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 چکیده

هدف کلان و مهم تحقیق عبارت از مفهومینه کردن اولویت امر اجتماعی و ظرفیتت ستازی رشتد اجتمتاعی در فراینتد 

ای آن پیمایش میدانی است. متغیرهتای تحلیلی و روش اجر –تحقیق حاضر از نوع توصیفی  توسعه پایدار شهری است. 

جامعه آماری در این وابسته تحقیق از طریق یک پرسشنامه بسته و در طیف لیکرت مورد سنجش آماری قرار گرفته است. 

شتهر  کارمنتدان جمعیت  بوده است که و اسلام آباد  کارمندان ،تحقیق شامل کلیه سرپرستان خانوار در دو محله ی شهر

این دو محله دارای زمینه های اجتمتاعی، اقتاتادی، فرهن تی و  .بوده استنفر  92113اسلام آباد معیت ج ونفر  19931

تک نمونه ای بر رابطه معنی داری بین توسعه پایدار و ظرفیت سازی توستعه  Tکالبدی و محیطی متفاوتی هستند. آزمون 

کته عامتل اقتاتادی بتا  محققان متوجه شتدنددوم می کند و همچنین در تحلیل عاملی برای فرضیه  تأکیداجتماع محلی 

ه در بستر فضایی و مکانی ظرفیت سازی اجتماع محلی در دو محلرا  تأثیربیشترین  093/3و عامل نهادی با  033/3میان ین

 این فرضیه نیز بر رابطه معنی داری بین متغیر های عوامل هشت انه موثر در زمینه ظرفیت Tاست. همچنین آزمون  گذاشته

 –مکانی خرد محلات شهری با توجه به زمینه های متنوع فرهن ی و اجتماعی  –برنامه ریزی فضایی  .کید می کندأسازی ت

بهبود مکانی محلات فقیر و تجمیع قطعات خرد برای بازآفرینی محلات بته عنتوان پیشتنهادات مقالته مطتر  و  اقتاادی

 هستند.  

  .ظرفیت سازی، همبودی زنجان،ار، اجتماع محلی ، توسعه پاید: هاکلید واژه
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 مقدمه .5

 . طرح مساله5 .5

عقلانیت ابتزاری با سیطره معرفت شناسی کانتی و  

در علوم اجتماعی و جغرافیای انسانی، تفسیر فضتا بتر 

های مفهومی فیزیک جدید استوار شده است کته  بنیان

عمدتاً متترادف بتا تجربته حستی و کالبتدی و مکتان  

-ایتن معرفتته و بازتولید آن می باشتد استقرار سرمای

از لحاظ تحلیلی بتر اصتول هندسته اقلیدستی  شناسی

دارند. هندسه اقلیدسی به بحث دربتاره ستازمانتأکید 

، 1913)پیتری،  پتردازدزیکی مییابی اشیا در فضای فی

شناستانه و به عبارت دی ر ختوانش هستتی .(11ص. 

 شتتناختی از فضتتا و توستتعه ستتریع ناشتتی ازمعرفتتت

 در واقتع 1صنعتی شتدن در بستتر اقتاتاد پستاکینزی

بتا  . بتوده استت منطق هندسه اقلیدسی ناشی از همین

سف افکتار عمتومی از أهای افسوس و تگذار از دوره

الملل و نیتز تستهیل های ناشی از دو جنگ بینخرابی

ورود گسترده بخش خاوصتی در اقتاتاد، سترعت 

هتای پدیتدهاستخراج سود و منفعت اقتاادی از تمام 

های اصلی تهدید اقتاادی و فضایی زمینه –اجتماعی 

 متود.های محیطتی را فتراهم نمحیط زیست و ارزش

هتای به عبتارت دی تر بتا آشتکار شتدن محتدودیت

؛ متارک،، 12، ص.1109، 1)هاروی عقلانیت اقتاادی

، 1ستتتن ؛11، ص.1111، 9هابرمتتتاس؛ 01، ص.1103

یتتات تهدیتتد ح (11، ص.1331؛ ستتن، 13، ص.1111

، 1331، 3؛ آنتدروز91، ص.1131، 2)جتاکوبز اجتماعی

                                                           
1. Post – Keynesian  

2. Harvey 

3. Habermas 

4  . Sen 

5. Jacobes 

؛ 11، ص.1333، 0)هاردینتتگ شتتناختیو بتتوم( 21ص.

؛ 13، ص.1111،  13کتتارس، 1، دی گتتراف 1موستتترز

زمینه برای ال وی نااقلیدستی و  (93، ص.1103، 11لاند

 ریزی شهری فراهم است. برنامهی غیر مهندس

ان، معتادل مفهتوم استتعداد، تتو، "ستازیظرفیت"

قابلیت و پتانسیلی که یتا رشتد نیافتته استت و یتا در 

معطتوف بته راحل اولیه رشتد بتاقی مانتده استت و م

راهبردها و اقداماتی است که هدف آن کمک به متردم، 

هتای ختود را در جهت این مهتم استت کته توانتایی

آن  بشناسند و برای بهبود زنتدگی فتردی و جمعتی از

زی در واقتع مفهتومی سااز این رو ظرفیتبهره گیرند. 

فرایندی است. به این معنی کته تمترین دموکراستی و 

فضای حیات متدنی بترای مشتارکت در فراینتد تولید 

توسعه و گذار به توسعه اجتمتاعی استت. اجتماعتات 

محلتتی و جامعتته متتدنی حتتاکی از ایجتتاد فضتتایی 

دموکراتیک بته منوتور روییتدن و رشتد کنشت ران و 

، 1339، 11ر)مرستت نهادهتتای بختتش خاوصتتی استتت

مجتزا از  19و اغلب به عنتوان بختش ستوم (010ص. 

شتود و نقشتی اساستی در بازار و دولت شتناخته متی

و  (301، ص.1330، 11)روی گستترش حقتوم متدنی

های محلی برای چتالش ظرفیت واقعی افراد و سازمان

، 13و فرنانتدو 12)بتربتوری با ساختارهای قتدرت دارد

                                                                               
6. Andrews 

7  . Harding 

8. Musters 

9. De Graaf  

10. Keurs 

11. Land 

12  . Mercer 

13.Third sector 

14. Roy 

15  . Batterbury  

16. Fernando 



  9                           ...               توسعه راستای در محلی اجتماع توسعه سازی ظرفیت                               فتم         سال ه   
 

نی عبتارت از بنابراین جامعته متد (.1122، ص. 1333

تشکیل فعالانه روابط نهادی از ره تذر چانته زنتی بتا 

و دال بر مفهتومی  (910، ص. 1331)پرکینز،  حکومت

 .(1، ص. 1331)آیترز،  باورانه از جامعته استتکثرت

بانک جهانی ظرفیتت را بته عنتوان  ترکیبتی از متردم، 

دانتد کته بته کشتورها اجتازه نهادها و تجارب آنها می

)بانتک  اهتداف ختود دستت پیتدا کننتددهد تا به می

هتای . مک نایتت و کریتتزمن ظرفیتت(1113جهانی، 

 های جامعه بته دو دستتهوان داراییجامعه را تحت عن

کننتد. بنتدی متیهای فتردی و ستازمانی دستتهدارایی

عداد، تجتارب ها، استهای فردی را شامل مهارتدارایی

ی و گتذارمایهدرآمد فردی، سر ساکنین، مشاغل فردی،

روابتط ی، را شامل روابط ستازمانهای سازمانی دارایی

 داننتدشهروندی، فرهنگ سازمانی و عقاید سازمانی می

 .(11ص.، 1313، 9شمر ،1کلمن ، 1)مقیسی

های سازمانی و فتردی رو اشراف بر ظرفیتاز این 

هتتای اولیتته توستتعه شتتهری در هتتر شتتهری از التتزام

اننتد هتر توسعه شهر زنجتان هم شود و محسوب می

بتتومی و ثر از ال وهتتای غیرأجهتتان ستتومی متتت شتتهر

هتای های کالبدی توسعه از عوارض و نارستاییان اره

بتترد. یکتتی از آشتتکارترین ایتتن بستتیاری رنتت  متتی

هتای گستترده و های شهری، فقر و نتابرابریناسازواره

اجتمتتاعی و فضتتایی استتت. دو  –عمیتتق اقتاتتادی 

اد( به مثابه نمونته )صفرآب شهر  کارمندان و اسلام آباد

انتد.  اولتی بته اعلای این ناستازوارگی انتختاب شتده

ثروتمندنشین و دومتی فقیرنشتین  عنوان منطقه شهری

نماید کته شتهر  مد نور است. در ن اه اول چنین می

                                                           
1. Megyesi 

2. Kelemen 

3. Schermer 

سعه و رشد پایتداری استت. کارمندان دارای ال وی تو

درآمد اقتاادی این چنین بته نوتر در واقع مسبوم به 

که  ال توی کالبتدی و فضتایی آن متوازی بتا رسد می

های توسعه پایدار است و همچنتین بترعک، شاخص

از فقر ستاکنان و درآمتد پتایین  متأثرشهر  اسلام آباد 

در مسند ارزیتابی  مقالهدارای توسعه پایدار نیست. این 

یتافت ی نیستت بلکته یتافت ی یتا ناتوستعهاین توسعه

یاد توسعه پایتدار از ها و بنخواهد بر زمینهبرعک،، می

سازی متمرکز شتود. منطتق ایتن نوشتتار منور ظرفیت

-همچنتین متیرکز بر پ اه پایداری توستعه استت. تم

خواهد بداند که دو متغیر کلان و عمومی فقتر و فضتا 

 (متؤثریتا متانع ) مؤثران جغرافیایی چ ونه ابزار مک –

زنجتان  جمعیت شهرآورند. سازی را فراهم میظرفیت

 1912اری عمومی نفوس و مسکن در ستال در سرشم

 عنتوان اعلام شده است که بته  نفر 193101 در حدود

 از یکتتی استتتان، شتتهری نقطتته بزرگتتترین و اولتتین

 محلته .شتودمی محستوب کشتور اندام میان شهرهای

 در جمعیتتت نفتر 92113 و هکتتار 19 بتتا آبتاد استلام

 تتراکم پتر محلتات از یکی عنوان به 1913 سرشماری

 از یکتی عنتوان که در واقع امتر بته است نجانز شهر

 در و شتهر غربی شمال در شهر این فرودست محلات

 واقتع( شتهر منطقه ترینمحروم) شهرداری یک منطقه

کارمندان دارای بافت کالبدی غنتی و  محله. است شده

کته ایتن  قشر اجتماعی و اقتاادی ثروتمنتدی استت

 در جمعیتت نفتر 19931 و وسعت هکتار 19 با محله

 یتک منطقته در و شترم شتمال در 1913 سرشماری

تحقیتق بته شتر  زیتر  اصتلیسوال  .است شده واقع

 است:
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-چه رابطه معناداری مابین مکانیسم ایجاد و برنامته

ریزی توسعه پایدار شهری و ظرفیتت ستازی اجتمتاع 

 محلی وجوددارد؟

ظرفیت سازی توسعه اجتماع محلتی در شتهرهای 

صتورت محلتات وجتود  ایران و در شهر زنجتان بته

در راستای سوال اصلی تحقیق، ستوالات فرعتی دارند. 

 به شر  زیر است:

ساز و کار تاثیر ظرفیت ستازی کالبتدی اجتمتاع  .1

محلی در بالا بردن سطح توسعه پایتدار) در ابعتاد 

فرهن تتی و  –اقتاتتادی، سیاستتی، اجتمتتاعی 

 کالبدی( چیست؟

 – ستتاز و کتتار تتتاثیر ظرفیتتت ستتازی اجتمتتاعی .1

فرهن ی اجتماع محلی در بالا بردن سطح توستعه 

 –پایدار) در ابعاد اقتاتادی، سیاستی، اجتمتاعی 

 فرهن ی و کالبدی( چیست؟

ظرفیت سازی اقتاادی اجتمتاع ساز و کار تاثیر  .9

محلی در بالا بردن سطح توسعه پایتدار) در ابعتاد 

فرهن تتی و  –اقتاتتادی، سیاستتی، اجتمتتاعی 

 چیست؟کالبدی( 

ظرفیت سازی سیاستی اجتمتاع از و کار تاثیر  س .1

محلی در بالا بردن سطح توسعه پایتدار) در ابعتاد 

فرهن تتی و  –اقتاتتادی، سیاستتی، اجتمتتاعی 

 چیست؟کالبدی( 

 نظری  پیشینه تحقیق و مبانی. 6 .5

بعد از تحولات فزاینده در حتوزه نوتری و عملتی 

میلتادی و  1113جغرافیای شهری در سال های بعد از 

ذار به پسافوردیسم، برخی محققان بر موضتوع بنیتاد گ

سازی آن بترای توستعه پایتدار امر اجتماعی و ظرفیت

، 1311اند. آنی ستیممونز در ستال شهری متمرکز شده

سازی جامعه : تعیین ظرفیت»در مقاله ای تحت عنوان 

، به این نتای  دستت یافتته استت «پذیراست؟ آیاامکان

یتک مفهتوم دارای معتانی،  که ظرفیت سازی به عنوان

ال وها، کیفیت و طرم مختلفی است و متکی بتر نتوع 

هتای جدیتد بترای رستیدن بته ای از همکاریفشرده

ای باشتد، مشتارکت متوثر مقدمتهاهداف مشتر  متی

سازی برای دستتیابی بته اهتداف متقابتل برای ظرفیت

 است.

ای تحتت ، در مقالته(1312) 1چانان پورن اریکال

عه متدل تقویتت سترمایه اجتمتاعی بترای توس» عنوان

سترمایه اجتمتاعی و آمتوزش « آموزش جامعه پایتدار

اگتر سترمایه  .العمر وابسته به هم هستتندجامعه، مادام

بتود  اجتماعی قوی باشد آموزش جامعه پایدارخواهتد

اهداف ایتن مطالعته تجزیته و ترکیتب کتردن اجتزا  

سرمایه اجتماعی و تقویتت سترمایه اجتمتاعی استت. 

هتتای کتتانونی ایتتن مطالعتتات براجتتزا  ستترمایه یافتتته

اجتماعی در آموزش جامعه پایتدار تشتکیل شتده از : 

خردعلمتی  -9، سسهؤسرمایه م -1، سرمایه انسانی -1

بودجتته اجتمتتاع.   -2و  منتتابع طبیعتتی -1، و فرهنتتگ

کنتد تتا اجتزا  تقویتت بعلاوه این مطالعته تلتاش متی

که شتامل  پایدار سرمایه اجتماعی را در آموزش جامعه

اعتمتاد  -1چرخه مراحل متکی به اعتماد اجتمتاعی  2

اعتمتاد  -9 ،اعتماد در تامیم ستازی -1 ،به مطالعات

 اعتماد در ارزیابی.  -2، و اعتماد در مزایا - 1 ،در اجرا

 1و کیلته وونستون 9، بینتوم بتالی1مارینا استترزلکا

 ( در مقاله توانمندسازی و انضتمام مکتانی؛ آیتا1310)

                                                           
1. Chananporn Areekul 

2. Marianna Strzelecka 

3. B. Bynum Boley 

4. Kyle M. Woosnam 

https://www.researchgate.net/profile/Marianna_Strzelecka?_sg%5B0%5D=lR5vlsvYMXWLzuD3ucn9t2vfX9XDNcXp2vwgZCUgIZqpHho-CaN6A8jcs0YTFHR6ZDbkMy4.PzFB62waU_dq_tzZxIsl6ASLQEoIuclsku9uC8hTRpTBTexYSTyC2UsI0koLSdgEVswQn2_6WLyK9N7tEccs4g&_sg%5B1%5D=-_jF2oIEFI5vsJ0z3x1cfSTKQ0qqvnQ2eXoABFpeqxjDiuyyZlx1x2U0TNpuKGuK5Bvmlcc.fidt9Ar5oq7Pft7o6V6A3_-uEY7JWIPV8Kf3ROwBAN9OsnLMtRdSBAo4QOxQ553UdAdp2OcQ89OyknYF4LS6og
https://www.researchgate.net/profile/B_Boley?_sg%5B0%5D=lR5vlsvYMXWLzuD3ucn9t2vfX9XDNcXp2vwgZCUgIZqpHho-CaN6A8jcs0YTFHR6ZDbkMy4.PzFB62waU_dq_tzZxIsl6ASLQEoIuclsku9uC8hTRpTBTexYSTyC2UsI0koLSdgEVswQn2_6WLyK9N7tEccs4g&_sg%5B1%5D=-_jF2oIEFI5vsJ0z3x1cfSTKQ0qqvnQ2eXoABFpeqxjDiuyyZlx1x2U0TNpuKGuK5Bvmlcc.fidt9Ar5oq7Pft7o6V6A3_-uEY7JWIPV8Kf3ROwBAN9OsnLMtRdSBAo4QOxQ553UdAdp2OcQ89OyknYF4LS6og
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برای توانمندسازی ساکنان به توانمندستازی آنهتا نیتاز 

کننتد کته در تحقیقتات هست؟ به این نکته اشاره متی

متتترتبط بتتتا ن تتترش ستتتاکنان انضتتتمام مکتتتانی و 

هتای غیتر لفه بسیار مهتم ستاختؤتوانمندسازی دو م

اقتاادی برجسته هستند که در زمینه ن ترش ستاکنان 

ی و مهتم و اجتماعات محلی به مساله توریستم اساست

   باشند.می

در مقالته  (1310) 1و آنا استکولوبیگ 1لئونارد اسپا

-های برنامتهتوانمندسازی سهامداران از ره ذر تجربه

کننتد کته گستترش شتبکه ریزی مشارکتی اشاره متی

هتای اخیتر بته علتت فرستوده انرژی در اروپا در دهه

گیری کلی به ستمت شدن شبکه انتقال انرژی و جهت

لکتریستتیته غیرکربنتتی  بتته مثابتته یتتک بختتش تولیتتد ا

ستتازی و ضتترورت مطتتر  شتتده استتت. ظرفیتتت

حلتتی بتترای توانمندستتازی ستتهام داران بتته عنتتوان راه

پیشبرد اهداف طر  در سراستر اروپتا متد نوتر قترار 

 گرفته است. 

ای تحتتت ، در مقالتته1911کاظمیتتان و همکتتاران، 

دستتتیابی بتته توستتعه پایتتدارمحلی از طریتتق » عنتتوان

اجتمتاعی ستاکنین و فعالتان اقتاتادی محلته ظرفیت 

بته  است ای در محله شمیران نوکه مطالعه« غیررسمی

و ذهنتی  های نامشتهودلفهؤاین نتای  دست یافت که م

مثل اعتماد به نهادهای شهری، اعتماد به دولت، اعتمتاد 

های ظرفیتی ستاکنین در لفهؤبه شورای محله با سایر م

عث بقای بیشتتر ستاکنین هایی که باارتباط است طر 

در محله و زمینه ساز جذب فعالان اقتاادی باستوادتر 

                                                           
1. Leonhard Späth 

2. Anna Scolobig 

-سازی مناسبی به حساب متیهای ظرفیتباشد برنامه

 آیند.

 ای با عنتواندر مقاله(، 1919) رفیعیان و همکاران 

ی رویکتردی سازی اجتماعات محلی به مثابتهظرفیت»

ظرفیتتتت « در توانمندستتتازی نهادهتتتای اجتمتتتاعی

ی راهبردی کلیدی جهتت به مثابه ی راعات محلاجتما

هتا و اجتماعتات محلتی تقویت رفتاه افتراد، ختانواده

-بیشتر مرتبط با عملکترد حکومتت کند کهمعرفی می

هر فراینتدی  .باشدهای محلی و نهادهای غیردولتی می

هتا را سازی اجتماعات محلی بایستی ارزشاز ظرفیت

جتود، دانتش و هتای موتشخیص داده و برپایه مهارت

استعدادهای مردمتی باشتد کته تتاکنون داشتته و متی 

 .توانند آن را عرضه نمایند

 تز گفتمان مسلطتز و آنتی. 5 .6 .5

توستعه، برجستته کتردن عناصتر  9گفتمان مستلط

-مشخص رشد اقتاادی و بکارگیری ابزارهتا و روش

هایی هماننتد تولیتد های معینی که در نهایت شاخص

یش صادرات، درآمتد سترانه و ... را ناخالص ملی، افزا

مفهتوم رشتد در عمتل از  1آنتتی تتز .ساختمی متأثر

محیطی بیرون آمد. با توجته های واقعی زیستواکنش

های مطر  در حوزۀ مفهتوم به ادبیات فکری و اندیشه

گیری کرد کته در توان این ونه نتیجهانتزاعی توسعه می

مفهتوم بته ایتن  (1133و  1123) های توسعة ملیدهه

 .هتای آن تقلیتل یافتته بتودرشد اقتاادی و شتاخص

سپ، با ارتقای مفهومی، مفهوم توسعه فراتتر از رشتد 

اقتاتادی و  –اقتاادی و شامل عرصه های اجتماعی 

جهتانی  2فرهن ی و .. نیز شد. توسعه پایدار فراگفتمانی

                                                           
3. Dominant discourse 

4. Anti- thesis 

5. Meta discourse  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629616302377#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629616302377#!
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روایتی بتر درباره سبک زندگی غربی و اشتکال حکتم

است محیطتی استت کته بتر جوامع است و دعای سی

و  1)ستیربو  منافع بلندمتدت جامعته متمرکتز استت

و شتتتامل معیارهتتتای  (111، ص.1331همکتتتاران، 

اقتاادی و اجتماعی است کته نقتش مهمتی  محیطی،

، 1331، 1)بوتتون هتا داردگذاریدر چ ون ی سیاست

-در واقع این مفهوم در پاست  بته ن رانتی .(111ص. 

بط بتین فراینتدهای توستعه های فزاینده مربوط به روا

مشتتکلات جهتتانی، محلتتی و  انستتانی و اقتاتتادی،

رشتد جمعیتت و فقتر و دگرگتونی ستاختار  محیطی،

بندی شده استت و ایتن فراینتدها یعنتی سیاسی شکل

توسعه اقتاادی، توسعه اجتماعی و حفاظت محیطتی 

واژه  کند. توستعه پایتدار ترکیبتی از دورا یکپارچه می

یتک عبتارت  ه نور متفتاوت را دراست که دو جنبه ب

ستازی ، مضمون ظرفیتتمقالهسازد. در این  متحد می

برای دست یافتن به آرمتان توستعه پایتدار از دو نوتر 

 مورد توجه است:

این ظرفیتت ستازی در بستتر روابتط پیچیتده و  .1

نامسئولانه شهر جهان ستومی زنجتان اتفتام متی 

 افتد.

 تماعی است.ظرفیت سازی به معنای توسعه اج .1

سنازی و توسنعه : ظرفینت اول سننتز. 6 .6 .5

 اجتماعی

مفهوم توسعه در برابتر مفهتوم رشتد اقتاتادی و 

مفهوم توستعة پایتدار در برابتر و در انتقتاد از توستعه 

مفهتوم  نویسندگان این پتووهشمطر  شد. اما به نور 

توسعة اجتماعی برآینتد نوتری مفهتوم عمقتی رشتد 

                                                           
1. Seabrook 

2. Button 

 توسعه از همان ابتتدا بته فویل(. مفهوم 1 شکل) است

مضمون زیرین توسعة اجتماعی بوده استت. چترا کته 

)رشتد  زبتانی توستعه -بیانیترین فرم یافتهحتی تقلیل

اقتاادی( به معنای افزایش رفاه بود. رفاه چه کستانی؟ 

هتای ره تذر انتواع ایتدوولوژیمردم و جامعه. امتا از 

ون اقتاادی و در جغرافیتای تتاریخی گونتاگ-سیاسی

این شکل زیرین، خوانشتی آشتکار و عملیتاتی نیافتته 

گویتد در جلد یکم تاری  میل جنسی می 9است. فوکو

 که آنجا که قدرت هست مقاومت هتم در کتار استت

رستد (. به نوتر متی03، ص.1911)نقل شده در میلز، 

انجامتد و بته این رابطة قدرت بته تغییتر مفتاهیم متی

 1رت/مقاومتعبارت دی ر از ره تذر دیالکتیتک قتد

کته مفهتوم  یابنتد. زمتانیمفاهیم نیز معنایی دی ر متی

اقتاادی توسعه ستایر مفتاهیم را در ستایه قترار داد و 

کتمان کرد بنابراین ایتن مفتاهیم شتروع بته مقاومتت 

کردند که ان تارۀ اجتمتاعی توستعه برآمتده از همتین 

رابطه است. بنابراین بعد عمق و معنای زیرین توستعه 

اجتماعی بوده است. فوکو معتقتد استت همان توسعة 

نزد نیچه یک نقد عمتق آرمتانی، نقتد آگتاهی وجتود 

دارد. این عمق جست و جوی ناب و درونی حقیقتت 

(. همچنتتین توستتعة 11، ص.1913فوکتتو، ) استتت

ای است بر علیه گزارۀ هتابز کته معتقتد اجتماعی بیانیه

 است وضع طبیعی جنگ هم ان بر علیه هم ان است

(. بنتتابراین توستتعة اجتمتتاعی، 10، ص.1913پیتتری، )

هتای رشتد، متضتمن ضمن داشتن و برتافتن شاخص

مفتتاهیمی همچتتون عتتدالت و برابتتری، دموکراستتی، 

زیستت، خترد جمعتی، خترد ارتبتاطی، آزادی، محیط

                                                           
3. Foucault 

 همانند دیالکتیک بنده و ارباب ه ل. 1
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سرمایة اجتماعی، آگتاهی، دیالکتیتک بوم/جهتان و ... 

است. در حال حاضر تعریف جتامع و جهتان شتمول 

هتای اعات محلی، فرآیندها و شتاخصازظرفیت اجتم

ندارد و اغلب اصتطلاحات متنتاق   ارزیابی آن وجود

هتا در پتروژه شود این واژه عموماًآن می و نادرستی از

صتول اساستی آن شتود امتا در عمتل ابه کارگرفته می

(. 19،ص.1330، 1)وریتتتی گیتتردنمتتی متتدنور قتترار

 ر( ذکت1111) 9شاقنسی ( در توضیحات1111) 1کاپلان

سازی یک اصطلا  است کته در کرده است که ظرفیت

 فراگیر آمتده استت. بتا طورای بهواژگان علمی توسعه

 سازی از هتزاران اظهتاراین حال، برای تعریف ظرفیت

-نور، تعاریف، تئوری و عمل اعم از توستعه مهتارت

های فنی تا توسعه سازمانی از جامعه مدنی دعوت بته 

ازی پویتا و گستترده سث ظرفیتعمل آمده است. بح

شتفافیت و دارای بستیاری از  در عین حال فاقد است.

ابهامتات بتوده و دارای آمیخت تی استت و در نهایتت 

ستتازی هتتای متنتتاق  استتت. ظرفیتتتدارای برنامتته

معطوف به راهبردها و اقتداماتی استت کته هتدف آن 

های کمک به مردم در جهت این مهم است که توانایی

ای بهبتتود زنتتدگی فتتردی و ختتود را بشناستتند و بتتر

جمعی، از آن بهره گیرند . محققان پاست  بته پرستش 

اساسی علل ناتوانی بسیاری از کشتورها در پیشتبرد و 

حفتتت توستتعه اقتاتتادی و اجتمتتاعی را ناکتتارایی 

رویکردهای معمول توسعه در ایجتاد ظرفیتت پایتدار 

هتا در ستطح محلتی ستازمان ونیروی انسانی، نهادها 

 (11، ص.1331، 1)متاروت ردشتانک دانتعنوان کترده

                                                           
1. Verity 

2. Kaplan 

3. Shaughnessy 

4. Marot Redshank 

ی شتهری فرصتت جدیتدی درحقیقت روند توستعه

کیفیتتت زنتتدگی فتتراهم آورده استتت و   بتترای ارتقتتا

چنانچه توجه و دقت لازم به این روند صورت ن یترد، 

هتای توان در آینده نزدیک در انتوار بارآمدن هزینتهمی

 محیطتتی بتتودستتن ین اجتمتتاعی، سیاستتی و زیستتت

البتته ناگفتته . (11، ص.1911 و داورپناه، پور)جواهری

سازی بسته بته جتایی نماند که اهداف و منطق ظرفیت

گیرد متفاوت خواهد بود و هر محله که در آن قرار می

اقتاتادی کته دارد  -های اجتمتاعیبا توجه به ویوگی

محلتی متفتاوت  ستازی توستعه اجتمتاعنوع ظرفیتت

حلتی ستازی توستعه اجتمتاع مخواهد بتود. ظرفیتت

ارتباط مستقیمی بتا سترمایه اجتمتاعی دارد و سترمایه 

سازی بته های اصلی ما در ظرفیتلفهؤاجتماعی جز  م

 رود.  شمار می
 

 
مفهوم توسعة اجتماعی برآیند نظری مفهوم  .5شکل 

 (5932پژوهش،  هاییافته): مأخذعمقی رشد  
 

 ی شناختی فضاتحول هست: دومسنتز . 9 .6 .5

منوور از تحول هستتی شتناختی فضتا، آشتفت ی 

معرفتتت شتتناختی ناشتتی از دگرگتتونی عملکتتردی و 

آشکار شدن زوایای دی ری از وجود و ماهیتت فضتا 
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است. بر خلاف گذشته هر شهروندی به طور همزمتان 

در میتتان تتتار و پتتودی از فضتتاهای چنتتد ستتطحی در 

-منطقته های عملکردی متفاوت همانند جهانی،مقیاس

المللی و ملی و محلی بته تجربته شتهری متی بینای، 

در کتتتاب ارزشتتمند ختتود  (1112)پتتردازد. هتتاروی 

بته ختوبی بتر مفهتوم چنتد 1آگاهی و تجربته شتهری

سطحی از فضای شهری متمرکز شتده استت. تحتول 

فضا و زمان در جوامع معاصر باعث دگرگتونی معنتی 

یل گتزاره شود. آنتونی گیدنز در تکمعمل اجتماعی می

گویتد کته در جوامتع ماقبتل صتنعتی امنیتت اخیر می

شناسانه مسبوم به سنت و هنجارهایی بتود کته هستی

در اثر تکرار جریان مکان و زمتان در زنتدگی روزانته 

گرفت. در تأیید گفته گیدنز باید اشتاره کنتیم شکل می

که شیوه تولید فئودالیسم که مبتنی بتر کمتترین میتزان 

مراتبی و کیهانی ختود در ر نوم سلسلهتحول و تغییر د

ایتتن دوران بتتود نیتتز متتوازی بتتا ایتتن یکپتتارچ ی و 

ناگسست ی در فضا و زمان است. کاستلز معتقد استت 

زنتتدگی متتادی شتتکل  کته در جریتتان شتتهری شتتدن،

منطقه متادر "فضایی خاصی پیدا کرده است که ما آنرا 

خوانیم. او معتقد است جوامتع در فضتا و می "شهری

ن قرار دارند. در جغرافیتای انستانی شتکل ختاص زما

جغرافیتایی انداز این قرارگیری در فضا و زمان را چشم

هتای طبیعتی و انستانی در هنامند که حتاوی پدیتدمی

کنشی متقابل است. همچنین کاستتلز یکتی از جریتان

هتای اجتمتاعی معاصتر را شتکل های رای  در بحران

فضتا و جامعته  ای جدید و تاریخی میتانگرفتن رابطه

داند. به دنبال تحتول در نوتام ارتباطتات و تحتول می

ها و مسیرهای الکترونیتک و روابط اجتماعی به جریان

                                                           
1. Consciousness and Urban Experience 

مکان نقتش ستنتی  افزایش حجم اطلاعات در گردش،

دهتد و جریتان تولیتد در شتهر خود را از دستت متی

شود. منبع اصلی قتدرت در اختیتار شتبکهانتزاعی می

گیرد. فضا در جریان زمان حتل می های اطلاعاتی قرار

شوند. فضتای جدیتد شود شهرها مبدل به سایه میمی

تتاری  و  جتدایی کامتل متردم از حاصتل کتار ختود،

فرهنگ را در بردارد. فضای جدید متادر شتهر فضتای 

-192 ، ص.1،1913)کاستتتلز بی تتان ی جمعتتی استتت

(. مارک، ایتن فراینتد را تخریتب مکتان بوستیله 120

 (.11، ص.1913) پیری،  اندزمان می د
 9همبودی سوم:سنتز . 4 .6 .5

به معنای بروز، ظهور، تداوم و عملکترد  1این واژه

دو یا چند چیز یا مفهوم با یکدی ر است که این بروز، 

معلتولی نیستت بلکته بته  –به معنتای رختداد علتت 

صورت دال و مدلول ساختاری و پساساختاری استت. 

هتای آن شترایط ویتوه، زمینتهبه این معنی که با اتفام 

هتا شرایط و پیامدهای آن و نیز خود شرایط و موقعیت

هم همیشه هستند و نبود یکی از آنها به معنای نبتود  با

دی ری است. منوور ما از این مفهوم، همزمانی رخداد 

یا اتفام دو یا چند چیز استت. بته عنتوان مثتال فقتر، 

مچنتین. کنتد و ثتروت نیتز هفضای خود را تولید می

های حکومتی و سیاسی های سیاسی و نوامایدوولوژی

) شتکل  هر کدام دارای فضای مرجع خویش هستتند

                                                           
2  . Castells  

3. Co- existence  

وری محققان در این مقاله است. حتی واژه همبودی برساخته ن .1

توانیم ادعا کنیم که برابر سازی ان لیسی آن هم با جسارت می

توسط ما انجام شده است. چون نتوانستیم در فرهنگ لغت 

آکسفورد پیدا کنیم از اینرو با مشورت و توضیح متن به چند 

را در   CO- existenceمترجم و استاد زبان ان لیسی، واژه

 هوم سازی نوری ابداع کردیم. جریان مف
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است. به ایتن معنتی  1(. همبودی یک مفهوم فرایندی1

که اشاره به رختداد یتک پدیتده در طتول زمتان و در 

 .عرض فضا دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

-مأخذ: )یافته همبودی فقر/ ثروت و فضا .6شکل 

 (5932های پژوهش، 

 شناسی تحقیقروش. 6

 . روش تحقیق5 .6

منطق ناظر بر ایتن تحقیتق )متتدولوژی( استتدلال 

است به عبارت دی تر بتا استتفاده از رهیافتت  1قیاسی

ایتم. این متدولوژی یعنی از کل به جز  حرکتت کترده

سازی اجتماع محلی در توستعه نوریه و تجربه ظرفیت

ش میدانی و یا تجربتی ایتن پایدار نقطه شروع و پیمای

نوریه در محلات مورد مطالعته ارزیتابی شتده استت. 

تحلیلتتی و روش  –تحقیتتق حاضتتر از نتتوع توصتتیفی 

هتای وابستته رای آن پیمایش میتدانی استت. متغیراج

تحقیتتق از طریتتق یتتک پرسشتتنامه بستتته و در طیتتف 

جامعته لیکرت مورد سنجش آماری قرار گرفته استت. 

امل کلیه سرپرستان ختانوار در آماری در این تحقیق ش

                                                           
1. Procedural concept  

2. Deduction reasoning  

دو محله ی شهر کارمندان و اسلام آباد  بوده است کته 

استلام  و (نفتر 19931کل جمعیت شهر  کارمنتدان )

بتوده استت براستاس سرشتماری  (نفتر 92113آباد )

لتذا  .بتوده استت 1913عمومی نفوس و مسکن سال 

برای کاهش حجم نمونته، بتا توجته بته تعتداد زیتاد 

حدودیت زمانی و بترای کتاهش هزینته از خانوارها، م

گیتری بته گیری استفاده شد. روش نمونتهروش نمونه

صورت تاادفی ساده بوده است. با استفاده از فرمتول 

گیتری از نفتر در نمونته 933عمتومی کتوکران تعتداد 

اند که با توجته بته حجتم جامعته، جامعه انتخاب شده

کارمنتدان نفتر بترای  133آبتاد و  نفر برای اسلام 133

. در این تحقیق بترای آزمتون مورد بررسی قرار گرفتند

های طر  شتده در ابتتدای های متناظر بر سوالفرضیه

ایتم کته ایتن آزمتون استتفاده کترده Tآزمون مقاله، از 

گیترد کته یتک نمونته از زمانی مورد استفاده قرار متی

خواهیم میان ین آن را با یک حالتت جامعه داریم و می

رای ، استاندارد و یا حتی یک عدد فرضی و معمول و 

تتوان مورد انتوار مقایسه کنیم تا معلوم شود که آیا متی

ای کته این نمونته را یتک نمونته تاتادفی از جامعته

 است، دانست؟   uمیان ین آن

 های تحقیقمتغیرها و شاخص. 6 .6

 . متغیر مستقل تحقیق5 .6 .6

ستازی اجتمتاعی محلتی در این تحقیتق ظرفیتت

محیطتتی، ظرفیتتت  –شتتامل ظرفیتتت ستتازی کالبتتدی 

سازی اقتاتادی و فرهن ی، ظرفیت –سازی اجتماعی 

سازی سیاسی به عنوان متغیتر مستتقل تحقیتق ظرفیت

های هر یک از این بخش هتای بیان شده اند. شاخص

 متغیر مستقل به صورت زیر است: 

 

 

 فقر/ ثروت

 مکان/ فضا

 فضامندی
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: شتامل تجمیتع محیطنی –سازی کالبندی ظرفیت .5

هتای کتم ی  خیابتان و کوچتهقطعات خرد، تعتر

هتتا و ختتدمات عتترض، توزیتتع مناستتب  کتتاربری

شهری، بهداشت محیط، مبلمان شتهری مناستب و 

متنوع، طراحی شهری، موضوع استتفاده مناستب از  

ها، فضتای رنگ در طراحی کالبدی، نمای ساختمان

عمومی و حیات مدنی،  فضاهای مناستب ورزشتی 

 و تفریحی و ...

-شامل ستواد ده :فرهنگی –تماعی سازی اجظرفیت .6

 گانتته متتورد استتتناد ستتاز ملتتل، ستترمایه اجتمتتاعی

ختتوانی، )اعتمتاد، مشتارکت اجتمتاعی و...(، کتتاب

موستتیقی، آشتتنایی بتتا بزرگتتان ادبیتتات جهتتان، 

های خارج از کشور، شتکیبایی و صتبر در مسافرت

 برابر ماایب و مشکلات و ....

ه و ستالانه، بتار درآمد ماهان: سازی اقتصادیظرفیت .9

تکفل، توانمندسازی و کارآفرینی، مالکیتت زمتین و 

مستتتغلات، مالکیتتت ختتودرو، اشتتتغال در بختتش 

 خدمات، صنعت و کشاورزی

تشتکیل گتروه سیاستی و : سنازی سیاسنیظرفیت .4

های سیاسی منتقد، مشتارکت در عضویت در گروه

انتخابات، فعالیت مجدانته در ستتادهای انتخابتاتی، 

   خبار سیاسی و ....پی یری ا
 متغیر وابسته تحقیق. 6 .6 .6

در این تحقیق توسعه پایدار به عنوان متغیر وابستته 

تحقیق است که در واقع طبق تعریتف تغییترات آن در 

آباد( بته دنبتال )شهر  کارمندان و اسلام جامعه آماری

توستعه پایتدار . سازی اجتماعی استتغییرات ظرفیت

دارای ابعتاد اقتاتادی، و ت متغیر وابستته تحقیتق است

محیطتی  –فرهن تی، سیاستی و کالبتدی  –اجتماعی 

 است.

 . قلمرو جغرافیایی پژوهش9 .6

شتود شهر زنجان به سه منطقه شهرداری تقسیم می

آباد زنجان در شمال غربی شتهر زنجتان که محله اسلام

مراتتب تقستیمات واقع شده است که از حیث سلستله

قته یتک شتهرداری واقتع کالبدب شهر زنجان در منط

شده است. این محله در طر  تفایلی ماتوب ستال 

، بتته صتتورت مشتتتر  بتتا محلتته جانبتتازان و 1913

سعیدیه، شهر  در حال احداث صدارا که بته ترتیتب 

در شمال، غرب و شمال غرب محله استلام آبتاد قترار 

دارند به عنوان یک ناحیه در نور گرفته شده است کته 

(. 11، ص.1913)دویتتران،  باشتتدمحلتته می 0دارای 

تترین محلتات شتهر محله اسلام آبتاد یکتی از متراکم

، 1913زنجان است. طبق نتتای  سرشتماری در ستال 

نفر جمعیت در محله اسلام آباد هستند. از ایتن  92113

درصد جمعیت شهر زنجان در محله استکان  1/11رو 

اباد ستکونت دارنتد. از ستوی دی تر غیر رسمی اسلام

درصتد از  1/1هکتتار مستاحت،  2/19بتا این محلته 

مساحت زنجان را در بر گرفته است. بنابراین با وجود 

شتود درصد مساحت شهر را شتامل می 1/1اینکه تنها 

درصد از جمعیت شهر زنجان را در خود جتای  1/11

 داده است.

ترین قستتمت شتتهر شتتهر  کارمنتتدان در شتتمالی

قترار  9 ، ناحیته1زنجان واقع شده است که در منطقته 

گرفته است. این محله از شمال به گاوازنگ، از غترب 

از  وبه آزادگتان، از جنتوب بته خیابتان  .چمشتکی 

 93شود. در حتدود شرم به اراضی پایین کوه ختم می

های شهر  کارمندان اراضتی زراعتی سال پیش زمین
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بودند که در زمان حکومت پهلتوی بتا قیمتت نتاچیز 

شد طر  اصلی ایتن  توسط کارمندان دولت خریداری

به تاویب رسیده است کته در  1931شهر  در سال 

شروع بته ستاخت شتد و تقریبتا در ستال  1931سال 

بتته پایتتان رستتید. شتتهر  کارمنتتدان دومتتین و  1903

آبتاد بزرگترین شهر  مستکونی بعتد از شتهر  علی

باشد. این محدوده به سه فتاز تقستیم شتده کته در می

وجتود دارد. خیابتان  ایوسط هر فاز یک واحد محلته

اصلی به وسیله یک بلوار به دو قستمت تقستیم شتده 

های فرعی به صورت متنوم و خطتی است که خیابان

خیابان آن در شترم  19در کنار آن واقع شده است که 

خیابان در غرب قترار دارد. ایتن محلته یکتی از  11و 

شود کته های کم نویر شهر زنجان محسوب میشهر 

سازی و انبوه سازی در آن رواج یافتته امروزه آپارتمان

تتوان افتزود کته اکثتر است. در مورد این شتهر  می

های آن دارای سند بتوده و تمتام محتدوده قطعه زمین

 (1911های آن رستمی ستازی شتده استت )ختاکی، 

 .(1)شکل 

 

 
 (5932، یافته پژوهش): مأخذآباد و کارمندان. موقعیت محله اسلام .9شکل 

 

 تحقیق استنباطی های. یافته9

 فرضیهآزمون . 5 .9

نستبت  نشان داده شود کته کوشش شده است که 

هتای با میتان ین دست آمدهبهای موجود میان میان ین

هتای مورد انتوار نسبتی است قابتل تعمتیم بته نمونته

باشتد. دی ر یا صرفا محدود به نمونه مورد مشاهده می

آمتده میتان بینیم، نستبت بدستت چنان که در ادامه می

میان ین مشاهده شده با میان ین مورد انتوار متغیرهتای 

ستتازی فرهن تتی، ظرفیتتت-ستتازی اجتمتتاعیظرفیتتت

ستازی ستازی اقتاتادی و ظرفیتتسیاسی،  ظرفیتت

های دی تر محیطی نسبتی قابل تعمیم به نمونه–کالبدی

 است.
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-لفنه ظرفینتؤبرآورد معناداری سطح تفناوت م .5

 محیطی  -سازی کالبدی 

ستتازی ظرفیتترای آزمتون اینکتته آیتا میتتان ین بت

درصتد بتا  12در ستطح اطمینتان  محیطتی -کالبدی 

( برابر است یتا نته از آزمتون 13)  میان ین مورد انتوار

 .کنیماستفاده می اینمونه تکتی 

 

 آماره های مربوط به آزمون تک نمونه ای .5جدول 

 داردمیانگین خطای استان انحراف معیار میانگین تعداد 

 11391/3 13339/9 1193/12 933 محیطی -ظرفیت سازی کالبدی 

 (1913مأخذ: )یافته پووهش، 
 

 محیطی از میانگین مورد انتظار -برآورد معناداری سطح تفاوت مولفه ظرفیت سازی کالبدی  .6جدول 

 

 52  مطلوبیت عددی ظرفیت مورد آزمون

t اختلاف میانگین سطح معناداری درجه آزادی 
 درصد 31اصله اطمینان ف

 بالاتر پایین تر

 -1133/3 -9311/1 -12311/3 /333 111 -011/9 محیطی -ظرفیت سازی کالبدی 

 (1913مأخذ: )یافته پووهش، 
 

با توجه به خروجی جدول آزمون فتوم و مقتدار 

 32/3بدستت آمتده کته کتوچکتر از سطح معنتاداری 

بدست آمده بتا توان نتیجه گرفت که میان ین می است،

باشد و چتون ستطو  میان ین مورد انتوار متفاوت می

بنتابراین  ،باشتدها کمتر از صفر میبالا و پایین اختلاف

–ستازی کالبتدیظرفیتتمیتزان توان نتیجه گرفت می

 در توسعه پایدار موثر است. محیطی
 

-برآورد معناداری سطح تفناوت مولفنه ظرفینت .6

 سازی اقتصادی 

ستتازی ظرفیتتینکتته آیتا میتتان ین بترای آزمتون ا

درصتد بتا  میتان ین  12در ستطح اطمینتان  اقتاادی

تتک ( برابر است یا نه از آزمتون تتی 21) مورد انتوار

 .کنیماستفاده می اینمونه

 

 آماره های مربوط به آزمون تک نمونه ای .9جدول 

 میانگین خطای استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد 

 33131/3 10121/1 3111/31 933 قتاادیظرفیت سازی ا

 (1913مأخذ: )یافته پووهش، 
 

 سازی اقتصادی از میانگین مورد انتظاربرآورد معناداری سطح تفاوت مولفه ظرفیت .4جدول

 

 15= مطلوبیت عددی ظرفیت مورد آزمون

t 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 اختلاف میانگین
 درصد 31فاصله اطمینان 

 بالاتر ترپایین 

 1110/0 9011/2 31132/3 333/3 111 339/13 ظرفیت سازی اقتاادی

 (1913مأخذ: )یافته پووهش، 
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با توجه به خروجی جدول آزمون فتوم و مقتدار 

-متی 32/3بدست آمده که کوچکتر از  سطح معناداری

توان نتیجه گرفت که میان ین بدست آمتده بتا باشد می

باشد و چتون ستطو  می میان ین مورد انتوار متفاوت

بنتابراین  ،باشتداز صفر می بیشترها بالا و پایین اختلاف

ظرفیتت ستازی توان نتیجته گرفتت کته میتان ین می

 در توسعه پایدار تاثیر مثبت و ماندگار دارد. اقتاادی 

 -سازی فرهنگنی برآورد معناداری سطح  ظرفیت .9

 اجتماعی از میانگین مورد انتظار

ظرفیتت ستازی کته آیتا میتان ین برای آزمتون این

درصتد بتا  12در سطح اطمینتان  اجتماعی -فرهن ی 

( برابر است یتا نته از آزمتون 11) میان ین مورد انتوار

 .کنیماستفاده می اینمونه تکتی 

 

 ایهای مربوط به آزمون تک نمونهآماره .1جدول 

 میانگین خطای استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد 

 21191/3 30101/0 1330/90 933 اجتماعی -سازی فرهن ی ظرفیت 

 (1913مأخذ: )یافته پووهش، 

 

 لفه مشارکت اجتماعی از میانگین مورد انتظارؤبرآورد معناداری سطح تفاوت م .2جدول

 

 45= مطلوبیت عددی ظرفیت مورد آزمون

t 
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
 اختلاف میانگین

 درصد 31فاصله اطمینان 

 بالاتر پایین تر

ظرفیت سازی فرهن ی 

 اجتماعی -
290/11- 111 333/3 0999/13- 1131/11- 3111/1- 

 (1913مأخذ: )یافته پووهش، 
 

با توجه به خروجی جدول آزمون فتوم و مقتدار 

-متی 32/3بدست آمده که کوچکتر از  سطح معناداری

توان نتیجه گرفت که میان ین بدست آمتده بتا باشد می

باشد و چتون ستطو  یان ین مورد انتوار متفاوت میم

بنتابراین  ،باشتدها کمتر از صفر میبالا و پایین اختلاف

ستازی ظرفیتتتتوان نتیجته گرفتت کته میتان ین می

 در توسعه پایدار تاثیر دارد.اجتماعی  -فرهن ی 

-برآورد معناداری سطح تفناوت مولفنه ظرفینت .4

 ظارسازی سیاسی از میانگین مورد انت

ستتازی ظرفیتتبترای آزمتون اینکتته آیتا میتتان ین 

درصد با میتان ین متورد  12در سطح اطمینان  سیاسی

ای تک نمونته( برابر است یا نه از آزمون تی 21) انتوار

 .کنیماستفاده می

 

 .آماره های مربوط به آزمون تک نمونه ای7جدول 

 میانگین خطای استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد 

 1121/3 01/2 31/11 933 ظرفیت سازی سیاسی

 (1913مأخذ: )یافته پووهش، 
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 برآورد معناداری سطح تفاوت مولفه ظرفیت سازی سیاسی از میانگین مورد انتظار .5جدول

 

 15= مطلوبیت عددی ظرفیت مورد آزمون

t درجه آزادی 
سطح 

 معناداری
 اختلاف میانگین

 درصد 31فاصله اطمینان 

 بالاتر تر پایین

 -311/12 -09/13 -11/12 333/3 111 -99/91 ظرفیت سازی سیاسی

 (1913مأخذ: )یافته پووهش، 
 

با توجه به خروجی جدول آزمون فتوم و مقتدار 

-متی 3032بدست آمده که کوچکتر از سطح معناداری 

توان نتیجه گرفت که میان ین بدست آمتده بتا باشد می

باشد و چتون ستطو  میمیان ین مورد انتوار متفاوت 

بنتابراین  ،باشتدها کمتر از صفر میبالا و پایین اختلاف

ستازی سیاستی در ظرفیتتتوان نتیجه گرفتت کته می

 داری دارد.توسعه پایدار و ابعاد آن تاثیر معنی

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه. 4

شهر زنجان همانند اغلب شتهرهای کشتور دارای 

فضتای متنتاظر  متن های دوگانه فقر/ثروت هست کته

بر آن ها به صورت همبودی های وجود شتناختی یتا 

گیتتری یتک فتترم یتتا هویتتت اگزیستانستیالی از شتتکل

کند. در شهر  کارمنتدان یکپارچه شهری ممانعت می

کته فضتای کننتد -زنجان طبقه ثروتمندی زندگی متی

اجتمتتاعی و تجربتته زیستتته آنهتتا، ارزش هتتا، آداب و 

ایت متفاوتی از کتوی های فردی و اجتماعی به غآیین

فضتای همبتود فقتر را در زنتدگی اسلام آباد دارند که 

ستازی اجتمتاع ظرفیتتکننتد. روزمره خود تجربه می

هتتای فکتتری مهتتم در زمینتته محلتی یکتتی از پتتارادایم

آیتد. در واقتع بتدون ایتن توسعه پایدار به حساب می

مانتدگاری سازی پتروژه توستعه پایتدار تتوان ظرفیت

برای متدیریت مناستب ن. واهد داشتطولانی مدت نخ

شتتهری در عاتتر جهتتانی شتتدن و انفجتتار اطلاعتتات 

توسعه اجتماعی زیربنای توسعه پایدار و پیامتدهای آن 

شود. در عین حال ختود مفهتوم توستعه محسوب می

اجتماعی نیز فرایندی راهبتردی و مبتنتی بتر برقتراری 

های متعددی استت کته مخاوصتاً از دهته  شاخص

توجه بسیاری را به ستمت ختود جلتب به بعد  1113

هتای ایتن بر استاس مشتاهدات و آزمتونکرده است. 

تحقیتتق در شتتهر زنجتتان و در محلتتات استتلام آبتتاد و 

-گسیخت ی اجتماعی و فضایی زمینهشهر  کارمندان 

-های نامساعدی برای توسعه پایدار از یکستو و زمینته

ستازی اجتمتاع محلتی از ستوی دی تر سازی ظرفیت

-آباد دارای زمینتهکارمندان و محله اسلاماست. شهر  

هتتای اجتمتتاعی، اقتاتتادی، فرهن تتی و کالبتتدی و 

ای بته تتک نمونته Tآزمتون  محیطی متفاوتی هستند.

که بین مکانیسم ایجتاد و   کنددست آمده مشخص می

ستتازی ریتتزی توستتعه پایدارشتتهری و ظرفیتتتبرنامتته

ات پیشتنهاد اجتماع محلی رابطه معناداری وجود دارد. 

 تحقیق به شر  زیر است: 

مکتتانی ختترد محلتتات  –ریتتزی فضتتایی برنامتته .1

هتای متنتوع فرهن تی و شهری با توجه به زمینته

 .انجام پذیرد اقتاادی –اجتماعی 

مکانی محلتات فقیتر و تجمیتع قطعتات از نور  .1

 .باید بهبود یابد خرد برای بازآفرینی محلات
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متدنی و فضاهای کنش جمعی و پویایی حیتات  .9

 .تواند ایجاد شودمی اجتماعی

سرمایه اجتماعی محلات و تقویت سواد عتاطفی . 1

توانتد کتنش متی و اجتماعی و رفتاری شهروندان

 .جمعی ذکر شده را تقویت نماید

ستازی اقتاتادی و اشتتغال و افتزایش ظرفیت .2

نقتتش مهمتتی در موضتتوع توستتعه پایتتدار و  درآمتتد

 .پذیری محلات داردمشارکت

 نامهابکت
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 .11-12(، 1)9، عمران و بهسازی شهری
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