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مقدمه
 هستند یبشر یها تیفعال از یعیوس فیط ةرندیبرگدر ،یانسان یها سکونتگاه نیتر بزرگ و نیتر متراکم عنوان به شهرها

 ساختارهای آن تبع به و کالبدی محیط در گسترده تغییرات معرض رد صنعتی انقالب از بعد سابقه یب یا گونه به که

 بر ،دهد یم نشان شناسان جامعه مطالعات که طور همان ،راتییتغ نیا ةجینت (.Beumer, 2010) اند گرفته قرار اجتماعی

 دهید واضح رطو به یاجتماع بستگی هم و انسجام ،مشارکت کاهش مانند ییها نهیزم در ویژه به یاجتماع یساختارها

 مجاورت کاهش لیدل هب ،یاجتماع روابط شتریب شیفرسا به ،یاجتماع یمجاز یها شبکه گسترش ،نیا بر عالوه .شود یم

 انجامد یم یشهر جوامع در یاجتماع یها چالش شیافزا به امر نیا که شود یم منجر و... یشاوندیخو روابط ،یمکان

(COE, 2008; Forrest and kearas, 2001: 212.) 

 موجود یها هیسرما انواع کنار در یاجتماع ةیسرما بر دیکأت ،یشهر مناطق در ها چالش این بر غلبه یبرا ساس،ا براین

 و ها شبکه ،یجمع روابط ةکنند تیتقو عامل عنوان به یاجتماع ةیسرما ،ندیافر نیا در درواقع .ابدی یم ترضرو

 یمحسن) شود می یگروه اقدام شدن نهینهاد به منجر ،گریکدی با ها سازمان و ها سازمان و ها انسان ها، انسان بخش انسجام

 و ینهاد ةتوسع و مسائل حل به یجمع خرد و یمحل یها تیظرف یارتقا قیطر از و (69 :9911 ،یوآقامحسن یزیتبر

 یندفرا در که عواملی از یکی (.Padovani and Guentner, 2007: 12) انجامد می متقابل و یعموم یهمکار

 و طراحی کیفیت و شهری فضای ،است گذارریتأث شهری مناطق در ویژه به ،اجتماعی ةسرمای زوال یا تقویت /یریگ شکل

 اجتماعی روابط تواند یم که است اجتماعی تعامالت برای کالبدی ساختاری ةمثاب به شهری فضای درواقع .است آن ساخت

 روابط ةکنند منعکس شهری فضای گیدنز، تعبیر به (.Rapoport, 1977: 2) شود آن برقراری مانع یا کند تسهیل را

 فضا در فرهنگی -اجتماعی روابط .ابدی یم هویت روابط این مبنای بر حال عین در و است شهر در فرهنگی -اجتماعی

 روابط از یا مجموعه فضا بنابراین ؛دهد یم معنا فضا به آن، شدت و دهد می رخ فضا در که روابطی نوع و افتد می اتفاق

 دارد؛ خاصی زمان مدت روابط این .ردیگ یدر برم را فضا( از یا نقطه) خاص مکان و خاص گروه میان فرهنگی -اجتماعی

 (.Giddens, 2009: 243) شود یم مشروط ها آن کمک به و شده واقع زمان و فضا در اجتماعی زندگی بنابراین

 نظم واجد و آراسته یافته، سازمان ساختاری بلکه نیست، بناها وساز تساخ از پس جامانده به عنصری شهری فضای درواقع

 هم از و دارند متقابل یا رابطه هم با آن در جاری فرهنگی اجتماعی روابط و شهری فضای است. انسانی یها تیفعال برای

 و بخشند یم اجتماعی اهمیت و عملکرد شکل، فضا، به فرهنگی -اجتماعی روابط طریق از ها انسان .رندیپذ یم ریتأث

 ریتأث اجتماعی روابط بر شهری فضاهای طراحی و ساخت بنابراین ؛کند یم مشروط را روابط این خود ةنوب به فضا دهی سازمان

 را کالبدی فضاهای فرهنگی، -اجتماعی روابط از خاصی یها شکل تسهیل منظور به قادرند شهری ریزان برنامه .گذارد یم

 (.96-99 :9931 ،پور مدنی) کنند طراحی فرهنگی و اجتماعی معیارهای استخراج براساس را فضاها و دهند سازمان

 فضاهایی ایجاد به ها آن توقف و حرکت و خودروها برای مناسب زیرساخت و فضا ایجاد معاصر، شهرهای در متأسفانه

 یا پاره در حتی و گرفته قرار زانیر مهبرنا اولویت و مدنظر بیشتر شهروندان فرهنگی -اجتماعی ارتباطات و ها تماس برای

 فرهنگی -اجتماعی مهم کارکردهای و شناختی زیبایی یها ارزش با سنتی شهری فضاهای رفتن دست از موجب موارد از

 از اجتماعی روابط برقراری برای ییها مکان ةمثاب به را خود عملکرد معاصر، شهری فضاهای کاستلز، نظر به است. شده



 161 ...شدهيزیربرنامهوارگانیکشهرييهابافتدراجتماعیةسرمایبررسی:خوشد وسینیح

 امکان که سنتی فضاهای است. داده شهر در اجباری زیستی هم به را خود جای اجتماع، مفهوم درحقیقت و اند داده دست

 نام به جدیدی ةدیپد درنتیجه .اند رفته بین از ،کرد یم فراهم را جمعی یها یریگ تصمیم در افراد عمومی مشارکت

 پی در را آنان یها تیفعال و مردم انزوای و فزودها شهر فضایی -زمانی ةریزنج به جدیدی بعد که یافته ظهور نافضایی

 (.Castells, 1984: 239) است داشته

 شاهد ،گذاران استیس و شهرسازان عمل و اندیشه بر مدرن شهرسازی رویکردهای تسلط و مهجو با نیز ایران در

 را حاضر قرن توان یم عدرواق هستیم. قدیمی و سنتی شهرهای ویژه به ایران، در شهری ساختار یشپاز بیش گسستگی

 ؛ردیگ یم قرار یا تازه تاز و تاخت ةعرص یرانیا شهر و شود یم دهیپاش هم از یسنت یشهرساز و شهر که دانست یقرن

 جهان، ةشرفتیپ یکشورها در ها آن یکارکردها یبرخ تیتقو و تاریخی ،قدیمی ،یسنت یها بافت یایاح و حفظ که درحالی

 ةمشاهد با اخیر های سال طی رو نیا از ؛(16 :9931 )رحمانی، دارد ییسزاب اعتبار گوناگون عاداب در ها دولت و مردم یبرا

 و اجتماعی ابعاد در ویژه به ،ارگانیک و سنتی شهری فضاهای و ها بافت بر مدرن یزیر برنامه رویکرد مخرب تأثیرات

 ةسرمای اجتماعی، پایداری شهری، پایدار ماعاتاجت مانند مفاهیمی و شهری پایدار ةتوسع ةنظری شدن مطرح آن با همراه

 اجتماعی یها کنش و روابط بر فضاها و ها بافت این از هریک ثیراتأت چگونگی درک و...، اجتماعی مشارکت اجتماعی،

 است. گرفته قرار پژوهشگران مدنظر ،ها آن یها ضعف و قوت شناخت و ساکنان و شهروندان

 و یاجتماع ،یاقتصاد ساختار در رخدادها و تحوالت دلیل به ،رانیا در ینیشهرنش و شهر به روزافزون شیگرا وجود با

 گروه نیا ةدربار پژوهش سو، کی از متوسط و کوچک یشهرها تعداد شیافزا آن تبع به و ریاخ قرن مین در ژهیو به ،یاسیس

 کوچک و متوسط یشهرها از یاریبس هک یحالدر ؛است رفتهیپذ انجام کمتر اریبس بزرگ، یشهرها با سهیمقا در شهرها از

 ییایجغراف قلمرو در یحت بلکه ،رفتند یم شمار به رانیا معتبر یشهرها جمله از تنها نه گذشته در الر شهر مانند ،یکنون

 اجتماعی ةسرمای اهمیت به توجه با و اساس براین داشتند. یجهان و یا هیفراناح یگاهیجا آن از فراتر گاه و یاسالم شرق

 چگونگی ةمطالع بر را خود اصلی ةلئمس پژوهش این شهروندان، زندگی کیفیت یارتقا و پایدار شهرهای ایجاد در

 موضوع این شناخت و درک دنبال به پژوهش این درواقع است. داده قرار شهروندان اجتماعی ةسرمای بر فضا ثیرگذاریأت

 متفاوت شده( یزیر برنامه )بافت جدید الر و ارگانیک( بافت) قدیم الر ةمحدود دو در اجتماعی ةسرمای کیفیت آیا که است

 ؟است برخوردار اجتماعی ةسرمای تقویت ایجاد/ برای بهتری توانمندی و قابلیت از فوق بافت ةگون دو از یک کدام ؟است

 برشمرد؟ فاوتت این گیری شکل بر ثیرگذارأت عوامل از یکی عنوان به را شهری بافت الگوی توان یم آیا تفاوت، تدرصور

نظريمبانی
 و یدوست تفاهم، حسن وجود قالب در روزمره یها ییدارا معنای به 9هانیفان توسط ابتدا در هرچند یاجتماع ةیسرما مفهوم

 کاربرد گسترش ،(612 :9913 طبیبیان، و )بیدرونیشد  مطرح ها خانواده و افراد میان در یاجتماع روابط و یدل هم رفاقت،

ة سرمای کاربرد (.91 :9916 ،همکاران و )اردشیری دانست سو این به 9116 از توان یم را مختلف یها حوزه در آن

 بزرگ یشهرها یزندگ و مرگ کتاب انتشار و 9126ة ده در جیکوبز به بسیاری را شهری ریزی برنامهة حوز در اجتماعی
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 و بودناآشن محصول و افراد واکنش و نشک ةزاد اجتماعی ةیسرما (.39 :9911 پور، )حاجی دهند یم نسبت ییکایآمر

 بیشتر در و ردیگ یم جان آشنایی از که است استوار ییها داشت چشم به و است یکدیگر با آدمیان آشناماندن و آشناشدن

 انسانی و فیزیکی ةیسرما از کمتر سرمایه، از شکل این (.96 :9911 )پیران، شود یم تر گسترده و بالد یم زمان گذر با مواقع

 به افراد میان روابط که ردیگ یم شکل زمانی سرمایه، این .ابدی یم تجسم افراد میان روابط در و است مشاهده و لمس قابل

 فضای در اجتماعیة سرمای گفت توان یم اساس براین (.21 :9933 )کلمن،کند  تسهیل را کنش که شود دگرگون یا وهیش

 .(933 :9911 همکاران، و )قاسمی ها آن درون نه و دارد وجود ها سازمان و ها گروه یا افرادمیان  ارتباطی

 .است خرد و میانی کالن، سطوح شامل کهکرد  تحلیل سطح سه در توان یم را اجتماعیة سرمای کلی، رویکرد یک در

 عنوان به یاجتماع ةیسرما و است کالن سطح در یاجتماع یها گروه بر یاجتماع ةیسرما یها شاخص تمرکز ،کالن سطح در

 ةیسرما یها شاخص تمرکز (،ها سازمان ای ها گروه سطح) میانی سطح در .شود یم یساز مفهوم یجمع خصلت ای یژگیو کی

 نیا در .باشند بستگان و خانواده ،ها هیاتحاد ،ها انجمن ،ها سازمان توانند یم ها گروه نیا .است یاجتماع یها گروه بر یاجتماع

 و گذارد یم ریتأث افراد رفتار بر و بخشد یم انسجام ،دهد یم شکل را مشترک دیعقا و جارهاهن ،نیقوان که است گروه سطح،

 خصلت ای یژگیو کی عنوان به یاجتماع ةیسرما و است افراد بر یاجتماع ةیسرما یها شاخص تمرکز خرد، سطح در درنهایت

 اسیمق و ابعاد با متناسب یکاربرد سطوح، نیا از کیهر (.36-39 :9911 ،همکاران و )عباسی شود یم یساز مفهوم یفرد

 نیا در یاجتماع ةیسرما شهری، های همحل و شهر فضای مقیاس در و دارد موضوع یگستردگ و اهداف زین و نظر مورد

 یها شبکه و یفرد روابط قالب در ،یاجتماع ةیسرما سطح نیا در .شود یبررس خرد لیتحل سطح در بیشتر باید اسیمق

 (.12 :9916 سلسله، و )رضازاده شود می یابیارز ها آن بر حاکم یررسمیغ یها ارزش و هنجارها و فرادا میان یارتباط

 از یخاصشکل  به ،یاقتصاد یها شهیاند در یانسان و یکیزیف ،یپول یها هیسرما انواع انیم کیتفک از پس مفهوم نیا

 ةعرص وارد پوتنام و کلمن ،ویبورد یعنی آن یاصل ازپرد هینظر و دانشمند سه مطالعات قیطر از بعد، به یالدیم 16 ةده

 اشخاص انیم که ردیگ یم شکل یروابط ةیپا بر یاجتماع ةیسرما کلمن نظر از .(61 :9912 ،لدیف) شد یاجتماع مباحث

 لیتسه را منش که شود یم حاصل اشخاص انیم روابط در یراتییتغ از یاجتماع ةیسرما .شود یم برقرار (یحقوق و یقیحق)

 یها مهارت و ها دانش در و است ملموس کمتر یانسان ةیسرما اگر و است ملموس کامالً یکیزیف ةیسرما اگر .کند یم

 برقرار اشخاص میان که یروابط در رایز است؛ تر ناملموس مراتب به یاجتماع ةیسرما دارد، حضور فردوسیلة  هب اخذشده

 در یاعتبار برگ عنوان به اعتماد مفهوم از ،یاجتماع هیسرما ةدربار خود مباحث در وی .است مولد و شود یم افتی است،

 (.13-11 :9913 ،بخش تاج) کرد خواهند عمل یمال ةیسرما مشابه کامل طور به که برد یم نام اشخاص انیم تعامالت

 سرمایة که کند یم استدالل و داند یم اقتصادی نظریة با اجتماعی نظریة بستگی هم برای راهی را اجتماعی ةسرمای کلمن

 ایجاد در توان یم را اجتماعی سرمایة مهم اثر و ویژگی او دیدگاه از هستند. یکدیگر مکمل انسانی سرمایة و اجتماعی

 (.669 :9919 آقابابایی، و )رحیمی کرد مالحظه بعدی نسل در انسانی سرمایة

 روابط از بادوام ای شبکه تیمالک با که است بالقوه ای علبالف منابع از یا مجموعه از عبارت یاجتماع ةیسرما بوردیو، نگاه در

 از کیهر گروه، کی در تیعضو گرید عبارت به است. افتهی وندیپ دوجانبه، و متقابل شناخت و آشنایی از شده نهینهاد شیب و کم

 کند یم کلمه مختلف یعنام به اعتبار سزاوار را آنان که یتیصالح کند؛ می برخوردار یجمع ةیسرما یبانیپشت از را شیاعضا



 169 ...شدهيزیربرنامهوارگانیکشهرييهابافتدراجتماعیةسرمایبررسی:خوشد وسینیح

(Bourdieu, 1986: 248-249.) یبستگ یانیم وندیپ ةشبک ةانداز به فرد کی تملک مورد یاجتماع ةیسرما حجم ،وی نظر به 

 با یو که یکسان تصرف در (نینماد ای یفرهنگ ،یاقتصاد) هیسرما حجم به و کند جیبس یمؤثرشکل  به تواند یم او که دارد

 یفرهنگ و یاقتصاد یها هیسرما از متأثر هم فرد کی یاجتماع یةسرما حجم ،بیترت نیا به .دارد گیابستو ،است مرتبط آنان

 تعامل نیا مدایپ و جهینت .ردیگ یم قرار داریپا ةرابط و تعامل در ها آن با که است همکاران تملک مورد یها هیسرما هم و او خود

 ةیسرما کاربرد .(931 :9913 بخش، تاج) شود یم منجر یفرد یها نفعتم حصول به خود که است یگروه یبستگ هم روابط، و

 در را خود یاقتصاد تیوضع گروهی، روابط بر یگذار هیسرما با چگونه افراد که است استوار درک نیا بر ویبورد نزد در یاجتماع

 را آن و است یابزار شتریب یاجتماع ةیسرما باب در ویبورد دگاهید درواقع .بخشند یم بهبود یاتبمر سلسله یاجتماع یفضا کی

 (.99 همان:) ابندی دست خود یاقتصاد منافع به تا برند یم کار به طبقات ای افراد که داند یم یزیچ

 پوتنام داشته، یاجتماع علوم در یاجتماع ةیسرما مفهوم میتعم و پردازش بر یقیعم اریبس ریتأث که یگرید پرداز هینظر

 که دارد اشاره اعتماد و هنجارها ،ها شبکهمانند  اجتماعی سازمان ازهایی  ویژگی به اجتماعی ةسرمای وی نظر از است.

 از فراتر را اجتماعی ةسرمای مفهوم پوتنام (.2 :9111 ،پوتنام) کند یم تسهیل را متقابل منافع برای هماهنگی و همکاری

 اجتماعی ةسرمای ثیراتأت نوع و ملی و یا منطقه سطح در اجتماعی ةسرمای کارکرد چگونگی به و ردیگ یم کار به فردی سطح

 ةیسرما نوع دو انیم او (.93 :9913 موسوی، و )توسلی است مند عالقه اقتصادی ةتوسع درنهایت و دموکراتیک نهادهای بر

 افراد یاول .(یانحصار) یگروه درون یاجتماع ةیسرما و )جامع( دهنده ارتباط یاجتماع هیسرما :شود یم قائل زیتما یاجتماع

 کمک یانحصار یها تیهو تیتقو و یگن هم جادیا به یدوم و آورد یم هم گرد را متنوع یاجتماع یها گروه به متعلق

 و یقوم یگروه درون یها یوفادار حفظ به یگروه یها بستگی هم انتقال و جادیا با یگروه درون یاجتماع ةیسرما .کند یم

 تینهادر و اطالعات انتشار ابزارها، به اتصال یبرا دهنده ارتباط یاجتماع ةیسرما و شود یم منجر مشخص یها تیهو تیتقو

 .(12 :9913 ،لدیف) شود یم واقع دیمف یگروه نیب تر عیوس تعامالت ةنیزمکردن  فراهم

 ،هیپا نیا رب ست.نی ممکن و دیآ یمن دیپد همکاران ضورح یب ،هیسرما یها شکل گرید برخالف یاجتماع ةیسرما ،پوتنام نظر به

 و باشند گرفته قرار گریکدی برابر در ییها انسان ،نیمع یاجتماع طیمح کی در که ردیگ یم شکل یزمان تنها یاجتماع ةیسرما ةدیپد

 ةیسرما نیبنابرا ؛شود یم دیتول ای زاده یاجتماع ةیسرمااست که  رابطه درون .ابدی انیجر و باشد گرفته شکل یا رابطه ها آن انیم

 وجود ضرورت یعنی نکته همین (.Putnam, 2002: 113) است نهفته آن ذات در وآید  شمار می به یاجتماع ةرابط از یجزئ یاجتماع

 اخیر، های سال طی که است مشترکی وجه اجتماعی، ةسرمای یریگ شکل و یکدیگر کنار در ها انسان یریقرارگ برای فضایی و محیط

 ةحوز در است. شده اجتماعی علوم با شهری طراحی و یزیر برنامه جغرافیا،مانند  محیطی -فضایی علوم بیشتر ارتباطسبب 

 قرار مدنظر بیشتر خاص طور به افراد برخی توسط اجتماعی، کنش و شهری فضای میان ارتباط بررسی شناسی، جامعه

 خاص فرهنگی کلش یا زندگی ةویش گیری دلیل شکل را شهری ساخت و شهر ،گرا فرهنگ شناسان جامعه است. گرفته

 است. خورده گره ارضی آرایش و فیزیکی عناصر با اجتماعی روابط است معتقد پارسونز (.999 :9933 )افروغ، رندیگ یم درنظر

 به فیزیکی فضای در باید که هستند  یکیزیف ارگانیسمی چیزها، سایر کنار در اجتماعی، نظام در کنشگران تمام دارد اعتقاد وی

 یا عده ةعقید به (.39 )همان: دارد وجود ها کنش تمام در ذاتاً ارضی موقعیت که معناست بدان مفهوم، این د.شون مرتبط یکدیگر

 شوند. گرفته درنظر اجتماعی مناسبات و فرایندها ةدهند ساخت عنوان به توانند یم شهری فضاهای شهری، شناسان جامعه از دیگر
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 اعتقاد زیمل ببخشند. وسو سمت را ها آن و شوند کنشگرانمیان  اجتماعی یها کنشدلیل  قادرند شهری فضاهای تعبیری، به

 مناسبات ةپای متضمن هم فضا سازمان است. انسانی مناسبات نماد دیگر،سوی  از و شرط تنها سو، یک از فضایی مناسبات دارد

 اثری شهر بافت و شهری فضای گفت توان یم عبارتی به (.3 :9911 )تانکسین، ها آن بازتاب ةدهند نشان هم و است اجتماعی

 ةمثاب به اقتصادی -اجتماعی نظام آن، درون که است افزار سخت یک مصنوع محیط گاتمن، تعبیر به و است اجتماعی و فیزیکی

 متفاوت روندهای با فیزیکی بافت دارند. یکدیگر با پویایی ةرابط فیزیکی، و اجتماعی بعد دو این .کند یم عمل افزار نرم یک

 روندهای ةدوبار دادن روی روش بر تواند یم شد، ساخته شهری فرم وقتی حال، عین در وشود  می مشخص تولیدشده تماعیاج

 (.31-31 :9931 ،پور یمدن) باشد ثیرگذارتأ اجتماعی

 از یکی به فضا مطالعات، برخی در اخیر های سال طی که است آن گویای ارتباط این در پژوهش ةپیشین بررسی

 سه در اجتماعی سرمایه فضایی یها تفاوت بررسی به (،9916) همکاران و زادهیعل مثال،شود؛ برای  تبدیل حوریم عناصر

 پژوهش در .اند پرداخته شده یزیر برنامه بافت و یمرکز بافت ،یررسمیغ یها سکونتگاه شامل سنندج شهر فضایی ةالی

 غربی آذربایجان شهرهای در اجتماعی ةسرمای یها تفاوت تحلیل و بررسی به (،9911) همکاران و موسوی دیگر،

 و یشهر یها سکونتگاه میان در را یاجتماع ةیسرما ییفضا یها تفاوت لیحلت (9916) همکاران و این یتوکل .اند پرداخته

 های محله در اجتماعی ةسرمای فضایی توزیع ارزیابی به (9913) همکاران و پور نیک .اند داده قرار خود کار محور ییروستا

 که) متحده االتیا در افراد انیم باطاتتار شدت و وجود یبررس به (6691) همکاران و ینیچتاپا .اند پرداخته بابلسر شهر

 و هیتجز با (6696) ولکر و شاتجنز .اند پرداخته (داشت یبستگ ییافیجغرا تیموقع به یمحسوس طور به افراد انیم ارتباطات

میان  مثبتی ةرابط که دریافتند هلند ةمحل 939 در نانیکارآفر یاجتماع یها شبکه ینظرسنج از حاصل یها داده لیتحل

 دارد. وجود ها شرکت عملکرد و اجتماعی ةسرمای

 اجتماعی و کالبدی یها یژگیو ریتأث و شهری های همحل سطح در اجتماعی ةسرمای بررسی به پژوهشگران برخی

 پژوهش (،9916) همکاران و اردشیری ةمطالع به توان یم جمله آن از که اند پرداخته شهروندان اجتماعی ةسرمای بر ها آن

 های محله فضایی -کالبدی طرح نقش عنوان با (9913) عموئی و باقری پژوهش (،9911) همکاران و خوراسگانی ربانی

 مصنوع محیط میان ارتباط چگونگی بر را خود کار محور ،ها پژوهش از دیگر برخی .کرد اشاره اجتماعی ةسرمای یارتقا در شهری

 و (6692) لی و یو پژوهش (،9911) همکاران و قربی پژوهش به توان یم جمله آن از که اند داده قرار اجتماعی ةسرمای و شده( )ساخته

 عناصر و شهری فضای کیفیت انمی ارتباط چگونگی فهم درواقع .کرد اشاره (6961) همکاران و مازومدار پژوهش همچنین

میان  قوی ای رابطه وجود به توجه با آنکه نخست باشد. ارزشمند تواند یم بعد چند از اجتماعی ةسرمای بر آن مختلف

 که را ییها روش تاکند  کمک زانیر برنامه و بهداشت ةحوزپژوهشگران  به تواند یم امر این سالمت، و اجتماعی ةسرمای

 سالمتی و شناختی روان و اجتماعی پیامدهای آن تبع به و محور سالمت یرفتارها شبردیپ به کالبدی طیمح آن ةواسط هب

 )در یساز مقاوم مجدد/ یطراح و یطراح در زانیر برنامه برای تواند یم شناخت این .کنند درک بهتر ،کند یم کمک

 شناسایی درپژوهشگران  به تواند یم رانجامس و باشد مفید یاجتماع ةیسرما شیافزا یبرا ها محله مختلف( یها اسیمق

 محله سطح اجتماعی ةسرمای در مؤثر عامل عنوان به تواند یم که شده ساخته محیط و شهری فضای از ییها یژگیو

 (.Mazumdar, 2017: 3)کند  کمک شود، استفاده

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1614287/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%b3%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1614287/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%b3%d8%b1
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 ةسرمای سنجشبرای  شده ائهار یها شاخص، دهد یم نشان اجتماعی ةسرمای با ارتباط در مختلف یها دگاهید بررسی

 برای نیز پژوهش این در مبنا این بر .(9 )جدول است برخوردار مختلف میان پژوهشگران در زیادی اشتراک از اجتماعی

 اعتماد فردی، بین اعتماد اجتماعی، ةشبک همسایگی، اجتماعی تعامالت شامل اصلی بعد شش اجتماعی ةسرمای سنجش

 گرفت. قرار مدنظر اجتماعی مشارکت و اجتماعی ترکمش هنجارهای نهادی، و عمومی

اجتماعیةسرمایيهامؤلفه.1جدو 

 اعتماد اجتماع، در یداوطلب ،یعموم امور به تعهد اجتماع، یسازمان اتیح (6666) پوتنام

 سینور و انتیبر
(6666) 

 در تیعضو احساس است، ییکاراخود و کنترل همان که یتوانمند زانیم التزام، و یاجتماع تعهد ،یاجتماع مشارکت
 یاجتماع یبستگ هم و متقابل عمل اعتماد، ،یاجتماع متقابل کنش و یاجتماع تیحما ،یاجتماع یها شبکه اجتماع،

 (6666) هارپر
 و هنجارها) اعتماد و متقابل عمل (،ها شبکه) یاجتماع تیحما و یاجتماع یها شبکه (ها شبکه) یاجتماع مشارکت

 (مشترک یها ارزش و ها جنبه) یمحل ةمنطق یها جنبه و (یهمکار) یمدن مشارکت ،(مشترک یها ارزش

 کسیاون و بولن
(6661) 

 ،یگیهمسا ارتباطات ،تیامن و اعتماد احساس اجتماع، متن در تیفعال ،یمحل اجتماع در مشارکت

 یزندگ ارزش ،یکار وندیپ ،ها تفاوت رشیپذ تیظرف ،لیفام و دوستان با مراودات

 متقابل عمل و اعتماد و یمدن مشارکت ت،یحما و یاجتماع یها شبکه ،یاجتماع مشارکت (6661) سینور

پژوهشروش
 .است شده انجام نامه پرسش از استفاده با و پیمایشی روش هب که ردیگ یم قرار توصیفی یها پژوهشگروه  در حاضر پژوهش

 این از که است نفر 31.923 تعداد به الر جدید شهر و قدیم شهر در ساکن سال 91 باالی شهروندان پژوهش یآمار ةجامع

 بافت دو در اجتماعی ةسرمای بررسی که پژوهش هدف به توجه با .شدند انتخاب آماری ةنمون عنوان به نفر 916 تعداد

 تصادفی شکل به جدید الر در نمونه 666 و قدیم الر در نمونه 916 ،است جدید الر ةشد یزیر برنامه و قدیم الر ارگانیک

 و نظری ادبیات مرور با که است بوده مرکب یا سازه اجتماعی ةسرمای ،پژوهش این در .شد توزیع شهروندانمیان  ساده

چهار ) اجتماعی ةشبک (،396/6 آلفای ضریب با گویه هشت) اجتماعی روابط شامل اصلی ةحوز شش از پژوهش، تجربی

 با گویهپنج ) نهادی و عمومی اعتماد (،191/6 آلفای ضریب با گویهپنج ) یفرد بین اعتماد (،261/6 آلفای ضریب با گویه

 گویهشش ) اجتماعی مشارکت و (396/6 آلفای ضریب با گویههفت ) یعاجتما مشترک هنجارهای (،236/6 آلفای ضریب

 به توجه با .شد محاسبه فوق یها حوزه امتیازات ترکیب از اجتماعی ةسرمای نهایی امتیاز کههستند  (396/6 یآلفا ضریب با

 نامه پرسش صوری و محتوایی روایی بررسی ،است اختهس محقق و استاندارد یها هیگو شامل (نامه پرسش) پژوهش ابزار آنکه

 یها آماره کمک  هب پژوهش یها داده تحلیل .صورت گرفت کرونباخ آلفای ضریب کمک هب آن پایایی آزمون همچنین و

 است. گرفته صورت تست t آزمون و بستگی هم تحلیل همچون استنباطی آماری یها مونآز همچنین و مرکز به گرایش

مطالعهموردةمحدود
 نفر 21.123 با برابر 9911 سال در شهر این جمعیت .است الر شهر ،شد انتخاب پژوهش ةعرص عنوان به که یا محدوده

 گذاشته سر پشت را متفاوت ةدور دو شهر 11 ات 11 سال از که دهد یم نشان شهر جمعیتی تحوالت بررسی است. بوده

 99 از بیش سال 1 طی که یا گونه به ؛است بوده درصد 22/9 باالی بسیار رشد نرخ دارای شهر 16-11 ةدور در است.

 باره کی به شهر 11-16 ةدور در درمقابل و است شده اضافه شهر جمعیت به شهر( جمعیت کل ششم یک )حدود نفر هزار
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 یکل ساختار یبررس .است رسیده درصد 9/9 به شهر جمعیت رشد نرخ و شده رو هروب جمعیت درصد 9/6 از بیش کاهش با

 شهر ةعمد مرکز .است شده لیتشک شهر دو نیب ةمحدود و دیجد ،میقد قسمت سه از شهر که دهد یم نشان الر شهر

 ةمجموع کل در یاصل ةهست و مرکز عنوان هب ،شهر ییفضا رشد از شیپ تا که است آن اطراف و الر ةیصریق بازار ،میقد

 ،یکالبد بافت نظر از هم و یاقتصاد یکارکردها نظر از هم که یا گونه به ؛بود کرده حفظ را شیخو یجا یشهر بافت

 نیچن یشهر ةمجموع کل در یریقرارگ ةنحو لحاظ به الر بازار اکنون است. دهبو یشهر بافت از ریناپذ ییجدا واحد کی

 ،دارد قرار آن یشمال ضلع در بازار که شهر یعموم دانیم به یا گونه به یاصل یها ابانیخ بیشتر هنوز اما ،اردند یتیموقع

 تیفعال به هم هنوز که اند شده بنا شیپ سال صدکی حدود از ییها مغازه زین یعموم دانیم اطراف در .ابندی یم راه

 که بوده یاقتصاد عمدتاً شهر یمرکز ةهست ای فضا نیا کارکرد نیتر مهم گفت توان یم و دهند یم ادامه خود یاقتصاد

 و بود شده شهر از یمین بیتخر سبب که الر در 9991 سال بیمه ةزلزل است. داده یم لیتشک را آن یاساس رکن بازار

 1 ةلفاص در اسد تنگ یها کوه ةدامن در یدیجد شهرک احداث به کرد، رانیو را آن یها خانه و ها همحل از یاریبس

 خیتار از دیدج یفصل شهرک نیا جادیا شد. منجر (دیخورش و ری)ش احمر هالل سازمان توسط میقد شهر جنوب یلومتریک

 یشهر واحد کی به میقد شهر با دیجد شهر نیا مرور به نهاد. انیبن را الر یدوقلو شهر و آورد دیپد را شهر تحوالت

 کامالً ییالگو با دیجد شهر است. گرفته صورت یشهر یها یکاربر زا یمفصل با هم با دو نیا اتصال که شدند لیتبد

 یمحورها امتداد در که دارد یخط یساختار شهر دو نیب ةمحدود است. گرفته لشک یقبل طرح با و میقد شهر با متفاوت

 لیتشک ینیخم امام دانیم و یمطهر ابانیخ را آن یاصل ساختار است. شده واقع دیجد و میقد هرش دو یارتباط ةعمد

-33 :9911 ،همکاران و )وثوقی است دیجد و میقد یشهرها یساختار ةعمد محور دو امتداد در یمطهر ابانیخ .اند داده

 الر به مربوط هکتار 6/119 ،قدیم الر به مربوط هکتار 9/196 حدود که است هکتار 9916 الر شهر کل وسعت (.32

 پایین جمعیتی تراکم با پراکنده شهری الر، شهرطورکلی  به .است شهر دومیان  ةمحدود نیز هکتار 3/11 حدود و جدید

 .است هکتار در نفر 36 نیز آن خالص تراکم و هکتار در نفر 11 الر شهر یتیجمع ناخالص تراکم که ای گونه به ؛است

 در نفر 19 جدید رال ةمحدود و هکتار در نفر 13 قدیم الر ةمحدود در جمعیت تراکم کهدهد  می نشان ها یبررس همچنین

 .است محدوده دو جمعیت تراکم در جدی تفاوتنبود  گویای درواقع که است هکتار

 براساس کهدهد  می نشان (6662) همکاران و فرانک پیشنهادی روش از استفاده با اراضی کاربری اختالط بررسی

 (19/6 )امتیاز جدید الر و (31/6 )امتیاز قدیم الر ةمحدود دو اراضی کاربری اختالطمیان  چندانی تفاوت روش این نتایج

 اراضی کاربری ةسران وضعیت بررسی .است متوسط حد در محدوده دو هر در کاربری اختالط گفت توان یم و ندارد وجود

 مبنای بر طراحی به توجه به جدید الر که است آن گویای جدید الر و قدیم الر ةمحدود دو در عمومی و خدماتی

 ةسران که یا گونه به ؛است برخوردار بهتری وضعیت از قدیم الر در مقایسه با مدرن شهرسازی معیارهای و استانداردها

 بررسی، مورد یها یکاربر میان از .است مترمربع 19 دجدی الر در و مترمربع 36 قدیم الر در خدماتی و عمومی کاربرهای

 در مقایسه با قدیم الر در اجتماعی خدمات و نتظامیا -نظامی مذهبی، مسکونی، و تجاری مختلط تجاری، یها یکاربر

 (.6 )جدول است بهتر قدیم الر از جدید الر وضعیت ها یکاربر سایر در و است برخوردار بهتری وضعیت از جدید الر
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میقدالرودیجدالردریعمومویخدماتيهايکاربرعیتوز.1جدو 

 يکاربر
(1/181احت)مسدیجدالر(0/111مساحت)میقدالر

(مربع)مترسرانهمساحت(مربع)مترسرانه(مربع)مترمساحت
 16/91 6.962.133 66/99 9.363.391 یمسکون
 11/6 33.136 11/9 962.112 یتجار

 63/6 9119 99/6 93.993 یتجار -یمسکون مختلط
 23/3 611.961 21/9 16.266 یآموزش
 69/6 96.211 61/6 3962 یفرهنگ
 33/6 63.613 63/9 12.263 یمذهب

 91/9 33.632 9 1913 یدرمان و یبهداشت
 13/9 966.366 69/9 12.916 یورزش
 33/6 931.336 69/6 99.312 یادار
 61/9 91.991 99/6 2619 یدفتر خدمات

 61/9 11.693 69/6 9113 ییرایپذ و یگردشگر
 6 6 22/6 91.136 انبار آب و یخیتار بناهای

 99/6 1163 16/9 19.611 یانتظام - ینظام
 61/9 13.123 91/9 91.916 بوستان

 6 93 61/6 6166 یاجتماع خدمات
 61/19 6.191.962 91/36 6.662.336 مجموع



 

میقدالرودیجدالرةمحدوددودریاراضيکاربر.1شکل
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 اشتغال، لحاظ به که است آن یگویا الر شهر ةشد یزیر برنامه و ارگانیک بافت دو با ارتباط در بیشتر یها یبررس

 از بیشتر جدید الر در بیکاران درصد نیز نسبت همان به وهستند  ساکن قدیم شهر در الر شهر شاغالن از بیشتری نسبت

 9/31 مقابل در درصد 6/13) است قدیم الر از بیشتر جدید الر در رانأجمست به مالکان نسبت ،درمقابل .است قدیم الر

 یا گونه به ؛است بیشتر بسیار جدید الر در مقایسه با مترمربع 966 از کمتر مسکونی واحدهای درصد یمقد الر در درصد(.

 الر برای نسبت این که حالیدر ت؛اس داشته قرار قدیم الر در الر شهر کمتر و متر 31 مسکونی واحدهای درصد 29 در که

 و دارند قرار قدیم الر در مترمربع 966-32 ینب مسکونی واحدهای درصد 21 حدود همچنین .است درصد 1/61 جدید

 قدیم الر در شهر آپارتمانی واحدهای درصد 9/2 تنها ساخت، الگوی لحاظ به. است درصد 61 جدید الر برای نسبت این

 مسکونی واحدهای ةعمد بخش بهتر، بیانی به و دارند قرار جدید الر در آپارتمانی واحدهای درصد 22 حدود و دارند قرار

 و سواد سطح نظر از .است آپارتمانی جدید الر مسکونی واحدهای ةعمد بخش درمقابل وهستند  ویالیی قدیم الر رد

 میانی الر در درصد 1/2 و جدید الر در درصد 19 قدیم، الر در درصد 1/36 الر، شهر باسواد افراد کل از نیز تحصیالت

 شهر در مهاجرت یها داده. است قدیم الر در مقایسه با جدید الر بهتر وضعیت گویای آمار این که اند داشته سکونت

 الر بافت سه در مهاجر وضعیت .هستند بومیان نیز درصد 16 حدود و مهاجر الر جمعیت درصد 1/93 که است آن گویای

 رارق جدید الر در درصد 9/33 و قدیم الر در درصد 9/31 شهر مهاجران کل از که دهد یم نشان میانی و جدید قدیم،

 متولد مهاجران از درصد 26 حدود قدیم الر در که است آن بافت دو این در مهاجران دربارة مهم ةنکت .اند دهیگز سکنی

 مهاجران عمده بخش جدید الر در درمقابل و است درصد 1/92 جدید الر برای رقم این که درحالی ؛هستند کشور از خارج

 (.9 )جدولهستند  درصد( 23) دیگر شهر متولد

میقدالرودیجدالریاجتماعوياقتصاد،يکالبديهایژگیو.0جدو 

 
 

کلیانیمالردیجدالر میقدالر

 اشتغال
3/31 شاغالن  1/36  1/1  966 

1/16 36 کارانیب  6/3  966 

 یمسکون واحد تصرف
9/31 مالک  6/13  1/6  966 

3/16 مستأجر  6/31  3/6  966 

یمسکون واحد مساحت  
(مترمربع)  

31 از ترکم  29 1/61  1/96  966 

966 تا 31 نیب  1/21  9/61  9/2  966 

916 تا 966 نیب  1/31  91 9/92  966 

666 تا 916 نیب  6/19  3/33  9/3  966 

666 از شیب  9/99  1/29  3/1  966 

 یمسکون واحد ساخت یالگو
9/2 آپارتمان  1/21  6/61  966 

2/16 ییالیو  2/33  3/3  966 

 التیتحص
1/36 باسواد  19 1/2  966 

9/29 سواد یب  9/62  3/96  966 

 مهاجرت
9/31 یبوم  9/33  2/3  966 

3/33 مهاجر  6/31  1/9  966 

9/69 نشده اظهار  1/39  1/3  966 
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 پژوهشيهاافتهی

 نتایج، براساس است. شده ارائه مطالعه مورد ةمحدود دو در پاسخگویان یها یژگیو ترین مهم به مربوط نتایج 9 جدول در

 از بیشتربسیار  قدیم الر در مهاجران در مقایسه با بومیان نسبت .اند داشته جدید الر از بیشتری سن قدیم الر شهروندان

 همحدود دو ساکنان .است جدید الر از بیشتر قدیم الر در سکونت ةسابق همچنین و مسکن مالکیت میزان .است جدید الر

 درصد 1/31 و 9/16 ترتیب به جدید و قدیم ةمحدود دو هر در .اند نداشته یکدیگر با معناداری تفاوت درآمدی لحاظ به

 9/1 و 6/3 درنهایت و اند داشته میلیون 9 از کمتر درآمدی درصد 1/33 و 3/31 ،اند داشته میلیون 6 تا 9 بین درآمدی

 الر در و درصد 13 قدیم الر در کهدهد  می نشان نیز تحصیالت وضعیت یبررس .اند داشته درآمد میلیون 6 باالی درصد

 .اند داشته ابتدایی تحصیالت درصد 96 و 96 ترتیب به و اند داشته باالتر و دیپلم فوق تحصیالت افراد درصد 31 جدید

 ها هیگو امتیازدهی پژوهش، این در .دهد یم نشان الر شهر در را آن یها مؤلفه و اجتماعی ةسرمای وضعیت 9 جدول

 یها افتهی .است بالعکس و پایین اجتماعی ةسرمای گویای کمتر امتیاز .است حداکثر( 1 و حداقل 9) لیکرت طیف براساس

 حداقل .است (9/6 ±) 11/9 محدوده( دو )هر الر شهر شهروندان اجتماعی ةسرمای وضعیت که است آن گویای پژوهش

 هنجارهای استثنای به اجتماعی، ةمایسر ةسازند یها مؤلفه میان در .است 63/3 آن حداکثر و 33/9 اجتماعی ةسرمای امتیاز

 از .است مربوط اجتماعی مشارکت به امتیاز باالترین و است نظری ةمیان باالی امتیاز میانگین ،ها مؤلفه سایر در اجتماعی،

 مشارکت به تمایل شهرداری، عوارض ةرضایتمندان پرداختمانند  ییها هیگو از اجتماعی مشارکت سنجش برای که آنجا

 و شهری مقررات و قوانین رعایت المال، بیت و عمومی اموال از بجا و درست ةاستفاد محله، شورایاری یا شهر یشورا در

 در مشکالت کردن برطرف یا دادن گزارش در مشارکت و محله در امنیت برقرار در انتظامی نهادهای با همکاری رانندگی،

 به ناساکن باالی مکانی و اجتماعی تعلق گویای تواند یم اعیاجتم مشارکت باالی امتیاز .استشده  استفاده محله سطح

 مکانی تعلق پاسخگویان درصد 9/9 کهدهد  می نشان نیز الر شهر در مکان به تعلق وضعیت بررسی البته باشد. الر شهر

 تعلق نیز درصد 16 از بیش و متوسط مکانی تعلق دارای درصد 91 حدود ،کم مکانی تعلق دارای درصد 3/2 کم، خیلی

 است. بوده 39/9 نیز مکانی تعلق امتیاز میانگین و اند داشته الر شهر به زیاد مکانی

 هر حیات بخش قوام درازمدت در که است اجتماعی هر اخالقی و ارزشی بعد گویای اجتماعی هنجارهای در اشتراک

 (1 )جدول آن ةسازند یها مؤلفه و عیاجتما ةسرمای با سن میان ارتباط توصیفی تحلیل ارتباط، این در .هستند اجتماعی

 درواقع موضوع این .است سال 16 از بیش سنی گروه به مربوط اجتماعی هنجارهای در امتیاز کمترین که دهد یم نشان

 .است گرفته شکل ساالن کهن سنی گروه با تر جوان سنی یها گره میان که است هنجاری و ارزشی شکاف گویای

 اعتماد ،اجتماعی روابط یها مؤلفه که است آن گویای اجتماعی ةسرمای یها مؤلفه سایربارة در توصیفی یها یبررس

 افزایش با که امعن بدین ؛است پاسخگویان سن با مستقیم یا رابطه دارای کل اجتماعی ةسرمای و نهادی اعتماد فردی، بین

 ؛است معکوس تقریباً وضعیت اجتماعی مشارکت بارةدر اما است، یافته بهبود نیز ها آن کیفیت و یافته افزایش امتیاز سن،

 اجتماعی ةشبک ةمؤلفبارة در و است باالتر سنی یها گروه از بیشتر ،تر نییپا سنی یها گروه در اجتماعی مشارکت یعنی

 .(1 )جدولکرد  اشاره مشخصی روند به توان ینم
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پژوهشيانهیزميرهایمتغیفیتوصآمار.0جدو    

دیجدالرمیقدالرریمتغ

سن
(3/96 ±) 6/91نیانگیم  3/91 (± 1/96)

3991انهیم
(29) و (66)(23) و (69)نیباالتر و نیکمتر

)درصد( تیجنس
3/391/39زن
9/121/21مرد

)درصد( التیتحص

966/96ییابتدا
3/23/1ییراهنما

6/631/99پلمید
1/923/91پلمید فوق

2/699/66سانسیل
921/99سانسیل فوق

)درصد( یبوم و مهاجر
2/933/99مهاجر

3/112/22یبوم

مسکن تیمالک نوع
3/1339مالک

9/6961مستأجر

درآمد تیوضع
(تومان )هزار

96663/311/33 از کمتر
9666-66669/161/31

66666/39/1 از شتریب

شهر در سکونت ةسابق
(3/93 ±) 3/91(61/92 ±) 3/39(اریمع )انحراف نیانگیم

(26) و (9)(26) و (9)حداکثر و حداقل

محله در سکونت ةسابق
(61/91 ±) 1/66(9/91 ±) 1/66(اریمع )انحراف نیانگیم

(26) و (9)(26) و (9)حداکثر و حداقل

الرشهردرآنيهالفهؤمویاجتماعةیسرمایفیتوصآمار.1جدو   

  حداقل حداکثر نیانگیم اریمعانحراف

 یاجتماع روابط 16/6 16/3 39/9 163/6

 یاجتماع ةشبک 31/9 16/3 93/9 131/6

 یفرد نیب اعتماد 66/6 16/3 19/9 329/6

 ینهاد اعتماد 66/6 26/3 21/9 311/6
 یاجتماع مشارکت 12/6 29/3 16/9 319/6

 یاجتماع یهنجارها 93/6 39/3 33/9 313/6

 یاجتماع ةیسرما 33/6 63/3 11/9 613/6

 الرشهردریاجتماعةیسرماوسنیفیتوصآمار.6جدو 

 یسنگروه
روابط

 یاجتماع

ةشبک

 یاجتماع

اعتماد

 يفردنیب

مشارکت

 یاجتماع

اعتماد

 ينهاد

يهنجارها

 یاجتماع

ةیسرما

 یاجتماع

96 > 31/9 12/6 69/3 91/3 16/9 12/6 99/9 

96-36 21/9 61/9 11/9 63/3 31/9 39/6 13/9 

36-16 31/9 91/9 11/9 11/9 21/9 39/6 23/9 

16-26 13/9 63/9 91/3 19/9 36/9 19/6 61/9 

> 26 39/3 66/9 93/3 99/9 13/9 33/6 12/9 
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الرشهردریاجتماعةیسرماوسنارتباطیاستنباطلیتحل.1جدو   

 

روابط

یاجتماع  

ةشبک

یاجتماع  

اعتماد

يفردنیب  

مشارکت

یاجتماع  

اعتماد

ينهاد  

يهنجارها

یاجتماع  

هیسرما

یاجتماع  

966/6 بستگی هم بیضر ** 661/6  639/6-  913/6- ** 929/6- ** 669/6-  913/6-  

666/6 یدارامعن سطح  119/6  291/6  666/6  661/6  126/6  629/6  

 

 به معناداری تفاوتکه  است آن گویای جدید الر و قدیم الر ةمحدود دو بین اجتماعی ةسرمای یا سهیمقا تحلیل

 که است آن گویای توصیفی های جدول نتایج بازبینی و تحلیل .شود می مشاهده محدوده دو بین اجتماعی ةسرمای لحاظ

 اجتماعی ةسرمایة سازند یها مؤلفه دربارة بیشتر یها لیتحل .است بهتر جدید الر از قدیم الر اجتماعی ةسرمای وضعیت

 دارد، وجود جدید و قدیم الر ةمحدود دو میان معناداری تفاوت تنها نه مطالعه، مورد ةمؤلفشش  هر در که دهد یم نشان

 نوعی به درواقع این و است جدید الر از باالتر قدیم الر در امتیازها وضعیت اجتماعی( هنجارهای )جز ها آنبیشتر  در بلکه

 ةمؤلف با ارتباط در .(2 جدول) است جدید الر با ایسهمق در قدیم الر در اجتماعی ةسرمای یها مؤلفه بهتر وضعیت گویای

 کمتر قدیم الر و جدید الر ةمحدود دو هر در مؤلفه این امتیاز تنها بررسی، مورد یها مؤلفه میان در اجتماعی، یهنجارها

 دلیل توان یم تردید بی .است قدیم الر از بیشتر جدید الر امتیاز که است مؤلفه این در تنها همچنین .است میانگین از

 شدن جهانی یافتن شدت با اخیر یها سال طی که دانست مرتبط نسلی یها تفاوت به را پایین امتیاز و تفاوت این از بخشی

 در تفاوتسبب  و گرفته شکل تر یمیقد یها نسل با جدید نسل میان اجتماعی یها شبکه و یزمجا فضای گسترش و

 .(2 )جدول است شده جامعه در مقبول اجتماعی هنجارهای و ها ارزش به لفمخت سنی یها گروه در شهروندان نگاه نوع

دیجدالرومیقدالردرآنيهامؤلفهویاجتماعةیسرماةسیمقا.8جدو   

نیانگیمهامحدوده هامؤلفه
انحراف

اریمع

يبرابرلِونتست

انسیوار

tيرببرايبراتست

نیانگیم

 F t Sig. (2-tailed)ةآمار

 یاجتماع روابط
 313/6 13/9 میقد الر

622/36 911/1 666/6 
 369/6 19/9 دیجد الر

 یاجتماع ةشبک
 311/6 63/9 میقد الر

6692/3 939/6 661/6 
 291/6 63/9 دیجد الر

 یفرد نیب اعتماد
 922/6 13/3 میقد الر

1999/2 399/6 666/6 
 161/6 36/9 دیجد الر

 یاجتماع مشارکت
 169/6 66/3 میقد الر

3111/3 129/9 693/6 
 136/6 11/9 دیجد الر

 ینهاد اعتماد
 961/6 33/9 میقد الر

6139/93 691/9 666/6 
 113/6 12/9 دیجد الر

 یاجتماع یهنجارها
 966/6 29/6 میقد الر

211/93 191/1- 666/6 
 119/6 11/6 دیجد الر

 یاجتماع ةیسرما
 929/6 11/9 میقد الر

662/11 662/2 666/6 
 626/6 33/9 دیجد الر
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 ةمحدود دو شهروندان اجتماعی ةسرمای وکیف کم در تواند یم تجربی و نظری ةسابق براساس که متغیرهایی جمله از

 دو بینمیان  دهد یم نشان پژوهش یها داده .است خود سکونتی ةمحدود به ساکنان مکانی تعلق حس باشد، ثیرگذارأت

 9/3 قدیم الر در مکان به تعلق امتیاز که یا گونه به ؛شود یم مشاهده مکان به تعلق حس در معناداری تفاوت ه،محدود

 مشاهده قابل نیز مکان به تعلق ةسازند یها هیگو میان در تفاوت این .است (319/6±) 1/9 جدید الر در و (±966/6)

 بیشتر بسیار جدید الر در ها داده معیار انحراف ،ها هیگو ةهم در هک است آن گویای معیار انحراف به مربوط یها داده .است

 و بیشتر انسجام از دجدی الر نتایج در مقایسه با قدیم الر نتایج که است آن گویای درواقع موضوع این .است قدیم الر از

 بستگی هم وجود گویای ،محدوده دو هر در پژوهش یها افتهی همچنین .هستند برخوردار قدیم الر از کمتری پراکندگی

 .(96 و 1 )جدول است مکان به تعلق و اجتماعی ةسرمای میان باال

دیجدالرومیقدالردرمکانبهتعلق.9جدو   

نیانگیم محله   
انحراف

اریمع  

 .دارم محله نیا در سکونت بهفراوانی  ةعالق
میقد الر  6/3  126/6  

دیجد الر  1/9  616/9  

 .دارم یخوب احساس ،دانند یم همحل نیا اهل را من همکاران نکهیا از
میقد الر  1/9  331/6  

دیجد الر  1/9  332/6  

 .ندارم محله ترک به یلیتما هم یاقتصاد و یمال تیوضع بهبود درصورت یحت
میقد الر  1/9  191/6  

دیجد الر  6/9  613/9  

 .برم یم لذت و دارم یخوب احساس محله، نیا در انیآشنا کنار در یزندگ از
میقد الر  6/3  391/6  

دیجد الر  3/9  119/6  

 

الرشهردریاجتماعةیسرماومکانبهتعلقارتباطیاستنباطلیتحل.11جدو   

 

یاجتماعةیسرما  

میقدالر دیجدالر   

 مکان به تعلق
بستگی هم بیضر  216/6 ** 216/6 ** 

یدارامعن سطح  666/6  661/6  

 

 چندانی تفاوت نیز ها آن امتیاز ودارد  قرار متوسط حد در کاربری اختالط مطالعه، ردمو ةمحدود دو هر در آنکه توجه با

 ورزشی، مکان درمانی، مرکز سبز، فضایمانند  عمومی خدمات ترین نزدیک تا شهروندان ةفاصل ریتأث نداشتند، یکدیگر با

 نشان پژوهش نتایج .شد بررسی ودهمحد دو در شهروندان اجتماعی ةسرمای بر دبستان ابتدایی آموزش و مذهبی مرکز

 دارامعن و مستقیم یا رابطه درمانی مرکز تا فاصله با اجتماعی ةسرمای میان ارتباط تنها ،محدوده دو هر در کهدهد  می

 به توجه با البته است. یافته افزایش نیز شهروندان اجتماعی ةسرمای درمانی، مراکز تا فاصله افزایش با که امعن بدین ،است

 در دولتی درمانی مراکز کم تعداد همچنین و خاص مراکز برخی در خصوصی درمانی مراکز تمرکز و الر شهر بودن چککو

 در اما ،کنند دریافت بهتر خدمات به دسترسی تا را بیشتری ةفاصل باید شهروندان که است آن گویای موضوع این شهر،
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 در هم ابتدایی، آموزش مراکز و مذهبی مرکز سبز، فضای و پارک به دسترسی یعنی دیگر، عمومی خدمت سه با ارتباط

 با عبارتی به و دارد وجود خدمات این به دسترسی تا اجتماعی ةسرمای بین معکوسی ةرابط جدید الر در هم و قدیم الر

 هشکا این درواقع .بالعکس و است یافته افزایش شهروندان اجتماعی ةسرمای خدمات، این به شهروندان ةفاصل کاهش

 خدمات این به پیاده شکل به ویژه به ،مناسب دسترسی و تربودن نزدیک که باشد واقعیت این گویای تواند یم فاصله

 گسترش با همچنین واست  شده یکدیگر با افراد ةچهر به چهره روابط و اجتماعی تعامالت گسترش ساز زمینه عمومی،

 مهر توان یم را ها افتهی این اساس براین .شود می تر فراهم کانیم تعلق حس تقویت ایجاد/ برای زمینه مکان، از شناخت

 .(99 )جدول دانست اجتماعی ةسرمای بر محیط بودنمدار ادهیپ نقش اهمیت بر ییدیأت

یاجتماعهیسرماویعمومخدماتبهیدسترس.11جدو   

 

يفضاوپارک

 سبز

يفضا

یورزش
یماهبمرکز

آموزش

ییابتدا
یدرمانمرکز

 میقد الر
-691/6 بستگی هم بیضر ** 933/6- ** 399/6- ** 613/6- ** 999/6 * 

666/6 یدارامعن سطح  661/6  666/6  666/6  696/6  

 دیجد الر
-619/6 بستگی هم بیضر ** 611/6-  323/6- ** 661/6- ** 936/6 * 

666/6 یدارامعن سطح  661/6  666/6  666/6  639/6  

 

 با شهروندان تعامل و ارتباط میزان ،شد بررسی محدوده و شهروندان اجتماعی ةسرمای در آن نقش که دیگری متغیر

 بر عالوه متغیر، این انتخاب دلیل .است اسالمی و دینی یها ارزش به مردم وابستگی و دینداری میزان از نمودی مساجد

 و تعامالت میزان در اه آن با مردم ارتباط کیف و کم و مذهبی یها یکاربر نقش بررسی ایران، مردم مذهبی و سنتی بافت

 بیش قدیم الر در مذهبی کاربری ةسران زمین، کاربری یها داده مبنای بر آنکه ویژه به ؛است شهروندان اجتماعیة سرمای

 .است جدید الر برابر دو از

 و ارتباطات جدید، الر با مقایسه در قدیم الر شهروندان طورکلی به کهدهد  می نشان توصیفی یها لیتحل نتایج

 ةسرمای بستگی هم ضرایب نتایج به که زمانی اما ،(99 جدول) اند داشته مذهبی فضاهای و مساجد با بیشتری مکاریه

 هر در کهشود  می مشاهده ،میکن یم هنگا مساجد با افراد همکاری و تعامالت به محدوده دو در آن یها مؤلفه و اجتماعی

 د؛دار وجود متغیر دو میان معناداری و مستقیم بستگی هم ها مؤلفه رسای در اجتماعی، هنجارهای ةمؤلف جز به محدوده دو

 بستگی هم ضرایب ةهم. همچنین است منفی محدوده دو هر در اجتماعی هنجارهای ةمؤلف بستگی هم ضریب که درحالی

 .است قدیم الر ازبیشتر  جدید الر در آن یها مؤلفه و اجتماعی ةسرمای به مربوط

 مساجد، با دجدی الر از قدیم الر در مردم بیشتر تعامالت وجود با چرا که است آن ،ردیگ یم کلش اینجا در که تناقضی

 الر ازبیشتر  قدیم الر در تحصیالت عمومی سطح آنکه به توجه با .است جدید الر از تر نییپا قدیم الر بستگی هم ضرایب

 باالتری تحصیالت شهروندان که قدیم الر در که داد توضیح گونه این را تفاوت این از بخشی بتوان شاید. است جدید

 مبنای بر بیشتر بلکه مرسوم، عرفی معیارهای مبنای بر نه را اجتماعی( ة)سرمای جامعه و همکاران با خود روابط دارند،

 به مسجد با بیشتر همکاری و تعامل اساس، همین بر و دهند یم شکل خود بیشتر اجتماعی آگاهی و عقلی معیارهای
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 اسالمی و ایرانی الگویمانند  موضوعاتی شدن مطرح به توجه با است. نشده منجر اجتماعی ةسرمای یها شاخص ودبهب

 که است آن گویای بخش این نتایج آن، یها یژگیو و اسالمی شهر پیرامون نظری مباحث همچنین و پیشرفت

 تعامالت تقویت و ایجادبرای  باالیی پتانسیل از متوسط شهرهای ویژه به ،کشور شهرهای در مذهبی یها یکاربر

 پیشنهادی و طراحی گونه هر در است ضروریهستند؛ بنابراین  برخوردار اجتماعی ةسرمای و اجتماعی اعتماد اجتماعی،

 .(99 و 96 های ل )جدو گیرد قرار مدنظر نیز ها یکاربر و فضاها این در موجود یها لیپتانس اجتماعی، ةسرمای تقویت برای

دیجدالرومیقدالردرمساجدباشهروندانتعاملويهمکارزانیم.11جدو 

 
کممتوسط ادیز

1/11 میقد الر  1/69  3/93  

1/32 دیجد الر  9/62  9/63  

 

یاجتماعةیسرماومساجدبايهمکاروتعامل.10جدو   

 

ةیسرما

یاجتماع  

روابط

یاجتماع  

ةشبک

یاجتماع  

اعتماد

يفردنیب  

مشارکت

یاجتماع  

عتمادا

ينهاد  

يهنجارها

یاجتماع  

دیجد الر  
بستگی هم بیضر  361/6 ** 261/6 ** 112/6 ** 139/6 ** 361/6 ** 199/6 ** 396/6- ** 

یدارامعن سطح  666/6  666/6  666/6  666/6  666/6  666/6  666/6  

میقد الر  
بستگی هم بیضر  292/6 ** 136/6 ** 323/6 ** 332/6 ** 991/6 ** 363/6 ** 919/6- ** 

یدارانمع سطح  666/6  666/6  666/6  666/6  666/6  666/6  666/6  

 

 آنجا از متغیر این .است سکونت ةسابق ،شد بررسی محدوده دو در اجتماعی ةسرمای آن ارتباط که یهایمتغیر آخرین

 مهمی نقش ،شود می فرد اجتماعی و مکانی تعلق گیری شکل همچنین و شهروندان سایر با فرد بیشتر آشناییسبب  که

 ذهنی تصورات ،فرد تعامالت و ارتباطات کیفیت و کمیت بر تواند یم مکانی تعلق دارد. اجتماعی ةسرمای تقویت و ایجاد در

 عاملی عنوان به ترتیب بدین وباشد  اثرگذار وی اجتماعی پذیری مسئولیت حس و شهروندان و زندگی محیط و مکان از او

 .شود معرفی افراد اجتماعی ةسرمای در اثرگذار

 ای هرابط محدوده دو هر در که داد نشان محله دو در اجتماعی ةسرمای با شهر در سکونت ةسابق میان ارتباط نتایج

 اجتماعی ةسرمای ةسازند یها مؤلفه میان در .دارد وجود اجتماعی ةسرمای و شهر در سکونت ةسابق میان معنادار و مستقیم

 به که دارد سکونت ةسابق با معناداری و مستقیم ةرابط فردی نیاعتماد ب و اجتماعی ةشبک اجتماعی، روابط ةمولف سه نیز

 زمان مرور به ،شود می محله ساکنان با بیشتر آشناییسبب  محله، در بیشتر سکونت ةسابق چراکه ؛رسد یم نیز منطقی نظر

 و اعتماد این و کند یم فراهم دیفر بین اعتماد افزایش برای را زمینه وانجامد  می یکدیگر از محله افراد بیشتر شناختبه 

 از درواقع .شود می تبدیل افراد میان در اجتماعی یها شبکه ةتوسع و یریگ شکل برای مهم عاملی به اجتماعی، یها کنش

 و دیداری مختلف یها رسانه و مجازی ارتباطات گسترش با یژهو )به اجتماعی هنجارهای و نهادی اعتماد که آنجا

 سکونت ةسابق با که است منطقی دارند، بستگی ملی و شهری سطح عوامل به بیشتر و محلی عوامل به کمتر شنیداری(،

 .(93 )جدول باشند نداشته معناداری ةرابط گونه هیچ محله یک در فرد
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یاجتماعةیسرماوشهردرسکونتةسابق.10جدو   
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 میقد الر
393/6 بستگی هم بیضر ** 996/6 * 6/961** 632/6-  661/6-  691/6-  612/6 ** 

666/6 یدارامعن سطح  691/6  666/6  916/6  126/6  331/6  666/6  

 دیجد الر
316/6 بستگی هم بیضر ** 919/6 ** 991/6 ** 626/6-  666/6  666/6  933/6 ** 

666/6 یدارانمع سطح  661/6  666/6  931/6  116/6  316/6  666/6  

يریگجهینت
 بر شده یزیر برنامه و ارگانیک شهری بافت گونه دو در شهری فضای یرگذاریتأث چگونگی بررسی مقاله این اصلی هدف

 و کارگانی بافت خاص ةگون دو از برخورداری با الر شهر منظور، این برای .است شهروندان اجتماعی ةسرمای

 و جغرافیایی نیازهای و الزامات براساس و زمان طی که ارگانیک ساختاری با قدیم الر .شد انتخاب شده یزیر برنامه

 و شهری ریزی برنامه کالسیک الگوی بر مبتنی کامالً که جدید الر و است گرفته شکل ساکنان فرهنگی -اجتماعی

دهد  می نشان مطالعه مورد یها محدوده در ها یبررس .است شده یزیر برنامه اراضی کاربری نظام و مستقیم یها ابانیخ

 جدید الر مترمربع 19 ة)سران قدیم الر در مقایسه با جدید الر در عمومی خدمات اراضی کاربری ةسران برتریبا وجود  که

 دو هر ) محدوده دو اراضی کاربری اختالط امتیاز در جدی تفاوت نبود همچنین ،قدیم( الر مترمربعی 36 ةسران مقابل در

 13 جمعیت تراکم ) محدوده دو جمعیت تراکم در جدی تفاوتنبود  و (اند داشته متوسط حد در کاربری اختالط محدوده

 قرار جدید الر از تر مناسب وضعیتی در قدیم الر در اجتماعی ةسرمای جدید(، الر نفری 19 تراکم برابر در قدیم الر نفری

 است. داشته

 به )و کشور از خارج متولد قدیم، الر در مهاجر ساکنان درصد 26 بر بالغ که است آن قدیم الر ارةدرب مهم ةنکت

 ساختار مطلوب وضعیت گویای قدیم، الر در سکونت به ها آن تمایل و اند بوده (فارس جیخل جنوب کشورهای زیاد احتمال

 الر در مقایسه با قدیم الر در مکان به تعلق حس باالبودن .است افراد این سکونت برای بافت این اجتماعی و کالبدی

 ةمحدود دو این که است آن گویای جدید الر از قدیم الر در شهروندان باالتر اجتماعی امنیت احساس همچنین و جدید

 و هستند سرزندگی و اجتماعی حیات واجد کنونی شرایط در دو هر فضایی، -کالبدی و ظاهری تفاوتبا وجود  شهری

 جدید الر از بهتر کمی شرایطی بررسی، مورد یها شاخصبیشتر  در شهر قدیمی بافت و ارگانیک ةمحدود آنکه ویژه به

 است. داشته

 تجاری ةسران و تجاری یها یکاربر بیشتر تمرکز با قدیم الر که دهد یم نشان ها یبررس اراضی کاربری با ارتباط در 

 شهر در را خود اقتصادی مرکزیت همچنان جدید، الر یریگ شکلا وجود ب است توانسته آن پیرامون قدیم الر از باالتر

 و خدماتی تجاری فضاهای مجموعه الر، ةقیصری بازار شامل شهر تجاری فضاهای نیتر مهم کنونی، شرایط در .کند حفظ

 الر در خمینی امام ازارب و قدیم الر در اول مورد دو که است خمینی امام بازار و بار تره و میوه بازار مانند فروشی خرده

 مبنای بر و مدرن کامالً شکل به اخیر یها دهه طی جدید شهراینکه  به توجه با این، بر عالوه .اند شده واقع جدید

 ،است جدید الر از بهتر بافت این در کاربری ةسران وضعیت تنها نه است، شده ساخته و طراحی شهرسازی استاندارهای
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 ؛دارند مساحت متر 666 باالی جدید الر مسکونی واحدهای درصد 19 از بیش نیز مسکونی قطعات مساحت لحاظ به بلکه

 الر از بیشتر جدید الر در مسکونی یها یکاربر مساحت طورکلی به و است درصد 61 قدیم الر برای نسبت این که حالی در

 چهار و سبز ةنگارخان شهدا، فرهنگی کانون تئاتر، آمفی سالن سینما،مانند  شهر فرهنگی مهم یها یکاربر .است قدیم

 این ةسران سبز، فضای کاربری لحاظ به .اند شده واقع جدید شهر در کودکان فکری پرورش کانون و اصلی ةکتابخان

 پارک جدید، شهر پارک جنگلی، یها پارک شهر، اصلی پارک 3 از و است قدیم شهر برابر سه جدید شهر در کاربری

 بهار ندای بوستان و قدیم شهر در کوثر پارک و ملی باغ بوستان دو ،اند شده واقع جدید شهر رد کودک بوستان و بانوان

 است. گرفته قرار میانی الر در نیز

 از بهتر وضعیتی کاربری اختالط لحاظ به هم و ساخت قدمت لحاظ به هم جدید الر که است آن گویای وضعیت این

 الر از بهتر قدیم الر در اجتماعی امنیت احساس و مکانی تعلق اجتماعی، ةسرمای وضعیت حال، این با .دارد قدیم الر

 گویای آمارها این ندارند. یکدیگر با تفاوتی ةمحدود دو نیز جمعیت تراکم و مطلق تعداد لحاظ به عالوه به و است جدید

 زوال و فرسودگی دچار زمان مرور به تنها نه جدید، الر ةشد ریزی برنامه بافت مقابل در قدیم الر ارگانیک بافت که است آن

 عبارتی به .است برخوردار بهتر زندگی کیفیت و اجتماعی ةسرمای ایجاد برای باالتری توانمندی از بلکه است، نشده

 این از باالتر اجتماعی و اقتصادی ةطبق با ییها گروهکه  استسبب نشده  جدید الر مقابل در قدیم الر بودنتر یمیقد

 شهری ارگانیک یها بافت که باشد موضوع این گویای تواند یم همچنین .شوند ساکن جدید الر در ود کنن کوچ منطقه

 محور محله شهری ةتوسع به کمک و جمعیت نداشت نگه و جذببرای  باالیی توانمندی از رسیدگی، و توجه درصورت

 نظام و یزیر برنامه مدون الگوی از ریبرخوردا با وجود جدید الر کهدهد  می نشان الر شهر ةتجرب .هستند برخوردار

 بهتر کیفیت ةارائ به است نتوانسته است، گرفته شکل مدون طرح بدون و زمان طی که قدیم الر از اراضی، کاربری

 که دارد کیدأت نکته این بر موضوع این وشود  منجر اجتماعی ةسرمای و بستگی هم و تعامالت برقراری برای محیط

 زانیم بر را مهمی ثیراتأت تواند یم محله یکالبـد سـاخت یطراحـ ةنحو ،کند یم اشاره نیز (6669) لیدن گونه همان

 بگذارد. برجای شهروندان یاجتماع ةسرمای و تعامالت وکیف کم

 چون افرادی یها پژوهش نتایج با اجتماعی ةسرمای بر سکونت ةسابق ریتأث دربارة پژوهش این تایجن همچنین

 شناختسبب  مسکن، مالکیت و طوالنی اقامت دارد. انطباق (9113) 9هنرا و مهبر و (9911) انهمکار و خوراسگانی

 نداشتن ثبات درمقابل وشود  می اجتماعی ةسرمای یارتقا و اجتماعی مشارکت دوستان، تعداد افزایش ،ها هیهمسا بیشتر

 یها تماس برای را کمتری یها فرصت وشود  می اجتماعی روابط ةشبک در اختالل ایجاد موجب مکانی تحرک و سکونت

 ةسازند یها مؤلفه میان از پژوهش، این نتایج براساس (.991 :9911 ،همکاران و وراسگانی)خ کند یم ایجاد اجتماعی

 و دار امعن ةرابط فردی، اعتماد و اجتماعی یها شبکه در عضویت اجتماعی، تعامالت و روابط ةمولف سه اجتماعی، ةسرمای

 اعتماد و اجتماعی هنجارهایمانند  ییها لفهؤم که است مطلب این یدؤم نتیجه این .اند داشته سکونت ةسابق با مستقیمی

 کمتر مجازی فضایمانند  عواملی و کالن سطح متغیرهای از افراد یریرپذیتأث ةواسط به اجتماعی مشارکت حتی و نهادی

 است. نداشته ها مؤلفه این با داریامعن ةرابط سکونت ةقساب نیز اساس براین و رندیپذ یم ریتأث محله سطح عوامل از

                                                      
1. Brehm and rahn 
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 آنکه بر عالوه ایران سنتی و ارگانیک یها بافت که است موضوع این دوباره یادآوری پژوهش این از حاصل نتایج

 تقویت و ایجاد در مهمی نقش توانند یم ،هستند شهرها هویت و جمعی ةخاطر، تاریخی ،فرهنگی ةسرمای از بخشی

 ،تخریب از جلوگیری و ها آن کالبدی -فضایی بافت و ساختار حفظ باشند. داشته اجتماعی ةسرمای و بستگی هم و انسجام

 فضایی کیفیت بهبود به توجه و ها آن روزسازی به هدف با ،مدرن شهرسازی الگوهای مبنای بر ها آن نوسازی و بهسازی

 پژوهش نتایج با پژوهش این نتایج گیرد.ب قرار شهری مدیران نظرمد باید که است یا هیاول اقدامات جمله از ها بافت این

 زنجان شهر گلشهر نوساز ةمحل و مسگرها سنتی ةمحل در اجتماعی ةسرمای بررسی به که (9913) یئعمو و باقری

 نوساز ةحلم از بهتر مسگرها سنتی ةمحل در اجتماعی ةسرمای وضعیت نیز مطالعه آن در چراکه ؛دارد سازگاری ،اند پرداخته

 است. بوده گلشهر

 شهرها کالبدی بافت و فضایی ساختار نقش بررسی به داخلی سطح در که تجربی مطالعات محدود تعداد به توجه با 

 مطالعات ضرورت است، شده انجام اجتماعی ةسرمای تقویت و گیری شکل بر شده یزیر برنامه و ارگانیک یها بافتویژه  به

 کنار در را شده ریزی برنامه و ارگانیک بافت گونه دو این ایران شهرهایبیشتر  در توان یم اینکه هب توجه باویژه  به بیشتر

 شهری مصنوع محیط یها یژگیو میان ارتباط چگونگی بررسی این، بر عالوه .َشود می احساس ،کرد مشاهده یکدیگر

 یها مؤلفه با فضا خوانایی ،معابر پیوستگی محیط، یمدار ادهیپ قابلیت جمعیت، تراکم اراضی، کاربری اختالطمانند 

 توجه مورد کمتر تاکنون که است یا حوزه اجتماعی، پایداری و اجتماعی ةسرمایاز قبیل  شهری حیات اجتماعی

 تدوین و موضوع بهتر درک برای دارد ضرورت و است گرفته قرار شهری و اجتماعی علوم پژوهشگران و متخصصان

 پذیرد. انجام بیشتر موردی و تجربی مطالعات ه،زمین این در بومی ادبیات
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 ییفضا ةیال سه در یاجتماع هیسرما یبررس» (.9919) ییتوال اهلل روح و الیل ان،یخسروان ومرث،یک ،دوست رانیا ،هوشمند زاده،یعل

 ،99 ةشمار ،یشهرساز و یمعمار ةنام ،«هشدیزیر برنامه بافت و یمرکز بافت ،یررسمیغ یها سکونتگاه سنندج؛ شهر

 .931-999 صص

 .ریکو انتشارات ران:ته ،یرمضان نیحس و یغفار غالمرضا ةترجم ،یاجتماع ةیسرما (.9912) جان ،لدیف

 ةفصلنام ،«اصفهان استان یهاشهرستان در یاجتماع ةیسرما یبندسطح» (.9911) یعیرب کامران و رضا ،یلیاسماع د،یوح ،یقاسم

 .619-661 صص ،69 ةشمار ،یاجتماع رفاه
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https://www.noormags.ir/view/fa/creator/133762/%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%84%d9%87_%d8%aa%d9%88%da%a9%d9%84%db%8c_%d9%86%db%8c%d8%a7
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 بافت در یاجتماع یداریپا و یاجتماع ةیسرما بر شده ساخته طیمح ریتأث» (.9911) یمحمد دیحم و میمر ،ینقو ترا،یم ،یقرب

 ،69 ةشمار ،یشهر کارکرد و ساختار مطالعات ،«کرمان( یخیتار بافت در بازار با وندیپهم محالت :یمورد ة)نمون یخیتار

 .13-11 صص

 .ین نشر تهران: صبوری، منوچهرة ترجم ،یاجتماعة ینظر یادهایبن (.9933) مزیج کلمن،

 ،«محالت پژوهش مورد :یشهر ةتوسع در یاجتماع ةیسرما نقش یبررس» (.9911) یآقامحسن میمر و رضایعل ،یزیتبر یمحسن

 .926-933 صص ،62 ةشمار ،یشهر تیریمد ةینشر

 شرکت انتشارات ،ییمرتضا فرهاد ةترجم ،یمکان و یاجتماع ندیفرا بر ینگرش یشهر یفضاها یطراح (.9931) یعل پور،یمدن

 هرداری تهرانوابسته به ش یشهر یزیربرنامه و پردازش

 شهر ةمطالع :یشهر یها محله در یاجتماع ةیسرما ییفضا عیتوز یابیارز» (.9913) یواحد دریح و نیحس ،زادهمیکر ،عامر ،پورکین

 .931-993 صص ،91 ةشمار فضا، ییایجغراف شیآماة مجل ،«بابلسر

Abbasi, M., Ebrahimi, E., sheikh Ghahi, M & Akbari, A (2018). Analyzing Levels of the Social Capital 

Concept Using Meta-Synthesis Approach. Cultural sociology, 10(2), 55-79. (In Persian) 

Afrough, E. (1998). Space and Social Inequality. Tehran: Tarbiat Moddaress University Press. (In 

Persian) 

Alizadeh, H., Irandoost, K., Khosravanian, L., & Tavallaei, R. (2014). Investigating Social Capital in 

Three Spatial Layers of Sanandaj City: Informal Settlements, Old/Central and Planned 

Neighborhoods. Journal of Architecture and Urban Planning, 7(13), 133-149. (In Persian) 

Ardashiri, M., Hajipoor, K., & Hakimi, S. (2013). Role of Physical Infrastructure in Urban 

Neighborhoods on the Formation of Social Capital. Research & urban planning, 4(13), 35-56. (In 

Persian) 

 Bagheri, M., & Amouei, A. (2019). Role of Physical- Spatial Plan of Urban Neighborhoods in Improving 

Social Wealth: A Comparative Study of a Traditional Neighborhood (Mesgar-ha) and a Modern 

Neighborhood (Golshahr) in Zanjan, Iran. Architectural and Environmental Reasearch, 1(2), 17-

30. (In Persian) 

Beumer, C. (2010). Social Cohesion in a Sustainable Urban Neighbourhood. In Proceedings of the 2nd 

Annual SUN Colloquium. 

Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for 

the Sociology of Education (PP. 78-92). New York: Green Wood. 

Brehm, J., & Rahn, W. (1997). Individual-Level Evidence for the Causes and Consequences of Social 

Capital. American Journal of Political Science, 41(3), 999-1023. 

Bryant, C., & Norris, D. (2002). Measurement of Social Capital: The Canadian Experience. Prepared as 

a Country Report for the OECD - UK ONS. International Conference on Social Capital 

Measurement in London, 25-27, 1-15.  

Castells, M. (1984). The Urban Question (A. Sheridan, Trans). London: Edward Arnold. 

Council of Europe. (2008). Towards an Active, Fair and Socially Cohesive Europe. Report of High Level 

Task Force on Social Cohesion, Strasbourg.  

Field, J. (2007). Social Capital. Translated By Ghaffari, Gh & Ramazani, H, Kavir Press, Tehran. (In 

Persian) 



 1011،بهار1رةشما،9ریزيشهري،دورةيبرنامهفیااجغريهاهشپژو  186

Forrest, R., & Kearns, A. (2001). Social Cohesion, Social Capital and the Neighbourhood. Urban Studies, 

38(12), 2125-2143. 

Ghasemi, V., Esmaeili, R., & Rabiei, K. (2007). Measurment and Ranking of Social Capital in the 

Townships of Isfahan Province. Social Welfare Quarterly, 6(23), 225-250. (In Persian) 

Ghorbi, M., Naghavi, M., & Mohammadi, H. (2019). The Effect of the Built Environment on Social 

Capital and Social Sustainability in Historical Context (Case Study: Linked Neighborhood to 

Bazar in Kerman Historical Fabric), USFS, 6(21), 59-84. (In Persian) 

Giddens, A. (2009). Sociology (6t
h
 ed.). Cambridge: Polity Press. 

Harper, R. (2002). The Measurement of Social Capital in the United Kingdom. Office for National 

Statistics, September.  

Koleman, J. (1998). Foundations of Social Theory (M. Sabouri, Trans). Tehran: Ney Press. 

Lee, S., Yoo, C., Ha, J., & Seo, J. (2018). Are Perceived Neighbourhood Built Environments Associated 

with Social Capital? Evidence from the 2012 Seoul survey in South Korea. International Journal 

of Urban Sciences, 22(3), 349-365. 

Madanipour, A. (1996). Urban space design: an approach to a social-spatial process. Translated By 

Farhad Mortezaei, Pardazesh & Urban Planning Press. (In Persian) 

Mazumdar, S., Learnihan, V., Cochrane, T., & Davey, R. (2018). The Built Environment and Social 

Capital: A Systematic Review. Environment and Behavior, 50(2), 119-158. 

Mohseni Tabrizi, A & Aghamohseni M. (2009). Study of the role of social capital in urban development: 

a case study of neighborhoods. Journal of Urban Management, 26, 147-162. (In Persian) 

Nikpour, A., Karimzadeh, H., & Vahedi, H. (2016). Evaluate the Spatial Distribution of Social Capital in 

Urban Neighborhoods (A Case Study: Babolsar City). Geographical Planning of Space, 5(18), 

137-148. (In Persian) 

Norris, D. (2005). Social Capital Measurement: National Experiences and International Harmonization. 

A Beginning. Siena Group Meeting. Helsinki. 

Onyx, J., & Bullen, P. (2000). Measuring Social Capital in Five Communities. The Journal of Applied 

Behavioral Science, 36(1), 23-42. 

Padovani, L. and Guentner, S. (2007), Towards a new listening culture? The involvement of inhabitants in 

urban management. The URBACT Programme. urbact.eu/fileadmin/corporate/pdf/.../GTTT 

Participation.pdf 

Patacchini, E., Picard, P. M., & Zenou, Y. (2015). Urban social structure, social capital and spatial 

proximity. Social Capital and Spatial Proximity. CEPR Discussion Paper No. DP10501, 1-28.  

Piran, P., Moosavi, M., & Shiani, M. (2007). Conceptual Framework and Conceptualization of Social 

Capital. Social Welfare Quarterly, 6(23), 9-44. (In Persian) 

Putnam, R, (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: 

Simon and Schuster. 

Putnam, R. D. (Ed.). (2002). Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary 

Society. USA: Oxford University Press. 

Rabbani Khourasgani, A., Sadigh Ora’i, G., & Khanderoo, M. (2011). An Investigation of Social Capital 

and the Factors Affecting Its Development in the Community Level. Journal of Social Sciences 

(Biannual), 6(2), 119-149. (In Persian) 

http://shahr.journals.umz.ac.ir/?_action=article&au=29804&_au=Mitra++Ghorbi&lang=en
http://shahr.journals.umz.ac.ir/?_action=article&au=45453&_au=Maryam++Naghavi&lang=en
http://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2394_80119d2a9bfd722d9b847fc2b284aae8.pdf?lang=en
http://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2394_80119d2a9bfd722d9b847fc2b284aae8.pdf?lang=en
http://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2394_80119d2a9bfd722d9b847fc2b284aae8.pdf?lang=en


 181 ...شدهيزیربرنامهوارگانیکشهرييهابافتدراجتماعیةسرمایبررسی:خوشد وسینیح

Rahimi , H., & Aghababaei, R. (2015). An Analysis of Relationship between Social Capital and Quality 

of Work Environment in University of Kashan One Base View of Faculty Members. Social 

Welfare Quarterly, 14(55), 199-225. (In Persian) 

Rahmani, S. (1996). Simaye Larestan. Hamsaye Press, First edition, Tehran. (In Persian) 

Rapoport, A. (2016). Human Aspects of Urban Form: Towards a Man—Environment Approach to Urban 

Form and Design. Pergamon perss. 

Rezazadeh, R., & Selseleh, A. (2010). A Review of Sustainable Community Development Policies 

through an Assetbased Approach, with Emphasis on Social & Physical Capital. Journal of 

architecture & urban planning, 2(4), 121-140. (In Persian) 

Schutjens, V., & Völker, B. (2010). Space and social capital: The degree of locality in entrepreneurs' 

contacts and its consequences for firm success. European Planning Studies, 18(6), 941-963. 

Shakibaei Bidaruni, F., & Tabibian, M. (2018). Comparative Impact Assessment of Physical Form on 

Social Capital among Residents of Urban Neighborhoods (Case Study: Qazvin). Armanshahr 

Architecture & Urban Development, 11(23), 295-306. (In Persian) 

Tajbakhsh, K. (2005). Social Capital (Trust, Democracy and Development). Translated by Afshin 

Khakbaz and Hassan Pouyan, Shirazeh Press. Tehran. (In Persian) 

Tavakolnia, J., Jahanbakhsh, R., Ayvazlou, M. (2011). Spatial Analysis of Social Capital of Urban and 

Rural Settlements -Study of Koohdasht County. Social Analysis of Social Order and Inequality, 

61, 205-230. (In Persian) 

Tavassoli, Gh. A., & Mousavi, M. (2005). The Concept of Capital in New & Classic Theories with 

Emphasis on Social Capital. Sociological Review, 26 (26), 1-32. (In Persian) 


