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تبيين نقش فضاهاي عمومي در ارتباط با سرمايهياجتماعي
(مطالعهي موردي؛ شهر آمل)*
آتوسا مدیری  ،قاسم ادهمی
تاریخ دریافت3131/06/72 :

تاریخ پذیرش3131/37/05 :

چکیده
قابليت جذب مردم توسط فضاهای عمومی سبب شده است تا از اینگونه فضاها بهعنوان ظرفی برای
شکلگيری سرمایهی اجتماعی یاد شود .از این نویسندگان کوشيدهاند با طرح "چرایی" رابطه ميان فضاهای
عمومی و سرمایه ی اجتماعی ،ابعاد گوناگون این مسأله را به روش تبيينی در قالب استدالل استنتاجی و به
آزمون گذاشتن نظریه از طریق فرضيات ،بيان کنند .لذا بررسی نحوهی اثرگذاری ابعاد کالبدی و اجتماعی
فضا بر عواملی چون هنجارها و اعتماد اجتماعی و نيز مشارکت حادث در شبکههای اجتماعی ،میتواند
تبيين کنندهی نقش فضاهای عمومی در سرمایهی اجتماعی باشد که این کار از طریق آزمون رگرسيون در
روش چند جملهای در نرمافزارهای  SPSSو  Matlabبه انجام رسيده است .نتایج حاصل از دادههای 183
نمونهی آماری که از طریق پيمایش ميدانی با ابزار پرسشنامه و بهصورت اتفاقی در محدودهی فضاهای
عمومی محالت بافت مرکزی آمل بهدست آمده است ،نشان میدهد که ابعاد کالبدی (فضا) و اجتماعی
(فعاليت) در فضاهای عمومی مؤثر بر ابعاد سرمایهی اجتماعی یعنی هنجار و شبکهی اجتماعی است .ضمن
آنکه جميع شاخصهای مربوط به مطلوبيت فضای عمومی با سرمایهی اجتماعی رابطهی مستقيم و مثبت
 6551درصد برقرار کرده است .بنابراین بهبود در شرایط کالبدی و اجتماعی فضاهای عمومی به اثرگذاری
مثبت بر روی سرمایهی اجتماعی در سطح جوامع محلهای میانجامد.
اجتماعی

* این مقاله مبتنی بر تحقيقات بخشی از پایاننامهی کارشناسی ارشد شهرسازی نگارندهی دوم است که با راهنمایی نگارندهی اول
در دانشکدهی هنر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی به انجام رسيده است.
 3استادیار گروه شهرسازی دانشکدهی هنر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی (نویسنده مسؤول)؛ atmodiri@gmail.com
 7کارشناس ارشد شهرسازی گرایش برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی؛ sharestan.com@gmail.com
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مقدمه و بیان مسأله
سرمایهی اجتماعی مفهومی نسبتاً جدید است که به ویژه در دههی  80خورشيدی به شدّت
مورد توجه دانشجویان و علمای اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است و حتی در برنامهی چهارم
توسعه نيز به ضرورت آن تأکيد شد .سرمایهی اجتماعی مفهومی عمومی است به منظور تفکر
دربارهی اینکه چگونه روابط اجتماعی در درون جوامع میتواند قابليت جامعه را برای تحرّک
منابع و انسجام ساکنان بهوجود آورد (بالنکو و کمبل ، )362 :7006 ،3موضوع مرکزی آن این است
که مردم از طریق مشارکت در زندگی جمعی ،عضو گروههایی میشوند که هویت ،هنجارها،
اعتقادات و اولویتهایشان را منعکس میکند و در عين حال هم به این هنجارها شکل میدهد
(ماسينکو و استارفيلد . )188 :7003،7اهميت سرمایهی اجتماعی که مبيّن " کنشهای معين و
مشخصی از کنشکران" در درون "ساختارهای اجتماعی" است ،در مقایسه با سرمایههای فيزیکی،
اقتصادی و انسانی روز به روز بيشتر مکشوف میشود .شبکههای روابط جمعی و گروهی انسجام
بخش "ميان انسانها"" ،انسانها و سازمانها" و "سازمانها با سازمانهای دیگر" است .سرمایهی
اجتماعی مجموعه هنجارهای نظام اجتماعی است که از یکطرف موجب ارتقای سطح
همکاریهای اعضای جامعه با یکدیگر و از طرف دیگر نيز باعث کاهش هزینههای تبادالت و
ارتباطات میگردد .این مفهوم در سطوح مختلفی از جمله در سطح فردی یا خانوادگی ،گروهی،
اجتماعات محلی و واحدهای همسایگی و در سطح منطقهای و ملی مشاهده شده است
(برونی .)757 :7003،1اما مسألهای که وجود دارد این است که جامعه و شهرها برای بهرهمندی از
این سرمایه نيازمند حوزهی جاری شدن این مفهوم و مؤلفههای آن هستند که قطعاً از آن حوزهی
شهرها است .قابليت جذب مردم توسط فضاهای عمومی سبب شده است تا از اینگونه فضاها
بهعنوان ظرفی برای شکلگيری سرمایهی اجتماعی یاد شود .عملکرد اصلی فضای عمومی ،فراهم
سازی و بسترسازی حضور مردم است .زمانی که فرصت تماس چهره به چهره افراد با حضور در
فضای مشترک حاصل میشود ،روابط جمعی توسعه مییابد؛ گرین )3387(3این مطلب را در
تماس چهره به چهره مکرّر همسایگان و تشکيل و حفظ روابط اجتماعی مشاهده کرده است که در
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خاص دارای اثرپذیری مثبت و منفی خواهد بود .یکی از این حوزهها ،شبکهی فضای عمومی در
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اثر تکرار تماسها برخی از افراد با یکدیگر آشنا و ضمن مشارکت در فعاليتهای اجتماعی ،گاهی
اوقات این روابط منجر به دوستی میشود (کوان 3و همکاران .)816 :3338 ،در واقع با تشکيل
شبکههای اجتماعی در سطح اجتماعات محلی ،سرمایهی اجتماعی ميان ساکنين نمود مییابد؛ لذا
ابعاد اجتماعی و فرهنگی فضاهای عمومی از جایگاه ویژهای برخوردار است .اینگونه از فضاهای
شهری بخشی از فضاهای باز و عمومی شهرها هستند که بهنوعی تبلور ماهيت زندگی جمعی
میباشند ،یعنی جایی که شهروندان در آن حضور دارند و بهعبارتی فضای زندگی روزمرهی
شهروندان است که هر روز بهصورت آگاهانه و یا ناآگاهانه در طول راه ،از منزل تا محل کار
ادراک میشود .به اعتقاد لينچ )3327( 7فضایی است که به همهی مردم اجازه میدهد که به آن
دسترسی داشته باشند و در آن فعاليت کنند .در این فضا فرصت آن وجود دارد که برخی مرزهای
اجتماعی شکسته شود و برخوردهای از پيش تدوین نيافته به وقوع پيوندد و افراد در یک محيط
اجتماعی جدید با هم اختالط یابند و مناسبات چهره به چهره و رفتارهای آزادانه و دلبخواه
شهروندان در آن شکل گيرد.
بنابراین بهنظر میرسد که نقش فضاهای عمومی در سرمایهی اجتماعی بهعنوان مسألهای قابل
طرح نيازمند به تبيين باشد .بر این اساس هدف مقاله ،تبيين رابطه ميان مطلوبيت فضاهای عمومی
شهری و سرمایهی اجتماعی است و پرسش اصلی مقاله چنين تنظيم میشود" :چرا فضاهای
عمومی قابليت تأثيرگذاری بر سرمایهی اجتماعی را دارند؟"؛ مقاله طبق روال پژوهش آزمون
نظریه ،نخست به بيان نظریههای معتبر پرداخته و سپس در زمينهی نظریههای گفته شده ،فرضيهی
اصلی پژوهش را تدوین میکند و در نهایت به روش کمّی و با استفاده از آزمونهای آماری به رد
نظریات گفته شده حمایت میکند و از این طریق به توسعهی بدنهی دانش کمک میکند.
پیشینهی مطالعات
مطالعات و پژوهشهای انجام شده در زمينهی مفهوم سرمایهی اجتماعی بسيار است ،اما
پژوهشهای انجام شده در حوزهی مشترک فضای عمومی و سرمایهی اجتماعی محدود است .در
جدول شمارهی یک به تعدادی از این پژوهشها و نتایج آن اشاره شده است .بررسیها نشانهی آن
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یا قبول فرضيه میپردازد .نتيجهگيری نشان میدهد که نتایج حاصل از این پژوهش از کدام یک از
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است که پژوهشهای انجام شده بيشتر در پی تشریح و یا تبيين رابطه ميان فضای عمومی و
سرمایهی اجتماعی از طریق مفاهيم و مؤلفههای مرتبط با این موضوع بودهاند.
جدول شمارهی يک -پیشینهی مطالعات مرتبط با حوزهی مشترک سرمايهی اجتماعی و فضای عمومی
پژوهشگر

موضوع محوری پژوهش

شیوهی تجزيه و
تحلیل

بررسی رابطهی بين فضاهای عمومی
هميلتون

3

()7037

نتايج پژوهش
افزایش استفاده از فضاهای عمومی نظير

و سرمایهی اجتماعی در  8محلهی

تحليل

ميدان ،زمين فوتبال و کتابخانه ،اثر مثبت بر

زاغهنشين سانتياگو شيلی بر اساس

رگرسيونی

سرمایهی اجتماعی و باالخص اعتماد بين
شخصی ،شبکهها و مشارکت داشته است.

نظریات جيکبز و وایت.

جوامعی که دارای فضاهای عمومی و
ایجال

7

()7037

بررسی خلق سرمایهی اجتماعی از
طریق اثرات فضای عمومی بر اساس

فضاهای بازنمودی بهتری هستند ،دارای
تحليل محتوا

نظریات لُفِور و پوتنام.

سرمایهی اجتماعی بيشتر هستند و ارتباط
چهره به چهره در آنها بيشتر بوده و ميزان
جرم و جنایت کمتر است.

PPS

1

()7037

بررسی بهرهگيری از ظرفيتهای

تحليل محتوا بر

تعامالت اجتماعی در بستر فضای عمومی و

سرمایهی اجتماعی در فضاهای

اساس مشاهدات

بهرهگيری از پيوندهای همسایگی در این

ميدانی

فضاها به ایجاد ارتباطات محلی کمک میکند.

عمومی بر اساس نظریات جيکبز.

سرمایهی اجتماعی در سطح  33درصد
اطمينان با تمام ابعاد کيفيت فضاهای شهری
رابطه مثبت و معنی داری دارد .بعد ریخت
نادری

تبيين مؤلفههای سرمایهی اجتماعی

()3188

در فضاهای عمومی شهر.

تحليل همبستگی

شناسی و عملکردی با  %5053بيشترین شدت
همبستگی و پس از آن بعد اجتماعی با شدت
سرمایهی اجتماعی دارند و پس از آن سایر
ابعاد بصری ،ادراکی و زمانی قرار دارند.
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مفاهیم ،ديدگاهها و چارچوب نظری

سرمايه اجتماعی
سابقه استفاده از اصطالح سرمایه اجتماعی به سال  3336و نوشته های ليدا جی هانيفان،3
سرپرست وقت مدارس ویرجينيای غربی در آمریکا بر میگردد که در توضيح اهميت مشارکت در
تقویت حاصل کار مدرسه ،مفهوم سرمایه اجتماعی را در ارتباط با کار و نيت خير ،دوستی،
دلسوزی متقابل و رابطهاجتماعی ،مطرح نمود (شارعپور .)337-370 :3185 ،جيکبز ()3363
اصطالح سرمایهی اجتماعی را در کتاب «مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی »7و برای تأکيد
بر ارزشهای جمعی همبستگیهای غيررسمی و همبستگی در مادر شهرهای مدرن بهکار برد
(پوتنام و کریستين ،)5 :7007 ،1وی شبکه ارتباطی بين ساکنان قدیمی محله را به عنوان سرمایهی
اجتماعی غيرقابل جایگزین در شهر مطرح ساخت (پورجعفر و همکاران .)20 :3183 ،پیر بورديو
اولين کسی است که به زعم پورتز 3نخستين تحليل منظم اخير را درباره سرمایهی اجتماعی ارائه
کرده است (پورمحمدی و همکاران .)1-3 :3130 ،وی دربارهی سرمایهی اجتماعی چنين
مینویسد« :جمع منابع بالفعل و بالقوه منجر به ایجاد شبکه ای بادوام برای ایجاد ارتباط دوستانه و
درک عميق یکدیگر]که همان عضویت در گروه میباشد[ میگردد بهطوری که هر یک از اعضای
گروه از پشتوانه سرمایه جمعی بهره میبرد» (بوردیو .)738 :3386،5لذا در دیدگاه بوردیو،
سرمایهی اجتماعی از یک سو محصولی است که از تعامل اجتماعی ناشی میگردد و از سوی دیگر
ابزاری است برای اینکه فرد سرمایه اقتصادی خود را افزایش دهد (غفاری.)375 :3181 ،
تعریف رابرت پوتنام از سرمایهی اجتماعی در مقابل دیدگاه پدیدارشناسانه بوردیو ،حاکی از
همکاریها و اقدامات یکدست بين شهروندان و نهادهایشان را تسهيل میکند» (پوتنام)2 :3338 ،
تعریف او به مزایای جمعی شبکههای اجتماعی اشاره دارد (جنز )371 :7030 ،6و معتقد است
«هرجا اعتماد و شبکههای اجتماعی شکوفا شوند ،افراد ،شرکتها ،محلهها و حتی ملتها پيشرفت
میکنند» (پوتنام .)70 :7000 ،بر این اساس به اعتقاد پوتنام ،شبکههای مشارکت مدنی و بهعبارتی
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آن است که «سرمایه اجتماعی ،هنجارها ،اعتماد و شبکههای اجتماعی در جامعه مدنی است که
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پيوستگیهای افقی بين مردم نظير انجمنهای شکل گرفته در نظام همسایگی ،تعاونیها،
باشگاههای ورزشی و نظير آنها از اشکال اساسی سرمایهی اجتماعی محسوب میشوند که هنجار
معامله به مثل را در جامعه و از جمله اجتماعات محلهای تقویت میکنند (فيلد.)82 :3186 ،
مطالعات گروتائرت و ون باستلر 3نشان میدهد که این سطح از سرمایهی اجتماعی در حوزهی
ميکرو یا خرد قرار میگيرد که در مطالعه رابرت پوتنام بر روی سازمانهای شهری ایتاليا در سال
 3331عينيت مییابد که در آن سرمایهی اجتماعی به انواع مختلف سازمان اجتماعی همانند شبکه
های افراد یا خانوادهها و هنجارها و ارزشهای مشترک اشاره دارد(بالنکو و کمبل.)362 :7006 ،
ترنر 7از سطح خرد بهعنوان سرمایهی اجتماعی احساسی در رویاروییها نام میبرد (پيراهری،
 .)372 :3188سرمایهی اجتماعی احساسی زمانی توليد میشود که افراد به زمينههایی وابسته
میشوند که در آن رویاروییها اتفاق میافتد .زمانی که شبکه چهره به چهره روابط متراکم است،
این وابستگیها افزایش مییابد (ترنر.)303 :7000 ،

ابعاد سرمايهی اجتماعی
سرمایهی اجتماعی در سطح خرد به دو بعد ساختاری و شناختی (کيفيت روابط) تقسيم شده
است (طلوعی و کاووسی:)52 :3185 ،

ساختار روابط اجتماعی شامل شبکههای رسمی و غيررسمی میشود .شبکههای غيررسمی
شامل پيوندهایی است که بين خانواده ،خویشاوندان ،دوستان و همسایگان وجود دارد .شبکههای
رسمی روابط اجتماعی شامل روابطی است که مبتنی بر گروه یا اجتماعات (آموزشی ،ورزشی،
هنری ،دینی ،خيریه ،داوطلبانه) ،مبتنی بر کار (همکاران ،شرکتها) و روابط نهادی (دولت)،
اجتماعی در سطح شبکههای محلی ،مشارکت همسایگی و اجتماعات محلی را اندازهگيری
میکنند ،یا مشارکت در یک منطقه را با مناطق دیگر مقایسه میکنند (استون و هيوز.)7007 ،3
مشارکت درگيری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعيتهای گروهی است که آنها را بر
میانگيزد تا برای دستيابی به هدفهای گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسؤوليت کار شریک
شوند (کاظميان و شادمانفر )55 :3182 ،و مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعاليتهای ارادی
1
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داللت دارد که از طریق آنها اعضای یک جامعه در امور محل زندگی خود شرکت میکنند .این
نوع مشارکت برای فرد رضایت به بار میآورد و عامل شکلدهی به روابط و سازنده شبکههای
حمایتی بالقوه است ،مانند شرکت در مراسم شادی و ترحيم هممحلهایها ،رفتن به سينما ،پارک و
کوه و غيره به صورت دسته جمعی (گروتائرت)7003 ،؛ که شامل پيوندهای غيررسمی است.
مشارکت مدنی نيز شامل فعاليتهایی است که در ارتباط با فضای سياسی ،حکومتی ،مدیریت
باشگاهها و انجمنها و نيز سازمانهای غيردولتی بوده و معموالً در غالب عضویت رسمی فرد در
گروههای مختلف خود را نشان می دهد و تابع مقررات و سلسله مراتب میباشد (بولن و
اونيکس .)3338 ،3که شامل پيوندها و روابط اجتماعی رسمی میباشد.
اما کيفيت روابط اجتماعی داللت بر هنجار اعتماد و هنجار عمل متقابل دارد .اعتماد را میتوان
داشتن دید مثبت و حسنظن نسبت به دیگر افراد جامعه دانست که تسهيلگر روابط اجتماعی
میباشد (هزارجریبی و مروتی .)37 :3130 ،هنجار اعتماد جزء کليدی سرمایهی اجتماعی است.
تئوریهای سرمایهی اجتماعی بر اعتماد به دليل تأثيری که روی جامعهمدنی و دمکراسی دارد،
تأکيد میکنند .از این رو سه نوع اعتماد مطرح میشود (پيراهری :)338 :3188 ،اعتماد غیررسمی
يا اعتماد شخصی 7که اعتماد به افراد خانواده ،خویشان ،دوستان و همکاران است .اعتماد
تعمیميافته 1یا اعتماد اجتماعی که اعتماد به بيگانگان یا افراد کمتر آشنای اجتماع یا غریبهها در
سطح محله میباشد .اعتماد نهادی 3که اعتماد به نهادهای رسمی دولتی را در بر میگيرد (کریشنا
و شرادر.)3333 ،5
هنجار عمل متقابل ،6عمل متقابل یک فرآیند مبادله در درون روابط اجتماعی است که بهوسيله
تکرار میشود (استون و هيوز )7007 ،در واقع این مورد بار مفهومی حمایت اجتماعی را نيز با
خود بههمراه دارد که بهصورت مالی و عاطفی در زمان نيازمندی افراد فراهم میآید (بولن و
اونيکس.)3338 ،

1

Bullen & Onyx
Personalized trust
3
Generalized trust
4
Institutional trust
5
Krishna & Shrader
6
Norms of reciprocity
2

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-08-09

آن کاالها و خدمات داده شده به طرفين توسط طرفی که کاال و خدمات اوليه را دریافت کرده

 .......................542فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی سوم ،شمارهی ،4بهار 49

با توجه به نظریات متعدد مطرحشده در زمينه سرمایهی اجتماعی ،حال میتوان عنوان کرد که
در مقياس اجتماعات محلهای ،سرمایهی اجتماعی شامل منابعی در اجتماعات محلهای است که از
طریق ميزان باالیی از اعتماد ،عمل و کنش متقابل ،هنجارهای مشترک ،تعهدات و التزامات مشترک،
شبکههای رسمی و غير رسمی پدید میآید .از این سرمایه ممکن است افراد و گروهها ،برای آسان
نمودن فعاليتها بهمنظور منفعت رساندن به افراد و گروههای دیگر و اجتماع ،استفاده کنند.

فضاهای عمومی و زمینهی پیوند مشترک از طريق تعامالت اجتماعی
در کانون تحليل هاروی )3321( 3از ساختار شهر ،مفهوم «فضا »7مطرح است .او در اثر
معروفش ،عدالت اجتماعی و شهر ،1فرآیندهای اجتماعی و اشکال فضایی را واقعيات الینفک از
یکدیگر میداند که فقط به لحاظ تحليلی میتوان آنها را از هم تفکيک کرد .بهنظر وی هرگونه
نظریهی عام در مورد شهر باید بتواند تا فرآیندهای اجتماعی شهر را به شکل فضایی شهر ربط دهد
(شارع پور .)385-386 :3183 ،به اعتقاد لينچ فضای عمومی ،فضایی است که به همه مردم اجازه
میدهد که به آن دسترسی داشته باشند و در آن فعاليت کنند .در این فضا فرصت آن وجود دارد که
برخی مرزهای اجتماعی شکسته شوند و برخوردهای از پيش تدوین نيافته به وقوع پيوندند و افراد
در یک محيط اجتماعی جدید با هم اختالط یابند(لينچ« .)303 :3327 ،زمينه مشترکی است که
مردم در آن بتوانند فعاليتهای عملکردی و آئينی را که منجر به پيوند بينشان میشود ،انجام
دهند» (کار و همکاران .)3337 ،3فضای عمومی شهری مفهومی است که امکان حضور برای تمام
اقشار جامعه بهطور یکسان در آن وجود دارد و صحنه بازی تئاتر برای شهروندان است که افراد با
حضور در آن نقاب به چهره خود زده و در اختالطی از گونههای مختلف اجتماعی به تعامالت
مشهود است -3 :امکان دسترسی نامحدود و آزادانهی شهروندان به این فضاها -7 .وجود تعامالت
و کنش های متقابل اجتماعی در این فضاها -1 .امکان مراجعهی همهی مردم از هر گروه سنی،
جنسی ،اجتماعی و غيره (مدنیپور .)3182 ،از طرف دیگر فضاهای عمومی مشتمل بر فضاهای
شهری گوناگونی چون :خيابانها ،معابر ،ميادین ،پالزاها ،پارکها ،زمينهای بازی ،سيتی هالها،
مالها ،سواحل و کنارهها و سایر فرمهای فضاهای تجمع 5میباشند (داگالس.)7001 ،
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کارمونا و همکاران )7001( 3در جمعبندی از تعاریف مختلف فضای عمومی ،آن را حاوی
دو بعد کالبدی 7و اجتماعی(1فعاليت) معرفی کردهاند .بعد کالبدی فضای عمومی اینگونه در نظر
گرفته میشود« :فضاها و مجموعههایی با مالکيت عمومی یا خصوصی که زندگی عمومی و
تعامالت اجتماعی را حمایت کرده و یا آن را تسهيل می نمایند .به واسطه فعاليتها و اتفاقاتی که
در این فضاها و مجموعهها رخ میدهد ،میتوان آنها را عرصههای عمومیاجتماعی-فرهنگی
ناميد» (ماجدی و همکاران .)725 :3130 ،بعد اجتماعی به اینکه مردم چگونه از فضا استفاده
میکنند بر میگردد ،رابطه بين فضا و بستر اجتماعی آن به صورت یک فرآیند دوطرفه است که در
آن مردم و جوامع فضاها را به وجود آورده و تغيير میدهند .در حالی که این مردم خود به طرق
مختلف تحت تأثير این فضاها قرار دارند .تعامالت اجتماعی میتواند در فضا شکل بگيرد و
همچنين توسط شکل فضا مورد تهدید قرار میگيرد .ویا فضا واسطه انجام برقرای روابط اجتماعی
میگردد( .کارمونا و همکاران .)733-737 :3133 ،بهنظر میرسد آنچه فضاهای عمومی را به
لحاظ اجتماعی فعال میسازد ،در درجه اول عوامل کالبدیست که بتواند زمينه ساز ورود و سپس
توقف افراد درون فضا باشد که در این باره میتوان به عواملی چون :دسترسیها ،جاذبههای
بصری ،عوامل طبيعی و بسياری عوامل دیگر از این دست اشاره نمود .اما آنچه بيش از ابعاد
کالبدی در حضور و تعامل اجتماعی افراد مؤثر است ،پيشبينی و خلق تعامالت اجتماعی 3میباشد
که در عين ایجاد فرصتهای مشارکت در فعاليتهای اجتماعی ،میتواند زمينه ساز ارتقاء حس
تعلق به مکان نيز باشد (لنارد و لنارد .)3383 ،5تعامل اجتماعی و برقراری ارتباط ،میتواند یک
موضوع فيزیکی ،یک نگاه ،یک مکالمه و ارتباط بين افراد باشد که خود مستلزم تعریف رویدادها و
روابط متقابل بين افراد را که بهصورت ارتباطات دیداری و شنيداری میباشد ،روابط منفعل2ای
میداند که بخشی از گسترهی فعاليتهایاجتماعی در فضایعمومی را شامل میشود (مدیری و
همکاران .)787 :7037 ،8در یک نگاه کلی فضای عمومیای تبدیل به یک مکان مساعد برای
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تعامالت اجتماعی میشود ،که جذب بسياری از بازدیدکنندگان را برای انجام فعاليتهای خود به
همراه داشتهباشد (وایت )3380 ،3و طيف گستردهای از فعاليتها در آن رخ دهد (گل)3182 ،
مناسب برای تفریح و سرگرمی بوده و اجتماعپذیر باشد (پی پی اس )7000 ،7دموکراتيک و بدون
تبعيض 1باشد (کار و همکاران )3337 ،در دسترس برای همه مردم در همه سطوح سنی باشد (گل،
 .)7007مبتنی بر مجموعهای از خاطرات جمعی و اقدامات فرهنگی باشد (کيربی)28 :7008 ،3
باعث ارتقای آسایش روانی ،امنيت و ایمنی باشد .در بعد فيزیکی نيز معيارهای کيفيت باالی فضای
عمومی باید شامل دسترسی آسان و سيستم حرکتی مناسب و همچنين دارای طراحی با مقياس
انسانی باشد (دليانور.)362 :7037 ،5

چارچوب نظری پژوهش :فضای عمومی بهعنوان سرمايهی اجتماعی
مطالعات جهانی صورت گرفته درباره فضاهای عمومی شهری ،این فضاها را در صورت
مقبوليت پذیری آنها توسط شهروندان ،دارای کارکردهای خاص اجتماعی میدانند که میتوان
آنها را چنين بيان کرد (پورجعفر و محمودینژاد:)15 :3188 ،
الف -مکان شکلگيری تعامالت اجتماعی و مراودات شهروندی.
ب -افزایش ميزان سرمایههای اجتماعی در ساختار شهری.
پ -مکان شکلدهی به یکپارچگی اجتماعی و بسط همبستگی ملی.
ت -فرصتسازی برای تقویت کارکردهای سياسی  -مدنی و تقویت انجمنهای محلی.
ث -عرصه نمایش و پرورش ارزشهای فرهنگی و اجتماعی در یک ملت یا قوم.
همانطور که مشاهده میشود ،فضای عمومی شهر بهعنوان دارایی یا سرمایهی اجتماعی که
عمومی ،صحنه اصلی برای ایجاد حس با هم بودن در محله بوده و عرصهای است که ایجاد و
گسترش اعتماد و امکان فعاليت را فارغ از کنترل و غلبهی دولت تسهيل میکند (مدنیپور:3182 ،
 .)733-753در پژوهش حاضر حوزهی سرمایهی اجتماعی در سطح ميکرو یا خرد قرار دارد که
منطبق با مطالعات پوتنام میباشد .مطالعات رابرت پوتنام نشان میدهد مزایایی مرتبط با سرمایهی
اجتماعی وجود دارد ،او استدالل میکند که مناطقی که دارای سرمایهی اجتماعی باالیی هستند
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تبیین نقش فضاهای عمومی در ارتباط با سرمايهیاجتماعی541............................................................

دارای فضاهای عمومی تميزتر و خيابانهای امنتر میباشند و مردم باهم روابط دوستانهتری دارند.
وی بيان میکند که برخالف تصور مردم ،در معرض خطر بودن محالت سنتی به عواملی مانند فقر
باال و تحرک سکونتی در کاهش سرمایهی اجتماعی معنادار نيست (پوتنام .)783 :7000،آوردن
ساکنان در کنار یکدیگر در فضای عمومی ،منجر به زندگی دموکراتيکتر در کنار مشاهده و درک
دیدگاههای متنوع میشود و کودکان و نوجوانان از طریق مشاهده یاد میگيرند و دست به مشارکت
میزنند (شهر قابل زندگی)7031 ،3؛ در واقع این فضاها ،سرمایهی اجتماعی را در زمانی که
تعامالت اجتماعی زیادی در این مکانها به وقوع میپيوندد ،افزایش میدهند (پاساگوالری و
دوراتی .)7003 ،7نظریههای فوق مبين ارتباط بين فضای عمومی و سرمایهی اجتماعی میباشند.
فضا از طریق قابليت جذب مردم متناسب با زمينههای کالبدی خود ،منجر به خلق فعاليت یا
تعامالت اجتماعی میشود و روابط چهره به چهرهی ایجاد شده در فضای عمومی قابليتهای
اعتماد بين افراد را افزایش داده و در اثر مرور زمان عاملی برای تشکيل شبکههای غيررسمی و
مشارکتهای اجتماعی و مدنی بين آنها میشود .در واقع فضاهای عمومی کاتاليزوری برای
سرمایهی اجتماعی بهحساب میآیند .در این راستا و بهمنظور آزمون نظریهی مطرح شده پرسش
زیر مطرح میشود:
نحوهی ارتباط ميان فضای عمومی در محالت بافت مرکزی آمل که دارای دو بعد کالبدی و
اجتماعی و شاخصهای نظير میباشد ،با هر یک از ابعاد شبکه و هنجار اجتماعی و نيز سرمایهی
اجتماعی را چگونه میتوان تبيين نمود؟
در پاسخ به پرسش فوق فرضیههای پژوهش بهصورت زیر تدوین میگردد:
آمل ،با مؤلفهی هنجار اجتماعی بهعنوان یکی از ابعاد سرمایهی اجتماعی رابطهی معناداری وجود
دارد.
 -7بهنظر میرسد بين ابعاد کالبدی و اجتماعی فضای عمومی در محدودهی محالت بافت مرکزی
آمل ،با مؤلفهی شبکه بهعنوان یکی از ابعاد سرمایهی اجتماعی رابطهی معناداری وجود دارد.
 -1بهنظر میرسد در محدودهی محالت بافت مرکزی آمل ،بعد اجتماعی فضای عمومی رابطهی
بيشتری با شبکه دارد تا هنجار اجتماعی.

livablecities
Pasaogullari & Doratli

1
2
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 -3بهنظر میرسد هر یک از شاخصهای در نظر گرفته شده برای فضای عمومی در محالت بافت
مرکزی آمل بهتنهایی دارای رابطهی مؤثر بر سرمایهی اجتماعی میباشند.
روش تحقیق
روش تحقيق غالب در این پژوهش ،تبيينی است .تبيين 3بهمعنای توضيح دربارهی علت وقوع
یک واقعه و استنتاج آن ،طبق قواعد منطق قياس از قوانين کلیتر است (رفيعپور .)331 :3182 ،با
توجه به بيان فرضيه نظری (فرضيه اصلی) تحقيق مبتنی بر رابطه معنادار بين فضاهای عمومی
شهری و سرمایهی اجتماعی ،بهگونهای که فضاهای عمومی شهری دارای مؤلفهها و شاخصهایی
است که بر روی مؤلفهها و شاخصهای سرمایهی اجتماعی تأثيرگذار میباشد؛ بنابراین استراتژی
پژوهش در قالب استدالل استنتاجی (قياسی )7قرار میگيرد که به آزمون نظریهها از طریق فرضيات
میپردازد (بليکی )3183 ،و از روش کمی بهمنظور اثبات فرضيات پژوهش بهره گرفته میشود.
روش گردآوری اطالعات نيز بهصورت پيمایشی 1است .به این صورت که ابتدا به بررسی ميدانی
موقعيت و نوع فضاهای عمومی پرداخته شده است و پس از تدقيق فضاهای مورد مطالعه ،بهمنظور
جمعآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه توأم با مصاحبه عميق 3استفاده شده است؛ این کار بر روی
افراد حاضر در فضاهای عمومی محالت بهعنوان واحد تحليل پژوهش انجام شده است.
مؤلفهها ،شاخصها؛ روايی و پايايی ابزار
مؤلفهها و شاخصها یا ابزارهای اندازهگيری فرضيه در پرسشنامه شامل دو بخش متغير
مستقل (فضای عمومی) و متغير وابسته (سرمایهی اجتماعی) میباشد .مؤلفههای فضای عمومی را
مقياس انسانی و تعلق خاطر میباشد .بعد اجتماعی فضای عمومی نيز متشکل از شاخصهای
تعامالت اجتماعی و تعداد رویدادها یا برخوردهای اجتماعی است .همچنين ابعاد شبکه و هنجار
بهعنوان دو مؤلفهی اصلی سرمایهی اجتماعی در نظر گرفته شده است که بعد شبکه توسط
شاخصهای مشارکت اجتماعی و مشارکت مدنی مورد ارزیابی قرار گرفته است و بعد هنجار نيز

1

Explantion
Deductive
3
Survey
4
Deep Interview
2
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شامل دو شاخص اعتماد اجتماعی و هنجار عمل متقابل میشود .همچنين تمامی شاخصها توسط
سنجههایی در سطح ترتيبی و یا رتبهبندی شده اندازهگيری شدهاند.
روایی 5این پژوهش بر اساس روایی محتوایی است .روایی محتوا با توجه به نوع پژوهش که
آزمون فرضيه است و انتخاب سنجههای مدنظر هر شاخص که بر اساس نظریات مدون صورت
گرفته است ،آشکار است .برای تعيين پایایی 2پرسشنامه نيز از ضریب آلفای کرونباخ 1با شيوهی
تقسيم به دو قسمت برای متغيرهای مستقل و وابسته ،استفاده شده است که همبستگی  0/23را
ميان دو نيمهی سواالت پرسشنامه نمایش میدهد .در نهایت برای برآورد ضریب اعتماد یا پایایی
تمام آزمون ،تصحيح الزم با استفاده از فرمول "اسپيرمن-براون "3در رابطه ( )3اعمال شده است
(بایزیدی و همکاران )321 :3133 ،که برابر  0/85بهدست آمده است.
رابطه ( -)3فرمول اسپيرمن-براون
 :ضریب پایایی تمام آزمون
 :ضریب پایایی(همبستگی) بين هر دونيمه آزمون
جدول  -2میزان پايايی يا قابلیت اعتماد در هر نیمه و در کل آزمون
نيمه اول(فضای عمومی)
آلفای کرونباخ

تعداد کل سنجهها
ضریب پایایی(همبستگی) بين هر دو نيمه آزمون
ضریب پایایی تمام آزمون

ضریب اسپيرمن-براون

تعداد سنجه

8

مقدار آلفا

0/836

تعداد سنجه

8
36
0/23
0/853

1

Validity
Reliability
3
Cronbach's Alpha
4
Spearman-Brown
2
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نيمه دوم(سرمایه اجتماعی)

مقدار آلفا

0/232
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جامعه آماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه
جامعه آماری در این پژوهش شامل کليه شهروندان باالی  36سال آملی است که در محالت
شهری ساکن هستند .در این پژوهش نمونهها بهصورت هدفمند و بهعنوان سرخوشهها در
محدودهی مرکزی آمل انتخاب شده است که شامل چهار محله گوناگون میباشد .در واقع این
چهار محله ،نمایندگان طيف گوناگونی از محالت در شهر آمل میباشند که از حيث تنوع فضای
عمومی ،دورهی شکلگيری ،پایگاه اجتماعی و اقتصادی افراد در محالت مختلف و تنوع کالبدی
با یکدیگر اختالف ملموسی دارند .در مرحلهی بعدی ،در داخل این خوشهها و در فضای عمومی
آنها ،نمونهگيری از طریق پرسشنامه و مصاحبه با افراد بهصورت اتفاقی انجام شده است .با توجه
به نامحدود بودن جامعه آماری و نوع مطالعه کمی سازی برای متغيرهای کيفی؛ حجم نمونه با
استفاده از فرمول کوکران]در حالتی که جامعه آماری نامحدود است[ با سطح اطمينان  35درصد و
با حداکثر خطای قابل قبول  5درصد در برآورد پارامتر جمعيت ،و با شکاف جمعيتی ] 0/5یعنی
نيمی از جمعيت حائز صفتی معين باشند و نيمی دیگر فاقد آن[ مطابق رابطه ( ،)7محاسبه شده
است که برابر  183نفر بهدست آمده است .همچنين بهمنظور دست یافتن به توزیعی نرمال و
واریانس برابر در گروهها (بایزیدی و همکاران ،)33-37 :3133 ،بهطور یکسان در فضای عمومی
چهار محله نمونهگيری انجام شده است.
رابطه ( -)7فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه( )
 :نسبت واحد(شاخص) دارای صفت مفروض()0/5
 :اندازه متغير در توزیع طبيعی در سطح اطمينان  %35از صحت
گفتار()z=1.96
 :حداکثر خطای قابل قبول در سطح اطمينان )e=0/05( %35
روش و ابزار تجزيه و تحلیل داده
برای انجام آزمون فرضيه ،نخست سطح ميانگين هر مؤلفه و شاخصهای نظير آن در
محدودهی مطالعاتی از طریق ابزار پرسشنامه و با کمک گرفتن از روشهای آماری ،تقليل عددی
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یافته و کمی شدهاند .پس از بهدست آوردن وزن هر متغير بهمنظور سنجش نوع و ميزان رابطه ميان
متغيرهای مستقل و وابسته از آزمون رگرسيون خطی 3در حالت چندگانه به شيوهی  Enterو در
سطح فاصلهای در نرم افزار  SPSSو در حالت چند جملهای 7در نرم افزار  ،Matlabاستفاده شده
است .همچنين قبل از انجام آزمون شروط استفاده از آزمون رگرسيون نيز بررسی شده است که هر
سه متغير وابستهی شبکه و هنجار و نيز سرمایهی اجتماعی دارای شرایط نرمال و تصادفی
میباشند .همچنين برای آنکه ميزان رابطهی بين بعد اجتماعی فضای عمومی با ابعاد شبکه و
هنجار اجتماعی به روشنی مشخص گردد از آزمون همبستگی پيرسون در سطح فاصلهای استفاده
شده است.
محدوده پژوهش
پژوهش حاضر در شهر آمل و بر روی محالت شهری آن انجام شده است .آمل به عنوان شهر
مرکزی استان مازندران در  380کيلومتری تهران قراردارد و از شمال به محمودآباد ،از شرق به بابل،
از غرب به نور و از جنوب به رشته کوههای البرز و استان تهران محدود میشود .شهر آمل بر
اساس سرشماری مرکز آمار در سال  3130دارای جمعيتی معادل  733335نفر بوده است که در دو
منطقه شهری با  77محلهی پيشنهادی در طرح تفصيلی مصوب سال  3185و در محدودهای با
مساحت  7873هکتار ،سکونت دارند.
پيمایش ميدانی در پژوهش حاضر بر روی چهار گونهی متفاوت از محلههای شهری آمل
صورت گرفته است که این چهار محله تقریباً در قسمت مرکزی شهر و در منطقهی  3شهر آمل
]قسمت غربی روردخانه هراز[ قرار دارند که شامل محالت ذیل میباشد-3 :محله چهارده معصوم،
معروف است که هستهی اوليه این محدوده از دهه  10و مربوط به شهربانو محله در ضلع جنوب
غربی نقطهی مرکزی حال حاضر شهر میباشد.
محدودهی مطالعاتی به همراه روند گسترش آن در ادوار تاریخی در نقشه  3مشخص شده
است .در نقشه  7نيز موقعيت قرارگيری هر یک از محالت در محدودهی مطالعاتی و فضاهای
عمومی آنها که در این پژوهش مورد مشاهده بوده و نمونهها در سطح این فضاها جمعآوری

Linear regression
Polynomial

1
2
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شدهاند ،نمایش داده شده است .همچنين ویژگیهای محدودهی مطالعاتی از حيث گونههای
فضایعمومی و ماهيت و کارکرد آنها در سطح محله ،در جدول  1بيان شده است.

نقشه  -5گسترش شهر آمل و محدودهی مطالعاتی در

نقشه  -2موقعیت محالت و فضاهای عمومی مورد

ادوار تاريخی

مطالعه

مأخذ :نگارندگان بر اساس نقشههای موجود در طرح جامع

مأخذ :نگارندگان بر اساس مشاهدات ميدانی

 3151و  3123آمل
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جدول  -9ويژگیهای محالت و فضاهای عمومی محدودهی مطالعاتی
محله

ماهیت و کارکرد

گونههای فضای عمومی
پارک محلی و مراکز خرید

3

چهارده معصوم

اطراف آن در جداره خيابان

وقوع فعاليتهای گوناگون در مرکز هندسی
مرکز محله

مجاور پارک

محله؛ حضور گروههای سنی و جنسی
مختلف در محدوده مرکز محله
شکلگيری فضاها حول دو عنصر مذهب و

7

محدوده بافت
قدیم

مرکز محالت قدیمی یا
ميدانچهها در جلوی تکيه و

تجارت؛ تنوع ارگانيک؛ گشایشهای کوچک
مرکز محله

حسينه؛ گذرها و معابر محلی

و بزرگ در مسير گذرهای بافت؛ تناسب طول
و عرض و ارتفاع؛ تراکم ساختمانی و جمعيتی
نسبتاً پایين
شلوغی و تراکم ساختمانی و جمعيتی باال؛

معابر سطح محله و مراکز
1

اسپه کال

3

هراز

خرید و مکث در جداره معابر
محلی

معابر سطح
محله

قرار گيری کاربریهای کالن مقياس در سطح
فضاهای محله؛ حضور زیاد جمعيت غریبه در
سطح فضاهای محله به دليل وجود
فعاليتهای گوناگون سطح شهری
محلهای اطراق و همينطور رفت و آمد؛
حضور انواع کاربریها با مقياس شهری در
جداره خيابان؛ بناهای مختلف فرهنگی،

خيابان هراز در محدودهی
ميدان  32شهریور تا ميدان
قائم

لبه محله

اجتماعی ،اداری و تجاری؛ ترکيبی از
فعاليتها؛ حضور زیاد جمعيت و پاتقهای
متعدد جوانان و ميانساالن در تقاطع کوچههای
متصل با خيابان هراز باالخص در ساعات
عصر

مأخذ :نگارندگان بر اساس مشاهدات ميدانی

در این پژوهش کل نمونهی مورد مطالعه  183نفر میباشند که دو ویژگی جنسيت و ردهی
سنی نمونهی آماری به شرح زیر میباشد :مردان با فراوانی  733مورد و با  %52در اکثریت نسبت
به زنان با  365مورد با  %31قرار گرفتهاند .همچنين گروه سنی 38-10سال با فراوانی  335مورد و
با اختصاص  %10رتبهی اول را در پيمایش به خود اختصاص داده است و پس از آن نيز گروه
سنی 10-35سال با فراوانی 300مورد و اختصاص  %76قرار دارد .گروه سنی 35-60سال با
فراوانی  83مورد که  %77کل پاسخگویان را شامل میشود و در ردهی سوم قرار دارد .رتبهی
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چهارم نيز مربوط به گروه سنی باالی  60سال با فراوانی  58مورد و  %35حجم نمونه میشود.
همچنين گروه سنی زیر  38سال کمترین فراوانی با  72مورد را به خود اختصاص داده است که
تنها  %2از مشاهدات را شامل میشود.

وضعیت متغیرهای مورد ارزيابی پژوهش
جدول  3نتایج حاصل از ارزیابی وضعيت موجود هر یک از متغيرها در محدودهی مطالعاتی را
نشان میدهد .مطابق اطالعات بهدست آمده بيشترین ميزان سرمایهی اجتماعی مربوط به محله 7
(محله بافت قدیم) با ميزان  1/28میباشد که این محله بهترین وضعيت مطلوبيت فضای عمومی را
در اختيار دارد( .)1/36ميانگين سرمایهی اجتماعی در کل محدوده در سطح متوسط  1/77قرار دارد
که این ميزان بيشترین تأثير را از هنجار عمل متقابل با ميزان متوسط  1/51پذیرفته است.
جدول  -4وضعیت متغیرهای مورد ارزيابی در بازهی  5تا 1

آزمون فرضیههای پژوهش
تمامی آزمونها مبتنی بر عدم رابطه بين مؤلفهها و شاخصهای فضای عمومی با مؤلفههای شبکه و
هنجار اجتماعی و متغير پنهان سرمایهی اجتماعی میباشد .بنابراین در صورتیکه سطح آلفای کلی
یا ميزان خطای نوع اول کمتر از  0/05باشد آنگاه فرض صفر رد شده و متغيرها دارای رابطهی
معنادار میباشند.
فرضيهی  :3بررسی رابطهی مؤلفههای کالبدی و اجتماعی فضای عمومی با مؤلفهی هنجار
اجتماعی
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تمامی فرضيات آماری در سطح اطمينان  %35مورد آزمون قرار گرفتهاند؛ فرضيهی صفر در
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همانطور که در جدول  5دیده میشود ،آمارهی  Fدر این آزمون دارای ميزان باالی ()73/883
میباشد و سطح معناداری( )Sig=0/000نيز در این آزمون از ميزان خطای نوع اول ( )α=0/05کمتر
است؛ در نتيجه مدل رگرسيونی خطی حاضر ،مدلی مناسب برای بيان رابطه بين ابعاد کالبدی و
اجتماعی فضای عمومی با مؤلفهی هنجار اجتماعی بهعنوان یکی از ابعاد سرمایهی اجتماعی
میباشد.
جدول  -1نتايج آزمون رگرسیون برای تعیین میزان همبستگی چندگانه بین ابعاد کالبدی و اجتماعی فضای
عمومی با مؤلفهی هنجار اجتماعی
متغير وابسته
هنجار اجتماعی

متغيرهای

ضریب همبستگی

تعيين کننده

R

( )R

0/632

0/183

بعد کالبدی
بعد اجتماعی

ضریب تعيين
2

F

سطح معناداری
Sig

73/883

0/000

ميزان همبستگی بين ابعاد کالبدی و اجتماعی فضای عمومی در سطح محالت بافت مرکزی
آمل با مؤلفهی هنجار اجتماعی برابر  R=0/632شده است که همبستگی خطی نسبتاً قوی ،مثبت و
باالیی را نشان میدهد .همچنين مقدار ضریب تعيين  R2=0/183شده است که نشان میدهد
 %18/3از کل تغييرات واریانس مربوط به متغير وابستهی هنجار اجتماعی از طریق متغيرهای
پيشگوی ابعاد کالبدی و اجتماعی فضای عمومی قابل تبيين میباشد .همچنين بر اساس شکل  3و
رابطه( )1مشخص میشود که شيب خط بعد کالبدی ( )0/28بيشتر از شيب خط بعد اجتماعی
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( )0/05فضای عمومی میباشد که نشانگر مؤثرتر بودن بعد کالبدی بر هنجار اجتماعی میباشد.
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شکل  -5تغییرات بعد هنجار اجتماعی در حضور تغییرات بعد کالبدی و اجتماعی فضای عمومی

رابطه -1معادله خط رگرسيون ابعاد کالبدی
و اجتماعی فضای عمومی با هنجار
اجتماعی

Coefficients(with 95% confidence bounds):

= هنجار اجتماعی
= بعد کالبدی
= بعد اجتماعی
فرضيهی  :7بررسی رابطهی مؤلفههای کالبدی و اجتماعی فضای عمومی با مؤلفهی شبکه اجتماعی
نتایج آزمون رگرسيون درجدول ،6با ميزان  Fباال( )77/637و سطح معناداری  Sig=0/000که

حاضر در سطحی بيش از  %35اطمينان معنادار میباشد و فرضيهی صفر که بر عدم ارتباط بين
ابعاد کالبدی و اجتماعی فضای عمومی با مؤلفهی شبکه اجتماعی تأکيد داشته است ،رد شده است.
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کمتر از ميزان خطای نوع اول ( )α=0/05میباشد ،حکایت از آن دارد که مدل رگرسيونی خطی

تبیین نقش فضاهای عمومی در ارتباط با سرمايهیاجتماعی211............................................................
جدول  -1نتايج آزمون رگرسیون برای تعیین میزان همبستگی چندگانه بین ابعاد کالبدی و اجتماعی فضای
عمومی با مؤلفهی شبکه اجتماعی

متغير وابسته

متغيرهای
تعيين کننده

شبکه

بعد کالبدی

اجتماعی

بعد اجتماعی

ضریب

ضریب تعيين

همبستگی

()R2

0/563

0/138

R

سطح
F

معناداری
Sig

77/637

0/000

ميزان همبستگی بين ابعاد کالبدی و اجتماعی فضای عمومی در سطح محالت بافت مرکزی
آمل با مؤلفهی شبکه اجتماعی برابر  R=0/563شده است که همبستگی خطی نسبتاً قوی ،مثبت و
بيشتر از متوسط را نشان میدهد که در مقایسه با همبستگی با مؤلفهی هنجار اجتماعی ]که در
مرحلهی قبل بررسی شد[ کمتر میباشد .همچنين مقدار ضریب تعيين  R2=0/138شده است که
نشان میدهد  %13/8از کل تغييرات واریانس مربوط به متغير وابستهی شبکه اجتماعی از طریق
متغيرهای پيشگوی ابعاد کالبدی و اجتماعی فضای عمومی قابل تبيين میباشد .همچنين بر اساس
 7و رابطه( )3مشخص میشود که شيب خط بعد کالبدی( )0/16بيشتر از شيب خط بعد
اجتماعی( )0/75فضای عمومی میباشد که نشانگر مؤثرتر بودن بعد کالبدی بر شبکه اجتماعی
میباشد.
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شکل  -2تغییرات بعد شبکهی اجتماعی در حضور تغییرات بعد کالبدی و اجتماعی فضای عمومی
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رابطه -3معادله خط رگرسيون ابعاد
کالبدی و اجتماعی فضای عمومی با
شبکه اجتماعی
= شبکه اجتماعی

Where
is normalized by mean 3.69 and std
0.5402 and where is normalized by mean 3.46
and std 0.9366
Coefficients(with 95% confidence bounds):

= بعد کالبدی
= بعد اجتماعی
فرضيهی  :1بررسی ميزان همبستگی بعد اجتماعی فضای عمومی با مؤلفههای شبکه و هنجار
اجتماعی
همانطور که در جدول  2آمده است ،سطح معناداری بين بعد اجتماعی با شبکه اجتماعی
( )Sig=0/000و هنجار اجتماعی( )Sig=0/005از سطح خطای نوع اول ( )α=0/05کمتر میباشد
که این امر حکایت از وجود رابطهی معنادار بين بعد اجتماعی با ابعاد شبکه و هنجار در سطح
اطمينان بيش از  %35میباشد .اما شدت همبستگی ميان بعد اجتماعی فضای عمومی با هنجار
اجتماعی برابر  /780است ،این درحالی است که همبستگی بين بعد اجتماعی و مؤلفهی شبکه
اجتماعی برابر  0/373است .بنابراین رابطهی بعد اجتماعی فضای عمومی با شبکهی اجتماعی
بيشتر از هنجار اجتماعی است.
جدول  -1شدت همبستگی و سطح معناداری بین مؤلفه بعد اجتماعی فضای عمومی با مؤلفههای شبکه و هنجار
اجتماعی
ضریب همبستگی

بعد اجتماعی فضای

Pearson Correlation

عمومی

سطح معناداری
)Sig. (2-tailed

0/373

0/780

0/000

0/005

فرضيهی  :3بررسی رابطهی هر یک از شاخصهای مربوط به مطلوبيت فضای عمومی با متغير
پنهان سرمایهی اجتماعی
همانطور که در جدول  8دیده میشود ،آمارهی  Fدر این آزمون دارای ميزان مناسب قابل قبول
( )33/53میباشد و سطح معناداری( )Sig=0/000نيز در این آزمون از ميزان خطای نوع اول
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متغير

شبکه اجتماعی

هنجار اجتماعی

تبیین نقش فضاهای عمومی در ارتباط با سرمايهیاجتماعی211............................................................

( )α=0/05کمتر است؛ در نتيجه مدل رگرسيون خطی حاضر ،مدلی مناسب برای بيان رابطه بين
شاخصهای مربوط به مطلوبيت فضای عمومی با متغير پنهان سرمایهی اجتماعی میباشد .در این
آزمون مقدار ضریب همبستگی چندگانه برابر  R=0/651شده است که همبستگی قوی ،مثبت و
باالیی را بين جميع شاخصهای فضای عمومی در سطح محالت بافت مرکزی آمل با متغير پنهان
سرمایهی اجتماعی ،نشان میدهد .همچنين مقدار ضریب تعيين برابر با  R2=0/372شده است.
ضریب تعيين بيانگر این مطلب است که  %37/2از کل واریانس متغير پنهان سرمایهی اجتماعی،
توسط شاخصهای در نظر گرفته شده برای فضای عمومی در سطح محالت بافت مرکزی آمل،
تبيين میشود .بهعبارتی دیگر  %52/1از ميزان متغير سرمایهی اجتماعی با متغيرهایی تبيين میشود
که در پژوهش بدانها پرداخته نشده است.
جدول  -8نتايج آزمون رگرسیون برای تعیین میزان همبستگی چندگانه بین شاخصهای مطلوبیت فضای عمومی
با متغیر پنهان سرمايهی اجتماعی
متغير وابسته

معيار

R

تعيين کننده

B

خطای

()R2

متغيرهای

F

استاندارد

استاندارد

t

Sig t

Sig F

ضرایب غير

ضرایب

Beta

سرمایه اجتماعی

مقياس انسانی

0/325

0/038

0/322

3/285

0/022

حس تعلق

0/710

0/027

0/176

1/385

0/007

0/651

دسترسی

0/015

0/031

0/017

0/187

0/201

0/372

امنيت

0/736

0/303

0/701

3/386

0/05

33/53

تعداد رویدادها

0/377

0/053

0/707

7/053

0/031

0/000

تعامالتاجتماعی

0/38

0/037

0/77

1/317

0/003

با توجه به وزنهای بتا ( )Betaدر جدول  ،حس تعلق مهمترین نقش را در ميزان سرمایهی
اجتماعی دارد .زیرا تغييری به اندازهی یک واحد انحراف معيار در حس تعلق موجب 0/176
انحراف معيار تغيير در سرمایهی اجتماعی میشود .پس از حس تعلق ،شاخص تعامالت اجتماعی
در محدودهی مطالعاتی با ضریب استاندارد بتای  0/77بيشترین تأثير را بر سرمایهی اجتماعی دارد.
شاخص امنيت با ضریب استاندارد بتای  ، 0/701شاخص تعداد رویدادها با بتای  ، 0/707شاخص
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(ثابت)

0/561

0/533

-

3/036

0/726
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مقياس انسانی با بتای  0/322و در نهایت شاخص دسترسی با بتای  ، 0/017ردههای سوم تا ششم
تأثيرگذاری را بر روی سرمایهی اجتماعی در محالت بافت مرکزی آمل نشان دادهاند.
نتیجه گیری
در این پژوهش سعی شده است با شناسایی ابعاد سرمایهی اجتماعی در اجتماعات محلهای به
اهميت مطلوبيت فضاهای عمومی در سطح محالت بر روی ساختار و کيفيت سرمایهی اجتماعی
پرداخته شود .نتایج حاصل نشان میدهد که ابعاد کالبدی و اجتماعی فضای عمومی در محدودهی
مطالعاتی به ميزان  %63/2با مؤلفهی هنجار اجتماعی و به ميزان  %56/3با مؤلفهی شبکه اجتماعی
رابطهی مستقيم و مثبت دارد .ضمن آنکه  %18/3از هنجار اجتماعی و  %13/8از شبکهی اجتماعی
توسط ابعاد فضای عمومی تبيين میگردد .اما در مقام مقایسه بين تأثير بعد کالبدی یا بعد اجتماعی،
نقش بعد کالبدی(فضا) که در این پژوهش ،خود حامل شاخصهای دسترسی ،امنيت ،حس تعلق
خاطر و مقياس انسانی است ،موثرتر از بعد اجتماعی است .هرچند در مقام مقایسه بعد اجتماعی
فضای عمومی با عنصر شاخص تعامالت اجتماعی رابطهی مؤثرتری با شبکه اجتماعی()%37/3
دارد تا هنجار اجتماعی()%78؛ یعنی آنکه شاخص تعامالت اجتماعی تأثير بيشتری بر ساختار
روابط اجتماعی یا مشارکت حادث در شبکههای شکل گرفته دارد .حال آنکه نتایج گویای آن
است که مطلوبيت فضا (بعد کالبدی) با تأثيری بيشتر بر کيفيت روابط اجتماعی یا هنجارها و
بهطور مشخص اعتماد تعميم یافته (اجتماعی) و هنجار عمل متقابل زمينهای را برای بعد اجتماعی
و شاخص تعامالت اجتماعی فراهم کرده است تا از این ره شبکهی اجتماعی و باالخص مشارکت
کالبدی است که بتواند زمينه ساز ورود و سپس توقف افراد در فضا باشد و با حمایت از بعد
اجتماعی فضا در نهایت بر سرمایهی اجتماعی مؤثر واقع شود .این مطلب در نتيجهی فرضيهای که
به رابطهی هر یک از شاخصها با سرمایهی اجتماعی میپردازد نيز به چشم میخورد؛ نتایج در این
قسمت نشان میدهد که بين جميع شاخصهای مطلوبيت فضای عمومی با سرمایهی اجتماعی
رابطهی مستقيم و مثبت  %65/1برقرار است که  %37/2از متغير سرمایهی اجتماعی در محدودهی
مطالعاتی توسط شاخصهای پژوهش مورد تبيين قرار گرفته است .بنابراین نتایج پژوهش ضمن
تأیيد رابطهی بين ابعاد گوناگون فضای عمومی با ابعاد گوناگون سرمایهی اجتماعی و حمایت از
نظریههای مبين و پژوهشهای پيشين در این زمينه مانند نظریات مدنیپور ( )3336-7001و
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افزایش یابد .در واقع آنچه این فضاها را به لحاظ اجتماعی فعال میسازد ،در درجه اول عوامل

تبیین نقش فضاهای عمومی در ارتباط با سرمايهیاجتماعی214............................................................

یافتههای هميلتون ( ،)7030نادری ( )3188و اکرم ایجال ()7037؛ بهطور ضمنی از نظریهی
لنارد( ،)3383کارمونا و همکاران( )7001و همچنين پوتنام( )7000حمایت میکند؛ چرا که
مشخص شده است بعد کالبدی (فضا) تأثيری مستقيم بر بعد اجتماعی (فعاليت) داشته و در واقع
از آن حمایت نموده و زمينهی آن را ایجاد کرده است .در واقع در یک فرا تحليل ،منطبق با گفتار
هاروری ( ،)3321سرمایهی اجتماعی بهعنوان یکی از فرآیندهای اجتماعی ،تابعی از شبکه فضایی
شهر میباشد که البته در این پژوهش یافتهها ناظر بر محالت شهری میباشند .در نمایه  3میتوان
روابط متقابل ابعاد فضای عمومی و سرمایهی اجتماعی را در اجتماعات محلی و فضای اجتماعی
آنها مشاهده کرد.

نمايه  -5روابط متقابل ابعاد فضای عمومی و سرمايهاجتماعی
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منابع
.3

بایزیدی ،ابراهيم و همکاران ( )3133تحلیل دادههای پرسشنامهای بهکمک نرمافزار

 ،SPSSتهران :انتشارات عابد.
.7

بليکی ،نورمن ( )3183طراحی پژوهشهای اجتماعی ،ترجمه حسن جاوشيان ،تهران :نشر

نی.
.1

پورجعفر ،محمدرضا و محمودینژاد ،هادی ( )3188طراحی شهری و سرمايهی اجتماعی

در فضاهای شهری ،تهران :انتشارات هله.
.3

پورجعفر ،محمدرضا و همکاران (« )3183فضاهای قابل دفاع به عنوان سرمایهی اجتماعی در

کاهش ميزان جرمهای شهری و ارتقای امنيت محيطی» ،دانشنامة علوم اجتماعی ،دوره  ،3شماره
.65-37 :1
.5

پيراهری ،نير (« )3188سرمایهی اجتماعی در نظریات جدید» ،پژوهش نامه علوم اجتماعی،

سال سوم ،شماره سوم.303-313 :
.6

رفيعپور ،فرامرز ( )3182کندوکاوها و پنداشتهها؛ مقدمهای بر روشهای شناخت جامعه و

تحقیقات اجتماعی ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،چاپ هفدهم.
.2

شارع پور ،محمود ( )3183جامعه شناسی شهری ،تهران :انتشارات سمت.

.8
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