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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

The more the urban open space, as a container of urban interactions, provide 

more suitable conditions for the establishment of effective social relations 

among its members, the greater the possibility for social growth and the 

establishment of social trust for the residents of that society. This research 

was conducted to analyze and explain the effect of urban open spaces on 

interactions and social trust in the Yousefabad neighborhood of Tehran. The 

present research method is descriptive-analytical and factor analysis is used 

as a tool to measure the significance of indicators. In the first stage, 

interviews with experts were conducted using the snowball method and 

continued until reaching theoretical saturation with 10 experts. Then, to find 

key concepts using the content analysis method, open and axial coding was 

done. In two Delphi rounds, the experts answered the researcher's 

questionnaire. The results obtained from the questionnaire were subjected to 

the Q factor analysis and four classifications were obtained from it, which 

provided the basis for compiling the objective-content table for setting up 

the questionnaire of space users. In the second step, according to Klein's 

formula, based on the number of questions in the users' questionnaire, the 

sample size was calculated to be around 190 people. Space users were 

questioned using random and cluster sampling and data were evaluated in 

SPSS version 22 software using R factor analysis. The findings and results 

of the research show that the eight identified factors include; Sociability, 

spatial diversity, physical and climatic comfort, the relationship of 

interaction and social trust with providing environmental needs, 

recognizability, pedestrian accessibility, spatial flexibility, and 

psychological comfort with the formation of a cycle influence social trust. 
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Extended Abstract 

Introduction 

The importance of public spaces and their 

impact on improving the quality of urban 

life as the most accessible urban spaces, is 

increasingly understood and manifested 

every day. Creating connections and, as a 

result, social interactions are among the 

most important activities that take place in 

urban open spaces and potentially provide 

the ability to influence social trust. As a 

container of urban interactions, the more 

urban open spaces provide the best 

conditions for effective social relations of 

people, the more opportunities for social 

growth and the establishment of social trust 

for the inhabitants of that community. 

Statistics in our country show that social 

trust is declining at the national level as 

well as in the city of Tehran and its 

neighbourhoods. This indicates the low 

efficiency of social foundations that have 

not been able to find a proper place due to 

the changes and developments of the 

modern era. On the other hand, the failure 

of many urban programs to achieve goals is 

due to a lack of trust and, as a result, low 

public participation in the design, 

implementation, and evaluation of 

programs. The trend of urban development 

in big cities shows that residential 

neighborhoods have been exposed to losing 

of their long-standing personality and 

identity due to weak development. And the 

shortcomings that have been forgotten in 

recent decades need to be remedied. 

Yousef-Abad is one of the traditional 

neighbourhoods of Tehran metropolis, and 

since a large part of the population is old 

ones, it is predicted that the possibility of 

social interactions between citizens in the 

open spaces of this neighbourhood is more 

than other ones. This research aims to 

measure the impact of physical-spatial 

indicators on the level of trust and social 

participation of citizens in this 

neighbourhood. 

 

Methodology 

The method of the present study is 

descriptive-analytical, and factor analysis 

has been used as a tool to assess the 

significance of the indicators. In the first 

stage, the experts were interviewed using 

the snowball method and continued until 

they reached theoretical saturation with ten 

experts. Then, to find key concepts, open 

and axial coding were performed using the 

content analysis method. In two rounds of 

Delphi, experts answered the researcher-

made questionnaire. The results obtained 

from the questionnaire were analyzed by 

factor Q, and as a result, four classifications 

were obtained, which provided the basis for 

compiling a goal-content table to prepare a 

questionnaire for space users. In the second 

stage, according to Klein's formula based 

on the number of questions in the user 

questionnaire, the sample size was 

calculated to be about 190 people, and 

finally, 242 people answered the 

questionnaire. The questionnaires were 

answered by the residents of the desired 

sections in the group programs of 

neighbourhood's house. Space users were 

interviewed using random sampling and 

clustering, and the data were evaluated in 

SPSS software version 22 using factor R 

analysis. 

 

Result and discussion 

After rotating the data, the adequacy of 

sampling was measured by Bartlett's 

test of sphericity test. A score higher than 

0.6 on the KMO test indicates adequate 

sample size. The number obtained from the 

questionnaires in the specified areas of the 

Yousef-Abad neighbourhood is equal to 

0.889, which indicates the adequacy of the 

sample size. The sig of the Bartlett test is 

less than 0.05, which means that the 

correlation value can be calculated. Hence, 

to create a general pattern among the 

variables, it is possible to use the available 

factor analysis. Among the citizens' 

responses to the questionnaire, eight factors 

can be identified. The source of extracting 

these factors is the suggestions of previous 

studies in similar fields as well as the 

suggestions of space users in measuring the 

questionnaire and its validity. Identification 

of significant factors shows that for 

60.121% of the respondents, a fact was 

commonly understood, and the remaining 

39.879% refers to the individual point of 

view and specific tendencies of each person 
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in the subject, meaning that the eight 

factors are serious and credible matters for 

about 60% of respondents. 

 

Conclusion 

The results show that the eight identified 

factors, including sociability, spatial 

diversity, physical and climatic comfort, the 

relationship between interaction and social 

trust with meeting the environmental needs, 

knowability, pedestrian accessibility, spatial 

flexibility and psychological comfort, with 

the formation of cycles affect social trust. 

In other words, the space provides the 

conditions for easy pedestrian access by 

providing physical and environmental 

comfort and readability, and easy 

recognition of the environment. People are 

attracted to space due to easy access, so the 

sociability of the environment is improved, 

which causes interaction and trust to grow. 

In addition, spatial diversity and flexibility 

also affect the sociability of the 

environment and alter the factor of 

interaction and trust by changing the degree 

of sociability. Hence, the relationships of 

the factors in the model become complete 

and meaningful over time. Sociability 

(eight items and Cronbach's alpha 0.762) 

and physical comfort (six items and 

Cronbach's alpha 0.819) show the highest 

reliability among the identified factors. In 

this way, opportunities are provided to form 

various types of communication and social 

interactions, which in turn increase social 

trust and participation. Hence, urban spaces 

that may have previously been meaningless 

to citizens become understandable and 

sociable by gaining environmental 

experience and active interaction. And be 

effective in attracting them to the pedestrian 

presence by providing a variety of 

activities.  
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 یبرقرار یرا برا یترمناسب طیشرا ،یعنوان ظرف تعامالت شهربه یباز شهر یهرچه فضا
 یو برقرار یرشد اجتماع یبرا یشتریخود فراهم آورد، امکان ب یمؤثر اعضا یروابط اجتماع
 نییو تب لیپژوهش باهدف تحل نیساکنان آن جامعه متصور خواهد بود. ا یبرا یاعتماد اجتماع

شهر تهران  آبادوسفیدر محله  یبر تعامالت و اعتماد اجتماع یباز شهر یاثر فضاها
 یعنوان ابزاربه یعامل لیبوده و تحل یلیتحل-یفیشده است. روش پژوهش حاضر توصانجام

ده قرارگرفته است. در مرحله اول مصاحبه با ها مورداستفاشاخص یداریسنجش معن یبرا
با  یبه اشباع نظر دنیصورت گرفت و تا رس یبرفاز روش گلوله  یریگنظران با بهرهصاحب

 لیبا استفاده از روش تحل یدیکل میمفاه افتنیمنظور . سپس بهافتینفر از خبرگان ادامه  10
خبرگان پرسشنامه محقق  ،یانجام شد. در دو دور دلف یباز و محور یهایمحتوا، کدگذار

قرار گرفت و  Qعامل  لیآمده از پرسشنامه، تحت تحلدستبه جیساخت را پاسخ دادند. نتا
 میتنظ یمحتوا برا-جدول هدف نیتدو یرا برا نهیاز آن به دست آمد که زم یبندچهار طبقه

بر اساس تعداد  نیتوجه به فرمول کال پرسشنامه کاربران فضا فراهم کرد. در مرحله دوم با
. کاربران فضا با دیمحاسبه گرد 190سؤاالت پرسشنامه کاربران، حجم نمونه در حدود نفر 

افزار ها در نرممورد پرسش قرارگرفته و داده یاو خوشه یتصادف یریگاستفاده از نمونه
SPSS  یعامل لیبا استفاده از تحل 22نسخه R پژوهش نشان  جیو نتا هاافتهی. اندشدهیابیارز

و  یالبدک شیآسا ،ییتنوع فضا ،یریپذشامل؛ اجتماع شدهییکه هشت عاملِ شناسا دهدیم
 ،یریشناخت پذ ،یطیمح یازهاین نیبا تأم یرابطه تعامل و اعتماد اجتماع ،یمیاقل

 یچرخه بر اعتماد اجتماع یریگبا شکل یروان شیو آسا ییانعطاف فضا اده،یپ یریپذیدسترس
  هستند. رگذاریتأث

. 
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 مقدمه

، اعتماد بهبود یابدکه اگر  شدهمحسوب  یدر جهان امروز تهیمدرن یهاشاخصهاز جوامع در های اجتماعی ویژگی تیتقو

در  چنینهمو  یدر سطح مل یاعاعتماد اجتم زانیم دهدیمنشان ما در کشور . آمارها کندنیز افزایش پیدا می یاجتماع

که در  های اجتماعی استبنیانکم  ییکارا نیامر مب نیاست. ا نییدر حد متوسط رو به پا آن و محالت سطح شهر تهران

 (2۶0 :1394 ،و همکاران )آرام خود را بیابندمناسب  اهگیجا اندنتوانستهو تحوالت عصر مدرن  رییتغ یپ

مردم کم آن مشارکت  یجهدرنتاز فقدان اعتماد و  یناش زیبه اهدافشان ن یابیدر دست شهری یهابرنامهاز  یاریشکست بس

شده  یراوانف هاییانز( که سبب به وجود آمدن 33 :1391 و رضوی، ست )رهنماا هابرنامه یابیاجرا و ارز ،یدر طراح

و در خاطر شهروندان  شیآسا رایب یطیمح جادیو ا هایبآسکاستن از  یمشارکت برا مقولهپرداختن به  ،روازاین است.

 ؛1۸3: 1394 ،همکارانو  پوری)قل شودتلقی می یضرورامری  محلی جوامع یو توانمندساز یاصالحات اجتماع جهت

 جادیو ا راتییمتناسب با روند تغ یزیربرنامه ازمندین یشهر جامعه رسدیمبه نظر در این راستا، (. 12۶: 1392 ،یغفار

به  دنیرس یبرا یامحلهدر سطح  حس تعلقو  تیهو یارتقا قیو شهروندان از طر یشهر یفضا یانم ییهمگرا

 .در سطوح کالن جامعه است یو مشارکت اجتماع ، اعتمادانسجام

 جادیا یطیو نشاط مح حس تعلقکه  ییهاتیفعال دیبا تولکه  شدهعنوان بخشی از محیط تلقی به شهریی هافضا

 یتعامالت اجتماع .(Bear & Higgins, 2002سازند )یرا برآورده م کنندگان از این فضاهااستفاده یاجتماع ازیکنند، نیم

 ,Omar et al) دهندیپاسخ م گریکدیهر دو عنصر به  رایز کنند؛یم دایپ تیاهمشهری  باز یدر ارتباط با فضاها

 یکالبد-یعملکرد تیفیک و هدر محالت بودشهروندان  یعامل ارتباط یشهر یهافضا، طورکلیبه (.2015:358

. کاهدیمس تعلق شهروندان حمیزان از  و شودیمشناخته  یعموم اعتمادییبو  یتیدر نارضا یعامل این فضاها نامناسبِ

 و احساس جدایی آینده، به امید کاهش به توانمیجوامع  در پایین بودن کیفیت فضاهای شهری ناگوار پیامدهای از

 انگیزه کاهش اجتماعی، انسجام بین رفتن از چون؛ مفاهیمی با اعتمادیبی. کرد اشاره امنیت احساس کاهش و سردرگمی

 جامعه آن درنتیجه و محلی جامعه به نسبت حس تعلق به توجه ضرورت که است ارتباط در توسعه و پیشرفت برای

 .(1392 حیدری،) کندمی مطرح را شهری

 حس درمجموع و باشد یانسان یرفتارها بازدارنده یحد تا ای و کنندهقیتشو کننده،تیتقو تواندیم یکالبدو فضای  طیمح

 ،یقرائ ؛۸۷؛ 13۸1 لنگ،؛ 1391راپاپورت، ) ردیگیم شکل یکالبد و یاجتماع یفضا مناسب طیشرا تحت یمحل اجتماع

 سطح در مشارکت و اعتماد دهندهتوسعه و کنندهتشویق که کالبدی محیط هایویژگی تبیین با تا است نیاز لذا(. 13۸۸

 یهاارزش و هنجارها غلبه ،یاجتماع متقابل کنش عرصه ای شهریفضاه .داد افزایش را عامل دو این هستند، محله

 عملکرد تیفیک هرچه (.1۶: 1390، یبیحب و یربان) است جامعه یمدن اتیح بستر کالم کیدر و بوده یفرهنگ و یاجتماع

 توسعه اهداف و یافتهافزایش ارتباط، و تعامل حضور، به شهروندان لیتما ،باشد شتریب فضاها نیا مثبت تیفعال روند و

 آمدن همگرد  سبب دنتوانیم خود تیماه واسطهبه اهاضف نیا. (1392 ،یدریح) بود خواهد رتریپذتحقق زین یاجتماع

. دهند کاهش ای شیافزا شهروندان نیب را اعتماد اجتماعی ،یاجتماع یرخدادها بستر و ظرف عنوانبه و شده شهروندان

 است یامروز یشهر یفضاها یاساس یهاضعف از یکی فضا؛ از کنندگاناستفاده انیم یاجتماع تعامالت نبود باوجوداین

 (.15۸: 1395 فرد،زادهعبداهلل)

 معرض در مغشوش و نابسامان توسعه دلیل به مسکونی تمحال که دهدمی نشان بزرگ شهرهای در شهری توسعه روند

 به در این راستا اخیر هایدهه در که هاییکاستی تا است نیاز و اندقرارگرفته خود دیرینه هویت و شخصیت دادن دست از



 23                          ...                     منظور جلب اعتمادبه یباز شهر یو عناصر فضاها هایژگیوو همکاران /  آبادیدولت شمس

 و شهرهاکالن در روابط یدگیچیپ انیم نیا در(. 2۶0: 1394، همکارانپناهی و )گردد  جبران است، شدهسپرده فراموشی

 مشارکت و اعتماد توسعه و یاجتماع تعامالت یریگشکل امکان یشهر باز یفضاها ژهیوبه یشهر یهاطیمح در ازدحام

 نبوده کسانی شهریکالن مناطق یهاپهنه همه در یشهر یفضا و کالبد تأثیر یچگونگ ،باوجوداین. کرده است دشوار را

 امکان محله یسنت بیترک و لیاص تیهو حفظ محالت یبرخ در. دارد یاساس تفاوت مختلف محالت و مناطق در و

 و یسنت محالت از تهران شهر آبادوسفی محله. است نموده فراهم را نآ تداوم و شهروندان نیب یاجتماع روابط گسترش

؛ بنابراین، نیستردار پذیری باالیی برخومهاجرت ازبرخالف سایر محالت شهر  و محسوب شده تهران شهرکالن لیاص

گیری امکان شکل شودیم ینیبشیپ ،دهدجمعیت آن را ساکنان قدیمی تشکیل می ای ازبخش عمده کهازآنجایی

ریزی برنامه از طرف دیگر، بیش از سایر محالت شهر باشد. این محلهفضاهای باز  در میان شهروندان تعامالت اجتماعی

که یکی از دالیل آن قدمت برای این محله همواره در نهادهای مختلف شهری و محلی موردتوجه بوده و طراحی شهری 

 یهاشاخص تأثیر سنجش باهدف روشیپ پژوهش. و اصالت ساکنان این محله و امکان افزایش اعتماد اجتماعی است

پاسخ به  راستای و در است گرفته صورت محله نیا در شهروندان یاجتماع مشارکت و اعتماد زانیم بر ییفضا و یکالبد

 دگاهیبرگرفته از د یمنظور جلب اعتماد اجتماعبه یباز شهر یفضاهای هایژگیویافتن  یعنی پژوهش یاصل پرسش

 .گیردیمشکل  شهروندان

( نقش کیفیت فضاهای باز شهری را به کمک چهار معیار دسترسی، آسایش و تصویر 139۶کشاورز فضل و منجزی )

اند. این جهان اصفهان موردبررسی قرار دادهپذیری و کاربری با مقایسه موردی میان میدان عتیق و نقشذهنی، اجتماع

تأثیرگذاری ی، احساس تعلق و تعامالت اجتماع زانیدر م فضا، کی یو زمان یخیبعد تارکند که گیری میپژوهش نتیجه

. است یو عملکرد ینسبت به ابعاد کالبد یشتریب تیاهم یکاربران فضا دارا یبرا یدارد و ابعاد اجتماع یریچشمگ اریبس

اد و از تعد کردهخود را همچنان حفظ  گاهیجا یمردم مالتدر تعا یزیاحساس تعلق و نقش انگ لیدل به هافضابرخی 

 یهاطیمح یباز جمع یعوامل موثر بر کیفیت فضاخود  مقاله( در 1399دهناد و همکاران ) .شودیکاسته نم هاآن کاربران

مکان اند. در این پژوهش ذکرشده که را شناسایی و تحلیل نموده کاربران نیتعامل ب جادیو تأثیر آن در ا یمسکون

روابط  یریگتعامل در مکان را ایجاد کرده است که منجر به شکل یو نوع بوده با وجود انسان همراه وستهیصورت پبه

پذیری در فضاهای ارتقاء دهنده اجتماع دهنده وشکلشناخت معیارهای و شده  یباز جمع یفضا یریپذو اجتماع یاجتماع

  رسد.به نظر میضروری  امریگونه فضاها باز جمعی در جهت رونق بخشیدن به این

 مطلوب اجتماعی-شهری هایگروه تشکیل که دهدمی نشان( اعتماد)اجتماعی  سرمایه با موضوع لنده در پژوهشی

 دارد اجتماعی هایموفقیت ها برایگردهمایی و برخوردها دیدار، برای مناسب فیزیکی فضاهای به نیاز شهروندان،

(Wentink Vaandrager et al,2017:6.) و ارتباطات جهت یابزار توانیم را یعموم یفضا فیوظا به این معنی که 

 یهاتیفعال یسازهماهنگ و تیریمد و یشهروند مراسم و ییارویرو یبرا یمکان ؛یاجتماع یهاشبکه مراودات

نهیزم و یاجتماع تعامالت یبرا یبستر و یشهر یهاتیفعال ظرف یشهر یفضاها گر،ید یانیب به .کرد انیب یشهروند

هرچند این پژوهش به بررسی . (10: 1395 ،همکاران و یمردانیعل) ندیآیم شمار به یاجتماع هیسرما یریگشکل ساز

هایی که به موضوع اعتماد از دیگر پژوهش عنوان متغیر غافل بوده است.عوامل اجتماعی پرداخته و از معرفی محیط به

هدف این مطالعه بررسی نقش فضای عمومی ( است. 1395فرد )زادهعبداهلل اجتماعی و فضای شهری پرداخته است، مقاله

البدی بیشترین کدهد که شعاع اعتماد و کیفیت گیری اعتماد اجتماعی است. نتایج این پژوهش نشان میشهری در شکل

در  ادو عنصر فرم و محتو از میان داشته و اعتماد اجتمـاعی در فضـای شـهری یری و افزایشگتأثیر را در شکل
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 .استغالب  محتوا نقش جتماعی در فضای شهری،گیری اعتماد اشکل

 داندمیهمراه  یاجتماع هیسرما میبا مفاهرا  یشهر یداریپا یابیارزمرتبط با  میمفاهپژوهش دیگری،  

(Paranagamage et al, 2010: 232) ،ی،اجتماع هیسرما یتئور یبازخوان ی را باشهر یطراح یهاشاخص. این مطالعه 

دارد که کرده است و بر این اساس اعالم می نظران استخراجو همچنین، نظرات صاحب 1"یشهر یطراح راهنمای"

سطح  است قادر (Claridge, 2019) مکان کیمدت در طوالنیفضای کالبدی با فراهم کردن شرایط اقامت پایدار و 

بر عناصر اعتماد و تعامل متقابل تأثیر گذارد. این و در فضاهای عمومی و نیمه عمومی را باال برد  یتعامالت اجتماع

 هیسرما مفهومدو  را که 2ویژگی 21 و کندیم یرا معرف یشهر داریتوسعه پاعوامل  طالعه،م 30 یاز بررس بعدتحقیق 

بندی اصلی شامل: ها در چهار دستهدارد. تمامی این ویژگیبیان مید، دهیم وندیپرا به هم  یشهر یطراح و یاجتماع

گیرند. گرچه این مطالعه، در سطح کلی سرمایه اجتماعی را در نظر داشته و قرار می ۶و کاراکتر 5، تنوع4امنیت 3ارتباطات

 عنوان متغیر معرفی نکرده است.اعتماد اجتماعی را به

ی که توسط گووارا و کورتزلوپز در سال ارتقا تعامل اجتماع یبرا یعنوان ابزاربه یو طراح یشهر یعموم یفضادر مقاله 

توانند یم شهری رانی، طراحان و مدنهیزم با توجه بهجامعه  یازهایدرک ن قیاز طرشده که شده است، اشارهارائه 201۶

که  یخدمات و تجارب یداستان، طراح ادجیا یرا برا ندهیآ یوهایو سنار گیری کردهتصمیممناسب  یهایدر مورد استراتژ

 کند، توسعه دهند.یم تیرا تقو یافتد و روابط اجتماعیدر فضا اتفاق م

 تیفیرابطه ک یافراد به بررس انیم یارتقاء تعامالت اجتماع( نیز در پژوهش خود در راستای 139۶فر )نهاد و پژوهانپاک

اند. نگارندگان این پژوهش معتقد هستند گرگان پرداختههای شهری شهروندان در پارک یبا تعامالت اجتماع ییفضا

کنند؛ به یم فایافراد ا انیم یتعامالت اجتماع شیدر افزا ییاز فضاهای مهم شهری نقش بسزا یکیعنوان ها بهکپار

افراد پاسخ  انیم یتعامالت اجتماع ازیبه نکه  شوند یطراح یاگونهشهری به این فضاهایدارد  ضرورت لیدل نیهم

( پژوهشی را در مالزی باهدف 2015محمد )در ارتباط با تعامل انسانی در فضاهای باز شهری، عمر، ابراهیم و نیک دهند.

اند. این مطالعه نشان های شهری به انجام رساندههایی پیرامون چگونگی تعامل انسانی با محیطفراهم آوردن بینش

یداری شهر اهمیت زیادی داشته و تعامالت اجتماعی در ارتباط با فضاهای باز حائز دهد که فضاهای باز شهری برای پامی

ای با موضوع مشابه نیز مقاله 2019دهند. این پژوهشگران در سال اهمیت هستند؛ زیرا هر دو عنصر به یکدیگر پاسخ می

با  ارتباطبندی تعامل انسان در رتبهچنین و هم شدهباز تجربه یکه در فضاها انسان یتعامل چندبعد یابیارزرا باهدف 

انسان در  باتعامالت انسان  ی،تیجمع-یچهار حوزه اجتماع مقاله نیااند. در به نگارش درآورده باز یفضاها یشناسنوع

 این تعامالت موردبررسی قرارگرفته است. یایباز و حوزه مزا یدر فضا عتیطب باباز، تعامالت انسان  یفضا

و  نهیدر زم یباز عموم یفضا یعوامل تعامل اجتماع( به بررسی 2020که توسط شفیق و عبدالمجید )ای جدید در مقاله

 یاجتماع تیرفتار و فعالگیری شده است پرداخته است، نتیجه زیآمتیباز موفق یفضا جادیا یهند براکشور  بستر

در این کشور  یباز عموم یارتقا فضا یبرا یمهم تعامل اجتماع یهالفهمؤاز  کنندگان از فضاهای باز عمومیاستفاده

                                                      
1 . Urban design guidance 

2.  Movement structure, Mixed use, Local facilities, Ownership, Natural surveillance, Access and 

footpath, Public space, Sensitivity to context, Personalization, Life cycle needs, Lifestyle differences, 

Mixed tenure 

3 . Connectivity 

4 . Safety 

5 . Character 

6 . Diversity 
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 است.

 

  ینظر یمبان

شناسایی  .آیدمی حساببه های اجتماعیو کنش تعامالت بروز عرصه که کندمی مجسم را شهر ازی کالبد ،یشهر یفضا

در بخش است.  حائز اهمیت ها و محالتشهرریزی در سطح برای برنامهاز فضاهای شهری،  مورد انتظار هایویژگی

به و سپس  قرارگرفتهموردبررسی  رود یک فضای باز شهری دارا باشد،هایی که انتظار میویژگیمبانی نظری مقاله، ابتدا 

 شود.پرداخته می اصلی این پژوهش جستارعنوان به یارتباط اجتماع تیدر تقو یشهر ینقش فضا

 شهری باز فضاهای از مورد انتظار هایویژگی

های مسکونی، تجاری و فرهنگی را های روزانه هستند که مکانفضاهای شهری، کالبدی در دسترس برای انواع فعالیت

 را حضور، ارتباط متقابل و مشارکت و امکان متبلور شدهماهیت زندگی اجتماعی  دری نوعبه. این فضاها رندیگیبرمدر 

فعال  یکاربرها یطراح به معنایبودن  یتعامل .(Lang,1987: 100)آورند فراهم می کنندگان از این فضاهااستفادهبرای 

 (.Carmona, 2019:57) استموفق  یعموم یفضا یک یژگیو دو یمشوق تعامالت اجتماع یمعنا بهبودن  یو اجتماع

های ناشی از حرکت سریع با چالشبه فضاهایی برای مقابله  ی عصر حاضرهازندگی پرتنش امروز برای جبران ناامنی

: 1392، دفر)ریاحی ایجاد کرده استی شهری هاسکونتگاهی جدید را نسبت به گرشموضوع ناین  دارد.نیاز دنیای مدرن 

ی شهری را هاتیفعالهای شهروندی، مشارکت و و کنش نبودهیک کالبد  منزلهبه، فضای شهری تنها (. در این نگاه۷۶

ی شهری یا عرصه بروز انواع تعامالت و هاتیفعالبرقراری  ی برایمکانعنوان کالبد به درواقع .ردیگیمنیز دربر 

رفتار و  به فضاهای شهری،نیاز به بیانی دیگر، (. ۸2: 1392فرد، )ریاحی شودگرفته می در نظرهای اجتماعی مشارکت

 شوندمحسوب میاز عناصر تعامالت اجتماعی در فضاهای باز شهری  از این فضاهاکنندگان استفادهاجتماعی  هایفعالیت

(Shafique:12115  Abdul Majid, 2020;). 

و توقعات مردم برای  هایژگیوبه  ،ای از فضای باز شهری هستندای زیرمجموعهفضاهای باز و سبز محله کهییازآنجا

های باز عمومی شامل؛ امنیت، ور فرد در مکانحض منظوربههای اساسی است. کیفیت توجه شده هاآنحضور در 

پتانسیل محیط در  (.1۶: 1392، زادهیو نق یقلمبردزفول) نفوذپذیری، خوانایی و تنوع کالبدی و عملکردی هستند

. انتظارات دهدیمها را شکل ی به نیازهای انسانی، توقعات شهروندان از فضای شهری و امکان استفاده از آندهپاسخ

، با توجه به تمرکز بر فضاهای باز جهیدرنتشهروندان از فضای شهری به ترتیب عام، موضوعی، موردی و موضعی هستند. 

 هامکانی و ارائه خدمات در سطح محله هستند، توقعاتی که از این امحلهو سبز محلی که مکانی برای برخوردهای درون 

 (.139۸، و همکاران )بنتلی محیطی، سرزندگی، خودمانی بودن و تأمین ایمنی است آسایش و آرامش نیتأم رودیمانتظار 

 ی شهری در تقویت ارتباطات اجتماعیهانقش فضا

 یازهایو ن دهدیها ارائه مآن یبندتیو اولو یانسان یازهایمنسجم را در خصوص ن هینظر کیمازلو  یازهایهرم ن

انسان پس از  ،اساس نیا بر .شمردیبرم ازهاین نیتریازجمله اساس تیامن نیمأو ت یستیز یازهایرا پس از ن یاجتماع

 کیعنوان به یکالبد شهر .کندیتالش م حس تعلقو خلق  گرانیبا د معنادارروابط  جادیا یبرا هیاول یازهاین نیمأت

گسترش انواع روابط و تعامالت  .است ادار رودررو را یو برخوردها یو گسترش روابط اجتماع جادیا تیقابل یظرف مکان

، به نقل از 13۷5شوای، ) دهدیها رشد مآن نیو اعتماد را در ب انجامدیافراد م نیدر ب نانیاطم تیبه تقو یاجتماع

 وی از نظرمرتبط دانسته و  افراد و اجتماع یزندگ تیفیرا با ک یعموم یدر فضا یزندگ نیز تیوا (.1۸قلمبردزفولی: 
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 کنندیم لیرا تسه یمشارکت و تعامالت اجتماع کهاست  یکاربرد یهاو معماران خلق مکان شهری طراحان فهیوظ

(whyte, 1980). 

 عنوانبه" ،داردرا ی متقابل اجتماعی هاکنشی گروهی و رفتارهافضای شهری توان بالقوه تقویت  نکهیباوجودا، رونیازا

زندگی اجتماعی بیش از هر جای دیگری مستعد رفتارهای جمعی و جلب مشارکت است. مامفورد  بندی کنندهطبقهعامل 

یی بسیار، گردهما. عملکردی که امکان داندیمبا توجه به این امر، عملکرد اصلی فضای جمعی را شکل دادن به شهر 

نقل از  ، به13۷5 ،)شوای "کرده استرا فراهم  مختلفی هاگروهی فراوان بین افراد و هارقابتو  متعددی هامالقات

 .(1۷: مبردزفولیلق

 ؛کندیمرا تضمین  هاآنی مختلف سنی و مردمی در فضای شهری موفقیت هاگروهاز سویی تراکم فراوان و جذب 

. داندیم پرازدحامفضاهای عمومی و شهری پیچیده، متراکم و  درکه جیکوبز عامل پویایی و سرزندگی شهر را  طورهمان

این امر با ایجاد شکوفایی اقتصادی فضایی  .از فضای باز شهری است آلتصویری ایدهفعالیت گسترده و پرتحرک مردم 

برقراری  سازنهیزم. از سوی دیگر، حضور هرچه بیشتر افراد ابدییمآورد که در همه شهر گسترش فعال را به وجود می

 (.5: 13۷۶ ،)حمیدی و همکاران کندیم نیتأمرا در شهر  هاسانانی اجتماعی هایازمندینی متقابل شده و هاکنش

 گونهایناثرگذار است. غالباً  یگریبر د یو اجتماع یکالبد یهاهیاز سرما یکدر سطح هر رییتغ ،بر اساس مطالعات نظری

 هیهمراه است و در مناطق حاش یکالبد هیسطح سرما نیترنییبا پا سرمایه اجتماعی زانیم نیترنییکه پا شودیم افتیدر

 زمانهمو  یکجابا حضور  یکه توسعه اجتماع شودیحاصل م جهینت گونهاین ،تیاست. درنها قابل دریافتن امر یشهر ا

 تأثیررو به پذیر است. لذا، در پژوهش پیشکه این امر از طریق فضاهای عمومی امکان گرددیحاصل م هیانواع سرما

این  ( درسرمایه اجتماعیجز کلیدی  عنوانبه)آباد بر میزان اعتماد های کالبدی فضاهای عمومی محله یوسفشاخص

و این پژوهش را دیده نشده ، برده شدهنامپیشین طور مشترک در تحقیقات هومی که بهدو مف ؛شده استپرداختهمحله 

 است. کرده  متمایز

 

 پژوهش روش

بندی طبقه برای. شده استطراحیکاربردی  ایمسئلهبرای حل که  است تحلیلی-توصیفیاز نوع ، رو پژوهش پیش

ای و مطالعات کتابخانهابتدا از روش  ،اجتماعی در فرآیند تعامالت اجتماعی اعتماد شیافزا بر صفات فضایی مؤثر

  .است دهشاستفاده موردنظردلفی برای یافتن مفاهیم  نوعاز و سپس پیمایشی  جستجوی اینترنتی

با  نظرانصاحببا  ساختار نایافته، مصاحبه باز و موردنظرترین چهره در زمینه موضوع ر مرحله اول با یافتن شاخصد

. پیشنهاد کردندکه هریک از خبرگان، فرد بعدی را برای مصاحبه  بدین ترتیب. آغاز شد گلوله برفیگیری از روش بهره

نفر از  10مصاحبه باز با  ،از این طریقمعرفی شدند. برای مصاحبه راد تکراری این روش تا زمانی ادامه یافت که اف

 کلیدی یافتن مفاهیم منظوربه. سپس صورت گرفت شناسی اجتماعیمعماری و روان و حوزه فضای شهری،خبرگان در د

 .انجام شدهای باز و محوری کدگذاریاستفاده از روش تحلیل محتوا،  با

محتواهای این جدول نیز محتوا تشکیل دادند. -ها را در جدول هدفهدف ،از کدگذاری باز آمدهدستبهدر ادامه، مفاهیم 

بر  محقق ساختپرسشنامه  محتوا،-با ایجاد جدول هدف. حاصل شدندپیوستارهای کدگذاری محوری ر ب گذارینام از

محتوا و ارائه -تنظیم جدول هدف .قرار گرفتو توسط خبرگان مورد اصالح و سپس پاسخگویی  مبنای آن تنظیم شد

از  آمدهدستبهنتایج دهندگان برای رفع مشکالت آن، خود روش سنجش روایی محتوایی است. اولیه آن به پاسخ
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استخراج و د. گیرمی قراربندی نظرات خبرگان هدف ، طبقه. در این تحلیلقرار گرفت Qتحت تحلیل عامل  ،پرسشنامه

نتایج برآمده از  نیز خود بررسی روایی سازه است. Qگیری از تحلیل عامل متخصصین با بهرهبندی مفاهیم، از نظر طبقه

محیط کالبدی را روشن ساخت. این شناسی محیط، بندی در ابعاد طراحی، اجتماعی، روان، چهار طبقهQعامل تحلیل 

در مرحله  .کندمیه کاربران فراهم برای تنظیم پرسشنام محتوا-برای تدوین جدول هدفتحلیل در مرحله اول زمینه را 

عنوان کاربران بهتهران(  ۶منطقه  ،آبادن محله یوسف)ساکنا از منظر شهروندان ،واقعی موضوع وتحلیلتجزیهدوم برای 

، نظرات استخراجی از طریق درنهایتو  شد پرسش به عمل آمد. در ابتدا یک نظرسنجی پایلوت انجام ،فضاهای شهری

(، مفاهیم حاصل از کدگذاری 1آماری در مرحله اول )جدول  جامعهدر ادامه به ترتیب  .قرار گرفت تحلیلمورد پرسشنامه 

 است. شدهداده( قرار 2باز  و عوامل مستخرج از مصاحبه با خبرگان )جدول 

 

  جامعه آماری در مرحله اول .1 دولج
 شناسی اجتماعی، فضای باز شهری و معماریروانهای نفر از خبرگان در حوزه 10 -جامعه آماری در مرحله اول

 ی، فریده حمیدی، فاطمه خالوندیزهره خسروپور، صالح صدق شناسیروان

نژاد، علی شرقی، حمیدرضا عظمتی، فرهنگ مظفر، نیلوفر ملک، سیدباقر حسین، جمال الدین مهدی فضای باز شهری و معماری

 شهناز پورناصری

 

 
 مفاهیم حاصل از کدگذاری باز  .1 شکل

 

 عوامل مستخرج از مصاحبه با خبرگان  .2 جدول
شماره  عوامل فیتعر

 خبرگان
  عوامل

باز  یدر فضاها یاجتماعروابط  وفضا با تعامالت  یریپذاجتماع نیب رابطه
 یاجتماع یهاتیفعال یبرا ییعنوان فضابه یعموم

 1 یاجتماع ابعاد 1-5-۷

 شیافزا منظوربه یعموم باز یفضا بر فضا یریپذتنوع و انعطاف راتیتأث
 متنوع یعملکردها و هاتیفعال

 2 یطراح ابعاد 3-۶-10

 شیحرکت راحت و افزا شیافزا منظورهآن ب آسانشناخت  یفضا برا تیقابل
 یشهر یعموم یدر فضا یمشارکت در تعامالت و روابط اجتماع

 3 یکالبد طیمح ابعاد 2-9

 4 طیمح یشناسروان ابعاد ۸-4 یعموم باز یفضاها در مردم حضور در یروان و یکیزیف آسایش راتیتأث

 

ف
دی

ر
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 نمونه، انتخاب صورت گرفته و برای 1آباددر منطقه شش تهران و محله یوسفگیری نمونهکه اشاره شد  طورهمان

مندی از نظرات ساکنین محل در منظور بهرهها بهخیابان انتخاب گیری،نمونه این در. موردنظر است ایخوشه گیرینمونه

 5، بدین ترتیباقتصادی مختلف، با توجه به نظر کارشناسان امالک محلی صورت گرفت. -های اجتماعیموقعیت

خوشه  عنوانبهشهر اشکی، شقاقیفتحی، اسدآباد، نایسابن، (یمستوف) یاکبر دیشه ابانیخ هایبندی با نام خیاباندسته

 دلیل به شش منطقه ها صورت گرفت. انتخابپرسش از ساکنان هریک از این خیابان اتفاقی صورتبهمشخص شد و 

عالوه بر . است موردنظرگیری برای نمونه تهران کل از کوچکی بافت عنوانبه آن اجتماعی و اقتصادی فرهنگی، تنوع

محله در مقایسه با سایر محالت  اعتماد اجتماعی مؤلفهآید منطقه، به نظر می این به دلیل حفظ اصالت و ساختار اجتماعی

 موردتوجهآباد )که مصاحبه با آنان صورت گرفت( محله یوسف نظرانصاحبتوصیه  بر اساس، روازاینو  شدهحفظ

نفر  5پژوهش، آوردن حجم نمونه به ازای هر متغیر در  به دستبرای  2ندیدگاه کالی بر اساس است. قرارگرفته

 درنهایتنفر باید مورد پرسش قرار بگیرند که  190، سؤال در پرسشنامه 3۸وجود  یلدله ، بجهتازایناست.  پیشنهادشده

های گروهی نظر، در برنامههای موردها توسط ساکنین بخشامهپاسخگویی به پرسشننفر به پرسشنامه پاسخ دادند.  242

 سرای محله صورت گرفته است.
 

  هادادهکاربران، میانگین و انحراف معیار حاصل از  پرسشنامه یهادادهتحلیل  .3 جدول
 اجتماع 

 یریپذ

 دسترسی
 یریپذ

 شناخت
 پذیری

 آسایش فضایی تنوع
 کالبدی

 و تعامل
 اعتماد

 اجتماعی

 انعطاف
 یریپذ

 آسایش
 روانی

 242 232 241 23۸ 242 233 240 242 دهندگانپاسخ تعداد

 0 10 1 4 0 9 2 0 پاسخ بدون

 3٫5909 3٫2۸۸۸ 3٫40۷۷ 3٫5042 3٫۶49۸ 3٫5۷1۷ 3٫۶۷5۷ 3٫۶۶99 میانگین

 0٫3۸109 0٫40103 0٫41210 0٫3۶01۸ 0٫34۶93 0٫333۸2 0٫344۷0 0٫302۷5 معیار انحراف

 درصد ۶۸ زن دهندگانپاسخ

 

 سال 30تا  20محدوده سنی بین 

 سال 45تا  30محدوده سنی بین 

 سال 55تا  45محدوده سنی بین 
 سال ۶5تا  55محدوده سنی بین 

 درصد 4
 درصد 35
 درصد 4۸
 درصد 13

 

درصد 32 مرد دهندگانپاسخ  

 

ا بسپس است.  شدهگرفته بهرهدستیابی به نظرات شهروندان  منظوربهو پرسشنامه  امحتو-در این تحقیق از جدول هدف

جدول  کارگیریبه از طریقاند. همچنین، مستخرج شده یجنتا R عاملو با استفاده از تحلیل  spssافزار نرماستفاده از 

 بررسی منظوربه .قرار گرفت موردبررسیه پرسشنامه ، پرسشنامه و تحلیل عامل، روایی محتوایی و سازامحتوی-هدف

همگن  منظوربهاست. میزان آلفای کرونباخ در این بررسی  شدهاستفادهآلفای کرونباخ  سنجش میزان پایایی پرسشنامه از

حذف  )با پیشنهاد نیز پرسشنامه کرونباخآلفای حاصل از بررسی نتایج . در نظر گرفته شود ۷/0 ها باید بیش ازبودن داده

 ارائهرا  ۸۷۸/0 قبولقابل میزان از پرسشنامه که هماهنگی درونی کمتری را با سایر سؤاالت نشان دادند( سه گویه

 دهند.می

 بدین ترتیب کهاست. بوده  موردتوجه پرسشنامه ییایپا یبررس منظوربه هاسؤال یدرون هماهنگیالزم به ذکر است که 

                                                      
. شودمی محدود گمنام شهید خیابان به جنوب از و همت شهید بزرگراه به شمال از عصر،ولی خیابان به شرق از کردستان، بزرگراه به غرب از محله این .1

چون  یمهمعمومی محله مراکز  نیدر او شفق هستند.  اسدآبادی ینالدجمال یدس میدان ترتیبینابه محله و بوستان میدانترین شدهو شناخته ینتربزرگ
 .اردوجود دنیز و پاساژ هنر  آراشفق، مجموعه ورزشی شهید جهان یفرهنگسرا

2 . Pol Clain 
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های بسته که در این بخش عالوه بر پرسشقرار گرفتند.  هینفر از کاربران مورد پرسش اول یس ی،شیآزما نمونه صورتبه

کیفی نیز توصیفات خود را از فضاهای باز  صورتبهشوندگان خواسته شد تا صورت طیفی پاسخ داده شد، از پرسشبه

 نیتأم ی،و عملکرد ییتنوع فضا ازجملهدهندگان در این بخش به ترجیحات فضایی های پاسخشهری بیان کنند. یافته

 پیاده مداریی، عموم یفضاها تیفیک نیتأمی، طیمح یازهاین نیتأمی، میو اقل یکالبد شیآسا ی،و روان یطیمح یازهاین

سنجش  یقرار گرفت. برا لیمورد تحل spss افزارنرمبا کمک از این بخش  حاصل جینتااشاره دارد.  ذیریپانعطاف و

 یهماهنگ زانیم هاسؤالاز  کیبا حذف هرتا نشان دهد که . شدکل آزمون محاسبه  یدرون یهماهنگ ،هاسؤالتناسب 

 بیباشد و ضر ۷/0کمتر از  دیمنظور نبا نیا یبرا کرونباخ یآلفا بیضر یا خیر.کند می دایپ شیکلِ آزمون افزا یِدرون

رسد که با  یبه نظرم گونهایناست. در انتها  شدهمحاسبههر سؤال  ییایپا بیهمراه با ضر ۸/0از  شیب زیکل ن ییایپا

 هاسؤال یدرون یهماهنگ که سبب شد تا است یشافزاقابل ییایپا بیضر 29و  2۶،24 ؛یهاسؤالسه سؤال شامل حذف 

 یابد. یشافزا ۸/0از  شیتا ب

محتوا صورت گرفته است که متخصصان در -مبنای جدول هدف بر هاسؤالروایی محتوایی در این مطالعه از طریق طرح 

است.  شدهارائه. برای تعیین میزان روایی صوری نیز پرسشنامه به کاربران اندکردهاصالحک و چها را مراحل مختلف آن

 فهمقابل هاسؤال)بدون گزینه( به ده نفر از کاربران در محله داده شد تا مشخص شود که آیا  هاسؤالکه  ترتیباینبه

عاملی که مراحل آن در ادامه تدقیق شده،  تحلیل واسطهبه. در انتها، روایی سازه هستندیا اینکه نیازمند تغییر  بوده

 است. قرارگرفته موردبررسی

 

 بحث ها و یافته

ت. نتیجه باالتر از او و کرویت بارتلت سنجیده شده اس-ام-گیری از طریق آزمون کیها، کفایت نمونهدادهپس از چرخش 

ها در از پرسشنامه آمدهدستبهعدد  4کافی است. در جدول  دهنده حجم نمونهاو نشان-ام-در آزمون کی ۶/0

ون کرویت . در آزماستاست که حاکی از کفایت حجم نمونه  ۸۸9/0 آباد برابر بامحله یوسف شدهمشخصهای محدوده

داری آزمون بارتلت کند که ماتریس همبستگی، یک ماتریس واحد و همسان است. اگر معنیبارتلت فرض صفر بیان می

 که در طورهمانباشد )رد فرض صفر( تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار )مدل عاملی( مناسب است.  05/0از  ترکوچک

توان مقدار است و این بدان معناست که می 05/0از  ترکوچکداری( آزمون بارتلت )معنی Sig ،شودمشاهده می 5 جدول

عاملی  از تحلیل یریگبهرهایجاد یک الگوی کلی در بین متغیرها امکان  منظوربه، روازاین همبستگی را حساب نمود.

عاملی را از متن  ،ی پرداختهای ماتریس عاملسازی ستونسادهو  توان به خالصهمی موجود است. در این روش

 دهد. خود قرار یرمجموعهزموضوعات مشخص کرد تا متغیرهایی را که حاصل مشابهت هستند، 
 

 نمونه حجم تیکفا و یعامل لیتحل یبرا بارتلت تیکرو و کرونباخ یآلفا زانیم .4 جدول
KMO and Bartlett's Test 

گیریکفایت نمونه  ۷45/0  

آزمون کرویت بارتلت برآورد  

(Chi-Square) 

Approx. Chi-Square 11۶/3914  

 ۷03 درجه آزادی

000/0 درجه معناداری  
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 دارشناسایی عوامل معنی

مطالعات  یشنهادهاپعوامل  این منبع استخراج. است شناساییقابلبه پرسشنامه، هشت عامل شهروندان از میان پاسخ 

شناسایی  آن است. ییدر دور سنجش پرسشنامه و روا ییکاربران فضا یشنهادهاپ چنینهم مشابه و هایحوزهدر  نیشیپ

 بوده است و درکقابلمشترک  صورتبهدهندگان، واقعیتی از پاسخ %121/۶0 برای که دهدیم دار نشانعوامل معنی

به این معنی که ، دارد موردنظرشخص در موضوع نقطه نظرات فردی و تمایالت ویژه هر  نیز اشاره بهمابقی  ۸۷9/39%

 ست.ا اعتناقابلجدی و دهندگان یک امر از پاسخ %۶0حدود  برایشده هشت عامل شناسایی
 

  داریمعن عوامل ییشناسا .5 جدول
 از چرخشبعد  از چرخشقبل  عوامل

 واریانس تجمعی درصد واریانس مجموع بار عاملی واریانس تجمعی درصد واریانس مجموع بار عاملی

 295/۸ ۷01/23 ۷01/23 ۶۶4/3 4۶۸/10 4۶۸/10 پذیریاجتماع 1

 329/2 ۶5۶/۶ 35۷/30 599/3 2۸4/10 ۷52/20 آسایش کالبدی 2

 244/2 410/۶ ۷۶۷/3۶ 2۸3/2 093/۸ ۸45/2۸ تنوع فضایی 3

 1۶۸/2 194/۶ 9۶1/42 ۶32/2 519/۷ 3۶3/3۶ پذیریدسترسی 4

 ۶۷5/1 ۷۸4/4 ۷45/4۷ 554/2 29۷/۷ ۶۶1/43 شناخت پذیری 5

 ۷51/1 4۸۸/4 233/52 2۷۷/2 50۷/۶ 1۶۷/50 یتعامل و اعتماد اجتماع ۶

 4۶0/1 1۷1/4 404/5۶ 904/1 441/5 ۶0۸/55 انعطاف فضایی ۷

 301/1 ۷1۷/3 121/۶0 5۸0/1 514/4 121/۶0 یروان شیآسا ۸

 

و سایر عوامل  دادهرخشکست در نمودار  ،شود که بعد از عامل هشتممشخص می ،(2 شکل) اسکری نمودار به توجه با

 .نمایندهشت عامل اول، تغییر معناداری را ایجاد میگیرند. یعنی، قرار میتقریباً در یک سطح 
 

 
 نمودار اسکری  .2 شکل

 

ها را بعد توان بار عاملی هرکدام از گویهدهد که از طریق آن میرا نشان می شدهدادههای چرخش ماتریس داده ۷جدول 

گردد که هر عامل . یعنی مشخص میهستند معنی شدنو  شناساییقابلعوامل مؤثر  ،بدین ترتیباز چرخش سنجید. 

و در دسته آن عامل قرار  شده، معنادار تلقی ∓4/0تر از با بار عاملی بزرگهایی . گویهاستهایی شامل چه گویه

 .دارد گیرند. بزرگ بودن بار عاملی نشان از معناداری بیشتر هر گویهمی

 



 31                          ...                     منظور جلب اعتمادبه یباز شهر یو عناصر فضاها هایژگیوو همکاران /  آبادیدولت شمس

  شدهداده چرخش یهاداده سیماتر .7 جدول
عامل چهارماجزای  هاگویه  هاگویه اجزای عامل سوم  هاگویه اجزای عامل دوم  عامل اولاجزای   هاگویه   

۶۶5/0  V4 ۶۶۶/0  V۷ ۷۷0/0  V1۷ ۷20/0  V20 

۶۶4/0  V11 ۶1۶/0  V13 ۶۸0/0  V19 ۶9۶/0  V2۸ 

۶39/0  V10 ۶0۷/0  V9 ۶۷۷/0  V1۸ ۶01/0  V35 

۶2۶/0  V5 55۷/0  V15 ۶33/0  V3۸ 5۷۷/0  V22 

419/0  V3   525/0  V30 55۶/0  V21 

  455/0  V3۷ 504/0  V۶ 

  40۸/0  V2۷ 

304/0  V34 

هاگویه اجزای عامل هشتم هاگویه اجزای عامل هفتم  هاگویه اجزای عامل پنجم گویهها اجزای عامل ششم   

500/0  V1۶ ۸43/0  V2 ۷۶۷/0  V3۶ ۶۸۸/0  V33 

441/0  V۸ ۷51/0  V1 ۶۶۷/0  V25 ۶44/0  V31 

    ۶53/0  V12 5۷5/0  V32 

۶2۶/0  V14 41۷/0  V23 

 

 در تحلیل عاملی شدهعوامل شناسایی گذارینامو تحلیل 

یعنی سعی شده است تا فهم فصل  در هریک از عوامل است؛ هایهگواین مرحله تالشی برای درک علت قرارگیریِ 

است که با توجه به وجود  قابل توضیحوجود بیاید.  روی هر عامل به گذارینامایجاد شود که امکان  هایهگومشترک بین 

، درنهایتدارند.  گذارینامبیشتری روی معناداری و  تأثیرعاملی بیشتر  با بار هایییهگومتنوع در هر عامل  هاییهگو

 عنوانبهاز عامل اول  شدهشناسایید. عوامل دههشت عامل را نشان می شدهدادههای چرخش تفسیر ماتریس داده

 .اندشدهتنظیمول زیر در جد ،هاآن های معرفعامل تا عامل هشتم همراه با گویه اعتناترینقابل
 

  هاداده لیتحل از مستخرج عاملِ هشت .8 جدول

تعداد  نام عامل
 هاگویه

آلفای  هایهگوشماره 
 کرونباخ

 ۷۶2/0 ۶،20،21،22،2۷،2۸،34،35 ۸ یو عملکرد ییبا تنوع فضا یریپذاجتماع رابطه

 ۸19/0 1۷،1۸،19،30،3۷،3۸ ۶ مکان یکیزیف یهایژگیبا و یکالبد شیرابطه آسا

 ۷01/0 3،4،5،10،11 5 ییتنوع فضا قیمکان از طر یهاتیقابل شیافزا

 ۷03/0 ۷،9،13،15 4 یجمع یبا حضور در فضاها ادهیپ یریپذیرابطه دسترس

 ۶۶9/0 12،14،25،3۶ 4 یعموم یفضاها تیفیک نیتأم بر اساس یباز شهر یفضا شناخت پذیری

 ۶59/0 23،31،32،33 4 یطیمح یازهاین نیبا تأم یتعامل و اعتماد اجتماع رابطه

 ۷1۸/0 1،2 2 ییانعطاف فضا

 3۸۶/0 ۸،1۶ 2 یطیمح یازهاین نیبا تأم یروان شیآسارابطه 

 ۸۷۸/0  35 مجموع

 

 اساس بری باز شهری هاعناصر فضایی تأثیرگذار بر طراحی فضا، ۸شده در جدول به هشت عامل مطرح با توجه

ها مرتبط با آن یهاهیگو با کمک کهمصادیق در مقیاس خرد و کالن  نظر گرفتنبا در  و تأثیرپذیری از اعتماد اجتماعی

 است. شدهدادهقرار  3شکل ، در اندشدهاستخراج کاربراناز پرسشنامه 
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 برگرفته از پرسشنامه کاربرانعناصر طراحی مربوط به هر عامل نمودار  . 3شکل 

 

  گیریتیجهن

 روز هر ،شهریی هاترین فضاسترسدر د عنوانبه زندگی شهری کیفیت ارتقاء در هاآن تأثیرو  عمومی فضاهایاهمیت 

هستند هایی ترین فعالیت. ایجاد ارتباطات و در نتیجه آن تعامالت اجتماعی از عمدهشودآشکار میو درک  گذشته از بیش

در این  .آورنداجتماعی را فراهم می اعتمادبر  اثرگذاریصورت بالقوه توانایی به و گرفتهصورت  شهری که در فضای باز

آن اعتماد  تبعبهسرمایه اجتماعی و میزان  و محیط هایویژگی میانرابطه به  بررسی متون و مطالعه اکتشافی امقاله ب

 این .است شدهگذاشتهبه بحث یرها بر متغهای جــاری در آن کالبد فضــا و فعالیت تأثیرو  است شدهپرداختهاجتماعی 

از  مترادف دانسته وو عمومی  های جمعیمحیطدر افزایش اعتماد  را با شهروندیروابط تعامالت و تقویت  ،پژوهش

در  حاضر پژوهش ،بنابراین. است کرده یابیارز ها راآن های عمومیمکان هدهنده بهای اصلی شکللفهؤی مطریق شناسای

ارتباطات و تعامالت  وح مختلفدهنده سطاکه ارتقاست برای فضاهای عمومی شهر  مفهومی علی و یمدلپی پیشنهاد 

به  ی آنهان شاخصو همچنی جودت سنجش وضعیت موجهدر  دتوانبو  باشد اجتماعیاعتماد بر  اثرگذاریبرای  یمعنادار

 چرخه، "مشارکت و اعتماد یفضا" چرخهسهای ترکیبی متشکل از چرخه از مدل پیشنهادی پژوهش، کار گرفته شود.

گاهاً  هستند کهموضوع  نیا انگریها، بچرخه شود.درک می "منعطف و تعامل یفضا" چرخهو  "ادهیپ یتعامالت و دسترس
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 .است ازیچون چرخه ن یندیبه فرآ رییتغ جادیا یو برا ستین رگذاریتأث تنهاییبهمفهوم  کی

پذیری پیاده، پذیری، دسترسیفضایی، اجتماع تنوع شامل؛ (۸جدول ) هاداده لیتحل از مستخرج عاملِ هشت درنهایت

که فضا با فراهم آوردن  ابه این معن ؛هستند تعامل و اعتماد، آسایش روانی و آسایش کالبدی و محیطی، شناخت پذیری

آن  به پیادهآسان شرایط را برای دسترسی  محیط، شناخت آسانامکان خوانایی و و همچنین  آسایش کالبدی و محیطی

پذیری اجتماعحضور آنان  از طریقو  فضا، جذب افراد به فضا صورت گرفته دسترسی آسان به واسطهبه د.کنمی فراهم

نیز بر  ییفضاپذیری تنوع و انعطاف. عالوه بر این، کندرشد میعامل تعامل و اعتماد  درنتیجه و یابدمید وبهب محیط

د. نکنپذیری عامل تعامل و اعتماد را متحول میگذار بوده و با ایجاد تغییر در میزان اجتماعاثرمحیط پذیری ویژگی اجتماع

 .دیاببا گذشت زمان کامل شده و معنا میدر مدل عوامل روابط  ،روازاین

شود که خود عاملِ افزایش جتماعی فراهم میگیری انواع ارتباطات و تعامالت اهایی برای شکل، فرصتبدین ترتیب

تلقی شوند، با  امعنبرای شهروندان بی تریشپ، فضاهایی شهری که ممکن بود روازایناعتماد اجتماعی و مشارکت است. 

فهم و معاشرت تبدیل گردند و در جذب آنان به حضور پیاده از محیطی و ایجاد تعامل فعال به مکان قابل تجربهکسب 

 ها و عملکردهای متنوع موثر واقع شوند.تأمین فعالیت طریقِ

 

 تقدیر و تشکر

مورخ  12904۸۶/13۷شهر تهران به شماره  یزیرمصوب مرکز مطالعات و برنامه یبرگرفته از طرح پژوهش این مقاله

)نمونه شهروندان  یمنظور جلب اعتماد و مشارکت اجتماعمحله به یکالبد یهاشاخص نییبا موضوع: تب ۷/11/9۸

 صورت گرفته است.شهر تهران  یزیرمرکز مطالعات و برنامهبوده و با حمایت مالی  (آبادوسفی یمورد

 

 منابع

اعتماد اجتماعی از دریچه مطالعات تجربی در سطح ملی و شهر  .(1394) .کالنتری، عبدالحسین و آرام، هاشم؛ روشنفکر، پیام (1

 .252-2۶3 ،15ریزی شهر تهران، مطالعات و برنامهمرکز  .تهران، مشارکت و حقوق شهروندی

ترجمه مصطفی بهزادفر،  های پاسخده.محیط .(139۸) .اسمیت، گراهام و ین؛ الکک، آلن؛ مورین، پال؛ مک گلین، سوبنتلی، ای (2

 چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

منظور افزایش تعامالت های شهری بهالگوهای کیفیت فضایی پارکبهبود  .(139۶) .نهاد، حدیثه و پژوهانفر، مهدیهپاک (3

 .1۸3-19۸ ،۷مجله آمایش جغرافیایی فضا،  .های شهر گرگاناجتماعی شهروندان مطالعه موردی: پارک

امور شهر با رویکرد محله  اداره( ساماندهی مشارکت شهروندان در 1394پناهی، محمدعادل؛ کاویانی، یونس؛ داها، الهام ) (4

 .25۷-2۸9 ،12یزی شهر تهران، ربرنامهمرکز مطالعات و  .محوری، مشارکت و حقوق شهروندی

 :، چاپ اول، تهران1ج  بندی شهر تهران.استخوان .(13۷۶) .صبری، رضا و حمیدی، ملیحه؛ حبیبی، محسن؛ سلیمی، جواد  (5

 معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران.

حس  زانیبر م یمناسب شهر یهای اجتماعو محیط یعموم یفضاها یعملکرد تیفیتأثیر ک یبررس .(1392) .حیدری، حدیثه (۶

 علومینی، دانشکده پویا عالءالدبه راهنمایی  ،ریزی رفاه اجتماعیبرنامهنامه کارشناسی ارشد پایان .تعلق شهروندان به محله

 اجتماعی، دانشگاه تهران.

های موثر بر کیفیت فضای باز جمعی در تبیین رابطه بین مؤلفه .(1399) .کریمی، باقر و الدیننژاد، جمالدهناد، نازنین؛ مهدی (۷

 .45-5۶، (3۷) 10فصلنامه مطالعات شهری،  .پذیری محیطارتقاء اجتماع
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تهران: ترجمه فرح حبیب، چاپ اول،  .رویکردی در ارتباط غیرکالمی-شدهمعنی محیط ساخته .(1391) .راپاپورت، ایماس (۸

 ریزی شهری.برنامه وپردازش 

تحلیلی بر نقش فضاهای شهری در ایجاد سرمایه اجتماعی مطالعه موردی: شهر  .(1390) .ربانی، رسول و حبیبی، صفدر (9

 .1-1۸، (1)1شناختی شهری )مطالعات شهری(، مطالعات جامعه .شهرکرد

مکانی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت در  تعلقبررسی تأثیر حس  .(1391) .رهنما، محمدرحیم و رضوی، محمد محسن (10

 .29-3۶، (2) 1۷نشریه معماری و شهرسازی )هنرهای زیبا(، محالت شهر مشهد. 

باال بردن کیفیت فضاهای سکونتگاهی شهری معاصر  بررسی نحوه توزیع مناسب فضای خالی در .(1392) .فرد، عباسریاحی (11

 .۷1-۸2، (15) ۷هویت شهر،  .تهران

گیری شهر شهروندمدار، )موردمطالعه: پارک شفق نقش فضای عمومی در شکل .(1394) .و کالنتری، بهرنگسجادی، ژیال،  (12

 .۷5-104، (30) 11مطالعات ساختار و کارکرد شهری،  .آباد تهران(محله یوسف

فضاهای شهری تحلیلی بر تأثیر طرح کالبدی بر رفتار در  .(139۷) .فرامرزی، مهسا و سلیمانی، علیرضا؛ مرصوصی، نفیسه (13

 .49-۶۸ ،33ریزی شهری، پژوهش و برنامه .)مطالعه موردی: خیابان امام ارومیه(

ترجمه سید محسن حبیبی، چاپ ششم، تهران: مؤسسه انتشارات و  .شهرسازی، تخیالت و واقعیات .(13۷5) .شوای، فرانسواز (14

 چاپ دانشگاه تهران.

 ./https://map.tehran.ir (.1399. )شهرداری تهران (15

گیری اعتماد اجتماعی )نمونه موردی: پارک حاشیه نقش فضای عمومی شهری در شکل .(1395) .فرد، علیرضازادهعبداهلل (1۶

 .15۷-1۸1، (39)10آمایش محیط،  .شهر شیراز(چمران، کالن

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی  وضعیت سرمایه اجتماعی در شهر تهران.بررسی  .(1390) .عبدالهی، محمد و باستانی، سوسن (1۷

 اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی. :شهرداری تهران

منظور ارتقا تعامالت اجتماعی رشد کیفی فضای شهری به .(1395) .افهمی، طلیعه و الدیننژاد، جمالعلیمردانی، مسعود؛ مهدی (1۸

 5-14، ۷هنرهای کاربردی،  .)نمونه موردی خیابان احمدآباد مشهد(

چاپ اول، تهران: انتشارات  .های اجتماعیمدیریت شهری و مشارکت .(1392) .رضا و ایازی، سید محمدهادیغفاری، غالم (19

 .تیسا

 .5۷-۶۶، 2۶نشریه هنرهای زیبا،  .دهنده آنمکان و عوامل شکل مفهوم حس .(13۸5) .محمدصادقفالحت،  (20

نقش خصوصیات کالبدی در افزایش تعامالت اجتماعی و ایجاد حس جامعه محلی، مجموعه مقاالت ( 13۸۸قرائی، ف. ) (21

 ریزی شهر تهران.. تهران: مرکز مطالعات و برنامهایهمایش توسعه محله

منظور ارتقا تعامالت اجتماعی )مطالعه موردی: بلوار طراحی فضای شهری به .(1392) .محمدزاده، قلمبردزفولی، مریم و نقی (22

 .15-24، (1۷)۸نشریه هویت شهر، ای(. بین محله

بررسی مشارکت شهروندان در امور شهری مشارکت و  .(1394) .یز و احدزاده، سید مصطفیکامب پور،س و مصطفی ،پورقلی (23

 .ریزی شهر تهرانمطالعات و برنامه تهران: مرکزحقوق شهروندی. 

نقش کیفیت فضاهای باز شهری در تعامالت اجتماعی با مقایسه موردی میدان  .(139۶) .کشاورز فضل، سمیه و منجزی، ساناز (24

 .1-20، (9) 3نشریه علمی تخصصی شباک،  .جهان در اصفهانعتیق و نقش

چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه  اری در طراحی محیط.آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفت .(13۸1) .لنگ، جان (25

 تهران.

های اجتماعی مشارکت شهروندی در جهان شهری )ایده .(1393) .کوثری، مسعود و حسینی، سیدمحمود؛ عماری، حسننجاتی (2۶

 المللی پژوهشی فرهنگی هنری جامعه و فرهنگ.چاپ اول، تهران: موسسه بین های چند فرهنگی(.و رویه
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