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 چکیده 

 شدن صنعتیه نتيج در کهاست  غيررسمی اسکان، معاصر جهان در شهرنشينی نامطلوب پيامدهای ازیکی 

 مواجه ای عدیده مسائل با راـ ا شهرهنکال خصوصاًـ  شهرها و گرفتهشکل ایمنطقه هایینابرابر و شتابان

 المللی بين هایسازمان جدید، شرایط در اقتصادی و اجتماعی ایههزینه باال رفتن به توجه با. است ساخته

 اجتناب جدید هایتوسعه و تخریب رویکرد از و نموده مناطق سکونتی این وضعيت ارتقاء هایبرنامه به شروع

ه آورد رویاجتماعی،  یسرمایه ش هایی نظيرارزتوجه به و  سازیتوانمند نظری طرح دیدگاه سوی نموده و به

سکونت در آن ها و های غيررسمی در شهر اصفهان در دهه های اخير و تنزل کيفيت گيری سکونتگاهشکل ند.ا

ای از توسعه شهری را عدم اتخاذ راهبردهای جامع در رویارویی مشکالت موجود در آن، چشم انداز نگران کننده

توانمندسازی دو  اجتماعی در سرمایه نقش در این پژوهش، هدف ارزیابی واز این ر پيش رو قرار داده است.

-شاخص این راستا که در شهری )محله دهنو( استبرونشهری )محله صمدیه( و غيررسمی درون اسکان گونه

که بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده، روش توصيفی ـ تحليلی است مورد  هایی از سرمایه اجتماعی

این پژوهش از طریق  جامعه آماری .جمع آوری شده اند ای و ميدانیها از دو روش کتابخانهاطالعات و داده

اطالعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند و  محاسبه گردید. (محلهنفر در هر  65ر)نف 112 فرمول کوکران،

تحليل و باهم  ،T-Testو  Chi-squareو از طریق دو آزمون  SPSSبا استفاده از نرم افزار در نهایت 

در سکونتگاه های سرمایه اجتماعی دستاوردهای پژوهش بيانگر آن است که شاخص مقایسه گردیدند.

رسمی بيرونی)محله دهنو(که امروزه نيز بافت روستایی در آن به قوه خویش باقی است به نسبت سکونتگاه غير

؛ لذا محله دهنو از ظرفيت عجين شده است قوی تر بوده غيررسمی درونی)محله صمدیه( که در بافت شهر 

 باالتری جهت توانمندسازی برخوردار است.
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 مقدمه -1

 خود سمت به زیادی را جمعيت  1سریع شهرنشينی پدیده دوم، جهانی جنگ بعد از خصوصبه و نوزدهم قرن اواخر در

 و صورت عدوانی به روستایی، مهاجران از عظيمی طيف شهری، و خدمات اشتغال منابع پاسخگویی ناتوانی با که کشيد

 نظارت بدون که است مناطقی گيریشکل اقدام این ناخواسته پيامد شدند که ساکن شهرها بالفصل محدوده در غيررسمی

 و آمدند. ساماندهی وجود به غيررسمی هاییا سکونتگاه نشينیحاشيه عنوان با سازوساخت مقررات رعایت و رسمی دولت

 فقر وکاهش محلی اجتماعات توسعه  آن در و است آن کالبدی های جنبه فراتر از غيررسمی سکونتگاههای زیتوانمندسا

 اجتماعی کامالً  امری شهری بافت نوع هر در مداخله که است این باشد نظر مد همواره ميباشد. آنچه باید نظر مورد شهری

 بيکاری، و مسکن بحران از جلوگيری برای ملل سازمان 1089 دهه اواخر در .است در ارتباط جامعه آن فرهنگ با و است

 پایين به باال رویکردهای جایگزین توانمندسازی راهبرد .کرد ارائه باال به پایين یک استراتژی عنوان به را توانمندسازی راهبرد

 که شد توصيه دولتها به راهبرد این در .شد غيررسمی سکونتگاههای بهسازی و و خدمات مکان پاکسازی، و تخریب شامل

 در .کنند اتخاذ شاغلند، غيررسمی بخش در که آنهایی برای فنی و مالی پشتيبانی جمله تدارك از را مناسبی سياستهای

 و عمومی امور اداره برای شهری جوامع درونی های ظرفيت از استفاده افزایش برگيرندهدر سازی توانمند مفهوم بهترین

 .استهآن اجتماعی

 با و مالی ساکنان و کالبدی اجتماعی، هایسرمایه بر متکی و مبنا _ سازی داراییسياست با توانمندسازی رهيافت 

 به بلکه عنوان معضل به نه را هاسکونتگاه نوع این در ساکن افراد اجتماع محلی، سازیظرفيت و ابزاری فرایندگرا، رویکردی

 تعهد تا گذاردآنان می خود برعهده دولت گرتسهيل نقش با را آنها اقتصادی _اجتماعی  وضعيت ارتقای و نگردمی دارایی عنوان

 .بنماید فقر و فرهنگ استحقاق فرهنگ جایگزین را توانمندسازی و

مختلف  های حوزه در مفهوم این. شود می محسوب توسعه تحقق برای الزم شروط از اساسا امروزه اجتماعی سرمایه 

 اجتماعی سرمایه برای جدید اقتصاد . است برخوردار سزایی به اهميت ازواردی از این دست م و مدیریتی سياسی، اقتصادی،

 بستگی گوناگونی عوامل به دارد وجود کافی ذخيره تقاضا این برآوردن برای آیا اینکه . است آورده وجود را به مداومی تقاضای

 متغير گذارترین تاثير عنوان به اعتماد ميان این در . شود می ایجاد ها تعاونی و آموزش ، مهارت توسط از آن بخشی که دارد

 است. برخوردار فراوانی اهميت از اجتماعی سرمایه تامين در مسئولين و کارشناسان ، ميان مردم روابط در

 

 بیان مسئله -1-1

 معضالتی از یکی .ميباشد کالنشهرها مشکالت از یکی کشور در شهری جمعيت افزایش و شهرنشينی و شهر سریع رشد

 از گستردهای طيف معموالً  که بوده حاشيهای و رسمی غير سکونتگاههای توسعه و پيدایش داشته پی در توسعه نوع که این

 در نشينیحاشيه مسائل حيطه در اخير هایسال در که دیگری مهم ميدهد اتفاق جای خود در را درآمد کم و قشر مهاجر

 شهرهاکالن افتاده دور هایدرحاشيه ونه _ شهر در قلب نشينیحاشيه هایویژگی با اطقمن پيدایش است، داده رخ شهرهاکالن

 شهری درون نشينیاست، حاشيه ایمنطقه غيرعادالنه و نامتوازن توسعه ثمره که شهری برون نشينیحاشيه همانند. است

 . است شهری درون نامتقارن توسعه و شهرها درون در عدالتیبی حاصل

 موج سلطه تحت کشورهای استقالل همچنين و اروپا بازسازی شروع با زماندوم، هم جهانی جنگ پایان از نيز پس در اروپا

 مـورد شـده ارایـه توسعه الگوهای از بسياری و بود نرسيده مطلوب نتيجه به که اقداماتی از بسياری. آغاز گردید توسعه از نوینی

 آغـاز شـهری مـدیران و ریـزان برنامـه عملکـرد بـه نسـبت ای گسترده نتقادهایا تا شد موجب امر همين و گردید واقع تردید

 سياسـتهای توسـعه بـه توجـه فرآیند این در بود. توسعه اجتماعی ابعاد به توجه عدم زمينه این مسایل بنيادیترین از [1]شود

 هـای سـمت اسـتراتژی به و کرده طی را خود تکاملی روند تدریج به (شهری نابهنجار پدیده این با برخورد در) طلبانه اصالح

 دولتی( غير)نهادهای الزم ایجاد و سازی ظرفيت با و مردمی مشارکت سایه در امر این .یافتهاند سوق اجتماعی سرمایه تشکيل

                                                 
1 . Rapid Urbanization 
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 پـذیر امکـان اقتصـادی و ...(  اجتمـاعی، بهداشتی، آموزشی، های برنامه طریق از)اجتماعی گروههای توانمندیهای بردن باال و

 را ...و اعتمادسـازی جرم، کاهش متن، به حاشيه از گذر شأن سکونت ارتقا قبيل از متعددی مطلوب پيامدهای که بود واهدخ

 اسـت اجتماعی سرمایه از استفاده اجتماع، یک در اقتصادی و بهبود رفاه افزایش منبع بهترین عبارتی به .داشت خواهد بر در

 .ميگيرد شکل ها شبکه و هنجارها در که

 زاغه نام به ای پدیده نبود ، کشور دیگر کالنشهرهای با مقایسه در اصفهان شهر های ویژگی از یکی قبل چند دهه تا

 اصفهان شهر در بودیم. وسيعی نسبتاً های زاغه شاهد تهران شهر در ما که حالی در بود شهر در این نشينی حاشيه و نشينی

 )که روستا زیادی تعداد نزدیکی ، آن قيمت یا مسکن اجارۀ نسبی ارزانی ، رشه وضعيّت اقتصادی جمله از مختلف، دالیل به

 بخش کننده تأمين که شهر به ) اند رسمی غير های سکونتگاه اوليه های هسته خود و اند شده شهر از جزئی همگی اکنون

 سال در اما ؛بودیم رسمی غير های سکونتگاه هرگونه یا نشينی زاغه شاهد کمتر ما بود، شهر این کارگران صنعتی از ای عمده

 .است شده رسمی غير های سکونتگاه پدیدۀ دچار کشور بزرگ شهرهای همانند سایر نيز شهر این اخير های

و  )محله صمدیه( شهریغيررسمی درون اسکان توانمندسازی دو گونه اجتماعی در سرمایه نقش لذا هدف پژوهش ارزیابی

گویی به هدف پژوهش گردد تا طی فرآیند پژوهش به و پاسخین منظور سواالت زیر مطرح میاست. بد )محله دهنو( شهریبرون

 دست یافت :

رسمی دست های غيرهای توانمندسازی در سکونتگاهتوان به شاخصبا تکيه بر سرمایه اجتماعی تا چه ميزان می -1

 یافت؟

های یک از این گونه از سکونتگاهدر کدامهری ششهری و برونهای حاشيه درونبازتوليد سرمایه اجتماعی در بافت -2

 ؟تر استیافتنیرسمی دستغير

 

 شناسی پژوهشروش -2-1

روش  دو ها ازداده و اطالعات آوریجهت جمع ،این مقاله از روش توصيفی ـ تحليلی الهام گرفته به گونه ای که در آن

های ، مبانی نظری پژوهش تکميل شد( و ميدانی) که در آن داده)که در این روش با مطالعه منابع داخلی و خارجی ایکتابخانه

ه استفاده شدآوری گردید( مورد نياز به روش ميدانی/پيمایشی و از طریق تنظيم و تکميل پرسشنامه بين ساکنين محالت جمع

مورد  spssافزار ی از نرمگيرهای آمار توصيفی و تحليلی و بهرهدست آمده با استفاده از شيوهو در نهایت اطالعات بهاست 

سنجيده  نظران موضوعصاحب از نظرخواهی با دلفی روش به محتوی پرسشنامه . رواییه اندگيری قرار گرفتارزیابی و نتيجه

ها و رفع اشکاالت اوليه، پرسشنامه اوليه به چند تن از متخصصين حوزه شهرسازی عرضه گردیده و با جویا شدن نظر آنشده، 

 spssکرونباخ در محيط  آلفای روش از استفاده با )تعيين اعتماد( پرسشنامه . پایایینامه مورد تایيد واقع شداعتبار پرسش

 توان پرسشنامه را برخوردار از اعتبار کافی دانست.است. بنابراین می 93800 شده محاسبه مقدار که بررسی شده،

 

 جامعه آماری و حجم نمونه پژوهش -3-1

های سرمایه اجتماعی )به عنوان یکی از ابعاد رهيافت دارایی مبنا( برای توانمندسازی ر پی ارزیابی شاخصپژوهش حاضر د     

در رسمی شهر انتخاب گردیده است. های غيررسمی شهر اصفهان است. که بدین منظور دو محله متفاوت از محالت غيراسکان

نفر  19780نفر ساکنين محله صمدیه و  19798گيرد که شامل همين راستا جامعه آماری ساکنين هر دو محله را دربر می

نفر به عنوان حجم نمونه  65از هر محله گيری کوکران تعيين شد. های هر محله با روش نمونهساکنين دهنو است. تعداد نمونه

 اند.نفر انتخاب شده 112نظر گرفته شد که در مجموع تعداد در
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 مبانی نظری -2
 رسمیسکونتگاه غیر -1-2

، غير 0، برنامه ریزی نشده 2خودرو هاى سکونتگاه مانند مختلف دیگرى اصطالحات غيررسمی از طریق اسکان مفهوم

 . در همين راستا، انواع حاشيه نشينی )اسکان غير رسمی( عبارتند از:[2]و حاشيه نشين، نيز توصيف شده است 4قانونی
 

 به و رویيده قارچ همچنين شهرها کالن اطراف در اکثراً  که نشينی حاشيه قسم شهری: این برون نشينی حاشيه 

 راند. سخن توان می کرات

 خط با مناطق از سایر اما شهرهاست کالن درون در وجود با ههایی محدود شهری: چنين درون نشينی حاشيه 

 به نسبت یفاصله کمتر با که تفت این با هستند نشين حشيه هم مناطق این ساکنين گویی است شده جدا قرمزی

 کنند. می زندگی شهرها متن در شهری برون های نشين حاشيه

 دغدغ و شزا تن محيط و روز همه ترافيک و هياهو از فرار برای جامعه در ثروتمند و متمکن گزینی: افراد حاشيه 

 خود تفریح و استراحت برای را هو و آب خوش و دنج و آرام هایی مکان اغلب دارند شهرها در کالن که ههایی

 .کنند می انتخاب

 

 توانمندسازی -2-2

 سياست بر عمدتا داشت که داللت حل هایی راه بر موجود در رابطه با اسکان های غير رسمی، رویکردهای ،1079 از قبل تا  

 هزینه تنباال رف به توجه با رویکردهایی چنين .  نتيجه[0]بود مبتنی آنها ساکنان اجباری جابجایی و ها سکونتگاه این 6تخریب

سکونتی  وضعيت ارتقاء های برنامه به شروع المللی بين های سازمان شد، موجب جدید شرایط در اقتصادی و اجتماعی های

 نظری طرح دیدگاه های سوی و محققين به [4]نمایند اجتناب جدید توسعه های و تخریب رویکرد از و نموده مناطق این

 جدید رویکردهای راستا . در این[6]آورند روی خدمات و مسکن تامين زمينه در ها دولت نقش بازنگری و سازی توانمند مانند

 استوار ها طرح اجرای و فرایند تهيه در آنان درگيرکردن و ساکنان مشارکت جمله از مفاهيمی بر ساماندهی این سکونتگاه ها،

 .[5]شد مناطق این در مشارکتی هایی طرح تهيه به اقدام نيز موارد بسياری در و

 است 5پست مدرنيسم ریزى-برنامه از برآمده که است جدیدى نسبتاَ توانمندسازى امر شهرى ریزى برنامه و شهرسازى تفکر در

 تفکر در شهر و شهروندان توانمندسازى براى لذا ؛7باشد مى ریزى برنامه در تمرکز و عدم مشارکت،عمل گرایى بر مبتنى که

 [.7]دپست مدرن توصيه می شو ریزى برنامه

 

 توسعه دارایی مبنا -3-2

 امکانات تمام مبنا -رویکرد دارایی در. دارد قرار 0مبنا نياز رویکرد برابر محلی در اجتماع توسعه برای ، 8مبنا دارایی رویکرد

 رویکرد. گيردمی قرار توسعه یپایه محلی نيازهای اجتماع مبنا، -نياز رویکرد در ولی شودمی توسعه شمرده پایه محلی اجتماع

                                                 
2 Spontaneous Settlement 
3 Unplanned 
4 Illegal 
5 Eradication 
5 Post Modernism Planning 

.شد آغاز آمریکا در ریزى برنامه پيرامون برژیرال مقاله با که باشد مى بيستم قرن از 89 دهه در ریزى برنامه در مدرنيسم پست تفکر تاریخى حوزه در -7 
 

8 Asset based approach 
9 Need based approach 
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 داراى نيازها، محلى اجتماع هر. است محلى اجتماع توسعه مدیریت و در مبنا نياز نگرش براى مناسبى جایگزین دارایى مبنا،

  :دارد ویژگی مبنا، سه دارایی رویکرد [8] هست نيز هایىتوانایى و هاواجد دارایى که حالى عين در است، مسائلى و کمبودها

 است؛ 19گرا فرایند لذا و دارد دتاکي سازی ظرفيت بر -

 .است 11نگر جامع محلی، اجتماع کالبدی اجتماعی و امکانات همه کردن بسيج سبب به -

 کار به اهداف دیگر به رسيدن ابزاری برای عنوان به را کالبدی و اجتماعی زیرا سرمایه دارد، ابزاری اهميت کهآن سرانجام -

 .[0] بردمى

 را زیر هایشاخص تواندمی الگو این بر مبنای محلی توسعه به یافتن دست برای شهر مدیران گيریتصميم سازی وسياست

  :دهد قرار توجه مورد

 دستيابی برای را منابعی کرده و تسهيل را جمعی کنش که اجتماعی است ساختار از هاییجنبه شامل:  اجتماعی سرمایه

 .[19] گذارداختيار می در اهدافشان به مردم

-می شامل را عمومی فضاهای و هاپارك ها،راه قبيل مسکن، از مادی منابع موجودی ،12کالبدی سرمایه:  کالبدی یهسرما

 .[11]شوندمی مصرف فرسوده اثر بر زمان طول در و هستند فرسایشی اصوال ها،نوع سرمایه این. شود

 پول انداز،پس بانکی، هایدارایی به که است 10لیما درواقع سرمایه سرمایه نوع ترینملموس و آشکارترین:  مالی سرمایه

 فقدان حتی و کمبود شاید محلی اجتماعات سطح در .شودمی اطالق هاشرکت و هاگروه افراد، ساالنه یا و ماهانه و درآمد نقد

 وجود به را ییفضا گزینیجدایی نوعی و شده اجتماع شهری متن از هاآن شدن رانده حاشيه به باعث سرمایه اخير جمعی نوع

 [.12]است غيررسمی اسکان به موسوم حاد مشکالت شهرنشينی با آوردمی
 

 سرمایه اجتماعی -1-3-2

 این مفهومی فضای بيان منظور به. است شده ارائه آن مورد در گوناگونی تعاریف که است مفاهيمی از اجتماعی سرمایه

، 17محلی زندگی ، 15اجتماعی هایپيوستگی ، 16محلی روحيه ، 14اجتماعی انرژی چون مختلفی تعابير و واژگان از اصطالح

 دانشگاه در فان هانی وسيله به ایمقاله در 1015 سال در اجتماعی سرمایه اصطالح [.10] است شده استفاده. . .  و 18اجتماعی

 گرفت قرار«  آمریکا شهرهای زندگی و مرگ»  اشاره مورد جاکوبس جين کتاب در بعدها که شد مطرح غربی ویرجينيای

 جامعه در 1009 دهه از اصطالح این است شده ارائه آن مورد در گوناگونی تعاریف که است مفاهيمی از اجتماعی سرمایه

 کاربست فوکویاما فرانسيس و پوتنام رابرت بوردیو، پير کلمن، جيمز مانند اندیشمندانی نظر با...  و آموزش مدیریت، شناسی،

 : کرد بيان زیر صورت به توانمی را اجتماعی سرمایه از شده ارائه تعاریف ترینمهم از بخشی ساسا این بر. [14]است یافته

 خود منافع به آن از استفاده با ميدهد اجازه کنشگر به که ميداند اجتماعی ساختار از بخشی را اجتماعی سرمایه کلمن -

 .[16] یابد دست

  و اقتصادی سرمایه کنار در اجتماعی سرمایه و ميبيند فرهنگی و اعیاجتم اقتصادی، شکل سه در را سرمایه بوردیو -

 .[15] ميبيند اقتصادی منافع و منابع بهبود جهت ابزاری عنوان به را فرهنگی

داند که موجب ایجاد ارتباط و ها میای از مفاهيمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکهپوتنام، سرمایه اجتماعی را مجموعه -

 .[17] ينه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تامين خواهد کردمشارکت به

                                                 
10 process-oriented 
11 comprehensive 
12 Physical capital 
13 Financial capital 
14 Social Energy 
15 Community Spirit 
16 Social Bonds 
17 Community Life 
18 Social Glue 
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 از آن 10گسترده موضوعی ادبيات رشد جریان در را آن مفهوم از ابعادی یک هر اجتماعی، سرمایه از شده ارائه تعاریف

شکل  شرح به ایگانهیازده ابعاد هاروارد اهدانشگ توسط گرفته صورت بندیدسته اساس بر. کنندمی بيان را امروز به تا 1086

 .گرفت نظر در توانمی اجتماعی سرمایه برای( 1)

 

 : ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی 1دیاگرام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه موردی-3

جمعيت آن بر اساس  کهشده  کيلومتری جنوب تهران واقع 424در  اصفهان،به عنوان مرکز استان  اصفهانشهر 

دهنو و  محله ، دو. در مقاله حاضربوده است خوانوار 604265و  نفر 1765125برابر با 1009ی نفوس و مسکن سال سرشمار

دارای اسکان غير رسمی می  ری اصفهان وشهردا 2واقع در منطقه ی این محالت،مورد بررسی قرار گرفته اند که هر دو صمدیه

ع شده و محله دیگر)دهنو( در بافت بيرونی شهر واقه( در بافت درونی شهر با این تفاوت که یکی از این دو محله )صمدی ،باشند

بافت شهر و درون  2( در جنوب منطقه 1086 سال نفر )بر اساس آمار نفوس و مسکن 19798محله صمدیه با جمعيت  ند.ا

های اخير به شهر اصفهان افزوده شده است و دارای بافتی ی روستاهایی است که در سالکه از جملهو محله دهنو  اصفهان

 .واقع شده است، و در بافت پيرامونی شهر اصفهان این منطقهنفر در موقعيت شمالی  19701با جمعيت  روستاگونه می باشد،

  

  

                                                 
19 Rigorous Literature Review 
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عدالت در 
مشارکت 

مدنی

مشارکت 
بخشش و مذهبی

روحيه 
داوطلبی

پيوندهای 
اجتماعی غير

رسمی

مشارکت و 
رهبری مدنی

مشارکت 
سياسی



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صمدیه و دهنو در شهر اصفهانهای موقعیت محله: 1شکل 

 

 های مورد استفادهشاخص-1-3

تر است. گيری آن سختگيری است و اندازههای سرمایه، سرمایه اجتماعی کمتر قابل لمس و اندازهدر مقایسه با دیگر فرم

و بر اساس هر تعریف عنوان شده برای سرمایه  گيری آن نيز بسيار استهای اندازهعبارتی دیگر به تعدد تعریف، روشبه

گيری مستقيم سرمایه های اندازهدر مدل گيری آن معرفی شده است.اجتماعی روش سنجش متناسب با آن تعریف برای اندازه

لبانه با ها و همکاری داوط، اتحادیههاها، باشگاهگيری اجزای سرمایه اجتماعی از قبيل شرکت در انجمناجتماعی، به اندازه

های بسياری اعتماد به عنوان شاخص مهم اند. در مدلها و اعتماد پرداختهویژه به سنجش هنجارها، شبکههای مدنی بهسازمان

-نماید میبا توجه به به رویکردهایی که هر پژوهشی دارد و نيز اهدافی که دنبال می. گيری شده استسرمایه اجتماعی، اندازه

 [.18]گيری سرمایه اجتماعی در جامعه آماری مربوطه اقدام نمودونی جهت دستيابی و اندازههای گوناگتوان شيوه

ها شمار این شاخصبا توجه به محدودیت زمانی موجود تنها چند شاخص محدود  از ميان خيل کمدر پژوهش حاضر 

رد یا همان محلی است. که این متغيرها متغيرهای مورد استفاده از سرمایه اجتماعی  متناسب با سطح خانتخاب گردیده است. 

در ادمه  های اجتماعی.عبارتند از مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، امنيت اجتماعی، شرایط فرهنگی و بهداشتی و آسيب

 1هایی در قالب سوال مطرح گردیده است که در جدول پژوهش، شاخصمتغيرهای مورد استفاده در جهت تسهيل سنجش 

 د.گردارائه می
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 رسمیهای غیردر سنجش سرمایه اجتماعی سکونتگاههای مورد استفاده معیارها و شاخص :1جدول 

 هاشاخص معیارها

ها و مراسمات مذهبی و اعياد و ... ( تا چه ميزان جمعی محلی )نظير برگزاری جشندر کارهای دسته مشارکت اجتماعی

 فعاليت و مشارکت دارید؟

 کنيد؟تمدین محل را در حل اختالفات و مشکالت محلی را چگونه ارزیابی مینقش بزرگان و مع

 کنند؟ها به هم کمک میتا چه ميزان اهالی در مشکالت و گرفتاری انسجام اجتماعی

 تا چه ميزان اهالی به ساکنين محله خود اعتماد دارید؟

 دانيد؟تا چه ميزان پليس و نيروی انتظامی را در برقراری امنيت در سطح محله موثر می امنيت اجتماعی

 تا چه حدی در طول شب و روز در محله خود احساس امنيت دارید؟

 به مراکز مذهبی نظير مساجد، حسينيه و ... در سطح محله دسترسی دارید؟ تا چه ميزان شرایط اجتماعی فرهنگی

 ز فرهنگی مانند کتابخانه در سطح محله دسترسی دارید؟به مراک تا چه ميزان

 به مراکز تفریحی جهت گذران اوقات فراغت دسترسی دارید؟تا چه ميزان 

 تان راضی هستيد؟نقل عمومی در سطح محلهوتا چه ميزان از خدمات حمل خدمات عمومی و بهداشتی

 ردار هستيد؟از خدمات بهداشتی و درمانی در سطح محله برخوتا چه ميزان 

 کنند؟مسئولين شهر و محله به شما و مطالبات شما توجه میتا چه حدی 

 ویژه جوانان به مواد مخدر چقدر است؟ميزان گرایش اهالی محله به های اجتماعیآسيب

 گيرند؟تا چه ميزان مردم در محله شما مورد حمله افراد ناشناس  و دزدی قرار می

 
ی سرمایه اجتماعی در دو بافت از سکونتگاه های غيررسمی درونی )صمدیه( و بيرونی )دهنو( مقایسه شاخص هامنظور  به

روش " گيری ازها، با بهرهتحليل دادهطراحی گردید.  1اساس معيارهای جدولای با سواالت بسته بردر شهر اصفهان، پرسشنامه

ه عددی ب تها به کميآن به صفات کيفی و تبدیلمطرح کردن سؤاالتی راجع  . این روش جهتصورت پذیرفت "طيف ليکرت

امکان دهد به هر سؤال که صفت مورد  شوندگان مزبور بدین منظور طراحی شد، تا به پرسش روش کار گرفته شد. در واقع

 ها در این پرسشنامه به صورت زیر بوده است :. کدبندی دادهکند، با درجات مختلف پاسخ دهند توصيف می را سؤال

 1، کامال مخالفم= 2، مخالفم= 0، نظری ندارم=  4، موافقم=  6موافقم =  کامالً 
 

 های پژوهشتحلیل یافته-4

-شهری و برون)حاشيه درون رسمیهای غيرجا که هدف پژوهش حاضر ارزیابی وضعيت دو گونه مختلف از سکونتگاهآناز

محالت مورد مطالعه هر یک از در  رمایه اجتماعیی سهاهای سرمایه اجتماعی است، ابتدا شاخصنسبت به شاخص شهری(

های مذکور در جهت توانمندسازی با هم مقایسه شده و مورد ارزیابی سنجيده شده و سپس ميزان دستيابی محالت به شاخص

طور مستقل در هریک از و به (Chi_Square)دو -ای سنجش وضعيت هر یک از محالت از آزمون کایبر گيرد.قرار می

 کار رفته است.به  T-Testهای پژوهش آزمون استفاده شده است. برای مقایسه وضعيت دو محله نسبت به شاخصمحالت 
 

 مشارکت اجتماعیمعیار 

 برای سنجش ميزان مشاکت اجتماعی در دو محله صمدیه و دهنو، شاخص های زیر مورد بررسی قرار گرفته اند:

 ها و مراسمات مذهبی و اعياد و ...( ی محلی )نظير برگزاری جشنجمعميزان فعاليت و مشارکت در کارهای دستهـ 

 ميزان نقش بزرگان و معتمدین محل در حل اختالفات و مشکالت محلیـ 
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 سنجش معیار مشارکت اجتماعی در محله های دهنو و صمدیه :2جدول 

Sig df Chi-Square  

.000 12 25.054 Social Participation_Dehno 

.000 12 15.012 Social Participation_Samadie 

 

با سطح معنی  163912و در محله صمدیه برابر  93999با سطح معنی داری  263964مقدار آزمون در محله دهنو برابر 

کمتر می باشد، لذا فرض  93996. چون ميزان سطح معنی داری در هر دو محله، از ميزان خطای محاسبه گردید 93999داری 

و مشارکت اجتماعی، در دو سکونتگاه غير رسمی دهنو و صمدیه  توانمندسازیه بررسی رابطه معنی دار بين دو متغير یک که ب

 درصد اطمينان تایيد می گردد. 9306، با می پردازد

 

 معیار انسجام اجتماعی

سجام اجتماعی می باشد معيار ان ه اجتماعی،یکی دیگر از معيارهای مورد بررسی در این مقاله جهت سنجش ميزان سرمای

 های زیر مورد تحقيق قرار گرفته است: ق شاخصکه از طری

 ها به یکدیگرميزان کمک اهالی در مشکالت و گرفتاریـ 

 ميزان اعتماد اهالی به ساکنين محله خود ـ 

 

 اجتماعی در محله های دهنو و صمدیه انسجامسنجش معیار  :3جدول 

Sig df Chi-Square  

.000 12 31. 4 Social Solidarity_Dehno 

.000 12 18.1 Social Solidarity_Samadie 

 

با سطح معنی داری  1831و در محله صمدیه برابر  93999با سطح معنی داری  0134مقدار آزمون در محله دهنو برابر 

متر می باشد، لذا فرض یک ک 93996. چون ميزان سطح معنی داری در هر دو محله، از ميزان خطای محاسبه گردید 93999

می اجتماعی، در دو سکونتگاه غير رسمی دهنو و صمدیه  انسجامو  توانمندسازیکه به بررسی رابطه معنی دار بين دو متغير 

 درصد اطمينان تایيد می گردد. 9306، با پردازد

 

 معیار امنیت اجتماعی

ناپذیر در ثبات، تداوم حيات و توسعه هر نظام سياسی و به عنوان یک واقعيت اجتناب  اجتماعی نيتتردید مقوله امبدون 

 جهت سنجش این معيار، از پاسخگویان در رابطه با شاخص های زیر سوال پرسيده شده است:اجتماعی نقش مؤثری دارد.

 ميزان تاثير پليس و نيروی انتظامی در برقراری امنيت در سطح محله ـ 

 محله خود احساس  احساس امنيت در طول شب و روز درميزان ـ 

 

 سنجش معیار امنیت اجتماعی در محله های دهنو و صمدیه :4جدول 

Sig df Chi-Square  

.001 12 18.04 Social Security_Dehno 

.000 12 19.2 Social Solidarity_Samadie 
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با سطح معنی داری  1032ابر و در محله صمدیه بر 93991داری  با سطح معنی18394مقدار آزمون در محله دهنو برابر 

کمتر می باشد، لذا فرض یک  93996. چون ميزان سطح معنی داری در هر دو محله، از ميزان خطای محاسبه گردید 93999

می اجتماعی، در دو سکونتگاه غير رسمی دهنو و صمدیه  امنيتو  توانمندسازیکه به بررسی رابطه معنی دار بين دو متغير 

 رصد اطمينان تایيد می گردد.د 9306، با پردازد

 

 معیار شرایط اجتماعی فرهنگی

 دهندگان پرسيده شده است:  جهت بررسی معيار شرایط اجتماعی فرهنگی،  شاخص های زیر در قالب سوال از پاسخ

 ميزان دسترسی به مراکز مذهبی نظير مساجد، حسينيه و ... در سطح محله ـ 

 د کتابخانه در سطح محله ميزان دسترسی به مراکز فرهنگی ماننـ 

 ميزان دسترسی به مراکز تفریحی جهت گذران اوقات فراغت ـ 
 

 در محله های دهنو و صمدیه شرایط اجتماعی فرهنگیسنجش معیار  :5جدول

Sig df Chi-Square  

.000 12 21.012 Socio-cultural conditions_Dehno 

.000 12 17.5 Socio-cultural conditions_Samadie 

 

با سطح معنی داری  1736و در محله صمدیه برابر  93999با سطح معنی داری  213912مقدار آزمون در محله دهنو برابر 

کمتر می باشد، لذا فرض یک  93996محاسبه گردید. چون ميزان سطح معنی داری در هر دو محله، از ميزان خطای  93999

، در دو سکونتگاه غير رسمی دهنو و شرایط اجتماعی فرهنگیو  توانمندسازیر که به بررسی رابطه معنی دار بين دو متغي

 درصد اطمينان تایيد می گردد. 9306، با می پردازدصمدیه 

 

 معیار خدمات عمومی و بهداشتی

یکی دیگر از معيار های مورد بررسی در این مقاله جهت سنجش سرمایه اجتماعی در دو سکونتگاه غير رسمی دهنو و 

 ه، معيار خدمات عمومی و بهداشتی می باشد که جهت بررسی این معيار، از شاخص های زیر استفاده شده است:صمدی

 نقل عمومی در سطح محلهوميزان رضایت از خدمات حملـ 

 ميزان برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی در سطح محلهـ 

 ميزان توجه مسئولين شهر و محله به شما و مطالبات شماـ 

 

 در محله های دهنو و صمدیه خدمات عمومی و بهداشتیسنجش معیار  :6جدول

Sig df Chi-Square  

.000 12 17.05 Public and health services _Dehno 

.000 12 29.06 Public and health services _Samadie 

 

با سطح معنی داری  20395محله صمدیه برابر  و در 93999با سطح معنی داری 17396مقدار آزمون در محله دهنو برابر 

کمتر می باشد، لذا فرض یک  93996. چون ميزان سطح معنی داری در هر دو محله، از ميزان خطای محاسبه گردید 93999

در دو سکونتگاه غير رسمی دهنو و  خدمات عمومی و بهداشتی، توانمندسازی وکه به بررسی رابطه معنی دار بين دو متغير 

 درصد اطمينان تایيد می گردد. 9306، با می پردازدیه صمد
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 های اجتماعیمعیار آسیب

یکی از مناطقی که به دليل دسترسی آسان به ابزار غيرقانونی و نامشروع نظير دزدی، مصرف مواد مخدر و مواردی از این 

دماتی، زمينه الزم را برای اینگونه دست، مستعد آسيب زایی است، مناطق حاشيه نشين است. وجود فقر و کمبود امکانات خ

 سازد.آسيب ها فراهم می 

 ویژه جوانان به مواد مخدر ـ ميزان گرایش اهالی محله به

 ـ ميزان دزدی و مورد حمله قرار گرفتن افراد ناشناس در محله شما 

 

 سنجش معیار آسیب های اجتماعی در محله های دهنو و صمدیه :7جدول

Sig df Chi-Square  

.000 12 15.87 Social ills_Dehno 

.001 12 27.09 Social ills_Samadie 

 

با سطح معنی داری  27390و در محله صمدیه برابر  93999با سطح معنی داری 16387مقدار آزمون در محله دهنو برابر 

متر می باشد، لذا فرض یک ک 93996. چون ميزان سطح معنی داری در هر دو محله، از ميزان خطای محاسبه گردید 93991

اجتماعی، در دو سکونتگاه غير رسمی دهنو و صمدیه  آسيب هایو  توانمندسازیکه به بررسی رابطه معنی دار بين دو متغير 

 درصد اطمينان تایيد می گردد. 9306، با می پردازد

 

اجتماعی، جتماعی، انسجامابا توجه به تحليل های صورت گرفته، بين تمامی شاخص های سرمایه اجتماعی)مشارکت

بهداشتی و آسيب های اجتماعی( و توانمندسازی، با سطح اطمينان وعمومیفرهنگی، خدماتاجتماعیاجتماعی، شرایطامنيت

اجتماعی و توانمندسازی ارتباط وجود درصد، رابطه معناداری وجود دارد؛ لذا این نتيجه حاصل می شود که بين سرمایه 9306

اجتماعی، به شاخص های توانمندسازی در این دو سکونتگاه غير رسمی )دهنو و صمدیه( ان با تکيه بر سرمایهدارد و می تو

 دست یافت.
 

 شهریشهری و برونهای غیررسمی درونسنجش وضعیت سرمایه اجتماعی در سکونتگاه-1-4

به صورت مجزا ارزیابی شد. نتایج  های سرمایه اجتماعی در هریک از محالت صمدیه و دهنودر مرحله قبل وضعيت شاخص

یعنی بين سرمایه اجتماعی و توانمندسازی محالت رابطه معناداری  ،دهدحاصل وجود رابطه بين متغيرهای آزمون را نشان می

با هم مقایسه مستقل  tبا استفاده از آزمون و  06با سطح اطمينان %در این مرحله هریک از معيارهای پژوهش  وجود دارد.

از اطالعات  levenآزمون دست آمده در پيشبه sigاطالعات آزمون در جدول زیر ارائه شده است. با توجه به مقدار  ند.اشده

-به sigدهد. ها انجام میپيش آزمون را برای بررسی واریانس  Spss)  استفاده شده است. Equal variances assumedسطر 

ها باید کند که از اطالعات کدام سطر برای تحليل دادهعيارها مشخص میبرای تمام م levenدست آمده در پيش آزمون 

 استفاده کرد. (
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 آزمون مقایسه میانگین معیارها در دو محله :7جدول 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Social 

Participation 

Equal variances 

assumed 
.011 .000 3.000 75 .039 .00000 .00000 -.00025 -1.00000 

Equal variances 

not assumed 
  3.000 72.000 .006 .00000 .00000 .00000 1.00000 

Social 

Solidarity 

Equal variances 

assumed 
.026 .000 -4.000 75 .052 -1.00000 .00000 -2.00002 -1.00000 

Equal variances 

not assumed 
  -4.000 71.000 .002 -1.00000 .00000 -1.00000 .00000 

Social Security Equal variances 

assumed 
.075 .000 -5.000 75 .048 -1.00000 .00000 1.00204 .00000 

Equal variances 

not assumed 
  -5.000 75.000 .000 -1.00000 .00000 1.00000 .00000 

Socio-cultural 

conditions 

Equal variances 

assumed 
.004 .000 5.031 75 .046 1.00000 .00000 -2.02207 -1.002901 

Equal variances 

not assumed 
  5.021 71.000 .003 1.00000 .00000 .00000 1.00000 

Public and 

health services 

Equal variances 

assumed 
.058 .000 -4.000 75 .076 -1.00000 .00000 3.00000 1.06867 

Equal variances 

not assumed 
  -4.000 79.000 .002 -1.00000 .00000 2.00000 1.08452 

Social ills 
Equal variances 

assumed 
.072 .000 -4.000 75 .042 -1.00000 .00000 3.00000 1.07421 

 
Equal variances 

not assumed 
  -4.000 71.000 .004 -1.00000 .00000 2.00000 1.06428 
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های سرمایه که در دو محله ميانگين شاخص توان نتيجه گرفتمی sigدست آمده برای با توجه به جدول فوق و مقادیر به

لذا حاشيه درون شهری یا برون شهری بودن در ميزان  شود.ها رد میاجتماعی تفاوت معناداری داشته و فرض برابری ميانگين

از اطالعات  ترتيب برای ارزیابی ميزان موفقيت هر محله در دستيابی به معيارها بایدبدین ها تاثير دارد.دست آمده در شاخصبه

انسجام اجتماعی،  مشارکت اجتماعی،معيار  0در  حد باال و پایين استفاده کرد.  Lowerو  Uppeerهایمربوط به ستون

 کمتر از صفر است وعددی  محلهدر دو  هاتفاوت ميانگينبدین معناست که منفی است که این یعنی  شرایط اجتماعی

-)محله صمدیه به عنوان حاشيه دروناز گروه دوم  شهری(عنوان حاشيه برون)محله دهنو به ميانگين گروه اول  همچنين

تر از محله دهنو است. در دو معيار امنيت ميانگين محله صمدیه کوچک های اجتماعیدر معيار آسيبتر است. کوچک شهری(

نگين در محله صمدیه اند لذا مياباشد، حد باال و پایين هر دو مثبتاجتماعی و خدمات عمومی و بهداشتی وضعيت متفاوت می

 شتر است.از از دهنو بي

 

 گیرینتیجه -5
  محلی اجتماع یک عنوان به هاآن انگاشتن نادیده غيررسمی، هایسکونتگاه با مواجهه راهبردهای از بسياری اصلی معضل

 ميان به را خود هایدارایی آن رگلتسهي نقش و دولت حمایت با انندتویم که است هنجارسازی و اعتماد گسترده هایهشبک با

 سازیظرفيت بر مبنا_نياز رویکرد برابر در محلی اجتماعات توسعه مبنای_یدارای رویکرد. نمایند حل را خود معضل و آورده

 را هاهسرمای نوع این فرایندگرایانه رویکردی با و نگردمی آنها مالی و کالبدی اجتماعی، هایسرمایه رهگذر از محلی اجتماعات

گيری شکل .داندیم مکان و مردم خوشبختی و رفاه انسجام و نگریجامع برای ابزاری شهری، پایدار توسعه فرایند در

 قرار داده است.توسعه شهری روی پيشرا ای کنندهانداز نگرانچشم های اخيرشهر اصفهان در دههرسمی در های غيرسکونتگاه

 قرار گيرند.  مورد توجه های شهریها باید در دستور کار برنامهبدون تردید توانمندسازی این سکونتگاهکه طوریبه

در از عوامل موثر توانند میهای سرمایه اجتماعی باشد که شاخصبيانگر آن می نيز پژوهشاین از نتایج حاصل 

دستيابی به این ظرفيت الزم برای از هر دو محله همچنين رسمی محله صمدیه و دهنو باشند و توانمندسازی دو سکونتگاه غير

هایی حدی تا به امروز نيز حفظ شده است شاخصاز طرفی دیگر در محله دهنو که بافت روستایی آن تا ها برخوردارند.شاخص

نسبت به تری ضعيت مطلوبهای اجتماعی از وو آسيب فرهنگی_انسجام اجتماعی، شرایط اجتماعی مشارکت اجتماعی،چون 

رغم قرار گيری صمدیه علیمحله که است. که این امر بيانگر آن استبرخوردار محله صمدیه که در بافت درون شهر قرار دارد، 

تر، انسجام در بافت درونی شهر، به دليل سکونت کمتر افراد بومی در محله به نسبت محله دهنو مشارکت ساکنين آن پایين

حالی است که در دو این در ر است.های اجتماعی آن بيشتفرهنگی نامساعدتر و آسيب_تر، شرایط اجتماعیعی ضعيفاجتما

 دنکه ارتباط بيشتری با عملکرد مدیریت شهری دار جتماعی و خدمات عمومی و بهداشتی() امنيت ا شاخص دیگر پژوهش

 باشد.دارا می (دهنو) دیگر وضعيت مساعدتری نسبت به محله
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