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1 .1کارشناس ارشد معماری ،واحد گنبدکاوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گنبدکاوس ،ایران.
2 .2استادیار گروه معماری ،واحد گنبدکاوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گنبدکاوس ،ایران (نویسنده مسئول).
تاریخ دریافت              96/02/07 :تاریخ اصالحات               96/03/22 :تاریخ پذیرش نهایی             96/04/24 :تاریخ انتشار98/12/29 :

چکیده

امروزه در شهرهای کشورمان کمتر شاهد مکانهای شهری مناسب برای مردم میباشیم و همچنین فضاهای بالاستفاده
و متروکه در اراضی شهری که کاربری و معنای مشخصی بر آنها حاکم نیست ،بسیار به چشم میآیند .هدف اصلی
این پژوهش ،به وجود آوردن و شکلدهی به مکانهای شهری میباشد که امروزه با نادیده گرفتن ارزشهای اجتماعی،
فرهنگی و هویتی در عرصه عمومی شهر و عدم توجه به ارتقای کیفیتهای محیطی ،ارتباطات ،جابجاییهای شهری
و تأکید ادراک ذهنی طراحان ،از بین رفته است .در این راستا ،تدوین یک چارچوب نظری و معرفی مؤلفههای سازنده
شکلدهی به مکان (بهعنوان یک مفهوم امروزی) با تکیه بر اسناد و مطالعات گذشتگان صورت گرفت .سپس محققین با
بررسی و تحقیقات میدانی به شناخت شهر و در ادامه محدودههای موردنظر (پنج سایت پیشنهادی از زمینهای متروکه)
رسیدند .بعد از آن پرسشنامهای با محتوای مؤلفههای شکلدهی به مکان و متغیرهای اثرگذار بر آن طراحی و تعداد 405
برگ میان کسبه و آگاهان محلی اطراف محدوده موردهای مطالعاتی انتخاب شده ،توزیع شد .برای تحلیل دادهها نیز از
نرمافزار آماری  SPSSجهت ارزیابی میزان اثرگذاری معیارهای مورد نظر استفاده شد .نتایج نشان میدهند در شهرستان
گنبدکاوس در اکثر سایتهای مورد مطالعه ،ساکنان این مناطق از مسیر رفت وآمد خود (جدارهها ،پیادهرو و فضای سبز)،
همچنین نبود مبلمان شهری مناسب و در نهایت از امکاناتی برای تفریح و گذران اوقات فراغت خود با مشکل رو به رو
میباشند و بهتر است از مبلمان و المانهای شهری مناسب به همراه نورپردازی (جهت استفاده توامان در شب و روز)
و مصالح متناسب با محیط در فضای شهری استفاده شود .در نهایت در بخش نتایج ،پیشنهاداتی عملی برای هر یک از
سایتها ارائه شده است.
واژگان کلیدی :شکلدهی به مکان ،فضاهای شهری ،شهرستان گنبدکاوس.
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* این مقاله برگرفته از بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد نویسنده اول با عنوان «طراحي مجموعه تجاري تفريحي با هدف شكلدهي به مكان»
با راهنمایی نویسنده دوم در گروه معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد گنبدکاوس میباشد.
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 .1مقدمه و بیان مسئله

  شماره  .29زمستان 1398

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

در شهر امروزی یکی از مسائلی که مورد توجه قرار گرفته،
بحران هویت میباشد .این بیهویتی ناشی از نبود مکان در
شهرها بوده است ( .)Kashi & Bonyadi, 2013, p. 44فضا
و مکان در میان مفاهیم اساسی در معماری از پیچیدگی
و اهمیت خاصی برخوردار بودهاند و مکان که بحث
اصلی در این پژوهش است ،ترکیبی از حافظه ،تجربیات
حسی و زندگی انسان را بازگو میکند(  (�Parsaee, Par
 .)va, & Karimi, 2015, p. 368مطالعات پیرامون مکان
و نحوه تجربه و برخورد با آن ،موضوع بسیاری تحقیقات
بوده است که تأثیر متقابل محیط بر مردم و زندگیشان
را شرح میدهند .رابطه مکانمندی فضاهای عمومی با
میزان احساس پیوستگی ساختمان و شهر بهعنوان یکی
از مهمترین مؤلفههای کیفیت فضاهای شهری میباشد و
به عبارتی پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی
شهری در ادراک یکپارچه فضا و هویتمندی آن نقش
مهمی ایفا میکند (Yeganeh, Bemanian, Eynifar,
 .)& Ansari, 2014, p. 181برای طراحی درست فضای
شهری ،مطالعه فضای عمومی مورد نیاز میباشد و با
شناخت تمام فرآیندهایی همچون سیاسی ،اقتصادی و
غیره میتوان به شناخت شهر رسید تا بتوان مکانی مناسب
آن شهر و ساکنانش طراحی کرد (Carmona, 2010, p.
 .)169امروزه به دلیل توجه بیش از اندازه عملکرد موارد
بسیاری از وجوه ادراکی فضاهای معماری در ارتباط با
مخاطبین کاسته شده و حس مکان و معنا در شهر نوع
دیگری به خود گرفتهاند (Falahat & Shahidi, 2015, p.
.)27
1
در این پژوهش به بررسی مفهوم شکلدهی به مکان
پرداخته میشود که بیان کننده نقاط از دست رفته شهری
است که با گذشت زمان از کیفیت و پویایی آنها کاسته
شده است .اهداف این تحقیق شامل ساماندهی مجموعه
فضایی کالبدی شهری ،توسعه و جذب مردم به فضاهای
متروکه شهری ،رسیدن به راهکارهای طراحی با هدف
شکلدهی و ساماندهی بخشهایی از فضای شهری در
شهرستان گنبدکاوس میباشد .حال این سؤال مطرح
میشود که عوامل اساسی شکلدهی به مکان چیستند
و چگونه میتوان با سازماندهی فضاهای متروکه شهری با
استفاده از فرآیند شکلدهی به مکان به راهکارهای طراحی
و پیشنهادات عملی برای این فضاها رسید؟

 .2مبانی نظری تحقیق

در این بخش به مبانی نظری تحقیق پرداخته میشود.
ابتدا مفهوم مکان بهصورتی بنیادین تعریف شده و سپس
شکلدهی به مکان تعریف و واکاوی میشود .بعد از آن
شکلدهی به مکان در چهار دسته شکلدهی از طریق
طراحی ،توسعه ،کاربرد و مدیریت به تفکیک در زیر
بخشهایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 -1-2مکان چیست؟

دیدگاههای نظری واژه مکان را در ارتباط با سرشت انسان
تلقی کرده و حضور انسان در مکان را در مرتبطسازی به
تجربه آن بسیار تعیین کننده دانسته است (& Kolali
 .)Modiri, 2012, p. 44انسان با ورود و شناخت مکان
میتواند به شناخت خود دست پیدا کند .در واقع مکان
محل تالقی فرم ،عملکرد و معنا میباشد که شامل هویت
و حس مکان میشود (Javadi, Bodagh, & Makani,
 .)2015, p. 139انسان با گذراندن زمان در یک مکان،
میتواند به درک ناخودآگاه از خود در محیط اطراف برس
د( .)Beidler & Morrison, 2016, p. 5همچنین ،فضاهای
شهری باید بهصورت باز باشند تا مردم آزادانه تصمیم به
عبور و مرور و ایجاد مکان برای خود کنند( (�Willis, Gjer
 .)soe, Havard, Kerridge, & Kukla, 2004, p. 807در
واقع مکان را میتوان در چهار نقش اجتماعی در فضای
عمومی بهعنوان یک عرصه برای زندگی ،محل مالقات
برای گروههای مختلف اجتماعی ،نمایش نمادها و تصاویر
در جامعه و بخشی از سیستم ارتباطی بین فعالیتهای
شهری معرفی کرد (.)Mehta, 2014, p. 55

 -2-2شکلدهی به مکان

کارمونا در سال  2014نظریه فرآیند طراحی شهری را
بهعنوان یک زنجیره شکلدهی به مکان بیان کرد .طراحی
شهری یک نظام چند رکنی است که نظریههای قانونمند
خود را از ریشههای ذهنی مختلف به نمایش میگذارد .به
همین ترتیب از نظریهها و فعالیتهای حرفهای معماران،
برنامهریزان ،قانونگذاران ،صاحبان سرمایه ،مهندسان
و مدیران در هرجا که بتواند استفاده میکند .دو عامل
کلیدی در این زمینه وجود دارد :اول ،سابقه و سنتهای
مکان و زمینه سیاسی که از طریق اقتصاد سیاسی به
سوی توسعه طراحی تعریف شده است .دوم ،این زمینهها
بر چهار فرآیند اصلی شکلدهی به مکان اثر میگذارند
که شامل :طراحی ،توسعه قلمروی عمومی برای استفاده،
کاربرد فضای مورد استفاده و مدیریت قلمروی عمومی
میباشند (.)Carmona, 2014, p. 2

 -1-2-2شکلدهی از طریق طراحی

در این روش ،بازهای از عوامل به راهبردهای طراحی برای
فضاهای عمومی فراهم میشود که از طریق آن شوق و
اشتیاق برای متعادل کردن فضای عمومی تعریف خواهد
شد تا فضاهایی برای استفاده خلق شوند (Kasprisin,
 .)2011, p. 5در این راستا تولید ایدهای که با خواست و
عالیق عمومی و خصوصی جامعه در ارتباط باشد و همزمان
کاربری مشخصی را جهت نوآوری به فضای شهری مرتبط
کند و نیز سیاستهای کلی فضای عمومی در نظام شهری
(مطالعات باالدستی) را مدنظر قرار دهد ،ضروری بهنظر

شکلدهی به فضاهای مرتوکه شهر گنبدکاوس
شامره صفحه مقاله141-152 :

میرسد .این فرآیند عمومی طراحی بهصورت تجربی و
گاهی منطقی و اغلب ترکیبی از این دو میباشد (Dob�(.
 )bins, 2009, p. 8در هر صورت ،هر فرآیند بهطور کلی،

143

پنج مبحث مرتبط اما مجزا دارد که عبارتاند از :تولید
یک دیدگاه ،انجام تبادالت ،نوآوری ،خلق ارزش و قیدهای
شکلدهی (جدول .)1

جدول  :1فرآیند شکلدهی به مکان از طریق طراحی
شکلدهی از طریق طراحی
تولید یک دیدگاه

خلق نمودن فضایی که درون خودش قابل توجه است و کاربران را از طریق طراحی فیزیکیاش جذب میکند.

انجام تبادالت

مرتبطسازی و برابری عالیق عمومی و خصوصی جامعه و تطبیق آن در نظام شهری

نوآوری

نوآوری در استفاده در مقابل نوآوری در سبک ،کاربری دادن به فضاهای مورد استفاده

خلق ارزش

برای به حداکثر رساندن ارزش ،الزم است فضاها بهکار گرفته شوند ،ارزش زیباییشناسی در مقابل ارزش کاربرد

قیدهای شکلدهی

رابطه دوطرفه مشابه با فرآیندها در ارزشدهی به طرح از طریق سیاستهای فضای عمومی

()Retrieved From Kasprisin, 2011; Dobbins, 2009

 -2-2-2شکلدهی از طریق توسعه

در بعضی از مدلهای انجام شده در طراحی شهری بهطور
گستردهای از فرآیند توسعه استفاده شده است ،که در آنها
طراحی بهعنوان یک فاز تبدیلی درون یک فرآیند منظم و
دقیق از پروژههای بزرگتر حاصل میشود .بدین ترتیب که
ابتدا نظرهای آحاد افراد جامعه مورد نظر استخراج شده و
سپس اقدام به جذب سرمایهگذاری میشود .در این بین

مذاکره با ارگانهای ذیربط مانند شهرداریها و نیز به
حداکثر رساندن مشارکتهای مردمی در جهت حمایت از
پروژه تحت توسعه حائز اهمیت است(  (�Tiesdell & Ad
 .)ams, 2011, p. 843با وجود گوناگونی در عمل ،پنج
زیرفرآیند مشترک مشخص شدهاند که عبارتاند از :هدایت
و هماهنگی ،مرتب نمودن منابع ،مذاکره نمودن توافقات،
ویژگی تزریق کردن ،جمع نمودن پشتیبانی (جدول.)2

جدول  :2فرآیند شکلدهی به مکان از طریق توسعه
شکلدهی از طریق توسعه
هدایت و هماهنگی

هدایت و هماهنگ نمودن عالقهمندیهای مختلف در مقابله با دیدگاهای متضاد در چگونگی شکلدهی مکان

مرتب نمودن منابع

ترتیب روابط سهامداران بهواسطه ترکیبات سرمایهگذاری عمومی و خصوصی برای پشتیبانی سرمایهها در طراحی

مذاکره نمودن

مذاکره پروژهها :توانایی شهرداران برای مداخله ،توانایی آنها به تواناییهای سهامداران دیگر برای تحویل

ویژگی تزریق کردن

بازگشتهای سرمایه و پتانسیل فضایی با ایده برنامهریزان ،مطلوبیت فضا با طراحی مجدد

جمعنمودن پشتیبانی ایجاد کمپینی برای نظرات و پیشنهادات ساکنان محلی و دیگر عالقهمندان درگیر پروژه
()Retrieved From Tiesdell & Adams, 2011; Carmona, 2014

 -3-2-2شکلدهی از طریق کاربرد

شکلدهی از طریق کاربرد
فعالیت

کاربریهای مختلف به فضا معنی و تجربه آنها را شکل میدهد که تشویقکننده افراد به مکانها میباشد.

انجمنها

جایی که به کاربران اجازه دهد خود را با سن ،بهواسطه تناسب زیرناحیهها گروههای متفاوت سازش دهند.

مطلوبیت

برآورده کردن تقاضاهای بازار در جهت بهبود کیفیت برای پیشرفت پروژههای توسعه دهندگان.

تطبیق

به مرور زمان جابجایی ساختمانها و کاربریهای مختلف به مکانی دیگر تبدیل میشود.

تناسب

مکانها توسط گروههای متفاوت برای اهداف متفاوت از آنچه که انتظار میرفته استفاده خواهند شد.
()Retrieved From Carmona, De Magalhães, & Hammond, 2008; Carmona, 2014
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جدول  :3فرآیند شکلدهی به مکان از طریق کاربرد

معماری و شهرسازی آرمانشهر

اینکه چگونه یک مکان و قلمروی جدید مورد استفاده قرار
بگیرد را هرگز نمیتوان پیشبینی کرد ،اما میتوان بهوسیله
فعالیتهای مختلف که به فضا معنی و به مخاطبین مشوق
میدهند و همزمان تقاضای بازار در جهت توسعه و تطبیق
در آینده را مدنظر قرار میدهند ،به آن کاربری داد( (�Car

.)mona, De Magalhães, & Hammond, 2008, p. 11
طی برخی مطالعات انجام شده ،افراد مکان را به تعدادی
از روشها تعریف کردهاند که شامل موارد فوق میشود:
از طریق فعالیتهای روزمره و ارتباطات انسانی با فضا ،از
طریق سازگاریهای بازرگانی با پشتیبانیهایش و از طریق
فرآیندهای سازگاری و تناسب با کاربردهای متفاوت در طی
زمان (جدول.)3
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 -4-2-2شکلدهی از طریق مدیریت

فرآیندهای طبیعی معموالً باعث بروز تغییرات کوچک،
مبلمان جدید خیابان ،عالمتگذاری ،گیاهکاری و غیره
خواهد شد ،اما احتماالً بروز آنها در تغییرات اجتماعی قابل
توجهتر یا فضای مورداستفاده به مانندی که فضاها مورد
استفاده قرار بگیرد ،کمتر است (.)Leinberger, 2010, p. 4
منظور از مدیریت ایجاد شرایطی است که سه جزء قبلی

از فرآیند شکلدهی محقق شوند .البته مدیریت در سطوح
مختلف میتواند مطرح باشد که در اینجا شاخصههای
اجتماعی آن نظیر برقراری امنیت و ایمنی از طریق تردد
و روشنایی در شب و دسترسیهای مناسب و بیشتر
مدنظر میباشد .بنابراین این خروجیهای ترکیبی میان
طراحی ،توسعه ،کاربری مورد استفاده و مدیریت هستند
که میتوانند منجر به تغییراتی اساسی در فضاهای شهری
شوند (جدول.)4

جدول  :4فرآیند شکلدهی به مکان از طریق مدیریت
شکلدهی از طریق مدیریت
دسترسی به محل

دسترسی به گونهای که شرایط تحت کنترل و مدیریت قرار گیرد.

برقراری امنیت و ایمنی

استفاده از ابزارهای اجتماعی و محیطی در جهت ایجاد محیطی امن.

تردد شبانه

فعالیتهای سازمانیافته در راستای مکان ،ارزیابی واقعگرایانه مطلوب و پر جنب وجوش در فرآیند شکلدهی.

روشنایی در شب

تشویق و عدم تشویق به استفاده از فضاهای شهری و کنترل استفاده عمومی از کاربریها.
()Retrieved From Leinberger, 2010

 -3-2جمع بندی مبانی نظری
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فضاهای شهری باید دارای ویژگیهایی جهت فعالیتهایی
مانند :خرید ،پیادهروی ،گفتگو و استراحت باشند و عرصه
عمومی شهر برای تعامالت اجتماعی قابل توجه است( (�Ok
 .)tay & Jalaladdini, 2011, p. 665اهمیت ایجاد یک
فضای جذاب که پذیرای فرهنگ و شیوه زندگی در یک
شهر است بهعنوان یک نشانه مهم در نظام شهرسازی حائز
اهمیت میباشد (.)Cilliers & Timmermans, 2016, p. 7
در واقع کیفیت مکان شهری بر فرم و ساختار شهر تأثیر
بهسزایی دارد که در نتیجه به ماندگاری و سازگاری یک
مکان موفق در شهر کمک کرده و باعث سرزندگی میشود
)March, Rijal, Wilkinson, & Firidin Özgür 2012(.
بهعبارتی فرم و عملکرد ساختمانها نیز در مکان شهری
باعث وجود آوردن روابط انسانی ،پیادهراهها و فضاهای سبز
شهری میشود که تأثیر بهسزایی در شکلدهی به مکان
شهری دارد ( .)Brookfield, 2016, p. 3در نهایت فضای
عمومی نمیتواند بدون درکی از بازه کامل عواملی که بر
یکدیگر اثر دارند ،شکل بگیرد و بهمنظور نظریهسازی و
بررسی اثر آن ،نیاز است که بهعنوان یک فرآیند در نظر
گرفته شود .این فرآیند به مثابه یک زنجیره به هم پیوسته
از ابعاد شکلدهی به مکان میبایستی بهصورت مرتبط و
پویا و منسجم در کنار یکدیگر بازدهی داشته باشند .در
واقع پس از طراحی یک فضای شهر ،تزریق کاربریهای
مناسب و هماهنگ سازی تدریجی سایر کارکردها و ایجاد

بستر اجتماعی امن و کنترل بر فرآیند میتواند در این
راستا حائز اهمیت باشد .بنابراین عوامل طراحی ،توسعه،
کاربرد و مدیریت در سطوح مختلف توسط طراحان ،مردم
و دستاندرکاران نقشآفرینی میکنند.

 .3روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش از نوع کمی و به لحاظ
گردآوری دادهها توصیفی /تحلیلی بوده است .جهت تجزیه
و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است و
محققین تفسیر نتایج را پس از خروجیهای نرمافزار انجام
دادهاند.

 -1-3جامعه آماری ،نمونهها و روش نمونهگیری

شهرستان گنبدکاوس بزرگترین شهرستان استان گلستان
با حدود  300هزار نفر جمعیت در شرق استان واقع شده
است .وجود قومیتهای مختلف در گنبد اعم از ترکمن،
ترک ،کرد ،فارس و سیستانی خصوصیت برجستهای را به
گنبدکاوس بخشیده است .مناطقی در شهر وجود دارند
که از کاربری و بازدهی خارج شده و هیچ گونه مدیریت
و سازماندهی نظام شهری در آنها صورت نگرفته که
در نهایت وضع فعلی آنها تبدیل به مناطق متروک و
بیاستفاده شده است .در راستای شکلدهی به مکانهای
شهری در گنبدکاوس تعداد پنج سایت انتخاب شده که در
شکل  1قابل مشاهده است.

شکلدهی به فضاهای مرتوکه شهر گنبدکاوس
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شکل  :1موقعیت پنج سایت انتخاب شده

()www.maps.google.com

حداقل حجم نمونه الزم طبق جدول کرجسی و مورگان
( 384 ،)1970نفر میباشد .به همین دلیل430 ،
پرسشنامه بین ساکنان سایتهای مختلف توزیع شد و
از  430پرسشنامه ،تعدادی از پرسشنامه به دلیل تکمیل
ناقص ،از روند تحلیل خارج شدند و در نهایت 405
پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت .نمونههای انسانی
2

شامل افراد محلی از قبیل (کسبه و آگاهان محلی) که
در نظرسنجی و تأثیرگذاری بر سایتهای منتخب شهری
اثر گذارند .نمونهها از فضاهای شهری (تعداد پنج سایت
انتخابی) تأثیرگذار در شهر که در جدول  5مشاهده
میشود به روش هدفمند انتخاب شدهاند.

جدول  :5عکس هوایی و مشخصات کلی سایتهای انتخابی
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سایت

کاربری (گذشته)

قومیت

کاربری های اطراف

کاربری (حال)

دانشجو ()1

اغلب فارس

کارخانه پنبه

زمین (متروک)

تجاری ،مسکونی ،خدماتی

طالقانی ()2

اختالط اجتماعی اقوام

زمین زراعی

زمین (متروک)

تجاری ،آموزشی

امام خمینی ()3

اغلب ترکمن

مجموعه تفریحی

زمین (متروک)

تجاری ،مسکونی ،آموزشی

هالل احمر ()4

اغلب ترکمن

متروک

زمین (متروک)

مسکونی ،تجاری ،خدماتی

دریاچه ()5

اختالط اجتماعی اقوام

متروک

زمین (متروک)

مسکونی ،تجاری

 -2-3متغیرها و ابزار تحقیق

را به چهار بعد اصلی و عوامل تعیینکننده رسانید .در این
راستا پس از بازدید و بررسیهای اولیه از جامعه آماری
مورد نظر ،متغیرهایی دارای اهمیت بیشتر و جهت طرح
در پرسشنامه در نظر گرفته شدند (جدول .)6

نظریات مختلفی در باب شکلدهی به مکان در مبانی
نظری مورد بحث قرار گرفتند و جمعبندی آنها محققین

جدول  :6مستندسازی متغیرهای تحقیق بر مبنای مبانی نظری
متغیرهای تحقیق

عوامل شکلدهی مکان
طراحی

مسیر پیاده ،مسیر ورودی اصلی ،ایجاد کاربریهای مختلف ،جذابیتهای محیطیهای اطراف ،شکلها ،رنگها
و بافتهای محدوده.

توسعه

جدارههای مسیرهای پیاده ،امکانات تفریحی ،وجود عملکردهای مختلف و فضای عمومی برای گذران وقت.

کاربرد

فضای سبز معابر پیاده و سواره ،مبلمان شهری ،رفت و آمد عابرین و خودروها ،جابجایی محل ترافیک وسایل
نقلیه ،فضای بین بلوکها ،میدان و کوچه.

مدیریت

مراقبت و عملآوری ،کنترلکردن فضا ،دسترسی به محل ،برقراری ایمنی و امنیت ،روشنایی شب و تردد شبانه
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شده و تجزیه و تحلیل خواهند شد .تحلیلهای انجام
پذیرفته در دو بخش مجزا ارائه خواهند شد .بخش اول
یافتههای توصیفی خواهد بود که شامل تعیین وضعیت
ویژگیهای جمعیت شناختی (جنسیت ،سن و غیره)
میباشد .بخش دوم یافتههای استنباطی خواهد بود که
شامل آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف ،آزمون دوجملهای،
آزمون فریدمن و آزمون  Tمیباشد .در واقع محققین برای
بررسی توزیع فراوانی متغیرهای کمی ،شناسایی معیار
طراحی تأثیرگذار و اولویتبندی معیارهای طراحی ازین
آزمونها بهره گرفتهاند.

با توجه به مطالعه بر روی جامعه آماری ،تعداد پنج سایت
در نقاط مختلف شهر ،انتخاب و اقدام به طراحی و ارائه ابزار
تحقیق (پرسشنامه) شده است .سؤاالتی در باب شکلدهی
به فضای شهری در مناطق انتخاب شده با هدف استفاده
بهینه از اراضی شهری به توزیع و نظرسنجی از افراد آن
مناطق (آگاهان محلی ،کسبه) رسیده است .مؤلفههای
کالبدی و اجتماعی همچون ،مسیرهای پیاده و سواره،
فضای سبز و امکانات رفاهی ،مبلمان شهری و امنیت در
محتوای پرسشنامه حائز اهمیت میباشند .در نهایت سعی
در رسیدن به اهدافی همچون :بررسی وضعیت زمینهای
متروکه شهری ،نیازها و سطح انتظار افراد از مناطق تعیین
شده شهر و راهکارهایی برای طراحی فضاهای متروکه
شهری شده است.

 -1-4یافتههای توصیفی

جدول  7ترکیب فراوانی اعضای نمونه بر اساس منطقه 
شهری و همچنین جداول  9 ،8و  10به ترتیب توزیع
آزمودنیها بر اساس جنسیت ،شغل و شاخصهای مرکزی
و پراکندگی سن اعضای نمونه را نشان میدهد.

 .4تجزیه و تحلیل دادهها

در این بخش دادههای حاصله از توزیع پرسشنامهها ارائه

جدول  :7ترکیب اعضای نمونه بر اساس منطقه شهری
منطقه شهری
منطقه یک

منطقه دو

منطقه سه

منطقه چهار

منطقه پنج

مجموع

فراوانی

78

88

89

72

78

405

درصد

19.3

21.7

22.0

17.8

19.3

100

شکلدهی به فضاهای مرتوکه شهر گنبدکاوس
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جدول  :8توزیع آزمودنیها بر اساس جنسیت
جنسیت
مرد

زن

مجموع

فراوانی

182

223

405

درصد

44.9

55.1

100

جدول  :9ترکیب فراوانی اعضای نمونه بر اساس شغل
شغل
خانهدار

کارمند

آزاد

بیکار

دانشجو

سایر

مجموع

فراوانی

40

28

121

4

172

40

405

درصد

9.9

6.9

29.9

1.0

42.5

9.9

100

جدول  :10شاخصهای مرکزی و پراکندگی اعضای نمونه
متغیرها

میانگین

میانه

مد

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

انحراف معیار

سن

28.89

25.0

25.0

18.0

60.0

9.714

 -1-1-4بررسی سطح رضایت و تمایل به استفاده
ساکنان مناطق

از آنجایی که توزیع فراوانی متغیر رضایت ساکنان مناطق
نرمال نمیباشد ،نمیتوان از آزمون  Tبا یک نمونه مستقل
استفاده کرد و میبایست جایگزین ناپارامتری آن را به کار
برد .جدول  11نتایج آزمون دوجملهای برای بررسی سطح
رضایت ساکنان را نشان میدهد .اگر در آزمون دوجملهای
فرض ( P ≥ 0.6ه :Pنسبت امتیازهای بیشتر از  )3تأیید
شود ،به این معنی است که ساکنان از منطقه  موردنظر
رضایت دارند و بالعکس .الزم به ذکر است که در آزمون
دوجملهای ،فرض صفر بر مبنای نسبت امتیازهای کمتر از

 3انجام میگیرد و فرض برابری نسبت امتیازهای کوچکتر
از  3با نسبت آزمون ( )0.6مقایسه میشود .اگر فرض برابری
نسبت امتیازهای کمتر از  3با نسبت آزمون ( )0.6تأیید
شود ،3نسبت  P ≥ 0.6تأیید نمیشود و به معنای عدم
تأثیرگذاری عدم رضایت ساکنان منطقه  موردنظر است؛
در صورتی که فرض برابری نسبت امتیازهای کمتر از  3با
نسبت آزمون ( )0.6تأیید نشود ،4نسبتهای مشاهده شده
در امتیازهای کمتر از  3و امتیازهای بیشتر از  ،3با یکدیگر
مقایسه میشوند؛ اگر نسبت امتیازهای کمتر از  ،3بزرگتر
از نسبت امتیازهای بیشتر از  3باشد ،به معنای عدم رضایت
ساکنان منطقه موردنظر میباشد و بالعکس.

جدول  :11نتایج آزمون دوجملهای :بررسی سطح رضایت ساکنان مناطق یک

منطقه دوم
منطقه سوم
منطقه چهارم
منطقه پنجم

<3

20

0.3

≥3

58

0.7

<3

30

0.3

≥3

47

0.5

<3

42

0.5

≥3

44

0.6

<3

28

0.4

≥3

76

0.8

<3

2

0.2

0.6

0.153

عدم رضایت

0.6

0.102

عدم رضایت

0.6

0.474

عدم رضایت

0.6

0.000

عدم رضایت
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≥3

58

0.7

0.6

0.006

عدم رضایت
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مشخصه

گروهها

تعداد

نسبت

نسبت آزمون سطح معناداری

رضایت
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فراوانی متغیرهای کمی ،آزمون فرضیههای تحقیق،
شناسایی معیار شکلدهی تأثیرگذار و اولویتبندی
معیارهای طراحی به کار برده میشود .آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف نرمال بودن توزیع دادهها را نشان میدهد .اگر
دادهها دارای توزیع نرمال باشند امکان استفاده از آزمون
پارامتریک وجود دارد و در غیر این صورت باید از آزمون
ناپارامتریک استفاده شود .جدول  ،12نتایج آزمون
کولموگوروف– اسمیرنوف را نشان میدهد.

همانگونه که در جدول 11مشاهده میشود در تمامی
مناطق ،فرض  ،P ≥ 0.6تأیید نمیشود به عبارت دیگر
هیچ یک از مناطق پنجگانه از مکانهای شهری خود
رضایت ندارند.

 -2-4آمار استنباطی

در این تحقیق آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف ،آزمون
دوجملهای و آزمون فریدمن به ترتیب برای بررسی توزیع

جدول  :12نتایج آزمون کولموگوروف– اسمیرنوف
متغیر

آمارهی K-S

متغیر

سطح معناداری کیفیت توزیع آمارهی K-S

مسیر پیاده

0.341

0.000

غیرنرمال

0.283

روشنایی شب

دسترسی به محل

0.319

0.000

غیرنرمال

0.243

جذابیتهای محیطهای اطراف

مسیر ورودی اصلی

0.280

0.000

غیرنرمال

0.254

فعالیتهای جذاب و متنوع
24ساعته

فضای سبز معابر پیاده و
سواره

0.303

0.000

غیرنرمال

0.334

وجود عملکردهای مختلف

مبلمان شهری

0.267

0.000

غیرنرمال

0.256

تردد شبانه

ایجاد کاربریهای مختلف

0.345

0.000

غیرنرمال

0.304

جابجایی محل ترافیک وسایل نقلیه

جدارههای مسیرهای پیاده

0.310

0.000

غیرنرمال

0.206

شکلها ،رنگها و بافتهایمحدوده

امکانات تفریحی

0.283

0.000

غیرنرمال

0.316

فضای بین بلوکها ،میدان ،کوچه

برقراری ایمنی و امنیت

0.252

0.000

غیرنرمال

0.304

مکانی برای اوقات فراغت

رفت و آمد عابرین و
خودروها

0.270

0.000

غیرنرمال

0.128

رضایت از منطقه
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(ه :Pنسبت امتیازهای بیشتر از  )3تأیید شود ،به این معنی
است که مشخصه موردنظر تأثیرگذار است و بالعکس .الزم
به ذکر است که در آزمون دوجملهای ،فرض صفر بر مبنای
نسبت امتیازهای کمتر از  3انجام میگیرد و فرض برابری
نسبت امتیازهای کوچکتر از  3با نسبت آزمون ()0.6
مقایسه میشود .اگر فرض برابری نسبت امتیازهای کمتر از
 3با نسبت آزمون ( )0.6تأیید شود ،نسبت  P ≥ 0.6تأیید
نمیشود و به معنای عدم تأثیرگذاری مشخصه موردنظر
است؛ در صورتی که فرض برابری نسبت امتیازهای کمتر
از  3با نسبت آزمون ( )0.6تأیید نشود ،نسبتهای مشاهده
شده در امتیازهای کمتر از  3و امتیازهای بیشتر از  ،3با
یکدیگر مقایسه میشوند؛ اگر نسبت امتیازهای کمتر از ،3
بزرگتر از نسبت امتیازهای بیشتر از  3باشد ،به معنای عدم
تأثیرگذاری مشخصه موردنظر در جامعه میباشد و بالعکس.

همانگونه که در جدول  12مشاهده میشود فرض صفر
مبتنی بر نرمال بودن تمامی معیارها و متغیر رضایت از
منطقه تحقیق تأیید نمیشود ( ،)P < 0.05به عبارت دیگر
توزیع تمامی متغیرهای مذکور غیرنرمال است.

 -1-2-4بررسی تأثیر معیارهای شکلدهی
فضاهای شهری (در ابعاد کالبدی و اجتماعی)

جداول  13و ،14نتایج آزمون دوجملهای برای شناسایی
معیارهایی که بر شکلدهی تأثیرگذار هستند به ترتیب
در ابعاد کالبدی و اجتماعی را نشان میدهند .آزمون
دوجملهای یک آزمون ناپارامتری میباشد که در آن بر
مبنای یک مقدار یا مشخصه به بررسی موفقیت و شکست
پرداخته میشود .اگر در آزمون دوجملهای فرض P ≥ 0.6

جدول  :13نتایج آزمون دوجملهای :شناسایی معیارهای کالبدی تأثیرگذار درشکلدهی
ردیف

متغیرهای کالبدی

1

مسیر پیاده

گروهها

تعداد

نسبت

≥3

129

0.3

<3

276

0.7

نسبت
آزمون

سطح معناداری

تأثیر

0.6

0.000

تأثیر دارد
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2

ایجاد کاربریهای مختلف

3

مسیر ورودی اصلی

4

فضای سبز معابر پیاده و سواره

5

مبلمان شهری

6

جدارههای مسیرهای پیاده

7

رفت و آمد عابرین و خودروها

8

جابجایی محل ترافیک وسایل نقلیه

9

شکلها ،رنگها و بافتهای محدوده

10

فضای بین بلوکها ،میدان و کوچه

≥3

107

0.3

<3

298

0.7

≥3

173

0.4

<3

232

0.6

≥3

104

0.3

<3

301

0.7

≥3

64

0.2

<3

341

0.8

≥3

88

0.2

<3

317

0.8

≥3

181

0.4

<3

224

0.6

≥3

156

0.4

<3

249

0.6

≥3

108

0.3

<3

297

0.7

≥3

68

0.2

<3

337

0.8

0.6

0.000

تأثیر دارد

0.6

0.000

تأثیر دارد

0.6

0.000

تأثیر دارد

0.6

0.000

تأثیر دارد

0.6

0.000

تأثیر دارد

0.6

0.000

تأثیر دارد

0.6

0.000

تأثیر دارد

0.6

0.000

تأثیر دارد

0.6

0.000

تأثیر دارد
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جدول  :14نتایج آزمون دوجملهای :شناسایی معیارهای اجتماعی تأثیرگذار در شکلدهی

2

امکانات تفریحی

3

برقراری ایمنی و امنیت

4

روشنایی شب

5

جذابیتهای محیطهای اطراف

6

فعالیتهای جذاب و متنوع  24ساعته

7

وجود عملکردهای مختلف

8

تردد شبانه

9

مکانی برای اوقات فراغت

<3

306

0.8

≥3

94

0.2

<3

311

0.8

≥3

180

0.4

<3

225

0.6

≥3

199

0.5

<3

206

0.5

≥3

180

0.4

<3

225

0.6

≥3

210

0.5

<3

195

0.5

≥3

125

0.3

<3

280

0.7

≥3

172

0.4

<3

233

0.6

≥3

102

0.3

<3

303

0.7

0.6

0.000

تأثیر دارد

0.6

0.038

تأثیر دارد

0.6

0.000

تأثیر دارد

0.6

0.000

تأثیر ندارد

0.6

0.001

تأثیر ندارد

0.6

0.000

تأثیر دارد

0.6

0.038

تأثیر دارد

0.6

0.000

تأثیر دارد
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≥3

99

0.2

0.6

0.000

تأثیر دارد

معماری و شهرسازی آرمانشهر

ردیف

متغییرهای اجتماعی

گروهها

تعداد

نسبت

نسبت آزمون سطح معناداری

تأثیر

150
همانگونه که در جداول 13و  14مشاهده میشود در
تمامی معیارها به جز معیار ،6فرض   ،P ≥ 0.6در جدول
 14تأیید میشود به عبارت دیگر تمامی معیارها از دیدگاه
پاسخدهندگان بر طراحی مکان تأثیرگذار هستند.

 -2-2-4اولویتبندی متغیرهای تأثیرگذار بر
شکلدهی از دیدگاه ساکنان

جدول  15نتایج آزمون فریدمن برای اولویتبندی معیارهای
شکلدهی از دیدگاه کاربران را نشان میدهد .الزم به ذکر
است معیار در اولویتبندی لحاظ نشدهاند ،چون در قسمت
قبلی دیدگان پاسخدهندگان بر این بود که این معیارها در
تمایل به استفاده آنها تأثیرگذار نیست.

جدول  :15نتایج آزمون فریدمن :اولویتبندی معیارهای شکلدهی از دیدگاه ساکنان
معیارها

میانگین رتبهها

آمارهی
کای-دو

درجه
آزادی

سطح
معناداری

میانگین
رتبهها

معیارها

مسیر پیاده

11.90

11.05

رفت و آمد عابرین و
خودروها

دسترسی به محل

13.17

10.40

روشنایی شب

مسیر ورودی اصلی

11.13

9.60

جذابیتهای محیط اطراف

فضای سبز معابر پیاده و
سواره

7.39

12.19

وجود عملکردهای مختلف

مبلمان شهری

6.06

9.21

تردد شبانه

ایجاد کاربریهای مختلف

12.56

11.31

جابجایی محل ترافیک
وسایل نقلیه

جدارههای مسیرهای پیاده

6.85

7.79

شکلها ،رنگها و بافتهای
محدوده

امکانات تفریحی

6.98

6.27

فضای بین بلوکها ،میدان،
کوچه

برقراری ایمنی و امنیت

9.68

7.46

مکانی برای اوقات فراغت

1561.630
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همانگونه که در جدول  15مشاهده میشود فرض
برابری میانگین رتبه  معیارها از دیدگاه ساکنان مناطق
تأیید نمیشود ( ،)Z=1561.630; P < 0.05به عبارت
دیگر بین میانگین رتبه معیارهای مختلف معنادار وجود
دارد .همچنین بررسی میانگین رتبهها نشان میدهد که
بعد «دسترسی به محل» و «مبلمان شهری» به ترتیب
بیشترین و کمترین رتبه را به خود اختصاص دادهاند.

 .5بحث و نتیجهگیری

17

0.000

نتایج این تحقیق نشان میدهد که در اکثر سایتهای
مورد مطالعه ،ساکنان آن مناطق در رابطه با مسیر رفت و
آمد خود (جدارهها ،پیاده رو و فضای سبز) ،همچنین نبود
مبلمان شهری مناسب و در نهایت از نبود امکاناتی برای
تفریح و گذران وقت خود ،با مشکل رو به رو میباشند .با
عنایت به مبانی نظری ،بررسیهای میدانی و استفاده از
آزمونهای آماری پیشنهاداتی برای شکلدهی به فضاهای
متروکه شهری بهدست آمده است که در جدول  16قابل
مشاهده میباشد.

جدول  :16مشکالت اصلی و پیشنهادات عملی در پنج سایت انتخابی
سایت

مشکالت اصلی

پیشنهادات عملی

1

مسیر رفت وآمد (جدارهها و
پیادهروها) و امکاناتی برای
تفریح و گذران وقت.

عریضکردن مسیرهای رفت و آمد عابرین و وسایل نقلیه و تفکیک آن بهواسطه بلوار
یا میدان .همچنین ایجاد مجموعههایی سازگار بین اجزای سازنده فضای شهری
(رویکرد طراحی و کاربرد با استفاده از نوآوری و تطبیق عناصر).

2

فضاهای سبز معابر پیاده و
سواره ،نبود مبلمان شهری
مناسب.

ایجاد فضای سبز گسترده در بعضی مواقع بلوار یا میدان قابل نشیمن و کاربرد
(رویکرد طراحی ،تولید دیدگاه و خلق ارزش به عناصر محیطی).

شکلدهی به فضاهای مرتوکه شهر گنبدکاوس
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3

فضای سبز معابر پیاده و سواره ،استفاده از عناصر نشانهای و نمادها در طراحی مبلمان و فضای سبز با توجه به
ارزشهای سایت مذکور (رویکرد طراحی و مدیریت با استفاده از خلق ارزش).
نبود مبلمان مناسب

4

مسیر رفت وآمد و نبود امکاناتی تخصیص عملکردهای متنوع با توجه به نیاز ساکنان و بازطراحی جدارههای پیوسته
با عناصر مرتبط با محیط اطراف (رویکرد توسعه ،هدایت و هماهنگی).
برای تفریح و گذران وقت.

5

ایجاد مجموعههای شبانهروزی و عالئم روشنایی در منطقه ،شفافسازی جدارهها
(رویکرد توسعه و مدیریت و کنترل کردن فضا).

روشنایی شب ،نبود مبلمان
شهری مناسب.

به محققین آتی پیشنهاد میشود در مبحث شکلدهی
به مکان ،به تحقیقی وسیعتر در بافت شهری پرداخته و
با ارگانهای باالدستی نظیر شهرداریها و سازمان نظام
مهندسی ساختمان ،در جهت سازماندهی پروژه شکلدهی
کامل شهر همکاری کنند .پیشنهاد دیگر برای تسریع در
روند اینگونه پروژهها این است که یک گروه مردمی دانش
آموخته از نقاط مختلف شهری انتخاب کرده و بهصورت
گروهی با ارگانهایی مانند شورای شهر همکاری شود
تا راهکارهایی برای شکلدهی کلی به مکانهای شهری
صورت گیرد.

151

با توجه به مطالعات انجام شده و تحقیقات میدانی در
باب فضای شهری به نظر میرسد این مردم هستند که
در شکلگیری مکان در فضای شهری تأثیرگذارند ،البته
مدیران شهری با سیاستهای بلندمدت و کوتاهمدت
نیز در سازماندهی این شکلگیری تأثیرگذار میباشند.
همچنین مالکین مکانها ،نوع مهارتها و آزادی طراحان
در ساخت ،منابع و توانایی افراد و مدیریت بلندمدت در
روند پروژهها ،در شکلدهی به فضا و ایجاد مکانهای
شهری تأثیر بهسزایی میگذارند.

پینوشت
1. Place Shaping
2. Robert V. Krejcie & Daryle W. Morgan
 .3اگر سطح معناداری بزرگتر از  0.05باشد ،فرض برابری تأیید میشود.
 .4اگر سطح معناداری کمتر از  0.05باشد ،فرض برابری تأیید نمیشود.
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