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ABSTRACT 

Introduction: Cultural capital can be regardeed as an asset of stores cultural values. Cultural 

development and increasing the cultural capital is one of the most important dimensions of sustainable 

urban development, which seeks to achieve sustainable socio-cultural urban spaces. 

Objectives: The aim of this study is to evaluate the role of urban compression factor in the realization of 

cultural capital in Neka city.  

Methodology: The study population is citizens living in Neka. Calculated by the Cochran's formula, 381 

people were selected as the sample size. The sampling method in the present study is cluster and simple 

random approach. The formal validity of the questionnaires was confirmed by the supervisor, and the 

Cronbach's alpha test was used to assess the reliability of the questionnaire questions. SPSS software with 

version 20 was used to analyze the data.  

Geographical Context: Neka County is located in Mazandaran Province and between Sari and Behshahr 

Counties in latitude 39 and 36 north and longitude 19 and 53 east of Greenwich meridian. 

Result and Discussion: The results showed that in opinion of  residents of Neka the cultural stability and 

the level of cultural capital of the citizens are not desirable, but they consider urban density as an effective 

factor in increasing the level of cultural capital. In fact, there is a positive and significant relationship 

between cultural capital and urban density. On the other hand, the level of cultural capital was compared 

in high, medium and low density areas. 

Conclusion: The results showed that the level of cultural capital in high-density areas is significantly 

different from low-density areas, so that the level of this capital is higher in high-density areas. Therefore, 

the level of cultural capital is related to the level of urban compaction, and areas with higher density have 

a higher level of cultural capital. 

KEYWORDS: Urban Compression, Cultural Capital, Distribution, Urban Texture, Cultural 

Sustainability 
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    چکیده
 شیو افزا یتوسعه فرهنگ است. یفرهنگ یکننده ارزش ها رهیکرد که مجسم کننده و ذخ یتلق ییدارا کیتوان  یرا م یفرهنگ هیسرما مقدمه:

 داریااست که باا تكکیاد بار ميااهیم کیيای باه دنقاال تهقا  فرااهای شاهری پا داریپا یابعاد توسعه شهر نیاز مهم تر یفرهنگ هیسطح سرما

 است. یفرهنگ-یاجتماع

 شده است. نیکا تدودر شهر ن یفرهنگ هیدر تهق  سرما یشهر ینقش عامل فشردگ یابیبا هدف ارز  یتهق نیا :هدف

شهر به عنوان حجم  نوونمه  نینفر از افراد ساکن ا 381باشد. بر اساس فرمول کوکران  یجامعه مورد مطالعه شهروندان ساکن در شهر نکا م :یشناسروش

قرار گرفت و به منظمور  دیمورد تائ پرسشنامه ها با نظر استاد راهنوا یصور ییساده است. روا یو تصادف یبه صورت خوشه ا یریشدند. روش نوونه گ خابانت
و  دیماسمتفاده گرد 20 هبا نسمخ SPSSداده ها از نرم افزار  لیو تحل هیتجز یکرونباخ بهره برده شد. برا یسواالت پرسشنامه ها، از آزمون آلفا ییایپا یبررس

و  یتم  نوونمه ا tآزممون  رسمون،یپ ی، آزمون هوبستگK-Sاز آزمون  یشدند. در بخش استنباط لیتحل یو آمار استنباط یفیداده ها در دو قسوت آمار توص
 طرفه استفاده شد.  ی انسیوار زیآنال

و طاول  یشمال 36 و 39 ییایو بهشهر در عرض جغراف یشهرستان سار نیشهرستان نکا در استان مازندران و ما ب :قلمرو جغرافیایی پژوهش

 .قرار دارد چینوینصف النهار گر یشرق 53و  19 ییایجغراف

نکردناد  یابیاشهروندان را مطلاو  ارز یفرهنگ هیسرمادر شهر و سطح  یفرهنگ یداریپا تیشهر نکا وضع نینشان داد که ساکن جینتا :هایافته

رابطاه مبقات و  یشاهر یو فشاردگ یفرهنگا هیسارما نیدانند. در واقع ب یم یفرهنگ هیسطح سرما شیبر افزا یرا عامل موثر یاما تراکم شهر

 .دیگرد سهیامق نییبا تراکم باال، متوسط و پا یدر نواح یفرهنگ هیسطح سرما گرید یعنادار وجود دارد. از سوم

اخاتفف معناادار دارد باه  نییباا تاراکم پاا یبا تراکم باال با ناواح یدر نواح یفرهنگ هیبوده است که سطح سرما نیا انگریب جینتا گیری:نتیجه

در ارتقاا  اسات و  یشاهر یفشاردگ زانیاباا م یفرهنگا هیسطح سرما نیاست. بنابرا شتریبا تراکم باال ب یواحدر ن هیسرما نیکه سطح ا یطور

 هستند. یباالتر یفرهنگ هیسطح سرما یدارا شتریتراکم ب با ینواح

 

ژه  یفرهنگ یداریپا ،یپراکنش، تراکم، بافت شهر ،یفرهنگ هیسرما ،یشهر یفشردگ ها:کلیدوا
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  مقدمه
هساتند ششاارپ راور و خاو   یاقتصاا  یبه مراتب مهمتر از شاخص ها یفرهنگ یروزمره، شاخص ها یزندگ یتعامل اجتماع

 هیاسا.. سارما یفرهنگ یکننده ارز  ها رهیکر  که مجسم کننده و ذخ یتلق یی ارا کیتوان  یرا م یفرهنگ هی(. سرما1380فر،
باه  قیابا تلف ،یمحل زندگ ای رامونیکه  ر آن قواعد حاکم بر انتخاب ر  شو یب مکس یتیررور  نظامند حساس قیاز طر یفرهنگ

 یو کانش هاا التیگر   و به صورت تماا یم لیتبد یو شناخت یکیزیف یها شیبه گرا .یشو  و  ر نها یقواعد خو اگاه مبدل م
 یبارا یزماان یگااار هیسارما نآن متضمکه کسب  افته،یباشد. بعد تجسم  یسه بعد م ی ارا یفرهنگ هی. سرماندیآ یخاص  ر م

از  یشاده و ناوع نیو  ر فر  عج ابدی یم شیافزا یریا گیزمان  ر شکل  یگاار هیبا سرما هیسرما نیآموز  اس.. ا ایو  یریاگی
 نیاا اسا.. افتاهیتجسام  هیاز سارما یباشد که استفا ه از آن مستلزم مقدار یم افتهی .ینیع هیسرما گریشو . بعد   یرفتار فر  م

کند تا  یتال  م یآموز  رسم قیاز طر یا هیشکل نها مند شده سرما .ی ار  و  ر نها نیبر مالک یو آموزش یتیترب ریتاث هیماسر
متجسد، مستلزم  یفرهنگ هیسرما یریشکل گ گری. به عبارت  دینما نیگوناگون تلق یرا به گروه ها ی رجات مختلف عا ت واره ا

اس. که  یاز آ اب و رفتار زندگ یبو ن، مجموعه ا وهیش ایاس.. مفهوم عا ت واره  ی ت واره اجتماعمدت عا یطوالن یریبه کارگ
و  ی(. توساعه فرهنگا134: 1384شو  شکاوزر،  یم یاجتماع یبه موجو  لیچگونه انسان تبد می هد تا بفهم یامکان را م نیبه ما ا
اس. که با تأکید بر مفاهیم کیفی به  نبال تحقاق فضااهای  داریرا یابعا  توسعه شهر نیاز مهم تر یفرهنگ هیسطح سرما شیافزا

راستا، با توجه به انتخاب فرم شهر متراکم به عنوان رایدارترین فرم شهری، موضاوپ  نیاس..  ر ا یفرهنگ-یاجتماع داریشهری را
ریازان تبادیل گر یاده  اماهن و برن ر مدل شهر متراکم، به موضوعی چالش برانگیزی  ر میان محققا یرایداری اجتماعی و فرهنگ

 (.18: 1381 ،یاس. شمالحسن
به تجمّا  و تمرکاز  کر یرو نیشهر قرار  ار . ا یداریاوّل گفتمان های مربوط به فرم را گاهیشهر فشر ه هم اکنون  ر جا هیفرض

 ن تاراکم  ر منااطق شاهری و از راه بااالبر یساتیکنند که مسائل و مشکالت شاهری را با یم انیشهرها اعتقا   اشته و ب شتریب
 اتیااز ا ب یشهر فشار ه، بخاش عماده ا ی(. الگوAgren, 2014بر  ش نیاز ب گریکدیمتمرکز کر ن کاربری های شهری  ر کنار 

مفهوم شهر فشر ه متمرکاز شاده اسا. و شاهر  یبر رو ،ییبه بعد،  ر انتقا  به رراکنده رو 1990 هه  لیاز اوا یشهر یزیبرنامه ر
باه  نباال  اساتگاارانیو س زانیاشو  و برنامه ر یم زیتجو یفرم شهر نیدارتریبه عنوان را زانیاز برنامه ر یاریبس یسوفشر ه از 
 یشهرها یبد ای یکیکنند. هرچند هنوز  ر مور  ن .یشهر فشر ه هدا یبر الگو یهستند که بتوانند رشد شهرها را مبتن ییراهکارها
 داریافرم شهر و توسعه را نیب نتوا ی هد که م ینشان م دیجد یو آموزه ها قاتی ار  اما تحقرراکنده اختالف نظر وجو   ایفشر ه 

 ر  یفراوانا یبحا  هاا و،یابحا   ر کنفارانر ر نیا(. مثالً با مطرح شادن اJenks & Colin, 2016: 212ارتباط برقرار نمو  ش
تراکم شهر و  شیبح  ها بر افزا نیا جهی ر نت صورت گرف. و یشهر داریتوسعه را یو مدل ها یشهر یداریرا یخصوص چگونگ

شهر فشار ه باا  نیفشر ه نشان  ا ند که همچن یشهرها ینیبا بازب زی. محققان ندیگر  دیتاک یشهر ییایجغراف وسعهاز ت یریجلوگ
شهر فشر ه باشد.  یم ر یمسلط قابل را شیبه عنوان گرا یو فرهنگ یررتحرک، مناسب و جااب از لحاظ اجتماع یفضاها جا یا

 ر  زیا( ن2017ش نگی(. اندرساون و کولادDieleman, 2004اسا. ش صارفهمقرون باه  یو از نظر انرژ یمشوق حمل و نقل عموم
کامال مشخّص اس. که  ر آن  یفضای عموم کیفرم  ارای  نیکه ا دیرس جهینت نیبه ا یفرم فشر ه شهر یریانعطاف را یبررس

مادار  و مراکاز  ر،منازل افارا  را باا محال هاای کاا گر،یکدیبخش های مهم شهر به شهر عالوه بر اتصال  یمحدو ه ی عموم
از  داریاو استفا ه را یکاهش گستر گ دار،یحمل و نقل را جا یفرم فشر ه؛ بر ا نیکند. همچن یمرتبط م یحیو تفر یخدمات اجتماع

از خدمات کسب و کاار و  .یها و حما رساخ.یزاقتصا ی  ر ارائه ی  ییصرفه جو ،یو توسعه ی فرهنگ یاجتماع یهمبستگ ن،یزم
(  ر 1397و همکااران ش یبخش زین ی اخل قاتی(.  ر تحقAndersson & Colding, 2017 ار  ش میرمستقیو غ مینقش مستق یمحل
 یها افتهی: بابلسر( رر اختند. یشمطالعه مور  یساحل یشهرها یاقتصا  یداریبر را ینقش عامل تراکم و فشر گ یابیبه ارز یقیتحق

رو  نیاکناد. از ا یما فاایا یاقتصا  یداریرا جا یرا  ر ا یسهم مهم یهرش یآن اس. که عامل تراکم و فشر گ نیرژوهش مب نیا
 یروزانه چون محل کار، مادار  و... باا مراکاز ساکونت یسفرها یها و ارتقا مجاورت مقاصد احتمال یکاربر بیتراکم، ترک شیافزا
 کند. یم فایشهر ا یرامونیمحالت ر یتصا اق یداری ر را یاساس ینقش
 یموضاوع ریاخ ایمنجر خواهد شد  یفرهنگ هیسطح سرما شیتراکم  ر شهر به افزا شیمساله که افزا نیمطلب ا نیتوجه به ا با

 ریااخ یساال هاا ی ر استان مازندران اس. که  ر طا یاالحداث دیقرار گرفته اس.. نکا شهر جد یاس. که  ر شهر نکا مور  بررس
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روبارو باو ه اسا..  یآن با روند رو به رشد یاس. و رشد تراکم شهر دهیهزار نفر رس 60هزار نفر به حدو   5آن از حدو   .یجمع
 ر برنامه ریزی شهری و مدیری. شاهری رررناگ تار شاده اسا.. شاناخ. و  ی رنتیجه ی چنین افزایشی، بررسی مسائل فرهنگ

 اشته باشد، می تواند زمینه مناسبی را برای  ابعا ن و تأثیراتی که تراکم می تواند بر این شهروندا یفرهنگ هیتحلیل  قیق ابعا  سرما
حل مسائل شهری و تحقق توسعه رایدار فراهم آور ، بنابراین با توجه به ضرورت مطرح شده،  ر این تحقیق تاال  شاده کاه باه 

مساووالن و  یرابا یآن چارا  راها یها افتهیر اخته شو  تا و تأثیرات تراکم بر آن  ر شهر نکا ر یفرهنگ هیشناخ. وضعی. سرما
شهرساتان نکاا  ر  .یاز جمع یمیقرار  ار . ن یتوسعه شهر ریشهر  ر مس نیمحققان و عالقه مندان باشد. ا ریو سا یشهر رانیمد

هازار و  60رابار باا ب .یجمع نی، ا1395نفو  و مسکن  ر سال  یآمار سرشمار نیسکون.  ارند. مطابق با آخر نیمناطق شهرنش
 ییروساتا .یاباشاد و از جمع ی رصاد ما 03/51 رصد و برابر با  50 ی ر نکا باال ینیشهرنش بی. ضر.نفر گزار  شده اس 991

 بااًیتقر زیان .یا اشته اس.. تراکم جمع شیقبل افزا ی ر نکا نسب. به  وره ها ینینرخ شهرنش نیگرفته اس.. بنابرا یشیساکن، ر
 ریاخ ی ر سال ها .یو تراکم جمع ینی هد که رشد شهرنش ینشان م تاطالعا نیباشد. ا یم لومترمرب ی ر هر ک نفر 1500برابر با 

 یگاشاته و ابتادا یصورت گرفته مشخص شد که رشد شهر نکا  ر سال ها یبا بررس نیشهر قابل توجه بو ه اس.. همچن نی ر ا
توان  ر  یامر را م نیا لیاز  ال یکیاز شدت آن کمتر شده اس..  ریخا یسال ها یاحداث آن به شکل رراکنش بو ه اس. اما  ر ط

 ر شاهر کماک  یبه رشد ساخ. و سااز عماوم ربنا،یسطح ز بیضر شی انس. که با افزا یشهر .یریاتخاذ شده مد یها اس.یس
به  .یها  ر نها اس.یس نیاعمال ا جهی. نتابدی یم شیافزا زین یتراکم و انبوه ساز زانیم ابدی شینسب. افزا نیکر . مسلماً هرچقد ا

 ی ر برخا .یاو تاراکم جمع یروند فشار گ یآن ها منجر شده اس. و به عبارت یفشر ه و گستر  عمو  یباف. ها یریشکل گ
 یرشاد صاعو  ریاخ یسال ها ی ر نکا  ر ط یشهر یتراکم و فشر گ شیفرض که افزا نیشده اس.. با قبول ا شتریشهر ب ینواح

و  یفرهنگا هیقارار گرفتاه اسا.ر سارما یتیشهر  ر چاه وضاع یفرهنگ هیگر   که سطح سرما یمساله مطرح م نی اشته اس.، ا
و آ اب  یباساتان یباه ارز  هاا و نما هاا یبنادیحر تعلق، را الت،یهمچون سطح تحص ی ر شهرها به عوامل یفرهنگ یداریرا

 یفرهنگا هی ر تحقق سرما یشهر یه اس. که عامل فشر گمساله رر اخته شد نیبه ا قیتحق نی ار .  ر ا یبستگ نیری  یفرهنگ
« سرمایه فرهنگی»همه محققان  ر این عقیده متفق القول اند که نخستین بار بور یو مفهوم     اشته اس.ر یری ر شهر نکا چه تاث

ایه طبیعی باز تولید شده به کار به کار بر ه اس.. قبل از این زمان مفهوم سرمایه تنها برای سرمایه انسانی و سرم 1960را  ر اوایل 
(. بور یو 66: 1382می رف. اما بعد ها مفهوم سرمایه به حوزه فرهنگ نیز راه یاف. و مفهوم سرمایه فرهنگی به وجو  آمد شتراسبی،

ی موجاو   ر موان  اقتصا ی برای تبیین نابرابر»این مفهوم را برای رف  یک مسوله تجربی ویژه، یعنی این واقعی. که تنها توجه به
، به کار بر ه اس.. بور یو  ر انجام این مهام باا «موفقی. های آموزشی  انش آموزان  ارای طبقات اجتماعی گوناگون،کافی نیس.

بسیاری از تعاریف سنتی جامعه شناختی که به فرهنگ به مثابه ذخیره ارزشها و هنجار های مشترک یا به عنوان ابزاری برای اباراز 
می نگریستند، مخالف. کر .  ر عوض وی بر آن عقیده بو  که فرهنگ  ارای بسیاری از ویژگی هایی اس. که از تمایالت مشترک 

ویژگی های سرمایه اقتصا ی به شمار می روند. به گفته بور یو مفهوم سرمایه فرهنگی  ر ابتدا فقط فرضیه ای نظری باو ه اسا. 
فرهنگی میان طبقات و الیه های طبقاتی، امکاان توضایح موفقیا. تحصایلی که با ربط  ا ن موفقی. آکا میک به توزی  سرمایه 

نابرابر کو کان متعلق به طبقات اجتماعی متفاوت را فراهم می ساخ..این نقطه شروپ، از طرفی گسس. از این ریش فرض های به 
از طرف  یگر نیاز گسسا. از نظریاه  زعم بور یو عامیانه اس. که موفقی. یا شکس. آکا میک را نتیجه استعدا  طبیعی می  اند و

های سرمایه انسانی اس..  ر واق ، بور یو ضمن ستایش از نظریه های سرمایه انسانی به  لیل طرح صریح رابطه میان نارخ هاای 
سو  سرمایه گااری تحصیلی و سرمایه گااری اقتصا ی،آنان را ناتوان از توضیح نظام مند ساختار بخ. های متفاوت کسب سو   ر 
بازارهای گوناگون توسط عامالن یا طبقات با توجه به کارکر  حجم و ترکیب  ارایی شان می  اند. به نظر بور یو تعریف سارمایه از 
همان آغاز به رغم  اللتهای ضد اومانیستی ا  و از اقتصا  گرایی فراتر نمی رو  و عالوه بر مسائل  یگر،از ایان نکتاه غافال مای 

(. 137: 1384سرمایه فرهنگی وابسته اس. که خانوا ه ریش از این سرمایه گااری کر ه اس. شبور یو، شو  که محصول تحصیلی به
بنا بر این بور یو  ر نظریه کنش خو  هدف از طرح مفهوم سرمایه فرهنگی را ارائه سازوکار ریچیده ای می  اناد کاه از طریاق آن 

هنگی می شوند و به  نبال آن باز تولید سااختار فضاای اجتمااعی یاا باه نها  های آموزشی موجب باز تولید نحوه توزی  سرمایه فر
(. بور یو ضمن بح  از سرمایه فرهنگی که منجار 89: 1380عبارت  یگر باز تولید ترکیب طبقات اجتماعی انجام می گیر  شبور یو،

ی امکاناات ماا ی بیشاتری هساتند و به بازتولید فرهنگ طبقه مسلط می شو ،اشاره به این امر  ار  که چون طبقاات مسالط  ارا
 سترسی بیشتری به انواپ مثال موسیقی ها، ورز  ها، غااها و ...  ارند، می توانند ذائقه های خو  را مستقر سازند. به عبارت  یگار 
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بور یو هر آنچه را جز عالیق خاص طبقه مسلط اس.، به عناوان معیاار سانجش سارمایه فرهنگای  ر نظار مای گیار . باه نظار 
ر یو،سرمایه فرهنگی برآیند ترکیبی از سرمایه اقتصا ی و به کارگیری عاا ت واره هاا اسا.. ریتازر  ر توضایح نظریاه سارمایه بو

این سرمایه بیشتر از خاستگاه طبقه اجتماعی مر م و تجارب آموزشی شان سرچشمه می گیر . ر ایان »فرهنگی بور یو می نویسد: 
می کنند و آن را یا برای بهبو  جایگاه اجتماعی شان هزینه می کنناد و یاا جایگااه شاان را از بازار، انسان ها سرمایه شان را جم  

 (. 44: 1374شریتزر،«  س. می  هند و باع  می شو  که جایگاه شان  ر چارچوب اقتصا  فرهنگی وخیم تر شو 
رهنگ را  ر مرکز تحقیقات راج  به قشار مفهوم سرمایه فرهنگی تاثیر چشمگیری بر جامعه شناسی نها ه اس. زیرا این مفهوم ف

با ترجمه شدن کتاب باز تولید وار  سن. جامعه شناختی انگلیسی زبان شاده  1970بندی وار  نمو ه اس. این مفهوم  ر اواخر  هه 
حجام اس.. از زمان مطرح شدن این مفهوم توسط بور یو، بیش از هر حوزه  یگری  ر حوزه آموز  و ررور  به کاررفته اسا. و 

عظیمی از تحقیقات تجربی و تامالت نظری ردید آور ه اس.. محققان بسیاری  ر رژوهش هایشان این مفهوم را به کار بار ه و باه 
بسط و تعدیل مفهوم سرمایه فرهنگی رر اخته اند. هایر اصطالح سرمایه فرهنگی را بازنمای جم  نیروهای غیار اقتصاا ی مانناد 

ی، سرمایه گااری های گوناگون و تعهدات نسب. به تعلیم و تربی.، مناب  مختلف و مانناد آنهاا مای زمینه خانوا گی، طبقه اجتماع
 انس. که بر موفقی. آکا میک شعلمی یا تحصیلی( تاثیر می گااار . سارمایه فرهنگای باه عناوان صاالحی.  ر فرهناگ رایگااه 

ز تولید سلسله مراتاب اجتمااعی  ر نظار گرفتاه مای شاو . ها،گرایشات و ایده ها تعریف می شو  که اغلب یک مکانیزم مهم  ر با
تمرکز اصلی تووری سرمایه فرهنگی این اس. که فرهنگ از طریق سیستم آموزشی که بازتاب فرهنگ طبقه حاکم اس.،انتقال می 

ه فرهنگای را زوئینگهافا.، سارمای یابد و تشویق می شو  و  ر نهای. موجب باز تولید همان فرهنگ خواهد شد. همچنین ریچاار 
انواپ گوناگون  انش ها و مهارت ها می  اند و برکر و فولک واژه سرمایه فرهنگی را برای اشاره به قابلیا. هاای انعطااف راایر 

 (.74-68 :1382 جوام  انسانی برای رر اختن به محیط زیس. و اصالح آن به کار می رو  شتراسبی،
ت، منش ها، شیوه های زبانی، مدارک آموزشی، ذوق و سالیقه هاا و شایوه هاای ترنر، سرمایه فرهنگی را مجموعه نما ها، عا ا 

مناابعی نظیار مکالماات از »کند. کالینز ، سرمایه فرهنگی را شاامل زندگی که به طرز غیر رسمی بین افرا  شای  اس.، تعریف می
« ری و حاق  ریافا. احتارام مای  انادریش اندوخته  ر حافظه، شیوه زبانی، انواپ خاص  انش یا مهارت، حاق ویاژه تصامیم گیا

(. چنین می توان بر اش. نمو  که سارمایه فرهنگای باه مثاباه ناوپ خااص سارمایه  ر زماره ارز  هاا و 300:1381شمالحسنی،
هنجارهای واالی جامعه اس. و طوری نیس. که شخص یک شبه شمثل سرمایه اقتصا ی( آن را کسب کند و یا انتقاال  هاد و یاا 

د و فرو  باشد. بور یو سرمایه فرهنگی را به مثابه  انشیش شناختی( می  اند که افرا  را قا ر باه تفسایر کاد هاای اینکه قابل خری
فرهنگی گوناگون می کند. با این حال برخی آن را با طبقات مسلط، مرتبط می  انند و برخی آن را باا زباان،  ر ریوناد مای یابناد. 

مایه فرهنگی را مهارت و آشنایی با رمزهای فرهنگی و اعمال طبقات مسلط می  انند. ( ویژگی اصلی سر1997آشافنبرگ و مایر ش
( اشاره می کند که سرمایه فرهنگی مشتمل بر کفای. زبانی و فرهنگی و مهاارت  ر فرهناگ طبقاات باالتراسا.. 2002 ومایر ش

فرهنگی جامعه، جامعه راایر مای شاو . آماوزه نهایتا اینکه سرمایه فرهنگی ناظر بر این ا عا اس. که شخص بر اسا  منش برتر 
، Aschaffenburg  & Mass, 1997وجاو   ار  ش یهای جدید نشان می  هد که بین شکل شهر و توسعه رایدار ریوناد مساتحکم

Dumais, 2002 به کار گرفته و بخش های  یبه طرز مناسب را یشهر یکه  انش طراح ی(. شهر فشر ه ا1382 ،یبه نقل از مثنو
بخشابندی خواناا از فضااهای  کیااس. که اجزاء آن به کل مرتبط هستند.  ریبه هم مرتبط هستند  ارای ساختاری انعطاف راآن 
خاناه  طاهیکند بلکه مر م را از  رون ح یرا به هم متصل م یگیکه نه تنها بخش های مختلف محالت و واحدهای همسا یعموم
 کند. یهم مرتبط م شان به یمدار  و محل کار و مؤسسات اجتماع ها،

 نیا انند. باا ا یم دیتراکم مسکن  ر توسعه کاربری های مختلط جد شیشهر را  ر افزا لیاز طرفداران شهر فشر ه رتانس یبرخ
 یساتیبا میهسات .یاو کم .یافیباه تعاا ل مناساب ک یابی. اگر ما  ر صد   ستس.یسنجش شهر فشر ه ن اریوجو  تراکم تنها مع

 ،یمحل طیمتفاوت اس. و به شرا گریبه مکان   یاز مکان .یظرف نی اشته باشد. ا  شهر فشر ه وجو کیر برای تراکم   یتیمحدو 
مناطق شهری برای جاب مار م باه  .یفیبهبو  ک ازمندیتراکم ن شی ار . افزا یساخته شده موجو  بستگ طیآب و هوا و مح طیشرا
 یو فرهنگا یاجتمااع اییاتواناد مزا یو ما .باال اس .یفیی با کشهر طیفضای باز شهری الزمه ی مح جا یو کار اس.. ا یزندگ

 (.  Holden & Norland, 2015 اشته باشد ش ا ییز
از  یکای نی ار ، بنابرا یهمپوشان داریهای شهر فشر ه با اغلب مالحظات توسعه را یژگیگرف. که و جهینت نیتوان چن یم .ینها  ر

شاهر  نیاسا.، بناابرا یزنادگ .یفیشهری ک داریاز ابعا  توسعه را یکیاز آنجا که  نیچنگر  . هم یم یشهری تلق داریاشکال توسعه را
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شاهری را فاراهم سااز . همانگوناه کاه  یزندگ .یفیتواند موجبات ارتقاء ک یهمه مالحظات آن(، م زمانهم .یفشر ه ش ر صورت رعا
تفاوت هاای  زین یجهان ینواح نیاز ا کیس.. اما  ر هر ا یمناسب زندگ .یفیک کیبه معنای  دارییکند را یاشاره م یبه  رست لمنیز

 ایا ر ینسب. به راا ینحوه بر اش. فرهنگ گریبر . از سوی   یبه آن ر نتوا ینم یمطالعات فرهنگ قیعمدهای وجو   ار  که از طر
شو   ر طول زماان  ر  یه م انست« اشغال فضا ر یسطح مور  را»آنچه  فیتعر رایتوان ثاب.  انس. ز یرا نم ا یتراکم ز ر یعدم را

و  یشامال کاایی ر آمر ژهیاکشاورها باه و ی ر برخا یزندگ حیکر ه اس.. گرچه ممکن اس. الگوهای مور  ترج رییتمام فرهن گها تغ
باشاد،  نییبا تاراکم راا شیبه سوی رخشا یعموم یشیوجو   ار ، گرا .یبرای اکثر نیو زم  یبه مناب  وس یکه امکان  سترس ایاسترال

کشورها را به  نیشهری و توسعه ا .یریبرای حمل و نقل و بحران انرژی، مد یلیمناب  فس نی شواری تام زیکشورها ن نی ر ا یحت یول
 هیا(. نظرHolden & Norland, 2015سااز  ش یما لیاآنهاا متما ر یتراکم و فرهنگ سازی بارای راا شیهای افزا اس.یسوی س
صاورت  یهاا یاز بررسا کیو محققان قرار گرفته اس.. هر یاز طراحان شهر یاریسمور  توجه ب ریاخ ی ر سال ها یشهر یفشر گ

 ،یو هام خاارج ی اخلا قااتیهام  ر تحق انیام نیگرفته و به آن رر اخته اس..  ر ا شی رر هینظر نیخاص را  ر ا یگرفته  غدغه ا
 یبار فشار گ دیاو تاک یشاهر داریاتوساعه را ری ر مسا یعوامل فرهنگ انیم نیاس.. اما  ر ا جهمور  تو اریبس یطیمح س.یمسائل ز

 ر یاگ یرا  ربرما یتار  یوس یدانیم یها .یخارج از کشور که  امنه فعال قاتیتحق انیکمتر مور  نظر محققان بو ه اس..  ر م یشهر
و  یف کالبادابعاا  مختلا شاتریب ی اخلا قااتیاس. اماا  ر تحق شدهاشاره  یتوسعه فرهنگ ای یفرهنگ هیگاهاً به مقوله فرهنگ و سرما

نقاش عامال  یعنای دیانسابتاً جد هیفرض کیتوان  ر ارائه  یفوق م قاتیباشد. لاا تفاوت رژوهش حاضر را با تحق یمدنظر م یاقتصا 
 آن رر اخته اس.. یرژوهش به بررس نی انس. که  ر ا ،یفرهنگ هی ر تحقق سرما یشهر یفشر گ
شمطالعاه  یسااحل یشاهرها یاقتصا  یداریبر را یمل تراکم و فشر گنقش عا یابیبه ارز یقی(  ر تحق1397و همکاران ش یبخش
 یداریرا جا یرا  ر ا یسهم مهم یشهر یآن اس. که عامل تراکم و فشر گ نیرژوهش مب نیا یها افتهی: بابلسر( رر اختند. یمور 

روزانه چون محل کاار،  یسفرها یتمالها و ارتقا مجاورت مقاصد اح یکاربر بیتراکم، ترک شیارو افز نیکند. از ا یم فایا یاقتصا 
( موضوپ شاهر 1396ش ینیحس کند. یم فایشهر ا یرامونیمحالت ر یاقتصا  یداری ر را یاساس ینقش یمدار  و... با مراکز سکونت

  قرار  ا . یافته های تحقیق نشان مای  هناد کاه  ر محادو ه ماور یفشر ه و توسعه رایدار شهری سبزوار را مور  مطالعه و بررس
مطالعه تنها  ر  و بخشِ احسا  تعلق مکانی و  سترسی به خدمات ا عاهای طرفداران اندیشه شهر فشر ه مور  تأیید قرار گرفا.، 

مور  بخشهایی چون همبستگی تعامالت اجتماعی، احسا  امنیا. اجتمااعی، کااهش وابساتگی خانوارهاا باه خو روهاای  راما  
ر حوزه انرژی میان ا عاهای طرفداران شهر فشر ه و یافته های حاصله  ر محادو ه شخصی و کاهش هزینه های مصرفی خانوار  

تکمیلی گویای آن اس. که عامل فشر گی یا رراکندگی به تنهایی نمی تواند  یمور  مطالعه همخوانی و تطابق وجو  ندار . یافته ها
عی و اقتصا ی  یگری نیز وجو   ارند که بایساتی ماد نظار رایداری شهری را تبیین کند و  ر کنار آنها متغیرهای زمینه ای و اجتما

 و منطقاه ناه  هی ر ناح یشهر داریتراکم و توسعه را ،یبلندمرتبه ساز یخو  با عنوان بررس قی(  ر تحق1394ش انیکاظم قرار گیرند.
شاهر مشاهد  ر ابعاا  مختلاف   و منطقه نه، هیبلند مرتبه ناح یتراکم و احداث ساختمان ها شیمشهد نشان  ا  که افزا یشهر ار
موجب  یطیمح .یفیتراکم ضمن کاهش ک شیافزا نیو ا س.یمنطبق ن یشهر داریرا عهبا اصول توس یو اجتماع یاقتصا  ،یکالبد

باه  نیسبز  ر سطح محدو ه شده اس.. همچن یفضا ،یحیتفر ،یشهروندان از جمله، خدمات آموزش ازیکاهش انواپ خدمات مور  ن
 ایک یحاتم شده اس.. یمحله ا ک.و کاهش مشار ییفرهنگ تجمل گرا ،گستر یفاصله طبقات شیموجب افزا زین یلحاظ اجتماع

( به سنجش رایداری اجتماعی  ر نواحی شهری با رویکر  شهر فشر ه شمطالعاه ماور ی شاهر آمال( رر اخا. و نشاان  ا  1393ش
یج آزمون همبستگی نشان  ا ه که رایاداری باا تاراکم جمعیتای، رایداری اجتماعی کل  ر شهر آمل  ر سطح مطلوبی قرار  ار . نتا

راراکنش و  نیای( باه تب1391و همکااران ش یالها فیهمبستگی مثب. و معنی  اری می باشد. س یساختمانی و کلی مسکونی  ارا
می  هد که شهر آمال رژوهش نشان  نیبه  س. آمده از ا جیرر اختند. نتا داریرا یفرم شهر کر ی ر آمل با رو یفرم شهر یفشر گ

آن کاسته شده و روند  شسال گاشته از فرم رراکنده ای برخور ار بو ه اس.، اما  ر  هه ی اخیر از میزان رراکن 40 ر طول  نکهیبا ا
امر شکل گیری باف. های متراکم و فشر ه ای را  ر نواحی  اخلای شاهر موجاب  نیای را  ر ریش گرفته اس.، که ا انهیتمرکزگرا
 .شده اس.

فضاای  کیافارم  ارای  نیاکاه ا دیرس جهینت نیبه ا یفرم فشر ه شهر یریانعطاف را ی(  ر بررس2017و همکاران ش  امزیلیو
منازل افرا  را با  گر،یکدیشهر عالوه بر اتصال بخش های مهم شهر به  یکامال مشخّص اس. که  ر آن محدو ه ی عموم یعموم

 دار،یاحمال و نقال را جاا یفرم فشر ه؛ بار ا نیکند. همچن یمرتبط م یحیو تفر یمحل های کار، مدار  و مراکز خدمات اجتماع
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 رسااخ.یاقتصا ی  ر ارائاه ی ز ییصرفه جو ،یو توسعه ی فرهنگ یاجتماع یهمبستگ ن،یاز زم داریو استفا ه را یکاهش گستر گ
خو  نشاان  ا   قاتی(  ر تحق2015هولدن و نورلند  ش  ار . میرمستقیو غ مینقش مستق یت کسب و کار و محلاز خدما .یها و حما

از شاهر  .ینشان  هنده حما قیتحق جی ار  و نتا میمستق ریخانوار و حمل و نقل تاث یبر مصرف انرژ نیزم یکاربر یها یژگیکه و
 ییتوساعه فضاا یالگاو انیبر وجو  ارتباط م ی(  ر رژوهش2015و کازا  ش یمک کارت اس.. یشهر داریفرم را کیفشر ه به عنوان 
شهرها  یاس..  ر واق  فشر گ رگاارینامناسب هوا تاث .یفیشکل رراکنده بر ک نکهیهوا اشاره  ار  و ا .یفیو ک یشهر و سطح آلو گ
 یشهر فشر ه  ر شهر بانادونگ انادونز یلگوا نهی ر زم ی(  ر رژوهش2012ش  دو ویفویآر نقش  ار . یآلو گ زانی ر کاسته شدن م
 نیامشااهده نشاده اسا..  ر ا ی ار یرابطه معنا یزندگ .یفیک شیفشر ه با افزا یتراکم  ر توسعه ها شیافزا نینشان  ا  که ب

 شاده اسا.. دیا رحاال توساعه تاک یرهاکشاو .یو وضع طیتوسعه فشر ه با شرا یها اس.یس یرژوهش بر ضرورت مناسب ساز
شاهروندان  ر  یشاهر یزندگ .یفیشهر فشر ه با ک دهیشهر فشر ه، نشان  ا  که ا ینیبا عنوان بازب یقی(  ر تحق2010ش  ی مسپس

 شیباه عناوان گارا یو فرهنگا یررتحرک، مناسب و جااب از لحااظ اجتمااع یفضاها جا یشهر فشر ه با ا نیارتباط اس.. همچن
 مقرون به صرفه اس.. یو از نظر انرژ ینقل عمومحمل و  وقباشد. شهر فشر ه مش یم ر یمسلط قابل را

  ژوهشروش پ
شاو . لااا ابتادا باه  یانجام م یلیتحل -یفیتوص وهیاس. که به ش یشیمایر یقیحاضر تحق قیشده تحق نییبا توجه به اهداف تع

شاده و  یالزم گار آور یررسشانامه  ا ه هاا لهیرر اخته شد و سپر به وس نهیزم نیموجو   ر ا ینظر اتیو ا ب یمبان یجم  آور
 ساته از  نیاشاو . ا یمحسوب ما یکاربر  قیتحق کی ق،یتحق نی. از نظر هدف ادیگر  لیو تحل هیحاصل از آن تجز یها افتهی

تواناد ماور   یحاصال از آنهاا ما جیمعموالً به منظور حل مشکل یا معضل خاص علمی یا اجتماعی انجام می گیرند و نتا قاتیتحق
رژوهش حاضر  ر  و مرحله انجاام  تا  ر حل آن معضل خاص به کار بر ه شو . ر یبا موضوپ مور نظر قرار گ ریتوجه مسووالن  رگ

از  یبار ار شیفا قیاطالعات الزم از طر یو جم  آور قیموضوپ تحق نیبه تدو یاو کتابخانه یاسنا  وهیشد.  ر مرحله اول به ش
و مصااحبه  میباه مصااحبه مساتق ،یدانیا ا ه ها باه رو  م یظور جم  آورمناب  و مقاالت اقدام شد و سپر  ر مرحله  وم به من

ماور   قیاتحق ینظار یمبان نیشده بو  جه. تدو یگر آور یاسنا  وهیکه به ش ی. اطالعاتدیبا ابزار ررسشنامه اقدام گر  مندساخت
اساتخراج شاده و آماا ه  ل،یو تحل هیتجزبه  س. آمده از ررسشنامه ها به منظور  ی ا ه ها ،یدانیاستفا ه قرار گرف. و  ر بخش م

ررسشنامه محقق ساخته با ساواالت بساته اسا.. بخاش اول ررسشانامه باه  قیتحق نی ا ه ها  ر ا ی. ابزار جم  آوردیگر  یساز
 هی ر سرما یشهر یفشر گ ریتاث نهیشهروندان  ر زم دهیافرا  اختصاص  ار .  ر بخش  وم ررسشنامه، عق یشناخت .یسواالت جمع

شاهر  نیاباشاد. ا یشهروندان ساکن  ر شهر نکاا ما العهقرار گرف.. جامعه مور  مط یابیبسته مور  ارز یافرا ، با سواالت یرهنگف
شهر به عناوان حجام نموناه انتخااب شادند. رو   نینفر از افرا  ساکن ا 381 ار . بر اسا  فرمول کوکران  .ینفر جمع 60991
ررسشنامه ها از نظار اساتا  راهنماا و  یصور ییروا یسا ه اس.. برا یو تصا ف یوشه احاضر به صورت خ قی ر تحق یرینمونه گ
 یبو ن سواالت ررسشنامه ها، از آزمون آلفا ریتکرار را ای ییایرا ی. به منظور بررسدیاستفا ه گر  ایجغراف دیچند از  اسات ینظرات تن

و  دیاستفا ه گر  20با نسخه  SPSS یآمده از نرم افزار آمار کاربر  به  س. ی ا ه ها لیو تحل هیتجز یکرونباخ بهره بر ه شد. برا
برای توصایف مشخصاات نموناه از رو  هاای  یفیشدند.  ر آمار توص لیتحل یو آمار استنباط یفیها  ر  و قسم. آمار توص  ه ا

با توجه  یا ه شد.  ر بخش استنباطآماری  رسطوح مختلف تلخیص شتوزی  فراوانی،  رصد و...( و جدول بندی شیک بعدی و...( استف
-Kاز آزمون  نیطرفه استفا ه شد. همچن کی انریوار زیو آنال یتک نمونه ا tآزمون  ،یگاز آزمون همبست قیتحق اتیبه نوپ فرض

S دیاستفا ه گر  رهایتواب  متغ  ینرمال بو ن توز .یمشخص نمو ن وضع یبرا. 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
 19 ییایو طول جغراف یشمال 36 و 39 ییایو بهشهر  ر عرض جغراف یشهرستان سار نین مازندران و ما بشهرستان نکا  ر استا

رشته کاوه البارز  یجنوب یخزر و از جنوب به  امنه ها یایشهرستان از شمال به  ر نی. اقرار  ار  چینوینصف النهار گر یشرق 53و 
 لاومتریک 1865شهرساتان  یمتر اس. و مساح. کلا 50بطور متوسط  اینکا از سطح  ر رستانشه یباشد . شکل هندس یمحدو  م
 کیا لهیبوس تخ.یارتباط منطقه مور  مطالعه با را یاس. . بطور کل یو جلگه ا یا هیشهرستان از  و قسم. کوهپا نی. امرب  اس.
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 یگاار   و راه سراسار یشهرستان ما از  اخل رانیا یراسرباشد و عالوه بر آن راه آهن س یبرقرار م یراه آسفالته به صورت  ائم
. دیانما یاز  اخل منطقه مور  مطالعه عبور م زین دهیمشهور گر  ییایاز آن بنام شاهراه آس یشمال کشور از رش. تا مشهد که قسمت

 ،1395مسکن  ر سال  ونفو   یآمار سرشمار نیسکون.  ارند. مطابق با آخر نیشهرستان نکا  ر مناطق شهرنش .یاز جمع یمین
 ی رصاد ما 03/51 رصد و برابر با  50 ی ر نکا باال ینیشهرنش بینفر گزار  شده اس.. ضر 991هزار و  60برابر با  .یجمع نیا

 اشته اسا..  شیقبل افزا ی ر نکا نسب. به  وره ها ینینرخ شهرنش نیگرفته اس.. بنابرا یشیساکن، ر ییروستا .یباشد و از جمع
و تاراکم  ینی هد که رشد شهرنشا یاطالعات نشان م نیباشد. ا یم لومترمرب ینفر  ر هر ک 1500با  برابر باًیتقر زی. نیتراکم جمع

صورت گرفته مشخص شد که رشد شاهر نکاا  ر  یبا بررس نیشهر قابل توجه بو ه اس.. همچن نی ر ا ریاخ ی ر سال ها .یجمع
از  یکایاز شدت آن کمتر شده اسا..  ریاخ یسال ها یطبو ه اس. اما  ر  نشاحداث آن به شکل رراک یگاشته و ابتدا یسال ها

به رشاد سااخ. و  ربنا،یسطح ز بیضر شی انس. که با افزا یشهر .یریاتخاذ شده مد یها اس.یتوان  ر س یامر را م نیا لی ال
اعمال  جهی. نتابدی یم شیافزا زین یسازتراکم و انبوه  زانیم ابدی شینسب. افزا نی ر شهر کمک کر . مسلماً هرچقد ا یساز عموم

و  یروند فشر گ یآن ها منجر شده اس. و به عبارت یفشر ه و گستر  عمو  یباف. ها یریبه شکل گ .یها  ر نها اس.یس نیا
 شده اس.. شتریشهر ب ینواح ی ر برخ .یتراکم جمع

 

 
 منطقه بندی شهر نکا  .1شکل 

 

  و بحث هایافته
سال قرار  ارند که  30تا  21 نیب ی ر گروه سن انی رصد از راسخگو 40ا  که حدو   ا ه ها نشان   فیحاصل از توص یها افتهی
 ر  یسال اس. که به لحاظ فراوانا 20تعدا  متعلق به افرا  کمتر از  نیو  رصد را به خو  اختصاص  ا ه اند. کمتر یفراوان نیشتریب
نفر  182را زنان و  انینفر از راسخگو 198باشد.  یسال م 5/31با  سن افرا  نمونه برابر نیانگیم نی. همچندگروه قرار گرفته ان نییرا

 نیشاتریباشند کاه ب یمتاهل م انی رصد از راسخگو 50اس.. حدو   شتریتعدا  زنان راسخگو ب نی هند. بنابرا یم لیرا مر ان تشک
 شاتری هناد. ب یما لیرا تشاک ی  کمافوت، تعادا ایطالق  لیهمسر به  ل یب فرا باشند. ا یمجر  م زی رصد ن 5/44تعدا  هستند. 

هستند. افرا  کام ساوا   سانریل یقرار  ارند که  ارا یکسان کیتر  ارند و  ر فاصله نز  نییو را پلمی  یلیمدرک تحص انیراسخگو
 یما لیتشاک لیو افرا   ر حال تحص انی انشجورا  انیراسخگو شتریبه  س. آمده ب جی هند. طبق نتا یم لیتعدا  را تشک نیکمتر

 یجاری ر منازل اسات زیا رصد ن 2/38کنند.  یم یخو  زندگ .یو تح. مالک ی ر مسکن شخص انی رصد از راسخگو 4/52 ا ند. 
 یمتعلاق باه افارا  زیاتعدا  ن نیباشند. کمتر یمحله م نیسال اس. که ساکن ا 15تا  10 نیب انیراسخگو شتریکنند. ب یم یزندگ

 20 ر کوچاه بااز قارار  ار  و حادو   انی رصد از منازل راساخگو 57باشند. حدو   یم محله نیسال ساکن ا 20از  شتریاس. که ب
 21باشاند و حادو   یما یباوم انی رصد از راساخگو 65حدو   نیکنند. همچن یم ی ر کوچه بن بس. زندگ انی رصد از راسخگو

 شاتریب یعنیبا تراکم باال  یی ر آرارتمان ها انیراسخگو شتریبه  س. آمده ب جیطبق نتا .یباشند و  ر نها یم یربومی رصد افرا  غ
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 باایکنند و تقر یم یزندگ نیی ر آرارتمان با تراکم را زی رصد ن 7/38 هند.  یم لی رصد را تشک 7/42کنند و  یم یطبقه زندگ 3از 
  ارند. ییالی رصد منزل و 19

برخاور ار  یکااف .یامختلف شهر نکاا از مطلوب یاح ر نو یفرهنگ هی ا ه ها نشان  ا  که سرما یاستنباط لیحاصل از تحل جینتا
 نی(؛ بناابراP<05/0شاو  ش یر  ما ا یامق نیانگینظرات و م نیانگیم ی، فرض برابر1به  س. آمده  ر جدول  جی. طبق نتاس.ین

 39/2سا. شا ا یامق نیانگینظرات کمتر از م نیانگی هد که م یها نشان م نیانگیم ی. بررس.ها معنا ار اس نیانگیم نیاختالف ب
مختلف شهر  ی ر نواح یفرهنگ هیسرما .یشهروندان وضع دهیو به عق ر یگ یقرار م دیمور  تائ قیتحق هیفرض نی(. بنابرا3 ر مقابل 

 .س.یبرخور ار ن یکاف .ینکا از مطلوب

 1جدول 
 تک نمونه ای tبا آزمون سرمایه فرهنگی  ر نواحی مختلف شهر نکا تعیین وضعی. 

یرمتغ ننوع میانگی  رانحراف معیا میانگین   
اختالف 

 میانگین
t درجه آزادی 

سطح 

 معناداری

 سرمایه فرهنگی
39/2 میانگین نظرات  

09/1  56/0  77/10-  379 000/0  
 3 میانگین مقیا 

( 2شجدول  جی ر شهر نکا رابطه معنا ار وجو   ار ، نتا یفرهنگ هیو سرما یشهر یفشر گ نیکه ب نیبر ا ی وم مبن هی ر فرض
اسا   نیباشد. بر ا یم 01/0برابر با  رسونیر یآزمون همبستگ ی رصد سطح معنا ار 95 نانی هد که  ر فاصله اطم ینشان م
 ر شهر نکا رابطه  یفرهنگ هیو سرما یشهر یفشر گ نیب نیشو . بنابرا یصفر ر  م هیفرضقرار گرفته و  دیمور  تائ قیتحق هیفرض

تواند بر  یم یشهر یباشد.  ر واق  فشر گ یم میجه. رابطه مستق نیرابطه مثب. اس. بنابرا نیمعنا ار وجو   ار . عالم. ا
 ندیاز فرا 12/0بدان معناس. که  نیاس. و ا 12/0 زیشهروندان اثر مثب.  اشته باشد. شدت رابطه ن یفرهنگ هیسطح سرما شیافزا

 باشد. یم رهایمتغ ریمتاثر از سا راتییتغ هیو بقاس.  یشهر یشهروندان وابسته به فشر گ یفرهنگ هیبهبو  سطح سرما

 2جدول 
 همبستگی ریرسون بین فشر گی شهری و سرمایه فرهنگی

 فشردگی شهری متغیرها

 سرمایه فرهنگی
 تعداد سطح معناداری میزان آماره

12/0  01/0  380 

 
 ر شاهر نکاا  نیی، تراکم متوساط و تاراکم راابا تراکم باال ی ر نواح یفرهنگ هیسطح سرما نیکه ب نیبر ا یسوم مبن هی ر فرض

اسا..  000/0طرفه، برابر باا  کی انریوار زیآزمون آنال ی هد که سطح معنا ار ینشان م 3جدول  جیتفاوت معنا ار وجو   ار ، نتا
 نیکاه با گرفا. جاهیتوان نت یم نانی رصد اطم 95شو  و با  یصفر ر  م هیکمتر اس.، فرض 05/0چون از سطح احتمال  نیبنابرا

از آزمون  ،ی ار . از طرف یبستگ یشهر یفشر گ ایبه تراکم  یفرهنگ هیسرما زانیها اختالف معنا ار وجو   ار .  ر واق  م نیانگیم
آزماون  نیاا یکه چون ساطح معناا ار میریگ یم جهی هد، نت یگروه ها را نشان م نیب انریوار یعدم همسان ای یلون که همسان

همگان  یگاروه هاا یبرا یبیاز آزمون تعق نیباشند بنابرا یهمسان م ایگروه ها همگن  نیب انریوار نیابرااس. بن 05/0از  شتریب
 باشد. یم LSDآزمون، آزمون  نیحال. بهتر نی.  ر امییگروه ها را مشخص نما نیتا تفاوت ب میکن یاستفا ه م

 3جدول 
 نسب. تراکم سرمایه فرهنگی به( سطح ANOVAآزمون آنالیز واریانر یک طرفه ش

 آزمون لون ANOVAآزمون 

 منبع تغیرات
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 آماره

سطح 

 معناداری

 66/148 2 33/297 بین گروه ها
 374 62/2445  رون گروه ها 35/0 03/1 000/0 05/45

38/65 
 376 95/2474 جم 
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 4جدول 
 (LSDین ها شنتایج آزمون میانگ

 سطح معنی داری انحراف معیار تفاوت میانگین 2نواحی  1نواحی 

 تراکم باال
 90/0 41/0 257/0 تراکم متوسط

 00/0 40/0 701/2 تراکم رایین

 تراکم متوسط
 90/0 41/0 -257/0 تراکم باال

 00/0 51/0 444/2 تراکم رایین

 تراکم رایین
 00/0 40/0 -701/2 تراکم باال

 00/0 51/0 -444/2 کم متوسطترا

 

      گیرینتیجه
نشان  جیشهروندان شهر نکا، نتا یفرهنگ هیبر سطح سرما یشهر ینقش عامل فشر گ نییو تب قیتحقق اهداف تحق ی ر راستا

 یمکان ها متعلق به یکنند و به نوع یم یطبقه زندگ 3از  شتریب یبا تراکم باال و آرارتمان ها ی ر نواح انیراسخگو شتری ا  ب
 هیسطح سرما .یوضع انیراسخگو دهیبه  س. آمد که به عق جهینت نیا قیه اول تحقیفرض یباشند.  ر بررس یمتراکم شهر م

 یفرهنگ هی ر شهر و سطح سرما یفرهنگ یداریرا .یشهر وضع نی.  ر واق  ساکنس.ی ر شهر چندان مطلوب و مناسب ن یفرهنگ
 .ی س. وجو   ار  که محققان وضع نیاز ا ییگف. هرچند نمونه ها دیرابطه با نی ر ا نکر ند. یابیشهروندان را مطلوب ارز

 نیبه ا .یبا عنا ربطیذ نیو مسوول یشهر زانیبرنامه ر دیشهر خو  را نامطلوب گزار  نمو ه اند اما با یفرهنگ-یاجتماع یداریرا
 ر منطقه  زی( ن1394ش انیراستا کاظم نیحل آن باشند.  ر ا یو  ر ر ییرا شناسا ییدا هایرو نیچن یدهایها نقاط ضعف و تهدافتهی

 یشهر داریبا اصول توسعه را یو اجتماع یاقتصا  ،یکر  ابعا  مختلف کالبد شنها یو ر اف.ی س.  جهینت نی و مشهد به هم
 ژهیو گاهیجا یفرهنگ یوله هابه مق دی ر شهر نکا با یفشر ه ساز یو برنامه ها یشهر داری ر روند توسعه را نیمنطبق شو . بنابرا

 از آن بو . یرف  مشکالت ناش ی ر سطح شهر  ر ر یفرهنگ یها یکاست یتعلق  ا  و ضمن علل شناس یا
 هیسطح سرما شیبر افزا یرا عامل موثر یاس. که شهروندان تراکم شهر نیا انگریب قی وم تحق هیحاصل از فرض جینتا
 یوجو   ار  و فشر گ میرابطه مثب. و مستق یشهر یو فشر گ یفرهنگ هیسرما نیب جی انند.  ر واق  مطابق با نتا یم یفرهنگ
( همسو اس. و 2017ش نگیاندرسون و کولد یها افتهیبا  جهینت نیگر  . ا یم  افرا یفرهنگ هیسطح سرما شیمنجر به افزا یشهر

توان انتظار  اش. که  یم جهینت نیگف. مطابق با ا دیرابطه با نی هد  ر ا یقرار م دیمور  تائ زی( را ن1396ش ینیحس یها افتهی
شهری  داریاز ابعا  توسعه را یکیواق  از آنجا که  ر اشته باشد.   یفراوان یو فرهنگ یاجتماع یای ر شهر مزا ییفضا نیچن جا یا
 یزندگ .یفیارتقاء کتواند موجبات  یهمزمان همه مالحظات آن(، م .یشهر فشر ه ش ر صورت رعا نیاس.، بنابرا یزندگ .یفیک

های  اس.یس نیا(  انس.. بنابر2015هلدن و نورلند ش دیعقا یتوان  ر راستا یم نیرا همچن جهینت نیشهری را فراهم ساز . ا
 ساز . یفراهم م یفرهنگ ساز یرا برا ر یتراکم را شیافزا

 نیا انگرینمو ؛ ب یم سهیمقا یشهر را  ر سطوح مختلف تراکم یفرهنگ هیکه سطح سرما قیسوم تحق هیحاصل از فرض جینتا
 هیسرما نیکه سطح ا یاختالف معنا ار  ار  به طور نییبا تراکم را یبا تراکم باال با نواح ی ر نواح یفرهنگ هیاس. که سطح سرما

 شتریتراکم ب با ی ر ارتباط اس. و نواح یشهر یفشر گ زانیبا م یفرهنگ هیاس..  ر واق  سطح سرما شتریبا تراکم باال ب ی ر نواح
را  ر  یفرهنگ یها نهیتوان زم یباشد م شتریب یشهر یفشر گ زانیهر چقد م یعنیهستند.  یباالتر یفرهنگ هیسطح سرما ی ارا
آن را هلدن و نورلند  لیمشاهده نشد.  ل ینمونه ا جهینت نیخارج از کشور همسو با ا یها افتهیانتظار  اش..  ر  شتریفضاها ب نیا
 رایتوان ثاب.  انس. ز یرا نم ا یتراکم ز ر یعدم را ای ر ینسب. به را یکنند که نحوه بر اش. فرهنگ یم هیوجت نی( چن2015ش

 یها افتهیکر ه اس..  ر  رییغشو   ر طول زمان  ر تمام فرهنگ ها ت ی انسته م« اشغال فضا ر یسطح مور  را»آنچه  فیتعر
نمو ه اند که  دیموضوپ تاک نی( بر ا1391و همکاران ش یاله فی( و س1396ش ینی(، حس1397و همکاران ش یهر چند بخش زین ی اخل

 و اجتماعی و ای¬عامل فشر گی یا رراکندگی به تنهایی نمی تواند رایداری شهری را تبیین کند و  ر کنار آنها متغیرهای زمینه
 ر سطوح مختلف تراکم  یفرهنگ هیوح سرماسط سهی یگری نیز وجو   ارند که بایستی مد نظر قرار گیرند؛ اما به مقا یفرهنگ
را عنصر  یشهر یاس. که عامل فشر گ نیشیر یها افتهیکننده  لیتکم زین جهینت نیگف. ا دینپر اختند.  ر مجموپ با یشهر
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برای حمل و نقل و بحران  یلیمناب  فس نی ار  که  شواری تام یم انیو ب  انسته ر شهر  یفرهنگ-یاجتماع یداریبر را یمهم
 لیآنها متما ر یتراکم و فرهنگ سازی برای را شیهای افزا اس.ی... کشور را به سوی سشهری و توسعه و .یریانرژی، مد

 گر  : یارائه م ریز یشنها هایبه  س. آمده ر یها افتهیبا توجه به  .یساخته اس..  ر نها
 یبرا یشهر رانیو مد زانیشو  برنامه ر یم شنها یشهروندان نکا، ر نی ر ب یفرهنگ هیسرما زانیمطلوب نبو ن م ی ر راستا-1

مانند مطالعه  یفرهنگ یشهروندان به مصرف کاالها شیکه به گرا یی. برنامه هاندینما نیتدو یاساس یمشکل راهکارها نیحل ا
 نه کارساز باشد.یزم نیتواند  ر ا یکتاب منجر شو  م

شهر  یعنی ینوپ فرم شهر نیموجو   ر ا یها لیتوان از رتانس یم یفرهنگ هیبر سرما یشهر یمثب. فشر گ ریتاث ی ر راستا-2
 یتوان کاالها یراه ها م ا هیشهروندان بهره الزم را بر . مثال  ر ر یفرهنگ هیسرما یو ارتقا یفرهنگ یداریفشر ه،  ر جه. را

 نمو . جیرا ترو یفرهنگ یها برنامه ایرا به مر م عرضه کر   یفرهنگ
توجه  اش.  دی ا ه اس. با یرا  ر خو  جا یو فرهنگ یاجتماع یداریاز را یو باالتر سطوح باالتر شتریتراکم ب نکهیبا توجه به ا-3

 نگر  . یاختالفات طبقات شیها منجر به افزا یو بلند مرتبه ساز یفشر ه ساز نیکه ا
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