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 چکیده
 .استت  جامعه اعضای همه برای اجتماعی آگاهی افزایش و شهروندان مشارکت نسبی، رفاه تأمین گرو در شهری پایداری

 حیتا   اقتصتادی  و سیاستی  فرهنگی، وجوه به متوازن توجه و اجتماعی عدالت رعایت مستلزم شهری همچنین پایداری

 طتی  در شهرنشینی ابعاد اما گستردگی سازد. امیدوار و خوشبین ،توسعه به را انیانس نیروی که ایگونه است؛ به جامعه

 های محیطی،افزایش نابهنجاری اجتماعی،تعلق و هویتحس کاهش جمله از های نوینیچالش بروز موجب اخیر هایدهه

 و ریزیبرنامه نوین هایهنظری و رویكردها. استشده در شهرها زندگی کیفیت کاهش مجموع در و اکولوژیك تعادل عدم

 عنتوان داده و آنترا بته    قرار مورد تاکید را توجه به مفهوم سرمایه اجتماعی تنگناها، این جوییچاره برای شهری مدیریت

ریزان معطوف کردن نگاه برنامه حاضر با هدف نماید. مقالهمعرفی می ی اجتماعیپایدار بر اثرگذار وامل محوریع  از یكی

توسعه و بررسی نظری و عملی ارتباط مفهوم سرمایه اجتمتاعی و پایتداری اجتمتاعی در محت        اجتماعیهای  به جنبه

 نظریته  پایتداراجتماعی و  توستعه  مفهتوم  ،پیمایشتی  -یتوصیف تحقیق روش با استفاده ازمنظور،  است. بدینگرفته انجام

 گرفت. قرار عمل م ك وتبیین  ،اجتماعی بعد رد پایدار ساختار محله برای چارچوبی به دستیابی جهت اجتماعی سرمایه

 داده هتای  تحلیتل  بترای  محله عودالجان تهران( و کنان نفر از سا 151 شامل) پرسشنامه ابزار ها ازداده جمع آوری برای

 یهسترما  بین دهدمی نشان آماری، آزمونهای و هاداده تحلیل گردید. استفاده 11نسخه Spss آماری  نرم افزار از پژوهش

 ایبتاال وستیله   اجتماعی سرمایه بنابراین است. برقرار معناداری و مستقیم رابطه محله عودالجان در پایداری و اجتماعی

 ابعتاد  بترای  را موجبتا  ناپایتداری   میتواند پایین اجتماعی سرمایه برعكس و مح   شهری بوده پایداری افزایش برای

 شتاخ   به لزوم توجه پژوهش، این نتایج آورد. محیط زیست فراهم و ا، فضانهاده اجتماع، اقتصاد، از اعم شهر ساختاری

 پایتداری  راستتای تضتمین   در اجتماعی سرمایه ارتقای و تقویت حفظ، برای هاییسیاست اتخاذ و اجتماعی سرمایه های

 .مینماید چندان دو را شهر اجتماعی مح  
 

 محله پایدار، محله عودالجان تهرانماعی، توسعه پایدار اجتماعی، سرمایه اجت واژه های کلیدی:

 

 مقدمه -1
توسعه پایدار شهری، س مت اجتماعی و اکولوژیكی بلندمد  شهرها را بهبود می بخشتد. تحقتق یتك اکولتوژی اجتمتاعی      

تقتا  سالم و پایدار به معنی جستجوی موقعیت هایی است که بتواند اجتماع انسانی، موقعیت و شرکت شتهروندان در قتدر  را ار  

بخشد. اکولوژی اجتماعی سالم را می توان در ارتباط با روابط اجتماعی فرد در جامعه مورد بررسی قرار داده و به این مطلب نیز 

توجه داشت که زمانیكه در روند برنامه ریزی منافع تمامی طبقا  اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده باشد و خواسته هتا و  

ریزی لحاظ گردد، می توان به داشتن جامعه ای امیدوار بود که اعضای آن به شهری که در آن زندگی  ارزش های آنها در برنامه

می کنند تعلق خاطر داشته باشند و در آن احساس راحتی کنند. برای بیان روابط اجتماعی فرد در جامعته از مفهتومی جامعته    

 ر مهمی در مسیر دستیابی به پایداری اجتماعی ایفا می کند.  استفاده می شود که نقش بسیا "سرمایه اجتماعی"شناختی با نام 
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توسعه  نظریه چارچوب که در است ملت یك ثرو  مجموعه از ناپذیر تفكیك جزئی اجتماعی فعال سرمایه دیدگاه، این در

 استت.  آن پیگیتری  به ملزم پایدار توسعه که است اهدافی از آینده، نسل استفاده برای به آن بخشیدن غنا و حفظ ایجاد، پایدار،

تاکید بر دمكراتیزه کردن جامعه از طریق تكثرگرایی سیاسی، تمرکز زدایی مسئولیت ها، درگیتر ستاختن ستطو      این دیدگاه با

محلی، مشارکت آحاد مردم در زندگی اجتماعی و نهادینه شدن آن با توسعه نهادهای مدنی و گسترش فرهنت  متدنی، استاس    

دارایی های آنها قرار می دهد و با نگاهی جامع نگر به بسیج دارایتی هتای اجتمتاعی و کالبتدی توجته      اجتماعا  محله ای را بر 

 .  [1]کرده، بر استفاده از ظرفیت ها و توانایی های مردمی تاکید می کند

رتباطی بین بنابراین سرمایه اجتماعی سرمایه ای است که در صور  ارتقای آن می توان انتظار داشت با ایجاد یك زنجیره ا

بتا   افراد محل، امور مربوط به محله تسهیل گردیده و افراد با مشارکت بیشتر در جهت بهبود محیط زندگی ختود تت ش کننتد.   

افزایش سرمایه اجتماعی هزینه های مبادله کاهش یافته و تقویت روابط غیررسمی، تسهیل قراردادها و تعام   رسمی را سبب 

  محلی شكلی از همبستگی و انسجام را تجربه کرده و احساس مسئولیت نسبت به محتیط زنتدگی   می شود؛ بنابراین، اجتماعا

خصوصی و عمومی باعث شكل گیری نظار  نامحسوس شده، فضاهای عمومی به شكلی پایدار مورد توجه ستاکنان محلته قترار    

پیدا می کنتد و افتزایش تتراکنش هتای     می گیرند. بنابراین، فضاهای عمومی نقش جدیدی برای اتصال دهندگی ساکنان محله 

مبتنی بر اعتماد به شكل گیری خاطرا  جمعی منجر می شود. از سویی، افزایش حلقه اعتماد در میتان ستاکنان محلته، باعتث     

تقویت شانس اشتغال شده، کسب درامد از طریق دیگران را فراهم می سازد و زمینه ای مناسب برای دسترسی عادالنه به منابع 

. بنابراین، افزایش س مت اجتماعی، کاهش جرایم، افزایش همبستگی و دلبستتگی بته محتیط    [2]ی و رفاهی خواهد بوداقتصاد

 محله، تقویت اعتماد، کیفیت زندگی بهتر و ماندگاری کاالهای عمومی از نتایج اثبا  شده افزایش سرمایه اجتماعی است.

قابتل   متدیریتی  دستتاوردهای  رغتم  تفصیلی بته  و جامع طرحهای بچارچو در شهری برنامه ریزی شیوه رایج با این وجود

 یا مردم آوردن به نیاز و است زمینه در این عملی و نظری تنگناهای دچار و نبوده موفق سوی پایداری به شهر هدایت در توجه،

 با میشود. بنابراین ساس اح شهر عناصر کیفی کردن پایدار برای شهری طراحی و برنامه ریزی میدان اجتماعی به سرمایه همان

 این تحقیتق  در دارد، شهرها امور عمومی در آنان شدن سهیم و مردم مشارکت پذیری در سرمایه اجتماعی که نقشی به توجه

 می باشد.بررسی نظری و عملی ارتباط مفهوم سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی مح   شهری  مسئله اصلی،

ن گونه بیان می شود: بین شاخ  های سرمایه اجتماعی و پایتداری اجتمتاعی در ستط     بنابراین فرضیه اصلی تحقیق بدی

 اجتماع محلی ارتباط مستقیم وجود دارد: 

 .فرضیه اول: میان هنجارگرایی و پایداری اجتماعی رابطه برقرار است 

 .فرضیه دوم: میان اتصال به شبكه های اجتماعی و پایداری اجتماعی رابطه برقرار است 

 ه سوم: میان اعتماد و پایداری اجتماعی رابطه برقرار است.فرضی 

 .فرضیه چهارم: میان مشارکت پذیری و پایداری اجتماعی رابطه برقرار است 

 .فرضیه پنجم: میان سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی رابطه برقرار است 

دستیابی به توسعه محلی پایتدار خواهتد بتود.    به عبار  دیگر، وجود سرمایه اجتماعی در یك اجتماع محلی، بستری برای  

جهت درك این ارتباط و اثبا  یا رد فرضیه مذکور، الزم است تحلیل هایی پیرامون سرمایه اجتمتاعی و توستعه پایتدار محلتی     

صور  گیرد. در این راستا به مباحث نظری و روش های سنجش هر یك از این شاخ  ها پرداخته و سپس تحلیل کمتی انهتا   

 می شود. بیان

 پیشینه تجربی تحقیق 1-1

با مرور تحقیقا  به جای مانده در خصوص ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی و توسعه پایتدار اجتمتاعی، مشتخ  شتد کته      

پژوهش های میدانی زیادی در خصوص وجود رابطه میان سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی در مح   شهر تهتران صتور    

 و متوستط  بتاال،  منطقته و همكاران در تحقیقی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار اجتماعی در سه  نگرفته است. خوش فر
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 و اجتماعی سرمایه میزان که دادند نشانر گرگان مورد بررسی قرار داده و ضمن تایید وجود رابطه معنی دار و مثبت شه پایین

. شفیعا نیز در تحقیقی اثبا  نمود که با وجود رابطه [3]است ودهب متفاو  مطالعه مورد مح   بین در شهری پایداری وضعیت

میان سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی در مح   غیر رسمی می توان مدعی بود یكی از روش های مطلوب ظرفیت ستازی  

. ختاکپور و  [4]برای دستیابی به توسعه پایدار اجتماعی، برطرف سازی موانع شتكل گیتری و مصترف سترمایه اجتمتاعی استت       

همكاران نیز پس از بررسی های پیمایشی مشهد، رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایتدار محلته ای را تاییتد کردنتد و بته ایتن       

. کتتابی و همكتاران   [1]نتیجه رسیدند که شرط تحقق توسعه پایدار محله ای، توجه به مولفه های ذهنی سرمایه اجتماعی است

پرسشنامه اثبا  نمودند میان سرمایه اجتماعی و توسعه فرهنگی و اجتمتاعی رابطته معنتاداری برقترار     در اصفهان با استفاده از 

. [5](. بوهیان و اورز در تحقیقی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و ابعاد توسعه پایدار را تایید کردنتد 1333است)کتابی و همكاران،

ن سترمایه اجتمتاعی و کیفیتت آموزشتی را تاییتد کترده و متدعی شتدند         ناریان و پریتچت در خانوارهای تانزانیایی رابطته میتا  

 . [6]خانوارهایی که سرمایه اجتماعی باالتری دارند در آموزش و پیشرفت های اجتماعی موفق ترند

 

 مبانی نظری پژوهش -2

 توسعه پایدار اجتماعی 2-1

جهتانی   کنفترانس  برگزاری از پس ویژه به و یمی د 1831دهه  آخر های سال در که است مفاهیمی از یكی پایدار توسعه

. [7]است گرفته قرار استفاده مورد گوناگون اجتماعا  سط  در و نیز علمی محافل در در شهر ریو همواره 1882زمین در سال 

 فقر یکن ریشه معیشت، ایجاد رفاه، اهداف جمعی تحقق زیست، محیط و اجتماع اقتصاد، بُعد سه همزمان کارکرد پایدار توسعه

دنبال می کند. اینكه  را ) پایدار توسعه( طبیعی منابع از آتی نسل انتفاع دامنه افزایش مطلوب و زندگی از همگان برخورداری و

توسعه ای بتواند تمامی عوامل توازن میان اجتماع، اقتصاد و محیط را فتراهم نمایتد، خواستته ای متنتاقت استت، کته در ایتن        

 وب مطر  شده است.دیدگاه به عنوان غایت مطل

بنابراین توسعه پایدار در شهرها به معنی توجه همزمان به محیط زیست شهری و محیط های انسان ساز است، بته شتكلی   

که منابع اقتصادی باعث رقابت های ناسالم کاربری ها نشده، تعامل میان بخش های صنعت، مسكن و تجار ، با کاهش کیفیتت  

ای تاکید دارد که پیاده سازی پایداری، کار ساده ای به حساب نمی آید. زیرا با نگاه سیستمی، . ج[8]زندگی شهری همراه نباشد

. انسان و جوامتع انستانی،   [9]شهر همواره در حال تحولی پویاست و دستیابی به پایداری مستلزم داشتن نگاهی چندوجهی است

اجتماعی را یكی از مهمتترین ابعتاد توستعه پایتدار شتهری      پیچیده ترین اجزای نظام شهری هستند. بنابراین می توان پایداری 

توجه به انسان در مبانی توسعه پایدار، بیش از آنكه در حقوق عمومی برای بهره برداری از نتایج توستعه خ صته شتود،     دانست.

اصتلی فراینتد و   هدف اجتماعا  انسانی در راستای دستیابی به توسعه ی مرتبط است. در این نظام، انستان بته عنتوان محترك     

. دستیابی به رضایت و آسایش در کنتار  [11]اجتماعا  انسانی به عنوان مراکز اصلی شكل گیری توسعه پایدار معرفی می گردد 

فعال سازی و مقتدرسازی اجتماعا  مردمی، مهمترین اهداف توسعه پایدار اجتماعی استت. ایتن توستعه بایتد بتا اصت   نظتام        

زایش انسجام و هویت بخشی اجتماعی در سطو  مختلف خانوادگی، محلی، منطقه ای و ملی همراه اداری، حكمروایی شهری، اف

. این نكته درخور تامل است که تعریف توسعه پایدار اجتماعی بدون توجه به ابعاد اقتصادی، فرهنگی، ارزش، محیطتی  [11]باشد

عی، توسعه ای است همه جانبه، با مرکزیت جوامتع انستانی،   و تكنولوژیك، اقدامی یك جانبه و اشتباه است، توسعه پایدار اجتما

با هدف کاهش شكاف ها، آسیب ها و تعارضا  اجتماعی، در کنار توجه به خواسته های نسل آینده، با متدیریت مصترف منتابع    

 طبیعی و توزیع متوازن اقتصادی.

 

 شاخص های توسعه پایدار اجتماعی 2-1-1

ار اجتماعی تحت تاثیر عوامل  مختلفی می باشند و ارائه فهرستی واحد از شاخ  هتای  از آنجا که شاخ  های توسعه پاید

 آن مشكل است، تعدادی از شاخ  هایی که در تحقیقا  مرتبط کاربرد بیشتری داشته مورد بررسی قرار گرفته اند:
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یرمستتقیم متادی و معنتوی    امنیت اجتماعی مفهومی است روان شناختی که به سبب تغییرا  مستقیم و غ امنیت اجتماعی:

حادث می شود. این مفهوم به دو نوع ذهنی و عینی تقسیم می شود. امنیت ذهنی شامل ادراك افراد از شترایط زنتدگی آنهتا و    

. یكتی  [12]موقعیت ثبا  آنها در جامعه خ صه می شود و امنیت عینی به مولفه های حقیقی ایجاد کننده امنیت مرتبط است 

داف توسعه پایدار، ایجاد امنیتی پایدار در سطو  مختلف ملی تا محلتی استت. ایتن کته فترد حتس کنتد در        از کلیدی ترین اه

موقعیت امنی قرار دارد و اینكه شرایط عینی اثبا  نماید شاخ  های امنیتی در حد قابل قبول است، هدف توستعه پایتدار بته    

زمینه ساز تامین امنیت باشد و هرچه توسعه محقق متی گتردد،    حساب می آید. بنابراین، انتظار می رود، توسعه به جای س  ،

 .[11]امنیت عینی و ذهنی با افزایش روبه رو شود 

: هر چند معنی روشنی برای انسجام اجتماعی وجود ندارد، امتا در میتان ادبیتا  تحقیقتی بته جتای مانتده،        انسجام اجتماعی

چشم می خورد. این مفهوم در حالی که از خصوصیا  فردی تاثیر متی   مباحث مرتبط با تعارضا  و تعام   اجتماعی بیشتر به

. برخی ساخت انسجام اجتمتاعی را بتا بررستی خصوصتیا  فضتاهای      [13]گیرد، از تفاو  های نژادی و قومیتی نیز متاثر است 

و غیررسمی محلی  عمومی و مدیریت ترافیك محله ای انجام می دهند و برخی افزایش مشارکت و پیوستگی به نهادهای رسمی

. اما با تمامی م حظا  متذکور، جامعته ای بته ستمت     [14]را شاخ  های خوبی برای درك سط  انسجام اجتماعی می دانند 

پایداری هدایت می شود که با هم امیختگی و تعام   سازنده همراه شده، تعارضا  و چالش های اجتماعی حاصل از توستعه را  

هدف با توجه به ترکیبی از مولفته هتای اجتمتاعی، اقتصتادی، محیطتی و فرهنگتی تحقتق یافتته         به خوبی مدیریت نماید. این 

 مدیریت می شود.

: حس تعلق که یكی از مهمترین آثار توسعه پایدار و از شاخ  های کلیدی کیفیت زندگی شهری استت،  حس تعلق اجتماعی

خاطرا  جمعی و حس تعلق به جامعته محلتی، ایجتاد    حس خوبی است که از ترکیب عوامل نرتبط با حس مكان، هویت محله، 

. توسعه ای ناپایدار است که بدون توجه به مولفه های انسانی و اجتماعی، به شكلی برونزا حادث شود و به مرور بتا  [15]می شود

یتایی،  ایجاد حس غریبگی ساکنان شهرها نسبت به محیط زندگی و اجتماعی محله همتراه باشتد. ایجتاد هویتت، سترزندگی، پو     

سازگاری، رعایت حداقل های سرانه ای، تشكیل برنامه های مشارکتی توسط نهادهای محلی، جذب مشارکت عمومی برای اداره 

 محله و پشتیبانی از برنامه های مذهبی، روش هایی است که نهایتا به ایجاد حس تعلق محلی منجر خواهد شد.

سعه به شمار می رود. محور شدن انسان در فرایند توستعه، ایجتاد عتدالت    : نیروی انسانی مهمترین مساله در توتوسعه یافتگی

عمومی در توزیع منابع را در اولویت راهبردها قرار می دهد. تعلیم و تربیت، مهمترین عوامتل دگرگتون کننتده نگترش و کتردار      

جامعه است. بنتابراین، توستعه    بشری برای دستیابی به رشد اقتصادی، کیفیت زندگی، تامین فرصت های شغلی و افزایش تولید

 .[11]یافتگی انسانی به عنوان یكی از ارکان اصلی توسعه پایدار اجتماعی به حساب می آید 

بنابراین، امنیت اجتماعی، انسجام و همبستگی اجتماعی، حس تعلق اجتماعی و توسعه یتافتگی، مهمتترین شتاخ  هتای     

 توسعه پایدار اجتماعی به شمار می روند.

 

 هوم سرمایه اجتماعیمف 2-2

م وارد مباحث علوم اجتماعی و اقتصادی گردید و بحث ها و جتدل هتای بستیاری را    1811مفهوم سرمایه اجتماعی از دهه 

در علوم اجتماعی و به ویژه در جامعه شناسی پدید آورد. گروهی از جامعه شناستان و اندیشتمندان آمریكتایی و اروپتایی و نیتز      

نی بر این باورند که مفهوم سرمایه اجتماعی هم می تواند جامعه شناسان را در بررسی علمی نابستامانی  برخی از نویسندگان ایرا

های جامعه یاری رساند و هم قادر است در دست سیاستگذاران و مدیران اجرایی همانند شاه کلید جامعه، زمینه مبارزه بتا ایتن   

وهشگران ریشه همه یا دست کم بسیاری از نابسامانی هتا یتا ناهنجتاری هتای     نابسامانی ها را فراهم آورد. به باور این گروه از پژ

مطتر    "هانی فتان ". مفهوم سرمایه اجتماعی اولین بار توسط [16]جامعه امروز در کمبود یا نبود سرمایه اجتماعی نهفته است 
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دارد، ماننتد حستن تفتاهم، رفاقتت و      شد؛ از نظر وی سرمایه اجتماعی شامل دارایی های است که در زندگی روزانه افراد وجتود 

دوستی، احساس همدردی و روابط اجتماعی در بین افراد و خانواده هایی کته یتك واحتد اجتمتاعی را تشتكیل متی دهنتد. در        

این مفهوم را بطور جد مورد بررسی قترار   "مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریكا"، جین جیكوبز در کتاب پرنفوذ 1811سال

را در ارتباط با حفظ نظافت، برخورد با جرم و جنایت خیابانی در محدوده های حومته و قتدیمی شتهری مطتر       داد و نقش آن

. از دیدگاه وی، شبكه های اجتماعی، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشكیل می دهند که در رابطه بتا بهبتود زنتدگی    [17]نمود 

 تفسیر یكپارچته  و اولین توضی  که گفت می توان اما ان می دهند.در مقایسه با نهادهای رسمی مسئولیت بیشتری از خود نش

بیش از پیش مورد توجته محافتل    1881. این مفهوم در دهه [18]انجام گرفت 1892 در سال" پیر بوردیو "توسط اصط   این

گذاری از لف سیاستی که امروزه در سطو  مختدانشگاهی قرار گرفت و به نحو چشمگیری با اقبال عمومی روبرو گشت؛ به طور

 . [19]محلی تا ملی، حتی در برخی از سازمان های بین المللی نظیر بانك جهانی از این مفهوم بهره گیری زیادی می شود 

در واقع امروزه سرمایه اجتماعی کلید استقرار جامعه مدنی و در نهایتت نیتل بته توستعه پایتدار محستوب متی شتود و در         

اجتماعی می شود که افراد را در کسب کارآمدی و ارتقای نتتایج در زنتدگی اجتمتاعی یتاری متی      برگیرنده آن قسمت از روابط 

. بانك جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تاثیر نهادهای اجتاعی، روابط انسانی و هنجارهتا بتر   [21]کند

داده است که این پدیده تاثیر قابل توجهی بر اقتصتاد و   روی کمیت و کیفیت تعام   اجتماعی است. تجارب این سازمان نشان

توسعه کشورهای مختلف دارد. سرمایه اجتماعی برخ ف سایر سرمایه ها به صور  فیزیكی وجود ندارد بلكه حاصل تعتام   و  

ای اداره هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش ان می تواند موجب پتایین آمتدن جتدی ستطو  هزینته هت      

 .[21]جامعه و نیز هزینه های عملیاتی گردد 

از نظر صاحب نظران و پزوهشگران سرمایه اجتماعی شامل روابط متقابل، وجود هنجارهای مشترك، اعتماد و مشتارکت در  

شبكه هتا کته   سط  گروه اجتماعی است. پاتنام سرمایه اجتماعی را به وجوه گوناگون سازمان اجتماعی مانند اعتماد، هنجارها و 

. وی در رابطته بتا تفتاو  فتاحش در     [22]می توانند با تسهیل اقداما  هماهن ، کارایی جامعه را بهبود بخشند تعبیر می کند 

توسعه شمال و جنوب ایتالیا به این نتیجه می رسد کته سترمایه اجتمتاعی در شتمال حضتور و کتارایی بیشتتری داشتته، لتذا          

عمل کند. اصوال در جامعه ای که از نعمت سرمایه اجتمتاعی چشتم گیتری برختوردار استت،      دموکراسی و توسعه توانسته بهتر 

همكاری آسان تر است. این سرمایه به عنوان یك منبع با مالكیت جمعی متعلق به محله، جوامع، مناطق و بخش ها بوده و متی  

 .[23]تواند متغیر، کوچك و بزرك و یا زیاد و کم باشد 

یه اجتماعی به عنوان شبكه ای از روابط ودیعه ای طبیعی یا اجتماعی نیست بلكه در طتول زمتان بایتد    از نظر بوردیو، سرما

برای کسب آن ت ش کرد. به تعبیر او سرمایه اجتماعی محصول نوعی سرمایه گتذاری استت کته مستتقیما در کوتتاه متد  یتا        

پیوندهای ذهنی و عینی یا حستی در بتین افتراد جامعته      . پاکستون نیز سرمایه اجتماعی را[24]بلندمد  قابل استفاده هستند 

. همچنین از نظر فوکویاما، سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجتود در سیستتم هتای اجتمتاعی استت کته       [25]می داند 

 .[26]و پایین امدن سط  هزینه های تبادال  را شامل متی شتود    موجب ارتقای سط  همكاری و تعاون اعضای جامعه گردیده

در  است کته  اجتماعی های شبكه در عضویت طریق از پایدار منافع برای افراد توانایی(، سرمایه اجتماعی 1883به تعبیر پورتز )

درون ساختار روابط افراد یافت می شود. برای برخورداری از سرمایه اجتماعی فرد باید با دیگران رابطه داشتته باشتد و در واقتع    

 ی سترمایه جیمز کلمن نیتز   .[27]واقعی برخورداری فرد از مزایا و امتیازا  محسوب می شود  همین دیگران هستند که منبع

 گونتاگونی  چیزهای انواع بلكه نیست واحدی چیز اجتماعی به باور کلمن سرمایه ی کند. می تعریف آن کارکرد با را اجتماعی 

 معین های کنش دوم، و هستند؛ اجتماعی یك ساخت از هایی جنبه شامل اول، دارند؛ مشترك ویژگی آنها دو ی همه که است

 را معین های هدف به دستیابی و کنند می تسهیل حقوقی، عام ن یا حقیقی اشخاص از ساختارند، اعم درون در که را افرادی

 .[28]سازند می پذیر بود، امكان خواهد نیافتنی دست آن، نبود در که

اجتماعی ارائه شده، اما این تعاریف نقیت یكدیگر نیستند، بلكه متتمم و مكمتل    بنابراین اگرچه تعاریف متفاوتی از سرمایه

یكدیگر محسوب می شوند. از این رو در صورتی که بپذیریم تنها برخورداری از منابع مالی و نیروهای انسانی نتوانسته جوامتع را  
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ه توستعه قائتل شتویم و آن سترمایه اجتمتاعی      به سوی رشد و توسعه اجتماعی سوق دهد، باید رکن سومی نیز برای دستیابی ب

است. در واقع میزان اثربخشی و کارایی دو منبع اول عمدتا به میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی بستگی دارد. از این گذشته 

حتدودی   سرمایه اجتماعی که در واقع از ارزش ها و هنجارهای جامعه، استحكاما  تعهدا  متقابل بتین افتراد، گتروه هتا و تتا     

زیادی مشارکت اجتماعی تامین می شود، حافظ جامعه و گروه های اجتماعی در بحتران هتای سیاستی، اقتصتادی و اجتمتاعی      

 است و می تواند از توقف جامعه در مرحله عقب ماندگی جلوگیری کند.

 : تعاریف صاحب نظران از سرمایه اجتماعی1جدول 
 تعاریف سرمایه اجتماعی صاحبنظران
شامل دارایی های است که در زندگی روزانه افراد وجود دارد، مانند حسن تفاهم، رفاقتت و دوستتی، احستاس همتدردی و      نهانی فا

 روابط اجتماعی در بین افراد و خانواده هایی که یك واحد اجتماعی را تشكیل می دهند.
نجارها و شبكه ها که می توانند با تسهیل اقتداما   سرمایه اجتماعی را به وجوه گوناگون سازمان اجتماعی مانند اعتماد، ه پاتنام

 هماهن ، کارایی جامعه را بهبود بخشند تعبیر می کند.
 سرمایه اجتماعی شبكه ای از روابط ودیعه ای طبیعی یا اجتماعی نیست بلكه در طول زمان باید برای کسب آن ت ش کرد. بوردیو
 عینی یا حسی در بین افراد جامعه است. سرمایه اجتماعی شامل پیوندهای ذهنی و پاکستون
 مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سط  همكاری و تعاون اعضای جامعه گردیده فوکویاما

 و پایین امدن سط  هزینه های تبادال  را شامل می شود. 
در درون ساختار روابط افراد یافت  اجتماعی که های شبكه در عضویت طریق از پایدار به منافع دستیابی برای افراد توانایی پورتز

 می شود. 
ساختارند،  درون در که را افرادی معین های کنش که است اجتماعی یك ساخت از هایی جنبه اجتماعی شامل سرمایه ی کلمن

 .میسازند پذیر ود، امكانب خواهد نیافتنی دست آن، نبود در که را معین های هدف به دستیابی و کنند می تسهیل

 شاخص های سرمایه اجتماعی   2-2-1

حداقل در یك دهه گذشته تحقیقا  تجربی، از روش های بسیار متفاوتی برای اندازه گیری سرمایه اجتمتاعی و پیامتدهای   

مشتترکی   یممفتاه  اجتمتاعی،  سترمایه  مختلتف  تعتاریف  بتر  متروری  با. [29]اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن استفاده کرده اند

  شود. استفاده می آن از اجتماعی سرمایه پردازی نظریه در که شود می مشاهده

شاخ  های سرمایه اجتماعی، اعتماد، هنجارها و شبكه مشارکت اجتماعی هستند که بتا تستهیل کنشتها،     "پاتنام"از نظر 

در ارتبتاط بتا میتزان مشتغله هتای زنتدگی        کارایی جامعه را به شر  ذیل بهبود می بخشند. وی ارزیتابی سترمایه اجتمتاعی را   

اجتماعی و فعالیت های سازمانی، مشغولیت عمومی ماننتد انتخابتا  و مشتارکت هتای اختیتاری شتهروندان در فعالیتت هتای         

 .[22]اجتماعی شهری می داند 

منتابع ایجادکننتده   از دیدگاه فوکویاما سرمایه اجتماعی مجموعه ای از هنجارهای موجود در نظام های اجتماعی است، که 

و  "هنجارهتای خودجتوش  "و منتج از نهادهای رستمی ماننتد دولتت و نظتام هتای قتانونی،        "هنجارهای نهادی"آن عبارتند از 

و برخاسته از اجتماعی غیتر از اجتمتاع مبتدا، کته متی       "هنجارهای برون زا"برخاسته از کنش های متقابل اعضای یك جامعه، 

مانند خانواده، نژاد و  "هنجارهای برخاسته از طبیعت"رهن  و تجربه تاریخی مشترك نشا  گیرند، توانند از دین، ایدئولوژی، ف

 .[26]قومیت 

برای سنجش سرمایه اجتماعی از شاخ  هایی نظیر تمایتل شتهروندان بترای شترکت در گردهمتایی       "و هالیرن "الری "

 .[31]استفاده کرده اند  اجتماعی، مشارکت در انتخابا  و گزینش سیاسی و اعتماد اجتماعی

نیز مشارکت در فعالیت های جمعی، اعتماد اجتماعی، امنیت و احساس تعلق را به عنوان شاخ  های  "کرنز"و  "فارست"

لی، پیكلز و ساویچ نیز در ارتباط با سنجش و بررستی سترمایه اجتمتاعی در مقیتاس      .[31]سرمایه اجتماعی در نظر می گیرند 

ی همسایگی، شبكه اجتماعی و مشارکت مدنی در ارتباط با اعتماد اجتماعی و فرهنگتی را متورد بررستی    محله سه بعد پیوندها

  .[32]قرار داده اند
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سرمایه اجتماعی را یك مفهوم تجربی دانسته و شاخ  های مهتم سترمایه اجتمتاعی را مشتارکت در      "انیكس"و  "بولن"

تماد و امنیت، پیوندهای همسایگی، پیوندهای دوستتی و ختانوادگی،   اجتماع محلی، کنش در یك موقعیت اجتماعی، احساس اع

 .[33]ظرفیت پذیرش تفاو  ها، بهادادن به زندگی، پیوند های کاری معرفی می کنند

 : شاخص های سرمایه اجتماعی از دیدگاه صاحبنظران2جدول
 شاخ  های سرمایه اجتماعی صاحبنظران
 اجتماعی اعتماد، هنجارها و شبكه مشارکت  پاتنام
 هنجارهای نهادی، هنجارهای خودجوش، هنجارهای برون زا، هنجارهای برخاسته از طبیعت فوکویاما

 شرکت در گردهمایی اجتماعی، مشارکت در انتخابا  و گزینش سیاسی و اعتماد اجتماعی  الری  و هالیرن
 ساس تعلق مشارکت در فعالیت های جمعی، اعتماد اجتماعی، امنیت و اح فارست و کرنز

 پیوندهای همسایگی، شبكه اجتماعی و مشارکت مدنی در ارتباط با اعتماد اجتماعی و فرهنگی لی، پیكلز و ساویچ
مشارکت، کنش در یك موقعیت اجتماعی، احساس اعتماد و امنیت، پیوندهای همسایگی، پیونتدهای دوستتی و    بولن و انیكس

 به زندگی و پیوند های کاری خانوادگی، ظرفیت پذیرش تفاو  ها، بهادادن 

براین اساس صاحب نظران شاخ  های مختلفی را برای سرمایه اجتماعی بیان می کنند که شاخ  های مشتارکت اجتمتاعی،   

بته منظتور درك بهتتر     اعتماد اجتماعی، اتصال به شبكه های اجتماعی و هنجارگرایی اجتماعی عناصر مشترك همه انها استت. 

 ماعی، درادامه به اختصار، توصیفا  این شاخ  ها بیان می شود:شاخ  های سرمایه اجت

: شبكه روابط اجتماعی که ارتباطا  بین افراد درون جامعه را مورد کنكاش قترار متی دهتد،    اتصال به شبکه روابط اجتماعی

تند کته کتنش   ساختاری اجتماعی است که به سبب همبستگی میان اعضای گروه تشكیل می شود و به مثابه قالب هتایی هست  

جمعی در انها تبلور می یابد. این شبكه ها براساس نوع، خصلت و توانایی اعضا، گونه های مختلفی از قدر  را تشكیل می دهند 

و به دو نوع افقی و عمودی تقسیم می شوند: در شبكه های افقی افراد دارای قدر  برابر هستند، موفقیتت نهتادی، هنجارهتای    

د زیاد وجود دارد و افراد از سرمایه اجتماعی باالتری برخوردارند و در امور اجتماع مشارکت زیادی دارنتد.  معامله متقابل و اعتما

در مقابل در شبكه های عمودی شهروندان دارای سلسله مراتب و بالطبع قدر  نابرابر هستند، اعتماد و همكتاری در آن پتایین   

قراری اعتماد و هنجارهای همیاری بوده در حالیكه شبكه هتای افقتی در   شبكه های عمومی یا انحصار طلب فاقد بر .[22]است 

قالب مشارکت مدنی )انجمن ها و احزاب...( به دلیل ارائه چارچوب فرهنگی برای همكاری، مولد هنجارهتای اعتمتاد و همیتاری    

 .  [34]هستند 

وجانبه حاصل می گردد و باعتث احستاس   : نگرش مثبت میان اعضای شبكه را که به سبب شناخت و تعامل داعتماد اجتماعی

. اعتماد مستلزم پیش بینی رفتار یك بازیگر مستقل استت.  [34]امنیت، آرامش و تمایل به مشارکت می شود را اعتماد می دانند

وامع کوچك و به هم پیوسته این پیش بینی براساس اعتماد صمیمانه صور  می گیرد؛ یعنی اعتمادی که به آشنایی های در ج

. بته عبتار  دیگتر طبتق نظتر      [35]نزدیك افراد بستگی دارد، اما در جوامع بزرگتر یك اعتماد غیر شخصتی تتر ضترور  دارد    

قوم و قبیله لزوما به روابط افراد در جامعه سرایت نمی کند. در اینجتا اعتمتاد    فوکویاما، اعتماد حاکم بر روابط اعضای خانواده یا

تعمیم یافته مهم است و منظور از آن، اعتماد به افراد ناشناس می باشد. به طور معمول سط  اعتمتاد در میتان ختانواده هتا در     

 . [36]می شود، میزان اعتماد تعمیم یافته است همه جوامع باالست. انچه باعث ایجاد تفاو  های اسای میان کشورها و مناطق 

: مشارکت اجتماعی که به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم می گردد و مشارکت داوطلبانه شبکه های مشارکت اجتماعی

ر . بین مشارکت و سرمایه اجتماعی رابطته تنگتاتنگی وجتود دارد و د   [37]در فعالیت های اجتماعی را مورد تاکید قرار می دهد 

تفتاو    "پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا سرمایه اجتماعی باعث افزایش مشارکت می شود یا بترعكس پاستخ متی دهنتد کته      

چندانی بین مشارکت و سرمایه اجتماعی وجود ندارد، چون مشارکت که به شرکت مردم در شبكه های اجتماعی مختلف اشتاره  

هر چند مشتارکت   .[22]است و این ها دو واژه متفاو  برای یك رفتار هستند  می کند تنها بیان دیگری برای سرمایه اجتماعی
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دارای سطو  متفاوتی است، اما قرارگیری در هر یك از پله های نردبان، دلیلی بر وجود سطحی از قدر  شهروندی و استعدادی 

الزم بترای حتل مشتك   و بهتره     . تنها عضویت در شبكه های اجتماعی، شترط  [38]برای شكل گیری تبادال  اجتماعی است 

برداری از فرصت های ناحیه ای نیست، بلكه وجود احساسی مشترك و تمایل برای مشارکت، بخش فعتال کننتده شتبكه هتای     

 .[34]اجتماعی است 

ه دارد. : هنجارگرایی به عنوان یكی از ابعاد کیفی، به ویژگی ها و اهداف آگاهانه در روابط گروه های اجتماعی اشارهنجارگرایی

اینكه سرمایه اجتماعی شكل گرفته تا چه اندازه با هنجارها و استانداردهای اخ قتی مرستوم جامعته مطابقتت دارد، بته عنتوان       

. هنجارها کارکردی دو سویه در ارتباط با سرمایه اجتماعی ایفا می کنند، بتدین معنتی کته    [34]هنجارگرایی شناخته می شود 

رمایه اجتماعی و تسهیل روابط میان افراد منجر می شتود و بتالعكس بعضتی دیگتر از هنجارهتا،      بعضی از هنجارها به افزایش س

کاهش سرمایه اجتماعی را دربر دارند. چنانچه فوکویاما هم اشاره می کند چنین نیست که هر مجموعه از هنجارهایی با مصداق 

جاد و افزایش همكتاری در گتروه بیانجامتد و لتذا بتا فضتایل       عینی، به تشكیل سرمایه اجتماعی بیانجامد؛ این هنجارها باید به ای

سنتی چون درستكاری، وفای به عهد، قابل اعتماد بودن در انجام وظیفه، روابط متقابتل و نظتایر اینهتا مترتبط انتد)فوکویاما...(.      

ها از طریق تشتویق هتا و   بنابراین هنجارهای اجتماعی حق کنترل یك عمل را از یك کنشگر به دیگران انتقال می دهند. هنجار

مجازاتها به افراد جامعه اموخته می شوند. به طوریكه در بسیاری از جوامتع، هنجارهتای قتوی و شتبكه هتای مشتارکت، خطتر        

 . [22]عهدشكنی را به حداقل می رساند

 

 روش تحقیق -3
ای و مطالعتا  میتدانی ، بتا    پیمایشی است که ضمن جمع آوری اط عا  به شیوه کتابخانه  -تحقیق حاضر از نوع توصیفی

استفاده از تحلیل پرسش نامه و روش ضریب همبستگی پیرسون، فرضیه تحقیق یعنی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و پایتداری  

بتدین منظتور و بترای جمتع آوری داده هتا از محلته        اجتماعی مح   )محله عودالجان تهران( را مورد ارزیتابی قترار میدهتد.   

مه ای با طیف لیكر  با مقیاس فاصله ای استفاده شد. پرسشنامه استفاده شده در این تحقیق در دو پژوهش عودالجان، پرسشنا

دیگر استفاده شده است و مقایسه یافته های به دست آمده از یافته های این دو تحقیق، تایید کننده پایایی ابتزار انتدازه گیتری    

سشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد کته از نظتر محققتان تقریبتا در     . همچنین برای اطمینان از پایایی پر[4[ ]2]است 

. بتا استتفاده از نترم    [39]همه موارد می تواند شاخصی مناسب برای ارزیابی هماهنگی منطقی درونی پرسشنامه به حستاب آیتد  

قبتول ایتن آزمتون استت. بترای       برای آلفای کرونباخ استخراج شد که نشان دهنده سط  قابتل  1618مقدار  Spssافزار تحلیلی 

پرسشنامه را تایید می نمود، کته بتراین استاس     125برآورد حجم نمونه مورد نیاز نیز به جدول مورگان مراجعه شد که حداقل 

شاخ  ها، سواال  تحقیق و طیف های بكار رفته در تحقیق را نشان  3جدول شمارهرسشنامه در محدوده توزیع گردید. پ 151

 می دهد.   

 
 : شاخص ها، سواالت و طیف های بکار گرفته شده در تحقیق3ولجد

 مفهوم شاخص سواالت پرسشنامه طیف های به کار گرفته شده

 بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد
میزان یاور بودن/ میزان قانون گرایی خود را چه مقدار ارزیابی 

 می کنید؟
 هنجارگرایی

ی
سرمایه اجتماع

 

 بسیار کم کم سطمتو زیاد بسیار زیاد
 به همسایه ها/ قومیت های دیگرمحله/ کسبه محله/شورایاری/
 شهرداری/ نیروی انتظامی و دولت چقدر اعتماد دارید؟

 اعتماد

 بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد

مه ریزان طر  های توسعه/ برنا برای مشارکت با نیروی انتظامی/
خدما  شهری چه /  امور مالی شهر/ شورای محله/ شهرداری

 مقدار ع قمند هستید؟

 مشارکت

 و بیشتر 21
تا  11
21 

 21تا  1 5تا  3 11تا  1
با چند نفر به عنوان شبكه های دوستی / کاری/ آشنا به قوانین/ 

 ضمانت کننده وام ارتباط دارید؟
 اتصال به شبکه
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 مفهوم شاخص سواالت پرسشنامه طیف های به کار گرفته شده

 بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد
احساس امنیت/ میزان آمادگی نیروی انتظامی برای برقراری 

 امنیت را چگونه ارزیابی می کنید؟

امنیت 
 اجتماعی

ی
ی اجتماع

پایدار
 

 و بیشتر 21
تا  11
21 

 21تا  1 5تا  3 11تا  1
با چه تعداد از اعضای شورای محله آشنا هستید و می توانید با 

انسجام  آنها حرف بزنید؟
 اجتماعی

 بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد
برای حل مشك   همسایه ها چقدر حاضر هستید زمان/ پول 

 خود را صرف کنید؟

 بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد
دلبستگی شما به همسایه ها / محیط محله / کوچه های محله 

 در چه سطحی است؟

حس تعلق 
 اجتماعی

 بسیار کم کم متوسط ادزی بسیار زیاد
چقدر تمایل دارید برای محله به صور  خودجوش هزینه یا 

 همكاری کنید؟

 بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد
چه مقدار برای همسایه های فقیر/ ناآشنا محله دلسوزی می 

 کنید؟

 بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد

رای سكونت در خارج اگر شرایط مالی شما بهتر شود یا فرصتی ب
محله پیدا کنید، چقدر ممكن است به خاطر دلبستگی به محله 

 در آن بمانید؟

 بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد
محله با همین شرایط اجتماعی/ اقتصادی را تا چه حد مال خود 

 می دانید؟

 و بیشتر 21
تا  11
21 

 محله رفت و آمد خانوادگی دارید؟با چند نفر از ساکنین  21تا  1 5تا  3 11تا  1

 سط  تحصیلی شما در چه حد است؟ بی سواد زیردیپلم دیپلم لیسانس فوق لیسانس
توسعه یافتگی 

 بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد اجتماعی
استعداد تعامل اجتماعی / برقراری روابط عمومی / درك 

 اجتماعی در چه سطحی است/

 

 عودالجان فرهنگی محله و کالبدی اقتصادی، اجتماعی، ضعیتاجمالی و بررسی -4

 11 و 15 مناطق با جنوب از ،9 و 1با مناطق شمال از منطقه این دارد. قرار تهران شهرداری 12 منطقه در عودالجان محله

 محتدوده  درصتد  362هكتار ) 1111وسعت با 12 منطقه دارد. مشترك مرز 11 منطقه با غرب و از14 و 13 مناطق با شرق از ،

 . (1331تفصیلی تهران، میدهد )طر  پوشش تهران( را تاریخی تهران ناصری )مرکز چهارم سه از بیش تهران(،

 محت    ستایر  بته  داده انتد  ترجی  ... و فرهنگی اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، تغییرا  دلیل به عودالجان محله ساکنان

 از درصتد بتاالیی   شده انتد.  آنها جانشین ندارند، به محله خاطری تعلق ونههیچ گ که بسیاری مهاجران و کنند مهاجر  تهران

 زمتان  درحالیكته  متد    .میدهند تشكیل افغان و عرب لر، کرد، مختلفی چون اقوام حاضر حال در را عودالجان ساکنان محله

 باشتند،  کتن  در محلته ای ستا   بیشتری زمان مد  افراد هرچه میشود و پایداری محسوب بر تأثیرگذار عاملی محله در سكونت

 .داشته باشند به آن بیشتری خاطر تعلق حس و نموده برقرار و خاطره ای احساسی عاطفی، پیوندهای آن با میتوانند

 را ضریب بیشترین ناامنی و سرقت اعتیاد، پرسشگریها، توجه به با محله در موجود اجتماعی آسیبهای و مسائل با رابطه در

به  را کمتری همسایگان درصد به بی اعتمادی و بین ساکنان دعوای و اقتصادی مشك   تكدیگری، د.میدهن خود اختصاص به

  .است مشهود محله در نیز آنها پای جای میدهند؛ اما اختصاص خود

 استتحكام  بودن پایین و ساختمانها فرسودگی اشاره کرده اند، پرسشگریها در آن به وفور به کنان سا که مشك تی دیگر از

 کنتان  ستا  فرهنگتی،  میتراث  ستوی  از مجتوز  صتدور  ملی و عدم آثار فهرست در محله این بافت ثبت دلیل به که میباشد آنها

 از محلته  در قانون گریتزی  و بی اعتمادی نوعی منجر به مهم این و بپردازند خود ساختمانهای نوسازی و نمیتوانند به بازسازی

 را آن در موجود ساختمانهای و بافت محله، فرسودگی مهاجران از تعدادی ت.اس شده شهری مسئوالن به سوی ساکنان نسبت

 .شده است متنوعی اقشار شدن و جایگزین بافت از اصالت با افراد خروج باعث مسئله این که میكنند محله عنوان علت ترك

 خود تجاری و مسكونی واحدهای و کرده ترك را بافت عودالجان شده، بیان مشك   ازدیاد دلیل به عموماً اصیل کنان سا

بختش   در خصتوص  بته  قتدیمی  و مستكونی  واحتدهای  بسیاری از کرده اند. واگذار یا داده اجاره مجرد یا و فرودست به اقشار را

 و کارگاهها وجود میكند. تشدید را محله ناامنی امر خود این که شده اند تبدیل کارگاه و انبار به عودالجان محله و غربی میانی
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 بر این ع وه است. شده محله کنان سا آسایش آرامش و سلب و هوا آلودگی افزایش باعث محله اطراف زیاد خیابانهای فیكترا

 .یابد بازار اختصاص تجاری واحدهای انبار به مسكونی آن واحدهای از نیمی شده باعث عودالجان محله با بازار تهران همجواری

 

 یافته ها -5
 آمار توصیفی 5-1

صد پاسخ دهندگان زنان و باقی را مردان تشكیل می دهند. زنتان محلته بته ستبب خصوصتیا  متذهبی خانوارهتا ،        در 31

تمایلی به مصاحبه با پرسشگران مذکر و مونث نشان ندادند؛ هر چند مقایسه میانگین ها اثبا  نمود، اختت ف معنتاداری میتان    

درصتد بتین    23ستال،   45تا  31درصد بین  32سال،  31ندگان زیر درصد پاسخ ده 23نتایج این دو گروه جنسی وجود ندارد. 

 11درصد پاسخ دهندگان تحصی   زیر دیپلم و تنها حتدود   19سال سن داشتند. حدود  11درصد باالی  19سال و  11تا  41

درصد  11ا حدود درصد، تحصی   دانشگاهی داشتند. بنابراین، سط  تحصی   در محله در سط  پایینی ارزیابی می شود. تنه

ستال در محلته حضتور     5درصد نمونته هتا ، کمتتر از     11سال سابقه سكونتی در محله داشتند و  21از پاسخ دهندگان ، باالی 

داشتند. بنابراین، به دلیل مهاجر  های متعدد، بقا و ماندگاری ساکنان در محله در سط  نامطلوبی قرار دارد. مصاحبه ها نشان 

درصد پاسخ دهندگان، ضعف مالی را عامل اصلی بقا در محله عنوان نموده اند. بنتابراین بتاال بتودن متد       91می دهد، بیش از 

حضور در محله شاخ  خوبی برای سنجش دلبستگی افراد به محله نخواهد بود. در نتیجه، هم اکنون ستاکنان ایتن محلته بته     

 سبب مشك   مالی به این محله روی آورده اند.
 
 ماعیسرمایه اجت 5-2

( شترایط ضتعیفی را   2615نشان می دهد، مقدار میتانگین سترمایه اجتمتاعی )    3آزمون میانگین ها نسبت به مقدارمتوسط 

داراست که از ضعف عمومی اتصال به شبكه های اجتماعی و اعتماد عمومی سرچشمه می گیرد. مولفته هتای قابتل قبتول ایتن      

انتد. بنتابراین، رعایتت هنجارهتای تستهیل کننتده روابتط همستایگی و          مفهوم را هنجارگرایی و مشارکت پذیری تشتكیل داده 

بسترهای خودجوش مشارکت پذیری از خصوصیا  اجتماعا  این محله است. اتصال به شبكه های احتماعی کاری، ضتمانتی و  

اکنان حمایتت کنتد،   راهنمایی قانونی ، بسیار ضعیف ارزیابی می شود. بنابراین، شبكه های اجتماعی که از موقعیت اقتصادی ست 

در موقعیت مطلوبی قرار ندارند و از آنها انتظار اثر گذاری فهم اقتصادی بر خانوارهای محله نمتی رود. اعتمتاد بته قومیتت هتای      

دیگر، فعاالن اقتصادی محله ، شورایاری و شهرداری، در سط  بسیار نامطلوبی قرار دارد. بنابراین، کنشتگرانی کته بترای توستعه     

ه نقش موثری خواهند داشت، با نگاه معتمدانه ای دیده نمی شوند. عدم اعتماد به قومیتت هتای دیگتر محلته نشتان      پایدار محل

دهنده نوعی شكاف در شبكه های اجتماعی محله است، که احتمال ایجاد تعارضا  قومیتی را نمایتان متی ستازد. ضتمنا دلیتل      

سمی باز می دارد و سط  اعتماد به ایتن نهادهتا را بتا کتاهش روبترو      اصلی مشترکی که ساکنان محله را از اتصال به نهادهای ر

کرده است، ضعف فرآیندهای رسمی برای حل مشك   مردمی و ناتوانی های اجتماعی برای پیگیتری مطالبتا  محلتی عنتوان     

 گردید. بنابراین، گروه اجتماعی مورد بررسی ، خصوصیت اجتماعی درونگرا و غیرمنسجم را داراست. 
 
 توسعه پایدار اجتماعی 5-3

نشان می دهد، تمتامی مللفته هتای پایتداری اجتمتاعی در ستط  ضتعیف هستتند.          3نتایج آزمون میانگین با مقدار فرض 

بنابراین، وضعیت اجتماعی محله در موقعیت ناپایداری قرار دارد. در این میان، نتایج حاصل از مللفه های حس تعلتق و امنیتت،   

زیاد، نشان دهنده توزیع غیریكنواخت در محیط کالبدی محله است. بنابراین، شرایط کالبدی بر ایجاد  به سبب پراکندگی نسبتا

حس تعلق و امنیت تاثیرگذار ارزیابی می شود. انسجام اجتماعی که به عنوان ضعیف ترین عامل این مفهوم شناسایی گردید، به 

را و نداشتن وقتت بترای تعتام   اجتمتاعی بتا همستایگان، در       علت عدم تمایل عمومی به محیط محله و عدم پذیرش نهاد شو

چنین شرایطی قرار دارد. برخ ف انتظار، سط  توسعه یافتگی اجتماعی پاسخ دهندگان از سایر مولفه هتای پایتداری اجتمتاعی    
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آنكته بته ضتعف فتردی     در وضعیت مطلوب تری قرار داشت. بنابراین، علل اصلی ایجاد ناپایداری اجتماعی در این محله، بیش از 

 مربوط باشد، به مشك   اجتماعی مرتبط است، که در ضعف اعتماد و وجود شبكه های اجتماعی با منافع متضاد ریشه دارد.
 
 آزمون فرضیه 5-4

با توجه به اینكه فرضیه های تحقیق، به دنبال شناسایی روابط میان دو متغیر است، آزمتون همبستتگی پیرستون استتفاده     

ساخت متغیرهای مدنظر، میانگین شاخ  های مربوطه به صور  کمی استفاده شدند. فرضیه اول به دنیتال ستنجش   شد. برای 

نشان دهنده ازمون همبستگی برای اثبا  این رابطته استت.    4رابطه میان هنجارگرایی و پایداری اجتماعی است. جدول شماره 

، هیچ رابطه معناداری میان پایداری 1615و بیشتر بودن آن از سط  معناداری  1624همانطور که مشخ  است، به سبب مقدار 

اجتماعی و هنجارگرایی تایید نگردید. برای شناخت بیشتر رابطه متغیرهتای رستمی  و غیتر رستمی هنجتارگرایی بتا پایتداری        

متاعی در ارتبتاط   اجتماعی، آزمون جداگانه همبستگی صور  گرفت. نتایج تایید نمود هنجارگرایی غیر رستمی بتا پایتداری اجت   

 ( 1611sig=  16212=rهمبستگی نسبتا ضعیف، اما معناداری قرار دارد) 

 اجتماعی( پایداری: آزمون فرضیه اول تحقیق )رابطه شاخص هنجارگرایی با 4جدول 

 هنجارگرایی

16181 Pearson Correlation  پایداری

 Sig. (2-tailed) 1624 اجتماعی

151 N 

نشتان   5ی اتصال به شبكه های اجتماعی و پایداری اجتماعی را مدنظر قرار داده است. جدول شتماره  فرضیه دوم، متغیرها

رابطته   1615بودن سط  معناداری و کمتر بتودن ایتن مقتدار از      161111دهنده نتیجه آزمون میان این گویه هاست. به سبب 

بكه های اجتمتاعی در ستط  نزدیتك بته متوستط تاییتد       میان پایداری اجتماعی و اتصال به شبكه های اجتماعی و اتصال به ش

شدند. بنابراین، می توان پذیرفت، اتصال بیشتر به شبكه های اجتماعی بر پایداری اجتماعی محله موثر است. نكته درخور توجه 

براین، اینكه، در میان شاخ  های شبكه های اجتماعی ، شبكه های غیتر رستمی همبستتگی هتای قتویتری را دارا بودنتد. بنتا       

 مشخ  گردید، شبكه های غیر رسمی بر پایداری اجتماعی محله اثرگذارتر هستند.

 اجتماعی( پایداری: آزمون فرضیه دوم تحقیق )رابطه شاخص اتصال به شبکه های اجتماعی با 5جدول 

 اتصال به شبكه های اجتماعی
1633 Pearson Correlation  پایداری

 Sig. (2-tailed) 161111 اجتماعی

151 N 

نشتان دهنتده آزمتون     1فرضیه سوم رابطه میان اعتماد و پایداری اجتماعی را مورد آزمون قرار متی دهتد. جتدول شتماره     

استت، ایتن فرضتیه تاییتد متی       1615کمتر از  16113همبستگی میان این دو متغیر است . نظر به اینكه مقدار سط  معناداری 

ری اجتماعی، همبستگی مثبت و معنادار نزدیك بته متوستطی برقترار استت. در ایتن میتان،       شود. بنابراین، میان اعتماد و پایدا

(، بیشتترین همبستتگی را بتا پایتداری     1611sig=  16294=r( و همستایگان ) 1611sig=  16291=rاعتماد به نهاد شتورایاری )  

ی و وابسته به درون محله، بر پایداری اجتماعی اجتماعی به نمایش گذاشتند. بنابراین، می توان پذیرفت، اعتماد از نوع غیر رسم

 محله غیررسمی اثرگذارتر است.

 اجتماعی( پایداری: آزمون فرضیه سوم تحقیق )رابطه شاخص اعتماد اجتماعی با 6جدول 

 اعتماد اجتماعی
1624 Pearson Correlation  پایداری

 Sig. (2-tailed) 16113 اجتماعی

151 N 
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بته   9ه میان مشارکت پذیری و پایداری اجتماعی را مورد آزمون قرار می دهتد کته در جتدول شتماره     فرضیه چهارم، رابط

نمایش گذاشته شده است. با عنایت به اینكه ، رابطه همبستگی نسبی میان این دو متغیر ، در سط  قابل قبولی تائید شد، ایتن  

(،  بتاالترین  1611sig=  16285=rش، مشتارکت بتا شتورایاری )   فرضیه نیز تا ئید می گردد. نكته درخور تامل اینكه در این بخت 

همبستگی را نشان می دهد، اهمیت مشارکت با نهادهای مردمی درون محله برای دستیابی به پایتداری اجتمتاعی متورد تاییتد     

 قرار گرفت.

 اجتماعی( پایداری: آزمون فرضیه چهارم تحقیق )رابطه شاخص مشارکت پذیری با 7جدول 

 ذیریمشارکت پ
1621 Pearson Correlation  پایداری

 Sig. (2-tailed) 1611 اجتماعی

151 N 

فرضیه پنجم که به موضوع اصلی تحقیق مربوط است، رابطه میان سرمایه اجتمتاعی و پایتداری اجتمتاعی را متدنظر دارد.     

ایه اجتماعی و توسعه پایتدار اجتمتاعی   نشان می دهد، در سط  معنادار یك هزارم، رابطه همبستگی میان سرم 3جدول شماره 

 برقرار است.

 اجتماعی( پایداری: آزمون فرضیه پنجم تحقیق )رابطه سرمایه اجتماعی با 8جدول 

 سرمایه اجتماعی
1621 Pearson Correlation  پایداری

 Sig. (2-tailed) 16111 اجتماعی

151 N 

 نتیجه گیری -6
میان شاخ  های سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار اجتماعی محله عودالجان به صور  این پژوهش با هدف ارزیابی ارتباط 

براساس نتایج به دست آمده مشخ  است که اعتماد و اتصال به شبكه های اجتماعی بیشترین پیمایشی انجام شد.  –توصیفی 

بنابراین، بیش از آنكه  ت کمتری برخوردارند.رابطه را با پایداری اجتماعی داراست. ضمناً مشارکت پذیری و هنجارگرایی از اهمی

پایداری اجتماعی محله، تابعی از تغییرا  هنجارگرایی و مشارکت پذیری ساکنان باشد، تحت تاثیر اعتمتاد و اتصتال بته شتبكه     

 های اجتماعی ساکنان است.

ه پایتدار اجتمتاعی را تاییتد متی     اما نتایج همبستگی ها، قویتر بودن رابطه مولفه های غیررسمی سرمایه اجتماعی با توستع 

نماید. یافته های پژوهش های پیشین نشان داده بود که کنش های جمعی نواحی کمتتر توستعه یافتته، بته علتت نبتود ستاز و        

کارهای رسمی و ضعف اجتماعا  محلی برای استفاده از شبكه های رسمی، به سمت نهادهای غیررسمی سوق داده شده استت  

نیز مشخ  شد بخش غیررسمی سرمایه اجتماعی، بیشتر از بخش رستمی استتفاده شتده استت. هرچنتد      . در این تحقیق [29]

سرخوردگی های اجتماعی و ناتوانی های عمومی ساکنان برای اتصال به شبكه های رسمی، در شكل گیتری شترایط فعلتی بتی     

هان این اجتماع نیز مزیتد بتر علتت بتوده استت.      نقش نبوده است، اما نبود ساز و کارهای رسمی برای استفاده از توانایی های پن

بنابراین، در شرایط فعلی استفاده از بخش غیر رسمی سرمایه اجتماعی به عنوان ظرفیت اجتماعی بالفعل و بخش رسمی آن بته  

ی عنوان ظرفیت اجتماعی بالقوه شناسایی می شود. این نتایج تایید کننده ارجحیت هیچ یك از این بخش ها نستبت بته دیگتر   

 نیست و تنها انعكاس دهنده اوضاع فعلی اجتماع محلی است.

از سوی دیگر ناتوانی اقتصادی ساکنان محله برای تغییر اوضاع سكونتی، یكی از مهمترین دالیل آنها برای بتاقی مانتدن در   

استت. بنتابراین، آثتار     محله است؛ عاملی ناخواسته که با بی ع قگی به مشارکت و کم اهمیتی نسبت به آینده محله همراه شده

سكونتی بلند مد  این افراد در محله، کمتر به سمت افزایش سرمایه اجتماعی و در نتیجته، توستعه پایتدار اجتمتاع محلته ای      

گرایش پیدا می کند. در نتیجه، به نظر می رسد برای سنجش سرمایه اجتماعی در چنین محله هایی انتخاب شاخ  ها و مدل 

 . های متفاو  الزم است
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همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد نهاد شورایاری به عنوان پل ارتباط فعالیت های شهری با اجتماعا  محلی، ملثرترین 

بخش ساختار اجتماعی مح   را به خود اختصاص می دهد. بنابراین، هر اقدامی که زمینه افزایش اعتماد عمومی به این نهتاد،  

ایندگان شورایاری را فراهم سازد، گام ملثری در راستای ظرفیت ستازی اجتمتاعی و   افزایش مشارکت پذیری و مردمی شدن نم

در نتیجه دستیابی به توسعه پایدار اجتماعی است. از سویی، ضعف اعتماد و عدم تمایل به مشارکت بتا نهادهتایی مثتل دولتت،     

ه اجتماعا  محله ای را بترای دستتیابی   بخش های مختلف شهرداری و نیروی انتظامی، اهمیت توجه هرچه بیشتر این نهادها ب

 به توسعه پایدار محله ای گوشزد نماید.

بنابراین، کلید دستیابی به پایداری اجتماعی در محله  عودالجان، استفاده از سرمایه اجتماعی غیررستمی و تقویتت روابتط    

افتگی های فتردی را بته توستعه یتافتگی     رسمی و اتصال مردمی به نهادهای رسمی است. در این میان، برنامه هایی که توسعه ی

 اجتماعی بدل نماید، برنامه ظرفیت سازی مناسبی به شمار می آید.  

 

 مراجع
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