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Residential neighborhoods face challenges and
anomalies in terms of their social aspect and the research upon various fields is aimed to find solutions to
reduce or deal with them. Architectural and urban designers attempt to contribute to the promotion of social environment in neighborhoods and provide
patterns, recommendations or policies in the scope of
residence with regard to the concepts suggested in
sociology, psychology and so on. Social capital is one
of the notable concepts that have been proposed in
recent decades. Social capital considers the resources
available in the relationships of the individuals and
groups and regards the resources as a capital for advancing the individual and collective goals. In the present century, it has been proposed as an option to
confront the social challenges of human settlements
in the form of communities and neighborhoods. Concepts such as social capital help designers to obtain a
clearer picture of what is happening in communities
and neighborhoods and to provide the physical solutions. This research seeks to explore the relationship
between the built environment of residential communities (focusing on open and public spaces) and the
social capital and to find components or criteria of the
built environment associated with the social capital.
Due to the diversity and multiplicity existing in the
definition of the concept, this study introduces a certain framework and determines five components including the trust, reciprocity, place attachment, local
participation, and neighborhood ties to evaluate this
concept. It also describes some components for assessing the built environment in two aspects of physical structure of community and physical components,
and develops the research model. This model is
tested in two case studies in Tabriz, Iran, which are
physically different. To achieve the goal, this study
employs a combination of data (triangulation
method) derived from survey, observations and ob-

jective structure of samples, and states that the built
environment has a definite but minor effect on the
social capital of inhabitants. The results showed that
although the physical criteria of the two communities
are different, especially in terms of the components
contributing to the social capital as considered in the
previous research, the level of social capital of the
residents in the two samples and their assessment of
the residential environment are close to each other.
As the research suggests, it cannot be expected that
the change in the built environment creates a balanced change in the behavior patterns of the residents. Beyond this general and remarkable result, the
analyses showed that all the physical components
affecting the social capital reviewed in the West do
not appear to be true in the context of Iran. Also,
among the physical criteria, the open space surface
and the sidewalk surface are more strongly correlated
with the social capital than the density. The most effective action for influencing the social capital through
the change or modification of the physical structure is
to predict the public green space (local parks), and
among the influential components, the attractiveness
of open and public spaces has the strongest relationship with the social capital of the residents. In general,
this research states that it is necessary for refining,
designing or improving the built environment of residential communities to avoid the direct referral to the
Western studies and the mere reliance on their results and to involve the (social) considerations of the
context of Iran. However, this requires extensive research to gain a proper understanding of the relationship between the social and built environment of the
communities in the current Iranian society.
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بررسی رابطۀ سرمایه اجتماعی و محیط کالبدی محالت
(نمونۀ موردی :دو محله متعلق به شهر تبریز)
*

محمد سلطانزاده زرندی
 .1استادیار ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،1398/10/13 :تاریخ پذیرش مقاله)1399/2/15 :

چکیده
محالت مسکونی با چالشها و ناهنجاریهایی در وجه اجتماعی خود روبهرو هستند و طراحان در حوزۀ معماری و
شهرسازی تالش میکنند با ارجاع به مفاهیمی برآمده از جامعهشناسی ،روانشناسی ،و غیرره ،نظیرر مفهرو سررمای
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مسکونی با تأکید بر فضاهای باز و عمومی

اجتماعی ،سهمی در ارتقاء محیط اجتماعی و کالبدی محالت داشته باشند .این پژوهش در پی کشف رابط سررمایه
اجتماعی و محیط کالبدی محالت (با تأکید بر فضاهای باز و عمومی) و یافتن مؤلفهها یا شاخصهای کالبدی مرؤرر
است و به این منظور با ارائ چارچوبی مشخص از سرمایه اجتماعی به بررسی آن در دو نمون موردی در شهر تبریز
ترکیبی از دادههای برآمده از پیمایش ،مشاهده و ساختار عینی نمونهها استفاده شده است .بررسری مجموعره دادههرا
نشان میدهند که میان سرمای اجتماعی و شاخصهای کالبدی فضاهای باز و عمومی رابطه وجرود دارد امرا شردت
رابطه ،کمتر از میزان انتظار است و به عبارتی نمیتوان انتظار داشت که با تغییر در محیط کالبدی ،تغییری متروازن و
متعادل در الگوهای رفتاری ساکنان ایجاد شود .فارغ از این نتیج کلی ،رابط شاخص فضای سربز و معرابر پیراده برا
سرمای اجتماعی تأیید شد و برای اهمیت پارک محلی و مؤلف جذابیت در ارتقاء سرمای اجتماعی نیز شرواهدی بره
دست آمد.

واژگان کلیدی

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.2.0

که به لحاظ کالبدی با یکدیگر متفاوت هستند؛ میپردازد .در این پژوهش برای نیل به هدف ،از روش سه وجهری و

سرمای اجتماعی ،همسایگی ،محیط کالبدی ،فضای باز و عمومی ،تبریز.
* نویسندۀ مسئول مکاتبات:

msoltan@uk.ac.ir
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مقدمه

ناشرری از ماهیررت مفهررو سررکونت بودنرد در کنررار شرردت و

مزایا و آوردههایی برای دارندگان آن (فرد و محله) بره همرراه

سرعت تغییرات برآمده از عصر مدرن ،سبب شدند ترا انسران

دارد که به رفع موانع و غلبه بر مشرکالت فرردی و اجتمراعی

با چالشها و عوارض متعددی در حوزۀ سکونت روبرو شرود

کمک میکند و به همین دلیل در بسیاری از کشورهای پیشرو

و پژوهشگران را به تعمق در وجوه مختلرف سرکونت وادارد.

توجه به آن در برنامهریزیهای محلری و سیاسرتگرذاریهرا

وجه اجتماعی ،یکی از وجوهی اسرت کره پرژوهشهرا برهآن

مفید و ضروری دانسته شده است.

پرداختهاند و دغدغ مقابله با چالشهرا و عروارض برآمرده از

در سوی دیگر ،همسو با افزایش توجهی که نسربت بره

محیط اجتمراعی سرکونت بشرر را در کالبرد همسرایگیهرا و

وجوه اجتماعی زندگی ساکنان شهر در عرصههرای عمرومی

محالت دارند .نگاه اجتمراعی بره مسرکن و لرزو توجره بره

پدید آمده است ،فضاهای براز عمرومی اهمیرت فرزونترری

زندگی اجتماعی انسان در فضرا و مقیراس سرکونت او ،ایرن

یافتهاند چرا که آنها بستر کالبدی برای وقوع طیف متنروعی

پرسش را برای طراحران و برنامرهریرزان ایجراد مریکنرد کره

از فعالیتهای اجتماعی ساکنان در سط محله و همسرایگی

چگونه میتوان کرنشهرا و تعرامالت اجتمراعی را در سرط

بودهانرد و تحقیقرات بره ترأریرات مثبرت فیزیکری ،روانری،

محله و واحد همسایگی افزایش داد .فارغ از آنکه برداشتهرا و

اجتماعی و سایر تأریرات آنها اشاره کرده اند .وجه مشرترک

انتظارات از نوع و شدت رابطر میران محریط کالبردی و الگوهرای

تعرراریف ،تقسرری بنرردیهررا ،توصرریههررای طراحرری و هرردف

رفتاری انسان در قالب نظریات و رویکردهای مختلف ،تفاوتهایی

گذاریهای مختلفی که برای این فضراها بیران شرده ،ترأمین

دارند اما مطالع این رابطه در سای علو رفتاری و طرح روشهرای

مطلوبیت کالبدی در جهت رفرع نیازهرای اجتمراعی کراربر

تحقیق متنوع ،در همسایگیها و محالت گسترش یافتره اسرت .بره
توان با اتکاء به محیط کالبردی محرالت و همسرایگیهرا ،در
سطوح مختلف خُرد تا کالن ،از طریق ارائ الگوها و توصیهها
به تغییر مثبت و هدفمند در الگوهای رفتاری ساکنان و محریط
اجتماعی محالت رسید .از سوی دیگر برای پژوهش در وجه
اجتماعی محالت ،حوزه هایی همچرون جامعرهشناسری ،روان
شناسی ،و نیز مطالعات محریط-رفترار مفراهیمی نظیرر حر
اجتماعی ،1انسجا اجتماعی ،تعلق به مکان ،سرمای اجتمراعی
و  ...طرح کردهاند که بره تشرری و توصریف آنچره در بطرن
همسایگی و زندگی ساکنان رخ میدهد ،کمک کردهانرد و در
نتیجه می توانند برای رفع مشکالت ،راهکارهایی ارائره کننرد.
مورد توجه قرار گرفته است و بر منرابعی تمرکرز دارد کره در
روابط و تعامالت افراد (همسایگان) نهفته بودهاند و در سرط
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پرسررش مفترروح اسررت کرره کالبررد معمرراری محررالت و
همسایگی ها چگونه مریتوانرد سرهمی در افرزایش سررمای
اجتماعی ساکنان داشته باشد و در بیانی کلیتر چگونره مری
توان از طریق طراحی همسایگی هرا ،زمینر بهبرود و ارتقراء
محیط اجتماعی را فراه کرد .از آنجا که ایران در کنار روند
توسع سرریع خرود از عروارض اجتمراعی محرالت مردرن
مصون نمانده و از آنجا که مفهو سرمای اجتماعی زمینهگرا
برروده اسررت و در بسررترهای اجتمرراعی فرهنگرری مختلررف
نمودهای متفاوتی دارد ،این پژوهش تالش میکند تا وجرود
رابطر میرران سرررمای اجتمرراعی سرراکنان و فضرراهای برراز و
عمومی همسایگیها را بررسی کند .بهاین منظور پرسرشهرا
و فرضیاتی مطرح شدهاند که بررسی پاسخ این پرسشهرا و
فرضیات در دو نمونه محله در شهر تبریز به آزمون گذاشرته
میشوند.
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سرمای اجتماعی یکی از مفاهیمی است که در سالهای اخیرر

است .بر این اسراس در حروزۀ معمراری و شهرسرازی ایرن
] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.2.0

بیانی دیگر دانش بشری در پی آن است که دریابد چگونه می
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پیچیدگیهای مسئل سکونت انسران کره بره خرودی خرود و

فردی ،محلی و جامعه قابل طررح هسرتند .سررمای اجتمراعی

بررسی رابطۀ سرمایه اجتماعی و محیط کالبدی محالت مسکونی با تأکید بر فضاهای باز و عمو می
(نمونۀ موردی :دو محله متعلق به شهر تبریز)

هدف غایی پژوهش آن است که با تمرکز برر محریط کالبردی

درآمد ،تحصیالت و  )...بر سرمای اجتماعی اشاره کردهاند.3 .

محالت و بهویژه فضاهای باز و عمومی آنهرا توصریههرا یرا

بررسی رابط محیط ساخته شده (محریط کالبردی) و سررمای

راهکارهایی کالبدی بررای بهبرود محریط اجتمراعی و کراهش

اجتماعی نقط تمرکز گروهی دیگرر از مطالعرات اسرت .ایرن

برخی عوارض اجتماعی محالت ارائه کند .این پژوهش برای

مطالعات رونرد رو بره رشردی پر

از سرال  2000مریالدی

نیل به هدف ،به مفهو سرمای اجتماعی توجره مریکنرد و در

داشتهاند اما دامن وسیعی ندارند .همین دسته قرابرت بیشرتری

پی آن به شناخت مؤلفههای کالبدی فضراهای براز و عمرومی

با اهداف و پرسشهای این پژوهش دارند ،مریتروان از نظرر

که با سط سرمای اجتماعی رابطه دارند؛ میپرردازد .برر ایرن

مؤلفهها و متغیرها این مطالعات را در دو دست خرد و

کرالن3

اساس فرضی اصلی قابل طررح ،آن اسرت کره میران سررمای

جای داد (جدول .)1الف :برخی مطالعرات در ایرن دسرته بره

اجتمرراعی سرراکنان و شرراخصهررای کالبرردی فضرراهای برراز و

محله و طراحی آن در سط کالن نظر داشتهاند و بره بررسری

عمومی محله رابطه وجود دارد و فرضی دیگرر بیران مریکنرد

رابط مواردی نظیر طراحی محله ،شبک معابر اع از سواره و

افزایش میزان حضور ساکنان در فضاهای باز و عمومی سربب

پیاده ،کاربریهرای موجرود در محلره ...برا سررمایه اجتمراعی

افزایش سرمای اجتماعی آنها میشود .مترأرر از ایرن فرضریه،

ساکنان پرداختهاند .این مطالعات در مجموع نتیجره گرفترهانرد

پرسش پژوهش آن است که چه مؤلفهها یا شراخصهرایی از

که طراحی محله ،طراحری فضراهای براز و عمرومی ،قابلیرت

فضاهای باز و عمومی و محریط کالبردی محرالت برر سرط

پیادهروی ،شبک معرابر و طراحری آنهرا ،تنروع عملکرردی و

سرمای اجتماعی (یا مؤلفههای آن) و میزان حضور و سراکنان

غیره ،رابط مثبتی با سط سرمای اجتمراعی دارد .ب :برخری

مؤرر هستند.

مطالعات به وجود رابط میران اجرزاء خُررد محلره یرا واحرد
همسایگی نظیر نیمکت ،سایبان ،فضای سبز ،وجرود ایروان یرا

 .2پیشینۀ پژوهش

تراس و  ...با میزان سرمای اجتماعی ساکنان اشراره دارنرد .بره

نظر به دامن کاربرد وسریع سررمای اجتمراعی در حروزههرای

عبارتی در این پژوهشها به تأریر وجود یا عد وجود عناصرر

موضوع این پژوهش دارند ،میتوان در دستههای 2زیرر جرای

ضروری است یادآوری شود برخی از این تحقیقات (خرد یرا

داد .1 :در برخی مطالعات ،سررمای اجتمراعی متغیرر مسرتقل

کالن) رابط هر یک از عوامل محیطی را با اجزاء یا مؤلفههای

اسررت و در آنهررا برره بررسرری نتررایو یررا آوردههررای سرررمای

سرمایه اجتماعی (کره در مطالعرات مختلرف تفراوهرایی نیرز

اجتماعی در مقیاس محله پرداخته شرده و بره مرواردی نظیرر

دارند) بررسی کردهاند و برخی ،سرمایه اجتماعی را به عنروان

سررالمت فیزیکرری و روانرری ،رضررایتمندی ،کرراهش جررر و

یک مفهو کلی دیدهاند .4 .برخی تحقیقات به شراخصهرای

خشونت ،توسعه پایدار ،مشارکت ،توسعه محله و غیره اشراره

عناصر کالبدی اشاره نکردهاند بلکه صرفاً به تأریر مثبت وجود

شده است .این مطالعات بریش از آنکره برا روش ،اهرداف یرا

برخی مکانها بر سرمایه اجتماعی پرداخترهانرد ،بررای نمونره

نتایو پژوهش حاضر ،مرتبط باشند تأییدی بر ضرورت انجرا

کرنیک ) (Crnic 2012بیان کرده است که مراکز محله میتوانند

آن هستند .2 .دست دیگری از مطالعات به عواملی توجه دارند

از طریق ایجاد فرصت برای تعامل همسایگان و فعالیرتهرای

که با سط سرمای اجتماعی (متغیر وابسته) رابطه دارنرد و بره

مدنی بر سرمای اجتماعی مؤرر باشند .کاترل

)(Cattell 2001

تأریر مواردی نظیر تراک  ،مدت اقامت ،همگنی ساکنان ،ربرات

نتیجه گرفته است که پیشبینی محیط فیزیکی مناسب بررای

در سکونت ... ،و نیز بهطور گسرترده بره ترأریر شراخصهرای

تعررامالت سرراکنان ،سرربب افررزایش تعررامالت و در نهایررت
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است اما آن مطالعات که تجربی بودهاند و قرابت بیشتری را با

قرارگیری و سط آنها با سرمای اجتماعی توجه شده اسرت.
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مختلف ،مطالعات متنوعی در پیشرین موضروع قابرل بررسری

خُرد مثل درخرت و سرایبان و یرا چگرونگی طراحری ،محرل

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

 .1اهداف و پرسشها

اجتماعی اقتصادی (سن ،جنسیت ،وضعیت اشرتغال و تأهرل،

در مجمرروع ،مطالعررات (بررهویررژه گررروه دو تررا چهررار)
شواهدی را برای وجود رابطه میان محیط کالبدی و سررمای

کنشهای افراد را تسهیل میکنند ) . (Coleman 2006بوردیرو
آن را در کنار سرمای فرهنگی ،اقتصادی ،و نمرادین در نظریر
Putnam

مطالعات اشاره کردهاند که محیط کالبدی نمیتواند مسرتقیماً

 )1996سرررمای اجتمرراعی آن دسررته از ویژگرریهررای زنرردگی

سرمایه اجتمراعی را خلرق کنرد ،امرا مریتوانرد موقعیرت و

اجتمررراعی ،شررربکههرررا ،هنجارهرررا و اعتمررراد اسرررت کررره

فرصتهایی را برای مالقات و تعامل افراد ایجاد کند.

مشارکتکنندگان را قادر میسازد تا به شیوهای مؤررتر اهداف
مشترک خود را تعقیب کنند .به بیانی ساده ،بر اسراس مفهرو

طرح و کراربرد مفهرو سررمای اجتمراعی از جامعرهشناسری،

سرمایه تبدیل نمیشوند ،اما چنانچره میران آنهرا تعراملی کره

اقتصاد و علو سیاسی آغاز و به تراریخ ،آمروزش و پررورش،

کیفیت و کمیت الز را داشته باشد ،رخ دهد؛ آنگاه منرابع بره

سیاست اجتماعی ،سیاست شرهری و نیرز بهداشرت عمرومی،

سرمایه تبدیل میشوند و در اختیار فرد یا گروه قرار میگیرند

طراحی شهری ،معماری ،پزشکی و مدیریت گسرترش یافرت

و می توانند از این سرمایه (همچون دیگر انواع سرمایه) بررای

) (Field 2006 , Fukuyama 1997این مفهو  ،نخست توسرط

پیشبرد اهداف و غلبه بر موانرع اسرتفاده کننرد .تبیرین مزایرا و

جاکوبز ) (Jacobs 1992در حوزۀ طراحی شهری و در پاسرخ

کارکرد سرمای اجتماعی سبب شد تا تمایل روزافزونی به این

به معضالت اجتماعی محالت مسکونی طرح شد امرا تعراریف

مفهو در حوزۀ سکونت و طراحی محالت ایجراد شرود ،بره

اصلی و مرکزی آن توسط پاتنا  ،کلمن و بوردیرو بیران شرده

گونهای که از بیش از دو ده قبل حمایت از سرمایه اجتماعی

است .سرمای اجتماعی شیئی واحد نیست ،بلکره دارای انرواع

و حفظ و ارتقراء آن در برنامرهریرزی ،سیاسرتگرذاری و یرا

جنبههای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارنرد :همر

توصیههایی که برای توسعه یا بهبود محالت ارائره مریشرود،
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 .3مبانی نظری پژوهش

سرمای اجتماعی ،افراد و گروهها منابعی دارنرد کره الزامراً بره

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.2.0

اجتمرراعی ارائرره دادهانررد و در همرران حررال برخرری از ایررن

خود جای داده ) (Bourdieu 1985و از دید پاتنرا (

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

شکلگیری سرمای اجتماعی میشود.

آنها شرامل جنبرهای از یرک سراخت اجتمراعی برودهانرد ،و

بررسی رابطۀ سرمایه اجتماعی و محیط کالبدی محالت مسکونی با تأکید بر فضاهای باز و عمو می
(نمونۀ موردی :دو محله متعلق به شهر تبریز)

جایگراهی مهر

و مؤکرد یافتره اسرت ( ;Barton et al 2003

و ساختاری در نظر میگیرد.

.)Forrest and Keans 2001
پررژوهش در حرروزۀ سرررمای اجتمرراعی و مسررکن بررا

 .4طرح پژوهش

مختلفی ارائه و البته برای آن دالیلری نیرز بیران شرده اسرت

تحقیقات بر اساس اهداف و رویکردهرای خرود مؤلفرههرای

) .(Adler and Kwon 2002ازسررروی دیگرررر تنررروعی در

مختلفی را برای سنجش سرمای اجتماعی طرح کردهانرد ،ایرن

تقسی بندیها ،اشکال و نیز رویکردهای مواجهره برا آن دیرده

پژوهش برای سنجش متغیر وابسته یعنی سررمایه اجتمراعی و

میشود که الز است در امر پژوهش بدان توجه شود .بر ایرن

تعیین مؤلفههای آن به دلیل  .1توجه بره ترأریرات اجتمراعی و

اساس ،این پژوهش برای آنکه بتواند به نترایجی شرفافترر و

فرهنگی بستر (اسال و ساختار اجتمراعی) و  .2همخروانی برا

کارآمرردتر برسررد ،سرره پرریشفرررض یررا ترردبیر زیررر را برررای

ترردابیر سررهگانره از نظررر سررط  ،رویکرررد و اشررکال سرررمای

شکلگیری مبانی تحقیق لحاظ میکند:

اجتماعی ،به پژوهش پیربابرایی و دیگرران ( Pirbabaei et al.

نخسرت ،پرژوهش از میران تقسری بنردیهرای مختلررف،

 )2016و نظر به وجود متغیر محیط کالبدی به پژوهش پرکینز

سرررمای اجتمرراعی را در دو شررکل «سرراختاری» و «شررناختی»

و النگ ) (Perkins and Long 2002رجوع کررده اسرت و برر

بررسی میکند .سرمای اجتماعی ساختاری ،جنبرههرای عینری

این اساس پنو مؤلفه برای سرمای اجتماعی درنظر مریگیررد:

سرمای اجتماعی نظیر شبکهها ،گروههای مذهبی ،خیریهای یرا

اعتمرراد و تعامررل متقابررل (مؤلفررههررای شررناختی) پیونرردهای

داوطلبرری و  ...را شررامل مرریشررود و سرراختار خررارجی قابررل

همسایگی و مشارکت محلی (مؤلفههای سراختاری) و تعلرق

مشاهده ای دارد .سرمای اجتماعیِ شناختی ناشری از فراینردی

به محله.

سرمای اجتماعی در سه سط خرد (بستگان ،دوستان) میرانی

مواردی چون تراک واحردهای مسرکونی از نظرر مسراحت و

(گروههای غیررسمی ،همسایگان ،محلره) کرالن (گرروههرای

خانوار ،سط فضاهای تجاری و معابر ،فضاهای براز ،سربز و

رسمی ،جامعره) برروز مریکنرد ( Grootaert and Bastelaer

غیره در سط محلره پرداختره مریشرود .ایرن امرر از طریرق

 .)2002این پژوهش به سط خرد و میرانی نظرر دارد .سرو ،

نقشههای موجود شهری و نیرز گرردآوری اطالعرات میردانی

رویکردهای مختلفی در مطالع سرمای اجتماعی وجود دارند،

صورت میگیرد .2 .اجزاء کالبدی :بررسری تحقیقراتی کره بره

رویکرد نخست که به رویکرد این پژوهش نزدیکتر است بره

ارزیابی فضاهای باز و عمومی در همسایگیهرا پرداخترهانرد،

محتررروای پیونررردها ) (Adler and Kwon 2002و منرررابع

برای رسیدن به نتایجی دقیقترر دو توصریه داشرتهانرد :انجرا

) (Fulkerson and Thompson 2008و به بیانی ساده به افرراد

ارزیابی ادراکری سراکنان ( French et al. 2014; Koohsari et

توجه دارد و بدین میپردازد که چگونه افراد به منابع نهفته در

 )al. 2015و استفاده از ترکیبی از روشها ( Gehl and Svarre

شبکههای اجتماعی دسترسی مییابند و از آن استفاده میکننرد

 .)2013; Moore 2006پژوهشها همچنین در ارزیرابی خرود

(Adler and

مؤلفههایی چون موقعیت ،فاصله ،ابعاد ،جذابیت ،تسرهیالت و

) Kwon 2002هنجارها و به بیانی دیگرر بره شربکههرا توجره

تجهیزات فضراهای براز عمرومی را لحراظ کرردهانرد .برخری

میکند .در مجموع ،ایرن پرژوهش بررای مطالعره ،سرنجش و

تحقیقرات ) (Koohsari et al. 2015نیرز بیران کرردهانرد کره

تعیین مؤلفههای سرمای اجتماعی آن را با رویکررد فرردی ،در

رایوترین مؤلفهها فاصله ،ابعراد ،و جرذابیت هسرتند .برر ایرن

سط خرد و میانی (همسایگی) و در قالب دو شکل شرناختی

اساس برای سنجش اجزاء کالبدی همسرایگی ،مؤلفرههرای .1

) .(Lin 2001رویکرد دیگر بره سراختار پیونردها
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نظیر اعتمراد و تعامرلمتقابرل مریشرود ) (Uphoff 2000دو ،

کلی انجا میشود .1 .ساختارکالبدی :کره در آن بره سرنجش

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.75

ذهنی است و شامل هنجارها ،ارزشها ،نگرشها و اعتقراداتی

سنجش محیط ساخته شده (متغیرر مسرتقل) در دو وجره

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

دشواریهایی روبرو است .بررای سررمای اجتمراعی تعراریف

ال ف ) متغیره ف آنچنرران کرره در مطالررب پیشررین بیرران شررد،

مشارکت محلی

اعتمــاد

پیوندهای همسایگی

تعـامل متقابل

تعلق به مکان

سرمایه اجتماعی

محیط کالبدی

بازی کودکان

مسجد

فـاصلــه

فضای ورزش

ابعـــاد

تجهیزات

تصویر  :1متغیرها و مؤلفههای پژوهش (مدل پژوهش)
Fig. 1: variables and indicators

فاصرله .2 ،ابعرراد .3 ،تجهیررزات .4 ،زیبررایی و جررذابیت برررای

 95در یکرری از نمونررههررا ( )n=50انجررا شررد و در نهایررت

فضاهای باز و عمرومی شرامل  .1کوچره و خیابران .2 ،پرارک

پرسشنامه که شامل  43پرسش بود (24پرسش بررای سررمایه

محلی .3 ،فضای نشستن .4 ،فضای بازی کودکران .5 ،فضرای

اجتماعی 8 ،پرسش برای فضرای براز و عمرومی11 ،پرسرش

ورزش .6 ،مسجد و  .7محله (بره عنروان یرک کرل) در نظرر

برای شاخصهای جمعیتی) در مرداد  95در دو نمونه توزیرع

گرفته شدند و مدل پژوهش بره صرورت زیرر شرکل گرفرت

شد ( .)n=254به منظرور تعیرین سراختار کلری و رابطر برین

(تصویر.)1

متغیرها از الگوی معادالت ساختاری و برای تحلیل دادههرای

ب) گردآوری دادهه و روش تحقیف :پرژوهش بررای

پرسشررنامه از نررر

افزارهررای  SPSSویراسررت MINITAB ،23

آن دادههای هر یک از روشها به تأییرد یرا تکمیرل دادههرای

معنیداری  0/05در نظر گرفته شده است.

روشهای دیگر کمک مریکننرد .اطالعرات و دادههرا برا سره

 .2مشاهدات ،مکان محور بودند و در آنها جنسیت ،ردۀ

روش پیمایش ،مشاهدات رفتاری ،ساختار عینی گرردآوری و

سنی (کودک ،جوان ،میانسال ،مسن) ،نوع فعالیرت (صرحبت،

از پیمررایش و مشرراهدات رفترراری برررای سررنجش سرررمای

خرید ،بازی ،پیادهروی )... ،و گروهی یا انفرادی برودن آن ،در

اجتماعی و پیمایش و ساختار عینی محله برای سنجش محیط

دو بازۀ زمرانی (صرب و عصرر) و دو روز مختلرف در هفتره

کالبدی استفاده شده است:

(میان هفته و 5شنبه) ربت میشد کره در نهایرت در دو نمونره
 876فعالیت از  1211نفر مشاهده و ربت شد.

محسوب میشوند و با کمک راهبرد علی مقایسهای به بررسری

اسرراس نقشررههررای موجررود از محررالت (در فرمررت ،)dwg

رابطه میان آنها پرداخته میشود .پرسشنامه سه بخرش ،بررای

نقشههای شهری ،و عک های هوایی ( )Google Earthآغراز

جمعآوری دادههای مرتبط با الف .شاخصهای جمعیتری ،ب.

شد .پ

از بهروزرسانی نقشرههرا ،از آنهرا بررای اسرتخراج

سرمایه اجتماعی ،و ج .ادراک محیط کالبردی توسرط سراکنان

اطالعات کالبدی دو نمونه نظیرر ترراک  ،سرط فضرای براز،

دارد .برای اطمینان از پایایی پرسشنامه ،آزمرون اولیره در بهرار

کاربریها و  ...استفاده شد.
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مستقل و سط سرمای اجتماعی ساکنان متغیر وابسرته تحقیرق

 .3مدارک و اسناد .بررسی و شناخت اولیر محرالت برر

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.2.0

تدقیق نتایو از سه وجهی 4روش شناختی استفاده کرد کره در

ویراسرررت  17و  AMOSویراسرررت  23اسرررتفاده و سرررط

.1پیمایش ،کره در آن محریط کالبردی همسرایگی متغیرر

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

جـذابیــت

معـابــر

فضای نشستن

فضای سبز

بررسی رابطۀ سرمایه اجتماعی و محیط کالبدی محالت مسکونی با تأکید بر فضاهای باز و عمو می
(نمونۀ موردی :دو محله متعلق به شهر تبریز)

)Fig. 2: Chamran Complex (Sample 1

از آنجرا کره تحقیقرات ( Koohsari et al.

(تصویر )2در قالب بلوکهای سه تا پنو طبقره طراحری شرده

 )2012; Wood 2006; Kang 2006توصرریه کررردهانررد کرره

است ،محصور است و ورودی و خروجی کنتررل شرده دارد.

وضعیت اقتصادی اجتماعی نمونهها (با توجه به تأریر آنها برر

این مجموعه یک فضای سبز عمرومی ،زمرین ورزش ،تعرداد

سرررمای اجتمرراعی) مشررابه باشررد ،بنررابراین تررالش شررد تررا

ساختمان معدودی تجاری روزانه ،و مسیر پیاده تعریرف شرده

نمونههای انتخابی نزدیک به یکدیگر و در یک ناحیره شرهری

دارد و در عین حال چیدمان بلوکهای آن بره گونرهای اسرت

باشند و در همان حال محیط کالبدی آنها متفاوت باشرد .برر

که حیاطهایی نیمه خصوصی برین آنهرا ایجراد شرده اسرت.

این اساس مجتمع مسرکونی شرهید چمرران و کروی برنجری

مسرراحت محرردوده  54250مترمربررع اسررت و  331واحررد

ج) نمونههف

دارد6.

(رسالت) 5در شهر تبریز که فاصله انردکی برا یکردیگر دارنرد

مسررکونی در آن قرررار

(600متر) به عنوان نمونهها انتخراب شردند .مجتمرع چمرران

مسکونی است که در آن آپارتمانهای سه تا هشت طبقه در

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

تصویر :2مجتمع چمران (نمونه )1

رسررالت( ،تصررویر )3منطقررهای
] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.2.0
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تصویر :3محدوۀ رسالت (نمونه )2
)Fig. 3: Resalat Restrict (Sample 2

کنار خانههای یک یا دو طبقه وجود دارند .شبک معابر آن

آنها بر آزمون در نظرر گرفتره شرد و مشرخص شرد کره دو

(متأرر از شهرسازی مدرن) شطرنجی و همگی سواره رو

فاکتور جنسریت و نروع مالکیرت (اسرتیجاری یرا تملرک) برر

هستند .تجاریهای روزانه ،مسجد و مدرسه در جدارۀ یکی

سرمای اجتماعی تأریر معنیدار داشتهانرد (جردول .)4پر

از

از معابر داخلی آن قرار گرفتهاند .یک پارک محلی که ه با

اعمال دو فاکتور مذکور و تحلیل مجدد دادهها ،تفراوتهرایی

یک خیابان عبوری از محله جدا شده و ه با محلههای

اندک در مؤلفه «پیوندهای همسایگی» و «مشارکت محلری» و

مجاور مشترک است ،در جنوب آن وجود دارد .محدودۀ

برتری نسبی چمرران مشراهده شرد (جردول .)5در مجمروع،

مطالعاتی  102200مترمربع مساحت دارد و دارای  985واحد

سط سرمایه اجتماعی و مؤلفههرای پیونردهای همسرایگی و

مسکونی است.

مشارکت محلی در چمران اندکی باالتر از رسالت است .ایرن

 .5یافتهها

دارد .مقایس فعالیتهای گروهی و انفرادی در دو نمونه نشان

ش خصه ی جمعیتی عالوه بر شاخصهای جمعیتی کره در

داد که  %67فعالیتهرای مشراهده شرده در چمرران گروهری

جدول ( )2آمدهاند باید اشاره کرد کره میرانگین سرن جامعر

است ،در حالی که این عدد در رسالت  %48اسرت .همچنرین

آماری 40.8سال ،مدت اقامت  13.4سال و هزینه زنفگگی در

اگر مجموع فعالیرتهرای مشراهده شرده در دو نمونره را برر

م ه 22میلیون ریال بوده است.

اساس تعداد واحد مسکونی معادلسازی کنی چمرران امتیراز
بیشتری نسبت به رسالت بره دسرت مریآورد (جردول .)6بره

سرم یه اجتم عی داده های پیمایش نشان داد کره سرط

عبارتی میزان حضور افراد در فضراهای براز و عمرومی و نیرز

سرررمای اجتمرراعی در دو نمونرره برره یکرردیگر نزدیررک اسررت

فعالیتهای گروهی آنها در چمران بیشرتر از رسرالت اسرت.

(جدول .)3در بین مؤلفههای پنوگان سرمای اجتماعی تنها در

افزایش فعالیتهرای گروهری بره معنری افرزایش کرنشهرای

مؤلفه «مشارکت محلی» تفراوت معنریداری دیرده شرد و در

گروهی (اجتماعی) ،تعرامالت ،و پیونردها اسرت و مریتوانرد

نمون چمران این مؤلفه براالتر برود .از آنجرا کره فاکتورهرای
جمعیتی بر سط سرمای

سبب باال رفتن سط سرمای اجتماعی شود.

اجتماعی مؤرر دانسته شدهاند ( Field

محیط کالبردی :تحلیرل ارزیرابی ادراکری سراکنان از

یرک طرفره ،ترأریر

جدول :2شاخصهای جمعیتی نمونهها
Table 2: Social Economic Factors of Samples
چمران

متغیر
جنسیت
تأهل
تحصیالت

وضعیت مالکیت

82

│

رسالت

مرد
زن

فراوانی
32
70

درصد
31/4
68/6

فراوانی
42
110

درصد
27/6
72/4

فراوانی
74
180

درصد
29
71

مجرد
متأهل
دیپلم یا کمتر
باالی دیپلم
شاغل
خانهدار ،بازنشسته
مالک
اجارهای

30
72
58
44
27
75
81
21

29/4
70/6
56/8
43/2
26/5
73/5
79/4
20/6

27
125
84
68
37
115
118
34

17/7
82/3
55/2
44/8
24/3
75/7
77/6
22/4

57
197
142
112
64
190
199
55

22/4
77/6
56
44
25/2
74/8
78/4
21/6
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اشتغال

جمع

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.2.0

 )2006با استفاده از آزمون تحلیل واریان

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

نتیجهگیری ،با یافتههای برآمرده از مشراهدات نیرز همخروانی

بررسی رابطۀ سرمایه اجتماعی و محیط کالبدی محالت مسکونی با تأکید بر فضاهای باز و عمو می
(نمونۀ موردی :دو محله متعلق به شهر تبریز)
جدول :3توصیف ابعاد متغیر سرمایه اجتماعی در میان آزمودنیها
Table 3: Describing the dimensions of social capital among subjects
زیرمقیاس

تعامل متقابل
پیوندهای همسایگی
اعتماد
مشارکت در محله

سرمایه اجتماعی

چمران
رسالت
چمران
رسالت
چمران
رسالت
چمران
رسالت
چمران
رسالت
چمران
رسالت

13/19
13/19
25/09
24/72
22/28
22/46
24/37
23/89
13/88
13/02
98/81
97/29

13/00
13/00
26/00
25/00
23/00
23/00
24/00
24/00
14/00
13/00
100/00
98/50

15/00
11/00
26/00
28/00
24/00
21/00
23/00
25/00
12/00
16/00
95/00
91/00

2/52
2/58
5/17
5/0۹
4/62
4/5۹
4/75
4/40
4/01

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

تعلق به مجموعه

محله

میانگین

میانه

مد

انحراف معیار

3/۹4
15/۹0
14/81

جدول :4تأثیر ویژگیهای جمعیتشناختی بر سطح سرمایۀ اجتماعی
Table 4: Impact of demographic characteristics on level of social capital

رده

ویژگی جمعیت شناختی

مردان
جنسیت

زنان
مالک
وضعیت مالکیت واحد مسکونی

اجارهای

محله

میانگین

چمران
رسالت
چمران
رسالت
چمران
رسالت
چمران
رسالت

102/71
101/69
97/50
95/22
99/02
96/31
98/26
93/76

 -pمقدار

آماره F
3/301

0/021

2/428

0/042

2/138

0/046
0/017

3/562

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.2.0

جدول :5تأریر ویژگیهای جمعیت شناختی بر مؤلفههای سرمای اجتماعی
Table 5: Impact of demographic characteristics on level of social capital’s Components
مولفه

ویژگی جمعیت شناختی

رده

مردان
جنسیت

زنان
پیوندهای همسایگی

مالک
وضعیت مالکیت واحد مسکونی

اجارهای
مردان
جنسیت
مشارکت در محله

مالک
وضعیت مالکیت واحد مسکونی

اجارهای

چمران
رسالت
چمران
رسالت
چمران
رسالت
چمران
رسالت
چمران
رسالت
چمران
رسالت
چمران
رسالت
چمران
رسالت

26/44
25/60
24/47
24/01
26/23
23/98
24/54
23/82
22/31
24/33
23/94
22/35
26/38
23/23
24/32
22/74

4/790

0/029

1/224
4/954

0/138
0/002

4/100

0/048

5/457

0/020

3/898

0/009

7/802

0/005

6/634

0/010
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زنان

محله

میانگین

آماره F

 -pمقدار

جدول :6معادلسازی امتیازات مشاهدات رفتاری در نمونهها
Table 6: Equalization of scores of behavioral observations in samples
رسالت

نفر

جمع

چمران

امتیاز

امتیاز

نفر

پارک

معابر

پارک

معابر

پارک

معابر

پارک

معابر

132

382

13.3

38.5

81

156

24.3

47

جمع (امتیاز کل)

71.3

51.8

نشان میدهند که رضایت افراد از فضاهای براز و عمرومی در

دیگر ،فضاهای باز و عمرومی چمرران کیفیرتهرای مختلفری

میان ساکنان چمران اندکی بیشتر از رسالت اسرت (جردول.)7

دارند و میتوان عرصههای نیمهعمومی (حیاط بین بلروکهرا)

یرکطرفره تفراوتهرای

و عرصه عمومی (پارک محله) را در مجموعه نا برد .تفکیک

معنیداری در برخی مؤلفههای فضاهای باز و عمومی مشاهده

فضایی و عملکردی ،در کنار سط وسیع فضرای براز ،ترراک

شد .رضایت ساکنان چمران از «ابعراد و انردازه» و «جرذابیت»

ک  ،و تسهیل حرکت پیاده در چمران همگری شراخصهرایی

فضاهای براز و عمرومی بیشرتر از سراکنان رسرالت برود و در

هستند که ارزیابی مثبتی از مجموعه به دست دادهانرد و آن را

مؤلفههای دیگر تفاوت معنیداری دیده نشد.

برای حضور و کنش اجتماعی ساکنان مناسب میکنند.

پژوهش عرضه میکنند (جدول .)8نمون رسالت معابر پیاده و

توجه بود و انتظار میرفت ارزیابی ادارکری سراکنان از محریط

فضای سبز کمتر دارد و در همان حال تراک  ،سرط سرواره و

کالبدی محل خود نیز تفاوتی قابل توجه و ه سط با تفاوت

سط اشغال در آن بیشتر اسرت .سرط فضرای سربز چمرران

در شاخصهای عینی داشته باشد اما این اختالف انردک برود.

چهار برابرر بیشرتر از رسرالت اسرت ،و همر ایرن نسربتهرا

یافتن دالیل این امر میتواند موضوع پژوهشهای دیگر باشد،

نشان دهندۀ آن هستند که ساکنان چمرران نسربت بره سراکنان

اما این نترایو مریتواننرد دلیلری برر نزدیکری سرط سررمای

رسالت فضای باز وسیعتری را در اختیار دارند .در کنرار ایرن

اجتماعی در دو نمونه نیز باشند.

جدول :7توصیف ابعاد متغیر فضاهای عمومی در میان آزمودنیها
Table 7: Describing the dimensions of public open spaces among subjects

ابعاد و اندازه

چمران
رسالت
چمران
رسالت
چمران
رسالت
چمران
رسالت
چمران
رسالت

11/67
10/93
10/60
10/72
9/55
9/93
18/27
16/57
86/80
84/68

12/00
11/00
10/00
10/50
10/00
10/00
19/00
17/00
87/50
84/00

12/00
9/00
10/00
9/00
10/00
10/00
20/00
17/00
87/00
84/00

2/89
2/72
2/63
2/67
2/06
2/08
4/39
4/28
16/39
15/07

تجهیزات
فاصله
جذابیت
فضاهای
عمومی

84

│
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زیرمقیاس

محله

میانگین

میانه

مد

انحراف معیار

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.2.0

اما بررسی شاخصهای عینی دو نمونه ،نکات جدیردی را بره

در مجموع ،تفاوت در شاخصهای عینی دو نمونه قابرل

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

فضاهای باز و عمومی و اطالعرات توصریفی محریط کالبردی

مزایا %75 ،معابر چمران به پیاده اختصرا

با استفاده از آزمون تحلیل واریران

دارد ،از منظرری

بررسی رابطۀ سرمایه اجتماعی و محیط کالبدی محالت مسکونی با تأکید بر فضاهای باز و عمو می
(نمونۀ موردی :دو محله متعلق به شهر تبریز)
جدول :8شاخصهای عینی نمونهها
Table 8: subjective indicators

مساحت کل (متر مربع)
تعداد واحدهای مسکونی
خانه (الگوی سکونت)
آپارتمان (الگوی سکونت)
تراکم (هکتار/واحد)
تراکم مسکونی
تجاری ،آموزشی ،مذهبی... ،
فضای سبز (پارک محلی)
معابر
فضاهای باز عمومی
فضاهای باز
نسبت سطح سواره (سطح معابر/سطح سواره)
نسبت سطح پیاده (سطح معابر/سطح پیاده)

54250
331
0
%100
61
130
%0.1
%30
%31
%35
%65
%65
%25
%75

102200
985
%11.5
%88.5
95
%170
%8.5
%8.5
%61.5
%21.5
%30
%54.5
%75.3
%24.7

رابطۀ سرم یه اجتم عی و محفی :از تحلیرل دادههرا برا

از سوی دیگر ،استفاده از تحلیل گروههرای چنرد متغیرره

استفاده از ضریب همبستگی پیرسون برای پاسرخ بره پرسرش

نشان داد که رابط فضاهای عمومی با سرمای اجتمراعی در دو

پژوهش استفاده شد و فرضیات پژوهش تأییرد شردند .نترایو

نمونه معنادار است و شدت رابطه در چمران بیشتر از رسالت

نشان دادند که میان فضاهای باز و عمومی محالت و سررمای

است (ضریب مسیر چمران= 0/530و رسالت=.)0/383

افرزایش حضرور افرراد در فضراهای براز و عمرومی ،سررمایه

تحلیل ،به بررسی رابطر هرر یرک از مؤلفرههرای کالبردی برا

اجتماعی آنها نیز افزایش پیردا مریکنرد ،بره عرالوه هرر چره

سرمای اجتماعی پرداختره شرد .تحلیرل دادههرا و اسرتفاده از

رضایت افراد از این فضاها بیشتر باشد میزان حضرور آنهرا و

ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین همر مولفرههرای

در نتیجه ،سرمایه اجتماعی افزایش مرییابرد (جردول .)9ایرن

فضاهای باز و عمومی با سرمایه اجتماعی رابطره معنری دار از

نتیجه همسو با نتایو رفتاری است (جدول ،)6در نمونهای کره

نوع افزایشی وجود دارد ،و در بین ایرن مؤلفرههرا قرویتررین

حضررور افررراد در آن کمتررر اسررت (رسررالت) سررط سرررمای

رابطه ،بین «جذابیت» و سرمای اجتماعی ( )0/417وجود دارد

اجتماعی ساکنان آن نیز پایینتر است.

(جدول .)10بررسی شدت رابط هر یک از مؤلفهها با سرمای

جدول :9آزمون فرضیات ،بررسی رابطه بین میزان حضور افراد در فضاهای باز و عمومی ،رضایت و سرمایه اجتماعی
Table 9: Investigating the relationship between the presence of individuals in open and
public spaces, satisfaction and social capital
متغیر

میزان حضور افراد در فضاهای باز و عمومی و
سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی
میزان حضور افراد در فضاهای باز و عمومی و
میزان رضایت افراد از فضاهای باز و عمومی

0/479

0/001

254

مستقیم

0/479

0/001

254

مستقیم

0/168

0/001

254

مستقیم
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میزان رضایت افراد از فضاهای باز و عمومی و

ضریب همبستگی پیرسون

 –pمقدار

فراوانی

نوع رابطه

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.2.0

اجتماعی ساکنان رابطه وجود دارد ،همچنین مشخص شرد برا

مؤلفه ه ی ک لبگی و سرم یۀ اجتم عی در سط بعردی

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

مسکونی (عرصه)

چمران

رسالت

جدول :10بررسی رابطه بین مؤلفههای فضاهای عمومی در برابر سرمایۀ اجتماعی
Table 10: Investigating the relationship between public and open spaces indicators versus social capital

متغیر

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی

1

ابعاد و اندازه

**0/234
**0/275
**0/349

1
**0/742
**0/601

1
**0/558

1

جذابیت

**0/407

**0/588

**0/622

**0/607

تجهیزات
فاصله

تجهیزات

ابعاد و اندازه

جذابیت

فاصله

1

*در سط  0/05معنیدار ( ،)p>0/05در سط  0/01معنیدار ()p>0/01
**

 )0/236نشان میدهد که رسالت در رتب پایینتری قررار دارد

گرفتهاند و بنابراین پارکِ محلی ،مکران مناسربی بررای وقروع

و به عبارتی محیط کالبدی رسالت در هم مؤلفرههرا کمتررین

فعالیتهای انتخابی و اجتماعی سراکنان اسرت و ایرن اتفراقی

رابطه را با سرمایه اجتماعی برقررار کررده اسرت .ایرن نتیجره،

است کره در چمرران رخ داده ( )%37و مشراهدات نیرز آن را

تأییدی است بر آنچه در سطور قبل گفته شرد :شراخصهرای

تأیید میکنند .در مقابل ،در رسرالت ،معرابر برا  %37بیشرترین

عینی رسالت و سط سرمایه اجتماعی ساکنان آن پرایینترر و

مکان برای مالقاتها اعال شده است .مشراهدات نیرز نشران

کمترین رابطه بین محریط و سررمای اجتمراعی در آن برقررار

میداد ،تعداد افراد مشاهده شده در معرابر رسرالت نسربت بره

است.

پارک بیشتر است ( %78در معابر و  %22در پارک) .برا توجره

ضریب همبستگی پیرسون نشران داد کره از برین مکرانهرای

تعامالت در مکانی نامطلوب رخ میدهند ،رانیاً کنشها از نوع

مختلف (تصویر )1قویترین رابطره برا سررمای اجتمراعی بره

فعالیتهای انتخابی و نه اجتماعی هستند کره در نهایرت مری

ترتیررب متعلررق اسررت برره  .1محلرره (برره عنرروان یررک کررل) 2

توانند دلیلی برای کراهش سررمایه اجتمراعی باشرند .یکری از

.فضاهای سبز و  .3معابر (جدول .)11اهمیت پارک و فضرای

نکات قابل توجه در رسالت ،وقوع تعامالت در مسجد محلره

سبز و تأریر آن بر رضایت ساکنان از محلره ) (Kaplan 1983و

است که بیان کنندۀ اهمیت نقش مسجد محله به عنوان مکانی

نیررز برره عنرروان مکررانی مه ر برررای شررکلگیررری تعررامالت

برای تعامالت ساکنان است.

جدول :11بررسی رابطه بین انواع فضاهای عمومی در برابر سرمایه اجتماعی
Table 11: Investigating the relationship between public and open spaces types versus social capital

سرمایه اجتماعی

1

کوچهها ،مسیرهای پیاده و دسترسی

**0/322

1

فضای بازی کودکان

**0/229

** 0/427

فضاهای باز و عمومی محله

**0/329

**

** 0/366

** 0/517

محله

و دسترسی

کودکان

عمومی محله

0/576

*در سط  0/05معنیدار ( ،)p>0/05در سط  0/01معنیدار ()p>0/01
**
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1
**

0/641

** 0/362

1
** 0/510

1

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.75

متغیر

سرمایه اجتماعی

کوچهها ،مسیرهای پیاده

فضای بازی

فضاهای باز و

محله

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.2.0

مک نه و سرم یۀ اجتم عی :تحلیل دادههرا و اسرتفاده از

به آنکه معابر رسرالت اغلرب سروارهرو هسرتند ،بنرابراین اوالً

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

اجتماعی در چمران ( 0/340تا  ،)0/559و رسالت ( 0/168ترا

) (Kaźmierczak 2013در برخی از تحقیقات مورد اشاره قررار

بررسی رابطۀ سرمایه اجتماعی و محیط کالبدی محالت مسکونی با تأکید بر فضاهای باز و عمو می
(نمونۀ موردی :دو محله متعلق به شهر تبریز)

 .6جمعبندی و بحث

تأریر تراک باال مورد تأیید قرار نمیگیرد .در جمعبندی و از

بررسرری دادههررای برآمررده از پیمررایش و مشرراهدات نشرران

منظر کالن ،نتایو این پژوهش نشان میدهند ،شاخصهرایی

مرریدهررد کرره سررط سرررمای اجتمرراعی سرراکنان و برخرری

چون سط فضای باز ،و سط معابر پیاده رابطهای قویتر از

مؤلفههای آن (مشارکت محلی) در نمونر چمرران بیشرتر از

تراک با سرمایه اجتماعی دارند.

شاخص های عینی دو نمونه ،نظیر سط معابر ،فضای سربز،

وجود دارد و در میان مؤلفههای این فضاها چنانچه جذابیت

تراک  ... ،بیانگر وجود تفاوت در محیط کالبدی و فضراهای

آنها که شامل مواردی چون نگهداری ،نظافت ،نور ،وجرود

باز و عمومی آنها است ،به گونهای که غالب شاخصهرای

فضای سبز در معابر ،جذابیت نماهرا و بدنرههرا 7مریشرود،

کالبدی که تحقیقات پیشین به رابط مثبت آنهرا برا سررمای

افزایش یابد بر رضایت ساکنان از فضاهای براز و عمرومی و

اجتماعی اشاره داشرته انرد در نمونره چمرران بهترر و براالتر

در نتیجه حضور و کنش آنها و در نهایرت افرزایش سرط

بودهاند ،اما سرط سررمای اجتمراعی سراکنان چمرران تنهرا

سرمای اجتماعی ،بیشترین تأریر مثبرت را خواهرد گذاشرت.

اندکی براالتر از رسرالت اسرت .دریافرت دالیرلِ ایرن عرد ِ

پیمایش و مشاهدات رفتاری نشران مریدهنرد پرارک محلره

همخوانی ،در توان این پژوهش نیست اما شاید بتوان گفرت

مکانی کلیدی برای وقوع فعالیتهرای اجتمراعی و انتخرابی

ساکنان نسبت به کالبد پیرامرون خرود ،بره دالیرل مختلرف،

است و توجه به آن در طراحری مریتوانرد برر شرکلگیرری

بیتوجه هستند و حساسیت انردکی دارنرد .ایرن احتمرال از

سرمایه اجتماعی مؤرر باشد (

Kaplan 1983 ; Kazmierczak

آنجا قوت مییابد که (علیرغ برتری محیط کالبدی چمران

 .)2013کوچهها و معابر نیز میتوانند چنین نقشی ایفا کننرد

نسبت به رسالت) نتایو ارزیابی ادراکی سراکنان از فضراهای

بنابراین توجه به آنها و به ویژه اختصا

سرط کرافی بره

باز و عمومی در دو نمونه ،نیز تفاوت های فاحشی را نشران

پیادهراهها ،با اهمیت به نظر میرسد .برر اسراس نمونرههرای

نمیدهند .به بیانی دیگر تغییرر در محریط کالبردی نتوانسرته

مورد مطالعه ،ترکیب کوچهها و کاربریهای محلی میتوانرد

تغییری معادل و ه سط در الگوهای رفتاری کاربران و نیرز

به آنها اجازه دهد که عالوه بر فعالیتهای انتخابی ،پذیرای

ادراک آنها از محیط داشرته باشرد .وجرود بسرتر مناسرب و

فعالیت های اجتماعی نیز باشرند .چنانچره پرارک محلری بره

فرصررتهررای محیطرری در چمررران سرربب نشررده اسررت تررا

لحاظ کیفی و کمی ،رضایت ساکنان را تأمین نکند ،تعامالت

کنشهای اجتماعی و تعامالتی که الزم شکلگیری سررمایه

به مکانهای دیگر نظیر کوچهها و خیابانها منتقل میشود و

اجتماعی هستند؛ بیشتر و قویتر از رسالت رخ دهند.

چنانچه معابر نیرز مطلوبیرت الز را نداشرته باشرند( ،نظیرر

فارغ از این نتیج کلی ،و در سویی دیگرر ،شهرسرازی

رسالت) سط تعامالت و در نتیجه سط سرمای اجتمراعی

جدید افزایش شاخصهای تراک  ،فضای سبز ،فضای باز ،و

کاهش مییابد .مساجد بستر مناسبی بررای وقروع تعرامالت

معررابر پیرراده را راهکرراری برررای افررزایش حضررور سرراکنان،

اجتمرراعی هسررتند ،در رسررالت (کرره دارای مسررجد اسررت)،

اجتماعی و  ...دانسته اسرت .ترأریر

سومین جایگاه از نظر محرل وقروع تعرامالت اجتمراعی بره

تعدادی از این شاخص ها نظیر فضای سبز و معابر پیراده در

مسجد اختصا

دارد که نشان دهندۀ نقش مؤرر یک مرکرز

پژوهش حاضر تأیید میشوند (گرچه با ترأریری انردک) امرا

مذهبی بر تعامالت و سرمایه اجتماعی ساکنان است.

تعامالت اجتماعی ،ح

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.75
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پررژوهش اسررت .تفررراوتهررای مشررهود و نرررابرابری در

در فضاهای باز عمومی و سط سرمای اجتماعی آنان رابطه

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.2.0

رسررالت اسررت ،امررا ایررن تفرراوت ،انرردک و کمتررر از انتظررار

این پژوهش همچنین بیان میکند که میان حضور افرراد

نتیجهگیری

نظر دارد و آنها را چون سرمایهای در جهت پیشربرد اهرداف

آنها از محیط سکونت خود به یکدیگر نزدیک برود .بررسری

فردی و جمعی میبیند در قرن حاضر به عنوان گزینهای بررای

دالیل تأریر اندک محیط بر رفتار ساکنان و بیتوجهی یا فقدان

مقابله برا چرالشهرای اجتمراعی سرکونتگاه انسران در قالرب

حساسیت ساکنان به محیط پیرامون (در بسرتر پرژوهش) مری

محالت و همسایگیها مطرح شده است .استفاده از مفراهیمی

تواند و باید موضوع تحقیقات دیگری باشد ،اما این پرژوهش

چون سرمایه اجتماعی که در علو و حوزههای دیگرر مطررح

بیان میکند که نمیتروان انتظرار داشرت برا تغییرر در محریط

شدهاند به طراحان کمک میکننرد ترا تصرویری روشرنترر از

کالبدی ،تغییری متوازن و متعادل در الگوهای رفتاری سراکنان

آنچه در محالت و همسایگیها میگذرد ،پیدا کنند و به مردد

ایجاد شود .ورای این نتیجه کلی و قابل توجه ،تحلیلها نشان

آن برره ارائرره راهکارهررای کالبرردی ب ردازنررد .ایررن مفرراهی ،

دادند هم مؤلفههای کالبدی مؤرر بر سرمای اجتمراعی کره در

پدیدههای اجتماعی را به گونهای تفسیر میکننرد کره بررسری

غرب انجا شده ،عیناً در بستر ایران ،صادق نیسرت و از میران

رابط میان محیط کالبدی همسایگیها و محالت برا الگوهرای

شاخصهای کالبدی ،شاخص سط فضای باز ،و سط معابر

رفترراری کرراربران ،ممکررن مرریشررود و گشایشرری در طرررح

پیاده رابطهای قویتر از تراک با سرمایه اجتماعی دارند .بررای

پیشنهادات کالبدی به وجود میآیرد کره بره ارتقراء و تقویرت

تأریرگذاری بر سررمای اجتمراعی از طریرق تغییرر یرا اصرالح

مفرراهی مررذکور و در نهایررت رفررع یررا کرراهش چررالشهررا و

کالبد ،مؤررترین اقدا پیشبینی فضرای سربز عمرومی (پرارک

مشکالت اجتماعی محالت منتهی میشرود .برر ایرن اسراس،

محلرری) اسررت و در میرران مؤلفررههررای تاریرگررذار ،جررذابیت

پررژوهش حاضررر بررا هرردف بررسرری و شررناخت مؤلفررههررا و

فضاهای باز و عمومی ،قویترین رابطه را با سرمایه اجتمراعی

شاخص های کالبدی مؤرر بر سط سرمایه اجتمراعی سراکنان

سراکنان دارد.

شد .نمونهها از منظر کالبدی متفاوت ولی از نظر شاخصهای

شاخصهرای فضراهای براز و عمرومی برا الگوهرای رفتراری

جمعیتی اقتصادی نزدیک به یکدیگر انتخاب شدند .پرژوهش

ساکنان کمتر از انتظرار برود بنرابراین اوالً ضرروری اسرت در

برای تدقیق نتایو ،در انتخاب مؤلفرههرای سررمایه اجتمراعی،

اصالح ،طراحی یا بهسازی محیط کالبدی محرالت مسرکونی

سررط  ،رویکرررد و اشررکال سرررمایه اجتمرراعی را ب رهصررورت

مالحظات (اجتماعی) بسرتر ایرران لحراظ شرود و ارجراع بره

مشخص و شفاف تعیین کرد و در بررسری متغیرهرا (سررمایه

پژوهشهای غربی و اتکاء به نتایو آنها برا احتیراط صرورت

اجتماعی و محیط کالبدی) از مجموعهای از دادهها (پیمرایش،

گیرد ،رانیاً دریافت دالیلی برای تأریر اندک محیط کالبردی برر

مشاهده ،ساختار عینری) و ترکیرب آنهرا بررای نتیجرهگیرری

ارزیابی ساکنان از آن و یا کسب شناختی دقیقتر از مؤلفههای

استفاده کرد.

مررؤرر بررر ادراک محیطرری سرراکنان ،مسررتلز پررژوهشهررای

دو محله بهویژه از منظر مؤلفههایی که پرژوهشهرای پیشرین

مناسبی از نسبت میان محیط اجتماعی و کالبردی محرالت در

آنها را بر سرمای اجتماعی مؤرر دانسرته بودنرد ،برا یکردیگر

جامعه امروز ایران بهدست آید.
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بررسی و تحلیل دادهها نشان داد ،شاخصهرای کالبردی

گستردهای است تا پیش از تصرمی گیرری ،نخسرت شرناخت

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.2.0

در همسایگیها ،به مطالعه بر دو نمونه در شهر تبریز ،متمرکرز

پژوهش ،در مجموع بیران مریکنرد شردت رابطر میران

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

سرمایه اجتماعی که به منابع موجود در روابط افراد و گروههرا

تفاوت داشت ،اما سط سرمایه اجتمراعی سراکنان و ارزیرابی

بررسی رابطۀ سرمایه اجتماعی و محیط کالبدی محالت مسکونی با تأکید بر فضاهای باز و عمو می
) دو محله متعلق به شهر تبریز:(نمونۀ موردی

پینوشتها
Sense of Community
(Wood, Corti and Bulsara

: جهت اطرالع از جملره نرک،ذکر همه منابع به دلیل محدودیت مقاله از نظر حج و صفحات مقدور نبود

.1
.2

2012)
(Wood and Corti 2008):برای مشاهده دستهبندی جامع دیگری نک

.3

[ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09 ]

Triangulation

.این نا بیشتر در میان ساکنان قدیمی رواج داشته است و ساکنان جدید عموماً محله را به نا خیابان رسالت میشناسند

.4
.5

.بخشی از مجموعه در اختیار نیروهای مسل است و از بقیه مجتمع منفک شده که جزء محدوده مطالعاتی نیز قرار نمیگیرد

.6

. معرف برداشت ذهنی افراد است و تبدیل آن به مولفههای معماری میتواند موضوع پژوهشی دیگر باشد،مؤلفه جذابیت ابنیه و نماها

.7
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