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سنجش چارچوب ارزيابي سرمايه اجتماعي در ساختار شهر
 با تاكيد بر نقش فضاهاي عمومي
 مطالعه موردى: شهر تهران

دكتر فرح حبيب*، دكتر سيد مجيد نادرى**،  دكتر لعال جهانشاهلو***، مهندس حميده فروزانگهر****دكتر فرح حبيب*، دكتر سيد مجيد نادرى**،  دكتر لعال جهانشاهلو***، مهندس حميده فروزانگهر**** 

1387/12/01 تاريخ دريافت مقاله:
1388/05/25 تاريخ پذيرش نهايى:

 چكيده
، در بستر مراجعه «ارزيابي» براي چارچوبي ارائه و شهر ساختار در اجتماعي» «سرمايه ، مفهوم شناسايي و تبيين هدف با پژوهش
و سنجه هاي «چارچوب پيشنهادي» پرداخته است. نتايج تحقيق ها شاخص ارزيابي به ، توصيفي» «پيمايشي و « «مستندات به
ــهر را مي توان در حوزه «احساس امنيت ش ساختار در اجتماعي» سرمايه «ارزيابي هاي ــنجه س و ها ــاخص ش كه دهد مي ــان نش
و معاشرت هاي تعامالت به تمايل «ميزان و پذيري» «اجتماع و اجتماعي» ــاركت «مش ، متقابل» روابط و «اعتماد ، ــهروندي» ش
و اجتماعي» پذيري «مشاركت براي سازي بستر در اساسي نقشي واجد شهر، عمومي فضاهاي ميان اين در كه دانست اجتماعي»
و ديدارهاي دوستانه به شمار ها جشن و ها آيين مراسم، اجراى به دهي امكان طريق از اجتماعي انسجام و دوستانه روابط افزايش
و كارآمدي حوزه بهبود در راهكارهايي ارائه زمينه تواند مي مطالعه مورد ــهر ش در ها ــاخص ش اين ارزيابي ، اين بر عالوه رود. مي

مداخالت براي افزايش سرمايه اجتماعي ، باشد.
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