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پياده راه عاملي براي افزايش سرمايه اجتماعي۱

۱ - مقاله پيش رو بر گرفته از پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته طراحي شهري با عنوان: " طراحي پياده راه با تاکيد بر سرمايه اجتماعي" از دانشگاه 
هنر اصفهان با راهنمايي دکتر محمد مسعود  مي باشد.

مهندس محمود شکوهي دولت آبادي۱، دکتر محمد مسعود۲

۱-  کارشناس ارشد طراحي شهري دانشگاه هنر اصفهان
۲- دکتراي شهرسازي، استاديار  دانشگاه هنر اصفهان

چکيده
ــرمايه اجتماعي در دو دهه اخير جايگاه ويژه اي در مطالعات جامعه شناسي پيدا کرده است. سرمايه اجتماعي  مفهوم س
ــرمايه  ــطح س ــطح تعامالت در جامعه اي افزايش يابد، باعث افزايش س ــه در تعامالت اجتماعي دارد و هنگامي که س ريش
اجتماعي مي شود. يکي از عواملي که مي تواند باعث افزايش سطح تعامالت شود، حرکت عابر پياده در فضاي شهري است. 
پژوهش پيش رو تعامالت اجتماعي را به عنوان نقطه اشتراک طراحي شهري، پياده راه و سرمايه اجتماعي معرفي مي کند و 
به صورت پيمايشي و با استفاده از پرسش نامه، ۸۴۰ نفر را که به صورت سهميه اي و متناسب با متغيير هاي سن و جنس 
ــي قرار داده است. در نهايت با تکنيک تحليل عاملي و بوسيله نرم افزار  ــده اند، به عنوان حجم نمونه، مورد بررس انتخاب ش

SPSS به اين نتيجه مي  رسد که پياده راه عاملي براي افزايش سطح سرمايه اجتماعي مي باشد.

کليد واژه ها: 
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نشريه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران  شماره ۱  پاييز ۵۶۱۳۸۹

ــمالي در اوايل  ــا بوجود آوردند. در آمريکاي ش ــي تجاري در آنه تاريخ
ــت به مراکز شهري قوت گرفت و طي ده سال،   دهه ۱۹۶۰ گرايش بازگش

۱۵۰ خيابان پياده در شهرهاي آمريکا بوجود آمد. (پاکزاد، ۱۳۸۳: ۲۷۳)
۲) طرح مساله

قبل از انقالب صنعتي مهمترين وسيله براي جابجائي انسانها پاهاي 
ــوب مي شد و بيشترين الگوي سفر حرکت عابر پياده بود. به  آنها محس
ــهرها محسوب مي شده و نياز  هاي  ــان مبناي طراحي ش همين دليل انس
ــدند.  شکل  ــهر جانمايي مي ش ــاس حرکت پياده در ش اصلي وي بر اس
چنين شهر هايي ارگانيک بوده و تنها وسيله حمل و نقل کالسکه، کجاوه 

و وسايلي از اين دست بودند.   
 

در اين شهرها همانطور که گفته شد مقياس طراحي انسانها محسوب 
مي شدند، به همين دليل فضاي شهري در تسلط کامل عابر پياده، بوده 
و تسلط فضا براي عابر پياده يعني سطح تعامالت اجتماعي در فضاي 
ــطح  ــت. از طرفي هنگامي که س ــته اس ــد باالي قرار داش ــهري در ح ش
تعامالت باال باشد، آن جامعه از سرمايه اجتماعي بااليي نيز برخوردار 
ــته انسانها از حال و  ــت که در جوامع گذش ــد. به همين دليل اس مي باش
ــايه  ها براي يکديگر دلسوزي  ــتر با خبر بودند، همس احوال يکديگر بيش
ــبت به اوضاع محله و شهر خود از حساسيت بيشتري  مي  کردند و نس
برخوردار بودند. بعد از انقالب صنعتي و با اختراع خودرو چهره شهرها 
ــد. ديگر انسانها مقياس طراحي محسوب نمي شدند و توجه  دگرگون ش
ــازان بعد از  ــد. شهرس ــمت راحتي حرکت خودرو جلب ش همگان به س
انقالب صنعتي با ايده  هاي آرماني شان، توجه اصلي را براي حل مساله 
ترافيک معطوف کردند و پديده هايي مانند فلکه، تقاطع روگذر و زيرگذر 
به وجود آمدند؛ بنابراين مقياس طراحي شهرها از مقياس انسان خارج 
ــان  ــلط فضا از اختيار انس ــده و به مقياس خودرو توجه نمود و تس ش
ــهري  بيرون آمده و در اختيار خودرو قرار گرفت. در اينگونه فضاي ش
ــان نقشي براي عبور و مرور ندارد، سطح تعامالت کاهش  که ديگر انس

يافته و در نتيجه کاهش سرمايه اجتماعي را در پي دارد. 

۱) مقدمه
ــاخته شده  ــرمايه" و "اجتماعي " س ــرمايه اجتماعي از دو واژه" س س
است و برگردان اصطالح<Social capital> مي باشد.از نظر لغوي واژه ي 
ــي، به مسائل و موضوعاتي که با  <Social> "اجتماعي"  در زبان انگليس
ــت، بر مي گردد.  ــرت مرتبط اس اجتماع، نظام اجتماعي، جامعه و معاش
ــت که تنها پيش از اسم مي آيد و داراي پنج معني در  در واقع صفتي اس

فرهنگ آكسفورد است:
۱- وابسته به جامعه. ۲- وابسته به موقعيت اجتماعي. ۳- معاشرتي،  
ــود. ۴- زندگي گروهي به طور  ــه با ديگران انجام مي ش فعاليت هايي ک

طبيعي. ۵- دوستي.
ــد، اسم بوده و در  ــرمايه" که برگردان <Capital> مي باش اما واژه "س

فرهنگ آكسفورد  داراي معاني زير مي باشد: 
۱- پايتخت يک کشور. ۲- پولي که به عنوان سرمايه براي آغاز کردن 
ــد ملک و امالک) ــاي غير پولي (مانن ــت. ۳- دارايي  ه ــغل الزم اس  يک ش

.(2007 ،Oxford)
ــواع فضاهاي عمومي تا  ــترده  اي از ان ــامل طيف گس و اما فضاها ش
ــه محتوايش از ديگران  ــان به دليل آنك ــند. ذهن انس خصوصي مي  باش
ــود و فقط با اجازه خود شخص براي ديگران  ــته مي ش مخفي نگه داش
ــناخته مي شود. در  ــكار مي  گردد، به عنوان خصوصي  ترين فضا ش آش
ــته از  ــاي عمومي قرار مي  گيرد؛ آن دس ــل فضاي خصوصي، فض مقاب
ــرل و ... حق ورود و  ــهروندان بدون نياز به كنت ــي كه عموم ش فضاهاي
ــور در آن را دارند، مانند خيابان ها، پارك ها، مجتمع  هاي تجاري و ...  حض

به عنوان فضاي عمومي شناخته مي  شوند. 
ــان به عنوان خصوصي ترين فضا معرفي شد،  همانطور كه ذهن انس
ــردد. فضاي  ــن فضا معرفي مي گ ــه عنوان عمومي  تري ــهري ب فضاي ش
ــار  ــه امكان حضور براي تمام اقش ــت اجتماعي ك ــهري مفهومي اس ش
ــازي تئاتر براي  ــان در آن وجود دارد و صحنه ب ــه به طور يكس جامع
شهروندان است كه افراد با حضور در آن نقاب به چهره خود زده و در 
اختالطي از گونه  هاي مختلف اجتماعي به تعامالت اجتماعي مي  پردازند 
ــرمايه اجتماعي  ــود صورتي از س ــهري، خ ــه همين دليل فضاي ش و ب

محسوب مي شود. (مدني پور، ۲۰۰۳).
ــوب مي  شود  ــرمايه اجتماعي محس ــهري كه صورتي از س فضاي ش
ــت؛ يكي از اين گونه  ها پياده  راه  ها مي باشند  داراي گونه  هاي متفاوتي اس
ــترين حد  ــه به دليل نبود يا كم بودن حركت خودرو در آن، داراي بيش ك
ــتند. در پي نزول  ــهري هس ــالت اجتماعي در بين انواع فضاهاي ش تعام
کيفيت زندگي شهري در اروپا که در اواخر دهه پنجاه قرن بيستم شدت 
ــان و حرکت پياده افزايش يافت. در  ــاله حضور انس گرفت توجه به مس
ــد.  ــاله، چند روش کلي براي انجام اقدامات انتخاب ش برخورد با اين مس
ــامل ايجاد محدوده  هاي خاص (اغلب در مرکز  مجموعه اين اقدامات يا ش
ــامل ايجاد محدوديت زمان و  ــواره يا ش ــهرها) با حذف کامل تردد س ش
سرعت ترافيک سواره بوده است که به نام طرح  هاي آرام سازي ترافيک 
شناخته مي شود (جدلي، ۱۳۸۲). نخستين تجربه  هاي آزمايشي در ايجاد 
ــهرهاي ”روتردام“ (هلند) و ” استکهلم“ (سوئد)  منطقه بي ترافيک، در ش
به وجود آمد. در اواخر دهه۵۰، خودروهاي شخصي  از نواحي مرکزي  
و تاريخي شهرها به دليل تهديد مراکز شهرهاي اروپا بوسيله ترافيک و 
ــهري به بيرون رانده شدند، بطوري که تا  ــمند ش تخريب بافت  هاي ارزش
سال ۱۹۷۵ تقريبًا تمام شهرهاي مهم و تاريخي اروپا ورود اتومبيل را به 
بخش بزرگ از ناحيه تاريخي و مرکزي خود محدود کرد و پياده راه  هاي 

شکل (۲): تهران ۱۲۷۵ هجری قمری
 (قريب، ۱۳۸۲)

شکل (۱): درشكه از وسايل حمل ونقل در يكصد سال گذشته.
(قريب، ۱۳۸۲)



۵۷                                   

۳) روش تحقيق  
ــرمايه اجتماعي  ــش پيش رو بر جنبه تعامالت اجتماعي در س در پژوه
تاکيد بيشتري شده است؛ با توجه به اين مطلب شاخص  هاي در نظر گرفته 
 شده براي اندازه گيري سرمايه اجتماعي عبارتند از: ۱- تعامالت اجتماعي 
۲- اعتماد ۳- هنجار  هاي اجتماعي، که اعتماد و هنجار  هاي اجتماعي نيز در اثر 
تداوم تعامالت اجتماعي، تقويت مي شوند. بعد از مشخص شدن شاخص ها، 
ــش نامه اي در  ــاس تعاريف عملياتي پرس ــده و بر اس تعاريف عملياتي ش

ــش نامه بعد از آنکه در ابتدا در ۳۰ نسخه  ــوال تنظيم گرديد. اين پرس ۲۶ س
ــد وسپس مورد بازبيني قرار گرفت و پس  توسط پرسش شوندگان پر ش
از مشورت با کارشناسان  مسائل اجتماعي در برخي از سواالت تغييراتي 
داده شد تا بتوان به پرسش نامه اعتماد بيشتري کرد.در اين پژوهش فرضيه 
اصلي آن است که پياده راه باعث افزايش سرمايه اجتماعي مي شود. بنابراين 
 براي آزمون اين فرضيه سه محور از محور  هاي شهر اصفهان به نام  هاي :
 ۱- نظر شرقي ۲- خاقاني ۳- حکيم نظامي انتخاب شدند. دليل انتخاب اين 
سه محور آن است که محور  هاي نظر شرقي و خاقاني به تعريف پياده راه 
ــيار نزديک بوده و در ويژگي هايي چون: يك طرفه بودن خيابان، خرده  بس
فروشي  ها موجود در خيابان، كاربري  هاي جاذب جمعيت،  اقشار رجوع كننده 
به خيابان، ظرفيت باالي تجاري و اجتماعي ( دو مقوله اساسي براي پياده راه)، 
تسلط عابر پياده بر فضا، عملکردي مشابه و متفاوت از محور حکيم نظامي 
دارند. الزم به ذکر است هر سه محور در يک منطقه قرار دارند و با اين کار 
متغير  هاي دسترسي و ساختار منطقه اي که بر الگوي سفر پياده موثر است، 
کنترل شده اند. بنابراين انتظار مي رود نتايج بدست آمده  براي محور  هاي 

خاقاني و نظر شرقي شبيه يکديگر و متفاوت از حکيم نظامي شود.

تعريف عملياتيابعاد فرعيابعاد اصليمفهوم

عي
تما

ه اج
ماي

سر

۱- اعتماد و 
قابليت اعتماد

پاسخگو تا چه حدي با افرادي که با آنها به خيابان  مي آيد اعتماد دارد.اعتماد غير رسمي
اعتماد رسمي با فضاي شهري ارتباطي ندارد.اعتماد رسمي

پاسخگو تا چه حدي به غريبه  ها و ساير افرادي که با آنها سابقه آشنايي ندارد و در خيابان آنها را مي بيند، اعتماد دارد.اعتماد تعميم يافته
پيدا شدن کيف پر از پول و رساندن آن به صاحب آن در صورت گم شدن در خيابان .قابليت اعتماد محيط

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

۲- هنجارها

احساس تکلف کردن فرد در جهت بهبود اوضاع خيابان مثًال نريختن زباله در خيابان.احساس تکلف فرديهمياري
حاضر شدن به چشم پوشي از پول و وقت خود براي بهبود اوضاع خيابان.ايثارگري اجتماعي

وجود سابقه براي بهتر شدن اوضاع محله اي که در آن زندگي مي کنيد.همکاري محله اي همکاري
همکاري مردم با مسئولين در صورت تقاضا از آنان مثًال تميز نگه داشتن خيابان .همکاري با مسئولين

لذت بردن افراد از قدم زدن در خيابان با مردمي که فرهنگ و آداب و رسومي متفاوت با وي دارند.ظرفيت پذيرش تفاوت ها
تمايل به حضور در خياباني که چند فرهنگي است و نه تک فرهنگي. 

باور فرد به تأثير گذار بودن بر حل مشکالت و بهتر شدن وضع خيابان .احساس اثر گذاري و کارائي 
باور فرد به توانايي مردم در حل مشکالت و مسائل خيابان در صورت همکاري و همدلي آنان با يکديگر.

داوطلب بودن فرد جهت مداخله در نزاع و مشاجره ميان دو نفر در خيابان جهت رفع دعوا ميان آنها.وساطت اجتماعي
کمک کردن به افراد نيازمند در خيابان در حين حرکت در خيابان يا اولويت دادن به حرکت معلولين.حمايت عاطفي- اقتصادي

۳- شبکه ها

شرکت در مراسم مذهبي مانند عاشورا و تاسوعا که در خيابان برگزار مشارکت در امور مذهبيمشارکت اجتماعي افقي
مي شود.

مشارکت در جشن  ها و اعياد مانند جشن ميالد مهدي موعود که در مشارکت سازماندهي شده
خيابان برگزار مي شود.

آمدن به خيابان به صورت دسته جمعي براي تفريحمشارکت در تفريح دسته جمعي
 سرمايه اجتماعي به صورت عمودي در فضاي شهر مدنظر نمي باشد.عمودي

کيفيت شبکه
 - اهميت دادن به افراد در حال حرکت در خيابان نسبت به خود    - اولويت دادن به معلولين در حال حرکت   انسجام اجتماعي

  - قادر بودن افراد به يافتن دوستان واقعي در خيابان   - احترام گذاشتن به حقوق ديگران هنگام حرکت در خيابان 
- وجود روابط محبت آميز و انسان دوستانه و نه مبتني بر پول يا افرادي که با آنها به مي آيند.

پياده راه عاملي براي افزايش سرمايه اجتماعي

حکيم
 نظامی

خاقانی

نظر شرقی
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جدول (۱): ابعاد و مؤلفه های سرمايه اجتماعی و تعاريف عملياتی ارائه شده جهت سنجش آن

شکل (۵ ): موقعيت قرار گيری سه محور انتخاب شده
 نسبت به يکديگر

شکل (۴): پاريس بعد از انقالب صنعتی - فضای شهری 
در تسلط خودرو- ( بنه ولو، ۱۹۲۳)

شکل(۳): كروكي های هنارد براي پيشنهاد فلكه
(استروفسكي، ۱۹۷۰)



نشريه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران  شماره ۱  پاييز ۵۸۱۳۸۹

جامعه آماري، نمونه آماري و روش نمونه گيري
ــاي حكيم نظامي،  ــده، جامعه آماري، خيابانه ــا توضيحات ارائه ش ب
ــهروندان باالي۲۰ سال رجوع  ــرقي مي باشد و تمام ش خاقاني و نظر ش
ــته اند.  ــوب نمونه قرار داش ــرده در چارچ ــه خيابان نام ب ــده به س كنن
ــاس متغير  هاي جنسي و گروه  ــهميه اي و بر اس ــيوه نمونه گيري س ش
سني مي باشد؛ بر همين اساس تعداد ۴۱۲ نفر مرد و ۴۲۸ نفر زن براي 
ــدند. در ابتدا تعداد ۳۰ پر سش نامه تهيه و پس  ــخ گويي انتخاب ش پاس
از اندازه گيري پراکندگي متغير  هاي مورد مطالعه (p*q) و با استفاده از 

فرمول کوکران

ــد؛ بنابراين ۸۴۰ نفر  ــخص ش حجم نمونه در هر خيابان ۲۸۰ نفر مش
ــورد مطالعه ۵۱٪ را  ــه از مجموع نمونه م ــورد مطالعه قرار گرفتند ک م
ــني افراد مورد مطالعه  ــکيل دادند. ميانگين س زنان و ۴۹٪ را مردان تش

۳۵ سال مي باشد.   
مقياس اندازه گيري

به منظور سنجش سرمايه اجتماعي و شاخص  هاي در نظر گرفته شده 
آن ،مقياسي در دامنه ۰ تا ۱ تعريف شد. نحوه تعربف مقياس به گونه اي 
ــود، آن شاخص  ــاخصي به ۱ نزديک ش ــت که هر چه نمره ش بوده اس
ــت. همچنين ميانگين  هاي هر  از وضعيت مطلوبتري برخوردار بوده اس
ــاخص  هاي مورد مطالعه داراي مقياس اندازگيري  در فاصله  يک از ش

ــي از وضعيت  ــر به ۱) حاک ــر ( نزديک ت ــن باالت ــوده و ميانگي ــا ۱ ب  ۰ ت
مطلوب تر آن شاخص مي باشد. 

۴) مباني و چارچوب نظري
نخستين پژوهش در زمينه سرمايه اجتماعي، مقاله هانيفان از دانشگاه 
ــد که در سال ۱۹۱۶ به نگارش درآمد. وي در  ويرجينياي غربي مي باش
ــرمايه اجتماعي پرداخته  ــتر به ابعاد انساني و تربيتي س اين مقاله بيش
ــرمايه اجتماعي را چنين تعريف مي کند: «منظور من  ــت. هانيفان س اس
ــرمايه اجتماعي يعني کار خير، دوستي، دلسوزي متقابل و رابطه  از س
اجتماعي گروهي از افراد و خانواده  ها که پديد آورنده واحدي اجتماعي 
يا اجتماعي روستايي مي باشند که مرکزيت منطقي آن مدرسه به شمار 
مي رود. در ساختن محلي به سان سازمان کسب و کار و يا توسعه آن، 
ــازنده انجام گيرد، انباشت سرمايه الزم است»  قبل از آن که فعاليتي س

(به نقل از پيران، ۱۳۸۵ ).
جين جيکوبز در سال ۱۹۶۱ با انتشار اثر کالسيک خود به نام (مرگ 
ــازان و طراحان شهري را  ــهر  هاي آمريکايي) توجه شهرس و زندگي ش
ــح داده بود که  ــرد. وي در آن کتاب توضي ــائل اجتماعي جلب ک به مس
شبکه  هاي اجتماعي فشرده در حومه   قديمي و مختلط شهري، صورتي 
از سرمايه اجتماعي را تشکيل مي دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم 
وجود جرم و جنايات خياباني و ديگر تصميمات در مورد بهبود کيفيت 
ــروي حفاظتي  ــمي مانند ني ــه با عوامل نهادهاي رس ــي در مقايس زندگ
ــتري از خود نشان مي دهند ــئوليت بيش  پليس و نيروهاي انتظامي، مس

.(Jocobs،1961) 
از آن دوران به بعد اين مفهوم در علوم مختلفي چون جامعه شناسي، 
ــي، اقتصاد، رفاه اجتماعي و علوم تربيتي وارد شد و تبديل  علوم سياس
ــدن و  ــا توجه به روند جهاني ش ــت و ب ــک مفهوم چند وجهي گش ــه ي ب

ــدني در سطح  تضعيف نقش دولت  هاي ملي، به عنوان راه حلي اجرا ش
اجتماعات محلي براي مشکالت توسعه ها، سرمايه اجتماعي مورد توجه 

برنامه ريزان و طراحان شهري قرار گرفت.
سرمايه چيست؟

سرمايه يک منبع کلي است که اجتماع، افراد و گروه  هاي اجتماعي 
ــا هدف  هاي خود را  ــتفاده مي کنند، ت ــه از آن اس ــًا کل جامع و نهايت
تحقق بخشند؛ يعني ابزارهايي که فرد، گروه، نهاد يا جامعه اي براي 
ــرمايه ناميده  ــتفاده مي کند، س ــيدن به هدف هايش از آن  ها اس رس
مي شود. در يک دسته بندي کالن، سرمايه را مي توان به چهارگروه 

تفکيک کرد:
ــامل  ــازه  هاي عيني را ش ــات و س ــرمايه فيزيکي که تأسيس الف) س

مي شود.
ــامل  ــف اوراق مالي را ش ــواع متخل ــه پول و ان ــي ک ــرمايه مال ب) س

مي شود.
ــاني که مهارت  ها و توان مندي  هاي زيادي را در بر  ــرمايه انس ج) س

مي گيرد.
ــرمايه اجتماعي که ناظر بر منابع موجود در تعامالت اجتماعي  د) س
ــت.  ــا و تحصيل اهداف کنش گران اجتماعي اس ــترش کنش  ه براي گس

(موسوي، ۱۳۸۵)
ــالت، کنش و  ــد تعام ــم مي باش ــه مه ــي آنچ ــرمايه اجتماع در س
ــاي اجتماعي،  ــه در اثر اين برخورده ــد ک واکنش  هاي افراد مي باش
آشنايي به وجود مي آيد و فرض مي شود اين آشنايي در اکثر مواقع 
سودمند است و اين سودمندي نوعي منبع ارزش به شمار مي رود، 
ــرمايه اجتماعي قابل دفاع مي سازد. در  ــرمايه را در س که مفهوم س
ضمن اين آشنايي که نوعي منبع ارزش ياد شد، روزي به کار مي آيد 
ــا طرفين مقابل  ــد طرف ي ــتفاده ش ــنايي اس و هنگامي که از اين آش
نيز، چشم داشت  هاي اجتماعي دارند؛ بنابراين اصطالح بازپرداخت 
ــرمايه اجتماعي  ــرمايه را در س ــه ميان مي آيد و باز هم مفهوم س ب

توجيه شدني مي سازد. 
ــه اي با عنوان  ــي لس در مقال ــميد وام ئي س ــان، ال جي ش رابين س
ــت؟» با سه موضوع  ــرمايه اس ــرمايه اجتماعي نوعي س «آيا واقعًا س
ــرمايه اجتماعي  ــرمايه اجتماعي ب) منبع س ــف) جوهر س محوري: ال
ــرمايه  ــرمايه اجتماعي بارها اين موضوع را که جوهر س ــج س ج) نتاي
ــده متعلق به افراد در مجموعه  هاي بسيار  ــته ش اجتماعي، منابع انباش
ــًا وجود چنين  ــت، مورد تأکيد قرار داده اند. اساس ــوع اجتماعي اس متن
منابعي کاربرد سرمايه را در سرمايه اجتماعي توجيه مي سازد(پيران، 

موسوي و شياني، ۱۳۸۵).
آدلر و کوون  چهار شباهت ميان سرمايه اجتماعي و ساير سرمايه ها 

يافته اند:
ــاس آن  ــت که بر اس ــرمايه اجتماعي منبعي اس ــر آنان س ــه نظ ۱- ب
مي توان بر روي منابع ديگر سرمايه گذاري کرد، اميد بازگشت سرمايه 

بيشتري را هم داشت و البته نه به طور حتم و با يقين کامل.
۲- سرمايه اجتماعي تصاحب شدني و تا حدودي تبديل پذير است.

ــرمايه مالي و دقيقًا مانند سرمايه  ــرمايه اجتماعي برعکس س ۳- س
ــظ کند، نيازمند  ــه قدرت توليد خود را حف ــاني، براي آنک فيزيکي و انس
ــط آدميان چنانچه براي مدتي قطع  ــت. رواب نگهداري يا تيمار کردن اس
شود و ديداري دست ندهد به فرسوده شدن و از ميان رفتن ميل مي کند. 
(به بيان ديگر استفاده از آن مشروط به حضور ديگران و عضويت فرد 
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در شبکه اجتماعي است.)

ــرمايه  ــاني و برعکس س ــرمايه انس ــي مانند س ــرمايه اجتماع ۴- س
ــتهالک قابل پيش بيني است. براي مثال هرگاه اتومبيل  فيزيکي، فاقد اس
ــد، قيمت پايين تري نيز خواهد داشت. اما  ــتري داشته باش کارکرد بيش
ــود  ــتهلک نمي ش ــتر، مس ــتفاده بيش  برعکس روابط متقابل افراد با اس

 .(Adler and kwon, 2000)
ــرمايه برخوردار باشند؟ در  ــانها مي توانند از اين س حال چگونه انس
ــرمايه  ها به صورت فيزيکي  ــرمايه اجتماعي بر خالف ساير س واقع س
ــد. بنابراين ويژگي  و جود ندارد، بلکه حاصل تعامالت اجتماعي مي باش
ــرمايه اجتماعي اين است که در روابط اجتماعي شکل مي گيرد  ذاتي س
و براي اينکه فردي از سرمايه اجتماعي برخوردار شود بايد با ديگران 
رابطه داشته باشد. اين ارتباطات هرچه ژرف تر باشد، پيوند ايجاد شده 
ــوده، در نتيجه هنجار  هاي اجتماعي به  ــگران اجتماعي قويتر ب بين كنش 
ــدارا - .... )  ــوزي- م ــده ( مانند اعتماد- ديگر خواهي - دلس ــود آم وج
ــود و نتيجه اين امر، به وجود آمدن سرمايه  ــتوارتر مي ش ميان آنها اس

اجتماعي توانمندتري مي باشد.

تعريف سرمايه اجتماعي
تا كنون ( ۲۰۰۵ .م) ۳۵ تعريف براي سرمايه اجتماعي ارائه شده است. 
اگر بخواهيم تعريفي كامل و جامع ارائه دهيم كه كليه مفاهيم ارائه شده 
ــرمايه اجتماعي را چنين مي توان  ــن ۳۵ تعريف را در بر بگيرد، س در اي
ــاس هنجار  هاي  ــالت اجتماعي كه ميان افراد بر اس ــف كرد :  تعام تعري
ــش گران اجتماعي  ــرد و منجر به اعتماد ميان كن ــكل مي گي اجتماعي ش
ــود. اين تعامالت در شبكه  هاي اجتماعي رخ داده يا منجر به توليد  مي ش
ــود و نهايتا باعث رسيدن به اهداف مشترك  شبكه  هاي اجتماعي مي ش

كنش گران مي گردد.
ــرمايه اجتماعي ديده  ــراي س ــي ب ــن تعريف، چهار ركن اساس در اي
ــبكه  هاي اجتماعي ۴-  ــود: ۱- تعامالت اجتماعي ۲- اعتماد  ۳- ش مي ش
ــرمايه  ــن براي اينكه موتور اين س ــترك. بنابراي ــيدن به اهداف مش رس

روشن شود مي بايستي تعامالت اجتماعي شكل بگيرد.
اسالنيربر اساس مطالعه اي که بر روي داده  هاي پژوهش ارزش  هاي 
ــيد که رفتارهاي  ــام داد، به اين نتيجه رس ــي در مورد آمريکا انج جهان
ــتگي دارد. طبق اين  ــهاي اخالقي و اعتماد اجتماعي بس اخالقي به ارزش
ــبکه  ها تمايز قائل مي شود و مي گويد  ــت، وي بين ارزش  ها و ش برداش
ــاي اصلي، اعتماد  ــر چيز به ارزش  ه ــکالت عملي جمعي بيش از ه مش
ــد: «ارزش  ها طبق تأکيد  ــتگي دارد. همچنين وي مي گوي ــه ديگران بس ب
ــرمايه اجتماعي در خالء ايجاد نمي شود، بنابراين بخش ديگر  ديدگاه س
ارتباطات اجتماعي مي باشد. موارد ساده اي چون ازدواج باعث مي شود 
ــاع را ايجاد کند که  ــي از اجتم ــا همديگر ارتباط پيدا کنند و حس ــراد ب اف
تقويت کننده ي ارزش  ها مي باشد». تحقيق اسالنير درمورد آمريکا نشان 
مي دهد که در کل، حمايت قابل توجهي از شبکه سرمايه اجتماعي وجود 
ــر آن تأثير دارد  ــيار ب ــا (اعتماد) و روابط اجتماعي بس دارد و ارزش  ه

.(1999, Uslaner)
ــي چيزي جز  ــرمايه اجتماع ــون آرو معتقدند س ــن افرادي چ همچني
«تعامالت اجتماعي» نيست. اين سرمايه به طور خالصه در شاخص  هاي 
ــبکه اي  ــاداري  ب) اعتماد  ج) اتصاالت ش ــد: الف) وف ــر تجلي مي ياب  زي
ــل  ن) هنجارهاي  ــازماني  و) عمل متقاب ــدار فردي  هـ) هويت س  د) اقت

اجتماعي  م) اعتبار. (موسوي ۱۳۸۵)

ــي رابطه  ــام (۲۰۰۱) که به بررس ــاي اخير پتن ــي از پژوهش  ه در يک
اجتماعي و ديگرخواهي در آمريکا پرداخته است، مي نويسد: «در ديدگاه 
ما ديگر خواهي (به معني انجام دادن کار خوب براي ديگران) بسيار به 
ــتگي دارد.» نتايج کار وي نشان مي دهد، مردمي  اتصاالت اجتماعي بس
که خون مي دهند، پول و اعانه مي دهند و زمان شان را صرف کارهاي 
داوطلبانه مي کنند، همان کساني هستند که ارتباطات اجتماعي بيشتري 

.(Putnam, 2000) دارند
ــرد هم وجود  ــت، در ف ــي ذاتا مادي نيس ــرمايه اجتماع ــن س بنابراي
ــا ظاهر مي گردد ــود دارد و آنج ــط بين افراد وج ــه در رواب ــدارد، بلک  ن

.(Putnam 1993 ,30)

 تعامالت اجتماعي در سرمايه اجتماعي
ــي ( تعامالت  ــرمايه اجتماع ــکيل دهنده س ــي که مفاهيم تش هنگام
ــارکت مردمي، مشارکت  ــبکه  هاي اجتماعي، اعتماد، مش اجتماعي، ش
ــرمايه اجتماعي  ــده براي س ــي و ...) را در ۳۵ تعريف ارائه ش سياس
ــش و واکنش،  ــل يا کن ــون روابط متقاب ــم، مفاهيمي چ ــي کني بررس
ــن مفاهيم  ــي در بي ــترين فراوان ــي که بيش ــش جمع ــري و کن کنش گ
ــد (با ۲۱ بار  ــود اختصاص داده ان ــه در تعاريف را به خ ــه کار رفت ب
ــد اجتماعي (با ۱۷ بار تکرار  ــبکه پيون تکرار در تعاريف) و مفهوم ش
ــرمايه اجتماعي  ــف) بيانگر اهميت تعامالت اجتماعي در س در تعاري
ــده بانک جهاني، سرمايه اجتماعي  ــد. مطابق تعريف ارائه ش مي باش
ــمي و  ــت؛ يعني نهاد خانواده، نهادهاي رس در بر گيرنده ي نهاد هاس
ــمي، نهاد اقتصاد و.... ليکن اينها ظرف اند، اما مظروف کنش  غير رس
ــت؛ در واقع سرمايه اجتماعي بدون چنين  و واکنش ميان آدميان اس

کنش و واکنش هايي بي معناست. 
ــرمايه اجتماعي   هيچ کنش گر يا بازيگري به تنهايي حق مالکيت س
ــت. چنانچه طرف شما در رابطه اي متقابل به رابطه پايان  را دارا نيس
ــرمايه اجتماعي در  ــد و هر آنچه س دهد، تماس و رابطه فرو مي پاش
ــماعيلي و ربيعي,  ــي رود (قاسمي،اس ــود دارد از ميان م ــه وج رابط

 .(۱۳۸۵
ــت به اين نکته توجه نمود که سرمايه اجتماعي در درون    الزم اس
ــه در فضاي ارتباطي  ــاختار اجتماعي وجود ندارد، بلک يک فرد يا س
ــي از هزاران کنش  ــرمايه اجتماع ــن افراد وجود دارد؛ بنابراين س بي
 روزانه اي که بين مردم وجود دارد آفريده مي شود و به وجود مي آيد 

.(Bullen and Onyx, 1998)
ــت كه تعامالت اجتماعي  ــخص اس ــده كامال مش از مطالب گفته ش
ــد. هرگاه  ــرمايه اجتماعي از اهميت فراواني برخوردار مي باش در س
ــرمايه افزايش يافته و جامعه  ــطح اين س اين تعامالت افزايش يابد، س
ــودمندي اين سرمايه بهره  مند شود و چنانچه تعامالت  مي تواند از س
كاهش يابد، سطح اين سرمايه كاهش يافته و جامعه متضرر مي  شود؛ 
ــرمايه، روابط اجتماعي  ــن مي  توان گفت موتور محرك اين س بنابراي
ــاز توليد خود را  ــرمايه بتواند قدرت ب ــد و براي اينكه اين س مي  باش

حفظ كند، اين روابط بايستي حفظ شود.
 روابط را مي توان به سه دسته تقسيم كرد: 

ــل پول يا به  ــات در مقاب ــه در آن کاال و خدم ــازار، ک ــط ب ۱- رواب
صورت پاياپاي مبادله مي شود.

ــت از مقامات صاحب  ــله مراتبي، که طي آن اطاع ۲- روابط سلس
اقتدار داريم.

پياده راه عاملي براي افزايش سرمايه اجتماعي
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۳- روابط اجتماعي، که طي آن هديه يا خدمتي مبادله مي شود.
ــه نوع رابطه، در برگيرنده ي سرمايه اجتماعي  نوع سوم از اين س
ــد و ايجاد کننده ساختار اجتماعي مي باشد. (پيران، موسوي،  مي باش
ــرمايه اجتماعي  ــياني ۱۳۸۵) ( در واقع دو نوع رابطه اول ايجادس ش
ضعيف مي كند و ممكن است بعد از مدتي از بين برود، ولي نوع سوم 
ــبكه  هاي قوي  و در نهايت  رابطه از نوع قوي بوده؛ بنابراين ايجاد ش

باعث افزايش سرمايه اجتماعي مي شود).

تعامالت اجتماعي در طراحي شهري
ــي فرآيندي به  ــت که ط ــهري علم، دانش و حرفه اي اس طراحي ش
ــي، بيروني  ــهري همگان ــت فضاهاي ش ــاء کيفي ــا ارتق ــاماندهي ي س
ــه مقوله فرآيند، کيفيت و فضاي شهري  مي پردازد. در اين تعريف س
ــهري، آن بخش از فضاي باز همگاني بيروني  اهميت دارد. فضاي ش
ــه در آن تعامالت اجتماعي رخ مي دهد و لينچ در  ــر مي گيرد ک را در ب
ــود دارد که برخي  ــا فرصت آن وج ــاره مي گويد: « در اين فض ــن ب اي
مرزهاي اجتماعي شکسته شوند و برخوردهاي از پيش تدوين نيافته 
ــه وقوع بپيوندند و افراد در يک محيط اجتماعي جديد با هم اختالط  ب

  .(Lynch 1972,109)يابند
در تعريف فضاي شهري سه ويژگي براي اين فضا مشخص شده 

است. آن سه ويژگي عبارت اند از:
 ۱- باز بودن.

۲- همگاني بودن.
 ۳- داراي تعامالت اجتماعي بودن.

ــهري در نظر  ــوان فضاي ش ــوان به عن ــي را مي ت ــع فضاي  در واق
ــه حداقل يک طرف آن باز بوده و فرصت حضور براي همه  گرفت ک
ــود دارد و از همه مهم تر بايد داراي  ــان وج افرد جامعه به طور يکس
ــد. يکي از گونه  هاي فضاي شهري پياده راه  ها  تعامالت اجتماعي باش

مي  باشند که اين گونه تعريف مي  شوند:
پياده راه يا خيابان پياده، خياباني منفرد و مجزا است که آمد وشد 
ــده است. به عبارت بهتر، در اين مسير، آمد و  خودرو از آن حذف ش
ــد غير موتوري اولويت مطلق دارد. البته خودروهاي خاص (آتش  ش
ــي به  ــاني، اورژانس و پليس) در مواقع اضطراري امکان دسترس نش
آن را دارند و وسايل نقليه خدماتي و حمل بار نيز طي ساعات خاص 

.(Brambilla and Longo,1977)مجاز به تردد در آنها هستند
ــتند که  پياده راه ها، معابري با باالترين حد تعامالت اجتماعي هس
در آنها تسلط کامل با عابر پياده بوده و از وسايل نقليه موتوري تنها 
ــرويس دهي به زندگي جاري در معبر استفاده مي شود  به منظور س

(پاکزاد ۱۳۸۵، ۲۷۴).

سرمايه اجتماعي و حرکت پياده
ــرمايه اجتماعي:  ليدن در طي تحقيقي با عنوان " محيط مصنوع و س
اهميت پياده مداري"، اين فرضيه را که پياده مداري و حرکت عابر پياده 
ــود، مورد آزمايش قرار داده و  باعث افزايش سرمايه اجتماعي مي ش
بيان مي کند: « به لحاظ تئوريکي  پياده محوري و کاربري مختلط زمينه 
ــرمايه اجتماعي فراهم  ــتري براي ارتباطات اجتماعي و تقويت س بيش
ــهري که داراي کافي شاپ، رستوران و  مي کنند. در چنين فضاهاي ش
ــد، مي تواند زمينه محاوره  ــيرهاي حرکت پياده دارن قهوه خانه در مس
ــنايي را فراهم سازد، اين آشنايي مي تواند با قصد و زمينه قبلي  و آش

ــالم  ــود و يا بصورت تصادفي انجام گيرد. گفتگو و حتي س ايجاد ش
کردن به حس اعتماد و ارتباط ميان افرادي که در آنجا زندگي مي کنند، 
ــه اي از مکان خريد و يا در پارک و  کمک مي کند. اين مي تواند در گوش
يا در مسير پياده رو اتفاق بيفتد.» ليدن نتيجه تحقيق خود را اين گونه 
بيان مي کند: «حرکت عابر پياده باعث افزايش سطح تعامالت اجتماعي 
ــود و در اثر افزايش سطح تعامالت اجتماعي، سرمايه اجتماعي  مي ش

.(Leyden, 2003)«افزايش مي يابد
ــي که در ميادين و محالت کپنهاگ انجام داده  گهل (۱۹۸۷) پژوهش
بود به اين جمعبندي رسيد که طراحي مطلوب و ايجاد فرصت مناسب 
 براي حرکت پياده مي تواند در افزايش تعامالت اجتماعي مؤثر باشد. 

.(Gehl, 1987:67)
ــا و پياده روي مي داند:  ــه نقش را براي پياده رو  ه   جين جيکوبز س
ــازي کودکان  ۱-  نقش پياده رو در امنيت ۲- نقش پياده رو در همس
ــا جامعه ۳- نقش پياده رو در تقويت تعامل اجتماعي. جين جيکوبز  ب
رابطه  هاي سطحي را بسيار مهم و زمينه ساز يک زندگي مناسب در 

.(Jacobs 1961) پياده رو  ها مي داند
ــالت اجتماعي مي- ــت تعام ــاده را باعث تقوي ــز حركت پي جيكوب

ــا نيازهاي خود  ــا اتومبيل حركت مي  كنند ت ــي كه افراد ب ــد. هنگام  دان
ــهري از بين  ــگاه ديدارهاي اجتماعي در فضا ش ــرف كنند، آن را برط
ــدارد ؛ بنابراين  ــدن ديگر معنايي ن ــي  رود و كيفيت ديدن و ديده ش م
اتومبيل باعث كاهش سطح تعامالت اجتماعي شده و كاهش سرمايه 
ــراي حركت پياده  ــتر الزم ب ــي را در پي دارد ولي هرگاه بس اجتماع
ــطح ديدارهاي اجتماعي  ــود ، آنگاه س از طريق پياده مداري تامين ش

افزايش يافته و افزايش سرمايه اجتماعي را در پي دارد.
ــراه مارك لينتل  ــال ۱۹۶۹ به هم ــتا دانلد اپليارد در س در اين راس
ــه  ــگاهي با عنوان ” خيابان  هاي قابل زندگي“ س ــي دانش در پژوهش
ــكوني در سانفرانسيسكو را مورد سنجش قرار داند. در  خيابان مس
ــده بودند؛ از اين  اين پژوهش، همه متغير  هاي فيزيكي ثابت فرض ش
رو هر چه حجم آمد و شد وسايل نقليه بيشتر مي شد، قابليت زندگي 
ــاكنان  ــان داد كه س ــان كاهش مي  يافت. اين پژوهش نش در آن خياب
ــتان  ــد دوس ــاكنان پر آمد و ش ــبت به س ــد، نس خيابان كم آمد و ش
بيشتري دارند. از ديگر سو هر چه حجم آمد و شد افزايش مي يافت، 
ــتند و  مردم قلمروي اجتماعي خود در آن فضا را كوچكتر مي  پنداش
ــطح پايين تري قرار مي  گرفت (به نقل از  تعامالت اجتماعي آنها در س

پاكزاد, ۱۳۸۸).   

۵) يافته  هاي تحقيق
تجزيه و تحليل داده ها

ــتفاده از نرم افزار  ــل عاملي و با اس ــن کار از تکنيک تحلي ــراي اي ب
ــدند  ــد و پس از آنکه داده  ها وارد نرم افزار ش SPSS کمک گرفته ش

مراحل زير طي شد:
- بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها

براي اين کار از نمودار هيستوگرام، آزمون کالموگرف- اسميرنف 
و همچنين نمودار  هاي  p-p plot ,q-q plot   استفاده شد و براي هر سه 
شاخص در نظر گرفته شده ( تعامالت اجتماعي - اعتماد - هنجار  هاي 
ــه صورت جداگانه نرمال بودن يا نبودن  اجتماعي) و در هر محور ب
داده ها مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت هر شاخص همزمان در 
ــي قرار گرفت که نمودار هاي هيستوگرام  و ــه محور مورد بررس  س

 p-p plot به شرح زير مي  باشند:



۶۱
        

سه نمودار قبلي بيانگر آنست که داده ها در هر سه خيابان و براي هر 
شاخص نرمال نيستند؛ بنابراين در تجزيه و تحليل داده ها مي بايستي از 

روش ناپارامتري استفاده کنيم. 

ــتفاده  کرده و اين  ــکال - واليس> اس به اين منظور از آزمون «کروس
فرض را قرار مي دهيم که هر سه محور در شاخص هاي در نظر گرفته 

شده برابراند.
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پياده راه عاملي براي افزايش سرمايه اجتماعي

جدول (۲): آمار آزمون« کروسکال - واليس»
برای شاخص تعامالت

شکل(۷): نمودار هيستوگرام  هر سه 
محور در شاخص تعامالت اجتماعی  

در شاخص تعامالت

شکل(۹): نمودار هيستوگرام  
هر سه محور  در شاخص

 هنجار های اجتماعی

 p-p plot شکل(۱۱): نمودار
هر سه محور در شاخص

 اعتماد

شکل(۸): نمودار هيستوگرام 
 هر سه محور در شاخص اعتماد

شکل(۱۰): نمودار p-p plot  هر سه 
محور در شاخص تعامالت اجتماعی

 در شاخص تعامالت

 p-p plot شکل(۱۲): نمودار
هر سه محور در شاخص

 هنجار های اجتماعی



نشريه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران  شماره ۱  پاييز ۶۲۱۳۸۹

95% Confidence IntervalSig. . Error
Std

 Mean
 Difference

(I-J)

(j)(i)
 Lower
BoundUpper Bound
حکيم نظاميخاقاني*05134.-0988.029.01979.-0039.-
نظر شرقي*09655.-1423.000.01908.-0508.-
خاقانيحکيم نظامي*0988.0039.029.01979.05134.
نظر شرقي04521.-0912.055.01918.-0007.
نظر شرقيحکيم نظامي*1423.0508.000.01908.09655.
خاقاني0007.055.01918.04521.-0912.

95% Confidence IntervalSig. . Error
Std

 Mean
 Difference

(I-J)

(j)(i)
 Lower
BoundUpper Bound
حکيم نظاميخاقاني*06382.-1025.000.01615.-0251.-
نظر شرقي*08551.-1254.000.01667.-0456.-
خاقانيحکيم نظامي*1025.0251.000.01615.06382.
نظر شرقي02169.-0627.499.01714.-0194.
نظر شرقيحکيم نظامي*1254.0456.000.01667.08551.

.0627-.0194.499.01714.02169
خاقاني

      

جدول (۵): آزمون دانت براي بررسي تفاوت معنادار دو به دو در تعامالت اجتماعي ميان سه گروه مورد مطالعه
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جدول (۳): آمار آزمون <کروسکال - واليس> 

 برای شاخص اعتماد
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جدول (۴): آمار آزمون <کروسکال - واليس> 
برای شاخص هنجار های اجتماعی



۶۳

ــه محور با هم برابراند،  با توجه به جدول  هاي باال، فرض اينکه هر س
ــتر به هم  ــه محور کداميک بيش ــده و براي اينکه بدانيم از س قويًا رد ش

شبيه اند از روش <دانت> استفاده مي  کنيم.
ــالت اجتماعي)  ــاخص اول (تعام ــر اطالعات  جدول (۵) براي ش بناب

مي توان گفت: 
- با اطمينان ۹۵٪ برابر بودن محور حکيم نظامي با محور  هاي خاقاني 

و نظر شرقي رد مي شود.
ــرقي و خاقاني تاييد  - با اطمينان ۹۵٪ برابر بودن محور  هاي نظر ش

مي شود.
ــدن محور  هاي نظر شرقي و خاقاني در شاخص  با توجه به برابر ش
ــطح  ــالت اجتماعي، مي توان گفت پياده راه عاملي براي افزايش س تعام

تعامالت اجتماعي مي باشد. 
ــاي اجتماعي  ــاخص هنجار  ه ــات جدول( ۷) براي ش ــا بنابر اطالع ام

مي توان گفت:

- با اطمينان ۹۵٪ برابر بودن محور حکيم نظامي با محور  هاي خاقاني 
و نظر شرقي رد مي شود.

ــرقي و خاقاني تاييد  - با اطمينان ۹۵٪ برابر بودن محور  هاي نظر ش
مي شود.

ــدن محور  هاي نظر و خاقاني مي توان گفت پياده  با توجه به برابر ش
ــر  ــد. و س ــي براي بهبود اوضاع هنجار  هاي اجتماعي مي باش راه عامل
ــاخص اعتماد مي توان گفت،  انجام بنابر اطالعات جدول (۶) در مورد ش
ــرقي - حکيم نظامي) با  برابر بودن محور  ها با يکديگر (خاقاني- نظر ش
ــم کداميک از دو محور در  ــود. براي اينکه بداني اطمينان  ۹۵٪ رد مي ش
ــت به سراغ آمار توصيفي و  ــاخص « اعتماد» به يکديگر نزديکتر اس ش

رسم نمودار ميانگين  ها مي رويم.
ــدول (۸) مي توان گفت  ــا (mean) در ج ــتون ميانگين  ه با توجه به س
ــر از اختالف حکيم  ــيار کمت ــرقي با خاقاني بس ــالف محور نظر ش اخت
ــت و صحت اين گفتار را نمودار ميانگين  ها  نظامي با دو محور ديگر اس

95% Confidence IntervalSig.. Error Std Mean
 Difference

(I-J)

(j)(i)

Lower BoundUpper Bound
حکيم نظاميخاقاني*23639.-2857.000.02045.-1871.-
نظر شرقي*32083.-3793.000.02424.-2624.-
خاقانيحکيم نظامي*2857.1871.000.02045.23639.

نظر شرقي*08444.-1445.003.02492.-0244.-
نظر شرقيحکيم نظامي*3793.2624.000.02424.32083.

.1445.0244.003.02492.08444*
خاقاني

95% Confidence IntervalSig. . Error
Std

 Mean
 Difference

(I-J)

(j)(i)
 Lower
BoundUpper Bound
حکيم نظاميخاقاني*05134.-0988.029.01979.-0039.-
نظر شرقي*09655.-1423.000.01908.-0508.-
خاقانيحکيم نظامي*0988.0039.029.01979.05134.
نظر شرقي04521.-0912.055.01918.-0007.
نظر شرقيحکيم نظامي*1423.0508.000.01908.09655.
خاقاني0007.055.01918.04521.-0912.

95% Confidence IntervalSig. . Error
Std

 Mean
 Difference

(I-J)

(j)(i)
 Lower
BoundUpper Bound
حکيم نظاميخاقاني*06382.-1025.000.01615.-0251.-
نظر شرقي*08551.-1254.000.01667.-0456.-
خاقانيحکيم نظامي*1025.0251.000.01615.06382.
نظر شرقي02169.-0627.499.01714.-0194.
نظر شرقيحکيم نظامي*1254.0456.000.01667.08551.

.0627-.0194.499.01714.02169
خاقاني
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جدول (۷): آزمون دانت برای بررسی تفاوت معنادار دو به دو درهنجار های اجتماعی ميان سه گروه مورد مطالعه

جدول (۶): آزمون دانت برای بررسی تفاوت معنادار دو به دو در اعتماد ميان سه گروه مورد مطالعه



نشريه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران  شماره ۱  پاييز ۶۴۱۳۸۹

ــا نزديکتر بودن دو محور خاقاني و  ــکل۱۳)  تاييد مي کند. بنابراين ب (ش
ــاده راه عاملي براي  ــاخص<اعتماد> مي توان گفت پي ــرقي در ش نظر ش

افزايش سطح اعتماد ميان افراد جامعه مي باشد.

۵) بحث و نتيجه گيري
ــرمايه اجتماعي تنها تعامالت اجتماعي نمي باشد، ولي  هر چند که س
موتور محرک اين سرمايه همين تعامالت ميان مردم است. در پژوهش 
ــرار دادن تعامالت  ــر آن بوده تا با مبنا ق ــده، تالش محققان ب ــام ش انج
ــهري، پياده راه و سرمايه  ــتراک طراحي ش اجتماعي به عنوان نقطه اش
ــاي اجتماعي  ــاد و هنجار  ه ــاخص  هاي ديگري چون اعتم ــي ش اجتماع
ــرار گيرند، مورد  ــورد تقويت ق ــن تعامالت م ــد در اثر همي ــه مي توان ک
ــاده راه  ها با توجه به ويژگي هايي چون:  ــون قرار دهند. از طرفي پي  آزم
خرده فروشي  ها موجود در خيابان، كاربري  هاي جاذب جمعيت،  اقشار 
ــلط عابر  ــوع كننده به خيابان، ظرفيت باالي تجاري و اجتماعي، تس رج
ــت و ...  مي توانند عاملي براي حرکت و مکث  ــاده بر فضا، تنوع فعالي پي
ــطح  ــند و به همين دليل مي تواند س ــتر پياده راه باش عابر پياده در بس
تعامالت را افزايش دهند و در اثر افزايش همين سطح تعامالت، سرمايه 
ــت که افراد  ــت آمده حاکي از آنس اجتماعي افزايش مي يابد. نتايج بدس
ــرقي و خاقاني بيشتر در قالب گروهي  رجوع کننده به محور  هاي نظر ش
ــته  هاي ۳ تا ۴ نفره مي باشند، ولي در مورد حکيم نظامي  و اغلب در دس

افراد بيشتر به صورت انفرادي مي آيند. 
ــبکه  ــرادي که در قالب گروه به دو محور مذکور مي  آيند، هم در ش اف
ــتر به هدف  ــبکه خانواده به آن رجوع کرده و بيش ــتان، هم در ش دوس
خريد وتفريح مي  آيند و همانطور که افرادي چون گهل، جيکوبز و ليدن 
گفته اند حرکت پياده باعث افزايش تعامالت مي شود در اين پژوهش نيز 
ــابه رسيده ايم. اعتماد ميان افرادي که به دو محور نظر  به نتيجه اي مش
و خاقاني رجوع مي کنند در حد مطلوب و سطح اعتماد به غريبه  ها بسيار 
پايين مي باشد که براي نظام اجتماعي بحران قلمداد مي شود و در نهايت 
ــوان گفت هنجار  هاي اجتماعي چون: مدارا، قبول تفاوت  ها، کمک به  مي ت
ــارکت  هاي  ــوزي براي محيط، مش نيازمندان، ايثارگري اجتماعي، دلس
ــرقي و خاقاني در حد  ــاطت اجتماعي در دو محور نظر ش مذهبي، وس

قابل قبول مي باشد.
در پايان سخن مي توان گفت، در پياده راه ها، با توجه به اينكه حركت 
اتومبيل كندتر مي باشد يا اصال وجود ندارد و همچنين ديگر ويژگي  هاي 
ــند و اين  ــت به صورت پياده مي باش ــويق حرک ــدي آنها، باعث تش کالب
ــويق حرکت به صورت پياده سطح تعامالت را افزايش مي دهد و در  تش
ــطح تعامالت شاخص  هاي سرمايه اجتماعي تقويت شده  اثر افزايش س
ــاره کرد که پياده راه  ها عاملي براي  و در نهايت مي توان به اين نکته اش

افزايش سرمايه اجتماعي است.

شاخص اعتماد
N Mean Std. Deviation Std. Error

95% Confidence Interval for Mean
Minimum MaximumLower Bound Upper Bound

حكيم نظامي 72 .4823 .11767 .01387 .4546 .5099 .30 .90

خاقاني 91 .7187 .14335 .01503 .6888 .7485 .50 1.00

نظر 96 .8031 .19478 .01988 .7637 .8426 .52 1.00

Total 259 .6843 .20496 .01274 .6592 .7093 .30 1.00

جدول(۸) : آمار توصيفي  در شاخص دوم به تفکيک سه محور

شکل(۱۳) : نمودار ميانگين در شاخص اعتماد 
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