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مسعود علیمردانی1 ،جمال الدین مهدی نژاد2 ،طلیعه افهمی3 *

1- استاديار،گروه طراحي شهري، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
2- دانشيار، گروه معماري، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

3- دانشجوي كارشناسي ارشد طراحی شهری، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي )مسئول مكاتبات( 
)تاريخ دريافت مقاله: 94/10/25 ، تاريخ پذيرش نهايی: 95/5/27(

چکیده:
فضای شهری تركيبی ست از روابط اجتماعی در كالبدی از شهر كه در بستری معنايی، پاسخگوی نيازهای شهروندان يک شهر است. 
اين محيط ،مكانی است برای جريان يافتن زندگی اجتماعی افراد و بسترساز تعامالت اجتماعی شهروندان يک شهر است. اما آنچه هم 
اكنون در شهرها قابل مشاهده است ديگر هيچ شباهتی به معنای واقعی فضای شهری ندارد و رفته رفته از بعد معنايی و اجتماعی آن 
كاسته شده و تنها كالبد از آن باقی مانده است. با توجه به اثرات مهم فضای شهری بر زندگی و رفتار شهروندان و با در نظر گرفتن 
محتوای اصلی اين فضاها كه روابط و تعامالت اجتماعی بين شهروندان است، اين تحقيق به بررسی شاخص ها و معيارهايی كه از 
ديدگاه انديشمندان مختلف اين حوزه در رابطه با كيفيت فضای شهری با تاكيد بر افزايش تعامالت اجتماعی می باشد، پرداخته است.

اين پژوهش به دنبال آن است كه با بررسی و طبقه بندی معيارهای كيفی موثر بر ارتقاء بعد اجتماعی يک فضای شهری، بتواند 
زمينه ساز رشد و توسعه كيفی اين فضاها به عنوان يكی از اصلی ترين اهداف طراحی شهری شود.

در پايان مدلی از معيارها و كيفياتی كه از منابع مختلف در باب كيفيت فضای شهری با تكيه بر تعامالت اجتماعی ارائه شده بود و 
تاثير آن نيز در نمونه موردی نيز به اثبات رسيد، ارائه گرديد.

واژه های کلیدی : 
كيفيت، فضای شهری، تعامالت اجتماعی، خيابان احمد آباد مشهد   

رشد کیفی فضای شهری به منظور ارتقاء تعامالت 
اجتماعی

)نمونه موردی خیابان احمد آباد مشهد(

 Email: afhami_ta@yahoo.com ** تلفن:  09151268865                                                                                                                    
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مقدمه:
شرايط پيچيده زندگی امروز سبب پيچيدگی مسائل شهری 
شده و مفهوم بسياری از فضاهای شهری را دگرگون ساخته است. 
تنها مفهومی كه از عرصه های عمومی به جای مانده، مسيرهايی 
برای ارتباط فضاهای خصوصی است كه اهميت بيش از اندازه 
سريع  حركت  به  را  معاصر  انسان  زمان،  و  تكنولوژی  سرعت، 
ماشينی در بين فضاهای عمومی ترغيب می كند. ناديده انگاری 
ارزش های اجتماعی نهفته در فضاهای شهری، بی توجهی به 
ارتقای كيفيت های محيطی در فضاهای شهری و كيفيت های 
مؤثر در پيوندها و جا به جايی های شهری و تاكيد صرف بر 
ادراكات ذهنی طراحان شهری يا معماران، سبب شكل گيری 
فضاهايی مردم گريز در ساختار شهری شده است كه توانمندی 
مورد انتظار را نخواهند داشت تا محيطی پاسخگو و منعطف در 
برابر رفتارهای شهروندی باشد. افزايش كيفيت زندگی شهروندی 
و حيات اجتماعی در فضاهای شهری يكی از چالش های حرفه 
و  شرايط  مبنای  بر  بسياری  نظريات  و  بوده  شهری  طراحی 

تجربيات مختلف مطرح شده است.
امروزه نيز ابعاد انسانی فضاهای عمومی بيش از هر زمان ديگر 
مورد توجه برنامه ريزان و طراحان شهری قرار گرفته و مردم نيز 
مشتاقانه به حضور و مشاركت در چنين فضاهايی پاسخ مثبت 

داده اند )گل،2004(.
در  زيادی  اهميت  توانند  می  كالبدی  عوامل  اينكه  وجود  با 
زمينه سازی ورود و سپس توقف افراد درون يک فضا، داشته 
باشد اما آنچه بيش از عوامل كالبدی در حضور و تعامل اجتماعی 
افراد موثر است، پيش بينی و خلق رويدادهای اجتماعی است كه 
در عين ايجاد فرصت های مشاركت در فعاليت های اجتماعی، می 
تواند زمينه ساز ارتقاء حس تعلق به مكان نيز باشد )لنارد،1984(. 
توان  از  گيری  بهره  موفق؛  عمومی  فضای  يک  خلق  بنابراين 
حيات  در  مشاركت  های  فرصت  ارتقاء  و  آن  اجتماعی  های 
جمعی، مستلزم شناخت فضا و ابعاد مختلف آن و نگاهی چند 
جانبه از سوی طراحان و برنامه ريزان شهری در اين رابطه است 

)دانشپور،1386(.
لذا در اين پژوهش سعی بر آن است كه مفاهيم اصلی افزايش 
كيفيت فضاهای شهری جهت ارتقاء تعامالت اجتماعی مطرح 
می گردد و در انتها به جمع بندی مفاهيم برای كاربست آن در 

طراحی يک فضای شهری پرداخته می شود.

روش تحقیق: 
بر  تاثيرگذار  فاكتورهای  و  معيارها  توصيفی-تحليلی،   روش 
رشد كيفی فضاهای شهری را شناسايی كرده و برای سنجش 
بررسی آن ها در محدوده  به  فاكتورها  اين  تاثيرگذاری  ميزان 

مطالعاتی خيابان احمد آباد مشهد پرداختيم. سپس اطالعات به 
دست آمده از طريق پيمايش ميدانی و مصاحبه های فردی و 

تكميل پرسش نامه، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

پیشینه پژوهش: 
افرادی چون متيو كرمونا )2003(  در راستای موضوع تحقيق 
در آثار خود به رابطه معيارهای بعد اجتماعی با فضای شهری و 
چگونگی استفاده از اين معيارها در طراحی پرداخته اند. بنتلی 
)1985(، علی مدنی پور )1384( ،فرانسيس تيبالدز)1992( و  
عده ی كثير ديگری از طراحان شهری به اهميت بعد اجتماعی 
و تاثير آن بر فضای شهری و استفاده از مفاهيم ادراكی و انسانی 
در شكل دادن به فضای شهری و در نهايت ايجاد شهری انسان مدار 

پرداخته اند.

مبانی نظری:
تعریف کیفیت

كيفيت واژه ای است كه در تمامی رشته های هنری، علمی 
به صورت  و  )درون ذهنی( درک  به شكل شهودی  و صنعتی 
مستمر در چارچوب گفتمان حوزه های مزبور به كار برده شده 
فارسی  فرهنگ  در  "كيفيت"  ی  واژه  لغوی  معنای  شود.  می 
عميد "چگونگی، چونی، صفت و حالت چيزی" عنوان گرديده 
يا  نوع،  ماهيت،  به  "كيفيت"  واژه ی  انگليسی  زبان  در  است. 
خصوصيت يک شی اشاره می كند. فرهنگ انگليسی آكسفورد 
در ذيل واژه ی " كيفيت" چهار معنا به ترتيب زير ارائه می نمايد: 
عام،  مفهوم  به  كمال  و  خوبی  چيزها،  ارزش  و  خوبی  درجه 
صفات وخصوصيات، جنبه ی ويژه و عالئم مميزه )فرهنگ لغات 

آكسفورد، 579:2006(.

مفهوم کیفیت
كيفيت مفهومي دو وجهي است، يعني مفهومي است روشن 
و واضح ولي در عين حال چند پهلو كه در تمامی دانش ها و 
زمينه های مرتبط با زندگی انسان به كار رفته و مورد استفاده قرار 
گرفته شده است. كيفيت در حالت عادی و به معنای كامال واضح، 
برای وصف درجه ی كمال اشيا و پديده ها به كار برده می شود 
)گلكار،65:1380(. مجموعه خصوصيات يا صفات مشخص كه باعث 
متمايز كردن يک شيء از اشياي ديگر شده، ما را قادر مي سازد كه 
در مورد برتري، مشابهت يا فروتري چيزي در مقايسه با چيزي 
ديگر قضاوت و حكم نماييم و از نظر زيباشناختي در مورد زيبا يا 
زشت بودن، خوب يا بد بودن، و از نظر عملكردي در مورد بهتر يا 

بدتر بودن و كارآمد يا ناكارآمد بودن آن قضاوت نماييم.
مفهوم كيفيت مفهومی است نسبی، كه واجد معنايی فراتر از 
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معنای بديهی و معمول آن است. در واقع منظور از كيفيت از 
طرفی خاصيت ها و ويژگی های اصلی يک چيز است، از طرف 
ديگر كيفيت، كليت و سيستمی از جزء كيفيت هايی است كه 
طور  به   .)78:1385 )پاكزاد،  اند.  آورده  وجود  به  را  چيز  يک 
خالصه، مي توان گفت كيفيت به آن  ويژگي مشخص يک چيز 
يا پديده اطالق مي شود كه تاثير عاطفي و عقالني خاصي بر 

انسان مي گذارد )پاكزاد،  100:1385(.

فضای شهری
ارتباط متقابل ميان روابط و  فضاي شهري در مفهومي عام، 
رفتارهاست. يعني ضمن آنكه محل هم جواري هويت هاي فردي 
است، در يک زندگي شهري خود به مثابه مهم ترين عامل احراز 
هويت بوده و بر رفتارها و روابط انساني تأثير مي گذارد. عالوه 
بر اين فضاي شهري، به عنوان يک فضاي عمومي محل ظهور 
اجتماعي  و  فردي  و خواست هاي  ها  انديشه  و حيات بخشي 
آدمي  اشتراكي  ادراكات  مركز  ترين  مهم  يعني  هاست،  انسان 
است و شايد به همين دليل در توسعه انساني جوامع نقش بسيار 

پراهميتي را داراست )صدري، 1385(. 
ها،  فعاليت  از  كه  اطالق مي شود  تركيبي  به  فضاي شهري 
بناها ي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اداري، تجاري و مانند آن 
و عناصر و اجزاي شهري به صورتي آراسته، هماهنگ و واجد 
نظم و زيبايي و بالطبع با ارزش هاي بصري تشكيل مي گردد و 
از نظر فيزيكي داراي بدنه اي محصور كننده مي باشد. به عبارتي 
فضاي شهري جزيي از يک شهر است كه به عنوان عرصه عمومي، 
تجلي گاه فعاليت هاي شهري است. فضاي شهري مي تواند با 
ساختار كالبدي وكاركرد اجتماعي اش عرصه مطلوبي براي رشد و 

بالندگي جامعه مدني ارائه دهد )حبيبي، 1379(.
فضاهاي شهري بخشي از فضاهاي باز وعمومي شهرها هستند 
كه به نوعي تبلورماهيت زندگي جمعي مي باشند، يعني جايي كه 
شهروندان در آن حضور دارند. فضاي شهري صحنه اي است كه 
داستان زندگي جمعي در آن گشوده مي شود. فضايي است كه 
به همه مردم اجازه مي دهد كه به آن دسترسي داشته باشند و 
در آن فعاليت كنند .در اين فضا فرصت آن وجود دارد كه برخي 
مرزهاي اجتماعي شكسته شوند و برخوردهاي از پيش تدوين 
نيافته به وقوع بپيوندد و افراد در يک محيط اجتماعي جديد با 
هم اختالط يابند . اين فضا بايستي توسط سازمان عمومي اداره 
شود تا در جهت منافع عمومي باشد. بنابراين شرط اساسي براي 
اينكه يک فضاي عمومي فضاي شهري تلقي شود، اين است كه 

در آن تعامل و تقابل اجتماعي صورت گيرد )رفيعيان،1381(.
بيكن در تأييد ديدگاه متفكرين علوم رفتاري و اجتماعي، فضاي 
شهري را در عين تجسم و هويت فيزيكي خود، مكان تعامل 
ورفتارهاي جمعي انسان ميداند كه روح اجتماعي و مطلوبيت 

جمعي را در خود پرورش مي دهد. يک فضاي شهري مي تواند 
متناسب با نيازهاي مكاني و زماني افراد جامعه، خصلت مطلوب 

يا نامطلوب پيدا كند )گوالنی،1996(.
فضاهای شهری  فضاهايی هستند كه افراد و گروه های مختلف 
اجتماعی در ان سهيم اند، اين فضاها محل تبادل افكار و اطالعات 
و مكانی برای شكل گيری شبكه های اجتماعی هستند. چنين 
فضاهايی بيش از آنكه يک فضا باشند يک تجربه اند. )هاجر و 
ديگران،2001( كه نتيجه چنين تعامل و تجاربی در ميان افراد و 
گروه های مختلف، دريافت حس هويت جمعی، احترام به خود، 
ارتقاء مهارت های جمعی و مشاركت اجتماعی خواهد بود. چنين 
تعبير و تفسيری از فضاهای عمومی در رابطه با حباب اجتماعی 
انسان ها از ارسطو تا كنون همواره مورد توجه شهرسازان و نظريه 

پردازان شهری بوده و هست )داگالس،2003(.
ارتباط متقابل ميان روابط و  فضاي شهري در مفهومي عام، 
رفتارهاست. يعني ضمن آنكه محل هم جواري هويت هاي فردي 
است، در يک زندگي شهري خود به مثابه مهم ترين عامل احراز 
هويت بوده و بر رفتارها و روابط انساني تأثير مي گذارد. عالوه 
بر اين فضاي شهري، به عنوان يک فضاي عمومي محل ظهور 
اجتماعي  و  فردي  و خواست هاي  ها  انديشه  و حيات بخشي 
آدمي  اشتراكي  ادراكات  مركز  ترين  مهم  يعني  هاست،  انسان 
است و شايد به همين دليل در توسعه انساني جوامع نقش بسيار 

پراهميتي را داراست )صدري، 1385(.

رشد کیفی فضای شهری
كيفيت يكی از مفاهيم محوری و اصلی در حرفه طراحی شهری 
به حساب می آيد. بنابراين شناخت عوامل موثر در رشد كيفی 
فضاهای شهری برای دست يابی به فضای مطلوب ضروری به 

نظر می رسد.
دل  ترين  مهم  از  يكی  را  محيط  كيفيت  توان  می  واقع  به 
مشغولی های دانش شهری دانست. اين امر به گونه ای ست 
كه بسياری از نظريه پردازان "ارتقاء محيط را مهم ترين وظيفه 

فعاليت طراحی شهری می دانند" )پاكزاد، 1385 :77(.
اين  به  توان  می  شهری  فضای  كيفی  رشد  اهميت  بيان  در 
موضوع اشاره نمود كه در واقع كيفيت يک فضا بخشی از كيفيت 
زندگی محسوب می شود، بنابراين شناخت مولفه های موثر در 
ارتقاء رشد كيفی محيط به رشد كيفيت زندگی شهروندان منجر 
خواهد شد. بدون شک كيفيت يک فضا ناشی از كيفيت عناصر 
تشكيل دهنده آن فضا خواهد بود اما در حدی كامل تر و وسيع تر. چرا 
كه كيفيت هركدام از اين عناصر به تنهايی مفهومی نسبی خواهد 
داشت اما مجموع اين كيفيات در كنارهم مفهومی گسترده تر 
از تجمع يكايک اين عناصر خواهد داشت و در مجموع مفهوم 

كيفيت يک فضا را تعريف خواهد كرد.
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وان كمپ كيفيت يک فضا را مفهومی فراگير می داند و معتقد 
است كه نظريه ها يا تئوری های گوناگون در مورد ديدگاه های 
مختلف كيفيت محيطی دارای مفهومی چند بعدی اند. برخی 
نويسندگان چنين ادعا می كنند كه امكان تعاريف به صورت 
مفاهيم چند بعدی وجود ندارد و اين كار شبيه به تشريح ريشه 

گياه است كه به ظاهر ساده می نمايد اما فريبنده است چون 
.)van kam et al 2003:6( اليه های مختلف دارد

مفهوم  بودن  وجهی  چند  و  گستردگی  به  توجه  با  بنابراين 
كيفيت يک فضا، معيارها و شاخص های متفاوتی برای ارتقاء 

کرمونا
)2003(

دتر
)2000(

تیبالدز
)1992(

ساوت ورث
)1989(

بنتلی
)1985(

جین جیکوبز
)1961(

نظریه پرداز

دسترسی دسترسی دسترسی دسترسی - -

معیارهای 
کیفیت در 

فضای شهری

- خوانايی خوانايی خوانايی خوانايی -
ايمنی - - ايمنی - -

- انعطاف پذيری انعطاف پذيری انعطاف پذيری انعطاف پذيری انعطاف پذيری
اختالط كاربری - اختالط كاربری - - اختالط كاربری

- تنوع - تنوع تنوع -
- - - - -
- - پيچيدگی بصری - تناسبات بصری نظم بصری

همه شمولی - - - - همه شمولی
- - - - نفوذ پذيری نفوذ پذيری

سرزندگی
فضای همگانی فضای همگانی - -

- - - غنای حسی
- - - رنگ تعلق
- - - كارايی منابع
- - - پاكيزگی
- - - حمايت زيستی
- - زمينه گرايی
- - مقياس انسانی
- هويت
- تداوم و محصوريت

مديريت زمانی
نرم فضا و 
سخت فضا

جدول 1- معيارهای كيفی فضاهای شهری از ديدگاه برخی نظريه پردازان )منبع: نگارنده(
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كيفی يک فضا از سوی نظريه پردازان و شهرسازان بيان شده 
است. در جدول1، معيارها و عوامل موثر در رشد كيفی فضای 

شهری از ديدگاه  برخی نظريه پردازان ارائه شده است.

انسانی بودن فضای عمومی
امروزه با اوج گيری و حاد شدن مشكالت شهری، بيش از هر 
زمان ديگری، طراحان شهری در زمينه  مبارزه با سلطه ماشينی 
شدن و كاهش ارتباطات انسانی گام برداشته اند. مطالعات در اين 
حيطه نشان داده است كه فضای شهری تنها يک مفهوم كالبدی 
نيست بلكه سرمايه اجتماعی و تعامالت اجتماعی مخاطبان يک 
فضا، ركن غير قابل انكار فضای شهری را تشكيل می دهند تا 
حدی كه بدون برقراری اين روابط انسانی و فعاليت های شهری 

نمی توان آن را فضای شهری قلمداد كرد.
و  ترافيكی  مسائل  به  صرفا  طراحان  تمركز  حاضر  حال  در 
اقتصادی و كالبدی يک فضا محدود نمی شود و روز به روز بر 
اهميت مردم گرايی و حضور افراد در فضا و برقراری ارتباط بين 

آنها افزوده می شود.
ماتالک نيز معتقد است كه عملكرد اساسي شهر در جمعي 
بودن فعاليت ها و وفور عرصه هاي عمومي شهر نهفته است چرا 
كه زمينه اي براي نمايش زندگي اجتماعي افراد و گروه هاي 
حيات  حضور  او  اعتقاد  به  شود.  مي  فراهم  متفاوت  اجتماعي 
جمعي پياده در شهر از مجموعه برخوردها، روابط رودرروي مردم 
با يكديگر و با محيط پيراموني و با تجربه خاطره در ارتباط با آن 
فضا شكل مي گيرد. حياتي كه سبب مي گردد شهر همچون 
موجودي زنده درگفت وگوي چند سويه با انسان ها  قرار گيرد 

)ماتالک،38:1379(.
فضاهاي عمومي بايد بتوانند به نيازهاي روحي انسان به نحو 
مطلوب پاسخ گويند و سطح مطلوبي از كيفيت را براي ساكنين 
فراهم آورند. وارد تامپسون دو نقش اصلي براي فضاي عمومي در 

شهر ها قائل است:
- نقش مشخص و كاركردي، كه فضاي عمومي محيطي دل پذير 

را براي ساكنان و گردشگران در شهر فراهم مي سازد.
- نقش آرماني، كه هدف آن قرار دادن فقير و غني و پير و جوان 
در تجربه اي مشترک به منظور دموكراتيزه كردن جامعه است 

)تامپسون،41:1380(.
توجه به ابعاد انسانی در طراحی فضای شهری برای رسيدن به 
حد بااليی از كيفيت، مساله ای ست كه همواره جايگاه ويژه ای 

برای طراحان شهری در دوره های مختلف داشته است.
خلق رويدادهای اجتماعی در فضاهای شهری و بهره گيری از 
توان های اجتماعی افراد در اين محيط ها و فراهم آوردن امكان 
مشاركت و برقراری تعامالت اجتماعی و به طور كل انسانی تر 
عمل كردن يک فضا، منجر به افزايش سرزندگی و ارتقاء حس 

تعلق به مكان شده كه اين مهم، طراح شهری را به هدف اصلی 
خود يعنی دست يابی به سطح مطلوبی از كيفيت برای مخاطبان 

خود نزديک می سازد.

مفهوم تعامل اجتماعی
تعامل اجتماعی به معنای ايجاد رابطه بين دو نفر يا بيشتر است 
كه منجر به واكنشی ميان آن ها می شود و اين نوع واكنش 
برای هر دو طرف شناخته شده است. بنابراين روابط بدون معنا 
تعاريف ديگری  البته  قرار نمی گيرند.  تعريف  اين  در زمره ی 
نيز برای تعامالت اجتماعی وجود دارد به عنوان نمونه، تعامل 
اجتماعی و بر قراری ارتباط، می تواند يک موضوع فيزيكی، يک 
نگاه، يک مكالمه و ارتباط بين افراد باشد كه خود مستلزم تعريف 
رويداد ها و فعاليت های متناسب و در نتيجه نقش پذيری مردم 
اجتماعی  و شبكه های  ها  در گروه  ها  آن  و عضويت  فضا  در 
ما در جوامع  آنچه  اما  و چرخيان، 22:1386(.  )دانشپور  است 
امروزی شاهد آن هستيم، كاهش سطح ارتباط افراد با يكديگر 
است، چنان كه با افزايش اندازه، وسعت شهرها، سرعت، تراكم و 
غيره، مدنيت، شهروندی و روابط اجتماعی  به عنوان اصول اوليه 

شهری، تضعيف شد.
به اين ترتيب احساس جمعی اجتماع های محلی و وابستگی های 
احساسی به يک مكان در حال ناپديد شدن است  )هافمن،108:2006(. 
شناخت كافی از انسان و نحوه ی ارتباطش با سايرين و چگونگی 
آن می تواند در شكل دهی محيط برای برقراری بيشتر تعامل 
و ارتباط موثر باشد. لذا در اين روند با بررسی انسان به عنوان 
يک موجود اجتماعی كه دارای سطوح كمی و كيفی مختلف 
و  رفتاری  های  قرارگاه  شناخت  است،  اجتماعی  تعامالت  از 
مناسبت های اجتماعی و فعاليت های دارای ظرفيت بالقوه برای 

كنش های اجتماعی و روابط معنادار اهميت پيدا می كند.

انواع تعامل اجتماعی
تعامالت متقابل رودررو شالوده اصلی همه شكل های كنش 
متقابل اجتماعی است. كنش متقابل روزمره به روابط و مناسبات 
ظريف ميان آنچه در قالب كلمات بيان می كنيم و آنچه از طريق 
دهيم،  می  انتقال  ديگران  به  غيركالمی  ارتباط  پرشمار  صور 
بستگی دارد. بنابراين به طور كلی انواع مختلف كنش های متقابل 
اجتماعی را می توان به دو دسته ارتباطات كالمی و ارتباطات 

غيركالمی تقسيم نمود )گيدنز،120:1390(.
گافمن در دسته بندی متفاوت ديگری دو نوع كنش اجتماعی 
را شناسايی می نمايد. معيارهای دسته بندی وی سطح توجه 
افراد دخيل دركنش اجتماعی به رفتار و حاالت يكديگر است. 
دسته نخست، كنش متقابل غيركانونی زمانی رخ می دهد كه 
افراد، اطالع از حضور يكديگر را به نمايش می گذارند. در اين 
از  غيركالمی  ارتباطات  برقراری  حال  در  پيوسته  مردم  حالت 
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طريق اداها و حاالت چهره شان هستند. اما كنش متقابل كانونی 
هنگامی رخ می دهد كه افراد مستقيماً به آنچه ديگران می گويند 
يا انجام می دهند، توجه داشته باشند. گافمن هر نوع كنش متقابل 
از كنار گذاشتن بی  را يک مراوده می داند كه حاكی  كانونی 
اعتنايی مدنی است و بخش بزرگی اززندگی روزانه ما را تشكيل 

می دهند )گيدنز،205:1390(.
يكی ديگر از عوامل محيطی مؤثر بر تعامل اجتماعی، تعداد افراد 
موجود برای تماس در يک محدوده فضايی است. مجاورت فضايی 
از مهمترين تعيين كننده های روابط آنی افراد است، ولی حضور 
عده ای زياد در فضايی بسيار كوچک می تواند منجر به ادراک 
روان شناختی ازدحام شود )آلتمن،150:1382( ازاين رو فضاهای 
باز شهری به عنوان يک قرارگاه رفتاری، نقشی مهم در تأمين نياز 
اجتماعی افراد، تعامل مردم با يكديگر و توسعه روابط فردی و 
اجتماعی دارند. وجود فضاهای دنج و خصوصی برای مالقا ت ها 
و صحبت های چهره به چهره افراد با يكديگر با توجه به شرايط 
سنی، جنسی و اجتماعی و ايجاد فضاهايی برای ارائه ی مهارت های 
فردی و گروهی می توانند به عنوان قرارگاه های رفتاری مؤثر در 

ايجاد ارتباطات اجتماعی باشند )فالحت و كالمی92:1387(.

تاثیر محیط بر تعامالت اجتماعی
طراحی شهری برای محيط اهميت ويژه ای قائل است و علت 
اصلی آن، تاثيری است كه  محيط بر روی تعامالت و رفتارهای 
اجتماعی افراد می گذارد. انسان در محيط شهری حضور می يابد 
و با فعاليت ها و  برقراری تعامالت اجتماعی به كالبد آن محيط، 
پويايی و زندگی می بخشد. محتوای يک محيط می تواند تعيين 
تا زمانی كه  كننده نقش آن محيط در شهر باشد. به عبارتی 
شهروندان فرصتی برای برقراری روابط اجتماعی با ساير افراد در 
يک محيط نيابند و تعاملی برقرار ننمايد، آن محيط نقش خود را 

به عنوان فضای شهری ايفا نكرده است.
درک رابطه بين جامعه و محيط در طراحی شهری كليدی 
می باشد. اولين ايده ای كه بايد مد نظر قرار بگيرد، اصل قطعيت 
تاثير معماری بر محيط است كه بيان می دارد محيط فيزيكی 
تاثير تعيين كننده ای بر رفتار انسانی دارد. با نفی عامل بودن 
انسان، فرض می شود كه رابطه ی بين انسان و محيطش يک 
فرايند يک طرفه است. انسان ها منفعل نمی باشند؛ مردم بر 
محيط خود اثر می گذارند و آن را تغيير می دهند، همان طور 
را تغيير می دهد.  تاثير می گذارد و آن ها  بر آن ها  كه فضا 
بنابراين يک پروسه ی دو طرفه است. اگرچه عامل فيزيكی تنها 
عامل تاثيرگذار نبوده و يا عامل تاثيرگذار غالب بر رفتار انسان ها 
نمی باشد، فرصت هايی را كه محيط به وجود می آورد به شكل 
روشنی بر آنچه مردم می توانند و يا نمی توانند انجام دهند اثر 
می گذارد. بنابراين رفتار انسان به شكل ذاتی بسته به موقعيت 
دارد و ناشی از فرم فيزيكی، اجتماعی، فرهنگی و ميزان درک 

انسان از محيط دارد )كرمونا و ديگران،1388(.

 آلتمن نقطه مقابل مشاركت اجتماعي را اجتماع گريزي، بي ميلي 
افراد به معاشرت و همياري هاي اجتماعی ناهنجاري هاي رفتاري 
و بي تفاوتي به عرصه هاي جمعي دانسته و اين عوارض را ناشي 
از زندگي پر سرعت و فقدان فضاها و مكان هاي جمعي، مناسب 

از ديگر سو قلمداد مي كند )آلتمن،26:1993(.
محيط برای مخاطبان خود به منزله واسطه ای است كه امكان 
آشنايی و برقراری ارتباط با افراد جديد را فراهم می آورد كه 
هرچه اين ارتباطات بيشتر و پابرجاتر باشد، محيط در ايفای نقش 
خود بهتر عمل كرده است. در واقع به هر ميزان كه تعامل ميان 
انسان و محيط قوی تر باشد، محتوای اجتماعی محيط باالتر رفته 

و مطلوبيت محيط ارتقاء خواهد يافت.

فضای شهری، بستر شکل گیری تعامالت اجتماعی 
فضای شهری تنها يک مفهوم كالبدی نيست، بلكه كنش تعامالت 
شهروندی و فعاليت های شهری را نيز در بر می گيرد، يعنی كالبدی 
از شهر را مجسم می كند كه مكان بر قراری فعاليت های شهری 
عبارتی شرط اصلی  به  است.  اجتماعی  تعامالت  بروز  يا عرصه 
فضای عمومی اين است كه در آن ها تعامل و مراوده ی اجتماعی 
صورت گيرد، چنانچه آن دسته از فضاهای شهری كه بستر تعامل 
اجتماعی و ارتباطات شهروندی قرار نمی گيرند را نمی توان فضای 
شهری دانست. فرانسيس تيبالدز، فضای شهری را بخشی از بافت 
شهری می داند كه عموم مردم به آن دسترسی فيزيكی و بصری 
دارند.كر و همكاران نيز آن را بستر مشتركی برای فعاليت های 
كاركردی و مراسم مردمی مانند جشن ها، آيين و آداب و رسوم 
ابراز عقايد سياسی و اجتماعی می داند. از ديدگاه  فرهنگی و 
ديگری در اين زمينه، فضاهای شهری نه تنها در ابعاد هندسی 
و زوايای گوناگون ساختمانی تعريف نمی شود زيرا اين تعريف از 
فضا، اصوال در قلمرو معماری حاكم است؛ بلكه معيارهای زيبا 
شناختی، سهولت ارتباط اجتماعی و رفتاری در مقياسی برتر 
است كه به فضا ماهيت شهری می دهد و در تناسب با نيازهای 
زمانی و مكانی جامعه است كه فضا خصلت مطلوب و نامطلوب 
به خود می گيرد )گوالنی،1996(. بر اين اساس وظايف فضای 
عمومی را می توان ابزاری جهت ارتباطات و مراودات شبكه های 
اجتماعی؛ مكانی برای رويارويی و مراسم شهروندی و مديريت 
بيانی  به  كرد  بيان  های شهروندی  فعاليت  هماهنگ سازی  و 
ديگر، فضاهای شهری ظرف فعاليت های شهری و بستری برای 
تعامالت اجتماعی و زمينه ساز شكل گيری سرمايه اجتماعی به 

شمار می آيند )گل،1987(.
با  فضاهای  های  خصيصه  بيان  در  پردازان  نظريه  از  هريک 
كيفيت شهری كه بستر تعامالت اجتماعی باشند، مفهوم خاص 
را به كار گرفته اند كه بعضا بر جنبه های خاص از ويژگی چنين 
را  طراحی شهری  غايی  "اپليارد" هدف  دارند؛  اشاره  فضاهايی 
خلق محيط هايی كه روابط اجتماعی و رفتاری را تعريف كند و 
بيشترين تناسب را با آن محل داشته باشد و بتواند حس آسايش 
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را بپروراند )لنارد و لنارد،4:1993(. "كالن" به حس اكتشاف و 
جذبه راز آميزی در شهر و فضاهای شهری ضمن يكپارچگی در 
كليتی منسجم توجه می كند و هدف طراحی شهری را ارتقای 
كيفيت های اجتماعی و زندگی اجتماعی شهروندان و همچنين 
انسانی  لزوم توجه هماهنگ به فرم و ساختار شهر و عوامل 
می داند )كالن57:1961(. "زوكر" مفهوم توقف گاه روانی را به 
معنای گره های اجتماعی طراحی شده ابراز می دارد كه جامعه 
را به معنای واقعی به اجتماع و نه صرفا به تجمعی از افراد تبديل 
می كند )زوكر1:1970(. "آلتمن" طراحی محيط های تاثيرپذير 
را راه حل كاربرد نظريه های روان شناسی محيط در شهرسازی 
می خواند و آن را پاسخ گويی به گرايش های متغير افراد می داند؛ 
محيطی كه هم تاثير پذير باشد هم نظارت بر تعامالت اجتماعی 
را ممكن بسازد. وی مهم ترين هدف طراحی را خلق محيط هايی 
می داند كه بيشترين پيوند را با رفتار استفاده كنندگان داشته و 
ارتقا دهنده حس مكان در شهروندان باشد )آلتمن،255:1975(. 
رفتارهای  و  انسان  بر  شهرسازی  های  طرح  تمركز  بر  "وايت" 
انسانی به جای تمركز بر مسايل ترافيكی، اقتصادی و يا توجه 
صرف به مسايل زيبايی شناسانه و فرم شهری تاكيد می كند. 
وی ضمن تاكيد بر فضاهای مردم گرا، مفهوم زندگی خيابانی 
جايی  به  گرا  مردم  فضای  وايت،  نظر  در  است.  كرده  مطح  را 
اطالق می شود كه مردم در آن ساعت ها باهم حرف می زنند 
يا خداحافظی های طوالنی مدت دارند؛ فضايی كه مردم در آن 
آسوده باشند و برای حضور از آن استقبال كنند )وايت،1980(. 
"گاسلينگ" تغيير پارادايم ها و ارزش ها در ديدگاه نسبت به شهر 
را برای ارتقای تعامل اجتماعی در فضاهای شهری با محوريت 

شهروندان ضروری می داند )گاسلينگ،226:1996(. 
به اعتقاد جين جيكوبز كه از ديد جامعه شناسانه به شهر مي نگرد، 
از واحدهاي زنده است،  ارگانيسم اجتماعي متشكل  شهر يک 
به  فعاليت ها و ساختمان هاي گوناگون  از  اختالطي  و  تراكم 
اضافه شلوغي و جنب و جوش مردم. از اين رو او خواهان توقف 
تفكيک فعاليت ها است و معتقد است با فراهم آوردن عرصه هاي 
بالقوه اي از امكان برقراري روابط متقابل اجتماعي و گستره اي از 
رفتارهاي گوناگون مي توان به مراكز شهري معنا بخشيد. گاتمن 
نيز شهر را به مثابه پديده اي اجتماعي و سياسي با جريان هاي 
هم زمان سه عنصر "تعداد زيادي مردم، محيط مصنوعشان و 

تركيبي از الگوهاي زندگي" مي داند )مدني پور،27:1384(.
آنچه از مجموع مطالعات و بررسی های اين پژوهش بر می آيد اين 
است كه فضای شهری، مكانی است برای احيای زندگی جمعی 
تعامالت  برقراری  برای  ای  زمينه  آوردن  فراهم  و  شهروندان 
اجتماعی آنان. فصل مشترک تمام پژوهش های صورت گرفته در 
اين زمينه، ما را به اين نتيجه می رساند كه يكی از اصلی ترين 
به  افراد  اجتماعی  مراودات  ارتقاء  شهری،  فضای  های  رسالت 
منظور رشد كيفی اين فضاهاست. چرا كه تحقق اين مهم به 
افزايش سرمايه اجتماعی در يک فضای شهری، الزمه  موازات 

زندگی  مطلوبيت  به  منجر  نهايت  در  كه  بوده  شهر  مطلوبيت 
شهروندان نيز خواهد شد.

مطالعه موردی، آزمون پرسش نامه 
برای رسيدن به نتيجه ای قابل قبول و امكان بسط و گسترش 
مفاهيم بررسی شده در اين تحقيق در زمينه ای سازگار با شرايط 
محلی، مطالعه ای موردی بر روی محور احمدآباد مشهد حدفاصل 

ميدان ملک آباد تا ميدان تقی آباد صورت گرفت.
باتوجه به بررسی های انجام شده در اين محور و جايگاه اين 
محور در ميان شهروندان از گذشته تا كنون، فرض تحقيق بر اين 
است كه محدوده مورد مطالعه به عنوان يک فضای شهری در 
عرصه شهری مشهد، مورد قبول است. با اين فرض، ابتدا تعيين 
درستی نادرستی اين فرضيه و در مرحل بعد وجود معيارهای 

نمودار 1-  توزيع پاسخگويان بر حسب جنسيت )منبع: نگارنده(

نمودار 2-  توزيع پاسخگويان بر حسب سن)منبع: نگارنده(

نمودار 3-  توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيالت )منبع: نگارنده(
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برقراری  امكان  در  كه  فضای شهری  اين  كيفی  رشد  در  موثر 
تعامالت اجتماعی در اين محدوده نيز تاثير دارد مورد بررسی 

قرار گرفت.
اين مطالعه موردی از طريق پيمايش ميدانی شامل: تكميل 
پرسش نامه، مصاحبه ويادداشت های ميدانی بوده و نتايج شامل 
تجزيه و تحليل اين محور از ديد جامعه آماری در قالب جداول و 
نمودارها می باشد. سواالت مطح شده در پرسش نامه در قالب دو 
سری سواالت باز و سواالت پنج گزينه ای در طيفی از پاسخ ها 
باتوجه به هدف سوال طراحی شد كه نتايج اين مصاحبه به صورت 

جداولی كه در ادامه ارائه گرديده است قابل بررسی می باشد.
بر طبق اطالعات به دست آمده از پرسش نامه ها، اكثريت كاربران 

محور احمد آباد مرد و در بازه سنی 35-31 قرار دارند.
همان طور كه در مبانی نظری پژوهش برای بيان مفهوم فضای 
شهری گفته شد، از ويژگی های مهم يک فضای شهری، حضور 
تمامی افراد جامعه با خواست های فردی متفاوت در زمان های 
مختلف و اختالط اجتماعی در بين آنها و تركيب فعاليت ها و 
رفتارهای افراد در محيطی از شهر است، لذا سواالتی پيرامون اين 
ويژگی ها از مصاحبه شوندگان به عمل آمد كه نتايج برخی از 

آنان در قالب نمودار ارائه شده است.
افزايش  بر  موثر  كيفی  گوناگون  كيفيات  روی  بر  بررسی 
اين  در  پژوهش  نظری  مبانی  از  حاصل  اجتماعی  تعامالت 
محدوده نشان می دهد كه كارايی و مناسب بودن اين عوامل تا 
چه حدی می تواند در ارتقاء تعامالت اجتماعی استفاده كنندگان 
آن موثر باشد، چرا كه در اين محور به عنوان مثال وجود عواملی 
مانند اختالط كاربری و فعاليت پذيری و تنوع در محدود ميدان 
ملک آباد تا سه راه راهنمايی كه در سطخ قابل قبول تری نسبت 
به ساير سكانس های اين محدوده قرار دارد، اين بخش از محور 
را در ميزان تمايل افراد به حضور در آن در مرتبه ای بسيار باالتر 

نسبت به ساير بخش های اين محور قرار داده است.
با توجه به نتايج به دست آمده در مبانی نظری پژوهش، به اين 
مهم دست يافتيم كه ميزان عملكرد اجتماعی يک فضای شهری 
می تواند زمينه ساز حضور بيشتر شهروندان و برقراری ارتباط 
بيشتر با ساير افراد باشد. بنابر اين در اين مصاحبه از افراد خواسته 
شد تا عوامل موثر بر حضور خود در اين فضا و عوامل بازدارنده از 
حضور و انتخاب اين فضا را برای گذران اوقات فراغت و بودن با 
سايرين را مشخص نمايند. اين عوامل، معيارهای استخراج شده 
در بخش مبانی نظری اين تحقيق است كه جهت بررسی و تعيين 
ميزان تاثير آن ها در اين نمونه موردی در اختيار پرسش شونده ها 

قرار گرفته است. 
آسايش  مقدار  ديگری جهت سنجش  های  پرسش  ادامه  در 
يا  افزايش  در  آن  تاثير  ميزان  و  محور  اين  در  موجود  اقليمی 
كاهش حضور آنها در اين فضا مطرح شد. تاتيرات كيفی كالبد 
محيط بر ميزان تمايل افراد برای سنجش ميزان اهميت آنها برای 
شهروندان در قالب پرسش های ديگر عنوان شد كه نتايج برخی 

نمودار 4-  توزيع پاسخگويان بر حسب علت حضور )منبع: نگارنده(

نمودار 5-  توزيع پاسخگويان بر حسب زمان مراجعه )منبع: نگارنده(

نمودار 6-  توزيع پاسخگويان بر حسب مدت زمان حضور )منبع: نگارنده(

نمودار 7-  توزيع پاسخگويان بر حسب نوع حضور )منبع: نگارنده(

نمودار8-  توزيع پاسخگويان برحسب تمايل به قدم زدن دركدام محدوده )منبع: نگارنده(
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نمودار 9-  توزيع پاسخگويان برحسب ميزان تعيين عامل بازدارنده حضور )منبع: نگارنده(

نمودار 10-  توزيع پاسخگويان برحسب تعيين عامل مشوق جهت گذران اوقات فراغت 
در اين محور )منبع: نگارنده(

نمودار 11-  توزيع پاسخگويان برحسب ميزان سايه و نور )منبع: نگارنده(

نمودار 12-  توزيع پاسخگويان برحسب ميزان تعيين تاثير كفسازی ) منبع:  نگارنده(

جدول 3- عوامل موثر در رشد كيفی فضای شهری به منظور افزايش تعامالت اجتماعی )منبع: نگارنده(

جنسیت فردی

عوامل موثر در رشد کیفی 
فضای شهری به منظور 

افزایش تعامالت اجتماعی

سن
فعالیت پذیری

عملکردی

کیفی

اختالط کاربری
تنوع

همه شمول بودن
انعطاف پذیری

خوانایی

ایمنی و امنیتادراکی
آسایش و راحتی

سرزندگی
دسترسی کالبدی-فضایی

نفوذ پذیری
مسائل اقلیمی پایداری
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- تامپسون، ويليام )1380(. در جستجوي فضاي عمومي- تجاربي از بوستون، ترجمه 
حسن شفيعي، مجله شهرداري ها، شماره30

- جيكوبز، جين )1388( مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمريكايی )ويرايش دوم(، 
مترجمان: حميدرضا پارسی و آرزو افالطونی، دانشگاه تهران، تهران: دانشگاه تهران.

- حبيبي، سيد محسن )1379(. فضاي شهري و حيات. مدني، هنرهاي زيبا، شماره 7
-  عبدالهادی، دانشپور، چرخچيان، مريم )1386(. فضاهای عمومی و عوامل موثر بر 

حيات جمعی، نشريه باغ نظر، شماره 7.
فضاهاي  آمايش  وضرورت  سالمندان   .)1381( علي  عسگري،  مجتبي،  رفيعيان،   -

شهري، همايش بين المللي سالمندان، دانشكده بهزيستي و توانبخشي.
- صدري، حسين ) 1385(. بررسي نقش فضاهاي شهري در توسعه دموكراسي، اولين 

همايش بين المللي شهر برتر، طرح برتر، سازمان عمران شهرداري همدان.
- فالحت، محمدصادق و كالمی، مريم )1387(. تاثير فضاهای باز شهری بر كيفيت 

گذران اوقات فراغت شهروندان، دوفصلنامه مديريت شهری، شماره22
عمومی  های  مكان   )1388( استيون  تيسدل،  تتراک؛  تيم؛  هيت  متيو؛  كارمونا،   -
فضاهای شهری، مترجمان: فريبا قرايي، مهشيد شكوهي، زهرا اهري، اسماعيل صالحي، 

تهران: دانشگاه تهران.
- گلكار،كورش. )1380(. مولفه های سازنده كيفيت در طراحی شهری، نشريه صفحه، 

شماره 32
- گيدنز، آنتونی )1390 (.گزيده جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشيان، تهران: نشر 

نی
- ماتالک، جان )1379(. آشنايي با طراحي محيط و منظر. جلد1. ترجمه معاونت 
آموزش و پژوهش سازمان پارک ها و فضاي سبز شهر تهران، پژوهشكده سازمان 

شهري و روستايي كشور
- مدني پور، علي )1384(. طراحي فضاي شهري )نگرشي بر فرآيندي اجتماعي-

مكاني(، ترجمه فرهاد مرتضايي، تهران: انتشارات پردازش و برنامه ريزي شهري.

-Jung C. G. )1979( The Callected  works of/ editors, Sir 
Herbert Read, Michael Fordham, Gerhand Alder, Lon 
don: Routl edge & Kegan Paul.
-Jung C. G, Beatrice M. )2008(, Hinkle Psychology of the 
Unconscious.
-Hathorn, Richmond Yancey)1977(,Greek mythology. 
American University of Beirut.
-Sherrard, Philip)1956(, The Marble Threshing Floor  
Studies in Modern Greek Poetry, London: Valentine, 
Mitchell.
-Franz, Marie-Luise)1963(, An introduction to the psy-
chology of fairy tales, Jung Institut.
-Jung, C.G. )2003(. Four Archetypes: Mother/ Rebirth /
Spirit /Trickster, Gerhard Adler )Editor( , R. F.C. Hull 
)Translator(
-Hillenbrand, Robert. )2004(, Shahnama: the visual lan-
guage of the Persian book of kings, Ashgate publishing, 
Usa.

     

ازاين پرسش ها به صورت نمودار 11 و 12 قابل مشاهده است.
بررسی پرسش نامه ها و نتايج حاصل از اين نمودارها نشان 
می دهد كه كيفيات گوناگون موجود در اين محور از جمله 
و  منفی  صورت  در  اجتماعی  و  كالبدی  عملكردی،  كيفيات 
اين  كارايی  ميزان  در  ديد شهروندان  از  بودن خود  نامناسب 
محور و تمايل به حضور در آن بسيار موثر است. با وجود آنكه 
به دليل ويژگی های فردی متفاوت در افراد، اولويت و ميزان 
اما  است  متفاوت  پرسش شونده  افراد  در  عوامل  اين  اهميت 

تاثير آنها در رشد كيفی  فضا تاييد می شود. 

نتیجه گیری:
فضای شهری موفق، فضايی است كه بسترساز وقوع رفتار و 
تعامل اجتماعی است. در واقع هر كالبد فضايی، محصول كنش 
متقابل ميان انسان و نيازهايش با محيط اطراف است. اصلی ترين 
رسالت هر فضای شهری، برقراری محيطی برای بروز رفتارهای 
اجتماعی شهروندان آن است. يک فضای شهری هرچقدر در بروز 
تمايالت اجتماعی و زندگی اجتماعی شهروندان قدرتمندتر عمل 
كند و انگيزه شهروندان را برای حضور در خود افزايش دهد و 
را به سمت اجتماعی شدن بيشتر گرايش دهد،  افراد  فرديت 
موفق تر عمل كرده است. اين موفقيت در يک فضای شهری 
حد  در  عوامل  اين  موثر  های  شاخص  مگر  شود  نمی  حاصل 

مطلوبی ارائه شود.
بررسی های انجام شده در اين پژوهش نشان می دهد كه با 
وجود آنكه ارتقاء كيفی فضای شهری از گذشته تا كنون همواره 
مورد توجه طراحان شهری بوده است اما معيارها و ديدگاه های 
صاحب نظران اين حوزه در بيان شاخص های كيفی فضا، متغير 
و گوناگون بوده است. با اين حال با نگاهی دقيق تر و ريزبينانه تر 
می توان دريافت كه انسان و فعاليت های اجتماعی او فصل مشترک 
اغلب اين نظريات بوده است. توجه به اين عوامل و شاخص ها به 
عنوان اهداف خرد در يک فرآيند طراحی شهری می تواند ما را 
در خلق يک فضای شهری مطلوب ياری رساند. دسته بندی اين 

شاخص ها در قالب جدول 3 ارائه شده است.

فهرست منابع:
تهران:  نمازيان،  ترجمه علي  اجتماعي،  رفتار  و  (. محيط  ايروين )1382  آلتمن،   -

انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
- بنتلي، ايان؛ الكک، آلن؛ مورين، پال؛ مک گلين، سو و اسميت؛ گراهام )1387( 
محيط هاي پاسخ ده )ويرايش چهارم(، مترجم: مصطفي بهزادفر، تهران، دانشگاه علم 

و صنعت.
- بهزادفر، مصطفی )1392(. شناسايی و ارزيابی مؤلفه های تاثير گذار بر تعامالت 

اجتماعی، نشريه باغ نظر، شماره 25. 
- پاكزاد، جهانشاه )1385(. مبانی نظری و فرايند طراحی شهری. تهران: وزارت مسكن 

و شهرسازی.
- پاكزاد، جهانشاه )1385(. سيمای شهر آنچه كوين لينچ از آن می فهميد، نشريه ی آبادی، 

شماره 53.


