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 (بوکان شهر: مطالعه مورد) اجتماعی
 

 3 حسینی فرشتهو  2*آهنگری نوید ،1 موحد علی
 09/12/1394تاریخ پذیرش:  - 07/08/1394تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

و مناسبات اجتماعی باشند و زمینۀ دستیابی به توسعۀ  تعامالتۀ دهندشکلتوانند امروزه فضاهای عمومی می

 است که کارکرد اصلی پرسش این به پی پاسخ در حاضر پایدار اجتماعی در شهرها را فراهم کنند. پژوهش

یرگذاری آن بر فرایند توسعۀ پایدار تأثهای آن چگونه است؟ و شهری با توجه به ابعاد و شاخصفضاهای عمومی 

 -های شناختی است که به روش توصیفیپژوهش از نوع پژوهش؟ اجتماعی در شهر بوکان به چه صورت است

جامعۀ آماری  آوری شده است.عپرسشنامه( جم)به روش مطالعات پیمایشی هادادهتحلیلی انجام گرفته است. 

اند. برای شدهتصادفی انتخاب  به صورتنفر است که  400 پژوهش، جمعیت شهر بوکان و نمونۀ آماری آن

. استشده  استفادهپیرسون و همبستگی جزیی  همبستگی ضریب آمارهای توصیفی و ازهای پژوهش تحلیل داده

، %8/57اجتماعی  پایدار و توسعۀ %69شهری  عمومی فضاهای یمتغیرهاارزیابی  های پژوهش نشان داد کهیافته

 اطمینان سطح در پایدار اجتماعی توسعۀ با عمومی فضاهای عملکرد متغیر بین . رابطۀاندیمتوسطدارای کارکرد 

فضاهای عمومی در شهر بوکان  کارکرد تقویت و بنابراین ایجاد؛ است ضعیف همبستگی معنادار و شدت 95%

را  اجتماعی پایدار و زمینۀ توسعۀ منجر شود اجتماعی هایفعالیت در مشارکت یهافرصت ایجاد به تواندمی

 .فراهم کند
 

 .کارکرد شهری، عمومی فضاهای بوکان، شهر اجتماعی، پایدار توسعۀ ها:کلیدواژه
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 مسئلهمقدمه و طرح 

شهرنشینی به همین روال اگر رشد ، لذا کنندجمعیت جهان در شهرها زندگی می بیشترامروزه 

و جمعیت  ساکنها دوسوم جمعیت جهان در شهر 2030تا سال  شودی مینیبشیپ ادامه یابد،

(. 402: 2013و همکاران،  1لودریتزبرابر خواهد شد )شهرنشین جهان نسبت به زمان حاضر سه

 دو تعدادسال آینده از نظر  20بیشتر شهرهای کشورهای در حال توسعه نیز در به این ترتیب 

میلیون نفر به جمعیت آنها اضافه خواهد شد. از این  40برابر خواهند شد و هر ساله بیش از 

، 2متحد ملل سازمان بشر اسکان برنامۀ، بدون شک قرن توسعۀ شهری خواهد بود )21 رو، قرن

 ،های اخیر به ویژه در کشورهای در حال توسعهشهرنشینی در دهه ریعاین رشد س (.11: 2012

تغییرات اجتماعی، شده است ایجاد انسانی از قبیل  یهاباعث تغییر در ساختار سکونتگاه

؛ بنابراین با این روند رو به رشد شهرنشینی و سرعت باالی (159: 2015و همکاران،  اعظمی)

معرض تهدید قرار دارد، منظر شهری است که نمود بحران در  زیتغییرات، آنچه بیش از هر چ

ریزی بصری فضاهای عمومی شهر قابل مشاهده است آن در طراحی شهری، مدیریت و برنامه

 .(28: 1390)کیانی و ساالری سردری، 

های این فضاها در عرصهاند. فضاهای عمومی شهری از عناصر مهم شهرهای مدرن

از این رو تخصیص  (.507: 2014، 3کورنیاتیکنند )ی بازی میمختلف زندگی بشر، نقش حیات

در ساکن اساسی است که باید در بررسی زندگی مردم  ۀمسئل، از این فضاها بهینه ۀو استفاد

 (.215: 2004و همکاران،  4گارسیا رامون) شودتوجه  به آنشهرها 

 و یکسان نیست افراد تمامی برای که است یاشهری، تجربه عمومی فضاهای از استفاده

 درک چگونگی نژادی بر -قومی یهاتیاقل و اجتماعی هایجنس، گروه سن، نظیر متغیرهایی

شهر بر  رینقش این عوامل همگی تأث (.228: 1388اثرگذارند )رفیعیان و خدایی،  شهری زندگی

گی فضای عمومی زند رین مستلزم شناخت و درک چگونگی تأثه آیافتن بانسان است که دست

بسیاری از  زمینه،(. در این 48: 1391روابط اجتماعی افراد است )فتحی،  یهاشهری بر شبکه

دارای  محل سکونت خود با مناطقبه تطبیق اند که ساکنان نواحی شهری کرده دییمطالعات تأ

های ویژگیبنابراین (؛ 66: 2009و همکاران،  5جیمزگرایش دارند ) ،فضاهای عمومی شهری
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جامعۀ شهری است. در اجتماعی  یهاتیفضای عمومی شهری، عامل مهم ترویج فعالطراحی 

که با ارتباط، شود محیطی موجب ایجاد تواند این روابط اجتماعی قوی در جامعۀ شهری می

و همکاران،  1آباداایجاد کند )را نیز توسعۀ پایدار اجتماعی  ۀمعنا و هدف همراه است و زمین

2007 :2005.) 

توان از این نظر مهم قش فضاهای عمومی در توسعۀ پایدار اجتماعی را میاهمیت ن

 به که کیفی روزافزون و کمی توسعۀ و به سبب رشد بشری دانست که امروزه، جوامع

 تراکم و اند؛ فراوانیمواجه ایتازه مسائل با شده، منجر پرجمعیت و بزرگ شهرهای پدیدآمدن

 فیزیکی، روز به نزدیکی رغمبه ها راانسان بین اجتماعی فاصلۀ شهرها، ناهمگون و نامتجانس

کاهش  یکدیگر به نسبت افراد توجه و ارتباط همبستگی، میزان آن همراه به و کرده بیشتر روز

برای  به فضاهایی را او اجتماعی روابط به از این رو نیاز انسان (.41: 1391فتحی، ) یافته است

 که اندییهامکان عمومی شهری فضاهای است؛ از این نظر کرده نیازمند هااندیشه و افکار تبادل

 که شهر عمومی و فضاهای بناها کیفیت و کمیت شوند. لذا،می اجتماعی منجر توسعۀ پایدار به

 هایشاخص نیترمهماز  شود، یکیمی یاد شهری یا مدنی هایعنوان ساختمان با آنها از گاه

ی رود )پورمحمدیمشمار به شهروندان اجتماعی نیازهای به در پاسخگویی شهر توانایی ارزیابی

فضاهای عمومی،  شهری، توسعۀ هایامروزه در برنامهبنابراین، ؛ (38: 1392و کوشانه، 

-فرهنگی وجهۀ تقویت در فضاها این نقش از حکایت امر این که اندیافتهضرورتی اساسی 

 عمومی و شهر، عرصۀ یک از عنوان جزییبه  شهری فضاهای به عبارتی،. دارد شهر اجتماعی

 .(227: 1388و خدایی،  شوند )رفیعیانقلمداد می شهری یهاتیفعال گاهتجلی

 ۀدر گسستی عمیق با سنت گذشتایران توسعۀ شهری در  یهادر حال حاضر، برنامه

 که باید به چه بیشتر حرکت سواره بوده و آنچنان خود، خودرومدار و بر مبنای تسهیل هر

محیطی توجه  یهاتیفیایجاد سرزندگی و پویایی شهری و ارتقای کها و شهر عمومی فضاهای

، در بسیاری از شهرهای کشوربنابراین، (؛ 36: 1391نشده است )راستبین و همکاران، 

و  پاسخ ندادهعمومی غالباً به نیاز انسان به عنوان یک موجود اجتماعی به درستی  هایمکان

؛ این فضاها به کنندیمعبور و مرور نگاه های شهری به عنوان مسیری برای مردم تنها به فضا

 دوری از هماجتماعی دعوت کنند، آنها را به  ارتباطاتجای آنکه مردم را به حضور و برقراری 

، دیدارهای چهره به اجتماعیبرخورد با دیگران، حس تعلق  ۀو دیگر تجرب کنندیتشویق م
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 ،نیازهای انسان نیتربه عنوان یکی از مهم ،شدنتجربۀ دیدن و دیدهچهره، تعامالت اجتماعی و 

. شهری استعمومی فضاهای  ۀ مردم ازکه نتایج آن عدم استفاد شوددرک نمیبه درستی 

های شهر بوکان که جمعیت شهری آن، به دلیل مهاجرت فضاهای عمومیتحقیق و پژوهش در 

 فضای به توجهیبی نظیر یمشکالت ینو همچنبه سرعت در حال افزایش است  رویهبی

هایی چون تنوع پایین و ویژگی کیفیت نادرست، فضاهای جدید با هایریزیعمومی، برنامه

بنابراین پژوهش حاضر در نظر دارد ؛ استبسیار ضروری فرهنگی و تراکم جمعیتی دارد، 

 وها بوستانشی، ورز اماکن عمومی، یهاابانیخ تجاری، اماکن) یشهر عمومی فضاهای کارکرد

 پایدار توسعۀ را در آن نقش و مذهبی( را ارزیابی یهامکان ای،محله هایپاتوق ،هاپارک

فضاهای  اجتماعی شهر بوکان بررسی کند تا بتواند به پرسش اصلی پاسخ دهد که کارکرد

ی آن بر فرایند رگذاریتأثهای آن چگونه است؟ و شهری با توجه به ابعاد و شاخصعمومی 

 توسعۀ پایدار اجتماعی در شهر بوکان به چه صورتی است؟

 

 پیشینۀ تحقیق

 و داخل در کمی بسیار مطالعات اجتماعی پایدار توسعۀ در عمومی فضاهای نقش زمینۀ در

صورت  عمومی، فضاهای وضعیت سنجش به منظور مطالعات بیشتر. است شده نوشته خارج

 حاضر پژوهش مرتبط با تجربی مطالعات ترینمهم به ادامه در این وجود با اما؛ است گرفته

 مشارکت که دادند نشان خود پژوهش در ،(2015) 1سعید و اسماعیل وان: شودپرداخته می

 ایجاداجتماع  به نسبت بستگیدل حس تواندمی شهری عمومی فضاهای ریزیبرنامه در جامعه

 زمینۀ توانمندسازی، و شده منجر شهر عمومی فضاهای بهتر عملکرد به در نهایت که کند

 دادند نشان( 2014) 2زهرا و ناسوشن دلیانور کرد. خواهد فراهم شهروندان را اعتماد و برابری

 تحت را شهروندان زندگی کیفیت که است عاملی ترینمهم عمومی فضاهای در سالمت نقش

 معنادار رابطۀ زندگی کیفیت جسمی ابعاد و عمومی فضای نقش بین بنابراین؛ دهدمی قرار تأثیر

 شهری، عمومی فضاهای اجتماعی عملکرد بررسی با ،(2012) 3فولیچ و پرویچ دارد. وجود

 محل وجود آرامش، منظم، سازماندهی بودن،دسترس در امنیت، را آن مشخصۀ ترینمهم

 و بصری زیبایی نبود جذابیت، عدم را آن مشخصۀ بدترین دانسته و یروادهیپ امکان و مالقات
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 عملکرد ترینمهم ،(2012) 1اوکتای و ینیالدجالل مطالعۀ در اند.کرده تعیین دید، در اختالل

 و نشاط باعث که است گردشگری ارزش و رویپیاده اجتماعی، لحاظ به عمومی فضاهای

 عمومی فضاهای مشکالت ترینمهم ،(2007) همکاران و 2تورلشود. از نظر میوجوش جنب

 ترافیک نگهداری، و تعمیرات نارسایی ایمنی، آلودگی، روی،پیاده امکان نبود ترتیب به شهری

دهد می نشاننیز ( 1393) همکاران و امینیتحقیق است.  بوده فرهنگی و اجتماعی مشکالت و

 شخصی خصوصیات و فضا به پذیریدسترسی میزان اجتماعی، تعامالت برقراری میان که

 و جاجرمی. دارد وجود معناداری رابطۀ شهری عمومی فضاهای کیفیت افزایش و شهروندان

 صینقااز جمله  چند دلیل به شهری عمومی فضاهای کردند که مشخص( 1392) انیزیترش

در . کنند ایفا اجتماعی تعامالت برای فضایی عنوان به را خود بایستۀ نقش اندنتوانسته ی،تیریمد

 بر شهری عمومی فضاهای تأثیرگذار هایمؤلفه ترینمهم، (1391همکاران ) و محمدیمطالعه 

 یفتح .ذکر شده است بودن دیدارگاه و بودنمشارکتی بودن،همگانی ها،اجتماعی، گروه روابط

 روابط شبکۀ بر زمان گذر با مدرن شهری عمومی فضای که یافت دست نتیجه این به( 1391)

در نهایت . است پایدار شهری فضای محصول پایدار اجتماعی روابط و گذاردمی ریتأث اجتماعی

 خدمات، به دسترسی متغیر سه که اندبیان کرده خود پژوهش در( 1388) ییخدا و رفیعیان

 فضاهای از شهروندان مندیرضایت عوامل اثرگذارترین از مکانی هویت و اجتماعی امنیت

 .اندشهری عمومی

 

 نظری چارچوب

 و اگورا در یونان زمان مدیریت از عمومی شهری فضاهای مفهوم فضاهای عمومی شهری:

اما به دالیل ؛ است بوده شهری ریزانتوجه برنامهدر کانون  یمتوالهای قرن برای انجمن روم،

ی شهری در دوران توسعۀ شهرسازی مدرن، به فضاهای عمومی شهری کمتر زیربرنامهخاص 

شدند، یا عملکرد توجه شد. در این دوران بسیاری از فضاهای باز عمومی یا نادیده گرفته می

: 2012پروویچ و فولیک، شدند )مواجه می اندازچشمدادند یا با تغییر خود را از دست می

 هدف حرکت به سمت محیط سالم شهری به کانون تمرکزبا  عمومی فضای ،راًیاخ(. 922

است  شده شهری تبدیل علوم سیاسی و طراحان دانان، دانشمندانجغرافی شناسان،جامعه

                                                           
1. Jalaladdini and Oktay 
2. Turel  
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(. از این رو فضاهای عمومی، فضاهای اجتماعی نظیر 664: 2014اوکتای،  و ینیالد)جالل

بوده و دسترسی به  باز شوند کهمحسوب می هاابانیخها و های شهری، پالزاها، پارکمیدان

و بدون  شانیاقتصادآنها، برای تمامی افراد، بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، سن و سطوح 

 (. 1: 1391رفیعیان و همکاران، باشد )مشکلی فراهم  گونهچیه

 که کنندتعریف می فضاها از دسته آن عمومی را ( فضاهای1386) یاشرفرهنمایی و 

 چون فضاهایی. دارند را آنان در حضور و ورود حق... و  به کنترل نیاز بدون شهروندان عموم

 و متنوع طیف و عملکردی مقیاس واسطۀ به مساجد و بازارها ، میادین،هاپارک ،هاابانیخ

 این کیفی ارتقای این رو از. سهم دارند جمعی شهروندان حیات در خود مخاطبان گستردۀ

 خواهد شکوفا و سالم شهری جامعۀ ایجاد فضاها موجب انواع سایر از بیش فضاها از دسته

 الزامات در آندانند که یی میهامکان( فضاهای عمومی را 2007همکاران )تورل و  .شد

 بین پویا تعادلی اجتماعی زندگی تمام بنابراین در؛ شوندیم عمومی ظاهر و خصوصی

 عنوان به را عمومی فضاهای ،(1986) 1دارد. والرز وجود خصوصی و عمومی هایفعالیت

 کاربردهای جمله از گوناگون، هایاستفاده برای زیرا کرده است، تعریف اندیشیدن فضاهای

(، فضاهای عمومی را به عنوان 2003) 2لیپتون .اندشده طراحی ،نشدهینیبشیپ و شدهینیبشیپ

مسکونی تعریف  یهاخانهاتاق زندگی در هوای آزاد و کانون تفریح و فراغت خارج از 

ی هادستگاهاز لحاظ فیزیکی، فضاهای عمومی به مثابۀ  معتقد است ،(2003) 3وولی .کندمی

ی زیست محیطی، مورفولوژی و هاارزشهای ارتباطی همراه با تولیدی شهری، قطعات و کانال

 عمومی فضاهای مطلوب کیفیت یهاشاخص نیترمهمبه  نظراناند. صاحبزیباشناسی مطرح

 رفتار و نگرش بر مستقیم غیر و مستقیم هاشاخص این (.1جدول اند )اشاره کرده شهری

 .بود خواهند تأثیرگذار شهری زندگی در عرصۀ اجتماعی شهروندان
 

  

                                                           
1. Walzer 
2. Lipton 

3. Woolley 
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 موجود مطالعات مبنای عمومی شهری بر ی فضایهاشاخص. 1جدول 

پردازهینظر در فضاهای عمومی شهری. معیارهای مورد نظر سال   
 
جکوبز جین  

 به ، توجههاتیفعال غنای و مراقبت، تنوع و نظارت امکان ی،رینفوذپذ مختلط، کاربری نظم بصری، بر هاتیفعال نظم 1961
ی.ریپذانعطاف ،هاتیفعال غنای اجتماعی، امکان اختالط خیابان،  

لینچ کوین .(بیولوژیک) اجتماعی(، معنی، سرزندگی) عدالت، سرزندگی کارایی، و نظارت، کنترل دسترسی، سازگاری، 1981   
 ویولیچ

 
گذشته،  آوای رسیدن گوش اجتماعی، به زندگی امکان شهری متباین، یهافرم آزادی انتخاب، محیط، پذیری قرائت 1983

ی.امنطقه -پیوندهای بومی به توجه  
بنتلی یان بصری، غنا، امکان  ی، سازگاریریپذانعطاففرم(، خوانایی، تنوع ) نفوذپذیری،پذیری، نفوذپذیری، تنوع، انعطاف 1985 

مصرف انرژی. نظر از ی، کاراییسازیشخص  
 فضای امتزاج و پرسپکتیو، دید محورهای کنترل ،هالبهپیوستگی  فضاها، ، محصوریت(ارتباطات) حرکت تسلسل حفظ 1986 راجرترانسیک

بیرون. درون و  
 شامل وحدت، شخصیت، جذابیت هویت وضوح، پیوستگی، ی، امنیت، انسجام،هایکاربر تنوع و ارتباط، دسترسی 1992 گرین

عملکردی، سرزندگی. -بصری مقیاس، تناسب شامل  
هانتر و هاتن ی.ریپذانعطاف، کنندگاناستفاده و مشارکت مشورت آن، ابزار و امنیت، اقتصاد ی،رینفوذپذ دموکراسی، 1994   
کارمونا پانتر و ی هایابیارز همگانی، نفوذپذیری، ادراک سواره، حرکت الگوهای رفتاری، جریان پیاده، زمین، جریان حرکت کاربری 1997 

مصنوع. فرم عینی، منظر خوانایی، معانی، عملکردها، تداعی کیفی،  
ورث ساوت .(پیاده) انسانی منظر، مقیاس و دید هویت، حس مکان، فرم، خوانایی، ساختار، 1989   

ی.ریپذانعطاف فضا، سرزندگی ایمنی 1386 پاکزاد  
 نقاط عطف، تباین فضایی، تداوم، شخصیت، خوانایی، و تمایز اجتماعی، امنیت، سازگاری، نقش ایمنی و تنوع، 1378 حبیبی

هوایی. و آب ی، شرایطریپذانعطافانسانی،  مقیاس مکث، یهامکان  

 نگارندگان: مأخذ

که  دهدیمسیر تاریخی فضاهای عمومی نشان  فضاهای عمومی: بررسیی خیتار ریس

ی همچون معبد چاتال هیوک در االمنفعهعامنخستین فضاهای عمومی شهر، بناهای یادمانی و 

از آغاز شهرنشینی است. همچن میدان به عنوان نقطۀ عطف  ترکهن آنهااند که پیشینۀ آناتولی

 نیتریمردمو  نیترمهمفضاهای عمومی شهری، از یونان باستان تا قرن بیستم، محل وقوع 

ی جمعی شهروند اروپایی بوده است. این فضاهای عمومی که در یونان باگورا و در دادهایرو

وپایی و محل گردهمایی و تعامل اجتماعی ۀ شهرهای ارتپند، قلب شدیمروم فوروم خوانده 

 قرن دوم نیمۀ از ویژه به و صنعتی انقالب وقوع دنبال (. به197: 2003پور، مدنی) ندبود

 ایجاد یاعمده تغییرات اروپایی بزرگ از شهرهای بسیاری عمومی فضای در میالدی، نوزدهم

 تجمع و حضور برای میادین و مرکزیت بازارها کردند. پیدا توسعه تجاری متمایز نواحی .شد

 یهاستگاهیا بزرگ، یهافروشگاهاحداث . کرد پیدا انتقال بلوارها و هاابانیخبه  شهروندان

 را شهرها مکانی فضایی و تحوالت... و  بزرگ یهاکارخانه ی نمایشگاهی،هاسالن ،آهنراه

ساخته،  تریجداها را اما آنچه امروز این فض؛ (40: 1392پورمحمدی وکوشانه، کردند ) تشدید

دارد ؛ یعنی شهروند کنونی نسبت به پیشینیان نیاز بیشتری به این فضاها آنهاستتر حضور بیش
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( زیرا با افزایش سطح رفاه اجتماعی و توسعۀ تأسیسات و تجهیزات شهری 14: 1380حسام، )

، حس نیاز به فضاهای عمومی برای دنسازیمکه بیشتر نیاز مادی یا فیزیکی مردم را مرتفع 

درآوردن عواطف و و افکار، تقابل رفتار و عمل و حتی به عرصه هاشهیاندو  هادگاهیدتبادل و 

 (.21: 1380صالحی، است )احساسات انسانی بیش از پیش نمایان شده 

 بین در است که خارجی شامل قطعاتی عمومی فضاهای :شهری فضاهای یهاگونه

 ،هانگیپارک ،هابزرگراه ،هاپارک میادین، ،هاابانیخ نظیر رندیگیم قرار خصوصی یهاساختمان

مؤسسات  مانند داخلی عمومی فضاهای. سواحل کنار و هااچهیدر ،هارودخانه کناره فضاهای

 نقل و حمل به ی مربوطهاساختمان و شهری تاالرهای ،هاموزه ،هاکتابخانهنظیر  عمومی

 فضاهای به لحاظ قانونی از ایپارهها. فرودگاه و اتوبوس قطار و یهاستگاهیا نظیر عمومی

خرید  مراکز و سینماها ،هارستوران ورزش، یهانیزمدانشگاهی،  یهاسیپرد نظیر خصوصی

عمومی  فضاهای توانیم دیگر یبندمیتقس در. تلقی کرد عمومی عرصۀ از بخشی توانیم را

 دیوارهای بااصوالً  که سخت فضاهای. داد نشان نرم و سخت فضاهای صورت به را شهری

 سبز و طبیعی مسیرهای و هاپارک مانند نرم فضاهای و است شده احاطه ی اطرافهاساختمان

 پورمحمدی) اندپیرامون طبیعی محیط غلبۀ تحت و ندارند ی مشخصیمرزها و محصوریت که

 (.45: 1392 و کوشانه،

های توسعۀ پایدار، امروزه بعد از دو دهه از آغاز بحث مفهوم توسعۀ پایدار اجتماعی:

عقیده بر این است که از بعد انسانی پایداری غفلت شده و بر ابعاد محیطی توسعۀ و رشد 

های وسیع و گستردۀ این رویکرد، به ایجاد اقتصادی تمرکز شده است. عدم موفقیت و شکست

ی مربوط و وابسته با آن منجر هاجنبهو دیگر  تغییری معنادار و تجدید مفهوم پایداری اجتماعی

گیری (. مفهوم توسعۀ پایدار اجتماعی، به جهت342: 2011و همکاران،  1واالنساست )شده 

مشخص  شدهیزیربرنامهکه از طریق فرایند  داردجامعه/ نهاد به سوی وضعیتی مطلوب اشاره 

در تعاریف خود از پایداری اجتماعی به  ،(2012) 3مورفی(. 175: 2007، 2زفیر) است شده

آگاهی برای پایداری و  ،اند از: عدالت، مشارکتکند که عبارتچهار رکن اصلی اشاره می

(، معتقدند همبستگی اجتماعی، امنیت 1388) یدیام. همچنین غفاری و همبستگی اجتماعی

ی توسعۀ پایدار هامؤلفه نیترمهماقتصادی، ادغام و توانمندسازی اجتماعی،  -اجتماعی

                                                           
1. Vallance  
2. Zamfir 

3. Murphy 
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از طرفی پایداری اجتماعی همان کیفیت جوامع و ماهیت روابط روند. اجتماعی به شمار می

 1گالوسون و وود ۀروابط درونی جامعه است. طبق نظری ۀدهنداجتماعی و به نوعی نشان

های مفهوم پایداری اجتماعی در چند سال گذشته به سمت مباحثی چون شبکه ،(2009)

. مک و مشارکت، حس هویت مکان و امنیت در جامعه سوق پیدا کرده است اجتماعی،

ی هانسل(، بیان کردند که هدف اصلی توسعۀ پایدار اجتماعی این است که 2011) 2پیکوک

بیشتری به منابع اجتماعی داشته باشند. در  ایو آینده، نسبت به نسل کنونی دسترسی یکسان 

 که است فرآیندی و بوده مطرح گرایانهکل رویکردی صورت به پایدار اجتماعی کل توسعۀ

 و اجتماعی توسعۀ متن در افراد مشارکت زندگی، به بهبود معطوف یهاکوشش متضمن

 است. زندگی کیفیت بهبود برای اساسی ییهامؤلفه

عمومی  فضای های مرتبط با نقش فضاهای عمومی در توسعۀ پایدار اجتماعی:نظریه

 را شهری یهاتیفعال و تعامالت شهروندی کنش بلکه نیست، البدیک مفهوم یک تنها شهری

 شهری یا یهاتیفعال برقراری مکان که کندیم مجسم را شهر کالبدی از گیرد؛می بر در نیز

 در که است این عمومی اصلی فضاهای شرط عبارتی به است؛ اجتماعی تعامالت بروز عرصۀ

(. با توجه به بیان 48: 1391راستبین و همکاران، ) ردیگ اجتماعی صورت مراودۀ و تعاملآنها 

های متعددی فوق، در زمینۀ نقش فضاهای عمومی شهری در توسعۀ پایدار اجتماعی، نظریه

 تعامل الگوهای کند که در فضاهای عمومی شهری،لنگ اشاره می بیان شده است: جان

دلبسته  آنها محیط و فضاها این به مردم، که صورتی ای دارند. لذا درویژه اهمیت اجتماعی،

به وقوع خواهد پیوست )مردمی و  خود، حالت ترینقوی در توسعۀ اجتماعی پایدار، باشند،

 تعامالت ایجاد در شهری فضاهای عمومی نقش بر (1993) 3(. جیکوبز32: 1390همکاران، 

شهر  عمومی فضاهای ماندمی ذهن به بیشتر آنچه شهر یک از او باور به. کندیم تأکید اجتماعی

شهری عمومی فضای (، معتقد است 1972) 4است. لینچ آن یروهاادهیپ و هاخیابان به ویژه

شود و در این فضا فرصت آن وجود مینوشته داستان زندگی جمعی در آن  ای است کهصحنه

و  دنیافته اتفاق افتمرزهای اجتماعی شکسته شده و برخوردهای از پیش تدوین دارد که برخی

( بر این باور است 2003) 5. کارموناهم ارتباط برقرار کنند با یافراد در محیط اجتماعی جدید

                                                           
1. Glasson and Wood 

2. Mak and peacock 

3. Jacobs 
4. Lynch 

5. Carmona 
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میدانی برای رفتار و  عنوان به که اندیاجتماع هایمحیط ها ومکان شهری، عمومی فضاهای که

برای معرفت  یامرحلهو  برای تعامل اجتماعی خنثی و مشترک ایکنند، زمینهنمایش عمل می

فضای ( استدالل کرد که 1387پور )مدنی. انداطالعات تبادل و شخصی پیشرفت اجتماعی،

این فضا  ۀشکل شهر، هندساست که  با ابعاد اجتماعی و روانشناختی فضایی مادی ،شهری

 حس طریق از شهروندی جریان تسهیل با شهری معتقد است فضای (1378) یبیحب. است

 تسهیل طریق از) اجتماع به و( کالبدی جنبۀ از شدهتهساخ فضای) محیط به انسان تعلق

کرد. رهنمایی  خواهد تزریق شهر کالبد به را مدنی حیات( یکدیگر باها انسان متقابل یهاکنش

 شهر یکدستی و یکپارچگی در عمومی فضاهای نقش چند ( معتقدند که هر1386) یاشرفو 

 شرط باز، فضاهای و هاابانیخ در شهری زندگی مثبت و باال کیفیت اما است، مشهود کامالً

ببرند.  لذت اجتماعی تعامالت از تا سازدیم قادر را مردم که طوری به است، جامعه برای الزم

 هااندیشه افکار، تبادل برای مکانی را شهری عمومی ( فضاهای1390) یسردرکیانی و ساالری 

. اندسهیم آن در اجتماعی مختلف یهاو گروه افراد که داندیم اجتماعی روابط گیریشکل و

 پایدار هایشبکه گیریشکل برای مکانی و اطالعات تبادل اجتماعی، تعامالت محل فضاها این

 اند.اجتماعی
 

 شهری عمومی فضاهای طراحی در اجتماعی . اهداف2جدول 
 اهداف ردیف

شخصی، بصری، گفتاری و دیداری در بستر تعامالت اجتماعی.ی ارتباطی هاراهتقویت  1  
ی آرامش و آسایش درونی.ریگشکلاحساس تعلق خاطر به فضاهای شهری و  2  
ی اجتماعی شهروندی و هدایت در مسیر مطلوب و بهنجار.هاتیفعالو نه بازدارنده در  کنندهلیتسهنقش  3  
ی توسعۀ پایدار اجتماعی.ریگشکلتقویت احساس تعلق به جامعه و کمک به  4  
و برابری اجتماعی فضایی. ریپذبیآسی هاگروهی اجتماعی و خاصه هاگروهپاسخگویی به تمام  5  
ی و ارزشمند و برانگیزش حس کاوش و تعلق در فضاهای شهری.ادماندنیبهی هاتجربهایجاد  6  

 8: 1391 همکاران، و حبیب: مأخذ

شود که فضای عمومی فضای عمومی چنین برداشت می مرتبط باهای ی نظریهبندجمعاز 

پیامد آن که  دارد متنوع تأکید یهاتیمحدودیت به فضا یا فعال بر دسترسی بدونشهری 

 به عنوان فضای عمومی برای تلقی اساسی بنابراین شرط؛ استاجتماعی گیری روابط شکل

بنابراین با توجه به ی صورت گیرد؛ تعامل و تقابل اجتماع ،فضای شهری این است که در آن

شده در بخش مبانی نظری، مدل مفهومی پژوهش حاضر به صورت زیر نشان های بیاننظریه

 داده شده است:



  89    ...شهری عمومی فضاهای کارکرد بررسیو همکاران/  موحد

 
 

 
 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 

 تحقیقروش

مکانی آن، شهر بوکان است. اهمیت موقعیت  ۀو محدود 1394 پاییززمانی پژوهش  ۀمحدود

 مراتب بیش از موقعیت ریاضی آن است. همان نسبی این شهر در استان آذربایجان غربی به

شدن این شهر بر واقع یلنشان داده شده است، این موقعیت ممتاز به دل، 2 گونه که در شکل

 .استنندج و ارومیه غرب کشور مانند تبریز، زنجان، س ۀسر راه شهرهای مهم منطق
 
 

 
 (نگارندگانترسیم: ) یغربنقشۀ موقعیت جغرافیایی شهر بوکان در کشور ایران و استان آذربایجان  .2شکل 

 

برای سنجش  ؛تحلیلی است -توصیفی پژوهش آنروش نوع پژوهش حاضر، شناختی و 

 یشیمایاز روش پ وضعیت کارکرد فضاهای عمومی شهریو  توسعۀ پایدار اجتماعیوضعیت 

پژوهش ای مرتبط با متغیرهای اطالعات اولیه از منابع کتابخانه است. شدهاستفاده  پرسشنامه()

به وسیلۀ ها آوری شد. دادهعملکرد فضاهای عمومی شهری و توسعۀ پایدار اجتماعی( جمع)
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کم(  ، زیاد، متوسط، کم، بسیارادیز اری)بس کرتیلبه صورت طیف ساخته محققۀ پرسشنام

 گرفته انجام ی تصادفی ساده(ریگ)نمونه یدانیمبه صورت مطالعات و تکمیل آن  دست آمدهبه

نفر )بر اساس  171773 با جمعیت بوکان. جامعۀ آماری مورد مطالعه در این تحقیق شهر است

 384درصد اطمینان با فرمول کوکران برابر با  95( است. حجم نمونه در سطح 1390آمار سال 

نفر افزایش پیدا  400ها به د که جهت کاهش خطاهای آماری، تعداد نمونهخانوار مشخص ش

استفاده  1تا  0های تحقیق از آمارۀ آلفای کرونباخ با دامنۀ کرد. برای بررسی میزان پایایی گویه

نامه است. برای تجزیه و بوده که مؤید روایی و پایایی پرسش 82/0αشده است که میزان آن 

حداکثر و حداقل، آماری از قبیل فراوانی، درصدها،  یهالیبخش توصیفی تحل درها تحلیل داده

آماری  یهالیتحلبا کمک  ،باطیندر بخش استاستفاده شده است. معیار  انحراف و میانگین

 ۀکلیهمچنین  .و همبستگی جزیی استفاده شد ضریب همبستگی پیرسون نیاز از مورد

 .انجام شده است SPSS 22افزار نرم تحقیق با کمکآماری  یهالیتحل
های عملکردی، این پژوهش شامل کارکرد فضاهای عمومی شهری )شاخصمتغیرهای 

 یاجتماعی( به عنوان متغیر مستقل و توسعۀ پایدار کالبدی و بصری، محیط زیست و باشناسیز

هنجارها،  وها ارزشها، شبکه از اجتماعی، حمایت های توانمندسازی، مشارکتشاخص)

اجتماعی( به عنوان متغیر وابسته و  اجتماعی و تعهد اجتماعی، تعلق اجتماعی، امنیت اعتماد

(. 4و 3 هایجدولخانواده، شغل و تحصیالت( است ) جنسیت، تأهل، سن،)متغیرهای جانبی 

ی فضاهای عمومی به صورت زیر هاشاخصدر ادامه تعاریف مفهومی و عملیاتی هریک از 

 آمده است:

 و حرکت برگیرندۀ تأمیندر سو یک از کارکردی فضای عمومی شهری شاخص کارکردی:

دربرگیرندۀ  دیگر، سوی از و شهری جاذب مراکز به هاسواره و هاپیاده مناسب و دسترسی سهل

تا  است آن مانند و گوناگون مراسم و مردم تماشای غیر فعال، تفریح چون دیگری عملکردهای

 .شوند شهر فضایی تجربۀ غنای و سرزندگی ضامن

 محیطی ترجیحات و شناختی ادراکی، هایدریافت به شاخصاین  بصری: و یباشناسیز

 .پردازدمی شهری فضاهای قبال در افراد
دربرگیرندۀ  آن خرد بعد در شهری طراحی کیفیت محیط زیستی شاخص زیست:محیط

 است و( گیریسایه باد، جریان آفتاب، چون) شهری فضاهای خرد اقلیم تنظیم چون مقوالتی
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 و محیط شهری یشناسبوم بر یمبتن تعادل محیطی، کیفیتزیست پایداری دغدغۀ بعد کالن، در

 (.54-55: 1380 گلکار،دارد ) را طبیعی محیط از استفاده چگونگی
با نحوۀ دسترسی، موقعیت، آسایش  کالبدی فضاهای عمومی شهری کالبدی: شاخص

شود. عالوه بر این، وجود عناصر اقلیمی و امنیت مشخص میفیزیولوژیکی در شرایط مختلف 

به  عابرانطبیعی در فضاهای عمومی که سبب افزایش هیجان و سرزندگی محیط و دعوت 

شود نیز حائز کردن امکان استراحت، تجارب خوشایند و سالمت بیشتر مردم میفضاها و فراهم

 .(23: 1386دانشپور و چرخچیان، است )اهمیت 

 متغیر کارکرد فضاهای عمومی شهری هایشاخص . تعاریف عملیاتی3 جدول
 مؤلفه شاخص ابعاد

دی
کر

مل
 ع

مختلط و سازگار جهت آسایش و  روزمرۀ شهروندان، کاربری نیاز زدن، رفعروی، نشستن و قدمامکان پیاده راحتی و آسایش
 راحتی، آسایش روانی و احساس لذت.

خدمات شهری، ارتباط با سیستم حمل ونقل  به پذیری(، دسترسی)ارتباط و سوارهتسهیل دسترسی پیاده  دسترسی
 مراتب شهری در دسترسی به فضاهای همجوار.شهری، رعایت سلسله

سرگرمی، تفریح های گیری از فضاهای چندمنظوره، وجود مکانهایی برای ورزش و ورزشگاه، بهرهوجود مکان فضاهای کانونی
 های روزمره.و ... در فضاها، قرارگیری در مسیر فعالیت

های جاذبفعالیت خیابان(، قرارگیری فضاها در مسیرهای پررفت و آمد شهر، مکانی برای ) یاصلآمیختگی فضاها با مسیرهای  
 شمول بودن فضاها.ایجاد و انجام هنرهای خیابانی، همه

تی
اخ

شن
یبا

ی فضاها، وجود باسازیزها در شبانه در فضاها، استفاده از رنگ نورپردازی تنوع در کیفیت زیبایی فضاها، نحوۀ جذابیت و زیبایی ز
 بعدی.سه فضای

 نشاط. و شادی خلق و تنوع بودن فضاها، ایجادریپذانعطافپذیری در فضاها ی در زیبایی فضاها، فعالیتزیانگخاطره پویایی و سرزندگی
طی

حی
ت م

یس
پاکیزگی و نظافت ز (، پاکیزگی مسیر منتهی به فضاها، رعایت بهداشت در فضاها، وجود نیروهای ...ها )دود، صوتی و آلودگی تقلیل 

 خدماتی جهت نظافت فضاها.

وهوایی آب شرایط  ی،ریگآفتاب، اقلیم اقلیمی فضاها، خرد آسایش باران، وجود و برف آفتاب، کیفیت فضاها در زمینۀ سایه، 
 .هایکاهش آلودگمناسب جهت  سبز گیاهی، فضای ی، پوششاندازهیسا

دی
کالب

 

خوانایی تداوم و راهنما در فضاها، وجود تناسب بصری در فضاها،  عناصر ناظر، وجود هر ذهن فضاها در از روشن تصویر 
 ی شهر، توجه به مقیاس انسانی.بنداستخوانی فضاها در ریقرارگ

شهری  مناسب مبلمان شرایط سنی و جنسی، نماسازی زیبا و جذاب در فضاها، چیدمان با شهری مبلمان تناسب مبلمان مناسب
 های مناسب در فضاها.در فضاها، سنگفرش

امنیت اجتماعی فضاها،  معلوالن و ...، ارتقای فضا برای طراحی شبانه فضاها، اصول هایامنیت در کاربری امنیت و ایمنی
 فضاها.در  معابر ایمنی بررسی
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 های متغیر توسعۀ پایدار اجتماعی. تعریف عملیاتی شاخص4جدول 

 شاخص هامؤلفه

ار 
ید

 پا
عه

وس
ت

عی
ما

جت
ا

 

 اختیارات مشکالت، اعطای و مسائل حل برای شهروندان، کمک نیازهای به اجتماعی، پاسخ هایگروه از حمایت
 گذاری.سیاستفرایند  در محلی افراد به

 توانمندسازی

های محلی، افزایش مشارکت ساکنان در توسعۀ شهری، مشارکت در سازمان و هافعالیت تقویت و حمایت ایجاد،
 های فرهنگی و اجتماعی.فعالیت

 مشارکت اجتماعی

 شده،محدودۀ تعریف در سازمانیبین هایشبکه های اجتماعی، توسعۀانسجام شبکه

 .(هاشیوه و مقاصد) خوب همسایگی بخشیآگاهی برنامه
هااز شبکه حمایت  

گرایی در سطح قانون های اجتماعی،را بپذیرند، کاهش ناهنجاری همدیگر آن براساس که عادتی ترویج و توسعه
 شهر و محالت، پایبندی به نظم سنتی.

هاارزش و  
 هنجارها

اجتماعی اعتماد یکدیگر. کنار در مخالف هایگروه یکدیگر، آوردن با ساکنان اعتماد ها، افزایشگیریتصمیم از برخی واگذاری  

 و مدارک کردنساکنان شهر، فراهم در ایمنی حس شهری و محلی، افزایش سطح در جرائم وقوع از گیریپیش
 امنیت. هایاز شاخص رؤیت قابل دالیل

 امنیت اجتماعی

 پیوستگی و تغییرات، هماهنگی برابر در تحمل قدرت بودنداراو  اجتماع و شهر، روایی به تعلق و هویت حس

 عمومی. فضاهای محلی و فرهنگ
 تعلق اجتماعی

 همیاری همکاری، به مکان، تمایل هویت ارتقای و ها، افزایشآن گذشته تاریخی و افراد بین تعهد و رابطه وجود
 افراد. بین همدلی متقابل و

 تعهد اجتماعی

 

 

 تحقیقی هایافته

% مرد و 75نفر آزمودنی در پژوهش حاضر،  400از مجموع : مشخصات نمونۀ مورد بررسی

% 5/41سال،  30تا  18بین  %5/52 % مجردند.39ها متأهل و یاز آزمودن% 61زن هستند.  25%

% از افراد نمونه سرپرست خانواده و 56سال سن دارند.  50% باالی 6سال و  50تا  30بین 

% دیپلم، 21یی، ابتدا ها% آزمودنی3/9عضو خانواده بودند. همچنین سطح تحصیالت  45%

 %8/6% بیکار، 5/6% دکترا است. 8/1% کارشناسی ارشد و 4% کارشناسی، 8/37کاردانی،  3/26%

 ها شغل آزاد دارند.% از نمونه56کارمند و  %5/8دانشجو،  %3/20، آموزدانش% 2، دارخانه

از  سنجش متغیرهای فضاهای عمومی فضاهای عمومی: نتایج توسعۀ یرمتغآماری  سیمای

این رو، نمرۀ . از است پرسشنامه حاصل شده مربوطه در هایمؤلفه اتجمع نمر ۀمحاسب قیطر

کم  یلیخ %5/2و  کم %3/15 متوسط، %69 ،زیاد %3/13متغیر کارکرد فضاهای عمومی شهری، 

 %54 ،زیاد %8/30، بسیار زیاد %1شاخص عملکردی  ۀنمرمشخص شده است. همچنین 

بسیار  %3شاخص زیبایی و بصری  ۀنمر تعیین شده است. کم یلیخ %3/2و  کم %12 متوسط،

 ۀنمر مشخص شده است. کم یلیخ %5/3و  کم %2/14 متوسط، %66 ،زیاد %3/13 ،زیاد

مشخص شده  کم یلیخ %5/5% کم و /19 متوسط، %7/63 ،زیاد %8/11 شاخص محیط زیست
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 %5و  کم %5/20 متوسط، %8/57 % زیاد،8/15 ،بسیار زیاد %1شاخص کالبدی  ۀنمر .است

  کم مشخص شده است. یلیخ

 بوکان شهر در عمومی فضاهای کارکرد متغیرهای سنجش فراوانی . توزیع5جدول 

 فضاهای عمومی شهری کالبدی زیست محیطی زیبایی بصری عملکردی متغیرها

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی حجم فراوانی

 گویه

ادیز اریبس  4 1 12 3 - - 4 1 - - 
8/30 123 زیاد  53 3/13  47 8/11  63 8/15  53 3/13  

7/63 255 66 264 54 216 متوسط  231 8/57  276 69 
2/14 57 12 48 کم  76 19 82 5/20  61 3/15  

3/2 9 بسیار کم  14 5/3  22 5/5  20 5 10 5/2  

 100 400 100 400 100 400 100 400 100 400 جمع کل

 نگارندگان پیمایشی نامۀپرسش: مأخذ

فضاهای عمومی شهری بر  متغیر کارکرد هایشاخص همچنین نتایج حاصل از میانگین

 زیاد، زیاد، متوسط، کم، بسیارکم(، بیانگر این است که بسیار) اساس طیف پنج سطحی لیکرت

 تعیین شده و سطح آن متوسط بوده 03/48 ،61تا  21در بین دامنۀ  شاخص عملکردی نیانگیم

، سطح متوسط، شاخص 98/23، 39تا  10میانگین شاخص زیبایی بصری در بین دامنۀ است. 

، دارای سطح متوسط و شاخص کالبدی 51/23، با میانگین 36تا  8محیطی در بین دامنۀ زیست

، متوسط ارزیابی بوده است. همچنین سطح متغیر 65تا  16، در بین دامنۀ 90/37نیز با میانگین 

 است. ، متوسط ارزیابی شده60تا  20در بین دامنۀ  133فضاهای عمومی با میانگین 

 کرد فضاهای عمومی شهریی متغیر کارفیتوص یهاآماره. 6جدول 

 
هامتغیر و شاخص  

ی توصیفیهاآماره  
معیار انحراف مد میانه میانگین تعداد  حداکثر حداقل 

ص
اخ

ش
ها

 

 عملکردی

 
 

400 

03/48  50 53 96/9  21 69 
98/23 زیبایی بصری  24 24 61/5  10 39 

محیطیزیست  51/23  24 24 33/5  8 36 
90/37 کالبدی  39 34 86/8  16 65 

86/25 149 139 133 فضاهای عمومی شهری متغیر  60 200 
 

 نگارندگان پیمایشی نامۀپرسش: مأخذ

توسعۀ پایدار  ریمتغ ۀسنجش نمر یبراپایدار اجتماعی:  توسعۀ یرمتغآماری  سیمای

از این  مربوطه در پرسشنامه اقدام شده است. یهامؤلفه اتجمع نمر ۀمحاسب قیاز طراجتماعی 
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 مشخص شده است. کم% 41 متوسط، %8/57 زیاد، %5/1ی، اجتماع داریپامتغیر توسعۀ  ۀنمررو 

 آمده است. 7جدول های متغیر فضاهای عمومی در سایر فراوانی شاخص
 

 . توزیع فراوانی سنجش متغیر توسعۀ پایدار اجتماعی شهر بوکان7جدول 

هامتغیر و شاخص  
 گویه ها

زیاد بسیار کم بسیار کم متوسط زیاد   

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

ص
اخ

 ش

ی اجتماعیتوانمندساز  - - 8 2 144 36 229 3/57  19 8/4  
8/27 111 9 36 - - مشارکت اجتماعی  175 8/43  78 5/19  

ی اجتماعیهاشبکه  6 5/1  26 5/6  221 5/55  119 8/29  28 7 
3/4 17 - - هنجارهای اجتماعی  184 46 177 3/44  22 5/5  

8/9 39 - - اعتماد اجتماعی  193 3/48  156 39 12 3 

اجتماعی امنیت  6 5/1  47 8/11  196 49 94 5/23  57 2/14  

اجتماعی تعلق  8 2 80 20 160 40 129 3/32  23 8/5  
اجتماعی تعهد  6 5/1  47 8/11  226 5/56  89 3/22  32 8 

5/1 6 - - توسعۀ پایدار اجتماعی متغیر  230 5/57  164 41 - - 

 نگارندگان پیمایشی نامۀپرسش: مأخذ

بر اساس طیف لیکرت پنج  پایدار اجتماعی توسعۀمتغیر  هایشاخص همچنین نتایج میانگین

بوده و  78/6و مشارکت اجتماعی  90/9 یتوانمندسازهای شاخص نیانگیمبیانگر این است که  یسطح

، 86/7 یاجتماع هایهای شبکهها، کم تعیین شده است. میانگین شاخصسطح آن با توجه به دامنۀ آن

 و تعهد 43/8 یاجتماع ، تعلق86/7 یاجتماع ، امنیت85/7 یاجتماع ، اعتماد55/10 یاجتماع هنجارهای

ت. همچنین سطح متغیر بوده و سطح آن با توجه به دامنه، متوسط ارزیابی شده اس 43/8 یاجتماع

  کم، تعیین شده است. 108تا  43، بین دامنۀ 67/60 نیانگیماجتماعی با  پایدار توسعۀ

 اجتماعی پایدار های متغیر توسعۀی شاخصفیتوص یهاآماره. 8جدول 

 
هامتغیر و شاخص  

ی توصیفیهاآماره  
معیار انحراف مد میانه میانگین تعداد  حداکثر حداقل 

ص
اخ

ش
ها

 

اجتماعی یتوانمندساز  

 
 

400 

90/9  10 10 20/2  5 18 
اجتماعی مشارکت  78/6  7 7 30/2  3 12 

اجتماعی یهاشبکه  86/7  8 8 98/1  3 14 
اجتماعی هنجارهای  55/10  11 10 23/2  5 17 

اجتماعی اعتماد  85/7  8 8 78/1  4 12 
اجتماعی امنیت  86/7  8 9 52/2  3 14 
اجتماعی تعلق  43/8  8 7 48/2  3 15 
اجتماعی تعهد  43/8  9 9 22/2  3 15 

اجتماعی پایدار توسعۀ متغیر  67/60  68 70 32/9  43 108 

 نگارندگان آماری محاسبات: مأخذ
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دادن ی استنباطی به منظور نشانهاآزمونو تحلیل  یهتجزمطلوبیت متغیرهای پژوهش:  تحلیل

ی و بصری، محیط زیست( باشناسیزهای عملکردی، )شاخص یعموممطلوبیت کارکرد فضاهای 

 وها ارزشها، شبکه از های توانمندسازی، مشارکت، حمایتی و توسعۀ پایدار اجتماعی )شاخصکالبد

جامعۀ  اجتماعی( است. به این منظور برای تعمیم نتایج فوق به و تعهد هنجارها، اعتماد، امنیت، تعلق

ی استفاده شد. نتایج نشان داد که وضعیت کارکرد فضاهای عمومی انمونهتک T-Testآماری از آزمون 

 متغیر توسعۀ پایدار اجتماعی، با مطلوبیت کم همراه است.  وشهر بوکان مطلوبیت متوسط 

 توسعۀ پایدار و کارکرد فضاهای عمومی مطلوبیت خصوص در اینمونهتک T-Test آزمون . نتایج9جدول 

 اجتماعی
درجۀ  tضریب  متغیرها

 آزادی
خطا میزان 

(sig) 
تفاوت 
 میانگین

ارزش  %95سطح معناداری 
 (Tآزمون )

میزان 
 حداکثر حداقل مطلوبیت

 متوسط 133 97/2 -11/2 427/0 741/0 399 331/0 ی عمومی شهریکارکرد فضاها

 کم 61 52/7 69/5 60/6 000/0 399 16/14 اجتماعی توسعۀ پایدار

 نگارندگان آماری محاسبات: مأخذ

پژوهش  یگام بعد رهایمتغ نیروابط ب یو بررس لیتحلمتغیرها:  بین همبستگی پیرسون تحلیل

 یفضاها کارکرد ریرابطۀ متغ یمنظور بررس . بهشودیمرحله بدان پرداخته م نیحاضر است که در ا

با توجه به جدول  (.10جدول ) شده است استفاده رسونیاز آزمون پ توسعۀ پایدار اجتماعیبا  یعموم

پایدار  کارکرد فضاهای عمومی و توسعۀ ریمتغ بین دو p-value زانیمکه نظر مشخص شد  مورد

 کارکرد ریمتغ نیب نیبنابرا بوده است؛ 287/0 یشدت همبستگ همچنینبوده،  05/0کمتر از  یاجتماع

رابطۀ  "فیضع" ی% با شدت همبستگ95 نانیدر سطح اطمتوسعۀ پایدار اجتماعی با  یعموم یفضاها

رابطۀ سایر متغیرهای فضاهای عمومی شهری شامل متغیر عملکردی، زیبایی  وجود دارد. ارمعناد

 محیطی و کالبدی با توسعۀ پایدار اجتماعی صورت زیر آمده است:بصری، زیست
 شدت و بوده 05/0 از کمتر اجتماعی پایدار عملکردی فضاهای عمومی و توسعۀ متغیر بین p-value میزان

 سطح در اجتماعی پایدار توسعۀ با عمومی عملکردی فضاهای متغیر بین بوده است؛ بنابراین 287/0 یهمبستگ

 .دارد وجود معنادار رابطۀ "ضعیف" همبستگی شدت با% 95 اطمینان

بوده و  05/0 از کمتر اجتماعی پایدار صری فضاهای عمومی و توسعۀزیبایی ب متغیر بین p-value میزان

 اجتماعی پایدار توسعۀ با عمومی فضاهای زیبایی و بصری متغیر بین بوده است؛ بنابراین 202/0 شدت همبستگی

 .دارد وجود معنادار رابطۀ "ضعیف"یهمبستگ شدت با% 95 اطمینان سطح در

 05/0 از کمتر اجتماعی پایدار محیط زیست فضاهای عمومی و توسعۀ متغیر بین p-value همچنین میزان

 در اجتماعی پایدار توسعۀ با عمومی محیطی فضاهایزیست متغیر بین بنابراین است؛ 138/0 شدت میزان و بوده

 . دارد وجود معنادار رابطۀ "ی ضعیفلیخ"یهمبستگ شدت با% 95 اطمینان سطح
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بوده  05/0 از کمتر اجتماعی پایدار توسعۀ و عمومی فضاهای کالبدی متغیر بین p-value در نهایت میزان

 سطح در اجتماعی پایدار توسعۀ با عمومی فضاهای کالبدی متغیر است؛ بنابراین بین 297/0 شدت میزان و

 .دارد وجود معنادار رابطۀ "ضعیف"یهمبستگ شدت با% 95 اطمینان

 اجتماعی پایدار توسعۀ با عمومی کارکرد فضاهای متغیر بین پیرسون آزمون . نتایج10جدول 
 رابطه توسعۀ پایدار اجتماعی ی پیرسونهاآماره متغیرها

 عملکردی
 293/0** شدت همبستگی

 وجود ارتباط
P value 000/0 

 زیبایی بصری
 202/0** شدت همبستگی

 وجود ارتباط
P value 000/0 

 
 محیطیزیست

 138/0** شدت همبستگی
 وجود ارتباط

P value 006/0 

 کالبدی
 297/0** شدت همبستگی

 وجود ارتباط
P value 000/0 

 فضای عمومی شهری
 287/0** شدت همبستگی

 وجود ارتباط
P value 000/0 

  نگارندگان آماری محاسبات: مأخذ

 082/0برابر کارکرد فضاهای عمومی و توسعۀ پایدار اجتماعی  ریدو متغ نییتع بیضر نیهمچن

(R2=0/082 ،است )زانیم راتیی% تغ2/8مشترک است ) ریدو متغ نیب راتیی% تغ2/8 یبه عبارت ای 

 ۀتوجه به نحو با .(شودیم هیتوج یعموم یفضاهاکارکرد  ریمتغ ۀوسیل به یاجتماع داریپا توسعۀ

 رینمرات متغ ،یعموم یفضاها کارکرد ریرفتن نمرات متغبا باال 3نقاط در نمودار پراکنش  یپراکندگ

 .حکایت دارد ریدو متغ نیا نیب میکه از وجود رابطۀ مستق کندیم دایپ شیافزا یاجتماع داریپا توسعۀ

 

 
 یاجتماع داریپا توسعۀ با یعموم یفضاهاکارکرد  رینمودار پراکنش ارتباط متغ. 3شکل 

 

 متغیر رابطۀ بررسی منظور جزیی متغیرها با دخالت متغیرهای جانبی: به همبستگی تحلیل

 آزمون از اجتماعی با دخالت متغیرهای جانبی پایدار توسعۀ با عمومی فضاهای عملکرد
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نتایج نشان داد  .است آمده 11جدول آزمون در  این نتایج. است شدهاستفاده  همبستگی جزیی

 پایدار توسعۀ با عمومی فضاهای کارکرد جنسیت، شدت همبستگی رابطۀ متغیر جانبی که متغیر

اجتماعی را به مقدار جزیی کاهش داده است. متغیرهای تأهل و سن به ترتیب، شدت 

اند؛ دو متغیر خانواده و شغل شدت همبستگی را به صورت همبستگی را کاهش و افزایش داده

جانبی تحصیالت در شدت همبستگی تغییری ایجاد  اند؛ در نهایت متغیرجزیی کاهش داده

 نکرده است.
 

 اجتماعی پایدار توسعۀ با عمومی کارکرد فضاهای متغیر بین همبستگی جزیی آزمون . نتایج11جدول 

 همبستگی جزیی متغیرهای جانبی متغیر مستقل
 متغیر وابسته

 رابطه
 توسعۀ پایدار اجتماعی

ری
شه

ی 
وم

عم
ی 

ها
ضا

ف
 

 جنسیت
 281/0** شدت همبستگی

 کاهش جزیی
P value 000/0 

 تأهل
 279/0** شدت همبستگی

 کاهش جزیی
P value 000/0 

 سن
 290/0** شدت همبستگی

 افزایش جزیی
P value 000/0 

 خانواده
 248/0** شدت همبستگی

 کاهش جزیی
P value 000/0 

 شغل
 286/0** همبستگیشدت 

 کاهش جزیی
P value 000/0 

 
 تحصیالت

 287/0** شدت همبستگی
 وجود ارتباط

P value 000/0 

 نگارندگانمأخذ: محاسبات آماری 

 

 گیریبحث و نتیجه

 توجه شود،یم سالم زندگی و شهری بیش از هر چیز موجب حیات امروز، شهرهای در آنچه

محیطی  هاییفیتک و هایتقابل است. لذا وجود شهری عمومی در فضاهای اجتماع ابعاد به

 شهری، در فضاهای عمومی افراد حضور و مکث آن نتیجۀ در و فضا دریافت و درک برای

 اجتماعی توسعۀ پایدار فراتر، سطحی در پایین و سطوح در شدندیده و دیدن سازینهزم

از این رو مقالۀ حاضر نیز با این هدف طراحی شده که در ابتدا عملکرد فضاهای . شودیم

عمومی شهر بوکان را سنجش کرده و در ادامه مشخص کند که آیا کارکرد این فضاها توانسته 

ها نشان داد است زمینۀ توسعۀ پایدار اجتماعی را فراهم کند یا خیر؟ نتایج تجزیه و تحلیل داده
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ی عملکردی، ها)شاخص یعموممتغیرهای کارکرد فضاهای  رضایت از رۀدر مجموع نمکه 

( کم و متوسط) یینپاو کالبدی( در شهر بوکان، متوسط رو به  زیستزیبایی و بصری، محیط

 . استتعیین شده 

 ینترمهم دادند نشان ست کههمسو (2007همکاران ) و تورلاین نتایج با مطالعۀ 

 ترتیب پایینی باشد، به نسبتاًیت در حد شده رضاکه باعث  شهری عمومی فضاهای مشکالت

 مشکالت و ترافیک نگهداری، و تعمیرات نارسایی ایمنی، آلودگی، روی،پیاده امکان نبود

های هریک از متغیرها از این رو با توجه به اهمیت شاخص است. بوده فرهنگی و اجتماعی

 و دسترسی سهل و حرکت ینتأمهای کارکردی فضاهای عمومی شهری )همانند شاخص

 مراسم و مردم تماشای فعال، غیر شهری، تفریح جاذب مراکز بهها سواره و هایادهپ مناسب

 ادراکی، هاییافتدر )که با در فضاهای عمومی شهری زیباشناختی هایۀمؤلفو ...(؛  گوناگون

 نهایت و دردارد(  کار و سر شهری فضاهای قبال در افراد محیطی ترجیحات و شناختی

دربرگیرندۀ  خرد بعد )که در فضاهای شهری و کالبدی کیفیت محیطیزیست هایهمؤلف

بعد  در و( گیریسایه باد، جریان آفتاب، چون) شهری فضاهای خرد اقلیم تنظیم چون مقوالتی

 محیط یشناسبوم بر یمبتن تعادل کیفیت با و داشته را محیطیزیست پایداری دغدغۀ ،کالن

دارد( باید در شهر بوکان به این کارکردها  ارتباط طبیعی محیط از استفاده چگونگی و شهری

 یفیت فضاهای عمومی بود.بهتر کتوجه شود تا شاهد ارتقای 

زیبایی  عملکردی، یها)شاخص یعموم یفضاها کارکردی ریمتغ نیبنتایج نشان داد که 

 یتوانمندسازهای شاخص) یاجتماعتوسعۀ پایدار ( با کالبدی و زیستمحیط و بصری،

اجتماعی،  اجتماعی، اعتماد اجتماعی، هنجارهای یهاشبکهاجتماعی،  اجتماعی، مشارکت

. این نتایج وجود دارد یاررابطۀ معناداجتماعی(  اجتماعی و تعهد اجتماعی، تعلق امنیت

همکاران  و ، محمدی(1392) یزیانترش و جاجرمی ،(1391) یفتحهماهنگ با مطالعات 

همکاران  و ، مردمی(2003) ، کارمونا(1972) ینچل ،(1390) یسردر ساالری و کیانی ،(1391)

ی فوق، هاپژوهش( قرار دارد. در کلیۀ 1391همکاران )و راستبین و  (1993) یکوبزج (،1390)

ی اجتماعی، بستر انجام هاعرصهدهندۀ این است که فضاهای شهری، به عنوان نتایج نشان

ی خصوصی و هاعرصهتوانند خارج از اند. در این فضاها شهروندان میمالت اجتماعیتعا

شناسند، در استفاده از یک فضا سهیم شده و در آن فعالیت ینمخصوصی، با کسانی که نیمه

توانند به ساخت و تولید یمکنند. این فضاها با توجه به خاصیت عمومی و اجتماعی که دارند، 
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توسعۀ پایدار اجتماعی شوند. از این رو بحث  در نهایت باعث کمک کرده و مناسبات اجتماعی

های توسعۀ شهری عملکرد فضاهای عمومی در جهت ارتقای توسعۀ پایدار اجتماعی در برنامه

 .اهمیت بسیاری دارد

 موجب فیزیکی تراکم وجود جمعیتی، با اجتماعات وجود گفت که توانیمدر نهایت 

 به نیازهای توجه بدون شهری فضای کالبدی توسعۀ شود.ینم اجتماعی سطح زندگی ارتقای

 به ،شودیم مشاهده شهری فضاهای دهیو شکل هایشهرساز اکثر در کهها انسان اجتماعی

 یهابافت به گرفت. چنانچه نخواهد شکل اجتماعی تراکم آن در که شد خواهد تبدیل فضایی

 فضاها حاکم آن در گرمی اجتماعی روابط که مینیبیم شود توجهآنها  شکل و قدیمی سکونتی

 همچنین و انسانی متقابل درک دارد. مفهوم و معنا فضا آن در اجتماعی مجاورت و است

 است که اجتماعاتی فرهنگی الزامات و الگوها به توجه انسانی، مستلزم نیازهای به پاسخگویی

اجتماع  کنندۀتولید خود فضاهای شهری، که مشخص است شد. خواهند مندبهره فضاها آن از

 یسازمانیب شهری، فضای یک تولید در چنانچه اند.شهری فضاهای کنندۀتولید اجتماع، و

مجاورت  و مکانی مجاورت ییواگرا شود، تولید آن از اجتماعی نظمیبی و باشد حاکم فضایی

 خم و پیچ در عمومیفضاهای  آن زندگی مطلوبیت و کیفیت و گرفت خواهد شکل اجتماعی

 کنند زندگی آنهامی احساس رفت؛ در این وضعیت ساکنان خواهد بین از دو این کیالکتید

 و حضور در همه از بیشآنچه  ی کرد کهریگجهینتتوان الزم را ندارد. در نهایت می مطلوبیت

 فضاهاست کهایجاد و تقویت کارکرد این  دارد، عمومی نقش فضاهای در افراد اجتماعی تعامل

 اجتماعی، هایشبکه مشارکت، مشارکت، توانمندسازی، یهافرصتتواند به ایجاد می

 اجتماعی تعهد و اجتماعی تعلق اجتماعی، امنیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، هنجارهای

تعلق به مکان را فراهم آورد و در نهایت به توسعۀ پایدار اجتماعی  حس زمینۀ ارتقای بینجامد،

 منجر شود.در شهر 

ترین پیشنهادهای کاربردی برگرفته از نتایج پژوهش به صورت زیر اشاره در پایان مهم

 شوند:یم
با توجه به نتایج که از مطلوبیت کم توسعۀ پایدار اجتماعی در فضاهای عمومی شهر بوکان حکایت دارد،  -

و پویا، با تعامالت سازنده و مشارکت مردم در امور شهری  بانشاطیک جامعۀ  خواهانتوان پیشنهاد کرد اگر یم

 پیاده، مرکز ، مسیرهایو نقل حمل هایپایانه و هایستگاهچندمنظوره )اباشیم، باید به خلق فضاهای عمومی 

 های مختلف اجتماعی روی آوریم.فعالیت مستعد و گردشگری( و تاریخی محله، فضاهای تجاری
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 سرمایۀ تواندمی مردم تجمع فضاها با مردم. این خودجوش تجمعات ایجاد برای مناسبی هامکان و فضا ایجاد -

 .آورد فراهم را مشارکت اجتماعی پایدار برای الزم اجتماعی

 و بازارها بزرگ روز یها)فروشگاه دیجدشغلی  هایفرصت و نزدیک مشاغل ایجاد فضاهای عملکردی، -

 خطی ایجاد فضاهای و هامیدان در بزرگ تا کوچک باز محیط در اند کهفصلی(. همۀ اینها فضاهایی بازارهای

 شوند.در شهر می مردم بیشتر چه هر اجتماعی حضور باعث فضاها، این .شوندیم

 شهری منظر فضاهای عمومی و توان گفت به منظور ارتقای سطح توسعۀ پایدار اجتماعی باید دریمدر نهایت  -

 صورت گیرد. فضایی شهر بوکان انطباق ساکن افراد رفتاری الگوهای خصوصبه و نیازهای روانی با
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