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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :سرمايه اجتماعي مفهومي است که در سالهاي اخير وارد حوزه علوم اجتماعي و مديريت
شهري گشته است .سرمايه اجتماعي ريشه در تعامالت اجتماعي دارد و هنگامي که سطح تعامالت در جامعهاي افزايش
يابد ،باعث افزايش سطح سرمايه اجتماعي ميگردد .در اين ميان يکي از عواملي که ميتواند باعث افزايش سطح
تعامالت شود ،حرکت عابر پياده در فضاي شهري است در اين راستا ،پژوهش حاضر سطح تعامالت اجتماعي را به
عنوان نقطه اشتراک طراحي شهري ،پياده راه و سرمايه اجتماعي با تاکيد بر پياده راه تربيت تبريز معرفي کرده و بررسي
ميکند..
روش پژوهش :روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي ،همبستگي بکارگرفته شده در اين پژوهش از نوع کاربردي ميباشد .و
به صورت پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه ،صد نفر را به صورت غيرسهميهاي و بـدون توجـه بـه متغيرهـاي سـن و
جنس به عنوان حجم نمونه مورد کاوش قرار داده است .براي ارزيابي و پردازش دادهها از شيوههاي آمـاري توصـيفي و
استنباطي ،در قالب نرمافزار spssاستفاده شده است.
يافتهها :نتايج حاصل از پژوهش نشان ميدهد که بين دو متغير اعتماد اجتماعي و شبکه اجتماعي و بين اعتماد
اجتماعي و تعامل اجتماعي رابطه معنيداري وجود ندارد .اما بين متغيرهاي تعامل اجتماعي و شبکه اجتماعي ،با توجه
به ضريب همبستگي  ،3/513رابطه معنيداري وجود دارد .بررسي ارتباط ميان شاخصهاي سرمايه اجتماعي و عامل
کيفيت پيادهراه نشان دهنده عدم رابطه معنيداري بين دو متغير ميباشد.
نتيجهگيري :بنابراين هر چند به دليل رد فرضيه تحقيق ،نميتوان به صورت قاطع بيان داشت که ميتوان با تقويت
کيفيت پيادهراه هاي شهري به تقويت و افزايش سرمايه اجتماعي دست يافت ،اما به سبب معناداري و يا نزديک به
معنادار بودن برخي از مولفههاي سرمايه اجتماعي ميتوان بيان داشت توجه به مفهوم ذهني سرمايه اجتماعي شرط
انکارناپذير تحقق مفهوم عيني پيادهراه و تقويت کيفيت آن جهت پيشبرد تعامالت اجتماعي ميباشد.
واژگان كليدي :طراحي شهري ،فضاي شهري ،پياده راه ،سرمايه اجتماعي ،تعامالت اجتماعي ،پياده راه تربيت تبريز
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از جمله اثرات تفکر مدرنيسم در دهههاي گذشته،
توسعه خيابانهاي عريض با حاکميت خودرو و غفلت از
فضاهاي باز جمعي بوده است ،به طوري که اين فضاها به
شدت کيفيت کارکردي خود را به عنوان فضاي پشتيبان
تعامالت اجتماعي از دست دادهاند .كمبود فضاهاي باز
پيادهمحور و همچنين كيفيت نامطلوب فضاهاي موجود
از اين جنس ،درشهرهاي كنوني سبب تضعيف تعامالت
اجتماعي ميان شهروندان شده است .با توجه به اينکه
مسير پياده تجليگاه حيات مدني شهر و محل رخداد
وقايع و فعاليتهاي اجتماعي شهروندان در زندگي و
حيات شهري ميباشد .از اين رو طراحي درست و
گسترش آن نه تنها باعث غنيتر شدن زندگي اجتماعي
و فرهنگي ميشود؛ بلکه با توجه به پيچيدگيها و
مسائل حمل و نقل شهري در شهرهاي معاصر ،گامي در
جهت حل معضالت ترافيکي و ترددي بر ميدارد و
شهرها را به سوي حمل و نقل انسان محور سوق
ميدهد(يدي همداني و همکاران )1 ،1311؛ بنابراين
رويکرد انساني به طراحي شهري توجه به نيازهاي
مشترک مردم در بستر زمان را در جهت توسعه پايدار
فضاهاي شهري در فرهنگ ها و اقليم هاي متفاوت
سرلوحه اقدامات برنامهريزان قرار ميگيرد (مطلبي
 .)53 ،1335در پي نزول کيفيت زندگي شهري در اروپا
که در اواخر دهه پنجاه قرن بيستم شدت گرفت توجه به
مساله حضور انسان و حرکت پياده افزايش يافت .در
برخورد با اين مساله ،چند روش کلي براي انجام اقدامات
انتخاب شد .مجموعه اين اقدامات يا شامل ايجاد
محدودههاي خاص (اغلب در مرکز شهرها) با حذف کامل
تردد سواره يا شامل ايجاد محدوديت زمان و سرعت
ترافيک سواره بوده است که به نام طرحهاي آرامسازي
ترافيک شناخته ميشود (شکوهي دولتآبادي و مسعود
 .)55 ،1331در سالهاي اخير با رويكرد نوين شهرسازي
در تعداد زيادي از شهرهاي اروپايي و آمريكا اسناد ويژه-
اي تحت عنوان طرح جامع عابر پياده تهيه شده است.
هدف از تهيه اين اسناد بنا نهادن يك سيستم جابجايي
است كه جذابيت شيوههاي حمل و نقل نظير پياده روي،
دوچرخه سواري و استفاده از وسايل نقليه عمومي را
افزايش داده و تشويق نمايد( .جباري  .)33 ،1333در
اين باب پتانسيل يک مکان براي استفاده به وسيله افراد
پياده ،ميزان مطلوبيت محيط مصنوع براي حضور مردم،

زندگي ،خريد ،مالقات ،گذران اوقات و لذت بردن از آن
در يک پهنه است ( .)Nosal 2009بنابراين اهميت و
توجه به عابر پياده و مناسبسازي محيط شهري براي
حضور وي در فضاهاي شهري از چالشهاي پيش رو در
کالنشهرهاي امروز ماست .ضرورت اين مسئله با توجه به
اينکه در کشور ما و به ويژه در مطالعات برنامهريزي
شهري مورد کمتوجهي بوده است ،وضوح بيشتري
مييابد .از طرف ديگر نگاهي گذرا به شهر تبريز و اکثر
کالنشهرهاي کشور که فضاهاي باز شهري و پيادهراههاي
آن از نظر پاسخگويي به نيازهاي شهروندان در وضع
مطلوبي به سر نميبرند ،در اين راستا هدف اصلي پژوهش
در قالب بررسي وارائه راهكارهاي مؤثر به منظور
مناسبسازي شهر در راستاي افزايش ميزان تعامالت
اجتماعي شهروندان با ارائه خطمشيهايي براي ارتقاي
کيفي پيادهراهها با تاکيد بر پيادهراه محور تربيت شهر
تبريز ميباشد .اهداف فرعي تحقيق نيز شامل موارد
زيراست:
 بررسي و شناخت خاستگاه مكاني و زماني زايش وپويش محورهاي پياده در مراكز شهري؛
 بررسي و شناخت محورهاي پياده به عنوان بستركالبدي حيات مدني و تعامالت اجتماعي؛
 بررسي خيابان تربيت به عنوان نمونهاي در راستايافزايش ميزان تعامالت اجتماعي شهروندان تبريز.
سواالت پژوهش
آيا بين «اعتماد اجتماعي» و «شبکه اجتماعي» رابطه
معنيداري وجود دارد؟
آيا بين «اعتماد اجتماعي» و «تعامل اجتماعي» رابطه
معنيداري وجود دارد؟
آيا بين «تعامل اجتماعي» و شبکه اجتماعي» رابطه
معنيداري وجود دارد؟
آيا بين «شاخصهاي سرمايه اجتماعي» و «عامل
کيفيت پياده راه تربيت» رابطه معنيداري وجود
دارد؟
اهميت و ضرورت تحقيق
با وجود گذشت چندين دهه از جنبش پيادهگستري
در ساير كشورها ،طراحي مسيرهاي پياده با عنوان
«پيادهسازي محورهاي تاريخ» هنوز مبحثي نو در كشور
ما به شمار ميآيد و متاسفانه ،به جز مطالعات بسيار
محدود ،اقدامي جدي در اين زمينه صورت نگرفته است.

پيادهراه با تاکيد بر سرمايه اجتماعي (نمونه موردي :پيادهراه تربيت تبريز)
طراحي 

اين غفلت در عمر كوتاه شهرسازي ايران ،نه تنها در
عرصه مطالعات نظري ،بلكه در برنامهريزي و طراحي
شهري نيز ديده ميشود ،چرا كه تاكنون معابر پياده در
روال رايج شهرسازي ايران ،نه به عنوان بخشي مستقل از
فضاي شهري ،بلكه به منزله تابعي از حركت سواره به
شمار رفته و برنامهريزي براي اتومبيل همواره بر برنامه-
ريزي انسان مقدم بوده است .از اين رو ،برنامهريزي و
طراحي مسيرهاي پياده ،از جمله اقدامات ضروري و با
اهميتي است كه ميتواند در احياي مراكز شهري موثر
واقع شود .در اين زمينه ،از اقدامات ارزشمندي كه طي
سالهاي اخير در زمينه احياي مراكز كهن شهري در
ايران صورت گرفته ،احداث محورهاي پياده در مركز شهر
تبريز است و از اين نظر ،تبريز شايد از نخستين شهرهايي
است كه با احداث محورهاي متمايز و شاخص پياده ،در
زمينه تفكيك حركت سواره از پياده گام برداشته است.
مباني نظري
پردازش مفهومي سرمايه اجتماعي
اصطالح سرمايه اجتماعي پيش از سال  1115در
مقالهاي توسط هاني فان از دانشگاه ويرجينياي غربي
مطرح شد .اما ،نخستين بار در اثر كالسيك جين جاكوب:
مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريكايي ( )1153به كار
رفته است ،كه در آن توضيح داده بود كه شبكههاي
اجتماعي فشرده در محدودههاي حومه قديمي و مختلط
شهري ،صورتي از سرمايه اجتماعي را تشكيل ميدهند
( .)Winter 2007آشکارگي مجدد سرمايه اجتماعي و
مفهومپردازي آن ،مرهون تالش هاي سه تن از
انديشمندان اجتماعي يعني پير بورديو ،رابرت پوتنام و
جيمز کلمن است که هر کدام به صورت خاصي آن را
تعريف کرده و آثار اين سه تن تاثير مهمي در گسترش
نظري سرمايه اجتماعي داشته و اين مفهوم را در مرکز

توجه دانشمندان رشتههاي مختلف قرار داده است
(پورمحمدي و همکاران .)3 ،1313
در واقع سرمايه اجتماعي از طريق ايجاد سازمانهاي
اجتماعي بر پايه اعتماد ،هنجارها و روابط شبکهاي شکل
ميگيرد که کارايي را از طريق تسهيل هماهنگي در
اقدامات بهبود ميبخشد و ظرفيتهاي افراد گروهها را بر
دستيابي به اهداف نهايي تسهيل ميکند و بالعکس
فقدان آن منجر به بروز محدوديتهايي در فرآيند توسعه
در سطوح مختلف ميشود ( .)Khanh 2011, 11به
عبارت ديگر ،امروزه سرمايه اجتماعي نقش بسيار مهم-
تري از سرمايههاي فيزيکي و انساني در سازمانها و
جوامع ايفا ميکند و شبکههاي روابط جمعي و گروهي،
انسجام ميان افراد و بين افراد و سازمانها را براي افزايش
اثربخشي فعاليتهاي توسعهاي را دربر ميگيرد (فراهاني
و همکاران  )33 ،1311به عنوان مثال ،در کشور هند
سرمايه اجتماعي محلي به عنوان يک منبع مهم توسعه
براي اجراي گروههاي خوديار 1مورد توجه قرار گرفته
است (.)Thamizoli and Prabhakar 2006, 193
بنابراين ،سرمايه اجتماعي يک عامل کليدي پنهان در
توسعه و بهرهوري عوامل توليد است ( )APO 2006, 7و
مطابق شکل ( )1سرمايه اجتماعي در سطوح مختلف
عملکردي (سطح خرد ،مياني و کالن) مدنظر است و مي-
تواند با ايجاد تغييرات ساختاري و شناختي ،به عنوان يک
کاالي عمومي ،رابطه متقابلي با توسعه داشته باشد
(ساروخاني  1333و .)Basile and Cecchi 2007, 2
تعامالت اجتماعي در سرمايه اجتماعي
يکي از اصول اوليه زندگي اجتماعي ،وجود سرمايه
اجتماعي است و چرخهاي زندگي بر محورهاي سرمايه
اجتماعي استوار است و ميتواند همکاري و تعامل را در

سال هفتم

شکل  :1اشکال و قلمرو سرمايه اجتماعي ()Basile and Cecchi 2007, 4

شماره بيستم و دوم
تابستان 9314

46

ميرنجف موسوي ،احمد آفتاب و ابراهيم عليپور

سال هفتم
شماره بيستم و دوم
تابستان 9314

44

ابعاد مختلف جامعه گسترش دهد (توکلي و همکاران
 .)21 ،1313تالكت پارسنز با ديدگاهي تلفيق گرا
اجتماع را به عنوان يكي از چهار خرده نظام اصلي الزم
براي حفظ نظم در هر جامعهاي ميداند .اجتماع حوزة
تعامالت اجتماعي در جهت رشد و شكوفايي احساسات،
عواطف و توليد تعهد ،وفاداري و مسئوليتپذيري الزم
براي به هم وصل كردن افراد وگروهها است .پيدايش
دوستي ،مودت ،اعتماد ،همبستگي ،تعامل اجتماعي و
انسجام اجتماعي از كاركردهاي خاص خرده نظام اجتماع
است (شياني و موسوي .)15 ،1313هيچ کنشگر يا
بازيگري به تنهايي حق مالکيت سرمايه اجتماعي را دارا
نيست .چنانچه طرف شما در رابطهاي متقابل به رابطه
پايان دهد ،تماس و رابطه فرو ميپاشد و هرآنچه سرمايه
اجتماعي در رابطه وجود دارد از ميان ميرود (قاسمي و
همکارن )131 ،1335؛ الزم است به اين نکته توجه نمود
که سرمايه اجتماعي در درون يک فرد يا ساختار
اجتماعي وجود ندارد ،بلکه در فضاي ارتباطي بين افراد
وجود دارد بنابراين سرمايه اجتماعي از هزاران کنش
روزانه اي که بين مردم وجود دارد آفريده مي شود و به
وجود ميآيد ( .)Bullen and Onyx 1998از مطالب
گفته شده كامال مشخص است كه تعامالت اجتماعي در
سرمايه اجتماعي از اهميت فراواني برخوردار ميباشد.
هرگاه اين تعامالت افزايش يابد ،سطح اين سرمايه
افزايش يافته و جامعه ميتواند از سودمندي اين سرمايه
بهره مند شود و چنانچه تعامالت كاهش يابد ،سطح اين
سرمايه كاهش يافته و جامعه متضرر ميشود (دولت-
آبادي و مسعود  .)51 ،1331پياده راه ميتواند به فرصتي
براي تعامالت اجتماعي ،کسب و کار و تفريح و سرگرمي
تبديل شود اصلي که در بيشتر شهرهاي دنيا پذيرفته
شده است ،به عنوان مثال در بسياري از شهرهاي توسعه
يافته پيادهراه نقش مهمي را در مناسبات اجتماعي
شهروندان دارند ،به عنوان مثال ونيز ايتاليا بزرگترين
شهر پياده جهان محسوب ميشود و پيادهراه ،ابزاري
براي فعاليت جمعي در ارتباط با اقتصاد شهري ،کيفيت
محيطي و سالمت اجتماعي است .روانشناسان پيادهراهها
را يکي از بازگشت سالمت و آرامش به جامعه ميدانند.
بنابراين پياده راه يکي از مهمترين امکانات شهري است
که مديريت شهري ميتواند در اختيار شهروندان قرار
دهد ،و با اين عمل و توجه به استاندارد سازي آن مي
تواند به کانوني براي تبادالت اجتماعي شهروندان تبديل
شود.

تعامالت اجتماعي در طراحي شهري
فضاي شهري ظرف و مكان بروز زندگي اجتماعي
افراد جامعه است كه براساس پايههاي فكري خردگرايانه،
مشاركت مدني آحاد جامعه و رفتارهاي جمعي شكل
گرفته بر پايه ارزشهاي انساني شكل ميگيرد .اين تعامل
اجتماعي و مشاركت مردمي را ميتوان عنصر اصلي و
اساسي محتواي فضاي شهري بر شمرد كه روابط انساني
و فعاليتهاي شهري را تحت تاثير خود قرار ميدهد
(سيف الهي فخر  .)35 ،1311در اين ميان هدف،
فضاهاي عمومي شهري ( از جمله پياده راه) فضاهايي
هستند که در آنها برخوردهاي اجتماعي ميتواند تحقق
يابد (رفيعيان و همکاران )131 ،1331؛ در ضمن مفهوم
و محتواي فضاي شهري حاکي از فضاي جامعهشناختي
است .بنابراين فضاي شهري کارکردي اجتماعي دارد و
ميتواند در تجديد حيات مدني شهر موثر باشد (فرخي
 .)5 ،1331در ضمن اين فضا بستر پرقدرت سودمندي
اقتصادي ،تقويت ارتباطات اجتماعي در جهت برقراري
حس امنيت و اعتماد در فضاي عمومي ،کنترل اجتماعي،
تعامل اجتماعي ،انتقال انرژي و اطالعات ،مبادالت،
شايعات ،دانش ،تلطيف عواطف مشترک جمعي و افزايش
حساسيت هاي روحي -عاطفي و تعادل انسان،افزايش
سرمايه اجتماعي ،جامعه پذيري و فرهنگ پذيري افراد
جامعه و بستر مهم مراسم آييني و زندگي جمعي بين
آحاد شهروندان است (پارسي  ،)2 ،1331بنابراين در
راستاي اقدامات طراحي شهري ،اهداف متفاوتي را
طراحان و برنامهريزان شهرو متخصصان شهري مطرح
کردهاند که از بعد کيفي آن ميتوان به توجه به کيفيت
فضاهاي جمعي به منظور ارتقاي تعامالت اجتماعي اشاره
کرد (وهاب زاده  .)12 ،1335پيادهراهها ،معابري با
باالترين حد تعامالت اجتماعي هستند که در آنها تسلط
کامل با عابر پياده بوده و از وسايل نقليه موتوري تنها به
منظور سرويس دهي به زندگي جاري در معبر استفاده
ميشود .با اين وجود تمامي فضاهاي شهري ظرفيت
جامعهپذيري و نقش تعاملي يکساني نداشته و هر چه
حيات و ظرفيت مدني فضا بيشتر باشد ،آن فضا جذابتر
است و بديهي است که تمام خيابانها و پيادهراهها به
دليل موقعيت مکاني و وقوع رخدادهاي تاريخي،
اجتماعي ،فرهنگي و سرمايهگذاريهاي اجتماعي
نميتواند يکسان باشد (پارسي  .)3 ،1331پس فضاهاي
مرکزي شهر که حامل ويژگيهاي منحصر ميباشد الزم
است تدابير خاصي جهت جذب شهروندان به سمت آنها
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صورت پذيرد تا به اين صورت سطح سرمايه اجتماعي در
سطح شهر تقويت گردد.
سرمايه اجتماعي و حرکت پياده
ساده ترين عنصر مشترک انساني کنش اجتماعي
است و افراد به برقراري رابطه اجتماعي نياز ذاتي دارند
به همين دليل دنبال موقعيت هايي ميگردند تا بتوانند
رابطه اجتماعي را تجربه کنند (طالبي ،1333
)151بنابراين پياده راه ميتواند زمينههاي چنين روابطي
را در عرصههاي شهري در اختيار شهروندان قرار دهد.
اهميت چنين محيطهاي پياده در شهر بيش از يک
ويژگي ساده زيست شناختي ،يا حتي ،فرصتي براي
گذران اوقات فراغت در خارج از خانه و نيز گسترش
سطح تعامالت اجتماعي با ديگر شهروندان است؛ طبق
نظر جوانا پوپينگ اين کار عنصر ضروري زندگي سالم
شهري است که در آن گروه هاي مختلف ميتوانند با
يکديگر مراوده و کنش داشته باشند .ليدن در طرح
تحقيقي با عنوان محيط مصنوع و سرمايه اجتماعي و
گهل در طرح پژوهشي ميادين و محالت کپنهاک ،به اين
جمع بندي رسيدهاند که :پيادهمداري و حرکت عابر پياده
و طراحي مطلوب و ايجاد فرصت مناسب براي حرکت
پياده در افزايش تعامالت اجتماعي و تقويت سرمايه
اجتماعي موثر ميباشد ((Leyden 2003; Gehl .
 1987:67پياده محوري از جمله راه هايي است كه مي
تواند در تجديد حيات مدني مراكز شهري مؤثر باشد و از
طريق افزايش زمينه حضور شهروندان در مکانهاي
جمعي ،تعامالت و همبستگي اجتماعي را بيشتر ميکند.
در واقع ،محدودههاي پياده قسمتهايي از فضاي شهري
هستند که به دليل دارا بودن برخي ظرفيتهاي ويژه در
تمام يا بعضي ساعات شبانه روز بر حرکت سواره بسته
شده و به طور کامل به حرکت عابران پياده اختصاص
داده ميشود ( .)Cratan 2008, 81به طور کلي ،با

بررسي ديدگاه انديشمندان حوزه معماري و شهرسازي،
ميتوان معيارهاي ايجاد فضاهاي شهري پياده مدار با
تاکيد بر افزايش تعامالت اجتماعي را استخراج نمود که
عبارتند از :حضور پذيري و گشودگي ،ايمني و امنيت،
دسترسي و نفوذپذيري ،سرزندگي ،تنوع و اختالط
کاربري ها ،جذابيت و مطبوعيت ،تناسبات بصري
(زيبايي) ،کوتاهي و پيوستگي ،راحتي ،خوانايي
( .)Carmona 2002, 107امروزه در بسياري از شهرهاي
دنيا از پيادهراههاي شهري در برگزاري نمايشگاهها ،وقايع
اجتماعي ،فستيوالها ،آگهيهاي تبليغاتي و همچنين در
بروشورهاي توريستي و تبليغاتي به وفور استفاده ميشود
(.)Brambila & Longo 1977, 27
پيشينه پژوهش
توجه جدي و عملي به ساماندهي حركت پياده و
پيادهراه ها به اواخر دهه  1123بر ميگردد .در شهرهاي
اروپايي ،اين انگاره با هدف خارج ساختن محدوده هاي
تاريخي شهرها از تسلط اتومبيل و براي حفاظت از بافت-
هاي كهن و احياي اجتماعي مراكز شهري ،مطرح و
اجرايي شد (حبيبي  .)22 ،1333توجه به اين امر ،پس از
جنگ جهاني دوم و فرا رسيدن زمان بازسازي شهرهاي
اروپايي شكل مشخصتري پيدا نمود .در شهرهاي
آمريكايي ،در اوايل دهه  1153گرايشبازگشت به مراكز
شهري قوت گرفت و خيابانهاي پيادهاي با نام مال2شكل
گرفتند كه بيشتر همسو با مقاصد تجاري در مركز
شهرها بودند و در عين حال ،هدفشان ايجاد محيط هاي
مطلوب براي خريد و گردش در شهرها بود.
در ايران ،يدي همداني ( )1311در پژوهشي با
عنوان سنجش کيفيت پياده راههاي شهري در راستاي
نيل به حمل و نقل انسان محور به بررسي کيفيت پياده
راههاي شهري پرداخته شده است .نتايج تحقيق حاکي

سال هفتم
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از اهميت باالتري معيارهاي کالبدي و محيطي
ميباشد معيني (  ) 1335به اين نتيجه رسيد كه ميزان
قابليت پياده مداري در فضاهاي شهري ارتباط مستقيم
با امنيت ،دلپذيري و جذابيت محيطي ،دسترسي و ...
دارد .صالح نيا (  ) 1331به اين نتيجه رسيد كه طراحان
فضاي شهري با استفاده مناسب از رنگ به عنوان يكي از
عناصري كه در كنار نور ،بافت و شكل ،به محيط معنا
مي دهد ،مي تواند بيشترين تاثير را بر ادراك بصري و
روحي افراد ايجاد كرده و بدين وسيله كيفيت زندگي
شهروندان را بهبود بخشد .همچنين در رابطه با موضوع
پژوهش ،تحقيقات متعددي توسط پژوهشگران با
عناويني همچون؛ بهزاد فر( )1313راهنماي برنامه سازي
حوزه هاي شهري در چارچوب توسعه مبتني بر حمل و
نقل عمومي؛ رسولي( )1333ايجاد منظر شهري مطلوب
در مسيرهاي پياده؛ سلطان حسيني و همکاران()1313
امكان سنجي قابليت پياده روي در فضاي شهري بر پايه
الگوهاي توسعه پايدار و نو -شهرسازي)مطالعه موردي:
محله سعادت آباد تهران(؛ شکوهي دولت آبادي و
مسعود( )1331پياده راه عاملي براي افزايش سرمايه
اجتماعي به انجام رسيده است.
روش تحقيق
بدين ترتيب بر اساس ديدگاههاي فوقالذکر ،نوع
تحقيق در اين پژوهش ازنظر هدف کاربردي و ازنظر
ماهيت توصيفي -تحليلي است . ،روش گردآوري دادهها
براي پاسخگويي به سواالت تحقيق در محدوده مورد
مطالعه ،به دو صورت اسنادي (دادههاي ثانويه) و
پيمايشي (دادههاي اوليه) و ابزار مورد استفاده در روش
پيمايشي پرسشنامه و مصاحبه بوده است .در پژوهش
حاضر ،بر جنبه تعامالت اجتماعي در سرمايه اجتماعي
تاکيد بيشتري شده است؛ با توجه به اين مطلب شاخص
هاي در نظر گرفته شده براي اندازه گيري سرمايه
اجتماعي عبارتند از -1 :تعامالت اجتماعي - 1اعتماد- 3
هنجارهاي اجتماعي،که اعتماد و هنجارهاي اجتماعي نيز
در اثر تداوم تعامالت اجتماعي ،تقويت مي شوند .بعد از
مشخص شدن شاخصها ،تعاريف عملياتي شده و بر اساس
تعاريف عملياتي پرسشنامه اي در 15سوال (براساس
طيف پنج گزينه اي ليکرت) طراحي گرديد همچنين
براي محاسبه پايايي پرسشنامه ازضريب آلفاي کرونباخ
سال هفتم
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استفاده گرديد .در اين پژوهش فرضيه اصلي آن است که
پياده راه باعث افزايش سرمايه اجتماعي مي شود،
بنابراين براي آزمون اين فرضيه محور تربيت به خاطر
دارا بودن شرايطي از جمله  :خرده فروشي هاي موجود
در خيابان ،كاربريهاي جاذب جمعيت ،اقشار رجوع كننده
به خيابان ،ظرفيت باالي تجاري و اجتماعي ( دومقوله
اساسي براي پياده راه) ،تسلط عابر پياده بر فضا ،که از
تعاريف اساسي پياده راه ميباشد ،مورد مطالعه قرار
گرفت .جامعه آماري به صورت نمونه گيري تصادفي غير
سهميه اي از بين شهروندان مراجعه کننده به اين مسير
حدود  133نفر انتخاب شدند .بعداز وارد کردن
پرسشنامه در نرم افزار ،spssبا استفاده از تحليل واريانس
و ضريب همبستگي پيرسون فرض پايه اي اين تحقيق
يعني ارتباط بين پياده راه با شاخص هاي بحث سرمايه
اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است.
محدوده مورد مطالعه
مركز شهر تبريز تقريبا در مركز هندسي شهر قرار
دارد .اين محدوده از نظر مساحت با  113هكتار حدود
يك درصد از كل سطح شهر را به خود اختصاص داده
است (نقش جهان پارس  )3 ،1332مركز شهر از هفت
محله به نامهاي خاقاني ،تربيت ،امين ،شريعتي ،دارايي،
راسته كوچه ،بازار و بخشي از دو محله شمس و
سيدحمزه تشكيل يافته است و از زمان شكلگيري تبريز،
محالت ياد شده به همين نام مشخص شده اند (جوادي
 .)152 ،1335خيابان تربيت در محلهاي به همين نام در
مركز شهر ،در درون بافت قديم شهر قرار گرفته است و از
چند نظر حائز اهميت ميباشد؛ از طرفي وجود خيابان
تربيت که از قطبهاي تجاري و فرهنگي تبريز ميباشد،
در داخل مجموعه قرار دارد و از طرف ديگر قطبهاي
باارزش تاريخي که آن را احاطه کردهاند .مجموعه ارگ
عليشاه که از ابنيه کهن و عظيم تبريز ميباشد ،در گوشه
جنوبشرقي آن قرار دارد .مسجد کبود يا فيروزه اسالم در
 133متري جنوبشرقي تربيت و باالخره مجموعه بازار
کهن تبريز که در شمال محدوده واقع شدهاند.بازار تبريز
در گذشته به وسيله راسته شيشهگرخانه با خيابانتربيت
مرتبط بوده که در اثر احداث خيابان جمهورياسالمي
اين ارتباط قطع شده است .ورودي اصلي خيابان تربيت،
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شکل  :3موقعيت محور پياده تربيت در بافت قديم تبريز (قرباني و جام کسري )55 ،1331
دروازه نوبر بوده که دروازه اصلي ورود کاروانها و
مسافران از مناطق شرقي ايران و انتهاي خيابان  ،بازار
کهن تبريز بوده است.در واقع خيابان تربيت پل ارتباطي
ورودي شهر و بازار اصلي بوده است.
يافته هاي تحقيق
محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ
يكي ديگر از روشهاي محاسبه قابليت اعتماد استفاده
از فرمول كرونباخ است .اين روش براي محاسبه
هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامهها
يا آزمونهايي كه خصيصههاي مختلف را اندازهگيري
ميكند بكار ميرود .در اين گونه ابزارها ،پاسخ هر سوال
مي تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند .براي
محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره-
هاي هر زير مجموعه سوالهاي پرسشنامه (يا زير آزمون)
و واريانس كل را محاسبه كرد .سپس با استفاده از فرمول
زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه كرد.
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مقدار آلفاي آزمون پس از ورود و تحليل داده ها به
صورت جدول شماره 1ميباشد :گفته ميشود اگر ضريب
آلفا بيشتر از  3/3باشد ،آزمون از پايايي قابل قبولي
برخوردار است .مثال آزمون فوق با ضريب آلفاي معادل
 3/332پايايي قابل قبولي دارد.
جدول  :1مقداري آلفاي کرونباخ
ضريب آلفاي کرونباخ

تعداد نمونه ها
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منبع :يافتههاي پژوهش

بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها
پژوهشگران با توجه به هدف ذهني خويش از
تحقيق حاضر و مرور كارهاي قبلي جهت سنجش رابطه
ميان سرمايه ي اجتماعي و عامل پياده راه از سه شاخص
اعتماد اجتماعي ،شبكه ي اجتماعي ،تعامل اجتماعي
استفاده نموده است كه هر كدام از اين شاخصها توسط
تعدادي گويه سنجش شده است و در مجموع نتيجه ي
سنجش اين سه شاخص ميزان سرمايه ي اجتماعي را به
عنوان متغير ترتيبي نشان مي دهد .براي محاسبه ي
ميانگين هر كدام از گويه ها ،امتياز  5به پاسخ
"بسيارزياد"  2 ،به گزينه ي" زياد "ونمره  3به گزينهي
"متوسط" ،امتياز 1به گزينه ي"كم "ودرپايان به گزينه
ي" بسياركم "امتياز ، 1اختصاص داده شد .در ضمن
جهت بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها از نمودار p-p
 plotاستفاده شده که به صورت جداگانه براي هر سه
شاخص اعتماد اجتماعي ،تعامالت اجتماعي و هنجارهاي
اجتماعي نرمال بودن داده ها مورد بررسي قرار گرفت که
در اشکال شماره 1و 3و  2نشان داده شده است.
نمودارهاي قبلي بيانگر اين است که داده ها در
محدوده مطالعه براي هر سه شاخص مورد نظر نرمال
بوده ،بنابراين در تجزيه و تحليل داده ها بايستي از
روشهاي پارامتري استفاده گردد.
اعتماد
در مسير سنجش شاخص اعتماد يک جدول با پنج
گويه تدوين شده است.درصد تجمعي گويه ها نشانگر
چگونگي ميزان سنجه هاي شاخص اعتماد اجتماعي بر
اساس گويه هاي مطرح شده است.
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شکل  :5نمودار p-p plotمحدوده در شاخص تعامالت اجتماعي

شکل  :2نمودار p-p plotمحدوده در شاخص اعتماد

شکل شماره  :3نمودار هيستوگرام محدوده در شاخص اعتماد
شکل : 5نمودار p-p plotمحدوده در شاخص هنجارهاي اجتماعي

شکل  :3نمودار هيستوگرام محدوده در شاخص هنجار هاي اجتماعي

شکل  :1نمودار هيستوگرام محدوده در شاخص تعامالت اجتماعي

جدول شماره :1توزيع درصد ياسخگويان بر اساس شاخص اعتماد
رديف

سال هفتم
شماره بيستم و دوم
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گويه ها

بسيار زياد

زياد

متوسط

کم

خيلي کم

1

اعتماد به افراد خيابان

3

15

35

13

2

1

ارتباط اعتماد رسمي با فضاي شهري

3

11

52

13

13

3

ديدن غريبه ها و اعتماد به آنها

1

5

15

35

33

2

پيدا شدن کيف پول و تحويل دادن آن

51

5

احساس ايمني طي شبانه روز درپياده راه

13

منبع :يافتههاي پژوهش

33
11

3
32

1
13

3
15

پيادهراه با تاکيد بر سرمايه اجتماعي (نمونه موردي :پيادهراه تربيت تبريز)
طراحي 

جدول شماره :3درصد پاسخ ها بر اساس شاخص تعامل اجتماعي مداخله در مقوله پياده راه
رديف

گويه ها

1

شرکت در مراسم مذهبي

32

1

مشارکت در جشن ها

12

3

آمدن به خيابان به صورت دسته جمعي

13

2

اهميت دادن به افراد در حال حرکت در پياده راه

11

5

خيلي کم

بسيار زياد

زياد

متوسط

کم

32

15

5

11

33

13

13

11

31

11

11

15

31

33

13

13

اولويت دادن به معلولين

32

23

13

2

5

5

قادر به يافتن دوست در خيابان

3

13

13

12

13

3

احترام به حقوق ديگران

31

23

15

2

5

3

وجود روابط محبت آميز با ساير عابرين

11

51

13

1

5

منبع :يافتههاي پژوهش
جدول شماره  :2درصد پاسخ ها بر اساس شاخص هنجارهاي اجتماعي مداخله در مقوله پياده راه
گويه ها

رديف

بسيار زياد

زياد

متوسط

کم

خيلي کم

1

احساس تکلف فرد

22

33

15

3

2

1

حاضر به چشمپوشي از پول و وقت خويش

3

15

35

13

13

3

وجود سابقه براي بهتر شدن خيابان

13

11

33

13

3

2

همکاري با مسئولين در بهبود وضع پياده راه

33

12

15

3

5

5

لذت بردن افراد از قدم زدن در پياده راه

11

11

35

15

13

5

تمايل به حضور در خيابان چند فرهنگي

13

13

12

15

12

3

باور فرد به تاثير گذار بودن در پيشبرد وضع پياده راه

15

25

15

1

3

3

باور فرد به توانايي مردم براي مشارکت

12

53

15

5

3

1

داوطلب بودن فرد جهت مداخله در دعواي شهروندان در خيابان

12

11

11

13

15

13

کمک کردن به افراد نيازمند در خيابان

25

33

11

5

3

منبع :يافتههاي پژوهش
تعامل اجتماعي
با توجه به مفهوم شاخص تعامل اجتماعي و دخالت
آن در مقوله پياده راه ،که ارتقاي اين جزء ميتواند به پر
رنگ تر شدن جايگاه پياده راه در عرصهي کالبدي شهر
گردد ،تعداد  3گويه مورد پرسشگري از شهروندان قرار
گرفته که نتيجه امر در جدول شماره  3مشاهده
ميگردد.
با توجه به شاخص هنجارهاي اجتماعي تعداد 13
گويه مورد بررسي و پرسش از سوي شهروندان قرار
گرفته که نتيجه امر در جدول شماره  2نشان داده شده
است.
آزمون فرضيه
بررسي ارتباط ميان شاخص هاي سرمايه
اجتماعي
براي اين منظور ابتدا گويه هايي را كه مربوط به هر
يك از اين دو متغيراست ،باهم جمع مي كنيم در اين

حالت يك نمره كمي براي هر متغير حاصل مي شود.
براي بررسي رابطه ي بين اين دو متغير از ضريب
همبستگي پيرسون استفاده مي شود .مقدار ضريب
همبستگي بين دو متغير اعتماد اجتماعي و شبکه
اجتماعي برابر با3/133است و با توجه به اين كه سطح
معني داري برابر با 3/313و از  3/35بيشتر است،
بنابراين رابطهي معني داري بين اين دو متغير وجود
ندارد .همچنين داده هاي مربوط به ضريب همبستگي
بين اعتماد اجتماعي وتعامل اجتماعي با ضريب
همبستگي 3 /155و سطح معني داري 3/111نشان
دهنده عدم رابطه معني داري بين دو متغير ميباشد .با
توجه به بررسي هاي صورت گرفته از داده هاي در
دسترس راجع به رابطه بين متغير هاي تعامل اجتماعي
و شبکه اجتماعي ،نتيجه بيانگر اين است با توجه به
ضريب همبستگي  3/513و سطح معني داري 3/3 3که
از  3/35کمتر است ،رابطه معني داري بين دو متغير
وجود دارد.
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دول شماره  :5ضريب همبستگي بين شاخص هاي سرمايه اجتماعي تاثير گذار در فرآيند تحقيق
شبکه اجتماعي

تعامل اجتماعي

اعتماد اجتماعي

.103
.310
100
**.593
.000
100
1

.156
.122
100
1

1
100
.156
.122
100
.103
.310
100

100
**.593
.000
100

100

Pearson Correlation
) Sig. (2-tailedاعتماد اجتماعي
N
Pearson Correlation
) Sig. (2-tailedتعامل اجتماعي
N
Pearson Correlation
) Sig. (2-tailedشبکه اجتماعي
N

منبع :يافتههاي پژوهش
جدول شماره  :5محاسبه ضريب همبستگي بين متغير سرمايه اجتماعي و پياده راه
ميزان سرمايه اجتماعي

کيفيت پياده راه

.174
.083
356.500
3.601
100
1

1

12720.750
128.492
100

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
Sum of Squares and Cross-products
Covariance
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
Sum of Squares and Cross-products
Covariance
N

329.960
3.333
100
.174
.083
356.500
3.601
100

کيفيت پياده راه

ميزان سرمايه
اجتماعي

منبع :يافتههاي پژوهش
بررسي ارتباط ميان شاخص هاي سرمايه
اجتماعي و عامل کيفيت پياده راه
براي بررسي رابطه بين اين دو متغير پس از جمع
شاخصهاي سرمايه اجتماعي ،از ضريب همبستگي
پيرسون به منظور سنجش رابطه بين متغيرهاي سرمايه
اجتماعي و عامل پياده راه استفاده ميکنيم(.نتايج در
جدول شماره  5مشاهده ميگردد) .در راستاي آزمون
فرضيه تحقيق بررسي هاي صورت گرفته حاکي از اين
است  :با توجه به اينکه مقدار ضريب همبستگي بين دو
متغير برابر با  3/132و سطح معناداري برابر با 3/3 33
ميباشد و از  3/35بيشتر است ،بنابراين بين اين دو
متغير رابطه معني داري وجود ندارد و فرض صفر مبني
بر عدم وجود معني داري بين دو متغير مورد تاييد قرار
ميگيرد.
نتيجه گيري
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هر چند که سرمايه اجتماعي تنها تعامالت اجتماعي
نم يباشد ،ولي موتور محرک اين سرمايه همين تعامالت
ميان مردم است .در پژوهش انجام شده ،تالش محققان
بر آن بوده تا با مبنا قرار دادن تعامالت اجتماعي به عنوان
نقطه اشتراک طراحي شهري ،پياده راه و سرمايه
اجتماعي شاخ صهاي ديگري چون اعتماد و هنجا رهاي

اجتماعي که ميتواند در اثر همين تعامالت مورد تقويت
قرار گيرند ،مورد آزمون قرار دهند .از طرفي پيادهراهها با
توجه به ويژگيهايي چون :خرده فروشيها موجود در
خيابان ،كاربريهاي جاذب جمعيت ،اقشار رجوع كننده
به خيابان ،ظرفيت باالي تجاري و اجتماعي ،تسلط عابر
پياده بر فضا ،تنوع فعاليت و  ...ميتوانند عاملي براي
حرکت و مکث عابر پياده در بستر پياده راه باشند و به
همين دليل ميتواند سطح تعامالت را افزايش دهند و در
اثر افزايش همين سطح تعامالت ،سرمايه اجتماعي
افزايش مييابد .نتايج حاصل از پژوهش که بر اساس
يافتههاي کشف شده از پيمايش براي محدوده مطالعاتي
(خيابان تربيت تبريز) و با توجه به مشاهدات عيني
پژوهشگران صورت گرفت نشان ميدهد که بين دو
متغير اعتماد اجتماعي و شبکه اجتماعي و بين اعتماد
اجتماعي و تعامل اجتماعي رابطه معني داري معني
داري وجود ندارد .با توجه به بررسي هاي صورت گرفته
از دادههاي در دسترس راجع به رابطه بين متغير هاي
تعامل اجتماعي و شبکه اجتماعي ،نتيجه بيانگر اين است
با توجه به ضريب همبستگي  3/513و سطح معني
داري 3/3 3که از  3/35کمتر است ،رابطه معني داري
بين دو متغير وجود دارد .همچنين بررسي بررسي ارتباط
ميان شاخص هاي سرمايه اجتماعي و عامل کيفيت پياده
راه نشان دهنده عدم رابطه معني داري بين دو متغير

پيادهراه با تاکيد بر سرمايه اجتماعي (نمونه موردي :پيادهراه تربيت تبريز)
طراحي 

ميباشد .بنابراين ميتوان عنوان کرد هر چند به دليل رد
فرضيه تحقيق ،نمي توان به صورت قاطع بيان داشت که
ميتوان با تقويت کيفيت پيادهراه هاي شهري به تقويت
و افزايش سرمايه اجتماعي دست يافت ،اما به سبب
معناداري و يا نزديک به معنادار بودن برخي از مولفههاي
سرمايه اجتماعي ميتوان بيان داشت توجه به مفهوم
ذهني سرمايه اجتماعي شرط انکارناپذير تحقق مفهوم
عيني پياده راه و تقويت کيفيت آن در جهت پيشبرد
تعامالت اجتماعي ميباشد يعني دستيابي به شهري پويا
و با محوريت انسان بدون توجه به پتانسيل هاي نهادي و
انساني و بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي فردي و
گروهي غير قابل اجراست ،لذا در همين راستا ميتوان
راهبرد هاي زير را به اختصار در جهت ارتقاي شرايط
محيطي و کالبدي پيادهراه پيشنهاد داد.
ـ در اولويت بندي معيارهاي سنجش کيفيت پياده راه
هاي شهري در راستاي حمل و نقل انسان مدار در
راستاي ارتقاي کيفيت آن  ،معيارهايي که جنبه
محيطي -کالبدي دارند؛ نسبت به معيارهايي که جنبه
اجتماعي – فرهنگي دارند از اهميت بيشتري برخوردار
ميباشند که بايستي تجديد نظري در اين زمينه
صورت گيرد و از جنبههاي اجتماعي و فرهنگي نيز در
راستاي ارتقاي کيفيت پياده راه ها استفاده گردد تا به
اين صورت شاهد حضور هر چه بيشتر شهروندان در
عرصه پياده راه هاي شهري باشيم.
ـ امتداد پياده راه بايد به صورت مستقيم و بدون موانع
حرکتي و ابعاد آن نيز بايستي در صورت امکان
متناسب باتعداد تردد عابرين باشد.
ـ بايد پياده راه از وجود المان هاي تبليغاتي مغازه ها
پاک گردد.
ـ ايجاد تسهيالت الزم در اطراف پياده راه جهت
جلوگيري از اخالل در حرکت سواره
ـ حداکثر استفاده از گياهان ،آب و عناصر و مصالح
طبيعي در بهسازي و مبلمان پيشنهادي در سطح
پياده راه ها
 به حداکثر رساندن تنوع کاربريها در محدوده پياده و بارعايت اصل سازگاري
 توجه به زي رساختهاي موجود با در نظر گرفتن توسعههاي آتي و چشم اندازهاي بصري و همچنين توجه به
الگوها و روشهاي رايج ساخت و ساز در بافت موجود و
پيراموني پياده راه
 رعايت نقطه نظرات اکثريت کاربران محدوده از طريقنظرسنجي و مشارکت دادن آنان

 کف سازي مسيرهاي پياده بايد محکم و در مقابلعوارض جوي مقاوم باشد،کف سازي بايد هموار باشد،
ولي سطح آسفالت آن صاف و صيقلي نباشد،که در
بارندگي ها ليز شود.
 سازماندهي پياده راه با فعاليتهاي تفريحي و اجتماعيو کاستن از روحيه صرفا اقتصادي آن
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