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چکیده 
آنچه در برنامه ریزی توسعه شهرک های حومه ای مهاجرپذیر شهرهای صنعتی حائز اهمیت است؛ آن که ابعاد جامعه شناختی، 
روان شناختی و فرهنگی شهر باید همزمان و متناسب با توسعة ابعاد فیزیکی و کالبدی آن، رشد کند تا مکان زیستِی 
پاسخده به همة ابعاد وجودی انسان ها به مثابه شهروندان خلق شود. در این پژوهش، تالش شده است تا به ابتنای نظریه ی 
با نیازهای جامعة هدف، در شهرک مهاجران  حق به شهر، مکان بهینه برای ایجاد فضای باز عمومی شهری، متناسب 
اراک تحلیل و پیشنهاد گردد. بدین منظور، به اتکای رویکرد تحقیق کیفی و بهره مندی از طرح تحقیق استنتاج قیاسی-

تطبیقی، نخست چارچوب نظری تحقیق و مؤلفه های حق به شهر از مطالعات کتابخانه ای حاصل شد و سپس با توزیع 
پرسش نامه در میان ساکنان شهرک و نخبگان دانشگاهی، معیارها و زیرمعیارهای احصاشده، به روش تحلیل سلسله مراتبی 
وزن دهی شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد از میان گزینه های موردبررسی که از پژوهش های میدانی انتخاب شده 
بودند، سایت الف با وزن نهایی333. 0 مناسب ترین مکان ارزیابی شد. در میان معیارها،  نفوذپذیری سایت با وزن 375. 0 و در 
میان زیرمعیارها، شبکه معابر و دسترسی به سایت بیشترین تأثیر را داشته است. در معیار هویت و سرزندگی، مشخصة 
حضورپذیری فضا با وزن۲57. 0، در معیار خوانایی، مؤلفة  امکان راه یابی با وزن ۲90. 0 و در معیار پویایی و سازگاری،  
مشخصة تداوم زندگی ساکنان محالت از گذشته تا حال با وزن 360. 0 بیشترین نقش را داشته  است. بر این اساس 
پیشنهاد می گردد در طرح  توسعة شهرک  نوساز مهاجران اراک،  فضاهای باز عمومی به مثابه یکی از ارکان اصلی طرح 
پرداخته شود. همچنین یکتاسازی و یگانه بودن، طراحی منحربه فرد، نشانه ها و نمادهای خاص برگرفته از فرهنگ زمینه 
از مهم ترین اصول طراحی این فضاها در راستای هویت بخشی به این گونه بافت هاست چراکه ساکنان در اظهارات خود 

هویتمندی و تشخص فضاهای عمومی و مسکونی را به مثابه نوعی محله گرایی در ذهنیت تاریخی شان مد نظر داشته اند.

به شهر، معماری مجتمع های مسکونی،  امنیت و فضای شهری،  حق  فضای عمومی شهری،  واژگان کلیدی: 
شهرک مهاجران اراک.

* این مقاله برگرفته از مطالعات پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول تحت عنوان »پیاده سازی نظریة فضای قابل دفاع در مجتمع مسکونی 
مهاجران اراک با هدف ارتقای مؤلفه های پایداری اجتماعی« است که به راهنمایی نویسنده دوم در گروه معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار 

امام خمینی )ره( شهر ری انجام شده است.
** Email: akbari@iausr.ac.ir
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۱. مقدمه
توسعة شهرها به ویژه شهرهایی که واجد فرصت های شغلی 
بیشتری هستند، با سرعت پیش می رود. آنچه در این روند، 
حائز اهمیت است آنکه ابعاد جامعه شناختی، روان شناختی 
ابعاد  توسعة  با  متناسب  و  همزمان  باید  شهر  فرهنگی  و 
فیزیکی و کالبدی آن، رشد کند تا مکان زیستِی پاسخده 
خلق  شهروندان  به مثابه  انسان ها  وجودی  ابعاد  همة  به 
به ویژه  ایران  در  جدید  شهرهای  توسعة  در  آنچه  شود. 
توسعة  اصول  فقدان  است،  مشهود  صنعتی  شهرهای  در 
برای  عمده  بهطور  که  جدید  شهرهای  است.  همه جانبه 
نیاز  دو  برای  صرفاً  می شود،  برنامه ریزی  مهاجر  جمعیت 
میانی  الیه های  و  می شود  برنامه ریزی  سکونت  و  اشتغال 
توسعه،  برنامه ریزی  در  فرهنگی  کنش های  و  اجتماعی 
مهاجر  نامتنجانس  جامعة  ویژگی های  بر  مبتنی  ویژه  به 
سطح  در  تفاوت  قومی،  درهم آمیختگی های  از  متشکل 
اقتصادی  توان  و  سنی  شغلی،  قشربندی های  تحصیالت، 
است که  یا پسینی  نادیده  امری  )فکوهی، ۱39۸(  مالی  و 
بنابراین مسئلة  پیاده سازی نمی انجامد.  به مرحلة  معموالً 
نهایی  نماد  برنامه ریزی سکونت مهاجران، که  مهاجرت و 
میان  تنش  موضوع  و  است  دولت  هر  حاکمیت  اعمال 
Wihtol de Wen-(  منطق بازار، دولت و حقوق بشر است

den, 2014( موجب شکاف میان توسعه اقتصادی و توسعة 
این  اجتماعی شده است ) Gilbert & Dikeç, 2008(. در 
بیشتر  فرهنگی  و  اجتماعی  بحران های  زمینة  شرایط، 
فراهم است. سیل مهاجران از شهرها و روستاهای مختلف 
مقصد  شهر  به  متفاوت  زندگی  شیوه های  و  فرهنگ ها  با 
کنش های  ایجاد  امکان  عدم  صورت  در  و  می شود  روانه 
در  و  فرهنگی  تنش های  بروز  شهروندان،  میان  اجتماعی 

نتیجه افزایش آمار جرم قابل پیش بینی است.
براساس  صنعتی  مهاجرپذیر  شهرهای  مورفولوژی 
جایگیری مجتمع های مسکونی انبوه و عموماً ارزان قیمت 
و معابر دسترسی شکل می گیرد و پیش می رود و فضایی 
اختیار  در  شهر  به  حق  به مثابه  شهر  در  بودن  برای 
سکونت  خصوصی  فضای  میان  نمی دهد.  قرار  شهروندان 
و دسترسی های شهری، هیچ سلسله مراتب فضایی وجود 
با شهر  بی تفاوتی  و  بیگانگی  زمینه های  امر،  این  و  ندارد 
کاهش  موجب  و  می سازد  فراهم  شهروندان  میان  در  را 
و  جرم   رخداد  افزایش  نتیجه  در  و  اجتماعی  نظارت های 

.)Newman, 1972( جنایت در منطقة مسکونی می شود
حضور  مکان های  خلق  زمینة  در  پژوهش  رو  این  از 
ایجاد  نیز  و  سکونت  مکان  به  هویت بخشی  راستای  در 
برای  امن  فضایی  خلق  باهدف  فضایی  سلسله مراتب 
باهم بودن، به ویژه در شهرک های مهاجرپذیر و حومه ای 
شهرهای صنعتی، پراهمیت و ضروری است. ضرورت توجه 
به محله و ظهور مجدد انحا مختلف آن در دهه های اخیر از 
ابعاد گوناگون جامعه شناسی شهری، انسان شناسی شهری، 
برنامه ریزی و طراحی شهری و مدیریت شهری قابل بررسی 

است )زیاری، ۱396، 4۸(.
فضای  ایجاد  امکان سنجی  پژوهش،   این  انجام  از  هدف 
اجتماعی شهری در شهرک های مسکونی انبوه ساختی است 
که بتواند براساس مبانی نظریة حق به شهر و در تحلیل 
از میان گزینه های ممکن، زمینة هویت بخشی به  قیاسی 
محله و هویت مندی ساکنان،  حضورپذیری فضای شهری، 
افزایش تعامالت اجتماعی و فرهنگی، ارتقای شاخص های 
فضای امن شهری و کاهش نرخ رخداد جرم های سبک و 
سنگین در سطح محله، ارتقای سطح مؤلفه های پایداری 
اجتماعی و درنهایت خلق شرایط مطلوب تر زیستی برای 
ساکنان را فراهم کند. این امر در شهرک مهاجران اراک که 
از شهرهای صنعتی و مهاجرپذیر است و نیز رشدی مبتنی 
ارزان قیمت  انبوه ساخت  مسکونی  شهرک های  توسعه  بر 

داشته است، موردمطالعه قرار گرفته است.

۲. پیشینه نظری تحقیق
سیستم  به عنوان  محله،  یا  اشتراکی  باز  فضای  مفهوم 
شکل دهنده و انتظام بخش سکونت گاه های انسانی همواره 
 .)Sauer, 1989, p.125( در طول تاریخ وجود داشته  است
سریع  افزایش  صنعتی،  توسعة  و  بیستم  قرن  شروع  با 
جمعیت در شهرها و مسائل فراوان ناشی از آن در معماری 
جدید  شهرهای  در  محله  مفهوم  و  ساختار  سکونتگاه ها، 
امروز، مفهوم فضای عمومی  تزلزل شد. در شرایط  دچار 
با زندگی شهري دارد  تناقض هایی  در حالت سنتي خود 
از  بسیاری  اخیر  دهه های  در   .)۱39۲ دیگران،  و  )اذانی 
جامعه شناسی  و  شهرسازی  معماری،  حوزة  صاحب نظران 
بنرجی  تریدیب  و  تیبالدز، جین جیکوبز  فرانسیس  نظیر 
نسبت به حذف عرصه های عمومی و حتی مرگ فضاهای 
را  آن  علت  و  گفته اند  سخن  مدرن  شهرهای  در  جمعی 
افت دائم کیفیت در فضاهای شهری برشمرده اند )ذکاوت 
و دهقان، ۱395، ۲۱6(. از دالیل این امر می توان به توجه 
کمرنگ  آن  دنبال  به  و  کمی  موضوعات  به  بیش ازحد 
منجر  درنهایت  که  کرد  اشاره  فضا  کیفی  مفاهیم  شدن 
به ایجاد مراکز محله ای آسیب پذیر در بافت های جدید و 
به  پرداختن  بنابراین   .)Nourry, 2008( است  نوسازشده 
و  مسائل  با هدف حل  کنونی  دوران  در  فضاهایی  چنین 
ضمن  بتواند  که  نحوی  به  محله  مراکز  موجود  مشکالت 
و  نیازها  به  توجه  با  و  مختلف  جنبه های  و  ابعاد  بررسی 
خواسته های شهروندان به شناسایی و پیش بینی مشکالت 
احتمالی بپردازد، دستاوردی کاربردی در عرصه شهرسازی 
است )شیعه، ۱39۸، ۸5(. چهار سال پس از آنکه برای اولین 
اسکار  کرد،  مطرح  را  به شهر  نظریة حق  لوفور  آنری  بار 
نیومن، به سال ۱97۲ نظریة فضای قابل دفاع را ارائه کرد. 
تشخص مکانی هر پروژه مسکونی و یا محله ای که واحدها 
و  اجتماعی  ارزش ها  حفظ  ضمن  گرفته اند،  جای  آن  در 
فضای  نظریة  براساس  زندگی،  مکان  به  هویت بخشی 
قابل دفاع منجر به کاهش آمار جرم و جنایت نیز می شود. 



66
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

 امکا ن سنجی احداث فضای عمومی شهری در شهرک مسکونی مهاجران
اراک مبتنی بر نظریه حق به شهر
شماره صفحه مقاله: 64-78

14
00
یز
پای
.3

6
اره

شم


این نظریه که بر چهار اصل قلمروگرایی، نظارت، تعریف 
)طالب پور،  است  استوار  اجتماعی  فضای  و  تصویر  مرز، 
۱396، ۱35؛ مطلبی و همکاران، ۱395، 6۸( بر سلسله ای از 
نظام های فضایي شامل موانع واقعي و نمادین، حوزه های 
نفوذ تعریف شده و امکان مراقبت بیشتر ناظر است که در 
این  در  به کنترل ساکنان درمی آورد.  را  کنار هم محیط 
فضا به فعالیت های مجرمانه کمتر اجازه وقوع داده می شود 
را  خود  نظریة  اولیه  نسخه  گل  یان   .)Newman, 1972(
ایجاد  هدف  به  ساختمان ها  میان  زندگی  عنوان  تحت 
سرزندگی در فضای شهری به سال ۱97۱ مطرح کرد. او 
براساس جامعه شناسی شهری به فضای میان ساختمان ها 
به عنوان بعدی از معماری، در فرایند برنامه ریزی، طراحی 
و همچنین مدنظر قرار دادن فعالیت ها و تعامالت انسانی 
و مقیاس آن ها در فضاهای همگانی که به شهرها کیفیتی 
سه نوع  وی  است.  اشاره کرده  می بخشد،  خاص  و  مطلوب  
فعالیت اجباری، اجتماعی و اختیاری را شناسایی می کند 
)گل، ۱396، ۱4(. به گفته یان گل کیفیت محیط مصنوع، 
فراهم آورنده بستری مناسب برای انواع فعالیت ها می شود 
و هرکجا فعالیتی در جریان باشد، زمینه ای برای شکوفایی 
زندگی  بررسی  ضمن  او  می آید.  فراهم  فعالیت ها  دیگر 
فعالیت های  ارتباط  موضوع  ساختمان ها،  میان  فضای  در 
را  معماری  گرایش های  و  بیرون  فضای  باکیفیت  بیرونی 
بررسی کرده است )خاکپور، براتعلی و باوان پور، ۱3۸۸، 69(. 
بنابراین می توان گفت افراد ضمن حضور در فضاي شهري 
جمعي  و  فردي  خاطرات  اجتماعي،  فعالیت هاي  انجام  و 
در ذهن آنان شکل مي گیرد و خاطره مندي شهر، موجب 
افزایش حس تعلق و هویتمندي شهروندان مي شود )اکبری 
و لطفعلیان، ۱39۸، ۱65(. کریستیان نوربرگ شولتز در اواخر 
سدة گذشته با رویکردی پدیدارشناسانه به محیط زندگی 
میان  پرمعنا  پیوندی  برقراری  بیانگر  را  انسان ها،  سکونت 
 Norberg-Schulz,( می داند  مفروض  محیطی  و  انسان 
1985(. پیوندی که به عزم متفکران از تالش برای هویت 
یافتن یعنی احساس تعلق داشتن به مکان در مقیاس های 

مختلف ناشی گردیده است )توسلی، ۱39۱(.

۳. چارچوب نظری تحقیق و احصا مؤلفه ها
نظریة حق  به شهر که به سال ۱96۸ برای اولین بار مطرح 
حق  می شود:  قائل  شهروندان  برای  را  مهم  حق  دو  شد، 
Lefe-( مشارکت شهروند  و حق  عمومی  فضای  یتملک 

این رو شهروندان هم در فضای شهری  از   .)bvre, 1996
حضور دارند و هم در تصمیماتی دخیل هستند که منجر 
به تولید و بازتولید فضای شهری می شود )زارع شاه آبادی،  
بنیاد و غالمی، ۱399(. نظریة حق به شهر در ابعاد مختلف 
سیاسی و مدنی، مدیریتی، اقتصادی، برنامه ریزی کالبدی، 
)شریفی  می شود  مطرح  سالمت  و  فرهنگی  و  خدماتی 
کالبدی  برنامه ریزی   iحوز در  اما   .)۱399 همکاران،  و 
اجتماعی  برای  امکانی  را  شهری  فضای  لوفور  شهری، 

را  فضا  و   )Lefebvre, 1992( می داند  شهروندان  کردن 
بر  و  زیسته  و  تصورشده  درک شده،  امر  سه  به  معطوف 
نقش تجربة بدن مند فضا و ثبت خاطرات از آن در ذهن 
انسان ها تأکید می کند و اذعان می دارد فضا بدون مؤلفه 
در  که  احساس هایی  بدون  یعنی  تجربه شده  زیسته- 
داشت  نخواهد  واقعی  وجود  فضا شکل می گیرند،  مادیت 
اجتماعی  به صورت  فضا  لوفور  به زعم   .)Schmid, 2008(
تأثیر  انسان ها  رفتار  و  افکار  بر  می تواند  و  می شود  تولید 
 Lefebvre, 56 ،۱396 ،بگذارد )کالنتری و صدیقی کسمایی
شهرک های  و  شهرها  در  جدید  اجتماعی  روابط   . )1992
نیازها،  براساس  جدید  اجتماعی  فضاهای  نیازمند  جدید 
براساس  شهرهاست.  آن  ساکنان  مولفه های  و  ویژگی ها 
این سه امر، هستة تولید فضا بر سه لحظه استوار است: 
فضا  بنابراین  معنا.  تولید  و  دانش  تولید  مادی،   تولید 
که  می شود  فهم  روابطی  از  بافته  درهم  شبکه ای  به سان 
اجتماعی  و  فردی  کنش  سطح  در  معنا  تولید  به  منجر 
می شود )ترکمه، ۱396، ۱۸5؛ Schmid, 2008(. برای خلق 
چنین موقعیتی در سطح مجتمع های زیستی،  فضایی که 
ساکنان را گردهم  می آورد، باید به نحوی مکان یابی گردد 
که حضورپذیری و امکان ایجاد خاطرات فردی و جمعی 
که منجر به تولید معنا در ذهن افراد می شود، در بیشترین 
سطح خود باشد. همچنین حضور ساکنان در محله زمینه 
را برای درگیری آنان در تصمیم گیری و برنامه ریزی فضا 
به  حق  و  دفاع  قابل  فضای  نظریه  دو  مشترک  فصل  که 
شهر است، فراهم می کند )اکبری، ۱397، 9۲(. از این رو، 
تضمین کننده  می تواند  موقعیتی  چنین  انتخاب  مطالعات 
اجتماعی،  دیدگاه  شود.از  شهر  به  شهروندان  حق  احقاق 
شهری  پایداری  گویای  می تواند  زمانی  شهری  پروژه  هر 
باشد که در محیط زندگی توازن ایجاد کند و عدم تعادل 
در  زندگی  کیفیت  و  دهد  کاهش  را  اجتماعی  شکاف  و 
 .)Boussauw & Witlox, 2011, p. 55( یابد  بهبود  کل 
غالب  در  شهری  توسعه  اثرات  به  توجه  ضمن  ازاین رو 
ساخت شهرک بر محیط  زیست طبیعی، پرداختن به دو 
اقتصادی جهت رسیدن به  عامل عدالت اجتماعی و رفاه 
 .)Enyedi, 2002, p. 89( توسعه پایدار امری ضروری است
از طرفی حضور مردم در فضای شهری و انجام فعالیت های 
اختیاری در تعریف یان گل،  وابسته به کیفیت های کالبدی 
و عملکردی محیط است. متقاباًل وجود این گونه فعالیت ها 
ارتقاء کیفیت های معنایی عرصه  از فضا و  بر درک مردم 
عمومی تأثیر می گذارد و موجب زنده شدن فضا می شود 
کاربری  در  مکانی  معیار   .)۲۱6  ،۱395 دهقان،  و  )ذکاوت 
زمین، به طورکلی استانداردی است که با آن مکان بهینه 
در  بنابراین  می دهد.  قرار  موردسنجش  را  کاربری  یک 
تعیین مشخصات مکانی هر نوع استفاده از زمین یا هر نوع 
عامل  یعنی  عامل هدایت کننده کلی،  فعالیت شهری، دو 
رفاه اجتماعی و رفاه فرهنگی مالک سنجش قرار می گیرد 
)سعیدنیا، ۱3۸3، ۸6(. بنابراین کیفیت های عرصه عمومی 
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»عملکردی«،  »کالبدی«،  مؤلفه  چهار  به  قابل طبقه بندی 
»اجتماعی« و »معنایی« است که مؤلفه »مدیریت« ضامن 
عناصر   .)۲۱9  ،۱395 دهقان،  و  )ذکاوت  آن هاست  تحقق 

تشکیل دهندة هر یک در شکل ۱ نشان داده شده است.
براساس آنچه گفته شد و به منظور احصا معیارهای مؤثر 
بر مکان یابی مراکز محالت بر اساس نظریة حق به شهر دو 
دسته طرح های موجود و تحقیقات انجام شده موردبررسی 
قرار گرفته است. با بررسی منابع در رابطه با طراحی فضای 

این  محله،  مراکز  یا  مسکونی  مجتمع های  در  شهری  باز 
با  مرکزیت  محدوده  مجاورت  گردید:  حاصل  ویژگی ها 
کاربری شاخص، وجود اختالط کاربری در محدوده، وجود 
حمل ونقل  سیستم  به  مناسب  دسترسی  تالقی،  و  گره 
عمومی، اندازه و وسعت محدوده مرکزیت، فاصله از سایر 
مراکز، اتصال با سایر مراکز )موحدی و همکاران، ۱394، 4(. 
معیارهای مستخرج متناظر با ابعاد نظریه حق به شهر در 

جدول ۱ نشان داده شده است.

جدول۱:  تناظر ابعاد نظریه حق به شهر با مؤلفه های مؤثر بر مکان یابی مرکز محله

نظریة حق به شهر: حق تملک فضای 
عمومی و حق مشارکت شهروندی

ابعاد مدیریتی
توسعه عادالنه فضاهای شهری

مشارکت شهروندان در اجرای طرح ها

ابعاد کالبدی

خوانایی کالبدی
نفوذپذیری فضای شهری
تشخص کالبدی فضایی

سازگاری کالبدی
زیست پذیری فضای شهری

ابعاد اجتماعی

هویت بخشی
ایجاد حس تعلق فردی و جمعی

سرزندگی فضای شهری
رضایمندی و احساس امنیت

ایجاد قرارگاه های رفتاری متنوع

ابعاد فرهنگی و 
معنایی

ایجاد زمینة پیوندهای فرهنگی
زمینه سازی برای فعالیت های فرهنگی

ایجاد حس مکان

ازاین رو می توان چهار معیار کلی برای مکان یابی مرکز محله 
از میان مؤلفه های کیفیت کاربری عمومی را موردبررسی 
قرار داد و معیارهای دیگر را ذیل آن ها دسته بندی کرد. 
برای جلوگیری از پیچیدگی نمودار درختی، معیارهای با 
مفهوم نزدیک به هم که تفاوت معناداری را در ماتریس 
و  شد  تخلیص  و  تجمیع  هم  در  نمی دهد  نشان  ارزیابی 
نهایتاً بیست معیار جهت ارزیابی مورد تحلیل قرار گرفت 

که عبارت اند از:
محله  مرکز  هر  تعیین کننده  شرایط  از  یکی  خوانایی:   .۱
از  پشتیبانی  برای  است.  بافت  در  آن  خوانایی   خوب، 
از:  عبارت اند  که  است  موردنیاز  شاخص هایی  خوانایی، 
شاخص های زمینه ای پشتیبانی از خوانایی و شاخص های 
Bent-( انعطاف پذیری. و  گوناگونی  از  پشتیبانی   کاربری، 

نوعی  محله  مرکز  قابل تشخیص  عینیت   .)ley, 1985
ایجاب  شهرک  در  را  آن  مکانیت  بودن  قابل پیشی بینی 
محیط  درک   .)47-53  ،۱394 اصفهانی،  )قاسمی  می کند 
دارد  ارتباط  آن  عینی  ماهیت  و  ظاهری  به شکل  نه تنها 

بلکه با خصوصیات فردی، سابقه، نیازها، اهداف و محیط 
اجتماعی او نیز در ارتباط است. بنابراین بهترین منبع برای 
ارزیابی وضع موجود کیفیت محیط، خوِد استفاده کننده از 
محیط است )بحرینی، ۱395، ۲۱۱(. همچنین مجاورت با 
کاربری های شاخص مثل مسجد یا مدرسه و نیز دسترسی 
مناسب پیاده و سواره و نزدیکی به زیرساخت های شهری 
باشد  تأثیرگذار  بر خوانایی  متر می تواند  تا 400  حداکثر 
یک  بودن  خوانا  شرایط   .)5  ،۱394 همکاران،  و  )موحدی 
محله به این ترتیب است: ۱. امکان راه یابی ۲. وجود نظم 
آشکار و پنهان 3. برخورداری از وضوح کالبدی 4. پرهیز 

از یکنواختی 5. قابل پیش بینی بودن فعالیت.
میان  زندگی  نظریة  در  گل  یان  سرزندگی:  و  هویت   .۲
بر  تأثیرگذار  مؤلفه های  از  را  سرزندگی  ساختمان ها، 
پاسخ دهندگی محیطی و آن را ناشی از حضور افراد برای 
انجام فعالیت های اختیاری در فضای شهری می داند )گل، 
کاربری ها  اختالط  و  متنوع  فعالیت های  وجود   .)۱396
موجب پاسخ گویی مرکزیت به نیازهای ساکنان و منجر به 
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سرزندگی بیشتر فضا می شود چراکه به زعم لوفور انسان ها 
را وامی دارد تا از طریق فعالیت های ضروری وارد رابطه با 
 .)Schmid, 2008; Lefebvre et al., 2009(یکدیگر شوند
وارد شدن مفهوم اجتماع به عرصة رفتارهای انسان، مفهوم 
هویت را مطرح می سازد. اگر افراد بتوانند ذیل مفهوم »ما« 
خود را بازشناسی کنند، هویت جمعی را ادراک خواهند 

کرد )قاسمی اصفهانی، ۱394، 6۸(. 
از  محالت  ساکنان  زندگی  تداوم  سازگاری:  و  پویایی   .3
گذشته تا حال،  تغییر و تداوم در انواع الگوهای فعالیت، 
کمیت،  شهر،  مرکز  کل  به  نسبت  محله ها  مکان  پویایی 
و  مسکونی  ساختمان های  در  بناها  ارزش  و  کیفیت 
شبکه  و  سبز  باز،  فضاهای  توزیع  الگوی  غیرمسکونی، 
معابر، مصالح ساختمانی مختلف بومی و غیربومی، الگوی 
مالکیت، تغییرات در هر یک از شرایط، عوامل و ویژگی های 
فوق الذکر، به عنوان فشارهای اجتماعی و اقتصادی می تواند 
به تدریج موجبات تحول و دگرگونی کالبدی محله را فراهم 

 .)Barton et al., 2003, p. 85( کند
می شود  تلقی  نفوذپذیر  محله ای  مرکز  نفوذپذیری:   .4
که بتواند با اطراف به تبادل بپردازد و درون آن حرکت، 

فعالیت و رشد جریان داشته باشد. فقط فضاهایی که برای 
مردم قابل دسترسی باشند به آنان حق انتخاب می دهند؛ 
جهت  کلیدی  معرف  انتخاب،  قدرت  از  حدی  بنابراین 
را  کیفیت  این  که  است  محیط  پاسخ دهندگی  ارزیابی 
نفوذپذیری می نامند. نفوذپذیری هر ساختاری از فضاهای 
از یک  عبور  برای  که  بالقوه ای  راه های  تعداد  به  همگانی 
نقطه به نقطه دیگر در نظر گرفته شده است بستگی دارد. 
که البته این راه ها باید شفاف و قابل دیدن باشد در غیر این 
صورت تنها افرادی که با آن آشنایی قبلی دارند از آن سود 
مرکز  یک  نفوذپذیری  شرایط   .)Bentley, 1985( می برند 
محله به ترتیب عبارت اند از: ۱. وجود عوامل پیونددهنده 
مرکز محله و محیط اطراف ۲. آزادی و حرکت و فعالیت 
محله  دانه های  میان  عمومی  خالی  فضاهای   .3 محله  در 
اصفهانی،  )قاسمی  محله  درون  در  تغییر  و  رشد  امکان   .4
۱394، ۱۲۸(. با توجه به آنچه تشریح شد،  جدول شماره ۲ 
متشکل از چهار معیار اصلی و ۲0 زیرمعیار جهت بررسی 
باز شهری در شهرک  مکان یابی طراحی و ساخت فضای 

موردمطالعه، احصا و تنظیم شده است.

جدول ۲: معیارهای مکان یابی مراکز محله

معیارهای 
مکان یابی مرکز 
محله در شهرک 
مسکونی مهاجران

زیر معیارهامعیارها

Aخوانایی

A۱)امکان راه یابی )دسترسی سواره و پیاده، وجود گره
A۲وجود نظم آشکار و پنهان
A3)برخورداری از وضوح کالبدی )عینیت قابل تشخیص
A4)پرهیز از یکنواختی )تشخص، مجاورت با کاربری های شاخص
A5قابل پیش بینی بودن نظم هندسی

B هویت و
سرزندگی

B۱وضوح در درک از مرکز محله
B۲سهولت در شناخت و برقراری ارتباط سایت با هم جواری ها
B3)ظرفیت امکان خاطره انگیزی فضا )هویت جمعی
B4حضورپذیری فضا

B5 امکان حضور رده سنی مختلف )وجود اختالط کاربری ها در مرکز
محله(

C پویایی و
سازگاری

C۱تداوم زندگی ساکنان محالت از گذشته تا حال
C۲پویایی مرکز محله نسبت به کل شهرک و اندازه و وسعت آن
C3کمیت، کیفیت و ارزش ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی
C4)مصالح ساختمانی مختلف )ترکیب و تصویر نمای مجاور
C5الگوی مالکیت کاربری های همجوار

Dنفوذپذیری

D۱ وجود عوامل پیونددهنده مرکز محله ها و محیط اطراف )شبکه معابر
برونی، کاربری ها(

D۲)آزادی و حرکت و فعالیت در مرکز محله )شبکه معابر درونی
D3)فضاهای خالی عمومی میان دانه های محله )فضای باز و فضای سبز
D4امکان رشد و تغییر در درون محله
D5الگوی توزیع فضاهای باز، سبز و شبکه معابر
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۴. روش   تحقیق
این پژوهش، از حیث هدف، کاربردی است. با توجه به آنکه 
وضع موجوِد سه حوزة موردمطالعه با وضع مطلوب آینده 
تطبیق داده می شود و واقعیت، از جنبه هستی شناختی، از 
تعامل میان مردم و محیط حاصل می شود،  مبانی فلسفی 
تحقیق،  ساخت گرایی )Bleiker et al., 2019, p.55( است. 
از این رو رویکرد تحقیق،  کیفی و طرح تحقیق استنتاج 
قیاسی- تطبیقی است. احصا مؤلفه ها، حاصل از مطالعات 
از  حاصل  موردمطالعه  سایت های  بررسی  و  کتابخانه ای 
برخی  جمع آوری  است.  نگارندگان  میدانی  برداشت های 
نقشه های منطقه از طریق سازمان نفوس و مسکن صورت 
گرفته است. در ابتدا با توجه به طرح های جامع، تفصیلی 

و نقشه کاربری منطقه و با توجه به ابعاد زمین های موجود 
زیسته  تجربة  براساس  مسکونی  مناطق  در  سایت  چهار 
پژوهشگران در شهرک، برای احداث مرکز محله پیشنهاد 
شناسایی  محله  مرکز  مکان یابی  معیارهای  ادامه  در  شد. 
شد و برای انتخاب بهترین سایت وزن هر یک از معیارها 
و   AHP مراتبی  سلسله  تحلیل  فرآیند  با  زیرمعیارها  و 
میان ۱40  در  پرسشنامه  توزیع  از طریق  زوجی  مقایسه 
نفر از ساکنان شهرک و ده نفر از نخبگان شامل استادان 
اکسپرت  نرم افزار  از  آخر  در  و  پذیرفت  انجام  شهرسازی 
چویس استفاده شد تا مناسب ترین سایت برای مکان یابی 
مرکز محله مشخص گردد )قدسی پور، ۱39۸، ۱09(. رابطه 
میان متغیرها و مسیر انجام پژوهش در مدل ساختاری و 

مفهومی تحقیق در شکل ۱ نشان داده شده است.

شکل ۱: مدل ساختاری و مفهومی پژوهش

۵. مطالعه موردی: قلمرو مکانی پژوهش
دو  از  بیش  آن  قدمت  و  است  نوبنیاد  شهري  اراک  شهر 
آن  اخیر جمعیت  دهه های  در  اخص  به طور  نیست.  قرن 
رشد چشمگیري یافته و به عنوان یکی از شهرهای صنعتی 
و کانون فعالیت های سیاسی و اجتماعی و اقتصادي بوده 
انسجامی  ویژگی های  شهرنشینی،  گسترش  با  اما  است؛ 
عواطف،  و  احساسات  بر  مبتنی  روابط  کاهش  ازجمله 
ناهمگونی  و  تجانس  عدم  اعتماد،  کاهش  محافظه کاری، 
ریشه های  با  مردمانی  و  مهاجران  هجوم  دلیل  به  شهرها 
است؛  داشته  فرهنگی مختلف، رشد چشمگیری  و  قومی 
شهر  هر  درون  تضاد  و  ناهماهنگی  بروز  موجب  امر  این 
می شود و زندگی شهری را در عین تنوع دشوارتر می سازد 
کیلومتری  در ۲5  منظور  به همین  )نصیری، ۱3۸9، 49(. 
معضالت  به  تا  است  گردیده  احداث  شهری  اراک  شهر 
حاشیه نشینی شهر کمک کند اما با مطالعات انجام شده در 

شهرک مهاجران اراک می توان دریافت برنامه ریزی، طراحی 
و اجرای فضاهای مسکونی عمدتاً بر مبنای تأمین سرانه ها 
انجام شده و  فیزیکی، عملکردهای عمومی و زیرساخت ها 
اجتماعی  پایداری  ازجمله  انسانی،  نیازهای  تأمین  نظام 
توجه  اینکه عدم  به  توجه  با  بنابراین  مانده است.  مغفول 
به اصول و معیارهای پایداری اجتماعی موجب سیر نزولی 
در جایگاه مؤلفه های انسانی-اجتماعی در مسکن سازی و 
توسعه پایدار شود )معصومی، ۱390، 65(، موقعیت زندگی 
در این شهرک کیفیت مطلوب را از دست داده است. در 
شکل ۲ موقعیت شهرک مسکونی مهاجران نسبت به شهر 

اراک و نیز نقشه شهرک نشان داده شده است.



70
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

 امکا ن سنجی احداث فضای عمومی شهری در شهرک مسکونی مهاجران
اراک مبتنی بر نظریه حق به شهر
شماره صفحه مقاله: 64-78

14
00
یز
پای
.3

6
اره

شم


شکل ۲: موقعیت شهر اراک و شهرک مهاجران در استان مرکزی و نقشه شهرک مهاجران

و  مسکونی  بلوک های  قرارگیری  موقعیت  به  توجه  با 
براساس معیارهای احصاشده در جدول ۱، چهار سایت در 
شهرک جهت احداث فضای عمومی شهری جهت مطالعه 

درنظر گرفته شد. سایت های انتخابی در شکل های 3 الی 
 3 جدول  در  همجوار  کاربری های  و  مداخله  حوزه  و   6

معرفی شده است.

شکل ۳: موقعیت سایت الف و ویژگی های آن

ویژگی ها سایت الف

مجاورت با تقاطع دو شریان اصلی ۲4 متری

دسترسی مناسب به جهت هم جواری با خیابان اصلی و 
نزدیکی به حمل ونقل عمومی

هم جواری با یکی از سه میدان اصلی شهر و منطقه 
مسکونی با تراکم باال و پرجمعیت

هم جواری با کاربری های تجاری، اداری و خدماتی
دید مناسب به اطراف و برعکس

مساحت تقریبی 44,000 مترمربع

شکل ۴: موقعیت سایت ب و ویژگی های آن

ویژگی ها سایت ب
محاط با مناطق مسکونی با تراکم متوسط و باال
کاربری مشخص شده برای سایت خدماتی هست.

هم جواری با مسجد
هم جواری با فضای سبز ایجادشده توسط شهرداری 

فاصله تقریبی 60 متر تا خیابان
مجاورت تقاطع دو خیابان فرعی ۱0 و ۱۲ متری

مساحت تقریبی ۱9,000 متر
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شکل ۵: موقعیت سایت ج و ویژگی های آن

ویژگی ها سایت ج
محصورشده با مناطق مسکونی تراکم کم
فاصله تقریبی ۱30 متر تا خیابان اصلی

کاربری مشخص شده برای زمین خدمات است.
قرارگیری سایت در مرکزیت منطقه مسکونی

نزدیکی سایت به کاربری های تجاری واقع در خیابان اصلی
مساحت تقریبی ۱۲,000 مترمربع

شکل 6: موقعیت سایت د و ویژگی های آن

ویژگی ها سایت د
هم جواری با منطقه مسکونی با تراکم کم
هم جواری با خیابان های اصلی از سه طرف

دسترسی آسان به حمل ونقل عمومی
هم جواری با ناحیه تجاری و خدماتی شهر

دید خوب به سایت و برعکس
مساحت تقریبی ۲۱,000 مترمربع

جدول ۳: موقعیت، محدوده و کاربری های حوزه مداخله سایت های الف، ب، ج و د پیشنهادی احداث مرکز محله در 
شهرک مسکونی مهاجران

حوزه مداخلهنقشه محدوده منتخبنام سایت
سایت الف

سایت ب
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حوزه مداخلهنقشه محدوده منتخبنام سایت
سایت ج

سایت د

6. یافته های تحقیق
برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش و پیشنهاد موقعیت 
افزایش  و  شهری  فضای  سرزندگی  احیای  برای  مناسب 
معیارها  شهر،  به  حق  نظریه  بر  متکی  آن  حضورپذیری 
و زیرمعیارهای احصاشده به پرسش نامه تبدیل شد و در 
از  اعم  نخبگان  از  نفر   ۱0 و  ساکنان  از  نفر   ۱40 میان 
اولویت  براساس  حاصله،  داده های  شد.  توزیع  شهرسازان 

براساس   ،4 جدول  ارزش گذاری  نظام  مطابق  اهمیت،  و 
براساس  که  زیرمعیارها  و  معیارها  سلسله مراتبی  نمودار 
داده  نشان   7 شکل  در  و  شده  تنظیم   ۲ شماره  جدول 
 Expert شده است، در منطق قیاس زوجی در نرم افزار 
Choice امتیازدهی شد و نمودارهای میله ای شکل ۸ و 
شکل 9 حاصل شد. ماتریس ارجحیت نسبی زیرمعیارها 
در  چهارگانه  کلی  معیارهای  از  هریک  مورد  در  حاصله 

جداول 3، 4، 5 و 6  نشان داده شده است. 

جدول ۴: نظام ارزیابی اولویت معیارها در قیاس زوجی )نوبخت، ۱۳۹۷، ۴۳۱(

مقدار عددیاولویت و اهمیت

Extremely Important9کاماًل مهم )کاماًل مطلوب(

Very strongly Important7اهمیت خیلی زیاد )مطلوبیت خیلی زیاد(

Strongly Important5اهمیت زیاد )مطلوبیت زیاد(

Moderately Important3کمی مهم )کمی مطلوب(

Equally Important۱اهمیت یکسان )مطلوبیت مساوی(

Intermediate values Important۲،4،6،۸اهمیت بین فواصل

شکل 7: نمودار ساخت سلسله مراتبی اولویت بندی شاخص های امکان سنجی احداث فضای عمومی شهری
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جدول۵: ماتریس ارجحیت نسبی زیرمعیارها ذیل معیار خوانایی

Incon: 0.00 امکان راه یابی نظم آشکار و 
پنهان

وضوح کالبدی پرهیز از یکنواختی نظم هندسی

امکان راه یابی ۱.00 ۱.۲۸0 ۱.۸0 3.00 ۱.۲۸0
نظم آشکار و پنهان 0.777 ۱.00 0.7۱4 ۱.66 0.7۱4

وضوح کالبدی 0.555 ۱.400 ۱.00 ۲.33 ۱.00
پرهیز از یکنواختی 0.333 0.600 0.4۲۸ ۱.00 0.4۲۸

نظم هندسی 0.777 0.600 ۱.00 ۲.33 ۱.00

جدول 6: ماتریس ارجحیت نسبی زیرمعیارها ذیل معیار هویت و سرزندگی

Incon: 0.00 درک از مرکز 
محله

سهولت در 
شناخت 

خاطره انگیزی فضا حضورپذیری 
فضا

رده های سنی 
مختلف

درک از مرکز محله ۱.00 0.333 0.4۲۸ 0.333 0.4۲۸
سهولت در شناخت  3.00 ۱.00 ۱.۲۸0 ۱.00 ۱.00
خاطره انگیزی فضا ۲.330 0.777 ۱.00 0.777 ۱.00
حضور پذیری فضا 3.00 ۱.00 ۱.۲۸0 ۱.00 ۱.۲۸0

رده های سنی مختلف ۲.330 ۱.00 ۱.00 0.777 ۱.00

جدول ۷: ماتریس ارجحیت نسبی زیرمعیارها ذیل معیار پویایی و سازگاری

Incon: 0.00 تداوم زندگی ساکنان  پویایی مکان محله ها  ارزش بناها مصالح 
ساختمانی 

الگوی مالکیت

تداوم زندگی 
ساکنان 

۱.00 ۱.۸00 ۱.۲۸0 9.00 3.00

پویایی مکان 
محله ها 

0.555 ۱.00 0.7۱4 5.00 ۱.660

ارزش بناها  0.777 ۱.400 ۱.00 7.00 ۲.330
مصالح ساختمانی  0.۱۱۱ 0.۲00 0.۱43 ۱.00 0.333

الگوی مالکیت 0.333 0.600 0.4۲۸ 3.00 ۱.00

جدول ۸: ماتریس ارجحیت نسبی زیرمعیارها ذیل معیار نقوذپذیری

Incon: 0.00 پیوند مرکز محله  و 
اطراف

آزادی و 
حرکت 

فضاهای خالی 
عمومی 

امکان رشد و تغییر  فضاهای 
باز، سبز و 

معابر

پیوندد مرکز   و اطراف ۱.00 ۱.660 0.7۱4 ۱.660 0.555
آزادی و حرکت  0.600 ۱.00 0.4۲۸ ۱.00 0.333

فضاهای خالی عمومی  ۱.400 ۲.330 ۱.00 ۲.330 0.777
امکان رشد و تغییر  0.600 ۱.00 0.4۲۸ ۱.00 0.333
فضاهای باز، سبز و 

معابر
۱.۸00 3.00 ۱.۲۸0 3.00 ۱.00
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شکل ۸: وزن  نهایی معیارهای اصلی انتخاب مکان ایجاد فضای باز شهری در شهرک مهاجران اراک

 

جدول ۹: معیارهای چهارگانه و زیرمعیارهای آن ها براساس وزن نهایی حاصل از قیاس سلسله مراتبی

اولویت بندی 
معیارهای 

مکان یابی مرکز 
محله در شهرک 
مسکونی مهاجران

وزنزیر معیارهاوزنمعیارها
D375. 0نفوذپذیریD5333. 0الگوی توزیع فضاهای باز، سبز و شبکه معابر

D3۲59. 0فضاهای خالی عمومی میان دانه های محله
D1 وجود عوامل پیونددهنده مرکز محله ها و محیط

اطراف
0 .۱۸5

D2۱۱۱. 0آزادی و حرکت و فعالیت در مرکز محله
D4۱۱۱. 0امکان رشد و تغییر در درون محله

B هویت و
سرزندگی

0 .۲9۲B4۲57. 0حضور پذیری فضا
B2 سهولت در شناخت و برقراری ارتباط سایت با

هم جواری ها
0 .۲45

B5۲۱۱. 0امکان حضور رده سنی مختلف
B3۲0۱. 0ظرفیت امکان خاطره انگیزی فضا
B10۸6. 0وضوح در درک از مرکز محله

A۲0۸. 0خواناییA1۲90. 0امکان راه یابی
A30,۲۲6برخورداری از وضوح کالبدی
A5۲۲6. 0قابل پیش بینی بودن نظم هندسی
A2۱6۱. 0وجود نظم آشکار و پنهان
A4097. 0پرهیز از یکنواختی

C پویایی و
سازگاری

0 .۱۲5C1360. 0تداوم زندگی ساکنان محالت از گذشته تا حال
C3 کمیت و کیفیت و ارزش بناها و ساختمان های

مسکونی و غیرمسکونی
0 .۲۸0

C2۲00. 0پویایی مکان محله ها نسبت به کل مرکز شهر
C5۱۲0. 0الگوی مالکیت
C4040. 0مصالح ساختمانی مختلف بومی و غیربومی

آن ها  زیرمعیارهای  و  چهارگانه  معیارهای   ،9 جدول  در 
از  سلسله مراتبی  قیاس  از  حاصل  نهایی  وزن  براساس 

بیشترین امتیاز به کمترین، مرتب شده است.

شکل ۹: وزن  نهایی سایت  های انتخابی برای احداث فضای باز عمومی در شهرک مهاجران اراک
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شکل ۱0: میزان تأثیرگذاری هر یک از معیارها و اولویت بندی سایت های موردمطالعه

۷. بحث و تحلیل یافته ها
نتایج حاصل از میانگین قیاس زوجی معیارها و زیرمعیارها 
نشان می دهد که نفوذپذیری به مثابه عامل مهم دسترسی 
ساکنان به سایت انتخابی،  با وزن 375. 0بیشترین تأثیر 
باز  فضای  طراحی  انتخابی جهت  سایت  مکان یابی  در  را 
شهری دارا بوده است. این امر نشان می دهد که مرکزیت 
در  عامل  مهم ترین  ارزان  و  راحت  مطلوب،  دسترسی  و 
با  می دهند  ترجیح  ساکنان  است.  محله  مرکز  مکان یابی 
و  یابند  دسترسی  محله  مرکز  به  پیاده روی  دقیقه  چند 
آن  به  به راحتی  خودرو  با  دورتر  مناطق  از  با  بتوانند  نیز 
و  خاطره انگیزی  هویت بخشی،  امکان  آن،  از  پس  برسند. 
حضورپذیری مردم تحت معیار هویت و سرزندگی با وزن 
۲9۲. 0 در رتبه دوم قرار می گیرد. این امر نشان می دهد که 
امکان بازشناسی خویشتن در ذهن مردم در فضای شهری 
یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در خلق فضای سرزنده 
موقعیت های  فضای شهری  در  مردم  اینکه  است.  شهری 
متنوعی را بیابند که در آن بتوانند الگوهای رفتاری فردی 
و  حضورپذیری  کنند،  تجربه  و  بازتولید  را  جمعی شان  و 
درنتیجه هویت مندی فضا را افزایش می دهد. این موضوع 
مردمان  و  اقوام  پذیرای  که  اراک  مهاجران  شهرک  در 
مختلف از جای جای ایران است، اهمیت بیشتری می یابد. 
عامل  به مثابه  کالبدی  وضوح  از  برخورداری  و  خوانایی 
طراحی فضا و نیز انتخاب سایت، با وزن ۲0۸. 0 در رتبه 
سوم و پویایی و سازگاری با وزن ۱۲5. 0 چهارمین عامل 
تأثیرگذار است. اینکه ساکنان و رهگذران بتوانند با وضوح 
بودن  قابل پیش بینی  نیز  و  شاخص  نشانه های  و  کالبدی 
موضوعی  بیابند،  را  محله  مرکز  به راحتی  معابر  هندسه 
است که اهالی به آن تأکید دارند. همچنین پاسخ گویی به 
نیازهای روزمره زندگی که موجب رضایت  خاطر ساکنان 
بعدی  عامل  می شود،  طوالنی مدت  سکونت  به  ترغیب  و 
در انتظارات مردم از مرکز محله را شکل می دهد. نمودار 
برآیند  در  معیارهاست.  نهایی  وزن  نشان دهندة   9 شکل 
کلی وزن دهی نهایی نشان می دهد که ساکنان و نخبگان 

مناسب تر  را  ب  سایت  داده شده،  معیارهای  براساس 
دیده اند. میزان تأثیرگذاری هر یک از معیارها در نمودار 
از  پس  زیرمعیارها،  در  است.  شده  داده  نشان   ۱۱ شکل 
نرمال سازی ۲0 مؤلفة موردبررسی،  در معیار نفوذپذیری،  
باز،  فضاهای  توزیع  »الگوی  زیرمعیار  را  سهم  بیشترین 
سبز و شبکه معابر« با وزن 333. 0داشته است. در معیار 
وزن  با  و سرزندگی، مشخصة »حضورپذیری فضا«  هویت 
خوانایی،  معیار  در  است.  بوده  عامل  مهم ترین   0  .۲57
مؤلفة  »امکان راه یابی« با وزن ۲90. 0 و در معیار پویایی و 
سازگاری،  مشخصة »تداوم زندگی ساکنان محالت از گذشته 
که  داشته اند  را  نقش  0بیشترین   .360 وزن  با  حال«  تا 
نشان می دهد ساکنان، به امر دسترسی و نیز حس تعلق به 
مکان در حفظ ساختار اجتماعی اهمیت بیشتری داده اند. 
فضای  بهینه  مکان یابی  جهت   AHP الگوی  به  توجه  با 
بین  اراک،  مهاجران  در شهرک مسکونی  عمومی شهری 
با لحاظ شاخص ها و معیارها و  انتخاب شده،  چهار سایت 
زیر معیارها، سایت شماره یک به عنوان مناسب ترین سایت 
انتخاب شد و سایت های 3، ۲،  برای احداث مرکز محله 
4 به ترتیب در اولویت های دوم تا چهارم قرار گرفت. در 
معیارهای چهارگانه، بیشترین اهمیت به معیار نفوذپذیری 
به  دسترسی  می دهد  نشان  امر  این  که  است  شده  داده 
از  پیاده  به طور  به آن  انتخابی و سهولت رسیدن  سایت 
اشاره  آن  به  ساکنان  که  است  مشخصه هایی  مهم ترین 
کرده اند. پس از آن هویت و سرزندگی فضا، که منجر به 
شکل گیری احساس تعلق به مکان در میان ساکنان و نیز 
وجود شاخص های منحصر به فرد که معرف این شهرک 
عوامل  ازجمله  باشد،   بیرونی  هویت بخش  امر  به مثابه 
تأثیرگذار ارزیابی شده است. خوانایی و پویایی و سازگاری 

نیز به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته است.

۸. نتیجه گیری
مهاجرپذیر  شهرک های  و  صنعتی  شهرهای  توسعه  طرح 
بیشتر  ایران  در  توسعه  برنامه ریزی های  در  حومه ای 
شهرک های  و  است  بوده  مسکن  ساخت  به  معطوف 
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ایجادشده، خالی از مفهوم و منطق شهرنشینی و درواقع 
گسیخته  مقیاس  مسکونی  مجتمع های  بلکه  شهرک،  نه 
هستند. مفهوم حق به شهر برای ساکنان در برنامه ریزی ها 
موردتوجه قرار نگرفته است. حضورپذیری فضای شهری، 
خاطرات  بستر  ایجاد  و  عمومی  باز  فضای  در  بودن 
از معیارهای مفهوم حق به  فردی و جمعی در کنار هم، 
زندگی شان،  محل  به  ساکنان  دل بستگی  موجب  شهر، 
هویت مندی و ارتقای سطح امنیت فضای شهری شده و 
کیفیت  مطلوبیت  تأمین  و  نگه داری  حفاظت،  هزینه های 
و  می دهد  کاهش  چشمگیری  نحو  به  را  زندگی  فضای 
در  را  جرائم  کاهش  و  اجتماعی  پایدار  توسعه  زمینه های 
این  انجام  از  هدف  دالیل،  همین  به  داشت.  خواهد  پی 
پژوهش، یافتن مکانی است که بتواند براساس مؤلفه های 
نظریة حق به شهر، موقعیت بهینه را براساس روش علمی 
تعریف شده  معیارهای  براساس  سلسله مراتبی،  تحلیل 
تا بتواند زمینة بررسی را در طرح تفصیلی  معرفی نماید 
از مهم ترین مشکالت شهرک  برخی  نماید.  ایجاد  موجود 
مهارجان اراک عبارت اند از: حومه ای بودن شهرک جهت 
پذیرایی از جمعیت مازاد شهر مادر، شهرک صرفاً مسکونی 
و عدم درنظر گرفتن فضای باز شهری، تیپ سازی واحدها، 
شدن  تبدیل  ساکنان،  فرهنگی  تنوع  و  مهاجر  جمعیت 
شهرک به شهر خوابگاهی، وابستگی شهرک به شهر مادر 

جهت تأمین خدمات شهری و رفاهی، امور فرهنگی و 

موجب  به  و  با شهرک  ساکنان  بیگانگی  اجتماعی، حس 
و  ناپاکیزگی  شهرک،  زودهنگام  فرسودگی  و  تخریب  آن 
پراکندگی زباله ها در معابر و عدم رسیدگی به فضای سبز 
شهرک به دلیل حس عدم تعلق ساکنان. با توجه به اینکه 
شهرک مهاجران اقوام مختلفی را از مناطق مختلف کشور 
نظر  کلی  برآیند  را  ساکنان  دیدگاه  می توان  پذیراست، 
مردم در اقصی نقاط ایران دانست و از آن برای حل مشکل 
ایجاد  کرد  تأکید  باید  برد.  بهره  مشابه  سایر شهرک های 
فضاهای باز شهری برای حضور ساکنان در کنار یکدیگر و 
گذراندن اوقات در فضاهای عمومی، ضمن ایجاد سرزندگی 
فضای شهری که موجب ارتقای سطح حس تعلق به مکان 
زندگی و مطلوبیت فضاهای شهری می شود، در شهرهای 
ضرورت  حومه ای  مهاجرپذیر  شهرک های  نیز  و  صنعتی 
توسعه پایدار اجتماعی است. از این رو پیشنهاد می شود در 
طرح های تفصیلی شهرک های نوساز،  فضاهای باز عمومی 
به مثابه یکی از ارکان اصلی طرح پرداخته شود. همچنین 
و  نشانه ها  منحربه فرد،  طراحی  بودن،  یگانه  و  یکتاسازی 
مهم ترین  از  زمینه  فرهنگ  از  برگرفته  خاص  نمادهای 
اصول طراحی این فضاها در راستای هویت بخشی به این 
گونه بافت هاست چراکه ساکنان در اظهارات خود هویت 
به مثابه  را  مسکونی  و  عمومی  فضاهای  تشخص  و  مندی 
نوعی محله گرایی در ذهنیت تاریخی شان مد نظر داشته اند.
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