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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

چهارم شماره   

ظرفیت اجتماعی  طــریــق  از  تــوســعــه پــایــدار مــحــلــی  بــه  دســتــیــابــی 
کنین و فعاالن اقتصادی محله غیررسمی مطالعه موردی : محله شمیران نو* سا

غالمرضا کاظمیان -استادیار مدیریت شهری ،دانشگاه عالمه طباطبایی
وجه اهلل قربانی زاده -استادیار گروه مدیریت شهری ،دانشگاه عالمه طباطبایی

iran_ltd@yahoo.com سعید شفیعا** -کارشناس ارشد مدیریت شهری ،دانشگاه عالمه طباطبایی؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چکیده 
کارهای مداخله در ظرفیت های اجتماعی به جای  کنین محالت غیررسمی به عنوان شهروندان صاحب حق شهری و با انتخاب راه  این مقاله با پذیرش سا
کنین و فعاالن  بازسازی محیطی نگارش شده است. هدف مقاله معرفی سازه ظرفیت اجتماعی و ارتباط آن با توسعه پایدار محلی به تفکیک گروه های اجتماعی سا
اقتصادی است. بررسی نتایج به تفکیک دو گروه مذکور، امکان شناسایی روش های مختلف دستیابی به پایداری محلی را فراهم خواهد ساخت. روش تحقیق، از 
نوع توصیفی پیمایشی است. این تحقیق تایید نمود، ظرفیت اجتماعی سازه ای ذهنی است، که از انگیزه های اصلی کنش گران برای حضور در محله اثر می پذیرد. 
که در صورت بهره برداری هوشمندانه، دستیابی به  گروه های تحقیق با توسعه پایدار محلی ارتباط مثبت و معنی داری برقرار است،  میان ظرفیت اجتماعی 
گروه فعاالن اقتصادی، میزان اهمیت دادن به محله، مولفه های مهمی  کنین، اعتماد به نهادهای رسمی و در  گروه سا پایداری محلی دور از انتظار نیست. در 

هستند که با بیشتر مولفه های ظرفیت اجتماعی همبستگی معنی داری دارند. 
کنین و فعاالن اقتصادی کلمات کلیدی: سکونت گاه غیررسمی، ظرفیت اجتماعی، توسعه پایدار محلی، محله شمیران نو،سا

* محله شمیران نو، محله ای است با سابقه سکونتی غیررسمی بیش از 40 ساله، واقع در ناحیه 7 منطقه 4 شهرداری تهران.
 **  نویسنده مسئول مقاله

تاریخ دریافت: 91/8/8
تاریخ پذیرش: 92/2/19

1- مقدمه 
سکونت گاه های خودروی1 یا غیررسمی2، محصول مسائل و مشکالت 
برنامه ریزی و مدیریت در سطوح مختلف کالن، میانی و خرد هستند، 
توسعه پایدار شهری  چالشی فراروی  عنوان  به  که  ایــن  عین  در  که 
شناخته شده است)نقدی, 1382:213(، راه حلی کم هزینه و خالقانه 
از سیاست های  که  اســت  کــم درآمــدی  اقشار  ــرای خــانــه دار شــدن  ب
مسکن شهری بی نصیب مانده اند. اثرگذاری این محالت بر زندگی 
برای  بستری  آن هــا  به  بی توجهی  و  شده  بیشتر  روز  به  روز  شهری، 
برابر  در  بین المللی  موضع گیری های  خواهد بود.  آتــی  بحران های 
این سکونت گاه ها، به فراخور دیدگاه های اقتصادی و توانایی های 
کرده است. تا اوایل دهه  دولتی، فراز و فرودهای متفاوتی را تجربه 
کم بود، مداخله حداقلی  که دیدگاه های لیبرالی بر جهان حا  1970
دولت در مسائل مسکن شهری تجویز می شد و اعتقاد به دست های 
پنهان بازار، برای ایجاد توازن، زمینه نادیده انگاری وجود و توسعه 
 UN-HABITAT, 2003:( نمود  فراهم  را  سکونت گاه ها  نوع  این 
دیدگاه های  از  متآثر  همواره  را  نادیده انگاری  نمی توان  البته   .)34
بر  سیاسی  مصالح  ــرا  زی دانــســت.  خــاص  تاریخی  دوره  یک  فکری 
گلر,  گا و  داده شده است )گیلبرت  اولویت  جهانی  رایــج  دیدگاه های 
مشکالت  رفــع  ــرای  ب لیبرالیستی  وعــده هــای  شکست   .)41 1375:
تخلیه  چون  عجوالنه ای  راه کارهای  شد،  باعث  سکونت گاه ها  این 
اجباری و تخریب بولدوزری در صدر دستورات مدیران و برنامه ریزان 
متعارف  امری  سکونت گاه ها  این  گهانی  نا حذف  و  قرار گیرد  شهری 
ساخت و سازهای  و  رانده شدگان  از  حاصل  اجتماعی  آثــار  اما  گــردد. 
شد  ــازه ای  ت مشکالت  بسترساز  شهری،  دیگر  بخش های  در  جدید 
به  اجتماعی  مفاهیم  ورود  مــی نــمــود.  طلب  را  جدید  تفکرات  کــه 
مبانی نظری مقابله با اسکان غیررسمی و تغییر نگرش مدیران شهری 
1  Spontaneous Settlements

2  Informal Settelments

ــد، نــگــاه هــای  ــاعــث شـ ــن ســکــونــت گــاه هــا ب کــنــیــن ایـ نــســبــت بــه ســا
اقتدارگرایانه به نگرش تسهیل گرایانه و توجه به اجتماعات مردمی 
نشست  در  کــه  بحث هایی  طــی  ــیــران,:1388 16(.  ــد )پ ــمــای ن تغییر 
برای  اهدافی  انجام گرفت،  استانبول  هبیتات 2  در  مسئوالن شهری 
پیشنهاد  بهتر"  شهرهایی  بــرای  ســازی  "ظرفیت  نام  به  سال 1996 
برای  ظرفیت سازی  مفاهیم  شدن  کاربردی  شــروع  نقطه  که  گردید 
بهبود سکونت گاه های غیررسمی است)مرکز سکونت گاه های انسانی 
سازمان ملل, 1388 293:(. به موازات این تغییرات در نگرش عمومی، 
و  کــرد  پیدا  ویـــژه ای  جــای  مباحث شهری  در  توسعه پایدار  مفاهیم 
توسعه پایدار شهری و محلی یکی از مهمترین اهداف مدیریت شهری 
که در عین  گردید. به طور خالصه توسعه ای پایدار شناخته می شود 
به  از زمین و محیط زیست،  بهینه  استفاده  و  مصرف صحیح منابع 
منابع نسل های آینده تعدی نکرده و زمینه نابودی منابع تجدید ناپذیر 
هم   .)149 1388: ارجمند سیاه پوش,  و  نسازد )نوابخش  فراهم  را 
سکونت گاه های  اجتماعات  در  مداخله  جدید  رویکردهای  زمانی 
غیررسمی و توسعه پایدار شهری باعث گردید تا ظرفیت های اجتماعی 
حاضرین  این محالت از یک سو و توسعه پایدار محلی از سویی دیگر، 
غیررسمی  محله  شــود.  شناسایی  اهمیت  با  متغیرهای  عنوان  به 
شمیران نو با سابقه اسکان بی ضابطه و آسیب های اجتماعی، نمونه 
مناسبی از سکونت گاه های غیررسمی واقع شده در حریم شهر تهران 
ح  کید طر تا و  به دلیل شناخت محققان  این پژوهش  که در  است، 
انتخاب  تفصیلی منطقه چهار شهرداری، به عنوان نمونه هدفمند 
که ظرفیت اجتماعی چیست و آیا در چنین محالتی بر  گردید. اما این 
که این پژوهش در  پایداری محلی اثرگذار خواهد بود، سئوالی است 
پی پاسخ به آن است. در این مقاله سعی شده است ، با شناسایی سازه 
ظرفیت اجتماعی و بهره گیری از نظر خبرگان، به ارزیابی همبستگی 

ظرفیت اجتماعی و توسعه پایدار محلی 
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از آموزش  اهداف اســت)WWFP, 2007:  13(. ظرفیت سازی4 فراتر 
تا  فرد  از  که  است  گسترده ای  بسیار  محدوده  دارای  و  است  فــردی 
را می توان  گسترش می یابد. ظرفیت سازی  چارچوب های سازمانی 
فرایندی از باال به پایین دانست که از حوزه های کلیدی چون توسعه 
و  قانونی  هــای  چــارچــوب  توسعه  سازمانی،  توسعه  انسانی،  منابع 
سازمانی تشکیل می شود)مرکز سکونت گاه های انسانی سازمان ملل, 
:1388 292(. در این روش به جای آنکه به فرد ماهی داده شود، به او 
روش ماهی گیری آموزش داده می شود و سپس فرد، نحوه ماهی گیری 
کارا و موثر را در خود نهادیه ساخته و از آن برای محیط اجتماعی و 

خصوصی خود استفاده می کند. 
حــوزه  در  غیررسمی،  سکونت گاه های  کنین  سا ظرفیت اجتماعی 
ظرفیت سازی توسعه منابع انسانی است. توانایی های مورد اهمیت 
در این زمینه، شامل مهارت ها و استعداد های عمومی، استعدادهای 

مشکالت  حل  بــرای  دیگر  کنش گران  کارگیری  به  مشارکت پذیری، 

محلی و بهره برداری از قابلیت های موجود در شبکه های اجتماعی 
 Plummer; Waddell, 2002; Bush; Dower;( رسمی و غیررسمی است
سنجش  جهت  مناسب  ســـازه ای  تعریف  بـــرای   .  )Mutch, 2002
متون  استناد  به  غیررسمی،  محالت  کنش گران  ظرفیت اجتماعی 
مرتبط و نظرات خبرگان در مورد مفهوم ظرفیت اجتماعی، سه مولفه 
سرمایه اجتماعی، استعداد مشارکت پذیری و استعداد تسهیم دانش به 

عنوان مولفه های اصلی مفهوم ظرفیت اجتماعی شناسایی شدند.

1-2-2- سرمایه اجتماعی5 
بعد  در  عناصر  پرکاربرد ترین  از  یکی  عــنــوان  بــه  سرمایه اجتماعی 
 De Vita; Fleming; Twombly,( اجتماعی ظرفیت شناخته می شود
7  :2001(. اعتماد در این مفهوم عامل محرک و هدف نهایی است 
)عبدالرحمانی, 1384; ربیعی, 1383; قنبرلو, 1383; گیدنز, 1377( که 
هم به عنوان محصول و هم به عنوان وسیله شناخته می شود. این 
سرمایه متشکل از قابلیت شبکه های اجتماعی و میزان اعتماد سیال 
که به عنوان استعدادی پنهان، قابلیت تبدیل  در این اتصاالت است 
پاره ای  در  سرمایه اجتماعی  داراســت.  را  سرمایه  دیگر  گونه های  به 
اجتماعی  شبکه های  در  که  دارد  داللــت  فــردی  سرمایه  به  مــوارد  از 
گسترش می یابد و باعث ایجاد منابع قابل دسترس فردی می شود. 
گروهی  رایــج  یا هنجارهای  کیفیت روابــط  ــوارد، به  م ــاره ای  پ اما در 
که به عنوان دارایــی جمعی قابل توجه است )توسلی و  کید دارد،  تا
موسوی, :1384 5(. غنی سازی کنش های اجتماعی و افزایش تمایل 
به مشارکت و اعتماد اجتماعی از جمله آثار مثبت سرمایه اجتماعی بر 
مبادله  هزینه های  کاهش  با  که  است،  اجتماعی  و  اقتصادی  ابعاد 
پایه  کار  مقاله  بر  تکیه  با  معینی, :1381 30(.  و  است )تشکر  همراه 
مفهومی و مفهوم سازی سرمایه اجتماعی)پیران و موسوی و شیانی, 
اجتماعی  سرمایه  عنوان  با  مقاله ای  در  موجود  نگاه های  و   )1385
به مثابه یک سیستم پیچیده )شریفیانی ثانی و ملکی سعید آبادی, 

1385( و  نظر خبرگان، مدل تحلیلی این بخش نهایی گردید. 

4  Capacity Building

5  Social capital

این  نتیجه  پرداخته شود.  فعاالن اقتصادی  و  کنین  سا طبقات  در 
در  ظرفیت سازی  ارزشمندی  و  اثربخشی  میزان  می تواند  پژوهش 
اجتماعات محالت غیررسمی را مشخص نماید. این مقاله با معرفی 
ارائــه مدل تحلیلی تحقیق پرداخته و با مشخص  مبانی نظری به 
شدن سئواالت تحقیق و تکیه بر ابرازهای انتخاب شده به ارائه نتایج 

و یافته های پژوهش می پردازد.

2- مباحث نظری 
1-2- اسکان غیررسمی و سکونت گاه های خودروی 

منشآ  که  است  اسکان  نوعی  محصول  غیررسمی  سکونت گاه های 
غیرقانونی و برنامه ریزی نشده دارند. بانک جهانی این سکونت گاه ها 
نازل  کیفیت  از  که  مــی دانــد،  شهری  مانده  مغفول  بخش های  را 
word bank group, 1999-( در فشار است و محیط زیست  مسکن 
2000(. سند توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی، 
گسترش آن می داند، اما  این نوع اسکان را هر چند جلوه ای از فقر و 
مسکن  بازار رسمی  و  دولتی  نارسایی های  و  کاستی ها  بازتاب  را  آن 
معرفی می کند)ایراندوست, 1388: 183(. جدول شماره 1 خالصه ای 
از توصیفات پژوهش های انجام شده از سکونت گاه های غیررسمی 

است.
سرمایه گذاری  و  شهروند  عنوان  به  محالت  این  کنین  سا پذیــرش 
نام  به  دهــه 1970  اواخــر  در  که  بــود  مسیری  محلی،  اجتماعات  بر 
غیررسمی  سکونت گاه های  کنین  سا مقتدرسازی  و  توانمندسازی 
که در آن با بها دادن به منابع انسانی موجود  شناخته شد. فرایندی 
سیاسی،  چارچوب های  پشتیبانی  و  غیررسمی   سکونت گاه های  در 
خود  در  کنین،  سا دست  به  محله ها  این  توسعه  محیطی،  و  اداری 
از  یک  هر  بنابر این،  ــدوســت،:1388 132(.  ــران شــد )ای گـــذار  وا محله 
کنش گران دخیل در محله را می توان مخاطبان اصلی ظرفیت سازی 
و  کــارکــنــان شــهــرداری  خدمات شهری،  کارکنان  شامل  کــه  دانــســت 
محلی1،  اجتماعات  ســازمــان هــای  محلی،  مدیریت شهری  نظام 
مصرف کنندگان و مشتریان، سازمان های غیر دولتی2 و پیمانکاران و 
تامین کنندگان خدمات در بخش خصوصی می شوند )سهیل, 1384: 
321(. شناسایی و برنامه ریزی ظرفیت های مورد نیاز این کنش گران، 
برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و ایجاد موازنه برد-برد میان 
کمتر به سمت  آن ها، مسیر تحول محالت غیررسمی را با هزینه های 
که  است  مفروض  سئوال  این  پس  نمود.  خواهد  هدایت  پایداری 
ظرفیت اجتماعی چیست و چه ارتباطی با توسعه پایدار محلی خواهد 

داشت؟

2-2- ظرفیت اجتماعی 
تبدیل  بــرای  واسطی  و  اهــداف  دادن  توانایی3  انجام  به  ظرفیت 
 .)Lafond; Brown, 2003: 13( کارایی شناخته شده است داده ها به 
ارتقای  توانایی به عنوان استطاعت تقبل و قابلیت  در این تعریف 
کنش و پیامد های آن تعریف شده  مجموعه به هم پیوسته ای از هر 
است. بنابر این، ظرفیت، قابلیت استفاده از توانایی برای حصول به 
1  CBOs

2  NGOs

3  Capability
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می دارند. 
3-2-2- استعداد تسهیم دانش 

آخرین مولفه شناخته شده از ظرفیت اجتماعی، استعداد تسهیم دانش 
که نشان دهنده آمادگی فردی و عمومی برای انتشار و دریافت  است 
استفاده  و  دانــش  مدیریت  جهانی،  نوین  اقتصاد  در  اســت.  دانایی 
اثرگذار از دانایی، به عنوان مزیت رقابتی پایدار شناخته شده است، که 
در ارتباط مستقیم با سرمایه های انسانی است )چیت سازیان, 1385(. 
در جریان بودن دانایی در سطح فردی و اجتماعی یکی از ابزارهای 
گاه شدن  مناسب برای پیاده سازی پروژه های توانمندسازی است. آ
از  آن، مطلع شدن  و نحوه مطالبه  از حقوق شهروندی  افــراد محله 
تحوالت جدید محله و بهره برداری از فرصت های مختلف اجتماعی و 
که یک انتشار مناسب دنبال می کند. نتایج  اقتصادی، اهدافی است 
کی از آن است که تسهیم دانش، اثری کاهنده بر  تحقیقات پیشین حا
گروهی ، تیمی و فعالیت های  هزینه ها، در جهت دستیابی به اهداف 
نوآورانه دارد و طبعا توسعه ای با چنین مشخصات، زمینه پایداری را 
که  پیدا خواهد نمود )Huntley, 2005:1162(. تسهیم دانش در حالی 
باعث افزایش دانایی فردی می  شود، بر ظرفیت های مشارکتی تیمی 
و گروهی موثر خواهد بود. یک انتشار مناسب در عینی که منابع مورد 
نیاز را ایجاد می نماید، منابع، ارتباطات و شبکه های موجود را تا حد 
کار می گیرد)آصف زاده و پیری،:1383 55(. بنابر این ارائه  امکان به 
خدمات دانشی مناسب، نیازمند ایجاد محیطی است که هم از لحاظ 
ک گذاری دانش  فرهنگی و هم فیزیکی، آسان ساز و تسهیل کننده اشترا
کن, 1386، 200(. بنابراین انگیزه ها، تمایالت  باشد)ترنتن و مک کرا
و توانایی های فردی به عنوان عوامل مؤثر بر تسهیم دانش می باشند 
 :1384 خواهند بود)نوروزیان,  مؤثر  تسهیم دانش  اثربخشی  بر  که 
24(. در این تحقیق با مراجعه به نظرات خبرگان برای ساخت سازه 
زاویه  از دو  توان  و  تمایالت  باورها،  استعداد تسهیم دانش سه مولفه 

فردی و اجتماعی مدنظر قرار گرفت.  

3-2- توسعه پایدار محلی
که مسبب نابودی خود نشده و در مصرف منابع با عدالت  توسعه ای 
بین نسلی همراه شود به توسعه پایدار مرسوم است. برابری در توزیع 
انسانی،  اساسی  نیازهای  به  مناسب  دسترسی  اقتصادی،  منافع 
عدالت اجتماعی و حقوق بشر، درک الزامات محیط زیست  اهداف با 

اهمیتی هستند که برای دستیابی به شهری پایدار، بایستی لحاظ 

2-2-2- استعداد مشارکت پذیری 
مولفه دیگر ظرفیت اجتماعی، استعداد مشارکت پذیری است. مشارکت 
گروهی است که  فعالیت ذهنی، عاطفی و رفتاری اشخاص در شرایط 
آنان را بر می انگیزد برای دستیابی به هدف های مشترک، یکدیگر را 
از  ترکیبی  را  امور شریک شوند. مشارکت  کنند و در مسئولیت  کمک 
میزان  و مسئولیت می دانند. فرهنگ سیاسی،  کمک کردن  فعالیت، 
اعتماد مسئوالن به مردم و مردم به مسئوالن و فراهم بودن مقتضیات 
که باعث می گردد مشارکتی  ایجاد مشارکت، پیش زمینه هایی است 
مناسب ایجاد گردد )شیخ، ،1381  31(. مشارکت مردمی یکی از بهترین 
مسائل  حل  جهت  در  مردمی  فعالیت های  سازماندهی  شیوه های 
که به دلیل نزدیکی مردم به نیاز های حقیقی محلی  شهری است 
عموما با تصمیمات منطقی همراه بوده و زمینه ساز حمایت های آتی 
الدینی،:1376 148(.  خواهد بود )سیف  توسعه  های  پیامد  از  آن ها 
به  برای شکل گیری مشارکت های مردمی،  زمینه های مثبت  وجود 
کردن  عنوان ظرفیتی برای برون سپاری پاره ای از هزینه ها و نزدیک 
نتایج پروژه ها به سمت خواسته های مردمی شناخته می شود. این در 
که ایجاد اعتماد در درون و بین اجتماعات و موسسات،  حالی است 
که خود، از پیش شرط های  عامل زیر بنایی سرمایه اجتماعی است 
است)شریفیانی  شهروندی  قدرت  افزایش  و  ظرفیت مشارکت  ایجاد 
خبرگان،  دیدگاه  از  مشارکت پذیری  استعداد  اما   .)42  1380، ثانی, 
از مشارکت  بر عینی شدن سطوحی  که  مفهومی بیشتر ذهنی است 
که  موثر خواهد بود. در اینجا انگیزش به عنوان عاملی درونی است 
باعث برانگیختگی رفتار شده و آثارش بر روی تغییرات رفتاری قابل 
اجتماع  که  این  فرض  با  زاده،:1373 36(.  است)خواجه  شناسایی 
محلی یک سازمان پیچیده اجتماعی است که از عناصر و هنجارهای 
شرایط  بــه  نسبت  آن  در  ساکن  افـــراد  و  می نماید  پــیــروی  مختلفی 
انگیزشی محیط عکس العمل های مشخصی نشان می دهند، مدل 
این مدل  گردید.  ترجمه  مفهوم  این  زبان  به  الولر  و  پورتر  انگیزشی 
ارتباط میان انگیزه ها، امیدواری به دستیابی پاداش و قابلیت های 
فردی در دستیابی به عملکرد مطلوب را مورد بررسی قرار می دهد و 
در نظریه های سازمان بسیار پر کاربرد است )نیکو اقبال،:1379 122(. 
افراد  رفتار  برانگیختگی  چرایی  و  چگونگی  بررسی  به  که  مدل  این 
می پــردازد، تالش را تابعی از پــاداش دریافتی، عملکرد را وابسته به 
کات و نهایتآ رضایت خاطر را ترکیبی  توانایی ها، صفات مشخصه و ادرا
از احساس منصفانه بودن پاداش و ترکیبی از پاداش های دریافت شده 

پژوهشگرتوصیفجنبه

)رفیعیانوسرداری, 1387(شکلگیری در بخشهای غیرقابل سکونت و مکان های نامناسب.کالبدی

)هادیزادهبزار , 1384(احداث در بخش های فرودستشهری و نبود سرویسهای عمومیشهری.

)نقدی, 1382(فاقد انسجام اجتماعی مناسب در عینی که در برابر متجاوزین منسجم برخورد میکنند.اجتماعی

)حسینزاده دلیر, 1370(رواج ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی بیش از شهر به واسطه منشا غیرقانونی.

)داودپور,1386(ساختار اجتماعی بین شهر و روستا.

ــاری, منشا غیرقانونی به همراه ساختوساز غیرمجاز و غیراستاندارد.حقوقی ــهـ ــواطـ ــمـ ــاتـ ــامـــی،خـ ــمـ )غـ
)1386

جدول شماره1 : توصیفات محالت غیررسمی توسط پژوهشگران ایرانی )گردآوری توسط نگارندگان(
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مقاله با توجه به مدل های طراحی شده سه بعد محیطی6، اقتصادی 
و اجتماعی به عنوان ابعاد اصلی پژوهش انتخاب گردید. 

4-2 پیشینه تحقیق
اعتماد،  میان  مثبت و معنی دار  ارتــبــاط  مشهد  شهر  در  مطالعه ای 
که  مشارکت و پایداری را مورد تایید قرار داد. این تحقیق نشان داد 
شرط انکارناپذیر تحقق توسعه پایدار محیطی، توجه به مفاهیم ذهنی 
گروهی  و  فردی  ظرفیت های  تمامی  از  استفاده  و  سرمایه اجتماعی 
کپور،مافی و باوان پــوری،1388(. مطالعات انجام شده در  است)خا
که سرمایه اجتماعی در ترمیم  بخش های فقیر نشین ایران نشان داد 
 Asadi, Akbari, Shabanali Fami,( فقر و توسعه پایدار، اثرگذار است
Iravani, Rostami, & Sadati, 2008(. مطالعه ای در تانزانیا نشان داد 
که ظرفیت های اجتماع محلی در پایداری محلی اثرگذار است. مشارکت 
است.  موثر  توسعه اجتماعی  و  کیفیت آموزشی  در  خانوارها  ــاالی  ب
ضمنا سرمایه اجتماعی باال در توسعه محیطی و موفقیت پروژه های 
دارد )Narayan & Pritchett, 1999(. در  به سزایی  شهرسازی نقش 
که ظرفیت اجتماعی بهتر  مطالعه دیگری در بنگالدش مشخص شد 
زباله همراه  بهتر سیستم دفع  توسعه  و  پایداری محیطی  با  کنین  سا
که  است )Bhuiyan, 2004(. مطالعه ای در جاوا و اندونزی نشان داد 
افزایش سرمایه های اجتماعی با افزایش احتمال موفقیت پروژه های 
 Isham(اســت همراه  بهداشتی  آب  به  دستیابی  برای  محور  اجتماع 
فقیرنشین  بــخــش هــای  در  تحقیقی   .)& Kähkönen, 1999
از  توسعه پایدار  اجتماعی  و  محیطی  مولفه های  که  نشان داد  افریقا 
از  آموزش اجتماعی  و  سرمایه اجتماعی  مشارکت پذیری،  مولفه های 
 Mathenge, Swallow, &( اســــت اثرپذیر  اجتماعی  ظرفیت  مفهوم 

 .)Yatic, 2007

5-2- محله شمیران نو 
میدانی،  داده هــای  و جمع آوری  از چارچوب مفهومی  استفاده  برای 
گــردیــد.  انتخاب  هدفمند  صـــورت  بــه  محله غیررسمی شمیران نو 
ناحیه  نو به عنوان نمونه درون محدوده شهری در  محله شمیران 
همت،  ــوبــان  ات بــه  شــمــال  از  کــه  دارد  قـــرار  منطقه 4  ــرداری  ــه ش  7
جنوب به بوستان الغدیر، شرق به خیابان هنگام و غرب به پادگان 
و وجود  و هوا  بکر بودن آب  بدلیل  نیروی دریایی محدود می باشد. 
جدید  شمیرانی  ساخت  فکر  به  محله  اولیه  کنان  سا متعدد،  قنوات 
 ،4 منطقه  تفصیلی  ح  طر مشاور  مهندسین  اطالعات  بنابر  افتادند. 
بر  که  بــوده  خــانــوار   13872 معادل  محله  جمعیت   1385 ســال  در 
کم ناخالص 211.5 نفر بر  اساس وسعت 376.3 هکتاری محله، ترا
هکتار برای آن متصور است )مهندسین مشاور عرصه،1388(. بنابر 
مصاحبه های انجام شده با اعضای شورایاری و قدیمی های محله، 
کشاورزی این محدوده در مالکیت  حدود 40 سال پیش زمین های 
هفت برادر بوده است که به مرور با تقسیم زمین های خود به قطعات 
کوچکتر و فروش آن ها به مهاجرین، زمینه ساخت و ساز بی برنامه این 
این  زمین های  خرید  برای  قدیمی ها  تمام  ساختند.  فراهم  را  محله 
خ نداده است. با توجه به  محله پول پرداخته اند و تصاحب عدوانی ر

6 

شود )کاظمی محمدی, 1380: 95(. 
توسعه پایدار کوچکترین پاره شهری، منوط به بهره برداری و استفاده 
کنین  کولوژیک به گونه ای است که همه سا از منابع طبیعی ، انسانی و ا
حال و آینده از سطح مناسبی از بهداشت، امنیت، انسجام اجتماعی 
تجربه  را  پویا  اقتصادی  و  مطلوب  زیست  محیط  و  بــوده  بــرخــوردار 
کنند )Kline, 2005:  162(. توسعه پایدار محلی بر پایه ی توسعه ی 
اجتماعات محلی بنا می شود و حل مشکالت از درون محله با ترکیب 
کالبدی، انسانی و اجتماعی مقدور خواهد شد و  سرمایه های طبیعی، 
به بیانی توسعه پایدار محلی رویکردی متوجه به اجتماعات محلی 
مهم  ایــن  به  دستیابی  بــرای  را   نقش  بیشترین  عنصر  ایــن  و  دارد 

کپور ،مافی و باوان پوری, :1388 62(. داراست )خا
پژوهش های  بین  زیادی  بسیار  تفاوت  نشان دهنده  مرور مطالعات 
که ریشه در دسترس پذیری آمار در سطح محله  غربی و ایرانی است 
است. شارما1در دانشگاه فلوریدا2به استخراج شاخص های پایداری 
برای واحدهای همسایگی3 پرداخت و سه بعد محیطی، اقتصادی 
ایالت   .)Sharma, 2003( کـــرد انتخاب  کار خود  برای  را  اجتماعی  و 
کید بر سالمت اجتماعی، حمل و نقل و اصالت بخشی  اوکلند غربی با تا
فضا به استخراج شاخص های پایدار محلی پرداخت که ابعاد محیطی 
 West Oakland Neighborhood Groups( و اجتماعی را مد نظر قرار داد
دانشگاه  از  ــروان4  ب و  جوزسا   .)and The Pacific Institute, 2001
کاربردی، به انتخاب شاخص های پایداری در  مک گیل5در اقدامی 
سطح محله های شهر مونترال پرداخته و به واسطه نزدیکی به آمار 
کید  سطح محلی، بر بخش مدیریت زباله و سرویس های اجتماعی تا
ویژه ای نمودند )Jozsa; Brown, 2005(. در جمع بندی پژوهش های 

کید ویژه بر دسترس پذیری به فضاهای آزاد  خارجی مطالعه شده، تا

و آموزشی، شاغل بودن در درون محله و میزان آشناییت و همبستگی 
میان همسایه ها به چشم می خورد. 

که با  کاری در مشهد اشاره نمود  از پژوهش های داخلی می توان به 
کالبدی، پایداری را مورد سنجش  کید بر شاخصه های محیطی و  تا
در  پژوهشی  ــوری،1388(.  پ باوان  و  مافی  و  کپور  قرار داده بودند)خا
دسترسی  و  مسئوالن  از  رضایت  خالقانه  ابعاد  ترکیب  با  تهران  شهر 
ابعاد اقتصادی و اجتماعی سطح محلی به سنجش  با  به خدمات 
پایداری پرداخته است )توکلی نیا و استادی سیسی،1388(. مطالعه 
دیگری در تهران که پایداری محلی را از ابعاد محیطی و اقتصادی مورد 
توجه قرار داد و در بعد محیطی به جنبه های زیست محیطی، ظرفیت 
تحقیقی   .)1385 پرداخت)عزیزی,  دسترس پذیری  و  قابل تحمل 
محیطی،  پــایــداری  ارزیــابــی  به  سنندج،  غیررسمی  سکونت گاه  در 
پرداخت)قرخلو  نابرابری ها  میزان  بر  تمرکز  با  اقتصادی  و  اجتماعی 
و عبدی ینگی کند و زنگنه شهرکی،1388(. پژوهشی در شهر یزد با 
استفاده از تحلیل عاملی شاخص های محیطی، اجتماعی و اقتصادی 
کاربری های مربوطه دسته بندی نمود و شکل  را با توجه به وضعیت 
این  در  نــیــا،1383(.  نمود )حکمت  استخراج  را  عامل ها  از  مناسبی 
1  Sharma

2  THE FLORIDA STATE UNIVERSITY SCHOOL OF SOCIAL SCI-

ENCES

3  Neighbourhoods

4  Jozsa & Brown

5  McGill University
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چهارم شماره   

افرادی  کنین محله  آثار غیر یکسانی در محله داشتند. سا متفاوت، 
هستند که بیش از یکسال در محله سابقه سکونت داشته باشند و نیت 
افرادی  محله  اقتصادی  فعاالن  است.  محله  در  زندگی  آن ها  اصلی 
اندازی  راه  طریق  از  اقتصادی  منافع  به  دستیابی  برای  که  هستند 
کسب و کار در محله به فعالیت شاغل اند. با برآورد جمعیتی برابر 15000 
خانوار در سال 1389 و مراجعه به جدول مورگان، حداقل 375 نمونه 
کنین مورد نیاز می باشد. بنابر این با انتخاب هدفمند  برای طبقه سا
کنین و 4 مسیر کسب و کار،100 نمونه  5 پهنه مسکونی، 400 نمونه سا
زمانی  قلمرو  شد.  جمع آوری  تصادفی  صــورت  به  اقتصادی  فعاالن 
پژوهش، از مهر تا بهمن سال 1389 می باشد که جمع آوری داده های 
گرفت.  پرسشنامه ای به مدت یکماه، در آذر ماه همان سال صورت 
خبرگان  توسط  ظاهری  روایــی  پرسشنامه ها،  روایــی  سنجش  بــرای 
از روایی سازه های طراحی  برای اطمینان  اما  قرار گرفت.  تایید  مورد 
به  اقتصادی  فعاالن  و  کنین  سا طبقات  در  سازه ها  از  یک  هر  شــده، 
گانه مورد آزمون تحلیل عاملی تاییدی1 قرار گرفتند. تمامی  صورت جدا
سازه ها با دارا بودن حد نصال KMO باالی 0.5، سطح معنی داری2 
کات3 از 0.3، مورد تایید  کمتر از 0.05 و باالتر بودن میزان اشترا بارتلت 
قرار گرفتند4. برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز روش آلفای کرونباخ5 
استفاده گردید. شرط پذیرش پایایی پرسشنامه های فعاالن اقتصادی 
که نتایج  کنین، باالتر بودن مقدار آزمون مذکور از 0.7 می باشد  و سا
آزمون تایید کننده ابزار پرسشنامه می باشد. خالصه ای از نتایج مذکور 

در جدول شماره2 قابل مشاهده است.

جدول شماره2 : آزمون پایایی پرسشنامه های فعاالن اقتصادی و ساکنین

پرسشنامه فعاالن آزمون پایایی
کنیناقتصادی پرسشنامه سا

0.7490.769مقدار آلفایکرونباخ

100400تعداد نمونه ها

1  تمامی آزمون های پژوهش توسط نرم افزار تحلیلی sspS  انجام شده است.
2  Sig

3  Communalities
کات وجود دارد. در پاره ای از موارد توصیه شده است  4  نظرات متفاوتی برای سطح اشترا
این مقدار بیشتر از 5.0 باشد. اما در پژوهش های اجتماعی مقدار 3.0 به باال نیز پذیرفته است 

)8002 ,dnavhtaihG(
5  Cronbach’s Alpha

نزدیک بودن این محله به بازار مبل دالوران، مشاغل پیرو مبل سازی 
در کوچه ها و زیرزمین های این محله مشاهده می شود. بخش هایی 
برخی  در  می باشند  محدود  کوهک  پادگان  ــواره  دی به  که  محله  از 
موارد کوچه هایی با عرض کمتر از 2 متر دارند و ریزدانگی و فرسودگی 
بافت محله از خصوصیات بارز آن است. ساخت و سازهای بی ضابطه 
کاهش است، اما همچنان عامل  که رو به  و شبانه، فرایندی است 
اصلی ناپایداری است. آسیب های اجتماعی و ناامنی در ساعات شب 
از اصلی ترین مشکالت اجتماعی و نبود جای پارک، سیمای ناهمگون 
محله، ناامنی ساخت و ساز، تنگی خیابان ها و نبود خدمات شهری ، 
اصلی ترین مشکالت محیطی آن است. محله دارای شورایاری نسبتا 
بهبود  برای  اخیر تالش های بسیاری  که در سال های  فعالی است 

کنین از خدمات آن کم اطالع اند.  محله نموده است، اما سا

6-2- مدل تحقیق و سئواالت پژوهش
بعد  ســه  از  ظرفیت اجتماعی  ســـازه  شـــده،  ــر  ذک مبانی  بــه  تــوجــه  بــا 
استعداد تسهیم دانش  و  مشارکت پذیری  استعداد     سرمایه اجتماعی، 
توسعه پایدار  بعد  سه  از  نیز  توسعه پایدار محلی  سازه  تشکیل گردید. 
اجتماعی، محیطی و اقتصادی ساخته شد. برای استخراج مولفه ها 
و زیر مولفه های سازه ها، نظرات خبرگان به روش دلفی جمع آوری 

شد و مدل نهایی تحقیق به صورت شکل شماره 1 استخراج گردید.
ظرفیت اجتماعی  میان  رابــطــه ای  ــا  آی اســت،  ایــن  تحقیق  ســئــوال 
کنش گران منتخب محله غیررسمی شمیران نو و توسعه پایدار محلی 
آن وجود دارد ؟ ارتباط سازه ظرفیت با ابعاد توسعه پایدار محلی به 

چه شکل است؟ 

3- روش شناسی 
که  است  مقطعی  نوع  و  توصیفی-پیمایشی  نوع  از   حاضر  تحقیق 
گردید. الزم به توضیح  نتایج آن از طریق آزمون همبستگی استخراج 
پرسشنامه  ظرفیت اجتماعی،  ســـازه  بـــودن  تـــازه  واســطــه  بــه  اســت 
اهمیت  که ضرایب  گردید  با سبک مقایسه زوجی طراحی  خبره ای 
ابعاد پژوهشی را مشخص نمود. تکنیک جمع آوری داده ها از محله 
به صورت پرسشنامه ی محقق ساز انتخاب گردیدو پرسشنامه ها پس 

از دو بار اعمال نظرخبرگان مورد تایید قرار گرفتند. 
فعاالن  و  کنین  سا اصلی  گــروه  دو  مذکور،  محله  به  مراجعه  از  پس 
که به واسطه انگیزه های  اقتصادی محله مورد شناسایی قرار گرفت 

شکل شماره 1 : مدل نهایی تحقیق

توسعه پایدار محلی

اجتماعی

ظرفیت اجتماعی

سرمایه اجتماعیاستعداد مشارکت پذیریاستعداد تسهیم دانشمحیطیاقتصادی
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جدول  می باشد.  تحقیق  گروه های  بین  ظرفیت،  تفاوت  این  اصلی 
شماره 3 نشان دهنده وضعیت ابعاد و مولفه های ظرفیت اجتماعی 

است.
عینی- و  عینی  مولفه های  به  نسبت  گروه  دو  هر  ذهنی  مولفه های 
ذهنی، شرایط بهتری را نشان می دهد. این تفاوت ها نشان می دهد که 
گروه های تحقیق، شاخص های ذهنی  برای بهبود ظرفیت اجتماعی 

ابزار مناسب ظرفیت سازی خواهند بود.
کوشش فردی برای بهبود  اتصال به شبکه های رسمی و غیررسمی و 
گروه است. این یافته نشان  محله از جمله مولفه های ضعیف هر دو 
که نوعی طردشدگی اجتماعی در محیط محله حاکم است و  می دهد 
برخالف وجود اعتماد در حد متوسط میان اقشار اجتماعی، شبکه های 
ندارند.  قرار  مناسبی  شرایط  در  محله  غیررسمی  و  رسمی  اجتماعی 
ضمنا ساکنین به دالیل مشغله کاری، بی عالقگی به محله و فقدان 
اقتصادی  بد  شرایط  دلیل  به  فعاالن اقتصادی  و  فردی  توانایی های 
و ناامیدی نسبت به آینده محله زمان خاصی را برای بهبود محله در 
اما مولفه های مربوط به رعایت حریم همسایگان و  نظر نگرفته اند. 
فعاالن  بخش  در  دارد.  خوبی  نسبتا  شرایط  غیررسمی  هنجارگرایی 
قابل قبولی  نسبتا  شرایط  نیز  تسهیم دانش  به  نسبت  باور  اقتصادی 
که شبکه های اجتماعی محله عمق  را نشان می دهد. پس در حالی 
زیادی ندارند، ولی از چسبندگی و همبستگی نسبتا خوبی برخورداراند. 
گروهی  این یافته از زندگی قومی بخش هایی از محله و مهاجرت های 
سرچشمه می گیرد و نشان می دهد اعتماد میان شبکه ها بیشتر از نوع 

درون خانوادگی و قومیتی است.
تحقیق  گروه  دو  در  ها  میانگین  مقایسه  آزمون  از  استفاده  با 
سال   30 از  بیش  که  ساکنانی  ظرفیت اجتماعی  مشخص گردید، 
دارند،  سن  سال  از 45  بیش  که   افرادی  و  داشتند  اقامت  محله  در 

5655تعداد شاخص ها

برای تجزیه و تحلیل داد ه هــای پرسشنامه ها، با توجه به وضعیت 
توزیع متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن1 استفاده گردید. 
ضمنا برای مقایسه مقدار میانگین ها در دسته های مختلف سنی، 
تحصیالتی و سابقه حضور در محله، از آزمون Anova  استفاده گردید. 
 t الزم به توضیح است برای آزمــون دو دسته ای جنسیت از  آزمــون

استفاده شد2.

4- یافته های پژوهش 
    الف ( شرایط ظرفیت اجتماعی 

نتایج آزمون میانگین نشان می دهد که مقدار میانگین ظرفیت اجتماعی 
در دو گروه تحقیق، بین ضعیف و متوسط3 می باشد. بنابر وضعیت این 
ظرفیت در شرایط قابل قبول قرار ندارد و نیازمند مداخله و بهبود است. در 
میان گروه های مورد تحقیق، فعاالن اقتصادی از ظرفیت نسبتا بهتری 
برخوردار می باشند که ریشه در بهتر بودن شرایط اتصال به شبکه های 
رسمی و غیررسمی و قابلیت ها و باورهای فردی آن ها دارد. این گروه به 
واسطه الزامات عمومی شغلی بایستی به شبکه های اجتماعی بیشتری 
متصل باشند و از مهارت های عمومی باالتری برخوردار باشند. زیرا شرط 
افتتاح یک واحد کسب و کار، دارا بودن حداقل مهارت شغلی و اجتماعی 
و شناخت از قوانین صنفی و شهری است. بنابر این الزامات کاری دلیل 
غیرنرمال   های  داده  برای  اسپیرمن  آزمــون  و  نرمال  های  داده  برای  پیرسون  آزمــون    1
کمتر شدن  استفاده می شود و در بسیاری از موارد نتایجی این دو آزمون به هم نزدیک اند. 
مقدار سطح اطمینان از 50.0 نشانه وجود رابطه معنی دار میان دو متغیر می باشد )مومنی, 

9831, ص. 111(.
 T کسبه آزمون های کنینی و  2  به واسطه نرمال بودن سازه های پژوهش در دو طبقه سا

گردید. و avonA استقاده 
3   بین 5.2 تا 3

کنین1مولفه هاابعادمفهوم آزمون میانگین فعاالن اقتصادیآزمون میانگین سا

ظرفیت اجتماعی

سرمایه اجتماعی

هنجارها
بین متوسط وقویبین متوسط وقویغیررسمی

متوسطمتوسطرسمی

شبکه ها
ضعیفبین خیلی ضعیف و ضعیفغیررسمی

بین خیلی ضعیف و ضعیفخیلی ضعیفرسمی

اعتماد
متوسطمتوسطغیررسمی

ضعیفضعیفرسمی

استعدادمشارکت پذیری

متوسطمتوسطارزش پاداش

ضعیفبین ضعیف و متوسطاحتمال دریافت پاداش

بین خیلی ضعیف و متوسطخیلی ضعیفکوشش

بین ضعیف و متوسطضعیفقابلیت ها و خصوصیات فردی

متوسطمتوسطدرک نقش

استعدادتسهیم دانش

بین متوسط و قویمتوسطباورها

متوسطمتوسطتمایالت

متوسطمتوسطتوانایی ها
گردیده است. کردن مقدار میانگین 3 استخراج  1   نتایج آزمون میانگین یک جامعه با لحاظ 

جدول 3 : وضعیت ابعاد و مولفه های ظرفیت اجتماعی
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   ج( ارتباط میان ظرفیت اجتماعی و توسعه پایدار محلی 
و  ظرفیت اجتماعی  مفاهیم  میان  همبستگی  آزمون  نتایج 
توسعه پایدار محلی در دو گروه تحقیق تایید کننده رابطه مثبت و معنی دار 
نزدیک به متوسط است، این مقدار در بخش ساکنین معادل 0.415  
معنی دار  سطح  در   ،0.445 معادل  فعاالن اقتصادی  بخش  در  و 
و  ظرفیت اجتماعی  که  بود  مدعی  می توان  بنابراین  می باشد.   0.01
توسعه پایدار با یکدیگر همبسته بوده و  شانس بهبود هر یک از طرفین 
با افزایش طرف دیگر وجود دارد. با مراجعه به مبانی نظری می توان 
انتظار داشت عامل ظرفیت اجتماعی به عنوان متغیر مستقل منجر به 
تغییرات در عامل وابسته یعنی توسعه پایدار محلی شود. شکل های 3 
و 4 نمایش دهنده نوع و میزان رابطه ظرفیت اجتماعی با مولفه های 

توسعه پایدار محلی است.
با  را  ارتباط  بیشترین  ظرفیت اجتماعی  ساکنین،  طبقه  در 
که این ارتباط به واسطه همبستگی قوی  توسعه پایدار اجتماعی دارد 
سرمایه اجتماعی با شاخص های توسعه پایدار اجتماعی است. از سویی 
استعداد مشارکت پذیری با مولفه زیست پذیری از توسعه پایدار محیطی 
رابطه  شد  باعث  که  بود  معنی داری  همبستگی  تنها  دارای 
ظرفیت اجتماعی و توسعه پایدار محیطی برقرار شود. بنابر این می توان 
انتظار داشت، سرمایه اجتماعی به عنوان یک واسط فعال، عاملی برای 
تبدیل ظرفیت اجتماعی ساکنین به توسعه پایدار اجتماعی تلقی شود و 
با ایجاد امنیت عینی و ذهنی شرایط امنیتی محیط اجتماعی را فراهم 

سازد. 
با  ظرفیت اجتماعی  رابطه  فعاالن اقتصادی  بخش  در 
توسعه پایدار محیطی مورد تایید قرار نگرفت. این یافته نشان می دهد 
که الزامات صنفی، شرایط بهتر محیطی فعاالن اقتصادی، انگیزه های 
ظرفیت های اجتماعی  است  شده  باعث  گروه  این  منافع  و  فردی 
آن ها با پایداری محیطی در ارتباط نباشد. همبستگی معنی دار میان 
گروه  که این  سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی نشان می دهد 
از  بیشتر  خودشان  اقتصادی  پایداری  برای  خود  سرمایه اجتماعی  از  
پایداری اجتماعی استفاده می نمایند. مصاحبه های تکمیلی نشان داد 
عمومی،  مسائل  و  مالی  گرفتاری های  واسطه  به  محله  ساکنین  که 
محله  بهبود  برای  خود  ظرفیت های  از  استفاده  به  تمایل  علی رغم 
این  ظرفیتی  کم  انعکاس  عامل  بنابراین  ندارند.  را  کار  این  توانایی 
گروه در بهبود محیط محله وجود موانع غیر محلی است. اما فعاالن 
اقتصادی نبود سازوکارهای مناسب برای استفاده از ظرفیت های خود 

را عامل مداخله کمتر در محله اعالم نمودند و ایجاد شرایطی مناسب 

میانگین های ظرفیتی بهتری نسبت به سایرین دارا می باشد. همین 
آزمون نشان می دهد، ظرفیت اجتماعی فعاالن اقتصادی با تحصیالت 
بیشتر از دیپلم، از فعاالن کمتر از دیپلم بیشتر می باشد. بنابر این، ایجاد 
ارتباط  با تحصیالت در  ظرفیت اجتماعی در بخش فعاالن اقتصادی 

می باشد.

   ب( شرایط پایداری محله 
نتایج  دهنده  نشان  پایداری،  مولفه های  فریدمن  رتبه بندی  آزمون 
گروه مورد تحقیق است. ناپایداری های عمومی در ابعاد  مشابه در دو 
اقتصادی و اجتماعی مورد تایید قرار گرفت و بر خالف انتظار شرایط 
به  مربوط  مولفه های  تنها  بود.  برخوردار  نسبی  پایداری  از  محیطی 
فعالیت پذیری بنگاه های محله و دسترس پذیری فضاهای حیاتی، 
گذاشت. این نتایج به واسطه  شرایط نسبتا قابل قبولی را به نمایش 
شهری  نهادهای  متعدد  کالبدی  مداخالت  و  باال  جمعیتی  آستانه 
کمترین آثار  حاصل گردید. بنابراین ظرفیت های اجتماعات محله ای 
را در این متغیر داشته است. در مقایسه میان میانگین ها با استفاده 
پایداری  شرایط  که  گردید  مشخص  کروسکال-والیس  آزمون  از 
به  بهتر  های  دسترس پذیری  واسطه  به  فعاالن  اقتصادی  محیطی 
فضاهای حیاتی، در شرایط مطلوب تری قرار دارد. اما سایر ابعاد پایداری 
میان دو گروه تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد. بنابر این نتایج هر دو 

گروه از نظر میانگین ها تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد.
که شاخص های پایداری اجتماعی  آزمون میانگین ها نشان می دهد 
است.  برخوردار  شاخص ها  سایر  به  نسبت  بدتری  نسبتا  شرایط  از 
بنابر این می توان مدعی بود، بیش از ناپایداری های محیطی عینی، 
ناپایداری های اجتماعی ذهنی و عینی-ذهنی محیط محله را تهدید 
نیازمند  محلی  اجتماعات  محیطی،  نیازهای  از  بیش  و  می نماید 
شرایط  تصورات،  خالف  بر  دارد  توجه  جای  است.  ظرفیت سازی 
زیست پذیری محله از مولفه های پایداری اجتماعی و اقتصادی محله 
خطر  شرایط  در  پایداری  مثلث  اجتماعی  ضلع  این  بنابر  است.  بهتر 
قرار دارد و برای دستیابی به پایداری محلی، مداخله در آن در اولویت 
به  آمار مربوط  از  ای  می باشد. جدول شماره 4 نشان دهنده خالصه 

پایداری محلی به تفکیک گروه های تحقیق می باشد می باشد.
سازه  ساخت  برای  وزن ها  اعمال  و  خبرگان  نظر  از  استفاده  با 
شرایط  در  تحقیق  گروه  دو  هر  که  مشخص گردید  پایداری محلی، 
ناپایداری قرار دارند و این ذهنیت که سکونت گاه های غیررسمی چالشی 
فراروی توسعه پایدار شهری است به واسطه آزمون میانگین ها، مورد 

تایید قرار گرفت. 

بخش فعاالن اقتصادی بخش ساکنین مولفه های توسعه 
ارزیابیپایدارمحلی نتیجه آزمون میانگین جامعه با مقدار تست 3 ارزیابی1 نتیجه آزمون میانگین جامعه با مقدار تست 3

ناپایدار کمتر از 3 ناپایدار کمتر از 3 توسعه پایدار اجتماعی

ناپایدار کمتر از 3 نزدیک به پایدار نزدیک به 3 توسعه پایدار اقتصادی
نیمه پایدار نزدیک به 3 نیمه پایدار بیشتر از 3 توسعه پایدار محیطی

گردید و مقدار تست 3 فرض شد. 1  برای قضاوت در مورد میانگین ها از آزمون "میانگین یک جامعه" یا tset T lepmaS enO استفاده 

جدول شماره 4 : آمار توصیفی ابعاد توسعه پایدار محله ای در بخش مسکونی و اقتصادی
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5- نتیجه گیری 
ظرفیت اجتماعی یک سازه شناور است که اثرگذاری آن با ذهنیت ها و 
انگیزه های کنش گران محلی قابل تبیین  است و برای بهره برداری از آن 
در جهت دستیابی به توسعه پایدار محلی، بایستی انگیزه های دارندگان 

آن مورد تحلیل و تغییر قرار گیرد. 
مولفه های نامشهود و ذهنی مثل اعتماد به نهادهای شهری، اعتماد 
به دولت، اعتماد به شورای محله با سایر مولفه های ظرفیتی ساکنین 
در ارتباط است. بنابر این، یکی از قوی ترین ابزارهای ساخت ظرفیت در 
ساکنین محالت غیررسمی، افزایش اعتماد به نهادهای رسمی شهری 
است. در میان فعاالن اقتصادی، مولفه ارزشمندی محله، همبستگی 
بهترین  و  نشان داد  اجتماعی  ظرفیت  مولفه های  سایر  با  قوی تری 
گروه به حساب آمد. ضمنا  وسیله برای تقویت ظرفیت اجتماعی این 
که باعث بقای بیشتر ساکنین در محله و زمینه ساز جذب  طرح هایی 
فعاالن اقتصادی با سوادتر باشد، برنامه های ظرفیت سازی مناسبی به 

حساب می آیند.
که بر خالف انتظار،  شاخص های توسعه پایدار محلی نشان می دهد 

برای همکاری همراه با اطالع رسانی را پیش زمینه الزم برای استفاده از 
ظرفیت های خود برای بهبود محله نام بردند.

گروه تحقیق به محدوده منزل یا  شواهد عینی نشان می دهد، هر دو 
اما نبود انسجام و شدت  کسب خود رسیدگی مطلوبی دارند،  محل 
مشکالت باعث شده است، این رسیدگی بخشی در شکل کالن، منجر 
به بهبود کیفیت محیطی و شرایط اجتماعی نشود. از سویی با استناد 
به مصاحبه های انجام شده، اقدامات جدید شهرداری در محله برای 
ساخت پارک ها و دسترس پذیر شدن بخش هایی از محله، در حالی 
افزایش آسیب های  به  باعث رضایت ساکنین شده است، منجر  که 
فضاهای  افزایش  زیرا  است.  شده  محیطی  ناامنی های  و  اجتماعی 
کوچه های محله، نیازمند ساز و کارهای  عمومی و دسترس پذیر شدن 
امنیتی و نظارتی جدیدی است که در دستور کار پروژه های انجام شده 
قرار نداشته است. این شرایط در گروه های تحقیق باعث ایجاد نوعی 
که در صورت عدم مداخله هوشمندانه،  سرخوردگی و نارضایتی شده، 
ظرفیت اجتماعی  فرسایش  و  عمومی  اعتماد  کاهش  زمینه ساز 

خواهد شد.

کنین و ابعاد توسعه پایدار محلی  شکل شماره3  : ارتباط ظرفیت اجتماعی سا

شکل شماره 4  : ارتباط ظرفیت اجتماعی فعاالن اقتصادی و ابعاد توسعه پایدار محلی
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عزیزی، محمد مهدی. )1380(. توسعه پایدار - برداشت و تحلیلی از دیدگاه . ۲۶

های جهانی. صفه ، 27-15.
موردی . ۲۷ مطالعه   : محله مسکونی پایدار   .)1385( محمدمهدی.  عزیزی، 

نارمک. هنرهای زیبا ، 46-35، 1385.
و . ۲۸ یکپارچه  مدیریت  اطهاری،کمال.)1386(.  اعظم;  مجید;حاتم،  غمامی، 

حل مسئله اسکان غیررسمی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و 
معماری ایران. 

قرخلو،مهدی; عبدی ینگی کند،ناصح;زنگنه شهرکی، سعید.)1388(. تحلیل . ۲۹
سنندج( مورد : شهر  غیررسمی )  سکونت گاه های  در  پایداری شهری  سطح 

بزرگترین مشکل این محله مربوط به ناپایداری اجتماعی است. این 
نتیجه به واسطه ضعف در حس تعلق، سطح مشارکت پذیری پایین 
و ناامنی محله حاصل گردید. هر چند اقتصاد خانوارها نیز در شرایط 
پایدار  نسبتا  موقعیت  جمعیتی  آستانه های  اما  دارد،  قرار  نامطلوبی 
که بازار محله را تبدیل  اقتصاد بنگاه های محله را فراهم نموده است 
به بازار پایدار و پویایی نموده است. بنابر این شرایط اقتصاد خانوارها 
در وضعیت ناپایدار و اقتصاد بنگاه های اقتصادی، در وضعیت پایداری 
قرار دارد. محیط محله به واسطه اجرای برنامه های مختلف توسعه و 
نظارت های نسبتا مطلوب سال های اخیر، از وضعیت زیست پذیری و 
گمانه زنی وجود دارد، در  دسترس پذیری مطلوب برخوردار است. این 
که نمونه مورد بررسی در خارج از محدوده شهری قرار داشت،  صورتی 

نتایج محیطی نیز در موقعیت ناپایداری گزارش می گردید.
می دهد ،  نشان  تحقیق  دوگانه  گروه های  در  همبستگی ها  نتایج 
مثبت و معنی داری  ارتباط  در  توسعه پایدار محلی  با  ظرفیت اجتماعی 
اثرگذاری  نشان دهنده  مولفه ها،  سطح  در  روابط  بررسی  است. 
چگونگی  در  خارجی،  الزامات  و  کنش گران  شخصی  انگیزه های 
که الزامات مربوط به محیط فعالیت  این ارتباطات است. به شکلی 
اقتصادی باعث شده است که ظرفیت های اجتماعی فعاالن اقتصادی 
با پایداری محیطی در ارتباط نباشد و پایداری اقتصادی و اجتماعی 
از ظرفیت اجتماعی اثرپذیر باشند. از سویی ظرفیت اجتماعی ساکنین 
بیشترین همبستگی را با پایداری اجتماعی نشان می دهد. این یافته 
پایدار حاصل  و  امن  اجتماعی  ایجاد محیط  برای  تمایل ساکنین  از 

می گردد.
انجام تحقیقات پیمایشی در محالت غیررسمی پیش نیازهایی مثل، 
برقراری ارتباط با گروه های اولیه ساکن در محله، جلب اعتماد عمومی 
شورایاری  نمایندگان  نفوذ  از  استفاده  و  مختلف اجتماعی  گروه های 
انجام  شرایطی  در  تحقیق  این  می نماید.  طلب  را  مساجد  امامان  و 
کردن یارانه ها، نگرانی های اولیه ای را  که شروع طرح هدفمند  گرفت 
در ساکنین و فعاالن اقتصادی محله ایجاد نموده بود. جلب اعتماد و 
کار پژوهش را با مشکل مواجه  توجیه نمونه های تحقیق، در مراحلی 
نمود. تحقیقات متعدد و بی حاصل در زندگی روزانه ساکنین و فعاالن 
فعالیت های  به  آن ها  بی اعتمادی  باعث  محالت،  این  اقتصادی 
با  را  آتی  پژوهش های  محقق شدن  شانس  که  است  شده  پژوهشی 

کاهش روبرو می نماید.
ظرفیت  از  استفاده  برای  مشخص گردید،  تحقیق  این  انتهای  در 
مثل  موضوعاتی  است،  الزم  غیررسمی  محالت  اجتماعی کنش گران 
برای  آن ها  ابزارهای  درک  و  محالت غیررسمی  کنش گران  شناسایی 
اثرگذاری در پایداری محلی، عوامل موثر برای ساخت اعتماد پایدار و 
مکانیزم های به کارگیری سرمایه اجتماعی موجود در سکونت گاه های 

غیررسمی، به عنوان اولویت های پژوهشی مورد شناسایی قرار گیرند.
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