و
غیرمادی انســان )3 ،ه مخ وانی الگوهای رفتاری با کالبد ساختمان
(رئیسی و دیگ ران.)10: 1386،
عوامل اجتماعپذیری فضاهای عمومی معماری در سنت
و تجدد

اجتماعپذیری فضای عمومی معماری ماحصل حلقههای واســط
منتج از ف رایند همنشستی و ساختی ،بین ویژگ یهای کالبدی -انسانی
است که ســنجش این ف رایند و می زان آن با چند معیار توضی حدهنده
صورت گ رفتهاست که عبارتند از :قابلیت برق راری تعامالت بین اف راد
غیر صمیمی ،می زان تمایل بــه تعامل در فضا ،می زان حضور در فضا
و م راجعه به آن ،احســاس نیاز به تعامل ،تعلق مکانی به فضا و مدت
توقف در فضا (صالحی نیا ،معماریان.)15: 1388 ،
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جدول شمارة  :2مؤلفههای کلیدی پایداری اجتماعی سنّتی و در
حال ظهور
مؤلفههای پایداری اجتماعی
سنتی

مؤلفههای در حال ظهور

نیازهای اساسی از جمله مسکن و
بهداشت محیط

تغییر دموگرافیک (پیری،
مهاجرت و تحرک)

اشتغال

هویّت ،حس مکان و فرهنگ

آموزش و پرورش و مهارت
عدالت

اختالط اجتماعی و انسجام
توانمندسازی ،مشارکت و
دسترسی

حقوق بشر و جنسیت

بهداشت و ایمنی

عدالت اجتماعی

رفاه ،شادی و کیفیت زندگی

فقر

مأخذColantonio & Dixon ,2009:19 :

سرمایة اجتماعی

آنت ونیــو اگــر چه نکات جالب را در این مقایســه آورده اســت
ولــی به روح این تمایز که ناشــی از تغییر بنیادین فرهنگ اســت
کمتر دســت یافته است .سن ِ
ّت گذشته برخاسته از فرهنگ اجتماع
بیش تر محورانه و م ولدی بود که دورة جدید با گسترش جمعیت
و ت راکم باال و ناشناســی اهالی آن را از بین برد و گ ونهای دیگر از
پایداری اجتماعی را مبنی بر زندگی مســتقل و مصرفگ را هم راه
با امکان ارتباطات غیرشــناخته شده ولی تود هوار را به هم راه داشت
که کام َ
ال با رویکرد گذشته متفاوت است و درک این تفاوت ب رای
هر ب رنامهریزی بســیار حایز اهمی ّت اســت  .از محققان ای رانی نیز
برخی به نوعی دیگر به بررســی شــیوهها و اصــول اجتماعپذی رتر
کردن فضاهای ســن ّتی را در شــرایط امروز دنبال کردهاند  .عطایی
و پورمحمدی نکات زیـــر را ب رای افزایش اجتماعپذیری فضاهای
سن ّتی راهگشـــا دانســتهاند. 1 :فرصتهای کالبدی مناسب ب رای
نشســتن ،مکث و تامل بیش تر در فضا؛  .2فضاهای کان ونی ب رای
تجمع اف راد ماننــد گردهمای یهای کوچک و برگزاری کالسهای
آموزشی و م وارد مشابه؛  .3ورودیهای دعـوتکننده و دسترسی به
فضا به لحاظ بصری و کالبدی؛  .4پیـ شبینـی عناصر عملکـردی
در کنار ابعـــاد زیبای یشناسانة آن؛  .5راههـا و ارتباطـات فضایـی

ارزیابی تطبیقی معیارهای سنتی و جدید اجتماعپذیری و تحقق آن در دو محله سنتی و جدید

فضاهای عمومی با کیفیت همیشــه از این ط ریق قابل تشخیص
اســت که مردم قدمزدن یا کارهای روزانهشــان را رها کنند تا لختی
در آن اســت راحت کنند و از شهر ،فضاهای عمومی و بودن در کنار
یکدیگــر لذت بب رند .شــرایط خوب ب رای قــدم زدن زندگی پیاده،
هم راه با امکاناتی ب رای درنگ ،توقف و کســب تج ربه ،کلید ایجاد
توآمد در فضاهای
فضاهای شــهری ســرزنده و جذاب اســت .رف 
جمعی خوب ،عمدتاَ با قدمزدن ،دوچرخهس واری و محدودیت ورود
وســایل نقلیه ممکن م یشود (گل .)6: 1389 ،نهادی که ب رنام هریزی
بــرای فضاهای عمومــی را مورد تحقیق قــرار م یدهد فرصتهای
کالبدی مناســب جهت نشســتن ،مکث و تامــل بیشتر در فضا،
فضاهای کان ونی جهت تجمع اف راد مثل ایستگاه ات وبوس ،زمین بازی،
مکان غذا خوردن و ...ورودیهای دعوتکننده و دسترسی به فضا به
لحاظ بصری و کالبدی ،پی شبینی عناصر عملکردی در کنار ابعاد
زیباشناسانة آن ،راهها و ارتباطات فضایی مناسب در هدایت مردم به
درون فضا ،خ وانایی و وضوح فضایی ،کنترل دسترســی وسایل نقلیه
و امنیت پیاده ،تع ریف بدنهها و ه ویّت جدارهها  ،ارتباط با سیســتم
حمل و نقل شــهری و پی شبینی فعالی تهای جــاذب را از ع وامل
مؤثر در پاســخگ ویی فضاهــای عمومی به نحو مطلــوب م یداند
(دانشــپور و چرخچیــان .)24-23: 1386،امنیت ،تــداوم و خ وانایی
و قابــل پی شبینی بودن فضا ،وجود تســهیالت مناســب در فضا،
راحتی و آســایش محیطی بر بعد کالبدی و ع واملی چون کســب
آگاهی و تجارب محیطی ،پیچیدگــی و رمزآلودگی ،ه ویّتیابی،
خلوتج ویی و دلبســتگی در فضا ،بر بعــد فعالیتی فضا ،از جمله
ع وامل خلق یک فضای عمومی موفق است که بت واند پذی رای اف راد
و گروههای مختلف باشد (دانشپور و چرخچیان .)23: 1386،ویلیامز
دسترســی به امکانات ،دسترسی به فضای سبز ،فرصتهای شغلی،
لونقل عمومی ،فرصتهایی ب رای قدمزدن و دوچرخهســواری،
حم 
فضای مســک ونی ،سالمت و بهداشــت عمومی ،می زان جرمخیزی،
جدای یگزینــیِ اجتماعی کمتر را مد نظر ق رار م یدهند (شــهابیان
و پی رایهگــر .)365 : 1392 ،هانگ ،نوع فضا و عناصر شــهری را دو
عامل اثر گــذار در تعامالت اجتماعی م یدانــد ،که این فضاها بر
اســاس کیفیت اصلی فضای یشان به پنج دســته طبقهبندی شدند:
فضای نشستن ،فضای خوش منظر ،فضای حرکتی ،فضای فعالیتی
و فضای مبهم (بدون عملکرد) .امکانات نشستن از عناصر برجسته
فضای نشســتن است .فضای خوش منظر شــامل عناصر طبیعی با
اهمی ّــت بصری اســت .فضای حرکتی شــامل مســیرهای پیاده و
ن واحی برگشتی در مسیرها ،از عناصر اصلی هستند .فضای فعالیتی
بیشت ریــن فضای باز و امکانات ســرگرمی و تف ریحی را دارند و در
نهایت فضای مبهم (بدون عملکرد) که در  4فضای باال طبقهبندی
نم یشــود .در داخل این  5نوع فضا 10 ،عنصر شــهری مورد بررسی
ق رار گرفتند؛ نیمکتها و ســایر عناصری که قابلیت نشستن دارند
(به دو صورت مقعر و محدب) ،المانهای بصری مانند مجســم هها

و نیــز آب و گیاهــان در فضاهای خوش منظر ،گرهها و مســیرها
در فضاهــای حرکتی ،زمی نهای بازی و فضاهای باز مثل گشــایش
فضایی جلوی بلوکها در بخش فضاهای فعالیتی و نهایتاً فضاهای
تع ری فنشده و حاشــی های در بخش فضاهای بدون عملکرد (:197
.)HUANG,2006
ّ
کل آنت ونیو در پژوهشــی به تجزیة مؤلفههای پایداری اجتماعی
پرداخته اســت .این پژوهش نشــان م یدهد که مؤلّفههای ســن ّتی
از قبیــل عدالــت و کاهش فقر به طور نامحسوســی جای خود را
بــه مفاهیمی مانند ه ویّــتِ ،
حس مکان و مزایایی از شــبکههای
اجتماعی داده است (س رایی و دیگ ران.)138 :1392 ،
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مناســـب در هدایت مردم درون فضـا ،خ وانایـی و وضوح فضایی؛
. 6کنترل دسترســی وســایل نقلیه و امنیت پیــاده؛ . 7تع ریف بدنه
و ه ویّــت جدارههــا؛  .8ارتبــاط با سیســتم حمل و نقل شــهری؛
 .9پی شبینی فعالی تهای جــاذب (عطایی و پور محمدی:1394 ،
 )242کــه بیش تــر آنها بــه شــاخصه های ن وین اجتمــاع پذیری
نزدیک ت رند و البته می ت وانند به نوعی استفاده امروزین این محالت
را نهادینه نمایند.
برخی دیگر از شاخ صها بر اساس نظر اندیشمندان که کیفیت
فضاهای عمومی را ارتقا م یبخشد ،عبارتند از :حس تعلق ،تعامل،
امنیت ،رضایت مندی مسک ونی ،پ ویایی و ثبات ،مشارکت ،ه ویّت،
دسترســی به خدمات محلی ،تنوع اجتماعی و قومی (جذب اف راد
و گروههای مختلــف) ،ترکیب اجتماعی و اقتصادی از ســاکنان،
تعادل ،دسترسی به فضای سبز ،وجود کاربری مختلط ،دسترسی به
خدمات و حم لونقل عمومــی و بازیافت و حضور پیاده در فضا،
توســعة حمل و نقل عمومی ،شــبکههای پیاده بهتر و ع ری ضتر،
ایمنــی بهتر ،توســعة راهبرد روشــنایی ،خلق ارتباطــات خوب و
قابــل دید (ارتقای لبه طبقه همکف) .بــرای اثبات تعلق اجتماعی
در محلة ســن ّتی که منجر به ســک ونت جمعی گشــته ،باید دنبال
ان واع تعلقی بود که منجر به ریشــهدار شــدن در مکان شده است.
تحقق تعلق جمعی در محلة سن ّتی ناشی از تج ربة متقابل نیروهای
فیزیکــی ،هیجانــی ،اجتماعی بــوده که در غالب ســه نوع رابطه
بیوگ رافیکــی (پی وند تاریخی و خان وادگی) ،روحــی -روانی (پی وند
هیجانی خاطرهای) و اخالقی (پی ونــد اخالقی و اعتقادی) تع ریف
م یشود (پی ربابایی و سجاد زاده.)21: 1390،

مبانی پایداری اجتماعی در مح ّلههای اصیل سنّتی گذشته

محله به عن وان یک مکان کالبدی و اجتماعی که م یت واند ش رایط
مناسبی را ب رای افزایش مشارکت مردم و استفاده از ت وان جمعی آنان
ف راهم آورد .در بازت ولید ه ویّت محله ،تق ویت حافظة تاریخی محله،
تق ویت حس تعلق و مشــارکت شهروندان در محله ،ایجاد فضاهای
عمومی و گفتگو بین شــهروندان و حفظ ســازمان محلهای بسیار
مهم است .محلهگ رایی م یکوشد تا نظم اجتماعی را برق رار سازد و
امنیت اجتماعی ،تفاهم و مشارکت مدنی تحقق یابد .مشارکت مدنی
در سطح مح لّه موجب وفاق اجتماعی گردیده و از بار تصدیگری
دولت م یکاهد (حقیقتیان و دیگ ران.)75 :1394 ،
شــهرهاى تاريخى اي ران در گذشــته به مثابه يــك كل مركب از
اجزا به صورت مح لّهها و مركز شــهر شــامل بازار و عناصر م رتبط
با آن بوده اســت .بناب راين مح لّهها به عن وان سلولها و عناصر پايدار
ســازنده سك ونت ساكنان شــهر در كنار هم در ســاخت و سازمان
كالبدي -فضايى شهر نقش داشتهاند .با وجود آنكه ع وامل مختلف
محيطي ،اقليمــي و موقعيت جغ رافيايــي و همچنين ويژگ يهاي
اجتماعي -سياســي و اجتماعي -اقتصادي و فرهنگي ســاكنين در
شــكلگيري فضاهاي مح لّــه تاثيرگذار بوده اســت ولي در تمامي
شهرهاي اي ران در گذشته م يت وان ويژگىها و اصول مشخّ صي را در
ساختار كالبدي -فضايي و ساختار اجتماعي پ يج ويي كرد .اصول
به کار رفته در ســاختار كالبدى -فضايى مح لّه در شــهرهای ای رانی
عبارتند از -1 :پي وند ميان مركز شهر و م راكز مح لّهها؛  -2مركزيت؛
 -3پي وند ميان شــبكه راههاي منطقهاي با شــبكه گذرهاي اصلي؛
 -4قلمرو مح لّهاى؛  -5سلسله م راتب؛  -6انعطافپذيرى؛  -7اتحاد
و همبســتگى اجتماعى؛  -8انعطافپذيرى جمعيتى؛  -9مدي ريت
محلهاي (ثقهاالسالمي و امین زاده .)36-35 :1392 ،در جدول شمارة
 3ویژگ یهای مح لّه در شه رنشینی ای ران بیان شده است.
جدول شمارة  :3ویژگ یهای مح ّله در شه رنشینی ایران

ويژگىها

محله در شهرنشينى ايران

تعريف

قلمرويى اجتماعى براى سكونت -عنصر اصلى ساختار
فضايى و اجتماعى شهر -واحدى اجتماعى ،مدنى،
فرهنگى ،كالبدى و اقتصادى

مفهوم
نمودار شمارة  :1شاخ صهای تعلق اجتماعی در مح ّله سنتی
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ساکنان مح لّة سن ّتی بر اســاس عالیق ،س وابق ،مذهب ،قومی ّت و
توج ه به طبقات اقتصادی و به منظور آســایش،
فرهنگ خود ،بدون ّ
امنیت و حمایت بیشتر گرد هم م یآمدند و همبستگی اجتماعی-
فرهنگی آنها ســبب ایجاد عامل روانی تعلق به مح لّه بوده اســت
(پوراحمد و موسوی .)4: 1386،از نظر پایداری اجتماعی در مح لّهها
گذشــته بیشتر در جهت وجود همبســتگی اجتماعی ،تعامالت
اجتماعی ،ثبات اجتماعی ،مشــارکت اجتماعی و حس تعلق خاطر
و مسئ ولی تپذیری قابل تع ریف بود (علی زاده و دیگ ران.)76: 1393 ،

نقش و جايگاه
الگوى
شكل گيرى
عنصر شاخص

واحدى اجتماعى -فضايى

اصلىترين واحد روابط اجتماعى در شهر -سكونت
گزيدن گروه اجتماعى و وحدتدهنده اجتماعى-
ايجادكنندة تعاون و همكارى بين ساکنان

الگوى شكلگيرى ارگانيك و متمركز ،در بعضى
مواقع داراى مرزهاىمشخص و در برخى مواقع فاقد
مرزهاى كالبدى مشخص
فضاى فرهنگى(مسجد ) به عنوان عنصر شاخص

مركزيت متاثر از ارزشهاى فرهنگى -قلمرو -سلسله
اصول شكل
مراتب -همپيوندى -وحدت و همبستگى اجتماعى -
دهنده
مديريت محلهاى و خودكفايى محلّه ها
مأخذ :ثقه االسالمي و امین زاده38 :1392 ،
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توج ه بــه تج ربه های گذشــته و هم چنین
در کشــور مــا نیز ،با ّ
نابسـامانی حیـــات شـــهري (بخصوص کالن شهرها) در وضـع
توج ه به ب رنامهریزي
موجود ،ب رنام هریزان و مدی ران شــهري ناگزیر از ّ
در مقیاسهاي خرد در قالـب واحـدها و سـلولهاي شهري یعنی
محلهها هســتند .در این صورت اســت که م یتــوان ابعاد مختلف
زندگی شــهري را به شــکلی ملموس مورد بررســی ق رار داد و با
ب رنامهریزي مناسب و استفاده از منابع محلی به شاخ صهـاي توسعة
پایدار شــهري دســت یافت .محلههایی که در پی ونــد با یکدیگر
شهر را تشکیل م یدهند .جا دارد مـــدی ران کالن شهرهاي کشـور
کـــه با انبوهی از مشکالت گ وناگون شــهري از جمله ب یه ویّتی،
آسی بهاي اجتماعی ،اغتشاشات کالبدي ،اقتصادي ... ،م واجهند،
توج ه به پایداري اجتماعی در سطح مح لّه را به عن وان راهی به سوي
ّ
توسعه شهري مد نظر ق رار دهند (هادیزاده زرگر.)2 :1391،
محلهها دارای یك سری عناصر شاخص هستند که باعث ایجاد
تعامالت اجتماعی م یشــوند .مكانهایی ب رای حضور شــهروندان
و مشــارکت آنان در زندگی جمعی شــان هســتند ،که پرداختن به
کیفیات آنها سرزندگی شان را به حداکثر م یرساند .در سالهای
اخیر ،محیط کالبدی که در برخی شــهرها ایجاد شــده است ،به
طور عملی از مناســبات دوستانه شهروندان جلوگیری کرده و مردم
را از تعامالت اجتماعی مناســب دلســرد نموده است .راه حل این
مســأله از نظر اندیشمندان علوم اجتماعی ،بازســازی این روابط با
اتخــاذ راهكارهایی مانند ف راهــم آوردن عرصههای تعامل اســت.
طراحی فضاهای شــهری بت وان به
هنگامی کــه در ب رنامهریــزی و ّ
گ ونهای عمل کرد که مشــوق حرکت پیاده در شــهر شــد ،آنگاه
حضورپذیری ،ســرزندگی ،دیدن و دیدهشــدن به شــهر برگشته و
چنین کیفی تهایی باعث افزایش ســطح تعامالت اجتماعی شده
و فضای شــهری و مح لّههای وابســته به آن بــه تع ریف و جایگاه
واقعی خود بر خ واهدگشــت (رحیمی نژاد و دیگ ران.)195 :1395 ،
از جمله شــاخ صهای مؤثر پایداری اجتماعی در مح لّه بر اســاس
نظر اندیشــمندان م یت وان به مشــارکت ،می زان ارتباط و آشنایی با
همســایگان ،وجود حس تعلق نســبت به مح لّه در ساکنان ،می زان
تحصیــات س رپرســت خان وار و امنیت اشــاره نمود (شــکوهی و
مــرادی ،)100: 1391،ثبات اجتماعی ،مشــارکت مح لّهای ،امنی ّت،
دسترسی به فرصتهای شغلی ،برخوردار بودن از امکانات مناسب
و برآوردهشــدن نیازهای روانی و معنوی (ویلیامز ،)18 :1383،وجود
سرزندگی ،دسترسی به مســکن ب رای تمامی گروههای اجتماعی،
ایجاد محی طهای جذاب با کیفیت باالی زندگی و ســطوح پایینی
از جرم و رفتارهای غیر اجتماعی (مفیدی و مضطرزاده ،)68: 1393،
خ وانایــی ،غنای حســی و رنگ تعلق که منجر بــه حس تعلق به
مکان شده ،حس تنوع و سرزندگی (جیک وبز )155 :1386،مشارکت
اجتماعی (طهماسـ�ب،ی ،)66-58 :1380،احساس مسئ ولیت (�Alta

ارزیابی تطبیقی معیارهای سنتی و جدید اجتماعپذیری و تحقق آن در دو محله سنتی و جدید

مح لّه در شهرهای اسالمی همان مکانهای تشکیل شبکههای
اجتماع یانــد و چنین ســاختاری بیش از آن کــه تنها یک فضا
باشــند ،یک تج رب هاند (نقی زاده .)145 :1387،پایداری اجتماعی
در مح لّه هــای اصیل ســنتی گذشــته بیش تــر در جهت وجود
همبســتگی اجتماعــی ،تعامــات اجتماعی ،ثبــات اجتماعی،
مشــارکت اجتماعی و حس تعلق خاطر و مسئ ولی تپذیری قابل
تع ریــف بود .پایداری کالبدی -اجتماعــی در مح لّه زمانی محقق
م یشود که ساکنان از زندگی در خانه و مح لّه خود رضایت داشته
باشــند و از همسایگی و ماندگار شدن در محلة خود لذت بب رند.
در این حالت با گذشــت زمان تعامالت اجتماعی و نیاز به انجام
فعالی تهای در مح لّه بیش تر م یشــود و ساکنان نسبت به محلة
خــود تعلق خاطر پیدا م یکنند و در پی آن در نگهداری و بهبود
وضعیت مح لّه مشــارکت خ واهند کرد؛ این همان شاخص اصلی
و دلیل پایــداری یک مح لّه خ واهند بــود (کالنتری خلیل آباد و
درخشــانی .)4: 1393،با مروری بر پیشــینه محلهها در شــهرهای
ای رانــی دريافتیم که گرچه دسترســیهايی در مقیــاس پیاده به
امکانــات محله ،تاحدودی تعیی نکننده محدودة مح لّه اســت اما
ب هطورکلــی محــدودة محلهها را بیش تر روابــط اجتماعی تعیین
م یکــرد .در اين ميان ،مجموعهاي از ع وامل محيطي ،مناســبات
معيشــتي ،آيي نهــا ،مفاهيــم اجتماعي و اعتقادي بــر پايداري و
تعلــق اجتماعي در محلة ســن ّتي اثــر م يگذارد .شــاخصههاي
فرهنگــی اجتماعي مح لّه های ســنتي و كاركردهايي كه مح لّه به
عن وان يك عرصة مسك وني در شــهرهاي اي راني ايفا كرده است،
توج ه به نقش مفهوم ســك ونت در ساختار مح لّه های اصیل سنتی
ّ
گذشــته ،عامل مهمي در تحقق ســك ونت جمعي و ايجاد حس
تعلــق در مح لّه بوده اســت كه بــا مطالعات آنهــا و بهرهگيري
از ايــن تج ربه هــا م يتــوان چارچ وبي مناســب بــراي ط راحي و
ب رنامهريزي مجتمعهاي مســك وني ب رای ارتقاي تعلقات اجتماعي
و كيفيت ســك ونت پيشــنهاد داد (پی ربابایی و سجاد زاده:1390،
 .)18انسانها در س راسيمگي شهرهاي امروز ،به دنبال عرصههايي
با هويتهاي ويژه هستند تا عالوه بر تأمين آســـايش و تعامـــل
بــا همنوعان ،در بســتر پويايي اجتماعي به كمال متعالي خـــود
نایل ش وند .رشـــد فزاينـــدة ابعـــاد شه رنشــيني و شكلگيري
مقياس جديدي از رشــد شــهري در طي دهههــاي اخير موجب
شــده است كه شــهر و شهرســازي معاصر با چالشهاي تازهاي
چون افزايش نابهنجاريهاي اجتماعي ،كم رنگ شــدن هويّت و
حس تعلق اجتماعي و در مجموع كاهش كيفي ّت زندگي م واجه
شــود (قنب ران و جعفری .)58: 1391،در جامعة امروز شهری ب رای
دســتیابی به توســعة پایدار شــهر ،مح لّه جایگاه ویژهای دارد و
بنیادیت رین عناصر شهری و حلقه میانجی بین شهر و شهروندان
به شمار م یرود (س رائی و دیگ ران.)29 : 1391،

معیارها و شاخ صهای پایداری اجتماعی در محله
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 ،)man ,1992: 8نظــارت اجتماعی (ویلیامــز ،)189 :1383،عدالت
اجتماعی (ســاجدی ،)3 :1389،رضایت منــدی و امنیت اجتماعی
(ساروخانی )11 :1387 ،اشاره نمود.
بــه منظور ارزیابی پایــداری اجتماعی در مح لّــه ،مجموعهای از
شــاخ صهای معتبر مورد استفاده در ســطوح ملی و بی نالمللی در
جدول شمارة  4تنظیم گردیده است.
ارزیابی و مقایسه اجتماعپذیری دو منطقة مورد مطالعه
محدوههای مورد مطالعه ،بخشــی از دو مح لّه ســپاهان شــهر و
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جلفا هستند.
.1ســپاهان شه ر :شهر جدید سپاهانشهر در فاصله  8کیلومتری
جنوب شــهر اصفهان در انتهای محدودة قان ونی شهر و در جنوب
شهر ق رار گرفته است .این شهرک شط رنجی در  20سال اخیر ساخته
شــده و جز جدیدت رین مناطق اصفهان اســت .در این مقاله بخشی

جدول شمارة  :4شاخ صها و زیر شاخ صهای پایداری اجتماعی در مح ّله بر اساس نظر ّی ه های موجود و تج ربه های جهانی
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از سپاهان شهر که محدودهای بل وار الغدیر را شامل م یشود ،مورد
مطالعــه ق رار گرفته اســت .از اهداف اصلی احداث سپاهانشــهر
م یت وان به م وارد زیر اشــاره نمود :تمرکززدایــی در اصفهان .تداوم
رشــد جمعیت در منطقــة اصفهان .ممانعت از توســعة فیزیکی و
انتقال بار افزایشــی جمعیت به عهدة شهرکهای اقماری .متعادل
ســاختن جمعیت با تأکید بر شهرها و ســک ونتهای جدید ب رای
جذب جمعیت (عمادی .)85 :1390 ،طرح این شهرکهای جدید
فرصت ارزشــمندی بــرای تحقق مطالعات علمــی روی زندگی و
فرهنــگ جدید مورد نیاز مردم بوده اســت و خطاهای رخ داده در
این زمینه به از دستدادن سرمایه فرهنگی و اجتماعی م یانجامد.
 .2محلــة جلفا :جلفــای اصفهــان در طول تاریخ خــود ،بارها
گســترش یافته ،ب ویژه در عصر صف ویه و در سالهای 1630 ،1618
و  1655میالدی .معماری جالــب تلفیقیِ آن از ویژگی مح لّه ها و
شــهرهای ارمنی و اصفهانی اســت که هر دو در پهنه عظیم ای ران
روش تحقق شاخص ها بر اساس نظر اندیشمندان

فضاهای کانونی برای تجمع افراد ( ،)PPS,2000:2وجود آثار مذهبی ،میراث فرهنگی-
تاریخی ،مراکز گردهمایی در محلّه (علیزاده و دیگران.)77: 1393 ،
استفاده از کاربریهای مختلط و چندمنظوره در سطح محلّه (علیزاده و دیگران.)77: 1393
نظارت و پاکیزگی محله ،فضای سبز موجود در محلّه (علیزاده و دیگران.)80 :1393 ،
فرصتهای کالبدی مناسب برای نشستن ،مکث و تامل بیش تر در فضا ( دانشپور و
چرخچیان)23 :1386،

ارزشهای زیباشناسانه مکان ،پیشبینی عناصر عملکری در کنار ابعاد زیباییشناسانة آن
دانشپور و چرخچیان. )24-23 :1386،
تناسبات همگن ساختمانها در مقیاس اجزای تشکیلدهنده بدنهها  ،تناسبات همگن
ساختمانها در مقیاس انسانی (علیزاده و دیگران.)77: 1393،

کنترل دسترسی وسایل نقلیه و امنیت پیاده ( )PPS,2000:8سطوح پایین جرم و رفتارهای غیر
اجتماعی (مفیدی و مضطرزاده .)68 :1393،
دسترسی مناسب به سایر نقاط محلّه (علیزاده و دیگران .)79 :1393،ارتباط با سیستم حمل و
نقل شهری (.)PPS,2000:8
سرزندگی (مفیدی و مضطرزاده  ، )68 :1393،مرکز محلة فعال.

خوانایی و قابل پیشبینی بودن فضا (دانشپور و چرخچیان، )23 :1386،محیط خوانا (مفیدی و
مضطرزاده .)68:1393 :،
میزان تمایل به عضویت در تشکلهای اجتماع ،امکان گفتگو ،مشورت با افراد ساکن در
محلّه (علیزاده و دیگران.)78 :1393،
کاهش فقر و کاهش اختالفات طبقاتی (شهابیان و پیرایه گر.)366: 1392،
حضور زنان و کودکان در سطح محله ،حضور فعال و سرزنده ساکنان در داخل بافت
(علیزاده و دیگران.)78 :1393،
ّ
شرکت داوطلبانة مردم در برنامههای عمومی ،سابقة سکونت در محله (علیزاده و
دیگران.)77 :1393،
ترکیب اجتماعی اقتصادی ساکنان (شهابیان و پیرایهگر.)365: 1392،
امنیت در ساعات پایانی شب و آگاهی از ورود غریبه ،سطوح پایین جرم و رفتارهای غیر
اجتماعی (علیزاده و دیگران.)80 :1393،
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میانگینامتیازخبرگاندرموردتأثیرهریکاززیرشاخ صهای
اجتماعپذیری در هر مح ّله سنّتی و جدید

بــر اســاس نظــرات خبــرگان در مــورد تأثیــر شــاخ صها در
اجتماعپذیری،کــه در نمودار شــمارة  2ارائه شــده ،م یت وان به این
نتیجه دســت یافت که هر یک از زیر شــاخ صها و به طور کلی
شاخ صهای مورد بحث ،تأثیر متفاوتی در اجتماع پذیری هر مح لّه
(سن ّتی یا جدید) دارند.
طبــق نظــر خبــرگان از مجموع زیــر شــاخص های م ربوط به
شــاخص کالبدی -فضایی ،در مح لّة سن ّتی تأثیر زیرشاخ صهای
ایمنــی و امنیت ،مقیاس انســانی و تشــویق بــه توقف و مکث
دارای امتیاز مســاوی  4.5بوده و بیش ت رین تأثیر را دارند .پس از
این ســه شاخص زیر شاخصههای دسترســی به خدمات شهری،
زیبای یشناسی ،کیفیت زیس تمحیطی و وجود فضاهای عمومی
نیــز دارای امتیــاز مســاوی  3.5و در درجة ســوم تأثیرگذاری زیر
شــاخص خ وانایی و تناســبات در نظر خبــرگان دارای کم ت رین
تأثیر  3در این شاخص است .از طرف دیگر در محلة جدید ،زیر
شــاخ صهای خ وانایی و تناسبات ،دسترســی به خدمات شهری
و وجود فضاهای عمومی امتیاز  4.5به دســت آمد که بیش ت رین
تأثی رپذیری را در این شــاخص دارند .پس از آن زیبای یشناسی ،4

تدوین شاخ صهای نهایی اجتماعپذیری و

سنجش پایایی و روایی

به منظور رواسازی پرسشنامه و پاسخ به این س وال
که پرسشنامه واقع اَ آنچه را که ب رای آن مطرح شده
است ،م یســنجد یا نه ،از دو روش روایی محت وا و
روایی سازه استفاده شد .در اعتبار محت وا ،بر اساس
ادبیات نظــری و هم چنین تأیید  3نفر از اســاتید
ق رار گرفت .در این مقاله ب رای روایی ابزار سنجش
از روش آلفای کرونباخ اســتفاده شده است .دلیل
اســتفاده از این روش ،انطباق آن در سنجش روایی
پرسشنامههایی اســت که بر اساس طیف لیکرت
طراحی شدهاند (شهابیان و پی رایه گر)368-1392،
ّ
و پرسشــنامه مدنظر مقاله را در بر م یگیرد .مقدار
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ارزیابی تطبیقی معیارهای سنتی و جدید اجتماعپذیری و تحقق آن در دو محله سنتی و جدید

کهن ،در تطبیق با اوضاع اقلیمی و مصالح ســاختمانی محلی و
م وازین و شــرایط فرهنگی معماری عصر صف ویه است .به عبارت
دیگر معماری ارمنستان ،که بدون شک تحت تأثیر ش رایط محلی
و در مقاطعــی نیز زیر تأثیر امپ راتوری بی زانس و روســیه بوده ،در
اوج نبــوغ معمــاری ای رانیان ،یعنــی در مکتب صفــوی در جلفا
جلوهگر شــد و در شهرسازی ،بناهای مسک ونی ،بازارها ،کارگاهها
و ب هویژه کلیساهای زیبای جلفا خود را نمایان ساخت و سپس در
قالــب مکتب معماری جدیدی حتی به ســرزمین مادری ارمنیان-
ارمنســتان انتقال یافت (اصانلو )89 :1391،و به همی نجهت تمایز
و تفــاوت بارزی با مح لّه های ســن ّتی آن دوره نداشــته و به خ وبی
م یت واند مصداقی ارزش مند از مح لّه و شــهر آن دوره به حســاب
آیــد .این مح لّه ســاختار اجتماعی ،فرهنگــی و کالبدی خود را
حفظ کرده اســت و از طرفی این مح لّه در مسیر گردشگری شهر
اصفهان واقع شده که این ع وامل سبب بروز و ظهور الگوی رفتاری
متمایز در رفتارهای اجتماعی شده است .تاریخ شکلگیری محلة
جلفای اصفهان هم زمان با اوج توسعه مکتب اصفهان در معماری
و شهرسازی است ،از این رو از تمامی ویژگ یهای مکتب اصفهان
برخوردار است که شــامل :اصل سلسه م راتب ،اصل کثرت ،اصل
وحدت ،اصل تمرکز ،اصــل ت وازن ،اصل تداوم ،اصل قلمرو ،اصل
ســادگی ،اصل پیچیدگی ،اصل ترکیب ،اصل استق رار ،اصل زمان
و اصل ایجاز اســت (حبیبی .)45 :1385 ،تقابل سنت و مدرن اگر
چه ســبب فاصله گرفتن مجموعه از ارزشهای ســن ّتی شده ،ولی
شــاکلة اصلی و منظومه فرهنگی و اجتماعی مح لّه هم چنان قابل
مشاهده اســت؛ و این ویژگی منحص رب هفرد سبب شده مح لّه جلفا
به عنــوان نمایندة یکی از مح لّههای ســن ّتی شــهر اصفهان ب رای
بررســی مؤلفههای تاثیرگذار بر ارتقای تعامالت اجتماعی انتخاب
شــود .در این مقاله جلفای قدیم مورد مطالعه ق رار
گرفته است.

آلفای کرونباخ بین  0تا  1در نوسان است ،و هر چقدر به سمت 1
میل کند یا نزدیک شود هماهنگی درونی متغیرها مورد نظر است
و وســیلة اندازهگیری نیز به همان نســبت دارای روایی باال خ واهد
بود .آلفای کرونباخ به دستآمده از  41سؤال پرسشنامه در محلة
سپاهانشــهر معادل  .905و در محلة جلفا معادل  .715م یباشد که
نشان دهندة پایایی باالی پرسشنامه است.
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نمودار شمارة  :2میانگین امتیاز خبرگان در مورد تأثیر هر یک از زیر شاخ صهای
اجتماعپذیری در محلة سنّتی و جدید؛ مأخذ :نگارندگان1395 ،
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مقیاس انســانی( )3.5و ایمنی و امنیت ،تشویق به توقف و مکث
و کیفیت زیســتمحیطی( )3به ت رتیــب تأثی رگذاری کمتری بر
شاخص کالبدی -فضایی دارند.
از مجمــوع زیــر شــاخ صهای م ربــوط به شــاخص فرهنگی-
اجتماعی در محلة ســنتی ،عدم ناهنجاریهای اجتماعی و اخالقی
دارای بیش ت ریــن امتیاز و پس از آن به ت رتیــب امنیت و آمادگی
فرهنگ عمومی و حضور تمامی اقشــار جامعه در فضای عمومی
تاثی رپذیری کمتری دارند .از ســوی دیگر در محلة جدید ،امنیت
و آمادگی فرهنگ عمومی بیش ت رین تأثیر و حضور تمامی اقشار
جامعه در فضای عمومی و نبود ناهنجاریهای اجتماعی و اخالقی
در اول ویت بعدی ق رار گی رند.
از مجموع زیر شــاخ صهای م ربوط به شاخص انسانی در محلة
سنتی ،ع وامل روانی -اجتماعی استفادهکنندگان و همبستگی باالی
اجتماعی دارای امتیازی مساوی  4.5بوده و پس از آن آرامش و رفاه
اقتصادی در درجة دوم اهمی ّت ق رار دارد .در محلة جدید هم سنخی
شــغلی ساکنان در اول ویت و پس از آن سایر زیر شاخصههای مؤثر
شــامل ع وامل روانی اجتماعی ساکنان ،همبستگی باالی اجتماعی
و آرامــش اقتصادی با امتیاز مســاوی ( 4امتیــاز) در اول ویت بعدی
شاخص انسانی ق رار دارند.
مقایسه نمون ههای موردی
ّ
نمــرة نهایــی هــر شــاخص در مح له هــای مــورد مطالعــه با
میانگی نگیــری از امتیــاز اختصاص یافته توســط ســاکنان به هر
شــاخص محاسبه و در نمودار شــمارة  3به نمایش در آمده است.
این نمودار به ســه شــاخص اصلی دســتهبندی و بر اساس نم رات
کس بشــده مح لّه های سپاهان شهر م رتب شده است .در شاخص
کالبدی فضایی سه معیار مقیاس انسانی ،تش ویق به توقف و مکث
و خ وانایی و تناســبات مح لّه جلفا امتیاز باالتری نســبت به مح لّه
سپاهانشــهر کســب کردهاند .هم چنین در ایــن مح لّه معیارهای

م ربوط به شــاخ صهای انســانی و فرهنگــی اجتماعی همانطور
کــه انتظار م یرفت ،امتیازی بیش از مح لّه سپاهانشــهر کســب
نمودهاند.
چالشهای پی شرو در مح ّله جلفا

نظام کالبدی -فضایی :در شــرایط کن ونــی ،گذرهای تاریخی
جلفا به پارکینگ و عرصه تجمع اتومبیل تبدیل شــده و به واسطه
عبور و مرور مکرر خودروها ،کفسازی معابر که با هدف عبور و
مرور پیاده انجام گرفتهاست تحت تأثیر فشار ناشی از تردد سنگین
خودروها ،فرسوده شده و روبه نابودی است .در میدان جلفا به دلیل
عدم تجهیز میدان به مبلمان شــهری مناســب این میدان کمتر به
مفهوم فضای مکث یا محل تج ل ّی ارتباطات به شمار می آید .یکی
از ویزگ یهای متمایزکنندة محوطههای تاریخی ،تداوم و اســتم رار
عملکرد در پیادهروها و شکلگیری فضاهای فعال و جاذب شهری
است ،که در این محدوه با وجود پیادهروهای نسبتاَ ع ریض ،قسمتی
و یا تمام عملکرد و فعالیت رستورانها و اغذی هفروش یها در فصول
مناســب به پیادهروها منتقل م یشود که این وضعیت جالب نیست
(ســه رابی و اکبری .)54 :1384 ،اگر ساختوســاز ب یرویه در این
مح لّه هم چنان تداوم یابد در دهههای آتی ،جلفا از درون متالشــی
م یشــود و در میان انبوهی از ســاختمانهای بلند بر جای خ واهد
ماند .کم رنگ شــدن الگوهای معماری ارمنی در بافت در پی عدم
توج ه به آن در ساخت و سازهای جدید.
ّ
نظام فرهنگی -اجتماعی :افزایش مهاجرت ســاکنان غیر بومی
و کاهش انســجام فرهنگی بافت در نتیجه ســطح باالی کیقیت
زندگی .عدم تع ریف عملکردهای نشــانگر فرهنــگ بومی مح لّه
جلفا به ویژه رد فضاهای درون بافت.
چالشهای پیش رو در مح ّله سپاهان شهر

نظام کالبدی -فضایی :تعداد زیاد واحدهای مســک ونی در هر
واحد همســایگی به خصوص آپارتمانی که باعث
کاهش حس تعلق و تعامالت ساکنان م یشود.
تأثیــر منفی ســاختمانهای در حال ســاخت و
زمی نهای خاکی در منظر سپاهان شه ر.
خاک یبودن و نامناسب بودن چمن کاری بعضی
از فضاهــای میان واحدهای همســایگی و در نظر
نگرفتن مبلمان شــهری مثل نیمکت و آبنما در
این فضاها و هم چنین زیاد بودن و انبوه درختکاری
و نداشتن تجهی زات و امکانات رفاهی ب رای ساکنان
ب ویــژه کــودکان در این فضاها و تاریکی نســبی و
روشــنایی ناکافــی ،باعث عدم وجــود حس تعلق
نمودار شمارة  :3نمرات اکتسابی هر مح ّله از شاخ صهای اجتماعپذیری مد نظر ساکنان؛ ســاکنین به این فضاها می شــود و فرصت گفتگو
مأخذ :نگارندگان1395 ،
و تعامل اجتماعی ب رای ساکنین ف راهم نمی گردد.

Archive of SID
شاخص انسانی :نبود انجمن ها و گروه های محلی ب رای افزایش
تعامالت و همکاری.
سنجش ضریب همبستگی متغییر مستقل و وابسته تحقیق

جدول شمارة  :5نقاط قوت مح ّله سپاهان شهر و جلفا در معیارهای اجتماع پذیری

معیار

زیر معیارها

نقاط قوت هر محله

ایمنی و امنیت

نقطة قوت سپاهان شهر :رعایت سلسله مراتب و درجهبندی مناسب معابر ،جلوگیری از ورود اتومبیل به درون فضاهای باز
و سبز میان واحدهای همسایگی ،از طریق مسدود کردن انتهای معابر برای سواره .اختصاص پیادهروهای نسبتاً مناسب و نیز
امنیت کافی به علت وجود کاربریهای شبانه در منطقه مورد مطالعه (بلوار غدیر) (عمادی.)111 :1390،

وجود فضاهای
عمومی
شاخص
کالبدی-
فضایی

خوانایی و تناسبات
زیبایی شناسی
دسترسی به خدمات
شهری

نقطة قوت جلفا :کنترل سرعت سواره و آرامسازی معابر .

نقطة قوت جلفا ،وجود میدانچه ها (میدان جلفا) و عرصه های عمومی شهری در طول محور های درون محلی.
نقطه قوت جلفا :وجود گنبدها و برج های ناقوس کلیساها که به دلیل ارتفاع بیش تر نسبت به ساختمان های
اطراف ،به طور کامل قابل دید است .توالی در قرارگیری نشانه های شهری به لحاظ طبیعی و مصنوعی.

نقطة قوت سپاهان شهر :استفاده از پوشش گیاهی و درختان نسبتاً متنوع در سپاهانشهر .به وجود الگوهای متنوع،
بلوکها و قطعات مسکونی .ایجاد ترکیبهای نسبتاً متنوعی از توده و فضا.
نقطة قوت جلفا :اختالط کاربریها در محلّه و پخش کاربریهای تجاری  -خدماتی در بلوار غدیر.

ارزیابی تطبیقی معیارهای سنتی و جدید اجتماعپذیری و تحقق آن در دو محله سنتی و جدید

ب رای سنجش ض ریب همبســتگی دو دسته متغییرهای تحقیق،
ابتدا گوی ههایی را که م ربوط به هر یک از دو متغییر است ،با هم
جمع م یکنیم در این حالت نمره کمی ب رای هر متغییر به دست
می آید (علیــزاده و دیگ ران .)84 :1393 ،ب رای بررســی رابطه بین
این دو متغی ّر از ض ریب همبســتگی در جدول شــمارة  ،7مقادیر
م ربوط به ض ریب همبســتگی پیرسون بین صفر تا یک ق رار دارد.
لذا رابطه معنادار مســتقیمی بیــن متغییرها وجود دارد .هرچه این
مقادیر به صفر نزدیکتر باشد وابســتگی متغییرها کمتر شده و
هرچه این متغییرهای به یک نزدیکتر شــوند شــدت وابستگی
متغییرها بیش تر م یشــود .اولویتدهی معیارهای اجتماعپذیری
توج ه به میزان همبســتگی آنها بــا مفهوم پایداری
در مح لّــه با ّ
اجتماعی با اســتفاده از ض ریب همبســتگی پیرســون در نمودار
شــمارة  2قابل مشاهده است .بدینت رتیب می ران اجتماعپذیری در
ســطح هر مح لّه به ت رتیب به معیارهای زیر ب راساس امتیاز وابسته
است.

ض ریب همبســتگی پیرســون بــرای تعیین میــزان تأثیرگذاری
متغییرهای مستقل بر متغییرهای وابسته اجتماعپذیر محاسبه و در
توج ه به این که معیار معناداری در
جدول فوق ارائه شــده است .با ّ
محاسبه ض ریب پیرســون عدد  0.05است ،مشاهده م یشود که در
محاســبات انجام شــده این عدد ب رای متغیرهای مستقل کمتر از
 0.05بوده و رابطه معناداری بین زیرشاخ صها (متغیی رهای مستقل)
و متغییر وابســته وجود دارد .در مورد مح لّه جلفا تشــویق به توقف
و مکث و خ وانایی و تناســبات از زیرشاخص کالبدی -فضایی و
امنیــت و آمادگی فرهنگ عمومی ب رای هم صحبتی دوســتانه در
ســطوح مختلف از زیر شــاخص فرهنگی -اجتماعی و در نهایت
ع وامل روانی -اجتماعی اســتفادهکنندگان از زیر شاخص انسانی،
و در مورد مح لّه سپاهانشــهر دسترســی به خدمات شهری از زیر
شاخص کالبدی -فضایی و حضور تمامی اقشار جامعه در فضاها
عمومی از زیر شــاخص فرهنگــی -اجتماعی و در نهایت نزدیکی
ســطح تحصیالتی و جایگاه اجتماعی ســاکنان از زیر شــاخص
انسانی سهم بی شتری را در بین ساکنان مح لّه ها به خود اختصاص
دادهاند.

نقطة قوت سپاهان شهر :استفاده از درختان سایه انداز در فضاهای عمومی و معابر تامین نسبت مناسب کاربریهای
مختلف ،اختصاص حدود  %18از زمینهای محلّه به فضای سبز .جهتگیری شمالی جنوبی اکثر قطعات
افزایش کیفیت زیست
آپارتمانی و ویالیی برای بهرهگیری بهتر از نور خورشید.
محیطی
نقطة قوت جلفا:وجود پوشش گیاهی و درختان چنار و سرو .
شاخص
فرهنگی-
اجتماعی

ارتقا امنیت و آمادگی
فرهنگ عمومی
حضور تمامی اقشار
جامعه

شاخص
انسانی
مأخذ :نگارندگان1395 ،

www.SID.ir

ارتقا همبستگی
اجتماعی

نقطة قوت جلفا :شناخت شهروندان نسبت به یکدیگر.
نقطة قوت جلفا :وجود پاتوقها و قرارگاههای رفتاری در محله .وجود الگوهای معماری ارمنی همچون کلیسا و
مدرسه و منازل ارمنی درون بافت که میتوان از آنها جهت تقویت منظر فرهنگی جلفا استفاده کرد .وجود نشانه
ها و نمادهای مذهبی ارامنه همچون درخت کریسمس و و بابا نوئل و غیره در اعیاد مذهبی مسیحی درون محلّه
موجب تقویت ویژگی فرهنگی محلّه می شود.

نقطة قوت جلفا :سکونت ارمنی های مسیحی و گفتگوی افراد به زبان ارمنی .وجود مراکز محلّه ای قوی و حضور
ترده ارامنه با فرهنگ و آداب و رسوم خاص.
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معیار

زیر معیارها

ایمنی و امنیت
وجود فضاهای عمومی
شاخص
کالبدی-
فضایی

خوانایی و تناسبات

نقاط ضعف هر محله

نقطة ضعف سپاهان شهر :عدم امنیت بخصوص کودکان به علت سرعت زیاد سواره در معابر درجه دوم و سوم.

نقطة ضعف جلفا :تراکم پارک اتومبیل در معابر ،بخصوص معابر فرعی و بنبستها که مانع فعالیتهای
آزادانه ساکنین در این فضاها میشود(عدم وجود پارکینگ های عمومی).
طراحی و مقیاس های انسانی در آن نادیده گرفته
نقطة ضعف سپاهان شهر :فرم قالب محلّه بر اساس اتومبیل ّ
شده است (مهدیزاده و دیگران.)86 :1388،
نقطه ضعف سپاهان شهر :محلّه از نظر فضایی چندان خود را به صورت منسجم نشان نمی دهد .خوانایی شهر
بیش تر از طریق جهت یابی به وسیله شیب غالب شمال-جنوب شهر و منظره کوه میسر می گردد.
نقطة ضعف سپاهان شهر :خاکی بودن و نامناسب بودن چمنکاری بعضی از فضاهای میان واحدهای
همسایگی و در نظر نگرفتن مبلمان شهری مثل نیمکت و آبنما در این فضاها.

زیبایی شناسی
دسترسی به خدمات شهری
افزایش کیفیت زیست
محیطی

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

شاخص
فرهنگی-
اجتماعی
شاخص
انسانی

ارتقا امنیت و آمادگی
فرهنگ عمومی

نقطة ضعف سپاهان شهر :کامل نبودن و خاکی بودن بخشی از پارک محله.

نقطة ضعف جلفا :نبود نیمکتهای مناسب و سطل زباله و سایر خدمات شهری باعث ایجاد محدودیت در
استفاده از این فضا برای افراد غیر ساکن در محلّه شده است.

حضور تمامی اقشار جامعه
ارتقا همبستگی اجتماعی

مأخذ :نگارندگان1395 ،

نقطة ضعف جلفا :کمبود فضای سبز در محله.

نقطة ضعف سپاهان شهر :بیگانگی شهروندان نسبت به یکدیگر.
نقطة ضعف سپاهان شهر :تفاوت ارزشهای فرهنگی ساکنان.

نقطة ضعف سپاهان شهر :امکان شکلگیری خاطره و رخداد وقایع در محلّه به علت عدم سابقه طوالنی
سکونت و نیز عدم شرکت داوطلبانه مردم در فعالیتهای اجتماعی ،ضعیف است.

جدول شمارة  :7نتایج ضریب همبستگی بین اجتماعپذیری و متغییرهای مستقل

سال هفتم

زیر شاخصهای اجتماعپذیری محله

سپاهانشهر

sig

وجود فضاهای عمومی

0.506

0.001

شماره بیست و ششــم زمستـان 1395

دسترسی به خدمات شهری

0.701

0.000

0.361

زیباییشناسی(زیبایی بصری و نگهداری و مراقبت از فضا).

0.543

0.000

0.420

0.006

مقیاس انسانی

کیفیت زیست محیطی
خوانایی و تناسبات

0.646
0.679

0.000

0.405
0.539

0.000

0.583

0.000

0.647

0.000

0.573

0.000

0.608

0.000

0.497

0.001

تشویق به توقف و مکث
ایمنی و امنیت

0.000

0.000

حضور تمامی اقشار جامعه در فضای عمومی

0.696

0.000

0.418

همبستگی باالی اجتماعی

0.652

0.000

0.410

امنیت و آمادگی فرهنگ عمومی

0.620
0.544

0.000
0.000

0.000

0.002
0.008
0.000

0.528

جدول شمارة  :8مقایسه اجتماع پذیری دو مح ّله سپاهان شهر و جلفا

نظرات خبرگان

در نظر گرفتن نظر خبرگان و امتیاز اختصاص یافته از

نظرات ساکنین در مورد محل سکونت شان

بــا ارزیابــی نظــرات خبــرگان در مــورد امتیاز هر شــاخص در
اجتماعپذیــری محلة ســن ّتی و جدید نمــودار  ،4میانگیــن امتیاز
اختصاص یافته از سوی ایشان به عن وان ض ریب اهمی ّت هر شاخص
در اجتماعپذیری در نظر گرفته شــد ،امتیاز اختصاص یافته توســط
ساکنان در شاخ صهای مورد بحث در مح لّه ایشان نمودار شمارة ،5
در ض ریب اهمی ّت ضرب شــده و مقدار آن نرمال گردید و به عن وان
شاخ صهای اصلی اجتماعپذیری در نمودار شمارة  6ارائه شده است.

0.009

0.544

0.677

تأثیر شاخ صهای مختلف در اجتماعپذیری مح ّله ها با
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0.321

0.041
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عوامل روانی -اجتماعی
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جلفا

sig

سنتی

جدید

نظرات ساکنان

مح ّله جلفا

مح ّله
سپاهان شهر

شاخص
کالبدی -فضایی

3.81

3.75

3.49

3.69

شاخص فرهنگی
اجتماعی

3.67

4.00

3.38

3.25

شاخص انسانی

4.10

4.00

3.72

3.18
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نمودار شمارة  :4میانگین شاخ صهای اجتماعپذیری در مح ّله سنّتی
و جدید از دیدگاه خبرگان

نمودار شمارة  :6اجتماعپذیری محالت با در نظر گرفتن نظرات
خبرگان و امتیاز اختصاص یافته از نظرات ساکنان در مورد محل
سکونت شان

در نتیجــه تحلیــل نظــرات خبــرگان در خصــوص اهمی ّــت
شــاخ صهای مختلف در اجتماعپذیری محالت ســن ّتی و جدید
نتایج زیر حاصل م یگردد:
تقابــل و تفاوت ســنت و تجــدد در حوزة انســانی جدیتر از
آن اســت که خبرگان م یپندارنــد .در واقعیت بر خالف خبرگان
جامعــه از نظر فرهنگی اجتماعی با شــاخ صهای ســنت یتر و در
شــاخ صهای کالبدی فضایی متجددتر عمل کرده است .خبرگان
گمان م یکننــد که جامع ه در مبانی نظری و ســاختار کالبدی تا
حدودی ســنت یتر و در فرهنگ رفتاری متجددتر است در صورتی
که مصادیق نشــان داد جامعه در مبانی حتــی در فرهنگ رفتاری
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نمودار شمارة  :5مقایسه اجتماعپذیری دو مح ّله از دیدگاه ساکنان

تا حدودی ســنت یتر و در شــاخ صهای کالبدی تا حدودی تجدد
دوســتتر اســت .تأثیر ع وامــل و پارامترهای م رتبط با شــاخص
کالبــدی -فضایی بیش از محلة جدید اســت و م یت وان با تمرکز
بر ع وامل تاثیرگذار بر این شــاخص ،اجتماعپذیــری مح لّه را ارتقا
بخشید و مح لّه سن ّتی را احیا نمود.
در خصوص شــاخص فرهنگی -اجتماعی ،خبــرگان معتقدند
اهمی ّت این شاخص در مح لّه جدید بیش از محلة سن ّتی است چ را
که پارامترهای تاثیرگذار بر این شــاخص از گذشــته در مح لّه های
سن ّتی وجود داشته و کماکان نیز قابل مشاهده است ولی الزم است
با الگوگیری از مح لّه های ســن ّتی نسبت به ارتقای این شاخص در
محالت جدید اقدام شود.
شــاخص انســانی مورد بحــث طبق نظــر خبــرگان تاثیرگذاری
بی شتری بر اجتماعپذیری در محلة سن ّتی دارد .خبرگان معتقدند زیر
شاخ صهایی نظیر همسنخی شغلی و مذهبی ساکنان ،همبستگی
باالی اجتماعی و همچنین ع وامل روانی اجتماعی (ســابقة سک ونت
و )...در مح لّة سن ّتی بیش از مح لّة جدید تحقق م ییابد و م یت واند در
اجتماعپذیری نقش پررنگتری داشته باشد.
در قســمتی از پرسشــنامه نسبت به اخذ نظر ســاکنان در مورد
تحقق شاخ صهای اجتماعپذیری در مح لّة ایدهآل سن ّتی و جدید
اقدام شــد .پاسخهای این قســمت به صورت دو گزینه ای ایدهآل
جدیــد و ایــدهآل ســن ّتی در نظر گرفته شــد .نمودارهــای  7و 8
نشاندهندة درصد پاسخ ساکنان هر مح لّه به زیر شاخصههای ارائه
شده در نمودار است.
همانگ ونــه کــه از نمودارهای  7و  8بر م یآید ســاکنان هر دو
مح لّه معتقدند که شاخص انسانی و فرهنگی -اجتماعی در مرحلة
ایدهآل ســن ّتی محقق م یش وند به جز زیرشــاخص عدم ناهنجاری
اجتماعی که نشــان م یدهــد ناهنجاریهای اجتماعــی در محلة
ســن ّتی بیش از محلة جدید قابل مشاهده است .در نقطة مقابل ،در
شاخص کالبدی -فضایی سهم محلة ایدهآل جدید در تحقق زیر
شاخ صهای بیش تر از محلة سن ّتی است مگر در زیر شاخ صهای
تشــویق به توقف و مکث و خ وانایی و تناســبات که پاســخهای
ســاکنان هر دو مح لّه نشان م یدهد که این دو زیر شاخص نیز در
محلة سن ّتی تحقق پذی رت رند.
ّ
ب راســاس پاسخ ســاکنان به پرســش کدام مح له را ب رای سک ونت
دوست دارید؟ در پرسشنامه ،نتایج به دستآمده در جدول شمارة 9
به نمایش در آمدهاست .نتایج حاکی از آن است اغلب ساکنان مح لّه
سپاهانشــه رترجیح م یدهند که در مح لّه ایدهآل جدید ســک ونت
داشته باشند ،پاسخ بیش از نیمی از ساکنان مح لّه جلفا انتخاب مح لّه
ایدهآل جدید از جانب ایشان را نشان م یدهد در نقطه مقابل چنانچه
انتظارات ســاکنان در محلة جدید برآورده شود تمایل به سک ونت در
توج ه به شیوههای
آن مح لّه را نیز دارند .این مسأله نشان از ضرورت ّ
جدید و کالبد متناسب با آن ب رای هر دو مح لّه است.
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي

نمودار شمارة  :7نظر ساکنان مح ّله جلفا در مورد تحقق شاخ صهای اجتماعپذیری در مح ّله ایدهآل سنّتی و جدید

سال هفتم

شماره بیست و ششــم زمستـان 1395

نمودار شمارة  :8نظر ساکنان محلة سپاهانشهر در مورد تحقق شاخ صهای اجتماعپذیری در محلة ایدهآل سنّتی و جدید
جدول شمارة  :9پاسخ ساکنین هر مح ّله نسبت به پرسش برای
سکونت بیش تر کدام مح ّله را دوست دارید؟ سنّتی یا جدید

سپاهان شهر
جلفا

84
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کل

محله سنتی

محله جدید

%100

%18.60

%81.40

%100

%56

%44

نتیجه گیری
بر اســاس آنچه بررسی شــد م یت وان گفت حیات مح لّه چه در
حال و چه در تداوم آن در طول تاریخ بسته به حضور آدمی و ارتباط
کنشمند او با محیط دارد .در این عرصه مح لّهای پاسخگو خ واهد
بود که نیاز انســان به حضور در فضای مح لّه ب رای گذراندن اوقات
توج ه به
ف راغت ،گردش ،خ رید ،است راحت و  ...را محقق سازد .لذا با ّ
پیچیدگی مســائل شهری دوران معاصر و این که محلهها به عن وان

توج ه
ســلولهای اصلی زندگی اجتماعی مردم به حساب م یآیندّ ،
به جنب ههای اجتماعپذیری محالت اجتنابناپذیر است .از این رو،
مؤلّفههای مؤث ّر در اجتماعپذیری مح لّه ها ،از دیدگاهها و نظ ری ّه های
اســتخ راج و در مح لّه های مورد مطالعه بررسی گردید .در این مورد
نگرش و برداشــت ساکنان از ع وامل تاثیرگذار در اجتماعپذیری به
منظور ســاماندهی وضع موجود و تدوین راه کارهای و راهبردهای
مناسب در ارتقا اجتماعپذیری حائز اهمی ّت است.
محالت سن ّتی و جدید در فرهنگ امروز ای ران نم یت وانند ش رایط
مطلــوب اجتماعپذیــری را ف راهم آورند .الزم اســت در مح لّه های
ســن ّتی تمهیدات جدید و در مح لّه های جدید تمهیدات سن ّتی را
توج ه به بافت متجدد،
تق ویت نمود .با این حال مح لّه های جدید با ّ
خ واهان تجدد بیش تری هستند.
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برخی یافتههای سایر پژوهشگ ران بیانگر این است که مح لّه های
قدیم به دلیل فرســودگی در کالبد و ســاختار و کمبود تاسیسات
و تجهیــزات زیر ســاختی و امکانــات رفاهی در پاســخگ ویی به
نیازهــای امروز شــهروندان ضعیف عمل م یکنند؛ لذا نســبت به
مح لّه های جدید ناپایدارتر هســتند بناب راین بهســازی و نوســازی
مح لّه های قدیــم ب رای افزایش پایــداری در مح لّه ها امری ضروری
و مهم تلقی می شــود ،در راستای دســت یابی به ب رنامههای توسعه
و احیــای بافتهای قدیمــی  ،ب ویژه بافتهای تاریخی ارزشــمند،
حفظ و نگهداری کالبد و ســاختار بناهــای آن به خصوص م راکز
توج ه باشد بلکه بیش تر باید
این بافتها ،نم یت واند به تنهایی مورد ّ
توج ه ق رار گیرد تا بت واند
فعالی ّتهای اجتماعی این ســاختار مورد ّ
بافتی پ ویا و با ه ویّت کالبدی رقم بزند.
شــكل آپارتمانها و منازل مسك ونی امروزی هر چند بیش ت رین
ق رابت مكانی را به هــم دارند ،ولی بیش ت رین فاصله اجتماعی هم
بین آنها حاکم اســت .در پژوهشــی دیگر ،که به بررســی نقش
عناص رتجمعپذیر در مح لّههای ســن ّتی بهمنظــور ارتقای تعامالت
اجتماعی پرداخته اســت این نتیجه حاصل شده است که فضاهای
شــهری تجمعپذیری در ایــن مح لّه ها ،مكانهایــی ب رای حضور
شــهروندان و مشــارکت آنان در زندگی جمعی شــان هســتند که
پرداختن به کیفیات آنها سرزندگی شان را به حداکثر م یرساند.
ب راســاس الگوهاي شهرســازي جديــد که در پژوهشــی دیگر
ارائه شــده ،پنج پيشــنهاد اساســي ،ب رای سامان دهي و بهـــسازي
محلة ســن ّتی ارايه شده است كه شــامل تعيين مركز محله ،تزريق
كاربريهــاي معاصر شـــهري(مانند مجتمـ عهـــاي مـــسك وني-
فرهنگي ،مركز خوداشــتغالي و فضاي سبز) تعيـــين واحـــدهاي
همـسايگي ،تعـ ريض و احـــداث معـابر و گـسترش حم لونقل
عمومي اســت .ساكنان محله ،م وافق ايـــن نـــوع از سامان دهي و
بهـسازي بودنـد .در صـورت اجـــراشدن كاربريهاي پيشنهادي،
ه ويّت مح لّهاي و حس تعلق مكـــاني بـــين ســـاكنان افـ زايش
مـ ييابـــد و بـا ايـــن اقدامات ،جلوي توسع ههاي لجام گسيختة
شـــهر روي اراضـي پي رامـون گرفتـه خ واهـــد شـد و م يت وان تا
اندازهاي به توسعة پايدار شهري نزديك شد .بناب راين بـا اسـتفاده از
الگوهـاي شهرسـازيجديـد ،م يتـ وان مح لّه های سنتي و قديمي
را ســامان دهي و بهسازي نمود و ســرزندگي و نشاط دوباره را ب راي
ساكنان ايـ نگ ونـه مح لّه ها به ارمغان آورد.
توج ه به نتایج حاصل از تحقیق به ارائه راهبردها و پیشنهادهای
با ّ
اج رایــی در ارتباط با محدوده مورد مطالعه به منظور تأکید بر نقاط
قوت و از بین بردن و یا کاهش نقاط ضعیف به تفکیک محله ها
پرداخته شده است.
در مح لّه های مورد مطالعه ،ب رای تحقق اجتماعپذیری الزم است
بر سه معیار کالبدی -فضایی ،فرهنگی -اجتماعی و انسانی تمرکز
شود .راهبردهای توصیه شده ب رای ارتقای شاخص کالبدی -فضایی

در مح لّة ســنتی ،شــامل افزایش ایمنی و امنیت ،با اقداماتی نظیر
تفکیک عبور ســواره و پیاده ،ایجاد پارکینگهای درون محلهای
و کاهــش قهوهخانههای متعدد در مســیرهای اصلی هســتند .به
منظور افزایش زیبای یشناســی به عن وان راهبــردی دیگر در ارتقای
این شاخص ،نماسازی بر اساس معماری سن ّتی و استفاده از مصالح
بومی و تبدیل فضاهای متروکة حاشــیه مسیر به کاربریهای مورد
نیاز محله ،توصیه م یشود.
اقدامات اج رایی پیشــنهادی ب رای بهبود فضاهای عمومی شــامل
توج ه
بازنمایی و احیــای ه ویّت تاریخی و فرهنگی در کل مح لّه و ّ
ویژه حول م راکز توریســتی از جمله کلیساها و نیز تبدیل خانههای
ســن ّتی به م راکز فرهنگی -اجتماعی است .با ایجاد فضاهای سبز و
جمعی در طول مســیرهای اصلی ،م یت وان کیفیت زیس تمحیطی
را به عن وان راهبردی دیگر در ارتقای شــاخص کالبدی -فضایی این
مح لّه ارتقا بخشید .در جهت ارتقای شاخص فرهنگی -اجتماعی در
محلة ســن ّتی ،ارتقای امنیت و آمادگی فرهنگ عمومی ،با اقداماتی
نظیر حفظ خاطرهها و ه ویّت ارزشهای ناب فرهنگ ی -اجتماعی با
توج ه به نیازهای امروز به عن وان راهبردی مؤث ّر پیشنهاد م یشود.
ّ
بازگرداندن و نگه داشــتن ساکنان اصلی محلة ســن ّتی به عن وان
راهبردی ب رای ارتقای همبستگی اجتماعی و بهبود شاخص انسانی
توصیه شدهاست.
راهبردهای توصیه شــده ب رای ارتقای شاخص کالبدی -فضایی در
محلة جدید ،شــامل افزایش ایمنی و امنیــت ،با اقداماتی نظیر ایجاد
فضاهایی مختص به دوچرخه ســواری و پیادهروی ،افزایش بازة زمانی
فعالیت در شبانه روز ،حذف کنجها و زوایای پنهان در ساختمانهای
مجاور معبر پیاده میشــود .به منظور افزایش زیبای یشناسی به عن وان
راهبردی دیگر در ارتقای این شــاخص ،ایجاد نقش خوشایند سیمای
شهری توسط ترکی بهای متنوع و اصل کیفی تپذیری فضاهای شهری
با ایجاد پرسپکتیوهای متنوع ،توصیه م یشود.
اقدامات اج رایی پیشــنهادی ب رای بهبود فضاهای عمومی شامل
تبدیل گرههای شــهری (میدان اصلی) مح لّه به محل شگلگیری
ارتباطــات جمعــی به جــای محلی بــرای مانور اتومبیــل ،ایجاد
فضاهــای تجمع مــا بین بلوکهــای مســک ونی در جهت تعامل
بیش تر ســاکنان با یکدیگر و طبیعت ،اســت .با کاشت گیاهان
در حاشــیة مســیر پیاده به گ ونــهای که مانع رؤیتپذیری مســیر
نگردد ،م یت وان کیفیت زیس تمحیطی را به عن وان راهبردی دیگر
در ارتقای شــاخص کالبدی -فضایی محلة جدید ارتقا بخشــید.
در جهــت بهبود شــاخص فرهنگی -اجتماعــی در محلة جدید،
ارتقای امنیت و آمادگی فرهنگ عمومی ،افزایش حس قلمروپایی
ســاکنان به منظور نظارت بیش تر بر فضا ،به عن وان راهبردی مؤث ّر
پیشنهاد م یشود.
امکان ورزش همگانی و صحبگاهی ب رای تمامی اقشار جامعه،
ایجــاد امکان روابــط میان گروهی به کمــک بازیهای جمعی و
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شــکلدهی مکانهای ویژة تجمعات (میز شــط رنج و  ،)...تق ویت
حضور زنان به کمک ارتقای سطح فعالیت آنها و حتی واگذاری
مســئ ولیت اداره فضا به آنان ،منجر به حضور تمامی اقشار جامعه
در مح لّه شــده و موجب ارتقای شــاخص فرهنگی و اجتماعی در
مح لّة جدید خ واهد شد.
برگزاری م راســم ،اعیــاد و عزاداریها در مســاجد مح لّه کمک
به تشــکلهای فرهنگی و هنری ب رای برگزاری رویدادهای جمعی
مثل پیادهروی همگانی ،به عن وان راهبردی ب رای ارتقای همبستگی
اجتماعی و بهبود شاخص انسانی توصیه شدهاست.
راهکارهایی برای باززنده سازی تحقق اجتماع یپذیری
مح ّله جلفا
شاخص کالبدی -فضایی

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هفتم

طراحی مســیرهای حرکتی و
 ایجــاد دید و منظر زیبا از ط ریق ّنحوة پوشش گیاهی؛
 دادن کاربریهای جدید متناسب با فرهنگ ارامنه به فضاهایموجود ب رای بهبود وضعیت و حفظ آنها؛
 ایجاد و حل دسترســی مناسب ب رای فعالی تهای مورد نظر درسایت؛
 دقت در انتخاب مصالح و تناسبات مناسب با سایت تاریخی؛ ایجاد ض وابط معماری و شهرســازی متناسب با معماری جلفایقدیم؛
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شاخص فرهنگی -اجتماعی

 باز زندهســازی بــا معنای دقیــق خود ،یعنــی کاربری جدیدبخشــیدن به فضاهای تاریخی با حداقل تغیی رات ،لذا ســعی شود
فضای جدیدی احداث نشود تا ه ویّت تاریخی حفظ شود؛
محله

معیار

ارائه راهبردها

اولویت :1
افزایش ایمنی و امنیت.

سنتی

www.SID.ir

شاخص کالبدی -فضایی

 فرصت ایجاد فضاهای ســرگرمی و بــازی  ،نصب تجهی زاتو امکانات و مبلمان شــهری ب رای کــودکان فضاهای باز واحدهای
همسایگی؛
 بــرای ارتقــای زیبایــی و مطل وبیت منظر فضاهــای عمومی،کاشت همزمان درختان خزان پذیر و خزان ناپذیر توصیه می گردد؛
به منظور افزایش ایمنی در معابر دســتة دوم و ســوم ،الزم است
که عرض معابر با ت رافیک ســوارة عبــوری ،به گ ونه ای تغییر یابد
که مانع افزایش سرعت نسبی س واره و افزایش امنیت پیاده شود؛
 ب رای افزایش نظارت اجتماعی ،در صورتی که محدوده و دی وارمجتمعهای مســک ونی یکی از جدارة خیابان را تشــکیل م یدهد
بهتر اســت این جدارهها به صورت نیمه شفاف مثل نرده باشد و نه
به صورت یک دی وار کامل؛
شاخص فرهنگی -اجتماعی

 راهاندازی گروهها و انجمنهای محلی ب رای افزایش تعامالتو همکاری؛
 بر اســاس نظــرات خبــرگان در مــورد تأثیر شــاخ صها دراجتماعپذیــری ،ایــن نتیجــه حاصل م یشــود که شــاخ صها و
زیرشــاخ صهای مورد بحــث ،تأثیــر متفاوتــی در اجتماعپذیری
مح لّه های ســن ّتی و جدید دارند .راهکارهایی بــرای ارتقای برخی
شاخ صهای مؤثر اجتماعپذیری به ت رتیب اول ویت بیان شده است.

جدول شمارة  :10راهبردها و راهکارهای متفاوت برای تحقق اجتماع پذیری در مح ّله سنّتی جلفا و مح ّله جدید سپاهانشهر
اولویتبندی بر اساس نظر خبرگان

شاخص
کالبدی -فضایی
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 ایجاد فضاهای خدماتی مناســب ب رای زنــده نمودن و تکاپوبخشیدن به بافت سایت؛
راهکارهایی برای باززندهسازی تحقق اجتماع یپذیری مح ّله
سپاهان شهر

اولویت :2افزایش زیبایی
شناسی.
اولویت :3
افزایش وجود فضاهای
عمومی و فرهنگی
اجتماعی.

اولویت  :4افزایش کیفیت
زیست محیطی.

اقدامات اجرایی

تعبیه پارکینگهای دورن محلّهای.
توجه به تفکیک عبور سواره و پیاده در مسیرهای اصلی.
کاهش قهوهخانههای متعدد در طول مسیرهای اصلی.

نماسازی بر اساس معماری سن ّتی و با استفاده از مصالح بومی.
تبدیل فضاهای متروکه حاشیه مسیر به کاربریهای مورد نیاز محله.
توجه ویژه حول مراکز توریستی
بازنمایی و احیای هویّت تاریخی و فرهنگی در کل محلّه ّ
از جمله کلیساها صورت میگیرد.
تبدیل کاربری خانههای سن ّتی به کابریهای فرهنگی -اجتماعی.
ایجاد فضاهای سبز و جمعی در طول مسیر های اصلی .

شاخص
فرهنگی اجتماعی

ارتقا امنیت و آمادگی
فرهنگ عمومی.

توجه به نیاز های امروز.
حفظ خاطره ها و هویّت ارزش های ناب فرهنگی  -اجتماعی با ّ

شاخص انسانی

ارتقا همبستگی اجتماعی.

بازگرداندن و نگاهداشتن ساکنان اصلی بافت(ارامنه).
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محله

معیار

ارائه راهبردها
اولویت :1
افزایش وجود فضاهای
عمومی و فرهنگی
اجتماعی.

شاخص
کالبدی -فضایی

اولویت  :2افزایش زیبایی
شناسی.

اقدامات اجرایی
گرههای شهری(میدان اصلی) محلّه بیش تر جای مانور اتومبیل است تا شگلگیری
ارتباطات جمعی.
ایجاد فضاهای تجمع ما بین بلوکهای مسکونی در راستای تعامل بیش تر ساکنان با
یکدیگر و طبیعت.
ایجاد نقش خوشایند سیمای شهری توسط ترکیبهای متنوع و اصل کیفیتپذیری
فضاهای شهری با ایجاد پرسپکتیوهای متنوع.
ایجاد فضاهایی مختص به دوچرخهسواری و پیادهروی.
افزایش بازه زمانی فعالیت در شبانه روز .
حذف کنجها و زوایای پنهان در ساختمانهای مجاور معبر پیاده.

اولویت :3
افزایش ایمنی و امنیت.
اولویت  :4افزایش کیفیت
زیستمحیطی.

جدید

شاخص انسانی

فهرست منابع و مراجع
.1

.2

.3

.4

.5

.6
.7
.8

.9
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افزایش حس قلمروپایی ساکنان به منظور نظارت بیش تر بر فضا.

اولویت :2
حضور تمامی اقشار جامعه.

امکان ورزش همگانی و صحبگاهی برای تمامی اقشار جامعه.
ایجاد امکان روابط میان گروهی به کمک بازیهای جمعی و شکلدهی مکانهای ویژة
تجمعات (میز شطرنج و .)...
تقویت در حضور زنان به کمک ارتقای سطح فعالیت آنها و حتی وارگذاری مسئولیت
ادارة فضا به آنان.

ارتقای همبستگی
اجتماعی.

برگزاری مراسم ،اعیاد و عزاداریها در مساجد محله -کمک به تشکلهای فرهنگی و
هنری برای برگزاری رویدادهای جمعی مثل پیادهروی همگانی.

1اصانلو ،حســن (« ،)1390مرمت شــهری و باززنده ســازی کانون های
اجتماعی و آسیب شناســی در بافت تاریخــی مح لّه جلفای اصفهان»،
هو ّیت شهر ،شماره .9
2بهزاد فر ،مصطفی و طهماســبی ،ارسالن (« ،)1392شناسایی و ارزیابی
مؤلفه هــای تاثیرگذار بــر تعامالت اجتماعی تحکیم و توســعه روابط
شــهروندی در خیابان های شــهری :نم ونه موردی مطالعه سنندج» ،باغ
نظر ،سال دهم ،شمارة .25
3پوراحمد ،احمد و موسوي ،ســيروس (« ،)1389ماهيت اجتماعي شهر
اسالمي» ،فصلنامه مطالعات شهر ايراني اسالمي ،دوره  ،1شماره
 ،2زمستان .1389
4پی ربابایی ،محمد تقی و ســجادزاده ،حســن (« ،)1390تعلق جمعی به
مکان ،تحقق ســک ونت اجتماعی در مح لّه ســنتی» ،باغ نظر ،ســال
هشتم ،شماره .16
5ثقه االســامی ،عمید االســام و امیــن زاده ،بهناز (« ،)1390بررســـى
تطبيقى مفهوم و اصول بـه كار رفته در مح لّه اي رانى و واحد همسايگى
غ ربى» ،هو ّیت شهری ،شماره .13
6جیک وبز ،جین ( ،)1386مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی،
حمیدر ضا پارسی و آرزو افالط ونی ،انتشارات دانشگاه ته ران.
7حبیبــی ،محســن ( ،)1385شــرح جریان های فکــری معاصر
معماری و شهرسازی ایران ،دفتر پؤوهش های فرهنگی.
8حقیقتیــان ،منصور؛ اســماعیلی ،رضا و ک ریمی زاده اردکانی ،ســمیه
(« ،)1394محله محوری و احســاس تعلق به مح لّه در بین ساکنان شهر
ته ران» ،مطالعات جامعه شناختی شهری ،شماره.14
9دانشپور ،سیدعبدالهادی و چرخچیان ،م ریم (« ،)1386فضاهای عمومی
و ع وامل مؤثر بر حیات جمعی» ،باغ نظر ،شماره .7

1010رحيمي نژاد ،فرزاد؛ تيموريان ،محمــد و پيرمحمدي ،محمد (،)1395
«بررســي نقش عناصــر تجمع پذير در تعامــات اجتماعي محله هاي
سنتي» ،مطالعات هنر و معماری ،شماره  4و .5
1111رئیســی ،ایمان؛ عباس زادگان ،مصطفی و حبیبــی ،اب ولفضل (،)1386
«نوشــتاری بر پایداری اجتماعی در مســکن» ،فصلنامه آبادی ،سال
هفدهم ،شماره ( 20پیاپی  ،)55تابستان .1386
1212زارع شــاه آبادی ،اکبر؛ حاجــی زاده میمندی ،مســعود و زارع بیدکی،
خدیجه (« ،)1392ســنجش پایداری اجتماعی در بین محالت قدیم و
جدید شــهر یــزد» ،مطالعات جامعه شناختی شهری ،سال سوم،
شماره هفتم.
1313ســاروخانی ،باقر و ن ویدنیــا ،منیژه (« ،)1385امنیــت اجتماعی خان واده
و محل ســک ونت ،در ته ران» ،فصلنامه علمی  -پژوهشــی رفاه
اجتماعی ،دانشگاه ته ران ،شماره .22
1414ســرائی ،محمدحســین؛ به رامی ،ف ریبا و مهره کش ،شــی رین (،)1391
«مؤلفه هــای ه ویّــت بخش محله های تاریخی شــهر -بافــت پی رامون
مســجد جامع شــهر اصفهان» ،فصلنامه مطالعات شــهر ایرانی
اسالمی ،دوره دوم ،شماره  ،8تابستان.
1515شــکوهی ،محمداجــزاء و مــرادی ،فرشــته (« ،)1391مطالعه تطبیقی
پایداری محالت ســراب و ســجاد مشهد با اســتفاده از روش  AHPو
دلفی (با مشــارکت شــهرداری مشــهد)» ،مجله جغرافیا و توسعه
ناحیه ای ،شماره  ،19پاییز و زمستان.
1616شــهابیان ،پ ویان و پی رایه گر ،میالد (« ،)1392بررســی ســطح پایداری
اجتماعــی در دو خیابان مطهری و  22بهمن شــهر رشــت ،معماری و
شهرسازی» ،آرمان شهر ،شماره .11
1717صالحی نیا ،مجید و معماریان ،غالمحســین (« ،)1388اجتماع پذیری
فضــای معماری» ،نشــریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی،
شماره .40

ارزیابی تطبیقی معیارهای سنتی و جدید اجتماعپذیری و تحقق آن در دو محله سنتی و جدید

.شاخص
فرهنگی اجتماعی

اولویت  :1ارتقای امنیت و
آمادگی فرهنگ عمومی.

کاشت گیاهان در حاشیه مسیر پیاده به گونهای که مانع رویتپذیری مسیر نگردد.
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طراحی شــهری بــه منظور ایجاد
1818عمادی ،خشــایار (ّ ،)1390
طراحی در
محیط شهری دوستدار کودک ،نمونه موردی ّ
سپاهان شــهر اصفهان ،پایان نامه کارشناسی ارشــد ،دانشگاه هنر
اصفهان ،دانشکده هنر و معماری ،اصفهان.
1919طهماســبی ،سوسن ()1380؛ «الگوهای مشــارکت اجتماعی در ای ران»،
فصلنامه مدیریت شهری ،شماره .5
2020ســاجدی ،عبدالــه ()1389؛ عدالت اجتماعــی و نقش آن بر
توســعه پایدار ،ســومین همایش ملی جغ رافیا و رویکرد علمی به
توسعه پایدار.
2121س رایی ،محمد حسین؛ روستا ،مجتبی؛ میرجلیلی ،احسان و اسدی ،امیر
(« ،)1392ارزیابی پایداری اجتماعی محالت شــهر جهرم» ،جغرافیا و
ب رنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس ،شماره .15
2222سه رابی ،نارسیس و اکبری ،سعید (« ،)1384بررسی بافت مح لّه جلفای
اصفهــان و ارائه راهکارهایی جهت حفاظت و ایجاد تعادل میان کالبد
قدیم و جدید» ،راه و ساختمان ،شماره .29
2323علی زاده ،هوشمند؛ ای راندوست ،کیومرث و برآور ،مهنا (« ،)1393سنجش
پایداری اجتماعی محالت بر اساس دیدگاه ساکنان -نم ونه موردی :مح لّه
فیضآباد شهر کرمانشاه» ،مدیریت شهری ،شماره .37
2424عطائــی ،رقیه و پورمحمــدی ،محمد رضــا (« ،)1394تأثیر مؤلفه های
ه ویّــت کالبدی و فعالیتــی بافت هــای تاریخی در ایجــاد تعامالت
اجتماعی» ،مدیریت شهری ،شماره.41
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