هایجغرافیایبرنامهریزیشهری،دورة،8شمارة،2تابستان9911


پژوهش
ص 494-449
DOI: 10.22059/jurbangeo.2020.294744.1210

تحلیلی بر اثربخشی اجتماعی توسعة فضاهای عمومی در بافت مرکزی شهرهای ایران
(مطالعة موردی :پیادهراه سبزهمیدان شهر زنجان)
محمدتقی حیدری* -استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
محسن احدنژاد روشتی -دانشیار گروه جغرافیا ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
سعید محرمی -کارشناس ارشد جغرافیا ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
مریم رحمانی -دکتری جغرافیا ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
پذیرش مقاله0931/05/50 :

تأیید مقاله 0933/59/01 :

چکیده 
باآغازقرنبیستویکم،جهانمابه تدریجبهعصریواردشدهاستکهمضممننتماریی -اجتمماع جدیمدیرا
بهدنبالداشتهاست.همچنینتنجهبهتنسعةفضاهایعمنم بمهعنمنانمحمم انسمانهمایمجماور،بمهمنظمنر
نزدیکترکردنآنانبهیکدیگروجبرانبیش ازسرمایههایاجتماع ازدسترفتةجاریدربافتهایمعماریو
شهریگذشتهاهمیتبیشتریم یابد.باوجنداین،امروزهاینفضاهادچارتغییراتوتحنالتگستردهایشدهاند
کهسببشدهتاحدزیادیازماهیتاولیةخندفاصمههبگیرنمدونتناننمدآنگننمهکمهبایمد،پاسمیگنینیازهمای
شهروندانباشند.بااینرویکردهدفاینننشتارارزیاب اثربیش اجتماع فضایعممنم سمبزه میمدانشمهر
زنجانبرساکنانمحهههایبافتتاریی شهرزنجاناست.همچنیندرایمنماالعمه،بمااسمتاادهازروشهمای
نهیابپیمایش ،بهماالعةسبزهمیدانشهرزنجانپرداختهوادراکوبینشجامعمةآمماریپم ازممداختت
زمی 
آزمننهمایمیتهام ماننمدتحهیم عمامه اکتشماف ،آزممنن t

دادههااز
ارزیاب شدهاست.برایتجزیهوتحهی  
نمننهای،فرایندتحهی سهسههمراتب ومدلمعادالتساختاریاستاادهشدهاست.درنهایتنیزمیزانتبیمینو

تک
پیشبین کنندگ اجرایپروژةسبزهمیدانبرتحنالتاجتماع -فرهنگ محهههایپیرامننسمبزهمیمدانمتمثثراز
روابطعه میانمؤلاههایششگانهبامدلمعادالتساختاریصنرتگرفتهاست.براساسنتایج،شماخ همای
انگیزشاجتماع باضریب،4/969تعامتتاجتماع باضریب99/988وکیایتبصریباضریب1/402مثبمت
وبیشترازحداستانداردهستند.درنتیجهاجرایپروژةسبزه میدانبهارتقایکیایتبصمری،انگیمزشاجتمماع و
تعامتتاجتماع درمحهههایپیرامننسبزهمیدانمنجرشدهاست.همچنینباتنجهبهنتایجآزمننفرایندتحهی 
سهسههمراتب ،شاخ


هایتعامتتاجتماع وکیایتبصمریدرناحیمة9قمراردارنمد.درنتیجمهاجمرایپمروژة

بهدلی ارتقایکیایتبصریوایجمادمرکمزیبمرای
مردمشهریرا 

نگرشهای

سبزهمیدانساختارهایاجتماع و
تعامتتاجتماع وارتباطاتشهری،اصتحکردهوارتقادادهاست.برمبناییافتههایپژوهشم تنانگاتاین
پروژهدرمرحهةگذارقرارداردوهننزبهدرجةنهای ازکیایت،رضایتوماهنبیتاجتماع نرسیدهاست.باوجمند
این،تنانای تحنالتمثبتوعمیقدراثربیش اجتماع درآیندهراداردوم تناندروندفعه تحمنالتاجتمماع 
رابااجرایفازهایبعدیپروژهدرآیندةشهرزنجانمؤثرترکند .


سبزهمیدان،شهرزنجان،فضاهایعمنم  .
واژههایکهیدی:تثثیراجتماع ،تنلیداجتماع فضا ،

*نویسندة مسئول

Email: Mt.heydari@znu.ac.ir

هایجغرافیایبرنامهریزیشهری،دورة،8شمارة،2تابستان 9911


پژوهش


496

مقدمه 
0

2

9

فضاهای عمومی ،کاتالیستی برای همزمانی حضور بهشمار میآید که توسعه و رونق آن بهشدت به زندگی اجتماعی در
میان مردم وابسته است ( .)Cheliotis, 2020: 4اگرچه فضاهای عمومی ممکن است در مورفولوژی ،کاربرد و تیپولوژی
تفاوت داشته باشند ،شبکهای از تعامالت ،دسترسی آزاد ،عملکرد عمومی ،تسهیل روابط عمومی و ارتباطات مستقیم
اجتماعی ،فعالیت جمعی و اهمیت راهبردی برای جوامع محلی را برای کاربران فرمولبندی میکنند (رضائی و همکاران،
 .)001 :0931افزون بر این ،فضای عمومی صحنهای برای پاالیش تعارضها و تشابهات خواستههای سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی افراد است ( .)AndroulaKi et al., 2020: 294درحالیکه با افزایش چشمگیر جمعیت شهری از سال  ،2555تا
حدودی تغییرات عمیقی در شخصیت فضاهای عمومی ایجاد شده و درواقع در این میان چیزی گم شده است که تعریف آن
بسیار مشکل است ،اما بهصورت مفاهیم شهرهای خوابگاهی و فقر فرهنگی نمود یافته است .در این میان ،آنچه فراموش
شده بود ،زندگی در فضاهای عمومی میان ساختمانها بود (صادقی و همکاران .)005 :0931 ،به عبارت دیگر ،شهرنشینی
معاصر تغییراتی اساسی را برای فضاهای عمومی بهویژه پس از انقالب صنعتی در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه رقم
زده است؛ زیرا این فزایندگی جمعیت همگام با خواستار فضاهای عمومی باکیفیت برای خلق فضای سرزنده و زیستپذیر
است؛ امری که برای شهرهای معاصر چالش محسوب میشود ( .)Bishop et al., 2017: 63روند اساسی تحول فضاهای
عمومی شهر عبارت است از :چندپارچهشدن بافت شهری و از بین رفتن فضاهای عمومی ،1خصوصیسازی فضاهای
عمومی 0و رنسانس شبهفضاهای عمومی .)Mandeli, 2019: 2( 6براساس مطالعات ،در چهار دهة گذشته ،تولید فضاهای
عمومی از هدایت و تولید آن از سوی بخش عمومی و دولتی بهسوی بازیگرانی از نوع بخش خصوصی و سازمانهای
انتفاعی و غیرانتفاعی بزرگ و کوچک سوق یافته است ( .)Leclercq et al., 2020: 2در این میان ،امروزه فضاهای عمومی
براساس طرد و کنترل سازمان یافتهاند و هر روز فضاهای عمومی بیشتری به فضاهای کنترلشده و اختصاصی (فضاهای
شبه عمومی) تبدیل میشوند که تنها افرادی خاص میتوانند به آنها راه پیدا کنند (پوراحمد و همکاران)605 :0931 ،؛ امری
که بسیاری از صاحبنظران مانند سورکین 1از آن بهعنوان پایان فضاهای عمومی 1یاد میکنند (شارعپور.)65 :0930 ،
همچنین مشاهدات فضاهای عمومی خلق شده در کشورهای غربی نشان میدهد که لزوماً توجه به کالبد (فرم و شکل)
بدون توجه به محتوا و ابعاد اجتماعی آن فضاهای مطلوبی را ایجاد نمیکند (عادلی و همکاران .)2 :0936 ،در این میان،
امروزه برنامهریزان بیش از هر زمان به ابعاد اجتماعی فضای شهری توجه کردهاند .همچنین یافتن ارتباط این مفاهیم که چرا
فضاهای شهری بسترهای الزم برای حضور و سکون مردم را فراهم نکردهاند ،سبب ورود مفاهیم اجتماعی از جمله
اجتماعپذیری و روحبخشی به حیات مدنی در فضاهای عمومی شهر شده است.
1. Catalyst
2. Simultaneity
3. Public Life
4. Fragmentation of Urban Fabric and Deterioration of Public Space
5. Privatization of Public Space
6. Renaissance of Quasi-Public Spaces
7. Sorkin
8. End of Public Space
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امروزه در بسیاری از شهرهای کشور بهجای اینکه بخش عمدهای از زندگی روزمرة شهروندان در حوزة فضای
عمومی شهری سپری شود ،در کنج ساختمانهای بلندمرتبه و حوزة خصوصی-نیمهخصوصی /نیمهعمومی میگذرد؛
امری که امروزه با شیوع ویروس کرونا 0در شهرها ،شهروندان با آن مواجه شدهاند .از سوی دیگر ،عرصههای عمومی
بهدرستی پاسخگوی نیاز انسان بهعنوان موجودی اجتماعی نبودهاند و تنها با تکیه بر طرحهای شهری که حداقل توجه به
خواستهها و نیازهای شهروندان را دارند ،فضاهای عمومی را در شهر ایجاد کردهاند (حیدری و همکاران.)01 :0931 ،
تداوم این کیفیت حاکم بر فضای عمومی در شهر و شهرنشینی معاصر ،نشاندهندة نامطلوببودن همپیوندی اجتماعی در
دستیابی به فضای زیستپذیر در شهرهای ایران بوده است .در ریشهیابی این امر آشکار میشود که مدیریت شهری تنها
بهدنبال نمایش اقتدار خود بهکمک احداث ابنیة دکوراتیو ،تشریفاتی و باعظمت بوده است .همچنین پیش از آنکه به
آبادانی و ارتقای کیفی وضعیت اجتماعی فضاهای عمومی شهر توجه شود ،این مراکز از زمان شکلگیری ،همواره از
جنبههای مختلف ،از جمله ناکارآمدی اجتماعی آنها بهعنوان فضای عمومی ،تضاد با منافع عمومی شهروندان ،تأثیرات
منفی بر اقتصاد محلی ،پیامدهای کالبدی فضایی نامطلوب ،تضعیف هویت اجتماعی ،برونراندگی اجتماعی ساکنان
محلی ،تضعیف تعامالت اجتماعی و غیره مورد نقد قرار گرفتهاند (پوراحمد و همکاران .)091 :0931 ،فضاهای عمومی در
شهرهای ایران که کامالً در قلمرو عمومی قرار داشتند ،اکنون بهسرعت به مالکیت خصوصی و تحت کنترل بخش
خصوصی درآمدهاند؛ یعنی همان پدیدهای که در شرایط جامعة ایران از آن با عنوان شهرفروشی و فروش فضاهای شهری
یاد میشود (شارعپور .)65 :0930 ،دستاورد نظری مطالعات صورتگرفته برای تجربة شهرسازی و مدیریت شهری در
جامعه نشان میدهد که الزم است در نظام شهری ایران توجه ویژهای به حفظ و کارایی فضاهای عمومی در محیط
شهری صورت بگیرد؛ زیرا تحقق حق به شهر مستلزم وجود فضاهای عمومی قدرتمند در شهر است (همان)61 :؛ بنابراین
ضرورت کاربست ارزیابی اجتماعی پروژههای محرک توسعة عمومی شهر ،بهمنظور اثربخشی آن با رویکرد ترویج اقتدار و
توسعة اجتماعی ،ظرفیتسازی و توسعة سرمایة اجتماعی مهم قلمداد میشود که نشاندهندة حضور اندک یا بیاطالعی
جامعة جغرافیایی ایران از این ظرفیت کاری و علمی است (سرور.)01 :0935 ،
شهر زنجان بهعنوان یک شهر میانهاندام کشور ،از این قاعده مستثنا نیست .همچنین با نگاهی اجمالی به مناطق
مختلف آن میتوان دریافت که نابرابریها و گاه تعارضهای شدید (اختالفهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
اختالفهای ناشی از توزیع نابرابر امکانات و غیره) در میان محلههای گوناگون و بخشهای مختلف آن وجود دارد .واضح
است که این اختالفات بستر شکلگیری مکانهای سومی با ویژگیهای گوناگون و متفاوت باشد (داوودی و همکاران،
 .)12 :0930در این میان نیز تالش برای ارتقای اجتماعپذیری در قالب ایجاد فضاهای عمومی در مقیاسهای مختلف
شهری (محله ،ناحیه ،منطقه و شهر) و در قالبهای مختلف ایجاد مراکز محلهای ،پارکها و فرهنگسرا در مقیاس ناحیه
و غیره نمود یافته است .در این میان ،پروژة سبزهمیدان به دالیلی مانند قرارگیری در مرکز اقتصادی-خدماتی شهر و
قرارگرفتن در بافت مرکزی شهر که جزئی از استخوانبندی اصلی شهر است ،فضای شهری مهمی بهشمار میآید .اجرای
1. Covid-19
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این پروژه یک نسل را درگیر کرده و با فراز و نشیبهای مختلفی مواجه بوده است .همچنین با مراقبت از پنج بنای
تاریخی موجود در  3هکتار از زمین در هستة مرکزی شهر عملیاتی شده است (قربانزاده .)1 :0930 ،این مجموعه با
کاربریهای متنوع از قبیل تجاری ،فرهنگی ،فضای باز شهری و غیره درواقع پالزای عظیمی در مقیاسی حتی بزرگتر از
نقشجهان است (مهندسین مشاور نقشیاد .)0 :0936 ،این پروژه از سال  0931مقولة جدیدی را برای شهروندان زنجانی
بهمنظور پیادهروی مطرح کرده است که بهدلیل قرارگیری در بافت مرکزی شهر ،بهعنوان فضای عمومی تکهستهای در
شهر ایفای نقش میکند .با وجود این بهنظر میرسد نحوة کششپذیری اجتماعی و تعامل اجتماعی مردم در این فضاها
تاکنون بهخوبی بررسی نشده و این پروژه امری دستوری و از باال به پایین بوده است که براساس توافق میان ذینفعان
کلیدی و سرمایهگذاران بزرگ و با همراهی نهادهای دولتی تولید شده است ،اما نظر شهروندان بومی و مشارکت مردم در
این پروژة مصرفی نقش چندانی نداشته است؛ درحالیکه باید درنظر داشت برنامهریزی و طراحی فضای جمعی اقدامی
اجتماعی است (سلطانی .)11 :0931 ،همچنین تبدیلشدن فضای عمومی شهری به کاال ،تنوع ،سرزندگی و نشاط
اجتماعی شهرها را کاهش میدهد و درنهایت به افول و زیستپذیری شهرها منجر میشود؛ از اینرو بسیاری از
نویسندگان این امر را زوال و مرگ تدریجی فضاهای عمومی میدانند (.)Leclercq et al., 2020: 2
مقالة حاضر ،بهدنبال شناخت هنجارهایی است که جاریشدن آن در این فضای همگانی ،کیفیت اجتماعی این پروژه
را آزادیمدار (دموکراتیک) ،انسانمدار ،مردممدار 0و مردمدوست 2یا شهروندمدار کند .براساس مباحث پیشین ،شکاف
ذهنی نوشتار حاضر بر این امر استوار است که پروژة پیادهراه سبزهمیدان شهر زنجان بر کدام مؤلفة اجتماعی اثربخشی
بیشتری داشته است و کاربران از کدام کارکرد اجتماعی این فضای عمومی شهر رضایت دارند.

مبان نظری 
فضاهای عمومی برای زندگی سیاسی و اجتماعی در شهرها ارزشمند هستند .خیابانها ،میدانها و پارکها ،مکانهایی
برای اعتراض ،معاشرت و مواجهه با اختالف هستند و به برندینگ شهرها برای نشاط و زندهماندن و بهزیستی ساکنان
شهری کمک میکنند ( .)Collins et al., 2020: 103میزان موفقیت فضاهای عمومی شهری با استفاده از آن فضا و
حضور انسان در آن متناسب است (صادقی و همکاران)000 :0931 ،؛ چنانکه فرد بهدنبال حضور در فضا میآموزد تا
بهکمک توافق بر سر اشکال زندگی 9با دیگران وارد گفتوگو شود ،فکر کند و درنهایت دنیایی بسازد که بهدلیل
فضاییبودن ،بیانگر هستی جسمیتیافته 1میان بودن در خود 0و بودن برای خود 6است (النگر 0313 ،به نقل از یزدانیان و
همکاران .)10 :0930 ،از منظر اجتماعی ،فضاهای شهری که «کنش جمعی» در آنها رخ میدهد یا تأثیرات اجتماعی
قابلتوجهی دارد (استراحت ،تمدید قوا ،معاشرت ،تعامل اجتماعی و غیره) در زمرة فضاهای عمومی بالفعل است .همچنین

1. Democratic
2. People Friendly
3. Agreement in Forms of Life
4. Embodied Human Being
5. Bing in Itself
6. Bing for Itself
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انگیزة شهروندان را برای حضور در خود افزایش و فردیت افراد را بهسوی اجتماعیشدن بیشتر سوق میدهد (نظری،
 .)1 :0931لیپتون 0فضای عمومی را با عنوان اتاق زندگی بیرونی 2و مرکز تفریح و اوقات فراغت بیرون از خانه 9تعریف
میکند ( )Said Bunawardi et al., 2016: 327که در آن تبادل افکار میان شهروندان و مکانهای بحث دربارة
مسائل عمومی و درنهایت مناطق خاص آزادی بیان 1فراهم میشود (علیخواه و همکاران.)001 :0930 ،
به اعتقاد سنت ،عرصة عمومی در شهرهای معاصر بهطور فزایندهای از فضاهای عمومی مرده اشباع شده است .مراکز
خرید ،فضاهای عمومی شرکتی 0و جوامع دروازهدار 6بخش جداییناپذیر شهرهای مدرن هستند و به شکلگیری فضاهایی
منجر شدهاند که فالستی )2550( 1آنها را فضاهای بازدارنده 1مینامد ( Flusty, 2001به نقل از پوراحمد و همکاران،
 .)605 :0931درواقع این فضاها بهجای آنکه مردم را به مکث ،حضور و برقراری مراودات اجتماعی دعوت کنند ،آنها را
فراری میدهند؛ از اینرو دیگر مواردی مانند ارتباط با دیگران ،سالمتی و آسایش ذهن و روانی شهروندان ( Hoffimann

 ،)et al., 2018: 191حس تعلق به جامعه ،دیدارهای چهره به چهره ،تعامالت اجتماعی و تجربة دیدن و دیدهشدن
بهعنوان مهمترین نیازهای انسان بهدرستی صورت نمیگیرد و نتایج این مقوله مردهبودن این فضاها و استفادهنکردن
مردم از آنهاست (شیخی و رضایی.)11 :0936 ،
بهنظر میرسد بسیاری از طراحان و برنامهریزان شهری بر لزوم همپیوندی مردم با فضاهای شهری تأکید دارند و هریک با
بیانی روشن و از زاویة دید خود ،راهی برای ارتقای کیفیت اجتماعی آن پیشنهاد کردهاند (بینستوک و همکاران 2559 ،به نقل از
بختیار نصرآبادی و همکاران .)059 :0935 ،چنانکه تونالت 3معتقد است چالش امروز برنامهریزان و مدیران شهری نحوة
مواجهه با دو دیدگاه از فضاهای عمومی ،یعنی حوزة عمومی 05و فضاهای به شکل عمومی دسترسپذیر 00است که از سوی
دانشمندان علوم اجتماعی مدنظر قرار گرفته است .مفهوم نخست میتواند در واژههای گفتوگو و مباحثه و دومی در مسئلة
تحرک 02خالصه شود .مورد نخست دموکراسی مشارکتی را مطرح میکند و دومی بیشتر به ایدة آزادیهای فردی بهویژه در
شکل حق به شهر 09خود میپردازد (علیخواه و همکاران .)006 :0930 ،میچل ( )0336معتقد است فضاهای عمومی عصر
کنونی بهجای اینکه از سوی ما تولید شوند ،بهطور فزایندهای برای ما تولید میشوند؛ از اینرو حق بر فضاهای عمومی شهری

01

بهکمک تکنیکهای کاالییسازی ،کنترل و مقرراتسازی آن نادیده گرفته و مصادره میشود و این امر درنهایت به کاهش
اثربخشی عمومیت فضاهای عمومی میانجامد (پوراحمد و همکاران.)605 :0931 ،
1. Lipton
2. Open-Air Living Room
3. Outdoor Leisure Centre
4. Free Speech Zones
5. Corporatized Public Spaces
6. Gated Communities
7. Flusty
8. Interdictory Spaces
9. Tonlat
10. Public Sphere
11. Publicly Accessible Spaces
12. Mobility
13. Right to the City
14. One's Rights to the City
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کار از نظریهپردازان متأخری است که به بررسی کارکرد و طراحی عرصههای عمومی پرداخته است .وی توجهات
اخیر به فضاهای عمومی را از عالقة روزافزون مردم به فعالیتهای خیابانی مانند غذاخوردن بیرون از خانه ،پیادهروی،
دادوستدهای خیابانی و دوچرخهسواری میداند .به نظر او ،عرصههای عمومی باید معنادار ،دموکراتیک و پاسخگو به این
معنا باشد که طراحی و مدیریت فضا باید نیازهای استفادهکنندگانش را برآورده کند .همچنین پنج نیاز اساسی مردم را که
در عرصة عمومی باید به آن پاسخ گفت چنین میشمارد :راحتی ،آسودگی ،مشارکت غیرفعال با محیط ،مشارکت فعال و
اکتشاف ( .)Carr et al., 1992: 34در مقابل ،مفهوم حق به شهر ،دسترسی به فضای عمومی ،استفادة کارا و مشارکت
در مدیریت آن را بهعنوان آزادیهای جهانی پیشگویی میکند ( .)Collins et al., 2020: 103شکل  0کارایی فضاهای
عمومی را از نظر ابعاد مختلف نشان میدهد.

شک .9کارای فضاهایعمنم شهردرابعادمیتهف 
منبع Zhang, 2015:

فضاهایعمنم وتنلیداجتماع شهر 9

حق تخصیص فضا به شهروندان تنها حق استفاده از فضاهای موجود شهر نیست ،بلکه تولید فضا همراستا و پاسخگو به
نیازهای ساکنان است (معروفی و همکاران .)1 :0931 ،تصور فضا بدون محتوا و روابط اجتماعی و در مقابل درک و تصور
جامعه بدون اجزا و مناسبات فضایی مشکل است .این مقوله فرایندی متقابل است که مردم و جوامع در آن فضاها را از
زمانی که به روشهای مختلف و از سوی آنها تأثیر گرفته خلق و اصالح میکنند (یزدانیان و همکاران .)16 :0930 ،فضا

1. Social Production
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با حضور یک سوژة اجتماعی در آن به تجربة زیسته 0تبدیل میشود .همچنین عوامل تعیینکننده بر آن حاکم میشود که
ممکن است مشخصة عملی (جنبة کاری و بازاری) یا اجتماعی-حیاتی (فضایی برای جوانان ،کودکان ،زنان و مردم فعال)
داشته باشد .این بازنمود از فضا در تقابل با خوانشی است که براساس آن ،ذینفعان ،افراد یا گروههای حاضر بهظاهر
سکونت و موجودیت بیرونی در فضا دارند .فراتر از دریافت تقابلی مذکور ،دربارة هر فضای تولیدشدة مبتنی بر تاریخ،
دقیقتر این است که بگوییم این فضای تولیدشده و مسبوق به تاریخ ،پیش از آنکه اجتماعیشونده باشد ،بهکمک
شبکههای حضوری مختلف ،اجتماعیکننده است (لوفور 0330 ،به نقل از یزدانیان و همکاران .)10 :0930 ،شکل 2
مؤلفههای مؤثر بر تولید فضای اجتماعی شهر را نشان میدهد.

برنامهریزیفضایاجتماع شهر 

شک .2معیارهایمؤثربر
منبع:سهاان وهمکاران 9914،

بهنظر میرسد یکی از نظریههایی که قدرت تبیینکنندگی بسیاری دارد ،نظریة تولید اجتماعی فضا از دیدگاه هانری
لوفور است .وی مفهوم فضاییشدن اجتماعی را ارائه میدهد و آن را فضای حاوی خاطرة جمعی ،نماد دورة تاریخی معین
و محل رویارویی جریان روابط عام و خاص اجتماعی تعریف میکند ( .)Lefebver, 1991: 17از نظر او ،هر فضا نوعی
تولید اجتماعی است .مفهوم واژة «اجتماعی» در این نظریه نیز نهتنها به روابط اجتماعی مردم اشاره دارد ،بلکه به روابط
متقابل نهادهای قدرت ،مردم ،ذینفعان و کاربران فضا داللت میکند .در چارچوب این نظریه ،فضای عمومی بهمثابة
نوعی فرایند و محصول تولید میشود و این مردم هستند که به فضای عمومی ساختهشده از سوی برنامهریزان و
سرمایهگذاران ،کارکرد اجتماعی میدهند و آن را مصرف میکنند؛ بنابراین برای فهم یک فضای عمومی باید چگونگی
تولید آن را براساس ارتباط ابعاد فیزیکی ،ذهنی و اجتماعی آن مطالعه کرد (پوراحمد و همکاران .)091 :0931 ،تأکید
1. Lived Experience
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لوفور بر اختصاصدادن فضا به شهروندان بر مبنای حق استفادة ساکنان شهر از همة فضاهای شهر بهمنظور برخورداری
از احتیاجات زندگی روزمره است .حق مختصدانستن فضا به شهروندان مترادف با ارجحدانستن ارزش بهرهوری فضا بر
ارزش مبادلهای آن است؛ بهگونهای که دسترسی حضور و استفادة برابر و مستمر را برای همة ساکنان شهر تضمین کند
(معروفی و همکاران .)1 :0931 ،شکل  ،1مدل مفهومی پژوهش را نشان میدهد.

کافههایخیابان درترکیه(سمتراست)وخیابانپرتب رد9اندن(سمتچپ)کهبهحیاتپرشنرخندادامهم دهند.
شک  .9
نهسازتداومسرزندگ ،حیاتاجتماع وح
کیایتهایاولیةمحیط(بصریوکالبدی)زمی 


مکاناست .

منبع:ذکاوت9919،

شک .4مدلماهنم پژوهش 
منبع:نگارندگان 9918 ،

1. Portobello Road
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روشپژوهش 
هدف نوشتار توصیفی-تحلیلی حاضر ارزیابی اجتماعی محدودة پیادهراه سبزهمیدان شهر زنجان است .پژوهش حاضر
کاربردی و از نظر قلمرو زمانی ،مقطعی 0حاضر (شهریور  )0931است .گردآوری اطالعات مورد نیاز پژوهش با مطالعات
دقیق کتابخانهای (استفاده از اسناد و مدارک) بهمنظور فراهمکردن مبانی تئوریکی و در چارچوب روش کمی بر تکنیک
پیمایش (مشاهدة مستقیم ،پرسشنامة بسته و مصاحبة باز) استوار است .جامعة آماری این پژوهش منطبق بر ذینفعان
طرح ،شامل افراد ،نهادها و بنیادهای اجتماعی به شرح جدول  0است:
جدول.9جامعةآماریپژوهش 
ساکنان محدودة سبزهمیدان شهر زنجان و حوالی آن ،کسبه و تجار محدودة سبزهمیدان شهر زنجان متشکل از اصناف مختلف ،مؤسسات آموزشیی ،خیدماتی و بهداشیتی مسیتقر در محیدوده،
عابران و کسانی که برای خرید ،عبور و استفاده از دیگر خدمات آموزشی ،رفاهی ،بهداشتی و غیره به محدودة سبزهمیدان شهر زنجان آمدهاند ،سازمان حملونقیل و ترافییک شیهرداری زنجیان
بهعنوان متولی طرح ،پارکها و مجموعههای فرهنگی و گردشگری ،پارکینگهای عمومی و خصوصی.
جامعةآماری
بخش اول جمعیت آمیاری شیامل خانوارهیای سیاکن در محیدودة مکیانی
سبزهمیدان شهر زنجان
بخش دوم جمعیت آماری شامل کسبه ،تجار ،پزشکان ،دارندگان آموزشیگاه
ها و صنوفی بود که در محدودة مکانی سبزه میدان شهر زنجان قرار داشیتند
و محل کسبوکار آنها در این محدوده بود.

بخش سوم جمعیت آماری شامل عابران و افرادی بود که بیرای پییاده روی،
خرید یا استفاده از خدمات اداری ،آموزشی ،تفریحیی ،بهداشیتی و غییره بیه
سبزهمیدان شهر زنجان آمده بودند.

بخش چهارم جمعیت آمیاری شیامل متخصصیان و سیازمان هیای درگییر
مدیریت شهری شهرداری ،میراث فرهنگی ،سازمان حملونقل ترافیک

ننعنمننهگیری
با استفاده از روش نمونه گیری خوشهای چندمرحلهای ،به تصادف بلیوکهیایی انتخیاب
شدند .همچنین به کمک روش نمونهگیری سامانمند ،واحدهای مسکونی انتخاب شیدند
و با یک نفر از ساکنان آنها مصاحبه شد.
با استفاده از روش نمونهگیری سامانمند ،واحدهای اداری ،تجیاری ،خیدماتی ،بهداشیتی،
آموزشی و غیره در دو ضلع غربیی و شیرقی محیدودة مکیانی سیبزهمییدان بیهعنیوان
واحدهای نمونهگیری انتخاب شدند.
با توجه به دردستنبودن فهرست و چارچوب نمونه گیری ،از روش نمونه گیری تصیادفی
دردسترس ،با مالحظات مکانی و زمانی استفاده شید .بیرای امکیانپیذیری جمیعآوری
داده های کافی و مناسب از بخش های مختلف محدودة سیبزه مییدان شیهر زنجیان ،از
ترکیب روش های نمونه گییری مکیانی از نیوع سیطحی (قطعیه ای) و تصیادفی سیاده
استفاده شد .بدین صورت که سیطح ناحییه در قالیب قطعیات ییا سیطوحی هیم انیدازه
شبکه بندی شد .سپس به کمک روش نمونه گیری تصیادفی سیاده ،نمونیههیای کیافی
برای گردآوری داده های مورد نیاز انتخاب شد .انتخاب نمونیه هیا بیه صیورتی بیود کیه
پراکندگی مناسبی داشت .تیالش شید حیداقل  1تیا حیداکثر  1نقطیه در محیدوده بیا
پراکندگی مناسب برای مشاهدة میدانی و گردآوری اطالعات انتخاب شود.
استفاده از روش نمونهگیری گلوله برفی

تعدادنمننه
95

95

95

95

براساس جدول  ،0از هر طبقة نمونهگیری  95پرسشنامه و درمجموع  025پرسشنامه تکمیل شد .برای تجزیه و
تحلیل دادهها از آزمونهای مختلفی مانند تحلیلعاملی اکتشافی ،آزمون  tتکنمونهای ،فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و
مدل معادالت ساختاری استفاده شد .ابتدا برای مشخصکردن خروجی اصلی شاخصهای مرتبط با موضوع پژوهش
(جدول  )2و ضریب استاندارد تأثیرگذاری آنها از تحلیلعاملی تأییدی استفاده شد .در این شیوه بهکمک چرخش
واریماکس ،شاخصهایی که در فرایند آزمون نمرة کمتر از  5/1داشتند ،حذف شدند و شاخصهای اصلی که بیشتر مورد
قبول جامعة آماری بودند ،در مرحلة بعد تجزیه و تحلیل شدند .سپس برای کاربست نحوة تأثیرگذاری آنها بر تحوالت
اجتماعی-فرهنگی محلههای پیرامون پروژة پیادهراه سبزهمیدان ،از آزمون  tتکنمونهای استفاده شد .در این آزمون،
شاخصهایی که سطح معناداری آنها بیشتر از  5/50بود ،قابلتعمیم به کل جامعة آماری بودند .همچنین مقدار آمارة t
1. Cross Sectional
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بیانگر سطح تأثیرگذاری هر شاخص بر متغیر وابسته (سبزهمیدان) بود .در مرحلة بعد بهمنظور تحلیل یکپارچه از میزان
اهمیت عوامل مؤثر در تحوالت اجتماعی-فرهنگی بهکمک پروژة سبزهمیدان و درجة اهمیت شاخصها برای تحقق
اهداف و آرمانهای اجتماعی فرهنگی از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی مبتنی بر مدل  AHPاستفاده شد.
در این آزمون میزان اهمیت هر شاخص با دیگر شاخصها در قالب جدول متقاطع (ماتریس) سنجیده شد و امتیاز
وزنی هر شاخص در قالب وزندهی طیفی لیکرت ( =0خیلی زیاد =1 ،زیاد =9 ،متوسط =2 ،کم =0 ،خیلی کم) بهدست
آمد .خروجی نهایی این آزمون نیز سطحبندی میزان اهمیت شاخصها در تبیین وضعیت اجتماعی محدودة پیادهراه
سبزهمیدان شهر زنجان بود .درنهایت میزان تبیین و پیشبینیکنندگی اجرای پروژة سبزهمیدان بر تحوالت اجتماعی-
فرهنگی محلههای پیرامون این محدوده متأثر از روابط علی مؤلفههای ششگانه با مدل معادالت ساختاری صورت
گرفت .در این آزمون ،با محاسبة ضریب بتای هریک از ابعاد و گویهها ،میزان تأثیر شاخصهای ششگانه در اثربخشی
اجتماعی 0سبزهمیدان به ازای هر واحد (یک واحد تغییر) آشکار شد .در مرحلة بعد نیز روابط علی اجرای پروژة سبزهمیدان
و تحوالت اجتماعی -فرهنگی محلههای پیرامون بهکمک ضریب استاندارد مقادیر همبستگی دوتایی (بین ابعاد مربوط به
عوامل مؤثر و «تحوالت اجتماعی -فرهنگی محالت پیرامون سبزهمیدان») محاسبه شد .همچنین به فراخور نیاز از
نرمافزارهای  Amos ،SPSSو  Expert Choiceاستفاده شد.
جدول.2مبان وشاخ هایاثربیش اجتماع درفضایعمنم شهر 
شاخ
هویت

گنیه

منبع 

تقویت منزلت اجتماعی ،تقویت ارزشها و سنن محلی ،افزایش غرور
شهروندان و تقویت دلبستگی به مکان شهروندان ،افزایش سطح آگاهی
شهروندان و مشارکت آنها در فعالیت های محلی

غیبی و همکاران ()0931؛ علی تاجر و همکاران ()0930؛
محمودینژاد ()0911؛ نقیلو ()0930؛ صحراکار و همکاران ()0931

حس تعلق مکان

سلطانی ()0931؛ محمدی و همکاران ()0910؛ صالحینیا و همکاران
افزایش احساس خوب به بافت تاریخی شهر و مدارای اجتماعی،
()0911؛ مدنیپور ( ،)0913راستبین ()0930؛ شاهینی ()0939؛ قمری
حقخواهی اجتماعی ،افزایش خاطرة جمعی ،احساس دلبستگی به مکان
()0935؛ غفارزاده و همکاران ()0932؛ کارمونا ()0930؛ محمودینژاد
و ایجاد هویت محلی
()0911؛ بنتلی ()0912

آسیبهای اجتماعی

محمدی و همکاران ()0910؛ مارکوس ()2555؛ تقوی سنگدهی
ایجاد ارتباط سالم میان جوانان ،کاهش تخریب اموال عمومی و کاهش
()0939؛ فرازمند ()0939؛ اکبری و همکاران ()0932؛ غفارزاده و
توزیع موادمخدر و اعتیاد ،کودکان کار ،اوباشیگری و روسپیگری ،سرقت و
همکاران ()0932؛ فروزانگهر و همکاران ()0930؛ الکساندر ()0916؛
دزدی ،کاهش خانههای مجردی و نبود گسست اجتماعی
دوزدوزانی و همکاران ()0931

انگیزش اجتماعی

مکانی برای قدمزدن و تفریح ،برگزاری جشنهای محلی و محل تجمعات
عمومی ،پویایی ،آرامش و آسایش شهروندان ،دعوتکنندگی فضا و جذب دانشپور و چرخچیان ()0913؛ تقوی سنگدهی ()0939؛ محمدی و
همکاران ()0910؛ لنگ ()0931؛ شاهینی ()0939؛ کوستوف و قمری
سفرهای خانوادگی ،انگیزش بازدید از محورهای تاریخی ،فرهنگی و
()0935؛ محمودینژاد ()0911؛ میتچل ()0336
ارزشی ،مرکز تاریخی و توجه بیشتر به میراث مادی و معنوی ،افزایش
اعتماد به شهرداری ،افزایش نشاط اجتماعی شهروندان

کیفیت بصری

از بین رفتن مشاغل کاذب در محدوده ،تقویت منظر و مبلمان شهری و
توجه به زیباییشناختی منطقه

دانشپور و چرخچیان ()0913؛ تقوی سنگدهی ()0939؛ فرازمند
()0939؛ غفارزاده و همکاران ()0932

تعامالت اجتماعی

معاشرتپذیری فضا میان گروههای مختلف سنی ،ارتباطات اجتماعی،
وجود فضای گفتمان و پاتوقهای اجتماعی

لینچ ()0910؛ غفارزاده و همکاران ()0932؛ نجاتیان ()0939؛ دانشپور
و چرخچیان ()0913؛ محمودینژاد ()0911؛ رضائی و همکاران
()0931

منبع :نگارندگان0931 ،
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محدودةمنردماالعه 
زنگان و معرب آن زنجان ،شهری است که گفته میشود اردشیر بابکان آن را بنا کرده است (ثبوتی.)11 :0911 ،
سبزهمیدان زنگان خاطرة سه نسل است که در کنار هم از خیابان سرچشمه عبور میکنند .دیوارهای آجری ،سردرهای
خوشتناسب ،درختان کهنسالی که پشت دیوارها قرار دارند ،سقفهای شیبدار خاطرهانگیز و خاطرة منتشر در فضا که
یاد ذوالفقاریها و توفیقیها در آن جاری است ،از ویژگیهای این محدوده است (افشاری .)60 :0930 ،افراد گاهی بهدلیل
تماشای اعدام مخالفان تودهایها و گاهی بهخاطر تماشای فیلمی در سینمای روبازی که وسط سبزهمیدان دایر میشد ،در
این مکان جمع میشدند و با دوستان ،آشنایان و حتی غریبهها ارتباط برقرار میکردند (مدیری و همکاران.)069 :0931 ،
شکل  0سبزهمیدان شهر زنجان را در دو دورة صفوی و قاجار نشان میدهد:

سبزهمیدانعهدقاجار،منبع:مدیریوهمکاران 9914،

شک .4سمتراست:
سبزهمیداندورةصانی،منبع https://www.dana.ir/news/673572.htm:

سمتچپ:

امروزه محلة سبزهمیدان مرکزیتی مکانی اجتماعی و اقتصادی در بافت شهر دارد و از نظر موقعیتی تقریباً در مرکز
فیزیکی شهر است .بخش حکومتی بهطور کامل تخریب شده است و بهجز چند تکبنای تاریخی ،یعنی عمارت دارایی و
عمارت ذوالفقاری نشانهای از بافت تاریخی در مجموعه مشاهده نمیشود (حبیبی و همکاران .)02 :0911 ،این فضا
میراث ارزشمند تاریخی با قدمت چند صد ساله است که طرح تملک آن از سال  0961آغاز شده است .همچنین
محدودهای حدود  1/0هکتار در ورودی ضلع شمالی بازار تاریخی زنجان واقع شده است که این محدوده پس از وقفة
چندین ساله با تدابیر مدیریت استان و شهرداری و شورای اسالمی شهر در سال ( 0932بهمنماه) طی فراخوانی عمومی
و ملی ،برای شناسایی و انتخاب سرمایهگذار انتخاب شد و درنهایت شرکت کهندژ میالد وابسته به بنیاد تعاون ناجا
بهعنوان شریک پروژه درنظر گرفته شد (شکل  .)6روش سرمایهگذاری بهصورت مشارکت در ساخت یعنی آوردة
شهرداری زمین و عوارض ،آوردة شریک مطالعه و تملک بخش باقیماندة سایت (حدود  0/0هکتار) طراحی و ساخت بوده
است .براساس برآوردة اولیه ارزش قرارداد  655میلیارد تومان است که احداث میدان و مستحدثات آن ،زیرگذر پایانة
حملونقل شهری ،ساختمان اداری و فرهنگی (کاخ شورا) مجموعة تجاری ،گردشگری ،موزه (فرهنگی) ،مجموعة اداری
و خدماتی و حدود  2255پارکینگ طبقاتی را شامل میشود .زیربنای فوق بیش از  095،555هزار مترمربع است که حدود
 05درصد آن پارکینگ زیرگذر و پایانة اتوبوس و تاکسی خواهد بود (معاونت عمرانی استانداری زنجان.)0931 ،
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سبزهمیدانشهرزنجان 

شک .6پتننهای 
منبع:شهرداریزنجان 9918،

براساس برآورد انجامشده و انتفاع شهرداری از فضاهای مشاعی ،سهم شریک  15درصد ساختمانهای اداری ،تجاری
فرهنگی و پارکینگ بوده است 25 .درصد باقیمانده نیز به حملونقل اتوبوسی و تاکسی ،به همراه زیرگذر ،ساختمان
آتشنشانی و آمادهسازی ،فضای عمومی و فضای سبز کل میدان زیرگذر و شبکههای واقع در طرح به شهرداری تعلق
یافته است (معاونت عمرانی استانداری زنجان .)0931 ،فرصتهای پیشروی طرح توسعة عبارت است از:
 .0تقویت نقش و جایگاه بازار؛
 .2ایجاد قطب چندعملکردی فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و توریستی در هستة مرکزی شهر؛
 .9ایجاد مرکز شهری با هویت و کارآمد در محلههای قدیمی؛
 .1تقویت ارزشهای بافت قدیم شهر و احیای محلههای مجاور؛
 .0ساماندهی ترافیک شهری؛
 .6استفاده از فضاهای تخریبشدة گسترده در بافت بهمنظور تعریف فضاهای شهری مناسب محله؛
 .1وجود ارتباط و تعامل شهرداری (بهسازی و نوسازی) و سازمان میراث فرهنگی در منطقه بهعنوان دو قطب مهم در
تصمیمگیری برای بافت تاریخی شهر (طرح ساماندهی ،بهسازی و توسعة سبزهمیدان.)0935 ،
شکل  1نمایی از وضعیت کنونی پیادهراه سبزهمیدان را نشان میدهد:

سبزهمیدانشهرزنجان 

ادهراه
شک .4نمای ازوضعیتکننن پی 

منبع:نگارندگان 9918،
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یافتههایپژوهش 

یافتههای پژوهش در مرحلة اول به تحلیلعاملی تأییدی و مشخصکردن خروجی اصلی شاخصهای مرتبط با موضوع
پژوهش و ضریب استاندارد تأثیرگذاری آنها مربوط است .در این آزمون ،ابتدا میزان اعتبار با ضریب  KMOو آزمون
بارتلت بررسی شد .براساس این ضریب ،بهمنظور اینکه یک مدل عاملی ،مفید و بامعنا باشد ،الزم است متغیرها همبسته
باشند؛ بنابراین بررسی آزمون کرویت بارتلت و ضریب  KMOنشان میدهد که مقدار  KMOمربوط ،بیشتر از  5/0بده و
برای تحلیلعاملی دادههای مربوط مناسب است .همچنین مقدار سطح معناری نیز کمتر از  5/0است که این مقدار نیز
تعمیمپذیری آزمون را تأیید میکند .از سوی دیگر ،مقدار  x2/dfمحاسبهشده  2/69است .با توجه به اینکه عدد
بهدستآمده بیشتر از  0/36است ،میتوان گفت مدل علی درنظر گرفتهشده برای تبیین شاخصهای مؤثر بر «دگردیسی
اجتماعی-فرهنگی» برازش نکویی مناسبی دارند (جدول .)9
جدول.9مقادیرکایزرمییراولکینوبارتهت()KMOدرتحهی اثربیش اجتماع -فرهنگ 

مقادیرکاایتنمننةکایزرمییراولکین()KMO
کایاسکوئر
درجة آزادی
آزمون کرویت بارتلت
سطح معناداری

0/644
902/31
003
5/555

براساس یافتههای ارائهشده در تحلیلعاملی ،اولین خروجی جدول به هر متغیر مربوط است که نشان میدهد میزان
اشتراکات واریانس مشترک یک متغیر با سایر متغیرهای تحلیل چقدر است (جدول  .)1هرچقدر میزان آن در هر شاخص
بیشتر باشد ،نشان میدهد که آن شاخص ارتباط بیشتری با سایر شاخصهای استفادهشده در موضوع دارد .از نظر جامعة
آماری نیز پیادهراه سبزهمیدان شهر زنجان اهمیت بیشتری در اثربخشی اجتماعی دارد .در این مرحله ،شاخصهایی که
مقادیر عددی آنها بیشتر از  5/1باشد ،درجة اهمیت مطلوب و مؤثرتری دارند .خروجی ،یعنی جدول  1نشان میدهد که
بیشتر شاخصها بار عاملی بیش از  5/1دارند؛ درنتیجه درجة اهمیت مطلوب و مؤثری در زمینة همبستگی بهدلیل ایجاد
پروژة پیادهراه سبزهمیدان دارند.
بدینترتیب در بعد هویت ،شاخص افزایش غرور و دلبستگی به مکان شهروندان ،با بار عاملی  5/011بیشترین تغییر
و همبستگی را با توسعة پروژة پیادهراه سبزهمیدان دارد .همچنین بهدلیل اجرای پروژة پیادهراه سبزهمیدان ،روح دلبستگی
به مکان در میان شهروندان بهویژه ساکنان بافت مرکزی بیشتر است؛ درنتیجه این امر به شکلگیری تحوالت اجتماعی-
فرهنگی در شهر (از جمله تالش مردم به حفظ و ترویج سازوکارهای فرهنگی و هویت شهر زنجان مانند گویش ،رفتار و
آداب و رسوم گذشتة شهر زنجان) منجر شده است .از سوی دیگر ،شاخص تقویت منزلت اجتماعی با بار عاملی 5/915
کمتر از حد استاندارد بوده و از چرخة تحلیل خارج شده است .این رویه نشان میدهد ارتقای منزلت اجتماعی بهکمک
پروژة سبزهمیدان ،تغییرات محسوسی ندارد و این شاخص باید در زمینة موضوعات دیگر بررسی شود.
در بعد حس تعلق مکانی ،شاخص «کیفیت کرامت اجتماعی» با بار عاملی  5/160بیشترین تغییر و همبستگی را با
توسعة پروژة پیادهراه سبزهمیدان دارد .همچنین بهدلیل اجرای پروژة پیادهراه سبزهمیدان ،کرامت اجتماعی ،توجه به روابط
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متقابل و احترام به مردم و محیط پیرامون در میان شهروندان بهویژه ساکنان محلههای پیرامون سبزهمیدان بیشتر شده
است .در بعد آسیبهای اجتماعی شاخص ایجاد ارتباط سالم میان جوانان با بار عاملی  5/111بیشترین همبستگی و تغییر
را با خلق و توسعة این پروژه دارد؛ بنابراین با اجرای این پروژه میزان آسیبهای اجتماعی در محلههای پیرامون تأثیرپذیر
شدهاند .از سوی دیگر ،شاخصهای کاهش جرم ،کاهش توزیع مواد مخدر و اعتیاد ،کاهش کودکان کار ،کاهش خانههای
مجردی و نبود گسست اجتماعی ،بار عاملی کمتری از حد استاندارد دارند و از چرخة تحلیل خارج شدهاند .این رویه نیز
نشان میدهد که اجرای پروژه پیادهراه سبزهمیدان ،نقش چندان مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی ندارد.
در بعد انگیزش اجتماعی ،شاخص افزایش نشاط اجتماعی شهروندان با بارعاملی  5/199بیشترین همبستگی را با
اجرای پروژة پیادهراه سبزهمیدان دارد؛ بنابراین با اجرای این پروژه ،میزان انگیزشهای اجتماعی در محلههای پیرامون
تأثیرپذیر شده است .از سوی دیگر ،شاخصهای تقویت پویایی و تقویت کششپذیری محلهها بار عاملی کمتر از حد
استاندارد دارند و از چرخة تحلیل خارج میشوند .این رویه نشان میدهد اجرای پروژة پیادهراه سبزهمیدان ،نقش مؤثری در
بسترسازی برای رشد و پویایی محلههایی که زیر پوست الیههای اصلی بافت مرکزی قرار دارند ،نداشته است .در بعد
کیفیت بصری ،شاخص از بین رفتن مشاغل کاذب در محدودة سبزهمیدان با بارعاملی  5/131بیشترین تغییر و همبستگی
را با توسعة پروژة پیادهراه سبزهمیدان دارد .همچنین بهدلیل اجرای این پروژه ،کیفیت بصری محلههای پیرامون و ایجاد
جاذبههای اقتصادی و کسبوکار در آنها بیشتر شده است.
درنهایت در بعد تعامالت اجتماعی ،شاخص «غنیشدن اوقات فراغت جوانان» با بارعاملی  5/102بیشترین تغییر و
همبستگی را با توسعة پروژة پیادهراه سبزهمیدان در راستای تحوالت اجتماعی -فرهنگی دارد .همچنین بهواسطة اجرای
این پروژه ،اوقات فراغت و تفریح جوانان محله با ایجاد مشاغل و خدمات گردشگری و سرگرمی بیشتر شده است.
به منظور ارزیابی وضعیت حاکم بر شاخصهای مؤثر بر تحوالت اجتماعی-فرهنگی در پیادهراه سبزهمیدان از آزمون t

تکنمونهای استفاده شد 0.مهمترین وزنهای این بخش ،مقدار آمارة  tو سطح معناداری ( )P-valueاست .نتایج بررسی
وضعیت شاخصهای مؤثر بر اثربخشی اجتماعی پروژة پیادهراه سبزهمیدان نشان میدهد مقدار آمارة شاخص کاهش
آسیبهای اجتماعی (با ضریب  )T= -2/103منفی است؛ درحالیکه اجرای این پروژه ،بر برخی شاخصها تأثیرات مثبت
و فزایندهای دارد .از جمله میتوان به ارتقا و رشد انگیزش اجتماعی (با ضریب  ،)T= 0/969تعامالت اجتماعی (با ضریب
 )T= 00/011و کیفیت بصری (با ضریب  )T= 3/152در محلههای بافت مرکزی اشاره کرد .از سوی دیگر ،با توجه به
اینکه مقدار سطح معناداری  5/555است ،فرضیة صفر ( )H0: µ≤ 5/50رد میشود .میتوان گفت از نظر جامعة آماری،
اثربخشی اجتماعی بهواسطة اجرای پروژة پیادهراه سبزهمیدان در محلههای پیرامون بازار و سبزهمیدان در بافت قدیمی
شهر زنجان پذیرفته بوده است؛ از اینرو میتوان نتیجة تحلیل را به کل محدودة مورد مطالعه ،یعنی بافت قدیمی شهر
زنجان تعمیم داد (جدول  .)0
 .1با توجه به آزمون توزیع نرمال دادهها با تکنیک کلموگرونف اسمیرنف ( ،)K-Sتوزیع نمونهها نرمال بوده و از آزمون پارامتریک برای تحلیل
دادهها استفاده شده است.
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نمننههاورتبةشاخ هایمؤثربردگردیس اجتماع -فرهنگ باآزمننتحهی عامه 

جدول.4وضعیتتنزیع
اشتراک

عام

عام 

استیراج 

هویت
تقویت منزلت اجتماعی
تقویت ارزش و سنن محلی
افزایش غرور شهروندان و تقویت دلبستگی آنان
افزایش سطح آگاهی شهروندان و مشارکت آنها در
فعالیتهای محلی
حس تعلق مکان
افزایش احساس خوب به بافت تاریخی شهر
مدارای اجتماعی
حقخواهی اجتماعی

5/131
5/160
5/092

افزایش خاطرة جمعی

5/001

احساس دلبستگی به مکان
ایجاد هویت محلی
آسیبهای اجتماعی
ایجاد ارتباط سالم میان جوانان
کاهش تخریب اموال عمومی
کاهش توزیع مواد و اعتیاد
کاهش کودکان کار
کاهش اوباشیگری و روسپیگری
کاهش سرقت و دزدی
کاهش خانههای مجردی
نبود گسست اجتماعی

اشتراک
استیراج 

انگیزش اجتماعی
مکانی برای قدمزدن و تفریح
برگزاری جشنهای محلی
محل تجمعات عمومی

5/91
5/119
5/011
5/110

5/110
5/032
5/111
5/996
5/919
5/961
5/010
5/001
5/990
5/906

5/056
5/012
5/012

تقویت پویایی فضا

5/660

تقویت حس آرامش
تقویت حس آسایش
دعوتکنندگی فضا
تقویت جذب سفر خانوادگی
انگیزة بازدید از محورهای تاریخی ،فرهنگی و ارزشی
و مرکز تاریخی
توجه بیشتر به میراث مادی و معنوی
افزایش اعتماد به شهرداری
افزایش نشاط اجتماعی شهروندان
کیفیت بصری
از بین رفتن مشاغل کاذب در محدودة سبزهمیدان
تقویت منظر و مبلمان شهری
توجه به زیباییشناختی منطقه
تعامالت اجتماعی
معاشرتپذیری فضا میان گروههای مختلف سنی
ارتباطات اجتماعی
رشد فضای گفتمان
افزایش پاتوقهای اجتماعی

5/019
5/012
5/930
5/113
5/100
5/090
5/010
5/199
5/131
5/159
5/119
5/102
5/063
5/623
5/651

منبع :نگارندگان0931 ،
نمننهای 

سبزهمیدانباآزمنن t
تک

ادهراه
جدول.4وضعیتشاخ هایمؤثربرتحنالتاجتماع -فرهنگ وپی 

کاهش آسیبهای
اجتماعی
حس تعلق مکان
هویت
انگیزش اجتماعی
تعامالت اجتماعی
کیفیت بصری
کل

درجة

ساح

اختتف

آزادی

معناداری

میانگین

5/555

5/210

5/555
5/555
5/555
5/555
5/555
5/555

5/099
5/013
5/920
5/160
5/291
5/115

میانگین

آمارةt

2/62

-2/103

003

9/00
9/50
9/01
9/93
9/21
9/09

0/231
5/100
0/969
00/011
3/152
1/116

003
003
003
003
003
003

فاصهةاطمینان14
درصد
کمتر
5/251

بیشتر
5/212

5/051
5/006
5/231
5/120
5/201
5/101

5/001
5/659
5/901
5/055
5/201
5/110
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در این مرحله از آزمون ،تحلیل واریانس بهعنوان آزمونی پارامتریک ،برای مقایسة دیدگاههای گروههای مختلف
جامعة آماری دربارة یک موضوع استفاده شد تا میزان نزدیکی یا اختالفنظر گروهها دربارة موضوع آشکار شود .فرض
صفر آزمون نیز بر نبود اختالفنظر گروهها تأکید دارد .هدف این بخش تبیین این موضوع است که آیا نظرات همة
گروههای جامعة آماری دربارة اثربخشی پروژة پیادهراه سبزهمیدان در بعد اجتماعی -فرهنگی نزدیک به یکدیگر است.
براساس نتایج جدول  ،6در همة گروههای جمعیتی ،میزان سطح معناداری یکسان نیست .با این حال در تمام شاخصها
سطح معناداری از سطح اطمینان  P<5/50بیشتر است و فرضیة صفر ( )H0: µ1=µ2رد میشود؛ بنابراین میتوان گفت
میان گروههای مختلف در وضعیت اثربخشی اجتماعی-فرهنگی بهدلیل وجود پیادهراه سبزهمیدان اختالفنظر وجود دارد
که باالترین اختالفنظر در شاخص هویت با مقدار  Fبرابر  1/501است؛ بنابراین براساس بررسیها در میان گروههای
آماری ،ساکنان با میانگین  9/50کمترین امتیاز و عابران پیاده با امتیاز  9/29بیشترین امتیاز را به عامل هویت متأثر از
پروژة پیاده راه سبزهمیدان دادهاند .عالوهبراین ،بررسی کلی شاخصها نشان میدهد میزان اختالفنظر گروههای جامعة
آماری  1/026است؛ درنتیجه اختالفنظر گروهها چندان زیاد نیست .از سوی دیگر ،بررسی جزئیتر اختالفنظر نشان
میدهد در زمینة شاخصهای مؤثر دربارة اثربخشی اجتماعی پیادهراه سبزهمیدان ،بیشترین امتیاز را گروه مدیران اجرایی
با مجموع امتیاز  9/91و کمترین امتیاز را نیز گروه ساکنان محله با امتیاز  2/31دادهاند .این رویه نشان میدهد ساکنان
محله از اجرای پروژة پیادهراه سبزهمیدان چندان رضایت نداشتهاند؛ زیرا این پروژه بهنوعی فعالیتها و رفتوآمد آنها را
مختل کرده است .از سویی ،مدیران اجرایی نیز بنا به آگاهی از ابعاد اجرایی پروژه و تأثیرات بلندمدت آن ،نقش پیادهراه
سبزهمیدان را مثبت ارزیابی کردهاند.
گروههایآماریباآزمننتحهی واریان
جدول.6تحهی اختتفنظر 

واریان
میانگین
آسیبهای اجتماعی
حس تعلق مکان
هویت
انگیزش اجتماعی
تعامالت اجتماعی
کیفیت بصری
کل

2/62
9/00
9/50
9/01
9/93
9/21
9/09

آمارة F
1/601
1/330
1/501
9/133
1/010
9/160
1/026

درجة
آزادی
9
9
9
9
9
9
9



گروههایآماری
میانگین 
ساحمعناداری
5/252
5/012
5/510
5/093
5/211
5/920
5/20

اجرای
2/01
9/91
9/02
9/91
9/11
9/13
9/91

ساکنان

کسبه

عابران

2/12
2/1
9/50
2/30
9/26
9/00
2/31

2/01
9/02
9/01
9/00
9/16
9/23
9/02

2/01
9/23
9/29
9/90
9/11
9/91
9/20

درنهایت بهمنظور تحلیل یکپارچه از میزان اهمیت عوامل مؤثر در تحوالت اجتماعی-فرهنگی بهدلیل وجود پروژة
سبزهمیدان ،از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی مبتنی بر مدل  AHPاستفاده شد .همچنین برای تعیین اینکه کدام یک از
عوامل براساس روند فعلی درجة اهمیت بیشتری برای تحقق اهداف و آرمانهای اجتماعی -فرهنگی محلههای بافت
مرکزی شهری زنجان در زمینة تقویت و بازآفرینی عناصر تاریخی-هویتی شهر دارند از این فرایند استفاده شد .این مدل
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از دو محور افقی و عمودی تشکیلشده است .محور افقی میزان اهمیت هر شاخص را نشان میدهد که با مدل AHP

بررسی شد .محور عمودی نیز به وضعیت هر شاخص در محدودة مورد مطالعه اختصاص دارد که با استفاده از مطالعات
میدانی و تکمیل پرسشنامه از جامعة آماری بررسی شد .نتایج نهایی را میتوان در چهار ناحیه تحلیل کرد (شکل  .)1ناحیة
 ،0به شاخصهایی اختصاص دارد که از وضعیت مطلوب و بسیار مطلوب برخوردار هستند .همچنین خود شاخص نیز
اهمیت فراوانی دارد .در این زمینه ،مؤلفههای تعامالت اجتماعی و کیفیت بصری قرار دارد .این رویه نشان میدهد ضریب
اهمیت ،نوع ارتباط و تأثیر شاخصها بر یکدیگر ،گویای اهمیت ابعاد تعامالت اجتماعی و کیفیت بصری هستند و با
اجرای پروژههای از این دست میتوان ساختارهای اجتماعی و نگرشهای مردم شهری را بهدلیل ارتقای کیفیت بصری و
اهمیتدادن به هویت شهر ،اصالح کرد و ارتقا داد.
ناحیة  2به شاخصهایی اختصاص دارد که با وجود اهمیت فراوان آنها در تأثیرگذاری بر هویت بومی شهر و
زیباسازی بافت مرکزی شهر زنجان ،وضعیت مناسبی ندارند .در این زمینه ،مؤلفههای انگیزش اجتماعی و آسیبهای
اجتماعی در ناحیة  2قرار دارند که نشان میدهد تحول عملکرد اجتماعی یا بهطورکلی سرمایة اجتماعی در شهر ،نیازمند
برنامهها و سیاستهای کالبدی و هویتی-فرهنگی متنوعی است .همچنین یک پروژه در یک محور کوچک نمیتواند
رفتار اجتماعی را بهصورت کلی و میانمدت تغییر دهد؛ زیرا اجرای این پروژهها در محورهای محدود میتواند به افتراق و
نابرابری اجتماعی و شکلگیری آسیبهای اجتماعی-فرهنگی جدی منجر شود.
در ناحیة  9و  1با درجة اهمیت بسیار کم و شکننده ،شاخصهای هویت و حس تعلق مکان قرار دارند .یکی از اهداف
پروژة سبزهمیدان ،احیای هویت بومی شهر است ،اما این پروژه بر این شاخصها تأثیر بسیار اندکی داشته است .از سوی
دیگر ،این شاخصها در ناحیة چهارم قرار میگیرند که اهمیت کم و بسیار کمی دارند و بیشتر تأثیرپذیرند؛ بنابراین بهنظر
میرسد براساس وزندهی جامعة آماری و ضریب همبستگی با دیگر شاخصها ،شاخص هویت و حس تعلق مکانی
تأثیرپذیری بیشتری از اجرای پروژة سبزهمیدان دارند.

سبزهمیدانبامدلAHPمنبع:

شک .8تحهی نهای میزاناهمیتعنام مؤثردرتحنالتاجتماع -فرهنگ بهدلی وجندپروژة
نگارندگان 9918،
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با توجه به ابعاد و شاخصهای ششگانة پژوهش و عوامل مؤثر بر آنها ،تعیین میزان تبیین و پیشبینیکنندگی
اجرای پروژة سبزهمیدان بر تحوالت اجتماعی-فرهنگی محلههای پیرامون سبزهمیدان متأثر از روابط علی مؤلفههای
ششگانه با استفاده از نرمافزار  AMOSانجام شد .برایناساس نخست ضریب بتای هریک از ابعاد و گویهها محاسبه شد؛
بدینمعنا که ضریب بتای یک بعد بیانگر میزان تأثیر و تغییری است که شاخصهای ششگانه در اثربخشی اجتماعی
سبزهمیدان به ازای هر واحد (یک واحد تغییر) از آن بعد میپذیرند .این ضریب میتواند زمینهساز مقایسة تأثیرات اجزای
مدل ساختاری عوامل و متغیرها باشد؛ به صورتی که هرچه این ضریب بیشتر باشد ،اثرگذاری متغیر مستقل (پروژه
سبزهمیدان) بر متغیر تحوالت اجتماعی -فرهنگی بافت مرکزی شهر زنجان بیشتر است .در مرحلة بعد و در شبکة علی
مربوط به تبیین پروژة سبزهمیدان و مدل معادالت ساختاری ضریب استاندارد مقادیر همبستگی دوتایی (بین ابعاد مربوط
به عوامل مؤثر و «تحوالت اجتماعی-فرهنگی محالت پیرامون سبزهمیدان») محاسبه شده است.
به عبارت دیگر ،در این پژوهش «تحوالت اجتماعی -فرهنگی بافت مرکزی شهر زنجان» متغیر وابسته و تأثیرات
پروژة سبزهمیدان بهعنوان متغیر مستقل درنظر گرفته شدهاند .وجود مدلهای پیچیدة چندمتغیره در مطالعات فضایی که
شامل تجزیه و تحلیل همزمان  kمتغیر مستقل و  nمتغیر وابسته است ،موجب میشود تا نیاز به همزمانی تحلیلعاملی
تأییدی با تحلیل مسیر برآورد شود و از سوی دیگر ،کاربرد مدل معادالت ساختاری سبب حفظ یکپارچگی مدل تحقیق
شود .همچنین برای بررسی معناداربودن رابطة ابعاد مختلف با متغیر مؤلفهای پروژة سبزهمیدان و رابطة میان شاخصهای
مربوط به هریک از ابعاد ششگانه با بعد مورد نظر و درنتیجه معناداربودن مسیر تأثیرگذاری ،از آمارههای استاندارد t

استفاده شد.
بر مبنای یافتههای پیشینة نظری ،شاخصهای مؤثر بر «تحوالت اجتماعی محلههای بافت مرکزی شهر زنجان»
شامل شاخصهای آسیبهای اجتماعی ،حس تعلق مکان ،هویت ،انگیزش اجتماعی ،تعامالت اجتماعی و کیفیت بصری
است .با توجه به محاسبات ،چنانکه در شکل(شماره نه) مربوط به تحلیلعاملی تأییدی مربوط به شاخصهای مؤثر بر
«اثربخشی اجتماعی پروژه سبزهمیدان شهر زنجان بر محلههای پیرامون» مشاهده میشود ،براساس ارزش عددی مربوط
به بارهای عاملی ،ضرایب برآوردشدة همة مسیرها معنادار است .مقادیر پارامتر استانداردشده برای هریک از ابعاد و
گویههای مربوط به شاخصهای مؤثر بر «تحوالت اجتماعی -فرهنگی محالت پیرامون سبزهمیدان» نشاندهندة قدرت
بار عاملی بر عامل (متغیر مکنون) است .همچنین همة مقادیر  tمحاسبهشده برای ابعاد و گویههای مربوط به شاخصهای
«تحوالت اجتماعی -فرهنگی محلههای پیرامون سبزهمیدان» بزرگتر از  0/36است که معناداربودن مسیرها را نشان
میدهد .براساس نتایج بهدستآمده از مدل معادالت ساختاری (شکل شماره نه) ،مقدار  x2/dfمحاسبهشده  2/69است .با
توجه به اینکه عدد بهدستآمده بیشتر از  0/369است ،میتوان گفت مدل علی درنظر گرفتهشده برای تبیین شاخصهای
مؤثر بر «تحوالت اجتماعی -فرهنگی محلههای پیرامون سبزهمیدان» برازش نکویی مناسبی دارد .بر مبنای شکل ذیل
متغیر اجرای پروژة پیادهراه سبزهمیدان شهر زنجان با ضریب بتای غیراستاندارد  ،5/01توانایی ایجاد تحوالت مثبت و
عمیق بر «تحوالت اجتماعی-فرهنگی محلههای پیرامون سبزهمیدان» در آینده را دارد و میتواند روند فعلی تحوالت را
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با اجرای فاز بعدی پروژه در آیندة شهر زنجان مؤثرتر کند .شاخص «تعامالت اجتماعی» در متغیرهای اجرای پروژة
پیادهراه سبزهمیدان ،با ضریب بتای  5/63بیشتر از دیگر شاخصها در اثربخشی اجتماعی تأثیر خواهد داشت.

سبزهمیدان 

شک .1بررس مدلمعادالتساختاریروابطعه متغیرهامتثثرازپروژة

جهگیری 
نتی 
اثربخشی اجتماعی پروژههای محرک توسعه ،جدیدترین مبحث مربوط به مباحث توسعة شهری است و از اواسط دهة
 0315با انتشار متون و کتابهای مرتبط بهصورت جدی مدنظر قرار گرفته است .برآورد پیامدهای اجتماعی سندی است
که بر نتایج اجتماعی دخالتهای توسعه داللت دارد .در این میان ضروری است تصمیمگیران از نتایج تصمیمهای خود
آگاه شوند و مردم نیز که متأثر از این مداخله هستند ،فرصتی برای مشارکت در طراحی آیندة خود بهدست بیاورند .شهر
زنجان نیز مانند سایر شهرهای کشور بهدنبال ارتقای جایگاه اجتماعی خود بوده و طی چند سال اخیر پروژههای کالن و
متعددی برای بازآفرینی مراکز شهری آن تعریف و خلق شده است .ارزیابی تأثیرات پروژة سبزهمیدان در اثربخشی
اجتماعی بر محلههای بافت تاریخی شهر با آزمون  tتکنمونهای نشان میدهد که اجرای این پروژه ،بر شاخصهای
انگیزش اجتماعی ،تعامالت اجتماعی و کیفیت بصری در محلههای پیرامون سبزهمیدان تأثیر مثبت و فزایندهای داشته
است .این امر با رسالت خلق پیادهراه سبزهمیدان شهر زنجان که ارتقای تعامالت اجتماعی شهروندان و افزایش کیفیت
فضای شهری با اولویت تردد غیرخودرویی ،تقویت و آرامش رفاه شهروندان در بخشهایی از شهر که هویت و اصالت
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مناسبی در ذهن افراد دارد ،منطبق بوده است .از سوی دیگر ،براساس تکنیک ،AHP
شاخصهای تعامالت اجتماعی و کیفیت بصری از نظر نوع ارتباط و تأثیر شاخصها بر یکدیگر ،ضریب اهمیت بیشتری با
اجرای پروژة سبزهمیدان شهر زنجان دارد .درنهایت تحلیل روابط علی بهمنظور پیشبینی روابط پروژة سبزهمیدان با
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تحوالت اجتماعی-فرهنگی با مدل معادالت ساختاری نشان میدهد که متغیر اجرای پروژة پیادهراه سبزهمیدان شهر
زنجان با ضریب بتای غیراستاندارد  ،5/01بهطور متوسط توانایی ایجاد تحوالت مثبت و عمیق بر «اثربخشی اجتماعی
پروژه سبزهمیدان» در آینده را دارد و میتواند روند فعلی تحوالت را با اجرای فاز بعدی پروژه در آینده حفظ کند .در این
رابطه ،دربارة متغیرهای اجرای پروژة پیادهراه سبزهمیدان ،شاخص «تعامالت اجتماعی» با ضریب بتای  5/63بیشتر از
دیگر شاخصها بر «اثربخشی اجتماعی پروژه سبزهمیدان» تأثیر خواهد داشت.
با توجه به یافتههای پژوهش ،در زمینة پاسخگویی به این سؤال که پروژة پیادهراه سبزهمیدان شهر زنجان بر کدام
مؤلفة اجتماعی اثربخشی بیشتری دارد ،میتوان گفت بهکمک آزمون  tتکنمونهای ،شاخصهای انگیزش اجتماعی (با
ضریب  ،)T= 0/969تعامالت اجتماعی (با ضریب  )T= 00/011و کیفیت بصری (با ضریب  )T= 3/152مثبت و باالتر از
حد استاندارد هستند .درنتیجه اجرای پروژة سبزهمیدان به ارتقای کیفیت بصری ،انگیزش اجتماعی و تعامالت اجتماعی در
محلههای پیرامون سبزهمیدان منجر شده است؛ البته باید توجه داشت که میزان تعامالت و انگیزش اجتماعی شهروندان
شهر زنجان در پروژة سبزهمیدان میتواند متأثر از سطح کیفیت بصری این فضاها نیز باشد .در پاسخ به سؤال دوم
(کاربران از اثربخشی کدامیک از کارکرد اجتماعی این فضای عمومی رضایت دارند) نیز میتوان گفت بهکمک آزمون
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPشاخصهای تعامالت اجتماعی و کیفیت بصری در ناحیة  0قرار دارند؛ درنتیجه
اجرای پروژة سبزهمیدان ساختارهای اجتماعی و نگرشهای مردم شهری را بهکمک ارتقای کیفیت بصری و ایجاد
مرکزی برای تعامالت اجتماعی و ارتباطات شهری ،اصالح کرده و ارتقا داده است .یافتههای این نوشتار بر یافتههای
مطالعات حوزة فضاهای عمومی شهر (ثبوتی و همکاران0939 ،؛ صالحی وانانی0930 ،؛ زهرائی0931 ،؛ پورجعفر و
همکاران )0935 ،منطبق بوده است .با توجه به آنچه گفته شد ،بهمنظور بهبود اثربخشی اجتماعی پروژة سبزهمیدان شهر
زنجان و تقویت پیوند مردمفضا ،رعایت موارد زیر ضروری است:
آسیبهای اجتماع  :حس نداشتن امنیت در فضاهای پرتردد و مملو از

 اثربیش پروژه در کاهش 
جمعیت کاهش مییابد .شهروندان شهر زنجان حضور و استقرار ایستگاه کانکس پلیس در این مکان را بهمنظور
تقویت و استمرار احساس امنیت شهروندان مؤثر میدانند .از سوی دیگر ،فضاهای بایر و بیاستفاده در محلههای
پیرامون سبزهمیدان شهر زنجان را اضطرابآور و بانی آسیبهای اجتماعی (بهویژه سرقت و اعتیاد) تلقی میکنند؛
بنابراین ساماندهی مناطق تخریبشده و زمینهای بدون استفاده ،همچنین هشدارهای نمادین برای
کنترلکردن فضا و تأمین روشنایی در شب در محلههای پیرامون میتواند مؤثر باشد.
 اثربیش پروژه در افزایش انگیزش اجتماع شهروندان :سبزهمیدان شهر زنجان در بیشتر موارد،
محل حضور اقشار مختلف سنی و گروههای خانوادگی ،بهویژه در ساعات اوقات فراغت است؛ درنتیجه تقویت
فعالیتهای موجود با تدابیری مانند استفاده از رستورانها یا غرفههای فروش خیابانی ،ورزشهای محلی ،تئاتر و
موسیقیها و جشنوارههای فصلی با رعایت اصول آسایش عابران میتواند مؤثر باشد.
 اثربیش پروژه در ارتقای هنیت شهروندان :ظرفیتیابی اجتماعی و استفاده از توانهای بومی-محلی
بههمراه تدوین پیوستهای فرهنگی برای پروژههای شهری و تسریع در تحقق اهداف اجتماعی طرح پروژة
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سبزهمیدان شهر زنجان ،امکان تقویت هویتهای اجتماعی-فرهنگی بومی را در بستر حیات اجتماعی مردم
فراهم میآورد و میتواند گامی مؤثر باشد .این امکان با عوامل زیر صورت میگیرد :ایجاد بسترهای مناسب
مطابق با تمایالت مردم برای تقویت مشارکت شهروندی ،فراهمکردن بسترهای الزم برای بروز اعتراضات و
مداخالت شهروندان در مسائل مرتبط با حقوق و وظایف شهروندی ،اعتمادسازی ،تقویت احساس تعلق به محل
سکونت و افزایش سرمایة اجتماعی ،تقویت معیارهای عام و جمعی در فرایند هویتیابی حمایت و ایجاد
سازمانهای داوطلبانه ،غیردولتی و اجتماعمبنا برای برگزاری مؤثرتر ایدههای خود در برنامههای سبزهمیدان،
درنظرگرفتن مفاهیم اجتماعی و فرهنگ بومی و نیز استفاده از المانهای محلی در فرایند تولید آثار هنر محیطی
در فضاهای عمومی شهری و محلهها.
 اثربیش پروژه در افزایشکیایت بصری :کیفیت بصری و تقویت هنر شهری در این فضاها از اهمیت
اساسی برخوردار است و با جذب طیف وسیعی از گروههای اجتماعی ،حس همگرایی و تعامل مستقیم شهروندان
را با وجود بینشها ،احساسها ،خواستهها و گرایشهای مختلف تقویت میکند .این امر بهکمک تقویت فضای
سبز طرفین میتواند گام مؤثری باشد که بهصورت نوارهای حاشیهای سبز ،باکسهای جعبهای ،گلکاری
حاشیههای نواری بهمنظور ارتقای توان اکولوژیکیمحور و افزایش ارزشهای زیباشناختی طبیعی مسیر ،همچنین
ساماندهی و مرمت بدنه در ساختمانهای قدیمی و سنتی برای تأکید بر هویت تاریخی و فرهنگی کریدورهای
دید شهری ،ساماندهی و اصالح ملحقات اضافی در بدنه و حریم بصری کریدورهای دید مانند تابلوهای تبلیغاتی،
سیمهای برق ،مبلمانهای شهری نامناسب ،پالکاردها و غیره صورت میگیرد.
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سلطانی ،لیال (« .)0931واکاوی بعد تاریخی مکان در ضرباهنگ اجتماعی فضای جمعی» ،فصلنامة هنر و تمدن شرق ،سال ششم،
شمارة .06-11 ،20
سلطانی ،لیال و علیرضا سیاوشی (« .)0931برنامهریزی مدیریت فضای جمعی جماعالفنای مراکش بر مبنای مؤلفههای منظر
شهری» ،فصلنامة هنر و تمدن شرق سال ششم ،شمارة .11-91 ،25
سلطانی ،منصوره ( .)0931ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر تعامالت اجتماعی شهروندان در میادین شهری با رویکرد ارتقا اجتماعپذیری،
همایش بینالمللی معماری ،عمران و شهرسازی در آغاز هزارة سوم ،تهران.050-13 ،

شارعپور ،محمود (« .)0930حق به شهر و فضای عمومی شهر» ،فصلنامة تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری ،سال دوم ،شمارة
.66-05 ،2
شاهینی ،آتنا ( .)0939اجتماعپذیری فضای عمومی ،کنگرة بینالمللی پایداری در معماری و شهرسازی امارات ،کانون ملی معماری
ایران.66-01 ،

شیخی ،حجت و محمدرضا رضایی (« .)0936ارزیابی کیفیت محیطی فضاهای شهری پیادهمدار و پاسخدهی اجتماعی (نمونة
موردی :خیابان فردوسی شهر ایالم)» ،نشریة پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال هشتم ،شمارة .31-19 ،23
صادقی ،علیرضا ،موسوی سرینه باغی ،الهه و زهرا پاستون (« .)0931بررسی معناداری رابطة جهتگیری مذهبی و شادکامی در بین
شهروندان استفادهکننده از فضاهای عمومی شهری؛ نمونة موردی :شهر مشهد» ،نشریة پژوهش و برنامهریزی شهری،
سال نهم ،شمارة .061-013 ،91
صالحینیا ،مجید و غالمحسین معماریان (« .)0911اجتماعپذیری فضای معماری» ،نشریة هنرهای زیبا ،شمارة .02-0 ،15
صحراکار ،ندا و کیانوش ذاکرحقیقی (« .)0931تحلیلی بر اثرگذاری کیفیت محیط کالبدی بر الگوهای رفتاری شهروندان (نمونة
موردی :میدان باباطاهر همدان)» ،فصلنامة علمی-پژوهشی و برنامهریزی شهری ،سال دهم ،شمارة .001-010 ،93
عادلی ،مینا و علیرضا عبدالهزاده فرد (« .)0936بررسی تأثیر ابعاد اجتماعی بر میزان استفاده مردم از فضاهای عمومی شهری
(مطالعة موردی :تفرجگاه چمران –حدفاصل پل شهیدان شیخی تا نیایش)» ،فصلنامة جغرافیا و برنامهریزی شهری،
چشمانداز زاگرس ،دورة نهم ،شمارة .22-0 ،90
علی تاجر ،سعید؛ زارعی حاجی آبادی ،فاطمه ( « .)0930نقش محیط ساخته شده در تعامالت دانشجویان در فضاهای غیر رسمی
مدارس معماری نمونه موردی :دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی و پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران» ،فصلنامة
آرمانشهر ،دوره  ،20شماره .35-13 ،0
علیخواه ،فردین و معصومه شادمنفعت (« .)930عشاق و شهر (مطالعهای در باب جوانان و فضاهای عمومی در شهر رشت)»،
فصلنامة تحقیقات فرهنگی ،دوره نهم ،شمارة .016-013 ،0
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علیمردانی ،مسعود ،مهدینژاد ،جمالالدین و طلیعه افهمی (« .)0931رشد کیفی فضای شهری بهمنظور ارتقای تعامالت اجتماعی
(نمونة موردی خیابان احمدآباد مشهد)» ،دوفصلنامة هنرهای کاربردی ،شمارة .01-0 ،1

غفارزاده ،آزیتا و حیدر جهانبخش ( .)0932اجتماعپذیری محالت شهری؛ نمونة موردی :محلة جلفای اصفهان ،کنفرانس بینالمللی
عمران ،معماری و توسعة پایدار شهری تبریز.110-192 ،

غیبی ،محمد ،شیخ ،محمدحسین و مهرداد محمدنژاد ( .)0931الزامات معماری مؤثر در اجتماعپذیری فضای ایستگاههای اتوبوس؛
مطالعة موردی :شهر مشهد ،کنگرة بینالمللی مهندسی عمران تبریز.11-19 ،
فرازمند ،راحله ( .)0939ارزیابی عملکرد فضاهای عمومی براساس متغیر اجتماعپذیری ،کنگرة بینالمللی سازه ،معماری و توسعة
شهری تبریز.212-261 ،

فروزانگهر ،حمیده ،جهانشاهلو ،لعال و مجید نادری (« .)0930چارچوب ارزیابی سرمایة اجتماعی در ساختار شهر با تأکید بر نقش
فضاهای عمومی» ،مجلة هویت شهر ،شمارة .01-0 ،002
قربان زاده ،اسداهلل (« .)0930راه پرپیچ وخم طرح سبزهمیدان» ،نشریة دنیای اقتصاد ،شمارة .6-0 ،9610
قلمبردزفولی ،مریم و محمد نقیزاده (« .)0939طراحی فضای شهری بهمنظور ارتقای تعامالت اجتماع (مطالعة موردی :بلوار
بینمحلهای)» ،نشریة هویت شهر ،سال هشتم ،شمارة .21-00 ،01
قمری ،حسام و کریم مردمی (« .)0935الزامات معماری تأثیرگذار در اجتماعپذیری فضای ایستگاه مترو» ،نشریة مدیریت شهری،
شمارة .15-90 ،21
کارمونا ،متئو و تیم هیت ( .)0930مکانهای عمومی ،فضاهای شهری :ابعاد گوناگون طراحی شهری ،ترجمة فریبا قرایی و مهشید
شکوهی ،تهران :دانشگاه هنر.
کریستوفر ،الکساندر ( .)0916معماری و راز جاودانگی راه بیزمان ساختن ،ترجمة مهرداد قیومی بیدهندی ،تهران :دانشگاه شهید
بهشتی.
کشاورز فضل ،ساناز و سمیه منجزی (« .)0936نقش کیفیت فضاهای باز شهری در تعامالت اجتماعی با مقایسة موردی میدان
عتیق و نقشجهان در اصفهان» ،فصلنامة علمی -تخصصی معماری سبز ،سال سوم ،شمارة .03-10 ،3
لنگ ،جان ( .)0931طراحی شهری :گونهشناسی رویهها و طرحها ،ترجمة حسین بحرینی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

لینچ ،کوین ( .)0910تئوری شکل شهر ،ترجمة حسین بحرینی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
محمدی ،محمد و محمدحسین آیتاللهی (« .)0910عوامل مؤثر در ارتقای اجتماعپذیری بناهای فرهنگی ،بررسی موردی:
فرهنگسرای فرشچیان اصفهان» ،دوفصلنامة دانشگاه هنر ،شمارة .36-13 ،00
محمودینژاد ،هادی ( .)0911فضا و مکان در طراحی شهری ،تهران :انتشارات هله.
محمودینژاد ،هادی و محمدرضا پورجعفر ( .)0911طراحی شهری و سرمایة اجتماعی در فضاهای شهری ،تهران :انتشارات هله.
مدنیپور ،علی ( .)0913طراحی فضاهای شهری؛ نگرشی بر فرایندهای اجتماعی مکانی ،ترجمة فرهاد مرتضایی ،تهران :انتشارات
پردازش و برنامهریزی شهری.
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 «بررسی نقش مکانهای سوم بر ارتقای زندگی اجتماعی شهر زنجان در بازة زمانی انقالب.)0936(  آتوسا و الهام داوودی،مدیری
 دورة، پژوهشهای جغرافیای انسانی،»)ایران- محدودة سبزهمیدان شهر زنجان:مشروطه تا انقالب اسالمی (مطالعة موردی
.015-009 ،9  شمارة،چهلونهم
.01-0 ،06  شمارة، فصلنامة مطالعات شهری،» «فضا و تحققپذیری حق شهری.)0931(  حسین و گلدیس وحیدی برجی،معروفی
. شهرداری زنجان: کارفرما،) سبزهمیدان جدید زنجان (خالصة گزارش مرحله اول.)0936( مهندسین مشاور نقشیاد
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.11-61 ،معماری و شهرسازی شهر مصدر

 واکاوی کیفیت فضاهای شهری با رویکرد ارتقای همپیوندی مردم با فضا (نمونة موردی بازار تاریخی شهر.)0931(  هانیه،نظری
 دانشگاه تربیت دبیر شهید: تهران، مسعود علیمردانی: استاد راهنما، پایاننامة کارشناسی ارشد طراحی شهری،)زنجان
.رجائی

 پایاننامة کارشناسی ارشد، طراحی میدان امام خمینیشهر ابهر با تأکید بر اجتماعپذیری فضاهای شهری.)0930(  فاطمه،نقیلو
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