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1مقدمه

 رتأثم ،1960 ۀده اواخر از که در گذشته سبب شد یمختلف زندگ یها جنبهبه ابعاد و  انزیر برنامه یکارکرد -یکالبد نگاه

در قلمرو  ،یو عدالت اجتماع یزندگ تیفیک ،یرفاه اجتماع انندم ینینو یاجتماع میمفاه ،دیجد یها یآگاهو  ازهاین از

 تیمطلوب در یفیک یارهایمع به یابیدست جهتدر میمفاه نیمطرح شود. با رواج و کاربرد ا یعموم ۀعو توس یزیر برنامه

 مطرح شد یاصل ضرور عنوان به یو روان یاجتماع ،یفرهنگ ،یطیعوامل مح دادندخالت ،یشهر طیمح تیفیک

مردم از  یتو رضا یشرفاه، آسا احساسه است ک یزندگ تییفاز ک یا جنبه ،شهری محیط کیفیت(. 1: 1388 ،یمولود)

 عبارتبه. گیرددربرمی را شان یزندگ یطمح یکو سمبل محیطی زیست ی،اقتصاد -یاجتماع یی،فضا -یعوامل کالبد

 های یتظرف یارتقا و تأمین بهبلکه  ،دارد توجه انسان مادی نیازهای سازیبرآورده ۀبه حوز تنها نه ،یطمح یفیتک ،دیگر

 رفیعیان،) دهدمی نشانتوجه  ،است تأثیرگذار ها آن یاجتماع یرفتارها یاجتماعات که بر الگوها ۀو توسع یاجتماع

 یشهر یطمح یفیتک یابیدر شهرها، ارز یسکونت ینواح یطمح یفیتک یریتگام در مد اولین ون پل، زعم به (.9: 1389

)هوا،  شهری زیست محیط یآلودگبه انواع  توان یمعوامل  ینا ینتر مهماز  .است یرفتهپذ ریتأث یادیاست که از عوامل ز

 امنیت وجود رفاهی، خدمات و تسهیالت وجود ،ها یدسترسارتباطات و  ۀنحو ،ها و...( زباله ی،شهر یها آب، فاضالب

مستقل  صورت به عوامل ینا اگرچه .کرد اشاره... و ها آن یتاز جامعه، فرهنگ و هو یخاص قشرهای به توجه اجتماعی،

 ینتوجه به ا ،ترتیببدین. دارگذ یم یرتأث یطعوامل موجود در مح یرسا بر ،ها آناز  کیهر پویایی و تغییر ،ندنکمیعمل 

 از(. 5: 1376 پل، ون) دنک یم یاری یشهر یطمح یو سامانده بخشیما را در بهبود ،ها آن یابیعوامل و سنجش و ارز

 شده یبردار بهره اجتماعی سرمایۀبه نام  یگرید ۀیسرما ،یزیکیو ف یمال ی،انسان های یهسرماامروزه در کنار  ،دیگر سوی

 و هنجارها خلق با که دارد اشاره ارزشبا یمنبع عنوان بهشبکه  یک یاعضا یانارتباطات م و یوندهابه پ ،مفهوم یناست. ا

 یانسان ۀیسرما یور بهره یبرا یببستر مناس توانیرا م اجتماعی سرمایۀ .شود یمتحقق اهداف اعضا  بسب ،متقابل اعتماد

گروه  یاجامعه  هر های یژگیو ،اجتماعی سرمایۀ ،سطح ترین یکل. در دکرقلمداد  یتبه موفق یلن یبرا یو راه یزیکیو ف

 دهد یم یشرا افزا یمسائل عموم یاحل مشکالت متقابل  یو داوطلبانه برا یجمع یدهسازمان یتاست که ظرف یاجتماع

 (.37: 1383 ،پورشارع)

 ۀبهرعوامل گسترش  نیتر مهماز  ،یمدن مشارکت به قیو تشو یشهر یها تیفعالمشارکت مردم در  شیافزا

 یها تیفعالو  ها یریگ میتصممشارکت مردم در  .است یشهر مسئوالنشهروندان و  متقابلاعتماد  تیو تقو یاجتماع

 ،یصالح) کندیم عیتسررا  یاعتمادساز ندیفرا و نیرا تضم یو خدمات یا توسعه ،یعمران یها طرح یریباورپذ ،یشهر

 یلاجتماع را تشک یکه عناصر اصل یگاهو پا ها نقشمردم، نهادها،  یاندر م اجتماعی سرمایۀ یتوضع یبررس (.22: 1385

 ریزی برنامه یدر جهت بتوانندتمام سطوح و نهادها  در سیاستمدارانتا  کندمی روشنموجود را  یاجتماع یتوضع ،دنده یم

 افزایش یامروز یدر شهرها مهم هایمقولهاز  یکی عنوان به ،شهری محیط کیفیت همچنین و اجتماعی سرمایۀکنند که 

 طیمح تیفیکمختلف،  لیبه دال یشهر یها بافتدر  راتییتغ یو سرعت باال ینیشهرنش شیافزا دنبالبه ،رانیا در .یابد

 ،یاز ارتباطات اجتماع متأثر یعامل عنوان به یاجتماع یۀسرما بر ،گرید یسو از. است افتهیتنزل  شدت به یشهر ینواح در

 یۀسرما یمفهوم فیبه تعار با توجهاست.  شده تمرکز یشهر یهایزیر برنامهو  ها طرحاز  یاریبس ۀشد گم حلقۀ عنوان به

بود.  خواهد سریم یشهر یفضا تیفیک یارتقا جهتدر یراتییتغ اعمال با تنها ،یشهر یفضاها در آن تیتقو ،یاجتماع

الزم  یبسترها جادیا تیقابل ط،یمح یارتقا و سامانده جهتدر ،یابزار طراحان شهر عنوان به یشهر یفضاها تیفیک

 یها تیفیکاز  یباالتر ۀدرج یدارا نقاط ،گرید عبارتبه. ندرا دار یاجتماع یۀسرما یبسترها یو ارتقا یریگ شکل یراب

                                                                                                                                                                              
 در «(زدیمحالت شهر  :یمورد ۀمطالع) یاجتماع یۀو سرما یشهر طیمح تیفیک نیب ۀرابط یابیارز» عنوان با میتسل سمانه ارشد یکارشناس ۀنامنایپا از برگرفته ،مقاله نیا .1

 است. زدیدانشگاه  یایجغراف هگرو



 247   ...اجتماعی سرمایۀ و شهری محیط کیفیت میان رابطۀ فضایی تحلیل

 

 دارند را یاجتماع یۀسرمااز  یباالتر سطحو  هستند یاجتماع یهاتعامل یریگ شکل یبرا یمناسب یبسترها ،یطیمح

 (.36: 1391 ،گرانیدو  نیبراست)

عوامل،  ییشناسا دنبالبهپژوهش  نیا ب،یترتنیبد. است زدیواقع در استان  زدیشهر  ،پژوهش نیا در یمورد مطالعۀ

 در مفهوم دو نیا انیم رابطۀ یابیارز ،تیدرنهاو  یاجتماع یۀسرماو  یشهر طیمح تیفیک یها شاخصعناصر و 

 : رندیز شرح بهپژوهش  یهاپرسش. است زدیشهر  یها همحل

  دارد؟ وجود یاجتماع یۀسرماو  یشهر طیمح تیفیک نایم یتناسب و ارتباط چه

  دارد؟ را یرتأث یشتریناست و کدام عامل ب چقدر یشهر یطمح یفیتدر ک اجتماعی سرمایۀ ۀدهند تشکیلعوامل  سهم

 ود دارد؟وج داریامعن ۀرابط ها،همحل در محیطی کیفیت میزان و شهروندان اقتصادی -اجتماعی پایگاه بین آیا



ینظریمبان

شهریمحیطکیفیت

 یی،فضا -یمردم از عوامل کالبد یتو رضا یشرفاه، آسا احساساست که  یزندگ یفتاز ک یا جنبه ،شهری محیط کیفیت

به  تنها نه یطمح یفیتک ،دیگر عبارتبه. گیرددربرمی را شان یزندگ یطمح یکو سمبل محیطی زیست ی،اقتصاد -یاجتماع

که بر  -یزن اجتماعات ۀو توسع یاجتماع های یتظرف یو ارتقا ینبه تأم بلکه ،انسان یماد یازهاین یساز برآورده ۀحوز

از متفکران و  یمتنوع طیف(.9: 1389 رفیعیان،) دارد توجه -است تأثیرگذار ها آن یاجتماع یرفتارها یالگوها

. مرور و اندداده ارائه را از آن یمتعدد یفو تعار اندکرده توجه 1محیط کیفیت به گوناگون، علمی یها پژوهشگران حوزه

 ،یسندگاناز نو یتعداد .مفهوم مورد نظر است یفمتفاوت در تعر یکرددو نگرش و رو ۀدهند نشانموجود،  یفتعار یبررس

و  یینبه تب یط،مح کیفیت (ذهنی -عینی) ۀدوگان یماهو یها مؤلفهبر  یدو با تأک اندمفهوم ینمستقل ا یتقائل به ماه

و  ها گروه یها ارزشو  ها نگرش ی،ذهن هایادراک ۀرندیدربرگ و یچیدهپ یموضوع ،محیط کیفیت: اند پرداختهآن  یحتشر

.است ینمع ۀیناح یک ۀشد یلتشک یاجزا یفیتک یندابر ،محیط کیفیت دیگر، عبارتبه. افراد مختلف است



شهریمباحثدرمحیطکیفیت

در  ،یزندگ یفیتک یافت. رهیستن یرپذ امکان یزندگ یفیتک تمطالعاتوجه به  بدون ،یطمح یفیتک یخیتار ۀپیشین بررسی

 مجموعه میان از 1970 دهۀ میانۀ. در ابتدا و رددا یشهر 1960 ۀده ۀمتحد یاالتا یاجتماع یها شاخصجنبش 

 بریتانیای یاجتماع یها خواستهاز  یا مجموعه پیرو. یافت یشافزا یاجتماع یها شاخص یتاهم ه،شدمنتشر یها گزارش

 اجزای عنوانبه ،عمومی امنیت و محیط مسکن، مانند یداد. موضوعات مختلف رخ همگانی یجنبش ،1970 دهۀدر  یرکب

دوره، پژوهشگران  ینا گنجانده شدند. در یتانیامتحده و بر یاالتا یها شاخصگزارش  در ،یزندگ یفیتک ۀدهند تشکیل

 یطشرا به محدود ،دنآی یم دستبه (دولتی) یحکومت یکه از آمارها ایینیع یها شاخصکه  کردند اعالم یمتعدد

 یشنهادرا پ افراد یشناخت روانرفاه  یا یزندگ یفیتک دهندۀبازتاب یذهن یها شاخص از یعضب ها آن .یستندن یاجتماع

 یکی که یدرحال ید؛ظهور رس ۀبه منص یاجتماع یها شاخصمختلف راهبرد سنجش، از جنش  ۀدو شعب ،ینبنابرا ؛کردند

 ینا ،محیطی طراحی پژوهشگران میاندوره، در  ینهم متمرکز بود. در یشهر یزندگ یفیتبر ک یگریو د یبر رفاه شخص

در  ،یطمح ینبه ا هاآن پاسخگویی نوع و شدهساخته های یطمح ازافراد  ۀاستفاد چگونگیموضوع مورد بحث بود که فهم 

از پژوهشگران  بسیاریاست.  کننده یینتع افراد یازهاین به هاآن ییگوپاسخ و کیفیتبا یها ساختمانو  ها مکان یجادا

                                                                                                                                                                              
1. Quality Environment 
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 در (.8: 1382 مارانس،) کنندمی تأکید یمندرضایت و رفتار ،یبرترادراک،  مانند یذهن یها شاخصبر  ،محیطی طراحی

 یمجمع رسم یکدر  باریناول یبرا ،یشهر یطمح یفیتمفهوم ک ،1976سازمان ملل در سال  هیئتکنفرانس  یناول

مترادف  یانسان و عدالت اجتماع یاساس یازهاین کردنرا با برآورده یطمح یفیتک ،کنفرانس ینمطرح شد. در ا المللی ینب

 عادالنۀ یعو توز یفرد یشرفتشرافت، امکان پ ی،غذا، مسکن، شغل، بهداشت، آزاد :از اند عبارت یازهان یندانستند. ا

مشاهده  یزندگ کیفیت اندیشۀدر  یا حرفه عالقۀ یشافزا 1980 دهۀ(. در 146: 1377 بحرینی،) توسعه درآمدهای

 سمتبه که حرکت آن ،هرحال به (.348: 1366 ،مایرزنقل از  به 133: 1390 دیگران، و نژاد یحاج) شود یم

 یاجتماع یتمندیرضادر  یهمطالعات دانشمندان اول با ،شده یزندگ یفیتو مفهوم آن در استفاده از ک یمندساز عالقه

 ۀیسمقا یبرا ای یلهوس عنوان به ها شاخصاست. استفاده از  یزندگ یتقابل معنایبه ،یدجد ۀتفاداس ینبوده است. ا متفاوت

 .یافت یشتریرواج ب یج،نتا کردنیو عموم یشهر یفضاها



شهریمحیطکیفیتهاینظریهوهایدگاهد

گذاراناستیسدگاهید

و  یاجتماع ی،غالب اقتصاد یطبا توجه به شرا ،گیرد یمکشورها شکل  یطیمح های استیسکه اغلب از  یدگاهد این

 یفیتک ۀمسئلبرخورد با  یها روش یچگونگ ینۀزم در یگر،کشور به کشور د یکمتفاوت است و از  ،مناطق یطیمح

 یکرددو رو اساسبر شهری محیط کیفیت فتعری و درک ،گذارانیاستس یدگاهد در وجود دارد. یادیز یها تفاوت ،یطمح

 .است میسر محور مخاطبو  محور کارشناسمتفاوت 

 

محورمخاطبدگاهید

روابط نازل  بر اثرگذار عوامل بارۀدر نامخاطب از. دارد قرار نامخاطب یطیسطوح متفاوت ادراک مح ۀپایبر ،رویکرد این

 (.14: 1376 پل، ون) دشو یماستخراج  یطمح یفیتک یرهایو متغ شود یم سؤال متقابلشان

 

محورکارشناسدگاهید

 یاز ابعاد مختلف ،دگاهید نیا. ردیگ یم قرار مربوط یاهمیو تصم ها یبررستمام  یمبنا ،کارشناسان یاهنظر ،دگاهید نیا در

 :دشو یم اشاره یطرح ناکارآمد یبراعمده  لیدل سه بهروش  نیا ،مولمع طوربهاست.  هشد نقد

 نشده منجر یسکونت یطمح یفیتدر ک تأثیرگذاراز عوامل  یجامع یستل ییشناسا به ،مطالعات یناز ا کی یچه .1

 .است

 یحت که یطور به ،ابعاد و...  ینا یبند گروه یط،مح یفیتک یابعاد اساس یتداد، ماهمتخصصان در تع نظر اختالف .2

 است. داشته یمختلف نظرهایمتفاوت،  یها زمانکارشناس در  یک

 ،یطمح یفیتک ۀکنند یینتع عوامل رددرمو یرمتخصصغ افرادکارشناسان و  ،یثابت شده است که در شکل کل .3

 .(243: 1355 دیگران، و کارپ) عامل مطرح شده است ینتر مهم عنوان به مسئله ینتوافق الزم را ندارند. ا


تجربینیمهرویکردهای

 یفیتک یها مؤلفه و مفاهیم درک دنبالکه به گیردیقرار م دیگری رویکرد کارشناسان، قضاوت بریمبتن یکردرو مقابل در

 یفیتساکنان از ک بر ادراک ،رویکرد این. است شدهتعیین پیشاز های یستمسبدون ارجاع به  ،یتمندیو رضا یطمح

اما  ،شود یممتمرکز  یارهاو مع تر یکلابعاد  رب ها آن یبند دسته یا ها یتمآ یآور جمع جهتدر تجربی یندهایاو فر یسکونت
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 (.244: 1355 ،دیگران و کارپ) دانست تجربینیمه مدلیرا  ها آن توان یم ،ینبنابرا ؛دهد ینمدو کار را با هم انجام  هر

با توجه به  ها پاسخ یبند طبقه ،دوش یمط کارکنان عنوان توس یارهااگرچه مع که است این مطالعات گونهاین یاصل ضعف

 با که ممکن است است کارشناسان وارد شده یاهنظر ها گیری یجهنتدر  ،ینبنابرا ؛دگیر یم صورتکارشناسان  یاهنظر

خاص  هایمحیط یا اقشاربر  ،هاگروه ۀبه هم پرداختن ایجبه ،مطالعات ینا ۀعمد همچنین. باشد یرمغا ساکنان دیدگاه

 .نیستبه عموم  یمتعم قابل یجهنت که اندشدهمتمرکز 



تجربیتحقیقاتدیدگاه

است که  یبر مطالعات یمتک یقاتتحق دیدگاهاستوار است.  یطمح یفیتک ۀیندر زم شده انجام یقاتتحق مبنایبر ،دیدگاه این

باشد،  یابیغالب ارز یارمع ،یطاز سکونت و مح مندییترضا ها آنمتمرکز شده باشند، در  یشهر یسکونت یطمح کیفیتبر 

شوند.  یابیارز ها شاخصاز  یعیوس ۀگستر مبنایبر ،یشهر یسکونت های یطمحساکنان خود محل باشند و  گران مشاهده

 پرسش یفعل یسکونت یطو شرا یتموقع بارۀدر ساکناناز  یفیت،ک یها از شاخص یا مجموعه راساسبمطالعات،  یندر ا

 ساکنان یتجرب قیتحق کردیرو از پژوهش نیا در شده،مطرح یکردهایرو انیاز م نیهمچن (.27: 1376 پل، ون) دشو یم

در سطح  را یکارکردو  یکالبد ،یاجتماع ،یطیمح یها شاخصافراد از  یتینارضا ای تیرضا زانیم که شود یم استفاده

 .کندیم یریگاندازه زدیشهر  یاههلمح



اجتماعیسرمایۀ

که  رود یم کاربه ییها ییدارامنابع و  یفتوص یاقتصاد، برا ۀاست که در حوز یاقتصاد یممفاه ینتر مهماز  یکی ،سرمایه

 ینو از ا ینهاد ی،اجتماع ی،انسان های یهسرما امروزه .(6: 1380 ،پلربرگاس) دشون یم گذاری یهسرمادرآمد  یجادا یبرا

 مصطفوی،) ندیافت یاقتصاد ۀشدند و توسع یاتوارد ادب ،مطرح بودند یسنت صورت بهکه  هایی یهسرما برعالوه ،یلقب

 یجادا تا سازد یم قادررا  فردکه  امعنیندب ؛دارد تأکیدآن  مولدبودن بر ،اجتماعی سرمایۀدر مفهوم  یهسرما ۀواژ(. 11: 1387

 بنابراین، ؛دکن ایفا جهان در نقشی و دده انجام زندگی در مأموریتی د،یاب دست یبه هدف د،ده انجام را کاری د،کنارزش 

 سرمایۀ یفدر تعر ،یمحققان علوم اجتماع بیشتر .نیازمندند اجتماعی سرمایۀ به یت،به موفق یدنرس برای دافرا مۀه

 .(16 -15: 1385 پور،شارع) دارند یدتأک یمدن یو هنجارها ها شبکهمعموالً بر نقش  اجتماعی



اجتماعیسرمایۀبایشهریطمحیفیتکنایمارتباط

 این .گیرد یدربرم یزرا ن یشهر های یتفعالو  یشهروند هایبلکه کنش تعامل ؛نیست کالبدی مفهوم یک تنها شهری فضای

. است یاجتماع یاهتعامل بروز ۀصعر یا یشهر های یتفعال یکه مکان برقرار کند یماز شهر را مجسم  یکالبد مفهوم،

دسته از  آن چنانکه ؛گیرد صورت اجتماعی مراودۀتعامل و  ،ها آناست که در  ینا یعموم یفضاها یشرط اصل ،عبارتی به

 تیبالدز .دانست یشهر یفضا توان ینم ،گیرند ینمقرار  یو ارتباطات شهروند یبستر تعامل اجتماع که را یشهر یفضاها

آن را  یزن دیگراندارند. کر و  یو بصر یزیکیف یآن دسترس بهافراد  همۀکه  داند یم یاز بافت شهر یرا بخش یشهر یفضا

 یدعقا هایو ابزار یو آداب و رسوم فرهنگ ها یینآ ،ها جشنمانند  یو مراسم مردم یکارکرد های یتفعال یبرا یبستر مشترک

 ؛شود ینم یفتعر یگوناگون ساختمان یایو زوا یابعاد هندس در یشهر یفضا ،یگرد یدیدگاه از. دندان یم یو اجتماع یاسیس

و  یاعسهولت ارتباطات اجتم ،یسشنازیبایی یارهایمع بلکه ؛حاکم است یاز فضا، اصوالً در قلمرو معمار یفتعر ینا یراز

جامعه است  یو مکان یزمان یازهایدر تناسب با ن درنتیجه،. دهد یم شهری یتبرتر است که به فضا ماه یاسیدر مق یرفتار

 برای یابزار توان یمرا  یعموم فضای ،اساساینبر. (1375 ،گالنی) گیرد یممطلوب و نامطلوب به خود  هایکه فضا خصلت
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 سازی هماهنگو  یریتو مد یو مراسم شهروند یاروییرو یبرا مکانیو  یاجتماع یها شبکهراودات و م ارتباطات

 هایتعامل یبرا یو بستر یشهر های یتفعالظرف  ،یشهر یفضاها یگر،د یانیکرد. به ب یانب یشهروند های یتفعال

 .(1366 ،گهل) یندآ یم شماربه اجتماعی یۀسرما یریگ شکل ساز ینهزمو  یاجتماع

 ضرورت ،گیرد یمصورت  یاجتماع یگوناگون زندگ یها عرصهکه در  یمیعظ هایگسترش شهرها و تحول موازات به

 یمناسب برا یبسترها کردنفراهم. شود یماحساس  یشپ از بیششهروندان  یرحضور چشمگ و گسترده مشارکت

 (1995) تامسون و میلتون. است حضور شهروندان یزانم یشدر افزا یمؤثر سازوکار ،شهری مدنی نهادهای ساختنمحقق

 کردنداشاره  مشارکت ضرورت و مدنی جامعۀ تقویت اهمیت به ،«شهری نواحی در جویانهمشارکت های یدگاهد» ۀمقال در

 :دانند یم یرز یدرا متضمن فوا جویانهمشارکت یها روش بردنکار هب آنان روشن ساختند. یخوب بهآن را  یقو مصاد

 ؛یدر سطح مل یاصل یها گروهو  یدیکل کنشگران رۀبادر شناخت و درک آگاهی، افزایش -

 ؛محلی رایطش دربارۀاطالعات  یو کم یفیبهبود ک -

 ؛ممکن در محل یا توسعهامکانات  یساز مشخص -

 ؛یممکن و عمل یا توسعهتحقق امکانات  یو خارج از محل برا یمنابع محل یجبس -

 ؛موانع و ها یتمحدود یصتشخ برای افرادبه  کمک -

 ؛یمحل یسازمان های یتوانمندو  نفس اعتمادبه یتتقو -

 (.49 -48: 1379 دانا، رییس) یمحل یتضادهاحل  یاز راهکارها یتتکامل و حما -

 با مرتبط ،یا جامعههر  یشهر یریتمد اجتماعی سرمایۀ یشافزا ،درواقع یو سالمت شهر اجتماعی سرمایۀ منفعت

استفاده از  با ،شهر یکجامع  یریتمد یسالمت شهر هب طوبمر یها حوزه ،درواقع .است آن شهروندان یانسجام اجتماع

با  را بلندمدتی ومدت  کوتاه های ریزی هبرنام توانندیم سالمت شهروندان هب طوبمر هایپژوهش یجو نتا یپژوهش یها طرح

 یسالمت شهر یو عموم یاختصاص پارامترهای انجام دهند تا شهروندان از شهروندان اجتماعی طبقۀتوجه به سن، درآمد و 

در  ،یاجتماع انسجام. هستند یبا سالمت شهر اجتماعی سرمایۀ ینفع ارتباط یانگرب ،درواقعپارامترها  ین. اشوند برخوردار

 بهداشتسوء و یافسردگ ،در کاهش اضطراب یمرتبط با سالمت شهر یشهر تیریمد یها سازمانو  واحدها انیم

حدس زد که ارتباط منفعت  توان یمدارد. به نظر پاتنام  یبا سالمت شهر یاجتماع یۀسرمادر نفع  یمؤثرنقش  ،شهروندان

متنوع  یاجتماع یها شبکه آنکه نخستدارد:  تیاهم لیبه چهار دل ،یبا سالمت و بهداشت شهر یاجتماع یۀسرما

را  شان ینیشهرنش یکه بتوانند اضطراب زندگ دهند یمقرار  یشهروندان اریرا در اخت یماد یها کمک یا گونه به ،شهروندان

 تیتقو بسب ،یسالمت شهر ییاجرا تیریبا مد ها شبکه نیارتباط ا وشهروندان  یاجتماع یها شبکه آنکه کاهش دهند. دوم

 قالبدر  یشهر یاجتماع یها شبکه ،سوم .است شده شهروندان یزندگ رد یو اجتماع یسالمت و بهداشت فرد یارهایمع

 یاجتماع تیتعامل و فعال ،چهارم. دهند ارائه یمتقاضرا به شهروندان  یو سالمت یبهداشت خدمات توانندیم بهتر ،NGOانواع 

سبب  ،یو جسمان یروان ،یفرد ،یسالمت و بهداشت اجتماع ۀحوز در شهروندان با یشهر تیریمد انیمجر رمتمس

 (.86: 1387 ،ینیباغ یشجاع) دوشیم یمخاطرات مختلف شهر برابردر بدن یدفاع ستمیس دنشتر فعال



پژوهشروش

وش از دو ر ،آن دادننجاما یاست که برا ای یسهمقاو  یا رابطهاز نوع  یفیو روش آن توص یکاربرد ،حاضر پژوهش

به مطالعات  ،پژوهش یچارچوب نظر ینتدو برایاستفاده شده است.  یدانیم و یا کتابخانه یعنی ها،پژوهشمعمول در 

مراجعه  یشهر یطمح یفیتو ک اجتماعی سرمایۀ نایم ۀرابط یلدر تحل نایدانجغرافو  شناسانجامعه یاههنظری و پیشین

و  ها شاخص ،جامعه کنونی یتشناخت وضع وموضوع  هب طوبمر هایهنظری بررسی ،هاپژوهش یابی. پس از ارزشد
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 با استفاده ،ها داده یگذارارزش. دش ساخته ایپرسشنامه سازییهبا استفاده از گو ،یتدرنها. شدند تدوین یقتحق متغیرهای

 نیو همچن یفیتوص یآمار یها روش با ،SPSS افزار نرم در ها داده لیتحل و هیتجز و کرتیل یانهیگزپنج فیط از

 گرفته بهره انسیوار و ونیرگرس ،یهمبستگ ،یت یها آزموناز  ،پژوهش نیا در .گرفت انجام یاستنباط یآمار یها روش

 .است شده

سال  یسرشمار بقاطمکه  است زدیشهر  یاههمحل در ساکن یخانوارها ۀهمشامل  ،پژوهش نیا یآمار ۀجامع

کوکران  فرمول اساسبر نمونه حجم. است 1391 سال زیآن ن یزمان محدودۀو  استنفر  58،2652ها  آن تعداد ،1390

در سازمان  یپژوهش براساس. شد استفاده شده یبند طبقه یتصادف یریگ نمونه روشاز  پژوهش، نیا در .استنفر  322

 ،«زدیدر شهر  نیرنشیفق یها محله ییو شناسا یفقر شهر ۀگستر یبررس» عنوان با ،زدیاستان  یمسکن و شهرساز

 ،هر سطح نیاز ب ،یتصادف صورت به سپس .ندشد یبند طبقهپنج سطح  به یمال تمکن زانیم براساس شهر نیا یاههمحل

نمونه انتخاب  عنوان بهاکسل  افزار نرمدر  یتصادف روش بهمحله  پنج ،تیدرنهانمونه انتخاب شد.  عنوان بهمحله  کی

 .اندمشاهدهقابل 1 ۀنقش و 1ل جدو در که ندشد

 
درپژوهششدهانتخابیاههمحل.1جدول

 شدهعیتوزیهاپرسشنامهتعداد تیجمع هیناح منطقه محلهنام سطح

 58 7631 2 3 هیصفائ 1

 83 10،798 3 2 اکبرآباد 2

 109 14،228 2 1 بافت زدی 3

 39 5144 3 3 آباد شیع 4

 33 4296 1 2 خدادیش 5

 322 42،097 جمع

 

 
زدیشهردرمطالعهموردیهامحلهتیموقع.1ۀنقش
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پژوهشیرهایومتغهاشاخص

یشهریطمحیفیتکیهاشاخص

 ،محیط کیفیت. ناصر استاز مجموع ع یشترب یزیاما چ ،منطقه یک ۀدهند تشکیلعناصر  یفیتاز ک یناش ،محیط کیفیت

 شده،شناخته محیط ،ها یرساختزباز،  یفضا طبیعت،) دهنده تشکیلتمام و کمال است. عناصر  طور بهادراک مکان 

(. 7: 1382 دیگران، و کمپ ون) هستند ینسب یفیتک وخاص  های یژگیو یدارا کیهر ،(محیط منابع و امکانات

 مکان، کیفیت ،یزندگ یفیتک مانند یمیاست که با مفاه یچندبعد یمفهوم ،یطمح یفیتگفت ک توان یم ،ترتیب بدین

 نظرمشابه در یمعنا عنوان به ،موارد یاریدر بس که یطور به ؛ددار یهایاشتراک زندگی قابلیت و شهروندی رضایت و ادراک

 (،صدا و بو ،یآلودگ) یطیمح یرهایمتغ یریگهزنداا و یشهر طیمح تیفیسنجش ک یبرا ،قیتحق نیا در .شود یمفته گر

 یکارکرد یرهایمتغ ،(یتعلق به مکان، مردم و روابط اجتماع احساس ،یاجتماع روابط و تیامن) یاجتماع یرهایمتغ

 یپرسشنامه و برا از (ونقل حملخدمات  و یبهداشت دماتخ ،یتجار خدمات ،یحیتفر خدمات ،یاجتماع رفاه و خدمات)

 بهره گرفته شده است. GIS یها نقشهو  ها آمارنامهاز  یکالبد یرهایسنجش متغ



 یشهرطیمحتیفیکیهاشاخصیاتیعملفیتعار.2جدول

 ابعاد یاتیعملفیتعار

 یآلودگ محلهمتروکه در  یها خانه یآلودگو  یدنیآشام آب یآلودگ ،از گردوغبار یناش یآلودگ از ساکنان یتینارضا زانیم

و فاضالب  رواناب یبو و هینقل لیساگاز و و دود، یبو ،زباله یبو ،یوانیح فضوالت یبو از ساکنان یتینارضا زانیم
 در محله ها یجو

 بو

 یها تیفعالو  هینقل لیوسا ،واناتیح یصدا ،ها هیهمسا یسروصداو  یقیموس یصدا از ساکنان یتینارضا زانیم
 در محله یساختمان

 صدا

و  شرورافراد  ۀمشاهد ،یبا حقوق شهروند ییآشنا ،ها ابانیخ تیامن ،ساکنان وآمد رفت یخطرات در شب برا زانیم
 احساس آرامش  داشتن و محله بودنمنیا ،ساکنان نایمدر  تیمیصم ،خرابکار

 یاجتماع تیامن

 مکان به تعلق احساس مکان در تیمسئول احساس داشتن ،یمکان تعلق حس و مکان به یوابستگ مورددر افراد دگاهید

 یاجتماع رفاه خدمات سراهاو فرهنگ شینما یها سالنبه  یدسترس ،یرفاه و یآموزش التیتسه و امکانات از تیرضا زانیم

 یحیتفر رفاه خدمات یورزش یها سالنو  ها مکان ،یحیسبز و اماکن تفر یبه فضا یدسترس از تیرضا زانیم

 یتجار خدمات و روزمره یضرور یکاالها دیو خر ها مغازه به یدسترس ،شهر یتجار مراکز به یدسترس از تیرضا زانیم

 یبهداشت خدمات یو درمان یبه خدمات بهداشت یدسترس از تیرضا زانیم

 ونقل حمل خدمات یعموم ونقل حمل تیفیاتوبوس و ک یها ستگاهیاو  یعموم ونقل حمل لیبه وسا یدسترس از تیرضا زانیم

 یکالبد یرهایمتغ بناها تیفیک و هاساختمان تراکم ،ها خانه یمعابر، نما تیبه پارک، وضع یدسترس زانیم



اجتماعیسرمایۀیهاشاخص

 یبرا یمنبع ،یاجتماع یۀسرماکرد که  یبند جمع گونه نیارا  یاجتماع یۀسرما توان یم ،شد ارائه که یفیتوجه به تعار با

 یعناصر ساختار ،یو نهاد یعموم اعتماد ،یاسیس -یاجتماع یعموم امور بهو توجه  یو شامل آگاه است یجمع کنش

 ،یانسجام اجتماع آن، ۀجینت یطرف از. شود یم طوبمر یاجتماع یهنجارها و یررسمیغو  یرسم یها مشارکتو  ها شبکه

 نیا در. استجامعه  ییبهبود کارا ،تینهادرجامعه و  یاعضا یسطح همکار یارتقا ،یاقدام جمع با حل مشکالت لیتسه

 استفاده شده است. یا محله تیامن و یا محلهانسجام  ،مشارکت از سه بعد اعتماد، ،یاجتماع یۀسرماسنجش  یبرا ،قیتحق
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یاجتماعیۀسرماشاخصیاتیعملفیتعار.3جدول

 شاخصعملیاتیتعریف ابعاد

 رسمی تمشارک
 تیامن نیتأممشارکت در  زانیم ،یمحل ینهادها تعداد ،یاجتماع یو نهادها ها انجمن ،ها هیاتحادشرکت در  زانیم

 یقانون ینهادها با ساکنانو حفظ حقوق 

 یررسمیغ مشارکت
 زانیم ،یزندگ ۀروزمر یها تیفعالدر  ها یلمح همو  هاهیهمسا به گذشته سال کیکمک افراد محله در  زانیم

 محله یمشارکت در حل مشکالت بهداشت و ینید مناسک و مراسم در افراد شرکت

 یجمع توافق
 :شامل ؛کنند یم یا و اجتماع محله بودنیکی احساس حد چه تا محله درون مردم
 گر؛یکدی اعتقادات از مردم تیحما زانیمو  محله یو هنجارها ها ارزش یکینزد ،گانیرفع مشکالت همسا به اقدام

 محله  در معتاد و بدکار شرور، افراد تعداد و ساکنان و آرامش تیاحساس امن زانیم تیامن

 ینهاد عتمادا

 اعتقاد دارند؛ شامل:  یدر حفاظت از حقوق اجتماع یقانون یتا چه حد به نهادها مردم
 یو نهادها ها گروهعملکرد  بهاعتماد  زانیم ،محله یاجتماع یو نهادها ها گروهعملکرد  با ساکنان ییآشنا زانیم

در حل مشکالت و  یو مدن یاجتماع ینهادها بودنیمسه یزانم ،(مسجد یامنائتیهمحله،  یشورا) یاجتماع
 محله و شهر  مشکالتحل  یشهر برا ندگانیو مراجعه به نما اعتماد ،مسائل محله

 یعموم اعتماد

 :شامل ؛اعتمادند قابل چقدر ساکنان ،یطورکل به
 زانیم ،یعموم اموال حفظ یتالش برا زانیم ها،قول و تعهدات به کردنعمل زانیم ،گانیهمسا به اعتماد زانیم

 مدت کوتاه ینگهداردر  گانیاعتماد به همسا زانیم آن، ترک هنگام در گانیهمسا بهاعتماد در سپردن منزل 

 نیاز مواقع در نزدیک دوستان از مالی کمک دریافت میزان ،فرزندان



یفیتوصهاییافته

زن و  ،پاسخگویان درصد 2/54سال قرار دارند.  35 -26 یدر گروه سن درصد 4/56 ،پاسخگویان مجموع از ،نتایج بقاطم

درصد  3/23 ی،دانشگاه یالتدرصد تحص 5/25متوسطه،  یالتتحص هاآندرصد  2/46. ندهستدرصد آنان مرد  8/45

و آزاد،  یکارمند شرکت خصوص پاسخگویان درصد 5/45 .دارند ابتدایی یالتدرصد تحص 9/7و  ییراهنما یالتتحص

 750تا  500 یندرآمد ب درصد 2/42 .درصد دانشجو هستند 3/6 و بیکار -دار خانهدرصد  6/19 ی،درصد کارمند دولت 3/31

 یکدرآمد  یانپاسخگو 8/13هزار و  750کمتر از  درآمد درصد 9/14 ،یلیونم یکتا  750 ینب درآمد درصد 1/29هزار، 

 به باال دارند. یلیونم

 

یلیتحلهاییافته

هاهمحلدرشهریمحیطکیفیتازرضایتمیزانارزیابی

نمونه  یانگینم نبودن یا بودنیکسان یابیارز یآزمون برا یناست. ا یا نمونهتک تیآزمون  یک،پارامتر یها آزموناز  یکی

از  یکم یرمتغ یک یانگینم کههنگامی یا ؛جامعه مجهول باشد یارکه انحراف مع رود یم کار به یجامعه در حالت یانگینبا م

از آزمون  ،اول ۀفرضی ارزیابی برای اینجا در. یمکن یسهمقا یعدد فرض یکآن را با  یمو بخواه یمنمونه را داشته باش یک

در  یشهر یطمح یفیتاز ابعاد ک یکهر ۀمورد مطالعه دربار ۀنمون یاهصورت که نظر ینبه ا ؛استفاده شد یا نمونهتک تی

 .شودمی مشاهده 4 جدول در نتایج .شود ارزیابی یترضا یزانتا م شد محاسبهدو محله با حد متوسط 


یشهریطمحیفیتازکیترضایزانمتیآزمون.4جدول

 تیآزمون معناداریسطح میانگین هاگویهتعداد بعد
Test value

 (متوسط)حد

 33 -037/6 000/0 1818/32 11 محیطی

3891/23 8 اجتماعی  .026/0 241/2- 24 

6473/34 11 کارکردی  018/0 384/2- 33 

 12 216/2 027/0 6909/12 4 کالبدی
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محیطیبعد-

 33 حد متوسط ،ها یهگوبا توجه به تعداد  .شد گرفته نظردر یهگو 11 ،یزدشهر  یها محلهدر  یطیبعد مح یابیارز برای

 یفیتگفت که سطح ک توان یم ،با حد متوسط (1818/32) یانگینم ۀیسو مقا یانپاسخگو هاینظر یاست. پس از بررس

 011/0برابر با  05/0آلفا  ۀناحی در که یسطح معنادار یناز حد متوسط قرار دارد. همچن تر یینپا یدر سطح ،یطیبعد مح

 .است هزمین یندر ا یانتوافق معنادار پاسخگو یانگرب ،شده محاسبه

اجتماعی بعد-

 شدهسطح متوسط برآورد ،اساساینبر که شد استفاده گویه هشتاز  ،یزدشهر  یها محلهدر  یسطح اجتماع یابیارز برای

سطح  ،طرفی از. است متوسط حد از ترپایین و 3891/23 اجتماعی سطح کیفیت از پاسخگویان رضایت میانگین .است 24

 .دهدمی نشان را هزمین یندر ا یانمعنادار پاسخگو توافق ،026/0 یمعنادار

 یارکردبعدک-

از بعد  یانپاسخگو یترضا یانگینم .شد استفاده گویه یازدهاز  ،یزدشهر  یها محلهدر  یبعد کارکرد یابیارز برای

 ،018/0 یمعنادار سطح سویی از .ستباال نسبتاً ،(33) شدهبرآورد حد متوسطبا  یسهدر مقا که است 6473/34 یکارکرد

 .است هزمین ینا درنمونه  ۀجامع معنادار توافق نشانگر

کالبدیبعد-

 کالبدی بعد از پاسخگویان رضایت یانگیناستفاده شد. م گویه چهاراز  ،یزدشهر  یها محلهدر  یبعد کالبد یابیارز برای

نمونه نشان  ۀجامعرا در  یبعد کالبد یفیتک یسطح باال (12) شدهبرآورد حد متوسطبا  یسهکه در مقا است 6909/12

 .است هزمین یندر ا یانتوافق معنادار پاسخگو یانگرب ،027/0 یسطح معنادار ،طرفی از. دهد یم



اههدرمحلاجتماعیسرمایۀیزانمارزیابی

 اعتماد-

 حد متوسط ،ها یهگوبا توجه به تعداد  کهگرفته شد  نظردر یهگو سیزده ،یزدشهر  یها محلهاعتماد در  یزانم یابیارز برای

سطح  ین. همچناستحد متوسط  از باالترکه  است 9709/39 یاناعتماد پاسخگو میانگین. است 39برابر  شده محاسبه

 .است هزمین ینتوافق معنادار در ا یانگرب ،(011/0) 05/0آلفا  ۀناحی در یمعنادار

مشارکت-

 .است 18 آن ۀشدبرآورد متوسط سطحده شد که استفا یهگو ششاز  ،یزدشهر  یها محلهمشارکت در  یزانم یابیارز برای

سطح  ،طرفی از. دهد یمنمونه نشان  ۀجامعدر  را مشارکتاز  باالیی سطح ،(6327/18) پاسخگویان مشارکت میانگین

 .است هزمین یندر ا یانتوافق معنادار پاسخگو یانگرب ،001/0 یمعنادار

امنیت-

حد با  یسهمقا در است که 4545/6 یانپاسخگو یتاحساس امن میانگین. شد استفاده گویه دواز  ،امنیت سطح ارزیابی در

توافق  ،001/0 یسطح معنادار ،یگرد یاز سو .دهد یمنمونه نشان  ۀجامعرا در  امنیتاز  ییباال نسبتاًسطح  ،(6) متوسط

 .دهد یمنشان  هزمین یننمونه را در ا ۀمعنادار جامع

اجتماعیانسجام-

 ۀجامع یها پاسخاز  آمدهدست به یانگین. مشداستفاده  یهگو چهاراز  ،اههدر محل یانسجام اجتماع یزانسنجش م ایبر

نمونه نشان  ۀامعجرا در  اجتماعی انسجام یفیتک یسطح باال (12)با حد متوسط  یسهمقا در است که 6145/13نمونه 

 .است هزمین یندر ا یانتوافق معنادار پاسخگو یانگرب ،001/0 یسطح معنادار ،طرفی از. دهد یم
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اههدرمحلاجتماعیسرمایۀمیزانیتآزمون.5جدول

 یتونآزم معناداریسطح میانگین گویهتعداد بعد
Test value

 (متوسط)حد

 39 572/2 011/0 9709/39 13 اعتماد

 18 223/3 001/0 6327/18 6 مشارکت

 6 668/6 000/0 4545/6 2 امنیت

 12 554/3 000/0 6145/13 4 اجتماعی انسجام



اههمحلدرشهریمحیطکیفیتو اجتماعیسرمایۀیزانمیانگینمۀمقایس

. شود یممختلف پرداخته  یاهههر شاخص در محل نیانگیم ۀسیبه مقا ،انسیوار زیبا استفاده از آنال ،ها شاخصتمام  رموردد

 در بررسی مورد شاخص میانگین برابری نگرنشا H0 یۀفرض که است صورت نیا بهموارد  نیدر ا یآمار یها فرضساختار 

 ینا هایمیانگینگرفت که  نتیجه توان یممنجر شود،  یهفرض ینآزمون به رد ا ینا ۀیجنت که یدرصورت. ستاههمحل تمام

 یبرا یانگیننمودار م یک ،یانسوار یزاز انجام آنال پیش ،هر مورد. در نیستند برابر یکدیگر بامختلف  یهاهشاخص در محل

 .است دهشمختلف رسم  یوت در فازهاتفا یفیتوص یشنما



اههدرمحلاجتماعیسرمایۀمیانگین

 یبررس یکه برا دهد یممختلف نشان  یاههمحلرا در  یادیز تفاوت ،اجتماعی سرمایۀ یانگینم ،1نمودار  بقاطم

 .است مشاهدهقابل 6در جدول  یانسوار یزآنال یج. نتاشود یماستفاده  یانسوار یزاز آنال ،آن بودنمعنادار

 

 
هاهدرمحلاجتماعیسرمایۀیانگینم.1نمودار

 
اههمحلدریاجتماعیۀسرما نیانگیمۀسیمقایبراانسیوار زیآنالجینتا.6جدول

 یمعنادارسطح (F)آزمونآمارة مربعاتنیانگیم یآزاددرجۀ مربعاتمجموع هامؤلفه

 000/0 557/206 830/5952 4 319/23811 یونیرگرس اثر

   819/28 270 227/7781 ماندهیباق

    274 545/31592 کل

 

 جهینت و کرد ردرا  H0 ۀیفرض نتوا یم ن،یبنابرا ؛کمتر است 05/0از  p-valueمقدار  ،شود یممشاهده  کهطور همان

 .شود یممربوط  فائیهص ۀبه محل یانگین،م ترین یینپا و آباد یشع ۀمحل به یاجتماع یۀسرما نیانگیم نیباالتر که گرفت
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هاهمحلدرشهر طیمحتیفیکنیانگیم

 یبررس یکه برا دهد یممختلف نشان  هایهمحلرا در  یادیز یها تفاوت یهرش یطمح یفیتک یانگینم ،2نمودار  بقاطم

 .است دهمآ 7در جدول  یانسوار یزآنال یج. نتاشود یماستفاده  یانسوار یزآن از آنال بودنمعنادار

 

 
هاهمحلدرشهریمحیطکیفیتمیانگین.2نمودار

 
اههمحلدریشهرطیمحتیفیکنیانگیمۀسیمقایبراسانیوار زیآنالجینتا.7جدول

 یمعنادارسطح (F) آزمونآمارة مربعاتانگینیم یآزاددرجۀ مربعاتمجموع هامؤلفه

 000/0 168/923 817/34967 4 267/139871 یونیرگرس اثر

   878/37 270 074/10227 ماندهیباق

    274 342/150098 کل

 

 جهینت و کرد ردرا  H0 یۀفرض توانیم ن،یبنابرا ؛کمتر است 05/0از  p-valueمقدار  ،شود یممشاهده  کهطور مانه

 نیانگیم نیباالتر ه،یصفائ ۀمحل. است معنادار مختلف یهاهدر محل یشهر طیمح تیفیک نیانگیکه تفاوت در م گرفت

 .داردرا  نیانگیم نیتر نییپا ،آباد شیع ۀحلو م یشهر طیمح تیفیک

 

 
هاهدرسطحمحلیشهرطیمحتیفیوکیاجتماعیۀسرما سطحنیانگیم.3نمودار

 

 شیخداد

 صفاییه

 یزدبافت اکبرآباد

 عیش آباد

 کیفیت محیط

 سرمایه اجتماعی

 میانگین کیفیت محیط

 میانگین سرمایه اجتماعی
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 کیفیت میزان بیشترین دارای ترتیببه آباد یشعو  یخدادبافت، ش یزداکبرآباد،  یه،صفائ هایهمحل، 3 نمودار بقاطم

 سرمایۀ یزانم یشترینب ترتیببه ،یهو صفائ اکبرآباد بافت، یزد شیخداد، ،آباد یشع هایهمحل وهستند  شهری محیط

 نشان را هاهدر محل یشهر یطمح یفیتو ک اجتماعی سرمایۀسطح  نایم یمعکوس ۀرابط 3نمودار . ندرا دار اجتماعی

 .است یینپا اجتماعی سرمایۀ یزانم ،ستباال یشهر یطمح یفیتک یزانم که ییاههکه در محل امعنیندب دهد؛ می

 

هایهفرضآزمون

 یلدر تحل و یا رابطه کمی تحقیق روش از ،یاجتماع یۀسرماو  شهری محیط یتکیف نایم رابطۀ یتجرب یداور برای

 یهمبستگ یبضر آزمون یجنتا ،هزمین ین. در همدش استفاده پیرسون همبستگی تکنیک و همبستگی روش از یا رابطه

 ۀرابط اجتماعی سرمایۀبا  یشهر یطمح یفیتک یردو متغ ینب ،درصد 99که در سطح احتمال  دهد یمنشان  یرسونپ

 .شود یم دییتأ فوق ۀیفرضگفت  توان یمو  دارد دووج (-/748) میزان با یمعنادار

 
یاجتماعیۀسرمابایشهرطیمحتیفیکنایمۀرابطیابیارزیبرا یهمبستگآزمونجینتا.8جدول

شهریمحیطکیفیت  یاجتماعیۀسرما   

 اجتماعیسرمایۀبایشهریطمحکیفیت

**-/748 1 پیرسون همبستگی
 

 001/0  معناداری سطح

 275 275 تعداد

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 کمی تحقیق روش از ،یشهر طیمح تیفیک و افراد یو اقتصاد یاجتماع گاهیپا نایم ۀرابط تجربی داوری برای

 ،فرضیه این. دش ستفادها پیرسون همبستگی تکنیک و همبستگی از روش یزن یا رابطه یلشد. در تحل استفاده یا رابطه

 طیمح تیفیسواد و ک تیوضع نیب یمعنادار ۀرابط تعیین ،ها آن از یکیکه  شود یم یمتقس یگرد ۀیخود به سه فرض

 و سواد تیوضع ریمتغ دو بین دهد یمنشان  یرسونپ یهمبستگ یبضر آزمون نتایج .است یزددر شهر  اههمحل یشهر

 .شود یم دییتأفوق  ۀیگفت فرض توان یم و(001/0sig)دارد  وجود معنادارمثبت و  ۀرابط ،یشهر طیمح تیفیک

 
یشهرطیمحتیفیکوسوادسطح نایمۀرابطیابیارزیبرا یهمبستگآزمونجینتا.9جدول

سوادوضعیت  یشهرطیمحتیفیک   

 یشهر یطمح یفیتک وسواد  وضعیت میان رابطۀ ارزیابی

 **313/0 1 پیرسون همبستگی

 001/0  معناداری سطح

 275 275 تعداد

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed( 

 

 یلتحل در شد. انجام یا رابطه کمی روش به ،یشهر طیمح تیفیک و اشتغال تیوضع نایم رابطۀ یتجرب داوری

 یینتع ،فرضیه این هدف از آزمون ،رو ینا. از دش استفاده پیرسون همبستگی تکنیک و همبستگی از روش یزن یا رابطه

 آزمون یجنتا ،هزمین ینهم در .است یزدشهر در  اههمحل یشهر طیمح تیفیاشتغال و ک تیوضع انیم رابطۀ یمعنادار

 معنادارمثبت و  ۀرابط ،یشهر طیمح تیفیک و اشتغال تیوضع ریمتغ دو بین دهد یمنشان  یرسونپ یهمبستگ یبضر

 .شود یم دییتأ هیفرض نیاگفت  توان یم و( 001/0sig) دارد وجود
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یشهرطیمحتیفیکواشتغالنوعانیمرابطۀیابیارزیبرایمبستگآزمونه.10جدول

اشتغالنوع  یشهرطیمحتیفیک   

 شهری محیط کیفیت با اشتغال نوع نایم رابطۀ ارزیابی

**414/0 1 پیرسون همبستگی
 

001/0  معناداری سطح  

 275 275 تعداد

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 

 یلدر تحل و گرفت انجام یا رابطه کمیروش  به ،یشهر طیمح تیفیک وسطح درآمد  نایم رابطۀ یتجرب داوری

 یینتع ،فرضیه این هدف از آزمون ،رو ینا. از دش استفاده پیرسون همبستگی تکنیک و همبستگی از روش یزن یا رابطه

 یبضر آزمون یجنتا ،هزمین ینهم در .است یزددر شهر  اههمحل یشهر طیمح تیفیسطح درآمد و ک نایم معنادار ۀرابط

دارد  وجود معنادارثبت و م ۀرابط ،یشهر طیمح تیفیک و درآمد تیوضع ریمتغ دو بین دهد یمنشان  یرسونپ یهمبستگ

(001/0sig )شود یم دییتأ هیفرض نیاگفت  توان یم و. 

 
یشهرطیمحتیفیکوسطحدرآمدنایمۀرابط یابیارزیبرایهمبستگآزمون.11جدول

 یشهرطیمحتیفیک درآمدسطح 

 یهرش یطمح کیفیت ودرآمد  سطح میان رابطۀ ارزیابی

 **341/0 1 پیرسون همبستگی

 001/0  معناداری سطح

 275 275 تعداد

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 

 رهیچندمتغ نویاز روش رگرس ،یشهر طیمح تیفیدر ک یاجتماع یۀسرما ۀدهند لیتشکعوامل  سهم یبررس یبرا

 یرهایمتغ عنوان به یو انسجام اجتماع تیامن ،یررسمیغو  یمشارکت رسم ،یو نهاد یاعتماد عموم نجای. در ااستفاده شد

 .ندشد گرفته نظروابسته در ریمتغ عنوان به یشهر طیمح تیفیمستقل و ک

 
یشهرطیمحتیفیدرکیاجتماعیۀسرماةدهندلیتشکمعواملسهانسیوارلیتحل.12جدول

 یمعنادارسطح (F)آزمونآمارة مربعاتیانگینم یآزاددرجۀ مربعاتمجموع هامؤلفه

 001/0 108/71 891/109 6 347/659 یونیرگرس اثر

   545/1 268 173/414 ماندهیباق

     521/1073 کل

 

 ضریب یمعنادار تشخیص برای ،درواقع. دهد یمرا نشان  یینتع یبضر یمعنادار آزمون ،(اناوا) واریانس تحلیل جدول

برابر است با نسبت متوسط  fمقدار  ،اساساینبر. کنیم یماستفاده  یانسوار یلآزمون تحل از ،آماری لحاظ از یینتع

 جدول براساس. است 000/0 معناداری سطح دارای و 108/71با که برابر  یماندهباق یانسبه متوسط وار یونرگرس یانسوار

 ییباال یینتب قدرت ،مستقل یرهایمتغ دهد یمنشان  ،است دارامعن 01/0از  تر کوچک یکه در سطح خطا Fمقدار  ،12

 یونیکمک مدل رگرس به ،دیگر عبارتبه. دهندمی یحوابسته را توض یرمتغ یانسو وار ییراتتغ یزانم یخوب بهو  دارند

 کرد. نییمستقل مورد نظر تب یرمتغ شش براساسرا  یفیتک ۀوابست یرمتغ توان یمپژوهش 
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رهیچندمتغونیآزمونرگرسجینتا.13جدول

 مدل
 استانداردشدهضرایب نشدهاستانداردضرایب

 tآزمون
سطح

 استانداردشدهضرایب معیارخطای نشدهاستانداردضرایب معناداری

1 

 11.646 380/0  666/30 000/0 

 000/0 788/5 275/0 526/0 047/3 عمومی اعتماد

 000/0 754/3 170/0 354/0 329/1 نهادی اعتماد

 000/0 961/4 242/0 506/0 512/2 اجتماعی انسجام

 199/0 289/1 049/0 468/0 /603 امنیت

 000/0 236/4 213/0 495/0 096/2 رسمی مشارکت

 012/0 531/2 124/0 498/0 260/1 یررسمیغ مشارکت

 

 با ینهاد اعتماد که شود یممالحظه  استانداردشده یبتاها بیبه ضر با توجهو  9اطالعات جدول  بقاطم ،درمجموع

 ریتأث ،یت آزمونا توجه به ب نی. همچنرددا یشهر طیمح تیفیک راتییتغ نییتب ربرا  ریتأث نیشتریب 275/0 مقدار

 یشهر طیمح تیفیک بر یررسمیو مشارکت غ یانسجام اجتماع ،یاعتماد عموم ،یمشارکت رسم ،یاعتماد نهاد یرهایمتغ

 از باالتر یت مقدار یخطا سطح ل،یدلنیهمبه و داردن معنادار ۀرابط یشهر طیمح تیفیک اب ،تیامن ریمتغ اما ،است معنادار

.است 05/0 یمعنا سطح



هایافتهو بحث

عوامل  از افراد یتو رضا یشاحساس رفاه، آسا ۀدربرگیرنداست که  یزندگ تییفاز ک یا جنبه ،شهری محیط کیفیت

 یطمح یفیتک ،دیگر عبارتاست. به شان یزندگ یطمح یکو سمبل محیطی زیست ی،اقتصاد -یاجتماع یی،فضا -یکالبد

که  -اجتماعات ۀو توسع یاجتماع های یتظرف یارتقا و تأمین بهبلکه  ،انسان مادی نیازهای سازیبرآورده ۀبه حوز تنها نه

 یفیتک ۀمورد استفاد یها شاخص به ،پژوهش این در. داردهم توجه  -ندتأثیرگذار ها آن یاجتماع یرفتارها یبر الگوها

در  یطمح یفیتک یانگینم براساساست.  شده توجه یو کالبد یکارکرد ی،اجتماع یطی،در چهار سطح مح یشهر یطمح

محلۀ  و یشهر یطمح یفیتک یانگینم باالترین یهصفائ محلۀ .وجود دارد اههدر محل یادیتفاوت ز ،یزدشهر  یاههمحل

از چهار  ،پژوهش یندر ا اجتماعی سرمایۀ ۀمورد استفاد یها شاخص به ینهمچن .دارد را میانگین ترین یینپا آباد یشع

 به اجتماعی سرمایۀ یانگینم باالترین ،اساساینبر. است شده توجه یو انسجام اجتماع یتامن سطح اعتماد، مشارکت،

 یطمح یفیتنظر ک از را یمعکوس ۀرابط امر ینکه ا است مربوط یهصفائ ۀمحلبه  یانگینم ترین یینپاو  آباد یشع ۀمحل

 ۀرابط یشهر طیمح تیفیو ک یاجتماع یۀسرما نیب کهاز آنجا .دهدمی نشان هامحله تمام در اجتماعی سرمایۀو  یشهر

 زانیم نیو همچن یاجتماع یۀسرما زانیکه م ییاههدر محل که شود یزیر برنامه یاگونهبه دیبا ،وجود دارد یتنگاتنگ

 با نیهمچن داد. شیرا افزا دو نیا تیفیک مناسب، یهایزیر برنامهو  ریتداب ذاتخابا  بتوان ،است اندک طیمح تیفیک

 تیفیک زانیم رفتنو باال یاجتماع یۀسرمابهبود  جهتدر یمؤثرگام  وانت یم نهیزم نیا در یپژوهش یهاطرح یاجرا

 ها آن شیافزا یبرا ییکارهاراه ،یاجتماع یۀسرما و طیمح تیفیک انیم رابطه وجود. با توجه به داشتبر اههمحل در طیمح

 :دشو یمارائه 
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یشهرطیمحتیفیکویاجتماعیۀسرمایارتقایراهکارها.14جدول

 اجتماعیسرمایۀیارتقاراهکارهای یشهریطمحیفیتکیارتقاراهکارهای

 هاهمحل در یاریشورا جادیا هاهمختلف در سطح محل یها یکاربر انواع نۀیبه عیتوز

 مردم انیم در ها آن یامنائتیه اعتبار لیدلبه مساجد نقش تیتقو یحیتفر زاتیتجهبه  هاهمحل یعموم و سبز یفضاها زیتجه

 ساکنان و یاجتماع ینهادها انیم مانهیو صم شتریب ۀرابط یبرقرار یو بهداشت یخدمات درمان یها یکاربر تیتقو

 محلهر در ه یمحل ندگانینما انتخاب فاضالب دفع شبکۀ احداث

 شهیاند تبادل یبرافرهنگسراها  کردنفعالو  جادیا مختلف یعموم یفضاها یفیک یارتقا

 محله در امورساکنان به مشارکت  بیترغ مختلف به ساکنان شهر یها تیمسئول یواگذار

 یزندگ محل بهحس تعلق  جادیا یبرا ییراهکارها اتخاذ شهروندان انیمشهر در  یحس مراقبت از اموال عموم جادیا

 شهروندان مشارکت یبرا مناسب طیشرا جادیا محله یاساس یها یریگ میتصم در ساکنان دادنمشارکت



گیرییجهنت

 یطمح یفیتک نایم ۀرابط یابیارز یمورد مطالعه، برا ۀمنطق در یدانیت مو مطالعا ینظر یها افتهیمطالعات و  براساس

 ،یت آزمون لیاز قب یو آمار استنباط یفیتوص یها روش از ،هاهمحل یسنجش خانوارها و اجتماعی مایۀسر و یشهر

 ،هاهمحل در یا نمونهتک یت آزمون به توجه با .استفاده شد یقتحق های یهفرضدر قالب  یانس،و وار یونرگرس همبستگی،

 از تیرضا زانیم است: یربه شرح ز اجتماعی سرمایۀ یزانم ینهمچنو  شهری محیط کیفیت ابعاد تمام از رضایت میزان

 بعداز  رضایت نیهمچن .قرار دارد یشهر یهاهاز حد متوسط در محل تر نییپا یدر سطح ،یاجتماع بعد و یطیمح بعد

در  یزن یمحله و انسجام اجتماع یتامن مشارکت، اعتماد، زانمی. باالست سطحی درنمونه  ۀجامع در یکالبد و یکارکرد

 باالتر از حد متوسط قرار دارد. یسطح

 یرز یجنتا (هاهدر محل یشهر یطمح یفیتو ک اجتماعی سرمایۀ یزانم میانگین مقایسۀ) یانستوجه به آزمون وار با

 کیفیت میزان بیشترین ترتیببه ،آباد یشعو  یخدادبافت، ش یزداکبرآباد،  یه،صفائ هایه، محل3دار نمو بقاطم :آمد دست به

 سرمایۀ یزانم بیشترین دارای ترتیببه ،یهو صفائ اکبرآباد بافت، یزد شیخداد، ،آباد یشع یاههو محل نددار را شهری محیط

 ؛استههدر محل یشهر یطمح یفیتو ک اجتماعی سرمایۀ سطح معکوس ۀنشانگر رابط 3نمودار . هستند اجتماعی

 .است یینپا اجتماعی سرمایۀ یزانم ،ستباال یشهر یطمح یفیتک که یهایهکه در محل امعن یندب

 ۀرابط ،اجتماعی سرمایۀ و یشهر یطمح یفیتک یردو متغ بین دهد یمنشان  یرسونپ یهمبستگ یبضر آزمون یجنتا

نشان  یرسونپ یهمبستگ یبضر آزمون یجنتا ینهم .شود یم دییتأفوق  ۀیفرض و (001/0sig) دارد وجود معنادارو  یمنف

 فوق ۀیفرض و( 001/0sig) دارد وجود معنادارمثبت و  ۀرابط ،یشهر طیمح تیفیک و اشتغال تیوضع ریمتغ دو بین دهد یم

 و سواد تیوضع ریمتغ دو بین دهد یمنشان  یرسونپ یهمبستگ یبضر آزمون یجنتا ،هزمین یندر هم .است دییتأ مورد

 .شود یم دییتأفوق  ۀیگفت فرض توان یمدارد و  وجود (001/0sig) معنادارمثبت و  ۀرابط ،یشهر طیمح تیفیک

 ۀرابط ،یشهر طیمح تیفیک و درآمد تیوضع ریمتغ دو بین دهد یمنشان  یرسونپ یهمبستگ یبضر آزمون نتایج

 با مقدار یاعتماد نهاد نیهمچن .است دییتأ مورد فوق ۀیگفت فرض توان یم و( 001/0sig)دارد  وجود معنادارمثبت و 

اعتماد  یرهایمتغ ریتأث ،یت آزمونتوجه به  با. رددا یشهر طیمح تیفیک راتییتغ نییرا در تب ریتأث نیشتریب 275/0

 اما ،است معنادار یشهر طیمح تیفیک بر یررسمیغو مشارکت  یانسجام اجتماع ،یاعتماد عموم ،یمشارکت رسم ،ینهاد

 .است 05/0 یمعنا سطح از باالتر ،یت مقدار یخطا سطح چراکه ؛ستیمعنادار ن یشهر طیمح تیفیبر ک تیامن ریمتغ ریتأث

مشارکت، اعتماد، انسجام  مانند ییها شاخصهکه با  است یفردنیب روابط مجموعۀ ،یاجتماع یۀسرما ،درمجموع

عکس  ۀرابط ،طیمح تیفیو ک یاجتماع یۀسرما نایمکه  داده شد نشان مطالعه نیا در .دشو یمشناخته  تیامن و یاجتماع

و  یدانیامر با مطالعات م نیا .شود یمکاسته  طیمح تیفیک زانیاز م ،یاجتماع یۀسرما شیبا افزا یعنی ؛وجود دارد

و  یارتباطات اجتماع زانیم ،یفردنیب روابط ها،که در آن شد دییتأ باال یوندیپ یاجتماع یۀسرما با ییاههمحل در یشیمایپ
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 تیفیک گرید یسو. از دهدیرا نشان م یوندیپ یاجتماع یۀسرماباالست که  یتوجه انیشا زانیم به گریکدیبه  اعتماد

 یاجتماع یۀسرمابا وجود  یعنی ؛دریپذ یم ریتأث یاهمنطقو  یدولت یها ارگانو  ها سازمان ازن محله، از ساکنا شیب ،طیمح

به  یتوجه ،یا محلهو  یا منطقه یها ینابرابرو وجود  نمسئوال یتوجهیب لیدلبه ،شهر نییدر مناطق پا افراد یباال

تر نییپا یاجتماع یۀسرمابا وجود  ،شهر یباال یاههمحل در ،حال نیدرع. استصورت نگرفته  هاهمحل طیمح تیفیک

 .استنسبتاً خوب  طیمح تیفیک ،ها ارگانو  ها سازمان ۀژیو توجه لیدل به
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