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چکیده
گسست در ساختار فضایی ـ اجتماعی شهرها در روند برنامههای توسعهای حاضر ،رشد فزاینـد
شهرنشینی و تغییر در ماهیت و پیچیـدگی مسـائل شـهری ،موجـ

نااارممـدی برنامـهریـزی و

مدیریت شهری در مقیاس االن شد است .این امر ضرورت توجه به سطوح پایینتـر و داشـتن
نگا از پایین به باال را به منظور حل پایدار مسائل شهری ،بیش از پیش مشکار سـاخته اسـت .در
این راستا توجه به سرمایههای اجتماعی به عنوان دارایی اه در میان اجتماعات این سـکونتگا هـا
جاری است ،را حلی مناس

برای دستیابی به مؤلفههای توسعهی پایدار این محـالت بـه شـمار

میمید .هدف پژوهش حاضر تبیین توسعهی پایـدار محلـی و مؤلفـههـای من و تـیریر سـرمایهی
اجتماعی به عنوان رویکرد دارایی ـ مبنا در دستیابی به پایداری در سطح محلـهی نارمـ

تهـران

است .روش شناسی تحقیق ،رویکرد امـی ـ تحلیلـی اسـت .در بمـش مبـانی نظـری و ادبیـات
موضوع از روش اسنــادی استفــاد گردیـد و از روشهـای میـدانی و پیمایشـی ماننـد تهیـهی
پرسشنامه استفاد شد است .برای برمورد حجم نمونه با استفاد از فرمول اـواران  383نفـر از
ساانان محلهی نارم

با استفاد از نمونهگیری تصادفی برای توزیع پرسشـنامه انتمـاش شـدند.

فرضیهی تحقیق بر این استوار است اه بین سرمایهی اجتماعی موجـود در اجتماعـات محلـی و
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توسعهی پایدار محلی ارتباط معناداری وجود دارد .شـاخ

هـای مـورد بررسـی از مطالعـات و

تجربیات داخلی و خارجی استمراج گردید و با روش پیمایش و تحلیـل پرسشـنامه در محلـهی
نارم

شهر تهران مورد سنجش قرار گرفته است .برای تعیین ارتباط بین سـرمایهی اجتمـاعی و

توسعهی پایدار از مزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفههای سرمایهی اجتماعی و توسعهی پایـدار
محلی استفاد گردید .نتایج پژوهش بیانگر این امر است اه مقدار ضری

پیرسون در بین تمـامی

مؤلفههای سرمایهی اجتماعی و توسعهی پایدار بیش از  1/32است .اه این امـر بیـانگر رابطـهی
مثبت و معناداری میان مؤلفههای سرمایهی اجتماعی و توسعهی پایدار محلی است.
واژگان کلیدی :سرمایهی اجتماعی ،مؤلفههای سـرمایهی اجتماعــی ،توسـعهی پایـدار محلـی،
محلهی نارم

مقدمه
رشد فزایند ابعاد شهرنشینی و شکلگیری مقیاسهای جدیدی از رشـد شـهری در طـی
چند دههی اخیر موج

شد است اه شهر و شهرسازی معاصـر بـا چـالشهـای نـوینی

مواجه گردد .به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر در ماهیت مسائل شـهری و پیچیـدگی ایـن
مسائل جامعنگری و توجه به ابعاد و جنبههای ممتلف مسیله به منظور حل پایدار منهـا را
اجتناشناپذیر ساخته است .در این میان تیاید برنامهریزی و مدیریت شهرها ،بیش از هـر
زمان دیگری به سـطوح پـایینتـر و ابعـاد ملمـوس زنـدگی شـهری متوجـه شـد اسـت
(فریدیمن)1333 ،؛ چنانکه پژوهشها و مطالعات زیادی در یکی دو دهـه اخیـر صـورت
گرفته است اه همـه بـه نـوعی سیاسـتگـذاری ،برنامـهریـزی و مـدیریت شـهری را از
خُردترین واحد یعنی محله در شهر هدف قرار داد است (مدنیپور.)2113 ،
محالت شهری به عنوان حلقهی واسط میان شهر و شـهروندان اـه در گـذر زمـان دارای
نقش اساسی در شکلدهی و سازماندهی امور شهری بود و با ارائـهی خـدمات روزمـر
القاگر احساس تعلق و هویت ،روابط اجتماعی و ...در میان ساانان بود است ،امـروز در
برنامه و طرحهای ممتلف شهری نقش ام اهمیتی دارد .منچه در این میان روشن اسـت،
نااامی برنامهریزان شهری است اه با غفلت از مسائل اجتماعی و فرهنگی سـعی در حـل
این معضالت رویکردی صرفاً االبدی اقتصادی داشتهاند .تیملی در تجربیات گذشته جهان
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و بسیاری از تجربیات شهرسازی در اشورمان ،نشان داد است اه نمـیتـوان بـا نگـاهی
متمراز و در قال

نقشههای ممتلف (ااربری ،تراام و  )...در حل این معضـالت موفـق

شد .بدین منظور جنبش توسعهی محلهای ،سیاستگذاری ،برنامهریزی و مدیریت شهری
را از خردترین واحد یعنی محله هدف قرار داد است .این جنبش در چارچوش توسعهی
پایدار شهری ،محلهها و سلولهای شهری را واحد برنامهریزی قرار داد و در ایـن راسـتا
عمدتاً در ابعاد اجتماعی ،ظرفیتهای موجود در محلهها و سرمایههای اجتماعی را ترای
مینماید .نتیجهی این توجـه شکلگیـری رویکردهـای ممتلــف از جملـه برنامـهریـزی
محله ـ مبنا و دارایی ـ مبنا در عرصهی برنامهریزی شهری است .در اشور ما نیز با توجـه
به تجربیات گذشته و همچنین نابسامانی حیـات شـهری (بـویژ االنشـهرها) ،در وضـع
موجود برنامهریزان و مدیران شهری را ناگزیر از توجه به برنامهریزی در مقیاسهای خرد
در قال

واحدها و سلولهای شهری یعنی محلهها نمود است ،زیرا در این صورت است

اه میتوان ابعاد ممتلف زندگی شهری را به شکل ملموس مـورد بررسـی قـرار داد و بـا
برنامهریزی مناس

و استفاد از منابع محلی به شاخ

های توسعهی محلـههـای شـهری

دسـت یافت ،محلههایی اه در پیوند با یکـدیگر شـهر را تشـکیل مـیدهنـد .در ارتبـاط
توسعهی محلهای با توسعهی پایدار شهری ،در الگوهای جدید ،دیدگا خردنگر مبتنی بـر
مهندسی اجتماعی جایگزین نگـرش اـالن مـیشـود اـه در من حـل مسـائل شـهری از
اوچکترین واحد یعنی محله مغاز میشود .البته این موضوع بدان معنا نیست اه بار دیگر
رویکردهای باال به پایین را این بار در مقیاسهای خرد انتماش نماییم ،بلکه رویکرد محله
مبنا اه نگا و مبتنی بر مهنـدسی اجتماعــی اســت بـه جـای نگــرش"پـایین بـه بـاال"
سیاستگذاری ،برنامهریزی و مدیریت در من اـالن و مقیـاسهـای ذهنـی بـا رجـوع بـه
عینیات به مقیاس خرد محلـی میپـردازد .ایـن رویکــرد در پـی شـناخت توانـاییهـا و
ویژگیهای محلهها و ناحیههای شهری است اه در پس فرضیات قراردادی االن و شـهر
مقیاس ،پنهان و یا فراموش شد است (موسوی .)13 :1382،این رویکـرد اـه بـا نگـاهی
مدیریتی مبتنی بر توانمندسازی به حل مشکالت میپردازد اه خود دارای دو نگـرش نیـاز

ـ مبنا1و دارایی ـ مبنا2ست .نگرش نیاز ـ مبنا ،نیازهای هر اجتماع محلـی را مبنـایی بـرای
توسعه قرار داد و از این رهیافت به بومیسازی روشی متناس

از میان روشهای توسعه

میپردازد .در نگرش دارایی ـ مبنا ،منـابع انسـانی ،امیـت و ایفیـت روابـط و مشـارات
ساانان محالت در قال

"سرمایهی اجتماعی" ابزارها و عواملی برای "توسـعهی محلـی"

به حساش میمیند (حاجی پور .)11 :1382،انتماش "محله" بـه عنـوان پهنـهی "فضـایی
نهادی" برای سیاسـتگـذاری ،برنامـهریـزی و مـدیریت بـه عنـوان واانشـی در جهـت
یکپارچهسازی اجباری مطرح شد است و طبعاً در این واانش برنامهریزان بـه مشـارات
جدی مردم در برنامهریزیهای مبتنی بر هویت محلهای معتقد شد انـد (الـوانی.)3 :1381،
به نظر میرسد با توجه به ابعاد فیزیکی و اجتماعی محله بـه عنـوان یـ

سـلول و واحـد

شهری اه اساس و شالود ی سازمان االبدی ـ اجتماعی شهر را تشکیل مـیدهـد ،دسـت
یافتن به این رروت پنهان (سرمایهی اجتماعی) در جهت توسـعهی محلـهای و در نتیجـه
توسعهی شهر در ابعاد االبدی ـ اجتماعی اقتصادی و  )...از سهولت بیشتری برخـوردار
باشد (موسوی .)23 :1382 ،این دیدگا و قال

ایفینگر من ،اه پذیرش مشـارات مـردم

محله را از اراان اصلی خود میداند ،نوعی بازگشت به اصالتهای ملی و دینی سـرزمین
اصلی نیز هست اه در من در وهلـهی اول میـان محـالت برخـوردار و نیمـه برخـوردار،
حاشیهنشین و  ...تفاوتی قائل نشد است ،به گونهای اه تیاید بر توسعهی محلهای مربوط
به تمامی محالت است و نه فقط محالت محروم.
اهمیت تحقیق
تمراز توسعه در شهرها و توجه به مفاهیم االبدی و هندسی صـرف و غفلـت از اهـداف
اجتماعی در توسعهی شهرها ،شهرها را با چرخهی نامطلوبی از عـدم تعـادالت اقتصـادی،
اجتماعی و زیستمحیطی روبرو ارد و چالشهای بـیسـابقهای را ماننـد :فقـر ،اسـکان
غیررسمی ،تعارضات فرهنگی ،نزول ایفیات زنـدگی ،از هـمگسـیمتگیهـای اجتمـاعی،
تضعیف نهادهای محلهای و  ...فرا روی منها نهاد است (رضویان .)28-32 :1381،منچـه

- Need – Based
- Asset – Based
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2
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در این میان مورد اتفاق است ،نااامی نگرشهای االن مقیاس و صرفاً االبدی شهرسازان و
برنامهریزان شهری در حل مشکالت نهادی شهرهاست؛ اما منچـه بـدیهی مـینمایـد ایـن
است اه حل این معضـالت نیازمنــد نگـاهی خردنگـر و اوچـ

مقیـاس و توجـه بـه

ظرفیتها ،منابع و نگرشها و سرمایههـای مردمـی اسـت تـا از ایـن طریـق بـا بـازنگری
ضعفها ،تواناییها ،امکانات و محدودیتهای موجود راهکاری مناس

جهت برونشـد

از این معضل ارائه شود.
پیشینهی تحقیق
الگوی توسعهی محلهای نیز در قال

نگرشهای سنتی در شهرسازی سابقهای دیرینه دارد،

در دور های اخیر بویژ در نیمهی دوم قـرن بیسـتم ،بسـیاری از نظریـهپـردازان شـهری،
رویکرد مجددی را به بازمفرینی ااراردهای "محلـه مقیـاس" مـورد تیایـد قـرار داد انـد
(هودسن.)12،1384:
تجربیاتی نظیری تجربه "جین جیکوبز" و "پانتام" ،به گونهای دربار ی اررات سرمایهی
اجتماعی در بهبود جوامع محلی بحث ارد است.
"عارفی" ( ،)2114نیز رویکـرد دارایـی ـ مبنـا را در توسـعهی اجتماعـات محلـی شـهر لـس
منجلس مورد استفاد قـرار داد  ،موفقیـت ایـن رویکـرد را در افـزایش تمایـل بـه مشـارات
شهروندان و حس تعلق ساانان میداند و بر شکلگیری شبکههای اجتماعی تیاید میاند.
موسوی و همکاران ( ،)1331در پژوهشی بـا عنـوان تحلیـل فضـایی رابطـهی سـرمایهی
اجتماعی و توسعهی پایدار شـهری در شـهرهای اسـتان مذربایجـان غربـی ،بـه سـنجش
شاخ

های توسعهی پایدار و سرمایه اجتماعی پرداختهاند .نتـایج ایـن پـژوهش بیـانگر

رابطهی سرمایهی اجتماعی و توسعهی پایدار شهری در مذربایجان غربی به میزان  1/76با
سطح اطمینان  33درصد میباشد .نویسندگان در این پژوهش این نکته را عنوان مـیاننـد
اه توسعه از طریق ابعاد متعدد خود (اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) سرمایهی اجتمـاعی
را محقق میاند .از سوی دیگر سرمایهی اجتماعی نیز همچون پدید ای نیرومند از طریق
سطوح ماهوی (ایجاد شبکههای اعتماد و پیوند مستحکم و نیرومنـد انشـگران) زمینـهی

ایجاد توسعهی پایدار را فراهم میمورد.
رضازاد و همکاران ( ،)1332در پژوهشـی بـا عنـوان نقـش رویکـرد دارایـی  -مبنـا در
توسعهی پایدار محلی مطالعه مـوردی :محلـه امـامزاد حسـن تهـران ،بـه بررسـی نقـش
رویکرد دارایـی ـ مبــنا در توسـعهی پایـدار محلـی از دو جنبـهی االبـدی و اجتمـاعی
پرداختهاند .در این پژوهش ،رابطهی معنادار بین سـرمایههـای محلـی و پایـداری محلـی
تییید شد است .همچنین نتایج مزمون رگرسیون چند متغیر و تحلیل مسیر شاخ

هـای

توسعهی پایدار محلی و سرمایههای اجتماعی و االبدی در ایـن مطالعـه نشـان مـیدهـد
سرمایهی اجتماعی در دستیابی به توسعهی پایدار محلی ،عاملی است اه به طور مسـتقیم
بر تمایل به مشارات سازمانیافتهی ساانان (با ضری
(با ضری

 )1/466و ایفیت محـیط االبـدی

 )1/373تیریرگذار است؛ در حالی اه سرمایهی االبـدی بـه واسـطه سـرمایهی

اجتماعی با ضری

 1/448بر این دو عامل تیریر دارد.

سؤال و فرضیهی تحقیق
اصلیترین سؤالی اه راهنما و زمینهساز انجام این پـژوهش گردیـد ،ایـن اسـت اـه میـا
سرمایههای اجتماعی موجود در اجتماعات محلی میتواند به دستیابی به توسعهی پایـدار
محلی منجر گردد یا خیر؟
فرضیهی مورد نظر تحقیق حاضر عبارت است از:
به نظر میرسد میان سرمایههای اجتماعی موجود در اجتماعات محلی و توسعهی پایدار
محلی ارتباط معنـاداری وجود دارد و سرمایهی اجتماعی موجود در اجتماعات محلی
میتواند منجر به پایداری توسعهی محلی گردد.
روششناسی تحقیق
رویکرد حاام بر تحقیق ،رویکردی توصیفی ـ تحلیلی است؛ بدین صورت اه از روش
تحلیل داد های رانویه (اسنادی) برای گردموری اطالعات در بمشهای مبانی نظری و
ادبیات مرتبط با تحقیق گردید؛ همچنین از روشهای میدانی و پیمایشی مانند تهیهی
پرسشنامه در این پژوهش استفاد شد است .قلمرو مکانی تحقیق محلهی نارم
تهران را در بر میگیرد و جامعهی مماری شامل ساانان محلهی نارم

شهر

میباشد .برای
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برمورد حجم نمونه ،از فرمول اواران با سطح معناداری  32درصد استفاد شد است؛
بنابراین با استفاد از این فرمول 383نفر از ساانان با استفاد از نمونهگیری تصادفی برای
توزیع پرسشنامه انتماش شدند و در نهایت برای تشمی

وجود رابطه بین سرمایهی

اجتماعی و توسعهی پایدار محلی از مزمون همبستگی پیرسون استفاد شد.
محدودهی مورد مطالعه
محلهی نارم

در منطقهی  8شهرداری تهران قرار گرفته است .شرق و غرش من به

خیابان میت و بزرگرا شرق تهران محدود است و شمال من به بزرگرا رسالت و جنوش
من در مسیل باختر قرار گرفته است .این محله در سال 1382دارای تعداد  141723نفر
جمعیت بود است .محلهی نارم

در تهران را میتوان مصداق بارزی از محلههای دارای

برنامه از پیش اندیشید شد در دوران معاصر دانست اه با گذشت حدود نیم قرن از
احداث من به لحاظ عملکردی و سکونتی و حراتی به قوام نسبی رسید است .در واقع
محلهی نارم

یکی از اولین تجربههای شهرسازی مدرن در ایران شناخته میشود .از

ویژگیهای بارز این محله ،وجود میدانچههای مرازی است اه نه تنها از نظر حرات
امکان مکث را فراهم میمورند ،بلکه مجموعهای از مرااز زیرمحلهای را به وجود مورد
اه هرادام گروهی از ساختمانها را به مثابهی واحد همسایگی دور خود جمع ارد اند و
روابط اجتماعی درون واحد همسایگی مستحکمی در محلهی نارم

وجود مورد اند.

نقشه  -3محدودهی مورد مطالعه

شاخصهای تحقیق
شاخ

ها میتوانند به تصمیمهای بهتر و ااراردهای مؤررتری با ساد اردن ،واضح

اردن و در برداشتن مجموعهای از اطالعات موجود برای سیاستگذاران منجر شوند؛
بنابراین با توجه به موارد فوق ،شاخ

های زیر در قال

جدول ( )1برای انجام این

پژوهش انتماش شدند.
جدول شمارهی -3شاخصهای مورد استفاده در این پژوهش
مفهوم

مولفه
هنجارگرایی

شاخ

ها

میزان یاور بودن /میزان قانونگرایی خود را چه مقدار
ارزیابی میانید؟

اعتماد

به همسایهها /قومیتهای دیگرمحله/اسبه محله/
شورایاری/شهرداری/نیروی انتظامی و دولت چقدر اعتماد
دارید؟

مشارات
سرمایه اجتماعی

برای مشارات با نیروی انتظامی /برنامهریزان طرحهای
توسعه/امور مالی شهر/شورای محله/شهرداری/خدمات
شهری چقدر عالقهمند هستید؟
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مفهوم

مولفه
اتصال به شبکه

شاخ

ها

با چندنفر به عنوان شبکههای دوستی/ااری/مشنا به
قوانین/ضمانتانند ی وام ارتباط دارید؟

امنیت اجتماعی

احساس امنیت/میزان ممادگی نیروی انتظامی برای
برقراری امنیت را چگونه ارزیابی میانید؟
برای حل مشکالت همسایه ها چقدر حاضرید زمان/پول
خود را صرف انید؟

انسجام اجتماعی

دلبستگی شما به همسایه ها/محیط محله/اوچه های محله
در چه سطحی است؟
چقدر تمایل دارید برای بهبود محله به صورت
خودجوش هزینه یا همکاری انید؟
فضای سبز موجود در محله

هویت و سرزندگی

امکان خرید مسان نیازهای روزانه
وجود فضای مناس

برای پیاد روی

امکانات تفریحی جهت گذراندن اوقات فراغت
پویایی مکان محله نسبت به ال مراز شهر
پویایی و سازگاری

نمای ساختمان ها
فضاهای بالاستفاد

توسعه پایدار محلی

احساس امنیت
تغییر در شرایط اقتصادی خانوارها
تنوع

تنوع در انتماش مسکن براساس ساختار جمعیتی
تنوع در سیستمهای ممتلف حمل و نقل
تغییر در سرانهی مالکیت خودرو
امکان دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی

دسترسی ها

فضای پاراینگ اافی
وجود نظارت از ساختمانها و بدون گوشههای خلوت
مصونیت از رفت و ممد خودروها
اانالهای دفع مبهای ناشی از بارندگی

مفهوم

شاخ

مولفه

ها

ظرفیت قابل تحمل

نظافت و پاایزگی محله

محله

توسعه زیرساختها و تجهیزات موجود در محله
وجود سر و صدا در محله

مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری تحقیق
سرمایهی اجتماعی
سرمایهی اجتماعی ،با وجود عمراوتاهش ،دارای دایر ی وسیعی از تعـاریف و مفـاهیمی
چند سطحی و چند بعدی است اه هر صاح نظری به جنبههایی از من و گـا بـا تعـابیر
ممصوصی به من اشار ارد است .گروهی من را به معنای"هنجارهـا و شـبکههـایی اـه
امکان مشارات مردم در اقدامات جمعی به منظور اس

سود متقابل را فـراهم مـیانـد"

دانستهاند (تاجبمش .)13 :1384،برخی دیگـر از صـاح نظـران سـرمایهی اجتمـاعی را
مجموعهای از روابط ،تعامالت و شبکههـای اجتمـاعی اـه در میـان افـراد و گـرو هـای
اجتماعی وجود داشته و موج

گرمی روابط اجتماعی و تسهیل انش اجتماعی میشـود

تعریف نمود اند (غفاری .)18 :1384،در واقع سرمایهی اجتماعی زاد ی تعامالت انسـان-
ها و محصول مشنا بودن افراد با یکدیگـر اسـت اه با گذر زمـان رشد ارد  ،ارزشـمندتر
میشود؛ بنابراین ،هیچ گا در مالکیت فرد خاصی نیست و همـوار در جریـان اسـت .از
منجا اه انش و واانشهـای افـراد در تعـامالت جمعـی صـورت مـیگیـرد؛ خانوارهـا،
سازمانها ،نهادها و ساختارهای اجتماعی ،حاوی چنین سـرمایهای هسـتند .ایـن سـرمایه
مانند سایر سرمایهها ،قابلیت تبدیل به گونههای دیگـر سـرمایه را داراسـت و در شـرایط
نیاز ،به پوشش خألهای اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی و تکنولوژی

مـیپـردازد (پیـران و

همکاران.)11-33 :1382،
ریشههای ارتباط سرمایهی اجتماعی بـا مسـائل شـهری را مـیتـوان در اتـاش "مـر
زندگی شهرهای بزر

و

ممریکایی" ارر "جین جکوبز" یافت .از دیـدگا وی ،شـبکههـای

اجتماعی ،صورتی از سرمایهی اجتماعی را تشکیل میدهند اه در ارتباط با بهبود زنـدگی
در مقایسه با نهادهای رسمی مسؤولیت بیشتری را از خـود نشـان مـیدهنـد .در مقیـاس

بررسی نقش احساس تعلّق محلّهای33 / ...

محلهای سرمایهی اجتماعی شامل منابعی در اجتماعات محلهای است اه از طریق حضور
باالیی از اعتماد ،عمل و انش متقابل ،هنجارهای مشترك رفتاری ،تعهدات و التزامـات و
تعلقات مشترك ،شبکههای رسمی و غیررسمـی و اانالهای مؤرر اطالعــات بـه وجـود
میمید .این سرمایه ممکـن است بـه وسیلــهی افـراد و گـرو هـا بـه منظـور تسـهیل در
خدماترسانی به اجتماع مورد استفاد قرار گیرد (ای.)172 :2112 ،
مؤلفههای سرمایهی اجتماعی
در پژوهش حاضر اوشش شد است ترایبی از تمامی مؤلفههای سرمایهی اجتماعی
استفاد شود؛ بنابراین چهار بعد اتصال به شبکههای اجتماعی ،هنجارگرایی ،اعتماد و
مشارات برای سنجش سرمایهی اجتماعی انتماش شد اند.
اتصال به شبکههای اجتماعی :شبکههای اجتماعی ،ساختاری اجتماعی است اه به سب
همبستگی میان اعضای گرو تشکیل میشود .ایـن سـاختارها براسـاس نـوع ،خصـلت و
تواناییهای اعضا ،گونههای ممتلفـی از قدرت را تشـکیل مـیدهنــد .ایـن قـدرت هـم
وسیلهای برای حل مشکالت اعضا و هم عاملی برای جذش اعضای جدید به شـمار مـیرود.
از منجایی اه عضویت در شبکههای اجتماعی باعث اـاهش ممـاطرات حاصـل از عـدم
اطمینان های محیطی است؛ به عنوان یکی از مفاهیم الیدی سرمایهی اجتماعی به حساش
میمید (فیلد؛ .)3 :1388ایجاد فرصتهای شغلی ،اـاهش اضـطراش ،افـزایش اعتمـاد بـه
نفس ،دستابی به موقعیتهای اقتصادی ،دستیابی به گرو همساالن و تسهیل فعالیتهـای
روزانه ،از جمله نتایج به دست ممد از اتصال به شـبکههـای اجتمـاعی اسـت (شـفیعا و
شفیعا.)142 :1331 ،
اعتماد :نگرش مثبت میان اعضای شبکه را اه به سب
میگردد ،اعتماد میدانند .اعتماد به عنوان قل

شناخت و تعامل دوجانبه حاصـل

اصلی سـرمایهی اجتمـاعی ،در حـالی اـه

وسیلهای برای ایجاد سرمایهی اجتماعی است ،یکی از مهمترین اهداف من نیز به حسـاش
میمید (شفیعا .)216 :1383،اعتماد باعث احساس امنیت ،مرامش و تمایـل بـه مشـارات
میشود .اعتماد و جل

اعتماد به مثابهی گـریس اجتمـاعی فـری مـیگـردد اـه چـر

مبادالت اجتماعی و اقتصادی را روغن ااری ارد  ،در صورت نبود من ،تعامالت روزانـه
بسیار هزینهزا و سمت میگردد؛ بنابراین ،ابعاد ممتلف اعتماد ،نشان دهند ی روشهـای
ممتلف دستیابی به منابع است (فیلد.)117 :1388،
مشارکت :مشارات به معنی تعهدی مشترك برای انجام فعـالیتی معـین اسـت اـه در من
پیگیری اقدامات به صورت توافقی و مگاهانه صورت میگیرد .هر چنـد مشـارات دارای
سطوح متفاوتی است ،اما قرارگیری در هری

از پلههای ایـن نردبـان ،دلیلـی بـر وجـود

سطحی از قدرت شهروندی و اسـتعدادی بـرای شـکلگیـری تبـادالت اجتمـاعی اسـت
(شریفیانی رانی .)44 :1381،در این میان ،مشارات بـه عنـوان یکـی از نتـایج بـا اهمیـت
سرمایهی اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و محققان ممتلف به دنبال ارزیـابی مرـار
سرمایهی اجتماعی بر مشاراتپذیری مردمـی بـود انـد (فیروزمبـادی .)172 :1382،تنهـا
عضویت در شبکه های اجتمـاعی ،شـرط الزم بـرای حـل مشـکالت و بهـر بـرداری از
فرصتهای ناحیهای نیست ،بلکه وجود احساسی مشترك و تمایل برای مشارات ،بمـش
فعالانند ی شبکههای اجتماعی است (فیلد.)3 :1388،
هنجارگرایی :براساس نقدهای محتوایی وارد به روشهای سنجش سـرمایهی اجتمـاعی،
در انار امیتهای انداز پذیر شبکهها ،ابعاد ایفی موجود در ایـن سـاختارهای اجتمـاعی
نیز باید مورد توجه قرار گیرنـد .اسـتفاد از سـرمایهی اجتمـاعی صـرف نظـر از مزایـا و
ااستیهای من ،توجه عمومی به مباحث اخالقیات مدنی و مردمسـاالری را مـیطلبـد .در
این میان ،هنجارگرایی به عنوان یکی از ابعاد ایفی ،بـه ویژگـیهـا و اهـداف مگاهانـه در
روابط گرو های اجتماعی اشار دارد؛ بنابراین ،اینکه سرمایهی اجتماعی شـکل گرفتـه تـا
چه انداز با هنجارها و استانداردهای اخالقـی مرسـوم جامعـه مطابقـت دارد ،بـه عنـوان
هنجارگرایی شناخته میشود (شفیعا و شفیعا.)142 :1331،
توسعهی پایدار محلی
اندیشهی توسعهی پایدار بـدین ترتیـ

شـکل گرفـت اـه رشـد اقتصـادی و توسـعهی

اجتماعی در راستای ااهش سرمایههای زیستمحیطی و نیازهـای توسـعه نباشـد .بعـدها
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مشم

شد پایداری فقط در ارتباط با زیسـتبـوم انسـانی تعریـف نمـیشـود و بـرای

دستیابی به توسعهی پایدار الزم اسـت مباحـث اقتصـادی ،اجتمـاعی ،سیاسـی و زیسـت
محیطی به طور هم زمان مورد توجه قرار گیرد (حـاجی پـور .)33 :1382،در ایـن راسـتا
برای دستیابی به توسعهی شهری پایدار ،محالت به عنـوان بنیـادیتـرین عناصـر شـهری
نقشی اساسی دارند؛ چنانچه مؤسسه جوامع محلی پایدار معتقد است ریشهی بسـیاری از
مسائل محیطی جهان در مسائل محلی است (روزلند" .)a1336 ،صرافی" نیز معتقد اسـت
محالت شهری هم شهروند را تعریف میانند و هم به وسیلهی شهروند تعریف میشوند
و در ادار ی منها شهروند و ابتکارات وی نقش اساسی دارد (صرافی.)1383 ،
از نظر "صرافی" فرمیند توسعهای اه در یـ

محلـه بـه بـار نشـیند ،توسـعهی محلـهای

محسوش میشود؛ چنین توسعهای تفاوتهای مشکاری با روال انونی توسعهی ملی دارد.
توسعهی اجتماع محلی /محلهای عبارت است از پاسمگویی به نیازهای روزمر ی ساانان
ی

محله شهر با حدااثر اتکا به منابع ،توان ،ارزشها و مشارات درونـی منهـا (صـرافی،

 .)1383در این راستا توسعهی محلهای بر پایهی توسعهی اجتماعات محلـهای اسـت اـه
توان حل مشکالت را با اتکا به همافزایی مجموعه سرمایههای طبیعی ،االبدی ،انسـانی و
اجتماعی به دست میمورد یعنی توسعـهی محلـهای برپایـهی توسعهی اجتماعات محلـی
به بار مینشیند و پایداری شهر را پایه گذاری میاند.
رویکردهای اصلی در توسعهی محلهای
دو رویکرد اصلی در توسعهی محلهای قابل بررسی است ،رویکرد سنتی و رویکـرد نـو ـ
عملکردی و انسانی .رویکرد سنتی ،توسعه را مقولهای میداند اه از طریـق عوامـل مـؤرر
بیرونی صورت میپذیرد .این رویکرد به عالیق مشترك و ارزشهای حرفهای معتقد است
و در ماهیت خویش خردگراست .توجه خود را به محصول نهایی توسعهی متمراز میدارد و
تنها بر نیازهای زیباییشناختی طراح و یا مشتری تیاید میورزد و از این رو تنها به ابعـاد
االبدی توسعه میاندیشد .در دیگر سوی رویکرد انسانی به تمامی نیازهای انسانی مـیپـردازد
(چرمـایف و الکسـاندر .)1323 :1373 ،همچنـین بـه توسـعه از درون توجـه دارد و در

توسعهی پایدار محیطی ،به مشارات بهر وران ،ایفیت محیطی و ایفیت زندگی فـردی و
جمعی و خواستهای مردم یا بهر برداران واقعی تیاید دارد (مطلبی.)3-2 :1383،
اصول و معیارها در پایداری محلی
در قال

نظریهها و تجربیات موجود در مقیاس جهـانی ،اصـول و معیارهـای بسـیاری را

میتوان برای توسعهی پایدار در مقیاس شهر و محله مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قـرار
داد .از جمله این اصول و معیارها میتوان به هویت و سـرزندگی ،پویـایی و سـازگاری،
تنوع ،دسترسیها و ظرفیت قابل تحمل محیط اشار ارد (عزیزی.)38 :1382،
ـ هویت و سرزندگی
وضوح در درك از محله و سهولت در شناخت و برقراری پیوند بین عناصـر و اجـزاآ من
با رویدادها و مکانها را میتوان در زمر ی هویت محله دانسـت .معنـی محلـه بـا شـکل
فضایی و ایفیت من در ارتباط مستقیم است ،در حالی اه وابستگی شدید به فرهنـگ نیـز
دارد .محلهی با هویت ،محلهای است اه از سایر مکانهـا و محلـههـا قابـل تمیـز باشـد
(لینچ .)176 :1367،خوانایی محله از جمله معیارهای هویت و پایداری محلهها بـه شـمار
میرود .محلهها و فضاهای شهری میتواننـد از سـاختاری قابـل درك برخـوردار باشـند.
"چپ من" محله خوش و پایدار را محلهای مـیدانـد اـه سـالمت سـاانان در من تـیمین
باشد .از عوامل مؤرر در ایجاد سرزندگی در محله ،وجود فضاهای عمومی مناسـ

اسـت

(چپ من.)1384:128 ،
پویایی و سازگاری
همرا با زندگی انسانها و زند بودن طبیعت محلههای شهری نیز بـا حالـت ارگانیـگ و
پویا سیر تاریمی خـود را سـپری مـیاننـد .محلـههـا مکـان تالقـی تعـامالت و عوامـل
اجتماعی ،اقتصادی ،االبدی و زیستمحیطی هستند .تغییر در الگوی فعالیـتهـا ،توزیـع
فضاهای باز ،سبز و شبکه معابر و الگوی مالکیت از مواردی هستند اه تداوم را مـیتـوان
در منها دید" .بارتون" معتقد است همانگونه اه تغییرات فوق گا میتواننـد بـه عنـوان
ی

تهدید باشند ،تکامل محله نیز در قال

.)131

منها ادامـه دارد (بـارتون و همکـاران:2113 ،
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تنوع
میتوان تنوع را در قال

اصول و معیارهای اارایی ،سرزندگی و پایداری محلهها در نظر

گرفت .به اعتقاد ویلر با رعایت این اصل ،شرایط االبدی محبه به گونهای خواهد بود اه
نیازهای متنوع را پاسمگو باشد (ویلر.)133 :2114 ،

دسترسی
حرات در محله میتواند در قال

اهداف متنوع خود ابعاد ممتلفی را در برگیـرد .عمـد تـرین

تفاوت حرات و دسترسی در مقیاس محله در مقایسه با واحدهای بزرگتر از من (نظیـر شـهر،
منطقه و اشور) ارتباط محسوس و مستقیم من بـا زنـدگی و خانوارهاسـت .دسترسـی در
محله تنها برای رفت و ممد نیست ،بلکه میتوان از من فضایی با عملکردهای متنوع را نیز
انتظار داشت .دسترسیها می توانند فضـایی بـرای لـذت بـردن از فراینـد حراـت باشـند
(عزیزی.)33 :1382 ،
ظرفیت قابل تحمل محله
به گونهای اه در جهت بهبود ایفیت زندگی مردم باشد ،به عنوان یـ

اصـل در برنامـه-

ریزی محلی میتواند راهنمای تصمیمگیری در راسـتای توسـعهی پایـدار باشـد .بـارتون
ظرفیت ق ابل تحمل محلـه را در قالـ

ارزیـابی مـواردی چـون تـوان محلـه در ارائـهی

خدمات ،ویژگی مماطبان و میـزان پاسـمگویی و افایـت خـدمات مـیدانـد (بـارتون و
همکاران.)216 :2113 ،
کاربرد سرمایهی اجتماعی در توسعهی محلهای)رویکرد دارایی ـ مبنا(

در رویکرد دارایی مبنا اه تیاید بر دمکراتیز اردن جامعه از طریـق تکثرگرایـی سیاسـی،
تمراززدایی مسؤولیتها ،درگیر ساختن سطوح محلی ،مشارات محاد مـردم در زنـدگی
اجتماعی و نهادینه شدن من با توسعهی نهادهای مدنی و گسترش فرهنـگ مـدنی اسـت،
اساس اجتماعات محلهای را بر داراییهای منها قرار میدهد؛ حال اگر رویکـرد رانویـه یـا
همان رویکرد نیاز مبنا را اه متیرر از سیاست استحقاق بود و با رویکردی از باال به پایین
نیاز اجتماعات محلی را مبنایی برای توسعهی منها میداند ،در انـار رویکـرد اولـی قـرار

دهیم ،ویژگیهای برتر رویکرد دارایی مبنا مشکار میشـود .رویکـرد دارایـی ــ مبنـا بـر
ظرفیتسازی تکیه دارد؛ به همین دلیل است اه سین معتقد است فرایندگرا ،جـامعنگـر و
واجد اهمیت ابزاری است مباحث مربوط به داراییهای اجتماع محلـی ،نوعـاً سـرمایهی
اجتماعی و سرمایهی االبدی را شامل میشود .دیدگا دارایی ـ مبنا جامعنگـر بـود و بـه
انسجام رفا "مردم" و "مکان" تمایل دارد در مقابل من دیدگا نیاز ـ مبنا بین این دو گونه
رفا تمایز قائل میشود .دیدگا دارایی ـ مبنا بر فرایند تیاید میاند و با بسیج دارایی های
محلی نظیر سرمایه اجتماعی و االبدی موج

ظرفیت سـازی مـی شـود اـه سـرمایه ی

اجتماعی و سرمایه ی االبدی ،عوامل شتاش دهند برای ظرفیت سازی هسـتند .بـرعکس
دیدگا نیاز ـ مبنا من گونه اه بیان شد ،استحقاق را مبنای توسعه قرار می دهد و من را بـه
خودی خود ی

هدف قلمداد می نماید .پیامـدگرا بـود و از ایـن جهـت دارای اهمیـت

درونی است.
یافتهها
آمار توصیفی
 41درصد پاسخدهندگان زنان و باقی را مردان تشکیل میدهند .نتایج پرسشنامههـا نشـان
میدهد اه  72درصد از ساانان محلهی نارم

متولـد تهـران و  38درصـد متولـد سـایر

شهرستانها بود اند .از این ممار میتوان چنین استنباط ارد اه بمش عمـد ای از سـاانان
نارم

با شناخت نسبتاً اافی از مناطق تهـران و بـا داشـتن گزینـهی انتمـاش در منـاطق

ممتلف شهر ،محله نارم

را مگاهانه برای سـکونت خـود انتمـاش اـرد انـد .همچنـین

دربار ی مدت اقامت ساانان ،نتایج پرسشـنامه بـدین صـورت اسـت اـه؛  68درصـد از
ساانان دارای سابقهی سکونت بیش از د سال 23( ،درصد امتر از د سـال 21 ،درصـد
بین  11تا  21سال 21 ،درصد بین  21تا  31سال و  32درصد بیش از  31سال) در محلـه
نارم

بود اند.

حدود  43درصد پاسخدهندگان تحصیالت زیر دیپلم 34 ،درصد اارشناسی ،اارشناسی
ارشد  18درصد و داترا  2درصد را دارا بودند؛ بنابراین سطح تحصیالت در محله در
سطح نسبتاً باالیی ارزیابی میشود.
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سرمایهی اجتماعی
نتایج پرسشنامه در مورد هر ادام از مؤلفههای سرمایهی اجتماعی شرایط زیر را نشان
میدهد.
جدول شمارهی -5توزیع درصدی پاسخگویان بر اساس شاخص هنجارگرایی
گویه

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

ام

بسیار ام

میزان یاور بودن و قانونگرایی

1/26

1/34

1/24

1/1

1/12

جدول شمارهی -1توزیع درصدی پاسخگویان بر اساس شاخص اعتماد
بسیار زیاد

زیاد

متوسط

ام

بسیار ام

گویه
به همسایهها

1112

1124

1138

1113

1111

قومیتهای دیگرمحله

1114

1121

1131

1122

1112

اسبهی محله

1113

1124

1131

1112

1113

شورایاری

1117

1121

1133

1116

1116

شهرداری

1113

1116

1127

1127

1118

نیروی انتظامی

1118

1126

1131

1114

1111

دولت

1118

1113

1122

1126

1126

جدول شمارهی -4توزیع درصدی پاسخگویان بر اساس شاخص مشارکت
بسیار زیاد

زیاد

متوسط

ام

بسیار ام

گویه
نیروی انتظامی

1126

1131

1141

1118

1112

برنامهریزان طرحهای توسعه

1121

1121

1126

1118

1114

امور مالی شهر

1112

1114

1116

1134

1123

شورای محله

1118

1124

1132

1112

1111

شهرداری

1116

1122

1123

1124

1121

خدمات شهری

1124

1131

1136

1118

1

جدول شمارهی -0توزیع درصدی پاسخگویان بر اساس شاخص اتصال به شبکه
گویه

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

ام

بسیار ام

شبکههای دوستی

1122

1127

1131

1112

1111

ااری

1116

1121

1121

1123

1121

مشنا به قوانین

1118

1124

1132

1112

1111

ضمانتانند ی وام

1112

1124

1138

1113

1111

جدول شمارهی -6توزیع درصدی پاسخگویان بر اساس شاخص امنیت اجتماعی
بسیار زیاد

زیاد

متوسط

ام

بسیار ام

گویه
احساس امنیت

1127

1131

1132

1111

1112

میزان ممادگی نیروی انتظامی

1122

1132

1138

1111

1112

برای برقراری امنیت
جدول شمارهی -7توزیع درصدی پاسخگویان بر اساس شاخص انسجام اجتماعی
گویه
برای حل مشکالت همسایهها چقدر حاضرید

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

ام

بسیار ام

1118

1122

1131

1113

1118

زمان/پول خود را صرف انید؟
دلبستگی شما به همسایهها/محیط محله/اوچههای

1123

1132

1124

111

1112

محله در چه سطحی است؟
چقدر تمایل دارید برای بهبود محله به صورت

1121

1131

1136

1118

1114

خودجوش هزینه یا همکاری انید؟

از مؤلفههـای سـرمایهی اجتمـاعی ،میـزان سـرمایهی

براساس نتایج پرسشنامه در هر ی

اجتماعی شرایط مطلوبی را در محلهی نارم

دارد .مؤلفهی هنجارگرایی با توجه به اینکه

 71درصد گزینههای بسیار زیاد و زیاد محله را به خـود اختصـاد داد اسـت ،مطلـوش
ارزیابی میشود .از لحاظ شاخ

های مؤلفهی اعتماد ،وضعیت محلهی نارم

نسبتاً مطلوبی است و تنها در شاخ

در شرایط

اعتماد به دولت است اه ااثر پاسخدهنـدگان عـدم

اعتماد خود را نسبت به دولت اعالم ارد اند.
شاخ

های مؤلفهی مشارات در محلهی نارم

به غیـر از شـاخ

مشـارات بـا امـور

مالی شهر (با مجموع  26درصد گزینـههـای اـم و بسـیار اـم) در وضـعیت بـاالتری از
میانگین قرار دارند و ساانان بیشترین میزان مشارات خـود را در ارتبـاط بـا خـدمات شـهری
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عنوان ارد اند؛ بنابراین میتوان به این نکته اشار ارد اه رعایت هنجارهـای تسـهیلاننـد ی
روابط همسایگی و بسـترهای خودجـوش مشـاراتپـذیری از خصوصـیات اجتماعـات
محلهی نارم

است.

اتصال به شبکههای اجتماعی دوستی ،ااری ،ضـمانتی و راهنمـایی قـانونی نیـز مطلـوش
ارزیابی میشود؛ بنابراین ،شبکههای اجتماعی اه از موقعیـت اقتصـادی سـاانان حمایـت
میانند ،از موقعیت مـورد قبـولی برخوردارنـد و از منهـا اررگـذاری فهـم اقتصـادی بـر
خانوارهای محله انتظار میرود .با توجه به باال بودن میزان شاخ
اجتماعی در محله ،وضعیت محله از نظر این شاخ
در نهایت در بین شاخ

هـای مؤلفـهی امنیـت

بسیار مطلوش ارزیابی میگردد.

های مؤلفهی انسجام اجتماعی ،شاخ

دلبستگی و حس تعلـق

خاطر ساانان به محلهی خود با مجموع  71درصد (گزینههای بسیار زیاد و زیاد) نسـبت
به شاخ

های دیگر این مؤلفه در وضعیت مطلوشتری قرار دارد اـه بیـانگر بـاال بـودن

میزان تعلق خاطر ساانان به محیط زندگی خود میباشد.
توسعهی پایدار محلی
نتایج پرسشنامه در مورد هر ادام از شاخ
نسبی میزان شاخ

ها در محلهی نارم

های توسعهی پایدار محلی بیانگر باال بودن

است.

جدول شمارهی -8توزیع درصدی پاسخگویان بر اساس شاخصهای توسعهی پایدار محلی
بسیار

گویه

خوش

متوسط

نامناس

خوش

بسیار
نامناس

فضای سبز موجود در محله

0.25

0.31

0.30

0.10

0.04

امکان خرید مسان نیازهای روزانه

0.24

0.30

0.31

0.15

0

0.20

0.31

0.20

0.15

0.14

0.19

0.29

0.32

0.12

0.08

وجود فضای مناس

برای پیاد روی

امکانات تفریحی جهت گذراندن اوقات

فراغت
پویایی مکان محله نسبت به ال مراز

0.20

0.24

0.31

0.13

0.12

شهر
نمای ساختمانها

0.24

0.27

0.30

0.09

0.10

فضاهای بدون استفاد

0.17

0.22

0.32

0.20

0.09

احساس امنیت

0.27

0.30

0.32

0.05

0.06

تغییر در شرایط اقتصادی خانوارها

0.16

0.24

0.32

0.15

0.13

تنوع در انتماش مسکن براساس ساختار

0.17

0.20

0.25

0.23

0.20

جمعیتی
تنوع در سیستمهای ممتلف حمل و نقل

0.24

0.24

0.30

0.10

0.12

تغییر در سرانهی مالکیت خودرو

0.15

0.18

0.20

0.21

0.26

امکان دسترسی به وسایل حمل و نقل

0.30

0.31

0.25

0.10

0.04

عمومی
فضای پاراینگ اافی

0.12

0.17

0.21

0.24

0.26

وجود نظارت از ساختمانها و بدون

0.23

0.26

0.34

0.09

0.08

گوشههای خلوت
مصونیت از رفت و ممد خودروها

0.18

0.21

0.37

0.14

0.10

اانالهای دفع مبهای ناشی از بارندگی

0.24

0.30

0.34

0.12

0.10

نظافت و پاایزگی محله

0.30

0.33

0.30

0.07

0

توسعهی زیرساختها و تجهیزات

0.21

0.30

0.30

0.15

0.04

موجود در محله
وجود سر و صدا در محله

براساس جدول باال ،شاخ

0.19

0.24

0.27

0.20

0.10

های نظافت و پاایزگی محله ،احساس امنیـت ،فضـای سـبز

محله و امکان دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی از باالترین میزان برخـوردار اسـت
و شاخ

های فضای مناس

برای پیاد روی ،فضای اـافی پاراینـگ ،تغییـر در سـرانهی

مالکیت خودرو از پایینترین میزان برخوردار هستند .در مجموع وضـعیت شـاخ
پایداری محلهی نارم

هـای

از دید ساانان مطلوش ارزیابی گردید است.

آزمون فرضیات
با توجه به اینکه فرضیهی تحقیق ،به دنبال شناسایی روابط میان دو متغیر است ،از مزمون
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همبستگی پیرسون استفاد شد.
جدول شمارهی  -3رابطهی هنجارگرایی و توسعهی پایدار محلی
هنجارگرایی
)**(.936

Pearson Correlation

.000
383

)Sig. (2-tailed
N

توسعهی پایدار محلی

همانگونه اه در جدول شمار ی  3مشاهد میشود نتیجهی مزمون پیرسون نشان میدهد
اه مقدار پیرسون در این رابطه  1/337و جهت رابطه نیز مثبت است؛ همچنین میزان sig

رابطه  1 /11است اه اوچکتر از  /11است؛ بنابراین رابطهی این دو متغیر از نظر ممـاری
با سطح اطمینان  %33معنادار است پس فرضیهی این تحقیـق تیییـد و فرضـیهی صـفر من
مبنی بر عدم وجود رابطـه رد مـیشـود .نتیجـه مـیگیـریم اـه رابطـهی معنـاداری بـین
هنجارگرایی و توسعهی پایدار محلی رابطه وجود دارد.
جدول شمارهی  -35بررسی رابطهی بین میزان مشارکت و توسعهی پایدار محلی
مشارات
)**(.931
.000
383

 Pearson Correlationتوسعهی پایدار محلی
)Sig. (2-tailed
N

برای بررسی رابطه بین دو متغیر ،با توجه به مقیاس متغیرهـا از مزمـون پیرسـون اسـتفاد
اردیم .نتایج مزمون پیرسون نشان میدهد اه رابطهی این دو متغیر از نظر مماری با سـطح
اطمینان باالی  33درصد معنادار است ( (sig =0.00<01و فرضـیهی صـفر من مبنـی بـر
عدم وجود رابطه رد میشود (جدول شمار )11؛ بنـابراین نتیجـه مـیگیـریم بـین میـزان
مشارات و توسعهی پایدار محلی رابطه وجود دارد.
جدول شمارهی  -33بررسی رابطهی بین اتصال به شبکه و توسعهی پایدار محلی
اتصال به شبکه
)**(.937
.000
383

Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed
N

توسعهی پایدار محلی

نتایج مزمون پیرسون نشان میدهد اه رابطهی این دو متغیر از نظر مماری با سطح اطمینان
باالی  33درصد معنادار است ( )sig=0.00<01و فرضیهی صفر من مبنی بر عدم وجود
رابطه رد میشود( .جدول شمار )11؛ بنابراین نتیجه میگیریم بین اتصال به شبکه و
توسعهی پایدار محلی رابطه وجود دارد.
جدول شمارهی  -35بررسی رابطهی بین امنیت و توسعهی پایدار محلی
امنیت
)**(.924
.000
383

Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed
N

توسعهی پایدار محلی

همانگونه اه در خروجی جدول شمار ی  ،12مشاهد میشود نتایج مزمون پیرسون
نشان میدهد اه رابطهی این دو متغیر از نظر مماری با سطح اطمینان  33درصد معنادار
است؛ بنابراین فری وجود رابطه بین این متغیرها تییید میشود .پس نتیجه میگیریم اه
رابطهی معناداری بین امنیت و توسعهی پایدار محلی وجود دارد.
جدول شمارهی  -35بررسی رابطهی بین انسجام و توسعهی پایدار محلی
انسجام
)**(.935

Pearson Correlation

.000
383

)Sig. (2-tailed
N

توسعهی پایدار محلی

همانگونه اه در خروجی جدول شمار ی  ،12مشاهد مـیشـود نتـایج مزمـون پیرسـون
نشان میدهد اه رابطهی این دو متغیر از نظر مماری با سطح اطمینـان  33درصـد معنـادار
است؛ بنابراین فری وجود رابطه بین این متغیرها تییید و فری عدم وجود رابطـه تیییـد
میشود .پس نتیجه میگیریم اه رابطهی معناداری بین انسجام و توسـعهی پایـدار محلـی
رابطه وجود دارد.
جدول شمارهی  -31بررسی رابطهی بین سرمایهی اجتماعی و توسعهی پایدار محلی
سرمایهی اجتماعی
)**(.942
.000
383

 Pearson Correlationتوسعهی پایدار محلی
)Sig. (2-tailed
N
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همانگونه اه در جدول شمار ی  ،13مشاهد میشود نتیجه مزمون پیرسون نشان میدهد
اه مقدار پیرسون در این رابطه  1/342و جهت رابطه نیز مثبت است؛ همچنین میزان sig

رابطه  1 /11است اه اوچکتر از  /11است بنابراین رابطهی این دو متغیر از نظر ممـاری
با سطح اطمینان  %33معنادار است پس فرضیهی این تحقیـق تیییـد و فرضـیهی صـفر من
مبنی بر عدم وجود رابطه رد میشود .پس نتیجه مـیگیـریم اـه رابطـهی معنـاداری بـین
سرمایهی اجتماعی و توسعهی پایدار محلی رابطه وجود دارد.
جمعبندی و نتیجهگیری:
توسعهی پایـدار دارای ابعـاد و مؤلفـههـای متفـاوتی اسـت؛ ابعـاد محیطـی ،اقتصـادی و
اجتماعی ،ابعاد متفاوت توسعهی پایدار را تشکیل مـیدهنـد .در بعـد محیطـی ،مسـیلهی
سرمایهی طبیعی ،در بعد اقتصادی سرمایهی فیزیکی و در بعد اجتماعی سرمایهی انسـانی
و اجتماعی مد نظر قرار میگیرد؛ بنابراین توجه به بحث سرمایهی اجتمـاعی ،در حقیقـت
توجه به ی

بعد بسیار مهم از توسعهی پایدار است .امروز اعتقاد بر این اسـت اـه بعـد

اجتماعی و مؤلفههای نهادی توسعهی پایدار بویژ نهادها و سرمایهی اجتمـاعی ،اهمیـت
خاصی را در فرایند رشد اقتصادی و توسعهی پایدار دارند.
به طور الی در این پژوهش هدف اصلی بررسی نقش سـرمایهی اجتمـاعی در توسـعهی
پایدار محلی در محلهی نارم

بود .در راستای این هدف ،تعـاریف مفهـومی و عملیـاتی

خاصی از سرمایهی اجتماعی و پایداری محلی اه مورد توافق بسـیاری از صـاح نظـران
است ،مبنای تدوین پرسشنامه قرار گرفت .نتایج و یافتههای پژوهش حـاای از من اسـت
اه سرمایهی اجتماعی با توسعهی پایدار محلی در ارتبـاط مثبـت و معنـاداری قـرار دارد.
تقویت هرچه بیشتر اعتماد و افزایش فرصت برای اتصال ساانان به شبکههـای اجتمـاعی
مورد تیاید مزمونهای همبستگی برای دستیابی به توسعهی پایدار محلی است.
در بررسی ارتباط بین مؤلفههای سرمایهی اجتماعی و توسعهی پایدار محلی ،ارتباط بـین
ت

ت

مؤلفهها با توسعهی پایـدار مـورد تیییـد قـرار گرفـت .در واقـع مطلـوش بـودن

وضعیت مؤلفههای سرمایهی اجتماعی و توسعهی پایدار محلی سب

تییید ارتباط معنادار

و مثبت سرمایهی اجتماعی بر توسعهی پایدار محلـی شـد اسـت .ارتبـاط بـین تمــامی
مؤلفههای سرمایهی اجتماعی و توسعهی پایدار محلی با سطح اطمینان  33درصـد مـورد
تییید قرار گرفت و در نهایت بین دو متغیر سرمایهی اجتماعی و توسـعهی پایـدار محلـی
ارتباط معنادار با سطح  33درصد تییید گردید.
همچنین نتایج تحقیق بیانگر این است اه سرمایهی اجتماعی در محلهی نارم

در سـطح

باالیی قرار دارد و مؤلفههای اعنماد و اتصال به شـبکههـای اجتمـاعی عامـل ایـن نتیجـه
هستند .در این میان ،اعتماد به قومیتهای دیگر ،شورایاری ،شـهرداری فعـاالن اقتصـادی
محله و اتصال به شبکههای اجتماعی اه موقعیت ااری و اقتصادی خانوارهـا را ضـمانت
میانند ،موقعیت مطلوبی را به نمایش میگذارند؛ بنابراین اعتمـاد بـه نهادهـای مـؤرر بـر
پایداری محله ،عدم وجود شکافهای قومی ـ نژادی ،مشـارات بـاالی سـاانان محلـه و
وجود انسجام مطلوش در بین ساانان محله ،توصیفی دقیق از محلهی مورد بررسی است.
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