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سعه » جنبش چکیده: سعه » چارچوب در « ای محله تو  واحد را شهری سلولهای و ها ، محله« شهری پایداری تو

اج ماعی، ظرفی های موجود در محله ها و ستتترمایه های  دابعا بر عمدتاً راستتت ا این در و داده قرار خود ریزی برنامه

 یکردرو مبنا، –اج ماعی تاکید می نماید. ن یجه این توجه شتتکگ ریری رویکردهای مل لا از جمله برنامه ریزی محله 

 هایواحد و ها محله این در اج ماعی های سرمایه و ظرفی ها به توجه و شهری های محله بازآفرینی که) مبنا – دارایی

بررسی عوامگ پژوهش  هدف از اینشهری را محور توجه خود قرار داده است (، در عرصه برنامه ریزی شهری می باشد. 

 غیرهایم  بعنوان اج ماعی سرمایه ظرفی های سایر و وابس ه م غیر عنوان موثر بر مشارکت ساکنان در توسعه محله به

 محله ساکنان نفر از 09 ،بر اساس فرمول ری و پارکر را پژوهش آماری است. جامعه پیمایش اس فاده از روش با  قگمس

که بین شاخصه های سرمایه اج ماعی و تمایگ حاکی از آن است ن ایج پژوهش  دهند.میتشکیگ  قزوین شهر آباد هادی

میزان ای باالتر باشتتد محله ماعستترمایه  اج ماعی در یا اج هرچه ب وریکه به مشتتارکت راب ه معناداری وجود دارد 

 بیش ر و دست یابی به توسعه محله پایدار میسرتر است. ساکنان مشارکت

 اج ماعی سرمایه مبنا، -محلّه ریزی برنامه ، ای محلّه، توسعه پایدار محلهواژگان کلیدی: 

 
Shamoni-s71@gmail.com مسئول مکاتبات:*

 مقدمه -1

تا چند دهه پیش در اغلب شهرها، محله ها از 

اع بار ، نقش و جایگاه ویژه ای در نظام روابط و تعامالت 

بودند. این محالت که در طول سالها اج ماعی برخوردار 

و به صورتی اررانیا شکگ ررف ه، تامین کننده بسیاری 

از نیازهای ساکنان خود بودند. روابط چهره به چهره، 

احساس تعلق، روابط اج ماعی و . . . از ویژریهای خاص 

این محالت بود که بعضاً در تعریا اج ماعات محله ای 

(Community) در  ا نام برده می شود.از همین ویژریه

این میان شهرسازی با رویکردی صرفا کالبدی و 

اق صادی و در ن یجه غافگ از مسائگ اج ماعی و 

فرهنگی، در حگ معضالت و مشکالت شهری ناکام بوده 

-در حال حاضر توسعه با مفهوم پایداری معنی میاست. 

های اصلی توسعه پایدار در محالت یابد و یکی از مؤلفه

 بر همین باشد.مشاکت ساکنان در امور محلی می شهری

اساس بار دیگر توجه به محالت و جوامع خرد شهری 

در دس ور کار جامعه شناسان ، برنامه ریزان و طراحان 

شهری قرار ررف ه است. چرا که فقط در این مقیاس می 

توان به ابعاد مل لا زندری شهری پی برد و از نزدیا 

قرار داد. لذا بررسی پژوهشها و مسائگ را مورد بررسی 

م العات رونارونی که طی یکی دو دهه اخیر انجام 

شده، نشان می دهد که سیاس گزاریها، برنامه ریزیها و 

را « محله » مدیریت شهری خردترین واحد شهر یعنی 

« توسعه محله ای » جنبش . هدف خود قرار داده است
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ا و محله ه« توسعه پایداری شهری » در چارچوب 

سلولهای شهری را واحد برنامه ریزی خود قرار داده و 

ظرفی های موجود در این راس ا عمدتًا بر ابعاد اج ماعی،

و مشارکت محله ها و سرمایه های اج ماعی در 

تاکید می نماید. ن یجه این توجه شکگ ریری شهروندی 

 1مبنا –رویکردهای مل لا از جمله برنامه ریزی محله 

، ) که بازآفرینی محله های  2مبنا –، رویکرد دارایی 

شهری و توجه به ظرفی ها و سرمایه های اج ماعی در 

این محله ها و واحدهای شهری را محور توجه خود قرار 

داده است (، در عرصه برنامه ریزی شهری می باشد. 

های اصلی رویکرد دارایی مبنا با یکی از تفاوت

اج ماعی  ه به مقوله سرمایهرویکردهای پیشین توج

 داللت خود عام معنای در سرمایه کلی طور باشد. بهمی

 در که دارد منابعی و امکانات ها،دارایی مجموعه بر

 .است کرده پیدا بروز و ظهور مل لا اشکال و هاقالب

( سرمایه اج ماعی 1001براساس تعریا بانا جهانی )

یت و کیفیت نهادها، روابط و هنجارهایی است که کم

های اج ماعی جوامع را شکگ می دهد. کنشبرهم

سرمایه اج ماعی زیربنای تشکیگ اع ماد، درك م قابگ 

و ارزش های مش رك و رف ارهایی است که امکان 

را برای  (Co-Operative action)اقدامات مشارک ی 

در کشور  اعضای شبکه و جوامع محلی فراهم می کنند.

ما نیز ، با توجه به تجربیات رذش ه و همچنین نابسامانی 

حیات شهری )بلصوص کالنشهرها ( در وضع موجود، 

برنامه ریزان و مدیران شهری نارزیر از توجه به برنامه 

ریزی در مقیاسهای خرد در قالب واحدها و سلولهای 

شهری یعنی محله ها می باشند. در اینصورت است که 

ابعاد مل لا زندری شهری را به شکلی می توان 

ملموس مورد بررسی قرار داد و با برنامه ریزی مناسب 

و اس فاده از منابع محلی به شاخصهای توسعه محله 

های شهری دست یافت. محله هایی که در پیوند با 

ظرفیت از طرفی یکدیگر شهر را تشکیگ می دهند. 

 و تاکید سازی محله ای و تقویت سرمایه های اج ماعی،
                                                           

1 Community Based planning 

بر برابری و توانمندسازی برای رفع محرومیت نیز 

موضوع بسیار مهمی دراین عرصه است که مورد غفلت 

. از این رو هدف اصلی این مقاله بررسی واقع شده است

عوامگ موثر بر مشارکت ساکنان و اس فاده از سرمایه 

-در توسعه محله هادی آباد شهر قزوین میاج ماعی 

با منشاء روس ایی است که بر اثر رشد این محله باشد. 

و رس رش شهر در ب ن شهر قزوین قرار ررف ه است. 

در واقع این پژوهش به دنبال آن است تا با تأکید بر 

های سرمایه اج ماعی و مشارکت تا حدی از مقوله

 محرومیت اج ماعی موجود در این محدوده بکاهد. 
 

 سواالت تحقیق

مشارکت  گیو تما یاج ماع هیسرما انیم -

 ای چه راب ه نیآباد قزو یساکنان محله هاد

 وجود دارد؟

های سنجش سرمایه اج ماعی و شاخص -

 مشارکت ساکنان کدامند؟

 مبانی نظری -2

با بررسی پیامدهای منفی رویکرد نیاز مبنا به 

عنوان یا رویکرد سن ی، توسعه دارایی مبنا اج ماعات 

زمینه م رح محلی به عنوان رویکرد جایگزین در این 

شد، زیرا امروزه ایجاد هررونه تغییر به منظور توسعه 

بدون توجه به ظرفیت های موجود و نقش آفرینی 

نفع ممکن نیست. این رویکرد بر این نک ه رروههای ذی

تاکید دارد که اج ماعات محلی به خصوص انجمن ها و 

رروههای مشارک ی در این اج ماعات باید فرایند توسعه 

ببرند و در این میان نقش عوامگ خارجی این را پیش 

است که دارایی های محلی و منابع را برای دس یابی به 

که  ظرفیت محلی .اهداف، بسیج و سازماندهی کنند

 دارایی های مالی، کالبدی و اج ماعی را در بر می ریرد،

توانایی جمعی ساکنان برای واکنش نشان دادن به 

محی ی و ایجاد و  فشارهای اج ماعی، اق صادی و

تقویت فرصت ها و دیدن سرمایه های محلی در کنار 

2 Asset-Based Approach 



 

 ... سنجش عوامل تاثیرگذار، و همکاران شمعونی

 

محله از تجمع، با توجه به اینکه  ت.نیاز های محلی اس

پیوس گی کم یا زیاد، معاشرت نزدیا، روابط همسایگی 

و اتحاد غیررسمی میان رروهی از مردم بوجود می آید 

سرمایه های اج ماعی موجود در آنها مهم ترین ظرفیت 

سرمایه اج ماعی اب دا  برای توسعه محسوب می شوند.

سرپرست  1های لیدا جی هانیفانبه نوش ه1011در سال 

رردد که وقت مدارس ویرجینای غربی در آمریکا بر می

دانست که سرمایه نامحسوسی می سرمایه اج ماعی را»

« در زندری روزمره افراد دارای اهمیت است 

(Ferlander, 2003:361)از وی رروهی از جامعه  . بعد

و در ( 4و لوزلی 3، سیم2)سیلی شناسان شهری کانادایی

، نظریه پرداز مبادله)هومانس(و اس اد مسائگ 1019دهة 

اق صاد دانی  1099شهری به نام جین جاکوبز  و در دهه 

به نام لوری این ایده را رس رش دادند)ولکاك و نارایان،   

اص الح سرمایه اج ماعی  4 ز(. جین جاکوب434: 1334

 1را در ک اب  مرگ و زندری شهرهای بزرگ امریکایی

-( و برای تاکید بر ارزشهای جمعی همبس گی1011)

های غیررسمی همبس گی در مادرشهرهای مدرن بکار 

 (Putnam, 2002: 5)برد 

   3اق صاددان نیز همچون ایوان الیت  9رلن لوری

ی را در دهة جامعه شناس، اص الح سرمایه اج ماع

برای توصیا مشکگ توسعه اق صاد درون شهری 1099

، رلن لوری در بس ر ان قاد  (0،1390به کار برد )فوکویاما

از نظریه های نئو کالسیا نابرابری نژادی درآمدی و 

تبعات سیاسی آن نظریه ها به مفهوم سرمایه اج ماعی 

در سال . (319: 1334رسیده است. )پورتس، 

-ای از یادداشتدر پاره»ایه اج ماعی مفهوم سرم1039

پیر بوردیو ان شار یافت اما در اب دا توجه  های مقدماتی

الی صفحات کسی را به خود جلب نکرد چرا که در البه

                                                           
.lida J.Hani fan1 

Jan Seely . 2 

. Sim3 

Loosely. 4 

Jone Jacobs.4 

مب نی بر جامعه شناسی آموزش و پرورش پنهان مانده 

به بیان بائوم تاکید بوردیو (، 393:1334)پورتس،« بود

 مل لا سرمایه در بازتولید بر نقشهایی است که اشکال

اما جیمز کلمن اولین  . ندکروابط نابرابر قدرت ایفا می

کسی است که به صورت منسجم و قوی به بحث سرمایه 

وی »پردازد که به عبارتی و به بیان پوتنام اج ماعی می

اولین کسی است که بنیاد نهادی نظری سرمایه 

سرمایه "او با مقاله .«داج ماعی را پایه رذاری کر

، اثر مهمی را در "یانسانسرمایه اج ماعی در ایجاد 

ادبیات جامعه شناسی توسعه پدید آورد و رابرت پوتنام 

بنای دموکراسی کار  "با چاپ ک اب 1003نیز در سال 

و در کار  "های مدنی در ای الیای مدرنآمد؛ سنت

بولینگ یا نفره؛  "یعنی مقاله1004دیگرش در سال 

سبب بسط مفهوم  "ج ماعی آمریکاکاهش سرمایه ا

سرمایه اج ماعی رردید. فوکویاما  نیز با ان شار ک اب 

به بررسی "پایان نظم، سرمایه اج ماعی و حفظ آن "

نقش سرمایه اج ماعی در اق صاد می پردازد ، سبب غنی 

تر رش ن ادبیات سرمایه اج ماعی شده 

صاحبنظران رونارون با توجه به تعاریفی که از .است

سرمایه اج ماعی ارایه نموده اند، شاخصهای م فاوتی را 

نیز جهت سنجش و بررسی آن در نظر ررف ه اند. ادبیات 

نظری سرمایه اج ماعی سه س ح تحلیگ خرد، میانی و 

هر یا . ( 34: 1333کالن را پوشش می دهد ) غفاری، 

از این س وح، کاربردی م ناسب با ابعاد و مقیاس مورد 

اف و رس ردری موضوع دارد. بدیهی است نظر و نیز اهد

می بایست با توجه به مقیاس محله، سرمایه اج ماعی 

س ح خرد مورد بررسی قرار ریرد. در این س ح در 

سرمایه اج ماعی در قالب روابط فردی و شبکه های 

ارتباطی بین افراد و هنجارها و ارزشهای غیررسمی 

The Death and Life of Great American 

Cities.1 

Glenn Loury.9 

Ivan Light.3 

11 Fokoyama 
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در س ح خرد  حاکم بر آنها مورد ارزیابی قرار می ریرد.

 از دو نوع سرمایه اج ماعی نام برده می شود :

                                      1سرمایه اج ماعی شناخ ی  –الا 

 2سرمایه اج ماعی ساخ اری  –ب 

سرمایه اج ماعی شناخ ی با مقوله هایی همچون 

ارزش ها، نگرشتتها، تعهدات، مشتتارکت و اع ماد ارتبا  

سر ساخ ارها، پیدا می کند.  ساخ اری،  مایه اج ماعی 

فرایندها مانند پاستتلگویی رهبران و مدیران جامعه در 

صمیم ریری، میزان  شفافیت در ت شان ،  قبال عملکرد

شش  ساس کار رروهی را پو صمیم ریری و اقدام بر ا ت

می دهد. در این ارتبا  می توان به بررستتتی وکلوك و 

شاره  ( Woolcock and Naryan , 2000  ( 88:ناریان ا

نمود که در سنخ شناسی بررسیهای سرمایه اج ماعی 

شلیص داده اند که عبارتند از : نگاه  چهار نوع نگاه را ت

هادی - 3شتتتبکه ای گاه ن گاه هم افزایی - 4ن گاه  4ن و ن

نه یا یه   1محلی ررا نه، ستتترما یا .در دیدراه محلی ررا

ها،  ند انجمن  مان های محلی  مان با ستتتاز ماعی را  اج 

و رروههای اج ماعی برابر می شتتمارند. این  باشتتگاهها

عداد و تراکم  یه اج ماعی را از طریق ت دیدراه ستتترما

یابی  یا محله معین مورد ارز ماعی در  های اج  رروه

باورند که  قرار می دهد. طرفداران این دیدراه بر این 

شد و نقش  سرمایه اج ماعی به طور ذاتی خوب می با

وکلوك و نتاریتان مثبتت در رفتاه محلی دارد. لیکن 

ش ر داللت  سرمایه که بی مع قدند هر چند که این نوع 

سجام و هویت  سرمایه درون رروهی دارد، موجب ان بر 

شعاع  شود ولیکن چنانچه  س ح محله می  شی در  بل

ها  نه تن های محلی نرود  یه فراتر از رروه ما این ستتتر

توستتتعه را تستتتهیگ نلواهد نمود بلکه مانع آن خواهد 

سرمایه اج ماعی  شد. در ارتبا  سی  سنجش و برر با 

های  مدل به نظر می رستتتد یکی از  له  یاس مح در مق

 دلمتحلیلی که از کارآیی قابگ قبولی برخوردار باشتتد ،

                                                           
1- Cognitive Social Capital 
2-StructuralSocial Capital 

3-TheNetwork View 

در این راستت ا در مقاله کارلی، پیکلز و ستتاویج باشتتد. 

حاضتتر با توجه به پیشتتینه محله هادی آباد و منشتتا 

س ایی آن با توجه به حاکمیت روابط چهر ه به چهره رو

در روستت ا از ستترمایه اج ماعی شتتناخ ی و نگاه محلی 

در قالب ستتته بعد پیوند همستتتایگی، شتتتبکه ررایانه 

اج ماعی، مشارکت مدنی در ارتبا  با اع ماد اج ماعی 

و ویژری های اج ماعی و فرهنگی مورد بررستتتی قرار 

به عنوان یکی از  می ریرد. ماعی  عاد اج  جه اب در ن ی

فاهیم و اصتتتول ب مه ریزی محلهم نا حاء  -ر به ان نا،  مب

سعه مل لا در اکثر رویکردهای ای ب دریج در محله تو

قاطع مل لا قرن بیستتت م از مان در م  وزن طی ز

اج ماعی  سرمایه رردد و اهمیتبرخوردار می غالب ری

ای مورد محله توستتعه جهت عاملی استتاستتی عنوان به

ید قرار می که ریردتاک  ازصتتتاحبنظران، برخی ب وری

 غیرممکن اج ماعی را بدون سترمایه ایمحله توستعه

در  رونارونی رویکردهای استتتاس بر همین .دانندمی

 اج ماعی سرمایه که است ای بوجودآمدهمحله توسعه

سی را عامگ سا سعه ا از جمله رویکرد  .دانندمی در تو

شهای مردم مبنا که_دارایی  عنوان آنها را به بین و کن

ای، مورد تأکید قرار محله  ماعموجود در اج دارائیهای

دهد. از سوی دیگر اشاعه و ارتقای فرهنگ مشارکت می

مردمی یکی از مهم رین ارکان توستتتعه پایدار قلمداد 

و در ستتت ح طرح ریزی محله به عنوان عامگ  رردیده

اصتتتلی حقانیت تحقیق و اع بار بلشتتتی به روند طرح 

 ریری مفهومبنابراین شتتتکگ ریزی قلمداد می شتتتود.

س لزم مجموعه پیش  محله و تداوم حیات آن نه تنها م

نیازهای کالبدی، بلکه نیازمند تعامالت اج ماعی خاص 

سعه محله  صلی تو شود و ب ورکلی هدف ا س ه می  دان

ای پایدار بهبود ساخ ار فضایی ، تقویت هویت مکانی و 

به حداقگ رستتتاندن مصتتترف انرطی از طریق نهادهای 

 فاده از ستتترمایه های اج ماعی و در راستتت ای استتت

4- The Institutuonal View 
4- The Synergy View 

1- The Communitarian  View 
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   اج ماعی بیان می رردد.
همه شواهد تاریلی نشان می دهد توسعه معنی 

دار اج ماع محلی فقط هنگامی رخ می دهد که ساکنان 

 م عهد 

رذاری بر روی خودشان و منابع شان شوند. این سرمایه

نگرش توضیح می دهد که چرا علی رغم تاثیر مثبت 

ایی ها، اج ماعات کما های خارجی در توسعه دار

محلی هررز با روند باال به پایین و از بیرون به درون 

ساخ ه نمی شوند. اکنون دست اندرکاران توسعه 

محالت شهری دریاف ه اند که تالش ها باید بر پایه درك 

نقشه ای از دارایی ها، ظرفیت ها و توانایی های محلی 

 ییانجام ریرد. کلید احیای محلی، شناسایی همه دارا

 &Kretzman)های محلی و سازماندهی آنها است 

Mcknight, 1993 ). شد، این رف ه آنچه براساس 

 و در چارچوب اج ماعی با تأکید بر سرمایه تحقیق

 ایبا تکیه بر مدل توسعه محلهمبنا و _دارایی رویکرد

 به نسبت محله ساکنان نگرشهای به باتوجه پایدار

اج ماعی،  سرمایه با آن و ارتبا  خود زندری محیط

محله هادی   توسعه را جهت تا راهبردهایی برآن است

ریری سرمایة آباد ارائه دهد. در مورد سنجش و اندازه

اج ماعی اتفاق نظر مشلصی بین صاحبنظران وجود 

روید: در این باره دست ندارد. در این مورد فوکویاما می

ت نلسکم دو رویکرد اج ماعی اتلاذ شده است، رویکرد 

این است که رروهها و اعضای آنها را در جامعة مفروض 

های مربو  کنند و در رویکرد دوم، دادهسرشماری می

به س وح اع ماد و تعهد و دخالت مدنی بررسی شود 

(.دراین پژوهش، تقریباً رویکرد 131: 1334)فوکویاما، 

ی هایدوم مدنظر فوکویاما بررسی شده است، یعنی داده

زان اع ماد، مشارکت، هنجارها، انسجام و... مبنی بر می

  بررسی شده است.

 روش تحقیق -3

 «تحلیلی -توصیفی»پژوهش حاضر از نظر روش 

است و از نظر هدف کاربردی است. در این پژوهش، هم 

ای و هم از پیمایش میدانی برای از اطالعات ک ابلانه

های تحقیق ایجاد چارچوب نظری پژوهش و شاخص

ای، شامگ دو ده است. م العات ک ابلانهاس فاده ش

بلش م العه م ون نظری مرتبط در جهان و ایران و 

پیمایش میدانی شامگ تهیه پرسشنامه و انجام 

ریری و همچنین انجام مصاحبه با آراهان محلی نمونه

ای از جامعه آماری ساکنان باشد. برای ان لاب نمونهمی

ه شده است. بدین محدوده از راب ه ری و پارکر اس فاد

نفر از ساکنان محله به عنوان نمونه تحقیق  09ترتیب 

آوری اطالعات هایی برای جمعان لاب شده و پرسشنامه

ی براآوری شد. مرتبط با تحقیق تدوین، توزیع و جمع

و  %19خانواری، با حاشیه خ ای  3999جامعه آماری 

نفر را بعنوان نمونه  09، باید  %04س ح اطمینان 

های پیمایش را به کگ جامعه رزید ، تا ب وان یاف هبر

از  .(9214:1330پور و همکاران)رفیعآماری تعمیم داد

اد دارای بلوکهای مل لا با حجم آبآنجا که محله هادی 

نامساوی است، لذا برای معرف بودن حجم نمونه، به ر 

-ای به نام نمونهریری اصالح شدهاست از طرح نمونه

اس فاده نمود. در این م ناسب با حجم  ایالیهریری 

ریری هر زیررروه از حضوری م ناسب هم روش نمونه

در نمونه و هم در جامعه آماری برخوردار است. بنابراین 

درصد جامعه آماری را به خود اخ صاص  19ارر بلوکی 

درصد حجم نمونه نیز به این بلوك  19داده باشد، 

سازی وش مقیاسدر این تحقیق از ریابد.اخ صاص می

های طیا لیکرتی اس فاده شده برای کمی کردن رویه

سازی اطالعات، با اس فاده از ضریب است. پس از کمی

 ها مورد سنجشآلفای کرونباخ میزان پایایی پرسشنامه

در این پژوهش پس از بررسی مفاهیم نظری قرار ررفت. 

پیرامون موضوع تحقیق، به بررسی ظرفیت های سرمایه 

در چارچوب  هادی آباد شهر قزویناعی در محله اج م

مبنا پرداخ ه شده است. در این مقاله -رویکرد دارایی

تمایگ به مشارکت که پیش نیاز ضروری برنامه ریزی 

مبنا است، به عنوان م غیر وابس ه و سایر ظرفیت  -محله

های سرمایه اج ماعی بعنوان م غیرهای مس قگ با روش 

برای سنجش ر ررف ه است. پیمایش مورد سنجش قرا
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راب ه میان سرمایه اج ماعی و میزان مشارکت ساکنان 

 های آماری رررسیونتحلیگ مسیر و روش نیز از تکنیا

 رام به رام و رررسیون چند م غیره اس فاده شده است.

 یافته های پژوهش -4

درصد 41تحلیگ ن ایج پرسشنامه نشان داد که 

درصد 31درصد آنها زن بوده اند. 41پاسلگویان مرد و 

درصد فوق دیپلم 11 ٬درصد دیپلم  ٬39آنها زیردیپلم 

درصد آنها تحصیالت لیسانس داش ند. میانگین  11و 

سال و  11سال و جوان رین آنها  23سنی پاسلگویان 

های سرمایه شاخصت. ساله بوده اس 92پیرترین آنها 

انسجام اج ماعی، اع ماد اج ماعی،  شامگ: اج ماعی

و امنیت در وضعیت اق صادی  ٬هنجارهای اج ماعی 

محلّه در نظر ررف ه شدند و تمایگ به مشارکت بعنوان 

 -حلّهریزی مم غیر وابس ه که عنصر اصلی مولفه برنامه

مبنا است مورد سنجش واقع رردید. بر این اساس بعد 

از توصیا جدول دو بعدی به آزمون فرضیه پرداخ ه 

 سرمایه اج ماعیکه بین  .فرضیه اصلی تحقیقشودمی

راب ه معناداری وجود دارد با  و تمایگ به مشارکت

  اس فاده از آزمون کندال مورد آزمون قرار ررفت.

هادی آباد، بین سرمایه اج ماعی  1م ابق جدول 

 گی کندال و و تمایگ به مشتتارکت با ضتتریب همبستت

درصد  04در س ح اطمینان  331/9شدت همبس گی 

از و مثبت   9(/923)94/9و ستتت ح خ ای کوچک ر از 

ماری معنی دار استتتت. نابراین  نظر آ یه ب بین ستتترما

انستتانی برای مشتتارکت در  اج ماعی و ررایش نیروی

توستتعه محلی راب ه مستت قیم وجود دارد. بدین معنی 

ای ر یا اج ماع محلهکه هرچه ستتترمایه  اج ماعی د

باالتر باشتتد عالقه و آمادری ستتاکنین برای مشتتارکت 

 بیش رودست یابی به توسعه محله مبنا میسرتر است.

همبستگی بین سرمایه اجتماعی و  .1جدول

 تمایل به مشارکت

 تمایگ به مشارکت همبس گی

                                                           
1  Stepwise  Method 

ضریب  سرمایه اج ماعی

همبس گی 

 کندال

331/9 

س ح 

 معناداری

923/9 

 92 فراوانی

تحلیگ رررستتتیونی از به رین روشتتتهای تحلیلی 

است که تاثیرهای مش رك و مجزای م غیرهای مس قگ 

سنجش می س ه ارزیابی و ه کند.با توجه برا برم غیر واب

اینکه همگی م غیرهای موجود در ستتت ح ستتتنجش 

له ند، در این پژوهش از روش فاصتتت ای قرار داشتتت 

ر وپیش بینی م غیرررستتتیون چند م غیری در تبیین 

س فاده شده است.  س ه)مشارکت در توسعه محله( ا واب

رررستتتیون چندم غیری به روشتتتهای مل لفی انجام 

راممی به  رام  که در این پژوهش از روش    1ریرد 

شده س فاده  سبات ا ضمناً برای پیوند دادن محا ست.  ا

مل لا رررستتتیون و برازش متدل تحلیتگ پژوهش، 

سس فاده قرار ررف هتکنیا تحلیگ مسیر مورد ا به . تا

تاثیر مشتتت رك وهمزمان م غیرهای  منظور بررستتتی 

مس قگ بر م غیر وابس ه،  کلیه م غیرهای مس قگ وارد 

شدند. جدول  سیون چند م غیری  هادی  1معادله ررر

ها، ضتتترائب رررستتتیونی و ستتتایر اطالعات آباد ، مدل

برررف ه از محاستتبه رررستتیون چند م غیری را نشتتان 

نشتتان دهنده آن استتت که آیا مدل  Fمقدار . دهدمی

رررستتتیونی تحقیق مدل مناستتتبی استتتت یا خیر. به 

س قگ قادرند به خوبی تغییرات  عبارتی آیا م غیرهای م

شلیص این امر با  ضیح دهند که ت س ه را تو م غیر واب

در س ح خ ای کوچک ر یا بزرر ر  Fمعنی داری مقدار 

 (با توجه به ضریب امکان پذیر است. بنابراین  94/9از 

F930/21(  از 94/9و در ستتت ح خ تای کوچک ر از

له، چهار م غیر؛  0مجموع  عاد م غیر وارد شتتتده در م

صادی  ضعیت اق  عضویت داوطلبانه، اع ماد به فامیگ، و
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دار با م غیر و اع ماد به همستتتایه ها دارای راب ه معنی

( 411/9اند. ضتتریب همبستت گی چندرانه)وابستت ه بوده

همبس گی نسب اً باال بین م غیرهای موجود در  نشان از

باشد. ضریب تعیین تصحیح معادله نهایی رررسیون می

شان می 1شده صد از تغییرات  14دهد که بیش از ن در

شده در مدل  سط چهار م غیر ذکر  شارکت تو میزان م

ست آمده، چهارم تبیین می شود. با توجه به ب اهای بد

نه قوی ر با با میزان م غیر عضتتتویت داوطل ین راب ه را 

ست و به تنهایی حدود  ش ه ا شارکت دا صد از  0م در

 کند.تغییرات م غیر وابس ه را تبیین می

م غیر  ٬ترین تاثیر علی را داردویققلمرویی که 

عضویت داوطلبانه در انجمنها و نهادهای محله ای و 

است و  349/9دول ی و غیردول ی با ضریب رررسیونی 

که به ازای افزایش یا انحراف  این بدین معناست

اس ادارد در م غیر عضویت داوطلبانهْ تمایگ به مشارکت 

 انحراف اس اندارد افزایش خواهد یافت. 349/9به میزان 

توان تأثیرات مس قیم و غیر مس قیم هر اکنون می

یا از م غیرهای مس قگ بر م غیر وابس ه را محاسبه 

و غیرمس قیم  کرد. هر م غیر دارای دو اثر مس قیم

آید. باشد که از مجموع آنها اثر کلی م غیر بدست میمی

و کلی م غیرهای مس قگ  2اثرات مس قیم، غیرمس قیم

هادی آباد  1 تحقیق بر میزان مشارکت در جدول

 منعکس شده است.

بررسی اثرات متغیرهای مستقل بر  .2 جدول

 میزان مشارکت

م غیرهای 

 مس قگ

اثرات 

 مس قیم

اثرات 

 مس قیمغیر

اثرات 

 کلی

عضویت 

 داوطلبانه

349/9 - 349/9 

 202/9 933/9 290/9اع ماد به 

                                                           
1  Adjusted R Square (R² Ad ) 

براي محاسبه اثرات غيرمستقيم، ضرايب مسير تا رسيدن  -1

ري شوند. از آنجا که هر متغيبه متغير وابسته در يکديگر ضرب مي

 فامیگ

روابط 

 خانوادری

- 914/9 914/9 

احساس 

 امنیت

- 939/9- 939/9- 

ارتباطات 

 دوس انه

123/9 993/9 131/9 

وضعیت 

اق صادی 

 خانواده

141/9- 993/9- 144/9- 

اع ماد به 

 همسایه

- 913/9- 913/9- 

اع ماد به 

های سازمان

 دول ی

- 914/9- 914/9- 

روابط 

 همسایگی

- 920/9- 920/9- 

از آنجاکه در دیاررام تحلیگ مسیر از ضرایب ب ا 

شود و این ضرایب نیز بصورت اس اندارد شده اس فاده می

توان اثرات م غیرهای مل لا را باشند، بنابراین میمی

. ودآنها را تعیین نمبا یکدیگر مقایسه کرد و مؤثرترین 

هادی آباد، مؤثرترین  2 های جدولبراساس داده

م غیرها بر میزان مشارکت به ترتیب عبارت هس ند از: 

عضویت داوطلبانه، اع ماد به فامیگ، وضعیت اق صادی 

های خانواده، ارتباطات دوس انه، اع ماد به سازمان

دول ی، احساس امنیت، روابط همسایگی، اع ماد به 

ایه و روابط خانوادری. م غیرهای عضویت همس

داوطلبانه، اع ماد به فامیگ، ارتباطات دوس انه و روابط 

خانوادری تأثیر مثبت و سایر م غیرها تأثیر منفی و 

 اند.کاهنده بر میزان مشارکت داش ه

ممکن است از طريق مسيرهاي متعدد بر متغير وابسته تأثير بگذارد، 

غير  تقيم آن متغير، اثراتبنابراين براي محاسبه کل اثرات غير مس

 گردند.مستقيم مسيرهاي متعدد آن متغير با هم جمع مي
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 گیری و پیشنهادنتیجه -5

ترین عوامگ موثر بر مشارکت در این پژوهش مهم

آباد در توسعه محله بررسی شد. در ساکنان محله هادی 

ای با عنوان راب ه بین سرمایه اج ماعی این راس ا فرضیه

و مشارکت تدوین و با آزمون کندال راب ه مس قیم و 

-مثبت آنها روشن شد. برای شناسایی روابط بین پیش

های تمایگ به مشارکت ساکنان محله هادی بینی کننده

نوع و شدت روابط و  ٬آباد از طریق تکنین تحلیگ مسیر

تاثیرهای مس قیم و غیرمس قیم هریا از م غیرهای 

مس قگ بر م غیر وابس ه را تحلیگ کردیم. براساس 

اطالعات بدست آمده بیش رین تاثیر مس قیم مربو  به 

است. بیش رین تاثیر  349/9عضویت داوطلبانه با ضریب

مربو  به م غیر اع ماد به فامیگ با ضریب  ٬غیرمس قیم

است. سپس با اس فاده از تحلیگ رررسیون به  933/9

 ببا توجه به ضریتحلیگ داده ها پرداخ یم. بنابراین 

(F930/21)  از 94/9و در س ح خ ای کوچک ر از

م غیر وارد شده در معادله، چهار م غیر؛  0مجموع 

عضویت داوطلبانه، اع ماد به فامیگ، وضعیت اق صادی و 

دار با م غیر اع ماد به همسایه ها دارای راب ه معنی

( 411/9اند. ضریب همبس گی چندرانه)وابس ه بوده

نشان از همبس گی نسب اً باال بین م غیرهای موجود در 

باشد. ضریب تعیین تصحیح رررسیون می معادله نهایی

درصد از تغییرات  14دهد که بیش از نشان می 1شده

میزان مشارکت توسط چهار م غیر ذکر شده در مدل 

شود. با توجه به ب اهای بدست آمده، چهارم تبیین می

م غیر عضویت داوطلبانه قوی رین راب ه را با میزان 

درصد از  0مشارکت داش ه است و به تنهایی حدود 

توان ن میبنابرای کند.تغییرات م غیر وابس ه را تبیین می

اینگونه رفت که ایجاد زمینه ها و برنامه هایی و به راه 

انداخ ن سازمانهای محله ایی برای عضویت و نهای ا 

مشارکت ساکنان در توسعه محله از مهم رین برنامه ها 

انه هباید باشد و بنابراین می وان رفت مشارکت آرا

ساکنان و داش ن جامعه ای با سرمایه اج ماعی باال 

مس لزم وجود سازمانهای محلی و چه دول ی و غیر 

دول ی جهت عضویت و مشارکت ساکنان در توسعه 

 محله است.

 

 منابع -6
مجمو عه مقاالت سر مایه اج ماعی ، اع ماد ،دموکراسی و تو سعه '(،جامعه بر خوردار ،سر مایه اج ماعی و زند ری عمومی ،1334پان ام،رابرت ) .1

 ،تهران :نشر شیرازه.119-01،به کوشش کیان تا جبلش،ترجمه افشین خاکباز وحسن پویان ،صفحه های 

 اع ماد، اج ماعی، سرمایه کیان، تاجبلش،: در ،«مدرن شناسی جامعه در کاربردهایش و خاس گاه عی،اج ما ی سرمایه» (1334آلهاندرو، ) پورتس، .2

 .393 تت 349 صص شیرازه، نشر تهران، پویان، حسن و خاکباز افشین ترجمه توسعه، و دموکراسی

نمونه موردی  -مبنا  -بررسی ظرفیت های سرمایه اج ماعی در چارچوب برنامه ریزی محله مج بی. 9هاشم. رفیعیان9سعید.داداش پور9رفیع پور .3

 1330. تابس ان3.فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اج ماعی. شماره  م العه محله فیروز ساالر روران

مایه اج ماعی، رویکرد دارایی مبنا و تو سعه اج ماعات محله ای .چکیده مقاالت همایش تو سعه محله ای :چشم (،سر 1333شریفیان ثانی ،مریم ) .4

 ،تهران : مر کز م العات و تحقیقات امور اج ماعی و فر هنگی شهرداری تهران.203و202انداز تو سعه پایدار شهر تهران ،صفحه های : 

ه اج مایی در س ح محله چکیده مقاالت همایش توسعه محله ای : چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران ، (،باز تولید سرمای1333غفاری ،غالمرضا ) .4

 ،تهران : مرکز م العات و تحقیقات امور اج ماعی و فرهنگی شهرداری تهران.394و3.3صفحات 

عی ،اع ماد دموکراسیسرمایه ، ترجمه افشین خاکباز ( سرمایه اج ماعی و جامعه مدنی ،مجموعه مقاالت سرمایه و اج ما1334فوکویاما، فرانسیس ) .1

 ،تهران: نشر شیرازه . 

 . تهران ،34 -34.ش مدیریت، م العات فصلنامه ،«ها نظریه و مفاهیم: اج ماعی سرمایه»  ، (1334مهدی،) سید علی، نقوی. سید الوانی، .9

نظریه توسعه ،پژوهش و سیاست رذاری ،مجموعه مقاالت سر مایه اج ماعی، (،سر مایه اج ماع ی و تبعات آن بر 1334ولکاك،مایکلو دیپا نارایان) .3

 اع ماد ، دموکراسی ،تهران ،نشر شیرازه.

 

9. Barton,H.(2003),shaping Neighborhoods,London and New York,Spon Press. 

                                                           
1  Adjusted R Square (R² Ad ) 
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