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مقدمه
 ای گونه به ؛آمد می حساب بهشهری  های طراحیانسانی مبنای بسیاری از تناسبات و  های مقیاساز انقالب صنعتی پی  تا 

پایدارترین  عنوان به« روی پیادهقابلیت »دیگر   عبارت  بهمیسر بود.  روی پیادهکه دسترسی به بسیاری از خدمات از طریق 

حضور مردم، خرید، مالقات، گذران اوقات و  میزان مطلوبیت محیط مصنوع برای»معنای  شهروندان و به جایی جابهشکل 

(. همچنین Nosal, 2009: 22) داشتاولویتی ویژه و بود  پذیر امکان «پیاده صورت بهبردن از آن در یک پهنه  لذت

زمینه را برای افزای  ارتباطات چهره به همین تسلط  رسد مینظر  به کهفضاهای شهری در تسلط کامل عابر پیاده بود 

حساسیت در این جوامع افراد مربوط، شواهد اسناد و  ؛ زیرا براساساست کرده میامالت اجتماعی فراهم چهره و تع

پس . (05: 8213و مسعود،  آبادی دولت)ز احوال یکدیگر بیشتر خبر داشتند و ا داشتنداوضاع محله و شهر خود بیشتری به 

عریض با حاکمیت  های خیابان ةتوسع، استفاده از خودروگسترش مانند  (نوگرایی)مدرنیسم تأثیرات انقالب صنعتی و از 

زندگی اجتماعی در  های جنبهنق  عابر پیاده در طراحی شهری،  نداشتن محور و اولویت غفلت از فضاهای پیاده ،اتومبیل

 ند،بود شهروندان ةکه زمانی مسیر تردد پیاد ها خیابان چنینم. هرنگ شد زمان کم درگذرشهروندان  جایی جابهمسیرهای 

 با محوریت اتومبیل تبدیل شدند آمدوشد ی برایو تنها به مسیر ندیک مقصد انسانی از دست داد عنوان بهجایگاه خود را 

بر بروز مخاطرات  عالوه ها خیاباناین دگرگونی در فضای شهرها و تنزل کارکردی  .(18: 8235شیخی و رضایی، )

کاه  ارتباطات چهره به چهره و تعامالت اجتماعی ، مانند اجتماعی های حوزهدر  یتبعات زیانبارسبب  محیطی زیست

به خود در بسیاری از کشورها ریزان و مدیران شهری را  گستردگی این تبعات به حدی بود که توجه شهرسازان، برنامهشد. 

شد. در  ریزی یهپااصالحی  یحرکت عنوان بهجنب  نوشهرگرایی  8315 ةپایانی ده های سالدر  که طوری به ؛جلب کرد

الگوبرداری )ساختار فضایی شهرها و بازگشت به گذشته  در تغییراین ادعا مطرح است که مذکور چارچوب اصول جنب  

ادعایی که از . شود میمنجر تقویت تعامالت اجتماعی  اجتماعی و های شبکهبه تحول در  (سنتیهای  محلهاز سبک 

اجتماعی نوشهرگرایی دیده نشده  تأثیراتمبنی بر  ای کننده قانعواهد کافی و ش نشدهتأیید هنوز  (3585)ر دیدگاه ساند

از روابط و پیوندهای مبتنی بر اعتماد  ای شبکهبه معنای ، اجتماعی ةیعنی کاه  و افول سرمای ،این وضعیت .است

در کشورهای  تنها نه ،و نهادهای اجتماعی ها سازمان، ها گروهگروهی و تعامالت افراد با  فردی و بین اجتماعی بین

 دارد.نیاز  جویی چارهنیز مطرح است که به بررسی و  توسعه درحالبلکه در شهرهای کشورهای  ،اروپایی ةیافت توسعه

 های نشانه با (هجری شمسی 88)تهران طی قرن جاری  شهر کالن ای محله های دگرگونیتحوالت شهری و  ةتجرب

تاریخی و قدیمی شهری  های هستهدر  ویژه بهاین پدیده  همراه است. ماعیاجت ةافت کیفیت فضای شهری و کاه  سرمای

هکتار بافت فرسوده  352هزار و  2بی  از وجود . حادتری ظاهر شده است صورت بهتهران  ةفرسود های محلهو نیز در بافت 

 ،اند یافته استقرار درآمد کموسط و مت ةطبق ها آن جای بهو اند  کردهترک ها را  شان آن اصلین ناکه ساک هایی همچنین محلهو 

با این اند.  تأثیرگذار بوده ها محدودهاجتماعی در این  ةو سرمای روی پیادهقابلیت  ةرابطبر  زمان همکه از عواملی هستند 

ت تأثیراو نیز کشف و تحلیل  روی پیادهاجتماعی و قابلیت  ةحاضر با هدف شناخت روابط سرمایپژوه  از مسئله،  انداز چشم

شهر تهران  کالن ةنمون های هاجتماعی محل ةهای کیفیت فضای شهری بر سرمای عنوان یکی از مؤلفه روی به قابلیت پیاده

شهر تهران  ةنمون های همحل یاجتماع ةیدر سرما روی پیاده یتقابل نق » کهداده است پاسخ  سؤالاین انجام شده و به 
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 است ینا پژوه  یةفرض، مسئله ینا ةدربار شده انجام های پژوه مربوط و  یو نظر یعلم ةپای  دان  بهتوجه  با «.یست؟چ

 .دارد وجود یمعنادار ةرابطتهران  شهر شهر کالن منتخب های همحل در« اجتماعیة سرمای» و «روی پیاده قابلیت» یانکه م

پیشینةپژوهش
ادامه اجتماعی صورت گرفته است که در  ةمایروی و ارتباط آن با سر قابلیت پیاده ةدر زمینهای مختلفی  تاکنون پژوه 

 آمده است: ها آنای از  خالصه

برای بسیاری های  آمریکا تالش ةمتحد در سراسر ایاالت پژوه  خود نتیجه گرفته است که( در 3553) 8پادوبنیک

ان از جمله این شده از سوی نوشهرگرای های مطرح شکوفایی اجتماع و اجتماعات محلی پایدار صورت گرفته است که مدل

مبتنی بر  ،های اجتماعی ایجادشده در اجتماع محلی خاص بررسی پویایی باشود. در این مقاله، ابتدا  ها محسوب می تالش

کنندة  بیانشده پاسخ داده شد. نتایج این پیمای   مطرح سؤاالتدر پرتلند به  «اورنکو» ةیعنی محل ،نوشهرگرایی ةاید

 ةنق  اجتماعات مبتنی بر اید . همچنیناستدیگر  ةاورنکو با دو محل ةیی اجتماعی در محلپویااز نظر  های مهمی تفاوت

محوری، افزای  تراکم بافت  های ترکیبی، پیاده کاربریمانند کارگیری اصولی  سنتی و به های هنوشهرگرایی )بازگشت به محل

تأثیر محیط بررسی ( در 3552است. لیدن ) از انسجام و تعامالت اجتماعی آشکار شدهزیادی و غیره( در پرورش سطح 

اجتماعی اثرگذار  ةگیری سرمای بر شکل ،به این نتیجه دست یافت که ساختار کالبدی محله، اجتماعی ةمصنوع بر سرمای

طراحی  ة. نحودهد افزای  میکیفی  از نظرکمی و هم  از نظرکه میزان تعامالت اجتماعی را هم  ویژه از آن جهت ؛ بهاست

دخالت در امور برای تواند مشوق ساکنان  می ها هآن در محلنبود روی یا  ویژه قابلیت پیاده بهمحله، و ساختار کالبدی محله 

( ارتباط 3550و ویلسون ) (. گرامزLeyden, 2003: 58به مشارکت را از بین ببرد ) ها آنیا تمایل ، مربوط به محله باشد

گرین ویل در کارولینای  های هاجتماعی در محل ةاز سرمایبیشتری با میزان  ار های طراحی واحدهای همسایگی ویژگیمیان 

فضای سبز و  ،ارتباطی ةالگوی شبکمانند  ها، ههای طراحی محل ویژگیة میان به تحلیل رابط بررسی کردند. همچنین جنوبی

های نوشهرگرایی در  و شاخصهتند پرداخاجتماعی  ةروی و تشکیل سرمای های مختلط مسکونی و تجاری، قابلیت پیاده کاربری

شده از سوی  های مطرح ویژگی را تعیین کردند. براساس این پژوه ، ها همحلاین اجتماعی خاص  ةو میزان سرمای ها همحل

(. Grams, 2005: 1دارد )بستگی  هماجتماعی  ةهای سرمای با شاخص ،کند نوشهرگرایان که تعامالت شخصی را تسهیل می

مبتنی بر  های هگیری در حال افزای  محل دنبال شکل بهدر حال حاضر که کرده است بیان پژوه  خود در ( 3585) 3دیل

ایجادشده براساس اصول  های ه. محلاستپذیر و ضروری  امکان ها هارزیابی میزان موفقیت این محل، اصول نوشهرگرایی

شخصی خود  ةاز وسایل نقلی ها لهن این محاساکنرود  انتظار می . همچنینروی بیشتری دارند نوشهرگرایی قابلیت پیاده

بررسی  پژوه  خود به( در 3583) 2(. وودDill, 2010: 59کمتر استفاده کنند ) ها همحل اینعنوان پیامد مستقیم طراحی  به

قابل با تجربه ارتباط مثبت و در م، روی با قابلیت پیاده یهای خیابان ةاجتماعی با طراحی شبک ةسرمایکه پردازد  این فرضیه می

ارتقای عملکردهای اجتماعی در بافت نیز ( 3588) 8مسعود و راستبین دارد.معکوس  ای و ادراک منفی از محیط محله رابطه
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میان و برخی روابط منطقی   اند گرفته درنظرعنوان راهبردی برای افزای  کیفیت زندگی شهروندان  شهری اصفهان را به

های طراحی شهری در بستر اجتماعی  عنوان مشخصه پذیری را که به روی و اجتماع پیاده اجتماعی، قابلیت ةمیزان سرمای

اجتماعی در بافت  ةعوامل فضای شهری و سرمای ةبررسی رابطبا  (3588) بخشیان تاج اند. بررسی کرده اند، بودهمطرح 

 ةپذیری با سرمای حوری و اجتماعم های نفوذپذیری، پیاده میان شاخصرابطة مستقیمی که است  نتیجه گرفته، تاریخی

حرکت عابر پیاده در پژوه  خود، ( 8213آبادی و مسعود ) شکوهی دولت .اجتماعی در بخ  مرکزی شهر تهران وجود دارد

پرسشنامه و تکنیک تحلیل عاملی به  کمک همچنین بهاند.  در فضای شهری را عاملی برای افزای  سطح تعامالت دانسته

 .اجتماعی است ةعاملی برای افزای  سطح سرمای راه پیادهد که ان این نتیجه رسیده

نیز نتایج مخالف مطالعاتی ، اند کرده تأکیداجتماعی  ةروی و سرمای دار قابلیت پیاده اکه بر روابط معنی مطالعاتبا وجود 

موردی  ةچارچوب مطالعبا استفاده از روش کیفی و در خود  ( در پژوه 8232) محمدزادهو  رهنما ؛اند آن را نشان داده

راه  دهبرداران پیا اجتماعی بهره ةو سطح سرمای ها راه پیادهبستگی میان کیفیت محیطی  دنبال سنج  و تحلیل هم به

 ةدو متغیر کیفیت محیطی و سرمایمیان دار و مثبت  امعن ةوجود رابطپژوه  . نتایج این ندخان شهر مشهد بوده ا قره

شاخص مؤثر در  3با استفاده از  پژوه  خود،در نیز ( 8238شیخ ) آلیمقانی و . کند ات میهرچند ضعیف اثب ،اجتماعی را

و  ندشهر قم پرداخت های هروی محل به تعیین میزان قابلیت پیاده AHP-TOPSISکمک روش  روی و به قابلیت پیاده

موسوی و  د.ندارمرزی  های همحل از شرایط بهتریروی،  از نظر قابلیت پیاده این شهرمرکزی  های هکه محلگرفتند نتیجه 

صورت پیمایشی به بررسی ارتباط  به، اجتماعی ةبر سرمای تأکیدبا  راه پیادهطراحی  بررسیدر ( نیز 8238)آفتاب 

با توجه به  ها آنپژوه  در شهر تبریز پرداختند. نتایج حاصل از  راه پیادهاجتماعی و عامل کیفیت  ةهای سرمای شاخص

 داری وجود ندارد. رابطة معنابین دو متغیر دهد که  نشان می( 023/5)بستگی  ضریب هم

ة . این اصطالح برای اولین بار در مقالگردد بازمیاجتماعی به اوایل قرن بیستم میالدی  ةسرمای اصطالحقدمت 

اشاره کرده طالح این اصبه ، خود ةدر مقالنیز ( 8320( از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. سیلورمن )8385هانیفان )

 شده( بررسی 8358« )مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی»این مفهوم در اثر کالسیک جیکوبز  همچنین است.

استفاده شهری  اقتصاد درون ةاجتماعی برای توصیف شکل توسع ةاصطالح سرمای از ( نیز8325اقتصاددان ) ،است. لوری

 ةاولیکه در شکل شد وارد ادبیات علوم اجتماعی شکلی جدی  بهاجتماعی  ةبه بعد مفهوم سرمای 8315از سال  کرده است.

 دادندبسط و گسترش آن را  غیره و 3پرتز ،، پاتنام8اما کلمن، لینکردند، مطرح آن را خود، ابتدا جیکوبز، لوری و بوردیو 

در  ای مطالعهبا نیز پاتنام  رابرت کرد.استقبال از این اصطالح تری  (. سپس کلمن در معنای وسیع88: 8238)سلیمانی، 

 ةتدریج از ده (. این مفهوم به81: 8212صورت عملیاتی مطرح کرد )الوانی و همکاران،  مدنی ایتالیا این بحث را به ةجامع

از نخستین  0و هیوز 8، استون2شدت افزای  یافت. پاکستون بهبوردیو، کلمن، پاتنام و فوکویاما مطالعات با بعد به  8335

اند که دارای جامعیت در  ، روشی را ارائه دادهاین مفهوماجتماعی هستند که برای سنج   ةسرمای ةدر حوزان پژوهشگر

                                                           
1. Lin 

2. Portes 
3. Paxton 

4. Stone 

5. Heuse 
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نیز  حاضر ةدر مقال .اجتماعی است ةزمان ابعاد کیفی و کمی سرمای هم ةبندی بسیار خوبی از جهت مالحظ نگرش و طبقه

اجتماعی  ةسرمایرو،  مطالعة پی در  (.331: 8238ر، )موسوی خامنه و درودگ از همین روش سنج  استفاده شده است

 شدهروابط و حمایت اجتماعی تعریف  ةیافته، شبک شاخص آگاهی اجتماعی، مشارکت، اعتماد، همیاری تعمیمش  افراد با 

 «اجتماعی ةبعد عینی سرمای»روابط افراد، حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی به  ةاست. از این میان، سه شاخص شبک

 .استمربوط « اجتماعی ةبعد ذهنی سرمای»به  دیگرو سه شاخص 

از دیدگاه شهرسازان، فضاهای شهری مکان تعامل و رفتارهای شهروندی است و روح اجتماعی و احساس تجانس 

های زندگی اجتماعی، بستری  عنوان عرصه (. فضاهای شهری بهPunter, 1995: 60دهد ) اجتماعی را در خود شکل می

خصوصی، با  های خصوصی و نیمه کنشگران خارج از عرصه ،ها در این عرصه .عامالت و ارتباطات اجتماعی هستندبرای ت

اعتقاد دارد فضای شهری  8کنند. شوای میو در آن فعالیت شوند  میشناسند در استفاده از یک فضا سهیم  که نمیافرادی 

معتقد ( 8323) 3(. همچنین لینچ850: 8220، شواید )شو موجب تسهیل روابط اجتماعی و پاالی  ساخت اجتماعی می

شود و در این فضا فرصت آن وجود دارد که  میبیان ای است که داستان زندگی جمعی در آن  فضای شهری صحنه است

گل، فضاهای  ةهم ارتباط برقرار کنند. به گفت با یو افراد در محیط اجتماعی جدیدشود برخی مرزهای اجتماعی شکسته 

شمار بهاجتماعی سرمایة گیری  ساز شکل بستری برای تعامالت اجتماعی و زمینه ،های شهری فعالیتمکانی برای شهری 

اما با وجود  ،نیستنداجتماعی  ةگیری سرمای تنهایی بسترساز شکل (. فضاهای شهری بهGehl, 1987: 54-67آیند ) می

ممکن است ، میزان کیفیت فضاهای شهری دیگرعبارت توانند این خاصیت را داشته باشند. به  های کیفی می ویژگی

ة های نظری پیرامون کیفیت فضای شهری به دو دست اجتماعی باشد. دیدگاه ةگیری سرمای عاملی اثرگذار در شکل

 (.882: 8213شوند )رفیعیان و خدایی،  کالبدی تقسیم می-رویکردهای طراحی و مکانی-رویکردهای اجتماعی

 پژوه در این  است،طراحی کالبدی فضاهای شهری  ةهای کیفیت فضا در شاخ اری یکی از مؤلفهمد که پیاده  آنجا از

گرفته است که ظهور جنب  نوشهرگرایی با هدف ایجاد فضاهای شهری  رویکردهای طراحی کالبدی مبنای نظری قرار

زان آمریکایی از فرسودگی و از معماران و شهرسا بسیاری ،میالدی 8315 ة. در دهستیکی از این رویکردها باکیفیت

با مراکز شهری  همتفرق، وابسته به اتومبیل و دارای فاصل ،جوامع محلی پراکنده ةزوال مراکز شهری و افزای  فزایند

این نارضایتی به ظهور جنب  نوشهرگرایی ، 8335 ةو ابتدای ده 8315 ةهای پایانی ده اظهار نارضایتی کردند. در سال

روی ساکنان  های شهری با قابلیت پیاده های اساسی این جنب ، توجه به ایجاد بافت ترین مؤلفه یکی از مهم. شدمنجر 

صورت پیاده مرتفع شود. جیکوبز بر نق   ای از نیازهای شهروندان با پیمودن راه به ای که بخ  عمده گونه به ؛بود

فضاهای  ،ماند آنچه از یک شهر به ذهن میبه باور او  .دارد تأکیدفضاهای عمومی شهر در ایجاد تعامالت اجتماعی 

معیارهای کیفیت فضاهای شهری را »(. وی 32: 8218روهای آن است )پاکزاد،  ها و پیاده ویژه خیابان عمومی شهر به

«. داند روی می شمولی، نفوذپذیری و قابلیت پیاده پذیری، اختالط کاربری، نظم بصری، همه انعطافمانند شامل مواردی 

رعایت مقیاس انسانی، مانند مواردی  «اندازهایی برای رؤیای آمریکایی نوین چشم»( در کتاب 8338) 2نلسن

                                                           
1. Choay 

2. Lynch 

3. Nelson 
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ها در طرح، توجه به منظر  بینی هسته بینی فضاهای باز، پی  گرایی، پی  شناسی، ترویج پیاده پذیری مبتنی بر بوم مسئولیت

داند  های اصلی کیفیت محیطی می شهری را از مؤلفهخیابان، تنوع، اختالط کاربری و تعمیر و نگهداری مستمر محیط 

 ایمنی، دسترسی، ةدست هشتبر محیط و فضاهای عمومی شهر را به  تأثیرگذارکیفیات نیز  8(. کرمونا838: 8233)زارعی، 

)علیمردانی،  است کرده تقسیم فضا سخت و فضا نرم همگانی، فضای شمولی، همه روی، پیاده قابلیت کاربری، اختالط

جیکوبز و برخالف نظر معماران مدرنیست، تأیید در  «منظر شهری»در کتاب  3(. کالن1: 8238نژاد و افهمی،  دیمه

صورت پیاده در شهرها ممکن و مقیاس شهرها نیز  داند که حضور انسان به می کیفیت بافضای شهری را در صورتی 

، ساختار شهر را متشکل از خیابان و میدان «ضای شهریف»در کتاب  2(. کرایر3: 8233زاده و تمری،  انسانی باشد )عباس

شهر  ةروی، در مقیاس هم با قابلیت پیاده یفضاهای ،داند و به نق  اجتماعی خیابان توجه بیشتری دارد. از دیدگاه وی می

: 8210، )ملکآورد  میبر نق  ارتباطی و دسترسی، مکانی امن و راحت برای تماس اجتماعی فراهم  و عالوهکند  میعمل 

و مردم را به حضور بیاورد تواند زندگی و سرزندگی را به مناطق مرکزی شهر  مداربودن فضا می پاکزاد پیاده از دیدگاه(. 3

 (.02: 8212 کند )پاکزاد،تشویق داوطلبانه در شهر 

مطالعهموردةمحدود
نفر و  1.532.255معیتی معادل ج 8230سرشماری سال  است که براساس شهر ایران و پایتخت آن ترین بزرگتهران 

. استمحله  228ناحیه )شامل ری و تجری ( و  828منطقه،  33تهران شامل  شهر کالنمساحت دارد.  کیلومترمربع 225

تاریخی  ةرا طی هفت دورگوناگونی تحوالت که  استتهران  شهر کالنهای  پژوه  محلهدر این  مطالعه مورد ةمحدود

 .طی کرده استبه شرح زیر 

صفوی  طهماسب شاهاولیه شهر تهران، از ده تهران تا احداث بارو توسط  ةایجاد و گسترش هست ، شاملاول ةورد

 ةعبدالعظیم، درواز ةدرواز های با نام طهماسب شاهان در عصر چهار دروازه در تهر گیری شکلشامل  ،دوم ةدور .است

مسکونی سنگلج، عودالجان، بازار و  ةهران به چهار محلسوم، ت ةدور. در استدوالب  زةقزوین و دروا ةشمیران، درواز

سنگلج و عودالجان  های همحل ،که از این چهار محله شود میتقسیم  (نشین حاکم)و یک بخ  ارگ  میدان چاله

و شدند برج و باروها تخریب  (تهران عهد ناصری)چهارم  ةدوردر . اند بوده فقیرنشین میدان چاله ةنشین و محل مرفه

 عنوان به میدان سبزهمیدان توپخانه، ارگ و  ،در این دوره. گرفتندقدیمی شکل  های خندق پرشدنجدیدی با  های همحل

و برداشته  نشین براساس استفاده از آب قنوات همرف های هساخت محل های گاماولین  شناخته شدند. همچنینمرکز تهران 

 ةبافت دیرین ،مصادف با عصر پهلوی اول استکه  پنجم ةدور . درشدآغاز تهران در این دوره  های هگزینی محل جدایی

همراه با  مآب فرنگیو  ساز تازه نسبتاً های خانهبا  و شمیران آباد حسندولت، مانند جدیدی  های هو محلپاشید  از همتهران 

 ةدور. گرفتکل شاست، کرده  ریزی پایهرا  نشین اعیانهای  محلهمشجر که اساس شمال شهر یا  های باغچهو  ها باغ

 ةضابط بیبا رشد  ،در مقطع اول .است( 8202تا  8285و  8223تا  8235دو مقطع ) شامل (عصر پهلوی دوم)ششم 

                                                           
1. Carmona 

2. Cullen 

3. Krier 
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هایی  محلهشمال در رو هستیم:  به شرح زیر روبه هایی هشدن محل به نام نشت شهری و اضافه ای پدیده گیری شکل ،تهران

غرب در  ،تپه و دوالب ، دوشاننو تهران هایی مانند محلهشرق در  ،تپه حشمتیه و آباد عباس، آباد یوسفامیرآباد، مانند 

 های گودالفیروزآبادی، کشتارگاه و هایی مانند  محلهجنوب در طرشت، جی، بریانک، امامزاده حسن و  هایی مانند محله

اقتصادی شکل گرفتند. از  راتبم سلسلهتهران براساس  های همحل، دنبال رشد شتابان شهرنشینی در مقطع دوم، به. جنوب

با اسلوب هایی  محله گیری شکلو  نشینی آپارتمانرشد  آغاز، نشینی زاغه ةبه پدید توان میدیگر تحوالت این دوره 

 های ه، ساخت محل(کنوناز پیروزی انقالب اسالمی تا پس)هفتم  ةدوراشاره کرد. در  آباد نازیمانند  نوین شهرسازی

اجرای عملیات  و مختلف نوبنیاد های شهرکشهری در قالب  های محلهل صورت گرفت: ساخت به دو شک غالباًشهری 

 83قدیمی و فرسوده. همچنین در این مقطع زمانی، مناطق شهری تهران از  های ساختمان های بر عرصه سازی آپارتمان

 .(23 :8222رجبی، )آمد  وجود بههران به دور ت ها شهرکو  اقمار شهرهااز  ای منظومهمنطقه افزای  یافت و  35منطقه به 

  

تهرانشهرکالنهایمنتخبهمحل.2شکلتهرانشهرکالن.مناطقمنتخب9شکل

پژوهشروش
و متغیرهای قابلیت  ها شاخصمربوط مطالعه و پیشینة  ،ای کتابخانهاسناد منابع و  ةمطالع باابتدا پژوه ، در این  

مشاهده،  کمک بهکه  استی کمی و کیفی ها دادهز ترکیبی امورد نیاز  های داده. شددوین اجتماعی ت ةو سرمای روی پیاده

طالعات ا ةسامان کمک بهمکانی  های دادهبخشی از  همچنین. دست آمد بهپرسشگری و مصاحبه با کارشناسان مربوط 

 ها دادهو پردازش  تحلیل و  تجزیه، یساز آمادهبرای  SPSSو  ArcGis ،Excellمانند هایی افزار نرمو از  تهیهجغرافیایی 

 است افزار نرمدر این مقاله استفاده از دیتابیس یا بانک اطالعاتی موجود در این  Gis افزار نرممنظور از کاربرد  استفاده شد.

اد و نتایج و خروجی آن نیز در قالب اعد هاستفاده شد روی پیادهمربوط به قابلیت  های شاخصکه از آن برای محاسبات 

 ةدر سرمای روی پیادهتحلیل نق  قابلیت  دنبال به مطالعة حاضراست.  مربوط در این مقاله آمده های در جدول آمده دست به

گویه  ةتهی با مطالعه موردهای  محله روی پیادهمربوط به متغیر قابلیت  های دادهاینکه  جای به رو است؛ از این اجتماعی بوده

استفاده  افزار نرمدر این  ها آنو محاسبات  Gis افزار نرمبانک اطالعاتی از ، بیایددست  بهامه و جاگذاری آن در قالب پرسشن

ان نفر از ساکن 855پژوه ، حجم نمونه در این  .برخوردار است ای پرسشنامهروش  بیشتری در مقایسه باکه از دقت شد 
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، گیری نمونهبرای  شده استفادهتکنیک  . همچنینشد  تعیینکه با استفاده از فرمول کوکران  منتخب تهران بود های محله

برخوردار و  نیمهتهران به مناطق برخوردار،  شهر کالن بندی پهنهبه توجه با است که بوده  ای چندمرحله ای خوشهروش 

. نددتهران مناطق منتخب تعیین ش شهر کالن ةمنطق 33بین  از اول، ة( در مرحل83: 8235نعمتی و صالحی، )فروبرخوردار 

از نواحی منتخب  گانه هشت های محلهسوم  ةدر مرحل شدند.تعیین  موردنظرب، نواحی مناطق منتخمیان دوم، از  ةدر مرحل

 اتفاقی ساده گیری نمونهاز روش  ها نمونهدر هریک از مراحل، برای انتخاب  شدند. باید توجه داشت کهبررسی و  انتخاب

زنگ هر  های شاسیاتفاقی ساده انتخاب و با شمارش تعداد کل  ةبلوک به شیواستفاده شد و در انتها از هر محله یک 

 نمونه تعیین شد. ،انتخابی مورد نظر به روش اتفاقی سیستماتیک واحدهای مسکونی ةو براساس نمونبلوک 

پژوهشدرشدهاستیادههایشاخصمتغیرهاو

پژوهشیهاشاخصویرهامتغ.9جدول

(معر )هاصشاخزیرهاشاخصمتغیرها

 روی پیاده قابلیت

 یاختالط کاربر .8
 جمعیتتراکم  .3

 یابانو تراکم طول خ یابانتراکم تقاطع خ .2
 (یتاکس و مترو اتوبوس،) یعموم ونقل حملبه  یدسترس .8

 و راهنمایی ابتدایی،) یبه مراکز آموزش یدسترس .0
 (دبیرستان

 مذهبی مراکز به دسترسی. 5
 پارکینگ به دسترسی .2

 

 یاجتماع ةسرمای

 روابط ةشبک
 و خانواده خویشاوندان، همکاران، دوستان، با روابط میزان

 همسایگان

 یافتیدر های حمایت
 و فکری هم پول، به نیاز مواقع در حمایت دریافت میزان
 یا یکش اسباب ،از فرزندان یو نگهدار صبحتی هم مشورت،

 یجزئ یراتتعم

 مشارکت
 یررسمیو غ یرسم یو نهادها ها انجمنر د یتداشتن فعال میزان

 (غیره و یورزش یها باشگاه)

 اجتماعی آگاهی
از منابع  یمانند آگاه ،جامعه جاری امور از آگاهی کسب میزان
روابط  ةشبک یاروزنامه  یزیون،تلو یو،از جمله راد ،مختلف یخبر

 شامل دوستان و همکاران

 یافته یمتعم همیاری
کمک  ،زدگان یلسدر قالب کمک به  یگردکمک به افراد  میزان
 یها طرحخاص و شرکت در  یمارانب یا یریهخ یها بازارچهبه 

 عضو یاهدا

 (مدنی نهادی، شخصی،) اعتماد

 خویشاوندان دوستان، آشنایان، به اعتماد میزان: شخصی اعتماد
 خانواده افراد و

 غیررسمی و رسمی نهادهای به اعتماد میزان: نهادی اعتماد
 یکدر  یگانمحل و همسا ةکسب به اعتماد میزان: مدنی تماداع

 محله

 8230 محمد، آل و یصالح؛ 8238 خ،یش آل و یمقانی ؛8238 ،درودگر و خامنه یموسو ؛8218 ،یغفار :منبع
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 میزان اختالط کاربری ةمحاسبة رابط 

   

متفاوت  های کاربریبرابر تعداد نیز  Ki. است i ةناحی به کل مساحت jبرابر نسبت مساحت کاربری  Pj ،رابطهدر این 

طورکلی  به. شود میگرفته  درنظرباشد، مقدار این شاخص صفر  8برابر  ki که درصورتی. همچنین است i ةموجود در ناحی

 است. شده  گرفته درنظر ها کاربریمسکونی و مختلط مسکونی با سایر  های کاربریپژوه ، در این 

 جمعیتتراکم  ةرابط 

 
 ها خیابانتراکم تقاطع  ةرابط 

 
 ها خیابانتراکم طول  ةمحاسب ةرابط 

 

پژوهشهاییافته
منتخبیهاهمحلیروادهیپتیقابلزانیمةمحاسبدریاصلیهاشاخص(الف

ورد بررسی م ةمتنوع در منطق های کاربریبررسی میزان موجودبودن  شاخصهدف از این شاخص اختالط کاربری:  .8

این شاخص از فرمول  ةبرای محاسب. مثبتی وجود دارد ةرابط ،روی پیادهاین شاخص و میان  ها، براساس پژوه . است

 آمده است. 3که نتایج آن در جدول شد نتروپی شانون استفاده آ

شانونیآنتروپازاستیادهباپژوهشمنتخبهایهمحلیبیترکیمقدارکاربرةمحاسب.2جدول  
یروپآنت

 محله
-یادارمختلط

 یمسکون

-یتاارمختلط

 یمسکون

مختلط

 گریدیرمسکونیغ

یمسکونمختلط

 رهیوغ

ماموع

 هامختلط
رتبه

 8 251/5 538/5 252/5 530/5 503/5 اورانین
 3 258/5 521/5 258/5 580/5 558/5 تهرانسر

 2 202/5 821/5 231/5 515/5 531/5 عصریول دانیم
 8 208/5 320/5 882/5 353/5 528/5 بهارستان
 0 282/5 835/5 322/5 805/5 550/5 خزانه باغ
 5 255/5 835/5 808/5 808/5 553/5 یجنوب نارمک
 2 320/5 832/5 552/5 823/5 525/5 بهار
 1 325/5 853/5 825/5 850/5 553/5 آباد افتی

 

که استفاده شده است  جمعیتتراکم ول این شاخص از فرم ةمناطق مسکونی: برای محاسبجمعیت شاخص تراکم  .3

افزای  رغبت افراد سبب جمعیت زیاد که تراکم  استفاده شد شاخصاین  ازدلیل به این  آمده است. 2نتایج آن در جدول 

 (.Jacobs, 1961: 122)شود  میو احساس امنیت در افراد  روی پیادهبه 
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منتخبهایهمحلتیجمعتراکمةمحاسب.9جدول

 
. به است شده در مناطق بررسی ها بانخیابررسی میزان تقاطع  شاخصاین  منظور از: ها خیابانتراکم تقاطع شاخص  .2

 در فضاهای شهری روی پیادهافزای  قابلیت سبب  ها خیابانتقاطع زیاد که تراکم  استفاده شد دلیل از این شاخصاین 

 آمده است. 8شاخص از فرمول زیر استفاده شده است که نتایج آن در جدول این  ةمحاسب. برای شود می

منتخبهایهدرمحلهاخیابانتقاطعتراکمیزانمةمحاسب.1جدول

رتبههاتقاطعتراکممساحتتقاطع محله
 8 8253/550 128528/5 002 یجنوب نارمک

 3 8583/050 008328/8 218 بهارستان
 2 1582/825 552383/5 311 خزانه باغ

 8 2280/852 233028/5 228 بهار
 0 8350/338 038552/8 883 عصریول دانیم
 5 5331/302 80802/2 135 آباد افتی
 2 2320/351 035823/8 281 اورانین

 1 1852/888 203580/5 035 تهرانسر
 

و دلیل  شده در مناطق بررسی ها خیابانبررسی میزان طول  منظور از این شاخص: ها خیابانشاخص تراکم طول  .8

به  وجود معابردهندة  ین شاخص نشاندر نواحی بدون تقاطع است. ا ها خیابانبررسی آن ضعف شاخص تراکم تقاطع 

 آمده است. 0نتایج آن در جدول  که استمیزان مناسب 

منتخبهایهدرمحلابانیتراکمطولخةمحاسب.2جدول

رتبه (لومترمربعیکمتردر)ابانیخطولتراکم )متر(ابانیطولخ مساحت محله
 8 32/33588 31/38520 128/5 یجنوب نارمک
 3 12/33852 13/82580 558/5 خزانه باغ

 2 02/38103 13/21053 008/8 بهارستان
 8 38/38183 35/83151 155/5 بهار
 0 33/32832 08/1853 203/5 تهرانسر

 5 88/82113 22/32358 030/8 عصریول دانیم
 2 55/85233 88/30522 035/8 اورانین
 1 33/82320 50/80238 800/2 آباد افتی

رتبه تیجمعتراکم مساحت خانوار زن مرد تیجمع محله
 8 28/5853 035/8 2822 8223 8025 3280 اورانین
 3 52/2825 800/2 2233 83.823 83.820 38.508 آباد افتی
 2 08/1255 030/8 2181 5532 5238 83.282 عصریول دانیم

 8 32/85523 008/8 0038 1838 1588 85.050 بهارستان
 0 28/30021 155/5 5182 85.832 3333 35.883 بهار
 5 02/23803 128/5 1208 82.522 82.283 35.320 یجنوب نارمک

 2 51/22288 203/5 2350 5833 0328 83.852 تهرانسر
 1 52/28811 558/5 5105 85511 85888 35.133 خزانه باغ
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 ةباید بر شبک ها دسترسیاین شاخص،  ةبا توجه به اینکه برای محاسبعمومی:  ونقل ملحشاخص دسترسی به  .0

به  آمده است. 5استفاده شده است که نتایج آن در جدول  تحلیل شبکه ابزارهایاز  این منظوربرای  بگیرد،معابر صورت 

 .شود می روی پیادهای  قابلیت فزاسبب عمومی  ونقل حملکه دسترسی راحت به  استفاده شد شاخصاین  از دلیلاین 

(یتاکسمترو،اتوبوس،)یعمومونقلحملستمیمنتخببهسهایهمحلیدسترسنیانگیمةمحاسب.2جدول  

 محله
 (متربرحسبفاصله)یعمومونقلحمل

Min max mean 

 2883/235 522/3282 5 اورانین

 8358/581 012/8822 532553/8 ینارمک جنوب

 33/3550 211/0258 5 تهرانسر

 333/8353 358/3182 5 آباد افتی

 1008/532 322/8805 882823/5 باغ خزانه

 2115/128 225/3825 5 عصریول دانیم

 380/8833 315/3005 350530/5 بهارستان

 5383/318 083/3503 5 بهار
 

شامل مساجد،  کن مذهبیامابررسی میزان دسترسی به  منظور از این شاخصشاخص دسترسی به اماکن مذهبی:  .5

استفاده تحلیل شبکه  ابزارهایاین شاخص نیز از  ة. برای محاسباستغیره و  مصالها، ها زاده امام، ها فاطمیه، ها حسینیه

 آمده است. 2شده است که نتایج آن در جدول 

یمنتخببهمراکزمذهبهایهمحلیدسترسمیانگینةمحاسب.2جدول

 محله
 (متربرحسبفاصله)یبمذهمراکزبهیدسترس

Min max mean 

 582/382 02/3823 885183/5 اورانین

 018/012 58/8851 5 ینارمک جنوب

 215/8330 23/0822 313553/5 تهرانسر

 338/110 55/3253 5 آباد افتی

 012/528 88/8588 5 باغ خزانه

 211/121 38/3530 5 عصریول دانیم

 153/305 85/3253 5 بهارستان

 283/355 81/3053 5 هارب

 

آن استفاده از راه ایجاد شده است و دلیل  ةشبک روی، شاخص دسترسی به پارکینگ: این شاخص برای دقت بهتر .2

 ةنتایج محاسب .استموتوری  ونقل حملرسیدن به برای  یحل راهو هم  آمدوشدهم روش مستقل  روی پیادهکه  این است

 آمده است. 1این شاخص در جدول 

دانشگاهی(: برای محاسبة این  شاخص دسترسی به مراکز آموزشی )مهدکودک، دبستان، مدارس راهنمایی تا پی  .1

آمده است. دلیل بررسی این شاخص این  3شاخص نیز از ابزارهای تحلیل شبکه استفاده شده است که نتایج آن در جدول 

آموزان  بر سالمت جسمی و روحی کودکان و دان  بر تأثیرات مثبت است که دسترسی راحت به مراکز آموزشی عالوه

 شود. روی می ها به پیاده سبب افزای  رغبت آن
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هانگیپارکمنتخببهیهاهمحلیدسترسنیانگیمةمحاسب.8جدول

 محله
 (متربرحسبفاصله)نگیپارکبهیدسترس

Min max mean 

 58/125 25/3503 33/88 اورانین

 81/058 81/8822 81/3 ینارمک جنوب

 15/3308 38/8313 08/2 تهرانسر

 88/8521 85/3155 55/5 آباد افتی

 35/232 32/8805 88/5 باغ خزانه

 32/122 21/3825 55/5 عصریول دانیم

 32/8883 33/3005 32/5 بهارستان

 08/8581 03/3503 55/5 بهار

(ندبستاومهدکودک)یبهمراکزآموزشیدسترسنیانگیمةمحاسب.1جدول

 محله
 (متربرحسبفاصله)هامهدکودکومهدکودکبهیدسترس

Min Max Mean 

 02/281 32/3332 5 اورانین

 50/010 58/8258 32/5 یجنوب نارمک

 38/8125 35/5553 32/8 تهرانسر

 83/388 82/3823 5 آباد افتی

 25/522 20/8832 25/8 خزانه باغ

 85/188 23/3835 5 عصریول دانیم

 51/303 82/3835 5 ستانبهار

 83/128 01/3033 5 بهار

(یدانشگاهشیپتاییراهنما)یآموزشمراکزبهیدسترسنیانگیمةمحاسب.90جدول

 محله
 (متربرحسبفاصله)یدانشگاهشیپتاییبهمراکزراهنمایدسترس

Min max mean 

 23/8513 05/3023 22/0 اورانین

 28/555 23/8258 5 یجنوب نارمک

 11/8538 00/0282 82/8 تهرانسر

 82/352 33/3385 5 آباد افتی

 25/088 21/8882 20/8 خزانه باغ

 10/8528 85/3812 5 عصریول دانیم

 32/335 81/3381 5 بهارستان

 08/253 50/3328 23/5 بهار

کوریومدلبراساسیدسترستیقابلزانیماساسبرهاهمحلیبندرتبه.99جدول  

رتبهکوریوقدارم منطقه
 8 555/8 یغرب تهرانسر
 3 255/5 بهار
 2 235/5 اورانین
 8 353/5 یجنوب نارمک
 0 355/5 آباد افتی

 5 832/5 بهارستان
 2 505/5  عصریول دانیم

 1 533/5 خزانه باغ
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هاهمحلیروادهیپتیقابلزانیسناشمیبراارهیمعچندیریگمیتصم(ب

 هم با ،زوجی ةمقایس صورت به شده ی استفادهها شاخص ه،چندمعیار گیری تصمیماده از تکنیک با استفپژوه ، در این 

یکدیگر  با ها شاخصمیزان اهمیت  باید توجه داشت که. شد  مشخص ها همحل روی پیادهو میزان قابلیت شدند  هسنجید

مراتبی  سلسلهروش  هب ها شاخص های نوز ةدهی اولیه و محاسب نظرات کارشناسان وزن براساس رو ؛ از ایناستمتفاوت 

AHP براساس ها همحل روی پیادهسنج  میزان قابلیت  دربا بررسی نظر کارشناسان و متخصصان . انجام شد 

 ها کاربریاز اختالط ترتیب  به ،روی پیادهدر سنج  قابلیت  ها شاخصکه میزان اهمیت شد ی موجود، مشخص ها شاخص

، دسترسی به پارکینگ، ، تراکم خالص مسکونیها خیابان، تراکم تقاطع ها خیابان، طول عمومی ونقل حملدسترسی به تا 

، و دسترسی به مدارس راهنمایی، دبیرستان دسترسی به مدارس ابتدایی و مهدها، دسترسی به اماکن مذهبی

مشخص شد. در  AHPوزن هر متغیر با تکنیک  کارشناسان،از سوی دهی  وزنپس از  .یابد میکاه   دانشگاهی پی 

. حاصل این سنجیده شدبه روش ویکور  ها همحل روی پیادهبعد، با توجه به اهمیت وزن هر معیار، میزان قابلیت  ةمرحل

باید توجه داشت . (83جدول )زوجی برای تعیین وزن نهایی هریک از معیارها بوده است  ةیند تشکیل ماتریس مقایسافر

CR 58/5) زوجی ةیس مقایسضریب سازگاری یا نسبت توافق ماترکه 
 های همحل، آخر ةدر مرحل .ه استمحاسبه شد =(8

 .(88و  82جدول )ند شد بندی اولویت روی پیادهبراساس میزان قابلیت  مطالعه مورد

یروادهیپتیقابلةدرمحاسبشدهاستیادهیارهایمعیزوجةسیمقاسیماتر.92جدول
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 کاربری اختالط 8 3 2 0 5 2 1 3 3 2322/5

3338/5 3 1 2 5 0 2 3 8 0/5 
به  دسترسی

 یعموم ونقل حمل
 ها خیابان طول 2222/5 0/5 8 3 2 0 5 2 1 8022/5

8535/5 2 5 0 8 3 8 0/5 2222/5 3/5 
 تقاطع تراکم
 ها خیابان

 جمعیت تراکم 8552/5 3/5 2222/5 0/5 8 3 2 8 5 5251/5

5808/5 0 2 3 8 0/5 30/5 3/5 8552/5 8833/5 
 به دسترسی
 پارکینگ

5252/5 2 3 8 0/5 2222/5 3/5 8552/5 8833/5 830/5 
 مدارس به دسترسی
 مهدها و ابتدایی

5382/5 3 8 0/5 2222/5 30/5 8552/5 8833/5 830/5 8888/5 
 اماکن به دسترسی

 مذهبی

5853/5 8 0/5 2222/5 3/5 8552/5 8833/5 830/5 8888/5 8888/5 
 مدارس به دسترسی

 تا راهنمایی
 دانشگاهی پی 

 مجموع          8

 نگارندگان: منبع

                                                           
1. Consistency Ratio 
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شود  محسوب می ارهیمعچند یریگ میتصمحل مسائل  یبرا دیجد یها روشاز  یکی کوریو روشباید توجه داشت که 

 .است آل دهیاجواب ممکن به جواب  نیتر کینزدبراساس  نهیگز نیهدف آن انتخاب بهتر که

کوریوةاریمعچندیریگمیتصمکیتکنبااستیادهازیروادهیپتیقابلزانیمبراساسهامحلهیبندتیاولو.99جدول

حله
 م

ط
ال
اخت


کاربر

 ی

س
ستر

د
ی

به

حمل


ونقل


عموم
 ی

تراکم


طول

یخ
ن
ابا


ها

 

تراکم


تقاطع

یخ
ن
ابا


ها

 

تراکم


جمع
ی

 ت

س
ستر

د
ی

به


پارک
ی

گ
ن

 

س
ستر

د
ی

به


س
مدار



ابتدا
ی
ی

و


مهدها
 

س
ستر

د
ی

به


ن
اماک



مذهب
 ی

س
ستر

د
ی

س
راهنمابهمدار

ی
ی


تا

یپ
ش

شگ
دان

اه
 ی

aij 232/5 333/5 802/5 885/5 528/5 580/5 525/5 538/5 585/5 
 2/8513 5/382 5/281 5/125 2/5853 281 5/85233 2/235 22/5 اورانین

 2/555 5/012 2/010 3/058 5/23803 002 5/33580 8/581 28/5 ینارمک جنوب

 3/8538 8/8330 3/8125 1/3308 2/22288 035 3/32832 3/3550 25/5 تهرانسر

 0/352 3/110 8/388 8/8521 5/2825 135 5/82325 2/8353 38/5 آباد افتی

 2/088 5/528 1/522 3/232 5/28811 311 3/33852 3/532 23/5 باغ خزانه

 3/8528 8/121 0/188 3/112 0/1255 883 8/82113 8/128 25/5 عصریول دانیم

 5/338 1/305 8/303 2/8883 3/85523 218 0/38103 3/8833 20/5 بهارستان

 0/253 2/355 3/128 0/8581 2/30021 228 3/38183 8/318 31/5 بهار

 

کوریومدلاساسبریروادهیپتیقابلنظرازهاهمحلیبندرتبهیینهاةمرحل.91جدول

 رتبه کوریمقدارو محله

 8 8 تهرانسر
 3 552/5 بهارستان

 2 825/5 عصریول دانیم
 8 232/5 باغ خزانه

 0 235/5 اورانین
 5 218/5 ینارمک جنوب
 2 312/5 بهار
 1 353/5 آباد افتی

تهرانشهرکالنةنمونیهاهدرمحلیاجتماعةیسرماتی(وضعج

برای  که  آنجا از استفاده شد. SPSS افزار نرماز پژوه   ةنمون های هاجتماعی در محل ةبرای بررسی وضعیت سرمای

، آگاهی )فردی، نهادی، مدنی(، اعتمادیافته تعمیمحمایت، همیاری )شاخص ش  ماعی از اجت ةسنج  متغیر سرمای

زیر  صورت به مطالعه مورد ةنمون ةمحلهشت در  ها شاخصوضعیت این ، استفاده شد (روابط ةاجتماعی، مشارکت و شبک

 23/2 با میانگین بهار ةمحل به هنمرکمترین و  81/8نیاوران با میانگین  ةشاخص حمایت به محل رةنم بیشترین :است

میزان به کمترین و  (58/8)نیاوران  ةمیزان نمره به محلبیشترین  یافته تعمیمشاخص همیاری  ةاست. در زمین مربوط

در  میزان بیشترینبهار و  ةمیزان در محل کمترین ،روابط ةشبک ة. در زمیناستمربوط  22/8با میانگین  آباد یافت ةمحل
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میزان به بیشترین و  23/2بهار با میانگین  ةدر شاخص مشارکت، کمترین میزان به محل .وجود داردنارمک جنوبی  ةمحل

بهار با میانگین  ة. در بعد شاخص آگاهی اجتماعی، کمترین میزان به محلاستمربوط  81/8نیاوران با میانگین  ةمحل

اعتماد فردی، کمترین میزان  شاخصدر  ست.مربوط ا 08/2نارمک جنوبی با میانگین  ةمحلبه میزان بیشترین و  11/3

 از نوع اعتماد شاخص درتعلق دارد. همچنین  (13/3)به محله نیاوران ، و بیشترین میزان (53/3)باغ خزانه  ةنمره به محل

از  اعتماد شاخص مربوط است. در (55/3)نیاوران  ةبه محلنمره و بیشترین  (88/3)ولیعصر  ةنهادی، کمترین نمره به محل

 درنهایت .است مربوط 32/8بهار با میانگین  ةبه محل کمترین نمرهو  (52/8)ولیعصر  ةمدنی، بیشترین نمره به محل نوع

 ها هاجتماعی در این محل ةمیزان سرمای دهد مینشان  شده بررسی های هاجتماعی در محل ةمتغیر سرمای ةمیانگین نمراینکه 

کمترین  .اجتماعی را به خود اختصاص داده است ةسرمایبیشترین  28/2 نمرةنیاوران با  ةط است. محلاز حد متوسبیشتر 

اجتماعی در  ةمیانگین سرمای ةنمر، 80در جدول . استمربوط  23/2میانگین بهار با  ةبه محلنیز ی اجتماع ةمیزان سرمای

 است. آمده مطالعه مورد های همحل

های سرمایة اجتماعی،  پس از جمع شاخص« سرمایة اجتماعی» و« روی قابلیت پیاده»منظور بررسی رابطة دو متغیر  به

(. نتایج حاصل از آزمون مربوط 85بستگی اسپیرمن استفاده شد )جدول  نبودن توزیع متغیرها از ضریب هم دلیل نرمال به

جود دارد، اما با ها و روی و سرمایة اجتماعی محله میان دو متغیر قابلیت پیاده 888/5ای به مقدار  دهد که رابطه نشان می

تعمیم به جامعة آماری  =( است، این رابطه معنادار و قابل302/5Sig) 50/5توجه به اینکه سطح معناداری آزمون بیشتر از 

های منتخب وجود ندارد و  روی و سرمایة اجتماعی در محله دیگر رابطة معناداری بین قابلیت پیاده عبارت  نیست. به 

 شود. میدرنتیجه فرضیة مربوط رد 

 شهرتهرانیموردبررسهایهدرمحلیاجتماعةیسرمایزانمیفتوص.92جدول

(2-9)یکرتلیفدرطیاجتماعةسرمایمیانگینمحلهنا 
 28/2 نیاوران
 03/2 بهارستان
 03/2 جنوبی نارمک
 82/2 ولیعصر میدان
 85/2 خزانه باغ
 88/2 آباد یافت
 21/2 تهرانسر
 23/2 بهار

 

شهرتهراننةنموهایهمحلیاجتماعةیوسرمارویپیادهقابلیتةرابطبررسی.92لجدو

هاآماره  مقادیر 
اسپیرمن بستگی هم ضریب مقدار  888/5  

معناداری سطح  302/5  
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گیرینتیاه
اجتماعی و  ةبرقراری رابط بهذاتی  نیز از نظر ها انسان .عنصر زندگی مشترک انسانی، کن  اجتماعی است ترین ساده 

هستند که بتوانند این تعامالت اجتماعی را تجربه کنند.  هایی موقعیتایجاد  دنبال به رو این از ؛نیاز دارندتعامل با یکدیگر 

. یکی از انواع شوند محسوب میکه بیشتر فضاهای شهری دهد  هایی رخ میاین روابط و تعامالت اجتماعی در فضا

ها  توان آن می درس مینظر  به که بود روی پیادهبا قابلیت  یفضاهای شد،سی و تحلیل له بررفضاهای شهری که در این مقا

 ةنمون های هدر محل اجتماعی ةآن تقویت سرمایال بند بهو تقویت تعامالت اجتماعی و  گیری شکلبرای هایی  را مکان

 .دانستتهران  شهر کالن

 شده بررسی های محلهاجتماعی در  ةو سرمای روی پیادهیت حاضر بر نبود روابط معنادار میان قابلپژوه  کلی  ةنتیج

 تنهایی و به ای نتیجه. بدیهی است چنین کند میرا رد ة پژوه  و فرضی این نتیجه برخالف انتظار است ، امادداللت دار

ید به برای فهم این مسئله با رو این از ؛نیست درک قابلمالحظات نظری و تجربی موجود، چندان  داشتندرنظربدون 

 چارچوبرا در  و ابعاد مسئلهپرداخت  اند شده ادبیات تجربی مطالعه عنوان بهمشابهی که های  پژوه مبانی نظری و نتایج 

 :اند شده  بندی طبقهدر سه محور  طورکلی مذکور بهو منابع ها  پژوه . بررسی کرد ها آن

نه اقدامات را  گونه اینتأثیرات و دارند تر آن تمرکز ایجادشده بر بس های محلهکه بر مفهوم نوشهرگرایی و مطالعاتی  -

 پادوبنیک پژوه ؛ مانند اند کردهشکوفایی اجتماعی و اجتماعات محلی پایدار بررسی در بعد بلکه  ،خاص یدر بعد

(3553). 

 رو ایناز و  بر ارتقای تعامالت اجتماعی محیطی های طراحیفضای شهری و  انکارناپذیر تأثیرکه بر هایی  پژوه  -

 .(3585( و دیل )3550(، گرامز و ویلسون )3552پژوه  لیدن ) ؛ ماننداند کرده تأکید اجتماعی ةبر سرمای

 راه پیادهکه  دهد مینشان شکلی ویژه  به (8213مسعود ) و آبادی دولتشکوهی مطالعات داخلی نیز، های  پژوه در  -

بستگی میان  هم ة( به وجود رابط8232محمدزاده )هنما و راست. همچنین  اجتماعی ةبرای افزای  سرمای مل اصلیعا

 مطالعات،. دستاوردهای این است  یافتهخاص دست  های نمونه ةاجتماعی بر پای ةو سطح سرمای ها راه پیادهکیفیت محیطی 

 عنوان بهاجتماعی  ةاثرگذار میان فضای شهری و سرمای ةبر وجود رابط، ها آننظری پشتیبان  های بنیانمبانی علمی و 

 در بررسیبلکه  ندارد،که موارد خالف آن وجود نیست  ااین وضع بدان معناما ، گذارد میفراگیر صحه  وبی  کم ای قاعده

 مشاهده شده است. نیز همبستگینبود تا کم بستگی  اجتماعی مواردی از هم ةفضاهای شهری و سرمایرابطة 

در بیشتر ؛ زیرا متفاوت استمشابه در این زمینه مطالعات با  اضرپژوه  حنتایج گفت  توان میاین مباحث  هبتوجه با 

 روی پیادهیا سنج  قابلیت  ،در ارتقای تعامالت اجتماعی ها راه پیادهبه بررسی نق  کیفیت  نظر موردهای  پژوه 

ابلیت ق ةکه رابطدر مواردی  .اعی پرداخته شده استاجتم ةگرفتن ارتباط آن با سرمایدرنظرفضاهای شهری بدون 

که بوده  ی مبتنی بر پرسشنامهها داده کمک به روی پیادهابلیت ، سنج  متغیر قشدهاجتماعی بررسی  ةو سرمای روی پیاده

اطالعات  ةسامانی ها داده افزای  دقت، برای سنج  این متغیر از منظور بهپژوه ، در این  دارد، امادقت کمتری 

 است. استفاده شدهجغرافیایی 
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