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بافتهاي شهري با فرايند  ارزيابي كاركرد سرمايه اجتماعي در
 )شهر زنجان: نمونه موردي( تحليل سلسله مراتب

  دويراناسماعيل 
  20/02/1393:تاريخ پذيرش    05/12/1391:تاريخ دريافت

 چكيده

شناخت ابعاد مختلف سرمايه اجتماعي و سنجش آن در محالت شهري منجر به درك درست از 
زي را رياين نكته فرايند برنامه. شودمي) محالت شهري( تفاوتهاي موجود در عناصر سيستم شهري

در اين مقاله با سنجش تطبيقي سرمايه اجتماعي در ابعاد  .خواهد دادنظام متناسب با تفاوتهاي موجود 
سه محله شهر ) آگاهي اجتماعي، مشاركت مدني، اعتماد اجتماعي و انسجام اجتماعي( مختلف آن

كه ) محله ترانس( و سكونتگاه غير رسمي) كوي قائم( ، بافت جديد)محله دباغها(زنجان در بافت قديم 
روش تحقيق اين مطالعه از نوع .ايي متفاوت با يكديگر هستند پرداخته مي شودداراي ساختار جغرافي

آوري اطالعات گرديده اي اقدام به جمعيوده كه با استفاده از روش ميداني وكتابخانه تحليلي –توصيفي
نشان  )AHP( كار بردن مدل تحليل سلسله مراتبيميداني با به نتايج حاصل از مطالعات نظري و .است

      داد كه محالت قديم و سكونتگاه غيررسمي با وجود مشكالت عديده خود داراي سرمايه اجتماعي
تواند به باالتري در مقايسه با بافت جديد بوده كه اين عامل مي )ايبه ويژه سرمايه اجتماعي درون محله(

  .عنوان ظرفيت بالقوه محل براي ارتقاي كيفيت زندگي آنان بحساب آيد
جديد، سكونتگاه  سرمايه اجتماعي، فرايند تحليل سلسه مراتبي، بافت قديم و:ي كليديهاواژه

  غيررسمي
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  مقدمه -1

سرمايه هر منبعي است كه در عرصه خاصي اثر بگذارد و به فرد امكان دهد تا منافعي خاص 
سرمايه اجتماعي  )30 :1381مال حسني،( .را از طريق مشاركت در رقابت بر سر آن بدست آورد

هاي عمومي تعريف كرد كه شبكه توان به منزله هنجارها وكه بحث اصلي اين مقاله است را مي
در نظر كلمن  )51 :1384تاجبخش،( اعتماد و مشاركت باشد حداقل شامل سه عنصرآگاهي،

سرمايه اجتماعي موجوديتي تنها نيست بلكه مجموعه مختلفي از موجوديت هاست كه دو 
در همه آنها، جنبه اي از ساختار اجتماعي وجود دارد و همه آنها تسريع : مشترك داردمشخصه 

پاتنام نيز  )Coleman,1944:302. (كننده اعمال خاص افرادي هستند كه داخل ساختار فعالند
    ها هنجارها و شبكه ،ي از سازمان اجتماعي نظير اعتمادسرمايه اجتماعي را وجوه گوناگون

 :1380پاتنام،( .توانند با تسهيل اقدامات هماهنگ كارايي جامعه را بهبود بخشندميداند كه مي
ريزي با نمودي از ميزان تحرك عنوان بخشي از فرايند برنامهسنجش سرمايه اجتماعي به )285

كالبدي شهر، شناخته شده و با قابليت  –گذار بر ابعاد فضاييو پويايي نظام اجتماعي و تاثير
افزايي در بين جامعه ساكن در فضاي شهري در قالب محالت شهري توان افزايش ايجاد هم 

ريزي و اثر گذاري هدفمند جهت دستيابي به توسعه پايدار شهري در ابعاد مختلف كارايي برنامه
 رو سنجش سرمايه اجتماعي و شناخت ظرفيت و ميزان مشاركت، انسجام،از اين .باشدرا دارا مي

مقايسه  و) محالت شهري(هاي مختلف شهر جتماعي جامعه ساكن در بخشآگاهي و اعتماد ا
تطبيقي محالت، منجر به تهيه برنامه متناسب با ويژگي هاي محالت شده و مانعي در تجويز 

از طرف . شودنسخه هاي يكسان براي فضاها و اجتماعات ساكن در محالت مختلف شهري مي
ريزي سازي برنامهمهمي را در چگونگي پيادهديگر شناخت و سنجش سرمايه اجتماعي نقش 

سنجش ظرفيت سرمايه  .ريزي شهري داردبرنامه هاي نوينعنوان يكي از روشمشاركتي به
فرسوده ساخته ( سكونتگاه غيررسمي ،)فرسوده شده( اجتماعي در بافتهاي سه گانه فرسوده

اي جغرافيايي بازگو كننده ميزان با توجه به تباينه )برنامه ريزي شده( و بافت نو) شده و خودرو
ها ظرفيت سرمايه اجتماعي موجود در بافتهاي مختلف شهري بوده و درك درست اين تباين

با اين توصيف اين مقاله با هدف پي بردن  .شودريزي شهي متناسب با آن ميمنجر به برنامه
محله متفاوت  وكشف تفاوتهاي موجود محالت مختلف شهري سعي بر آن داشته است كه درسه

و بافت ) محله ترانس( ، سكونتگاه غير رسمي)محله دباغها(شهر زنجان يعني بافت فرسوده 
به سنجش تطبيقي سرمايه اجتماعي در ابعاد اعتماد اجتماعي، مشاركت ) محله قائم(جديد 

همين منظور براي ابعاد مورد نظر به. اجتماعي، آگاهي اجتماعي، اعتماد اجتماعي  بپردازد
نامه در محالت هدف، آنها مورد بررسي و اخص سازي شده است و با تهيه و تكميل پرسشش

هاي مربوط به آن شاخص از آنجايي كه ابعاد مختلف سرمايه اجتماعي و. اندمطالعه قرار گرفته
همين منظور با استفاده از نظريات كارشناسان مختلف ضرايب داراي اهميت يكسان نيستند، به
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 AHPهاي مختلف بدست آمده، جهت سنجش تطبيقي محالت از مدل شاخص د واهميت ابعا
ها، امكان تحليل اين مدل مقايسه شاخص. استفاده شده است) فرايند تحليل سلسله مراتبي(

 .سازدحساسيت روي معيارها و زير معيارها و تعيين ميزان سازگاري يا ناسازگاري را فراهم مي
  )1387:5قدسي پور، (
  
  چارچوب نظري -2

 ترين آنها در مورد سرمايه اجتماعي مطالعات بسياري صورت گرفته است كه از برجسته
 بورديو، پاتنام، كلمن، گلن لوري، ليدا هانيفان، توان به مطالعات انديشمنداني مانند فوكوياما،مي

توجه به بررسي با اين حال با . آمده است1اي از آنهادر جدول شماره كه نمونه.جكوبز اشاره كرد
صورت تطبيقي با استفاده از مدل به عمل آمده ارزيابي سرمايه اجتماعي در محالت مختلف به

AHP توان مي دد استفاده شده است كه از آن بينانجام نشده اما از مدل مزبور در مطالعات متع
     .اشاره كرد... عزيزي، احد نژاد و ،فرهودي توسط آقايان زبردست، به مطالعات انجام گرفته

به  ايدر پايان نامهري به همراه صارم ملك محمد نژاد عزي دكتر محمد مهديعنوان مثال به
ارزيابي تطبيقي دو الگوي مجتمع مسكوني متعارف و بلند مرتبه پرداخته و با استفاده از مدل 

AHP با  به اين نتيجه رسيدند كه مجتمع مسكوني متعارف محيط مطلوبتري را در مقايسه
 . باشدمجتمع بلند مرتبه ساخته شده دارا مي

 
  پژوهشگران اوليه سرمايه اجتماعي - 1 جدول شماره

  )1379:10فوكوياما ،(، )67 :1385موسوي،: (منبع
  
  هاي سنجش آن در بافتهاي شهريو شاخص سرمايه اجتماعي -2-1

اين واژه در سال . تئورس سرمايه اجتماعي در علوم اجتماعي تاريخي عقالني كوتاهي دارد
 سرمايه اجتماعي )Mignone,2009:100( .توسط ليدا هانيفان به جامعه علمي وارد شد 1920

روشي براي است براي ارتباطات اجتماعي كه براي بهبود و اجراي مناسب مديريت منابع بكار 

پژوهشگر تعيلم
  مشاركت دانش آموزان در امورات مدرسه  1916  هانيفان  وتربيت

ريزيپژوهشگر برنامه
  شهري

جين
هاي هاي اجتماعي فشرده در محدودهتوضيح شبكه  1961  جيكوبز

  ومختلط شهريقديمي 
  توصيف مشكل اقتصاد درون شهري 1977 گلن لوري اقتصاددان

رويكردكاركردگرايي در بررسي سرمايه  بكار بردن  1988  جيمز كلمن  جامعه شناس
  اجتماعي

تفاوت توسعه در شمال وجنوب ايتاليا با نگرش   1993  پاتنام  جامعه شناس
  سرمايه اجتماعي
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در اين تئوري الگوي چگونگي ارتباط بين مشاركت كنندگان و  ) Ballet et al,2008:16( رودمي
اين نظريه  )Lakon et al, 2008:381( نحوه تعامل آنها در قالب اهداف مشخص مد نظر است

اد مختلفي كه سنجش آن در مناطق شهري براي درك نحوه و چگونه ارتباط بين داراي ابع
چهار شاخص اساسي اين .باشدبافتهاي شهري و همچنين شناخت ظرفيت آنها بسيار موثر مي

مشاركت  اعتماد اجتماعي، :تئوري كه سنجش آن در بافتهاي مختلف شهري حائز اهميت شامل
اجتماعي است كه هر يك داراي رابطه متعامل با يكديگر  اجتماعي، انسجام اجتماعي و آگاهي

اعتماد و قابليت اعتماد يكي از اجزاء اساسي  .هركدام تقويت كننده ديگري هستند بوده و
 .سرمايه اجتماعي است و درك سطح آن در جامعه در شناخت تفاوتها بسيار اهميت دارد

)Cox,2010:2( ي كه افراد را قادر به انطباق با محيط اعتماد عبارتست از نوعي طرح آسان ساز
اعتماد پيش ) 1384:38زتومكا،( سازدپيچيده اجتماعي و استفاده از امكانات روز افزون مي

رسد ميامكان تحقق مشاركت به سطح نازلي  شرط موفقيت عمل مشاركتي است و در نبود آن
)Fukuyama,1989 (ه اجتماعي در قالب دو هاي اصلي سرماياين شاخص بعنوان يكي از مولفه

به لحاظ عملياتي و براي سنجش . گرددتعريف مي د به افراد و اعتماد به سازمانهامقوله اعتما
    اعتماد نهادي ميزان رضايت مردم از نهادهاي دولتي يا نهادهاي خاص سنجش و ارزيابي 

به افرادي است كه  انعكاس فقدان اعتماد به نهادها در اغلب موارد نتيجه بي اعتمادي. شودمي
انسجام اجتماعي در كل ناظر بر ميزان الگوي رابطه متقابل  .عهده دار امور آن نهادها هستند

انسجام ) 1378:140افروغ ،( .هاي تمايز يافته استبين كنشگران،گروهها و خرده فرهنگ
معي مسوليت فردي و ج اجتماعي با تغيير شيوه زندگي مالزم بوده كه در آن قبول تعهد و

مشاركت نيز حائز اهميت  پيوند بين انسجام اجتماعي و )43 :1378گيدنز، ( .يابدحاكميت مي
در واقع  .است زيرا بين مشاركت اجتماعي و انسجام اجتماعي نوعي رابطه متعامل وجود دارد

ظرفيت متقابل براي ارتباط و تعامل داشتن با ديگران  هاي مشاركت قابليت ويكي از پيش شرط
مشاركت نيز نوعي توزيع مجدد قدرت ) 19 :1372چلبي، (  .سيدن به وفاق اجتماعي استو ر

در فرايند سياسي و اقتصادي كنار گذاشته  است كه به سبب آن شهرونداني كه در حال حاضر
از نظر بانك ) 33 :1370اوكلي ( شوند تا به تدريج در آينده شركت داده شونداند قادر ميشده

هاي روند برنامه وران، كنترل خود را بررايندي است كه از طريق آن، بهرهجهاني مشاركت ف
هويي زن، ( .كنندريزي است باهم تقسيم ميتوسعه وتصميمات و منابعي كه مرتبط با برنامه

ريزي فرآيند گرا با نوعي از برنامه اگر محدوده مشاركت را شهر درنظر گرفته و )1377:97
 توسعه پايدار قانون، عواملي چون عدالت اجتماعي، مدنظر قرار دهيم وچارچوبي مشاركتي را 

      .ريزي شهري وشهرسازي مشاركتي خواهيم داشترا درآن دخيل كنيم، برنامه... و
)Forster, 1999: 206(  در نهايت آگاهي اجتماعي بعنوان شاخص ديگر از سرمايه اجتماعي

يك متغير معرفتي متعلق آگاهي .است اجتماعي پيش شرط اوليه براي مشاركتمطرح است كه 
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زارهاي موجود كه از بشوند، يا اجايي كه افراد از ماهيت مسائل اجتماعي آگاه نمي.به افراد است
هاي مشاركت اجتماعي و حس قوي يا ذخيره فرصت خبرند،جوابگويي به اين مشكالت بي

داشتن شناخت از محيط  امعه وآگاهي شخص از مسائل ج. تر خواهد بوداجتماعي هم پائين
ساكن در آن و همچنين اطالع از نيازها وكمبودهاي محيط زندگي و اطالع از حقوق و 

مسئوليت ارگانهاي دولتي در مقابل اين  مسئوليتهاي فردي و جمعي افراد ساكن در محله و
اجتماعي  تواند حضور شخص در جريان مشاركت را افزايش داده و سرمايهكمبودها و نيازها مي

آمده  2متغيرهاي مورد اشاره در قالب معيارها وزير معيارها در جدول شماره  .را تقويت كند
 برري معيارهاي مربوط بعنوان عواملي كه است ارتقاء دهنده بافتهاي شهري مشخص . است
در واقع مقدار كمي حاصل از زير معيارهاي كيفي در قالب مدلهاي كمي نقش اساسي . شوندمي
معيارها و زير معيارهاي حاضر نيز  .در سنجش ظرفيت اجتماعي بافتهاي مختلف شهري داردرا 

بعنوان اصول حاصل از تئوري سرمايه اجتماعي است كه در اين مقاله جهت سنجش بافتهاي 
  .شهري استفاده شده است

  
  معيارها وزيرمعيارهاي ارزيابي سرمايه اجتماعي -2جدول شماره

   1390نگارنده،:منبع
  

  محدوه مورد مطالعه-4
بر اساس آخرين (نفر هزار 350عنوان مركز استان زنجان با جمعيت تقريبي شهر زنجان به

: محالت مورد بررسي عبارتند از. در شمال غربي كشور ايران واقع شده است )1385سرشماري 
يكي از محالت قديم و با ) 3/4بعد خانوار ( نفر 6100با جمعيت ) بافت قديم(محله دباغها 

بافت ( محله قائم. باشدگيري شهر زنجان در جنوب ميفرسودگي كالبدي كه هسته اوليه شكل
ه در دهه اخير هاي جديدي است ككه از شهرك) 6/3عد خانوار ب( نفر7500با جمعيت ) جديد

 8500 و محله ترانس با جمعيت) 1به شكل رك ( .شكل گرفته است در شمال شهر زنجان

 غير رسمي بوده كه ماهيت اسكان در شمال شهر و همجوار با محله قائم با) 1/4بعد خانوار(نفر

  زير معيار معيار
مشاركت
  مدني

مشاركت در رفع مشكالت محله، شركت در انتخابات، شركت در كارهاي گروهي، شركت در 
  گروههاي مذهبي، گذاشتن وقت براي مشكالت محله

اعتماد 
  اجتماعي

روابط همسايگي، ميهماني به منازل يكديگر، قرض وسيله، مشورت با همسايگان، :ميزان
ديگر افراد،وجود صندوق قرض الحسنه، وجود انجمن درميان گذاشتن نگراني، درك توسط 

  خيريه،وجود گروههاي مذ هبي، دعوت از همسايگان براي كار مشترك

آگاهي از رويدادهاي محله، رويدادهاي شهر، رويدادهاي استان، رويدادهاي كشور، رويدادهاي   آگاهي
  جهان

انسجام
  اجتماعي

محل، شهرداري، نماينده سايگان، معتمدين ميل، دوستان، همميزان اعتمادبه خانواده، فا
  مجلس، شوراي شهر، نهادهادي دولتي
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هاي ومي هر سه محله از نظر شاخصوضعيت عم .شكل گرفته است)ش.ه( 60و 50در دهه 
  .باشدمي 3زيست محيطي به شرح جدول شماره  كالبدي و اقتصادي و

 

  وضعيت عمومي محالت قديم ،جديد و سكونتگاه غيررسمي - 3جدول شماره 

  
  1390نگارنده،:منبع

  

 وضعيت بافت هاي سه گانه

 دباغها شاخص
 )بافت قديم(

  قائم
 )بافت جديد(

  ترانس 
 )سكونتگاه غير رسمي(

ان 
ميز

ت 
ضاي

ر
)

صد
 در

به
( 

 35 60 15 وضعيت فضاي سبز

 30 10 10 وضعيت امكانات تفريحي ورفاهي

 20 60 30 وضعيت كوچه وخيابان

 45 75 67 دسترسي به وسيله حمل و نقل

 30 80 60 دسترسي به امكانت ورزشي

 15 100 40 وضعيت واحد مسكوني

 29 70 40 امنيت

 10 90 70 وضعيت دفع زباله

 متر17 متر34 متر20 مسكوني سرانه

 4.1 3.6 4.3 بعد خانوار

  200  450 220 )هزار تومان(متوسط درآمد درماه
  70  95 72 سال6درصد باسوادي باالي 

 وضعيت بافت هاي سه گانه

 دباغها شاخص
 )بافت قديم(

  قائم
 )بافت جديد(

  ترانس 
 )سكونتگاه غير رسمي(

ت 
ضاي

ن ر
يزا

م
)

صد
 در

به
( 

 35 60 15 وضعيت فضاي سبز

 30 10 10 وضعيت امكانات تفريحي ورفاهي

 20 60 30 وضعيت كوچه وخيابان

 45 75 67 دسترسي به وسيله حمل و نقل

 30 80 60 دسترسي به امكانت ورزشي

 15 100 40 وضعيت واحد مسكوني

 29 70 40 امنيت

 10 90 70 وضعيت دفع زباله

 متر17 متر34 متر20 مسكونيسرانه

 4.1 3.6 4.3 بعد خانوار

  200  450 220 )هزار تومان(متوسط درآمد درماه
  70  95 72 سال6درصد باسوادي باالي 
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 1390-موقعيت محالت مورد مطالعه در شهر زنجان  -1شكل شماره 

  1390- استخراج از نقشه هاي پايه :منبع

  
  روش شناسي پژوهش .5

تحليلي بوده كه با استفاده از دو شيوه  - روش پژوهش در مقاله حاضر از نوع توصيفي
اي طوري كه از شيوه كتابخانهبه. گردآوري اطالعات مورد نياز شد اي اقدام بهميداني و كتابخانه

همچنين مدارك مرتبط با سرمايه اجتماعي و  جهت بررسي مباني نظري و همچنين اسناد و
پيمايش و برداشت ميداني در  در روش ميداني نيز بر اساس. ه شدهاي ارزيابي استفادشاخص

بر اين اساس براي ارزيابي و سنجش تطبيقي . نامه و مشاهده انجام يافته استقالب پرسش
اقدام به ) بافت قديم، بافت جديد و سكونتگاه غير رسمي(سرمايه اجتماعي در محالت سه گانه 

اده از چهار شاخص اعتماد، مشاركت، انسجام و آگاهي اجتماعي شده و با توجه به استف
ا توجه به ببدين ترتيب . نامه خانوار در هرسه محله شدهاي مورد نظر به طرح پرسششاخص

نامه پرسش 80و در محله ترانس  80، در محله قائم 70نسبت خانوار و جمعيت در محله دباغها 
تصادفي آن در محالت مورد اشاره  تعيين و با توزيع) گيري كوچراننمونه با استفاده از روش(

پياده و مورد ارزيابي چند  AHPمعيارها و زير معيارهاي تعيين شده در مدل  .نتايج حاصل شد
  .معياره قرار گرفت
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  ها و نتايجيافته-6
 )مراتبفرايند تحليل سلسله (AHPفرايند ارزيابي سرمايه اجتماعي با مدل -6-1

بعد از گردآوري اطالعات  AHPفرايند ارزيابي سرمايه اجتماعي محالت مورد اشاره در مدل 
  :مورد نياز به شرح زير بوده است 

  ها در محالت سه گانه ترسيم سلسله مراتب وكدبندي شاخص- 1
 ارزيابي معيارهاي اصلي در مدل- 2
 ارزيابي زير معيارهاي هر معيار  - 3
 در هر محلهيين اهميت معيارها وزير معيارها تع - 4
  بندي هر محلهمعيارهاي اصلي در محالت و اولويت تعيين ضرايب اهميت نهايي- 5
  سه گانه تب سنجش سرمايه اجتماعي در محالتسلسله مرا -6-1-1

تشكيل سلسله مراتب اولين قدم در ارزيابي مسائل بوده كه تعيين هدف در راس و معيار و 
ل فرايند ارزيابي سرمايه منظور تسهيبه. گيرندارها در زير بخش سلسله مراتب قرار ميزير معي

سلسله مراتب . در محالت سه گانه اقدام به كدبندي معيارها وزير معيارها گرديد اجتماعي
جديد  تشكيل شده وكدبندي معيار و زير معيارجهت ارزيابي سرمايه اجتماعي در محالت قديم،

  .دباشمي 4و جدول شماره  2به شرح شكل شماره AHPر رسمي در مدل و سكونتگاه غي
  

  
  

  سلسله مراتب ارزيابي سرمايه اجتماعي در محالت -2شكل شماره
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  كدبندي معيارها وزير معيارهاي ارزيابي سرمايه اجتماعي-4جدول شماره 

  1390نگارنده،:منبع
  
  ارزيابي معيارهاي اصلي -6-1-2

اهميت معيارهاي مختلف شده است به اين منظور در اين مرحله اقدام به تعيين ضرايب 
ي استفاده شد، بدين از مدل دلفايب اهميت معيارها وزير معيارها جهت ارزيابي و تعيين ضر

ريزان برنامه علوم اجتماعي، روانشناسان، جامعه شناسان،(كارشناسان مختلف از  گونه كه
وبراي زير معيارها با توجه به  4 تا1خواسته شد تا براي معيارهاي اصلي ضرايبي از ) شهري

صورت ميانگين نتيجه بدست آمده از كارشناسان به. تعيين نمايند 9تا 1تعداد آن ضرايبي از 
شود مشاهده مي 5بر اين اساس همانطور كه در جدول . پياده شد AHPمحاسبه ودر مدل 

در رتبه چهارم قرار  115/0در رتبه اول ومعيار آگاهي با وزن  462/0اعتماد اجتماعي با وزن 
بنابراين در معيارهاي اصلي سنجش سرمايه اجتماعي معيار اعتماد اجتماعي داراي . گرفته است

 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 زير معيار

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 

 گرذوههاي مذهبي
B4 

مشورت با 
 همسايگان

A4 

رويدادهاي
 جهان

D5 معتمد محل CA5 
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 

 A8 وجود انجمن خيريه   CB3 شوراي شهر  

  
نهدهادي
 دولتي

CB4   
وجود گروههاي 

 مذهبي
A9 

      
دعوت از همسايگان 
 براي كار مشترك

A1
0 
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هاي مشاركت مدني و آگاهي اجتماعي در رتبه بيشترين اهميت و معيارهاي انسجام اجتماعي،
بقاي گروه و همچنين هاي اجتماعي شرط جايي كه اعتماد در گروهاز آن .اندبعدي قرار گرفته

نظر افراد و عنوان نقطه شروع مشاركت، ايجادانسجام اجتماعي و باال رفتن اگاهي است بهبه
  ضريب اهميت باالتري برخوردار بوده كه در مدل بكار بسته شده نيز مشهود  كارشناسان از

زگاري باشد كه با توجه به ضريب سامي 07/0بدست آمده ) CR(ضريب سازگاري . باشدمي
 بوده و براي ماتريس مورد نظر قابل قبول باشد، سازگاري بدست آمده 1/0بايستي كمتراز 

  . گيري نيستنيازي به تجديد نظر در تصميم
  

  ماتريس ارزيابي معيارهاي اصلي سنجش سرمايه اجتماعي- 5جدول شماره

  CR: 0/07              1390نگارنده،:منبع
  
  AHPزيرمعيارها در مدل  ارزيابي-6-1-3

   براي ارزيابي زير معيارهاي چهار معيار اصلي باز به روش دلفي از نظرات كارشناسان
زيرمعيارها به شرح  ساس ماتريس ارزيابي وتعيين ضرايببر اين ا هاي مختلف استفاده شدرشته

 :آمد زير بدست

A - انسجام اجتماعي  
شاخص مختلف استفاده شدكه بر اساس آن وجود 10جهت سنجش انسجام اجتماعي از 

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

و  029/0به ترتيب با ضريب اهميت  )A3كد( و قرض گرفتن وسيله از همسايگان) A2كد(
 شود عموماًمشاهده مي 6طور كه درجدول شماره همان. اندهاي بعد قرار گرفتهدر رتبه 035/0

شمول اجتماعي بيشتري را  شتري بوده وهايي كه داراي عملكرد گروهي و عمومي بيشاخص
 ،انطوري كه روابط همسايگي، مشورت با همسايگبه. باشنداهميت بيشتري نيز مي دارد داراي

شركت دركارهاي گروهي، صندوق قرض الحسنه، انجمن خيريه به دليل دايره شمول بيشتر آنها 
نسبت به مواردي چون قرض  در جامعه و فراگيري عملكرد آنها در محله داراي اهميت بيشتري

گرفتن وسيله از همسايه، رفتن به ميهماني، درميان گذاشتن نگراني كه بيشتر محدود به چند 

  شاخص  )D( )C( )B(  )A( وزن نهايي رتبه
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( 
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اي در مقايسه با ساير موارد ذكر شده ندارد، دارا بوده و دايره شمول گسترده اطرافهمسايه 
   .هستند

  ماتريس ارزيابي معيارانسجام اجتماعي -6جدول شماره

        CR: 0/04              1390نگارنده،:منبع
  

B : مشاركت مدني  
 7براساس جدول شماره .شاخص استفاده شد 5جهت سنجش معيار مشاركت مدني از 

دهد كه شاخص مشاركت در رفع مشكالت محله نشان مي AHPنتيجه بدست آمده در مدل
با ضريب ) B2كد (ها و شركت در انتخابات شورا در رتبه اول380/0يب اهميت با ضر )B1كد (

در اين بحث بر طبق نظر كارشناسان بيشتر مواردي مهم . رتبه آخر قرار دارد در 055/0اهميت 
محله اساس كار قرار بگيرد بنابراين مواردي اهميت  وده است كه بر اساس آن مشاركت درب

  .اندكه دارا بيشترين تاثيردر بهبود وضعيت محله از ديد مشاركت مدني هستنديافته
  

  عيارمشاركت مدنيماتريس ارزيابي م -7جدول شماره
  
  
  
  
  

                   CR: 0/02 1390نگارنده، : منبع
  
  
  

 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 Aوزنرتبه

1190/02/14223 3 2 3 5  A1 

10029/05/12/14/14/13/1 3/1 5/1 2/1  5/1 A2 

9035/05/13/14/14/13/1 2/1 5/1  2 3/1 A3 

3161/02/13222 3  5 5 2/1 A4 

8049/03/12/12/12/13/1  3/1 2 3 3/1 A5 

7074/03/12/12/12/1 3 2/1 3 3 3/1 A6 

50971/2/12/11 2 2 2/1 4 4 2/1 A7 

60970/2/12/1 12 2 2/1 4 4 2/1 A8 

4099/02/1 222 2 3/1 3 2 4/1 A9 

2 169/0 2222 3 2 5 5 2 A10 

  B5B4B3 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  
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C :اجتماعي  داعتما  
 و اعتماد نهادي) داخل محله(اعتماد اجتماعي،اعتماد به دو نوع اعتماد دروني  براي سنجش

بندي شده و بر طبق نظر كارشناسان هر دو داراي ضريب اهميت طبقه) اعتماد به مسوولين(
ها اعتماد دورني در ارتباط متقابل با اعتماد نهادي قرار ريزيبرنامه چراكه در. برابر لحاظ شدند

ريزي ريزي به ويژه برنامههدفمندي برنامه و در صورت قرار گرفتن در كنار همد اين داشته و
ضرايب بدست آمده را نشان  8جدول شماره  .شهري در مقياس محله را موجب خواهند شد

  .دهدمي
  

 ماتريس ارزيابي اعتماد دروني و نهادي - 8جدول شماره

  1390نگارنده،: منبع
  

CA :سنجش اعتماد دروني  
اعتمادبه  9براساس جدول شماره . شاخص استفاده شد 5جهت سنجش اعتماد دروني از 

با ضريب ) CA1( در رتبه اول و اعتماد به خانواده 416/0با ضريب ) CA4كد( همسايگان
از ديد كارشناسان به هر ميزان كه اعتماد .در رتبه  آخر قرار دارند 056/0اهميت اهميت 

    ريزيها عملكرد برنامه همان نسبتدر محله بيشتر باشد بهاجتماعي در بين افراد ساكن 
از يگر بسياري چرا كه افراد ساكن در محله با اعتماد متقابل به يكد. تري خواهند داشتموفق
 همبستگي اجتماعي را حل كرده و در تداوم مشاركت و مشاركت و هاي مربوط بهچالش

بنابراين اعتماد بين افراد ساكن در محيط محله  .كارهاي گروهي نقش مهمي خواهد داشت
  .گذاري جريان مشاركت اجتماعي و به تبع آن انسجام اجتماعي داردپايه نقش مهمي را در

  
  ارزيابي اعتماد دورني ماتريس -9جدول شماره 

  )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                            1390نگارنده،: منبع

  

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

 C1( 1 1 500/0كد(اعتماد دروني

 C2( 1 1 500/0كد(اعتماد نهادي
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 CB :سنجش اعتماد نهادي  
منظور از اعتماد نهادي در معيار اعتماد اجتماعي ، ميزان اعتماد به نهادها و ارگانهاي 

جهت سنجش اين 10مسئول در مديريت شهري است بر اين اساس با توجه به جدول شماره 
شاخص اعتماد به نهادهاي دولتي، شوراي شهر، نمايندگان مجلس و  4نوع از اعتماد از 

با ) CB3كد( ري استفاده شد كه طبق نظر كارشناسان ميزان اعتماد به شوراي شهرشهردا
با ضريب ) CB2كد( بيشترين مقدار و ميزان اعتماد به نمايندگان مجلس 358/0ضريب 
از اين رو با توجه به اينكه شوراي . كمترين ميزان را به خود اختصاص داده است 176/0اهميت 

كنند، نسبت شهر، نهادهاي دولتي و شهرداري به ميزان بيشتري در توسعه شهري مداخله مي
  . به نمايندگان مجلس كه عملكردي در سطح ملي دارند، از اهميت بيشتري برخوردارند

  
  ارزيابي اعتماد نهاديماتريس  - 10جدول شماره

  CB4CB3CB2 CB1  CB وزن نهايي رتبه
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                1390نگارنده،: منبع
 
D : آگاهي  

از رويداها، اخبار و  افراد شاخص كه ميزان اطالع 5جتماعي از به منظور سنجش آگاهي ا
طبق نظر 11بر اين اساس با توجه به جدول شماره . داد استفاده شدجامعه را نشان مي مسائل

باالترين اهميت  403/0با ضريب اهميت ) D1كد( كارشناسان ميزان آگاهي از رويدادهاي محله
زان را به كمترين مي 063/0 با ضريب اهميت)  D5كد ( و ميزان آگاهي از رويدادهاي جهان

بنابراين در سنجش سرمايه اجتماعي در محالت و معيار مربوط به . خود اختصاص داده است
بعد از آن شهر وجود  آگاهي اجتماعي در محالتي كه بيشترين آگاهي از رويدادهاي محله و

  .باالتر برخوردار است ايد از آگاهي اجتماعي درون محلهدار
  

  گاهي اجتماعيماريس ارزيابي آ - 11جدول شماره 
  D5 D4  D3  D2  D1  D وزن نهايي رتبه
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                           1390نگارنده،: منبع 
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  تعيين اهميت معيارها در محالت قديم ،جديد ،سكونتگاه غير رسمي -6-1-4

بعداز تعيين ضرايب اهميت معيارها وزير معيارها اقدام به سنجش معيارهاي گفته شده در 
نامه تكميل شده و با توجه به مقادير اين اساس با توجه به پرسش ت سه گانه شد برمحال

و  AHPحالت اقدام به كاربست ارقام بدست آمده در مدل نامه در هريك از محاصل از پرسش
  .تعيين ضرايب اهميت هريك از معيارها در محالت گرديد

A :انسجام اجتماعي  
 نامه،جهت سنجش تطبيقي انسجام اجتماعي در محالت مورد مطالعه با تكميل پرسش

مده در مدل مقدار و درصد بدست آمده در هر شاخص با مدل دلفي تحليل و نتيجه بدست آ
AHP بدست آوردن ضريب اهميت نهايي ضريب اهميت هر زير معيار در  جهت. پياده شد

با توجه  .ضرب و سپس جمع بسته شد) 6جدول شماره (ها محالت در ضريب اهميت زير معيار
محله (كه در شاخص انسجام اجتماعي بافت قديم نتيجه حاصله نشان داد  12به جدول شماره 

در  011/0با ضريب ) محله ترانس( در رديف اول، سكونتگاه غير رسمي015/0ضريب با ) دباغها
بنابراين از . در رتبه سوم قرارگرفته است0055/0با ضريب ) محله قائم( رتبه دوم و بافت جديد

ر از دو محله ديگر نظر معيار انسجام اجتماعي وضعيت محله دباغها به عنوان بافت قديم بهت
بافت (ايط محله ترانس به عنوان سكونتگاه غير رسمي نسبت به محله قائم شر بوده و همچنين

توان براي  باال بودن انسجام اجتماعي در شماري را ميداليل بي. مناسب تر است) جديد
سكونتگاه غير رسمي در مقايسه با محالت جديد ذكر كرد، اما يكي از مهمترين  محالت قديم و
بر باال بودن ضريب اهميت محالت قديم وسكونتگاه غير رسمي توان در اينجا داليلي كه مي

نسبت به محالت جديد بيان كرد مسأله اقشار ساكن در محالت قديم و سكونتگاه غير رسمي 
كردند و هنوز با توجه به اينكه آنها درگذشته نه چندان دور در روستاها زندگي مي. باشدمي

بااليي است در اين محالت كمابيش حفظ شده  فرهنگ روستايي كه داراي همبستگي اجتماعي
در مقايسه با بافت نامساعد، انسجام اجتماعي باالتر بنابراين با وجود وضعيت كالبدي . است

  . باشندجديد دارا مي
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سكونتگاه غير  ،جام اجتماعي در محالت قديم، جديدماتريس ارزيابي معيار انس -12جدول شماره 
  رسمي

  1390نگارنده،: منبع
  

B :مدني تمشارك  
سنجش مشاركت مدني در محالت مورد مطالعه نشان داد كه مانند شاخص انسجام 

رتبه دوم و بافت جديد در رتبه سوم  اجتماعي محله قديم در رتبه اول، سكونتگاه غير رسمي در
محله دهد كه نشان مي13بر اين اساس نتايج بدست آمده طبق جدول شماره. اندقرار گرفته

و محله قائم با  024/0باالترين ميزان و محله ترانس با  031/0دباغها با ضريب اهميت 
اركت مدني در محالت دهد كه مشاين امر نشان مي. اندهاي بعد قرار گرفتهدر رتبه0063/0

شايد يكي از داليل اين مساله . قديم و سكونتگاه غير رسمي به مراتب باالتر از بافت جديد است
سكونتگاه غير رسمي واز طرفي وجود قشر و جامعه  را در مشكالت عديده بافتهاي قديم و

اكنين اين محالت با فرهنگ روستايي مشاركت طلب دانست كه تمايل به مشاركت س ساكن در
ت مدني در اين محالت و تسهيل آن    مشارك بهرحال استفاده از پتانسيل. است را باال برده

  .تواند نقش موثري در بهبود كيفي وكمي محالت داشته باشدمي
  

  ماتريس ارزيابي مشاركت مدني در محالت قديم ،جديد ،سكونتگاه غير رسمي -13جدول شماره 

  1390نگارنده،: منبع

  در محالت سه گانه)A(عيار انسجام اجتماعيضرايب اهميت م

تبه
ر

زن   
و

يي
نها

  A
10

 

A
9 

A
8 

A
7 

A
6 

A
5 

A
4 

A
3 

A
2 

A
1 

  زير معيارها
  

  

  نوع محله

1  01
5

/0  

01
7

/0  

01
0

/0  

01
3

/0  

01
3

/0  

00
6

/0  

00
5

/0  

02
1

/0  

00
3

/0  

00
3

/0  

02
0

/0  
  محله قديم

2 01
1

/0 

01
7

/0 

01
0

/0 

00
7

/0  

00
7

/0  

00
6

/0  

00
3

/0  

01
2

/0  

00
5

/0  

00
3

/0  

02
0

/0  

محله اسكان غير 
  رسمي

3  00
55

/
0  00

8
/0  

00
5

/0  

00
4

/0  

00
4

/0  

00
6

/0  

00
3

/0  

00
6

/0  

00
1

/0  

00
1

/0  

00
7

/0  

  محله جديد

 در محالت سه گانه)  B(مدنيضرايب اهميت معيار مشاركت

 B5 B4 B3 B2 B1  وزن نهايي  رتبه
  زير معيار
 نوع محله

 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
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C: اعتماد اجتماعي  
سنجش ميزان اعتماد در محالت با توجه به دو بعد اعتماد دروني و اعتماد نهادي انجام 

هد كه اعتماد دنشان مي15و شماره  14نتايج بدست آمده طبق جدول شماره  .گرفته است
دروني در هر سه محله به يك اندازه بوده و هيچگونه تفاوتي در ضرايب اهميت بين محالت 

 055/0 با ضريب) محله قائم (بافت جديد  اما ميزان اعتماد به نهادهاي مختلف در. ندارد وجود
در  043/0و 047/0بيشترين مقدار و در بافتهاي قديم و سكونتگاه غيررسمي با ضرايب ترتيبي 

جديد بيشتر از دو محله  بنابراين ميزان اعتماد نهادي در محله 1.اندهاي بعدي قرار گرفتهرتبه
     خدمات رساني بين محالت دانست  توان در تفاوتكي از داليل اين امر را ميي. گر استدي
رغم مجاورت خود با محله ترانس داراي خدمات بيشتري نسبت به طوري كه محله قائم عليبه

دو محله ديگر بوده و همين امر دليلي بر باال بودن ميزان اعتماد نهادي در بافت جديد در 
  .دو محله ديگر استمقايسه با 

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

  1390نگارنده،: منبع
  

  ماتريس ارزيابي اعتماد نهادي در محالت قديم ،جديد ،سكونتگاه غير رسمي -15جدول شماره 

  1390نگارنده،: منبع
  
  

                                           
مده با ضرب كردن ضريب اهميت هر زير معيار در محالت در ضريب اهميت زير معيارها آضريب اهميت نهايي  بدست   1
  .و جمع انها بدست آمده است) 9و8جدول شماره (

  در محالت سه گانه) CA(اعتماد دروني–ضرايب اهميت معيار اعتماد اجتماعي
  زير معيار CA5CA4CA3CA2 CA1 وزن نهايي

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

 محله قديم 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

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

 CB4 CB3 CB2 CB1 وزن نهايي رتبه
  زير معيار
 نوع محله

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

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

 رسميمحله اسكان غير  014/0 013/0 055/0 /032 043/0 3
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D :آگاهي اجتماعي  
در ارزيابي تطبيقي ميزان آگاهي اجتماعي در محالت مورد مطالعه همانطور كه در جدول 

، 012/0مشاهده مي شود ضريب نهايي بدست آمده ميزان آگاهي در سكونتگاه غيررسمي  16
يب اهميت از باالبودن ضرمي باشد كه نشان 0098/0و در محله جديد  010/0در محله قديم 

مده آبنابراين با توجه به ضرايب اهميت بدست . دارد) كوي ترانس( در محله اسكان غير رسمي
آنچه  .محله ترانس از نظر ميزان آگاهي در مقايسه با دو محله ديگر وضعيت بهتري را داراست

اسكان غير  در اين بررسي مشخص است باال بودن ميزان آگاهي از مسائل محله در محالت
باشد و همچنين باال بودن ميزان آگاهي از رسمي و بافت قديم در مقايسه با محله جديد مي

توان گفت جامعه لذا مي. اي در محله جديد نسبت به دو محله ديگر استمسائل فرا محله
بافت قديم بيشتر از مسائلي و رويدادهايي اگاه هستند  ساكن در محالت سكونتگاه غير رسمي و

اي كه در درون محله شان وجود داشته و در مقايسه با بافت جديد از مسائل وويدادهاي فرامحله
  .آگاهي كمتري دارند

  
  ماتريس ارزيابي آگاهي اجتماعي در محالت قديم ،جديد ،سكونتگاه غير رسمي - 16جدول شماره 

  1390نگارنده،: منبع
  
  اصلي در محالت تعيين ضرايب اهميت نهايي معيارهاي-6-1-5

بندي محالت از نظر سرمايه اجتماعي اقدام جهت بدست آوردن ضريب اهميت نهايي و رتبه
نتيجه حاصله ) 5جدول شماره (به ضرب ضرايب بدست آمده در هر محله در معيارهاي اصلي 

، سكونتگاه غير در رتبه اول 028/0قديم با ضريب  نشان داد كه بافت17در جدول شماره 
اند بنابراين محله هاي بعدي قرار گرفتهدر رتبه 024/0و بافت جديد با ضريب  025/0رسمي با 

محله قائم در رتبه سوم  محله ترانس در رتبه دوم و ،اول دباغها از نظرسرمايه اجتماعي در رتبه
  .اندقرار گرفته

  
  
  

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

  زير معيار  D5 D4 D3 D2 D1  وزن نهايي  رتبه
  نوع محله

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

 محله قديم  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
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سكونتگاه غير  ،عي در محالت قديم، جديدايه اجتماارزيابي سرم ماتريس نهايي -17جدول شماره 
  رسمي

  1390نگارنده،: منبع
  
  نتيجه گيري-7

ها مراحل متعددي دارد كه اين مراحل مستلزم شناخت شهر اي دربرنامه اجراي هر طرح و
ريزان اقدام است پس از اين مراحل است كه برنامهدرك عناصر سيستم شهري  ابعاد مختلف و

سنجش سرمايه اجتماعي در سيستم . آورندصورت عملياتي در ميبه تهيه برنامه كرده وآن را به
تحرك و هم افزايي  ،عناصر آن چون محالت شهري تاثير بسزايي در شناخت پويايي شهر و

 متناسب با ظرفيت و پتانسيل بالقوه وريزي در جهت مداخله هدفمند محالت شهر و برنامه
كه محالت  بررسي تطبيقي محالت مورد اشاره نشان داد .بالفعل محالت مختلف شهري است

ري را در مقايسه با دو محله قديمي و فرسوده شده از نظر سرمايه اجتماعي وضعيت نسبتا بهت
اعتماد به نهادهاي مختلف  ميزان باشد آنچه در اين بين حائز اهميت است درجه ودارا مي ديگر

اشاره به تناسب وضعيت اقتصادي و كالبدي محالت متفاوت  محالت مورد مديريتي است كه در
اعتماد نهادي با ضريب اهميت ) بعنوان بافت جديد( طوري كه در محله قائمبه. باشدمي

و  )047/0ضريب ( مشخص شده است كه در بافت فرسوده و قديم يعني محله دباغها055/0
تر از كوي ضريب مورد نظر پايين )043/0ضريب ( بافت اسكان غيررسمي يعني محله ترانس

د نهادي و ميزان رضايت از بيان دليل اين امر و برقراري رابطه بين اعتما آنچه در .قائم است
توان بيان كرد اين است كه هر مي مچنين وضعيت كالبدي اقتصادي محلهنهادهاي مختلف و ه

يابد به مي وضعيت كالبدي زيست محيطي محله بهبود زان دسترسي به خدمات،قدر ميچه
توان با نگاه به ماتريس اين مساله را مي. يابدنهادي نيز افزايش مي همان نسبت ميزان اعتماد

اعتماد نهادي حاصل از مطالعات انجام گرفته در محالت بررسي نمود كه در آن محله قائم با 
تري هاي مورد بررسي در مقايسه با دو محله ديگر از وضعيت مناسبتوجه به ميزان شاخص

ن اين در حالي است كه ميزا. به همان نسبت داراي اعتماد نهادي بااليي است برخوردار بوده و
 عنوان محالت قديم وميزان برخورداري از خدمات در محالت دباغها و ترانس به ،رضايت

  ضرايب اهميت معيارهاي اصلي در محالت سه گانه
رتبه 
  محالت

وزن 
  نهايي

  آگاهي
)D( 

  مشاركت مدني )C(اعتماد اجتماعي
)B( 

  انسجام اجتماعي
)A( 

  معيار
 دروني نهادي  نوع محله

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

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

  رسمي
3 024/0   بافت جديد 0055/0 0063/0 035/0 055/0 0098/0 
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عامل دليلي بر كاهش ضريب اهميت  همين ديد بوده ومحله ج سكونتگاه غير رسمي كمتر از
با اين حال در باقي ابعاد سنجش سرمايه اجتماعي . اعتماد نهادي در محالت مزبور شده است

سكونتگاه غير رسمي و بافت جديد  ،ه به مدل استفاده شده محالت قديممحالت مزبور با توج
هاي دهد كه سنجش شاخصپژوهش نشان مي اين .هاي اول تا سوم قرار دارندبه ترتيب در رتبه

سرمايه اجتماعي منجر به درك تفاوتها محالت و تبيين بهتر ظرفيت اجتماعي بافتهاي مختلف 
يك از بافتها چرا كه مشاهده شد هر .شودشهري در چارچوب تئوري سرمايه اجتماعي مي

توان نسبت اي ميبين محلهظرفيتهاي اجتماعي خاص خودشان را دارند كه با ايجاد هم افزايي 
 حال چرا سرمايه اجتماعي باالي موجود در .به انتقال و تبادل ظرفيتها با همديگر اقدام نمود

زيست محيطي اين  ،كالبدي بافتهاي قديم و اسكان غيررسمي منجر به بهبود وضعيت اقتصادي،
ارآمدي نظام است خود سوالي است كه شايد دليل آن را از يك طرف در ناك محالت نشده

از طرف ديگر نبود تسهيلگر و ضعف تسهيلگري در  ريزي ومديريت شهري دانست وبرنامه
و پايدار سازي اين محالت درابعاد مختلف  هاي اجتماعي به سمت توسعه، ارتقاهدايت سرمايه

از سوي ديگر حس غريبگي و ضعف سرمايه اجتماعي بويژه سرمايه اجتماعي درون . دانست
اي است كه در آينده در مقايسه با دو بافت ديگر خود مساله )محله قائم(بافت جديد گروهي در 

ريزي در جهت بنابراين لزوم برنامه. ز مشكالت اجتماعي مختلف خواهد شدبرو خود منجر به
ي در جهت ارتقا هاي اجتماعي در محالت قديم وسكونتگاههاي غير رسماستفاده از سرمايه

ري بوده ودر اين زوم افزايش سرمايه اجتماعي در محلت جديد ضروو لوضعيت اين محالت 
چراكه گذشت زمان منجر به  .اساسي است يزي متناسب و هدفمند الزم ورراستا برنامه

افزايش فرسودگي  ،كاهش سرمايه اجتماعي موجود گسيختگي نظام اجتماعي محالت،
بروز مسائل متعد ناشي از كاهش  فضاهاي مرده و افزايش حس غريبگي، بوجود آمدن ،اجتماعي

  . روابط اجتماعي خواهد شد
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