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 :چکیده

از مهممکان یکی  عنوان  به  نهادهاي حوزه عمومیهاي سوم  و جذابی هستند كه  مکان   ،ترین  به زندگی غیررسمی  هاي عمومی 

به لحاظ هدف توسعهاین   دهند.عنا میشهروندان م بر   فیشناسی توصیاي ـ كاربردي و از لحاظ روش پژوهش  ـ تحلیلی مبتنی 

( شهرداري شهر  9و    8،  6،  ۴،  ۳جامه آماري این پژوهش كلیه ساكنان مناطق)  هاي میدانی است.سیاي و بررمطالعات كتابخانه

عل به  هستند.  افراد  اصفهان  تمامی  بین  پرسشنامه  توزیع  در  محدودیت  نمونهت  روش  از  آماري  به  جامعه  استفاده گردید  گیري 

به اهداف تحقیق، شاخص.  نفر از روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدند  ۳75اي كه  گونه گانه     ۱6  هاي براي دستیابی 

سرزندگ  یی ا یپو ی،  كنندگ  دعوت ی،  دسترس،  سوم  هاي مکانشامل)  امن  ش یآسا  ، یو  و    معنا ،  فرم،  عملکردي،  رپذیانعطاف،  تیو 

  تی هو و  ی  اجتماع  تعلق حسی، اجتماع  مشاركت ی،  اجتماع  عدالت ی،  اجتماع  تعامل ی،  اجتماع  تیامنی،  اجتماع  ي داریپا،  محتوا

-ز آزمونا  ها هاي سوم بر آنهاي پایداري و نقش مکانبندي شاخص جهت طبقه براي كشف روند الگو   استخراج شد.   ی( اجتماع

گانه پایداري  ۱6هاي تایج نشان داد كه وضعیت شاخص و آزمون فریدمن استفاده شد. ن  اي، همبستگی پیرسون،تک نمونه Tهاي 

تاثیر را بري  می بتاً مناسبی  سطح شهر اصفهان وضعیت نس  هاي سوم ؛ مناطق منتخب در مکان بیشترین  باشد و شاخص عملکرد 

به  به عنوان مقادیر خروجی  هاي سوم  مکان  هاي كالن در بخش اشته است نتایج پراكندگی شاخص پایداري اجتماعی مکان سوم د

 بین مناطق مختلف شهري اي كه  دند به گونهو ب (  متمركز)الگوي  مثبت  یک خودهمبستگی فضایی    اراي اي تثبیت و دصورت خوشه

مربوط به  ترین میزان پایداري اجتماعی نیز  شهري و پایین   ۴و   ۳هاي سوم مربوط به مناطق  باالترین میزان پایداري اجتماعی مکان 

  توجه به حجم هاي موجود باستقیمی با میزان جمعیت و سطح سرانهاست كه این خود به خود ارتباط م شهري بوده  8و   6مناطق 

منتخب شهر    ي در سطح مناطق شهر  ي مساحت پارک هاو همچنین    پسماند   دیمتوسط تولو    طول شبکه معابر ،  مساحت  ،  تیجمع

 باشد.  هان را دارا میاصف

   لیدی: واژگان ک

 ، شاخص اجتماعی اصفهاني، داریپا  ،سوم  ي هامکان ،نییتب

 

 

 ۲۱۷-۲۳۷صفحات اول، شماره دهم،  . سال ایی مناطق بیابانیکاوشهای جغرافینشریه علمی   
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  مهمقد

 شهرها بود.  خواهد معنیبی شهرنشینی و شهرها به  توجه وندب پایدار توسعه و پایداري  از بحث شک،  بدون

ویژگی   (. زیرا۱۳9۱روند)بزي و همکاران،  می شمار  به جهان  در ناپایداري كننده ایجاد اصلی عامل  به عنوان

به طوري كه   .ي كوچک و بزرگ استعصر ما، شهرنشینی، افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن توسعه شهرها

  این تعداد،   رشد خواهد كرد كه از   میلیارد نفر   ۳/۳حدود  جمعیت نواحی شهري تا  ۲0۳0ا  ت  ۱990طی دوره  

 Umberto Pisano at)(  ۱۳98  ،زادهاسماعیل خواهد بود)  درحال توسعه  درصد درنقاط شهري كشورهاي90

al ,2014)  .به را شهري ریزانبرنامه و نظران صاحب جدي توجه و تعمق موجبات كه ايدغدغه ترینمهم 

 Umberto)امروز جهان در شهرنشینی شتابان رشد واقعیت  نموده، جلب شهري پایدار  توسعه مفهوم سوي

Pisano at al ,2014)  در  ویژه به   شهرها  كالن چشمگیر آور حیرت  رشد  و  یکسو از آینده در  آن  تداوم  و 

توسعهكشورها حال  در  همکاران،  د)رهنمباشمی مناطق این ساكنان براي آن بارزیان هايپیامد و ي  و  ایی 

 است اما شده  دهبر كار به متنوعی مفاهیم قالب رد گوناگون  هايشیوه به  تاكنون پایدار توسعه مفهوم  (؛۱۳85

  است ) شده بیان۱987 بوده كه در سال   زیستمحیط و توسعه جهانی كمیسیون  به مربوط ایده، ترینمحوري

 را حاضر نسل  احتیاجات  بتواند است كه پایدار ايتوسعه ف،تعری این  بر اساس (.۱۳96پور و همکاران،  امان

ایران   ر د  (.Yu, 2017)تأمین كند هایشاننیازمندي ي ساز برآورد براي آینده هاينسل  كردن توانایی فدا بدون

با  هايكانون  مالحظات و ریزيبرنامه  بدون  و شتابان توسعه فرایند  نابودي منابع،  از برداريسهم شهري؛ 

 در  را و... خاک هوا،  آب، آلودگی نهایت، در و ناسازگار  هايكاربري ایجاد ها،جنگل  باغات، اي،شیهاح  اراضی

 طبیعی  هاي اكوسیستم تعادل  خوردن  برهم  بسب  كه  دید،  توان می شهري  هاي محیط چهره بر  گسترده سطح 

قربانی،   شده و  تنش(۱۳98است)برزگر  از  بسیاري  محل  تاریخ  طی  در  همواره  ناپایداري.ایران  و  و  ها  ها 

هاي شهري  هها در قلب سکونت گااي كه سر آغاز بسیاري از این جنبشتغییرات بنیادین بوده است؛ به گونه

ترین نهادهاي  هاي سوم به عنوان یکی از مهمكشور تجمع یافته است. مکانبه عنوان قلب تپنده هر بخش از  

دهند.  هستند كه به زندگی ساكنان شهري  معنا میذابی  هاي جها به عنوان مکانحوزه عمومی در سطح شهر

از عرصه كرونهاي همگانی شهرها بشمار میاین مکان جزو مهمی  تا  د  از سطح شهر  در سطوح مختلف  ه 

واح بازتعریف  سطح  را  اجتماعی  ساختارهاي  این مکانمیدهاي همسایگی  پذیكنند.  ارتباطها  انواع  ها،  رنده 

و افراد را بدون در نظر گرفتن درجات و طبقات اجتماعی و تفاوت هاي قومی،   ستندها هبرخوردها و فعالیت

 كلیه  باید كه  شرایطی رند. در تأثیر زیادي بر زندگی اجتماعی داین ترتیب  آورند. بدنژادي و ... گرد هم می

 ظاتحمال به توجه عدم شود، متمركز  پایدار توسعه ایندفر در  محیط نگهداشتن سالم جهت  در هاتالش

 متعددي هايبحران بروز موجب هاریزيبرنامه در  هاي سوم در توسعه و نیزاجتماعی حاصله از نقش مکان

اص۱۳98ن،  است)بهزادپور و همکارا گردیده شهري  هاي صهعر  در عنوان  (. كالن شهر  به  از آن جهت  فهان 

هاي مختلف مؤثر بر  در حوزهده شده است؛ كه بر اساس آمار و اطالعات موجود  قلمرو پژوهش حاضر برگزی

گر عدم قانون گرایی  اي را با استانداردهاي جهانی دارا است. از طرف دیپایداري شهري، فاصله قابل مالحظه
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ا عدم  احساس  محالت،  نبود  در  مؤثر،  اجتماعی  ارتباطات  وجود  عدم  گروهی،  و  فردي  اعتماد  و  مینت 

در  مش فرهنگی  هویت  تأثیر  به  توجهی  كم  جمعی،  تفکر  اركت  وجود  عدم  جمعی،  زندگی  بخشی  كیفیت 

نامناسب فرهنگی  اجتماعی، عدم وجود  همگرایی از شرایط    فرهنگی اجتماعی، شرایط محلی  رضایت كلی 

اجتماعی و محیط  فردي    زندگی  متفاوت  ادراكات  و  رویکردها  از  و محالت  مناطق  مکانی  تفاوت  و  محله، 

ن رویکرد افراد در زمنیه كیفیت زندگی و ... توجه به ای جمعی )فرهنگ توسط شهروندان( و عدم بومی سازي 

پا  هاي نقش مکان  ن ییتبو  و بررسی   ناپذیر كرده است.   شهر اصفهان   یاجتماع  ي داریسوم در  ه  مسأل  را گریز 

چه حد باعث افزایش پایداري  هاي سومی كه در سطح شهر اصفهان قرار دارند تا  ی این است كه مکاناصل

هاي سوم، و میزان  پایداري  ابعاد مکان  ها ونابراین در این مقاله سعی در بررسی ویژگیاند؟ باجتماعی شده

 هر اصفهان خواهیم داشت.  هاي سوم بر پایداري اجتماعی شین نقش مکاناجتماعی و در نهایت  تبب

 

 مبانی نظری تحقیق

پایدار به عنوان پارادایم  پایداري شهري مفهومی است كه در پی طرح توسعه    مفهوم شناسی پایداری شهری: 

 كالبدي و گیفرهن اجتماعی، اقتصادي، محیطی، عوامل  تعامل  گیرنده بر و درگردید  جدیدي در جهان مطرح

و همکاران،(. گفتگوي پایدار نظریه  است )جوان مجیدي  برآورد  در   درباره زیستمحیط طرفداران شهري 

توسعه به كه است شهري زیستمحیط مسائل  رویکرد  براي  دنبال   ارائه محیطی منابع از حمایت پایدار 

 مقابل  در   كالبدي عناصر  اومت قم میزان از  عبارتست شهر  (. پایداري۱۳89سیاهویی و همکاران،   شد)عامرى

 مدنظر پایداري راراستق جهت  (۱۳99ی )دویران،طوالن دوره طی فعالیت توانایی بودن دارا و  الزو و فرسودگی

 نحوه در  مناسب  هاي مربوطه، با استراتژي هايمقیاس در  معماري  و  طراحی  ور ام به  رسیدگی بر عالوه  باید

 وضع  شرایط با  متناسب  شهري  محالت  و  مناطق  شهرها، سطح  در  ها كاربري و  فضاها  پراكنش  و توزیع

 (. ۱۳98اران،پرداخت)حافظی و همک  نظر مورد اندازهايچشم و منطقه هر موجود

شهری:مکان سوم  فرهن  های  بیشتر  وگدر  غربی،  مکانهاي  بعضی  گونهجود  به  آنها  ها  در  كه  سنتی  اي 

ولین بار  باشد كه اباشد. مناطق باز مفهومی میل می تعامالت و روابط اجتماعی غیررسمی جریان دارد؛ معمو

مکان گونه  این  توصیف  شد)گافمن  جهت  بیان  دی ۱96۳ها  مفاهیمی  مناطق  (.  همچون:  گر 

مکانLofland۱998تركیبی) و  سوم)اولدنبوه(  مجرمانه)۱989رگ  اي  فضاهاي  تغییرات،  یا   ،)Shields 

شل) Zukin ۱99۱؛۱99۱ فضاهاي  و   )Franck and Stevens ۲007تفاوت وجود  با  داراي  (؛  بسیار  هاي 

اغلیژگیو كه  اجتماعی  لحاظ  از  مشترک  ویژگیهایی  با  مرتبطب  فضایی  از  انهاي  عمیق  خروج  همچون  د؛ 

عی از كاربران، تعلیق هنجارهاي  ي و رفاه اجتماعی، پذیرایی از طیف وسیع و متنوخانه و محل كار، فراگیر

و... می تواصطالح مکان سو  (،Childs, Mark  Iryna Kuksa,2014باشند)اجتماعی،  بار  اولین  سط ري  م 

  به كار رفت، به عنوان مکانی  ۱99۱زرگ « در دهه  اولدنبرگ جامعه شناس آمریکایی در كتاب»مکان خوب ب

 براي پناه بردن از خانه و كار لقب گرفت.
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 ه صورت زیر تقسیم كرد:توان بهاي سوم شهري را به ترتیب زمانی مینظریات مطرح در مورد مکان

، هنري  م،  كه اندیشمندانی همچون ادروارد سوجا، هومی بابهابا مفهوم فضاهاي سوالف( نظریات مرتبط 

 اند. سترش آن پرداختهلوفر)ماتریالیسم دیالکتیکی (به بسط و گ

ر راستاي مفهوم  ها كه توسط فوكو مطرح گردید و ادوارد سوجا نیز آن را دب( نظریه هتروتوپیا، یا دگر مکان

 دهد.می فضاهاي سو م مطرح  و گسترش

 د.باشج(نظریه مکان سوم، كه نظریه پرداز اصلی آن ري الدنبرگ می

باز عمومی   پاهمواره  فضاهاي  ارائه    شوند كهمحسوب مییدار شهري  جزء اصلی توسعه  مزایاي متعددي را 

این مزایا    ، كهدهندمی از  هاي سوم شهري  و مکاناز فضاهاي عمومی  استفاده نادرست    موجبعدم آگاهی 

ایی است كه مردم  مکان سوم در مقابل خانه یا محل كار، ج   (. Minsun Kim  et al,2018)ددرگمی

با آشنایان، همسایه  توانند به صورت منظم در آنمی برقرار كنند) ریبهها، و حتی غحضور یابند و  ارتباط  ها 

Mehta and Bosson,2010مثاب به  و  اجتماع(،  محل  تعامالت  ه  همچون  عواملی  توسط  و  ؛  اجتماعی 

مشاركت  شبکه و  انسجام  الگوهاي  تعیین  در  اجها،  فرآیندهاي  دارند)در  بسزایی  تأثیر   Tyler تماعی 

Moench ,2012.)  گردند عبارتند  میافزایش تعامالت اجتماعی    سببهاي سوم كه   مکان  خصوصیات مهم

فیزیکی  ،  موقعیت  از: افعالیت  ،رفاهی  امکانات  ،ریتدیم  ،طراحی  ارزش  و  و  جتماعیها  مهدوي   (

به مثابه بخش غیر قا  (.۱۳9۴همکاران، ارتباطی قوي  یک مکان سوم شهري  برقراري  بل تملک شهر به علت 

د میبین  اهمیت  شهرها  در  اجتماعی  و   كالبدي  بعد  بیان  جمعی   و   فردي   خالقیت  یابد.و  كننده شهروندان 

  كه  هاییفرصت  كند،یاد می  ها، توده  ترفمع  از آن به عنوان    ۱آلبرشتس   باشد، لوئیسهاي یک شهر میارزش

این خالقیتیها مساز آنزمینه  شهري  فضاهاي شند)ستار زاده فتحی و  اب ها میشوند،  موجب شکوفا شردن 

هاي  ن(. در دو سطح مکا۱۳86؛ گودسل،  Short, 1989; Albrechts,2008؛ به نقل از     ۱۳98همکاران،  

ش  اجتماعات   بر  آن  تأثیر  و  شهري  میسوم  پیدا  اهمیت  بروز  هري  جهت  بستري  عنوان  به  نخست  كند، 

اي مناسب براي افزایش اعتماد  ردن زمینهها و دوم فراهم آوت بین شهروندان وحتی غریبههنجارها و تعامال

 (.  WilliamsHipp,2019اجتماعی در بین ساكنان شهر)

جلب  هاي شهري توجه زیادي را به خود پایداري در زمینه شهرها و چالشامروزه  ی:پایداری اجتماعی شهر

-یدار در نظر گرفته میاي به عنوان بخشی از راه حل آینده پافزاینده  كرده است، به طوري كه شهرها به طور

قرار    شوند. جهان  كشورهاي  از  بسیاري  ملی  سیاست  كار  دستور  در  پایدار  شهري  توسعه  بنابراین 

 پایداري، در  اصطالح (. Peacock, Sophia  Jenny Lindblad Petra Adolfsson,2021دارد)

-اي كه تضمیندد؛ به گونهرگانسانی و زیست محیطی اطالق می هاي بین سیستم ارتباط  به  شهري  هايسیستم

تأمین همکاران،  كننده  و  قرائی  باشد)  مدت  بلند  در  انسانی  از    ۱۳97نیازهاي  نقل  (.   WCED ,1987،به 

ر جهان مطرح گردیده است)حسینی و  پایدار به عنوان پارادایم جدیدي دپایداري شهري در پی طرح توسعه  

 
1 Albrechts(2008) 
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 Barzegaرا در پی دارد) كالبدي و فرهنگی ی، ماعاجت اقتصادي، محیطی، عوامل  (. و تعامل ۱۳97ران،همکا

& Ghorbani,2019به كه باشدمی زیستمحیط ارانطرفد ي گفتگويشهري نتیجه پایدار توسعه (. نظریه 

پایدنبال رویکر پایدDaviran,2020بیان شد) محیطی منابع  از  حمایت  دار جهت د توسعه  اري اجتماعی،  (. 

هاي ضروري همچون، آسایش  هاي مختلف اجتماعی است كه  نیازمنديبقهها و طتوانمند كردن اقشار، گروه

فرصت عادالنه  تقسیم  تو  و  سالمتی  زمینه  در  دارها  همراه  به  را   & Assefa a Eizenberg)دحصیالت 

Jabareen, 2017.)   دستیابی جوامع به این شرایط از    بهبود شرایط زندگی در جوامع و ایجاد روندي  جهت

 ( Jubril,219گردد. )داري شهري مطرح میرتبط با پایداري اجتماعی است كه در راستاي پای دیگر مفاهیم م

 پیشینه پژوهش

ده و تنها طی چندسال اخیر وارد جامعه  مطرح ش 90جدید است كه در دهه  هومی نسبتاًمکان سوم مف

ا نیستند. منابع مان شده است و همچنان بسیاري با این مفهوم آشنریزي شهري كشورهشهرسازي و برنام

اهیم  توان در داخل ایران یافت كه به این مفهوم و مشخصاً به ارتباط آن با مفهاي اندكی را میپژوهش

هاي خارجی مرتبط با مکان سوم با رویکرد مطالعات  اي از پژوهشخالصه ۱اجتماعی پرداخته باشد. جدول 

   دهد.ا نشان میاجتماعی ر

 جی  . پیشینه پژوهش هاي خار ۱جدول 

نوع  

 پژوهش 

سال 
 

 نتیجه گیري  هدف از انجام پژوهش  نویسنده ها  عنوان پژوهش 

مقاله 
 

۲000
 نهاي سوم مکا  نقش 

 خستگی هش كا در

 روحی

 جیلیانسی سوئینی

 و

 م نبا روز مارک

 سوم  مکانهاي  نقش بررسی 

 در كاهش )هاهاورزشگاه كافه (

 جلب روحی تئوري هاي ناراحتی

 .گ سوم اولدنبر مکان  و  كاپان توجه 

 هایی ویژگی  داراي سوم مکانهاي 

 را  روحی هايكه رنجورگی  هستند

 .دهندكاهش می 

۲009
در   سوم مکان  نقش 

تندرستی   و  سالمت

 جامعه 

 مانوئل  پاتریشیا 

هاي  مکان  از  تهدس آن كشف 

 در  غیررسمی

 یکدیگر كنار  در  را  مردم  كه محالت 

 اهمیت چنین تبیین و ند؛كنجمع می 

 زندگی  از  ما تجربه  مکانهایی در 

 .جمعی

 مورد در  دیدگاه  چند ارایه

 و  فیزیکی  هاي كیفیت

 سوم  مکانهاي  اجتماعی هاي تجربه 

 پرداخته بدان  وعادبیات موض  در كه

 مباحث تمامی  تبیین و  است، نشده

 سالمت  با  ارتباط  در شده مطرح

 .وتندرستی  جامعه

۲0۱0
 مکا  ,ه محل شالوده  

 و الگوهاي  سوم  نهاي 

 تعامالت اجتماعی 

 CRESR كز مر 

 شفیل  دانشگاه 

 دهالم انگلستان 

 و محالت  ه  شالود  میان رابطه بررسی 

 :موردي نمونه ( اجتماعی  هايكنش 

 شش 

 انگلستان،اسکاتلند در پژوهشی  هطقمن

 )و ولز

 عملکرد  از  منسجمی نتایج ائهرا

 همچون  عمومی  اجتماعی مکانهاي 

 و ها كافه  ها،حلی، میخانه م  هايمغازه 

 نفوذ هر زه حو و  اجتماعی  مراكز 

 .ها آن  از یک 
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۲0۱0
 سوم  نهاي مکا 

اجتماعی   وزندگی

 ها خیابان 

 و متا  ویکاس

 یبوسن  جنیفرک

 چگونه  :وال سئ   این به پاسخ 

 هاي واحد شهري،  هاي طراحی ویژگی 

 دارا  را سوم  نقش مکان  كه تجاري 

 واحدهاي تجاري  سایر  از  را هستند

 سازد می  متمایز خیابان  در جود مو

 ه س :موردي نمونه(

 .)شهردرماساچوست 

 همچون  مفاهیمی با  مکانهاي سوم

و   بازشناسی  تشخص،قابلیت

 ارتباط نزدیکی خیابان  نفوذپذیري 

 طراحی  از  خاصی  عناصر و دارد

 و  نشستن ايهمحل  شهري، مانند

 در  هاي اجتماعی كنش  ها،ساباط 

همراهی   را اصلی  هايخیابان 

 .كنندی م

۲0۱0
 

نهاي   كه مکا نقشی

  تسهیل در سوم 

فرهنگی   التتباد

-المللیبیندانشجویان

 .كننددرآمریکا ایفا می

 سان  چونجی

تسهیل   در سوم،  نهاي  مکا  نقش  آزمون

بین   دانشجویان  براي فرهنگی ادالتتب

 .مریکا المللی آ

 دالیل به  كه  نالمللی بی  دانشجویان

 زبانی،  موانع  مختلفی همچون 

شوک   و  آكادمیکی  شکالت م

-می رنج  جابجایی از  ناشی فرهنگی 

 نهاي مکا  طریق  توانند از می كشند،

 براي  الزم را  اجتماعی حمایت  سوم 

 به  فرهنگ یشان،  تبادالت به  كمک 

 .دآورندست 

 

۲0۱5
 

محله هاي كودكی  

ن هاي  بعنوان مکا

سوم: توسعه مهارت  

و ترجیحات بادوام   ها 

كه باعث تقویت رفاه  

رگسالی می  در بز

 شود. 

عاج، جف فوجر  

Chisholm   ،

پر،  ین می هوكارول

 ویوین

 

هاي كودكی بعنوان مکان  بررسی محله

 هاي سوم و تأثیر آنها در بزرگسالی 

از داستان   از طریق تحلیل روایتی 

  زنان به بررسی تأثیر   هاي زندگی

محیط اجتماعی محله بر رفاه  

 اجتماعی می پردازد. 

۲0۱5
 

مکان هاي سوم  

ناصري براي  ع

سازماندهی روابط  

پایدار در مشاغل  

 دماتی خ

دایزوكه  

سوگیاما،كونیو  

شیراهارا، میشتاكا  

 كوساكا 

چگونگی ایجاد مدل كسب و كار  

اي  خدماتی در مکان هاي سوم بر

رسیدن به پایداري روابط بین ارائه  

 گان و گیرندگان خدمات دهند

تأثیر عوامل همچون فضاي مشترک،  

ن مشترک، تأیید  اهداف مشترک، زما

مع  خود  و پایداري اقتصادي بر جوا

 در مکان هاي سوم 

۲0۱6
 

درک اثر دلبستگی  

مکان: شباهت درک  

شده در مکان هاي  

 سوم 

لیدیا هنکس،  

 ن. لوؤانگ،دخط ناتا

بررسی میزان شباهت خدمات  

شده با دلبستگی به   اجتماعی ارائه 

نوعی از مکان   مراكز تجاري بعنوان

 هاي سوم 

ان می دهد كه اثرات  نتایج نش

مات  شباهت درک شده  در منظر خد

اجتماعی  مکان هاي سوم بر رفتار  

ز میزان دلبستگی به مکان  و نگرش، ا 

 هاي سوم تأثیر می پذیرد. 

۲0۱6
ه تا  ي گمشداز فضا 

مکان سوم: منظر  

 بازدید كننده 

ویولو، ویجییا،  یك

 یونجی وانگ 

بررسی دلبستگی بازدیدكنندگان به  

و .. در مناطق خالق   فعالیت ها 

ین با  فرهنگی در یک قطب تولید چ

 ( Ccdsهدف پیشبرد تئوري ) 

نفر( نشان داد   ۲5۲نتایج پرسشنامه ) 

( درگیري فعالیت بر پیوست  ۱كه :

م تأثیر مثبت  مکان هاي سو

ی  (جذابیت و پیوند اجتماع۲دارد

پیش بینی كننده وفاداري بازدید  

 كنندگان بود.
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۲0۱7
 

  جایگاه مکان هاي

سوم در ایجاد انسجام  

جامعه، توسعه  

سرمایه  اقتصادي و  

اجتماعی)مناطق  

 روستایی ایرلند( 

ایگنازیوكابراس،  

 متی

p مونت . 

 

 

بررسی جایگاه مکان هاي سوم در  

جام جامعه، توسعه اقتصادي  ایجاد انس

ی)مناطق روستایی  اعو سرمایه اجتم

 ایرلند( 

بررسی اهمیت مکان هاي سوم در  

 مهوري ایرلندمناطق روستایی ج
۲0۱7

 

الگوي فضایی مکان  

در مناطق   هاي سوم

  سردسیر بر اساس 

منظر ساختار انرژي  

 جدید

كان ري،یوان  

وانگ، تینگشی لیو،  

 گوانلی وانگ 

و   تار در فضاي باز اكتشاف سیستم رف

ي سوم در  الگوي فضایی در مکان ها

 مناطق سرد 

این پژوهش؛ با توجه به داده هاي  

صیفی راجع به  ثبت شده ، آمار تو

سیستم همزیستی رفتار با محیط،   

عی دارد الگوي تقاضاي مکانی  س

سالخوردگان،  براي همه ساكنین ) 

 خردساالن و كودكان(  ارائه  دهد. 

۲0۱9
 

ب  بررسی عواق

سالمت  احتمالی  

جمعی ناشی از تعطیل  

 کان هاي سوم شدن م 

جسیکا فین الي،  

مایکل، اسپوزیتو،  

مین هی كیم،  

لوپز،  آیریس گومز 

 فیلیپیا كالرک،

هاي سوم   بررسی چگونگی تأثیر مکان 

و عواقب ناشی از  به سالمت جمعی 

ناپدید شدن چنین مکان هایی براي  

 سالمت عمومی 

اعی،  مکان هاي سوم تعامل اجتم

ق در خارج از  احساس اجتماع و تعل

و محل كار را غنی میکند. با    خانه

این حال مکان هاي سوم در سراسر  

حده در حال بسته شدن  ت متایال

  هستند و این برسالمت جمعی 

آمریکایی ها تأثیر زیادي گذاشته  

 است.

۲0۱9
مکان هاي سوم،   

تعادل همسایگان و  

 انسجام در متن محله 

ن آر،  ویلیامز، جا

 ت هیپ س

ر  و  مکان هاي سوم با انسجام بیشت

طه رابطه بین  تعامل همسایه بیشتر واس

الت  مکان هاي سوم و انسجام در مح

 فقیر نشین است 

ده و  با استفاده از مطالعه خانوا

ط به مکان  همسایگی داده هاي مربو

هاي سوم در لس آنجلس انسجام و  

تعامل همسایه ها در مناطق فقیر  

 سب بود. نشین نامنا

 

۲0۲0
 

مکان هاي سوم  

طعی  انجمن هاي مق

محالت با سالمت  

ی در میان  اجتماع

سالمندان ساكن  

 جامعه 

 

هوو   .لیون، Pآنا 

وونگ، بلیندا یان،  

 یوتینگ هو 

هاي سوم  ان ه چه نوع مکبررسی  اینک

با سالمت اجتماعی مثبت در میان  

افراد مسن ارتباط دارد و آیا این  

متفاوت    ها براساس جنسیتانجمن

 هستند. 

-می  این مطالعه شواهدي را نشان 

دهد كه افراد مسن ، به ویژه زنان ،  

كه در نزدیکی یک بازار مرطوب  

ندگی می كنند ، از سالمت  ز

 باشند.ار میاجتماعی بهتري برخورد

 ۱۴00هاي پژوهش منبع:یافته

تبدیل فضاهاي گمشده به مکان  عنوان  اي با  ( در مقاله۱۳9۲به عنوان پیشینه در داخل كشور احمدي و دیانتی)

بازشناسی مادي به عنوان یک سوم) ما به  ارتق  دي نیاصرم اصفهان(  اي كیفی  فضا به  فضاي شهري و سپس 

( در  ۱۳98پور و همکاران، )یل آن به مکان سوم پرداختند. همچنین سیاوشمنظور ترویج حركت پیاده و تبد

  ي هایژگیوبرگرفته شده از    يشهر   يریاجتماع پذ  یعموم  ي فضاها  ی طراح  ي هاافتیرهپژوهشی به بررسی  

ر  مکان سوم  كه  یافتند  نتایج دست  این  به  عنوان فضا   ی طراح  ي برا  ییهاافتی هپرداختند و  به    يمکان سوم 
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كه نمود    ییهایژگیبه و  تیو در نهاشمارد  ها را بر مینمکا  نیا  يهایژگیوجود دارد، و  ریپذماعجتا  یعموم

اشاره    ي هار مکانآنها د  يكالبد استفاده است،  به  ۱۴00كند؛ كرمی و همکاران، )یمسوم قابل  ( در پژوهشی 

: پارک  ي)نمونه مورد  ي شهر  سوم   ي وابسته به آن در مکان ها  يرها یمکان و متغبه    یدلبستگ   ل یتحلبررسی   

دو بعد    ،یائل گل  يو مکان سوم شهر  یمکان  یدلبستگ   ن یرابطه بپرداختند و نشان دادند كه    (زیتبر  یائل گل

  یاجتماع  وندیدرصد پ  ۲/79  یمکان  ت یو هو  یمکان  یدرصد وابستگ  6/8۱(  يگرانیو خودب  ت یمشاركت )جذاب

و حسنلویی، )دهند  یم  ل یا تشک ر عابدینی  بررسی  ( د۱۴00،  به  پژوهشی  هار  صحنه    ؛يسوم شهر  ي مکان 

ها پاتوق  تفر  یاجتماع  ي خلق  مورد  یحیو  مطالعه  بررسيجامعه  ها  یقیتطب  ی:  شهر    ۴و    ۱مناطق    ي كافه 

در   ریافزون و چشمگ از توسعه روز   يبا برخوردار  هیمروشهر ا ۱منطقه  تایج رسیدند كه  د و به نپرداختن  هیاورم

ف فرهنگ   یتیفیك  ، یاجتماع  ،یک یزیابعاد  و  تر  ط یشرا  ،یفضا  ها  يمطلوب  و خلق مکان  بهبود  امر  سوم    ي در 

 . داشته است ي جامعه شهر یو اجتماع یحیتفر ي پاتوق ها دی)كافه( و بازتول يشهر

ري اجتماعی بسیار شاخص  هاي سوم و تأثیر آن بر پایدابندي مطالعات پیشین، اهمیت تمركز بر مکانبا جمع

باشد اما  هاي سوم  با تأكید بر پایداري اجتماعی بسیار اندک میکانلعات در حوزه مرسد. هرچند مطابنظر می

آمد بدست  نتایج  آنها  میان  مکاندر  تأثیر  بودن  دار  معنا  از  حکایت  امنیت،  سوم  هاي  ه  اجتماعی،  هویت  بر 

لوم مختلف  تأثیر  هاي انجام گرفته حوزه ع.. دارد. علیرغم بررسیهاي اجتماعی و ..روابط اجتماعی و سرمایه

 . ستهاي سوم بر پایداري اجتماعی  و بررسی كمیت و كیفیت نقش آن كمتر مورد توجه قرار گرفته امکان

 

 محدوده مورد مطالعه 

شهر    نیو شصت و پنجم  کصدی  نیپس از تهران و مشهد و همچن  رانیا  تیشهر پرجمع  نیسومشهر اصفهان  

درجه    ۳۲  ییایو عرض جغراف  یشرق  هیثان  ۴0و    قهیدق۳9و    درجه   5۱  ییایطول جغراف  ي دارا   جهان   تیپرجمع

داراي  .  باشدی م  ی شمال  ه یثان  ۳0و    قهیدق  ۳8و   شهر  پرج  ۱5این  كه  شهري  منطقه  منطقه  آن  ترین    8معیت 

نفر جمعیت هستند بر   588۴۱ي با  شهردار  ۱۱نفر جمعیت و كم جمعیت ترین منطقه    ۲۳9756رداري با  شه

كمترین جمعیت را    9نطقه  بیشترین جمعیت و م8در بین مناطق منتخب منطقه    ۱۳98اسا آمار تفکیکی سال  

هستند، بیشترین كمترین مساحت را دارا    ۳ین مساحت و منطقه  بیشتر  ۴دارا هستند، از نظر مساحت منطقه  

منطقه   مربوط  معابر  مناطق شهر   6طول  بین  در  بود  منطقه  شهرداري  بیشترین وسعت    ۴ي  داراي  شهرداري 

 (.۲ز و پارک هاي شهري بود)جدولفضاي سب

 . وضعیت محدوده مورد مطالعه )مناطق منتخب(2جدول

 جمعیت  نام منطقه 
مساحت  

 )هکتار( 

مساحت پهنه  

فرسوده  

 )هکتار( 

طول شبکه  

ر )متر  معاب 

 مربع(

متوسط تولید  

پسماند)كیلوگرم در  

 ماه( 

مساحت پارک  

)متر  هاي شهري 

 مربع(

 ۳096۲۴ ۱0870 ۴77.۴ ۲6۳.۲ ۱۱5۲ ۱۱0۳68 ۳منطقه  

 965888 79۴۲ ۱0۱7.۱ 7۲.۳ 750۲ ۱۳۳7۳۱ ۴منطقه  
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 7۳6۱6۳ 5666 ۱۴00.۲ ۴8.۴ 6707 ۱۱۲۱۲9 6منطقه  

 ۳۴8۳۱6 80۴7 9۲7.8 ۲۴۲.9 ۲0۳9 ۲۳975۴ 8طقه  نم

 ۲۲6059 ۱5۱۴9 ۳۲6 ۱7۱.۱ ۲0۲7 75۱68 9منطقه  

 1398فهان، آمارنامه کالنشهر اص 

 
 . محدوده مورد مطالعه 1شکل 

 ق  حقیروش ت

ماهیت   نظر  از  پژوهش  لحاظ  این  از  و  كاربردي  تحقیقهدف  مطالعات    روش  بر  مبتنی  تحلیلی  ـ  توصیفی 

  دعوت ی،  دسترس،  سوم  هايمکانانه شامل )گ  ۱6ي  هابراي دستیابی به اهداف تحقیق، شاخص  میدانی است.

ی،  اجتماع يداریپا، و محتوا امعن، فرم، عملکردي،  رپذیانعطاف، تیو امن شیساآی، و سرزندگ ییایپوی، كنندگ

  ی(اجتماع تیهو ی و اجتماع  تعلقحسی،اجتماع  مشاركتی، اجتماع عدالتی، اجتماع تعامل ی، اجتماع تیامن

شد شا۳)جدول  استخراج  این  استخراج  خص(  جهت  آن  از  بررسی  جهت  پایه  مطالعات  و  بررسی  با  ها 

 شود. دیده نمیه هیچگونه سنخیتی بین روش انجام با این پژوهش  گردیدند ك

 شاخص مکان سوم  رنوفیاسم –کولموگروف های آزمون ( آماره۳جدول )
 معناداري  Zنمره  متغیر 

 ۱۲/0 ۱7/۱ م سو  هايمکان

 ۱0/0 87/۱ دسترسی 

 ۱0/0 ۴8/۲ ی نندگدعوت ك

 ۱۱/0 ۳۳/۲ ی سرزندگپویایی و 

 09/0 07/۲ و امنیت  شی آسا
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 ۱۳/0 80/۱ ي ریپذ انعطاف 

 ۱۱/0 9۳/۱ ي عملکرد

 08/0 ۱5/۳ فرم 

 شاخص پایداری اجتماعی رنوفیاسم –کولموگروف های آزمون ( آماره۴جدول )
 معناداري  Zنمره  متغیر 

 00۱/0 67/۳ معنا و محتوا 

 00۱/0 ۴8/۲ عی پایداري اجتما

 00۱/0 7۱/۴ امنیت اجتماعی 

 00۱/0 ۴6/۳ اجتماعی  تعامل

 00۱/0 09/۳ ی عدالت اجتماع

 00۱/0 6۴/۲ اجتماعی مشاركت 

 00۱/0 7۲/۳ اجتماعی تعلق حس

 00۱/0 90/۲ هویت اجتماعی 

 ۱۴00هاي پژوهش : یافتهماخذ 

 05/0از    تمام متغیرهاي پژوهش بزرگتر  ايبرمورد نظر    Sigسطح معناداري یا    فوق؛  دولبر اساس نتایج ج

توان می مال بوده و  پژوهش نرهاي این  باشد. بنابراین توزیع دادهمیدار  نیآزمون مع  است و به عبارتی دیگر

جهت    د الگوشف رونبراي كهاي پارامتریک استفاده كرد. در ادامه  از آزمون  هاي تحقیق بررسی فرضیه  جهت

ی اي، همبستگ ها از آزمون هاي تی تک نمونهش مکان هاي سوم بر آن اري و نقهاي پایدبندي شاخصطبقه

،  ۳مناطق )به عنوان جامعه آماري این پژوهش؛ كلیه ساكنان  پیرسون، و آزمون فریدمن استفاده گردید است.  

از  خاب كه با توجه به باال بودن تعداد جمعیت  نفر انت   67۱۱50( سطح شهر اصفهان با جمعیت  9و    8،  6،  ۴

برآورد    ۳75ده از فرمول كوكران  روش نمونه گیري تصادفی ساده استفاده شد.استفاده حجم جمعیت با استفا

پرسشن كه  بین آنگردید  استاندارد  تامه  ساده  به روش تصادفی  گردید.ها  بررسی وضعیت    وزیع  نهایی  نتایج 

اهاي پایداري در سطح اشاخص از آزمون همبستین مناطق منتخب شهر   Weightsابزارگی فضایی  صفهان 

Manager موجود در نرم افزارGeoda زار و محیط نرم افArcGis   .استفاده شد 

-دهد كه مقادیر عوارض جغرافیایی در كجا زیاد و در كجا كم توزیع شدهیر نشان ماین ابزاشاخص موران:  

ونشان هستند. براي انجام این  عوارض داراي مقادیر بسیار متفاوت از پیرامدهد كه كدام  اند همچنین نشان می

  پردازد.می  ي نوع خوشه براي هر عارضه استر كه نشان دهندهگو یک نشان   PValueو     zمساله از امتیاز

     (:۲رابطه ) آیدانسلین محلی مورا از طریق رابطه زیر بدست می

                                                                                         
, j2
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انسلین    .باشدعوارض می  وزن فضایی بین   wijمیانگین خصیصه مربوط و   xوi،  خصیصه عارضه xiكه در آن  

ز الگوهایی اند، و براي توصیف همبستگی فضایی امحلی موران به خوبی كه براي خواص آماري ساخته شده

 ( ۱شوند.) نموداربه عنوان نقاط داغ و نقاط سرد نامیده می كنند كه بعضی مواقع استفاده می
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 محلی موران همبستگی فضایی در انسلین خود  (:۱) شمارهنمودار

اگر ارزش   باشند، شاخص موران داللت بر خودبراي مثال  باال نزدیک یکدیگر  همبستگی فضایی مثبت  هاي 

 د. است به عنوان نقطه تمركز )داغ( نامیده شو هاي باال ممکندارند، كه این طبقه از ارزش نسبتاً باال 

 نتایج و بحث 

 ها:  خصوضع موجود شا

از   مدت اقامت شغل، یالت،، تأهل، تحس، سنجنس محل اقامت،آماري شامل  هاي دموگرافیکی جامعهویژگی

 (.۴دول هاي مورد اشاره ارائه گردیده است)جو شاخصباشد؛ كه در ادامه نتایج مربوط به ابعاد این دست می

   . ویژگی توصیفی پاسخ گویان ۴جدول
 درصد  فراوانی  وضع تأهل  درصد  فراوانی  جنسیت 

 5/۴۴ ۱67 متأهل  9/۴۱ ۱57 زن 

 5/55 ۲08 مجرد  ۱/58 ۲۱8 مرد 

 درصد فراوانی گروه سنی درصد فراوانی محل اقامت 

 ۴/۳0 ۱۱۴ سال   ۲5تا  ۱5 ۳/۲۱ 80 ۳منطقه 

 ۴0 ۱50 سال   ۴5تا  ۲6 ۴/۲۲ 8۴ ۴منطقه 

 ۳/۱6 6۱ سال   60تا  ۴6 ۳/۱7 65 6منطقه 

 ۳/۱۳ 50 سال   60باالي  ۱/۱7 6۴ 8منطقه 

 درصد اوانیرف شغل  9/۲۱ 8۲ 9منطقه 

 ۴/۱0 ۳9 خانه دار  درصد فراوانی تحصیالت 

 6/9 ۳6 بازنشسته ۳/۲۴ 9۱ کمتر از دیپلم 

دیپلم و فوق  

 دیپلم 
 6/۱7 66 دولتی 9/۳0 ۱۱6

 9/۲۱ 8۲ آزاد ۱/۲۱ 79 لیسانس 

 ۱/۱۳ ۴9 دانشجو ۱/۱۴ 5۳ فوق لیسانس 

 7/6 ۲5 سایر  6/9 ۳6 دکترا

 ۱۴00هاي پژوهش : یافتهماخذ   

دهد كه بیشترین تعداد پاسخگویان را مردان، از نظر وضعیت تاهل بیشتر پاسخ گویان مجرد،  ان مینش ۴جدول

  ۴0تا  ۲6سنی بیشترین پاسخگویان، از نظر گروه ۴رن پایخ گویان ساكن منطقه از نظر وضعیت اقامت بیشت
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و از نظر استغال بیشترین سخ گویان دیپلم و فوق دیپلم داشتند سال ، از نظر میزان تحصیالت بیشترین پا

هاي پایداري از آزمون تی تک  شغل آزاد داشتند. در ادامه جهت بررسی وضع موجود شاخصپاسخگویان 

شاخص   8شاخص پایداري و  8گانه  ) ۱6شاخص هاي  گین میانشود نتایج نشان داد نه اي استفاده مینمو

ص  یاد شده؛ شاخهاي  ؛ از بین شاخص6و  5دهد. بر اساس نتایج جدول نشان میمیکان سوم( مربوط را 

ی كمترین اجتماع ت یهوو  عملکردهاي بیشترین مقدار میانگین و شاخص و محتوا معنای و و سرزندگ ییایپو

 ناطق دارا بوده است.  مقدار میانگین را در بین م

 ن سوم شهریهای مکاوضع موجود شاخص لیتحل  ی وبررس  (:5جدول )
 سطح معنی داری  میانگین فرضی   انحراف معیار  ین میانگ فراوانی  نام متغیر 

 000/0 ۳ ۱5/۱ ۴8/۳ ۳75 هاي سوم مکان

 000/0 ۳ 88/۱ 50/۳ ۳75 دسترسی 

 000/0 ۳ ۱7/۱ ۴0/۳ ۳75 ی دگكنن  دعوت

 000/0 ۳ ۱۳/۱ 66/۲ ۳75 ی سرزندگپویایی و 

 000/0 ۳ ۱۴/۱ ۳7/۳ ۳75 و امنیت  شی آسا

 000/0 ۳ ۱5/۱ ۱6/۳ ۳75 ي ریپذ انعطاف 

 000/0 ۳ ۲7/۱ 06/۳ ۳75 عملکرد 

 000/0 ۳ ۳۴/۱ ۴۴/۳ ۳75 فرم 

 ۱۴00هاي پژوهش : یافتهماخذ  

 ی داری پا هایود شاخصموج وضع لیتحل  ی وبررس  (:6جدول )
 سطح معنی داری  میانگین فرضی   انحراف معیار  میانگین  ی فراوان  نام متغیر 

 000/0 ۳ 5۲/۱ 6۴/۳ ۳75 معنا و محتوا 

 000/0 ۳ ۱9/۱ ۲6/۳ ۳75 عی پایداري اجتما

 000/0 ۳ ۲۱/۱ ۱۲/۳ ۳75 امنیت اجتماعی 

 000/0 ۳ ۲۲/۱ ۱7/۳ ۳75 اجتماعی  تعامل

 000/0 ۳ ۳9/۱ ۳۱/۳ ۳75 ی عدالت اجتماع

 000/0 ۳ 08/۱ ۲6/۳ ۳75 اجتماعی مشاركت 

 000/0 ۳ ۱۲/۱ ۳0/۳ ۳75 اجتماعی تعلق حس

 000/0 ۳ ۴5/۱ 0۳/۳ ۳75 ماعی هویت اجت

 ۱۴00هاي پژوهش یافته :ماخذ  

پارامتریک   آزمون  تحلیل  و  تجزیه  از  حاصل  نمونه  Tنتایج  میتک  نشان  نظرات  اي  میانگین  كه  دهد 

باشد. كه این عدد  می  (Mean=25/3اصفهان به ترتیب )  اري مناطق شهر یان در ارتباط با میزان پایدپاسخگو

با مد نظر گرفتن یک طرفه بودن آزمون  رفی دیگر،  باشد. از طاست، بزرگتر می  ۳رضی كه  از مقدار میانگین ف

ست. همچنین با توجه به معناداري  و مثبت بودن حد باال و پایین، مقدار میانگین از مقدار مورد آزمون بیشتر ا

(Sigبرآ )می  05/0ده كه كمتر از  ورد ش( باشدP<0/05  ؛ در سطح)توان ادعا نمود كه  درصد اطمینان می  95

 باشد.میگانه پایداري در سطح شهر اصفهان وضعیت نسبتاً مناسبی  ۱6هاي  وضعیت شاخص 

مکان تأثیر  اجتماعی:  بررسی  پایداری  بر  تطام  يبراهای سوم   ر یمتغهاي هشتگانه  شاخصهمزمان    ریثألعه 

از تحلپایداري اجتماعیوابسته)  ریمتغ  ي بر رو  هاي سوم()مکان  مستقل  استفاده شده    ون یرگرس  ل ی(  چندگانه 



 

۲۲9 

 

 نییتب
ان

مک
ش 

نق
ها

 ی
 پا

در
وم 

س
ی

دار
عی

ما
جت

ی ا
 

هر 
ش

 
ان

فه
اص

 

 

هاي سوم  شاخص هشتگانه مکانوابسته و  ریبه عنوان متغ پایداري اجتماعی   ریابتدا متغر، منظو نیا براي  است.

نفوذپذ  یدسترسشهري) كنندگي،  ریو  سرزندگی،  دعوت  و  پویایی  امن  شیآسای،  پذ،  تیو  و    يریانعطاف 

ام به گام  ده و با روش گ مستقل وارد ش  رهايیبعنوان متغ   (حتوامعنا و مي، فرم و  و ساختار  يعملکرد،  كاركرد

 .اندمورد مطالعه قرار گرفته
 ی اجتماع یداریپا بر یسوم شهر هایمکان تاثیر  یبررس( ۷) جدول

 R 2R B ßeta t Sig ها متغیر

 00۱/0 09/8 ۳7/0 8۴/۱ ۱0/0 ۳۲/0 معنا و محتوا 

 00۱/0 9۲/۴ ۲5/0 90/0 ۲۳/0 ۴8/0 فرم 

 0۳/0 7۳/۱ ۱8/0 ۲9/0 ۲6/0 5۱/0 ش و امنیت آسای 

 005/0 80/۲ ۱۳/0 6۳/0 ۲7/0 5۲/0 دعوت كنندگی 

 0۱/0 ۴0/۲ ۱۱/0 5۲/0 ۲8/0 5۳/0 سرزندگی 

 0۴/0 99/۱ ۱0/0 ۳۱/0 ۲9/0 5۴/0 عملکرد 

 ۱۴00هاي پژوهش : یافتهماخذ  

جدول   در  مندرج  اطالعات  و  نتایج  اساس  می  5بر  تبیینفوق،  در  گفت:  روي    توان  از  اجتماعی  پایداري 

مشاخص شاخص)  کان هاي  شش  محتواسوم،  و  فرم،  معنا  امن  شیآسا،  كنندگی،  ت، یو  و    ییایپو  دعوت 

عملکردی  سرزندگ ساختار  يو  معادله  و  وارد  و  ي(  شده  پیشرگرسیونی  متغیرهاي  مجموع  ود  حد  بین در 

29/0  =2R  تبیین می نتایجاز واریانس متغیر مالک را  به گام   كنند. همچنین   تحلیل رگرسیون به روش گام 

 به كه  باشدمی شاخص معنا و محتوا پایداري اجتماعی، بر متغیر تآثیرگذار شاخص مهمترین كه دهدمی انشن

 ۱۳ كه است گرفته قرار فرم شاخص آن زا پس كند.می تبیین را وابسته متغیر انسریوا از درصد ۱0 تنهایی

بعدي موجود در معادله   رگذارثیتأ شاخص آسایش و امنیت نیز میزان.  تاس افزوده مدل تبیین قدرت به درصد

كلیه شاخص  است. اضافه كرده مدل تبیین قدرت به درصد ۳ كه است رگرسیونی تأثیر  رد  هاي موهمچنین 

باشد. بدین صورت است  درصد اطمینان معنادار می  95و در سطح  سی بر متغیر پایداري اجتماعی، مثبت  برر

( تغییر  ßeta)سیون  وابسته به اندازه چند واحد ضریب رگرش هر واحد متغیر مستقل، نمره متغیر  كه با افزای

 كند. می

منطقه    5هاي سوم در  زندگی مکانبعد پویایی و سربررسی وضعیت شاخص پویایی و سرزندگی شهری:  

قت گذرانی در  هاي شاد و تمایل به وها، برگذاري فعالیتاین مکانگویه)استفاده شبانه از  ۳منتخب به واسطه 

د در مناطق مورد مطالعه( مورد پرسش قرار گرفت. به منظور بررسی وضعیت شاخص  هاي سوم موجومکان

از   سرزندگی  و  پویایی  نمونه  T آزمونكلی   استاست  ايتک  شده  یکی.فاده  آزمون  نوع سادهاز    این  ترین 

م  كه  است تی هايآزمون آیا  كه  این  تعیین  مقدجهت  تصادفی،  نمونه  در  شده  مشاهده  با  یانگین  برابر  اري 

 . رودمیانگین مفروض جامعه دارد یا خیر، به كار می
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 ی سوم شهر هایمکان یو سرزندگ ییایشاخص پو( وضعیت 8) جدول
 ماره آ شاخص  آماره  خص شا

 ۳7۴ درجه آزادي  6۴/۳ میانگین 

 000۱/0 معناداري  ۳ میانگین فرضی 

 6۴/0 فاوت میانگین ت 99/0 انحراف معیار 

 5۴/0 حد پایین 05/0 خطاي استاندارد

 7۴/0 حد باال  5۳/۱۲ ( Tتی ) 

 ۱۴00هاي پژوهش : یافتهماخذ  

پارامتریک   آزمون  نمونه  Tنتایج  میتک  نشان  اطمینان دهاي  با  كه  از    95/0  د  كمتر  خطاي  سطح    05/0و 

ت  د مطالعه باالتر از حد متوسط بوده اسهاي سوم در محدوده مورپویایی و سرزندگی مکان  شاخصمیانگین  

(P<0/05  همچنین .)آمده    نیانگ یم با  براي شاخص مذكور  بدست  ببوده    6۴/۳برابر  و   نکه یا  وجود   ا است 

(  ۳)از سطح متوسط    اما  باشد، ینم  ییباال  اریدر سطح بس  همورد مطالع  اخصهاي بدست آمده براي شنیانگ یم

بوده است براي  به عبارتی دیگر مق  . بیشتر  شاخص پویایی و سرزندگی از  دار میانگین واقعی به دست آمده 

یا   مفروض  میانگین  می  Test Valueمقدار  نشان  این  كه  است،  شاخص  باالتر  شهروندان،  دیدگاه  از  دهد؛ 

 هاي سوم شهري در شهر اصفهان در وضعیت مطلوب و مناسبی قرار دارد. انیی و سرزندگی مک پویا

به ( و هویت بخشی به فضاهای شهری:  سوم )فرم، عملکرد و معنا و محتوا  ان بررسی ارتباط کیفیت مک

و هویت  (  فرم، عملکرد و معنا و محتوا)  شهري  م سومکان    ت یفیكمنظور بررسی ارتباط فی ما بین متغیرهاي  

-فضاهاي شهري در شهر اصفهان، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده و نتایج و یافتهبخشی به  

 ت: ي مورد نظر در جدول زیر آورده شده اس ها
 بخشی  تیو هوارتباط کیفیت مکان سوم  یبررس( 9) جدول

 سطح معناداري  ضریب همبستگی  تعداد نمونه  متغیر  ردیف 

 000۱/0 5۱۱/0 ۳75 فرم  ۱

 000۱/0 6۴7/0 ۳75 عملکرد  ۲

 000۱/0 ۲۱0/0 ۳75 معنا و محتوا  ۳

 ۱۴00هاي پژوهش : یافتهماخذ  

آزمون ضریب همبستگی پیرسون    (Sig)سطح معناداري یا    نتایج و اطالعات مندرج در جدول فوق،  بر اساس

ان هویت  ( و میزو محتوا  فرم، عملکرد و معنا)  شهري   م سو  هاي مکان  ت یفیكدهد كه بین متغیرهاي  نشان می

بدین صورت   دارد،  معنادري وجود  مثبت و  ارتباط  در شهر اصفهان  به فضاهاي عمومی  كه هر چه  بخشی 

هاي سوم شهر اصفهان افزایش  و ساختار و معنا و محتواي موجود در مکان  هاي فرم، عملکردكیفیت شاخص

به تبع   نیز  افزایش خواهد یابد، میزان هویت بخشی به فضاهاي عمومی شهري  بالعکس هر چه    آن  یافت و 

هاي سوم شهر اصفهان كاهش  هاي فرم، عملکرد و ساختار و معنا و محتواي موجود در مکانكیفیت شاخص

 ن هویت بخشی به فضاهاي عمومی شهري نیز به تبع آن كاهش خواهد یافت. یابد، میزا

اري اجتماعی در  وضعیت پایدایسه  جهت مقمقایسه وضعیت پایداری اجتماعی در مناطق مختلف شهری:  

نتایج مورد نظر در جدول  اصفهان، از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شده و    مناطق مختلف شهري 
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به است. بطور كلی  زیر آورده شد   ل یتحلآزمون  از    گیرد،مورد آزمون قرار    نیانگ یاز دو م  ش یهرگاه برابري 

  یبه طور تصادف هایاي وجود داشته و آزمودنمقوله مستقل  ریمتغ کی در مواردي كه .شودیم استفاده انسیوار

 کی  انسیوار  ل ی. در تحلدشویبکار برده م  انسیوار  یعامل  کی  ل یتحل  ،شده باشند  میاز دو گروه تقس  شیب  به

 . ستا  هانیانگ یبرابري تمام م مبنی برفرض صفر  یعامل
 مختلف شهری ( مقایسه وضعیت پایداری اجتماعی در مناطق۱0) جدول

  انحراف معیار  میانگین  تعداد نمونه  منطقه   نام
 F = 4/90 8۲/9 09/89 ۳75 ۳منطقه 

DF = 4 
Sig = 0/001  ۳۳/۱0 6۱/87 ۳75 ۴منطقه 

 0۴/۱0 ۲0/8۳ ۳75 6نطقه م

 06/۱۲ ۴۲/8۳ ۳75 8منطقه 

 80/۱0 99/8۳ ۳75 9منطقه 

 ۱۴00هاي پژوهش : یافتهماخذ  

 

كه مقایسه وضعیت پایداري اجتماعی در مناطق مختلف شهري   دهدمی ان یانس یک طرفه نشوار تحلیل  نتایج

میزان پایداري   كه این معنا . به(F=4/90)( و P<0/05بوده است ) معنادار میناناط درصد 95 اصفهان در سطح

  پایداري اجتماعی مقادیر متفاوتی بوده است. مقایسه میانگین اجتماعی در میان مناطق مختلف شهري اصفهان،

  ۴و    ۳اطق  دهد كه باالترین میزان پایداري اجتماعی مربوط به مننیز نشان می در بین مناطق مختلف شهري

  6ترین میزان پایداري اجتماعی نیز مربوط به مناطق  و پایین  6۱/87و    09/89هاي  شهري به ترتیب با میانگین

بارت دیگر میزان پایداري اجتماعی در  بوده است. به ع  ۴۲/8۳و    ۲0/8۳هاي  شهري به ترتیب با میانگین  8و  

 باشد.میشهر اصفهان بیشتر از دیگر مناطق شهري آن  ۴و   ۳مناطق 

به منظور بررسی خود    :۱خودهمبستگی فضایی   های پایداری از طریق  تحلیل وضعیت پراکندگی شاخص

عوارض)شاخص بین  فضایی  باكس  همبستگی  طریق  از  منتخب(  مجمو   Weights Managerهاي  عه  از 

افزار  ابزار نرم  در الیه   Geodaهاي موجود در  آمده  الگوي بدست  روند  و  ها اوزن و ضریب در  در  عمال 

 (  ۲ل)شک  .اضافه شد Arc Gisمحیط
 ( وضعیت پراکندگی و الگوی توزیعی شاخص های پایداری و مکان های سوم 9جدول )

 zمقدار   pمقدار  مقدار موران  الگوي توزیعی  شاخص 

 ۳87/۲۱8 000/0 ۲56۲7/0 اي  خوشه  پایداري 

 6۲۱/۲۳6 000/0 ۳۱86۳/0 خوشه اي  مکان سوم 

 
1 - Spatial autocorrelation 
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 های منتخب شاخص  در طبقه بندی عیت خود همبستگی فضایی وض ( ۲شماره ) شکل

این مقادیر در   استفاده    هر شاخصنتایج  براي  قابل دسترسی هستند و به عنوان مقادیر خروجی مشتق شده 

براي این    Iدهد كه منحنی جهانی موران  نشان میبا توجه به شکل    شوند.  قل میها یا متون منتبالقوه در مدل

هاي پایداري و مکان سوم این الگو به صورت  خص اي كه در شااخص متفاوت است به گونهدر هر ش   مطالعه

موران  خوشه نهایی  وزن  با  ترتیب  به  نشان،  ۳۲/0،  ۲5/0اي  خودهمبستگی  دهندهكه  یک  مثبت فضایی  ي 

چنین    درصد احتمال دارد كه  ۳از %اعدادي مثبت هستند كمتر  كه    Z( است. با توجه به مقدار  متمركز وي  )الگ 

 .(p < .03)تخاب و منجر شده باشد  اندیگر ی از یک الگوي هایالگو

 نتیجه گیری 

ی هستند كه به هاي عمومی و جذابهاي سوم به عنوان یکی از مهم ترین نهادهاي حوزه عمومی مکانمکان

میز معنا  شهروندان  رسمی  غیر  آنندگی  اجتاعی  روابط  و  كاري  دهند  و  رسمی  زندگی  از  خارج  در  ها 

ترمیم می این مکان جزخانوادگی  از عرصهكند.  بشمار میو مهمی  در سطوح  هاي همگانی شهرها  كه  روند 

مفهوم تعامل  كنند وتعریف میمختلف از سطح شهر تا سطح واحدهاي همسایگی ساختارهاي اجتماعی را باز

دهند این مکان  ارتقاء میاجتماعی را از برخوردها و روابط سطحی و زودگذر به پیوند هاي اجتماعی قوي تر  

ارتباط  ها پذیرنده افراد را بدون در نظر گرفتن درجات و طبقات  انواع  ها، برخوردها و فعالیت ها هستند و 

و نژادي  قومی،  تفاوت هاي  و  گرد هم میاجتماعی  اجتماعی  آ...  زندگی  بر  زیادي  تأثیر  ترتیب  بدین  ورند. 

می نشان  پژوهش  این  تحلیلی  نتایج  كه  دهدارند.  شاخصد  س  هاي  وضعیت  در  اصفهان  پایداري  شهر  طح 

دارا   را  مناسبی  نسبتاً  مکانمیوضعیت  تأثیر  بررسی  براي  اجتماعی  باشد.  پایداري  بر  سوم  تحل  هاي    ل یاز 

هاي  نتایج نشان داد كه در تبیین پایداري اجتماعی از روي شاخص  كه  ه استگانه استفاده شدچند  ونیرگرس

شاخص  مکان شش  محتوا)  سوم،  و  فرم،  معنا  امن  ش یآسا،  كنندگی،  ،تیو  سرزندگ  ییایپو  دعوت  و  ی  و 

الک را  بین واریانس متغیر مي( وارد معادله رگرسیونی شده و در مجموع متغیرهاي پیش و ساختار   يعملکرد

گامتبیین می به  گام  به روش  تحلیل رگرسیون  نتایج  بر  تأثیرگذار شاخص مهمترین كه دهدمی نشان كنند. 
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 را  وابسته  متغیر  واریانس از  درصد ۱0 تنهایی به  كه  باشدمی محتوا  شاخص معنا و  پایداري اجتماعی،  متغیر

بررسی  می تبیین براي  مکان كند.  كیفیت  عملکر  ارتباط  محتوسوم)فرم،  و  معنا  و  به  د  بخشی  هویت  و  ا( 

و فضاهاي شهري نتایج  است  گردیده  استفاده  پیرسون  همبستگی  آزمون ضریب  از  نشان    ،  مندرج  اطالعات 

( و میزان هویت بخشی  فرم، عملکرد و معنا و محتواشهري)  م سو  هايمکان  تیفیكمتغیرهاي  دهد كه بین  می

هاي  صورت كه هر چه كیفیت شاخص  وجود دارد، بدینبه فضاهاي عمومی در شهر اصفهان ارتباط مثبت  

مکان در  موجود  محتواي  و  معنا  و  ساختار  و  عملکرد  سفرم،  پایداري  هاي  یابد  افزایش  اصفهان  شهر  وم 

اصفهان نشان داد كه میزان پایداري   مناطق مختلف شهري  اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت. تحلیل مقایسات

مختل مناطق  میان  در  اصفهان، اجتماعی  شهري  گونه ف  به  است  بوده  متفاوتی  میزان  مقادیر  باالترین  كه  اي 

  6ي اجتماعی نیز مربوط به مناطق  ترین میزان پایدارشهري و پایین  ۴و    ۳پایداري اجتماعی مربوط به مناطق  

  هاي موجود در شهري بوده است كه این خود به خود ارتباط مستقیمی با میزان جمعیت و سطح سرانه  8و  

منتخ مناطق  میسطح  دارا  را  مقایسهب  تحلیل  همچنین  نتایج  این  حجم  باشد.  به  توجه  با  كه  داد  نشان  اي 

ي مجود در  شهر  ي مساحت پارک هاو همچنین    پسماند  د یمتوسط تولو    طول شبکه معابر ،  مساحت  ،  تیجمع

به  دوچندانی دارند  سطح مناطق منتخب به خودي خود بر پایداري اجتماعی سطح مناطق شهر اصفهان تاثیر  

سرانه گونه میزان  آمدن  پایین  و  افزایش حجم جمعیت  كه  كاربرياي  بخش  در  ان سوم  هاي مک هاي موجود 

وضعیت به  زدن  دامن  باعث  است.  شهري  گردیده  اصفهان  شهر  مناطق  پیشینه  نامناسب  بررسی  هاي نتایج 

ب محتوایی  نظر  از  پژوهش  این  كه  داد  نشان  نیز  كار  حوزه  در  پژوهشمرتبط  ، ۲009مانوئل   ایشیرپاتهاي  ا 

 همسو بود.  ۲0۱9 وانگ یونجی ا،ییجیو ولو،یو یكو  ۲0۱6 سان یچونج، ۲0۱0بوسنی فرکیجن متا و کاسیو

هاي  هایی تأثیرگذار و با اهمیت در مؤلفههاي سوم شهري به عنوان فضاها و مکانمکان توان گفتمی نایپا در

هاي  فهان جهت افزایش سطح پایداري اجتماعی و مؤلفهر مناطق شهري اصپایداري اجتماعی نقش بسزایی د

دارا می در  اي سوم شهري میهمکان  كه   گرفت  جهینت  توان یم  شده،  انی ب  مطالب   به   توجه   با   باشد.آن  توانند 

مؤلفه اینکه  به  توجه  با  و  باشند  داشته  بسیاري  تأثیرات  اجتماعی شهرها  پایداري  افزایش سطح  هاي  راستاي 

اجتماعی  ابعاد    پایداري  دیگر  راستاي  در  هویت  و  تعلق  حس  مشاركت،  عدالت،  تعامل،  امنیت،  همچون 

ریزي اینگونه ی و..( تحقق میابد؛ لزوم توجه و برنامهمحیطپایداري اقتصادي، پایداري زیستپایداري شهرها)

بود.  مکان خواهد  مطرح  گذشته  از  بیش  ا  جهت  نیبنابراها  پایداري  به  مناطقدستیابی  در  شهري    جتماعی 

 یابند. هاي سوم شهري اهمیت میشناخت، بررسی، و بروز رسانی مکان

ت افزایش سطح پایداري اجتماعی شهر اصفهان با توجه به  در جهدات و راهکارهاي زیر  در این راستا پیشنها

 گردد:ه می ئاراهاي سوم اهمیت مکان

هاي بزرگ و در مقیاس  ها و بوستانهري بویژه در پارکهاي سوم شمکان بهبود كنترل و نظارت اجتماعی بر -

 ه رود، فرا شهري و فضاهاي سبز در اطراف زایند
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خیابان - ترافیکی  بار  بصري  ها  كاهش  ادراک  و  خوانایی  سطح  ارتقاء  جهت  نقلیه  وسایل  عبوري  وسرعت 

غرب خیابان مسجد    ان كاوه، شرق بهشهروندان؛ بویژه در محورهاي پر ازدحامی همچون جنوب به شمال خیاب

 ..، سید و خیابان جی، شمال به جنوب خیابان عالمه مجلسی و خیابان بزرگمهر و .

-هاي كالبدي و معنایی در سطح مکانها و اِلمانگی، سنتی، اسالمی و نشانهتوسعه و امکان طرح نمادهاي فرهن -

نتر، حرم زینبیه و ...(، مقیاس ناژوان، سیتی س  هاي سوم در مقیاس فرا شهري)همچون میدان نقش جهان، پارک 

مقی  5شهري)همچون   در  آبسارو...(،و  استخر  اصفهان،  خانه  پارکطبقه  محلی)همچون  شاپاس  كافی  و  ا  ه ها 

 هاي سطح شهر اصفهان.و...( و میادین و خیابان

-در پارکیژه سالمی؛ به و ا  -هویت ایرانی  طراحی و معماري و خلق فضاهایی با توجه به اصول زیبایی شناختی  -

 هاي سوم شهراصفهانها، مناطق تاریخی و دیگر مکانها،كافی شاپ

-هاي كبوتر خانه، خانهها مانند برجده مجدد از آنهاي قدیمی و متروكه با ارزش و استفامرمت و ساماندهی بنا -

می شناختی  زیبایی  كاركرد  بر  عالوه  كه   و...  تاریخی  مکانهاي  عنوان  به  سطح  تواند  در  سوم  فضاهاي  هاي 

 شهري اصفهان در پایداري اجتماعی و هویت بخشی نقش پررنگی داشته باشند.
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Introduction: 

Undoubtedly, the discussion of sustainability and sustainable development regardless of 

cities and urbanization will be meaningless. Cities are considered as the main cause of 

instability in the world because the characteristics of our era are urbanization, increased 

population of cities and, consequently, the development of small and large cities. 

During the period of 1990-2030, the population of urban areas will grow to about 3.3 

billion people, of which 90% will be in the urban areas of developed countries. Urban 

planners are attracted to the concept of sustainable urban development due to the reality 

of rapid urbanization growth in the world today and its continuation in the future as well 

as the considerable growth of metropolises especially in poor countries and its harmful 

consequences for the inhabitants of these areas. The concept of sustainable development 

has been used in various ways in various forms, but the most central idea is the World 

Commission on Development and Environment, which was stated in 1987. According 

to the definition of sustainable development, the needs of the present generation should 

be met without sacrificing the ability of future generations to meet their needs. In Iran, 

the process of development has been rapid and without planning and considerations of 

urban centers. It has destroyed marginal lands, gardens and forests as well as caused 

water, air and soil pollution on a large scale on in urban environments. This has upset 

the balance of ecosystems. The metropolis of Isfahan has been selected as the subject of 

the present study. Based on the statistics and data available in various fields of urban 

sustainability, it has a considerable distance from global standards. In addition, the 

increase of population (more than 8 times) during recent decades has posed the city to 

numerous social, physical, environmental and housing problems. The other problems  

are poor transportation, inappropriate use of natural resources, change and destruction 
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of ecosystems, change of land use and the creation of unbalanced urban spaces in the 

city, environmental pollution, inadequate wastewater disposal, lack of interaction 

between different sub-sectors of transportation, low level of services, high population 

density and insecurity. These are the serious challenges facing sustainable urban 

development. 

Methodology 

This research is applied in terms of the purpose of the research and descriptive-

analytical in terms of the nature and methodology. The research is based on library 

studies and field work. The data collection tool is a questionnaire completed by 375 

people that were randomly selected. In order to achieve the research objectives, 16 

indicators were extracted, including third place, accessibility, inevitability, dynamism 

and vitality, comfort and security, flexibility, performance, form, meaning and content, 

social sustainability, social security, social interaction, social justice, social 

participation, social belonging and social identity. One-sample t-test, Pearson’s 

correlation, and Friedman test were used to discover the stability indices and the role of 

third places on them. The geographical area of this study included all the 15 regions in 

the city of Isfahan. However, to represent the entire city, District 8 in the north, District 

9 in the west, District 3 in the center and the historical texture, District 4 in the east and 

District 6 in the south of Isfahan were selected. 

Results and discussion 

A multiple-sample t-test is used to determine the status of the sustainability indicators. 

Multiple regression analysis is also used to study the simultaneous effects of the eight 

components of the independent variable (third places) on the dependent variable (social 

stability). For this purpose, first the social stability variable as a dependent variable and 

the eight components of third urban places (accessibility and permeability, inviting, 

dynamism and vitality, comfort and security, flexibility and functionality, function and 

structure, form and meaning and content) are as independent variables are studied by a 

stepwise method. In order to evaluate the status of the dynamics and vitality component 

of urban third places, a one-sample t-test was conducted. This test is one of the simplest 

types of t-tests used to determine whether the average observed in a random sample is 

equal to the assumed population average or not. In order to investigate the relationship 

between the quality variables of the third urban place (form, function and meaning and 

content) and the identified urban spaces in Isfahan, Pearson’s correlation coefficients 

served to compare the situations of social stability in different urban areas of Isfahan. 

The one-way analysis of variance was done and finally, in order to investigate the 

spatial correlation between the effects (selected indicators) through the Weights 

Manager box and a set of tools available in the Geoda software, the weights and 

coefficients in the pattern process were obtained. 

Conclusion 

The sixteen indicators of sustainability of third places in the selected areas of Isfahan 

are in relatively good conditions. Also, the macro-indices in the third places, as output 

values, were clustered in each index through the Moran I global index. They had a 

positive spatial autocorrelation (centralized pattern); among different urban areas, the 

highest rate of social stability in the third places was for urban areas 3 and 4 with the 

averages of 89.09 and 87.61, respectively, and the lowest level of social stability 

belonged to urban areas 6 and 8 with the average values of 83.20 and 83.42, 

respectively. 
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