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چکیده
امروزه در رويکردهای گوناگون توسعه شهری ،سرمايه اجتماعی بعنوان عامل اصلی و شرط الزم جهت توسعه محلهای و کاهش فقر مورد تأکید
قرار گرفته است .از اينرو بررسی سرمايه اجتماعی بخصوص در محلههای فقیرنشین ضروری است .هدف اين پژوهش تحلیل وضعیت و رابطة سرمايه
اجتماعی با پايداری محیط کالبدی در محلة فقیرنشین زمزم از منطقه  14شهر تهران به منظور کسب شناخت الزم و ارائه راهبردهای مناسب میباشد.
روش پژوهش از نوع توصیفیـ تحلیلی میباشد .دادههای مورد نیاز به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه خانوار گردآوری شد .حجم نمونه به روش
کوکران و برابر با  291خانوار تعیین شد و نمونهگیری به روش تصادفی سیستماتیک انجام گرفت .اندازهگیری شاخصهای سرمايه اجتماعی و پايداری
محیط کالبدی با استفاده از مدل  SAWانجام شد .وزن شاخصها نیز با روش  AHPگروهی و با پرسش از  19خبره دانشگاهی در رشتههای مرتبط
بدست آمد .تحلیل دادهها نیز با روشهای آمار توصیفی ،روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره انجام شد .يافتهها نشان داد مقدار شاخص کلی
سرمايه اجتماعی محله زمزم برابر با عدد  2/52و در حد متوسط به باال میباشد .مقدار شاخص کلی کیفیت محیط کالبدی نیز برابر با  1/41و بیانگر
وضعیت پايین و نامناسبی میباشد .ضريب همبستگی بین پايداری محیط کالبدی و سرمايه اجتماعی  1/82و در سطح  1/19معنادار است .ضريب تبیین
نیز نشان داد که بیش از  21درصد از میزان پايداری کالبدی ناشی از شاخصهای اعتماد اجتماعی ،مشارکت ،همبستگی و شبکه اجتماعی است.
واژگان کلیدی :توسعه محلهای ،سرمايه اجتماعی ،فقر شهری ،محله زمزم.
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مقدمه:
مقیاس محله بارها بعنوان مقیاسی مناسب برای يک برنامهريزی جامع بهسازی و نوسازی شهری و همچنین برای اجرای عملیاتی
شاخصهای پايداری مطرح شده است .بعالوه نوسازی و برنامهريزی در مقیاس محلهای میتواند مطابق اهداف پايداری برنامهريزی شود
درحالیکه بافت شهری موجود و ساکنانش را نیز در نظر میگیرد ( .)Riera & et al., 2017: 3از اينرو ،فهم ارتباط بین محیط کالبدی و
سرمايه اجتماعی وظیفه مهمی است که میتواند به بازآفرينی شهری پايدار کمک کند ( .)Lee, et al., 2017: 2در اين چارچوب بايد توجه
داشت که محله بعنوان سیستمی باز و جزئی از کل ،به زمینه و متن خودش ،يعنی شهر ،خیلی وابسته است ( Berardi, 2011; Luederitz
 .)et al., 2013; Sharifi and Murayama, 2013بعالوه زندگی بیش از  211میلیون نفر در سراسر جهان در سکونتگاههای غیررسمی،
نشاندهندة سنگینی فقر شهری و غیررسمی بودن در شهرهاست ( .)Auerbach, 2017: 1آنچه که نشان میدهد در بازآفرينی شهری
بايستی به ارتباط بین فقر ،پايداری محیط کالبدی و سرمايه اجتماعی در متن شهری و در مقیاس محلهای توجهی جدی داشت .در اين
ارتباط ،از دهه  1551شاهد شکلگیری رويکردی يکپارچه و پايدار مبتنی بر توجه همزمان به ابعاد اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی
بافتهای ناکارآمد شهری بر اساس نگاه اجتماع محور میباشیم ( .)Okumus & Türkoglu, 2011: 2در اين راستا ،جنبش توسعه محلهای
در چارچوب پايداری شهری ،محلهها و سلولهای شهری را واحد برنامهريزی خود قرار داده و عمدتاً بر ابعاد اجتماعی ،ظرفیتهای موجود
در محلهها و سرمايههای اجتماعی تأکید مینمايد .نتیجه اين توجه ،شکلگیری رويکردهای مختلف از جمله برنامهريزی محله -مبنا و
دارايی -مبنا (که بازآفرينی محلهها و توجه به ظرفیتها و سرمايههای اجتماعی در اين واحدهای شهری را محور توجه قرار داده است) ،در
عرصه برنامهريزی شهری میباشد.
در ايران نیز ،با توجه به تجربیات گذشته و همچنین نابسامانی حیات شهری (بخصوص کالنشهرها) در وضع موجود ،برنامهريزان و
مديران شهری ناگزير از توجه به برنامهريزی در مقیاسهای خرد در قالب واحدها و سلولهای شهری يعنی محلهها میباشند (خاکپور و
همکاران .)94 :1522 ،کالنشهر تهران به عنوان بزرگترين شهر ايران نیز دارای مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است که اين
مشکالت در محالت حاشیهای و مرکزی شهر پررنگتر میباشد .محله زمزم يکی از محلههای فقیرنشین منطقه  14شهرداری تهران است
که از نظر کالبدی سابقه طوالنی دارد ولی از ساختار اجتماعی جديدی برخوردار میباشد .حاشیهای بودن اين منطقه از دوران قديم و
همچنین وجود زمینهای کشاورزی متعدد و نیز مهاجرت اقوام گوناگون در دوران مختلف شکلگیری اين محله ،همگی باعث بوجود آمدن
محلهای قديمی ،سنتی و با تراکم جمعیتی باال شده است .با توجه به تفکیک اراضی کشاورزی به زمینهای مسکونی با متراژ پايین و عدم
توانايی ساکنین اين محله جهت بازسازی و ترمیم آن ،اين محله به يکی از فرسودهترين محالت منطقه تبديل شده است .اما وجود بافت
اجتماعی و فرهنگی موجود نشان دهندة وجود ظرفیت و سرمايه اجتماعی میباشد که میتواند به توسعه همه جانبة محله کمک کند و لذا
نیازمند توجه جدی است .از اين رو اين پژوهش به منظور شناخت بهتر پايداری محیط کالبدی محله و نقش سرمايه اجتماعی ،به بررسی
پايداری کالبدی محله زمزم با تاکید بر وضعیت و نقش سرماية اجتماعی میپردازد .بر اين اساس ،سؤالها و فرضیه های اين تحقیق عبارتند
از:
 میزان سرماية اجتماعی محلة زمزم منطقه  14شهر تهران بر حسب مؤلفههای مختلف چقدر است؟ 2
 میزان پايداری محیط کالبدی محلة زمزم منطقه  14شهر تهران بر حسب مولفههای مختلف چقدر است؟
 آيا رابطة معناداری بین میزان پايداری محیط کالبدی محلة زمزم و میزان سرماية اجتماعی وجود دارد.
 به نظر میرسد میزان سرمايه اجتماعی محلة زمزم بر حسب اغلب مولفههای آن پايین میباشد.
 به نظر میرسد میزان پايداری محیط کالبدی محلة زمزم بر حسب اغلب مولفههای آن پايین میباشد.
 بین میزان پايداری محیط کالبدی محلة زمزم و میزان سرمايه اجتماعی رابطة معناداری وجود دارد.
پیشینه تحقیق و مبانی نظری:
از دهه  1551شاهد شکلگیری رويکردی يکپارچه و پايدار مبتنی بر توجه همزمان به ابعاد اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی
بافتهای ناکارآمد شهری بر اساس نگاه اجتماع محور میباشیم ( .)Okumus & Türkoglu, 2011: 2بر اساس نظريات دو چهرة اصلی
حوزة نظری رويکرد توسعة اجتماع محور نیز يعنی جان مک نايت ( )Kretzmann & McKnight, 1993; McKnight, 1995و رابرت
پاتنام (  ،)DeFilippis, 2001 & Putnam, 1995; 1996; 2000دو ويژگی مهم توسعة اجتماع محور عبارت است از :دارايیمبنايی و
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سرمايه اجتماعی .در اين نگاه توسعهای فرض بر آن است که مردم محلی بر اساس تجربههای ملموس خود از محیط زندگیشان،
موثقترين مرجع برای تعیین مسائلی هستند که نیازمند توجهاند ( .)Vehbi and Hoskara, 2009بر اين اساس استقاده از سرمايههای
اجتماعی يکی از پیش شرطهای الزم در توسعه اجتماعمحور میباشد ( )Wing HO & others, 2012: 127و نقش اساسی در بهبود
کیفیت زندگی و توسعة اجتماع محور دارند ( .)DeFilippis, 2001 & Putnam, 1995پژوهشهای میانرشتهای زيادی نیز نشان داده
است که سرمايه اجتماعی بشکل مثبتی با دامنه زيادی از نتايج توسعه و حکمروايی خوب همراه است .مطالعات نشان دادهاند که سطوح
باالی سرمايه اجتماعی ،مسئولیتپذيری سیاسی و پاسخگويی را بهبود میبخشند ( .)Auerbach, 2017: 2مطالعات نشان دادهاند که چگونه
اعتماد و پیوندهای اجتماعی مشارکتی عمل جمعی را مقدور میکنند ،تدارک کاالهای عمومی را تسهیل میکنند و تقابلهای بین قومی را
کاهش میدهند ( .)Woolcock, 2010: 480شبکههای اجتماعی میتوانند مهاجرت ،اشتغال مطمئن و غلبه بر شوکهای اقتصادی را برای
افراد تسهیل کنند ( .)Fafchamps, 2007: 330در حوزة پژوهشهای داخلی نیز ،پژوهش قندهاری ( )1554نشان میدهد انسجام اجتماعی
بیشترين تاثیر را در نوسازی بافت فرسوده دارد و مشارکت و اعتماد اجتماعی عوامل ديگر تأثیرگذار در مراتب بعدی هستند .پژوهش حاتمی
نژاد و همکاران ( )1555نیز نشان میدهد که مؤلفههای سرمايهی اجتماعی ،نقش زيادی در تبیین مشارکت ساکنان بافت فرسوده در
بهسازی و نوسازی دارد و با تأکید بیشتر بر ظرفیت سرماية اجتماعی ساکنان اين بافتها میتوان از اين عامل برای تسريع در روند نوسازی
بافتهای فرسوده شهری استفاده کرد.
مطابق پژوهش زنگنه و همکاران ( )1555نیز سرمايه اجتماعی و تعلق مکانی تأثیر معناداری بر سطح مشارکت ساکنان در برنامههای
بهسازی محالت فرسوده و قديمی دارد .بنابراين ضروری است که در برنامهريزی مرتبط با اينگونه محالت ،سرمايه اجتماعی و تعلق مکانی
مورد توجه مسئولین شهری و برنامهريزان واقع شود و در جهت حفظ اعتماد اجتماعی مخصوص ًا اعتماد مردم نسبت به مديريت شهری که
يکی از مهمترين جنبههای سرمايه اجتماعی است و نیز حس تعلق و دلبستگی افراد به محل سکونتشان تالش شود .همچنین پژوهش
نظم فر و عطار ( )1555نشان دهندة معناداری باالی رابطة میان دو شاخص میزان احساس تعلق به محله و میزان اعتماد نهادی محله با
میزان مشارکت ساکنان بافت فرسوده دارد .پژوهش موسوی و همکاران ( )1551نیز نشان میدهد مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی،
تعاون و همیاری دارای رابطه معنادار با نوسازی و بهسازی بافت فرسوده محالت شهری دارد.
در حوزه برنامهريزی نیز پارادايم برنامهريزی شهری به تدريج از دهه  2111میالدی از توسعه شهری به بازآفرينی شهری تغییر کرده
است .بطوریکه جنبههای اجتماعی و پايداری ،توانمندسازی ساکنان و يکپارچکی اجتماعی را بیشتر در نظر میگیرد ( Chun & Kim,
 .)2009بسیاری از مديران و متخصصان نیز تأکید دارند تمرکز بیشتری بر زندگی ساکنان برای بازآفرينی شهری پايدار مورد نیاز است ( Lee,
 .)et al., 2017: 2همچنین در میان عوامل مؤثر ،سرمايه اجتماعی عاملی حیاتی است ،چراکه میتواند شادی ،ايمنی و سالمتی ساکنان را
تحت تأثیر قرار دهد ( .)Legh-Jones & Moore, 2012در همین زمینه ،جان فريدمن معتقد است با وجود لزوم برنامهريزی در سطوح
مختلف ،بايد تأکید بیشتری بر برنامهريزی محلی صورت پذيرد (فريدمن .)58 :1545 ،لذا با شکلگیری رويکرد توسعة اجتماع محلهای در
قالب نوعی مداخله اجتماعی ،قوام و توانايی اجتماعی دارای اولويت ويژهای میگردد .اين رويکرد عمدت ًا متکی بر نظريههای تغییر در
اجتماعات محلهای میباشد و بیشتر ايجاد موارد زير را در اجتماعات محلی مدنظر قرار میدهد (عسگری )1 :)11 :1525 ،ايجاد انگیزه در
مردم جهت خودياری از طريق آموزش؛  )2گسترش روحیة همکاری و تعاون؛  )5ايجاد و توسعه رهبری محلی؛  )8تقويت مردم ساالری؛ )9
ايجاد فرايند رشد پايدار؛  )2حفظ و تقويت روابط اجتماعی؛  )4ايجاد تغییرات تدريجی مبنی بر تصمیمات درونی.
با اهمیت يافتن مشارکت شهروندان ،سرمايه اجتماعی نیز اهمیت ويژهای میيابد و نیاز است که متناسب با حوزههای سرمايه اجتماعی،
سیاستهای محلهای مناسبی نیز برای حمايت آنها ارائه گردد .در فرايند برنامهريزی شهری نیز به دنبال راهحل واقعبینانه توسعة شهری در
مواجهه با رشد مشکل آفرين شهرها ،روشهای متنوعی برای نیل به اين هدف ،در کشورهای مختلف و با توجه به وضعیت موجود هر يک
ابداع شده است .به اعتقاد فريدمن در اين میان با نیرومند شدن اعتقاد درباره ناکارآمدی برنامهريزی متمرکز در بین انديشمندان و
کارشناسان ،برنامه ريزی شهری بیش از هر زمان ديگری به سطوح پايین و ابعاد ملموس زندگی شهری در مقیاس محلی و خرد گرايش پیدا
کرده است .بنابراين در يک جمعبندی میتوان مدل مفهومی پژوهش را که شامل تحوالت شکلگرفته به سمت رويکرد توسعه محلهای و
همچنین اهداف ،ويژگیها و ابعاد آن میباشد را ارائه نمود (شکل .)1
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 انباشت سرمايه اجتماعي -مشاركت شهروندي

 سرمايه گذاري عمومي طراحي اجتماع محله اي قابل زيست حفظ منابع طبيعي -اجتماعات محلي سالم

 همكاري و تشريك مساعي -دستيابي به توسعه پايدار

 دارايي مبنا نياز مبنا پاسخگو ظرفيت سازي پويايي و انعطاف پذيري توجه به آينده مسئوليت پذيري -حقوق و تعهدات شهروندي

ابعاد
اقتصادي
اجتماعي
مديريت شهري
زيست محيطي
كالبدي -فضايي

 حكمروايي خوب همبستگي اجتماعي -آموزش عمومي

شکل  -0چهارچوب مفهومی رویکرد توسعة محلهای شامل اهداف ،ویژگیها و ابعاد آن (نگارندگان)

روش تحقیق:
روش پژوهش از نوع توصیفیـ تحلیلی میباشد .مفهوم پايداری محیط کالبدی در قالب  8بعد و  22شاخص (جدول  )5عملیاتی وب
قابل سنجش شد .مفهوم سرمايه اجتماعی نیز بر حسب چهار شاخص پیوندهای همسايگی ،شبکه اجتماعی ،مشارکت مدنی و اعتماد تعريف
شد .دادههای مورد نیاز به روش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامة خانوار گردآوری شد .روايی پرسشنامه بصورت صوری و محتوايی
بررسی شد .پايايی پرسشنامه خانوار نیز با توزيع تعداد  51پرسشنامه و به روش ضريب آلفای کرونباخ بدست آمد بطوريکه ضريب پايايی
برای همه شاخصهای مختلف باالی  1/4بدست آمد .ساکنین محله زمزم که دارای سنین بین  12تا  29سال می باشند ،جامعه آماری اين
تحقیق را تشکیل میدهند .حجم نمونه نیز از طريق فرمول کوکران و برابر با  291نفر در نظر گرفته شد .نمونهگیری نیز به روش
سیستماتیک صورت گرفت .برای اندازهگیری پايداری محیط کالبدی و سرمايه اجتماعی از روش تلفیق وزنی شاخصها با استفاده از مدل
 SAWاستفاده شد .وزن شاخصها نیز با روش  AHPگروهی و با پرسش از  19خبره دانشگاهی در رشتههای مرتبط بدست آمد .در ادامه،
تحلیل رابطة سرماية اجتماعی و پايداری محیط کالبدی محله از طريق ضريب همبستگی پیرسون انجام شد .برای سنجش رابطه بین زير
شاخصهای سرمايه اجتماعی و پايداری محیط کالبدی نیز از رگرسیون چندمتغیره استفاده گرديد.
بحث و یافتههای تحقیق:
از نظر متغیرهای زمینهای يا ويژگیهای پاسخگويان ،يافتهها نشان میدهد که  24درصد از جمعیت نمونه را مردان و  55درصد را
زنان تشکیل دادهاند 45 .درصد از پاسخگويان مورد بررسی متأهل میباشند و  41/29شاغل هستند .از نظر سنی نیز  19درصد کمتر از 51
سال 82/9 ،درصد بین  51تا  91سال و  82/9درصد نیز باالی  91سال سن دارند .از نظر وضعیت تحصیالت يافتهها نشان میدهد که 21
درصد پاسخگويان بی سواد 51 ،درصد ابتدايی و  4/9درصد نیز باالی ديپلم هستند .از نظر سابقه سکونت نیز  19درصد کمتر از  11سال و
 91درصد باالی  21سال سابقه سکونت دارند.
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وضعیت سرمایه اجتماعی محله زمزم بر حسب مؤلفههای مختلف:
يافتههای تحقیق در زمینه شاخص پیوندهای همسايگی مطابق جدول  2نشان داد که در اغلب گويهها میانگین باالی عدد  2و
بیانگر وضعیت متوسط تا زياد میباشد .بهترين وضعیت نیز مربوط به گويه اول «روابط صمیمانه بین خانواده و همسايهها» با میانگین 2/45
و کمترين مربوط به گويه چهارم «مشورت با همسايهها در برخی از کارها» با میانگین  2/12میباشد .میانگین کلی شاخص نیز برابر با
 2/552میباشد که نشان دهنده وضعیت متوسط به باال میباشد .يافتهها در زمینه شاخص شبکه اجتماعی مطابق جدول  5نشان داد

که در يک گويه میانگین کمتر از  2ولی در ساير باالتر از  2میباشد .مطابق جدول  5در میان گويههای مربوط به شاخص شبکه
اجتماعی ،گويه « تا چه حد در مورد وضعیتی از محله که باعث رنجش يا مزاحمت شده با ديگران گفتگو می نمايید؟» باالترين
میانگین ( )2/45و گويه «تا چه حد افرادی در اطراف شما وجود دارد که به شما آرامش می دهند؟» پايینترين میانگین ()1/48
را به خود اختصاص دادهاند .در مجموع با توجه به میانگین کلی  ،2/292شاخص شبکه اجتماعی در وضعیت متوسط تا زياد
میباشد.
جدول  -2توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب شاخص پیوندهای همسایگی
رديف

گويه

زياد

تاحدودی کم

میانگین میانگین کل

درصد فراوانی

1

روابط صمیمانه ای بین خانواده ما و همسايه ها وجود دارد

42

14

9

2/45

2

ما و همسايگانمان معموالً به منازل يکديگر جهت مهمانی می رويم

21

29

18

2/84

5

معموالً در صورت نبود وسیلهای در منزل به راحتی می توانیم آن را از همسايه قرض بگیريم

98

55

15

2/81

8

در انجام برخی کارها با همسايگان خود مشورت می کنیم

52

81

22

2/12

9

همسايگان ما معموالً نگرانی های خود را با ما در میان گذاشته و از ما تقاضای کمک می کنند

82

59

25

2/15

2/552
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رديف
1
2

جدول  -8توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب شاخص شبکه اجتماعی
زياد تاحدودی کم
میانگین
میانگین
گويه
کل
درصد فراوانی
2/21 15
98
55
تا چه حد افرادی در اطراف شما وجود دارند که می توانید برای آنها درد دل کنید؟
22
28
2/11 18
تا چه حد افرادی در اطراف شما وجود دارد که شما را درک می کنند؟

5

تا چه حد افرادی در اطراف شما وجود دارد که به شما آرامش می دهند؟

22

12

98

1/48

8

تا چه حد افرادی در اطراف شما وجود دارد که می توانید از آنها مشورت بگیريد؟

25

15

12

2/94

9

تا چه حد افرادی در اطراف شما وجود دارد که میتوانند در حل مشکالت مالی به شما کمک کنند؟82 

59

25

2/14

2

42

14

9

2/45

تا چه حد در مورد وضعیتی از محله که باعث رنجش/مزاحمت شده با ديگران گفتگو مینمايید؟

2/292
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فعالیتهای داوطلبانه فردی در سطح جامعه را مشارکت مدنی گويند .مطابق جدول  8با توجه به اينکه میانگین همه گويههای شاخص
مشارکت مدنی بین  2و  5قرار دارد ،شاخص مشارکت مدنی در محله زمزم در وضعیت متوسط تا زياد قرار دارد که وضعیت نسبتا مناسبی
میباشد .بهترين وضعیت نیز مربوط به گويه ششم اين شاخص با میانگین  2/42میباشد که نشان دهندة ظرفیت خوب محله در اين زمینه
میباشد.

بررسی پایداری محیط کالبدی در محله های فقیر نشین با تأکید بر .....

03

جدول  -1توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب شاخص مشارکت مدنی
رديف

گويه

1
2

در محله خود تا چه حد در گروههای مذهبی مانند جلسات قرآن و مراسم مذهبی شرکت می نمايید؟
در محله خود تا چه حد در رفع مشکالت محله شرکت می کنید؟

زياد تاحدودی کم
میانگین
میانگین
کل
درصد فراوانی
2/91 11
25
21
29
95
2/85 12

5

چقدر حاضريد در کارهای گروهی که در محله انجام می شود شرکت نمائید؟

55

84

18

2/29

8

تا چه حد تمايل داريد در انتخاباتی که در سطح کشور انجام میشود شرکت نمائید؟

12

22

2

9

چقدر از هم محلهای هايتان جهت شرکت در اقدامات جمعی برای رفع مشکالت دعوت کردهايد؟

82

52

22

2/525 2/11
2/21

2

تا چه حد با ديگر هم محله ايها در مورد مشکالت محله صحبت کرده يا می کنید؟

25

12

9

2/42

4

تا چه حد حاضريد با شورای محله همکاری نمائید؟

98

55

15

2/81

منبع :يافتههای تحقیق.1552 ،

جهت سنجش میزان اعتماد به گروههای مختلف ،از پاسخگويان خواسته شده است تا میزان اعتماد خود را به گروههای مختلفی شامل
اعضاء خانواده ،فامیل و خويشاوندان ،دوستان ،همسايگان ،اهالی محله ،شورای محله ،نمايندگان مجلس و مسئولین کشوری اعالم نمايند.
يافتهها مطابق جدول  9نشان میدهد که در میان گروههای مختلف ،بیشترين میزان اعتماد به اعضاء خانواده ( )2/52و فامیل و
خويشاوندان ( )2/25و کمترين میزان اعتماد به نمايندگان مجلس ( )1/29و مسئولین کشوری ( )1/92است .آنچه که نشان دهنده وضعیت
نامناسب و ضعف اعتماد به نهادهای عمومی و دولتی میباشد.
جدول  -1توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب شاخص اعتماد
زياد تاحدودی کم
میانگین
میانگین
گروه
رديف
کل
درصد فراوانی
2/52
1
2
52
اعضاء خانواده
1
2/25
8
5
24
فامیل و خويشاوندان
2
2/2
11
21
41
دوستان
5
2/21 24
29
82
همسايگان
8
2/24
2/59 19
59
91
اهالی محله
9
1/52 58
52
51
شورای شهر
2
1/29 21
19
29
نمايندگان مجلس
4
1/92 95
52
11
مسئولین کشوری
2
منبع :يافتههای تحقیق.1552 ،

با توجه به اينکه هر يک از شاخصهای سنجش مفهوم سرمايه اجتماعی از نظر تعداد گويه متفاوت هستند ،لذا برای ترکیب
شاخصها و اندازهگیری شاخص ترکیبی سرمايه اجتماعی ،ابتدا میانگین گويههای هر شاخص بدست آمد و سپس با تلفیق وزنی شاخصها
با استفاده از مدل  ،SAWشاخص سرمايه اجتماعی بدست آمد .وزن شاخصها نیز با روش  AHPگروهی و با پرسش از  19خبره دانشگاهی
در رشتههای مرتبط بدست آمد .بر اين اساس ،مقدار شاخص کلی سرمايه اجتماعی محله زمزم برابر با عدد  2/52میباشد که بیانگر وضعیت
متوسط به باال میباشد .مطابق يافتههای تحقیق ،سرمايه اجتماعی  98درصد از پاسخگويان در حد زياد 22 ،درصد نیز در حد متوسط و 12
درصد نیز در حد کم میباشد .در محموع ،بررسی مربوط به سرمايه اجتماعی و شاخصهای مربوط به آن نشان میدهد که سرمايه اجتماعی
محلة زمزم منطقه  14شهر تهران بر حسب اغلب مولفههای آن در حد متوسط تا زياد قرار دارد و لذا فرضیه اول تايید نمیگردد.
پایداری محیط کالبدی محله زمزم بر حسب مؤلفههای مختلف:
جهت سنجش مفهوم پايداری محیط کالبدی از  22شاخص مطابق جدول  2استفاده شده است .برای محاسبه میانگین ارزيابی انجام
شده در خصوص هر يک از مقولهها به گزينه خوب نمره  ،5به گزينه متوسط نمره  2و به گزينه بد نمره  1داده شد .با توجه به جدول
شماره  2در میان مقولههايی که به پاسخگويان جهت ارزيابی پايداری محیط کالبدی محله آنها ارائه شده بود باالترين میانگین «امکان
خريد آسان مايحتاج روزانه» ( )2/24و کمترين میانگین مربوط به «کانال های دفع آبهای ناشی از بارندگی» ( )1/12بود .نمرهای که يک
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پاسخگو از اين شاخص میتوانست بدست آورد نمره  22و پايینترين نمره  22میباشد .میانگین کل پاسخگويان در اين شاخص برابر با
 1/59بوده است.
رديف
1
2
5
8
9
2
4
2
5
11
11
12
15
18
19
12
14
12
15
21
21
22

جدول  -1سنجش مفهوم پایداری محیط کالبدی با  22شاخص از دید ساکنین
خوب متوسط
زير شاخص
شاخص
درصد فراوانی
59
2
فضای سبز موجود در محله
29
24
امکانات تفريحی جهت گذراندن اوقات فراغت
21
11
وجود امکانات جهت بازی کودکان
هويت و
سرزندگی
15
24
امکان خريد آسان مايحتاج روزانه
21
21
وجود فضای مناسب جهت پیادهروی
19
21
نظافت و پاکیزگی محله
22
11
وجود فضاهای بالاستفاده
82
51
احساس امنیت
پويايی و
52
51
مصونیت از رفت و آمد ماشینها
سازگاری
98
15
کیفیت نمای ساختمانها
52
11
روشنايی در زمان شب
82
19
وجود فضای مناسب جهت رشد و پرورش کودکان
59
11
وجود سر و صدا در سطح محله
ظرفیت
12
2
کانال های دفع آبهای ناشی از بارندگی
قابل تحمل
81
19
آلودگی هوا
محله
82
11
ترافیک (تردد ماشین ها) در سطح محله
25
9
عرض پیاده روها
84
18
وجود امکانات ورزشی
98
55
وجود باجه های تلفن عمومی
خدمات و
12
22
وجود امکانات بهداشتی و درمانی
تسهیالت
51
41
امکان دسترسی به وسايل حمل و نقل عمومی
29
49
امکان استفاده از مراکز آموزشی
میانگین کل
تلفیق وزنی شاخصها
منبع :يافتههای تحقیق.1552 ،

بد
25
82
41
1
1
22
25
22
58
55
95
54
99
22
89
95
12
55
15
2
2
1

میانگین
1/55
1/45
1/8
2/24
2/21
1/99
1/22
2/12
1/52
1/4
1/92
1/42
1/99
1/12
1/41
1/92
1/55
1/49
2/2
2/28
2/41
2/49
1/59
1/41

تلفیق وزنی شاخصها نیز با استفاه از مدلهای  AHPگروهی و  SAWمشابه شاخص سرمايه اجتماعی انجام شد و مقدار شاخص کلی
کیفیت محیط کالبدی محله زمزم برابر با عدد  1/41بدست آمد که بیانگر وضعیت پايین و نامناسبی میباشد .در مجموع با توجه به
شاخصها و سنجش میزان پايداری محیط کالبدی محله زمزم در منطقه  14کالنشهر تهران ،اين محله از نظر کیفیت محیطی و پايداری
کالبدی در وضعیت پايینتر از متوسط و در شاخصهای پويايی و سازگاری ،و ظرفیت قابل تحمل محله در وضعیت بدی قرار دارد .بر اين
اساس فرضیه دوم تحقیق تايید میگردد.
رابطة سرمایة اجتماعی و پایداری محیط کالبدی محله:
جهت بررسی رابطه بین پايداری محیط کالبدی و سرمايه اجتماعی از ضريب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتايج مطابق جدول 4
نشان میدهد ضريب همبستگی پايداری محیط کالبدی و سرمايه اجتماعی  1/82و در سطح  1/19معنادار است .اين بدان معنا است که
هرگونه بهبود در سرمايه اجتماعی موجود در محدوده با احتمال  %59موجب ارتقاء و پايداری محیط کالبدی محله میشود.
جدول  -1همبستگی بین سرمایه اجتماعی و پایداری محیط کالبدی محله

سرمايه
اجتماعی

ضريب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد مشاهدات

توسعه محله
*1/812
1/185
528
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برای سنجش رابطه بین زير شاخصهای سرمايه اجتماعی و پايداری محیط کالبدی از رگرسیون چندمتغیره استفاده شــــد .نتايج
نشان می دهد که ضريب  Rبرابر  1/252میباشد .اين به معنای وجود ارتباط قوی بین متغیرهای ياد شده است ،بدين معنی که با بهبود
اعتماد اجتماعی ،مشارکت ،همبستگی و شبکه اجتماعی ،پايداری محیط کالبدی نیز بیشتر میگردد .جدول  2نتیجه تحلیل رگرسیون را
نشان میدهد .مطابق جدول  ،2ضريب تبیین نشان میدهد که بیش از  21درصد از میزان پايداری محیط کالبدی ،ناشی از شاخصهای
اعتماد اجتماعی ،مشارکت ،همبستگی و شبکه اجتماعی است .يعنی بهبود شاخصهای مذکور 21 ،درصد میتواند میزان پايداری را افزايش
دهد .همچنین مقدار  Fمحاسبه شده (جدول  )5در سطح  59درصد ( )sig = 1/111دستکم خطی بودن رابطة يکی از شاخصهای اعتماد
اجتماعی ،مشارکت ،همبستگی و شبکه اجتماعی را با پايداری محیط کالبدی تأيید می کند.
جدو ل  -3رگرسیون اعتماد اجتماعی ،مشارکت ،همبستگی و شبکه اجتماعی بر پایداری محیط کالبدی محله زمزم
ضريب تبیین
ضريب
ضريب
خطای معیار
مدل
تصحیح شده
تبیین
R
ارتقاء و توسعه
1/844
1/451
1/215 1/252
محله زمزم
منبع :يافتههای تحقیق.1552 ،
جدول  -3واریانس رگرسیون چندمتغیره اعتماد اجتماعی ،مشارکت ،همبستگی و شبکه اجتماعی با توسعه محله زمزم
سطح معنی
میانگین
مجموع
کمیت F
درجه آزادی
مدل
داری
مربعات
مربعات
10111
220152
190911
8
220181
اثر رگرسیونی
10224
24
190252
باقیمانده
41
440242
کل
منبع :يافتههای تحقیق.1552 ،

همانگونه که در جدول شماره  11نشان داده شده است ،مدل رگرسیون عبارت است از:
Y = (-1/580)x1 + 0/357x2 +1/083x3 + 0/45x4 + 0/094x5
در اين مدل x ،همان متغیرهای مستقل است و مقدار  βنشان میدهد که به ازای  1واحد تغییر در انحراف معیار شاخصهای اعتماد
اجتماعی ،مشارکت ،همبستگی و شبکه اجتماعی ،موجب خواهد شد که پايداری محیط کالبدی محله زمزم به ترتیب ،1/981 ،1/249
 1/921 ،1/122تغییر پیدا کند.
جدول  -01آماره های متغیرهای وارد بر مدل رگرسیونی
ضرايب استاندارد شده
ضرايب غیراستاندارد
نام متغیر
t
بتای 
خطای 

-90218
-10221
-10921
عرض از مبدا
20548
10249
10191
10898
اعتماد اجتماعی
20582
10981
10192
10125
مشارکت اجتماعی
10125
10122
10188
10594
همبستگی
.50121
10921
.121
10158
شبکة اجتماعی
منبع :يافتههای تحقیق.1552 ،

سطح معنی
داری
10111
10121
10111
10112
10111

برای بررسی رابطه متغیرهای واسط (سن و تحصیالت و مدت اقامت) با پايداری محیط کالبدی از ضريب همبستگی پیرسون استفاده
شد .همانگونه که در جدول شماره  11نشان داده شده است ،با افزايش سطح تحصیالت بر پايداری محیط کالبدی افزوده میشود .شدت
همبستگی بین متغیرهای تحصیالت و با پايداری محیط کالبدی برابر با  1/825میباشد که نشان از معنیداری اين دو متغیر است .برای
متغیر سن نیز از ضريب همبستگی پیرسون استفاده گرديد .نتايج به دست آمده گويای اين است که بین سن ،تحصیالت و مدت اقامت با
پايداری محیط کالبدی محله زمزم ،رابطه معناداری وجود دارد.
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جدول  -00سنجش رابطه بین سن و تحصیالت و مدت اقامت با پایداری محیط کالبدی
گزاره ها
تحصیالت
سن
مدت اقامت

همبستگی پیرسون
1/855
1/194
1/959

تعداد جامعه آماری N
528
528
528

سطح معنی داری
1/111
1/211
1/111

منبع :يافتههای تحقیق.1552 ،

در مجموع ،مطابق نتايج بدست آمده ،بین میزان پايداری محیط کالبدی محلة زمزم و میزان سرمايه اجتماعی در سطح اطمینان 59
درصد و با ضريب  ،1/812رابطة معناداری وجود دارد و لذا فرضیة سوم تايید گرديد.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
مطابق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،رويکرد اجتماع محور و نقش سرمايه اجتماعی در توسعه نواحی و محالت فرسوده و ناکارآمد
شهری در بیشتر کشورها مورد توجه جدی قرار گرفته است .از اين رو اين پژوهش نیز به بررسی نقش و رابطه سرمايه اجتماعی با پايداری
محیط کالبدی در محلهی فقیرنشین زمزم پرداخته است .بررسی سرمايه اجتماعی و شاخصهای آن نشان میدهد که سرمايه اجتماعی
محلة زمزم بر حسب اغلب مولفههای آن در حد متوسط تا زياد قرار دارد آنچه که همسو با مبانی نظری و پیشینه تحقیق حکايت از وجود
ظرفیتها و زمینههای اجتماعی مناسب در محالت فقیرنشین دارد .بطوريکه در اين پژوهش مشخص گرديد سرمايه اجتماعی  98درصد از
پاسخگويان در حد زياد 22 ،درصد در حد متوسط و  12درصد در حد کم میباشد .در مقابل ،اما نتايج بررسی پايداری محیط کالبدی نشان
داد که مقدار شاخص کلی پايداری محیط کالبدی محله زمزم برابر با عدد  1/41میباشد که بیانگر وضعیت پايین و نامناسبی است .در واقع،
هر چند اين محله از سرمايه اجتماعی نسبتا مناسبی برخوردار است اما از نظر کیفیت محیطی و پايداری کالبدی در وضعیتی پايینتر از
متوسط و در شاخصهای پويايی و سازگاری ،و ظرفیت قابل تحمل در وضعیت بدی قرار دارد.
اين درحالیست که نتايج تحلیل رابطة سرماية اجتماعی و پايداری محیط کالبدی محله نشان میدهد که هرگونه بهبود در سرمايه
اجتماعی موجود در محدوده با احتمال  %59موجب ارتقاء و پايداری محیط کالبدی محله میشود .اين به معنای وجود ارتباط قوی بین
متغیرهای ياد شده است ،بدين معنی که با بهبود اعتماد اجتماعی ،مشارکت ،همبستگی و شبکه اجتماعی ،پايداری محیط کالبدی نیز بیشتر
میگردد .مطابق ضريب تبیین رگرسیون چندمتغیره نیز شاخصهای اعتماد اجتماعی ،مشارکت ،همبستگی و شبکه اجتماعی تا  21درصد
میتوانند میزان پايداری محیط کالبدی را افزايش دهند .آنچه اهمیت مضاعف سرمايه اجتماعی و رويکرد برنامهريزی اجتماع محور را نشان
میدهد .نتايجی که در پژوهشهای ذکر شده در بخش پیشینه نظیر قندهاری ( ،)1554حاتمی نژاد و همکاران ( ،)1555زنگنه و همکاران
( ،)1555نظم فر و عطار ( ،)1555موسوی و همکاران ( ،)2111( Woolcock ،)2114( Auerbach ،)1551و  )2114( Fafchampsنیز به
شکلها و ابعاد مختلف به آن اشاره شده است.
آنچه که البته مديريت و برنامهريزی توسعه شهری در ايران عمدتا از آن غفلت کرده است .اما همانطور که نتايج اين تحقیق نیز نشان
میدهد بین میزان پايداری محیط کالبدی محلة زمزم و میزان سرمايه اجتماعی ،در سطح اطمینان  59درصد و با ضريب  ،1/812رابطة
معناداری وجود دارد .لذا ضرورت دارد که به سرمايه و ابعاد اجتماعی محالت شهری در چارچوب رويکرد توسعه اجتماعمحور توجه ويژه
نمود .در اين زمینه ،اهمیت توانمندسازی اجتماعات محلهای و توجه به عوامل و متغیرهای موثر اجتماعی نیز از ضرورتی اساسی برخوردار
میگردد .از اين رو مطابق نتايج تحقیق که نشان میدهد بین سن ،تحصیالت و مدت اقامت ساکنان با پايداری محیط کالبدی محله زمزم
رابطه معناداری وجود دارد؛ الزم است عوامل و شرايط اجتماعی محله نظیر تعلق مکانی ،تمايل به ماندگاری در محله ،و وضعیت اجتماعی-
اقتصادی بطور جدی مورد توجه قرار گیرد .چنانچه در اين زمینه پژوهش اسکندری ثانی و همکاران ( )1555نیز نشان میدهد ساکنان با
وضعیت اقتصادی و تحصیالت متوسط و همچنین افراد متعلق به اکثريت قومی محله بیشترين کمک و مشارکت را در توسعه فعالیتهای
اجتماع محور دارند .در مقابل پردآمدها ،افراد با تحصیالت باال يا بسیار پايین ،نسل جوان ،مهاجرين ،زنان سرپرست خانوار و سرپرستان
بیکار ،کمترين مشارکت را دارند.
بعالوه الزم است به جنبههای ضعیف و يا مسالهدار سرمايه اجتماعی محله زمزم و محالت مشابه نیز توجهی جدی نمود .بطوريکه
مطابق نتايج ،تمايل پاسخگويان به شرکت در انتخابات سطح ملی در حد متوسط ذکر شده است .يا اعتماد پاسخگويان به شورای شهر،
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نمايندگان مجلس و مسئولین کشوری در حد پايین بوده است .آنچه که نشان دهنده ضعف عوامل مشارکت مدنی و اعتماد مردم/دولت
میباشد و تقويت آن منجر به افزايش مشارکت ،سرمايه اجتماعی و در نتیجه توسعة اجتماع محور میشود .پژوهش باباخانی ( )1554نیز
نشان میدهد همبستگی میان عوامل مشارکت و همکاری طلبیدن با سرمايه اجتماعی نسبتا باالست لذا میتوان با تقويت آنها ،توسعه
اجتماع محور و نیز سرمايه اجتماعی را تقويت نمود .چراکه استفاده از رويکرد اجتماع محور در نوسازی بافتهای ناکارآمد شهری عالوه بر
توجه به ابعاد کالبدی -محیطی میتواند بازخوردهای مثبتی را نیز در ابعاد اقتصادی و اجتماعی اين بافتها داشته باشد.
در حوزه برنامهريزی و توسعه نیز الزم است اهمیت سرمايه اجتماعی و رويکرد اجتماع محور بطور جدی مورد توجه قرار گیرد .آنچه که
نتايج اين پژوهش بیانگر غفلت جدی در توجه به آن است .در اين ارتباط ،نتايج پژوهش باباخانی ( )1554بیانگر وجود خالءهايی در اقدامات
نوسازی کشور در نسبت با مبانی نظری توسعه اجتماع محور میباشد .خالءهايی چون :عدم انطباق برخی سیاستهای وضع شده با اصل
دارايی مبنايی همچون جذب منابع اقتصادی از بیرون و بیتوجهی به سرمايههای خود محالت و اجتماعات ،عدم تدارک قانون و سازکار
الزم برای همکاری و همبستگی مسئولین شهری مرتبط ،و عدم توجه به مشارکت واقعی ساکنان اينگونه محالت .نتیجه اينکه روندهای
حاکم بر محدوده مورد مطالعه در زمینة سرمايه اجتماعی نشان میدهد که محله زمزم از نظر شاخصهای سرمايه اجتماعی در حد خوبی
قرار دارد .لذا در صورت توجه جدی و انجام تمهیدات الزم مطابق موارد فوقالذکر ،با به حرکت درآوردن سرمايه اجتماعی و بکارگیری
رويکرد اجتماع محور ،میتوان به کاهش فقر و توسعه پايدار اينگونه محالت شهری دست يافت.
منابع و مأخذ:
 .1اسکندری ثانی ،محمد ،سجادی ،ژيال ،و صرافی ،مظفر ( :)1555ظرفیت توسعه اجتماعات محلی در کاهش فقر شهری و عوامل موثر بر
توسعه آن مورد شناسی :نعمت آباد تهران(محالت جنوبی شهر تهران) ،فصلنامه مطالعات جغرافیايی مناطق خشک ،شماره  ،19صص .1-21
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تختی شهر تهران -سالهای  ،)1522-1552نشريه پژوهش و برنامهريزی شهری ،شماره  ،55صص .129-152
 .5حاتمی نژاد ،حسین و رحمتی ،نورالدين و اسماعیل زاده کواکی ،علی ( :)1555ضرورت سنجش و توانمندسازی سرمايه اجتماعی در بهسازی
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 .8خاکپور ،براتعلی؛ مافی ،عزت اهلل؛ و باوانپوری ،علیرضا (« :)1522نقش سرمايه اجتماعی در توسعه پايدار محلهای (نمونه :کوی سجاديه
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