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 چکیده

سو هر ترین محورهای توسعه پایدار هستند که از یککیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی از کلیدی

ز یت ادم رضاا عا سه پیوند عمیقی با بعد انسانی و اجتماعی توسعه و از سوی دیگر باا یدادیگر ارتطاان تنگااتنگی دارناد       

 شاهر  سااکنین  در مشاارکت  به ایلتم عدم اعتمادی،شهرها، بی در مثطت تعامالت شده، عدم وجودکیفیت محیط ساخته

 قارار  الشاعا  تحات  را شاهرها  در اعیپایداری اجتما  برقراری های اجتماعی و درنتیجهکه سرمایه هستند مواردی ازجمله

هاای توساعه   ن طرحتیجه نگاه صرفاً کالطدی مسئوالن شهری و همچنیمحالت بافت تاریخی شهر کرمان نیز در ن .اندداده

 اند کیفیات محایط و رضاایتمندی از سادونت را بارای     در مرحله اجرا و همچنین به دلیل عدم استقطال ساکنان نتوانسته

عی و در نتیجاه  شدت با افت سرمایه اجتماها حفظ کنند و با ترک ساکنان از این محالت بهساکنانشان در اغلب این بافت

شده محاالت بار سارمایه    پایداری اجتماعی مواجهیم  در نتیجه این پژوهش باهدف شناخت و بررسی تأثیر محیط ساخته

 -باشاد  پاژوهش کااربردی   های پایداری اجتماعی در محالت بافت تاریخی هم پیوند با بازار کرمان میاجتماعی و شاخص

دهاد کاه راب اه    های پاژوهش نشاان مای   ست  یافتهاسشنامه و مشاهدات میدانی ای و ابزار مورداستفاده در آن پرتوسعه

شده با سارمایه اجتمااعی و راب اه مساتقیم و غیرمساتقیم معنااداری باا        مستقیم و معناداری بین کیفیت محیط ساخته

ی نیاز نشاان   ساازی معاادالت سااختار   پایداری اجتماعی از طریق نقش میانجی سرمایه اجتماعی وجود دارد  نتایج مادل 

شده، وضعیت پایداری اجتماعی و سرمایه اجتمااعی در محاالت هام پیوناد باا      دهد که با بهطود کیفیت محیط ساختهمی

کیفیات محایط    نقش اهمیت بر پژوهش یابد  نتایجظفری و محله قلعه محمود( بهطود میم-بازار کرمان )محله گنجعلیان

شاده بیشاترین و   اکمعیاار محایط ادر   کناد  می داللت محالت موردبررسیبر سرمایه و پایداری اجتماعی در  شدهساخته

ن نتاایج نشاا   دسترسی به فضای ورزشی، فرهنگی کمترین تأثیر را بر سرمایه و پایداری اجتمااعی دارناد  عاالوه بار ایان     

ن تاأثیر در  دهد افزایش سن و مدت سدونت نیز عوامل مؤثری بر افزایش پایداری و سرمایه اجتمااعی هساتند کاه ایا    می

 ظفری نسطت به محله قلعه محمود بیشتر است م-محله گنجعلیخان

 شده، کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، پایداری اجتماعی، توسعه پایدار، کرمان محیط ساختهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

 مطاحا   از یدای  عناوان باه  پایاداری  یدام،  و بیست قرن شرو  و بیستم قرن پایانی هایدهه در

است  برقراری اصول  بوده م رح معماری و شهری فضاهای عرصه در ویژهبه ها،عرصه کلیه در م رح

رسد  یدی از اصول مهم آن، مطاح  اجتماعی اسات  ای ضروری به نظر میتوسعه پایدار در هر جامعه

 نمحققاا  موردتوجاه  کمتار  غیرملموس خود ماهیت دلیل به (؛ که363: 1392)شهابیان، پیرایه گر، 

 (Caprotti & Gong, 2017: 47).است گرفته قرار

در فرآیند توسعه پایدار، نقش پایداری اجتماعی بسیار حائز اهمیات اسات و پایاداری اجتمااعی     

)جمعاه پاور،    باشاد ریزی محالت میریزی شهری و برنامهترین موارد م رح در برنامهیدی از کلیدی

عناوان  جتماعی نیازهای اساسی و برابری به طور مداوم به(  در مفهوم پایداری ا1: 4، 139ابراهیمی، 

  پایداری (Nasiri Majd & Tabibian, 2015: 176)شوند ارکان اساسی پایداری اجتماعی شناخته می

اجتماعی به توانایی جامعه برای حفظ و نگهداری ابزارهای ضروری ایجااد ثاروت و رفااه و مشاارکت     

عنوان یاک مفهاوم، باه    کند و بهانسجام از سوی دیگر اشاره میاجتماعی برای گسترش یدپارچگی و 

محی ای و  های اجتمااعی و فرهنگای جامعاه هام پیوناد باا ابعااد زیسات        دنطال حفظ و ثطات مؤلفه

(  پایداری اجتماعی نیازمند تداوم و حفظ سارمایه  186: 1392اقتصادی است )مشدینی و همداران، 

به عطارتی به منظور دستیابی به  (Min et al, 2015: 63)اشد باجتماعی در محیط و فضای زندگی می

 پایداری اجتماعی، سرمایه اجتماعی یدی از فاکتورهای مهام غیار فیزیدای در میاان جامعاه اسات       

تواناد همدااری و احسااس همطساتگی را     سرمایه اجتماعی در میان اعضای جامعه وجود دارد و مای 

الف سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی باه وسایله رواباط و      برخ(Yoo & Lee, 2016: 2)تقویت کند 

  (Woolcock & Sweetser, 2002: 26)شود تعامالت میان افراد ایجاد می

های اخیار و عادم وجاود راهدارهاای اجتمااعی، فرهنگای و       روند رو به رشد شهرنشینی در دهه

پایاداری اجتمااعی   فضایی مناسب، موجب کاهش توجاه باه مقولاه سارمایه اجتمااعی و همچناین       

 برقاراری  بارای  توانایی بااالیی  از شهرها عنوان یدی از اصول توسعه پایدار گردیده است  درگذشتهبه

عنوان عامل اصلی ایجادکننده ناپایاداری  بودند؛ اما امروزه شهرها به برخوردار فضا و انسان بین تعامل

ز این رو پژوهش حاضر بر آن است تا (  ا168: 1390روند )صمدی، اوجی مهر، در جهان به شمار می

با رویدردی ذهنی و کیفی به سنجش کیفیات محایط سااخته و تاأثیر آن بار پایاداری اجتمااعی و        

سرمایه اجتماعی در محالت هم پیوند با بازار کرمان بپردازد، محالتی که روزگاری مرکاز تجمعاات و   

ییرات زیادی را در کالطد و زمینه و حتی اند و در طول زمان تغاقتصادی بوده -های اجتماعی فعالیت

های تاریخی بایاد  اند  میراث تاریخی و فرهنگی موجود در بافتهای اجتماعی خود شاهد بودهویژگی

هایی برای توسعه پایداری اجتماعی و سرمایه اجتماعی شاوند و هار چاه افاراد در     دهنده فرصتارائه

  (Graham & et al, 2009: 6)یابد یه اجتماعی افزایش میتر باشند سرمادهی به فضا و میراث فعالشدل
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های پایداری اجتماعی و سرمایه اجتماعی را با م العه و رجو  به ها و شاخصدر این راستا معرف

های کارشناسان این موضو  شناسایی کرده و در نهایت محالت مورد م العه ازنظر دارا بودن شاخص

تواناد  یابی شدند  بررسی و معرفی ابعاد مختلف پایداری اجتماعی مای پایداری و سرمایه اجتماعی ارز

های بهتر در آینده هدایت کند  شاید بتوان با افازایش توجهاات باه    گیریریزان را برای تصمیمبرنامه

های فرهنگی و اجتماعی محلی در کنار عناصر اقتصادی، کالطدی و محی ی، پایداری اجتمااعی  جنطه

 (Vilar, Cartes, 2016:56-67)را افزایش داد 

هاای اجتمااعی و پایاداری    شاده بار سارمایه   هدف از این پژوهش بررسی تاأثیر محایط سااخته   

باشد تا بتوان مشاخص کارد   غربی کرمان می –اجتماعی در محالت تاریخی هم پیوند با بازار شرقی 

ی اجتمااعی در محاالت   شده تأثیر بیشتری بر سرمایه اجتماعی و پایداریک از معیارهای م رحکدام

 مورد بح  دارند 

شاده در زمیناه پایاداری و پایاداری اجتمااعی فرضایات       با توجه باه ابعااد و معیارهاای م ارح    

 باشند:شده در این پژوهش شامل موارد زیر میم رح

 گذارد سرمایه اجتماعی بر پایداری اجتماعی اثر می -1

هاای  به فضای فرهنگی و ورزشی و ویژگای  شده، ویژگی محیط مسدونی، دسترسیمحیط ادراک -2

 اجتماعی بر سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی اثر دارد -اقتصادی

 سن و مدت سدونت بر سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی اثر دارد  -3

 شده نقش میانجی دارد سرمایه اجتماعی در راب ه بین پایداری اجتماعی و کیفیت محیط ساخته -4

هاای  شده، ویژگی محیط مسدونی، دسترسی به فضای فرهنگای و ورزشای، ویژگای   ادراک محیط -5

اجتماعی، سن و مدت سدونت بر سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی در دو محلاه ماورد   -اقتصادی

 بررسی اثر یدسان دارد 

 های بسیاری در راب ه باا توساعه پایادار و پایاداری اجتمااعی     پژوهشپیشینه پژوهش:  -1-1

 شاده  منتشر م العات و توسط افراد و مؤسسات مختلف داخلی و خارجی انجام شده است  تحقیقات

 اجتماعی و کیفیات  سرمایه بین پایداری اجتماعی که دهدیم نشان پزشدی و یشناسروان زمینه در

 کاه  اسات  خود معتقاد  کتاب در جیدوبز (  جین18: 1382دارد )بیدر،  وجود مستقیم پیوند زندگی،

را  اجتمااعی  سارمایه  از صورتی شهری و مختلط قدیمی یهاحدودهدر م فشرده اجتماعی یهادهشط

 در تصمیمات دیگر و جنایت خیابانی و جرم وجود عدم نظافت، حفظ با ارتطان در و دهندیم تشدیل

 حفااتتی  نیاروی  مانناد  رسمی نهادهای عوامل با مقایسه شده، دریط ساختهمح یفیتکبهطود  مورد

(  در ادامه به 7: 1385و ذکایی،  29: 1389دهند )میری یم نشان خود از بیشتری ، مسئولیتسیپل

ارزیاابی  "شود  یاو و همدااران در پژوهشای باا عناوان      های پرداخته میبررسی برخی نتایج پژوهش

هاای ایجااد شاده    به بررسی چاالش  "چینپایداری اجتماعی در تخریب مسدن شهری در شانگهای، 

اند  نتایج نشان داد کاه بهداشات و ایمنای،    اری اجتماعی با تخریب مسدن شهری پرداختهبرای پاید
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ترین ابعادی است که پایداری اجتمااعی در تخریاب مسادن    برابری اجتماعی و پیروی از قانون، مهم

نویسندگان همچنین دریافتناد کاه بارای دساتیابی باه پایاداری        .کندشهری شانگهای را تعیین می

های تخریب مسدن موجاود بایاد تغییار یاباد تاا تاأثیرات منفای بار محایط          یشتر، شیوهاجتماعی ب

 ( 26-40: 2016) شده و زندگی روزمره ساکنان نزدیک محل تخریب کاهش یابدساخته

م العه نقش میانجی سرمایه اجتماعی بار راب اه باین    "ی با عنوان امقالهرضازاده و همداران در 

را باهادف سانجش تاأثیر     "زاهادان  ه پایدار شهری، نمونه موردی توسعه گردشگری شهری و توسع

عنوان میانجی بر توسعه پایدار و گردشگری پایدار انجاام دادناد  نتاایج پاژوهش     سرمایه اجتماعی به

داری بین توسعه پایدار و گردشگری پایدار وجود دارد و همچناین سارمایه   یمعنراب ه مثطت و  هاآن

درصاد   25آزمون رگرسیون خ ای   بر اساسیر راب ه دارد و متغی با هر دو عنوان میانجاجتماعی به

: 2016شوند )یمراب ه بین متغیرهای توسعه پایدار شهری با نقش میانجی سرمایه اجتماعی تعریف 

461-475 ) 

 با استفاده از مدل معادالت ساختاری در کره دریافتند: راب ه علّی میان سرمایه اجتماعی یلیو و 

در این پژوهش از سه شاخص  هاآنشده محله وجود دارد  داری اجتماعی با محیط ساختهو پای

کیفیت »شاخص برای سنجش سرمایه اجتماعی و سه « اعتماد، شطده و اعتماد و عمل متقابل»

برای سنجش وضعیت « ها و تسهیالت ورزشی عمومیی محله و دسترسی به پارکشدهادراکمحیط 

 ( 42-52: 2016اده کردند )شده استفمحیط ساخته

رویدردی استراتژیک به پایداری اجتماعی: تعریف مطتنی "میسیمر و همداران پژوهشی با عنوان 

های سیستم تواند جنطهای که میالعادههای فوقرا باهدف تعریف، شناسایی و ارائه مدانیسم "اصلبر 

 ارهایی برای خروج از این شرایطاجتماعی را تضعیف کند انجام داده و سعی در پیدا کردن معی

های اساسی سیستم اجتماعی و ناپایدار و طراحی مجدد پایداری اجتماعی دارد  بر اساس درک جنطه

شده از تنزل و رکود آن، فرضیه مورد نظر برای تعریف پایداری اجتماعی با های شناختهمدانیسم

( معنی سازی ارائه شد  5طرفی و )بی( 4( شایستگی، )3( نفوذ، )2( سالمت، )1اصول پیشنهادی )

های فضایی و زمانی اما کارآمد برای نظر از محدودیتدر نهایت نویسندگان به ارائه معیارهایی صرف

 ( 42-52: 2017اند )گیرندگان، برای ایجاد پایداری اجتماعی پرداختهتصمیم

شاهری م العاه ماوردی     سرمایه اجتماعی و پایداری"خوش فر و همداران در پژوهشی با عنوان 

ها نشان به بررسی راب ه بین سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی پرداختند  نتایج آن "گرگان شهر 

: 1393برقارار اسات )   معنااداری  و مثطات  راب ه شهر گرگان در پایداری و اجتماعی سرمایه داد بین

46-31 ) 

 هاای ویژگای  از بهتار  فشارده  شاهری  محاالت  که رسیدند نتیجه این به و همداران، کیتا مارکتا

 ازنظار  فنالند هلیسدی ناحیه ساکنان زندگی هاآن بررسی ططق کنند ومی حمایت اجتماعی پایداری
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 ,Kytta et alباشاند ) مای  حوماه  هاای از محلاه  بهتار      و شاهری  محایط  کیفیت اجتماعی، کیفیت

2015:18 ) 

پراکناده  ر پایداری اجتمااعی در محاالت   توانا و نوریان پژوهشی را باهدف سنجش عوامل مؤثر ب

هاای اخیار باه وجاود     تهران( که بر اثر توسعه افقای شاهر تهاران در ساال     شادآبادی شهر )محله رو

ای چون مهااجرت و  دهد عوامل زمینهها نشان میاند  نتایج حاصل از تحلیل دادهاند، انجام دادهآمده

باشاند، در پایاداری اجتمااعی    ری محله شادآباد مای گیهای ذاتی شدلناتوانی اقتصادی که از ویژگی

کننده دارند  همچنین بر اساس نتایج به دسات آماده از تحلیال    محله شادآباد نقش اساسی و تعیین

عاملی، س ح پایین پنج عامل سرمایه اجتماعی، رضایتمندی فردی، رضایت از محله، کنش اجتماعی 

ل اصلی پایین بودن پایداری اجتمااعی محلاه شناساایی    عنوان عوامو حس تعلق در محله شادآباد، به

 ( 15-1: 1395شدند )

نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلای  "ای با عنوان احد نژاد روشتی و همداران در مقاله

عنوان دارایی که در میاان اجتماعاات   های اجتماعی بهتوجه به سرمایه ")نمونه موردی محله نارمک(

ی پایادار ایان   هاای توساعه  حلی مناسب برای دستیابی باه مؤلفاه  ا جاری است را راههاین سدونتگاه

ی اجتمااعی موجاود در   ها روشن ساخت بین سرمایهآورند  نتیجه پژوهش آنمحاالت باه شامار می

 ( 25-50: 1393) اجتماعات محلی و پایداری محلی ارتطان معناداری وجود دارد

سرمایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی در بخاش پشات   میری در پژوهشی به بررسی نقش 

 بااالی  سا ح  باه  اجتمااعی  بااالی سارمایه   سا ح  که داد نشان تحقیق آب سیستان پرداخت  نتایج

 اییناه زممتغیرهاای   باا  مقایساه  در اجتمااعی  سرمایه بنابراین؛ انجامدیمزندگی  از کیفیت رضایت

رود یما  شامار  باه  زنادگی  کیفیات  از تار بارای رضاایت   به یاکننده بینییشپ     و شغل سن، مانند

(1389 :25-38 ) 

سانجش پایاداری اجتمااعی در سا ح محاالت      "زاده زرگر و نسترن در پژوهشی با عنوان هادی

گرفتاه در بافات   به ارزیابی پایداری اجتمااعی در محاالت شادل    "مشهد دریادل، گوهرشاد و شاهد 

های پایداری اجتماعی بدین منظور برای تعیین وزن شاخص اند قدیم، میانی و جدید مشهد پرداخته

روش یافته اندوزی نیز بار اسااس م العاات     ( و روش دلفی استفاده شد ANPاز مدل تحلیل شطده )

ای و اسنادی و مصاحطه با کارشناسان و مسئوالن صاورت گرفتاه اسات  نگارنادگان پاس از      کتابخانه

حلیال شاطده باه ایان نتیجاه رسایدند کاه عادالت اجتمااعی          ها با استفاده از مدل تارزیابی شاخص

(E=0.136( بعد عینی امنیت ،)OS=0.129و تعامل )-( اجتماعیSI=0.170 به ترتیب، باالترین وزن ،)

اند و محله گوهرشاد در بین سه محله و درنتیجه بیشترین تأثیر را در تحقق پایداری اجتماعی داشته

 ( 139-156: 1392است )پایداری اجتماعی بوده  مورد م العه، دارای بیشترین س ح

های پایداری اجتمااعی در سا ح   زیاری و همداران پژوهشی را باهدف ارزیابی و مقایسه شاخص

های امنیات و دسترسای باه    اند  در این پژوهش، شاخصمحالت سنگلج و ضرابخانه تهران انجام داده
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پاذیری و اعتمااد   تعلاق مداانی، مسائولیت   عنوان متغیر مساتقل و متغیرهاای مشاارکت،    خدمات به

دهاد کاه در محلاه    عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند  نتاایج پاژوهش نشاان مای    اجتماعی به

هااای تعلااق مدااانی و مشااارکت در ساا ح م لااوب نیسااتند، ولاای متغیرهااای  ضاارابخانه، شاااخص

س ح م لاوب هساتند،   پذیری، اعتماد اجتماعی، امنیت و کیفیت دسترسی به خدمات در مسئولیت

هاای  در محله سنگلج تنها شااخص مشاارکت وضاعیت مناساطی دارد  در نهایات از لحاا  شااخص       

و محلاه سانگلج باا     42/3پایداری مورد ارزیابی در این پژوهش، باین محلاه ضارابخانه باا میاانگین      

  (1-18: 1395تفاوت معناداری وجود دارد ) 75/2میانگین 

باه ارزیاابی    "جهارم  ارزیابی پایداری اجتماعی شهر "ی تحت عنوان اسرایی و همداران در مقاله

های پایداری اجتماعی در شهر جهرم پرداختند و در نهایت به این نتیجاه رسایدند کاه باین     شاخص

پاذیری، تعامال اجتمااعی و تعلاق     اعتماد اجتماعی، احساس امنیت، مشارکت اجتمااعی، مسائولیت  

  (131-146: 1392دارد )عناداری وجود مدانی با پایداری اجتماعی راب ه م

 

  ادبیات موضوع -2

 توسعه پايدار -2-1

محی ای و اجتمااعی   یک توسعه پایدار به تمام معنا نیاز به در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، زیست

نظاران  محی ی توسعه پایدار بارهاا توساط محققاان و صااحب    پایداری دارد، ابعاد اقتصادی و زیست

 ,Badri Ahmadi et al)ه اما ابعاد اجتماعی کمتار موردتوجاه قارار گرفتاه اسات      شدمختلف بررسی

توان چهار بعد اصلی توساعه پایادار را اساتخراج کارد      با توجه به گزارش برانت لند می (100 :2017

محی ی درازمادت، امان کاه    گونه تعریف شده است: پایداری زیستتوسعه پایدار در این گزارش این

آورد های کناونی و آیناده باه ارمغاان مای     ه انسان را برآورده کرده و عدالت را برای نسلنیازهای اولی

(Jeekel, 2017: 4297)های اخیار اسات   ترین مفاهیم در دهه  در حقیقت توسعۀ پایدار یدی از جامع

ی برداری صحیح و کاارا از مناابع ماالی، نیاروی انساان     که در مفهوم گستردۀ آن به معنی اداره و بهره

کارگیری امدانات فنی، ساختار و تشادیالت  باشد که با بهبرای دستیابی به الگوی مصرف م لوب می

تاوان  شاود؛ پاس مای   پاذیر مای  بخش امدانمناسب برای رفع نیاز نسل امروز و آینده به طور رضایت

: 1395گفت، توسعۀ پایدار یک اصل سازمان دهنده برای زندگی انسان است )صفایی پور و دیگاران،  

143) 

مفهوم توسعه پایدار در پاسخ به یک آگاهی در حال رشد م رح شد که به بررسی ارتطاطات مهم 

ای و محی ای جهاانی، من قاه   بین فرآیندهایی مانند توسعه اجتماعی و اقتصادی، مشادالت زیسات  

 (Feng et al, 2009: 135)پرداخته است محلی، افزایش جمعیت و گسترش مناطق شهری می
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 پايداری اجتماعی -2-2

باشاد زیارا هایف مفهاومی     برانگیز مای تعیین اهداف و ابعاد پایداری اجتماعی امری بسیار چالش

 و جاای  (Gopal & Thakkar, 2016: 52)گیری آن در نقان مختلف وجود نادارد  یدسانی برای اندازه

 دارد و تعاریف موجاود ن وجود اجتماعی پایداری برای فردیمنحصربه ایپایه تعریف که نیست تعجب

نیساتند )نصایری مجاد،     کلای  و باشاند مای  م العااتی  زاویه یا رشته به مختص معیارهای اساس بر

دهنده ماهیت روابط اجتمااعی و  (  پایداری اجتماعی به کیفیت جوامع اشاره دارد و نشان14: 1393

تماعی مفهاومی چندبعادی   پایداری اج  (Littig & Griesler, 2005: 69)یا روابط درونی جامعه است 

های/ ای از شاخصبنابراین یک سیستم ارزیابی که مجموعه؛ باشداست که شامل مفاهیم پیچیده می

ساازی کناد و   تاوجهی سااده  تواند این مفهوم را به طور قابال گیرد میکلیدی اجتماعی را در نظر می

  (Macombe & et al, 2013: 206)گیری در مورد اقدامات پایداری را بهطود بخشد تصمیم

 یاک  ساکنان میان تعامل وجود اجتماعی، رفتارهای از ایگسترده طیف شامل اجتماعی، پایداری

 دو هار  کاه  جامعاه  در نساطی  ثطات محلی، و غیررسمی رسمی نهادهای مشارکت میان وجود محله،

 از س مثطتای حا  کاه  جامعه در اعتماد از س حی و وجود گیردبرمی در را ساکن غیر و ساکنان گروه

توان گفات هادف   در کل می  (Dempsey et al, 2012: 94)کند می جامعه ایجاد در را غرور و هویت

پایداری اجتماعی بهطود شرایط زندگی و دسترسی جوامع با باالترین س ح کیفیت زندگی اجتمااعی  

باا دو بعاد   از نظر دمپسی و همدااران پایاداری اجتمااعی شاهری      (Colantonio, 2009:6). باشدمی

  (Dempsey & et al, 2011: 291)شود عدالت اجتماعی و پایداری جوامع مشخص می

اناد  ماورفی در   کارده  اتهاارنظر  پایاداری اجتمااعی   هایشاخص پیرامون متعددی نظرانصاحب

عدالت، مشارکت، آگاهی،  :اند ازکند که عطارتتعریف پایداری اجتماعی به چهار رکن اصلی اشاره می

 امداناات،  به دسترسی دیگران و ویلیامز   (Murphy, 2012: 18)پایداری و همطستگی اجتماعی  برای

 و زدن قادم  بارای  هاایی عماومی، فرصات   ونقال حمال  شاغلی،  هایفرصت سطز، فضای به دسترسی

 جادایی گزینای   خیازی،  جارم  میازان  عماومی،  بهداشت و سالمت مسدونی، فضای سواری،دوچرخه

 و صارفه  باه  مقارون  مسادن  پایین، مهارت با افراد برای شغلی هایفرصت بردنباال  کمتر، اجتماعی

 از تلفیقاای کارشناسااان از دیگاار برخاای (Williams, 2000: 31)انااد داده قاارار ماادنظر را دارایاای

 ناو   زماین،  کااربری  باه  مرباون  دارناد: مانناد قاوانین   می را بیان اجتماعی و اقتصادی هایشاخص

 آگااهی  و آماوزش  اساتانداردهای سااختمانی،   گاذاری، سارمایه  و مالی هایمحرک سرمایه، مالدیت،

 مساائل  مساتقیماً  هاا شااخص  نیاز از  برخای دیگار   (Berke & Maria Manta, 2000: 25)عماومی  

 و پویاایی  رضایتمندی مسدونی، امنیت، تعامل، تعلق، اند: حسداده قرار هدف را فرهنگی و اجتماعی

 ,Macombe et al., 2013: 207, Jenks & Jones) محلای  اتخادم  باه  دسترسای  مشاارکت،  ثطاات، 

2010:112) 
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 سرمايه اجتماعی -2-3

 گردیاد   اقتصاادی  و علوم اجتمااعی  مطاح  وارد میالدی 1960دهه  از اجتماعی سرمایه مفهوم

باین   ارتطاطی فضای در بلده ندارد وجود اجتماعی سازمان یک فرد یا یک درون در اجتماعی سرمایه

عنوان یدای از عوامال   (  امروزه سرمایه اجتماعی به147: 1385 همداران، و دارد )قاسمی وجود افراد

هاا و  بنگااه )جامعاه(، چاه در بُعاد میاناه     )ها چه در بُعد کاالن  محوری اثرگذار بر پایداری سدونتگاه

  (31: 1392)خوش فر و دیگاران،   شده استخانوارها و افراد( شناخته)مؤسسات( و چه در بُعد خُرد 

سرمایه اجتماعی به نهادهاا، رواباط و هنجارهاا اشااره دارد کاه      "( اتهار داشت: 2017بانک جهانی )

( اعتقاد دارند که هر 7:2004دهند  سینر و همداران )کیفیت و کمیت تعامالت اجتماعی را شدل می

؛ مااعی اسات  جامعه برای حفظ خود نیازمند اعتماد، هماهنگی و مشاارکت و درنتیجاه سارمایه اجت   

 باشد بنابراین، ترویج و حفظ سرمایه اجتماعی، از عوامل حیاتی ثطات اجتماعی می

ای ططیعی یاا اجتمااعی نیسات    ای از روابط ودیعهعنوان شطدهازنظر بوردیو، سرمایه اجتماعی به

بلده در طول زمان باید برای کسب آن تالش کارد  باه تعطیار او سارمایه اجتمااعی محصاول ناوعی        

سات کاه مساتقیماً در    گونه رواباط اجتمااعی ا  گذاری است که به دنطال تثطیت یا بازتولید آنایهسرم

 سارمایه  اساسی عنصر (  فوکویاما11: 1380  پور،  شارهستند )مدت یا بلندمدت قابل استفاده کوتاه

نناد،  کمی کمک گروهی همداری افزایش و ایجاد به که های غیررسمیارزش یا هنجارها را اجتماعی

(  الزم به ذکر است محیط اقتصادی اجتمااعی  170: 1384و فوکویاما  11: 1379فوکویاما، داند )می

گذارد به عطارتی مردم تعاامالت و رواباط اجتمااعی    و فیزیدی محله بر رفتار روزانه ساکنین تأثیر می

سرمایه اجتمااعی   بنابراین؛ (Baines & Morgan, 2015: 99)های مختلف دارند متفاوتی را در محیط

  (Dave, 2011: 193)عنوان نتیجه یا پی آمد تعامل اجتماعی دیده شود تواند بهمی

از نظر تجربی ارتطان میان سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی مورد تأیید قرار گرفته و مردمای  

دارناد  خاود   کنند کمتر تمایل به ترک محلهکه در محالت دارای سرمایه اجتماعی فراوان زندگی می

)2015:5, a; Yoo & Lee2007:436Kan, (      ،در توسعه سرمایه اجتماعی و گساترش رواباط متقابال

فضا مورد نیاز است و این ندته اهمیت محیط ساخته شده را در فرایند توسعه اجتمااعی در مقیااس   

  (Yoo & Lee, 2016:4)کند محله پُر رنگ می

 

 شناسی تحقیقروش - 3

م پیوند با بازار در بافت تاریخی کرمان که ترکیطی از عناصر فرهنگی و هویتی محالت مسدونی ه

عنوان محاالت ماورد بررسای ایان پاژوهش انتخااب       گاهی جمعیتی را در خود دارند، بهو مراکز گره

گیری محاالت و تاأثیر آن   با بازار نقش کلیدی بازار در شدل وندیهم پاند  دلیل انتخاب محالت شده

باشد  سه محله هم پیوناد باا باازاری کاه در ایان      جتماعی، اقتصادی و سیاسی محالت میبر روابط ا

ایان محاالت    باشندپژوهش مورد بررسی قرار گرفتند محالت قلعه محمود، گنجعلیخان، مظفری می
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باشند  محلاه  دارای بافتی مختلط ازنظر اجتماعی، مشدالت کالطدی و محی ی ناشی از مدرنیسم می

علیخان به دلیل مجموعه گنجعلیخان و ارگ و همچنین وجود مسجد جامع عالوه بار  مظفری و گنج

اجتماعی و کیفیت بهتر محیط به دلیل توریستی بودن محلاه و   –دارا بودن عناصر شاخص فرهنگی 

باشاد  محلاه قلعاه    بین سااکنین محلاه کمتار مای     رو در روکاهش روابط اجتماعی روابط متقابل و 

هاای چلیپاایی   کشای ه دستخوش تغییرات زیادی از دوران مدرنیسام و خیاباان  محمود با وجود ایند

متأثر از آن شده است و نقش کلیدی بازار در محله به دلیل کشایده شادن خیاباان اماام خمینای و      

تر شده است، اما رواباط اجتمااعی باین سااکنین و     ق ع شدن بازار توسط این خیابان بسیار کمرنگ

بناابراین در اداماه    های میدانی اولیه بیشتر تشخیص داده شاد؛ در برداشت هاپیوندهای اجتماعی آن

این پژوهش با توجه به مشابهت کالطدی محله مظفری و گنجعلیخان با یددیگر به صورت یک محلاه  

شوند و محله قلعه محمود به صورت جداگانه مورد بررسی قارار خواهاد گرفات     منسجم سنجیده می

باشد که از این میان خانوار می 981نفر و شامل  3975ند با بازار شامل جمعیت کلی محالت هم پیو

باشاد  در  نفر در محله گنجعلیخان و مظفاری سااکن مای    2180نفر در محله قلعه محمود و  1795

 شده است موقعیت این محالت در شهر کرمان نشان داده 1شدل شماره 

 

 
 در شهر کرمان )منبع: نگارندگان( موردنظر . موقعیت بافت تاريخی و محدوده1شکل 

 

در این پژوهش کااربردی، از روش توصایفی برای مرور پیشینه پژوهش و تدوین مطاانی نظاری،   

ویژه برای توصیف کیفیت محیط ساخته شده، سرمایه اجتماعی و پایداری معرفی عرصه پژوهش و به

رای سانجش کیفیات محایط    ت طیقی با  -اجتماعی ساکنین در محدوده مورد بررسی؛ و روش علی 
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شده، سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی در محالت تااریخی هام پیوناد باا باازار )محاالت       ساخته

 مظفری و محله قلعه محمود( کرمان استفاده شد  -گنجعلیخان 

طای   وعالوه بر پیشینه پژوهش برای حصول اطمینان از مدل کار از تدنیک دلفی اساتفاده شاد   

خطره  5 ل مفهومی پیشنهادی، فرضیات و تعریف متغیرها در دو مرحله در اختیاریک پرسشنامه، مد

 قرار گرفت تا به اجما  نظر رسیده شود 

شده، دسترسی باه فضاای   شده )محیط ادراکدر پژوهش حاضر متغیرهای کیفیت محیط ساخته

 عی از پرسشانامه فرهنگی و ورزشی، ویژگی اقتصادی و اجتماعی(، سرمایه اجتماعی و پایداری اجتما

تنظایم و اساتفاده    1ای لیدرتدرجهشده بر اساس طیف پنجبندینام، محقق ساخته و درجهبسته، بی

 ها خودداری شد( گو، در پرسشنامه از آوردن ابعاد و مؤلفهمنظور جلب اعتماد پاسخشد )به

بررسای پایاایی درونای     بهره گرفته شد  برای 3ها، از روش دلفیپرسشنامه 2برای اطمینان از روایی

پاژوهش   نفر از افاراد نموناه آمااری، پایاایی درونای پرسشانامه       30در یک م العه مقدماتی بر روی 

شده و با توجه به اینده مقادیر آلفای کرونطااخ بااالتر   محاسطه 4( با استفاده از آلفای کرونطاخ1جدول )

ها نشان تائید قرار گرفت  مقدار این آماره ( قرار گرفته است پایایی درونی هر پنج متغیر مورد0.7از )

 ها از پایایی باالیی برخوردارند دهد که پرسشنامهمی

ها، مساحت فضای مورد سدونت، عار   های محیط مسدونی )تعداد تقاطعجهت سنجش ویژگی

افازار  شده است با کماک نارم  معابر( در محدوده مورد م العه که از متغیرهای کیفیت محیط ساخته

GIS   محادوده  2شد  در شادل   دهندگان در نظر گرفتهمتری اطراف محل سدونت پاسخ 250شعا 

 پر شده است نشان داده شده است  هاآنمورد م العه و نقاطی که پرسشنامه در 

  
 محله قلعه محمود فریمظ -محله گنجعلیخان 

 

                                           
1. Likert Scale 
2. Validity 
3. Delphi 

4. Cronbach's Alpha 

خانه هایی که 

پرسشنامه در آن 

 ها پر شده است

 انطار

 بازار تاریخی

 درمانی

 تاریخی

 تاسیسات

 تجاری

 مسدونی

 زمین خالی

 فرهنگی

 پارک

 آموزشی

 اداری

 

 فضای سطز

 مذهطی

 ورزشی
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 ه است )منبع: نگارندگان(. محالت مورد مطالعه و نقاطی که در آن ها پرسشنامه پر شد2شکل 

هاای  همعیارهای دموگرافیک ازجمله جنسیت، تحصیالت، درآمد با توجه به عدم راب اه باا مؤلفا   

 سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی از مدل حاذف و معیاار سان و مادت سادونت در مادل بااقی       

 ماندند 
 های پژوهش. پايايی مؤلفه1جدول 

 هر بعد تعداد سؤاالت آلفای کرونطاخ مؤلفه

 4 758/0 شدهمحیط ادراک

 2 746/0 دسترسی به فضای ورزشی، فرهنگی

 2 849/0 اجتماعی -ویژگی اقتصادی 

 4 772/0 سرمایه اجتماعی

 3 788/0 پایداری اجتماعی

 )منطع: محاسطات تحقیق حاضر( 

 

مان )محاالت  جامعه آماری پژوهش شامل تمام ساکنان محالت واقع در پهنه هم پیوند با بازار کر

مظفری و قلعه محمود( است با توجه به اینده از رویدرد معادالت سااختاری اساتفاده    –گنجعلیخان 

ترتیاب  یان ابه(  Westlan, 2010برابر تعداد پارامترهای مدل در نظر گرفته شد ) 10شد، حجم نمونه 

قابال اساتفاده باودن    نفر به دست آمد  با در نظر گرفتن احتماالت مربون باه غیار   510حجم نمونه 

پرسشنامه در محدوده مورد نظار باه صاورت     520شده، در مجمو  های تدمیلتعدادی از پرسشنامه

های آماری پرسشنامه مطنای تحلیل 491های مختلف روز توزیع شد که در نهایت اتفاقی و در ساعت

 قرار گرفت 
 

 هاافتهي لیوتحلهيتجز -4

گونه که مالحظه گزارش شده است  همان 2دول در ج مشخصات توصیفی پاسخ دهندگان

اند  از لحا  درصد را زنان تشدیل داده 6/34درصد را مردان و  4/65شود، از میان پاسخگویان می

سال قرار داشته است و باالترین مدت  40-31شرایط سنی بیشترین تعداد پاسخگویان در رده سنی 

 سال رخ داده است  15تا  11سدونت در رده 
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 مشخصات توصیفی پاسخ دهندگان. 2جدول 

 درصد فراوانی ویژگی جمعیت شناختی

 جنسیت
 4/65 321 مرد

 6/34 170 زن

 سن

 7/16 82 سال 30تا  20

 4/35 174 سال 40تا  31

 9/28 142 سال 50تا  41

 3/18 90 سال 60تا  51

 6/0 3 سال 70تا  61

 مدت سدونت

 8/9 4 سال 5کمتر از 

 1/14 69 سال 10تا  5

 7/25 126 سال 15تا  11

 9/8 93 سال 20تا  16

 3/16 80 سال 25تا  21

 3/15 75 سال 30تا  26

 محله
 4/43 213 قلعه محمود

 6/56 278 گنجعلیخان

 منطع: محاسطات تحقیق حاضر
 

ه شاد  بار اسااس    استفاد 1مستقل tشده از آزمون در این پژوهش، جهت مقایسه معیارهای م رح

شاده، ویژگای محایط    ، معیارهاای محایط ادراک  2در جدول شاماره   tنتایج به دست آمده از آزمون 

اجتمااعی، سارمایه    -مسدونی، دسترسی به فضاای ورزشای، فرهنگای و پاارک، ویژگای اقتصاادی       

-p>05/0اجتماعی و پایداری اجتماعی در دو محله مورد بررسی اختالف آماری معناادار نداشاتند )  

 مقدار( 

افازار جای ای اس ماورد تجزیاه و     معیار ویژگی محیط مسدونی به صورت میدانی و از طریق نرم

مسااحت   دهناده نشاان باشد کاه  می مترمربع 49/175تحلیل قرار گرفت  متوسط مساحت مسدونی 

 ی مناسب محالت هم پیوندرینفوذپذکه نشان از  25/68 هاتقاطعباالی ق عات مسدونی است  تعداد 

عار  کام    دهناده نشانباشد که می 13/6غربی کرمان است و میانگین عر  معابر  –با بازار شرقی 

کناد  مسااحت بااالی    معابر در این محالت است که دسترسی را در برخی نقان با مشدل مواجه مای 

 باا مسااحت بااال و بازرگ باودن      هاباغ هاخانهیل تاریخی بودن و وجود به دلق عات در این محدوده 

تفدیک ق عات است  کم بودن عر  متوسط معابر دسترسی در این محدوده را با مشادل   حدنصاب

یری به نسطت خوب معاابر  نفوذپذشده مؤثر است و شدت بر کیفیت محیط ساختهمواجه کرده که به

                                           
1. Independent sanple t test 
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در این محالت نیز نقش مؤثری در رضایت از محدوده و کیفیت محایط   هاتقاطعبازشوها و  واس هبه

توانناد بار   یما شده دارناد  ها که نقش مؤثری در محیط ساختهیژگیوشده دارد  از این رو این هساخت

 سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی اثر بگذارند 

 
 یموردبررسی هامحله. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیك 3جدول 

متغیر 
 پنهان

 میانگین تعداد محله مؤلفه
انحراف 
 معیار

t بیشینه نهکمی مقدار 

ک
درا
ط ا

حی
م

ده
ش

 

 کیفیت هوا
 97/0 73/2 213 قلعه محمود

528/0 
00/1 00/5 

 00/5 00/1 93/0 69/2 278 مظفری-گنجعلیخان

 00/5 00/1  94/0 71/2 491 کل

 امنیت
 94/0 65/2 213 قلعه محمود

059/1- 
00/1 00/5 

 00/5 00/1 96/0 74/2 278 مظفری-گنجعلیخان

 00/5 00/1  95/0 70/2 491 کل

 های کالطدیویژگی

 95/0 76/2 213 قلعه محمود
189/0 

00/1 00/5 

 00/5 00/1 00/1 78/2 278 مظفری-گنجعلیخان

 00/5 00/1  97/0 77/2 491 کل

 دسترسی
 00/1 70/2 213 قلعه محمود

593/1- 
00/1 00/5 

 00/5 00/1 96/0 84/2 278 مظفری-گنجعلیخان

 00/5 00/1  98/0 78/2 491 کل

ی
دون

مس
ط 

حی
ی م

ژگ
وی

 

مساحت فضای مورد 
 سدونت
 )مترمربع(

 2/95 23/184 213 قلعه محمود
447/0 

70 765 

 830 20 36/84 77/166 278 مظفری-گنجعلیخان

 830 20  78/89 49/175 491 کل

 تعداد تقاطعات

 41/27 14/58 213 قلعه محمود
845/0- 

11 165 

 177 10 17/19 36/78 278 مظفری-لیخانگنجع

 177 10  29/23 25/68 491 کل

 میانگین عر  معابر
 متر()

 15/2 21/6 213 قلعه محمود
776/0 

53/1 22 

 18 41/1 57/5 05/6 278 مظفری-گنجعلیخان

 20 47/1  36/4 13/6 491 کل
ی 
ضا
ه ف

ی ب
رس
ست
د

ک
پار
 و 
ی
نگ
ره
، ف
ی
زش
ور

 
 دسترسی به پارک

 82/0 24/2 213 عه محمودقل
415/1- 

00/1 00/5 

 00/5 00/1 90/0 35/2 278 مظفری-گنجعلیخان

 00/5 00/1  86/0 29/2 491 کل

دسترسی به فضای 
 فرهنگی، ورزشی

 89/0 35/2 213 قلعه محمود
413/0 

00/1 00/5 

 00/5 00/1 81/0 32/2 278 مظفری-گنجعلیخان

 00/5 00/1  85/0 33/2 491 کل

ی 
اد
ص
اقت
ی 
ژگ
وی

- 
ی
اع
تم
اج

 

 نرخ مالدیت

 89/0 45/2 213 قلعه محمود
101/0 

00/1 00/5 

 00/5 00/1 91/0 44/2 278 مظفری-گنجعلیخان

 00/5 00/1  90/0 45/2 491 کل

 متوسط قیمت زمین

 95/0 54/2 213 قلعه محمود
317/0 

00/1 00/5 

 00/5 00/1 92/0 50/2 278 مظفری-گنجعلیخان

 00/5 00/1  94/0 52/2 491 کل

منطع: محاسطات  1/0دار در س ح معنا 64/1تر از مقادیر بزرگ *، 05/0دار در س ح معنا 96/1تر از مقادیر بزرگ ** 

 تحقیق حاضر
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 ی مورد بررسیهامحله. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیك 3ادامه جدول 

 بیشینه کمینه مقدار t انحراف معیار میانگین عدادت محله مؤلفه متغیر پنهان

ی
اع
تم
اج
ه 
مای
سر

 

تعداد 
همسایگان 
 نزدیک

 01/1 31/3 213 قلعه محمود
501/0 

00/1 00/5 

 00/5 00/1 95/0 07/2 278 ظفریم-گنجعلیخان

 00/5 00/1  98/0 69/2 491 کل

تعداد مدالمات 
 یا معاشرات

 93/0 57/3 213 قلعه محمود
090/1 

00/1 00/5 

 00/5 00/1 97/0 48/3 278 ظفریم-گنجعلیخان

 00/5 00/1  95/0 52/3 491 کل

اعتماد به 
 همسایگان

 00/1 36/3 213 قلعه محمود
286/0 

00/1 00/5 

 00/5 00/1 98/0 72/2 278 ظفریم-گنجعلیخان

 00/5 00/1  99/0 04/3 491 کل

انتظار کمک از 
 همسایگان

 95/0 66/2 213 قلعه محمود
811/0 

00/1 00/5 

 00/5 00/1 97/0 59/2 278 ظفریم-گنجعلیخان

 00/5 00/1  96/0 62/2 491 کل

ی
اع
تم
اج
ی 
دار

پای
 

 حس تعلق
 99/0 54/3 213 قلعه محمود

050/0 
00/1 00/5 

 00/5 00/1 98/0 22/2 278 ظفریم-گنجعلیخان

 00/5 00/1  98/0 88/2 491 کل

 تمایل به اقامت

 94/0 74/3 213 قلعه محمود
264/0 

00/1 00/5 

 00/5 00/1 84/0 72/3 278 ظفریم-گنجعلیخان

 00/5 00/1  89/0 73/3 491 کل

 مشارکت

 91/0 15/2 213 قلعه محمود
615/0- 

00/1 00/5 

 00/5 00/1 88/0 21/2 278 ظفریم-گنجعلیخان

 00/5 00/1  89/0 18/2 491 کل

 
دار در س ح معنا 64/1تر از مقادیر بزرگ *، 05/0دار در س ح معنا 96/1تر از مقادیر بزرگ **

در این پژوهش برای ارزیابی نیدویی برازش الگو از معیارهای  منطع: محاسطات تحقیق حاضر 1/0

شاخص ، )CMIN/DF( 2(، کای اسدوئر بهنجار شدهRMSEA) 1ریشه میانگین مربعات خ ای برآورد

 5(، شاخص برازش ت طیقیAGFI) 4شده(، شاخص نیدویی برازش اصالحGFI) 3نیدویی برازش

(CFIشاخص برازش هنجار شده ،)6 (NFIشاخص تاکر ،)- 7لوئیس (TLIو شاخص برازش افزایشی )8 

(IFI استفاده شده است ) 

وری که مقدار طدهنده مناسب بودن الگوی پیشنهادی پژوهش است، بهافزار، نشانخروجی نرم

( است، مقدار کای اسدوئر بهنجار 055/0( برابر با )RMSEAریشه میانگین مربعات خ ای برآورد )

                                           
1. Root Mean Squared Error of Approximation 

2. Normed Chi-Square 

3. Goodness of Fit Index 

4. Adjusted Goodness of Fit Index 

5. Comparative Fit Index 

6. Normed Fit Index 
7. Tuker-Lewis Index 
8. Incremental Fit Index 
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( 934/0( برابر با )GFI( است و مقدار شاخص نیدویی برازش )479/2برابر با ) (CMIN/DF)شده 

 آمده است  4برازش الگوی پیشنهادی پژوهش در جدول  ها برایاست  سایر شاخص

 
 های برازش الگوی پیشنهادی پژوهش. شاخص4ول جد

 شدهمقدار گزارش قطولحد قابل شاخص

 479/2 3تر از برابر یا کوچک (CMIN/DF)کای اسدوئر بهنجار شده 

 055/0 08/0تر از برابر یا کوچک (RMSEA)ریشه میانگین مربعات خ ای برآورد 

 934/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (GFI)شاخص نیدویی برازش 

 909/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (AGFI)شده شاخص نیدویی برازش اصالح

 890/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (NFI)شاخص برازش هنجار شده 

 931/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (IFI)شاخص برازش افزایشی 

 914/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (TLI)لوئیس  -شاخص تاکر

 931/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (CFI)طیقی شاخص برازش ت 

 منطع: محاسطات تحقیق حاضر 

 

شده، ویژگی محیط دهنده اثر مثطت و معنادار محیط ادراکنشان 5نتایج ارائه شده در جدول 

اجتماعی بر سرمایه اجتماعی و  -مسدونی، دسترسی به فضای ورزشی، فرهنگی و ویژگی اقتصادی 

مقدار( و همچنین اثر مثطت و معنادار سرمایه اجتماعی بر پایداری -p<05/0پایداری اجتماعی )

دهنده اثر مثطت و معنادار سن و مدت سدونت بر ( است  همچنین نتایج نشان692/0اجتماعی )

مقدار(  به عطارتی با افزایش سن و مدت -p<05/0سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی است )

یابد  بدین معنی پایداری اجتماعی افزایش می مایه اجتماعی وسدونت در محالت مورد بررسی سر

شده، سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی در جامعه مورد که با افزایش و بهطود معیارهای بیان

 شود ید میپژوهش تأی 3تا  1های با توجه به این نتایج، فرضیه یابد م العه افزایش می

شده با دهد شدت راب ه میان محیط ادراکنشان می 5مقایسه ضرایب متغیرها در جدول 

سرمایه اجتماعی بیشتر از سایر معیارها است  همچنین شدت راب ه میان دسترسی به فضای 

 ورزشی، فرهنگی با پایداری اجتماعی کمتر از سایر معیارها است 
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 . ضرايب مسیر در مدل تحلیل مسیر اصلی5جدول 
متغیر 
 پنهان

 تغیرم رده
ضریب 
 مسیر

t نتیجه مقدار 
نو  
 راب ه

سرمایه 
 اجتماعی

 مستقل

 افزایشی تأیید فرضیه **7361/4 692/0 پایداری اجتماعی

 افزایشی تأیید فرضیه **782/5 375/0 شدهمحیط ادراک

 افزایشی تأیید فرضیه **287/5 363/0 ویژگی محیط مسدونی

دسترسی به فضای ورزشی، 
 فرهنگی

 افزایشی تأیید فرضیه **285/3 195/0

 افزایشی تأیید فرضیه **702/4 292/0 اجتماعی -ویژگی اقتصادی 

 میانجی
 رد فرضیه 935/0 095/0 سن

فاقد 
 راب ه

 افزایشی تأیید فرضیه *688/1 152/0 مدت سدونت

پایداری 
 اجتماعی

 مستقل

 افزایشی تأیید فرضیه *907/1 147/0 شدهمحیط ادراک

 افزایشی تأیید فرضیه *912/1 154/0 ژگی محیط مسدونیوی

دسترسی به فضای ورزشی، 
 فرهنگی

 افزایشی تأیید فرضیه **710/2 207/0

 افزایشی تأیید فرضیه *924/1 145/0 اجتماعی -ویژگی اقتصادی 

 افزایشی تأیید فرضیه *666/1 178/0 سن

 یشیافزا تأیید فرضیه *686/1 197/0 مدت سدونت
منطاع: محاساطات    1/0دار در سا ح  معناا  64/1تار از  مقادیر بزرگ *، 05/0دار در س ح معنا 96/1تر از مقادیر بزرگ ** 

 تحقیق حاضر
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نبع: . نتايج معادالت ساختاری برای بررسی الگوی پیشنهادی پژوهش )بار عاملی استانداردشده( م3شکل 

 محاسبات تحقیق حاضر
شده، ویژگی محیط مسدونی، دسترسی به فضای دهد که محیط ادراکمینشان  6نتایج جدول 

و از  وه بر تأثیر مستقیم، به طور غیرمستقیماجتماعی عال -ورزشی، فرهنگی و ویژگی اقتصادی 

 گذارد طریق سرمایه اجتماعی نیز بر پایداری اجتماعی تأثیر می

 
 سیر اصلییرمستقیم و کل در مدل تحلیل مغ. ضرايب مستقیم، 6جدول 

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیر متغیر پنهان

 سرمایه اجتماعی

 692/0 - 692/0 پایداری اجتماعی

 375/0 - 375/0 شدهمحیط ادراک

 363/0 - 363/0 ویژگی محیط مسدونی

 195/0 - 195/0 دسترسی به فضای ورزشی، فرهنگی

 292/0 - 292/0 جتماعیا -ویژگی اقتصادی 

 - - - سن

 152/0 - 152/0 مدت سدونت

 پایداری اجتماعی

 407/0 260/0 147/0 شدهمحیط ادراک

 405/0 251/0 154/0 ویژگی محیط مسدونی

 342/0 134/0 207/0 دسترسی به فضای ورزشی، فرهنگی

 347/0 202/0 145/0 جتماعیا -ویژگی اقتصادی 

 178/0 - 178/0 سن

 302/0 105/0 197/0 مدت سدونت

 منطع: محاسطات تحقیق حاضر

 

برای بررسی نقش میانجی  1داری از روش بوت استرپبر اساس محاسطات انجام شده مقدار معنی

گری سرمایه ( به دست آمد که بر این اساس، اثر میانجی001/0متغیر سرمایه اجتماعی برابر )

گردد و بدین ترتیب جتماعی تأیید میاجتماعی بر راب ه بین معیارهای مورد بررسی و پایداری ا

 2های چندمتغیرهپنجم پژوهش از تحلیل گروه یهفرضشود  جهت بررسی پژوهش تأیید می 4فرضیه 

توان مشاهده کرد در محله قلعه محمود یم 7استفاده شده است  با توجه به ضرایب مسیر در جدول 

نی، دسترسی به فضای ورزشی، شده، ویژگی محیط مسدوراب ه بین متغیرهای محیط ادراک

ییدشده و از نو  مستقیم )افزایشی( تأاجتماعی با سرمایه اجتماعی -فرهنگی و ویژگی اقتصادی

       یان سن و مدت سدونت با سرمایه اجتماعی راب ه معناداری وجود ندارد م ینهمچناست  

(05/0 <p ) 

                                           
1. Boot strap 
2. Multiple Group Analysis 



 1398ی بیست و يك، زمستان سال ششم، شماره.. فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، ...............76

 

 

 

 
 ی مورد بررسیهامحله . ضرايب مسیر در مدل تحلیل مسیر اصلی به تفکیك7جدول 

متغیر 

 پنهان
 محله متغیر رده

ضریب 

 مسیر
t نو  راب ه نتیجه مقدار 

ی
اع
تم
اج
ه 
مای
سر

 

ل
تق
مس

 

 پایداری اجتماعی
 افزایشی تأیید فرضیه 211/3** 845/0 قلعه محمود

 افزایشی تأیید فرضیه 639/3** 624/0 مظفری-گنجعلیخان

 شدهمحیط ادراک
 افزایشی تأیید فرضیه 595/3** 377/0 قلعه محمود

 افزایشی تأیید فرضیه 595/4** 376/0 مظفری-گنجعلیخان

ویژگااای محااایط 

 مسدونی

 افزایشی تأیید فرضیه 118/3** 303/0 قلعه محمود

 افزایشی تأیید فرضیه 056/4** 411/0 مظفری-گنجعلیخان

دسترسااای بااااه  

فضااای ورزشاای،  

 فرهنگی

 افزایشی تأیید فرضیه 906/1* 172/0 قلعه محمود

 افزایشی تأیید فرضیه 693/2** 215/0 مظفری-گنجعلیخان

 -ویژگی اقتصادی 

 اجتماعی

 افزایشی تأیید فرضیه 617/2** 179/0 قلعه محمود

 افزایشی تأیید فرضیه 406/3** 370/0 مظفری-گنجعلیخان

ی
نج
میا

 

 سن
 فاقد راب ه رد فرضیه 248/0 037/0 قلعه محمود

 افزایشی تأیید فرضیه 654/1* 176/0 مظفری-گنجعلیخان

 مدت سدونت
 فاقد راب ه رد فرضیه 240/0 036/0 قلعه محمود

 افزایشی تأیید فرضیه 822/1* 257/0 مظفری-گنجعلیخان

ی
اع
تم
اج
ی 
دار

پای
 

ته
بس
وا

 

 شدهمحیط ادراک
 فاقد راب ه رد فرضیه 424/0 049/0 قلعه محمود

 افزایشی تأیید فرضیه 196/2** 250/0 مظفری-نگنجعلیخا

ویژگااای محااایط 

 مسدونی

 فاقد راب ه رد فرضیه 135/1 128/0 قلعه محمود

 افزایشی تأیید فرضیه 622/1* 193/0 مظفری-گنجعلیخان

دسترسااای بااااه  

فضااای ورزشاای،  

 فرهنگی

 افزایشی تأیید فرضیه 808/1* 196/0 قلعه محمود

 فاقد راب ه رد فرضیه 294/1 128/0 مظفری-گنجعلیخان

 -ویژگی اقتصادی 

 اجتماعی

 فاقد راب ه رد فرضیه 904/0 103/0 قلعه محمود

 افزایشی تأیید فرضیه 713/3** 402/0 مظفری-گنجعلیخان

 سن
 فاقد راب ه رد فرضیه 042/0 007/0 قلعه محمود

 افزایشی تأیید فرضیه 674/1* 245/0 مظفری-گنجعلیخان

 مدت سدونت
 فاقد راب ه رد فرضیه 392/0 063/0 قلعه محمود

 فاقد راب ه رد فرضیه 050/1 187/0 مظفری-گنجعلیخان

منطع: محاسطات  1/0دار در س ح معنا 64/1تر از مقادیر بزرگ *، 05/0دار در س ح معنا 96/1تر از مقادیر بزرگ ** 

 تحقیق حاضر

 

شاده، ویژگای محایط مسادونی، دسترسای باه       ن محیط ادراکمظفری بی-در محله گنجعلیخان

اجتماعی، سن و مدت سدونت با سرمایه اجتماعی راب ه  –فضای ورزشی، فرهنگی، ویژگی اقتصادی 
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شده، ویژگی محیط (  بین متغیرهای محیط ادراکp<05/0مستقیم )افزایشی( و معنادار وجود دارد )

باا پایاداری اجتمااعی راب اه مساتقیم       مدت سادونت و  اجتماعی، سن -مسدونی، ویژگی اقتصادی 

 ( p>05/0ندارد )داری وجود یمعن

، شادت راب اه   8از سوی دیگر با توجه به ضرایب مسیر حاصل از معادالت ساختاری در جادول  

مظفری -بیشتر از محله گنجعلیخان سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی در محله قلعه محمود میان

یان متغیرهاای  راب ه مهای محی ی نیز در تمامی متغیرهای مورد بررسی شدت ییژگوبود  از لحا  

 مظفری بیش از قلعه محمود بوده است -محی ی و سرمایه اجتماعی در محله گنجعلیخان

 
 ی مورد بررسیهامحله. ضرايب مستقیم، غیرمستقیم و کل در مدل تحلیل مسیر اصلی به تفکیك 8جدول 

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم همحل متغیر متغیر پنهان

ی
ماع

جت
ه ا
مای
سر

 

 پایداری اجتماعی
 845/0 - 845/0 قلعه محمود

 624/0 - 624/0 مظفری-گنجعلیخان

 شدهمحیط ادراک
 377/0 - 377/0 قلعه محمود

 376/0 - 376/0 مظفری-گنجعلیخان

 ویژگی محیط مسدونی
 303/0 - 303/0 قلعه محمود

 411/0 - 411/0 مظفری-گنجعلیخان

دسترسااای باااه فضاااای ورزشااای،  

 فرهنگی

 172/0 - 172/0 قلعه محمود

 215/0 - 215/0 مظفری-گنجعلیخان

 اجتماعی -ویژگی اقتصادی 
 179/0 - 179/0 قلعه محمود

 370/0 - 370/0 مظفری-گنجعلیخان

 سن
 - - - قلعه محمود

 176/0 - 176/0 مظفری-گنجعلیخان

 دونتمدت س
 - - - قلعه محمود

 257/0 - 257/0 مظفری-گنجعلیخان

ی
ماع

جت
ی ا

دار
پای

 

 شدهمحیط ادراک
 318/0 318/0 - قلعه محمود

 484/0 234/0 250/0 مظفری-گنجعلیخان

 ویژگی محیط مسدونی
 256/0 256/0 - قلعه محمود

 450/0 257/0 193/0 مظفری-گنجعلیخان

 رهنگیدسترسی به فضای ورزشی، ف
 341/0 145/0 196/0 قلعه محمود

 134/0 134/0 - مظفری-گنجعلیخان

 اجتماعی -ویژگی اقتصادی 
 112/0 112/0 - قلعه محمود

 715/0 313/0 402/0 مظفری-گنجعلیخان

 سن
 031/0 031/0 - قلعه محمود

 355/0 110/0 245/0 مظفری-گنجعلیخان

 030/0 030/0 - قلعه محمود مدت سدونت
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 160/0 160/0 - مظفری-گنجعلیخان

 منطع: محاسطات تحقیق حاضر 

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -5

کیفیت زندگی یدی از مفاهیم محوری توسعه پایادار اسات و میازان سارمایه اجتمااعی و ابعااد       

عاه  های توسعه، رفااه و بهزیساتی جام  مختلف آن یدی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر موفقیت برنامه

هاا و  است و امروزه مفاهیمی از قطیل پایداری اجتماعی و سرمایه اجتماعی از مسائل کلیدی در طرح

 های توسعه و بازآفرینی محالت تاریخی است برنامه

و بنابراین  اندگرفتهکلیه معیارهای سازنده کیفیت محیط در شرایط نام لوبی قرار  tبنا به آزمون 

یوند با بازار کرماان،  هم پهای توسعه محالت ینهزمی ی و فراهم آوردن با بهطود شرایط کالطدی و مح

سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی را افزایش داد  در میان معیارهای سازنده سرمایه اجتماعی نیاز  

ها در میزان م لوبی قرار گرفته کاه  یههمساتنها معیار تعداد مدالمات یا معاشرات و سپس اعتماد به 

تواناد تاأثیر بسایار زیاادی در     یما اعتماد و ارتطان مردم با یددیگر در این محالت است که به معنی 

های توسعه و بازآفرینی این محالت داشته باشد  همچنین تمایل به اقامت کاه از  یاستسیری گشدل

 معیارهای پایداری اجتماعی است در این محالت از س ح قابل قطولی برخوردار است 

و عار  معاابر    هاتقاطعیط مسدونی که شامل مساحت ق عات مسدونی، تعداد معیار ویژگی مح

جی ای اس مورد تجزیاه و تحلیال    افزارنرمباشد نیز در این پژوهش به صورت میدانی و از طریق یم

یری نسطتاً مناساب باه دلیال    نفوذپذ ،قرار گرفت  با توجه به مساحت باالی میانگین ق عات مسدونی

عر  کم بیشتر معابر تأثیر زیاادی   واس هبهموجود در محدوده و نیز دسترسی کم ی هاتقاطعتعداد 

ها که نقش مؤثری در محیط یژگیوتواند داشته باشد  در نتیجه این یمشده بر کیفیت محیط ساخته

 توانند بر سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی اثر بگذارند یمشده دارند ساخته

شاده  مظفری در معیار محیط ادراک-محله مورد بررسی محله گنجعلیخانبا توجه به مقایسه دو 

های کالطدی و دسترسی و در معیاار ویژگای   ی امنیت، ویژگیهامؤلفهمظفری در -محله گنجعلیخان

شرایط بهتری نسطت به محله قلعاه محماود دارد  باا بررسای      هامؤلفهمحیط مسدونی نیز در تمامی 

مظفری دسترسای بهتاری باه    -، فرهنگی و پارک محله گنجعلیخانمعیار دسترسی به فضای ورزشی

هاای  ی به فضای ورزشی، فرهنگی دارد  معیار ویژگای ترمناسبپارک و محله قلعه محمود دسترسی 

شدت به یددیگر نزدیک است  معیار سرمایه اجتماعی و پایاداری  اقتصادی و اجتماعی در دو محله به

باشاد  در کال   مظفاری مای  -بهتر و بااالتر از محلاه گنجعلیخاان   اجتماعی در محله قلعه محمود نیز 

گفت معیارهای پایداری و سارمایه اجتمااعی در محلاه قلعاه محماود و معیارهاای کیفیات         توانیم

 مظفری شرایط بهتری را دارند -محیط ساخته شده در محله گنجعلیخان

ماورد تأییاد    "گاذارد  ر مای سرمایه اجتماعی بر پایداری اجتماعی اث"در این پژوهش فرضیه اول 

دهد با بهطود و تقویت سرمایه اجتماعی پایاداری اجتمااعی افازایش    قرار گرفت  این نتیجه نشان می
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( در شاهر  1393( در اساترالیا، خاوش فار و همدااران )    2016راستا با پژوهش شافر )یابد که هممی

 باشد ( در محله نارمک تهران می1393گرگان و احد نژاد روشتی )

شده، ویژگی محایط مسادونی،   شده ازجمله محیط ادراکهای محیط ساختهویژگی"فرضیه دوم 

اجتمااعی بار سارمایه اجتمااعی و     -هاای اقتصاادی  دسترسی به فضای فرهنگی و ورزشای و ویژگای  

  نیز با توجه به ضریب مسایر در معاادالت سااختاری ماورد تأییاد قارار       "دارد پایداری اجتماعی اثر 

راساتا باا   ها بر سرمایه و پایداری اجتماعی مستقیم و افزایشی است  این نتایج هام آن گرفت و راب ه

(، زیااری و همدااران   1392( در تهاران، هاادی زاده زرگار و نساترن )    1395پژوهش توانا و نوریان )

باشاد   ( مای 2017(، میسایمر و همدااران )  2000( در محله سنگلج تهران، دوندان و مارانز )1395)

دیگر با بهطود کیفیت محیط زنادگی سارمایه اجتمااعی و باه ططاع آن پایاداری اجتمااعی        تعطاربه

 یابد افزایش می

نیاز ماورد    "سن و مدت سدونت بر سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی اثار دارد  "فرضیه سوم 

دارد کاه   ولی در پایداری اجتماعی اثر مستقیم تأیید قرار گرفت  سن بر سرمایه اجتماعی اثری ندارد

و در  اباد ییمبدین معنی است با افزایش سن حس تعلق به مدان و تمایل به اقامت در محل افزایش 

، حال اینده سن بر میزان اعتماد، کمک به همساایگان و یاا   ابدییمنتیجه پایداری اجتماعی افزایش 

اجتماعی اثر مساتقیم   ها با یددیگر تأثیر ندارد  مدت سدونت بر سرمایه و پایداریمیزان معاشرت آن

گیری پیوندهای اجتمااعی  تأثیر دوام سدونت بر روابط بین افراد و شدل دهندهنشاندارد که این امر 

 باشد می

شاده  سرمایه اجتماعی در راب ه بین پایداری اجتماعی و کیفیت محایط سااخته  "فرضیه چهارم 

پژوهش رضازاده و همداران در زاهدان نیز مورد تأیید قرار گرفت که در راستای  "نقش میانجی دارد 

 باشد یم 2009و گراهام و همداران در سال  2016و یو و لی در کره جنوبی در سال  2016در سال 

شاده، ویژگای محایط مسادونی، دسترسای باه فضاای فرهنگای و         محیط ادراک "فرضیه پنجم 

اعی و پایداری اجتماعی اجتماعی، سن و مدت سدونت بر سرمایه اجتم-های اقتصادیورزشی، ویژگی

، شاده ادراکزیارا تاأثیر محایط    ؛ مورد تأیید قرار نگرفات  "دارد در دو محله مورد بررسی اثر یدسان 

اجتماعی، سن و مدت سدونت در محلاه  -های اقتصادیدسترسی به فضای فرهنگی و ورزشی ویژگی

یاداری اجتمااعی در   تأثیر سن و مدت سادونت بار سارمایه و پا    ؛ ومظفری بیشتر است –گنجعلیان 

 مظفری بیشتر است  -محله گنجعلیخان 

شده بر میزان سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی که بیان شد کیفیت محیط ساخته گونههمان

یری از کاارگ باه یازی مناساب جهات تخصایص بهیناه مناابع،       ربرناماه یرگذار اسات بناابراین باا    تأث

های گذارییاستسشارکت و دخالت دادن ساکنین در ی مهاجنطههای غنی تاریخی، تقویت یلپتانس

توان سرمایه اجتماعی و به ططع آن پایداری اجتماعی را در محدوده مورد م العاه افازایش   یممحله 

گاذاران و برناماه   یهسارما داد  سنجش سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی این امدان را نیاز بارای   
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تاری از شارایط موجاود داشاته باشاند و بتوانناد اهاداف        کند تا شاناخت به ریزان شهری فراهم می

ی اهاداف اجتمااعی کاه یدای از     وساو سمتی شهری را از توجه صرف به مسائل کالطدی به هاطرح

 هدایت کنند  هاستطرحی اصلی این هاآرمان

 توان نتایج زیر را از این پژوهش استخراج کرد:در نهایت می

  و سرمایه اجتماعی راب ه مستقیمی وجود دارد که با بین کیفیت زندگی، پایداری اجتماعی

 گیرد ی تحت تأثیر قرار میگریددافزایش و کاهش هر ی

  عوامل متعددی از جمله ارتفا  ساختمان، الگوی مصرف، جمعیت ساکن در ناحیه، الگوی

 باشد توان در میزان راب ه بین کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی تأثیرگذار کاربری زمین و     می

 های اجتماعی و همچنین نحوه توسعه های قومی و شطدهقدمت محله، پیشینه تاریخی، ویژگی

طور مستقیم بر راب ه بین کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی و نیز پایداری اجتماعی تأثیر آن به

 گذارد می

 اساس این شود  بر عنوان یک منطع مهم توسعه پایدار محسوب میافزایش سرمایه اجتماعی به

توان گفت وجود هر چه بیشتر این راب ه در محالت منجر افزایش کیفیت زندگی و در واقعیت می

 شود نتیجه پایداری بیشتر می
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