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محله  2صادي در گروه فعاالن اقتصادياین مقاله با هدف ارزیابی اثرگذاري سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار اقت

پیمایشی و تحلیلی  ،روش تحقیق از نوع توصیفی. طراحی شده است ،شهرداري تهران 4غیررسمی شمیران نو واقع در منطقه 

ارزیابی رابطه سرمایه اجتماعی گروه  ،هدف اصلی تحقیق .ها از پرسشنامه استفاده شده استآوري دادهاست و براي جمع

سرمایه  هاي سنجش مستقیم و غیرمستقیم، بررسی توانایی روشاي است و هدف فرعییدار اقتصاد محلهتوسعه پاتحقیق با 

انایی تو ،هاي آماري نشان داد که دو روش متفاوت ارزیابی سرمایه اجتماعیداده .هاي آماري استاجتماعی با توجه به داده

رابطه مثبت و  ،یداري اقتصاديتوسعه پا مود که میان سرمایه اجتماعی ویید نتأ باشند و نتایجسنجش این مفهوم را دارا می

هاي اي بوده و انگیزهبراي افزایش پایداري اقتصاد محلهاي ، سرمایه اجتماعی باال وسیلهبنابراین. داري برقرار استمعنی

  . ثري براي چگونگی این تبدیل استاقتصادي گروه تحقیق، عامل مؤ
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 "ياااي غیررسمی با توسعه پایدار محلههگاهرابطه ظرفیت اجتماعی ساکنان سکونت"با عنوان  ،نامه کارشناسی ارشد نگارندهاین مقاله، بخشی از پایان ١

 .زاده صورت گرفته استن و مشاوره دکتر قربانیتر کاظمیاباشد که با راهنمایی دکدر دانشگاه عالمه طباطبایی می
- فعاالن اقتصادي می ،باشند و به صورت روزانه در محیط محله مشغول فعالیت هستندثر میدر اقتصاد رسمی و غیررسمی محله مؤتمام افرادي که  2

 .باشند



  

 
  مقدمه

در  ،تحوالت صنعتی و پساصنعتی ،چندهر. ده تعامالت اجتماعی بوده استمکان سکونت خانوارها و سازن ،محله از دیرباز

ترین سطح کالبدي به نزدیکاما همچنان  ،گاه ها شده استیر الگوي زندگی این سکونتکنار ورود ماشین به شهرها، باعث تغی

فزایش تقاضا براي مسکن شهري بسترساز پیشی ا. باشندیا با احساسات و عواطف انسانی میزندگی شهري و در تعامل پو

ضابطه  محالت بی فع نیازهاي خود،براي ر هاي کم درآمد گروه ،بنابراین .ي مسکن شهري شده استگرفتن تقاضا از عرضه

ریزي  نتیجه مشکالت مختلف برنامه ،هاي خودروي گاهیا سکونت هاي غیررسمیگاهسکونت. دهند را مورد توجه قرار میشهري 

در یک محدوده کم امکانات و  درآمد شهري ساز تجمع اقشار کم خرد، میانی و کالن است که زمینه گذاري در سطوح و سیاست

تسهیالت و خدمات هاي متفاوت با تراکم باالي جمعیتی، فقدان این محالت که در نمونه. )1381, صرافی( شده است تجهیزات

هاي مختلف توسعه  ، در دوره )1383, یاوري وکالنتري  و ربانی( شوندهاي محیطی و اجتماعی شناخته میاستاندارد، آسیب

دار شدن اقشار هر چند راه چاره اي براي خانهاین محالت . گردندمیول هاي شهري، دستخوش تحهاي سازمانبرنامهشهري با 

این محالت . باشند ماعی و ساخت و سازهاي غیرمجاز میهاي اجتساز جذب انواع آسیبباشند، اما زمینهد شهري میدرآمکم

مطالعات  .باشدها مؤثرتر میگیري این آسیبرایط خاص اجتماعی و محیطی در شکلو ش دنباشنمی هاآسیباین  مبدأ ذاتاً

 ه بامقابل براي سازي اجتماعات مردمیاي باعث قدرتمندرت بالقوهدر سطح محلی به صو سازيظرفیت ،اثبات کرده است که

ماعی در چنین تمرکز بر کمیت و کیفیت تعامالت اجت ،اینبنابر .(Barker, 2005) تغییرات اجتماعی و اقتصادي است

گران مختلفی در این تعامالت روزانه، کنش. آیدبه حساب می در سطح اجتماعی سازي مناسبهاي ظرفیتمحالتی، یکی از راه

حضور دارند که به واسطه انگیزه ها، تمایالت و توانایی هاي متفاوت، با استفاده از ابزارهاي خاص خود، در اقتصادي محلی 

به صورت  ،انگیزه کسب منفعت اقتصادي از اجتماع و محیط محله گروه فعاالن اقتصادي یا افرادي که با. باشنداثرگذار می

هاي اجتماعی، میزان ها در شبکهاینکه حضور آن. باشندمحالت می بااهمیت اینگران آن حضور دارند، یکی از کنشروزانه در 

دهنده ، نشانلی شوده باعث تحول در اقتصاد محها چگونها به نهادهاي رسمی و غیررسمی و هنجارپذیري آناعتماد آن

ترین عامل از ارزیابی میزان همبستگی سرمایه اجتماعی به عنوان مهم ،بنابراین. خصوصیات ظرفیتی این گروه اجتماعی است

با پایداري اقتصاد  )1389, سعید, شفیعاو  Coutts; Schäuble, 2008; Lafond; Brown , 2003( مفهوم ظرفیت اجتماعی

این  .خواهد بودشهري  غیررسمی بخش هاي پنهان محلی بر پایداري اقتصادن اثرگذاري سرمایهمیزامحلی، منعکس کننده 

بحث و پس از  هاي میدانی پرداخته وو معرفی مدل پژوهش به تحلیل دادهمقاله پس از بررسی مبانی نظري، روش تحقیق 

  .زدپردامیبندي نتایج جمعبه و پیگیري نتایج استخراج شده،  هایافتهبررسی 

  اهمیت موضوع

ن محالت رسمی و غیررسمی سازي تعامالت روزانه میابه شکل مناسب شهري را در پایدار دستیابی ،هاي جهانیسازمان

محققان در ي ، مورد توجه ویژهآیندهاي شهري به حساب میغیررسمی که منبع اصلی ناپایداري محالت. نمایندجستجو می

-هاي آنبرداري اقتصادي و استفاده از تواناییگرایی به شکلی از محیط محله بهرهنتخاب کنشا. اندهاي مختلف قرار گرفتهسال

هاي هاي محلی است که در سالبرداري از توانمنديسازي و بهرههاي ظرفیت، یکی از روشها براي پایداري اقتصادي محلی

  . کید محققان قرار گرفته استاخیر مورد تأ

  ضرورت مطالعه

به حاضرین در این محالت و تأکید بر بی تقصیر  گاه هاي غیررسمی توجه بیشترندسازي و ساماندهی سکونتسند توانم

 ،هاسازي آنت صورت گرفته است که براي پیادههاي فراوانی براي بهسازي این محالتوصیه. ، داردبودن ساکنین این محالت

هاي مناسب تحول، خواسته تمامی برنامهتیابی به شکل هاي مداخله و دسکاهش هزینه. اي الزم استمالحظات ویژه

انی که با اقتصاد محله در گرفعاالن اقتصادي به عنوان کنش. شدمورد توجه این تحقیق نیز می با ،سازي است که تظرفی



ساز زمینه ،هاي اجتماعی خودتوانند با استفاده از سرمایه، میباشندر محیط و اجتماع محله اثرگذار میاند و دارتباط

گیري ، ضرورت اصلی شکلثر در تقویت این ارتباطهاي مؤها و شاخصیی مولفهشناسا. سازي اقتصاد محله را فراهم سازندپایدار

  .باشداین تحقیق می

  اهداف 

شناسایی روایی دو روش متفاوت ارزیابی سرمایه  ،تحقیق فاهدایکی از . دو هدف اصلی طراحی شده است این تحقیق با

تحقیق ارزیابی  ،دیگر هدف. ماعی در محالت غیررسمی است که در بخش مبانی نظري و روش تحقیق تشریح خواهد شداجت

آوري شده از هاي آماري جمعمحله است که با استفاده از داده نوع و میزان همبستگی میان سرمایه اجتماعی و پایداري اقتصاد

  .هاي آماري حاصل خواهد شدسطح محله و تحلیل

  االت تحقیقؤس

هاي سرمایه اجتماعی و روش غیرمستقیم آثار سرمایه اجتماعی در محیط محله آیا روش سنجش مستقیم مؤلفه -1

 داراي روایی مناسب است؟ ،غیررسمی شمیران نو

اي برقرار است؟ دي محله غیررسمی شمیران نو رابطهآیا میان سرمایه اجتماعی فعاالن اقتصادي و پایداري اقتصا -2

  کننده روابط چه هستند؟ي تقویتهاشاخص

  پیشینه پژوهش

. تر از جوامع غیرپیوسته استادي در جوامع منسجم به مراتب قويپاتنام در آثار اخیر مدعی است که عملکرد اقتص

 هاي اقتصادي خواهداي، بسترساز افزایش کاراییشبکهعی به معناي انسجام و اعتماد بینگیري سرمایه اجتما، شکلبنابراین

به نتیجه  ،1970اي در دهه د از اصالحات دولت منطقهوي در بررسی نواحی ایتالیا قبل و بع .(Putnam, 1993& 2000) بود

به نقل از ( یافتگی بیشتر این ناحیه استساز توسعههاي مختلف، زمینهماعی باالتر نواحی شمالی در دورهرسید که سرمایه اجت

ژائو در میان کارگران اخراجی چینی اثبات نمود، کارگرانی که سرمایه اجتماعی باالتري مطالعه .  )1386, حسنوي و پزشکان

 .(Zhao, 2002) باشدقتصاد فردي از سرمایه اجتماعی متأثر میا ،بنابراین. تر بودند، براي دستیابی به شغل موفقداشتند

سازي بیمه هاي ترویج نوآوري، فراهمتماعی و شاخصد که میان سرمایه اجاي با روش همبستگی در تانزانیا اثبات نمومطالعه

ثر هاي مؤت سرمایه اجتماعی، شانس پشتیبانیبا تقوی ،بنابراین. داري برقرار استی و پشتیبانی نامحسوس رابطه معنیغیررسم

ت که تحقیقات بوك اثبات نموده اس .(Narayan & Pritchett, 1999)  و غیررسمی از اقتصاد محلی فراهم خواهد شد

افزایش سرمایه  گر،رغم تأثیرات متغیرهاي مداخلهارتباط است و علی پذیري و انسجام دررمایه اجتماعی با دو مقوله رقابتس

گوردن آثار انسجام اجتماعی بر شهرها را در افزایش . (Buck, 2005) پذیري اقتصاد محلی در ارتباط استاجتماعی با رقابت

هاي ماعی موجود در محیطنماید و به نتیجه رسید که سرمایه اجتنیروي کار جستجو می ردي، تجاري وشانس اتصاالت ف

بوهیان و اورز در . (Gordon, 2005) هاي اقتصادي خواهد شدپذیري و افزایش شانساري، باعث باال رفتن ظرفیت رقابتک

 ,Bhuiyan & Evers)  رد تایید قرار دادندارتباط میان سرمایه اجتماعی و ابعاد توسعه پایدار شهري را مو ،پژوهشی شهري

گیري نمودند که براي ترمیم فقر، سرمایه اجتماعی ابزاري مناسب به حساب رانش در پژوهشی نتیجهاسدي و همکا. (2005

ساس را بر ا ابتدا سرمایه اجتماعی ،اي تجربی در رابطه با اقتصاد ایرانسوري در مطالعه Asadi and others, 2008) ( آیدمی

ر دو متغیر رشد اقتصادي و اش در کاهش جرایم و تخلفات مورد بررسی قرار داد و سپس آثار آن را ب کارکردهاي غیرمستقیم

گذاري بخش اجتماعی با رشد اقتصادي و سرمایهدهد که سرمایه نتایج نشان می. متذکر گردیدگذاري خصوصی  سرمایه

ثیرات سرمایه أاي تجربی ت، در مطالعهعلمی و همکاران. )1384, سوري( ار داردداري قرخصوصی در ارتباط مثبت و کامال معنی

اشت سرمایه دهد که سرمایه اجتماعی باعث تربیت و انباین تحقیق نشان می. ی قرار دادنداجتماعی بر اقتصاد را مورد بررس

 ،علمی ( توسعه مالی و رشد اقتصادي است سازي براي ایجاد نوآوري، گردش اطالعات،هاي دولتی، بسترانسانی، کارایی سیاست

هاي ه اجتماعی به عنوان یکی از مولفهسرمای ،شفیعا در پژوهشی در محله غیررسمی اثبات نمود .)1384, شارع پور و حسینی

-ر گروهیق اثبات نمود این رابطه داین تحق. داري قرار دارداي در ارتباط مثبت و معنییت اجتماعی با توسعه پایدار محلهظرف



هاي اجتماعی تحقیقات مطالعه شده، گروه. )1389, شفیعا ( داردهاي متفاوت فعاالن اقتصادي و ساکنان، نتایج مشابهی 

سازمان . هاي تولیدي و خدماتی را شامل شده استکشاورزان روستایی، کارکنان شرکت مختلفی مثل ساکنان محالت شهري،

در این نظام گروه . گران اثرگذار شهري نموده استاقدام به معرفی کنش ،شهريملل متحد براي استقرار سیستم حکمروایی 

 باشنددارند که در اقتصاد شهر و محله مؤثر میوجود  "گذاران بخش خصوصی و غیررسمیسرمایه"اجتماعی با عنوان 

(UNESCAP, 2001) . توصیه  غیررسمی در این گروهاین پژوهش به ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با پایداري اقتصاد محله

گران ساکن در محله، اثرگذاري به واسطه روابط اجتماعی مطلوب، موقعیت اقتصادي قابل قبول نسبت به کنش .پردازدمی شده

ها در پایدارسازي باال در اقتصاد محله، اثرگذاري قابل توجه در بافت کالبدي و محیطی محله و ناشناخته بودن آثار احتمالی آن

  . صاد محله، گروه فعاالن اقتصادي به عنوان جامعه هدف این تحقیق انتخاب گردیداقت

  روش تحقیق

ها آوري دادهروش جمع. پیمایشی است، با دو هدف کاربردي صورت گرفته است –این تحقیق که از نوع توصیفی

تحقیق به وسیله مبانی نظري . ته استیید ظاهري و محتوایی خبرگان قرار گرفساز انتخاب گردید که مورد تأپرسشنامه محقق

دید که آیا دو مدل متفاوت سنجش ال مطرح گر، این سؤدر مسیر ساخت مدل تحقیق. آوري گردیداي جمعمطالعات کتابخانه

م سرمایه اجتماعی منجر خواهد ها و سنجش آثار سرمایه اجتماعی در یک محیط غیررسمی، به سنجش صحیح مفهومؤلفه

تر در هایی که پیشرگان، شاخصدل تحقیق ترکیبی از دو روش سنجشی مرسوم انتخاب گردید و با نظر خبم ،بنابراین شد؟

تحقیق با هدف اصلی بررسی . برداي قرار گرفتتفاده قرار گرفته بود، مورد بهرهتحقیقات مربوط به سرمایه اجتماعی مورد اس

قلمروي مکانی . ان نو با پایداري اقتصادي محلی انجام گرفترابطه سرمایه اجتماعی فعاالن اقتصادي محله غیررسمی شمیر

محدوده محله از شرق به خیابان هنگام، از غرب . باشدشهرداري تهران می 4منطقه  7ناحیه  تحقیق، محله شمیران نو واقع در

سیس حله به واسطه سابقه تأاین م. است به پادگان نیروي دریایی، از شمال به اتوبان همت و از جنوب به بوستان الغدیر محدود

له از شرایط فعلی محله ناراضی هاي اجتماعی و اقتصادي مشهور است و ساکنین قدیمی مح، به انواع آسیبغیررسمی

گیري براي نمونه. ادي فراهم نموده استبازار کسب و کار مناسبی براي فعاالن اقتص ،اما آستانه جمعیتی باالي محله. باشند می

- هاي پنج، در پهنهادي، به دلیل نامشخص بودن تعداد جامعه آماري قرار بر این شد که به صورت یک در میاناز فعاالن اقتص

نمونه براي  100دارد حداقل با توجه با استان ،بنابراین. 3گیري صورت گیردش تعیین شده، از کسبه محله نمونهگانه از پی

  . ي گردیدآورنمونه از گروه تحقیق جمع 120ري، هاي آماتحلیل

گانه لیکرت مورد استفاده قرار طیف پنج سازي پرسشنامه،ها و طراحی سؤاالت براي آمادهپس از مشخص شدن شاخص

هاي جغرافیایی و بنديبه دلیل بخش. 4اي باشداالت فاصلهي طراحی گردید که مقیاس تمامی سؤاپرسشنامه به گونه. گرفت

 5محله مذکور به  ،بنابراین. اي مورد استفاده قرار گرفتگیري خوشهه، نمونهف کسب و کار در محیط محلهاي مختلگونه

هاي وجه به تراکم شناسایی شده فعالیتبا ت. باشدهر خوشه شامل انواع کسب و کار میخوشه متفاوت تقسیم گردید که 

آوري جمع تصادفی صورت کامالً به نمونه، 60نمونه و از سایر خوشه ها  60ها، از دو خوشه اصلی اقتصادي در این خوشه

براي تحلیل داده ها از نرم افزار . به صورت مقطعی صورت گرفت ،1389این تحقیق در بازه زمانی تیر تا اسفند ماه . گردید

Spss االت ، تعدادي از سؤاالتآوري نظرات خبرگان براي تأیید سؤپس از جمع ،در بخش طراحی پرسشنامه. استفاده گردید

لیه یید پایایی اوآوري شد و پس از تأل جمعپرسشنامه او 30تعداد  ،سپس براي نمونه. تماعی با تغییر روبرو گردیدسرمایه اج

                                                        
سمی و ادي است که از صبح تا شب به شکلی در اقتصاد رشامل تمامی افر ،این گروه. دهندرا فعاالن اقتصادي محله تشکیل میجامعه تحقیق  ٣

فروشندگان . باشدحاضر در محله مورد نظر تحقیق می هر کدام از مشاغل رسمی و غیررسمی ،بنابراین. پردازندغیررسمی محله به فعالیت می

 .باشنداز جمله اعضاي این گروه می.... ویض روغنی هاي بیمه، تعوها، بنگاهمحله، خریداران و فروشندگان کاالبرگغذایی، رانندگان درون مواد
حتی متغیر اعتماد یا احساس امنیت به صورت . اي استفاده شودها به صورت فاصله، تالش گردید مقیاساالتجاي تأکید دارد که در طراحی سؤ 4

دهندگان هاي پاسخ، تالش گردید ذهنیتدر این روش. گرفتباال و بسیار باال مورد سنجش قرار  ،متعادل ،پایین ،احساس امنیت بسیار پایین /اعتماد

ط همبستگی قابل ابی رواباي اسپیرمن و پیرسون در بخش ارزیهاي رتبهبنابراین همبستگی. اري قرار گیردگذهاي مذکور، مبانی امتیازنسبت به شاخص

 .استفاده خواهد بود



، تالش گردید سؤال به وسیله پژوهشگر هاآوري دادهبراي جمع. ري پرسشنامه صورت گرفتآوبه وسیله آلفاي کرونباخ، جمع

االت پرسشنامه جلوگیري تا از خطاهاي ناشی از درك نشدن سؤد، ثبت شگر ها توسط پژوهشهاي نمونهمطرح شد و پاسخ

هاي از سویی براي تأیید روایی سازه. تأیید گردید 0.75یایی آن با آلفاي کرونباخ شاخص بود که پا 36پرسشنامه شامل . شود

و باالتر  0.5بیش از  KMOب رعایت حدنصا. ییدي استفاده گردیدایداري اقتصادي از تحلیل عاملی تأسرمایه اجتماعی و پ

در . گذاري نمودهاي تحقیق را صحه، روایی سازه0.05داري بارتلت از ودن سطح معنیو کمتر ب 0.3بودن مقادیر اشتراکات از 

هاي همبستگی، تالش گردید نظرات خبرگان و شرایط محیطی محله لحاظ شود و نتایج حلیل نتایج به دست آمده از آزمونت

  . عیات ثبت شده استخراج گرددبر اساس واق

  مدل تحقیق

 برداري، بهرههاي سنجش مفاهیم تحقیق باعث شد، براي انتخاب مدل تحقیق از نظرات خبرگانها و مدلتنوع روش

همانطور که در مبانی نظري ذکر گردید، براي سنجش سرمایه اجتماعی دو روش سنجش مستقیم و سنجش . اي شودویژه

هاي اعتماد، هاي پاتنام بنا شده است، مولفهش سنجش مستقیم که بر اساس دیدگاهدر رو. سوم استنتایج غیرمستقیم مر

ایج غیرمستقیم که بر اساس اما در بخش سنجش نت. گیرندهاي اجتماعی مورد سنجش قرار میههنجارگرایی و اتصال به شبک

گیرد و ثر شود، مورد توجه قرار میایه اجتماعی متأکه به شکلی از سرمهاي فوکویاما مرسوم شده است، هر شاخصی دیدگاه

هایی است انتخاب شاخص ،مالحظه الزم در این بخش. شودمعادل میزان سرمایه اجتماعی موجود فرض می ،هاگیري آناندازه

جش که با شرایط فرهنگی و اجتماعی محله مورد بررسی سازگاري داشته باشد و توسط محققان دیگر به عنوان شاخص سن

م سرمایه اجتماعی با ذکر منابع هاي تحقیق در مفهونمایشی از مولفه 1جدول شماره . سرمایه اجتماعی معرفی شده باشد

  .باشدتأیید کننده می

  

  هاي سرمایه اجتماعی تحقیقمولفه:  1جدول شماره 

  یید کنندهپژوهشگر تأ  لفهمؤ  نوع سنجش

سنجش 

  مستقیم

ها، یتها، سایر قومهمسایه( به اعتماد

شورایاري، شهرداري،  صاحبان کسب و کار،

  )نیروي انتظامی و دولت

(Lyberaki, Antigone ; Paraskevopoulos,Christos ;, 2002; 
National statistics, 2003; Putnam, R, 1993) 

 (Onyx & Bullen, 2000; Coleman, J, 1990)  )رسمی، غیررسمی(هنجارگرایی

کننده کار، ، پیدادوستی( اتصال به شبکه

  )ضمانت وام و راهنمایی قانونی
(Putnam, R, 1993; Coleman, J, 1990) 

سنجش 

  مستقیمغیر

  وابستگی به جامعه محلی
(Onyx, J. and P. Bullen, 1998; Onyx & Bullen, 2000; 

Iisakka, Helsinki, Helsingfors, 2006; National statistics, 
2003; Stone, Wendy, 2001; World Bank, 1998) 

تصاص زمان براي حل مشکالت اخ

  هاهمسایه

(Onyx, J. and P. Bullen, 1998; National statistics, 2003; 
World bank, 2004) 

)1385, امیر, ملکی سعید آبادي ;مریم, شریفیانی ثانی(  هاي خیریه در محلهکمک  

  دوستان صمیمی در محله
(Onyx, J. and P. Bullen, 1998; Onyx & Bullen, 2000; 

Iisakka, Helsinki, Helsingfors, 2006; National statistics, 
2003; Stone, Wendy, 2001; World Bank, 1998) 

 (Onyx & Bullen, 2000)  احساس امنیت در محله

 (Putnam, R, 1993)  شناخت اعضاي شورایاري محله

  

هاي تجاري و که استطاعت تأمین مسکن، شرایط واحد هتحقیقات نشان داد اي استخراج مدل پایداري اقتصادي،بر

.  (Dover Community Association, 2001) کید قرار داردمورد تأهاي پایه شهري و در دسترس بودن سرویس مسکونی



فردي به  هاي مهمان مولفهاقتصاد خانوارها، به عنو اندازياقتصاد محلی و شرایط درآمدي و پسپایداري و خودکفایی  ،از سویی

هاي یت مسکن و سطح دسترسی به زیرساختهاي کیفشاخص ،رخی تحقیقاتب(Jozsa & Brown, 2005)  د آیحساب می

زیرا . اندهاي اقتصادي معرفی کرده، در ارتباط تنگاتنگ با مؤلفهدانندهاي محیطی میرا در عینی که جزئی از مولفهشهري 

گزارش . (Urban Ecology Coalition, 1999)  آیندبراي توان اقتصادي فردي به حساب می بینی کننده مناسبیپیش

هاي پایداري محیطی و اجتماعی در تعامل هاي پایداري اقتصادي که با شاخصشهر مینئوپولیس نشان داد که شاخصپایداري 

طراحی مدل  بنابراین براي. (Ibid) دار استباشند و قابلیت سنجش چند بعدي را فراهم سازند، از مطلوبیت بیشتري برخور

. ها مورد ارزیابی قرار گرفتبنگاههاي محله و ارزش اقتصادي اصلی اقتصاد فردي، اقتصاد بنگاه لفهپایداري اقتصادي سه مؤ

که به شکلی در ارزش  پذیري و کیفیت بناهاي دسترسادي واحد تجاري مورد بررسی، شاخصبراي سنجش ارزش اقتص

هاي پایداري اقتصادي ، نشان دهنده مؤلفه2جدول شماره . ثر است، مورد توجه قرار گرفتدي و شأن اجتماعی واحد مؤاقتصا

  .باشدتحقیق می

  هاي پایداري اقتصادي تحقیقمولفه:  2جدول شماره 

  هازیر مؤلفه  هامولفه

  انداز ماهیانهسهاي زندگی، میزان پاستطاعت تأمین مسکن، توان تأمین هزینه  اقتصاد فردي

  مین مواد اولیهیت فعاالن اقتصادي محله، تضمین تأپویایی اقتصاد محله، پایداري اقتصاد محله، جذاب  اقتصاد بنگاه هاي محله

  ارزش اقتصادي بنگاه
دسترسی به سیستم حمل و نقل ارزان، ، به فضاي عمومی، دسترسی به فضاي تأمین نیازهاي روزانهدسترسی 

  هاکینگ، امنیت بنا، نظافت محیطی، کیفیت بصري، اختالط کاربريدسترسی به پار

  

  مبانی نظري  

  گاه خودروياسکان غیررسمی و سکونتساماندهی 

بندي ذهنی مرز. باشدمیدرآمدها پاسخ ماندن نیاز مسکن کمهاي رسمی و بیمحالت غیررسمی نتیجه شکست سیاست

قوانین و مقررات و  ریشه در پارادکس موجود در ،"محالت غیررسمی اي شدنحاشیه"و  "محالت رسمی شدنمتن "میان 

، جزئی هاي غیررسمیگاهه، دانسته یا نادانسته سکونتخواسته یا ناخواست.  )7. ص, 1381, صرافی( غیرقانونی دانستن فقر دارد

این محالت را  .شوندتحول میها شکل گرفته و مباشند که در طول زمان و در درون و کنار آناز زندگی و حیات شهري می

به درآمد شهري گزینه براي اسکان اقشار کم ترینمتوان تنها مرکز جذب مهاجران روستایی دانست، زیرا به عنوان مهنمی

  . آیندحساب می

ري و ساماندهی و شه هايدرآمدهاي مسکن کمسیاست سیر تحول اهمیت و ارزش مداخله در این محالت، با مراجعه به

دخالت نهادهاي عمومی براي ساخت و  ،1970تا  1945هاي بین دهه. هاي اجتماعی قابل اثبات استزي این بافتبهسا

 1970ها از میانه دهه آثار سوء این روش. آمدبه حساب می تداولم کارراه ،کنی محالت نابسامان شهريجدید و ریشه سازهاي

هاي فتهدر تکمیل یا. سوق داد ي شهريدرآمدهادار شدن کمبراي خانه 5خودیار هاي، این نهادها را به فکر پروژه1980تا میانه 

سازي امن براي ورود بخش خصوصی و ظرفیتهاي توانمندساز و ، چارچوب1990و اوایل  1980در اواخر دهه و این دوران 

این  یش شانس پایداري تحوالتهاي عمومی و افزاکاهش هزینهبر اساس پیش زمینه که  ،گران این محالت رایج گردیدکنش

 اي توجه چندگانه ،هاي توسعه پایدار به مبانی توسعه شهريبا ورود بحث و به بعد 1990از میانه دهه . طراحی شده بود محالت

 فرایند مداخله در این محالت، شکل به محیط زیست، محیط انسان ساخت، اجتماعات مردمی و اقتصاد محلی معطوف گردید و

استانبول  2هایی که در نشست مسئوالن شهري در هبیتات طی بحث .(Un-Habitat, 2005) نمودپیدا  تريانهآینده نگر

ه شروع کاربردي پیشنهاد گردید که نقط "سازي براي شهرهایی بهترظرفیت" عنوان با 1996اهدافی براي سال  ،انجام گرفت

  .)1388, گاه هاي انسانی سازمان مللمرکز سکونت( ی استگاه هاي غیررسمبهبود سکونت برايسازي شدن مفاهیم ظرفیت

                                                        
5 Self help 



زاي محلی براي دستیابی به هاي درونبرداري از سرمایهي مداخله در محالت غیررسمی، بهرهرایج برا پارادایمبا توجه به 

 ، نوع پایداراستهاي رسمی در عینی که باعث کاهش سربارهاي نهاد ،هااز برنامه گونهاین  .بسیار مورد توجه قرار دارد ،پایداري

، اینبنابر. خواهد ساختمقدور  مردمیکه بهبود زندگی را از درون و به وسیله اجتماعات  ،را به همراه خواهند داشت تتحوال

بیشترین نقش  ،گران حاضر در محالتایفا خواهند نمود و کنشکننده را گر و تربیتهاي شهري و دولتی نقش تسهیلسازمان

  . خواهند نمودآفرینی را 

هاي اجتماعی و بروز جرم، مرکز تجمع مهاجران روستایی، معضل دانستن اجتماعات غیررسمی، خواستگاه کجروي

هاي ذهنی غلطی است که ، پیش زمینهاي محالت غیررسمی و اشتغال ساکنان تنها در اقتصاد غیررسمیحاشیه تشکیل صرفاً

نظر تجدیداي و محلی مورد ریزان ملی، منطقهي، در پیشگاه مدیران و برنامهسازاست براي تحقق صحیح فرایند ظرفیتنیاز 

برداري ها و بهره، ابزاري مؤثر براي تغییر ذهنیتهاي ظرفیت سازي و توانمندسازيبنابراین برنامه .),1381, پیران( قرار گیرد

، به عنوان با ا این شرط که ساکنین این محالتب. هاي شهري و اجتماعات مردمی استهاي موجود در سازمانمؤثر از توانایی

ها ها براي رفع مشکالت سکونتی آنها به سمت مقتدرسازي آنگذاريهاي محلی شناسایی شود و سرمایهداراییترین  ارزش

  .سوق داده شود

  سرمایه اجتماعی 

ی جدید و پویا و رابطی ، مفهوماست هاي ادراکی گوناگوناغتشاشات مفهومی و پیچیدگی با اینکه دارايسرمایه اجتماعی 

هایی چون توسعه اجتماعی، کاربرد این مفهوم در حیطه. آیدو اقتصادي به حساب می ، محیطیهاي اجتماعیمیان شاخص

اي و بین رشتههاي آزمون فرضیه ساز ساختزمینه ،توسعه اقتصادي، آموزش و تعلیم، بهداشت و پایداري زیست محیطی

توان زمان مشخصی را به عنوان مبدأ درك بشر از نمی حقیقتاً. )1385, شیانی و موسوي و پیران( است شدهفراوانی کاربردي 

کاهش تعامالت اجتماعی و از  اما صنعتی شدن، زندگی ماشینی،. هاي حاصله از روابط اجتماعی مشخص نموداهمیت سرمایه

 .اجتماعی به آثار سرمایه اجتماعی در زندگی بشري استبیگانگی، دالیلی موجه براي توجه بیشتر دانشمندان علوم خود

بوردیو با . هاي علمی درگیر با این مفهوم است وجود دارد که ریشه در تعدد رشته هاي متفاوتی نسبت به سرمایه اجتماعی نگاه

 ،از دیدگاه وي. انددغیرقابل ارزیابی و سنجش می ،ثیر مثبت بر سرمایه اقتصادياقتصادي این سرمایه را به جهت تأ نگاهی

دینه شده آشنایی و نها از روابط تقریباًسرمایه اجتماعی مجموعه منابع مادي و معنوي یک فرد یا یک گروه اجتماعی است که 

جتماعی دانسته که باعث تسهیل از ساختارهاي ا ، این سرمایه را حاصلکلمن با نگاه جامعه شناسانه. شودشناخت منتج می

هاي اجتماعی مورد از دیدگاه ارزشمندي شبکهسرمایه اجتماعی را  ،پاتنام متخصص علوم سیاسی .گرددیمهاي اجتماعی کنش

 و الوانی( د بودنثر خواههاي اجتماعی مؤ، بر کارایی افراد و گروههاي اجتماعیدهد و مدعی است که تماسبررسی قرار می

- آرمانیکی از ، سرمایه اجتماعی افزایش شانس تحقق دموکراسیهري و براي نیل به حکمروایی ش ،از سویی. )1385, شیروانی

زات امتیا برداري از ساز بهرهزمینهر سطح اقتصاد تجاري د سرمایه اجتماعی .)1385, اکبري( آیدبه حساب میهاي اساسی 

-ختالالت درونهاي خاصی مثل ادر حالی است که هر شبکه با ریسک این. هاي ارتباطی استناشی از اثرات بیرونی شبکه

 در حالی که .گردد ثر می، از این نوسانات متأو اقتصاد جاري در این تعامالت اي روبرو استج شبکهاي یا نوسانات خارشبکه

اي کاري مقابلهراه ،هاي مبادلهسرمایه اجتماعی به عنوان کاهنده هزینه ،افزایدها میایش حجم شبکه به افزایش این ریسکافز

تري را نسبت به دو جانبه و کم هزینهتوافقات  ،با تسهیل تبادالت محرمانه و نیمه محرمانه این سرمایه .دآیبه حساب می

انداز جامعه اثرگذار بوده  بر نرخ پس ،سرمایه اجتماعی از طریق توزیع ریسک ،با نگاه اقتصاد خرد. شودشرایط قانونی موجب می

گذاري خانوارها توسط پس اندازهاي  رمایهضمن آنکه نحوه سگردد؛ خانوارها میساز افزایش یا کاهش میزان پس انداز و زمینه

تر و هاي دولت روانفزایش کارایی عمومی شده و فعالیتدر سطح کالن و دولتی، سرمایه اجتماعی باعث ا. ثیر نیستتأها بیآن

هاي سربار غیررسمی بیشتر عمر کرده و هزینه امکانات و تجهیزات عمومی به واسطه نظارت. یابدبا بار مالی کمتري ادامه می

  .)1382, اموري( یابدکاهش میاقتصادي 



هاي منطبق روش اجتماعی،هاي انسانی و وابستگی این مفهوم به تعامالت و ادراکات به واسطه پیچیدگی سنجش ذهنیت

سرمایه سنجش هاي به جاي مانده از شاما با مرور پژوه. قرار گرفته است گران اخیرپژوهش کیدمورد تأ هاي فازيبا طیف

توصیه تنام و سنجش نتایج غیرمستقیم اپ توسط هاي اصلی توصیه شدههاي سنجش مؤلفهمشخص گردید روش ،اجتماعی

، سرمایه اینبنابر .)1385, ملکی سعید آبادي و شریفیانی ثانی( شده توسط فوکویاما، به صورت کاربردي استفاده شده است

 ،در این تحقیق. گرددهاي اجتماعی حاصل میاي است که از تعامالت اجتماعی افراد در شبکهبین رشته اجتماعی مفهومی

ها با مفهوم اصلی سرمایه ایه اجتماعی همبسته بودن این روشتالش خواهد شد تا با سنجش مستقیم و غیرمستقیم سرم

  .االت تحقیق مورد توجه قرار خواهد گرفتد و این نکته به عنوان یکی از سؤی قرار گیراجتماعی مورد ارزیاب

  اقتصاديو توسعه پایدار توسعه پایدار 

 اقتصادي رشد ،کهحالی در روند،از متون به جاي یکدیگر به کار میاي در پاره اشتباه به اقتصادي رشد و اقتصادي توسعه

 تغییر چون مفاهیمی با که است تريیدهپیچ فرایندهاي متضمن اقتصادي توسعه و است اقتصادي کمی هايشاخص دربردارنده

 ريشب قابلیت پرورش و امکانات بسط از است عبارت اقتصادي توسعه دورنر پیتر نظر از. است ترنزدیک اقتصادي تحوالت و

دهد که ، نشان میکردپس از جنگ جهانی دوم نمود پیدا  رویکردهاي توسعه که اساساً .)1379, ازکیا( فقر از جلوگیري براي

به بعد به سمت  1970هاي سال از ،1970تا  1945هاي سال مرسوم خطی ، به مثابه فرایندارادایم مدرنیزاسیون و رشدپ

به . )128-123. ص, 1388, امیدي و غفاري( سوق داده شده استهاي اجتماعی و توزیع عادالنه منابع جلوگیري از شکاف

هاي اجتماعی و محیطی همراه است و افزایش آسیب با ،ظر قرار دهدرا مدنهاي اقتصادي اي که تنها جنبه، توسعهبیانی ساده

موجود  هايیکاست مشاهده از پس و گذشته دهه در که است یمفاهیم جمله از ،پایدار توسعه .در طول زمان بقا نخواهد داشت

برپایه  و هاي انسانی براي کره زمینتوج گرفتن نگرانی از عواقب فعالیبا ا .به ادبیات توسعه افزوده شد ،جانبهدر توسعه یک

جهت بررسی جامع مسائل زیست محیطی و توسعه  ،کمیسیون جهانی ،1983نامه مجمع عمومی سازمان ملل در سال قطع

هاي را بدون کاهش توانایی نسلي تعریف کرد که نیازهاي کنونی اتوسعه پایدار را توسعه این کمیسیون، .جهانی تشکیل شد

بایستی به ابعاد محیط  ،به عبارتی براي توسعه. )1382, وکاظمیان  ,سعیدي رضوانی( مهیا سازدآوردن نیازهایشان بر برايآتی 

هاي جاري از منابع آتی این ابعاد یک از هزینهجانبه اي شود و هیچ زیست، محیط انسان ساخت، اقتصاد و اجتماع توجه چند

  . صورت نگیرد

یت انسانی به با جذب جمع، و مصرف هستند داع و نوآوري، یادگیري، تجارت و تولیدشهرها به واسطه اینکه مراکز اب

بررسی توسعه پایدار در  بنابراین .)1388, سولیوان( ثیرگذاري را بر منابع و اجتماعات مردمی دارنددرون خود بیشترین تأ

به  يکالبد نظر ازتوسعه پایدار شهري . یافتگی استها براي بررسی شرایط توسعهترین گزینهبیکی از مناس ،محدوده شهري

 اوقاتو فضاهاي مربوط به سکونت، حمل و نقل و  شهر ساکنان ينیازها رفع جهت تراکم سطوح و نیزم هاييکاربر تغییرات

ناپذیر و ع تجدید از نظر زیست محیطی به قابل سکونت بودن شهر در کنار هواي پاك، آب سالم و حفظ مناب. توجه دارد فراغت

مطرح مباحث مربوط به همبستگی و انسجام اجتماعی و احساس تعلق شهروندان  ،از نظر اجتماعی. کید داردمدیریت زباله تأ

مسکن شهري و شرایط اقتصاد اقتصاد شهري و هماهنگی سطوح مختلف مشاغل، وضعیت  دوامبه  ياقتصاد نظر از .است

کارگیري دستمزد مناسب، تجارت پایدار و بهاتی مثل مشاغل و اشتغال، موضوع. (Mukomo, 1996) داردتوجه ها خانوار

، بانک جهانی .)152. ص, 1388, پوشارجمند سیاه و نوابخش( کید استدر پایداري اقتصاد شهري مورد تأتکنولوژي مناسب 

ها و مالحظه تمامی گروه هاي مسکن را در صورتی در راستاي توسعه پایدار شهري دانسته که با کاهش هزینه طراحی پروژه

امنیت  از موقعیتضمن آنکه فرصت هاي اقتصادي و شرایط اشتغال خانوارهاي ساکن در شهر را . هاي اجتماعی همراه باشد

این انتظار می رود با توسعه اقتصادي، شکاف طبقاتی و اختالفات اجتماعی تشدید بنابر. )1380, عزیزي( خارج نسازداقتصادي 

مامی اقشار جامعه براي دستیابی به نیازهاي اساسی تخریب نگردد و از محیط زندگی و زیست شهري بیش از نشود، توانایی ت

 . شناختی استفاده نگردد جاي پاي بوم

 



  نتایج

در این . در مبانی نظري تحقیق دو روش سنجش مستقیم و غیرمستقیم سرمایه اجتماعی مورد بازشناسی قرار گرفت

، میزان مرتبط ا استفاده از همبستگی میان نتایجو ب روش به صورت موازي مورد استفاده قرار گیرد سعی گردید هر دو ،پژوهش

نده همبستگی میان دو روش سنجش نشان ده 3جدول شماره  .بودن این دو روش با مفهوم سرمایه اجتماعی مشخص شود

  .باشدمی

  

  6هاي سنجش سرمایه اجتماعیهمبستگی میان روش:  3جدول شماره 

 آزمون همبستگی اسپیرمن
سنجش مستقیم سرمایه 

 اجتماعی

سنجش غیرمستقیم 

 سرمایه اجتماعی

 سرمایه اجتماعی
 (**)0.888 (**)0.806 مقدار همبستگی

داريسطح معنی (2-tailed) .000 .000 

سنجش مستقیم سرمایه 

 اجتماعی

 مقدار همبستگی
 

0.472(**) 

داريسطح معنی (2-tailed) .000 

 

داراي همبستگی مثبت و  ها،از داده استخراج شده با مفهوم سرمایه اجتماعی یهر دو روش سنجش ،دهدج نشان مینتای

و غیرمستقیم همبستگی روش سنجش مستقیم میان دو  ،از سویی .(r1=0.888, r2=0.806 , p=0.0)د باشنمیمعنی قوي 

ن نتایج بدین معناست که میان دو روش سنجش سرمایه ای .(r=0.472 , p=0.0)ت برقرار اسدار متوسطی مثبت و معنی

این اثبات همبستگی این دو بنابر. باشدهر چند این مقدار در حد متوسط می ،قابل اتکایی برقرار است اجتماعی رابطه نسبتاً

در صورت بنابراین  .دهنده روایی قابل قبول هر دو روش براي سنجش مفهوم سرمایه اجتماعی استروش با یکدیگر نشان

م و غیرمستقیم، قابلیت سنجش هر دو روش سنجش مستقی قابل قبول،هاي مناسب و استفاده از ابزارهاي انتخاب شاخص

  .گذاري شدگران در میدان عمل صحههاي توصیه شده پژوهشباشند و روشسرمایه اجتماعی را دارا میمفهوم اصلی 

. باشدو وضعیت پایداري اقتصاد محله می اجتماعی فعاالن اقتصادي ارزیابی رابطه میان سرمایه ،اما هدف اصلی تحقیق

یید نمود نتایج آزمون تأ. ها به چه شکل استاستفاده گردید تا مشخص شود توزیع متغیراسمیرنوف  -آزمون کولموگروفابتدا 

، داراي توزیع اندشکیل شدههاي مطرح شده تگیري شاخصکه از میانگین تصادي و سرمایه اجتماعیتنها متغیرهاي پایداري اق

 4جدول شماره  .هاي همبستگی مورد استفاده قرار گرفتآزمون ،مطابق با وضعیت برازش متغیرها ،بنابراین. باشندنرمال می

 .اي از وضعیت همبستگی میان متغیر پایداري اقتصادي و سرمایه اجتماعی استدهنده خالصهنشان

  

 رهاي تحقیقهمبستگی میان متغی:  4جدول شماره 

سرمایه اجتماعی فعاالن 

 اقتصادي

 

 پایداري اقتصاد محلی

©یید همبستگیتأ پایداري  

 اقتصادي

پایداري اقتصاد 

 فردي

پایداري اقتصاد 

 محلی

ارزش اقتصادي 

□یید همبستگیعدم تأ بنگاه  

 هنجارگرایی

 

 (*)208.© (**)261.© 043.-□ (*)225.© میزان همبستگی

-2) داريسطح معنی

tailed)  
.024 .673 .009 .037 

 اتصال به شبکه

 

 032.-□ (*)251.© 036.□ (*)209.© میزان همبستگی

-2)داري سطح معنی

tailed) 
.037 .722 .012 .755 
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 اعتماد

 

 016.□ 160. 162.□ (*)205.© میزان همبستگی

-2) داريسطح معنی

tailed) 
.040 .106 .112 .872 

 آثار غیرمستقیم

 

ان همبستگیمیز  ©.261(**) □-.058 ©.356(**) □.104 

-2) داريسطح معنی

tailed) 
.009 .568 .000 .302 

  

دار نسبی رابطه مثبت و معنی ،هاي سرمایه اجتماعی با پایداري اقتصاد محلیمیان تمامی مؤلفه ،نمایدیید مینتایج تأ

ها در ارتباط مثبت و قتصاد محلی و ارزش اقتصادي بنگاهایداري اهنجارگرایی با پ ید این نکته است کهمؤنتایج . برقرار است

 ،هاي اجتماعی فعاالن اقتصادي محله غیررسمیهنجارهاي رسمی و غیررسمی در شبکهبه بیانی افزایش . داري قرار دارد معنی

بنابراین هنجارهاي موجود . ستهاي تجاري همراه بوده امندي بنگاههاي اقتصادي و ارزشافزایش قابل قبول پایداري فعالیتبا 

ها و افزایش فعالیت پذیري اقتصادي هاي اقتصادي بنگاهپشتیبانی نسبی براي تقویت فعالیتبه عنوان  ،هاي اجتماعیدر شبکه

 ارگرایی نسبیاز هنج ،حضور دارند اقتصادي ترهاي باارزش، فعاالن اقتصادي که در بنگاهاز سویی. نمایدنقش آفرینی می ،محله

افزایش آثار مثبت  ، باهاي محلهافزایش موقعیت اقتصادي بنگاه توان مدعی بود،می بنابراین. باشندبیشتري برخوردار می

ت اعمال شده توسط اصناف و همراه است که البته این یافته به واسطه الزاما گرایی عمومیهنجارهاي دلسوزي و قانون

زمینه اعمال  تري قرار داشته باشد،احد کسب و کار در موقعیت مطلوبو و هرچه .شکل گرفته استهاي شهري  سازمان

  .استانداردهاي از پیش تعریف شده بیشتر است

دهد، فعاالن اقتصادي که به هاي اجتماعی و پایداري اقتصاد محلی نشان میهاي موجود میان اتصال به شبکههمبستگی

، این متغیر اما. باشندتري برخوردار میري اقتصادي و شرایط مناسبز پایداا ،باشندهاي اجتماعی بیشتري متصل می شبکه

هاي اجتماعی گروه شبکهتقویت بنابراین . دهدثیرگذاري مشخصی بر پایداري اقتصاد فردي و ارزش بنگاه اقتصادي نشان نمیتأ

. ثر استهاي محله مؤبنگاه یداري تعامالت اقتصاديبر پا ،بیش از آنکه آثار فردي و محیطی مشخصی داشته باشد ،تحقیق

هاي اقتصادي است و منجر به هدایت ، از نوع پشتیبانی فعالیتهاي اجتماعی گروه تحقیقبنابراین انگیزه موجود در شبکه

   .خواهد شدسرمایه اجتماعی گروه تحقیق براي دستیابی به پایداري اقتصادي 

اتصال به  ،تماعی و پایداري اقتصادي محله مشخص گردیدهاي اجاتصال به شبکههاي پس از انجام آزمون میان شاخص

- و اتصال به شبکه (r=0.214,p=0.03) کننده وامهاي ضمانتاتصال به شبکه، (r=0.255,p=0.01) هاي پشتیبان شغل شبکه

ط درد و دل، شوراي محله و رواب ،هاي روابط صمیمیبیش از اتصال به شبکه (r=0.293,p=0.0) نینواق آشنا بههاي 

هاي رسمی و داري اقتصاد محله، اتصال به شبکهاین براي دستیابی به پایبنابر .ثر استبر پایداري اقتصاد محله مؤ ،خانوادگی

هاي اجتماعی یداري اقتصاد محله با تقویت شبکهپا ،به زبان ساده .در اولویت قرار دارد و تجاري مرتبط با امور اقتصادي

ادگی در پایداري اقتصادي محله روابط دوستانه و خانو ،هاي اجتماعیخواهد شد و شبکهتضمین  ،کننده کسب و کار ضمانت

  .ثیر استتأ بی

- قومیتدیگر به  ،اما اعتماد. با پایداري اقتصاد محله در ارتباط مثبت و قابل قبولی قرار دارد ،دهد اعتمادنتایج نشان می

این فعاالن بنابر. دهدثیر را بر پایداري اقتصاد محله نشان میأبیشترین ت (r=0.249,p=0.01)ه فعال در اقتصاد محلهاي 

هاي مثبتی دارند، شرایط پایداري اقتصادي ذهنیت ،هاي دیگرباطات اجتماعی خود نسبت به قومیتاقتصادي که در ارت

ت ي اصلی اختالفاهااز کانون نیز اثبات شده است که محالت غیررسمی یکی ،در تحقیقات پیشین .اندتري را داشتهمطلوب

-هاي قومی، نژادي را دامن نمیصادي که از نظر ذهنی و عینی شکافنماید فعاالن اقتاین نتیجه تأیید می. قومی و نژادي است

تر هاي مطلوببرداري از فرصتدیگر برخوردارند، به واسطه بهره هاي اجتماعیتري نسبت به گروهزنند و از اعتماد مطلوب

یید می نماید که سرمایه جاي توجه دارد نتایج، تأ .باشندتري را دارا می، سطح پایداري اقتصادي مطلوبهاندپیوحاصله از این 

بیش از آنکه بر اقتصاد  اقتصادي فعاالنسرمایه اجتماعی  ،به بیانی. باشداجتماعی باالتر با پایداري اقتصاد فردي همراه نمی



این سرمایه با ایجاد بسترهایی از اعتماد  ،به عبارتی. گذاردتأثیر می هاي محلهبنگاهاد کالن اقتصبه  ،خرد و فردي اثرگذار باشد

مکن است این تعامالت از نظر هر چند م. باشدهاي محله میساز تقویت تعامالت اقتصادي بنگاهزمینه ،و همبستگی عمومی

  .بودترساز پایداري و پویایی اقتصاد محله خواهد بس ،هاي فردي منجر به پایداري اقتصاد فردي نباشد اما در سطح کالنشاخص

گی اند، خریدهاي اصلی زندکه سرمایه اجتماعی باالتري داشتهها مشخص است که فعاالن اقتصادي با نگاه به شاخص

 کنندتر ارزیابی میو فعاالن اقتصادي محله را مطلوب (r=0.487,p=0.0) دهندخود را از درون محله انجام می

(r=0.209,p=0.05) .هاي زندگی و استطاعت گویی به هزینهانداز، پاسخاي با توانایی پس، هیچ رابطههااما سرمایه اجتماعی آن

دهندگان، الگوي مشخصی براي مالکیت سرمایه هاي اقتصادي مختلف پاسخبنابراین دسته بندي. ها نداردمین مسکن آنأت

تر تر یا ضعیفهاي اقتصادي قويیه اجتماعی بیشتر در اختیار گروهود سرماتوان مدعی باعی به نمایش نگذاشت و نمیاجتم

دهنده آزمون همبستگی میان دو متغیر اصلی سرمایه اجتماعی و پایداري اقتصادي محله نشان ،5جدول شماره  .قرار دارد

  .است
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مبستگیخروجی آزمون ه  پایداري اقتصادي محله 

 سرمایه اجتماعی

 

اسپیرمنمیزان همبستگی   .401(**) 

-2)داريسطح معنی

tailed)  
.000 

  

دار تصاد محله در ارتباط مثبت و معنیمشخص است که سرمایه اجتماعی با پایداري اق ،با توجه به نتیجه به دست آمده

ي مرتبط با اقتصاد محله و هاو غیررسمی، اتصال بیشتر به شبکه ارهاي رسمیاین افزایش هنجبنابر. بولی قرار داردقابل ق

توان انتظار داشت که باشد و میاي همراه میري اقتصاد محلهبا پایداهاي دیگر ي رسمی و افزایش اعتماد به قومیتها فعالیت

  .سرمایه اجتماعی بهتر با پایداري اقتصادي محلی بهتري همراه باشد

  یبررس بحث و

دهد که سرمایه ها نشان مینتایج همبستگی. اقتصاد محلی است ارزیابی رابطه سرمایه اجتماعی با پایداري ،هدف تحقیق

ها براي کسب منفعت، در مسیر پایداري و پویایی اقتصاد محله اثرگذار اجتماعی فعاالن اقتصادي با توجه به انگیزه اصلی آن

هایی هستند که با پایداري هاي دیگر از جمله شاخص، هنجارگرایی و اعتماد به قومیترهاي پشتیبان کااتصال به شبکه. است

محققان اثبات نموده اند که  ،طور که در پیشینه تحقیق ذکر گردیدهمان. داري قرار دارندتصاد محله در ارتباط مثبت و معنیاق

هایی که به شکلی تقویت شبکه نماید،تایید میتحقیق نتایج این . سرمایه اجتماعی باعث ایجاد ضمانت و بیمه غیررسمی است

اهد ثر خوهاي پایداري اقتصادي محله مؤدر بهبود شاخص ،ثر باشدمؤدر اقتصاد کسب و کار و اتصال میان فعاالن اقتصادي 

چسبندگی فعاالن  یکی از ابزارهاي مناسب براي افزایش ،هاي دیگر به عنوان اعتماد خارج گروهیافزایش اعتماد به قومیت. بود

  .نمایداي جلوگیري میشبکهو از شکاف میان استاقتصادي 

این تحقیق اثبات نمود که افزایش سرمایه اجتماعی با افزایش تمایل بیشتر فعاالن اقتصادي براي خرید از درون محله 

هاي مختلف محله به یکدیگر به گاهدهنده بنانت اقتصاد محلی و اتصالاین اقدام به عنوان بستري مناسب براي ضم. همراه است

هاي ، در نمونهبنابر این. باشدهمراه نمی ترسرمایه اجتماعی باال با شرایط اقتصادي مطلوب الزاماً ،از سویی. آیدحساب می

افت براي قضاوت در مورد اثرپذیري سرمایه اجتماعی فعاالن اقتصادي از شرایط اقتصاد فردي ی ءمشاهده شده مدرکی قابل اتکا

                                                        
و عادل  الوانی،دانایی فرد(باشدو پیرسون قابل استفاده میدو ضریب همبستگی اسپیرمن  ،هااي براي سنجش شاخصبا توجه به انتخاب مقیاس فاصله 7

و ) 0.401(ان نتایج آزمون همبستگی اسپیرمنهاي همبستگی نشان داد که تفاوت بسیار کمی میمقایسه نتایج آزمون. )234،ص 1389آذر، 

  . وجود دارد) 0.398(پیرسون



بنابراین سرمایه اجتماعی مورد بررسی، به صورت ابزاري براي ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادي در راستاي حفظ بازار  .نگردید

  .محلی و دستیابی به پایداري در کسب و کار به کار گرفته شد

   گیرينتیجه

ایی با روایی و پایایی باال هپرسشنامههاي مناسب و رت انتخاب شاخصاي پیچیده است که در صو، سازهسرمایه اجتماعی

هاي اصلی توصیه شده توسط پاتنام و سنجش هاي سنجش مستقیم مؤلفهتحقیق اثبات نمود که روش. جش استسن قابل

  .برخوردار استروایی سنجش مفهوم اصلی سرمایه اجتماعی از در محیط محلی  توصیه شده فوکویاما، غیرمستقیم آثار

داراي  ،باشندي شهري که چالشی فراروي توسعه پایدار شهري میروسمی به عنوان محالت خوداز سویی محالت غیرر

آوري شده از هاي جمعنمونه. حله را فراهم خواهند ساختها زمینه پایداري اقتصاد مترین هزینهگرانی هستند که با کم کنش

هاي اجتماعی که زمینه ی بیشتر، اتصال به شبکههنجارگرایفعاالن اقتصادي حاضر در محله مورد بررسی اثبات نمود که 

هاي با بهبود شاخص ،هاي دیگر و کاهش اختالفات نژاديد و افزایش اعتماد نسبت به قومیتپشتیبانی شغلی را فراهم ساز

یالت و ایتی در راستاي تمابه بیانی ساده سرمایه اجتماعی به عنوان مکانیزمی حم. پایداري اقتصاد محله همراه خواهد بود

بیشترین آثار را  ،این سرمایه. خواهد نمود ءهاي فعاالن اقتصادي، نقش تسهیل کننده روابط اقتصادي و اجتماعی را ایفاانگیزه

ت مدی، در طوالنیمدهد و با اثرگذاري بر ارزشمندي فضاها اقتصادي محله غیررسی و پایداري اقتصاد محله بروز میدر پویای

اصل رقابت در میان فعاالن اقتصادي امري  ،هر چند .اقتصادي و توانایی گروه تحقیق خواهد شدهاي باعث افزایش فرصت

هاي همکاريطبیعی است، اما منافع جانبی حاصله از پیشرفت اقتصاد محله، زمینه مناسبی براي اثرگذاري سرمایه اجتماعی بر 

   .خواهد بوداقتصادي 

  پیشنهادات

  پیشنهادات کاربردي

بنابراین هر . ثر خواهد بودقتصادي در پایداري اقتصاد محله مؤدر میان فعاالن ابراي افزایش هنجارگرایی سازي بستر -

به  ،را فراهم سازدگرایی و هنجارگرایی غیررسمی مثل یاور بودن افزایش هنجارهاي رسمی مثل قانون اقدامی که زمینه

تواند احساس تعلق شود فاکتورهایی که میپیشنهاد می .ثر خواهد بودمحله مؤصورت غیرمستقیم در پایداري اقتصاد 

هنجارگرایی این گروه  ،شناسایی شود تا از طریق بهبود این شاخص ،دهدتصادي نسبت به محله را افزایش فعاالن اق

 .نسبت به محله با افزایش همراه باشد

ساز افزایش اعتماد زمینه ،اقتصاديهاي شهري و فعاالن هاي مشارکتی و شراکتی میان سازمانگیري برنامهشکل -

هاي پنهان ها و سرمایهین استفاده هر چه بیشتر از ظرفیتبنابرا. گروهی خواهد شدگروهی و همبستگی درونخارج

 .محله ضمانتی است براي پایداري اقتصاد ،اجتماعی گروه تحقیق

بهترین پیشنهاد براي  ،دي و ساکنان گرددگیري مشارکت میان فعاالن اقتصاهاي تشویقی که باعث شکلاجراي طرح -

ثر و مشترك را فراهم هاي مؤ، زمینه تعامالت و تراکنشزیرا این اقدامات ایش اعتماد قومیتی و همسایگی است؛افز

ترین دالیل فقدان از مهم ،گران حاضر در محالت غیررسمی نسبت به یکدیگرعدم شناخت صحیح کنش .خواهد نمود

تواند  می ،همراه باشد گران محلهکنشاي که با بهبود شناخت بنابراین هر برنامه. باشدبه یکدیگر می ها نسبتاعتماد آن

 .باشد پایداري اقتصاد محلیساز افزایش سرمایه اجتماعی و در نتیجه زمینه

به سمت ها نتایج نشان داد که انگیزه گروه تحقیق به کسب منفعت اقتصادي، باعث هدایت سرمایه اجتماعی آن -

اي که باعث هدایت سرمایه اجتماعی فعاالن اقتصادي هر برنامه انگیزاننده ،بنابراین. پایداري و پویایی اقتصاد محلی است

به سمت پایداري محیطی و اجتماعی محله شود، باعث مصرف بیشتر سرمایه اجتماعی و بازتولید آن در محله خواهد 

 .بود

  

  



  پیشنهادات پژوهشی 

ز نیازهاي تحقیقی در یکی ا ،گران مختلفی که در فعالیت و حیات روزانه محالت غیررسمی اثرگذارندششناسایی کن -

شناسایی . اقتصاد محله داشتند قابل قبولی برثیرات العه به واسطه تمایالت اقتصادي تأگروه مورد مط. باشداین حیطه می

 قطعاً ،هاهاي اجتماعی آنعادل در به کارگیري سرمایهتثر در اجتماع و محیط محله و برقراري تعامل و مؤ نفعانذي

ها را هاي پژوهشی که این گروهبنابراین طرح .سازي تمامی ابعاد حیات محلی خواهد بودروشی مناسب براي پایدار

 .هاي اصالحی شهري خواهد بود، مورد نیاز طرحها را در محله مورد تحلیل قرار دهدشناسایی نماید و آثار آن

هاي اهمیت شدن روابط غیررسمی و تشکل اجتماعی محالت غیررسمی باعث با نیافتگیدم سازماندهی و توسعه ع -

می  ءکارهاي این محالت ایفا و ثیرات را در سازتأ ینهاي اجتماعی که بیشترشناخت عناصر و گروه. استنهاد مردم

 . دار محالت غیررسمی استبراي دستیابی به توسعه پای نیازهاترین پیشنمایند یکی از مهم
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Abstract 
 

This paper has been designed to assess the impact of social capital on economic sustainable 
development amongst the economic activists at Shemiran nou informal settlement located at Tehran 
municipality’s fourth region. The research methodology is a kind of surveying , descriptive and 
analytical and has utilized questioner for data collection.  

The Statistical data showed two different methods of social capital assessment can measure this 
consept correctly and results confirmed that social capital has a positive and meaningful correlation 
with sustainable economic development. So high social capital is means to increase local economic 
sustainability and economic motivations of the research group is Reason for this kind of change. 
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