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چکيده
در  شهروندي  مراودات  و  اجتماعي  تعامالت  بيشينه  از  برخورداري  امروزه 
سطوح برنامه ريزي و طراحي شهري از اهميت فراگير برخوردار شده است؛ 
چنانچه اين موضوع افزايش »كيفيت زندگي« و »رضايتمندي شهروندي« را 
به همراه داشته و در ايجاد شهرهاي پاسخده به ساكنان تاثيرگذار خواهد بود. 
در عين حال در عصر مدرن، تعامالت و ارتباطات اجتماعی به خصوص در 
جوامع در حال توسعه بسيار كاهش پيدا كرده و به يكی از مشكالت شهرهای 
جهان سومی تبديل شده است. از سويي ديگر، شهر گرگان دارای محله های 
قديمی می باشد كه تعامالت اجتماعی در آن به خصوص در محالت جديدتر 
روز به روز در حال كاهش می باشد. روش تحقيق پژوهش حاضر، »روش 
پيمايشي« با ابزار گردآوري داده: »پرسشنامه« و »مطالعات ميداني« بوده 
اين  در  لذا،  است.  برده  بهره  نيز  آماري  تحليل  تحقيق  روش  از  كه  است 
شهر  قديمی  محالت  از  يكی  در  اجتماعی  فاكتورهای  بررسی  به  پژوهش 
گرگان به نام محله درب نو پرداخته شده است. در اين پژوهش 120 خانواده 
كه به صورت تصادفی در اين محله زندگی می كنند، انتخاب شده اند و با 
استفاده از نرم افزار spss ميزان مشاركت، تعامالت و ارتباطات اجتماعی آنان 
را مورد بررسي قرار گرفته است و در پايان نتايجي حاصل شده است كه نشان 
مي دهد ميزان ارتباطات، مشاركت ها و تعامالت اجتماعی در محله درب نِو 
شهر گرگان باالتر از حد متوسط بوده است. همچنين راهكارهايي در زمينه 

افزايش ميزان تعامالت اجتماعي ارائه شده است.
واژگان كليدي: تعامالت اجتماعی، مشاركت اجتماعی، بافت قديمی، محله 

درب نو
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The assessment of social interactions in tissues of 
older urban neighborhoods; Case Study: Darb-e-Noo 
neighborhood in Gorgan

Abstract
The maximum enjoyment of citizenship, social interac-
tions and exchanges at all levels of planning and urban 
design is a very comprehensive; if this increase in qual-
ity of life and citizen satisfaction has led to the develop-
ment of cities will be responsive to the people involved. 
However, in modern times, social interaction and com-
munication, especially in developing countries is declin-
ing; And has become one of the problems of Third World 
cities. On the other hand, Gorgan is an old neighborhood 
social interactions, especially in newer neighborhoods 
of the day is declining. The methodology of this study, 
survey data collection tool questionnaire and field is that 
the method of statistical analysis is also used. Therefore, 
in this study, a social factor in the old quarters of the city 
of Gorgan new door has been paid to the neighborhood. 
The study randomly assigned 120 families who live in 
this neighborhood, they have chosen. And Using spss 
software involvement, their social interactions and com-
munication is studied. The results show that the level of 
communication, participation and social interaction in 
the neighborhood of Gorgan new door has been above 
average. The solutions are presented in increasing the 
level of social interaction.
Keywords: social interaction, community involvement, 
old texture.
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مقدمه
بافتهـاي قديمـی و فرسـوده كـه در اكثـر شـهرهای 
قديمـی ايـران وجـود دارد، روزگاری مـكان و محيطـی 
امـن تـوام بـا آسـايش و رفـاه سـاكنين آن بوده اسـت. 
ايـن بافـت با توجـه به فرهنـگ، مليت و تكنولـوژی آن 
دوران، جوابگـوی نيازهـای اساسـی آنهـا بـوده و از يک 
نظـم ارگانيـک برخوردار بوده اسـت. در متـون مختلف 
ديـده مي شـود كـه از بافـت قديمـی بـه عنـوان پيری 
بـا كولـه بـاری از تجـارت و اصالت هـا يـاد شـده كـه 
اگرچـه هم اكنـون تـوان فعاليـت و يـا كارآيـی الزم را 
در جوابگويـی بـه نيازهـای امـروزی نـدارد، ولی اسـتاد 
باتجربـه ای اسـت كـه  می توانـد ارزش-هـای نهفته را 
بازگـو كنـد )بيـگ زاده، 1379 ص 1(. از سـويي ديگـر، 
شـهر گـرگان با قدمتی چنديـن هزار سـاله دارای بافت 
بافت هـای  اسـت.  توجهـی  قابـل  فرسـوده  و  قديمـی 
بخشـی  عنـوان  بـه  شـهر  ايـن  فرسـوده  و  قديمـی 
جدايی ناپذيرنـد كـه منطبـق بـر بخـش مركزی شـهر 
مـی باشـد. وجـود عناصـر شـهری تاريخـی و باارزشـی 
همچـون راسـته بازار، مسـجد جامـع، امـام زاده، مركز 
محله هـا و مجموعه هـای تاريخـی از مهمتريـن عوامل 
باشـد.  بافـت مـی  فرهنگـی  و  تاريخـی  هويت بخـش 
ليكـن امروزه، اين بافت به دليل مشـكالت دسترسـی و 
فرسـودگی سـاختمان ها و مراكز خدماتـی و همچنين 
مشـكالت ضوابـط بهسـازی و نوسـازی بافت فرسـوده، 
تحـت تاثيـر كاهـش شـديد جمعيـت، متـروک شـدن 
و تخريـب فيزيكـی ناشـی از آن، بـه شـدت ارزش های 
سـكونتی و كاركردهـای سـنتی خـود را از دسـت داده 
اسـت.  در ايـن مقاله بـه مقوله ميزان سـنجي تعامالت 
اجتماعـي در محـالت بافتهاي قديمي شـهرها با تاكيد 
بـر محلـه درب نو در شـهر گرگان نگاهي انداخته شـده 
و پـس از ارائـه مباني نظري تحقيـق، يافته هاي تحقيق 
در حـوزه ميزان سـنجي مـورد اشـاره قـرار مي گيـرد و 
در پايـان راهكارهايي در زمينـه افزايش ميزان تعامالت 

اجتماعـي سـاكنان ايـن محـالت ارائه مي شـود.
روش تحقيق

روش تحقيـق ايـن مقالـه »روش پيمايشـي« بـوده 

كـه از ابـزار پرسشـنامه بـراي انجـام مطالعـات ميداني 
حجـم  و  نمونه گيـري  »روش  مي شـود.  اسـتفاده 
نمونـه«: حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول كوكران 
بـرای 120 خانـواده سـاكن ايـن محلـه بـرآورد گرديد. 
بـرای انتخـاب نمونه هـا از روش نمونه گيـری تصادفـی 
سـاده بوسيله قرعه كشی  اسـتفاده خواهد شد. »روش 
گـردآوري اطالعـات«: در ايـن تحقيـق از روش ها و 
ابزارهـاي زير جهت جمع آوري اطالعات اسـتفاده شـده 
اسـت: 1. در مبانـي نظري تحقيـق از منابع كتابخانه اي 
و اينترنتـي شـامل كتـب و مقالـه هـای و پايـان نامـه 
هاي فارسـي و انگليسـي اسـتفاده شـده اسـت؛ و 2. در 
تعييـن شـاخص هاي مطلوب مربـوط به عوامـل مرتب 
بـا طراحـی و احيـای مركـز محلـه در بافـت قديمـی با 
از پرسشـنامه  اجتماعـی  پايـداری كالبـدی-  رويكـرد 
اسـتفاده شـده اسـت. هماننـد بسـياري از روش هـاي 
ارزيابـي آمادگـي، در ايـن تحقيـق از ابـزار پرسشـنامه 
عـدد  يـک  زمينـه  ايـن  در  و  اسـت  شـده  اسـتفاده 
پرسشـنامه بـا 38 سـوال متنـوع كـه مجموعـه اهداف 
را تعييـن نمايـد، طراحـي گرديـد. پاسـخ دهندگان از 
متوسـط سـنی بيـن 18 تـا 55 سـال انتخـاب شـدند. 
اكثـر پاسـخ دهندگان آشـنايی كامل با محله داشـتند، 
به طـوری كـه از ميان سـاكنين اصل محلـه، متولدين و 
حتی شـاغلين در محله انتخاب شـدند. در زمينه شغلی 
و تحصيلـی نيـز سـعی در انتخاب تنوعـات مختلف اعم 
از كارمنـد، شـغل آزاد، بـی سـواد، بـا سـواد، خانـه دار، 
دانشـجو، دانـش آمـوز و غيـره، شـده اسـت. بـر طبـق 
آن در صفحـه اول ضمـن قدردانـی از اسـاتيد معماری، 
سـوالهای مربـوط بـه هر متغيـر به همراه شـاخص های 
آن بـرای مصاحبـه شـونده توضيـح داده شـده اسـت. 
»روائـی )اعتبـار(«: درجه و ميزان صحـت و واقع نمائی 
يـک وسـيله اندازه گيـری، قابليت آن وسـيله را نشـان 
می دهـد. بـرای ايـن منظـور بـا اسـتفاده از مطالعـات 
كتابخانـه ای و راهنمائی اسـاتيد راهنما و مشـاور و تنی 
چنـد از سـاير اسـاتيد پرسشـنامه ای حاوی 38 سـوال 
كـه با اسـتفاده از »طيف ليكـرت« امتيازبندی و تنظيم 
گرديـد. »پايائـی«: اگـر يـک روش اندازه گيـری يا يک 
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وسـيله اندازه گيـری چنديـن مرتبـه بـرای اندازه گيری 
و بدسـت آوردن حقيقتی از يک شـی يـا موضوع خاص 
بكار رود و مكرراً همان حقيقت را نشـان دهد آن روش 
يـا وسـيله دارای اعتماد خواهـد بود. همچنيـن قابليت 
اعتمـاد اشـاره بـه ايـن مفهـوم دارد كه يک سـوال بايد 
بـرای پاسـخ دهندگان مختلف، معنی يكسـانی داشـته 
باشـد. بـراي ايـن موضـوع پرسشـنامه پايلـوت تدويـن 
شـده و پـس از پر كردن اوليـه، گويه ها مـورد بازنگري 
قـرار گرفـت. »روش تحليل«: در بخش آمار اسـتنباطی 
داده هـای گردآوری شـده بوسـيله تكنيک هـای آماری 
خاصـی مانند »ضريب همبسـتگی پيرسـون«، »آزمون 
t اسـتيودنت« و »تحليـل رگرسـيونی« و الزم بـه ذكـر 
اسـت كـه در تجزيـه و تحليلهـاي آمـاري از نرمافـزار 

قدرتمنـد آماري SPSS اسـتفاده شـده اسـت
مباني نظري

كيفيت عوامل اجتماعی در محله و كيفيت محيط 
محـدوده آن از روابـط نسـبتاً دور )مانند احوالپرسـی يا 
شـناخت در خيابـان( تـا روابـط خيلـی نزديـک )مانند 
تحويـل كليدهـای آپارتمـان به همسـايگان يـا تقاضای 
كمـک( شـامل آيتم هايـی هماننـد »روابـط اجتماعـی 
افـراد، ميـزان مشـاركت افـراد، حس اجتمـاع در محله، 
محلـه«  سـاكنين  ويژگی هـای  و  امنيـت  احسـاس 
می باشـند. »بـراون« و »ورنـر«، دلبسـتگی مـكان را با 

سـه عامـل بيـان كردند:

1. ويژگيهای گروهی و فردی كاربران مكان؛
2. ميزان تماس و صميميت افراد در مكان؛

3. ميـزان مشـاركت در فعاليت هـای گروهی و مراسـم 
 )1985،Brown&Werner( .جمعـی

آن چـه در ايـن ميان حائز اهميت می باشـد، آن اسـت 
كـه، دريافـت فضـای اجتماعی مطلـوب از سـوی افراد، 
سـبب افزايش رضايت و تشـويق ارتباطات غيررسمی و 
مشـاركت در فعاليـت های اجتماعی و در نتيجه سـبب 
توسـعه و بهبود دلبسـتگی بـه مكان در آنهـا می گردد. 
يافـت شـده كـه رضايت بـه مسـكن مرتبط بـا كيفّيت 
همسـايگان اسـت و آن نيز با سـازگاری بيشـتر تعريف 
مـی شـود، تـا دفعـات تعامـالت )Erkip،2010(. عامـل 
زمـان يـا به عبارتـی طـول مـدت سـكونت و آشـنايی 
بـا مـكان، در افزايـش دلبسـتگی بـه مكان نقـش دارد. 
عنـوان  بـه  كـودكان  و  بزرگسـاالن  در  زمـان  عامـل 
عاملـی تعيين كننـده در ميـزان دلبسـتگی بـه مـكان 
مطـرح گرديـده اسـت. حضـور و مشـاركت افـراد در 
فراينـد طراحـی و سـاخت مـكان سـبب می گـردد تـا 
آنها احسـاس بيشـتر و بهتری نسـبت به مكان داشـته 
باشـند. ايـن امر، دلبسـتگی به مكان، توسـعه ارتباطات  
اجتماعی، حفظ ريشـه هـای تاريخی، احسـاس آرامش 
و امنيـت در مـكان را در پـی دارد )دانشـپور، 1388(. 

همبستگی اجتماعی در محله
همبسـتگی اجتماعـی از جملـه مفاهيمی اسـت كه در 

نمودار 1. عوامل اجتماعی در كيفيت محالت شهری؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس براون و ورنر، 1985.
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دهه هـای اخيـر در ميـان نويسـندگان و نظريه پردازان 
رشـته های مختلـف در زمينه هـای علوم انسـانی رواج 
پيـدا كـرده اسـت. اصطـالح »همبسـتگی اجتماعـی«  
بـرای نخسـتين بـار توسـط »اميـل دوركيـم« جامعـه 
شـناس فرانسـوی مطرح شـد )كورز، 1387، ص 191(. 
همبسـتگی اجتماعی در واقع شـاخصی برای شـناخت 
و  اسـت  جامعـه  و  گـروه  انسـجام  و  وحـدت  ميـزان 
بعبارتی كشـش )احسـاس تعلق و هم سرنوشـتی( بين 
اعضـای گـروه و جامعـه را نشـان می دهد. همبسـتگی 
ارتباطـات  تسـهيل  بـرای  اسـت  عاملـی  اجتماعـی 
اجتماعـی با وجـود چنين عاملی شـهروندان می توانند 
بـا يكديگـر روابط متقابـل داشـته و از پيامدهای مثبت 
آن سـود ببرنـد. از ايـن مفهـوم تحـت عنـوان »چسـب 
اجتماعـی« نيـز نام برده می شـود كـه افـراد و گروهها 
را در كنـار يكديگـر نگـه مـی دارد. اين چسـب در واقع 
همـان ارتباطـات ميان افراد يک گروه اسـت كه شـامل 
تعامـالت، شـبكه ها و ظرفيـت هـا مـی شـود. بـدون 
چنيـن چسـبی در واقع فقط با يک گردهمآيی انسـانها 
در كنار يكديگر مواجهه هسـتيم )موسـوی، 1386، ص 
76(. بـه نظر می رسـد كه همبسـتگی اجتماعی دارای 
معنـای گسـترده ای بـوده وابعـاد و سـطوح مختلفی را 
در بـر گيـرد. همبسـتگی اجتماعـی را در سـطح محله 
ای در سـطح شـهری و در سـطح ملی می توان بررسی 
كـرد. همچنيـن مـی تـوان همبسـتگی اجتماعـی را 
در پيوندهـای همسـايگی و شـبكه هـای اجتماعـی و 
مشـاركت هـای مدنـی شـهروندان جسـتجو كـرد. در 
همبسـتگی هـای ملی معيارهای كالن، چون ارزشـهای 
ملـی و مذهبی مشـترک، اهداف، زبـان، تاريخ، فرهنگ، 
مذهـب و مليـت مشـترک عواملـی هسـتند كه سـبب 
ايجاد همبسـتگی اجتماعی در سـطح كالن می شـوند، 
در حالـی كـه در سـطو ح خرد و ميانی عـالوه بر عوامل 
فـوق الذكـر عوامـل ديگـری نيز دخيـل می باشـند. در 
سـطح محله ای همبسـتگی اجتماعـی در قالـب روابط 
فـردی و شـبكه های ارتباطـی بيـن افـراد و هنجارها و 
ارزشـهای غيـر رسـمی حاكم بـر آنها مطرح می شـود. 
در مقيـاس خـرد همبسـتگی اجتماعـی را بـا گـروه ها 

و نهادهـای محلـی همچـون انجمـن هـا، باشـگاهها و 
تشـكلهای مردمـی، ويژگيهـای اجتماعـی و فرهنگـی 
پيوندهـای  شـدت  و  ميـزان  محلـه،  يـک  سـاكنان 
همسـايگی، وجود شـبكه های اجتماعی رسـمی و غير 
رسـمی در محلـه، مشـاركت هـای مردمـی  در محلـه 
و وجـود اعتمـاد اجتماعـی ميـان افـراد محلـه ارزيابـی 
می كنند )الوانی و سـيدنقوی، 1382، ص 11(. انسجام 
اجتماعـی از مولفـه هـای اصلی سـرمايه های اجتماعی 
بشـمار مـی رود. امـروزه سـرمايه های اجتماعـی موتور 
ُمحّركـه بـرای حركـت بسـوی توسـعه پايدار به شـمار 
مـی رود. در ايـن تحقيـق همبسـتگی اجتماعـی بـه 
عنـوان متغيـر وابسـته بـوده و از طريـق سـه شـاخص 
روابط دوسـتی و همسـايگی، مشـاركت هـای اجتماعی 
و ميـزان اعتمـاد بـه افـراد و گـروه هـای مختلـف مورد 

ارزيابـی قـرار مـی گيرد.
احساس تعلق به محله

مكانـی خـاص  و  جامعـه  گـروه،  بـه  تعلـق  احسـاس 
اجتماعـی  زندگـی  در  ضـروری  احساسـات  جملـه  از 
انسانهاسـت. از ديـدگاه روانشناسـی اجتماعـی حـس 
وجـود  بـه  را  چارچوبـی  و  زبـان  اجتماعـی،  تعلـق 
عملكـرد  به نحـوه  نسـبت  آن  بوسـيله  كـه  مـی آورد 
افـراد در گروه هـا و اجتماعـات دانـش و آگاهـی پيـدا 
كنيـم. وجـود ايـن حـس سـبب می گـردد از يک سـو 
فـرد در جامعـه و ُمحيـط بـه شـكل بالنـده و پويا عمل 
نمايـد. از سـوی ديگـر موجـب می گردد كه فـرد، گروه 
و جامعـه و مـكان )محلـه، شـهر و غيـره( را متعلـق به 
خـود دانسـته و در جهـت اعتـال، ارتقـاء و توسـعه آن 
بكوشـد. داشـتن حـس تعلـق منجـر بـه ايجـاد حـس 
داشـتن سرنوشت مشـترک می شود، حسـی كه از نظر 
روانشناسـی موجب ايجـاد همكاری، تعاون و مشـاركت 
در ميـان اعضـاء يـک گـروه و جامعـه می گـردد. حس 
تعلـق بـه ُمحيـط و مـكان )محله و شـهر( نيـز نوعی از 
احسـاس تعلـق اسـت. وجـود ايـن حـس ضمـن اينكه 
بـرای فـرد نوعی تشـخص و بالندگـی را به همـراه دارد 
سـبب می شـود كه سـاكنان در فعاليت های اجتماعی 
مربـوط بـه مكان مـورد نظر احسـاس مسـئوليت كرده 
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درآن مشـاركت نماينـد؛ بـه عبارتی حـس تعلق مكانی 
ميـزان مشـاركت پذيری افـراد يک محله يا شـهر را در 
امـور مربوط بـه آن افزايش می دهد )موسـوی، 1386، 
ص 68 (. حـس تعلـق محلـه ای بـا تاثيـر گذاشـتن بر 
روی ميـزان مشـاركت هـای اجتماعـی در محلـه باعث 
تسـريع و تسـهيل در جريـان توسـعه محلـه ای مـی 
شـود. از ايـن رو مـی تـوان گفـت حـس تعلـق خاطـر 
محلـه ای در كنار عامل همبسـتگی اجتماعی در محله 
می توانـد نقـش مهمی در توسـعه كالبـدی و اجتماعی 
آن داشـته باشـد. همچنيـن رضايتمندي هـم در ميزان 
سـنجي تعامـالت شـهروندي اهميتـي مضاعف داشـته 
كـه در ارزيابـي نظـرات پاسـخگويان تاثيرگـذار خواهد 
بـود. در شـكل گيری مفهوم رضايتمنـدی، عناصر زمان 
و مـكان تأثيـر بسـزايی دارنـد؛ آنچه كـه رضايت خاطر 
انسـان  ذهـن  در  شـايد  می آفريـد  را  ديـروز  انسـان 
امـروزی كمرنـگ شـده و يـا حتـی نقشـی نداشـته و 
معيارهـای پيشـين، جـای خـود را بـه مجموعـه ای از 
ارزش هـای جديـد داده باشـند. از سـوی ديگر شـرايط 
مكانـی و ُمحيطـی نيـز بـر تعبير انسـان از ايـن مفهوم 
مؤثرنـد. ايـن تأثيـر از آن جهـت می باشـد كـه توقعات 

و تمايـالت افـراد تـا حد زيادی وابسـته بـه هنجار های 
اجتماعـی و فرهنـگ حاكـم بـر جامعـه بـوده و ايـن 
ويژگی هـا از جامعـه ای بـه جامعـه ديگـر وگاه حتی در 
مقيـاس كوچكتـرـ  از محله ای به محلـه ديگرـ متفاوت 
خواهـد بـود. برخـی از محققـان، رضايـت از زندگـی را 
بـه عنـوان مؤلفـه اصلـی كيفّيـت زندگـی مـورد تأكيد 
قـرار می دهنـد و در خصـوص آن چهـار نـوع رضايت از 

زندگـی را بـر می شـمارند:
1. »رضايت ناشـی از داشـتن«  كه متأثـر از ميزان 

برخـورداری افـراد از امكانات می باشـد؛
2. »رضايـت ناشـی از ارتبـاط«  كـه معطـوف بـه 

روابـط اجتماعـی اسـت؛
3. »رضايـت ناشـی از بـودن« ، كـه پنداشـت فـرد 
نسـبت بـه خويشـتن و تعريف از كيسـتی خـود بوده و 
داللـت بر معنـاداری و كنترل بر زندگـی خود در مقابل 

از خـود بيگانگی دارد.
4. »رضايـت ناشـی از اقـدام و عمـل«  كـه بيشـتر 
معطـوف بـه چگونگـی زمـان در اختيـار، در قالـب اوقات 
فراغـت  و  غيـره می شـود )غفـاری و اميـدی، 1388، 

ص4(.

نمودار 2. انواع رضايتمندی ادراكی شهروندان در سطوح محلی؛ ماخذ: نگارندگان بر 
اساس غفاری و اميدی، 1388.
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تعامالت اجتماعی
فضـای شـهری ظـرف و مـكان بـروز زندگـی اجتماعی 
افـراد جامعـه اسـت كـه براسـاس پايـه هـای فكـری 
خردگرايانـه، مشـاركت مدنـی آحاد جامعـه و رفتارهای 
جمعـی شـكل گرفته بـر پايۀ ارزشـهای انسـانی شـكل 
می گيـرد. ايـن تعامـل اجتماعـی و مشـاركت مردمـی 
را می تـوان عنصـر اصلـی و اساسـی محتـوای فضـای 
شـهری بـر شـمرد كـه روابـط انسـانی و فعاليت هـای 
در  می دهـد.  قـرار  خـود  تاثيـر  تحـت  را  شـهری 
بازشناسـی مفهـوم تعامـل اجتماعـی بـه عنـوان عنصر 
پايـدار فضای شـهری ايـن مفهوم معطوف بـه مجموعۀ 
پويشـها، گرايش هـا و نگرش هايـی اسـت كـه بـر پايـۀ 
عقالنيـت جمعـی، باورهای مـردم سـاالری، خودباوری، 
 .)1381 )پارسـی،  اسـت  قانون گرايـی  و  خردگرايـی 
بـه عبـارت ديگـر، اگر پيشـرفت تمـدن شهرنشـينی و 
شـهرگرايی جامعـۀ بشـری را در طـول تاريـخ معطوف 
و در ارتبـاط بـا رشـد روابط انسـانی و تعامـل اجتماعی 
افـراد جامعـه در نظر بگيريـم و از آن جايی كه تعامالت 
اجتماعـی در كامل تريـن تعريـف خـود، در تمامی ابعاد 
قابل طرح در بسـتر فضاهای عمومی، در فضای شـهری 
بـه منصـۀ ظهـور می رسـد، از ايـن رو می تـوان فضای 
شـهری را مـكان ظهـور تعامـل اجتماعی قلمـداد نمود 
و ايـن چنيـن اسـت كه فضـای شـهری عالوه بـر تاثير 
پذيرفتـن در شـكل گيری خـود از تعامـالت اجتماعی، 
بـه آن شـكل نيـز می دهد. و از اين روسـت كـه فضای 
شـهری به واسـطۀ محتـوای شـكل دهندۀ خـود، مركز 
نماديـن پايـداری ارزش های مردمی اسـت كـه به بيان 
قـدرت خويـش می پردازنـد و آن را در فضـا متبلـور 

می سـازند. 
مشاركت پذيری اجتماعی در محله

مشـاركت فراينـدی اسـت كـه طـی آن فـرد از طريـق 
احسـاس تعلق به گروه و شـركت فعاالنه و داوطلبانه در 
آن بـه طـور ارادی بـه فعاليت اجتماعی دسـت می زند. 
برخـی از صاحبنظـران در تعريـف و تحليـل مشـاركت 
بـا نگـرش كالن نگريسـته اند و مشـاركت را بـه معنـی  
شـركت فعاالنـه افـراد در حيـات سياسـی، اقتصـادی و 

فرهنگـی و بـه طـور كلی تمـام ابعاد حيات دانسـته اند. 
اين امر در سـطوح محلی و ادراک شـهروندان از كيفيت 

محيـط تاثيری فزاينـده دارد.
فضای اجتماعی و روابط اجتماعی در محله

می افتـد.  اتفـاق  زمـان  و  فضـا  در  اجتماعـی  رابطـه 
اجتماعـی  رابطـه  شـروع  علـت  می توانـد  مجـاورت 
باشـد، اما شـرط كافـی آن نيسـت و ميزانـی از تجانس 
بـرای حفـظ ايـن روابـط الزم اسـت. سـاختار فيزيكـی 
و تقسـيمات عملكـردی فضـا ممكـن اسـت گشـاينده 
باشـد  ارتبـاط  بـرای  فرصت هـا  كننـده  محـدود  يـا 
)طالبـی، 1383(. رابطـه اجتماعـی و فرهنگـی در فضا 
اتفـاق می افتـد. بنابرايـن فضـا مجموعـه ای از روابـط 
اجتماعـی و فرهنگـی ميـان گروه خـاص و مكان خاص 
را در برمی گيـرد. رابطـه اجتماعـی و فرهنگـی مـدت 
زمـان خاصـی دارد. بنابرايـن زندگی اجتماعـی در فضا 
و زمـان واقـع شـده و توسـط آنهـا محـدود مـی شـود. 
نـوع روابطـی كـه در فضـا برقرار می شـود و شـدت آن، 
بـه فضـا معنـی مـی دهـد )طالبـی، 1383(. »ديـر«  و 
»والـش«  معتقدنـد كه روابـط اجتماعی مـی توانند در 
فضا شـكل بگيرند و همچنين توسـط شـكل فضا، مورد 
تهديـد قـرار گيرند )كارمونـا و همـكاران، 1388(. يكی 
از مهمتريـن نيازهای انسـان در فضـای عمومی، نياز به 
برقـراری تعامـل و ارتبـاط با سـايرين و عناصر ُمحيطی 
در فضـای عمومـی شـهری اسـت. فضای شـهری ظرف 
و مـكان بـروز زندگـی اجتماعـی افراد جامعه اسـت كه 
بـر اسـاس پايـه هـای فكـری خردگرايانـه، مشـاركت 
مدنـی آحـاد جامعـه و رفتارهـای جمعی شـكل گرفته 
بـر پايه ارزش های انسـانی شـكل می گيـرد. اين تعامل 
اجتماعـی و مشـاركت مردمی را می تـوان عنصر اصلی 
و اساسـی محتـوای فضای شـهری برشـمرد كـه روابط 
انسـانی و فعاليـت های شـهری را تحت تاثيـر خود قرار 
مـی دهـد.  ميـل بـه پيونـد بـا ديگـران و نياز بـه بودن 
بـا ديگـران، انگيـزه ای اسـت تا فـرد را در بسـتر فضای 
عمومـی شـده و در دسـترس همـگان قـرار داده شـده، 
بـه تعامل با سـاير افـراد انسـانی و نيز با ُمحيـط اطراف 
خويـش وادارد و در اين كنش ها و واكنش های انسـانی 
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و ُمحيطـی اسـت كـه مـكان عمومـی در قالـب )فضای 
همـكاران،  و  )منصـوری  شـود  مـی  نمايـان  شـهری( 
1390(. مفهـوم تعامـل اجتماعی معطـوف به مجموعه 
پويش هـا، گرايش هـا و نگرش هايـی اسـت كه بـر پايه 
عقالنـی تجمعـی، باورهـای مردمسـاالری، خودبـاوری، 
خردگرايـی و قانون گرايـی اسـت )پارسـی، 1381( و 
)سـتارزاده و همـكاران، 1389(. فضاهايـی بـه لحـاظ 
تعامـالت اجتماعـی موفق-اند كه از تعامـل پويا، تبادل 
اطالعات، كسـب تجـارب ُمحيطـی، امكان بيـان خالق 
افـراد و گروه هـای حمايـت كننـد كه اين امـر خود می 
توانـد منجـر بـه افزايش حـس همبسـتگی اجتماعی و 

در نتيجـه رضايـت منـدی بيشـتر گردد.
عوامل موثر بر بروز تعامالت اجتماعی در محله

تعامـالت اجتماعـی بـا حضـور اشـيا مختلـف در فضـا 
می توانـد رخ دهـد.)Lubis & other،2010( كه عبارتند 

از:
1- »اجتمـاع پذيـری«: يكـی از مهمتريـن ابعـاد و 
ويژگـی هـای عمومـی ايجـاد فرصـت هـای الزم جهت 
تعامـالت اجتماعـی مـی باشـد. هنگامـی كـه مـردم با 
سـاير افـراد جامعـه تعامل می كننـد، رابطـه قويتری با 

مـكان و جامعـه خـود احسـاس مـی نمايند.
2-»فعاليـت و كاربـری«: رويدادهـای اجتماعی، نوع 
فعاليـت هـا و كاربـری هـای موجـود درون فضـا و توان 
آنهـا در جـذب افـراد و گـروه هـای مختلـف، مهمترين 
عامـل در پويايـی فضاهای عمومی و فعال بـودن آن در 
سـاعات و فصـول مختلف اسـت و شـاخص ارزيابی اين 
بعـد، ميـزان و دفعـات مراجعه افراد به فضا و مشـاركت 

در فعاليت هـای مختلف اسـت.
3-»دسترسـی و ارتبـاط«: ايـن ويژگـی می توانـد 
در امنيـت و عملكـرد مثبـت فضـا موثـر اسـت. امـكان 
دسترسـی، تـداوم حركت و حضور گـروه های اجتماعی 
ويـژه در نقـاط مختلـف فضـا، از جملـه شـاخص هـای 

تعييـن كننـده می باشـند.
4- »تصويـر ذهنـی و آسـايش«: تصويـر ذهنـی با 
چگونگی سـامان دهـی كالبدی فضا و دريافت آسـايش 
ذهنی از فضا، در ارتباط اسـت. تشـخص و خوشـايندی 

بصـری فضـا در جـذب مـردم موثرنـد كـه سـبب مـی 
گـردد مـردم آن را جهـت توقـف، قـدم زدن و تجربـه 
حيـات جمعـی انتخـاب نماينـد )دانشـپور و همـكار، 

.)1386
عوامـل موثـر بر تقويـت روابـط اجتماعـی در محله نيز 

از: عبارتند 
1. »گردهـم آوردن يـا پراكنـدن«: توجــــه بـه 
مسـائلی كـه می توانـد پراكندن يـا جمـع آوری مردم و 
فعاليت هـا را در مقياس هـای مختلف موجب شـود. در 
چنيـن سـاختاری، فضاهای عمومی، مهـم ترين عناصر 
در نقشـه شـهر می باشـند و تمـام عملكردهـای ديگـر، 
بـه طـور موثـری در طول خيابانهـا و به طـرف آنها قرار 
مـی گيرنـد. چنيـن سـاختاری را مـی تـوان در اغلـب 
شـهرهای قديمـی يافـت. اين بخـش مربـوط كيفّيت و 

ميـزان مطلوبيت فضـا دارد.
2. »مخلـوط كـردن يا جدا كـردن«: به ايـن منظور 
كـه بـه فعاليـت هـای گوناگـون و گـروه هـای مختلف 
مـردم، امـكان عملكردهـای مختلـف بـا يكديگـر يا در 
كنـار هم داده شـود. منظـور از جدا كـردن، يعنی اينكه 
فعاليتهـا و گـروه هـای مختلف مـردم از يكديگـر مجزا 

شوند.
فضاهـای  كـردن«:  دفـع  يـا  كـردن  3.»دعـوت 
عمومـی ممكـن اسـت دعوت كننـده بوده و بـه راحتی 
قابـل دسـترس باشـند. در ايـن حالـت مردم بـه حضور 
در فضـا تشـويق مـی شـوند. از سـوی ديگـر فضاها می 
تواننـد دافعـه ايجـاد كننـد كـه در ايـن صـورت حضور 
در فضـا كـم رنگ مـی شـود. بنابرايـن، جاذب يـا دافع 
بـودن فضـای عمومـی بسـتگی بـه شـكل قـرار گرفتن 
فضـای عمومـی در رابطـه با فضـای خصوصـی و رابطه 

ايـن دو دارد.
4. »گشـودن يـا بسـتن«: گشـوده بـودن يـا بسـته 
بـودن فضـا بسـتگی زيـادی به تجربيات حسـی انسـان 
دارد. ايـن انسـان اسـت كـه با رجـوع به حـواس خود و 
بـر اسـاس تجربيات خـود از حضور در فضـا، يک فضا يا 

مـكان را بسـته يـا گشـوده و باز مـی پندارد.
5. »پياده مـداری«: پيـاده مـداری در فضــــا يكـی 
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از شـروط مهـم در زنـده بـودن فضـا و تقويـت حيـات 
مدنـی مـی باشـد. عواملـی مانند نـوع فضاهـای مجاور، 
كيفّيـت فضـا و همچنيـن فعاليت های موجـود در فضا 
مـی تواننـد بـر اين ويژگـی تاثير گـذار باشـند )طالبی، 

.)1383
بعـد اجتماعـی فضاهـای عمومـی مبتنـی بـر مثلثـی 
باشـد كـه  از »انسـان، فضـا و حيـات جمعـی« مـی 
پاسـخگويی بـه ابعـاد مذكـور مسـتلزم توجه بـه موارد 

زيـر اسـت:
- شـناخت نيازهـای انسـان در رابطه با فضا و شـناخت 

گروه هـای مختلف اسـتفاده كننده؛
- شـناخت ابعـاد كالبدی فضای عمومـی و قابليت های 

آن در رابطـه بـا بعد اجتمـاع پذيری فضا؛
- شـناخت ابعـاد موثـر در حيات جمعـی در نمونه های 
موجـود و تاميـن مـا بـه ازای كالبـدی و فرصـت هـای 
الزم جهـت بـروز فعاليـت هـای اجتماعـی )دانشـپور و 

همـكار، 1386(.
اجتماع پذيری، حيات جمعی در محله

حيـات جمعـی فرصتـی جهت رهـا شـدن از تنش های 
تعامـالت  فراغـت،  اوقـات  گـذران  روزمـره،  زندگـی 
اجتماعـی و گردهمايـی افـراد و گـروه هـای مختلـف 
و بسـتری بـرای حضـور، آزادی بيـان و ابـزار آنهـا در 
فضاسـت. حيـات جمعـی در فضاهـای عمومـی در گـرو 
ترويـج تعامـالت اجتماعـی، جـذب افـراد و گروه هـای 
مختلف )Whyte،1980(، »امنيت اجتماعی«  و در نتيجه 
ترغيـب بـه افزايـش تحمل گـروه های مختلـف در فضا، 
 )1998،Marcus & Francis(  »جامعـه پذيـری بيشـتر«
و ايجـاد فضايـی فعـال و سـرزنده اسـت. اجتماع پذيری 
در فضاهـای عمومـی بـر پايه نيـاز مردم بـه »حس تعلق 
اجتماعـی«  و تعامـل بـا يكديگر قـرار دارد و ايـن امر در 
يـک فضای اجتماعـی حمايت كننده ميسـر خواهد بود. 
)Lang،1994(. تعامـل اجتماعـی و برقـراری ارتبـاط، می 
توانـد يـک موضـوع فيزيكـی، يک نـگاه، يـک مكالمه و 

ارتبـاط بيـن افراد باشـد.
بيان يافته هاي تحقيق

در تحقيـق حاضر محاسـبۀ پايايی از» آلفـای كرونباخ« 

اسـتفاده شـده اسـت. ضريب های آلفای محاسـبه شده 
از طريـق نرم افـزار SPSS16 برای نمونه آمـاری 0/811 
می باشـد؛ بنابرايـن بـا توجـه بـه اينكـه ضريب هـای 
آلفای محاسـبه شده بيشـتر از 0/7 می باشـد، می توان 
اعتبـار  از  گفـت كـه پرسشـنامه های مـورد اسـتفاده 
كافـی برخـوردار می باشـد، بدين معنـی كه پاسـخ های 
داده شـده ناشـی از شـانس و تصـادف نبـوده، بلكـه به 
خاطـر اثـر متغيـری می باشـد كـه مـورد آزمـون قـرار 
گرفتـه  اسـت. در بخـش آمـار اسـتنباطی داده هـای 
گـردآوری شـده بوسـيله تكنيک هـای آمـاری خاصـی 
مانند ضريب همبسـتگی پيرسـون، آزمون t اسـتيودنت 
و تحليل رگرسـيونی و الزم به ذكر اسـت كه در تجزيه 
 SPSS و تحليلهـاي آمـاري از نرمافـزار قدرتمند آمـاري

اسـتفاده شـده است.
• گويه 1: سـاده ترين عنصر زندگي مشـترک انسـاني، 
سلسـله  اجتماعـي،  كنـش  اسـت.  اجتماعـي  كنـش 
حـركات بـارزي اسـت كـه انسـان بـراي دسـت يابي به 
هدفي نسـبت به انسـاني ديگـر انجام مي دهـد. افراد به 
برقـراري رابطـه اجتماعـي نيـاز ذاتي دارنـد و به همين 
دليـل موقعيـت هايي فراهـم مي آورند تـا بتوانند رابطه 
اجتماعـي را تجربـه كننـد )طالبـي، 1383، ص 162(. 
رابطـه متقابـل اجتماعی برای پاسـخ به نيازهای انسـان 
بـه پيوندجويـی و احسـاس تعلق به مـكان يک ضرورت 
محسـوب مـی شـود. فعاليـت هايـی چـون تعامـل بـا 
بوجـود  بـا  مـردم،  فعاليت هـای  مشـاهده  و  ديگـران 
آوردن زمينـه هـای اجتماعی شـدن و اجتمـاع پذيری، 
به رشـد فردی انسـان كمـک می كنند )لنـگ، 1383، 
ص 187(. لـذا، در اوليـن گويـه پرسشـنامه بـه مقولـه 
تمايـل بـه مصاحبـت بـا همسـايگان و ميـزان عالقـه 
بـه هم صحبتي اشـاره شـده اسـت كـه در مجمـوع در 
حـدود 40 درصـد پرسش شـوندگان ميـزان تمايـل را 
در حد متوسـط دانسـته اند و تنها 36 درصد بيشـتر از 
زيـاد و خيلـي زياد بـه مصاحبت بـا همسـايگان تمايل 
نشـان داده انـد. نتايـج ايـن گويـه در جـدول شـماره 1 

نشـان داده شـده است.
• گويـه 2: در زمينـه ميـزان تمايـل بـه ناآشـناهاي 
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فراوانیدرصددرصد معتبردرصد تجمعی

خيلی كم10.810.810.813

كم22.511.711.714

متوسط63.340.840.849

زياد85.021.721.726

خيلی زياد100.015.015.018

مجموع100.0100.0120

فراوانیدرصددرصد معتبردرصد تجمعی

خيلی كم12.512.512.515

كم45.032.532.539

متوسط68.323.323.328

زياد92.524.224.229

خيلی زياد100.07.57.59

مجموع100.0100.0120

فراوانیدرصددرصد معتبردرصد تجمعی

خيلی كم2.52.52.53

كم15.012.512.515

متوسط53.338.338.346

زياد85.832.532.539

خيلی زياد100.014.214.217

مجموع100.0100.0120

جدول 1. فراوانی سوال ميزان تمايل شما به صحبت كردن با يک آشنا )همسايه( 
به هنگام برخورد با وی چقدر است؟؛ ماخذ:  يافته-هاي تحقيق.

جدول 2. فراوانی سوال تمايل شما به صحبت كردن در يک گردهمايی كوچک از 
افراد ناآشنا چقدر است؟؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

جدول3. فراوانی سوال به چه ميزان تمايل داريد كه با افراد باشيد؟؛ ماخذ: 
يافته هاي تحقيق.
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حاضـر در گردهمايي ها يا سـراهاي محـالت يا بافتهاي 
قديمـي محلـه نتايج تحقيق نشـان مي دهد كـه تقريباً 
بيـش از نيمـي از سـاكنان كـم و كمتر از حـد مياني به 
صحبـت كردن تمايل نشـان داده اند و نكتـه جالب اين 
اسـت كـه چنـدان تمايل محسوسـي بيـن هم صحبتي 
بـا افـراد آشـنا و ناآشـنا در سـطح محالت ديده نشـده 
اسـت. نتايج اين بخش در جدول شـماره 2 نشـان داده 

شـده است.
گويـه 3: راجـع به تمايـل به بودن بـا افراد و سـاكنان 
در محـالت، نتايـج تحقيق نشـان از آن دارد كـه تقريباً 
و  بـودن  بـه  ميانـي  از حـد  باالتـر  افـراد  درصـد   50
دركنارهـم قرارگيـري تمايـل نشـان داده انـد. در ايـن 
مـورد بيـش از 38 درصد تمايل خود را در حد متوسـط 
و تنهـا 15 درصـد از زمينـه كنارهم قرارگيـري و بودن 
بـا ديگـران اظهـار بي تمايلي )كـم و پايينتر( كـرده اند. 
نتايـج ايـن گويه در جـدول شـماره 3 مورد اشـاره قرار 

گرفته اسـت.
گروه هـاي  بـه  تمايـل  ميـزان  زمينـه  در   :4 گويـه 

اجتماعـي نيـز 38 درصـد آن را در حـد متوسـط و 46 
درصـد نيـز آن را زيـاد و خيلـي زيـاد دانسـته انـد كـه 
وضـع مطلوبتـري را نشـان مي دهـد. تنهـا 15 درصـد 
از سـاكنان تمايـل اندكـي بـه پيوسـتن بـه گروه هـاي 
اجتماعـي از خـود نشـان داده انـد كـه ايـن موضـوع 
مي تواند بسترسـاز بودن زمينه براي تشـكيل تشـكالت 
و سـمن ها براي افزايـش تمايالت اجتماعي و اسـتفاده 
از آن در تدبيـر امـور محلـي در محلـه درب نـو باشـد. 
نتايج اين گويه در جدول شـماره 4 اشـاره شـده اسـت.

همچنيـن در سـطح تحليـل آمـار توصيفـي مـي تـوان 
گفـت كـه بيشـترين ميانـه مربوط بـه مراتـب مذهبي 
و ميـزان اجتمـاع پذيـري فضا بـوده و كمتريـن مربوط 
بـه روابـط متقابـل شـخصي افـراد ارزيابي شـده اسـت. 
همچنيـن بيشـترين تمايـل مربـوط بـه حـس تعلـق و 
كمتريـن مربـوط بـه امنيـت اجتماعي و محيطـي بوده 
اسـت. نتايـج ايـن موضـوع در جـدول زيـر نشـان داده 

است. شـده 

فراوانیدرصددرصد معتبردرصد تجمعی

خيلی كم5.05.05.06

كم15.010.010.012

متوسط53.338.338.346

زياد90.036.736.744

خيلی زياد100.010.010.012

مجموع100.0100.0120

جدول 4. فراوانی سوال به چه ميزان تمايل داريد كه به گروههای اجتماعی 
بپيونديد؟؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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جدول 5. آماره های توصيفی كل شاخص ها؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

نمودار 3. توصيف شاخص اشتياق برای برقراری 
ارتباط؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

تعدادميانگينميانهانحراف معيارحداقلحداكثر
اشتياق برای برقراری ارتباط5.001.00.936743.00003.0694120

روابط متقابل شخصی )مشاركت 5.001.50.800733.50003.4000120
دادن ديگران(

روابط متقابل شخصی طبقه 5.001.00.819803.00003.1806120
اجتماعی و پايگاه اقتصادی

امنيت اجتماعی و محيطی4.001.00.651223.00002.6833120

مراسم مذهبی4.601.60.633763.40003.2450120

حس تعلق5.001.001.004114.00003.7375120

حس مكان5.001.00.790533.50003.3833120

اجتماع¬پذير بودن فضا5.001.001.038133.50003.3292120

مشاركتی بودن5.001.001.151184.00003.4500120

اعتماد اجتماعی5.001.001.144193.50003.5417120

انواع فضاهای عمومی و پاتوق ها 5.001.00.941113.50003.2792120
در محله

5.001.14.9993393.35713.2333120
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نمودار 4. توصيف شاخص روابط متقابل شخصی 
)مشاركت دادن ديگران(؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

نمودار 5. توصيف شاخص روابط متقابل شخصی 
)مشاركت خود(؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

Value Test=3
t آماره آزمونdfValue-p

3.532119.001تعامالت اجتماعی
812119.418.اشتياق برای برقراری ارتباط

5.472119.000روابط متقابل شخص )مشاركت دادن ديگران(
2.413119.017روابط متقابل شخصی )مشاركت خود(

جدول 6. نتايج آزمون t بررسی وضعيت تعامالت اجتماعی و زير فاكتورهای آن
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نمودار 6. نتايج آزمون t بررسی وضعيت تعامالت اجتماعی و زير فاكتورهای آن؛ ماخذ: 
يافته هاي تحقيق.

جدول 7. بررسی همبستگی بين شاخص های اصلی تحقيق؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

برقراری 
برای اشتياق 

ارتباط

تعامالت 
اجتماعی

ضريب 804.775.7861.
همبستگی

تعامالت اجتماعی سطح معناداری000.000.000.
تعداد120120120120

ضريب 425.3731.786.
همبستگی

اشتياق برای برقراری ارتباط سطح معناداری000.000.000.
تعداد120120120120

ضريب 5041.373.775.
روابط متقابل شخصی همبستگی

)مشاركت دادن ديگران( سطح معناداری000.000.000.
تعداد120120120120

1.504
.000

.425

.000
.804
000

ضريب 
همبستگی سطح 

معناداری

روابط متقابل شخصی 
)مشاركت خود(

تعداد120120120120
Correlation is significant at the 0.01 lev el (2- tailed(.
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ميزان سنجي تعامالت اجتماعی، و زير فاكتورهای آن
همانگونـه كه در جدول 6 مشـاهده می شـود، ميانگين 
ميـزان تأثيـر هريـک از 4 متغيـر بـا مقـدار متوسـط 3 
در سـطح 0/05 معنـی دار تشـخيص داده شـده اسـت 
نتيجـه  می تـوان  بنابرايـن  مقـدار(،   -  <p  0/05  (
گرفـت كـه ميـزان تعامـالت اجتماعـی و هريـک از زير 

فاكتورهـای آن بيشـتر از متوسـط اسـت.
در جـدول 7 بـا توجـه بـه سـطح معنـاداری چـون از 
05،0 كمتـر اسـت، بيـن تعامـالت اجتماعـی و هر يک 
از زيـر فاكتورهای آن رابطه مسـتقيم و معناداری وجود  
دارد؛ همچنيـن بيـن زير فاكتورها بـا يكديگر نيز رابطه 

مسـتقيم و معناداری وجـود دارد.
نتيجه گيري و جمعبندي

رشـد سـريع و شـتابان شـهرهای ايـران در چنـد دهـه 
و  و درگيـری متخصصـان  كالبـدی  لحـاظ  بـه  اخيـر 
مسـئوالن بـا مسـائل كمـی، باعث غافـل مانـدن آنها از 
جنبـه هـای كيفی و محتوايی شـده اسـت. اين موضوع 
در رابطه با محالت شـهري در بافتهاي قديمي از شـدت 
بيشـتری برخـوردار بوده اسـت؛ به گونه ای كـه در دهه 
اخيـر اغلب خيابانهای مراكز شـهری كشـور به واسـطه 
افزايش جمعيت و توسـعه نامناسـب كالبـدی، مديريت 
و مراقبـت نامناسـب، اغلـب بـه كانالهـای عبـوری بـا 
تراكـم بـاالی از جمعيـت تبديـل شـده اسـت. و ايـن 
وضعيـت انگيـزه تعامالت اجتماعـی را به حداقل ممكن 
رسـانده اسـت. طـی نيم قـرن فضاهـاي شـهري، بويژه 
محلـه های مسـكوني در سـير تحـول و فرآينـد تكوين 
خود و به تبع جريانات ناشـي از انديشـه جهاني شـدن، 
دسـتخوش دگرگوني هاي شـگرفي گرديده اند. در اين 
جريان، شـهر نشـينی به حدی در حال گسـترش است 
كـه وضعيـت مخاطـره آميـز و آسـيب پذيـری را برای 
جوامـع روبـه توسـعه ايجـاد كـرده و موجـب گسسـته 
شـدن ارتبـاط ميـان انسـان و محيـط زندگـي او شـده 
اسـت. شـكاف موجـود مقدمـه جدايـي مكاني و شـكل 
گيـري فضاهـاي عـاري از پيوسـتگي هـاي اجتماعـي 
را تشـديد نمـوده اسـت. در واقـع بـا توجـه بـه تمامـی 
پيشـرفت هـای قـرن حاضـر، در كشـورهای در حـال 

توسـعه ماننـد ايـران و بويـژه در كالن شـهری همچون 
تهـران، فقـدان ايـن عنصـر حيـات بخـش در زندگـی 
اجتماعـی انسـان هـا بيش از هـر زمان ديگـری موجب 
فضـاي  اسـت.  شـده  شـهری  زندگـی  كيفيـت  افـول 
شـهري فضايي اسـت كـه زمـان و انسـان در آن حضور 
دارنـد. فضاهايـي كـه در ادوار مختلف ايجاد شـده اند. با 
توجـه بـه نقـش خالقـي كه بـراي پيونـد امروز بـا فردا 
بـراي فضاي شـهري قائل مي شـوند، تعـداد و مصاديق 
فضاي شـهري به شـدت تقليـل مي يابد و محـدود مي 
شـود. در واقـع، اتفاقـات خاصي كـه پيوند بيـن امروز و 
فـردا را برقـرار مي كننـد، يـا اتفاقاتي بـزرگ و همه گير 
و تاثيرگـذار و نـادر هسـتند و يـا اينكه به حـدي تكرار 
مي شـوند كـه براي همـه مـردم واجـد ارزش و اهميت 
فـوق العاده اي خواهند شـد كـه در اين ميـان تعامالت 
انـد.  شـده  برخـوردار  فزاينـده  اهميـت  از  اجتماعـي 
مطالعـات و ارزيابي هـاي مكانـي، عـالوه بـر آنكـه زيـر 
عناويـن مختلفـي صـورت گرفتـه اند، مشـتمل بر تنوع 
درخـور توجهـي از روش هـاي ارزيابي كيفـي و كمي بر 
اسـاس تعاريف مختلف از مكان و روابط انسـان و مكان 
نيـز بوده انـد. محـدوده و زمينه هاي ايـن مطالعات نيز 
از خانـه هـا و پاركهـا و خوابـگاه هـاي دانشـجويي تـا 
محـدودۀ يک شـهر و منطقه متغير هسـتند. شـرايطی 
كـه بـرای شاخص شـدن يـک مـكان بـه عنـوان فضای 
سـكونت مطـرح می گـردد، در اصـل توقعاتـی هسـتند 
كـه امـكان گـذار از مفهـوم زيسـتن به مفهوم سـكونت 
را فراهـم می آورنـد؛ ايـن دو تفاوت هـای اساسـی بـا 
يكديگـر دارند؛ زيسـتن فقـط امكان و شـرط الزم برای 
زندگـی كردن اسـت. اگـر برای زيسـتن برخـورداری از 
آسـايش تـا حـدودی كفايـت می كنـد، بـرای سـكونت 
عـالوه بـر اين ها احسـاس آرامـش، امنيـت، صميميت 
و رفـاه مـورد نياز اسـت. بنابراين تعامـالت اجتماعی به 
واسـطه ماهيت وجـودی و تنوع و پيچيدگـی كه دارند، 
حتـی بـا تاميـن اهدافی چـون ايمنـی و امنيـت نيز به 
سـهولت قابل دسترسـی نيسـت. در واقع نحوه برخورد 
و ميـزان اعمـال اثـر هريـک از ايـن مولفه هـای كيفـی 
سـازنده محـالت شـهري بايـد بـا چنـان حساسـيتی 
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همـراه باشـد كه بتوانـد دارای كارايی بيشـتری باشـند 
و ايـن نيازمنـد مطالعـه هوشـمند و چندجانبه شـرايط 
اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی و سياسـی حاكـم بـر 
محله درب نو و يا سـاير محالت شـهر گرگان می باشـد 
و كمتريـن و افـراط و تفريط در اعمـال و بكارگيری هر 
يـک از ايـن مولفه های كيفـی و بی توجهی بـه تأثيری 
كـه می تواننـد بر يكديگر داشـته باشـند، ممكن اسـت 
نتيجـه معكـوس به دنبـال داشـته باشـد؛ باالخص اين 
موضـوع در رابطـه با امنيـت، خوانايـی و اجتماع پذيري 
محالت شـهري از حساسـيت ويـژه ای برخوردار اسـت. 
توسـعه روابـط و تعامـالت اجتماعی آثار مثبـت فراوانی 
به همـراه دارد كـه در ايـن ميـان دو اثر شـاخص و مهم 
آن، ايجـاد حيـات جمعـی و توليـد سـرمايه اجتماعـی 
مـی باشـد؛ كـه حيـات جمعـی فرصتـی جهـت رهـا 
شـدن از تنـش هـای زندگـی روزمـره، گذرانـدن اوقات 
و  افـراد  گردهمايـی  و  اجتماعـی  تعامـالت  فراغـت، 
گروه هـای مختلـف و بسـتری بـرای حضـور و  آزادی 

بيـان در فضاسـت. حيات جمعـی در فضاهـای عمومی 
در گـرو ترويـج تعامـالت اجتماعی، جذب افـراد و گروه 
هـای مختلـف، امنيـت اجتماعـی و در نتيجـه ترغيـب 
بـه افزايش تحمـل گروه هـای مختلف در فضـا، جامعه 
پذيـری بيشـتر و ايجـاد فضايی فعال و سـرزنده اسـت.  
تعامـل اجتماعـی و برقـراری ارتبـاط، می توانـد يـک 
موضـوع فيزيكـی، يـک نـگاه، يـک مكالمـه بيـن افراد 
باشـد كـه خـود مسـتلزم تعريـف رويدادهـا و فعاليـت 
هـای متناسـب و در نتيجـه نقش پذيری مـردم در فضا 
و عضويـت آن هـا در گروه هـا و شـبكه هـای اجتماعی 
اسـت. سـرمايه اجتماعـی منبعی اجتماعی- سـاختاری 
اسـت كـه دارايـی و سـرمايه افراد محسـوب می شـود. 
ايـن دارايـی شـیء واحـدی نيسـت، بلكـه ويژگی هايی 
اسـت كـه در سـاختار اجتماعی وجـود دارد و باعث می 
شـود افـراد بـا سـهولت بيشـتری وارد كنـش اجتماعی 
شـوند. امـروزه در مباحـث نظری، ميـزان و نحوه تعامل 
كنشـگران، سـرمايه اجتماعی بشـمار می آيد. سـرمايه 

مولفه هاي ارتقاء تعامالت اجتماعي در محالت شهري
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جنبه غير كالبدی
نظـر  در  فعاليت هـا؛  در  تنـوع 
هـای  گـروه  نيازهـای  گرفتـن 

كننـده اسـتفاده  شـاخص 

جنبه كالبدی

ايجـاد فضـای كالبـدی مناسـب 
فعاليت هـای  انجـام  بـرای 
مختلـف؛ مـكان يابـی مناسـب 
فعاليت هـا؛ ايجـاد شـرايط هـم 

محيطـی افزايـی 

دی
كالب

ی 
ژگ

وي

در دسـترس بـودن، دعـوت كنندگـی، ايجـاد هويت و حـس تعلق 
بـرای سـاكنين، ايجـاد نقـاط مكث و مكان های نشسـتن مناسـب 
و متنـوع، نحـوه چيدمـان مبلمـان فضاهای نشسـتن، تامين كردن 
آسـايش فيزيولوژيـک، ايجـاد نقاط كانونی و شـاخص نظيـر مراكز 
تجمـع، تحريک احساسـات مخاطـب، انعطاف پذيـری در طراحی، 

طراحـی خوانا، ايجـاد امنيت
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اجتماعـی بطـور مشـخص، وزن روابـط اجتماعـی افراد 
اسـت. سـرمايه اجتماعـي، يـک مفهـوم چنـد بعـدي 
اسـت كـه »كميـت« و »كيفيـت« روابـط اجتماعي دو 
بعـد اصلـي آن هسـتند. ويژگي مهم سـرمايه اجتماعی 
آن اسـت كه اساسـاً خاسـتگاه آن محله و حاصل روابط 
اجتماعـي در سـطح محله اسـت، و همـه ی افراد محل 
توانايـي ايجـاد چنين سـرمايه اي را دارند. اين سـرمايه، 
بـر بافـت اجتماعي محلـه تأثيرگذار اسـت و كنش هاي 
بردبـاري  اجتماعـي،  همـكاري  مشـاركتي،  و  جمعـي 
اجتماعـي، وفاق و انسـجام اجتماعي، كنتـرل اجتماعي 
و در نهايـت تثبيـت بخش نظـم اجتماعي را در سـطح 

محله آسـان مـي كند. 
منابع و ماخذ

نظـری  مبانـی  تحليـل   )1388( ديگـران  و  بحرينـی 
طراحـی شـهری معاصـر، تهـران، انتشـارات دانشـگاه 

تهـران.
بحرينـی، حسـين  و طبيبيان، منوچهـر )1377(  مدل 
ارزيابـی كيفيـت محيط زيسـت شـهری، مجلـه محيط 

شناسـی، دوره 24، شماره 21.
فراينـد طراحـی شـهری،  بحرينـی، حسـين )1377( 

انتشـارات دانشـگاه تهـران.
بحرينـی، سـيد حسـين و گلنـاز تـاج بخـش )1387( 
مفهـوم قلمـرو در فضاهـای شـهری و نقـش طراحـی 
شـهری خـودی در تحقـق آن، هنرهـای زيبـا، تهـران، 

شـماره 6.
بـل، سـايمون )1382( منظـر: الگـو، ادراک و فراينـد، 
ترجمـه بهنـاز اميـن زاده، تهـران، انتشـارات دانشـگاه 

ن. تهرا
محيط هـای   )1387( ديگـران  و  يـن  ای.  بنتلـی، 
پاسـخده: كتـاب راهنمـای طراحـان، ترجمـه مصطفی 
بهزادفـر، انتشـارات دانشـگاه علـم و صنعـت، تهـران.

بهزادفـر، مصطفی و پيام محمودی كردسـتانی )1388( 
هنجارهـای كيفـی طراحـی فضـای شـهری مردم مدار 
)آزادی مـدار(؛ آرمانشـهر، شـماره 3، پاييـز و زمسـتان 

.1388
فرآينـد  و  نظـری  مبانـی   )1386( جهانشـاه  پاكـزاد، 

طراحی شـهری، چاپ دوم، تهران، انتشـارات شـهيدی.
تقوايـی، علـی اكبـر و معروفـی، سـكينه )1389( تاثير 
فضاهـای شـهری بـر ارتقاء كيفيـت محيط بـا تاكيد بر 
نقـش مسـاجد، مقالـه برگزيـده  همايـش بيـن المللی 

تهران. مسـاجد، 
طراحـی   )1386( بنيـادی،  ناصـر  و  محمـود  توسـلی 
فضـای شـهری- فضای شـهری و جايـگاه ان در زندگی 
و سـيمای شـهری، تهـران، مركز مطالعـات و تحقيقات 

شهرسـازی و معمـاری ايـران.
توسـلی، غالمعبـاس )1362( مشـاركت اجتماعـی در 
شـرايط جامعـه آنوميـک، رابطـه آسـيب ها و انحرافات 
دانشـگاه  تهـران:  اجتماعـی.  مشـاركت  بـا  اجتماعـی 

ن. تهرا
تيبالـدز، فرانسـيس )1383( شهرسـازی شـهروندگرا، 

ترجمـه محمـد احمـدی نـژاد، اصفهـان، نشـر خـاک.
زندگـی شـهرهای  و  مـرگ   )1386( جيكوبـز، جيـن 
بـزرگ آمريكايـی، ترجمـه حميـد رضـا پارسـی و آرزو 

افالطونـی، تهـران، انتشـارات دانشـگاه تهـران.
حبيبـی، سـيد محسـن )1379( جامعه مدنـی و حيات 

شـهری، مجله هنرهـای زيبا، تهران، شـماره 7.
دانشـپور، سـيد عبدالهادی و مريم چرخچيـان )1386( 
فضاهـای عمومـی و عوامل موثـر بر حيـات جمعی، باغ 

نظر 7 )1386(.
رفيعيـان، مجتبـی و سـيفايی، مهسـا )1384( فضاهای 
عمومـی شـهری، بازنگـری و ارزيابـی كيفـی، نشـريه 

هنرهـای زيبـا، شـماره 23.
صادقيـان، نـادر )1383( محلـه سـالم، اسـاس رعايـت 

توسـعه پايدار شـهری. اسـرار.
صالحـی فرد، محمـد، براتعلـی خاكپور، هـادی رفيعی، 
معصومـه توانگـر )1389( تحليلـی بـر ابعـاد اجتماعـی 
فضاهای سـبز شـهری بـا تاكيد بـر ديدگاه شـهروندان؛ 
آزاد  دانشـگاه  مشـهد،  شـهر  كالن  مـوردی:  مطالعـه 

اسـالمی واحـد اهـر، فضـای جغرافيايی.
طالبـی، ژالـه )1383( روابـط اجتماعـی در فضاهـای 

شـهری. نامـه علـوم اجتماعـی 24.
گلـكار، كـورش )1380( مولفه هاي سـازنده كيفيت در 
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طراحي شـهري، نشـريه صفه شماره32.
گلـكار، كـوروش )1381(  طراحی شـهری و جايگاه آن 
در سلسـله مراتـب طـرح هـای توسـعه شـهری تهران، 

انجمـن صنفی مهندسـان مشـاور معمار و شهرسـاز.
گهـل، يان )1387( زندگی در فضای ميان سـاختمانها، 
جهـاد  انتشـارات  تهـران،  شـصتی،  شـيما  ترجمـه 

دانشـگاهی.
لقايی، حسـنعلی )1382( ايمنی در پارک های شـهری 
)قسـمت اول(. فضای سـبز )سـازمان پارک هـا و فضای 

سبز شـهر تهران(.
لنـگ جـان )1385( طراحـی شـهری، ترجمـه سـيد 
حسـين بحرينـی، تهـران، انتشـارات دانشـگاه تهـران.

لنـگ، جـان )1383( آفرينـش نظريـه معمـاری- نقش 
علـوم رفتـاری در طراحـی محيـط. بـا ترجمـه عليرضا 

عينـی فـر. تهـران: دانشـگاه تهران.
لينـچ، كويـن )1374( سـيمای شـهر، ترجمـه منوچهر 

مزينـی، انتشـارات دانشـگاه تهران.
لينچ، كوين )1387( تئوری شـكل شـهر، ترجمه سـيد 

حسـين بحرينی، تهران، انتشـارات دانشگاه تهران.
پـور، علـی )1379( طراحـی فضـای شـهری:  مدنـی 
فرايندهـای اجتماعـی- مكانـی، ترجمـه  بـر  نگرشـی 
فرهـاد مرتضايـی، تهـران، شـركت پـردازش و برنامـه 

ريـزی شـهری.
مدنـی پـور، علـی )1381( تهران، ظهور يک كالنشـهر، 
ترجمـه حميـد زرازونـد، تهـران، انتشـارات پـردازش و 

برنامـه ريزی شـهری.
مطلبـی. قاسـم )1383( رويكـرد انسـانی بـه توسـعه 
پايـدار محلـه ای. تدوين توسـط علی نياكان و سـيمين 
محقـق. مجموعـه مقـاالت اولين همايش توسـعه محله 
ای، مفاهيـم و رويكردهـای نظـری توسـعه محلـه ای 
شـهرداری  فرهنگـی  و  اجتماعـی  مطالعـات  )دفتـر 

تهران(.
مـال حسـنی. حسـين )1388( سـرمايه اجتماعـی در 
سـطح محلـه. تدويـن توسـط سـيمين محقـق و علـی 
محلـه  توسـعه  همايـش  مقـاالت  مجموعـه  نيـاكان. 
ای-مشـاركت مردمـی و توسـعه محلـه ای}1{ )دفتـر 

مطالعـات اجتماعـی و فرهنگـی شـهرداری تهـران(.
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