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 چکیده

مفهوم سرمایه اجتماعی در دو دهه ی اخیر جایگاه ویژه ای در مطالعات جامعه شناسی پیدا کرده است. سرمایه اجتماعی 

ریشه در تعامالت احتماعی دارد و هنگامی که سطح تعامالت در جامعه افزایش یابد، باعث افزایش سطح سرمایه اجتماعی 

تواند باعث افزایش سطح تعامالت شود خلق فضاهای شهری است. فضاهای شهری در  می شود. یکی از عواملی که می

ترین عناصر شهری به حساب می آید و ایجاد بستری برای توسعه ی خالقیت در شهر نیاز به مدیریت شهر یکی از مهم

جه به مشارکت های فعال و اثر صحیح و برنامه ریزی بلند مدت و مداوم دارد. یکی از لوازم برنامه ریزی در دنیای جدید تو

بخش همه جانبه ی افراد جامعه در تمام ابعاد مختلف توسعه ی شهری می باشد. ایجاد و توسعه ی خالقیت در فضاهای 

شهری یدون برنامه ریزی، مشارکت و تعامالت اجتماعی امری ناممکن است. پژوهش پیش رو تعامالت اجتماعی را به 

ایه اجتماعی، خالقیت و فضاهای شهری معرفی می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش عنوان نقطه اشتراک بین سرم

تحلیلی و بررسی متون، سعی دارد به بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی و خالقیت در فضاهای شهری که  -توصیفی

ر فضاهای شهری، تنوع و هویت ترین آنها مشارکت و تعامالت اجتماعی، اعتماد به فضا، انسجام اجتماعی، سرزندگی دمهم

در فضا در جهت ایجاد و توسعه ی خالقیت در فضاهای شهری بپردازد. عمده ترین منابع مورد استفاده در این پژوهش، 

کتاب ها و مجالت تخصصی می باشند، به صورتی که ابتدا با مروری بر ادبیات تخصصی حوزه سرمایه اجتماعی و خالقیت 

نظرات مسائل شهری در رابطه با این موضوع مطرح می شود؛ سپس ویژگی و مزایای خالقیت در فضاهای شهری، نقطه 

 که می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه ی فضاهای شهری داشته باشد، مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. 

 

 .سرمایه اجتماعی، خالقیت، فضاهای شهری، تعامالت اجتماعی، مشارکت افراد كلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
فضاهای شهری مکان هایی هستند که امکان ایجاد تعامالت اجتماعی افراد ) سرمایه اجتماعی( را در کنار یکدیگر فراهم 

اندیشیدن به هر آن چه که شهرسازی در روند می آورند و قابلیت ایجاد ارتباط میان آنان و توسعه خالقیتشان می شود. 

از ،ی گذارد یا به آن معنا می دهد و پرداختن به پدیده های انسان ساخت در ساحت شهرمداخالت در ساختار شهری بر جا م
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به استفاده یا عدم استفاده از آن ها  یشنوع و چگونگی نیازهای خو ،آن جهت اهمیت دارد که شهروندان بر حسب میزان

نمادین آن چه قلمداد می شوند که شهر  در این میان فضاهای کالبدی شهر به مثابه نمود فیزیکی و تجسم مبادرت می کنند.

را به دیده می آورد و یا قابل رؤیت می کند. فضاهای یك شهر مکانی تصور می شوند که زندگی به دیده می آید و ادراک می 

همه آن چه به شمار می روند که زندگی اجتماعی را در بستر تعامالت اجتماعی و مراودات شهروندی  ،شود. عرصه های جمعی

کن می کند. در بستر چنین فضاهایی است که شهر پویایی و شادابی خود را جلوه می دهد و از بازخورد مناسبتهای مم

 اجتماعی سرمایه از صورتی که شهری [. فضای1]اجتماعی کاربران شهر می توان انتظار بازتولید سرمایه اجتماعی را داشت

 بودن کم یا نبود دلیل به باشند که می پیاده راه ها گونه ها این از یکی است؛ متفاوتی گونه های شود دارای می محسوب

اصطالح سرمایه اجتماعی [. 2هستند] شهری فضاهای انواع بین در اجتماعی حد تعامالت بیشترین دارای آن، در خودرو حرکت

تین بار در اثر کالسیك جین ، در مقاله ای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. اما، نخس1111قبل از سال 

( به کاررفته است، که در آن او تــــوضیح داده بود که شبکه های 1111جاکوب: مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی )

اجتماعی فشرده در محدوده های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با 

وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات درمورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای حفظ نظافت، عدم 

  .رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند

برای توصیف مشکل  1191ر دهه جامعه شناس، اصطالح سرمایه اجتماعی را د گلن لوری اقتصاددان نیز همچون ایوان الیت

، این اصطالح توسط جیمز کلمن جامعه شناس در معنای وسیعتری 1191توسعه اقتصادی درون شهری به کار برد. در دهه 

مورداستقبال قرار گرفت و رابرت پوتنام دانشمند علوم سیاسی، نفر دومی بود که بحثی قوی و پرشور را درمورد سرمایه 

 [.3]ی هم در ایتالیا و هم در ایاالت متحده برانگیختاجتماعی و جامعه مدن

 

 اجتماعی سرمایه تعریف -2
 مفاهیم کلیه که دهیم ارائه جامع و کامل تعریفی بخواهیم است. اگر شده ارائه اجتماعی سرمایه برای تعریف 3۳ تاکنون

 بر افراد میان که اجتماعی تعامالت : کرد عریفمیتوان ت چنین را اجتماعی سرمایه بگیرد، بر در را تعریف 3۳ این شده در ارائه

 شبکه های در تعامالت این .اجتماعی می شود گران کنش میان اعتماد به منجر و می گیرد  شکل هنجارهای اجتماعی اساس

می  گران مشترک کنش اهداف به رسیدن باعث نهایتا و اجتماعی می شود تولید شبکه های به منجر یا داده رخ اجتماعی

شبکه  -3 اعتماد -2 اجتماعی تعامالت -1 :دیده می شود اجتماعی سرمایه برای اساسی رکن چهار تعریف، این [. در4دد]گر

 اجتماعی تعامالت می بایستی شود سرمایه روشن این موتور اینکه برای بنابراین .مشترک اهداف به رسیدن -4 اجتماعی های

 نتیجه این به داد، انجام آمریکا مورد در ارزشهای جهانی پژوهش داده های روی بر که مطالعه ای بگیرد. اسالنیر براساس شکل

 شبکه ها و ارزشها بین وی این برداشت، طبق .دارد بستگی اجتماعی اعتماد و اخالقی ارزشهای به رفتارهای اخالقی که رسید

 .دارد بستگی دیگران اعتماد به ی،اصل ارزشهای به چیز هر از بیش جمعی عملی میگوید مشکالت و می شود قائل تمایز

 دیگر ارتباطات بخش بنابراین نمی شود، ایجاد خالء در اجتماعی سرمایه تأکید دیدگاه طبق ارزشها»می گوید :  وی همچنین

 ایجاد را اجتماع از حسی و کنند پیدا ارتباط همدیگر با می شود افراد باعث ازدواج چون ای ساده می باشد. موارد اجتماعی

 از توجهی قابل حمایت کل، در که نشان می دهد آمریکا درمورد اسالنیر تحقیق«. می باشد کننده ارزش ها که تقویت دکن

 [. ۳دارد] تأثیر آن بر بسیار اجتماعی روابط و )اعتماد( ارزشها و وجود دارد اجتماعی سرمایه شبکه

بویژه در روایت کارکرد گرایانه آن عبارت  -ریکایی تعریف رایج سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه شناسی آمدیگر 

است از روابط دوجانبه، تعامالت و شبکه هایی که درمیان گروههای انسانی پدیدار می گردند و سطح اعتمادی که در میان 

جامعه  گروه و جماعت خاصی، به عنوان پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی، یافت می شود. در مقابل

شناسی اروپایی این مفهوم را در بررسی این موضوع به کار می گیرد که چگونه تحرک پیوندهای مربوط به شبکه های 

اجتماعی، سلسله مراتب اجتماعی و قدرت تمایزیافته را تقویت می کند. با وجود این، نکات مشترک این دو دیدگاه درمورد 
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ویژگیها، مانند آموزش، تحرک اجتماعی، رشد اقتصادی، برتری سیاسی و سودمندی سرمایه اجتماعی در افزایش برخی 

 [1]درنهایت توسعه است

 قابل در درون، موجود بالقوه و بالفعل منافع جمع عنوان به را اجتماعی سرمایه ناهاپیت و گوشال سازمانی، دیدگاه از

 سرمایه آنها دیدگاه از .کنند می تعریف عیاجتما واحد یك یا فرد یك روابط شبکه از شده ناشی و طریق، از دسترسی

دانش و  تسهیم و خلق آن در به تواند می که است در یك شهر و فضای شهری مهم های دارایی و قابلیتها از یکی اجتماعی

 [.9نمایند.] بسیار کمك خالقیت
 

 صورت های شناختی سرمایه اجتماعی -3
 هنجارها، شبکه ها، ارزش ها -3-1

 ا، پیوند های ارتباطی و ارتباط پیوندیپیوستگی ه -3-2

 اعتماد، همکاری و تمایل متقابل -3-3

 فرصت ها، انگیزش و قابلیت ها -3-4

جدایی گزینی فضایی در فضاهای شهری در قالب محالت) باال شهر و پایین شهر( از انسجام حاکم بر کل ساختار اجتماع 

سرمایه »سرمایه اجتماعی دارای ساختار نزدیکی با دیگر سرمایه نظیر  می کاهد.و باعث کاهش افت سرمایه اجتماعی می شود.

نقش کارآمد تری « سرمایه فرهنگی»و « سرمایه انسانی» می باشد.در این میان « سرمایه انسانی»، «سرمایه مصنوع»، «طبیعی

) جشن ها، آیین ها و دارند. سرمایه فرهنگی نوعی سرمایه اجتماعی است که جهت مبادالت فرهنگی گرد هم می آیند.

 [.9گفتگوهای فرهنگی( شبکه های اجتماعی و ارتباطات سالم شهروندی میان آنها افزایش می یابد ]

 

 فضاهای عمومی شهری و شکل گیری سرمایه اجتماعی -4
 شرط اصلی در فضاهای عمومی برقراری تعامل و مراوده اجتماعی می باشد. براساس این وظایف فضاهای عمومی را می

 توان چنین تعریف کرد:

 ابزاری در جهت ارتباطات و مراودات شبکه اجتماعی. -4-1
 مکانی برای رویارویی و مراسمات شهروندی -4-2

 [1مدیریت و هماهنگ سازی فعالیت های شهروندی ]-4-3

ه فضاهای شهری ظرف فعالیت های شهری و بستری برای تعامالت اجتماعی و زمینه ساز شکل گیری سرمای-4-4

اجتماعی به شمار می آیند و همچنین با استفاده از این تعامالت توسعه خالقیت در فضا های شهری ایجاد میگردد که فعالیت 

 های مرتبط با آن سه طیف متفاوت از فعالیت ها را بر عهده می گیرند.

 وسفعالیت های با اهمیت: رفتن به محل کار، انجام خرید، انتظار در ایستگاه اتوب -4-4-1

فعلیت های گزینشی و انتخابی: قدم زدن در هوای آزاد، توقف در مکان های تفریحی، نشستن و استراحت کردن  -4-4-2

 در مکان های دیدنی

 شود یم دهینام یینها تیفعال رد،یگ یم ریتاث گرید یها تی: چون از فعالیاجتماع یها تیفعال -4-4-3
 

 [11] شهریاندازه فعالیت ها در فضاهای مساعد و نا مساعد  -1-4جدول

 شرایط مساعد شرایط نا مساعد 

 * * فعالیت های ضروری

 * * فعالیت های انتخابی

 * * فعالیت های اجتماعی
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محقق، توسعه خالقیت در فضا های شهری می بایست مکانی برای تعامالت  19طبق تحقیقات جهانی انجام شده توسط 

ری دارای وظیفه ای در جهت افزایش سرمایه اجتماعی در بستر اجتماعی و زندگی جمعی باشد، به همین دلیل فضای شه

 [.11تعامالت و مراودات می دانند ]

 سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری -5
 از محتوایش آنکه دلیل به انسان . ذهندباشن می تا خصوصی عمومی فضاهای انواع از ای گسترده طیف شامل فضاها      

 فضا ترین صیخصو عنوان به گردد، می دیگران آشکار برای شخص خود اجازه با فقط و شود می داشته نگه دیگران مخفی

 نیاز بدون شهروندان عموم که از فضاهایی دسته آن گیرد؛ می قرار عمومی فضای خصوصی، فضای در مقابل .شود می شناخته

 عمومی فضای عنوان به ... و تجاری های معمجت ها، پارک ها، خیابان مانند دارند، را آن در و حضور ورود حق ... و کنترل به

 فضا ترین عمومی عنوان به شهری شد، فضای معرفی فضا ترین خصوصی عنوان به انسان ذهن که همانطور .می شوند شناخته

 وجود آن در یکسان طور به اقشار جامعه تمام برای حضور امکان که اجتماعی است مفهومی گردد. فضای شهری می معرفی

 گونه های از در اختالطی و زده خود چهره به نقاب آن در حضور با افراد که است برای شهروندان تئاتر بازی حنهص و دارد

اجتماعی محسوب  سرمایه از صورتی خود شهری، فضای دلیل همین به پردازند و می اجتماعی تعامالت به اجتماعی مختلف

 برخوردار می باشد. به نیز باالیی اجتماعی سرمایه از جامعه آن شد،با باال سطح تعامالت که هنگامی طرفی از. [12می شود ]

دلسوزی  یکدیگر برای ها همسایه بودند، خبر با بیشتر یکدیگر و احوال حال از انسانها گذشته جوامع در که است دلیل همین

 .بودند بیشتری برخوردار حساسیت از خود شهر و محله اوضاع به نسبت و کردند می

 
 [.13رابطه فضای شهری و انسان در ابعاد کالبدی و معنایی ] -1-۳نمودار 

 

 شهری طراحی فضای در اجتماعی تعامالت -6
 همگانی، شهری فضاهای کیفیت ارتقاء یا به ساماندهی فرآیندی طی که است ای حرفه و دانش علم، شهری طراحی      

 باز فضای از بخش آن شهری، فضای .دارد شهری اهمیت فضای و کیفیت فرآیند، مقوله سه تعریف این در .پردازدمی بیرونی

 فرصت فضا این در» گوید : می باره در این لینچ و دهدرخ می اجتماعی تعامالت آن در که گیرد می بر در بیرونی را همگانی

 یك در افراد و یوندندبپ وقوع نیافته به تدوین پیش از برخوردهای و شوند شکسته اجتماعی برخی مرزهای که دارد وجود آن

 سه آن .شده است مشخص فضا این برای ویژگی سه شهری فضای تعریف [. در14اختالط یابند ] هم با جدید اجتماعی محیط

 :از اند عبارت ویژگی

 .بودن باز -1-1

 .بودن همگانی -1-2

 .بودن اجتماعی تعامالت دارای -1-3
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همه  برای حضور فرصت و بوده باز آن طرف یك حداقل که نظر گرفت رد شهری فضای عنوان به توان می را فضایی واقع در

 شهری فضای های گونه از یکی .باشد اجتماعی دارای تعامالت باید تر مهم همه از و دارد وجود یکسان طور به جامعه افرد

 وشد خودرو آمد که است مجزا و ردمنف خیابانی پیاده، خیابان یا راه پیاده :شوند می تعریف گونه این که باشند ها می راه پیاده

خاص)آتش  خودروهای البته .دارد مطلق اولویت موتوری غیر و شد آمد مسیر، این در بهتر، عبارت به .است شده حذف آن از

 ساعات طی نیز بار حمل و خدماتی نقلیه وسایل و دارند را به آن دسترسی امکان اضطراری مواقع در پلیس( و اورژانس نشانی،

 کامل تسلط آنها که در هستند اجتماعی تعامالت حد باالترین با معابری ها، راه [. پیاده1۳هستند ] آنها در تردد به جازخاص م

با  .[11شود ] می استفاده معبر در جاری زندگی به دهی سرویس منظور تنها به موتوری نقلیه وسایل از و بوده پیاده عابر با

 فضاهای عملکردهایی از مهم ترین مولفه های سرمایه اجتماعی می باشد از این رو توجه به اینکه تعامالت اجتماعی یک

 این .است عمومی و اجتماعی ابعاد با انسانی عملکردهای نتیجۀ عمومی های مکان و باشد می گوناگونی ابعاد دارای شهری،

 انسانی فعالیتهای از ناشی عملکردها .بندیامی شکل فضا در ضرورتاً و هستند بعدی چند های خصلت دارای انسانی عملکردهای

 بخش تداوم و جامعه بقای ضامن و باشندیم معینی هدف به معطوف و بوده فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، های عرصه در

 شناخت و است شهری فضای وجه ترینمهم عملکرد، انتظام بنابراین .باشندمی جامعه آن مردمان اجتماعی و عمومی زندگی

 را جامعه انسانی رفتارهای آمیختگی در که است عملکرد انتظام»  و بوده شهری فضای وجه ترینمهم شناخت نزلۀم به آن

 خرد فکری های پایه براساس که است جامعه افراد اجتماعی زندگی بروز مکان و ظرف شهری فضای[. 19« ]شودمی باعث

 تعامل این .گیردمی شکل انسانی هایارزش پایۀ بر رفتهگ شکل جمعی رفتارهای و جامعه آحاد مدنی مشارکت گرایانه،

 های فعالیت و انسانی روابط که شمرد بر شهری فضای محتوای اساسی و اصلی عنصر توانمی را مردمی مشارکت و اجتماعی

 مفهوم این»  شهری فضای پایدار عنصر عنوان به اجتماعی تعامل مفهوم شناسی باز در .دهد می قرار خود تاثیر تحت را شهری

 باوری، خود ساالری، مردم باورهای جمعی، عقالنیت پایۀ بر که است هایینگرش و شهاایگر پویشها، مجموعۀ به معطوف

 طول در را بشری جامعۀ شهرگرایی و شهرنشینی تمدن پیشرفت اگر دیگر، عبارت به[. 19« ]است گرایی قانون و خردگرایی

 تعامالت که جایی آن از و بگیریم نظر در جامعه افراد اجتماعی تعامل و انسانی وابطر رشد با ارتباط در و معطوف تاریخ

 ظهور منصۀ به شهری فضای در عمومی، فضاهای بستر در طرح قابل ابعاد تمامی در خود، تعریف ترین کامل در اجتماعی

 عالوه شهری فضای که است چنین این و نمود قلمداد اجتماعی سرمایه ظهور مکان را شهری فضای توان می رو این از میرسد،

 واسطۀ به شهری فضای که روست این از و دهدمی نیز شکل آن به اجتماعی، تعامالت از خود گیری شکل در پذیرفتن تاثیر بر

 فضا در را آن و پردازند می خویش قدرت بیان به که است مردمی های ارزش پایداری نمادین مرکز خود، دهندۀ شکل محتوای

 [.11] .سازند می لورمتب
 

 های سرمایه اجتماعیمولفه -7
 -3 اعتماد - 2اجتماعی تعامالت - 1از:  عبارتند اجتماعی سرمایه گیری اندازه برای گرفته شده نظر در هایمولفه

  .می شوند تقویت اجتماعی، تعامالت اثر تداوم در نیز اجتماعی هنجارهای و اعتماد که اجتماعی، هنجارهای

 

 [.21آن ] سنجش جهت شده ارائه عملیاتی تعاریف اجتماعی و سرمایه مؤلفه های -1-7جدول

 عملياتي تعريف فرعي ابعاد اصلي ابعاد مفهوم

ی
ع
جتما

سرمايه ا
 

 و اعتماد -۱
 اعتماد قابليت

 .دارد اعتماد يآيد م خيابان به آنها با که افرادي با حدي چه تا پاسخگو رسمي غير اعتماد

 .ندارد ارتباطي شهري فضاي با رسمي اعتماد رسمي اعتماد

 يبيند، م را آنها خيابان در و ندارد آشنايي سابقه آنها با که افرادي ساير و هها غريب به حدي چه تا پاسخگو يافته تعميم اعتماد
 .دارد اعتماد

 . خيابان در شدن گم صورت در آن صاحب به آن رساندن و پول از پر کيف شدن پيدا محيط اعتماد قابليت

 روز شبانه طي خيابان در زدن قدم جهت امنيت و ايمني احساس ايمني و امنيت احساس

تعامالت  -۲

 اجتماعی

 همياري
 .خيابان در زباله نريختن مثاًل خيابان اوضاع بهبود جهت در فرد کردن تکلف احساس فردي تکلف احساس

 .خيابان اوضاع بهبود براي خود وقت و پول از پوشي چشم به شدن حاضر اجتماعي ايثارگري

 .يکنيد م زندگي آن در که اي محله اوضاع شدن بهتر براي سابقه وجود هاي محل همکاري همکاري
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 . خيابان داشتن نگه تميز مثاًل آنان از تقاضا صورت در مسئولين با مردم همکاري مسئولين با همکاري

 ها تفاوت پذيرش ظرفيت
 .دارند وي با متفاوت رسومي و آداب و فرهنگ که مردمي با خيابان در زدن قدم از افراد بردن لذت

 .فرهنگي تک نه و است فرهنگي چند که خياباني در حضور به تمايل

 کارائي و گذاري اثر احساس
 . خيابان وضع شدن بهتر و مشکالت حل بر بودن گذار تأثير به فرد باور

 .يکديگر با آنان همدلي و همکاري صورت در خيابان مسائل و مشکالت حل در مردم توانايي به فرد باور

 .آنها ميان دعوا رفع جهت خيابان در نفر دو ميان مشاجره و نزاع در مداخله جهت فرد بودن داوطلب اجتماعي وساطت

 .معلولين حرکت به دادن اولويت يا خيابان در رکتح حين در خيابان در نيازمند افراد به کردن کمک اقتصادي -عاطفي حمايت

 ها شبکه -۳
 اجتماعي مشارکت افقي

 مذهبي امور در مشارکت
 وتاسوعا عاشورا مانند مذهبي مراسم در شرکت

 .برگزار می شود خيابان در که

 شده سازماندهي مشارکت
 ميالد جشن مانند اعياد و نها جش در مشارکت

 .می شود برگزار اندرخياب که موعود مهدي

 جمعي دسته تفريح در مشارکت
 براي جمعي دسته صورت به خيابان به آمدن

 تفريح

 نمی باشد. مد نظر شهر فضاي در عمودي صورت به اجتماعي سرمايه عمودي

 شبکه کيفيت
 انسجام

 اجتماعي

 خود به نسبت خيابان در حرکت حال در افراد به دادن اهميت -
 حرکت حال در معلولين به نداد اولويت -
 – خيابان در واقعي دوستان يافتن به افراد بودن قادر -

 خيابان در حرکت هنگام ديگران حقوق به گذاشتن احترام
 .می آيند به آنها با که افرادي يا پول بر مبتني نه و دوستانه انسان و آميز محبت روابط وجود -

 

 اعتماد -8
 روابط در پیچیدگی معنی به اعتماد واقع در .شودمی محسوب اجتماعی سرمایه هایشاخص ترینمهم از اجتماعی اعتماد      

 براساس وابستگی ضرورت کننده منعکس اعتماد دیگر عبارت به .است فرصت یك عنوان به اعتماد مواقع بعضی .است انسانی

 برای ارتباطات این توانایی و مردم اجتماعی اطاتارتب درجه درک برای مفهوم دو این بین تمیز .هاست شبکه در فامیلی روابط

برای  دارد، وجود محلی نهادهای و محلی منسجم بین اجتماع که [. اعتمادی21است ] ضروری دشوار، یا سریع تغییرات تحمل

رای اج فضای شهری برای مدیریت ظرفیت بر تواند می امر این .است ضروری پیوند دهنده اجتماعی سرمایه توسعه و تکوین

 .نهد تأثیر نیز توسعه های سیاست آمیز موفقیت

 

 محیط اعتماد قابلیت -9
تعامالت  تسهیل با و است اجتماعی نهادهای و گروهها میان افراد، در اجتماعی و انسانی روابط مهم جنبه های از اعتماد

 حفظ نیز و همبستگی اجتماعی و ظمن ایجاد در را مهمی نقش اجتماعی، های گروه و افراد بین های متقابل کنش و اجتماعی

 جامعه از [. زتومکا که22است] افراد میان زمینه ساز همکاری و انسانی روابط مهم جنبه های از اعتماد .دارد عهده بر آنها

است  قرنی چندین فکری جریان یك بلکه نیست، جدیدی ایده اعتماد اجتماعی به توجه که است معتقد است معاصر شناسان

 و گستردگی متقابل، شدت وابستگی ، گرایی آمیزه چون فردی به منحصر های ویژگی از جدید جامعه ی برخورداریو نظر به

گمنامی  تقویت و ناشناختگی ابهام، افزایش و نهادها پیچیدگی نظام انتخاب، بسط اجتماعی، تمایز و ها نقش تزاید جوامع، تنوع

 تبدیل جدی به واقعیت را حیات اجتماعی در آن نقش و اجتماعی اعتماد به توجه اجتماعی، محیط به بودن نسبت غریبه و

 [. 23است] نموده

 مشاركت -11
برای  تا انگیزدبرمی را آنان که دانست گروهی هایدر موقعیت اشخاص عاطفی و ذهنی درگیری را مشارکت توان می

 پیامدهای مشارکت، از فرد [. تصور24شوند] كشری مسئولیت کار در و دهند یاری را یکدیگر گروهی هایهدف به دستیابی

 و وضعیت قانونی شامل که مشارکت امکان به مشارکت درزمینه فرد و سوابق مشارکت مورد در دیگران قضاوتهای از فرد ارزیابی

 [. 2۳دارد] بستگی است، مشارکت الزم برای شرایط و امکانات و مشارکت زمینه در نهادی

 

 اجتماعی  انسجام -11
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 حائز یك و باشند برخوردار اراده و آگاهی از که است گروه چند نفر یا چند بین مسئولیت احساس همبستگی، و انسجام

 به ازحالت سنتی جوامع انتقال اصلی علت دورکهیم امیل .است التزام متقابل یا اندیشه وجود متضمن که است اخالقی معنای

 [.21داند] می مکانیکی تنی برانسجاممب کهنه پیوندهای رفتن بین از را مدرن حالت

 دارایی با این .گیرد قرار خالقیت در فضای شهری توسعه اساس باید« دارایی جمعی» عنوان به اجتماعی سرمایه گفت میتوان

 اجتماع نظم که حافظ اجتماعی هنجارهای و یافته تعمیم متقابل به رابطه اعتماد و ایجاد آگاهی و اطالعات تبادل دهی شکل

 های هدف به و دستیابی کرده تقویت فضاهای شهری را در اجتماعی مشارکت اجتماعی و انسجام و دهدمی شکل ستند،ه

فضای  مدیریت و در امور شهری کرده دولت کاهش حال در نقش جایگزین را شهروندان نقش فعال و نمایدمی تسهیل را توسعه

  .دهدمی شکل را شهری

 ئیكارا و گذاری اثر احساس -12

به معنی  کارایی وی از دیدگاه .است شده ارائه« کر درا پیتر» کارایی توسط  از تعریف ترینکامل حال عین در و ترینساده

 .شد خواهد اهداف سازمانی به در نیل موثر کمك و بهره وری ارتقای موجب [. افزایش کارایی29انجام درست کارها است ]

  .است شده انجام کار بیشترین برای ژی مصرفیانر یا زمان کمترین معنای به کارایی

 اركان خالقیت در فضاهای شهری -13

ی ارکان خالقیت در فضاهای شهری دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. ارکان خالقیت در فضاهای شهری دارای پنج درباره

شادی [. » 29چشم انداز می باشد ] -۳پیوند ها و  -4فضاها،  -3بنگاه های اقتصادی،  -2سرمایه اجتماعی)مردم(،  -1رکن 

نهاد ها می  -1تجربه ها،  -۳رویدادها،  -4شبکه،  -3شهروندان،  -2فضا،  -1ارکان آن را « فیروز دولت آبادی» و « عزیزی

 [.  21دانند]

 مولفه های خالقیت در فضاهای شهری -14

بسیار مهمی در ایجاد فضاهای شهری خالق  فضاهای عمومی از مزایا و ویژگی هایی برخوردار است که می تواند نقش

داشته باشد. از این رو می توان به مشارکت سرمایه اجتماعی و به دنبال آن ارتقا کیفیت زندگی شهروندان، تنوع، سرزندگی، 

 و ایجاد خالقیت در فضاهای شهری نام برد.1جذابیت، ارزش اقتصادی و هویت بخشی به عنوان مولفه های توسعه 

 

 به منظور ایجاد خالقیت مولفه های سرمایه اجتماعی -1-14جدول 

 
 

 توسعه و ایجاد خالقیت در فضای شهری

 

 مشاركت سرمایه اجتماعی -41-4
به همبستگی « مامفورد»فضاهای عمومی در شهر زمینه مشارکت مردم را فراهم آورده و آنها را به هم مرتبط می سازند. 

اعی و ارتباطات متقابل چهره به چهره، تحرک فکر و اندیشه و اهمیت زیباشناختی فضاهای شهری تاکید دارد و ارتباط اجتم

یك جانبه و خود محوری های سود جویانه را نفی می کند. بر این اساس توجه بیش از حد به فضاهای خصوصی را نفی می 

فضا های 

 عمومی

 مشارکت سرزندگی تنوع هویت جذابیت ارزش اقتصادی
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رفته می شود و نهایتا انسان شهر نشین هرچه بیشتر از گذشته منزوی و کند. زیرا در این حالت ارزش های اجتماعی نادیده گ

بیان می کند ما « آزادی و خالقیت»در کتابی با عنوان « بروسیك[. »31زندگی جمعی در فضاهای شهری کمرنگ می شود]

ر به سمت استفاده از می توانیم تفکر خالق را از راه دخیل کردن تمام افراد ذی نفع در خلق یك اثر پرورش دهیم. هرچقد

مشارکت بهره وران در تولید یك اثر کالبدی پیش رویم، به این معناست که به توسعه تفکر خالقانه در یك جامعه بها داده ایم. 

نگاه بروسیك، نگاهی فرایند محور است به طوری که دست یابی به توسعه خالقیت در طراحی و برنامه ریزی برای فرایندی 

[. فضاهای عمومی در شهر ها اجازه حرکت و فعالیت عمومی را به فرد می دهد، آنها را از محدوده فضای 31مشارکتی باشد]

خصوصی بیرون کشیده، با هم مرتبط می سازد و زمینه مشارکت مردم را فراهم می کند.در مقابل با تسلط فضای خصوصی 

[. به طور کلی، 32به زندگی خصوصی مشغول می سازد ] ارزش های سرمایه اجتماعی نادیده گرفته می شود و انسان شهری را

فعالیت ها، پایه و اساس ایجاد یك فضا هستند، اینکه افراد کاری جهت انجام دادن داشته باشند، خود دلیلی جهت حضورشان 

داشته در فضا می شود. وجود فعالیت های زیاد در یك فضا باعث می شود افراد فرصت ) شانس( های زیادی جهت مشارکت 

[. این ویژگی فضاهای عمومی به عنوان مهم ترین عامل در شکل گیری و توسه خالقیت در فضاهای شهری است. 33باشند]

چرا که تبلور واقعی مشارکت در جمع اتفاق می افتد و در جمع بازتاب پیدا می کند. فضاهای عمومی مکان های بسیار مناسبی 

هر هستند؛ چنانچه مردم در اثر مشارکت با یکدیگر در فضاهای عمومی ایده و برای مشارکت های سرمایه اجتماعی  در ش

خالقیت های خود را تولید می کنند و در معرض نمایش قرار می دهند. مشارکت باعث می شود خالقیت هر شهروند، از میان 

 [.34بحث و گفتگو و تبادل نظر در ارتباطات دو یا چند نفره بدست آید ]

 

 فضاهای شهری سرزندگی -14-2

طراحان جهت کسب سهم بیشتر از سرمایه ها، استعداد ها، خالقیت ها و توجه جامعه بین المللی سرزندگی را به عنوان 

ابزار موثری جهت ارتقای توان رقابتی فضا ها در عرصه مجازی تلقی می کنند امروزه توجه صرف به جنبه کمی طراحی و برنامه 

آن، سبب کاهش کیفیت اغلب فضاهای عمومی شده است. فضاهای عمومی با میزان جذابیت  ریزی فضا و نگاه تك بعدی به

[. دفتر نخست وزیری 3۳خود و اثر گذاری بر ذهن انسان می توانند شادابی و سرزندگی در فضاهای شهری را تامین کنند]

ضا استفاده می شود و آیا قابلیت تحرک در انگلیس سرزندگی فضاهای عمومی را به این معنی می داند که تا چه میزان از این ف

عرصه عمومی فعالیت ها،  -1فضاهای عمومی را با تامین شرایطی سرزنده می داند از قبیل: « لنارد[.» 31آنها وجود دارد؟ ]

همه شهروندان به هم  -2جشن ها و فستیوال های بسیاری را به وجود آورد و همه ی شهروندان را در کنار هم جمع کند. 

چند عملکردی باشد؛ اقتصادی،  -4باعث گفتگو میان شهروندان شود.  -3اعتماد داشته باشند و برای یکدیگر ارزش قایل شوند. 

 [.  39مالحضات زیباشناسانه داشته باشد] -۳اجتماعی، فرهنگی و... ، همانند آگورا یونان باستان . 

 تنوع در فضای شهری -14-3

پنج « زندگی و مرگ شهرهای بزرگ آمریکایی» در کتاب « جین جیکوبز»خالق است. یکی از بستر های رسیدن به شهر

معیار را برای فضای مطلوب در نظر گرفته که یکی از آنها تنوع است. از نظر او تنوع نه فقط از لحاظ اجتماعی بلکه به لحاظ 

تنوع دانش ها و تخصص های موجود بهره  اقتصادی نیز مهم است. در چنین شهری افراد به خصوص کارآفرانان می توانند از

گیرند و موجبات شکوفایی شهری را فراهم کند. از نظر جیکوبز تنوع طمینه مناسبی برای رشد کارآفرینی و توسعه خالقیت و 

[. فلوریدا مبدع ایده شهر خالق اشاره می کند در مطالعه خالقیت و شهر ها سه 39نوآوری در فضاهای شهری فراهم می کند ]

عامل را باید در نظر گرفت؛ فناوری، استعداد و مدارا. وی یکی از شاخص های سنجش مداری منطقه را تنوع می داند.به طوری 

ی سنجش درجه باز بودن یك نظام در نظر می گیرد. فضای عمومی و جمعی شهری مکان هایی که آن را به عنوان وسیله

در کتاب « یان بتنلی» بر اساس قومیت، ملیت، جنسیت و ...( جذب می کنند.هستند که گروه های مختلف و متنوع افراد را ) 
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محیط های پاسخده هفت معیار را برای طراحی فضای عمومی مطلوب نام برده که گوناگونی یا تنوع یکی از این معیار ها 

تنوع( به معنای میزان [. دفتر معاونت نخست وزیر انگلیس نیز یکی از معیار های فضاهای عمومی را جامعیت) 31است]

[. با توجه به حضور پذیری بدون محدودیت اقشار مختلف در فضاهای 41پذیرایی طیف مختلف سرمایه اجتماعی می داند]

 [.41عمومی، این فضا ها می توانند بستری برای خلق رویداد های متنوع و توسعه خالقیت در فضاهای شهری باشد]

 هویت بخشی در فضای شهری -14-4

ه می شود انسان تنها پدیده ای است که دغدغه ی هویت دارد. و همواره به دنبال ابزاری می گردد که خود را به گفت

[. هنرهای بومی و صنایع دستی و شاخص های هنری با عرضه خود در فضاهای عمومی نشان از 42واسطه آن تبیین کند]

رای عرضه ی این فعالیت ها آماده می کنند تا شهر از این خالقیت افراد یك شهر دارند.در واقع فضاهای عمومی بستری ب

خالقیت ها استفاده کرده و هویت مند شود. توجه به فعالیت های بومی و شاخص های هنری و صنایع دستی ناشی از خالقیت 

 [.43] های ساکنین شهر در فضا های عمومی می تواند گردشگران را به خود جلب کرده و باعث هویت دهی به شهر شوند

 جذابیت در فضای شهری -14-5

فضاهای عمومی در شهر و نواحی مسکونی چنانچه دارای جذابیت باشند می توانند به عنوان دعوت کننده مردم و فعالیت 

[. جذابیت یك شهر را می توان با توجه به انبوه مردمی شناخت که در 44ها را از محیط خصوصی به محیط عمومی بکشانند ]

بسیار ساده فعالیت های بیرونی در فضای « یان گل»آن گرد می آیند و وقت خودشان را در آنجا می گذرانند. فضای عمومی

عمومی را در سه گروه طبقه بندی کرده که هریك نیازمند خصوصیات متفاوتی در محیط مصنوع است.فعالیت های ضروری، 

تخابی مجموعه فعالیت هایی است که به هنگام وجود شرایط (. فعالیت ان12فعالیت های انتخابی، فعالیت اجتماعی) همان، 

اقلیمی، جذابیت و دعوت کنندگی محیط پیرامون به وقوع می پیوندند. این گونه فعالیت ها نسبت به کیفیت حساس هستند و 

نتخابی دهند که کیفیت محیطی مطلوب باشد. ویژگی بارز فضای عمومی خوب وجود فعالیت های اتنها در شرایطی رخ می

 [. 4۳بسیار است. کاربران چنین فضاهایی آنها را جذاب می یابند. و مدت طوالنی تری در آنجا اقامت می کنند ]

 ارزش اقتصادی در فضای شهری -14-6

افراد و کسب و کار های خالق معموال به دلیل باال رفتن نرخ اجاره مجبور به جابجایی می شوند که این موضوع بقا، 

آوری آنان را تهدید می کند. بنابراین فراهم کردن فضاهای با ثبات و اطمینان بخش برای این افراد ضروری است. خالقیت و نو

امروزه باال بردن نرخ اجاره بهای بسیاری از گالری ها و نمایشگاه ها و گران بودن هزینه های نمایش کاالهای خالق باعث شده 

ر معرض نمایش قرار دهند یا از ارایه محصوالت خود به بازار جلوگیری کنند. فضاهای بسیاری از افراد نتوانند خالقیت خود را د

[. از سویی همین عامل می تواند گردشگران را به سوی 41عمومی می توانند این امکان را در اختیار افراد خالق قرار دهند ]

می توانند مکان هایی برای نمایش و فروش خود جذب کرده و باعث ارزش افزوده اقتصادی برای شهر شود. فضاهای عمومی 

 [.49محصوالت خالق باشند تا از این طریق افراد خالقیت های خود را در معرض دید همگان قرار دهند]

 های شهری ی خالقیت در فضاتأثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر توسعه -15

ال معرفی شدند این مولفه ها به صورت جداگانه تقسیم با توجه به این که مولفه های سرمایه اجتماعی و خالقیت در با

بندی شده اند. به دلیل زیاد بودن حجم این مطالب و با توجه به کمتر به چشم خوردن نقاط مشترک در بین این مولفه ها 

رات صاحب ( استفاده کنند، از این رو از نظANPمحققان این پژوهش بر آن شده اند که از تکنیك فرآیند تحلیل شبکه ای )

نظران عرصه شهرسازی استفاده گردید؛ پس از آن به چهار مولفه اصلی که نقاط اشتراک صاحب نظران بوده است، از درون 

نمودار استخراج شد. این مولفه ها که چکیده ای از سخنان متخصصین در رابطه با ایجاد و توسعه خالقیت در فضاهای شهری 
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باشند. این مولفه ها شامل تعامالت اجتماعی و اعتماد در کل مولفه های سرمایه ی میبه وسیله مولفه های سرمایه اجتماع

اجتماعی و مشارکت های سرمایه اجتماعی و سرزندگی از مولفه های خالقیت در فضاهای شهری می باشند. به وسیله این 

ز طراحی گردید و سپس به وسیله آلترناتیو در محدوده معبر گلخون کالن شهر شیرا 3مولفه های منتخب توسط محققان 

( آلترناتیو های فوق مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در نهایت AHPتکنیك فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )

آلترناتیو برتر و بهینه انتخاب گردید؛ نتیجه کلی بر آن شد که مولفه های سرمایه اجتماعی می تواند بر توسعه خالقیت در 

 ری تأثیر گذار باشند.فضای شه

 نمونه موردی -16

 معبر گلخون حد فاصل میدان قصرالدشت و بلوار شهید چمران می باشد. -منطقه مورد مطالعه در شهر شیراز

 موقعیت قرارگیری سایت مربوطه در نقشه شهر شیراز -16-1

 

 موقعیت محدوده مورد مطالعه -1-16 تصویر نقشه

 حوزه مداخله در سایت -16-2

 

 محدوده مورد مطالعه حوزه مداخله در -2-16 تصویر نقشه

 و نفوذ در سایت حوزه بالفصل -16-3
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 حوزه بالفصل و نفوذ در محدوده مورد مطالعه -3-16تصویر نقشه 

 

 بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی به منظور خالقیت در فضای شهری -17

 
 منظور خالقیت در فضای شهریمولفه های سرمایه اجتماعی به  -1-17تصویر نقشه 

 

 فرایند تحلیل سلسله  -18

 نمونه موردی مراتبی
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 فرایند تحلیل سلسله مراتبی -1-18تصویر نقشه 

 ترآلترناتیو بر -19

 

 مولفه های سرمایه اجتماعی به منظور توسعه خالقیت در فضاهای شهریآلترناتیو برتر با توجه به  -1-19تصویر نقشه 

 

 نتیجه گیری -21

فضاهای شهری به عنوان محل شکل گیری خالقیت، دانایی، صنایع خالق و نوآور و اقتصادی در یك رویکرد ترکیبی در 

نظر گرفته شده است. اگر بپذیریم که محور تمام موارد فوق حضور سرمایه های انسانی خالق و نوآورند، بنابراین فضاهای 

د این سرمایه هارا جذب و حفظ کنند. هرچند که سرمایه اجتماعی تنها شهری باید از شرایطی برخوردار باشند که بتوانن

تعامالت اجتماعی نمی باشند، ولی موتور محرک این سرمایه به همین تعامالت میان مردم است. نتایج حاصل از این پژوهش 

طول بیش از یك سده نشان می دهد توجه به نقش و ارتقای وضعیت فضاهای شهری از بدو پیدایش شهر ها و به ویژه در 

گذشته همواره مورد توجه بوده است، به طوری که امروزه توسعه خالقیت فضاهای شهری بدون کمك و حضور عموم شهروندان 

میسر نبوده و در حقیقت با حضور انسان و فعالیت اوست که معنا پیدا می کنند.این فضاها به نوبه ی خود می توانند بستری 

ام بخشی باشند، لذا فضاهای شهری می توانند به کانونی جهت بروز خالقیت سرمایه اجتماعی تبدیل برای زندگی، کار و اله

شوند. در پژوهش انجام شده تالش محققان بر آن بوده تا با مبنا قرار دادن تعامالت اجتماعی به عنوان نقطه اشتراک بین 

 های شهری را مورد پژوهش قرار دهند.   سرمایه اجتماعی، خالقیت و فضاهای شهری توسعه ی خالقیت در فضا
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بتوان در نمونه موردی مذکور )کوچه گلخون شیراز( بتوان به این نتیجه  AHPاز این رو با استفاده از روش های فوق همچون َ

هر سه  با توجه به ارزیابی فوق و بررسی سه آلترناتیو طراحی شده در محور گلخون می توان گفت با این که امتیاز نهایی رسید

می  اجتماعی سرمایه های مولفه با استفاده ازآلترناتیو به هم نزدیك هستند، لذا این پژوهش به این نتیجه خواهد رسید که 

 .را گسترش دادشهری  فضاهای در خالقیت توسعه توان

 ز()نمونه موردی معبر گلخون شیرامولفه های سرمایه اجتماعی به منظور توسعه خالقیت در فضاهای شهری 

 

 امتیاز نهایی

 تعامالت اجتماعی مشارکت های سرمایه اجتماعی سرزندگی
اعتماد و قابل 

 اعتماد بودن
 

گزینه 

 ها
چندعملکردی 

 بودن

گفت و گوهای 

 شهروندان

حضور 

 پذیری

تحرک 

فکر و 

اندیشه 

 خالق

همبستگی 

 اجتماعی

احساس اثر 

گذاری و 

 کارایی

  همیاری همکاری

815.0 81880 8188. 810 8180 81880 8180 81.5 81880 8180 A 

8105. 8180 8188. 8180 818. 818. 8180 8180 818880 8180 B 

81.05 8180 81880 818. 818. 8180 818880 8180 8188885 81880 C 

 جدول نتیجه گیری و ارزیابی آلترناتیو های موجود  -1-21جدول 

 

 مراجع
 .1311ری و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری،انتشارات طهان،پورجعفر،م ر، محمودی نژاد، ه، طراحی شه -1

پژوهشی انجمن علمی  -شکوهی دولت آبادی، م، مسعود، م، پیاده را ها عاملی برای افزایش سرمایه اجتماعی، نشریه علمی -2

 .1391، 1معماری و شهرسازی ایران، شماره 

 .1391شارات جامعه ایرانیان، چاپ اول، سال پایان نظم ترجمه غالمعباس توسلی، تهران، انت ،فوکویاما، ف -3

پژوهشی انجمن علمی  -شکوهی دولت آبادی، م، مسعود، م، پیاده را ها عاملی برای افزایش سرمایه اجتماعی، نشریه علمی -4

 .1391، 1معماری و شهرسازی ایران، شماره 

5- Uslaner, E. (.000), Democracy and Social Capital, New York: Cambridge University Press. 

0- Wall, E, Gabriele, F, Frans,S, GETTING THE GOODS ON, .000. 

0- Nahapiet, J. & S. Ghosal (.000), Social capital, intellectual capital and the organizational 

advantage,The Academy of Management Review, Vol.00, No. 0, pp.000 -000. 

 .1311محمودی نژاد، ه، طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری،انتشارات طهان،پورجعفر،م ر،  -9

 .1311پورجعفر،م ر، محمودی نژاد، ه، طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری،انتشارات طهان، -1

11- Gehl, Jan (.000), Life Between Building, New York: Van Nostrand Reinhold. 
 .1311، محمودی نژاد، ه، طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری،انتشارات طهان،پورجعفر،م ر -11

 1399.تهران شهری، ریزی برنامه و پردازش شرکت نوریان، فرشاد ترجمه شهر، خصوی و عمومی فضاهای ، ع پور، مدنی -12

 .1311نتشارات طهان،پورجعفر،م ر، محمودی نژاد، ه، طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری،ا -13

.0- Lynch, Kevin (.000), The Openness of Open Space, Art of Environment. Oxford University Press. 

.5- Brambilla, R. and Longo, G. (.000), Pedestrian Zones: A Design Guide, Columbia University. 
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