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چکیده

محله از تجمع و به هم پيوستگي معاشرت نزديک ،روابط محکم همسايگي و اتحاد غير رسمي ميان گروهي از مردم به وجود

يآيد .هدف از این پژوهش بررسی روشهای ارتقاء عملکرد اجتماعی محلههای شهری با توجه به اصل پاسخگویی به نیازهاي
م 

اجتماعی انسان به عنوان مخاطبین فضا ،جهت تبیین و طبقهبندي مولفههاي کیفی فضا است .جهت رسیدن به هدف پژوهش از سه

فرضیه در محدوده مورد مطالعه استفاده شده است .متغیر مستقل در این تحقیق عملکرد اجتماعی محله و متغیر وابسته فضاهای باز و

عمومی ،آرامش ،امنیت ،تعلق اجتماعی ،روابط اجتماعی است .روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده ،جامعه آماری محله شالمان

سنندج و حجم نمونه  001نفر از اهالی محله است .روش نمونهگیری ،طبقهای است .برای تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات و بررسی

فرضیات از نرم افزار  SPSSوجهت بررسی رابطۀ بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج حاصل از

پژوهش با توجه به مقدار همبستگی پیرسون ( )0/ 23 2( ،)0/ 027 ( ،)0/250در فرضیههای 1و2و 3نشان میدهد که ویژگیهای

استفادهکنندگان از فضا و شیوههای طراحی شهری در تقویت عملکرد اجتماعی محلههای شهری تأثیرگذار نیست اما فضاهای
عمومی و باز بر ظهور و بروز خالقیت و تقویت عملکرد اجتماعی محلههای شهری مؤثر است .بنابراین جهت ارتقاء عملکرد

اجتماعی محلهی شالمان باید به راهبردهایی همچون ارتقاء کیفیت کالبدی -فضایی ،ارتقاء کیفیت محیطی ،ارتقاء کیفیت اجتماعی

و فرهنگی از طریق سیاستهایی همچون افزایش سرزندگی ،افزایش ایمنی ترافیکی ،ارتقا سطح شبکه معابر ،گسترش فضاهای سبز

و مکث ،ارتقاء کیفیت و عملکرد مبلمان شهری ،افزایش امنیت و سطح بهداشت ،افزایش سطح مشارکت توجه نمود.

واژگان کلیدی :محله ،واحدهای همسایگی ،روابط اجتماعی ،سنندج ،محله شالمان.

 -1سروه عبداله زاده (نویسنده مسئول) serveabdolazade@yahoo.com
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 -1مقدمه
رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و شکل گیری مقیاسهای جدیدی از رشد شهری در طی چند دهه اخیر موجب شده
است که شهر و شهرسازی معاصر با چالشهای نوینی مواجه گردد .به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر در ماهیت مسائل
شهری و پیچیدگی این مسائل جامعنگری و توجه به ابعاد و جنبههای مختلف مسئله به منظور حل پایدار آنها را
اجتناب ناپذیر ساخته است .در این میان توجه و تاکید برنامهریزی و مدیریت شهرها ،بیش از هر زمان دیگری به
سطوح پایینتر و ابعاد ماموس زندگی شهری متوجه شده است ( .)Friedman,1993: 308چنانکه پزوهشها و
مطالعات زیادی در یکی دو دهه اخیر صورت گرفته است که همه به نوعی سیاستگذاری ،برنامهریزی و مدیریت
شهری را از خردترین واحد یعنی محله در شهر هدف قرار داده است (.)Madanipour,2001: 72
یشود .در نگاهی دیگر نیازهای
یآید كه محله محوری و انس بامحله ،به نیاز خاص محالت تعبیر م 
چنین به نظر م 
خاص برخی از محالت ایجاب میكند برنامههای خاصی نیز برای شهروندان طراحی شود .اعضای یك محله
یكپارچهاند و در ریشهها ،هویت ،خاطرات و عالیق ،بعضًاًا مشترك بودهاند ،اما در چنین قرنی با چنین پیشینهای،
محله محوری به كمرنگی رابطهها انجامیدهاست .شاید فروپاشی نظام سنتی ،شرایط جدید و تغییرات اقتصادی و
اجتماعی پرشتاب و سهلانگارانه ،شالوده محله را به تزلزل و ب 
یهویتی سوق داده است.
 -2روش شناسی تحقیق

روش پژوهش حاضر"توصیفی" و "تحلیلی اسنادی" است که با رجوع به اسناد و مدارک مرتبط و بنیانهای نظری
صاحب نظران در رابطه با عملکردهای اجتماعی محالت شهری جمعآوری گشته است .ابزار جمعآوری اطالعات
شامل :مطالعات کتابخانهای ،اسناد و مدارک موجود و کتب و سایتهای مرتبط بوده است .جهت سنجش هر یک از
انواع شاخصها در محیط از دو روش استفاده شده است نخست روش مبتنی بر سنجش مشاهده کارشناسی و دوم،
سنجش بر مبنای شاخصهای پیامد مبنا (.)Van Poll, 2009

متغیر مستقل در این تحقیق عملکرد اجتماعی محله و متغیر وابسته فضاهای باز و عمومی ،آرامش ،امنیت ،تعلق
اجتماعی ،روابط اجتماعی و ...است .جامعه آماری محله شالمان سنندج و حجم نمونه  100نفر از اهالی محله
شالمان خواهد بود .روش نمونه گیری ،روش نمونه گیری طبقهای است .برای تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات از
نرم افزار SPSSاستفاده و جهت بررسی رابطۀ بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.
 -3فرضيههاي تحقیق
 -3-1به نظر م 
یرسد ،ویژگیهای استفاده کنندگان از فضا در تقویت عملکرد اجتماعی محلههای شهری تاثیر گذار
است.
یرسد ،شیوه طراحی شهری در تقویت عملکرد محلههای شهری موثر است.
 -3-2به نظر م 
 -3-3به نظر م 
یرسد فضاهای عمومی و باز برای بروز و ظهور خالقیتهای فرهنگی -اجتماعی مؤثر است.
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 -4مبانی نظری تحقیق
-4-1تعریف محله
محله در معنای حقیقی عبارت است از همزیستی یک گروه محلی که براساس مجاورت و همسایگی استوار بوده،
ساکنین آن به همین دلیل دارای منافع مشترکی شدهاند .این نزدیکی مکانی و همسایگی موجب م 
یشود که تا حد
زیادی ساکنین یک محله همدیگر را بشناسند .این برخوردها غالبا اساس زندگی مشترک آنها را تشکیل میدهد
(توسلی.) 32 : 1374 ،
یداند .محالت به گونهای
اینگلهارت محله را شامل یک مدرسه ابتدایی ،یک مرکز خرید کوچک و یک زمین بازی م 
شهای تشکیل دهنده این
یکند .بخ 
ساخته شدهاند که مسافت پیاده روی بین آنها و خانه ،از نیم مایل تجاوز نم 
جامعه حالت یکپارچه دارند و م 
یتوان هر آنچه را از نظر ارتباطات و کار نیاز دارند در آن برآورده سازند (قاسمی،
.) 26 - 19 : 386 1
 -4-2تعامالت اجتماعی
تعامل اجتماعی به معنی ایجاد رابطه بین دو نفر یا بیشتر است که منجر به واکنشی میان آنها شود و این واکنش برای
دو طرف شناخته شده است .البته تعاریف دیگری نیز برای تعامالت اجتماعی وجود دارد به عنوان نمونه :تعامل
یتواند یک موضوع فیزیکی ،یک نگاه ،یک مکالمه و ارتباط بین افراد باشد که خود
اجتماعی و برقراری ارتباط م 
مستلزم تعریف رویدادها و فعالیتهای متناسب و در نتیجه نقش پذیری مردم در فضا و عضویت آنها در گروهها و
شبکههای اجتماعی است (دانشپور و چرخچیان .) 22 : 1388 ،به این ترتیب احساس جمعی اجتماعهای محلی و

وابستگیهای احساسی به یک مکان در حال ناپدید شدن است ( .(Humman, 2006: 10 &111بسیاری از مجموعه-
های آپارتمانی شاهد دوری و بیگانه بودن همسایگان از هم بوده و این درحالی است که از لحاظ فیزیکی نزدیک و

از لحاظ روحی ،تعاون ،همکاری و همدلی کیلومترها باهم فاصله دارند (نصری .) 1374 ،گردهمایی طبقات مختلف
مردم ،م 
یتواند در ایجاد تعامالت فرهنگی و تعدیل جامعه مثمرثمر واقع شود (فربد .) 386 1،این فضاها امکان مراوده
بین انسانها ،تفریح ،پیادهروی ،گذران اوقات فراغت ،بازی ،تجمع ،دیدار ،نشست ،گفتگو ،و غيره را برای همگان
یآورد (معینی.) 385 1 ،
فراهم م 
 -4-3اجتماع پذیری و حیات جمعی
حیات جمعی فرصتی برای رها شدن از تنشهای روزمره ،گذران اوقات فراغت ،تعامالت اجتماعی و گردهمایی
افراد و گروههای مختلف و بستری برای حضور ،آزادی بیان و ابزار آنها در فضاست .حیات جمعی در فضاهای باز
عمومی در گرو ترویج تعامالت اجتماعی ( ،)sennette, 1974: 215جذب افراد و گروههای مختلف در فضا ،جامعه
پذیری بیشتر ( )Marcus &francis, 1998و ایجاد فضایی فعال و سرزنده است.
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 -4-4اجتماع محلهاي و سرمايه اجتماعي
یشود .كه در اين زمينه پوتنام سرمايه
براي روشن شدن مفهوم اجتماع محلهاي ابتدا به مفهوم اجتماع اشاره م 
اجتماعي و اجتماع را عمو زادههاي مفهومی ميداند و بر اين نكته صحه ميگذارد كه رابطه مثبتي بين اين دو وجود
دارد) ».(Ferlander,2003: 6كلمه اجتماع اين فكر را در به ذهن متبادر ميكند كه اعضاي آن ارتباطاتي باهم دارند
كه شامل تجارب مشترك ،ارزشها يا منافعي است كه قابل اشتراك گذاشتن هستند ،آنها ممكن است با كي ديگر
تعامل داشته باشند و در عين حال دغدغه رفاه جمعي مدنظرشان است.
 -4-5اهمیت جامعه شناسی محله به عنوان یک واحد اجتماعی
هر محله یک محیط زندگی خودمانی خاصی را که دارای مختصات اجتماعی و معنوی مستحکمی برای افراد و
خانوادهها است به وجود میآورد زیرا:
هر محله یک اجتماع کوچک طبیعی است که برای برقرار شدن روابط اجتماعی محیط بسیار مساعدی به وجود
آورده است .خصوصیات هر محله بر حسب سطح زندگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کم و بیش صورت ویژه و
شکل دقیقی به خود میگیرد (توسلی.) 84 : 1374 ،
جدول :1مولفههای ارتقای عملکرد اجتماعی محلههای شهری از دیدگاه متخصصین
مولفههای ارتقای عملکرد اجتماعی محلههای شهری مطرح شده
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 -5معرفی محدوده (محله شالمان)

محله شالمان یکی از محالتی است که برای توسعه جدید شهر پیشنهاد شد بنابراین محدوده مورد نظرجزء بخش-

های تاریخی و قدیمی سنندج به حساب نم 
یآید و درعین حال جدید نیز نیست .این محدوده جز بافت میانی توسعه
یافته محسوب م 
یشود که از لحاظ نحوه رشد ،میزان خدمات شهری و ارتباطات از کیفیت مناسبی برخوردار است و
لگیری در اطراف بافت قدیم ساختار اصلی شهر را شکل داده و در نقاط مختلف با توجه به وضعیت اقتصادی
با شک 
و شرایط عملکردی سیمای متفاوتی دارد.
محله شالمان محلهای است به مساحت تقریبی  18هکتار که درجنوب غرب شهر سنندج واقع است و با توجه به
مساحت  63688هکتاری شهر سنندج  2/8درصد مساحت کل شهر را اشغال نموده است .این محله در ناحیه  1از
منطقه  3شهرداری سنندج واقع است .محله شالمان از شمال با خیابان جام جم ،از شرق با تپه کرباسی ،از غرب با
بلوار پاسداران و از جنوب با شهرک بهاران فاز یک همسایه است .خیابانهای اصلی آن آزادگان ،کشاورز و ایثارگران
است.
یباشد ،کوچهها اکثرا باالی  10متر بوده و به یکدیگر مرتبط
شکل معابر اطراف این محدوده عمدتا شطرنجی م 
یباشند .مساحت قطعات اکثرا  200متر به باال و به صورت آپارتمانی میباشد.
م
جدول  -2محدوده محله شالمان
حدود
غرب

شرق

جنوب

شمال

بلوار پاسداران

تپه کرباسی

شهرک بهاران

جام جم
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نقشه  -1نقشه ماهوارهای موقعیت محدوده محله شالمان در شهر سنندجGoogle Earth ،

 -5-1خصوصیات جمعیتی محله شالمان
جدول  -3مشخصات جمعیتی محله شالمان
مشخصات جمعیتی محله شالمان
2292

جمعيت

1212

جمعيت مردان

1080

جمعيت زنان

690

تعداد خانوار

3/ 32

بعد خانوار

منبع :مرکز آمار ایران90 31 ،

 -5-2عناصر شاخص سیمای محله
کوین لینج معتقد است که شهر دارای یک شالوده نمادین است که باید با شناخت عوامل و عناصر اصلی آن به این
شالوده وحدت بخشید و آن را سازمان داد .کوین لینچ در کتاب معروف خود با نام سیمای شهر ،پنج عامل لبه ،گره،
یکند .در محله شالمان خانه ژیمناستیک به
راه ،محله و نشانه را به عنوان عوامل اصلی در درک سیمای شهر ذکر م 
عنوان نشانه ،مراکز خرید محله و فضای سبز داخل محله به عنوان گره و خیابان جام جم را به عنوان لبه در نظر
گرفت.

بررسی روشهای ارتقای عملکرد اجتماعی119 ...

شکل -1نشانه در محله ،نگارندگان1 39 1 ،شکل -2گره یا نقاط تجمع
منبع :نگارندگان91 31 ،

نقشه -2عناصر شاخص سیمای محله شالمان

منبع :نگارندگان91 31 ،

 -6نتایج توصیفی دادهها
 -6-1ویژگیهاياجتماعی-جمعیتیپاسخگویان
در این پژوهش از  52درصد از جمعیت را مردان و  48درصد است را زنان تشکیل م 
یدهند 0/ 54 .درصد از
پاسخگویان متأهل و  0/ 46درصد نیز مجرد بودند .سن پاسخگویان بین  51تا  84سال م 
یباشد .به لحاظ سطح
تحصیالت  0/ 35درصد از کل نمونۀ انتخابی دارای مدرک دیپلم و پس از آن افراد دارای مدرک لیسانس ( )0/ 24
درصد بیشترین فراوانی را دارند .و حدود  0/ 21دارای مدرک فوق دیپلم و  0/31درصد دارای زیر دیپلم و 0/6
درصد دارای مدرک فوق لیسانس و فقط  0/1درصد دارای مدرک دکترا هستند .در مورد مدت اقامت در محل 0/ 37
یها به مدت  1-2سال
یها به مدت  10 - 20سال در آن محل ،مسکون بودند و فقط  0/31درصد از آزمودن 
از آزمودن 
در آن محل تحت پژوهش اقامت داشتهاند .از نظر شغل  0/82درصد از آزمودنیها دارای شغل آزاد و  0/ 17درصد
دانشجو و دارای مشاغل دولتی و  0/ 12درصد نیز خانه دار و بازنشسته بودند .از لحاظ درآمد  0/ 38درصد از
پاسخگویان دارای درآمدی بین  200 -004هزار تومان در ماه بودند و پس از آن  0/ 35درصد درآمدی بین 004- 600
هزار تومان در ماه داشتند و فقط  0/6درصد در ماه بیشتر از یک میلیون درآمد داشتند 0/ 60 .درصد از پاسخ دهندگان
یکردند.
در مساکن آپارتمانی و  0/93درصد نیز در خانههای ویالیی زندگی م 
 -6-2مهمترینویژگیمحلهشالمان

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال ششم ،شماره چهارم ،پاییز 3931
 021فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

نتایج نشان میدهد که  0/ 43درصد از آزمودنیها مرفه نشین بودن و  0/ 24درصد واحدهای مسکونی آپارتمانی و
 0/ 22درصد قیمت باالی مسکن و فقط  0/ 11درصد ضعیف بودن روابط اجتماعی را مهمترین ویژگی محلۀ خود
م
یدانستند.
جدول  -4توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین ویژگی محله شالمان
درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

آماره

فراوانی
موارد

0/ 43

0/ 43

43

مرفه نشین بودن

0/ 67

0/ 24

24

واحدهای مسکونی آپارتمانی

0/ 89

0/ 22

22

قیمت باالی مسکن

0/ 100

0/ 11

11

ضعیف بودن روابط اجتماعی

0/ 100

100

جمع کل
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 -6-3مهمترین وجوه جالب -جاذب و زیبای محله

یدهد  0/ 59از آزمودنیها آرامش در محل سکونت را مهمترین وجوه جالب – جذاب و زیبای
نتایج پژوهش نشان م 

محله خود م 
یدانستند و پس از آن روابط اجتماعی مناسب با  0/ 12درصد و پس از آن حدود  0/ 10وجود ساختمان-
های زیبا را مهمترین وجوه جالب – جذاب و زیبای محلۀ خود میدانستند و فقط  0/2وجود چشمانداز طبیعی را
لهای سکونت را نشان م 
انتخاب کردهاند و این عدم چشماندازهای طبیعی در مح 
یدهد.
جدول  -5توزیع پاسخگویان بر حسب این سؤال که مهمترین وجوه جالب -جاذب و زیبای محله آنها در چیست؟
درصد

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

تجمعی

موارد

0/ 10

0/ 10

0/ 69

0/ 59

0/77

آماره

0 /8

0/ 89
0/ 98
0/ 100

0 /2

59

آرامش

8

0/ 12
0 /9

10

ساختمانهای زیبا
امکانات زیست
روابط اجتماعی مناسب

12

کمبود جا در نقاط خارج از محله

9
2

0/ 100

چشمانداز طبیعی
جمع کل

100
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 -6-4سطح رابطه با افراد محله
یدهد که  0/ 72درصد از آزمودنی با سالم و علیک و  0/ 22درصد با مالقات در کوچه و فقط 0/6
نتایج نشان م 
درصد روابط خانوادگی را با افراد محله و همسایگان خود داشتند.
جدول -6توزیع پاسخگویان بر حسب این سؤال که در حال حاضر در چه سطحی با افراد محله خود رابطه دارند؟
درصد فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

فراوانی

0 /6

0 /6

6

آماره
موارد
خانوادگی

78

0/ 72

72

سالم و علیک

0/ 100

0/ 22

22

مالقات در کوچه

0/ 100

100

جمع کل
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 -6-5روشهای بهبود مودت و صمیمیت
یدهد که  0/ 47از آزمودنیها ایجاد پارک 0/ 30 ،درصد ایجاد اماکن ورزشی ،و  0/ 17درصد ایجاد مراکز
نتایج نشان م 
خرید و فقط  0/6درصد ایجاد مساجد را موجب بهبود مودت و صمیمیت بیشتر بین اهالی م 
یداند.
یکند؟
جدول  -7توزیع بر حسب این سؤال که ایجاد چه تأسیساتی به بهبود مودت و صمیمیت بیشتر بین اهالی کمک م 
درصد فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

آماره

فراوانی
موارد

0/ 47

0/ 47

47

پارک

0/77

0/ 30

30

اماکن ورزشی

17

ایجاد مراکز خرید

0/ 17

0/ 94

0 /6

0/ 100

6

0/ 100

ایجاد مسجد
جمع کل

100
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 -6-6میزان تمایل به روابط همسایگی
یدهد که  0/ 49درصد متوسط 0/ 20 ،درصد زیاد 0/61 ،کم 0/ 11 ،درصد بسیار زیاد 0/4 ،درصد بسیار
نتایج نشان م 
کم میزان تمایل به روابط همسایگی را بیان کردهاند .بیشتر آزمودنیها یعنی حدود  0/ 49درصد تمایل به روابط
همسایگی را در حد متوسط بیان کردهاند.
جدول -8توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تمایل به روابط همسایگی
درصد فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

آماره

فراوانی
موارد

0/ 11

0/ 11

11

بسیار زیاد

0/13

0/ 20

20

زیاد

0/ 80

0/ 49

49

متوسط

0/ 96

0/61

61

0/ 100

0/4

کم

4

0/ 100

بسیار کم
جمع کل

100
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 -6-7میزان رضایت از محل سکونت
نتایج نشان میدهد که  0/ 42درصد میزان رضایت خود را از محل سکونت خود در حد زیاد 0/ 30 ،درصد در حد
متوسط 0/ 21 ،درصد در حد بسیار زیاد 0/6 ،درصد در حد کم ،و فقط  0/1درصد در حد بسیار کم از محل سکونت
خود راضی بودند.
جدول -9توزیع پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از محل سکونت
درصد فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

آماره

فراوانی
موارد

0/ 21

21

بسیار زیاد

0/ 63

0/ 42

42

زیاد

0/ 21
0/39

0/ 30

30

متوسط

0/ 99

0/6

0/ 100

0/1
0/ 100

6
1
100
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کم
بسیار کم
جمع کل
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 -6-8نوع مشکالت در محل سکونت
نتایج نشان میدهد که حدود  0/ 20درصد از آزمودنیها نبود زمین بازی 0/ 18 ،درصد از آزمودنی نبود پارک و
فضای مناسب 0/ 17 ،درصد نبود پیاده روی مناسب 0/ 12 ،درصد کافی نبودن امکانات ورزشی 0/ 11 ،درصد نبود یا
کمبود مراکز تفریحی 0/6 ،درصد نبود فضای باز مناسب و باال بودن آلودگی هوا 0/4 ،وجود آلودگی صوتی0/2 ،
درصد ناامنی اجتماعی و فقط  0/1از آزمودنیها وجود بدآموزیهای اجتماعی را از جمله مشکالت در محل
سکونت خود میدانستند.
جدول -01توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مشکالت در محل سکونت
درصد فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

آماره

فراوانی
موارد

0/ 17

0/ 17

نبود پیاده روی مناسب

17

0/ 23

0 /6

6

نبود فضای سبز مناسب

0/ 26

0 /3

3

نبود فضای باز مناسب

0/ 46

0/ 20

20

نبود زمین بازی

0/ 58

0/ 12

12

کافی نبودن امکانات ورزشی

0/ 69

0/ 11

11

نبود یا کمبود مراکز تفریحی

0/ 87

0/ 18

18

نبود پارک و فضای مناسب

0/ 89

0 /2

2

ناامنی اجتماعی

0/ 90

0 /1

1

وجود بدآموزیهای اجتماعی

0/ 94

0 /4

4

وجود آلودگی صوتی

0/ 100

0 /6

6

باال بودن آلودگی هوا

0/ 100

جمع کل

100
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 -6-9ارتباط با همسایگان
یدهد  0/ 54درصد از آزمودنیها (گروه نمونه) با همسایه مجاور خود 0/82 ،درصد با
نتایج در جدول فوق نشان م 
همسایه روبه رو 0/6 ،درصد با همسایه داخل آپارتمان (طبقه اول) 0/5 ،درصد با همسایه داخل آپارتمان (طبقه
سوم) 0/4 ،درصد با همسایه داخل آپارتمان طبقات باالتر از  4طبقه ،و  0/3درصد با همسایه داخل آپارتمان طبقه
دوم خود بیشتر ارتباط دارند.
جدول  -11توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه بیشترین ارتباط با کدامیک از همسایگان خود دارند؟
آماره

درصد فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

فراوانی

0/82

0/82

82

همسایه روبه رو

0/ 54

54

همسایه مجاور

موارد
0/28

6

همسایه داخل آپارتمان (طبقه اول)

0/ 88

0 /6

0/ 91

0 /3

3

همسایه داخل آپارتمان (طبقه دوم)

0/ 96

0 /5

5

همسایه داخل آپارتمان (طبقه سوم)

0/ 100

0 /4
0/ 100

همسایه داخل آپارتمان (طبقات باالتر)

4
100

جمع کل
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 -7آزمون فرضیات
یرسد ویژگیهای استفاده کنندگان از فضا در تقویت عملکرد اجتماعی
آزمون همبستگی مربوط به فرضیه (به نظر م 
محلههای شهری تأثیر گذار است).
جدول  - 12آزمون همبستگی مربوط به فرضیه
تعداد
100

)Sig (2tailed
0/ 610

فرضیه

همبستگی

رابطۀ بین ویژگیهای استفاده کنندگان از فضا با تقویت عملکرد اجتماعی

0/ 052
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یدهد که بین
برای بررسی رابطۀ بین این دو متغیر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج نشان م 
ویژگیهای استفاده کنندگان از فضا با تقویت عملکرد اجتماعی محلههای شهری رابطۀ معناداری وجود ندارد .چون
یباشد و همچنین
مقدار (  )sig = 0/ 610بدست آمده بیشتر از آلفای تحقیق (  )0/ 05است پس آزمون معنی دار نم 
یدهد .بنابراین ویژگیهای
مقدار همبستگی (  )0/ 052نیز نشان از عدم وجود رابطۀ بین این دو متغیر را نشان م 
استفاده کنندگان از فضا در تقویت عملکرد اجتماعی محلههای شهری تأثیرگذار نیست .و وجود این رابطه در این
تحقیق رد میشود.
آزمون همبستگی مربوط به فرضیه (به نظر میرسد شیوۀ طراحی شهری در تقویت عملکرد اجتماعی محلههای
شهری مؤثر است).
جدول  - 13آزمون همبستگی مربوط به فرضیه
تعداد
100

همبستگی

)Sig (2tailed

0/ 027

0/ 791

فرضیه
رابطۀ بین شیوۀ طراحی شهری با تقویت عملکرد اجتماعی محلههای شهری

منبع :یافتههای تحقیق139 1 ،

برای بررسی رابطۀ بین این دو متغیر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .بنابراین نتایج نشان میدهد که
بین شیوۀ طراحی شهری با تقویت عملکرد اجتماعی محلههای شهری رابطۀ معناداری وجود ندارد .چون مقدار
یباشد .به بیان دیگر شیوۀ
(  )sig = 0/ 791بدست آمده بیشتر از آلفای تحقیق (  )0/ 05است پس آزمون معنی دار نم 
طراحی شهری در تقویت عملکرد اجتماعی محلههای شهری تأثیر گذار نیست .همچنین مقدار همبستگی بدست
آمده (  )0/ 027نشان از عدم رابطۀ بین این دو متغیر را نشان م 
یدهد .بنابراین وجود رابطه بین این دو متغیر رد
یشود.
م

یو باز برای ظهور و بروز خالقیت فرهنگی –
یرسد فضاهای عموم 
آزمون همبستگی مربوط به فرضیه (به نظر م 
اجتماعی مؤثر است).
جدول  - 14آزمون همبستگی مربوط به فرضیه
تعداد
100

)Sig (2tailed
0/ 026

همبستگی
0/ 223

فرضیه
رابطۀ بین فضاهای عمومی و باز با ظهور و بروز خالقیت فرهنگی  -اجتماعی
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برای بررسی رابطۀ بین این دو متغیر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که بین

فضاهای عمومی و باز با ظهور و بروز خالقیت فرهنگی – اجتماعی رابطۀ معناداری وجود دارد .چون مقدار
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(  )sig =0/ 026بدست آمده کمتر از آلفای تحقیق (  )0/ 05است پس آزمون معنادار است و همچنین مقدار همبستگی
یکند .بنابراین این فرضیه که فضاهای عمومی و باز برای ظهور و بروز
(  )0/ 223نیز وجود این رابطه را تأیید م 
یشود.
خالقیت فرهنگی – اجتماعی مؤثر است تأیید م 

 -8جمعبندی و نتیجهگیری
درهم ریختگی محیطی و فقدان معنا معضلی است که امروزه شهر و شهروند را با خود درگیر ساخته است .از آنجا
که روابط اجتماعی از طریق تعریف فضا و هویت بخشی به آن درون مرزهایی که عرصه عمومی را از خصوصی
یکنند ،صورتی فضایی و کالبدی به خود م 
متمایز م 
یگیرد ،این در هم ریختگی بر رفتارهای فردی و اجتماعی
یگذارد .شاید بتوان گفت محالت به عنوان اولین حوزه شهری و واسطی میان
شهروندان تأثیرات مخربی برجا م 
زندگی خصوصی و عمومی ،م 
یتوانند نقطه شروعی در سازماندهی این آشفتگی فضایی باشند .این امر در صورتی
محقق خواهد شد که در گام اول ماهیت محالت و فضاهای محلهای شناخته شده و دیدگاههای صرفًاًا کالبدی به این

واحد سازنده شهری ما را از توجه به سایر ابعاد مؤثر و ثمربخش آن غافل نکند .در محلههای قدیمی به ویژه محله-
های طبقه کم درآمد ،ارتباط همسایگان با حس تعاون و همیاری بیشتر همراه بوده و ارتباط در چنین محلههایی از
طریق مراکز مذهبی ،باشگاههای ورزشی ،قهوهخانهها و کوچهها صورت میگرفت ،اما در محلههای مختص سکونت

طبقه پر درآمد محله مورد پژوهش(محله شالمان) ،روابط همسایگان تضعیف شده و کمتر به آن احساس نیاز می-
شود .توجه به نحوه شکلگیری سطوح مختلف فضایی -مکانی با محوریت مباحث انسانی که بستری را برای

پاسخگویی به نیازهای اولیه انسانی فراهم آورده ،و در بعدی فراتر زمینهای برای ارتقا کیفیت زندگی فردی و
اجتماعی مهیا میسازد و الزمه چارچوبهای فکری طراحان و شهرسازان در عصر آشفتگی شهری کنونی ماست.
در اين تحقيق تالش شده است تا با توجه پرسشنامههای تکمیل شده و مطالعات میدانی توسط محققین ،و تحلیل
اطالعات با استفاده از نرم افزار  spssو آزمون پیرسون در محدوده مورد مطالعه(محله شالمان سنندج) ،نحوه و ميزان
تعامالت اجتماعي و روشهای ارتقا عملکرد اجتماعی محلههای شهری مورد بررسي قرار گرفته است .نتایج حاصل

از پژوهش با توجه به مقدار همبستگی پیرسون (  )0/ 223 ( ،)0/ 027 ( ،)0/ 052در فرضیههای تدوین شده نشان می-

دهد که ویژگیهای استفادهکنندگان از فضا و شیوههای طراحی شهری در تقویت عملکرد اجتماعی محلههای شهری
تأثیرگذار نیست اما فضاهای عمومی و باز بر ظهور و بروز خالقیت و تقویت عملکرد اجتماعی محلههای شهری
مؤثر است .همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهد که کاهش همكاری و مشاركت ،کاهش روابط اعتمادآمیز
اجتماعی ،کاهش غریبگی ناشی از تراكم ،افزایش جمعیت ،باال رفتن تنوع فرهنگی در محله مورد مطالعه سبب
تفاوتهاي ادرا يك شهروندان محله از همسايگي و تأثير هويت كالبدي بر ساختار اجتماعي ساكنين مي باشد .لذا
جهت ارتقا عملکرد اجتماعی محلههای شهری علی الخصوص محدوده مورد مطالعه راهکارهای زیر پیشنهاد داده
میشود.
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Abstract
Neighborhood is created to association and interdependence of their close
association, the strong ties of neighborhood and informal alliance between groups of
people. The purpose of this study is to investigate ways of improving social
functioning of urban neighborhoods according to the needs of human society as the
audience space to explain and classify the elements of quality space. To achieve this
purpose we have 3 hypotheses. Independent variables in the study are neighborhood
social and the dependent variables are public open spaces, tranquility, security, social
belonging, and social relations. The research method was descriptive. The populations
are Sanandaj Shalom neighborhood and sample is 100residents of this part. Sampling
method is, the classify. Analyze the data, was used assumptions and analysis software
SPSS. Consideration was used for the relationship between variables, and Pearson's
correlation. The result of this research show that Pearson correlation coefficient show
(0/052), (0/027), (0/223) inhypotheses1, 2and3. Characteristics of users of the space
and urban design practices are not effective in strengthening the social function of
urban neighborhoods. But the emergence of open public spaces and urban
neighborhoods creativity and strengthen are effected on social function. Therefore, to
improve the social performance of Shalom neighborhood we should pay attention to
Strategies to improve the quality of the physical environment, the promotion of
environmental quality, social and cultural quality improve men through policies such
as increased vitality, increase traffic safety, improve the road network, development of
green spaces and pauses, improve the quality and performance of urban furniture,
increasing safety and health, increased levels of participation.
Keywords: District,
neighborhood.
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