
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

011 

 

تبیین نقش عوامل محیطی موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی در بافت های 

 تاریخی)نمونه موردی محله قطارچیان سنندج(

 فخرالدین رحیمی

 همدان واحد اسالمی، آزاد دانشگاه معماری، ارشد کارشناسی دانشجوی

 (Fakhrdin.rahimi2016@gmail.com)نویسنده مسئول: 
 

 ارسالن طهماسبی

 دانشگاه آزاد اسالمی،واحد سنندج دانشکده هنر و معماری، عضو هیئت علمی

Arsalan_thmsb@yahoo.com 
 

 فرهاد کاروان

 دانشگاه آزاد اسالمی،واحد همدان دانشکده هنر و معماری، عضو هیئت علمی

Farhadkarvan@gmail.com 

 

 چکیده

 بهه افهراد میهان روابهط کهه آید می بوجود اجتماعی سرمایه موقعی و یابد می تجسم افراد میان روابط در اجتماعی سرمایه

 و داشهته را مبهانی این نقش ایفای در اجرایی عامل نقش معماری سو این در و کند تسهیل را کنش که شود دگرگون ای شیوه

 و عوامل محیطی کیفیت و رضایتمندی سطح که بود خواهد قادر موجود مباحث بر تاکید با جدید های پوسته و فضاها ایجاد با

اگر شهر را به مانند یک موجود زنده فهر   .ارتقا دهد خوبی به سنندج شهر قدیمی و تاریخی های بافت در را سرزندگی همان

 دانسهت شههری فضای از بخشی توان می را شهرها در فرسوده بافتکنیم برای ادامه زندگی به سرمایه اجتماعی نیازمند است. 

اسهت بالخه   شده ناکارآمدی و اختالل دچار خود حیاتی اجزاء کارکرد حیث از هم و ساختار حیث از هم آن زیستی نظام که

 بها لهیکن بوده،  برخوردار و پویایی از خود ساکنین های نیاز با  مناسب کارکرد و ساختار با زمانی بافت در شهر سنندج که این

 بها انطباق به قادر حتی بلکه است،  داده دست از را خود اهمیت تنها نه اخیر دهه چند در شهرنشینی تغییرات ناگهانی افزایش

 سهرمایه. شهوند مهی شهناخته شههری دار مسهئله نقها  عنهوان بهه رو این از باشد نمی نیز خود روزمره حیات ارائه و تغییرات

 روابهط از دوام با شبکه یک مالکیت به مربو  که است( مهارتها و تخص  مانند)بالفعلی یا بالقوه منابع انباشت حاصل اجتماعی

 بدسهت  ،شهده انجهام پهووهش ههد  .شود می ایجاد گروه یک در عضویت با که است افرادی بین در شده نهادینه بیش و کم

 قهدیمی و فرسهوده های بافت و محالت جدید نیازهای به پاسخگویی برای کاربردی و یافته سازمان پایه دانش از بخشی آوردن

بررسهی،  یهک تحقیق حاضر از لحاظ رویکرد به موضوع و مسأله مورد .  ساکنین میان قوی سرمایه اجتماعی ایجاد برای شهری

محور اسهت و بهرای پاسهه بهه سهتاقت تحقیهق )آزمهون بر این،  روش تحقیق کمّی،  تحقیقی نظریهتحقیق کمّی است.  عالوه

آوری کهرده پذیر جمعها شواهد آزمونکند و در میدان تحقیق برای آنها استخراج میها(،  مفاهیم و متغیرها را از نظریهفرضیه

ههای ها و تحلیهلدهد.  همچنین در تحقیق کمّی،  محقق پاسهماقت آماری به جامعه آماری تعمیم میو سپس نتایج را با احت

ای سامان یافته کند تحقیق حاضر ابتدا با مطالعات اسنادی و کتابخانهپذیر و با زبان آمار و ارقام بیان میخود را با شواهد کمیّت

در قالب ترسیم یک مدل انجامیده است. تفسیر نهایی آن است که افزایش یا ارتقهای  هاها و یافتهو در پایان نیز به تلفیق نظریه

عبارت دیگهر،  در های سرمایه اجتماعی همراه است و برعکس.  بههای محیط کالبدی محله با افزایش یا ارتقای شاخ شاخ 

ها بر پایه زی و توجه به تنوع عملکردها و فعالیتساتوان با اطمینان بسیار باقیی گفت که باززندهتأیید فرضیه اصلی تحقیق می

لهذا در بهازطراحی و  . های تهاریخی شهودها و محلهتواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی در بافتنگرش به عوامل محیطی می
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 مود. ای مبذول نهایی چون قطارچیان بایستی به نکات فوق توجه ویوهساماندهی بافت تاریخی محله

 : بافت های تاریخی، قطارچیان، سرمایه اجتماعی، عوامل محیطییکلمات کلید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهاز طراحهی و "رشته معماری )آقای فخرالدین رحیمی دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همهدان( بها عنهوان مقاله فوق از پایان نامه کارشناسی ارشد 

 استخراج گردیده است.  "ساماندهی بافت تاریخی محله قطارچیان سنندج، تبیین نقش عوامل محیطی موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی

 مقدمه
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 تاریخی،  طبیعی محیط شامل گذشته،  به توجه عدم . آنهاست نامتعادل و ناهمگون توسعه ما،  شهرهای مشکالت از یکی

 بها جدیهد هماهنگی توسهعه و آن ازای مابه کالبد و فرهنگی و جمعیتی بافت از اعم مختلف،  مسائل لحاظ به بناها و ها بافت

 هویهت تدریجی رفتن ازبین و شهری،  سیمای در مرج و هرج ایجاد و ناهمگونی بر عالوه اطرا ،  شده ساخته یا قدیمی بافت

 یهک در محهل،  هر بومی و معماری سنّتی چراکه داشت،  خواهد دنبال به نیز دیگری تبعات فرهنگی،  تطابق عدم و شهرها، 

 اطهرا  محهیط و طبیعهت بها سالیان متمادی طول در و تدریج به استمرار بر مبتنی سیاست یک راستای در و تاریخی تداوم

 توجهه . باشد داشته بر در را اقتصادی اجتماعی و فرهنگی،  گوناگون های جنبه تواند می مقوله این طیف . است گرفته شکل

 بررسهی ضهمن تا برآن است نوشته این  .کرد خواهد تر پررنگ را گذشته به نگاه لزوماً کشور،  شهرهای پایدار توسعه به کافی

 ایهن در معمهاری طراحی به چگونگی تاریخی،  های بافت در طراحی حوزه در شده مطرح جهانی اصول و ها بیانیه منشورها، 

 لذا . پندارد می ناپذیر خدشه اصل یک به عنوان را آنها در موجود یکپارچگی و اصالت رعایت اینکه ضمن بپردازد،  ها محدوده

 کنهار در معمهاری طراحهی دربهار  اصهولی بهه امر،  دستیابی این پردازان نظریه سوی از شده مطرح معیارهای مطالعه از پس

 مجاورت در جدید سازهای و ساخت و حفاظتی و مرمتی از مداخالت وسیعی طیف امر،  این  .گرداند میسر را قدیمی بافتهای

  شود. می شامل را ها بافت این درون یا و

های اجتماع محلی)اعم از مادی و غیر مادی( اسها  شود که همه داراییدر رویکرد دارایی مبنا به توسعه شهری،  سعی می

توانهد های یک اجتماع،  سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی از اهمیت خاصی برخوردار است و میتوسعه واقع شود.  در بین دارایی

های فکهری و مهالی ها از جملهه سهرمایهشود افراد،  سایر سرمایهن دو دارایی باعث میمحرک توسعه محله یا شهر باشد زیرا ای

 خود را جهت ترقی محیط زندگی شان وارد عرصه کنند 

و  -( در دهه های گذشته بحث ها و جدل های بسیاری را در علوم اجتمهاعیSocial Capital«)سرمایه اجتماعی»مفهوم

آورده است.  گروهی از جامعه شناسان و دیگهر اندیشهمندان آمریکهایی و اروپهایی و برخهی از به ویوه در جامعه شناسی،  پدید 

هم می تواند،  جامعه شناسان را در بررسی علمی نابسامانی ههای « سرمایه اجتماعی»نویسندگان ایرانی بر این باورند که مفهوم

سیاسهت گهذاران و مهدیران اجرایهی جامعهه،  زمینهۀ  در دسهت« شاه کلیدی»جامعۀ امروز یاری رساند و هم قادر است همانند

 –مبارز  درست با این نابسامانهای را فراهم آورد.  در باور این گروه از جامعه شناسان و پووهشگران علوم اجتماعی ریشه همهه 

 ته است. بسیاری از نابسامانی ها یا ناهنجاریهای جامعۀ امروز در کمبود یا نبود سرمایه اجتماعی نهف -یا دست کم

شهرها در واقع نهادهای اجتماعی پویایی هستند که میتوان آنها را به موجودات زنهده شهبیه دانسهت کهه همهواره در سهیر 

آیند،  رشد میکنند،  بزرگ شده و تکامهل مهی   وجود میبه  ، گذارند تکاملی خود،  سیکل حیات فیزیکی خود را پشت سر می

تجدید مکرر این سیکل نشانگر پویایی فضای کالبدی شهری است.  همزمان بها تهداوم سهیکل حیهات شههرها،  عناصهر  . یابند

ها پیر شهده و دچهار  یابد،  تغییر نقش میدهند،  بعضی آیند،  کمیتشان افزایش می شهری نیز دچار تحول میشوند،  پدید می

 . هری حتی بافتها و محالت مسکونی مصداق دارداین تحوقت در مورد همه عناصر ش . فرسودگی می شوند

 اولهین ههم جهزو شهیراز شههر شهد،  آغهاز جهدی طور به رضاخان کار آمدن روی با ایران شهرهای قدیم بافت در دخالت

 ساکنین و بافت بر مخربی دارای آثار شده،  اجرا ی ها طرح اغلب . است گرفته حرکت قرار این تأثیر تحت که است شهرهایی

 صهورت تحقیقهات و هها فعالیت مهمترین ازجمله  .طلبد می را مورد این در ریزان برنامه بیشتر امر توجۀ این که داشته،  آن

 کرد: اشاره زیر موارد به توان می زمینه این گرفته در

 شهرها قدیم بافت برای ساماندهی منظم راهکارهایی ارائه به تاریخی بافت عنوان بهسازی با خود کتاب مسعود نریمانی در

 (0731، 8)نریمانی،  .است کرده مطرح را شهرها قدیم بافت احیای در کشورها از تجارب بعضی و است پرداخته
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ی در ارتقاء کیفی محیط میتوان به مطالعه جین جیکوبز اشهاره نمهود وی عاز تحقیقات مهم در رابطه با نقش سرمایه اجتما

ی کهه میتوانهد نقهش عهای اجتمها ی را در معنی شبکهعزندگی و مرگ شهرهای بزرگ آمریکا،  مفهوم سرمایه اجتما بدر کتا

ی فشرده در قلمروههای قهدیمی و عهای اجتما به نظر او شبکه.  (73 ،0786جیکوبز،  ) ی را ایفا کند به کار برد.عکنترل اجتما

دم جهرم جنایهت عهیدهند که در ارتبا  با نظافت و بهداشهت محهیط،  ی را تشکیل معمختلط شهری صورتی از سرمایه اجتما

خیابانی و دیگر تصمیمات مرتبط با بهبود کیفیت زندگی در مقایسه بها مسهئولین نهادههای رسهمی نظافهت و امهور امنیتهی و 

 (. 011 ،0731فوکویاما،  )انتظامی،  مسولیت بیشتری از خود نشان میدهند 

 سواالت و فرضیه ها

شک بدون آمهایش بهینهه و کارآمهد فضهاهای شههری امکهان بهبهود کیفیهت زنهدگی و ارتقها سهرمایه اجتمهاعی در بدون 

ساختارهای شهری حاصل نمی شود .حال سوال این است که کیفیت محیط کالبدی در محله قطارچیان)به عنوان یکی از بافت 

 از کهدام حله قطارچیان چگونه است؟ و همچنین ههرهای تاریخی شهر سنندج( چگونه است؟ و وضعیت سرمایه اجتماعی در م

 تأثیرگذار مطالعه مورد محله در اجتماعی سرمایه ایجاد در اندازه چه تا کالبدی به عنوان عامل تسهیل کننده محیط هایمتلفه

 هستند؟

شههری از سهوی های اجتماعی از یک سو و کیفیتهای مطرح در فضاهای  براسا  مطالعات گستردهای که در باب شاخصه

دیگر انجام شده است، سرمایه اجتماعی به عنوان عهاملی متهأثر از ارتباطهات اجتمهاعی بهه عنهوان حلقهۀ گمشهد  بسهیاری از 

طرحهای شهری مورد تمرکز قرار گرفته است. با توجه به تعاریف مفهومی سرمایه اجتماعی، تقویت آن در فضاهای شهری مگر 

ههای شههری بهه عنهوان ابهزار  های شهری مرتبط با آن میسر نخواهد بود. کیفیهت ی کیفیتبا اعمال تغییراتی در جهت ارتقا

گیهری و ارتقهای بسهترهای  طراحان شهری در جهت ارتقا و ساماندهی محیط، توانایی فراهم کردن بسترهای الزم بهرای شهکل

 و عملکردهها تنهوع بهه توجهه و سهازیزنهدهباز» که :سرمایه اجتماعی را دارا هستند. لذا فرضیه تحقیق بدین گونه بیان میشود

 . «شود تاریخی هایمحله و هابافت در اجتماعی سرمایه افزایش موجب تواندمی محیطی عوامل به نگرش پایه بر هافعالیت

 بررسی مفاهیم مرتبط با موضوع

برای روشن شدن و نشان دادن تصویر کلی از یک موضوع نیازمند داشتن تعریفی از آن و کلید واژه های آن می باشیم کهه 

 در این راستا به تعریف این مفاهیم می پردازیم. 

 بافت تاریخی

و  تأسیسهات عهه هها،  مجمهو بناهها،  شهان گسهتره در به رغهم فرسهودگی،  که است هایی تاریخی، آن های بافت از مراد

 (. 0717، 08دارد. )دانشپور و همکاران،  وجود ها( آن از ترکیبی یا )و باارزش شهری تجهیزات

 طی گذارند که می نمایش به را هویت باقخ  مردمی،  خالق نیز روح و زیبایی و ظرافت ما،  شهرهای تاریخی های بافت

 بصهری وحهدت گذشته واجهد در شهرها . اند آورده وجود به خود نوع معیشت و فرهنگ سنن،  طبق بر را ها آن دراز سالیان

 در ولهی آورنهد،  مهی را بهه وجهود جوامهع اجتماعی شیراز  یافتند،  می بیشتری به تدریج پیچیدگی که هایی فرم با و بودند

 و تهاریخی ( بافتههایPiran, 2005, 7اسهت ) گرفتهه را گذشته اجتماعی تنوع جای خشک مقیدی نظم معاصر،  شهرسازی

 و قهوم هر اجتماعی هویت از به عنوان جزئی و بومی اند شهرسازی و معماری دانش ازفرهنگ،  گرانبهایی آثار شهرها فرهنگی

قهول مهردم  بهه کهه آنچه مشخ  به طور یا مادی فرهنگ،  وجه یا مادی عناصر به تاریخی بافتهای در. میشوند تلقی کشوری
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مهدیریت  بنهابراین . شهود مهی توجهه )فرهنگ عینی و آثار مادی یعنی( میشود نامیده فرهنگ برابر در مادی شناسان فرهنگ

 نیز و ذهنی معنوی و روابط تعمیق هد  با فرهنگی منابع از مدیریت بخشی شهرها،  تاریخی های بافت الگوی احیای و ترویج

 (.  Taherkhani, 2006, 98است. ) شهری زندگی به بخشی هویت

 از جزئهی عنهوان بهه و اند بومی شهرسازی و معماری دانش  ،فرهنگ  تاریخی و فرهنگی شهرها آثار گرانبهایی ازهای بافت

 بهه را مردمهی خالق روح نیز و زیبایی و ظرافت ما،  شهرهای در هابافت این . شوندمی تلقی کشوری و قوم هر اجتماعی هویت

 ههایبافت.  انهدآورده وجهود بهه خهود معیشهت  بر طبق سنن،  فرهنهگ و نهوع را آنها دراز سالیان طی گذارد،  که می نمایش

 تمهیدات بینیپیش عدم صورت در که اندبالقوه و بالفعل هایقابلیت دارای تاریخی و قدیمی هسته عنوان به فرهنگی و تاریخی

خشههای قهدیمی شههرها حامهل روح ب آنجاکهه از.  شودمی فرهنگی هایسرمایه اتال  و ناپذیرجبران هایآسیب موجب قزم، 

حفظ هویت شهرها که اغلب در مرکز شهر و بافتهای تاریخی قرار دارند بهترین روش برای بیهان  ، اجتماعی وفرهنگی شهراست

اهمیت و ضهرورت آورد.   تعریف دایره در را تاریخی بافتهای توان می چگونه درحقیقت  اما تاریه و هویت ملی هر کشور است. 

حفظ بافت های تاریخی و مرمت آنها نه به عنوان پدیده های نمادین بلکه به دلیل شناخت سیر تحهول و تکامهل شهرسهازی و 

تمدن شهرنشینی،  حفظ هویت و اصالت شهرها و تبیین حیات شهری بر اسا  شواهد و مدارک علمهی همهواره مهورد توجهه 

 هجهری 0711) حاضهر قهرن اوایهل در کشور اقتصادی –ساختار سیاسیبوده است.  تغییر و تحوقت اساسی به وجود آمده در 

ر دوره پهلهوی د شهدیدی بسیار ساختاری و اساسی تحوقت با که اول پهلوی دوره در شهرنشینی روند تغییر و( بعد به شمسی

دوم به اوج خود رسید باعث ایجاد نوعی نقش و عملکرد جدید شهری در اغلب شهرهای کشور شد که با نقش و عملکرد قبلهی 

 (.  0717، 01)دانشپور و همکاران،  بسیار متفاوت بود. 

طبهق باشهند،  عهدم با توجه به اینکه شهر پویا شهری است که در آن فعالیت و فرم در فضای شهری بهه خهوبی بها ههم من

انطباق بعضی از عملکردهای جدید شهری مانند ورود اتومبیل به ناوگان حمل و نقهل شههرها،  بهرهم خهوردن روابهط منطقهی 

مناطق شهری و روستایی کشور،  تسریع در روند مدرنیزاسیون شهری،  تغییرات عمده در نحوه نگرش به نقش و کهار شههری،  

ارحجیت سکونت در حاشیه های شهری مرفه و عوامل متعدد دیگر باعث مغفول ماندن و بهی  توسعه بی رویه شهرها در سطح، 

 تهههههوجهی بهههههه بافهههههت قهههههدیمی شههههههرها شهههههد و بهههههدین ترتیهههههب کالبهههههد و فهههههرم شههههههری ایهههههن 

بافت ها نتوانست همگام با رشد سریع در عملکرد و فعالیت خود را با آن تطبیق دهد و ایهن عهدم تطهابق بهین فهرم و فعالیهت 

 اگهر است بدن اعضای به انسان نسبت  نسبت بافت تاریخی به بناهای تاریخی مانندز فرسودگی شهری کشور را رقم زد.  سرآغا

یهد وحرکهت واندیشهه نمهی کنهد ودر آ نمهی وجهود به انسانی هرگز بریزیم ظرفی درون یا بچینیم هم کنار در  را بدن اعضای

شناخت بافت تاریخی نیهز بسهته  اجزای او حاکم است.  قانونمندی براعضا و حقیقت انسان نوعی سیستم است که نوعی نظام و

خصهلت اساسهی  . کهرد مطالعهه آنهرا عناصهر بایهد فضهایی سازمان شناخت برای . است آن فضایی سازمان یا  به شناخت نظام

یکپارچه در طول تاریه است. به عبارتی در طول زمان وبراسا   پیوسته،  مداوم،  کالبدی بافت تاریخی شکل گیری هماهنگ، 

 سیاسی،  اجتمهاعی ،تاریخی ،واقلیمی  بافت قدیمی از اوضاع توپوگرافی روندتکاملی خودرا طی کرده است.  تجارب گذشتگان، 

 کالبدی ارزش با اسالمی  نیایرا شهر تاریخی بافت وساختارخودرا باشرایط زمانی ومکانی وفق داده است.  تاثیرگرفته فرهنگی و

 ضروری هویتی به عنوان تاریخی های بافت حفظ نتیجه در است،  برخوردار باقیی شهری هویت از خود،  در نهفته فرهنگی و

 بستر در که است کیستی یا چیستی خصوص در پرسش به پاسخی هویت،  واقع در . گردد می مطرح شهرها حیات ادامه برای

 تهاریخی ههای بافت کارآمدی نا توان می را شهرها امروزین هویت بحران اصلی دقیل از یکی . گیرد می شکل جامعه تاریخی

 ممکهن را حال با گذشته بین پیوند که تغییر با همراه تداوم لیکن افتاد،  خواهد اتفاق تغییر قجرم،  زمان،  گذر با . نمود ذکر

 (. 0717، 11)دانشپور و همکاران،  . بود خواهد تغییر این به ل بخشی تعاد باعث خود سازد،  می
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 1باز زنده سازی

 گهاه خهاطرات ایهن . دارنهد ذهن در خویش گذشته های از کنان سا که هستند خاطراتی از کنده آ انسانی های ه زیستگا

شهرها به مثابهه موجهودات زنهده دائمهاً در حهال تغییهر و تحولنهد و  برخوردارند.  جمعی ماهیت از گاه و بوده شخصی و فردی

یند تاریخی توسعه جوامع داشته ولی همزمان دارای مشکالت و مسائل خاص خود نیز بوده اند.  آهمیشه نقشی تمدن ساز در فر

ههای پهیش روی  توجه به این مسائل و مشکالت و تالش در جهت حل آنها در قرن بیسهت و یکهم یکهی از مهمتهرین چهالش

متخصصین امور شهری است.  با عنایت به افزایش روز افزون جمعیت شهری در ممالهک مختلهف و مصهر  بخهش عظیمهی از 

منابع اقتصادی در شهرها با ادامه این روند موضوعات شهری ابعاد جدیدی به خود گرفته و روز به روز بر اهمیت آنها افزوده می 

 اشهغال را جههان سطح 11/0 تنها که است حالی در این رسانند می مصر  به را جهان منابع  1/7شود.  در حال حاضر شهرها 

 (. 0731، 3صهههههههههههههههههههههههههههههههههرافی، ) انهههههههههههههههههههههههههههههههههد کهههههههههههههههههههههههههههههههههرده

هها و محهالت شههری بهه های تاریخی شهرها به عنوان سند هویت و شناسنامه هر شههر از مهمتهرین بخهشها و محدودهبافت

حساب می آیند که در بسیاری از کشورهای شمال به فراخور نحوه مشکالت موجود در ایهن بافهت هها بهسهازی،  بازسهازی یها 

نوسازی آنها از مهمترین وظایف محوله به مدیران شهری و دست اندرکاران اداره امور شهرهاست.  اما متاسفانه به دقیل متعدد 

ت بسیار با اهمیت امروزه در کشور ما و غالب کشورهای جنوب بیشتر به همراه مناطق فرسوده،  بافت ههای این بافت ها و محال

مسئله دار شهری و...  مورد بررسی قرار گرفته و نحوه برخورد و رفتار با این مسئله به یکی از بزرگتهرین چهالش ههای مهدیران 

برای ایران دو چندان است زیرا یکی از مهمترین گهواره های تمهدنی شهری این کشورها تبدیل شده است.  اهمیت این مسئله 

 بشر بوده و محالت کهن با بافت تاریخی پر رمز و راز یکی از ویوگی های بارز بیشتر شهرهای کشور است. 

 تحهول و تغییهر حال در شهرها آنجایی که از و گیرد دربر می را مسائل و موضوعات از تنوعی معاصر شهری سازی باززنده

 مهی تغییر دائم طور به بیرونی و درونی گون متغیرهای گونا و محرکها تأثیر تحت نیز مسائل و موضوعات هستند،  این دائمی

 تحلیهل و یکپارچهه رویکرد یک گریزناپذیری نیازمند طور به شهری سازی ه باززند مفهوم از تعریف ارائه یک رو این از . یابند

 به دوباره زندگی منظور بازگرداندن به شهری باززنده سازی . میباشد معاصر شهرهای در تغییرپذیری شرایط و پویایی از جامع

 فرصهتهای ایجاد و در آن جاری کارآمد نا فعالیت های و فرسوده اراضی به بخشیدن همچنین بهبود و شهری اقتصاد و جوامع

 (. 0711، 31میگیرد. )کومله، علمباز،  انجام نسل های بعدی برای بهتر زیست محیط و نوین

 بهه"بریتانیها سهازی باززنهده انجمهن" شده توسط منتشر("شهری سازی باززنده زمینه در راهنمایی" کتاب رابرتز در پیتر

 که جامعی و یکپارچه اقدام پی آن در و چشم انداز" : میکند تعریف اینگونه را شهری سازی ،  باززنده)مرجع کتاب یک عنوان

 و کالبهدی زیسهت محیطهی، اجتمهاعی،  شهرایط در را پایداری و مستمر بهبود می کوشد انجامیده و شهری مشکالت حل به

  .آورد ارمغان به شهر آستانه تغییر در یا یافته تغییر بخشهای اقتصادی

 کشورهای در 1980 دهه در آن از پس و امریکا در 1960 دهه در بار نخستین برای شهری،  ه سازی باززند و احیاء واژه

 شده؛ گرفته کار به فعال و سرزنده شهری کز مرا جهت ایجاد نظامی-صنعتی متروکه زمینهای مجدد به کارگیری اروپایی، برای

باززنهده  مفههوم زمهان،  طهول در . می یابهد عملکردی ادامه مشکالت دارای و کم مترا شلوغ،  نواحی در 1990 دردهه سپس

 بهه بخشهیدن بهبهود بافتهها،  مجهدد تا سهازماندهی شهری،  متروکه بافتهای و زیرساختها بهسازی ساده از فرم شهری سازی

 پیونهد و محلهی جامعهه مشهارکت و اجتماعی بیشتر برابری و تعامل جستجوی در و یافته تکامل  ،شهر یا ایماژ شهری اقتصاد

 (. 0711، 81می یابد.  )کومله، علمباز،  ارتقاء عملکردی چند یک بستر در های حر -اجتماعی
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 روند از که میداند کل نگرانه ای فرایند را شهری ه سازی باززند  ، انگلستان مشارکتهای سازمان میالدی،  2003 سال در

 ضهروری ازاجهزای امهروزه،  شههری ه سهازی باززند جلوگیری میکند شهری نواحی کالبدی و اجتماعی اقتصادی،  زوال رو به

 شهری،  کنش از پرا جلوگیری همچون پایدار توسعه اصول به بخشیدن دنبال تحقق به و ملی مقیا  در شهری سیاست های

  زیست محیطی می باشد.  مخاطرات و آلودگیها با مقابله

ه  باززند . است شهر پویایی و پیچیدگی گرفتن نظر در سازی شهری،  باززنده از هد  امروزه شده،  ارائه تعاریف به توجه با

 بهه که متفاوت زمانی ه های باز به معطو  گون،  گونا موقعیتهای شهری به مربو  چندبعدی،  است ه ای پروژ سازی شهری

  . دارد آینده و حال گذشته،  به نگاه طورهمزمان، 

 2ساماندهی

 در واژه ایهن کاربرد رو این از . است گاه متناقض و متفاوت تفاسیر دارای شهری مداخالت زمینۀ در ساماندهی واژه قرائت

 در سهاماندهی واژه کاربرد وسهیع . است شده همراه اجرایی و نظری حوزه در متفاوتی،  با برداشتهای شهری طرحهای عناوین

قرائهت  تبیهین ضهرورت دیگر،  سوی از تخصصی واژه ای عنوان به واژه شدن این قلمداد و سو یک از شهری طرحهای عناوین

 و پیشبرد انتقال مفاهیم،  در مبنایی نقشی آنها،  تعاریف و تخصصی اصطالحات میکند واژگان،  مشخ  را واژه این از صحیح

ارزیهابی  با . نیست شهری مداخالت زمینه در مشخصی تعریف ،  دارای"ساماندهی" واژه فارسی،  زبان در . دارد علوم گسترش

 موجهود فرانسه زبان در تنها "ساماندهی" واژه مذکور،  معادل زمینه ایتالیایی(در فرانسه،  )انگلیسی،  بومی غیر مطرح زبانهای

 گهاه و متفهاوت بها برداشهتهای عمهالً نیهز،  کشهور این شهری مداخالت تجربیات فرانسه،  زبان در واژه معادل وجود با . است

 آن،  از منظور و است مطرح شده عنوان یک به صورت داخلی مقررات و قوانین عرصه در ساماندهی . است شده همراه متناقض

 سهاماندهی طرحههای . اسهت روسهتایی و شهری محدوده های در مناسب زندگی شرایط ارتقای جهت در موجود وضع بهبود

 از سهاماندهی عنهوان با مداخالت گستره نداده و قرار عمل مالک را مشخصی اصول خارجی و داخلی تجارب عرصه شهری در

 کاربردی،  اصطالح تنها یک نه شهری طرحهای در "ساماندهی" واژه سخن دیگر به . است برخوردار نبوده یکسانی رویکردهای

 کاربرد . نمی نماید تبیین نیز شهری مداخالت زمینه در را اجرایی  چارچوب علمی هیچگونه که بوده خنثی عنوانی فقط بلکه

 در تخصصهی اصهطالحات و واژگهان بها استفاده،  بایسهتی صورت در و ننموده تبیین را تخصصی رویکردی تنهایی به این واژه

 (0781، 11)عرفانی و دیزانی،  . همراه شود شهری مداخالت زمینه

 :  است مطرح جنبه دو از شهری مداخالت زمینه در تخصصی تعاریف و اصطالحات واژگان،  اهمیت

  .هسهتیم واحدی تعاریف و واژگان از استفاده نیازمند ناگزیر علمی مفاهیم انتقال برای تخصصی جامعه در که این نخست

 ادراک فراینهد و نپذیرفتهه انجهام درسهتی بهه نظر مورد مفاهیم انتقال تعاریف،  و اصطالحات این در تناقض صورت وجود در

 پایه نیازمند علمی هر گسترش و پیشبرد که این دوم . نمود خواهد روبرو ای پیچیده مسایل و با معضالت را تخصصی مباحث

 تعهاریف با اصطالحات و واژگان عبارتی به . واحد است تعاریف و اصطالحات واژگان،  براسا  مربوطه تخصصی ادبیات گذاری

 تعهاریف و اصهطالحات واژگان،  تدوین . رامیدهد مختلف علوم پیشبرد و گسترش امکان تخصصی جامعه به که است مشخ 

 :  دارد گانه سه خاستگاهی ما کشور در شهری مداخالت زمینه در)تخصصی ادبیات(

 . میشود بیان  یافته توسعه کشورهای علمی منابع ترجمه مبنای بر صرفاً که ادبیاتی . الف

                                                           
2- organization 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

013 

 

 . میپردازد نیز یافته توسعه کشورهای علمی منابع تفسیر به ترجمه،  بر عالوه که ادبیاتی . ب

 ادبیهات تبیهین به نیز  بومی های ویوگی مبنای بر یافته،  توسعه کشورهای ادبیات گرفتن نظر در بر عالوه که ادبیاتی . ج

 (0781، 17میپردازد.  )عرفانی و همکاران،  شهری مداخالت در زمینه تخصصی

 

 محله 

درونهی  همگنهی بهه بنها که است شهر فضای دهنده تشکیل عناصر جمله از کالبدی – اجتماعی واحد یک عنوان به محله

 آن مرز و ترسیم شهر فضایی واحدهای سایر و محالت واقعی محدوده شناخت  .است تمییز و تعریف قابل آن محدوده نسبی، 

 سهرانه و تعیین استانداردها ها،  کاربری وتخصی  توزیع به منظور شهری زمین کاربری ریزی برنامه در ای پایه عنوان به  ،ها

  . میشود  محسوب شهری،  های

 و.. ( بها محلهه ناحیهه،  منطقهه، ( پیونهد ههم کالبدی -فضایی واحدهای از متشکل جغرافیایی،  فضای یک عنوان به شهر

 مراتبهی نظم سلسله و سازمانی الگوی ترسیم و معین مرزهای با مذکور واحدهای تمییز . است معینی کارکردهای و ها ویوگی

 ههر در گهام اولین واقع در . شود می محسوب شهری گذاری سیاست و برنامه ریزی در اقدامات ترین مهم از شهر( ) فضا کل

 تقسهیمات موضهوع  .اسهت آن تشهکیل دهنهده واحهدهای تشخی  و ریزی برنامه محدوده تعیین محیطی،  ریزی برنامه نوع

 نحهوه بها مستقیم ارتبا  که است شهری ریزی عمده برنامه مباحث از یکی آن،  مراتب وسلسله ابعاد چگونگی و شهر کالبدی

 استانداردها تعیین و ها کاربری تخصی  و توزیع اسا  واقع در . دارد شهری سرانه تعیین و ها فعالیت توزیع زمین،  کاربری

 چگونگی و زمین از استفاده نظام چگونگی بنابراین  .است استوار شهر کالبدی -تقسیمات فضایی پایه بر شهری،  های سرانه و

 مسائل از بسیاری که گفت توان می دلیل همین به  .دارد وابستگی شهری تقسیمات نظام چگونگی شهری به های سرانه نظام

 (در 31 ، 0780  ،ویسهتا پهار  مشهاور مهندسهان( گهردد می بر شهری تقسیمات مشکالت به شهری های سرانه ومشکالت

 شههر فضهای دهنهده عناصرتشکیل جمله از کالبدی،  -اجتماعی واحد یک محله به عنوان شهری،  کالبدی -فضایی تقسیمات

 و محدوده که عاملی  .است تشخی  واحدها قابل سایر از مشخ  محدوده ای  با کارکردهایش و ها ویوگی سبب به که است

 محهدوده شهناخت . اسهت آن درونی و.. (  اجتماعی )کالبدی،  همگنی درجه سازد،  می مشخ  پیرامون از را محله یک مرز

 بها ههها برنهام و شهها رو سازگاری و هماهنگی سازی،  منطبق به تواند باشد،  می درونی نسبی همگنی دارای که محله واقعی

 بهبود مردمی،  مشارکت افزایش ه ها پروژ و ها ح طر اجرای از مطلوب نتایج در نهایت،  و شود،  )محله(منجر نظر مورد واحد

 پهی در را ههای محل پایدار توسعه نهایت در و محله کالبدی – اجتماعی حیات تداوم و هویت بخشی محله،  محیطی شرایط

توسهعه  ههای طهرح از بسهیاری در تاکنون داراست،  محالت واقعی محدوده تعیین موضوع که اهمیتی وجود با . داشت خواهد

 و شههر وکالبهدی اقتصهادی - اجتمهاعی ههای ویوگی کلی مطالعات غالب،  روش و است شده توجه مهم این به کمتر شهری

 . است بوده شهری های شبکه خیابان و ها لبه ویوه به فرمی فاکتورهای اسا  بر صرفاً محله نام به  واحدهایی به آن تقسیم

 در زنهدگى ریشهه و اسهت جههان و ایهران نظام شهرنشینی در طوقنی ای تاریخچه دارای "محله"چون مفهومى پیدایش

 غهرب در و ایهران در هاى سهنتى محله نقش و اهمیت باره در زیادى مطالعات . دارد ها آن ارتباطات اجتماعى و مردم جمعى

،  0781 حبیبهى،  ؛ 0763 زاده،  سهلطان ؛ 0766 )فالمکهی،  است شده انجام طور جداگانه به کدام هر اخیر،  دوره در خصوصا

 (,Smith, 1101; Mumford ,، 0160 0736بیکن ؛ 0737 موریس،  ؛ 0736 توسلى، 

 عوامل محیطی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

018 

 

عوامل محیطی در معماری میتواند مولفه های گوناگونی را شامل شود.  از این رو با مروری بر اطالعات خوانهایی محیطهی و 

نقا  بسط اجتماعی،  مکانی به این نتیجه میرسیم که عوامل محیطی همان عوامل تاثیر گهذار در موفقیهت مکهانی و قهوت در 

اربری های مختلف یا مکان های خاص با کالبد و بافت خهاص باشهد کهه بافهت نقا  شهری است که گاها میتواند معطو  به ک

های قدیمی و تاریخی شهری که هسته های اصلی تشکیل فضاهای شهری مها هسهتند،  باشهد. از ایهن رو بها نگهاهی عمیهق و 

د یک عامل محیطهی مههم مروری بر ضوابط و اصول بازسازی و حفظ حریم این بافت ها در می یابیم که بافت تاریخی ما میتوان

در طراحی معماری و تبیین راه کارهای طراحی در سطح معماری شهری و محالت ما باشد که بایستی با توجه به اصهول اولیهه 

خود بافت و همچنین توجه به فرهنگ حاکم و سبک زندگی شهروندان و ساکنین این منطقهه تمهامی ایهن عوامهل بهه شهکلی 

 از آنان به عنوان کلیدواژه های طراحی بهره گرفت.  علمی دریافت و در روند طراحی

افراد بر اسا  منافع خود،  ارتباطات اجتماعی را شکل داده و بر اسا  توقعات،  هنجارها و نقشهای معین خههود،  بههه آن 

مانهدن در آن اسهت.  پردازند.  بنابراین نحوه حضور فهرد در مکهان بهه همهراه سهایرین،  عاملی قوی در تصمیم فرد برای  -مهی

در این راستا حتی ممکن است افراد در جستوجهوی مکهانههایی کهه در آن،  افرادی با خصوصیات مشابه آنها به لحاظ طبقههه،  

قهوم،  مهذهب،  گروه اقتصادی،  الگوی زندگی،  تحصهیالت،  درآمهد،  نحههوه تربیههت کودکهان و نهواد مشهابه حضهور دارنهد،  

باآنکهه همگهن بودن افراد،  مشوق مالقات و افزایش تعامهل بها مکانههای فیزیههک و اجتمهههاعی و درنتیجهههه بشناسهند.  امها 

حال مکانهای اجتماعی غیر همگن نیز فرصههتی اسههت تهها افهراد بهاهم  ارتقههای دلبسههتگی بههه آن مکههان اسههت،  درعین

واقع فضهاهای عمههومی بهها دارا بهودن ظرفیتههای بهالقوه در مرحلهه درد بودن و تعامالت اجتماعی غنهی و آزاد را تجربهه کنن

نخست این فرصت برابر را جهت ایجهاد و برقهراری کهنشههای اجتمهاعی )ولهو شهکننده و ناپایدار( در اختیار کلیهه شههروندان 

د در سطوح اجتمهاعی،  اقتصهادی و اولیه تعامهل اجتمهاعی،  تفهاوتههای موجهو "انعقاد"قرار میدهند.  در مرحلهه بعهد پس از 

سههاز ایجههاد روابههط اجتمههاعی منسهجم و پایهدار  خههود زمینههه ;فرهنگهی کهه پدیدآورنهده الگوههای رفتاری متنوع اسهت

حوزه عمومی را فضایی میداند کهه در آن فرد به بیان خویش در ارتبا  با دیگری میپهردازد.  او ( 0783مسعودی ) خواهند شد.

یهن حوزه را جمع شدن اشخاص خصوصی گهردهم و بحهث در مهورد عالئهق عمههومی دانسههته،  لههذا ایههن پدیههده ویوگی ا

بهه ابعهاد انسهانی فضاهای عمومی توجهه کهرده و آن را Gehl (2003) اجتمهاعی بایسهتی دردستر  تمام شهروندان باشهد. 

دو عامل کالبد و پیشبینی و خلق رویدادهای اجتمهاعی را ( 0187،  )عامل حضور مشتاقانه مردم و مشارکت آنان میداند.  لنارد

از عوامهل تأثیرگهذار در حضهور و تعامل اجتماعی افراد میداند که در ارتقاء حس تعلهق بهه مکهان نیهز مهتثر اسهت.  دانشهپور،  

ای اجتمههاعی آن و ارتقهاء گیههری از تهوانههه بهه شهناخت فضها و ابعههاد مختلههف فضهای عمهومی پرداختهه،  بههره( 0786)

کیفیههات  Kaplan (1998) فرصتههای مشهارکت در حیهات جمعهی را در خلهق یهک فضای عمومی موفق مهتثر مهیدانههد. 

کالبدی یک فضای عمومی را مدیون وجود عناصر طبیعی دانسته که منجر بهه افهزایش هیجهان و سهرزندگی محهیط،  امکهان 

ههای  عوامل تأثیرگذار در ارتقاء جنبهWhyte (1980 ) مت بیشتر برای مهردم مهیشهود. اسهتراحت،  تجارب خوشایند و سال

ها،  آبنماها و سایر عوامل متثر در تشویق انسانها بهه حضهور و تعامههل مهیدانههد.   ها،  پله کالبهدی فضهاهای عمومی را یادمان

 پهذیری،  فهرم،  هندسهه،  مصهالح،  محصهوریت،  بدنهه انعطها  تعهین و یکپارچگی فضا،  ابعاد،  تناسهبات، ( 0787، پهاکزاد)

ریزی بهرای  کهه نههادی اسهت کهه برنامهPPS( 2000 ) هها،  پیوسهتگی کالبهدی و فضهایی را بهر ادراک انسان متثر میداند. 

ل بیشههتر در فضها،  فضاهای عمومی را مورد تحقیق قهرار مهیدههد،  فرصتهای کالبدی مناسب جههت نشسهتن،  مکهث و تأمهه

کننههده و  ههای دعهوت بازی،  مکان غذا خهوردن و...،  ورودی فضاهای کانونی جهت تجمع افراد مثل ایستگاه اتوبهو ،  زمین

بینهی عناصهر عملکردی در کنهار ابعهاد زیبههایی شناسههانه آن،  راهههها و  دسترسی به فضا به لحاظ بصری و کالبهدی،  پهیش

مناسب در هدایت مردم به درون فضها،  خوانههایی و وضههوح فضهایی،  کنتهرل دسترسهی وسههایل نقلیههه و ارتباطهات فضایی 

ههای جهاذب را  ونقهل شههری و پیشبینی فعالیت ها،  ارتبا  با سیستم حمهل ها و هویت جداره امنیهت پیهاده،  تعریهف بدنه

میداند.  تأمین نیاز انسههان بههه دوسههت داشههتن و در کنههار  از عوامهل مهتثر در پاسهخگویی فضاهای عمومی به نحو مطلوب

جمهع بهودن مستلزم وجود یک قرارگاه کالبدی است و فضاهای عمومی شههری بیشهترین ظرفیهت را در ایهن رابطههه دارنههد.  
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ان به اسهتراحت داشهتن کننهده نیاز انس جهو آرام, وجهود عوامهل طبیعی،  حریم فضا و کنترل وسایل نقلیه از آنجا کهه تهأمین

نیاز انسان مبتنی بر تما  مستقیم با محیط بیهانگر تجربهه مسهتقیم فضهها،  مههردم و Whyte)  ,0181باشند،  متثرند ) می

ههای  فعالیهتههای اجتمهاعی چهون تعامهل بها آشهنایان،  گردهمایی،  قدم زدن،  بازی،  تفهریح و در کنهار آن ورزش،  فعالیهت

رقابت و...  میباشد که در ایجاد تصویر ذهنهی مطلوب افهراد از فضهها،  پویههایی و هیجههان،  کسههب تجههارب جسمی،  امکان 

از دیگهر نیازها فراهم بهودن امکهان مشهاهده و نظههارت ) .Whyte , 0181جدیهد و آموزش محیطی،  نقهش مسهتقیم دارد )

کننده در میهزان پاسهخگو بهودن فضاسهت.  در کنهار آن نیهاز  ل تعیینرویدادهای پیرامون که یکی از عوام دیگهران و اتفاقهات

انسان به پیچیهدگی و امکهان کشهف فضا میتواند توسط خلق فضههاها و منظرهههای متنههوع،  فعالیهتهههای گونهاگون باههد  

ه امنیهت بها عهواملی چهون نیاز به تأمین تنوع،  جاذبه و تجارب گوناگون و ایجاد حرکت در بازدیدکنندگان از فضا به وجود آید

پهذیری فضها امکهان ادراک محیط،  ایجاد تصور از مکان و ارزشهای زیبهایی شناسهانه مکهان و نهایتهاً کنتهرل مکهان بها  رؤیت

ترین نظریهه  آمو  راپاپورت از برجسته (. 0786، 17استفاده از اشکال مختلف مکانیکی و طبیعی قابل تأمین است )دانشپور، 

رفتهاری است که به مسائل شههری توجهه نشهان داده اسهت.  او بها طهرح موضوع کنش متقابل انسان و محهیط  پرداران علهوم

بهه نفهی موقعیهت انفعهالی انسان در فضای شهری پرداخته و حرکت در محیط را مهمتههرین عامهل شهناخت محهیط و طهرح 

در طراحی محیط پرداخته است.  او در اثر خهود تحهت عنهوان ذهنی میدانهد.  جهان لنهگ نیهز بهه بررسی نقش علوم رفتاری 

آفرینش نظریه معماری به چگونگی دریافهت آدمی از فضا و عوامل محیطی تأثیرگذار بهه ایهن امهر پرداختهه و تصورات مردم از 

ههر شههکل میبخشهند محیط را درواقع نوعی طرحواره ذهنی مهیدانهد که به رفتارها و فعالیهتههای او در عرصههه عمههومی شه

لنگ در کتاب آفرینشهای نظری میگوید که اگهر مههردم بههه تمها  اجتمهاعی نیهاز داشهته  (. 017-0717، 017)کاشانیجو،  

باشند،  در ههر محیطهی زمینهه آن را فراهم میکنند.  رابطه متقابل اجتماعی بهرای پاسهه بهه نیازههای انسان به پیوندجویی و 

ن یک ضرورت اسهت که دلیل بر مطلوب بودن تعامل اجتماعی است.  لهذا ههر فرصهتی برای دست یافتن احسا  تعلق به مکا

دلیل دیگر این است که فعالیتههایی چههون تعامههل بهها دیگههران و مشهاهده  شهده اسهت.  به چنین منظوری مثبهت ارزیهابی

 پذیری به رشهد فهردی انسههان کمههک مهیکننههد.  تماعهای اجتماعی شدن و اج فعالیتهای مردم،  با به وجود آوردن زمینه

مالقات گاهبهگاه و غیررسهمی را زمینه توسعه دوستیها و روابط روزمهره مههردم دانسههته ( 0131، 0133کریستوفر الکساندر )

 ، 0786)لنهگ، ههای متفاوت به یکهدیگر نزدیهک میکنهد  تعامل اجتماعی،  نگرش افراد را با پیشهینه ذهنهی و ویوگهی اسهت. 

083-086. ( 

 

 کیفیت محیطی

 فضههایی محههیط شهههری  -کیفیههت محههیط شهههری عبههارت اسههت از شههرایط اجتمههاعی،  فرهنگههی،  اقتصههادی و کالبههدی

های  با وجود نظریه . (0781، 71بهرامی نواد،  )که نشان دهنده میزان رضایت یا عدم رضایت شهروندان از محیط شهری باشد 

قبهول عمهومی در ایهن امهر،   کیفیت محیط شهری ارائه شده است؛ به دلیل فقدان یهک چههارچوب قابهلمختلفی که در مورد 

های کیفیت محهیط شههر  مفهوم کیفیت محیط شهری تا حدودی با ابهام روبرو است.  بنابراین هد  از تعریف مفاهیم و متلفه

ای که بها هرگونهه محهیط انسهانی  ه شود.  نظریهاین است که یک نظریه کلی و عمومی در مورد یک مجتمع زیستی خوب ارائ

سازگار شود،  به آن پاسخگو باشد و بتواند ارزشهای عمومی را به عملیهات خهاص و مشخصهی پیونهد دههد و بهه ارتبها  بهین 

ی ریهز .  کیفیت محیطی یا کالبدی،  یکی از اصول برنامهه(پیشگفتار ،0736لینچ،  )ارزشهای انسانی و کالبد شهر محدود شود 

شهری است که هد  آن، افزایش مطلوبیت فضاهای کالبدی برای کار،  زندگی،  تفریح و عملکردههای اجتمهاعی،  اقتصهادی و 

و ههم دربردارنهده مطلوبیهت محهیط  (سهاخت محیط انسان)فرهنگی است.  کیفیت محیطی هم شامل وضعیت خوب کالبدی 

(برنامه ریزان معتقدند کیفیت محیط یهک مفههوم 0738، 73یا،  سعیدن)طبیعی و تلفیق متناسب آنها در محیط کالبدی است 
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ای و اجتماعی است و با مفاهیمی همچون کیفیت زندگی،  تنوع فضهای اجتمهاعی،  ویوگیههای  ریزی منطقه اصلی برای برنامه

یط را در کنار عدالت،  ریزان کیفیت مح فیزیکی،  فعالیتها،  وابستگیهای مکانی و هویت شهری در ارتبا  است.  برخی از برنامه

سازگاری،  آسایش و کارایی از مهمترین اصول بنیادی شهرسازی،  در برنامهریزی و همچنین طراحی شهری،  به منظور ایجهاد 

 (. 0787، 07شهماعی و همکهاران،  )یافته و کهاهش آلودگیهها و کنتهرل نابسهامانیهای فضهایی در شههر میداننهد  شهر سازمان

بندی کرد.  دسته اول نظریاتی هستند که بر  کالبدی کیفیت محیط شهری را میتوان در دو دسته تقسیمنظریات در مورد بعد 

عرصهی عینی محیط تأکید میکنند.  این نظریات به کیفیت محیط شهری به مثابه کیفیت و صفتی که ذاتهی محهیط کالبهدی 

کیفیت محیط به طهور مشهخ  از فهرم محهیط نشهأت  که اند؛ به نحوی بوده و به شکل مستقل از ناظر وجود دارد،  نگریسته

ی ذهنهی فهرد تأکیهد میکننهد.  کیفیهت محهیط  میگیرد.  در این زمینه میتوان به مدل کاپلن اشاره کرد.  دسته دوم بر عرصه

 شهری را به مثابه پدیدار یا رویدادی که در جریان ذهنی فرد ناظر از سهوی دیگهر شهکل میگیهرد،  معرفهی مینمایهد.  نظریهه

گرایی همچون لینچ،  اپلیارد و لینگ را میتوان مهمترین حامیان اینگونه تلقی از مفهوم کیفیت محهیط شههری  پردازان تجربه

ساخت توسهط مهردم ارائهه داده اسهت.  وی بهر  کاپلن مدلی را در مورد نحوه تجربه کردن و درک کردن محیط انسان دانست. 

کننده را از یک محیط مستلزم ایهن میدانهد  محیط تأکید نموده و رضایت استفادهآوری اطالعات درباره  اهمیت و ضرورت جمع

که استفادهکننده اطالعات مورد نیاز را برای شناخت در اختیار داشته و محیطی باشد که برای مردم معنیدار بوده دارای تازگی 

در کتهاب  7707جین جیکوبز در سال (.  0733 ،110بحرینی،  )و چالش و مقداری رمز و راز باشد تا ذهن را به کاوش وادارد 

انهد از:  ملحهوظ  معیار را برای محیطی باکیفیت مطلوب بیان میکند کهه عبهارت یک مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی 

داشتن فعالیتهای مناسب پیش از توجه به نظم بصری محیط،  استفاده از کاربری مختلط چه به لحهاظ نهوع اسهتفاده و چهه از 

  البافهت،  اخهت (قابلدستر  بهودن)ر حضور ابنیه با سنهای مختلف در یک ناحیه،  توجه به عنصر خیابان،  نفوذپذیر بودن نظ

جیکهوبز مهدعی بهود کهه شههرهای سهالم و بانشها ،  شههرهایی  (. 0731، 01گلکهار،  )پذیر بودن فضاها  اجتماعی و انعطا 

پایه تنوع اقتصادی،  انسانی و معماری،  جمعیتهای متراکم و اختهالط کاربریهها اند.  آنها بر  اقبال ارگانیک،  خودجوش و خوش

ی مجدد که به نام زاغه روبی یا زیباسازی شهری کهه کهل محالهت را بها  های بسامان شده توسعه میبالند،  نه بر مبنای برنامه

گزارشی از اصول مربو  به خصوصیات اصلی  0377باربارا وارد و همکاران در سال  . پارکها و میادین مشخ  آن دگرگون کند

یک شهر خوب را برای هر نقطه از جهان سوم به کنفرانس سکونتگاه سازمان ملل ارائهه دادنهد.  آنهها از حهق تصهر  مطمهئن،  

ههای اجتمهاعی مهتثر،  تصهمیمات  خودیاری،  محافظت،  آب پاک،  خدمات اساسی،  اقتصاد فعال و کشهاورزی کهارا،  کنتهرل

شههر فقیهر )و فقدان جدایی اجتماعی نام بردند.  در تجویزی که یکی از همکاران باربارا وارد،  هاگ اسهترتون بهرای  مشارکتی

از طریق زمین ارزان،  مالکیت مطمئن،  آب خوب،  برق،  دفع زبالهه،  )ارائه میدهد بر خودیاری مسکن کم تراکم  (داری سرمایه

،  دسترسی خوب،  مدار  خوب و خدمات محیطهی دیگهر،  (دهای متوسط ساختمانیمواد و مصالح ساده ساختمانی و استاندار

صهه،  الطهور خ به (. 0736، 781لینچ،  )ی اقتصادی در تمامی سطوح سرمایه و ترغیب تعمیرات تدریجی تأکید میکند  توسعه

هری یکسان دانست که همواره ها در مورد مفهوم کیفیت فضاهای شهری را میتوان با سیر تکامل طراحی ش سیر تحول اندیشه

ی  تدریج بهه حالهت مرکهب و چههار متلفهه بوده،  به (عینی)ای نخستین که محدود به متلفه زیباشناختی  از حالت تک متلفه

، 010 )گلکهار،  مییابهد تطهور بلهوغ دوران در محیطهی زیسهت و عملکردی ادراکی،  –زیباشناختی عینی،  زیباشناختی ذهنی

0783 .) 

 اجتماعی سرمایه های

 بهه 0106 سهال در که می باشد غربی دانشگاه ویرجینیای از هانیفان مقاله اجتماعی،  سرمایه زمینه در پووهش نخستین

 را اجتمهاعی سرمایه پرداخته است.  هانیفان اجتماعی سرمایه تربیتی و انسانی ابعاد به بیشتر مقاله در این وی . درآمد نگارش

 از گروههی رابطهه اجتمهاعی و متقابل دلسوزی دوستی،  خیر،  کار یعنی اجتماعی سرمایه ازمنظور من "میکند تعریف چنین

 شهمار  به مدرسه آن منطقی مرکزیت که می باشند روستایی اجتماعی اجتماعی یا واحدی آورنده پدید که ه ها خانواد و افراد
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 انباشهت گیهرد،  انجام سازنده فعالیتی که آن از قبل  آن،  توسعه یا و کار و کسب سازمان سان به محلی ساختن در . می رود

 "است قزم سرمایه

 و شهرسهازان توجهه آمریکهایی( شههرهای زندگی )مرگ و نام به خود کالسیک اثر انتشار با 0160 سال در جیکوبز جین

 حومهه در فشرده اجتماعی که شبکه های بود داده توضیح کتاب آن در وی . کرد جلب اجتماعی مسائل را به شهری طراحان

 و جهرم عهدم وجهود نظافهت،  حفهظ بها ارتبا  در و میدهند تشکیل را اجتماعی سرمایه صورتی از شهری،  مختلط و قدیمی

حفهاظتی  نیهروی ماننهد رسهمی نهادهای عوامل با مقایسه در کیفیت زندگی بهبود مورد در تصمیمات دیگر و خیابانی جنایات

 میدهند نشان خود از بیشتری مسئولیت انتظامی،  نیروهای و پلیس

 تربیتی وعلوم اجتماعی رفاه اقتصاد،  سیاسی،  شناسی، علوم جامعه چون مختلفی علوم در مفهوم این بعد به دوران آن از

 عنهوان به ملی،  های دولت نقش و تضعیف شدن جهانی روند به توجه با و گشت وجهی چند مفهوم یک تبدیل به و شد وارد

 طراحان و ریزان توجه برنامه مورد اجتماعی سرمایه توسعه ها،  مشکالت برای محلی سطح اجتماعات در شدنی اجرا حلی راه

 (0781، 18گرفت. )شکوهی دولت آبادی، مسعود،  قرار شهری

می  شکل هنجارهای اجتماعی اسا  بر افراد میان که اجتماعی تعامالت  : کرد می توان تعریف چنین را اجتماعی سرمایه

تولیهد  بهه منجهر یها داده رخ اجتماعی شبکه های در تعامالت این . اجتماعی میشود گران کنش میان اعتماد به منجر و گیرد

. )شکوهی دولهت آبهادی، مسهعود، . میگردد گران مشترک کنش اهدا  به رسیدن باعث نهایتا و می شود اجتماعی شبکه های

11 ،0781) 

 شهبکه ههای -7 اعتمهاد -1 اجتماعی تعامالت -0 : میشود دیده اجتماعی سرمایه برای اساسی رکن چهار تعریف،  این در

 شکل اجتماعی تعامالت می بایستی شود سرمایه روشن این موتور اینکه برای بنابراین . مشترک اهدا  به رسیدن-7 اجتماعی

 نتیجه این به داد،  انجام آمریکا مورد در جهانیش های  ارز پووهش ه های داد روی بر که مطالعه ای اسا  اسالنیر بر. بگیرد

شهبکه  و شها ارز بین وی این برداشت،  طبق . دارد بستگی اجتماعی اعتماد و اخالقی ارزشهای به رفتارهای اخالقی که رسید

 بهه  تأکیهد طبهق شهها اعتمهادارز اصلی،  شهای ارز به چیز هر از بیش جمعی عملی میگوید مشکالت و میشود قائل تمایز ها

 دیگر ارتباطهات بخش بنابراین نمی شود،  ایجاد خالء در اجتماعی سرمایه میگوید دیدگاه وی همچنین . دارد بستگی دیگران

 کند ایجاد را اجتماع از حسی و کنند پیدا ارتبا  همدیگر با میشود افراد باعث ازدواج چون ای ساده موارد . میباشد اجتماعی

 شبکه از توجهی قابل حمایت کل،  در که میباشد می دهد شها ارز ه ی کنند تقویت  نشان آمریکا درمورد اسالنیر که تحقیق

، 18دارد. . )شکوهی دولت آبادی، مسهعود،  تأثیر آن بر بسیار اجتماعی روابط و )اعتماد( شها ارز و وجود دارد اجتماعی سرمایه

0781) 

ساکنین یک منطقه می تواند یک موضوع فیزیکی یهک نگهاه یهک مکالمهه و سرمایه اجتماعی نتیجه برقراری ارتبا  میان 

ارتبا  بین افراد باشد که خود مستلزم تعریف رویدادها و فعالیهت ههای متناسهب و در نتیجهه نقهش پهذیری مهردم در فضها و 

ت فضهاهای شههری بها (.  میهزان موفقیه0786، 11)دانشپور و همکاران،   عضویت آنها در گروه ها و شبکه های اجتماعی است

میزان استفاده از آن فضا و حضور انسان در آن متناسب است. در واقع معماری و شهرسازی باید به جهای افتهراق و جهدایی در 

 پی افزایش تعامالت اجتماعی که رویکردی جامع از سرمایه اجتماعی است و همبستگی انسان ها باشد.  

 ههای هزینهه دهنهده کهاهش, محلهه سهطح در اجتمهاعی پایداری بر موثر را اجتماعی سرمایه محققان کلی بندی جمع در

 تقویت سرمایه این خصوصیات از.  دانند می سطوح تمام در اقتصادی و محیطی پایداری بر موثر, اقتصادی توانمندساز و مبادله

 و.  شهود می آن باتولید و تولید باعث شود گرفته کار به بیشتر سرمایه این چه هر بیانی به.  است آن شدن هزینه واسطه به آن
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 . شود می مواجه اجتماعی سرمایه فرساش با عبارتی به یا شده کاسته آن توانایی از بماند مصر  بی چه هر

 تحقیق روش

تحقیق حاضر از لحاظ رویکرد به موضوع و مسأله مورد بررسی،  یک تحقیق کمّهی اسهت.  روش تحقیهق کمّهی،  تحقیقهی 

کنهد و در هها اسهتخراج مهیها(،  مفاهیم و متغیرها را از نظریهمحور است و برای پاسه به ستاقت تحقیق )آزمون فرضیهنظریه

آوری کرده و سپس نتایج را بها احتمهاقت آمهاری بهه جامعهه آمهاری تعمهیم عپذیر جمها شواهد آزمونمیدان تحقیق برای آن

پهذیر و بها زبهان آمهار و ارقهام بیهان های خود را با شواهد کمیّهتها و تحلیلدهد.  همچنین در تحقیق کمّی،  محقق پاسهمی

رسشنامه متشهکل از سهتاقت بسهته و تحلیلی است که با پ -کند.  بر این اسا ،  تحقیق حاضر ماهیتاً پیمایشی و توصیفیمی

 های مشخ  انجام گرفته است. دارای جواب

هها هها و یافتههای سامان یافته و در پایان نیز به تلفیق نظریهبر این،  تحقیق حاضر ابتدا با مطالعات اسنادی و کتابخانهعالوه

کاربردی اسهت زیهرا پهس از بررسهی و اکتشها  در قالب ترسیم یک مدل انجامیده است.  تحقیق از نظر هد ،  جزء تحقیقات 

خواهد در راستای بهبود شرایط فعلی پیشنهاداتی کاربردی و عملیاتی ارائه نماید.  از نظر زمهانی،  جهزء تحقیقهات موضوع،  می

 انجام گرفته است و محیط آن،  محله قطارچیان واقع در شههر 0711مقطعی است که بر اسا  طرح مقطعی در تابستان سال 

 پردازیم. باشد.  در بخش چهارم این فصل،  به معرفی محله قطارچیان میسنندج می

 های تحقیقتکنیک گردآوری داده

سهاخته بها سهتاقت پرسشهنامه محقهق مورد نیاز،  از اطالعات آوریجمع سنجش مفاهیم و متغیرها و پووهش برای این در

سهتال بهرای سهنجش  0ترتیب شهامل ستال است که به 6کلی متشکل از طور بسته استفاده شده است.  پرسشنامه یاد شده به

گویهه و  1شهناختی گویهه و زیبهایی 01گویهه،  عملکهردی  01متغیر مستقل یعنی کیفیت محیط کالبدی )با سه بُعد ظاهری 

گویهه،   1مسهایگی ستال برای سنجش متغیر وابسته یعنی سرمایه اجتماعی )با چههار بُعهد پیونهد ه 7گویه(،   77رفته همروی

ههای ستال برای سنجش ویوگی 0گویه( و  16رفته همگویه و روی 8گویه و اعتماد  3گویه،  مشارکت مدنی  6شبکه اجتماعی 

جمعیتی پاسخگویان )ساکنان محله قطارچیان( شامل جنسیت،  سن،  سطح تحصهیالت،  وضهعیت مالکیهت منهزل مسهکونی،  

ستال در مورد متغیرهای مطالعه )مستقل،  وابسهته و  66ه است.  کل پرسشنامه حاوی مدت زمان سکونت در محله و شغل بود

ههای )بسهیار زیهاد یها ای بها پاسههگزینههای جمعیتی،  براسا  طیف لیکرت پنجغیر از ویوگیهای جمعیتی( بوده و بهویوگی

( طراحی شهد 0و بسیار کم یا بسیار بد کُد  1د کُد ،  کم یا ب7،  تاحدودی یا متوسط کُد 7،  زیاد یا خوب کُد 1بسیار خوب کُد 

 و در پایان تحقیق در قسمت ضمیمه آورده شده است. 

 تکنیک تحقیق 7پایایی و 7)روایی( اعتبار

 منظهور بررسهیها غالباً منبعث از مفاهیم و ادبیات نظری و تجربی تحقیق بوده است.  با این وجهود،  بههستاقت پرسشنامه
 بهه مراجعهه طریهق از کهه، معنهی ایهنصوری و اجماع صاحبنظران اسهتفاده گردیهد.  بهه از اعتبار ها، دقت آن اعتبار و میزان

ههای مطروحهه اجمهاع در مورد گویهه صاحبنظران و اساتید حوزه موضوعی مورد مطالعه شامل اساتید محترم راهنما و مشاور، 
ههای پرسشهنامه،  از و سهازگاری درونهی گویهه بررسی میزان پایهایی نهایی به تأیید آنان رسید.  برای حاصل شده و پرسشنامه

سهال  01پاسهخگوی تصهادفی  01بهر روی  6آزمهوناستفاده شد.  بدین ترتیب،  با انجام یک پیش 1کرونباخ مقیا  رایج آلفای

                                                           
3.  Validity 
4.  Reliability 
5.  Cronbach's Alpha 
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آزمون انجام گرفت و نتایج آزمون برای متغیرهای اصهلی و ابعهاد باقی انتخاب شده ساکن در محله قطارچیان سنندج،  پیشبه
 نشان داده شده است.  1و  0آن در جداول 

 های ابعاد سرمایه اجتماعیمیزان آلفای کرونباخ گویه  :1جدول

 هاگویه ابعاد
مقدا
ر 
 آلفا

تعداد 
 هاگویه

تعداد 
 پاسخگویان

ی
یگ

سا
هم

د 
یون

پ
 

 .ها وجود داردانواده ما و همسایهخای بین هروابط صمیمان

81/1 1 01 
 .رویمبه منازل یکدیگر جهت مهمانی می مان معموقو همسایگان ام

 .های خود قر  بگیریمتوانیم آن را از همسایهراحتی میای در منزل بههدر صورت نداشتن وسیل معموقً
 .کنیمدر انجام برخی کارها با همسایگان خود مشورت می

 .کنندهای خود را با ما در میان گذاشته و از ما تقاضای کمک مینگرانی همسایگان ما معموق

ی
ماع

جت
ه ا

بک
ش

 

 دل کنید؟ و ها دردآن با توانیدکه میحضور دارند  افرادی چه حد در اطرا  شما تا

33/1 6 01 

 ؟کنندد که شما را درک میندار افرادی حضورچه حد در اطرا  شما  تا
 دهند؟د که به شما آرامش میندار افرادی حضورچه حد در اطرا  شما  تا
 ها مشورت بگیرید؟توانید از آند که میندار افرادی حضوردر اطرا  شما  چه حد تا
 ت مالی به شما کمک کنند؟التوانند در حل مشکد که میندار افرادی حضورچه حد در اطرا  شما  تا
 نمایید؟چه حد در مورد وضعیتی از محله که باعث رنجش یا مزاحمت شده با دیگران گفتگو می تا

ی
دن

ت م
رک

شا
م

 

 د؟نماییهای مذهبی مانند جلسات قرآن و مراسم مذهبی شرکت میچه حد در گروه در محله خود تا

38/1 3 01 

 کنید؟می مشارکت خود ت محلهالچه حد در رفع مشک تا
 شود شرکت نمائید؟چقدر حاضرید در کارهای گروهی که در محله انجام می

 شود شرکت نمائید؟تا چه حد تمایل دارید در انتخاباتی که در سطح کشور انجام می
 اید؟ت محله دعوت کردهالدر اقدامات جمعی برای رفع مشکهایتان جهت شرکت ایتا به حال چقدر از هم محله
 کنید؟ت محله صحبت کرده یا میکالها در مورد مشایتا چه حد با دیگر هم محله

 با شورای محله همکاری کنید؟ تا چه حد مایلید

اد
تم

اع
 

 اعضای خانواده

63/1 8 01 

 فامیل و خویشاوندان
 دوستان
 هاهمسایه

 اهالی محله
 اعضای شورای شهر
 نمایندگان مجلس
 مسئوقن کشوری

جم
 10 22 09/9 سرمایه اجتماعی ع
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 های ابعاد کیفیت محیط کالبدی:  میزان آلفای کرونباخ گویه2جدول

 تعداد پاسخگویان هاتعداد گویه مقدار آلفا هاگویه ابعاد

ی
هر

ظا
 

 موجود در محلهفضای سبز 

37/1 01 01 

 نظافت و پاکیزگی محله

 رویوجود فضای مناسب جهت پیاده

 وجود سر و صدا در سطح محله

 آلودگی هوا

 وجود روشنایی در شب

 هاروعر  پیاده

 نماهای ساختمان

 ها در سطح محلهخوانایی)دستیابی( مسیر

 نشستن در سطح محلهفضاهایی برای 

ی
رد

لک
عم

 

 امکانات تفریحی جهت گذراندن اوقات فراغت

87/1 01 01 

 احسا  امنیت

 دسترسی به حمل و نقل عمومی

 امکان خرید مایحتاج روزانه

 امکان استفاده از مراکز آموزشی

 وجود فضای مناسب جهت رشد و پرورش کودکان

 ها( در سطح محلهماشینترافیک )تردد 

 وجود امکانات ورزشی

 وجود امکانات بهداشتی درمانی

 وجود امکانات جهت بازی کودکان

 هاوآمد ماشینمصونیت از رفت

 های سطحیکانال دفع آب

 وجود فضاهای بال استفاده

 سازی معابرکف

 محلهدر این رضایت از زندگی میزان 

 تمایل به ادامه زندگی در همین محلهمیزان 

 دهدمی خاتفاقاتی که در محله شما رمیزان اطالع از 

 به محله شماشهر توجه مسئولین میزان 

 های متفاوت در محلهامکان استفاده از فضاها در زمان

ی
بای

زی
ی

خت
شنا

 

 خود از محله داریدهایی که در ذهن گیری نشانهمیزان بهره

30/1 1 01 

 میزان احسا  تعلق نسبت به ظاهر محله

 هایی که در محله شما وجود داردمیزان احسا  رضایت از نمای خانه

 های موجود در محله در ذهن شمامیزان ماندگاری نشانه

 اندشدهمند که در سطح محله تخریب های هویتمیزان یادآوری بناها و نشانه

 10 43 62/9 کیفیت محیط کالبدی جمع

دهد که مقادیر آلفای همه ابعاد متغیرهای مستقل و وابسهته و نتایج آزمون آلفای کرونباخ در جداول باق نشان می
ههای و سازگاری درونهی گویهه که میزان پایاییدرصد بوده و این حاکی است 31همچنین مقادیر کلی آلفای متغیرها،  بیش از 

 اند. های مورد سنجش داشتهپرسشنامه باق بوده است.  در واقع،  پاسخگویان درک یکسان و بسیار باقیی از ستاقت و گویه
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 قلمرو مکانی تحقیق

 و قرار دارد شهر سنندج قدیم بافت جنوب غربی در هکتار 887/03وسعت  و نفر 1316جمعیت تقریبی  با قطارچیان محله

 عنوانبه اکنون گردد.  این محلهمی تر بازپیش و صفوی دوره به آن قدمت که است شهر سنندج فضایی انسازم عناصر از یکی

بهاق،   تهراکم بهه تهوانمهی بافت قدیمی این هایویوگی است.  از شده شناخته شهر اصلی هسته از قسمتی قدیمی شهر،  بافت

نهامنظم شهعاعی حاصهل مشهکالت توپهوگرافی زمهین،   بافت تند و معکو ،  هایشیب با و باریک و تنگ هایکوچه با محالت

شههری  خهدمات و امکانهات توزیع نامناسب دسترسی،  رعایت نشدن سلسله مراتب و درهم،  شبکه پیچیده با ارگانیک ساختار

اسهت )حبیبهی و  شههری خدمات و تأسیسات،  تجهیزات کمبود مشخصه مناطقی مانند قطارچیان،  ترینکرد.  مهم و...  اشاره

 (.  77:  0717جوب،  رحیمی کاکه

 

 34:  1403جوب،  :  موقعیت محله قطارچیان در شهر سنندج   مآخذ:  حبیبی و رحیمی کاکه1شکل

 های متغیر مستقل تحقیقتوصیف گویه

ههای فرعهی متغیهر مسهتقل و پهس از آن متغیهر تک ستاقت یا گویهها،  ابتدا به توصیف تکدر ادامه تحلیل توصیفی داده

طور که گفته شد،  متغیر مستقل عوامل محیطی یا کیفیت محیط کالبدی از پردازیم.  در این تحقیق،  همانوابسته تحقیق می

ترتیب توزیهع درصهدی به 1و 7و7محله قطارچیان شهر سنندج است.  در جداول،  شناختی دربُعد ظاهری،  عملکردی و زیبایی

 شناختی محیط کالبدی محله مورد مطالعه آمده است. نگرش پاسخگویان درباره ابعاد ظاهری،  عملکردی و زیبایی

قیی از پاسهخگویان نسهبت بها 1و  6ههای شهماره توان در سه قسمت خالصه کرد؛ اول،  تنها در گویههرا می 7نتایج جدول

در محله قطارچیان را در حد متوسهط و خهوب )در ههر دو گویهه « یابی مسیرهاخوانایی یا دست»و « وجود روشنایی در شب»

یعنی نظافت و پاکیزگی،  آلودگی هوا  8و  1،  1های شماره اند.  دوم،  در ارتبا  با گویهدرصد( ارزیابی کرده 1/61جمعاً حدود 

شان به آن موارد در محله در حد متوسط ارزیهابی درصد از پاسخگویان نگرش 11و  7/11،  6/10ترتیب ان بهو نماهای ساختم

نگرش پاسخگویان بد یا بسهیار بهد بهوده اسهت.   01و  3،  7،  7،  0های شده است.  و سوم،  در پنج گویه باقیمانده یعنی گویه

درصد در ارتبا  با فضای مناسب جههت  31ارتبا  با فضای سبز،  بیش از  درصد از پاسخگویان در 31عبارت دیگر،  بیش از به

 1/31روهها و بهیش از درصد در ارتبا  با عهر  پیهاده 31درصد در ارتبا  با وجود سر و صدا،  حدود  1/71روی،  حدود پیاده

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

006 

 

 اند. داشته درصد در ارتبا  با فضاهایی برای نشستن در سطح محله قطارچیان ارزیابی بد یا بسیار بد

طور خالصه حاکی از آن است که محله قطارچیان از دیهد سهاکنانش بُعهد ظهاهری چنهدان مطلهوب و بها به 7نتایج جدول 

 کیفیتی ندارد. 

 :  توزیع درصدی نگرش پاسخگویان درباره کیفیت محیط کالبدی محله قطارچیان از بُعد ظاهری4جدول

موارد زیر وضعیت محله زندگی خود را با توجه به 
 کنید؟چگونه ارزیابی می

 ها )%(پاسخ
 جمع

 بسیار بد بد متوسط خوب بسیار خوب

ی
هر

ظا
د 

 بُع
 از

ی
بد

کال
ط 

حی
ت م

فی
کی

 

 1. 011 0. 70 0. 71 1. 08 8. 6 1. 1 ( فضای سبز موجود در محله0
 1. 011 1. 00 1. 06 6. 10 7. 08 1. 1 ( نظافت و پاکیزگی محله1
 1. 011 1. 71 7. 71 0. 10 6. 1 1. 1 رویمناسب جهت پیاده( وجود فضای 7
 1. 011 3. 11 3. 11 1. 77 8. 6 7. 7 ( وجود سر و صدا در سطح محله7
 1. 011 1. 07 0. 06 7. 11 1. 07 1. 1 ( آلودگی هوا1
 1. 011 6. 1 1. 00 7. 71 7. 73 7. 07 ( وجود روشنایی در شب6
 1. 011 1. 17 3. 71 0. 10 1. 6 1 .1 هارو( عر  پیاده3
 1. 011 1. 6 7. 08 1. 11 1. 07 0. 7 ( نماهای ساختمان8
 1. 011 8. 3 0. 01 7. 70 1. 73 1. 01 ها در سطح محله( خوانایی)دستیابی( مسیر1

 1. 011 7. 73 7. 71 3. 03 3. 8 1. 1 ( فضاهایی برای نشستن در سطح محله01

نسبت باقیی از پاسخگویان  07و  07های شماره توان در چهار قسمت خالصه کرد؛ اول،  تنها در گویهرا می 7نتایج جدول 

در محله قطارچیان را در حد خوب و بسیار خوب )در هر دو « امکان خرید مایحتاج روزانه»و « ونقل عمومیدسترسی به حمل»

نسهبت بهاقیی از  13و  16،  11،  11،  01ههای شهماره ،  در گویههانهد.  دومدرصهد( ارزیهابی کهرده 61گویه جمعهاً بهیش از 

 3/30رضهایت از زنهدگی )»،  «درصهد( 1/31ههای سهطحی )کانهال دفهع آب»،  «درصهد( 7/37احسا  امنیت )»پاسخگویان 

متوسهط و  محلهه قطارچیهان را در حهد« درصد( 3/30اطالع از اتفاقات )»و « درصد( 6/67تمایل به ادامه زندگی )»،  «درصد(

هها،  وجهود وآمد ماشهینیعنی مصونیت از رفت 11و  17،  17،  10های شماره اند.  سوم،  در ارتبا  با گویهخوب ارزیابی کرده

 1/66و  1/61،  3/11،  3/30ترتیهب ههای متفهاوت بههسازی معابر و امکان استفاده از فضاها در زمانفضاهای بال استفاده،  کف

شان به آن موارد در محله در حد متوسط و یا بد ارزیابی شهده اسهت.  و چههارم،  در هشهت گویهه نگرشدرصد از پاسخگویان 

نگهرش غالهب پاسهخگویان بهد یها بسهیار بهد بهوده اسهت.   18و  11،  01،  08،  03،  06،  01،  00های باقیمانده یعنی گویه

درصد در ارتبا   76ات تفریحی جهت گذراندن اوقات فراغت،  درصد پاسخگویان در ارتبا  با امکان 31عبارت دیگر،  بیش از به

 13درصد در ارتبا  با وجود فضای مناسب جهت رشد و پهرورش کودکهان،   1/68با امکان استفاده از مراکز آموزشی،  بیش از 

درصهد در ارتبها  بها  78درصد در ارتبا  با وجود امکانات ورزشهی،  حهدود  36ها(،  درصد در ارتبا  با ترافیک )تردد ماشین

درصهد در  31درصد در ارتبا  با وجود امکانهات جههت بهازی کودکهان و حهدود  31وجود امکانات بهداشتی درمانی،  بیش از 

  اند.در سطح محله قطارچیان ارزیابی بد یا بسیار بد داشته به محلهشهر توجه مسئولین ارتبا  با میزان 

طور خالصه حکایت از آن دارد که ساکنان محله قطارچیان،  محیط سکونت و زنهدگی خهود را از نظهر هم به7نتایج جدول 

 دانند. عملکردی چندان مطلوب نمی
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 :  توزیع درصدی نگرش پاسخگویان درباره کیفیت محیط کالبدی محله قطارچیان از بُعد عملکردی3جدول

توجه به موارد زیر چگونه وضعیت محله زندگی خود را با 

 کنید؟ارزیابی می

 ها )%(پاسخ
 جمع

 بسیار بد بد متوسط خوب بسیار خوب

ی
رد

لک
عم

د 
 بُع

 از
ی

بد
کال

ط 
حی

ت م
فی

کی
 

 1. 011 7. 70 1. 73 1. 07 1. 6 1. 0 ( امکانات تفریحی جهت گذراندن اوقات فراغت00

 1. 011 0. 8 6. 01 1. 73 7. 71 0. 8 ( احسا  امنیت01

 1. 011 7. 7 1. 3 7. 11 0. 77 3. 10 ( دسترسی به حمل و نقل عمومی07

 1. 011 3. 7 1. 7 1. 17 0. 71 7. 71 ( امکان خرید مایحتاج روزانه07

 1. 011 0. 03 1. 11 1. 11 7. 10 8. 6 ( امکان استفاده از مراکز آموزشی01

 1. 011 7. 18 7. 71 1. 11 8. 6 1. 1 ( وجود فضای مناسب جهت رشد و پرورش کودکان06

 1. 011 7. 13 8. 11 6. 71 8. 3 1. 1 ها( در سطح محله( ترافیک )تردد ماشین03

 1. 011 7. 76 8. 71 1. 06 6. 1 1. 0 ( وجود امکانات ورزشی08

 1. 011 1. 17 6. 17 7. 70 7. 01 6. 0 ( وجود امکانات بهداشتی درمانی01

 1. 011 1. 77 3. 77 0. 06 3. 7 1. 1 جهت بازی کودکان ( وجود امکانات11

 1. 011 1. 11 7. 10 7. 11 1. 3 6. 1 هاوآمد ماشین( مصونیت از رفت10

 1. 011 1. 01 0. 01 1. 73 1. 77 1. 1 های سطحی( کانال دفع آب11

 1. 011 3. 03 1. 06 1. 77 7. 10 1. 0 ( وجود فضاهای بال استفاده17

 1. 011 1. 01 3. 11 1. 71 7. 07 6. 1 سازی معابرکف (17

 1. 011 1. 6 8. 00 7. 71 7. 76 1. 1 محلهدر این رضایت از زندگی ( میزان 11

 1. 011 1. 1 3. 07 1. 76 6. 13 3. 01 تمایل به ادامه زندگی در همین محله( میزان 16

 1. 011 1. 1 0. 01 3. 71 1. 11 1. 6 دهدمی خاتفاقاتی که در محله شما ر( میزان اطالع از 13

 1. 011 1. 77 6. 73 7. 17 3. 7 1. 0 به محله شماشهر توجه مسئولین ( میزان 18

 1. 011 8. 11 7. 01 1. 76 1. 6 1. 0 های متفاوت در محله( امکان استفاده از فضاها در زمان11

 

تهری نسهبت بهه جنبهه در نهایت،  ساکنان محله مورد مطالعه در مقایسه بها دو بُعهد ظهاهری و عملکهردی ارزیهابی مثبهت

هها ،  در سهایر گویهه71غیر از گویه شماره شود،  بهمشاهده می 1طور که در جدول اند.  همانشناختی قطارچیان داشتهزیبایی

ههای محله،  میزان احسا  تعلق نسبت به ظاهر محله،  میهزان مانهدگاری نشهانه هایگیری ذهنی از نشانههمچون میزان بهره

 1/77رفتهه حهدود ههمانهد،  رویمند که در سطح محله تخریهب شهدههای هویتمحله در ذهن و میزان یادآوری بناها و نشانه

ههای موجهود در یت از نمهای خانههاحسها  رضها»اند و تنها در گویه درصد از پاسخگویان در طیف متوسط تا زیاد توزیع شده

 اند. توزیع شده« کم»درصد در طیف  7/08و « تاحدودی»درصد از پاسخگویان در طیف  6/10است که « محله
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 شناختی: توزیع درصدی نگرش پاسخگویان درباره کیفیت محیط کالبدی محله قطارچیان از بُعد زیبایی4جدول

 کنید؟موارد زیر چگونه ارزیابی میوضعیت محله زندگی خود را با توجه به 
 ها )%(پاسخ

 جمع
 بسیار کم کم تاحدودی زیاد بسیار زیاد

د 
 بُع

 از
ی

بد
کال

ط 
حی

ت م
فی

کی

ی
بای

زی
ی

خت
نا

ش
 

 1. 011 0. 7 1. 07 6. 76 7. 13 1. 1 هایی که در ذهن خود از محله داریدگیری نشانه( میزان بهره71

 1. 011 8. 6 3. 03 1. 70 8. 11 8. 3 ظاهر محله( میزان احسا  تعلق نسبت به 70

هایی که در محله شما وجود ( میزان احسا  رضایت از نمای خانه71

 دارد
1 .7 07 .7 10 .6 08 .7 01 .6 011 .1 

 1. 011 6. 1 6. 01 1. 78 8. 17 8. 00 های موجود در محله در ذهن شما( میزان ماندگاری نشانه77

مند که در سطح محله های هویتیادآوری بناها و نشانه( میزان 77

 اندتخریب شده
07 .7 11 .1 71 .7 06 .1 6 .8 011 .1 

 

های متغیر وابسته تحقیقتوصیف گویه  

متغیر وابسته تحقیق،  سرمایه اجتماعی است.  سرمایه اجتماعی با چهار بُعد پیوند همسایگی،  شبکه اجتماعی،  مشهارکت 

 آمده است.   1و8،  3، 6ترتیب در جداول ها بهمدنی و اعتماد سنجیده شده و نتایج توصیف این ابعاد و گویه

دههد.  عنوان اولین بُعد سرمایه اجتمهاعی را نشهان مهیمسایگی به،  توزیع نگرش پاسخگویان درباره سطح پیوند ه6جدول 

ههای های دوم تا پنجم نسهبت بهاقیی از پاسهخگویان در مقولههتوان خالصه نمود؛ اول،  در گویهنتایج جدول را در دو نکته می

درصهد،   71ی بهین همسهایگان وآمهد خهانوادگعبارت دیگر،  در خصوص مهمانی و رفتاند.  بهتوزیع شده« بسیار کم»یا « کم»

هها و تقاضهای کمهک از درصهد و طهرح نگرانهی 71هها حهدود درصد،  مشورت با همسایه 76ها قر  گرفتن وسایل از همسایه

اند.  دوم،  تنها در گویه اول،  یعنی وجود های کم تا بسیار کم توزیع شدهدرصد از پاسخگویان در مقوله 1/71ها حدود همسایه

درصهد آن را در سهطح  71درصهد از سهاکنان آن را زیهاد و حهدود  8/11های محله نه خانوادگی در بین همسایهروابط صمیما

گویای آن است که میزان پیوند همسایگی ساکنان محله قطارچیان در سطح 6طور خالصه،  نتایج جدول اند.  بهمتوسط دانسته

 کمی قرار دارد. 

 درباره سطح سرمایه اجتماعی از بُعد پیوند همسایگی:  توزیع درصدی نگرش پاسخگویان 2جدول

 سطح پیوند همسایگی در محله
 ها )%(پاسخ

 جمع
 بسیار کم کم تاحدودی زیاد بسیار زیاد

 1. 011 6. 1 1. 00 1. 70 8. 11 1. 01 .ها وجود داردانواده ما و همسایهخای بین هروابط صمیمان( 0

 1. 011 1. 17 0. 16 1. 71 1. 00 8. 6 .رویمبه منازل یکدیگر جهت مهمانی می مان معموقو همسایگان ام( 1

توانیم آن را از راحتی میای در منزل بههدر صورت نداشتن وسیل معموقً( 7

 .های خود قر  بگیریمهمسایه
8 .7 01 .7 77 .1 11 .7 17 .6 011 .1 

 1. 011 1. 18 1. 01 8. 77 7. 1 0. 3 .کنیمدر انجام برخی کارها با همسایگان خود مشورت می( 7

های خود را با ما در میان گذاشته و از ما تقاضای نگرانی همسایگان ما معموق( 1

 .کنندکمک می
8 .3 1 .1 71 .1 11 .7 13 .1 011 .1 
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دههد.  عنوان دومین بُعد سرمایه اجتماعی را نشهان مهی،  توزیع نگرش پاسخگویان درباره سطح شبکه اجتماعی به3جدول 

استثنای گویه پهنجم نسهبت بهاقیی از های اول تا ششم بهشود؛ اول،  در گویهدر اینجا هم نتایج جدول در دو نکته خالصه می

دل عبارت دیگر،  در خصوص حضور افرادی بهرای دردواند.  بهتوزیع شده« کم»سمت به« تاحدودی»های پاسخگویان در مقوله

درصد،  حضور افرادی در محله که به آدم  1/68درصد،  حضور افرادی در محله که آدم را درک کنند حدود  61در محله حدود 

د و گفتگو بها دیگهران در مهورد درص 67ها مشورت بگیرد حدود درصد،  حضور افرادی در محله که آدم از آن 67آرامش دهند 

انهد.  سمت کم توزیع شدههای تاحدودی بهدرصد از پاسخگویان در مقوله 1/11اموری از محله که مایه رنجش شده باشد حدود 

از پاسهخگویان در  66دوم،  در گویه پنجم،  یعنی وجود افرادی در محله که در هنگهام مشهکالت مهالی بهه آدم کمهک بکننهد 

حکایهت از آن دارد کهه 3ههای منهدرج در جهدول طور خالصه،  مجموع نتایج گویهاند.  بهم و بسیار کم قرار گرفتههای کمقوله

 باشد. میزان شبکه اجتماعی ساکنان محله قطارچیان در سطح متوسط به پایین می

 :  توزیع درصدی نگرش پاسخگویان درباره سطح سرمایه اجتماعی از بُعد شبکه اجتماعی7جدول

 سطح شبکه اجتماعی در محله
 ها )%(پاسخ

 جمع
 بسیار کم کم تاحدودی زیاد بسیار زیاد

 هها دردآن بها توانیدکه میحضور دارند  افرادی چه حد در اطرا  شما تا( 0

 دل کنید؟ و
7 .0 01 .8 77 .1 18 .7 01 .7 011 .1 

 1. 011 1. 07 6. 18 8. 71 1. 07 3. 7 ؟کنندمی د که شما را درکندار افرادی حضورچه حد در اطرا  شما  تا( 1

د کهه بهه شهما آرامهش نهدار افهرادی حضهورچه حد در اطهرا  شهما  تا( 7

 دهند؟می
8 .3 07 .1 71 .3 17 .7 01 .7 011 .1 

هها توانیهد از آند کهه مهینهدار افرادی حضهوردر اطرا  شما  چه حد تا( 7

 مشورت بگیرید؟
3 .1 08 .1 77 .1 18 .7 00 .8 011 .1 

تواننهد در حهل د کهه مهینهدار افرادی حضهورچه حد در اطرا  شما  تا( 1

 ت مالی به شما کمک کنند؟المشک
1 .6 3 .1 11 .8 11 .1 73 .1 011 .1 

چه حد در مورد وضعیتی از محله که باعث رنجش یها مزاحمهت شهده  تا( 6

 نمایید؟با دیگران گفتگو می
01 .1 03 .0 71 .7 18 .1 07 .7 011 .1 

 

دههد.  عنوان سومین بُعد سرمایه اجتماعی را نشهان مهی،  توزیع نگرش پاسخگویان درباره سطح مشارکت مدنی به8جدول 

درصهد از  1/76و  1/16ترتیهب ههای اول و چههارم بههتهوان توضهیح داد؛ اول،  در گویههنتایج جدول زیر را در سهه نکتهه مهی

جلسات قرآن و مراسم مذهبی،  و شرکت در انتخابهات در حهد کهم یها شان برای شرکت در اند که تمایلپاسخگویان بیان کرده

انهد کهه در حهد درصد از پاسخگویان بیان کرده 1/71و حدود  68ترتیب های سوم و هفتم بهباشد.  دوم،  در گویهبسیار کم می

اری کننهد.  سهوم،  طبهق باق حاضرند در کارهای گروهی محله شرکت کنند و همچنین مایلند با شورای محله همکهمتوسط به

اند که در حد متوسهط درصد از پاسخگویان بیان کرده 18و حدود  61،  حدود 16ترتیب های دوم،  پنجم و ششم بهنتایج گویه

جهت شرکت در اقهدامات جمعهی بهرای رفهع خود های ایاز هم محلهکنند،  پایین در رفع مشکالت محله خود مشارکت میبه

طهور .  بههدنهکنت محله صحبت کرده یا مهیکالها در مورد مشایبا دیگر هم محلهکنند و یا ده یا میکرت محله دعوت المشک

دهد که میزان مشارکت مدنی ساکنان محله قطارچیان در بعضی نشان می 8های مندرج در جدول خالصه،  مجموع نتایج گویه

 باشد. باق و در برخی موارد کم یا بسیار کم میپایین،  در برخی موارد در حد متوسط بهموارد در سطح متوسط به
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 :  توزیع درصدی نگرش پاسخگویان درباره سطح سرمایه اجتماعی از بُعد مشارکت مدنی6جدول

 سطح مشارکت مدنی در محله
 ها )%(پاسخ

 جمع
 بسیار کم کم تاحدودی زیاد بسیار زیاد

جلسهات قهرآن و مراسهم  های مذهبی ماننهدچه حد در گروه در محله خود تا( 0

 د؟نماییمذهبی شرکت می
1 .1 3 .8 16 .3 01 .1 76 .6 011 .1 

 1. 011 1. 01 1. 01 7. 71 1. 17 3. 7 کنید؟می مشارکت خود ت محلهالچه حد در رفع مشک تا( 1

 1. 011 3. 01 6. 1 1. 77 1. 77 6. 1 شود شرکت نمائید؟چقدر حاضرید در کارهای گروهی که در محله انجام می( 7

شهود شهرکت تا چه حد تمایل دارید در انتخاباتی که در سطح کشور انجام می( 7

 نمائید؟
1 .1 06 .8 16 .3 01 .6 13 .1 011 .1 

هایتان جهت شرکت در اقهدامات جمعهی بهرای ایتا به حال چقدر از هم محله( 1

 اید؟ت محله دعوت کردهالرفع مشک
1 .1 00 .8 77 .1 13 .7 06. 1 011 .1 

ت محلهه صهحبت کهرده یها کالها در مهورد مشهایتا چه حد با دیگر هم محله( 6

 کنید؟می
1 .6 03 .3 71 .0 11 .3 08 .1 011 .1 

 1. 011 0. 03 1. 08 6. 18 8. 11 6. 07 با شورای محله همکاری کنید؟ ( تا چه حد مایلید3

 

دههد.  نتهایج عنوان چهارمین بُعد سرمایه اجتماعی را نشان مهی،  توزیع نگرش پاسخگویان درباره سطح اعتماد به1جدول 

درصد از پاسخگویان سطح اعتماد خود به اعضای  17توان در چهار نکته خالصه کرد؛ اول،  طبق نتایج بیش از جدول زیر را می

درصد از پاسخگویان سطح اعتمهاد خهود بهه  31و حدود  31ترتیب اند.  دوم،  بهردهخانواده را در حد زیاد یا بسیار زیاد بیان ک

درصهد از پاسهخگویان سهطح  1/31و  66ترتیهب اند.  سوم،  بههباق دانستهفامیل )خویشاوندان( و دوستان را در حد متوسط به

 37و حدود  1/36،  36ترتیب حدود .  و چهارم،  بهاندپایین دانستهها و اهالی محله را در حد متوسط بهاعتماد خود به همسایه

درصد از پاسخگویان سطح اعتماد خود به اعضای شورای شهر،  نمایندگان مجلس و مسئوقن کشوری را در حد کهم یها بسهیار 

همدیگر ن بهدهد که میزان اعتماد ساکنان محله قطارچیانشان می 1طور خالصه،  نتایج مندرج در جدول اند.  بهکم بیان کرده

پهایین و ها و اهالی محله در حد متوسهط بههباق،  در سطح همسایهدر سطح خانواده،  خویشاوندان و دوستان در حد متوسط به

 ای )شورا،  مجلس و کشور( در حد بسیار پایینی قرار دارد. در سطح فرا محله
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 ی از بُعد اعتماد:  توزیع درصدی نگرش پاسخگویان درباره سطح سرمایه اجتماع0جدول

 سطح اعتماد در محله
 ها )%(پاسخ

 جمع
 بسیار کم کم تاحدودی زیاد بسیار زیاد

 1. 011 6. 1 1. 1 7. 1 1. 07 7. 38 ( اعضای خانواده0

 1. 011 1. 1 1. 1 8. 78 7. 76 1. 01 ( فامیل و خویشاوندان1

 1. 011 1. 7 0. 03 1. 76 3. 71 0. 3 ( دوستان7

 1. 011 7. 01 3. 11 1. 77 7. 08 7. 7 هاهمسایه( 7

 1. 011 1. 06 6. 17 1. 76 6. 01 1. 1 ( اهالی محله1

 1. 011 1. 77 6. 71 8. 01 8. 6 6. 0 ( اعضای شورای شهر6

 1. 011 0. 78 7. 18 1. 07 6. 1 0. 7 ( نمایندگان مجلس3

 1 .011 7. 17 6. 08 8. 01 1. 3 3. 7 ( مسئوقن کشوری8

 

 های تحقیقآزمون و تفسیر فرضیه

ها بر پایه نگرش به عوامل سازی و توجه به تنوع عملکردها و فعالیتباززنده»فرضیه اصلی تحقیق حاضر آن است که 

.  برای بررسی و آزمون فرضیه اصلی «های تاریخی شودها و محلهتواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی در بافتمحیطی می

تفکیک و شاخ  کلی کیفیت محیط کالبدی با گانه کیفیت محیط کالبدی بهتحقیق،  به بررسی ارتبا  دوسویه تمام ابعاد سه

تفکیک و شاخ  کلی سرمایه اجتماعی در قالب ضریب همبستگی پیرسون پرداختیم.  ابعاد چهارگانه سرمایه اجتماعی به

 آمده است.  00و  01آزمون در جداول نتایج این 

.  بدان ها شامل میانگین،  انحرا  استاندارد و تعداد پاسخگویان را نشان داده استهای توصیفی آن،  متغیرها و آماره01جدول 

کنیم. نظر میها صر اند از شرح و توصیف دوباره آنهای قبلی توصیف شدهها در قسمتجهت که این شاخ   

 های توصیفیمتغیرها و آماره:  19جدول

 تعداد پاسخگویان انحرا  استاندارد میانگین متغیرها

 711 11. 6 17. 16 شاخ  ظاهری محیط کالبدی

 711 61. 01 87. 11 شاخ  عملکردی محیط کالبدی

 711 67. 7 11. 01 شناختی محیط کالبدیشاخ  زیبایی

 711 60. 03 73. 11 شاخ  کلی کیفیت محیط کالبدی

 711 80. 7 77. 07 شاخ  پیوند همسایگی

 711 33. 7 87. 01 شاخ  شبکه اجتماعی

 711 31. 1 78. 01 شاخ  مشارکت مدنی

 711 33. 7 76. 11 شاخ  اعتماد

 711 11. 06 11. 30 شاخ  کلی سرمایه اجتماعی

 

عنوان متغیر مستقل و ابعاد سهرمایه اجتمهاعی ،  رابطه یا همبستگی دوسویه بین ابعاد مختلف محیط کالبدی به00جدول 

گانه کیفیت محیط کالبدی شود،  رابطه بین تمام ابعاد سهگونه که مشاهده میعنوان متغیر وابسته را نشان داده است.  همانبه
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تهر از دار اسهت.  همچنهین،  شهدت روابهط پهایینبوده و در سطح یک درصد معنیبا ابعاد چهارگانه سرمایه اجتماعی مستقیم 

متوسط و در مواردی از متوسط به باق است.  در ردیف و ستون آخر جدول هم که با رنگ تیره مشهخ  گشهته اسهت،  رابطهه 

هر کدام از ابعاد متغیهر مسهتقل بها  شکل کلی با هر کدام از ابعاد متغیر وابسته از یک طر ،  و رابطه بینبین متغیر مستقل به

دار باق و در سطح یک درصد معنیها از متوسط بهدهد که جهت روابط مستقیم و شدت آنشکل کلی نشان میمتغیر وابسته به

است.  در نهایت،  آخرین سلول جدول که با رنگ روشن مشخ  است،  گویای آن است که رابطه بین شاخ  کیفیت محهیط 

 دار است. خ  سرمایه اجتماعی مستقیم و نسبتاً قوی است و این رابطه هم در سطح یک درصد معنیکالبدی و شا

 

رابطه )همبستگی( بین ابعاد کیفیت محیط کالبدی و ابعاد سرمایه اجتماعی :00جدول  

 متغیرهای وابسته

 متغیرهای مستقل

شاخ  پیوند 

 همسایگی

شاخ  شبکه 

 اجتماعی

شاخ  مشارکت 

 مدنی

شاخ  

 اعتماد

شاخ  کلی 

 سرمایه اجتماعی

 70. 1** 77. 1** 71. 1** 71. 1** 77. 1** شاخ  ظاهری محیط کالبدی

 76. 1** 73. 1** 71. 1** 70. 1** 71. 1** شاخ  عملکردی محیط کالبدی

 77. 1** 17. 1** 71. 1** 10. 1** 71. 1** شناختی محیط کالبدیشاخ  زیبایی

 71. 1** 71. 1** 70. 1** 77. 1** 78. 1** کالبدیشاخ  کلی کیفیت محیط 
 111. 1داری:  .  معنی**

های محیط زعم ساکنان محله قطارچیان،  افزایش یا ارتقای شاخ آن است که به00تفسیر نهایی روابط مندرج در جدول 

عبارت دیگر،  در تأیید فرضیه اصهلی بههای سرمایه اجتماعی همراه است و برعکس.  کالبدی محله با افزایش یا ارتقای شاخ 

ها بر پایه نگهرش بهه عوامهل سازی و توجه به تنوع عملکردها و فعالیتتوان با اطمینان بسیار باقیی گفت که باززندهتحقیق می

بافهت  لهذا در بهازطراحی و سهاماندهی . های تاریخی شهودها و محلهتواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی در بافتمحیطی می

 مود. ای مبذول نهایی چون قطارچیان بایستی به نکات فوق توجه ویوهتاریخی محله
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 پیشنهادات طراحی

 (: راهکارهای طراحی در جهت افزایش سرمایه اجتماعی از بعد کالبدی    ماخذ: نگارنده1-4جدول)

 زمینه اجرا اولویت راهبرد اجرا

 اوقات فراغتایجاد امکانات تفریحی جهت گذراندن -

 ایجاد مراکز آموزشی-

 حل مشکل ترافیک-

 فضایی جهت رشد کودکان-

 امکانات بهداشتی درمانی-

 فضای بازی کودکان-

 مصونیت از رفت و آمد ماشین ها-

 کف سازی معابر-

 امکان استفاده از فضا در زمان های مختلف-

 استفاده از فضاهای بال استفاده-

 طبیعی و انسان ساختحفظ بناهای تاریخی از عوامل -

 احیای سازمان فضایی بافت کهن-

 معاصر سازی و عدم جدایی کارکردها-

 کاربری سازگار با مکان تاریخی-

 تغییر عملکرد بناهای تاریخی متناسب با نیاز گردشگری-

 کالبدی 0 افزایش کیفیت محیط از بعد عملکردی

 ایجاد فضای سبز-

 ایجاد فضای مناسب جهت پیاده روی-

 کاهش آلودگی صوتی-

 افزایش عر  پیاده رو ها-

 ایجاد فضایی برای نشستن در محله-

 نظافت محله-

 بهبود نمای ساختمان-

ایجههاد فعالیههت هههای جدیههد بههه وسههیله تغییههر مکههان -

 عملکردهای موجود

 کاهش تردد ماشین با نصب سرعت گیر-

پیروی از نظم موجود عناصر سهازمان فضهایی در محهدوده -

 تاریخی

 کالبدی 1 زایش کیفیت محیط از بعد ظاهریاف

 تقویت نشانه ها-

 حفظ ارزش های ماندگار محدوده تاریخی-

 تقویت محدوده های ذهنی و ادراکی محله-

 محافظت و مدیریت حس مکان-

 نصب تابلوهای تبلیغاتی-

افزایش کیفیت محیط از بعدزیبایی 

 شناختی
 کالبدی 7
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 جهت افزایش سرمایه اجتماعی  ماخذ: نگارنده(: راهکارهای طراحی در 2-4جدول)

 زمینه اجرا اولویت راهبرد اجرا

 تقویت رابطه همسایگی در هسته مسکونی-

 
 سرمایه اجتماعی 0 پیوند همسایگی

 سرمایه اجتماعی 1 شبکه اجتماعی ایجاد دفتر محلی در بافت تاریخی-

 تسهیل مشارکت عمومی در امر باززنده سازی-

 مردم از ابتدا تا انتهای پروژهمشارکت با -

 آموزش و تشویق ساکنین به احیا-

 سرمایه اجتماعی 7 مشارکت مدنی

 سرمایه اجتماعی 7 اعتماد توجه بیشتر مسئولین به مسائل محله-

 

 منابع:

شهر کارکردی شکل دهنده به هویت بافت های تاریخی  -عناصر کالبدی(. 0717دانشپور، عبداللهی، شیری، الهام. ) -
 . 0. فصلنامه علمی پووهشی نقش جهان. شماره ایرانی اسالمی

 . 7. مجله مدیریت شهری. شماره شهر پایدار چیست(. 0731صرافی، مظفر. ) -

. نشهریه نقش خاطره جمعی در باززنده سهازی بافهت ههای شههری(. 0711کومله، حسین، ستوده علمباز، فاطمه. ) -

 . 7. شماره 08هنرهای زیبا. دوره 

. جلهد اول. تههران: انتشهارات سهازمان سرانه کاربری های خهدمات شههری(. 0781مهندسان مشاور پار  ویستا. ) -

 شهرداری های کشور. 

. ساماندهی از واژه تا عمهل، قرائهت واژه سهاماندهی در مهداخالت شههری(. 0781عرفانی، گوران، دیزانی، احسان. ) -

 . 07مجله باغ نظر. سال هفتم. شماره 

. همهایش ملهی معمهاری و اسهالمی-بازشناسهی نقهش محهالت در شههرهای ایرانهی(. 0717اشهانیجو، خشهایار. )ک -

 شهرسازی ایرانی اسالمی. 

. ترجمه: علیرضها عینهی فهر. تههران: انتشهارات دانشهگاه نقش علوم رفتاری در طراحی محیط(. 0786لنگ، جان. ) -

 تهران. 

 . 71. نشریه علمی پووهشی صفه. شماره یفیت طراحی شهریمولفه سازنده ک(. 0731گلکار، کوروش. ) -

نشریه علمی پووهشی انجمن علمی معماری و شهرسهازی (. 0781شکوهی دولت آبادی، محمود، مسعود، محمود. ) -
 .  0. شمارهایران

 . انتشارات شابک. بهسازی بافت تاریخی(. 0731نریمانی، مسعود. ) -
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. ترجمهه: حمیدرضها پارسهی و آرزو افالطهونی. گی در شهرای بهزرگ امریکهاییمرگ و زند(. 0786جیکوبز، جین. ) -

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

. ترجمه: غالمعبا  توسلی. تههران: انتشهارات سرمایه اجتماعی و حفظ آن-پایان نظم(. 0731فوکویاما، فرانسیس. ) -

 جامعه ایرانیان. 

شهناختی در سهنجش پایهداری کاربست شاخ  جاپای بهوم(.  0717جوب )حبیبی،  کیومرث، آرمان رحیمی کاکه -
؛ مطالعه موردی:  محله قطارچیهان شههر سهنندج،  مجلهه آمهایش اقتصادی -محالت شهری از منظر عوامل اجتماعی

 . 71 -17ره مسلسل شانزدهم،  ص  پووهشی دانشگاه گلستان،  سال پنجم،  شما -جغرافیایی فضا،  فصلنامه علمی

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. فرایند طراحی شهری(. 0733بحرینی، سید حسین. ) -

. تهران: انتشارات دانشگاه بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا(. 0787شماعی، علی، پور احمد، احمد. ) -

 تهران. 

 . ترجمه: سید حسین بحرینی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. خوب شهرتئوری شکل (. 0736لینچ، کوین. ) -

 . 03. دوفصلنامه صفه. شماره طراحی شهری سیاست گذار و طراحی شهری طرح ریز(. 0783گلکار، کوروش. ) -

 شناخت و ارزیابی کیفیت محیط شهری در بافت میهانی شههرها )رسهاله کارشناسهی(. 0781بهرامی نواد، دهقان. ) -

 . دانشگاه شیراز. ارشد(

- Piran,P. (2005). Identify of cities,chirping for a coplex concept. Abadi journal. 48 . 

- Taherkhani,H,Motavasseli,M. (2006). Managing historical texture of iran cities (challenges and instructions). 

Journal of urban management. 18 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

