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 ان گروه معماری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی، ارومیه، ایر -1،2

 
 چکیده 

اجتماع محله ای را معموال حاصل کنشهای متقابل همسایگان محله معرفی می نمایند که با احساس تعلق و 

مسئولیت متقابل ساکنین توام می باشد. فرهنگ حاصل از همبستگی و یگانگی قومی، مذهبی محله ها و 

تقاء کیفیت زندگی اجتماعی بوده است. پیامدهای همکاری میان اهالی مسبب حل بسیاری از نیازهای محله و ار

امروزه با گسترش شهرها و ایجاد تغییرات اجتماعی از سویی و ظهور آسیبهای اجتماعی و  ناکارآمدی مدیریت 

شهری در حل آنها، نیاز به نوعی انسجام و همبستگی اجتماعی جهت کنترل معضالت اجتماعی احساس می 

امروزه برای حل مشکالت شهرنشینی و خدمات دهی،  ی اهمیت دارد.شود لذا ضرورت احیای اجتماعات محله ا

توسعه اجتماعات محلی و مشارکت اجتماعی، جایگاه خاصی در مدیریت شهری، یافته است. در این رابطه 

جهت سپردن امور مرتبط فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به ساکنین « طرح مدیریت محله»شهرداری تهران با 

ای محله اقدام نموده است. اهداف و کارکردهای متعدد تعریفی، مجموعه را برخوردار از محله به تشکیل سراه

با این وجود به سبب شتابزدگی، عدم مطالعه مناسب در طراحی و پتانسیلهای ایجاد اجتماعات محله ای  نموده 

د ایجاد اجتماعات توجه کمتر بر جنبه های روانی و اجتماعی مجموعه ها، کاستیهایی خصوصا در زمینه رویکر

محله ای در سراها مشاهده می شود، لذا ضرورت، تحقیق پیرامون شناخت این موضوع و بررسی امکان تحقق 

بنابراین تحقیق حاضر در این راستا صورت گرفته است. در این آن در سراهای کنونی مشاهده می گردد. 

و میدانی می باشد. پس از آشنایی یا مبانی و  پژوهش که از نوع توصیفی و تحلیلی به کمک منابع کتابخانه ای

ویژگیهای ساخت نهاد اجتماعی محله و آگاهی از ساختار سراهای محله، در مرحله بعدی با بررسی )چگونگی 

بهره طرح،( ضمن شناسایی انواع قابلیتهای مجموعه و ارزشگذاری امکان قابلیتهای سراهای محله، به تعیین 

ع محله ای در آن مجموعه ها، و بررسی نقاط قوت و ضعف سراها در این راستا میزان امکان تشکیل اجتما

 مبادرت شده است.  

 

 اجتماعی، اجتماع محله ای نهاد فضایی، ساخت، ساختار سازمانی، ساختار سرای محلهواژگان کلیدی: 

mailto:Navidhejrat94@gmail.com
mailto:Khanmohammadi@iust.ac.ir
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 مقدمه -1

عددی جهت، شکل گیری و گسترش می اجتماع محله ای به عنوان یک مجموعه منظم و منسجم، نیازمند شرایط خاص و مت

باشند. در این زمینه نیاز به وجود محیطی جهت ساخت و تقویت آن به سبب عوامل متعدد و متنوع موثر بر آن ضروری می 

نماید. محیطی که نه تنها اشاعه دهنده سطح باالیی از فرهنگ قوی اجتماعی بوده بلکه وجود سطح قابل توجهی از فرهنگ 

و مشارکت در مسائل اجتماعی و محله ای در آن ضروری می باشد. محالت که درونمایه های عظیم اجتماعی  شهروندی، تعهد

و فرهنگی آن در شکل گیری بخش عظیمی از زندگی افراد در سطح خانوادگی، همسایگی و محلی )به عنوان مروجان مسائل 

تماعات در امر اجدر این راستا ری موفق می باشد. فرهنگی( در تقویت امر زندگی اجتماعی و حل بسیاری از مشکالت شه

تحقیقات . شها و خواست های اجتماعی ضروری است، ضرورت فراهم شدن سطحی کیفی از کنمحلی و ایجاد و گسترش آن

علوم اجتماعی در این رابطه اشاره دارد که بهترین راه ایجاد نهادهای اجتماعی جهت کاهش انحرافات و معضالت اجتماعی جز 

ضعیت عمومی نهاد ودر این زمینه دریک نگاه اجمالی و درک  .تگی اجتماعی مقدور نمی باشددر سایه اعتماد و همبس

شهروندی پایه ضعیفی در فرهنگ جامعه ایرانی داشته و سطح مشارکت عمومی شاهده می گردد که، ممتاسفانه  اجتماعی،

برخی عوامل دیگر تاثیر بسیاری دارند. مراسم های اجتماعی، انواع  همچنین در تقویت ارتبطات اجتماعیبسیار نازل می باشد. 

تعامالت اجتماعی و به طور کل فعالیت های اجتماعی که در محالت مشاهده می شده،  در شکل گیری نقش و کارکرد محله 

 ها اهمیت بسیار داشته و در ایجاد یک نظام قوی محله ای موثر می باشند. 

و حلقه واسط بین شهر و شهروندان است. این عناصر ضمن ارائه خدمات  آنحله بنیادی ترین عنصر در جامعه امروز شهری م

روزمره مورد نیاز به عنوان واحد اصلی، روابط اجتماعی در شهرهای اسالمی از اجزای اصلی و فرعی تشکیل شده و عوامل 

تحوالت سیاسی دو قرن اخیر و پدید آمدن ملت در  فضایی، فرهنگی و اقتصادی در آن دخالت داشته است. متاسفانه به دلیل

منطقه )یعنی واحد اجرای به ساختار و کارکردهای خود را از دست داد و رگونی اقتصادی و اجتماعی محله ها، برابر دولت و دگ

زندگی، محله  برنامه های دولت(، تبدیل شده اند. در این رابطه با تغیرات زمان و گسترش زندگی مدرن شهری، مردم از مکان

مسکونی و اجتماعات محلی خود دور شده و تعلق خاطر به محدوده زندگی و بالتبع مسئولیت پذیری محلی ساکنین شهرهای 

محالت است، از میان می رود و مسئولیت بیشتر خدمات شهری و محله  را مردم « سرمایه اجتماعی»بزرگ که خود ضامن 

ته در سالهای اخیر با گسترش شهرها، و ا این وجود و در پاسخ به این خواسند. بمتوجه دولت و مدیریت های شهری می دان

افزایش سطح انتظارات عمومی در کنار پیچیده تر شدن هرچه بیشتر مسائل در امور شهری، مدیریت های شهری با چالشهای 

 . اندو از قابلیت پاسخ به شرایط بی بهره  شدندزیادی مواجه 

سازی محالت به عنوان یکی از سیاست های مدیریت شهری از طریق تقویت تعامالت اجتماعی و حیات در این رابطه توانمند

مدنی در سطح محله می تواند عالوه بر افزایش حس تعلق مکان زیست، تمرینی برای تقویت زندگی اجتماعی به خصوص در 

ی امروزی می شود. الگوهای نوین مدیریت سطوح باالتر از جمله کل شهر شود. و زمینه حل مشکالت و مسایل کالن شهر

شهری در امر انجام بهینه امور شهری و کاهش فاصله بین شهروندان و عناصر حکومتی متمرکز شده است. در این رابطه 

مطالعه، برنامه ریزی و ایجاد مراکز سرای محله توسط شهرداری تهران برای این منظور و از طریق واگذاری فضاها و اداره امور 

اماکن فرهنگی، اجتماعی، ورزشی در محالت متعلق به مردم و کاهش تصدی گری شهرداری تشکیل شده است . برای این 

و از ساختارهای تصمیم گیری در قالب های، هیات امنا، کارگروه منظور ساختار خاصی برای این مجموعه ها تعریف شده است. 

با نگاه به این مجموعه و علیرغم گذشت یک دهه از بهره گرفته شده است. ها و نیز بخشهای اجرایی چون خانه ها و کانونها 

است. در یک  عمر این گونه مجموعه ها و تاثیرات مثبت آنها ولی اقدامات زیادی جهت معرفی و تحلیل آن صورت نگرفته

عه مناسب بر روی ساختار آنها بررسی کلی این مجموعه ها، اقدام شتابزده در طراحی و اجرای این گونه ساختمانها و عدم مطال

در کنار مشاهده برخی نارساییها در کارکرد و رویکردهای آن مجموعه ها، ضرورت یک تحقیق پیرامون آن را فراهم می آورد. 
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های محله، علیرغم برخورداری از قابلیت های مناسب که مطرح می سازد، مجموعه های سرا یهدر باره این فرضحاضر تحقیق 

می باشد.  دارای ضعفهایی استبه نیازهای محله و بهره از ظرفیت های مشارکت های اجتماعی  گوییامکان پاسخ در رابطه با

در امر رویکرد ساخت اجتماعات محله ای به سبب عدم پاسخ به این رویکرد و توجه نکردن به مولفه ها و  این ضعفهای

پژوهش حاضر به بررسی میزان امکان و ساخت و اشند. می بمجموعه های مرتبط از لحاظ ساختاری شاخصهای مرتبط آن 

تقویت اجتماعات محله ای در مجموعه های سراهای محله امروزی، ازطریق مقایسه طرح سراهای محله در قالب ساختارهای 

می در این تحقیق سایی شده ساخت اجتماعات محله ای کلی، سازمانی و کالبدی فضایی مجموعه با مولفه ها و شاخصهای شنا

 باشد. در این راستا، مقاله از نوع توصیفی و تحلیلی، و نحوه گردآوری اطالعات با بهره از متون کتابخانه و اسنادی می باشد. 

 
 تعریف نهاد اجتماع محله ای -2

ف (. اما در یک تعری1331نهاد اجتماعی، نظامی پایدار از فعالیتی خاص و هدفمند می باشد )لنگ،  تعریف نهاد اجتماعی:

مناسب نهاد نظام سازمان یافته ای از روابط اجتماعی است که شامل ارزشها و فرایندهای مشترک و برای پاسخگویی به برخی 

از نیازهای اساسی جامعه به وجود آمده است. در این تعریف، ارزشهای مشترک، با اشتراک در اندیشه ها و هدف ها در رابطه 

ارهای استاندارد شده که گروه آنها را تعقیب می کند و نظام روابط شبکه نقش ها و است. فرایندهای مشترک، الگوهای رفت

پایگاه ها است. مثال خانواده دارای ارزشهایی چون )بچه، عشق(، فرایندهای مشترک چون )خواستگاری، مراقبت بچه ها(، و 

(. از سویی در تبیین این مفهوم، آنچه 1333( )محسنی، ]23ارجاع به منبع شماره [1831 نقشهایی چون )شوهر، زن( )هورتون،

در نهادها اهمیت دارد، سازمان دهی رفتار ها یا شیوه انجام فعالیت هایی در رابطه با نیازمندی ها است بر خالف گروه که صرفا 

دی (. در یک جمع بن1333معرف مجموعه افراد بوده و نیز سازمان، نهادهای اجتماعی از درون رشد می کنند )محسنی، 

ویژگی های نهادهای اجتماعی، نهاد ماندنی و دیرپا و بدون طرح ریزی در جهت پاسخ به نیازها عمل می کنند. و کارکردهای 

(. به طور کل، نهادهای اجتماعی به دو 1333متنوعی داشته و دارای نظامی از وابستگی های درونی متقابل است )محسنی، 

و یا دولت که موجودیت آنها برای بقا جامعه ضرورت بوده و  نهاد خانوادهی مانند دسته کلی تقسیم می گردند. نهادهای اصل

 مثل سندیکا  شود.از و توافق اعضاء جامعه تا مقطعی ایجاد مینهادهای ثانوی بنابر نی

ssoreturn)گروه+اجتماعیhttp://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=& ) 

تعریف اجتماع محله ای: اجتماع محله ای عبارت است از تحلیل شهر در قالب واحدهای فضایی و اجتماعی که خصوصیات 

(. این واحد اجتماع محله ای به جنبه اجتماعی محله، بر خالف وجه فیزیکی محله در تبیین آن، 1381)موسوی،  محله را دارد

شامل فضایی است، تعاملی، متکی به کنش های متقابل رویاروی تعدادی از شهروندان که در همسایگی یکدیگر زندگی می 

از ( 1881ست شده و سبب آشنایی والدین نیز می باشد )لنگ، کنند. فضایی که کودکان در فضاهای عمومی مشترک آشنا و دو

جورج هیالری بر وجود سه اصل مشترک در تعریف اجتماع محلی تاکید می سویی در تبیین و درک مفهوم اجتماع محله ای، 

( ]11ره ارجاع به منبع شما[ 1331 تعامل اجتماعی )ایراندوست، -3پیوندهای مشترک  -2یک گستره جغرافیایی  -1کند: 

(. ویژگی گستره جغرافیایی نه تنها فیزیکی بلکه ذهنی بوده و تنها به وسیله ساکنان درک و 1333، همکاران)زندرضوی و 

مشخص می شود. عناصر کالبدی و روانی خاص اهالی در ان برتر است تشابهات، گرایشهای خانوادگی و قومی امکان پیوند قوی 

ازهای مشترک بر تقویت ارتباطات می افزاید  در گذشته پرشورترین لحظات زندگی در محلّه افراد را فراهم می آورد. وجود نی

های مسکونی سپری شده، همبستگی و همزیستی ها، فرهنگ محله ای را سرزنده و پایدار می کرده است در این راستا محلّه 

 (. 1381یابند )معصومی، منشاء فرهنگ، اجتماعی شدن بوده و مردم از طریق ارتباطات هویت مشترک می 

قومی،  گروه های اجتماعی زندگی اجتماعی مرکز اصلی روابط واحد یک عنوان به بر این سبب، در شناخت فرهنگ کلی، محله

( در این 1313اسالمی و نمود همبستگی اجتماعی در شهرها، محسوب می شده است )اشرف،  شهرهای مذهبی و حرفه ای در

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
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 جهت گذشته در محله ( اهالی1382داشتند. )لطیفی و صفری چابک،  دخالت در آن اقتصادی و هنگیفر مکان ها عوامل فضایی،
(. شاید این بدین سبب 1383 ،محله مشارکت می کردند )سامه و سادات موفقی مسایل و سایر امنیت ایجاد آبادانی، مدیریت،

( و نیز فقدان امنیت 1338ت و آمد )کریمی و رضایی، بوده که در گذشته محالت، جایگاه مشترک سکونت، اشتغال، تفریح و رف

و برخی نیازها بود. در گذشته هر محله دارای مراسم های خاص بسته به نوع قشر و سبک زندگی اعضا و سبک زندگی طبقات 

و علقه میان  (. که برگزاری آنها موثر در تقویت تعامالت اجتماعی1381مرفه و قدرتمند متقاوت از دیگران می باشد )آقاپور، 

(. تشکیل ارتباطات و همبستگی در زمان تدارک و در طول مراسم قابل توجه 1383 ،اهالی می گردید )سامه و سادات موفقی

می نمود. حضور پر رنگ زنان محالت که سبب شکل گیری شبکه های مختلفی میان آنان در انجام امور گوناگونی چون مراسم 

(. مسئولیت اصلی برگزاری و تدارک آنها و سایر فعالیتهای اقتصادی و 1383 ،سادات موفقی خانوادگی و محله ای که )سامه و

اجتماعی قابل توجه بود وجود مراکز فرهنگی چون مسجد، نقش مهمی در آموزش، همبستگی، همکاری های جمعی داشتند 

  (.1338)بدرق نژاد، حسن نژاد و خسروی، 
 

 ساخت اجتماع محله ای -3
 ایجاد تعامالت اجتماعیمبانی  -3-1

های ارتباطی امکان رشد و پیشرفت در جوامع فراهم شده است. در زمینه شناخت مبانی تعامالت اجتماعی، با گسترش فناوری

با این وجود علیرغم این تحولی اساسی در افزایش میزان تعامالت و ارتباطات اجتماعی، تغییر مثبتی در کیفیت زندگی انسان 

امده است در بررسی ماهیت این مفهوم امروزه به طور کلی رویکرد غالب به کیفیت زندگی، رضایت از زندگی به ها به وجود نی

عنوان مولفه اصلی شناخته می شود. چهار رضایت شامل، رضایت ناشی از داشتن و برخورداری، رضایت از روابط اجتماعی، 

لفه تعیین می شوند. که جهت امکان تحقق آنها ه عنوان ابعاد این مؤاقدام و عمل برضایت از بودن و کنترل زندگی و رضایت از 

 (. در این راستا تشکیل حیات جمعی پیش زمینه حصول به این امر ارزیابی نمود.1381شرایط خاصی نیاز می باشد )جعفری، 

امالت اجتماعی بستری های زندگی روزمره می باشد. با تعحیات جمعی فرصتی است جهت رها شدن از تنش در یک نگاه ویژه

با افزایش شرایط جذب افراد   (]11ارجاع به منبع شماره  [ 1831برای حضور، گردهم آیی ها، گفتگوها فراهم می گردد )سنت،

و گروه ها افزایش امنیت اجتماعی، تحمل پذیری و جامعه پذیری و سرزندگی اجتماعی در فضاهای عمومی فراهم می گردد 

(. تعامل اجتماعی می تواند یک موضوع فیزیکی، 1381( )جعفری، ]11ارجاع به منبع شماره  [ 18831)مارکوش و فرانسیس،

یک نگاه، مکالمه و ارتباط بین افراد باشد که نیاز به رویدادها و فعالیت های متناسب با نیازها، نقشهای مردم است. از طرفی 

مومی را به همراه ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی جوامع، با ویژگیهای جغرافیایی، مشخصات کالبدی و فعالیتهای فضاهای ع

 (. 1381( )جعفری، ]11ارجاع به منبع شماره [1331حیات جمعی در رابطه است )دانشپور، 

در زمینه شناخت عوامل تعامالت اجتماعی، جهت حصول امر تعامالت اجتماعی مجموعه ای از عوامل متعدد و گوناگونی در 

می یابد. امروزه خواست و منافع افراد هنجارها و ارتباطات برای تعامل بیش از سایر شرایط محیطی جهت رخداد آن ضرورت 

موثر می باشد. حتی ممکن است افراد در جست جوی مکان هایی که دارای افرادی با خصوصیات مشابه بوده تا مشوق مالقات 

ای دلبستگی مکانی است )مارکوس و سرکیسیان، ها و افزایش تعامالت با محیط های فیزیکی و اجتماعی، مسبب ارتق

ویژگی مهم . (. این عوامل از شرایط اجتماعی محیطی حاصل می گردد1381( )جعفری، ]11ارجاع به منبع شماره [1831

حوزه عمومی جمع شدن اشخاص خصوصی و بحث در مورد عالئق عمومی و گسترش فرهنگ شهروندی است. لذا بایستی در 

(. آنچه این فضاها را به لحاظ اجتماعی فعال می سازد نخست عوامل کالبدی و 1381ندان باشد )جعفری، دسترس تمام شهرو

ابعاد انسانی است که بتواند زمینه ساز ورود و توقف درون فضا باشد. از سوی دیگر پیش بینی و خلق رویدادهای اجتماعی بیش 

( )جعفری، ]11ارجاع به منبع شماره [ء حس تعلق موثر است )لنارد، از ابعاد کالبدی در حضور و تعامل اجتماعی افراد ارتقا
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(. تامین نیاز انسان به دوست داشتن و جمع بودن مستلزم یک قرارگاه کالبدی )فضاهای عمومی شهری( است. 1381

ی بصری و ابعاد پاسخگویی به نیازهای اولیه بشر از جمله آسایش فیزیولوژیکی و ذهنی، استراحت، اشتغال، کشف و راز زیبای

(. این دسته عوامل را می 1381زیبایی شناسانه، مطلوبیت اجتماعی ناشی از تعامل افراد و امنیت است، میسر نیست  )جعفری، 

فضایی نامید. از نظر لنگ چگونگی و تصورات مردم از محیط و طرحواره ذهنی است که به رفتارها و  –توان عوامل کالبدی 

(. افراد نه تنها بر اساس منافع بلکه براساس نیازهای 1381عمومی شهر شکل می بخشند )جعفری،  فعالیت های او در عرصه

روانی خود به تعامالت اجتماعی دست می زنند. در بعضی محیط ها این زمینه آسانتر به وجود می آید. رابطه متقابل اجتماعی 

مکان یک ضرورت است که دلیل بر مطلوب بودن تعامل برای پاسخ به نیازهای انسان به پیوند جویی و احساس تعلق به 

 (.1381( )جعفری، (]11ارجاع به منبع شماره [1331اجتماعی است. )لنگ، 

امروزه فضاهای عمومی شهری به عنوان مکان سوم، نقش اساسی در در زمینه نقش تعامالت اجتماعی، در فضاهای شهری، 

اند. در این دوران با تثبیت اهمیت نقش کالبدی و توجه جدی قرار گرفته برقراری تعامالت اجتماعی ایفا می کنند. مورد

شهری، تاکید بسیار بر رویکردهای پایداری، ایجاد امنیت و انسان مداری می باشد فضاهای عمومی  –اجتماعی فضاهای عمومی 

ای تشکیل شبکه های اجتماعی هستند. اند، محل تبادل افکار، اطالعات و مکانی برکه افراد و گروه های اجتماعی در آن سهیم

اند. نتیجه چنین تعامل و تجاربی دریافت حس هویت جمعی، چنین فضایی بیشتر از آنچه تنها یک فضا باشند، یک تجربه

در این زمینه، با توسعه سریع و  (.1381)جعفری، احترام به خود، ارتقای مهارت های اجتماعی و مشارکت اجتماعی خواهد بود 

سانه های خبری، امکان ارتباط غیر مستقیم اشخاص با هم پدیدار گشته و بدین ترتیب نقش شهر به عنوان مکان بارز وسیع ر

اکثر مردم، بودن در خیابان ها و میادین را برای پیاده روی و گذران وقت در  مالقات و تعامل برای شهروندان کامال تغییر یافت.

امنه وسیعی از کارکردهای این فضاها شامل فرصتی جهت اجتماع و رویایی، عرصه فضاهای عمومی انتخاب کرده اند. لذا د

ارجاع به [1881)میشل، نمایشات و جشنهای فرهنگی، واسطه ای که هویت های خصوصی و گروهی در آن توسعه یافته، بوده 

. مکانی جهت رویایی 2ت ارتباطات . ابزاری جه1 و دارای اهمیت خاصی می باشد. لذا نتیجه کارکردها شامل (]11منبع شماره 

 (1381)جعفری،  (]11ارجاع به منبع شماره [1331. مدیریت و هماهنگ کننده شهروندان آزاد است )سیفیایی، 3

به طور کلی تشکیل اجتماعات محلی، به یک نهاد اجتماعی پایدار و در زمینه نقش تعامالت اجتماعی در محله های شهری، 

اد، نیازمند تشکیل سطوح باالتری از روابط اجتماعی فراتر از تعامالت معمولی بوده و با این وجود در منسجم از گروهی از افر

 می خیابان و کوچه در ساکنان، زمان عمده ،قدیم های محله درمحالت نمودهایی از انواع تعامالت اجتماعی مشاهده می گردد. 

د فعالیت محتلف چنین محیطی مکان برای حضور و مالقات مردم است. به سبب وجو بوده بخشرضایت برایشان محله و گذرد

در اوقات فراغت بود. در محله ها، بچه ها بیشتر تمایل به بازی در ورودی منازل دارند جایی که عبور و مرور یا مردمی وجود 

 و انواع خانه ها، جامعه، تصادیاق اجتماعی، شرایط فضایی تبلور (. به طور کل محله1333نگاه کرد )گل، دارد که بتوان به آنها 

در گذشته محالت، جایگاه  (.1381کوچه در آن وجود داشت )لطیفی و صفری چابک،  بازارچه، گذر و و بازار میادین، مسجد،

مشترک سکونت، اشتغال، تفریح و سبب تعامالت اجتماعی بود: اما امروزه، تمایل به جدایی محل کار از محل سکونت در شهرها 

 بازدید، و در گذشته، مردم عالوه بر انجام مراسم مختلف و مذهبی، به دید (.1338رفته است )کریمی و رضایی، فزونی گ

گذراندند و زمینه های تعامالت اجتماعی فراهم می گردید.  می های پهلوانی در محالت ورزش ها، و به نمایش تماشای گردش،

یار موثر می نمود. از قدیم، محالت مکان برگزاری مراسم و مسبب وجود اماکن ورزشی و برخی فضاهای عمومی جهت آن بس

و یا مراکز تجمع به نام مرکز محله بوده  محل تکایا و مساجد در مذهبی و اجتماعی های آیین تعامالت اجتماعی بوده، برگزاری

 (. 1383است )سامه و سادات موفقی، 

ین رابطه با توجه به جمیع جهات، ضرورت وجود سطحی از تعامالت در زمینه نقش تعامالت اجتماعی در نهاد اجتماعی، در ا

اجتماعی به عنوان پایه حیات جمعی جوامع اهمیت دارد. به گونه ای که کمبود آن امروزه در نزول سطح کیفی زندگی 
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به عنوان  اجتماعی عمومی تلقی می شود. در جهت شناخت روابط اجتماعی در محالت سنتی، تنها شناخت تعامالت اجتماعی

مبنای زندگی اجتماعی کفایت نمی کند و نیاز به درک مفهوم مهم نهاد اجتماعی می باشد. هدف اصلی از موضوع تعامالت 

اجتماعی عمدتا معطوف به احساس رضایت و کسب لذت از حضور در اجتماعات مردمی و بودن در میان جمعی از افراد بوده. 

تری از ارتباطات اجتماعی بیش تر در راستای تامین نیازهای به عنوان سطحی پیچیدههدف اصلی در موضوع نهادهای اجتماعی 

بر این اساس در تعامالت ارتباطاتی گذرا و صرفا در جمعی از افراد مختلف ا ثانویه انسان ها امنیت، حمایت است. اولیه و بعض

 و منافع مشترک صورت می گیرد.  مکانی( با ارزشهازمانی و  بازه درارتباطات نسبتا پایدار و میان گروهی از افراد )حال در بوده، 

 
 عوامل ایجاد تعامالت اجتماعی -3-2

جایگاه عوامل محیطی مکانی:گل معتقد است که از طریق طراحی و با برخی محدودیت های منطقه ای، اقلیمی و اجتماعی 

وه گسترش آنها در محیط تاثیر گذاشت. از نظر وی ممکن است بر تعداد استفاده کنندگان از فضا، بر دوام عملکردها و نح

فعالیت های بیرونی در فضاهای باز عمومی به سه دسته تقسیم می شوند. وقوع فعالیت های اجتماعی بر خالف فعالیت های 

رایط ضروری و اختیاری که عملکرد آن به محیط فیزیکی ارتباطی نداشته و اجباری رخ می دند و فعالیت هایی که در صورت ش

به حضور بقیه در قضاهای عمومی بستگی دارد )کارمونا و  مناسب زمانی و مکانی و اقلیمی به شکل داوطلبانه رخ می دهد،

 (. لذا شکل گیری فعالیتهای اجتماعی و ارتقاء سطح تعامالت اجتماعی به شاخصهای کیفی محیط بر می گردد. 1381همکاران، 

حیط ها )تطبیق پذیر( بدون تغییر و سازماندهی مجدد بسیاری از فعالیت ها را تامین عامل تطبیق پذیری مکانی: بعضی از م

می کنند. بعضی از محیط ها )انعطاف پذیر( برای تامین فعالیت های مختلف به آسانی قابل تغییرند. یک طراحی تطبیق پذیر 

نهای مختلف تامین کند. چنین فضایی،چند طرحی است که بدون نیاز به تغییرات کالبدی، الگوهای جاری رفتار را در زما

( به این علت و در جهت امکان پاسخگویی بیشتر به انواع متعدد الگوهای 1331منظوره با سیمای ثابت نامیده می شود )لنگ، 

 (. 1331رفتاری ضرورت فضاهایی با تطبیق پذیری بیشتر اهمیت می یابد )لنگ، 

قویت کننده فضاهای اجتماع پذیر می باشد. در سازماندهی اجتماع پذیر امکان عامل اجتماع پذیری مکانی: کیفیت فضایی ت

ارجاع [1811و فاصله فضاهای نشستن در حدود فاصله های اجتماعی، مشورتی است )آرجل و دین،  بودهتماس چهره به چهره 

مانند نیمکت های پشت به پشت (. سازماندهی اجتماع گریز موجب خودداری از تعامل اجتماعی می شود. ]21به منبع شماره 

(. واژه های اجتماع پذیر و اجتماع ]21ارجاع به منبع شماره [ 1831،مثالی از سازماندهی اجتماع گریز هستند پذیرند )هال

و آن را همفری آسموند تعریف « دور می کنند»و یا از هم « جمع می آورند»گریز بیانگر فضاهایی است که مردم را دور هم 

  (.1331 کرد )لنگ،

عامل مجاورت کارکردی مکانی: این عامل با مسئله نزدیکی کارکردی به الگوهای تعامل اجتماعی ساکنین ربط دارد. در بلوک 

های مسکونی متقابل که خانه ها در طول خیابان با ورودی های مجزا قرار می گیرند. بین ساکنین روابط اجتماعی قابل توجهی 

یل به فضای نیمه عمومی می شود. ولی در کنترل و مراقبت ساکنین بوده است و امکان فعالیت و شکل می گیرد. و خیابان تبد

و زمانی این عامل سبب تعامل  (]21ارجاع به منبع شماره [1811شکل گیری محیط زندگی زنده و مفرحی می شود )جیکوبز، 

 (. 1331، )لنگ ک متقابل یا مسئله ای مشترک باشداجتماعی می شوند که نیاز به کم

عامل مرکزیت کارکردی مکانی: یکی از خصایص تشکیل این عامل، قرار گرفتن یا نگرفتن در مسیر فعالیتهای روزمره است. این 

مکانها )قلمروهایی عمومی یا نیمه عمومی( در صورتی خوشایندند که آسایش را تامین کنند و امکان مشاهده افراد در آن باشد 

رکردی به سهولت دسترسی به امکانات مشترک گروهی، دفعات و زمان استفاده از قرارگاه ها یا (. مرکزیت کا1331)لنگ، 

(. در این بازه هرچه منطقه مسکونی از امکانات عمومی مشترک دورتر و نهادهای 1331مکانهای رفتاری می باشد )لنگ، 

 (. 1331ود )لنگ، عمومی کمتر باشند، همبستگی اجتماعی و فرصت مالقات ساکنین آن کمتر می ش
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 مبانی ساخت ارتباطات اجتماعی )محله ای( -3-3

در زمینه شناخت مفهوم سرمایه اجتماعی، ارتباطات اجتماعی قوی و همبسته به عنوان، سرمایه اجتماعی مهم و موثر شناخته 

 سرمایه در ابزاری کرتف و جویی کمال لذا شود. می به هم جامعه افراد نزدیکی باعث اجتماعی مشترک ساختارمی شود. 

(. 1382)عبداللهی،  است. دورکیم اجتماعی انسجام و از نظری در آگاهی طبقاتی مارکس سرچشمه. نقش موثر دارند اجتماعی

پوتنام اهمیت این سرمایه را در هنجارها، شبکه های اجتماعی و اعتماد است که هماهنگی و همکاری را برای رسیدن به سود 

( بوردیو، سرمایه اجتماعی جمع منابع واقعی و بالقوه ایست که 1333ن می سازد )زند رضوی و همکاران، متقابل و مشترک آسا

 نظر در نگاه جامع ماتسیش، از(. 1333حاصل شبکه ای با دوام روابط نهادینه شده، می باشد. )زند رضوی و همکاران، 

 توسعة سبب و عقاید، اطالعات گردش با شبکه این شود. یم اجتماعی روابط شبکة ایجاد سبب افراد ارتباطات بین ساختاری،

 متقابل هنجارهای و اعتماد تقویت تعهد، هدفمندی، ایجاد حس سبب ارتباطات شناختی، نظر از شود. می ای محله اجتماع

 دهای(. این مفهوم گستره می باشد. این سرمایه به پیون1381شود  )مبارکی و صالحی،  می ای اجتماع محله اعضای در

اجتماعی در  های شبکه افقی مردم وگروهها در دیدگاه شبکه ای، سازمانهای محلی در اجتماع گرایی، و یا به پویایی و عمودی

 (. 1382دیدگاه نهادی اشاره دارد. )عبداللهی، 

 گروه ها باید یا ادافر بین از نظر اونیکس در این سرمایه روابط در ویژگی نخست، در زمینه شناخت ویژگیهای سرمایه اجتماعی

و اعتماد اجتماعی می باشد  دگرخواهی افزایش که بودن است متقابل همچنین کیفیت مهم دیگر باشد. مساوی و داوطلبانه

مکرر افراد می  (. از نظر پیراهری، افزایش اعتماد اجتماعی سبب ارتقاء هنجارهای متقابل و تعامالت1382)مبارکی و صالحی، 

دانسته  تعلق حس (. همچنین اقدام داوطلبانه از روی آگاهی صورت گرفته که ضمن ارتقای1382اران، شود )اردشیری و همک

 (. 1382مسبب تولید حس هدفمندی موثر در سرمایه اجتماعی می گردد )مبارکی و صالحی، 

نتظارات از سرمایه سرمایه اجتماعی بستر بهره از ظرفیت های محلی، امروزه ادر زمینه حوزه کارکرد سرمایه اجتماعی، 

اجتماعی این بوده که بتواند ارزشها و هنجارهای اجتماعی و سیاسی جوامع را برای کلیه اجتماعات مربوطه بکاربرد. جوامع 

محله به سبب پس زمینه های فرهنگی، اقتصادی، از قدیم بهترین و مناسب ترین مکان آموزش و تشکیل نهاد اجتماعی بوده 

ت پایه شکل گیری ارزشهای مهم، احساسهای تعلق، مفید بودن، لزوم مشارکت، همبستگی و نیز امکان است. بدین وسیله محال

(. اهمیت این موضوع به سبب وجود این ارزشها و مهارتها در 1382مناسب تشکیل شبکه های ارتباطی می باشد. )عبداللهی، 

 1رای بهره و پیاده سازی در اجتماعات مشابه محسوب شود. هم برای مردم و هم برنامه ریزان ب خوبمردم، می تواند تجربه ای 

سرمایه اجتماعی ابزاری برای برنامه ریزی محله ای، امر سرمایه اجتماعی بر اساس ارزشها و هنجارهای جامعه، با حمایت 

(. 1382عبداللهی، ازشبکه ها، درقالب توانمندسازی فعالیت های مشارکتی به تقویت اهداف و مقاصد عمومی اقدام می نماید )

در برنامه ریزی محله مبنا، ساکنان طی تجربه مشترک زندگی در محیط، ضرورتها را تشخیص و در هماهنگی با مدیریتهای 

لذا مردم اگر اعتقاد (. 1382( )عبداللهی، ]13ارجاع به منبع شماره [1331)حاجی پور، ارشد به ایجاد محالت پایدارکمک کنند

 1جارب فعالیت های اجتماعی بوده، مستعد پذیرش و پیاده سازی سیاست های تعریفی را دارا می باشند. مهارت و تبه ارزشها، 

کنشهای مردم با انجمنها تأکید کرده و می گوید که اگر  سرمایه اجتماعی، زمینه ساز پایداری اجتماعی محله، این سرمایه، بر

ارجاع به منبع شماره [1331 دة امور محله برآیند؛ )چلبی و مبارکی،از عه روابط ساکنان محله مثبت و گرم باشد، می توانند

(. طبق نظریه کازارد او جانویتز هر گاه انسجام و اعتماد میان اهالی محله ارتقاء یافته، شبکه 1382( )مبارکی و صالحی، (]23

حیط، نظارت و قاعده مندکردن های گسترده ارتباطات مردمی شکل گرفته و توجه به سرنوشت تالش برای کنترل اجتماعی م

 (. و نتیجه ایجاد محیطی امن و پایدار است، 1382ها بیشتر می شود )مبارکی و صالحی، رفتارها و جلوگیری از آسیب
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جهت شکل گیری و  سرمایه اجتماعی، زمیه ساز ارتقاء کیفی محیط کالبدی محله، از قدیم، همواره استفاده از انواع سرمایه در

 انسان مرسوم بوده است. امروزه به شیوه ای متفاوت به واسطه باز تعریف ساخت کالبدی، نیاز کالبدی متناسب بابهبود محیط 

کیفیت زندگی اقدام می شود )اردشیری و همکاران،  پایدار؛ برای بهبود و به دنبال ایجاد این نوع سرمایه )سرمایه اجتماعی( پایا

یت تعامالت و ارتباطات اجتماعی. به تقویت حضور بیشتر مردم در آن محیط می (. محیط کالبدی که دارای عناصر تقو1382

 انجامد. فلذا بهسازی کالبدی به عنوان هدف و هم در مقام محصول می توان در ارتقاء سرمایه اجتماعی محل موثر می باشد. 

 
 عوامل ساخت ارتباطات اجتماعی )محله ای( -3-1

در  می باشد گروهی ارتباط شاخصهای نتیجه نگاه مثبت از پذیرفتن طرف مقابل بوده و از اجتماعی اعتماد: اجتماعی اعتماد

 به اطمینان نسبت عدم توأم با بدبینی و ظن سوء روحیه حاکی از اعتمادی بیو  شناختی، مفهوم روان اعتماد تعبیری دیگر

 (. همچنین اعتماد1333)نوروزی و بختیاری،  (]33ارجاع به منبع شماره [1331، تبریزی محسنیات است )ارتباط در و افراد

 دارند )ازکیا سازمانها به هم و نسبت افراد که دارد داللت لحاظ اجتماعی به تأیید شده و اکتسابی تعهدات و انتظارات بر

با  همچنین اعتماد .ها است پدید از ارزیابی میزان و مثبت نگرش و کنش حسی ( در شناخت ویژگیها، اعتماد1331غفاری، 

 نمی کنند. همچنین در جریان برقرار نیازهایشان رابطه دلیل به صرفا افراد عاطفی، دلبستگی و جمعی تشکیل احساسات

کند، لذا اعتماد از دو جزء انتظار و تعهد معنی یافته  اعتماد دیگران به بتواند هم و باشد اعتماد مورد باید هم شخص ارتباط،

به طور کل، اعتماد بسته به سطح و کاربرد آن  نتیجه یک کنش دو سویه محسوب می شود.( و در 1381)بیدل و محمودزاده، 

 سازمان به اعتماد) مدنی ؛ اعتماد(بیگانگان به اعتماد) اجتماعی ؛ اعتماد(آشنا افراد به اعتماد) فردی بین اعتماددر سه درجه 

 (. 1333( تقسیم بندی می گردند )نوروزی و بختیاری، نهادها و ها

با مفاهیم تعهد، اعتماد و همبستگی اجتماعی ارتباط دارد. منظور دورکیم از احساس تعلق اجتماعی آن است علق اجتماعی: ت

که یک فرد از نظر روانی و اجتماعی تا چه حد خودش را با جامعه هماهنگ دانسته و به طور فعال در امور آن مشارکت نموده و 

مفرح، شی فرد می شود و نسبت به دیگران در خود، تعهد زیادی احساس می کند )عملکرد او برای دیگران باعث خود ارز

همچنین حس تعلق توسط آنانت به عنوان یک حس درگیری شخصی، در یک سیستم اجتماعی تعریف شده است و  (1338

و هاوارد تعلق به گروه (. از نظر ساپ 1381افراد خود را بخش جدایی ناپذیری از نظام احساس می کنند )بیدل و محمودزاده، 

اجتماعی موجب پذیرش گروه مرجع مثبت گردیده است و به خاطر ارزش های حاکم بر گروه و فشار هنجاری افراد خود را 

 فرد در است که وضعیتیشامل در بررسی کلی، ویژگیهایی  (1338مفرح، موظف به پذیرش رفتار و پیروی از آن می دانند )

ی و پرداخت درگیر فرد به بوده که همچنین، این حس شامل حس رفتاری.کند می ایجادآن  قواعد و جمع به التزام و وفاداری

می باشد  بستگی هم تجلی و داوطلبانه تعلقو نیز این حس شامل حس است.  داشته گروهی تمایل کارهای در هزینه آن

 (. 1381)مبارکی و صالحی، 

احساس جهت تشکیل مجموعه منسجم اجتماعی که منشا آن همبستگی یک حس تعلق اجتماعی همبستگی اجتماعی: 

 بوده ومکانیکى ، از نوع جوامع سنتى گذشته همبستگى در دورکیماست از نظر اراده  با آگاه واعضاء گروه مسئولیت متقابل 

 و گروهی، فردیپیشرفته صنعتى مبیّن درجات باالیى از استقالل است.  اعضاى گروهها میاناعتقادات و احساسات مشترکى 

پارسنز عامل تقویت همبستگى (. در دیدگاه 1331)باقی نصر آبادی، را تنظیم مى نماید. اصلی قانونى، هنجارهاى  قراردادهاى

دورکیم،  (.1331)باقی نصر آبادی، اجتماعى را در تعادل و هماهنگى میان، باورها و ارزش هاى مشترک با محیط مى داند. 

 داند یم جامعه افراد میانگین در مشترک، احساسات و اعتقادات مجموعه رااثیر همبستگی، به عنوان محل ت جمعی وجدان

 که عاطفی و شناختی بخش شده تشکیل ر فوقعنص دو از جمعی وجدان(. ثانیا، 1381( )بیدل و محمودزاده، 1331)دورکیم، 

مهمترین (. 1381بیدل و محمودزاده، ( )]8ارجاع به منبع شماره [1333)دورکیم،  است عمل برای آمادگی آن برایند
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یافته و در مجموع شاخصهای اندازه تعلق و پیوستگی افراد همگن شهرنشین در قبال هنجارها و ارزشهای رفتارهای تعمیم 

 (. 1381،ات برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری شهرداری مشهدعگروه مطال) فرهنگ جمعی است.

فعال و سازمان یافته افراد و گروهها در امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... در راستای در نگاه کلی شرکت مشارکت اجتماعی: 

مبتنی بر خرد جمعی و رفتاری است که آگاهانه و مشارکت، فرایند  از سویی. می باشد.نیل به مصالح، عالیق و منافع جامعه 

تصمیم گیری، مدیریت، اجرا، ارزیابی و کنترل، تقسیم شرکت همه افراد ذی نفع در همه ابعاد برنامه ریزی و »داوطلبانه که 

شهروندان آنشتاین آن را توزیع مجدد قدرت اما در شناخت ویژگیها « منافع و سود برای رسیدن به هدف را در بر می گیرد

)زند رضوی و  (. گولت آن را ترکیبی از هدف و ابزار جهت توسعه می خواند.]11ارجاع به منبع شماره [1333)ازکیا و غفاری، 

هانتینگتون پایه مشارکت شهروندی به زمانی که کل شهروندان از حداقل حقوق برابر و مسئولیتهای  (.1333همکاران، 

در جمع بندی کلی  (.1333( )مفرح، ]31ارجاع به منبع شماره [1332مشارکت در نهادها برخوردارند می باشد )آریایی نژاد، 

توانمندسازی بهره برداران از طریق  -3افزایش کارایی و اثر بخشی  -2کت در هزینه ها مشار -1پل اهداف مشارکت شامل: 

  (.1333افزایش اختیار می شمارد )زند رضوی همکاران،  -1آموزش و فعالیت های آگاهی بخش 

 
 رویدادهای ساخت ارتباطات اجتماعی )محله ای( -3-1

ات محله ای محالت قدیمی، به واسطه ساختار نهاد اجتماعی قوی آن، در شناخت اهمیت رویدادهای سرمایه اجتماعی، اجتماع

وجود همبستگی اجتماعی ناشی از وجود پیوندهای متقابل انسانی و برادرانه  محله ای پایدار و منسجم را به وجود می آورند.

ل میان اعضا در رخداد میان تک تک افراد صورت می گیرد و بیش از توافق های اجتماعی به سبب احساس مسئولیت متقاب

(. در چنین اجتماعاتی به سبب تعلق به محله و 1331امور امکان پیگیری و به ثمر رساندن آنها می رود )باقی نصر آبادی، 

همبستگی نسبت به اهالی محل، مشارکت اجتماعی در محله های قدیمی به صورت فعاالنه و از روی آگاهانه بوده و اهالی به 

(. در جهت توسعه و پیشرفت 1333می از مزایای محدود مشارکت دریافت کنند)زند رضوی و همکاران، جای آنکه صرفا سه

محله و ایجاد یک محله مطلوب دارای سطح سالمت اشتغال و رفاه، باال اقدام می نمایند. در چنین محله ای ساکنان نسبت به 

اجتماعی شکل می گیرد و رویدادهای متعددی به وقوع می شبکه ای قوی از روابط احساس غرور و تعلق دارند و میانشان  آن

و پایه (. 1382پیوندد اینچنین محله های را می توان محله هایی با میزان سرمایه اجتماعی باال خواند )اردشیری و همکاران، 

 دارد. شناخت ماهیت سرمایه اجتماعی چنین محالتی در درک از رویدادهایی در محله های مذکور رخ می دهد وجود

در شناخت انواع رویدادهای سرمایه اجتماعی، در این محالت، شکل گیری تعامالت اجتماعی در اولین اقدام خود در گسترش 

 .باشدروابط چهره به چهره نمود می یابد البته این موضوع نیازمند یک ظرف مکان در حین نیازمندی به دالیل اجتماعی نیز می

باطات چهره به چهره و درنتیجه القای خاطره جمعی درمیان اهالی محله،به شکل گیری نوعی حس این امر با افزایش میزان ارت

دراین میان، . هویت، غرور، تعلق خاطر و حس مکان می انجامدکه همگی ازمؤلفه های شکل دهنده سرمایه اجتماعی می باشند

عی از اهمیت ویژه برخوردار است )اردشیری و وجود ارتباط دوسویه میان مؤلفه های اجتماعی وبرقراری تعامالت اجتما

(. بدین معنا که هر اندازه ساکنین محله نسبت به محله خود احساس تعلق خاطر بیشتری داشته و غره باشند، 1382همکاران، 

ز روابط مطمئناً دربرقراری ارتباط با همسایگان وسایر اهالی محله نیز مشتاق تر خواهند بود لذا میان آنها شبکه ای قوی ا

ای مفاهیمی چون کنترل غیررسمی و مشارکت و نیز امکان اجتماعی شکل می گیرد، که سبب می گردد درچنین محله

(. درنهایت، وجود و تداوم این چرخه از رویدادها 1382دسترسی بهتر و بیشتر به اطالعات شکل بگیرد )اردشیری و همکاران، 

(. با توجه 1382قویت میزان سرمایه اجتماعی خواهدبود )اردشیری و همکاران، است که تضمین کننده حیات اجتماعی وعامل ت

 به مطالب باال می توان اهم رویدادهای صورت گرفته جهت دستیابی به مختصات کیفی سرای محله بدین ترتیب عنوان نمود.
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 ایجاد خاطره جمعی .3 ایجاد شبکه های اجتماعی .2 ایجاد روابط چهره به چهره .1

 ایجاد کنترل نامحسوس .1 امکان دسترسی بیشتر به اطالعات .1 ط بیشتر ماندگارترمیل به ارتبا .1

 
 محیط ساخت ارتباطات اجتماعی )محله ای( -3-1

تامین خلوت و کنترل قلمرو مکانی در طراحی محیط اهمیت دارد، زیرا هویت، انگیزش و امنیت از این حس قلمرو مکانی: 

و مکانی فضای محدود شده ای است که افراد و گروه ها به عنوان محدوده (. قلمر1331طریق قابل ارضا هستند )لنگ، 

و ترکیب به صورت  اختصاصی استفاده و دفاع می کنند. قلمرو با یک مکان، هویت روان شناختی می یابد و با حس مالکیت

 سته است.انتظارات فردی وابنوع و میزان خلوت مطلوب به الگوی جاری فعالیت، زمینه فرهنگی، و شخصیت و نماد در می آید. 

و توجه به این امر طراحی خلوت متناسب قلمرو شخصی یا گروهی اهمیت دارد. آلتمن قلمرو مکانی را نه تنها تامین کننده 

(. در این زمینه عمدتا از طریق کنترل قلمرو مکانی می توان به 1331خلوت بلکه تثبیت کننده روابط اجتماعی می داند )لنگ، 

گران و یا کنترل قلمرو مکانی ابط اجتماعی اقدام نمود. به طور کل، راه دست یافتن به خلوت اجتناب از تماس با دیکنترل رو

قلمرو روابط اجتماعی به وجود می آورند.. فضاهایی که خصوصی یا عمومی بودنشان مشخص نیست، کنترل کمی بر  است.

 (. 1331ته می باشند )لنگ، پیوسته، مرکزی، حامی، پیرامونی چهارگونه قلمرو شناخ

محیط عالوه بر عناصر کالبدی، شامل پیامها، معانی و رمز هایی است که مردم بر اساس نقش ها، توقعات آن تعلق مکانی:  حس

که با ادراک رفتار و هویت انسانی ارتباط ( 1381را رمز گشایی و درک می کنند این حس، حس مکان است )جعفری، 

محل، )محیط روابط اجتماعی(، موقعیت نسبی )تاثیرهایی در ین میان مکان بر سه مفهوم عمده اشاره دارد: تنگاتنگی دارد. در ا

مکانی )خانه، مراکز مذهبی(  -اقتصادی( بر محل می گذارد و ساختار احساس محلی -مقیاس وسیع تر، فرایندهای اجتماعی

بنابراین  (]11ارجاع به منبع شماره [1333)شکوهی،  ر جریانندگره هایی را شکل می دهند که حول آنها فعالیت های انسانی د

حس مکان، مفهومی شخصی از تجربیات افراد در زمانی خاص و نتیجه رسوم و اتفاقات تکراری است که حال و هوای محیط را 

د به مکان را نیز توصیف می کند. تعلق به مکان بیش از تجربه عاطفی و شناختی بوده و عقاید فرهنگی، مرتبط کننده افرا

 (. 1381( )جعفری، ]11ارجاع به منبع شماره [1338شامل می شود )سرمست، 

افراد ساکن در محیط های کالبدی با اندازه، شیوه معماری و واحدهای مسکونی هم ارزش با هم رابطه همگونی کالبدی مکانی: 

ت بلکه فرض این است. افرادی را که چنین مناطقی نیساجتماعی بیشتری دارند. دلیل این رابطه ارتباط مستقیم و یک به یک 

(. تحقیق ترنس لی در بریتانیا 1331را برای زندگی انتخاب می کنند به دلیل همگونی ارزشها تعامل بیشتری دارند )لنگ، 

دمی که در یک جنبه های ادراکی این مشاهده را تائید می کنند ولی در تائید افزایش تعامل مردم مدرکی را ارئه نمی نماید. مر

زندگی می کنند احتمال بیشتری دارد که تصویر ذهنی رشنی از محله خود « محله»منطقه همگون یا به بیان لینچ در یک 

 (. 1331( )لنگ، ]13ارجاع به منبع شماره [1811داشته باشند )لینچ، 

بتوانند سامان فضایی مکان و آنچه را که در مردم موقعی می توانند از منافع یک مکان بهره گیرند که خوانایی کارکردی مکانی: 

آنجا می گذرد درک کنند. خوانایی، کیفیتی که موجبات قابل درک شدن یک مکان را فراهم می آورد، عموما مکانها ممکن 

جا  است در یکی از این دو سطح خوانا و قابل فهم باشند.. الگوهای فعالیت نیز ممکن است بدون توجهی به فرم بر تصویر ذهنی

بیفتد. اما برای بهره گیری کامل از امکانات بالقوه یک مکان، باید آگاهی از فرم کالبدی و الگوهای فعالیت به تکمیل هم 

(. نکته مهم اینکه بتوان یک مفهوم روشن و دقیقی از ویژگی های مربوط را در تصویر ذهنی 1331بپردازند )بنتلی و دیگران، 

(. 1331ود. چراکه مردم تصویر مشخص در ذهن خود می پردازند نه طراح )بنتلی و دیگران، مردم شکل داده و یا مالحظه نم

تقویت تعلق اجتماعی بسیار به امر شکل گیری تصویر ذهنی مرتبط بوده، پر رنگی خوانایی کارکردی فضایی بر تقویت امر 

  کیفیت فعالیت های اجتماعی شکل رفته در محیط مربوطه مرتبط می باشد. تصویر
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گوناگونی تجربه فضا، داللت بر خصایص مکانهایی می کند که واجد فرم ها، استفاده ها و معانی گوناکونی کاربری مکانی: 

گوناگون باشند. مکانی با گوناگونی کاربری شامل گونه های متنوع ساختمانی با فرم های معماری متنوع مسبب جذب افراد با 

(. در بهره از ترکیب فعالیت های مکانی جهت امکان افزایش 1331تلی و همکاران، منظورهای و حق انتخاب مختلف است )بن

حق انتخاب بهره برداران، صرف روی هم ریختن مخلوطی از فعالیتی مختلف سبب گوناگونی نمی گردد. تنوع فعالیت ها زمانی 

( همچنین وجود تنوع فعالیتها 1331اران، سبب گوناگونی کار خواهد شد که دو جانبه همدیگر را پشتیبانی کنند )بنتلی و همک

 بر و اجتماعی مختلف گروههای امتزاج مسبب بکارگیری گروه های متنوع اجتماعی می شود. به طور کل اجتماعات محلی از

 از هم به متقابل احترام و همکارى پایة بر روابط این جوامع در .زمینه ها شکل گرفته اند سنن و فرهنگها، به احترام پایة

 (. 1381تقویت همبستگی اجتماعی موثر می باشد )فیضی و فاضل، فرهنگها در

 

 سرای محله -1

 کلیات طرح مدیریت محله  -1-1

 امروزیی مهم ها دغدغه از محلی و رفاهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، های عرصه در شهروندان پایدار و آگاهانه مشارکت

 تهران، شهر محالت در اجتماعی های مشارکت ساماندهی دستورالعمل پیرو، پس از تجربه شورا یاری .است شهری مدیریت

 است شده ایجاد شورایاری نظارتی و مشورتی رکن با متناسب محله سطح در اجرایی رکن یک عنوان به «محله مدیریت»

 با اجرایی متناسب رکن شهر؛ ایجاد امور اداره در مردمی مشارکت اهداف مدیریت محله افزایش(. 1381)ذاکری و همکاران، 

بیشتر  هرچه محالت در کنار تطابق اهالی و شهرداری بین متقابل و همکاری اعتماد شورایاری؛ افزایش نظارتی و مشورتی رکن

های گیریواگذاری تصمیم، اندازی سرای محلهراهلذا به طور کل، هدف اصلی از  محله ای می باشد. هویت تصمیمات، احیاء

 آن است.  سرای محله محل استقرارمدیریت محله تسهیلگر فرایند و  (.1381)ذاکری،  استخود آنهمحله به

 
 ویژگیهای ساختار نظری طرح سرای محله -1-2

 تأمین کننده های و ها، مدیریت محله ای،نوسازی در محلی اجتماعی درگیر محلی و خدمات ءدر ارتقا محله رویکردی مدیریت

 شکل محلی به آنها خدمات و بهبود مهجور محالت در کمک به انگلستان در محله ای یتمدیر می باشد. محله در خدمات

 (.1338)فالح نیاسر و همکاران،  است مسائل محله حل برنامه ریزی و مسئله یابی بر رویکرد استراتژیک گرفت، این الگو با

 و مشارکت تعلق ، و نیزاجتماعی و مالی ،یامنیت های صشاخبا افزایش  زندگی مناسب محیط ایجادبه طور کل، هدف طرح، 

)ذاکری و  محله سالمت خانهایجاد  به سالم شهر پروژه توسعه جهت پیش تر، تهران شهرداری. بود خواهد اهالی محله اجتماعی

 و ارتقاء ها خانواده آحاد مشارکت جلب(. و فرهنگسرا، برای آموزش پیشه و هنرها. جهت پیگیری اهداف 1381همکاران، 

 (. 1381گوناگون اقدام نموده بود )ذاکری و همکاران،  های خصشا

انتخابی(  امنایی )با ترکیب انتصابی و (، رکن، هیئت1381طرح شخصیتی حقوقی و ساختاری در محله با )ذاکری و همکاران، 

مرکزی و  و چند مراتبی هکه ساختاری سلسل ها و نهادها می باشند. کارگروه نفر نمایندگان 1نمایندگان شورایاری،  نفر 3از 

 (.1381می نماید )رمضانی فرخد و گزالن طوسی،  برقرار توازنی محله مدیر و مدیره هیئت رئیس میان گیری الگوی تصمیم

، پایه قعالیتهای شهرداری می باشد. فرهنگی بازتولیدو صالحیتهای  گیریها جهت ،طراحی جهت ایجاد فرهنگی ریزی برنامه

تای اهداف مدیریت شهری، درکلیه زمینه های عمران و خدمات شهری، امور فرهنگی، اجتماعی و ... به شورایاری ها در راس

عنوان معتمدین محلی انتخاب و به صورت داوطلبانه و مشارکتی بازوی نظارتی و مشورتی مدیریت شهری فعالیت داشتند 

 تخصص از محلی ارتقاء با افرادستهای طرح می باشد که از سیا ،گروهی بحث با حلها راه استخراج(. 1381)ذاکری و همکاران، 

 هم با، فعالیت ها را باید افراد کار تقسیمهمچنین در سیاست . تر می باشداعتمادآن قابل  نتیجهشده و  برخوردار بحث مسئله
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 پشتوانه از تا بوده مراحلینیازمند  فرهنگی و اجتماعی امور در تصمیم. بپردازند فعالیت و پردازی ایده بهده و کر تقسیم

 (.1381باشد )ذاکری و همکاران،  برخوردار جهت اجرا کارشناسی

، مدیریت محله، به «شورایاری محالت»پس از اهتمام مدیریت شهری و همکاری سایر نهادها، در تشکیل و حمایت از فعالیت 

آمدی شورایاریها درمسائل تخصصی، ایجاد در بهره بیشتر از مشارکت عمومی و ناکار« محله محوری»مظور اجرایی شدن شعار 

(. تشکیل مدیریت محله در محالت، با هدف سپردن امور مرتبط فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به 1381شد )ذاکری و همکاران، 

خود ساکنین و بهره ازظرفیت مشارکت، همکاری و توانمندی ساکنین و همکاری و تعامل تمامی عالقمندان و ذی نفودهای 

 (.1381و مردمی صورت گرفت )ذاکری و همکاران،  دولتی نهادهایت، محال ایامن هیات و شهرداریبط چون های مرت

 
 ویژگیهای ساختار سازمانی طرح سرای محله -1-3

نفر نمایندگان نهادهای عمومی به عنوان رکن  1نفر اعضای شورایاری )منتخبین محله( و  3هیات امنای محالت، متشکل از 

کارگروه  از نفر نمایندگان نهادها شامل دو (.1381نامه داخلی شورایاری/ هیات امنای محله، نظارتی، حمایتی )آیینبرنامه ریز، 

 (.1381محلی می باشد )پاکدل نژاد و فالح نیاسر،  مردمی از سازمان نفر دو ها، نماینده سازمانهای دولتی و شهرداری و

ه پیاده کننده برنامه های هیات امناء با برنامه ریزی و هماهنگی با بخشها و بخش مدیریت و بازرسی سراهای محله، مدیر محل

نامه داخلی شورایاری/ هیات امنای بازرس ناظر بر انجام امور مدیر با تهیه گزارشهای دوره برای هیات امنای می باشد )آیین

 (.1381ب می گردند )ذاکری، ( این دو با پیشنهاد شهردار و هیئت شورایاری و تائید هیات منصو1381محله، 

کارگروه در انجام امور می باشد. که با  1مردمی، بخش نظری، مشورتی با ماهیتی پژوهشی از  -بخش کارگروه های تخصصی 

 توانمندی اهالی و تقویت مشارکت محله، جلب وضعیت خانه ها و کانونها و هیات امنا همکاری دارد. فعالیت آنها شامل شناسایی

 (. 1381جهت برنامه ها و حل مسائل می باشد )پاکدل نژاد و فالح نیاسر،  تخصّصی راهکارهای با ارائه اقشار؛ گروهی کار

مردمی  -بخش خانه و کانونها، بخش اجرایی در انجام امور با ماهیت نظری و مشورتی می باشد. که با کارگروه های تخصصی

و  آموزش ارائه به هدف اقشار مشارکت . با جلبو فرهنگی اجتماعی حوزه تعامل دو سویه دارد. فعالیت آنها اجرای سیاستهای

 (.1381شهری است )پاکدل نژاد و فالح نیاسر،  مدیریت مدد و شهروندی خدمات

 
 ویژگیهای ساختار فعالیتی طرح سرای محله -1-1

توانمندسازی و  و آموزش ماعی،فعالیت های اجتماعی و آموزشی مرتبط سرای محله، این اقدامات در زیر نظر کارگروه اجت

 محله می باشند. در گروهی و اجتماعی فعالیت های و توانمندسازی در شهروندی، کمک آموزشهای شامل فعالیت های اجرای

 (.1381خانه تسنیم و اسباب بازی برای امور بانوان و کودکان از نمونه اقدامات مربوطه می باشد )پاکدل نژاد و فالح نیاسر، 

های بهداشتی و سالمت محور سرای محله، این اقدامات در زیر نظر کارگروه سالمت و محیط زیست، شامل اقدامات فعالیت 

خانه سالمت، بر پایی ایستگاههای سالمتی و  برنامه های اجرای راهکارها؛ حسن ارایه و سالمت با مرتبط مشکالت شناسایی

 (.1381اجتماعی می باشند )پاکدل نژاد و فالح نیاسر،  شبکه رابطین و سالمتیاران محله در شناسایی آسیبهای

 مشارکت فعالیت های فرهنگی، هنری سرای محله، این اقدامات در زیر نظر کارگروه فرهنگی و هنری و شامل اقدامات تقویت

ارتقاء  محله ای موثر در محله و تجلیل از نخبگان، برگزاری مراسم های جمعی گردشگری قطب های داوطلبانه، شناسایی

  (.1381ارتباطات در اماکن محله ای می باشند. خانواده ها و مساجد از مراکز این امور می باشند )پاکدل نژاد و فالح نیاسر، 

برنامه های  ایمنی و شامل اقدامات، اجرای و بحران فعالیت های امور ایمنی سرای محله، این اقدامات زیر نظر کارگروه مدیریت

بحران و  مدیریت طرحهای برای ظرفیتهای محلی از اطالعاتی بانکهای آمادگی، ایجاد و خطرپذیری کاهش آموزشی و اجرایی،

 (.1381خانه دوام و ایمنی از اقدامات مربوطه می باشد )پاکدل نژاد و فالح نیاسر،  مانورهای آمادگی می باشند. اجرای
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 رفاهی و شامل اقدامات ساماندهی و خدماتی ر کارگروه امورفعالیت های حرفه ای و رفاهی سرای محله، این اقدامات زیر نظ

رفاهی اهالی؛ می باشند. در قدیم،  نیاز اطالعاتی بانک ایجاد محله و دیده اجتماعی؛ شناسایی ایده ها و کارآفرینان آسیب افراد

 (.1381ح نیاسر، خانواده واحد اصلی اقتصاد، آموزش ها و کمک های مادی و معنوی بوده است )پاکدل نژاد و فال

 ورزشی، ریزی برنامه روه ورزشی و اوقات فراغت و شامل:فعالیت های ورزشی و تفریحی سرای محله، این اقدامات زیر نظر کارگ

مسابقات، می  محله و برگزاری ورزشی تعلق، آگاهی و حس هدف ارتقای رفاهی، گردشگری محله با امکانات تفریحی؛ شناسایی

ات ورزشی در ارتقاء تعامالت و سالمت، ایجاد خاطرات و حس اجتماع محله ای موثر می باشد. در قدیم باشند. مراسم و مسابق

 (.1381در زورخانه ها، قهوه خانه ها و میادین محله ای از مکانهای مرتبط بودند )پاکدل نژاد و فالح نیاسر، 

 
 ویژگیهای ساختار کالبدی طرح سرای محله -1-1

فرم پایه و  2یا  1رای محله، در بررسی فرم هندسی چند نمونه از سرا ها، فرم آنها، اغلب از ترکیب در طراحی فرم مجموعه س

اند. در برخی از مواقع طرح سایت مجموعه بر فرم منشوری مجموعه تاثیر داشته است. در این زمینه ساده هندسی ایجاد شده

مناسبی برخوردار نیستند. در بررسی سراها، فرم ساماندهی های مسکونی، از طراحی واحدبرخی سرا به سبب تغییر کاربری 

 (.1سایت ایجاد شده است )تصویر  ، از یک طرح فشرده و یا خطی ساده کشیده شده درن مجموعه ها، بر اساس شرایطکلی ای

د. در طرح می باش ای تفاوت هایی در جداره هادر طراحی نمای مجموعه سرای محله، طراحی نمای معماری اغلب آنها، دار

در نماها سعی در طراحی هندسی زیبایی برای این مجموعه های ترکیبی که  هاسراها عمدتا با بهره از تکنیک های پر و خالی

معموال دارای کارکردهای فرهنگی بوده اقدام شده است. در رابطه با بررسی مشخصات فیزیکی سراها این مجموعه ها به صورت 

عمومی و مجموعه های آموزشی، فرهنگی مشابه منطقه، معموال ترکیبی از مصالح سنگ، آجر و عمده شبیه سایر کاربریهای 

 (.3و  2)تصاویر طرحهای مختلف طراحی شده اند. وده، که بسته به نظر طراح ورقهای آلومینیومی متناسب با شرایط اقلیمی ب

 
  

 
 

رکیب مصالح. نوع نما و ت2تصویر  . فرم کالبدی )ترکیب احجام( 1تصویر  . ساختار کالبدی فضایی3تصویر    

 ویژگیهای ساختار فضایی طرح سرای محله -1-1

 ماهیت فضاها -1-1-1

در مجموعه عملکردی سرای محله، فضاهای گوناگون مجموعه عموماً در یک نظم خطی یا فشرده، در حداقل دو طبقه یا بیشتر 

فضاهای اداری و آموزشی، فضاهای اصلی و بزرگ مجموعه، سالن آمفی  سازمان یافته اند. در مجموعه های سراهای محله غیر

 تئاتر، کنفرانس، سالن های قرائت خانه و مخزن کتابخانه، سایت کامپیوتر و سالن های ورزشی را می توان نامید. 

اتاقهای اداری شده در سراهای محله اقدام به طراحی فضاهایی یک تیپ و با قابلیت کارکردی هم برای فضاهای آموزشی و هم 

به بخشهای مرکزی ساختمان می باشند. دسته دیگر فضاهای اصلی و نزدیک فضاهای اداری و آموزشی  همچنین موقعیتاست. 
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بزرگ مجموعه هستند. طراحی اغلب این فضا محدود به سالن اصلی آن بوده و از فضاهای وابسته این فضاها در طراحی کلی 

های ورزشی معموال در صورت امکان شامل فضاهای رختکن و سرویسهای فضای شود. همچنین مجموعه چندان نشانی دیده نم

بهداشتی مربوطه نیز می باشند. خانه اسباب بازی یک یا دو اتاق جهت سرگرمی، آموزش و نگهداری کودکان بوده و خانه 

یبانی شامل اتاقهای آبدارخانه، سرویسهای تسنیم بیشتر به عنوان یک واحد اداری فعال می باشند. دسته فضاهای رفاهی و پشت

بهداشتی و فضاهای استراحت و بوفه می باشد. فضاهای استراحت )چون البی( و بوفه مربوطه دربرخی مجموعه ها و به صورت 

 (.1و  1پرسنل و مراجعین مشاهده می گردد )تصاویر نامناسب در مجموعه جهت استفاده  انتخابیمحدود در بخشهای 

 
 طراحی فضاها -1-1-2

در راستای طراحی فضاهای آموزشی، ابعاد فضاها و کالس های آموزشی کوچکتر از حد استاندارد بوده و بعضاً به سبب شرایط و 

کارکردهای خاص طرح این فضاها در جبهه های نامناسب از لحاظ استانداردهای آموزشی قرار گرفته شده اند. در برخی سراها 

 (.1استانداردهای مورد نظر می باشند )تصویر ها، ابعادی وسیع و خارج از ابعاد بازشوهای این فضا

در راستای طراحی فضاهای تفریحی، طراحی فضای آمفی تئاتر، اغلب شرایط استاندارد داشته اند. طراحی نسبتاً مناسب سن، 

مجموعه ها، ابعاد و طرح چینش مناسب صندلی ها و پوشش مناسب جداره های سالن دیده می شود. همچنین در برخی از 

 (.3طرح کلی مجموعه مشاهده می گردد )تصویر  هندسی نامناسب سالن و بعضا اشکاالت فنی و آکوستیکی به سبب

در راستای طراحی فضاهای ورزشی، در بررسی مجموعه ها، جداره های فضاهای ورزشی، اغلب از مصالح غیر مستحکم در 

ماً از لحاظ عایق صوتی ویژه این فضا غیرفنی می باشند. از زاویه دیگر نیز بعضاً این گونه مقابل ضربات وارد ورزشی بوده، و عمو

 فضاها، دارای ابعادی غیر استاندارد در طراحی شده و اشکاالتی در سیستم تاسیسات آنها مشاهده می شود. 

 
 ارتباط فضاها -1-1-3

و عملکردها، بیشتر توجه بر امکان پاسخ مناسب و حل چیدمان محدودیت سایت پروژه، تعدد فضاها  به سببدر سراهای محله، 

مناسب فضاها بوده است. ساماندهی عمومی فضاها به گونه ای بوده که همگی در یک فرم ساختمانی یک پارچه قرار داشته و 

ناگون ت گودسترسی کلیه فضاهای اصلی، از بخش مرکزی فضای داخلی، مجموعه صورت می گیرد. فضاها و بخش ها در طبقا

 وسیله ارتباطی طبقات( به طور مستقیم بدون فضاهای مکث به طبقات سرا متصل می گردند.قرار داشته و باکس پله )

هم قرار دارد و در برخی  مجاورو در حوزه هایی در  همدر این راستا، فضاهای اداری و آموزشی، اغلب در ارتباط مستقیم با 

روی هم استقرار دارند. فضاها و سالن های کتابخانه و آمقی تئاتر به عنوان سایر فضاهای  اوقات این فضاها گاهی در طبقات بر

مرتبط مهمتر در ارتباط و نزدیکی با یکدیگر قرار دارند. این فضاها معموال در طبقه همکف و یا در طبقه آخر مجموعه استقرار 

های فرهنگی نظیر سالنهای کتابخانه و آمفی تئاتر مشاهده دارند. در این مجموعه ها، ارتباطی میان فضاهای آموزشی با فضا

از یکدیگر قرار دارند. قرار گیری یک فضای واسط پیش از سالن ها  از این بخش ها در زونهایی جدا نمی گردد و عناصر هر کدام

 (. 8مشاهده می گردند )تصویر ا در این راستا ها به عنوان تنها نمونه فضا ه سراو آمفی تئاتر به عنوان فضای انتظار در برخی 
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. خانه اسباب بازی1تصویر  . البی و فضای گردهم آیی 1تصویر   . کالس آموزشی1تصویر    

 

 

 

 

 

 

 

. آمفی تئاتر3تصویر  . محوطه و فضای ورزشی روباز3تصویر    . پالن معماری8تصویر  

 ر جهت ساخت اجتماع محله ای امکانسنجی مجموعه معماری چند عملکردی سرای محله، د -1

مرکزیت کارکردی به بررسی استقرار مکانی مناسب مجموعه سرای محله در محله در جهت ارتقاء کیفیت مرکزیت کارکردی: 

سهولت دسترسی به امکانات مشترک گروهی، دفعات و زمان استفاده از قرارگاه ها می باشد. در این شاخص هرچه مجموعه به 

ترک نزدیکتر و در مسیر فعالیت های روزمره باشد، تعمالت اجتماعی و همبستگی ساکنین بیشتر می شود. امکانات عمومی مش

در بررسی نمونه های سراها، در لذا طراحی مجموعه ها در نزدیکی مراکز محله ای و بهره از امکانات مهم دارای اهمیت است. 

ز مراکز محالت قرار گرفته و لذا توجه به شاخص فوق چندان مناسب این زمینه موقعیت سرا فاصله نامناسب یا نسبتاً مناسب ا

در این زمینه طراحی برخی سرا با تغییر کاربری یک مجموعه متناسب از لحاظ کم و کیفی که غالبًا در فاصله نبوده است. 

سرا، اولویت انتخاب سایت، بر قرار دارند می باشند. در طراحی سایر سراها با تعریف کاربری  نسبتا مناسب تر از مراکز محالت

 قرار دارند می باشد.  اساس زمین با متراژ مناسب از میان زمینهای خالی موجود که غالباً فاصله زیادی از مراکز محالت

، کیفیتی که موجبات قابل درک بررسی بکارگیری فرم مناسب در طراحی سرا در جهت ارتقاء حس خوانایی کارکردی: خوانایی

شده که نیازمند آگاهی از فرم کالبدی و الگوهای فعالیت جهت تکمیل یکدیگرم باشند. برای این منظور ایجاد  شدن یک مکان

تصویری روشن و دقیق از ویژگی های مفهوم را در تصویر ذهنی مردم اهمیت دارد. تقویت تعلق اجتماعی بسیار در این زمینه 

در لیت مجموعه و همچنین شبیه سایر الگوهای کاربری اهمیت دارد. موثر می باشد. لذا طراحی فرم کالبدی در تشابه فعا

بررسی نمونه های سراها، در این زمینه حس خوانایی سرا در القای مجموعه چندمنظوره مناسب ولی در القای مفهوم خانه 

ب سراها، فرم مجموعه نسبتاً نامناسب تلقی می گردد، و لذا توجه به شاخص فوق تا حدودی مناسب بوده است. در طراحی اغل

دارای نوع طراحی ترکیبی از فرم های هندسی پایه و ترکیبهای هندسی از پر و خالی هایی در نماها بوده که دارای شباهت با 

  طراحی فرمی مجموعه های فرهنگی و هنری بیش از واحدهای مسکونی پیرامونی می باشند..
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محیط شامل معانی و رمز هایی  فضاها در جهت ارتقاء حس تعلق مکانی: بررسی بکارگیری عناصر بومی اهالی محله در طراحی

است که مردم بر اساس نقش ها و توقعات آن را رمز گشایی و درک می کنند و حس مکان نامیده می شوند. در واقع حس 

ای محیط را توصیف می مکان یک مفهوم گرد آمده از تجربیات افراد بوده و نتیجه رسوم و اتفاقات تکراری است که حال و هو

و مراسم جمعی در فضاهای متنوع و پیچیده  کند و در این زمینه عقاید فرهنگی اهمیت خاصی دارند. لذا وجود فعالیت ها

در بررسی نمونه های سراها، در زمینه بکارگیری عناصر بومی مرتبط با فعالیت های اجتماعی در طراحی اهمیت خاصی دارد. 

در حد متوسط تلقی می گردد، و لذا توجه به شاخص فوق چندان مناسب نبوده است. در این راستا در  اهالی محالت در سراها

آجر در نماها که دارای شباهت با طراحی نماهای مسکونی  اغلب سراها، طراحی نماهای مجموعه از ترکیب مصالح سنگ و

  ر و خالی های نماها این شباهت دیده نمی شود.پیرامونی بوده ولی در زمینه تنوع کمی و کیفی در ابعاد بازشوها و پ

بررسی انتخاب عملکردهای متعدد و متنوع برای سراها، در جهت ارتقاء کیفیت گوناگونی کارکردی: گوناگونی تجربه فضا، داللت 

ناگونی کاربری بر ویژگیهای محیطی مکان هایی می کند که واجد فرم ها، استفاده ها و معانی گوناگون باشند. در این میان گو

از اهمیت خاصی برخوردار بوده چرا که، هدف از آن افزایش میزان حق انتخاب و جذب انسان های مختلفی را در اوقات و 

منظورهای متنوع می باشد. تنوع فعالیت ها موقعی در متن ایجاد کیفیت گوناگونی کار خواهد کرد که به صورت دو جانبه 

سراها در  ررسی نمونه های سراها، در زمینه تعریف عملکردهای متعدد و متنوع برای مجموعهدر بهمدیگر را پشتیبانی کنند. 

در این زمینه، در کلیه سراها بخشها و فضاهای حد مناسب تلقی می گردد، و لذا توجه به شاخص فوق مناسب بوده است. 

زشی، سالن های مطالعه و برگزاری مراسم متعددی جهت فعالیت های گوناگون تعریفی مشاهده می گردد. انواع کالسها آمو

  جمعی، طراحی خانه های سالمت، دوام و کارآفرینی نیز فضاهای ورزشی در اغلب سراها در این زمینه هستند.

آیی و انتظار جهت ارتقاء حس اجتماع پذیری فضایی: واژه اجتماع پذیر، بیانگر فضاهایی است بررسی طراحی فضاهای گردهم

در سازماندهی اجتماع پذیر امکان تماس چهره به چهره وجود دارد و فاصله فضاهای «. جمع می آورند»ر هم که مردم را دو

نشستن در حدود فاصله های اجتماعی، مشورتی است. لذا فضاهایی که گردهم آیی های چند نفره چون فضاهای استراحت، 

کمی و کیفی فضاهای رسی نمونه های سراها، در زمینه بکارگیری در برسالن های انتظار و ... را فراهم می آورند اهمیت دارند. 

)فضاهای استراحت، انتظار و ... ( در سراها نسبتا ضعیف تلقی می گردد، و لذا توجه به شاخص فوق چندان مناسب  گردهم آیی

ایی مناسبی بوده و اکثرا در اغلب سراها، فضاهای استراحت، غالباً مستقر در نقاط تالقی عبوری، فاقد خلوت فضنبوده است. 

صرفا مستقر در طبقه همکف ساختمان می باشند. از سویی اغلب آنها بدون طراحی داخلی مستقر در فضاهای بسته مرکزی، 

  فاقد ساختار کیفی کالبدی، شرایط تهویه و نیز دید و منظر مناسب جهت حضور، استراحت و تعامل افراد می باشند.

اعی و تفریحی در جهت ارتقاء حس تعـلق مکانی: حس مکان مفهومی شخصی، گردآمده از بررسی طراحی فضاهای اجـتم

تجارب افراد و نتیجه رسوم و اتفاقات تکراری است که فضای محیط را توصیف می کند محیطی که حاوی پیامها و رموزیست 

و برگزاری  می فهمند. لذا رخ داد، فعالیتهاکه مردم بر اساس فعالیتها، عقاید فرهنگی و انگیزه های درونی آن را کشف کرده و 

در بررسی نمونه های سراها، در زمینه رسوم جمعی در فضاهای متنوع و پیچیده فعالیتهای جمعی اهمیت خاصی دارد. 

در سراها نسبتا مناسب تلقی می گردد، و لذا  کمی و کیفی فضاهای اجتماعی و تفریحی )سالن های آمفی تئاتر و ...(بکارگیری 

در اغلب سراها، آمفی تئاتر ها علیرغم استقرار در طبقات فوقانی و سهولت کمتر توجه به شاخص فوق نسبتاً مناسب بوده است. 

در برای عموم، از لحاظ ابعاد کمی و هندسی معماری، علیرغم گنجایش کم آنها، از استاندارد مناسب معماری برخوردار هستند. 

  ، عموما فاقد سالن انتظار یا فاقد سالن مناسب از لحاظ ابعاد کمی و کیفی می باشند.همچنین فضاهای جانبی این سالنها

بررسی طراحی خانه اسباب بازی و تسـنیم سرا در جهت ارتقاء کیفیت قلمرو مکانی: قلمرو مکانی، تثبیت کننده روابط 

ری بر روابط اجتماعی دارند. در این باره اجتماعی بوده و فضاهایی که خصوصی یا عمومی بودن آنها مشخص نیست، کنترل کمت

نوع و میزان خلوت به الگوی جاری فعالیت، زمینه فرهنگی و انتظارات فردی وابسته است این مسئله در طراحی قلمرو شخصی 
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 در بررسی نمونه هایوگروهی اهمیت دارد. لذا توجه به قلمرو گروهی، و طراحی فضا ها و حوزه های اختصاصی اهمیت دارد. 

در سراها در حد متوسط تلقی می گردد، و لذا توجه به شاخص فوق  فضاهای خاص اقشار اجتماعی سراها، در زمینه طراحی

اتاق اصلی و بدون سایر فضاها و یک  2یا  1در کلیه سراها، بخش مختص کودکان و بانوان، تنها از مناسب بوده است.  نسبتاً

نه خانه اسباب بازی برخالف خانه تسنیم، در نزدیکی فضای ورودی و با دسترسی حوزه اختصاصی تشکیل شده اند. در این زمی

  مجزا، دارای استقالل نسبی می باشد. از سویی در سراها، بخشهایی برای سایر اقشار اجتماعی طراحی نشده است.

احی تطبیق پذیر بررسی طراحی چندمنظوره فضاهای اجتماعی و تفریحی جهت ارتقاء کیفیت تطبیق پذیری فضایی: طر

طرحیست که بدون نیاز به تغییرات کالبدی، الگوهای جاری رفتار را در زمانهای مختلف تامین کند. به طور کل، فضاهای 

چندمنظوره به این علت و در جهت امکان پاسخگویی بیشتر به انواع متعدد الگوهای رفتاری ضرورت فضاهایی با تطبیق پذیری 

در سراها در حد متوسط فضاهای اجتماعی و تفریحی  بررسی نمونه های سراها، در زمینه طراحیدر بیشتر اهمیت می یابد. 

در اغلب سراها، طراحی معماری آمفی تئاتر، دارای مناسب بوده است.  تلقی می گردد، و لذا توجه به شاخص فوق نسبتاً

. از سویی، فضاهای استراحت اغلب مستقر در نقاط محدودیتهای برپایی مراسم، به سبب مبلمان استاندارد این فضاها می باشند

نامناسب تالقی عبوری توام با متراژ محدود، و طراحی نامناسب جداره ها، شرایط برگزاری مراسم دیگری را ندارند. محوطه 

 لفعل اند. بیرونی سراها غالبا، علیرغم قابلیت بالقوه آنها در برگزاری مراسم جمعی، به سبب عدم طراحی، فاقد قابلیت با

 به مثبت نگرش و کنش حسی بکارگیری اعضای محله، در مدیریت محله جهت ارتقاء اعتماد اجتماعی: اعتماد بررسی سیاست

 تأیید شده و اکتسابی تعهدات و انتظارات بر اجتماعی ها است. اعتماد پدیده از ارزیابی میزان مبین و خارجی امری یا فرد

معنا می یابد. لذا در اعتماد دو  مستمردو سویه بوده و در ارتباط با افراد یا سازمانهای مرتبط داشته، یک کنش  داللت اجتماعی

در بررسی نمونه های سراها، در زمینه بکارگیری اعضای محله، در مدیریت سویه بودن و ارتباط مستمر در آن اهمیت دارد. 

 هدف افزایش در طرح مدیریت، خص فوق مناسب بوده است.مـحله در سراها در حد مناسب تلقی می گردد، و لذا توجه به شا

محالت می باشد. هیات امناء، تعیین  اهالی و شهرداری متقابل و همکاری اعتماد اجرایی، افزایش رکن مردمی، ایجاد مشارکت

مدیریت محله با  لذا نهادها می باشند. منتخبین محله و نمایندگان کننده برنامه و سیاست های کلی مدیریت محله ترکیبی از

 افزایش مشارکت مردم در اجرا و تصمیم گیری کالن محله به کمک سایر نهادهای بر اعتماد و همکاری متقابل می افزاید 

بررسی سیاست تعریف بخش و فعالیتهایی برای گروههای اجتماعی در جهت ارتقاء تعلق اجتماعی: تعلق اجتماعی حسی است 

ا ارزشهای جامعه نزدیکی دانسته و به طور فعال در امور مشارکت نماید. افراد نسبت به دیگران، که فرد از نظر روانی خود را ب

می دانند. لذا وجود ارزشها  گروهی کارهای در تعهد زیادی احساس کرده و خود را موظف به پذیرش رفتار و پرداخت هزینه آن

ش و فعالیتهایی، برای گروه خی سراها، در زمینه تعریف بدر بررسی نمونه هاو فعالیت های مشترک، هم سو موثر می باشد. 

 در این زمینه در سراها، خانه های اجتماعی در حد مناسب تلقی می گردد، و لذا توجه به شاخص فوق مناسب بوده است.

 زندگی ویجتر آموزشی و تجهیزات فیزیکی، دوره بانوان از طریق تشکلی برای توانمندسازی شغلی و مشارکت اجتماعی تسنیم،

 کودکان، رشد و پرورش آموزشی تعامل محیط با هدف ایجاد بازی، اسباب خانواده می باشد. خانه نهاد ایرانی و تعالی -اسالمی

  با بازی می باشد. لذا توجه به نیازها، عالئق اقشار و تعریف فعالیت های گروهی مناسب بر اهمیت آن اشاره دارد کودک

ص اهالی، در کارگروه تخصصی جهت ارتقاء مشارکت اجتماعی: مشارکت فرایندی است مبتنی بررسی سیاست بکارگیری تخص

بر خرد جمعی، رفتاری آگاهانه و داوطلبانه که شرکت همه افراد در همه ابعاد برنامه ریزی و مدیریت، اجرا، ارزیابی و ... را در بر 

نهادهای اجتماعی برخوردارند. لذا مشارکت یک فعالیت حرفه ای گرفته و در آن کل شهروندان از حقوق و مسئولیتهای برابر در 

در بررسی نمونه های سراها، در زمینه بکارگیری تخصص  نیازمند آگاهی و مهارت توام با حضور و فعالیت داوطلبانه اهالی است.

در این زمینه  بوده است. اهالی، در مدیریت محله در سراها در حد مناسب تلقی می گردد، و لذا توجه به شاخص فوق مناسب

 ،محله ساکن، مجرب، متخصص افرادبخش نظری، مشورتی و پژوهشی که توسط مدیریت، کارگروه های تخصصی، یک  در طرح
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اهالی  مشارکت محله، جلب وضعیت همکاری با سایر بخش ها با فعالیتهای شناسایی ، آمادهمشارکت تحقق منظور به داوطلبانه

 برنامه ها و حل مسائل می باشد.  در اجرای تخصّصی راهکارهای با ارائه گروهی اقشار، یتفعال توانمندی و تقویت

تعلق اجتماعی حسی است که فرد از نظر روانی خود را بررسی انتخاب فعالیت های فرهنگی، جهت ایجاد حس تعلق اجتماعی: 

افراد نسبت به دیگران، تعهد زیادی احساس کرده و با ارزشهای جامعه نزدیکی دانسته و به طور فعال در امور مشارکت نماید. 

می دانند. لذا وجود ارزشها و فعالیت های مشترک هم  گروهی کارهای در خود را موظف به پذیرش رفتار و پرداخت هزینه آن

می گردد، و  در بررسی نمونه های سراها، در زمینه انتخاب فعالیتهای فرهنگی در سراها در حد مناسب تلقیسو موثر می باشد. 

 فعالیتهای فرهنگی زیر نظر کارگروه مربوطه شامل تقویتدر طرح مدیریت محله،  لذا توجه به شاخص فوق مناسب بوده است.

 کانونهای از حمایت جشنواره ها، تجلیل از نخبگان و نمایشگاه و داوطلبانه، بهره از ظرفیتهای محلی در برگزاری مشارکت

اصلی بوده، که نشان از اهمیت فعالیت و مراسم گروهی فرهنگی در ارتقاء ارزشهای محله ای دارد. محله، از فعالیتهای  فرهنگی

  افزایش برنامه های فرهنگی و بهره از فعالیتهای جمعی در تقویت ارزشهای مشترک و همکاریهای جمعی موثر می باشد.

ی: همبستگی اجتماعی یک حس تعلق اجتماعی، بررسی انتخاب فعالیت های اجتماعی، در جهت ایجاد حس همبستگی اجتماع

 از محل تاثیر همبستگی اجتماعی، جمعی وجداناعضاء با هم می باشد. احساس مسئولیت متقابل بین که منشا آن حاصل 

در تعادل و هماهنگى میان باورها و  آنعامل تقویت . است شده تشکیل مشترک احساسات و باورها عنصر رفتاری دو برایند

در بررسی نمونه لذا وجود باورها و ارزشها و نیز شرایط تحقق محیطی ضروری می باشد.  .می باشدى مشترک با محیط ارزش ها

های سراها، در زمینه انتخاب فعالیت های اجتماعی در سراها در حد مناسب تلقی می گردد، و لذا توجه به شاخص فوق 

فعالیت  توانمندسازی در شهروندی؛ کمک آموزشهای شامل اجرای فعالیت های اجتماعیدر طرح مدیریت،  مناسب بوده است.

رفاهی  اطالعاتی بانک ایجاد و عمومی، شناسایی کارآفرینان های آسیب محله، فعالیتهای شناخت در گروهی و اجتماعی های

  اعی دارد.می باشد. که نشان از اهمیت نقش شهروندی و توانمندسازی حس و ارزشهای مسئولیت اعضاء و همیاری اجتم

 

 گیرینتیجه -1
پس از بررسی های صورت گرفته و ارزیابی مطالب فوق، می توان چنین نتیجه گرفت. محله ها در مجموعه های شهری جایگاه 

مهمی داشته و پایه شکل گیری بسیاری از تعامالت، روابط اجتماعی و فرهنگ خاص محله ای )نقش شهروندی( محسوب می 

ای به عنوان یک نهاد اجتماعی قوی، در این واحد شهری با ایجاد یک مجموعه منسجم و همبسته  شوند و اجتماعات محله

اجتماعی نقش موثری در ارتقاء کیفیت زندگی و کاهش آسیب های اجتماعی محله ای از طریق در این راستا ایجاد و تقویت 

ماعی، عناصر و مولفه های تقویت کننده محیطی این اجتماع نیازمند شکل گیری مجموعه متعددی از روابط و مناسبات اجت

مرتبط می باشد. امروزه به سبب فقدان این بعد در محالت کنونی نیاز به برنامه های احیاء و بازآفرینی آن در محالت احساس 

سب می گردد. در این رابط مجموعه های سراهای محله، به سبب ساختار مناسب سازمانی مردمی و کارکردهای متعدد متنا

محله ای، یکی از موثرترین راهکارهای ساخت و تقویت اجتماعات محله ای می باشد. این نهاد اجتماعی که شامل مجموعه ای 

از انواع مولفه ها و شاخصهای اجتماعی، ارتباطی و از طریق ایجاد تعامالت یا گسترش و تثبیت ارتباطات اجتماعی موثر می 

محله موجود با داشتن ساختاری ویژه پتانسیل هایی در احیای این این رویکرد دارا می باشد. در این رابطه مجموعه سراهای 

باشد. بهره از مشارکت های مردمی در تصمیم گیری و اجرای امور با تعیین هیئت های مدیره و کارگروه ها جهت ارتقاء اعتماد 

خاص گروه ها جهت ارتقاء تعلق مکانی، ایجاد  اجتماعی و افزایش مشارکت آنها، طراحی فضاهای اجتماعی عمومی و بخشهای

زمینه فعالیت های گروهی با تعریف انواع خاص بخشها، زمینه سازی حضور اقشار مختلف از طریق خانه های خاصی توام با 

انتخاب انواع فعالیت های گوناگون آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی و ... که موثر در ارتقاء حس همبستگی 

تماعی هستند. همگی در این راستا از روشهای موثر بکار گرفته شده در مجموعه سراهای محله در این رابطه می باشند. در اج
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سراهای محله انواع مختلفی از فضاها جهت امکان تحقق اهداف متنوع این مجموعه ها استفاده گردیده است. آمفی تئاتر، 

روزه می توان در این مجموعه ها مشاهده نمود. بر این اساس در یک جمع بندی کتابخانه، سالن های ورزشی و مهدکودک را ام

نهایی، در مجموعه های سراهای محله موجود، عمده قابلیت و کیفیت ها خاص سراها تحت قابلیت دسته، سیاست ها و اهداف 

شده ولی قابلیت و کیفیت های  یا فعالیت و کارکردهای تعریفی در ارتقاء شاخصهای اجتماعی ساخت اجتماعات، موثر واقع

مرتبط با طراحی فضاهای داخلی یا طراحی خارجی مجموعه ها، در ارتقاء شاخصهای محیطی ساخت اجتماعات، تا حدودی 

موثر واقع شده و برخی از قابلیت های مهم و موثری چون طراحی فضاهای گردهم آیی و انتظار جهت ارتقاء حس اجتماع 

بومی جهت ارتقاء حس تعلق مکانی و استقرار مکانی مناسب مجموعه در محله در طراحی این پذیری، بکارگیری عناصر 

مجموعه ها چندان مورد توجه نبوده که حکایت بر این امر داشته که علیرغم بنیان نامناسب این طرح در این رابطه به سبب 

یطی نیاز به توجه بیشتر و کوشش و اقدامات ماهیت پیچیده و گسترده این رویکرد به خصوص در حوزه مولفه های کیفی مح

 جدی تری جهت این موضوع ضروری می باشد. که بدون توجه به آن امکان تحقق آن بسیار تضعیف می گردد. 
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مردمی  -، آشنایی با ساختار، اهداف، وظایف و ماموریت های کارگروه های تخصصی1381اد، مصطفی و فالح نیاسر، محمد سعید، پاکدل نژ

 مدیریت محله، چاپ اول، تهران، انتشارات فرهنگ و تمدن

له درکه تهران، پایان نامه جعفری، مرضیه، طراحی سرای محله با رویکرد ارتقاء تعامالت اجتماعی در میان ساکنین مطالعه موردی: مح

 1381کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مرداد 

 ، کتاب آموزشی مدیریت محـله، چاپ اول، تهران، نشرمدیران 1381ذاکری، هادی. شادمان فر، رضا و وکیل پور، مهدی، 

محالت  شهر مدیریت محله، چاپ سوم،  در مشارکتهای اجتماعی هیساماند دستورالعملهای و آئین نامه ها ، مجموعه1381ذاکری، هادی، 

 تهران، انتشارات فرهنگ و تمدن

ایران(، چاپ اول، تهران،  در ای محله مشارکت ایران )تجارب در محله ای ، مدیریت1381رمضانی فرخد، احمد و گزالن طوسی، جمال، 

 نشر بوی شهر بهشت
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دوستدار »نی، مریم، ظرفیت سرمایه های اجتماعی برای برپایی اجتماعات محله ای در شهر زند رضوی، سیامک. ضیائی، کیوان و رحما

 111 – 31، 1333پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره سی وسوم، تابستان  -در بم، فصلنامه علمی« کودک

ونگی آن، دومین کنگره بین المللی سازه سامه، رضا و سادات موفقی، مهرناز، وجود سرای محله در محالت کنونی؛ چیستی، چرایی و چگ

 1383معماری و توسعه شهری در تبریز، آذر 

شیراز،  شهر های پژوهی: محله مورد اجتماعی سرمایه دیدگاه چارچوب در شهری های محله اجتماعی ابعاد عبداللهی، مجید، ارزیابی

  131 – 113، 1382ییز پژوهشی مدیریت شهری، سال یازدهم، شماره سی و دوم، پا -فصلنامه علمی

 1338علی محمدی کاکرودی، الهه، پایداری هویت در محله، نخستین همایش توسعه شهری پایدار در دانشگاه شهید بهشتی، آذر 

محسن پور، مریم و پاکدل نژاد، مصطفی. ارزیابی کیفیت زندگی شهروندان و نقش سرای محله در ارتقای  محمد سعید. ،فالح نیاسر

جایگاه ورزش همایش منطقه ای ، 3منطقه  –یت زندگی مطالعه موردی: کیفیت زندگی شهروندان محله شارق ب شاخصهای کیف

 1338 فروردین ،تهران در شهر تهران 2همگانی در سالمت و شادی شهروندان منطقه 

ل نهم، شماره هفتاد و نه و هشتادم، ، ماهنامه راه و ساختمان، ساپایدار اجتماعات شناخت معیارهای و اصولفیضی، محسن و فاضل، مریم، 

 31 – 23، 1381آبان و آذر 

، مکان های عمومی فضاهای شهری؛ ابعاد گوناگون طراحی شهری، 1381کارمونا، متیو. هیت، تیم. تیسدل، تتراک و تیسدل، استیون، 

 ت دانشگاه هنر تهرانترجمه فریبا قرائی. مهشید شکوهی. زهرا اهری و اسماعیل صالحی. چاپ دوم، تهران، انتشارا

 21-1، 1338 اسفند سال دوم، شماره یازدهم، ،نشریه نوسازی، رضایی، نعیمه، مفهوم و نقش محله در گذشته و امروز میترا و ،کریمی

گروه مطاالت برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری شهرداری مشهد، بررسی همبستگی اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در سطح 

 12 – 1، 1381، دی Urb 22-81گزارش  ت شهر مشهد، گزارش طرح پژوهشی معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد،محال

 ، زندگی در فضای میان ساختمان ها، ترجمه شیما شصتی، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی1333گل، یان، 

 –مفهوم محله در شهرهای ایرانی اسالمی بر پایه اصول نوشهرگرایی، فصلنامه علمی لطیفی، غالمرضا و صفری چابک، ندا، بازآفرینی 

 12-3، 1382پژوهشی مطالعات شهری، دوره دوم، شماره هشتم، پاییز 

 ، آفرینش نظریه معماری، ترجمه علیرضا عینی فر، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران1331لنگ، جان، 

پژوهشی رفاه  -اجتماعی. فصلنامه علمی تعلق و حس شهروندی تعهدات شهری، خدمات میه، کیفیتمبارکی، محمد و صالحی، س

 311 – 231. 1382اجتماعی، سال سیزدهم، شماره پنجاهم، پاییز 

 ، مقدمات جامعه شناسی تهران، چاپ بیست و چهارم، تهران، نشر دوران1333محسنی، منوچهر، 

 تهران، چاپ اول، تهران، انتشارات جامعه و فرهنگ کالنشهر پایداری راستای ای در لهمح ، کتاب توسعه1381معصومی، سلمان، 

محله، همایش منطقه ای شهروندان و  در شهروندان اجتماعی تعلق و هویت حس اتقاء در اجتماعی مشارکت نقش مفرح، فاطمه، شناسایی

 1338 ، بهمنمرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریفتعلق اجتماعی در 

ترویجی منظر، دوره چهارم، شماره  -ای، مجله علمی محله شهری از توسعه جامعه شناسی موسوی، سید یعقوب، محله نوین الگوی

 33 – 13، 1381هجدهم، بهار 

 پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره -موسوی، میرطاهر، مشارکت اجتماعی یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی، فصلنامه علمی

 82 – 13، 1331بیست و سوم، زمستان 

پژوهشی راهبرد، سال هجدهم،  -آن، فصلنامه علمی بر مؤثر اجتماعی عوامل و اجتماعی نوروزی، فیض ا... و بختیاری، مهناز، مشارکت

 218 – 218، 1333شماره پنجاه و سوم، زمستان 
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