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سخن نخست
برای  این عملکردها  از  گوناگون هستند که هرکدام  و عملکردهای  کارکردها  از  امتزاجی  امروزی،  شهرهای 
ایفای مناسب نقش خود در مقیاس تعیین شده، نیازمند فضا یا به عبارتی زمین می باشند. یکی از وظایف اساسی 
و مهم طراحان و برنامه ریزان شهری، تخصیص زمین به کاربری های مختلف شهری با توجه به نقش و کارکرد 
شهر، اقتصاد شهر، بعد اجتماعی و همچنین تأثیر متقابل کاربری ها بر همدیگر است. روش های مختلف زون بندی 
برخی  است.  قرارگرفته  شناسایی  مورد  آن ها  فواید  و  موانع  و  تجربه شده  تاریخ شهرسازی  در  کاربری  چیدمان  و 
متفکران حوزه های شهری معتقد هستند که اختالط کاربری ها می تواند فضاهای عمومی را، به فضایی برای تعامل 
انسانی و تفریح و لذت بردن از محیط تبدیل کند. هنگامی که یک مکان عمومی یا نیمه عمومی سرزنده شخصیتی 

منحصربه فرد از خود به نمایش می گذارد به سرزندگی و حیات اجتماعی و اقتصادی شهر می افزاید.

فرهنگسراها نیز به عنوان یک فضای نیمه عمومی و یک مکان خاص با فعالیت فرهنگی  آموزشی  تلقی شده و در 
مجاورت خود، کاربری هایی با عملکرد تجاری جهت تنوع بخشیدن به محیط فرهنگسرا و درآمدزایی ایجاد کرده اند 
که این خود موجب چند عملکردی فضا و اختالط کاربری ها شده است. توجه به هماهنگی عملکرد اختالط کاربری ها 
ارائه  در فضا )هماهنگی کاربری های تجاری در برابر کاربری های فرهنگی  آموزشی( در راستای آسیب شناسی و 
راهکار، با در نظر گرفتن نیاز مخاطبین فرهنگسرا و همچنین رعایت ضوابط و مقررات فرهنگسراها در همبستگی 
با  تجاری  کاربری های  "اختالط  دانش شهر  راستا گزارش  در همین  داشت.  بسیار مهمی خواهد  نقش  فعالیت ها 
فضاهای فرهنگی شهرداری تهران؛ آسیب شناسی و راهکار" باهدف بررسی سازگاری یا ناسازگاری کاربری های 
تجاری با کاربری های فرهنگی، آسیب شناسی اختالط کاربری ها و درنهایت ارائه پیشنهاد هایی اجرایی به نگارش 
درآمده است. امید است نتایج این اثر پژوهش بتواند در ارتقاء عملکردهای اصلی مورد انتظار از فرهنگسراها و تأمین 

سایر نیازهای مراجعین مؤثر واقع شود.

بابک نگاهد   اری
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران



چکیده

فضاهای نیمه عمومی شهری به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های شهری و واسطی میان زندگی خصوصی و 
عمومی است . ازاین رو ساماندهی فضاهای عمومی و نیمه عمومی در شهر مقوله ای بسیار مهم و قابل توجه است. 
فرهنگسراها نیز فضایی نیمه عمومی و یک مکان )به همراه تعامالت اجتماعی  فرهنگی و هنری( خاص تلقی شده 
و در مجاورت خود، کاربری هایی با عملکرد تجاری جهت تنوع بخشیدن به محیط فرهنگسرا و درآمدزایی ایجاد 
کرده اند. توجه به هماهنگی عملکرد اختالط کاربری ها در فضا، در همبستگی فعالیت ها نقش بسیار مهمی دارند 
درنتیجه نوع فعالیت کاربری ها تأثیر فراوانی در همجواری عناصر کالبدی فرهنگسرا و ایفای نقش مطلوب تر آن ها 
خواهند داشت. با توجه به موضوع موردبررسی که همانا اختالط کاربری های تجاری با فضاهای فرهنگی شهرداری 
تهران است درصدد برآمدیم تا با بررسی نوع فعالیت فضاهای تجاری چهار نمونه از فرهنگسراهای شهر تهران، 
و همچنین با در نظر گرفتن؛ ضوابط و مقررات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و نیازسنجی مخاطبان 
فرهنگسرا و... سازگاری یا ناسازگاری فعالیت کاربری های تجاری را در راستای آسیب شناسی اختالط کاربری ها 

مشخص نماییم.

از سویی دیگر به منظور اثبات حقانیت نتایج به دست آمده در بخش های اولیه و بررسی فرهنگسراها به لحاظ 
آن  درنتیجه  که  گردیده  استفاده  الکتر  مدل  از  مؤلفه  شش  گرفتن  نظر  در  با  و  تجاری  کاربری های  رتبه بندی 
فرهنگسرای گلستان از دید مخاطبین و مسئولین فرهنگسرا مطلوب تر نشان داده شد. روش تحقیق، در این پژوهش، 
توصیفی تحلیلی و جمع آوری اطالعات به شیوه میدانی و اسنادی بوده و از نمونه گیری خوشه ای در کار استفاده شده 
در جهت  ناهماهنگی ها  و  آسیب ها  تبیین وضع موجود،  و  راستای شناخت  در  پژوهش  این  میدانی  است. مطالعه 
ارائه یک الگوی مناسب می باشد. در پایان نیز با در نظر گرفتن همه شرایط موجود و نتایج تحلیل ها و بررسی های 

انجام شده، پیشنهاد هایی در جهت ساماندهی کاربری های تجاری ارائه شده است.

کلیدواژه: اختالط کاربری ها، مدیریت شهری، فضای عمومی، فرهنگسرا، کاربری تجاری فرهنگی، مدل الکتر
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1- کلیات 

مقدمه 
به طورکلی پاسخگویی به نیازهای اجتماعی انسان و تأمین فرصت های الزم در زمینه کسب تجارب اجتماعی، 
عمومی شهری  نیمه  و  عمومی  فضاهای  راستا  این  در  است.  مناسب  فضایی  کالبدی  ساختارهای  وجود  مستلزم 
به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی در کیفیت محیط شهری و توجه به ابعاد اجتماعی در برنامه های توسعه شهری 
به عنوان ضرورتی به حساب می آید و این امر حکایت از نقش این فضاها در تقویت وجهه فرهنگی اجتماعی شهر 
دارد. فرهنگسراها نیز به عنوان یک فضای عمومی و نیمه عمومی آن هم در راستای تعالی بخشیدن به ویژگی های 
فرهنگی اجتماعی جامعه از این مقوله مستثنا نبوده و با برنامه ریزی هر چه بهتر فعالیت های فرهنگسرا از یک سو و 
فضاهای تجاری فرهنگسراها از سوی دیگر می توان به عالقه مندتر کردن مردم نسبت به استفاده از این فضاهای 
عمومی و نیمه عمومی شهری کمک کرده و در راستای آن گامی بلند در تعالی ویژگی های اجتماعی مناطق شهری 
فرهنگسرا  تجاری  فضاهای  ساماندهی  همچنین  و  فرهنگی  تجاری  کاربری های  اختالط  آسیب شناسی  برداشت. 
عالوه بر کسب درآمد بیشتر و تنوع بخشیدن به فضای آموزشی و فرهنگی و ایجاد نظم بصری در این مجموعه 
می تواند به عملکرد مؤثرتر فعالیت کاربری های تجاری و فعالیت فرهنگی آموزشی فرهنگسراها نیز کمک شایانی 

کرده و در این راستا مؤثر باشد.

از عناصر مهم  به عنوان یکی  و  بوده  فرهنگی  از محل های عرضه صنایع  نیز یکی  فرهنگسراها  به طورکلی   
فضاهای نیمه عمومی شهری، در جهت توسعه فرهنگی شهر از سال 1375 در سطح شهر تهران ایجادشده اند و 
تأثیر فرهنگی  اجتماعی بسیاری را در فضای شهری پدیدار کرده اند. در این میان در کنار این فضاهای فرهنگی، 
فضاهایی با کاربری های تجاری جهت تنوع بخشیدن به محیط فرهنگسراها از یک سو و ایجاد درآمد برای سازمان 
و  همگونی  همخوانی،  سازگاری،  به عبارت دیگر  گردیدند.  ایجاد  دیگر  سویی  از  تهران  هنری شهرداری  فرهنگی 
بسیاری  نقش  فرهنگسرا  فعالیت های  انسجام  در  فرهنگسرا  آموزشی  فرهنگی  و  تجاری  کاربری های  هماهنگی 
آموزشی(  فرهنگی  فرهنگسرا)کاربری  اصلی  فعالیت های  با  که  زمانی  فرهنگسراها  تجاری  کاربری های  دارند. 
متناسب باشند، موفق تر عمل خواهند کرد. ازاین رو نوع فعالیت کاربری های تجاری تأثیر فراوانی در همجواری با 
فعالیت های فرهنگی آموزشی فرهنگسرا و ایفای نقش مطلوب تر آن ها خواهند داشت. آسیب شناسی و ساماندهی 
کاربری های تجاری فرهنگسرا در ارتباط با یکدیگر و با در نظر داشتن فعالیت های فرهنگی  آموزشی فرهنگسرا 
و نیازسنجی مخاطبین فرهنگسرا تصور روشنی از نحوه استقرار و مکان یابی، سازگاری یا ناسازگاری کاربری های 
تجاری با فعالیت های فرهنگسرا، نحوه تعامل آن ها باهم و نیاز مخاطبین فرهنگسرا را بیان می نماید.به طورکلی این 
گزارش با بررسی وضعیت موجود 4 فرهنگسرای شهر تهران از میان فرهنگسراهای دارای کاربری تجاری درصدد 
آسیب شناسی و ساماندهی کاربری های تجاری این فرهنگسراها جهت استفاده بهینه و مطلوب از فضاهای تجاری 
فرهنگسراها آن هم متناسب با ضوابط و مقررات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و مخاطب شناسی و 
به مزایا و معایب عملکردی  نیز دستیابی  این پژوهش  بررسی  از  نیازسنجی مخاطبین فرهنگسرا می باشد. هدف 
اختالط کاربری تجاری با فضاهای فرهنگی شهرداری تهران و دست یافتن به آسیب های موجود، ارتقاء سازگاری 
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فضای تجاری فرهنگسراها با فضای فرهنگی و هنری فرهنگسراها، ساماندهی فضاهای تجاری فرهنگسراها بر 
اساس ضوابط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نیاز مخاطبین و کمک به ایجاد فضاهای خوانا و ایمن در 

فرهنگسراها و.... می باشد. 

طرح و بیان مسئله
به عنوان  کالبدی  مشخصه های  و  مختلف  کاربری های  شهری،  زمین های  اراضی  کاربری  و  آمایش  در 
ایجاد تمایز در ساختارهای مختلف مناطق شهری مطرح می شوند. عوامل  چشم گیرترین مشخصه در شناخت و 
کالبدی و کاربری های مختلف در شهر با پیوستگی یا گسستگی خود انسجام یا آشفتگی نظام های عملکردی و 
ساختاری شهری و منطقه ای را موجب می شوند و اجزا و نوع فعالیت این کاربری ها در کنار هم اشکال مختلف بافت 

را ایجاد می کنند. 

آسیب شناسی اختالط کاربری های تجاری با کاربری های فرهنگی  آموزشی فرهنگسراهای شهر تهران موضوع 
مورد بررسی این گزارش است. 

 فرهنگسراها، فضایی نیمه عمومی و یک مکان )به همراه تعامالت اجتماعی  فرهنگی و هنری( خاص تلقی 
شده و در مجاورت خود، کاربری هایی با عملکرد تجاری جهت تنوع بخشیدن به محیط فرهنگسرا و درآمدزایی 
ایجاد کرده اند. فضاهای نیمه عمومی شهری به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های شهری و واسطی میان زندگی 
خصوصی و عمومی است. ازاین رو ساماندهی فضاهای نیمه عمومی در شهر مقوله بسیار مهم و قابل توجه می باشد 
که این امر با در نظر گرفتن نیاز اجتماع در فضای مورد بررسی به نهایت مطلوبیت خواهد رسید. تلفیق دو فضا با 
عملکرد تجاری و فرهنگی در برخی موارد سبب عدم هماهنگی در عملکرد فعالیت ها شده است به ویژه آنکه نیاز 
باشد. توجه به هماهنگی عملکرد کاربری های تجاری  مخاطبان فضای فرهنگی  فرهنگسرا  در نظر گرفته نشده 
و کاربری های فرهنگی آموزشی فرهنگسراها در با در نظر گرفتن نیاز مخاطبین فرهنگسرا در همبستگی فعالیت 
آن ها نقش بسیار مهمی دارند. درنتیجه، در نظر گرفتن نیاز مخاطب فرهنگسرا در راستای ساماندهی کاربری های 
تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. با توجه به موضوع گزارش درصدد هستیم تا با بررسی وضع موجود، 
نظر  در  با  همچنین  و  گلستان(  خاوران،  فردوس،  ابن سینا،  فرهنگسرای  فرهنگسراها)چهار  مخاطبان  نیازسنجی 
گرفتن ضوابط و مقررات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، نوع فعالیت این فضاهای تجاری و سازگاری یا 
ناسازگاری فعالیت کاربری های تجاری را در راستای ساماندهی فضا مشخص کرده و آسیب شناسی نماییم. همچنین 
با استفاده از مدل الکتر به اثبات حقانیت نتایج اولیه پرداخته و مطلوبیت فضاهای تجاری را مورد آزمون قرار داده 
و فضاهای تجاری موجود در هر فرهنگسرا را با توجه به شش مؤلفه به دست آمده از اطالعات پرسش نامه)میزان 
رضایت از کاربری های تجاری، میزان استفاده از کاربری های تجاری، ساماندهی و جانمایی مناسب کاربری های 
تجاری، میزان جذابیت کاربری های تجاری، نیازهای مخاطبان و جذب مخاطب(در راستای سنجش نیاز مخاطب 

رتبه بندی کرده و درنهایت با استفاده از همه  نتایج به دست آمده راهکارهایی را ارائه می نماییم. 
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اهداف پژوهش
1. دستیابی به مزایا و معایب عملکردی اختالط کاربری تجاری با فضاهای فرهنگی شهرداری تهران و دست 

یافتن به آسیب های موجود

2. ارتقاء سازگاری فضای تجاری فرهنگسراها با فضای فرهنگی و هنری فرهنگسراها )با توجه به نیازسنجی 
و مخاطب شناسی فرهنگسرا(

مقررات  و  و ضوابط  فرهنگسرا  مخاطبین  نیاز  داشتن  نظر  در  با  فرهنگسراها  تجاری  فضاهای  ساماندهی   .3
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران 

4. کمک به ایجاد فضاهای خوانا و ایمن در فرهنگسراها و اطراف آن با در نظر داشتن نیاز مخاطب فرهنگسرا

5. کمک به تعیین کاربری های تجاری در فرهنگسراها در جهت جذب مخاطب فرهنگی بیشتر 

6. ارائه راهکارها و پیشنهاد هایی در ارتباط با کاربری های تجاری در فرهنگسراها با در نظر داشتن خواسته ها و 
نیازهای مخاطبان فرهنگسرا 

پرسش های پژوهش 
1. آیا وجود کاربری های تجاری خللی درروند فعالیتی فضاهای فرهنگی شهرداری شهر تهران  فرهنگسرا  ایجاد کرده اند؟

2. آیا در تعیین نوع کاربری های تجاری وضع موجود فرهنگسراها نیازهای مخاطبین در نظر گرفته شده است ؟ 

3. آیا مخاطبین فرهنگسراها از نوع فعالیت فضاهای تجاری موجود در فرهنگسرا و عملکرد آن ها رضایت دارند ؟

4. کدام یک از فرهنگسراهای مورد بررسی با توجه به کاربری های تجاری، دارای وضعیت مطلوب تری از نگاه 
مخاطب هستند؟

مروری بر ادبیات موضوع
با توجه به بررسی های صورت گرفته، در راستای موضوع مورد بررسی که همانا آسیب شناسی اختالط کاربری های 
تجاری با فضاهای فرهنگی آموزشی شهرداری تهران است پیشینه ای یافت نشد. اما به طورکلی در ارتباط با فضای 
عمومی مقاالت و پایان نامه های بسیاری به چشم می خورد. به طور مثال می توان به پایان نامه جواد علی آبادی فرد 
پایان نامه فرخ طهماسبی  )تهران(" )علی آبادی فرد، 1381(،  ناحیه تجاری ونک  "سازمان یابی فضایی  با موضوع 
با موضوع " نقش فضاهای عمومی در پایداری شهر")طهماسبی، 1391(، پایان نامه مهدی عباس زاده با موضوع 
"ساماندهی فضاهای عمومی بخش مرکزی شهر رشت")عباس زاه، 1380(، پایان نامه سرین محمد پور با موضوع 

"برنامه ریزی ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی شهری )نمونه: بوستان های شهر تهران(" )محمدپور، 1386( اشاره کرد. 
همچنین در منابع خارجی نیز می توان به پایان نامه سوتن)Sutton( در ارتباط با "سیاست ها و برنامه ریزی فضاهای 
باز عمومی شهری در مسوندوزی در استان کوازولو  ناتال در آفریقای جنوبی"و بسیاری مقاالت در ارتباط با فضای 

.(Sutton , 1 114, 2008)عمومی و نیمه عمومی استناد نمود
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روش شناسی تحقیق
روش تحقیق، در این پژوهش، توصیفی تحلیلی و به صورت کمی و کیفی بوده و جمع آوری اطالعات به شیوه 
میدانی و اسنادی خواهد بود و از نمونه گیری خوشه ای در کار استفاده خواهد شد. مطالعه میدانی پژوهش در راستای 
شناخت و تبیین وضع موجود فرهنگسرا به عنوان فضایی فرهنگی و کاربری های تجاری، آسیب ها و ناهماهنگی ها 
در جهت ارائه یک الگوی مناسب است. همچنین برای تبیین و سنجش نیاز مخاطبین فرهنگسرا از پرسش نامه 
الکتر مطلوبیت فضاهای  از مدل  استفاده  با  نیز  پایان  استفاده خواهد شد. در  ایجاد گروه های بحث  و مصاحبه و 
از اطالعات پرسش نامه )میزان  با توجه به شش مؤلفه به دست آمده  تجاری را مورد آزمون قرار داده و فضاها را 
رضایت از کاربری های تجاری، میزان استفاده از کاربری های تجاری، ساماندهی و جانمایی مناسب کاربری های 
تجاری، میزان جذابیت کاربری های تجاری، نیازهای مخاطبان و جذب مخاطب( در راستای سنجش نیاز مخاطب 
رتبه بندی خواهیم نمود و با در نظر گرفتن همه شرایط موجود و نتایج تحلیل ها و بررسی های انجام شده، پیشنهاد ها 

و راهکارهایی ارائه خواهد شد.

2 - مبانی نظری 

)Land Use(کاربری اراضی
از برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تعاریف مختلفی شده است که همگی وجه مشترکی از موضوع را مدنظر 
قرار داده اند. از این میان تعاریف زیر از جامعیت بیشتری برخوردار می باشند. برنامه ریزی کاربری اراضی علم تقسیم 
زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی است. برنامه ریزی کاربری زمین مدیریت خردمندانه فضا 
انسان است و هدف اصلی آن استفاده به جا و مناسب و درنهایت  الگوی توزیع فعالیت های  به منظور بهینه سازی 
آماده سازی زمین جهت مصارف مختلف شهری است )رضویان، 1381، 14(. با توجه به بررسی های صورت گرفته، 
کاربری تجاری نیز عبارت است از: اراضي که محل دادوستد بوده و معمواًل برگذر سرا یا پاساژ یا تیمچه احداث شده 
انجام  قانون تجارت عملیات تجاري  "مراکزي که اشخاص حقیقي و حقوقي طبق  باشد  و عمومًا داراي ویترین 

می دهند و معامالت و دادوستد می نمایند")سعید نیا، 1378، 62(.

)Urban Management(مدیریت شهری
مدیریت شهری به دنبال پیدا کردن راه هایی است تا شرایط کار و زندگی را برای کلیه شهروندان خود فراهم 
کند)رضویان، 1381، 24(. به عبارت دیگر می توان، اداره امور شهری به منظور رشد پایدار مناطق شهری در سطح 
محلی)با در نظر داشتن و تابعیت از اهداف سیاست های ملی اقتصادی و اجتماعی کشور( را مدیریت شهری نوین 
فعالیت های  بر  دهد،  سازمان  را  شهر  فعالیت های  کند،  برنامه ریزی  شهر  برای  باید  شهری  مدیریت  نمود.  بیان 
انجام شده نظارت کند، حتی برای انجام بهینه امور، انگیزش الزم را در سازمان مدیریت شهری و سایر سازمان ها و 
شهروندان ایجاد نماید. به نقل از پاول هوس و کنت ایچ بالنچارد: معمواًل مدیریت شهری به عنوان زیرمجموعه ای 
است که  به مثابه سیستمي  تعریف شده و شهرداری خوانده می شود. همچنین مدیریت شهری  از حکومت محلی 
دارای ورودی ها و خروجی های مشخصی باشد. ازنظر بانک جهانی مدیریت شهری یک فعالیت شبه تجاری برای 
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دولت هاست. به عبارت دیگر مدیریت شهری یعنی اداره امور شهری و کارایی بیشتر برای استفاده از وام های بانک 
جهانی می باشد. بعضی اوقات مدیریت شهری به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست گذاری های شهری در نظر گرفته 

می شود که به مفهوم علم اداره جامعه است )همان، 46(.

انواع کاربری ها
در تقسیم بندی جزئی انواع کاربری های شهری، گوناگونی بسیار مشاهده می شود. یکی از این تقسیم بندی ها 
دسته بندی کاربری های شهر بر اساس تقسیم بندی ارائه شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در 

جدول زیر آمده است )رضویان، 1381، 44(.

جدول )1(  انواع کاربری های شهری و زیرمجموعه آن ها

زیرمجموعه کاربری ها نوع کاربری

کاربري مسکوني  تراکم های مختلف مسکوني )کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد(

 مراکز تجاری شهری)بازار، دفاتر خدماتی، عمده فروشی، بانک ها و غیره(، مراکز تجاری محلی و خرده فروشی و همچنین 
بازارهای غیردائمی )بازار روز، هفتگی و...(

تجاری

خدمات عمومی کشتارگاه ها و غیره است. 

آموزشی  مهدکودک، کودکستان، دبستان، راهنمایی و دبیرستان است. 

مراکز آموزش حرفه ای، هنرستان ها، دانشگاه ها و مراکز آموزشی پس از دبیرستان  آموزش حرفه ای و عالی 

اماکن تاریخی و فرهنگی )موزه، کتابخانه، سالن اجتماعات و... ( فرهنگی

مسجد، حسینیه، تکیه، امام زاده و اماکن مذهبی اقلیت ها مذهبی

هتل، مهمانسرا، مسافرخانه، اردوگاه های جهانگردی و همچنین رستوران، قهوه خانه و... خدمات جهانگردی و پذیرایی

بیمارستان، درمانگاه، خانه بهداشت، مراکز پزشکی و.... درمانی

حمام عمومی، آبریزگاه، رختشوی خانه و... بهداشتی

تأسیسات ورزشی، استادیوم، سالن سرپوشیده و فضاهای ورزشی روباز. ورزشی

مراکز اداری دولتی، نهادهای عمومی و مراکز اداری خصوصی. اداری

فضاهای سبز عمومی )پارک ها (، فضاهای تفریحی و بازی بچه ها، فضاهای سبز حفاظت شده )استحفاظی(، پارک های 
جنگلی، باغات و فضاهای سبز خصوصی و مزارع و اراضی کشاورزی 

فضای سبز

پادگان های سپاه، ارتش به جز مراکز ستادی که اداری  انتظامی معرفی می شوند. مناطق نظامی

مراکز صنایع سنگین، صنایع مزاحم)آالینده(، صنایع سبک و کارگاه های غیر مزاحم)غیر آالینده(. صنعتی

مراکز تأسیسات شهری)آب، برق، تلفن، فاضالب و...( و همچنین تجهیزات شهری )آتش نشانی، مراکز جمع آوری و دفع 
زباله، کشتارگاه، غسالخانه، گورستان و...(

تأسیسات و تجهیزات شهری

پایانه، فرودگاه، تأسیسات بندری، گمرک، ایستگاه راه آهن، سردخانه، انبار، سیلو، پارکینگ های عمومی و...  حمل ونقل و انبارها 

مجتمع های حمایتی، تربیتی، خیریه  خدمات اجتماعی

سینما، تئاتر، محل های بازی، مراکز گذراندن اوقات فراغت. تفریحی

مناطق نظامی و استحفاظی، سایت های تاریخی و باستانی  محدوده های حفاظتی

محدوده های حریم خطوط انتقال، رودخانه ها و.... حریم ها

مأخذ: )رضویان، 1381، 44(
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کاربری تجاری
گیرند.  قرار  بازرگانی  تجاری  فعالیت های  از  دور  نمی توانند  باشند،  داشته  که  وظیفه ای  و  نقش  هر  با  شهرها 
چراکه حیات اجتماعی انسان ها در شهر و رفع نیاز آن ها وجوب چنین فعالیت هایی را ایجاب می کند. فعالیت های 
تجاری به شکل ابتدایی از زمان های پیشین وجود داشته و نمونه بارز آن بازارهای محلی است که در کنار حصار 
شهرها ایجاد می شدند)رضویان، 1381، 55(. با توجه به بررسی های صورت گرفته، کاربری تجاری عبارت است 
از: اراضي که محل دادوستد بوده و معمواًل برگذر یا سرا یا پاساژ یا تیمچه احداث شده و عمومًا داراي ویترین باشد 
"مراکزي که اشخاص حقیقي و حقوقي طبق قانون تجارت عملیات تجاري انجام می دهند و معامالت و دادوستد 
انواع فعالیت هاي بازرگاني، مغازه ها و  می نمایند")سعید نیا، 1378، 62(. به عبارت دیگر استفاده از اراضي به منظور 

فروشگاه های کسب وکار و دفاتر نمایندگي هاي مختلف، کاربري تجاري محسوب مي شود)رضویان، 1381، 56(.

به طورکلی کاربری های تجاری دارای ویژگی هایی می باشند که به شرح زیر است: 

اولین ویژگی کاربری های تجاری نحوه  توزیع فضایی آن هاست که به دو صورت توزیع فضایی متمرکز و . 1
توزیع فضایی پراکنده دیده می شوند.

دومین ویژگی کاربری های تجاری نوع کارکرد آن است که به صورت های عمده فروشی و خرده فروشی . 2
دیده می شوند.

و سومین ویژگی کاربری های تجاری، اثرگذاری بخش تجاری در ارزش فضا است بدین معنی که با به . 3
وجود آمدن واحد یا مرکز تجاری در یک مکان اهمیت و ارزش و قیمت زمین در آنجا افزوده می شود )همان، 57(.

اختالط کاربری ها
منطقه  یک  در  مختلف  کاربری های  تمرکز  بر  مبتنی  شهری  توسعه   از  یک شکل  اساسًا  کاربری ها  اختالط 
مشخص است و رویکرد جدیدی در چیدمان و ارتباط مکانی کاربری هاست. مفهوم اختالط کاربری، ترویج شکل 
برای  برنامه ریزان مکانی درواقع وسیله  مهمی  ازنظر  با توجه به شکل توسعه شهری است و  از کاربری ها  پایدار 
رسیدن به توسعه پایدار است)جوادی و دیگران، 1392، 28(. فضاهای اختالط کاربری شهری، فرصت هایی را برای 
تعامل انسانی و تفریح و لذت بردن از محیط فراهم می سازد. مهم ترین فضاهای اختالط کاربری، هسته مرکزی شهر 
و خیابان ها هستند، هرچند این اختالط به فضاهای عمومی و نیمه عمومی از قبیل پارک ها، میادین، فرهنگسراها 

و.... نیز سرایت کرده است.

 به طورکلی اختالط کاربری نحوه بهره برداری از زمین به صورت ترکیبی از کارکردهای گوناگون شهری است 
که به دو گونه تقسیم می شود: 

کاربری مختلط شهری •

کاربری مختلط درون بافتی •

کاربری مختلط شهری با امکان استقرار در محورها و کانون های مجهز شهری، ترکیبی از کاربری تجاری و 
انواع کاربری های خدمات عمومی است. 
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کاربری مختلط درون بافتی نیز ترکیبی از کاربری مسکونی با کاربری های تجاری  خدماتی که در محورها و 
کانون های مجهز درون بافتی قابل استقرار است. درنهایت باید توجه داشت که کاربری ها و عملکردهای موجود در 
شهرها و فضاهای شهری باید در عین اختالط و ترکیب، با یکدیگر سازگاری داشته باشند، به طوری که وجود یکی 
مانع از ادامه فعالیت دیگری نشود و یا در روند زندگی جمعی اختاللی ایجاد نکند. یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی 
تناسب  از یکدیگر است.  ناسازگار  اراضی شهری، همجواری مناسب کاربری ها و جداسازی کاربری های  کاربری 
کاربری زمین با موقعیت استقرار و ویژگی های زمین به معنای جایگیری مناسب کاربری ها در ارتباط با موقعیت 
یا  مزاحمت  موجب  نباید  می شوند،  مستقر  منطقه  یک  در  که  کاربری هایی  است.  آن ها  عملکرد  سطح  و  مکانی 

بازدارنده فعالیت کاربری های دیگر باشند. )علی اکبری، عذرا، 1390، 49(.

)salubrious or irreconcilable of land use( کاربری اراضی سازگار یا ناسازگار
شهری،  درحال توسعه  و  توسعه یافته  مناطق  در  که  است  دلیل  آن  به  کاربری های شهری،  سازگاری  بررسی 
ایجاد یک کاربری جدید باید طوری باشد که بیشترین تعامل و ارتباط مثبت را با واحدهای همسایه داشته باشد، 
یعنی بررسی سازگاری بین کاربری ها برای اطمینان از اینکه با توسعه شهر هر کاربری جدید، همسایه خوبی برای 
اراضی  (Municipal council of colifornia,2008,1).کاربری های  گیرد  بود، صورت  خواهد  سایر همسایه ها 
همجواری شهری، اثرات خارجی بر روی یکدیگر دارند. اثرات مثبت منجر به افزایش کارایی به میزانی می شود که 
کاربری های اراضی همجوار به توسعه پایدار و شیوه بهتر زندگی منجر می شود، درحالی که اثرات منفی به کاهش 
کارایی منجر شده و کاهش ارزش کاربری اراضی را به دنبال خواهد داشت که به ایجاد ناسازگاری میان کاربری های 

 .(Taleai,2007,376)مختلف خواهد انجامید

)Theories of Land Use( نظریه های کاربری اراضی شهری
در خصوص چگونگی کاربری اراضی شهری دیدگاه های متفاوتی مطرح است، لیکن در یک جمع بندی کلی 

می توان آن ها را در قالب چند دیدگاه عمده مطرح کرد که عبارت اند از: 

1. نظریه نقش کالبدی  فضایی: نظریه پردازان برنامه ریزی فضایی معتقد هستند که کاربری زمین شهری باید به 
ادراک زیبایی، هویت فضایی و احساس تعلق به محیط زیست پاسخ دهد)زیاری، 1381، 9(.

2. نظریه کارکردگرایی: بر اساس اصول خردگرایی و هزینه  منفعت، نحوه  استفاده و بهره گیری از اراضی شهری، 
نیز به عنوان ابزاری در جهت تسهیل کارکدهای شهری و تقویت کارایی شهری، تلقی گردید و ضرورت "استفاده 

منطقی" و "استفاده بهینه" از زمین و فضا در دستور کار قرار گرفت)همان، 12(.

3. نظریه فرهنگ گرایی: این نظریه محورهای معنوی را بر محورهای مادی و کل شهر را بر اجزاء آن و مفهوم 
فرهنگی شهر را بر مفهوم مادی آن مقدم می شمارد )زیاری، 1381، 14(.

4. نظریه سالمت روان: این نظریه به مشارکت شهروند در شکل بخشیدن به شهر را توصیه می نماید این نظریه 
نقش برنامه ریزی را به عنوان عاملی در کاهش بزهکاری گوشزد می کند و دیدی هجران زده نسبت به شهرهای 
بزرگ صنعتی دارند. این گروه مسئله سرانه ها، آستانه ها و معیارهای مناسب در زندگی )کاربری اراضی شهری( را 

مطرح می کند)همان، 16(.
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5. نظریه توسعه پایدار کاربری زمین: مبانی نظری این رویکرد بر نگهداری منابع اراضی برای حال و آینده 
)همان، 18(. است  ناپذیر مطرح  تجدید  منابع  به  کمترین ضایعات  واردکردن  و  زمین  از  بهینه  استفاده  از طریق 

عدم  طبیعی،  محیط  تولید  کاهش ظرفیت های  ناحیه ای،  و  محیط شهری  آلودگی  از  جلوگیری  موضوعاتی چون 
همایت از توسعه های زیان آور و حمایت از بازیافت ها را مطرح می کند)ابراهیم زاده، اردکانی، 1358، 48(.

فضای عمومی و نیمه عمومی شهری
آداب  به طورکلی فضاهای شهری فضاهایی هستند که غالب فعالیت های اجتماعی در آن صورت می گیرد و 

رفتاری مردم در این مکان ها بروز می کند. فضاهای شهر به سه نوع قابل تقسیم هستند: 

فضاهای عمومی، شامل خیابان ها، میادین و پارک ها •  

فضاهای نیمه عمومی، شامل پاساژها، فرهنگسراها •  

فضای خصوصی، شامل عرصه مالکیت های شخصی •  

شرط الزم و کافی برای حضور انسان در محیط یا فضای عمومی شهری و انجام فعالیت های حیاتی و اجتماعی، 
مناسب بودن محیط شهری است که از طریق مناسب سازی محیط شهری، کلیه افراد جامعه امکان دسترسی به 
محیط و عناصر و مبلمان شهری و فعالیت در عرصه های مختلف زندگی که حق طبیعی و الزمه حیات انسان است 
را خواهند داشت. )ملک، 1385، 5(. والزر1در تعریف فضاهای عمومی می گوید: "فضای عمومی فضایی است که 
در آن با غریبه ها سهیم هستند. مردمی که اقوام، دوستان یا همکار ما نیستند. فضایی است برای سیاست، مذهب، 
دادوستد، تفریح و ورزش، فضایی برای هم زیستی مسالمت آمیز و برخوردهای غیرشخصی، زندگی جمعی، فرهنگ 
شهری و مباحث روزمره ما را بیان می کند". به عبارت دیگر فضای عمومی شهری، فضاهای موجود بین ساختمان ها 
در نواحی شهری است که برای عموم قابل دسترس می باشد. همچنین می توان بیان نمود فضاهای عمومی شهری، 
نماد کالبدی حضور اندیشه های اجتماعی، سیاسی رشد یابنده و بالنده است. فضایی مملو از کثرت و تنوع که زمینه 
گفتگوی جمعی را به وجود آورده و با تأکید بر حقوق و ارزش های فردی از حقوق و ارزش های جمعی دفاع نموده 
و نهایتًا تعلق و دلبستگی، خاطرات جمعی و هویت پایدار شهروندان را تجسم می بخشد. در این زمینه خیابان ها 
خصوصًا پیاده راه ها و میادین شهری نقش مهم تری ایفا می کنند)حبیبی، 1385، 2(. فضاهای عمومی شهر درواقع 
مکان هایی هستند که عرصه فکر، گفتگو و گفتار کالمی ساکنان شهر به شمار می روند که بنا به این فرض که 
پرسمان هایی از آزادی، عدالت و برابری و عقالنیت در حوزه های عمومی، تبیین و قابل رؤیت می شوند، می توان 
انتظار داشت که با حضور گسترده تر شهروندان در عرصه ها و فضاهای عمومی شهری است که این مفاهیم قابلیت 

نمود بصری پیدا می کنند)محمودی نژاد، 1388، 122(. 

گونه بندی فضاهای عمومی شهری
گونه بندی و تشخیص گونه های مختلف فضاهای عمومی شهری گام مهمی در شناخت مبانی نظری مرتبط 
ارائه شده،  از فضاهای عمومی شهری  تعاریف مختلفی که  پایه  بر  برنامه ریزی فضاهای عمومی شهری است.  با 
1. Walzer,micheal(1986)
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گونه بندی های مختلفی از فضاهای عمومی شهری می توان ارائه کرد. جدول زیر این تعریف و گونه بندی اشاره شده 
توسط آن را نشان می دهد)منبع: محمود پور، 1386، 17(.

جدول )2(  گونه بندی فضاهای باز عمومی

فضای باز عمومی
هر زمین ساخته نشده ای درون مرز روستا، شهرک و شهر که برای منافع محیطی، اجتماعی و یا اقتصادی اجتماعات آماده شده یا پتانسیل آماده 

شدن را به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارد.

فضای سبز
یک زیرمجموعه  از فضای باز، شامل هر زمین یا ساختار دارای پوشش 

گیاهی، آب و عوارض زمین شناسی در نواحی شهری

فضای شهری
یک مجموعه از فضای باز شامل میدان های شهری، بازارگاه ها و دیگر 

نواحی منظره دار سخت یا نرم با کارکرد شهری

بوستان ها و باغ ها
فضاهای سبز مطلوب
محل ها بازی کودکان

محل های امکانات)تجهیزات( ورزشی
کریدورهای سبز

فضاهای سبز طبیعی یا نیمه طبیعی

میدان های شهری
بازارگاه ها

خیابان های پیاده
گردشگاه ها و سواحل دریاها

)منبع: محمودپور، 1386، 19(

جدول )3(  معیار گونه بندی فضاهای عمومی

معیار گونه بندی 
فضاهای باز عمومی

گونه های باز عمومی
نمونه هایی از گونه های فضاهای 

عمومی
نمونه های خرد

تر گونه های فضاهای عمومی

طبیعی/ مصنوعی

طبیعی

چشم اندازها1
آبشار، کوه، جنگل و...نواحی حفاظت شده2
جنگل، زمین مرطوب و...نواحی ذخیره شده3

مصنوعی

خیابان ها
میدان ها

بوستان  و کمربند سبز
فضاهای داخل
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معیار گونه بندی 
فضاهای باز عمومی

گونه های باز عمومی
نمونه هایی از گونه های فضاهای 

عمومی
نمونه های خرد

تر گونه های فضاهای عمومی

کارکرد

مراکز اجتماعات، کمربند سبز، زمین بازی کودکان و...سکونت
ورودی شهر، تقاطع ها، راه های پیاده و...حمل ونقل

بوستان ها، مراکز خرید و...تفریح)گذران اوقات فراغت(
کمربند سبز کارخانه ها، میدا ن های شهری و....کار

تسهیالت خدمات عمومی در اجتماع و فضای بیرونی در اجتماعکاربرد مسکونی

مکان های فرهنگی، تفریحی، تجاری، مالی، تاریخی و خدمات شهری که کاربرد خدمات عمومی
برای عموم باز است.

سطح شهری4
)خدماتی که به همه شهروندان در 

سطح شهر ارائه می شود(

مراکز خدمات تجاری، مراکز فرهنگی، تفریحی، میدان های شهری، بوستان 
شهری و...

سطح ناحیه ای
)خدماتی که به همه شهروندان در 

سطح ناحیه5 ارائه می شود(
مراکز خدمات ناحیه ای، بوستان، فضای سبز و...

سطح خیابان6 
)خدماتی که به همه شهروندان در 
سطح خیابان)محل( ارائه می شود(

مراکز اجتماعات، تسهیالت بیرونی و...

)منبع: محمودپور، 1386، 19(

1. scenery site

2. protected area

3. reserved area

4. municipal level

5. district level

6. street level
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کارکرد کالبدی فضاهای عمومی و نیمه عمومی شهری
فضاهای عمومی و نیمه عمومی کارکردهای متعددی را در شهرها دارند: فضاهای عمومی همچون خیابان ها، 
می کنند.  فراهم  را  دیگر  بخش  به  بخش  یک  از  مردم  اشیا،  حرکت  وسیله  هستند.  شهر  ارتباطی  اصلی  عناصر 
برای  پارک(  نقلیه)محل  توقف وسایل  ترافیکی و محل های  این فضاها شامل تسهیالتی چون خیابان ها، عالئم 
نیازهای روزانه مردم را در مسیر حرکت مردم  ارتباطات درونی1در شهرها هستند. فضاهای عمومی  آسان کردن 
همچون روشنایی، مبلمان، عالئم و تسهیالت، آسایش2عموم، همچون سرویس های بهداشتی و مکان های نشستن 
فراهم می کنند(Loukaitou Sideris,1998, 304). همچنین فضاهای نیمه عمومی مانند فرهنگسراها و پاساژها، 
به ویژه  عمومی  فضاهای  می کنند.  فراهم  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  متنوع  فعالیت های  برای  را  مکان هایی 
مسیرهای حرکتی مردم، همچون خیابان ها، فرصت هایی را برای ایجاد فضاهای باز با دامنه گسترده ای از استفاده ها  
 .(Banerjee,2007,19) از عمومی تا خصوصی  نیز ارائه می کنند. در زیر به انواع کارکردهای آن اشاره خواهد شد

1. کارکرد روانی فضاهای عمومی و نیمه عمومی شهری

می کنند.  کمک  مختلف  شکل های  در  انسان ها  روانی  و  روحی  به سالمت  عمومی  نیمه  و  عمومی  فضاهای 
این فضاها نقش مهمی در توسعه شخصی انسان ها ایفا می کنند. همچنین، با ایجاد عرصه هایی برای میان کنش 
اجتماعی، مکان هایی برای گره های اجتماعی فعال با دیگران و ارائه مکان هایی برای آرامش و رهایی از فشارهای 
پور، 1387، 22(.  افراد کمک می کنند)محمود  در  رفاه  احساس  و  انسان ها  روان  و  روح  به سالمت  روزانه  زندگی 
فضاهای عمومی و نیمه عمومی از بعد روانی و بازپروری عاملی برای حس آزادی، آرامش، صلح طلبی، حس تعادل 

.(Thompson, 2002, 63)و کاهش استرس می باشند

2. کارکرد اجتماعی فضاهای عمومی و نیمه عمومی شهری

فضاهای عمومی و نیمه عمومی شهری مکان هایی را برای میان کنش های اجتماعی و درگیری فعال و غیرفعال 
با دیگران ارائه می کند. میان کنش اجتماعی، رفاه افراد را افزایش داده و باعث می شود افراد، خودشان، دیگران و محیط 
را کشف کنند. به طورکلی نحوه استفاده از فضاهای عمومی و نیمه عمومی به کیفیت فضا مربوط می شود که باید 
فضایی حمایت کننده و هدایت گر باشد(Carr et al, 1992, 343). فضاهای عمومی و نیمه عمومی به ارائه مکان باهم 
جمع شدن همه گروه های جامعه شامل گروه های مختلف سنی، جنسی و اجتماعی، اقتصادی و نژادی نقش مهمی در 
گره های اجتماعی و ایجاد انسجام اجتماعی برای ایجاد زندگی اجتماعی دارند. فضاهای عمومی و نیمه عمومی می تواند 
سبب بهبود برخوردهای اجتماعی و درنتیجه یکپارچگی و برابری، کاهش خشونت، پیوندهای اجتماعی و نهایتاً پایداری 

اجتماعی که متکی بر روابط غیررسمی اجتماعی است، گردد )کارمونا، 1391، 264(.

3. کارکرد اقتصادی فضاهای عمومی و نیمه عمومی شهری

یکی از کارکردهای مهم فضای عمومی و نیمه عمومی شهری، کارکرد اقتصادی این فضاها است. در طول 

1. intercommunication

2. amenities
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تاریخ فضاهای عمومی و نیمه عمومی، مکان های اصلی فعالیت های تجاری بوده  اند. به عالوه فضاهای عمومی و 
نیمه عمومی ارزش اقتصادی زمین های اطراف خود را تحت تأثیر قرار می دهند )محمودپور، 1386، 23(. از بعد 
اقتصادی فضاهای عمومی و نیمه عمومی سبب کاهش هزینه کنترل و جلوگیری از آلودگی و افزایش درآمد در 

 .(Thompson,2002, 64)نتیجه اشتغال و توریسم به تبع افزایش جذابیت شهر می گردد

4. کارکرد سیاسی فضاهای عمومی و نیمه عمومی شهری

فضاهای عمومی و نیمه عمومی مردم را به استفاده و مشارکت در عرصه های عمومی و نیمه عمومی، با ارائه 
فرصت هایی برای عمل آزادانه و میان کنش  آزادانه با دیگران، تشویق می کنند و با ارائه عرصه هایی برای اقدامات 
می کند.  ارائه  جامعه  در  موجود  کشمکش های  و  تضادها  رفع  برای  را  سالم تری  عرصه  تضادها،  بیان  و  سیاسی 
که  زیرا  کند.  جوامع کمک  در  دموکراسی  ایجاد  به  می تواند  عمومی شهری، همچنین  نیمه  و  عمومی  فضاهای 
برای همه قابل دسترس هستند و فعالیت های خود به خودی و انتخاب آزاد مردم را دربرمی گیرند، این دو مشخصه 

فضاهای عمومی و نیمه عمومی را قادر به ترویج و توسعه دموکراسی می کند)محمودپور، 1386، 23(.

5. کارکرد نمادین)سمبلیک( فضاهای عمومی و نیمه عمومی شهری

فضاهای عمومی و نیمه عمومی به یک شهر هویت می بخشند و تصویر کلی که از فضاهای عمومی و نیمه 
عمومی شهر ارائه می کنند با تصویر کلی شهر مرتبط است. فضاهای حرکتی یعنی خیابان و پیاده روها، اصلی ترین 
از  بسیاری  دیگر  از طرفی  دارند.  خوانایی یک شهر  و  در هویت  مهمی  نقش  که  فضاهای عمومی شهر هستند 
فضاهای عمومی و نیمه عمومی شهری دارای عناصر تاریخی و مذهبی هستند که کارکرد نمادین این فضاها را 

تقویت و تحکیم می کند)کارمونا، 1391، 268(. 

6. کارکرد زیبایی شناختی فضاهای عمومی و نیمه عمومی شهری

برتری های زیبایی شناختی فضاهای عمومی و نیمه عمومی شهری در وهله اول بصری و حرکتی است. گرچه 
تجربه فضاهای شهری تمامی حس ها را در برمی گیرد اما در بعضی حالت ها حس شنوایی، بویایی، المسه می تواند 
برتر از حس بینایی عمل کند. به طورکلی برتری های زیبایی شناختی در فضای شهری نتیجه ادراک ذهنی ما از 
محیط و آگاهی از آن است(von meiss, 1990,15). طراحی خوب و جذابیت فضاهای عمومی و نیمه عمومی 
اقتصادی است. همه بخش های  زیباشناختی سمبلیک و  ابعاد مختلف  از  این فضاها  از دیگر جوانب مثبت  جدید 
فضاهای شهری )اعم از عمومی، نیمه عمومی و خصوصی(ازجمله مشوقان اصلی طراحی خوب فضاهای شهری 
بوده و ازجمله استراتژی هایی که زمینه طراحی این فضاها به کار گرفته می شود، زیباسازی منحصربه فرد با استفاده 

.(Hajer, 1993, 54) از مصالح شیک و تزئینی، استفاده از تعدد و تنوع در طراحی است

 )Cultural space( فرهنگسرا: فضای نیمه عمومی فرهنگی
 با توجه به مفهوم واژه فرهنگ در ادبیات فارسی، فرهنگسرا را می توان فضا یا مکانی مشتمل بر چند نهاد 
فرهنگی جهت انجام فعالیت های فرهنگی و توانمندسازی و مهارت آموزی علم و هنر و معنویات یک جامعه تعریف 
برای  را  فعالیت داشته و معمواًل شرایطی  نهاد فرهنگی  یا چند  )تعریف محقق(. مجموعه ای که در آن یک  نمود 
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آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشه ها و هنرهای گوناگون فراهم آورده است. البته 
در برخی لغت نامه ها تعاریف متعددی از فرهنگسرا که در مضمون یکی می باشند به چشم می خورد که عبارت اند از: 
موسسه ای برای فعالیت های فرهنگی مراجعه کنندگان، که ممکن است دارای کتابخانه، سینما، تماشاخانه، حوزه، 
میدان های ورزش و بازی و امکانات دیگر باشد)صدری افشار، 1383، 938(. موسسه ای با امکانات آموزشی که برای 

ترویج و گسترش ادبیات، هنر یا اجرای برنامه های فرهنگی ایجاد می شود)انوری، 1382، 5348(. 

فضاهای تجاری در فرهنگسراها
همانطورکه بیان شد فرهنگسرا را می توان فضا یا مکانی مشتمل بر چند نهاد فرهنگی جهت انجام فعالیت های 
فرهنگی و توانمندسازی و مهارت آموزی علم و هنر و معنویات یک جامعه تعریف نمود )تعریف محقق(. مجموعه ای 
و  فرهنگی  گوناگون  امور  آموزش  برای  را  معمواًل شرایطی  و  داشته  فعالیت  فرهنگی  نهاد  یا چند  آن یک  در  که 
تعاریف  لغت نامه ها  برخی  در  البته  است.  آورده  فراهم  گوناگون  هنرهای  و  پیشه ها  آموزش  و همچنین  اجتماعی 
متعددی از فرهنگسرا که در مضمون یکی می باشند به چشم می خورد که برخی از آن ها عبارت اند از: موسسه ای 
برای فعالیت های فرهنگی مراجعه کنندگان، که ممکن است دارای کتابخانه، سینما، تماشاخانه، حوزه، میدان های 
اجتماع پذیر  به عنوان یک فضای  افشار، 1383، 938(. فرهنگسراها  باشد)صدری  امکانات دیگر  و  بازی  و  ورزش 
عمومی در شهر تهران عالوه بر کاربری فرهنگی  ورزشی، انواعی از کاربری های تجاری را در خود جای داده اند که 
به انواع مختلفی از فعالیت های تجاری اعم از فعالیت ها در زمینه های فرهنگی و غیرفرهنگی به فعالیت می پردازند. 
در میان 34 فرهنگسرای شهر تهران حدود 15 فرهنگسرای دارای کاربری تجاری است که به بررسی و تحلیل 4 

نمونه از آن ها پرداخته خواهد شد و درنهایت نتیجه را به کل فرهنگسرا تعمیم خواهیم داد.

هنری  فرهنگی  سازمان  اساس نامه  در  فرهنگسراها  تجاری  فضاهای  مقررات  و  ضوابط  ارزیابی 
شهرداری تهران

با توجه به بررسی های انجام شده در اساسنامه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در رابطه با سازگاری 
وعدم سازگاری فضاهای تجاری فرهنگسراها موارد زیر مطرح می شود: 

ایجاد . 1 و  تأسیس  به  می تواند  سازمان  تهران  فرهنگی هنری شهرداری  سازمان  اساسنامه   2 ماده  طبق 
در  ذکرشده  مالحظات  و  اصول  رعایت  با  هنری  و  فرهنگی  تجاری  مؤسسات(  به  وابسته  فضاهای  مؤسسات)و 
اساس نامه بپردازد. ازاین رو در ایجاد کاربری های تجاری در فرهنگسراها بعد فرهنگی و هنری آن نسبت به بعد 
تجاری آن اولویت دارد لذا در طرح ریزی نوع کاربری ها بیشتر به فرهنگی و هنری بودن کاربری ها توجه شده است. 

طبق ماده 7 تبصره 6 اساسنامه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران  ارائه خدمات و تولید و عرضه . 2
محصوالت فرهنگی مناسب و مطلوب در راستای پاسخگویی به نیازها و مشکالت، خالء ها و معضالت فرهنگی شهر 
تهران از اهداف و سیاست های کالن سازمان است.ازاین رو در تعیین نوع کاربری های فضاهای تجاری فرهنگسراهای 
شهر تهران به نیازهای مخاطبان فرهنگسرا توجه شده است و بر اساس همین نیازسنجی ها و مخاطب شناسی ها و 

درصدد رفع نیازها و خالءهای محیطی و مشکالت آن ها به ارائه الگو و پیشنهاد پرداخته شده است.
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طبق ماده 8 تبصره 6 اساسنامه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تعامل و همکاری هدفمند با . 3
هنرمندان و فرهیختگان متعهد و بهره گیری از توان و تخصص آن ها در پیشبرد مأموریت ها و وظایف از اهداف و 
سیاست های کالن سازمان می باشد. با توجه به این ماده از اساسنامه سازمان و با هدف توسعه و تعالی روح فرهنگ 
و هنر در طرح ریزی تعیین نوع کاربری فضاهای تجاری فرهنگسراها به حضور هنرمندان و فرهیختگان متعهد توجه 
بیشتری شده است چراکه حضور یک هنرمند در فضاهای تجاری فرهنگسراها در قالب کارگاه نه تنها روح تجاری 
فضا را فرهنگی کرده بلکه جاذب مخاطب در فرهنگسراها نیز خواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که وجود یک 
هنرمند در این فضاهای تجاری کارگاهی نباید همچون غرفه دار یا فروشندگان عادی باشد بلکه با ایجاد شرایط 

بهتر و تبصره هایی که در هر فصل ارائه شده است باید فضای مناسب تری را در اختیار این هنرمندان قرارداد.

طبق ماده 8 تبصره 7 اساسنامه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اطالع رسانی و افزایش آگاهی . 4
شهروندان به ویژه در خصوص مسائل دینی و نیز حقوق و تکالیف شهروندی و همچنین کمک به خانواده ها در 
حل مسائل پیرامونی زندگی آن ها که از وظایف و سیاست های کالن سازمان است توجه به وجود مراکز مشاوره 
و همچنین وجود  زندگی خود  پیرامونی  در حل مسائل  خانواده ها  به  و کمک  ارائه خدمات  روان شناسی جهت  و 

کارشناس های مختلف در برخی فرهنگسرا در اولویت طرح ریزی تعیین نوع کاربری فضاهای تجاری بوده است. 

طبق ماده 8 تبصره8 اساسنامه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ایجاد بستر الزم برای توسعه . 5
مشارکت شهروندان در فعالیت های مختلف فرهنگی و هنری و تالش در جهت افزایش سهم مصرف خدمات و 
کاالهای فرهنگی در سبد خانوار از وظایف و سیاست های کالن سازمان است. ازاین رو ایجاد فضاهای تجاری با بعد 
فرهنگی و همچنین عرضه  کاالهای فرهنگی همچون صنایع دستی ایرانی، فروش تولیدات هنرجویان فرهنگسرا و 
یا فروش تولیدات زنان سرپرست خانوار و.... در اولویت طرح ریزی تعیین نوع کاربری فضاهای تجاری بوده است. 

طبق ماده 8 تبصره9 اساسنامه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران  ایجاد بستر و فضای مناسب برای . 6
حضور شهروندان و خانواده ها به ویژه جوانان در مراکز و برنامه های فرهنگی و فراهم سازی محیط مساعد برای رشد 

و تعالی فرهنگی آنان از اهداف و سیاست های کالن سازمان می باشد. 

اقتصاد . 7 برای تقویت  اساسنامه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تالش  طبق ماده 8 تبصره12 
خانواده از طریق حمایت و پشتیبانی از تولید و عرضه محصوالت فرهنگی و هنری خانگی از وظایف و سیاست های 
تولیدات هنرجویان  ایرانی، فروش  ازاین رو عرضه کاالهای فرهنگی همچون صنایع دستی  کالن سازمان است. 
اولویت  در  می کند  کمک  نیز  خانواده  اقتصاد  به  که  و....  خانوار  سرپرست  زنان  تولیدات  فروش  یا  و  فرهنگسرا 

طرح ریزی تعیین نوع کاربری فضاهای تجاری بوده است. 

طبق ماده 8 تبصره14 اساسنامه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران  تعمیر و نگهداری، تجهیز و . 8
پشتیبانی مراکز تابعه سازمان و ارائه تسهیالت الزم به آن ها و همکاری در توسعه مجموعه ها فرهنگی و هنری 
موردنیاز شهر از وظایف و سیاست های کالن سازمان است.با توجه به بررسی های صورت گرفته بسیاری از فضاهای 
تجاری ایجادشده فاقد سیستم گرمایشی و سرمایشی بوده و بسیاری مشکالت را دارا می باشد که پیشنهاد می شود 

در جهت باال بردن کیفیت خدمات و... تجهیز گردند.
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طبق ماده 8 تبصره15 اساسنامه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اجرای طرح های غنی سازی . 9
اوقات فراغت و کمک به روحیه و نشاط و شادابی شهروندان با استفاده از روش ها و ابزارهای فرهنگی و هنری از 
وظایف و سیاست های کالن سازمان است. ازاین رو ایجاد پاتوق های فرهنگی، محیط مکث، آب نما و... در محوطه 

فرهنگسراها به روحیه و نشاط و شادابی شهروندان و همچنین پویایی فضای فرهنگسرا کمک خواهد کرد 

طبق ماده8 تبصره16 اساسنامه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تولید محصوالت و آثار فاخر . 10
و  وظایف  از  نوین  فن آوری های  به ویژه  کارآمد  عوامل  مجموعه  از  بهره گیری  با  هنری  و  فرهنگی  ارزشمند  و 
سیاست های کالن سازمان است. ازاین رو ایجاد کارگاه های هنری از طرف هنرمندان و مفاخر فرهنگی و هنری 

می تواند سازمان را در اعتالی فرهنگی یاری رساند. 

طبق ماده 8 تبصره 21 اساسنامه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران توسعه کتابخانه ها، قرائت خانه ها . 11
و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری مروج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی از وظایف و سیاست های کالن سازمان 
را  آن  ایجاد  برای  مناسب  فضایی  اما  نبوده  کتاب ها...  شهر  و  کتابخانه  دارای  که  فرهنگسراهایی  ازاین رو  است. 

داشته اند در طرح ریزی و ساماندهی فضاهای تجاری به این امر مهم نیز توجه شده است.

3- یافته های تحقیق

بررسی فرهنگسراها
آن ها خواهند  نقش مطلوب تر  ایفای  و  کالبدی  عناصر  در همجواری  فراوانی  تأثیر  کاربری ها  نوع  به طورکلی 
داشت. بررسی الگوی کاربری ها در ارتباط با یکدیگر تصور روشنی از نحوه استقرار عناصر کالبدی و نحوه تعامل 
آن ها باهم در ساختار منطقه ای را بیان می نماید. فرهنگسراها نیز به عنوان یکی از عناصر مهم کالبدی شهری و 
همچنین یکی از فضاهای عمومی و نیمه عمومی در شهر، آن هم در جهت توسعه فرهنگی شهر از سال 1375 
در سطح شهر تهران ایجادشده اند و تأثیر فرهنگی اجتماعی بسیاری را در فضای شهری پدیدار کرده اند. در این 
میان در کنار این فضاهای فرهنگی، فضاهایی با کاربری های تجاری جهت تنوع بخشیدن به محیط فرهنگسراها از 
یک سو و ایجاد درآمد برای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از سویی دیگر ایجاد گردیدند. در زیر به بررسی 
کالبدی و مخاطب شناسی و نیازسنجی چهار فرهنگسرا شهر تهران پرداخته خواهد شد. با توجه به روش نمونه گیری 
خوشه ای1، تهران را به چهار ناحیه تقسیم کرده و این چهار فرهنگسرا از چهار نواحی تقسیم شده شمالی و جنوبی 
1. با توجه به موضوع مورد بررسی، امکانات و مقدورات موجود اجازه  بررسی و ساماندهی کاربری های تجاری 34 فرهنگسرای موجود در شهر تهران 
را نمی دهد، پس بهترین راه برای رسیدن به نتیجه و هدف نهایی انتخاب درست جامعه نمونه است. لذا با توجه به انواع نمونه، نمونه گیری گروهی یا 
خوشه ای بهترین روش برای انتخاب جامعه آماری پژوهش حاضر است. این روش نمونه گیری نیز به شرح زیر می باشد: عبارت است از انتخاب واحد 

تحلیل و به عبارتی واحد اصلی مطالعه از طریق طی چند مرحله نمونه گیری پیوسته. این گونه نمونه ها به دودسته تقسیم می شوند: 
  خوشه ای محض که مربوط به جامعه سلسله مراتبی در یک مکان خاص است.

  خوشه ای فضایی که از الگوی ترکیبی سازمان سلسله مراتبی در چهارچوب تقسیمات کشوری تبعیت می کند. 
به  را  نمونه موردنیاز  نتواند  باشد و محقق  نداشته  آماری وجود  برای جامعه  تعیین چهارچوبی  امکان  دارد که  کاربرد  نمونه گیری هنگامی  نوع  این 
و  رسمی  به شکل  مراتبی  یا سلسله  جغرافیایی  فضایی  تقسیمات  است سطح  ممکن  کند.حال  انتخاب  طبقه بندی شده  یا  ساده  احتمالی  روش های 
تعریف شده وجود داشته باشد یا محقق با استفاده از نقشه ها یا تصاویر هوایی و ماهواره ای به تقسیم بندی سلسله مراتبی فضا بپردازد. او پس ازاین 
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و شرقی و غربی به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب نموده ایم. این چهار فرهنگسرا عبارت اند از: فرهنگسرا 
ابن سینا از منطقه 2 شهرداری تهران، فرهنگسرا فردوس از منطقه 5 شهرداری تهران، فرهنگسرا خاوران از منطقه 

15 شهرداری تهران و فرهنگسرا گلستان از منطقه 8 شهرداری تهران. 

فرهنگسرای ابن سینا
1. مقدمه

فرهنگسرای ابن سینا در منطقه 2 شهرداری تهران، در ناحیه 7 این منطقه و در محله شهرک غرب واقع گردیده 
است . به طورکلی ویژگی مهم منطقه 2 شهر تهران به شرح زیر است : این منطقه به لحاظ فعالیت های فرهنگی 
اجتماعی دارای فضاهایی چون فرهنگسرای ابن سینا، دوخانه فرهنگ)خانه فرهنگ نصر خانه فرهنگ زنجان( و دو 
کتابخانه )کتابخانه موالنا کتابخانه عبداهلل طرشتی (، کتابخانه مشارکتی رعد، کانون اجتماعی جوانان، کانون ایرانیان 
و کانون پرورشی و فکری کودک و نوجوان است. ویژگی های جمعیتی منطقه به طور تقریبی عبارت اند از: جمعیت 
منطقه 2 تهران حدود 632917 نفر را به خود اختصاص داده که312830نفر آن مرد و 320087 نفر آن زن است.بعد 
خانوار در این منطقه 205199 است. از ویژگی مهم اقتصادی و تأثیرگذار در این منطقه وجود مراکز تجاری مهم در 

منطقه و تمرکز مکانی بسیاری از فعالیت ها را می توان عنوان کرد )رنجی و دیگران، 1392، 26(. 

2. مهم ترین مسئله اجتماعی منطقه

ساکنان منطقه 2 شهرداری تهران و به ویژه محله شهرک غرب، بیشترین مخاطبان فرهنگسرای ابن سینا هستند 
خیابانی،  معتادان  و وجود  اعتیاد  اجتماعی چون  آسیب های  در تک نگاشت محالت  انجام شده  بررسی های  در  که 
تکدی گری و وجود کودکان کار و کارگران فصلی که عمدتًا از مناطق دیگر وارد می شوند، برای آن لحاظ شده 
است)سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، 1390، 1(. همچنین در مصاحبه هایی که با مخاطبین فرهنگسرا 
به عمل آمده است مشخص گردید که این منطقه از کمبودهای اجتماعی چون؛ مشارکت پایین ساکنان، منفعل بودن 
قشر نوجوان و عدم اعتماد به ساکنان محله و نهادها رنج می برد که سرمایه اجتماعی آنان را با تهدیداتی مواجه 
کرده است. ازاین رو مهم ترین رسالت فرهنگ سرا باید باال بردن مشارکت مردم این منطقه و محله از شهر، ایجاد 
اعتمادسازی از طریق بسترسازی فرهنگی و درنهایت زیاد کردن مخاطب فرهنگسرا از طریق استفاده مناسب از 
فضاها باشد. باال بردن سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد نهادها و کانون هایی برای جوانان و بانوان می تواند در این 

امر مهم کمک کننده باشد.

کار قادر است بر اساس الگوی سلسله مراتبی فضا از مقیاس های بزرگ تر به مقیاس های کوچک تر حرکت کند و به صورت پیوسته در هر سطحی 
از سلسله مراتب یک مرحله از نمونه گیری را انجام دهد. ولی در این نوع نمونه گیری محقق باید روش نمونه گیری یا طبقه بندی شده را در هر یک از 
مراحل مورداستفاده قرار دهد )حافظ نیا، 1389، 154(. به عبارت دیگر این نمونه گیری در مناطق جغرافیایی بزرگ مفید بوده و اجازه استخراج گروه ها 
از جامعه آماری را به منظور انتخاب نمونه ای که نماینده کل جامعه آماری باشد داده، و مانع از تبعیض در انتخاب مشاهداتی که در یک منطقه خاص 
واقع باشند می شود.در این روش نمونه گیری، هر بخشی از مناطق جغرافیایی تحت بررسی در فهرست قرار می گیرد و بخش هایی که مصاحبه در آن 
صورت می گیرد به طور تصادفی استخراج می شود.از سویی دیگر هنگامی که خوشه ها در یک ناحیه جغرافیایی بزرگ انتخاب شوند، هزینه های میدانی 

خیلی کمتر از دیگر روش های نمونه گیری خواهد بود)لی.لوید هارینگ، 1377، 111(.
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3. بررسی وضع موجود فرهنگسرا ابن سینا

فرهنگسرای ابن سینا در منطقه 2 شهرداری تهران، در ناحیه 7 این منطقه و در محله شهرک غرب واقع گردیده 
است . این فرهنگسرا در سال 1373توسط شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران جهت توسعه فرهنگی 
گسترش  و  اشاعه  به منظور  هنري  فرهنگي  فعالیت های  ساماندهي  و  برنامه ریزي  شد.  راه اندازی  منطقه  و  شهر 
ایجاد  فرهنگ و هنر، جذب و حمایت هنرمندان و فرهیختگان، کشف و پرورش استعدادهاي فرهنگي  هنري و 
فضاي فرهنگی مناسب براي حضور خانواده ها از مهم ترین اهداف تأسیس این فرهنگسرا بوده است. با توجه به 
نقشه های موجود از فرهنگسرای ابن سینا که در سال 1379 تهیه شده اند، ساختمان این فرهنگسرا به مساحت 1250 
مترمربع در دوطبقه شامل سالن آمفی تئاتر)سینما(، نگارخانه )با گنجایش 50 تا 60 اثر هنری(، کالس های آموزشی و 
فضاهای اداری، بوده است. در حال حاضر این فرهنگسرا پس از تغییراتی در محوطه و اضافه نمودن 5 فضای جدید 
با کاربری های متفاوت به فعالیت خود ادامه می دهد . این فضاهای جدید عبارت اند از چای باغ ابن سینا که در اصل 
دو فضای تجاری را به خود اختصاص داده است و همچنین2 فضا با کاربری اداری آموزشی، که یکی از این فضاها 
به نگهبانی و فضای دیگر به کالس درس اختصاص یافته است، همچنین فضایی که در نقشه های سال 1379 به 
اطالعات و نگهبانی اختصاص داده شده بود به گل فروشی تغییر کاربری داده است. فضای پنجم نیز، فضایی تازه 
ساخته شده و بدون کاربری می باشد که در حال حاضر به پاتوق اجتماعی یا فضای انتظار برای والدین تبدیل شده 

است. نقشه )1( وضع موجود فرهنگسرا را به تفضیل نشان می دهد. 

نقشه )1(: وضع موجود فرهنگسرا ابن سینا
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فرهنگسرا فردوس
1. مقدمه

منطقه 5 شهرداري تهران با مساحت 5287.1 هکتار در غرب تهران قرار دارد. بر اساس تقسیمات داخلی مالک 
عمل شهرداری در وضع موجود، منطقه 5 شهرداری تهران از 7 ناحیه و 29 محله تشکیل شده است. به طورکلی 
این منطقه در سال1390شامل 793750  تهران معروف است. جمعیت  توسعه شهر  پهنه  به  منطقه 5 شهرداری 
نفر است که از این میزان 391297نفر آن مرد و 402453 نفر آن زن می باشد.همچنین بعد خانوار در این منطقه 
255333 است)رنجی و دیگران، 1392، 26(. همچنین این منطقه به لحاظ فعالیت های فرهنگی اجتماعی دارای 
فضاهایی چون فرهنگسرای فردوس، فرهنگسرای معرفت، خانه فرهنگ نور، خانه فرهنگ آیه، خانه فرهنگ صفا، 
خانه فرهنگ میثاق، خانه فرهنگ محصل، کتابخانه عالمه جعفری، کتابخانه حصارک، کتابخانه کوثر، کتابخانه 
شیخ فضل اهلل نوری، کتابخانه میثاق، نگارخانه پردیسان و نگارخانه آفرینش نور را دارا است. ازاین رو با توجه به 
مشارکت  اجتماعی،  ثبات  از  برخوردار  منطقه ای   ،5 منطقه  تهران،  چشم انداز  سند  توسعه  به  مربوط  شهردار  پیام 
ارتقاء جایگاه منطقه  با  باکیفیت مطلوب محیط شهری و رفاه اجتماعی، همراه  شهروندی و تعلق محله ای، توأم 
به عنوان قطب گردشگری، تفرجگاهی و تفریحی غرب تهران و برخوردار از منابع درآمدی پایدار و ترافیک روان و 

ایمن می باشد)همان، 16(.

فرهنگسرا فردوس نیز به لحاظ جغرافیایی در منطقه 5 واقع شده و از شمال به بلوار آیت اهلل کاشانی، از جنوب 
به اتوبان تهران کرج، از شرق به فلکه صادقیه و از غرب به بزرگراه ستاری منتهی شده و ساکنین این منطقه را 
فعالیت های  و ساماندهي  برنامه ریزي  به  فرهنگسرا می توان  این  اهداف  مهم ترین  از  قرار می دهد.  پوشش  تحت 
فرهنگي هنري به منظور اشاعه و گسترش فرهنگ و هنر، جذب و حمایت هنرمندان و فرهیختگان، کشف و پرورش 

استعدادهاي فرهنگي هنري و ایجاد فضاي مناسب براي حضور خانواده ها اشاره کرد. 

2. مهم ترین مسئله اجتماعی منطقه: فردوس محله هفتاد دو ملت 

یکی از مهم ترین مشخصه های محله فردوس مهاجرپذیری درون شهری از مناطق پایین شهر تهران است. در 
این محله تنوع فرهنگی و قومیتی باالست و همین امر موجب تشبیه آن به هفتادودوملت شده است. در چنین 
محالتی هویت مسئله مهمی است که باید به آن پرداخته شود. مهم ترین آسیب اجتماعی این منطقه نداشتن حافظه 
تاریخی، عدم احساس تعلق و بحران های هویتی به ویژه در نسل جوان است. در بررسی ها وجود درگیری و اعتیاد در 
این منطقه ذکرشده است که بدون شک بخشی از آن به بحران های هویتی در نسل جوان برمی گردد. زمینه سازی 
فرهنگی و توجه به غنای هویتی محله از طریق خوانایی فضا و گسترش فعالیت های فرهنگسرا و پررنگ کردن 

آن ها می تواند گام مهمی در این امر ایفا کند.

3. بررسی وضع موجود فرهنگسرای فردوس

فرهنگسرای فردوس ازجمله فعال ترین فرهنگسراهای تهران است که در سال 1381 توسط سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران تأسیس شده است. این فرهنگسرا در منطقه 5 شهرداری تهران و در ناحیه 5 این منطقه 
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واقع شده و 2670 مترمربع زیربنا دارد و از بخش های گوناگون نظیر کتابخانه، نگارخانه، سینما و کالس های آموزشی 
تشکیل شده است. از مهم ترین اهداف این فرهنگسرا نیز به برنامه ریزي و ساماندهي فعالیت های فرهنگي هنري 
به منظور اشاعه و گسترش فرهنگ و هنر، جذب و حمایت هنرمندان و فرهیختگان، کشف و پرورش استعدادهاي 
فرهنگي هنري و ایجاد فضاي مناسب براي حضور خانواده ها می توان اشاره کرد. در حال حاضر این فرهنگسرا 
پس از تغییراتی در محوطه دارای 14 کاربری تجاری است که مجموعًا 12 کاربری مشغول به کار می باشند. این 
فضاهای تجاری عبارت اند از: کتاب فروشی سیار که در قسمت اطالعات طبقه همکف قرارگرفته است همچنین 
کافی نت، بیمه پاسارگاد، بوفه، موسسه فرهنگی هدایت فرهیختگان، که این کاربری ها نیز در داخل فرهنگسرا و 
در طبقه همکف واقع شده اند. کاربری های گل سرا، صنایع دستی چوبی، سنگ های تزیینی، عسل و عرقیات، پوشاک 
الیاف طبیعی، صنایع دستی دریایی و شهر کتاب فردوس و دو فضای خاموش نیز در محوطه فرهنگسرا واقع شده اند. 

نقشه )2( وضع موجود فرهنگسرا را به تفضیل نشان می دهد. 

نقشه )2(: وضع موجود فرهنگسرا فردوس

فرهنگسرای خاوران
1. مقدمه

منطقه 15 شهرداري تهران با مساحت 3543.6 هکتار در جنوب شرق تهران قرار دارد. این منطقه دارای 8 
ناحیه است که محدوده شش ناحیه خدمات شهري در داخل محدوده مصوب طرح جامع شهر تهران و محدوده دو 
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ناحیه شامل ناحیه خاور شهر و ناحیه قیام دشت در خارج از این محدوده و در داخل محدوده حریم استحفاظي شهر 
و به صورت منفصل از منطقه قرار دارد. عالوه بر تقسیمات ناحیه اي، شهرداري منطقه 15 دارای 20 محله است و 
در حال حاضر جمعیتی نزدیک به 638740 نفر می باشد که از این میزان 325313 نفر را مردان و 313427 نفر را 
زنان شامل می شوند. همچنین این منطقه 192610 خانوار دارد )رنجی و دیگران، 1392، 26(. همچنین این منطقه 
به لحاظ فعالیت های فرهنگی اجتماعی دارای فضاهایی چون فرهنگسرای خاوران، خانه فرهنگ امیرکبیر، پامچال، 
ملکان، شهدای گمنام، مشیریه، هاشم آباد، والفجر، والعصر و همچنین خانه فرهنگ مشارکتی عالم، احتشام، حسنی، 
قیام دشت، محله طراوت، ریحانه النبی، یاس نبی و کتابخانه هایی چون امیرکبیر، پامچال، شهدای گمنام، مشیریه، 
هاشم آباد، والفجر، والعصر، پیامبر، فلسطین و کوهسار و نگارخانه ابراهیمی نژاد، امام حسن مجتبی )ع( هاشم آباد، 

خاوران، ولیعصر و جوان را دارا می باشد. ازاین رو به لحاظ فرهنگی منطقه ای  بسیار فعال است )همان، 6(.

2. مهم ترین مسئله اجتماعی منطقه 

منطقه 15 در جنوب شرقی شهر تهران واقع شده است و از وسعت و جمعیت زیادی برخوردار است. این منطقه 
دارای مسائل و مشکالت کالبدی و اجتماعی خاص خودش است. فرسودگی بناها)شامل ریزدانگی و ناپایداری (، 
مشکالت حمل ونقلی، آلودگی های بصری و... ازجمله مشکالت کالبدی این منطقه است و به تبع مشکالت کالبدی، 
ازجمله مشکالت فرهنگی و اجتماعی در آن را می توان تکدی گری، کودکان کار، اعتیاد، مهاجرپذیر بودن بی رویه 
به دلیل قیمت پایین مسکن در منطقه )که موجب بحران های هویت شهری خواهند شد ( و بیکاری و... نام برد. 
بیکاری از مهم ترین مشکالت این منطقه است که بر آسیب های اجتماعی دیگر نیز مؤثر است )سازمان فرهنگی 

هنری شهرداری تهران، 1390، 12(.

3. بررسی وضع موجود فرهنگسرای خاوران

فرهنگسرای خاوران با متراژ 83 هزار مترمربع فضای فرهنگی و هنری، ورزشی و آموزشی بزرگ ترین فرهنگسرا 
در سطح شهر تهران به شمار می آید. در بهار سال 1372 اولین گام در جهت احداث آن برداشته شد و به صورت 
رسمی از بهمن 1373 بازگشایی گردید. این فرهنگ سرا در طول مدت 18 سال عمر خود همواره در تالش برای 
ارائه خدمات فرهنگی هنری به اهالی منطقه 15 و شهروندان تهرانی بوده است. فرهنگسرای خاوران مجهز به 4 
سالن آمفی تئاتر که به ترتیب سالن اجتماعات با ظرفیت 100 نفر، سالن فرهنگ با ظرفیت 180 نفر، سالن روباز 
سوم خرداد با ظرفیت باالی 2000 نفر و سالن شهید مطهری با ظرفیت 270 نفر همچنین امکانات ورزشی شامل 
پیست دوچرخه سواری و تریال دوچرخه سواری، پیست اسکیت و پارکور، سالـن های چندمنظوره ورزشی و بدنسازی، 
زمین چمن، مجتمع علوم و فنون، خانه کودک، کتابخانه، قرائت خانه، واحد مشاوره، شهربازی و 3 سالن نگارخانه از 

دیگر خدمات فرهنگی هنری فرهنگ سرا می باشد. 

موقعیت قرارگیری فرهنگسرا در شهر تهران، عالوه بر کارکرد منطقه شهری، کارکرد فرا منطقه شهری را نیز در 
برمی گیرد، البته وسعت فضایی و فعالیت فرهنگسرا نیز بر حوزه نفوذ فرهنگسرا تأثیرگذار بوده است. از سویی دیگر 
وجود فضای مناسب فرهنگسرای خاوران و همچنین کمبود فضاهای فرهنگی فعال در منطقه و مناطق همجوار آن 
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به گونه ای است که بر میزان مراجعات فرهنگسرای خاوران افزوده است.

به طورکلی فرهنگسرای خاوران در زمینی بسیار وسیع بناشده است و شامل بخش هایی چون، مجموعه اداری که 
در سر در ورودی استقراریافته و طبقه همکف آن از بیرون شامل 4 کاربری تجاری است که عبارت اند از: شهر کتاب، 
بانک شهر، فروشگاه صنایع دستی و آجیل فروشی، بازارچه فرهنگ و هنر که در سطح پایین تر از زمین استقراریافته و 
دارای کاربری های تجاری با فعالیت های مختلف است، ساختمان مرکزی فرهنگسرا که متشکل از سالن اجتماعات، 
و  است  کودک  خانه  مجموعه  و  آموزشی  کالس های  نمازخانه،  قرائت خانه،  و  کتابخانه  نمایشگاهی،  سالن های 

همچنین سالن تئاتر روباز، شهربازی، زمین فوتبال و اسکیت و سالن بدنسازی می باشد. 

1-3. تحلیل فضایی بازارچه فرهنگ و هنر

به طورکلی حدود 27 کاربری تجاری در بازارچه فرهنگ و هنر موجود است که به فعالیت هایی چون رستوران 
سنتی، کافی نت و گیم نت، فست فود، لوازم التحریر، عکاسی، دکورسازی و... اختصاص داده شده است. به غیراز این 
فضای تجاری در قسمت بازارچه فرهنگ و هنر، فرهنگسرای خاوران دارای فضاهای تجاری واداری دیگری نظیر 
فرهنگسرا(،  ورودی  در  و خشکبارفروشی)در سر  آجیل  و  تزیینی  لوازم  و  فروش صنایع دستی  کتاب،  بانک، شهر 
شهربازی، رستوران و....در داخل محوطه است. با توجه به متعدد بودن فضاهای تجاری در فرهنگسرای خاوران نقشه 

وضع موجود در دو بخش کل فضای فرهنگسرای خاوران و بازارچه فرهنگ و هنر ارائه می شود: 

نقشه )3(: نقشه وضع موجود فرهنگسرای خاوران
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نقشه )4(: نقشه وضع موجود بازارچه فرهنگ و هنر فرهنگسرای خاوران 

فرهنگسرای گلستان
1. مقدمه

فرهنگسرای گلستان در منطقه 8 شهرداری تهران قرار دارد. بافت کالبدی این منطقه از 3 ناحیه و13 محله 
است.  واقع شده  فدک  محله  در  و  نارمک  ناحیه  عبارتی  به  یا  دو  ناحیه  در  گلستان  فرهنگسرا  است.  تشکیل شده 
به طورکلی ویژگی های مهم منطقه به شرح زیر است: این منطقه به لحاظ فعالیت های فرهنگی اجتماعی دارای 
فضاهایی چون فرهنگسرا گلستان، کتابخانه و خانه فرهنگ معرفت، کتابخانه و خانه فرهنگ فرزانگان، کتابخانه 
فرهنگی   فضای   30 حدود  درمجموع  که  می باشد  و....  فدک  فرهنگ  خانه   ،8 منطقه  قرآن  خانه  شهیدی،  دکتر 
 8 منطقه  جمعیت  از:  عبارت اند  تقریبی  به طور  منطقه  جمعیتی  ویژگی های  است.  جای داده  خود  در  را  اجتماعی 
تهران 378118 نفر را به خود اختصاص داده که از این میزان 185515 نفر را مردان و 192603 نفر را مردان به 
خود اختصاص داده اند.همچنین بعد خانوار در این منطقه 125757است )رنجی و دیگران، 1392، 26(. به لحاظ 
ویژگی های اقتصادی منطقه 8 تهران یکی از مناطق متوسط شهر تهران محسوب می شود و با توجه به ساکنان آن 
اغلب کارمندان دولت، صنعتگران، تکنسین هاو... رادرخود جای داده است. همچنین نرخ باسوادی از متوسط تهران 

اندکی بیشتر است)همان، 5(. 

2. مهم ترین مسئله اجتماعی منطقه

ساکنان منطقه 8 شهرداری تهران و به ویژه ناحیه نارمک و محله فدک، بیشترین مخاطبان فرهنگسرای گلستان 
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بیکاری، سرقت و کودکان فراری  اعتیاد، درگیری،  اجتماعی چون  هستند که در تک نگاشت محالت آسیب های 
برای آن لحاظ شده است)سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، 1390، 1(. همچنین در مصاحبه هایی که با 
مراجعه کنندگان و مسئولین فرهنگسرا به عمل آمده است مشخص گردید که این منطقه کمبودهای اجتماعی چون؛ 
مشارکت پایین ساکنان محله و عدم گسترش کافی فعالیت های مردم نهاد، منفعل بودن و عدم بهره برداری کافی 
از ظرفیت پارک ها و فضاهای عمومی در راستای اهداف توسعه اجتماعی و همچنین وجود زمینه هایی برای بروز 
ناامنی را دارا است. ازاین رو مهم ترین رسالت فرهنگ سرا باید باال بردن مشارکت مردم این منطقه و محله از شهر، 
ایجاد اعتمادسازی از طریق بسترسازی فرهنگی و درنهایت زیاد کردن مخاطب فرهنگسرا از طریق استفاده مناسب 
از فضاها باشد. باال بردن سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد نهادها و کانون هایی برای جوانان و بانوان می تواند در 

این امر مهم کمک کننده باشد.

3. بررسی وضع موجود فرهنگسرای گلستان

فرهنگسرای گلستان در منطقه 8 شهرداری تهران واقع شده است. این فرهنگسرا در سال 1376 توسط شرکت 
با  توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران جهت توسعه فرهنگی شهر و منطقه راه اندازی شد. این فرهنگسرا 
زیر بنایی در حدود 6250 مترمربع و در 5 طبقه مستقر است. در ابتدای امر این فرهنگسرا بانام مجتمع فرهنگی  
هنری گلستان فعالیت خود را آغاز کرد، اوایل سال 1381 به فرهنگسرای خانواده تغییر نام یافت و مجدداً در سال 
1389 بانام فرهنگسرای گلستان به خدمت رسانی فرهنگی هنری با استفاده از کالس های آموزشی مختلف )17 
فضای آموزشی(، کارگاه های فرهنگی، هنری و اجتماعی، کتابخانه و سالن قرائت خانه، نگارخانه، سالن آمفی تئاتر و 

اجتماعات، سینما، مرکز مشاوره، کافی نت، کانون ها، باشگاه  ورزشی تا امروزه به کار خود ادامه داده است. 

در حال حاضر این فرهنگسرا پس از تغییراتی در محوطه حدود 5 فضای تجاری را در خود جای داده است که 
این فضاهای تجاری عبارت اند از: واحد کافی نت که در زیر پله طبقه همکف واقع شده است و در حال حاضر کاربری 
بالاستفاده و خاموش محسوب می شود. مورد دیگر شهر کتاب است که در کنار مجموعه فرهنگسرا قرارگرفته است و 
درب ورودی آن بیرون از فرهنگسرا قرار دارد و همچنین بوفه فرهنگسرا که بیرون از فرهنگسرا و در کنار شهر کتاب 
واقع شده است. کتاب فروشی سیار واقع در سالن طبقه همکف است که فضای فرهنگسرا را فرهنگی تر کرده است و 
روح کتاب و کتاب خوانی را به فضا بخشیده است و درنهایت محوطه فرهنگسرا که با قراردادن میز و صندلی و آب نما 
باعث به وجود آمدن یک گره اجتماعی و پاتوق فرهنگی برای ایجاد روابط سالم و دوستانه در محیطی ایمن شده 
است بدین صورت که دبیرستانی ها و دانشجویان و والدین در این مکان گردهم آمده و به گفتگو می پردازند. با توجه 
بررسی های میدانی و مصاحبه با مدیریت مجموعه، این فرهنگسرا در حال آماده سازی یک کافی شاپ در محوطه 
فرهنگسرا است تا فضای فراغتی خوبی را برای هنرآموزان و...... ایجاد نماید. نقشه )5( وضع موجود فرهنگسرا را 

به تفضیل نشان می دهد.
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نقشه )5(: نقشه وضع موجود فرهنگسرا گلستان

مخاطب شناسی و نیازسنجی فرهنگسراها
آسیب های  شناخت  به  که  ازاین جهت  فرهنگسراها  مخاطبین  نیازسنجی  و  شناسی  مخاطب  گزارش  این  در 
در  موجود  آسیب های  شناخت  برای  ازاین رو  است  موردتوجه  می کند  کمک  کاربری ها  اختالط  از  آمده  وجود  به 
فرهنگسراهای مورد بررسی به مخاطب شناسی و نیازسنجی مراجعین پرداخته شده است چراکه با شناخت درست از 
مراجعین فرهنگسرا و آگاهی از نیازهای آن ها با دقت عمل و سهولت بیشتری می توان با ارائه راهکارهای کارآمد 
به ساماندهی فضاهای تجاری فرهنگسراها پرداخت. مخاطب شناسی و سنجش نیازهای مخاطبان نیز از طریق 
مصاحبه فردی و گروه های متمرکز و همچنین پرکردن پرسشنامه انجام شده است. اطالعات زیر نیز بر اساس همین 

مصاحبه ها و پرسشنامه ها استخراج شده است.

1. طبقه بندی مخاطبان فرهنگسراها

به طورکلی مخاطب یا مراجعه کننده به کسی گفته می شود که از فضاهای مختلف فرهنگسرا استفاده می کند، 
پیام ها و معانی خاصی را از آن فضا دریافت می کند، به شکل داوطلبانه به آن فضا روی می آورد و از فضای موردنظر 
انتظارات خاصی دارد. ارتباط مؤثر زمانی برقرار می شود که پیام فرستنده متناسب با ویژگی های مخاطب طراحی 
شود. بر این اساس، برنامه ریزان باید دسته بندی درستی از مخاطبان و مراجعین داشته باشد، ویژگی های آنان را 
بدانند و در زمان و مکان مناسب، پیام متناسب را برای او ارسال نماید. برای سنجش مراجعین فرهنگسراهای مورد 
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بررسی بر مبنای سن، جنسیت، پایگاه اقتصادی اجتماعی، تحصیالت و تعداد و همچنین سنجش نیازهای آن ها 
اطالعات  تمامی  درنهایت  و  گردید  پر  مراجعین  توسط  فرهنگسراها  محیط  پرسشنامه1در   50 مصاحبه،  بر  عالوه 

به دست آمده مورد بررسی قرارگرفته است.

2. دسته بندی مخاطبان فرهنگسراها

فرهنگسرای  اطالعاتی  بانک  و همچنین  پرسشنامه  و  از طریق مصاحبه  گردآوری شده  اطالعات  به  توجه  با 
ابن سینا دسته بندی ویژگی های مخاطبان این فرهنگسرا به شرح زیراست: 

جدول )4(: طبقه بندی و دسته بندی مخاطبین فرهنگسراها2

گلستان خاوران فردوس ابن سینا  

 مخاطبان فرهنگسرای گلستان 
شامل همه رده های سنی با 

اکثریت نوجوانان و جوانان است. 
سالمندان نیز برای گپ و گفتگو 
از این فضا بسیار استفاده می کنند.

 مخاطبان فرهنگسرای خاوران 
را غالبًا کودکان، نوجوانان و 

جوانان دربرمی گیرد. 

مخاطبان فرهنگسرای فردوس 
را همه رده های سنی با اکثریت 

نوجوانان دربرمی گیرند.  

مخاطبان فرهنگسرای ابن سینا 
شامل همه رده های سنی با 

اکثریت کودکان و نوجوانان است. 
سالمندان نیز برای گپ و گفتگو 
از این فضا بسیار استفاده می کنند.

توزیع سنی 

اغلب مخاطبان و مراجعین 
فرهنگسرای گلستان بانوان 

هستند.

 با توجه به وجود کتابخانه، هر 
دو جنسیت در این فرهنگسرا 

رفت وآمد دارند اما حضور بانوان 
در فرهنگسرا پررنگ تر است.

 با توجه به وجود کتابخانه، هر 
دو جنسیت در این فرهنگسرا 

رفت وآمد دارند اما حضور بانوان 
در فرهنگسرا پررنگ تر است.

 اغلب مخاطبان و مراجعین 
فرهنگسرای ابن سینا بانوان 

هستند.
جنسیت 

1. زمان اوج میزان مراجعه به فرهنگسراها بهار و تابستان است درحالی که این پژوهش در فصل پاییز و زمستان صورت گرفته است. این در خالی 
است که مشاهده و برداشت میدانی از هر فرهنگسرا و پرسش از مسئولین آن دوتا سه روز در اوج مراجعه مخاطبین این پرسشنامه ها تکمیل شده است.

2. اطالعات به دست آمده از این جدول حاصل تحلیل سؤاالتی است که در پرسش نامه مطرح شده و مخاطبان به آن پاسخ داده اند.
سؤاالت بسته ای چون: 

 پایگاه اجتماعی مخاطبین فرهنگسرا از نگاه پرسش شونده
 پایگاه اقتصادی مخاطبین فرهنگسرا از نگاه پرسش شونده 

 پایگاه اجتماعی خود به عنوان مخاطب فرهنگسرا
 پایگاه اقتصادی خود به عنوان مخاطب فرهنگسرا 

همچنین در راستای صحت اطالعات به دست آمده در ابتدا در قالب گروه های بحث 4 یا 5 نفره توضیحاتی ارائه می شد و تبادل اطالعات صورت 
می گرفت و مجموعه از سؤاالت در مورد ویژگی های اقتصادی و اجتماعی مردم منطقه و محله به دست می آمد. همچنین در بررسی های اسنادی 
نیز همچون تک نگاشت محالت و...، این موارد مورد ارزیابی قرارگرفته است و با پاسخ مخاطبین به سؤاالت پرسش نامه ها مقایسه شده است.البته 
بررسی های فوق فقط در راستای صحت پاسخ مخاطبین بوده است و دخل و تصرفی در اصل اطالعات نداشته است. به طورکلی این بررسی ها بر 

صحت اطالعات جدول فوق تأکید می کرد. 
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گلستان خاوران فردوس ابن سینا  

 ساکنان این منطقه به لحاظ 
نرخ باسوادی از متوسط شهر 
تهران اندکی باالتر هستند و 
طبیعتًا کسانیکه از فضاهای 
فرهنگسرا استفاده می کنند 

دارای خانواده هایی با تحصیالت 
دانشگاهی هستند.

 با توجه به قرارگیری 
فرهنگسرا خاوران در منطقه 
15 افرادی که از فضاهای 
فرهنگسرا استفاده می کنند، 
اغلب دارای خانواده هایی با 

تحصیالت دانشگاهی هستند. 

 با توجه به اطالعات موجود در 
فرهنگسرا فردوس 91 درصد 
افراد در محله فردوس دارای 
خانواده هایی با تحصیالت 

دانشگاهی هستند.

 مخاطبان و مراجعین این 
فرهنگسرا اغلب دارای 
خانواده هایی تحصیالت 
دانشگاهی می باشند. 

تحصیالت 

 منطقه 8 شهرداری تهران 
به عنوان یک منطقه کارمند 
نشین تلقی می شود. ازاین رو 
افرادی که در این منطقه 
سکونت دارند دارای پایگاه 
اقتصادی و اجتماعی خوبی 

هستند.  

 منطقه 15 و محله خاوران از 
مناطق نیمه برخوردار محسوب 
می گردد ازاین رو افرادی که 
در این منطقه سکونت دارند 
به لحاظ پایگاه اقتصادی و 

اجتماعی در سطح متوسط قرار 
دارند.

 منطقه 6 شهرداری تهران و 
محله فردوس از محله های 
برخوردار تلقی شده و افراد 
آن دارای پایگاه اقتصادی و 

اجتماعی خوبی هستند.

ساکنان منطقه 2 )شهرک 
غرب( شهرداری تهران به منزله 

محله هایی مرفه و کاماًل 
برخوردار تلقی می شوند و از 

پایگاه اقتصادی و اجتماعی باال 
برخوردار هستند. به طبع آن 
مراجعین فرهنگسرا نیز از این 

ویژگی برخوردار هستند.

پایگاه 
اقتصادی 
اجتماعی 

 بر اساس اطالعات آماری که از 
کالس های آموزشی، فرهنگی 
و... موجود است به طور تقریبی 

ساالنه 5650 نفر می باشند. البته 
باید به این تعداد مراجعه کنندگان 

گذری و مناسبتی را نیز افزود.

 طبق گفته مسئولین فرهنگسرا 
خاوران روزانه 2000 نفر به 
فرهنگسرای خاوران مراجعه 
کرده و فضای کتابخانه و 

فضاهای آموزشی و فرهنگی 
و... آن استفاده می کنند.

 بر اساس اطالعات آماری 
فرهنگسرای فردوس افرادی 
که از کالس های آموزشی، 

فرهنگی و... استفاده می کنند، 
روزانه 1000 نفر است. 

 با توجه به اطالعات آماری 
فرهنگسرا ساالنه به طور تقریبی 
4540 نفر از فرهنگسرا استفاده 

می کنند. البته باید به این 
تعداد مراجعه کنندگان گذری و 

مناسبتی را نیز افزود.

تعداد 

 در فصل بهار و تابستان 
مخاطبان فرهنگسرای گلستان 
نسبت به فصول دیگر بیشتر 

است.

در فصل بهار و تابستان 
مخاطبان فرهنگسرای خاوران 
نسبت به فصول دیگر بیشتر 

است.

 در فصل بهار و تابستان 
مخاطبان فرهنگسرای فردوس 
نسبت به فصول دیگر بیشتر 

است.

 در فصل بهار و تابستان 
مخاطبان فرهنگسرای ابن سینا 
نسبت به فصول دیگر بیشتر 

است.

زمان 

جدول )5(: پایگاه اقتصادی و اجتماعی مخاطبان فرهنگسراها 
گلستان خاوران  فردوس ابن سینا  

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی موضوع

34 17 6 3 36 18 78 39 باال

50 25 38 19 50 25 22 11 متوسط

16 8 56 28 14 7 4 2 کم

100 50 100 50 100 50 100 50 جمع
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جدول )6(: فصل های مراجعه مخاطبان به فرهنگسراها

گلستان خاوران  فردوس ابن سینا  

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی موضوع

28 14 32 16 30 15 34 17 بهار

42 21 38 19 50 25 44 22 تابستان

22 11 18 9 12 6 18 9 پاییز

8 4 12 6 8 4 12 6 زمستان

100 50 100 50 100 50 100 50 جمع
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3. ارزیابی فرهنگسراها

جدول )7(: ارزیابی امکانات فرهنگسراها با توجه به موقعیت قرارگیری شان در منطقه 

گلستان خاوران  فردوس ابن سینا  

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی موضوع

42 21 58 29 40 20 18 9 خوب

44 22 24 12 42 21 60 30 متوسط

14 7 18 9 18 9 22 11 ضعیف

100 50 100 50 100 50 100 50 جمع

4. میزان رضایت از فرهنگسرا ابن سینا

با توجه به اطالعات به دست آمده از پرسشنامه ها، و پاسخ به گزاره " درمجموع از این فرهنگسرا راضی هستم" 
میزان رضایت مراجعین به فرهنگسراها مورد ارزیابی قرار گرفت که به شرح زیر است: 

جدول )8(: میزان رضایتمندی مخاطبان فرهنگسراها )پاسخ به گزاره "درمجموع از فرهنگسرا راضی هستم"(

گلستان خاوران  فردوس ابن سینا  

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی موضوع

16 8 46 23 34 17 20 10 باال
62 31 36 18 42 21 46 23 متوسط
22 11 18 9 24 12 34 17 پایین
100 50 100 50 100 50 100 50 جمع
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جدول )9(: دالیل رضایتمندی مخاطبان از فرهنگسراها

گلستان خاوران  فردوس ابن سینا  

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی موضوع

62 31 44 22 62 31 74 37 امکانات فرهنگی و آموزشی

18 9 14 7 16 8 18 9 امکانات مشاوره ای فرهنگسرا

16 8 32 16 14 7 6 3 امکانات تفریحی و ورزشی

4 2 10 5 8 4 2 1 امکانات تجاری 

100 50 100 50 100 50 100 50 جمع
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5. نگرش مراجعین نسبت به وجود فضاهای تجاری در فرهنگسرا

جدول )10(: نگرش مخاطبان از فضاهای تجاری در فرهنگسراها

گلستان خاوران  فردوس ابن سینا  

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی موضوع

68 34 22 11 32 16 18 9 خوب

24 12 56 28 22 11 14 7 متوسط

8 4 18 9 46 23 66 34 ضعیف

100 50 100 50 100 50 100 50 جمع

نگرش مخاطبان به فضاهای تجاری فرهنگسرا ابن سینا: 

فرهنگسرای ابن سینا دارای دو فضای تجاری چای باغ و گل فروشی است. با توجه به بررسی های صورت گرفته 
در مورد این دو فضا نگرش های متفاوتی وجود دارد. نگرش مخاطبان نسبت به این دو فضا چندان مثبت نبود چراکه 
قرار می گیرد. مراجعین و مخاطبین  برای مخاطبان گذری مورداستفاده  بیشتر  آنان  ازنظر  باغ  گل فروشی و چای 
فرهنگسرا معتقد هستند که قرارگیری بیمارستان بهمن رو به روی فرهنگسرا ابن سینا باعث شده این دو فضا برای 
مراجعه کنندگان بیمارستان مفید بوده و بیشتر مورداستفاده آن ها قرار گیرد. از سویی دیگر عدم وجود امکانات رفاهی 
مناسب در فضای چای باغ )کمبود صندلی، سرد بودن فضا در زمستان و نداشتن سرویس خدمات دهی مناسب( 
ازجمله عوامل نگرش منفی به این فضاهای تجاری است. چای باغ دارای دو فضای جداگانه است. فضای بیرونی 
انواع بستنی و فست  انواع نوشیدنی های سرد و گرم،  ایران زمین بوده و جهت فروش  چای باغ به سمت خیابان 
فودهای سرد مورد استفاده قرار گرفته است و فضای اصلی چای باغ جهت سرو و نشستن داخل حیاط فرهنگسرا 
واقع شده است. وجود چنین فضاهایی در محیط فرهنگسرا از یک سو باعث آسیب رساندن به محیط و ویژگی های 
رفتاری خانواده ها شده و از سویی دیگر با مدیریت و نظارت صحیح بر عملکرد این فضا می تواند به یک پاتوق 
اجتماعی ایمن تبدیل شود. با توجه به بررسی های صورت گرفته از پرسشنامه ها نگرش منفی نسبت به نحوه کار 
فضاهای تجاری پررنگ تر بود و دالیل این امر را نامناسب بودن ساعات شروع به کار فضاهای تجاری، نوع فعالیت 

فضاها، شیوه ساماندهی فضای فرهنگسرا، ضعیف عمل کردن در این زمینه، رکود فضا و... دانسته اند. 
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جدول )11(: میزان استفاده از فضاهای تجاری فرهنگسرای ابن سینا 

درصد فراوانی موضوع

14 7 چای باغ

30 15 گل فروشی

56 28 عدم استفاده

100 50 جمع

نگرش مخاطبان به فضاهای تجاری فرهنگسرا فردوس: 

الیاف طبیعی،  البسه  کتاب،  از: شهر  عبارت اند  است که  متنوعی  تجاری  دارای فضاهای  فردوس  فرهنگسرای 
صنایع دستی، گل سرا، محصوالت خانگی )ترشیجات و... (، بوفه، کافی نت و.... که در مورد هر یک از این فضاها نسبت 
به نوع کاربری آن نگرش های متفاوتی وجود دارد. به طور مثال، به نظر بسیاری از مراجعین کافی نت و شهر کتاب برای 
این فرهنگسرا ضروری است و این فضاها نیاز بسیاری از افراد مراجعه کننده را برطرف می سازند. از سویی دیگر برخی 
معتقد بودند که بسیاری از محصوالتی که در غرفه ها عرضه می شود کیفیت خوبی نداشته و به همین دلیل مشتری 
زیادی ندارند. وجود برخی کاربری های ناخوانا با محیط فرهنگسرا همچون کاربری بیمه باوجود عدم توجه و استقبال 
مراجعین فضای فرهنگسرا را به جای فرهنگی بودن تجاری کرده است که این خود نارضایتی مراجعین را به همراه 
داشته است. همچنین جانمایی نامناسب و رو به آفتاب این کاربری ها منجر به عدم استقبال مخاطبین فرهنگسرا شده 
است. باالتر بودن نگرش منفی نسبت به فضاهای تجاری حاکی از این امر است که مراجعین نسبت شیوه ساماندهی 

فضای بازارچه، شلوغی محوطه و آشفتگی فضا و ساعت کاری آن ها... رضایتی نداشته اند. 

جدول )12(: میزان استفاده از فضاهای تجاری فرهنگسرای فردوس

درصد فراوانی موضوع

18 9 شهر کتاب

14 7 کتاب فروشی سیار

32 16 کافی نت

6 3 صنایع دستی

10 5 گل سرا

6 3 البسه سنتی

4 2 عرقیات و...

10 5 سایر

100 50 جمع
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نگرش مخاطبان نسبت به فضاهای تجاری فرهنگسرا خاوران: 

 پیش از پرداختن به فضاهای تجاری فرهنگسرا الزم است نکته ای را بیان کنیم که به شرح زیر است: در تحلیل 
پرسشنامه ها و مصاحبه ها مشخص گردید که مخاطب فرهنگسرا نسبت به فضای تجاری ذهنیتی ندارد و بخش 
آموزشی آن برایش پررنگ تر است ازاین رو می توان نتیجه گرفت که بعد تجاری فضاها بر بعد آموزشی فرهنگسرا 
اثرگذار نبوده است. البته جانمایی بازارچه فرهنگ و هنر در فرهنگسرای خاوران خود بر کمرنگ شدن این فضاهای 
تجاری مؤثر بوده است. به طورکلی فرهنگسرای خاوران دارای فضاهای تجاری متفاوت و متنوعی است که فضاهای 
باغ، مدرسه  بازارچه فرهنگ و هنر، چای  به خود اختصاص داده است. شهربازی،  را  بیرونی و درونی فرهنگسرا 
اسکیت و... ازجمله این فضاها هستند. در مصاحبه با مراجعین فرهنگسرا مشخص گردید که مهم ترین فضاهایی 
که برای مخاطبان اهمیت ویژه ای دارد، لوازم تحریر فروشی آن هم به دلیل قیمت مناسب و جنس های باکیفیت، 
نشر شهر به دلیل داشتن کتاب های مهم، مناسب و خوب، کافی نت و چای باغ بوده است. از طرفی کارگاهی بودن 
و انبار بودن برخی از فضاهای تجاری از پویایی و زیبایی فضا کاسته بود و برای مخاطب حس پویایی و خوبی را 
القا نمی کرد چراکه معتقد بودن این بازارچه باوجود پتانسیلی که دارد باید آمیزه ای از فضاهای تجاری هنری باشد تا 
بتواند مخاطبین زیادی را به سمت خود جلب نماید. یکی دیگر از مشکالت فضاهای تجاری وجود فضای گیم نت در 
فرهنگسرا است. هرچند از استقبال خوبی برخوردار است اما با ضوابط و مقررات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری 
تهران مغایر بوده چراکه عدم نظارت و مدیریت کارامد بر نوع بازی ها و عدم توجه به سن مراجعین آسیب های 
اجتماعی و روحی و.... را به دنبال خواهد داشت. ازآنجایی که اغلب مراجعین فرهنگسرا با هدف آموزش و یا استفاده 
از فضای کتابخانه و... به آن مراجعه کرده اند، نسبت به فضاهای تجاری نگرشی خنثی یا بی تفاوت داشتند. همچنین 
شیوه جانمایی و ساماندهی فضای بازارچه، کارگاهی و انبار بودن فضاها، رکود فضا و... را می توان بر خنثی و یا 

منفی بودن نگرش مراجعین نسبت به فضاهای تجاری تلقی نمود. 

جدول )13(: میزان استفاده از فضاهای تجاری فرهنگسرای خاوران

درصد فراوانی موضوع

24 12 لوازم التحریر

14 7 کتاب فروشی

18 9 کافی نت  گیم نت

8 4 صنایع دستی 

16 8 رستوران

20 10 سایر

100 50 جمع

نگرش مراجعین نسبت به فضاهای تجاری فرهنگسرا گلستان: 

فرهنگسرای گلستان درمجموع دارای 5 فضای تجاری است که این فضاها عبارت اند از : شهر کتاب که به 
فروش کتاب و لوازم التحریر اشتغال دارد و با توجه به وجود مدارس ابتدایی و.... مورد استقبال بسیاری قرارگرفته 
است و ازآنجا که درب آن از بیرون فرهنگسرا می باشد ساعات کاری فرهنگسرا بر ساعات کاری شهر کتاب مؤثر 
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نیست و آن را تحت الشعاع قرار نمی دهد ازاین رو شهر کتاب توانسته نیازهای مراجعین فرهنگسرا را تا حدود زیادی 
برطرف سازد. فضای دیگر آن بوفه است که در کنار شهر کتاب واقع شده و درب آن خارج از فرهنگسرا است که 
طبق نظرات مراجعین فرهنگسرا ازاین جهت که داخل فضای فرهنگی قرار نگرفته و باعث تجاری شدن فضا نگردید 
است مناسب است اما از سویی دیگر به دلیل بیرون بودن از محیط فرهنگسرا نظارت و کنترل بر فروش مواد غذایی 
و خوراکی و...... کم است و همچنین کودکانی که از کالس های فرهنگسرا استفاده می کنند به تنهایی نمی توانند نیاز 
تغذیه ای خود را برطرف کنند. اما بااین حال آمارها بیان کننده این امر است که جانمایی و قرار گرفتن بوفه فرهنگسرا 
در بیرون از آن مناسب است. فضای بعدی واحد تجاری چاپ و تکثیر است که اکنون به یک فضای تجاری خاموش 
تبدیل شده است. واحد تجاری دیگر نیز کتاب فروشی سیار واقع در سالن طبقه همکف است که رنگ و بویی فرهنگی 
به فضا بخشیده است و آخرین فضای تجاری نیز کافی شاپ گلستان واقع در محوطه فرهنگسرا است که در دست 
احداث بوده و اکنون با قرار دادن آب نما و صندلی محیطی دلنشین را برای مراجعین به وجود آورده است و محوطه 
را به یک پاتوق فرهنگی ایمن تبدیل کرده است. با توجه به بررسی های صورت گرفته از پرسشنامه ها نگرش مثبت 
نسبت به نحوه کار فضاهای تجاری پررنگ تر بود و دالیل این امر را مناسب بودن ساعات شروع به کار فضاهای 

تجاری، نوع فعالیت فضاها، شیوه ساماندهی فضای فرهنگسرا و... دانسته اند.  

جدول )14(: میزان استفاده از فضاهای تجاری فرهنگسرای گلستان

درصد فراوانی موضوع

56 28 شهر کتاب

22 11 بوفه فرهنگسرا

. . واحد چاپ و تکثیر

8 4 کتاب فروشی سیار

14 7 تأسیس کافی شاپ در محوطه

100 50 جمع

6. میزان جذابیت، موفقیت و شیوه ساماندهی فضاهای تجاری فرهنگسرا در جذب مخاطب 

در جداول زیر نیز میزان جذابیت فضاهای تجاری، میزان موفقیت فرهنگسرا در جذب مخاطب آورده شده است. 
همچنین در جدول )17( شیوه ساماندهی فضاها از نگاه مخاطب موردبررسی قرارگرفته است. 

جدول )15(: میزان جذابیت فضاهای تجاری

گلستان خاوران  فردوس ابن سینا  

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی موضوع

24 12 32 16 36 18 12 6 زیاد

64 32 22 11 22 11 26 13 متوسط

12 6 46 23 42 21 62 31 کم

100 50 100 50 100 50 100 50 جمع
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جدول )16(: میزان موفقیت فضای تجاری فرهنگسراها در جذب مخاطب 

گلستان خاوران  فردوس ابن سینا  

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی موضوع

26 13 22 11 34 17 20 10 زیاد

44 22 46 23 24 12 8 4 متوسط

30 15 32 16 42 21 72 36 ضعیف

100 50 100 50 100 50 100 50 جمع

جدول )17(: شیوه ساماندهی فضای تجاری فرهنگسراها

گلستان خاوران  فردوس ابن سینا  

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی موضوع

62 31 26 13 26 13 18 9 خوب

24 12 36 18 32 16 28 14 متوسط

14 7 38 19 42 21 54 27 ضعیف

100 50 100 50 100 50 100 50 جمع
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7. نیازهای مخاطبان فرهنگسراها

با توجه به مصاحبه های صورت گرفته و تحلیل پرسشنامه ها، اکثر مراجعین نیازهای خود را در موارد زیر مطرح 
کرده اند: 

مدیریت و نظارت کارامد نسبت به فضاهای تجاری  •

توجه به تجهیزات و توسعه امکانات محیطی فرهنگسرا )از قبیل توجه به مبلمان شهری محوطه و....(  •

استفاده از المان ها و نمادها فرهنگی و هنری برای جذابیت بیشتر فضای فرهنگسرا •

حذف کاربری های تجاری ناسازگار مانند گیم نت و فست فود و.... 1 •

ایجاد کتابخانه در فرهنگسرا در صورت عدم وجود آن  •

ایجاد بازارچه محلی )شامل فروش محصوالت محلی و صنایع دستی و....( •

نمایشگاه دائمی از محصوالت هنرجویان فرهنگسرا جهت ترغیب و تشویق و درآمدزایی دوسویه •

واحدهای فروش مواد غذایی سالم و خانگی )سوپ، آش و.... ( به جای فست فودها •

واحد مرکز مشاوره و روان شناسی  •

فضاهای ورزشی با امکانات متناسب برای استفاده والدین )به ویژه بانوان( •

واحدهای فروش محصوالت فرهنگی و صنایع دستی  •

کافی شاپ با مدیریت کارآمد، مواد غذایی سالم و مفید، همراه با فضایی فرهنگی و ایمن  •

واحدهای فروش محصوالت متناسب با فضای فرهنگسرا )مانند: لوازم التحریر، کافی نت، فروش محصوالت  •
آموزشی، گل فروشی، عطاری و.....( 

1. ا توجه به ضوابط و مقررات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که بخش هایی از آن در صفحه 14 آمده است برخی کاربری ها مانند: گیم نت، 
فست فود، و... در محوطه فرهنگسرا به عنوان یک فضای تجاری ناسازگار تلقی می شود.
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جدول )18(: نیازسنجی از مخاطبان فرهنگسراها

گلستان خاوران  فردوس ابن سینا  

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی موضوع

18 9 22 11 18 9 20 10 کتابخانه 

14 7 14 7 16 8 12 6 کافی نت

10 5 8 4 14 7 16 8 بازارچه و نمایشگاه فصلی

16 8 12 6 10 5 14 7 فضاهای تفریحی  ورزشی

8 4 8 4 14 7 10 5 واحد مشاوره 

12 6 14 7 12 6 10 5 پاتوق فرهنگی

8 4 10 5 6 3 6 3
محصوالت فرهنگی و 

صنایع دستی

14 7 12 6 10 5 12 6 کافی شاپ

100 50 100 50 100 50 100 50 جمع

8. پیشنهاد های مخاطبان فرهنگسراها

فرهنگسرا  آموزشی  فرهنگی  فضای  گرفتن  نظر  در  با  تجاری  فضاهای  تقویت  برای  فرهنگسراها  مخاطبان 
پیشنهاد هایی داشتند که عبارت است از: 

ابن سینا: 

توسعه و تقویت فضای چای باغ همراه با نظارت و مدیریت کارآمد •

اختصاص دادن حیاط پشتی به فضای ورزشی بانوان  •

بهبود فضای گفتگو در حیاط فرهنگسرا از طریق توجه به مبلمان فرهنگسرا  •

اختصاص دادن فضای بام طبقه اول به نمایشگاه فصلی یا کافی شاپ و استفاده از فضاهای خاموش •

 ترویج ندادن غذاهای فست فودی در مکان فرهنگسرا  •
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فردوس: 

توسعه و تقویت محصوالت موجود در غرفه ها همراه با نظارت و مدیریت کارآمد •

بازسازی و به سازی زیرساخت های کاربری های تجاری و باال بردن جذابیت های آن •

انتقال بوفه از داخل فرهنگسرا به محوطه و تبدیل شدن آن به کافی شاپ برای ایجاد یک پاتوق اجتماعی  •
ایمن

حذف کاربری بیمه از فرهنگسرا به علت عدم سنخیت آن با فضای فرهنگی •

بهبود فضای سبز و گفتگو در حیاط فرهنگسرا از طریق توجه به مبلمان فرهنگسرا  •

احداث مکانی ورزشی  •

خاوران: 

نظارت و مدیریت کارآمد بر محوطه فرهنگسرا و فضاهای تجاری آن در راستای ساماندهی بهتر آن رونق  •
و پویایی بیشتر

سیستم  • قبیل  )از  آن ها  سازی  به  و  بازسازی  فرهنگسرا،  تجاری  کاربری های  داخل  تجهیزات  به  توجه 
سرمایش و گرمایش( 

و  • گره ها  ایجاد  جهت  فرهنگسرا  مبلمان  به  توجه  طریق  از  فرهنگسرا  محوطه  در  گفتگو  فضای  بهبود 
پاتوق های اجتماعی ایمن و فرهنگی

برگزاری کالس های آموزشی و ایجاد کارگاه های هنری در کاربری های تجاری که فعالیت هنری دارند  •

حذف کاربری ها با فعالیت های نامتناسب ازجمله گیم نت و فروش فست فود  •

ایجاد بازارچه محلی یا غرفه های فروش محصوالت محلی  •

گلستان: 

افتتاح هر چه سریع تر کافی شاپ گلستان با نظارت و مدیریت کارآمد  •

ایجاد واحد تکثیر و چاپ  •

پویاتر کردن فضای فرهنگسرا با ایجاد نمایشگاه های فصلی و همچنین فروش آثار هنرجویان •

انتقال بوفه فرهنگسرا به داخل فرهنگسرا  •

9. بررسی اختالط کاربری ها در فرهنگسراها و رتبه بندی آن ها با استفاده از مدل الکتر: 

ارائه شده در بخش های قبل و همچنین رتبه بندی آن ها  نتایج  اثبات حقانیت  به منظور بررسی فرهنگسراها و 
با توجه به شش مؤلفه به دست آمده از اطالعات پرسش نامه)میزان رضایت از کاربری های تجاری، میزان استفاده 
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نیازهای  تجاری،  کاربری های  جذابیت  میزان  تجاری،  کاربری های  ساماندهی  شیوه  تجاری،  کاربری های  از 
است  معیاره  چند  تصمیم گیري  مدل  الکتریک  است.  گردیده  الکتر1استفاده  مدل  از  مخاطب(،  جذب  و  مخاطبان 
بهترین فنون تصمیم گیري مطرح شد )مؤمني، 1387،  از  به عنوان یکي  اواخر دهه 1980  بار در  اولین  براي  که 
در  استفاده می شود.  رتبه ای"  غیر   " به  معروف  مفهوم جدیدی  از  گزینه ها  رتبه بندی  به جای  این روش  در   .)30
این روش کلیه گزینه ها با استفاده از مقایسات غیر رتبه ای مورد ارزیابی قرارگرفته و بدان طریق گزینه های غیر 
اوزان از   مؤثر حذف می شوند )حکمت نیا، میرنجف موسوی، 1390، 370(. مقایسات زوجی بر اساس درجه توافق 

( استوار بوده و توأمًا برای ارزیابی گزینه ها مورد آزمون  ijV ( و درجه اختالف از مقادیر ارزیابی های موزون ) jW (
قرار می گیرند. کلیه این مراحل بر مبنای یک مجموعه هماهنگ و یک مجموعه ناهماهنگ پایه ریزی می شوند که 
روش بدین لحاظ معروف به آنالیز هماهنگی هم می باشد )همان، 1390، 371(. درنهایت پس از انجام پنج مرحله 
مدل الکتر می توان میزان وضعیت نسبی فرهنگسراها را بر اساس وضعیت کاربری های تجاری آن هم بر اساس دو 

دیدگاه مخاطبین و مسئولین بدین صورت طبقه بندی کرد2: 
جدول )17(: وضعیت نسبی فرهنگسراها بر اساس وضعیت کاربری های تجاری )دیدگاه مخاطبین(

وضعیتفرهنگسرا

ضعیفابن سینا
ضعیففردوس
متوسطخاوران
خوبگلستان

جدول )18(: وضعیت نسبی فرهنگسراها بر اساس وضعیت کاربری های تجاری )دیدگاه مسئولین(

وضعیتفرهنگسرا

ضعیفابن سینا
متوسطفردوس
خوبخاوران
خوبگلستان

1. ELECTRE

2. با توجه به اینکه الکتریک مدل تصمیم گیري چند معیاره است، گزینه مناسبی برای بررسی موضوع است، چراکه این گزارش سعی دارد با توجه به 
اطالعات به دست آمده درزمینه سازگاری یا عدم سازگاری اختالط کاربری های تجاری با کاربری فرهنگی  آموزشی فرهنگسراها از یک سو و همچنین با 
استفاده از 6 مؤلفه ذکرشده از سویی دیگر میزان وضعیت نسبی چهار فرهنگسرا را بر اساس وضعیت کاربری های تجاری مشخص کرده و با رتبه بندی 
آن ها مطلوبیت آن ها را بررسی نماید. بررسی وضعیت چهار فرهنگسرا در راستای یکدیگر آن هم بر اساس 6 مؤلفه ذکرشده نیازمند انتخاب یک مدل 
تصمیم گیری چند معیاره می باشد. که با توجه به بررسی های انجام شده مدل فوق نسبت به مدل های تصمیم گیری چند معیاره جدیدتر و جامع تر است.
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به طورکلی با بررسی جداول به دست آمده از این مدل نیز این نتیجه حاصل می شود که فرهنگسرای گلستان هم 
از دید مخاطبین و هم از دید مسئولین فرهنگسرا وضعیت خوب و مطلوبی را دارا است. در رتبه بعدی فرهنگسرای 
خاوران قرار دارد که از دیدگاه مخاطبین فضاهای تجاری آن در وضعیت متوسطی قرار دارد. فرهنگسرای فردوس نیز 
در رتبه سوم قرارداد که از دید مخاطب این فرهنگسرا، کاربری های تجاری آن ضعیف است. مسئولین فرهنگسرای 
فردوس نیز وضعیت متوسطی را برای کاربری های تجاری در نظر دارند. فرهنگسرای ابن سینا با توجه به ضعیف 

بودن وضعیت کاربری های تجاری هم از منظر مسئولین و مخاطبین در رتبه چهارم و آخر قرارگرفته است.

نتیجه گیری
توسعه شهری و زندگی پیچیده ساکنین شهرها منجر به خلق فضاهایی شده که از یک سو راحتی و سهولت 
دسترسی را برای انسان ها فراهم کرده و از سوی دیگر موجب اختالل و ناسازگاری در برخی فعالیت های همجوار 
شده است. اختالط کاربری هایی چون: مسکونی  تجاری، اداری  تجاری، فرهنگی  تجاری و... در شهرهای امروزی 
متأثر از همین پیچیدگی ها ایجادشده اند به طوری که امروزه شاهد حضور کاربری های مختلف در کنار هم هستیم. 
سهولت  و  فاصله  کردن  کم  باهدف  تجاری  کاربری  کاربری ها،  این  اغلب  در  که  است  این  اهمیت  حائز  نکته 
دسترسی ها، پیدا کردن بازار عرضه و برطرف کردن نیاز ساکنین شهرها در کوتاه ترین زمان و... به کاربری های 
دیگر اضافه شده است. این اختالط کاربری ها درصورتی که فعالیت کاربری اصلی و پایه را مختل ننمایید و منجر به 
ناسازگاری نگردد مفید نیز خواهد بود. به بیان دیگر درهم ریختگی محیطی، ناخوانی و ناهمگونی فعالیت کاربری ها 
و عدم سازگاری فعالیت آن ها در کنار هم معضلی است که امروزه شهر و شهروند را با خود درگیر ساخته است.. از 
سویی دیگر توجه نکردن به نیاز ساکنان شهرهای جهان سوم در روند ایجاد این فضاهای عمومی منجر به عدم 

توجه ساکنان به این فضاها و بازدهی کمتر فضاها گردیده است. 

چند  بر  مشتمل  مکانی  یا  فضا  عمومی،  نیمه  فضایی  به عنوان  می توان  را  فرهنگسراها  شد  بیان  همانطورکه 
نهاد فرهنگی جهت انجام فعالیت های فرهنگی و توانمندسازی و مهارت آموزی علم و هنر و معنویات یک جامعه 
تعریف نمود )تعریف محقق(. مجموعه ای که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت داشته و معمواًل شرایطی را 
برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشه ها و هنرهای گوناگون فراهم آورده است. 
فرهنگسراها در عصر پست مدرن عصری که تأکید بسیاری بر صنایع فرهنگی شده یکی از محل های عرضه صنایع 
از سال  فرهنگی  توسعه  آن هم در جهت   ، کالبدی شهر  از عناصر مهم  به عنوان یکی  بوده و همچنین  فرهنگی 
1375 در سطح شهر تهران ایجادشده است و تأثیر فرهنگی  اجتماعی بسیاری را در فضای شهری پدیدار کرده اند. 
فرهنگسراها به عنوان یک مکان )به همراه تعامالت اجتماعی  فرهنگی و هنری(خاص تلقی شده و در مجاورت خود، 
فضاهایی با کاربری تجاری جهت تنوع بخشیدن به محیط فرهنگسرا و درآمدزایی ایجاد کرده اند. توجه به همگونی، 
همخوانی و هماهنگی اجزا و عناصر کالبدی، در انسجام فعالیت ها و خوانایی آن ها نقش بسیاری دارند، ازاین رو نوع 
فعالیت کاربری ها تأثیر فراوانی در همجواری عناصر کالبدی فرهنگسرا و ایفای نقش مطلوب تر آن ها خواهند داشت. 
بررسی الگوی کاربری ها در فرهنگسرا، در ارتباط با یکدیگر تصور روشنی از نحوه استقرار عناصر کالبدی و نحوه 

تعامل آن ها با یکدیگر را بیان می نماید.
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با توجه به موضوع این گزارش که همانا اختالط کاربری های تجاری با فضاهای فرهنگی فرهنگسراهای شهر 
تهران است درصدد برآمدیم تا با بررسی وضع موجود و نیازسنجی مخاطبان چهار فرهنگسرای ابن سینا، فردوس، 
خاوران، گلستان و همچنین با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، نوع 
فعالیت این فضاهای تجاری و سازگاری یا ناسازگاری فعالیت کاربری های تجاری را در راستای ساماندهی فضا 
مشخص کرده و آسیب شناسی نماییم. همچنین با استفاده از مدل الکتر حقانیت نتایج به دست آمده در بخش های قبل 
را اثبات کرده و مطلوبیت فضاهای تجاری را مورد آزمون قراردادیم و فضاها را با توجه به شش مؤلفه )میزان رضایت 
از کاربری های تجاری، میزان استفاده از فرهنگی کاربری های تجاری، ساماندهی و جانمایی مناسب کاربری های 
تجاری، میزان جذابیت کاربری های تجاری، نیازهای مخاطبان و جذب مخاطب (در راستای سنجش نیاز مخاطب 
رتبه بندی کردیم که نتایج زیر حاصل شد: به طورکلی با بررسی جداول به دست آمده فرهنگسرای گلستان هم از 
دید مخاطبین و هم از دید مسئولین فرهنگسرا وضعیت خوب و مطلوبی را دارا می باشد. در رتبه بعدی فرهنگسرای 
خاوران قرار گرفت که از دیدگاه مخاطبین و مسئولین فرهنگسرا فضاهای تجاری آن در وضعیت متوسطی قرار 
داشت. فرهنگسرای فردوس نیز در رتبه سوم قرار گرفت که از دید مخاطب این فرهنگسرا، کاربری های تجاری 
آن عملکردی ضعیف داشته است. فرهنگسرای ابن سینا با توجه به ضعیف بودن وضعیت کاربری های تجاری هم 
از منظر مسئولین و مخاطبین در رتبه چهارم و آخر قرارگرفته است و باید با سنجش وضع موجود و در نظر داشتن 
ضوابط و مقررات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و همچنین نیازهای مخاطبین فرهنگسرا به ساماندهی 
بررسی های صورت گرفته در جهت  به همه  توجه  با  نیز  پایان  پرداخته شود. در  نامطلوبی ها  و  ناسازگاری ها  این 
ساماندهی و رفع آسیب های موجود در فضاهای تجاری فرهنگسراهای شهر تهران پیشنهاد های جامعی همراه با 

نقشه پیشنهادی هر فرهنگسرا ارائه شد که در بخش ارزیابی و پیشنهاد های نهایی بیان خواهد شد.

ارزیابی و پیشنهاد های نهایی
در این بخش با درنظرگرفتن نظریات و پیشنهادات مخاطبین فرهنگسراها و همچنین اساس نامه سازمان هنری 
شهرداری تهران و مجموعه نتایج به دست آمده در راستای ارائه راهکار و ساماندهی وضع موجود فرهنگسراها درصدد 
هستیم تا درنهایت پیشنهاد های جامعی ارائه شود. با توجه به مجموعه نکات ذکرشده به منظور برآوردن تقاضاهای 
مخاطبین از کاربری های تجاری و نیز از بین بردن فعالیت هایی که موجب اختالل و ناهماهنگی در فرهنگسرا شده 

است ارائه پیشنهاد های جامع از فرهنگسراها اهمیت زیادی دارد که به شرح زیر است: 

برقراری و ایجاد فضاهای همگون و سازگار و در جوار هم در فرهنگسرا •

بهبود سیستم مدیریتی و نظارتی بر عملکرد فضاهای تجاری •

ایجاد فضاهایی برای گروه های اجتماعی هدف در فرهنگسرا با تقویت و بهبود مبلمان شهری در فرهنگسرا  •

استفاده بهینه از فضاهای خاموش و بالاستفاده در فرهنگسرا •

بازسازی و به سازی زیرساخت های فضاهای تجاری در بهبود عملکردی فضاها )مانند سیستم های سرمایشی  •
و گرمایشی و...(
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ایجاد کاربری های متناسب با سطح منطقه با در نظرگرفتن ضوابط و مقررات سازمان فرهنگی و هنری  •
شهرداری 

ایجاد کاربری هایی با توجه به نیاز مخاطبین و مراجعین فرهنگسرا و همچنین ساکنان منطقه، با در نظر  •
گرفتن ضوابط و مقررات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری

ایجاد کاربری هایی تجاری متناسب بافرهنگ اجتماعی  اقتصادی منطقه، با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات  •
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری

ایجاد کاربری های درآمدزا، با توجه به درنظرگرفتن ضوابط و مقررات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری  •

با توجه به قرار گیری کاربری های تجاری در فرهنگسرا پیشنهاد می شود این کاربری ها جنبه آموزشی و  •
کمک آموزشی داشته باشند. 

 در راستای فعالیت های فرهنگسرا، توجه به فعالیت های تجاری مفیدی چون عطاری، واحد مشاوره، فروش  •
صنایع دستی، فروش محصوالت آموزشی و کمک آموزشی، فروش لوازم و تحریر، کافی نت و.... که مورد نیاز 

مخاطبین و مراجعین فرهنگسرا می باشد پیشنهاد می شود. 

تعالی بخشیدن به فرهنگ کتاب و کتاب خوانی پیشنهاد می شود در هر فرهنگسرا یک شهر  • در راستای 
کتاب تاسیس شود. 

همچنین با توجه به ویژگی های اقتصادی در مناطق مختلف شهر تهران می توان فضاهای تجاری موجود  •
در فرهنگسراها را به زنان سرپرست خانوار اجاره داد و با فرصت دادن به فروش محصوالت خانگی به 

مشاغل خانگی رونق بخشید.

هنرجویان  • تولیدات  و  محصوالت  فروش  به  فرهنگسراها  تجاری  کاربری های  از  یکی  می شود  پیشنهاد 
فرهنگسرا اختصاص داده شود تا هم انگیزه هنرجویان با فروش محصوالت خود باالتر رفته و هم مراجعین 

دیگر با دیدن آثار هنری آن ها عالقه مند شوند.

پیشنهاد می شود یکی از فضاهای تجاری فرهنگسرا به فروش محصوالت و آثار هنری خیریه ها اختصاص  •
داده شود تا عالوه بر روح فرهنگی  هنری فضا روح معنوی در فضا متعالی گردد.

برای جذابیت بیشتر کاربری های تجاری به روزرسانی کاربری های تجاری پیشنهاد می شود. •

پیشنهاد می شود به جای اجاره گرفتن از هنرمندان)که به مراجعین آموزش می دهند ( در ماه تعداد مشخصی  •
هنرجو را آموزش داده و درصدی از دست مزد آموزش این هنرجویان به جای اجاره بها به حساب فرهنگسرا 
واریز گردد، چراکه منجر به تعالی بخشیدن به روح فرهنگ و هنر و باال رفتن سرمایه های اجتماعی افراد 
منطقه و حتی شهر تهران شده و درنهایت منجر به خوداشتغالی و باال بردن آمار اشتغال و کاهش بیکاری 

در کشور خواهد شد.
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بهتر است در قرارداد غرفه داران هنرمند نیز قید شود که در فصول مناسب سال)بهار، تابستان و پاییز ( در  •
ساعت معینی از روز میز کار خود را در محوطه و کنار درب کاربری خود قرار داده و در معرض دید مراجعین 
فرهنگسرا به فعالیت بپردازد تا عالوه بر باال بردن آگاهی مراجعین، عالقه مندی آن ها را جهت آموزش نیز 

ترغیب کنند. از سویی دیگر این کار باعث پویایی فضا می گردد و می تواند جاذب مخاطب باشد.

 این فضاها هرگز نباید صرفًا تجاری و پنهان از دیدگان مخاطبان فرهنگسراها اجاره داده شود بلکه باید به  •
کارگاه هایی اجاره داده شود که در وهله اول جنبه آموزشی داشته و درنهایت تولیدات خود و هنرجویان را به 
فروش برساند. چراکه در برخی از این فرهنگسراها)مانند فرهنگسرای خاوران(دیده شد که کاربری هایی به 
کارگاه)درب های بسته و شیشه های پوشیده( اجاره داده شده و غرفه دار محصوالت خود را در آن فضا تولید 
کرده و به خارج از فرهنگسرا صادر می کنند و کاری با فرهنگسرا و مراجعین ندارند. وجود چنین مشاغلی 

باعث منفعل شدن فضای فرهنگسرا شده و به لحاظ بصری نیز نازیبا است.

در ادامه نیز نقشه پیشنهادی هر یک از فرهنگسراهای مورد بررسی با توجه به موارد ذکر شده ارائه می گردد: 

نقشه)6(: نقشه پیشنهادی فرهنگسرای ابن سینا
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نقشه)7(: نقشه پیشنهادی فرهنگسرای فردوس

نقشه)8(: نقشه پیشنهادی فرهنگسرای گلستان
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نقشه )9(: نقشه پیشنهادی محوطه فرهنگسرای خاوران

نقشه)10(: نقشه پیشنهادی بازارچه فرهنگ و هنر فرهنگسرای خاوران
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مثنوی محمدرضا)1383(: شهر فشرده: شکل شهری پایدار، شهرداری ها، سال ششم، شماره64- 
 مرادی، سلمان و الناز امیر هدایی )1389(: تبیین مفهوم کدهاي فرم پایه و جایگاه آن در جنبش نوشهرسازی، فصلنامه آبادی- 
 موسی کاظمی، مهدی)1380پاییز( توسعه پایدار شهری: مفاهیم و دیدگاه ها، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره62.- 
 مهدی زاده، جواد)1378(: دیدگاه ها و راهکارهای جدید در برنامه ریزی کاربری زمین، همایش زمین و توسعه شهری، دانشگاه تهران.- 
مرکز -  ایران(،  در  آن  جایگاه  و  جهانی  اخیر  توسعه شهری)تجربیات  راهبردی  برنامه ریزی  همکاران)1382(:  و  جواد  زاده،   مهدی 

مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
 مهندسین مشاور پارس ویستا)1381(: سرانه کاربری های خدمات شهري )جلد اول مطالعات نظري و تجارت جهاني ( انتشارات - 

سازمان شهرداری های کشور، چاپ اول.
 وایت، پیتر و مارتین رافلز)GIS :)1387 در مدیریت ملک و زمین، ترجمه علیرضا وصال فر، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی - 

شهری.
 ویلیامز کتی و دیگران)1383(، دستیابی به شکل پایدار شهری)حمل ونقل(، ترجمه واراز مرادی مسیحی، انتشارات شرکت پردازش - 

برنامه ریزی شهری
نهاد مطالعات و تهیه طرح های توسعه شهری تهران)1386(: طرح جامع شهر تهران - 
 شهرداری تهران )1391(: طرح تفصیلی شهر تهران، مهندسین مشاور پارس بوم- 




