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 (27/05/98تاریخ پذیرش مقاله:   23/04/98)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چكيده
طی چند دهه گذشته، سرمایه اجتماعی از جانب بسیاری از پژوهشگران جهان شمال و جنوب مورد توجه شایانی واقع 

گیری ترین عوامل در نیل به رشد اقتصادی، سطوح باالی نوآوری، کنش جمعی و شکلشده و به عنوان یکی از محوری

شهر تهران نیز، با توجه به مسائل شود. در کالنطور کلی توسعه اجتماعات شناخته میتماعی، سالمت و بههای اجشبکه

های رسمی و غیررسمی قرار و مشکالت اجتماعی متعدد، موضوع ارتقای سرمایه اجتماعی مورد توجه چشمگیر سازمان

گیری از روش الت بینشی و کمک به آن و با بهرهگرفته است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف همسویی با این تحو

-تحلیلی، به بررسی و سنجش میزان سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با پایداری اجتماعی در محله اوین می-توصیفی

احتمالی )اتفاقی و هدفمند(  صورت غیرگیری در دو سطح کارشناسان و ساکنان محله بهپردازد. در این پژوهش، نمونه

با استفاده  AHPها، از مدل آوری شده است. برای تحلیل دادهای و میدانی جمعها به صورت کتابخانهفته و دادهانجام گر

ای، آزمون پیرسون و رگرسیون توسط تک نمونه T-Testهای آماری و همچنین از آزمون Expert Choice افزاراز نرم

شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان سرمایه اجتماعی در محله اوین در سطح  استفاده SPSSافزار نرم

 های سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی محله وجود دارد. داری میان شاخصمتوسطی قرار دارد و رابطه مثبت و معنی
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 مقدمه
پاس صلح و  قرن اخیر، سیاره خاکی بهدر طی نیم   

های یافته، پیشرفتآرامش کشورهای تازه استقالل

اجتماعی -پزشکی و فنّاورانه و تحوالت اقتصادی

داری، آهنگ شتابان اثرپذیر از منطق سرمایه

ای را تجربه نموده که منجر به سابقهشهرنشینی بی

شهرهایی شده که از یکسو کانون ری کالنگیشکل

اجتماعی و مراکز تولید علم و  -تحوالت اقتصادی

 ای ازنوآوری بوده؛ ولیکن از دیگر سو با مسائل عدیده

جمله فقر و نابرابری، شکاف طبقاتی، بحران غذا، 

نشینی تخریب محیط زیستی، کمبود مسکن و حاشیه

برآیند چنین  کنند.پنجه نرم می و عدالتی دستو بی

ور گوناگون طها و مسائلی، واکنش جهانی بهچالش

ویژه در عرصه مسائل های مختلف بههمچون جنبش

زیستی بود که نهایتاً منجر به ورود اجتماعی و محیط

ریزی شهری جهان به ادبیات برنامه« توسعه پایدار»

-توصیف جهانی که در آن نظام برایپایداری گردید. 

 طبیعی سازواری کامل با محیط در های انسانی

پایان و با عدالت درون و بین قرارگرفته و سفری بی

رود. این رویکرد سالمتی کار میه پیمایند، بنسلی می

بلندمدت اکولوژیکی و نیل به پایداری را از طریق 

بیند که در امور شهروندان و نهادهای محلی می

داشته ها، مشارکت و کنش جمعی اثرگذار بر حیات آن

بین  این در و از سرمایه اجتماعی باالیی برخوردارند.

سرمایه اجتماعی از اهمیتی خاص برخوردار بوده و 

همانند کاتالیزوری برای ارتقای دیگر ابعاد عمل 

نماید. سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه می

های سازمان اجتماعی از فیزیکی و انسانی به ویژگی

ارها و اعتماد اشاره دارد که ها، هنجقبیل شبکه

-هماهنگی و همیاری برای نفع همگانی را تسهیل می

 گذاری درکند. سرمایه اجتماعی عایدات سرمایه

سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را افزایش  یزمینه

عنوان یک منبع بنابراین سرمایه اجتماعی به دهد؛می

اها یا مالکیت جمعی متعلق به محالت، شهرها و روست

تواند زمینه رفاه و توسعه و مناطق است که می

همگانی را فراهم نماید. امروزه بسیاری از طراحان و 

عنوان ابزاری مهم ریزان، سرمایه اجتماعی را بهبرنامه

برای توسعه پایدار از ابعاد محیطی، اجتماعی، فرهنگی 

دانند و توجه خاصی روی این موضوع و اقتصادی می

سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار را از  دارند و عمالً

 دانندهای مختلف، مکمل و مرتبط به هم میجنبه

(Seragageldin and Grootaert, 2000)،به بیانی . 

عنوان یک اصل محوری موضوع سرمایه اجتماعی به

برای دستیابی به توسعه و پایداری محسوب شده و 

همیت و اند که بتوانند درک درستی از امدیرانی موفق

بنابراین سرمایه  کارکرد سرمایه اجتماعی داشته باشند؛

ها و هنجارهای جامعه، اجتماعی که درواقع از ارزش

ها و تا حدود استحکام تعهدات متقابل بین افراد، گروه

شود حافظ جامعه زیادی مشارکت اجتماعی تأمین می

های سیاسی، اقتصادی های اجتماعی در بحرانو گروه

تواند از توقف جامعه در مرحله ی است و میو اجتماع

ماندگی جلوگیری کرده و آن را به سمت توسعه عقب

محله اوین با جمعیت  (.1389پیش برد )تبریزی، 

هویت  های قدیمی و بانفری یکی از محله 3635

شهر تهران است که با توجه به وجود منطقه یک کالن

« کوچک قلب تنفسی»توان آن را های متعدد، میباغ

شهر شهر تهران نامید. این محله نیز همانند کالن

-تهران، در طی دهه گذشته تحوالت اجتماعی

محیطی چشمگیر و شتابانی را -اقتصادی و کالبدی

منظور هدایت این تحوالت تجربه نموده است. به

شتابان و همچنین ارتقای کیفیت زندگی و بهبود 

اقدام به  و نهادهای رسمی رسانی، شهرداریخدمات

ریزی مشارکتی رویکردهای برنامه تمرکززدایی و توسعه

اند. بدون شک موفقیت چنین رویکردها و کرده

هایی هایی نیازمند شهروندانی با ویژگیسیاست

قابلیت  های نیرومند، باهمچون برخورداری از شبکه

کنش جمعی، اعتماد متقابل،  مشارکت گسترده مدنی 

انی، ایمنی، سالمت و و اجتماعی، حس تعلق مک

بین، توسعه سرمایه  این همبستگی اجتماعی است. در

اجتماعی بین ساکنان محله یکی از مؤثرترین 

راهکارهای نیل به چنین شهروندانی است و بدون 

های زیادی وجود آن نیل به هر هدفی با دشواری

طی یک دهه گذشته به  همراه است. خوشبختانه در

ریزی و توسعه بینشی، برنامهتبعیت از این تحوالت 
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سرمایه اجتماعی، با جدیت توسط شهرداری و مدیران 

شود. در این راستا، پژوهش حاضر محله اوین دنبال می

بر آن است که به سنجش میزان سرمایه اجتماعی در 

محله اوین بپردازد تا از این طریق، ضمن ارائه 

 گذاران و مدیران، گامی کوچکرهنمودی برای سیاست

سوی پایداری برداشته باشد. در جهت حرکت محله به

های جامع و کاربردی توسعه اساس شاخصبرنهایت  در

شده، به تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و پایداری  داده

 پردازد.در محله اوین می
 

 مبانی نظری
 مفهوم سرمایه اجتماعی

عنوان یکی از صور گوناگون سرمایه اجتماعی به   

وارد ادبیات علوم اجتماعی  1980دهه  سرمایه از

گشته و دو رویکرد وابسته به هم ولیکن متفاوت، 

نسبت به آن وجود دارد. در رویکرد نخست، سرمایه 

ها، اجتماعی به منابعی )همچون اطالعات، ایده

ی روابط با واسطهپشتیبانی( داللت دارد که افراد به

یه( بدان سرما)آورند. این منابع دیگران به دست می

ی این واسطههستند که تنها به« اجتماعی»دلیل 

آیند. این ویژگی تفاوت آن را با روابط به دست می

های فیزیکی )ابزارها و فنّاوری( و انسانی سرمایه

دهد که ذاتاً دارایی افراد ها( نشان می)آموزش و مهارت

هستند. این رویکرد نسبت به سرمایه اجتماعی اساساً 

در  1شناسانی چون برت، لین و پورتزجامعه عقاید با

ارتباط است. رویکرد دوم به سرمایه اجتماعی که 

ای برگرفته از عقاید طور گستردهباشد بهتر میمتداول

باشد. در این رویکرد سرمایه اجتماعی می 2رابرت پاتنام

بر ماهیت و گستره مشارکت و درگیری فرد در 

ی مدنی رسمی، هاهای غیررسمی و سازمانشبکه

داللت دارد. از گپ صمیمانه با همسایگان و حضور در 

های های تفریحی گرفته تا پیوستن به سازمانفعالیت

سازی های سیاسی در مفهوممحیط زیستی و حزب

شود. پژوهشگرانی کار گرفته میه سرمایه اجتماعی ب

کنند در این که در هر دو سنت مفهومی فعالیت می

رند که سرمایه اجتماعی تمامیت زمینه اجماع دا

سرمایه  واحدی نیست؛ بلکه ماهیتی چندبعدی دارد.

اجتماعی مفهومی مبهم و اصطالحی کلی است و در 

ادبیات جهانی تعاریف مختلفی از سوی پژوهشگران 

شده است. اثرگذارترین تعاریف از سرمایه  مختلف ارائه

و  1988(، کولمن )1986اجتماعی مربوط به بوردیو )

و  1993( و پاتنام )1999و  1995(، فوکویاما )1994

( سرمایه 1986باشد. مفهوم بوردویی )( می2000

اجتماعی به این معناست که مردم از طریق روابط 

اجتماعی به منابع اقتصادی و اجتماعی دسترسی پیدا 

کنند. از نظر او سرمایه اجتماعی شامل دو جز می

( دیگری 2منابع آن و ( خود روابط اجتماعی و 1است: 

میزان کیفیت این منابع. او مدعی است که منافعی که 

آید شالوده از طریق عضویت در گروه به دست می

 1980سازد. در دهه انسجامی است که آن را عملی می

ویژه در نظریه کولمن از سرمایه اجتماعی به

شناسی بسیار اثرگذار گردید. همانند بوردیو، جامعه

ایه اجتماعی را منبع مزیت آموزشی کولمن سرم

حال بودیو سرمایه اجتماعی را برای این داند؛ بامی

تشریح چگونگی استفاده نخبگان از سرمایه اجتماعی 

کار ه تولید برتری خود ب منظور بازدر روابطشان به

( از این مفهوم برای 1994که کولمن )برد. درحالیمی

نیز استفاده های غیر نخبه روابط اجتماعی گروه

زاست و کند. او معتقد است سرمایه اجتماعی بهرهمی

ی فرایندهایی همچون واسطهه از طریق روابطی که ب

های اطالعات، هنجارها الزامات، توقعات، اعتماد، کانال

گرفته، به دست  های اجرایی کارآمد شکلو ضمانت

آید. پوتنام مفهوم سرمایه اجتماعی را به سطح می

بسط داد. او معتقد است که سرمایه اجتماعی اجتماع 

های انواع گوناگونی دارد اما تمرکز عمده او بر شکل

مربوط به مشارکت و درگیری مدنی: یعنی ارتباط 

(. Putnam, 1995bها، است )مردم با حیات اجتماع آن

های سازمان اجتماعی او سرمایه اجتماعی را ویژگی

داند د اجتماعی میها، هنجارها و اعتماهمچون شبکه

که همیاری و هماهنگی برای نفع متقابل را میسر 

( 1997(. نهایتاً فوکویاما )Putnam, 1995a) سازدمی

بر ضرورت اعتماد تأکید دارد و معتقد است که سطح 

اعتماد در جامعه بر موفقیت اقتصادی اثرگذار است. او 

با  سرمایه اجتماعی را به عنوان توانایی مردم برای کار
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داند یکدیگر در جهت نیل به اهداف مشترک می

(Fukuyama, 1995بقیه صاحب .) نظران با الهام از این

اند. پیشگامان، تعاریفی از سرمایه اجتماعی ارائه داده

( سرمایه اجتماعی را 2001کوک )برای نمونه ول

داند که کنش جمعی را هایی میهنجارها و شبکه

( سرمایه اجتماعی را به 2002بخشد. ناک )تسهیل می

دو دسته سرمایه اجتماعی دولتی و سرمایه اجتماعی 

نماید. از نظر او سرمایه اجتماعی مدنی تقسیم می

دولت به نهادهایی داللت دارد که بر توانایی همکاری 

مردم برای منفعت متقابل اثرگذار است. در سوی دیگر 

های مشترک، سرمایه اجتماعی مدنی شامل ارزش

های انجمنی است که بر ها و عضویتارها، شبکههنج

توانایی افراد برای نیل به اهداف مشترک تأثیر 

گذارد. به طور کلی سرمایه اجتماعی به انسجام می

اجتماعی و فرهنگی درونی جامعه، اعتماد، هنجارها و 

های متقابل میان شود که بر کنشهایی گفته میارزش

ه در آن جای دارند، ها و نهادهایی کمردم و شبکه

 (. Parts, 2009حکمفرماست )

 گيری سرمایه اجتماعیهای شكلتعيين کننده

گیری های شکلکنندهتوان تعیینطورکلی میبه

 سرمایه اجتماعی را به دو گروه تقسیم نمود.

-شناختی و اجتماعیهای روانگروه اول ویژگی-

اقتصادی افراد و خانوارها است که سن، پایگاه 

تصادی، جنس، ثروت خانوار، آموزش، پایگاه اق

 .شوداجتماعی و دسترسی به تسهیالت را شامل می

در سطح  ای و سیستمیگروه دوم عوامل زمینه-

اجتماع یا کشور است که شامل سطح کلی توسعه، 

رسمی، توزیع منابع و  کیفیت و برابرنگری نهادهای

سازی جامعه، میزان تجانس هنجارهای قطبی

های کالبدی و الگوهای ابتدایی ی، ویژگیاجتماع

 باشد.همکاری و اعتماد می

ها بر نوع سازمان اثر سن بر مشارکت در سازمان

وابسته است. به احتمال فراوان سن مشارکت در 

های متقابل اجتماعی که نیازمند اعتماد است را کنش

( زیرا Haddad and Maluccio, 2003) دهدافزایش می

 Alesina and Laی مثبتی دارند )هر دو همبستگ

Ferrara, 2002پذیری، خطر باالی مرگ و (. آسیب

گرسنگی افراد و خانوارهای با درآمد پایین، منجر به 

تبع آن تقاضای بیشتر ها به یکدیگر و بهآن وابستگی

گردد. زنان سرپرست خانوار نیز سرمایه اجتماعی می

ق عضویت ممکن است به دلیل عدم توانایی پرداخت ح

های خاص مشارکت کنند نتوانند در سازمان

(Maluccio et al, 2003؛)  بنابراین اثر جنس بر

گیری سرمایه اجتماعی بر نوع آن وابسته است. شکل

های اجتماعی و ثروت خانوارها نیز بر عضویت در شبکه

ای مانع از سازمان، مؤثر است زیرا محدودیت بودجه

 ;La Ferrara, 2002) گرددها میحضور در برخی از آن

Denny 2003; Knack and Keefer, 1997 عالوه بر .)

( و همچنین 2002این، مطالعات گلیسر دیگران )

دهد که افرادی که در ( نشان می2002سینا و فررا )ال

 گذاریفیزیکی و انسانی( سرمایه)دیگر انواع سرمایه 

کنند برای کسب شهرت اجتماعی در سرمایه می

کنند. آموزش نیز در گذاری میاعی نیز سرمایهاجتم

گیری اعتماد است. پیوند با کسب اطالعات و شکل

عنوان عالوه بر این آموزش رسمی و غیررسمی به

های بشری ها و هنجارهای میان نسلمیانجی ارزش

(. اعضای خانواده Montgomery, 1997کند )عمل می

عضویت در با مدارک تحصیلی باال گرایش بیشتری به 

توانند از اثرات راحتی میها دارند زیرا بهسازمان

 ,Helliwell and Putnamخارجی مثبت منتفع گردند )

(. افراد دارای پایگاه اجتماعی باالتر نیز همواره به 1999

باشند و های اجتماعی خود میدنبال حفظ موقعیت

طور مستمر سرمایه کنند که بهبدین ترتیب تالش می

ی خود را افزایش دهند. دسترسی متأثر از اجتماع

تواند از دیگر عوامل اجتماعی و اقتصادی می

گیری سرمایه اجتماعی باشد. های شکلکنندهتعیین

عالوه بر آن، مذهب نیز بر سرمایه اجتماعی اثرگذار 

های غیررسمی، هنجارهای اجتماعی و است و شبکه

ماد اعتماد نهادی را افزایش ولی موجب کاهش اعت

 ,Putnam et al, 1993; La Porta et al) گرددکلی می

1997, Fukuyama, 1995 .) فضای سیاسی، نهادی و

گیری اقتصادی نیز از عوامل مؤثر بر شکل -اجتماعی

 باشند. برای نمونه عدم تجانسمی سرمایه اجتماعی

تواند دستیابی به هنجارهای اجتماعی و ترجیحات، می
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سازد های زیاد همراه ا با دشواریها و اجماع رموافقت

(McCarthy et al. 2004 اعتماد میان اعضا و ،)

 Alesina and Laمشارکت مستقیم را کاهش دهد )

Ferrara, 2002های شغلی نیز (. تفاوت در فعالیت

کند مندی اعضای مختلف ایجاد میتمایزاتی در بهره

(La Ferrara, 2002 و این امر یافتن سازمانی که )

تمامی نیازها و ترجیحات را برآورده سازد را دشوار 

(. این موضوع زمانی که تنها Olson, 2009نماید )می

شود یا یک گروه وجود دارد مانع از عضویت در آن می

ها متجانس باشند موجب عضویت انبوه زمانی که گروه

عالوه بر این  (.Cornes and Sandlers, 1996گردد )می

لبدی همچون فرم شهر، وجود موارد، عوامل کا

تسهیالت و خدمات، الگوی توسعه کاربری زمین و 

ونقل نیز از عوامل اثرگذار بر سرمایه اجتماعی حمل

حال مطالعات در زمینه اندازه شهر و این باشند. بامی

رابطه آن با سرمایه اجتماعی نتایج متناقضی داشته 

طالعات ( در م2000سینا و فررا )است؛ برای نمونه آل

خود به این نتیجه رسیدند که زندگی در شهرهای 

کوچک و متوسط مشارکت رسمی و غیررسمی را 

که مطالعات دیگر عکس آن را دهد. درحالیکاهش می

 (Fidrmuc and Gërxhani, 2004)دهد نشان می

 .(1)شکل 

 

 
 های سرمایه اجتماعی: تعيين کننده1شكل 

 مأخذ: نگارندگان

 عیپایداری اجتما

دارد که در گفتمان پایداری، ابعاد  اجماع عمومی وجود

مختلف توسعه پایدار )اجتماعی، اقتصادی، محیط 

عنایت  طور برابر موردبه زیستی و نهادی(

 ,Drakakis-Smithگذاران واقع نشده است )سیاست

(. در این میان، بعد اجتماعی پایداری تا همین 1995

های مهریمورد بیاواخر حتی در زمینه پژوهش نیز 

گرفته است و تأکید عمدتاً بر پایداری  بسیار قرار

 پذیرفت. غافل از اینکهاقتصادی و اجتماعی صورت می

های آن اهمیت پایداری اجتماعی به اندازه دیگر مؤلفه

شرط نیل به توسعه پایدار است. این دارد و پیش

شد که توسعه پایدار موضوع عمدتاً از آنجا ناشی می

جنبش محیط زیستی  واسطه سینرژی بین ظهوربه

 1970دهه  3«نیازهای اساسی»و حامیان  1960دهه 
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توجهی از ماهیت پدیدار گشت. عالوه بر آن، این بی

های اجتماعی توسعه نیز ناشی غیرملموس جنبه

در زمینه مسائل و موضوعات شهری نیز  گشت.می

ایداری اوضاع به همین نحو بود و در ابتدا تفسیرهای پ

محدود،  4«دیدگاه اکولوژیکی»در زمینه شهرها بر 

کرد. این رویکرد منجر به تأکید بر به حداقل تمرکز می

رساندن آلودگی، تهی سازی منابع و انرژی و 

زیست شد. تصور بر طورکلی اثرات منفی بر محیطبه

این بود که ارتقای پایداری اجتماعی در شهرها عمدتاً 

ویژه مقامات محلی است و به وظیفه بخش عمومی و

توجه واقع  چنین مسائلی در اسناد فرادست مورد

توجهی برنامه ریزان و شود. این موضوع موجب بیمی

گذاران شهری نسبت به پایداری اجتماعی سیاست

این وضعیت ادامه داشت تا اینکه از  گشت.شهرها می

ای توجه ویژه مورد 5«پایداری اجتماعی» 1990دهه 

فتمان اجتماعات پایدار و پایداری شهری واقع گ در

مسائلی همچون همبستگی اجتماعی،  سانشد. بدین

های فرهنگی، رشد و ثبات اقتصادی، دسترسی ارزش

به اشتغال، خدمات و آموزش و سالمت و بهروزی، از 

الزامات شهر پایدار گردید. نیل به پایداری اجتماعی 

 دگی را برایمستلزم این است که شهرها کیفیت زن

تمامی شهروندان ارتقا دهند؛ ضمن آنکه محیطی خلق 

کند و زندگی کنند که یکپارچگی را تشویق می

های اجتماعی و فرهنگی متمایز را در کنار گروه

. (Stren and Polese, 2000سازند )یکدیگر میسر می

پایداری اجتماعی همانند واژه توسعه پایدار مفهومی 

عریف واحد و مورد اجماع در کلی و غامض است و ت

وجود ندارد. پایداری اجتماعی بر  خصوص آن

 ,McKenzieدسترسی به کاالها و خدمات اساسی )

(، حس تعلق مکانی، امنیت و ایمنی اجتماع، 2004

 ;Glasson and Wood, 2009) های اجتماعیشبکه

Bramley et al, 2006 ،کیفیت زندگی، تنوع، عدالت ،)

(Barron and Gauntlett, 2002 ،توانمندسازی ،)

سالمت، ایمنی، سرمایه اجتماعی، همبستگی و انسجام 

 (،Colantonio, 2008a, 2008bاجتماعی، شادی )

توانایی برای برآورد نیازهای روانشناختی، حفظ 

های محلی و بومی، قابلیت دسترسی، وجود ویژگی

(، مشارکت Chan and Lee, 2008های شغلی )فرصت

رده و نظام روابط فرهنگی داللت دارد که سیاسی گست

ها ارج اقلیت مثبت های فرهنگیدر آن به ارزش

طورکلی به (.Davidson and Wilson, 2009نهند )می

دهنده وضعیت های نشانها و شاخصتوان ویژگیمی

 صورت ذیل بیان کرد:پایداری اجتماعی یک محله را به

اساسی برابری دسترسی به خدمات و نیازهای -

ونقل، مسکن و )همچون بهداشت، آموزش، حمل

 تفریح( و کیفیت زندگی؛

 انصاف و عدالت اجتماعی )درون و بین نسلی(؛-

های مثبت نظامی از روابط فرهنگی که در آن جنبه-

های مختلف مورد احترام بوده و حفظ فرهنگ

 گردد؛می

مشارکت سیاسی پویا و گسترده شهروندان در تمامی -

 ویژه در سطح محلی؛ها بهرگذار بر زندگی آنامور اث

 حس تعلق مکانی و حس مالکیت اجتماع؛-

های پایداری اجتماع از نظامی برای انتقال آگاهی-

 نسلی به نسل دیگر؛

های سازوکارهایی برای شناخت جمعی نیازها و قوت-

 اجتماع و برآوردن نیازها؛

ات های برابر و دسترسی به اطالعدسترسی به فرصت-

 و اشتغال؛

 ایمنی و امنیت و توانایی برآورد نیازهای روانشناختی؛-

 حوزه عمومی جذاب و سرزنده؛-

 همبستگی و دربرگیرندگی اجتماعی؛-

 ها.سرمایه اجتماعی و شبکه-

 سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی

های ترین رخسارهاگرچه سرمایه اجتماعی یکی از مهم

ن این بعد از پایداری اجتماعی پایدار است، ولیک

توجهی بر  طور جالبتواند بهاجتماعی خود نیز می

دیگر ابعاد پایداری اجتماعی )سالمت، ایمنی، امنیت و 

مشارکت و ...( کمک نماید به بیانی، اثرات سببی 

گسترده و  ها وجود دارد. تحقیقاتای میان آندوسویه

 توانددهد سرمایه اجتماعی میفزاینده، نشان می

عنوان کاتالیزوری بالقوه در جهت نیل به پایداری به

عنوان چارچوبی طور روزافزونی بهجوامع عمل کند و به

سازی و سنجش منابع اجتماعی ارزشمند برای مفهوم
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سرمایه  گردد.افراد، اجتماعات و دولت، تلقی می

شود است که موجب می« روغنی»سان اجتماعی به

جامعه راحت بگردد اقتصادی -های اجتماعیچرخ

(Falk, 2001 یا همانند )«است که از طریق « چسبی

ها، همبستگی و تسهیل همکاری درون یا میان گروه

 (.Grootaert, 2001) دهدمی انسجام جامعه را ارتقا

های اخیر رابطه بین سرمایه اجتماعی و پژوهش

دهد. شادی برآیندهای مثبت مختلف را نشان می

(Putnam, 2000س ،)( المتKawachi et al, 1999; 

Veenstra, 2000ومیر )(، کاهش مرگKawachi et al, 

 (، اجتماعات نیرومندتر و مشارکت مدنی پویاتر1997

(Simon & Schuster, 2000 ارتقای عملکرد آموزشی ،)

(، رونق Coleman, 1988مدارس و توسعه انسانی )

ی (، دولت بهتر و برقرارGrootaert, 1998اقتصادی )

(، تسهیل Putnam, 2001, 1993دموکراسی )

تنها بخشی از  سازی و افزایش ایمنی و امنیت،شبکه

های مثبت سرمایه اجتماعی است که تحقق خروجی

تر از همه، مهم ها، از پایداری اجتماعی حکایت دارد.آن

سازی، ای نیرومند برای ظرفیتسرمایه اجتماعی، پایه

زیستی  ای محیطمشارکت و کنش جمعی و رفتاره

کند و موجب فضای اجتماعی پایدار فراهم می

پذیری متقابل و ارتقا و حفظ پراعتماد، مسئولیت

توان گفت طورکلی میگردد. بهپایداری اجتماعی می

عنوان عاملی جهت که اهمیت سرمایه اجتماعی به

است که برخی  تا جایی پایداری اجتماعی

بدون سرمایه  نظران، پایداری اجتماعی راصاحب

دانند. بر همین اساس اجتماعی غیرممکن می

وجود آمده است که سرمایه  رویکردهای گوناگونی به

اجتماعی را عامل اساسی در پایداری اجتماعی محله 

در این  شده بر مباحث تئوریکی مطرح دانند. بنامی

شده  طراحی 2صورت شکل  پژوهش، مدل مفهومی به

 است.

 

 
 مفهومی پژوهش: مدل 2شكل 

 مأخذ: نگارندگان
 

 پيشينه پژوهش
تأثیر سرمایه اجتماعی بر پایداری محالت در تمامی    

اساس نتایج تحقیقات مشهود است. برابعاد آن امری 

گوناگون داخلی و خارجی، سرمایه اجتماعی این 

توانایی را دارد که موجبات پویایی محله و منطقه را 

رکی در نیل به پایداری فراهم نماید و به عنوان مح

اجتماعی شناخته شود. در رابطه با تأثیر سرمایه 

اجتماعی بر پایداری و توسعه، مطالعات مختلفی 

ترین این به مهم 1صورت گرفته است که در جدول 

مطالعات در داخل و خارج از کشور اشاره شده است. 

های صورت گرفته ارتباط مثبتی در تمامی پژوهش

جتماعی و توسعه و پایداری به دست میان سرمایه ا

توان ها میآمده است و از وجوه مشترک این پژوهش

به همین نکته اشاره کرد. تفاوتی که این پژوهش با 
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های پیشین دارد و ضرورت انجام این سایر پژوهش

ها و متغیرهای مورد مقاله را توجیه نموده، در شاخص

 ست.بررسی و همچنین در محدوده مورد مطالعه ا

 

 : پيشينه داخلی و خارجی پژوهش1جدول 

 
 مأخذ: مطالعات نگارندگان

 

 محدوده مورد مطالعه

اساس منابع تاریخی، اوین یکی از روستاهای قصران بر

است که سابقه زیست انسان و « شمیران کنونی» خارج

 3000تا  2500کم به حیات اجتماعی در آن دست

محالت قدیمی و  بنابراین اوین یکی از رسد؛سال می

تاریخی شهر تهران است که با توجه به تقسیمات 

-واقع شده است. عمده 2و ناحیه  1شهری، در منطقه 

ترین دلیل در اثبات قدمت تاریخی محله اوین وجود 

بقعه دو تن از امامزادگان در اوین است. جمعیت محله 

نفر است. این محله در حال حاضر با قرار  3635اوین 

موقعیت جغرافیای مناسب و دارا بودن گرفتن در 

ترین محالت شهر تهران باغات سرسبز یکی از پاک

از نظر بافت اجتماعی وجود زندان اوین در این  است.

محل تا حد زیادی وجهه سیاسی به این محل داده 

قدیمی و درختان چنار موجود در  هایباغاست. وجود 

یک  کیلومتر این محل را به عنوان 3محل به طول 
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نگین سبز و ریه تنفسی در بین محالت شهر تهران از 

 هایویژگییکی از  سایر محالت متمایز ساخته است.

دانشگاه بزرگ شهید  3شاخص این محله وجود 

 علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم بهزیستی -بهشتی 

توان به نمایشگاه نهایت می و در است در اطراف آن

که با وجود قرارگیری در تهران اشاره نمود  المللیبین

ترافیکی و اقتصادی و  تأثیراتولی بیشترین ، 2منطقه 

 کنداجتماعی را بر این محله تحمیل می

(http://evin.mytehran.ir  : در .)سایت محله اوین

هایی همانند سرای محله از طرف محله اوین مکان

تواند پیوندهای ه است که به میشهرداری تأسیس شد

 .(3)شکل  اجتماعی در سطح محله را تقویت نماید
 

 های جمعيتی محله اوین: ویژگی2جدول 

 
 منبع: سند راهبردی محله

 
 : محدوده مورد مطالعه3شكل 

 برداری کشورمأخذ: سازمان نقشه
 

 مواد و روش تحقيق
تحلیلی و از  -روش پژوهش به صورت توصیفی   

ها با اظ هدف، کاربردی است. اطالعات و دادهلح

ای )اسناد فرادست و سند استفاده از مطالعات کتابخانه

نامه در دو سطح راهبردی محله( و میدانی )پرسش

کارشناسان و ساکنان محله( گردآوری شده است. 

نفر است. در همین ارتباط  3635حجم جامعه آماری 

صورت غیر احتمالی )هدفمند و اتفاقی( گیری بهنمونه

 12نفر از ساکنان محله اوین و  180و حجم نمونه بر 

نفر در سطح کارشناسان انتخاب گردیده است. در 

کارشناس با استفاده از  12ها ابتدا نظرات تحلیل داده

ت و شده اس Expert Choice افزاروارد نرم AHPمدل 

بندی معیارها و زیر معیارها به ترتیب اولویت طبقه

اند. جهت سنجش میزان سرمایه اجتماعی ساکنان شده

ای، برای ایجاد تک نمونه T-Testمحله اوین از آزمون 

 رابطه همبستگی بین متغیرهای پژوهش از آزمون

http://evin.mytehran.ir/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.parsmodir.com%2Fsoft%2Fexpert-choice.php&ei=wQY8VM_6GcrqaLq0gNAE&usg=AFQjCNECKJXU7iXzBgG3wJalWv5QqBbMuw&sig2=DRIaoslTNF2Ocndp6SKI9Q&bvm=bv.77161500,d.d2s
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آماری پیرسون و در نهایت از تحلیل واریانس و 

 ت.رگرسیون استفاده شده اس

 

 های تحقيقیافته

گيری ها و عوامل مؤثر بر شكلانتخاب شاخص   

 سرمایه اجتماعی از نظر کارشناسان

جهت سنجش میزان پایداری اجتماعی در محله اوین، 

 4شاخص انتخاب گردید. ابتدا  زیر 25شاخص و  4

شاخص را برای تعیین میزان تأثیرگذاری هرکدام از 

ه اجتماعی طبق ها در افزایش سرمایاین شاخص

-بندی نموده و جهت اولویتنظرات کارشناسان اولویت

بهره  Expert Choiceافزار و نرم AHPبندی، از مدل 

گرفته شد. چهار شاخصی که در این پژوهش مورد 

 باشد:اند به شرح زیر میبررسی قرار گرفته

 پيوند همسایگی

ها بین ارتباطات و کنشپیوند همسایگی به معنی 

-هایی است که در مجاورت یکدیگر زندگی میخانواده

کنند. این شاخص نشان دهنده ارتباط و تعامل 

 ساکنان محله اوین با همسایگان خود است. عموماً

های ارزشی است پیوندهای همسایگی نیازمند محیط

های فردگرایانه های اجتماع گرایانه بر ارزشکه ارزش

 .ته باشدغلبه داش

 های اجتماعیشبكه

هایی هستند که روابط در درون ها چارچوبشبکه

ای برای انسجام گیرد و اساساً پایهها شکل میآن

-های اجتماعی در محالت نشاناجتماعی است. شبکه

دهنده ارتباطات و تعامالت ساکنان محله با یکدیگر 

 است.

 مشارکت

-مشارکت  های داوطلبانه فردی در جامعه رافعالیت

گویند. مشارکت دارای سطوح و ابعاد مختلفی است که 

های پایداری محالت است. امروزه ترین شاخصاز مهم

ترین موضوع در مفهوم مشارکت به عنوان محوری

 شود.ریزی شهری شناخته میبرنامه

 اعتماد اجتماعی

اعتماد بدون اعتماد پایدار اجتماعی غیرممکن است. 

ی است که در آن انتظارات، اعمال اجتماع سازوکاریک 

در  شود و نهایتها هدایت و تنظیم میو رفتار انسان

صورت اجرای درست قوانین در جامعه و اعمال قدرت 

مشروع از سوی متصدیان مربوطه، همکاری و مشارکت 

اعضای جامعه را در کلیه سطوح شاهد خواهیم بود که 

خود  اعتماد به یکدیگر است و نتایجاین امر از 

 .(4)شکل  اعتماد به دیگران است کنندهتقویت

 
 های )معيار( سرمایه اجتماعی براساس نظر کارشناسانبندی شاخص: اولویت4شكل 

 

گویای آن است شاخص  4شکل گونه که نمودار همان

ترین عامل در امتیاز به عنوان مهم 448/0 مشارکت با

عد از آن شود و بافزایش سرمایه اجتماعی شناخته می

امتیاز در رده دوم قرار دارد. در رده  282/0 اعتماد با

های پیوند شاخص سوم و چهارم نیز به ترتیب

 106/0 و  164/0 های اجتماعی باهمسایگی و شبکه

 1شاخص برابر با  4امتیاز قرار دارند. مجموع امتیازات 

گونه که قبالً به آن اشاره شد، شاخص است و همان

ترین عامل در عنوان مهمر کارشناسان بهمشارکت از نظ

در  شود.افزایش و حفظ سرمایه اجتماعی شناخته می

متغیر بر حسب اولویت  25، تمامی 5شکل نمودار 

بندی شده است. )طبق نظر کارشناسان( رتبه

گونه که در نمودار زیر نمایان است متغیرهای همان

دار های باالیی نمومشارکت و مشورت ساکنان در رده

دهنده اهمیت این متغیرها در قرار دارند و نشان

افزایش سرمایه اجتماعی و در نتیجه پایداری محله 

 .(5)شکل  است
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 معيار( سرمایه اجتماعی براساس نظر کارشناسان بندی متغيرهای )زیر: اولویت5شكل 

 

توان می AHPبا توجه به نمودارهای حاصل از مدل 

ت کارشناسان، مشارکت نتیجه گرفت که طبق نظرا

ترین عامل در جهت رسیدن به فعال ساکنان، مهم

-های بعدی نیز شاخصسرمایه اجتماعی است. در رده

های اعتماد، پیوند همسایگی و شبکه ها و متغیر

اجتماعی قرار دارد. در ادامه این پژوهش، به بررسی 

ها در محله اوین پرداخته و میزان آن تمامی متغیر

 ری شده است.گیاندازه

براساس مطالعات  شوندگان:ویژگی دموگرافی پرسش

را  شوندگانپرسش درصد 6/55 میدانی صورت گرفته

را زنان تشکیل  شوندگانپرسشدرصد  4/44 مرد و

بین  شوندگانپرسشدهند. از لحاظ سنی بیشتر می

 شوندگانپرسشدرصد  7/26 ساله هستند و 64-45

ز حجم نمونه را افرادی درصد ا 8/36 نیز مجرد هستند.

-دهند که دارای مدرک تحصیلی دیپلم میتشکیل می

را  شوندگانپرسشدرصد از  3/3 باشند و همچنین

دهند. در جدول زیر اطالعات سواد تشکیل میافراد بی

 به صورت کامل شرح داده شده است شوندگانپرسش

 .(3)جدول 

 
 شوندگان: اطالعات کلی پرسش3جدول 

 
 1393داشت میدانی نگارندگان، بر منبع:
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 سنجش ميزان سرمایه اجتماعی در محله اوین

یک ، Tبر مبنای توزیع  آزمون میانگین یک جامعه

که در آن به این موضوع  استآزمون پارامتری 

 میزان چه به، شود که میانگین یک جامعهپرداخته می

 این از. است ترکم یا و تربیش ثابت مقدار یک از

 برای، داریم سروکار متغیر یک با که آنجایی زا، آزمون

شود. در جدول می استفاده توصیفی هایفرضیه آزمون

 های بهمعیار با توجه به نمره زیر 25معیار و  4، 4

اند. جدول زیر، میزان سرمایه آمده قیاس شده دست

اجتماعی در محله اوین را بر طبق نظر ساکنان آن 

لفعل و بالقوه این محله را با های باسنجد و تواناییمی

 دهد.شده نشان می های مطرحتوجه به گویه

 
 ایتک نمونه T-Test: ميانگين متغيرها بر اساس آزمون 4جدول 

 
 

 دست اساس نتایج بهو بر شده در چهار شاخص مطرح

 17/3 های اجتماعی با میانگینها، شبکهآمده از گویه

نمره(،  35ه از مجموع نمر 97/22 )نمره  5از مجموع 

 49/19) نمره 5از مجموع  8/2 مشارکت با میانگین

های همسایگی با نمره(، پیوند 35نمره از مجموع 

نمره از  59/17) نمره 5از مجموع  5/2 میانگین

 25/3 نمره( و اعتماد اجتماعی با میانگین 35مجموع 

نمره(  20نمره از مجموع  3/13)نمره  5از مجموع 

ند میزان سرمایه اجتماعی در محله اوین را اتوانسته

ها، شاخص مربوط به نشان دهد. در میان شاخص

بر تناسب  اعتماد اجتماعی بیشترین نمره میانگین )بنا

رده بعد شاخص  میان نمرات( را کسب کرده است و در

های اجتماعی قرار دارد. دو شاخص دیگر یعنی شبکه

تر از حد مشارکت و پیوندهای همسایگی، پایین

شده،  های مطرحمتوسط قرار دارند. در میان گویه

و مشارکت  95/3 احساس تعلق به محله اوین با
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امتیاز بیشترین میانگین و مشارکت  77/3 مذهبی با

قرض کردن پول از  و 91/1 مالی و اقتصادی با

تر از بندی و پاییندر انتهای رده 93/1 همسایگان با

اساس نتایج ا در مجموع برام حد متوسط قرار دارند؛

ها، میزان سرمایه اجتماعی در شده از گویه حاصل

شاخص  4محله اوین تقریباً در سطح متوسط است )

های اند(. با توجه به پتانسیلپراکنده 3در اطراف نمره 

ریزی صحیح( توان )با استفاده از برنامهاین محله، می

ین نکته آن را به سطح مطلوب رساند. باید به ذکر ا

عنوان پرداخت که مشارکت در نظر کارشناسان به

ترین شاخص در افزایش سرمایه اجتماعی مطرح مهم

شده، در  بر نمرات کسب است اما در محله اوین بنا

رتبه سوم قرار دارد. همچنین مشارکت مالی در نظر 

ترین عامل در افزایش کارشناسان به عنوان مهم

شود اما در محله اوین در سرمایه اجتماعی شناخته می

رسد که نظر می ترین سطح قرار دارد و بهپایین

مشارکت ساکنان محله اوین بیشتر صوری و مشورتی 

ها، در زمینه مشارکت مالی در اساس یافتهبر است و

 ترین سطح ممکن قرار دارند.پایین

 سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی

های برای مشخص کردن همبستگی بین متغیر

پژوهش از آزمون پارامتریک استفاده شده است. دلیل 

استفاده از آزمون پارامتریک پیرسون به این خاطر 

کنند. برای های از توزیع نرمال پیروی میاست که داده

اسمیرنوف برای  –این کار ابتدا آزمون کولموگروف 

ها مشخص شد. پس از محاسبه نرمال بودن داده

حققین معنادار بودن یا ضریب همبستگی پیرسون م

مورد بررسی قرار دادند. برای این کار ابتدا  نبودن آن را

درجه آزادی محاسبه شد و سپس با در نظر گرفتن 

محققین ضریب  05/0درجه آزادی و سطح احتمال 

 .(5)جدول  همبستگی بین متغیرها را محاسبه نمودند

 
 از آزمون پيرسون: همبستگی ميان متغيرهای پژوهش با استفاده 5جدول 

 
 

توجه به اینکه آزمون ضریب همبستگی پیرسون در  با

مقدار  -pانجام شده است، اگر  05/0داری سطح معنی

دار خواهد کمتر باشد، ضریب همبستگی معنی 05/0از 

بود. به این معنا که فرض صفر بودن ضریب همبستگی 

رد خواهد شد. حال با توجه به مقدار به دست آمده 

مورد رابطه بین دو متغیر  ضریب همبستگی در برای

شود بدین صورت که ضریب همبستگی بحث می

ی مستقیم و ی رابطهنشاندهنده 1نزدیک به مقدار 

گویای  -1قوی و ضریب همبستگی نزدیک به مقدار 

ی قوی و بالعکس است. در این میان با توجه به رابطه

های جدول فوق، بیشترین همبستگی بین شبکه

است که  637/0جتماعی و پایداری اجتماعی با مقدار ا

ی قوی بین این دو متغیر است. ی رابطهدهندهنشان

بعد از آن میزان همبستگی بین میزان اعتماد و 

/. است. در ردیف بعد، 619پایداری اجتماعی با 

و  521/0 همبستگی بین مشارکت و پایداری اجتماعی

همسایگی و در انتها، همبستگی میان واحدهای 

دست آمده است. در  به 506/0 پایداری اجتماعی

تمامی متغیرها همبستگی معنادار است و براساس 

بندی شده است. همچنین همبستگی طبقه شدت
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ماتریس همبستگی بین متغیرهای مستقل نیز در 

جدول فوق نشان داده شده است که در تمام 

گروهی رابطه همبستگی مثبت و متغیرهای درون

 ادار است.معن
 

 : همبستگی ميان متغير مستقل و متغيرهای وابسته پژوهش6جدول 

 
 

دهد که میان سرمایه نتایج آزمون پیرسون نشان می

ای رابطه مثبت و معناداری اجتماعی و پایداری محله

وجود دارد. ارتباط میان متغیر مستقل و کل پایداری 

ا است که ب 517/0 اجتماعی دارای ضریب همبستگی

دست آمده، این ارتباط معنادار  توجه به سطح آلفای به

است. در واقع هر چه سرمایه اجتماعی در محله اوین 

بیشتر شود؛ پایداری اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت 

و بلعکس. ارتباط میان سرمایه اجتماعی و حس تعلق 

 و هویت دارای بیشترین ضریب همبستگی با مقدار

سرمایه اجتماعی و کیفیت  و ارتباط میان 490/0

 ترین ضریب همبستگی با مقدارزندگی دارای پایین

صورت کامل ، نتایج آزمون به9 است. در جدول 386/0

مقدار تحلیل  ،10درج شده است. همچنین در جدول 

دست آمده  واریانس جهت تائید معناداری روابط به

 است.

 

 دست آمده : محاسبه تحليل واریانس به7جدول 

 
 

در جدول  (000/0) دست آمده مقدار به -pبا توجه به 

گیریم که رابطه معناداری بین فوق، نتیجه می

های متغیرهای مستقل )پیوندهای همسایگی، شبکه

و متغیر وابسته پایداری  (اجتماعی، مشارکت و اعتماد

اجتماعی در محله اوین برقرار است. برازش داده شده 

مربوط به  مقدار -Pر دهد که در جدول زینشان می

 معناداری ضرایب به شرح زیر است:

 

 : معناداری متغيرهای پژوهش با توجه به تحليل رگرسيون8جدول 

 
  64/97 ، ضریب تعیین اصالح شده:%95.5ضریب تعیین: 
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درصد از  96با استفاده از پارامترهای مدل، حدود 

شود. حال با توجه واریانس پایداری اجتماعی بیان می

 مبدأمقدار برای هر ضریب، مدل بدون عرض از  -Pبه 

-مناسب تشخیص داده می 05/0داری یمعندر سطح 

آمده  به دستبه ضرایب تعیین  با توجهشود. همچنین 

شود که میزان تغییرات متغیر وابسته به مشاهده می

. شده استخوبی توسط متغیرهای رگرسیونی بیان 

ها نیز باقیماندهالزم به ذکر است فرض نرمال بودن 

 بر اساسنمودار احتمال نرمال بررسی شد که  اساسبر

کنند که این ها از توزیع نرمال پیروی میآن باقیمانده

-امر مناسب بودن مدل برازش داده شده را نشان می

های میان متغیر مستقل دهد و تمامی همبستگی

)سرمایه اجتماعی( و وابسته )پایداری اجتماعی( 

 شود.د میییتأپژوهش 

 

 گيریبحث و نتيجه
سرمایه اجتماعی اغلب در روابط میان افراد شکل    

ساز، گیرد و در نهایت به عنوان نیرویی زمینهمی

خصوص در بعد ای را بهموجبات پایداری محله

های کنونی در اجتماعی مهیا خواهد ساخت. ناپایداری

و ها با یکدیگر سطح محالت شهری که در روابط انسان

ها با محیط اطراف تجلی یافته است؛ ضرورت انسان

های اجتماعی را توجه به مباحث محوری در عرصه

مبرم ساخته است. در چنین شرایطی، نیاز محالت به 

تجهیز منابعی متفاوت از روال ناکافی کنونی ضرورت 

یافته است. سرمایه اجتماعی از جمله نیازهایی است 

بزرگ و مخصوصاً  رسد در شهرهایکه به نظر می

شهر تهران وضعیت شهرها و در رأس آن کالنکالن

کند و در این راستا بازنگری در نابسامانی را سپری می

ریزی شهری در جهت تقویت های برنامهسیاست

ناپذیر است. محله اوین سرمایه اجتماعی امری اجتناب

های قدیمی شهر تهران است در سالیان که محله

های مهاجرپذیری شهر تهران دگرگونیگذشته با روند 

زیادی را به خود دیده است و عواملی از جمله 

نشینی و مهاجرت وسازها، آپارتمانگسترش ساخت

ها با ساکنان سایر نقاط به این محله، روابط انسان

یکدیگر و با محیط را دستخوش تغییراتی نموده است. 

در این پژوهش که با هدف سنجش میزان سرمایه 

تماعی و ارتباط آن با پایداری اجتماعی در این اج

محله صورت پذیرفته است؛ نتایج حاکی از آن است که 

های مورد بررسی میزان سرمایه اجتماعی در شاخص

ای که در اغلب در وضعیت متوسط قرار دارد به گونه

)حد  3ها میانگین نمرات در اطراف نمره شاخص

زمون استنباطی اند. همچنین طبق آمتوسط( پراکنده

شده، با افزایش سرمایه اجتماعی، پایداری  انجام

ای نیز افزایش خواهد یافت و بالعکس. اجتماعی محله

گونه سخن آخر را بیان کرد که توان ایندرواقع می

ساز در افزایش پایداری محالت یکی از عوامل زمینه

شهری، سرمایه اجتماعی خواهد بود. با افزایش 

تباطات میان همسایگان و سایر ساکنان مناسبات و ار

-های پایداری اجتماعی نیز تقویت میمحله شاخص

تواند به مبنا می-های داراییشود. توجه به سیاست

رفت از مشکالت کنونی عنوان رهیافتی در برون

های ها و پتانسیلشناخته شود که تمامی ظرفیت

 دهد.اجتماع محلی را مورد توجه قرار می

 هاپيشنهاد

توسعه فضاهای اجتماعی و فرهنگی و حضور، -

مشارکت و درگیری فعاالنه ساکنان محله در چنین 

فضاهایی که موجب تقویت هر چه بیشتر سرمایه 

تبع آن نیل به پایداری اجتماعی محله اجتماعی و به

 .گرددمی

سازی با هدف مشارکت در ضرورت آموزش و فرهنگ-

ص در بعد مشارکت های محله بخصوها و طرحبرنامه

اقتصادی به عنوان عاملی در جهت افزایش پایداری 

 .اقتصادی محله-اجتماعی

عنوان رکن های پیوند همسایگی بهتقویت شاخص-

ای از طریق برگزاری اصلی سرمایه اجتماعی محله

های های مختلف در مکانجلسات و گردهمایی

 .غیررسمی مانند سرای محله و فضاهای عمومی

ی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت ساکنان در شناسای-

 .های محله از طریق نهادهای رسمیبرنامه

نیازسنجی اجتماعی در سطح محله به منظور افزایش -

-سرمایه اجتماعی و راهی در جهت توسعه پایدار محله

 .ای
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