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Today, the social dimensions of urban space are more than ever considered by planners,
and it is important to find the connection between spatial qualities and social concepts.
Therefore, the theoretical basis of the present study was the desirability survey of people - space in informal settlements of Zanjan City, with its empowerment approach.
Regarding the subject area and dimensions of the problem, the study was an applied
one in objectives and descriptive-analytical in nature and is based on a future research
approach. The results showed that social driving was an indisputable condition of people-space integration and empowerment of informal settlements in Zanjan. Intervening
in this area will face serious problems to improve the quality of life and achieve sustainable development goals.
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کلیدواژهها:

توانمندسازی،
همپیوندی مردم
ـ فضا ،پاسخگویی
اجتماعی ،شهر زنجان.

اجتماعی فضای شهری بیش از هر زمان مورد توجه برنامهریزان قرار دارد و یافتن ارتباط
امروزه ابعاد
ِ
بین کیفیتهای فضایی و مفاهیم اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بنابراین آبشخور نظری
پژوهش حاضر مطلوبیتسنجی همپیوندی مردم ـ فضا در سکونتگاههای غیررسمی شهر زنجان با رویکرد
توانمندسازی آن بوده است .با عنایت به گستره موضوعی و ابعاد مسئله ،هدف پژوهش ،کاربردی و از نظر
یـتحلیلی و بر رویکرد آیندهپژوهی استوار بوده است .نتایج نشان داد توجــه بــه محرکه
ماهیت توصیف 
اجتماعــی شــرط انکارناپذیــر همپیوندی مرد مـفضا وتوانمندســازی محلههای اســکان غیررســمی
شهر زنجان بوده اســت؛ بنابراین با توجه به وجود رابطه معنادار میان شاخصهای اجتماعی همپیوندی،
بیتوجهی به ظرفیتهای اجتماعی بالفعل در تمهیدات برنامهریزی و مداخله در این ناحیه ،ارتقای کیفیت
زندگی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار را با مشکالت جدی روبهرو خواهد کرد.

* نویسنده مسئول:
دکتر محمدتقی حیدری
نشانی :زنجان ،دانشگاه زنجان ،دانشکده علوم انسانی ،گروه جغرافیا.
پست الکترونیکیmt.heydari@znu.ac.ir :
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مقدمه
سادهترین عنصر زندگی مشترک انسانی،کنش
اجتماعی است .افراد به برقراری رابطه اجتماعی
نیاز ذاتی دارند و به همین دلیل ،موقعیتهایی را
فراهم میآورند تا بتوانند رابطه اجتماعی را تجربه
کنند .وقوع روابط اجتماعی نیاز به مکان و فضای
تعریفشده دارد؛ فضایی که بتواند مجموعهای از
روابط اجتماعی و فرهنگی را میان گروههای خاص
و مکان خاص برقرار کند (کشاورز فضل و همکاران،
 .)42 :1396با وجود این ،در هزاره سوم ،نادیدهانگاری
ی انسانی (آنتروپوفیلیک )1نهفته در فضاهای
ارزشها 
شهری ،بیتوجهی به ارتقای کیفیتهای محیطی در
فضاهای شهری و رویکرد پیوندگرایی انسان ـ فضای
شهری و تأکید صرف بر ادراکات ذهنی طراحان
شهری یا معماران ،سبب شکلگیری فضاهایی
مردمگریز در ساختار شهری شده است که توانمندی
مورد انتظار را در خلق محیطی پاسخگو و منعطف در
برابر رفتارهای شهروندی نداشته است (علیمردانی و
همکاران.)5 :1394 ،

104

فضاهایی که بتواند اجتماع مردمی را در کلیه ساعات
شبانهروز به صورت طوالنیمدت در خود داشته باشد
به عبارت دیگر فضایی دعوتکننده باشد .اینچنین
فضایی در درجه اول امکان برخورد اجتماعی و
درنتیجه ارتباط و تعامالت اجتماعی را به همراه
دارد .مشاهده افراد ،گفتوگو و غیره در طول این
رابطه به وجود میآید و چنین فضایی زمینهساز
تجربهاندوزی ،مبادله احساس و اندیشه و نهایتاً ارتقا
و کنترل کیفیت منظر شهری است .از طرفی در
محیطهایی که تعامل اجتماعی قابل توجهی بین
ساکنین وجود دارد ،میزان جرم و جنایت پایین
است (شجاعی و همکاران.)96 :1394 ،
در این راستا امروزه ابعاد اجتماعی فضای شهری
بیش از هر زمان مورد توجه برنامهریزان قرار دارد
و یافتن پاسخ این پرسش که چرا فضاهای شهری
نتوانستهاند بسترهای الزم برای حضور و سکون
مردم را فراهم کنند؟ موجبات ورود مفاهیم اجتماعی
از جمله اجتماعپذیری و روحبخشی به حیات مدنی
در فضاهای شهری را فراهم کرده است؛ چنانکه
ویلیام وایت 2در كتاب «زندگی اجتماعی در فضاهای
شهری كوچك» به دنبال راههایی برای افزایش
سرزندگی و حضور مردم در فضاهای شهری است و
در پروژه «زندگی خیابانی» درونمایه اصلی پروژه را
زمینههای انسانشناسی ،قومنگاری علمی و مطالعات
فرهنگی قرار داد و درنهایت زندگی خیابانی را چنین
تعریف کرد :در آنجا مردم ساعتها با هم حرف
میزنند یا خداحافظیهای طوالنی دارند ،و این باعث
رشد رفتارهای شهری میشود (وایت.)212 :1980 ،

باید در نظر داشت وجود فضاهای شهری
دارای خصیصه اجتماعپذیری ،مکمل مهمی در
جهت اجتماعیشدن افراد است .عالوه بر این
اجتماعپذیری فضاهای شهری موجب ارتقای
روحیه همبستگی ،رشد فردی ،مشارکت و تعامالت
اجتماعی شهروندان ،بدون در نظر گرفتن جنسیت،
نژاد ،قومیت ،سن یا سطح اجتماعی و اقتصادی
است ) .(Kurniawati, 2012: 447چنین فضاهایی،
مکانهایی هستند که شهروندان و بازدیدکنندگان
میتوانند با محدودیتی کمتر نسبت به دیگر فضاها،
وارد آن شوند )(Efroymson et al., 2009: 16؛

نوربرگ شولتز ( )2005از فضای شهری پذیرای
دیدار سخن به میان آورده و آن را دارای بنیادی

1. Anthropophilic

2. Whyte
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شناختی دانسته كه به دلیل عدم تحمیل هرگونه
نظام از پیش تعیینشده ،عناصر آن میتواند
پذیرای برخوردهای اجتماعی و تعامل سازنده
باشد (نوربرگ شولتز۲۰۰۵ ،؛ به نقل از بختیار
نصرآبادی و همکاران .)۱۰۲ :۱۳۹۰ ،به نظر میرسد
بسیاری از طراحان و برنامهریزان شهری بر لزوم
همپیوندی مردم با فضاهای شهری تأکید دارند
و هریك با بیانی روشن و با زاویه دید خود راهی
برای کیفیت اجتماعی فضای شهری پیشنهاد
كردهاند (بینستوك و همكاران؛  2003به نقل از
بختیار نصرآبادی و همکاران.)103 :۱۳۹۰ ،

با این رویکرد آبشخور نظری پژوهش حاضر بر این
امر استوار است که پیشرانهای مؤثر برای رسیدن
به همپیوندی مردم ـ فضا به منظور سامانبخشیدن
به فضای زیستی سکونتگاههای غیررسمی شهر
زنجان کداماند؟ در راستای مسئله فوق ،هدف اصلی
پژوهش بر این است تا نوع عوامل و پیشرانهای مؤثر
بر زایش همپیوندی مردم ـ فضا شناسایی شود و
نحوه همنشینی و همساختی این عاملها در راستای
ارتقای کیفی فضای شهری مورد سنجش تجربی
قرار گیرد.

 .1ادبیات موضوع

فضاهای شهری با مقیاسهای گوناگون در شهرهای
ایران در دورههای گذشته ،محل همبستگیهای
اجتماعی بودهاند ،اما با دگرگونی سازمان فضایی
شهر در دوره مدرن ،این فضاها از بار اجتماعی خود
تهی گشتند و اینک در شهرها عرصهای برای زندگی
جمعی پیشبینی نمیشود و حیات مدنی ،بخشی از
کاربریهای یک شهر به حساب نمیآید .تداوم این
کیفیت حاکم بر شهر و شهرنشینی معاصر ،نشانگر
نامطلوببودن همپیوندی مردم ـ فضا در دستیابی
به فضای زیستی مطلوب در شهرهای ایران به طور
اعم و شهر زنجان به طور اخص بوده است .بنابراین
ضرورت و اهمیت بحث همپیوندی مردم ـ فضا
جهت دستیابی به فضای زیستی مطلوب در شهر
زنجان بیش از پیش احساس میشود و روشنتر
شدن وظایف و التزامات اجتماعی در کلیت فعالیت
و عملکرد فضا ،حمایت بیشتر بهرهبرداران فضا از
یکدیگر ،ازخودبیگانگی کمتر و زمینهساز شدن برای
توسعه دوستیها و روابط روزمره و غیره از تأثیرات
اجتماعپذیری 3و همپیوندی مردم ـ فضا در سطح
این سکونتگاه سرزمینی خواهد بود.

همپیوندی مردم ـ فضا در استفاده از واژههای
اجتماعپذیر ،فضاهای اجتماع دوست ،فضاهای
گردآورنده یا برعکس اجتماعگریز یا فضاهای
پراکندهکننده ،بیانگر کیفیات فضایی است که مردم
را دورهم جمع میکند یا از هم دور میکن د �(Os
) .mand, 1957: 26چنین فضاهای شهریای محل
تبادل افکار و اطالعات و مکانی برای شکلگیری
شبکههای اجتماعی هستند (دانشپور و همکاران،
 .)20 :1386فضای همپیوند چه در محیط طبیعی

3. Sociopetaloid

4. Durkheim

اصطالح همپیوندی عموماً به مفاهیمی چون
شمول و پیوستگی و ترکیب کردن مرتبط است
(فارلکس 2010 ،به نقل از نظری)۴۲ :۱۳۹۷ ،
دورکیم 4همپیوندی را به عنوان وابستگی متقابل یا
همبستگی در نظر میگیرد ،جایی که همه بخشهای
جامعه برای یک هدف مشترک کار میکنند (نظری،
 .)42 :1397فضاها در همپیوندی با شهروندان
موجب تشویق و ترغیب رفتارهای اجتماعی و
جمعی میشوند و محیطهای اجتماعگریز تعامالت
اجتماعی را کم میکنند.

محمدتقی حیدری و همکاران .توانمندسازی محالت غیررسمی شهر با رویکرد همپیوندی مردم ـ فضا
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وجود عوامل و توقعات اولیه
از فضای شهری

وجود عوامل و توقعات ثانویه
حضور
در فضا

تاثیر گذار ر شکل گیری
اجتماعات در فضای شهری

شکل گیری اجتماعات و
مکث
در فضا

حضور مردم در فضا

تعامل
با فضا

تصویر  .1فرایند امکان همپیوندی با فضای شهری (قلمبر دزفولی و همکاران)21 :1392،

یا مصنوعی با استفاده از نظارت مردمی ،کنترل شده
و به گونهای مردمپسند است (شجاعی و همکاران،
 .)96 :1394با توجه به تعاریف پیشگفته ،آنچه به
عنوان چارچوب پژوهش میتوان بیان کرد آن است
که هدف جذب مردم به فضایی است که آن فضا
باعث ترغیب به ارتباط با یکدیگر شود و تعامالت
اجتماعی صورت گیرد (تصویر شماره  .)1پس هدف
اولیه جذب مردم به حضور در فضایی است که این
فضا بستر شکلگیری ارتباطات است .اگر این فضا
بتواند توقعات عام و خاصی که از آن فضا انتظار
میرود را برآورده کند ،امکان حضور مردم در آن
فضا فراهم میشود؛ بدین معنی که ابتدا باید فضایی
معیارهای اولیه ،به عنوان مثال امنیت را دارا باشد تا
فرد در فضا حضور یابد .هدف ثانویه آن است که فرد
عالوه بر حضور در فضا ترغیب به ارتباط و تعامل در
فضا شود؛ یعنی این فضا عالوه بر معیارهای اولیه،
نیازمند معیارهای دیگری است که پشتیبانیکننده
مکث و حضورپذیری در فضا باشد.

کتاب کالسیک خود تحت عنوان «مرگ و زندگی
شهرهای بزرگ آمریکایی» ،کوین لینچ ( )1918در
کتاب «تئوری شکل خوب شهر» ،ویولیچ)1983( 6
در مقالهای تحت عنوان «قرائت شهری و طراحی
مکانهای شهری کوچک» ،یان بنتلی 7و همکاران
در قالب گروه مطالعاتی مرکز مشترک طراحی
شهری پلی تکنیک آکسفورد ( )1985با انتشار
کتاب «محیط پاسخده» ،راجر ترانسینگ 8با انتشار
کتاب «یافتن فضای گمشده» ،کولمن )1987( 9در
مقاله «فرصت هایی برای نوآوری در آموزش طراحی
شهری» ،آلن جیکوبز و دانلد اپلیارد ،)1987( 10در
مقالهشان با عنوان «به سوی یک بیانیه طراحی
شهری» ،فرانسیس تیبالدز )1992( 11در کتاب
«شهرسازی شهروندگرا» ،هاتن و هانتر)1994( 12
در کتابی تحت عنوان «شهر پایدار» ،جهانشاه پاکزاد
( )1385در کتاب «مبانی نظری و فرایند طراحی
شهری» .هنجارهای کیفی موردنظر اندیشمندان به
شرح جدول شماره  1ارائه شده است.

قرائت متون و نظریات اندیشمندان درباره
موضوع پژوهش نشان میدهد در تبیین مؤلفهها
و ویژگیهای حیات مدنی فضای شهری ،مطالعات
و دیدگاههای فراوانی طی دهههای اخیر شکل
گرفته است .مهمترین اندیشمندانی که در این
خصوص اظهار نظر کردهاند ،به ترتیب زمان انتشار
تاند از :جین جیکوبز )1961( 5در
آثارشان عبار 

پارسی و همکاران ( ،)1379در رساله دکتری خود
با عنوان «فضای شهری ،حیات مدنی و نیروهای
اجتماعی ـ فرهنگی در خیابان کارگر تهران» بیان

5. Jane Jacobs

106

6. Violich
7. Bentley Ian
8. Roger Transink
9. Coleman
10. Alan Jacobs and Donald Appliard
11. Francis Tibalds
12. Hutton & Hunter

محمدتقی حیدری و همکاران .توانمندسازی محالت غیررسمی شهر با رویکرد همپیوندی مردم ـ فضا

زمستان  . 1398دوره  . 9شماره 33

خیابان به معبر ترافیکی و وجود فضاهای متعلق به
نیروی انتظامی هنوز با یک فضای شهری جاذب و
زیبا و به عنوان بستر حیات مدنی جامعه فاصله دارد.

میدارند فضای شهری بهترین بستر ظرفیت مدنی
جامعه است ،اما متقاب ً
ال در گسترش آن ،پاالیش
راهبردهای اجتماعی ـ فرهنگی و تسهیل ساخت
اقتصادی و اجتماعی مؤثر است .همچنین بیان
میکنند خیابان کارگر به رغم دارا بودن چندین
حوزه عملکردی از عناصر متغیر تشکل فضای شهری
و نظام فعالیتهای پیوسته ،به دلیل نقایص جدی در
نحوه مشارکت اجتماعی مردم در فضا و فضاگریزی
عمومی عابران ،ساکنان و شاغالن و تبدیل این

دانشپور و چرخچیان ( ،)1386در تحقیق خود
با عنوان «فضاهای عمومی و عوامل مؤثر بر حیات
جمعی» ،فرایند اجتماعپذیری و ارتقای حیات
جمعی درون فضاهای عمومی را مبتنی بر پذیرابودن
فضا برای افراد و گروههای مختلف اجتماعی ،تأمین
آسایش روانی و فیزیكی ،لذتبردن آنان از حضور در

جدول  .1شاخصها و معیارهای موردمطالعه پژوهشگران

تفریح و فراغت

دسترسی پلیس

پاکیزگی محیط

فضای سبز و پارک

بهداشت و سالمت

مسکن مناسب

ثاربی ()2003

*
*
*

طرح ونکوور ()2005

*

ویلر ()2001

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*
*

*
3

4

7

*

*
7

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*
*

بندرآباد ()1393

*

*

*

*

*

*

گلگار ()1379
تعداد تکرار هر شاخص

*

*

دانلد اپلیارد ()1981

لیتمن ()2004

*

*

ساوت ورث ()2003
لولبی و همکاران ()2010

دسترسی به نیازهای روزمره

تاونسند ()1999

هوای پاک

تیمر و سیمور ()2005

آموزش وکیفیت آن

*

امنیت

دوهل ()1984

*

*

*

*

لونقل متنوع و مطلوب
حم 

پژوهشگر

زیرساختهای مناسب

اخص

4

4

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

8

4

*

*

6

4

3
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3
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غذای مناسب

کاربری مختلط

فضاهای عمومی

پیاده محوری

اعتماد

اشتغال

*

ثاربی ()2003

*

*

5
*

*

ساوت ورث ()2003

*

*

*

*

9
9

*

دانلد اپلیارد ()1981

*

*

9

*

لولبی و همکاران ()2010

11

*

*
*

*
*

ویلر ()2001

*

*

لیتمن ()2004

*

گلگار ()1379

*

*

بندرآباد ()1393

*
2

4

4

6

*

4

5
8

*

تعداد تکرار هر شاخص

*

*

*

9

*

تاونسند ()1999

طرح ونکوور ()2005

مشارکت

*

تعامل اجتماعی

تیمر و سیمور ()2005

*

هویت و حس تعلق به مکان

دوهل ()1984

*

*

روابط همسایگی مطلوب

پژوهشگر

تعداد شاخصهای موردمطالعه

اخص

4

*
*

*

*

*

2

4

10

*

9
*
5

4

10
4

-

مأخذ( ، (Hummon, 1992)، (Jiven & Larkham, 2003)، (Cervero, 2002 & Duncan)، (Cross, 2003):نگین
تاجی و همکاران( ،)1396 ،محمدی و همکاران )1392 ،و (مرصوصی و همکاران)۱۳۹۴ ،

فضا و حضور فعال و مداوم در فضا دانستهاند.
صالحینیا و همکاران ( ،)1388در اثر خود
با عنوان «اجتماعپذیری فضای معماری» ،بیان
میدارد اجتماعپذیری فضای عمومی معماری شهر
با همنشینی و ترکیب مناسب عاملهای کالبدی ـ
فضایی آن و روانی ـ اجتماعی استفادهکنندگانش

108

حاصل میآید .این اجتماعپذیری با همساختی
و سازگاری باال بین کالبد فضا و رفتارهای تعاملی
فرافردی افزایش مییابد .ترکیب و همنشینی خاص
برخی از عاملهای انسانی مثل جنسیت ،شغل،
پایگاه اقتصادی ،عالقه به شغل و حاالت موقت
روحی و شخصیتی با برخی عناصر ثابت ،نیمهثابت و

محمدتقی حیدری و همکاران .توانمندسازی محالت غیررسمی شهر با رویکرد همپیوندی مردم ـ فضا

زمستان  . 1398دوره  . 9شماره 33

پویای کالبدی و همچنین با موقعیت فضا در سازمان
فضایی کل بنا ،منجر به تمایل به تعامل و حضور
بیشتر در فضا میشود و همساختی را تقویت میکند.
خامنهزاده ( )1391در پایاننامه خود با عنوان
«طراحی كتابشهر تبریز با رویکرد مردممداری و
احیای حیات جمعی» ،بیان میکند احیای حیات
مدنی ،اجتماعپذیر کردن فضای معماری ،توسعه و
مناسبسازی فضای عمومی از مهمترین ضرورتها
برای نیل به معماری مردممدار است .او نتیجه
میگیرد طراحی مجموعه کتابشهر تبریز بر اساس
رویکرد مردممداری میتواند بستر الزم برای حضور
حداکثری را ایجاد کند و اسباب آشتی مردم با
فضاهای جمعی را فراهم آورد.
کربالیی حسینی غیاثوند و همکاران ( ،)1395در
مقاله خود با عنوان «بررسی نقش مؤلفههای کالبدی
محیط در اجتماعپذیری فضاهای فرهنگی با استفاده
از تکنیک چیدمان فضا ،مورد مطالعاتی :مجتمعهای
فرهنگی دزفول و نیاوران» ،نتیجه میگیرند که
چیدمان فضایی مناسب در مجتمعهای فرهنگی
میتواند بر اجتماعپذیری این فضاها تأثیرگذار باشد.
نظری ( ،)1397در پایاننامه خود با عنوان
«واکاوی کیفیت فضاهای شهری با رویکرد ارتقای
همپیوندی مردم با فضا (نمونه موردی بازار تاریخی
شهر زنجان)» بیان میکند بخشهایی ازمحدوده بازار
از میزان قابل توجهی همپیوندی فضایی برخوردارند
که با حفظ و تقویت قابلیتهای موجود میتوانند در
راستای توسعه گردشگری زنجان گام بردارند.

موفق فضاهای عمومی را ویژگیهای اجتماعی
و پویایی آن میدانند .ژل ( )2008در زمینه
فضاهای عمومی مطالعات زیادی انجام داده است.
او در سال  1987حمایت از فعالیتهای اجتماعی
را یکی از ملزومات دستیابی به فضاهای عمومی
موفق دانسته و بهترین فرصت برای تعامل را یک
فعالیت اجتماعی میداند .تحقیقات و تجارب جهانی
صورتگرفته درباره فضاهای عمومی شهری از سوی
افرادی نظیر گودمن ،)1986( 15برمن،)1986( 16
19
وازار ،)1986( 17گالزر ،)1987( 18فرانسیس
( ،)1989تیبانز ،)1992( 20سرکین،)1992( 21
24
ورپول ،)1992( 22کالسروپ ،)1993( 23مدن
( ،)1993هیدن ،)1995( 25ولفگانگ،)2000( 26
29
راجرز ،)2003( 27میرز ،)2003( 28پاسگوالری
( ،)2006دراتلی )2004( 30بر این نکته اشاره دارند
که فضاهای عمومی شهری باید مکانی برای تعامالت
اجتماعی ،اجتماعپذیری و حیات مدنی شهروندان
باشد (رفیعیان.)۲۲۹ :۱۳۸۸ ،
با توجه به پیشینه مطالعاتی صورتگرفته حول
موضوع فضای شهری با پویش حیات مدنی و
نیروهای اجتماعی ـ فرهنگی عارض بر آن ،اوالً امکان

از دیگر تحقیقات میتوان لروپ )1973( 13و وان
راجی )1983( 14را نام برد که یکی از ویژگیهای
13. Lerup
14. Van raaji
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15. Goodman
16. Bremen
17. Vazar
18. Glazer
19. Francis
20. Tibans
21. Sarkin
22. Verpol
23. Calcerop
24. Mdon
25. Hidden
26. Wolfgang
27. Rogers
28. Meyers
29. Pas gulari
30. Dratli
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سنجش قابلیت مدنی فضای شهری و میزان جذابیت
آن برای ساکنین آن فراهم میشود .ثانیاً میتوان بین
اشکال گوناگون فضاهای شهری دست به طبقهبندی
زد و پیشبینی کرد که بر حسب پتانسیل مدنی و
پویش حیات مدنی آن در فضای شهری تا چه میزان
میتوان به احیا ،تقویت و جذابیت فضاهای شهری به
طور اعم و فضاهای مسئلهدار شهری به طور اخص
مبادرت ورزید؛ بنابراین اهمیت این پژوهش را بر
مبنای مطالعات پیشین میتوان در دو محور عمده
خالصه کرد؛ ارزش نظری و ارزش عملی .ویژگی
نظری این مطالعه کمک به پیشرفت تخصصی
و افزودن بر ادبیات علمی موضوع و برنامهریزی
همپیوندی مردم ـ فضا در شهرهای ایران است،
زیرا تاکنون در زمینه تحلیل همپیوندی مردم ـ فضا
بهویژه در حوزه سکونتگاههای غیررسمی بررسیهای
بنیادین صورت نپذیرفته است و به تبع آن در کشور
ما نیز این موضوع تاکنون چندان مورد بررسی و
توجه پژوهشگران و برنامهریزان قرار نداشته است.
ارزش عملی پژوهش نیز به نوبه خود در تغییر ،بهبود
و اصالح روشها و الگوهای مواجهه با فضای عمومی
شهر و افزایش حضور مردم در چنین فضاهایی
خواهد بود.

 .2روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف كاربردی و از نظر ماهیت
و روش توصیفی ـ تحلیلی و بر رویکرد آیندهپژوهی
استوار بوده است .به لحاظ قلمروی زمانی ،پژوهش
حاضر مقطعی (اردیبشهت  31)1398و به لحاظ
قلمروی مکانی شامل سکونتگاه غیررسمی شهر
زنجان با مساحت ( ۳۴۹هکتار) بوده است (مهندسین
مشاور تدبیر شهر .)۴۵ :۱۳۸۹ ،گردآوری اطالعات
31. Cross sectional
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موردنیاز پژوهش از طریق مطالعات دقیق کتابخانهای
(استفاده از اسناد و مدارک) بوده است .این مطالعه به
منظور فراهمساختن مبانی تئوریکی و در چارچوب
کمی بر تکنیک پیمایش (مشاهده مستقیم،
روش ّ
پرسشنامه بسته و مصاحبه باز) استوار بوده است.
شاخصههای پژوهش همپیوندی مردم ـ فضای مؤثر
بر توانمندسازی ،شامل ابعاد اجتماعی ،اقتصادی،
کالبدی و زیستمحیطی به شرح ذیل بوده است:
 .1-2بُعد اقتصادی

این بعد شامل این موارد میشود :نسبت درآمد
به کار ،بیالن درآمد و هزینه ،رضایت شغلی ،نسبت
کار با تخصص ،کیفیت تأمین انرژی ،دسترسی به
امکانات اضطراری (اورژانس ،آتشنشانی ،نیروی
انتظامی) ،مطلوبیت مبلمان شهری ،سطحبندی
راههای ارتباطی ،عرضه خدمات و کاال متناسب تمام
اقشار جامعه و رضایت از میزان اعتبارات و تسهیالت.
 .2-2بُعد اجتماعی

این شامل این موارد میشود :کیفیت آموزش،
کیفیت دسترسی به خدمات ،رضایت از فضاهای
عمومی تعامالت اجتماعی ،کیفیت خدمات پزشکی
و بهداشتی (خانه بهداشت ،درمانگاه و بیمارستان و
غیره) ،احساس امنیت شهروندان ،وضعیت روشنایی
فضاهای عمومی ،همیاری ،همکاری ،حمایت
اجتماعی ،وساطت اجتماعی ،وجود گشتهای
انتظامی به صورت محسوس و نامحسوس ،احساس
هویت ،کیفیت روابط همسایگان و بستگان با یکدیگر،
میزان عضویت در تشکلهای مذهبی و اجتماعی.
 .3-2بُعد کالبدی ـ فضایی

این بعد شامل این موارد میشود :دسترسی آسان به
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جدول  .2سهم نمونه آماری هر ناحیه بر حسب تعداد جمعیت در محدوده سکونتگاههای غیررسمی شهر زنجان
محله

جمعیت

نمونه

اسالمآباد

23465

182

گوجیکآباد

610

43

بیسیم و ترانس

18406

115

وحدت

960

5

سایان

3153

23

فاطمیه

372

4

شهدا

3646

12

مأخذ( :آمارنامه شهرداری زنجان)1396: 24-26 ،؛ محاسبات نگارنده1398 ،

لونقل عمومی در مواقع ضروری ،رضایت از فضای
حم 
کافی اتاقهای مسکن ،استحکام اسکلت مسکن ،مسکن
شایسته ،تناسب کاربریهای عمومی و خدماتی با
نیازهای شهروندان ،نظمبخشیدن به نمای ساختمانها
و معماری بناها (کیفیت منظر)؛ زیباییشناسی طراحی
شهری ،اندازه و حجم کالبدی شهر ،الگوی توسعه
شهری ،خیابانبندی و اسکلت شهری.

با استفاده از روش نمونهگیری کوکران با مقدار
خطای  ،0/05کل جامعه نمونه پژوهش شامل 384
نفر بود .نوع نمونهگیری مورداستفاده این تحقیق
نمونهگیری احتمالی 32به روش تصادفی ساده بود و
تعداد نمونه با فرمول کوکران در هر محله به نسبت
تعداد جمعیت ساکن در آن به شرح جدول شماره
 2تعیین شد.

 .4-2بُعد زیستمحیطی

به منظور تعیین روایی پرسشنامه از نظر  10نفر از
استادان شهرسازی و برنامهریزی شهری استفاده شد و
شاخصها طبق نظر این اساتید اصالح شدند .همچنین
جهت تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق ،از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شد .برای این منظور قبل از بررسی
و تحلیل یافتهها ،پیشآزمون گرفته شد و ضریب آلفا
برای شاخصهای پژوهش برابر با  0/932بود.

این بعد شامل این موارد میشود :وضعیت قرارگیری
مخازن زباله ،آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،نظافت
اماکن عمومی ،عدم دیوارنویسی و نمای ابنیه (آلودگی
بصری) ،کیفیت آب شرب ،سیستم شبکه فاضالب،
وجود کاربریهای ناسازگار و مزاحم ،امنیت در مقابل
آبگرفتگی معابر و وضعیت آلودگی منابع آب شهرها.
جامعه آماری پژوهش شامل سکونتگاههای
غیررسمی شهر زنجان است .با توجه به جمعیت
75406نفری سکونتگاههای غیررسمی شهر زنجان،

برای تحلیل دادهها از روش تحلیل عاملی ،تحلیل
نیکویی برازش و تحلیل اثرات متقابل  /ساختاری
استفاده شد .با استفاده از رویکرد آیندهپژوهی
32. Probability sampling
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جمعیت
سال 95
مساحت به
(مترمربع)
تراکم نفر در
هکتار

51/37

44/39

1205441/34

817108/13

23465

18406

اسالمآباد
(صفرآباد)

بیسیم

200/44

136/56

1905/45

1471/01

119/36

50/34

631972/09

83302/12

1829230/29

547215/25

435172/63

529975/85

3153

610

960

372

3646

10527

سایان

گوجیکآباد

کوی
وحدت (خاندره)

کوی
فاطمیه

کوی
شهدا

ترانس

جدول  .3ویژگیهای مناطق اسکان غیررسمی شهر زنجان

مأخذ( :آمارنامه شهرداری زنجان)26-24 :1396 ،
موقعیت شاخصهای مطلوبیتسنجی همپیوندی
مردم ـ فضا در محالت غیررسمی بر اساس روند
فعلی در آینده و همچنین موانع پیوند مردم ـ
فضا در شهر زنجان تبیین خواهد شد .به طورکلی
تحلیل ساختاری در چهار مرحله به این شرح
انجام شد :مرحله یک :شناسایی پارامترها یا عوامل
مطلوبیتسنجی همپیوندی مردم ـ فضا در محالت
غیررسمی شهر زنجان؛ مرحله دو :واردکردن عوامل
و اطالعات به نرمافزار MICMAC؛ مرحله سه :بررسی
میزان و چگونگی روابط بین متغیرههای موردمطالعه؛
مرحله چهار :شناسایی و پیشبینی وضعیت
شاخصهای همپیوندی مردم ـ فضا در آینده.
 .5-2معرفی بستر پژوهش

جمعیت شهر بر اساس سرشماری سال 1395
خورشیدی  431780بوده است (مرکز آمار ایران،
 .)1395سکونتگاههای غیررسمی شهر زنجان به
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عنوان قلمرو موردمطالعه تحقیق ،در بخشهای
حاشیهای و برخی نزدیک به مرکز شهر زنجان قرار
دارد .این محدوده با مساحت  349هکتار ،تقریباً
 11/9درصد از کل مساحت شهر ( 6169/77هکتار)
را شامل میشود (آرمانشهر.)16 :1388 ،
رشد سریع شهرنشینی و به تبع آن گسترش
کالبدی شهرها ،که از اوائل دهه  50شمسی در شهر
زنجان به وجود آمده بود ،برخالف محالت اسکان
غیررسمی شهرهای بزرگ (کالنشهرها) ،همچون
تهران که مبدأ مهاجرت از تمامی استانهای کشور
است ،در شهر زنجان (به طور عام)و در سطح محالت
بافت (به طور خاص) منشأ و مبدأ مهاجرت در داخل
استان و از نواحی روستایی استان بوده است ،نتیجه
حاصل از چنین فرایندهایی را در توسعه روزافزون
محدوده شهر ،پرشدن فضاهای خالی شهری ،ایجاد
و گسترش سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای،
سوداگری زمین و مسکن ،افزایش مشکالت
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تصویر  .2موقعیت سکونتگاههای غیررسمی شهر زنجان در تقسیمات فضایی کشور (مأخذ :برگرفته از نقشه پایه مهندسین مشاور
آرمانشهر)1388 ،

زیستمحیطی ،کاهش امنیت شهری و افزایش
بحرانهای اجتماعی و غیره میتوان دید (پوراحمد و
همکاران.)۱۰۸ :۱۳۸۷ ،
سکونتگاههای غیررسمی شهر زنجان با
جمعیتی در حدود  75هزار نفر کام ً
ال در داخل
محدوده قانونی شهر قرار گرفتهاند که به تأسی
از الگوهای معماری بومی چهرهای روستا  /شهری
به شهر بخشیدهاند که از آن جمله میتوان به
فاطمیه ،ترانس ،نجفآباد (شامل محالت قدیمی
زور آباد یا بیسیم) مهدیه ،گوجیکآباد ،صفرآباد
دره (با خاستگاه روستایی) اشاره کرد (تدبیر
و خان ّ
شهر .)52 :1390 ،سکونتگاههای جدول شماره 3
و تصویر شماره  2توزیع مناطق اسکان غیررسمی
شهر زنجان را نشان میدهد.

 .3یافتههای پژوهش
نتایج بررسی وضعیت مطلوبیتسنجی همپیوندی
مردم ـ فضا در محالت غیررسمی شهر زنجان نشان
میدهد میانگین شاخص همپیوندی برابر  3/03و
در حد متوسط بوده است .همچنین مقدار آماره تی
نیز  1/588است و با توجه به سطح معناداری که
برابر  0/000است؛ میتوان اظهار کرد وضعیت حاکم
در زمینه همپیوندی مردم ـ فضا در سکونتگاههای
غیررسمی شهر زنجان از نظر جامعه آماری تا حدودی
قابل قبول است .در بین شاخصهای همپیوندی
مردم ـ فضا در محالت غیررسمی ،شاخص اجتماعی
با امتیاز  t=2/309بیشترین امتیاز را کسب کرد
و از نظر جامعه آماری ،این شاخص در بین سایر
شاخصهها در محالت غیررسمی شهر زنجان،
وضعیت مطلوبی دارد .این شاخص نشان میدهد که
مؤلفههای مشارکت ،احساس هویت ،کیفیت روابط
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جدول  .4وضعیت مطلوبیتسنجی همپیوندی مردم ـ فضا در سکونتگاههای غیررسمی شهر زنجان با آزمون تکنمونهای T

شاخص

Mean

Std. Deviation

t

df

Sig.
)(2-tailed

Mean
Difference

Test Value=3

Lower

Upper

اقتصادی

2/89

0/392

-0/386

383

0/000

0/328

0/29

0/37

اجتماعی

3/24

0/293

2/309

383

0/000

0/468

0/44

0/50

کالبدی

2/95

0/375

-0/192

383

0/000

0/329

0/29

0/37

زیستمحیطی

3/05

0/379

0/251

383

0/000

0/353

0/32

0/39

مجموع

3/03

0/257

1/588

383

0/000

0/283

0/26

0/31

95% Confidence
Interval of the
Difference

مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،

همسایگان و بستگان با یکدیگر ،همیاری ،همکاری،
حمایت اجتماعی و وساطت اجتماعی ارتباط
مستقیم و معنادار با شاخص همپیوندی مردم ـ فضا
در این محدوده دارند (جدول شماره .)4
بعد از آن شاخصهای زیستمحیطی با امتیاز
 ،t= 0/251کالبدی با امتیاز  t= -0/192و اقتصادی با
امتیاز  t= - 0/386در ردههای بعدی قرار دارند .نتیجه
اینکه با توجه به باالبودن ضریب شاخص اجتماعی
میتوان گفت که سکونتگاههای غیررسمی شهر زنجان
ظرفیتپذیری اجتماعی باالیی در خصوص مشارکت و
تعامل در برنامههای توسعه توانمندسازی سکونتگاههای
غیررسمی دارند .به عبارتی بهکارگیری این ظرفیت
که بیشترین رابطه معنادار را با همپیوندی فضا و
ساکنان آن دارد ،امکان بهرهبرداری و استفاده بهینه از
ظرفیتهای انسانی و اجتماعی ،تحکیم پیوندهای میان
افراد و کاهش تفاوتها و تمایزهای فرهنگی و اجتماعی
را در چارچوب برنامهها و سیاستهای اتخاذشده
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میتواند فراهمکند .همچنین بر مبنای تجزیه و تحلیل،
گسستی آشکار در ساختار اقتصادی و کالبدی فضایی
بین این محالت و سایر محالت شهر زنجان وجود
دارد ،چنانکه عدم مطلوبیت مبلمان شهری ،عدم
نفوذپذیری مناسب مسکن ،عدم تناسب کاربریهای
عمومی و خدماتی با نیازهای شهروندان ،عدم تناسب
در بیالن درآمد و هزینه و عدم زیباییشناسی طراحی
شهری در این محدودهها جزء عواملی بودهاند که به
لحاظ اقتصادی و کالبدی همپیوندی مردم ـ فضا را
تحت تأثیر منفی خود قرار دادهاند.
با مشخصشدن شاخصهای اصلی پژوهش برای
تبیین شرایط مطلوبیت همپیوندی مردم ـ فضا در
آینده سکونتگاههای غیررسمی شهر زنجان ،در این
مرحله از رویکرد آیندهپژوهی بهره برده شد و وضعیت
شاخصهای پیشگفته در افق چشمانداز آینده
سکونتگاههای غیررسمی شهر زنجان با استفاده از مدل
تحلیلی اثرات متقابل  /ساختاری مشخص خواهد شد.
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جدول  .5نتایج تحلیل اثرهای مستقیم شاخصهای اجتماعی پیوند مردم و فضا
ردیف

نوع متغیر

عاملها

1

دووجهی

نسبت درآمد به کار ،رضایت از فضای کافی اتاقهای مسکن ،کیفیت تأمین انرژی ،دسترسی به امکانات
اضطراری (اورژانس ،آتشنشانی ،نیروی انتظامی و غیره)؛ وضعیت روشنایی فضاهای عمومی؛ وجود گشتهای
انتظامی به صورت محسوس و نامحسوس

2

وابسته

بیالن درآمد و هزینه ،نسبت کار با تخصص

3

تأثیرگذار

میزان عضویت در تشکلهای مذهبی و اجتماعی؛ رضایت شغلی ،استحکام اسکلت مسکن ،نفوذپذیری مناسب
مسکن ،زیباییشناسی طراحی شهری ،سطحبندی راههای ارتباطی ،الگوی توسعه شهری ،رضایت از میزان
اعتبارات و تسهیالت ،کیفیت دسترسی به خدمات ،آلودگی صوتی ،کیفیت خدمات پزشکی و بهداشتی (خانه
بهداشت ،درمانگاه و بیمارستان و غیره)؛ نظافت اماکن عمومی ،احساس امنیت شهروندان ،عدم دیوارنویسی
و نمای ابنیه (آلودگی بصری) ،کیفیت آب شرب ،سیستم شبکه فاضالب ،احساس هویت ،وجود کاربریهای
ناسازگار و مزاحم؛ امنیت در مقابل آبگرفتگی معابر

4

مستقل

لونقل عمومی در مواقع ضروری ،تناسب کاربریهای عمومی و خدماتی با نیازهای
دسترسی آسان به حم 
شهروندان ،مطلوبیت مبلمان شهری ،اندازه و حجم کالبدی شهر ،عرضه خدمات و کاال متناسب تمام اقشار
جامعه ،خیابانبندی و اسکلت شهری ،کیفیت آموزش ،وضعیت قرارگیری مخازن زباله ،آلودگی هوا ،رضایت از
فضاهای عمومی تعامالت اجتماعی ،کیفیت روابط همسایگان و بستگان با یکدیگر

مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،

بر اساس مدل تحلیل اثرات متقابل  /ساختاری
ضریب پرشدگی ماتریس متغیرها برابر 76/83
درصد است که نشاندهنده تأثیر زیاد و پراکنده
عوامل بر یکدیگر و وضعیت پایداری سیستم است.
در تحلیل نقشه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم
عوامل 40گانه ،مشخص شد که اکثر متغیرهای
اجتماعی ،مؤلفههای تأثیرگذار بود ( 19شاخص
معادل 50درصد) و مجموعه این عوامل بر مطلوبیت
زندگی در سکونتگاههای غیررسمی شهر زنجان مؤثر
و تداومدهنده وضعیت موجود محسوب میشوند.
به عبارتی این عوامل تحت تأثیر شرایط درونی و
بیرونی سکونتگاههای غیررسمی شهر ،میتوانند به
عنوان شاخصهای کلیدی در مطلوبیت زندگی در
سکونتگاههای غیررسمی شهر زنجان برای ایجاد
فضایی مطلوب و قابل تعامل در آینده تأثیرگذار باشند؛
بنابراین به نظر میرسد تأکید ویژه بر این شاخصها،

چشمانداز روشنی برای مدیریت فضایی سکونتگاههای
غیررسمی شهر زنجان ترسیم کند (جدول شماره .)5
روش تحلیل اثرات متقابل  /ساختاری در تحلیل
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری غیرمستقیم مبتنی بر
نحوه پراکندگی متغیرها به منظور نمایش میزان
پایداری و یا ناپایداری سیستم است .در سیستمهای
پایدار پراکنش متغیرها به صورت  Lانگلیسی و در
سیستمهای ناپایدار وضعیت پیچیدهتر بود و متغیرها
در حول محور قطری صفحه پراکنده بودند .متغیرها
در بیشتر مواقع حالت بینابینی از تأثیرگذاری و
تأثیرپذیری را نشان میدادند که ارزیابی و شناسایی
عوامل کلیدی را بسیار مشکل میکرد .در پژوهش
حاضر با توجه به تغییرات مستمر رفتارها و
ساختارهای اجتماعی ـ اقتصادی و کالبدی محدوده
سکونتی غیررسمی و تغییر نیازهای شهروندان آن
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تصویر  .3پراکنش متغیرها در پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ،مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،

به واسطه پویایی جمعیت ،به نظر میرسد ساکنین
محدوده ،نظر یکسانی در مورد ابعاد فضایی و
تأثیر آن بر شرایط زیست ندارند؛ درنتیجه ،الگوی
تبیین و نحوه پراکنش شاخصها در بردار نرمافزار،
نشاندهنده ناپایداری سیستم بود.
آنچه در تصویر شماره  3مشخص است ،خطوط
آبی رنگ که جهتهای سیر شاخص در بردار را نشان
میدهند ،گرایش به حرکت خطی در سیر محور برازش
دارند .این رویه نشان میدهد که حرکت متغیرها
به سمت ناپایداری است .این ناپایداری ضرورت
برنامهریزی و اجرای طرحهای متنوع اجتماعی و
آموزشی ـ مشارکتی در سطح شهر را تبیین میکند
تا نواقص و کاستیها برطرف شود .در این رابطه،
شاخصهای «تناسب کاربریهای عمومی و خدماتی
با نیازهای شهروندان»« ،زیباییشناسی طراحی
شهر»« ،سیستم شبکه فاضالب» و «خیابانبندی
شهر» بیشترین ناپایداری را نشان دادهاند .درنهایت،
وضعیت شاخصهای مطلوبیت همپیوندی مردم ـ
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فضا در محالت سکونتی غیررسمی شهر زنجان با
توجه به اینکه غالب شاخصها به سمت ناپایداری و
نسبی بودن در حال حرکت هستند ،نشان میدهند
نابرابری و پایینبودن سطح عملکرد مدیران در
همپیوندی مردم و فضا جهت رسیدن به سطح
مطلوب زیستی در سکونتگاههای غیررسمی شهر
نیازمند اجرای برنامههای کالبدی و مشارکتی جهت
ارتقای ساختارهای فضایی و مدیریت شهری است.
چنانکه در تصویر شماره  3دیده میشود ،برخی
شاخصها مانند «نسبت درآمد به کار ،وضعیت
روشنایی فضاهای عمومی ،وجود کاربریهای ناسازگار
و مزاحم ،عرضه خدمات و کاالی متناسب با تمام
اقشار جامعه ،خیابانبندی و اسکلت شهری و کیفیت
آموزش» در حاشیه بردار قرار دارند .این روند نشان
میدهد که این شاخصها گرایش به بهبود ندارند و
با ادامه روند فعلی ،وضعیت در این مناطق همچنان
نامطلوب خواهد بود .درنتیجه الزمه همپیوندی
مطلوب مردم ـ فضا در سکونتگاههای غیررسمی و
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تصویر  .4روابط تأثیرگذار بین متغیرها ،مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،

حرکت این سکونتگاهها از بافت ناکارآمد به فضای
توسعهیافته در آینده شهر زنجان از نظر ساختارهای
مدیریت فضا ،ارتقای شاخصهای پیشگفته است.
درنهایت ،در این بخش از تحلیل نوع روابط بین
مؤلفهها ،بر اساس روند ساختاری موجود تعیین
میشود .به همین منظور ،در تحلیل شدت ارتباط
در تأثیرگذاری مستقیم متغیرها در سطح (تصویر
شماره  )4از مجموع رابطههای قابل ارزیابی بین آنها
مشخص میشود که مؤلفههای «دسترسی به امکانات
اضطراری (اورژانس ،آتشنشانی ،نیروی انتظامی و
غیره) ،سطحبندی راههای ارتباطی ،کیفیت دسترسی
به خدمات و احساس امنیت شهروندان» دارای روابط
بسیار شدید و قویای هستند و روابط متقابل بین
توزیع امکانات و مسکن مطلوب حکایت از همپیوندی

بین کارایی سیاستهای حمایتی مدیریت شهری در
سکونتگاههای غیررسمی با تولید مسکن مناسب،
در نتیجه توزیع عادالنه خدمات و امکانات همگام
با آن دارد؛ به عبارتی این رویه نشان می دهد که
مقوله مسکن و رسیدن به استانداردهای آن ،یکی
از مهمترین اولویتهای همپیوندی مردم ـ فضا
برای رسیدن به سطح مطلوب در شهر زنجان برای
نسلهای بعدی است .نکته بعدی اینکه ،شاخص
«وجود کاربریهای مزاحم و ناسازگار» بیشترین
ارتباط را با سایر شاخصهای پیوند مردم ـ فضا
داشته است .این نکته نشان میدهد یکی از عوامل
اصلی تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر مقولههای فضایی،
کنترل کاربریها و تناسب کاربریها با کارکرد
محله است .با توجه به دوطرفهبودن پیکان روابط،
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شاخص ناسازگاری کاربری ،عالوه بر اینکه به عنوان
یک ناهنجاری بر ساختارهای اجتماعی و کالبدی و
اقتصادی تأثیرگذار است ،خود نیز موجب رشد سایر
ناهنجاری و تعارضات فضایی در آینده خواهد شد.

 .4بحث و نتیجهگیری
آنچه امروزه با عنوان همپیوندی انسان ـ فضا از آن
یاد میشود بیش از هر چیز متوجه نیازهای انسان
شده است و درحقیقت علت ناپایداری اجتماعی
عدم توجه به نیازهای انسان در مقابل پرداختن

جدول .6ارائه پیشنهادهای مطلوبیتبخشی به همپیوندی مردم ـ فضا به منظور توانمندسازی محالت اسکان غیررسمی شهر زنجان
پیشرانهای زیستمحیطی

پیشرانهای کالبدی

پیشرانهای اقتصادی

پیشرانهای اجتماعی
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 ارتقای کیفیت زیستمحیطیدر محدوده محالت غیررسمی
شهر زنجان بر پایه بهرهبرداری
اصولی از ویژگیها و قابلیتهای
محیطی و طبیعی

 تقویت ساختار کالبدی وکارکردی محالت غیررسمی
شهر زنجان و احیای
فرصتهای موجود در زمینه
تعادلبخشی ،انتظامبخشی
و ظرفیتسازی در ساختار
کالبدی و کارکردی

 تجدید حیات و تقویت ساختاراقتصادی و نظام فعالیتی محالت
غیررسمی شهر زنجان متناسب
با ظرفیتها و قابلیتهای موجود
در این محدوده

 تقویت فرصتهای طبیعیمنظرسازی محالت
 افزایش سطح فضای سبز وتقویت پهنههای سبز موجود
 ارتقای کمّی و کیفی و بهروز کردن تأسیسات زیربنایی
بهداشتی شهر بهویژه فاضالب،
زباله و حیوانات موذی شهر
 ساماندهی و پاکسازیکاربریهای ناسازگار از جمله
انبارهای ضایعات وکارگاهها
از اطراف محالت و تبدیل به
کاربریهای ارزشبخش و
هویتبخش

 افزایش ایمنی سکونت ومقاومسازی ابنیه موجود با
استفاده از مصالح بادوام در
سیستم سازهای ابنیه
 احیای نظم کالبدی وعملکردی در محالت و
تقویت نظام سلسلهمراتبی
عملکردهای شهری با توجه
به شرایط و نیازهای ساکنین
محله
 تأمین نیازهای خدماتیساکنین محله و احیای
ساختار سلسلهمراتبی توزیع
خدماترسانی در محله
 تأمین پارکینگ عمومیمورد نیاز شهروندان
 ترغیب ساخت در قطعاتخالی و فضاهای متروکه
در محله

 زمینهسازی جهت جلبمشارکت نهادهای دولتی و
عمومی بهویژه بانکها در جهت
ارتقای ساکنین محله
 افزایش حضور و فعالیت باتزریق فعالیتهای اشتغالزا
 توسعه طرحها و برنامههایمشاركتی به صورت
سرمایهگذاری مشترك نهادهای
دولتی و خصوصی
 تأمین منابع مالی مورد نیازبرای تملك و اجرای پیشنهادات
در زمینه افزایش سطح
كاربریهای خدماتی

 ارتقای کیفیت زیستو احیای حیات مدنی و
زمینهسازی برای ماندگاری
جمعیت بومی

 كاهش فضاهای بیدفاعشهری و افزایش نظارت
اجتماعی بر این فضاها
 رفع معضالت اجتماعیمحالت غیررسمی شهر
زنجان و تقویت حس تعلق و
روحیه جمعی ساکنین
 استفاده از توان ساکنیندر اداره محل سکونت
خود و دخالت دادن آنها
در تصمیمگیری برای رفع
مشکالت محالت
 ایجاد مراکز فرهنگی وتفریحی در محالت
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 ایجاد سیستم مناسب مقابله باآبگرفتگی معابر
 تدوین طرح مناسبزیستمحیطی به منظور دوری
آلودگی هوا و آلودگی ناشی از
آن ازجمله رفت و آمد وسایل
نقلیه
 تجهیز این محالت بهسرویس بهداشتی عمومی با
توجه به جایگاه گردشگری آن
نظافت مناسب اماکن عمومی

 تجدید قسمتهایآسیبدیده و فرسوده شبکههای
زیستمحیطی با توجه به
پتانسیل این محالت
 كنترل تردد سواره دراستخوانبندی حركتی و استفاده
از مسیرهای پشتیبان برای
انتقال بار ترافیكی و آلودگیهای
ناشی از آن

 تقویت حس مكان درسطح محالت از طریق
ارتقای ارزشهای ادراكی و
بصری فضا
 جلب رضایت مردم درارائه گزینههای متنوع و
ارزان قیمت مسکن و ایجاد
تنوع ،سرزندگی ،شادابی و
اجتماعپذیری در نظام فضای
شهری موجود
 پیشبینی مکانهایی برایتجمع شهروندان
 ایجاد کاربریها و فضاهایشبانهروزی در مجاورت مسیر
خیابانهای محله
 توسعه فضاهایی به صورتفضای مكث در فضاهای
عمومی محالت
 در داخل بعضی محالتعرض معابر كم است و برای
رفتوآمد وسایل نقلیه مناسب
نیستند ،در برنامهریزیهای
آینده باید به این امر توجه
بیشتری شود
 معابر به لحاظ كیفیت وبهویژه كفسازی در وضعیت
مناسبی نیستند ،گرچه بعضی
محلّهها كمابیش وضعیت
خوبی دارند ،اما باید به
محلّههای دیگر نیز توجه
بیشتری شود.
 ایجاد و تقویت كریدورهایبصری به منظور تثبیت و
تشخیص عناصر نشانهای
محالت
استحكام پایین ساختمانهای
موجود در این قسمت ،باعث
نفوذپذیری پایین در این
محلهها شده است

 تأمین منابع مالی مورد نیازبرای تجهیز و افزایش كیفیت
مسیرها پیادهروی
 ساماندهی و پاالیشعملکردهای نامناسب اقتصادی
در سطح محالت اعم از
فعالیتهای اقتصادی متمرکز
و سیال
 ترغیب سرمایهگذارانبخش خصوصی در جهت
سرمایهگذاری در کاروانسراها و
فضاهای تاریخی محالت
 اهمیتبخشی به صنایعدستی شهر در جهت تقویت
اشتغالزایی و رونق صنعت
گردشگری

 تقویت و توسعه NGOهابا توجه به بدنه اجتماعی قوی
این محالت
 تشكیل نهادهای مردمی ازساكنان محلی برای اجرای
پروژههای محرك توسعه
 پیشبینی نیازمندیهایخدماتی جمعیت اضافهشونده
به محالت در جهت
فرصتهای درونی توسعه
 تقویت نقش عناصرباارزش تاریخی از نظر جلب
گردشگران فرهنگی
 تقویت نظارت غیررسمیدر شب از طریق تنوع
کاربریها (وجود فعالیتهای
شبانه)

 تعدیل در سرانههای خدماتشهری با توجه به شکاف
محله ای
 فراهمكردن تخفیف مالیاتیبرای مالكان قدیمی :چراکه از
مزایای اصالتبخشی ،باال رفتن
قیمت زمین و مسكن است،
اما این باالرفتن قیمت به دلیل
افزایش مالیات برای مالك آن
سودی ندارد و مالك مجبور به
ترك محالت میشود .با كاهش
مالیات میتوان مالكان را در
محل نگه داشت.
 تأمین منابع مالی مورد نیازبرای تجهیز و افزایش كیفیت
مسیرها پیادهروی

 در این محالت امنیتاجتماعی وضعیت مناسبی
ندارد ،در برنامهریزیهای
آتی ایجاد مراكز فرهنگی
و آموزشی الزم و همچنین
ایجاد فضاهایی با كیفیت
بصری مناسب میتواند در
احساس امنیت ،آرامش و
آسایش مؤثّر باشد.
 رفع معضالت اجتماعیمحالت و تقویت حس تعلق
و روحیه جمعی ساکنین
ایجاد مراکز فرهنگی و
تفریحی در محالت
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 تقویت خدمات پزشکیو بهداشتی (خانه بهداشت،
درمانگاه و بیمارستان و غیره)
توجه به مدیریت بحران در
ساختار محالت
 استفاده از ظرفیتهای توسعهدرونی این محالت و عدم -
توسعه فیزیکی شهر در جهت
تغییر کاربری اراضی باغات و
کشاورزی پیرامون
 ارتقای کمّی و کیفی و بهروز کردن تأسیسات زیربنایی
بهداشتی شهر بهویژه فاضالب،
زباله و حیوانات موذی شهر

 افزایش شدت استفاده ازاراضی شهری داخل محالت
(براون فیلد و گرین فیلد)
با توجه به ظرفیت آن در
قسمتهای مختلف
 انتظامبخشی به ارتفاعساختمانها در جدارههای
مهم محالت
 تسریع در ارائه خدمات وبهبود زیرساختها به منظور
تشویق مردم به نوسازی
 طراحی مبلمان هماهنگ وچندمنظوره شهری (نیکمت،
تبلیغات ،سایهبان،مجسمه،
نقشه راه و غیره) بهویژه در
محورهای اصلی محالت

 ترغیب بخش خصوصی بهسرمایهگذاری در الیههای
زیرین محالت
 ایجاد وتوسعه فضاهایتجاری مدرن در پوستههای
درونی محالت برای
معاصرسازی و احیای اقتصادی
آن
 تقویت سرانههای خدماتشهری با توجه به کمبود
محلهای

 انتقال کاربریهای جاذبترافیک به نقاط دیگر شهر برای
کمکردن بار ترافیکی
 ترغیب استفاده از وسایلحملونقل همگانی
 ایجاد سیستم مناسب مقابله باآبگرفتگی معابر

لونقل
 گسترش حم عمومی ،به ویژه ایجاد یک
کریدور قوی پیادهروی و
تفریحی در حول لکههای
گردشگری محالت
 افزایش تنوع فضاییمحالت در عرصههای
عمومی و همگانی
 ایجاد پارکینگهای طبقاتیدر محدوده محالت بهویژه در
اراضی خالی محالت

 توسعه طرحها و برنامههایمشاركتی به صورت
سرمایهگذاری مشترك نهادهای
دولتی و خصوصی
 تعدیل در سرانههای خدماتشهری با توجه به شکاف
محلهای

 كمك به مردم ساكن دراین محالت برای ساخت و
اجرای طرح توسط خودشان،
كه این امر میتواند از طریق
ایجاد تعاونیها و كمكهای
مالی و دادن وام صورت
گیرد.
 توجه به سرمایههایاجتماعی و جلب
مشارکتهای مردمی در
حفظ و نگهداری ارزشهای
سکونتی محالت مورد -
مطالعه بر اساس اصول و
معیارهای شهرسازی
 افزایش امكانات رفاهیو خدمات در محله برای
ساكنان و گردشگران
 تقویت وضعیت نورپردازیمحله در شب
 وضعیت روشنایی فضاهایعمومی

 ایجاد پارکینگهای طبقاتیدرمحدوده محالت بهویژه در
اراضی خالی محالت
 تشكیل نهادهای مردمی ازساكنان محلی برای اجرای
پروژههای محرك توسعه
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صرف به کالبد فضا دانسته شده است .شهر سرزنده
و زیستپذیر به لحاظ اجتماعی میتواند با سطوح
پایین محرومیت ،پیوستگی اجتماعی قوی ،ارتباطات
خوب و پویایی میان الیههای اجتماعی ،روحیه
جمعی و غرور مدنی ،دامنه وسیعی از شیوههای
زندگی ،روابط موزون و جامعه شهری باطراوت
توصیف شود .در این راستا پژوهش حاضر به سهم
خود کوشید کیفیت حاکم بر همپیوندی مردم ـ
فضا بر بستر سکونتگاههای غیررسمی شهر زنجان
(349هکتار) را مورد توجه قرار دهد و در این مسیر
با محدودیتهایی همچون فقدان مبانی تئوریکی
منسجم در حوزه همپیوندی مردم ـ فضا و از سویی
نبود تحقیقات و پژوهشهای بهروز و به هنگام در
حوزه موضوعی پژوهش ،همکاری ضعیف محلی
ساکنین محالت در پرکردن پرسشنامه تحقیق و
عدم اعتماد ساکنان به محقق در پاسخگویی مواجهه
بوده است.
بر مبنای نتایج تجزیه و بــه ســبب معنــاداری
مؤلفههای اجتماعــی بــا ابعــاد توانمندســازی،
میتــوان گفت توجــه بــه محرکه اجتماعــی
شــرط انکارناپذیــر همپیوندی مردم ـ فضا
وتوانمندســازی محلههای اســکان غیررســمی
شهر زنجان بوده اســت؛ به عبارتی رســیدن بـه
توانمندسـازی در ابعـاد کالبـدی ،اقتصـادی و
زیسـتمحیطی بـدون توجـه بــه پتانســیلهایی
چــون مشارکت ،احساس هویت ،کیفیت
روابط همسایگان و بستگان با یکدیگر ،همیاری،
همکاری ،حمایت اجتماعی و وساطت اجتماعی
بیــن مــردم این محالت امــری غیــر قابــل
اجراســت؛ بنابراین با توجه به وجود رابطه
معنادار میان شاخصهای اجتماعی و همپیوندی،
بیتوجهی به ظرفیتهای اجتماعی در تمهیدات

برنامهریزی و مداخله در این ناحیه ،ارتقای کیفیت
زندگی ،توانمندسازی و دستیابی به اهداف توسعه
پایدار را با مشکالت جدی روبهرو خواهد کرد.
بنابراین ،توصیه میشود پیشران بالفعل اجتماعی
حاکم بر این محدودههای سکونتی در اولویت توجه
برنامهریزان ،سیاستگذاران و طراحان قرار گیرد.
یافته پیشگفته در انطباق با پژوهش خراسانی
مقدم و همکاران ( )1397میتواند مهر تأییدی
بر این ادعا باشد که در سکونتگاههای غیررسمی
حمایت اجتماعی ،همیاری ،مشارکت اجتماعی و
اعتماد رسمی میتواند زیربنای توانمندسازی باشد.
یافتههای سرگلزایی جوان و همکاران (،)1395
حاکــی از این امر اســت کــه یــک ارتبــاط
دوســویه بیــن توانمندســازی و ســرمایه
اجتماعــی وجــود دارد و هــر عاملــی کــه
ســبب ســرمایه اجتماعــی شــود ،توانمندســازی
را نیــز افزایــش میدهــد و برعکــس .همچنین
یافتههای فـوق بـا پژوهش پیـری و رضاییـان
( )1393همخوانـی دارد .پژوهـش پیشگفته بیـان
میدارد کـه مؤلفههای سیاســت دارایــی بــر
مبنــای توســعه اجتماعــات محلــی (ســرمایه
اجتماعــی ،ســرمایه کالبــدی و ســرمایه مالــی)
در توانمندســازی ســکونتگاههای غیررســمی
تأثیــر معنــیداری دارنــد .همچنیــن یافتههای
مســعود و حــقوردیــان ( )1391در رابطــه
بــا نقــش سـرمایه اجتماعـی در توانمندسـازی
سـکونتگاههای غیررسـمی رشـت حاکی از آن اسـت
کـه بیـن سـرمایه اجتماعـی و توانمندسـازی رابطـه
معنـاداری وجـود دارد و در صـورت برنامهریــزی
مناســب میتــوان از ســرمایه اجتماعــی به
عنــوان یــک اهــرم در توانمنــدســازی و احیــای
محلــه بهــره جســت.
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بر اساس آنچه از نرمافزار  MICMICبه دست آمد
شاخصهای «تناسب کاربریهای عمومی و خدماتی
با نیازهای شهروندان»« ،زیباییشناسی طراحی شهر»،
«سیستم شبکه فاضالب» و «خیابانبندی و اسکلت
شهر» بیشترین ناپایداری را داشتهاند .از بین مولفه ها
فوق؛ شاخص «وجود کاربریهای مزاحم و ناسازگار»
بیشترین ارتباط را با سایر شاخصهای پیوند مردم ـ
فضا داشتهاند .این نکته نشان میدهد یکی از عوامل
اصلی تأثیرگذار و تأثیرپذیر در مقوله توانمندسازی این
محالت ،کنترل کاربریها و تناسب کاربریها بهویژه
تدقیق کاربریهای عمومی متناسب با نیاز ساکنین و
حذف کاربریهای ناسازگار از این محالت بوده است.
از طرفی ،تبیین روابط بین مؤلفهها نشان داد مقوله
مسکن و رسیدن به استانداردهای آن یکی از مهمترین
اولویتهای پیوند مردم ـ فضا برای رسیدن به سطح
مطلوب در شهر زنجان برای نسلهای بعدی بوده
است .این ادعا منطبق بر یافتههای پژوهش حیدری
و همکاران ( )1394است.
یافتههای پژوهش مذکور حاکی از پایینبودن
سطح استاندارد شاخصهای اجتماعی و کالبدی،
بهخصوص شاخص مسکن در محله اسالمآباد (محله
غیررسمی شهر زنجان) نسبت به شهر زنجان است.
با توجه به موارد مطرحشده در زمینه همپیوندی
مردم ـ فضا ،به منظور توانمندسازی محالت اسکان
غیررسمی شهر زنجان ،رعایت موارد مطرح شده در
جدول شماره  6ضروری به نظر میرسد.

غیررسمی حضور داشتهاند و در آن بخش حضور
آنها کام ً
ال با جلب رضایت خودشان بوده است و
در هر زمان که خواستهاند از پژوهش خارج شدهاند.
حامی مالی

این مقاله حاصل یافتههای شخصی نویسندگان
بوده و فاقد حمایتهای مالی بوده است.
مشارکت نویسندگان

تحقیق و بررسی ،روششناسی و مفهومسازی:
محمدتقی حیدری ،صادق برزگر؛ محسن احدنژاد
روشتی؛ پیشنویس :صادق برزگر و محسن احدنژاد
روشتی؛ ویراستاری و نهاییسازی :محمدتقی حیدری
تعارض منافع

بر اساس اعالم نویسندگان ،این مقاله هیچگونه
تعارض منافعی ندارد.
تشکر و قدردانی

نویسندگان تشکر خود را از ساکنین سکونتگاههای
غیررسمی شهر زنجان به دلیل همکاری صمیمانه و
دلسوزانه که در فرایند انجام پژوهش با نگارندگان
پژوهش داشتهاند ،ابراز میدارند.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش

مقاله فاقد کد اخالقی است .گرچه در بخشی
از پژوهش اصلی شهروندان ساکن سکونتگاههای
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