بررسی زمینههای بهرهمندی از فضاهای عمومی در راستای ارتقاء تعامالت اجتماعی شهروندان در
منطقه  10شهرداری
قابليت جذب مردم توسط فضاهای عمومی سبب شده است تا از این گونه فضاها به عنوان ظرفی برای شکلگيری
سرمایه اجتماعی یاد شود و لحاظ شدن آنها به عنوان یك ضرورت اساسی در برنامههای توسعه شهری حکایت از باز
توليد این فضاها در تقویت وجهه فرهنگی  -اجتماعی شهر دارد .این در حالی است كه منطقه  10شهرداری شهر تهران
از نواحی مسکونی فشرده با تراكم جمعيتی باال با كمبود خدمات مختلف از جمله فضاهای عمومی ،باز و فضای سبز
مواجه میباشد .در كنار این مسئله ،فرسودگی كالبدی ،آشفتگی در سيما و منظر شهری و ساختمانی و باال بودن ميزان
مستاجران و شناور بودن جمعيت ساكن به دليل ریزدانگی و ارزانی مسکن در مقایسه با سایر مناطق شهر تهران منجر
به كاهش سطح تعامالت اجتماعی در منطقه شده است .بر این مبنا این پژوهش با هدف بررسی زمينههای بهرهمندی
از فضاهای عمومی در راستای ارتقاء تعامالت اجتماعی شهروندان شکل گرفته است تا از این رهگذر بتواند به ایجاد
سرمایه اجتماعی كمك كند .روش پژوهش از نوع كاربردی با رویکرد توصيفی -پيمایشی میباشد .شيوه جمعآوری
دادهها مطالعات اسنادی و ميدانی است و جهت تجزیه و تحليل دادهها از تکنيك  SWOTو  QSPMاستفاده شده
است .نتایج پژوهش نشان میدهد كه تنوع پذیری فعاليتها ،اختالط كاربری ،همهشمولی اجتماعی ،دسترسی به حمل
و نقل عمومی ،امنيت اجتماعی ،خاطرهانگيزی ،ایمنی ،بهره گيری از تمامی حواس ،خوانایی ،دید و منظر مناسب،
انعطافپذیری ،مبلمان شهری ،نوع بدنه وكف ،آسایش اقليمی و بهداشت محيط از مولفههای اثرگذار در ارتقاء تعامالت
اجتماعی در فضاهای عمومی میباشد .طبق برداشتهای ميدانی میتوان گفت كه ناحيه  1منطقه از وضعيت
مناسبتری در سرانه كمی فضای سبز برخوردار است؛ اما از نظر كيفی به دليل پراكنش و جانمایی نامناسب دچار مسئله
میباشد .ناحيه  2و  3دارای تعدادی بوستان كوچك است .از این رو ،این دو ناحيه دارای كمبود سرانه كمی فضای سبز
و باز هستند كه نيازمند برنامه ریزی است .امکان توسعه فضاهای عمومی به دليل وسعت كم ،تراكم جمعيتی باال و نبود
اراضی بایر در سطح منطقه با چالش همراه بوده و اغلب فضاهای رهاشده ناشی از عقبنشينی معابر و اجرای دو پروژه
یادگار امام و نواب صفوی میباشد .فضاهایی همچون اراضی زینبيه ،حاشيه بزرگراه نواب و خيابان كارون جنوبی به
دليل داشتن تملك شهرداری از فضاهای در اولویت توسعه هستند .همچنين مسئله اصلی اغلب فضاهای عمومی منطقه
 10شهرداری تهران آسيبهای اجتماعی همانند حضور معتادین و كاهش امنيت اجتماعی زنان و كودكان به دنبال آن
میباشد .باتوجه به این امر كه وجود امکانات بازی كودكان و نوجوانان ،اختالط كاربری و وجود غذاخوریها ،آبميوه و
بستنی فروشی از دالیل جذب جمعيت به فضاهای عمومی و مبلمان و سایهاندازی مناسب جهت نشستن سالمندان،
برگزاری فعاليتهایی مخصوص سالمندان همانند فعاليت ورزش صبحگاهی منجربه حضور سالمندان و افزایش نظارت
و امنيت اجتماعی میشود .راهبردهای موجود در سناریوی برتر ،شامل راهبردهای تهاجمی ( :SO1ارتقاء امنيت
اجتماعی در فضاهای عمومی موجود :SO2 ،ارتقاء سرانه فضای سبز و باز :SO4 ،توسعه پاتوقهای محلی و ریز فضاها
جهت تجمع اهالی محله :SO5 ،تخصيص فضاهای چندمنظوره فرهنگی ،هنری ،ورزشی و غيره) و محافظهكارانه (:ST1

استفاده مجدد از فضاهای موجود غيرفعال در تملك شهرداری :ST2 ،افزایش مشاركت اجتماعی شهروندان) میباشند و
در نهایت جهت تحققپذیری  6راهبرد در اوليت 18 ،سياست و  31برنامه اقدام نيز تدوین شده است.
واژگان كليدی :فضای شهری ،تعامالت اجتماعی ،تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری ،منطقه  10شهرداری تهران.

