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    چكيده

طور بحث مديريت شهري، توجه به فضاهاي عمومي است، ريزي شهري و همينيكي از مباحث مهم در موضوع برنامه

توانند شادابي، تنوع و سرزندگي در يك محله ميپذيري، ايجاد  بخشي، اجتماعاي را در تعاملفضاهايي كه نقش عمده

اند كه اين امر هاي توسعه شهري يافتهامروزه فضاهاي عمومي شهري، ضرورتي اساسي در برنامهبازي كنند. همچنين 

بنابراين با توجه به نقش بسيار مؤثر فضاهاي  اجتماعي شهر دارد. –حكايت از نقش اين فضاها در تقويت وجهة فرهنگي 

هاي اصلي مديران شهري است. ها و دغدغهريزي براي اين گونه از فضاها يكي از اولويتمي در حيات شهري، برنامهعمو

هاي اصلي رضايتمندي از فضاهاي عمومي در محله بهارستان شهر  تهران بنابراين هدف اصلي اين تحقيق بررسي مؤلفه

صورت آوري اطالعات اوليه، بهجمع باشد كههاي اوليه ميداده تحليلي و مبتني بر –باشد. روش پژوهش حاضر توصيفي مي

 SPSSافزارهاي شده با استفاده از نرمآوريهاي جمعگرفته است. دادهاسنادي و پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه انجام

بر رضايتمندي از فضاهاي عمومي دهنده آن است كه نتايج پژوهش نشانقرار گرفت.  مورد پردازش Smart PLSو 

در طيف ليكرت در سطح پاييني قرار دارد. همچنين بر  2,75در محله بهارستان تهران با ميانگين  Tاساس نتايج آزمون 

عامل اصلي  4هاي اصلي مؤثر بر رضايتمندي از فضاهاي عمومي به اساس نتايج حاصل از تحليل عاملي اكتشافي مؤلفه

هاي اصلي تأثيرگذار بر رضايتمندي از فضاهاي عمومي مؤلفه PLSسازي مسير نتايج حاصل از مدلتقسيم شد. همينطور 

ريزي در راستاي ارتقاء و ساماندهي اين با برنامه هاي جذابيت، ايمني و امنيت، غنا و جامعيت شناخته شدند كهمؤلفه

  ا باال برد.فضاهاي عمومي در اين محدوده ر رضايتمندي از توان سطحها ميمؤلفه

 واژگان كليدي: فضاي عمومي، سرزندگي، رضايتمندي، محله بهارستان.
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  مقدمه

گيرد مندي در بستر مكان صورت ميحس و هويت درنتيجهوجود دارد، و ادراك و  دوسويهبين انسان و محيط رابطه 

)Orum, 2010: 14.(  مكاني براي رفع نيازهاي روزمره زندگي عمومي در شهرها هستند. اين  درواقعفضاهاي عمومي

ضا با ). فMandeli, 2010: 44( يابندفضاها در طول زمان و بر اساس شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تغيير مي

دي دارد، جايي كه گردد. فضاي عمومي مفهومي فراتر از فضاي كالبيابد و به مكاني براي حضور تبديل ميزمان معنا مي

آورند، كه مكان انباشت خاطرات جمعي وجود مي اي بهآميزند و مانند زندگي، تركيب پوستهگذشته، حال و آينده درهم مي

 ).).8: 1392(حبيبي و پورمحمدرضا، است

ف در طول فضاي عمومي شهري به عنوان يك پديده اجتماعي، كالبدي، جغرافيايي؛ برآيند تركيب عوامل و عناصر مختل

فضاهاي شهري، كه به عموم شهروندان تعلق داشته،  ).Hall, 1984: 42زمان و نمود فضايي و مكاني اين عوامل است (

يابند. گر چه توجه به منحصر به جنبه كالبدي و فيزيكي نبوده و در حقيقت با حضور انسان و فعاليت اوست كه معنا مي

در طول بيش از يك دهه گذشته همواره  ويژهبهاز بدو پيدايش شهرها و نقش و ارتقاء وضعيت فضاهاي عمومي شهري 

به اين موضوع در دوران گوناگون متفاوت بوده است و با گذشت زمان به حضور انسان  نظرانصاحبوجود داشته اما نگاه 

هاي كمي ويژگيبه عنوان عامل اصلي ايجاد پويايي و سرزندگي در فضاي شهري توجه بيشتري شده و نيز تمركز از 

  ).98: 1389جو، (كاشانيهاي كيفي تغيير پيدا نموده است هاي بصري به شاخصهانساني همچون جاذبه

تواند متناسب با نيازهاي زماني و مكاني افراد جامعه، خصلت مطلوب يا نامطلوب پيدا كند يك فضاي شهري مي

)Golany, 1996 هاي مختلف اجتماعي است كه پويايي و براي گروه). فضاي عمومي شهر، فضاي باز قابل حضور

به عبارت ديگر مراد  ).38:1392(پورمحمدي و كوشانه،آن نيازمند تعامالت اجتماعي و برخوردهاي متنوع است  كارايي

هاي متنوع اجتماعي و خدماتي در آن از عمومي بودن  فضا حضور افراد و اقشار و سنين مختلف و جريان داشتن فعاليت

روابط اجتماعي و  دهندهشكلهاي اقتصادي ). محيط شهري عالوه بر اسكان جمعيت و فعاليت1395(تقي پور،  است

مژدهي و (بصيريت فرهنگي بشر نيز هستند. فضاهاي عمومي عرصه ظهور وجه اجتماعي زندگي انسان در جامعه اس

  ).38:1392خليجي،

 و جذاب نقاط كه هستند شهر كي مهم عناصر از يعموم يفضاها اندكرده انيب يشهر نيمحقق از ياريبس كه طورهمان

 نياديم مانند يعموم يفضاها سميمدرن از قبل يشهر هايسكونتگاه در كه معتقدند ايعده. كنندمي فيتعر را آن نظيربي

 تاالانفع و فعل از متشكل هاييمكان قتيحق در و اندبوده ياجتماع ارتباطات جهت ايعرصه عنوان به بازارها، و يشهر

 وهالع ).110: 1389(آراسته،  اندشدهمي قلمداد ساختندمي پذيرامكان را تمالتعا نيا كه يمردمان از ياديز تعداد ياجتماع
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 مردم در تعلق و يهمبستگ حس شيافزا باعث و كرده كمك مردم به نانياطم و اعتماد حس جاديا در باز يفضاها نيا بر

 هامكان نيا كندمي انيب 1گودمن كه طورهمان هستند حيتفر يبرا صرفاً هاييمكان از فراتر فضاها نيا قتيحق در. شوندمي

 حيتفر جهت زين هاييفرصت بوده يضرور و مثبت يعملكردها يدارا كه حالدرعين كه هستند ما طيمح در ياتيح عناصر

 گذاردمي اثر ياقتصاد توسعه ماتيتصم از يعيوس فيط بر و كرده حفاظت يعيطب منابع از و ساخته فراهم مردمان

)1968(Goodman,. شناخته شانوسيع يعموم يفضاها توسط اغلب بزرگ يشهرها امروزه كه است معتقد 2راجرز 

 و حيتفر جاديا در هاآن ييتوانا و شهرها يقدرتمند سنجش يابزارها از يكي فضاها نيا يعملكردها تيفيك و شوندمي

 تيتقو و جاديا رينظ التيمقو در يعموم يفضاها. باشدمي شهروندان يبرا باز يفضاها و يعيطب هايزيبايي ،يسرگرم

 و ياقتصاد گذارانسرمايه و گردشگران شيافزا در كمك و ياقتصاد گذاريسرمايه و يگردشگر شيافزا ،يشهر غرور

 ريزيبرنامه يالگوها در ايعمده نقش و اندرسانده سود شهرها به زين يزندگ تيفيك بهبود و يتالمس و جاديا در كمك

   ).Rogers,2003( دارند تالمح كردن ياجتماع و يشهر

 طيمح تيفيكتوان آغاز كرد كه به طور كلي چارچوب نظري و مفاهيم نظري بحث فضاهاي عمومي شهري را چنين مي

 ادراك بر سازنده، ياجزا جمع از شتريب وجود، نيا با اما. شودمي حاصل نيمع هيناح كي متشكله ياجزا تيفيك نديبرآ از

 تسهيالت مصنوع، و ساختانسان طيمح ،هازيرساخت باز، يفضا عت،يطب( سازنده ياجزا. دارد تاللد مكان كي از يكل

  ).128، 1387 يصالح(باشد مي دارا را خود خاص يهاتيفيك و مشخصات كي هر ي)عيطب ريذخا و يكالبد طيمح

اي محصور و داراي حد است كه جايگاهي براي حضور اشياء خواهد بود. حد هر فضا، بنا به موضوع فضا، گستره

موردبحث، متفاوت بوده و از فضاي مجازي ذهن تا گستره كل جهان هستي متفاوت است. اصوالً بشر بين خود، اشياء و 

كند بدين معني كه وي خود را به طريق فيزيولوژيك، با اشياء و اجسام كالبدي وفق و ايجاد ميمحيط پيرامون  رابطه 

هاي فضا، بستر كنش). 56: 1388(رفيعيان و ديگران،ناميم فضا مي -دهد كه ما آن را به لحاظ تأثيرگذاري انسانارتباط مي

  پيرامون و -انسان، انسان -هاي انسانمل زير كنشمحيط، شا -انساني، و محلي براي حيات انسان و در يك كنش انسان

هاي مربوط به فضا گسترش يافت، . به مرور زمان كه درك پديده)James, 2008: 427شود (غيره محسوب مي

هايي از قبيل فضاي آزاد، فضاي خالي، فضاي تر شده و واژهتر و علمياصطالحات به كار برده شده در مورد فضا دقيق

باز، فضاي كاشته شده و منفي مطرح شدند. ولي درواقع اين تنوع اصطالحات، به سير تحول در نحوه نگرش جدا، فضاي 

  ).79:1384(پاكزاد،منجر شده است  "فضاي شهري"شود، كه نهايتاً به اصالح شهرسازان مطرح مي

                                                           
1 Goodman   
2 Rogers 



  حاتمي نژاد و همكاران                

 

609 

 

 داشته اندكرده دايپ ظهور هجدهم قرن از كه مدرن ميمفاه در شهير شودمي گرفته كار به امروزه كه يعموم يفضا مفهوم

 جامعه از را مدرن يتجار جامعه موضوع نيا. كندمي قلمداد هاغريبه نيب ارتباط انعقاد يبرا ييقلمرو عنوان به را جامعه و

 مرتبط باهم يفرد اراده دخالت بدون يليفام و ايطايفه يوندهايپ قيطر از و بودند سنن و آداب رويپ مردم كهآن يقبل

 ميسه هاغريبه با آن در كه است ييفضا يعموم يفضا والزر ديد از). 264:1391پور، يمدن(سازد مي زيمتما شدندمي

 يبرا ييفضا ش،يرو و دادوستد مذهب، است،يس يبرا است ييفضا. ستندين ما همكار اي دوستان اقوام، كه يمردم م،يهست

 يفضاها از يبخش يشهر يفضاها). 184:1392ر، رنجب(اسمعيليان و غيرشخصي  يبرخوردها و آميزمسالمت يستيهمز

 يبرا يظرف ،يعموم باز يفضاها درواقع ،باشندمي يجمع يزندگ تيماه تبلور ينوع كه هستند شهرها يعموم و باز

 يعموم يفضاها كر. است بوده شهر شمندانياند مهم موضوع ستم،يب قرن شصت دهه از بعد كه است شهروندان حضور

 چه( است جامعه ياعضا يپيونددهنده كه را يمراسم و يكاركرد هايفعاليت مردم كه داندمي يمشترك بستر را

 آن يرو بر كه داندمي ايصحنه را آن و دهندمي انجام آن در ي)دولت هايجشنواره چه و باشد يمعمول هايروزمرگي

 يعموم يفضاها است معتقد كوبزيج ). 166:1395،ي و ديگران بيحب(گيرد مي قرار ديد معرض در ،يجمع يزندگ شينما

 يدرون يفضاها شامل را يعموم يفضاها لنگ ).1385،(جيكوبز هستند يعموم هايسرمايه به دهيشكل در ياصل ديكل

 ،هاخيابان مانند يرونيب يفضاها و يتجار مجتمع يداخل يفضاها و قطار هايايستگاه هايسالن ،يعموم هايساختمان مانند

 ،يدسترس در مردم كه جهتبدين. داندمي آميزابهام را يعموم هايمكان از ياريبس تيماه او. داندمي هاپارك و نياديم

 كيهر در ،ايحرفه متخصصان ديد از كه كندمي اشاره لنگ. است يخصوص عمدتاً هامكان تيمالك اما دارند، ينسب يآزاد

 يمصنوعي (كالبد طيمح يعموم عناصر با اول جزء: شودمي ليتشك جزء دو از يعموم عرصه ط،يمح يطراح هايزمينه از

 هايگيريتصميم يچگونگ دوم جزء. است يكالبد يعموم يعرصه و دارد ارتباط دهندمي يرو آن در رفتارها كه ي)عيطب و

 يعموم عرصه و گيردمي بر در را كشور هر ياساس قانون يبرا بازار سازوكار چارچوب در اي دولت توسط يجمع

  ).Lang, 2004( است گيريتصميم

 ياجتماع هايرويارويي و راتييتغ ت،التعام ،يرونيب روابط و مناسبات هتج هاييمكان عنوان به ،يشهر يعموم يفضا

 :Gehl, 2007( شوديم فيتعر شدندمي جمع هم گرد متفاوت قاليع و هاخواست با مختلف، هايگروه كه هاييمكان و

 يبرا ييهامكان و شهر كي شهروندان گوناگون و متنوع يهاتيفعال انجام جهت ييهامكان عنوان به فضاها ن). اي19

 يفضاها ،هاپارك و باز يفضاها هامحله و يتجار ،يمسكون مناطق در هادانيم و هاابانيخ. هاستآن ياجتماع مشاركت

 از يساعات در هاآن به آزاد يدسترس حداقل با و داشته يدسترس هاآن به راحتيبه ديبا مردم عموم نيبنابرا. هستند يعموم

 عامه يرو به ديبا ،روازاين و آمده وجود به شهروندان ازين اساس بر رايز). 57: 1388 ،ديگران و انيعيرف( باشد آزاد روز
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 و يمذهب يفضاها د،يخر يبازارها ،يخيتار آثار نماها،يس رهنگسراها،ف ،يعموم هايكتابخانه عالوهبه شود گشوده مردم

 يعموم ييقلمرو يشهر يفضا ).1385،يانيآشت و النياص ريام( روندمي شمار به يعموم يفضاها جز زين هاورزشگاه

 گريهمد سهولت به و آيندهم گرد و كنند قاتالم باهم بروند، آزادند مردم عموم كه هاييگوشه و فضاها از ايشبكه است،

و فرمهيني  يپارس(رسد مي يآشت به يروان و ياجتماع ،يكالبد عامل سه كه است يعموم ييفضا ،يشهر يفضا .ننديبب را

  ).308: 1395 ،فراهاني

گونه فضاها در جامعه دارند و اين مهم بارها از سوي بسياري از اهميت اين موضوع اساساً به جهت نقش مؤثري كه اين

، لوئيس 1961، كوين لينچ: 1959، گوردن كالن: 1915نظران مسائل شهري مانند (پاتريك گدس: و صاحب اندركاراندست

، كارولين 1985، ادوارد كروپات: 1978و  1977، راپاپورت: 1973، ادموند بيكن: 1961، جين جيكوبز: 1961مامفورد: 

(پورمحمدي  ) مطرح شده است 1999، يانبنتلي: 1988، جان مونتگمري: 1991و  1981، ديويد هربرت: 1988فرانسواز: 

  ).44: 1392و كاشانه، 

 دوم، يجهان جنگ از پس يهاسال يط در يشهر يفضا يمحتوا موضوعتوان گفت كه در رابطه با پيشينه تحقيق مي

كه در . )38: 1392 ،گرانيد و زادهقاسم( اندپرداخته آن به مختلف هايرشته شمندانياند و بوده گوناگون هايبحث محور

  كنيم.است اشاره مي شدهانجامهايي كه در رابطه با اين موضوع زير به چند مورد از پژوهش

 عاتطالا انتشار و رينفوذناپذ يمرزها" يمنف جينتا به و پرداخته شهر يعموم يفضاها موضوع به 2003 سال در 1پتونيل 

 و يرونيب يزندگ اتاق عنوان به يعموم يفضاها" مثبت جينتا و "گذاردمي جايبه ينامطلوب يامدهايپ ايكليشه اي غلط

 . است دهيرس"خانه از رونيب فراغت و حيتفر مركز

 كه اندرسيده يمنف و مثبت جينتا به شهرها ياجتماع روابط تنزل عنوان با يقيتحق در 2005 سال در 3يبلند و 2تسونياتك

 مردم مشاركت يزمينه و است مرتبط يعموم تيفعال حدود عملكرد با يعموم يفضاها" به توانمي آن مثبت جينتا ازجمله

 "شد خواهد ياجتماع مهم يامدهايپ به منجر شهر در يعموم يفضاها دادن دست از" يمنف جينتا و "آوردمي فراهم را

 .كرد اشاره

 تيريمد" آن مثبت جينتا كه اندپرداخته مطالعه به يشهر يفضاها در زنان تيامن موضوع در 2005 سال در 5الو و 4تياسم

 ازجمله و "نجامديب شهر تيامن و توازن و تعادل جاديا به تواندمي شهروندان تمام به خواهانه يبرابر نگاه با كارآمد يشهر

 دو نيب رمنصفانهيغ هايتفاوت شهرها، عيسر رشد. است يشهر اتفاقات وقوع محل يشهر هايمكان" آن يمنف نتايج

                                                           
1 Lipton 
2 Atticons 
3 Belendi 
4 Smith 
5 love 
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) در تحقيقي 2008و همكاران ( 1فلئوري باهي ."است آورده وجود به زنان يبرا را تيامن احساس عدم ،عدالتيبي جنس،

اند. در اين تحقيق چهار دسته از عوامل شامل تصور از محيط به بررسي عوامل تأثيرگذار بر ميزان رضايت از محيط پرداخته

- قرار گرفتند. هر يك از اين عوامل به شاخص موردسنجشاجتماعي، دسترسي به خدمات، فضاي سبز و روابط اجتماعي 

، 0,755شود با ها برخورد مي، نوع مردمي كه روزانه با آن0,785با  ت كه وجود فضاي سبز عموميهايي تقسيم شده اس

 جوانان يمل سازمان اند.به ترتيب بيشترين همبستگي را با ميزان رضايت از محيط داشته 0,734كيفيت فضاي سبز محيط با 

 يجينتا ازجمله و پرداخته مطالعه به "زنانه يعموم يفضاها يجداساز و تيامن احساس" عنوان با يقيتحق در 1385 سال در

 هايفعاليت در آنان مشاركت و شهر در زنان روزافزون حضور" مثبت جينتا شامل است دهيرس هاآن به كه

 و "هاستآن ترينمهم از يشهر يوآمدها رفت و شهر طيمح در تيامن احساس كه يفرهنگ و ياسيس ،ي،اقتصادياجتماع

 از زنان ييجدا ،غيره و پارك مانند هاييمكان در ماندن تنها از ترس ،شب آخر ساعت در حضور از هراس" يمنف جينتا

) در پژوهشي با 1394دالرام و پرتويي ( .باشدمي "يعموم عرصه به زنان شدن محدود و يخصوص و يعموم هايعرصه

هاي مختلف شهر تهران (نمونه موردي: فضاهاي عمومي با مقياسپذيري در عنوان عوامل مؤثر بر ايجاد و ارتقاء اجتماع

در  پذيرياجتماعتهران)، به بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد و ارتقاء  7فضاهاي عمومي دو محله و يك ناحيه در منطقه 

و ناحيه  محلههمهاي نزديك به فضاهاي عمومي پرداخت و همچنين بررسي نمود كه آيا وجود فضاهاي عمومي در مقياس

ريزي و طراحي فضاها در حين برنامه پذيرياجتماعدهد كه توجه به مي نشان شدهحاصلضروري است يا خير. نتيجه 

) 1392پورمحمدي و كوشانه ( هاي مختلف به حيات خود ادامه دهند.ها در كنار يكديگر و در مقياسشود آنموجب مي

مومي شهري با استفاده از مدل تاپسيس (مطالعه موردي شهر تبريز)، به در پژوهشي با عنوان ارزيابي و تحليل فضاهاي ع

بررسي وضعيت كمي فضاهاي عمومي در شهر تبريز و پراكنش و نحوه استقرار فضاهاي عمومي در شهر تبريز پرداختند. 

شد و  بنديرتبهيز شهر تبر گانهنهبود مناطق  شدهگرفتههايي كه در نظر در نتايج حاصل از اين پژوهش بر اساس شاخص

  سرانه هر يك از فضاهاي عمومي در هر منطقه مشخص شد.

باشد، لذا ابعاد اجتماعي و فرهنگي آن از جايگاه سازي و بسترسازي حضور مردم ميعملكرد اصلي فضاهاي عمومي، فراهم

ماعي، سرزندگي اجت –اي برخوردار است. در اين خصوص موضوعاتي همچون بسترسازي شرايط مطلوب فرهنگي ويژه

ريزان و طراحان شهري است. ترين وظايف برنامهزند، از مهمو حيات اجتماعي كه ابعاد كيفي روابط جمعي را رقم مي

ريزي تواند در توسعه عدالت اجتماعي راهگشا باشد. در صورتي كه دقت كافي در برنامهفضاي شهري به همان نسبت كه مي

هاي اجتماعي و كاهش سطح رضايتمندي مردم توان عاملي در جهت تعمق نابرابريها صورت نپذيرد، ميو طراحي آن

                                                           
1 Fleury Bahi 
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رنگ شدن نقش فضاهاي عمومي در حيات اقتصادي و اجتماعي شهرها در حال حاضر كمگردد. يكي از مسائل اساسي كالن

جتماعي محالت اين شهرها است و از طرفي فضاهاي عمومي كه روزي عامل اصلي حيات، سرزندگي، تنوع و زندگي ا

رنگ شده است. بنابراين هدف پژوهش حاضر توانند اين نقش مهم را ايفا كنند و يا كمشهري بودند امروزه ديگر نمي

ها در اي، ارزيابي نقش و ميزان تأثير هر يك از اين مؤلفههاي مؤثر بر رضايتمندي از فضاهاي عمومي محلهشناسايي مؤلفه

شكل شماره يك مدل  باشد.ها ميبندي نقش اين مؤلفهبندي و اولويتدر نهايت رتبه رضايتمندي از فضاهاي عمومي و

هاي مؤثر ابعاد و شاخص كنندهتبيين درواقعمفهومي پژوهش كه برگرفته از مفاهيم و نظريات موضوع مورد مطالعه است و 

 .دهدمينمايش را  بر رضايتمندي از فضاهاي عمومي است 

  
)1396منبع: نگارندگان(: مدل مفهومي تحقيق (1شكل شماره 

  پژوهشروش 

منظور  تواند متفاوت باشــد. مطالعه و بررســي بهشــناســي تحقيق با توجه به نوع، هدف و موضــوع موردمطالعه ميروش

نگري در نيازمند جامعاء اين معيارها در شــهري و ارتق رضــايتمندي از فضــاهاي عموميهاي و شــاخص هامؤلفهتدوين 

سايي و طبقه       برنامه شنا ضمن  ست كه  شاخص ريزي و مطالعه ا ضاهاي عمومي     هاي بندي معيارها و  ضايتمندي از ف ر

است  تحليلي  –. روش تحقيق در پژوهش حاضر، توصيفي مشخص شودها نيز بط علي ميان اين شاخص، بايد رواشهري

شي   سنادي و پيماي ست  و در گردآوري اطالعات از روش ا ست. براي         ا ستفاده از روش پرسشنامه صورت گرفته ا كه با ا

ــهر تهران ارزيابي  ــتان ش ، اجتماعي،  عملكرديكالبدي، اصــلي  بعد 10از  رضــايتمندي از فضــاهاي عمومي محله بهارس
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سي،     - خدمات ستر سرزندگي و تنوع، نظافت و پاكيزگي و غنا  ايمني و امنيت،د ست،       جذابيت، جامعيت، شده ا ستفاده  ا

شاخص  ستند كه  هر يك از اين ابعاد داراي زير سي هايي ه صادفي    گيري به. روش نمونهاندقرارگرفته موردبرر صورت ت

ــتفاده از مدل كوكران برآورد شـــد. با توجه به جمعيت  ــاده بوده و حجم نمونه با اسـ ــتان شـــهرسـ تهران   محله بهارسـ

  تكميل گرديد.  كه تهيه و توسط شهروندان پرسشنامه موردنياز بود  376) با استفاده از اين روش نفر19766(

وتحليل قرار گرفتند. در اين يهتجزمورد  PLS Smartو  SPSSافزار استفاده از نرم هاي حاصل از پرسشنامه باداده

همچنين در بخش آمار استنباطي يره استفاده شد. و غپژوهش در بخش آمار توصيفي از فراواني، درصد فراواني، ميانگين 

فضاهاي عمومي استفاده شد و همچنين از روش هاي رضايتمندي از مؤلفهسنجش سطح براي  T-testپارامتري  از آزمون

 بنديرتبههاي رضايتمندي از فضاهاي عمومي و از آزمون فريدمن براي تحليل عاملي براي تعيين ضريب اهميت مؤلفه

 هاشاخصدر بخش آمار استنباطي براي تحليل روابط ميان در نهايت  هاي رضايتمندي از فضاهاي عمومي استفاده شد.مؤلفه

براي محاسبه پايايي سؤاالت پرسشنامه  بهره برده شده است.  Smart PLSافزار با كمك نرم PLSسازي مسيري لاز مد

   .باشدو در سطح قابل قبولي مي 0,84از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده گرديد كه ميزان پايايي آن برابر با 

  محدوده موردمطالعه

شهرداري تهران است. اين محله از شمال به  12بهارستان از ناحيه يك منطقه محدوده مورد مطالعه پژوهش حاضر محله 

خيابان بهارستان و خيابان فخرآباد، از جنوب به محله سرچشمه، از شرق به خيابان مجاهدين اسالم، و از غرب به خيابان 

نفر   19766تهران برابر با   جمعيت محله بهارستان شهر .)1396(شهرداري تهران،  جمهوري و باغ سپهساالر محدود است

. محدوده محله بهارستان و اطراف آن از قديم به دليل وجود ساختمان )1395(مركز آمار ايران، و داراي سراي محله است

وجود ساختمان مجلس شوراي اسالمي، اهميت دارد.  سببملي مورد اهميت بوده و هنوز هم به همين دليل و به مجلس 

ايجاد  1385اصلي محله بهارستان پياده راه سپهساالر است كه در خيايان سپهساالر و در سال يكي از فضاهاي عمومي 

راه است و يكي از فضاهاي كند همين پيادهمي توجهجلبشده است. در زمان ورود به محله بهارستان اولين چيزي كه 

هايي كه در اين مكان اغت از نيمكترود و مردم براي استراحت و گذران اوقات فرعمومي اين محدوده به شمار مي

ها، كافي شاپ و سينما از ديگر فضاهاي عمومي محله بهارستان كنند. بازار، فضاهاي باز، رستوراناستفاده مي قرارگرفته

هاي ناسازگار، بافت فرسوده و متروكه، نبود توان به وجود كاربريهستند. از مشكالت فضاهاي عمومي اين محدوده مي

و كمبود امنيت در شب و حتي در روز اشاره نمود.  دارانمغازهافي به تسهيالت اوليه جهت رفاه عابرين پياده و دسترسي ك

  دهد.نقشه موقعيت محدوده مورد مطالعه را نمايش مي 2شكل شماره 
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)طراحي نگارندگانو  1396منبع: شهرداري تهران : نقشه محدوده مورد مطالعه (2شكل شماره 

  و بحث هايافته

  هاي توصيفي پژوهشيافته -1

نفر از  376تهران، بر اســاس رابطه كوكران با شــهر  بهارســتانســنجش رضــايتمندي از فضــاهاي عمومي محله  منظوربه

هاي فردي و  يژگيوموضوعي نسبي است و     رضايتمندي كه ييازآنجااقدام به پرسشگري شد.     محلهشهروندان ساكن اين   

سياري در      شخص تأثير ب ضايتمندي   شرايط زندگي هر  ش  سطح ر صيفي       يهر فرد دارد؛ بخ شنامه به اطالعات تو س از پر

شغل، مالكيت مسكن، مدت              سن، جنس، وضعيت تأهل، تحصيالت،  شامل؛  شد. آمار توصيفي پژوهش  اختصاص داده 

دهندگان در جدول  شد. وضعيت اطالعات توصيفي پاسخو دليل سكونت در محله مي سكونت در محله، نوع وسيله نقليه   

  نشان داده شده است. 1شماره 
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  دهندگان. اطالعات توصيفي پاسخ1 شماره جدول

  شرح  درصد  شرح  درصد  شرح  درصد

  خويشاوندان  11,4  محصل  17,6  سن

  امنيت  15,1  كارگر  2,9  12 – 18  2,9

  ساير  24,7  بيكار  1,5  19 – 35  70,4

  نوع وسيله نقليه  ساير  8,8  36 – 45  19,1

  مترو  40,7  تحصيالت  46 – 60  6,9

  اتوبوس  28,4  سوادبي  2,1  +60  0,8

  تاكسي  17,2  ابتدايي  7,5  جنس

  يشخص يلاتومب  9,4  زير ديپلم  4,5  مرد  55,9

  موتوردوچرخه و   2,3  ديپلم  26,9  زن  44,1

  ساير  2  ديپلم و ليسانسفوق  48,6  تأهل

      يسانس و باالترلفوق  10,4  متأهل  54,4

      مدت سكونت در محله  مجرد  45,6

      كمتر از يك سال  31,1  مالكيت مسكن

      1 – 5  26,7  ملكي  32,2

      5 – 10  17,8  اياجاره  48,6

      10 – 15  11,1  رهن  12,2

      15 – 20  4,4  شغل

      +20  8,9  كارمند  8,8

      دليل سكونت در محله  آزاد  39,7

      قيمت مسكن  17,9  بازنشسته  1,5

      نزديكي به محل كار  30,8  دارخانه  19,1
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به شرح زير به  عمومي ياز فضاهارضايتمندي  هايمؤلفههمچنين ميانگين هر يك از 

 دست آمد:

  
 هاي رضايتمندي از فضاهاي عموميميانگين  رضايتمندي از مؤلفه: 3شكل شماره 

  استنباطي پژوهشهاي يافته -2

 اي)تك نمونه T( رضايتمندي از فضاهاي عمومي هايمؤلفهسنجش  -2-1

بخواهد ميانگين آن گيرد كه يك نمونه از جامعه وجود دارد و محقق اي زماني مورداســـتفاده قرار ميتك نمونه Tآزمون 

سه كند    ستاندارد و حتي يك عدد مورد انتظار مقاي صد   قديگر زماني كه محقعبارتبه .را با يك حالت معمول و رايج ا ق

شد ميانگين يك متغير در پژوهش را با يك ميانگين تعيين   شته با سه كند از آزمون   دا برد اي بهره ميتك نمونه Tشده مقاي

شــده   ) كه مقدار متوســط در نظر گرفته 3ميانگين نمونه را با مقدار ( Tاين تحقيق براي آزمون  در). 267: 1392(دالور، 

سه قرار مي   ست مورد مقاي شاخص ا شد و داراي اختالف   3هاي تحقيق كمتر از مقدار گيرد. چنانچه ميانگين هر يك از  با

شد،  P>0,05شده ( داري با اين مقدار تعيينمعني شان ) با ضوع مي ن ضايتمندي از     دهنده اين مو سطح ر شد كه  ضاهاي  با ف

  تر از سطح متوسط است.پايين عمومي

، اجتماعي، خدمات و  عملكرديشاخص شامل؛ كالبدي،  10 از بهارستانرضايتمندي شهروندان محله براي ارزيابي سطح 

اســتفاده شــد. براي بررســي  غنا و  يزگيايمني و امنيت، جذابيت، جامعيت، ســرزندگي و تنوع، نظافت و پاكدســترســي، 

استفاده شد. در    One-Sample Testها از آزمون يك از آنهر ها و سطح رضايتمندي در   وضعيت هر يك از شاخص  

  آمده حاصل از اين آزمون آورده شده است.دستاي از نتايج بهخالصه 2جدول شماره 
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  Tآمده از آزمون دست: نتايج به2جدول شماره 
  سطح معناداري  Test value Tميزان   ميانگين  هاي رضايتمنديشاخص

    2,485  كالبدي

  

  

  

  

3  

  

  

7,842-  0,000  

  0,000  -5,874  2,485  عملكردي

  0,000  -4,740  2,632  اجتماعي

  0,000  2,664  3,253  خدمات و دسترسي

  0,000  -3,951  2,744  ايمني و امنيت

  0,000  -4,520  2,626  جذابيت

  0,000  -6,673  2,451  جامعيت

  0,000  -5,194  2,540  سرزندگي و تنوع

  0,040  2,094  3,185  نظافت و پاكيزگي

  0,000  -6,204  2,555  غنا

  0,000  -5,727  2,754  هامجموع شاخص

ــماره  طور كه در جدول   همان  ــاهده مي  2شـ ــود مشـ بر   تأثيرگذار  براي همه ابعاد و عوامل     Tنتيجه آزمون  شـ

محله بر اسـاس نتايج آزمون در   در همه اين عواملسـطح رضـايتمندي   رضـايتمندي از فضـاهاي عمومي معنادار بوده و   

رضايتمندي از فضاهاي عمومي به جزء     كه در همه عوامل مؤثر بر دهدنتايج نشان مي همچنين .  باشد پايين مي بهارستان 

شتر از ميانگين مفروض مي  شاخص نظافت و پاكيزگي  شد، به عبارتي  مقدار ميانگين واقعي بي سطح     با ضايتمندي در  ر

  پاييني قرار دارد.

  هاي رضايتمندي از روش تحليل عاملي اكتشافيضريب اهميت مؤلفهتعيين  -2-2

ــريب اهميت مؤلفه منظوربه ــتخراج ض ــاهاي عمومي از روش تحليل عاملي  تأثيرگذارهاي اس ــايتمندي از فض بر رض

معيار مؤثر بر رضــايتمندي از فضــاهاي عمومي در محله  10اكتشــافي اســتفاده شــد. با توجه به آنكه تحليل عاملي روي 

ت و غنا يجذابيت، جامع كالبدي، هايمتغير ند.ه عنوان عوامل اصلي شناخته شد   عامل ب 4شهر تهران انجام شد،    بهارستان 

مل دوم  سترسي و سرزندگي و تنوع بر روي عا   بر روي عامل اول داراي بار عملي بيشتري هستند. متغيرهاي خدمات و د  

اند. همچنين متغيرهاي ايمني و امنيت و نظافت و پاكيزگي بر روي عامل ســـوم و متغيرهاي  بار عاملي بيشـــتري داشـــته

ــترين بار عاملي بوده       عملكردي و ــماره   اند. در  اجتماعي بر روي عامل چهارم داراي بيشـ ي و امتياز  بار عامل   3جدول شـ

ست. با     عام شده ا شان داده  سه نمره عامل  لي متغيرها ن شامل معيارهاي كالبدي، جذابيت،   توجه به مقاي ها، عامل اول كه 

  .گرديدشهر تهران تعيين  بهارستانترين عامل در رضايتمندي از فضاهاي عمومي محله به عنوان مهمجامعيت و غنا است 
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  : بار و امتياز عاملي متغيرهاي رضايتمندي از فضاهاي عمومي3جدول شماره 

  امتياز عامل  بار عاملي  معيار  عامل

1  

  

  0,708  0,733  كالبدي

  0,673  جذابيت

  0,668  جامعيت

  0,638  غنا

  0,606  0,699  خدمات و دسترسي  2

  0,759  سرزندگي و تنوع

  0,252  0,765  ايمني و امنيت  3

  0,825  نظافت و پاكيزگي

  0,260  0,603  عملكردي  4

  0,863  اجتماعي

  

  هاي رضايتمندي از فضاهاي عمومي از نظر شهروندانلفهبندي مؤرتبه  -2-3

سش     بندي مؤلفهاولويت ضاهاي عمومي از نظر پر ضايتمندي از ف ستفاده از آزمون فريدمن انجام     هاي ر شوندگان با ا

ضيه امكان اولويت شد.   شخص گرديد كه       پس از تأييد فر ضاهاي عمومي، م ضايتمندي از ف ستقل ر از بندي متغيرهاي م

سي با ميانگين رتبه    ستر ست، متغير نظافت و پاكيزگي    8,1اي مجموع معيارهاي انتخابي متغير خدمات و د در اولويت نخ

ــوم قرار گرفتند.   5,90اي در اولويت دوم و متغير ايمني و امنيت با ميانگين رتبه      7,57اي با ميانگين رتبه      در اولويت سـ

ارم تا ماقبل آخر به ترتيب مربوط به        ه هاي چ در اولويت آخر قرار گرفت. اولويت    4,35اي متغير جامعيت با ميانگين رتبه     

نتايج آزمون فريدمن  4باشد. جدول شماره و سرزندگي و تنوع ميمتغيرهاي جذابيت، اجتماعي، غنا، كالبدي، عملكردي، 

  دهد.را نشان مي

  ز فضاهاي عموميهاي رضايتمندي ااي مؤلفه: ميانگين رتبه4جدول شماره 

  ايميانگين رتبه  متغير

  4,65  كالبدي

  4,54  عملكردي

  5,19  اجتماعي

  8,01  خدمات و دسترسي

  5,90  ايمني و امنيت

  5,33  جذابيت

  4,35  جامعيت

  4,48  سرزندگي و تنوع

  7,57  پاكيزگينظافت و 



  حاتمي نژاد و همكاران                

 

619 

 

  

ستفاده از         -2-4 ضاهاي عمومي با ا ضايتمندي از ف ساختاري  سنجش ميزان تأثير ابعاد مختلف بر ر مدل معادالت 

  )PLSسازي مسيري (مدل

ــت      در پژوهش ــاختاري     توانمي هايي كه هدف، آزمون مدلي خاص از روابط بين متغيرها اسـ از روش مدل معادالت سـ

ستفاده نمود. مدل  سيري    ا سيري     يكي از روش PLSسازي م ست. يك مدل كامل م ساختاري ا   PLSهاي مدل معادالت 

گيري، ارتباط سـؤاالت با  گيري(مدل بيروني) و سـاختاري (مدل دروني) اسـت. در قسـمت اندازه   شـامل دو بخش اندازه 

ها هاي موردبررســي با يكديگر جهت آزمون فرضــيهگيرد و در قســمت ســاختاري عاملها موردبررســي قرار ميســازه

هاي معادالت توان از مدلها و وجود همبستگي الزم بين متغيرها مي ه هستند. با توجه به نرمال بودن توزيع داده موردتوج

 ).113: 1391(غالمزاده و همكاران،  ) استفاده كردSmartPLSافزار ساختاري (نرم

ستاندارد يا الگوريتم    شده در حالت ا شم      PLSمدل مفهومي آزمون  سيرها در شكل  ضريب م ست.   ) ارائه 4اره (و  شده ا

سازه    سير  شان داده اعدادي كه بر روي م سير ناميده مي      ها با يكديگر ن ضريب م ست،  شود. اين اعداد بيانگر بتاي   شده ا

ستقيم يك متغير بر متغير                سي ميزان تأثير م ست و براي برر سازه ا ستگي دو  ضريب همب سيون يا  شده در رگر ستاندارد ا

 هاي انعكاسي بيانگر بار شود در مدل ها نمايش داده ميها و معرفي كه بر روي مسير بين سازه  شود. اعداد ديگر ارائه مي

  عاملي است.

ــتاندارد را نمايش مي) كه وضــعيت مدل اندازه4با توجه به شــكل شــماره ( دهد و با توجه به  گيري تحقيق در حالت اس

توان ميزان تأثير  ن يا ضريب همبستگي دو سازه است، مي     بيانگر بتاي استانداردشده در رگرسيو    مقادير ضرايب مسير كه  

رضايتمندي از  در اين تحقيق هستند را بر متغير وابسته كه    رضايتمندي گانه دههر يك از متغيرهاي مستقل كه همان ابعاد  

يا ســاختاري بندي نمود. بر اســاس مدل دروني باشــد را ســنجيد و ميزان تأثير اين ابعاد را نيز رتبهمي فضــاهاي عمومي

در محدوده  رضايتمندي از فضاهاي عمومي  داراي بيشترين تأثيرگذاري بر   0,776با ضريب مسير    مؤلفه جذابيتتحقيق، 

ست.   سير     بعد از آن مؤلفه ايمني و امنيتموردمطالعه بوده ا ضريب م در درجه دوم تأثيرگذاري و مؤلفه غنا با  0,436با 

گيرند. مؤلفه جامعيت با ذاري بر رضــايتمندي از فضــاهاي عمومي قرار ميدر درجه ســوم تأثيرگ 0,684ضــريب مســير 

سير     سير   0,656ضريب م ضريب م سير    0,630، مؤلفه عملكردي با  ضريب م ، مؤلفه  0,591، مؤلفه نظافت و پاكيزگي با 

سير       ضريب م سي با  ستر سير     0,568خدمات و د ضريب م سرزندگي و تنوع با  ضريب  و مؤلفه  0,537، مؤلفه  كالبدي با 

هاي چهارم تا ماقبل آخر تأثيرگذاري بر رضــايتمندي از فضــاهاي عمومي در محله بهارســتان قرار در رتبه 0,463مســير 

  4,98  غنا
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ــير  مي ــريب مس ــاهاي   تأثيرگذاريداراي كمترين  0,442گيرند. و در نهايت مؤلفه اجتماعي با ض ــايتمندي از فض بر رض

 در محدوده مورد مطالعه بوده است.) PLSمسير  سازيدلمعمومي بر اساس مدل معادالت ساختاري (

  
سازي مسيري پژوهش: مدل ساختاري مدل4شكل شماره 

  گيرينتيجه

شهري آينه    بايد توجه د ضاهاي عمومي  شت كه ف شهر در هر دوره زندگي و فعاليت ا ستند. به بياني  هاي مردمان هر  اي ه

ضاهاي عمومي آن وجود دارد. فعاليت       ديگر رابطه  شهر و ف سي يك  سيا سعه فرهنگي، اجتماعي و  هاي  تنگاتنگي ميان تو

ضاهاي عمومي              سطه ف ست كه به وا شهروندي ا ضامن بقاي زندگي جمعي و تقويت حس  صه اجتماعي  ساني در عر ان

 هايجشن  وعات سياسي و مراسم    در اين فضاهاست كه مناسبات چهره به چهره، اجتما    چراكه. يابدگسترش و تجلي مي 

سطه همين جريان عمومي رخ مي ست  دهد. به وا شهروندي و جامعه مدني و     مفاهيميها شاركت  حس  درنتيجهچون م

بنابراين امروزه به فضــاهاي عمومي شــهري به عنوان يك ضــرورت اســاســي در  گردد.تعلق به مكان (شــهر) تقويت مي

شهري حكايت از   ريزيبرنامه سعه  ضاها در تقويت وجهه كالبدي   بازتوليد هاي تو شهر دارد.  –اين ف بنابراين   اجتماعي 

تواند در شناسايي وضع موجود، آگاهي از نقاط    در مورد رضايتمندي مي  ويژهبهالگوهاي ارزيابي كيفيت فضاهاي عمومي  

محله بهارستان شهر     واقع گردد.كيفيت فضاهاي عمومي شهري مؤثر   ها و نواقص احتمالي با هدف ارتقاي قوت، كاستي 

توان به وجود  اســت كه از مشــكالت فضــاهاي عمومي اين محدوده مي شــهركالناين  موردتوجهتهران يكي از محالت 

هاي ناســازگار، بافت فرســوده و متروكه، نبود دســترســي كافي به تســهيالت اوليه جهت رفاه عابرين پياده و      كاربري
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شاره نمود.    و كمبود امنيت در دارانمغازه ضر به ارزيابي مؤلفه  شب و حتي در روز ا ضايتمندي از  لذا پژوهش حا هاي ر

 –توصيفي   موردنظرفضاهاي عمومي كه مطالعه موردي آن محله بهارستان شهر تهران است پرداخته است. روش تحقيق      

ست و جمع تحليلي  شنام         آوري اطالعات بها س ستفاده از پر سنادي و با ا شي و ا ست.    ه انجامصورت پيماي   درواقعشده ا

  است. قرارگرفتهوتحليل مورد تجزيه PLSو  SPSSافزار هاي حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرمداده

هاي تحقيق رضايتمندي از فضاهاي عمومي در محله بهارستان از وضعيت چندان مساعدي برخوردار        بر اساس يافته 

در طيف  2,75هاي رضـــايتمندي از فضـــاهاي عمومي در ســـطح اين محله تنها برابر با ميانگين مؤلفه كهطوريبهنبوده 

سط نيز پايين 1-5ليكرت ( شد.  تر مي) بوده و از حد متو شان  Tزمون نتايج آ طورنيهمبا ست كه  نيز ن دهنده اين مطالب ا

ضايت     ضاهاي عمومي سطح ر ستان در محله  از ف ضعيت نامطلوبي قرار دارد و    بهار در مورد  Tآزمون  شهر تهران در و

شاخه ها و شاخص  شان  هازير ضايت از تمامي     ن سطح ر ست كه  ضاهاي عمومي     مؤلفهدهنده اين ا ضايتمندي از ف هاي ر

شد. پايين مي ضاهاي عمومي در محله     10با توجه به آنكه تحليل عاملي روي  ن همچني با ضايتمندي از ف معيار مؤثر بر ر

ت و غنا يعامل به عنوان عوامل اصلي شناخته شدند. متغيرهاي كالبدي، جذابيت، جامع    4شهر تهران انجام شد،    بهارستان 

خدمات و دسترسي و سرزندگي و تنوع بر روي عامل دوم     بر روي عامل اول داراي بار عملي بيشتري هستند. متغيرهاي   

اند. همچنين متغيرهاي ايمني و امنيت و نظافت و پاكيزگي بر روي عامل ســـوم و متغيرهاي  بار عاملي بيشـــتري داشـــته

شترين بار  سه نمره عامل  اند.عاملي بوده عملكردي و اجتماعي بر روي عامل چهارم داراي بي ل اول  ها، عامبا توجه به مقاي

ست به عنوان مهم    شامل معيارهاي كالبدي، جذابيت، جامعيت و غنا ا ضاهاي عمومي     كه  ضايتمندي از ف ترين عامل در ر

شوندگان   هاي رضايتمندي از فضاهاي عمومي از نظر پرسش   بندي مؤلفهاولويت محله بهارستان شهر تهران تعيين گرديد.  

شخص     شد كه م ستفاده از آزمون فريدمن انجام  سي با     با ا ستر گرديد كه از مجموع معيارهاي انتخابي متغير خدمات و د

در اولويت دوم و متغير ايمني و   7,57اي در اولويت نخست، متغير نظافت و پاكيزگي با ميانگين رتبه 8,1اي ميانگين رتبه

در اولويت آخر قرار  4,35اي هدر اولويت ســوم قرار گرفتند. متغير جامعيت با ميانگين رتب 5,90اي امنيت با ميانگين رتبه

هاي چهارم تا ماقبل آخر به ترتيب مربوط به متغيرهاي جذابيت، اجتماعي، غنا، كالبدي، عملكردي، و                   گرفت. اولويت  

  باشد.سرزندگي و تنوع مي

تأثيرگذاري  داراي بيشترين  0,776مؤلفه جذابيت با ضريب مسير ، PLSاز مدل ساختاري  آمدهدستبهبر اساس نتايج 

ضاهاي عمومي در محدوده مورد    ضايتمندي از ف سير      بر ر ضريب م ست. بعد از آن مؤلفه ايمني و امنيت با  مطالعه بوده ا

سير     0,436 ضريب م سوم قرار مي  0,684در درجه دوم تأثيرگذاري و مؤلفه غنا با  ، جامعيت هايگيرند. مؤلفهدر درجه 

ضريب      عملكردي، نظافت و پاكيزگي، خدمات و  سرزندگي و تنوع و كالبدي به ترتيب با  سي،  ستر سير د ،  0,656 هاي م
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هاي چهارم تا ماقبل آخر تأثيرگذاري بر رضــايتمندي از فضــاهاي عمومي  در رتبه 0,463 0,537، 0,568، 0,591، 0,630

ــتان قرار مي ــير در محله بهارسـ ــريب مسـ بر   تأثيرگذارين داراي كمتري 0,442گيرند. و در نهايت مؤلفه اجتماعي با ضـ

) در محدوده مورد مطالعه بوده PLSمسير  سازيمدلرضايتمندي از فضاهاي عمومي بر اساس مدل معادالت ساختاري (

ــت. ــناخت ميزان تأثير هر يك از اين مؤلفه اس ــتاي ارتقاء اين ها و برنامهبندي آنها و اولويتبنابراين با ش ريزي در راس

  ندي از فضاهاي عمومي در محدوده موردمطالعه را باال برد.توان سطح رضايتمها ميمؤلفه

شان    صل از اين پژوهش ن ضاهاي عمومي         نتايج حا ستان از عملكرد ف ساكنين محله بهار ست كه  دهنده اين مطلب ا

فرهنگي و حتي  –اند آن نقش اجتماعي فضاهاي عمومي نتوانسته درواقعموجود در محله خود رضايت كافي را ندارند و 

شته    اقت سابق دا صل از پژوهش مي    صادي كه در  شواهد حا ساس  ضاهاي عمومي محله    اند را ايفا كنند. بر ا سائل ف توان م

له اول همان كمبود فضاهاي عمومي در سطح محله است كه    نمود. طيف اول يا مسأ  بنديتقسيم بهارستان را در سه طيف   

شد.     شناخته  ساكن     در اين پژوهش با عنوان مؤلفه غنا  سطح محله با ميزان جمعيت  ضاهاي عمومي موجود در  درواقع ف

ــاها را رفع  نمي  ــاكنين به اين فض ــائل و چالشدر محله همخواني ندارد و نيازهاي س ــاهاي كند. طيف دوم مس هاي فض

شامل مؤلفه  سرزندگي و تنوع مي عمومي  ستان برا     هاي جذابيت، عملكردي و  ضاهاي عمومي محله بهار ي  شود. يعني ف

ســاكنين به اين فضــاها باشــد در  كنندهجذباي كه برنامه هنري و يا برنامه گونههيچســاكنين داراي جذابيت نيســتند و 

شود. و از طرفي  از نظر زماني فضاهاي عمومي داراي تنوع نيستند يعني در همه ساعات مردم     فضاهاي عمومي اجرا نمي 

وجود ندارد، مثالً در هنگام شب به دليل پايين بودن امنيت امكان   در فضاهاي عمومي حضور ندارند و يا شرايط حضور     

له سوم فضاهاي عمومي محله بهارستان كه با مؤلفه جامعيت پژوهش ما    اين فضاها وجود ندارد. چالش و مسأ  استفاده از  

شار جامعه و يا همه گروه   ايگونهبهدر ارتباط است اين است كه فضاهاي عمومي     ستند كه همه اق هاي سني بتوانند از  ني

ستفاده كنند و يا آن جذابيت الزم را ندارند و همينطور فعاليت آن شر و گروه ها ا سني   ها و عملكردهايي كه جاذب ق هاي 

  لف باشد در اين فضاها وجود ندارد.مخت
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