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 چکیده

ریـزي، ناگهـانی و    هایی هستند که مردم را بـدون برنامـه   هاي سوم شهري، معرف مکان مکان
هاي روباز شهري بـا در نظـر    کافه. دنکن خالقانه و در جهت ساخت اجتماع، دورهم جمع می

شـهري و   با انشعاب از فضاي معماري داراي فصل مشترکی بـا فضـاي   ،باز خود گرفتن فرم
سـوم در فـرم    گیـري مکـان   هدف از این پژوهش، بررسی مفهـوم شـکل  . هستندمنظر میانی 

پـژوهش حاضـر بـه روش    . پذیري در بافت شـهري اسـت   هاي روباز و اهمیت اجتماع کافه
هـا بـه صـورت     یوه گـردآوري داده توصیفی و به لحاظ هدف کـاربردي بـوده و شـ   -تحلیلی
بعد از تبیین چارچوب مفهومی و بـا اسـتفاده از ابـزار تحقیـق     . اي و پیمایشی است کتابخانه

ساخت در قالب  هاي مشخص، به شیوه محقق شامل مشاهده و حضور، ابتدا پرسشنامه با گویه
بی برخـی از  تهران، تدوین و جهت ارزیـا  2طیف لیکرت با توجه به میانگین جمعیت منطقه 

 SPSSافزار  گیري تصادفی ساده و غیراحتمالی توزیع و با استفاده از نرم متغیرها به شیوه نمونه
هـاي   هاي سوم شهري نظیـر کافـه   نتایج نشانگر اهمیت باالي مکان. مورد تحلیل قرار گرفت

ی ماننـد  یهاي مورد بررسی در مواردي که متغیرها ها کافه روباز است که با توجه به این یافته
پذیري  شناسی، انعطاف تعامالت اجتماعی در سه شکل خود در اولویت اول و کیفیات زیبایی

انـد داراي وضـعیت    فضا، دسترسی و خدمات در اولویت دوم نمرات باالیی را دریافت کرده
انـد،   تري بوده و زمانی که متغیرهاي پویایی، فعالیت و راحتـی حـد وسـط را داشـته     مناسب

  .بیشترین تأثیر را داشته است ،ر اقلیم و حفاظتمتغیري نظی

 مکان سوم، کافه روباز شهري، بافت شهري، اجتماع پذیري، تعامالت اجتماعی :ي کلیديها واژه
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  مقدمه
هاي سوم با ایجاد برابري اجتماعی بوسیله همسطح سازي شرایط محیطی و ایجاد  مکان

د حمایـت روانـی بـراي افـراد،     فضاي مردمی، ایجاد عادات اشتراکی عمومی و پیشـنها 
سـوم معمـوالً بـه     مفهـوم مکـان  . دنشـو  هـاي زنـدگی آنـان مـی     تبدیل به یکی از مکان

تعمـیم داده شـده اسـت    ... ها و حتی مراکز باغی و ها، بارها و کتابخانه ها، کافه رستوران
)Oldenburg, 2001 .(هـایی کـه گردآمـدن و گفتگـو      هاي برگزاري بعنـوان محـل   محل

هـا و   مطالعه رستوران. د در محیطی غیر داوري جریان داشته و ایجاد لذت نمایدتوان می
گیـرد   سوم در بـر مـی   هایی از این دست هر نوع مفهومی را در قالب مکان بارها و محل

)Rosenbum et al, 2011; Rosenbum, 2006 & Chen et al, 2017 .(هـاي سـوم    مکان
هایی هستند که همانند  بندي کرد، دسته اول مکان متوان به دو دسته تقسی در ایران را می

هاي سوم همسـان در غـرب دانسـت و از     توان آنها را معادل مکان برند بین المللی، می
. کننـد  لحاظ شرایط کالبدي و نحوه تعریف فضا، یک مفهوم را به مخاطـب عرضـه مـی   

مردمی است تفاوت کیفیت فضایی آن مخصوصاً در بستر اجتماعی، نوع فرهنگ و منش 
هـا   اما دسته دیگر نه به واسطه مفهوم کلی ایـن مکـان  . ها حضور دارند که در این مکان

گیـري آن بـه    بلکه کامالً مرتبط با فرهنگ ایرانی تشکیل یافته که با بررسی سـیر شـکل  
هـاي سـوم، در    در حالت کلـی بـه ایـن نـوع مکـان     . برد توان پی ها می قدمت این مکان

هاي شهري با در نظر گرفتن فرم بسته  کافه. شود نی، پاتوق گفته میاصطالح بومی و ایرا
شود و دیگري با انشعاب  و باز که به ترتیب، یکی با فضاي معماري نمود و تعریف می

از فضاي معماري داراي فصل مشترکی با فضاي شهري و منظر میانی است، عمالّ نوعی 
گیـري   ار عمیقـی را در شـکل  از فضاهاي عمومی، نیمه عمومی و نیمه خصوصـی بسـی  

سلسله مراتب فضایی در سازمان فضایی شهري و نیز با در نظر گـرفتن نـوع کـاربري،    
  .زنند ساختار متفاوت شهري را نیز رقم می

هاي سوم در توصیف مکانی هسـتند کـه در ذهـن مـردم      اي از مکان ها نمونه کافه
اعـات محلـی را، بـراي بحـث     هاي بسیار ارزشمند کارکرد دارند که اجتم بعنوان پاتوق
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ها امکان زندگی  این مکان. کنند اي از موضوعات، دورخود جمع می درباره طیف گسترده
مکان سوم یک مصـداق  "د و اطالقی به این تعریف است که نکن در جامعه را فراهم می

ی کـه میزبـان   یهـا  در تعین فضایی با خصوصیت عام است که بـراي بسـیاري از مکـان   
، "م، داوطلبانه، غیررسـمی در وراي قلمـرو خانـه و محـل کـار هسـتند      اجتماعات منظ

هاي شهري، اصطالحی  در جهت کاربرد آن براي کافه "سوم مکان"ایده . شود استفاده می
مبنی بر ظهور عمومی است که به عنـوان   1است که از مفهوم توصیفی یورگن هابرماس

این مکان داراي فضـایی بـا    .محل عملکرد جمعی افراد متمایز نشات گرفته شده است
) Travers, 2018(جنس آرامش، تفکر و لذت با بستري بـر مفهـوم دموکراسـی اسـت     

هایی که افراد مختلف خود را  ها از طریق ارتباطشان با دیگر مخاطبان و همچنین راه کافه
  . اند کنند، موفق نشان داده شده از طریق قهوه منحرف می

دهنـد، بلکـه پیکربنـدي     ن نه تنها قهوه خوبی ارائه میهاي مدر عالوه بر این، کافه
ها و همچنین در صورت اطمینـان حـس اسـتقبال عـالی      خوبی از قبیل چیدمان صندلی

کالنشهرهاي ). Whyte & Buckner, 2018(د نده براي یک مهمان را نیز به مخاطب می
جهـان   تـرین شـهرهاي   کشور ایران، بخصوص تهران بعنوان پایتخت، جزو پر جمعیـت 

شود و نوع سبک زندگی و نیز تجمع نسل جـوان، باعـث بـروز مصـادیق      محسوب می
ها عمـالً بیشـتر در شـکل پـاتوقی      این نوع محیط. هاي تجمع شده است کالبدي محیط

میزان زایـش و ایجـاد ایـن نـوع     . هاي شهري دارند تري در کافه خود، نمود بسیار قوي
محورهـایی ماننـد خیابـان    . اشباع نیز شده است ها بسیار زیاد بوده و در نوع خود کافه

هاي موفق و در عین حال سـازمان   تواند به خوبی نمونه انقالب و یا ولیعصر تهران، می
هـاي   اما موضوع اصلی این پژوهش، کافه. ها باشد نیافته از وجود و افتراق این نوع کافه

  .ز نوع بسته آن استروباز شهري است که از لحاظ آماري، بسیار محدودتر و کمتر ا
ها به خاطر مکانیابی پیچیده و سـخت خـود در جـایگیري کـاربري،      این نوع کافه

فضاي معماري که اغلب در منظر قطعـه  . معموالً نیازمنده فضاي معماري واسط هستند

                                                
1. Habermas 
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. شود بنا خود بیشترین امکان را داده که این نوعی محدودیت براي ایجاد آنها نیز تلقی می
هـاي روبـاز و    سوم در فرم کافه گیري مکان بررسی مفهوم شکل"پژوهش، هدف از این 

در پژوهش حاضر سعی در پاسخگویی به . است "اهمیت اجتماع پذیري در بافت شهري
هاي تحقیق بایستی به  شوند، پرسش سواالتی است که بیشتر بر اساس چگونگی مطرح می

آن مستند بوده و نیز کیفیـت  هاي سوم در شهر و چیستی و چگونگی  مفهوم ذاتی مکان
پذیري را بعنوان یک فرایند و نیز محصول اصلی فضاي عمـومی مـورد پرسـش     اجتماع

هاي ساختاري شکل دهنده  لفهؤم -1 :عبارتند از ترین سؤاالت که اصلی بطوري. قراردهند
هاي  سوم در کافه  معیارهاي فرم دهنده ساختار مکان -2هاي سوم شهري چیست؟  مکان
هاي روباز با  هاي سوم شهري در کافه ابعاد شکل دهنده مکان -3شهري کدامند؟  روباز

 گذارند؟ چه ساختاري بر کیفیت اجتماع پذیري بافت شهري تأثیر می

  
 مبانی نظري

  پذیري اجتماع
عد اجتماعی شکل دهنده آن، در سطح سوم و بخصوص در ب در زمینه مفهوم مکان

ود و مـوردي بـومی انجـام شـده کـه بیشـتر بـر        بین المللی و داخلـی مطالعـات محـد   
هاي مطالعه در قالب مقیاس میانی شهري مورد توجه قـرار   هاي خرد و با نگرش مقیاس
و در بیشتر مواقع با استفاده از روش پژوهش مـورد محـور و صـرفاً بـا ابعـاد       ندا گرفته

اصـل از آن  ح ها مورد بررسی قرار گرفته و نتـایج  روانشناختی و جامعه شناختی، نمونه
هایی را در ضمن پژوهش جـاري بیـان نمـوده و جنبـه      توان نمونه ، اما میندا ارائه شده

  :نوآوري مباحث و رویکرد تحقیق را عنوان نمود
سـوم واقـع در فضـاي     پژوهش حاضر از دو مفهوم عمده اجتماع پـذیري و مکـان  

ات و هـاي فضـاي بـاز تشـکیل شـده کـه هریـک موضـوع تحقیقـ          عمومی مانند کافـه 
اجتماع پذیري در فضاهاي عمومی بر پایه نیاز مـردم بـه   . اند هاي متعددي بوده پژوهش
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حس تعلق اجتماعی و تعامل با یکدیگر قرار داشته و آن امر در یک فضـاي اجتمـاعی   
ادعـاي قلمـرو، حـس    ) 1381لنگ، (حمایت کننده در کنار تأمین آسایش فیزیولوژیکی 

تعامـل  ). Alexander, 1979(میسـر خواهـد بـود     مالکیت و دریافت عـدالت در فضـا،  
تواند یک موضوع فیزیکی، نگاه، مکالمه و ارتبـاط بـین    اجتماعی و برقراري ارتباط، می

هـاي متناسـب و در نتیجـه     افراد باشد که خـود مسـتلزم تعریـف رویـدادها و فعالیـت     
ت هـاي اجتمـاعی اسـ    پذیري مردم در فضا و عضویت آنهـا در گروههـا و شـبکه    نقش

   .)1379دانشپور، (
آورند تا دور هم جمع  هایی را براي مردم به وجود می هاي بیرونی که فرصت مکان

هایی جهت مالقات شناخته شـده و موجـب غنـاي     توانند مکا ن شده و گفتگو کنند می
توان فضایی سرزنده دانست کـه مـردم    فضاي اجتماع پذیر را می. زندگی شهري شوند
براي این منظور جیکوبز تنـوع  . یابند در آن حضوري همیشگی می داوطلبانه و با رغبت

داند  ها و فعالیت آنها در ساعات گوناگون را، براي ایجاد سرزندگی ضروري می کاربري
)Jacobs, 1965 (      فضاهایی که حس آسـایش را پرورانـده و موجـب رونـق ارتباطـات

یـه خشـنودي اسـت،    و ما نـد ا هایی که لـذت بخـش   آسایشی ناشی از تماس. دنشو می
ـ کن هایی که اشخاص را به عنوان افرادي از جامعه تأیید می تماس  & Pasaogullari(د ن

Doratli, 2004(. هـایی   زننـد یـا خـداحافظی    ها با هم حـرف مـی   در آنجا مردم ساعت
کـنم،   جایی که مردم زمان خود را در آن گذرانده و به گفتن خواهش می. طوالنی دارند

ها بپردازند، جایی است که زندگی اجتماعی در  همسایگان خود و غریبهبا ... متشکرم و
  ). Murtagh, 2015(آن جریان دارد 

) Hall, 1983(شـوند   فضاهایی که موجب تشویق و ترغیب تعامالت اجتماعی می
مکانی است براي مکاشفه یا به عبارتی حیطه امکانات گوناگون و چهره به چهره شدن، 

پردازنـد   کـدیگر مـی  ی ر آن به مبادله اندیشه و احساسات خـود بـا  ها د جایی که انسان
هایمان چهره به چهره دیـدار و بـه    فضایی که در آن بتوانیم با همشهري) 1384شولتز، (

هایی کـه   مکان). Ghel, 2004(طور مستقیم از راه حواسمان به تجربه اندوزي بپردازیم 
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کیفیـت مـردم   . آورد د دیگر را فراهم میداراي مقیاس انسانی بوده و امکان مشاهده افرا
. ها به دسـت آورد  ها و فعالیت اي درست از کاربري توان از طریق آمیزه پسند را تنها می
توان این طور  هایی که توسط پژوهشگران و نظریه پردازان بیان شد می با توجه به مؤلفه

ا در کلیـه سـاعات   تبیین کرد که فضایی اجتماع پذیر است که بتواند اجتمـاع مردمـی ر  
شبانه روز به صورت طوالنی مدت در خود داشته باشد، به عبارت دیگر فضایی دعوت 

این چنین فضایی در درجه اول امکان برخورد اجتماعی و نتیجتاً ارتبـاط و  . کننده باشد
در طـول ایـن رابطـه بـه     ... تعامالت اجتماعی را به همراه دارد، مشاهده افراد، گفتگو و

 .یدآ وجود می

هاي فراوانـی   هاي فضاهاي عمومی موفق، مطالعات و دیدگاه ها و ویژگی در تبیین مؤلفه
 ,PPS, 2018, Gehl, 1987, Lerup(توان به  از جمله می ،هاي اخیر وجود دارد طی دهه

1972, Oldenburg, 1999 (هـایی   ها و ویژگی با بررسی و واکاوي مؤلفه. اشاره کرد... و
توان فضاي عمومی موفق را فضایی دانسـت کـه از    اند می قل کردهکه این پژوهشگران ن

هایی چون دسترسی، کالبد مناسب، منظر، تنوع فعالیت، جامعیـت، امنیـت، تعامـل     مؤلفه
دانش پژوه . اجتماعی، اجتماع پذیري، آسایش و راحتی در حد متناسبی برخوردار باشد

هاي اجتماعی  سوم در بستر مکان انارزیابی نظریه مک"نیز در پژوهشی با عنوان ) 2014(
گیـري سـاختاري    سوم از دیدگاه مفهـومی پرداختـه و در شـکل    به موضوع مکان "بومی

کتابخانه محلی با اسوم پژوهشی را انجام داده است که نتیجتاً به امکان تعمیم  مان مکانل
الگویی را سوم دست یافته و  دهی و معنامندي فضاي عمومی نظیر کتابخانه بعنوان مکان

سـوم از   هاي موردي نیز در باب مکان ها در پژوهش این نوع ارزیابی. تبیین نموده است
هاي معماري ادامه داشته که هر  هاي نوین در موضوع مکان تجربیات الدنبرگ تا ارزیابی

  .ندا کدام نتایج مثبتی را عرضه داشته
  رابطه انسان و مکان

کی، تأثیر انکارناپذیري بر رفتار و افکـار انسـان   روانشناسان محیط معتقدند شرایط فیزی
دارد تا آنجا که بررسی رفتارهاي انسان بدون توجه به محیط و شرایط فیزیکی حاکم بر 
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در روانشناسی محیط رفتار در تعامل با ابعاد فیزیکی، معماري و . آن امکان پذیر نیست
یل از مفهوم مکان به شش در تحل 1الکرمن). 1389نوذري، (گیرد  نمادي محیط قرار می
هـا بـا    مفهوم موقعیت نسبی، این کـه مکـان  . 1 :که عبارتند از کند مؤلفه اصلی اشاره می

ایـن  . انـد  ها ترکیبی از عناصر طبیعی و فرهنگـی  مکان. 2 .ها مرتبطند سایر اشیاء و مکان
اگرچه هر مکانی منحصر به فـرد  . ر مکان وجود خاص خود را داردهبدان معناست که 

هـا،   مکـان . 3.شـوند  هاي فضایی به یکدیگر مربوط مـی  است اما توسط نظامی از تعامل
ها در حـال ظهـور و ایجـاد     مکان. 4 .یابند و جزئی از نواحی وسیعتر هستند استقرار می

  . انـد  اي تـاریخی  هـا واحـد مؤلفـه    مکـان . 5شکل منتج از ساختار فضایی خود هسـتند  
این عقاید و دالیل . یابند سیله عقاید انسانی تشخص میها داراي معنا بوده و بو مکان. 6

  . بخشد انسانی است که به یک مکان هویت می
. دارد که یک مکان، مرکز کنش و انگیـزه اسـت   در خصوص مکان اظهار می 2رلف

در واقـع  . کنیم کانونی است که در آن حوادث معناداري وجود دارد که آن را تجربه می
ها  هاي خاص داللت دارند و از هویت این مکان در زمینه مکان ها تنها رخدادها و کنش

در صورتی که رویه روزمرگـی را  . گذارند متأثرند هر چند به نوبه خود بر آن نیز اثر می
توانیم محیط را درك  در زندگی تثبیت شده بدانیم با در نظر گرفتن فرایند ساخت آن می

فرایند توسعه اسـت و ایـن    3بورکراتیکهاي پیچیده  فضاي فیزیکی محصول نظام. کنیم
هیچ نیازي نیسـت از  . شود رود و معنادار می فضاي فیزیکی در زندگی روزمره بکار می

هاي مرسوم فضاي فیزیکی در برابر فضاي ذهنی و یا فضاي اجتماعی استفاده  دوگانگی
مـاعی و  تواند فضا را فضایی عینی و فیزیکی با ابعـاد اجت  تر می رویکردي منسجم. کنیم

در این صورت مفهومی منسجم خواهیم داشت که به طور منسجم به . روانشناختی ببیند
  . پردازد هاي خلق و درك فضا در جوامع می شیوه

                                                
1. Lukermann 
2. Relph 
3. Brocratic 
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توانند در آینده جهت جبران خالء در فضا برداشت  هایی که می در قبال محدودیت
فضـاي مـادي    ،تـوان بـا ارائـه بسـتر اجتمـاعی و روانشـناختی آن رویکـرد        شوند، مـی 

عد زمان کامل بدون در نظر گرفتن ب ،مکان به هر حال مفهوم. تري را تبیین نمود مستقیم
عنصر زمان با تحلیل فرایندهاي اجتماعی دخیل در ساحت فضا و مکان در . نخواهد بود

تـوان در رابطـه بـا     در حالت کلی مـی ). 1387مدنی پور، (درك ما جاي خواهد گرفت 
اي ذهنـی ولـی مشـخص از     ن نکته اشاره کرد که اگر مکـان، محـدوده  ارتباط فضا به ای

دیدگاه هر شخص است، ولی همین محدوده براي او حس مکان ایجاد کرده اسـت کـه   
بـه عبـارتی خـاطرات درك    . ریشه در هویت و فرایندهاي روانی و گاه اجتمـاعی دارد 
الوه بر هویت خاص ع. دهند مکان تأثیرگذار بوده و شکل هویتی آن فضا را تشکیل می

د نیـز  نها، هویتی که شخصاً گروهی خاص، چه از درون و چه از بیرون، با آن دار مکان
  .داخل یک مکان بودن به معناي به آن تعلق داشتن است. با اهمیت است
: رفتـاري . 1: کند به سه سطح از احساس تعلق و درونی بودن اشاره می 1پیتر برکر

درونـی  : عـاطفی . 2.شـود  فیزیکی درك مکان مربوط میدرونی بودن رفتاري به حضور 
. 3.بودن عاطفی متضمن مشارکت عاطفی و احساس تعلـق نسـبت بـه آن مکـان اسـت     

شناختی به تعهد ناخودآگاه و کامل یک فرد به مکـان   –درونی بودن وجودي : شناختی
ـ   هاي مختلـف، مکـان   به عکس در نگاه از بیرون به مکان. شود مربوط می رین هـا در بهت

شـان قابـل    اند و تنها بوسیله صـفات مصـنوعی   ي بدون احساسها فعالیتحالت زمینه، 
یک فضاي خوانا و در دسترس براي سـاکنان، بایـد از یـک    ). 1377افروغ، (اند  تفکیک

هویت و ساختار برخـوردار باشـد، سـاختاري کـه مبتنـی بـر ادراك شـهروندان از راه،        
براي جامعه شناس، کاربرد این فضـاها بـدون در    اما. ها است محدوده و حوزه و نشانه

هایی که شهرنشینان از آنها دارند، قابل بررسی  نظر گرفتن محتواي اجتماعی و بازنمایی
  . نخواهد بود

                                                
1. Peter berkers 
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هـا و   هاي اجتماعی متفاوت نهایتاً به بروز کشمکش مجاورت مکانی اجباري، گروه
شود، جذاب  ضاهاي شهري گفته میاز این رو به برخی از ف. انجامد ها می فاصله گرفتن

انبار زیرپله، مرکز تجاري، فـالن یـا بهمـان کوچـه یـا      (در حالیکه برخی دیگر . هستند
بنابراین، الزم است مطالعه روابط میـان  . ها دوري گزید اند و باید از آن ترسناك) خیابان

هر بـا  در ش هاهاي اجتماعی را براي درك چگونگی یگانگی آن فضاهاي فیزیکی و گروه
کالبد شهري متمایز و واجد هویت متشـکل از اجـزاء   ). Fialkoff, 2015(هم ادغام کرد 

این اجزایی کـه از  . ها مولد پویایی و تحول است محلی و جهانی است که همنشینی آن
اند، در کنار هم یک کل واحـد را   اي و جهانی شکل گرفته پیوند مفاهیم و عناصر منطقه

ز بی نظمی و عدم انسجام بـدور اسـت، در حالـت کلـی تمـام      آورند که ا به وجود می
گـردد کـه    در بکارگیري خلق حسی است که نهایتاً منجر به هویتی مـی  یادشدهمباحث 

کند، همان حس تعلقی که در حالـت تعـامالتی    مخاطب شهروند را به محیط وابسته می
  .گردد جمعی، منجر به هویت اجتماعی می

  
  هاي سوم مکان
ي مـاهوي،  هـا  ویژگـی هاي مشـترك و   وم، دنیایی را بر اساس منفعتهاي س مکان

هـاي   هـاي مختلـف و بـر روي فرهنـگ     هاي فراوانی که در زمـان  با پژوهش. دنساز می
هـا،   آلمـانی  1ها، بیرسـتوپ  هاي عرب خانه مختلف صورت گرفته، ارتباط بین جاي چاي

 3هاجران امریکایی و بارهاي گیتوهاي روستایی قدیمی اولین م ها، مغازه ایتالیایی ي2تابرنا
ها را توصیف کند، با الگوهاي آشناي  اگر کسی بخواهد یکی از این. سازند را آشکار می

هـا را   هاي ظاهري آن هاي سوم، تنوع هاي ذاتی این مکان تشابه. شود متعددي روبرو می
تلف، در هاي مخ هاي مردم فرهنگ و خواسته ها ویژگیدهد که حتی  پوشانده و نشان می

                                                
1. Bierstube 
2. Tabern. 
3. Ghetto 
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هم یک بار . شان، مشاع است هاي تجمع معمولی زندگی غیر رسمی عمومی زمینه مکان
امریکایی، که مخصوص افراد طبقـه متوسـط بـوده و اصـالً هـم مایـه افتخـار و غـرور         

در واقـع یکـی از   . هاي ونیزي خانه شود، یک مکان سوم است و هم قهوه محسوب نمی
هـاي چنـین    ست که بـراي درك ارزش توانـایی  هاي سوم این ا ي خوب مکانها ویژگی
هـاي آن ملـت    هایی جهت رفع نیازهاي انسانی مشترك، نیازي نیست تا با توانایی مکان

 2بوسـیله ري اولـدنبرگ  » 1سـوم  مکـان «اصـطالح  ). 1390کرمونا و تیزدل،(روبرو شویم 
هـایی را تشـریح کنـد کـه مـردم را بـدون        ابداع شد تـا مکـان   1990هاي  نزدیک سال

. کنـد  دور هـم جمـع مـی    ،ریزي، ناگهانی و خالقانه و در جهت ساخت اجتمـاع  برنامه
شما در . »مکان دوم«است نه کار » مکان اول«سوم مکانی عمومی است که نه خانه  مکان
  .کنید کنید در همان لحظه آنرا درك می کامل را پیدا می» سوم مکان«اي که یک  لحظه

یـک کتابخانـه، یـک کافـه قـدیمی، یـک       یک کافی شاپ، یک گوشـه آفتـابی در  
ایده او یـک  . کتابفروشی مورد عالقه، یک میخانه دوست داشتنی و یا یک راسته شلوغ

ره آورد اولدنبرگ . اند جوامع همواره فضاهاي مالقات غیررسمی داشته. ایده جدید نبود
ـ    زوا احیاي این مفهوم بود در زمانی که جوامع به صورت روز افزونی مجـزا و مـردم ان

. سوم در اصل رسیدن به ایده آل فضاي اجتمـاعی اسـت   طلب شده بودند، مفهوم مکان
هـا،   هـا، باغچـه   کنـد کـه بـاغ    پیشـنهاد مـی   »3هاي خوب عالی مکان«اولدنبرگ در کتاب 

سـوم معرفـی کـرده و عنـوان      را بعنوان مکان... ها و خانه ها، قهوه هاي اصلی، کافه خیابان
اسـاس دموکراسـی   و ب سـرزنده اجتمـاعی جامعـه و پایـه     هـا قلـ   کند که این مکان می

هاي سوم با ایجاد برابري اجتماعی بوسیله همسـطح سـازي شـرایط     مکان. ندا اجتماعی
محیطی و ایجاد یک فضاي مردمی، ایجاد عادات اشتراکی عمـومی و پیشـنهاد حمایـت    

  . دنشو هاي زندگی آنان می روانی براي افراد، تبدیل به یکی از مکان

                                                
1. Third place 
2. Ray Oldenburg 
3. Great good places 
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ولدنبرگ شناسایی کرد که در جوامع برون شهري مدرن، زمان بطور کلی در مکان ا
هاي سوم، یک فضاي عمومی طبیعی را براي  اول و دوم ایزوله شده است، بنابراین مکان

هاي منظم،  اجتماع در ایجاد اتصال و بندهاي مشترك گام برداشته و میزبان گرده همایی
اي از افراد است که روابطی فراتر از عرصه کار  نشده داوطلبانه، غیر رسمی و پیش بینی

مقـدم بـر سـنجش مبحـث در خصـوص مفهـوم       ). Oldenburg, 2001(و خانه دارنـد  
 Seamon, 2007(و ) Relph, 1976 ،Tuan, 1979(سوم، جغرافیدانان انسانی مثل  مکان

and 1993 ( پیرامـون   را در زندگی ما و مناسبات آن بین شرایط انسـانی و » مکان«نقش
رلـف ایـده   . اند که قبالً در این مورد توضـیحاتی داده شـد   عینی مورد پرسش قرار داده

را معرفی کرد که برروي مناسبات بین یک فرد و یـک مکـان معنـی دار    » درونی بودن«
نمایـد،   او پیشنهاد کرد که وقتی محیطی احساسی قوي از تعلق را ایجاد می. تمرکز دارد

  . شود دار می نیپس آن محیط مکان مع
و لزوماً . دهد کند که آن مکان تجربیات و آرزوي مردم را عینیت می توآن اشاره می

 ,Fournier & Lee(اند توصیف و فهمیده شـود   باید از منظر مردمی که به آن معنی داده

یابد، که  و به همین نحو، مناسبات بین هویت انسانی و محیط پیرامونی را در می) 2018
هاي نظري که بوسیله جغرافـی   تحقیق حاضر از بنیان. گردد ختمان و مکان میشامل سا

کنـد و بطـور    دانان انسانی بنیان گذاشته شده و با این مفاهیم ارتباط دارند نیز یـاد مـی  
گـردد   خاص پافشاري توآن که معنی یک مکان از سوي استفاده کننـدگان تعریـف مـی   

سـوم   ها بـراي خلـق مکـان    تالش. گیرد می حائز اهمیت است که حتماً مورد بحث قرار
مکان تضمین کننده سالمت روان ممکن است مفید باشد ولی معنی یک مکـان بوسـیله   

  ). Misztal, 2018(گردد  استفاده کننده آن توصیف می
سوم را بنا نهاده بودند، این مفهوم  در حالی که جغرافی دانان انسانی بنیان ایده مکان

مریکا آو بریست در پاسخ به آنچه که آنها به عنوان گسست جامعه  به بوسیله اولد نبرگ
سوم نام گرفت، زیرا بعد از اولین و دومـین    از اینرو مکان. مالحظه نمودند، مطرح شد

عـد اجتمـاعی   توانست فرصـتی بـراي غنـی کـردن ب     مکان، یعنی منزل و محیط کار، می
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تگـو و مالقـات دیگـران را فـراهم     سوم امکان انجام گف یک مکان. مراجعان فراهم آورد
به نارضایتی منجر سومی در زندگی فرد ممکن است   عدم وجود هر نوع مکان. آورد می

فرد در اجتماع گشته و در اثر کاهش همپوشانی سطح اشتراك فی ما بین، دایـره تعامـل   
  ).Oldenburg & Brissett, 2008(گردد  افراد با یکدیگر مورد خدشه واقع 

  
  روباز شهري هاي کافه
 اطـالق  1باز يفضا يدارا کافه به شتریب یغرب فرهنگ در که يشهر روباز يها کافه

 با در نظر گرفتن فرم فضاها نیا .هستند يشهر يها پاتوق نیپرطرفدارترء جز شوند، یم
باز خود که با انشعاب از فضاي معماري داراي فصل مشترکی با فضاي شهري و منظـر  

گیري  ی از فضاهاي عمومی و نیمه عمومی بسیار عمیقی را در شکل، عمالً نوعندا میانی
زنند که با در نظر گـرفتن نـوع    سلسله مراتب فضایی در سازمان فضایی شهري رقم می

ها بـا توجـه بـه ماهیـت      این کافه. کنند کاربري، ساختار متفاوت شهري را نیز ایجاد می
ریزي انجام فعالیـت در محـیط    مهخود، برعکس فرم بیرون ریز گونه خود، سعی در برنا

کننـد کـه    پیش بینی شده دارند و این فضاها، بصورت الحاقی، زمـانی معنـی پیـدا مـی    
خـود بـا    2هاي روباز شهري عمالً با منظـر زمـین   کافه. منشعب از نوع بسته خود باشند

اند، که بعنـوان   توجه به شکل طراحی شده، جزئی از منظر فضاي شهري مرزبندي شده
در فرم . کنند پیرامونی در قالب یک خیابان و یا پیاده راه نمود عملکردي پیدا میمحیط 

 گـاه  هاي احاطه کننده فضا، نقش اصـلی را دارنـد کـه گـه     ها وجود جداره این نوع کافه
هاي تکی با نوع نرم یا نیمه نرم و  هاي حائل با سقف رو باز و یا جداره بصورت جداره

                                                
1-  Open Space Café :ـ  تفاوتي شهر روبازي ها کافه  تفـاوت . دارد) Outdoor Open Space( بـا ی فرم

ي برایی فضا متعادل آفوردانس و مبلمان دمانیچ قیطر از رونیب به کافه درون تیفعال کردن زیسرر در دوم، گونه
 اول گونـه  امـا . رود یم بکار مورد نیا در زین )Sidewalk Café( اصطالحی حت که است تیفعال بستر انتخاب

 آن به مختصي فضاي دارا ذاتا استوي شهر وي معماري فضا نیمابی انیمی طیمح جادیا صدد در باز، فرم با عمالً
 .است...  و اطیح جلوخان، رینظ

2. Landscape 
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یک کف صاف منظر کاري شده، در احاطه ابنیه پیرامـونی  در برخی موارد بصورت تنها 
  . شوند خود تعریف می

هاي اجتماعی بایـد   هاي سوم شهري و پاتوق ها به عنوان مکان در حالت کلی کافه
یی در باب کیفیات شهري باشند که عالوه بر حفظ اصول اساسی خود، ها ویژگیداراي 

یی را با توجـه بـه ابعـاد    ها ویژگیچنین  توان در مسیر طرح شدن نیز قرار گیرند که می
پذیر بودن  ها اجتماعی و انعطاف مختلط بودن کاربري: این گونه برشمرد ،گیري آن شکل

فضا، آزادي انتخاب، امکان زندگی اجتماعی در مقابل زندگی خصوصی، لحاظ داشتن و 
ده و در پذیر بودن محیط با خلق فضـاي سـا   اي، قرائت منطقه –تقویت پیوندهاي بومی 

دار بودن مکان، بستر و محیط فرهنگی با توجه  پذیرا، نقش انگیزي ذهنی، معنی عین حال
، هویـت و کنتـرل، سـرزندگی    )ساده بـودن (به بافت خودمانی افراد، محیطی براي همه 

، دسترسی )مهر خویش را بر فضا زدن(سازي مکان  فضا، اصالت و معنا، امکان شخصی
کیفیت زیبایی شناسانه با توجـه بـه الگوهـاي بسـتر، ایمنـی      از لحاظ کالبدي و بصري، 

راحتـی فضـا بـا توجـه بـه نـوع سـاختاربندي و         و مناسب در جهت حفاظت اقلیمـی 
  .پیکربندي فضایی

  
  هاي شهري هاي کافه ابعاد، خصوصیات و مشخصه

هاي شهري از  هاي سوم و ساختار کافه ي مکانها ویژگیبا توجه به خصوصیات و 
هایی را  توان مشخصه ز با در نظر گرفتن سیر مبانی نظري از سوي دیگر، مییک سو و نی

توان از ابعاد ذکر  در ادامه می. مطرح نمود هادر قالب خصوصیات و ابعاد این قبیل فضا
پـذیري، ایمنـی و حفاظـت،     هاي دسترسی، ساختار کالبـدي، انعطـاف   شده، خصوصیت

کـارکرد، تعـامالت اجتمـاعی، دسترسـی     تسهیالت، پویایی، راحتی و آسایش، کاربري، 
اجتماعی، فرهنگ و حضور مردم را در قالـب مـدل سـاختاري و چـارچوب پـژوهش      

همچنین باید گفت ارتباط میان مفاهیمی مانند فضا، کالبـد و اجتمـاع   . حاضر ارائه نمود
اي مـورد اسـتنتاج قـرار گرفتـه و نهایتـاً ویژگـی        رویه-عدي ماهويدر یک ساختار دوب
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هـاي   هاي سوم در بستر کافه ع پذیري و حضور پذیري به عنوان خط تعلیق مکاناجتما
  .روباز شهري مورد تحلیل قرار خواهد گرفت

هاي  گیري در خصوصیات و ویژگی بنابراین با توجه به ماهیت پژوهش و نوع نتیجه
  :باشد میزیر هاي شهري، مدل مفهومی و نهایتاً چارچوب پژوهش به شرح  کافه

  
  مدل ساختاري نقش مکان سوم شهري با رویکرد اجتماع پذیري -1شکل 
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  چارچوب پژوهشی تبیین نقش مکان سوم شهري با رویکرد اجتماع پذیري -1جدول 
  زیر معیار  معیار  مؤلفه  ابعاد
  

  کالبدي
  دسترسی پیاده  دسترسی کالبدي مناسب  دسترسی

  دسترسی حمل و نقل عمومی
  نحوه ارتباط

  نظارت اجتماعی  ريدسترسی بص
  وجود عناصر زیبایی شناسی در محیط  کیفیت زیبایی شناسانه  ساختار کالبدي
  انعطاف و تنوع فضایی در انجام فعالیت  فضاي انعطاف پذیر  انعطاف پذیري
  بکارگیري اقلیم و نیز ایمنی پیاده  حفاظت اقلیمی و ایمنی  ایمنی و حفاطت

  قرارگاه رفتاري با تجهیزات شهري امکان ایجاد  خدمات کافی  تسهیالت

  حرکت پیاده  میزان پویایی  پویایی
  ي اساسیها فعالیتراحتی   راحتی فیزیکی  راحتی و آسایش

  صحبت کردن و تماشا کردن  فعالیت اجتماعی  فعالیت بیرونی  فعالیتی
  ...مطالعه و  فعالیت انتخابی

  فعالیت درونی
) هنر عمومی(فعالیت همگانی 

  و جانبی
موسیقی، نقاشی در فضا، فعالیت مشارکتی 

  ...در کافه و
  
  
  

  اجتماعی
  
  

  تعامل اجتماعی روزمره  تعامالت اجتماعی تصادفی  تعامالت اجتماعی
  تعامل اجتماعی ناگهانی

تعامالت اجتماعی سازمان 
  یافته

  خود سازمان یافتگی

 هاي سنی، جنسی و خاص دسترسی گروه  دسترسی اجتماعی  دسترسی
  در فضا

  همجواري با طبیعت و کاهش آلودگی  آسایش و آرامش روانی  وراحتی حس امنیت
  حضور پذیري اقشار متنوع مردم  حضورپذیري  تجمع
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  روش تحقیق
توصیفی بوده و به لحاظ هـدف، از جـنس ارزیـابی و    -پژوهش حاضر به روش تحلیلی

ـ   شـیوه گـردآوري داده  . شود نهایتاً کاربردي محسوب می اي و  ه صـورت کتابخانـه  هـا ب
هـا بـا    ادبیات نظري موجـود و تحلیـل داده   ناد بهپژوهش با استاین در . پیمایشی است

هـاي سـوم و نیـز میـزان کیفـی       گیري مکان استفاده از روش تحلیل محتوا، اصول شکل
 ،در ادامه، بعـد از تشـکیل  . گردد شاخص اجتماع پذیري و چارچوب مفهومی تبیین می

ها، مراحل سه گانه تنظیم و واکاوي، انجام و  پرسشنامه و ساختار گویهگزینش و تنظیم 
بـا توجـه بـه نـوع مسـئله و هـدف، مقیـاس         همچنین. نتایج آن منعکس گردیده است

 2عد ذهنی در بافت شهري منطقه عد فیزیکی و محالت از بهاي شهري از لحاظ ب ناحیه
، بـا  1اي بیان شده در جـدول  ه نسبت به ابعاد مستخرج و شاخص وتهران مطرح شده 

داد تعپرسشنامه با  350استفاده از ابزار تحقیق شامل مشاهده، پرسشنامه و حضور، ابتدا 
 "رجوع مشتري به کافه"با توجه به میزان و هایی مشخص، به شیوه محقق ساخت  گویه

در ) مکامالً مخالفم، مخالفم، نظري ندارم، موافقم و کامالً مـوافق (در قالب طیف لیکرت 
اي، بعنوان حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران بـا ضـریب اطمینـان قابـل      مقیاس رتبه

در تهـران، بـه شـیوه نمونـه گیـري       یادشـده قبول و با توجه به میانگین جمعیت منطقه 
 180تصادفی ساده تدوین و توزیع گردید که از میان آنها براي هر نمونه موردي حدود 

نمونـه کافـه روبـاز     9ارزیابی برخی از متغیرها در قالب پرسشنامه گزینش و نیز جهت 
هاي  با ورود داده. پرسشنامه، نیز مورد استفاده قرار گرفته است 20شهري با حد متوسط 

هـاي   ، محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ براي پرسشـنامه SPSSحاصله به محیط نرم افزار 
هاي پرسشنامه  پایایی باال یافتهکه با در نظر گرفتن موفقیت آزمون و  دنمونه، محاسبه ش

مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهند گرفت که مشخصاً میـزان تـأثیر متغیرهـا مشـخص     
 .گردد می

  



   
  
  
  

 51     …هاي سوم در بعد اجتماعی مناطق شهري  نقش مکان

 ها بحث و یافته
  شناخت محدوده تحقیق

هاي روبـاز شـهري را در قالـب فضـاي      توان تعداد بیشماري از کافه در شهر تهران، می
هـاي مراکـز    ي ابنیه دولتی و نیمـه دولتـی، بـالکن   ها ها، حیاط متصل به باغات، جلوخان

بندي متفاوت، برشمرد اما نـوع   بصورت کالسه بندي شده و در گونه... ها و خرید، هتل
ـ   اقتصـاد و تـوان    هواسـط ه وجود فرمی و نیز تا حدي محتواي آن در مناطق مختلـف ب

ها هستند به  افهتوان مناطقی را که داراي این نوع ک می. مصرفی مردم متفاوت بوده است
مـواردي کـه بـا در نظـر گـرفتن      . عنوان نمونه مورد مطالعـه، مـورد بررسـی قـرار داد    

مقیاس متفاوت؛ سطح اقتصاد متفاوت؛ میـزان  : هاي ساختاري و فرمی باید داراي تفاوت
ي متفاوت؛ بوده که بتوان، ها فعالیتسرویس دهی؛ نوع فرم و دکوراسیون متفاوت؛ نوع 

از . ندي فرمی آن، محتواي هر یک را شناخت و مورد تحلیـل قـرار داد  عالوه بر گونه ب
این رو از محورهاي شهري مناطق متفاوت تهران با احتساب فرض بر صحت آمار و نیز 

تهران را با توجـه بـه کـارکرد     2توان محورهاي منطقه  مناسبات فعالیتی در هر یک، می
  . مورد انتخاب قرار دادمعنایی و عملکردي و نیز مشمولیت بعنوان نمونه 

جمعیت این منطقه براساس سرشـماري  . ناحیه است 9محله و  21داراي  2منطقه 
 358،270مـرد و   343،033شـامل  ) خانوار 239،742(نفر  701،303ایران،  1395سال 

بافـت  . شـود  ترین مناطق شهري تهران محسـوب مـی   زن بوده که نسبتاً جزو پرجمعیت
هاي متفـاوت بلـوك شـهري، از لحـاظ      نطقه با دارا بودن گونهشهري نسبتاً مدرن این م

در . هاي سـوم شـهري دارد   ساختاري قرابت معنایی با سبک زندگی مدرن و نوع مکان
تـوان، سـازمان فضـایی     هاي سوم شهري می حالت کلی، با شناخت نقش این نوع مکان

بـا بررسـی و    شهري را در بستر ساختار شکل یافته خود، مـورد شـناخت قـرار داده و   
ـ توان این نوع الگوها می ،تحلیل ساختاري آن، الگوهاي شکل گرفته را تبیین نمود د در ن

ریزي و طراحی آن نقش حیاتی را داشته و  تشخیص کیفیات محیطی موجود و نیز برنامه
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هاي شهري را  در ساماندهی و ارتقاء سازمان فضایی شهري بخصوص در محورها، بافت
 .داینتر براي مردم تبدیل نم به محیطی با کیفیت

  
  نتایج پرسشنامه

گیـري تصـادفی    و به شـیوه نمونـه   "رجوع مشتري به کافه"پرسشنامه با توجه به میزان 
توضیح اینکه با توجه به ماهیت پدیده مکان سوم شـهري و  . ساده توزیع و سنجش شد

یت سـاکن در آن  ها منوط و وابسته به جمع اینکه نوع رجوع و استفاده از این نوع مکان
توان جمعیت نمونه را با توجه به موقعیت جغرافیـایی   ناحیه و آن منطقه نیست، بنابراین نمی

در نظر گرفت، در عین حال آمار رسمی و نیز پژوهشی وجود ندارد تا بتوان بـر آن اسـاس   
 جامعه ،هاي شهري را بدست آورد تا بر اساس تعداد مشخص کنندگان از کافه تعداد استفاده

بنابراین تنها راه دستیابی به تعداد قابل قبول بعنوان جامعه آماري، . آماري را نیز بدست آورد
هاي مورد مطالعه است، بر همین منوال، بـر اسـاس میـانگین     میانگین رجوع مشتري به کافه

کافه روباز شهري بعنوان مشتري از کافه اسـتفاده   9نفر بطور میانگین در  350تعداد  1،رجوع
شوند که بر اسـاس   نفر وارد جامعه آماري می 180ده و بر اساس فرمول کوکران حدوداً نمو

پرسشـنامه توزیـع    20تهران،  2هاي رو باز منطقه  کافه ازاصل تقسیم میانگین، براي هر یک 
هـاي   هاي پژوهش توسط نخبگان و کارشناسان امر ورود داده شد و صحت روایی پرسشنامه

محاسبه گردیـد کـه    962/0، ضریب آلفاي کرونباخ برابر با SPSSار حاصله به محیط نرم افز
   .حاکی از پایایی باالي پرسشنامه است

سه دسته براي (بر همین اساس سؤاالت در دو دسته سؤاالت عمومی، اختصاصی 
هاي انجام شده در منطقه  با توجه به بررسی. تدوین و مورد استفاده قرار گرفت) سه بعد

مشخصی کافه رو باز شهري مورد برداشت و شناسایی قرار گرفت که بر تهران تعداد  2
هاي سوم  در ادامه مکان. توان نفشه موقعیت مکان آنها را نیز ارائه نمود همین اساس می

                                                
ز مدیریت هر یک استعالم و هاي مورد مطالعه با توجه به فاکتورهاي صادر شده ا تعداد رجوع مشتري به کافه -1

 .حد وسط روزانه تعیین شده است
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شهري که داراي فضاي روباز هستند در این منطقـه بـا توجـه بـه نـوع گونـه شناسـی        
. شوند ها تقسیم می کافه و سفره خانه-ها، رستوران کافه: دسته کلی شامل 3موضوعی به 

اهمیت این دسته بندي در آن است که در هر سه دسته، نوع مکان سـوم شـهري داراي   
  . فضاي روباز با توجه به نوع مبانی نظري است

دهنـد بطـوري کـه؛     تفاوت عمده این سه دسته، در نوع خدماتی است که ارائه می
، محصوالتی نظیر انواع قهوه، دسر، آبمیوه، کافه؛ عموماً در خدمات و نوع سرویس دهی

هاي معمولی،  رستوران؛ عموماً عالوه بر سرویس کافه -کنند، کافه را عرضه می... چاي و
خود دارند و سفره خانه؛ عموماً ماهیت رستوران را داشته ولی  يانواع غذا را نیز در منو

بـه سـیر مبـانی نظـري و      با توجـه . ها فاصله دارند از ساختار سرویس دهی مدرن کافه
هـاي سـوم از نـوع     استخراج مدل ساختاري در این مقاله، نیاز به بررسی و تحلیل مکان

را جهـت انجـام تحلیـل و     یادشـده توان جدول  هاي روباز وجود دارد، بنابراین می کافه
هاي سوم داراي فضـاي روبـاز    همچنین پراکنش مکان. تفسیر بصورت زیر تدوین نمود

  .تهران در تصویر زیر ارائه گردیده است 2ي گفته شده در منطقه در دسته بند
  

  .تهران 2، منطقه )هاي روباز کافه(هاي سوم داراي فضاي باز  لیست مکان -2جدول 
  ناحیه  نام مکان سوم  ردیف

  2  کاروتا  1
  2  دست ساز  2
  9  گردو  3
  9  کارما  4
  2  لئو  5
  8  سام  6
  7  سپنج  7
  3  شمرون  8
  7  ژوان  9
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  تهران 2، منطقه )هاي روباز کافه(هاي سوم داراي فضاي باز  پراکنش مکان -2شکل 

  
سؤال در سه بعد کلی کالبدي، فعالیتی و اجتماعی و زیر  30بر همین اساس، تعداد 

  :معیارهاي زیر به عنوان متغیر مطرح گردید
  

  سؤاالت پرسشنامه بر اساس تعداد و سري شماره -3دول ج
  شماره سؤاالت  د سؤاالتتعدا  متغیر  شماره

 A1-A3  3  دسترسی پیاده، حمل و نقل عمومی  1

  B  1  نظارت اجتماعی  2

  C  1  وجود عناصر زیبایی شناسی در محیط  3
  D  1  انعطاف و تنوع فضایی در انجام فعالیت  4

  E1-E2  2  ایمنی پیاده  5
 F 1  بکارگیري اقلیم  6

 G 1  ي اساسیها فعالیتراحتی   7

 H 1  حرکت پیاده  8



   
  
  
  

 55     …هاي سوم در بعد اجتماعی مناطق شهري  نقش مکان

  
  هاي سوم شهري گانه اجتماع پذیري مکان سؤاالت پرسشنامه بر اساس ابعاد سه -4جدول 

تعداد   متغیر  تعداد
  سؤاالت

شماره 
  سؤاالت

 A1-I  12  کالبدي  1

  J1-K  4  فعالیتی  2

  L1-Q3  14  ماعیاجت  3
  

در پژوهش حاضر جهت تعیین پایایی ابزار پژوهش از ابزار آلفاي کرونباخ استفاده 
نفر بصورت تصادفی انتخاب، اجرا و سپس ضـرایب پایـایی محاسـبه     20شد که روي 

  .گردید که در جدول زیر قابل مشاهده است
  

 I 1  ي اساسیها فعالیتراحتی   9

 J1-J3 3  صحبت کردن و تماشا کردن  10

 K 1  مطالعه کردن  11

موسیقی، نقاشی در فضا، فعالیت مشارکتی در کافه و   12
...  

2 L1-L2 

 M1-M2 2  تعامل اجتماعی روزمره، اجتماعی 13

 N 1  خود سازمان یافتگی 14

 O1-O2 2  ر فضاهاي سنی، جنسی و خاص د دسترسی گروه 15

 P1-P4  4  همجواري با طبیعت و کاهش آلودگی  16

 Q1-Q3  3  حضور پذیري اقشار متنوع مردم  17
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  م شهريهاي سو ضرایب پایایی متغیرهاي اجتماع پذیري در مکان -5جدول 

  تعداد   متغیر  شماره
  سؤاالت

  شماره 
  سؤاالت

آلفاي 
  کرونباخ

A1-A3   3  دسترسی پیاده، حمل و نقل عمومی  1

B    1  نظارت اجتماعی  2

C    1  وجود عناصر زیبایی شناسی در محیط  3

D    1  انعطاف و تنوع فضایی در انجام فعالیت  4

E1-E2    2  ایمنی پیاده  5

F  1  بکارگیري اقلیم  6

G  1  ي اساسیها فعالیتراحتی   7

H  1  حرکت پیاده  8

I  1  ي اساسیها فعالیتراحتی   9

J1-J3  3  صحبت کردن و تماشا کردن  10

K  1  مطالعه کردن  11

12  
موسیقی، نقاشی در فضا، فعالیت مشارکتی در کافه 

  ...و 
2 L1-L2 

M1-M2  2  تعامل اجتماعی روزمره، اجتماعی 13

N  1  خود سازمان یافتگی 14

O1-O2  2  هاي سنی، جنسی و خاص در فضا دسترسی گروه 15

P1-P4   4  همجواري با طبیعت و کاهش آلودگی  16

Q1-Q3   3  حضور پذیري اقشار متنوع مردم  17

A1-I   12  کالبدي  18

J1-K   4  فعالیتی  19

L1-Q3    14  اجتماعی  20
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  هاي پرسشنامه یافته
هاي آماري و بـا اسـتفاده از    ها از تکنیک در پژوهش حاضر، جهت تجزیه و تحلیل داده

هـا از جـداول    مشخصاً در تحلیل توصیفی داده. بشرح زیر استفاده شد SPSSنرم افزار 
هـاي پراکنـدگی    و شـاخص ) نما، میانه و میانگین(رکزي هاي م توزیع فراوانی، شاخص

نفر بعنوان جامعه آمـاري،   180از تعداد . استفاده شده است) انحراف معیار و واریانس(
 نفـر زن بـا میـزان     100درصد بـه تعـداد    55,2نفر و نیز  80درصد مرد به تعداد  44,2

ـ  ما درصد 20 سال، 15 ریز درصد15  10 ،35-25 نیمـاب  درصـد  50 سـال،  25-15 نیب
 30 الت،یتحصـ  عـد ب از و سـن  سال 45 يباال درصد 5  حدوداً و 45-35 نیماب درصد
 و سـانس یل فوق درصد 17,2 سانس،یل درصد 35 پلم،ید درصد 17,8 پلم،ید ریز درصد
  .باشند یم باالتر

 
  رسی پیاده، حمل و نقل عمومی و نحوه ارتباطتمتغیر دس

مناسـب کـه متغیرهـاي دسترسـی حمـل و نقـل       بر اساس معیار دسترسی کالبدي 
توان نتایجی  عمومی، پیاده و نحوه ارتباط آنها را بعنوان زیرشاخه در تحلیل داراست، می

را از پرسشنامه استتنتاج نمود؛ از لحاظ ساختاري دسترسی پیاده با توجه به نوع مسیر و 
سـازي و کیفیـت   عرض معبر بیشتر توجه پاسخگویان را به خود جلب نموده و نوع کف

مسیر پیاده روي از معبر مجاور تا ابتداي درب ورودي و نیـز حـوزه عمـومی پیـاده بـه      
  .اند عنوان عرض و تقسیمات خیابان را مالك پاسخ دهی خود قرار داده

هاي حمل و نقـل عمـومی کـه عمومـاً ایسـتگاه       در همین معیار، فاصله از ایستگاه
ت کلی مورد پاسخگویی قرار گرفته و نیز در اتوبوس و مترو بیشتر مد نظر است بصور

مورد نحوه ارتباط، میزان و شدت ترافیکی ورودي و نیز نحوه ارتباط از خیابان اصلی به 
 8،9،6هاي شماره  بر همین اساس کافه. فرعی توسط پاسخگویان، پاسخ داده شده است

تري را دارا  سبوضعیت نامنا 5و  3،4، 1داراي وضعیت مناسب بوده و کافه شماره  2و 
  .هستند
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  نتایج پرسشنامه، معیار دسترسی کالبدي مناسب و نمودار توزیع نرمال و انحراف معیار - 1نمودار 
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  متغیر نظارت اجتماعی

ها و میزان فعالیت آنها در طول  بر اساس متغیر نظارت اجتماعی، ساختار کاربري
هاي پلیس و ضابطین  یز وجود ناظران رسمی از نوع ایستگاهشبانه روز از یک طرف و ن

 8و  7هاي شماره  بر همین اساس، کافه. امر، مالك اصلی پاسخگویان قرار گرفته است
بیشتر به علت وجود ساختار مناسب در کاربري و سلسله مراتب دسترسی از یک سو و 

نمند باعث کسب امتیاز هاي قانو نیز نوع نظارت اجتماعی توسط اصناف و وجود آیکون
بیشتر به دلیل مجاورت با زمین بایر معبر ) کافه کارما( 9باالي آنها شده و کافه شماره 

  .اصلی و نبود کاربري موازي با جداره اصلی کمترین نمره را به خود اختصاص داده است
  
  معیارنتایج پرسشنامه، معیار دسترسی بصري و نمودار توزیع نرمال و انحراف  -2 نمودار
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 59     …هاي سوم در بعد اجتماعی مناطق شهري  نقش مکان

  متغیر وجود عناصر زیبایی شناسی در محیط
عناصر زیبایی شناسی در محیط بیشتر مربوط به ادراك مخاطب از ساختار کالبدي 

  .است که عموماً در فرم فضاهاي شهري قابل مشاهده است
عاد هنري، فضایی ترین نمود این عناصر در بعد فیزیکی فضا از جمله معماري و اب مهم

همچنین بعد محـیط زیسـتی   . است که در دکوراسیون و پیکربندي مکان قابل مشاهده است
از ایـن جهـت   . کیفیات طراحی شهري فضا نیـز در ایـن نـوع انتخـاب تـأثیر فراوانـی دارد      

هاي ممتد بـا خـط آسـمان     به ترتیب بیشترین امتیاز را بواسطه وجود جداره 9و  5هاي  کافه
  .کمترین امتیاز را دارا هستند 6هاي تعریف شده در فضا و کافه  کنجپیوسته و 

  
  نتایج پرسشنامه، معیار کیفیت زیباشناسانه و نمودار توزیع نرمال و انحراف معیار -3 نمودار

 

  
  

  متغیر انعطاف و تنوع فضایی در انجام فعالیت
خگویان بیشتر تعبیر به تنوع کاربري و میـزان  انعطاف و تنوع فضایی از دیدگاه پاس

هـاي شـهري مـورد     آزادي عمل در فعالیت است که مشخصاً نوع کاربري مجـاور کافـه  
در این متغیر نیز بر اساس اصـل تنـوع در نـوع    . ترین مالك نظردهی است بررسی، مهم

ـ  هاي ایجاد شده توسط هر کاربري، کافه حوزه د و بـه  ها عموماً وضعیت مناسبی را دارن
کمترین امتیاز را به خـود اختصـاص    6بیشترین امتیاز و کافه شماره  5و  4ترتیب کافه 

  .اند داده
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  نتایج پرسشنامه، معیار فضاي انعطاف پذیر و نمودار توزیع نرمال و انحراف معیار -4نمودار 

  
  

  متغیر بکارگیري اقلیم و نیز ایمنی پیاده
یمنی پیاده در نظر پاسخگویان در ابتدا بیشتر تعبیر به جدایی سواره از پیاده متغیر ا

نموده و مالك اصلی پاسخگویی فاصله مطمئنه از سواره رو در معبر است اما در سوي 
دیگر، نوع و کیفیت مسیر عبوري نیز مورد توجه برخی از پاسخگویان قرار بعد ایمنـی  

توان  در عین حال می. م و تداوم پویایی گرفته استفیزیکی و آفوردانس معبر براي انجا
. ایمنی پیاده را بیشتر عابر و محل مکث و انتظار شخص براي عبور از خیابـان دانسـت  

عالوه بر آن، در متغیر بکارگیري اقلیم نیز، وجـود سـایبان ممتـد در جلـوي ورودي و     
از قبیـل پنکـه،    داخل حیاط، دکوراسیون مشخصاً متناسب با مبلمان و وجـود وسـایلی  

  .مد نظر قرار گرفته استهم هاي گرمایی  رطوبت ساز، المنت
  

  نتایج پرسشنامه، معیار حفاظت اقلیمی و ایمنی و نمودار توزیع نرمال و انحراف معیار -5 نمودار
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 61     …هاي سوم در بعد اجتماعی مناطق شهري  نقش مکان

طیـف  بر وجود عنصر آب بعنوان ل تأکیدنکته قابل توجه در پاسخ مخاطبین بیشتر 
هـاي   کننده فضا و نیز ایجاد حس طبیعت بوده که با داشتن تبخیر سطحی و وجود گیـاه 

تواند برودت  هاي مناسب که سایه اندازي مشخصی را نیز دارا هستند، می متعدد با اندازه
بیشـترین   5بنابراین بر همین اساس، کافه شماره . مناسب را به هواي کافه تزریق نماید

  .ندا کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده 6ره امتیاز و کافه شما
  

  متغیر امکان ایجاد قرارگاه رفتاري با تجهیزات شهري
توان پاسخ  بر اساس متغیر ایجاد قرارگاه رفتاري با استفاده از تجهیزات شهري، می

شوندگان را بر پایه وجود مبلمان شهري مناسب و نحوه تجمیع مالقات و رفتـار   پرسش
اما این نوع مبلمـان شـهري و یـا گشـودگی و فـرم      . اجتماعی افراد دانست اختیاري و

هاي شـهري   شود در مورد کافه خاص فضاي شهري که باعث ایجاد قرارگاه رفتاري می
بنـابراین از  . بیشتر در معبر مجاور و نزدیکی ورودي درب کافه مدنظر قرار گرفته است

کمترین امتیـاز را بـه خـود     9و  8ه شماره بیشترین امتیاز و کاف 7این نظر، کافه شماره 
  .اند اختصاص داده

  
  نتایج پرسشنامه، معیار خدمات کافی و نمودار توزیع نرمال و انحراف معیار -6 نمودار
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  ي اساسیها فعالیتمتغیر حرکت پیاده و راحتی 
تعبیر به نوع پیکربندي فضـایی در  حرکت و پویایی پیاده بیشتر از نظر پاسخ دهندگان، 

هاي مسیر طوري سازمان یافتـه   ساختار فضاي شهري شده است و در لفظ عامیانه، سکانس
این متغیر بیشترین تـأثیر را از  . باشد که باعث تحریک مخاطب به پیاده طی کردن فضا است

کلی ادراکـی،   هاي شهري به خود دارد که عالوه بر وجوه نوع فضابندي خیابان و فرم جداره
هاي متنوع در طول طی مسیر به مقصد نیز بعضاً اشاراتی شده  به کیفیت راه و وجود کاربري

و کمترین امتیاز را  2در حالت کلی، بیشترین امتیاز در معیار پویایی پیاده، کافه شماره . است
ده از به خود اختصاص داده و در معیار راحتی فیزیکـی بواسـطه نحـوه اسـتفا     7کافه شماره 

ها و نیز سـاختار فضـایی نمیـه عمـومی کافـه، بیشـترین و        فضا و تجهیزات مناسب کاربري
  .باشد می 3و  9کمترین امتیاز به ترتیب مربوط به کافه شماره 

  نتایج پرسشنامه، معیار راحتی فیزیکی و نمودار توزیع نرمال و انحراف معیار -7 نمودار

    
  نتایج پرسشنامه، معیار میزان پویایی و نمودار توزیع نرمال و انحراف معیار -8ر نمودا

  
  



   
  
  
  

 63     …هاي سوم در بعد اجتماعی مناطق شهري  نقش مکان

  ...متغیر صحبت کردن، تماشا کردن، مطالعه و
تـرین   هاي سوم شـهري، صـحبت کـردن جـزو اصـلی      ي مکانها ویژگیبر اساس 

آن، تماشـا کـردن بعنـوان یـک      شود و عالوه بر ها محسوب می ي درونی کافهها فعالیت
همچنین، مطالعه کردن بـه عنـوان   . فعالیت غریزي، مدخل ارزیابی کیفیات فضایی است

یک فعالیت انتخابی نیز زمانی در یک مکان سوم بخوبی اتفـاق مـی افتـد کـه شـخص      
بر همین اساس . ي مکانی است دریافت کرده باشدها ویژگیآرامش ذهنی را که منتج از 

به ترتیب بهترین وضـعیت و   9و  2هاي موردي، کافه شماره  ماعی در نمونهفعالیت اجت
  .اند باالترین امتیاز را به خود اختصاص داده 5و  2نیز در فعالیت انتخابی، کافه شماره 

  
  نتایج پرسشنامه، معیار فعالیت اجتماعی و نمودار توزیع نرمال و انحراف معیار -9 نمودار

  
  

  نتایج پرسشنامه، معیار فعالیت انتخابی و نمودار توزیع نرمال و انحراف معیار -10نمودار 
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  ...متغیر موسیقی، نقاشی در فضا، فعالیت مشارکتی در کافه و 
ي اجتمـاعی و مشـارکتی نظیـر نقاشـی کـردن، عکـس گـرفتن و        هـا  فعالیتانجام 

تواند هر چه بیشتر مکان سوم شـهري را بـه سـمت     رد اجتماعی، میمشارکت در عملک
محور اجتماع پذیري سوق دهد، بر همین اساس نوع فعالیت نیز خود جاذب جمعیـت  

عالوه بر آن، موسیقی بعنوان یک عامل اصلی در تلطیف کردن فضـاي کافـه،   . گردد می
بیشترین  7و  5 ،2اي شماره ه با توجه به پاسخ پرسش دهندگان، کافه. تأثیر بسزایی دارد

  .کمترین امتیاز را دارد 6امتیاز را داشته و کافه شماره 
  نتایج پرسشنامه، معیار فعالیت همگانی و جانبی و نمودار توزیع نرمال و انحراف معیار -11نمودار 

 

  
  

  متغیر تعامل اجتماعی روزمره، ناگهانی و خودسازمان یافتگی
توان با توجه به موضوع رسـاله بـه اهمیـت بـاالي      عد اجتماعی، که میبر اساس ب

معیار و متغیرهاي آن اشاره نمود، متغیر تعامل اجتماعی روزمـره بـدان جهـت اهمیـت     
ریـزي شـده از طـرف     باالیی دارد که محل کافه بعنوان نقطه مالقـات بصـورت برنامـه   

ي مثبـت کافـه توسـط    ها ویژگید که بواسطه گیر کنندگان مورد انتخاب قرار می مراجعه
بر پایه همین سـاختار، تعامـل اجتمـاعی ناگهـانی،     . کنندگان سازمان یافته است مراجعه

زمانی که مراجعه کنندگان بصورت تصادفی و ناگهانی محل کافـه را بـه عنـوان مکـان     
هد کـه در  د کنند، عمالً آنها را به سمت انتخاب بعدي کافه سوق می مراوده انتخاب می

ي مثبت ارزیابی شده بعنوان مقصد در ها ویژگیصورت مساعد بودن شرایط کافه و نیز 
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گیـرد، عـالوه    دفعات بعدي در برنامه ریزي فعالیت مالقاتی افراد مورد گزینش قرار می
بر آن، زمانی که کافه مزبور بر اساس تعامل اجتماعی ناگهانی و روزمره مـورد انتخـاب   

توان خود سازمان  یدادهایی نظیر مراسمات دوستانه و یا خانوادگی، میقرار گیرد، در رو
بـر همـین   . هاي سوم ذکـر نمـود   ترین اهداف مکان یافتگی را نیز بعنوان یکی از اصلی

  .دنبیشترین امتیاز را در هر دو معیار دار 5و  2اساس، کافه شماره 
  

  و نمودار توزیع نرمال و انحراف معیار نتایج پرسشنامه، معیار تعامل اجتماعی تصادفی -12 نمودار

  
  

  نتایج پرسشنامه، معیار تعامل اجتماعی سازمان یافته و نمودار توزیع نرمال و انحراف معیار -13 نمودار

  
  

  هاي سنی، جنسی و خاص در فضا متغیر دسترسی گروه
توانـد اهمیـت    ي سنی و جنسی متفاوت در مکان سوم، مـی ها امکان حضور گروه

قشر نوجوان، جوان و نیز میانسال . پذیري توسط کافه شهري را ابراز نماید باالي اجتماع
هـا، آنجـا را    هاي مکانی کافـه  و حتی سالخورده بر اساس میزان ارزیابی خود از ویژگی
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هـاي مکـان    بر اساس ویژگـی عنوان محل مالقات تعیین نموده و نوع حضور خود را  به
دسترسی اقشار مختلف در یک کافه شهري کیفیت بـاالي  . سوم مزبور تنظیم می نمایند

عنـوان    دهد که به خوبی در پاسخ، پاسخ دهنـدگان بـه   پذیري آن را نیز نشان می اجتماع
باالترین  5و  2بر همین اساس، کافه هاي شماره . هاي کافه، قابل مشاهده است مشتري

  .از را دارندامتی
  

  نتایج پرسشنامه، معیار دسترسی اجتماعی و نمودار توزیع نرمال و انحراف معیار -14 نمودار

دسترسی اجتماعی
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  متغیر همجواري با طبیعت، کاهش آلودگی و حضورپذیري اقشار متنوع مردم

ایجاد محیط و فضاي کافه روباز بر اساس اهـاي   یق الیـه هاي طبیعی و یا تزر مانل
ریزي شده از یـک طـرف    متنوع محیط به آن بر اساس تفکر طراحی شده قبلی و برنامه

باعث ایجاد آسایش و آرامش روانی مخاطبین شده و از طرف دیگـر از لحـاظ اقلیمـی    
توانـد یکـی از    این ویژگـی مـی  . شود سازي هواي کافه می باعث کاهش آلودگی و بهینه

عالوه بر آن، این نوع . ل کافه بعنوان محل مالقات نیز باشدترین دالیل انتخاب مح اصلی
شود که هـر یـک بـه     در قابی دیگر باعث حضورپذیري اقشار متنوع مردم می ها ویژگی

بـر ایـن   . ریزي شده تعامل اجتمـاعی خـود کننـد    توانند کافه را مقصد برنامه دالیلی می
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براي معیـار   5و  4، 2و کافه  براي معیار آسایش و آرامش روانی 7و  5 ،2اساس، کافه 
  .پذیري باالترین امتیاز را دارند اجتماع

  
  نتایج پرسشنامه، معیار آسایش و آرامش روانی و نمودار توزیع نرمال و انحراف معیار -15 نمودار
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  انحراف معیارنتایج پرسشنامه، معیار اجتماع پذیري و نمودار توزیع نرمال و  -16 نمودار

اجتماع پذیری
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  .توان بر اساس هر یک از متغیرهاي مطروحه بیان نمود بر همین اساس نتایج کلی را می
  نتایج آمار توصیفی معیارهاي ارزیابی شده در پرسشنامه -6جدول 

 معیارهاي ارزیابی شده
N Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

 دسترسی پیاده

  دسترسی حمل و نقل عمومی

 نحوه ارتباط

  نظارت اجتماعی

 وجود عناصر زیبایی شناسی در محیط

  و تنوع فضایی در انجام فعالیت

 ایمنی پیاده

 ایمنی پارك خودرو

 بکارگیري اقلیم

امکان ایجاد قرارگاه رفتاري با تجهیزات شهري

  ادهحرکت پی

  ي اساسیها فعالیتراحتی 

 صحبت کردن و تماشا کردن

 صحبت کردن و تماشا کردن

 صحبت کردن و تماشا کردن

 مطالعه

موسیقی، نقاشی در فضا، فعالیت مشارکتی در 
  ...کافه و 

در  موسیقی، نقاشی درفضا، فعالیت مشارکتی
  ...کافه و 



 تعامل اجتماعی روزمره

 تعامل اجتماعی ناگهانی

 خود سازمان یافتگی
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در   خاص هاي سنی، جنسی و دسترسی گروه
  فضا



در   خاص هاي سنی، جنسی و دسترسی گروه
  فضا

 همجواري با طبیعت و کاهش آلودگی

 عت و کاهش آلودگیهمجواري با طبی

 حضور پذیري اقشار متنوع مردم

 حضور پذیري اقشار متنوع مردم

 حضور پذیري اقشار متنوع مردم

 حضور پذیري اقشار متنوع مردم

 حضور پذیري اقشار متنوع مردم

Valid N (listwise) 

  
  گیري نتیجه

پـذیري یـک    هاي پرسشنامه در موضـوع اجتمـاع   با توجه به ساختار پژوهش و نیز یافته
را  زیر توان موارد هاي روباز، می هاي سوم شهري نظیر کافه بافت شهري از طریق مکان

  :گیري نمود بندي و نتیجه معج
یی را دارا هستند که بعنـوان یـک   ها ویژگیهاي سوم شهري در ذات خود  مکان -

هـاي روبـاز    اي در مقیاس معماري دارند اما کافـه  پدیده بیشتر گرایش به تغییرات توده
این خصـلت مکـان سـوم خـود را در مقیـاس       ،شهري با توجه به دارا بودن فضاي باز

 .دهند شهري اشاعه می

هاي روباز شهري در کلیت خود، باعث افزایش میزان عملکرد و تعمـیم آن   کافه -
ها با سـاختار   به بلوك شهري نیز هستند با این تفاوت که اجتماع پذیري این نوع مکان

اجتماعی بافت شهري از طریق فعالیت بیشتر سازگار است نه تغییرات و همسان سازي 
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ه مشابهت و تغییرات همسان با بستر بلوك شـهري قابـل   ونیعنی اینکه هرگ. با کالبد آن
 .هاي روباز شهري نیست قیاس و انطباق با معماري کافه

توانـد مـورد توجـه     کیفیت اجتماع پذیري هر چند بـه عنـوان یـک هـدف مـی      -
ریزان و طراحان شهري از طریق تزریق کـاربري و فعالیـت آن در بافـت شـهري      برنامه

پیچیـدگی قابـل    ،ري باید بعنوان محل ارائه سـاختار مجـزا  هاي سوم شه باشد اما مکان
  .اي منحصر بفرد است توجهی را داشته که در ذات خود پدیده

هاي روباز شهري در این پژوهش بر اسـاس همسـان سـازي و نیـز تطبیـق       کافه -
10عد کالبـدي، فعـالیتی و اجتمـاعی داراي    معیارهاي همگن مطرح شده در قالب سه ب 

این . تري را نیز دریافت هاي مکمل نتایج عمیق توان با روش اند که می بودهمعیار متمرکز 
پذیزي، حفاظت اقلیمی و ایمنـی،   شناسی، انعطاف دسترسی، زیبایی :معیار عبارتند از 10

خدمات، پویایی، راحتی، فعالیت، تعامالت اجتماعی و آسایش و آرامش روانی، بنابراین 
هاي رتبـه بنـدي اعمـال     این موارد را براي انجام روشتوان  بر اساس مدل دلفی نیز می

 .نمود

هاي سوم شهري  هاي پژوهش جاري نشان دهنده اهمیت باالي مکان بنابراین یافته
د کیفیات طراحی شهري را در یـک بافـت تعییـر    نتوان هاي روباز است که می نظیر کافه

ی ماننـد  یردي کـه متغیرهـا  هاي مورد بررسی در مـوا  ها کافه با توجه به این یافته. دنده
پذیري فضا، دسترسی و نیز خـدمات نمـرات بـاالیی را     شناسی، انعطاف کیفیات زیبایی
ی نظیر پویایی، یتري بوده و نیز زمانی که متغیرها اند داراي وضعیت مناسب دریافت کرده

 اند، متغیري نظیر اقلیم و حفاظت بیشترین تـأثیر را  فعالیت و راحتی حد وسط را داشته
هـایی دریافـت    پذیري را بیشتر در چالش پاسـخ  توان کیفیت اجتماع اما می. داشته است

نمود که بیشتر مبتنی بر متغیرهاي اجتماعی محور صرف باشند کـه مشخصـاً تعـامالت    
  . اجتماعی تصادفی، روزمره و سازمان یافته داراي اهمیت بیشتري هستند

 4شماره ، کافه 2در ناحیه  واقع 5ماره شهاي روباز شهري مانند کافه  بنابراین کافه
داراي وضعیت مناسـب بـوده و نیـز     7در ناحیه  واقع 7شماره و کافه  9در ناحیه  واقع
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. تـري هسـتند   داراي وضعیت نامناسب 8و  2در ناحیه به ترتیب  6و  1هاي شماره  کافه
عی سازمان یافته ها در مورد متغیرهاي بعد اجتماعی، تعامالت اجتما با توجه به این یافته

هاي ذکر شده از دید مخاطبان بوده که به نـوعی   نوعی تأییدگر کیفیت کافهبه و روزمره 
ایـن نـوع تعـامالت    . گذارد تکرار یک فعالیت بر کیفیت نوعی مکان سوم آن صحه می

پذیري یک بافت شهري را نیز  تحت تأثیر بیشتر قرار دهنـد کـه    اجتماعتوانند  میعمالً 
. دهد بافت شهري، اهمیت آن را نشان می در نهایتیت آن به بلوك مجاور و سرریز فعال

هاي آتی، میزان تأثیر هر یک از متغیرهاي ذکر شده را بـر   توان در پژوهش در نهایت می
  .مورد بررسی قرار داده و میزان همبستگی زوجی آنها را نیز بررسی نمود ،موضوع
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