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Background: Nowadays, the third urban places is a place to emanate informal life versus official life.
Urban cafes include as one of micro-social phenomena, modern and intellectual space and part of third
urban places, urban spaces are considered beyond the place of living and working, which emphasizes
dynamism, vitality and they provide the desired efficiency of space, a platform for sustainable social
interactions, the active presence of citizens and the formation of social life.
Objectives: The present study, with applied purpose and descriptive- analysis nature tries to use
Oldenburg's idea in library documents to make comparative study of cafes in regions 1 and 4 of Urmia
city from the perspective of a compatible and suitable scene for recreational and social hangouts.
Methodology: Methods used in analyzing research data, using document selection methods, field
identification and stratified random sampling and the use of Shannon and Mabac entropy techniques to
weigh the components and ranking the proposed regions.
Results: Based on the analysis of research data and according to the findings, the "personality" indicator
in region 1 of the Urmia has the highest level of desirability and compatibility. Also, the indicator of
"comfort and tranquility" has a good situation in region 1 of the city. In addition, the indicators of "place
of recreation and leisure" and "dynamics of local and indigenous interaction" in the 4th region of Urmia,
respectively, have the most unfavorable situation among other indicators.
Conclusion: The results of the analysis indicate that the of regions 1 of Urmia city with increasing and
significant development in physical, social, quality of space and cultural dimensions, had more favorable
conditions in improving and creating third urban places (cafe) and reproduction of recreational and
social hangouts of urban society.
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Highlights:
Emphasis on the realization of the goals of democratic civil society and strengthening the informal life of citizens
following the emergence of widespread changes in attitudes to social and cultural issues.
Redefining the concept of "Third Urban Place" and determining the desired hangout of urban community of Urmia
from the point of view of social and recreational cafes.
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بیان مسئله :امروزه مکانهای سوم شهری همواره محلی برای جاری شدن حیات غیررسمی در مقابل حیات رسمی بوده است.
کافههای شهری به عنوان یکی از پدیدههای خرد اجتماعی ،فضایی مدرن و روشنفکر و بخشی از مکانهای سوم شهری ،فضاهای
شهری فراتر از مکان زیست و کار به حساب میآیند که با تأکید بر پویایی ،سرزندگی و کارایی مطلوب فضا ،بستر تعامالت اجتماعی
پایدار ،حضورپذیری فعال شهروندان و شکلگیری حیات اجتماعی را فراهم میآورند.
هدف :تحقیق حاضر با هدفی کاربردی و ماهیتی توصیفی -تحلیلی در تالش است تا با بهرهگیری از اندیشه اولدنبرگ در اسناد
کتابخانهای ،به بررسی تطبیقی کافههای شهری مناطق  1و  4شهر اورمیه از منظر صحنهی سازگار و مناسب پاتوقهای تفریحی و
اجتماعی جامعه بپردازد.
روش :شیوههای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق ،بهرهگیری از روشهای سندگزینی ،شناسایی میدانی و نمونه-
گیری طبقهای و استفاده از تکنیکهای آنتروپی شانون و ماباک جهت وزندهی مولفهها و رتبهبندی مناطق پیشنهادی میباشد.
یافتهها :براساس تحلیل دادههای تحقیق و طبق یافتهها ،شاخص «شخصیتبخشی» در منطقه  1شهر ارومیه ،بیشترین میزان
مطلوبیت و سازگاری را به خود اختصاص داده است .همچنین شاخص «آسایش و آرام بودن» وضعیت مناسبی را در منطقه  1شهر
داشته است .به عالوه شاخصهای «مکان تفریح و گذران اوقات فراغت» و «پویایی تعامل بومی و محلی» در منطقه  4شهر اورمیه،
به ترتیب نامناسبترین وضعیت موجود را در میان سایر شاخصها به خود اختصاص داده است.
نتیجهگیری :نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که منطقه  1شهر اورمیه با برخورداری از توسعه روزافزون و
چشمگیر در ابعاد فیزیکی ،اجتماعی ،کیفیتی فضا و فرهنگی ،شرایط مطلوبتری در امر بهبود و خلق مکانهای سوم شهری (کافه) و
بازتولید پاتوقهای تفریحی و اجتماعی جامعه شهری داشته است.

کلید واژهها :کافه ،پاتوق اجتماعی و
تفریحی ،مکان سوم ،منطقه ،اورمیه

نکات برجسته:
تأکید بر تحققپذیری اهداف جامعه مدنی دموکراسی و تقویت حیات غیررسمی شهروندان به دنبال ظهور تحوالت گسترده در شیوه نگرش به
مسائل اجتماعی و فرهنگی.
بازتعریف مفهوم "مکان سوم شهری" و تعیین پاتوق مطلوب جامعه شهری اورمیه از نقطهنظر کافههای اجتماعی و تفریحی.

ارجاع به این مقاله :عابدینی ،اصغر و ساکت حسنلوئی ،میثم .)1400( .مکانهای سوم شهری؛ صحنهی خلق پاتوقهای اجتماعی و تفریحی جامعه مطالعه موردی :بررسی تطبیقی
کافههای مناطق  1و  4شهر اورمیه .دانش شهرسازیdoi: 10.22124/upk.2020.16926.1505 .170-153 ،)2(5 ،

154
دانش شهرسازی ،دوره  ،5شماره  ،170-153 ،2تابستان 1400

بیان مسئله
رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و وجود تغییرات گسترده در سطوح فرهنگی و اجتماعی اقشار مختلف جوامع شهری سبب شده گونه
جدیدی از رشد و توسعه شهری شکل گیرد که به کمرنگ شدن مفاهیم هویت اجتماعی و کاهش کیفیت حیات اجتماعی مردم
منجر گردیده است .انسانها هر روز از خیابانها ،محلهها و محیط پیرامون خود استفاده میکنند و کیفیت این فضاهای عمومی به
شدت بر زندگی روزمره آنها اثر میگذارد (شارعپور .)47 ،1393 ،مهمترین ویژگی جامعه امروز ایران جوانبودن جمعیت آن است و
جوانان مهمترین رکن جامعه ایران را تشکیل میدهد (ذکایی .)37 ،1389 ،امروزه دیده میشود که تمایل قشر جوان به حضور در
فضاهای نیمهخصوصی و نیمهعمومی نسبت به فضاهای شهری عمومی مانند خیابان ،میدان و پارکها بیشتر است (کارمونا،1
 .)7 ،2010لذا تأمین نیازهای روحی و روانی اقشار مختلف ،خصوصا قشر جوان ،از مسائل اصلی در برنامهریزی و طراحی محیطهای
شهری محسوب میگردد (ذکایی« .)11 ،1389 ،پاتوق »2موقعیتی است که در آن عدهای از افراد به طور آزادانه جمع شده و بر
خالف کارهای روزانهشان که به عنوان وظیفه و شغل بدان مشغول بودهاند ،به فعالیتهایی میپردازند که از روی عالقه آنها بوده و
کمتر تناسبی با وظایف شغلیشان دارد .بسیاری از زمانها افراد در پاتوقها بر خالف آنچه در حوزه رسمی آموختهاند و رفتارشان
متأثر از آن است عمل میکنند .شرایطی که افراد را دور هم جمع میکند به منزله نوعی مقاومت منفی در مقابل ساختارهای رسمی
است (آزادارمکی .)21 ،1384 ،پس پاتوقهای فرهنگی و تفریحی جوامع شهری به عنوان فضایی برای ایجاد تجمعات ،برقراری
پیوند اجتماعی ،تبادل اطالعات و نظرات به حساب میآید و یکی از اثرگذارترین مکانهایی است که با تجمیع افراد فرهنگی،
زمینههای رشد و توسعه سطح فرهنگ یک جامعه را فراهم مینماید« .مکان سوم »3مفهومی است که برای اولین بار توسط ری
اولدنبرگ 4جامعه شناس آمریکایی در کتاب «مکانی بسیار خوب »5در دهه  1990به کار رفت .مکان سوم از نظر اولدنبرگ یک
فضای عمومی فراتر از خانه و محل کار است .جایی که مردم یکدیگر را مالقات میکنند و تعامل غیررسمی دارند .همانطور که از
نام آن مشهود است ،اینها فضاهای مکانمند شدهاند .عامل مشترک ،موقعیت مکانی شرکت کنندههاست (فراشخیابانی و شهابیان،
 .)112 ،1397پس «مکان سوم» مکانی برای پناهگرفتن از خانه و کار که با اصطالح «مکانهای اول »6و «مکانهای دوم »7بیان
شده اند ،عنوان شده و مکانی است برای تعامالت اجتماعی ،تبادل اطالعات و درآمیختن و برقراری ارتباط با گروهی دیگر ،که
زمینهای برای جریان زندگی محسوب شده و از اینرو باعث افزایش حس تعلق در افراد و ایجاد خاطره جمعی میگردد و منجر به
رشد اجتماعی و فردی افراد میشود (محمدی .)20 ،1395 ،کافه8های شهری بخشی از فضای فرهنگی و تفریحی شهرهای
امروزی هستند که در آن مجموعهای از مناسبات انسانی و اجتماعی امروزی رخ میدهد .ویژگیهایی که در شهرهای بزرگ موجب
گسترش این فضای فرهنگی میشود ،عمدتأ به نوع شهرنشینی امروز مربوط میگردد .یعنی شهرنشینی بهمثابه شیوه زندگی دارای
الزامها و ضرورتهایی است که فضاهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی متناسب با خودش را ایجاد و ایجاب میکند (فاضلی،
 .)29 ،1390امروزه در جوامع مدرن به دنبال تحوالت ساختاری گسترده در ابعاد مختلف زندگی ،شیوه نگرش به مسائل اجتماعی
تغییرات وسیعی داشته است .جوامع شهری با برخورداری از منابع هویتسازی متعدد سعی در دستیابی به منابع فرهنگی غنی هستند
که از این مسیر به تثبیت مقام و منزلت خود بپردازند و موجبات تقویت تعامالت اجتماعی و بهبود حیات اجتماعی شهروندان خود را
فراهم نمایند .فضای کافههای شهری در حوزه برنامهریزی و طراحی شهرها از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار هستند .بهعالوه
قشر سرمایهگذار فعال جامعه نیز تمایل زیادی به افزایش عملکرد چنین فضاهای شهری دارند .پس بازتولید و توسعه این محیطها
سرزندگی فضاهای عمومی شهری و دستیابی به جامعهای موفق با فضاهای اجتماعپذیر را بهدنبال دارد .بنابه دغدغه و نگرانیهای
مردم در زندگی روزمره خود ،نیاز به فضاهای گذران اوقات فراغت جهت برقراری تعامالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای تبادل نظر
بیشازپیش ضروری بهنظر میآید .مقوله مکانهای سوم شهری به دلیل برخورداری از پتانسیلهای سرزندگی شهری ،هویت فردی
و گروهی ،حس آرامش و دلبستگی مردم ،تعلق داشتن به جمع ،فعالیت اجتماعی ،جایگاه برابر اقشار و نیل به عدالت اجتماعی می-
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تواند درسهایی آموزنده برای برنامهریزان و طراحان شهری داشته باشد .مبحث کافههای شهری نیز که در جوامع امروزی ما از
اهمیت و استقبال مضاعفی از سوی اقشار مختلف مردم مواجه گردیده است ،در کانون توجه و تاکید برنامهریزان و متخصصین حوزه
شهری قرار دارد .همچنین در تحقیق حاضر کافهها به عنوان مکان سوم شهری ،از منظر پاتوقهای فرهنگی مورد تحلیل و ارزیابی
قرار گرفته است که نشاندهنده نوآوری و وجهتمایز آن از دیدگاه تئوریک است .بنابراین ضرورت تدوین تحقیقات مرتبط جهت ارائه
پیشنهادات منظم و هدفمند با هدف تقویت تعامالت اجتماعی و فرهنگی ،افزایش همبستگی ،تقویت سرمایه فرهنگی و دستیابی به
جامعه مدنی دموکراسی در فضاهای شهری را بیش از پیش نمایان میسازد .لذا پژوهش حاضر با بازشناخت ماهیت کافههای
شهری و تشریح منزلت و جایگاه مکانهای سوم شهری سعی در استخراج و تعریف اهمیت این فضاها از جنبه مبانی تئوریک و
اشاعه کارکرد ارزشمند آن در جذب و حضورپذیری مخاطبان در فضاهای سوم شهری را دارد .در همین راستا ،هدف اصلی تحقیق
حاضر ،تحلیل تطبیقی کافههای شهری مناطق  1و  4شهر ارومیه از منظر صحنه مطلوب پاتوقهای فرهنگی و تفریحی جامعه و
ارائه پیشنهاداتی با هدف خلق فضایی موفق ،تامین نیازهای مغفول مانده مردم ،افزایش میزان رضایت از زندگی و تقویت حیات
اجتماعی و تفریحی جوامع شهری است .در تحقیق حاضر مناطق  1و  4شهر ارومیه بهعنوان مطالعه موردی انتخاب شده است.
همچنین مباحث کافههای شهری به عنوان مکان سوم و پاتوقهای تفریحی و اجتماعی جامعه یکی از جذابترین ،موثرترین و
کلیدیترین مفاهیمی است که در این تحقیق مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته است .در فضاهای شهری امروزی ،اقدامات فراوانی
جهت تأمین آسایش و آرامش شهروندان و افزایش حس شادی و رضایت انجام میشود .کافههای شهری به عنوان فضاهایی مهم
و اثرگذار میتواند به صورت مطلوبی نیازهای روحی و روانی مغفول مانده شهروندان را در سطح جامعه فراهم نماید .در شهر ارومیه
بهعنوان جامعهای با همگرایی قوی قومی (سکونتگاه اقوام مختلف و ترکیب قومی ،مذهب ،دین و لهجههای رایج) ،برخوردار از
عالئق و سلیقههای منحصربهفرد و هویت محکم محلی و وجود شاخصهای مطلوب اجتماعی ،ضروری است تحقیقات و پژوهش-
های مرتبط با ابعاد اجتماعی و فرهنگی (خصوصاً تحقیقات مرتبط با حیات معنوی و روحی) بیشتر مدنظر قرار گیرد .به عالوه امروزه
کافههای شهری بهعنوان پدیدهای برگرفته از فرهنگ غرب و عنصری جدید ،توجه خیل عظیمی از اقشار جوان را به سوی خود
جلب نموده و تأثیر زیادی در شکلدهی به نگرش و سبک زندگی این افراد داشته است .طی روزها و سالهای اخیر ،در شهر ارومیه
نیز چنین فضاهایی طرفداران زیادی داشته است که این امر لزوم مطالعه و بررسی ابعاد مختلف توسعهای و ارائه راهبردهایی
منسجم و هدفمند جهت افزایش کارایی و بهبود سطح اثربخشی را میطلبد .بنابراین سؤاالت اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر
مطرح میگردد:
 آیا کافههای شهری به عنوان مکانهای سوم شهری میتوانند در بازتولید پاتوقهای اجتماعی و تفریحی جامعه نقش اساسیایفا نمایند؟
 کدام منطقه از شهر ارومیه دارای مطلوبیت و سازگاری بیشتری جهت خلق و توسعه کافههای شهری و ارتقای روح فرهنگی وتفریحی جامعه شهری است؟

مبانی نظری
مکان سوم شهری
فضاهای عمومی شهری همواره محل اجتماعپذیری و برخوردهای گوناگون اجتماعی و فرهنگی است .فضاهای عمومی تمام
فضاهای مربوط به محیط اجتماعی یا محیط مصنوع است که عموم مردم آزادانه به آن دسترسی دارند .این فضاها بر تصویر شهر در
ذهن مردم و بر شهرت و محبوبیت شهر تأثیرگذار است (شارعپور .)48 ،1393 ،مکانهای شهری را نمیتوان بدون آنکه به فضای
اجتماعی آن توجه نمود ،مورد تحلیل و بررسی قرار داد .اصطالح مکان سوم یکی از مهمترین مفاهیم در فضاهای شهری است که
در پژوهش حاضر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .این مفهوم بر پایه نظریه اولدنبرگ استوار است .وی معتقد است شهر به
مکان های سوم نیاز دارد تا بتواند کار خود را خوب انجام دهد .مکان سوم از نظر او مکان عمومی یا نیمهعمومی مانند کافهها،
کافیشاپها یا پارکها است ،جایی که مردم برای گفتوگو یا برقراری رابطه صمیمانه دور هم جمع میگردند (شارعپور،1387 ،
.)227
اولدنبرگ در تحقیقات خود به توصیف جنبههای مکانهای سوم میپردازد که در جدول زیر به آنها اشاره گردیده است.
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جدول 1

ویژگیهای مکانهای سوم از دیدگاه اولدنبرگ
توصیف ویژگیها

ردیف

ویژگیها

1

صمیمیت و همدلی

2

آرامش روحی و روانی

3

ارضای نیازهای روحی و روانی

4

خود بودن

5

فضای همدلی و همکاری

6

گفتمان مقاومتی

7

مکان غیررسمی

8

انعطاف در مکانهای سوم

9

روابط اجتماعی

روابط اجتماعی مخلوقات اجتماعی را بهبود میبخشد.

10

تعامل و گفتوگو

کنار همبودن ،گفتوگو و تعامل میان افراد تا خود را از دغدغه کارهایشان در طول روز رها و خویش را آرام سازند.

11

مکانی خنثی

12

فضای مساواتطلبانه

13

نشاط و تسکینیافتن

ایجاد فضای همدلی و صمیمیت فارغ از فهم ویژگیهای خاص فرهنگی حاضر در مکانهای سوم شهری
توسل مردم به مکانهای سوم شهری به منظور رفع تنهایی ،بیگانگیها و استرسهایشان
برآورد ساختن نیازهای انسان
جمعیت حاضر در این مکانها زنده بوده و بیش از هر زمان دیگری خودشان هستند.
اختصاص زمان و مکان به یکدیگر ،قرض دادن وسائل و کتاب و اشیاء به یکدیگر ،اطالعرسانی به یکدیگر در
مورد کاالها ،منابع و خدمات مفید
توانایی بالقوه مکانهای سوم به منظور گفتمانهای مقاومتی و شکلگیری گروههای مقاومتی با ویژگیهای خاص
انجام کارهایی که در مکانهای رسمی و حتی خانه قادر به انجام آن نیستیم مثل آواز خواندن ،صداکردن نام-
های یکدیگر با نامهای مستعار و رقصیدن
ساختارهای غیرمحکم و منعطف ،قطعیت در نشستهای دوستانه ،نظم قابل دستیابی ،خوشگذرانی و سرگرمی
بیپایان

مکان هایی که نه در بند قواعد ،الزامات و وظایف حاکم بر مکان اول (خانه) هستند و نه در بند قواعد ،الزامات و
وظایف حاکم بر مکانهای کاری و شغلی یعنی مکان دوم
در واقع منزلت و مقام اجتماعی شهروندان در مکانهای سوم سبب برتری بر یکدیگر نمیگردد و همه شرایط
برابر و مساوی دارند.
نشاط اجتماعی اثرات و آثار گستردهای بر زندگی شهروندان و جوامع دارد که تعلق اجتماعی ،همبستگی
اجتماعی ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،وفاق اجتماعی ،ارتقاء شاخصهای سالمت روانی و اجتماعی ،افزایش
رضایت از زندگی یا رضایت شغلی ،پویایی اجتماعی ،کاهش هزینههای مردم ،افزایش امید در جامعه ،زندگی
متعادل و باثبات ،ارتقاء کیفیت زندگی ،افزایش خالقیت و نوآوری ،کاهش آسیبهای اجتماعی (خصوصاً در
جوانان) و ...از جمله آن است.

برگرفته از( :محمدی)38 ،1395 ،

بنابراین تأمین بستر رفاه ،افزایش حضور فعال شهروندان ،ارتقای کیفیت فضاهای شهری و آسایش شهروندان و بهبود سطح
کیفی زیست شهرها سیاست کاربردی است که امروزه میتوان از طریق رشد و توسعه فضاهای گذران اوقات فراغت و مکانهای
سوم شهری زمینههای تحققپذیری آنرا فراهم نمود.
پاتوق
فضاهای شهری ظرف فعالیتهای شهری و بستری برای تعامالت اجتماعی و زمینهساز شکلگیری سرمایه اجتماعی به شمار
میآیند (گل .)1987 ،1پاتوق شهری یکی از کارکردهای کافههای امروزی است که روابط اجتماعی و فرهنگی عمیقی را در خود
میپروراند .همچنین در مکانهای خاصی از فضاهای شهری شکل میگیرند که به موافقت افراد حاضر در آن رسیده است .پاتوق-
های شهری یکی از ظرفیتهای عمومی فضای شهری برای بهبود کیفی کارکرد شهر است که میتواند فضاهای شهری را سرزنده
کند و حس تعلق خاطر شهروندان به شهر را افزایش دهد .فضایی باز و بسته است که جزئی از فضای عمومی شهر بوده و دارای
محدودهای تعریف شده است .میتواند جزئی از یک فضای بزرگتر مثل پارک باشد و یا هویتی مستقل داشته باشد .پاتوقهای
شهری پاسخی به نیازهای بعد اجتماعی انسان است که در کنار سایر فضاهای باز شهری نظیر میدانگاهها (پالزاها ،)2پیادهراهها،
پارکها و ...از ضروریات زندگی شهری هستند و تولید و تقویت آنها از مسائل قابل توجه جامعه است و برای آنکه مورد استقبال
Gehl
Plaza

1
2
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شهروندان قرار گیرند و عملکرد موثرتری داشته باشند باید با استفاده از راهکارهای مناسب طراحی ،مدیریت و تقویت شوند
(ترکمان ،قائد و شمتوب .)227 ،1396 ،حیطههای متنوعی در فضای پاتوق تأثیرگذار است که زمینههای بهبود ،تقویت و ارتقای
کیفیت محیطی آنها را به دنبال دارد .در تحقیق حاضر متناسب با حوزه تئوری آن ،به ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن اشاره میگردد.
پس پاتوق شهری حوزهای است عمومی که اساس آن گفتوگو ،تعامل و عرصه ایدهها و افکار است (ادنانی.)1387 ،
کافههای شهری
ادوارد هال 1در کتاب «بعد پنهان »2به روابط عمیقتر انسانها میپردازد و معتقد است که مردم همانند دیگر حیوانات عالقمند به
حفظ فاصله (حریم) خود از دیگران است .وی رعایت فاصله دور و نزدیک انسانها در فضا را به سه گروه روابط «صمیمی ،شخصی
و اجتماعی» دستهبندی میکند و فضاها را نیر به دو دسته کلی فضاهای «اجتماعپذیر» همچون کافههای شهری و فضاهای
«اجتماعگریز» تقسیمبندی مینماید (هال .)55 ،1992 ،فضاهای گذران اوقات فراغت اقشار مختلف جوامع خصوصاً جوانان ،یکی از
مهمترین فضاهایی است که سالهای اخیر از سوی متخصصین حوزه شهری مورد تاکید قرار گرفته است .در این میان کافههای
شهری به عنوان جزئی از فضاهای گذران اوقات فراغت از استقبال گستردهای روبهرو گردیده است که نشان میدهد چنین مکان-
هایی جای خود را به عنوان محیطهای سرگرمی و فعال اجتماعی و فرهنگی در میان شهروندان بهخوبی باز کردهاند .تعلق داشتن
به جمع نیاز انسان امروز و دیروز بوده و هست .برای اکثر کافهنشینهای حرفهای ،فضای کافه مهمتر از نوشیدنیها و خوراکیهایی
است که در آنجا سرو میگردد (محبی .)1389 ،کافههای شهری به عنوان فضایی تفریحی ،3مدرن و روشنفکر در محیط اجتماعی
و فرهنگی خود ،پیرو توزیع جنسیتی عدالتمحور است که این ویژگی ضرورت گردهماییهای گسترده و حضور فعال شهروندان را
بیش از پیش نمایان میسازد .استفاده از این فضاها توسط خردهفرهنگها ابزاری برای اظهار مقاومت در برابر فرهنگ غالب است.
جوانان با انتخاب این نوع سبک زندگی و محیطهای شهری سعی میکنند درباره بسیاری از مسائل اجتماع اظهارنظر کنند (نظام-
آبادی .)16-13 ،1386 ،کافهها به عنوان پاتوقهایی مدرن در غالب شهر و زندگی شهرنشینی است که خود را به نمایش میگذارند
و ویژگیهایی شهری دارند (محمدی .)12 ،1395 ،کافههای شهری با سازگار کردن خود با تحوالت و نیازهای زمانه میکوشند
نقش فرهنگی خود را حفظ کنند (فردوسی .)1392 ،کافهنشینی و فضای فرهنگی کافه ،بخشی از تجربه مدرن شدن ما محسوب
میگردد و این امر بخشی از واقعیتی است که زندگی شهری امروز ایجاب میکند (غمامنو .)71 ،1394 ،طی سالهای اخیر به دلیل
توسعه کافهها در فضاهای شهری ایران و کارکردهای مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی آنها ،این فضاهای فرهنگی
اهمیت بیشتری از گذشته را کسب نمودهاند (فاضلی.)23 ،1390 ،

«تفریحی و فراغتی»
فعالیتهای فراغتی

«اقتصادی»
کافه

جنبه صرفه اقتصادی

«سیاسی»

«فرهنگی»

«اجتماعی»

مسائل روزمره جوامع

پیرامون آداب و رسوم

دیدار ،مالقات ،نشست

شکل  .1کارکرد کافههای شهری

Edward T. Hall
The Hidden Dimension
3 Leisure Space
1
2
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در بیانی مختصر و کلی ،کافههای شهری مکانی برای گفتوگو ،بحث و دیدار با اقوام ،آشنایان و دوستان شناخته شده است .در
این فضاها هیچ اثری از محدودیتهای محل کار و فعالیتهای محیط منزل خبری نیست .لذا مردم میتوانند در آن احساس آرامش
و راحتی نمایند و به فعالیتهای جمعی و گروهی دست یابند .پس میتوان آن را جزء فضاهای فرهنگی و فراغتی جوامع شهری به
حساب آورد.
شناسایی و دستهبندی معیارهای تحقیق
بر مبنای مطالعات صورت گرفته پیرامون ادبیات تحقیق و مولفههای منتج از بخش نظرات اندیشمندان ،متخصصین و صاحب-
نظران حوزه مرتبط ،معیارهایی منسجم و تأثیرگذار از دید شهرسازی با هدف دستیابی به جامعهای با صحنهی ایدهآل فرهنگی و
کیفیت باالی فضاهای گذران اوقات فراغت استخراج گردیده که جهت تجزیه ،تحلیل و تشریح ارجحیت هر یک از عوامل تحقیق
به کار رفته است .در جدول  3هر یک از معیارهای پیشنهادی به صورت زیر طبقهبندی شده است.
جدول 2

معیارهای پیشنهادی تحقیق
ابعاد
اجتماعی
()a
فیزیکی
()b
فرهنگی
()c
کیفیتی فضا
()d

معیار
سرزندگی و تعامالت اجتماعی
()a1
امکان نظارت ()a4
وضعیت دسترسی ()b1
نفوذپذیری ()b4

امنیت و ایمنی محیط ()a2

محیطی برای همه ()a3

حس تعلق به مکان ()a5
ایجاد فضای مکث و امکان نشستن ()b2
کیفیت طراحی محیط (نما)
()b5

مکان تفریح و گذران اوقات فراغت ()a6
تنوع تجهیزات ()b3

تناسب با اعتبار فرهنگی
شهروندان ()c1
امکانات فرهنگی مانند فضای
موسیقی ،گالری و)c4( ...
راحتی و دلمشغولی محیط ()d1

پویایی تعامل بومی و محلی
()c5
آسایش و آرام بودن ()d2

مدت زمان فعالیت ()d4

صمیمیت و خودمانی بودن ()d5

ارضای نیازهای امروزی ()c2

شخصیتبخشی ()b6
همخوانی با ویژگیهای فرهنگی پیرامون ()c3
توجه به هویت فرهنگی و خصوصیات محلی ()c6
کارکردهای ثانویه ()d3
جذابیت و زیبایی بصری
()d6

برگرفته از( :غمامنو1394 ،؛ صادقی ،ذبیحی و اسالمی)1394 ،

پیشینه پژوهش
مفهوم «مکان سوم» دیدگاه مهمی است که به تازگی و در طی چند سال اخیر وارد حوزه تحقیقاتی طیف برنامهریزی و طراحی
شهری شده است .بهخصوص که تحلیل و واکاوی پاتوقهای فرهنگی کافههای شهری به عنوان جزئی از مکانهای سوم شهری
اهمیت موضوع تحقیق را دوچندان مینماید .از اینرو ،مطالعات تخصصی محدودی در حوزه اجتماعی و فرهنگی وجود دارد .در
ادامه به برخی از تحقیقات مرتبط با موضوع اشاره میگردد.

159
مکانهای سوم شهری؛  /عابدینی و ساکت حسنلوئی

جدول 3

سوابق علمی تحقیق
محقق

عنوان

ردیف
1

(1)1387

کافی شاپ :عوامل
اجتماعی و فیزیکی موثر
در دلبستگی مکانی

2

مهتا و
بوسون
(2)1388

3

حقیقی
بروجنی،
یزدانفر و
بهزادفر
()1394

«احیای فضاهای شهری
با استفاده از کافههای
فضای باز (نمونه موردی
خیابان چهارباغ اصفهان)»

4

محمدی
()1395

«جوانان ،شهر و کافه
نشینی :مطالعهای در شهر
زنجان»

5

فراش
خیابانی و
شهابیان
()1397

«از کافهها بیاموزیم:
کافهها به مثابه
دگرفضاها»3

وخمن

«فضای سوم و زندگی
اجتماعی خیابان»

توضیحات
وی در این پژوهش فضای سه کافه شهری به عنوان مکان سوم را مورد بررسی قرار داده است .از
طریق روشهای مشاهده و مصاحبه کارکردهای کافهها را مورد تحلیل قرار داده و نتایج نشان داد
که این کافهها در بعد اجتماعی و کالبدی ،از طریق ویژگیهای بستر و احساسات مخاطبان فعال
خود موجبات تمایز از یکدیگر را فراهم نمودهاند.
آن ها پس از تشریح دیدگاه اولدنبرگ در حوزه مکان سوم شهری و تبیین اصول و ویژگیهای آن،
به بررسی موضوع چگونگی متمایز کردن واحدهای تجاری دارای نقش مکان سوم از دیگر مکان-
های سوم از منظر ویژگیهای طراحی شهری در سه شهر ماساچوست پرداختهاند .نتایج نشان داد
که مفاهیم نفوذپذیری خیابان ،تشخص و قابلیت بازشناسی ارتباط تنگاتنگی با دیدگاه مکانهای
سوم دارد و عناصری مانند محل نشستن و کنشهای اجتماعی متنوع در معابر اصلی مختلف را
همراهی مینماید.
پژوهشگران در مطالعه حاضر با استفاده از روش توصیفی -تفسیری ،بهرهگیری از ابزار مشاهده،
مصاحبه و منابع کتابخانهای به بررسی و تحلیل وضعیت موجود پرداختهاند .نتایج بیانگر این است
که در شرایط محدودیت منابع مالی و مراکز مسئول ،سرمایهگذاران ،کارآفرینان و تالش چندجانبه
شهروندان میتواند در تبدیل خیابان چهارباغ به محوری تفریحی موثر واقع گردند.
در این تحقیق با استفاده از ابزار مصاحبههای متمرکز گروهی و عمیق و تکنیک مشاهده به بررسی
شرایط موجود پرداخته شده است .نتایج نشان میدهد جوانان مشتاق حضور در دورهمیها با حفظ
کلیه مسائل اخالقی هستند .بیمکانی یکی از دالیل اصلی گسترش کافههای شهری در زنجان
است .همچنین تمایز اجتماعی ،نظارتهای رسمی و البته کسب آرامش ،لذت و نشاط از مهمترین
عوامل حضور در این مکانها است.
تحقیق حاضر با استناد به رویکرد تفسیری و در فرآیند مطالعات اسنادی پیرامون سه مفهوم پایه
برای تعریف «کافه» ارائه گردیده و مدل مفهومی دگرفضاها استخراج و کاربست این مدل بر نمونه
مدنظر (کافه) انجام شده است .مطالعه موردی تحقیق حاضر تعداد  20کافه از شهر کرج است .نتایج
تحقیق نشان داد که گونهبندی کافهها در  5دسته اصلی ارائه شده است .گروهی که گرایشات
فرهنگی -هنری بیشتری دارند ،با ویژگیهای بیان شده در مفاهیم پایه مدل دگرفضا ،شامل فضای
سوم ،مکان سوم و هتروتوپیا 4قرابت داشته است .بنابراین آموختن این فضاها برای برنامهریزان و
طراحان شهری نشان میدهد که کافهها ظرفیت آن را دارند که ویژگیهایشان به عنوان مصادیق
دگرفضا ،در ابعاد گوناگون علوم شهری در تئوری و عمل موردتوجه و استفاده بهینه قرار گیرند.

روش پژوهش
رویکرد حاکم بر تحقیق حاضر از منظر هدف ،کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی -تحلیلی است .در حوزه مبانی
تئوریک تحقیق ،با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای و اسناد مرتبط با موضوع ،به جمعآوری و تدوین ادبیات عمیق تحقیق پرداخته
شده است .جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق حاضر را تعدادی از متخصصین ،اندیشمندان و صاحبنظران حوزه علوم شهری و
شهروندان شهر اورمیه که حضور فعالی در کافههای شهری دارند ،تشکیل میدهد .در این راستا تعداد  120نفر به عنوان جامعه
آماری تحقیق برآورد گردیده که به دو گروه متخصصین و اندیشمندان حوزه علوم شهری و شهروندان حاضر در کافههای شهری
تقسیمبندی شده است .همه افراد مذکور تسلط کافی به شرایط و وضعیت موجود داشته و به طور منظم در این فضاها حضور دارند.
به عالوه تعداد  60مورد به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب گردیده است .جهت تعیین تعداد حجم نمونه در هر یک از گروهها از
روش نمونهگیری طبقهای یا گروهی بهره گرفته شده که پس از انجام محاسبات در آن ،تعداد  21نفر ( 35درصد) از گروه
Waxman
Mehta & Bosson
3 Other Spaces
4 Heterotopia
1
2
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متخصصین و صاحبنظران و تعداد  39نفر از بین شهروندان شهر به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شده است .روش گردآوری
اطالعات و استخراج معیارهای تحقیق بهرهگیری از مشاهدات میدانی و مرتبطترین اسناد علمی و همچنین نظرات متخصصین و
اندیشمندان حوزه برنامهریزی شهری بوده است .ابزار پرسشنامه (با غربالگری و تأیید سطح روایی و قابلیت اعتماد) و مصاحبه،
اساس سنجش سطح مطلوبیت و برتری هر یک از محدودههای مطالعاتی را بر عهده دارد که از طریق آن با محاسبه میانگین
نظرات حجم نمونه تحقیق ،میزان اهمیت معیارهای تعیین شده مشخص شده است .به عالوه با استفاده از نرمافزار اس پی اس اس 1و
اطالعات موجود ،مقدار ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر با  0/805محاسبه شده است که نشاندهنده سطح
استاندارد و پایایی مناسب است .سپس دادههای جمعآوری شده از طریق تکنیک نوین تصمیمگیری چندمعیاره ماباک 2و روش
آنتروپی شانون 3مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است تا به ترتیب سطح ارجحیت گزینههای پیشنهادی و سازگاری معیارهای
تحقیق تعیین گردد .در نهایت متناسب با نتایج تحقیق به ارائه برخی راهبردها و پیشنهادات مرتبط جهت بهبود وضع موجود اقدام
شده است.
4
روش آنتروپی شانون یکی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره است که در سال  1974میالدی توسط ویور و شانون ارائه شد و
جهت وزندهی معیارهای تحقیق به کار میرود .روش آنتروپی شانون در زمینهها و حوزههای مختلف علمی از جمله علوم اجتماعی
توسعه یافته است .در روش آنتروپی شانون به ماتریس معیار-گزینه نیاز است تا وزن هر یک از معیارها در گزینههای پیشنهادی
مشخص گردد .آنتروپی بیان کننده مقدار عدم اطمینان در یک توزیع احتمال پیوسته است .در واقع ایده اصلی روش آنتروپی شانون
این است که هر چقدر میزان پراکندگی در مقادیر یک معیار بیشتر باشد ،آن معیار از اهمیت باالتری برخوردار است.
روش ماباک از جدیدترین تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره است که در مرکز تحقیقات دانشگاه دفاعی بلگراد توسعه یافته و
جهت رتبهبندی گزینههای تحقیق در مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره استفاده میشود .این روش اولین بار توسط پاکومار و
چیروویچ 5در سال  2015میالدی ارائه شد .گامهای این روش به صورت خالصه به شرح زیر است.
 تعیین معیارها و گزینههای تحقیق تشکیل ماتریس تصمیم :این مرحله به صورت معیار-گزینه است که ستونهای ماتریس را معیارهای مسأله و سطرها را گزینه-های تحقیق تشکیل میدهند .هر سلول از ماتریس تصمیم در واقع امتیاز هر گزینه نسبت به هر معیار است که این امتیاز از طریق
طیفهای کالمی تعریف میگردد.
 نرمالسازی ماتریس تصمیم :در این مرحله نرمالسازی ماتریس تصمیم از طریق روابط زیر صورت میگیرد .رابطه  1برایمعیارهای با جنبه مثبت ،و رابطه  2برای معیارهای با جنبه منفی به کار میرود.
X ij − X i−
X i+ − X i−

= nij

X ij − X i+
X i− − X i+

= nij

(رابطه )1

(رابطه )2
 وزندار کردن ماتریس نرمال :در این مرحله با استفاده از رابطه  3به وزندار کردن ماتریس نرمال پرداخته میشود .جهت تعیینوزن معیارها در این گام از روشهای آماری وزندهی همچون آنتروپی شانون استفاده میگردد.
)Vij = Wj (nij + 1

(رابطه )3

spss
mabac
3 shannon entropy
4 shannon & weaver
5 Pamučar & Ćirović
1
2
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 تعیین مرز ناحیه شباهت ماتریس :در این مرحله با استفاده از رابطه  4برای هر یک از معیارهای تحقیق یک مرز ناحیه شباهتمحاسبه میگردد.
1
m

m

) g j = (∏ Vij
i=1

(رابطه )4
 محاسبه فاصله گزینهها تا مرز ناحیه شباهت :در ابن بخش با استفاده از رابطه  5فاصله هر یک از گزینهها تا ناحیه شباهتماتریس تعیین میگردد.
Q=V−G

(رابطه )5
پس از محاسبه ماتریس  ،Qمیتوان وضعیت گزینههای تحقیق را مشخص کرد .بر این اساس حد باالی مساحت  G+ناحیهای است
که گزینه ایدهآل مثبت در آن قرار دارد و حد پایین مساحت  G-ناحیهای است که گزینه ضد ایدهآل در آن قرار دارد.
G+ , if qij > 0
Ai ∈ { G, if qij = 0
G− , if qij < 0

(رابطه )6
 رتبهبندی نهایی گزینهها :در نهایت با استفاده از رابطه  7امتیاز نهایی هر گزینه محاسبه میگردد.n

Si = ∑ qij j = 1,2, … , n

i = 1,2, … , m

j=1

(رابطه )7
مکانهای سوم شهری
کافههای شهری
منطقه  1شهر اورمیه

منطقه  4شهر اورمیه

متخصصین و اندیشمندان حوزه علوم شهری

شهروندان و کافهنشینهای شهر

ارزیابی تطبیقی محدودههای مطالعاتی
ابعاد اجتماعی

ابعاد فیزیکی

ابعاد کیفیتی فضا

تعیین پاتوق مطلوب اجتماعی و تفریحی جامعه شهری
شکل  .2مدل مفهومی تحقیق

ابعاد فرهنگی
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محدوده مورد مطالعه
یکی از مولفههای اساسی در سیاستگذاریهای فرهنگی در جریانسازی رشد و توسعه ابعاد فرهنگی را ،تبیین عناصر بومی
محلی در مناطق مختلف شهری دانستهاند .به صورتی که عامل فرهنگسازی را بتوان در چارچوب جریان رایج باورها و اعتقادات
مردم منطقه هدایت نمود .همچنین اصول و قواعد رسمی و ملی نیز در این مقوله جایگاه ویژهای ایفا نموده که بایستی در تدوین
سیاستها و راهبردهای پیشنهادی به طور خاص مورد توجه قرار گیرد .از طرفی بازتولید جنبههای فرهنگی و هنری شهرها در میان
کنشهای سیاسی و اقتصادی و فراز و نشیبهای جغرافیایی و اجتماعی شکل میگیرد که بررسی و تدقیق مطالعات زیرساختی
مختلف و حقایق تاریخی و اجتماعی و تطور سیاسی و اقتصادی شهرها در این حوزه نقش بسیار مهمی خواهد داشت .ارومیه یکی از
شهرهای ایران و مرکز استان آذربایجان غربی است که در شمال غربی ایران و در منطقه آذربایجان واقع شده است .این شهر طبق
سرشماری سال  1395با  750805نفر جمعیت (مرکز آمار ایران )1395 ،و بیش از سه هزار سال قدمت ،قدیمیترین و دومین شهر
پرجمعیت منطقه شمالغرب ایران محسوب میگردد .مطالعه موردی تحقیق حاضر را مناطق  1و  4شهر ارومیه تشکیل میدهد.
مناطق  1و  4شهر ارومیه به ترتیب متشکل از  3و  4ناحیه است که از منطقه  ،1نواحی  2و  3و از منطقه  ،4ناحیه  2بهعنوان
محدوده مطالعاتی انتخاب گردیده است .هسته مرکزی شهر ارومیه همواره شاهد حضور گسترده اقشار مختلفی از جامعه در طول
شبانهروز است .این محدوده بهعنوان قطب تجاری شهر و با دارا بودن عملکردهای متنوعی از کاربریهای شهری بیشترین سطح
تعامالت اجتماعی حال حاضر را در خود جای میدهد .معابر امام ،پیادهراه خیام جنوبی و محدوده پیرامون فلکه خیام ،در منطقه  4و
ناحیه  2شهر جای گرفتهاند که مشتمل بر بافت مرکزی ارومیه است .طی سالهای اخیر منطقه  1شهر ارومیه پیشرفتهای چشم-
گیری را بر خود دیده است که توسعه ابعاد اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی را در این حوزه ایفا نموده است .محدودههای مولوی،
عدالت ،امام علی ،فردوسی ،آزادگان و رودکی در نواحی  2و  3منطقه  1قرار دارند .این محدودهها حجم وسیعی از فضاهای تفریحی
ارومیه را به خود اختصاص میدهد که در طی سالیان اخیر بیشتر مورد توجه شهروندان قرار گرفته است .نقشه زیر موقعیت
جغرافیایی محدوده مطالعاتی را نشان میدهد.

شکل  .3موقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی
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شکل  .4نمایی از کافههای شهری منطقه  1شهر اورمیه

شکل  .5نمایی از کافههای شهری منطقه  4شهر اورمیه

یافتهها و بحث
در تحقیق حاضر عملیات وزندهی به شاخصهای پیشنهادی و رتبهبندی گزینههای تحقیق (منطقه  }X{ 1و منطقه }Y{ 4
شهر اورمیه) با استفاده از تکنیکهای آنتروپی شانون و ماباک صورت گرفته است .هدف اصلی تعیین سطح مطلوبیت و ایدهآل
بودن هر یک از گزینهها است .در ادامه به نتایج محاسبه هر یک از گامهای تکنیک ماباک اشاره شده است.
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 گام اول ،دوم و سوم :تعیین عوامل و گزینهها ،تشکیل ماتریس تصمیم و نرمالسازی آن ()nijدر این مرحله تعداد  24معیار در هر یک از ابعاد اجتماعی ،فیزیکی ،فرهنگی و کیفیتی فضا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که
در بخشهای قبلی به آن اشاره شده است .ماتریس تصمیم در واقع مقایسات زوجی بین گزینهها و معیارها را مشخص میسازد که
اساس وزندهی و تعیین سطح مطلوبیت آنها بر طبق میانگین نظرات و دیدگاههای جامعه آماری تحقیق (گروه متخصصین ،اساتید
دانشگاهی ،صاحب نظران و اندیشمندان حوزه علوم شهری و شهروندان شهر) شکل گرفته است .وزندهی در تحقیق حاضر بر
اساس طیف  9امتیازی مورد بررسی قرار گرفته است و همه معیارهای تحقیق از نوع مثبت انتخاب گردیده است.
جدول 4

تشکیل ماتریس تصمیم و نرمالسازی آن

معیار
شرح

سرزندگی و تعامالت

امنیت و ایمنی محیط

محیطی برای همه

امکان نظارت

حس تعلق به مکان

تفریح و اوقات
فراغت

وضعیت دسترسی

ایجاد فضای مکث

تنوع تجهیزات

نفوذپذیری

کیفیت طراحی محیط

nij

شخصیتبخشی

X
Y

4
3
4
3
1
0

تناسب با اعتبار
فرهنگی

ماتریس
تصمیم
+
E
E-

X
Y

3
5
5
3
0
1

5
3
5
3
1
0

3
4
4
3
0
1

2
3
3
2
0
1

2
4
4
2
0
1

4
8
8
4
0
1

7
5
7
5
1
0

6
3
6
3
1
0

3
4
4
3
0
1

9
4
9
4
1
0

9
3
9
3
1
0

7
4
7
4
1
0

ادامه جدول 4
ارضای نیازهای
امروزی

همخوانی با ویژگی
های فرهنگی

امکانات فرهنگی

پویایی تعامل بومی و
محلی

هویت فرهنگی و
خصوصیات محلی

راحتی و دلمشغولی

آسایش و آرام بودن

کارکردهای ثانویه

nij

X
Y

مدت زمان فعالیت

E+
E-

صمیمیت و خودمانی
بودن

ماتریس تصمیم

X
Y

5
3
5
3
1
0

6
3
6
3
1
0

8
4
8
4
1
0

4
5
5
4
0
1

3
4
4
3
0
1

6
4
6
4
1
0

8
3
8
3
1
0

7
5
7
5
1
0

9
4
9
4
1
0

5
3
5
3
1
0

جذابیت و زیبایی
بصری

معیار
شرح

9
4
9
4
1
0

 گام چهارم ،پنجم و ششم :وزندار کردن ماتریس نرمال ( ،)wiتشکیل ماتریس تصمیم نرمال موزون (،)vijتعیین مرز ناحیه شباهت ماتریس ( )giو محاسبه فاصله گزینهها تا مرز ناحیه شباهت ()Q
در این مراحل ،هر یک از معیارها از طریق تکنیک آنتروپی شانون وزندهی شده و ماتریس تصمیم نرمال موزون تشکیل می-
گردد .در ادامه مرز ناحیه شباهت ماتریس (بر اساس فرمول میانگین هندسی) تعیین شده و فاصله هر یک از گزینهها تا مرز ناحیه
شباهت تعیین میگردد.
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جدول 5

وزندهی ماتریس تصمیم و تکمیل گامهای مرز ناحیه شباهت
معیار

شرح

تعامالت

سرزندگی و

محیط

امنیت و ایمنی

همه

محیطی برای

امکان نظارت

مکان

حس تعلق به

فراغت

تفریح و اوقات

وضعیت

دسترسی

مکث

ایجاد فضای

تنوع تجهیزات

نفوذپذیری

محیط

Q

کیفیت طراحی

gi
X
Y

شخصیتبخشی

vij

فرهنگی

wi
X
Y

0/0121
0/0242
0/0121
0
0/0242
0/0121

0/1369
0/2738
0/1369
0/0101
0/2637
0/1268

تناسب با اعتبار

0/0349
0/0349
0/0698
0/0002
0/0347
0/0696

0/0349
0/0698
0/0349
0/0002
0/0696
0/0347

0/0121
0/0121
0/0242
0
0/0121
0/0242

0/0221
0/0221
0/0442
0/0001
0/022
0/0441

0/0592
0/0592
0/1184
0/001
0/0582
0/1174

0/0392
0/0392
0/0784
0/0003
0/0389
0/0781

0/0164
0/0328
0/0164
0
0/0328
0/0164

0/0592
0/1184
0/0592
0/001
0/1174
0/0582

0/0121
0/0121
0/0242
0
0/0121
0/0242

0/0798
0/1596
0/0798
0/0022
0/1574
0/0776

0/0406
0/0812
0/0406
0/0003
0/0809
0/0403

ادامه جدول 5
شرح

معیار

امروزی

ارضای نیازهای

فرهنگی

ویژگیهای

همخوانی با

امکانات فرهنگی

بومی و محلی

پویایی تعامل

محلی

خصوصیات

هویت فرهنگی و

مشغولی

راحتی و دل-

بودن

آسایش و آرام

ثانویه

کارکردهای

فعالیت

مدت زمان

صمیمیت و

خودمانی بودن

Y

0/0349

0/0592

0/0592

0/0156

0/0242

0/0221

0/1119

0/0164

0/0798

0/0349

0/0798

0/0002

0/001

0/001

0

0

0/0001

0/0057

0

0/0022

0/0002

0/0022

X

0/0696

0/1174

0/1174

0/0078

0/0121

0/0441

0/2181

0/0328

0/1574

0/0696

0/1574

Y

0/0347

0/0582

0/0582

0/0156

0/0242

0/022

0/1062

0/0164

0/0776

0/0347

0/0776

gi
Q

بصری

X

0/0698

0/1184

0/1184

0/0078

0/0121

0/0442

0/2238

0/0328

0/1596

0/0698

0/1596

wi
vij

جذابیت و زیبایی

0/0349

0/0592

0/0592

0/0078

0/0121

0/0221

0/1119

0/0164

0/0798

0/0349

0/0798

بر اساس یافتههای تحقیق ،طبق نتایج ماتریس تصمیم (برگرفته از نظرات جامعه آماری تحقیق) ،منطقه  1مطالعاتی به ترتیب در
ابعاد کیفیتی فضا و فیزیکی وضعیت بسیار مطلوبتری را به خود اختصاص داده است .دوری از تالطم ،شلوغی و هرجومرج هسته
مرکزی شهر خصوصیات مهمی است که تأثیر گستردهای در نظرات مصاحبهشوندگان داشته است .پس از محاسبه دادههای بهدست
آمده از نظرات متخصصین و صاحبنظران در روش وزندهی آنتروپی شانون ،معیارهای شخصیتبخشی ،آسایش و آرام بودن،
کیفیت طراحی محیط (نما) ،مدت زمان فعالیت و جذابیت و زیبایی بصری به ترتیب باالترین سطح اهمیت را به خود اختصاص
داده اند .همچنین معیارهای پویایی تعامل بومی و محلی ،محیطی برای همه ،مکان تفریح و گذران اوقات فراغت ،نفوذپذیری و
توجه به هویت فرهنگی و خصوصیات محلی بر اساس دیدگاههای جامعه آماری تحقیق به ترتیب کمترین سطح اهمیت را داشتهاند.
جدول 7

رتبهبندی نهایی گزینهها
ردیف
1
2

گزینه
منطقه )X( 1
منطقه )Y( 4

وزن نهایی گزینهها
1/9277
1/2491

رتبه
1
2

بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق ،منطقه  1شهر ارومیه (محدودههای مولوی ،عدالت ،امام علی ،فردوسی ،رودکی و
آزادگان) وضعیت ایدهآل و مطلوبیت بیشتری را نسبت به منطقه  4شهر (معابر امام ،پیادهراه خیام و محدوده پیرامون فلکه خیام)
داشته است .مکانهای سوم شهری (کافه) موجود در منطقه  1شهر ارومیه بهتر میتوانند در بازتولید پاتوقهای تفریحی و فرهنگی
جامعه ایفای نقش نمایند .طبق یافتهها ،شاخص «شخصیتبخشی» با وزن  0/2637در منطقه  1شهر بیشترین میزان مطلوبیت و
سازگاری را به خود اختصاص داده است .همچنین شاخص «آسایش و آرام بودن» با وزن نهایی  0/2181وضعیت مناسبی را در
منطقه  1شهر داشته است .به عالوه شاخصهای «مکان تفریح و گذران اوقات فراغت» و «پویایی تعامل بومی و محلی» در
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منطقه  4شهر ارومیه ،به ترتیب با وزنهای  0/0121و  0/0156نامناسبترین وضعیت موجود را در میان سایر شاخصها به خود
اختصاص داده است .طبق نتایج حاصل از رتبهبندی نهایی گزینهها ،منطقه  1شهر ارومیه با وزن نهایی  1/9277در تکنیک ماباک،
رتبه اول را به خود اختصاص داده است و منطقه  4شهر نیز با وزن  1/2491در اولویت دوم آزمون رتبهبندی ماباک جای گرفته
است .کافههای شهری به دلیل اینکه مکانی معاشرپذیر ،اجتماعپذیر و محل درنگ و ماندن به حساب میآیند تأثیر زیادی روی
شخصیت مخاطبان دارند .هرچه سطح کیفی برخورد و تعامل و فرهنگ متقابل مردم در این فضاها در وضعیت مطلوبی قرار گرفته
باشد ،مخاطبان با دستیابی به نوعی تعادل و یکپارچگی در شخصیت خود به ارزشهای قوی و پررنگی دست خواهند یافت که
نتیجه آن تقویت تعامالت اجتماعی پایدار و روشنساختن موهبتهای ارزشمند آدمی است .محدوده جدید شهر ارومیه (منطقه )1
نسبت به محدوده قدیم (منطقه  ،)4بیشتر از این صفات بهرهمند گردیده است .ناحیه مرکزی هر شهر به طور سنتی ،هسته قدیمی و
اولیه شهرها را تشکیل میدهد .این منطقه معموالً قطب تجاری شهر محسوب میگردد که حجم وسیعی از انواع ترددها را در خود
جای میدهد .وجود انواع آلودگیهای صوتی و محیطی ناشی از همین حجم مراودات است که هستههای مرکزی شهرها را نسبت
به شاخص «آسایش و آرام بودن» بیاهمیت جلوه نموده است .منطقه  4شهر ارومیه نیز که در هسته مرکزی و قدیمی شهر
موقعیت یافته است از این قاعده مهم مستنثنی نیست .بههمین دلیل اکثر متخصصین و صاحبنظران در تحلیل کافههای شهری از
منظر سطح آسایش و آرامبودن ،منطقه  1شهر ارومیه را بهعنوان گزینه برتر انتخاب نمودند .هنرهای عمومی شهری مبحث مهمی
است که امروزه به صورت جدی در کانون توجه متخصصین و کارشناسان معماری و شهرسازی منظر قرار گرفته است .در این میان
طراحی نما به منظور ارتقای کیفیت محیط و افزایش جذابیت و زیبایی بصری از مولفههای مهم و اساسی در محیطهای انسان-
ساخت و بهویژه در فضاهای شهری بهشمار میآید .پس رعایت اصول طراحی نما از جمله تناسبات ظاهری ،تقارن ،هماهنگی،
توازن و ...باید به عنوان جزئی از طراحی کل نما مورد توجه مردم و صاحبان ساختمان قرار بگیرد تا محیط فیزیکی جذاب و مکانی
خاص و یکتا خلق گردد .وجود تمایز و تنوع مهمترین عامل جلبتوجه شهروندان به یک مجموعه انسانساخت است که این اثر در
کافههای شهری موجود در منطقه  1ارومیه بهصورت هوشیارانه به کار گرفته شده است .بنابراین اهمیتنهادن به رویکرد زیبایی-
شناسی در طراحی و ایجاد محیطهای شهری ارزشمند ،زمینههای حضورپذیری هرچه بیشتر شهروندان و افزایش حس رضایت را
فراهم مینماید .فضاهای شهری هویت فرهنگی و اجتماعی منحصر بهفردی متناسب با زمان و مکان خود بهمنصه ظهور رسانده و
عامل مهم در تمام فضاهای شهری ،تأکید بر پایداری شهری سازگار با شرایط و تواناییهای بومی و محلی است .توجه به عدم
هماهنگی و سازگاری محیطها و فضاهای شهری با ویژگیهای طبیعی و انسانی بومی ،تخریب محیطزیست انسانی ،تنزل کیفیت
محیطی از جنبههای اجتماعی و فرهنگی و عدم تأکید بر شاخص هویت در توسعه فضایی -کالبدی شتابان فضاهای شهری
امروزی ،جوامع شهری را با چالشهای گوناگونی مواجه نموده است .منطقه  4شهر ارومیه با این نوع توسعه همراه بوده است که از
جانب جامعه آماری تحقیق حاضر بیشتر مورد نارضایتی قرار گرفته است .نفوذپذیری یکی از مهمترین معیارهای طراحی شهری
است که در اثر تعامل میان شهروندان با محیطهای شهری بهدست میآید و به معنی اندازهای است که محیط شهری اجازه انتخاب
آزاد را به شهروندان ارائه مینماید تا فرد توانایی حرکت آزادانه در محیط را داشته باشد .این مفهوم در محیطهای شهری هم به
صورت کمی و هم بهصورت کیفی معنا مییابد و در دو بعد کالبدی (دسترسی فیزیکی) و بصری (تحقق دید بصری) مورد بررسی
قرار میگیرد .کافههای شهری موجود در منطقه  4شهر ارومیه بهدلیل قابلیت دسترسی نامناسب ،قدرت انتخاب محدودی را برای
شهروندان فراهم نموده و اساساً به یک محیط شهری غیرپاسخده تبدیل گردیده است .عدم وجود شریانهای اتصالی شفاف و خوانا
نیز نقش اساسی در ارتقاء حس قدرت شهروندان ایفا مینماید که این بافت از هر دو جنبه دید بصری و وضعیت دسترسی فیزیکی
چندان در شرایط مطلوبی قرار نگرفته است .تفریح و گذران اوقات فراغت پاسخی صحیح و منطقی به نیازها و غرایض درونی
انسانها است و زمینه ای مناسب برای ارتقاء فکری ،بازسازی و تعالی بخشیدن به شخصیت انسانی ،ظهور و شکوفایی استعدادها و
توانایی ها ،انبساط خاطره ،تخلیه روحی و روانی ،توسعه فرهنگ عمومی و اجتماعی ،تحرک جسمی و افزایش نشاط و سرزندگی در
جامعه را فراهم مینماید .کافهنشینهای حاضر در محدوده مطالعاتی تحقیق حاضر ،کافههای موجود در منطقه  4شهر ارومیه را
نسبت به ارضای نیازهای روحی و روانی خود محیطی مطلوب به حساب نمیآورند .به عالوه گذران اوقات فراغت و تأمین غرایض
درونی باید به دور از هرگونه مشغله و هرجومرجهای موجود در شهر باشد تا با دستیابی به نهایت آسایش و آرامش ،کیفیت این نیاز
به حد مطلوب ارتقا یابد که کافههای منطقه  1شهر گزینهای مطلوب به شمار میرود .در بیان کلی ،از منظر متخصصین و صاحب-
نظران حوزه شهری ،بافت جدید ارومیه (منطقه  ،)1نسبت به بافت قدیم شهر (منطقه  )4شرایط مطلوبتری جهت بهبود و خلق
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مکانهای سوم شهری (کافههای شهری) و تولید فضاهای اجتماعی -فرهنگی و تفریحی جامعه داشته است .بهبود و ارتقای سطح
کمی و کیفی تجهیزات و تاکید بر عامل تنوعطلبی ،افزایش سطح جذابیت و کیفیت طراحی محیط داخلی و خارجی مکانهای سوم
شهری ،تالش در راستای تطابق و سازگاری بیشتر با شرایط فرهنگی امروزی ،تاکید بیشتر بر حضور فعالیتهای فرهنگی از قبیل
گروههای موسیقی ،گالری عکس و ،...وجود زیبایی بصری و منظر پایدار در محیط کالبدی و غیرکالبدی مکانهای سوم شهر و
سازماندهی مدت زمان فعالیت در راستای افزایش رضایت شهروندان از عوامل اصلی در انتخاب بافت جدید شهر ارومیه (منطقه )1
بهعنوان صحنهای ایدهآل و مطلوب از مکانهای سوم شهری محسوب میگردد که میتواند به عنوان پاتوقهای اجتماعی-
فرهنگی و تفریحی جامعه شهری مورد توجه و تأکید بسیار شهروندان قرار گیرد.

نتیجهگیری
امروزه مسائل فرهنگی و روابط پایدار اجتماعی نقش انکارناپذیری را در شکلگیری زندگی شهری ایفا مینمایند .فضاهای
ارتباطی فرهنگی -اجتماعی شهرها با توجه به ارزشی که در نگرش مردمان امروزی دارد ،میتوان با حفاظت و باززندهسازی آن
رشد و اعتالی ارزشهای فرهنگی و اجتماعی جوامع را فراهم نمود .کافههای شهری بهعنوان بخشی از مکانهای سوم شهری،
نمادی از هویت فرهنگی و زندگی اجتماعی و انسانی و بهمثابه فضاهای شهری موفق سهم بزرگی را در افزایش سرزندگی و نشاط
اجتماعی جوامع شهری بر عهده دارند .کافههای شهری فضایی برای حضورپذیری و برقراری ارتباطات اجتماعی مردم و تبیین
نظرات و اندیشهها و متعاقب آن مشارکت مردم در امور فرهنگی و تفریحی به حساب میآید .پس تأکید و تفکر به این فضاها،
ارتباط تنگاتنگی با سطح رضایتمندی ،آسایش و آرامش انسانها دارد .لذا شناخت دقیق ابعاد حاکم بر فضاهای «کافه» بهعنوان
نمونهای از مکانهای سوم شهری ،به برنامهریزان و طراحان شهری کمک خواهد کرد تا بر ویژگیها و کارکردهای اجتماعی و
فرهنگی کافه ها تسلط بیشتری یافته و راهبردها و پیشنهادات اصولی و هدفمندی را جهت بهبود و ارتقای سطح کیفی و کمی آنها
ارائه نمایند .تحقیق حاضر در تالش است تا با بهرهگیری از اندیشههای اولدنبرگ پیرامون مکانهای سوم شهری ،به معرفی و
شناسایی یکی از مهمترین و پرطرفدارترین نوع از فضاها با عنوان «کافههای شهری» بپردازد .در واقع این تحقیق نگاهی ویژه به
مفهوم مکانهای سوم شهری از دیدگاه اولدنبرگ دارد ،در ادامه با توجه به جایگاه و اهمیت مکانهای سوم شهری در فضاهای
شهری ،ضمن بهرهگیری از اسناد و مبانی تئوریک مرتبط با موضوع ،به تبیین خصوصیات و اهمیت کافههای شهری امروزی در
جوامع شهری میپردازد .هدف اصلی تحقیق حاضر ،بازشناسایی منزلت و جایگاه مکانهای سوم شهری در فضاهای عمومی شهری
و تبیین ارزش وجودی آن در میان شهروندان بوده است .نمونه مدنظر در این تحقیق «کافههای شهری» است .کافههای شهری
موجود در مناطق  1و  4شهر ارومیه محدوده مطالعاتی تحقیق حاضر را تشکیل میدهد .محققان در این تحقیق پس از تشریح
چارچوب نظری مرتبط با مفاهیم اصلی تحقیق ،با بهرهگیری از تکنیکهای آنتروپی شانون و ماباک به ترتیب جهت وزندهی به
مولفههای تحقیق و رتبهبندی گزینههای مورد مطالعه اقدام نمودهاند .حجم نمونه هدفمند (استفاده از نظرات و دیدگاههای اساتید
دانشگاهی ،متخصصین ،صاحبنظران ،اندیشمندان و شهروندان فعال در محیطهای کافه) اساس تشکیل وزن مولفهها را به خود
اختصاص داده است .پس از تجزیه و تحلیل دادهها نتایج حاصله حاکی از آن است که منطقه  1شهر با وزن  1/9277نسبت به
منطقه  4ارومیه با وزن  1/2491در روش ماباک شرایط مطلوبتری را در بازتولید پاتوقهای اجتماعی -فرهنگی و تفریحی جامعه
شهری داشته است .از دیدگاه مصاحبهشوندگان بافت جدید این شهر (منطقه  )1سازگاری بیشتری جهت ارتقای روح فرهنگی و
تفریحی جامعه شهری را کسب نموده است .کافههای شهری موجود در منطقه  1شهر شامل محدودههای مولوی ،آزادگان،
فردوسی ،رودکی ،امام علی و عدالت به دلیل برخورداری از خصوصیاتی همچون سازگاری و مطابقت بیشتر با ابعاد فرهنگی دنیای
امروزی ،پویایی و سرزندگی ،وجود آسایش و راحتی به دنبال افزایش نظارت و ایمنی و امنیت ،باور به مدیریت مشارکتی فضا،
منظرسازی مطلوب ،تجهیز امکانات ،تأکید بر خاطرهانگیزی ،افزایش میزان سرمایه اجتماعی و در حالت کلی به دلیل تالشی که در
راستای ارتقای سطح کمی و کیفی ویژگیهای اجتماعی ،فرهنگی ،فیزیکی و خصوصاً کیفیتی فضا دارند ،مطلوبترین وضعیت را
نسبت به منطقه  4شهر به خود اختصاص داده است.
در نهایت با توجه به یافتهها و نتایج تحقیق ،جهت ساماندهی وضع موجود فضاها در شهر اورمیه با هدف بهبود ویژگی مکانهای
سوم شهری (خصوصأ کافههای شهری) به ارائه برخی پیشنهادات و راهبردهای مهم پرداخته میشود.
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 تقویت فعالیتهای اجتماعی -تفریحی مشارکتی در کافههای شهری بافت مرکزی شهر با هدف ارتقای حس همبستگی بهبود وضعیت نورپردازی در محیط پیرامون مکانهای سوم جهت افزایش حس دعوتکنندگی و تأمین ایمنی و امنیت تأکید بر برنامهریزی و طراحی متناسب منظر در راستای بهبود کیفیت بصری مکانهای سوم شهری تقویت و کنترل دسترسی فیزیکی جهت تسهیل در حضورپذیری شهروندان و افزایش آسایش و راحتی طراحی مطلوب و متناسب فضاهای داخلی کافهها با هدف افزایش نظارت (با تأکید بر مکانهای هسته مرکزی شهر) تجهیز امکانات و جانمایی تجهیزات کارا در فضاهای مذکور جهت افزایش خوانایی و تقویت حضورپذیری مردم (خصوصأ اقشارجوان)
 تأکید ویژه بر عامل شخصیتبخشی به فضا و بهکارگیری آن در طراحی بعد فیزیکی فضاها (خصوصأ در بافت مرکزی شهراورمیه)
 ارتقای مدت زمان فعالیت کافههای شهری با هدف تقویت انعطافپذیری ،پویایی ،سرزندگی و تحرک اقتصادی تقویت آرامش ،جنبه سرگرمی ،احساس تمایز ،لذت و نشاط در فضاهای کافه بافت مرکزی شهر برگزاری فعالیتهای فرهنگی از جمله نقد کتاب ،فیلم و برنامههای شبشعر در هسته مرکزی شهر (بهرهمندی از مزایای موقعیتجغرافیایی در راستای دسترسی همه اقشار جامعه)
 ایجاد فضاهای مکث و افزایش مکانهایی جهت حضور و نشستن توجه و تأکید بر هویت فرهنگی و خصوصیات بومی منطقه در طراحی محیط داخلی و خارجی کافههای شهری (با تأکید بر کافه-های شهری موجود در محدوده امام علی و مولوی)
 افزایش برنامههای فرهنگی و تفریحی از قبیل فضای موسیقی ،گالری عکس ،نقاشی و... تقویت کارکردهای ثانویه در فضاهای کافه -تأکید بر ویژگی صمیمیت جهت ارتقای تعامالت اجتماعی و بهبود روح تفریحی شهروندان
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