Explaining the role of place-making in reviving the social relations of
contemporary urban neighborhoods
(Case study: Selected neighborhoods of Tabriz)
Soda Aghlmand azarian, Arash Saghfi asl 1

, Akbar Abdollahzadeh taraf, Dariush Sattarzadeh

1-

PhD Sturdent in Urban Design, Department of Art & Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
Assistant Professor of Urban Planning, Department of Art & Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz,
Iran. E-mail: a.saghafi@iaut.ac.ir
3- Assistant Professor of Urban Planning, Department of Art & Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz,
Iran.
4
- Associate Professor of Urban Planning, Department of Art & Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz,
Iran.
2-

ABSTRACT

Article Info
Article type:
Research Article

Article history:
Received: 14 October 2021
Revised: 27 December 2021
Accepted: 06 March 2022
Published online: 21 March 2022

Keywords:
Place-making,
Social relations,
Neighborhood,
Urban neighborhoods,

Introduction: In recent decades, with the development and evolution of technology, new
approaches to urban issues have been proposed. One of the important issues that Iranian
cities, including the city of Tabriz, face is the social relations of contemporary
neighborhoods. Since the weakness of social relations in neighborhoods can cause problems
such as diminished sense of place, collective spirit, etc., in order to improve these conditions,
create a suitable context and place for neighborhood people to meet and establish social
interactions and Their participation in neighborhood-related programs is essential.
Data and Method: In this study we have tried to study the concept of place-making in
reviving social relations of urban neighborhoods, Abbasi, Mansour, Mandana, Parvaz And
Ferdows should be selected as the study sample. In this article and in the data analysis
section, selected urban areas were evaluated based on regression, Spearman, Friedman and
ANOVA statistical tests.
Results: Findings indicate that based on the results of statistical studies, physical
dimensions, social dimensions, managerial-policy dimensions, perceptual-semantic
dimensions and economic dimensions have a significant relationship with explaining the
concept of place-making in the revival of social relations from the perspective They are
citizens and the physical and social dimension has the greatest impact on explaining the
concept of place-making in the revival of social relations in selected urban spaces.
Conclusion: The results of this study, on the one hand, provide the necessary framework for
scientific and logical study of the concept of location in urban areas, and on the other hand,
provide the basis for future measures to revive social relations in urban areas. Assessing the
research model in more urban neighborhoods and other cities of Iran can provide a deeper
understanding of the mechanism explaining the concept of location in the revitalization of
social relations in urban neighborhoods.
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English Extended Abstract
Introduction
The increasing dimensions of urbanization and the existence of extensive changes in the cultural and
social levels of different strata of urban communities have led to the formation of a new type of urban
growth and development that has led to diminished concepts of social identity and reduced quality of
social life. Since the weakness of social relations in neighborhoods can cause problems such as diminished
sense of belonging, collective spirit, etc., in order to improve these conditions, create a suitable context
and place for people in neighborhood to meet and establish social interactions and Their participation in
neighborhood-related programs is essential. In the meantime, placemaking is a bottom-up, asset-based,
people-centered process that emphasizes community cooperation and participation to improve the viability
of cities and neighborhoods. It seems that creating a suitable place and platform for the formation of social
interactions can play an important role in reviving the faded social relations in contemporary
neighborhoods. The placemaking approach has emerged in recent decades with the aim of creating and
transforming space into social spaces.
Data and Method
The present study is an applied research in order to achieve a comprehensive analysis of the components
affecting the explanation of the concept of placemaking in the revival of social relations in urban areas. In
this study, the main purpose is to investigate the attitude of citizens towards the issue of placemaking and
use it to revive social relations in contemporary neighborhoods. The approach considered in this research
is a quantitative approach. To evaluate the components developed in the conceptual model, survey
research methods and descriptive-analytical methods have been used. To study the concept of location in
reviving the social relations of urban neighborhoods, Abbasi, Mansour, Mandana, Parvaz and Ferdows
neighborhoods should be selected as the study sample. To select the sample size of the questionnaire,
based on the population of Tabriz (1724368 people in the statistical survey of 2016) and Cochran's
formula, 383 people have been selected. The results were entered in SPSS 26 software and in the data
analysis section, the selected urban areas were evaluated based on regression, Spearman, Friedman and
ANOVA tests.
Results
Findings indicate that based on the results of regression test, about half (44.9) of the total changes in the
revitalization of social relations in urban areas depend on the explanatory components of location in urban
areas, including physical, social, managerial concepts, Policy-making, perceptual-semantic and economic.
According to statistical analysis, physical-social dimensions, managerial-policy dimensions, perceptualsemantic dimensions and economic dimensions have a significant relationship with explaining the concept
of location in the revival of social relations from the perspective of citizens and the physical and social
dimension have the greatest impact on explaining the concept of location in the revival of social relations
in selected urban spaces.
Conclusion
herefore, the sum of the results of this research, on the one hand, provides the necessary framework for
scientific and logical study of the concept of location in urban neighborhoods, and on the other hand,
provides the ground for future measures to revive social relations in urban neighborhoods. Based on the
achievements of this study, the effect of each of these factors and the degree of effectiveness can be
different. Adaptation of the conceptual model extracted from the literature and world experiences in
combination with the nature of the studied urban neighborhoods in selected neighborhoods of Tabriz
(Abbasi neighborhood, Mansour neighborhood, Mandana neighborhood, Parvaz neighborhood and
Ferdows neighborhood) and experimental use of this model shows the efficiency of the model in
evaluating The impact of each of the influential components on the application of the concept of location
and revitalization of social relations at the level of urban neighborhoods. Assessing the research model in
more urban neighborhoods and other cities of Iran can provide a deeper understanding of the mechanism
explaining the concept of location in the revitalization of social relations in urban neighborhoods.
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محله ،محالت شهری ،شهر تبریز .نتیجهگیری :مجموع نتایج حاصل از این پژوهش از یکسو چارچوب الزم جهت بررسی علمی و منطقی مفهوم
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مقدمه
رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و وجود تغییرات گسترده در سطوح فرهنگی و اجتماعی اقشـار مختلـف جوامـه شـهری
سبب شده گونه جدیدی از رشد و توسعه شهری شکل گیرد که به کمرنگ شدن مفاهیم هویت اجتماعی و کاهش کیفیت
حیات اجتماعی مردم منجر گردیده است .انسانها هر روز از خیابانها ،محلهها و محیط پیرامون خود استفاده مـیکننـد و
کیفیت این فضاهای عمومی به شدت بر زندگی روزمره آنها اثر میگذارد (شارع .)47 :1393،بـا افـزایش انـدازه وسـعت
شهرها ،سرعت گرفتن تغییرات و افزایش تراکم ،مدنییت شهروندی و روابط اجتماعی کـه از اصـول اولیـه شـهری اسـت
تضعیف شده است .محققان با تمرکز بر نیازهای فضایی انسـان در محـیط زنـدگی ،عوامـل متعـددی را از جملـه تعامـل
اجتماعی مهم دانسته اند (تقیپور و سلطانزاده .)80 :1396 ،حضور مثبت افراد در فضاها ،حس تعلق و روحیـه تعـاون را
افزایش میدهد .انسان در فضای شهری به دنبال مکانی جهت آسودن ،آزادسـازی فشـارهای روحـی-روانـی و تعـامالت
اجتماعی است (نقیزاده .)16 : 1391 ،متاسفانه هم اکنون تعداد فضاهای عمومی که مالقات شهروندان صـورت گیـرد و
منجر به شکلگیری حیات جمعی شود ،هم از نظر کمی هم از نظر کیفی به حداقل رسـیده اسـت .در گذشـته فاضـاهای
جمعی مکانهایی به یادماندنی و خاطرهساز را برای افراد فراهم میساختند (قدس و همکارن .)56: 1399 ،فضاهایی که با
تجمیه فعالیتها نه تنها پاسخگوی نیازهای مادی مردم بودند ،بلکه به دلیل ظرفیت باالی گرد هم آمدن ،به قرارگاههای
رفتاری تبدیل می شدند.
امروزه در سراسر جهان جنبش مردمی برای شناخت مکان به عنوان نیروی دگرگونکننده شهرها و زنـدگی روزمـره
ساکنان آن شکل گرفته است .شهرهای امروز به محل تجمعی از ساختمانهای پراکنده تبدیل شدهانـد .از دیـد نـوربر
شولتز این نوع فقدان مکان بیگمان حس ضعیفی از تعلق و مشارکت به بار میآورد و بدین ترتیب از خود بیگانگی انسان
را که امروزه بسیار هم رایج است در پی دارد.
در این میان مکانسازی یک فرآیند از پایین به باال ،مبتنی بر دارایی و مردممحور است که بر همکـاری و مشـارکت
جامعه به منظور بهبود قابلیت زندگی شهرها و محله ها تأکید میکند(.)Markusen & Gadwa, 2010
در سالهای اخیر ،یک تغییر در مفهوم مکانسازی رخ داده است .این مفهوم فعلی از مکانسازی ،استدالل میکند که
مکانهای شهری در محیط ساخته شده تعبیه میشوند و از طریق فعالیتهای اجتماعی مکرر به وجود میآیند ،معانی بـه
صورت روزانه ساخته و بازسازی میشوند .به عبارت دیگر ،مکان به عنوان فرآیندی در نظـر گرفتـه مـیشـود کـه در آن
تنظیم مکان ،محصول فعالیتهای کاربران است و بنابراین ،بازسازی مکان یک فعالیت اجتماعی است که افـراد را درگیـر
می کند).(Akbar & Edelenbos, 2021: 2
از سوی دیگر حل بسیاری از مشکالت شهری در مقیاسهای خردتری نظیر محلهای قابل تحقق است (یزدانآبـادی
و همکاران .)116 : 1399 ،امروزه بیشتر شهرها از کمبود فضای شهری و محالت شهری با کیفیت برای زندگی رنج مـی
برند( .طبرسا و حاجیها.)1 : 1395 ،
محله در شهر به عنوان کوچکترین واحد مدنی محسوب شده که شامل تمامی ویژگیهای شهر هستند .مقیاسهـایی
نظیر محله ،به عنوان مهم ترین مقیاس سـکونت در شـهر ،همـواره بخـش مهمـی از دغدغـههـای فکـری و حرفـهای
اندیشمندان و مدیران حوزه شهری را به خود اختصاص داده است (موقر و همکاران.)36 : 1394 ،
بر همین مبنا ،ازجمله مسائل مهمی که شهرهای ایران از جمله شهر تبریـز بـا آن مواجـه مـیباشـند ،ضـعف روابـط
اجتماعی در محالت معاصر میباشد .از آنجایی که ضعف روابط اجتماعی در محالت میتوانند سـبب مشـکالتی از قبیـل
کم رنگ شده تعامالت و روابط اجتماعی ،حس تعلق به مکان ،روحیه جمعی ... ،شود .اهمیت مفهوم مکان و نقـش آن در
روابط اجتماعی محالت ،شناسایی عوامل تاثیرگذار و یافتن روشهای احیاء این مؤلفه را ضرورت بخشیده است .بـه نظـر
میرسد خلق مکان و بستر مناسب برای شکلگیری تعامالت اجتماعی میتواند نقش به سزایی در احیاء روابـط اجتمـاعی
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کم رنگ شده در محالت معاصر باشد .لذا این پژوهش ،با مطالعه و شناخت ماهیت مکانسازی در فضای شهری سعی در
استخراج اهمیت و تاثیر این رویکرد در تعامالت اجتماعی در سطح محالت شهری را دارد .در این راستا ،سـؤاالت اصـلی
پژوهش حاضر بدین صورت مطرح میگردند :اصول و مؤلفههای مؤثر بر مکانسازی بـه منظـور احیـاء روابـط اجتمـاعی
محالت کدامند؟ رویکرد مکانسازی چه نقش و تأثیری در تعامالت اجتماعی محالت شهری معاصر دارد؟
پیشینۀ نظری
مکان نه تنها از طریق بستر فیزیکی اش ،بلکه به وسیله طیفی از فرآیندهای اجتماعی -روانشناختی که در آن روی
میدهد مشخص شده و نه تنها درون مواضه فیزیکی تجسم مییابد ،بلکه سرشار از معانی نمادین و دلبستگیهای عاطفی
و احساساتی است که افراد در مورد یک موضه خاص در ذهن دارند (حیدری و بهدادفر.)118 : 1395 ،
مکانهای خوب شهری شامل کیفیت هر سه عنصر حیاتی است( :الف) فضای فیزیکی ؛ (ب) تجربـه ؛ و (ج) فعالیـت.
مونتگومری همچنین تصریح کرد که نشاط یا "سرزندگی" فعالیت ها  -میزان پر جنب و جوش بودن یک مکان ،مکـان
های موفق (یا خوب) شهری را از دیگران متمایز میکند ).(Pancholi et al. 2018: 696
مکانسازی فرآیندی است برای افزودن ارزش و معنا به قلمرو عمومی از طریق پروژههای احیا مبتنی بـر جامعـه کـه
ریشه در تاریخ ،فرهنگ و محیط طبیعی ارزشهای محلی دارد .در نهایت ،مکانسازی معمـوالً سـاختاری از مکانهـا یـا
تجربیاتی است که جوامه میتوانند از دیدگاههای جامعه محلی نمایش و ارائه کنند .مکانسازی به عنوان یکـی از مؤلفـه
های مشارکت در برنامهریزی شهری ،باید این عالیق مختلـف را در کنـار هـم قـرار دهـد ( Akbar & Edelenbos,
.)2021:3

هدف از مکانسازی خلق مکانهایی است که مردم را به تعامل هرچه بیشتر با یکدیگر دعوت کرده و در عـین حـال
اجتماعی سالمتر و از حیث اقتصادی پویاتر را ترغیب و ترویج کند .محلههـای مسـکونی مهـمتـرین بافـتهـای شـهری
محسوب میشود که به آن معنا و هویت میبخشد .مکانسازی بر اساس نظر  Furstو همکاران به ایـن شـکل تعریـف
شده است که "فرآیندی جمعی از تنظیم فضا با هدف پیشبرد استفاده و کیفیت زندگی از یک فضا و متناسب کردن فضـا
با روشی اجتماعی-عاطفی '' با اضافه کردن معنی به کاربران یک فضا و در نتیجه تغییر دادن آن بـه مکـانی بـا کیفیـت،
مردم می خواهند به زندگی ،کار ،بازی و یادگیری بپردازند ) .(Zuma & Rooijackers, 2020: 2ایـن رویکـرد بـه
عنوان مداخله دموکراتیک بر مشارکت فعال همه طرف های عالقهمند متمرکز اسـت .اشـخاص عالقـهمنـد بـه اعضـای
جامعه ،تسهیل کنندگان ،مقامات محلی ،گروههای غیردولتی ،دانشگاهها و غیره مراجعه میکنند .این گروههـای مختلـف
عالقهمند برای مذاکره درباره تصمیمات مربوط به محیط خود همکاری میکنند ).(Toolis, 2017: 194
مکانسازی یک فرآیند مشارکتی اجتماعی -سیاسی و جغرافیایی خاص است که در آن ارزش معنای یک محـیط بـه
عنوان بستری برای دستیابی به نتایج مثبت مرتبط با فضای عمومی استفاده میشود .آنچه در مکـانسـازی ضروریسـت،
مشارکت مستقیم شهروندان و استفاده از رویکرد پایین به باال برای ایجـاد مکـان مـیباشـد( Beza & Hernandez,
.)2018: 193

فضاهای زندگی اغلب برای ایجاد عملکرد جذاب تر تغییر مکان می دهند .عملکرد در اینجا به فعالیتهـای مربـوط بـه
مکانهایی که به منحصر به فرد بودن محیط کمک می کنند ،اشاره می کند ،در حالی که منحصر به فرد بودن معمـوالً بـا
ویژگی های خاص سایت پشتیبانی می شود ،به عنوان مثال :هنرهای مبتنی بر جامعه ،عناصر آموزشی تـاریخی و تعامـل
اجتماعی).(Thomas, 2015: 74
تالش های مکان سازی اغلب بر زیبایی ،نظافت و بازسازی فضاهای عمومی بـرای ارتقـاء توسـعه و جـذب سـرمایه
گذاری متمرکز است در حالی که از مالحظات نابرابری اقتصادی غفلت می شود ،در حالیکه ،مکـان سـازی پتانسـیل بـه
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چالش کشیدن همه شمولی اجتماعی و حس تعلق و ایجاد چارچوب واحد برای بسیج اقـدامات جمعـی را دارد (Toolis,
).2017: 186

یک فرضیه اساسی که در فرآیند مکان سازی نهفته است این است که جامعه باید به طور عادالنه از حق مشارکت در
مکان برخوردار باشد .مکان سازی این پتانسیل را دارد که بر تولید مفهومی ،فیزیکی و عادالنـه فضـاهای عمـومی تـاثیر
بگذارد ).(Beza & Hernandez, 2018: 195
جدول  -1نظر اندیشمندان در باب مکانسازی
نظر اندیشمندان در باب مکانسازی
فریدمن

2007

پنسیییییی

2010

مکانسازی به عنوان فرآیند مناسبسازی فضا به منظور ایجاد "آینه ای خویشتن" میباشد .به این مفهـوم کـه از طریـق
یادگیری دربارۀ مکان فیزیکی ،شناخت افراد محلی و شرکت در فعالیتهای محلی ،برقراری روابط اجتماعی میتوان اقـدام
به مناسبسازی مکان نمود
"ساخت مکانهای بهتر" باید مرکز توجه برنامهریزی در قرن بیست و یکم باشد ،حتی اگر رویکرد وی نقش تأثیرگـذاری
در طراحی شهری نداشته باشد

هیلی
جان پانتر

2010

مادن

2011

پالرمو

2016

کارا کوریج

2019

بزرگترین چالش تبدیل مفاهیم بیمعنی روزافزون از مکانسازی به شیوههای اساسی شرکتها است که مدیریت توسـعه را
با مسکن ،حمل و نقل و ارائه خدمات جامعه پیوند میدهد.
مکانسازی یک روش اصلی برای تفکر در مورد مسائل شهری و راهحلهای احتمالی آنها است .این رویکرد بـا ویژگـی-
های دقیق متمایز شده و کار مهمی را ایجاد کرده است ،و اکنون به نظر میرسد که به دنبال اشکال پیشـرفتهتـر نهادینـه
شدن است.
مکانسازی نباید صرفاً یک عمل حرفهای باشد و یک مقوله انضباطی جدید .این مفهوم به یک موضوع مهم" تولید مکان
های قابل زندگی و پایدار" اشاره دارد
مکانسازی را فرآیندی مشارکتی و تعاونی دانسته و آن را یک مبحث میان رشتهای معرفی میکند و در نظر گرفتن زمینـه
های نظری و عملی ،گوش دادن و پرسیدن را مشوق برای تحقق مکانسازی معرفی میکند.
منبه :نگارندگان

تعامل اجتماعی در ترجمه التین به عنوان کنش و واکنش اجتماعی ترجمه شده است .تعامل اجتمـاعی ایجـاد رابطـه
بین دو یا چند فرد میباشد که این رابطه عکسالعملی را به همراه دارد و به دنبال هدفی صورت میگیرد .از این رو روابط
بدون معنا در زمره این تعریف قرار نمیگیرند (دانشپور و چرخچیان.)22 : 1386 ،
تاریخ تعامل اجتماعی را می توان از بازه زمانی در نظر گرفت که بین افراد به منظور رفه نیازهای روانی و مادی خـود،
ارتباط دو سویه برقرار کردند .به بیانی دیگر ،تحوالت تعامالت اجتماعی را میتوان از بازه زمـانیای مشـخص نمـود کـه
جامعه مدنی به عنوان یک پدیده اجتماعی متناسب با شرایط و امکانات شهر نشینی به وجود آمد و این جامعه مدنی باعث
فراهم آمدن نوعی بستر اجتماعی بر اساس ارزشها و معیارهای مشخص برای افراد شده است (مدنیپور.)1391 ،
الکساندر مالقاتهای گاه به گاه و غیر رسمی را زمینهساز توسعه دوستیها و روابط روزمره مردم میدانـد (تبریـزی و
همکاران.)258 : 1393 ،
به اعتقاد باومن "ما در ارتباط با دیگران زندهایم" (قائم پور و شهابی .)300: 1399 ،از نظر وبر ،رابطه اجتماعی در
جـایی وجود دارد که افراد متقابالً رفتار خود را بر رفتار محتمل دیگری ،مـتکی مـیسازند .بنابراین ،ارتباط اجتماعی،
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ضرورتی حیاتی برای زیست اجتماعی و هر جامعهای است؛ با وجود این ضرورت ،چگونگی شکلگیری ارتباط اجتماعی و
نحوۀ مواجهۀ افراد در تعامل اجتماعی با یکدیگر به نوبۀ خود حائز اهمیت است.
ارتباط اجتماعی سکهای است که دو روی دارد :یکی تعامل و دیگـری تعـار  .رابطـۀ اجتمـاعی درعـین حـال کـه
متضمن معنای پیوند با دیگران است ،دربرگیرندۀ مرزبندی و تمایز با دیگران نیز میباشد.
تعامل اجتماعی و برقراری ارتباط مــیتواند یک موضوع فیزیکی ،یــک نگاه ،یک مکالمه و ارتباط بین افراد باشد که
خود مستلزم تعریف رویدادها و فعالیتهای متناسب و درنتیجه آن نقـــــــشپذیری مردم در فضا و عضویت گروهها در
شبکهها و های اجتماعی باشد ( موسوی و دیگران.)2: 1400 ،
بررسی تحوالت روابط اجتماعی در فضاهای مختلف شهری با توجه به کارکرد سکونتی ،اقتصادی و اجتمـاعی حـاکی
از آن است که بیش از قرن بیستم و تغییر در ساختار کالبدی فضاهای شهری از جمله محالت ،خیابـان و دیگـر فضـاها،
دارای کیفیت باال جهت ارتقا تعامل و روابط اجتماعی بوده است ولیکن ،با پیشرفت تکنولوژی ،افـزایش مهـاجرت و نـرخ
شهرنشینی ،تعامالت اجتماعی با افول روبروی شده است ،بهطوریکه با تغییر در ساختار محالت و خانههـای تـک بنـا بـه
مجتمههای مسکونی و ساختمانهای بلندمرتبه ،افراد دارای روابط اجتماعی کم رنگتری نسبت به گذشته میباشند (مدنی
پور .)1391 ،طراحی شهری برای محیط اهمیت ویژهای قائل است و علت اصلی آن ،تأثیری اسـت کـه محـیط بـر روی
تعامالت و رفتارهای اجتماعی افراد میگذارد .انسان در محیط شهری حضور مییابد و با فعالیتهـا و برقـراری تعـامالت
اجتماعی به کالبد آن محیط ،پویایی و زندگی میبخشد .محتوای یک محیط میتواند تعیینکننده نقش آن محیط در شهر
باشد .به عبارتی تا زمانی که شهروندان فرصتی برای برقراری روابط اجتماعی با سایر افراد در یک محیط نیابند و تعـاملی
برقرار ننماید ،آن محیط نقش خود را به عنوان فضای شهری ایفا نکرده است .درک رابطه بین جامعه و محیط در طراحی
شهری کلیدی می باشد (کرمونا و دیگران.)1394،
جدول  -2نظریات اندیشمندان در رابطه با روابط اجتماعی در فضای شهری
نظریات اندیشمندان در باب تعامالت اجتماعی در فضای شهری
یان گل

ابعاد انسانی فضاهای عمومی توجه کرده و آن را عامل حضور مشتاقانه مردم و مشارکت آنان میداند.

جان لنگ

لنگ رابطه متقابل اجتماعی برای پاسخ به نیازهای انسان به پیوندجویی و احساس تعلق به مکان یک ضرورت است که دلیل بر مطلوب بودن
تعامل اجتماعی است.
شهر را به مثابه پدیده ای اجتماعی و سیاسی با جریان های هم زمان سه عنصر "تعداد زیادی مردم ،محیط مصنوعشان و ترکیبی از الگوهای
زندگی" میداند.
معتقد است با فراهم آوردن عرصه های بالقوهای از امکان برقراری روابط متقابل اجتماعی و گسترهای از رفتارهای گوناگون میتوان به مراکز
شهری معنا بخشید .وجود گروهها و جنب و جوش مردم در فضای شهری شرط موفقیت یک فضای شهری است.

گاسلینگ

تغییر پارادایم ها و ارزشها در دیدگاه نسبت به شهر را برای ارتقای تعامل اجتماعی در فضاهای شهری با محوریت شهروندان ضروری می داند.

وایت

بر ضرورت وجود فضاهای عمومی باکیفیت برای تسهیل تعامالت اجتماعی و حضور مدنی مردم ،تأکید کرده و خود را مسئول خلق مکانهای
کالبدی میداند که مشارکت و تعامالت اجتماعی را تسهیل کند.

آلتمن

هدف از طراحی محیطی :محیطی که هم تأثیرپذیر باشد هم نظارت بر تعامالت اجتماعی را ممکن سازد.

گوردن

هدف طراحی شهری را ارتقای کیفیت های اجتماعی و زندگی اجتماعی شهروندان میداند.

گاتمن
جین
جیکوبز

کالن
اپلیارد

هدف غایی طراحی شهری خلق محیطهایی است که روابط اجتماعی و رفتاری را تعریف کند.
منبه :نگارندگان
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«مفهوم محله ،واژهای تازه در ادبیات شهرسازی جهان و خصوصا ایران نیست .شکل اولیۀ این مفهوم را در قرنها پـیش
و از زمانی که اولین حکومتهای مرکزی ایران شکل گرفتند به صورت کهن دژها و شارستانها میتوان یافت» (حسـینی و
سلطانی .)16 : 2018 ،در اکثر مطالعات و تحقیقات تاریخی ،دوران مختلف تاریخ شهرنشینی در ایران بـه دو قسـمت ،قبـل و
بعد از اسالم تقسیم شده است .مفهوم محله در شهرنشینی قبل از اسالم وجود داشته و عوامل اجتماعی -اقتصادی بـه ویـژه
طبقات مختلف اجتماعی ،به طور عمده تعیین کنندۀ مرزبندی محلههای مسکونی بوده است (هاشـمیفشـارکی.)28 :2017 ،
بعد از ورود اسالم به ایران نیز تا دورۀ پهلوی اول ،مفهوم محله به عنـوان یکـی از عناصـر اصـلی سـاختار شـهرهای ایـران
استمرار یافته است و اگرچه همبستگی و یکپارچگی اجتماعی در جامعۀ شهری ضعیف شده بود ،در مقیاس محـالت شـهری
روابط اجتماعی قوی بین ساکنان وجود داشته است .به لحاظ کالبدی ،با توجه به آنکه شهرهای ایران ،هریک تاریخ و هویـت
خاص خود را دارند محالت به صورتهای متفاوتی شکل گرفتهاند و نماد و نشانهای برای شهر خود بودند (هاشمیفشـارکی،
 28: 2017به نقل از پاکزاد.)32 : 2003 ،
به عنوان یک فضای زندگی ،شهرها به عنوان محلی که مردم در آن زندگی میکنند ،تولید میشوند و شکل مـیگیرنـد،
همچنین خانهها ،خیابانها و محلههایی که این مکان را تشکیل میدهند تعریف میشوند .جدا از اقلیتها و جوامـه مـذهبی،
محالت از کیفیت تساوی اجتماعی برخوردار است .خانهای که همراه با مفاهیمی همچون سـبک زنـدگی ،وضـعیت ،سـاختار
فرهنگی و ارزشها در نظر گرفته میشود ،با محتویات اجتماعی خود نیز در محله تأثیر میگذارد .مردم برای زندگی سالم نیاز
به جامعهپذیری دارند .همسایگی عالوه بر فضاهای اجتماعی مانند خانواده ،مدرسه ،کار ،خیابان ،و شبکه دوسـتان ،در جامعـه
پذیری جایگاه بسیار مهمی نیز دارد .همسایگی همچنین عملکرد زندگی اجتماعی را نشـان مـیدهـد .مفهـوم "همسـایگی"
همچنین جایگاه مهمی در فرهنگ دارد ).(Koca & Kayilioglu, 2018: 254
بر اساس معیارهای قابل تعریف در بعد اجتماعی ،محله بخشی از سازمان فضایی شهر است که تعامالت افـراد در آن بـه
صورت چهره به چهره رخ میدهد و میتواند با توجه به عواملی همچون؛ ارتباطات اداری و تعریف محـدودههـای مشـخص،
محیطزیست قابل زندگی ،برداشتهای اجتماعی ساکنان از محیط محله ،ابعاد عملکردی و ارایه خدمات مـورد نیـاز سـاکنانش،
تعریف شود (حسینی و سلطانی.)16 :1397 ،

شکل -1دیاگرام ابعاد تأثیرگذار بر روابط اجتماعی در محله( ،منبه :نگارندگان)
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آنچه تا کنون مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت ،ارائه مبانی نظری مربوط به مکان و مکانسازی و عوامل تأثیرگـذار
بر بهبود روابط اجتماعی در فضای شهری میباشد .جهت استخراج مـدل نظـری پـژوهش ،ابتـدا در جـدول شـماره (،)3
معیارها ،مولفهها و اب عاد تاثیر گذار بر مکان سازی و ارتقاء روابط اجتماعی مورد دسته بندی قرار گرفت .در همـین راسـتا،
مفاهیم موثر در مکان سازی در ابعاد کیفی ،اجتماعی ،اقتصادی ،ادراکی و مدیریتی استخراج شدند و در نهایت با استناد به
مولفه های موثر بر هر یک از این ابعاد مورد اشاره ،مدل مفهومی پژوهش به شکل زیر در راستای هدف تحقیق ،در نظـر
گرفته شده است.
جدول  -3ابعاد تاثیر گذار بر تبیین نقش مکان سازی در ارتقا روابط اجتماعی
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پیشینۀ عملی
در طول چند دهه گذشته ،مفهوم "مکان" به ویژه تعریف و اهمیت آن ،به طور گسترده مـورد مناقشـه و بحـث قـرار
گرفته است و چندین محقق به این نتیجه رسیدهاند که مکان به طور کامال اجتماعی ساخته شده است.
در بررسی تفاسیر محققان از مکان ،کیسی( ،)1997پیشنهاد میکند که مکان نمیتواند دارای معنا ،ماهیـت و سـاختار
ثابتی باشد ،بلکه مکان پویا و متغیر است .مکان را میتوان با فعالیتها و تعامالت اجتماعی که در آن رخ میدهد ،تعریف
کرد ).(Denov & Akesson, 2013: 58
مکانسازی یک مفهوم بین رشتهای و چندوجهی است که از اواسط دهه  1970به طور گسـترده مـورد تحقیـق قـرار
گرفته است .قبل از دهه  ، 1970متفکران کلیدی (جین جیکوبز و ویلیام وایت) هنگام کاوش در روابط مـردم و مکـان ،از
مفهوم مکانسازی الهام گرفتند .روابط مردم و مکان عمدتاً به تأثیر محیط فیزیکی و طبیعی بر رفتار کاربران سایت اشاره
داشت).(Strydom, 2018: 9
مکانسازی ایده جدیدی نیست .اگرچه "پروژهای برای عموم "بـه طـور مـداوم در اواسـط دهـه  1990از اصـطالح
"مکان سازی" برای توصیف رویکرد ما استفاده میکرد ،اما برخی از تفکرات مکانسازی در دهه  1960با کشـش روبـرو
شدند ،هنگامی که مربیان ما مانند جین جیکوبز و ویلیام اچ .ایدههای بدیه در مورد طراحی شهرها ارائه دادند (پی پی اس
.)2007 ،
ریشه مکانسازی را میتوان در بیان نیازها و خواستههای یک جامعه در مورد مکانهایی که در آن زندگی مـیکننـد،
جستجو نمود .به عبارتی مقوله "مشارکت مردمی" به عنوان خاستگاه نهایی این ایده است .به عبارت دیگر ،مکانسـازی
در مورد تعامالت انسانی و روابط میان ساختمانها بحث میکند (حبیبزاده و عبدالهزاده.)106 : 1395 ،
پیربک و پوتنگر ( ،)2014اهمیت یک سازمان هنری محلی را بیان میکند که با موفقیت ،مکانسازی را برای احیـای
یک محله و تقویت هویت آن و همچنین اتصال ذینفعان مختلف از جمله جامعه محلـی ،دولـت و بخشهـای خصوصـی
انجام داده است .با این وجود ،چندین مطالعه دیگر نشان داد کـه چگونـه سـاکنان در کـل فرآینـد مکانسـازی ،از آغـاز
برنامهریزی تا سازماندهی ،نقشهای فعال ایفا میکنند .سمنزا ( ،)2003نمونهای از  ،Sunnysideمحلهای در پورتلنـد را
ارائه میکند ،جایی که ساکنان آن مکانسازی را با تبدیل یک تقاطه خیابان شلوغ به یک میدان به عنوان محـل تجمـه
جامعه آغاز میکنند .نایت ( ،)2010بیان میکند که بسیاری از ابتکارات مکانسازی در نیوفاندلند توسط ساکنان بـه جـای
برنامهریزان حرفهای آغاز شد .گفته میشود ،جامعه متکی به خود که توانسته است از منابه موجود خود استفاده کند ،عامل
اصلی موفقیت مکانسازی است ).(Akbar & Edelenbos, 2021: 10
از طرفی پژوهشهای مرتبط با روابط اجتماعی نشان میدهند عوامـل متعـددی از قبیـل فضـای شـهری و کالبـدی
(کالنتری و حسینی زاده1396 ،؛ باستانی و نیکزاد1393 ،؛ بهزادفـر و طهماسـبی ،)1392 ،سـرمایۀ اجتمـاعی و فرهنگـی
(بوردیو ،)1393 ،دین و مذهب ( اسمیت و همکاران2014 ،؛ قاضینژاد و اکبرنیا )1396 ،طبقه ،مصـرف و سـبک زنـدگی
(بوردیو1393 ،؛ پترسون2005 ،؛ چان و گلدتورپ )2007 ،و ویژگیهای زمینهای ،مثل طبقه ،درآمد ،جنسیت ،تحصـیالت،
سن ،محل تولد ،جغرافیا و محله (المونت و همکاران1993 ،؛ جالییپور و عبدالهپور )1390 ،بر میـزان مرزبنـدی ،فاصـلۀ
اجتماعی ،ترددهای فرهنگی و تساهل در روابط اجتماعی ،اثرگذارند و یا بین آنها رابطه و تفاوت وجود دارد.
با عنایت به پیشینه تحقیق میتوان به این شکل نتیجهگیری کرد که اکثر مطالعات انجـام شـده بـه بررسـی فضـای
شهری و مکان پرداختهاند و تحقیقاتی جامه زیادی به طور اخص در رابطه با رویکرد مکانسازی انجام نگرفته است .لـذا
این تحقیق برآن است تا با انجام مطالعات بر اهمیت رویکرد مکان سازی تاکید کند.
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دادهها و روششناسی
پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی در جهت دستیابی به تحلیلی جامه از مؤلفههای اثرگذار بر تبیین مفهوم مکانسـازی
در احیا روابط اجتماعی محالت شهری میباشد .در این تحقیق هدف اصلی بررسی نگرش شهروندان نسبت بـه موضـوع
مکانسازی و استفاده از آن به جهت احیای روابط اجتماعی در محالت معاصر میباشد .رویکرد مورد نظر در این پژوهش،
رویکردی کمی است .جهت ارزیابی مؤلفههای تـدوین شـده در مـدل مفهـومی از روشهـای پـژوهش پیمـایش و روش
توصیفی تحلیلی استفاده شده است .جهت دستیابی به تحلیلی جامه از نقش مکانسازی در احیا روابط اجتمـاعی محـالت
شهری معاصر تبریز چهار دو سطح تحلیل مدنظر قرارگرفته است .ابتدا مبتنی بر تحلیل محتوا در ادبیات نظری موجـود و
پیشینه پژوهش ،مفاهیم و معیارهای اثرگذار بر آفرینش مکان و احیا روابط اجتماعی شناسایی شده و چارچوب فرضـیهای
پژوهش تدوین شده است ،سپس در سطح دوم مبتنی بر هریک از شاخصهای تدوین شـده در جـدولبنـدی ،پرسشـنامه
تدوین و براساس تحلیلهای آماری تحلیل و بررسی شده است که در ادامه هر روش و دلیل بکـارگیری آن مطـرح شـده
است .در این زمینه ،سهم بزرگی از دادهها در قالب پیمایش و پرسشنامه جمهآوریشده است .جهت انتخاب حجـم نمونـه
پرسشنامه ،بر اساس جمعیت شهر تبریز ( 1724368نفر در بررسی آماری سال  )1395و فرمول کوکران 383 ،نفر انتخاب
گردیده است .جهت انتخاب و تعیین حجم نمونه در هر محله با توجه به جمعیت آن محله ،تناسبی از جامعه نمونه انتخاب
شده است .در این راستا ،پرسشنامه ای  49سؤالی بر مبنای مؤلفههای شناخته شده اثرگذار بر تبیین مفهوم مکانسازی در
احیا روابط اجتماعی محالت شهری تدوین شد و بر اساس طیف رتبهبندی لیکرت (خیلیزیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلـی-
کم) ارزیابی گردید .پنج محله شهری منتخب بر اساس سؤاالت کمی پرسشنامه ،مورد بررسی قـرار گرفتـهانـد .نتـایج در
نرمافزار SPSS 26وارد شده و جهت شناسایی و تبیین کمی مؤلفههای اثرگذار بر تبیین مفهـوم مکـانسـازی در احیـا
روابط اجتماعی محالت شهری از آزمونهای آماری رگرسیون (جهت تعیین اینکه کدام موارد در بافت اثرگذارند و بررسی
تأثیر متغییرهای مستقل) ،آزمون همبستگی اسپیرمن ( جهت بررسی میزان همبستگی میان متغییرهـا) ،فریـدمن (جهـت
تعیین میزان اهمیت هر مولفه در محله) و ( ANOVAجهت مقایسه عوامل در محالت مختلف) استفاده شده است.
قلمرو پژوهش
جهت بررسی مفهوم مکانسازی در احیا روابط اجتماعی محالت شهری در این پژوهش ،محـالت عباسـی ،منصـور،
ماندانا ،پرواز و فردوس بهعنوان نمونه مورد مطالعه انتخابشده است .علت انتخاب این محالت شهری در بررسی مفهـوم
نقش مکانسازی در احیا روابط اجتماعی محالت شهری بر این منطق استوار است که حضورپـذیری شـهروندان در ایـن
فضاها باالتر است و تنوعی از کاربری ها ،اجتماعپذیری را در بردارد.
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شکل  -3نقشه محالت (ترسیم :نگارندگان)

یافتهها
شناسایی و تحلیل معیارهای اثرگذار بر تبیین مفهوم مکانسازی در احیا روابط اجتماعی محالت شهری

در این بخش فضاهای شهری منتخب مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند .در گام نخست ،مفاهیم اثرگـذار بـر احیـا
روابط اجتماعی محالت شهری شناسایی شدهاند .با استفاده از رگرسیون چند متغیر ،محقق میتواند رابطـه خطـی موجـود
بین مجموعهای از متغیرهای مستقل با یک متغیر وابسته را به شیوهای مطالعه نماید که در آن ،روابط موجود فی ما بـین
متغیرهای مستقل نیز مورد مالحظه قرار گیرد.
جدول- 4خالصه مدل
Model

Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

0/529

0/442

0/449

1 0/670

نتایج حاصله از جدول حاکی از این میباشد که مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها  0/670مـیباشـد کـه ایـن
نشان می دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق ،همبستگی بسیار قوی وجود دارد؛ و از سـوی دیگـر
مقدار ضریب تعدیل شده ( )R Squareبرابر است با  0/449که نشاندهنده این میباشد که  44/9درصد از کل تغییـرات
احیا روابط اجتماعی افراد در محالت شهری وابسته به مؤلفههای تبیینکننـده مکـانسـازی در محـالت شـهری شـامل
مفاهیم کالبدی ،اجتماعی ،مدیریتی -سیاستگذاری ،ادراکی -معنایی و اقتصادی میباشد .خروجی بعدی ،میزان تأثیر هـر
متغیر در مدل را نشان میدهد.
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جدول-5ضرایب
Sig.

T

0.000
0.000
0.000
0.047
0.033

6.387
6.407
3.019
1.408
1.886

ضرایب اسیتاندارد

ضرایب غیر استاندارد

مدل

شده
Beta

Std. Error

B

0.391
0.354
0.199
0.107
0.111

0.271
0.098
0.103
0.092
0.077
0.099

0.349
0.629
0.663
0.494
0.108
0.186

constant
ابعاد کالبدی
ابعاد اجتماعی
ابعاد اقتصادی
ابعاد مدیریتی-سیاستگذاری
ابعاد ادراکی-معنایی

متغیر وابسته :تبیین مفهوم مکان سازی در احیا روابط اجتماعی محالت شهری

درجدول باال در صورتیکه سطح معناداری کمتر از  0.05باشد ) ،(p<0.05نشانگر وجود رابطه بین متغیرهاست .عـدد
 Betaنیز نوع و شدت رابطه را مشخص میکند (منفی رابطه معکوس ،مثبت رابطه مستقیم) یافتههای جدول باال حـاکی
از این است که بر اساس ستون  sigتمامی متغیرهای ستون مدل ،دارای ارتباط معنادار با تبیین مفهـوم مکـانسـازی در
احیا روابط اجتماعی میباشند ،بنابراین نتایج نشان می دهد که از دیدگاه شهروندان ،این پنج بعد کلـی بـر تبیـین مفهـوم
مکان سازی در احیا روابط اجتماعی افراد در محالت شهری اثرگذار هستند ،در این میان بعـد کالبـدی مهـمتـرین معیـار
اثرگذار بر تبیین مفهوم مکان سازی در احیا روابط اجتماعی در محالت شـهری ارزیـابی شـده اسـت ،پـس از آن مفـاهیم
اجتماعی مهمترین معیار اثرگذار بر ارتقا مکانسازی و احیا روابط اجتماعی در محالت شهری بودهاند.
بررسی رابطه بین مؤلفههای اثرگذار بر تبیین مفهوم مکانسازی در احیاء روابط اجتماعی محالت شهری بیا
یکدیگر

به منظور سنجش رابطه بین مؤلفههای اثرگذار بر تبیین مفهوم مکانسازی در احیاء روابط اجتماعی محالت شهری با
یکدیگر از ضریب همبستگی اسپیرمن 1استفاده میشود .این ضریب که براساس رتبه (نمرات یا دادهها) میباشد ،میـزان
همبستگی بین دو متغیر در سطح ترتیبی را اندازه گیـری مـیکنـد (حبیـب پـور و صـفری .)458 :1391 ،دامنـه ضـریب
همبستگی اسپیرمن از  -1تا  +1متغیر است.
جدول  - 6ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش ارتباط مؤلفههای اثرگذار بر تبیین مفهوم مکانسازی در احیاء روابط اجتماعی محالت
شهری با یکدیگر
معیارهای اثرگذار بر تبیین مفهوم مکان-

ابعاد کالبدی

ابعاد اجتماعی

سازی در احیا روابط اجتماعی محالت

ابعاد مدیریتی-

ابعاد ادراکی-

ابعاد

سیاستگذاری

معنایی

اقتصادی

شهری با یکدیگر
ابعاد کالبدی

1

ابعاد اجتماعی
ابعاد مدیریتی-سیاستگذاری
ابعاد ادراکی-معنایی
ابعاد اقتصادی

**0.435
**0.506
**0.614
**0.546

1
**0.411
**0.302
**0.609

1
**0.423
**0.528

1
**0.515

1

 *p<0.05و**p<0.01
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. Spearman rank (rho) correlation coefficient

1
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شکل  -4دیاگرام ارتباط بین مفاهیم اثرگذار بر تبیین مفهوم مکانسازی و احیا روابط اجتماعی در محالت شهری با یکدیگر

آنچه که از یافتههای شکل ( )4و ارتباط همبستگی بین مفاهیم اثرگذار بـر احیـاء و ارتقـا روابـط اجتمـاعی در سـطح
محالت شهری به دست میآید ،حاکی از این است که احیاء روابـط اجتمـاعی در محـالت شـهری ،مسـتلزم مـدیریت و
سیاستگذاری بهینه محالت شهری ،ارتقاء کیفیت کالبـدی ،در نظرگیـری مفـاهیم ادراکـی-معنـایی و توسـعه وضـعیت
اقتصادی و سرمایه گذاری اقتصادی در محالت میباشد.
شناخت میانگین رتبه مؤلفههای اثرگذار بر تبیین مفهوم مکانسازی مبتنی بر آزمون فریدمن

به منظور سنجش آرای افراد و رتبهبندی میزان اهمیت هریک از مؤلفههای اثرگذار بر تبیین مفهـوم مکـانسـازی در
احیاء روابط اجتماعی محالت شهری ،از آزمون فریدمن استفاده شده است ،این روش برای تجزیه واریانس دوطرفه (برای
دادههای ناپارامتری) از طریق رتبهبندی و همچنین مقایسه میانگین رتبهبندی گروههای مختلف به کار میرود (حبیبپور
و صفری .)694 :1391،در این جدول ،با استناد به مقدار آزمون ( )601/691که در سطح خطای کوچکتر از  0/01معنی-
دار است ،باید گفت که به لحاظ آماری میزان اهمیت و نقش هریک از عوامل در ارتقای تبیـین مفهـوم مکـانسـازی در
احیاء روابط اجتماعی معنادار بوده است (سطح معناداری )0/000:آزمون فریدمن عالوه بر معناداری ،تفاوت یا عدم تفـاوت
میانگین رتبه مؤلفهها از دیدگاه افراد پاسخگو ،به اولویتبندی معیارها از دیدگاه افراد بین ایـن مؤلفـههـا مـیپـردازد .بـه
عبارت دیگر ،این آزمون نشان میدهد که میانگین رتبه در کدام مؤلفه بیشتر و در کدام یک کمتر است.
جدول-7سنجش میانگین رتبه ابعاد اصلی اثرگذار بر تبیین مفهوم مکانسازی در احیاء روابط اجتماعی محالت شهری
مولفه
ابعاد کالبدی
ابعاد اجتماعی
ابعاد مدیریتی-سیاستگذاری
ابعاد ادراکی-معنایی
ابعاد اقتصادی

میانگین رتبه
3.37
3.86
1.37
2.86
3.54

واکاوی میانگین رتبه مؤلفههای اصلی اثرگذار بر احیاء روابط اجتماعی در سطح محالت شهری نشانگر آن است کـه
در محالت منتخب مورد بررسی ،ابعاد اجتماعی و ابعاد اقتصادی مهمترین مؤلفههای اثرگذار بر تبیین مفهوم مکانسـازی
بوده اند و شاخص مدیریتی -سیاستگذاری کمترین میانگین رتبه را به خود اختصـاص داده اسـت ،در گـام دوم ،میـانگین
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رتبه هریک از زیر مؤلفههای اثرگذار بر مفهوم مکانسازی به تفکیک بررسی شدهاند و میانگین رتبه هریک ارزیابی شـده
است ،تا بتوان با شناخت هریک از این مفاهیم به ارائه راهکار و سیاستگذاری در راستای توسعه روابط اجتماعی در سطح
محالت شهری و مکانسازی پرداخت .واکاوی شاخصهای اثرگذار بر تبیین مفهوم مکانسازی در احیاء روابط اجتمـاعی
در سطح محالت شهری (شکل شماره )1نشانگر آن است که شاخصهای وجـود گـذرهای پرجنـب و جـوش در محلـه،
امنیت کافی در سطح محله ،هویت محلی متمایز باالترین میانگین رتبه را در محالت مورد بررسـی بـه خـود اختصـاص
دادهاند و شاخص های برنامهریزی و طراحی مبتنی بر دیدگاه جامعه ،بکارگیری هنر عمومی در طراحی محالت و برنامه-
ریزی پایین به باال کمترین میانگین رتبه را به خود اختصاص دادهاند .از ایـن رو سـاماندهی و احیـاء روابـط اجتمـاعی در
سطح محالت ،مستلزم برنامهریزیهای کوتاه مدت و بلند مدت در راستای ارتقاء نظرخواهی از شهروندان و مشارکت آنان
در برنامهریزی و طراحی محالت و نیز طراحی مکانهای اجتماعی جذاب برای ارتقاء حضورپذیری آنان میباشد.

شکل -5میانگین رتبه شاخصهای اثرگذار بر تبیین مفهوم مکانسازی با هدف احیاء روابط اجتماعی در محالت شهری

مقایسه ابعاد کلی اثرگذار بر تبیین مفهوم مکانسازی در احیا روابط اجتماعی محالت شهری منتخب

برای آزمون تفاوت میانگین ابعاد کلی اثرگذار بر تبیین مفهوم مکانسـازی در احیـاء روابـط اجتمـاعی در پـنج محلـه
شهری منتخب از آزمون آزمون Fیا تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است.

عقلمند آذریان و همکاران97-117 ،)1(9 ،

111

جدول  -8تحلیل توصیفی واریانس نسبت به هریک ازمحالت شهری منتخب
تعداد نمونههای

ابعاد کالبدی

مؤلفه

بررسی شده
محـــالت شـــهری
منتخب
92

محله عباسی

54

محله فردوس

108

محله ماندانا

32

محله منصور

97

محله پرواز

Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD

ابعیییییییاد

ابعییاد مییدیریتی-

ابعاد ادراکیی-

ابعیییییییاد

اجتماعی

سیاستگذاری

معنایی

اقتصادی

F=24.235

F=18.635

F=15.293

F=10.336

F=34.152

Sig:0/000

Sig:0/000

Sig:0/000

Sig:0/000

Sig:0/000

2.54
0.517
3.10
0.539
2.45
0.485
2.80
0.265
2.97
0.633

2.95
0.365
3.02
0.586
3.03
0.463
3.09
0.571
2.99
0.454

1.80
0.763
2.27
0.648
1.67
0.519
2.27
0.611
1.95
0.595

2.32
0.692
3.20
0.579
2.94
0.386
2.80
0.566
3.05
0.709

2.44
0.521
2.82
0.542
2.64
0.463
2.30
0.538
2.52
0.648

جهت مقایسه شاخص های "اثرگذار بر میزان تبیین مفهـوم مکـانسـازی در احیـاء روابـط اجتمـاعی شـهروندان در
محالت شهری" در پنج محله شهری منتخب از طریق واریانس یک طرفه میانگین F،و سطح معنـاداری شـاخصهـای
بدست آمده در محالت شهری منتخب بررسی شده است .نتایج جدول ( )8نشان میدهد براساس سطح معناداری بدسـت
آمده در شاخص هایی که سیگما کوچتر از  0/05میباشد نشانگر اختالف معنادار بین عوامل میباشد اما در مـواردی کـه
سطح معناداری باالتر از این مقدار بدست آید حاکی از این است که اختالف معناداری بین گروههای منتخـب در شـاخص
مورد نظر از دیدگاه افراد پاسخگو وجود نداشته است .نتایج نشانگر این است که پنج گروه محالت شهری مورد بررسی در
همه ابعاد اثرگذار بر تبیین مفهوم مکانسازی در احیاء روابط اجتماعی محالت شهری بـا یکـدیگر تفـاوت معنـادار دارنـد
(.)Sig:0.000
جدول -9تحلیل آنوا
شاخص
شاخص کالبدی

Between Groups
Within Groups
Total

شاخص اجتماعی

Between Groups
Within Groups
Total

شییاخص مییدیریتی-

Between Groups

سیاستگذاری

Within Groups
Total

شاخص ادراکی

Between Groups
Within Groups
Total

شاخص اقتصادی

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of squares

df

Mean squares

F

Sig

17.299
67.099
84.398
12.556
63.336
75.892
18.219
111.987
130.206
7.932
72.138
80.070
31.713
87.286
118.999

3
282
285
3
282
285
3
282
285
3
282
285
3
282
285

5.766
0.238

24.235

0.000

4.185
0.225
6.073
0.397
2.644
0.256
10.571
0.310

18.635

15.293

10.336

34.152

0.000

0.000

0.000

0.000
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نتایج جدول و بررسی تفاوت میانگین رتبه شاخص های اثرگذار بر تبیین مفهوم مکانسازی در احیا روابـط اجتمـاعی
محالت شهری در پنج محله شهری منتخب شهر تبریز نشان میدهد که محلـه فـردوس بـا میـانگین رتبـه M=3/10
باالترین میانگین رتبه را در شاخص کالبدی و محله ماندانا با میانگین رتبه  M=2/45کمترین میانگین رتبه را به خود
اختصاص داده است .محله منصور با میانگین رتبه  M=3/09باالترین میانگین رتبـه را در شـاخص اجتمـاعی و محلـه
ماندانا با میانگین رتبه  M=2/45کمترین میانگین رتبه را به خود اختصاص داده است .محله فـردوس و منصـوری بـا
میانگین رتبه  M=2/27باالترین میانگین رتبه را در شاخص مدیریتی -سیاستگذاری و محله عباسی با میـانگین رتبـه
 M=1/80کمترین میانگین رتبه را به خود اختصاص داده است .محله فردوس با میانگین رتبـه  M=2/82بـاالترین
میانگین رتبه را در شاخص ادراکی-معنایی و محله منصور با میانگین رتبه  M=2/30کمترین میانگین رتبه را به خـود
اختصاص داده است .همچنین محله فردوس با میانگین رتبه  M=3/20باالترین میانگین رتبه را در شاخص اقتصـادی
و محله عباسی با میانگین رتبه  M=2/32کمترین میانگین رتبه را به خود اختصاص داده است.
با توجه به اهمیت بنیادین محالت شهری در روابط اجتماعی و دیدارهای چهـره بـه چهـره شـهروندان ،مسـأله ایـن
پژوهش ،با این پیش فر آغاز میشود که بسیاری از محالت شهری معاصر ایران ،دارای مطلوبیـت الزم از تمـامی یـا
یکی از ابعاد کالبدی ،اجتماعی و معنایی نمیباشد و دگرگونیهای کالبدی ایجاد شده در محالت شـهری ایرانـی ،سـبب
کاهش و زوال تعامالت اجتماعی شهروندان و به دنبال آن سرمایه و هویت اجتماعی محالت شهری شده اسـت .بررسـی
رویکردهای اولین خروجی چنین پیش فرضی ،آن است که ساز و کارهای شکلدهنده و یا بازشکلدهندۀ محالت شهری
در سالهای اخیر ،فاقد کارایی مکفی در وجود آوردن محالت شهری ارتقاءدهنده تعامالت اجتماعی بوده است .بر مبنای
چنین پیش فرضی ،این سؤال مطرح میشود که مشکل کجاست؟ سؤالی که میتواند از زوایای بسیاری واکاوی و سـپس
تبیین گردد .به نظر میآید بخش قابل توجهی از این وضعیت را میتوان در بررسی کیفیت و نقش مکانسـازی در احیـاء
روابط اجتماعی محالت شهری جستجو کرد به گونهای که کمیت و کیفیت مکانسازی محالت شهری زمینهسـاز ارتقـاء
تعامالت اجتماعی است و در وضه موجود نیازمند بازنگری است و دارای چالشهای متعددی است.
یافتههای پژوهش حاکی از این است که بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعات آماری ،تمـامی متغیرهـای مفهـومی
پژوهش ،شامل ابعاد کالبدی ،اجتماعی ،ادراکی -معنایی ،مدیریتی -سیاستگذاری و اقتصادی دارای ارتباط معنادار با تبیین
مفهوم مکانسازی و احیاء روابط اجتماعی در محالت منتخب در شهر تبریز میباشند .نتایج نشان میدهد کـه از دیـدگاه
شهروندان ،بعد کالبدی و بعد اجتماعی مهمترین ابعاد اثرگذار بر احیاء روابط اجتماعی بوده است و بایستی در برنامهریزی
های مرتبط با محالت شهری در اولویت قرار گیرند.
جدول  -10جمهبندی یافتههای پژوهش
آزمون مورد

هدف

نتیجهگیری

استفاده
آزمون

شناسایی معیارهای اثرگذار بر

در حدود نیمی ( )44/9از کل تغییرات احیا روابط اجتماعی افراد در محالت شهری وابسته به مؤلفه های

رگرسیون

احیاء روابط احتماعی در

تبیینکننده مکانسازی در محالت شهری شامل مفاهیم کالبدی ،اجتماعی ،مدیریتی-سیاستگذاری،

محالت شهری

ادراکی-معنایی و اقتصادی میباشد.

آزمون

بررسی رابطه بین هریک از

آنچه که از یافتههای ارتباط همبستگی بین مفاهیم اثرگذار بر احیاء و ارتقاء روابط اجتماعی در سطح

همبستگی

مؤلفههای اثرگذار بر تبیین

محالت شهری بدست میآید ،حاکی از این است که احیا روابط اجتماعی در محالت شهری ،مستلزم

اسپیرمن

مفهوم مکان سازی در احیا

مدیریت و سیاستگذاری بهینه محالت شهری ،ارتقاء کیفیت کالبدی ،در نظرگیری مفاهیم ادراکی-
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معنایی و توسعه وضعیت اقتصادی و سرمایهگذاری اقتصادی در محالت میباشد.

یکدیگر
آزمون

سنجش آرای افراد و رتبهبندی

واکاوی میانگین رتبه مؤلفههای اصلی اثرگذار بر احیاء روابط اجتماعی در سطح محالت شهری نشانگر

فریدمن

میزان اهمیت هریک از مولفه-

آن است که در محالت منتخب مورد بررسی ،ابعاد اجتماعی و ابعاد اقتصادی مهمترین مؤلفههای

های اثرگذار بر تبیین مفهوم

اثرگذار بر تبیین مفهوم مکاسازی بودهاند و شاخص مدیریتی -سیاستگذاری کمترین میانگین رتبه را

مکان سازی در احیا روابط

به خود اختصاص داده است ،در گام دوم ،میانگین رتبه هریک از زیر مؤلفههای اثرگذار بر مفهوم مکان-

اجتماعی محالت شهری

سازی به تفکیک بررسی شدهاند و میانگین رتبه هریک ارزیابی شده است
واکاوی شاخصهای اثرگذار بر تبیین مفهوم مکانسازی در احیاء روابط اجتماعی در سطح محالت
شهری نشانگر آن است که شاخصهای وجود گذرهای پرجنب و جوش در محله ،امنیت کافی در سطح
محله ،هویت محلی متمایز باالترین میانگین رتبه را در محالت مورد بررسی به خود اختصاص دادهاند و
شاخصهای برنامهریزی و طراحی مبتنی بر دیدگاه جامعه ،بکارگیری هنر عمومی در طراحی محالت و
برنامهریزی پایین به باال کمترین میانگین رتبه را به خود اختصاص دادهاند .از این رو ساماندهی و احیاء
روابط اجتماعی در سطح محالت ،مستلزم برنامهریزیهای کوتاهمدت و بلندمدت در راستای ارتقاء
نظرخواهی از شهروندان و مشارکت آنان در برنامهریزی و طراحی محالت و نیز طراحی مکانهای
اجتماعی جذاب برای ارتقا حضورپذیری آنان میباشد.

آزمون آنوا

مقایسه ابعاد کلی اثرگذار بر

در بعد کالبدی محله فردوس با میانگین رتبه M=3.10باالترین میانگین رتبه را در شاخص کالبدی

تبیین مفهوم مکانسازی در

و محله ماندانا با میانگین رتبه M=2.45کمترین میانگین رتبه را به خود اختصاص داده است.

احیاء روابط اجتماعی در پنج

در بعد اجتماعی محله منصور با میانگین رتبه M=3.09باالترین میانگین رتبه را در شاخص اجتماعی

محله شهری منتخب

و محله ماندانا با میانگین رتبه  M=2.45کمترین میانگین رتبه را به خود اختصاص داده است.
در بعد مدیریتی-سیساتگذاری محله فردوس و منصوری با میانگین رتبه M=2.27باالترین میانگین
رتبه را در شاخص مدیریتی-سیاستگذاری و محله عباسی با میانگین رتبه M=1.80کمترین میانگین
رتبه را به خود اختصاص داده است.
محله فردوس با میانگین رتبه M=2.82باالترین میانگین رتبه را در شاخص ادراکی-معنایی و محله
منصور با میانگین رتبه M=2.30کمترین میانگین رتبه را به خود اختصاص داده است.
بررسی تفاوت میانگین رتبه شاخصهای اثرگذار بر تبیین مفهوم مکانسازی در احیاء روابط اجتماعی
محالت شهری در پنج محله شهری منتخب شهر تبریز نشان میدهد که محله فردوس با میانگین رتبه
 M=3.20باالترین میانگین رتبه را در شاخص اقتصادی و محله عباسی با میانگین رتبه M=2.32
کمترین میانگین رتبه را به خود اختصاص داده است.

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر هدف بررسی و تبیین معیارهای اثرگذار بر تبیـین مفهـوم مکـانسـازی در احیـاء روابـط اجتمـاعی
محالت شهری میباشد .به منظور پاسخگویی به این هدف در بخش مبانی نظری معیارهای اثرگذار بـر مفـاهیم مکـان-
سازی ،روابط اجتماعی و محالت ایرانی شناسایی گردید .بر این اساس در این مقاله و در بخش تحلیل دادهها ،به تحقیـق
در برازندگی مدل پیشنهادی بررسی معیارهای اثرگذار بر احیاء روابط احتماعی شهروندان پرداخته شد .و محـالت شـهری
منتخب براساس آزمونهای آماری رگرسیون ،اسپیرمن ،فریدمن و آنوا ارزیابی گردید .یافتههـای پـژوهش حـاکی از ایـن
است که بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعات آماری ،ابعاد کالبدی ،ابعاد اجتماعی ،ابعاد مدیریتی -سیاستگذاری ،ابعـاد
ادراکی-معنایی و ابعاد اقتصادی دارای ارتباط معنادار با تبیین مفهوم مکـانسـازی در احیـاء روابـط اجتمـاعی از دیـدگاه
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شهروندان هستند و بعد کالبدی و اجتماعی بیشترین میزان اثرگذاری را بر میزان تبیین مفهوم مکانسازی در احیاء روابط
اجتماعی در فضاهای شهری منتخب ایفا میکند .یافتهها نشانگر ارتباط دوسویه این مفاهیم با یکدیگر میباشـد .واکـاوی
میانگین رتبه مؤلفههای اصلی اثرگذار بر احیاء روابط اجتماعی در سـطح محـالت شـهری نیـز نشـانگر آن اسـت کـه در
محالت منتخب مورد بررسی ،ابعاد اجتماعی و ابعاد اقتصادی مهمترین مؤلفههای اثرگذار بر تبیـین مفهـوم مکـانسـازی
بودهاند و شاخص مدیریتی-سیاستگذاری کمترین میانگین رتبه را به خود اختصاص داده است .مجموع بررسیها در این
پژوهش حکایت از تأثیر معنادار شاخصهای کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی ،ادراکی -معنایی و مدیریتی -سیاستگذاری بـر
تبیین مفهوم مکانسازی در احیاء روابط اجتماعی محالت شهری میباشد .همچنین این اثرگذاری در بسـتر عمـومی هـر
محله متغیر میباشد .مبتنی بر دستاورد های این پژوهش نحوه اثرگذاری هر کدام از این عوامل و میزان اثرگـذاری مـی-
تواند متفاوت باشد .تطبیق مدل مفهومی مستخرج از ادبیات و تجارب جهانی در ترکیب با ماهیت محالت شـهری مـورد
مطالعه در محالت منتخب شهر تبریز (محله عباسی ،محله منصور ،محله ماندانا ،محله پرواز و محله فـردوس) و اسـتفاده
تجربی از این مدل گویای کارایی مدل در ارزیابی میزان تأثیرگذاری هریک از مؤلفههای اثرگذار بر اتبیین مفهوم مکـان-
سازی و احیاء روابط اجتماعی در سطح محالت شهری است .مجموع نتایج حاصل از این پژوهش از یـک سـو چـارچوب
الزم جهت بررسی علمی و منطقی مفهوم مکانسازی در محالت شهری را فراهم آورده و از سوی دیگر زمینـه اقـدامات
آینده در راستای احیا روابط اجتماعی در سطح محالت شهری را فراهم آورد .سنجش مدل پـژوهش در محـالت شـهری
بیشتر و دیگر شهرهای ایران میتواند درک عمیقتری از مکانیسم تبیین مفهوم مکـانسـازی در احیـاء روابـط اجتمـاعی
محالت شهری را فراهم آورد.
پیشنهادها
فضای فیزیکی شهرها در ایران هر روز در حال تغییر و تحول در جهت به نوعی" بهینه شدن" در مسیر تحقق اهداف
توسعه هستند اما کم و کاستیهایی باعث گردیده است تا مسیر دستیابی به توسعه طوالنیتر از حد انتظـار و بعضـاً دور از
انتظار گردد چراکه توسعه زمانی محقق میگردد که:
 اصل شهروندمداری در تدوین و اجرای طرحهای توسعه شهری مورد توجه قرار گیرد.-

به نیازها و خواستههای شهروندان و نیز انتظارات آنها از محیط زندگیشان توجه گردد (اصل توسعه
مشارکتی).

-

کیفیت فضاهای شهری مقدم بر اندازه و وسعت و نیز صرفا ویژگیهای فیزیکی آنها در نظر گرفته شود

-

سرمایه های انسانی ،فرهنگی و اجتماعی به عنوان پایههای زیر بنایی برای رشد سرمایه اقتصادی در
طرحهای توسعه شهری در نظر گرفته شوند.

-

تالش در جهت حفظ و ارتقاء سرمایههای فرهنگی ،اجتماعی و نیز منابه طبیعی در برنامههای توسعه
شهری به منظور انتقال آنها به نسلهای آینده .بنابراین سرمایه اجتماعی ،که در این تحقیق به طور ویژه
به آن توجه گردید ،نقش قابل مالحظهای در تحقق و تداوم توسعه شهری خواهد داشت و در این امر نقش
طراحی شهری را نمیتوان نادیده گرفت چراکه فرم و کیفیت ساماندهی فضاهای شهری میتواند نقش
مهمی در کاهش و یا افزایش روابط اجتماعی و نیز انسجام افراد جامعه در بستر فضاهای مختلف اعم از
پارکها ،مراکز خرید ،مراکز تفریحی داشته باشد .بدین نحو که باال بودن سطح کیفیت فضاهای شهری
میتواند احساس امنیت ،احساس تعلق محیطی ،احساس مسئولیت و نیز حس مشارکت و همکاری را در
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ساکنان شهرها افزایش داده و سبب تسهیل برقراری ارتباطات اجتماعی ساکنان در دو سطح رسمی و غیر
رسمی گردد.
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