
سازمان پروژه برای فضاهای "مقایسه تطبیقی میزان موفقیت فضاهای عمومی از دیدگاه 

 1)مطالعه موردی: محله سودان اصفهان(و ذهنیت شهروندان  "عمومی

  *2، فرشته احمدی 1مهرناز مهدوی

 دانشجوی ارشد گروه شهرسازی ، واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ، نجف آباد ، ایران.-1

 استادیار گروه شهرسازی ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آاد اسالمی ، نجف آباد ، ایران. -2

 

 

ه امروزه بیشتر شهرها از کمبود فضاهای با کیفیت برای زندگی جمعی رنج می برند. عدم مطلوبیت فضایی و  بی هویتی از جمله عواملی هستند ک

مردم است. لذا  راه حل برای خلق فضاهای عمومی موفق، درک اولویت های فکری و رفتاریتوجه به مکان را بسیار حائز اهمیت می کند. بهترین 

ویژگی های بررسی میزان تطابق و 2 "سازمان پروژه برای فضاهای عمومی"هدف از این پژوهش بومی سازی شاخص های مکان موفق از دیدگاه 

ی مکان و اسنادی به شناسایی شاخص ها ا با استفاده از روش کتابخانه ای به همین منظور ابتد است. نی کاربران با شاخص های مکان موفقذه

تحت مفاهیم طراحی شهری در دو بعد رویه ای و ماهوی ین شاخص ها اپرداخته و سپس  "سازمان پروژه برای فضاهای عمومی"موفق از دیدگاه 

ان روستایی که با رشد اصفهان یکی از محله های آن محسوب شده به عنوطبقه بندی گردید. متعاقبا ضمن انتخاب محله سودان در شهر اصفهان 

به ها و با بهره گیری از شیوه تحلیل گراندد تئوری عوامل مرتبط با حو با انجام مصاو حس مکان و معنای آن برای ساکنانش از میان رفته است ، 

ی جرب و آشنا به محله سودان به هریک از شاخص ها مکان سازی استنتاج گردید. سپس با تشکیل جلسات هم اندیشی توسط متخصصان م

از میان هشت انتخاب گردید. برای طراحی برتر  مفاهیم3 تحلیل سلسله مراتبیبه صورت دو به دو امتیاز داده شد و توسط روش مکان موفق 

ارتباط ساختمان با  مفاهیمویژگی کلیدی در بعد ماهوی ، ویژگی های ارتباط با طبیعت و اجتماعی دارای بیشترین امتیاز شدند و هم چنین 

طبیعت، تاکید بر نقش محیط ، شرایط ساختمانی ویژه ، اختالط کاربری، تقویت فعالیت های غیررسمی، اهمیت خیابان، همزیستی سواره و پیاده، 

توجه به اقلیم، پوشش گیاهی هویت بخش، سرسبزی، قابلیت درک محیط از دور، جذابیت بصری، سرزندگی، همه شمولی ، دوستانه بودن، تعامالت 

 ، که این ویژگی ها کامال با خواسته های مردم مطابقت داشتند.اجتماعی، درک محیط از دور و خوانایی به عنوان مفاهیم برتر انتخاب شدند

 محله سودانپروژه برای فضاهای عمومی، فضای عمومی، کلمات کلیدی: مکان سازی، سازمان 

 مقدمه

(. در فرهنگ  ,104:2006Majedi. Modiriبه معنی مردم گرفته شده است.) 4پپلوسواژه عمومی در انگلیسی از ریشه التینی 

مربوط یا متعلق به مردم به عنوان یک "جمله می توان به معانی انگلیسی آکسفورد این واژه طیف وسیعی از معانی را دارد که از آن 

اشاره  "ارائه شده یا مرتبط با دولت محلی یا مرکزی"و  "در دسترس و اشتراک برای همه"، "کلیت

                                                           
.این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهرناز مهدوی با عنوان "باز طراحی فضاهای شهری بر اساس اصول مکان سازی موفق 1

است. 1397عمومی"به راهنمایی دکتر فرشته احمدی در دانشگاه آزاد نجف آباد در سال سازمان پروژه برای فضاهای   
2.PPS 

3.AHP 
4.populous 



(. به اعتقاد توماس شهر بودن وابسته به وجود عرصه های عمومی است که این عرصه ها نقش Madanipour,2008:213نمود.)

. اصطالح فضای عمومی معانی متعدد دارد، سوال مهم این است  (Thomas,1991: 24) در حفظ و بقای آن بازی می کنند.مهمی 

که چگونه می توان با این همه تنوع در دیدگاه ها روبرو شد.پس از بررسی دیدگاه های مختلف در مفهوم فضای عمومی شهری در 

تأیید نسبی گرایی در تعریف این مفهوم می توان نتیجه گرفت فضای عمومی شهر فضای کل با توجه به تحلیل های صورت گرفته و با 

(. فضاهای شهری شامل :فضای اجتماعی و فضای ساخته شده و مصنوع است، Hannah Arendt,1958هم زمانی حضور است )

غرافی دانان می باشد فضای اجتماعی تداعی های فضایی نهادهای اجتماعی است که مورد مطالعه جامعه شناسان و ج

(Madanipour,1996:13 مکانی برای برخوردهای غیرشخصی بوده که امکان تعامل اجتماعی و مالقات های چهره به چهره را .)

فراهم می آورد. فضایی برای دادو ستد ، سیاست ، مذهب و ورزش و صحنه ای برای بروز تعارضات سیاسی و اجتماعی می باشد 

(Micheal.Walzor, 1986.) 

فضاهای عمومی موفق فضاهای اجتماعی هستند که ترکیب متنوع تری از مردم را به سوی خود جذب می کنند تعامالت در آن ها 

در سطح باالیی صورت می گیرد و تعداد زوج ها و گروه ها در فضا بیشتر است.) حضور زیاد گروه های مردم نشان برگزیدگی فضاست(. 

ها که مورد استفاده گروه ها قرار می گیرد ، در جذب افراد تنها نیز موفق تر عمل می کنند. فضای با نشاط برطبق آمار این گونه مکان 

و زنده می تواند بهترین مکان برای افراد تنها و زنان باشد. چنانچه تعداد زن ها در فضایی زیاد باشد نشان از فضایی خوب با مدیریتی 

(. آگاهی از نیاز و ترجیحات مردم و فضا با در نظر گرفتن این Whyte,1980 : 17&18عالی دارد که مورد پسند همگان است.)

نیازمندی ها یکی از مهم ترین شروط جذب مردم و موفقیت فضاهای عمومی است. برآورده نمودن نیازهای مردم در فضا عالوه بر 

ایی که نیازهای استفاده کنندگان را برآورده نمی سازد و توجیه علل استفاده از فضا ، علل موفقیت آن را نیز بازگو می کند. مکان ه

 (.Car & Etal,1992:91-92کاری برای انجام دادن ارائه نمی دهند ، ناموفق خواهند بود.)

سازمان پروژه "اندیشمندان زیادی درباره مکان موفق و راه های تبدیل فضا به مکان نظریاتی را ارائه داده اند. در این میان مؤسسه 

 به صورت ویژه و با جزئیات بیشتر به طبقه بندی کلی شاخص های یک مکان موفق پرداخته است. " رای فضاهای عمومیب

محله سودان اصفهان در زمان های گذشته روستایی کوچک در نزدیکی اصفهان بوده است، ولی هم اکنون با گسترش شهر اصفهان 

الت اصفهان محسوب می گردد. محله ای با بافتی نیمه شهری که هم اکنون بخاطر این روستا بلعیده شده و به عنوان یک محله از مح

تغییرات سریع و بدون توجه به زمینه و فرهنگ ساکنانش از مشکالت بسیاری از جمله کاهش حس مکان و معنا رنج می برد. و لزوم 

 بازگرداندن این حس به محله بسیار احساس می شود.

 

 

 چارچوب نظری

 تحقیقپیشینه 



مان اهداف زسال گذشته یکی از مفاهیم طراحی شهری که معمول و رایج شده ، مکان سازی است. مکان سازی در طول  20در 

 هش ها می پردازیم.مختلفی داشته است و نظریه پردازان زیادی در این مورد صحبت کرده اند که در ذیل به مرور نظریات و پژو

ش های هرروزه ، از شناخته شده ترین کسانی است که درباره کنماعی شهر جای می گیرد که در حوزه نظریه پردازان اجت گل

 شهروندان و اهمیت فعالیت های اجتماعی در فضای شهری پژوهش کرده است.

ایه گذاری شده پ 1975توسط فرد کنت، یکی از شاگردان ویلیام وایت در سال  "سازمان پروژه برای فضاهای عمومی"تشکیالت 

وندشان با این این سازمان مسئولیت و هدف محوری خود را تشویق مردم برای ساخت و بهبود فضاهای عمومی و تقویت پیاست. 

 فضاها معرفی می کند.

 مفهوم مکان را به صورت مشخصه شرایط کالبدی، معانی و فعالیت ها را تغییر می کند.  رلف

تنیده سازنده عنصر مکان  در مدل خود از مولفه های مکان ، از تصورات به همراه کالبد و فعالیت به عنوان مولفه های در هم کانتر

 نام می برد.

ست که نمی توان به ارویکردی پدیدارشناسانه و اساسی به مکان داشته و بر این باور است که مکان پدیده ای کامال کیفی شولتز

 اش محدود شود. مشخصه های سازنده

رگ  آن را در سال است که الدنب "مکان واقعا خوب"یکی از مهمترین آثاری که درمورد مکان نگاشته شده ، با عنوان  الدنبرگ

 ، تالیف نموده است و اصطالح مکان سوم را در این کتاب بیان نمود.1989

خشیدن به فضاها بمعنا ان پرداخته است. وی به موضوع از جمله نظریه پردازانی است که در سال های اخیر به موضوع مک عارفی

 برای تبدیل شدن به مکان و سکونت گاه اشاره دارد.

به بررسی " ریشکل دهی سلسله وار به مکان نظریه ای در باب فرآیند طراحی شه"( تحت عنوان 2014در مقاله خود ) کرمونا

  استفاده و مدیریت آن در بلند مدت می پردازد. فزآیند شکل دهی و مدیریت فضا از طراحی ابتدایی تا نحوه

 مکان

فضای شهری به عنوان نمود کالبدی عرصه عمومی باید دارای کیفیاتی برای نیازهای انسان معاصر باشد تا زندگی عمومی که هدف 

می یا به بیان دیگر کنندگان و زندگی غیررسخلق فضای شهری است در آن رخ دهد. چرا که کارایی فضا در گرو تعداد استفاده

طور ویژه انتظاراتی که از آن داریم را براورده کنند، نیاز ی فضاهای شهری بتوانند بههای اجتماعی آنهاست. اما برای اینکه همهفعالیت

و مکان  معنای دو واژه مشابه فضا"شود. کند. این خصوصیات در مکان خالصه میایست که مردم را جذب خود میبه خاصیت ویژه

 Project for) "متفاوت است. فضا به یک تعریف فیزیکی از قسمتی از زمین است حال آنکه مکان یک تعریف حسی از آن است

)2008and Metropolitan Planning Council, 5Public Spaces.  اگر تعریف لغوی مکان را نیز در نظر بگیریم تقریبا

دهد که تعاریف مختلفی از مکان ارائه می ((www.oxforddictionaries.comکسفورد آشود. همین معنی از آن استخراج می

                                                           
5 . PPS:  فضاهای عمومیبرای ی پروژهسازمان  

http://www.oxforddictionaries.com)/


های انسانی در آن بستر ای خاص در سطح زمین که محلی قابل شناسایی برای موقعیتی که ارزشنقطه"تعریف مرتبط آن به موضوع 

یک ناحیه با محدوده "نیز مکان را  ((www.urbandictionary.comباشد. فرهنگ واتسون می "یافته استشکل گیری و رشد 

بخش خاصی از فضای اشغال شده یا اختصاص داده شده برای یک "و همچنین  "تعریف شده یا تعریف نشده: بخشی از یک فضا

 کند. تعریف می "چیزشخص یا یک 

داند که بیشترین پیوند را با رفتار هایی میمهمترین هدف طراحی را خلق محیط( Altman,1975:255 )چنانچه آلتمن 

( سعی دارد با Whyte,1980: 17-21ویلیام اچ وایت )و  کنندگان داشته و ارتقادهنده حس مکان در شهروندان باشداستفاده

  فضا را طراحی کند. شناسایی رفتار مردم،

شارح اصلی پدیدارشناسی در معماری است که برای هر مکان حس و حالی ویژه قائل است، باور دارد که چون هیچ مکانی با  شولتز"

 "شمارند و وجه مشترک آنها، خاموشی و آرامی استنیست، حال و هوای بنیادین مکان نیز بی "همانند"یا  "این همان"مکان دیگر 

مکان  "کند دارد و بیان می مشخصی و مجزا ویژگی که است ( معتقد است که مکان جایگاهی1971:31(. شولتز )132: 1388د،)پاکزا

. بنابراین با توجه به تعریف زیست جهان از نظر او مکان جایی است که "گاه عینی زیست جهان است و معماری هنر مکان استتجلی

(، به دنبال نوعی 1976می یابند و معماری وسیله ای برای خلق آن است. از طرفی رلف ) شخصیت،معنا و نمادها عینیت،فرهنگ

کند، و معتقد است که فضا فراهم کننده مان میعالم زنده است و سعی در تشریح تنوع و اهمیت تجارب مکانی -ی مکانمطالعه پدیده

ها مکان"کند که به کالبد آن به تجارب فرد توجه کرده و بیان میهاست. او در تعریف مکان به جای توجه صرف بستری برای مکان

شوند. تعریف مکان بیشتر از اینکه توسط ها و نظم طبیعی بوده و به عنوان مراکز اصلی تجربه آنی ما از جهان شناخته میامتزاج انسان

 . "شودهای خاص انجام میهداف در محیطاندازها و جوامع خاص صورت پذیرد از طریق تمرکز تجارب و اها، چشممحل

داند. ها، به عالوه خصوصیات کالبدی و ادراک محیط می( در پی نظر رلف، مکان را حاصل از عملکرد سه عامل فعالیت1977کانتر )

کنند. ح می( اجزای متشکله حس مکان در زمینه طراحی شهری را مطر1998( و مونتگومری )1991در ادامه تفکرات فوق پانتر )

های تشکیل دهنده حس مکان از نظر پانتر، معنا، فعالیت و محیط فیزیکی و کالبدی و از نظر مونتگومری، فرم، فعالیت و تصویر مولفه

(. گوردون کالن نیز که به عنوان یک 194و193: 2003)به نقل از کرمونا و همکاران، "ذهنی )شناختی، ادراکی و اطالعاتی( است

های بصری منجر ویژگی"کند که داند و بیان میشود، خصوصیات ظاهری ویژه را عامل ایجاد حس مکان میشناخته می معمار منظر

: 1996پور،، به نقل از مدنی1987(. لگان و ملتچ )1987:170)گل، "شودبه ایجاد حس مکان و ترغیب به بودن مردم در یک فضا می

داند، به این معتقدند که فرایندهای اجتماعی است های بصری فضا را عامل ایجاد حس مکان می( بر خالف کالن که تنها ویژگی33

بندی هویت مکان رلف است. آنها ها در دستهی فعالیتشود که این فرایندهای اجتماعی همان مولفهکه باعث پدید آمدن مکان می

. جکسون "دهدن خود را در دل یک فرایند اجتماعی جای مییذیرا، که تعیواقعیت یک مکان همواره باز است و پ"دارند که بیان می

( نیز مانند لگان و ملتج به نقش اجتماعی و همچنین فرهنگی فضا در رابطه با بوجود 187: 2003به نقل از کرمونا و همکاران،1994)

وصیات فیزیکی مکان، که از حس مکان بدین معناست که مردم تجربیاتی فرای خص"کند که آمدن مکان معتقد است. او بیان می

کند که . او این نکته را بیان می"گانه قابل حصول است، داشته باشند و نوعی حس تعلق به روح مکان پیدا کنندهای پنجطریق حس

ن به گیرد، به عبارت دیگر مکان شدحس مکان بیشتر از آنکه تحت تاثیر کالبد باشد، از وقایع و رویدادهای درون خود تاثیر می

ی ارتباط مردم با فضا است که مکان بودن های مردمی و نحوهشود اما در دراز مدت این فعالیتخصوصیات فیزیکی فضا مربوط می

به نقش "تداعی خاطره در آفرینش مکان "و همکاران در مقاله ای تحت عنوان  (Othman, 2013عثمان)کنند. آن را تضمین می

زء شکل شهری پرداخته است.درا ین مطالعه آمده که خاطره و ادراک یک فرد از محیط به وسیله سه ج خاطره در آفرینش مکان های

گرفته است نقشرویداد، تاریخ و بیاد آوری بنای یادبود از مکان است که قادر است ما را به درک یک مکان از طریق تداعی خاطره 

 برساند.

http://www.urbandictionary.com/)


کند و آن را ی اجتماعی را در مورد مکان مطرح میاصل مرکزیت، مفهوم گرهنیز با تاکید بر  (Stephenson,2010)استفانسون

را نیز  اجتماعی گرههایی فیزیکی هستند، نقش ها به همان اندازه که سایتمکان"کند که داند. او تاکید میتاثیرگذارتر از کالبد می

  "ی فعل و انفعاالت درون آن مشهود است.کنند و معنی که به آنها داده شده، به اندازهبازی می

به بررسی فرآیند شکل  "شکل دهی سلسله وار به مکان ، نظریه ای در باب فرآیند طراحی شهری"کرمونا در مقاله خود تحت عنوان 

ه استفاده و مدیریت آن در بلند مدت می پردازد. وی در این مقاله فرآیند طراحی دهی و مدیریت فضا از طراحی ابتدایی ان تا نحو

شهری را به چهارمرحله طراحی ، توسعه ، استفاده و مدیریت طبقه بندی می کند و بذای هر مرحله مولفه هایی برمی 

 (Carmona,2014شمرد.)

ای است که دارای هویت خاصی بوده و نقش عناصر معنایی، ن، پدیدهرسد مکای افرادی که بررسی شد، به نظر میبا توجه به اندیشه

ها و روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن مهمتر از کالبد است. این عناصر یک فضا را هویتمند و قابل درک کرده و آن را فعالیت

تواند نتیجه بخش باشد. بلکه در نظر گرفتن مطالبات کند. بنابراین در فرایند مکان سازی توجه صرف به کالبد، نمیتبدیل به مکان می

 شود.مردم و فراهم کردن بستری برای روابط آنها است که منجر به خلق مکان می

 مکان موفق
ها موفق به بررسی این ویژگی اکنون با مشخص شدن مفهوم مکان همچنین اهمیت و لزوم داشتن معیاری برای سنجش یک مکان

را  گوناگونیو  جنب و جوش، سرزندگیهای موفق، مکان"در این باره معتقدند  (March et al,2012)مارچ و همکاران پردازیم. می

. در واقع او این سه کیفیت سرزندگی، جنب و جوش و تنوع را برای یک مکان موفق در نظر دارد. این در حالی "گذارندبه نمایش می

های های مکانبندی ویژگیهای موفق به دسته( با مطالعه مکان193 :2003 ،کرمونا و همکارانبه نقل از . 1988مونتگومری ) است که

کند. او با مونتگومری نکته کلیدی در موفقیت فضاهای عمومی را در وجود یک مبنای تبادل شناسایی می"موفق، پرداخته است. 

 کند:نه بیان میگوهای مکان موفق را اینهای موفق، ویژگیمطالعه مکان

 های اصلی شامل مسکنمیزان تنوع در کاربری 

 هاهای تجاری مستقل و محلی به خصوص مغازهنسبت حضور فعالیت 

 های پرتحرک هنگام غروب و شب هنگامالگوی ساعات کار و به خصوص وجود فعالیت 

 در این بازارهاهای مناسب وجود بازارهای موقت و تعیین ابعاد و اندازه و نوع فعالیت 

 های اجتماعی فرهنگی به شکلی که خدمات وجود فضاهایی از قبیل سینما، تئاتر، رستوران و چایخانه و دیگر مکان

 کنندهای مناسب عرضه میها و کیفیتمختلف را با قیمت

 کند و امکان رشد برای های کوچک را نیز تشویق گذاریهای مختلط به شکلی که بتواند سرمایهاشکال مختلف کاربری

 آنان فراهم آورد

 های مختلفها و قیمتبینی تامین بناها و فضاهای ساخته شده در اندازهپیش 

 های مختلف ها و طرحها با سبکوجود خالقیت و اعتماد به نفس در ایجاد معماری نوین به صورتی که انواع ساختمان

 حضور داشته باشند

 و زندگی فعال شهری  وجود نماهای مختلف شهری". 

 "فرم، فعالیت و تصویرذهنی"های موثر در حس مکان از نقطه نظر او یعنی کند مربوط به مولفهعواملی که مونتگومری عنوان می

مت و های اختالط و تنوع در نوع، ابعاد، قیکند. او برای کاربری، کیفیتتری را ایفا میرسد فعالیت نقش مهماست، که به نظر می

های غیر رسمی نظیر بازارهای موقت را از عملکردهای الگوی ساعات کار را در نظر دارد و کاربری تجاری، فرهنگی، اجتماعی و فعالیت

داند. اشاره ی شهری را از عوامل کالبدی و بصری تاثیرگذار میداند. او همچنین خالقیت در معماری و نماهای سرزندهمهم مکان می



آورد. مکان سوم یعنی مکانی غیر از خانه ( را به ذهن می1989های اجتماعی و فرهنگی، در نظر او، ایده مکان سوم الدنبرگ )به مکان

 Oldenburg,1988های زیبایی، استخر و... است )ها، سالنها شامل کافه)مکان اول( و محل کار یا تحصیل )مکان دوم(. این مکان

کند که با بیان می (Carmona,2010:23به نقل از  Oldenburg,1988(. همچنین کرمونا )Banerjee,2001: 14به نقل از 

 دهد.می گسترش تکنولوژی در زندگی معاصر، نیاز به زندگی واقعی و کامل بوجود آمد که در مکان سوم رخ 

کیفیات اصلی قلمرو فضاهای عمومی شناخته شود عبارتند تواند به عنوان های سوم که میاز نظر اولدنبرگ، کیفیات اصلی مکان"

 از:

 .خنثی بودن، که افراد بتوانندهر موقعی که بخواهند به فضا آمدوشد کنند 

  دعوت کننده و قابل دسترس بودن، بدون آنکه عضویت خاص و یا دارا بودن ضوابط رسمی خاصی را برای استفاده کننده

 بطلبد.

 ری و خارج آن.باز بودن در طول ساعات ادا 

 .وجود حال و هوای بازی و تفریح در فضا 

 .تامین آسایش و حمایت افراد از نظر روانی 

 امکان ایجاد فضای خاص سیاسی بین مردم به شکل پایدار و باشکوه" (Oldman,1988 به نقل از کرمونا و ،

 (.227، 2003همکاران

فضای موفق باید به مردم اعتماد کرده و آن ها را صاحب نظرترین  نیز معتقد است در طراحی"پروژه برای فضاهای عمومی"سازمان

پروژه برای "افراد در طراحی مکان در نظر گرفت و سعی نمود چارچوبی برای کمک به فهم آنچه مردم می خواهند ایجاد کرد. سازمان

و پاسخ به سواالتی که چرا قسمت های  برای آشنایی با ارگونومی فضا و الگوهای حرکتی عابران پیاده و ماشین ها"فضاهای عمومی

خاصی از خیابان یا یک میدان موفق تر است و درک اینکه مردم چگونه به فضا می آیند، به چه نگاه می کنند و کجاها مکث می 

نمایند، روش تحقیق تجربی، درگیر شدن در فضا، مشاهده ساده و عکاسی را برای درک جزئیات بیشتر پیشنهاد می 

نیز مانند یان گل معتقد "پروژه برای فضاهای عمومی"(. برای ایجاد یک فضای عمومی موفق سازمانPalmer,2008:58-61کند.)

است که باید در فضای بیرون جاهایی برای رفتن و کارهایی برای انجام دادن وجود داشته باشد. در واقع موفقیت زمانی حاصل می 

 (1394ن در فضا ارائه شود.)رشیدپور،شود که طیف وسیعی از کارهایی برای انجام داد

 سازمان پروژه برای فضاهای عمومی

سازمانی غیر انتفاعی در حوزه آموزش، طراحی و برنامه ریزی است.این سازمان مسئولیت و  "پروژه برای فضاهای عمومی"سازمان 

این فضاها معرفی می کند فرآیند مکان  هدف محوری خود را تشویق مردم برای ساخت و بهبود فضاهای عمومی و تقویت پیوندشان با

سازی کارآمد فرآیندی معرفی شده که بر روی سرمایه های محلی، انگیزه و پتانسیل مردم سرمایه گذاری کرده و با خلق فضاهای 

 عمومی خوب به سالمت، شادی و رفاه مردم کمک می کند.

مرگ و  "و هم چنین دیدگاه های جین جیکوبز در کتاب  "زندگی اجتماعی فضاهای شهری کوچک"کتاب ویلیام وایت با عنوان 

هر دوی این نظریه پردازان کسانی هستند که به  پایه های نظری این نهاد را تشکیل می دهند. "زندگی در شهرهای آمریکایی

 مفهوم شهر با محوریت انسان و نه ماشین یا مرکز خرید پرداخته و فضاهای عمومی دعوت کننده تاکید دارند.

به باور فعاالن این نهاد فضاهای خرد شهری امری فراموش شده است و یک شهر می تواند بر مبنای فضاهای خردش موفق یا ناموفق 

 باشد.

 رای مکان سازی اصول یازده گانه ای معرفی کرده است:ب"پروژه برای فضاهای عمومی"سازمان



 اجتماع محلی متخصص است 

 خالق مکان باش نه طرح 

 توانی چیزهای زیادی یاد بگیری با مشاهده می 

 چشم اندازی داشته باش 

 ترسبک تر، سریع تر، ارزان 

 میان عناصر فضا ارتباط برقرار کن 

 همیشه می گویند نمی شود 

 نده را به شکلی مناسب به کار گیرکارکرد عناصر حمایت کن 

 پول مسئله نیست 

 کار تو هرگز به پایان نمی رسد 

(WWW.PPS.ORG) 

 به طور کامل آورده شده است.1شماره دسته بندی برای ویژگی ها و شاخص های مکان موفق انجام داده که در جدول این سازمان 

است. هر  "دسترسی و ارتباطات، راحتی و تصویر ذهنی، کاربری ها و فعالیت ها و اجتماع پذیری"بندی شامل چهار دستهاین دسته

ها در فضای دهد که به میزان تحقق این شاخصاند. این جدول نشان میر جدول بیان شدههایی دارد که دها شاخصیک از این ویژگی

 کان شدن برداشته است.شهری، فضا گامی به سوی م

 
 ی فضاهای عمومیفق از نظر پروژههای موهای مکان: ویژگی1جدول 

 شاخص های محسوس  شاخص های نامحسوس  ویژگی های کلیدی

 واری، مطمئن بودن ،تداوم فضایی خوانایی،پیاده ره ارتباطاتدسترسی و 

   

 اطالعات ترافیکی 

 نوع انشعابات 

 استفاده های  عبوری 

 فعالیت های پیاده 

 الگوی پارکینگ ها 

  

میزان مجاورت، نزدیکی ، ارتباط بین فضا و ساختمان، 

 سهولت استفاده ، قابلیت دسترسی باال 

امنیت،دل نشینی ، ناریخ مندی ، جذابیت ، معنویت ،  راحتی و تصویرذهنی

 خاطره انگیزی

  

 آمار جنایات

 سطح بهداشت



 وضعیت ابنیه قابلیت نشستن ، سرسبزی و نظافت

 مسایل زیست محیطی 

واقعی بودن،پایداری ، خاص بودن،منحصر به فرد بودن،  هاها و فعالیتکاربری

 سرگرم کنندگی ، مقرون به صرفه بودن

 

 ارزش دارایی ها و امالک

 میزان اجاره ها

 الگوی کاربری زمین

 مالکیت تجاری های منطقه
فعالیت،مفیدی،سرزندگی،شهرت،بومی بودن،کیفیت 

 خود جوش 

 

مشارکت،میزان نزدیکی ، میزان نظارت،دعوت کنندگی ،  اجتماعی پذیری

 غرور آفرینی 

 

 زندگی خیابانی 

 شبکه های اجتماعی 

 کاربری های بعد از ظهر 

 تعداد کودکان ، زنان 

 میزان انتخابی بودن حضور ها 

 شایعات ، تنوع ، قصه گویی ، دوستانه بودن، تعامالت اجتماعی 

 Carmona,heath,oc8 tiesdell (2003)  منبع:

 سازی در طراحی شهریمفاهیم مکان

ای و ماهوی از آن استخراج شده موفق، مفاهیم طراحی شهری در ابعاد رویهحال با توجه به توضیحات و تعاریف بیان شده از مکان 

 آورده شده است:  2. این مفاهیم در جدول است

  
 )منبع: نگارندگان(سازیهای رویکرد مکانویژگی: 2 جدول

 مفاهیم های کلیدیویژگی ابعاد

 ایرویه

 روش طراحی
قرارگیری در محیط، مشاهده، مصاحبه، تامل و تفکر و با کمک گرفتن از ابزار عکس 

 ریزی.برنامهو فیلم، 

 تعادل، تنوع، تباین)دوگانگی(، سلسله مراتب، قلمرو، مرکزیت و منحصر به فرد بودن. اصول طراحی

 مقیاس طراحی
بخش و تاکید بر وجود مکان با هر مقیاسی به شرط وجود شخصیتی خاص و هویت

 های کوچک.مقیاس



رابطه طراح با 

 استفاده کننده

ی رفتار آنها، ترین عنصر خلق مکان بخصوص با مشاهدهتوجه به مردم به عنوان مهم

نظرات آنها در رابطه با شناسایی و حل مسائل موجود برای خلق مکان و جویا شدن 

 مشارکت.

های مالی و جنبه

 اداری

های مختلف، در نظر پذیریتار مدیریتی خوب و آگاه به انعطافوجود یک ساخ

وسازهای ها با کاهش ساختگذاران محلی و کاهش هزینهیهداشتن توان مالی سرما

 غیرضروری.

 ماهوی

عناصر تشکیل 

 دهنده فرم شهر

ها یا خیابان ،ای از آنهاها یا گوشههر فضای شهری رسمی یا غیررسمی ) میدان

های هویتمند، قسمتی از یک طبیعت بکر یا پارک، فضاهای ای از آنها، محلهگوشه

ی تاریخی و فرهنگی یک شهر دارند نظیر بازارها، هویتمندی که ریشه در زمینه

مانده از گذشته که فضاهای تاریخی مانند گذرها و میادین و یا عناصر معنایی باقی

ی دارای روابط یا رویدادهای تعریف نشده، فضاهای اثری از کالبد آنها نیست

 اجتماعی تکراری.(

که این فضاها باید دارای این خصوصیات باشند: ارتباط بین فضا و ساختمان ها، 

ویژه، وجود خالقیت و اعتماد به نفس در ایجاد معماری نوین به  شرایط ساختمانی

 حضور داشته باشند.های مختلف ها و طرحها با سبکصورتی که انواع ساختمان

 کاربری

های هویت ی مکان و با تاکید بر کاربریتنوع و اختالط کاربری با توجه به روحیه

ساعته، 24های ها و فعالیت، کاربریهای غیررسمیبخش آن مکان، تقویت فعالیت

منحصر به فرد ،  های تجاری خرد، فعالیت های فردی و گروهیتاکید بر کاربری

 بودن و پایداری و الگوی کاربری زمین.

 سیستم ارتباطی

ها به عنوان مهمترین عنصر ارتباطی شهر، رعایت سلسله مراتب اهمیت خیابان

های مختلف حمل و نقل، حمل و نقل عمومی دسترسی، امکان حرکت پیاده، گزینه

ایمنی، و دسترسی راحت به آن، وجود پارکینگ، همزیستی سالم سواره و پیاده و 

 استفاده عبوری.

 ارتباط با طبیعت
تاکید بر نقش طبیعت به عنوان یکی از اجزای ساختار مکان، توجه به اقلیم و 

 ها.بخش و سرسبزی مکانپوشش گیاهی هویت

 دید و منظر
جذابیت بصری، قابلیت درک محیط از فاصله دور و نزدیک، وجود نماهای مختلف 

 ی فرم شهر.ر معماری و طرح اجزای تشکیل دهندهشهری و زندگی فعال شهری د

 دگی.،سرزنهمه شمولی، مشارکت ، دوستانه بودنتعامالت اجتماعی،  اجتماعی

 ادراکی

ه ی مصاحبه و مفاهمه، منحصربتوجه به ادراک از طریق کنش ارتباطی به وسیله

اطالعات  فردبودن و خوانایی مسیرها، تاریخ مندی، غرورآفرینی،خاطره انگیزی،

 ، تاکید بر عناصر معنایی. محیطی، توجه به زمینه و فرهنگ

 تراکم
های کم و متوسط با رعایت محصوریت و مقیاس های زیاد و تاکید بر تراکمرد تراکم

 انسانی.
 نگارندگان منبع:



انتخاب گزینه های ارجح تر چک لیستی تهیه شد و بعد از مشورت با متخصصان امر به هر کدام از  محدوده مورد نظر برایبا توجه به 

 1تحلیل های الزم انجام شد. نتیجه بدست آمده از تحلیل ها در نمودار  AHPمفاهیم باال امتیازی داده شد و سپس توسط نرم افزار 

 مشخص شده است.

 

 ع: نگارندگان()منبنمودار چارچوب نظری تحقیق. 1 شکل

 روش تحقیق

 _در مراحل مختلف این پژوهش به تناسب هدف از روش های گوناگونی استفاده خواهد شد. ولی عمده روش تحقیق از نوع تحلیلی 

 توصیفی می باشد.

و بومی سازی مفاهیم مطرح شده توسط  "سازمان پروژه برای فضاهای عمومی"از آنجا که هدف این تحقیق مکان سازی از دیدگاه 

مناسب تر  مفاهیمبرای انتخاب  می باشد ،  بررسی میزان تطابق ویژگی های ذهنی کاربران با شاخص های مکان موفقاین سازمان و 

به این منظور از متخصصان خواسته  انتخاب شود.این مفاهیم مر گذاشته شد تا با فیلترینگ آن ها ، چک لیستی در اختیار متخصصان ا

ارزش گذاری شده و شاخص های  AHPو سپس توسط نرم افزار  ودبه صورت دو به دویی نمره داده ش مفاهیمشد به هریک از این 

  تر انتخاب شد. بمناس

رسید بهترین روش تحقیق صورت کیفی و از طریق مشاهده و مصاحبه بود، به نظر میبه دلیل اینکه جمع آوری اطالعات به سپس 

منظور "کنند که ( در مورد این روش تاکید می34، 1990برای تحلیل و ارزیابی آن، روش گراندد تئوری است. اشتراوس و کوربین )

شود که در جریان پژوهش به صورت منظم گرد آمده و می هایی استخراجایست که مستقیما از دادهاز نظریه گراندد تئوری نظریه

. "تر استکند، نتایج به دست آمده به واقعیت نزدیکشوند و چون پژوهشگر از قبل نظریه را در ذهن خود شروع نمیتحلیل می

ن روش در سه گام انجام بنابراین با توجه به ماهیت این پژوهش، این روش برای رسیدن به نتیجه مناسب برگزیده شده است. ای

)همان(. انجام دادن این سه مرحله برای مطرح کردن یک نظریه  "کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی"شود: می



، پس تنها به مرحله اول و دوم یعنی کدگذاری باز و شتشود. اما از آنجایی که پژوهش قصد مطرح کردن یک نظریه را نداانجام می

 شد.ری محوری اکتفا کد گذا

 

 

 

 

 

   

 شناخت محدوده مورد مطالعه

دارای زمین های حاصلخیز زراعی و باغی گسترده ای این محله اصفهان و در غرب این شهر قرار دارد.  9محله سودان واقع در منطقه 

جنوب محدوده و به مدد شبکه مادی ها که سراسر منطقه را پوشانده این محدوده از دیرباز است به دلیل گذر رودخانه زاینده رود از 

 )منبع : نگارندگان( مدل مفهومی تحقیق .2شکل



بستر مناسبی برای فعالیت های کشاورزی بوده که به مرور زمان و با گسترش شهر ، مناسبات شهری و انواع فعالیت های غیرکشاورزی 

 ست.در آن رشد کرده و از فعالیت های زراعی و باغی آن کاسته شده ا

در مجموع شرایط طبیعی این محدوده که امکانات مناسبی برای پیدایش و رشد زراعت و باغداری فراهم ساخته اقتصاد غالب کشاورزی 

و بافت های اجتماعی و کالبدی روستایی را در دوره های گذشته شکل داده که با تحوالت شهرنشینی در دهه های اخیر ، در حال 

علی رغم دارا بودن پتانسیل های فراوان ، با مشکالت فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ولی و شهری می باشد.گذار به بافت نیمه شهری 

با پیوستن این روستا به شهر ، معنا و حس مکان ساکنین آن از محل زندگی خود از و کالبدی فراوانی دست به گریبان می باشد. 

 ت آن بسیار احساس می گردد.لذا لزوم باز طراحی و حل مشکالمیان رفته است. از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )منبع: نگارندگان(محله در شهر اصفهان و منطقه  تی. موقع3شکل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

 کدگذاری باز:

 )منبع: نگارندگان( موجود یها ی. کاربر4شکل

 )منبع:نگارندگان( بخش تی. عناصر مصنوع هو5شکل



نخستین مرحله از کدگذاری ، سعی بر آن است با مرور مجموعه داده های گرداوری شده، مکان ، رویدادها و حضورپذیری در در 

فضا را بررسی منیم و مفاهیم مستتر در آن را بازشناسی کنیم. این مرحله باز نامیده می شود چراکه پژوهشگر بدون هیچ 

 (34:1990اشتراوس و کوربین، ،) محدودیتی به نامگذاری مفاهیم می پردازد.

 کدگذاری محوری:

در مرحله بعد مقایسه و دسته بندی مفاهیم استخراج شده از دل داده ها در کدگذاری آزاد است. فرآیند اختصاصی کد به مفاهیم 

 (34:1990،)اشتراوس و کوربین،  موجود در داده از حالت کامال باز خارج می شود و شکل گزیده به خود می گیرد.

 آورده شده است. 2قسمتی از نتایج بدست  آمده از این کدگذاری ها در جدول شماره 

 

 )منبع: نگارندگان(نتایج مصاحبات مردم به روش گراندد تئوری:  2جدول 

 ابعاد مفاهیم مقوله مطالعات

 ماهوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در کاربری ها تنوع کاربری

 

 کاربری) پوشاک ، غذا ، لوازم خانگی و...(اختالط 

 ایجاد کاربری های مختلف جاذب کاربران مختلف

 کاربری های آموزشی و فرهنگی

 

کالس های تخصصی و آموزشی برای کودکان و 

 نوجوانان کتابخانه و فرهنگسرا

 درمانگاه شبانه روزی کاربری های درمانی 

 و وضوخانه مجزا وجود سرویس بهداشتی کاربری رفاهی

 فراغتی -کاربری اجتماعی

 

کافی شاپ ، پارک ، فضای سبز در داخل محله ، محل 

 بازی برای کودکان ، پیست دوچرخه سواری و اسکیت

 ایجاد کاربری تجاری خرد کاربری تجاری

 تنوع در قیمت ها و تنوع در اجناس مغازه ها

 همه شمولی اجتماعی

 

 فرهنگ های متفاوتدر نظرگرفتن افراد با 

 در نظر گرفتن تمامی اغشار جامعه : کودکان ، زنان و...

 افزایش محبت بین ساکنین دوستانه بودن

 نورپردازی مناسب در شب امنیت

 پرهیز از غلبه روحیه مردانه

 تعامالت اجتماعی

 

 

 توجه و طراحی مناسب پاتوق ها ) قرارگاه رفتاری(

 نشستنتعداد و تنوع گزینه های 

 مکان یابی مناسب مبلمان شهری



 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهوی

 برگزاری جشن ها و عزاداری فعالیت های گروهی وفردی

 تفریح برای همه اقشار بخصوص جوانان

 وجود فعالیت های هویت بخش

 طراحی مناسب و جذاب نماها جذابیت بصری دید و منظر

وجود نماهای فعال شهری و 

 زندگی شهری

 های فعالایجاد فضاها و ساختمان 

 نگارندگانمنبع:  

 مقایسه میزان تطابق ویژگی های ذهنی کاربران با شاخص های مکان موفق

در این بخش پس از انجام مبانی نظری و استخراج نظرات ساکنان از محله خود به منظور مقایسه میزان انطباق این نظرات با 

منتخب مردم آورده شد و سپس با امتیازاتی که متخصصان به هر ویژگی های معیارهای مکان موفق چک لیستس تهیه شد و درآن 

 نتایج آن قابل مشاهده است. 3کدام از این مفاهیم داده بودند مقایسه ای انجام گرفت که در جدول 

 

 

 

 .مقایسه میزان تطابق خواسته های مردم با مفاهیم مکان موفق3جدول

امتیاز  مفاهیم ویژگی های کلیدی

 متخصصان

 5 دوستانه بودن اجتماعی

 5 سرزندگی

 5 مشارکت

 5 تعامالت اجتماعی

 5 استفاده از گیاهان هویت بخش ارتباط با طبیعت

 5 سرسبزی

توجه به طبیعت به عنوان یکی از اجزا 

 ساختمان

5 



 3 اختالط و تنوع کاربری کاربری

 5 فعالیت های منحصر به فرد

 4 فعالیت های غیررسمی

 5 جذابیت بصری دید و منظر

 3 وجود نماهای فعال شهری

 3 گزینه های مختلف حمل و نقل سیستم ارتباطی

 3 دسترسی به حمل و نقل عمومی

 5 همزیستی سالم سواره و پیاده

 5 خوانایی ادراکی

 2 غرورآفرینی

 5 خاطره انگیزی

 4 هویت فضاها

 نگارندگانمنبع : 

همانگونه که در جدول مشخص است تطابق کاملی بین این مفاهیم و خواسته های ساکنین وجود دارد ، یعنی خواسته های مردم با 

 کامال مطابقت دارد.  "سازمان پروژه برای فضاهای عمومی"مفاهیم کلیدی مکان موفق از دیدگاه 

 

 تیجه گیرین

مفهوم مکان سازی می باشد ، که با کمک مطالعات کتابخانه ای و بررسی دیدگاه  رویکرد اصلی این مقاله در برخورد با فضای شهری ،

معیارهای مطرح شده استخراج شد و سپس این معیارها توسط متخصص سنتز شده و به هر کدام امتیازی های اندیشمندان مختلف 

یعت و اجتماعی دارای بیشترین امتیاز شدند از میان هشت ویژگی کلیدی در بعد ماهوی ، ویژگی های ارتباط با طب داده شده است.

و هم چنین مفاهیم ارتباط ساختمان با محیط ، شرایط ساختمانی ویژه ، اختالط کاربری، تقویت فعالیت های غیررسمی، اهمیت 

محیط  خیابان، همزیستی سواره و پیاده، تاکید بر نقش طبیعت، توجه به اقلیم، پوشش گیاهی هویت بخش، سرسبزی، قابلیت درک

از دور، جذابیت بصری، سرزندگی، همه شمولی ، دوستانه بودن، تعامالت اجتماعی، درک محیط از دور و خوانایی به عنوان مفاهیم 

  برتر انتخاب شدند.

نتیجه گرفت همانگونه که کارمونا نیز می توان می از مطابقت ذهنیت ساکنان محله و ویژگی هایی که توسط متخصصان بیان گردید،

برای خلق فضاهای عمومی موفق ، درک اولویت های فکری و رفتاری مردم بوده و هماهنگی ویژگی های فضا  لگوید ، بهترین راه ح

با خواسته های مردم است که می تواند توجیه گر میزان موفقیت فضا باشد.فضاهای عمومی موفق باید آنچه را مردم می خواهند در 

 ان و برنامه ریزان دیکته می کنند.نچه طراحاطراف خود فراهم آورند ، نه آ
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