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چکیده
محله1از1دیرباز1پویایی1اجتماعی1خود1را1در1گرو1فضاها1و1مکان1های1خود1یافته1است.1به1نظر1می1رسد1از1یک1سو،1تعامالت1
و1روابط1ساکنین1در1فضاهای1عمومی1محله1شکل1گرفته1و1از1سوی1دیگر1فضاهای1عمومی1محله،1هویت1خود1را1از1حیات1
اجتماعی1موجود1باز1می1یابد.1از1این1رو،1تمایزات1میان1ساختار1عملکردی1محله1ها1می1تواند1منجر1به1تغییر1در1ظرفیت1های1
اجتماعی1محله1باشد.1روش1شناسی1پژوهش1حاضر1کّمی1و1با1هدف1شناسایی1رابطه1بین1مؤلفه1های1بعد1عملکردی1و1سرمایه1
اجتماعی1ساکنین1شهر1تهران1انجام1شد.1در1یک1طرح1توصیفی-1همبستگی13001نفر1از1ساکنین1محله1های1سعادت1آباد،1
با1 انتخاب1شدند1و1به1پرسش1نامه1خودتنظیم1پاسخ1دادند.1داده1ها1 نارمک1به1روش1نمونه1گیری1تصادفی1ساده1 نازی1آباد1و1
استفاده1از1روش1های1آمار1توصیفی1و1ضریب1همبستگی1پیرسون1مورد1تجزیه1و1تحلیل1قرار1گرفت.1نتایج1نشان1داد1که1بین1
همه1مؤلفه1های1بعد1عملکردی1و1سرمایه1اجتماعی1به1طور1کلی1رابطه1مثبت1و1معنی1دار1وجود1دارد.1بعد1اختالط1کاربري1
بیش1ترین1رابطه1را1با1سرمایه1اجتماعي1داشت1و1کاربرد1فضا1در1پاسخ1گویي1به1نیازها1و1کارایي1شبکه1و1راحتي1در1فضا1در1
مراتب1بعدي1قرار1داشتند.1در1مورد1رابطه1بین1مؤلفه1های1بعد1عملکردی1و1سرمایه1اجتماعی1به1تفکیک1محله1نتایج1نشان1داد1
که1محله1سعادت1آباد1کم1ترین1رابطه1و1دو1محله1نازی1آباد1و1نارمک1بیش1ترین1رابطه1را1داشتند.1ارزیابی1این1روابط1می1تواند1
به1متخصصان1شهرسازی1کمک1کند1تا1زمینه1را1برای1ارائه1راهکارهایی1جهت1بهبود1و1کارآمدی1فضاهای1عمومی1شهری1و1

مداخالت1برای1افزایش1سرمایه1اجتماعی1فراهم1کنند.
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1. مقدمه
پژوهش1ها1در1مبحث1سرمایه1اجتماعی1،1محله1را1به1عنوان1
در1 که1 کرده1اند1 شناسایی1 مهمی1 شهری1 کالبدی1 فضای1
برای1 فرآیندهای1مهم1 اجتماعی1غیررسمی1 آن1شبکه1های1
 Cattell, 2001;(1ایجاد1می1کنند را1 رفاه1و1کیفیت1زندگی1
به1 1.)Forrest & Kearns, 2001; Hays & Kogl, 2007
واقع،1محله1از1دیرباز1پویایی1اجتماعی1خود1را1در1گرو1فضاها1
عمده1ای1 بخش1 این1رو،1 از1 است.1 یافته1 خود1 مکان1های1 و1
بین1 تعامل1 به1 توجه1 زمینه1ضرورت1 این1 در1 پژوهش1ها1 از1
با1 مردم1 ارتباط1 و1 اجتماعی1 سرمایه1 اجتماعی،1 شبکه1های1
مکان1)های(1را1که1در1آن1فعالیت1های1اجتماعی1تعبیه1شده1
به1 1.)Jorgensen, 2010( می1دهند1 قرار1 توجه1 مورد1 است1
نظر1می1رسد1از1یک1سو،1تعامالت1و1روابط1انسانی1در1کالبد1و1
عملکرد1شهر1شکل1گرفته1و1از1سوی1دیگر1کالبد1و1عملکرد،1
هویت1خود1را1از1حیات1اجتماعی1موجود1باز1می1یابد.1این1امر1
بیش1تر1 فهم1هر1چه1 دنبال1 به1 را1 صاحب1نظران1شهرسازی1
محله1به1عنوان1یک1موضوع1معنادار1برای1کسانی1که1در1آن1
ساکن1هستند1سوق1داده1است.1بدین1معنا1که1هر1چه1یک1
محله1بتواند1با1شهروندان1خود1از1طریق1ویژگی1های1کالبدی1
سرمایه1 شکل1دهی1 در1 کند؛1 ایجاد1 ارتباط1 کارکردی1 و1
 Grant,( داشت1 خواهد1 را1 بیش1تری1 نقش1 آنان1 اجتماعی1
فضای1 شاخص1ترین1 به1عنوان1 محله1 دیرباز1 از1 1.)2002
مطالعه1 مورد1 ساکنین1 اجتماعی1 تعامالت1 بر1 مؤثر1 شهری1
پژوهشگران1بوده1استForrest & Kearns, 2001(1(.1درک1
رابطه1سرمایه1اجتماعی1با1فرض1این1که1تعامل1اجتماعی1در1
سطح1محلی1رخ1می1دهد،1مبنایی1برای1انسجام1اجتماعی1و1
فعالیت1های1اجتماعی1ساکنین1محسوب1می1شود.1از1این1رو،1
می1تواند1 عملکردی1 بعد1 نظیر1 طراحی1شهری1 کیفی1 ابعاد1
ساکنین1 اجتماعی1 سرمایه1 و1 رفتار1 بر1 قابل1توجهی1 تأثیر1
باشد.1به1فراخور1مؤلفه1های1مختلف1بعد1عملکردی1 داشته1
تراکم،1 و1 کاربری1 اختالط1 عمومي،1 فضاهاي1 کاربرد1 نظیر1
طراحی1محیطی1و1شبکه1معابر1در1محله1های1شهر،1سطح1
و1 بوده1 متفاوت1 آن1ها1 با1 افراد1 ارتباط1 گونه1 و1 تأثیرپذیری1
در1نتیجه1میزان،1شدت1و1نوع1تعامالت1جاری1در1فضاهای1
مختلف1یکسان1نخواهد1بود.1کرمونا1)2008(1معتقد1است1
که1عملکردهاي1متنوع1و1آزادي1فعالیت1هاي1اجتماعي1قابل1
محیط1 عملکرد1 ارتقاء1 موجب1 که1 است1 مواردی1 از1 قبول1
شهري1مي1شود1که1می1تواند1مشارکت1مدنی1ساکنان1را1در1
محله1تحریک1کرده1و1بر1حضور1و1مشارکت1آن1ها1در1مکان1ها1
تأثیر1گذارد.1وایت1)1990(1معتقد1است1که1ساختار1خیابان1
مؤلفه1های1 روابط1 و1 دارد1 تأثیر1 افراد1 رفتاری1 الگوهای1 بر1
عملکردی1بین1خیابان1ها1یکی1از1مهم1ترین1متغیرها1در1ایجاد1
تعامل1و1توسعه1روابط1اجتماعی1میان1افرادی1است1که1در1
تأکید1 نیز1 1)2012( هرنبک12 می1کنند.1 زندگی1 محله1 یک1
می1کند1که1تعدد1جریان1های1حرکتی1شبکه1معابر1موجب1
افزایش1میزان1تعامل1ساکنان1و1دیگران1شده1و1فرصت1های1
بیش1تری1را1برای1پویای1اجتماعی1در1محله1شکل1می1دهد.1

از1 بعضی1 بین1 رابطه1 مطالعات1 چندین1 راستا،1 این1 در1
مورد1 را1 اجتماعی1 سرمایه1 و1 عملکردی1 بعد1 مؤلفه1های1
Hanson & Hillier, 1987; Ba- )بررسی1قرار1گرفته1است1
نشان1 شواهد1 1.)gheri & Amouei, 2019; Grant, 2002
می1دهند1که1هر1چه1تراکم1بیش1تر1باشد1و1فضایی1مناسب1
عمومي1 حمل1و1نقل1 و1 دوچرخه1سواري1 پیاده1روي،1 براي1
Carmo- می1یابند1 بهبود1 اجتماعي1 تعامالت1 باشد1 )فراهم1
در1 که1 افرادی1 دارند1 تأکید1 پژوهش1ها1 این1 1.)na, 2008
مکان1هایی1با1هویت1فیزیکی1قوی1زندگی1می1کنند،1ترغیب1
می1شوند1تا1بیش1تر1با1یکدیگر1و1محیط1ارتباط1برقرار1کنند1و1
 Dale, Ling, & Newman,(1سرمایه1های1اجتماعی1بسازند
2008(.11افزون1بر1بعد1عملکردی،1سرمایه1اجتماعی1یک1عامل1
برنامه1ریزی1شهری1محسوب1 و1 طراحی1 فرآیند1 برای1 مهم1
می1شودManzo & Perkins, 2006(1(.1بنابراین،1بسیاری1از1
طرح1های1ارتقای1کیفیت1محیطی1تالش1می1کنند1تا1سرمایه1
اجتماعی1را1برای1دستیابی1به1اهداف1کیفی1محیطی1به1کار1
گیرند.1ادبیات1نشان1می1دهد1که1شبکه1های1اجتماعی1قوی1
محیط1 از1سیاست1های1حمایتی1 بیش1تر1 به1حمایت1 منجر1
1.)Dean et al., 2016(1کالبدی1و1عملکردی1شهر1می1شوند
قابل1ذکر1است1که1در1مطالعات1پیشین1رابطه1مؤلفه1های1بعد1
عملکردی1و1سرمایه1اجتماعی1در1بین1فضاهای1شهری1که1از1
لحاظ1ماهیت1فرهنگی،1اقتصادی1و1اجتماعی1با1هم1متفاوت1
این1 در1 لذا،1 است.1 گرفته1 قرار1 توجه1 مورد1 کم1تر1 هستند،1
پژوهش1به1شناسایی1رابطه1بین1مؤلفه1های1بعد1عملکردی1و1
سرمایه1اجتماعی1در1سه1محله1شهری1سعادت1آباد،1نازی1آباد1
و1نارمک1پرداخته1شده1است.1ضمن1آن1که1بعد1عملکردی1و1
سرمایه1اجتماعی1را1در1سه1فضای1دارای1هویت1مجزا1مقایسه1
میان1ساختار1عملکردی1 تمایزات1 نظر1می1رسد1 به1 کردیم.1
این1محله1ها1منجر1به1تغییر1در1ظرفیت1های1اجتماعی1باشد.1

از1این1رو،1فرضیه1های1اصلی1پژوهش1حاضر1عبارت1اند1از:1
1.1مؤلفه1های1بعد1عملکردی1فضای1شهری1در1شهر1تهران1با1

سرمایه1اجتماعی1شهروندان1دارای1رابطه1می1باشند.
1.2رابطه1بعد1عملکردی1و1سرمایه1اجتماعی1در1محله1های1

سعادت1آباد،1نازی1آباد1و1نارمک1متفاوت1است.

2. ادبیات پژوهش 
اجتماعی11 سرمایه1 همچون1 مفاهیمی1 ادبیات1 بررسی1 با1
در1شاخه1هایی1 دریافت1که1صاحب1نظران1مختلف1 می1توان1
و1 اجتماعی1 علوم1 روان1شناسی،1 انسانی،1 علوم1 همچون1
بعد1 نموده1اند.1 بیان1 را1 مختلفی1 تعابیر1 انسانی1 جغرافیای1
مستثنی1 قاعده1 این1 از1 هم1 شهری1 طراحی1 عملکردی1
این1 در1 است.1 روبرو1 نظرات1مختلفی1 و1 تعاریف1 با1 و1 نبوده1
پژوهش1سعی1شد1مروری1جامع1بر1این1ادبیات1انجام1شده1و1

کاربردی1ترین1تعاریف1مورد1بررسی1قرار1گیرد.1

2-1- سرمایه اجتماعی
سرمایه1اجتماعي1را1مجموعه1اي1در1هم1تنیده1از1پیوستگي1ها،1
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پیوندهاي1ارتباطي1و1ارتباط1هاي1پیوندي1است1که1مفهوم1
پیوستگي1به1ارتباطات،1تعامالت1کنش1ها1و1روابط1اجتماعي1
افراد1در1عرصه1هاي1اجتماع1پذیر1جامعه1یا1نهادها1اشاره1دارد.1
سرمایه1اجتماعی1به1بیان1ساده،1محصول1آشنایی1انسان1ها1با1
یکدیگر1است1و1از1خاستگاهی1چون1آشنایی1و1اعتماد1جان1
Sey- )می1گیرد1و1به1نتایج1مثبتی1در1زندگی1افراد1می1انجامد1
daei, Shapoor Abadi, & Moein Abadi,2009(.11بولن1
)1998(1ابعاد1و1شاخص1های1سرمایه1اجتماعی1را1مشارکت1
در1اجتماع1محلي،1فعالیت1در1متن1جامعه،1احساس1اعتماد1
و1امنیت،1ارتباطات1همسایگي،1مراودات1با1دوستان1و1فامیل،1
ظرفیت1پذیرش1تفاوت1ها،1پیوندهای1کاري1و1ارزش1زندگي1
از1 شکل1 سه1 1)1988( کلمن1 دیدگاه1 از1 می1نماید.1 معرفی1
سرمایه1اجتماعی1عبارت1اند1از:1تعهدات،1انتظارات1و1قابلیت1
اعتماد1در1ساختار1اجتماعی،1دوم1شبکه1های1اطالعاتی1و1در1
نهایت1هنجارهای1مؤثرEriksson, 2010(1(.1از1نظر1بوردیو1
سرمایه1اجتماعي1حاصل1انباشت1منابع1بالقوه1و1یا1بالفعلي1
است1که1مربوط1به1مالکیت1یک1شبکه1بادوام1از1روابط1کم1
و1بیش1نهادینه1شده1در1بین1افرادي1است1که1با1عضویت1در1
)Bourdieo, 1983(.1همبستگي1 ایجاد1مي11شود1 گروه1 یک1
انسجام،1احساس1مسئولیت1بین1چند1نفر1یا1چند1گروه1 و1
دارای1 و1 باشند1 برخوردار1 اراده1الزم1 و1 آگاهي1 از1 که1 است1
یک1معنای1اخالقي1است1که1تضمین1کننده1وجود1اندیشه،1
یک1وظیفه1یا1الزام1متقابل1است1و1نیز1معنای1مثبتی1که1از1
آن1استنباط1می1شود،1وابستگي1متقابل1عملکردها،1اعضا1و1
Put- )یا1موجودات1در1یک1کلیت1ساختاریافته1را1مي1رساند1

1.)nam, 2013
سیستم11 هنجارهاي1 از1 مجموعه1ای1 اجتماعي1 سرمایه1
همبستگی1 سطوح1 افزایش1 باعث1 که1 است1 اجتماعي1
هزینه11 سطح1 آمدن1 پایین1 و1 جامعه1 اعضاي1 همکاري1 1 و1
تعامالت1و1ارتباطات1مي1شودFukuyama, 2006(1(.1اعتماد1
اجتماعي1 سرمایه1 سازنده1 مؤلفه1هاي1 مهم1ترین1 از1 یکي1
می1باشد1که1منجر1به1همکاري،1مشارکت1و1تعامالت1میان1
افراد1در1گروه1هاي1اجتماعي1شده1و1به1گسترش1و1تسهیل1
روابط1اجتماعي1فرد1با1سایر1افراد1جامعه1می1انجامد.1وجود1
اعتماد1و1سرمایه1اجتماعي1مي1تواند1پایداری1جامعه1را1حفظ1
مي1کند1 مشخص1 که1 است1 اعتماد1 دیگر1 عبارت1 به1 نماید.1
دست1 پایداری1 به1 اجتماع،1 یک1 در1 سیستم1ها1 و1 هنجارها1
 Grootaert, Narayan, Jones, & Woolcick.,( یابند1
و1 روابط1 معنی1 به1 اجتماعی1 سرمایه1 بنابراین،1 1.)2005
تعامالت1اجتماعي1است1که1میان1افراد1بر1اساس1هنجارهاي1
فعاالن1 میان1 اعتماد1 به1 منجر1 و1 مي1گیرد1 اجتماعي1شکل1
اجتماعي1مي1شود.1این1تعامالت1در1شبکه1هاي1اجتماعي1رخ1
داده1یا1منجر1به1تولید1شبکه1هاي1اجتماعي1مي1شود1و1در1
نهایت1باعث1رسیدن1به1اهداف1مشترک1کنشگران1می1شود.1
بنابراین1سرمایه1اجتماعي1به1طور1ذاتی1مادي1نیست،1در1فرد1
هم1وجود1ندارد؛1بلکه،1در1روابط1بین1افراد1وجود1دارد1و1آنجا1
ظاهر1مي1شودPutnam, 2013(1(.1سرمایه1اجتماعی1در1اصل1
محصول1آشنایی1انسان1ها1با1یکدیگر1است1و1از1خاستگاهی1
چون1اعتماد1نشأت1می1گیرد1در1زندگی1افراد1نتایج1مثبتی1

را1به1دنبال1دارد.

جدول 1: سرمایه اجتماعی از دیدگاه نظریه پردازان
منبعسرمایه اجتماعینظریه پرداز

احساس1بریانت1و1نوریس توانمندی،1 میزان1 اجتماعی،1 تعهد1 اجتماعی،1 مشارکت1
عضویت1در1اجتماع1و1شبکه1های1اجتماعی.

)Bahrani & Aminzadeh, 2006( 

)Putnam, 2013(اعتماد،1هنجار1و1شبکه1ها1)آگاهي،1مشارکت1و1نهادهاي1مدني(پاتنام

احساس1بولن1و1اون1کیس اجتماع،1 متن1 در1 فعالیت1 محلي،1 اجتماع1 در1 مشارکت1
و1 دوستان1 با1 مراودات1 همسایگي،1 ارتباطات1 امنیت،1 و1 اعتماد1

فامیل،1ظرفیت1پذیرش1تفاو1ت1ها،1پیوندکاري1و1ارزش1زندگي

 I)Cited by Bowles & Herbert,
)2000

میزان1جرم1و1جنایت،1فروپاشي1خانواده،1مصرف1مواد1مخدر1و1طرح1فوکویاما
دعاوي1و1شکایت

)Fukuyama, 2006(j

سازمان1همکاری1های1
اقتصادی1و1توسعه

مشارکت1اجتماعی،1حمایت1اجتماعی1و1شبکه1اجتماعی1مشارکت1
مدنی

 Organization for Economic(
)Cooperation & Development

ارزش1ها،1شبکه1ها1و1هنجارهای1همیاریهومفریس1و1دینن
اعتماد1لیدن1و1کوین مدنی1 مشارکت1 و1 اجتماعی1 شبکه1 همسایگی،1 پیوند1

اجتماعی
 i)Bahreini & Aminzadeh,    

)2006

جمعي،1بانک1جهاني فعالیت1هاي1 همکاري،1 و1 اعتماد1 شبکه1ها،1 و1 گروه1ها1
اطالعات1و1ارتباطات1و1همبستگي

World Bank Research Group
)WB, 2001(

)Tajbakhsh, 2005(پیوند1همسایگی،1شبکه1اجتماعی1و1مشارکت1مدنیلی،1پیکلز1و1ساویچ

اندازه1خانوار،1بِِرم1و1ران درآمد1خانوار،1وضعیت1شغلي،1دین،1آموزش،1سن،1
جنس1و1مشارکت1زنان
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از1آنجا1که1فعالیت1هاي1روزمره1در1فضاهاي1عمومي1شکل1
مي1گیرد،1انجام1برخي1از1فعالیت1ها1به1استفاده1از1فضاهاي1
شهري1بستگي1دارد؛1ولي،1براي1بسیاري1از1افراد1و1بسیاري1
از1فعالیت1هاي1فردي1و1اجتماعي،1کیفیت1فضاهاي1شهري1
فضاهاي1 کاربست1 عدم1 یا1 کاربري1 در1 تعیین1کننده1 نقشي1
شهري1دارد.1فضاهای1گوناگون1شهری،1تأثیر1قابل1توجهی1
1.)Chisun  & Sugie, 2016( دارند1 اجتماعی1 سرمایه1 بر1
از1 ناشی1 شهری،1 مناطق1 در1 اجتماعی1 مشکالت1 از1 برخی1
شهری1 جامعه1 در1 اجتماعی1 سرمایه1 تضعیف1 پیامدهای1
ماهیت1 و1 شهری1 خوب1 ساختار1 و1 طراحی1 ترکیب1 است.1
فرهنگی1شهری1بودن1برای1تقویت1سرمایه1اجتماعی1حائز1

.)Syaom et al., 2014, p. 69(1اهمیت1است

2-2- بعد عملکردی
کیفیت،1چگونگي1یک1پدیده1است1که1تأثیر1عاطفي1و1عقالني1
خاص1بر1انسان1مي1گذارد.1کیفیت1باعث1تمایز1پدیده1ها1از1
معناي1 یا1 و1 عملکرد1 فرم،1 حاصل1 مي1تواند1 و1 مي1شود1 هم1
یک1چیز1باشد.1فضاهاي1شهري1نیز1همچون1دیگر1پدیده1ها1
دارای1کیفیت1بوده1و1واجد1مؤلفه1هاي1معنا،1عملکردي1و1فرم1
هستند.1هر1چه1این1مؤلفه1ها1همسوتر1و1هماهنگ1تر1باشند1
کیفیت1فضا1بهتر1مي1شود.1وظیفه1طراحي1شهري1شناخت1و1

هماهنگ1کردن1این1مؤلفه1ها1است.1
را1 شهری1 فضای1 کیفی1 ابعاد1 بسیاری1 صاحب1نظران1
دسته1بندی1و1ارائه1کرده1اند.1یکی1از1این1دسته1بندی1ها1توسط1
کرمونا1)2008(1بیان1شده1است.1وی1کیفیات1تأثیرگذار1بر1
محیط1و1فضاهای1عمومی1شهری1را1به1شش1دسته1تقسیم1

کرده1است1که1عبارت1اند1از:
-1مؤلفه1کالبدی1111111111

-1مؤلفه1ادراکی1یا1معنایی1
-1مؤلفه1اجتماعی11111111111111111

-1مؤلفه1بصری1111111111111111111111
-1مؤلفه1عملکردی13

-1مؤلفه1زمانی111
قابل1 مناسب،1 شهري1 فضاي1 کیفیت1هاي1 مهم1ترین1 از1
همچنین1 است.1 گروه1ها1 تمامي1 براي1 آن1 بودن1 دسترس1
اجتماعي1 فعالیت1هاي1 آزادي1 و1 متنوع1 عملکردهاي1 وجود1
ارتقاء1 موجب1 که1 است1 دیگري1 موارد1 از1 نیز1 قبول1 قابل1
عملکرد1محیط1شهري1مي1شود.1بعد1عملکردي1فضا1مربوط1
فضا1 در1 موجود1 فعالیت1هاي1 به1 که1 است1 کیفیت1هایي1 به1
این1 به1 عملکردي1 بعد1 وابسته1اند.1 فضا1 خود1 عملکرد1 و1
مفهوم1است1که1مکان1ها1چگونه1عمل1کرده،1مردم1به1چه1
چه1 به1 شهري1 طراحان1 و1 مي1کنند1 استفاده1 آن1 از1 نحوی1
طریق1مي1توانند1مکان1هاي1بهتري1را1طراحي1کنند.1کرمونا1
می1دهد:1 قرار1 دسته1 چهار1 در1 را1 عملکردي1 بعد1 1)2008(
کاربرد1فضاهاي1عمومي،1کاربري1هاي1مختلط1و1مالحظات1

تراکمي،1طراحي1محیطي1و1در1نهایت1کارایی1شبکه.

به  )پاسخ گویي  عمومي  فضاهاي  کاربرد   -1-2-2
نیازها(

استفاده1 نحوه1 از1 آگاهي1 با1 باید1 شهري1 فضاهاي1 طراحي1
براي1 موفق1 مکان1هاي1 زیرا،1 شود.1 انجام1 آن1ها1 از1 مردم1
طراحي1 و1 کاربرد1 در1 مي1شوند.1 تجهیز1 مردم1 استفاده1
برقراري1 بر1معني1دار1بودن1)امکان1 فضاهاي1عمومي1عالوه1
)در1 بودن1 و1دموکراتیک1 مردم(1 و1 مکان1 بین1 قوي1 ارتباط1
دسترس1همه1گروه1ها1بودن1و1تأمین1آزادي1عمل(،1فضاهاي1
عمومي1باید1جواب1گوي1نیاز1استفاده1کنندگان1باشند1و1به1

.)Carmona, 2008(1مفاهیم1طراحي1پاسخ1دهند

2-2-2- اختالط کاربري و تراکم 
که1 است1 برنامه1ریزی1 پروژه1 یک1 مختلط14 کاربري1 توسعه1
کاربري1هاي1 برخی1 از1 ترکیبی1 یکپارچه1سازي1 وسیله1 به1
خرده1فروشی،1اداري،1مسکونی،1هتل1ها،1تفریح1و1سرگرمی1
این1 در1 اساسی1 اصل1 می1گیرد.1 صورت1 عملکردها1 دیگر1 و1
برنامه1ریزي،1پیاده1مداري1و1توجه1به1عناصر1مربوط1به1محیط1

.)Delisle & Grissom, 2013(1زندگی،1کار1و1بازي1است
حیات1فضاهاي1عمومي1شهري1به1هم1پوشاني1و1در1هم1تنیده1
توزیع1 به1 شهر1 از1 ادراک1 و1 است1 وابسته1 عملکردها1 شدن1
مرکب1و1امتزاجي1از1کاربري1ها1به1عنوان1پدیده1هاي1ضروري،1
بودن1 سرزنده1 و1 فعال1 پیش1نیاز1 همچنین،1 است.1 نیازمند1
از1 تراکم15کافي1 وجود1 عملکردي،1 اختالط1 ایجاد1 و1 محیط1
نظر1جمعیت1و1فعالیت1است.1تراکم1از1جمله1مفاهیم1کلیدي1
در1شهرسازی1است1و1به1عنوان1نخستین1خصوصیت1فضاي1
تراکم،1 شهري1محسوب1می1شود1که1بدون1داشتن1حداقل1
فضاي1شهري1مفهمومی1ندارد.1فضای1شهری1متراکم1از1نظر1
پیاده1روي،1 براي1 مناسب1 که1 است1 فضایی1 مقیاس،1 و1 فرم1
دوچرخه1سواري1و1حمل1و1نقل1عمومي1است1و1باعث1تشویق1
Pour Mohamma- شود1 اجتماعي1 تعامالت1 بهبود1 )و1
راهکاری1 به1عنوان1 شهری1 تراکم1 1.)di & Qorbani, 2003
برای1رسیدن1به1توسعه1پایدار،1هر1چند1مورد1توافق1جمیع1
صاحب1نظران1مسائل1شهری1است؛1اما1به1سبب1پیچیدگی1
آن،1در1مورد1میزان1فشردگی1یا1گستردگی1و1یا1به1عبارت1

دیگر،1نوع1تراکم،1اتفاق1نظر1وجود1ندارد.

2-2-3- طراحي محیطي
بخش1عمده1طراحي1شهري1فراهم1کردن1شرایطی1راحت1در1
فضاهاي1عمومي1است.1سطوح1تابش1آفتاب،1پوشش1سایه،1
میزان1درجه1حرارت،1رطوبت،1بارندگي،1وزش1باد،1آلودگي1
از1 استفاده1 نحوه1 و1 محیط1 از1 ما1 تجربه1 بر1 اثراتي1 صوتي،1
فضاهاي1عمومي1خواهد1داشت.1اقداماتي1در1زمینه1طراحي1
مي1تواند1صورت1گیرد1تا1شرایط1را1براي1استفاده1محیط1قابل1
در1شکل1گیري1 دخالت1 شامل1 اقدامات1 این1 سازد.1 قبول1تر1
فضا،1ایجاد1اقلیم1خرد،1نحوه1تابش1خورشید،1پوشش1سایه،1
Car- )حرکت1هوا1در1اطراف1ساختمان1و1نورپردازي1است1

.)mona, Magalhaes, & Leo, 2008
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2-2-4- کارایي شبکه کالن
شبکه1کالن1شامل1سطوح1ساختاري1مختلفي1از1تأسیسات1
شهري1 طراحي1 در1 اصلي1 کالن1 شبکه1 است.1 شهري1
خیابان1 طراحي1 عمومي،1 باز1 فضاي1 تأمین1 از:1 عبارت1اند1

و1 سرویس1 و1 پارکینگ1 فضاي1 پیاده1رو،1 فضاي1 پیاده1رو،1 و1
و1 عناصر1 می1توان1 کلي1 به1طور1 زیربنایي.1 تأسیسات1 سایر1
سنجه1هاي1بعد1عملکردي1طراحي1شهري1را1در1قالب1جدول1

12ارائه1نمود.

جدول 2: عناصر و سنجه هاي بعد عملکردي طراحي شهري
سنجه1ها   بعد

عملکردي

کارایي1شبکه
طراحي1محیطي

اختالط1کاربري1و1تراکم
کاربرد1فضاهاي1عمومي1در1پاسخ1گویي1به1نیازها

           )Carmona, Magalhaes, & Leo, 2008(

2-3- بعد عملکردی و سرمایه اجتماعی
شهری1 اهمیت1 با1 محیط1های1 از1 شهری1 عمومی1 فضاهای1
عملکردهای1 و1 دارای1خصوصیت1ها1 که1 محسوب1می1شوند1
در1هر1سطح1 فضاها1 نوع1 این1 فردی1می1باشند.1 به1 منحصر1
و1 نیازها1 تا1 باشند1 خصوصیاتی1 داراي1 باید1 عملکردي،1 و1
پاسخ1گو1 را1 شهروندان1 و1 استفاده1کنندگان1 خواسته1های1
کالبدی،1 فرم1 خصوصیات،1 این1 مهم1ترین1 از1 یکی1 باشند.1
شبکه1دسترسی1و1چیدمان1فضاست1که1بر1روابط1اجتماعی1
تأثیر1زیادی1دارد.1روابط1اجتماعی1می1تواند1در1 شهروندان1
این1 این1رو،1 از1 مکان1ها1و1محیط1های1مختلف1شکل1بگیرد.1
خصوصیات1صرف1نظر1از1مقیاس1و1نوع1مکان،1در1محصول1
اجتماعی1شهر1و1شکل1دهی1به1سرمایه1اجتماعی1نقش1مهمی1
را1ایفا1می1کند.1مطالعات1بسیاری1وجود1دارد1که1به1بررسی1
نحوه1ارتباط1میان1عناصر1فرم1شهری1با1تعامالت1اجتماعی16
انسان1ها1در1شهر1پرداخته1استKrafta, 2013(1(.1مورتن،1به1
رابطه1دیرینه1میان1زندگی1اجتماعی1و1فرم1فضای1شهری1
اشاره1دارد1و1معتقد1است1فضای1ساخته1شده1بر1ادراکات1و1
Mor- )رفتار1اجتماعی1استفاده1کنندگان1آن1تأثیر1می1گذارد1
به1درستی1 اجتماعی1 ارتباطات1 اگر1 بنابراین،1 1.)ton, 2002
و1 فضا1 بین1 رابطه1ای1 که1 دارد1 این1 بر1 داللت1 نیفتد،1 اتفاق1
1.)Hanson, 2000( است1 نگرفته1 شکل1 خوبی1 به1 جامعه1
و1 تعامالت1 محله1ها،1 کالبدی1 ماهیت1 به1 توجه1 با1 نیز1 برلی1
سرمایه1اجتماعی1را1از1دو1وجه1کمی1و1کیفی1مورد1بررسی1
بالقوه،1 رقابتی1 مکانیسم1 دو1 برلی1 دیدگاه1 از1 می1دهد.1 قرار1
تعامالت1 شکل1گیری1 در1 تراکم1 و1 تعاملی1 فضای1 تا1 فاصله1
سرمایه1 و1 اجتماعی1 تعامالت1 کمیت1 است.1 تأثیرگذار1
می1یابد1 ارتقا1 تراکم،1 افزایش1 و1 فاصله1 کاهش1 با1 اجتماعی1
کاربری1 است1 معتقد1 1)2002( گرانت1 1.)Burley, 2016(
مختلط1و1تراکم1باال1باعث1افزایش1روابط1اجتماعی1می1شود1
که1به1ارتقا1سرمایه1اجتماعی1می1انجامد.1ایجاد1محیطی1که1
کاربری1ها1 از1 وسیعی1 طیف1 به1 راحتی1 به1 بتوانند1 ساکنان1
دسترسی1پیدا1کنند1می1تواند1به1افزایش1سرمایه1اجتماعی1

کمک1کند.1عوامل1مؤثر1بسیاری1مانند:1ابعاد1ساختمان1ها،1
الگوی1جمعیتی1و1تعداد1واحدهای1مسکونی1در1رابطه1بین1
کاربری1های1اراضی1مختلط1و1سرمایه1اجتماعی1نقش1دارند.1
همچنین1پیشینه1تاریخی1و1ابعاد1توسعه1مستقیما1ًبر1رابطه1
تأثیر1 اجتماعی1 سرمایه1 و1 زمین1 مختلط1 کاربری1های1 بین1
به1 مطالعه1ای1 در1 1)1984( هیلیر17 و1 هانسون1 می1گذارد.1
چگونگی1تأثیر1محیط1بر1ماهیت1رفتار1اجتماعی1پرداختند1
و1به1رابطه1تعامالت1گروه1های1اجتماعی1و1مرزبندی1ها1و1نوع1
چینش1قطعات1اشاره1کردند.1طبق1نظر1هانسون1تحوالت1در1
تغییر1 تنها1 کالبدی1حتی1در1مقیاس1محله1ها،1 ویژگی1های1
در1چینش1فضایی1مناطق1مسکونی1نبوده1است؛1بلکه،1این1
موضوع1نحوه1مصرف1فضا1توسط1افراد،1رویارویی1و1رفتار1با1
دیگران،1را1تحت1تأثیر1قرار1می1دهد.1هیلیر18)1996(1نیز1در1
الگوهای1 میان1 باالیی1 همبستگی1 که1 داد1 نشان1 پژوهشی1
حرکت1عابر1پیاده،1فرم1شهر،1فضاها1و1فعالیت1های1آن1وجود1
دارد.1او1تأیید1کرد1اگرچه1به1طور1مشخص1میان1تحرکات1و1
نقاط1تعامل1همبستگی1وجود1دارد؛1ولی،1پیکربندی1فضایی1
می1تواند1اثرات1قابل1توجهی1را1بر1تحرکات1اجتماعی1میان1
تعامل1 محدوده1 باشد.1 داشته1 محله1 یا1 شهر1 یک1 ساکنین1
یک1 طول1 در1 که1 متوسطی1 فاصله1 توسط1 فرد،1 هر1 واقعی1
روز1می1تواند1بپیماید1تعیین1می1شود.1به1هر1اندازه1که1یک1
وی1 اجتماعی1 تعامل1 باشد،1 داشته1 بیش1تری1 تحرک1 فرد1
افزایش1 اجتماعی1 سرمایه1 ارتقا1 امکان1 و1 بوده1 گسترده1تر1
ارتباط1 بررسی1 به1 پژوهشی1 در1 1)2003( لیدن19 می1یابد.1
داد1 نشان1 و1 پرداخت1 مصنوع1 محیط1 و1 اجتماعی1 سرمایه1
سرمایه1 شاخص1های1 در1 پیاده1مدار1 محالت1 ساکنان1 که1
اجتماعی1امتیاز1باالتری1را1نسبت1به1محالت1اتومبیل1سوار1
اثرات1 دارند.1شکیبایی1و1طبیبیان1)1396(1طی1پژوهشی1
قزوین1 محالت1 در1 را1 اجتماعی1 سرمایه1 بر1 کالبدی1 فرم1
حد1 بیش1ترین1 داد1 نشان1 نتایج1 دادند.1 قرار1 بررسی1 مورد1
ویژگی1های1 با1 محله1های1 میان1 در1 اجتماعی1 سرمایه1
است.1 ارگانیک1شکل1گرفته1 نیمه1 بافت1 ماهیت1 با1 هم1ساز1
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همچنین1در1حالی1که1میان1شاخص1های1کالبدی1و1سرمایه1
و1 ضریب1 ولی،1 داشت؛1 وجود1 معناداری1 ارتباط1 اجتماعی1
شدت1تأثیر1این1عوامل1یکسان1نبود.1به1طوری1که1عواملی1
دارند1 کاربری1ها1 و1 نفوذپذیری1 با1 را1 مستقیمی1 ارتباط1 که1
در1 اجتماعی1 سرمایه1 به1 شکل1دهی1 در1 بیش1تری1 اهمیت1
در1 نیز1 1)1397( عمویی1 و1 باقری1 داشتند.1 محله1ها1 این1
پژوهشی1نقش1طرح1کالبدی-1فضایی1محله1های1شهری11را1
در1ارتقاء1سرمایه1اجتماعی1مورد1بررسی1قرار1دادند.1نتایج1
همسایگی،1 ارتباطات1 عمومی،1 فضاهای1 ارتباط1 داد1 نشان1
کاربری1ها،1 اختالط1 و1 تنوع1 محله،1 اجتماعی1 مراکز1 تقویت1
پیوستگی1و1تجهیز1شبکه1معابر1پیاده1می1توانند1شکل1گیری1
و1ارتقا1سرمایه1اجتماعی1را1تسهیل1نمایند.1به1نظر1می1رسد1
شهری1 محله1های1 عملکردی1 ابعاد1 و1ضعف1 پایین1 کیفیت1
به1طور1مستقیم1و1یا1غیرمستقیم1بر1فعالیت1ها1و1کارکردهای1
این1فعالیت1ها1 از1 تأثیر1می1گذارد.1برخی1 اجتماعی1مختلف1
آن1 متناظر1 توقعات1 و1 شهری1 فضاهای1 در1 تغییر1 باعث1
می1شود.1از1این1رو1عواملی1نظیر:1دسترسی،1ساختار1بافت،1
تراکم1و1ویژگی1های1جمعیتی،1نحوه1استفاده1از1زمین،1نحوه1
چیدمان1عملکردی،1پراکنش1فعالیت1های1اجتماعی1عالوه1بر1
این1که1شکل1دهنده1فرم1و1کالبد1محله1های1شهر1هستند؛1در1
شکل1گیری1سرمایه1اجتماعی1میان1ساکنین1می1توانند1مؤثر1
واقع1شوند1و1شدت1و1کیفیت1سرمایه1اجتماعی1حاصل1از1
حضور1توأمان1انسان،1فعالیت1و1فضا1را1متضمن1خواهند1بود.
بررسی1ادبیات1نشان1می1دهد1رابطه1مؤلفه1های1بعد1عملکردی1
و1سرمایه1اجتماعی1در1بیش1تر1مطالعات1اجتماعی1در1یک1
بستر1و1فضای1اجتماعی1خاص1مورد1بررسی1گرفته1است1در1
حالی1که1به11نظر1می1رسد1که1این1رابطه1در1فضاهای1شهری1
که1از1لحاظ1ماهیت1فرهنگی،1اقتصادی1و1اجتماعی1با1هم1
باشد.1 تفاوت1هایی1 دارای1 و1 نبوده1 مشابه1 هستند،1 متفاوت1
لذا،1این1پژوهش1در1راستای1مطالعات1پیشین1و1به1جهت1
مؤلفه1های1 بین1 رابطه1 شناسایی1 به1 مطالعات1 این1 تکمیل1
شهری1 محله1 سه1 در1 اجتماعی1 سرمایه1 و1 عملکردی1 بعد1
سعادت1آباد،1نازی1آباد1و1نارمک1که1دارای1دارای1هویت1مجزا1
فرهنگی1 و1 اقتصادی1 و1 اجتماعی1 لحاظ1 از1 تفاوت1هایی1 و1
می1باشند،1پرداخت.1به1نظر1می1رسد1تمایزات1میان1ساختار1
ظرفیت1های1 در1 تغییر1 به1 منجر1 محله1ها1 این1 عملکردی1

اجتماعی1باشد.

3. روش شناسی پژوهش
پژوهش1براساس1اهداف1تعیین1شده،1در1زمره1پژوهش1هاي1
کاربردی1و1از1نوع1تبیینی11قرار1می1گیرد.1از1دیدگاه1نورمن1
بلیکی1تبیین1عبارت1است1از1نشان1دادن1عناصر،1عوامل1یا1
مکانیسم1های1دخیل1در1ایجاد1وضعیت1یا1توالی1های1منظم1
پدیده1های1اجتماعی.1هم1چنین1در1تبیین1علمی،1جستجوی1
می1باشد1 مدنظر1 منظم1خاصی1 توالی1 یا1 رویداد1 وقوع1 علل1

11.)Blaikie, 2007(

3-1- طرح پژوهش 
روش1شناسی1پژوهش11با1توجه1به1هدف1این1مطالعه1کمی1
داده1ها،1 به1روش1جمع1آوری1 توجه1 با1 و1 کاربردی1 نوع1 از1 و1

توصیفی1و1از1نظر1نوع1تحلیل1همبستگی1بود.1

3-2- حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه1به1آن1بخش1از1جامعه1گفته1مي1شود1که1معرف1کل1
همه1 که1 است1 این1 بودن1 معرف1 از1 منظور1 باشد.1 جامعه1
لحاظ1 از1 که1 صفاتي1 آن1 مخصوصا1ً جامعه،1 خصوصیات1
تناسب1 به1 نمونه1 در1 دارند،1 اهمیت1 پژوهش1 مورد1 موضوع1
به1کل1 را1 از1آن1 نتایج1حاصل1 بتوان1 باشد1و1ضمنا1ً موجود1

جامعه1آماري1تعمیم1داد.1

3-2-1- حجم نمونه 
نمونه1 انتخاب1حجم1 پژوهش1 از1مهم1ترین1مسایل1در1یک1
است1زیرا1اگر1حجم1نمونه1را1زیاد1در1نظر1بگیریم1کار1بسیار1
و1هزینه1زیاد1را1در1پی1دارد1و1اگر1حجم1کم1باشد1پژوهش1
بازدهی1الزم1را1به1دنبال1نداشته1و1نتایج1نادرست1و1غیر1قابل1

.)Mansori, 2007(1تعمیم1به1جامعه1آماری1می1شوند
جامعه1مورد1مطالعه1شامل1کلیه1افراد1استفاده1کننده1از1فضا1
در1محدوده1محله1های1سعادت1آباد،1نازی1آباد1و1نارمک1بود.1
بودن1حجم1 وسیع1 به1 توجه1 با1 پژوهش1 هدف1 راستای1 در1
جامعه1آماری1از1فرمول1زیر1برای1تعیین1حجم1نمونه1الزم1
برای1براورد1پارامتر1نسبت1در1صفات1کیفی1استفاده1شد.1در1
این1طرح1صفت1کیفی1مورد1بررسی1به1صورت1زیر1تعریف1
خیابان1های1 و1 میدان1ها1 در1 که1 افراد1 از1 »نسبتی1 می1شود:1

مورد1مطالعه1حضور1دارند1و1ساکن1آن1محله1هستند«.1

1»p«1در1این1پژوهش1با1توجه1به1اینکه1مقدار1پارامتر1نسبت
نتیجه1 در1 و1 نمونه1 حجم1 آنکه1 برای1 لذا1 نیست،1 مشخص1
دقت1نتایج1ماکزیمم1شود1لذا1در1رابطه1باال1مقدار1آن1برابر1
p=0.5«10.5«1در1نظر1گرفته1شد.1با1در1نظر1گرفتن1مقدار1
برآورد1و1همچنین1مقدار10.051 برای1خطای1مطلق1 10.06
برای1حداکثر1خطای1نوع1اول1∝،1حداقل1حجم1نمونه1الزم1
برابر12671واحد1به1دست1آمد.1با1در1نظر1گرفتن1این1مطلب1
از1 تکمیل1شده1 پرسشنامه1های1 از1 تعدادی1 بود1 ممکن1 که1
افراد1نمونه،1به1دالیلی1همچون1عدم1همکاری،1بی1حوصلگی1
استفاده1 غیرقابل1 و1 تکمیل1شود1 ناقص1 به1صورت1 غیره1 و1
شود1لذا1در1این1طرح،1تعداد1نمونه1ها1به13001واحد1افزایش1
یافت.1از1این1رو،11001نفر1در1محله1سعادت1آباد،11001نفر1از1
شهروندان1در1محله1نازی1آباد1و11001نفر1از1محله1نارمک1به1
روش1نمونه1گیری1تصادفی1ساده1مورد1مطالعه1قرار1گرفتند.
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3-2-2- روش نمونه گیری
نمونه1گیری1روشی1است1که1به1وسیله1آن11قسمتی1از1جامعه1
آماری1را1که1با1مطالعه1اش،1نتیجه1را1می1شود1به1کل1جامعه1
آماری1تعمیم1داد،1می1توان1انتخاب1نمود.1در1این1پژوهش1با1
توجه1به1محدودیت1ها1و1مضیقه1های1مالی،1وسعت1و1تعداد1
فضاهای1شهری1مورد1پژوهش1و1همچنین1به1حداقل1رسانی1
انتخاب1 تصادفی1 روش1 نمونه1گیری1 برای1 نمونه1ها،1 حجم1

شده1است.

3-3- محدوده مورد مطالعه
محله1های1انتخابي1در1سه1منطقه1متفاوت1از1نظر1اجتماعي،1
فرهنگي1و1اقتصادي1در1مناطق181،21و1161به1ترتیب1در1شمال،1
بافت1میاني1و1حوزه1جنوبي1تهران1انتخاب1شدند.1محدوده1
سعادت1آباد،1 محله1های1 شامل1 پژوهش1 این1 در1 مطالعه1
نازی1آباد1و1نارمک1بود1که1با1استفاده1از1مطالعات1پیشین1و1
ماهیت1پژوهش،1خیابان1ها1و1میدان1های1مناسب1با1اهداف1
این1پژوهش1انتخاب1شد.1در1انتخاب1محورها1سعي1شد1که1
در1نگاه1اولیه1از1کیفیت1نسبي1برخوردار1بوده1و1با1توجه1به1
اجتماعي1 تعامالت1 بروز1 برای1 فضایي1 اینکه1فضاي1شهري1
است،1این1محورها1از1میزان1مناسب1حضور1شهروندان1در1
فضاي1عمومي1شهري1برخوردار1باشند1و1براین1اساس1به1طور1
ویژه1مهم1ترین1فضاهای1هر1محله1انتخاب1شد1که1عبارت1اند1

از:
-1منطقه1:21محله1سعادت1آباد؛1خیابان1سعادت1آباد1و1میدان1

کاج
-1منطقه1:81محله1نارمک؛1خیابان1آیت1و1میدان1هفت1حوض1
-1منطقه1:16محله1نازي1آباد؛1خیابان1مدائن1و1میدان1بازار1

دوم.

3-4- ابزار پژوهش
و1 عملکردی1 بعد1 سنجش1 جهت1 خودتنظیم:1 پرسش1نامه1
استفاده1 از1پرسش1نامه1خودتنظیم1 اجتماعی1 ابعاد1سرمایه1
شد.1به1منظور1سنجش1وضعیت1سرمایه1اجتماعی،1با1توجه1
این1حوزه1 در1 انجام1شده1 مطالعات1 نیز1 و1 نظری1 مبانی1 به1
به1طور1کلی1تعداد1481سؤال1مورد11نظر1قرار1گرفت.1همچنین1
به1منظور1سنجش1وضعیت1بعد1عملکردی،1با1توجه1به1مبانی1
فضاهاي1 )کاربرد1 اصلی1 مؤلفه1 این1حوزه،1چهار1 در1 نظری1
عمومي1در1پاسخ1به1نیازها،1کاربري1مختلط1و1تراکم،1طراحي1
محیطي1و1کارایی1شبکه(1انتخاب1شدند.1تعداد1سؤال1ها1برای1
سنجش1هر1یک1از1متغیرهای1کاربرد1فضاهاي1عمومي1)8(،1
کاربري1هاي1مختلط1و1تراکم1)4(،1طراحي1محیطي1)3(1و1

قالب1طیف1 ابعاد1در1 بود.1سؤاالت1همه1 کارایی1شبکه1)3(1
لیکرتی1)خیلی1کم،1کم،1اصال،1زیاد1و1خیلی1زیاد(1تنظیم1و1
تهیه1شدند.1برای1تعیین1روایی1پرسشنامه1پژوهش،1از1روش1
این1رو،1پرسشنامه1 از1 استفاده1شد.1 روایی1صوری1محتوایی1
برای1اساتید1و1متخصصان1برنامه1ریزی1شهری1مربوطه1ارسال1
شد1و1نظرات1و1انتقادات1اصالحی1آنان1در1پرسشنامه1اعمال1
گردید1و1در1نهایت1بر1اساس1نظر1و1تأیید1آن1ها1پرسشنامه1
براساس1 پرسشنامه1 درونی1 همسانی1 همچنین1 شد.1 تهیه1
آلفای1کرونباخ1محاسبه1شد1که1مقادیر1آن1برای1بعد1سرمایه1
اجتماعی1)0.69(1و1برای1ابعاد1عملکردی1به1ترتیب1کاربرد1
تراکم1 و1 مختلط1 کاربري1هاي1 1،)0.84( عمومي1 فضاهاي1
)0.64(،1طراحي1محیطي1)0.64(1و1کارایی1شبکه1)0.85(1
به1دست1آمد1که1همه1در1سطح1مناسب1و1قابل1قبولی1قرار1

داشتند.

3-5- شیوه اجرا
به1 شرکت1کنندگان1 ابتدا1 داده1ها،1 جمع1آوری1 راستای1 در1
صورت1تصادفی1انتخاب1و1هدف1پژوهش1توضیح1داده1شد1
پرسشنامه1ها1 توزیع1 به1 نسبت1 همکاری،1 جلب1 از1 پس1 و1
تجزیه1 منظور1 به1 همچنین1 شد.1 اقدام1 آن1ها1 جمع1آوری1 و1
مقایسه1 منظور1 به1 آماری1 روش1های1 از1 داده1ها1 تحلیل1 و1
ضریب1 و1 محله1 هر1 تفکیک1 به1 متغیرها1 میانگین1های1
متغیرها1 بین1 روابط1 شناسایی1 جهت1 پیرسون1 همبستگی1

استفاده1شد.

4. نتایج و یافته های پژوهش
جمع1آوری1داده1ها1از1افرادی1که1در1فضاهای1عمومی1منتخب1
شهر1تهران1حضور1داشتند1صورت1گرفت1که1میانگین1سنی1
افراد1در1محله1سعادت1آباد1301سال،1در1محله1نازی1آباد1331
افراد1 نارمک1381سال1بود1و1دامنه1سنی1 سال1و1در1محله1
بین1171تا1831سال1متغیر1بود.1هم1چنین1از1لحاظ1وضعیت1
انتخاب1شده1در1محله1 از1مجموع11001شهروند1 اقتصادی1
درصد1 145 عالی،1 را1 خود1 وضعیت1 درصد1 116 سعادت1آباد1
12 و1 متوسط1 درصد1 16 باال،1 به1 متوسط1 درصد1 131 خوب،1
درصد1متوسط1به1پایین1گزارش1کردند.1در1محله1نازی1آباد1
117 خوب،1 درصد1 132 عالی،1 را1 خود1 وضعیت1 درصد1 116
درصد1متوسط1به1باال،1331درصد1متوسط1و121درصد1بد1و1
در1محله1نارمک161درصد1وضعیت1خود1را1عالی،1221درصد1
خوب،1291درصد1متوسط1به1باال،1431درصد1متوسط1گزارش1
13 جدول1 در1 دیگر1 تکمیلی1 توصیفی1 ویژگی1های1 کردند.1

آمده1است.1

جدول 3: ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان
F)%( )%(نوع مالکیت )%(وضعیت تأهل )%(جنسیتمحله

20.7مستاجر65مجرد48مردسعادت1آباد
77.2مالک35متاهل52زن

2.2سازمانی
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F)%( )%(نوع مالکیت )%(وضعیت تأهل )%(جنسیتمحله

13.7مستاجر43.6مجرد40مردنازی1آباد
86.3مالک56.4متاهل60زن

-سازمانی
16مستاجر46.7مجرد50مردنارمک

84مالک53.3متاهل50زن
-سازمانی

نتایج1نشان1داد1که1تفاوت1مشاهده1شده1در1بعد1عملکردی1
بود1 معنی1دار1 1F آزمون1 براساس1 مطالعه1 مورد1 محله1های1
)جدول41(.1به1عبارت1دیگر1می1توان1گفت1که1بین1سه1محله1

بعد1 در1 معنی1داری1 تفاوت1 نارمک1 و1 نازی1آباد1 سعادت1آباد،1
عملکردی1از1نظر1شهروندان1و1ساکنین1محله1ها1وجود1دارد.

جدول 4: مقایسه مؤلفه بعد عملکردی به طور کلی در محله های مورد مطالعه
معناداریمقدار Fبیش ترینکم ترین انحراف استانداردمیانگین

37.3763.953284747.8690.000سعادت1آباد
42.0464.9532450نازی1آباد
44.4825.0183452نارمک
41.4565.50572452مجموع

بر1اساس1نتایج1جدول151بین1محله1ها1تفاوت1معنی1داری1در1
مؤلفه1اختالط1کاربری1و1تراکم1وجود1داشت1و1محله1نازی1آباد1
دارای1بیش1ترین1اختالط1کاربری1و1محله1سعادت1آباد1دارای1
از1نظر1شهروندان1بود.1همچنین1 کم1ترین1اختالط1کاربری1
تفاوت1معنی1داری1در1مؤلفه1 بین1محله1ها1 نشان1داد1 نتایج1
نارمک1 محله1 دارد.1 وجود1 شهروندان1 نظر1 از1 فضا1 کاربرد1

دارای1بیش1ترین1کاربرد1فضا1در1پاسخگویی1به1نیاز1و1محله1
سعادت1آباد1دارای1کم1ترین1مقدار1بودند.1افزون1براین،1محله1
محله1 و1 محیطی1 طراحی1 نمره1 بیش1ترین1 دارای1 نارمک1
سعادت1آباد1دارای1کم1ترین1مقدار1بود1و1بین1سه1محله1تفاوت1
شهروندان1 نظر1 از1 محیطی1 طراحی1 مؤلفه1 در1 معنی1داری1

وجود1داشت.

جدول 5: مقایسه میانگین مؤلفه هایی بعد عملکردی در محله های مورد مطالعه
محله مورد مؤلفه های بعد عملکردی

مطالعه
معناداریمقدار Fبیش ترینکم ترین انحراف استانداردمیانگین

8.5911.30651110.3370.000سعادت1آباداختالط1کاربری
9.5461.534412نازی1آباد
9.0301.549512نارمک

کاربرد1فضا1در1پاسخ1گویی1
به1نیازها

18.5052.009162316.9830.000سعادت1آباد

19.5452.7111325نازی1آباد
20.7772.9131427نارمک

3.6221.24728103.7980.000سعادت1آبادطراحی1محیطی
5.1731.35428نازی1آباد
6.3091.31738نارمک

6.2811.34341063.9100.000سعادت1آبادکارآیی1شبکه
7.5051.347410نازی1آباد
8.4841.377611نارمک
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دارای1 نارمک1 محله1 داد1 نشان1 15 جدول1 نتایج1 همچنین1
بیش1ترین1کارایی1شبکه1و1محله1سعادت1آباد1دارای1کم1ترین1

مقدار1بوده1و1بین1محله1ها1تفاوت1معنی1دار1در1مؤلفه1کارایی1
شبکه1از1نگاه1ساکنین1وجود1دارد.1

جدول 6: ماتریس همبستگی بین مؤلفه های بعد عملکردی و سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعیمؤلفه های بعد عملکردیردیف

سطح1معنی1داریضریب1همبستگی
0.000**0.468اختالط1کاربری1ها1
0.000**0.424کاربرد1فضا1در1پاسخ1گویی1به1نیازها2
0.000**0.250طراحی1محیطی3
0.000**0.388کارآیی1شبکه4

نکته:**معنی داری1کمتر1از111111111111111111111111110.01

جهت1تعیین1رابطه1بین1سرمایه1اجتماعی1و1ابعاد1عملکردی1
از1همبستگی1پیرسون1استفاده1شد1)جدول61(.1نتایج1حاکی1
بعد1 مؤلفه1های1 تمامی1 با1 اجتماعی1 سرمایه1 که1 بود1 آن1 از1
عملکردی1در1سطح1991درصد1رابطه1مثبت1و1معنی1داری1

اختالط1 مؤلفه1 عملکردی،1 مؤلفه1های1 میان1 از1 داشتند.1
کاربری1و1تراکم1بیش1ترین1همبستگی1با1سرمایه1اجتماعی1
کم1ترین1 محیطی1 طراحی1 مؤلفه1 همچنین1 داد.1 نشان1 را1

رابطه1را1با1سرمایه1اجتماعی1داشت.1

جدول 7: ضریب همبستگی پیرسون بین مولفه های بعد عملکردی و سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعیمؤلفه های بعد عملکردی

سطح معنی1داریضریب همبستگیمحله

0.4670.00سعادت1آباداختالط1کاربری
0.2430.048نازی1آباد
0.2280.045نارمک

0.0940.490-سعادت1آبادکاربرد1فضا1در1پاسخ1گویی1به1نیازها
0.1990.142نازی1آباد
0.6750.000نارمک

0.1600.213-سعادت1آبادطراحی1محیطی
0.3810.003نازی1آباد
0.2510.030نارمک

0.3220.011سعادت1آبادکارآیی1شبکه
0.1490.255-نازی1آباد
0.4360.000نارمک

نتایج1ضریب1همبستگی1پیرسون1حاکی1از1آن1بود1که1در1
طراحی1 و1 فضا1 کاربرد1 مؤلفه1های1 بین1 سعادت1آباد1 محله1
وجود1 معنی1داری1 رابطه1 اجتماعی1 سرمایه1 با1 محیطی1
ندارد؛1ولی،1بین1مؤلفه1های1اختالط1کاربری1و1کارایی1شبکه1
و1 مثبت1 رابطه1 سعادت1آباد1 محله1 در1 اجتماعی1 سرمایه1 با1
معناداری1مشاهده1شد1)جدول71(.1عالوه1بر1این،1در1محله1
با1 شبکه1 کارایی1 و1 فضا1 کاربرد1 مؤلفه1های1 بین1 نازی1آباد1
سرمایه1اجتماعی1شهروندان1ساکن1در1محله1رابطه1مثبت1
اختالط1 مؤلفه1های1 بین1 اما،1 نداشت؛1 وجود1 معنی1داری1 و1
کاربری1و1طراحی1محیطی1با1سرمایه1اجتماعی1رابطه1مثبت1

و1معناداری11وجود1داشت.1همچنین1در1محله1نارمک1رابطه1
مثبت1و1معنی1داری1بین1سرمایه1اجتماعی1و1همه1مؤلفه1های1

بعد1عملکردی1مشاهده1شد.1

5. بحث و نتیجه گیری
فضاي1 کیفیت1 عملکردي1 بعد1 رابطه1 پژوهش1 این1 در1
شهري1و1سرمایه1اجتماعي1مورد1بررسی1قرار1گرفت.1برای1
با1 عملکردی1 بعد1 مؤلفه1های1 رابطه1 هدف1 این1 به1 رسیدن1
سرمایه1اجتماعی1در1سه1محور1شاخص1محله1های1نارمک،1
تحلیل1 بررسی،1 مورد1 تهران1 شهر1 نازی1آباد1 و1 سعادت1آباد1
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در1 داد1 نشان1 آمده1 به1دست1 نتایج1 گرفت.1 قرار1 تبیین1 و1
کارایي1 و1 کاربري1ها1 اختالط1 مؤلفه1های1 سعادت1آباد1 محله1
و1 محیطی1 طراحی1 مؤلفه1های1 نازي1آباد1 محله1 در1 شبکه،1
فضا1 کاربرد1 مؤلفه1های1 نارمک1 محله1 در1 کاربري،1 اختالط1
کاربري1 اختالط1 شبکه،1 کارایي1 نیازها،1 به1 پاسخگویي1 در1
شهروندان1 اجتماعي1 سرمایه1 میزان1 با1 فضا1 در1 راحتي1 و1
گفت1 می1توان1 بنابراین1 دارند.1 داري1 معني1 و1 مثبت1 رابطه1
رابطه1 مؤید1 پژوهش1 از1 آمده1 به1دست1 نتایج1 جمع1بندی1
اجتماعي1 سرمایه1 با1 عملکردي1 بعد1 معني1دار1 و1 مثبت1
فضاي1 عملکردی1 ابعاد1 هر1چقدر1 که1 معنا1 بدین1 مي1باشد.1
شهري1بهبود1یابد1سرمایه1اجتماعي1افزایش1پیدا1می1نماید.1
1،)2003( لیدن1 همچون1 پیشین1 مطالعات1 با1 نتایج1 این1
باووم1و1پالمر1)2002(،1بروکاتو1)2006(،1بورت1و1همکاران1
)2000(،1گرنت1)2002(،1رحیمی1و1همکاران1)2020(1هم1

راستا1هستند.
اختالط1 عملکردی،1 ابعاد1 میان1 از1 داد1 نشان1 پژوهش1
اجتماعي1 سرمایه1 با1 را1 رابطه1 بیش1ترین1 تراکم1 و1 کاربري1
دارند.1مطالعات1پیشین1مؤید1این1نکته1هستند1که1کاربری1
شده1 اجتماعی1 روابط1 افزایش1 باعث1 باال1 تراکم1 و1 مختلط1
ایجاد1 منجر1خواهد1شد.1 اجتماعی1 افزایش1سرمایه1 به1 که1
محیطی1که1ساکنان1بتوانند1به1راحتی1به1طیف1وسیعی1از1
کاربری1ها1دسترسی1پیدا1کنند1می1تواند1به1افزایش1سرمایه1
به1عنوان1 اغلب1 کاربری1ها1 اختالط1 کند.1 کمک1 اجتماعی1
گزینه1ای1قابل1پیمایش،1راحت1و1پر1جنب1و1جوش1توصیف1
می1شودGrant, 2002(1(1که1می1تواند1سرمایه1اجتماعی1را1
ارتقاء1دهد.1بدین1معنا1که1هرچه1میزان1استفاده1از1اراضی1
الگوی1جمعیتی1و1تعداد1 ابعاد1ساختمان1ها،1 مختلط1نظیر:1
نیز1 اجتماعی1 سرمایه1 باشد،1 بیش1تر1 مسکونی1 واحدهای1
ابعاد1 و1 تاریخی1 پیشینه1 همچنین1 یافت.1 خواهد1 بهبود1
بین1کاربری1های1مختلط1زمین1 رابطه1 بر1 توسعه1مستقیما1ً
و1سرمایه1اجتماعی1تأثیر1می1گذارد.1تراکم1باال1عامل1دیگری1
است1که1در1افزایش1سرمایه1اجتماعی1نقش1دارد.1تراکم1باال1
باعث1افزایش1روابط1اجتماعی،1افزایش1فضاهای1پیاده1محور،1
فضای1سبز1و1مناطق1باز1شده1که1منجر1به1افزایش1روابط1
اجتماعی1می1شود.1از1این1رو،1نتایج1این1پژوهش1با1مطالعات1
قبلی1مانند1نبیل1و1الدایم1)2015(،1گرانت1)2002(،1کانگ1

)2006(11هم1راستا1می1باشد.
نیازها1 به1 پاسخ1 در1 عمومی1 فضای1 کاربرد1 مؤلفه1 مورد1 در1
نتایج1نشان1داد1که1بعد1از1مؤلفه1اختالط1کاربری1و1تراکم1
بیش1ترین1رابطه1را1با1سرمایه1اجتماعی1دارد.1برای1درک1و1
تبیین1این1موضوع1می1توان1گفت1که1فضاهای1عمومی1شهری1
از1محیط1های1با1اهمیت1شهری1محسوب1می1شوند1که1دارای1
خصوصیت1ها1و1عملکردهای1منحصر1به1فردی1هستند.1این1
نوع1فضاها1در1هر1سطح1و1عملکردي،1باید1داراي1خصوصیاتی1
باشند1تا1خواسته1هاي1شهروندان1را1برآورده1کنند.1بنابراین1
محیط1شهری1با1کیفیت1احساس1رضایت1مندی1را1از1طریق1
یا1نمادین1به1شهروندان1منتقل1 عوامل1فیزیکی،1اجتماعی1

حضور1 افزایش1 باعث1 رضایت1مندی1 احساس1 این1 می1کند.1
تعامالت1و1مشارکت1 باالرفتن1میزان1 و1 شهروندان1در1فضا1
پی1 در1 را1 اجتماعی1 سرمایه1 افزایش1 و1 می1شود1 اجتماعی1
آوه1و1فونچز1 با1مطالعات1پیشین1همچون1 نتایج1 این1 دارد.1

)2002(1و1جونساب1و1کاپالن1)2004(1منطبق1است.
شبکه1دسترسی1یکی1دیگر1از1مؤلفه1های1بعد1عملکردی1بود1
که1نتایج1نشان1دهنده1رابطه1مثبت1و1معنی1دار1آن1با1سرمایه1
شبکه1 لینچ1 بود.1 پژوهش1 منتخب1 فضاهای1 در1 اجتماعی1
دسترسی1را1توانایی1دسترسی1به1فعالیت1ها،1منابع،1خدمات،1
قابل1 عوامل1 نوع1 و1 مقدار1 شامل1 مکان1ها1 یا1 و1 اطالعات1
 Bahreini & Aminzadeh,(1دسترسی1دسته1بندی1می1کند
و1 از1خصوصیات1 و1خدمات1 امکانات1 به1 دسترسی1 1.)2006
کیفیت1های1یک1شهر1خوب1می1باشد.1زیرا،1دریافت1خدمات1
به1طور1پیوسته،1بر1زندگی1روزمره1مردم1تأثیر1مستقیم1و1مهم1
دارد.1بنابراین1محل1قرار1گیری1این1خدمات1در1فضا،1شعاع1
فضای1 یک1 ویژگی1های1 از1 خدمات1 پشتیبانی1 و1 دسترسی1
اجتماعی1 سرمایه1 افزایش1 به1 که1 می1آید1 به1حساب1 موفق1

منجر1می1شود.
و1 نارمک1 محالت1 مناسب1 وضعیت1 نشان1دهنده1 نتایج1
و1 عملکردی1 بعد1 شاخص1های1 رابطه1 لحاظ1 از1 نازی1آباد1
با1توجه1 نازی1آباد1 نارمک1و1 بود.1محالت1 سرمایه1اجتماعی1
به1بافت1متراکم1تر،1باال1بودن1روابط1اجتماعی1بین1ساکنین،1
به1عنوان1 توانسته1اند1 زمان1 گذشت1 طی1 متنوع،1 کاربرهای1
خود1 ماهیت1 محالت1 سایر1 از1 متمایز1 و1 هویت1 با1 محالتی1
احساس1 نوعی1 ساکنان1 محالت1 این1 در1 نمایند.1 حفظ1 را1
بودن1 ساکن1 از1 احساس1خوشایندی1 ابراز1 و1 عاطفی1 تعلق1
بین1 اجتماعی1 پیوندهای1 و1 دارند1 را1 مزبور1 محالت1 در1
و1 ارتباط1 این1 و1 دارد1 قرار1 باالیی1 در1حد1 ساکنان1محالت1
شده1 ساکنان1 باالی1 تعلق1 ارتقای1 سبب1 اجتماعی1 تعامل1
است.1در1این1محالت1شاخص1هایی1چون1همکاری1محله1ای،1
احساس1 محلی،1 امور1 در1 مشارکت1 اجتماعی،1 پیوستگی1
حد1 در1 مکان1 با1 شناسی1 هویت1 اعتماد،1 ایمنی،1 و1 امنیت1
نمود1 تبیین1 می1توان1 دلیل1 همین1 به1 دارند.1 قرار1 باالیی1
انسجام1 نازی1آباد1که1دارای1 و1 نارمک1 مانند1 که1محله1هایی1
اجتماعی1باال1و1مؤلفه1های1عملکری1مطلوب1هستند؛1در1این1
پژوهش1رابطه1بیش1تری1با1سرمایه1اجتماعی1را1نشان1دادند.1
ولی،1به1نظر1می1رسد1محله1های1جدیدتر1نظیر1سعادت1آباد1
پایین،1کاربری1های1غیرمختلط،1فضاهای1عمومی1 تراکم1 با1
که1نیازهای1اجتماعی1ساکنین1را1تأمین1نمی1نماید،1هویت1
در1 منسجم1 اجتماعی1 پیوندهای1 و1 پیوستگی1 مکانی،1
ساکنانش1به1مانند1دیگر1محله1ها1نیست،1درنتیجه،1در1این1
ابعاد1عملکردی1 پژوهش1رابطه1ای1به1نسبت1ضعیف1تر1بین1
و1سرمایه1اجتماعی1را1نشان1داد.1این1نتایج1با1پژوهش1های1
گذشته1مانند:1گرانت1)2002(،1کانگ1)2006(،1یوو1و1لی1

)2008(1هم1راستا1بود.
1در1انجام1پژوهش1محدودیت1هایی1وجود1داشت.1مطالعه1در1
سه1فضای1شهری1تهران1که1هر1سه1محورهای1شاخص1یک1
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محله1بودند1مورد1بررسی1قرار1گرفت.1لذا،1دیگر1گونه1های1
فضای1شهری1مطالعه1نشدند.1از1این1رو،1از1تأثیر1رابطه1مشابه1
در1سایر1فضاها1آگاهی1وجود1ندارد1و1نمی1توان1نتایج1را1به1
دوم1 داد.1 تعمیم1 عمومی1شهری1 فضاهای1 سایر1 به1 راحتی1
این1که،1رابطه1علت1و1معلولی1در1این1مطالعه1مورد1بررسی1
قرار1نگرفته1است1و1فقط1رابطه1همزمانی1بین1دو1مؤلفه1بعد1
عملکردی1و1سرمایه1اجتماعی1بررسی1شد1و1این1نکته1که1
کدام1مؤلفه1دیگری1را1می1تواند1پیش1بینی1کند1نیز1مشخص1
نیست.1بنابراین،1پیشنهاد1می1شود1که1در1پژوهش1های1آتی1
تابعی1 بعد1عملکردی1رابطه1 در1زمینه1سرمایه1اجتماعی1و1
فضای1 در1 اجتماعی1 سرمایه1 و1 عملکردی1 بعد1 مؤلفه1 دو1

تا1 گیرد1 قرار1 مطالعه1 مورد1 متغیرها1 سایر1 کنار1 در1 شهری1
عوامل1تبیین1کننده1پیش1بین1این1دو1مؤلفه1شناسایی1شوند.1
هم1چنین،1به1بررسی1رابطه1بعد1عملکردی1و1سرمایه1اجتماعی1
در1سایر1فضاهای1شهری1مانند1میدان1ها،1پیاده1راه1ها1و1غیره1
که1 فضایی1 کیفیت1های1 رابطه1 نهایت،1 در1 شود.1 پرداخته1
منجر1به1تقویت1بعد1عملکردی1می1شود1با1سرمایه1اجتماعی1

در1ایران1مورد1مطالعه1واقع1شود.11

پی نوشت
1. Social Capital
2. Hernback
3. Fuunctional
4. Mixed Land Use
5. Density
6. Social Interaction
7. Hanson & Hillier
8. Hillier
9. Leyden
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