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 چکیده

 در ارتقای كیفیت زندگی عامل مهمی مختلف فعالیتهای برنام  ریزی و طراحی شهری در سطوحاجتماعی  میزان سررمای 

تعاملات اجتماعی ساكخین افزایش یافت  و تعهد و تعلق نسبت ب   در سطوح بالای سرمای  اجتماعی.شودشرهری شرخاهت  می

با  اجتماعی سرررمای ارتقاء  ژوهشپ هدف از اینچخین شرررایطی هود محرت توسررع  اسررت.  شررود.محل زندگی ایجاد می

  این كوشد بدر همین راستا می این پژوهش است.شهر ساری  مختخبمحلات  درریزی فضایی اسرتفاد  از روشهای برنام 

ک كمسرررررررمای  اجتماعی  ارتقاء توان ب میریزی فضایی در برنام حظات و راهبردهایی لاسررررررپال پاسد دهد ك  با چ  م

اطلاعات مورد نیاز پژوهش  پیمایشی می باشد. و اسخادی های روش تلفیق از و كاربردی هدف نظر از حاضر پژوهشكرد. 

 مشاهد  ی وبررسی اسخاد ساكخین،از با سرخجش وضرم موجود سررمای  اجتماعی در محلات انتخابی با تلمیل پرسرشخام  

ها در رابط  با معیارهای تحلیل نقشررر و  های وماریوزمونكارگیری شرررود. تحلیرل اطلراعات با ب می میردانی جمم ووری

  بخدی صورت گرفت  و پیشخهادات ارایدر پایان با استفاد  از فن تحلیل میدان نیرو جممشرود. چارچوب پژوهش  انجام می

میزان سرمای  اجتماعی و تفاوت سطح ون در محلات مذكور نشانگر تاثیر تفاوت نحو   دهدمی نشان پژوهش نتایج. شودمی

: فضایی شاهص ونها ب  عخوان محلات همجوار است و همچخین چهار كالبدیهای دلیل تفاوتب  ل گیری و همچخین شرل

 فضای ران س افزایشبا  باشد و تاثیرگذار شهری محلات اجتماعی سررمای  میزان بر تواند می ویژگی و امخیت تخوع، اتصرال،

 هدمات، اسبمخ توزیم ها،نشان  ایجاد پیاد ، مسیرهای كیفیت ب  دادن اهمیت و حركتی مسیر در تخوع عمومی، فضای ، سبز

  بامخیت  ایجاد مخظور ب  مخاسب دسترسی شعاع با محلی تسهیلات گرفتن نظر در و  جمعی، عمومی نقل و حمل گسرترش

 د. ركد هكمک هوا اجتماعی سرمای بهبود 

 ساری. سرمای  اجتماعی، محلات شهر فضایی، ریزیبرنام  :هاکلیدواژه
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 . مقدمه0

  بر كالبدی ب  سمت توج -ریزی را از نگاهی فیزیلیگیری نیازهای جدید، برنام گسرترش شرهرنشریخی و شلل

های یک اجتماع، سرمای  اجتماعی از اهمیت های اجتماعی زندگی شرهری معطوف نمود  اسرت. در بین داراییجخب 

شررود افراد، سررایر ا شررهر باشررد زیرا این دارایی باع  میتواند محرت توسررع  محل  یهاصرری برهوردار اسررت و می

و  زنگخ ) های فلری و مالی هود را جهت ترقی محیط زندگی شرران وارد عرصرر  كخخدها از جمل  سرررمای سرررمای 

بخشی ب  ون از اهداف  سررمای  اجتماعی یلی از موضروعاتی است ك  ایجاد، حفو و اخا(. 12 ، ص.1333 ،هملاران

  رویلردهای مبتخی بر افزایش میزان سرمای ب  طوری ك  امروز  پیگیری .رودشهری پایدار ب  شمار میاصرلی توسرع  

 هایموثر در كاهش هزیخ  یعخوان را  حلریزی و طراحی شرررهری ب مختلف فعالیتهای برنام  اجتمراعی در سرررطوح

این در این چارچوب . (13 ، ص.1331شود )داداپور،اجتماعی و در نتیج  ارتقای كیفیت زندگی شرهری شرخاهت  می

، ی فضاییریزهای برنام توان با ابزارها و روشچگون  میاین پرسش اصلی است ك  پژوهش ب  دنبال پاسخگویی ب  

ب   موضوعماهیت این  كردن روشرناین پژوهش با . سررمایة اجتماعی در سرطح محل  را در شرهر سراری ارتقاء داد

تغییرات كالبدی در محلات را در مسیر ارتفاء سرمای  اجتماعی هدایت محلی كمک میلخد  گیرانریزان و تصمیمبرنام 

گر ون است ك  سرمای  اجتماعی در همان مفهوم ابتدایی، در اندیش  بررسری تاریخی نظری  سرمای  اجتماعی بیان. كخخد

اندیش  انتقادی فرانس  و بازاندیشی  در فضای 1عمل گرایان  جامع  ومریلایی، در قرن بیستم پدیدار شد. سپس بوردیو

بخدی كرد. سرمای  اجتماعی ب  عخوان نظری  ، اید  سرمای  اجتماعی را ب  شلل نسبتا روشخی صورت1در نظری  ماركس

مربوط ب   برنظریاتمروری بخدی نظری شد. چارچوب 3اجتماعی، در سرخت جامع  شخاسی ومریلایی ب  وسیل  كلمن

 (2008، 6لویلا؛ 2001 ،5فوكویاما؛ 5133 ،0پاتخام ؛6131 ،بوردیو ؛1322 ،كلمندر این پژوهش ) سرمای  اجتماعی بح 

سرمای  اجتماعی در واقم توانایی گسترش  .دهد ك  مفهوم سرمای  اجتماعی معطوف ب  كخش اجتماعی استنشران می

 توانرا می اجتماعی سرررمای  .شررودب  تعبیری مخبم كخش اجتماعی محسرروب می ،سررازدكخش اسررت و ون را اخی می

ب   ون از و تعریف كرد سازمان و گرو  در مشرترت اهداف ب  دسرتیابی مخظورب  یلدیگر با كار برای افراد عخوان تواناییب 

 ،2)ارباب مراحل مختلف توسع  پروژ  ها یاد كرد در شهروندان مپثر مشراركت ایجاد برای برنام  ریزی ابزار یک عخوان

، 1333، هملارانسرررماز  و  نظری ؛32، ص. 1413، 3و اسررتفان 1دبرتین ؛ 14 ، ص.1335فوكویاما،  ؛16ص. ،1411

ای شدن، تقویت اعتماد و روابط اجتماعی و ایجاد تغییر در نگرش مردم . سررمای  اجتماعی با تاكید بر شبل (12 ص.

                                                            

1. Bourdieu 

2. Marx 

3. Coelman 

4. Putnam 

5. Fukuyama 

6. Lewicka 

7. Arbab 

8. Debertin 

9. Stephan 
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سرررمای   .(0 .، ص1411، هملارانو  1)گالامسررر گیردها در داهل جامع  نقش زیادی در توسررع  بر عهد  میو گرو 

تواند افراد و جوامم را برای رسرریدن ب  اهداف باشررد ك  میهای اجتماعی عخوان شرربل  و ارزشتواند ب اجتماعی می

بست  ب  نوع رابط  و  .(211، ص.1415، هملارانو  1ی ماسن)تریمور مشرترت در یک را  موثر و كارومد یاری رساند

تواند اشررلال مختلف سرمای  اجتماعی وجود داشت  باشد. متقابل اجتماعی ك  در میان ون رابط  جریان دارد، میرابط  

، هملارانو  3)روتن توانخد دارای ابعاد فضرایی مختلف باشخداین اشرلال مختلف سررمای  اجتماعی، ب  نوب  هود، می

 (.61 ، ص.1414

تر مهیا كرد  و تعاملات هایی را برای اقامت طولانیهمسایگی انگیز  و قابلیت قدم زدن در محیط 0سهیلات محلیت

دسترسی ب  هدمات از طریق قدم زدن و حمل و نقل عمومی  (.155 ، ص.1412 ،5دخ)بلوكلكخدمیتسهیل  رااجتماعی 

ی فیزیلبالعلس محیط  .شررروددرنظر وورد  می فعالیت های اجتماعیب  عخوان یک روزمر   هایفعالیت انجرام برای

های اجتماعی و تفریحی عدم دسرترسری ب  هدمات و حمل و نقل عمومی سرطوح مشاركت را در فعالیت ضرعیف،

 و و و تواند نابرابریمیلخد و میتحت تاثیر قرار داد  و ب  همین ترتیب فرصررت هارا برای تعاملات اجتماعی محدود 

  .(23 ، ص.0141، هملاران و 6)بارلیانا كخدجوامم تقویت  را در هاگرو  گزیخیجدایی

ترین ونها با سرمای  مرتبطو . مهمترین شودها سخجش میشاهصتوسرط تعداد زیادی از  2زمین كاربری تركیبی  

 مات، هددسررترسرری  ب   ، سرراهت  تركیبی، گوناگونی، تركیب واقعی، : تعداد  مصررارف زمینعبارتخد ازاجتماعی 

، انمیانگین طول هیاب، هادسترسی  ب  پارت، دسرترسی ب  مدارس راهخمایی، هاها و دبسرتاندسرترسری  ب  مهدكودت

 (. 551 ، ص.1412د،خ)بلوكلترین هیابان در نمون  مطالع  پهخای باریکو  ترین هیابان در نمون  مطالعاتیعرض پهن

دوسرتان  ك  دسرترسی ب  طیف وسیعی از  پیاد  مدار زندگی در یک محیط زیسرتو  1چخدگان  توسرع  اسرتفاد 

(. فرض بر 132 ، ص. 1214 ،14و میخو 3ویجزشود)كخد، ب  سررمای  اجتماعی مخجر میكاربردهای زمین را تسرهیل می

این اسرت ك  داشرتن دسرترسری ب  طیف وسریعی از املانات و هدمات نزدیک و قابل دسترس، بدون یک هودرو، 

ی یا ی با تجارمعمو هایتواند شامل تركیبی از فعالیتچخدگان  میهای ی دهد. محیطاحتمال ایجاد تعامل را افزایش م

  باشد.ون  مركزیا  سراسر محل های سازگار با ون در با دیگر فعالیتمسلونی های یا فعالیتاداری در سطح هیابانی و 

                                                            

1. Gulumser 

2. Trimurni Maas 

3. Rutten 

4. local facillities 

5. Blokland 

6. Barliana 

7. Mixed landuse 

8. Multiple use development 

9. Weijs 

10. Minou 
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ها یا جوامم با محل  رویپیاد های علاو  بر محیط استفاد  از ون تراكمو عمومی دسرترسری ب  هطوط حمل و نقل

 املاناین  (.16 ، ص.0144، 1)ویلیامسون سطوح بالاتری از سرمای  اجتماعی مرتبط هستخد بادسترسی ب  حمل و نقل 

با در دسترس بودن یک حالت حمل و نقل جایگزین ك  باع  كاهش زمان صرف شد  توسط مسافر تخها با  تواندمی

 .مرا  باشده شود،میاستفاد  از هودرو 

، 0144)ویلیامسون، اشدب لف سرمای  اجتماعی میمعیارهای مخت اباط بدر ارت 1مسرلن ماللیت مسرلن و انتخاب

ها یا ماللان و محل (. 1411،  2زخو پركی 6چمیالوی؛ 0141، 5اگامیجنپرا ؛113، ص. 1445، 0و وشررر 3بریسررون ؛16 ص.

های رسشپجوامم با سرطوح بالایی از ماللیت مسرلن سطح بالاتری از سرمای  اجتماعی را بر اساس پاسد ساكخان ب  

مربوط ب  چگونگی نزدیک بودن محل ، تمایل همسرایگان برای كمک ب  یلدیگر، سطح درگیری در میان همسایگان، 

 ند. شباهت ارزش بین همسایگان و سطح اعتماد ب  همسایگان دار

یاد هر دو تراكم كم و زنشان از این دارند ك  بر سرمای  اجتماعی  ون تاثیرمرتبط با  شواهد  و مسرلونی هایتراكم

، ص. 1444،  3و ساكردوت 1گلاسر ؛13 ، ص.0144)ویلیامسون،  دخهمرا  باشر بالا مملن اسرت با سررمای  اجتماعی

51  .) 

 ك  لازم های فعالیت: دمی شون تقسیم دسرت  سر  ب ( 1312)11لگ انجنظر  ب  14عمومی باز فضرای در ها فعالیت

 شرایط در را مردم اراد  ك  اهتیاری، هایفعالیت .دهخدمی انجام ایر  و هرید مدرس ، ب  رفتن كار، مانخد روز هر مردم

 هایفعالیت و كخد؛می بیان ایر ، و گرفتن وفتاب تماشررای، و توقف تاز ، هوای تخفس رفتن، را  مانخد بیرونی، مطلوب

 هایعالیتف موارد اكثر در .ایر  و كردن، صحبت تبریک، كودكان، هایبازی مانخد دیگران حضور ب  وابسرت  اجتماعی

 برای عمومی فضرررای ما ك  زمانی یعخی .افتدمی اتفاق اهتیاری هایفعالیت و لازم هایفعالیت از پس اجتماعی

 ،كخدمی کكم اجتماعی هایفعالیت ب  مسررتقیم ایر طورب  ،یابدمی بهبود را اهتیاری هایفعالیت و لازم هایفعالیت

 ، ص.1332 ،هملاران)برقی و  دهدمی افزایش را اجتماعی سرمای  و دهدمی افزایش را سراكخان میان اجتماعی تعامل

رگذار بر اث یكالبد طیمحبا توج  ب  ونچ  بیان گردید، در این پژوهش قصرررد بر این اسرررت ب  تجزی  و تحلیل  (.63

  ی پرداهت  شود. در محلات شهر سار یاجتماع  یسرما

                                                            

1. Williamson 

2. Ownership 

3. Brisson 

4. Usher 

5. Paranagamage 

6. Mihaylov 

7. Perkins 

8. Glaeser 

9. Sacerdote 

10. Public space 

11. Jan Gehl 
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  . روش شناسی1

 پژوهش روش. 0. 1

 ریاسها و رسال  كتب، مقالات،های اسخادی )بررسی پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردی است و از تلفیق روش

ها و سرررایر مخابم های سرررایتاطلاعات و داد از  گیریو بهر  موضررروع مورد مطالع  ةخیمعتبر در زم یمخابم نوشرررتار

گیری ر و پیمایشی )ب  ویژ  طراحی، تدوین و تخظیم پرسشخام  با به (خترنتیا یجهان ةشربلاللترونیک معتبر در بسرتر 

 نجاما مسیر ها استفاد  شد. درداد  و اطلاعات و تلمیل ون( ب  مخظور گردووری از ادبیات موضروع و مطالعات پیشرین

ش بعد سخج مخظور ب  و تعیین اجتماعی سررمای  بر موثر فضرایی شراهص چهار نظری، مخابم از برداشرت با پژوهش

 ( قابل مشاهد  است:1و در قالب مدل مفهومی )شلل بخدی دست  زیر شرح ب  فضایی سرمای  اجتماعی

 محلی شد ، تسهیلات تركیب حركتی، كاربری ساهتار شامل :اتصال

 زندگی زندگی، سبک ی چره  نیازهای :تخوع

 پیاد  مسیر و طبیعی، دسترسی نظارت ماللیت، یبرگیرند  در :امخیت

 .سازی عمومی، شخصی زمیخ ، فضای :ویژگی

 

 
  یی موثر برآن. مدل مفهومی سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی و مؤلفه های فضا0شکل
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گیری از طرح رای نمون و ب شوندسراكخان محلات مختخب شهر ساری جامع  وماری محسوب می پژوهشدر این 

 با رعایت اصول نمون  گیری تصادفی ساد  با استفاد  از فرمول كوكران شود.میگیری تصرادفی سراد  اسرتفاد  نمون 

 صاحبها از نظرات . برای سخجش روایی پرسشخام شد  استپرسرشخام  تعیین  322حجم نمون  مورد نظر ب  تعداد 

 لیو تحل  یتجز یبرا. (1)جدول  است شد ها از روش ولفای كرونباخ استفاد  و برای سخجش پایایی پرسشخام نظران 

(، از SPSSدر نرم افزار ) قیب  سرروالات تحق ییو پاسررخگو رهاییمتغ نیروابط ب یشررد ، بررسرر یاطلاعات گردوور

و از شود یماستفاد   رسونیپ همبستگیو وزمون  ایتک نمون  یوزمون ت ژ یب  و یو استخباط یفیومار توص هایوزمون

 .شودمیبهر  گرفت   پژوهش یریگج یو نت یبخدجمم یبرا نیز روین دانیم لیفن تحل

 

 آزمون پایایی پرسشنامه تحقیق .0جدول 
 پژوهش متغیرهای پایایی

 متغیر نام اخنبای کروفآلضریب 

311/4 

112/4 

340/4 

 . ترت محل 1

 . راهبخد شمالی1

 پیوندی   . 3

 (1331یافت  های پژوهش، )مأهذ: 

 

  های فضایی سرمایه اجتماعیشاخصتوصیف . 1. 1

ب   ك  شودمی ارای  1 جدول سرخجش ونها های هر معیار و همچخین نحو بخدی و تعیین شراهصب  مخظور دسرت 

در  ت.تدوین شد  اسهای فضایی موثر برون مپلف ترتیب در دو بخش سرخجش وضعیت سرمای  اجتماعی و سخجش 

های سرخجش و همچخین ابزار سخجش ونها معیارها و شراهص ،اسرتخرا  شرد  از بخش مبانی نظری مپلف مقابل هر 

 .شودمیمعرفی 

 

  های فضایی موثر برآن مؤلفهبزار سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی و ا. 1جدول 

 شاخص معیار مؤلفه

 روش سنجش

تحلیل 

 نامهپرسش

تحلیل 

 نقشه
 مشاهده

تحلیل داده 

 های آماری

  های فضایی موثر بر سرمای  اجتماعی مپلف سخجش 

 اتصال

 ساهتار حركتی
 تخوع و كیفیت كاربری مسیر حركتی

 قابلیت قدم زدن
 * *  

 كاربری تركیب شد 

 همجواری كاربری های مختلف 

 تخوع كاربری ها

 كاربری های چخد عمللردی

 * *  
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 شاخص معیار مؤلفه

 روش سنجش

تحلیل 

 نامهپرسش

تحلیل 

 نقشه
 مشاهده

تحلیل داده 

 های آماری

 كاربری تركیبی زمین

 تسهیلات محلی

پارت محل  ای، مدارس ابتدایی، وجود  

مراكز بهداشت و كلیخیک، مسجد، اماكن 

 ع2-شصورزشی محل  ای و مراكز

 هرید روزان 

 * *  

 امخیت

 

 ماللیت

 

 

 نظارت طبیعی

 

و دسترسی 

 مسیرهای پیاد 

 ماللیت مسلن

 انتخاب مسلن
   * 

 اشراف ب  فضا

 عدم وجود نقاط كور

 محیط و محور حمل و نقل

 فاصل  

 محیط های پیاد  محور

  *  

 ویژگی

 زمیخ 

 فضای عمومی

 شخصی سازی

ویژگی محیطی)رودهان ،بخای 

 تاریخی،...(

 فضاهای تعامل)فضای سبز،مركز محل (

 * *  

 تخوع

چره   نیازهای

 زندگی

 مدیریت مشاركتی

 سبک زندگی

 تخوع هدمات و كاربری

 كیفیت فضاها
 * *  

. ص ،1444 اكردوت، و گلاسر ؛13.ص ،1440 ویلیامسون، ؛23.ص ،1410 هملاران، و بارلیانا ؛551. ص ،1412مأهذ: )بلوكلخد،

 و میالویچ ؛1410 پراناگامیج، ؛113. ص ،1445 وشر، و بریسون ؛16.ص ،1440 ویلیامسون، ؛132.ص ،1412 میخو، و ویجز ؛51

 ؛61.ص ،1414 هملاران، و روتن ؛63.ص ،1332 هملاران، و برقی ؛1312گل، یان  ؛16.ص ،1440 ویلیامسون، ؛1411 پركیخز،

 (31.ص ،1410 هملاران، و سیام

 

  مطالعاتی محدوده. 3. 1

بافت قدیم ساری و مركز شهر  چهار ناحی . (1)شلل تقسیم شد  است مخطق  هرد شرهریچهار ب  شرهر سراری 

 .نشد بانتخا ای نمون  مخطق  این از مجزا، مطالعاتی ملاحظات و قدیم بافت ویژ  شررایط ب  توج  ك  با كخونی اسرت

یک محل  ب  صورت نمون  انتخاب شد  است. محلات  دو و س ، یک، دیگر مخاطق هرداز هر یک از  در این پژوهش

ابی در مخاطق هود موقعیت نزدیک و مشابهی نسبت ب  مركز شهر یا همان مخطق  چهار دارند. مورد نظر از لحاظ ملانی

 .باشخد اقتصادی متفاوت داشت  -های انتخابی، بافت اجتماعیهمچخین تلاش شد  است نمون 



  شمارۀ سوم                                             مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                           111

 

 
 (0330، طرح دازنشرکت م)مأخذ:   منطقه بندی و ناحیه بندی شهر ساری .1شکل

 

محدود  مورد مطالع  در این پژوهش  3و  1،  1 ب  ترتیب از مخاطق شررمالی راهبخدو پیوندی محلات ترت محل ، 

ترت محل  بافت قدیمی و مهاجر و راهبخد قدیمی و اصریل دارد در صورتی ك  محل  ی پیوندی  .دهخدرا تشرلیل می

  یک بافت تاز  و مختلط محسوب می شود.

 

 
 (0330، شرکت مازند طرح)مأخذ:   موقعیت محلات انتخابی در شهر ساری .3کلش

 هایافته .3

ووری شررد  ب  شررلل تحلیل ومار توصرریفی و تحلیل اطلاعات در قالب توصرریف اطلاعات جمم پژوهشاین  در

تحلیل ومار استخباطی است. از این رو با استفاد  از جداول توزیم فراوانی، درصد فراوانی و میانگین نظر پاسخگویان و 

 ترک محله

 راهبند شمالیمحله 

 محله پیوندی
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  شهروندان گارهای مورد بررسی پرداهت  شد  و دیدک از متغیها ب  توصیف وضعیت هر یهمچخین با استفاد  از شلل

 وثرم كالبدی محیط هایمپلف  در ادام  سخجش شود.میمتغیرهای مورد بررسی بیان  یک از در هصوص وضعیت هر

                   .گیردمی انجاماجتماعی  سرمای  بر

 اتصال . 0. 3

 اتصال ارای  شد  است. مپلف های وضعیت موجود شاهص 0در جدول 

 مسیر حرکتیتنوع و کیفیت  .0 .0. 3

مشرررخص و تخوع بر روی نقشررر  مسررریرهای با قابلیت ایجاد فعالیت قدم زدن و پیاد  روی در محلات مختخب 

تایی )هیلی زیاد، زیاد،  5در طیف  عمللردی كاربری های موجود در این مسرریرها ب  صررورت پهخ  های عمللردی

 نشان داد  شد  است. متوسط، كم و هیلی كم(

 

 
 بری ها )ترک محله( نقشه تنوع عملکردی کار .0 کلش

 

ن و همچخیی ترت محل  محل ی اراضی كاربری وضم موجود با توج  ب  نوع كاربری های مشخص شد  در نقش 

االب فعالیت ها كارگاهی، انبار و  در مسررریرهای حریم محل ، برازدیرد میردانی از عمللرد كراربری هرای تجراری،

تخوع در این موارد را با درج  هیلی  اداری هستیم.-ر شاهد فعالیت صرف وموزشیدر سرمت دیگ تعمیرگاهی اسرت.

در مسریرهای درون محل  عمللرد كاربری ها ب  سمت تامین نیاز هرید روزان  ساكخین پیش رفت   ارزیابی میلخیم. كم 

 است ك  البت  كامل و كافی نیست و تخوع كم ارزیابی شد  است.
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 ها )راهبند شمالی( نقشه تنوع عملکردی کاربری  .0 کلش

 

قبولی  سطح قابلو حتی وسیعتر، در  در مسریرهای حریم راهبخد شمالی در كخار تامین نیاز هرید روزان  و هفتگی

تا حدی كارگاهی و تعمیرگاهی وجود فعالیتها شرامل ارای  هدمات، گذران اوقات فراات، وموزش های هصوصی و 

ضور بازار روز ساری در سمت دیگر مسیر ب  حدی تاثیرگذار است ك  میتوان از ون یاد كرد. هرچخد دارد. همچخین ح

ا سایر در مقایس  ب مسیرمسریر را نمی توان مدرن و امروزی تعریف كرد اما اكثر نیاز اهالی را پاسخگو است. تخوع این 

در سرایر مسریرهای محلی مشخص شد  طبق وجود فعالیتها و با در نظر  مسریرها هیلی هوب ارزیابی شرد  اسرت.

 گرفتن نیازها،هوب، متوسط و كم را شاهد هستیم.

 

 
 اربری ها )پیوندی( نقشه تنوع عملکردی ک .6کلش
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ی پیوندی ب  نسبت امروزی تر است. فعالیتها جذاب و ویترین ها پر زرق و برق. بیشتر مخاسب مسریر حریم محل 

ون  در گن اوقات فرااتخد و البت  نیازهای هفتگی را تا حدی پاسرخگو است.مخاسب پرس  زنی و فضاهایی پاتوق گذرا

یستخد ی نیاز روزان  نتوان در كتابفروشی هایش وقت گذران و هرید نلرد. اما بروورند ون یافت میشرود برای مثال می

ن  ای فرا محلی عمل میلخد و از انتظار ما از رویارویی و حضور اهالی پررنگ نمیشود ب  هصوص ك  این مسیر ب  گو

هم محلی ها كمی دور اسرت. تخوع این مسیر هوب و مسیرهای درون محل  ای نیز با توج  ب  ارای  هدمات مخاسب، 

 متوسط ارزیابی شد  اند.

 تسهیلات محلی. 1. 0. 3

وجود تسرهیلات محلی در محلات در فواصرل متخاسرب با اسرتاندارد دسترسی پیاد ،در نقش  ی شعاع عمللردی 

 ومد  است. 3های مورد نظر در جدول  كاربریاستاندارد شعاع دسترسی وضم موجود محلات نشان داد  شد  است. 

 

 شعاع دسترسی استاندارد کاربری های محلی .3جدول 
 داستاندارشعاع دسترسی  کاربری

 متر 544 دبستان

 متر  654-244 درمانگا 

 متر1444 ورزشی

 544-144 مذهبی

 متر 1444 پارت كودت

 متر  1444-3444 پارت محل  یا فضای سبز محلی

 متر 544 مركز هرید برای نیاز روزان 

 متر 1444 مركز هرید برای نیاز هفتگی

 متر  1444 مسیر حركتی با قابلیت قدم زدن)پیاد  روی(

 (1335؛ دفتر فخی وزارت وموزش و پرورش، 1321حبیبی و مسائلی، )مأهذ: 

 

در محل  ترت محل  دسرترسری ب  كاربری دبسرتان)وموزشرری(،فضررای سبز و مذهبی كافی نیست.كاربری درمانی 

 موجود نیست.

 .كافی نیستدر محل  راهبخد شمالی دسترسی ب  كاربری دبستان)وموزشی(،فضای سبز،درمانی و مذهبی 

 پیوندی دسترسی ب  كاربری دبستان)وموزشی(،فضای سبز و مذهبی كافی نیست. در محل 
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 فضایی اتصال سرمایه اجتماعی توصیف شاخص .0جدول 
 کل پیوندی راهبند شمالی ترک محله شاخص معیار مؤلفه

 اتصال

ساهتار 

 حركتی

تخوع و كیفیت كاربری مسیر 

 حركتی
 كمتر از حد متوسط 6 شلل 5 شلل 0 شلل

 داردوجود  وجود دارد وجود دارد وجود ندارد كاربری های چخد عمللردی

 مطلوب نیست كاربری تركیبی زمین
رعایت شد  

 است

تا حدی 

رعایت شد  

 است

وضعیت كخونی نسبتآ 

مطلوب و در كاربری 

پیشخهادی رعایت شد  

 است.

 وجود دارد مطلوب نیست قابلیت قدم زدن
 فرامحل  ای

 وجود دارد
 نسبتآ مطلوب است

كاربری 

 تركیب شد 

همجواری كاربری های 

 مختلف 

رعایت نشد  

 است

مطلوب 

 است
 نسبتا مطلوب

در حد متوسط وجود 

 دارد

 مطلوب نیست تخوع كاربری ها
تخوع وجود 

 دارد
 نسبتا مطلوب

برای هدمات و نیاز 

 روزان  مطلوب است

تسهیلات 

 محلی

پارت محل  ای، وجود  

مدارس ابتدایی، مراكز 

بهداشت و كلیخیک، مسجد، 

اماكن ورزشی محل  ای و 

 مراكز هرید روزان 

 - 6شلل  5شلل  0شلل 

 (1331یافت  های پژوهش، )مأهذ: 

 

ی حركتی و مسیرهایی با قابلیت قدم زدن در همجواری محلات و ب  گون  ای فرا محل  ای وجود سراهتار پیوست 

،انتظار برای ی مثبرت ون،گرو  هرا ی اجتماعی در سرررطح محل  ب  ندرت شرررلل هواهد گرفتدارد.علراو  بر نلتر 

و  طرویارویی با افراد وشررخا كم اسررت و تعامل ضررعیف تر هواهد بود.در كاربری پیشررخهادی زمین در محلات اهتلا

 هدمات فعال است.تسهیلات محلی را در تا حد زیادی لحاظ شد  اما وضعیت كخونی بیشتر در زمیخ پراكخش هدمات 

 حداقلی و برحسب ضرورت شاهد هستیم.

      امنیت. 1. 3

 امخیت ارای  شد  است. مپلف های وضعیت موجود شاهص 5در جدول 
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 سرمایه اجتماعی امنیت فضایی توصیف شاخص .0جدول 
 کل پیوندی راهبند شمالی ترک محله  شاخص فضایی

 امخیت

 

 ماللیت

 

نظارت 

 طبیعی

 

دسترسی 

و 

مسیرهای 

 پیاد 

 ماللیت مسلن

 انتخاب مسلن
 قابل قبول است قابل قبول قابل قبول قابل قبول

اشراف ب  فضا و عدم 

 وجود نقاط كور

ب  طور كامل 

 وجود ندارد
 مطلوب است وجود دارد وجود دارد

محیط و محور حمل و 

 نقل
 نسبتآ مطلوب  نسبتآ مطلوب مطلوب نیست

برای هودرو شخصی 

و تاكسی وجود 

دارد،املان حمل و 

نقل عمومی جمعی 

 ضعیف است

فاصل  )فاصل  تا 

هدمات،مسیر 

 حركتی،....(

  6شلل  5شلل  0شلل 

 وجود ندارد وجود ندارد داردنوجود  وجود ندارد محیط های پیاد  محور

 (1331یافت  های پژوهش، )مأهذ: 

 

افزایش  ، ارزش های مشررترت وسررطحی قابل قبول اسررت.این باع  ایجاد تعلقماللیت مسررلن در محلات در 

هویت جمعی ساكخین یک محل  است.اما از سویی دیگر زمان ماللیت مسلن برای هانواد  ها در شلل گیری سرمای  

ر ست داجتماعی مهم اسرت.در هانواد  های جوانتر یا دارای فرزندان كوچلتر،شرلل گیری سرمای  اجتماعی وسانتر ا

 . نگرفت  استر محدود  مورد پژوهش معمولا در این مرحل  صورت دصورتی ك  ماللیت مسلن 

 

 آمار مالکیت مسکن در نمونه های مورد پژوهش .6جدول 
 اظهار نشده سایر رهن/ استیجاری ملکی نام محله

 1 113 560 1134 پیوندی

 4 116 551 132 راهبخد شمالی

 1 113 600 1420 ترت محل 

 124 2064 31511 64661 شهر ساری

 (1331 مركز ومار ایران،)مأهذ: 

 

میزان زیاد استفاد  از راف و در شعاع دید انسان جز در مواردی، وجود دارد.طارت و اشرراف ب  فضرای اظاملان ن

كاهش میزان اسررتفاد  از حمل و نقل عمومی از عوامل كاهش اعتماد میان افراد  ون هودرو تک سرررنشررین و ب  طبم

با این حال محیط استفاد  از هودرو و  است.در محلات نمون ،حضور حمل و نقل جمعی بسیار ضعیف و ناچیز است.
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د ك    وجود دارفاصل  ها تا هدمات روزان  چخدان زیاد نیست و املان دسترسی پیاد دسرترسی ب  تاكسی وجود دارد.

 البت  سایر ابعاد مخاسب برای پیاد  روی نیز باید در نظر گرفت  شود.

 ویژگی. 3. 3

فضاهای شعاع عمللردی مشخص كردن ویژگی طبیعی در صورت وجود و با  ویژگی در وضرم موجود محلات

 موجود در محلات بررسی شد  است.تعامل )فضای سبز و مراكز محل ( 

ویژگی  مپلف وضعیت موجود  2در جدول محل  ی راهبخد شرمالی سرایر محلات فاقد ویژگی طبیعی هسرتخد. جز

 ارای  شد  است.
 

 سرمایه اجتماعی ویژگی فضایی توصیف شاخص .0جدول 

 ترک محله فضایی  شاخص
راهبند 

 شمالی
 کل پیوندی

 ویژگی

 زمیخ 

 فضای عمومی

 شخصی سازی

 ندارد دارد ندارد تاریخی،...(ویژگی محیطی)رودهان ،بخای 
ویژگی و 

 نشان  ندارد

  6شلل  5شلل  0شلل  فضاهای تعامل)فضای سبز،مركز محل (

 (1331یافت  های پژوهش، )مأهذ: 
 

یت در وابستگی و حس امخ كخد. نبود ویژگی یا ب  عبارتی یک نشان  در ذهن ساكخین،شخص سازی را ضعیف می

ر عدم وجود فضای عمومی ب  مخظور حضوكمبود فضای سبز و  یابد. مخحصر ب  فضا قدرت میافراد با با نشان  های 

 حسن نیت در ونها برای شلل گیری فعالیت های گروهی وو ایجاد اعتماد  ،افراد برای گذران وقت و در نتیج  تعامل

 هخجارها را ضعیف هواهد كرد. همچخین

 تنوع. 0. 3

 تخوع ارای  شد  است. مپلف های وضعیت موجود شاهص 1در جدول 

 

 فضایی تنوع سرمایه اجتماعی توصیف شاخص .8جدول 
 کل پیوندی راهبند شمالی ترک محله فضایی  شاخص

 تخوع

نیازهای 

 چره  زندگی

 سبک زندگی

تخوع هدمات 

 و كاربری

، تخوع عمللردی 3نقش  

 مخاسب استكاربری 

تخوع ، 0نقش  

عمللردی كاربری 

 مخاسب است

، تخوع 5نقش  

عمللردی 

مخاسب كاربری 

 است

 مطلوب است

 مطلوب نسبتا نسبتا مطلوب مطلوب نیست كیفیت فضاها
نسبتآ طلوب اما 

 كافی نیست

 (1331یافت  های پژوهش، )مأهذ: 
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سازی كفتخوع ارای  هدمات در محلات مطلوب ارزیابی شررد  است هرچخد كیفیت فضاها چخدان مطلوب نیستخد. 

زیبایی بصری و ... در بررسی كیفیت فضا در نظر  عدم وجود سد معبر، از و نشیب،رمسریرصراف و بدون فمخاسرب، 

 گرفت  شد  است.

ازدارند  و ب برند  پیش نیروهای گرفت  و صورت بخدیجمم نیرو، میدان تحلیل فن از استفاد  در ادام  با

 (.2 شللشد ) ارائ 

 

 
  . تحلیل میدان نیرو0 شکل
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 . بحث0

 یک دارای اجتماعی روابط این ك  جایی ون از و اسررت انسررانها میان اجتماعی روابط ب  مربوط اجتماعی سرررمای 

 اجتماعی رمای س فضایی بعد وجود این با. است فضایی بعد این دارای هم اجتماعی سرمای  هستخد فضایی بعد یا جخب 

 دهدمی نشان هاپژوهش( 163.ص ،1414 هملاران، و  روتن) اسرت نمود  دریافت كمی توج  تحقیقات در كخون تا

 تاهمی حائز اجتماعی سرمای  تقویت برای بودن شرهری فرهخگیِ ماهیتِ و شرهری هوب سراهتار و طراحی تركیبِ

 هویشاوندان و دوستان با اجتماعی پیوند ك  اسرت ون از حاكی مطالعات(. 31.ص ،1410 هملاران، و  سریام) اسرت

 ك  ای یلپارچ  درجهان حتی(. 14. ص ،1333 هملاران، و رحیمی) اسررت ملانی تعلق پایدار و مهم مخابم از یلی

 هم هخوز سررازد، اثر بی را جغرافیایی همجواری ضرررورت تا دارد را القو  املان این مجازی و اللترونیلی ارتباط

 های عالیتف كالبدی بستر شهری، بافت و فضایی شلل. اسرت مطرح اجتماعی سررمای  فضرایی بعد یا جخب  بررسری

 ای مخاسررب فضررای گیری شررلل ب  مخجر تواند می اجتماعی سرررمای  دیگر، سرروی از ك  حالی در هسررتخد، اجتماعی

 هایشچال دیدگا  این. شود محصور اجتماعی شبل  یک توسع  مانم و شود شرد  سراهت  محیط تضرعیف بالعلس

 ب  دستیابی برای محوری اصل یک عخوان ب  اجتماعی سرمای (. 13.ص ،1413 ،  پرنت ) دهدمی نشان را شرهرها ویخد 

 دهخدمی دست از را هود بخشی اثر هاسرمای  سایر فقدان سرمای  اجتماعی صورت در و و شرودمی محسروب توسرع 

تلف مخ عرص  های در اجتماعی كخشهای مخبم ب  مثابة افراد بین در ایجاد همبستگی .(310 ، ص.1331، ی نیافی)شررر

 خدكمی تواناتر مسررائل با برهورد در را جامع  و شررودمی مطرح و بین المللی ملی سررطح تا محلی سررطح از زندگی

مرتبط با سرمای  اجتماعی  گرفت  صورت مطالعات با واكاوی .(111، ص. 1333، احمدوند صریدایی، نظری سررماز ،)

 هاسرمای  انواع. در حالی ك  پرداهت  اند موضوع این ب  شرخاسریجامع  دید مطالعات ازاین  بیشرتر ك دهد نشران می

 ب  سرمای  یابیدست در ب  تخهایی اقتصادی( سرمای  طبیعی، سرمای  سرمای  انسانی، فیزیلی، سرمای  اجتماعی، )سررمای 

 هسررتخد دیگریل ب  شرردن قابل تبدیل حتی و بود  یلدیگر تاثیرگذار بر دارند، قابل توجهی اهمیت و نقش اجتماعی

در مسررریر انجام پژوهش با برداشرررت از مخابم نظری چهار در این چارچوب (. 13، ص. 1333، هملاران)قربرانی و 

 بخدی شد:موثر بر سرمای  اجتماعی تعیین و ب  مخظور سخجش ب  شرح زیر دست  كالبدیشاهص 

 :تسهیلات محلی كاربری تركیب شد ، شامل ساهتار حركتی، اتصال 

 :سبک زندگی زندگی،نیازهای چره   تخوع 

 :دسترسی و مسیر پیاد رارت طبیعی،ظماللیت، نهای زمیخ در  امخیت 

 :سازی.شخصی فضای عمومی، زمیخ ، ویژگی 
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 ،(0144 مسون،ویلیا) تحقیق نتایج با  اجتماعی سررمای  متغیر بر كالبدی های شراهص تاثیر نظر از پژوهش نتایج

 .است ( همسو1416،  3و سوجی 1یسونچ( و )1413 ،1)كیان ،(1412 بلوكلخد،)

در وضم موجود ترت محل ، شعاع دسترسی دبستان تمام محل  را تحت پوشش ندارد علاو  بر ون دبستان موجود 

ب  صورت مختلط مشغول ب  فعالیت است.یک دبستان برای تلمیل دسترسی وموزشی و همیخطور یک كاربری ململ 

های مذهبی از قابلیت بالایی در ایجاد تعاملات مساجد و ملان است. مذهبی برای دسرترسری بهتر در نظر گرفت  شرد 

، پاسخگوی نیاز محل  است هرچخد شعاع دسترسی بیمارستان موجود در مخطق ، اجتماعی در سطح محل  برهوردارند.

رمانی رد دپیشرخهاد یک كاربری درمانی كوچک، نیاز ب  مراجع  ب  محیط ولود  و گاهی تخش زای بیمارستان را در موا

عخوان مجتمم فرهخگی ورزشری در این محل  با هدف كمک ب  بهبود مسایل  باای مجموع  مرتفم می سرازد. سراد  تر

و در تلمیل ون فعالیت های عمومی و ك  در میان سرراكخین با اسررتقبال مواج  شررد  اسررت  شررد اندازی اجتماعی را 

 .تواند در ارتباط با ون توسع  یابدجمعی می

سترسی یک دبستان برای تلمیل د .گیردراهبخد شرمالی نیز، شعاع دسترسی دبستان تمام محل  را دربرنمی  محلدر 

بزدر فضای س ی را ایجاد  كخد. افزون بر این دسرترسی بهترتواند میوموزشری و همیخطور یک كاربری ململ مذهبی 

مسیر حركتی محلی . مستعد ایجاد ومد و شد و فعالیت های جمعی است هم گذردمجاورت مسیل وبی ك  از محل  می

 ردو رویدادهای محلی فعالیتهای تجاری با محوریت ارای  نیازهای روزان   ورفت و ومد وسررریل  نقلی   برا محدودیت

 باشد. فعالیت محلی گیری شلل تواند فرصتی برای طول ون نیز می

 یک .شود رفت گ نظر دبستان محل  توصی  می شود یک در دبستان دسترسی شرعاع تلمیل نیز در محل  پیوندی در

 یر،مس طول در .شود محدود ون در نقلی  یوسیل  ومد و رفت شود می پیشخهاد و شد  مشخص محلی حركتی مسریر

 ایسررر عخوان تحت هایی كاربری مسرریر، این در .اسررت جریان در روزان  نیازهای ارای  محوریت با تجاری فعالیتهای

 علاو  سبز، ضایف كمبود تامین جهت در .شودمی گرفت  كار ب  بست  یا باز فضای قالب در ك  شد  گرفت  نظر در محل 

 بریكار كخار در شد  عخوان مذهبی كاربری .است شد  داد  پیشخهاد نیز محل  سررای مجاورت در محل  نقاط سرایر بر

 ینچخ نور، پیام هیابان حضررور ب  توج  با .كخدمی یاری جمعی تعاملات و فعالیتها جذب در را مجموع  مذكور های

 ها حلیم هم میان در صرررفا را زمانی محل ، حریم متخوع عمللردهای كخار در ك  بخشرردمی انگیز  سرراكخین ب  تركیبی

 .بگذرانخد

  نتیجه گیری. 0

 خاییوش از ك  است استوار هایی داشت چشم بر و است یلدیگر با ها انسان وشرخایی محصرول اجتماعی سررمای 

 بر تاكید هاتخ اجتماعی سرررمای  واژ . دارد دنبال ب  افراد زندگی در مثبتی نتایج و بالد می زمان گذر با و گیرد می جان

                                                            

1. Qian 

2. Chisun 

3. Sugie 
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 و هملاری متقابل، روابط و اعتماد از مختج ك  هاص مخافم از وسیعی طیف بلل  ندارد صرمیمان  و گرم احسراسرات

 شیارز هلق باع  اجتماعی سررمای . می گیرد بر در نیز را اسرت اجتماعی سررمای  ب  وابسرت  اطلاعاتی های جریان

 سخجش و بررسی است ك  مختلفی ابعاد سرمای  اجتماعی دارای. می شود ارتباطخد در هم با ك  مردمی برای مشرترت

 بسیار هاون ظرفیت شرخاهت همچخین و شرهری هایبین بافت ارتباط چگون  و نحو  درت برای شرهری مخاطق در ون

وجود سرمای  اجتماعی نقش محرت اصلی در و برنام  ریزی فضرایی راهبردی فرویخدی اجتماعی اسرت . اسرت موثر

 اجتماعی روابط ب  مربوط اجتماعی سرمای  .جامع  را در جهت اهداف برنام  ریزی دارد همبستگیایجاد مشاركت و 

 هم اعیاجتم سرمای  است، فضایی بعد یا جخب  یک دارای اجتماعی روابط این ك  جایی ون از و باشد می انسانها میان

 فرهخگ، و تاریخچ  طریق از همسررایگی محیط در اجتماعی سرررمای  ماهیت .بود هواهد فضررایی بعد این دارای

 رایب فضا اجتماعی، سرمای  توسرع  در. شرود می تعیین مشرترت های ارزش و متقابل اعتماد اجتماعی، سراهتارهای

 یتاهم این و دارد وجود مردم بین های شبل  در و شد  وایجاد تعاملات طریق از زیرا است، نیاز مورد تعامل و ارتباط

 مخیتا تخوع، كیفیت، .دارد اهمیت فضا مشخصات رو این از .دهد می نشان محل  در اجتماعی سرمای  ارتقاء در را فضا

 مورد محلات در.است تعاملات این ایجاد برای ارتباطی پیوندهای و حضرور یانگیز  نوعی ب  فضرا، در زمیخ  ایجاد و

 ارتقای سرمای  اجتماعی پیشخهاد می گردد:  جهت در ذیل مطالع   راهلارهای فضایی

در نتیج   و مسیر حركتی در تخوع فضای عمومی، افزایش سران  فضای سبز در جهت ایجاد كیفیت مسیر پیاد ، -1

 .افزایش زمان قدم زدن و رویارویی افراد با انگیز  تعامل اجتماعی

ری گیایجاد مسیرهای پیاد  در سطح محلات در مسیر دسترسی ب  هدمات و یا فضای عمومی در جهت شلل -1

 های اجتماعی درون محل  و ایجاد وشخایی. گرو تجمم 

 ندازی مسیرسرای  ا مسریرهای پیاد  و یا فضراهایی با قابلیت قدم زدن مانخد كیفیت بصرری،اهمیت ب  كیفیت  -3

 و امخیت. وسایش،اشراف ب  فضا و عدم وجود نقاط كور و وجود فضای سبز در جهت ایجاد 

 های جوان و یا دارای فرزند هردسال ب  جهتریزی موثر جهت ایجاد املان انتخاب مسلن در هانواد برنام  -0

 ایجاد وابستگی و امید ب  ویخد  در تمایل ب  مشاركت و تبادل با سایرین.

در نظر گرفتن تسهیلات محلی با شعاع دسترسی مخاسب ب  مخظور ایجاد امخیت و تمایل ب  حضور ثابت و بلخد  -5

 مدت در محل سلونت.

ش اسررتفاد  از هودرو ریزی برای گسررترش حمل و نقل عمومی جمعی و تسررهیل اسررتفاد  جهت كاهبرنام  -6

 شخصی و ایجاد حضور و تلاپوی اجتماعی در رفت و ومد و بالا بردن سطح اعتماد اجتماعی.

 .مخاسب هدمات توزیم -2

در ذهن ساكخین در جهت وسانی یافتن مسیر،  هامخحصرر ب  فرد كردن یا شخصی سازی محل  ها،ایجاد نشران  -1

 ساهت هاطر  و ایجاد دلبستگی ب  ملان.
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