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چکیده
هستند   شهرها  توسعه  نحوه  هد ایت  اسناد   شهري،  توسعه  طرحهاي 
بر  پی  د ر  بلند مد ت،  نگاهی  با  می سازند   قاد ر  را  شهري  مد یران  که 
نیز،  تهران  جامع  طرح  باشند .  شهر  از  مطلوب  چشم اند ازي  ساختن 
سند ي است که توسعه پاید ار شهر تهران را هد ف خود  قرار د اد ه است. 
نکته حائز اهمیت د ر این میان، میزان پیشرفت د ر مسیر تحقق طرح 
د ر هر د وره زمانی است. به عبارت طرح جامع تهران، به عنوان یک 
سند  راهبرد ي، نیازمند  معیارها و شاخص هایی است که بتوانند  نشان 
د هند  د ر هر لحظه د ر چه مختصاتی نسبت به چشم اند از طرح قرار 
گرفته ایم و چه میزان از اهد اف و راهبرد هاي آن محقق شد ه اند . د ر 
نتیجه سنجش میزان تحقق طرح بر اساس فرآیند  و معیارهایی صورت 
از  با تصویب طرح به تصویب رسید ه اند . هد ف  می گیرد  که همزمان 
این پژوهش ارزیابی معیارهای تهیه طرح جامع کالن شهر تهران است. 
پژوهش حاضر از نوع تصیفی- تحلیلی می باشد  و اطالعات با استفاد ه 
از روش اسناد ی و کتابخانه ای جمع آوری شد ه است. جامعه آماری 
نبود ن  میسر  به  توجه  با  و  باشد   می  کارشناسان  شامل  پژوهش  این 
امکان اجرای تحقیق بر روی کل جامعه، از روش نمونه گیری تصاد فی 
چند  مرحله ای استفاد ه شد ه است و اطالعات بد ست آمد ه با استفاد ه 
از روش د لفی و تکنیک روش های تصمیم گیری چند  معیاره تاپسیس 
تحلیل شد ه است. نتایج نشان می د هد  که معیارها عد م استفاد ه از میزان 
مشارکت نهاد  های محلی و مرد می د ر فرایند  بررسی، تصویب و اجرای 

طرح با کسب امتیاز 0.735193 رتبه اول را  کسب نمود ه است.

میزان  از  استفاد ه  عد م  معیار،  ارزیابی  جامع،  طرح  کلید ی:  واژگان 
مشارکت مرد می

Evaluation of Tehran Metropolitan Master Plan

Abstract
Urban development plans are guiding documents on 
how cities are developed, enabling urban managers 
to look at the long-term vision of a desirable city 
landscape. The Tehran Master Plan is a document 
that aims at sustainable development in Tehran. The 
important thing here is the extent to which progress 
is being made on the path to realization of the plan 
at any time. In the words of the comprehensive plan 
of Tehran, as a strategic document, we need criteria 
and indicators that can show at what point in what 
specificities are the perspective of the plan. And how 
much of its goals and strategies have been realized. 
As a result, the measure of the implementation of the 
plan is based on the process and criteria adopted at the 
same time as the approval of the plan. The purpose 
of this research is to evaluate the criteria for the 
comprehensive plan of the Tehran metropolis. The 
research is descriptive-analytic and the information 
has been collected using a documentary and library 
method. The statistical population of this research 
includes expert And considering the impossibility of 
conducting research on the whole society, a multi-
stage random sampling method has been used. And 
the information is analyzed using the Delphi method 
and the technique of multi-criteria decision-making 
methods of Tapsis. And the results show that the 
criteria for not using the participation rate of local 
and popular institutions in the process of reviewing, 
approval and implementation of the project with a 
score of (0.735193) has won first place.

Keywords: Master plan, benchmarking, non-use of 
popular participation

*. این مقاله از رساله د کتري نویسند ه اول با عنوان »تبیین ارتباط بین کیفیات محیطی  فضاهای عمومی طراحی شد ه  شهر معاصر و سرمایه اجتماعی؛ مورد  مطالعه: بررسی 
اقد امات طراحی شهری د ر منطقه 12 شهر تهران« به راهنمایي د کتر بهناز امین زاد ه و مشاوره د کتر علي مد ني پور استخراج شد ه است.
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مقد مه
شهرهای ایران طي سال های اخیر با رشد  شتابان و ناموزونی 
محالت  است  شد ه  موجب  مسئله  این  که  بود ه اند   همراه 
شهری آنها با ناپاید اری د ر توسعه د ر ابعاد  مختلف کالبد ي، 
محیط زیستي، اجتماعي و اقتصاد ی مواجه شوند  )محمد ي 
و پاشازاد ه، 1394، ص 49(. از آنجایي که شهرها و محالت 
شهری توسط شهروند ان بنا می شوند ، بد ون بهره مند ی از 
»توسعة  تحقق  و  شهرها  مد یریت  اجتماعي،  سرمایه هاي 
پاید ار محله ای«، امری ناشد نی است )خند ه رو، 1387، ص 
3(. شایان ذکر است که موضوع تولید ، تقویت و توسعه 
یکي  عنوان  به  زند ه  و  پویا  فعال،  مناسب،  فضاي شهري 
از اهد اف راهبرد ي ارتقاي »کیفیت محیط« د ر محیط هاي 
مصنوع شهري، همواره د رصد ر کار برنامه ریزان و طراحان 
شهري قرار د ارد . اهمیت این موضوع اساسًا به جهت نقش 
مؤثري است که این گونه فضاها د ر جامعه د ارند ، بود ه و 
این مهم بارها از سوي بسیاري از د ست اند رکاران مسائل 
گد س:  )پاتریک  مانند   روان شناسي  و  اجتماعي  شهري، 
لوئیس   ،1961 لینچ:  کوین   ،1959 کالن:  گورد ن   ،1915
بیکن:  اد موند    ،1961 جیکوب:  جین   ،1961 مامفورد : 
1973، اموس راپاپورت: 1977 و 1978، اد وراد  کروپات: 
1985، کارولین فرانسو از: 19888، د یوید  هربرت: 1981 
و 1991، جان مونتگمري: 1988، یان بنتلي: 1999( مطرح 
شد ه است )پارسي، 1381، ص 42(. از سویي د یگر، یکي از 
گرایش هاي نو که تأثیر شگرفي د ر فرایند  تحول د ید گاه ها 
بیستم  قرن  د وم  نیمه  د ر  برنامه ریزي شهري  و روش هاي 
د اشته است، »نظریه هاي اجتماعي و کیفي توسعه« است که 
د ر قالب مفاهیمي همچون کیفیت زند گي، رفاه اجتماعي 
مفاهیم  این  است  یافته  عیني  نمود   اجتماعي«1  و »سرمایه 
گرفته،  قرار  تحقیقاتي جهان  و  توجه مجامع علمي  مورد  
به گونه اي که کنگره ها و همایش هاي بین المللي مختلفي با 
عنوان »توسعه پاید ار شهري د ر قالب کنفرانس ریو« و غیره، 
برگزار و به تصویب جهاني رسید ه است. نتیجه و حاصل 
1.  سرمایة اجتماعي اولین بار توسط شخصی به نام »هانی فان« 1916که 
د ر آموزش و پرورش ایالت ویرجینیاي آمریکا خد مت مي کرد  به کار 
برد ه شد . از نظر هاني فان سرمایة اجتماعي، شامل د ارایي هایي است 
که د ر زند گی روزانه افراد  وجود  د ارند ، مانند  حسن تفاهم  رفاقت و 
د وستي، احساس همد رد ي و روابط اجتماعي د ر بین افراد  و خانواد ه 
هایي که یک واحد  اجتماعی را تشکیل مي د هند . سرمایة اجتماعي پس 
از چاپ د رکتاب جین جاکوبس بنام »زند گي و مرگ شهرهاي بزرگ 
امریکایي« د ر سال1961 مورد  بحث واقع شد  و نقش آن د ر ارتباط با 
حفظ نظافت، برخورد  با جرم و جنایت خیاباني د ر محد ود ه هاي حومه 

و قد یمي شهري مطرح گرد ید  )شریفیان ثانی،1380، ص 11(. 

رواج  جهاني،  عرصة  د ر  همایش هایي  چنین  برگزاري 
مفاهیم و کاربرد  »شاخص هاي اجتماعي و کیفي« د ر فرایند  
برنامه ریزي شهري بود ه است )کوکبي و همکاران، 1384، 
به  اجتماعی  اخیر، سرمایه  د هه  د و  د ر  8(. همچنین،  ص 
عنوان یکی از کانونی ترین مفاهیم ظهور و بروز یافته است. 
لذا، امروزه، د ستیابی به توسعه پاید ار د ر کنار سرمایه های 
ماد ی و انسانی، نیازمند  »سرمایه اجتماعی« است که نقش 
و  می کند   ایفا  انسانی  و  فیزیکی  سرمایه  از  مهم تر  بسیار 
موجب استفاد ه بیشینه از منابع می گرد د  )قهاری و د یگران، 
1391، ص 245(. براین اساس، سرمایه اجتماعی از سوی 
1998؛  کلمن،  1961؛  )جاکوب،  مختلف  اند یشمند ان 
پوتنام، 1995؛ کاکس، 1995؛ وول کاک،  بورد یو2، 1986؛ 
پاکستون، 1999(  فوکویاما؛ 1999؛  پورتز، 1998؛  1997؛ 
تعریف شد ه است؛ از سویي د یگر، فضای شهری تنها یک 
مفهوم کالبد ی نیست، بلکه کنش شهروند ی و فعالیت های 
شهری را نیز د ر بر می گیرد  یعنی کالبد ی از شهر را مجسم 
می کند  که مکان برقراری فعالیتهای شهری یا عرصه بروز 
تعامالت اجتماعی است. تعریف از فضا اصوالً د ر قلمرو 
 .)1391 همکاران،  و  )راست بین  است  حاکم  معماری 
فضاهای شهری به عنوان بستر زند گی و فعالیت شهروند ان 
افراد  و  میان  تفاوتهای  و  به شباهتها  توجه  با  بتوانند   باید  
سالم  امن،  محیطی  جنسی،  اجتماعی،  و  سنی  گروههای 
و پاید ار و جذاب را برای همه افراد  فراهم کند  و به نیاز 
اقشار اجتماعی پاسخ مناسب بد هند  و پاسخگوی  تمامی 
حد اقل نیازها باشند  )شریعتی، 1384، ص 10(. اصلی ترین 
انسان و  عامل شکل د هند ه و تعریف کنند ه فضای شهری، 
و  می سازد   را  شهری  فضای  هم  انسان  است.  او  حضور 
میپرد ازد  )د انش،  فعالیت  به  و  می یابد   آن حضور  د ر  هم 
1390، ص 75(. بنابراین ایجاد  محیطي که مرد م را جذب 
د ر واقع شمار مرد م  بکند ،  فضا  د ر  و تشویق به حضور 
ناظر را افزایش مي د هد  که این نیروي مرد مي براي امنیت 
آن  کیفیت زند گي د ر  و  مرد م، بسیار قوي عمل مي کند  
افزایش مي د هد  )ضابطیان و د یگران، 1389، ص  را  فضا 
تلقی  شهر  ازکالبد   انسان،  وجود   عد م  صورت  د ر   .)114

را د ر باب سرمایة  پیربورد یو اولین تالش مطالعاتی نظام مند    .2
اجتماعی به انجام رساند . از نظرسرمایه اجتماعی، جمع منابع واقعی 
یا بالقوه اي  بورد یواست که حاصل شبکة باد وامی از روابط کمابیش 
نهاد ینه شد ة آشنایی و شناخت متقابل یا به بیان د یگر با عضویت د ر 
اعضا را از پشتیبانی سرمایة  یک گروه است. شبکه اي که هریک از 
)بورد یو،  می کند  و آنان را مستحق اعتبار می سازد   جمعی برخورد ار 

.)147:1384
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از  اختالطی  مفهوم فضای شهری  نمیشود .  فضای شهری 
انسان است که بخشی  ویژگی های مکانی فضا و حضور 
اد راکی  خصوصیات  انسان،  حضور  به  مربوط  مسائل  از 
به عنوان  و رفتاری اوست. د ر نظر گرفتن فضای شهری 
کالبد ، بیش از هر چیز فضا را د ر جایگاه یک فرض موجود  
و قابل توصیف قرار مید هد  تا امری مستعد  تغییر و پویایی. 
شهری،  فضای  جزء  عنوان  به  انسانی،  آنکه حضور  حال 
ایجاد  پویایی د ر فضا را د ر پی د ارد . به گونه ای که با حضور 
ایجاد   حال  د ر  لحظه  د ر  شهری،  فضای  رفتارها،  بروز  و 
شد ن است و این پویایی و سر زند گی جلوه ای از اکنون 
را د ر فضای شهری نمود ار می کند ، د ر حالی که فضا بد ون 
)د انش،  است  تاریخ  و  گذشته  از  نمود ی  انسان،  حضور 
عنوان  به  اجتماعی  سرمایه  لذا  72-73(؛  صص   ،1390
به عنوان حلقه گم شد ه  اجتماعی  ارتباطات  متاثراز  عاملی 
بسیاری از طرح های شهری مورد  تمرکز قرار گرفته است. 
ارتباط مستقیم بین شاخص سرمایه اجتماعی و کیفیت های 
محیطی د ر فضاهای شهری وجود  د ارد . لذا د ر این مقاله 
به ابعاد  کیفیت محیط و فضاهاي عمومي که ارتقاء سرمایه 
اجتماعي را بهمراه د ارد ، اشاره شد ه و اصول و معیارهاي 
ارتقا د هند ه سرمایه اجتماعي د ر کیفیفت فضاهاي عمومي 

شهري مورد  بازبیني و بازخواني قرار مي گیرد ..

پیشینه تحقیق
سرمایه اجتماعی را می توان تأثیر اقتصاد  ی مؤلفه های فرهنگی 
هر سیستم اجتماعی د  انست که د  ر آن مؤلفه هایی مانند   اعتماد  ، 
مشارکت د  اوطلبانه، هنجارهای حرفه ای، پاسخ گویی و موارد   
نظارت  نظیر  مد  یریتی  هزینه های  تا  می شود    باعث  مشابه 
و کنترل رسمی، رایزنی های مد  یریتی، کند  ی ناشی از نظام 
بوروکراتیک و موارد   د  یگر پایین آمد  ه و امکان استفاد  ه از زمان 
و سرمایه برای انجام فعالیت هایی با بهره وری بیشتر فراهم 
شود   )رنجبر و همکاران، 1391، ص 3(. د  ر اد  امه اهم مطالعات 

نظري د  ر این رابطه ارائه شد  ه است:
صمد  ی میارکالئی و میارکالئی د  ر مقاله »اهمیت . 1

مد  یریت  و  ریزی  برنامه  د  ر  اجتماعی  سرمایه 
شهری« به ضرورت مشارکت همگانی د  ر برنامه 
ریزی شهری معتقد  ند  . و به این نتیجه می رسند   که 
سرمایه اجتماعی منجر به توسعه و تحول نظام 
برنامه ریزی شهری و راتقا کیفیت  مد  یریت و 

محیطي می شود  . 
رضازاد  ه و سلسله د  ر مقاله ای تحت عنوان »بررسی . 2

رابطه سرمایه های اجتماعی و برنامه ریزی توسعه 
محله مبنا« با رویکرد   رابرت پاتنام به بررسی نقش 
توسعه  برنامه ریزی  د  ر  اجتماعی  سرمایه های 
محله مبنا و کیفیت فضایي منتج از آن پرد  اخته و 
به این نتیجه رسید  ه اند   که هرچه سرمایه اجتماعی 
د  ر محله ای باال بود  ه تمایل زیاد  ی به یرنامه ریزی 

د  اشته اند  . 
شکوه فر و شعبانجوال د  ر مقاله »سنجش سرمایه . 3

اجتماعی و نقش ان د  ر توسعه شهری« با استفاد  ه 
از شاخص پنج گانه نرخ اشتغاِل، هزینه ناخالص 
کل  به  شاغالن  نسبت  زنان،  اشتغال  خانوار، 
جمعیت، نرخ رشد   خانوار، به این نتیجه رسید  ند   
که مناطق توسعه یافته تر از نظر کیفیت فضایي به 
میزان بیشتر از مولفه های سرمایه های اجماعی 

برخورد  ارند  . 
موسوی، و حید  ری د  رمقاله »بررسی نقش سرمایه . 4

اجتماعی د  ر نوسازی و بهسازی بافت فرسود  ه 
شهری« با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با 
بهره گیری از مد  ل تاپسیس به این نتیجه رسید  ند   
که مشارکت اجتماعی، اعتماد   اجتماعی، تعاون و 
همیاری د  ارای رابطه معناد  ار با نوسازی و بهسازی 
بافت فرسود  ه محالت و عالقه به جامعه، روابط 
با  خانواد  گی و د  وستان به د  لیل ارتباط ضعیف 

نوسازی و بهسازی، معناد  ار نیست. 
با . 5 تحقیقی  د  ر  گنجی پور  و  اشنوییی  شاطریان، 

عنوان »تحلیلی بر نقش سرمایه های انسانی د  ر 
توسعه شهر کاشان« با استفاد  ه از روش اسناد  ی 
پیمایشی به بررسی پرد  اخته که نتیجه آن تحقق 
توسعه شهری بر مبنای سرمایه انسانی امکان پذیر 

است که سرمایه احتماعی نیز جزء آن می باشد  . 
فرزانه و رمضانی د  ر مقاله »بررسی رابطه اجتماعی . 6

و توسعه شهری« باروش پیمایشی به این نتیجه 
اجتماعی  های  سرمایه  افزایش  با  که  رسید  ند   
می توان به اهد  اف شهری از جمله توسعه شهری 

امید  وار بود  . 
ملکان و جواد   ملکان د  ر مقاله »سرمایه اجتماعی و . 7

مد  یریت شهری« به این امر معتقد  ند   که مد  یریت 
شهری خوب د  ر سایه تمرکززد  ایی از سازمانها 
اتفاق می افتد   و همین تمرکززد  ایی سبب مشارکت 
که  می شود    شهری  مد  یریت  امر  د  ر  شهروند  ان 
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جزئی از سرمایه اجتماعی است. 
لطیفی و عظیمی د  ر مقاله »سرمایه اجتماعی و . 8

شهری«  مد  یریت  و  ریزی  د  ربرنامه  آن  نقش 
د  ید  گاه نظری حاکم بر برنامه ریزی و مد  یرت 
شهری و سرمایه اجتماعی تشریح و د  ر نهایت 
بر تقویت سرمایه اجتماعی به عنوان عناصر قوام 
بخش فعالیت های مشارکت جویانه و ضرورت 
آن د  ر جهت اعمال مد  یریت شهری موثر و کارا 
تاکید   شد  ه است و به این نتیجه می رسد   که بین 
موفقیت برنامه ها و روش های مد  یریتی شهرها و 
سطح مشارکت پذیری آنها رابطه مستقیم وجود   

د  ارد   

و . 9 »مد  یریت  مقاله  د  ر  هود  سنی  و  رفیعیان 
که  د  هد    نشان  د  ارد    سعی  اجتماعی«  سرمایه 
پاید  ار  محله  توسعه  رویکرد    از  استفاد  ه  با 
می توان از پتانسیل های موجود   د  ر بافت محله 
و عملکرد  های موجود   د  ر آن استفاد  ه نمود  ه و 
به  را  محلی  های  تشکل  و  بالقوه  های  گروه 
عنوان سرمایه اجتماعی به صورت فعال، عمیق، 
که  بطوری  نمود  ،  سازماند  هی  متمرکز  و  موثر 
عالوه بر ایجاد   فضایی بهتر برای زند  گی،کار و 
تفریح د  ر ایجاد   هویت مکانی و اجتماعی آنها 
و  فضا  کیفیت  که  نماید    ایفا  موثری  نقش  نیز 

عرصه هاي عمومي شهرها را بهمراه د  ارد  . 

جدول 1. پیشینه پژوهش های انجام گرفته؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

نتایج پژوهشسالمحققنتایج پژوهشسالمحقق

1960جاکوبز

جنبه های  تمامی  اصالح  به  وی 
برنامه ریزی شهری  توسعه شهر و 
سرمایة  مفهوم  و  د اشت  اهتمام 
مباحث  با  ارتباط  د ر  را  اجتماعی 
محالت  و  شهر  کالبد ی  فضای 

شهری مطرح نمود .

1391مد نی

فرهنگ  و  قوی  د موکراسی  معیار 
بر  را  تأثیر  بیشترین  همزیستی  و 
نارمک  د ر  محلی  اجتماع  توسعه 
د اشته و د ر مراحل بعد ی به ترتیب 
و  آموزش  ارتباطات،  و  اطالعات 
بهزیستی و سالمت قرار می گیرند .

1391رفیعیان

د ر  اجتماعی  سرمایة  افزایش  با 
محله میزان مشارکت خانوارها د ر 
افزایش  محله  بهسازی  طرح های 

خواهد  یافت.

1392چراغی

و  اجتماعی  سرمایة  میانگین 
د ر  خوب  حکمروایی  هم چنین 
پایینی  سطح  د ر  شهروند ان  میان 

قرار د ارد .

2001تام رایس

د رگیرشد گی  و  محلی  انجمن های 
سرمایة  به عنوان  افراد   مد نی 
واد ار  و  تشویق  مایه  اجتماعی، 
کرد ن حکومت به حکمروایی بهتر 
با پاسخگویی و کارآمد  بیشتر شد ه 

است

1392رضازاد ه

سرمایه های  بین  معناد ار  رابطه 
محلی و پاید اری محلی تأیید  شد ه 

است.

1385موسوی
محیط  از  ساکنین  ارزیابی  نوع 
اجتماعی  سرمایة  میزان  با  محله 

ارتباط د ارد .
1392رفیع پور

بین شاخص های سرمایة اجتماعی 
تمایل  با  مثبتی  و  باال  همبستگی 

مشارکت به محله وجود  د ارد .

خاکپور و 
1388همکاران

می توان با تقویت سرمایة اجتماعی 
1392فرزانهبه پاید اری محله ای د ست یافت.

و  فضایي  کیفیت  مؤلفه های  بین 
و  مستقیم  رابطه  اجتماعی  سرمایة 

معناد اری وجود  د ارد . 

1389شفیعا
توسعه  و  اجتماعی  سرمایة  میان 
پاید ار اقتصاد ی محله، رابطه مثبت 

و معناد ار برقرار است.
1393زنگنه

به  اجتماعی  اعتماد   همچنین 
از مهم ترین  مد یریت شهری یکی 

جنبه های سرمایة اجتماعی است.
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مباني نظري
انواع سرمایه

سرمایه ثروتي است مولد یا منبعي است که شخصي جهت 
از  به کار ميبرد . »بورد یو« برد اشتي وسیعتر  ایجاد  د رآمد 
ميکند:  تصریح  وي  طوری که  به  ميد هد،  ارائه  سرمایه 
بگذارد   اثر  د ر عرصه خاصي  که  است  منبعي  سرمایه هر 
و به فرد  امکان د هد سود  خاصي را از طریق  مشارکت و 
رقابت بر سر آن به د ست آورد . بنابراین ميتوان گفت که 
د ریافت بورد یو از سرمایه وسیعتر از معناي پولی سرمایه 
اقتصاد  است. سرمایه یک منبع عام است که ميتواند  د ر 
شکل پولي و غیر پولي و همچنین ملموس و غیرملموس 
سرمایه  انساني،  سرمایه  فرهنگي،  سرمایه  گیرد .  بهخود  
به شمار  سرمایه  مختلف  انواع  و  اجتماعي  سرمایه  د یني، 

ميروند  . لذا انواع سرمایه عبارتند  از:
د  ارایی های . 1 امکانات و  »سرمایه طبیعی«: شامل 

جامعه  یک  اختیار  د  ر  محیطی  زیست  و  طبیعی 
و  سرزمین  خاک،  جنگل،  معاد  ن،  آب،  مانند  : 

می شود  . غیره 
ماشین آالت . 2 مجموعه  شامل  فیزیکی«:  »سرمایه 

و  زیربنایی،  تجهیزات  و  سازه ها  کارخانه ها، 
این  می باشند  .  بشری  که مصنوع  است  ساختمان 
که  است  سرمایه  نوع  عینی ترین  سرمایه  نوع 
برای مصرف فوری به کار نمی رود   و کار تولید  ی 
چیزی   .)Marshal,  52:1998( می کند    تقویت  را 
مولد    تجهیزات  یا  زمین  ساختمان،  د  ر  که  است 

وجود   د  ارد   )پاتنام و د  یگران، 1383، ص 28(.
»سرمایه انسانی«: قابلیت و توانمند  ی های انسانی . 3

مهارت های  و  تخصص  و  د  انش  بر  مبتنی  که 
اد  بیات،  د  ر  بیشتر  مفهوم  این  می باشند  .  انسانی 
و  بود  ه  مطرح  پرورش  و  آموزش  و  اقتصاد   
آن  کسانی چون شولتز وکلمن د  ر طرح و بسط 
انسانی  سرمایه  د  اشته اند  .  کنند  ه ای  تعیین  نقش 
فرد    تولید  ی  توانایی  که  است  عملی  هر  از  ناشی 
این   .)Marshal,  131:1998( می د  هد    افزایش  را 
سرمایه شامل مهارت ها و تحصیالت می شود   که 
شد  ن  نزد  یک  د  ر  وی  به  و  می کند    کسب  فرد   
می کند    کمک  جامعه  مطلوب  و  کمیاب  منابع  به 

)پاتنام و د  یگران، 1383، ص 28(.
پیر . 4 جانب  از  مفهوم  این  فرهنگی«:  »سرمایه 

ویژگیها  معنای  به  و  است  شد  ه  مطرح  بورد  یو 
جامعه پذیری  فرایند    از  شد  ه  حاصل  عاد  ات  و 
وخصیصه های ارزشمند   فرهنگی است که بیانگر 
صالحیت های اجتماعی و فرهنگی می باشد  . این 
که  است  فرهنگی  د  ارایی های  مجموعه  سرمایه 
فرد   برای د  ستیابی به منابع کمیاب و مطلوب د  ر 
ویژگی  د  ارای  و  می کند    استفاد  ه  آنها  از  جامعه 
و  زبانی  توانایی های  مثل  هستند    بود  ن  سرمایه 
منظور  اینجا  د  ر  شد  ه.  د  رونی  مؤثر  هنجارهای 
فرهنگ  کلی  مفهوم  غیرماد  ی  جنبه  فرهنگ  از 

 .)Marshal,1998:133(د  رجامعه شناسی است
روابط، . 5 مجموعه  بر  د   اللت  اجتماعی«:  »سرمایه 

د  ارد    موسساتی  و  انجمن ها  تعامالت،  شبکه ها، 
مشترک  های  ارزش  و  هنجارها  واسطه  به  که 
انسانی  اجتماع  گرمی  موجب  و  گرفته  شکل 

نتایج پژوهشسالمحققنتایج پژوهشسالمحقق

1390ارد شیری

مناسبات  که  محله هایی  د ر 
اجتماعی د ر طول سالیان به واسطة 
روابط چهره به چهره میان ساکنان 
باالتری  د رجه  است،  شکل گرفته 
انسجام  و  همبستگی  اعتماد ،  از 

اجتماعی وجود  د ارد 

1393عبد اللهی

خوانایی،  و  هویت  معیارهای 
د سترسی  سازگاری،  و  پویایی 
خد مات،  و  ارتباطات  شبکه  به 
احساس تعلق، تنوع و سرزند گی، 
امنیت  ظرفیت قابل تحمل محله و 
سنگ  محله  پاید اری  بر  ایمنی  و 

سیاه مؤثر است. 

1390خمر

گرفته  صورت  تحلیل  اساس  بر 
پنج گانه  نواحی  تاپسیس  به روش 
برخورد ار،  سطح  سه  د ر  قوچان 
برخورد ار  فرو  و  برخورد ار  نیمه 

قرارگرفته اند .

جواد  زاد  
1395اقد م

که  است  آن  بیانگر  تحقیق  نتایج 
بین  معناد اری  و  مستقیم  رابطه ای 
متغیر سرمایة اجتماعی و پاید اری 

محله ای وجود  د ارد .
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شد  ه و کنش متقابل اجتماعی را تسهیل می نماید   
)غفاری، 1380، ص 84(.

سرمایه اجتماعي
عنوان  به  اجتماعی  پاید  اری  ابعاد    اخیر  سال های  د  ر 
قرار  متعد  د  ی  بررسی های  مورد    پاید  ار  توسعه  اساس 
پاید  ار  توسعه  مفهوم  با  همراه  مفهوم  این  است.  گرفته 
نقش مهمی را د  ر بحث ها،تحقیق و برنامه ریزی د  ارد  . 
اجتماعی د  ر یک ساختار  پاید  ار و سرمایه  ابعاد   توسعه 
پاید  ار  توسعه  بنابراین،  است؛  شد  ه  تعریف  عمود  ی 
د  ست  به  و  نیست  محیطی  سیاست های  مورد    د  ر  فقط 
اقتصاد  ی  و  اجتماعی  مشکالت  حل  بد  ون  آن  آورد  ن 
 .)Rafieian:2014,122( نمی باشد    ممکن  محالت  د  ر 
و  بحث انگیزترین  از  یکی  به  اجتماعی  سرمایه  لذا، 
پژوهش های  و  اجتماعی  علوم  مفاهیم  جنجالی ترین 
اروپا  د  ر  تنها  نه  مساله  این  است.  شد  ه  تبد  یل   توسعه 
فرد  گرایانه  بسیار  ماهیت  وجود    واسطه  به  آمریکا  و 
بلکه  گرفته  قرار  توجه  مورد    معاصر  اجتماعی  روابط 
ابزار  به  سرعت  به  اجتماعی  سرمایه  عین حال  د  ر 
و  اقتصاد  ی  توسعه  جد  ید    پژوهش های  اصلی  تحلیل 
شد  ه  تبد  یل  توسعه  د  رحال  کشورهای  د  ر  اجتماعی 
است. با وجود   آن که د  ر اکثر مطالعات به نقش سرمایه 
د  ر  است.  شد  ه  توجه  مختلف  حوزه های  د  ر  اجتماعی 
رنگ  اجتماعی  سرمایه  اهمیت  نوعی  به  توسعه  بحث 
برنامه های  اکثر  متماد  ی  سالیان  طی  می گیرد  .  بیش تری 
می زد    د  ور  اقتصاد  ی  سرمایه  محور  حول  توسعه ای 
اند  یشه های  بر  ملی  ناخالص  تولید    مانند    مفاهیمی  و 

توسط  برنامه ها  این  اکثر  و  بود  ه  مسلط  توسعه ای 
د  ولت های  ی  د  یگری  با   و  بین المللی  سازمان های 
فرمول بند  ی  و  تنظیم  د  یگری  از  پس  یکی  سوم  جهان 
می شد  . ایران نیز از این امر مستثنی نبود  ه و برنامه های 
به  جهان،  د  ر  موجود    د  ید  گاه های  تاثیر  تحت  توسعه ای 
صورت هنجاری و از باال به پایین، از خارج تد  وین و 
 .)117 ص   ،1368 )لهسایی زاد  ه،  د  رآمد    اجرا  محله  به 
بهره  ارزیابی  برای  ابزاری  اجتماعی  سرمایه  همچنین 
ارزیابی  شبکه های جوامع  و  هنجارها  اعتماد  ،  از  گیری 
است  سرمایه  از  سطحی  گیری  اند  ازه  برای  شد  ه 
حائز  جامعه  نهاد  های  و  ها  گروه  نقش  اینجا  د  ر  و 
»پورتس«3  .)Putnam,1995:373( می باشد     اهمیت 
اجتماعی  سرمایه  حضور  که  است  محققانی  میان  د  ر   
سرمایه  او  می د  اند    شد  ه  تسخیر  مهاجر  جامعه  د  ر  را 
اجتماعی را به عنوان توانایی برای صاد  ر کرد  ن د  ستور 
و  شبکه  د  ر  عضویت  موجب  به  کمیاب  منابع  برای 
Hasan�( است کرد  ه  تعریف  تر  گسترد  ه   ساختارهای 
سابقه  اجتماعي  سرمایه  روح  و  واژه   .)ah, 2015:386

سابقه  ولي  د ارد ،  اجتماعي  علوم  د ر  طوالني  و  ذهني 
به  ميرود   به کار  امروزه  که  معنایي  به  اصطالح  این 
بیش از 90  سال پیش )1916( و نوشتههاي »لیداجي 
هانیفان« سرپرست وقت مدارس ویرجینیاي غربي د ر 
اجتماعي  سرمایه  توصیف  د ر  او  می گرد د .  بر  آمریکا 
د ر  را  آثار  بیش ترین  که  ملموس  »چیزي  ميگوید: 
زندگي روزمره مرد م د ارد : حسن نیت، رفاقت، همدلي 
که  خانواد هها  و  افراد   بین  د ر  اجتماعي  معاشرت  و 
سازنده واحد اجتماعي اند« )ولکاک و د  یگران، 1384، 

3. Portes

جد ول 2. برخي تعاریف سرمایه اجتماعي ؛ ماخذ: نگارند گان.
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ص 534(.
د  ر  که  است  مفاهیمی  جملة  از  اجتماعی،  سرمایه 
است؛  گرفته  قرار  مختلف  علوم  مورد  توجه  د  وران جد  ید   
به طوري که بسیاري از برنامه ریزان و مد  یران، آن را یکی 
از مشخصه هاي توسعة محلی به شمار می آورند  . تقویت 
بین  مساعی  تشریک  و  تحرک  موجب  اجتماعی  سرمایة 
د  موکراسی  پایه هاي  بهبود    و  توسعه  اجتماعی،  گروه هاي 
د  ر سطوح پایین، ایجاد   اعتماد   به نفس د  ر سطوح فرد  ي، 
ازد  یاد    اجتماعی،  مشارکت  افزایش  محله اي،  اجتماع  و 
رهبران بومی- محلی و باالخره ایجاد   حالتی می شود   که د  ر 
آن، مشکالت اجتماعی به وسیلة خود   اعضاي محله حل 
اسالمی  متون  د  ر  محله  موضوع  کرد    اشاره  باید    می شود  . 
د  ر غالب روابط همسایگی و حقوق مربوط به آن مطرح 
می شود   که بخش قابل توجهی از آن همان مفاهیم سرمایة 
اجتماعی است که امروزه مورد   تأکید   می باشد   )زاهد  ي اصل، 
1383، ص 288(.»کلمن« سرمایه اجتماعي را فرآیندهایي 
خود ،  اعضاي  کنش  تسهیل  با  که  مي د اند  اجتماعي 
روابطي  و  موقعیتها  بورد یو  مید هد.  ارتقاء  را  منافع شان 
به  د سترسي  اجتماعي  شبکه هاي  و  گروهها  د رون  د ر  که 
را  اجتماعي  موقعیت  و  ماد ي  منابع  اطالعات،  فرصتها، 
براي افراد  افزایش ميد هد سرمایه اجتماعي ميد اند. پاتنام 
سرمایه اجتماعي را مجموعهاي از ارتباطات افقي بین افراد  
اعتماد ،  نظیر  اجتماعي  نیز وجوه گوناگون سازمانهاي  و 
هنجارها و شبکهها ميد اند که با ایجاد  و تسهیل امکانات 
هماهنگ، منافع متقابل وکارآیي جامعه را افزایش ميد هد 

)مالحسني، 1381(.  )جد ول 3(
ارزشهاي  یا  هنجارها  از  معیني  مجموعه  »فوکویاما« 

غیررسمي اعضاي گروهي که تعاون و همکاري میانشان 
سرمایه  را  هستند  ذينفع  و  سهیم  آن  د ر  و  است  مجاز 
به  را  اجتماعي  سرمایه  تاج بخش  ميد اند.  اجتماعي 
صورت آگاهي شهروندان نسبت به مسائل عمومي که د ر 
چهارچوب اعتماد  و هنجارهاي عمل متقابل و به واسطه 
یافتهاند  سازمان  افقي  صورت  به  و  د اوطلبانه  تشکلهاي 
و خارج از حوزه د ولت و اقتصاد  قرار د ارند و کنشهاي 
تعریف ميکند  را موجب ميشوند،  جمعي عامالمنفعهاي 
حاصل  اجتماعی  سرمایه   .)45 ص   ،1384 )تاج بخش، 
و  )تخصص ها  مانند    بالفعلی  یا  و  بالقوه  منابع  انباشت 
باد  وام  شبکه  یک  مالکیت  به  مربوط  که  است  مهارت ها( 
از روابط کم وبیش نهاد  ینه شد  ه د  ر بین افراد  ی است که با 
عضویت د  ر یک گروه ایجاد   می شود   و به عبارتی سرمایه 
سیستم های  د  ر  موجود    هنجارهای  مجموعه  اجتماعی 
اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای 
هزینه های  پایین آمد  ن سطح  موجب  و  گرد  ید  ه  جامعه  آن 
تباد  الت و ارتباطات می گرد  د   )منظور و یاد  ی پور، 1387، 
ص 143(. پاتنام سرمایه اجتماعی را از د  ید  گاه ارزشمند  ی 
مد  عی  و  می د  هد    قرار  بررسی  مورد    اجتماعی  شبکه های 
است که تماس های اجتماعی، بر کارایی افراد   و گروه های 
اجتماعی مؤثر خواهند   بود   )الوانی و شیروانی، 1385، ص 
از  است  عبارت  اجتماعی  کلمن، سرمایه  د  ید  گاه  از   .)81
ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که به عنوان منابعی د  ر 
اختیار اعضا قرار می گیرد   تا توانایی رسید  ن به اهد  اف خود   
را به د  ست آورند  . به عبارت د  یگر کلمن از سرمایه اجتماعی 

.)Colman;1990: 241( تعریفی کارکرد  ی ارائه د  اد  ه است

جد ول 3. شاخصهاي سنجش سرمایه اجتماعي؛  ماخذ: موسوي، 1385.
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سرمایه   ،)2002( و پروساک5«  »فوکویاما، کوهن4 
مرد  م  میان  د  ر  فعال  ارتباطات  از  اساسی  را  اجتماعی 
توصیف می کنند   که شامل: اعتماد  ، د  رک متقابل، ارزش ها 
و رفتارها است که باعث به هم پیوستن اعضای شبکه های 
 Alik( می شود    آن ها  بین  تعاون  ایجاد    و  گروه ها  انسانی، 
و  هنجارها  وجود    بر  فوکویاما   .)& Realo, 2004: 38

ارزش های غیررسمی د  ر یک گروه تأکید   د  ارد  . وی سرمایه 
اجتماعی را اینگونه تعریف می کند  : سرمایه اجتماعی را به 
ساد  گی می توان به عنوان وجود   مجموعه معینی از هنجارها 
گروهی  اعضای  که  کرد    تعریف  غیررسمی  ارزش های  یا 
که همکاری و تعاون میان آن ها مجاز است، د  ر آن سهیم 

4. Cohen 
5. Presoak 

هستند   )تنهایی و همکاران، 1386، ص 45(. 
نقش  که  است  فاکتورهایي  از  یکي  اجتماعي  سرمایه 
بسیار مهمي د  ر امنیت اجتماعي یک جامعه د  ارد   و امروزه 
این سرمایه، نقشي بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکي و انساني 
د  ر جوامع ایجاد   مي کند   و د  ر غیاب سرمایه اجتماعي، سایر 
کارکرد    مي د  هند  .  د  ست  از  را  خود    بخشي  اثر  سرمایه ها 
سرمایه اجتماعي د  ر بعد   امنیت، حد  اقل سه مؤلفه اساسي 

د  ارد  :
اعتماد   بین د  ولت و شهروند  ان.. 1
احساس وجود   هنجارهاي مشترک.. 2
)اخترمحققي، . 3 ارتباطي  شبکه  با  مناسب  ارتباطات 

1381، ص 115(.
سرمایه اجتماعي د اراي یک هویت واحد  نیست، بلکه 

جد ول 4. تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی؛ ماخذ: پورجعفر، 1390، صص 205-204

ماخذ تعریف سرمایه اجتماعی

ب 
اح

ص
ظر

ن

-462  :1377 کلمن، 
470

ضمانت  و  هنجارها  رسانی،  اطالع  مجاری  انتظارات،  و  تکالیف  شامل  اجتماعی  ساختار 
اجرایی است که انواع خاصی از رفتار را تشویق کرد ه یا منع می نماید .  من

کل

محمود ی  پورجعفر، 
نژاد  ، 1380: 19 

سرمایه اجتماعی  مستلزم شرایطی به مراتب بیش از وجود  صرف شبکه پیوند ها می باشد . 
د ر واقع، پیوند های شبکه ای باید  از نوع خاصی باشند ، یعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد . روابط 
نهاد ی شد ه مبتنی بر اعتماد  بد ون رعایت تکالیف و حقوق متقابل ممکن نیست پس مفهوم 

شهروند ی که تکالیف و حقوق است ارتباط تنگاتنگی با مفهوم سرمایه اجتماعی د ارد . 

د یو
ور

ب

شارع پور، 1380: 19  از نظر پوتنام سرمایه اجتماعی عبارت است از پیوند های بین افراد  و هنجارهای اعتماد  و 
کنش و واکنش متقابل که از این پیوند ها ناشی می شوند .  نام

پوت

غفاری، به نقل قول از 
پورجعفر، 1383

باس معتقد  است نظریه سرمایه اجتماعی معطوف به قضایایی د رمورد  شرایطی است که تحت 
آن حکومت ها و اجتماعات محلی بتوانند  برای نیل به اهد اف مشترک تعاون و همکاری 

د اشته باشند . 

س
با

فوکویوما، 1379: 84 فرانسیس فوکویوما سرمایه اجتماعی را مجموعه معینی از هنجارهای موجود  د ر سیستم های 
ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گرد ید ه و موجب  اجتماعی می د اند  که موجب 

پایین آمد ن هزینه های تباد الت می گرد د .  وما
کوی

فو

بیکر، 1382: 40  به نظر بیکرسرمایه اجتماعی به منابع فراوانی که از طریق شبکه های فرد ی یا سازمانی قابل 
د سترسی هستند  اشاره د ارد . این منابع شامل اطالعات، نظریات، راهنمایی ها، فرصت های 
کسب و کار، سرمایه مالی قد رت، حمایت اساسی، خیرخواهی، اعتماد  و همکاری می باشد .  کر

بی
گید نز، 1378: 63  اعتماد  را عامل احساس امنیت وجود ی می د اند  که موجود  انسانی منفرد  را د ر نقل و انتقال ها 

د ربحران ها و د ر حال و هوایی آکند ه از خطرهای احتمالی قوت قلب می بخشد .  د نز
گی
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تنوعي از هویت هاي چند گانه است که د ر مجموع د اراي 
د و مشخصه هستند : 1. تمام آنها د اراي رویکرد هاي مختلف 
به یک ساختار اجتماعي هستند  و 2. کنش هاي مشخصي 
د ارند ،  قرار  ساختار  این  د رون  د ر  که  اشخاصي  براي  را 
تسهیل مي کنند  )Coleman, 1994:302(. سرمایه اجتماعي 
سرمایه  هنگامي  و  مي یابد   تجسم  افراد   میان  روابط  د ر 
اجتماعي به وجود  مي آید  که روابط میان افراد  به شیوه اي 
د گرگون شود  که کنش را تسهیل کند  )شیخي، 1387، ص 
87(. به نظر پاکستون )1999(، سرمایه اجتماعي د و مؤلفه 
پیوستگي هاي عیني بین افراد  به عنوان شبکه عیني که افراد  
و  مي د هد   پیوند   یکد یگر  به  اجتماعي  فضاي  یک  د ر  را 
نوعي پیوند  ذهني که موجب شکل گیري روابط مبتني بر 
اعتماد  متقابل و روابط عاطفي مثبت اعضاي جامعه نسبت 
اجتماعي  سرمایه  مي شود .  شامل  را  مي شود   یکد یگر  به 
نوعي انرژي بالقوه و تسهیل کنند ه کنش است که مي تواند  
د ر سطوح مختلف ساختار اجتماعي، سطوح خرد ، میاني و 
کالن مورد  استفاد ه قرار گیرد  )همان (. لذا، انسجام د روني 
اجتماعي و فرهنگي جامعه، هنجارها و ارزشهاي حاکم بر 
کنش متقابل مرد م و نهاد هایي که این هنجارها و ارزشها 
د ر آن جایگزین ميشوند را سرمایه اجتماعي د انسته است 
)قدوسي، 1384، ص 128(. توالیي و شریفیان ثاني سرمایه 
اجتماعي را مجموعهاي از شبکهها، هنجارها، ارزشها و 
د رکي ميد انند که همکاري د رون گروهها و بین گروهها را 
د ر جهت کسب منافع متقابل و رسیدن به اهداف مشترک 
غالبا  را  سرمایه  این  و  ميکند  تسهیل  کارآمدتر،  طرز  به 
عامل  و وجود   زندگي جمعي  د ر  افراد   مشارکت  تنوع  با 
اعتماد  د ر بین آنان بیان ميکنند )توالیي و د یگری، 1384(. 
بسیاري  توضیح  د ر  توانایی  د لیل  به  اجتماعی  سرمایه 
مهمی  جایگاه  است  توانسته  مد رن،  جامعه  ازپد ید ه هاي 
اد بیات علمی جهان کسب نماید . د راکثر رشته هاي  را د ر 
علوم اجتماعی به نوعی از این مفهوم استفاد ه می شود  و به 
یک مفهوم بین رشته اي تبد یل شد ه است. سرمایه اجتماعی 
علوم  مفاهیم  جنجالی ترین  و  بحث انگیزترین  از  یکی  به 
اجتماعی و پژوهش هاي توسعه تبد یل شد ه است و حجم 
اد بیات د انشگاهی و سیاسی مرتبط با آن به سرعت د رحال 

افزایش است )تاجبخش، 1385، ص 91(. 
از  یکي  بعنوان  گذشته  د هه  د و  د ر  اجتماعي  سرمایه 
شاخص ترین مفاهیم د ر علوم اجتماعي و برنامه ریزي شهري 
با گسترش نظري  توانست  این مفهوم  پد ید ار گشته است. 
و تجربي جایگاه تعریف شد ه اي د ر میان نظریه هاي جامعه 

شناسي به خود  اختصاص د هد . این امر مرهون جمیز کلمن 
جامعه شناس آمریکایي و تحقیق او د ر زمینه مشارکت د ر امور 
مد رسه د ر شهر شیکاگو است. پس از آن پیربورد یو د ر فرانسه 
و مطالعه پانتام د ر زمینه رابطه سرمایه اجتماعي و نهاد هاي 
د موکراتیک د ر ایتالیا از عوامل د ر گسترش این مفهوم بود ه 
اند  )توسلي،1384، ص 69(. از نظر فوکویاما سرمایة اجتماعی 
زنجیري است که جامعه را به صورت متصل نگه د اشته و بد ون 
آن هیچ گونه رشد  اقتصاد ي اتفاق نخواهد  افتاد  و جامعه به 
Fuku� ,2001: 7(  يشیوها نگران کنند ه از هم فرو خواهد  پاشید
yama(. از نظر »کالوس اوفه« اند یشمند  مکتب فرانکفورت 

اعتماد  و هماهنگی اجتماعی، د و کارکرد  عمد ه د ر سرمایة 
اجتماعی به شمار می رود  که اعتماد  موجب آزاد ي بیشتر، 
به کارگیري بیشتر توانمند ي و خالقیت شهروند ان، فائق آمد ن 
بر عد م کارآیی آیین نامه ها و مقررات و احساس امنیت می شود  
)Offe: 1999,42�46(. بنابراین سرمایه اجتماعی را میتوان به 

عنوان یک عامل مؤثر د ر افزایش و کارآیی سایر اشکال سرمایة 
انسانی، اقتصاد ي و کالبد ي د انست که از یک طرف، انسجام 
ارتباط  و شبکه هاي  میان انسانها با سازمانها  بخِش روابط 
جمعی و گروهی به شمار میرود  و از طرف د یگر بستر مناسبی 
و موفقیت  انسانی، فیزیکی  برد اري سرمایه هاي  براي بهره 
جامعه فراهم میآورد  )ناد ری و همکاران، 1387، صص 87-
85(. فوکویاما معتقد  است که اغلب تعاریف ارائه شد ه بر 
نمود های سرمایه اجتماعی و نه خود  آن ها اشاره می کنند . او 
معتقد  است که اعتماد ، شبکه ها و جامعه مد نی و غیره که به 
سرمایه اجتماعی مربوطند ، تماماً محصول جانبی این پد ید ه 
هستند  که د ر نتیجه سرمایه اجتماعی به وجود  می آیند  ولی 
نظر وی سرمایه  از  نمی د هند .  تشکیل  را  اجتماعی  سرمایه 
اجتماعی شکل و نمونه ملموسی از یک هنجار غیر رسمی 
است که باعث ترویج  د یگری بین د و نفر می شود )فوکویاما، 

1384، ص 169(.
مد یران شهری، برای تحقق یک شهر پاید ار، لزوما به 
سرمایة اجتماعی نیاز د ارند  )نوابخش و فد وی، 1387، ص 
22( که از طریق شناخت و تحلیل شبکه ها، اعتماد ، وظایف 
محلی،  د انش  و  عملیاتی  هنجارهای  متقابل،  الزامات  و 
)Evanc, 2011: 29(. سرمایة  میسر می شود   بهره مند ی  این 
اجتماعی د ر سطح محله با ایجاد  یک ساخت چند سطحی 
مد یریت  به  ساختاری،  اجتماعی  سرمایة  عنوان  به  و 
با  و  1389، ص 87(  )عبد اللهی،  مي کند   کمک  مشارکتی 
می شود   منجر  خواست  مورد   توسعة  به  سرمایه ها،  بسیج 
 .)Gulumser et al, 2012: 120 17؛  ص   ،1390 )معصومی، 
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مد یریت مطلوب شهرها و توسعة محالت شهری، تا حد  
زیاد ی به نحوة مد یریت منابع و سرمایه هاي اجتماعي شهری 
)Lopez�gun, 2012: 1140(. د ر شهرهایي که  وابسته است 
باال  آنها  مد یریت  د ر  اجتماعی  از سرمایة  بهره مند ی  میزان 
است، اهد اف توسعة شهری تعریف شد ه از طرف مد یران، 

 .)Weil & et al, 2012: 110(  تا حد  زیاد ي محقق مي شوند

صورتهاي شناختي سرمایه اجتماعي 
سرمایه اجتماعی به صورت های شناختی زیر قابل بیان می شود  :

مفاهیم . 1 از  که  ارزش ها«  و  شبکه ها  »هنجارها، 
رفتاری،  الگوهای  عرفی-  و  جامعه شناختی 
سیستم های  و  اجتماعی  تعامالت  و  ارتباطالت 
مراتب  به  و  می گیرند    ریشه  مشترک-  اعتقاد  ی 
باالتری از اعتماد   و عمل متقابل افراد   اجتماع کمک 

.)Putnam, 2000:96(   میکنند
»پیوستگی ها، پیوند  های ارتباطی و ارتباط پیوند  ی« . 2

که پیوستگی به ارتباطات، تعامالت، کنشها و روابط 
جامعه  اجتماع پذیر  عرصه های  د  ر  افراد    اجتماعی 
و  روابط  ارتباطی،  پیوند  های  د  ارد  .  اشاره  نهاد  ها  یا 

نشان  را  اجتماعی  گروههای  میان  افقی  تعامالت 
مید  هند   و ارتباطات پیوند  ی، به ارتباطات عمود  ی یا 
Wool�(  قطری با د  یگر گروههای اجتماعی اشاره د  ارد  

.)cock, 2000:65�78

»اعتماد  ، همکاری و تمایل متقابل« که بر مفاهیم . 3
که  آنجا  از  و  د  ارند    اشارت  ویژه ای  جامعه شناختی 
و  متقابل  رفتارهای  د  ر  ریشه  اجتماعی،  رفتارهای 
به مطالبات  د  ستیابی  بستر  د  ر  د  ارند  ،  به مثل  معامله 
عمومی و اهد  اف مشترک اجتماعی است که میزان 
و  تعیین  اجتماعی  پاید  ار  روابط  و  متقابل  اعتماد   

.)Fukuyama,1995:13(   ارزیابی می شود
»فرصت ها، انگیزش ها و قابلیت ها« که به برآمد  های . 4

ساختاری و برآمد  های بطنی د  ر فراشد   شکل گیری 
اشاره  اجتماعی  عرصه های  د  ر  اجتماعی  سرمایه 
د  ارند  ، چنان چه از د  یگاه آد  لر وکوان، به علت ناکافی 
ارتباطات  اعتماد  های موجود   د  ر د  نیا و میزان  بود  ن 
و تعامالت اجتماعی است که این قابلیت را فراهم 
تحقق  برای  د  سترس  د  ر  و  پویا  منابعی  تا  میکنند   
.)Adler,kwan,2000:18(   اهد  اف اجتماعی فراهم شود

جد  ول 5. مولفه ها و شاخص هاي سرمایه اجتماعي ؛ ماخذ: کاووسي، 1385
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ابعاد   سرمایه اجتماعي
یکی از مشهورترین مد  لها د  ر مورد   سرمایه اجتماعی مد  ل 
سرمایه اجتماعی »ناهاپیت و گوشال« است که د  اری سه 
رابطه ای و بعد   شناختی  بعد   ساختاری، بعد    بعد   می باشد   

:)Ghoshal 1998(

»بعد   ساختاری سرمایه اجتماعی«: بعد   ساختاری از . 1
سه عنصر روابط شبکه ای، پیکربند  ی شبکه و تناسب 
سازمانی تشکیل می شود  . ناهاپیت و گوشال)1988(، 
را الگوهای کلی  اجتماعی  بعد   ساختاری سرمایه 
اتصاالت میان افراد  ، یعنی آنهایی که با هم د  ر یک 
میکنند  . این بعد  ،  تعریف  شبکه د  ر ارتباط هستند   
الگوی کلی روابطی را که د  ر اجتماع یافت می شود   
د  رنظر د  ارد  ؛ به عبارت د  یگر، این بعد   میزان ارتباطی 

که افراد   با یکد  یگر برقرار می کنند   را د  ر برمی گیرد  .
»بعد  رابطه ای سرمایه اجتماعی«: ماهیت روابط د ر یک . 2

اجتماع را د ر برمی گیرد  و به انواع روابط فرد ی می پرد ازد  
که افراد  د ر طول تعامالت خود  ایجاد  می کنند  و بر 
اعتماد  کرد ن و قابل اعتماد  بود ن د ر ارتباط ها تأکید  د ارد .
این بعد  د ربرگیرند ه مؤلفه هایی چون اعتماد ، هنجارها، 
تعهد ات، روابط متقابل و تعیین هویت مشترک است.
کانون توجه بعد  رابطه ای سرمایه اجتماعی بر روابط 
خاصی از قبیل احترام، اعتماد ، امانت د اری، مهربانی و 
صمیمیت استوار است که افراد  د ر برخورد  با د یگران 
به نمایش می گذارند ؛ به عبارت د یگر، د رحالی که بعد  
ساختاری بر این امر متمرکز است که آیا افراد  باهم د ر 
ارتباط هستند  یا خیر، بعد  رابطه ای بر ماهیت و کیفیت 

روابط متمرکز می شود . 
به هنجارهای . 3 اجتماعی«:  »بعد  شناختی سرمایه 

مشترک می پرد ازد  و محور آن شناخت، یعنی فعالیتهای 
ذهنی و عقلی و اند یشه ای است و با استفاد ه از زبان 
مشترک، بینش مشترکی از اهد اف و ارزش ها را برای 
اعضای شبکه فراهم می آورد  و مقد مه فعالیت بهینه آنان 
را د ر نظام اجتماعی فراهم میکند . از نظر ناهاپیت و 
گوشال، بعد  شناختی سرمایه اجتماعی به آن منابعی 
اطالق می شود  که اظهارات، برد اشت ها و سیستم های 
معانی مشترک د ر میان اعضای گروه را فراهم می کند . 
بعد  شناختی سرمایه اجتماعی شامل زبان و کد های 

مشترک و معانی مشترک است.

نمود ار 1. مد ل سرمایه اجتماعی؛  ماخذ: نگارند ه بر اساس ناهاپیت و 
گوشال، 1988

سرمایه اجتماعی شبکه 
ریشه ی سرمایه اجتماعی شبکه به ارتباطات و شبکه های 
اجتماعی برمی گرد د . برخی محققان خصوصیات شبکه را 

د ر سه بعد  طبقه بند ی کرد ه اند :
»خصوصیات ساختی«6: اند ازه7، تراکم8، ترکیب9. 1
فراوانی . 2 تماس،  شیوه  تعاملی«10:  »خصوصیات 

تماس11، صمیمیت12 و د وام رابطه 
»خصوصیات کارکرد ی«13: انواع حمایت. 3

افراد ، حمایت های متنوعی را از اعضای شبکه خود  د ریافت 
می کنند . مطالعات گسترد ه د ر مورد  حمایت اجتماعی نشان د اد ه 
است که خویشاوند ان )د ور و نزد یک(، د وستان، همسایگان 
و همکاران منابع مهمی اند  که می توان د ر صورت نیاز به آنان 
مراجعه کرد . پیوند های گوناگون، حمایت های اجتماعی متنوعی 
را برای اعضای شبکه فراهم می سازند . به عبارت د یگر، با تنوع 
روابط، افراد  به طیف وسیعی از حمایت های مختلف د ست 
می یابند . حمایت های اجتماعی افراد  را قاد ر می سازد  تا توانایی 
رویارویی با مشکالت روزمره و بحران های زند گی را د اشته 
باشند . حمایت های اجتماعی انواع متفاوتی د ارند  که عبارتند  
از: حمایت مصاحبتی14، حمایت عاطفی15، حمایت خد ماتی16، 
حمایت مالی17، حمایت اطالعاتی18 و حمایت مشورتی19 )به 

نقل از ولمن، 1992، ص 210(. 

6. Structual characteristics
7. Size 
8. Density
9. Composition
10. Interactional characteristics 
11. Frequency
12. Intimacy 
13. Functional characteristics 
14. Companionship
15. Emotional
16. Service
17. Financial
18. Informational
19. Advice

نمودار 1. مدل سرمایه اجتماعی؛ماخذ: نگارنده بر اساس ناهاپیت و 
گوشال، 1988
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د ید گاه هاي سرمایه اجتماعي، کیفیت و توسعه
این د ید گاه ها عبارتند  از:

همان . 1 را  اجتماعي  سرمایه  اجتماع گرا«:  »د ید گاه 
و  انجمن ها  باشگاه ها،  نظیر  محلي  سازمان های 
بر  که  اجتماع گرایان  می د اند .  مد ني  گروه های 
تکیه   اجتماع  د ر یک  این گروه ها  تراکم  تعد اد  و 
ذاتًا  اجتماعي  سرمایه  که  باورند   این  بر  د ارند ، 
خوب است، کاربرد  بیشتر آن بهتر بود ه و وجود  

آن همیشه یک تأثیر مثبت بر رفاه اجتماع د ارد .
باب . 2 د ر  د ید گاه  د ومین  شبکه  اي«:  »د ید گاه 

تالش  که  د ید گاه  این  است.  اجتماعي  سرمایه 
سرمایه  بحث  ضعف  و  قوت  نقاط  می کند  
انجمن های  اهمیت  بر  د هد ؛  توضیح  را  اجتماعي 
بین  بین مرد م و روابط د رون و  افقي و عمود ي 
گروه های  نظیر  سازمان یافته،  واحد هاي  این 
اساس  بر  می کند .  تأکید   شرکت ها،  و  اجتماعي 
نظر »گرآنووتر« د ر سال 1373، این د ید گاه مؤید  
به  اجتماع،  د رون  قومي  پیوند هاي  که  است  آن 
و  هویت  احساس  یک  اجتماعات  و  خانواد ه ها 

هد ف مشترک می د هد .
»د ید گاه نهاد ي«: از منظر سومین د ید گاه سرمایه . 3

اجتماعي که ما از آن به د ید گاه نهاد ي یاد  می کنیم، 
نیروي حیاتي شبکه های اجتماعي و جامعه مد ني 
نهاد ي  و  حقوقي  سیاسي،  بستر  محصول  عمد تًا 
است. استد الل این رویکرد  این است که توانایي 
کارهاي  د ر  اقد ام  براي  اجتماعي  گروه های 
که  رسمی ای  نهاد هاي  کیفیت  پایه ی  بر  جمعي، 
تعیین  است،  جای د اد ه  خود   د ر  را  گروه ها  این 

می شود ؛ و
از . 4 آنچه  تا  د ارد   تالش  هم افزایي«:  »د ید گاه 

د ید گاه های شبکه ای و نهاد ي حاصل شد ه است را 
تلفیق کند . د ر این د ید گاه، سه نتیجه ی تعمیم پذیر 
به د ست آمد : 1- د ولت ها و جوامع ذاتًا نه خوب 
مد ني،  گروه های  و  حکومت ها  بد ،  نه  هستند ، 
براي د ستیابي به اهد اف جمعي، تأثیرات متفاوتي 
د ارند . 2- د ولت ها به تنهایی منابع ضروري براي 
اختیار  د ر  را  پاید ار  و  فراگیر  توسعه  پیشبرد  
بین  و  د رون  د ر  مکمل ها  ایجاد   بنابراین  ند ارند ، 
 world( این بخش های جد ا از هم ضروري است

 .)Develop ment,1996:60

جد ول 6. سنجه ها و جنبه هاي اجتماعي طراحي شهري ؛ ماخذ: ناد ري، 1395، ص 228.
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فضاهاي عمومي شهري
»علي مد ني پور« د ر فصل هشتم از کتاب »فضاهاي عمومي 
بنیاد ي ترین  ریشه اي،  نگاه  یک  با  شهر«20  خصوصي  و 
تفاوت میان فضاهاي عمومي و خصوصي را تفاوت میان 
پیرامون  جهان  بیروني  فضاي  و  انساني  د روني  فضاي 
مي د اند . وي د ر یک تحلیل، خصوصي ترین فضا را فضاي 
د رون بد ن بر شمرد ه، سپس اولین الیه که رفتار شخص، 
حرکات بد ن و زبان د ر آن تبلور مي شود  را فضاي شخصي 
این مطلب خصوصي بود ن فضا را  به د نبال  مي د اند . وي 
تعریف  یک  د ر  و  د اد ه  ارجاع  ملک خصوصي  به  عمد تًا 
کلي حوزه خصوصي را بخشي از زند گي شخص مي د اند  
که وي د ر محد ود ه اي شخصي و به د ور از د ید  و اطالع 
کنترل  را  آن  رسمي،  مقامات  و  حکومت  کنترل  یا  مرد م 
هم  »تیبالد ز«،21   .)26-27 ص   ،1384 )مد ني پور،  مي کند  
اشاره  مفهوم  این  به  عمومي  عرصه  از  خود   تعریف  د ر 
مي کند . از د ید گاه وي عرصه هاي عمومي مهمترین بخش 
شهرها و محیط هاي شهري هستند . د ر چنین عرصه هایي 
بیشترین تماس ارتباط و تعامل بین انسان ها رخ مي د هد . 
مرد م  که  را  شهري  بافت  بخش هاي  تمام  عرصه ها  این 
برمي گیرد .  د ر  د ارند ،  بصري  و  فیزیکي  د سترسي  آن  به 
تا  چهارراه ها  و  پارکها  خیابانها،  از  مکان ها  این  بنابراین 
ساختمان هاي محصور کنند ه آنها را شامل مي شود  )تیبالد ز،  

1382، ص 15(. 

مد ل های سنجش فضاهای شهری
عالوه بر بیان پارامترهاي فضاهای شهری، نظریه پرد ازان 
شهری  فضاهای  محتوی  طبقه بند ي  براي  مد ل هایي  نیز 
زمینه  این  د ر  عام  مد ل  سه  کرد ه اند .  ارائه  کیفی  لحاظ  از 

عبارتند  از:
مد ل  این  انساني«:  نیازهاي  لنگ22؛  »مد ل  الف- 
مازلو  انساني  نیازهاي  مراتب  سلسله  نظریه  از  اقتباس  با 
تد وین شد ه است. براساس این مد ل مي توان کیفیت محیط 
مختلف  گونه هاي  ساختن  برآورد ه  برحسب  را  شهري 
نیازهاي انسان یعني: نیازهاي فیزیولوژیکي، نیاز به ایمني 
و امنیت، نیاز به وابستگي و احساس تعلق، نیاز به عزت و 
اعتماد  به نفس، نیاز به تحقق خویشتن و خوشکوفایي و 
نیازهاي شناختي- زیباشناختي طبقه بند ي نمود . لذا الزم 

20. Public and Private Opaces
21. Tibbalds
22. John Lang 

است تا محیط شهري نیازهاي متفاوت انساني را برآورد ه 
سازد  )عباس زاد گان، 1384(.

ب-»مد ل اپلیارد 23؛ حالتهاي اِد راک انساني«: براساس 
مد ل پیشنهاد ي اپلیارد ، مي توان مؤلفه هاي گوناگون کیفیت 
اِد راکي  طراحي شهري را براساس پاسخگویي به حاالت 
اپلیارد   نمود .  بند ي  طبقه  و  د هي  سازمان  انسان  مختلف 
واکنش هاي اِد راکي انسان د ر برابر محیط را به سه حالت 
زیر تفکیک مي کند : 1. »حالت واکنشي- عاطفي«24، که د ر 
برگیرند ه واکنش هاي عاطفي افراد  نسبت به محیط است و 
د ر این حالت محیط به عنوان ُمحّرکي جهت بر انگیختن 
2.»حالت  مي گرد د ؛  تلقي  معاني  تد اعي  و  احساسات 
افراد  د ر زند گي روزمره مانند   عملیاتي«25 که غالبًا توسط 
کار  به  کار، مالقات  د یگر جهت  به مکان  از مکاني  ترد د  
براي  افراد   که  استنباطي«26،  »حالت   .3 مي شود ؛  گرفته 
فوق،  عاطفي  واکنشهاي  و  عملیاتي  فعالیتهاي  از  حمایت 
د ر جستجوي کسب اطالعات از محیط و نهایتًا فهم معني 
آن هستند . د ر این وضعیت اطالعات استنباط شد ه، موجب 
جامعه  و  محیط  جمعي  و  فرد ي  هویت  گرد ید ن  روشن 

مرتبط با آن و نهایتًا  حس مکان مي گرد د . 
مشهور  مد ل  مکان«:  مؤلفه هاي  کانتر27؛  »مد ل  ج- 
و  معماري  اِد راکي  مطالعات  پیشگامان  از  کانتر،  د یوید  
نظري  چارچوب هاي  از  یکي  مي توان  را  شهري  طراحي 
که قاد ر به »تبیین مؤلفه هاي کیفیت فضاهاي شهري« است، 
مکان  مد ل  به  که  مزبور  مد ل  اساس  بر  نمود .  محسوب 
شهرت د ارد ، محیط شهري به مثابه یک مکان متشکل از سه 
بعد  د ر هم تنید ه کالبد ، فعالیت و تصورات است. از آنجا 
پاسخد هي  از  ناگزیر  مکان  یک  شهري  محیط  کیفیت  که 
مي توان  است.  شهري  محیط  گوناگون  ابعاد   به  مناسب 
به  مؤلفه هایي  را  شهري  محیط  کیفیت  سازند ه  مؤلفه هاي 
به عبارت  موازات مؤلفه هاي سازند ه مکان تعریف نمود . 
د یگر، با اقتباس از نظریه مکان کانتر مي توان گفت کیفیت 
محیط شهري عبارت است از برآیند  سه مؤلفه که هریک 
سه گانه  کیفیتهاي  از  یکي  ساختن  برآورد ه  متکفل  آنها  از 
»کالبد ي«، »فعالیتي« و »تصوري« محیط شهر است )گلکار، 
1380، ص 65-38(. اگر چه کانتر مد ل خود  را د ر سال 
1977 ارائه د اد ه است، ولي قبل از وي مولفه هاي مکان د ر 
23. Applyard
24. Responsive Mode
25. Oprational Mode
26. Inferential Mode
27. Canter 
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»اِد راک هاي  رلف«28  د ر کتاب »مکان و بي مکاني«29 به 
صورت سه مولفه »کالبد ، فعالیت و معني«  د ر 1976 ارائه 
این د و مد ل باعث شد ه  شد ه است. جذابیت ها و کارایي 
الهام  با  نیز  شهري  طراحي  نظران  د یگر صاحب  تا  است 
ارائه  مزبور  مد ل  از  متنوعي  روایت هاي  آن  از  اقتباس  یا 
نمایند . »پانتر«30 د ر 1991 و »مونتگمري«31 د ر 1998 اجزا 
تفکر طراحي شهري را د ر قالب این د و مد ل به صورت 
زیر طبقه بند ي مي کنند : )*( »مد ل حس مکان رلف- پانتر«: 
مولفه های کیفیّت سنجی این مد ل عبارتند  از: 1. »فعالیت«: 
کاربرد ي، حرکت پیاد ه، رفتار، الگوها، بو و صد ا، حرکت 
وسایل نقلیه؛ 2. »کالبد «: منظر شهري، شکل ساخته شد ه، 
تعامل  خوانایي،  »معنا«:   .3 و  مبلمان؛  منظر،  نفوذپذیري، 
ارزیابي هاي  جذابیت،  اِد راکي،  عملکرد هاي  فرهنگي، 
مولفه های  مونتگمري«:  کانتر-  مکان  »مد ل   )*( و  کیفي 
کیفیّت سنجی این مد ل نیز عبارتند  از: 1. »فعالیت«: تنوع 
سرزند گي، زند گي خیاباني، د ید ارهاي چهره به چهره مرد م، 
سنتها و سرگرمي هاي محلي، فرهنگ کافه نشیني، حرکت، 
جاذبه ها، د اد وستد ، بافت نرم اقتصاد ي؛ 2. »فرم یا کالبد «: 
نسبت  نشانه هاي شهري،  نفوذپذیري،  نیرومند ي،  مقیاس، 
د انه بند ي عمود ي، عرصه عمومي؛ 3.  به ساختمانها،  فضا 
»تصورات«: نماد گرایي و خاطره، تصویرپذیري و خوانایي، 
تجربه حسي، قابلیت اِد راک، قد رت پذیرش د سترس رواني، 

.)2003:99،Carmona( جامعیت و جهان شمول بود ن

کیفیت فضاهاي عمومي
کیفیت محیط شهري د ر توجه توأم به جنبه هاي کیفي و 
نهفته  آن ها  تشکیل د هند ه  اجزاي  و  شهري  عناصر  کمي 
است. برنامه ریزان معتقد ند  کیفیت یک مفهوم اصلي براي 
مفاهیمي  با  و  است  اجتماعي  و  منطقه اي  برنامه ریزي 
همچون کیفیت زند گي، تنوع فضاي اجتماعي، ویژگي هاي 
فیزیکي، فعالیتها، وابستگي هاي مکاني و هویت شهري د ر 
ارتباط است )رفیعیان، احمد ی و اورنگ، 1386، ص 3(. 
بطورکلی کیفیّت ُمحیطی کلیه ابعاد  اجتماعی و اقتصاد ی و 
کالبد ی را د ر برمی گیرد  و بر اساس میران رضایت مرد م 
ارزشهایی  عنوان  به  ضمیری  کیفیّتهای  می شود .  سنجید ه 
و  بود ه  شد ن  کمی  قابل  د شواری  به  که  اند   شد ه  معرفی 

28. Relph
29. Place and Placelessness
30. Punter
31. Montgomery

به سختی می توان آنها را اند ازه گیری کرد . کیفیّتها مرتبط 
اشیاء  بود ن  زیبا  و  زشت  و  نامطلوب  یا  مطلوب  بیان  با 
معموال از این د سته هستند ؛ د ر حالی که کیفیّتهای حقیقی 
اشیاء را می توان به عنوان کیفیّتی د انست که ماهیت قابل 
اند ازه گیری د ارند  و به ظرفیتهای قابل سنجش نظیر وزن، 
ارتفاع و سرعت ارتباط د ارند . از این رو، د ر مورد  کیفیّت 
یک شیء می توان گفت که: کیفیّت یک شی د رجه برتری، 
مشابهت  یا فروتری آن نسبت به اشیا د یگر است که توسط 
انسان از طریق ذهنی و عینی به عنوان مجموعه ویژگیهای 

آن شیء د رک و محسوب می گرد د . 

نمود ار 2. انواع کیفیّت محیطي از د ید گاه ارزش ضمیر ُمد رِک و 
مقیاس اند از گیري؛ ماخذ: ترسیم نگارند ه بر اساس گلکار، 1380.

»گلکار« )1380، ص 38-65( معتقد  است که »کیفیّت« 
»کیفیّت  )مولفه(  نیرو  سه  برآیند   عنوان  به  می توان  را 
عملکرد ی، کیفیّت تجربی- زیباشناختی، و کیفیّت زیست 

ُمحیطی« د ر مقوله مکان و مسکن شهري د رنظر گرفت:
تامین . 1 د ربرگیرند ه  از یک سو  »کیفیّت عملکرد ی« 

حرکت و د سترسی سهل و آسان پیاد ه ها از مسکن 
و سواره ها به مراکز جاذب شهری است و از سویی 
همچون  د یگری  عملکرد های  د ربرگیرند ه  د یگر، 
تفریح غیرفعال، تماشای مرد م و مراسم گوناگون 
نیز بود ه تا ضامن سرزند گی و غنای تجربه فضایی 

شهر گرد ند ؛
د ریافت های . 2 به  زیباشناختی«  تجربی-  »کیفیّت 

د ر  افراد   ُمحیطی  ترجیحات  و  شناختی  اِد راکی، 
قبال مسکن سروکار د ارد ؛ و د رنهایت،

»کیفیّت زیست ُمحیطی« د ر بعد  خرد  آن مسکن و . 3
محیط محله است و د ر بعد  کالن د غد غه پاید اری 

زیست ُمحیطی شهری را د ارد .
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نظریه هاي سنجش کیفیفت فضاهاي عمومي
نیز  نظریه کرمونا و کیفیت فضای شهری؛ »کرمونا« 
عرصه عمومي را د ر د و بعد  »عرصه کالبد ي«32 و »عرصه 
قرار مي د هد   بررسي  اجتماعي«33 مورد   عمومي فرهنگي- 

.)2003:11،Carmona(
»کوستوف«34  شهری؛  فضای  کیفیت  و  کوستوف 
علي رغم اینکه د ر تعاریف خود  از قلمرو عمومي بیشتر 
از  که  تعریفي  د لیل  به  اما  د ارد ،  مد نظر  را  باز«  »فضاهاي 
نظري  به  مي کند   فضاها  این  د ر  شد ه  انجام  فعالیت هاي 
آیین هاي  بنیاد ي،  به صورت  لنگ مي رسد :  »شاید   مشابه 
د ر  آهستگي  به  اجتماعي  تعامل  زمینه  د ر  ما  خاص خود  
که  عمومي  شد ه  خصوصي  فضاهاي  رشته  یک  د رون 
منحصر به زمان ماست، رفته اند  که شامل آنزیوم، پارک هاي 
موضوعي و مراکز خرید  مي گرد د « )اهري، 1385، ص 208؛ به 

.)1992:82،Kostof نقل از
مي گوید :  لنگ  شهری؛  فضاهای  کیفیت  و  لنگ 
تشکیل  را  عمومي  قلمرو  که  آنچه  مورد   د ر  اگرچه، 
تحلیل  چنان که  ولي  د ارد ،  وجود   ابهام  مقد اري  مي د هد ، 
مختصري از عناصر محاط کنند ه آن نشان مي د هد ، قلمرو 
عمومي را کف و سطوح ساختمان هاي احاطه کنند ة آن 
د ربرگرفته است. وي د ر این ابهام فضاهاي عمومي اعتقاد  
آزاد ي  از  آنها  به  د سترسي  نظر  از  مرد م  اگرچه  که  د ارد  
نسبي برخورد ارند ، اما این مکان ها د ر مالکیت خصوصي 
مشترک  و  عمومي  قلمرو  که  جایي  آن  از  د ارند .  قرار 
شهرها به طور فزایند ه اي د ر حال خصوصي شد ن است 
فضاهاي  خصوصي،  قلمرو  بگوییم  است  بهتر  شاید   )یا 
عمومي را د ر اختیار مي گذارد (؛ بنابراین ابهام گفته شد ه 
د لیل  د و  به  ابهام  یافت.  اد امه خواهد   نیز  آیند ه  د ر  شاید  
ایجاد  مي شود : 1. عناصر تعریف کنند ه قلمرو عمومي )به 
خصوصي  مالکیت  د ر  غالبًا  ساختمانها(  د یوارهاي  ویژه 
هستند  که مسائلي را د ر رابطه با مالکیت عمومي د ر برابر 
از فضاها، هم د ر  خصوصي مطرح مي کند  و 2. بسیاري 
هستند   عمومي  نیمه  ساختمان ها  خارج  د ر  هم  و  د اخل 

.)Lang 1994:187�189(

شهری؛  فضاهای  کیفیت  و  شهری  ویژه  نیروی 
فضاهایي  شمرد ن  بر  با  شهري«35  مسائل  ویژه  »نیروي 

32. Physical Public Realm
33. Socio�Cultural Public Realm
34. Kostof
35. Urban Task Force

فضاي  عنوان  به  پارکها  و  میاد ین  خیابانها،  همچون 
عمومي به شبکه فضاهاي عمومي اشاره مي کند  و چنین 
مرد م  انتخاب هاي  د امنه  شبکه اي  چنین  که  مي د ارد   بیان 
د ید   از  مي کند .  گسترد ه  را  شهري  روزمره  زند گي  د ر 
الگوي  یک  حول  منظم  و  فشرد ه  شهرهاي  بهترین  آنها 
از خیابان ها و فضاهاي عمومي طراحي  مناسب  ارتباطي 
آنچه مطرح شد ،  مطابق  که  است  د رحالي  این  مي شوند . 
عمد ه متخصصین تا این حد  فضاهاي شهري یا فضاهاي 
د امنه  د ر  را  آن  نکرد ه و حتي  را محد ود   عمومي شهري 
گسترد ه تري مورد  بررسي قرار د اد ه اند . حتي د ر پاره اي از 
متون اخیر با بررسي فضاي باز عمومي شهري مهمترین 
فضاهاي شهري د ر قرن 21 را پارک ها مي د انند 36. عمد ه 
آن  محتواي  و  شهري  عمومي  فضاي  به  مربوط  متون 
فضاي  فعالیتي  و  کالبد ي  ابعاد   از  خود   بررسي هاي  د ر 
شهري به سه منبع »زند گي اجتماعي د ر فضاهاي شهري 
کوچک«37 اثر ویلیام وایت38 د ر 1980، »زند گي د ر بین 
»مکان هاي  و   1987 د ر  گهل40  جان  اثر  ها«39  ساختمان 
کلیر  اثر  شهري«41  باز  فضاي  طراحي  راهنماي  مرد مي: 
 1988 د ر  فرانسیس43  کارولین  و  مارکوس42   کوپر 
و  نهاد ي  د نیاي  یک  عمومي  فضاي  مي د هند .  ارجاع 
حضور  امکان  که  است  حائلي  فضاي  و  مشترک  ماد ي 
را  افراد   میان  متقابل  روابط  کرد ه،  فراهم  را  مشترک 
تنظیم مي کند . ما با حضور د ر مکاني که د یگران نیز د ر 
مي رسیم  جهان  از  مشترکي  تجربه  به  د ارند   حضور  آن 
)یا  گذشته  د ر  که  انسان هایي  همه  با  ترتیب  این  به  و 
)یا  اند   کرد ه  تجربه  را  فیزیکي  واقعیت  چنینن  آیند ه( 
پیوند   بخش  این  مي کنیم.  برقرار  پیوند   کرد (  خواهند  
متصل  هم  به  را  تاریخي  مختلف  د وره هاي  که  د هند ه 
برخورد ار  تد اوم  و  ثبات  از  را  عمومي  فضاي  مي کند ، 
خاص  هایي  نهاد   د ر  مشترک  حضور  با  ما  مي سازد . 

36. براي اطالعات بیشتر ر.ک. به:
Thompsons Catharine.W )2002( Urban Open Space 
in The 21 st Century. Landscape and planning )60( 
59�72, Elsevier
37. The Social Life of Small Urban Spaces 
38. William H.Whyte
39. Life Between Buildengs 
40. Jon Gehl
41. People Places: Design Guidelines for Urban Open 
Spaces
42. Clare Cooper Marcus
43. Carolyn Francis
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گفت  اجراها،  و  نمایش ها  مناسک،  و  آیین ها  همچون 
مشترک  تجربه  به  مي توانیم  هم  جمعي  د سته  گوهاي  و 

د ست یابیم )مد ني پور، 1384، ص 31(. 
د وهل و کیفیت فضاهای شهری؛ همچنین پروفسور 
»د وهل« استاد  د انشگاه برکلي د ر اواسط د هه گذشته د ر 
کنفرانسي د ر شهر تورنتوي کاناد ا چند  معیار را به عنوان 
مسکن  منجمله  و  شهرها  ُمحیط  کیفیّت  ویژگی های 
و  مفید   بهد اشتي  خد مات  »وجود    .1 کرد :  ارائه  شهري 
قابل د سترس براي کلیه ساکنین«؛ و 2. »باال بود ن کیفیت 
اکوسیستم هاي  »وجود    .3 و  مسکن«؛  و  محیط  کالبد  
سالم«؛ و 4. »وجود  محالت فعال و معني د ار«؛ و 5. »رفع 
نیازهاي اولیه هر شهروند «؛ و 6. »وجود  روابط اجتماعي 
و خود کفا«؛  متنوع  اقتصاد   »وجود    .7 و  معقول«؛  د رحد  
طبیبیان،  و  )بحرینی  فرهنگي«  فعالیت هاي  »تنوع   .8 و 

1377، ص 43(.
»جین  شهری؛  فضای  کیفیت  و  جیکوبز  نظریه 
مرگ  و  »زند گي  کتاب  د ر   1961 سال  د ر  جیکوبز«44 
محیطي  براي  را  معیار   5 آمریکا«،  بزرگ  شهرهاي 
د اشتن  ملحوظ   .1 مي کند :  بیان  مطلوب  کیفیت  با 
فعالیت هاي مناسب پیش از توجه به نظم بصري محیط؛ 
2. استفاد ه از کاربري مختلط چه به لحاظ تنوع استفاد ه 
و چه از نظر حضور ابنیه با قد مت هاي مختلف د ر یک 
بود ن  پذیر  نفوذ   .4 خیابان؛  عنصر  به  3. توجه  ناحیه؛ 
و  اجتماعي  اختالط   .5 و  بافت؛  بود ن(  د سترس  )قابل 

بود ن فضاها. انعطاف پذیر 

44. Jacobs

PPS و فضاهای شهری؛ د ر همین زمینه مطالعه اي که 
45PPS بر روي بیش از 1000 قطعه فضاي عمومي شهري 
د ر کشورهاي مختلف د نیا انجام د اد ه است، حاکي از آن است 
که 4 عامل اساسي سنجش »مطلوبیت کیفي وضعیت فضاهاي 
است:  بود ه  برخورد ار  بیشتري  اهمیت  از  شهري«  عمومي 
»د سترسي و به همپیوستگي«46؛ »آسایش و47 تصویر ذهني«؛ 

»استفاد ه ها و فعالیتها«48؛ »اجتماعي بود ن«.49
لینچ و فضاهای شهری؛ »کوین لینج« با انتشار »تئوري 
کیفیت  میالد ي حصول  سال 1981  د ر  شهر«  شکل خوب 
ارتقاء  کیفیت زند گي  تبع آن  به  مناسب طراحي شهري و 
شهري را د ر گرو پنج معیار و د و فوق معیار زیر اعالن مي د ارد : 
1. »سرزند گي«: به مفهوم امکان بقاي زیست شناختي و جامعه 
شناختي انسان د ر محیط شهر؛ 2. »معني )حس(«: به معني نقش 
انگیزي ذهني و معناد ار بود ن مکان هاي شهري؛ 3. »سازگاري«: 
به منظور انطباق فرم شهري با فعالیت هاي گوناگون و مد ارهاي 
به  فیزیکي  نفوذ  سهولت  مفهوم  به  4. »د سترسي«:  رفتاري؛ 
به  نظارت«:  و  »کنترل  بافت شهري؛ 5.  مختلف  بخش هاي 
مفهوم فراهم بود ن امکان انتخاب و مد اخله شهروند ان د ر امور 
مرتبط با مد یریت و استفاد ه از عرصه هماني؛ 6. »کارایي«: کارا 
بود ن هریک از معیارهاي فوق باتوجه به هزینه؛ و 7. »عد الت«: 
پرد اخته شد ن هزینه معیارها از طریق سازمان یا طبقه اجتماعي 

45.  roject for Public Spaces )www.pps.،org(
46. Access & Linking
47. Comfort & Image
48.Uses & Activities
49. Sociability

نمود ار 3. معیارهای ارتقاء کیفیت محیطي از د ید گاه لینچ؛ ماخذ: 
نگارند گان

نمود ار 4: معیارهای کیفیت محیط از د ید گاه جین جیکوبز؛ ماخذ: 
ترسیم نگارند گان.
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که باید  براي آن هزینه کنند .50
یان بنتلی و فضاهای شهری؛ یکي از مشهورترین مجموعه 
کیفیتهاي طراحي شهري مجموعه ارائه شد ه توسط »یان بنتلي 
این  است.  پاسخد ه«51  »محیط هاي  کتاب  د ر  همکارانش«  و 
7 معیار که باید  د ر ایجاد  محیطهاي پاسخد ه رعایت شوند  
»انعطاف  »خوانایي«؛  »گوناگوني«؛  »نفوذپذیري«؛  از:  عبارتند  
پذیري«؛ »تناسبات بصري«؛ »غناي حسي«؛ و »رنگ تعلق«. د ر 
بسیاري متون این کیفیات د ر قالب اهد اف طراحي شهري بیان 
شد ه است، بطور مثال د ر کتاب »به کمک طراحي«52 که بیان 
کنند ه موفقیت طراحي د ر سیستم برنامه ریزي است، اهد اف 
طراحي به نوعي بیان کنند ه کیفیت هاي مورد  توجه د ر طراحي 
شهري محیط کالبد ي است. این اهد اف عبارتند  از: هویت؛ 
تد اوم و محصوریت؛ کیفیت عرصه همگاني؛ سهولت حرکت؛ 

خوانایي؛ تطابق؛ و تنوع.
پانتر و کرمونا و فضاهای شهری؛ »جان پانتر و متیو کرمونا« 
د ر کتاب »ابعاد  طراحانه برنامه ریزي شهري«53 د ر 1991 نیز 
بحث کیفیت را د ر موارد  زیر مطرح کرد ه اند :»کیفیت پاید اري 
زیست محیطي«؛ »کیفیت منظر شهر«؛ »کیفیت د ید ه ها«؛ »کیفیت 
فرم شهر«؛ »کیفیت فرم ساختمان«؛ و »کیفیت عرصه همگاني.« 
تحلیلي د یگر از »کیفیات محیط کالبد ي« د ر کتاب معروف »متیو 
کرمونا« تحت عنوان »مکان هاي عمومي- فضاهاي شهري«54 
ارائه شد ه است. د ر این اثر کرمونا کیفیات تأثیرگذار بر محیط 
کالبد ي را به 7 د سته تقسیم کرد ه است که عبارتند  از: د سترسي؛ 
سخت فضا و نرم فضا؛ فضاي همگاني؛ ایمني و امنیت؛ منظر 

شهري؛ اختالط و تراکم؛ و همه شمول بود ن.
 OPDM و فضاهای شهری؛ د فتر معاونت نخست 
وزیر انگلیس )OPDM( د ر بررسي شخصیت و هویت فضاي 
عمومي سه بعد  را مطرح مي کند : 1. »بستر فعالیت«55: که شامل 

50 براي اطالعات بیشتر ر.ک. به : لینچ، کوین )1387( تئوري شکل 
خوب شهر. ترجمه: سید حسین بحریني. انتشارات دانشگاه تهران.

محیط هاي   )1382( یان  بنتلي،  به:  ر.ک  بیشتر  اطالعات  براي   .51
دانشگاه  انتشارات  مرکز  تهران،  مصطفي،  بهزادفر،  ترجمه:  پاسخده، 

علم و صنعت. 
52. DETR)2000( By Design، Urban desaign in 
Planning System: towards better practice. Commission 
for Architecture & Built Environment. London.

53. براي اطالعات بیشر ر.ک. به:
 � Punter،J and Carmona، M)1997(The Design 
dimension of Planing/E & FN SPON

54. براي اطالعات بیشتر ر.ک. به:
 - Carmona، M (2003) Public places، Urban 
spaces.Architectural press 
55. The Context for Actions

محیط فیزیکي، اجتماعي و اقتصاد ي مي شود ؛ 2. »جعبه ابزار«56: 
که عناصر اصلي و کلید ي که فضاي عمومي را تشکیل مي د هند ، 
شامل مي شود ؛ و 3.»کیفیت ها«57 : که برتري هاي خاص و ویژه 
فضا را د ر برد ارد . این د فتر سپس باتکیه بر آنچه د ر سند  »به 
کمک طراحي«58 که توسط CABE 59 و DETR 60 د ر 
سال 2000 منتشر شد ه است، اشاره مي کند  که فضاهاي عمومي 
مي توانند  با 10 عامل زیر متمایز و مشخص شوند : »نظافت و 
پاکیزگي«61: آیا این مکان ها تمیز هستند  و به تمیزي آنها رسید گي 
مي شود ؟؛ »د سترسي«62 : این فضاها تا چه اند ازه د ر د سترسند  
و قابلیت تحرک د ر آنها وجود  د ارد ؟؛ »جذابیت«63: تا چه اند ازه 
جذابیت بصري د ارند ؟؛ »راحتي«64: آیا افراد  د ر گذراند ن اوقات 
فراغت د ر این مکان راحتند ؟؛ »جامعیت«65: به چه میزان پذیراي 
طیف هاي مختلف اجتماعي هستند ؟؛ »سرزند گي و پویایي«66: 
تا چه حد  از فضا استفاد ه شد ه و امکان انجام فعالیت هاي شاد  
و زند گي بخش وجود  د ارد ؛ »عملکرد «67: تا چه حد  قابلیت به 
مرحله اجرا د رآمد ن فعالیت هاي مختلف د ر فضا وجود  د ارد ؟؛ 
»تمایز و تشخیص«68: آیا این فضا یک شخصیت خاص د ارد ؟؛ 
»ایمني و امنیت«69: آیا این فضاها احساس امنیت را القا مي کنند  
و فضاهاي امني هستند ؟؛ »نیرومند ي«70: تا چه حد  د ر طول 

)2004:19،ODPM( زمان انعطاف پذیر هستند ؟

کیفیت فضا و سرمایه اجتماعي
فضاهاي عمومي به طور اعم و فضاهاي شهري به طور اخص 
بد لیل ساختار کالبد ي و کارکرد  اجتماعیشان مهم ترین وسیله 
د ر جهت تقویت جامعه مد ني هستند . جامعه مد ني عرصه اي 
را فراهم مي آورد  که امکان مشارکت براي تمام گروه ها د ر 
آن به وجود  مي آید  )رضازاد ه، 1388، ص 105(. د ر پروسه 
56. The Kit of Parts 
57. The Caualities
58. By Design
59. Commission for Architecture and the Built 
Environment
60. Department of the Environment, transport and the 
Regions 
61. CleanLiness
62. Accessability
63. Attractiveness
64. Comfort
65. Inclusively
66. Vitality and Viability
67. Functionality
68. Distinctiveness
69. Safety and Security
70. Robustness
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طراحی، طراحان به طور خالقانه فضا را بر اساس اینکه مرد م 
چگونه از فضا استفاد ه خواهند  کرد  و از فضا چه می خواهند ، 
طراحی می کنند . به عبارتی باید  بد انیم ماهیت فضاهای عمومی 
چیست. فضای عمومی مکانی است که برای عموم مرد م یک 
جامعه قابل د سترس بود ه و به عنوان صحنی که مرد م د ر آن به 
تباد ل لحظات و شاد ی ها و تحوالت خود  می پرد ازند ، مطرح 
است )Miller,Zahm, Katen,2010(. فضای عمومی هویت و 
معنا را به شهر می د هد  و مکانی که هویت د اشته باشد  برای 
مرد م د عوت کنند ه خواهد  بود  )Schwartz,2005(. »استفن کار« 
د ر کتاب »فضای عمومی« عنوان می کند  زند گی اجتماعی د ر 
فضاهای عمومی است که معنا پید ا می کند  و خود  را آشکار 
به عنوان فضایی  می سازد . کار و د یگران فضای عمومی را 
باط با قابلیت د سترسی عموم به آن معرفی می کنند  که افراد  به 
منظور انسجام فعالیت های فرد ی و گروهی به آنجا می روند  و 
اظهار می د ارند  که فضای عمومی صحنه ای است که بر روی 
 Carr&(  آن نمایش زند گی جمعی د ر معرض د ید  قرار د ارد

 .)others, 1992

 نمود ار 5. فضاي شهري موفق براي ارتقا سرمایه اجتماعي؛  
Miller,Zahm,Katen, 2010 :ماخذ

فضا(،  حفاظت  و  حمایت  میزان  و  )نحوه  پاید اری 
تشخیص و خوشایند ی بصری فضا و د ر یافت آسایش 
قرار گاه موثرند   به یک  از فضا، د ر جذب مرد م  ذهنی 
را  آن  مرد م  می گرد د   سبب  که  است  ویژگی  این  و 
انتخاب  جمعی  حیات  تجربه  و  قد م زد ن  توقف،  جهت 
نمایند  )د انشپور، 1386، ص 21(. هانری لوفور اعتقاد  
را  فضا  وی  است.  اجتماعی  محصول  یک  فضا  د ارد  
می د اند ،  عینی  موجود   یک  نه  و  ذهنی  موجود   یک  نه 
فضا  است.  اجتماعی  واقعیت  یک  فضا  او  د ید   از  بلکه 
پس  است؛  اجتماعی  اشکال  و  روابط  از  مجموعه ای 
هم  مکمل  د و سویه  تقابلی  د ر  اجتماعی  روابط  و  فضا 
بود ه و د ر واقع انعکاس روابط اجتماعی د ر فضا نمود  
کالبد ی  ویژگی های  و  فضا  شناخت  برای  پس  می یابد . 
تعامالت  و  روابط  د ر  تامل  به  ابتد ا  آن  کاربرد ی  و 
ملموس  فضا  موجود یت  تا  پرد اخت  فضا  اجتماعی 
آن  تاثیر  و  اجتماعی  روابط  اهمیت  به  توجه  با  گرد د . 
محصول  اجتماعی  سرمایه  که  گفت  می توان  فضا  بر 
نا  و  آگاهانه  جمعی،  یا  فرد ی  گذاری  سرمایه  نوعی 
روابط  بازتولید   یا  تثبیت  د نبال  به  که  است  آگاهانه 
استفاد ه  قابل  مد ت  بلند   و  مد ت  کوتاه  د ر  اجتماعی، 

 .)Bourdieu, 1986:246( است

جد ول 7. شاخص هاي سرمایه اجتماعي د ر فضاهاي عمومي شهري؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.
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نتیجه گیري و جمعبند ي
می توان  اجتماعی،  سرمایه  از  متعد د   تعاریف  به  توجه  با 
از  مجموعه ای  اجتماعی  سرمایه  که  گرفت  نتیجه  چنین 
هنجارهاي موجود  د ر نظامها اجتماع است که باعث ارتقاي 
پایین آمد ن  و  د ر گروه  سطح مشارکت و همکاری افراد  
بنابراین  مي گرد د ؛  ارتباطات  تباد الت و  سطح هزینه هاي 
سرمایه اجتماعي، شیئي واحد  نیست، بلکه انواع چیزهاي 
همه آنها  د ارند .  گوناگوني است که د و ویژگي مشترک 

کنش هاي  و  شامل جنبه اي از یک ساخت اجتماعي اند  
معین افراد ي را که د ر د رون ساختار هستند ، تسهیل مي کند . 
سرمایه اجتماعي، مانند  شکل هاي د یگر سرمایه مولد  است 
آن د ست  که د ر نبود   معیني را  د ستیابي به هد ف هاي  و 
یافتني نخواهد  بود . اما سرمایه اجتماعی د ر بستر عواملی 
شکل می گیرد  و وجود  این عوامل د وام و ماند گاری آن را 
موجب می گرد ند . از این رو می توان ابعاد  سرمایه اجتماعی 
را به اعتماد ، مشارکت سیاسي، مشارکت و رهبري مد ني، 

جد ول 8. گونه هاي سرمایه اجتماعي د ر بعد  رابطه؛ ماخذ: نگارند گان.

جد ول 9. ارزش های مؤثر بر کیفیّت و مطلوبیت فضای سکونت د ر مجتمع هاي مسکوني؛ مأخذ: نگارند گان..

زیرمعیارمعیار

نفوذپذیری، دسترسی به مراکز مهم، تراکم مناسب،کفایت خدمات محلی، اختالط کاربری ها، سازگاری و کالبدی
مطلوبیت کاربری ها، مقیاس انسانی، شبکه دسترسی، سلسله مراتب فضایی، محصوریت مناسب، خوانایی 

ُمحیط، پایداری و استحکام بناها و غیره.

و  اجتماعی 
فرهنگی

سرزندگی، هویت و تعلق خاطر، کنترل و نظارت اجتماعی بر فضاهای عمومی، دسترسی عادالنه به فرصت 
ها، محوریت عرصه های عمومی، تحقق مشارکت شهروندان در امور، شکل گیری جامعه محلی و غیره.

بهره وری اقتصادی از زمین، هزینه های دسترسی به مراکز خدمات و اشتغال، تنوع درآمدی و در نتیجه تنوع اقتصادی
مسکن در سطح محله، خودکفایی و خوداتکائی محله یا شهر و غیره.

کنترل محورها و کریدورها، تنوع بصری، سازگاری بصری، تناوب بصری، وحدت اجزاء، تنوع رنگ، کاربرد زیبائی شناسی
عناصر بومی و نمادین 

زمینه سازی برای حفاظت از اکوسیستمها، سبزینگی، کارآیی مصرف انرژی، سیستم دفع پسماندهای خانگی، زیست ُمحیطی
تعادل ُمحیط طبیعی و مصنوع، عدم آلودگی هوا، عدم آلودگی صوتی، تراکم بهینه جمعیتی و ساختمانی.
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پیوند هاي اجتماعي غیررسمي، بخشش و روحیه د اوطلبي، 
مبتني بر اعتقاد  و ایمان، عد الت د ر مشارکت مد ني، تنوع 
معاشرت ها و د وستي ها تقسیم کرد . لذا، سررمایه اجتماعي 
سایه حفظ  د ر  و  است  کارآمد   و  امن  جامعه  بناي  سنگ 
از  این منبع ارزشمند  است که جامعه مي تواند   انباشت  و 
جانبه  د و  رابطه  پاتنام  شود .  بهره مند   امینت  د ستاورد هاي 
بین سطوح مشارکت مد ني و اعتماد  بین فرد ي را سرمایه 
اجتماعي د انسته واعتقاد  د ارد  هر چه مشارکت شهروند ان 
به  تا  مي آموزند   بیشتر  آنها  باشد ،  بیشتر  جوامعشان  د ر 
افزایش  افراد   بین  اعتماد   چه  هر  و  کنند   اعتماد   همد یگر 
به  بود .  خواهد   بیشتر  نیز  د ولتي  نهاد هاي  به  اعتماد   یابد ، 
تسهیل  اعتماد ،  از  حاصل  اجتماعي  سرمایه  د یگر،  بیان 
کنند ه مشارکت و همکاري است و برعکس، بي اعتماد ي، 
برد . شاخص های  بین خواهد   از  را  همکاري و مشارکت 

تشکیل د هند ه ابعاد  مختلف کیفیّت عبارتند  از:
شاخص های ابعاد  اقتصاد ي کیفیت مرتبط با سرمایه . 1

اجتماعي: رفاه اقتصاد ي فرد ي )د رآمد  سرانه فرد ی، 
ارزش  مسکن،  مالکیت  سرانه،  پس اند از  ثروت، 
واحد های مسکونی و غیره(؛ سالمت اقتصاد ي جامعه 
فقر،  خط  از  باالتر  د رآمد   با  خانواد ه هاي  )د رصد  
ارزش افزود ه به ازاي هر نیروی کار د ر جریان تولید ، 

شاخص نابرابري د رآمد ي، میزان بیکاري و غیره(.
شاخص های ابعاد  سیاسي کیفیت مرتبط با سرمایه . 2

روزنامه هاي  )تیراژ  فعالیت هاي شخصي  اجتماعي: 

محلي یکشنبه به ازاي هر هزار نفر، د رصد  واحد هاي 
فعالیتهای  د ر  مشارکت  تلویزیون،  د اراي  مسکوني 
انتخابات  د ر  رأي  د هند گان  تعد اد   نسبت  سیاسي، 
رأي  سن  د ر  جمعیت  کل  به  جمهوري  ریاست 
د هند گان و غیره(؛ عوامل حکومت محلي )مهارت 
تمام  آموزگاران  ماهانة  د ریافتي  میانگین  حرفه اي، 
وقت، میزان جرایم خشونت آمیز به ازاي هر 100 هزار 
نفر، شاخص سالمت جامعه، شاخص آموزش جامعه 

و غیره(.
شاخص های ابعاد  زیست محیطی مرتبط با سرمایه . 3

اجتماعي:  محیط زیست فرد ي و سازماني )نمایة 
آلود گي هوا، میانگین سطح کلیة ذرات معلق د ر هوا، 
سطح پارک ها  و نواحی تفریحی به ازای هر هزار 
نفر، تراکم جمعیت د ر شهر مرکزي منطقه کالنشهری، 
نفر د ر هر مایل مربع و غیره(؛ محیط زیست طبیعي 
)د اد ه هاي آب  و  هواشناختي )اقلیم شناختي(، روزهاي 
وقوع  ساالنة  میانگین  سال،  طول  د ر  ممکن  آفتابي 

پد ید ة وارونگي و غیره(.
سرمایه . 4 با  مرتبط  اجتماعي  ابعاد   شاخص های 

براي  فرصت  )وجود   شخصي  رشد   اجتماعي: 
پشتیباني از خود ، بهبود  رشد  بیشینة توانایي هاي فرد ي، 
گسترش  شخصي،  انتخاب  براي  فرصت  گسترش 
فضایي و غیره(؛ برابري فرد ي )نژاد ، جنسیت، شرایط 

زند گي د ر جامعه، تسهیالت(.
جد ول 10. مولفه های استخراجی از شاخصهای سرمایه اجتماعی و کیفیت فضای عمومی؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق

شاخص های فضای عمومیسرمایه اجتماعی و شاخص های آن

اعتماد

قابلیت اعتماد پذیری اهالی محله

آسایش

تعامل اهالی محله با افراد بیگانه

قابلیت اعتماد پذیری محیط

امنیت و اعتبار
امنیت کالبدی و عینی

ایجاد امنیت توسط افراد ذی صالح

مشارکت 
اجتماعی

احساس مسئولیت افراد در قبال اهالی محله

جامعه پذیری
همکاری و مشارکت در جهت بهبود اوضاع محله

مشارکت با مسئولین اجرایی در راستای بهبود شرایط محله 

باور پذبری بهبود شرایط محله با تاکید بر مشارکت و همدلی و همکاری اهالی 
محله
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جد ول 11. ابعاد  و شاخص های سرمایه اجتماعي د ر توسعه کیفي فضا؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

شاخص های فضای عمومیسرمایه اجتماعی و شاخص های آن

ظرفیت 
پذیرش 
تفاوتها

پذیرا بودن محیط در مواجه با  افراد با فرهنگ های مختلف
دسترسی و ارتباط و  ها  فرهنگ  خرده  تعدد  با  فضایی  به  محله  اجتماعی  فضای  تبدیل  امکان 

فرهنگ ها

حمایت 
اجتماعی

قابلیت پذیرش وساطت اجتماعی در بین اهالی محله

کاربردها و فعالیت ها
کمک به افراد نیازمند محله

مشارکت در فعالیت های مذهبی- اجتماعی

مشارکت در تفریح کردن به صورت جمعی 

عمل متقابل
احترام به حقوق شهروندی در پیاده گذر

آسایش ایجاد روابط دوستانه و محبت آمیز

اثر گذاری و 
کارایی

رضایت اهالی از فضای کالبدی- اجتماعی پیاده گذر 

تعریف عملیاتیشاخصابعاد

سرمایة اجتماعی 
ساختاری

مشارکت

)*( افزایش تمایل ساکنین به مشارکت؛ )*( تمایل ساکنین به عضویت در این 
گروه ها؛ )*( تمایل به شرکت در جلسات و نشست های مدیریت شهر؛ )*( 
تمایل ساکنین در صحبت کردن در مورد کیفیفت محیط شهر؛ )*( سهولت در 

ارتباط با شورای محلی؛ )*( مشارکت در افزایش امکانات محله؛ 

شبکه اجتماعی
)*( دردودل کردن با افراد درون محله؛ )*( در میان گذاشتن مشکالت محله 
با دیگران؛ )*( پول قرض دادن به دیگران؛ )*( گوش دادن به دردودل ها و 

مشکالت دیگران.

سرمایه شناختی

اعتماد
)*( میزان اعتماد مردم به اعضاء خانواده؛ )*( میزان اعتماد مردم به فامیل و 
خویشاوندان)*( میزان اعتماد مردم به دوستان و همسایگان؛ )*( میزان اعتماد 

مردم به اهالی محل

آگاهی
)*( همکاری در آموزش و افزایش سطح آگاهی از مسائل محله؛ ایجاد زمینه 
برای اطالع از مصوبات محله ای)*( پوشش رسانه ای اقدامات انجام گرفته در 

سطح محلی.

سرمایة اجتماعی ارتباطی

پیوند همسایگی
با  راحتی  برای  تالش   )*( همسایه؛  و  خانواده  بین  صمیمانه  روابط   )*(
با همسایه؛ )*(  با همسایه؛ )*( مشورت  تعامل و رفت وآمد  همسایه؛ )*( 

قرض دادن وسایل به همسایه؛ 

رضایت
)*( افزایش رضایت مندی از سکونت در محله؛ )*( احیای هویت 
محله؛ )*( بهبود محیط کالبدی و مسکونی جهت اقامت طوالنی تر 
در محله؛ )*( افزایش توجه نهادها و ارگان ها به مشکالت  محله
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جد ول 12. شاخصهاي بعد  کالبد ي کیفیت محیطي مرتبط با سرمایه اجتماعي؛ ماخذ: جمعبند ي مباني نظري.

مولفه ها، اصول و معیارهای ارائه شده )مفاهیم وابسته و پیوسته( نظریه پرداز

دسترسی؛ نظارت و اختیار؛ کارایی؛ عدالت؛ سرزندگی؛ معنی؛ تناسب؛ کوین لینچ

حضور فیزیکي؛ رایگان بودن؛ امکان دسترسي عام؛ مسقف نبودن؛ دسترسي و حضور پیاده؛ عمومي 
بودن؛ ظهور تعامالت اجتماعي  محمد نقی زاده

محصوریت؛ توده تعریف کننده فضا؛ شکل؛ آثار تاریخي  کامیلوسیته

ابزارهای  و  اقتصاد  امنیت؛  نفوذپذیری؛  دموکراسی؛  تمرکز؛  تنوع؛  ارگانیک؛  طراحی  مناسب؛  مقیاس 
مناسب آن؛ روابط خالقانه؛ انعطاف پذیری؛ مشورت و مشارکت دادن کاربران در طرحها. هاتن و هانتر

دسترسي و به هم پیوستگي؛ آسایش و منظر؛ استفاده و فعالیتها؛ اجتماع پذیري  PPS

درهم تنیدگی، نفوذپذیری، خوانایی، آسایش، امنیت، آرامش، خودمانی بودن، دنجی مروارید قاسمی

امنیت؛ مقیاس  ابزارهای مناسب آن؛ روابط خالقانه؛ دمکراسی؛ نفوذ پذیری؛  اقتصاد و  تنوع؛ تمرکز؛ 
مناسب؛ طراحی ارگانیک؛ انعطاف پذیری؛ مشورت و مشارکت دادن استفاده کنندگان در طرح ها هاتن و پانتر

زیبایی؛ وحدت؛ هویت؛ هماهنگی؛ نظم؛ ماندگاری؛ پایداری؛ تغییرپذیری  پاکزاد

قابلیت دسترسی و انتخاب برای همگان؛ ایجاد خوانایی و وضوح محیط؛ توجه به ماندگاری و پایداری 
و  کاربریها  ادغام  سنتی؛  شهرسازی  تجربه  از  استفاده  ساختمانها؛  به  نسبت  مکانها  اهمیت  محیطی؛ 
فعالیتهای شهری؛ توجه به مقیاس انسانی در طرحها؛ تامین آزادی عابران پیاده؛ توجه به رشد تدریجی 

و پویای محیط؛ ادغام مضامین نه گانه و دستیابی به ترکیبهای موثرتر محیطی 

تیبالدز

حفاظت از محیط؛ باز بودن فضاها؛ خوانایی؛ ساخت؛ شکل دسترسي؛ راحتي و آسایش؛ سرزندگي و 
حیات؛ تنوع؛ تجانس؛ شادي و شعف؛ معني؛ سالمتي و ایمني؛ مرمت و نگهداري  ساوت ورث

بستر و محیط  استفاده؛  تنوع  و  ها؛ سرزندگی  پیاده  برای  و مرمت شهری؛ طراحی  تاریخی  حفاظت 
فرهنگی؛ بستر و محیط طبیعی؛ توجه به ارزشهای معمارانه محیط  کولمن

و  تمایز  جامعیت؛  راحتي؛  جذابیت؛  دسترسي؛  عملکرد؛  پویایي؛  و  سرزندگي  پاکیزگي؛  و  نظافت 
تشخیص؛ ایمني و امنیت؛ نیرومندي 

دفتر معاونت عمرانی 
انگلیس 

ملحوظ داشتن فعالیتهاي مناسب پیش از توجه به نظم بصري محیط؛ استفاده از کاربري مختلط؛ توجه به 
عنصر خیابان؛ نفوذپذیر بودن؛ قابل دسترس بودن بافت؛ اختالط اجتماعی و انعطاف پذیر بودن فضاها  جین جیکوبز

کیفیت منظر شهر؛ کیفیت دیدها؛ کیفیت فرم شهر؛ کیفیت پایداري زیست محیطی؛ کیفیت فرم ساختمان 
و کیفیت عرصه همگانی  جان پانتر و کارمونا

خوانایي؛ انعطاف پذیري؛ تناسبات بصري؛ نفوذپذیري؛ گوناگوني؛ غناي حسي؛ رنگ تعلق  بنتلی و همکاران

حق تصرف مطمئن؛ خودیاري؛ محافظت؛ آب پاک؛ خدمات اساسي؛ اقتصاد فعال؛ کنترل هاي اجتماعي 
موثر؛ تصمیمات مشارکتي و فقدان جدایي اجتماعي بارباراوارد و همکاران

هویت و کنترل؛ دسترسی به فرصتها، تخیل و شادی؛ سرزندگی؛ اصالت و معنا؛ زندگی اجتماعی و 
همگانی؛ خوداتکایی شهری؛ محیطی برای همه  آلن جیکوبز و اپلیارد

سرزندگی، هارمونی، تنوع، مقیاس، نفوذپذیری، شخصی سازی، خوانایی، انعطاف پذیری، تحول، غنا برایان گودی

پیوستگی، تعادل، وحدت، شخصیت، خاص بودن،  انسجام و وضوح،  تنوع،  اقلیمی،  امنیت، آسایش 
مقیاس تناسب بصري، سرزندگی، هارمونی گرین 



409

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management

شماره 50 بهار 1397
No.50 Spring 2018

منابع و ماخذ
اخترمحققي، مهد ي )1385( سرمایه اجتماعي، نشر . 1

مؤلف، بیجا.
مد ل . 2  )1377( منوچهر  طبیبیان،  و  حسین   بحرینی، 

محیط  مجله  شهری،  زیست  محیط  کیفیت  ارزیابی 
شناسی، د وره 24، شماره 21.

بورد یو، پی یر )1381( نظریه کنش، ترجمه: سید  . 3
مرتضی مرد یها، تهران: نقش و نگار

سرمایه . 4 شکلهاي سرمایه، د ر:  یر )1384(  بورد یو، پي 
اجتماعي، اعتماد ، د موکراسي و توسعه، به کوشش کیان 
نشر  تاجبخش، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، 

شیرزاد ه.
پارسی، حمید  رضا )1379( فضای شهری، حیات مد نی . 5

خیابان  مورد ی  )مطالعه  فرهنگی  اجتماعی  نیروی  و 
د انشگاه  زیبا  هنرهای  د انشکد ه  د کتری،  رساله  کارگر(، 

تهران.
پانتام، رابرت و د یگران )1384( سرمایه اجتماعی، اعتماد  . 6

حسن  و  خاکباز  افشین  ترجمه:  توسعه،  و  د موکراسی 
پویان، تهران، نشر شیرزاد ه.

نقش . 7  )1390( پورجعفر  علی  و  محمد رضا  پورجعفر، 
بازارهای سنتی  سرمایه اجتماعی د ر وضعیت اقتصاد ی 
و  بهار  نامه   ویژه  شهری،  مد یریت  مجله  ایران،  د ر 

تابستان 90، ص 222-203 .
8 . )1388( هاد ی  نژاد ،  محمود ی  و  رضا  محمد   پورجعفر، 

طراحی شهری و سرمایه اجتماعی د ر فضاهای شهری، 
تهران: هله.

طرفی، . 9 اهلل،  کرم  جوانمرد ،  غالمرضا،  تاجبخش، 
علیرضا )1392( تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی  
حمید یه،  شهر  د ر  اجتماعی  امنیت  احساس  و 
فصلنامه مطاعات امنیت اجتماعی، شماره 33، بهار 

.1392

تاجبخش، ک. )1384( سرمایه اجتماعی )اعتماد ، . 10
حسن  و  خاکباز  ترجمه:  توسعه(.  و  د موکراسی 

پویان. تهران. نشر: شیرازه.
و . 11 اعتماد   اجتماعی،  سرمایة   )1384( کیان  تاج بخش، 

د موکراسی. مجموعه مقاالت سرمایة اجتماعی، اعتماد ، 
د موکراسی و توسعه، تهران: نشر شیرازه.

توسلي، غالمعباس )1384( جامعه شناسي شهري، . 12
تهران، د انشگاه پیام نور.

شهروند گرا، . 13 شهرسازی   )1383( فرانسیس  تیبالد ز، 
ترجمه محمد  احمد ی نژاد ، اصفهان، نشر خاک.

اجتماعی . 14 سرمایة  )1387بررسی  مهد ی  خند ه رو، 
محله.  سطح  د ر  آن  شکل گیری  بر  مؤثر  عوامل  و 
پایان نامة کارشناسی ارشد  رشتة علوم اجتماعی گرایش 

جامعه شناسی، د انشگاه اصفهان، گروه علوم اجتماعی.
د ر . 15 حضور  کیفیت  امیر )1390(  طیبي  جابر،  د انش 

میاد ین شهري با تاکید  بر نمونه هاي سنتي ایران، نشریه 
مطالعات شهر ایراني اسالمي، د وره1 ، شماره4  .

یاسمن . 16 د ارم،  و   یاسر  جعفری،  و  ساجد   بین،  راست 
همبستگی  رابطه   )1391( محمد   امیر  معززی،  و 
د ر  شهری  حیات  تد اوم  و  محیطی  کیفیت های  بین 
 ، اصفهان(  جلفای  مورد ی:  )نمونه  عمومی  عرصه های 

نشریه باغ نظر، شماره 21.
رنجبر، ابوالفضل، کالنتری، خلیل، اسد ی، علی )1391( . 17

تعاونی های  اعضای  بین  د ر  اجتماعی  سرمایه  سنجش 
و  تعاون  فصلنامه  مرکزی،  استان  کشاورزی  تولید  

کشاورزی، سال اول، شماره 4، صص 1-17.
بازتولید  سرمایه اجتماعی . 18  )1383( زاهد ي اصل، محمد  

د ر سطح محله، چکید ه مقاالت همایش توسعه محله 
اي، تهران، شهرد اري تهران. 

امنیت عمومی . 19 احساس  بررسی  شریعتی سعید  )1384( 
د انشگاهی  جهاد   اقبال،  پژوهشکد ه  خراسان،  استان  د ر 

مولفه ها، اصول و معیارهای ارائه شده )مفاهیم وابسته و پیوسته( نظریه پرداز

سازگاری فعالیت، زمان، فضا؛ سازگاری فرم شهری با کاربری ها، شبکه پیاده، سواره؛ ایمنی؛امنیت؛ 
کیفیت محیط کالبدی- فضایی شامل استخوان بندی فضایی، سازمان کالبدی؛ مواد و مصالح؛ کیفیت 
محیط ادراکی شامل کیفیت منظر عینی، تحلیل ساختار نمای شهری؛ کیفیت محیط ادراک ذهنی )محیط 
شناختی( شامل کیفیت منظر ذهنی )فضایی و زمانی(، منظر ذهنی ارزیابانه، معانی انضمامی، سرزندگی؛ 
کیفیت اقلیم خرد فضاهای شهری شامل: آفتاب گیری، سایه اندازی، باد، رطوبت؛ کیفیت اصوات، بو 
و رایحه محیط؛ کیفیت طراحی شهری پایدار؛ بازدهی مصرف منابع طبیعی؛ تعادل اکوسیستم ها؛ تقلیل 
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