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چکیده
امروزه ارتقای کیفیت فضای شهری ،یکی از نیازهای اساسی جامعه شهری است .پدیدهی جهانی سازی ،اتفاقی است که بر فضاهای
شهری -محلی تأثیر خود را گذاشته و ضمن چند عملکردی بودن باید قابلیت جذب و تیعمج

پ عامتجا ذ ندش ری

ر هزوح نیا ا        

داشته باشند .هدف ارزیابی و تحلیل تاثیرات و نقش مؤلفههای فضاهای اجتماع پذیر و فضاهای چن رکلمع د دد دددی و ارتب طا آنننه اب ا   
رویکرد جهانی -محلی ،منطقه  22شهرداری تهران است .این پژوهش کاربردي و روش تحقیق توص صصیفی -تحلیلی اس چمه .ت نن نننین

برای ارزیابی منطقه  22از تکنیک تصمیمگیری مدل  ،AHPبا استفاده از نرم افزار  Expert choiceاس رگ هدافت دددید ..کههه حجم

ن و ش خا صصصها ای
نمونه  522نفر برآورد گردید .نتایج پژوهش نشان میدهد؛ که مؤلف د ناگدننک هدافتسا تاکرحت ه ار اا ااااااای بیش یرت ن ن
اخطالط کاربری ،دسترسی سواره از پیاده ،دارای بیشترین اهمیت از نظر مفاهیم پژوهش را دارا بوده است .این روند نشان دهند هم
راستا بودن نتایج در روند مؤلفههای هر دو مفهوم میباشد.
واژگان کلیدی :فضای چندعملکردی ،اجتماع پذیر ،محلی -جهانی ،منطقه AHP ،22
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مقدمه
برخی فضاها در این میان استفادههای گوناگونی را دارند و پاسخگوی نیازهای متعددی هستند ،فضاهایی که بتوان از
آنها در شرایط مختلف استفادهها وکارکردهای متفاوتی را در سطوح محلی و جهانی تجربه کر .د یاهاضف هزورما    
شهری به مثابه جایگاهشان در شهر بهعنوان عنصری تاثیرگذار در زندگی مردم نقش مهمی را ایفا میکنند .هر فضای
شهری که در اطراف ما وجود دارد استفاده و عملکردهای خاص خود را دارا است (.)Ali Mirdani et al,2015:5
فضاهای شهری بهعنوان بخشی از فضای باز و عمومی شهرها به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی و بستر تعامالت
و تقابالت اجتماعی هستند که از آن بهعنوان شرط اساسی قرار گرفتن یک فضا در شمول فضای شهری نام برده
شده است ( .)Rezvani,2016:55وجود و استفاده از فضاهای شهری این توان را دارد که شهروندان را از مزايایي در
تهای
تهایی را برای انجام انواع فعالی 
زمینههای گوناگون اجتماعی ،فرهنگی ،محیطی و سالمت برخوردار ساخته ،فرص 
تهای اجتماعی) فراهم آورده ،راهی برای
تفریحی -فرهنگی -اجتماعی (همچون گذران اوقات فراغت و انواع فعالی 

شهای شهرنشینی" پیشرو قرار داده و فرصتی را برای میانکنش اجتماعی ،یکپارچه نمودن و انسجام اجتماعی
کاهش "تن 

زندگی مردم ساکن در شهرها ایجاد کند ( .)Mahmodpour & Abdi Daneshpour, 2017:66حل مشکالت شهری را در
توسعه فضاهای چندعملکردی ،که تشکیل شده از اجتماعات محلی با اقتصاد و نگرش جهانی در عین هویت مداری
محلی در شهرها دانست .در این رابطه گروهها و اجتماعات محلی بهعنوان سرمایه اجتماعی به شمار میروند که از
جایگاه و کارکرد ویژهای از لحاظ حفظ و توسعه اجتماعی در شهرها برخوردار هستند .فضاهاي شهري ،بهعنوان
جلوهگاه زندگي جمعي و حيات مدني انسانهاي شهرنشين ،در طول تاريخ از اهميت برخوردار بودهاند .ازاينرو
برنامهريزي براي فضاهاي شهري داراي پتانسيل براي استفاده اجتماع از آنها در راستاي برآوردن نيازهاي گوناگون

شهروندان در شرايط و زمانهاي مختلف ،از اهميت بسياري برخوردار است ( .)Sorush,2011:15در عصر جهانی-

سازی ،جوامع محلی در حال حرکت به سمت تغییری غیر قابل باور هستند .نیروهای جهانی بر ارزشها و فرهنگهای
محلی بصورت عجیبی تاثیرگذاشته اند و حتی فرهنگ عامه مردم هم از این تاثیرگذاریها مصون نمانده است .از اینرو
نیاز به ایجاد فضاهایی که در عین تعامل با جهان ،دارای هویت منحصر به فرد و دارای پتانسیل پذیرش اقشار
مختلف اجتماع به وسیله چندمنظوره بودن و چندعملکردی بودن ،از جمله موارد پیشروی برنامه ریزان شهری است
( .)Zandieh & Eliasy, 2016:108نمود چنین تحوالتی در فضاهای شهری تجسم یافته و به بحثهای پیرامون اینکه
فضاهای شهری باید در مقیاس مناطق شهری مطرح شوند و نماینده هویتهای بومی باشند یا اینکه جهانی باشند و
در روند رو به رشد رقابتی شهرها شرکت کنند دامن زده است ( .)Sharghi et al,2017:107-116این پژوهش از نظر
شهای
هدف کاربردي و روش تحقیق توصیفی -تحلیلی است .تکنیک گردآوری آمار و اطالعات ،با استفاده از رو 
ش نامه بوده و
مبتنی بر مطالعات کتابخانهای ،مشاهدات میدانی و پیمایشی به دست آوردن دادهها از طریق پرس 
صهای فضاهای شهری
تحلیل اطالعات با نرمافزار  Spssصورت پذیرفت .همچنین برای ارزیابی و رتبهبندی شاخ 
چند عملکردی نواحی منطقه  22از تکنیک تصمیمگیری مدل  ،AHPبا استفاده از نرم افزار  Expert choiceبرای
صهای مناسب برای ایجاد فضاهای اجتماعپذیراستفاده گردید (جدول ،شماره .)1
مشخص ساختن مؤلفههای و شاخ 
حجم نمونه  25 2نفر با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشهای بدست آمده است .در این پژوهش

ارزیابی مؤلفههای مؤثر بر ایجاد فضاهای3 ...

سعی داریم که با تلفیقی از ( )2بعد «اجتماعی ،فعالیتی» که بصورت مفاهیم فرضی در دو موقعیت آلترناتیو «فضاهای
اجتماع پذیر چند عملکردی و رویکردجهانی  -محلی» و (  ) 12مؤلفه و ( )21شاخص متفاوت در قالب طیف
مفهومی به تحلیل و ارزیابی فضاهای اجتماع پذیر چند عملکردی بپردازیم .جدول (.)2
مسئله اصلی پژوهش این است؛ مؤلفههای مؤثر بر توسعه فضاهای چند عملکردی ب  هب هجوت ا ر یناهج درکیو       –
محلی کدام هستند؟ که فضاهای شهری در سیر تحول جهانی سازی که خود ی و تصرف ک

ینچمه ن یک دیدهت      

است ،هویتهای خود را از نظر فرهنگی از دست داده و یا در حال از دست دادن هستند .دلیل توجه به این فضاهای
شهری نیز به این خاطر است که گروهها و اجتماعات محلی بهعنوان استفاده کنندگان اصلی به شمار میرون زا هک د   
جایگاه و کارکرد ویژهای از لحاظ حفظ و توسعه اجتماعی در شهرها برخوردار هستند .ایجاد فضاهای شهری که نیاز
شه یا
اجتماع پذیری اجتماعی را در سطح مدرن در عین حال محلی گرایی (نیازه ا ظفح نیع رد یناهج یا رز شششش شششش
محلی) در فضاهای چند عملکردی در منطقه  22شهر تهران پوشش دهد ،چالشی است ک ار شهوژپ نیا ه

یگرد ر     

خود کرده است .بدین منظور هدف این پژوهش ارزیابی و تحلیل تاثیرات و نقش مؤلفههای فضاهای اجتماع پذیر و
فضاهای چند عملکردی و ارتباط آنها با رویکرد جهانی -محلی بودن است .میتوان به ارائه مؤلفههههاایی ،رویکرد
جهانی شدن را در کنار رویکرد محلی گرایی به صورت تلفیقی و در جهت بهره مندی از آثار مثبت جهانی ش رد ند
عین حفظ ارزش و هویت محلی یک منطقه و حوزه شهری و کاهش آثار و پیامدهای منفی ناشی از آنها به کار برد.
از آن جا که تعامل شهروندان با یکدیگر و حضور فعال و اجتم آ ندوبریذپ عا نن نننه هاضف رد ا ا هب یرهش ی

ناونع      

یتوانند باعث نقش آفرینی و اثر گذاری سکونتگاهها در عرصههههاای مختلف
سرمایههای انسانی و اجتماعی ،که م 
جهانی و محلی باشند ،حائز اهمیت است.
مبانی نظری
که یمز ،ا نن نننه یا
فضاهای عمومی مشتمل بر فضاهای شهری گوناگون چون :خیابانها ،معابر ،میادین ،پالزاه اپ ،ا ر کک کک
یباش  دن ( ( & Car:1992, lang:1994
بازی ،سیتی هالها ،مالها ،سواحل و کنارهها و سایر فرمهای فضاهای تجمع می ی

یتوانند جهت تأمین یک فعالیت ویژه طراحی و برنامهریزی ش آ ای و دنو نن نننکه
 )Douglass:2003و از نظر فعالیتی م 
مانند میادین و پالزاها دارای تنوع کالبدی و فعالیتی و درنتیجه اجتماعپذیری بیشتر باشند ( .)Car, 1992, 114در یک
مقیاس وسیعتر عرصه عمومی در برگیرنده همه فضاهایی است که در دسترس بوده و توسط مردم مورد استفاده قرار
میگیرند و شامل فضاهای خارجی و داخلی تحت مالکیت عموم و خصوص میشود .قلمرو عمومی به عنوان وجه
عمومی ساختمانها ،فضاهای مابین جبهههای ورودی ،فعالیتهای روی داده در این فض و اهاضف نیا نیبام و اها   
یشود ( .)Kermuna et al, 2009: 12فضای عمومی فضای قابل دسترس برای همه
مدیریت این فعالیتها تعریف م 
شهروندان و برای استفاده و لذت آنها است .در مقابل ،فضای خصوصی تنها به روی کسانی که قانون یا عرف آنها
یشمارد باز است .فضاهای شهری به عنوان بخشی از محیط طیبعی س تخا هههش تخاس و هد هه هههنش هش هد رررررها
را مجاز م 
تعریف شدهاست که همه مردم آزادانه به آن دسترسی دارند ( .)Carmona, 2004: 6بنابراین در رویکرد نظامی جزئی
از ساختار فضایی شهرها بهشمار میروند؛ ماهیت جمعی رفتاری فضاهای فعالی  دیکات ت د  و تسا هتشا ت تالماع      
جمعی در فضاهای فعالیت را به مثابه قابلیتی برای فضا مورد تاکید قرار داده است ( .)Barker, 1968, 87در حقیقت
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طبق تعاریف ارائه شده مختلط بودن در زمینه کاربریهای شهری به معنی وجود چندین ک ،یراجت هلمج زا یربرا    
اداری و مسکونی در فضای شهری اشاره دارد .خلق فضاهای شهری منعطف که قادر باشد گزینههای متعدد رد ار ی
اختیار شهروندان قرار دهد ،نیازمند پیش شرطهایی است که شامل نفوذپذیری ،تنوع و خوانایی است بهههط هک یرو   
تحقق حداکثری این عوامل به ارتقای هرچه بیشتر فضای شهری انعط ططافپ  دوزفا دهاوخ ریذ و رب  باختنا هوحن      
شهروندان تاثیرگذار است ( .)Sarvari et al,2015:12در این بین فضای عمومی شهری بهعنوان بستر کالبدددی حی تا
مدنی و نیز عامل تبلور فضایی مفهوم عرصه عمومی در قالب ضروریترین عنصر جامعه نمود پیداا کر سا هد تت تتت .از
ت پیداا خواهددد کر  د ( (.)Habibi,2018:10
اینرو قرارگیری عملکردهای گوناگون شهری در عرصه عموممی جامعیت ت
یشان تأثیر دارد .عالوه بر ای اسحا داعبا ن س و ی
یهایی در محیط که بر احساس جمعی کابران در محیط زندگ 
ویژگ 
موقتی تجارب کاربران در محیط به مثابه اجزای الینفک تعامالت افراد و میحط زندگی شناخته شده است .که بنیتو و
بن این امر را وابسته به مطالعات فضای زندگی کاربران و پیوستگی و جدایی ناپذیری اراک آنها از محیط با فض یا
یدانند .)Nasr,2009:8( .ابعاد اجتماعپذیری فضای عمومی در سه بعد کالبدی ،اجتماعی و فعالیتی قابل
یش ا ن م 
زندگ 
تقسیم است ( .)Shojaei&Partoi,2015:99اجتماعپذیری در فضاهای عمومی بر درم زاین هیاپ  م قلعت سح هب 
اجتماعی و تعامل با یکدیگر اس د رما نیا و ت ر کی مح یعامتجا یاضف ا تی

     

ننک دددددددد ددددددددده در کن را تأممین آس شیا

فیزیولوژیکی ( .)Lang,1994:181اهمیت اجتماع پذیری فضا به حدی است که بسیاری از نظریه پردازان بر تأثیر این
کیفیت بر دلبستگی به مکان زندگی تاکید ورزیدهاند .بر طبق این نظرات دلبستگی به مکان نه تنها ب جو طسوت ه وه    
یشود بلکه کیفیت تعامالت اجتماعی در مکان نیز بر دلبستگی به مکان و حس تعلق
فیزیکی در یک مکان تقویت م 
به آن مؤثر هستند ( .)Poll,2002:15مطالعه هر فضای فعالیت بسته به بستر هنجاری و رویدادهای جاری رفت رد یرا
یطلبد .وی محیط را به دو دسته محیطهای اجتماع پذیر و محیطهای اجتماع گریز دس هت
فضا برخوردی خاص را م 
طهای اجتماع گریز
یگردند و محی 
بندی شدهاند .محیطهای اجتماع پذیر موجب تشویق و ترغیب تعامالت جمعی م 
ینمایند )Hall, 1982: 55( .در سازماندهی اجتماعپذیر ،امکان تماس چهره به چهر دوجو ه   
تعامالت جمعی را کم م 
دارد و فاصله فضاهای نشستن در حد فاصلههای اجتماعی مشورتی است .سازماههای اجتماعگریز ،موجب خودداری
از تعامل اجتماعی میشود ( .)Lang,2012:182كي

فضاي شهري خوب فضا يي است كه بتواند نيازهاي مختلف مردم

بسته به تغ يي رات زماني ،محيطي ،اجتماعي پاسخ بدهد .از مهمترين يك فيتها يي كههه م ييي توانددد چنيننن فضا ييي ش ره ييي
مطلوبي ايجاد كند ،انعطافپذيري است ( .)Sarvari&erfanian,2015:121کاربری مختلط در امنیت ،خل هاضف ق ای   
عمومی موفق ،دامنهای از فعالیتهای گوناگون که افراد مختلف را با انگیزههای مختل امز رد ف نن نننه هب فلتخم یا    
مکان جلب مینماید و حیات دوره بخشیدن به شهر نقش دارد ( .)Esmail pour et al,2015:14ک هب طلتخم یربرا    
معنای همجواری فضای زندگی ،کار ،خرید ،بازی و عبادت است .ای یتشآ ناکما ،یرهش یاهاضف رد تیفیک ن      
فضاهای تجاری و مسکونی را فراهم میکند و حضور مردم و ماشین را در کنار یکدیگر به همراه دارد .هر ،طیحم    
ینماید و مشخصههای این سامانه فضایی بر تعامالت جمعی ک ناربرا
فضای کالبدی به مثابه سامانهای فضایی عمل م 
مؤثر است .فضاهای شهری آن دسته از فضاهای باز عمومی هستند که بستر تعامالت اجتماعی میباشند .فضاهایی که

ی را ایجاد د م ممی-
با عادات و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی همخوانی داشته باشند احساس تعلق و این همانی بیش رت ی ی

ارزیابی مؤلفههای مؤثر بر ایجاد فضاهای5 ...

نمایند ،زیرا ما فضاها را بیشتر از فرم فرهنگی آن باز میشناسیم تا فر امعم م ررررری آنهاا ( .)Pakzad,2007:14عامل ل
ل
اجتماعپذیری مکانی ،کیفیت فضایی تقویت کننده فضاهای اجتماع پذیر میباشد .در سازماندهی اجتماعععپ یذ ررر امک نا
تماس چهره به چهره بوده و فاصله فضاهای نشستن در حدود فاصلههای اجتماعی ،مشورتی است .سازماندهی اجتماع
گریز موجب خودداری از تعامل اجتماعی میشود .مانند نیمکتهای پشت به پشت مثالی از سازماندهی اجتماع گریز
ی
هستند پذیرند .واژههای اجتماعپذیر و اجتماع و آن را همفری آسموند تعریف » دور میکنند« و یا از هم »جمععع می ی
آورند« گریز بیانگر فضاهایی است که مردم را دور هم جمع میکند)  .)Lang,2001:6بر اساس دی پآرل سرال هاگد
ایجاد فضای عمومی که پذیرای افراد مختلف باشد باید دارای عوامل زیر باشد:
 تأمین قلمرو ،امنیت ،ساختار منسجم ،تداوم ،خوانایی و قابل پیشبینی بودن فضاها وجود تسهیالت مناسب در فضا ،پاسخگویی ،راحتی و آسایش محیطی -میزان اطالعات ،شور و هیجان محیطی ک جو مزلتسم ه و عبا د ا نوچ ید

گدیچیپ ی زمر و 

مآ ،یگدولآ و ،شز

       

گوناگونی و تضاد ،انتخاب ،خلوت و دلبستگی در فضاست.
تعامالت اجتماعی ( .)Montero Avlia, 2001:28در سازماندهی فضایی اجتماعپذیر ،امکان تماس چهر رهچ هب ه ه    
یکن .د
وجود دارد و فاصله فضاهای تعامل و ارتباطی یا نشستن ،درحد فاصلههای اجتماعی -مشورتی تقلیل پی م اد یی یی
سازماندهی اجتماعگریز موجب خودداری از تعامل اجماعی میشود .نیمکتهای پشت به پشت مثالی از سازامندهی
اجتماعگریز هستند .نباید اینگوه فرض کرد که روابط چهره به چهره در مکانهای اجتماع پذیر ،حضور مردم را تقلیل
میدهد .برای بروز چنین رفتارهایی باید تمایل قبلی نیز وجود داشته باشد .قرارگاهها و مکانهای رفتاری بای دحرد د   
فضاهای مورد قبول مردم قرارگیرد (.)Lang,2009:15
امروزه طراحان شهری و برنامهریزان شهری براین باورند که تناقض بین دوفرایند جهانی شدن و محلی گرایی وجود
دارد؛ رابرتسون واژه جهان محلیگرایی را بکار میبرد که شکل فشردهای از جهانی ش و تسا ییارگ یلحم و ند   
ترکیبی از خواستههای محلی و جهانی است ( .)Hosseini, 2005:15در انتخاب یک فضا بهعنوان فض  یلحم یا یا    
ته و ا
جهانی ،کشمکش اغلب بین ساکنان و گروههای اجتماعی که خواستههای محلی را مطرح میکنند ب سیروت ا تت تت
شرکتهای بزرگ است که نیروهای جهانی و بهخصوص اقتصاد را طرح میکنند (شکل  .)2درحالی که کشاکشهای
یشود ،اعمال خواستههای توریست محور سبب تقلید فضاها از
محلی سبب یکتایی و متمایز شدن فضاها و مکانها م 
یشودد ،ش هب دیاب اهره    
یکدیگر میشود ( .)Heidarisorshjani,2014:8در جهانی که روز ب ور ه ززز بیش ماغدا رت    می ی
ی مک هیاپ نا   
ویژگیهای منحصر به فرد مکانی و فضایی خویش ،بیش از پیش متکی باشند در واقع این خصلتهای ی
(محل پایه) برای یک شهر مشخص میکند که چگونه بر دیگران پیشی بگیرد و بتوان یحاون رگید اب تباقر رد د      
شهری در اقتصاد دانش محور جهانی خود را از سایرین متمایز سازد در مفهوم جهانی – محلی الزم است که همیشه
ی محلی
از مسائلی که به صورت جداگانه و محلی هستند ،یک چشم انداز جهانی داشت ک رب نآ هیاپ ه     زمینههههای ی
یتواند منجر به ایجاد ی وش یناهج هدکهد ک دددد ددددد ام نیا ا   
استوار است ( .)liu, 2001:5اقتصاد دانش محور جهانی م 
ضرورتًاًا به معنای بیاهمیت شدن شهرها نیست ،بلکه برعکس آینده در دستان شهرهای مبتک ککر و ن ما .تسا روآو ا    ،
شهرها باید قدرت رقابتیشان را به گونهای تقویت کنند که رقبا نتوانند برنامهه آ یا نننه زا .دننک یثنخ ار ا ا ور نی
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راهبردهای هوشمندانه و واقعی در مقیاس محلی باید این عنصر (تقویت قدرت رقابتی) را در خود داش نآ .دشاب هت   
دست از نواحی شهری که در توسعه راهبردهای محل پایه موفقاند ،توان یا ی هب لیدبت هک دنراد ار نآ 

    «ش یاهره

رقابتی و خالق» شوند (.)El-Adly 2003: 147

Table (1): Performance Measurement Quality of Multifunctional Urban Spaces

نظریهها

مؤلفه کیفیت عملکردی

کوین لینچ (" ) 83 91تئوری شکل خوب شهر"

سازگاری ،دسترسی ،کنترل و نظارت ،کارایی ،عدالت

آلن جیکوبز و دانلد اپلیارد ( " ،) 87 91به سوی یک مانیفست طراحی شهری"

دسترسی به فرصتها ،خوداتکایی شهری ،محیطی برای همه

سمینار ملی "طراحی شهری در استرالیا" ( ) 1996

کارایی و عدالت عملکردی ،یکپارچگی و همکاری ،دسترسی

راجر ترانسیک ( ) 86 91یافتن فضای گمشده

حفظ تسلسل حرکت (ارتباطات)

کمیته مشورتی برنامه ریزی لند (  ) 1993کیفیت محیط شهری لندن

پاکیزگی و ایمنی ،مدیریت شهری ،کاربری و فعالیتهای مختلط

نیروی ویژه طراحی شهری ،نخست وزیر (" ) 994 1طراحی شهری در استرالیا"

توزیع گسترده منافع میان جامعه ،پاسخگویی به ویژگیها و نیازهای محلی ،انعط لا

حهاا بر و شریذپ یا
طرح ح

اب قابطنا    

تغییرات مداوم
طهای پاسخده" و یان بنتلی ()0 99 1
"محی 

تنوع (فعالیتها)

فرانسیس تیبالدز ( " ) 1998برنامه ریزی و طراحی شهری" ،دستور کار جدید

کاربری مختلط ،توجه به نیاز همه

گرین ( " ،) 1992شکل شهر"

"عملکرد" شامل؛ دسترسی و ارتباط ،تنوع کاربریها ،امنیت

تهایی برای نوآوری درر آموزش طراحی شهری"
کلمن (" ،) 87 91فرص 

طراحی برای پیادهها

فرانسیس تیبالدز (  ،) 1998شهرهای مردم پسند

توجه به پیادهها

پانتر و کرمونا (" ،) 997 1بعد طراحانه برنامه ریزی"

جریان حرکت پیادهها ،الگوهای رفتاری ،جریان حرکت سواره

نیروی ویژه مسائل شهری (به سرپرستی ریچاردراجرز ( " ) 1999به س سناسنر کی یو   

عرصه همگانی ،بهینه سازی کاربری زمین و تراکم ،اختالط شکلهای مختلف مالکیت ساختمانی

نلسن (" ،) 994 1چشم اندازهایی برای رویای آمریکایی نوین"

پیاده گرایی ،فضاهای باز ،کاربری مختلط ،نگهداری و تعمیر دائمی

پرنس چارلز ( " ) 89 91چشم اندازی از بریتانیا"

مکان ،سلسله مراتب ،مقیاس ،هارمونی ،محصوریت ،مواد و مصالح ،تزیینات ،هنر ،نشانهها ،عالیم و چراغها ،جامعه محلی

شهری"

فرانسیس تیبالدز () 89 91

ساخت شهرهای مناسب مردم

تهای طراحی شهری"
برایان گودی ( " ،) 1993دوآقا در ورونا :کیفی 

مقیاس انسانی ،امکان شخصی سازی ،خوانایی ،غنا

هاتن و هانتر (" ) 994 1شهرهای پایدار"

تمرکز ،مقیاس مناسب روابط خالقانه

)Source; (Golkar, 2011: 17

یشودد،
در فضاهای شهری جهانی که در آنها ارزش فضای شهری توسط اقتصاد و ارزش افزوده آن اولویت بندی م مم 
فضا برای کسانی قابل استفاده است که توانایی پرداخت پول را داشته باشند و کسانی که در خریددد کاالهاا و خ امد ت ت
ت
ی
مشارکت کنند ،در این فضاها خوشایند هستند در حالیكه کودکان و نوجوانان و افراد بیخانمان در این فضاها نقشی ی
ی درفضاای شهررری
ندارند و فضا از حالت همه شمولی خارج میشود ( .)Nemerth&Schmidt,2010:4محل للیگرایی ی
ت دالل .دراد ت
برخیزش یا احیای هویتهای فرهنگی -محلی گاهی در درون و گاهی در ماورای مرزهای یک دولت ت
ی شهررری
یهای خاص فرهنگی -اجتماعی در فضای محدود تاکید میكند .اداره کنن اگد ننن فضای ی
محلیگرایی بر ویژگ 
محلی فرودولتیها هستند .از آنجایی که حكومتهای محلی و حفظ و ارتقای هویتهای محلی و قومیتی میشودد،
ن موض جت هب عو زز زززیههه طلب ببی کش ششیده ش  دو ( (.)Douglas,2003:8
در بسیاری از کشورها مثل اسپانیا ،ممكن است این ن
برخالف برندها در فضاهای شهری جهانی ،در فضاهای شهری محلی ،هویت و تمایزات ونیروهای محلی هستند که
آن را برجسته میكنند ( .(Beatriz,2004:320درواقع در اداره و کنترل این فضاها هم ،همین نیروهای محل للی هس دنت
ت
یکنند بازارهای محلی ،فضاهای سبز محل ک ی هه ههه س انکا ننن بهههص رو ت ت
که بهصورت طبیعی امنیت این فضاها راتامین م 
یکنند باعث افزایش حس تعلق ساکنان نسبت به محلههه و در نتیجههه تأم مین
اتفاقی یا سازمان یافته در آن بهم برخورد م 
امنیت بهصورت طبیعی میشوند اما در بازارها و فضاهای جهانی این امر توسط پلیس تأمین میش  دو ( ( Barter, 2009:

 .)3این تغییر پارادایم از مدیریت و حکومت شهری به حکمروای هش ی ر و ی

رد یلحم عامتجا ینوناک شقن زین     

  

شکلگیری شهر خالق که خود مظهر حضور و فعالیت و بالفعل شدن استعدادهای اجتماع محلی و همه بازیگران در

ارزیابی مؤلفههای مؤثر بر ایجاد فضاهای7 ...

عرصه توسعه و اداره شهری استمؤثر بوده است .در واقع شهر خالق ،ق یدم ،نالوئسم زا ار ترد ر داهن و نا ها هب     
سرمایه اجتماعی و شهروندانی منتقل میکند ،ک رد هنالاعف دیاب ه فر دنیآ      برنامهههری یز

شر نک تک ن و د

ایدهههای ی
ی

موردنظرشان را در ساخت ،طراحی ،حمل و نقل ،ارتباطات ،نمایش هنر به کار ببندند ( .)Maan, 1977:11ارتب و طا
مرز بین محلی و جهانی هم درحال محو شدن است .هیچ کشوری نمیتوان ار تاریثات نیا د

نا .دریگب هدید      تأثثیر

جهانی سازی در زندگی روزمره ما جدی است و همزمان هم ایجاد فرصت میکند و ه کی نتفای .رطخ داجیا م

   

حالت متعادل بین جهانی و محلی یک چالش بزرگ است .فضاهای شهری جهانی از مجموعهای از ریز فضاها شكل
میگیرند و به تشكیل یک فضای نه تنها بزرگ بلكه با دانه بندیهای بزرگ و غیرسازگار با بناهای اطراف منجر میشود
که با معیارهای یک فضای محلی در تناقض است .بسیاری از توسعههای صورت گرفته در این فضاها با پشتیبانی مالی
مشتریان بین المللی صورت میگیرد ( .)Larco, 2010:32تحقیقات و تجارب جهانی صورت گرفته درب هاضف هرا ااااای
عمومی شهری نظیر گودمن (  ،) ۱۹۸۶برمن (  ،) ۱۹۸۶وازر (  ،) ۱۹۸۶گالزر (  ،) ۱۹۸۷فرانسیس (  ،) ۱۹۸۹تیبانز ( ،) ۱۹۹۲
یپور (  ،) ۱۹۹۲سر کین (  ،) ۱۹۹۲ورپول (  ،) ۱۹۹۲کالسر پو
مدن 

گ
( (  ،) ۱۹۹۳م  ند ( (  ،) ۱۹۹۳هی ییدن (  ،) ۱۹۹۵ولفگانگ گ

(  ،) ۲۰۰۰راجرز (  ،) ۲۰۰۳میرز (  ،) ۲۰۰۳پاساگوالری (  ،) ۲۰۰۴دراتلی (  ) ۲۰۰۴بر این نکته اشاره دارند ،ک هاضف ه ااااای
عمومی شهری باید مکانی برای تعامالت اجتماعی و زندگی جمعی باشند .متیو کرمونا (  ) 2003در آثار خود به رابطه
معیارهای بعد اجتماعی با فضای شهری و چگونگی استفاده از این معیارها در طراح تخادرپ ی هه هههان .د تنب لل لللی (،) 85 91
علی مدنی پور ( ،) 384 1فرانسیس تیبالدز (  ) 1992به اهمیت بعد اجتماعی و تأثیر آن بر فض هش یا ر و ی

زا هدافتسا   

مفاهیم ادراکی و انسانی در ش  تیاهن رد و یرهش یاضف هب نداد لک ای هش داج ر  رادم ناسنا ی ددددد د ددد ددددددددددر ای ییران نی ییز
پژوهشهای به بررسی «عوامل مؤثر بر ایجادد و ارتق ءا امتجا عع ععع پذذذیری در فض ها اای عموممی» ش و یعاج پرتووویی
( ،)4931رفیعیان (  ،) ۱۳۸۴رهنمایی (  ،) ۱۳۸۶کاشانی جو (  ،) ۱۳۸۸رفیعیان و خدایی (  ،) ۱۳۸۸دانش خرچ و روپ چچچی ییان
( « ) ۱۳۸۸میزان ادغام تهران در فرایند جهانی شدن» آقایی (« ،)2931موان و تالکشم ،ع

ی جهاننی ش ند
کهار اا ااارهای ی

شهرهای ایران» رهنما ( « ،) 1385اثرات جهانی شدن بر ماهیت ،ساختار و عملکرد شهرها» رضایی و عباسی ( ،) 1389
تهای حکمروایی خوب شهرهای بزرگ در عصر جهانی شدن» بصیرت ( )1931پرداختند.
شها و فرص 
«چال 
محدوده مورد مطالعه
منطقه  22در شمال غرب شهر تهران واقع شده و از شرق با منطقه  5و از جنوب با منطقه  21احاطه شده از  4ناحیه
و  22محله تشکیل شده است .اين منطقه در طرح تفصیلي تهران به عنوان قطب گردشگري تهران مطرح شده ت اب ا   
رفع نیازهاي رفاهي شهر تهران سطح زندگي بهتري را براي شهروندان تهیه نمايد .پر ژو ه ههاایی نظیر اشبآ  ر ،نارهت     
یباشنددد.
درياچه مصنوعي شهداي خلیج فارس ،محور چهارباغ ،بوستان جوانمردان ايران برخي از مهمترین آنه  ا مم ممم 
یهای اين منطقه آب و هواي پاکتر آن نسبت به ساير مناطق ،به دلیل جه بلاغ داب شزو ت    
يکي از مهمترين ویژگ 
یهای منطقه است .منطقه  ، 22منطقهای نوپ کش لاح رد و ا للل للل
ل
یهای متعدد نیز از ديگر ویژگ 
یباشد .وجود دسترس 
م
یهای نظامي و پادگانهای متعددي است و هم چن اک ود نی ربر کراپ مهم و هدمع ي      
گیري است که داراي کاربر 
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چیتگر و استاديوم آزادي در اين منطقه قرار دارد منطقه  22از  12محله و  4ناحیه تشکیل شده است .عناصر شاخص
استخوانبندی منطقه : 22
 ساختمانها و بناها :ورزشگاه آزادي ،باغ گیاه شناسي ،ايستگاه مترو (چیتگر ،ايرانخودرو ،وردآورد) بزرگراهها و خیابانها :بزرگراه همت ،بزرگراه حکیم ،بلوار کاج ،خیابان اقاقیا ،میدان المپیک رود درهها :رود دره کن ،رود دره وردآورد جنگل و فضاي سبز :پارک جنگلي چیتگر ،پارک جنگلي وردآورد ،پارک جنگلي لتمان کن ،پارک خرگوش دره -کوه :ارتفاعات تراز  0 40 1- 0 80 1متر کوهپايه البرز (.)Company amaish va toseea alborz,2017:80-250

Figure (1) map of the studied area
Source: Authors; 2018

)Figure (2) map of points and spatial areas of the research area Source: (Alborz Consulting Engineers, 2017

یتوان به میدان المپیک ،میدان ساحل ،می ناد
برخي نقاط شاخص منطقه  22و گرههای مهم شهري در سطح منطقه م 
یباشند .منطقه  22در واقع ،اختالط ططی از عملکردهاای
اتريش اشاره نمود که جز نقاط شاخص منطقه قابل شناسا يي م 
سکونت و خدمات با مقیاس شهری و فراشهری است ،به طوریکه کمتر از  01درص هب هدودحم تعسو لک زا د

   

فضاهای مسکونی اختصاص یافته است .سرانه این کاربری با وسعت  601هکتار ،به ازای هر نفر ساکن در این حوزه
ی آموزش ششی ،فرهنگ گگی،
ت س  هک تنوک نن نننیازهای ی
برابر با  .6 64مترمربع است .همچنین خدمات شهری وابسته به فعالیت ت
یکند ،با سرانه  3.4مترمربع در حدود  44هکتار زمین را به خود اختص هداد صا
تجاری ،مذهبی و جز آن را تأمین م 
تهای تفریحی ،گردشگری
است .در مقابل فعالیتهای شهری با مقیاس محلهای و ناحیهای ،پهنههای وسیعی به فعالی 

ارزیابی مؤلفههای مؤثر بر ایجاد فضاهای9 ...

و آموزش عالی اختصاص یافته است ،به طوریکه  .71 12درصد از وسعت منطقه

کهاا و
 1308 ( 22هکت اپ ار )را ر کک کک

یدهند .همچنین در حدود  17.5از کل
فضاهای سبز گسترده نظیر پارک جنگلی چیتگر ،بوستان جوانمردان تشکیل م 
مساحت منطقه  22به سایت دریاچه شهدای خلیج فارس ،ورزشگاه آزادی و آموزش ،تحقیقات و فناوری اختصاص
ی-
یافته است .وجود پهنههای وسیع با مقیاس فراشهری در این حوزه موجب تشکیل یک منطق رکلمع ه دد دددی تفریحی ی
گردشگری در بخش غربی پایتخت شده است ،به طوری که گردشگران زیادی به این محدوده برای گذراندن اوق تا
یکنند (.)Company amaish va toseea alborz,2017:80-250
فراغت مراجعه م 
یافتهها پژوهش
فرآیند فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( :)AHPروشی است منعطف ،قوی و ساده که برای تصمیم گیری در شرایطی که
یشود .این روش ارزی با ییی
یسازد ،استفاده م 
معیارهای تصمیم گیری متضاد ،انتخاب بین گزینهها را با مشکل مواجه م 
ی در علوممم
ی متعددی ی
چند معیاره ،ابتدا در سال  0891به وسیله توماس آل ساعتی پیشنهاد گردید و تاکنون کاربردهای ی
مختلف داشته است .این روش بر پایـه سـه اصـل قـراردارد :ساده سازی ،اولویت دهی و اصل سازگاری .اصل اول:
یگردد .این کار بـه سادهتر کـردننن فهـممم مس لئ ههه و
در اصل ساده سازی مسئله در قالب یك نمودار درختی ترسیم م 
یگی ییرد و
یکند .بنابراین AHP،یك رویکرد سیسـتمی در تصمیم گیری به کاررر م مم 
دقت بیشتر تصمیم گیرنده کمك م 
یکند ( .)Bantayan & Bishop, 1998: 15-43در ﺖﻳﺎﻬﻧ
مسئله را به عناصر آن تجزیه م 
ﻲﻳﺎﻬﻧ ا ﺖﺳ

یکند.
ﻛـﻪ ا ﻴﻤﻫ ــ ﺖ ﺴﻧ ــ ﻲﺒ راه ﺣ ــ ﻫﻞ ــ ﺎ را ﺑ ــ ﺮاي ﻫ ــ ﺮ مؤلفهها ﻴﺑ ــ ﺎن م 

Table (2): Dimensions, Components and Indicators Affecting the Creation of Local Local Multifunctional Spaces

فضاهای چندعملکردی اجتماع پذیر محلی -جهانی

ابعاد

ﺪﻴﻟﻮﺗ

ﺪﻫ ف  AHPﺮﻓ ا ﻢﻫ

ﺮﻛ دن وزن

ﺲﻳﺮﺗﺎﻣ

اجتماعی

مؤلفه

شاخص

تعامالت اجتماعی

جذابیت مکانی ،مقیاس انسانی ،تعامالت جمعی ،حس راحتی ،دلبس هب یگت   

خوانایی محیطی

مکان ،گروههای قومی ،هویت م ،یریذپ روضح ،یناکم تیقالخ ،یراد      

امنیت اجتماعی

تسهیالت مناسب؛ نظارت اجتماعی ،مشارکت مردمی

حضور پذیری
ویژگیهای اجتماعی
حس تعلق
تحرکات استفاده کنندگان

فعالیتی

یهاا،
برخورد چهره به چهر طالتخا ،اهاضف یدرکلمع یبایزرا ،ه       ک برا ررر 

تنوع کارکردی

دسترسی بصری ،نحوه ارتباط فیزیکی ،دسترسی س یداصتقا ،هدایپ زا هراو    

نحوه استفاده کاربران از فضا

بودن فضا ،رقابت پذیر بودن ،آسایش روانی و فیزیکی

ویژگیهای فعالیت
ساختار فضایی
قابلیت دسترسی

Source: Authors; 2018

ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ دو ﻲﻳﺎﺗ و محاسبهی وزن ﺎﻴﻌﻣ ر ﺎﻫ :

در این پژوهش دو بعد اصلی اجتماعی ،فعالیتی در نظر گرفته شده است ،که بصورت مفاهیم فرضی در دو موقعیت
آلترناتیو «فضاهای اجتماع پذیر چند عملکردی و رویکردجهانی  -محلی» مختلف بر مبنای ميزان امتیازات و اهمیت
نسبی مورد بررسی قرار گرفتهاند ،جهت بررسی هدف اصلی که شامل ارزیابی و تحلیل تاثیرات و نقش

مؤلفههههاای

فضاهای اجتماع پذیر و فضاهای چند عملکردی و ارتباط آنها با رویکرد جهانی -محلی بودن است ،ضمن اینکه به
سهاای م رو دد
منظور تهيه اطالعات خام ،برداشت ميدانی انجام شده و بر اساس اطالعات بدست آمده از طریق م تا ررری 
استفاده در مدل امتيازها بدست آمده و در شکل به صورت اطالعات توصيفی ارائه شده است .جدول ( .)2ب هجوت ا   
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صهاا م رب درو ر یس   
به وزنهای به دست آمده برای هرکدام از مؤلفهها پس از مقایسه زوج ب هجوت اب ،ی ه     ش خا ص ص
مشخص گردید؛ که بعدفعالیتی با  2.549دارای بیشترین اهمیت و معیار اجتم اب یعا     1.296دارای کمتر تیمها نی   
،. 832

یدهد؛ که تحرکات اس هدافت کنن اگد ننن ب نزو ا
یباشد .همچنین نتایج مؤلفهها در مجموعه بعد فعالیتی نشان م 
م

ویژگی فعالیت با وزن  .،. 770دارای بیشترین وزنها و ساختار فضایی با وزن  .0 20کمترین وزن و رتبه اهمیت ،و در
یهای اجتماعی با وزن  . 420بیشترین و خوانایی محیطی  . 247کمتر ب رظن زا تیمها نی ر یسر     
بعد اجتماعی ویژگ 
نسبت به اجتماع پذیری فضاهای چند عملکردی را دارا بوده است .جدول (.)3

Table 3. The weight of the dimensions and components that affect the creation of local multi-function spaces-global

فضاهای چندعملکردی اجتماع پذیر محلی -جهانی

ابعاد

وزن

اجتماعی

1.296

فعالیتی

2.549

مؤلفه

رتبه

وزن

تعامالت اجتماعی

. 388

6

خوانایی محیطی

. 247

11

امنیت اجتماعی

. 294

8

حضور پذیری

.953

7

. 420

5

حس تعلق

. 248

01

ویژگیهای اجتماعی
تحرکات استفاده کنندگان

. 832

1

.862

9

نحوه استفاده کاربران از فضا

. 429

4

ویژگیهای فعالیت

. 770

2

ساختار فضایی

.0 20

12

قابلیت دسترسی

. 550

3

تنوع کارکردی

Source: Authors; 2018

صها درمقابل دو مفهوم و آلترناتیو «فضاهای اجتماع پذیر چند عملکردی» ،شاخصهای؛
باتوجه به بررسی وزن شاخ 
(تعامالت اجتماعی  ،. 855قابلیت دسترسی  ). 851دارای بیشترین وزن اهمیت و (امنیت اجتم یعا
صهاای؛ (حس
یباشند .برای مفهوم و آلترناتیو «رویکرد جهانی – محلی» ش خا ص ص
وزن اهمیت م 

 ) 453ب نیرتمک ه   
تعلق

 ،.9 88قابلیت

دسترسی  ).9 84دارای بیشترین وزن اهمیت و (نح  ناربراک هدافتسا هو از    فضا  ). 478دارای کمتر تیمها نزو نی   
یباشد .جدول (.)4
یباشد .این روند نشان دهند هم راستا بودن نتایج در روند مؤلفههای هر دو مفهوم با مؤلفهها م 
م
آلترناتیو ها

تعامالت

اجتماعی

محیطی

خوانایی

امنیت اجتماعی

حضور پذیری

اجتماعی

ویژگیهای

حس تعلق

استفاده

تحرکات

کنندگان
تنوع کارکردی

کاربران از فضا

. 823

. 575

.2 51

. 821

. 788

.9 88

. 857

. 554

. 478

.1 74

. 655

.9 84

فعالیت

نحوه استفاده

فض  یاها ا ریذپ عامتج

       

ویژگیهای

ساختار فضایی

قابلیت

. 855

. 758

. 453

. 570

. 455

.166

. 782

. 588

. 458

. 757

.566

. 851

چندعملکردی
رویکرد جهانی  -محلی

Source: Authors; 2018
Table 5. The weight of the indicators affecting the creation of local multi-function spaces-the global universe

فضاهای چندعملکردی اجتماع پذیر محلی -جهانی

ابعاد

اجتماعی

شاخص

وزن

رتبه

وزن

رتبه

جذابیت مکانی

.363

18

هویت مداری

. 452

12

مقیاس انسانی

. 338

21

خالقیت مکانی

. 355

02

تعامالت جمعی

. 575

7

حضور پذیری

. 474

9

حس راحتی

. 435

15

تسهیالت مناسب

. 546

13

دلبستگی به مکان

. 357

19

نظارت اجتماعی

. 390

16

گروههای قومی

. 587

6

مشارکت مردمی

.1 44

41

برخورد چهره به چهره

. 652

5

اقتصادی بودن فضا

. 370

71

.666

3

رقابت پذیر بودن

. 458

01

. 758

1

آسایش روانی و فیزیکی

.564

11

دسترسی بصری

. 544

8

دسترسی سواره از پیاده

. 694

2

نحوه ارتباط فیزیکی

. 655

4

ارزیابی عملکردی فضاها
فعالیتی

شاخص

یها
اختالط کاربر 

Source: Writers; 2018

دسترسی

Table 4. Score and weight of components in relation to research alternatives

ارزیابی مؤلفههای مؤثر بر ایجاد فضاهای11 ...

،. 758

صهاای پ یربراک طالطخا ،شهوژ    
با توجه جدول ( )5و رتبه بندی ضرایب به دست آمده برای زیر ش خا ص ص

دسترسی سواره از پیاده  ،. 694ارزیابی عملکردی فضاها  .666به ترتیب دارای بیشترین ضریب وزنی اهمیت در ب نی
 21شاخص مورد پژوهش را دارا هستند.
در ﺖﻳﺎﻬﻧ

ﺪﻫ ف  AHPﺮﻓ ا ﻢﻫ

ﺮﻛ دن وزن ﻲﻳﺎﻬﻧ ا ﺖﺳ  ،ﻛـﻪ ا ﻴﻤﻫ ــ ﺖ ﺴﻧ ـ ـــ ﻲﺒ راه ﺣـ ـــ ﻫﻞ ـ ـــ ﺎ را ﺑـ ـــ ﺮاي ﻫـ ـــ ﺮ مؤلفه

ت تاا وزن نه يا ييي
یکند .حال بعد از مقايسه زوجي و محاسبه وزنهای نسبي گزینههههاا و معياره زال ،ا ممم است ت
ﻴﺑ ــ ﺎن م 
هرگزينه ها نسبت به مفاهیم و الترناتیوهای پژوهش محاسبه گردد .که از طریق روش تلفيق ايده آل محاسبه خواهد
یآید ،که ابتدا برای هر معيار وزن گزینههاا بررر وزن مهمممترررین
شد ،در اين حالت وزن نها يي به اين ترتيب بدست م 
ک
یشود ،و با جمع مقادير حاصل برای هر يک ک
یگردد ،سپس عدد حاصل در وزن معيار حاصل ضرب م 
آنها تقسيم م 
یدهد که مؤلفههاای رویکر یناهج د     -محل نزو اب ی   
از گزینهها عدد به هر گزينه تخصيص مییابد .نتایج نشان م 
 2.549نسبت به فضاهای اجتماع پذیر چند عملکردی با وزن  1.296دارای بیشترین اهمیت است جدول (.)3
نتیجهگیری

جهت ایجاد فضاهای چند عملکردی اجتماع پذیردر حوزههای شهری با رویکرد جهانی_ محلی میبایست آن دسته

یهای منطقه مورد مطالعه شناسایی نموده
از معیارهایی را که ایجاد اینگونه فضاها را ممکن میسازند با توجه به ویژگ 
تهاا و عملکردهاایی اس ات ت   
و آنها را جهت رسیدن به این مهم به کار گرفت .هر فضایی ،دارای عملکرد ،فعالیت ت
ی ک ج دوخ نطب رد ه اااا ااااای داده
بتواند به نیاز استفاده کنندگان از فضا پاسخ دهد و با توجه به امکانات و فعالیته یا ی ی
است نیازهای متفائت استفاده کنندگان را پاسخ گوید و در صدد رفع نیازهای آنان برآید .از این رو هر فر ارق اب د ر    
ش پاس و دوش هداد خ
گیری در فضا و با توجه به قابلیتهای فضای شهری ممکن است به یک سری از نیازه یا ش ش

نآ   

نیاز رفع شود اما یک سری دیگر از نیازها هستند که ممکن است فضای شهری نتواند پاسخگو باشد و ب هب هجوت ا    
امکانات و قابلیتهایی که دارد نتواند درصدد رفع نیاز بر آید؛ از این رو ممکن است فرد اس نک هدافت ن هب اضف زا هد    
دنبال یافتن پاسخی برای رفع نیاز خود انتظاراتی از فضای شهری داشته باشد .مشارکت به عنوان یکی از عوامل مهم
و اثر گذار برای ایجاد فضاهای اجتماع پذیر با رویکرد جهانی محلی ،در این پژوهش حاِئِئز اهمیت اس ت و ت وووجههه و
پرداختن به آن از این رو که همسو با انگاشت های پژوهش است و در جهت رسیدن ب و فده ه

اا ااایجادد تع تالما

ت باالالالیی برخ  .تسا رادرو
اجتماعی ،افزایش حس تعلق به مکان نقش تعیین کنندهای دارد ،از درج ها ه مممیت ت

اا ااایجادد

فضاهای چندعملکردی اجتماع پذیر با رویکرد جهانی محلی به عنوان موضوع این پژوهش رسیدن چند انگاش ار ت
ت
میطلبد .فضاهای شهری واقع در منطقه  22شهرداری تهران ضمن چند عملکردی بودن باید قابلیت جذب جمعیت ت
و اجتماع پذیر شدن این حوزه را داشته باشند و در عین حال عالوه بر قابلیت استفاده در مقیاس محلی دارای قبلیت
اسفاده و جذب جمعیت به صورت فراشهری و حتی فرامل للی (جهاننی) ش  ار ند ننیززز دارا باش دن  ...در بررس طاقن ي   
یتوان به وجود بناها و ساختمانهای شاخص با عملکرد فرامنطقه اي و شهري اشاره نم .دو هک   
شاخص منطقه  22م 
حضور اين بناهاي شاخص تاثیري خاص بر روي نحوه تشخیص فضا يي ساکنین و مراجعین به منطقه دارد .با توجه
به نحوه پخشايش فضا يي کاربریهای فرامنطقه اي و شهري در سطح منطقه ،شناخت و تشخیص اين مکانها توسط
یها و سطوح منطقه قابل شناخت باش .دن هقطنم   
مردم و مراجعین بسیار اهمیت دارد و بايد به گونهای در دسترس 
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یهاای آموزش ييي -
یهای فرامنطقه اي بايد اين نکته را مورد توجه قرار داد ک اک ه ربررررر 
از لحاظ نحوه پخشايش کاربر 
پژوهشي در ارتباطي هماهنگ با يکديگر پخش نشدهاند و از يکديگر فاصله مکاني دارند .ضعفي که بسیار در منطقه
یباشددد ک نيا زا يشخب ه    
یآید ازهم گسیختگي فضا يي و عدم انسجام و يکپارچگي در باف  هقطنم ت مم م مممم 
به چشم م 
یباشد .منطقه  22ش ادره ررری تهر نا
انفصال فضا يي به واسطه عبور خطوط بزرگراهي قوي و بافتهای درشت دانه م 
یتواند از این صنعت به عنوان
نیز از جمله حوزههایی از شهر است که با دارا بودن پتانسیلهای توسعه گردشگری ،م 
تها در جنبههای گون قوم رظن زا نوگا عع عععیتتت
ابزاری مهم در جهت توسعه خالق و پایدار شهری بهره گیرد .این قابلی 
تهاای موج هاگن و دو   
مکانی ،راههای دسترسی ،وضعیت اجتماعی و فرهنگی ،ساختار کالبدی و طبیعی ،،زیرس خا ت ت
یگیرند .از نظر اجتماعی و فرهنگی ،سابقه منطقه  22به عنوان منطقهههای جه ورگ ناکسا ت ههه هههههاای
مدیریتی جای م 
درآمدی متوسط به باال است و همچنین نگاه مردم شهر تهران به ا اونع هب هزوح ني ن قطنم  ههههه ههههههای بکر اظتنا رد و  ر   
یدهد ..
توسعههای نوین و جالب توجه ،امکانات مناسبی در اختیار توسعه گردشگری منطقه  22در اختیار قرار م 
به همین منظور ،و در جستجوی پاسخ به سؤال این پژوهش که عبارت است؛ مؤلفههای مؤثر بر توسعه فضاهای چند
عملکردی با توجه به رویکرد جهانی – محلی کدام هستند؟ و دست یابی به هدف این پژوهش که ارزیابی و تحلیل
تاثیرات و نقش مؤلفههای فضاهای اجتماع پذیر و فضاهای چند عملکردی و ارتباط آنها با رویکرد جهانی -محلی
بودن است .که با تلفیقی از ( )2بعد «اجتماعی ،فعالیتی» که بصورت مفاهیم فرضی در دو موقعیت آلترناتیو «فضاهای
ص» متف  بلاقرد توا
اجتماع پذیر چند عملکردی و رویکرد جهانی – محلی» و (  ) 12مؤلفههه و (« )21ش خا ص ص

طط طططیف ف
ف

مفهومی به تحلیل و ارزیابی منطقه  22شهر تهران براساس مدل  ،AHPبا استفاده از نرم افزار  Expert choiceبررسی
شده است .تحلیل نتایج پژوهش نشان میدهد؛ که با توجه به ابعاد مورد بررسی مشخص گردید؛ که مؤلفه تحرک تا
استفاده کنندگان دارای بیشترین اهمیت میباشد .همچنین نتایج شاخصهاا نش  نا مم مممیدهددد؛ که اخط اک طال ربر ،ی

  

دسترسی سواره از پیاده ،دارای بیشترین اهمیت از نظر مفاهیم پژوهش را دارا بوده است .این روند نش دنهد نا    هم
راستا بودن نتایج در روند مؤلفههای هر دو مفهوم میباشد .در ﺖﻳﺎﻬﻧ

ﺪﻫ ف  AHPﺮﻓ ا ﻢﻫ

ﺮﻛ دن وزن ﻲﻳﺎﻬﻧ ا ﺖﺳ  ،ﻛ ـــ ﻪ

ق روش تلف ساحم لآ هديا قي ببب ببببه
ا ﻴﻤﻫ ــ ﺖ ﺴﻧ ــ ﻲﺒ راه ﺣ ــ ﻫﻞ ــ ﺎ را ﺑ ــ ﺮاي ﻫ ــ ﺮ ﻴﻌﻣ ــ ﺎر ﻴﺑ ــ ﺎن میکند .ک ط زا ه ررریق ق
خواهد شد ،نتایج نشان میدهد که مؤلفههای رویکرد جهانی  -محلی نسبت به فضاهای اجتماع پذیر چند عملکردی
دارای بیشترین اهمیت است .با توجه به آن چه که در این پژوهش بدان پرداخته شد ،ذکر این نکت ،هک تسا مزال ه    
«تعامالت اجتماعی» ،به عنوان یکی از عوامل مهم و اثر گذار برای ایجاد فضاهای اجتماع پذذذیر ب ر ا ووویکردد جهاننی
محلی شدن ،در این پژوهش حاِئِئز اهمیت ویژهای است و توجه و پرداختن به آن از این رو ک گنا اب وسمه ه ا تش     
های پژوهش است و در جهت رسیدن به نقش تعیین کنندهای دارد ،از درجه اهمیت باالیی برخوردار است.
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