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چکیده1
توسعه میانافزا ،ضرورت گریزناپذیر شهر در مواجهه با رشد بیرویه شهرنشینی ،خزش شهر به حاشیهها و پراکندهرویی می-
باشد .اما تأثیر توجه به پیامد آن بر پیکرهشهر در بهبود اقدامات آتی ،ضرورت تمرکز بر مرحله ارزیابی را به رغم تأخر زمانی
نسبت به مراحل اولیه توسعه ،در درجه باالیی از اهمیت قرارداده و لزوم سنجش موفقیت هر توسعه را در گذر زمان در تطابق با
اهداف مشخص شده از سوی نهادهای شهری و برنامههای فرادست ایجاب میکند .اگرچه رشد شهر حاصل تعامل پیچیدهی
عوا مل مختلف و گاهاً پنهان در طول زمان بوده و به تدریج نمود مییابد؛ لیکن بازتاب کلیهی تصمیمات کالن و عوامل تاثیر گذار،
اعم از کالبدی و کارکردی به مرور در محتوای ذهنی ساکنین بروز مییابد .براین اساس میزان همگرایی ذهنی و اتفاقنظر
شهروندان در جهت تعامل هرچه بیشتر میتواند نشانهای از اتخاذ تصمیمات به جا در بدو شکل گیری و انسجام حاصل از توسعه-
ای موفق و معیاری بر میزان تعامالت بخش اضافهشده با زمینه ،به لحاظ کارکردی و فضایی تبیین و تعبیر شود .هدف از این
پژوهش ارزیابی موفقیت توسعه میانافزا در مطالعه موردی کویدانش تبریز پس از سپری شدن سه دهه از جاگیری در محله
قدیمی امامیه با معیارهای مستخرج از اصول زمینهگرایی و تاثیر آنها در محتوای ذهنی ساکنین میباشد .دراین مقاله کوشیده شده
است با مراجعه به منابع معتبر علمی ،معیارهای ارزیابی توسعه میانافزا بر اساس رویکرد زمینهگرایی با روش متنی روایی
استخراج و درنهایت میزان همگرایی ذهنی اهالی درمطابقت با این معیارها در مطالعه موردی کویدانش تبریز از طریق پرسشنامه
و مصاحبه ،با روش تحلیل دادههای کمی موردبررسی قرارگیرد .نتایج مطالعات نشان میدهد ساکنین کوی دانش به غیر از
تعامالت اجتماعی و فرهنگی و تعهد اکولوژیکی از حیث سایر معیارهای زمینهگرایی اعم از مشارکت فضایی ،معنایی ،تاریخی،
تمایلی برای تعامل با محالت مجاور نداشته و در مجموع ترجیح بر دوریگزینی دارند.
واژگان کلیدی :توسعه میان افزا ،زمینه گرایی ،کوی دانش ،انسجام ،تعامل
Email: M.banihashemi@tabriziau.ac.ir
* نویسنده مسئول:
 1این مقاله مستخرج از طرح پوهشی به شماره قرارداد  11142مورخ  1394/11/03با عنوان « توسعه میان افزا در مجموعه های شهری – تاریخی با رویکرد حفاظت (نمونه
موردی دانشکده معماری و شهرسازی دنشگاه هنر اسالمی تبریز)» می باشد ،که با حمایت مالی دانشگاه هنر اسالمی تبریز انجام گرفته است.
ارجاع به این مقاله:
بنیه هاشمی ویجویه ،سید محمد علی .)1397( .ارزیابی توسعه میان افزا در محله های شهری با رویکرد زمینه گرایی در افزایش تعامالت ساکنین (مطالعه موردی:کوی دانش
تبریز) .دانش شهرسازیdoi: 10.22124/upk.2018.10588.1099 .93-79 ,)2(2 ،
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بیان مسئله
با رشد بیرویه جمعیت شهرنشین و گسترش شهرها به سمت حاشیه ،راهبرد توسعه درونزا بهعنوان انگارهای مؤثر ،با
هدف هدایت رشد شهربه سوی یك توسعه هدفمند ،متوازن ،پایدار و پویا و منسجم ،مورد توجه محافل علمی ،برنامه-
ریزان شهری و مجریان ذیربط قرار گرفت .از طرفی توسعه میانافزا که زیرمجموعه جنبش رشد هوشمند و ساده ترین
رویکرد برای تحقق توسعه درونزا بود ،برای جلوگیری از پراکنده رویی شهرها مورد تأکید قرار گرفت .رویکردی که سعی
دارد بهجای توسعه حاشیهای از ظرفیت درونی شهرها استفاده نماید؛ که نوعی احیاء مجدد مراکز شهری بوده و توسعه را
در داخل مرزهای شهری به پیش میبرد و با معرفی راهکارهای متنوعی در زمینه نحوه ساماندهی محالت و مراکز
شهری از پتانسیلهای زمینهای بایر و رها شده درون شهری استفاده کند.
رویکرد میانافزا در کشورمان همگام با توجهات جهانی به مقوله توسعه هدفمند ،در مطابقت با فضای حاکم کشور در
حال پیگیری بود .در دهه  40و  50با اوج گیری گرایشات صنعتی در ایران و انباشت سرمایه حاصل از فروش نفت و
ساخت کارخانه ها و تقویت سازمانهای دولتی و بخش غیردولتی و اصناف ،بهمنظور ارائه تسهیالت ،مجموعه های اقامتی
با مشارکت بخش خصوصی برای اسکان خانواده های افراد شاغل و منتسب به این نهادهای دولتی یا سازمانهای
خصوصی و کارگری ساخته شد .برخی از این مجموعهها در قالب مجتمع ،کوی و شهركهایی در داخل شهر و مجاورت
محالت قدیمی جاگذاری شد .به نمونههای متعددی نظیر کوی نارمك درتهران و کوی اطباء و دانش در تبریز و دیگر
شهرها میتوان اشاره کرد .کوی دانش یکی از این موارد است که با تخصیص زمینی در میان محله قدیمی امامیه تبریز
از سوی نهادهای متولی آموزش و پرورش به خانواده های فرهنگیان ،بیش از سه دهه پیش شکل گرفته است .به رغم
اشتراکات فراوان در منشا پیدایش چنین مجتمعهای زیستی در جهان که ناشی از افزایش شهرنشینی و موج صنعتی شدن
بود؛ ولیکن این پدیده دربستر اجتماعی ایران بصورت نیمه برنامهریزی شده ،ناقص و اغلب بیتوجه به تعامالت با زمینه و
بافت فرهنگی پیرامون طراحی شد .به نظر میرسد ارزیابی این مجموعهها به لحاظ تأثیر تعامالتشان با بافت پیرامون در
سوگیری ذهنی ساکنین در سالیانی نزدیك به سه دهه که از موجودیتشان گذشته منجر به نتایجی مفید خواهد شد که
میتواند راهگشای تصمیمات آینده شهری باشد.
از نمونه مطالعات انجام شده در این خصوص میتوان به مقاله «آرش ثقفی و همکاران» باعنوان «ارزیابی میزان تحقق-
پذیری پروژههای طراحی شهری در ایران» و طرح پژوهشی انجام یافته توسط مهندسان مشاور شارمند باعنوان «ارزیابی
پس از اجرای طرحهای توسعه شهری» و مقاله «مسعود شفیعی دستجردی و همکاران» باعنوان «بررسی تحقق پذیری
طرح های بازآفرینی بافت فرسوده شهری» و طرح پژوهشی از »  » Urban Land Instituteبا عنوان « پیامدهای
توسعه میان افزای مسکونی در محلههای موجود »1و مقاله«  » Hannele Ahvenniemiباعنوان « تأثیر توسعه میان
افزا در قیمت آپارتمانهای موجود در محلههای کامل شده شهری »2اشاره کرد.
ماهیت این پژوهش کیفی با روش استدالل منطقی در قالب بررسی مطالعه موردی است؛ اما بهدلیل استخراج معیارهای
قابل اندازهگیری کمی ،تلفیقی از روشهای کمی وکیفی مورد استفاده قرار میگیرد .در بخش مبانی نظری با بهرهگیری
از روش مطالعات کتابخانهای پس از بررسی توسعه میانافزا ،به منظور استخراج معیارهای ارزیابی تحقق فرآیند توسعه
میان افزا ،از بستر تئوریك اصول زمینهگرایی ،اقدام به بررسی تطور تاریخی رویکرد زمینهگرایی شد .در نهایت مدل
مفهومی پژوهش در جمعبندی ضروریات توسعه میان افزا و زمینهگرایی ،جهت تبیین ابعادی از زمینهگرایی که در ایجاد
انسجام فکری وهمگرایی ذهنی نقش مهمی ایفا میکنند ،ارائه شد.

The consequences of residential infill development on existing neighborhoods in the treasure valley
Impact of infill development on prices of existing apartment in finish urban neighborhoods
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مبانی نظری
توسعه میان افزا
توسعه میانافزای شهری ،از سیاستهای سهگانه توسعه شهری است که در کنار سایر سیاستهای توسعه شهری؛
توسعه متصل یا پیوسته(ایجاد شهركهای متصل به شهر و محدوده رسمی شهر) ویا سیاست توسعه شهری منفصل یا
ناپیوسته (ایجاد شهرهای جدید یا شهركهای اقماری با فاصله از شهر مادر) مطرح می شود (آئینی و اردستانی.)1380 ،
این توسعه با بهکارگیری توانها و فرصتهای موجود بر اساس برنامهریزیهای شهری مرتبط ،برای ایجاد تعادل در
نحوه توزیع کیفی و کمی جمعیت ،هماهنگی میان بنیانهای زندگی اجتماعی و گریز از فقر شهری و در نهایت استفاده از
مشارکت و پویش اجتماعی مردم تاکید دارد (آئینی و اردستانی.)1380 ،
با شروع انقالب صنعتی درغرب وقانون اصالحات ارضی درایران روند شهرنشینی با رشد چشمگیری مواجه گردید
(میرکتولی و حسینی )1392 ،در پی افزایش روز افزون جمعیت و انباشت کاال و فرصت های شغلی در شهرها راه حل-
های متفاوت و گاه متناقضی برای توسعه شهرها مطرح شد که بهرهگیری از این راهحلها به شکلگیری حومه ها ،حاشیه
نشینی ،مهاجرت گسترده روستائیان به شهرها و پیامدهایی از این دست بهویژه در اواخر قرن بیستم دامن زد (رفیعیان،
براتی و آرام )1389 ،توسعه پیرامونی عالوه بر از بین بردن زمینهای کشاورزی اطراف شهرها ،مشکالت مهم دیگری
همچون افزایش هزینه های ایجاد و نگهداری زیر ساخت های شهری ،ایجاد ازدحام و شلوغی ترافیك ،افزایش طول و
تعداد سفرهای شهری ایجاد کرد( .راستین و ولی بیگ )2 :1393 ،ونیز باعث شد برخی فضاها در درون شهر رها شده و از
روند توسعه بازمانده (رفیعیان و همکاران )1389،و درنهایت موجب ناکارآمدی و فرسودگی نواحی مرکزی شهرها شد
(نسترن و قدوسی )1394،که این نواحی شامل اراضی دارای آلودگی های طبیعی و یا مصنوعی بود که معموال در نواحی
توسعه یافته شهری واقع شده بودند و برای استفاده مجدد مناسب بودند .این فضاهای رها شده که در نوشتارهای
نوشهرگرایی با نام سطوج میان افزا خوانده میشوند از آن حیث دارای اهمیتاند که به سبب استقرارشان در درون شهرها،
دارای تأسیسات یا تجهیزات زیرزمینی و روزمینی و دسترسی مناسب به مراکز خدمات و مزایایی از این دستاند(رفیعیان و
همکاران .)1389 ،با الگوی توسعه میان افزا از رویکردهای رشد هوشمند به عنوان یکی از سیاستهای محدودسازی رشد
شهری در حریم شهرها این اراضی بایر و رها شده شهری بهکارگرفته میشود (اسد بیگی.)1394 ،
برای توسعه میان افزا که شاید بتوان آن را ساده ترین تعبیر از توسعه درونزا دانست تعاریف و چارچوبهای نظری
متفاوتی ارائه شده که هر یك از جنبههای مختلف به بررسی این نوع توسعه پرداختهاند (راستین و ولی بیگ)4 :1393،
توسعه میان افزا بهعنوان رویکردی صرفه جویانه برای تأمین سرانههای استاندارد شهری و تالشی پایدار برای افزایش
سطح کیفی زندگی(قاسمی و نائینی )1 :1392 ،ضمن نوسازی و بهسازی و به نوعی دوباره قابل استفاده نمودن مناطق
شهری موجود ،توزیع عادالنه و برابر بناها و امکانات شهری (وارثی )1383 ،با استفاده از زیرساختها و تسهیالت
موجود ) (Steiner, Frederick & Kent Butler,2012, 465به دنبال رسیدن به شهری پایدار و مشارکتی است
(آئینی و اردستانی )1380 ،که با تمهیداتی میتواند سیستم حمل و نقل عمومی موجود را تقویت نماید (American
)Planning Association, 2006: 457توسعه میانافزا در اساسنامه شهرسازی نوین بهعنوان ابزاری برای محافظت از
منابع طبیعی ،سرمایهگذاری اقتصادی ،محافظت از پیکره اجتماعی است .بر این اساس به افزایش اختالطکاربری در
محالت و فعالیت مؤسسات و مراکزتجاری در آنها أکید میورزند( .میرمقتدایی و همکاران)1389 ،
بحث توسعه میان افزا برای اولین بار در کنفرانس هبیتات 1 4در کانادا مطرح شد (قاسمی و نائینی  )3 ،1392،سه سال
بعد در سال  1979برای اولین بار توسط انجمن امالك و مستغالت آمریکا رسما تعریف و در راستای اهداف اقتصادی
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بکارگرفته شد ) (Farris ,2001,1در سال  1989پس از برگزاری کنفرانس برانتلند ،1گزارش  WCEDبهعنوان اولین
سندی که به طور روشن به توسعه پایدار اشاره میکند ،منتشر شد و یك سال بعد گزارش  CECدر سال 1990تهیه و در
سال  1993دستور کار سران انتشار یافت(قاسمی و نائینی  )4 ،1392،در سالهای دهه  1990این مفهوم با نگرشی کالبدی
و عملکردی رواج یافت و طرحهای زیادی به این شیوه تهیه شدند(قاسمی و نائینی .) 4 :1392،
مفهوم توسعه میانافزا در زمینه تئوریك شکل یافته است و از آنجایی که این مفهوم ابعاد مختلفی را در بر میگیرد در
مقیاسهای گستردهای بهکار گرفته میشود؛ بهلحاظ تئوریك نیز متأثر از طیفهای مختلفی از نظریات و تکنیك-
هاست(فرشچین ،شریفیان ،رفیعیان و رمضانی )1396،این نوع از توسعه در ابتدا چارچوبی اقتصادی داشته و سپس در
مقابله با الگوهای پراکنده رویی شهری ،جنبههای کالبدی یافت و به مرور تکامل پیدا کرده و در دهههای اخیر ،ابعاد
گوناگونی یافت(قاسمی و نائینی  )4 ،1392،پس از درآمیختن با مفاهیم توسعه پایدار ،به لحاظ زیستمحیطی هم اهمیت
پیدا میکند(.فرشچین و همکاران )1396 ،توسعه درونزای شهری بر خالف سایر سیاستهای توسعه شهری ،باتوجه به
اینکه در بستر شهر موجود و با حضور ساکنان و شهروندان و واحدهای همسایگی صورت میپذیرد ،موضوعی پیچیده،
چند وجهی ،میانبخشی و حتی فرابخشی است(آئینی و اردستانی .)1380 ،بخشی از این پیچیدگی مربوط است به تعامل
فرآیند توسعه با بستر و زمینهای که در آن واقع میشود و نیازمند توجه جدی به اصول زمینهگرایی است( .سعیدی
رضوانی و همکاران )1392 ،زمینهگرایی در فرآیند توسعه میانافزا مختصات خاص دارد .توسعه میان افزای موفق،
ساختارهای جدید را به زمینه شهر پیوند میدهد ،مطلوبیت شهر را باال برده و تالش میکند تا امکانات موجود و ساخت
وساز آینده را با هم در نظر بگیرد ) (Dorsey,2003اصل زمینهگرایی ایجاب میکند هر نوع سلسله اقدامی در فرآیند
توسعه با توجه به زمینهی موجود به لحاظ اجتماعی ،اقتصادی ،عملکردی وحقوقی انجام شود.
زمینهگرایی از آن جهت در توسعه میانافزا اهمیت جدیتری مییابد که این نوع ازتوسعه در محیطی پر از نظامات پیچیده
و در هم تنیده اتفاق میافتد که به تعادل رسیدهاند؛ لذا هر نوع تغییری باید به گونهای اتفاق بیفتد که بیشترین هماهنگی
را با زمینه داشته باشدو کمترین نیرو را بر تعادل موجود وارد آورد(.فرشچین و همکاران )1396،اصل زمینهگرایی به خاطر
ماهیت وذات مفهوم توسعه درونزا ( که مغز و عصاره توسعه میانافزا است) میتواند به عنوان ویژگی فرآیند هدایت
توسعه میانافزا مطرح شود( فرشچین و همکاران )1396 ،توجه به مبانی رویکرد زمینهگرایی در توسعه میانافزا به
تعامالت بیشتر با زمینه و نهایتاً به انسجام شکلی وکارکردی منجر خواهد شد .بر این اساس میتوان میزان توفیق توسعه
میان افزا را با اصول زمینهگرایی محك زد و معیار های ارزیابی تحقق اهداف این توسعه را از پس زمینه تئوریك رویکرد
زمینه گرایی جستجو و استخراج کرد؛ که این مهم نیازمند دقت در پیشینه و تطور تاریخی این رویکرد است.
رویکرد زمینه گرایی
اصطالح زمینهگرایی ،نخستین بار توسط استوارت کوهن ،استیون هارت 2در یك رساله منتشر نشده باعنوان«لوکوربوزیه:
معمار شهرساز» بهکاربرده شد و این بحث از اواخردهه  1950شروع شده ودر سالهای  1955توسط کالین رو و باب
اسالتزکی 3با ارائة مقاله شفافیت عرضی و واقعی ادامه داده شد .هرچند رویکرد زمینهگرایی بهعنوان یکی از دیدگاههای
رایج شهرسازی ( توالیی )1380،در سالهای  1950موردتوجه قرارگرفت اما ریشههای تاریخی زمینهگرایی را باید در
رویکردهای پیش از آن جستجو کرد .اولین توجهات به زمینه در سال  1900در واکنش به دوران تجدد و بریدن از سنت-
ها و بیتوجهی به ویژگی محلی و بومی طرح شد ،نگاه عموماً کالبدی و شکلی بومیگرایی که نقش کمرنگی را برای
طراح قائل بود و به معماری بدون معمار و شهر بدون شهرساز تأکید داشت در سال  1904در جهت تداوم و بسط تفکرات
1
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باغ شهر هاروارد در قالب سنتگرایی مطرح شد .حسن فتحی سنت را یك پدیده شکلگرفته در طول زمان و نه کهنه و
قدیمی و بیحرکت بلکه پویا و قابل اصالح جهت تداوم و پیوستگی اجتماع میداند (فتحی .)240 ،1973،
در ادامه رویکرد فراتجددگرایی در معماری و شهرسازی در سال  1961توسط جین جیکوبز 1با چاپ کتاب مرگ و زندگی
شهرهای بزرگ آمریکا 2و رابرت ونچوری 3در کتاب پیچیدگی و تضاد 4در سال 1966و چارلز جنکز 5مورد توجه قرار
گرفت (زالی )12 ،1394 ،این رویکرد در جهت تقویت جایگاه طراح در مداخالت شهری بر اساس تئوریهای جدید طرح
شد .رویکرد فراتجددگرایی در پی الهام گرفتن از سیمای شهرهای گذشته و انطباق آن با سیمای شهر معاصر حاضر
است ،به عبارت دیگر می خواهد زمان حال را تاریخی سازد (توالیی.)145 ،1386 ،
همزمان با روند تکامل رویکرد تجددگرایی ،رویکرد منطقهگرایی در اواخر دهه  (1960بایزیدی و همکاران )1392 ،توسط
لوئیس مامفرد 6پیشنهاد شد که محتوای آن بازگشت به گذشتهای است که برای حال قابل استفاده باشد( توالیی:1386 ،
 )142شکل گیری رویکرد منطقه گرایی ،زمینه الزم برای ظهور تفکر زمینه گرایی را در شهرسازی  -معمار فراهم کرد.
(بحرینی  )272 ،1388 ،زمینه گرایان معتقدند که اجزای کالبدی شهر زیر پوشش نیروها یا ویژهگیهای درونی خود نمی
باشند ،بلکه به محیط و مجموعه پیرامون آن وابسته هستند .از این رو نمیتوان فقط در جستجوی خواص و ابعاد پدیده ها
بود و به جوهرپدیده ها ،بدون توجه به بعد زمان و زمینه ای که در آن قراردارند نگریست .واحد تحلیل در ارتباط با عوامل
محیطی آن است و هرگونه تغییر و دخالت در آنها نیز به این عوامل وابسته می باشد (.توالیی)1380،
زمینهگرایی ابتدا به ابعاد صرفاً کالبدی توجه داشت( توالیی« .)1380 ،برونت برولین »7با تألیف کتاب «معماری زمینه
گرا» ،کالین رو فرد کوتر 8با کوالژ شهر ،گوسلینگ و آشیهارا 9با «طرح تئوری شکل زمینه» از افراد شاخص زمینه
گرایی کالبدی می باشند ( .توالیی )1380 ،اولین بیانیه این تفکر با طرح ایده کوالژِ شهر توسط رو ( بحرینی،1388 ،
 )272در سال  1978ارائه شد .جنبه ادراکی و روش شناسی کوالژ شهر بر اصل شکل – زمینه وگشتالت استوار است(
توالیی )1380 ،و شهر را مجموعه از تودههای معماری( شکل) و فضاهای خالی (زمینه) پیوسته بینشان میداند و شهر
موفق را حاصل سازماندهی توده و فضاها درالگوی منسجم و دقیق ( توالیی )1380 ،میداند.
جنبههای تاریخی همگام با جنبش حفاظت تاریخی و حفظ هستههای تاریخی شهرها مورد توجه زمینه گرایان قرار
گرفت .استوارت کوهن ،تام شوماخر 10از شاگردان کلن رو با توجه به جنبههای غیر کالبدی و همچنین پاتریك گری با
ضرورت مطالعات جامع در زمینههای مختلف شهر بهویژه زمینه تاریخی( توالیی )1380 ،وتالش نوسنتگرایان مانند
راب کریر و لئو کریر 11وهمچنین آلدوروسی 12استمرار تاریخی ،توجه به گونههای تاریخی معماری نهفته در خاطره جمعی
شهروندان و تقویت هدایت تاریخی و محل شهر را وارد ادبیات زمینه گرایان شد.
حوزههای اجتماعی و فرهنگی و معنا شناختی با توجهات ادوارد رلف 13به ابعاد روانشناختی و تجربی حس مکان در کتاب
مکان و بیمکانی و کوشش دیوید کانتر 14در تبیین پیوند میان انسان و محیط پیرامونش به کمك مفهوم مکان و تشریح
و گسترش آن به حیطه فیزیکی و تحلیل فضاهای گمشده که در اثر عدم توجه به عملکرد اجتماعی به نظم فضایی در
1
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شهر بهوجود آمده بود وارد ادبیات زمینه گرایی شد و توسط ترانسیك 1و نیز مطالعات «آموس راپاپورت» 2که بر اهمیت
ریشههای فرهنگی در حوزه های مطالعات محیط – رفتار شکل بسط پیدا کرد .به گفته راپاپورت سازماندهی محیط
مصنوع ،سازماندهی معنی هست(توالیی )1380 ،وکاربرد روشهای زبان شناسی و معنی شناسی و بر انطباق سازماندهی
شهر به ساختار زبان شناسی و تفسیر سازماندهی شهر و معنی یابی آن تأکید داشت .جستجو برای بازیابی معانیای که
انسان به شهر میدهد کار دشواری است و از این رو از روش های زبان شناختی و معنی شناختی استفاده کردند (.توالیی،
)1380
درنهایت با طرح اصول توسعه پایداری ،مباحث زیست بومی و «رویکرد اکولوژیکی» نیز در میان مباحث زمینه گرایی
مورد توجه قرار گرفت .زمینه گرایی اکولوژیك همانا احترام به ظرفیت محیطی مورد مداخله و چرخه کامل حیات
ساختمان و مجموعه های ساختمانی است(گلکار )1387 ،توجه به یکپارچگی اکولوژیکی و ریشههای اکولوژیکی از رئوس
زمینهگرایی زیست محیطی میباشد( .بهزادفر) 85 ،1384 ،
با مروری بر تطور تاریخی تئوری زمینهگرایی مالحظه کردیم با روند تکامل مباحث در هر برههای بنا به اقتضائات پیش
آمده ابعادی بیشتر از پیش مورد توجه زمینه گرایان واقع شد که توجه به آنها در تحقق اهداف یك توسعه زمینهگرای
موفق ،همه جانبهنگر و فراگیر حائز اهمیت میباشد .هر یك از این ابعاد اهداف متفاوتی را در رابطه با مقتضیات شهر
دنبال میکند :
)1
)2
)3
)4
)5

ابعاد کالبدی؛ توجه به پیوستگیهای کالبدی و نفوذپذیری و انسجام فضایی
ابعاد تاریخی؛ توجه به تقویت و بسط پیوند های تاریخی و انسجام تاریخی
ابعاد اجتماعی -فرهنگی؛ توجه به مشارکت های فعالیتی و اختالط کاربریها بین ساکنین و انسجام اجتماعی
ابعاد معنایی؛ توجه به بسط ابعادمعنایی بین ساکنین نظیردلبستگی ،تعلق ،حریمو قلمرو ،عدالت وانسجام معنایی
ابعاد اکولوژیکی؛ توجه به افزایش تعهد و احترام ساکنین به زیست بوم و حیات طبیعی شهر و انسجام رویکرد
اکولوژیکی

مدل مفهومی
برای رسیدن به مدل مفهومی پژوهش الزم است  2وجه رویهای توسعه میان افزا در کنار یکدیگر تبیین شوند .مفاهیم
رویهای در توسعه میان افزا بر مبنای دو اصل ارتقا  -بهبود و زمینهگرایی بنا نهاده شده اند ( مبانی رویه ای – )178
این دو بعد توسعه میان افزا با وجود اشتراکات فراوان در هدف توسعه به سبب عدم تبیین صحیح گاها با طی مسیری
متنافر در عمل ،تأثیر منفی بر توفیق فرآیند توسعه گذاشته و در نهایت به عدم تحقق اهداف توسعه میان افزا خواهد
انجامید.
هرچه وجه بهبود – ارتقاء رویکردی واگرا بوده و با نگاه به آینده در پی خلق ایدههای پویا درصدد پاسخگویی به نیازهای
حال و آینده انسانی است در مقابل زمینه گرایی رویکردی همگرا با نگاهی در گذشته در پی اخذ الگوهای مطابق با زمینه
و حفظ پیوندهای تاریخی دارد .دو اصل ارتقا و بهبود و زمینهگرایی باید همگام با یکدیگر در توسعه میان افزا پیش روند.
این دو اصل توسعه را به نحوی متوازن و متعادل رقم خواهند زد و از یك سو  ،از ایده آل پردازی برای توسعه انفجاری،
از سویی دیگر از تقلید ساده و رقم زدن محیطی بی روح و غیر مفید و غیر سود آور جلوگیری می کنند (مبانی رویه ای –
 )179از طرفی باید توجه داشت که هدف نهایی توسعه درونی پایدار ،ارتباط میان سرمایه های اجتماعی و کالبدی
است(راستین و ولی بیگ )8 ،1393 ،نتیجه این ارتباط و تعامل سازنده در گذر زمان ،تأثرات سازنده ذهنی است که در
Transic
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ساکنان بهوجود میآید و آنها را به تعامل با زمینه و ارتباط با سایر اهالی محله سوق میدهد .چنین تأثراتی درنهایت به
انسجام ،یکپارچگی و اتفاق نظر ساکنین درمسائل مشترك فیمابین منجر خواهد شد زمینهگرایان معتقدند که نگرش به
ساختارذهنیو عینی در شهر(زمینه) به مثابه رویدادی تکاملی در ابعاد کالبدی ،تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی ،عامل انسجام
دهنده در شهر قلمداد میشود (ماجدی و زرآبادی )22-1 ،1389 ،به عبارت دیگر همگرایی ذهنی کنونی ساکنان محلهو
همرأیی آنها در موضوعات مختلف شهری میتواند نشانی از تحقق اهداف زمینه گرایی و معیاری برای سنجش
موفقیت توسعه زمینه گرایی مد نظر قرار گیرد .باید توجه داشت حتی بخشهای کالبدی توسعه نیز در گذرزمان بازتاب
خود را در ذهن ساکنین در قالب تمایل ساکنان به مشارکت فضایی ،اشتراك دسترسیها و رضایت به اختالط کاربریها
بروز میدهد .بنابراین توسعه میان افزایی موفق قلمداد میشود که منجر به انسجام ذهنی ساکنین و توافقرأی آنان در
ابعاد متفاوت زمینه گرایی نظیر کالبدی ،تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی ،معنایی و اکولوژیکی در قالب معیارهای که ناظر بر
محتوای ذهنی ساکنین است نظیر تمایل به اشتراك فضا ،اشتراك پیوندهای تاریخی ،مشارکت فرهنگی و اجتماعی،
اشتراك در وجوه معنایی و تعهد مشترك اکولوژیکی مورد توجه
قرار گرفته است .در این پژوهش با توسل به پس زمینه تئوریك رویکرد زمینهگرایی ،انسجام را برآیند کلیه معیارهای
باالو نقطه تحقق اهداف توسعه موفق میان افزا در گذر زمان در همگرایی فکری ساکنین محالت مجاور با مجموعه
اضافه شده مد نظر قرار دادیم.

شکل  -1مدل مفهومی

روش پژوهش
استراتژی مورد استفاده در این پژوهش کمی با استفاده از ضریب معنی داری توزیع ) (p.valueبرای سنجش میزان
همگرایی ذهنی ساکنین بهکار میرود .معیارهای آزمون بر اساس اصول زمینهگرایی که شامل ابعاد کالبدی ،فرهنگی،
معنایی ،تاریخی و اکولوژیکی میباشد در قالب معیارهای اتفاق نظر ساکنین بهصورت اشتراكگذاری فضایی ،مشارکت
اجتماعی -فرهنگی ،معنایی ،اشتراك پیوندهای تاریخی و تعهد مشترك اکولوژیکی بین کوی دانش بهعنوان مجموعه
هدف با کویهای مجاور (امامیه و سجادیه) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بهمنظور تدوین پرسشنامه ابتدا از طریق گفتگو با تعدادی از ساکنین محله و مصاحبههای نیمه سازمان یافته ،موضوعات
چالش برانگیز پژوهش مشخص و پس از آن پرسشنامه در دو بخش تهیه شد؛ بخش اول پرسشنامه به مشخصات فردی
پرسش شونده اعم از جنسیت ،سن ،وضعیت تاهل ،شغل ،میزان تحصیالت ،وضعیت مالکیت مسکن و سابقه سکونت
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اختصاص یافت (جدول )1-که قیاس این اطالعات در کنار نتایج نهایی پژوهش میتوانست به یافتههای جدیدی منجر
شود و بخش بعدی بر اساس مدل مفهومی منتج از مطالعات نظری در  5بخش برای ارزیابی هر یك از جنبه ها و مولفه-
های ارزیابی تدوین شد .در تهیه پرسشنامه سعی شد سوالها بهصورت کوتاه و رسا تدوین گردد که پاسخ دهندگان
ذهنیت خود را بدون هیچ پنهانکاری بروز دهند .بخش اصلی سواالت برای ارزش گذاری معیارهای مستخرج از اصول
زمینه گرایی به شرح زیرمی باشد.
برای سنجش تمایل اشتراك گذاری فضایی سواالتی در باب میزان تمایل ذهنی ساکنین برای اشتراك دسترسیها و
فضاهای محله و همسایگیها آمده است.که از رضایت در بازگشایی بن بستها و ورود کاربریهای خدماتی در محله،
ایجاد پاركهایی برای استفاده مشترك با کویهای مجاور و بازی فرزندان با کودکان سایر کویها پرسیده شد .برای
سنجش اتفاق نظر ساکنین در مشارکت فرهنگی و اجتماعی از رضایت آنها به مشارکت در اخذ تصمیم در محله و برای
مشارکت اقتصادی از میزان تامین خرید های روزانه از داخل محله بدون خروج از آن پرسیده شد .برای سنجش اشتراکات
معنایی در ذهن ساکنین سوال از توصیه محل زندگی به دیگران برای میزان دلبستگی و اجازه دور شدن به کودکان از
خانه وتعیین ساعات تردد امن در محله برای سنجش حس امنیت و پرسش از رضایتشان از ورود افراد غریبه به محله
برای حس حریم و قلمرو و تکافو امکانات محل برای حس مشترك عدالت در تخصیص زیر ساخت های رفاهی ،رضایت
از تعریض معابر و عبور گذرهای کالن شهری از محله برای حس نیاز به تغییرات انجام شد .برای سنجش اشتراك
پیوندهای تاریخی ،آشنایی آنها با شخصیتهایی که در گورستان تاریخی محله مدفون شدهاند پرسیده شد و در نهایت
برای آزمودن همگرایی تعهد در قبال مسائل زیست بوم و بهداشت محیطی از تمایل آنها برای هزینه و اقدام برای
نگهداری فضایسبز در مواقع تعارض با توسعه محله پرسیده شد.
این مطالعه در بین ساکنین سه کوی انجام شد .پس از آزمون اولیه و توزیع پرسشنامه به تعداد  20عدد در هر کوی و
بررسی و رفع نقائص و نارساییهای سواالت درنهایت به تهیه و توزیع پرسشنامه به تعداد  299عدد بر اساس خانوار هر
کوی اقدام شد؛ با بررسی دادهها توسط نرم افزار  SPSSو بهکارگیری روش مطالعات متنی -روایی میزان تحقق اهداف
توسعه میانافزا در کوی دانش بهعنوان مجموعه هدف در تعامل با کویهای مجاور ( امامیه و سجادیه) مورد بررسی قرار
گرفت( .جدول )1
جدول -1مشخصات جمعیتی  3محله
ویژگیهای جمعیتی
مرد
جنسیت
زن
متاهل
وضعیت تاهل
مجرد
زیر دیپلم
تحصیالت
دیپلم
باالی دیپلم
شخصی
مالکیت
رهن/اجاره

کوی دانش
65
37
71
32
3
22
76
93
9

محله سجادیه
100
28
86
43
32
54
40
87
36

محله امامیه
53
5
43
15
26
20
12
39
19

مجموع سه محله
218
70
200
90
61
96
128
219
64

محدوده مورد مطالعه
توسعه در شهرهای ایران در دهة چهل و پنجاه همزمان با افزایش نقدینگی حاصل از فروش نفت و عزم حاکمان به
پیادهسازی تغییرات سریع در مطابقت شکلی با شهرهای غربی اتفاق افتاد .بخشی از این توسعه شامل ساخت مسکن
برای سکونت دادن کارمندان و کارکنان دولتی بود که توسط نهادهای عمومی بنا میگردید (.یزدانی )47 ،1386 ،بر این
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اساس شهركهای مسکونی بزرگ با حمایت بخشهای خصوصی و دولتی در زمینهای خالی درون شهر بهوجود آمد که
از آن جمله میتوان به کویهای تهران پارس ،تهران نو و نارمك در پایتخت اشاره کرد ( .مهدیزاده)7 ،1382،
تحوالت اساسی در اقتصاد تبریز از  1340به بعد و با هدف تبدیل شدن به قطبِ رشد منطقه با تمرکز بر سیاستهای
عمرانی ،شروع شد( یزدانی )47 ،1386 ،این توسعه سبب پیدایش کوی ها و محالت و شهرکها گردید ( ظاهری،1387 ،
)187در میان این کویهای نوستز ،به کوی دانش بهعنوان نمونه موردی پژوهش میتوان اشاره کرد.کوی دانش
مجموعهای مسکونی است که در سال  1354در باغ بزرگی مابین محلة قدیمی امامیه جاگذاری شد .این مجموعه از
طرف نهاد های وابسته به فرهنگیان خریداری و پس از تفکیك در اختیار کارکنان وابسته به آموزش و پرورش قرار گرفت.
محله امامیه شامل کوی محمدآباد و بخشی از باغهای جنوب محله قدیمی« لیآلوا» از محالت قدیمی تبریز محسوب
میشده است که پس از بخشش از سوی محمد شاه قاجار به محمد کاظم امامی ،امام جمعه وقت تبریز و داماد ناصر
الدین شاه پایهریزی شده و هم او به بنای گورستان امامیه در ضلع جنوبی این محل اقدام کرده است .این محله از طرف
شرق منتهی به خیابان مشروطه و از جنوب به گورستان امامیه و از شمال به بلوار آزادی تبریز و از غرب به خیابان اللهزار
جنوبی متصل میشود .بناهای مهمی نظیر دانشگاه هنر اسالمی و دانشگاه پیام نور در مجاورت آن قرار دارند.
اگر چه با جاگیری کوی دانش در زمین خالی میان محله قدیمی امامیه ،در شمار توسعه میان افزا قلمداد میشود؛ ولیکن
روند توسعه آتی آن قابل انطباق با اهداف کامال برنامهریزی شده و مدیریت هوشمندانه و منسجم در راستای توسعه پایدار
نبوده ،به همین منظورالزم است تاثرات پیدایش آن که بر اساس اهداف کوتاه مدت و توسعه اتفاقی و بدون برنامهریزی،
در بیش از سه دهه شکل گرفته ،در قاب ذهنی ساکنان مورد بررسی قرار گیرد.

شکل  -1سمت راست :موقعیت کوی دانش در سال  ،1397سمت چپ :موقعیت زمین خالی در سال 1346قبل ازاختصاص
یافتن به کوی دانش

یافتههای پژوهش
با بررسی دادههای بهدست آمده از  299پرسشنامه تکمیل شده و تحلیل آنها توسط نرم افزار  ، SPSSمیزان همگرایی و
توافق نظر پاسخ دهندگان در سه کوی در مجموع و نیز دو به دو مقایسه و بر اساس ضریب معنیداری ،میزان توزیع
پاسخها بررسی شد؛ چنانچه  p.value > 0,05بود به معنی عدم وجود انسجام و چنانچه  p.value < 0,05نشان می-
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دهد  ،به جدول درصد پاسخها رجوع کردیم ،اگر پاسخ دهندگان گزینه با ارزشگذاری بیشتر را انتخاب کرده باشند
انسجام در جهت تعامل بیشتر و اگر گزینه با ارزش کمتر انتخاب کرده باشند انسجام به سمت تعامل کمتر تعبیر گردید.
انسجام فضایی
تمایل به اشتراكگذاری فضاها نتیجه توجه به نفوذپذیری بیشتر و برهمکنش کویها در حین طراحی میباشد که
درنهایت به پیوستگی فضایی و تداوم بصری در بازسازی بدنهها و انسجام کالبدی و توسعه فضاهای همسایگی منجر
میشود .بر همین اساس میتواند معیاری برای سنجش توجهات کالبدی در توسعه میانافزا در بدو شکلگیری باشد.
همانطورکه در جدول  2مشاهده میشود بین کوی دانش بهعنوان مجموعه هدف با کویهای مجاور تمایل کمی به
لحاظ اشتراكگذاری دسترسی و فضاهای محله بر اساس ضریب معناداری میزان توزیع ) (p.valueدیده میشود.
درحالیکه معنیدار نبودن این ضریب برای کویهای سجادیه و امامیه در مقایسه دو به دو با کویدانش در بعد اشتراك
گذاری فضا ،به معنی عدم تمایل به اشتراكگذاری فضاهای محل از سوی اهالی کوی دانش به کویهای مجاور می-
باشد .نتایج نشان میدهد که اهالی وجود بن بستها را در برقراری امنیت مؤثر دانسته و تمایل چندانی به ارتباط مستقیم
با کویهای دیگر ندارند.
جدول -2سطح معناداری توزیع رضایت ساکنین محله به اشتراگذاری فضاها

انسجام
فضایی

معیار

دانش-سجادیه

دانش -امامیه

امامیه-سجادیه

دانش-امامیه -سجادیه

اشتراك دسترسیها
اشتراك فضاها
اشتراك همسایگیها

0,000
0,000
0,140

0,000
0,000
0,008

0,008
0,494
0,131

0,000
0,000
0,29

انسجام فضایی در
سه محله

0,000

بر خالف تمایل پایین به اشتراكگذاری فضاهای محله و دسترسی ،درتمایل به اشتراك گذاری فضاهای همسایگی با
همسایهها در کویهای مجاور که سابقه آشنایی وجود دارد بین سه کوی تفاوت معنیداری وجود ندارد و اتفاق نظر و
انسجام همسایگی خوبی قابل استنباط است.اما در مجموع مقدار معنیداری توزیع تمایل ساکنین به اشتراك فضایی بین
ساکنین سه کوی نشان از عدم موفقیت توسعه از حیث انسجام فضایی در محله را دارد.
انسجام اجتماعی فرهنگی
هدف اصلی توسعه درونی پایدار ،بهبود ساختار فضایی ،تقویت مکانی از طریق نهادهای اجتماعی و در راستای بعد
اجتماعی است(راستین  ،ولی بیگ  )8 : 1393بر این اساس اشتراك فعالیتها در بعد اجتماعی به اختالط کاربریها و
افزایش مشارکت اجتماعی در نظارت ،تصمیم گیریهای کلی برای محله و در بعد فرهنگی به ایجاد نشاط و سرزندگی و
تعامالت فرهنگی و مذهبی در مراسم مذهبی و آیینی و از بعد اقتصادی نیز به کاهش سفر ،خریدهای ارزان ،افزایش
فرصتهای شغلی برای ساکنین نشان از تحقق اهداف توسعه بر اساس معیارهای فرهنگی و اجتماعی خواهد بود .با
مراجعه به شاخصهای جدول 3مشاهده میکنیم تمایل ساکنین کویدانش به تأمین خریدهای روزانه از محله نسبت به
دوکوی مجاور بسیارکم است.
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جدول -3سطح معناداری توزیع رضایت ساکنین محله به مشارکت فرهنگی و اجتماعی

انسجام
فرهنگی و
اجتماعی

ابعاد

دانش-سجادیه

دانش -امامیه

مشارکت اجتماعی و فرهنگی
مشارکت اقتصادی

0,03
0,000.

0,041
0,140

امامیه-

دانش-امامیه-

سجادیه

سجادیه

0,457
0,028

0,056
0,000

انسجام فرهنگیو
اجتماعی در سه
محله

0,623

بر خالف کم بودن تعامالت اقتصادی این کویها ،لیکن از بعد اجتماعی و فرهنگی باوجود محدودیتهای کالبدی
ومسدود بودن دسترسیها ،شاخص ها نشان از مشارکت قابل قبولی بین اهالی دارد .در مجموع مقدار معنیداری توزیع
ِتمایل ساکنین به مشارکت اجتماعی و فرهنگی بین ساکنین سه کوی نشان از روند مثبت توسعه از حیث انسجام
اجتماعی در محله دارد.
انسجام معنایی
مردم به کمك فرهنگ یعنی مجموعه ارزشها و باورها ،جهان بینی و نظامهای نمادین مشترك به محیط خود معنی
میدهند و فضای خالی را به مکان تبدیل میکنند( توالیی )40: 1380 ،این مکان به مرور دلبستگی و تعلق و جذابیت
محیط را ایجاد و تولید خاطره کرده و درك حریم و قلمرو را افزایش می دهد .محدوده محله بهعنوان کلیتی با هویت
احساس از عدالت در تخصیص امکانات شهری را بهوجود میآورد و در صورت لزوم اراده همه ساکنین را به اعمال تغییر
متحد میکند .چنانچه در جدول  4مشاهده میشود توزیع ذهنی اهالی در همه مواردمعنایی به جز حس حریم و قلمرو معنی
دار می باشد این بدین معنی است که انسجام و اتفاق نظر اهالی تنها در محافظت از حریم و قلمرو به هم نزدیك است و
در دیگرموارد اجماع نظر وجود ندارد.و تعلق خاطر ساکنین به محله فقط به محدوده کوی محدود می گردد .بافت
جمعیتی یکدست کوی که ترکیبی از اقشار خاص سازمانی و صنفی است می تواند در این موضوع موثر باشد.
جدول -4مقدار سطح معناداری اشتراک حس معنایی ساکنین محله

حس مشترك
معنایی

ابعاد

دانش-سجادیه

دانش -امامیه

امامیه-سجادیه

دلبستگی
امنیت
حریم و قلمرو
عدالت
نیاز به تغییرات

0,000
0,005
0,44
0,005
0,000

0,000
0,000
0,04
0,004
0,000

0,03
0,000
0,003
0,51
0,218

دانش-امامیه-

انسجام معنایی

سجادیه

در سه محله

0,000
0,000
0,064
0,003
0,000

0,000

میزان توافق نظر برای دو مورد حس عدالت و نیاز به تغییرات دربین دو کوی امامیه و سجادیه معنی دار نمی باشد که
نشان دهنده آنست که اهالی این دو کوی از تخصیص امکانات رضایت نداشته و خواستار تغییرات هستند در حالیکه
اهالی کوی دانش تمایلی برای تغییرات ندارند .در مجموع مقدار معنیداری ِ توزیع اشتراکات معنایی بین ساکنین سه
کوی نشان از عدم موفقیت توسعه از حیث انسجام معنایی در محله را دارد.
انسجام تاریخی
ریشه های مشترك تاریخی در ذهن ساکنین محله سبب افزایش تعهد به کلیت محله خواهد شد.از سوی دیگر نماد های
تاریخی میتوانند پتانسیلهایی برای توسعههای آتی ومحل هدفگذاری برای تغییر و توسعههای آتی باشند .قطع استمرار
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تاریخی تحقیر حیات گذشته است( توالیی  )38 :1380زمینه گرایی تاریخی بر حفظ ارتباط با گذشته و سنت ،بویژه
سنتهای معماری و فرهنگ تأکید می شود( موالیی  ) 5: 1396 ،مهمترین عنصر تاریخی زمینه محله امامیه ،گورستان
امامیه واقع در ضلع جنوبی محله می باشد که شخصیتهایی نظیر مرحوم امامیه و صمد بهرنگی وبرخی از جان باختگان
انقالب مشروطه در آن آرمیدهاند که می تواند نمادی از هویت تاریخی محله باشد .با توجه به جدول  5و ارزش گذاری
پاسخ دهندگان ،اتفاق نظر ساکنین در عدم آگاهی از ریشههای تاریخی محله قابل مشاهده میباشد در مصاحبه ها نیز
متوجه میشویم ساکنین از اذعان به مجاورت محلهشان در کنار گورستان اباء داشته و حتی در آدرسدهی نیز از به کار
بردن نام قدیمی محله خودداری میکنند که این مسئله حاکی از عدم توجه به ریشههای تاریخی حین توسعه می باشد.
عدم پیروی از الگوهای هندسی و غالب زمینه و بی توجهی به عناصر تاریخیِ بافت ،میتواند مهمترین دلیل در عدم
انسجام ذهنیت تاریخی قلمداد شود.
جدول -5مقدار سطح معناداری اشتراک پیوند های تاریخی ساکنین محله
پیوند مشترك تاریخی

دانش-سجادیه
0,323

دانش -امامیه
0,000

امامیه-سجادیه
0,001

دانش-امامیه -سجادیه
0,000

انسجام اکولوژیکی
توجه به یکپارچگی اکولوژیکی و ریشههای اکولوژیکی از رئوس زمینهگرایی زیست محیطی است( بهزادفر )1384 ،توجه
به پاکیزگی محیط عزم برای حفظ زیست بوم و دفع آلودگیها و جلوگیری ازنابودی آن بسیار منوط به رویکرد کلی
ساکنین در الیههای ذهنی آنها دارد .با توجه به جدول  ،6یکدستی در پاسخ  3محله مشاهده میشود ولیکن با مراجعه
به پاسخ ساکنین متوجه میشویم حدود  50درصد پرسش شوندگان تعهد باالیی در هزینه برای حفظ و نگهداری دارند
که نشان می دهد توسعه میان افزا در تعارض با زیست اقلیم قرار نگرفته است و مردم حفظ و نگهداری آن را قربانی
توسعه و تعریض نمیکنند.
جدول -6مقدار سطح معناداری اشتراک تعهد ساکنین محله در قبال زیست بوم
تعهد مشترك در قبال زیست بوم

دانش-سجادیه
0,032

دانش -امامیه
0,021

امامیه-سجادیه
0,120

دانش-امامیه -سجادیه
0,418

تحلیل یافتههای پژوهش
بر اساس آنچه در جدول 7مشاهده میشود سطح انسجام کلی یا اتفاق نظر بین ساکنین سه کوی در موارد مطروحه
معنی دار نمی باشد .با مقایسه تفاوت میانگین نمرات لیکرت ،شاخص انسجام در مقایسه دو به دو این کویها بر اساس
جدول  7میتوان نتیجه گرفت که این تفاوت ناشی از اختالف نظر ساکنین کوی دانش نسبت به کویهای مجاور می
باشد .در حالی که بین دو کوی امامیه و سجادیه که جزء کویهای قدیمی این بافت می باشند ،تفاوت فکری بسیار
زیادی را مشاهده نمیکنیم .لذا میتوان گفت نحوة شکلگیری و توسعه کوی دانش بهعنوان مجموعهای که در گذشته
به محله قدیمی امامیه اضافه شده است ،به مرور در طول سه دهه سبب جدایی رویکردهای ذهنی ساکنان آن نسبت به
کویهای مجاور شده است.
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جدول -7مقدار سطح معناداری و تفاوت میانگین نمرات لیکرت ،شاخص انسجام ذهنی بین ساکنین محله
محله دوم
دانش

محله اول
سجادیه
امامیه

سجادیه

دانش
امامیه
امامیه
دانش

سجادیه
دانش
امامیه

سجادیه

تفاوت میانگین نمرات لیکرت
0,57141
0,15550
- 0,57141
- 0,41591
- 0,15550
0,41591
-

ضریب معنا داری
0,000
0,125
0,000
0,000
0,125
0,000
0,000

از طرفی باتوجه به آمار بدست آمده  ،بین سابقه سکونت و انسجام کلی در کوی امامیه و سجادیه همبستگی مشاهده
می گردد .در حالی که این همبستگی در کوی دانش وجود ندارد که بدین معنی است که با افزایش سابقه سکونت
ذهنیت اهالی در باب موضوعات متفاوت ،همگرایی کمتری مشاهده میکنیم.
باوجود گسست بسیار زیاد ذهنی ساکنان کوی دانش با کویهای مجاور ،که از انسداد معابر به سمت کویهای مجاور
در بدو شکل گیری نشئت گرفته است و به تبع آن به مرور گسست های رفتاری  ،معنایی و تاریخی را در پی داشته
است؛ بر خالف انتظار ،نتایج آمار از میزان مناسبی از رضایت به آشنایی و مشارکت اجتماعی و تمایل به اشتراك فضاهای
همسایگی ،البته با همسایههای کویهای مجاور که سابقه دوستی به بهانه های مختلف شکل گرفته است ،حکایت دارد.
این در حالیست که تمایلی برای بازگشایی بن بست ها از سوی ساکنان کوی دانش وجود ندارد وبا افزایش متغییر سابقه
سکونت این عدم تمایل افزایش مییابد .با تطبیق این آمار با مصاحبه ها به این نتیجه میرسیم که ساکنان بیشتر تمایل
به تضارب اجتماعی در نقاطی خارج از محله همانند مساجد و پارك ها و سایر مکان های مذهبی  ،علمی و ورزشی دارند.
به اذعان اهالی ،مسجد نبی اکرم واقع در نبش میدان حکیم در سمت شمالی محله برای مراسم مذهبی مناسبتی ،اعیاد،
ادای فریضه نماز و نیز گردهمایی هیئت امنای محالت و نیز مالقات نوجوانان در کتابخانه مسجد و پارك های متعدد
حاشیه های محله برای گشت و گزار  ،ورزش صبحگاهی ،بهانهای برای مالقات و روابط اجتماعی را بین ساکنین
محالت فراهم آورده است و این نکته لزوم توجه به کاربریهای جاذب برای اهالی در حاشیه محله جهت ایجاد آشنایی
بیشتر و تشویق به همدلی و همکاری در رفع مشکالت کل محله را نشان میدهد.

نتیجه گیری
با ارزیابی توسعه میان افزا در نمونه موردی کوی دانش بهعنوان مجموعه هدف بر اساس اصول زمینهگرایی و انطباق این
اصول بامیزان تمایل ساکنین به تعامل با محالت مجاور در قالب معیارهای رضایت به اشتراكگذاری فضاها ،مشارکت
فرهنگی -اجتماعی ،اشتراك معنایی ،اشتراك در پیوند های تاریخی و مشارکت اکولوژیکی؛ با توجه به پایین بودن سطح
معنی داری میزان توزیع رضایت ساکنین کوی دانش به تعامالت با محالت مجاور ،میتوان نتیجه گرفت انسجام و
همگرایی ذهنی بین ساکنین کل محله پایین بوده و باجاگیری کوی دانش در محله قدیمی امامیه نه تنها اهداف توسعه
میان افزا در افزایش سطح تعامالت با زمینه و ایفای نقش محرك توسعه در گذر سه دهه از شکلگیری محقق نشده ،بلکه
باعث افتراق محله قدیمی به کویهای مجزا ازهم شده است .عامل اصلی بروز آنرا میتوان در انسداد کلی معابر به
محالت مجاور ،که راه را برای تعامالت اجتماعی و تاثیرگزاریها بسته و باعث بروز گسست های فکری و واگرایی ذهنی
ساکنین در نیاز به تعامالت و اختالط فعالیتها شده است  ،جستجو کرد .به نظر میرسد در شکل گیری کوی دانش
بیشتر کیفیت خود محله ،منافع صنفی یا تمایالت سوداگرانه افزایش قیمت زمین مدنظر بوده است .البته مجاورت با
گورستان امامیه ،گورستان ارمنیها ،کارخانه چرم که مدتهای مدیدی متروك و بال استفاده رها شده بوده و نیز افزایش
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حضور صنف تعمیرگاه خودرو که لبه بیرونی این محله را دچار اغتشاش کرده ،بر این جدایی طلبی بی تاثیر نبوده و به
دوری گزینی محله دامن زده است .در مجموع از دالیل عدم موفقیت مجموعههای میان افزا در قالب کویها و مجتمع-
های آپارتمانی و سازمانی متداول در اکثر شهرهای ایران می توان به ،محصور شدن محله در میان دیوار و نردهها،
محدود کردن ارتباطات محله و مسدود کردن معابر ارتباطی محله با محلههای اطراف ،کنترل ورودی های محله توسط
نگهبانی ،اسکان خانوادههای محله بر مبنای ارتباطات صنفی و نه گسترش تدریجی محله و عدم توجه به الگوهای غالب
تاریخی و بومی زمینه اشاره کرد .مراودات اقتصادی نظیر خریدهای روزانه و روابط فرهنگی بین ساکنین در اعیاد ملی و
برگزاری مراسم مذهبی می تواند از تاثیرات این مشکالت بکاهد و ارتباط ساکنین با محله را تعمیق بخشد.
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