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Abstract 
Urban spaces have a variety of functions, one of the most important of which is 
social function. The social function of space is one of the most important 
functions of urban spaces that creates the possibility of engaging in meaningful 
interactions with society, forming a sense of place and the opportunity to gather 
and enjoy the experience with others as citizens. Therefore, considering the 
importance of the social function of urban spaces, the purpose of this study is to 
investigate and analyze the desirability of these functions in District 12 of Tehran 
Metropolis. The research method was applied in terms of purpose and analytical-
exploratory in nature. To analyze the data, structural equation modeling method 
was used in AMOS Software. The statistical population of the study also included 
the citizens of District 12 of Tehran, and the sample size was 384 based on 
Cochran's formula and a simple random sampling method. Findings show that the 
degrees of desirability of social functions of urban spaces in District 12 of Tehran, 
i.e., social interaction, commitment, social belonging (integration with space) and 
social accountability have been obtained to be 0.62, 0.49 and 0.41, respectively 
based on the structural equation modeling. Also, the results of the partial index 
of critical and P values in the structural model show that the status of social 
interaction variables in District 12 was desirable at 95% confidence level with the 
critical value of 2.37 (i.e., above 1.96). Moreover, social response variable with a 
critical value of 1.52 (i.e., less than 1.96) was unfavorable and social responsiveness 
with a critical value of 1.99 was relatively desirable. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Urban spaces have a variety of functions, 
one of the most important of which is 
social function. The social function of 
space is one of the most important 
functions of urban spaces that creates the 
possibility of engaging in meaningful 
interactions with society, forming a sense 
of place and the opportunity to gather and 
enjoy the experience with others as 
citizens. Therefore, considering the 
importance of the social function of urban 
spaces, the purpose of this study is to 
investigate and analyze the desirability of 
these functions in District 12 of Tehran 
Metropolis.  This region is the primary 
nucleus of the metropolis of Tehran, dates 
back to the Safavid period, and Tehran 
Bazaar is the strongest economic and 
business territory of the country and has a 
political, social and religious atmosphere 
with a floating population of more than 1.5 
million people in the district. 

 

2. Research Methodology 
Considering that the present study seeks 
to identify the desirability of social 
functions of urban spaces in District 12 of 
Tehran Metropolis. Therefore, the 
research method is applied in terms of 
purpose and analytical-exploratory in 
nature. For this purpose, first, through 
documentary studies, indicators related to 
the social functions of urban spaces have 
been extracted and then, by asking the 
citizens of District 12, their desirability has 
been measured. Therefore, the statistical 
population of the study included the 
citizens of District 12 of Tehran, and the 
sample size was calculated 384 based on 
the Cochran's formula and a simple 
random sampling method. Also, to analyze 

the data, structural equation modeling 
method has been used in AMOS Software. 

 

3. Research Findings 
Findings show that the degrees of 
desirability of social functions of urban 
spaces in District 12 of Tehran, i.e., social 
interaction, commitment, social belonging 
(integration with space) and social 
accountability have been obtained to be 
0.62, 0.49 and 0.41, respectively based on 
the structural equation modeling.. Also, 
among the sub-variables, the most 
desirable ones are related to the variables 
that facilitate social activities (experience 
of seeing and being seen among citizens), 
promotion of personal and social relations 
(visual, verbal and visual) and awareness of 
norms, values and cultures (manifestation 
of cultural values in Body space) with 
values of 0.77, 0.71 and 0.65, respectively. 
The lowest desirability is also related to 
the variables of feeling of peace of mind, 
increasing the sense of responsibility in 
citizens and universality and universality 
with values of 0.22, 0.25 and 0.28 
respectively. Moreover, the results of the 
partial index of critical and P values in the 
structural model show that the status of 
social interaction variables in District 12 is 
desirable at 95% confidence level with the 
critical value of 2.37 (i.e., above 1.96). 
Moreover, social response variable with a 
critical value of 1.52 (i.e., less than 1.96) is 
unfavorable and social responsiveness 
with a critical value of 1.99 is relatively 
desirable.. 

 

4. Conclusion 
Urban spaces are the producers of society 
and society is the producer of urban 
spaces. In the meantime, if spatial 
disorganization prevails in the production 
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of an urban space and social disorder is 
produced from it, the divergence of spatial 
and social proximity will be formed and 
the quality and desirability of life of those 
urban spaces will be lost in the dialectical 
entanglement of the two. In this situation, 
the residents feel that their lives are 
undesirable. Therefore, it can be said that 
what is most important in the presence 
and social interaction of people in urban 
spaces is to create and strengthen the 
function of these spaces, which can create 
opportunities for participation, 
empowerment, participation, social 
networks, social norms, social trust, social 
security, belonging social and social 
commitment and promoting a sense of 
belonging to the place. Therefore, the 
most important function of urban spaces 
according to the nature of human 
communities is social function. Given the 
importance of the social function of urban 
spaces, the purpose of this study is to 
investigate and analyze the desirability of 
these functions in District 12 of Tehran 
Metropolis. The results of the studies 
show that from the perspective of 
establishing social interactions such as the 
quality of personal and social 
communication and facilitating social 
activities, the spaces of this region are in a 
favorable condition. In terms of social 
accountability such as universality, 
diversity in activities and creating a sense 
of peace of mind in urban spaces, this 
district is in an unfavorable situation and 
also in terms of creating commitment and 
social belonging such as strengthening the 
sense of place, promoting place identity 
and promoting citizens' sense of 
responsibility, it is in a state of relative 
desirability. 
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 چکیده
ن  در که  باشندمی متنوعی  کارکردهای  و  عملکردها  دارای شهری  فضاهای   آنها   مهمترین  از یکی  بین  ای

ترین  از  فضا  اجتماعی  کارکرد.  است  اجتماعی  کارکرد سوب  شهری  فضاهای  کارکردهای  مهم ی  مح  گردد م
ر  تعامالت  در  درگیری  امکان  که   لذت  و   شدن  جمع   فرصت   و  مکان  حس  گیریشکل  اجتماع،  با  معنادا

  اجتماعی   کارکرد  اهمیت  به  توجه  با  بنابراین،.  نمایدمی  ایجاد  شهروندان  در  را  دیگران  با   تجربه
  12  منطقه  در  کارکردها  این  مطلوبیت  تحلیل  و  بررسی  حاضر  تحقیق  از  هدف   شهری،  فضاهای

ی  تهران  شهرکالن - تحلیلی  ماهیت  نظر  از  و  کاربردی  هدف  نظر  از  تحقیق  روش  رو، این  از.  باشدم
 ساختاری  معادالت  سازیمدل  روش  از  اطالعات  و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  منظوربه   که  بوده  اکتشافی

ست  شده  استفاده  AMOS  افزارنرم  در  12  منطقه  شهروندان   شامل  نیز  تحقیق   آماری  یجامعه.  ا
مونه  حجم  که  بوده  تهران ر  ن ای  ب سبه  نفر  384  کوکران  فرمول  مبن  دسترسی  ینحوه  که  است  شده  محا

شدمی  ساده  تصادفی  گیرینمونه  روش  اساس  بر  آنها  به  میزان   که  دهدمی  نشان  تحقیق  هاییافته.  با
  تعامالت   برقراری  یعنی  تهران  شهرکالن  12  منطقه  در  شهری  فضاهای  اجتماعی  کارکردهای  مطلوبیت

ی)  اجتماعی  تعلق  و  تعهد  اجتماعی، عی  پاسخگویی  و(  فضا  با  شدن  یک   ساختاری   مدل  اساس   بر  اجتما
تبه   41/0  و   0/ 49  ، 62/0  ترتیب  به   P  و  بحرانی  مقدار  جزئی  شاخص  نتایج  همچنین.  است  آمده   دس

 در 12 منطقه در اجتماعی تعامالت برقراری  متغیرهای وضعیت  که دهدمی نشان ساختاری مدل در
9  اطمینان  سطح حرانی  مقدار  و  درصد  5 تغیرهای  مطلوب،(  96/1  از  باالتر  یعنی)  37/2  ب  پاسخگویی   م

یی  و  نامطلوب(  96/1  از  کمتر  یعنی)  52/1  بحرانی  مقدار  با  اجتماعی ی   مقدار  با  اجتماعی  پاسخگو   بحران
وبیت  دارای 99/1 ست بوده نسبی  مطل  .ا

 کلیدواژه ها: 
  کارکردهای شهری، فضای فضا،
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 .تهران
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 مقدمه 1
  ظهور   یه عرص  و  ظرف  یهمثاب  به  فضا  به  پرداختن 

  و   یی فضا  یه توسع  ،یاقتصاد  و  یاجتماع   یندهایفرا
د  دار   یاژه یو   تی اهم  شهرها  در  ی زندگ  امکان  نیتضم

(Estevez et al., 2016:22.)   ن ییتب  هر  که  یطوربه  
  سه   به  توجه   گرو   در   یشهر   یزیربرنامه   در  ت یباکفا 

است  اجتماع  یهازمیمکان  و  زمان  فضا،  یمسئله ی 
(Collins & Stadler, 2020:104) .  ت، یاهم  ن یا  

  ده یگرد  یمتنوع   و  متعدد  یهای پردازه ینظر  یه عرص
  در   را  ی فراوان  یمنف  و  مثبت  جی نتا  و   بازتاب  که

 ,Siagian)  است  شده  گرجلوه   مختلف  ی شهرها
فضای شهری  توان گفت که  از طرفی می   .(2016:266

به  مختلف  ادوار  در  ملت  یک  تاریخ  با  وجود  همواره 
می می شکل  می آید،  دگرگون  و  و  گیرد  شود 

و  فعالیت اجتماعی  اقتصادی،  فرهنگی،  مختلف  های 
دارد جریان  آن  در  همواره  معنی  سیاسی  بدان  این   .

نیز شهرسازی  که  از    ک یعنوان  به  است  موضوع 
در    یدهنده نشان   ،بشر  یزندگ جامعه  فرهنگ  هر 

و با  که  تاریساختار  یهای ژگی است  سیخ ی ،  ،  یاسی، 
اجتماع   یاقتصاد نزد   یو  ارتباط    دارد   یک یجامعه 

(Mihaila, 2012:371) بنابراین   هم   شهری   ی فضا  . 
  ط یشرا   با   که   است  شهر  یزنده   سم یارگان  از   ی بخش 

  مرتبط   رییتغ  حال   در  ی فن  و   ی اقتصاد  و   ی اجتماع
هم    است   ی برا  و   بوده   ییبایز  و   نظم  واجد و 

 1)نژادابراهیمی   کندمی   دایپ  سازمان   شهر  یهاتیفعال
همکاران،   امروزه    . (62:2017و  اوصاف  این  از  با  یکی 

داشتن  ویژگی  بر  عالوه  خوب  شهر  یک  های 
ویژگی فرصت  و  جذاب  معماری  اقتصادی،  های  های 

داشتن ارتباطات اجتماعی مناسب    ،فرهنگی مناسب
( امکان  ،  (Latham & Layton, 2019:2است  که 

مشارکت    یریدرگ اجتماع،  با  معنادار  تعامالت  در 
نزد   یمدن دوستان    یک یو  آورده  به  فراهم  را 

(Carmona et al., 2003:27; Worpole & Knox, 
مکانو    (2007:83 فرصت    ،حس  و  اجتماعی  حس 

با   تجربه  لذت  و  شدن  می جمع  ایجاد  را    دنکندیگران 

 
1 - Nezhadebrahimi 
2 - Sattarzadeh 

(De Magalhaes & Trigo, 2017:2)  همچنین  .
  با   یانسان   رفتار  یعملکرد«ها»  یه جینت  یشهر  یفضا

  عملکرد« »  یالگو   و  است  یعموم   و  یاجتماع   ابعاد
  ی تعامل  نظام  حاصل  و  جهینت  یاجتماع   یهاتیفعال

  ی روها ین  و  است  جامعه  فرهنگ  و  اجتماع  انیم
 جامعه  فرهنگ   و  اجتماع  انیم  تعامل  از   آمده  وجود به

  به   منجر  باشد،   موجود   ی مدن   یی فضا   که  یصورت   در
  هر   از  شی ب  فضا  نیا.  شوند ی م  یشهر  یفضا  دیتول

  متقابل   اعمال   یصهعر   شهر  در  یگری د  یفضا
  ی هاارزش  و   نیمواز  و  هنجارها  یه غلب  و  یاجتماع
  در   ییگرامنطق  ازمندین  و  بوده   یفرهنگ -ی اجتماع

واجتماع  کنترل   رفتار،   و   است  یمردم   مشارکت  ی 
  تنوع،   تکثر،  ، یآزاد  انیب   یه عرص  ز،یچهمه   از   ش یب

  تماما    که   است   ی اجتماع  ی دار  شتن یخو   و   ی هماهنگ 
  ظهور   در  یاجتماع   یه شیاند   وجود  یپارامترها  از

همکاران،    2)ستارزاده  است   یشهر  یفضا و 
  ی اجزا  ی اجتماع  ی عملکردهابنابراین    .(135:2010

می   یفضاها  اصلی محسوب    موجب   که  گرددشهری 
  ی هاگروه   فرد،  نیب  هماهنگ  آداب  ینوع  یریگشکل

  شود ی م  ی شهر  ی ایپو   ی فضاها  ی اجزا  و   ی اجتماع
طرفی  2016:21  همکاران،   و  3سرور ) از    حضور (. 

  بستر   عنوانبه  یشهر  ی فضا  و  فضا  در  شهروندان
  و   کارکردها  نی ا  لیتسه  در   ی اجتماع   یکارکردها 

  نهادها،  اشکال   به   که  آن   به   وابسته  ی هاش یپو 
  و   دارد   برجسته  ی نقش   ند،یآی م  د یپد...    و  هاسازمان

  ی اجتماع  ساخت   ش یپاال   و   روابط   ل یتسه  موجب
، با  رواز این   (.2009:228  ،4خدایی   و  رفيعيان)  شودیم

از   شهری  فضاهای  اجتماعی  نقش  اهمیت  به  توجه 
حاضر   تحقیق  از  هدف  کارکردها،  و  عملکردها  منظر 

مطلوبیت     ی فضاها  ی اجتماع  یکارکردها بررسی 
منطقه    یشهر می کالن  12در  تهران  باشد. شهر 

که  می گفت  شهرسازتوان  معمار  یورود    ی های و 
اصوال    ی شهر  ی فضاها  ی،غرب  که  را  و    یامحله  تهران 

خانه فرهنگ  و  اصول  شهرساز   یسازطبق    ی و 
ت  ، بودند  گرادرون  ناخواه    ریثأتحت  خواه  و  دادند  قرار 

شهری   یزندگ فضاهای  تغ  و  عبارت  شد  رییدچار  به   .

3 - Sarvar 
4 - Rafieian & Khodayi 
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  ک ی  به   کوچک   یسنت  شهر   ک ی  از  گذار  در دیگر  
کالن   مادرشهر   مصرف   یهاه ویش  یبرخ  ،مدرن  شهرو 

  ا ی   منسوخ   ،قدیمی  یفرهنگ   ی فضاها  و   ی فرهنگ
  که   د یجد  ی فضاها  و   هایتفعال  ی برخ   ،شدند  رونق کم

  د یپد   نداشتند،  سابقه  و  ه شیر   ی سنت  فرهنگ  در
  استحاله  و  شکل  رییتغ  دچار   گر ید  ی برخ   و   آمدند

شهر    12منطقه    .شدند  ان ینما   دیجد   ی قالب   در  و   شده
بی  تغییرات  از  نیز  قدمت    نصیب تهران  است.  نبوده 

که   تهران  از  منطقه    شهر کالن   ییهاول  یههستاین 
برمی صفو  یهدور   به  ،باشدی م  تهران   بازار   و   گرددی 
  وکار کسب   و  یاقتصاد  قلمرو   نی تریقو  عنوانبه   تهران

  با   یمذهب   و  یاجتماع  ،ی اس یس  یفضا  یدارا  و  کشور
  در   ینفر  ونیلیم  میونک ی  از  ش یب  شناور  تیجمع

  مثل  یاماکن.  است شده واقع منطقه نیا یایجغراف
چندین    امام،   مسجد   بازار،  جامع   مسجد   بازار،  کالبد

  ی همدرس  و  ن یعبدالحس  خیش  یهمدرس  و   امامزاده
  بافت  یدارا  یجملگ الدوله لسوفیف و صدر ییهعلم

  که   باشندی م  یادهیتن  درهمو    دهیچی پ  همبه   ی خ یتار
به مطالعه  ازمندین بیشتر  و  ی  اجتماعی  ابعاد  در  ویژه 

)واقع در منطقه   تهران   بازار همچنین    .  استفرهنگی  
  و   نیترشلوغ   از  یک ی  ساله   چهارصد  قدمت  با(  12

  ت یجمع  تراکم  نظر  از  کشور  یهامکان   نی پرترددتر
. بنابراین با توجه به نقش و اهمیت منطقه باشدیم

تاریخیکالن   12 منظر  از  تهران  فرهنگی،  شهر   ،
توجه   ضرورت  آن  تبع  به  و   ... و  اجتماعی  اقتصادی، 
منطقه   این  شهری  فضاهای  عملکردی  مطلوبیت  به 

ویژه کارکردهای اجتماعی با توجه  در ابعاد مختلف به 
پیشینه تحقیق  به  اقتصادی،  مرکزیت  و  تاریخی  ی 

نگارش   زیر  سؤال  به  پاسخگویی  هدف  با  نیز  حاضر 
 یافته است. 

مطلوبیت  منطقه    میزان  شهری    12فضاهای 
شهر تهران از منظر کارکردهای اجتماعی )ارتقای  کالن 

و پاسخگویی(   و تعهد  تعامالت اجتماعی، ایجاد تعلق 
 باشد؟به چه صورتی می 

 
1 - Pakzad 
2 - Tarshizain 

  مبانی نظری 2
محل شهری    اجتماعی   تعامالت   برقراری  فضای 

و  2011:27  ،1پاکزاد ) داستان  صحنه(  که  است  ای 
آن   در  جمعی  آن  گردمی   تعریفزندگی  فرصت  و  د 

برخی  که  دارد  فضا  وجود  این  در  اجتماعی    ها مرزهای 
ازپیش   برخوردهای  و  شده    شدهاندیشیدهشکسته 

با   جدید  اجتماعی  محیط  یک  در  افراد  و  افتاده  اتفاق 
  Lynch, 1972:109نمایند )برقرار  و تعامل  هم ارتباط  

ترشی از  نقل  این   .(2012:32،  2زیان به  فراهم  رو،  از 
انسان  روابط  تسهیل  برای  امکاناتی  با  آوردن  ها 

می از  یکدیگر   شهری  فضای  اصلی   دباشنقش 
(Michal & Sylwia, 2019:76)  .  با    ها فضااین

تسهیل جریان شهروندی از طریق حس تعلق انسان  
شده( و به اجتماع )از طریق  به محیط )فضای ساخته

کنش  تعامالت  هاتسهیل  انسان   و  با  متقابل  ها 
  کنندمی یکدیگر( حیات مدنی را به کالبد شهر تزریق  

می   (. 1999:22،  3)حبیبی که  بنابراین  گفت  توان 
ان   زندگی  با  مرتبط  موضوعات  جوامع  جمعی  در  سان 

اصلی  از  پدیدآورنده شهری  عوامل  فضای  ترین  ی 
هستند این    به.  شهری  که  است  دلیل  همین 

نوبه  به  فضای  موضوعات  بقای  و  دوام  عامل  خود  ی 
دگرگونی   و  اجتماعی  تحوالت  متقابال ،  و  بوده  شهری 

های اجتماعی، عامل و علت  در باورها، رفتارها و آیین 
باشند. همچنین   ری میدگرگونی و تحول فضاهای شه 

 یجلوه   و  آن   اهل  با  همراه  و  متناسب  را  شهر  اگر
  هویت   را   هویتش  و   شهر  اهل  زیست   و   تفکر   یشیوه

  متقابل   تأثیر  از  نباید  آنگاه  بدانیم،  شهر   مردمان
  واقع،   در.  شد  غافل  یکدیگر  بر  آنها  هویت  و  تناسب

  دو   به  شهر،  اهل  با  مقایسه  در  شهری،  فضای  و  شهر
يا   مضمحل   متحول،   دگرگون،   صورت،   متكامل  و 

  زیست   یشیوه   در   تغییرات  اول،  حالت .  شودمی
  نگرش   تغییر  دنبال   به  دوم،  حالت   و   است   مردمان

)نقی   و   شهر  خویش،  به  انسان است  ، 4زادهطبیعت 
  توان عنوان کرد که فضای رو، می (. از این 28-17:  2016

  باستان   یونان  دوران  از  و   بشر  تاریخ  طول   در  شهری

3 - Habibi 
4 - Naghizadeh 
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  و   اجتماعی   کارکردهای  اجرای  یعرصه   همواره
  از   بسیاری  و   بوده  جامعه  نهادین  هایپویش 

  خصوصی   یعرصه  نهادهای  به  وابسته  هایفعالیت
  شهری   فضای   و   عمومی  یعرصه  به   نیز   خانواده   مانند

  سیر   با  همراه  تنهانه  بنابراین   .است  شده  سپرده
  شهری   و   عمومی   یعرصه  نهادهای   جامعه  تحول 

  بلکه   یابد،می   گسترش  و   پیچیده   روزافزونی   طور به
  همین   یواسطهبه  نیز  شهری  و  عمومی   فضاهای

  فضاهای   از  تنوعی   با  امروز  و   یابد،می  توسعه  رابطه
 اندعمومی   تملک  در  که  مواجهیم  اجتماعی  و   عمومی

گردد  می   جاری  آنها  در   اجتماعی  کارکردهای  و
(Ramlee et al., 2015:361).  فضای   دیگر،  سوی   از  

  تسهیل   در  اجتماعی   کارکردهای  بستر  عنوانبه   شهری
  اشکال   به   که   آن   به   وابسته  های پویش   و   کارکردها   این 

  برجسته  نقشی   آیندمی  پدید...  و  هاسازمان  نهادها،
  ساخت   پاالیش  و  روابط  تسهیل   موجب  و   داشته

  از   .(Praliya & Garg, 2019:94)گردد  می   اجتماعی 
  پااليش   و  تسهیل  در  دخالت  با  شهری  فضای  آنجاکه

 درگیر  اجتماعی  راهبردهای  با  عموما    اجتماعی  ساخت
  تضعیف  یا  و  تحکیم  تقویت،  موجب   گاه   و  شود می

دلیل  بنابراین  گردد،می   آنها   و   قطعیت  عمومیت،  به 
است    اجتماعی  نقش  دارای  آن  اثرات   شوندگی  تکرار

و  محمدبگ) همچنین    . (2021:922  ،1زادهی سالورزی 
اساس ارائه  بر  می نظریات  مطلوبیت  شده  توان 

بیان   مختلفی  عوامل  در  را  فضا  اجتماعی  کارکردهای 
نقی  و  دزفولی  قلمبر  نظر  طبق  .  (2014)  2زادهکرد. 

را  مطلوب   کارکردهای شهری  فضاهای    اجتماعی 
  و   تشويق   سبب   که   دانست  هاییشاخص   توان می

  و   3حبيب   شود.می   فضا  سمت   به   شهروندان  کشش
  مراودات   و   اجتماعی   تعامالت  ایجاد   ، (2012)  همکاران 

افزایش   شهروندی آن  تبع  به    یسرمایه   میزان  و 
فضاهای    را  اجتماعی  مطلوب  اجتماعی  کاکردهای  از 

Krkljes & Neducin   (20016  ،)کنند.  شهری بیان می 
و    (فضا  با   شدن   یکی)  اجتماعی   تعلق  و  تعهد

Carmona  (2019  و  )Collins & Stadler   (2020  ،)
پاسخگویی کردن    نیز  برطرف  راستای  در  اجتماعی 

 
1 - Bagmohammadi & Salavarzizadeh 
2 - Ghalambor Dezhfoli & Naghizadeh 

همه  همچنین  و  مکانی  و  زمانی  شمولی  نیازهای 
فضاهای شهری را از کارکردهای اجتماعی مطلوب این  

 اند. فضاها برشمرده 

  تقویت   و  گیریشکل  بستر  شهری  فضای   بنابراین
  و   امنیت  حس  برقراری  جهت  در  اجتماعی  ارتباطات

  مکانی   دیگر   طرفی   از   و   است   عمومی   فضای  در  اعتماد 
  کمک   که  است   آیینی  مراسم   گیریشکل   برای  مهم

  جمعی   زندگی  و   اجتماعی  روابط  برقراری  به  شایانی
  تعلق   حس   فضاها،   این   در   افراد   مثبت   حضور .  کندمی

  همچنین انسان .  دهدمی   افزایش  را  تعاون   یروحیه  و
  آسودن،   جهت  مکانی   دنبال   به  شهری  فضای  در

  اجتماعی   تعامالت  و   روانی-روحی  فشارهای   آزادسازی
  طراحی   نیاز،  این   به  پاسخگویی   جهت  در.  است

  باید   محالت،  یدهندهارتباط   و  مابین  عمومی  فضاهای
  ارتباطات   افزایش  تا  باشد  برخوردار  جذابیتی   چنان   از

موجب    را  ساکنان  بین  اجتماعی   مناسبات  و  متقابل
این   .گردد طراحی از    بینی پیش   و  صحیح  رو، 

  استفاده   تشدید   به  منجر  جاذب   و   زنده   هایفعالیت
  افزایش   و   اجتماعی   ارتباطات  تقویت   شهری،   فضای   از

  احساس   و   شود می   را  محیط  به  افراد  تعلق  حس 
  تقویت   فضا  از  برداری بهره   در  را  آنها  مسئولیت

 نماید.  می

 تحقیق پیشینه  2.1
و   بررسی  مورد  شهری  فضاهای  گذشته  سالیان  طی 

است.  مطالعه گرفته  قرار  بسیاری  پژوهشگران  ی 
پیشینه به  اجمالی  می نگاه  نشان  تحقیقاتی  دهد  ی 

ندرت در  ها و کارکردهای اجتماعی فضا به که شاخص 
به پژوهش  مطالعات  و  ارزیابی  ها  مورد  جامع  صورت 

این  از  است.  گرفته  تحقیققرار  بر    رو  تأکید  با  حاضر 
نقش محوری در توسعهشاخص ی  های اجتماعی که 

می  ایفاء  شهری  خأل  فضاهای  پرکردن  دنبال  به  کند 
کارکردهای   بررسی  طریق  از  موجود  پژوهشی 

می  آنها  مطلوبیت  و  شهری  فضاهای  باشد.  اجتماعی 
پژوهش  و  اسناد  بررسی  و  با  نزدیکترین  موجود،  های 

3 - Habib 
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پژوهش  مطالعامهمترین  و  موضوع  ها  با  مرتبط  ت 
 باشد. تحقیق حاضر به شرح زیر می 

)   1محمدی  همکاران  خود  2012و  پژوهش  در   ،)
فضاهاي عمومي شهري، تحقق تعامالت  تحت عنوان  

را مورد    قديم الر   شهر ،  هاي تاريخياجتماعي در بافت 
پژوهش حاکی از آن است  نتايج  اند.  بررسی قرار داده 

گروه  یمؤلفه در  که   ورزشي    ها،فعاليت  فضاهاي 
پاتوق  و  فضا،  باالترين  جامعيت  در  کمترين،  ها 

با  خيابان مذهبي  فضاهاي  و  باالترين  عمومي  هاي 
پايين  خرد  فضاهاي  عملکرد  بودن،  ديدارگاه  در  ترين، 

پايين  تجاري  فضاهاي  و  باالترين  در  ورزشي  و  ترين 
پاتوق  بودن،  ورزشي  مشارکتي  فضاهاي  و  باالترين  ها 

به ترين  پايين  را  آوردامتياز  و    ند.اه دست  داکشایانی 
  ی عموم   یفضاای با عنوان »(، در مطالعه2012)  2ماماثا 

معناشناس در  کاوش  تئورمدل   ی«،شهر:  ، های ها، 
نما   رهایتفس قرار  تجرب   یانگرهایو  بررسی  مورد  را  ی 

می  بیان  وی  است.  که  داده  با  کند  بارها  و  بارها  فضا 
دچشم در    اتیتجرب  ا ی  هادگاه یاندازها،    ک یمختلف 

همه   ف یتعر  ی شهر  ی ویسنار اگر  است.    ن یا   یشده 
را   اعل بقطعات  حد  به  بازب  ی توان  مورد  و    ی نیرساند 

  ی و معنا  یشهر  ی از فضا  ی توان فهم کاملی قرار داد، م
توجه به کارکردهای  آورد.   وجودرا بهآن   راستا  در این 

اولویت  از  فضا  می   هایاجتماعی  باشد.  اساسی 
مطالعه2013)  3ی توکوال  در  بررسی  (،  به  خود  ی 

هو یشهر  دیتجد  ،یعموم  یفضا  ی ابیباز و    تی ، 
در    یهاگفتمان   فرانسه   یه یمونپلشهر  مصرف 

است.   تأکمطالعه    ن یا پرداخته  مرکز    دیبا  بازار  بر 
می شهر   کهبیان  جد  کند  طرح  کابانس    دیدر  بازار 

"فضا   ی عموم  ی فضا  ی بجا شده  یل خا  یاز  استفاده   "
تأس و  کاالها   سیاست  فروش  به    یبازار  دوم  دست 

محصوالت   یجا قوم  یبازار  تنوع  در    یتالش   یبا  است 
ب  یراستا قوم  ن یاز  تنوع  شهر،    ی بردن  مرکز  در 

  ی تنها برا  یمجدد شهردار  یتوسعه  یبرنامه  نی بنابرا
خاص  کاربران  کردن  فضا  یخارج  عدم    یعموم  یاز  و 

 
1 - Mohammadi 
2 - Dakshaein  & Mamatha 
3 - Tchoukaley 

فضا  اجتماع کشپذیری  چالش  است.   دهیبه    شده 
)   4ی تنکابن همکاران  به  (2017و  خود  پژوهش  در   ،

تحل  یبازشناس اجتماع   راتییتغ  لیو  تحوالت    - ی و 
امروز   یشهر  ی عموم  ی فضاها   ی فرهنگ با    تهران 

.  اندپرداختهمبنايي«    ی»نظريه  روش  از   گيريبهره 
م پژوهش    ج نتای چالش  که    دهدی نشان  بزرگترين 

مختلف   ابعاد  در  عدالت«  و  »تعادل  نبود  فضاها  اين 
توان فضاهايي متعادل و عادالنه  است. فضاها را نمي 

درجـه بـه  هنوز  زيرا  كيفيت،    یدانست،  از  نهـايي 
نرسيده مطلوبيت  و  فضاهاي .  اندرضايت    همچنین 

  متعددي   هـايچالش   دچار   تهران  شهري  عمومي
 اندنتوانسته   اند،ذار قرار گرفتهگ  یمرحله   در  اند،شده

  برقراري   در  دهند،  تطبيـق  جديد  شرايط  با  را  خود
با  مش  دچار   مخاطب   با   ارتباط هستند،  جدي  كل 

زمينه و  بيگانه بستر  دارند  قرار  آن  در  كـه    و   انداي 
  متناسبي   و   متعادل   حاكم  هاي سياست   و  قوانين

ی (، در مطالعه2019و همکاران )  5پور سیاوش  .ندارند
عنوان   تحت    ی فضاها  یطراح   یهاافت یرهخود 

از    شدهبرگرفته  یشهر  ی ریپذاجتماع   یعموم 
سوم   یهای ژگیو می   مکان  که  بیان  دنکنند    ی ایدر 

افزا  با  مکان   ،ییفردگرا  شی مدرن    ی هاکمبود 
وضوح قابل مشاهده است یررسم یغ  یی آگردهم    . به 

ا  به سو  مکان  ،راستا  نیدر  راه م  رفع    یبرا  یحلعنوان 
ب  نیا به   هشد  انیمشکل  سوم  مکان  از    ی کیعنوان  و 

مهم  شهرها    ی عمومیی  آگردهم  یهاط یمح  نیتراز  در 
و وشمی   اد ی با  که  چون    ی های ژگید  خود  به  مختص 

بستر  یریگشکل بر    یکنندگهمسطح   ،یخنث  یآن 
در  گفتگو  دسترس   ،یجدر یغ  یط یمح  افراد،    ر یپذدر 

وجود     ، ساده  یظاهر  و   ثابت  کنندگانمراجعهبودن، 
با    ی ارتقا  لیپتانس  یدارا افراد  و    گریکد یتعامالت 

زندگ بر  و  است  تأث  ی اجتماع  ی جامعه    ر یشهروندان 
(، در پژوهش  2019)  و همکاران  6هرناندز الرا    .گذاردمی

عنوان   تحت  فضاخود  عنوان  به   یعموم   یاختصاص 
شهر    نده،یآ   یشهر  یمنظره  یمجموعه ظهور برا   ک ی

داده تیکوسیمکز قرار  بررسی  مورد  را    ن یااند.  ی 

4 - Tonkaboni 
5 - Siavashpour 
6 - Lara Hernandez 

https://www.researchgate.net/profile/J_Lara-Hernandez
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مورد  پژوهش  صورت  شهر    یبه  مرکز  در 
قوان  وسیتیکیمکز و  شده  مقررات    ن یانجام  و 

مکز  شدهنییتع دولت  استفاده    یتیکوسیتوسط  که 
خ تنظ  ابانیاز  بررس  کند،ی م  میرا  داده    یمورد  قرار 

نتا م  ج یاست.  نشان  ب  دهدی پژوهش  عدم    نیکه 
فعال به  مربوط  قانون  در  عملکردهای   هاتیوضوح    و 

خ  یاحتمال ضمن  کیو    ابانیدر  ظاهرا     ن یب  یاجماع 
چگونگ  مورد  در  چن  یشهروندان  بودن    ن یمناسب 

ا  ،یعموم   یفضاها دارد.  وجود  نظر  تضاد    نی اختالف 
و    یسنت  یهاوه یبه ش  یعموم   هایفضاکارکردهای  در  

می  مشهود  کانگ   باشد.جدید  و  در  2019)  1کائو   ،)
 شدهاستفاده  یو الگوها یروابط اجتماع تحقیق خود 

فضاها چ  یشهر  یعموم   یدر  انگلستان  ن یدر  را    و 
نوع روابط  اند. این تحقیق سه  مورد مطالعه قرار داده 

عمومی    ی اجتماع فضاهای  در  : کندمی   فیتعررا 
صم صمیمیجفت  گروه  اجتماع   یمی ،  گروه  .  یو 

  اد یز  در موارد   ی میصم  یها گروه و    ی میصم  هایجفت 
امکانات   از  استفاده  و  نشستن  و  صحبت  حال  در 

  ی اجتماع  یهاگروه بودند و    ی خصوص  ی فضاهاو  پارک  
موارد بیشتر  باز  در  جادار  و  باز  مناطق  و    یدر 

م راستاکردند.  ی استراحت  این    ی میصم  یهاگروه  در 
میانه   مناطق  گر از  مناطق    یاجتماع  یهاوهو  از 

م  یرامون یپ و  ی استفاده    ی م یصم  هایجفت کردند 
توز  لیتما نتا  کنواختی  عی به  داشتند.  فضاها    ج ی در 

اهم  ق یتحق  ن یا   ی برا  ی عموم  ی فضاها  ی طراح   تی بر 
گروه مختلف  انواع  و  کاربران  روابط    و  هاانواع 

 کند.ی م  دیتأک ی اجتماع

ی  شده و پیشینهبا توجه به چارچوب نظری ارائه
می  دارای  مطالعاتی  شهری  فضای  که  گفت  توان 

و   تعلق  ایجاد  همچون  مطلوبی  اجتماعی  کارکردهای 
و   زمانی  نیازهای  به  پاسخگویی  ساکنان،  در  تعهد 

شکل  همچنین  و  روابط  مکانی  و  تعامالت  گیری 
ر  باشند. همچنین باجتماعی در بستر این فضاها می 

ارائه  مطالب  مطرح اساس  اهداف  و  در  شده  شده، 
 مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است.   1شکل شماره  

 

 
 مدل مفهومی تحقیق )مطلوبیت کارکردهای اجتماعی فضای شهری(  1  شکل 

 ترسیم: )نگارندگان( 

 
1 - Cao & Kang 
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 روش تحقیق 3
به  حاضر  تحقیق  اینکه  به  توجه  شناسایی  با  دنبال 

در   شهری  فضاهای  اجتماعی  کارکردهای  مطلوبیت 
می کالن   12منطقه   تهران  این شهر  از  روش  باشد،  رو 

ماهیت   نظر  از  و  کاربردی  هدف  نظر  از  تحقیق 
از طریق  -تحلیلی  بدین منظور، ابتدا  اکتشافی است. 

شاخص  اسنادی  کارکمطالعات  با  مرتبط  ردهای  های 
از   سپس  و  شده  استخراج  شهری  فضاهای  اجتماعی 

منطقه   شهروندان  از  پرسشگری  تهران    12طریق 
بنابراین   است.  شده  سنجیده  آنها  مطلوبیت  میزان 

منطقه  جامعه شهروندان  شامل  تحقیق  آماری    12ی 
کوکران   فرمول  مبنای  بر  نمونه  حجم  که  بوده  تهران 

نحوه   384 که  است  شده  محاسبه  دستنفر  رسی  ی 
نمونه روش  اساس  بر  آنها  ساده  به  تصادفی  گیری 

به می همچنین  داده باشد.  تحلیل  و  تجزیه  ها منظور 
سازی معادالت ساختاری در  و اطالعات از روش مدل 

طرفی    AMOSافزار  نرم  از  است.  شده  استفاده 
طیف  پرسشنامه مبنای  بر  که  حاضر  پژوهش  ی 

شرح    5لیکرت   به  است،  شده  طراحی  مقیاسی 
شماره  جد جمع می   1ول  پرسشنامهباشد.  های  آوری 

در   توضیح  و  نگارندگان  مستقیم  حضور  با  پژوهش 
شاخص  انواع  همچنین    مورد  است.  گردیده  تکمیل 

های مورد بررسی  میزان مطلوبیت هرکدام از شاخص
بحرانی   شاخص  اساس  بر  ساختاری  مدل  مبنای  بر 

(P)    اطمینان سطح  قرار    95در  سنجش  مورد  درصد 
شاخص گرف و  باالی  ته  بحرانی  مقدار  دارای  که  هایی 

اطمینان    96/1 سطح  در  مطلوب    95بوده  درصد 
 اند. ارزیابی گردیده 

 

 ها های مورد استفاده در تحقیق و کدبندی آن شاخص  1  جدول 

 منابع کارکردهای اجتماعی فضای شهری

الت برقراری تعام
 Aاجتماعی 

ت شخصی و اجتماعی )بصری، گفتاری و دیداری(  ی کننده، تسهیلA1ارتقای ارتباطا
، توانمندسازی  A2شدن در بین شهروندان(  ی دیدن و دیده های اجتماعی )تجربهفعالیت

 ) ماعی شدن افراد عی بین ، شکلA3اجتماعی )اجت گیری مشارکت و اعتماد اجتما
ها  گشتگی انسانکسی و گمها و احساس غربت و بی، از بین بردن زمینهA4شهروندان 

A5 . 

پور و )سیاوش
؛ 2019همکاران، 

حبیب و همکاران، 
2012 ) 

تعهد و تعلق 
اجتماعی )یکی  

 Bشدن با فضا( 

ی های ارزشمند و بهانگیزی و ایجاد تجربهخاطره  ، آگاهی و شناخت از  B1یاد ماندن
ی ارزشها و فرهنگ هنجارها، ارزش ، تقویت B2های فرهنگی در کالبد فضا( ها )تجل

، افزایش حس B4، افزایش و ارتقای هویت مکان B3حس تعلق مکانی 
 .B5پذیری در شهروندان مسئولیت

)محمدی و همکاران، 
 & Krkljes؛ 2012

Neducin, 2016) 

پاسخگویی 
 Cاجتماعی 

ساس آرامش روحیC1شمولی همگانی بودن و همه ی فعالیتC2روانی -، اح ها و  ، غنا
ی - پاسخگویی به نیازهای زمانی ، فراهم شدن امکان  C4 فراغت ، گذراندن اوقاتC3مکان

 .C5آموزش، یادگیری و هدایت 

(Carmona, 2019; 
Collins & Stadler, 

2020) 

 مأخذ: )مطالعات اسنادی نگارندگان(. 

 

 قلمرو مکانی پژوهش  3.1
واقع    12منطقه   در  و  دارد  قرار  تهران  شهر  مرکز  در 

م   یمرکز  یهسته تهران  مناطق  اباشدی تمام    ن ی. 
"محدوده  عنوان  با  تار   یمنطقه  شهر    ی خ یبافت 

  12. با پا گذاشتن به منطقه  شودی تهران" شناخته م

تهرا م  ن تمدن  آشکار  اگرددی کامال   از    نی .  منطقه 
شوش،    ابان یانقالب، از جنوب به خ  ابان یشمال به خ

خ به  شرق  سمت  شهر  ابانیاز  سمت    وریهفده  از  و 
خ به  منته   ابان یغرب    ی وهواآب .  شودی م   یحافظ 

سا  12منطقه   نسبت  به  خنک   ریتهران  و مناطق  تر 
  ی هاباغات و پارک   لیموضوع به دل  ن ی ا  ،تتر اسسالم
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ا   یاد یز در  که  دارد.   ن یاست  وجود  جمعیت    منطقه 
منطقه   منطقه   240909ثابت  شناور  جمعیت  و  نفر 

شهری با توجه به قرارگیری  با توجه به سفرهای درون 

به   تاریخی  بافت  و  می   1400000بازار  رسد نفر 
  12  منطقه  شهری  یتوسعه  و   ریزیبرنامه  معاونت)

 . (تهران

 

 
 تهران    شهر کالن   12  منطقه   نواحی و محالت  2  شکل 

 تهران(   12ی شهری منطقه  ریزی و توسعه مأخذ: )معاونت برنامه 
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 ها و بحثیافته 4
کارکردهایبه مطلوبیت  شناسایی  اجتماعی    منظور 

منطقه   در  شهری  از  کالن   12فضاهای  تهران  شهر 
مدل نرم  ساختاری  افزار  معادالت    AMOSسازی 

برای  است.  شده  استفاده    ابتدا   منظور   این   گرافیک 
  سپس   و   رابطه   این  برای   جزئی   ساختاری   ارتباط

.  گیردمی   قرار   بررسی   مورد  آن   نهایی  و   کلی   صورت
  ارتباط   ارزیابی   به   درونی   یا   جزئی   ساختاری   ارتباط

شاخص  مطلوبیت  میزان  از  ناشی  و  ساختاری  ها 
اجتماع  یبرقرار متغیرهای   تعلق    تعهد ی،  تعامالت  و 

فضا(    ی ک ی)  ی اجتماع با    ی اجتماع   یی پاسخگو و  شدن 
مطلوبیت کاکردهای    و میزان  مستقل  متغیر  عنوانبه

منطقه   شهری  فضاهای  متغیر به   12اجتماعی  عنوان 

  ابتدا   نهایی   و   کلی   بحث   به   رود و  برای   وابسته بوده که 
است  قرار   جداگانه   آزمون   مورد عوامل    .گرفته  ورود 

نقش  کنندهتبیین ارزیابی  برای  ساختاری  ارتباط  ی 
یابی فقر  متغیرهای کالن و خرد بر گسترش و سازمان 

می  نشان  تبریز  شهر  ترکیبی  در  پایایی  میزان  دهد 
(CR)  ( پایایی  ضریب  بهCAو  از    دست (  بیش  آمده 

 (AVEشده )و میزان میانگین واریانس استخراج   7/0
شماره   جدول  خطی  قطر  در  شده    2که  مشخص 

از   بیش  همبستگی  می   6/0است  همچنین  باشد. 
گردیده   مشخص  تیره  رنگ  با  که  تحقیق  متغیرهای 

بازه   در  را   84/0تا    75/0است  عوامل  ورود  که  بوده 
اجتم کارکردهای  مطلوبیت  تبیین  فضاهای  برای  اعی 

منطقه   قابل  کالن   12شهری  میزان  به  تهران  شهر 
 کند.ای تشریح می مالحظه

 

 سازی معادالت ساختاری تحلیل پایایی تبیینی متغیر مستقل و وابسته در مدل  2 جدول 

 CR 1 AVE 2 CA3 SSF A B C متغیرها

اعی فضا   - - - 71/0 615/0 81/0 839/0 (SSF)مطلوبیت کارکردهای اجتم
 - - 72 /0 628 /0 76/0 644 /0* 815/0 ( Aی )تعامالت اجتماع یبرقرار

 - 75/0 649/0 73/0 672 /0** 603/0* 774/0 (Bشدن با فضا( ) یکی) یتعهد و تعلق اجتماع
 77/0 653/0 71/0 585/0* 619/0** 569/0* 752/0 ( C)  یاجتماع ییپاسخگو

**p < 0.01; *p < 0.05 

 مأخذ: )محاسبات نگارندگان( 

 

ی آماری در ساختار  دهندههای شکلترین سنجهمهم
سنجه تأییدی  خی عاملی  ) ی  اسکوئر  کای  یا  ( 𝒙𝟐دو 

برازش   شاخص  آزادی،  درجه  بر  اسکوئر  کای  نسبت 
افزایشی   (CFI)  4تطبیقی برازش  شاخص  و  IFI)  5و   )

ریشه  نهایت  تقریبی در  مربعات  میانگین   6ی 
(RMSEA می سنجه(  این  مقدار    هاباشد.  دارای 

معینی بوده که تحلیل را معنادار ساخته و به تشریح  
به متغیرهای  ساختاری  می ارتباط  آمده  پردازد.  دست 

 
1- Composite Reliabilities 
2- Average Variance Extracted 
3- Cronbach’s Alpha 
4- Comparative Fit Index  
5- Incremental Fit Index 
6- Root-Mean-Square-Error of Approximation 

های  اسکوئر در نمونه به علت متورم شدن میزان کای
تحلیل اکثر  بر  تحلیلی،  اسکوئر  کای  نسبت  از  گران 

می  استفاده  آزادی  نمونه درجه  که  دقیق  کنند  های 
بهشده  تحلیل را  ساختار  شناسایی  دست  برای 

از  می نیمی  ترکیب  باید  نسبت  این  مقدار  دهد. 
از دو  داده  نباید کمتر  دیگر سخن  دربر گیرد. به  را  ها 

داده  معناداری  به  بتوان  تا  رفته  باشد  کار  به  های 
سه   ارتباطی  ساختار  تحلیل  نتایج  داشت.  اطمینان 
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قابل  از  نشان  سنجه  این  در  شده  شناسایی    متغیر 
شاخص  دارد.  آن  بودن  و  قبول  تطبیقی  برازش  های 

تعیین آماری  استاندارهای  با  مطابق  شده  افزایشی 
سمت   به  نکویی    1هرچه  سطح  از  برازش  کنند  میل 

شاخص   دو  این  نتایج  بود.  خواهد  برخوردار  باالیی 
آن ساختاری  ارتباط  تبیین  و  متغیرها  قابل  برای  ها 

به  است.  قبول  آمده  ر دست  دوم    یشه یشاخص 
  ن یآخر  زین  RMSEA  ا یبرآورد    یمربعات خطا  نیانگیم

ا   یساختارشناس  یسنجه در    ن یدر  که  است  مرحله 
مقدار  قابل   یالگوها برازش    ا ی  08/0قبول  دارد.  کمتر 

برآورد    فیدارند، ضع  1/0باالتر از    ریکه مقاد  یی الگوها 
مشاهده   3طور که در جدول شماره . همان شوندیم
برا  ن یا  ار مقد  شود، یم  یریگاندازه   ی الگو  ی شاخص 

برازش مناسب    یدهندهاست که نشان   08/0کمتر از  
داده  توسط  نهاالگوها،  در  است.  به    ت،ی ها  توجه  با 

الگوها  جهینت  توانی م  ادشده یمطالب     ی گرفت 
معناست که    نی دارند و به ا  یبرازش خوب   یریگاندازه

به   یرهایمتغ پنهان    ی رهایمتغ  توانندی م  ی وب خآشکار 
 کنند. یریگرا اندازه

 

 وابسته   و   مستقل   متغیرهای   ی ساختار   ارتباط   ی د أیی ت   ی عامل   ساختار   ی ه آمار  3  جدول 

𝒙𝟐 df P 𝒙𝟐 متغیرها
𝒅𝒇⁄  CFI IFI RMSEA 

اعی فضا )  SSF) 45/823 383 001/0 15/2 935/0 951/0 04/0مطلوبیت کارکردهای اجتم
 24 /874 383 000 /0 28 /2 924/0 927/0 06/0 ( Aی )تعامالت اجتماع یبرقرار

 73/884 383 002/0 31/2 918/0 944/0 03/0 (Bشدن با فضا( ) یکی) یتعهد و تعلق اجتماع
 88/903 383 001/0 36/2 929/0 916/0 02 /0 ( C)  یاجتماع ییپاسخگو

 نگارندگان( مأخذ: )محاسبات  

 

به  نتایج  اساس  ساختاری، بر  مدل  از  آمده  دست 
در   شهری  فضاهای  اجتماعی  کارکردهای  مطلوبیت 

یعنی  کالن   12منطقه   تهران  تعامالت    ی برقرارشهر 
و تعلق اجتماع  ،یاجتماع شدن با فضا(    ی ک ی)  ی تعهد 

پاسخگو ترتیب  اجتماع  یی و  به    41/0و    0/ 49،  62/0ی 
باشد. همچنین در بین متغیرهای فرعی بیشترین  می

متغیرهای   به  مربوط    ی کنندهلیتسهمطلوبیت 
در    شدنده یو د   دن ید  ی)تجربه   یاجتماع   یهاتیفعال

  ی و اجتماع   یارتباطات شخص   ی ارتقا،  شهروندان(  نیب
د   یگفتار  ،ی)بصر از    یآگاه   و(  یداریو  شناخت  و 

ارزش هنجاره فرهنگا،  و  )تجل ها    ی هاارزش   یها 
  71/0،  0/ 77به ترتیب با ارزش    در کالبد فضا(  ی فرهنگ

به    65/0و   مربوط  مطلوبیت  کمترین  همچنین  و 
روحمتغیرهای   آرامش    ش ی افزا  ،یروان -ی احساس 

بودن    ی در شهروندان و همگان  یریپذت یحس مسئول
  0/ 28و    25/0،  0/ 22به ترتیب با ارزش    یشمول و همه

شماره  می شکل  در  از     3باشد.  مستخرج  ضرایب 
داده   نمایش  متغیرها  از  هرکدام  برای  ساختاری  مدل 

 شده است. 
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 ی شهری متغیرهای مطلوبیت کارکردهای اجتماعی فضاها   ی ارتباط   ساختار   ی معمار  3  شکل 

 مأخذ: )محاسبات نگارندگان( 

 

اندازه الگوهای  تأیید  و  بررسی  از  برای  پس  گیری 
فرضیه  معناداری  مقدار  آزمون  جزئی  شاخص  دو  ها 

به کار گرفته شده است. بر اساس سطح    Pبحرانی و  
می  05/0معناداری   بحرانی  از  مقدار  بیشتر  بایست 

با    96/1 الگو،  در  این  از  کمتر  پارامتر  مقدار  باشد، 
تر  شود. همچنین، مقادیر کوچک اهمیت شمرده نمی 

حاکی از تفاوت معنادار مقدار    Pبرای مقدار   05/0از  

برای وزن محاسبه صفر  شده  با مقدار  رگرسیونی  های 
سطح   نتایج    95در  اساس  بر  است.  اطمینان  درصد 

ب مقدار  متغیرهای  مدل  برای  تعامالت    ی برقرارحرانی 
و تعلق اجتماع  ،یاجتماع شدن با فضا(    ی ک ی)  ی تعهد 

  1/ 52و    1/ 99،  37/2ی به ترتیب  اجتماع   یی و پاسخگو
درصد محاسبه شده است. از    95در سطح اطمینان  

میاین  برقراری  رو  متغیرهای  وضعیت  که  گفت  توان 
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منطقه   در  اجتماعی  متغیره  12تعامالت  ای  مطلوب، 
متغیرهای   و  نامطلوب  اجتماعی  و  پاسخگویی  تعهد 

اجتماع می تعلق  متوسط  شماره  ی  جدول  ،  4باشد. 

ضریب رگسیونی و مقادیر بحرانی و سطح معناداری  
 دهد. های مورد بررسی نشان می را برای شاخص 

 

 ها های جزئی مربوط به فرضیه شاخص   ضریب رگرسیونی و مقادیر  4  جدول 

 فرضیه
ضریب 
 رگرسیونی

مقدار 
 نتیجه  P بحرانی 

تهران از منظر    12رسد کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری منطقه  به نظر می
 باشد.ی در وضعیت مطلوبی میتعامالت اجتماع  یبرقرارمتغیرهای 

 تأیید 0/ 000 37/2 576/0

تهران از منظر    12رسد کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری منطقه  به نظر می
 باشد.در وضعیت مطلوبی می یتعهد و تعلق اجتماعمتغیرهای 

 تأیید 0/ 000 99/1 429/0

تهران از منظر    12رسد کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری منطقه  به نظر می
ضعیت مطلوبی میاجتماع متغیرهای پاسخگویی  باشد.ی در و

 رد 129/0 52/1 385/0

 مأخذ: )مطالعات نگارندگان( 

 

به  نتایج  به  توجه  و با  ساختاری  مدل  از  آمده  دست 
میدانی   مشاهدات  و  ساکنین  با  مصاحبه  همچنین 
شهری   فضاهای  اجتماعی  کارکردهای  وضعیت 

ابعاد    شهرکالن   12منطقه   در  مورد  گانه 3تهران  ی 
 توان به شرح زیر تفسیر کرد. بررسی می 

 ی تعامالت اجتماع  ی برقرارالف( 

  ی گفتار  ،ی)بصر  ی و اجتماع  یارتباطات شخص   یارتقا
د    ی )تجربه   ی اجتماع  یهاتیفعال  تسهیل   و (  یداریو 

د  دن ید ب  شدنده یو  مهمترین    شهروندان(  ن یدر 
می  محسوب  فضا  اجتماعی  شوند.  کارکردهای 

و  به اجتماعی  و  شخصی  تعامالت  تحقق  منظور 
فعالیت  شهری  همچنین  فضاهای  اجتماعی،  های 

- هایی همچون احساس آرامش روحیبایستی ویژگی 
شمولی را دارا باشند. در منطقه  روانی، امنیت و همه 

و    12 تعامالت  بعد  در  فضاها  اجتماعی  کارکرد  تهران 
بودهفعالیت خاصی  اقشار  به  منحصر  با    ها  و  است 

فرهنگی منطقه  -توجه به ماهیت اقتصادی و تاریخی 
یابد و ساکنان  ندرت تحقق می شمولی فضاها به همه

به را  منطقه  خود  اوقات  بیشتر  جوانان  قشر  در  ویژه 
از منطقه سپری می  خارج  ضعف    کنند.  در  همچنین 

همه فضاهادر  افراد  یاجتماع  شمولی  در    شدن  را 
ه افراد  و  خانواده  با  م فرهنگ  فرهنگی  نظر  از  سطح 

می  مواجه  عدم    سازد.مشکل  طرفی   یریگشکل از 
اجتماع  اعتماد  و  منطقه    شهروندان   نیب  ی مشارکت 

و عدم تعلق مکانی    یکسی غربت و ب   حساساموجب  
 گردد. در آنها می 

 شدن با فضا(  یکی )  یتعهد و تعلق اجتماع ب( 

بر   عالوه  اقتصادی(  )یعنی  منطقه  غالب  نقش 
های فراوان، دارای اثرات منفی در ابعاد مختلف  مزیت 

می به اجتماعی  برویژه  بازار  تأثیر  افزایش    باشد. 
فرهنگ   به  ناآشنا  و  غیربومی(  افراد  )با  فضا  جمعیت 

مطلوبیت  کاهش  موجب  منطقه  اجتماع    و 
می فضاها  اجتماعی  ر کارکردهای  این  در  استا  گردد. 

اجتماعی  می عمیق  روابط  ایجاد  عدم  که  گفت  توان 
عدم   موجب  سیال  جمعیت  و  اصلی  ساکنان  بین 

فضا   ی فرهنگ   ی هاارزش   ی تجل کالبد  به    در  توجه  با 
شناخت    یآگاه عدم   )شناور(  و  سیال  از  جمعیت 

ارزش  فرهنگ هنجارها،  و  می هاها  منطقه  از  ی  گردد. 
حدود   افزایش  منطقه  6طرفی  جمعیت  در    برابری 

بی  و  کاری  فضاهای  ساعات  به  آنها  از  برخی  محلی 
مسئولیت  حس  کاهش  موجب  پذیری  مختلف، 

شهری   فضاهای  نگهداری  و  حفظ  در  اصلی  ساکنان 
و  می منطقه  قدیمی  افراد  مهاجرت  همچنین  گردد. 

اسکان افراد جدید با فرهنگ متفاوت موجب کاهش  
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ا  یزیانگخاطره کارکرد   و   یهاتجربه  جاد یو    ارزشمند 
   ی فضاها شده است.ماندن  اد یبه

 ی اجتماع  یی پاسخگوج(  

بههمه شهری  فضاهای  با  شمولی  زنان  برای  ویژه 
وضعیت   در  منطقه  عملکردهای  و  کارکردها  به  توجه 

می  قدیمی نامطلوبی  محالت  در  حال  این  با  تر باشد. 
با توجه به فرهنگ و روابط اجتماعی موجود تعامالت  

م مشاهده  پایداری  فضای  یاجتماعی  تقابل  گردد. 
های جدید زندگی  قدیمی و جدید و عدم انطباق شیوه

ایجاد   موجب  منطقه  اصیل  و  قدیمی  ساکنان  با 
و   گردیده  فضا  کارکردهای  از  متفاوت  معانی 
کاهش   را  فضاها  این  اجتماعی  کارکردهای  مطلوبیت 
افراد   نیازهای  به  پاسخگویی فضاها  عدم  است.  داده 

متعدد به  توجه  با  فرهنگ   مختلف  از  بودن  نیز  ها 
می  محسوب  منطقه  فضاهای  مشکالت    . گردددیگر 

پارک رفتن  بین  از  محله همچنین  مراکز  و  ها  ها 
بر  به مزید  اجتماعی  کارکردهای  با  فضاهایی  عنوان 

به   مجبور  اوقات  گذراندن  برای  افراد  و  گردیده  علت 
 اند.  تر شدهاستفاده از فضاهای عمومی 

 گیریبندی و نتیجهجمع 5
اجتماع،   و  اجتماع  یهدکنندیخود تول  ،یشهر  یفضاها

در این بین،  .  باشندی می شهر  ی فضاها  یهدکنندیتول
تول در  ی  سازمانی ب  ،یشهر  یفضا   کی  دیچنانچه 

ب  ییفضا و  باشد  تول  یاجتماع   ینظم ی حاکم  آن    دیاز 
واگرا  مکان   یی شود،  مجاورت   یمجاورت    ی اجتماع   و 

آن    یزندگ   تی و مطلوب  ت یفیشکل خواهد گرفت و ک
  ن یدو از ب ن یا  کیالکتید   وخمچ یدر پ  شهری یفضاها

ا  در  رفت؛  احساس    تیوضع   ن یخواهد  ساکنان 
ندارد.    تی مطلوب  آنها   ی زندگ  کنندیم را  بنابراین  الزم 

گفت می ب  توان  آنچه  و   شی که  حضور  در  همه    از 
دارد،    نقش  شهری یافراد در فضاها یاجتماع تعامل

تقو  جادیا ا   تی و  که  نیکارکرد    تواند ی م  فضاهاست 
ا توانمندساز  ی هافرصت   جادی به    ، یمشارکت، 

شبکه    ، یاجتماع   یهنجارها   ،یاجتماع   یهامشارکت، 
اجتماع اجتماع   ،یاجتماع  تیامن  ،یاعتماد  و تعلق    ی 

اجتماع  مکان  تعهد  به  تعلق  حس  ارتقای  و  ی 

این  از  شهری  روبیانجامد.  فضاهای  کارکرد  مهمترین   ،
کارکرد   انسانی،  اجتماعات  ماهیت  به  توجه  با 

می  کارکردهای  اجتماعی  اهمیت  به  توجه  با  باشد. 
بررسی   به  حاضر  تحقیق  و  شهری  فضاهای  اجتماعی 
فضاهای   اجتماعی  کارکردهای  مطلوبیت  تحلیل  و 

منطقه   است.  کالن   12شهری  پرداخته  تهران  شهر 
برر  از  حاصل  صورتسی نتایج  نشان  های  گرفته 

اجتماعی  می تعامالت  برقراری  منظر  از  که  دهد 
و   باکیفیت  اجتماعی  و  شخصی  ارتباطات  همچون 

فعالیت  منطقه  تسهیل  این  فضاهای  اجتماعی،  های 
پاسخگویی   بعد  در  دارند.  قرار  مطلوبی  وضعیت  در 

همه  مانند  فعالیتاجتماعی  در  تنوع  و  شمولی،  ها 
ر  آرامش  احساس  شهری  -وحی ایجاد  فضاهای  روانی 

داشته    12منطقه   قرار  نامطلوبی  وضعیت  در  تهران 
و همچنین در بعد ایجاد تعهد و تعلق اجتماعی مانند  
و   مکان  هویت  ارتقای  مکانی،  تعلق  حس  تقویت 

مسئولیت  حس  فضاهای  ارتقای  شهروندان  پذیری 
بوده   نسبی  مطلوبیت  وضعیت  در  منطقه  شهری 

 است.  

تحقیق نتایج  نتایج    همچنین  بر  تأییدی  حاضر 
پور  و سیاوش   ( 2017و همکاران )   ی تنکابنهای  پژوهش 

( همکاران  با    یارتقا(،  2019و  افراد    گر یکد یتعامالت 
شهری،  به فضاهای  اجتماعی  کارکرد  مهمترین  عنوان 

)توکوال  بر 2013ی  بازار  تأثیر  فضا    (،  جمعیت  افزایش 
مطلوبیت  کاهش  و  غیربومی(  افراد  کارکردهای    )با 

و ا فضاها  همکاران   هرناندزالرا    جتماعی  (،  2019)  و 
انطباق   فضاهای  و    یسنت  یهاوه یشعدم  در  جدید 

اجتماعی   کارکردهای  مطلوبیت  کاهش  و  شهری 
   باشد.فضاها می 

به به نتایج  مبنای  بر  نیز  کلی  آمده  طور  دست 
را به می راهکارهای زیر  ارتقای مطلوبیت  توان  منظور 

کار  به   12اجتماعی فضاهای شهری منطقه    کارکردهای
 بست: 

اصیل  سیاست ساکنان  حفظ  راستای  در  گذاری 
دیگر   مناطق  به  آنها  مهاجرت  از  جلوگیری  و  منطقه 
شهر )توجه بیشتر به نقش خرد منطقه و عدم تأکید  

 ای و ملی(.زیاد بر نقش فرامنطقه
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تسهیل  دفاتر  ارائهایجاد  و  منطقه  در  ی گری 
فر برنامه به -هنگیهای  افزایش  اجتماعی  منظور 

های تاریخی منطقه، شناخت ساکنان جدید از ویژگی
همکاری   و  مشارکت  و  مکانی  تعلق  حس  ارتقای 

اداره در  قدیم  و  جدید  و  ساکنان  منطقه  امور  ی 
 محالت.

کیوسک  مختلف  ایجاد  فضاهای  در  نظارتی  های 
و   فضاها  امنیت  بر  نظارت  افزایش  برای  منطقه 

ایجاد   برای  همچنین  آرامش  و  امنیت  احساس 
 کنندگان از آنها. استفاده

منطقه  عمومی  فضاهای  فعالیت  در  تنوع  ایجاد 
همه افزایش  جهت  ایجاد  در  )همچون  آنها  شمولی 

و   طبیعی  نظارت  با  بانوان  مختص  فضاهایی 
 غیرطبیعی مناسب(. 

برنامه عمومی  ایجاد  فضاهای  در  اجتماعی  های 
اجتما تعامالت  ارتقای  در  و  منطقه  افراد  عی 

و  شکل )اعیاد  ساکنان  بین  اجتماعی  اعتماد  گیری 
 های آیینی(. مراسم

خوانایی،   نظر  از  منطقه  عمومی  فضاهای  ارتقای 
فعالیت  و  و  مبلمان  مذهبی  فرهنگی،  مختلف  های 

گیری تعامالت مناسب افراد  ورزشی در راستای شکل
و   مکانی  تعلق  حس  افزایش  و  یکدیگر  با 

)دخاطره  فضا  اقتصادی  انگیزی  نقش  برخی فضاها  ر 
 گردد(.ترین عملکرد فضا محسوب می غالب 

المان بهره  از  فرهنگی مندی  مناسب  تاریخی  -های 
و   فضاها  ایمنی  و  پاکیزگی  بر  نظارت  فضاها،  در 

کاربری  به اختالط  اجتماعها  مناسب  منظور  پذیری 
 آنها. 

می به نیز  کلی  ارتقای  طور  کرد  عنوان  توان 
اجتماعی  منطقه    کارکردهای  در  شهری    12فضاهای 

سو  منوط به مشارکت بین ساکنان و مسئوالن از یک 
ارگان  بین  نهادی  هماهنگی  و  تعامل  های  و 

باشد. همچنین  ی منطقه از سوی دیگر می کنندهاداره
برنامه  در  یکپارچه  رویکرد  ایجاد  به  و  نیاز  ریزی 

طراحی فضاهای این منطقه در ابعاد مختلف امنیتی، 
راستای  کالبدی،   در  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

منظور افزا به ی میانسازی و توسعههای باززنده طرح 
تاریخی میراث  حفظ  اجتماعی،  حیات  - ارتقای 

نقش   تقویت  و  حفظ  برای  بستری  ایجاد  فرهنگی، 
سایر   به  رساندن  آسیب  بدون  منطقه  اقتصادی 

 گردد.   کارکردهای منطقه احساس می 
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