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  چکیده

روابط  وندیپ فیتعر يبرا .باشد یدانان در عصر حاضر ماز موضوعات مورد توجه اقتصاد یکیبه عنوان  یاجتماع هیسرما

 زیتما يدر مسائل اقتصاد یاجتماع هیمفهوم سرما .شود یاستفاده م یاجتماع هیاز مفهوم سرما يو عملکرد اقتصاد یاجتماع

 یاجتماع يها شبکه قیها از طر ییمنابع و دارا تیهدا ییدر واقع توانا یاجتماع هیمااست، سر تیها و عل نوع ارتباط نیب یاساس

  .آورد یرا فراهم م

، انسجام یاز جمله مشارکت اجتماع یاجتماع هیسرما يها مولفه يریبر آن است تا با بکارگ یپژوهش سع نیا در

ي ها شاخصاس بر اس یاجتماع -توسعه اقتصادي تیبه لحاظ وضع يتوسعه شهر زانیم یبه بررس یو اعتماد اجتماع یاجتماع

 یهمبستگ زانیو م نرخ رشد خانوارو  جمعیت به کل نیشاغل نسبت ن،ل زنااشتغا ناخالص خانوار، نهیهز ،گانه نرخ اشتغال پنج

و محله امامزاده ) ع(محله امامزاده حسین ،هاي محله آخوند، محله ملک آباد چهار محله از شهر قزوین به نام در دو مولفه نیا

 يو توسعه شهر یاجتماع هیسرمابین  میارتباط مستق انیب ،آن نتیجه که دهش پرداخته يبه عنوان نمونه مورد، )ع(اسماعیل

 و اقتصاد اجتماعی خود موجب رشد  تعامالت کیفیت و کمیت روي بر هنجارها و انسانی روابط اجتماعی، نهادهاي تأثیر. است

  .یافتگی مناطق شهري است توسعه

 
  .قزوین ،محالت ،شهر اقتصاديتوسعه  ،اقتصاد شهري، یاجتماع هیسرما: واژگان کلیدي
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  مقدمه       

شهر  وسعه و ثبات، پویایی و سرزندگیهاي اساسی و مؤثر در ت که از مولفه هاي مهم هر جامعه شهري کی از سرمایهی

شهر و حتی  کالن ،شهربناي توسعه فرهنگی، اقتصادي، سیاسی یک اي که زیر ه اجتماعی است؛ سرمایهشود، سرمای محسوب می

هر گونه کاهش . کنند عنوان ثروت نامرئی یک جامعه یاد می ایه، به میزانی است که از آن بهاهمیت این سرم. یک کشور است

ها و  شود و همچنین رشد آسیب هاي سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي شهروندان می در آن، منجر به کاهش مشارکت

ها نتیجه تقلیل سرمایه  ي از ناهنجارياعتمادي، یأس و ناامیدي و احساس محرومیت نسبی و بسیار جرائم اجتماعی، بی

  .اجتماعی در بین شهروندان یک شهر است

سرمایه اجتماعی موضوع اهمیت . کنند عنوان زیربناي توسعه اقتصادي هر جامعه و شهري یاد می از سرمایه اجتماعی، به

  و شهرهایی که دره یافت توسعهوامع آن را در شکوفایی اقتصاد تمام ج توان می، تا حدي است که یافتگی و نقش آن در توسعه

گیري از یافتگی زمانی که با بهرهرشد اقتصادي و توسعه .طور آشکاري مشاهده کرد گی قرار دارند، بهیافت توسعهدر جدول ص

  .آورد میي ایجاد رشد اقتصادي فراهم ها روشگردد برابري و عدالت اجتماعی را بر خالف دیگر  تأمینسرمایه اجتماعی مناطق 

دهی به مجموعه قواعد و قوانین  سرمایه اجتماعی ضمن شکلکه بدانیم،  شود میضرورت چنین پژوهشی زمانی مشخص 

کند تا سرمایه انسانی و سرمایه مادي و اقتصادي  دهد و کمک می اخالقی و رفتاري هر جامعه، به رفتار افراد نیز شکل می

هاي  ها و همسانی سرمایه اجتماعی با استفاده از همانندي. پویایی دست یابندبتوانند با هم و در تعامل با یکدیگر، به رشد و 

گیرد و بستر و  شود و در خدمت منافع اقتصادي قرار می افراد جامعه از جهات گوناگون، باعث ایجاد روحیه اعتماد متقابل می

و در نتیجه شهر  ل بین آنها نیز افزایش یابدهاي استفاده از نیروهاي انسانی، تعام کند که ضمن کاهش هزینه فضایی ایجاد می

در  مؤثرگی هر یک از مناطق شهر گامی یافت توسعهمشخص شدن میزان  .گی و رشد اقتصادي دست یابدیافت توسعهبه سوي 

 یاجتماع هیبحث سرما .شود میدر سطح شهر و بهبود اقتصاد آن محسوب  امکانات و خدماتو توزیع مناسب  ریزي برنامهجهت 

  . کاهد یو اقتصادي را م یجامعه شناخت يها هجنب انیو فاصله م داند می ریرا امکان پذ هیمنابع بالقوه سرما ییبجاجا

) شهر قزوین(گی در نمونه موردي یافت توسعههدف تحقیق حاضر مطالعه سرمایه اجتماعی و میزان  ترین مهمدرنتیجه 

  :بدین ترتیب سواالت تحقیق عبارتند از. باشد می بوده و به دنبال بررسی میزان همبستگی این دو متغیر

 ي سنجش سرمایه اجتماعی چیست؟ها همولف 

 گی در محالت شهري کدام است؟یافت توسعهي تعیین میزان ها همولف 

  گی در محالت شهر قزوین وجود دارد؟یافت توسعهي بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و دار معنیآیا رابطه  

که نسبت به شهر وجود دارد و بر اساس مطالعه تجربیات و تحقیقات پیشین، فرضیه تحقیق  اي هبا توجه به شناخت اولی

  ".معناداري وجود داردرابطه مستقیم و  آنهاگی یافت توسعهبین سرمایه اجتماعی در محالت با  "که  باشد میبر این مبنی 

  
 پیشینه تحقیق 

 مطالعه به میتوان مطالعات نخستین از. است شده انجام یاديز مطالعات اخیر يها سال در اجتماعی سرمایه مورد در

بررسی کرد و در  ایتالیا مختلف مناطق در را دموکراسی و اجتماعی سرمایه تأثیر 1933در سال  وي .اشاره نمود 1پوتنام

 و تماعیاج سرمایه رابطه و داد انجام آمریکا مختلف مناطق خصوص نیز در را دیگري مطالعه 2000 و1999 يها سال

 » انسانی سرمایه ایجاد در اجتماعی سرمایه نقش «با عنوان اي هپس از آن کلمن مقال .نمود بررسی را مدنی هاي حکومت

  .منتشر کرد که در آن به گسترش مفهوم سرمایه اجتماعی و همچنین عوامل ایجاد کننده آن پرداخت

 گسترش به خود مقاالت نماید و در می بررسی را دنیم جامعه و اجتماعی سرمایه رابطه  1999 در سال 2 فوکویاما

  .پردازد می اعتماد يها هشبک و »شعاع اعتماد  «طریق از اجتماعی سرمایه مفهوم

  

1-Putnam 
2-Fukuyama 
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  درون  اقتصادي  توسعه  مشکل  توصیف  براي )1970( را در دهه  "اجتماعی  سرمایه"  نیز اصطالح  اقتصاددان1لوري  گالن 

 2»هلی ول «مطالعه اجتماعی سرمایۀ و اقتصادي رشد رابطه زمینه در مطالعات از دیگر  ).1379 ،فوکویاما(کار برد ه ب  ريشه

 بررسی را رشد در اقتصادي بازبودن نقش اساسی و آسیا مختلف مناطق در اقتصادي رشد عملکرد است وي 1996در سال 

 . نماید می

نیز مطالعاتی در زمینه سرمایه اجتماعی  1997در سال  5و اینگهارت4کیفر و3ناكمله پردازانی از ج پس از هلی ول نظریه

  .باشد می 2002در سال  7و فوش6یکی دیگر از مطالعات انجام گرفته در این زمینه مربوط به افه .و اقتصاد ارائه دادند

 گیري شکل بر مؤثر عوامل جربیت و نظري مطالعه کمبود در عمده ضعف اجتماعی سرمایه مطالعات پیشینه بررسی در

  ).Glaeser، 2002( است اجتماعی سرمایه

  : کرد اشاره ذیل موارد به توان می اجمال به ،است ارجاع قابل اجتماعی سرمایه سنجش نظر از که هایی پژوهش جمله از

، پژوهش 1353 سال در»  ایران در اجتماعی هاي نگرش و فرهنگی هاي گرایش« عنوان با همکاران و اسدي پژوهش

 سال در ایران در توسعه و ارتباطی علوم توسط پژوهشکده» ایران در اجتماعی هاي نگرش و فرهنگی هاي گرایش«

 .)1379محسنی، (1358

 توسط ایران در فرهنگی  اجتماعی رفتارهاي و ها نگرش ها، آگاهی بررسی عنوان با یکی ،ملی سطح در پژوهش سه

ها  ارزش ملی پیمایش«عنوان  با دیگر پژوهش دو .درآمد اجرا به اسالمی ارشاد و فرهنگ تسفارش وزار به و) 1379( محسنی

 موسوي، و عبداللهی( ز در این زمینه تدوین گردیده استنی1382 و 1379 يها سال در که است» ایرانیان هاي نگرش و

 سرمایه نهادي، کارآیی متغیر سه دادانجام  فارس استان نمونه شهر 25 در مورد که پژوهشی در) 1382(تاجبخش  .)1386

و  مفاهیم "سرمایه اجتماعی در ایران"نام  با خود کتاب در) 1383(کاظمی پور  .نمود بررسی را اقتصادي نوسازي و اجتماعی

 به نسبت ثانویه تحلیل یک واقع در این بررسی. نماید می بررسی را آن المللی بین انداز چشم و اجتماعی سرمایه کارکردهاي

 اجتماعی سرمایه زمینه در استفاده مورد يها شاخص همچنین وي .باشد می 1382-1353دوره  طی گرفته صورت هاي پیمایش

  .)1383،کاظمی پور(است  نموده بررسی و بندي جمع را ایران در

 از برخی ای و و توسعه اقتصادي شهر اجتماعی سرمایه دربارة متعددي تحقیقات گذشته سال چند در ایران همچنین در

   .نمود مالحظه توان می مقاالت و ها هنام پایان و مستقل هاي پژوهش شکل در آن عناصر

  روش تحقیق

به  .استتحلیلی بوده  -، از لحاظ روش انجام تحقیق توصیفیاي هاز نظر هدف از نوع کاربردي وتوسعحاضر پژوهش 

ناخالص  نهیهز گانه نرخ اشتغال، پنجي ها شاخصفاده از گی هر یک از مناطق با استیافت توسعهمنظور تعیین سنجش میزان 

براي مناطق تعیین شده و سنجش سرمایه اجتماعی نیز نرخ رشد خانوار و  جمعیت به کل نیشاغل نسبت ن،اشتغال زنا خانوار،

ري از رویکرد به منظور تبیین مدل نظ .ی تبیین شده استو اعتماد اجتماع ی، انسجام اجتماعیمشارکت اجتماعي ها شاخصبا 

باال به  اي هگی در دو سطح و با روش تجزییافت توسعهبا ایجاد درخت ارزش سرمایه اجتماعی در سه سطح و سلسله مراتبی 

از نوع کیفی با استفاده از مدل طراحی شده به صورت کمی و قابل  ها هو با توجه به ماهیت دادپایین تنظیم گردیده است 

معیارها در هر یک از رتبه  Expert Choiceافزار  گیري از نرم با بهرهو  AHPاستفاده  از روش با  .سنجش تنظیم گردیده است

   .هر مولفه بر سطح باالتر مورد تدقیق قرار گرفت تأثیرو در واقع ضریب وزنی و میزان  هر دو مدل

1- Loury  
2-Well 
3- Knack 
4-Keefer 
5-Inglehart 
6- Offe 

-Fuchs٧ 
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، فرایند پژوهش دنبال شده و الزم به اي هو از طریق مطالعه میدانی و پرسشنام مطالعاتی يها هدسپس با شناخت محدو

 بوده و در) کوکران محاسباتی فرمول اساس بر( عدد 105 کلی منطقه با حجم نمونه هر در پرسشنامه توزیع شیوهتوضیح است 

در این پژوهش میزان همبستگی دو مولفه . گرفته است انجام سیتماتیک تصادفی صورت به گیري و با نمونه 1390تابستان 

   .بهره گرفته شده است  spssافزار  گی و سرمایه اجتماعی از نرمیافت توسعه

 پژوهش عرصه شناخت

محله ملک  ،به منظور بررسی میزان همبستگی دو مولفه ذکر شده، چهار محله از شهر قزوین به نام هاي محله آخوند

 گیري نمونه، همگی واقع در منطقه یک شهر قزوین به صورت )ع(و محله امامزاده اسماعیل) ع(حسین محله امامزاده ،آباد

علت توجه به منطقه یک، قرار گیري در بافت قدیمی و هسته اولیه شهر بودن این . تصادفی یا سیستماتیک انتخاب شد

تري  در این منطقه بیشتر بوده و بستر مناسب رود قدمت سکونت ساکنین میبر اساس این ویژگی انتظار . باشد میمحدوده 

با هریک  در ادامه توضیح مختصري براي آشنایی بیشتر. گیري سرمایه اجتماعی در این منطقه به وجود آمده باشد براي شکل

  .)1381دبیرسیاقی،( گردد میاز محالت ارائه 

به  محله آخوند گیري شکل. است که در بافت تاریخی آن قرار گرفته است قزوینیکی از محالت قدیمی شهر  محله آخوند

تر توسعه و و بیش گردد میباز  اصفهانصفویان قبل از  پایتختان یک شهر و و شروع گسترش منطقه قزوین به عنو صفویهدوره 

مدرسه توان از  از جمله اماکن برجسته و آثار تاریخی این محله می. انجام شده است قاجارساخت اماکن تاریخی آن در دوره 

مقبره آخوند، ، )بنیاد ایرانشناسیمحل (، خانه محصص خانه امام جمعه شهیدي، حمام بلور، آب انبار سردار کوچک، دارسر

در راسته احیاي هویت تاریخی شهر و محالت قدیمی، طرح بهسازي و مرمت این محله . نام برد مسجد سبزخانه زرنگار و 

  .به انجام رسید 1387سال در  شهرداري قزوینتوسط 

بافت . که بر اثر توسعه هسته اولیه شهر قزوین شکل گرفته است باشد میي قدیمی شهر قزوین ها هاز محل محله ملک آباد

این محله کامال ارگانیک بوده و علی رغم ساخت و سازها و نوسازي هاي اخیر، هنوز ترکیب و هویت قدیمی خود را حفظ کرده 

. و در بافت تاریخی قرار گرفته استسبزه میدان  ،باد در منطقه یک شهر قزوین، در حدفاصل تقاطع ولیعصرمحله ملک آ. است

و مقبره حمداهللا مستوفی است که هر دو بنا ارزش هویتی ) ع(از بناهاي با ارزش و مهم این محله، بقعه امامزاده آمنه خاتون

  .باالیی دارند

قرار  )ترین خیابان ایرانقدیمی( ي قدیمی شهر بوده و در مجاورت خیابان سپهها هلنیز از مح) ع(محله امامزاده اسماعیل

همچنین مسجد . باشد میاالسالم آب انبار مسجد جامع و مسجد شیخ محله شامل بقعه امامزاده اسماعیل،بناهاي مهم . دارد

  .باشد میین محله و مرکزیت آن در قزوین قدیم جامع شهر قزوین در مرز جنوبی این محله قرار دارد که به نوعی بیانگر قدمت ا

بناهاي مهم این . ي جنوبی قزوین استها هدر مجاورت کمربندي شهر قرار گرفته و یکی از محل) ع(محله امامزاده حسین 

حله ساکنین این م. و گلزار شهدا بوده و در نزدیکی ایستگاه راه آهن شهر قرار دارد) ع(محله شامل مقبره امامزاده حسین 

ولی به مرور و با فرسودگی بافت، جاي خود را به مهاجرینی که از شهرها و  ،هاي اصیل بوده انداگرچه در گذشته از قزوینی 

ي مسکونی، معابر عمومی ها هتوان این محله را ترکیبی از خانبه طور کلی می. اندآمده است، داده روستاهاي اطراف به شهر می

  .کند مینقش مرکزیت را ایفا ) ع(اما در ساختار کلی محله، همچنان امامزاده حسین. محلی دانست و کاربري هاي محلی و فرا

ین قرار دارند ولی از لحاظ درنهایت الزم به توضیح است، محالت انتخاب شده اگرچه همگی در منطقه یک شهر قزو

باشند که انجام چنین پژوهشی را براي سنجش هاي محسوسی میگی داراي تفاوتیافت توسعههاي سرمایه اجتماعی و نیز معیار

  .سازدگی ممکن می یافت توسعهرابطه یا عدم رابطه بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و 

  نظري مبانی 

. است گردیده مطرح مدرن جوامع اجتماعى و اقتصادى هاىبررسی در امروزه که است نوینى مفاهیم از اجتماعى سرمایه

 براى 1990 ىها سال از که است جدید مفهومى اجتماعى سرمایه. است شده ارائه متعددى یفتعار اجتماعى سرمایه از



 

٥ 
 

 خود هدف و نگرش فراخور به یک هر...) و 3پاتنام ،2کلمن ،1بوردیو(ى یوآمریکا فرانسوى شناسانجامعه سوى از بار نخستین

 .)1388زند رضوي،( ارائه کرده اند تعریفی

 از است عبارت آن روایت کارکردگرایانه در بویژه آمریکایی شناسیجامعه اصلی جریان در اجتماعی سرمایه رایج تعریف

 و گروه میان در که اعتمادي سطح و گردندمی پدیدار ي انسانیها هگرو میان در که ییها هشبک و تعامالت جانبه دو روابط

 شناسی جامعه مقابل در. شود می یافت اعیاجتم ساختار با پیوسته هنجارهایی و پیامد تعهدات عنوان به خاصی جماعت

 سلسله ي اجتماعی،ها هشبک به مربوط پیوندهاي تحرك چگونه که گیرندمی کار به موضوع این بررسی در را این مفهوم اروپایی

 یهسرما سودمندي مورد در دودیدگاه این نکات مشترك این وجود با .کند می تقویت را یافته تمایز قدرت و اجتماعی مراتب

 است توسعه نهایت در و سیاسی برتري اقتصادي، رشد اجتماعی، تحرك مانند آموزش، هاویژگی برخی افزایش در اجتماعی

)Wall، 1998(. 

که  است این مطرح از تعاریف یکی. است گردیده ارائه نیز مختلفی تعاریف اجتماعی سرمایه از فوق، تعاریف بر عالوه

 جامعه آن اعضاي همکاري سطح ارتقاي موجب که اجتماعی است سیستم در موجود ايهنجاره مجموعه اجتماعی سرمایه«

 مدنی جامعه نظیر مفاهیمی تعریف، این اساس بر »گردد می ارتباطات و تبادالت يها هسطح هزین آمدن پایین موجب و گردیده

  ) Fukuyama ،1999. (دگردنمی اجتماعی سرمایه با نزدیکی مفهومی ارتباط داراي نیز اجتماعی نهادهاي  و

 خرد پیوند آنچه یا تحلیل اجتماعی مهم مشکالت از یکی ساختن روشن در اجتماعی سرمایه که است باور این بر کلمن

  .)Coleman، 1988( کند  ایفا تواندمی را مؤثري نقش است، گرفته نام کالن و

نظیر اعتماد،   اجتماهی  سازمان  گوناگون  وجوه  عیاجتما  سرمایه« :کند میپانتام سرمایه اجتماعی را اینچنین تعریف 

نیز مانند   اجتماعی  سرمایه. را بهبود بخشند  جامعه  هماهنگ، کارایی  اقدامات  ند با تسهیلتوان می  که  هاست هنجارها و شبکه

خواهند   دسترسی  غیر قابل  آن  بدون  کند که می  را فراهم  مشخص  اهداف  به  دستیابی  و امکان  ها مولد است سایر سرمایه

  .)Putnam،1379(»بود

 روي بر هنجارها و انسانی روابط اجتماعی، نهادهاي تأثیر حاصل که داند می اي هپدید را اجتماعی سرمایه نیز جهانی بانک

 و اقتصاد رب توجهی قابل تأثیر پدیده نای هک است داده نشان سازمان تجارب این و است اجتماعی تعامالت کیفیت و کمیت

  .)World Bank، 1998(گی دارد یافت توسعه

 اجتماعی تعامل متقابل؛ اعتماد: دانست اجتماعی سیستم یک در زیر يها هپدید حاصل توانمی را اجتماعی سرمایه

 علوي،( کارگروهی آینده؛ از مشترك تصویري احساس وجود گروهی؛ و جمعی هویت احساس با اجتماعی يها هگرو متقابل؛

  .) 1999فلورا، از نقل به،1380

 وفاق اجتماعی، سیاسی، و مدنی جامعه يها همؤلف قالب در را اجتماعی سرمایه به مربوط يها شاخص ،گروتارت

 به مربوط افقی، هاي بستگی به مربوط يها شاخص .است داده قرار توجه مورد اداري، و قانونی يها هجنب و افقی، هاي پیوستگی

 .)1384 غفاري،( شوند می آوري جمع کشور و منطقه یک درون در تحلیل براي معموالً که هستند دیدگاه خرد

نظیر  ییها همؤلف درآن که دانست اجتماعی سیستم یک فرهنگی يها همؤلف اقتصادي تأثیر توان می را اجتماعی سرمایه

 و نظارت نظیر مدیریتی يها ههزین تا ندشو می باعث مشابه موارد و پاسخگویی ،اي هحرف هنجارهاي داوطلبانه، مشارکت اعتماد،

 و زمان از استفاده امکان و آمده پایین دیگر موارد و بورکراتیک سیستم از ناشی کندي مدیریتی، هاي رایزنی رسمی، کنترل

  .)1380 علوي،(گردد  فراهم بیشتر، وري بهره با هاي جهت انجام فعالیت در سرمایه

  

 
1-Bourdieu 
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 عبارتند اعتماد بر مبتنى رابطه یک ىها هجنب و عناصر. است جامعه افراد به نسبت فرد ظن حسن اجتماعی اعتماد

 مقابل، طرف براى شدن قائل ارزش و احترام احساسات، و افکار و عقاید و اطالعات در دیگران کردن سهیم صراحت، ازصداقت،

 اعتماد ایجاد براى، اعتمادآمیز رفتارهاى و گرایانه یاري و همیارانه تمایالت بل،مقا طرف هاى شایستگى و ها توانایى از حمایت

 و تضادها رفع براى باید منظور این به. کنند امنیت و آرامش یکدیگراحساس کنار در مردم تا شود فراهم شرایطى باید اجتماعى

 اعتماد زیرا کرد، تالش جامعه فرهنگى و یاسىس اجتماعى -اقتصادى ىها هجنب در ثبات و نظم برقرارى در هانابسامانى

  .)1375 ،افشارىوآقابخشى ( گیردمى شکل منصفانه و عادالنه صحیح، روابط درچهارچوب اجتماعى

 با .است اجتماعى سرمایه ىها همؤلف ترینمهم از یکى و) 1گیدنز زعم به( توسعه در اصلى عامل عنوان به اعتماد این بنابر

 از اگر اعتماد) 2کلمن زعم به( یابدمى تداوم و گیردمى شکل عقالنى انتخاب پایه بر اجتماعى هاىکنش هک است اعتماد وجود

 ایجاد را مناسبى اجتماعى سرمایه تواندنمى، یابد پیوند بیرون محیط با نتواند و نگردد خارج خویشاوندى و خونى روابط سطح

 جمعى منافع ،شود یافتهتعمیم و شده خارج محدود و فردى بعد از باشد ترهگسترد اعتماد شعاع چه هر دیگر عبارتى به. نماید

  .)1999 ،فوکومایا ( نمایدمى ایجاد را کالن و

  هاییها و گروه ها، اتحادیهباشگاه ،داوطلبانه  هاي انجمن  در قالب  گروهی بین  روابط  بر گسترش  داللت  اجتماعی  مشارکت«

در   مختلف  در فرآیند اجتماعی  مردم  و درگیر ساختن  مشارکت  شانفدارند و هد  دولتیو غیر  محلی  خصلتی  معموالً  دارد که

  ارادي  هاياز فعالیت  دسته  بر آن  اجتماعی  مشارکت  عبارتی  به .)1383 ،ازکیا و غفاري(»است  اجتماعی  هاي سیاست  البق

در   یا غیرمستقیم  مستقیم  صورت  و به  کرده  در امور محله، شهر و روستا شرکت  هجامع  یک  آنها اعضاي  از طریق  دارد که  داللت

 .)1369 ،محسنی تبریزي( دارند  مشارکت  اجتماعی  حیات  دادن  شکل

  ويو الگ  انسجام در کل، ناظر بر میزان  عبارتی  به. دارد  جامعه  یک  اعضاي  میان  جمعی  بر توافق  داللت  اجتماعی  انسجام

  .)1383،ازکیا و غفاري( است  تمایز یافته  هايفرهنگ  و خرده ها هکنشگران، گرو  بین  متقابل  رابطه

 و است داده قرار مطالعه مورد را اجتماعی همبستگی و انسجام مفهوم که است شناسانی جامعه اولین از دورکیم امیل

 عواطف که دهدمی رخ وقتی انسجام ؛ گویدمی 4دورکیم از نقل به3 رترن جاناتان .داند می الزم اي هجامع هر براي را آن وجود

 هاکنش که جایی باشند، شده اجتماعی و جماعت به متصل افراد که جایی شوند، تنظیم فرهنگی نمادهاي وسیله به افراد

  .)1383 ،اکبري( شود می تصور قانونی ،هانابرابري که جایی و اند شده هماهنگ هنجارها وسیله به و شده تنظیم

 واژه چند هر. آن است اجتماعی وجه در سرمایه مفهوم از استفاده اجتماعی پایدار توسعه در مهم يها هجنب از یکی

 به رو پذیرش مورد اجتماعی قلمرو در دهه گذشته دو حدود از اما ،شود می گرفته کار به اقتصادي قلمرو در اساساً سرمایه

 ملی مرکز( باشد می مطرح گییافت توسعه در مهم موارد از یکی عنوان به سه حاضر حال در و است گرفته قرار اي هفزایند

 .)1385 آمایش،

 و طبیعی سرمایه یا تولیدي، فیزیکی سرمایه عناوین تحت اقتصادي هايتحلیل در متداول طور به که اي هسرمای نوع

  .)1996 الدین،سراج( است شده اضافه اجتماعی عنوان سرمایه با چهارمی نوع اکنون ،شود می برده نام آنها از انسانی سرمایه

 یکدیگر به و کنندمی تعامل یکدیگر با اقتصادي که بازیگران راهی از نهاای هک چرا کنند؛می تعیین را اقتصادي رشد فرایند

 بهسه دسته  آن نظر از که رشد اختالف بررسی براي پس .پوشندمی چشم آورند، را فراهم سعه تو و رشد تا بخشندمی نظم

 وسرمایه تولیدي یا فیزیکی سرمایه طبیعی، سرمایه شامل شده، بنا آن پایه بر رشد اقتصادي و توسعه آنچه معمول، طور

 از بخشی فقط سرمایه، سه نوع نای هک است شده معلوم تازگی به مسئله این .شود می شناخته ثروت عنوان به است که انسانی

  .)1385 پور، شارع( است اجتماعی مفقوده، سرمایه حلقه آن بود؛ دیگر اي هحلق پی در باید هستند، ییکسان داراي وضعیت

 
1-Giddens 
2-Coleman 
3-Turner 
4-Durkheim 
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 پیمودن اجتماعی، بدون سرمایه و دهند می دست از را خود اثربخشی ها هسرمای سایر اجتماعی، سرمایه فقدان صورت در

 اصل یک عنوان به اجتماعی سرمایه موضوع رو این از .نماید می دشوار و ناهموار اقتصادي و فرهنگی کاملت و توسعه يها هرا

 .)1382 شیروانی، و الوانی( گردد میمحسوب  توسعه به دستیابی براي محوري

 افزایش ملهج از عواملی اثربر  که کرد بیان شهري مختلف هايگسترش و توسعه شامل توانیم را شهري کالبدي توسعه

 سطح افزایش توان می را شهري کالبدي توسعۀ دیگر، بیان به. گرددمی شهري پدیدار هايکاربري به بیشتر نیاز و شهر جمعیت

محسوب  نمی توان.. .توسعه شهري را تنها رشد کالبدي و گسترش فضاهاي مسکونی،خدماتی و .کرد قلمداد شهري هايکاربري

ایمنی و راحتی خود را  آسایش، ن زیست خود باید از امکانات دیگر نیز برخوردار باشد تا بتواندزیرا که انسان در مکا نمود،

اما آنچه در  .)1381 ،عزیزي ( گیردمورد توجه قرار می در اینجا تفاوت بین سرپناه و مسکن با دقت بیشتري .تامین بنماید

با توجه به مطالب مطرح شده  ي اقتصادي آن بوده وها هجنبپژوهش حاضر از مفهوم توسعه شهري مدنظر است، بیشتر ناظر بر 

رشد و تغییر کمی متغیرهاي شهري سبب تغییر و تحول در کیفیت  توان استدالل نمود که توسعه شهرها عالوه برچنین می

 د کمی و کیفیتفاوت اصلی بین رشد و توسعه شهري را در ابعا .گرددفضاهاي حاکم بر آن نیز می زندگی و حیات مدنی شهر و

 .کیفی را نیز در بر گرفته است بدین معنی که توسعه شهري اضافه بر رشد و گسترش شهري ابعاد توان جستجو نمود،آن می

به  ماهیت رشد بدون توسعه قابل تبیین است، .افتداتفاق می در همه عوامل رشد و گسترش آن توسعه به شکل هماهنگ با هم

 .) Bastie، 1377( توسعه همراه نیست با ماًنحوي که هر رشد و گسترش لزو

 ،شهري توسعه هايدر  طرح اجتماعی اهداف از غفلت و کالبدي و فیزیکی مفاهیم به توجه و شهرها در توسعه تمرکز

 را ايسابقهبی هايچالش و ،کرده روبرو محیطی و زیست اقتصادي - اجتماعی هايتعادل عدم از نامطلوبی چرخه با را شهرها

 ،اجتماعی هايگسیختگی هم از ،درآمدي هايشکاف ،زندگی کیفیت نزول ،تعارضات فرهنگی ،سمی غیر اسکان ،فقر چونهم

 سبب را شهري عدالتیبی نه تنها پیدایش که ،نهاده آنها روي شهري پیش خدمات توزیع در عدالتیبی ،خانواده تضعیف نهاد

 پایدار، توسعه و اجتماعی عدالت بنیادین پیوند بواسطه بلکه انداخته، خاطرهم به را آن و ساکنان شهر اجتماعی سالمت گشته و

 و بررسی مستلزم خود سویی از و بوده ابزار مدیریت ریزيبرنامه که مسئله بدین عطف با .است نموده متزلزل نیز را این مفهوم

 ریزيبرنامه فرآیند در آنها تنگناهاي و هاتقابلی تحلیل و شهري نواحی و شناخت بررسی که گفت باید پس ،باشدمی شناخت

 و هاطرح ارائه ضرورت جهت نوعی هاکاستی و هاضعف ،هاییتوانا ،امکانات از آگاهی امروزه لذا و دارد اهمیت بسزایی شهري

 مانساز شهري مدیریت برنامه( MUPکه  اشدبمهم می حدي تا آگاهی این .گرددمی محسوب مدیریتی آگاهانه يها هبرنام

  .)1388خاکپور، ( داند میآن  گرو در را شهري مدیریت مشروعیت) ملل

 مداوم، طور به که تولید کند را خدماتی و کاال باشد قادر باید پایدار اقتصادي نظام یک :اقتصادي نظر ازپایدار  توسعه •

 ندک جلوگیري اقتصادي مختلف هايشبخ دربین تعادلیبی ایجاد از و بدهد کاهش را خارجی و دولتی بدهی پذیرکنترل سطوح

 .نشود وارد صنعتی آسیب و کشاورزي تولیدات به تا

 ب برداريبهره و از کند حمایت حیاتی منابع از باید پایدار زیست محیط نظام یک :زیست محیط نظر ازپایدار  توسعه•

 شوند،می زیست محیط تخریب به منجر که یاز کارکردهای نیز و بازگشت قابل غیر منابع تخلیه و شونده تجدید منابع رویه

 .کند جلوگیري

 اجتماعی خدمات و تساوي تسهیالت و برابرمنابع توزیع به باید پایدار اجتماعی نظام یک: اجتماعی نظراز  پایدار توسعه•

  .)1383،یمرصوص(یابد  دست مشارکت و گویی سیاسی پاسخ جنسی، برابري پرورش، و آموزش بهداشت،:شامل

 1385 يها سال در توسعه يها شاخص بر اساس قزوین شهر اجتماعی فضایی ناهماهنگی چگونگی یافتن پی در قالهم این

  .است آمده دست به زیر يها شاخصمیانگین  از گییافت توسعهمعیار  . دباش می 1390 تا

 1314  بــار در ســال  اولیــن  ي، برا)خانوار  بودجه(و درامــد خانــوار   هـزینــه  بــررســی: ناخالص خانوار نهیهز

  براي  مصرف  ضرایب  آوردن  دست  ، بـــه بـررسـی  ایــن  اصلــی  انجــام شــده و هــدف  ایران  ملـی  تــوســط بــانـک

   .)1390، مرکز آمار ایران( بوده است  زندگی  هزینه  شاخص  محاسبه



 

٨ 
 

متوسط هزینه  به عنوان مثال بر اساس اعالم بانک مرکزي،. باالتر است ه تریافت توسعهبه طور کلی این شاخص در مناطق 

هاي تهران و سیستان و بلوچستان به  دهد که استان نشان می 88ناخالص ساالنه یک خانوار ساکن در مناطق شهري در سال 

  .)همان منبع (  ترتیب بیشترین و کمترین سهم را به خود اختصاص داده بودند

اي که مشارکت زنان در جامعه . جامعه دارند يز جمعیت، تاثیر مستقیمی در توسعه زنان، به عنوان نیمی ا: ناشتغال زنا

ت زنان در بازار کار، بیشتر خواهد بود، زیرا مشارک بیشتر باشد، رفاه اجتماعی نیز اقتصادي هايدر زمینه ي اشتغال و فعالیت

- افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه میتولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه سبب  موجب کاهش نرخ باروري، افزایش سطح

شود کم کاري پدیدار می هاي کسب درآمد و اشتغال که به صورت بیکاري وبرعکس دسترسی محدود و نابرابر به فرصت. شود

بیکاري و نابرابري باید هر دو جنس را مد نظر قرار داد و باید شناخت  قر است و براي از بین بردن فقر،ترین علل فخود از عمده

ي توسعه ها شاخصاز جمله  .ریزان توسعه قرار گیردزنان در توسعه و ابعاد گوناگون آن در کانون توجه برنامه جایگاه و نقش

مشارکت زنان به عنوان نیمی از پیکر . در آن کشور دارا هستند است که زنان یافتگی یک کشور، میزان مشارکت و نقشی

اجتماعی و  ،ي اقتصاديها هناپذیر اهداف توسعه دربرناماز جمله اصول اساسی و اجتناب ،جامعه در فعالیت هاي اقتصادي

-ل توسعه به شمار میکشورهاي در حارود و این امر در کشوري چون ایران که از فرهنگی در تمامی جوامع بشري به شمار می

  .)همان منبع (  رود از اهمیت بیشتري برخوردار است

 در آن جامعه) ساله و بیشتر 15(عبارت است از حاصل تقسیم تعداد شاغلین یک جامعه بر جمعیت فعال  :نرخ اشتغال

ه یافت توسعهال در مناطق نرخ اشتغ .باشد میبه عنوان شاخص اصلی اقتصادي بیانگر توزیع شغلی در بین جمعیت فعال شهر که 

  .)همان منبع (  باشد میداراي بیشترین میزان بوده و نشانگر میزان بیکاري منطقه نیز 

به طور  ،مشخص برابر است با نسبت تعداد خانوارهاي اضافه شده به جامعه آماري در یک بازه زمانی :نرخ رشد خانوار

 .)همان منبع (  باشد میباالتر از دیگر مناطق ه یافت توسعهدر مناطق به طور نسبی  ن شاخصای هعمد

  : نتایج 

در . تبیین نمود 1مدل نظري این متغیر را در قالب جدول شماره  توان می، با توجه به مفهوم چندگانه سرمایه اجتماعی

اعی در نظر هاي مختلف و مربوط به سنجش سرمایه اجتماین مدل سعی بر این بوده که موارد حاصل از نتایج بررسی تئوري

ایجاد درخت ارزش سرمایه اجتماعی در سه سطح شکل گرفته با  این نمودار بر اساس رویکرد سلسله مراتبی و. گرفته شود

. باشد مینگذاري گیري و ارزشسرمایه اجتماعی قرار دارد این مفهوم در این سطح قابل اندازه در سطح اول درخت ارزش،. است

و اعتماد  یانسجام اجتماع ،یمشارکت اجتماع ي سرمایه اجتماعی در سه دستهلی سازندههاي اصح دوم زیر معیاردر سط

   .یی جهت سنجش هر زیرمعیار تعیین گردیده استها شاخصاند و سپس در سطح بعدي در نظر گرفته شده یاجتماع
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 حاضر   مطالعه در سرمایه اجتماعی سنجش تحلیلی مدل - 1جدول 

 )زیر معیار( معرف )شاخص( یتعریف عملیات
 متغیر

 )معیار(
 ردیف

 به طور کلی مردم چقدر قابل اعتمادند

 اعتماد عمومی

اعتماد 

 اجتماعی
1 

 به همسایگان خود چقدر اعتماد دارید

 مردم تا چه اندازه به قول و قرار هاي خود عمل می کنند

 له کوشا هستندمردم محله تا چه حد در حفظ و نگهداري اموال عمومی مح

به همسایگان خود اعتماد ... ) خرید و ،سفر( مردم تا چه حد در زمینه سپردن منزل در زمان ترك آن

 دارند

 مردم تا چه اندازه به حفظ و نگهداري وسایل امانت گرفته شده پایبند هستند

 ماد دارندمردم براي نگهداري کوتاه مدت فرزندان خود تا چه حد به همسایگان اعت

 مردم تا چه اندازه با نهاد هاي اجتماعی در محله خود آشنا هستند

.. )  .هیات امنا ي مسجد و ،شورایاري محله( و نهاد هاي اجتماعی  ها همردم تا چه اندازه با عملکرد گرو اعتماد نهادي

 اعتماد دارند

 باشد میاجتماعی محلی تا چه حد انجمن ها و نهاد هاي  ،ها همیزان شرکت مردم در اتحادی
 مشارکت رسمی

مشارکت 

 اجتماعی
2 

 تعداد نهاد هاي محلی در محله مذکور چه میزان است

افراد محله در طول یک سال گذشته همسایه و هم محلی هاي خود را در انواع فعالیت هاي روز مره 

مشارکت غیر رسمی  زندگی تا چه حد کمک کرده اند

 ،اي هریخی ،همیارانه( 

 در یک سال گذشته شرکت داشته اند اي هافراد تا چه میزان در انواع کمک هاي خیری )مذهبی 

 میزان شرکت افراد در انواع مراسم و مناسک دینی چگونه بوده است

 ها و هنجارهاي مردم محله تا چه حد به یکدیگر نزدیک استارزش

 توافق جمعی
انسجام 

 اجتماعی
 دم تا چه حد در جهت رفع مشکالت همسایگان خود اقدام می کنندمر 3

 تا چه میزان مردم از اعتقاد هاي یکدیگر حمایت می کنند

 میکنند اي همردم درون محله تا چه حد احساس یکی بودن و اجتماع محل

  نگارندگان: ماخذ

  

راتبی و درخت ارزش در دو سطح استفاده شد که در گی مناطق نیز از ساختار سلسله میافت توسعهجهت سنجش میزان 

 نیشاغل نسبت ن،اشتغال زنا ناخالص خانوار، نهیهز گانه نرخ اشتغال،پنجي ها شاخص گی و در سطح بعديیافت توسعهسطح اول 

  .مشخص شده است 1در نمودار شماره  د کهقرار دار نرخ رشد خانوار و  جمعیت به کل
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  حاضر مطالعه در یافتگی توسعه سنجش یلیتحل مدل - 1نمودار 

  
 
  

تدوین گردیده و با توجه به تعداد خانوارهاي محالت و با استفاده از روش کوکران، تعداد  اي هپرسشنام ،ساس مدل به دست آمدهبر ا

عداد خوانوارهاي محالت مد هاي درون هر محله و سپس مجموع تگیري جمع تعداد خانوارحجم جامعه مورد اندازه .تعیین گردید ها هنمون

درصد و  95در نظر گرفته شد و با ضریب اطمینان  0.1نظر قرار گرفت سپس با توجه به فرمول کوکران مقدار خطاي متغیر قابل تحمل 

p=q=0.5   1.96=و t  و با توجه به معلوم بودن حجم جامعه نمونه از فرمول زیر بهره گرفته شد :  

  

  

  

  

n  =حجم نمونه، N  =ل جامعه آماريک، t2  = مقدار t کمتر باشد 0.05از  يدار معنیزمانی که سطح، d2  = تقریب در

 105ا توجه به محاسبات فوق تعداد ب .باشد می احتمال عدم صفت=  qاحتمال وجود صفت و =  p ،براورد پارامتر جامعه

   .پرسشنامه در محالت توزیع شد

 میانگین آزمون این از استفاده با. استفاده شده است) AHP(تحلیل سلسله مراتبی  از روش فرایند سنجش سرمایه اجتماعی براي

 ، 1 > 2.601 > 5محله امامزاده اسماعیل  ،1 > 2.297 > 5محله آخوند   ،سرمایه اجتماعی در هر یک از محالت به صورت کلی امتیاز

   .بدست آمد  1 > 2.368 > 5و محله امامزاده حسین   1 > 2.654 > 5محله ملک آباد 

 اختصاص هابه پاسخ 5 تا 1 هاي امتیاز اساس این بر و بوده لیکرت مقیاسی 5 طیف بر مبتنی سواالت پرسشنامه گذاريشیوه ارزش

 .است رضایت میزان بیشترین دهندهنشان 5 امتیاز و مربوطه از سؤال ساکنان منديرضایت میزان کمترین دهندهنشان 1 امتیاز .شد داده

و ضرب اعداد به دست آمده براي هر سطح  ها هبا تحلیل پرسشنام .شد انتخاب ها پاسخ نظري میانه به عنوان 3 عدد ترتیب این به

  . یابیمدست می 2سطح باالتر، به نتایج مندرج در جدول شماره ) وزن(در ضریب اهمیت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )نگارندگان: ماخذ( 
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  هاي مطالعه شده ونهسرمایه اجتماعی و زیرمعیارهاي آن در نم وضعیت: 2جدول شماره 

 اولسطح   نام محله
 سنجش سرمایه

1<Mean<5 
 دوم سطح

 سنجش سرمایه

1<Mean<5 

  محله ملک آباد

  سرمایه اجتماعی

2.652  

  2.805  اعتماد اجتماعی

  2.144  مشارکت اجتماعی

  3.058  انسجام اجتماعی

محله امامزاده 

  اسماعیل
2.601  

  2.715  اعتماد اجتماعی

  2.455  جتماعیمشارکت ا

  2.442  انسجام اجتماعی

  2.297  محله آخوند

  2.286  اعتماد اجتماعی

  2.18  مشارکت اجتماعی

  2.573  انسجام اجتماعی

محله امامزاده 

  حسین
2.368  

  2.551  اعتماد اجتماعی

  1.972  مشارکت اجتماعی

  2.431  انسجام اجتماعی

  )نگارندگان: ماخذ(           

  
  

استفاده   Expert Choiceافزارسنجش سرمایه اجتماعی از نرم يها شاخصزیرمعیارها و  معیارها، بنديرتبه منظور به

بوده که بیانگر  نیز )( Inconsistency Rati میزان ضریب ناسازگاري .ضریب وزنی تعیین گردید آنهاشده و براي هر یک از 

را در  Expert Choiceافزار تولید شده توسط نرم مراتبی مربوط به مدل سلسله ساختار. قابل اعتماد بودن نتایج است

هر یک  .که معیار سرمایه اجتماعی و زیر معیارهاي آن به تفکیک آورده شده است .کنیدمشاهده می 4تا 2شماره  هاينمودار

   .دهدایه اجتماعی را نشان میبر روي سنجش سرم تأثیرنسبت به هم و بنابراین میزان  معیارهااز این ضرایب اهمیت زیر 

  

  Expert Choiceضریب اهمیت معیارهاي سرمایه اجتماعی در نرم افزار  - 2نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نگارندگان: ماخذ             
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  Expert Choiceضریب اهمیت زیر معیارهاي اعتماد اجتماعی در نرم افزار  -3نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رندگاننگا: ماخذ              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نگارندگان: ماخذ                
  

  

) سرمایه اجتماعی( اصلی متغیر بر زیرمعیارهاي تعیین شده از یک هر میزان تأثیرگذاري دهنده نشان ضرایب این واقع در

   .است

طالب، فقط ضرایب ي هر زیرمعیار نیز انجام شده که به دلیل جلوگیري از طوالنی شدن مها شاخصمحاسبات فوق براي 

  .شود میارائه  5ت آمده براي هر شاخص در نمودار شماره وزنی به دس

  

  

  

  

  

  

  

  

   Expert Choice ضریب اهمیت زیر معیارهاي مشارکت اجتماعی در نرم افزار - 4نمودار 
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  ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارهاي سرمایه اجتماعی-5نمودار 
  

  
  

  نگارندگان: ماخذ

  

متغیرهاي هم با توجه به ساختار سلسله مراتبی مدل فوق، براي تعیین اهمیت نسبی هریک از متغیرها نسبت به سایر 

که در  )α(بهره گرفته شده و ضرایبی  Expert Choice، از نرم افزار AHPسطح آن، بر مبناي فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

 متغیرهاي از یک هر میزان تأثیرگذاري دهنده نشان ضرایب این واقع در. کنید به دست آمد مالحظه می 1نمودار شماره 

   .است ر آن متغیرسطح باالت متغیر بر شده مشاهده

  

 یافتگی ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارهاي متغیر توسعه -6نمودار 

  
  نگارندگان: ماخذ    

 
  

گی در چهار نمونه از محالت شهر قزوین بررسی یافت توسعهدر این پژوهش میزان ارتباط و همبستگی سرمایه اجتماعی و 

داراي ) ع(امامزاده اسماعیل گی و محله یافت توسعهاي کمترین میزان محله آخوند دار ،با توجه به نتایج بدست آمده. شد

  .آورده شده است 3ه تفصیل در جدول شماره نتایج به دست آمده ب. اند گی بودهیافت توسعهدرجه باالترین 

  

  هاي مورد مطالعه میزان سرمایه اجتماعی و توسعه نیافتگی در نمونه -3جدول 

  یافتگینتوسعه   اجتماعیسرمایه   نام محله  شماره محله

  22.871  2.601  )ع(امامزاده اسماعیل   1

  30.116  2.368  )ع(امامزاده حسین   2

  25.241  2.652  ملک آباد  3

  30.541  2.297  آخوند  4

  نگارندگان: ماخذ                                 
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ن آن به صورت یک عدد کمی، در آخرین گی و میزان سرمایه اجتماعی هر محله و بیایافت توسعهپس از سنجش میزان 

 3نتایج را در نمودار شماره . تحلیل شده و توابع مختلف بدین منظور ارزیابی شده است SPSSن اعداد توسط نرم افزار ای همرحل

   .کنید مشاهده می

  ییافتگ توابع بررسی شده براي همبستگی بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و توسعه -4جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نگارندگان: ماخذ      

  

Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:SARMAYE        

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear .849 11.212 1 2 .079 3.637 -.043   

Logarithmic .827 9.528 1 2 .091 6.179 -1.123   
Inverse .802 8.109 1 2 .104 1.385 29.329   

Quadratic .998 237.264 2 1 .046 -4.615 .580 -.012  
Cubic .999 398.971 2 1 .035 .384 .000 .011 .000 

Compound .851 11.437 1 2 .077 3.956 .983   
Power .829 9.716 1 2 .089 11.076 -.455   

S .805 8.267 1 2 .103 .463 11.883   
Growth .851 11.437 1 2 .077 1.375 -.017   

Exponential .851 11.437 1 2 .077 3.956 -.017   
Logistic .851 11.437 1 2 .077 .253 1.017   

The independent variable is TOSEE.       

  یافتگی اجتماعی و توسعه براي رابطه متغیرهاي SPSSنمودار توابع پیشنهادي  - 7نمودار 

  نگارندگان: ماخذ
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داراي که  باشد می Cubicمربوط به تابع  0.999شترین ضریب تعیین با مقدار دهد، بی همانطور که نمودارها نشان می

  :به شرح زیر است  اي همعادل

Y=0.3841826261205902 + 0 * x + 0.01073041074204484 * x*x + -0.0002839609638482008 * x*x*x 

- ه عبارت دیگر نتایج  فوق نشان میب  .باشد میگی یافت توسعهبیانگر میزان   Xبیانگر سرمایه اجتماعی و متغیر  Yمتغیر 

 .دهدرا پوشش می ها هدرصد داد 99دهد، تابع پیشنهادي، 

 بحث و نتیجه گیري

 یتوسعه محل و جوامع کننده سطح توسعه و رفاه نییتب رهايیمتغ نیتر از مهم یکی ریي اخها سالدر  یاجتماع هیسرما

مانند اعتماد،  یاجتماع هیمنابع سرما. باشد می زانیر گذاران و برنامه استیدر سطوح گوناگون بوده و مورد توجه خاص س

منجر  یبه تعادل جمع ل،یکننده فضا دیهستند دور باز تول ندهیکننده و خود افزا تیتقو معموالً خود انسجامو مشارکت 

پاتنام در بحث تقدم و تاخر  .کننده دارد تیخود تقو یخصلت زین یمدن ریها در جوامع غ یژگیو نیفقدان ا برعکس، ،شود می

سازد معتقد یرا م یاجتماع ي مشارکتها هشبک معامله متقابل، هاير،هنجایاجتماع اعتماد هیسه عامل مذکور که منابع سرما

ها مستلزم مهارت کارآمد انهیوجودنهادهاي همکاري جو. کنندیم تیرا تقو گریکدیمتقابالً زیآم تیو همکاري موفق یمدن است

 تیو تقو نیتلق افتهیهمکاري سازمان  لهیبه وس خود به نوبه زیاعتماد ن نیها و ااما آن مهارت باشد میاشخاص  نیباعتماد 

این  ،شوندیم تیرفاه تقو نیتوسط ا زیو به نوبه خود ن ندیمانیکمک م یاجتماع -رفاه اقتصادي بهانسجام اجتماعی  .شوندیم

   .شود میهت ارزیابی سرمایه اجتماعی محسوب تري در ج نوع تحلیل تعادلی سنجه مناسب

) با توجه به پاسخ ساکنین(تر از حد متوسط بودن میزان سرمایه اجتماعی درمحالت نتایج حاصل از پژوهش نشانگر پایین

 اي هاز طرف دیگر تصویر کلی به دست آمده از محالت نشان می دهد سرمایه اجتماعی در این محالت به گون .باشد میمذکور 

د و بامد نظر قرار دادن سودمندي گی محالت بهره بریافت توسعهبه عنوان سنجه مناسب در جهت میزان  توان میاست که 

سرمایه اجتماعی در جهت بهبود رشد و توسعه همه جانبه بافت محالت ضرورت اهمیت به ارتقاء این مهم درون محالت روشن 

  .گردد می

د داراي بیشترین میزان سرمایه اجتماعی به نسبت دیگر محالت بوده و به آبا در بین محالت بررسی شده محله ملک

 ،هاي سرمایه اجتماعیدر بین زیر معیار .گی نیز بوده استیافت توسعههمین نسبت نیز در بین محالت داراي بیشترین میزان 

این محله داراي بیشترین میزان  گییافت توسعهي ها شاخصانسجام اجتماعی باالتر از حد متوسط ارزیابی شده است و در بین 

در بین سایر  )گی داراي بیشترین ضریب اهمیت استیافت توسعهبر  تأثیرکه از لحاظ ( نرخ اشتغال و همچنین اشتغال زنان

   .باشد میگی یافت توسعهمتقابل سرمایه اجتماعی و  تأثیراین موضوع بیانگر  .محالت بوده است

ها مشارکت و در بین زیر معیار باشد میگی مربوط به محله آخوند یافت توسعهچنین کمترین میزان سرمایه اجتماعی و هم

گی این محله داراي کمترین میزان نرخ اشتغال و یافت توسعهي ها شاخصترین میزان و همین طور در بین  اجتماعی داراي پایین

   .شود میتر شدن بافت نقش دارد  داراي باالترین میزان نرخ رشد خانوار که در متراکم

ها داراست که خود به دو وضعیت بهتري نسبت به دیگر معیار اعتماد اجتماعی به نسبت دارايدر بین تمامی محالت 

به عبارت دیگر اعتماد . اعتماد عمومی وضعیت بهتري از اعتماد نهادي دارد. شود میبندي  دسته اعتماد عمومی و نهادي دسته

هاي اجتماعی محله مانند شورایاري، هیات امناي به نهاد آنهابیشتر از اعتماد  هایشان و هم محلی ها همردم به همسای

ی از مردم با و اینکه به نظر برخ باشد میها در جلب اعتماد مردم که نشان از ضعف اینگونه نهاد. باشد می، ...ها ومسجد،انجمن

برخی . ا الزم به توضیح استنکته دیگري در اینج .شان بوجود نیامده استحلهها هیچگونه تغییري در موجود این گونه نهاد

و هش حاضر با دهند درحالیکه پژهاي عمومی موجود را مالك قرار میها براي سنجش چنین شاخصی، تعداد نهادپژوهش

ادهاي را مالك قرار داده است، زیرا معتقدیم هرچند تعداد نه آنهاها کاري نداشته و میزان شناخت مردم از تعداد اینگونه نهاد

حضور نداشته باشند، به سرمایه اجتماعی  آنهاعمومی یک محله زیاد باشد، تا وقتی که اقبال عمومی مردم را نداشته و مردم در 
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در بین محالت محله ملک آباد داراي بیشترین میزان اعتماد و محله آخوند داراي کمترین میزان . محله کمکی نخواهد کرد

بیشتر آن بر روي سرمایه اجتماعی بدست آمده براي محالت  تأثیربه دست آمده خود گویاي  که با توجه به ضرایب باشد می

و در  ها هدر اجراي بهتر پروژ ،گذار تأثیراندیشی ي شهري و همچنین همها هدر پیش برد پروژ توان میاز اعتماد نهادي  .است

   .گی بهره بردیافت توسعهنتیجه پیشرفت 

تفاوت . رسمی تقسیم شده استد که به دو زیرمجموعه رسمی و غیرکت اجتماعی وجود داربعد از اعتماد، شاخص مشار

رسمی هاي غیره عبارت دیگر مشارکت مردم در بخشب. بین این دو زیر معیار نیز مشابه نتایج به دست آمده در اعتماد است

در بخش رسمی یعنی  آنهاتر از مشارکت به مراتب بیش.. .هاي خیریه وت، فعالیها همانند مراسم مذهبی، کمک به همسای

هاي عمومی محله و ؛ زیرا نشانگر ضعف نهاداین مورد بسیار مهم است. باشد می.. .انتخابات محلی، فعالیت در شوراي محله و

ید به اها باشد ولی به هر حال بنهاد گاه بودن مردم از این نهاد ها وهمچنین اندك بودن ایناآشاید مشکل اصلی ن .باشد میشهر 

که پایگاه محکمی در بین  –زاده درون هر چهار محلههاي موجود در محالت با توجه به وجود امامآن توجه شده و از پتانسیل

داراي بیشترین و در محله آخوند داراي کمترین میزان ) ع(این معیار در محله امامزاده اسماعیل . استفاده نمود –مردم دارد

منطقه   معیار در محالت داراي بیشترین مقدار بوده که خود بیانگر تفاوت زیاد میزان مشارکت درونتفاوت میزان این  .باشد می

   .نماید میو بنابراین عدم توزیع مناسب نهادها را به وضوح مشخص 

ن معیار نیز در تمامی محالت زیر میانگین محاسبه شده ای هآخرین شاخص بررسی شده معیار انسجام اجتماعی بوده ک

و تنها محله ملک آباد باالتر از میانگین سنجیده شده است وجود افراد غیر بومی در بافت میزان انسجام اجتماعی در این  است

  .دهد محالت به خصوص محله آخوند را نشان می

گی معیار نرخ اشتغال و نسبت شاغلین به کل در محالت ملک آباد و امامزاده اسماعیل یافت توسعهي ها شاخصدر بین 

نرخ رشد خانوار در محله آخوند  .داراي بیشترین میزان و اشتغال زنان داراي بیشترین میزان در محله ملک آباد بوده است) ع(

   .باشد میداراي بیشترین میزان و نرخ اشتغال و اشتغال زنان داراي کمترین میزان 

بوده و به ) شهر قزوین(در نمونه موردي  گییافت توسعههدف پژوهش حاضر، مطالعه سرمایه اجتماعی و میزان  ترین مهم

ن ترتیب ضریب تعیین به دست آمده نشانگر وجود رابطه معنادار ای هب. باشد میدنبال بررسی میزان همبستگی این دو متغیر 

ی و گیافت توسعهبنابراین میزان باالي سرمایه اجتماعی عاملی جهت . شود میبین دومتغیر مذکور بوده و فرضیه تحقیق تایید 

  .ن خواهد بودآمولد 

 پیشنهادات 

 تأثیر .گی نیز بیشتر خواهد شدیافت توسعهبا توجه به نتیجه حاصل شده هر چه میزان سرمایه اجتماعی باالتر باشد میزان 

 و اقتصاد ود موجب رشداجتماعی خ تعامالت کیفیت و کمیت روي بر هنجارها و انسانی روابط اجتماعی، نهادهاي

سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی  ،سرمایه طبیعیسرمایه اجتماعی به عنوان حلقه اتصال  .مناطق شهري استگی یافت توسعه

 را خود اثربخشی ها هسرمای سایر اجتماعی، سرمایه فقدان صورت در .آورد میرشد و توسعه اقتصادي را براي محالت به ارمغان 

  .گردد میمحسوب  توسعه به دستیابی براي محوري اصل یک عنوان به اجتماعی سرمایه موضوع رو این دهند ازمی دست از

رشد و تغییر کمی متغیرهاي  توان استدالل نمود که توسعه شهرها عالوه بربا توجه به مطالب مطرح شده چنین می

  .گرددفضاهاي حاکم بر آن نیز می شهري سبب تغییر و تحول در کیفیت زندگی و حیات مدنی شهر و

  : گردد میرائه اکارهایی جهت افزایش آن گی به سرمایه اجتماعی راهیافت توسعهابستگی با توجه به و

 .هاي باالتران پل ارتباط دهنده مردم با نهادبه عنو محالتهایی در ایجاد شورا -

 .بین مردم آنهاتقویت نقش مساجد به جهت اعتبار هیات امناي  -

 تأثیرگی شهر یافت توسعهدر  ي جدید شهري که مستقیماًها هنیز محل ي فرسوده وها هتقویت سرمایه اجتماعی در محل -

 .گذارندمی

  آنهادر جهت کسب اعتماد و افزایش آگاهی  ها هبرقراري رابطه بیشتر و صمیمانه بین نهادهاي اجتماعی و ساکنین محل -
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   .اي درون محلهدوره مشارکتی آموزشی هاينشست برگزاري مشورتی و يها هکمیت ایجاد -

  .براي افراد با میزان درك مختلف آنهاقابل فهم کردن  مشارکت براي مردم و ساختار کردن مشخص -

 .مدت حفظ و تقویت شودآنها در دراز اولیه اشتیاق و شور مشارکت به نحوي که  به تمایل مردم سازماندهی و مدیریت -

 اساسی محله هايگیري صمیمت در مردم نمودن درگیر و مرتبط آحاد تمامی نقش گرفتن نظر در -

 جویانه مشارکت وپندارهاي مشارکت جلب هايطرح از ارشد مدیریت جانبه همه و قاطع حمایت -

   همه با مساوي و عادالنه برخورد و مشارکت به تعهد دادن نشان با اعتماد ایجاد -

 براي زمانی چه طی و چه گروهی توسطاینکه  و آنهامراحل عملکرد  ،صورت گیرد اي هدررون محل ها هسازي پروژشفاف -

  .باشد مردم مشخص و اندرکاران دست همه

 .توسعه مناطق باشد هاي شهري باید براساس مطالعات و شناخت سطوح ریزي ها و برنامهگیري تصمیم -

در تواند ما را  می )ها ها و معافیت از طریق تشویق( اي براي تخصیص بهینه امکانات در شهر هاي تعرفه استفاده از مکانیزم -

   .گی هدایت کندیافت توسعهرسیدن به 

ي در جهت بهبود سرمایه اجتماعی مؤثرد گام توان میهاي تحقیقاتی در این رابطه  همچنین عملی کردن و اجراي طرح و

مایه گذاري سرتأثیرنحوه تضمین هاي بعدي  در پژوهش شود میپیشنهاد . گی محالت داشته باشدیافت توسعهو در نتیجه 

ي میزان و نحوه توزیع خدمات جهت معیارهااز  شود میگی بررسی شود و همین طور پیشنهاد یافت توسعهبر روي اجتماعی 

   .گی بهره گرفته شودیافت توسعهسنجش میزان 
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Social capital and its role in development of urban economy  
A Qazvin case study 

 
Nowadays social capital is one of the topics of intrest to economists. The concept of social 

capital is usedt to define the relation between social behaviors and economic performance. On 
economic issues, the basic distinction is between types of association and causality and actualy social 
capital Manages the resources and assets through social networks. 

The ability to redirect resources and asset social capital through social networks provides. 
In this study, we are using the components of social capital , such as social participation, social 

cohesion and social confidence To check the status of urban development that can be defined in terms 
of economic-community development based on five indicators of employment rate, gross household 
spending, women's employment, the ratio of employees  to total population and household growth 
rate. The correlation of these two components in four neighborhoods of Qazvin , named akhond , 
malekabad , emamzade hosein , emamzade esmail has been evaluated in this study.The result shows 
the direct relationship between social capital and urban development.  

 

Keywords: social capital – urban  economy - urban development.  
 


