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  m.taghvaei@ltr.ui.ac.ir               )          نويسنده مسؤول(دانشگاه اصفهان شهري ريزي  يا و برنامه استاد گروه جغراف-1
  am_safarabadi@yahoo.com                                 ريزي شهري دانشگاه اصفهان دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه -2

 20/11/90:  تاريخ پذيرش                18/8/90: تاريخ دريافت

 

 AHPهاي شهري با استفاده از مدل  مطالعة تطبيقي سرماية اجتماعي در بافت
  )شهر كرمانشاه: مطالعة موردي(

  
  2، اعظم صفرآبادي1مسعود تقواييدكتر 

  
 چكيده

ريزي فن گرايانه و كالبد محور چون طرح جـامع و تفـصيلي و فرامـوش شـدن يـا كـم                      حاكميت برنامه 
ريزي شهري ضرورت بررسـي نظـام اجتمـاعي شـهر را بـيش از پـيش              مهتوجهي به ابعاد اجتماعي نظام برنا     

سرمايةاجتماعي به عنوان نمودي از هم افزايي اجتماعي تاثير گذار بـر كالبـد فـضايي    . است ضروري ساخته
شناخت ابعاد مختلف سرماية اجتماعي و سنجش آن در محـالت شـهري بـه درك                . شهر شناخته شده است   

ريزي متناسب بـا وضـع موجـود را عمليـاتي            شهري منجر شده و فرآيند برنامه      تفاوتهاي موجود در محالت   
در اين مقاله با سنجش تطبيقي سرمايه اجتماعي در ابعاد مختلف آگاهي اجتماعي، مـشاركت مـدني،              . كندمي

هاي قديم، جديد و سـكونتگاه غيـر        اعتماد اجتماعي و انسجام اجتماعي در سه محله شهر كرمانشاه در بافت           
 –پـژوهش حاضـر از نـوع كـاربردي     . شـود سمي كه داراي ساختارهاي متفاوت از يكديگرند پرداخته مـي       ر

ها با  اي اقدام به جمع آوري اطالعات گرديده و داده         اي است كه با استفاده از روش ميداني و كتابخانه         توسعه
ت كـه محـالت قـديم و        نتـايج نـشان دهنـده آن سـ        . استفاده از تحليل سلسله مراتبي بررسي گرديده اسـت        

-سكونتگاه غيررسمي با وجود مشكالت متعدد داراي سرماية اجتماعي به ويژه سرمايه اجتماعي درون محله              

تواند به عنوان ظرفيت بالقوه محالت قديمي براي      اي باالتري در مقايسه با محله جديد بوده كه اين عامل مي           
  .ارتقاي كيفيت زندگي آنان به شمار آيد

  AHPسرمايه اجتماعي، محالت شهر، شهر كرمانشاه، : ليديهاي ك واژه
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   مقدمه - 1

 پديـده  بـا  زمـان  از اي برهه در توسعه، حال در يا و يافته توسعه از اعم جهان كشورهاي

 غالبا كه توسعه حال در كشورهاي .بود خواهند يا و مواجه بوده شهرنشيني جمعيت افزايش

 مواجـه  عرصـه  ايـن  در مـشكالت بيـشتري   با اند، هشد روبر پديده اين با اخير هاي دهه در

توسـعه   كـشورهاي  شهرنشيني نرخ از بيشتر درآنها شهرنشيني نرخ سو يك از كه چرا هستند،
 چنـين  اتفـاق  بـه  قريـب  اكثر ديگر سويي از و است – نشيني شهر اوج دوران در در – يافته

 هاي طرح بودن بر هزينه به توجه با امر اين .اند مواجه منابع مالي شديد كمبود با كشورهايي

 ,Sorensen, 2000(است  كرده اساسي مواجه معضل با را كشورها اين شهري، توسعه معمول

 در. شـود  معرفـي مـي   شـاخص  و اصـلي  عنصر سه با "1اجتماعي سرمايه" مفهوم ).51-73
بعـد   در و گروهـي  كار به تمايل هنجارهاي و اعتماد به رفتاري تمايالت و ها گرايش قالب

 اين واژه .)Putnam, 2000(كنند  مي اشاره مشاركت پذيري و انجمن ساختاري به الگوهاي
 زنـدگي و مـرگ      " ميالدي توسط جين جيكوب و در كتاب مشهور        60نخستين بار در دهة     

-سرمايه). 13:1380عارفي،(ريزي شهري گرديد     وارد ادبيات برنامه   "شهرهاي بزرگ آمريكا  

 در درجه اول، با توجه به مفهوم محله و به دليل مشتركات، عاليـق               توانندهاي اجتماعي مي  
و روابط چهره به چهره ساكنان آن، در اين مكان نمود بيشتري داشته باشند و در عين حـال                   

هايي چون اعتماد اجتماعي، همبستگي اجتماعي و يكپارچگي اجتماعي        با شامل شدن ارزش   
نهان در محالت، يك اقدام غيرمتمركز و از پايين   هاي پ هاي دروني و ثروت   به عنوان ظرفيت  

بر خالف نظام برنامه ريزي ديروز كه مفهوم        ). 54:1389نعمتي،  (به باال را نويد بخش باشند       
چون طرح جامع وطرح    (برنامه ريزي شهري و شهرسازي در طرح هاي شهري كالبد محور            

با طرح و نقشه هـاي مهندسـي        كه درآن بيشتر به نحوه ساخت بناها، معابر و صرفا           )تفصيلي
كشيده شده خالصه مي شده و ابعـاد ديگـر برنامـه ريـزي چـون برنامـه ريـزي اجتمـاعي،             

به فراموشي سپرده شده يا كم اهميت جلوه مي نمـود، درايـن   ... اقتصادي، زيست محيطي و 
 راستا  سنجش سرمايه اجتماعي به عنوان بخشي از فرايند برنامه ريزي با نمـودي از ميـزان                 

                                                      
1 - Capital Social 
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كالبدي شهر، شـناخته شـده و   –تحرك و پويايي نظام اجتماعي و تاثير گذار بر ابعاد فضايي       
با قابليت ايجاد هم افزايي در بين جامعه ساكن در فضاي شهري در قالب محـالت شـهري                  
توان افزايش كارايي برنامه ريزي و اثر گذاري هدفمند جهـت دسـتيابي بـه توسـعه پايـدار                   

از ايـن رو سـنجش سـرمايه اجتمـاعي در محـالت             . را دارا اسـت   شهري در ابعاد مختلـف      
مختلف شهر با توجه به تفاوتهاي موجود بين محالت مي تواند در شناخت ابعاد پنهان شهر              

از اين رو سنجش سرمايه اجتماعي و       . موثر واقع شده و فرايند برنامه ريزي را كارآمد سازد         
و اعتمـاد اجتمـاعي جامعـه سـاكن در          شناخت ظرفيت و ميزان مـشاركت، انـسجام،آگاهي         

محالت مختلف شهري و مقايسه تطبيقي آنها، به تهيه برنامه متناسب با ويژگي هاي محالت 
منجر شده و مانع در تجويز نسخه هاي يكسان براي  فضاها و اجتماعات ساكن در محالت                 

هـم  از سوي ديگر، شناخت و سنجش سرمايه اجتماعي نقشي م         . مختلف شهري خواهد شد   
در چگونگي پياده سازي برنامه ريزي مشاركتي به عنوان يكي از روش هـاي نـوين برنامـه                  

اين مقاله با هدف بررسي تفاوتهاي موجود در محالت مختلـف شـهري             . ريزي شهري دارد  
سعي بر آن داشته كه در سه محله متفاوت شهر كرمانـشاه يعنـي بافـت فرسـوده جوانـشير،                    

 و بافت جديد زيبا شهر به سنجش تطبيقي سرمايه اجتماعي           سكونتگاه غير رسمي جعفرآباد   
. در ابعاد اعتماد اجتماعي، مشاركت اجتماعي، آگاهي اجتماعي، اعتمـاد اجتمـاعي  بپـردازد              

درك و شناخت تفاوتهاي فضايي موجود در زيرسيستم هاي شهري نيازمند بررسي درونـي              
 با اسـتفاده از نتـايج       . شهر است  و بيروني و مقايسه تطبيقي بافت اجتماعي محالت مختلف        

توان نقاط قوت و ضعف زيرسيستمها را به دست آورده و بـراي ارتقـا سـطح پايـداري                     مي
  :اهداف مطالعه حاضر عبارتند از. ريزي كرد محالت شهري برنامه
  هاي فضاهاي مختلف شهري با توجه به مولفه هاي اجتماعي؛  شناخت تفاوت

  د در محالت شهري؛مقايسه تطبيقي تفاوتهاي  موجو
  .هاي شهريريزي شهري در راستاي عملكرد بهينه مجموعهانعطاف پذير كردن برنامه
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   پيشينه پژوهش - 1- 1

بررسي ابعاد سرمايه اجتماعي و نقـش       در پژوهشي با عنوان      ،)1387( و همكار    نوابخش
در سـطح   ابعاد سرمايه اجتماعي ونقش آن در توسعه شهري         به بررسي   آن در توسعه شهري     

 هفـت   و. پرداختـه اسـت    شهر تهـران     5تحليل نواحي و ميزان توسعه يافتگي نواحي منطقه         
مـشاركت   اعتمـاد نهـادي،    اعتمـاد عمـومي،    عنصر مفهومي سرمايه اجتماعي شامل آگاهي،     

مشاركت غيـر رسـمي هميارانـه و مـشاركت غيـر             مشاركت غير رسمي خيريه اي،     رسمي،
اثر سرمايه اجتماعي   ، در پژوهشي با عنوان      )1388(ارنيا   سرد .بررسي شده اند  رسمي مذهبي   

 سرمايه اجتماعي و حكمراني خوب، دو مفهومي است كـه           ؛ معتقد است  بر حكمراني خوب  
 سخت مورد توجه محافـل آكادميـك و دانـشگاهي قـرار             1990بويژه از سالهاي مياني دهه      

وطلبانه يا شبكه هاي اجتماعي،     سرمايه اجتماعي برآمده از انجمنهاي مدني و دا       و  . اندگرفته  
. درگير شدگي مدني، همكاري و اعتماد انجمنها به يكديگر و روابط اعضاي انجمنهـا اسـت          

بررسي سرمايه اجتماعي و عوامل مـوثر بـر       ، در پژوهشي با عنوان      )1388( و همكارن    رباني
شناسـايي عوامـل مـوثر بـر شـكل گيـري سـرمايه         با هدف محله شكل گيري آن در سطح

 پرداخته انـد و   اهميت مفهوم سرمايه اجتماعي در محله       بررسي   ؛ به جتماعي در سطح محله   ا
شاخص هاي پيوند همسايگي، اعتماد در سـطح محلـه، مـشاركت در امـور محلـه، كنتـرل                   

در ايـن ارتبـاط     مهـم تـرين شـاخص هـا         را  اجتماعي غير رسمي و احساس تعلق به محله         
 مكـاني   -بررسي افتـراق فـضايي      ر پژوهشي با عنوان     ، د )1388( و همكار    كياني. دانسته اند 

ميزان سرمايه اجتماعي در سـطح شـهر و         به بررسي   شهر و روستا در ابعاد سرمايه اجتماعي        
روستاهاي اطراف خرم آباد و تفاوت هاي سرمايه اجتمـاعي بـين ايـن شـهر و روسـتاهاي                   

  ومـشاركت رسـمي  از نظـر اعتمـاد عمـومي، اعتمـاد رسـمي،         اطراف آن در ابعاد مختلـف     
بررسـي  ، در پژوهشي با عنوان      )1389(و همكاران    نوغاني   . پرداخته اند  مشاركت غيررسمي 

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رضـايت از        به   ؛تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت از زندگي      
مـشاركت اجتمـاعي،    «در اين پژوهش سرمايه اجتماعي با معرف هـاي          . پرداخته ند زندگي  
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 نتايج پژوهش نشان مـي دهـد        .استبررسي شده   » اجتماعي و شبكه رابطه اجتماعي    اعتماد  
همچنين بـين   . كه بين سرمايه اجتماعي با ميزان رضايت از زندگي رابطه معنادار وجود دارد            

متغيرهاي مشاركت اجتماعي، اعتماد اجتماعي و شبكه روابط اجتماعي با رضايت از زندگي             
، در پژوهـشي بـا عنـوان    )1389( و همكـار    محـسني تبريـزي   . دنيز رابطه معنادار وجود دار    

سـرمايه  ؛ محـالت  شـهر : بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توسـعه شـهري؛ مـورد پژوهـي    
، داراي عناصري چون » به عنوان يكي از پيش شرطهاي الزم براي توسعه شهري        را اجتماعي

ماعي و درجـه دينـداري      اعتماد اجتماعي، مشاركت اجتماعي، انسجام اجتماعي، آگاهي اجت       
 بررسي تاثيرات سرمايه اجتماعي بر حسب مولفه هاي آن بر توسعه شـهري              و به  دانسته اند 

نتايج حاصله از تحقيق نشان مي دهـد كـه بـين متغيرهـاي مـستقل سـرمايه                  . پرداخته است 
اجتماعي، اعتماد اجتماعي، مشاركت اجتماعي و درجه دينداري با توسعه شهري بـه عنـوان               

در پژوهـشي    ،)1390( و همكاران    قاسمي. ر وابسته، رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد       متغي
 بررسي تاثير سرمايه اجتماعي برون گروهي بر توسـعه اقتـصادي در اسـتان هـاي    با عنوان 

در سال هاي اخيـر بحـث در مـورد نتـايج مثبـت سـرمايه اجتمـاعي رشـد                    معتقدند   ؛ايران
در .  كه از آن به عنوان حلقه مفقوده توسعه ياد مـي شـود       به گونه اي  است  چشمگيري يافته   

 و فرض بر اين است كه سرمايه اجتماعي انـواع  شده اين باور به چالش كشيده پژوهشاين  
گوناگون دارد و ممكن است كه نوعي از آن تاثير منفي بر توسعه داشته باشد و نـوع بـرون                    

شود،  باز و نهادهاي مدني ارجاع داده مي      گروهي آن كه به روابط مبتني بر اعتماد گروه هاي           
در شرايط خاص موجب كاهش هزينه مبادالت، اعتماد تعميم يافته و افزايش سرمايه انساني 

  .شود و در نتيجه تاثير مثبت بر روند توسعه يك كشور داشته باشد
  
  روش تحقيق - 2- 1

ه ميـداني و    تحقيق حاضر از نوع كاربردي توسعه اي اسـت كـه بـا اسـتفاده از دو شـيو                  
بـه طـوري كـه از شـيوه كتابخانـه اي بـراي بررسـي          . كتابخانه اي اطالعات گردآوري شـد     

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  
  1391فصلنامه مطالعات شهري، سال دوم، شماره دوم، بهار  / 6

 
رويكردها و مباني نظري و همچنين اسناد ومدارك مرتبط با سرمايه اجتماعي و نيز شاخص               

در روش ميداني نيز بـر اسـاس  پيمـايش و برداشـت ميـداني در                 . هاي ارزيابي استفاده شد   
بر اين اساس بـراي ارزيـابي و سـنجش          .  مشاهده اطالعات گردآوري شد    قالب پرسشنامه و  

بافت قديم، بافـت جديـد و سـكونتگاه غيـر           (تطبيقي سرمايه اجتماعي در محالت سه گانه        
اقدام به شاخص سازي در چهار بعد اعتماد، مشاركت، انسجام و آگـاهي اجتمـاعي          ) رسمي

پرسش نامـه خـانوار در هرسـه محلـه          شده و با توجه به شاخص هاي تعيين شده، به طرح            
 80 و در محلـه جعفرآبـاد        80، در محلـه زيباشـهر       70بدين ترتيب در محله جوانـشير       . شد

تعيـين و بـا توزيـع تـصادفي آن در           ) با استفاده از روش نمونه گيـري كـوچران        (پرسشنامه  
رهـاي  معيارهـا و زيـر معيا     . محالت مورد اشاره ارزيابي معيارهاي تعين شده به دست آمـد          

يا فرايند AHP مدل .  پياده و مورد ارزيابي چند معياره قرار گرفتAHPتعيين شده در مدل 
يكــي از جــامع تــرين ) 1980ابــداعي آقــاي ال ســاعتي در ســال (تحليــل سلــسله مراتــب 

سيستمهاي طراحي شده براي تصميم گيري با معيارهاي چند گانه به شـمار مـي رود زيـرا                  
ن مساله به صورت سلسله مراتبي امكان در نظر گرفتن معيارهـاي            اين تكنيك با فرموله كرد    

مقايسه شاخص ها، امكان تحليل حـساسيت روي        . مختلف كمي و كيفي را فراهم مي سازد       
معيارها و زير معيارها و تعيين ميزان سازگاري يا ناسازگاري تصميم از مزايـاي ممتـاز ايـن                  

 اهميـت شـاخص     AHPدر مـدل  )5،ص1387قدسي پـور،    .( تكنيك در تصميم گيري است    
طبقه بندي شده وبـا   ) از خيلي خوب تا خيلي بد       (9 تا   1هاي مختلف به صورت طيفي  از        

بـه  .  را بـه خـود اختـصاص مـي دهـد          9توجه به اهميت آن، هر شاخص  عددي از يك تا            
 پايين ترين درجـه     9/1نشان از باالترين درجه اهميت و عدد        ) 9يعني(طوري كه عدد بيشتر   

) 1(شاخص هاي مورد ارزيابي براي سنجش سرمايه اجتمـاعي در جـدول             .  را دارد  اهميت
  .ارائه شده است
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   معيارهاي ارزيابي سرمايه اجتماعي-1جدول 
  زير معيار  معيار

ــاد  اعتمـــــــ
  اجتماعي

ــزان ــيله،      : مي ــرض وس ــديگر، ق ــازل يك ــه من ــاني ب ــسايگي، ميهم ــط هم رواب
 درك توســط ديگــر  مــشورت بــا همــسايگان، درميــان گذاشــتن نگرانــي،     

افراد،وجــود صــندوق قــرض الحــسنه، وجــود انجمــن خيريــه،وجود گروههــاي 
  مذ هبي، دعوت از همسايگان براي كار مشترك

ــسجام  انــــــ
  اجتماعي

ــل،      ــدين  مح ــسايگان، معتم ــتان، هم ــل، دوس ــانواده، فامي ــه خ ــزان اعتمادب مي
  شهرداري، نماينده مجلس، شوراي شهر، نهدهادي دولتي

  آگاهي
ــاهي از ــتان،   آگـ ــدادهاي اسـ ــهر، رويـ ــدادهاي شـ ــه، رويـ ــدادهاي محلـ  رويـ

  رويدادهاي كشور، رويدادهاي جهان 

مــــــشاركت 
  مدني

مـــشاركت در رفـــع مـــشكالت محلـــه، شـــركت در انتخابـــات، شـــركت در 
ــراي        ــت ب ــتن وق ــذهبي، گذاش ــاي م ــركت در گروهه ــي، ش ــاي گروه كاره

  مشكالت محله
    

   سواالت-1-3
 شده از نظر مولفه هـاي سـرمايه اجتمـاعي چگونـه             وضعيت بافتهاي شهري انتخاب   -1
  است؟
   كاربرد سرمايه اجتماعي در بافتهاي  شهري چيست؟-2

  
  فرضيات

هاي سرمايه اجتماعي تفاوتهـاي      بافتهاي مختلف شهري در برخورداري از مولفه       بين -1
  .معناداري وجود دارد

-هاي شـهري مـي    ي بافت پذير با توجه به تفاوتهاي فضاي     ريزي شهري انعطاف   برنامه -2

  .هاي اجتماعي محالت شهري منجر شودتواند به تقويت سرمايه
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   قلمرو پژوهش- 4- 1

محدوده مطالعه در پژوهش حاضر محالت انتخاب شده از بافت هاي جديد، فرسوده و              
استان كرمانشاه، در طول جغرافيـايي   در واقع كرمانشاه شهر. غير رسمي شهر كرمانشاه است

 7983 دقيقـه، بـا وسـعت تقريبـي          16 درجه و    34 دقيقه و عرض جغرافيايي      4 درجه و    47
شـهام،  . ( متري از سـطح دريـا قـراردارد        1410كيلومتر مربع، است شهر كرمانشاه در ارتفاع        

 روستا و جمعيتي بـالغ بـر   815بخش، سيزده دهستان و  اين شهر داراي چهار ).140: 1384
وضـعيت عمـومي هـر سـه محلـه از نظـر             ). 1385مركـز آمـار ايـران،       ( نفر است    903306
هاي ميداني  و نظر  سـاكنان  زيست محيطي طبق بررسي هاي كالبدي و اقتصادي و شاخص

  .ارائه شده است) 2(محلي در جدول 
  

   وضعيت عمومي محالت قديم ،جديد و سكونتگاه غيررسمي-2جدول 
  هاي سه گانه وضعيت بافت

 شاخص
بافت (ر جوانشي

 )قديم

بافت (زيباشهر
 )جديد

سكونتگاه غير (جعفرآباد 
 )رسمي

 43 66 51 وضعيت فضاي سبز

وضعيت امكانات 
 تفريحي ورفاهي

55 45 58 

 36 79 26 وضعيت كوچه وخيابان

دسترسي به وسيله حمل 
 و نقل

34 83 24 

دسترسي به امكانت 
 ورزشي

45 64 15 

 39 84 50 وضعيت واحد مسكوني

 46 78 58 امنيت

ت 
ضاي

ن ر
ميزا

)
صد

 در
به

(  

 45 92 78 وضعيت دفع زباله
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  متر20   متر23   متر35   مسكوني سرانه

 5,4 3,3 5,1 بعد خانوار

هزار (متوسط درآمد درماه 
)تومان  

320  560  280  

  57  98  73   سال6درصد باسوادي باالي  
  
  مباني نظري- 2
   سرمايه اجتماعي- 1- 2

والني در علوم انساني و بـاالخص علـوم اجتمـاعي            ذهني ط    سرمايه اجتماعي سابقه    ايده
را در آراي انديـشمندان متقـدم و كالسـيك علـوم اجتمـاعي ماننـد اميـل                   دارد و برخي آن   

تا به حال تعـاريف متعـددي از        ). 36: 1381بهزاد،  (كنند    دوركيم، وبر و ديگران جستجو مي     
لوم انساني ارائه شـده     هاي مختلف ع    نظران در حوزه   مفهوم سرمايه اجتماعي توسط صاحب    

 اما فوكوياما نشان داد كه بسياري از تعاريف تنها به آشكارسازي سرمايه اجتماعي بـه                .است
از نظر وي سرمايه اجتماعي به هماهنگي و تعادل         . اند  جاي مفهوم سرمايه اجتماعي پرداخته    

هـا كـه      ازمانها و نيز تعامالت دولت با مردم و س          داخلي و فرهنگي جامعه، هنجارها، ارزش     
در واقع سرمايه اجتمـاعي زنجيـري اسـت كـه           . اند، اشاره دارد    در درون جامعه جاي گرفته    

گونه رشد اقتصادي نخواهد داشت      دارد و بدون آن هيچ      جامعه را به يكديگر متصل نگه مي      
فوكوياما . (Fukuyama, 2001: 7-21)و جامعه به طور وحشتناكي از هم فرو خواهد پاشيد 

هاي غيررسـمي      ديگري سرمايه اجتماعي را مجموعه معيني از هنجارها يا ارزش          در تعريف 
تعاون و همكاري ميانشان مجاز است در آن سـهيم و ذينفـع              داند كه اعضاي گروهي كه      مي

هاي اخير    رابرت پاتنام از ديگر صاحبنظراني است كه در دهه        ). 33: 1384فوكوياما،  (هستند  
« او از زمـان چـاپ اثـر       . اعي در علوم انساني مؤثر بوده اسـت        اجتم  در رواج انديشه سرمايه   
 به عنوان يكي از مدافعان سرمايه اجتماعي شـناخته          1993در سال   » 1بازي بولينگ به تنهايي   

                                                      
1  - Bowling Alone 2000 
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اولين توصيه هاي پاتنام در اين مباحث از مطالعات وي در طرح دولـت محلـي ايتاليـا                  . شد

 دو ناحيـه شـمالي و جنـوبي را تعيـين و             وي تفاوتهاي مابين مديريت محلـي در      . آغاز شد 
وي معتقد است عملكرد نهادهاي محلي در شمال منتج از ارتباطـات دو طرفـه               . تشريح كند 

او ريشه اين توفيق را در انجمن هاي شـهري          . بين جامعه دولتي و جامعه شهري بوده است       
مستقل و خود   قرون وسطي مي داند كه در شهرهاي شمالي قرار داشتند شهرهايي كه بسيار              

ولي در شهرهاي جنوبي به دليل مقاومت بين دولت و جامعـه شـهري كـه از                 .  بودند 1تنظيم
دوران استبدادي نورمن سرچشمه مي گيرد باعث به وجود آمدن فضايي از تـرس و بـدبيني       

جـان  . (دو طرفه شـده اسـت كـه مـانعي در سـر راه تجديـد و اصـالحات در نهادهاسـت                     
ت پاتنام سرمايه اجتماعي را بيشتر در چهارچوب علوم سياسي بـه            رابر) 47,48 :1385فيلد،

وي با بكارگيري اين مفهوم تفاوت هاي موجود در التزام شهروندي را بـه نمـايش                . كار برد 
بر اين اساس سرمايه اجتماعي وجوه گوناگون سازمان اجتمـاعي نظيـر شـبكه هـا،                . دراورد

ل اقدامات هماهنگ كـارايي جامعـه را بهبـود          هنجارها و اعتماد است كه مي توانند با تسهي        
  ) 1380:285پاتنام،(بخشند 

پردازان سرمايه اجتماعي، روابط اجتماعي افراد و تعامالت آنـان          پاتنام، مانند ديگر نظريه   
هـا را بـه عنـوان       كنـد و شـبكه    ترين جزء سرمايه اجتماعي معرفـي مـي       با يكديگر را بنيادي   

  سازد؛اجتماعي يعني هنجارهاي اعتماد و همياري مطرح ميخاستگاه دو مؤلفه ديگر سرمايه 
داند و حتي آن را مالك  سرمايه اجتماعي مي   وپاتنام هنجارهاي همياري را مولدترين جز     

  نامد؛ سرمايه اجتماعي مي
هاي سـرمايه اجتمـاعي اعتمـاد، از عناصـر ضـروري بـراي تقويـت                يكي ديگر از مؤلفه   

ذيري رفتار ديگران است كه در يـك جامعـه كوچـك از             پبينيهمكاري بوده و حاصل پيش    
  ).1نمودار ) (Putnam, 2000 :6(شود طريق آشنايي نزديكان با ديگران حاصل مي

  
  

                                                      
1- Self-Regulating 
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  نظريه سرمايه اجتماعي از پاتنام: 1نمودار 

  
  هاي سرمايه اجتماعي  مولفه- 2- 2

تطبيقي سـرمايه اجتمـاعي     با توجه به مطالعات انجام گرفته براي اندازه گيري و مقايسه            
در محالت قديم ، جديد و اسكان غير رسمي از چهار شاخص اعتماد اجتماعي، مـشاركت                
اجتماعي، انسجام اجتماعي و آگاهي اجتماعي استفاده شده است كه هر يـك داراي روابـط                

  .متقابل و تقويت كننده يكديگر هستند
   اعتماد اجتماعي-

بنـابراين  ) 1377:297كلمـن ،  .( را تـسهيل مـي كنـد       بنا بر نظر كلمن اعتماد قدرت عمل      
اعتماد پيش شرط موفقيت عمل مشاركتي است و در نبـود آن امكـان تحقـق مـشاركت بـه                    
سطح نازلي مي رسد به نظر فوكوياما كساني كه به هم اعتماد ندارند همكاري بين انها فقـط                  

امه دعوا بـر اسـاس   تحت قواعد رسمي صورت مي گيرد وناگزير از پذيرش قواعد موافق اق  
بر اين اساس اعتماد با ارزش هاي مشترك پيوند دارد و        ) 28-27 :1379فوكوياما،(آن هستند 

بالقوه با روابط مبتني بر قرارداد واجبار صرف ناسازگار است در اين ميان فضاهاي مشخص               
ن به بيـا . برخورد افراد وكنشگران اجتماعي خود عاملي در افزايش اعتماد بين شخصي است    

ديگر حضور همزمان كنشگران در يك مكان، داراي برخي ويژگيهاي منحصر به فرد ايجـاد               
كننــده اعتمــاد بــين شخــصي اســت كــه آن را از اشــكال ديگــر اعتمــاد متمــايز مــي كنــد  

  ) 48 :1384زتومكا،(

  اقتصادي_سطح توسعه  اجتماعي 

 رشد اقتصادي

 سرمايه

  اجتماعي

 اعتماد

 نهادهاي مدني

هنجارهاي
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   انسجام اجتماعي -

 دولت يـا بـا      گيدنز معتقد است كه انسجام اجتماعي را نمي توان با اقدام از باال به پايين              
توسل به سنت تضمين كرد بلكه انسجام اجتماعي با تغيير شيوه زندگي مالزم بـوده كـه در                  

انسجام اجتماعي ). 43 :1378گيدنز، (حاكميت دارد آن قبول تعهد ومسوليت فردي وجمعي
در كل ناظر بر ميزان الگوي رابطه متقابل بين كنشگران، گروهها و خرده فرهنگ هاي تمايز                

پيوند بين انسجام اجتماعي و مـشاركت نيـز حـائز اهميـت             ) 1378:140افروغ ، (است  يافته  
در . است زيرا بين مشاركت اجتماعي و انسجام اجتماعي نوعي رابطـه متعامـل وجـود دارد               

ظرفيت متقابل براي ارتباط و تعامل داشتن  واقع يكي از پيش شرط هاي مشاركت قابليت و
  )19 :1372چلبي، ( ماعي است با ديگران و رسيدن به وفاق اجت

   مشاركت اجتماعي-
از ديدگاه مسيرا مشاركت عبارتست از رشد توانايي اساسي بشر از جمله شان و منزلـت                

ارنشتاين مشاركت را نـوعي     . انساني و مسئول ساختن بشر در باروري نيروي تصميم گيري         
ضردر فرايند سياسي   توزيع مجدد قدرت مي داند كه به سبب آن شهرونداني كه در حال حا             

و اقتصادي كنار گذاشته شده اند قادر مي سازد تا به تـدريج در آينـده شـركت داده شـوند                     
  ) 33 :1370اوكلي و مارسدن، (
   آگاهي اجتماعي-

درواقع سرمايه اجتمـاعي از     .  است " آگاهي   "پيش شرط اوليه براي مشاركت اجتماعي       
و محـصول تـالش پايـان       . صل مـي شـود    طريق كنش مبتني بر آگاهي و شناخت متقابل حا        

ناپذيري است كه براي نهادينه كردن ارزشهايي كه در توليـد و بـاز توليـد روابـط پايـدار و                     
آگاهي شخص  . سودمندي كه منافع مادي يا معنوي گروه را تامين مي كند صورت مي گيرد             

زهـا و   از مسائل جامعه و داشتن شـناخت از محـيط سـاكن در آن و همچنـين اطـالع از نيا                    
كمبودهاي محيط زندگي و اطالع از حقوق و مسئوليتهاي فردي و جمعـي افـراد سـاكن در               
محله و مسئوليت ارگانهاي دولتي در مقابل اين كمبودها  و نيازها  مي تواند حضور شخص      

  .در جريان مشاركت را افزايش داده و سرمايه اجتماعي را تقويت كند
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  AHP / 13هاي شهري با استفاده از مدل  مطالعة تطبيقي سرماية اجتماعي در بافت
  
  AHPت شهري كرمانشاه با استفاده از مدل  ارزيابي سرمايه اجتماعي در محال- 3

 بعـد از گـردآوري      AHPفرايند ارزيابي سرمايه اجتماعي محالت مورد اشـاره در مـدل            
  :اطالعات مورد نياز به شرح زير است

   ترسيم سلسله مراتب و كدبندي شاخص ها؛-
  ارزيابي معيارهاي اصلي در مدل؛-

  ارزيابي زير معيارهاي هر معيار؛ -

 ن اهميت معيارها و زير معيارها در هر محله؛ تعيي-

  . تعيين ضرايب اهميت نهايي معيارهاي اصلي در محالت و اولويت بندي هر محله-
  
   سلسله مراتب سنجش سرمايه اجتماعي در محالت سه گانه-

تشكيل سلسله مراتب اولين قدم در ارزيابي مـسائل بـوده كـه تعيـين هـدف در راس و                    
بـه منظـور تـسهيل فراينـد        . ا در زير بخش سلسله مراتب قرار مي گيرند        معيار و زير معياره   

ارزيابي سرمايه اجتماعي در محالت سه گانـه اقـدام بـه كدبنـدي معيارهـا و زيـر معيارهـا                     
سلسله مراتب تشكيل شده وكدبنـدي معيـار و زيـر معيـار بـراي ارزيـابي سـرمايه                   . گرديد

 بـه شـرح نمـودار       AHPر رسمي در مدل     اجتماعي در محالت قديم، جديد و سكونتگاه غي       
  .است) 3(و جدول ) 2(
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   سلسله مراتب ارزيابي سرمايه اجتماعي-2نمودار 

  
   كدبندي معيارها و زير معيارهاي ارزيابي سرمايه اجتماعي-3جدول 

 كد بندي معيارها وزير معيارها

 )A(انسجام اجتماعي )B(مشاركت مدني )C(اعتماد اجتماعي )D(آگاهي

 كد زير معيار كد زير معيار كد زير معيار كد ر معيارزي

رويدادهاي 
 محله

D1 خانواده CA1 
مشاركت در رفع 
 مشكالت محله

B1 روابط همسايگي A1 

رويدادهاي 
 شهر

D2 فاميل CA2 شركت در انتخابات B2 
ميهماني به منازل 

 يكديگر
A2 

رويدادهاي 
 استان

D3 دوستان CA3 
شركت در كارهاي 

 گروهي
B3 قرض وسيله A3 

رويدادهاي 
 كشور

D4 همسايگان CA4 
شركت در گروههاي 

 مذهبي
B4 

مشورت با 
 همسايگان

A4 
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  AHP / 15هاي شهري با استفاده از مدل  مطالعة تطبيقي سرماية اجتماعي در بافت
  

  
   ارزيابي معيارهاي اصلي-

 در اين مرحله اقدام به تعيين ضرايب اهميت معيارهـاي مختلـف شـده اسـت بـه ايـن                    
 و تعيين ضرايب اهميت معيارها و زير معيارها از مـدل دلفـي اسـتفاده                منظور براي ارزيابي  

علوم اجتمـاعي، روانـشناسان جامعـه شناسـان،         (شده، بدين گونه كه از كارشناسان مختلف        
 و بـراي  4 تـا  1خواسته شد تا براي معيارهاي اصلي ضـرايبي از  ... ) برنامه ريزان شهري و    

نتيجـه بـه دسـت آمـده از         .  تعيين نمايند  9 تا   1ايبي از   زير معيارها با توجه به تعداد آن ضر       
بر اين اساس همان طـور      .  پياده شد  AHPكارشناسان به صورت ميانگين محاسبه و در مدل         

  در رتبـه اول و معيـار آگـاهي بـا وزن            0/ 462شود اعتماد اجتماعي بـا وزن        كه مشاهده مي  
 معيارهـاي اصـلي سـنجش سـرمايه      بنـابراين در  . در رتبه چهارم قرار گرفته اسـت       0/  115

اجتماعي معيار اعتماد اجتمـاعي داراي بيـشترين اهميـت و معيارهـاي انـسجام اجتمـاعي،                 
از آن جايي كه اعتماد     . مشاركت مدني و آگاهي اجتماعي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند           

يجـاد  در گروه هاي اجتماعي شرط بقاي گروه و همچنين به عنوان نقطه شروع مـشاركت، ا               

رويدادهاي 
 جهان

D5 معتمد محلCA5 
گذاشتن وقت در 
 مورد مشكالت محله

B5 
درميان گذاشتن 

 نگراني
A5 

   CB1 شهرداري  
درك توسط ديگر 

 افراد
A6 

  
نماينده 
 مجلس

CB2   
وجود صندوق 
 قرض الحسنه

A7 

  
شوراي 
 شهر

CB3   
وجود انجمن 

 خيريه
A8 

  
نهادهاي 
 دولتي

CB4   
وجود گروههاي 

 مذهبي
A9 

      

دعوت از 
همسايگان براي 

 كار مشترك

A10 
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انسجام اجتماعي و باال رفتن اگاهي است بـه نظـر افـراد وكارشناسـان از  ضـريب اهميـت                     

  . باالتري برخوردار بوده كه در مدل نيز مشهود است
  

   ماتريس ارزيابي معيارهاي اصلي سنجش سرمايه اجتماعي- 4جدول

  رتبه
وزن 
  نهايي

)D(  )C(  )B( ) A(  شاخص 

2  245/0  2  3/1  3  1 )A(  
3  142/0  2  4/1  1  3/1  )B(  
1  462/0  3  1  4  3  )C(  
4  115/0  1  3/1  2/1 2/1  )D( 

C R: 0/ 
 

است كه با توجه به ضريب سازگاري بايد         0/ 07به دست آمده    ) CR(ضريب سازگاري   
 باشد، سازگاري به دست آمده براي مـاتريس مـورد نظـر قابـل قبـول  بـوده و       1/0كمتر از  

  .يستنيازي به تجديد نظر در تصميم گيري ن
  

  AHP ارزيابي زيرمعيارها در مدل -
براي ارزيابي زير معيارهاي چهار معيار اصلي بـا اسـتفاده از روش دلفـي ضـرايب زيـر                   

  :معيارها به شرح زير به دست آمد
 

A -انسجام اجتماعي   
 شاخص مختلف اسـتفاده شـد كـه بـر اسـاس آن              10براي سنجش انسجام اجتماعي از      

و دعوت از همسايگان  بـراي اقـدامات          0/ 190  با وزن       )A1كد  (وجود روابط همسايگي    
در رتبه اول و دوم و رفتن به ميهماني به منازل            0/ 169 با ضريب اهميت     A10)كد  (جمعي  

به ترتيب با ضريب اهميت   )  A3كد(و قرض گرفتن وسيله از همسايگان        ) A2كد(يكديگر  
ن گونـه كـه در مـاتريس مـشاهده          همـا . در رتبه هاي بعد قرار گرفته انـد        035/0و   0/ 029
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  AHP / 17هاي شهري با استفاده از مدل  مطالعة تطبيقي سرماية اجتماعي در بافت
  

 عموما شاخص هايي كه داراي عملكرد گروهي و عمومي بيشتري بـوده و  شـمول                 شود مي
  . اجتماعي بيشتري را دارند داراي اهميت بيشتري نيز هستند

  
   ماتريس ارزيابي معيار انسجام اجتماعي-5جدول 

 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 Aوزن  رتبه

1 190/0 2/1 4 2 2 3 3 2 3 5  A1 

10 029/0 5/1  2/14/14/13/13/15/12/1 5/1A2 

9 035/0 5/1 3/14/14/13/12/15/1 2 3/1A3 

3 161/0 2/1 3 2 2 2 3  5 5 2/1A4 

8 049/0 3/1 2/12/12/13/1 3/12 3 3/1A5 

7 074/0 3/1 2/12/12/1 3 2/13 3 3/1A6 

5 0971/02/1 2/11  2 2 2/14 4 2/1A7 

6 0970/02/1 2/1 1 2 2 2/14 4 2/1A8 

4 099/0 2/1  2 2 2 2 3/13 2 4/1A9 

2  169/0  2 2 2 2 3 2 5 5 2 A10 

CR: 0/04  
  
B : مشاركت مدني  

 شاخص استفاده شد كه نتيجه به دسـت آمـده           5براي سنجش  معيار مشاركت مدني  از         
بـا  ) B1كـد   (دهد كه شاخص مـشاركت در رفـع مـشكالت محلـه               نشان مي  AHPدر مدل 

بـا ضـريب    ) B2كـد   (در رتبه اول  و شركت در انتخابات شورا هـا             380/0ضريب اهميت   
 بيـشترين   يكه دارا  بنابراين مواردي اهميت يافته اند    .  دارد  در  رتبه آخر قرار     0,055اهميت  

  .در بهبود وضعيت محله از ديد مشاركت مدني هستند ثيرأت
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  مشاركت مدني  ماتريس ارزيابي معيار-6جدول 

  B5 B4 B3 B2 B1 B  وزن نهايي  رتبه
1  380/0  2  3  2  7    B1  
5  055/0  2/1  3/1  5/1    7/1  B2  
2  272/0  2  3    5  2/1  B3  
4  111/0  2/1    3/1  3  3/1  B4  
3  159/0    2  2/1  2  2/1  B5  

CR: 0/02  
  

C:اعتماد اجتماعي  
و اعتمـاد   ) داخل محلـه  (براي سنجش اعتماد اجتماعي، اعتماد به دو نوع اعتماد دروني           

طبقه بندي شده و بر طبق نظر كارشناسان هـر دو داراي ضـريب              ) اعتماد به مسئوالن  (نهادي
ها اعتماد دروني در ارتباط متقابل  با اعتماد ريزيچرا كه در برنامه. داهميت برابر لحاظ شدن   

ريـزي بـه    نهادي قرار داشته و اين دو در صورت قرار گرفتن در كنار هم  هدفمندي برنامـه                
  . ريزي شهري در مقياس محله را موجب خواهند شدويژه برنامه

  
  ماتريس ارزيابي اعتماد دروني و نهادي-7جدول 

 وزن نهايي  )C2كد(اعتماد نهادي  )C1كد(اعتماد دروني  )Cكد (اعتماد

 C1( 1 1 500/0كد(اعتماد دروني

 C2( 1 1 500/0كد(اعتماد نهادي

  
CA :سنجش اعتماد دروني  

سنجش اعتماد دروني بيشتر مواردي را شامل مي شود كه در درون محله و بين ساكنين                
 شاخص استفاده شـد     5 اعتماد دروني از     بر اين اساس براي سنجش    . محله نمود يافته است   

ــه       ــاد ب ــاعي اعتم ــرمايه اجتم ــنجش س ــان در س ــر كارشناس ــق نظ ــر طب ــه ب ــه در نتيج ك
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  AHP / 19هاي شهري با استفاده از مدل  مطالعة تطبيقي سرماية اجتماعي در بافت
  

در سنجش  ) CA1(در رتبه اول و اعتماد به خانواده       0/ 416با ضريب   )  CA4كد(همسايگان
از ديـد كارشناسـان بـه هـر     . در رتبه آخر 056/0سرمايه اجتماعي با ضريب اهميت اهميت     

-يزان كه اعتماد اجتماعي در بين افراد ساكن در محله بيشتر باشد به همان نـسبت  برنامـه                  م

چرا كه افراد ساكن در محله با اعتماد متقابـل بـه            . تري خواهند داشت  ريزيها عملكرد موفق  
هاي مربوط به  مشاركت و همبستگي اجتماعي را حل كرده و در             يكديگر بسياري از چالش   

بنـابراين، اعتمـاد بـين افـراد        . رهاي گروهي نقش مهمي خواهد داشـت      تداوم مشاركت وكا  
ساكن  در محيط محله نقش مهمي را در پايه گذاري جريان مشاركت اجتماعي و به تبع آن                  

  .انسجام اجتماعي دارد
  

   ماتريس ارزيابي اعتماد دورني-8جدول 
  )CA5  CA4  CA3  CA2  CA1  )CA  وزن نهايي  رتبه
5  056/0  5/1  6/1  3/1  2/1    CA1 

4  098/0  3/1  4/1  2/1    2  CA2 

2  158/0  2/1  3/1    2  3  CA3 

1  416/0  2    3  4  6  CA4 

3  127/0    2/1  2  3  5  CA5 

CR: 0/008  
  

CB :سنجش اعتماد نهادي  
منظور از اعتماد نهادي در معيار اعتماد اجتماعي، ميزان اعتمـاد بـه نهادهـا و ارگانهـاي                  

 شاخص  4اساس براي سنجش اين نوع از اعتماد از         مسئول در مديريت شهري است بر اين        
اعتماد به نهادهاي دولتي، شوراي شهر، نمايندگان مجلس و شهرداري استفاده شد كه طبـق               

بيـشترين مقـدار و     0/  358با ضريب   ) CB3كد(نظر كارشناسان ميزان اعتماد به شوراي شهر      
كمترين ميـزان را بـه       176/0با ضريب اهميت     ) CB2كد(ميزان اعتماد به نمايندگان مجلس    
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از اين رو با توجه بـه اينكـه شـوراي شـهر، نهادهـاي دولتـي و                  . خود اختصاص داده است   

شهرداري به ميزان بيشتري در توسعه شهري مداخله دارند، نسبت به نمايندگان مجلس كـه               
  . عملكردي در سطح ملي دارند، از اهميت بيشتري برخوردارند

  
  تماد نهادي ماتريس ارزيابي اع-9جدول 

  رتبه
وزن 
  CB4 CB3 CB2 CB1  CB  نهايي

3  187/0  2/1  3/1  2   CB1  
4  176/0  1  2/1    2/1  CB2 

1  358/0  1    2  3  CB3 

2  278/0    1  1  2  CB4 

CR: 0/08 
  
D : آگاهي  

 شاخص كه ميزان اطالع  افراد از رويداها، اخبار          5به منظور سنجش آگاهي اجتماعي از       
بر اين اسـاس طبـق نظـر كارشناسـان ميـزان            . ي داد استفاده شد   و مسائل  جامعه را نشان م      
بـاالترين اهميـت و ميـزان        403/0بـا ضـريب اهميـت       ) D1كد(آگاهي از رويدادهاي محله   
كمترين ميـزان را بـه خـود         063/0با ضريب اهميت       ) D5كد  (آگاهي از رويدادهاي جهان   

حالت و معيـار مربـوط بـه        بنابراين در سنجش سرمايه اجتماعي در م      . اختصاص داده است  
آگاهي اجتماعي در محالتي كه بيشترين آگاهي از رويدادهاي محله و بعد از آن شهر وجود                

  .اي  باالتر برخوردار است دارد از آگاهي اجتماعي درون محله
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   ماريس ارزيابي آگاهي اجتماعي-10جدول 

  رتبه
وزن 
  D5  D4  D3  D2  D1  D  نهايي

1  403/0  5  4  3  2    D1  
2  256/0  4  3  2    2/1  D2 

3  158/0  3  2    2/1  3/1  D3  
4 091/0 2    2/1  3/1  4/1  D4  
5 063/0   2/1  3/1  4/1  5/1  D5  

CR: 0/013  
  
   تعيين اهميت معيارها در محالت قديم، جديد و سكونتگاه غير رسمي -

بعد از تعيين ضرايب اهميت معيارها و زير معيارها اقدام به سنجش معيارهاي گفته شده               
محالت سه گانه شد بر  اين اساس با توجه به پرسـشنامه تكميـل شـده و بـا توجـه بـه         در  

مقادير حاصل از پرسشنامه در هريك از محالت اقدام به كاربست ارقام به دسـت آمـده در                  
  . و تعيين ضرايب اهميت هر يك از معيارها در محالت گرديدAHPمدل 
  

A :انسجام اجتماعي  
جتماعي در محالت مورد مطالعـه بـا تكميـل پرسـشنامه،            براي سنجش تطبيقي انسجام ا    

مقدار و درصد به دست آمده در هر شاخص با مدل دلفي تحليل  و نتيجه به دست آمده در                    
براي  به دست آوردن ضريب اهميت نهايي ضريب اهميـت هـر زيـر               .  پياده شد  AHPمدل  

نتيجـه  . ه شـد  و سـپس جمـع بـست      در ضريب اهميت زير معيار ها ضرب        معيار در محالت    
با ضـريب  ) محله  جوانشير ( حاصله نشان داد كه در شاخص انسجام اجتماعي بافت  قديم            

 در رتبه دوم 011/0با ضريب ) محله جعفرآباد( در رديف اول، سكونتگاه غير رسمي   015/0
بنـابراين از   . در رتبه سوم قرارگرفته اسـت     0055/0با ضريب   ) محله زيباشهر (و بافت جديد  
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 انسجام اجتماعي وضعيت محله جوانشير به عنوان بافت قـديم بهتـر از دو محلـه                 نظر معيار 

ديگر بوده و همچنين شرايط محله جعفرآباد به عنوان سكونتگاه غير رسمي نسبت به محلـه    
داليل بي شـماري را مـي تـوان بـراي  بـاال بـودن                . مناسب تر است  ) بافت جديد (زيباشهر  

سكونتگاه غير رسمي در مقايسه با محالت جديد ذكر         انسجام اجتماعي در محالت قديم و       
كرد، اما يكي از مهمترين داليلي كه مي توان در اينجا بر باال بودن ضريب اهميـت محـالت           
قديم و سكونتگاه غير رسمي نسبت به محالت جديـد بيـان كـرد مـسأله اقـشار سـاكن در                     

 ايـن كـه در گذشـته نـه        اين افراد با توجـه بـه      . محالت قديم و سكونتگاه غير رسمي است      
چندان دور در روستاها زندگي مي كردند و هنوز فرهنـگ روسـتايي كـه داراي همبـستگي                  

بنابراين با وجـود وضـعيت      . اجتماعي بااليي است در اين محالت كمابيش حفظ شده است         
  .نامساعد در ابعاد فيزيكي، انسجام اجتماعي باالتر در مقايسه با بافت جديد دارا  هستند

  
سكونتگاه غير  ،جام اجتماعي در محالت قديم ،جديد ماتريس ارزيابي معيار انس-11ل جدو

  رسمي
  در محالت سه گانه)A(ضرايب اهميت معيار انسجام اجتماعي

تبه
ر

  
وزن 
 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1  نهايي

زير 
  معيارها
نوع 
ل

1  015/0  017/0  010/0  013/0  013/0  006/0  005/0  021/0  003/0  003/0  020/0  
محله 
  قديم

2 011/0 017/0 010/0 007/0  007/0  006/0  003/0  012/0  005/0  003/0  020/0  

محله 
اسكان 
غير 
  رسمي

3  0055/0  008/0  005/0  004/0  004/0  006/0  003/0  006/0  001/0  001/0  007/0  
محله 
  جديد
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  AHP / 23هاي شهري با استفاده از مدل  مطالعة تطبيقي سرماية اجتماعي در بافت
  
B :مدنيتمشارك   

 اطالعات اخذ شده از پرسش      سنجش مشاركت مدني در محالت مورد مطالعه بر اساس        
نامه نشان داد كه مانند شاخص انسجام اجتماعي محله قديم در رتبـه اول، سـكونتگاه غيـر                  

بـر ايـن اسـاس بـا ضـرب          . رسمي در رتبه دوم و بافت جديد در رتبه سوم قرار گرفته اند            
ضريب اهميت نهايي ضريب اهميت هر زير معيار در محالت در ضريب اهميت زير معيـار                

وجمع آنها اين نتيجه بدست آمد كه  محله دباغها با ضـريب اهميـت            ) 7جدول شماره    ( ها
در رتبـه هـاي بعـد       0063/0 و محله قائم با      024/0  باالترين ميزان و محله ترانس با         031/0

اين امر نشان مي دهد كه مشاركت مدني در محالت قديم و سكونتگاه غيـر               . قرار گرفته اند  
شايد يكي از داليل اين مساله را در مـشكالت          . ر از بافت جديد است    رسمي به مراتب باالت   

عديده بافتهاي قديم وسكونتگاه غير رسمي واز طرفي وجود قـشر وجامعـه سـاكن درايـن                 
محالت با فرهنگ روستايي مشاركت طلب دانست كه تمايل بـه مـشاركت سـاكنين را بـاال              

ي در ايـن محـالت و تـسهيل آن  مـي     بهرحال استفاده از پتانسيل  مشاركت مدن      . برده است 
  .تواند نقش موثري در بهبود كيفي وكمي محالت داشته باشد

  
   ماتريس ارزيابي مشاركت مدني در محالت قديم ،جديد ،سكونتگاه غير رسمي-12جدول

 در محالت سه گانه ) B(ضرايب اهميت معيار مشاركت مدني

  رتبه
وزن 
 B5 B4 B3 B2 B1  نهايي

  زير معيار
 لهنوع مح

 محله قديم 029/0 001/0 021/0 006/0 009/0  031/0  1

 محله اسكان غير رسمي 016/0 004/0 012/0 006/0 009/0 024/0  2

 محله جديد 009/0 002/0 006/0 003/0 005/0  0063/0  3

  
C :اعتماد اجتماعي  

جـام  سنجش ميزان اعتماد در محالت با توجه به دو بعد اعتماد دروني و اعتماد نهادي ان               
گونه گرفته است كه در اعتماد دروني در هر سه محله ميزان اعتماد به يك اندازه بوده و هيچ
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اما در سـنجش اعتمـاد نهـادي ميـزان          . تفاوتي در ضرايب اهميت  بين محالت وجود ندارد        

 بيـشترين  055/0بـا ضـريب    ) محلـه زيباشـهر   (اعتماد به نهادهاي مختلف در بافت جديد     
 در 043/0و  047/0هاي قديم و سكونتگاه غير رسـمي بـا ضـرايب ترتيبـي              اهميت و در بافت   

بنابراين ميزان اعتماد نهـادي در محلـه جديـد بيـشتر از دو              . رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند     
يكي از داليل اين امـر را مـي تـوان  در تفـاوت  خـدمات رسـاني بـين                . محله ديگر است    
  .محالت دانست

  
  سكونتگاه غير رسمي جديد، اعتماد دروني در محالت قديم، ماتريس ارزيابي -13جدول

  در محالت سه گانه) CA( اعتماد دروني–ضرايب اهميت معيار اعتماد اجتماعي 
وزن 
 CA5 CA4 CA3 CA2 CA1  نهايي

  زير معيار
 نوع محله

 محله جديد  009/0  015/0  024/0  064/0  019/0  035/0

 حله قديمم 009/0 015/0 024/0 064/0 019/0  035/0

 محله اسكان غير رسمي 009/0 015/0 024/0 064/0 019/0  035/0

  
   ماتريس ارزيابي اعتماد نهادي در محالت قديم ،جديد ،سكونتگاه غير رسمي-14جدول

 در محالت سه گانه) CB( اعتماد نهادي–ضرايب اهميت معيار اعتماد اجتماعي 

 رتبه
وزن 
 نهايي

CB4 CB3 CB2 CB1 
  زير معيار

ع محلهنو
1 055/0 064/0 055/0 044/0  محله جديد 047/0

2 047/0 032/0 055/0 024/0  محله قديم 026/0

3 043/0 032/ 055/0 013/0  محله اسكان غير رسمي 014/0
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  AHP / 25هاي شهري با استفاده از مدل  مطالعة تطبيقي سرماية اجتماعي در بافت
  
D :آگاهي اجتماعي  

در ارزيابي تطبيقي ميزان آگاهي اجتماعي در محالت مورد مطالعـه همـان طـور كـه در                  
ي شود ضريب نهايي بدست آمـده ميـزان آگـاهي در سـكونتگاه غيـر                 مشاهده م  15جدول  
 است كه نشان از بـاالبودن       0098/0 و در محله جديد      010/0، در محله قديم     012/0رسمي  

بنابراين با توجـه بـه ضـرايب        . دارد) جعفرآباد(ضريب اهميت در محله اسكان غير رسمي          
گـاهي در مقايـسه بـا دو محلـه ديگـر            اهميت به دست آمده محله جعفرآباد از نظر ميـزان آ          

آنچه در اين بررسي مشخص است باال بـودن ميـزان آگـاهي از              . وضعيت بهتري را داراست   
مسائل محله در محالت اسكان غير رسمي و بافت قديم در مقايسه با محله جديد اسـت و                  

محلـه  همچنين باال بودن ميزان آگاهي از مسائل فرا محله اي در محله جديد نـسبت بـه دو                   
بنابراين، مي توان گفت جامعه ساكن در محالت سكونتگاه غير رسمي و بافـت              . ديگر است 

دهد و در مقايسه  قديم بيشتر از مسائلي و رويدادهايي اگاه هستند كه در درون محله رخ مي            
  .با بافت جديد از مسائل و ويدادهاي فرامحله اي آگاهي كمتري دارند

  
  سكونتگاه غير رسمي جديد هي اجتماعي در محالت قديم، ماتريس ارزيابي آگا-15جدول 

  در محالت سه گانه) D(ضرايب اهميت معيار آگاهي اجتماعي

  رتبه
وزن 
  D5 D4 D3 D2 D1  نهايي

  زير معيار
 نوع محله

 محله اسكان غير رسمي  025/0  005/0  003/0  002/0  001/0  012/0  1

 ممحله قدي  014/0  009/0  005/0  03/0  002/0  010/0  2

 محله جديد  008/0  016/0  011/0  006/0  004/0  0098/0  3

  
   تعيين ضرايب اهميت نهايي معيارهاي اصلي در محالت-

براي به دست آوردن ضـريب اهميـت نهـايي و رتبـه بنـدي محـالت از نظـر سـرمايه                      
جـدول  (اجتماعي اقدام به ضرب ضرايب به دست آمده در هر محلـه در معيارهـاي اصـلي      

جـدول ارزيــابي معيارهــاي انـسجام اجتمــاعي، مـشاركت مــدني، اعتمــاد    يعنــي )3شـماره  
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و آگاهي اجتماعي شده و بـراي گويـا كـردن و ملمـوس كـردن                ) دروني و نهادي  (اجتماعي

نتيجه حاصله نشان داد كه بافـت قـديم بـا    .  ضرب شد100اعداد ضرايب به دست آمده در     
و بافـت  ) 5/2يـا   (025/0ي بـا  در رتبه اول ، سـكونتگاه غيـر رسـم        ) 8/2يا  (028/0ضريب  

اند بنابراين، محلـه جوانـشير از       در رتبه هاي بعدي قرار گرفته     )4/2 (024/0جديد با ضريب    
نظر سرمايه اجتماعي در رتبه اول، محله جعفرآباد در رتبـه دوم و محلـه زيباشـهر در رتبـه                    

  .سوم  قرار گرفته اند
  

ي در محالت قديم، جديد، سكونتگاه غير  ماتريس نهايي  ارزيابي سرمايه اجتماع-16جدول 
 رسمي

  ضرايب اهميت معيارهاي اصلي در محالت سه گانه
اعتماد 
رتبه  )C(اجتماعي

 محالت

وزن 
  نهايي

ضرب (
  )100در 

وزن 
  نهايي

)D(آگاهي
  دروني  نهادي

مشاركت 
)B(مدني

انسجام 
)A(اجتماعي

  معيار
 نوع محله

1  8/2  028/0  010/0 047/0 035/0   بافت قديم 015/0 031/0

2  5/2  025/0  012/0 043/0 035/0 024/0 011/0 
سكونتگاه 
  غير رسمي

3  4/2  024/0  0098/0 055/0 035/0   بافت جديد 0055/0 0063/0
  

بررسي تطبيقي محالت مورد اشاره نشان داد كه محالت قديمي و فرسوده شده از نظـر                
ايسه با دو محله ديگـر دارا اسـت آنچـه در             بهتري را در مق    سرمايه اجتماعي وضعيت نسبتاً   

اين بين حائز اهميت است درجه و ميزان اعتماد به نهادهاي مختلف مديريتي اسـت كـه در                  
محالت مورد اشاره به تناسب وضعيت اقتصادي و كالبدي محالت تفاوت معناداري را دارا              

 مـشخص شـده     055/0به طوري كه در محله قائم  اعتماد نهادي با ضـريب اهميـت               . است
)  043/0ضـريب   (و جعفرآبـاد  ) 047/0ضـريب   (است كه در دو محله ديگر يعنـي جوانـشير         
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  AHP / 27هاي شهري با استفاده از مدل  مطالعة تطبيقي سرماية اجتماعي در بافت
  

آنچه در بيان دليل اين امـر و  برقـراري رابطـه             . ضريب مورد نظر پايين تر از زيباشهر است       
بين اعتماد نهـادي و ميـزان رضـايت از  نهادهـاي مختلـف و همچنـين وضـعيت كالبـدي                      

 بيان كرد اين است كه هر چه ميزان دسترسي به خدمات، وضعيت             اقتصادي محله  مي توان    
كالبدي زيست محيطي محله بهبود مي يابد به همان نسبت ميزان اعتماد نهادي نيز افـزايش                

و مـاتريس اعتمـاد نهـادي حاصـل از     ) 2(اين مساله را مي توان با نگاه به جـدول       . مي يابد 
كه در آن محله زيباشهر بـا توجـه بـه ميـزان       مطالعات انجام گرفته در محالت بررسي نمود        

شاخص هاي مورد بررسي در مقايسه با دو محله ديگر از وضعيت مناسب تـري برخـوردار         
ايـن در حـالي اسـت كـه ميـزان           . بوده و به همان نسبت داراي اعتماد نهادي بـااليي اسـت           

ر و  در محـالت جوانـشي    ) 2بـا توجـه بـه جـدول         (رضايت، ميزان برخورداري از خـدمات       
جعفرآباد به عنوان محالت قديم و سكونتگاه غير رسمي كمتر از  محله جديد بوده و همين                 

با اين حال . عامل دليلي بر كاهش ضريب اهميت اعتماد نهادي در محالت مزبور شده است     
در باقي ابعاد سنجش سرمايه اجتماعي محالت مزبور با توجه به مدل استفاده شده محالت               

  .غير رسمي و بافت جديد به ترتيب در رتبه هاي اول تا سوم قرار دارندقديم، سكونتگاه 
  
   ):فرايند كار(ترسيم سلسله مراتب نهايي- 7- 3

بعد از به دست آوردن وزن و اهميت معيارهاي مختلف در و وزن نهايي معيارها در هر                 
 معيارهـا   سلسله مراتب ) 3(نمودار  . سه محله اقدام به ترسيم نمودار سلسله مراتب مي شود         

  .مختلف را به صورت عددي با ضريب وزني هر يك نشان مي دهد
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  سلسله مراتب نهايي-3نمودار 

  
   آزمون فرضيات- 8- 3

نتايج حاصل از مراحل طي شده نشان مي دهد كه بافتهاي شـهري از نظـر مولفـه هـاي                    
 فرسـوده   در مفهـوم  (سرمايه اجتماعي با يكديگر متفاوت بوده به طوري كه بافتهاي فرسوده          

از نظر سرمايه اجتمـاعي در مرتبـه بـاالتري قـرار داشـته و               ) محله جوانشير (و قديمي ) شده
پتانسيل بهره بردن از ظرفيت باالي سرمايه اجتماعي را براي برنامه ريـزي مـشاركتي را دارا                 

  :بنابراين با توجه به بررسي انجام شده تفاوتهاي زير قابل بررسي است. است
م اجتماعي بافتهاي قديم بيشترين انسجام و بافت اسكان غيررسـمي در            در معيار انسجا  -

رده ميانه و بافت برنامه ريزي شده يا جديد با اختالف زياد نسبت به بافت هـاي ديگـر در                    
در اين معيار، زير معيارهـاي  . رتبه سوم قرار دارند كه نشان از تفاوت بافتها با يكديگر است        

  .ي تفاوت معنادار با يكديگر هستندنيز در بافتهاي سه گانه دارا
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در معيار مشاركت مدني بافت فرسوده و قديمي با اختالف زيـاد نـسبت بـه دو بافـت              -
ديگر در مرتبه اول و بافت اسكان غير رسمي با اختالف زياد نسبت به بافت برنامـه ريـزي                   

  . شده در مرتبه دوم و بافت برنامه ريزي شده نيز در مرتبه سوم قرار دارد
در معيار و زير معيار اعتماد دروني تفاوتي        ) دروني و بيروني  (در معيار اعتماد اجتماعي   -

بين بافتها وجود نداشته و عمده تفاوتها در اعتماد بيروني است كه بـر اسـاس ضـرايب بـه                    
دست آمده در بافت برنامه يزي شده ميزان اعتمـاد بيرونـي در مقايـسه بـا دو بافـت ديگـر                      

و بافت اسكان غير رسمي نيز با توجه بـه غيرقـانوني سـاخته شـدن و     . نسبت باالتري است  
ترس از دست دادن خانه و كاشانه و ضعف خدمات رساني ميزان اعتماد بيروني پايين تر از                 

  . دو بافت ديگر است
به طـوري كـه     . در معيار آگاهي اجتماعي، تفاوتها در زيرمعيارهاي كامالً ملموس است         -

 مالحظه اي با وسيع شدن فضاي جغرافيايي در بافتهاي سـه گانـه       سطح آگاهي به طور قابل    
سطح آگاهي به ترتيب از بيشتر به كمتراز بافتهاي اسـكان غيررسـمي، بافـت               . تغيير مي كند  

فرسوده و بافت برنامه ريزي شده بوده است، بـه طوريكـه از بافتهـاي برنامـه ريـزي شـده                     
ايـن امـر نـشان از       . سـطح اگـاهي را دارنـد      باالترين ودربافتهاي اسكان غير رسمي كمترين       

تفاوتهاي اجتماع ساكن در بافتهاي مختلف شـهري و بـه تناسـب آن تفـاوت فـضايي بـين                    
  .بافتهااست

دركل موارد مورد تحقيق نشان مي دهد كـه بافتهـاي مختلـف شـهري از نظـر سـرماية                    
يهـاي هـر يـك      اجتماعي با يكديگر تفاوت داشته و نياز به برنامه ريـزي متناسـب بـا ويژگ               

چرا كه پي بردن به تفاوتهاي فضايي محالت با توجه به مختصات فرهنگـي              . ضروري است 
و اجتماعي جمعيت ساكن در آن بوده ، همين امر ضرورت اجتناب از برنامه ريزي خـشك                 
و كالبد محور فن گرايانه و حركت به سمت برنامـه ريـزي شـهري متناسـب بـا مختـصات               

را در جهت كـاهش نابرابريهـاي فـضايي را ضـروري سـاخته              فرهنگي و اجتماعي محالت     
  .است
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   نتيجه - 4

سنجش سرماية اجتماعي در سيستم شـهر و عناصـر آن چـون محـالت شـهري ،تـأثير                   
بسزايي در شناخت پويايي، تحرك و هم افزايي محـالت شهر و برنامه ريزي براي مداخـلة               

. فـعل محله هـاي مختلـف شـهري دارد        هدفـمند متناسـب با ظرفيت و پتانسيل بالقوه و بال        
مقايسه تطبيقي محالت ايـن مـساله را در ذهـن متبـادر مـي كنـد كـه بافتهـاي فرسـوده و                        
سكونتگاههاي غير رسمي ضمن وجود مشكالت و مسائل متعدد، از نظر سرمايه اجتمـاعي              

ري در مقايسه با بافتهاي جديد شه     ) درون محله اي  (به ويژه سرماية اجتماعي درون گروهي       
سرماية اجتماعي باالي موجود در بافتهاي قديم منجر بـه       . از وضعيت مناسبتري برخوردارند   

بهبود وضعيت اقتصادي، كالبدي، زيست محيطي در اين محالت نـشده اسـت كـه از يـك                  
طرف ناكارآمدي نظام برنامه ريزي و مديريت شهري نيز در اين امر دخيلند و از ديگر نبـود          

رمايه هاي اجتماعي به سمت توسعه، ارتقا و پايدارسـازي در ايـن             و يا ضعف در هدايت س     
از ســوي ديگــر حــس غريبگــي و ضــعف . محــالت در ابعــاد مختلــف تــأثير گــذار اســت

در ) محلة زيباشهر (سرمايةاجتماعي به ويژه سرماية اجتماعي درون گروهي در بافت جديد           
جر به بروز مشكالت اجتماعي     مقايسه با دو بافت ديگر خود مساله اي است كه در آينده من            

بنابراين لزوم برنامه ريزي براي استفاده از سـرمايه هـاي اجتمـاعي در              . مختلف خواهد شد  
محالت قديم و سكونتگاههاي غير رسمي در جهت ارتقاي وضعيت ايـن محـالت و لـزوم                 
افزايش سرماية اجتماعي در محالت جديد ضروري بوده و برنامه ريزي متناسب و هدفمند              

  .  اين راستا الزم استدر
  

   پيشنهادها- 5
براي برنامه ريزي مطـلوب و بهره مندي از ظرفيـتهاي ســرماية اجتمـاعي در محـالت                

  :شودشهري پيشنهادهاي ذير ارائه مي
 افزايش دخالتهاي كالبدي در سطح محله براي ارتقاي كيفي محيط با هدف افـزايش               -1

 .  وجوه بالقوة سرماية اجتماعي در سطح محلهانگيزة ساكنان براي تداوم سكونت و تقويت
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 اتكا بر وجوه بالفعل سرماية اجتماعي در سطح محله در ارتقـاي الگـوي مـداخالت                 -2
 كالبدي از محرك به سمت مشاركتي و از آن سو در جهت مردمي

هاي سبز، مراكز اصلي و فرعي در سطح محله، ايجاد تنـوع             ايجاد خدمات و كاربري    -3
  . محيطو جذابيت در

به مفهوم كميـت    ( در نظر گرفتن مؤلفه هاي فراكالبدي مانند ساختار اجتماعي بافت            -4
  .در طرح ها و برنامه ها) و كيفيت روابط و مشاركت كنندگان

 برنامه ريزي بر اساس نياز و مشاركت مردم براي ظرفيت سـازي اجتمـاعي در بـين                  -5
  محالت

  اري هاي محله در زمينه هاي مختلف تأسيس كارگروه هاي مشورتي براي شوراي-6
   قائل شدن نقش قانوني براي شوراياري هاي محالت در امر بهسازي و نوسازي-7
   ايجاد فضاها و بسترهاي تعامل و اشتراك اجتماعي در بافت-8
   حمايت از ميزان مشاركت سامانند ساكنان-9
   نهادسازي و حمايت از تشكل هاي مردمي-
  

  منابع وماخذ
، خرده فرهنگ ها، مشاركت و وفاق اجتماعي، مجموعه مقاالت )1378(ماد، افروغ، ع -1

وفاق اجتماعي و فرهنگ عمومي، سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
  .  تهران

، رهيافتهاي مشاركت درتوسعة روستايي، ترجمه )1378(اوكلي، پيتر، مارسدن، ديويد،  -2
   تهران -ررسي مسائل روستايي منصور محمد نژاد، مركز تحقيقات و ب

 اجتماعي بستري براي سالمت روان، فصلنامه رفاه ة سرماي،)1381 (،بهزاد، داوود -3
  .6اجتماعي، سال دوم، شماره 

هاي مدني، ترجمه محمد تقي دلفروز،  ، دموكراسي و سنت)1380(پاتنام، رابرت،  -4
  .انتشارات سالمت، تهران
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 فصلنامة نامه علوم اجتماعي، دانشگاه تهران ، وفاق اجتماعي،)1372(چلبي، مسعود،  -5

  . ، تهران3شماره 
بررسي  ، )1388(، خنده رو مهديا، غالم رض اورعي صديق، رباني خوراسگاني علي -6

، مجله علوم اجتماعي محله ثر بر شكل گيري آن در سطحؤ اجتماعي و عوامل مةسرماي
  .2ل ششم، شماره دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، سا

، نگاهي نو به مفاهيم توسعه، ترجمه فريده فرهي و وحيد )1384(زتومكا، ولفگانگ،  -7
 بزرگي، انتشارات مركز، تهران 

، ماهنامه  اجتماعي بر حكمراني خوبةاثر سرماي  ، )1388(،  خليل اهللا،سردارنيا -8
  . ، فروردين و ارديبهشت260شماره  اقتصادي، –اطالعات سياسي 

، جغرافياي جهانگردي ايران، تهران، انتشارات طراوت، )1384(شهام، ا، دادفر ، هـ،  -9
  چاپ اول 

 مبنا براي توسعة اجتماع محلي، -، به سوي رويكرد دارايي)1380(عارفي، مهيار،  -10
   10نرهاي زيبا، شمارهترجمه نوين تواليي، ه

، پايان نظم سرماية اجتماعي وحفظ آن، ترجمه غالم عباس )1379(فوكوياما، فرانسيس،  -11
  توسلي، انتشارات حكايت قلم نوين، چاپ اول، تهران 

 مدني، ترجمه افشين خاكباز و ة اجتماعي و جامعة سرماي،)1384 (،فوكوياما، فرانسيس -12
  . شيرازهانتشاراتحسن پويان، 

  .انتشارات كوير تهران: ، سرمايه اجتماعي، )1388( جان، فيلد، -13
ثير أبررسي ت، )1390(، توكلي خالد، اديبي سده مهدي، آذربايجاني كريم، قاسمي وحيد -14

، مجله راهبرد، ايران  اقتصادي در استان هاية اجتماعي برون گروهي بر توسعةسرماي
  .، تابستان59سال بيستم، شماره 

، انتشارت دانشگاه صنعتي AHPرايند تحليل سلسه مراتب ف)1387(قدسي پور حسن، -15
  اميركبير، تهران
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، بنيادهاي نظرية اجتماعي، ترجمه منوچهر صبوري، نشر ني ، )1377(كلمن، جيمز،  -16

  . چاپ اول، تهران
 مكاني شهر و روستا -بررسي افتراق فضايي  ،)1388(،  سليمان، اكبر ، ميرزاپور،كياني -17

، مجله فضاي جغرافيايي،  موردي شهرستان خرم آبادةعي مطالع اجتماةدر ابعاد سرماي
 .، زمستان28شماره 

، راه سوم سوسيال دموكراسي، ترجمه منوچهر صبوري كاشاني، )1378( گيدنز، آنتوني،  -18
  .انتشارت تيراژه، تهران

 اجتماعي در ةبررسي نقش سرماي ، )1389(، مريم ،آقامحسني،  عليرضا،محسني تبريزي -19
، مجله مديريت شهري، سال هشتم، شماره محالت شهر: ي؛ مورد پژوهي شهرةتوسع

  .، پاييز و زمستان26
 .، سرشماري عمومي نفوس و مسكن)1385(مركز آمار ايران،  -20

 اجتماعي و نقش آن در ةبررسي ابعاد سرماي، )1387(، مهرداد نوابخش، جميله فدوي -21
مة علوم اجتماعي گرمسار، ، پژوهشنا شهر تهران5 موردي منطقه ة شهري مطالعةتوسع

  .، بهار1سال دوم، شماره 
، تبيين ارتقاي كيفي نوسازي شهري با اتكا بر نقش سرماية )1389(لقا نعمتي ليمايي، مه -22

، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده )بهشتي محله قائم شهر: نمونه موردي(اجتماعي
 .هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مركز تهران

 ةثير سرمايأبررسي ت ، )1389(، احمدي ازغندي حسن، فوالديان احمد، نوغاني محسن -23
دانشگاه آزاد اسالمي واحد  مطالعه موردي دانشجويان(اجتماعي بر رضايت از زندگي 

   .، سال اول، شماره سوم، زمستانجامعه شناسي مطالعات جوانان، مجله )مشهد
24- Fukuyama, F, (2001). Social capital, civil society and development, Third 

World Quarterly, pp 7-20. 
25- Putnam. R (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 

Community, Simon and Schuster, New York. 
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