تدوين چارچوبی جهت ارتقاي تعامالت اجتماعی در معماري شهركهاي صنعتی
نواحی روستايی تهران
چکیده
یکی از مهمترین ویژگیهای فضا ،ایجاد فرصتهای الزم در جهت تعامالت اجتماعی است .هنگامی که مردم با سایر
افراد جامعه در تعامل هستند ،رابطه قویتری با مکان و جامعه خود احساس میکنند .این تعامل نه تنها بر روحیات
اجتماعی آن ها تأثیرگذار است بلکه موجب رشد و پیشرفت اقتصادی اجتماعات حاضر در آن فضاها میگردد .امروزه به
فراخور شرایط اقتصادی و اجتماعی ،فضاهای متفاوتی در راستای سکونت انسانی شکل گرفته است که شهرکهای
کارگری -صنعتی یکی از این مکانهاست .با توجه به تازگی و شاخصههای خاص این سبک از معماری ،چگونگی تعامالت
اجتماعی در آن ها یک مسئله است .در نواحی روستایی اطراف تهران نیز چنین شهرکهایی وجود دارد .این پژوهش
بر آن است تا از طریق روش توصیفی  -تحلیلی و با تکیه بر رویکردهای کمی و کیفی به بررسی وضعیت تعامل
اجتماعی در شهرکهای صنعتی اطراف تهران بپردازد و چگونگی ارتقای فضای تعامل در آنها را بررسی کند .به همین
جهت دو شهرک صنعتی «عباسآباد » و «پیشوا » از میان شهرکهای صنعتی استان تهران انتخاب شدند .نمونه مورد
مطالعه ،قرار گرفت و پرسشنامه خبره براساس مدل ال ساعتی ،تدوین و به متخصصان ارائه شد .یافتههای پژوهش
حاکی از این است که افزایش کیفیّت فضاهای عمومی شهرکها ،طرّاحی مناسب به ویژه مسیرهای رفت و آمد کارکنان
و کارمندان ،وجود فعالیتهای گردهمایی ،فضاهای کانونی جهت تجمع مانند زمین بازی و یا غذاخوریها ،امکان حضور
افراد در فضا و لحظاتی کنار هم بودن و ایجاد تجربههایی مشترک را در شهرکهای صنعتی چند برابر میکند و موجب
ارتقا تعامالت اجتماعی و فرهنگی در شهرکهای صنعتی میشود.
اهداف پژوهش
.1بررسی و تبیین چگونگی ارتقای تعامالت اجتماعی از طریق طراحی و بهسازی فضاهای عمومی در معماری شهرک-
های صنعتی.
 .2ارائه چارچوبی جهت ارتقای تعامالت اجتماعی در معماری شهرکهای صنعتی نواحی روستایی تهران.
سؤاالت پژوهش
.1برای ارتقای تعامالت اجتماعی در شهرکهای صنعتی چه راهکارهایی وجود دارد؟
.2چه اقداماتی میتوان برای ارتقای تعامل اجتماعی در فضای شهرکهای صنعتی نواحی روستایی تهران انجام داد؟
واژگان کلیدي :تعامالت اجتماعی ،فضای کالبدی ،شهرک صنعتی ،نواحی روستای تهران.

مقدمه
در عصر حاضر حیات روستای ی در مناطق مختلف جهان رکود نسبی را تجربه میکند .چشمانداز روستا و بخش
کشاورزی که انطباق بیشتری با روحیات جمعیت روستایی دارد ،زمینههای برتری خود را به نفع بخشهای خدمات
و صنعت از دست داده است .سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی جهان از36.4درصد در سال  1982به
 18.5درصد در سال  2006به طور مداوم کاهش یافته است .ایجاد شهرکهای صنعتی در نواحی روستایی م تواند
در تعدیل مشکالت و تأمین اشتغال و درآمد برای روستاییان بدون عوامل تولید بسیار مؤثر باشد .در حال حاضر تأمین
اشتغال در نواحی روستایی از طریق بخش کشاورزی بهدلیل کمبود عوامل تولید آب و خاک با مشکل روبرو است و
این کمبود عامل مهاجرتهای بیرویه از مناطق روستایی گردیده است .این در حالیست که توجه به توان روستایی
صنایع ،برای کارآیی محیط روستا بسیار مؤثر است .پس میتوان گفت توسعه شهرکهای صنعتی یک نیاز ضروری
است .گستردگی فعالیتهای این صنعت جدید جهانی در سه قلمرو اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیکی قابل تأمل است.
شهرکهای صنعتی میتوانند آغا گر مسیرهای توسعه باشند .شهرکهای صنعتی نیز از جمله مراکزی است که افراد
زیادی را به دالیل اقتصادی در خود جای میدهد ،اما این شهرکها فاقد زمینههای مناسب برای تعامالت اجتماعی و
فرهنگی بین ساکنان و کارکنان هستند و به انسان تنها به عنوانِ بخشی از حلقه تولید نگاه میشود .در واقع ،در
شکلگیری تعامالت ،دو بُعد وجود دارد .یکی تأثیری است که فضا بر مردم و دیگری تأثیری است که مردم بر مردم بر
امکان شکلگیری تعامالت میگذارند .به طورکلی ،فعالیتهای انسانی ،فعالیتهای اجتماعی و اختیاری ،در کیفیت-
بخشی به فضاها بسیار مؤثرند .فعالیتهای ضروری ،تحت هر شرایط و بدون توجه به کیفیتهای محیط کالبدی رخ
میدهد؛ زیرا ،مردم ناچار به انجام آنها هستد .از طرفی ،فعالیت های اختیاری (اوقات فراغت) ،به هنگام وجود شرایط
اقلیمی ،جذابیت و دعوتکنندگی محیط پیرامون به وقوع میپیوندند .دسته سوم ،فعالیتها یعنی فعالیتهای اجتماعی،
زمانی اتفاق می افتد که مردم در فضاهای همسانی تردد کنند .بین شکلگیری تعامالت اجتماعی و معماری فضای
شهرک صنعتی رابطه معناداری وجود دارد .باتوجه به نقش پررنگ تعامالت اجتماعی در رشد اقتصادی و فرهنگی
جوامع ،این سوال به وجود می آید که این امر در شهرک های صنعتی چگونه است؟ در مناطق روستایی تهران نیز
شهرکهای روستایی وجود دارد که بررسی مسئله تعامالت اجتماعی در دستیابی به الگویی جهت بهبود تعامالت
اجتماعی با تکیه بر معماری مؤثر خواهد بود.
درباره موضوع پژوهش حاضر تاکنون اثر مستقلی به رشته تحریر در نیامده است .مقتدر ،اعتصام و متین ( )1398در
پژوهش خود تحت عنوان «تدوین چارچوبی جهت ارتقای تعامالت اجتماعی در معماری شهرکهای صنعتی نواحی
روستایی» به این نتیجه دست یافتهاند که هر چه فضاهاى کالبدی شهرکهای صنعتی از کیفیت بیشتر و باالترى
برخوردار باشد ،زمینه براى انجام تعامالت اجتماعى ،در پى انجام فعالیتهاى جمعى از قبیل دیدار ،گپ و گفتگو ،بازى،
ورزش و غیره بیشتر فراهم میشود(مقتدر ،اعتصام ،متین .)20 :1398،همچنین ایزدی و محمدی ( )1394نیز در
تحقیق خود تحت عنوان «شناسایی و ارزیابی شاخصهای کیفیتی فضاهای فرهنگی -اجتماعی» نشان دادهاند که از

میان چهار عامل (کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و محیطی) ،عامل کالبدی  65/44درصد از واریانس را به خود اختصاص
داده است که نشاندهنده اهمیت و ارزش این عامل در معماری فضا میباشد .این عامل با متغیرهایی همچون تنوع،
سازگاری ،مقیاس انسانی ،خوانایی -یکپارچگی ،ایمنی ،زیبایی و سرزندگی و دسترسی ،دارای همبستگی مثبت و باالیی
است .عوامل اجتماعی که شامل عدالت ،وضعیت اجتماعی -جمعیتی ،هویت ،مشارکت ،احساس تعلق ،امنیت ،اوقات
فراغت و کارایی می شود ،تنها  12/33واریانس را به دست آورده است (ایزدی و محمدی .)30 :1394 ،سوزان
کروهرست لنارد و هنری لنارد )1998( 1در مقاله «طراحی فضاهای شهری و زندگی اجتماعی» با استفاده از نظریه
طراحی سنتی فضای شهری و تحلیل فضاهای شهری موفق در اروپا ،توانسته اند اصولی را در مورد طراحی شهری که
ارتقاءدهنده رفاه و زندگی اجتماعی است ،استنتاج نمایند .تبریزی و همکاران ( )1393در مقاله «اثرات طراحی فضاهای
شهری و معماری جمعگرا بر تعامالت و ارتباطات اجتماعی»  ،وجود فضاهای جمعی از جمله فضاهای سبز ،فضای
ورزش ،فضای بازی کودکان ،کاربری های تجاری ،البی ،پیاده رو ،و همچنین نحوه طراحی با درنظر گرفتن فضاهای
عمومی و نیمه عمومی را سبب افزایش تعامالت اجتماعی در شهرها ،محلهها و مجتمعهای مسکونی میدانند(تبریزی
و دیگران.)257 :1393 ،
از آن جا که این پژوهش ،قصد بررسی طراحی چارچوب و مدلی جهت ارتقای تعامالت اجتماعی در شهرکهای صنعتی
داشته است ،بنابراین یکی از روشهای کیفی را به عنوان روش پژوهش برگزید و به همین جهت دو شهرک صنعتی
«عباسآباد» و «پیشوا» از میان شهرکهای صنعتی استان تهران انتخاب شدند و چون نیاز به بررسی شاخصها و
مؤلفههای مرتبط با معماری و تعامالت اجتماعی در شهرکهای صنعتی بود ،خبرگان و متخصصان در زمینه معماری
به همراه تنی از مدیران و کارشناسان در دو شهرک مورد نظر ،نمونه موردی این مطالعه قرار گرفتند و پرسشنامه خبره
براساس مدل ال ساعتی ،تدوین و به متخصصان ارائه شد .به منظور اندازهگیری وزندهی به شاخصهای مؤثر در
معماری شهرک صنعتی در جهت ارتقای تعامالت اجتماعی فرهنگی استفاده شد .در آن با دادن ضریب  1تا  9به شرح
( 1اهمیت یکسان 3 ،اهمیت اندکی بیشتر 5 ،اهمیت بیشتر 7 ،اهمیت خیلی بیشتر 9 ،اهمیت مطلق) انجام شده است.
برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل عامل اکتشافی و برای پرسشنامه دوم از روش
همبستگی در نرمافزار  spssاستفاده شد.
نتیجهگیري
پس از بررسی های که به عمل آمده در دو شهرک صنعتی پیشوا و عباسآباد ،بهویژه ساکنان شاغل در شهرکهای
صنعتی پیشوا از کمترین امکانات ،در رابطه با سالنهای بازی ،ورزشی ،تفریحی ،رستوران و چایخانه /قهوهخانهها
برخوردار هستند .در حالیکه ،فضایی پایدار و موفق است که به تمامی نیازهای جسمی ،اجتماعی و معنوی کارکنان و
ساکنان آن فضا پاسخی مناسب داده شود .افراد در شهرکهای صنعتی حضور مییابند تا به تأمین معاش خود و خانواده
بپردازند .اما ،یک فرد به تنهایی و در انزوا در جهان زیست نمیکند؛ بلکه ،نیاز به برقراری ارتباط و تعامل با همنوعان،
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بازی و تفریح و مانند آنها ،و حتی لحظههایی برای تعمق و تفکر نیاز دارد تا از این رهگذر به کمال مطلوب خود دست
یابد .بدینگونه ،هرچه در طراحی و بهسازی به ویژه فضاهاى کالبدی و کارکردی توجه بیشتری اعمال شود و فضاهای
عمومی شهرک های صنعتی از کیفیت بیشتر و باالترى برخوردار باشد ،زمینه براى انجام تعامالت اجتماعى ،در پى
انجام فعالیت هاى جمعى از قبیل دیدار ،گپ و گفتگو ،بازى ،ورزش و غیره بیشتر فراهم میشود .بدینگونه ،فضاهاى
تعاملپذیر در شهرکهای صنعتی ،مانند چایخانه ،ایستگاه ورزشی ،مسجد و  ...در نتیجه فعالیّتهاى اجباری و انتخابی،
ضمن تبدیل شدن به مکان ،واجد ویژگى سرزندگی و حیات مدنى نیز مىشود .و بدین شکل میتوان از طریق طراحی
و بهسازی فضاهای عمومی شهرک های صنعتی به ارتقا تعامالت اجتماعی و فرهنگی کمک نمود .بنابراین ،افزایش
کیفیّت فضاهای عمومی شهرکها و طرّاحی مناسب به ویژه مسیرهای رفت و آمد کارکنان و کارمندان و همچنین
وجود فعالیّت های گردهمایی و یا فضاهای کانونی جهت تجمع مانند زمین بازی و یا غذاخوریها ،امکان حضور افراد
در فضا و لحظاتی کنار هم بودن و ایجاد تجربههایی مشترک را در شهرکهای صنعتی چند برابر مینماید و موجب
ارتقا تعامالت اجتماعی و فرهنگی در این شهرکها میشود.
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