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بررسی تأثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر
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چکیده
حق به شهر ،یک حق بشری ،شامل تعلق شهر به شهروندان و مشارکت آنان در امورشهری است.
فنظر از
قرارگرفتن این حق در چارچوب حقوق بشر بجای حقوق مدنی بدین معناست که هر انسانی صر 
یهای اجتماعی -فرهنگی ،تنها به دلیل انسان بودن شایسته بهرهمندی از این
جنس ،سن ،نژاد و ویژگ 
حق است .هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به
شهر است .بدین منظور از نظریه حق به شهر لوفور به عنوان چارچوب اصلی پژوهش حاضر استفاده شد.
روش مطالعه از نوع پیمایشی است که از تکنیک پرسشنامه با حجم نمونه  503نفر ،استفاده شد .یافته
های حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که مؤلفه مشارکت در شهر با ضریب تأثیر
استاندارد شده  ، %12مؤلفه اختصاص دهی  %81و شاخص های مطلوبیت فضای شهر (روانشناسی %91
 ،اجتماعی  )%61بیشترین سهم را در پیش بینی متغیر وابسته میزان تحقق حق به شهر داشتند.
واژگان کلیدی  :شاخص های مطلوبیت فضای شهر ،میزان تحقق حق به شهر ،اختصاص دهی،
مشارکت در شهر ،هانری لوفور.
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مقدمه

شهرنشینی بیش از پنج هزار سال قدمت دارد  ،تا سال  1900میالدی از هر  8نفر ،فقط يك

رد رفن   

مناطق شهری زندگی میکردند  ،اما در حال حاضر حدود نیمی از جمعیت جهان شهرنشین هس دنت
(پور افکاری ،کالنتری ،نقدی .) 1389 ،ايران داراي س يشنرهش خيرات رد نيريد يا هقبا ن .تسا ي      
سابقه سرشماري عمومي نفوس و مسكن در ايران مربوط به ساله يا

، ۶۵ ۳۱ ، ۱۳۵۵ ، ۴۵ ۳۱ ، ۱۳۳ ۵

يدهددد  ،در
يهاي عمومي نفوس و مسكن نشان م 
يشود .دادههاي سرشمار 
 ۱۳۸۵ ، ۷۵ ۳۱و  ۱۳۹۰م 
م قرن اخير روند شهرنشيني در ايران سير صعودي داشته است .انتظار ميرود روند شهرنش رد يني
ني 
ايران همچنان به سير صعودي خود ادامه داده و در سال  ۰۳ ۱۴به حدود   ۸۵درص رب د سس سسسد .بررسي
يدهد كه نسبت شهرنشيني ايران از   ۳۱درصد در سال  ۱۳۳۵به   ۷۴درصد
يها نشان م 
نتايج سرشمار 
در سال  ۱۳۹۰رسيده است (فتحی.) 1394 ،
شهر فضایی دارای حد و حصر است که جمعیت زیاد و متراکم یا ؛دننک یم یگدنز نآ رد ی ن     
جمعیت از لحاظ فرهنگی نامتجانس است .به عبارت دیگر ،شهر به محلی اطالق می شود که عالوه
بر داشتن تراکم و تمرکز جمعیت نیروی کار آن درگیر فعالیت کشاورزی نیست و اقتصادش مبتنی
بر تجارت ،تولید صنعتی و ارائه خدمات است .همچن راد رهش نی ا خ گنهرف ی ا وخ ص د تسا

    

(شارع پور.)11 : 1389 ،
حق به شهر ،یک حق بشری است که شامل تعلق ی ش هب رهش نتفا ه  نادنور وووو ووووو مش د نانآ تکرا رر ررر
امورشهری است .قرارگرفتن این حق در چارچوب حقوق بشر بهج هب یندم قوقح یا نیا انعم

     

فنظر از جنس ،سن ،نژاد و ویژگیهای اجتماعی -فرهنگی ،تنها ب لیلد ه   
است که هر انسانی صر 
انسان بودن شایسته بهرهمندی از این حق است .تعلق یافتن به شهر ب د تکرح ا

رر ررر ش وضح ،ره رر ررر در

آن ،احساس آرامش و داشتن فضاهای مناسب برای خود ممکن می شود درحالی که مش د تکرا ررر
ی،
ی  ،تص د یریگ میم رر ررر م یاضف لئاسم درو یی ی ییی
شهر با دخالت داشتن در سیاست گذاری های ش ره ی ی
کالبدی و اقتصادی شهری و مالکیت و کنترل بخشی از این فضا ممکن می شود ( .رهب عراش ،یر   
پور.)711-811 : 1393 ،
فضاهاي عمومي شهر از گذشته محل ارتباطات و تعامالت اجتماعي -فرهنگي شهروندان بوده اند
هرچندكه اهميت اين فضاها در جوامع مختلف متف و هدوب توا رييغت نامز لوط رد ا هتشاد يت        و
همواره نياز به چنين فضاها يي احساس ميشده است .فضاي عمومي شهري ،فضاي باز قابل حضور
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ت اجتم عا ييي و
براي گروه هاي مختلف اجتماعي است كه پويا يي و ياراك ييي آن نيازمنددد تع الما ت ت
برخوردهاي متنوع است .مهمترين معياري كه در ارزيابي شهرها و محيط هاي شهري بايد لحاظ
شود ،كیفيت عرصه هاي عمومي شهري موجود در آن است .واقعيت اجتناب ناپ يذ ررر ايننن استتت
كه مردم بر اساس كیفيت آنچه در پيراموننن خوددد م ييي بيننددد و تجربههه م ييي کنند ،،در م رو ددد آن
قضاوت مي کنند (تیبالدز.)52 : 1383 ،
امروزه شهرهاي بزرگ اغلب توسط فضاهاي عم مو ييي وسيععع شاننن ش تخان ههه م ييي ش نو ددد و يك ف تي
عملكردهاي اين فضاها يكي از ابزارهاي س دنمتردق شجن ييييي ش هره اا و توان يا ييي آنها ا در ايجاددد
تفريح و سرگرمي ،زيبا يي هاي طبيعي و فضاهاي باز براي شهروندان ميباشد .فض اها ييي عم مو ييي
در مقوالتي نظير ايجاد و تقويت غرور شهري ،افزايش گردشگري و سرمايهگذاري اقتص دا ييي و
كمك در افزايش گردشگران و سرمايهگذاري اقتص دا ييي و كمك كك در ايجاددد س تمال ييي و بهبوددد
يك فيت زندگي نيز به شهرها سود رساندهاند و نقش عمدهاي در الگوهاي برنامهريزي ش ره ييي و
اجتماعي كردن محالت دارند (روجرز.) 2003 ،
میزان مطلوبیت فضاهای شهری بستگی به کیفیت استفاده از آن فضا و می از ننن ج یباذ تتت آن فضا ا
برای جذب فعالیت های متناسب با آن دارد .آنگونه که یان گل 1فعالیتتت هاییی انجاممم شدهه در
فضاهای شهری را به سه دسته اجباری(ضروری) ،اختیاری و اجتماعی تقسیم بندی می کند ،وی
ط بههه کیفیتتت مؤلفههه هاییی مکاننن یا ا
به وقوع پیوستن فعالیت های اختیاری و اجتماعی را مش ور ط ط
ی ب تالا ررر باشددد مییی توانددد
فضای شهری مورد نظر می داند  .بنابراین هرچه کیفیت فضاییی ش ره ی ی
فعالیت های اختیاری و در ادامه آن فعالیت های اجتماعی را در خود پذیرا باشددد و حفظظظ نمای یید
(محمدی ،چنگلوایی.) 16 : 1392 ،
افراد در شهر حق و حقوقی دارند مانند حقوق م فت یدازآ ،نایب یدازآ ،یدرف یدازآ( یند ّکّک  ر و   
دین ،ح ّقّق مالکّیّیت داشتن ،انعقاد قرارداد ،ح ّقّق دسترسی به فضاها و  )...حقوق سیاسی (مشارکت در
روندهای سیاسی ،ح ّقّق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن) حقوق اجتماعی (طیف کاملی از رف ها
یه و یرهش یا
مگیری ی
و امنیت ،ح ّقّق به دست گرفتن پستهای باالی مدیریتی ،مشارکت در تصمی 
اجرای این تصمیمات ،زندگی کردن مطابق با اس و جیار یاهدرادنات

رد بلاغ

   جامع ویش هب ه ههه ههههی

موجودی متمدن) ح ّقّق مشارکت (تدوین حقوق در عرصههای خصوص رد هاوخ ،تلود طسوت ی
بازار یا سازمانهای دولتی است) و غیره .در تحقیقات انجام شده قبلی بیشتر به توصیف وضع حق
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به شهر پرداخته اند و از ذکر تاثیر شاخص های مطلوبیت شهری بر حق به شهر غاف دنام ل هه ههه ان زا د
جمله؛ رهبری و شارع پور (  ،) 1393 ( -) 1392اسمیت و سیاتل (  ،) 2003یونس  وک ( ( ،)5 00 2پارن و ل
پیترز (  .) 2008جینیور (  ،) 2010مارکوز (  ،) 2010ترکمن (  ،) 2011روبرت و م کرا

((  ،) 2012جی

(  ،) 2013سینه و کازدان (  ،) 2013رهب  روپ عراش و یر ((( ((((  ،) 2013طیب  ی ((  ،) 2013جب  نیرا (( .) 2014
بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر شاخصهای مطلوبیت فضای شهر بر میزان تحقق حق
به شهر میباشد.
سوالهای پژوهش

-

وضعیت حق به شهر در شهر بابلسرچگونه است؟

-

آیا تفاوتهای جنسیتی در اختصاصدهی شهر وجود دارد؟

-

هر یک از شاخصهای مطلوبیت فضای شهری (اجتماعی ،اقتصادی و روانشناسی) چه
تأثیری بر میزان تحقق حق به شهر در شهر بابلسردارند؟

پیشینه پژوهش

یگیرد؛ بنابراین بهطور
هر پدیدهای دارای سابقه یا پیشینهای است .هیچ تحقیقی در خأل صورت نم 
یها
یرسد ،با این کار هم از دوبارهکار 
شهای پیشین به انجام م 
طبیعی هر پژوهش در تداوم پژوه 
یگردد .ارتقاء دانش نیز به همین
اجتناب میشود و هم از دادههای تحقیقات پیشین برخوردار م 
یکه خود؛ هم
تداوم وابسته است .هر پژوهش باید متکی به دستآوردهای پیشین باشد ،درحال 
یگیرد (ساروخانی: 1389 ،
قتر در شناخت پدیده را به کار م 
شهای دقی 
سخنی تازه دارد و هم رو 
.) 149
الف) پژوهشهای داخلی

نتایج مطالعهی ربانی ،حقیقتیان و اسماعیلی (  ) 1385نشانداد که بین عوامل اجتماعی  -فرهنگی،
با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطهی معناداری وجود دارد و مهمترین عوامل مؤثر شامل:
طجمعی ،حضور در عرصههای عمومی ،طبقه اجتماعی،
آموزشهای اجتماعی ،وسایل ارتبا 
تآمده از دادههای
تحصیالت و شغل بوده است .در مطالعهی مژدهی و زاهدی (  ) 1388نتایج بهدس 
جمعآوریشده فرضیات تحقیق مبنی بر موانع مشارکت زنان شامل :میزان اثربخشی مشارکت،
آموزش ،نگرش مردساالرانه ،مقبولیت برقراری ارتباطات ،وضعیت اشتغال ،وضعیت تحصیالت،
نقش زن در خانواده و وضعیت اقتصادی را تائید کردهاند .یافتههای مطالعه عظیمی ،شیرازی زاده و
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رحیمیان (  ) 1389نشان داد که به طور کلی شهروندان نیازمند فضاهایی هستند که به نیازهای
اجتماعی خود پاسخ دهند ،ببینند و دیده شوند ولی امروزه توجه چندانی به این فضاهای عمومی
نمی شود و در ایجاد فضاهای شهری و سازماندهی آن ها بیشتر ابعاد کالبدی در نظر گرفته می
شود .نتایج مطالعهی نوروزی و گلپرور (  ) 1390نشان داد که میزان برخورداری زنان از حقوق
شهروندی پایین است .متغیرهای طبقهی اجتماعی ،جامعهپذیری جنسیتی ،تقسیم جنسیتی کار
خانگی ،سن و وضعیت تأهل بر میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی مؤثر است .در مطالعه-
ی هزارجریبی و امانیان (  ) 1390متغیر وابسته پژوهش؛ میزان آگاهی از حقوق شهروندی بوده است
که به تفکیک بهصورت آگاهی از حقوق مدنی ،آگاهی از حقوق سیاسی ،آگاهی حقوق
فرهنگی ،آگاهی از حقوق اجتماعی ،آگاهی از حقوق جنسیتی موردسنجش قرارگرفته است .نتایج
آنها نشان داد که  53/2درصد از پاسخگویان آگاهی پایینی از حقوق شهروندی داشتند45 /6 ،
درصد آگاهی متوسط و تنها  19 /3درصد از آگاهی باالیی برخوردار بودهاند .همچنین نتایج
مطالعهی حبیبی ،رحیمی کاکه جوب ،عبدی و احمدی )1 39 1( ،نشان داد که عوامل مؤثر بر
یتوان در دو دسته عوامل
ایجاد ناامنی از دیدگاه زنان در خیابان فردوسی شهر سنندج را م 
یتوان به حضور بیهدف
مترین عوامل اجتماعی م 
اجتماعی و عوامل کالبدی قرار داد .از مه 
فپ و ش
یتوان به ک 
شها و ازمهمترین عوامل کالبدی نیز م 
تفرو 
افراد ،تراکم جمعیت ،وجود دس 
یهای متنوع ،عدم وجود کاربریهای فعال در شب و
نامناسب پیادهروها ،عدم وجود کاربر 
روشنایی نامناسب معابر اشاره نمود .در مطالعه امینی ،برومند و روح افزار (  ) 1392نتایج حاصل از
مطالعه شهر جدید پرند در ایران ،حاکی از آن است که میان برقراري تعامالت اجتماعی ،میزان
دسترسی پذیري به فضا و خصوصیات شخصی شهروندان و افزایش کیفیت فضاهاي عمومی
شهري در شهرهاي جدید رابطه معناداري وجود دارد .در مطالعهی شارع پور و رهبری ( ) 1392
نویسندگان معتقدند که نهتنها در فضای شهری ،بلکه در فضاهای خصوصی مانند خانه نیز ،بهتبع
کهای معماری و ساخت خانهها اتفاق افتاده است ،احساس تعلق زنان
تغییراتی که در سب 
بهمراتب کمتر از مردان است؛ بنابراین یک پیوستگی میان فضاهای عمومی و خصوصی وجود
یتوان به فضاهای خانگی نیز تعمیم داد .همچنین نتایج رگرسیون
دارد و ایدهی حق به شهر را م 
لجستیک مطالعهی رهبری و شارع پور (  ) 1393نشان داد که تفاوتهای جنسیتی در بهرهمندی از
حق به شهر وجود دارد .همچنین مشارکت زنان در شهر و اختصاصیابی فضای شهری به زنان
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کمتر از مردان است و جنسیت در کنار طبقه ،نقشی کلیدی در اختصاصدهی فضاها به اقشار
یکند .مطالعهی رفعت جاه ،شارع پور و رهبری (  ) 1393برخی از عوامل فضایی
اجتماع بازی م 
ادراک ناامنی در شهروندان زن را شناسایی کردهاند .این پژوهش نشان داده است که تنها 45 /4
درصد زنان تهرانی در فضاهای عمومی شهری احساس امنیت دارند و سایرین فضاها را ناامن یا
یکنند.
نسبتًاًا ناامن شناسایی م 
ب) پژوهشهای خارجی

یتوان استنباط کرد که
اسمیت 2و سیاتل ، ) 2003 ( 3بیان کردهاند که؛ بر اساس نوشتههای لوفور م 

یرسد ،بسیار رادیکال ،مسئله برانگیز
حق به شهر لوفور نسبت به آنچه در ادبیات معاصر آن به نظر م 
و نامعین است .نویسندگان نتیجهگیری کردهاند که حق به شهر بااینکه پتانسیل مجزایی برای عمل
یدهد اما بههرحال یک نوشدارو
تهدیدهای جاری در اعطای حقوق آزادی شهری پیشنهاد م 
ک راهحل کامل برای مشکالت جاری
(عالج همهی دردها) نیست؛ و نباید به آن بهعنوان ی 
نگریسته شود؛ اما از یک روزنه میتوان آن را سیاست شهری ازنظر ساکنین نامید .در مطالعهی

پارنل 4و پیترز ،) 2008 ( 5نویسندگان مسئلهی حق به شهر جهانی را بهعنوان سکوی اخالقی بررسی
کردهاند نتایج مطالعهی محققان نشان میدهد که کاربردهای یک دستور جلسهی مفید بر پایهی
حقوق شهروندی بهطور ضعیفی درک شده است که به خاطر غلبهی انگ نئولیبرالیسم است .این
موضوع مسئلهی رأیگیری و فراهم نمودن خدمات از مسائل ماهوی مدنیت شهرنشینی را دچار

انحراف میکند .برون 6و کریستینسن ،) 2009 ( 7معتقدند برخالف شهروندی دولت  -ملت که

یشود ،شهروندی شهری شامل تمام افرادی
یها با تعلقات ملی م 
کام ًالًال سیاسی و فقط شامل بوم 
فهای فرهنگی ،قومی ،نژادی ،اجتماعی،
است که فارغ از بومی بودن و بومی نبودن و اختال 
اقتصادی ،مذهبی ،زبانی و تاریخی ،ساکن شهر هستند و از حقوق و وظایف برابر در شهر
برخوردارند .بر این اساس افتخار به شهر مشتمل بر حس تعلق به شهر و مسئولیت در برابر آن؛
تها،
تها و مسئولی 
داشتن هویت مشترک شهری از محل زندگی بهعنوان محور تمام فعالی 
مشارکت جدی در تمام صحنههای زندگی شهری ،داشتن حسن خلق و احترام به دیگران برای

بهتر زندگی کردن است .مارکوزا ) 2010 ( 8معتقد است که تفاوت بارزی میان حق زندگی در شهر
یتوان گفت اولی (حق زندگی در شهر) بهصورت جمعی و
و حق نسبت به شهر وجود دارد؛ م 

تهای سیاسی و استراتژیک
دومی(حق نسبت به شهر) بهصورت فردی ارائه میشود .همچنین تفاو 
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یدهد .به نظر نویسندهی این مطالعه هر یک از این
میان ابهامات موجود و ماهیت آنها را نشان م 
حقوق به یکدیگر وابسته هستند .نتایج مطالعهی رهبری و شارع پور ) 3013 ( 9نشان داد که او ًالًال،
استفاده از مفهوم حق به شهر در جامعهی شهری ایرانی تا حدی ممکن است اما در ارتباط با
مفاهیمی مانند «تولید فضا» باید احتیاط به خرج داد؛ زیرا مفهوم شهروندی در گفتمانهای
یشود .دومًاًا ،این پژوهش تفاوتهای جنسیتی
اجتماعی ایرانی و اروپایی بهطور یکسان تجربه نم 
معناداری در بهرهمندی از حق به شهر را شناسایی کرده است .بهطوری که زنان و مردان حقوق
شهری را به شکل متفاوتی درک میکنند و عمومًاًا این ادراک که شهر تعلق کمتری به آنان

دارد ،در زنان بیشتر از مردان است .در مطالعهی طیبی ) 2013 ( 10مسئلهی اصلی این است که
یتوانند از ابزار فناوری اطالعات و رسانههای اجتماعی برای دفاع از
چگونه فعاالن برنامهریزی م 
هر دو بخش شهروندی حق به شهر (حق مشارکت و حق تملک) استفاده کنند .فعاالن برنامهریزی
یتوانند از رسانهی اجتماعی برای آگاهی شهروندان حاشیهنشین محلی در مورد منافع ،حق به
م 
یتوانند از طریق گفتگو با ساختار برنامهریزی
شهر و مطالبهی حقوق خود استفاده کنند .همچنین م 
و اقدامات جمعی مستقیم و منسجم به ادعای حقوق خود در خیابانها بپردازند و نتایج مطالعهی

یدهد که ساکنان شهرها در اسرائیل ،هر دو گروه یهودیان و اعراب
جبارین ) 2014 ( 11نشان م 
فلسطینی تا حد زیادی از حق به شهر محروم هستند هرچند بهصورت نابرابر .همچنین شهروندان
فلسطینی دولت اسرائیل به میزان بیشتری نسبت به همتایان یهودی خود ،حق به شهر خود را انکار
یکنند .این وضعیت ناشی از چارچوب مستقیم قانونی و غیرسیاسی ساختاری است که دولت
م 
ایجاد کرده است و هنوز هم تعیینکنندهی توزیع قدرت بین دولت مرکزی و شهرها و بین
ِی اعراب و یهودیان است.
گروههای قوم ِی
به طور کلی در پژوهشهای مذکور مفهوم حقوق شهروندی و حق به شهر مورد توجه قرار گرفته
یباشند ،این مطالعات عمدتًاًا در محیطهای شهری و
است .جامعه آماری اغلب این تحقیقات زنان م 
یکه در داخل کشور مسئلهی حق به شهر کمتر دیدهشده
کشورهای غربی انجامگرفتهاند درصورت 
شهای کمی و کیفی و توصیفی -تحلیلی
است .ازلحاظ روشی نیز تحقیقات ذکرشدهی باال ،به رو 
انجامشدهاند و تکنیک مورداستفاده بیشتر آنها پرسشنامه و مشاهده است .خأل تحقیقاتی موجود
در پیشینهی تجربی این پژوهش این است که اکثر مطالعات ذکرشده در باال به توصیف حق به شهر
و وضع حق به شهر در جوامع موردپژوهش پرداختهاند .بهطور مثال محققان توضیح دادهاند که
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میزان حق به شهر در جامعه باال یا پایین است .در این تحقیقات ،عوامل مؤثر بر میزان تحقق حق به
شهر و رابطه این متغیر با شاخصهای کیفیت فضای شهری موردسنجش واقع نشده است .تفاوت
پژوهش حاضر با تحقیقات قبلی نیز در همین نکته نهفته است.
چارچوب نظری

منظور از چهارچوب نظری ،نگرش یا چشم انداز نظری است که تصمیم گرفته میشود برای
بررسی مسالهای که در پرسش آغازی طرح شده ،پذیرفته شود .آماده سازی طرح نظری مساله
تحقیق از عملیات سه گانه ای تشکیل می شود :نخست تدوین چهارچوب عمومی که پرسش
آغازی درون آن مطرح می شود یعنی ارزیابی و مقوله بندی نتایج مطالعات اکتشافی ،سپس
انتخاب جهت یابی با رویکرد برای پاسخ دادن به پرسش آغازی و سوم ترسیم طرح نظری مساله
تحقیق انتخابی (کیوی .) 272 : 1386 ،نظریه های متعدد و گوناگونی برای تعریف و تبیین حق به
شهر عرضه شده است .هریک از نظریه ها کوشیده اند با تکیه بر تعلقات هستی شناختی و معرفت
شناختی خود ،حق به شهر را بررسی کند .در این مقاله ،با استفاده از نظریه های هانری لوفور به
بررسی تاثیر شاخص های کیفیت فضای شهری بر حق به شهر پرداخته شود.
حق به شهر؛ هانری لوفور

مفهوم حق به شهر که یکی از جنجالی ترین و شناخته شده ترین مفاهیم مطرح شده توسط لوفور
است و در کتابی به همین عنوان در سال  1967میالدی ،درست یکسال پس از خیزش جنبش های

اجتماعی  -سیاسی در اروپا و آمریکا به چاپ رسید .این کتاب که درست یک قرن بعد از کتاب

سرمایه مارکس به چاپ رسید12؛ به نوعی بزگداشت و در امتداد این اثر محسوب می شد .این
کتاب که تبدیل به شعاری اجتماعی برای فعاالن شهری شده است ،بر انگیزاننده ی مباحث علمی و
اجتماعی بسیاری در حوزه نابرابری های شهری شده است.

لوفور حق به شهر را " درخواست برای دسترسی تحول یافته به زندگی شهری" می داند (گافمن و
لباس .) 158 :6991 ،13هاروی 14مفهوم حق به شهر را این گونه توضیح می دهد " :حق به شهر
بسیار فراتر از آزادی فردی برای دسترسی به منابع شهری است؛ بلکه حق به تغییر شهر برای ایجاد
تغییر در خودمان است .این حق پیش از آن که فردی باشد اشتراکی است چرا که این تغییرات
نیازمند یک قدرت جمعی برای بازشکل دهی به فرایندهای شهری است .آزاد ساختن و بازسازی
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شهر و خودمان به نظر من یکی از ارزشمند ترین حقوق بشری است که بسیار مورد بی اعتنایی قرار

گرفته است" (هاروی.) 24 : 2008 ،

به نظر می رسد که برای لوفور ،نه خانه بلکه شهر است که ایجاد کننده وجود و خودآگاهی
شمرده می شود (گافمن و لباس .)8 :6991 ،در حق به شهر هانری لوفور این مسئله را مطرح می
کند که پراکسیس شهری نیازمند هم زمانی و هم مکانی است که در آن جریان روابط هر روزه ی
زندگی و تعامالت اجتماعی ممکن می شود .طراحان شهری نمی توانند پراکسیس را طراحی کنند
اما می توانند فضای مناسب آن را ایجاد کنند و راه را برای انجام آن فراهم کنند .به نظر لوفور
مردم تبدیل به چرخ دنده هایی در سرمایه داری شده اند و شهر باید برای همه مردم راهی را باز
کند که امکانی را برای ساختن محیط هایی برای خودشان داشته باشد .انسان ها به اعتقاد لوفور تنها

با کار کردن و به دست آوردن پول کافی برای شرکت کردن در چرخه سرمایه داری راضی نمی-

شوند چرا که نیازمند چیزهای دیگری مانند بازی ،خالقیت ،تجربه ،آموزش ،ورزش و  ...هستند.
شهرهای ما نیاز به کار و تفریح را تا حدی تأمین می کنند اما نیاز به زندگی اجتماعی و انسان
شناختی تأمین نشده است .لوفور در میان فضاهای عمومی و خصوصی تاکید خود را بر فضای
عمومی و مفهوم اثر 15قرار می دهد .اثر همان تولید خالقانه و همین طور زمینه ای برای زندگی
روزمره ساکنان شهر است .او توجه خود را بر حق انسان ها به مشارکت در فضاهای شهری و
استفاده از آن ها قرار می دهد(لوفور.)6991 ،
این ایده که افرادی که در شهر حضور دارند نسبت به آن حقدارند ،توسط میچل (  ) 2003بیشتر
موردبررسی قرارگرفته است .او در کتابش به نام «حق به شهر» که با الهام گرفتن و در راستای
ایدهی حق به شهر لوفور و البته با گسترش و پروردن آن در جامعهی شهری ایاالتمتحده
نوشتهشده است ،اشاره میکند که متولیان شهری تمایل دارند که به حذف گروههایی مانند فقرای
یکندکه
بها اشاره م 
نخوا 
یخانمان در شهر دست بزنند .او برای نمونه به کارت 
شهری و افراد ب 

یها به مثابهی تخریب کنندگان فضای شهری قلمداد می-
عمومًاًا از سوی طبقه متوسط و باال شهر 
شوند .میچل(  ) 2003با مثالی ازکارتن خوابهای پارکهای نیویورک (که جمعیت کمی نیستند)
یشوند بدون اینکه
یکند که این گروهها از فضای شهری منع و محروم م 
به این مسئله اشاره م 
فضای جایگزینی برای آنها تعریف و در نظر گرفتهشده باشد .بنابراین بر اساس نگاه لوفور حق به
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شهر برای تمام افراد وجود دارد چه شهروند رسمی باشند و چه غریبه .لوفور دو حق را درحق
شهری باز می شناسد:
 حق اختصاص دادن به خود : 16حق استفاده ي کامل از فضاي شهري در زندگي
روزمره ،حق زندگي کردن ،بازي کردن ،کار کردن ،استفاده کردن از فضاها و به
خود اختصاص دادن و ...
 حق شرکت کردن : 17حق اين که ساکنان شهر در تصميم گيري هاي مربوط به
فضاهاي شهري در هر سطحي از تصميم گيري که باشد دخيل باشند.
یکند عبارت است از
اختصاصدهی شهر به خود که در نظریهی لوفور نقش مهمی بازی م 

امکان بهرهمندی از خدمات و فضاهای شهری و استفاده کردن از آنها طوری که ارزش مبادله-

ی فضاها با ارزش مصرف ،جایگزین شود عواملی که در میزان اختصاصدهی شهر به خود
تأثیرگذار هستند میزان «کنترل و مالکیت»« ،سرزندگی شهری» و «سهم فیزیکی» از فضاهای
یدهد که ابعاد «اختصاصدهی شهر به خود» در ارتباط
شهری است .تصویر شمارهی ( )1نشان م 
یدهد اختصاصدهی شهر به
با کدام فراوردهای شهری قابلبررسی هستند .چنانچه تصویر نشان م 
خود و بهتبع آن حق به شهر ،اساسًاًا مفهومی میانرشتهای است که البته در این پژوهش با
یگیرد.
رویکرد جامعهشناسانه موردبررسی قرار م 

شکل ( :)1ابعاد اختصاصدهی شهر به خود

یگیرند که فضایی را اشغال کنند .اشغال فضا بخش ناگزیر وجود هر موجود
انسانها تصمیم نم 
یشود .بنابراین
نرو هرگونه فعالیت انسانی با پر کردن یک فضا ممکن م 
انسانی است .ازای 
یتواند محدودیتهایی را برای عمل انسان به بار بیاود.
ویژگیهای فضاهای پرشده م 
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مشارکت ،فرآیندی است که افراد دخیل در آن بهصورت فعاالنه ،آگاه ،آزادانه و مسئول برای
یکنند (زرافشانی و همکاران .) 109 : 1388 ،جنبههای مشارکت
رسیدن به هدفی مشترک تالش م 
مگیری»« ،تولید فضا» و «طراحی اشکال و فضاهای شهری» در نظر
در شهر ،مشارکت در «تصمی 
گرفتهشده است .این سه مؤلفه میزان مشارکت مربوط به هر یک از مؤلفههای اختصاصدهی
یشوند .طوری که مشارکت در کنترل و مالکیت شهری ،تصمیمگیری؛
شهر به خود را شامل م 
مشارکت در ایجاد سرزندگی در شهر ،تولید فضا؛ و مشارکت در تولید فضای فیزیکی ،طراحی
فضا نامیده شده است .تصویر شمارهی ( )2ابعاد مشارکت شهری و ارتباط آنها با فرایندهای
شهری را به تصویر کشیده است .در اینجا نیز همانطور که در اختصاصدهی شهر به خود
مشاهده شد ،با یک مفهوم میانرشتهای و چند سطحی مواجه هستیم.

شکل ( :)2ابعاد مشارکت شهری

حق استفاده از شهر(در بعِدِد عمومي) احساس تعلق را به ارمغان مي آورد .تعلق کي

احساس است

که در فعاليتهاي روزمره و استفاده از مکان ها ساخته شده و رشد مي کند«.فضا کي

مکان است

که در آن کنش اجتماعي رخ مي دهد» (دوسرتو .)711 : 1984 ،این فعالیت روزمره عالوه بر
اینکه احساس تعلق برای شهروندان به بار می آورد سبب ساخت فضایی نیز می شود .بنابراین حق
به شهر و درکنار آن اختصاص دادن فضاهای شهری به خود که درکار لوفور برجسته شده است،
در مورد افراد نیز بدون احساس مشارکت و تعلق مطلق در فضاهای شهری ممکن نمی شود .براي
نمونه خيابان به عنوان کي

مکان جغرافيا يي که توسط برنامه ريزان شهري طراحي شده است

توسط رهگذران هدفمندي که کنش اجتماعي خود را در آن به انجام مي رسانند ،تبديل به کي
فضا مي شود .تمام فعاليت هاي بدني روزمره بخشي از فرايند محدودکردن و به خود اختصاص
دادن هستند .مؤسسهیپی .پی.اس 18که در سال  1975ایجاد شد ،یکی از نهادهای تحقیقاتی
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شهای خود را بر فضاهای عمومی شهری متمرکز کرده
بینالمللی است که محوریت پژوه 
است .هدف این مؤسسه ایجاد حرکت جهانی بهمنظور ساخت مکانهایی مردمی است .این نهاد
با بررسی بیش از هزار فضای عمومی در سراسر جهان ،دریافت که موفقترین و کاراترین فضای
عمومی دارای چهار کیفیت کلیدی است :این فضاها در دسترس هستند ،افراد در آنها درگیر
یشوند ،راحت بوده و دارای مناظر زیبایی هستند و درنهایت مکانی معاشرت پذیر
فعالیت م 
هستند.19

آسایش و تصورذهنی
Comfort & Lmage

دسترسی و ارتباطات
Access & Linkages

اجتماع پذیری
Cociability

خوانایی
Readable

تاریخی
Historic

سب ز
Creen

تعاون
Stewardship

اختالط اجتماعی
Diverse

پیوستگی ارتباطات
Continulty

تم ی ز
Clean

ا یم ن
Safe

تعامالت اجتماعی
Neighborly

مشارکت
Cooperative

راحت و مناسب
Convenient

قابلیت پیادهروی
Walkable

جذابیت
Attractive

محیط پذیرا
Wclcming

آسایش روحی
Spiritual

شیفتگی فضا
Charming
قابلیت نشستن
Sittable

احساس غرور و
افتخار
Pride
محیط دوستانه
Friendly

کاربری و فعالیتها
Uses & Activitic

سرزندگی
Fun /Actlve/ Vltal
واقعیت خاص و
منحصربهفرد
Real / Special
بومی و محلی
Indigcnous
مفید و کاربری
Useful
برگزاری مراسم
Celebratory
پایداری
Sustainable

شکل ( :)3ابعاد مؤثر در ارتقای کیفی مکان و فضای عمومی ،مأخذwww.pps.org.:

در مطالعات گوناگونی که در فضای عمومی شهری در کشورهای مختلف جهان و سنجش نظرات
شهروندان ،چهار عامل اساسی در کیفیت فضاهای عمومی شهری از اه ّیّمّم ّیت بیشتری برخوردار شده
مپیوستگی ،آسایش منظر ،کاربری و فعالیت و
تاند از؛ دسترسی و بهه 
است این عوامل عبار 
مترین عوامل مطلوبیت سنجی
اجتماعپذیری .در بین این عوامل شاخص اجتماعپذیری از مه 
فضاهای شهری بهحساب میآید و به این نکته تصریح دارد که یک محیط مطلوب بهطور یقین
یگیرد.
مورداستفاده و کاربری اجتماعی قرار م 
مدل مفهومی تحقیق

ب نظری به شکل زیر ترسیم شده است که در آن سه
مدل مفهومی تحقیق با استفاده از چهارچو 
شاخص کیفیت فضای شهری یعنی؛ شاخص اجتماعی ،اقتصادی و روانشناسی بر دو مؤلفهی حق به
یگذارند که این دو مؤلفه نیز بر
شهر یعنی؛ اختصاصدهی شهر به خود و مشارکت در شهر تأثیر م 
میزان تحقق حق به شهر تأثیرگذار هستند؛ بنابراین مدل تحقیق تابع تصویر شماره ( )4خواهد بود.

بررسی تأثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر77 ......................................

فرضیه اصلی پژوهش

-

شکل ( :)4مدل نظری تحقیق

به نظر می رسد متغیرهای شاخص کیفیت فضای شهر(اجتماعی ،اقتصادی ،روانشناسی)
به همراه دو متغیر اختصاصدهی و مشارکت در شهر بر متغیر وابستهی میزان تحقق حق
یگذارند.
به شهر تأثیر م 

روش شناسي

تها و تبیین روابط بین متغیرها است.
هدف از تحقیق در هر زمینهای ،رسیدن به یکسری شناخ 
یشود .این پژوهش از روش پیمایش و
شهای مختلفی استفاده م 
برای رسیدن به این هدف از رو 
تکنیک پرسشنامه بهره برده است .روش نمونه گیری از نوع هدفمند بوده و به صورت نمونه گیری
خوشهای چند مرحلهای است .در مجموع  5 30پرسشنامه در میان پاسخگویان زن و مرد توزیع شده
است .تعداد پاسخگویان به شکل تصادفی ساده و متناسب با حجم جمعیت در هر یک از محالت
شانزده گانه شهر بابلسر انتخاب شده است .محدوده سنی آزمودنی ها  15سال به باالتر است و
میانگین سنی  34سال بوده است .در ارتباط با ابزار تحقیق از روش اعتبار محتوا و از نوع اعتبار
صوری استفاده شده است و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان
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آلفای به دست آمده باالتر از  0/7بود که نشان می دهد ابزار اندازه گیری از پایایی باالیی
برخوردار بوده است و می توان به نتایج آن اعتماد کرد.
جدول ( :)1مقادیر آلفای کرونباخ برای تمام متغیرهای پژوهش

متغیر

تعداد گویه

ضریب آلفای کرونباخ

اختصاص دهی شهر به خود

16

0/ 69

مشارکت در شهر

11

0/ 64

حق به شهر

3

0/ 54

31

0/ 88

شاخص های کیفیت فضای شهر()pps
(اجتماعی ،اقتصادی ،روانشناسی)

الف) یافتههای توصیفی
جدول ( :)2توزیع فراوانی مطلق و نسبی نمونههای موردپژوهش برحسب جنسیت

جنس

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

مرد

178

0/ 58

0/ 58

0/ 58

زن

127

0/ 41

0/ 41

0/ 100

جمع کل

5 30

0/ 100

0/ 100

از مجموع  5 30نمونه موردمطالعه در این تحقیق  58درصد (  178نفر) را مردان و  41درصد ( 127
نفر) را زنان تشکیل میدهند .چنانچه مالحظه میشود نسبت مردان اندکی از زنان بیشتر است.
جدول ( :)3توزیع فراوانی مطلق و نسبی نمونههای موردپژوهش برحسب وضعیت تأهل

وضعیت تأهل

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

مجرد

100

32 /8

32 /8

32 /8

متأهل

891

64 /9

64 /9

97 /7

سایر

6

2 /0

2 /0

99/7

بیپاسخ

1

0 /3

0 /3

100 /0

جمع کل

5 30

100 /0

100 /0

از مجموع  5 30پاسخگو؛  32 /8درصد (  100نفر) از پاسخگویان مجرد 64 /9 ،درصد ( 891نفر)
متأهل و  2درصد نیز در وضعیت سایر (مطلقه ،بیوه و )...میباشند .لذا میتوان گفت که حدود 65
درصد پاسخگویان این تحقیق را افراد متأهل تشکیل دادهاند .متغیر خواستگاهی پایگاه اجتماعی-

بررسی تأثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر79 ......................................

اقتصادی (که از ترکیب سه متغیر وضعیت اشتغال ،درآمد سالیانهی خانواده و سطح تحصیالت
تآمده است).
بهدس 
جدول ( :)4توزیع فراوانی مطلق و درصدی پایگاه اجتماعی -اقتصادی پاسخگویان برحسب جنسیت

مرد

جنسیت
پایگاه اجتماعی -اقتصادی

جمع کل

زن

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

پایین

18

10 /1

57

44 /9

75

24 /6

متوسط

141

79 /2

56

44 /1

791

64 /6

باال

19

10 /7

14

11/0

33

10 /8

کل

178

100

127

100

5 30

100

یدهد؛  64 /6درصد پاسخگویان ( 791نفر) در شهر بابلسر دارای
همانطور جدول فوق نشان م 
یباشند که از این میان  79 /2درصد ( 141نفر) مردان و 44 /1
پایگاه اجتماعی -اقتصادی متوسط م 
درصد (  56نفر) زنان ،پایگاه اجتماعی اقتصادی خود را متوسط ارزیابی کردهاند .همچنین 24 /6
یباشند و  10 /8درصد ( 33
درصد (  75نفر) در شهر بابلسر دارای پایگاه اجتماعی -اقتصادی پایین م 
یباشند.
نفر) هم در شهر بابلسر در پایگاه اجتماعی -اقتصادی باال م 
ب) یافته های استنباطی

یرسد متغیرهای شاخص کیفیت فضای
در پاسخ به فرضيه اصلی ،مبنی بر اینکه به نظر م 
شهر(اجتماعی ،اقتصادی ،روانشناسی) به همراه دو متغیر اختصاصدهی و مشارکت در شهر بر
متغیر وابستهی میزان تحقق حق به شهر تأثیر میگذارند ،این فرضیه مورد تأیید واقعشده است.
جدول ( : )5خالصه نتایج مدل رگرسیونی چندگانه حق به شهر

مدل

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد

1

0/ 57

0/5 32

0/ 304

1/ 982

تآمده از آزمون این فرضیه،
چنانکه جدول شماره  5نشان میدهد ،بنا بر نتایج رگرسیون بهدس 
متغیرهای مستقل بهطور همزمان  57درصد همبستگی با میزان تحقق حق به شهر دارند .همچنین
مقدار ضریب تعیین بیانگر آن است که حدود  32درصد از تغییرات میزان تحقق حق به شهر
یمانده متعلق به عوامل دیگری است که در
یشود و  68درصد باق 
توسط متغیرهای مستقل تبیین م 
این تحقیق موردبررسی قرار نگرفتهاند.
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جدول ( : )6معناداری مدل رگرسیونی حق به شهر

مدل رگرسیونی

آماره اف

معناداری

15 / 659

0/ 000

جدول فوق حاکی از معناداری آمارهی اف در سطح خطای کوچکتر از  0/ 01است که نشان
یباشد .به عبارتی مدل رگرسیونی حق به
یدهد مدل رگرسیونی با  99درصد اطمینان معنادار م 
م 
شهر ،مدل مناسبی است.
جدول ( : )7ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیرهای مستقل بر حق به شهر
ضرایب استاندارد نشده

مدل

انحراف استاندارد

ضرایب استاندارد شده

-1/275

0/711

1/014

0/ 160
0/ 932
0/ 643

ضریب ثابت

B
-1/ 727

1/890

جنسیت

0/ 353

0/ 251

0/ 073

سن

0/ 001

0/110

0/ 004

0/ 085

پایگاه آج -آق

0/ 001

0/ 002

0/ 024

0/ 463

مدت اقامت

0/ 001

0/ 009

0/ 006

0/111

0/219

شاخص اجتماعی

0/ 062

0/ 026

0/ 166

2/ 435

0/510

شاخص اقتصادی

-0/ 024

0/ 027

-0/ 056

-0/ 861

0/093

0/ 073

0/ 026

0/191

2/ 768

0/ 006

اختصاص دهی

0/ 051

0/710

0/ 185

2/ 988

0/ 003

مشارکت در شهر

0/ 086

0/ 024

0/212

3/ 580

0/ 000

شاخص
روانشناسی

Beta

آماره t

معناداری

طبق جدول فوق متغیرهای اختصاصدهی ،مشارکت در شهر و متغیرهای شاخص کیفیت فضای
یباشند (  .Sig= )0/ 05برای تشخیص سهم هر یک
شهر( شاخص اجتماعی و روانشناسی) معنادار م 
شبینی حق به شهر ،ضرایب تأثیر استانداردشده متغیرهای مستقل
از متغیرهای مستقل در تبیین و پی 

با یکدیگر مقایسه شدهاند .نتیجه مقایسه نشان میدهد متغیر مشارکت در شهر ( )Beta=0/ 21

شبینی حق به شهر را دارا میباشند؛ به
مترین متغیر تأثیرگذار است و بیشترین سهم را در پی 
مه 
عبارتی به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر مشارکت در شهر بهاندازه  0/ 21در انحراف
معیار حق به شهر تغییر ایجاد میشود .سپس متغیر شاخص روانشناسی کیفیت فضای شهر
(  ،)Beta=0/ 19اختصاصدهی (  )Beta=0/ 18و شاخص اجتماعی کیفیت فضای شهر

شبینی حق به شهر دارا میباشند؛ متغیرهای خواستگاهی
(  )Beta=0/ 16بیشترین سهم را در پی 

شبینی متغیر وابسته حق به شهر تأثیر
جنسیت ،سن ،پایگاه اجتماعی -اقتصادی و مدت اقامت در پی 
شبینی کرد که بیشترین میزان حق به شهر در میان
معنیداری ندارند .بدین ترتیب میتوان پی 

بررسی تأثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر81 ......................................

بتری از شاخصهای
شهروندانی است که مشارکت در شهر بیشتری دارند ،ارزیابی مطلو 
روانشناسی دارند ،به میزان بیشتری شهر را به خود اختصاص میدهند و همچنین ازلحاظ شاخص
اجتماعی کیفیت فضای شهر نیز امتیاز باالتری دارند.
جدول ( : )8توزیع فراوانی و درصدی گویههای مختلف متغیر حق به شهر به تفکیک جنسیت
جنسیت
حق به شهر

مرد
تعداد

زن
درصد

تعداد

جمع کل
درصد

تعداد

درصد

کم

64

36 /0

31

24 /4

95

31 /1

متوسط

96

35/9

08

63 /0

176

57 /7

زیاد

18

10 /1

16

12 /6

34

11/1

کل

178

100

127

100

5 30

100

در پاسخ به سوال اول مبنی بر اینکه وضعیت استفاده از حق به شهر در شهر بابلسر چگونه است؟
میتوان گفت که نتایج حاصل از توصیف متغیر وابسته در جدول فوق ،بیانگر آن است که 57 /7
درصد (  176نفر) میزان حق به شهر خود را متوسط ارزیابی کردهاند که از این میان  63درصد زنان
یتوان گفت که وضعیت حق به شهر در بین
و  35/9درصد مردان میباشند .بهطور خالصه م 
شهروندان بابلسر در حد متوسط است و زنان نسبت به مردان میزان حق به شهر خود را بیشتر
یدانند .لذا نتایج در این زمینه برخالف تحقیق رهبری (  ،) 1393نوروزی و گل پرور ( ) 1390
م 
یدهد که زنان توانستهاند میان حقوق شهری خود و مشارکت و
است .تحقیق حاضر نشان م 
اختصاصدهی شهر ارتباط معناداری قائل شوند .این نشاندهندهی آگاهی زنان نسبت به مسائل
خودشان است .ضمن اینکه در دههی اخیر در ایران با افزایش مشارکت زنان در عرصههای
عمومی ،حضور فعال زنان در شهرهای ایران بهخصوص در شهر بابلسر روند رو به رشدی را نشان
داده است .زنان نهتنها در عرصهی خصوصی و فضای خانه ،بلکه در عرصهی عمومی به شکل
نها و سازمانهای
فعاالنهای در مطالبات جمعی اجتماعی (مانند مطالبات محیطزیستی در انجم 
طزیست گیالن).
مردمنهاد) مشارکت دارند (ن .ک .به جمعیت زنان و جوانان حافظ محی 
جدول ( :)9آزمون تفاوت میانگین اختصاص دهی شهر به خود برحسب جنسیت
جنسیت
اختصاصدهی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای انحراف میانگین

مرد

178

58 / 342

8/ 407

0/ 630

زن

127

59 / 338

8/ 709

0/ 772
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آزمون لون برای برابری

آزمون  tبرای برابری میانگینها

واریانسها
اختصاصدهی
آزمونF

فرض برابری واریانسها
فرض نابرابری واریانسها

0/ 384

سطح معنی
داری
0/ 536

آزمونT

درجه
آزادی

سطح
معناداری

اختالف

تفاوت خطای

فاصلهی اطمینان % 95

میانگینها

استاندارد

حداقل

حداکثر

-1/ 005

303

0/613

-0/599

0/199

-2/ 946

0/ 954

-0/999

562/ 648

0/913

-0/599

0/799

-2/959

0/ 967

مشاهده شده

در پاسخ به سوال دوم مبنی بر اینکه آیا تفاوتهای جنسیتی در اختصاصدهی شهر وجود دارد؟ با

توجه به آزمون  ، tدر جدول فوق میتوان گفت که میانگین اختصاص دهی شهر به خود برای

مردان  58 /3و برای زنان  59 /3میباشد و میانگین میزان اختصاص دهی شهر به خود زنان و مردان،
تدیگر ازلحاظ میانگین
یشود؛ بهعبار 
تفاوت معنیداری ندارد .بنابراین فرضیه صفر تأیید م 
اختصاص دهی شهر به خود ،تفاوت معنیداری بین زنان و مردان وجود ندارد.
درنهایت مدل نظری که در ابتدا نمایش داده شد با آزمون تحلیل مسیر بهصورت شکل زیر تعدیل
یشود که در این مدل تجربی روابط واقعی نمایش دادهشده است.
و ترسیم م 

شکل ( :)5مدل تجربی عوامل مؤثر بر نحوه استفاده از حق به شهر

تفاوت این مدل تجربی با مدل نظری که در بخش چارچوب نظری آمده است در این است که در
اینجا روابط مستقیم و غیر مستقیم میان متغیرهای مستقل و متغیر وابستهی تحقیق با استفاده از

بررسی تأثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر83 ......................................

نمودارهای تحلیل مسیر مشخص شده است ،عالوه بر این در این مدل تجربی روابط بین متغیرهای
مستقل نیز به خوبی نمایان است .همانطور که مشاهده میشود مؤلفهی مشارکت در شهر با % 21
درصد تأثیر مستقیم بیشترین تأثیر را بر متغیر وابستهی میزان تحقق حق به شهر دارد و بعد از آن به
ترتیب متغیر شاخص روانشناسی کیفیت فضا با  ،% 19متغیر اختصاصدهی با  % 18و متغیر شاخص
اجتماعی کیفیت فضا با  % 16درصد بر متغیر وابسته تأثیر گذار هستند .در روابط بین متغیرهای
مستقل نیز متغیر مشارکت در شهر بر متغیر اختصاصدهی تأثیر دارد ،عالوه بر آن سه شاخص
اجتماعی -اقتصادی و روانشناسی نیز بر متغیر مستقل اختصاصدهی تأثیر گذار هستند .شاخص
اجتماعی و شاخص روانشناسی بر متغیر مستقل مشارکت در شهر تأثیرگذار هستند اما شاخص
اقتصادی تأثیری ندارد .شاخص اقتصادی بر شاخص اجتماعی تأثیرگذار است و شاخص
روانشناسی هم بر شاخص اقتصادی و هم بر شاخص اجتماعی تاثیر میگذارد .از میان متغیرهای
خاستگاهی جنسیت بر شاخص اجتماعی ،سن و پایگاه اجتماعی -اقتصادی نیز بر شاخص
روانشناسی تأثیر میگذارند .و متغیر خواستگاهی مدت اقامت هیچگونه تأثیر معناداری بر کل مدل
و سایر متغیرهای مستقل و وابسته ندارد.
جدول ( :)8میزان تأثیر مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته میزان تحقق حق
به شهر

انواع تأثیر
متغیرها

تاثیرکل (مستقیم+

تأثیر مستقیم

تأثیر غیرمستقیم

اختصاص دهی شهر به خود

0/ 185

-

0/ 185

مشارکت در شهر

0/212

0/820

0/ 24

شاخص اجتماعی کیفیت فضا

0/ 166

0/ 132

0/892

شاخص اقتصادی کیفیت فضا

-

0/690

0/690

شاخص روانشناسی کیفیت فضا

0/191

0/572

0/ 466

غیرمستقیم)

جنسیت

-

0/ 027

0/ 027

سن

-

-0/ 049

-0/ 049

پایگاه اجتماعی -اقتصادی

-

-0/ 037

-0/ 037

مدت اقامت

-

-

-
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صهای مطلوبیت فضای شهری (اجتماعی،
در پاسخ به سوال سوم مبنی بر اینکه هر یک از شاخ 
اقتصادی و روانشناسی) چه تأثیری بر میزان تحقق حق به شهر در شهر بابلسردارند؟ میتوان گفت
مترین متغیرها در
یدهد؛ مه 
با توجه به نتایج تحلیل مسیر و همانطور که جدول شماره  8نشان م 
تبیین میزان تحقق حق به شهر ،ابتدا شاخص روانشناسی (  )% 46و سپس شاخص اجتماعی( )% 29
است .شاخص اقتصادی کیفیت فضای شهر(  )0/ 09تأثیر چندانی بر نحوهی استفاده از حق به شهر
ندارد.
همچنین بر خالف فرضیهی اولیهی ما مؤلفههای میزان تحقق حق به شهر(اختصاصدهی و
مشارکت در شهر) تأثیر کمتری نسبت به متغیرهای شاخص کیفیت فضای شهر(اجتماعی ،اقتصادی
و روانشناسی) داشتند و متغیر شاخص روانشناسی و اجتماعی کیفیت فضای شهر نقش پررنگتری
در تبیین متغیر وابسته میزان تحقق حق به شهر داشتند .همچنین مشخص شد که متغیر سن و پایگاه
اجتماعی -اقتصادی تأثیر منفی بر میزان تحقق حق به شهر دارند؛ جنسیت نیز تأثیر چندانی بر میزان
تحقق حق به شهر ندارند.
بحث و نتیجه گیری

بر طبق مباني نظري پژوهش مشخص شد كه حق به شهر به عنوان حقي براي تمامي ساكنان
تصور مي شود و دربرگيرنده حق تملك فضا و حق مشاركت فضای شهري است .البته الزم به
يادآوري است كه هر كي

از اين حقوق در بسترهاي متفاوت ملي ،سياسي و فرهنگي تفسيرهاي

متفاوت به خود مي گيرند اما فلسفة اساسي اين مفهوم همچنان توانا ساختن تمامي ساكنان شهر
در برخورداري از تمامي فرصتهاي زندگي شهري است .اين مفهوم حقوق خاصي را تضمين
نميكند بلكه ساكنان شهر (زنان ،مردان ،شهروندان رسمي يا غيررسمي) را در دسترسي و
برخورداري آزادانه از مزاياي زندگي شهري توانا مي سازد .همچنين اين مفهوم مسئوليت ها يي
را نيز براي ساكنان شهر در حمايت از دولت براي تسهيل ارائه اين حقوق تعريف مينمايد.
حق به شهر رویکردی مبتنی بر جامعه ،با هدف به رسمیت شناختن شهر به مثابهی مکانی برای
بازتولید روابط اجتماعی قدرت و حق مشارکت است (دیک و گیلبرت) 70 : 2002 ،؛ زیرا
سکننده روابط موجود در جامعه
شهرنشینی مجموعهای از روابط اجتماعی است که منعک 
سکنندهی
بهعنوان یک کل است (هاروی .)52 : 2008 ،ازنظر لوفور شهرهای امروزی منعک 
تاند (افروغ ) 160 : 1376 ،و فضاهای شهری به خاطر ارزشهای
روابط سرمایهداری و نظام قدر 
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مبادلهاییشان اه ّیّمّم ّیت مییابند .بنابراین آنچه را که لوفور در شهر بهمثابهی اثر هنری معرفی
یشود (لوفور .) 157 : 2009 ،حق به شهر از دیدگاهی به تغییرات شهری منجر
یکند پایمال م 
م 
یشود که ماهیت شهروند و شهروند بودن را بهعنوان چالشی مهم پیش روی شهرها قرار داده و
م 
تگذاری (مکانی که در آن ارزش اجتماعی
مسازی و سیاس 
مترین الیهی تصمی 
شهر را مه 
فضاهای شهری باارزش مبادلهای آن برابری میکند) معرفی میکند (پورسل.) 102 : 2002 ،
ازاینرو مفهوم حق به شهر مطرحشده توسط لوفور مفاهیمی چون عمومی بودن ،تنوع و رقابت
بر سرفضا را دربر میگیرد .الزم به یادآوری است که در گفتار لوفور ،شهروند واژهای است که
یگیرد :حق تملک فضا و
یشود و دو حق را برای آنها در نظر م 
به تمام ساکنان شهر اطالق م 
حق مشارکت شهری .حق مشارکت برای ساکنان شهری این فرصت را فراهم میآورد تا در
یشوند ،دخیل باشند .حق تملک یا تخصیص فضا
تصمیماتی که منجر به تولید فضای شهری م 
نیز شامل حق دسترسی ،تصرف و استفاده از فضا و تولید فضای جدید منطبق با نیازهای مردم
است (کوفمن و لباس.) 23 :6991 ،
بنابراین نقش فضاهای عمومی در تعریف حق به شهر امری حیاتی است (براون .) 18 : 2006 ،در
حقیقت فضاهای عمومی در شهرها بستر و زمینهای برای نمایش میزان تحقق مفهوم حق به شهر
نگونه بیان کرد که مطابق نظر لوفور هرچه میزان مشارکت و
یشوند .حتی میتوان ای 
محسوب م 
تملک و تخصیص فضا توسط شهروندان در فضاهای عمومی باالتر باشد به تحقق مفهوم حق به
کتر شدهایم؛ و اگر این حق و یا ادعای حق به شهر شهروندان در شهرهای امروزی
شهر نزدی 
مساز و تصمیمگیر شهری نادیده گرفته شود ،به مرور زمان گروههایی از
توسط بدنهی تصمی 
زندگی روزمرهی شهری و فضاهای آن کنار گذاشته میشوند و به صور گوناگون شروع به
تصرف فضا میکنند (فریدمن.) 75 :2991 ،
بسیاری از تحقیقات اخیر نشان داد که برای اغلب مردم مطلوبیت محیط یک محل به مراتب
مهمتر از دیگر امور است .شاید به این دلیل که انسانها هر روز از خیابانها ،محلهها و محیط
یکنند و کیفیت این فضاهای عمومی به شدت بر زندگی روزمرهی آنها
پیرامون خود استفاده م 
یگذارد (کارمونا و همکاران .) 2008 ،منظور از فضاهای عمومی آن دسته از فضاهایی است
اثر م 
که عموم مردم آزادانه به آن دسترسی دارند و هدف از آنها فراهم ساختن تعامالت اجتماعی و
کها،
احساس آسودگی برای شهروندان است .همانند فضاهایی نظیر خیابانها ،میدانها ،پار 
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مراکزخرید ،ایستگاههای اتوبوس ،مترو و ساختمانهای عمومی نظیر مراکز مذهبی و
کتابخانههای عمومی و همانند آن .البته این بدان معنا نیست که الزامًاًا این دسترسی بدون
محدودیت است .این فضاها بر تصویر شهر در ذهن مردم و بر شهرت و محبوبیت شهر تأثیر
فراوانی دارد .به اعتقاد بسیاری از محققان ،کیفیت فضاهای عمومی تأثیر زیادی بر این پرسش
مهم دارد که؛ آیا شهر بهعنوان محل زندگی و محل فعالیت اقتصادی ،موفق است یا نه؟ (شارع
پور.) 66 : 1393 ،
یدهد .ذهن انسان
حضور مداوم در هر محیط شهری ،رفتارهای محیطی شهروندان را شکل م 
تصویر ذهنی شهر را بر مبنای تأثیرات حسی ،تجربهها و خاطرههای شخصی ،قضاوت،
زیباییشناسی ،تجربههای گروهی و خاطرههای جمعی ،حوادث تاریخی و چارچوب فرهنگی
شها ،آرمانها و ایدهآلها ایجاد میکند .از اینروست که رفتار شهروندان هم به فضاهای
ارز 
یگیرد .افزایش کیفّیّیت فضاهای شهری
یدهد و هم در محیطهای شهری شکل م 
شهری شکل م 
و ط اّرّر حی مناسب فضای شهری شاید بتواند زمینۀ حضور ساکنان را در سطح شهر فراهم سازد و
شهروندان در این فضاها حضور یابند .در نتیجه سرزندگی و نشاط ناشی از حضور شهروندان در
رشد اجتماعی و فرهنگی جامعه و احساس هوّیّیت شهروندی و مکانی مؤ ّثّثر خواهد بود .بنابراین
مطلوبیت فضای شهری عاملی مهم در حیات اجتماعی شهرها پنداشته میشود.
پی نوشت ها
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