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 چکیده
امروزه با عنایت به توسعه شهرنشینی و نیاز به اسکان نیروی کار، احداث شهرک های مسکونی پایدار اجتناب ناپذیر 

 بدون توجه به مولفه هایباشد واز آنجایی که تحقق پایداری اجتماعی است. یکی از ابعاد پایداری، پایداری اجتماعی می
ها به منظور تییین تحقق های موجود و مقایسررره تقییقی آنباشرررد لذا شرررنانت نمونهسررررمایه اجتماعی مقدور نمی

های سرمایه اجتماعی در های سررمایه اجتماعی از اهمیت بساایی برنوردار است. این مقاله بر آن است که مولفه مولفه
ادان را مورد ارزیابی تقییقی قرار دهد. در صررورت انجاا این پهوهض نررمن مقایسرره  مناطق مسررکونی بریو و بوارده آب

های سرمایه اجتماعی در این دو محله موفق، موانع دستیابی به پایداری اجتماعی از دریچه تحقق سرمایه تقییقی مولفه
های مسررکونی رد احداث شررهرکگیرد تا از این رهگذر، توجه تصررمیو گیران را به بازنواجتماعی مورد بررسرری قرارمی

باشد. ای و میدانی میکتابخانه هاآوری دادهجدید جلب نماید. روش تحقیق این پهوهض توصریفی تحلیلی و نحوه جمع 
دهد که در منققه بریو فقط متغیر احسررات تعلق اجتماعی و در منققه بوارده متغیرهای نتایج این پهوهض نشرران می
د نهادی در ونرعیت مقلوبی قرار دارند و در سررایر متغیرها نظیر مشارکت ونعیت دو  احسرات تعلق اجتماعی و اعتما 

« یاحسات تعلق اجتماع»و « یاعتماد نهاد»، «یشرخصر   یناعتماد ب»منققه نامقلوب اسرت. همچنین در سره متغیر   
کیک الت و تفبندی محکند که منققهمحله بوارده ونررعیت بهتری نسرریت به منققه بریو دارد. این نتایج مشررخ  می

 تواند تاثیرات سویی در افاایض تعامالت و مشارکت اجتماعی داشته باشد.ساکنان براسات رتیه سازمانی می

 :های کلیدیواژه
 .سرمایه اجتماعی، مساکن عمومی شهری، منققه مسکونی بریو و بوارده آبادان
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 مقدمه -1
پیردایض انقالب صرررنعتی ،افاایض سرررق، زندگی، ابدا   
اتومییل و پیشرررفت فناوری حمل و نقل، موجب رشد بیض از 
انردازه شرررهرها پ  از جنا جهانی شرررده اسرررت و متعاقیا   

ها ... در شهرمشکالت زیست محیقی، آلودگی، ترافیک، فقر و 
را به دنیال داشته است. از طرفی با رشد سریع جمعیت جهان 
و تمرکا آن در شررهرها مفهوا توسررعه پایدار شررهری به عنوان 
مولفه اساسی تاثیر گذار بر چشو انداز بلند مدت جوامع انسانی 

در این راستا به (. Gharakhlou et al., 2006, 1) مقرح گردید
دمات شررهری و در انتیار گذاشررتن  منظور توزیع عادالنه ن

واحدهای مسکونی برای همگان، احداث مجتمع های عمومی 
هررای مسرررکونی برای نیروی کررار کرره عمومررا از و شرررهرک

های دیگر جهت کار به شرررهرهای صرررنعتی مهاجرت مکان
ها با توجه به نموده بودنرد مورد توجه قرار گرفت. این برنامه 

باالیی از واحدهای  محردودیرت هرای زمان و بودجه ،کمیت   
ها مسررکونی را با قیمت پایین به عنوان سرررپناه برای میلیون

آورند که اغلب منجر به احداث سانتمانهایی نانوار فراهو می
 گشررت. از طر با کیفیت پایین ،ناپایدار و حتی ناسررالو می

دیگر، اسرررتفاده کنندگان نیا عمال با هاینه های باالی بهره 
شررردند به می مواجهها از این سرررانتمانبرداری و نگهداری 

عالوه محدودیت های کاربری زمین نیا اغلب منجر به مکان 
یابی این مدل از سرانت و سازها در مناطق دورافتاده که در  
آن ،کاربران دسررترسرری کمی به زیر سررانت های شررهری و 

گشت می حتی فرصرتهای اجتماعی و اقتصرادی شرهر دارند،   
(Unep, 2013: 16) . نچره رابرت پاتناا یکی از مهمترین  چنرا

دالیل کاهض مشررارکت های مدنی و پیوندهای اجتماعی را در 
چند دهه انیر، بر هو نوردن انسررجاا بافت های شررهری و در 

 (Nategh Pour, 2006: 28)داند. می نتیجه رشد حاشیه نشینی
در بعضرری از شررهرها مانند آبادان با تاسرری  پاالیشررگاه به   

در قلب شرررهر و  صرررنعتی جاجب جمعیتعنوان یک ققب 
تغییر شیوه و سیک معیشت مردا از نظاا اقتصادی استوار بر 
کشراورزی و ماهیگیری نیاز به شکل گیری مراکا سکونتی و  
براهمسرررتان های جدید که جوابگوی نیازهای نیروهای کار  
مهاجر بود بیشرررتر احسرررات گردید اما اسرررتقرار این مراکا 

عمومی به گونه ای بود که سرررکونتی و منراطق مسرررکونی  
برنال  نمونه های یاد شده به منظور نادیکی به محل کار و 

به جای اسررتقرار در  امکان اسررتفاده از ارانرری نالی شررهری
این  حاشرریه شررهر حول مرکایت پاالیشررگاه شررکل گرفت.  

مناطق مسرررکونی با هد  اسرررکان نیروی کار و با توجه به 
د. ش تماعی طرح ریایشغلی اج قومی و رتیه سانتار ملیتی،

در این میان منققه مسکونی بریو و بوارده با باالترین کیفیت 

سانت و برنورداری از مناسب ترین ندمات شهری و فضای 
سیا مقلوب به منظور اسکان نیروهای کار مهاجر انگلیسی و 

)هو اکنون نیا  کارمندان تراز باال شررکت نفت احداث گردید 
 دامه دارد( تا نمن اسکان نیروهاتا حدی این نظاا طیقاتی ا

بره مکران مقلوبی جهت گذران اوقات فراغت و بهره برداری   
توامان از امکانات آموزشرری، درمانی، ورزشرری و ... نیا میدل  

رسررد که سررانتار کالیدی مقلوب در یک  گردد. به نظر می
شهرک مسکونی عمومی به تنهایی و بدون توجه به الیه های 

که های مشررارکتی نمی تواند منجر به اجتماعی و ایجاد شرری
تحقق اهدا  پایداری اجتماعی گردد. این مقاله با مقایسررره 

هرای سررررمرایه اجتماعی در دو محله   تقییقی تحقق مولفره 
مسرکونی سرانتارمند بریو و بوارده آبادان سعی دارد به این   

محله بریو و بوارده آبادان از حیث  پرسرررض پاسرررخ دهد که
ها و ایره اجتماعی چه شررریاهت تحقق مولفره هرای سررررمر   

 هایی دارند؟تفاوت
 روش تحقیق -2

تحقیق حانرررر پهوهشررری توصررریفی اسرررت و در حوزه 
با اباار گردآوری داده به  "روش پیمایشرری"مقالعات میدانی 

باشد که در قالب مقالعه ای می صورت مشاهده و پرسشنامه
د. پردازکاربردی به تجایه و تحلیل داده های مورد بررسی می

هد  اصررلی این مقاله ارزیابی تقییقی مولفه های سرررمایه  
اجتماعی در دو منققه مسررکونی بریو و بوارده آبادان اسررت  

در  بوارده بدین منظور دو منققه مسررکونی شرران  بریو و 
آبادان که واجد نصررروصررریات مورد انتظار در این پهوهض 

 انباشرد انتخاب و پرسرشرنامه ای بین شهروندان و ساکن   می
 ارزیابی تقییقی مولفه برای این مناطق توزیع گردیده اسررت.

از  هرای سررررمرایره اجتماعی در این دو منققه مسرررکونی   
گاینه ای  1پرسرشنامه ای در قالب یک مقیات نگرش سنج  

تا بسریار زیاد اسررتفاده شده   به ناا لیکرت از طیف بسریارکو 
ی یبرای ارزیابی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوااسرت.  

تن از اسرراتید دانشگاهی و برای سنجض پایایی  1و قضراوت  
از روش آلفای کرونیاخ بهره گرفته شده ها اباارگرد آوری داده

نفر(  0111) اسرررت. با توجه به جمعیت آماری در هر محله
نفر در هر محله  311تعداد نمونه هابراسررات فرمول کوکران 

و ها بدسرررت آمده اسرررت، لذا به منظور شرررناسرررایی مولفه 
معیارهای جهنی و عینی شرررهروندان پرسرررشرررنامه ای بین 
سراکنان این محالت بصورت تصادفی ساده توزیع شد که در  

نسررخه پرسررشررنامه گردید در    111نهایت منجر به تکمیل 
 "نهایت داده های بدسررت آمده از آنها با استفاده از نرا افاار

SPSS 24 " ر ن دمورد تجایه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آ
ادامه آمده اسررت. روش اسررتنیا  به این صررورت اسررت که  



111 
 

 در اجتماعی سرمایه های مولفه تقییقی ارزیابی
 مناطق موردی مقالعه شهری عمومی مساکن

 آبادان بوارده و بریو مسکونی

COMPARATIVE EVALUATION OF SOCIAL CAPITAL 

ELEMENTS IN URBAN PUBLIC HOUSING (CASE STUDY: 

BRAIM AND BAWARDA RESIDENTIAL AREAS IN 

ABADAN) 

117 
 

 
درصد پاسخگویان معتقد باشد  11بایست حداقل بیض از می

که آن متغیر در محله مورد بررسرری به اندازه مقلوب محقق 
شرده است بنابراین چنانچه اکرریت افراد به گاینه های زیاد  

عی ه اجتماو بسیار زیاد پاسخ داده شده باشد آن متغیر سرمای
در ونعیت مقلوبی قراردارد. از آنجایی که طیف گاینه های 
پرسشنامه رتیه ای)یا کیفی( است به منظور بررسی ونعیت 
متغیرهرای سررررمرایه اجتماعی از آزمون ویلکاکسرررون یک   

ای و از آزمون دو جمله ای برای بررسی مولفه های هر نمونه
ای طیف های شود. آزمون دو جمله ای برمی متغیر اسرتفاده 

شررود برای تیدیل طیف لیکرت به می دو سررقحی اسررتفاده 
شود که گاینه های می طیف دو سقحی به این صورت عمل

به عنوان سق، اول و گاینه های « بسیار کو، کو و متوسط»
به عنوان سرررق، دوا در نظر گرفته « زیراد و بسررریار زیاد »
اسخ درصد افراد به سق، دوا پ 11شود. چنانجه بیض از می

دهد ونعیت متغیر سرمایه اجتماعی در می داده باشند نشان
محله در شررایط مقلوبی قرار دارد بنابراین فرنیه مورد نظر  

 شود.تایید می
 چارچوب مبانی نظری -3
 مسکن -3-1

مسررکن بیض از یک سرررپناه صرررفا فیایکی اسررت و کلیه  
 ندمات و تسهیالت عمومی الزا برای بهایستن انسان را شامل

شود و باید حق تصر  نسیتا طوالنی و مقمئن برای استفاده می
در  (Pour Mohammadi, 2010: 3)کننرده آن فراهو باشرررد  

 حقیقت هد  و نقض مسررکن ایجاد یک واحد اجتماعی فضا
توان به همین دلیل می (Rappaport, 2013: 82)باشرررد می

گفت که مسکن به هر فرا و شکلی که باشد به مرابه پوسته 
کشد ،ریشه در می سوا بدن انسان است که زنده است ،نف 

ابعاد کالیدی مسررکن از  (Mahmoudi, 2009: 5) زمین دارد
دو زاویه قابل بررسرری اسررت اول کالید مسکن به عنوان یک 
واحد مسکونی ،دوا رابقه کالیدی مسکن با محیط مسکونی 
نود کره به نوعی شررران  اجتماعی بوده و نقض و جایگاه  

  (.Tawfik, 1990: 1) کندمی مسکن در توسعه شهر مقرح
 جتماعیتوسعه پایدار و پایداری ا مفهوم -3-2

با توجه به گاارش برونتلند و تعریف آن از توسعه پایدار، 
برنی مشرخصرات و اهدا  کلیدی توسعه پایدار که غالیا در   

شوند عیارتند از برابری بین می ادبیات مونرو  و اسناد بیان 
نسرررلهرا ، برابری درون نسرررلها ،حفاحت از محیط طییعی،  

قای اقتصررادی، اسررتفاده حداقل از منابع غیر قابل تجدید، ب
تنو ، جامعه نود اتکا، رفاه فردی و رفع نیازهای اسررراسررری 

ویلیاما، پایداری را (Mack Laren, 1996: 184) افراد جامعه
ر داند که دمی یک فرایند محلی، آگاهانه، مشارکتی و توازنی

شود بدون آنکه مسائل می یک محیط اکولوژیکی متوازن اجرا
های ادر و یا بر دوش نسررلنود را به مناطق اطرا  نود صرر

دیدگاه میتنی  (Williams et al., 2008: 160)آینده بگذارد 
بر بعرد اجتماعی یا الیه برابری،مسررراوات و عدالت اجتماعی  
توسررعه پایدار در حوزه اکولوژی اجتماعی و شررانه فرعی آن 

گیرد که معتقد اسررت ،اکولوژی شررهری مورد بحث قرار می
انسرران و اجتماعات او هسررتند   بازیگران اصررلی در توسررعه، 

(Kohan, 1997: 10)    محیقی کره تنهرا متنراسرررب با یک .
 تواند پاسخگوی فعالیتهایمی فعالیت طراحی شود به سختی

دیگر باشد .طراحان بایستی به دنیال طراحی سانتارهایی در 
محیط باشررند که برای کاربری های مختلف مناسررب بوده و 

الت موردی را فراهو سازد اجازه تفسرریرهای متفاوت و مدان
(Vegan, 2005: 32)  احسات تعلق محصول روابط اجتماعی

 محسوسی است که توسط جامعه درک شده و تاثیرات زیادی
تواند بر روی آسریب های اجتماعی به نصو  در شهرها  می

به همین دلیل  (Bargahi, 2018: 84-85)داشرررتره باشرررد  
ت چند بعدی و تحقیقات درباره پایداری شررهری باید بصررور 

،روش شرناسی و ارزیابی  ها همه جانیه و با اسرتفاده از نظریه 
 (Puge, 2004: 372)های گوناگون علوا اجتماعی انجاا شود 

اندیشررره جدید پایداری مینی بر آن اسرررت که بر پایه تفکر 
سرریسررتماتیک و نظاا یافته همه چیا در پیوند با یکدیگر در 

زیرا مسائل اجتماعی  (Rahimi, 2001: 140)نظر گرفته شود 
 Bahreini)اند و اکولوژیکی به طور تنگاتنگی با هو در ارتیا 

and Maknoun, 2001: 46)   و مسرررکن پرایردار واقعی تنها 
تواند با به رسررمیت شررنانتن هر سرره نلع مرلث مسکن می

اجتماعی و اقتصررادی به  هوشررمند یعنی زیسررت محیقی، 
 (.Hopkinson, 2008: 1دست آید )

 مفهوم سرمایه اجتماعی و شاخص های سنجش آن -3-3
تمراا ویهگی هرای اجتمراعی نهادها و سرررازمانها از قییل    

سرررمایه اجتماعی  هنجارها و شرریکه های اجتماعی، اعتمادها،
در واقع سررررمایه  (Putnam, 1995: 167) شرررودمی نرامیده 

 اجتماعی زنجیری اسررت که جامعه را به یکدیگر متصررل نگه 

بدون آن هیچ گونه رشررد اقتصادی نخواهد داشت و دارد و می
 ,Fukuyama)جامعه بقور وحشتناکی از هو فرو نواهد پاشید

پراتناا سررررمایه اجتماعی را به وجوه گوناگون   (.7-21 :2001
 کهها سرررازمران اجتمراعی مرانند اعتماد ،هنجارها و شررریکه   

 توانند با تسررهیل اقدامات هماهنا ،کارایی جامعه را بهیودمی
در همین راستا  (Putnam, 2002: 582)تعییرمی کند  ،بخشند
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فوکویاما عنصرر اسرراسی سرمایه اجتماعی را هنجارها یا ارزش  
های غیر رسمی که به ایجاد و افاایض همکاری گروهی کمک 

از نظر  (Fukuyama, 2002: 11, 2005: 170)داند می کنندمی
جود در فوکویرامرا ،سررررمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای مو  

سیستو های اجتماعی است که موجب ارتقای سق، همکاری 
اعضرررای آن جامعه گردیده و پایین آمدن سرررق، هاینه های 

سرررمایه  (Fukuyama, 2001: 13) شررودمی تیادالت را شررامل
برنی از مقالعات اولیه یک  .اجتماعی مفهوا جدیدی نیسرررت
 جسررمی ، مالی ، انسررانی،  -تعادل از پنج شررکل از سرررمایه  

را به  (Dasgupta & Serageldin, 2001) و اجتماعی طییعی،
 د.انعنوان حد بهینه برای موفقیت توسرررعه جامعه تجویا کرده

برای سررایر اشررکال سرررمایه  "روان کننده"سرررمایه اجتماعی 
اسرررت امرا مراننرد همه تئوری ها، تئوری سررررمایه اجتماعی    

 & Gibson, et.al, 2014; Posner)های نود را داردمحدودیت

Boix, 2016; Stevenson, 2016) . رسررد سرررمایه می به نظر
اجتمراعی یک چارچوب مناسرررب برای مقالعه تنو  نظرات  

های در گروه جینفعران در رابقه با برنامه ریای اسرررتراتهیک 
 ,Dale & Newman, 2008; Maak) مختلف اجتماعی است

2007;Ooi et al., 2015.)  

 ماعیمولفه های سرمایه اجت -3-4

 بر تمرکا با توسررعه و اقتصررادی های همکاری سررازمان
 رد اجتماعی، سرمایه به متفاوتی منظر از پیشررفته  کشرورهای 
 ،انسررانی سرررمایه زندگی، کیفیت چون مونرروعاتی با ارتیا 

 چهار سررازمان این. اسررت پردانته پایدار توسررعه و سررالمتی
 از عیارتند که نمود ارائه اجتماعی سرمایه برای عمده شران  
 و اجتماعی های شرریکه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشررارکت
 اجتماعی اعتماد (.Ghias Vand, 2009: 21) اجتماعی تعلق
 تماداع و شخصی بین اعتماد بنیادین، اعتماد نو  سه شامل که

 (Abdolahi and Mosavi, 2007: 201) باشرردمی یافته تعمیو
 ار جامعه درون افراد بین ارتیاطات که اجتماعی روابط شرریکه
 دسته دو به که اجتماعی مشرارکت . میدهد قرار کنکاش مورد

 Azkia and Firoz) گرددمی تقسرریو غیررسررمی و رسررمی

Abadi, 2004: 28) فعالیتهای در داوطلیانه هایمشررارکت و 
 Sheikhi and Kazemi) دهدمی قرار تأکید مورد را اجتماعی

Moghadam, 2007: 6) روابط محصرررول تعلق احسرررات و 
 و شررده درک جامعه توسررط که اسررت محسرروسرری اجتماعی
 به اجتماعی های آسررریب روی بر میتواند زیرادی  تراثیرات 
 (Khoshfar et.el , 2013: 84)باشد داشته شهرها در نصرو  

سرررمایه اجتماعی شررامل پیوندهای اجتماعی اسررت که یک   
دولت ها و نمایندگان سررازمان شرریکه را با شرریکه های دیگر، 

پل زدن و پیوند ،  (.Hwang & Stewart, 2017)دهدپیوند می
متشکل  دهدهر یک دو شرکل از سرمایه اجتماعی را نشان می 
 ,Park et.al)از سررره ویهگی: اعتماد، پیوند متقابل و همکاری

متغیرهای سرمایه اجتماعی و مولفه های آن در جدول (. 2012
 آورده شده است. 0

 
Table 1: Social capital components 

Concept Dimensions Variables Components 

Social capital 

Cognitive 

Interpersonal trust 
Trust in family members, relatives, neighbors, 

friends, neighbors and fellow citizens 

Institutional trust 
Trust in market traders, taxi and bus drivers, MPs 

and city councils 

A sense of social 

belonging 

A sense of belonging and responsibility to the 

health of the city and paying attention to the use of 

urban services 

Structural 

Social Relations 

Network 

Feeling of interaction and closeness to the family, 

friends, colleagues and neighbors 

Formal participation 
Participation in social, economic and environmental 

organizations and official services 

Informal participation 

Participation in religious delegations, charities, 

Saving Account funds, literary and artistic 

associations, and informal political parties 

Source: Dempsey N,Bramley G,Power S, Brown C (2011). 

 
 معرفی نمونه موردی -4

 شهر آبادان
شررهر آبادان شررهری مدرن و سررانته شررده براسررات     

های روز آن زمان بوده اسرت.طراحی این شهر اصوال  اسرتاندارد 
براسررات مالحظه مسررایل اقتصررادی صررورت نگرفته اسررت و  

تفکیک مناطق شرررکتی از سررایر مناطق مسررکونی و سررکونت 
از راهکارهای برنامه ریای شهری در این  براسات مرتیه شغلی
ر د پاالیشرگاه این شهر بعنوان ققب صنعتی  شرهر بوده اسرت.  

مرکایت شررهر قرار گرفته اسررت و مناطق مسررکونی بصررورت  
پراکنده حول این مرکایت شرکل گرفته اند. در این شهر حتی  
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مذهیی ، ملیتی و نهادی نیا اهمیت داده شده بود  به تفاوتهای
ای که سرراکنان هر قوا در محله ناصی ساکن بودند و به گونه
انرات ویهه متنراسرررب با ملیت و مذهب نود برنوردار   از امکر 

بودند. در این میان مناطق بریو و بوارده از نظر کیفیت فضایی 
-بیشرتر حائا اهمیت بودند. رعایت سررلسله مراتب فضایی )باز 

بسرته( در پالن ،اسرتفاده از اجاای ملموت و آشنای    -نیمه باز
 ل، بومی ومعماری ایرانی نظیر ایوان همچنین بکارگیری مصررا

اقلیمی نظیر آجر در سررانتار شهرسازی مدرن که پاسخ گوی 
مسرررائل اقلیمی،اقتصرررادی و اجتماعی باشرررد از ویهگی های 
آید. کالیدی مسکن در مناطق بریو و بوارده آبادان به شمار می

از جمله نصرروصرریات منحصررر به فرد این مناطق مسررکونی   
سرانه  سرانتار شرهرسرازی مشرابه براسرات واحد همسایگی،     

 باشد کهمی باالی فضای سیا و تامین مقلوب ندمات عمومی
موجرب کراهض معضرررالت اجتماعی ،ایجاد هویت در محله و   

 افاایض رفاه عمومی گشته است.
 منطقه مسکونی بریم -4-1

ها منققه بریو دارای سررانتار شهرسازی شقرنجی، باغچه
باشررد. این می و بلوارهای سرررسرریا و میادین کوچک و بار  

منققه نود به سرره قسررمت بریو شررمالی و جنوبی و میانی   
گردد. قسررمتی از منققه بریو جنوبی با دارا بودن تقسرریو می

های مسکونی بارگتر به روسای شرکت نفت نظیر ریاست واحد
در گذشته این منققه محل سکونت  داردپاالیشرگاه انتصا   

ی ت و حتکارکنان انگلیسرری شرررکت نفت بود و امکان سررکون 
دسرترسری به مناطقی از آن برای دیگر شهروندان میسر نیود.   

هکتار و جمعیت  011مسرراحت این منققه بصررورت تقرییی  
تقرییی آن مقابق با گاارش واحد آمار و کامپیوتر پاالیشرررگاه 

باشرررد. بهره مندی از ایوان و سررراییان، می نفر 0111آبرادان  
امکان کوران و تهویه  های چوبی، ارتفا  زیاد فضاها،شکنآفتاب

طییعی و همچنین الگوی چهررار بررا  در شرررهرسررررازی از  
 های معماری و شهرسازی این منققه است.ویهگی
 منطقه مسکونی بوارده -4-2

نیا محل سرررکونت کارمندان شررررکت نفت  منققه بوارده
و از نظر استانداردهای کالیدی نسیت به منققه بریو در  اسرت 

دارد.این منققه مسررکونی دارای دو قسمت تری قرار رده پایین
و همانند منققه بریو دارای سررانتار  شررمالی و جنوبی اسررت
باشد. منققه بوارده دارای شیکه می انگلیسرری در شررهرسررازی

دسترسی منظو است به گونه ای که درب منازل از یک سو به 
شود. بعد از ملی می نیابان و از سروی دیگر به کوچه گشرروده 

ت کارمندان ایرانی در این منققه ساکن شدند. شدن صنعت نف
 ای با غلیه فضایمنققه ی بوارده هو مانند منققه بریو منققه

باشررد. مسرراحت این می سرریا و تامین مقلوب ندمات عمومی
هکترار و جمعیررت تقرییی آن   011منققره بصرررورت تقرییی  

 0111مقابق با گاارش واحد آمار و کامپیوتر پاالیشگاه آبادان 
و بهارنواب ، آفتاب  باشرد. بهره مندی از ایوان، ساییان می نفر

 شرررکن های چوبی ، ارتفا  زیاد فضررراها، امکان کوران وتهویه
ز ا طییعی و اسررتفاده از نقوش کاشرریکاری در نمای سررانتمان

 ویهگی های معماری مساکن این منققه است
 و بحثها یافته -1
 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش -5-1

دول زیر آمار توصرریفی متغیرهای پهوهض در قالب در ج
شرران  های میانگین، انحرا  معیار نمرات محاسرریه شررده 
اسرت. شان  مرکای میانگین نشان دهنده ونعیت موجود  

 باشررد. شان می و اهمیت متغیرها از نظر پاسررخ دهندگان
 دهد. در جدولمی را نشانها انحرا  معیار، پراکندگی پاسخ

توصیفی برای هر کداا از متغیرهای پهوهض شان  های  0
 محاسیه شده است.

 
Table 2: Descriptive indicators of research variables 

Neighborhood Variables Mean SD 

Berim 

Interpersonal trust 2.62 1 

Institutional trust 2.45 0.97 

A sense of social belonging 3.2 0.87 

Social Relations Network 2.31 1.15 

Formal participation 2.41 0.89 

Informal participation 2.3 0.78 

Bovardeh 

Interpersonal trust 3.08 1.02 

Institutional trust 3.17 1 

A sense of social belonging 3.55 0.83 

Social Relations Network 2.37 0.87 

Formal participation 2.34 0.83 

Informal participation 2.18 0.66 
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 دهدمی نتایج شان  های توصیفی در جدول فوق نشان
بررا « احسرررات تعلق اجتمرراعی  »کره در محلره بریو متغیر  

اجتماعی میانگین  از سررایر متغیرهای سرررمایه 0/3میانگین 
احسات  »بیشرتری داشرته اسرت. در محله بوارده نیا متغیر   

از سررایر متغیرهای سرررمایه  1/3با میانگین « تعلق اجتماعی
 . اجتماعی میانگین بیشتری داشته است

 (KS)آزمون  بررسی نرمال بودن متغیرها -5-2
های هرا و انتخراب نو  آزمون  جهرت تجایره و تحلیرل داده   

مربوطره، ابتدا باید به بررسررری ونرررعیت نرمال بودن متغیرها  

 هایپردانت چرا که اگر متغیرها نرمال باشند، استفاده از آزمون
پرارامتریک و ناپارامتریک مجاز نواهد بود. اما چنانچه متغیرها  

های ناپارامتریک مجاز نرمال نیاشرررند، تنها اسرررتفاده از آزمون
نواهرد بود آزمونی کره جهرت بررسررری نرمرال بودن متغیرها     

( KSاسرررمیرنو  )-شرررود، آزمون کولموگورو اسرررتفراده می 
 باشد. بر اسات این آزمون دو فرض موجود است:می

 .فرض صفر: متغیرمربوطه دارای توزیع نرمال است
 فرض یک: متغیرمربوطه دارای توزیع نرمال نیست.

 آمده است. 3 بررسی در جدول نتایج
 

Table 3: Results of investigating the normality of sub-scales (KS Test) 

Neighborhood Variables Kolmogorov-Smirnov Sig Status 

Beim 

Interpersonal trust 0.249 0.000 Abnormal 

Institutional trust 0.37 0.000 Abnormal 

A sense of social belonging 0.184 0.000 Abnormal 

Social Relations Network 0.217 0.000 Abnormal 

Formal participation 0.297 0.000 Abnormal 

Informal participation 0.207 0.000 Abnormal 

Bovardeh 

Interpersonal trust 0.268 0.000 Abnormal 

Institutional trust 0.289 0.000 Abnormal 

A sense of social belonging 0.178 0.000 Abnormal 

Social Relations Network 0.395 0.000 Abnormal 

Formal participation 0.358 0.000 Abnormal 

Informal participation 0.164 0.000 Abnormal 

 
همانگونه که یافته های جدول فوق نشان می دهد مقدار 

اسررت. بنابراین  11/1کمتر از ها سررق، معناداری زیر مقیات
شرررود یا به عیارت دیگر توزیع زیر فرض صرررفر پذیرفته نمی

توان برای بررسررری می نرمال نمی باشرررد. بنابراینها مقیات
متغیرها از آزمون های ناپارامتریک فرنررریرات و رتیه بندی  

نظیر ویلکاکسون یک نمونه ای ،آزمون دو جمله ای و آزمون 
 من ویتنی استفاده کرد.

بررسییی ویییعیغ متغیرهای سییرمایه اجتماعی در دو  -5-3
 محله

و به  در این بخض برا توجره بره نرمرال نیودن متغیرهرا     
منظور تحلیل ونررعیت هریک از متغیرهای اصررلی سرررمایه  

تمراعی از آزمون ویلکراکسرررون یرک نمونه ای اسرررتفاده    اج
شود. نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای در می

 آمده است. 0 جدول
 

Table 4: One sample Wilcoxon test results (Berim neighborhood) 

Statistical result Sig. Wicoxon’s value Median Variable 

Equal to or less than average More than 0.05 4397 2.5 Interpersonal trust 

Equal to or less than average More than 0.05 637.5 2.5 Institutional trust 

More than average 0.000 39941.5 3.17 A sense of social belonging 

Equal to or less than average More than 0.05 5550 2.5 Social Relations Network 

Equal to or less than average More than 0.05 1344 2.5 Formal participation 

Equal to or less than average More than 0.05 4650 2.17 Informal consultation 

 

دهد که در محله بریو فقط می نشان 0 جدولیافته های 
 31در سرررق، اطمینان « یاحسرررات تعلق اجتماع»متغیر 

 3)میانه از حد متوسط  درصرد در ونعیت مقلوبی قرار دارد 

است(. ونعیت  11/1بیشتر است و سق، معناداری کمتر از 
سایر متغیرهای سرمایه اجتماعی در محله بریو برابر یا کمتر 

 ت.از حد متوسط اس
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Table 5: One sample Wilcoxon test results (Bovardeh neighborhood) 

Statistical result Sig. Wicoxon’s value Median Variable 

Equal to or less than average More than 0.05 12665 3 Interpersonal trust 

More than average 0.02 12880 3.5 Institutional trust 

More than average 0.000 23060 3.5 A sense of social belonging 

Equal to or less than average More than 0.05 4397 2.5 Social Relations Network 

Equal to or less than average More than 0.05 4397 2.5 Formal participation 

Equal to or less than average More than 0.05 4650 2.17 Informal consultation 

 
دهد که در محله بوارده می نشان 1یافته های های جدول 

در « یاعتماد نهاد»و « یاحسرررات تعلق اجتماع»متغیرهای 
)میانه  درصد در ونعیت مقلوبی قرار دارد 31سق، اطمینان 
 11/1بیشتر است و سق، معناداری کمتر از  3از حد متوسرط  

اسررت(. ونررعیت سررایر متغیرهای سرررمایه اجتماعی در محله 
 بوارده برابر یا کمتر از حد متوسط است.

 بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی در محله بریم -5-4
برای تحلیل ونررعیت مولفه های سرررمایه اجتماعی در محله 

ون دو جمله ای اسررتفاده شررده اسررت. چنانچه سررق، بریو از آزم

باشد یعنی نسیت پاسخگویان  11/1معناداری این آزمون کمتر از 
درصررد نیوده است بنابراین  11در حدود  3و  0، 0به گاینه های 

ه شود اگر بیشتر پاسخگویان بمی به سرتون نسریت فراوانی توجه  
ط یا متوسسرق، اول پاسررخ داده باشند یعنی ونعیت مولفه کو  

بوده اسرت. اگر بیشتر پاسخگویان به سق، دوا پاسخ داده باشند  
یعنی ونرعیت مولفه زیاد یا نیلی زیاد بوده است. چنانچه سق،  

باشد یعنی اتفاق نظر ناصی وجود ندارد  11/1معناداری بیشتر از 
( و سق، دوا 0،0،3های )گاینه به سرق، اول ها و نسریت پاسرخ  
 یکسان است. ییا( تقر1و  0)گاینه های 

 
Table 6: Binominal test (Berim neighborhood) 

 Level Fre. Fre. ratio Ratio tested Sig. Results 

To what extent is there 

the trust between family 

members, friends, co-

residents, and locals in 

the Berim 

neighborhood? 

Options 

1,2,3 
<= 3 323 0.9 0.5 0.000 

The results are 

significant. 90% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 37 0.1   

Total  360 1   

To what extent is there 

the trust in government, 

economic, social and 

environmental 

institutions in the Berim 

neighborhood? 

Options 

1,2,3 
<= 3 335 0.93 0.5 0.000 

The results are 

significant. 90% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 25 0.07   

Total  362 1   

To what extent do the 

residents of Berim 

neighborhood feel 

responsible for the 

health and beauty of the 

neighborhood? 

Options 

1,2,3 
<= 3 174 0.48 0.5 0.562 

The results are not 

significant. There is 

no consensus on this 

component. 

Options 4,5 > 3 186 0.52   

total  360 1   

To what extent do the 

residents of Berim 

neighborhood pay 

attention to using urban 

services? 

Options 

1,2,3 
<= 3 199 0.55 0.5 0.051 The results are not 

significant. There is 

no consensus on this 

component. 
Options 4,5 > 3 161 0.45   

total  360 1   

To what extent do the 

residents of Berim 

neighborhood feel 

belonging about the 

facilities of their 

neighborhood? 

Options 

1,2,3 
<= 3 224 0.62 0.5 0.000 

The results are 

significant. 62% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 136 0.38   

total  360 1   

To what extent is there 

interaction and feeling 

between family, friends 

and colleagues, as well 

as locals and fellow 

citizens in the 

neighborhood of Berim? 

Options 

1,2,3 
<= 3 286 0.79 0.5 0.000 The results are 

significant. 79% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 74 0.21   

Total  360 1   
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To what extent do the 

residents of Berim 

neighborhood 

participate in social, 

economic, 

environmental and 

service institutions? 

Options 

1,2,3 
<= 3 336 0.93 0.5 0.000 The results are 

significant. 93% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 24 0.07   

total  360 1   

To what extent do the 

residents of the Berim 

neighborhood 

participate in religious 

delegations, charities, 

and Saving Account 

funds? 

Options 

1,2,3 
<= 3 336 0.93 0.5 0.000 The results are 

significant. 93% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 24 0.07   

total  360 1   

To what extent do the 

residents of the Berim 

neighborhood 

participate in literary 

and artistic groups and 

scientific associations 

Options 

1,2,3 
<= 3 335 0.93 0.5 0.000 

The results are 

significant. 93% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 25 0.07   

total  360 1   

To what extent do the 

residents of Berim 

neighborhood 

participate in political 

parties? 

Options 

1,2,3 
<= 3 285 0.79 0.5 0.000 

The results are 

significant. 79% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 75 0.21   

total  360 1   

 
دهرد کره ونرررعیت   می نترایج آزمون دو جملره ای نشررران  

های سررررمایه اجتماعی در محله بریو برابر یا کمتر از حد مولفره 
 یهامولفهشود که آیا بین رتیه می در ادامه بررسی متوسط است.

از نظر ساکنان محله بریو تفاوت معناداری وجود  سرمایه اجتماعی
 یا نیر. جهت بررسری این مونو  از آزمون فریدمن استفاده  دارد
 آمده است. 1شود که نتایج حاصل از آن در جدول می

 

 
 

دهد سق، معناداری این می نتایج آزمون فریدمن نشان
کمتر اسررت، بنابراین فرض صررفر در سررق،  11/1آزمون از 
 نیبتوان گفت شود. بنابراین میدرصد رد می 31اطمینان 
بریو از نظر افراد محله  یاجتماع یهسررررما یمولفه هارتیه 

های میانگین رتیه 1در جدول  .وجود دارد یتفاوت معنادار
های سررررمایه بنردی مولفره  رتیره  0هر مولفره و در نگراره   

 .اجتماعی در محله بریو به ترتیب اولویت آورده شده است

 
Table 7: Average rankings of social capital components in the Berim neighborhood 

Component 

row 
Component 

Average 

rankings 

Friedman 

value 
Sig. 

1 

To what extent is there trust between family members, 

friends, co-residents, and locals in the Berim 

neighborhood? 

5.15 

526 0.000 

2 

To what extent is there trust in government, economic, 

social and environmental institutions in the Berim 

neighborhood 

5.15 

3 
To what extent do the residents of Berim neighborhood feel 

responsible for the health and beauty of the neighborhood? 
7.72 

4 
To what extent do the residents of Berim neighborhood pay 

attention to using urban services? 
7.04 

5 
To what extent do the residents of Berim neighborhood feel 

belonging about the facilities of their neighborhood6.32 ؟ 

6 

To what extent is there interaction and feeling between 

family, friends and colleagues, as well as locals and fellow 

citizens in the neighborhood of Berim? 

4.698 

7 

To what extent do the residents of Berim neighborhood 

participate in social, economic, environmental and service 

institutions? 

4.9 

 فرض صفر: بین رتیه مولفه های سرمایه اجتماعی از نظرساکنان محله بریو تفاوت معنا داری وجود ندارد.

 .های سرمایه اجتماعی از نظر ساکنان محله بریو تفاوت معناداری وجود داردفرض مقابل: بین رتیه مولفه 
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8 

To what extent do the residents of the Berim neighborhood 

participate in religious delegations, charities, and Saving 

Account funds? 

4.48 

9 

To what extent do the residents of the Berim neighborhood 

participate in literary and artistic groups and scientific 

associations? 

4.86 

10 
To what extent do the residents of Berim neighborhood 

participate in political parties? 
4.69 

 

 

Fig. 1 Ranking of social capital components in the Berim neighborhood 

 
 بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی در محله بوارده -5-5

 برای تحلیل ونعیت مولفه های سرمایه اجتماعی در
نتایج  محله بوارده از آزمون دو جمله ای استفاده شده است.

  .حاصل از آزمون دو جمله ای در ادامه آمده است
 

Table 8: Binominal test (Bovardeh neighborhood) 

 Level Fre. Fre. ratio Ratio tested Sig. Results 

To what extent is there 

trust between family 

members, friends, co-

residents, and locals in 

the Bovardeh 

neighborhood? 

Options 1,2,3 <= 3 201 0.57 0.5 0.006 The results are 

significant. 57% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium 

Options 4,5 > 3 149 0.43   

total  350 1   

To what extent is there 

trust in government, 

economic, social and 

environmental 

institutions in the 

Bovardeh 

neighborhood? 

Options 1,2,3 <= 3 190 0.54 0.5 0.121 

The results are not 

significant. There is 

no consensus on this 

component. 

Options 4,5 > 3 160 0.46   

total  350 1   

To what extent do the 

residents of Bovardeh 

neighborhood feel 

responsible for the 

health and beauty of the 

neighborhood? 

Options 1,2,3 <= 3 171 0.49 0.5 0.708 
The results are not 

significant. There is 

no consensus on this 

component. 

Options 4,5 > 3 179 0.51   

total  350 1   
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To what extent do the 

residents of Bovardeh 

neighborhood pay 

attention to using urban 

services? 

Options 1,2,3 <= 3 151 0.43 0.5 0.012 The results are 

significant. 57% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 199 0.57   

total  350 1   

To what extent do the 

residents of Bovardeh 

neighborhood feel 

belonging about the 

facilities of their 

neighborhood? 

Options 1,2,3 <= 3 230 0.66 0.5 0.000 The results are 

significant. 66% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 120 0.34   

total  350 1   

To what extent is there 

interaction and feeling 

between family, friends 

and colleagues, as well 

as locals and fellow 

citizens in the 

neighborhood of 

Bovardeh? 

Options 1,2,3 <= 3 350 1  0.000 

The results are 

significant. 100% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 - -   

total  350 1   

To what extent do the 

residents of Bovardeh 

neighborhood 

participate in social, 

economic, 

environmental and 

service institutions? 

Options 1,2,3 <= 3 350 1  0.000 
The results are 

significant. 100% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 - -   

total  350 1   

To what extent do the 

residents of the 

Bovardeh neighborhood 

participate in religious 

delegations, charities, 

and Saving Account 

funds? 

Options 1,2,3 <= 3 300 0.86 0.5 0.000 
The results are 

significant. 86% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 50 0.14   

total  350 1   

To what extent do the 

residents of the 

Bovardeh neighborhood 

participate in literary 

and artistic groups and 

scientific associations? 

Options 1,2,3 <= 3 350 1  0.000 The results are 

significant. 100% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 - -   

total  350 1   

To what extent do the 

residents of Bovardeh 

neighborhood 

participate in political 

parties? 

Options 1,2,3 <= 3 350 1  0.000 The results are 

significant. 100% of 

people believe that the 

status of this social 

capital component is 

low or medium. 

Options 4,5 > 3 - -   

total  350 1   

 
دهد که ونعیت اکرر می نتایج آزمون دو جمله ای نشان

مولفه های سرررمایه اجتماعی در محله بوارده برابر یا کمتر از 
میاان دقت در »حد متوسرررط اسرررت. فقط ونرررعیت متغیر 

 بیشتر از حد متوسط است.« استفاده از ندمات شهری

ه سرمای یمولفه هاشود که آیا بین رتیه می ادامه بررسی در
از نظر سررراکنان محله بوارده تفاوت معناداری وجود  اجتمراعی 

 دارد یا نیر. جهت بررسی این مونو  از آزمون فریدمن استفاده
 آمده است. 3شود که نتایج حاصل از آن در جدول می

 

 
 

دهد سق، معناداری این می نتایج آزمون فریدمن نشان
کمتر اسررت، بنابراین فرض صررفر در سررق،  11/1آزمون از 
 نیبتوان گفت شود. بنابراین میدرصد رد می 31اطمینان 
تفاوت بوارده از نظر افراد محله  یاجتماع یهسرما یمولفه ها

های هر میرانگین رتیه  3در جردول   .وجود دارد یمعنرادار 
مولفه های سرمایه اجتماعی رتیه بندی  0مولفه و در نگاره 

 در محله بوارده به ترتیب اولویت آورده شده است.

 

 .از نظر ساکنان محله بوارده تفاوت معناداری وجود ندارد های سرمایه اجتماعیفرض صفر: بین رتیه مولفه 
 .از نظرساکنان محله بوارده تفاوت معناداری وجود دارد فرض مقابل: بین رتیه مولفه های سرمایه اجتماعی
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Table 9: Average rankings of social capital components in Bovardeh neighborhood 

Component 

No. 
Components 

Average 

rankings 

Friedman 

value 

Significance 

level 

1 

To what extent is there trust between family members, 

friends, co-residents, and locals in the Bovardeh 

neighborhood? 

6.25 

350 0.000 

2 

To what extent is there trust in government, economic, 

social and environmental institutions in the Bovardeh 

neighborhood? 

6.42 

3 

To what extent do the residents of Bovardeh neighborhood 

feel responsible for the health and beauty of the 

neighborhood? 

7.01 

4 
To what extent do the residents of Bovardeh neighborhood 

pay attention to using urban services? 
8.11 

5 
To what extent do the residents of Bovardeh neighborhood 

feel belonging about the facilities of their neighborhod? 
7.14 

6 

To what extent is there interaction and feeling between 

family, friends and colleagues, as well as locals and fellow 

citizens in the neighborhood of Bovardeh? 

3.99 

7 

To what extent do the residents of Bovardeh neighborhood 

participate in social, economic, environmental and service 

institutions? 

4.05 

8 

To what extent do the residents of the Bovardeh 

neighborhood participate in religious delegations, 

charities, and Saving Account funds? 

5.01 

9 

To what extent do the residents of the Bovardeh 

neighborhood participate in literary and artistic groups and 

scientific associations 

4.07 

10 
To what extent do the residents of Bovardeh neighborhood 

participate in political parties? 
2.95 

 

 
Fig. 2 Ranking of the components of social capital in Bovardeh neighborhood 
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مقایسییه متغیرهای سییرمایه اجتماعی در محله بریم و  -5-6
 بوارده

برای مقایسررره  وها بودن دادهبرا توجره بره غیر نرمرال     
متغیرهرای سررررمرایه اجتماعی در دو محله بریو و بوارده و   

سررنجض اینکه متغیرها در کداا محله ونررعیت بهتری دارند 
ویتنی اسررتفاده شررده است. نتایج -از آزمون ناپارامتریک من

 آمده است. 01 حاصل از این آزمون در جدول

 

Table 10: The results of the U Man-Whitney test regarding the investigation of the variables of social capital in 

two neighborhoods 

Social capital 

variables 
Neighborhood Mean U Man-Whitney Sig. Result 

Interpersonal trust 

Berim 2.62 

-7.777 0.000 

The difference is significant. 

The average variable in the 

Bovardeh neighborhood is better 

than Berim. 
Bovardeh 3.08 

Institutional trust 

Berim 2.45 

-10.786 0.000 

The difference is significant. 

The average variable in the 

Bovardeh neighborhood is better 

than Berim. 
Bovardeh 3.17 

A sense of social 

belonging 

Berim 3.2 

-4.251 0.000 

The difference is significant. 

The average variable in the 

Bovardeh neighborhood is better 

than Berim. 
Bovardeh 3.55 

Social Relations 

Network 

Berim 2.31 
-0.929 0.353 

There is no significant differences 

between the two neighborhoods. Bovardeh 2.37 

Formal 

participation 

Berim 2.41 
-0.764 0.445 

There is no significant differences 

between the two neighborhoods. Bovardeh 2.34 

Berim 2.3 

 

 گیرینتیجه -1
همانگونه که اشرراره شررد سرررمایه اجتماعی یک حرفیت  

آید که تعامالت میان افراد یک جامعه می اجتماعی به شررمار
هر شیکه اجتماعی  بخشرد. می و نهادهای آن را بهیود و ارتقا

مشارکت و  عالوه بر امکانات مادی به عواملی از قییل اعتماد،
های انسجاا اجتماعی وابسته است که بدون تحقق این مولفه

سرررمایه اجتماعی دسررتیابی به توسررعه و پایداری اجتماعی  
امکران پرذیر نخواهد بود. در این پهوهض به ارزیابی تقییقی   

اجتماعی در دو منققه موفق بریو و  مولفره هرای سررررمرایه   
بوارده آبرادان کره معضرررالت کالیدی کمتری دارند پردانته   
ها شررده اسررت تا از این رهگذر نررمن مقایسرره این مولفه   

های سرمایه ،شیاهت و تفاوتهای این دو محله در تحقق مولفه
این های بررسررری و تحلیرل قرار گیرد. یافته  اجتمراعی مورد 
 احسات»که در محله بریو فقط متغیر  دهدپهوهض نشان می
در ونرررعیت مقلوبی قرار دارد و ونرررعیت « یتعلق اجتماع

سرررایر متغیرهای سررررمایه اجتماعی در محله بریو نامقلوب 
احسررات تعلق »اسررت. همچنین در محله بوارده متغیرهای 

در ونعیت مقلوبی قرار دارد و « یاعتماد نهاد»و« یاجتماع
تماعی در محله بوارده ونررعیت سررایر متغیرهای سرررمایه اج

رویکرد واحد همسررایگی و تقسرریو محله به  .نامقلوب اسررت
های قابل اداره و قانون محور امکان استفاده مقلوب از هسته

آورد از آنجاییکه ندمات شهری را به نحو موثرتری فراهو می
هر دو منققه سررانتار کالیدی مشررابه دارند مولفه احسررات 

دو محله در ونعیت مقلوبی قرار دارد. تعلق اجتماعی در هر 
گذارد همچنین یافته های پهوهض بر این مونررو  صررحه می

و « یاعتماد نهاد»، «یشخص یناعتماد ب»که در سره متغیر  
محله بوارده ونعیت بهتری نسیت « یاحسات تعلق اجتماع»

به منققه بریو دارد و در سررایر متغیرها بین دو محله بریو و 
ناداری وجود ندارد. در منققه بوارده آبادان بوارده تفراوت مع 

به واسرقه سرکونت کارمندان رتیه پایین تر که دارای سیک   
براورها و اعتقادات و تجارب نانوادگی متفاوت تری   زنردگی، 

ین های اعتماد بنسریت به ساکنان منققه بریو هستند مولفه 
اعتماد نهادی و تعلق اجتماعی از ونعیت مقلوب  شرخصری،  

 3در نگاره  بره منققه بریو برنوردار اسرررت.  تری نسررریرت 
میانگین متغیرهای سررررمایه اجتماعی به تفکیک دو محله با 

 یکدیگر مقایسه شده اند.

دهد که در سه متغیر می ویتنی نشران  -نتایج آزمون من
احسررات تعلق »و « یاعتماد نهاد»، «یشررخصرر یناعتماد ب»

د و بین دو محلرره تفرراوت معنرراداری وجود دار« یاجتمرراع
میانگین محله بوارده در این سه متغیر از سرمایه اجتماعی از 
میانگین محله بریو باالتر اسرررت. در سرررایر متغیرها بین دو 

 محله بریو و بوارده تفاوت معناداری وجود ندارد.
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Fig. 3 Comparison chart of social capital variables in two neighborhoods 

 

تاکنون پهوهض زیادی در زمینه سرمایه اجتماعی انجاا 
پهوهض های انجاا شرررده در زمینه ارزیابی  شرررده اسرررت.

های سرمایه اجتماعی در شهرها و محالت غالیا موید نقصان
های مسکونی و کمیود ندمات ر طراحی شررهرککالیدی د
فضرررای سررریا و عدا تامین مراکا تجمع عمومی   عمومی،
 های سرمایهباشد و تاکنون مشاهده نشده است که مولفهمی

هرای کالیدی موفق مورد  اجتمراعی در دو محلره برا ویهگی   

های غلط گذاریارزیرابی تقییقی قرار گیرد و سررریاسرررت  
دا در ع از عوامل تاثیرگذارتخصی  مسکن به عنوان یکی 

 .حضرور فعال ساکنان و عدا مشارکت مدنی شناسایی شود 
های اجتماعی در این پهوهض در حوزه اینکره تفکیرک الیه  

های های مسرررکونی تا چه میاان بر تحقق مولفهشرررهرک
تواند بسط پیدا کند و مورد سرمایه اجتماعی موثر است می

 پهوهض قرار گیرد.
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The advent of the Industrial Revolution, the rising standard of living, the invention of 

automobile, and advanced transportation technology, have led the cities to overgrow in 

the post-world war era, causing environmental problems, pollution, traffic, poverty, etc. 

Hence, to fairly distribute urban services and provide others with housing units, the 

construction of public complexes and residential settlements for the labor force was 

taken into account, especially for those migrating from other places to industrial cities 

seeking for a job. Regarding the time and budget constraints, these programs provide a 

large number of low-cost housing units as shelters for millions of households, often 

leading to low-quality, unstable, and even unhealthy buildings. In some cities such as 

Abadan, constructing residential centers and new communities that meet the needs of 

immigrant workers was quite essential due to the establishment of the refinery which 

functioned as an industrial hub attracting the population to the heart of the city and 

changing people's lifestyle. These residential areas were designed to accommodate the 

workforce according to their nationalities, ethnic characteristics and occupational social 

class. They were devised to provide an ideal place for people to spend their leisure time 

and simultaneously enjoy educational, medical, sports, and other facilities. 

Social sustainability is an aspect of sustainability, which is unachievable if the elements 

of social capital are ignored. Therefore, it is essential to recognize and compare the 

existing examples to determine whether the elements of social capital have been 

realized. This article seeks to make a comparative evaluation of the elements of social 

capital in Braim and Bawarda residential areas in Ababan. In addition, a comparative 

study will be performed on the elements of social capital in these two thriving 

neighborhoods to further scrutinize the barriers of achieving social sustainability 

through the realization of social capital. This research is aimed at making the decision-

makers aware of the feedback resulted from constructing new residential settlements. 

Carrying out a comparative study on the realization of the elements of social capital in 

the two residential neighborhoods of Braim and Bawarda in Abadan, this paper tries to 

answer the following question: "What are the similarities and differences of Braim and 

Bawarda neighborhoods in Abadan in terms of realized social capital elements?" This 

research is a descriptive study and in terms of field studies, it uses a "survey method" 
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based on observations and questionnaires as data collection tools. The data in this 

research is analyzed in the form of an applied study. The desired physical structure in 

a public residential settlement seems to be impotent for realizing social sustainability 

goals regardless of the social stratification and the creation of participatory networks. 

Social capital is considered as a social capacity that improves and promotes 

interpersonal interactions in a society and its institutions. In addition to material 

resources, each social network depends on factors such as trust, participation, and social 

cohesion, which might hinder social development and sustainability if the elements of 

social capital are not realized. The findings of this study indicate that only the variable 

of "sense of social belonging" in Braim neighborhood is considered desirable, while 

other variables of social capital are not considered desirable. Moreover, the variables 

of "sense of social belonging" and "institutional trust" are regarded as desirable in 

Bawarda neighborhood, while other variables of social capital are regarded as 

undesirable. 

Adopting the neighborhood unit approach and dividing each neighborhood into 

manageable and law-abiding cores will allow for more effective use of urban services. 

Since both regions have similar physical structures, the "sense of social belonging" is 

desirable in both neighborhoods. The research findings also acknowledge that Bawarda 

neighborhood is better off than Braim area in terms of three variables, "interpersonal 

trust," "institutional trust," and "sense of social belonging," with no significant 

difference between variables in the two neighborhoods. Since Bawarda residents are 

lower-ranking employees with different lifestyles, beliefs, and family experiences than 

Braim residents, the elements of interpersonal trust, institutional trust, and sense of 

social belonging are more desirable than that of Braim. Multiple researches have been 

conducted on social capital so far. Research on the assessment of social capital in cities 

and neighborhoods often confirms the existence of physical defects in the design of 

residential settlements and the shortage of public services, green space, and lack of 

public gathering centers. No comparative evaluation has been carried out on the 

elements of social capital in two neighborhoods with successful physical 

characteristics. Moreover, wrong housing allocation policies have failed to be identified 

as one of the factors influencing active presence of residents and reduced civic 

participation. This research can be expanded to examine the extent to which the 

separation of social stratification in residential settlements is effective in realizing the 

elements of social capital. 

Key words: 

Social Capital, Urban Public Housing, Berim and Bowarde Residential Areas in Abadan. 

 

 

COPYRIGHTS 
Copyright for this article is retained by the author(s), with 

publication rights granted to the Journal of Iranian 

Architecture & Urbanism. This is an open-access article 

distributed under the terms and conditions of the Creative 

Commons Attribution License. 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

 

 
 ارجاع به این مقاله:نحوۀ 

 (. ارزیابی0333نررامنی، مرتضرریا رزاقی اصررل، سررینا و پورمهابادیان، الهاا ) 
 مقالعه شررهری عمومی مسرراکن در اجتماعی سرررمایه های مولفه تقییقی
معماری و  نشرررریه علمیآبادان،  بوارده و بریو مسرررکونی منراطق  موردی

 .031 -001(، 03)00، شهرسازی ایران

 
DOI: 10.30475/ISAU.2020.143850.1057 

URL: http://www.isau.ir/article_110482.html 

 

  


