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  لههاي سرمایه اجتماعی بر وضعیت اقتصادي مح شاخصثیر أتبررسی 

 محله طالب :مطالعه موردي

  

 2خاوري راضیه، 1يزهرا خاور

  ریزي مناطق و محالت حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی نور مشهد و کارشناس برنامه مدرس دانشگاه پیام - 1

  کارشناس ارشد مطالعات جوانان دانشگاه مازندران -2

 

 کیدهچ

اهمیت سرمایه اجتماعی . دشو عنوان زیربناي توسعه اقتصادي هر جامعه یاد می از سرمایه اجتماعی، به ،هاي اخیر در سال

یافته به طور  شکوفایی اقتصاد تمام جوامع توسعهتوان آن را در  حدي است که می در توسعه اقتصادي در یک جامعه، تا

گیرد و آن را در بر  در نظر می» ثروت نامرئی یک کشور«عنوان  ایه اجتماعی را بهبانک جهانی، سرم .آشکاري مشاهده کرد

در این مقاله با استفاده از نظریات  .دهند داند که تعامالت اجتماعی را شکل می گیرنده نهادها و روابط و هنجارهایی می

ثیر أبه بررسی ت) سرمایه اجتماعی و اقتصاد(دو حوزه هاي این  م اسمیت و برخی دیگر از تئوریسینپاتنام و آدافوکویاما، بوردیو، 

به تصادفی گیري هاي این پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه داده. پردازیم له میسرمایه اجتماعی بر اقتصاد مح

 نیز نفر 300. می باشند دارند، یکسال باالي سکونت سابقه که مشهد طالب  جامعه آماري ساکنان محله. دست آمده است

سه متغیر شبکه اجتماعی و اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی از دهد  نتایج نشان می. دهند معیت نمونه ما را تشکیل میج

-هاي شبکه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت و همینشاخص بدین معنی که .ندا هبرخوردار بود 05/0 سطح معناداري زیر

هاي اقتصادي اشتراکی گذار بر نگاه مشارکتی ساکنان در فعالیتثیرأهاي مهم و تدینی شاخص طور سن افراد و نوع اعتقادات

هاي سرمایه اجتماعی ارتقاء یابد وضعیت اقتصاد اشتراکی بین ساکنان هر چه شاخص ،دهدنشان میهمچنین  هایافته. باشدمی

  . افزایش خواهد یافت

  

  تصادي، محله طالبسرمایه اجتماعی، وضعیت اق :کلیديواژگان 
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  ن مسئلهبیا

تحلیلی که در ایاالت متحده اروپا و برخی کشورهاي آمریکاي التین از تابع تولید کل صورت گرفت، نشان داد که بهبود 

ود و پیشرفت در تولید و سطح زندگی، تنها ناشی از فرایند سنتی تراکم سرمایه نبوده است، بلکه علت اصلی این پیشرفت، وج

توان خلق اعتماد و اطمینان متقابل در بین عاملین  این سرمایه را به طور خالصه می. مانده در تابع تولید استیک عامل باقی

از این رو سرمایه اجتماعی از آنجا که سبب کاهش . گردد که سبب بهبود در کیفیت سرمایه اجتماعی می ،اقتصادي دانست

 وجود به با .سایر عوامل تولید سنتی نقش بسزایی در بهبود رشد و توسعه اقتصاد محله داردهاي مبادالتی شده به مانند  هزینه

 يتوجه بیشتر اقتصادي ي توسعه و رشد در اجتماعی ي خصوص سرمایه به و نهادها به نقش "جدید نهادگرایان" مکتب آمدن

توان سرمایه اجتماعی را به سادگی  می .کند می یاد "نامرئی ثروت" عنوان به سرمایه، نوع این از جهانی بانک که طوري به. شد

شان مجاز  ها و هنجارهاي غیررسمی تعریف کرد که اعضاي گروهی که همکاري و تعاون میان اي از ارزش عنوان مجموعه به

روزانه  سرمایه اجتماعی دارایی غیرملموسی است که بیشتر از هر جا در زندگی ).1379فوکویاما، (است، در آن سهیم هستند 

هایی که واحدهاي اجتماعی را  حسن نیت، دوستی، همدردي و تعامل اجتماعی بین افراد و خانواده: شود مردم، مهم تلقی می

ي تعامالت اجتماعی کنشگران،  امروزه در مباحث نظري، میزان و نحوه). 1387نصیري، (سازند، بیشتر از همه نمود دارند  می

سرمایه اجتماعی در سطح محله به روابط اجتماعی که باعث تسهیل مبادالت و به تبع آن . دآی سرمایه اجتماعی به شمار می

به هر حال ما معتقدیم که قبل از تشریح  ).1385د، فیل(گردد، توجه دارد  کسب سود و پرداخت کمتر سود در این سطح می

بایست ابتدا  گذارد، می ثیر میأاي اقتصادي تهاي که این سرمایه بر متغیره هاي سرمایه اجتماعی و تشریح روش کامل شاخص

آنند که بدانند سرمایه اجتماعی داراي چه  دانشمندان علوم اجتماعی در پی ؟بفهمیم که اصالً سرمایه اجتماعی چیست

ها و  دهد، سیاست امکان می ها NGO و المللی هاي توسعه بین گذاران، آژانسهاي است، چرا که این امر به سیاست ویژگی

اي تنظیم کنند که هم بتوانند بین مردم اعتماد ایجاد کنند و هم قوانین و نهادهاي اقتصادي را طبق  گونه هاي خود را به رنامهب

اجتماعی، اقتصادي و هاي  کشورهاي توسعه نیافته به دلیل کمبود سرمایه .الگوي رشد انسانی و اجتماعی افراد، متحول سازند

هاي سطح باالي برخوردار  هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی از شاخص ناکارآمدي برنامهاجرا یا ضعف و  فرهنگی و عدم

هاي تخصصی اقتصاد، اقتصاد شهري است که در آن ارزیابی مسائل و مشکالت مناطق  در این میان یکی از شاخص. نیستند

اي  اقتصاد محله. باشد قتصاد محله میرد اقتصاد شهري، اشود و شاخه خ شهري با استفاده از ابزارهاي اقتصادي بررسی می

در اقتصاد . ها است شود که شامل کاال و خدمات و تولید و توزیع آن شامل تمام جوانب اقتصاد شهري ولی در سطح خرد می

 .شوند بین محالت دیگر چگونه تولید و توزیع میدر اي باید دانست که کاالها و خدمات نه تنها در داخل یک محله، بلکه  محله

تعادل اقتصاد محلی و  هاي جمعیتی و قومی و اثرات مثبت و منفی آن در عدم چگونگی رشد و توسعه محالت و ناهمگونی

بنابراین با توجه به  .گیرد هاي اجتماعی مورد بررسی قرار می ظ و گسترش سرمایهاي مانند ایجاد و حف بسیاري از مسائل محله

رمایه اجتماعی بر وضعیت سیر أثسال گذشته محقق در پی آن است تا ت 5در طی رشد اقتصادي قابل مشاهده در محله طالب 

  .بررسی قرار دهد را اقتصادي محله مورد

  اهداف تحقیق

   .ثیر سرمایه اجتماعی بر اقتصاد محلهأبررسی میزان ت

  .ثیرگذار هستندتماعی که بر متغیر اقتصاد محله تأهاي سرمایه اجتوصیف و شناسایی شاخص

   حقیقسؤال ت 

  چقدر است؟هاي سرمایه اجتماعی بر اقتصاد محله  شاخص ثیرأمیزان ت

  پیشینه داخلی

 نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده علوم  پایان ،سنجش میزان سرمایه اجتماعی در سطح محله. رو، مهدي خنده

  .1387خوراسگانی،  انسانی و اجتماعی دانشگاه اصفهان، استاد راهنما علی ربانی
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: سؤاالت مورد نظر در این پژوهش عبارتند از. باشد ز این مقاله شناخت ابعاد سرمایه اجتماعی در سطح محله میهدف ا

باشند؟ و سرمایه اجتماعی در سطح محله در چه  کننده سرمایه اجتماعی در سطح محله، چه می هاي تعیین ترین شاخصمهم

هاي این پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به روش  داده. بوده است باشد؟ روش تحقیق مطالعه مذکور از نوع پیمایشی حد می

محله  8نفر در  381مشهد بودند که  9هاي منطقه  جامعه آماري ساکنان محله. اي به دست آمده است گیري چندمرحلهنمونه

ابعاد پیوند همسایگی، . باشند می%) 41(نفر زن  156و %) 59(نفر مرد  225 گویان پاسخانتخاب گردیدند که از میان از بین کل 

هاي سرمایه در نظر گرفته  ترین ابعاد و یا شاخصاعتماد، مشارکت اجتماعی، کنترل غیررسمی و احساس تعلق به محله مهم

دهد که میانگین سرمایه اجتماعی افراد  هاي این تحقیق نشان می یافته. اند شده است که به وسیله طیف لیکرت سنجیده شده

در نتیجه به منظور . باشد تر می به دست آمده است که کمی از حد متوسط پایین 99/2قسمتی  5له در یک طیف در سطح مح

  . ضروري است) محله(رسیدن به توسعه پایدار محله، توجه به کوچکترین واحد شهري 

 نامه  ، پایان)نمونه کوي سجادیه مشهد(اي  نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محله. باوان پوري، علیرضا

  . 1388کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، استاد راهنما براتعلی خاکپور، 

نگر است، مبناي کار قرار  گرا و استحقاق مبنا، که تلقی–گراست، به جاي نیاز  حلمبنا، که راه -در مقاله حاضر، نگاه دارایی

هاي قاعده این تحقیق بوده که در کوي سجادیه و در عرصه دو  اي، مؤلفه ی و توسعه محلهافزایی سرمایه اجتماع هم. گرفته است

روش کار ترکیبی از مطالعات اسنادي و . شهرداري مشهد سنجیده شده است 5گود شهید احمدي و فخار واقع در منطقه 

تحلیلی همبستگی و تکنیک  -ته توصیفیروش به کار رف. پیمایشی است، که با توجه به نیاز مورد استفاده قرار گرفته است

ي تحقیق  دهد که پس از آزمون فرضیه اما نتایج تحقیق نشان می. پرسشنامه، ابزار نیل به اهداف پیمایشی تحقیق بوده است

توان عنوان کرد که  ي مطالعاتی و با توجه به مشاهدات پژوهشگران می هاي کسب شده از پیمایش براي محدوده براساس یافته

هاي  اما به سبب معناداري یا نزدیک به معناداربودن برخی از مؤلفه. تقویت سرمایه اجتماعی به پایداري محله دست یافت با

توان بیان داشت توجه به مفهوم ذهنی سرمایه شرط انکارناپذیر تحقق مفهوم عینی پایداري است، یعنی  سرمایه اجتماعی می

هاي فردي  گیري از تمامی ظرفیت هاي نهادي و انسانی و بهره ي، بدون توجه به پتانسلا اي محله دستیابی به پایداري در توسعه

  .و گروهی امري غیرقابل اجراست

  پیشینه خارجی

 نبکارگیري یک  گیري سرمایه اجتماعی در پنج منطقه در ولز جدید جنوبی با به به دنبال اندازه) 1997( 1انیکس و بال

مشارکت : ا هشت عنصر گسترده مربوط با سرمایه اجتماعی را شناسایی کردند که عبارتند ازه آن. پرسشی برآمدند 68پیمایش 

احساس  ، نشاط در بافت اجتماعی، ، پیوندهاي کاريپیوندهاي خانوادگی و دوستان ،پیوندهاي همسایگی ،در جامعه محلی

قایسه با سه ناحیه مرکزي که پیمایش شدند، در انیکس و بالن دریافتند در م. هاي زندگی تحمل تنوع و ارزش ،اعتماد و امنیت

اي مقادیر بیشتري از سرمایه اجتماعی را داشتند، اما  طور قابل مالحظه به) ویاالنگ غربی و دنیلیکوئین(کل شهرهاي روستایی 

  .بندي نشدند قدر در سطح باال درجه آن "تحمل تنوع"در قبال 

 سازي شده و سپس توسط کلمن و پوتنام  عی توسط بوردیو مفهوممعتقد است که سرمایه اجتما) 2005( 2،تیرمیزي

هاي  تنوع. نماید کنند، بررسی می اي از ارتباطات اجتماعی که منابعی را تأمین می عنوان مجموعه یافته است و آن را به توسعه

مؤلف معیار نظري سرمایه  .هاي سرمایه اجتماعی وجود دارد قابل بررسی در میان محققان با توجه به تعریف و ابعاد شاخص

هاي مطالعه حاضر از یک پیمایش سراسري در آمریکا  داده. داند داد مهم براي توسعه می اجتماعی را همانند یک درون

آمیزي را  روستا استفاده شده که توسعه اجتماع محلی موفقیت 307از ) هاي توسعه اقتصادي و زیربناي کارآفرینی استراتژي(

نقش سرمایه اجتماعی را به وسیله ). هاي جدید یا هر دو هاي موجود و یا ایجاد تجارت گسترش تجارت(اند  تجربه نموده

عوامل بررسی شده . کند آزمون می ،بودن سه سطح جداکردن مفهوم، در سه سطح خرد، میانی و کالن با در نظر گرفتن مکمل

                                                        
1
 Onyx & Bullen 

2
 Tirmizi 
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اي براي ایجاد تسهیالت،  ي، اعانه نهادهاي مالی، مجموعهمشارکت شهروندان، نوع رهبر: پیوندهاي اجتماع محلی عبارتند از

گیرد که سرمایه  محقق با روش استنباط چندمتغیره رگرسیونی نتیجه می. کنش جمعی براي حل موضوعات و مالکیت محلی

وندهاي ویژه در پی به. آمیز دارد هاي توسعه اجتماع محلی نقشی مؤفقیت اجتماعی در سطوح خرد، میانی و کالن در تالش

اي براي ایجاد تسهیالت، کنش جمعی براي حل موضوعات و مالکیت محلی، کمک  اجتماعی، اعانه مؤسسات مالی، مجموعه

  .فقیت توسعه اجتماعت محلیوبراي م

 سرمایه اجتماعی این تحقیق به بررسی ، پردازد می هاي اجتماع محلی ارتباط بین شرکتبه اش  نامه در پایان 3،کنوتس

محقق در این مطالعه به مقایسه . استپرداخته به روش پیمایش آتالنتا هاي درون شهري  ها در محله ذاري همسایهگ و سرمایه

. پردازد می 1990ي ها هستند در دهه هایی که فاقد این شرکت هاي توسعه اجتماع محلی با محله گذاري شرکت سطوح سرمایه

هاي فاقد  نسبت به محلهها را داشتند  هایی که این شرکت شده، محله مطابق با مدارك تجربی که در این مطالعه نشان داده

تباط مثبت بین سرمایه اجتماعی و همه در نتایج تحقیق ار .برخوردار بوده انداي  گذاري قابل مقایسه سطوح سرمایهشرکت از

تمایل دارند سطوح باالتري از در آتالنتا اجتماعات با سرمایه اجتماع باالتر . ست آمده استهاي مورد مطالعه به د سنجه

اي  رساله همچنین قدرت ترکیب یافته. تر از نظر سرمایه اجتماعی داشته باشند گذاري را در مقایسه با اجتماعات پایین سرمایه

هاي توسعه اجتماع محلی  که شرکت درحالی. سازد و آن شرکت توسعه اجتماع محلی است از سرمایه اجتماعی را برجسته می

فقیت وها بدون حضور سرمایه اجتماعی نخواهد توانست به م این شرکت. گذاري محله باشد د یک جزء حیاتی از سرمایهتوان می

هاي توسعه اجتماع محلی را داشتند و  گذاري محلی بهترین شرکت با باالترین سطح سرمایه يها در آتالنتا، محله. برسند

هاي  دهد سرمایه اجتماعی ممکن است حتی از حضور شرکت ها نشان می در حقیقت یافته. باالترین سطوح سرمایه اجتماعی

  .)1384هودنسی، ( ها بیشتر اهمیت یابد گذاري محله توسعه اجتماع محلی در تبیین سرمایه

  مبانی نظري تحقیق

  سرمایه اجتماعی - 

به رغم . گیرند در نظر میلفه سرمایه اجتماعی ؤترین م نظریات سرمایه اجتماعی، روابط و تعامالت اجتماعی را شاخص

اجتماعی  هاي اي محکم، این رویکردهاي متفاوت را تحت عنوان نظریه هاي ساختاري و محتواي، آن چه به مثابه شیرازه تفاوت

در این قسمت به دلیل محدودیت فضایی از  .هاست وابط اجتماعی افراد در درون شبکهموضوع تعامالت و ر ،نماید جمع می

، از طرح مفهومی اصلی سرمایه )1جدول شماره (اي  اري شده و تنها به ارائه خالصهدمایه اجتماعی خودتوضیح درباره سر

  .نماییم از نظریه سرمایه اجتماعی رابرت پانتام استفاده می ،عنوان نظریه اصلی کنیم و سپس به اجتماعی بسنده می

  تعاریف سرمایه اجتماعی -1جدول 

  )1377کلمن، (. کند هاي متقابل افراد را درون ساختار اجتماعی تسهیل می ماعی که کنشاي از ساخت اجت جنبه  جیمز کلمن

فرانسیس 

  فوکویاما

امعه هاي اجتماعی است که موجب ارتقاي سطح همکاري اعضاي آن ج مجموعه هنجارهاي موجود در سیستم

  .)1999فوکویاما، (گردیده است 

گروتاثرت 

  بالستر

هاي اجتماعی که به هاي اجتماعی و دیگر ساختار هاي معین، شبکه ز طریق نقشا: سرمایه اجتماعی ساختاري

  .)1384پیري،(آید شود، به وجود می ن، فرایندها و سوابق پشتیبانی میوسیله قوانی

  )1388پور،  شارع(نماید  هر نوع ساختار اجتماعی را که همکاري و اعتماد بین افراد را تسهیل می  هالپرن

  بوردیو
فیلیپس، (سازد  را فراهم می گروهی اقتصادي شکل غالب سرمایه است و منابعی که دسترسی به کااليسرمایه 

1384(  

  ).1388زاده، عباس(گذارد  دي و به تبع آن بررشد اقتصادي تأثیر میاز روابط اجتماعی که بر رفتارهاي فر اي مجموعه  پنر

ها  اسونسن

2004  

گذارد و  عناصر سیاسی بر روي عناصر مدنی تأثیر میتماعی معتقد است، یجاد و تخریب سرمایه اجادر کتاب خود 

ثیر گذاشته و این عناصر باعث به وجود آمدن سرمایه اجتماعی أعناصر مدنی بر روي عناصر سازمانی و عناصر گفتمانی ت

  ).1387رو،  خنده(گردد  گروهی می گروهی و برون درون
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  سرمایه اجتماعی و اقتصادي - 

 از یک هر که ،باشد می جدید مکتب نهادگرایان توضیح ي زمینه در مفاهیم ترین کلیدي از یکی ،اجتماعی ي سرمایه

خانواده،  اعضاي میان که غیررسمی روابط و خرد سطح در .گذارند می اثر اقتصادي رشد بر نحوي به آن متفاوت سطوح

 بلندمدت در که شود می انسانی ي تشکیل سرمایه باعث یاجتماع ي سرمایه خانواده، در ویژه به است، حاکم اقوام و دوستان

 بینی رفتار پیش و اعتماد قابلیت افزایش باعث یافته تعمیم اجتماعی ي سرمایه. گذارد اقتصادي می رشد روي بر را خود تأثیر

 کاهش باعث موجود، عیاجتما ي سرمایه اشاره دارد، ها شرکت و ها بنگاه بین روابط به که میانی سطح در .دگردمی ها انسان

 و انعقاد هاي هزینه و معامالتی هاي هزینه کاهش باعث نتیجه در که شود می اقتصادي هاي بین بنگاه اعتماد افزایش و ریسک

 مربوط رسمی نهادهاي به که کالن سطح در .گردد می افزایش نوآوري و بازار کارایی افزایش مالی، ي توسعه قراردادها، اجراي

 کارایی افزایش بیکاري، کاهش گذاري، سرمایه افزایش مالکیت، حقوق تضمین و ثبات با و آرام محیط وجود آوردن به با ،است

دارد  اظهار می 4آدام اسمیت .)1390قاسمی، ( دارد پی در را اقتصادي افزایش رشد نتیجه در و جامعه در جرم کاهش و دولت

هاي سودآوري  باشند که فرصت گسترش، فرایندهاي مرتبطی می رهاي درحالکار فزاینده، تجارت رو به توسعه و بازا که تقسیم

در حال حاضر براي عینیت یافتن منافع بالقوه . شوند ه و در نهایت سبب رشد اقتصادي میگذاري فراهم کرد را جهت سرمایه

اتی فرایند پیشرفت اقتصادي و ذپس مسأله اعتماد، مشکل الینفک . تجارت توسعه یافته، الزم است که مشکل اعتماد حل شود

گذاري در سرمایه  سرمایه"از این رو . اي را به دنبال دارد هاي گسترده شدن مبادالت، کالهبرداري و خیانت چند جانبه. باشد می

هاي محیطی براي عینیت بخشیدن به منابع بالقوه حاصل از تخصص  به معنی حل مسأله اعتماد و خلق وضعیت "اجتماعی

ها  را دارد و در نتیجه در این زمینههاي فیزیکی و انسانی بازده کمتري  گذاري در سرمایه رمایه اجتماعی، سرمایهبدون س. ستا

   .)263، همان( گذاري کمتري صورت خواهد گرفت سرمایه

دازان پر نظریه. کند را در چارچوب آن تحلیل می یباشد که سرمایه اجتماع می نظریه بازي بخشی از مطالعات اقتصاد خرد

در چارچوب تئوري بازي کالسیک، دایتون . کنند و هم از تئوري بازي تکاملی بازي هم از تئوري بازي کالسیک استفاده می

کند، در  تشریح می) co- Ordinatoin- Game(عنوان بازي تعاونی  گیري سرمایه اجتماعی را به شکل) 1994( 5،جانسون

تا جاي که سرمایه اجتماعی به روابط متقابل (پذیرش زیاد سرمایه اجتماعی  کند، اشاره می 6حقیقت همانگونه که کولیر

هاي تعاون، چندگانه است که  به طور کلی بازي. غلبه کردن به مشکل همکاري و تعاون را در پی دارد) اجتماعی تبدیل شود

نتایج اقتصادي بهتري دست ند و به کن هاي مثبت، افراد با هم همکاري می در تعادل. برخی از آنها مثبت و برخی منفی است

 ).Kay, 2005(د شون کنند و سبب بدترشدن اوضاع می اي منفی، افراد با هم همکاري نمیه یابند در حالیکه در تعادل می

 کندي فراگیر، فساد را شود می جوامع در اقتصادي رفاه و رشد مانع که عواملی ترین اصلی (1384) نارایان و ولکاك

 حقوق نداشتن تضمین و قومی انگیز تفرقه هاي تنش گسترده، نابرابري شده، سرکوب مدنی هاي آزادي راداري،دکا یگآزاردهند

 سرمایه تأثیر )1993( پاتنام .)همان( داند می) دارد وجود حقوقی چنین اصالً گفت بتوان که اندازهاي به حتی( مالکیت

 ایجاد اجتماعی که سرمایه نظم اخالقی و هنجارها نظام از حاصله یاجتماع نظم از طریق را اقتصادي هاي سرمایه بر اجتماعی

آن  واسطه به که سازد می فراهم را اخالقی و هنجارهاي ها ارزش از نظامی اجتماعی، سرمایه وي به اعتقاد .داند می کند، می

 سبب جامعه اجتماعی رتیب سالمتت بدین و ماند می مصون اجتماعی انواع انحرافات به مبتالشدن و اخالقی فروپاشی از جامعه

 با جوامعی از بهتر خوب، روابط داراي در جوامع اقتصادي هاي موفقیت که است معتقد نیز پاتنام. خواهد شد اقتصادي رشد

 توسعه و سرمایه اجتماعی بین رابطه دادن نشان براي اجتماعی مختلف اقتصاددانان نظرات بین در. است روابط ضعیف

 آن وجود و است خیر ذاتاً سرمایه اجتماعی دارند اعتقاد که گرایی اجتماع دیدگاه. 1: وجود دارد بارز یدگاهد چهار اقتصادي،

 در را اجتماعی سرمایه و منفی مثبت جنبه دو هر که اي، شبکه دیدگاه. 2. داشت خواهد اقتصادي رفاه مثبت بر اثري همواره
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 قبیل این مابین فی درونی روابط و بین مردم در افقی پیوندهاي چنین هم و عمودي اهمیت پیوندهاي و گیرد می نظر

 دیدگاه نهادي، این دیدگاه .3.گیرند می قرار تأکید مورد ها و بنگاه ها گروه عنوان به) پیوندها این از منتج(هاي سازمانی  هویت

 نهادي دیدگاه طرفداران. ستنهادي ا و قانونی سیاسی، محیط محصول عمدتاً هاي اجتماعی شبکه سرزندگی که است مدعی

 صالحیت و اعتبار درونی، انسجام وابسته نوبه خود به نیز ها بنگاه و ها دولت عملکرد چگونگی کنند که می تأکید همچنین

 این دیدگاه همیاري، که دیدگاه .4. است دیگر سوي از جامعه مدنی برابر در ها آن پاسخگویی و سو یک از درونی خودشان

 فکري هاي پیشینه همیاري طرفداران دیدگاه اگرچه. کند ادغام یکدیگر در را و نهادي اي شبکه دیدگاه دو قوي آثار کوشد می

 از هککلمن  .)Fukuyama,1997(دهند  می شناسی ربط مردم و تطبیقی سیاسی اقتصاد زمینه در تر آثار مقدم به را خود

 و سرمایه انسانی طریق از را اقتصادي سرمایه بر اجتماعی یر سرمایهتأث است، داده ارائه کارکردي تعریف یک سرمایه اجتماعی

 ابتدا اجتماعی سرمایه نیست، بلکه مستقیم اقتصادي سرمایه بر اجتماعی تأثیر سرمایه وي اعتقاد به. داند می سیاسی توسعه

 طریق از سپس و شده) پاسخگو و سیاسی کارآمد هاي رژیم و ها نظام ایجاد یعنی(سیاسی  و توسعه انسانی سرمایه تولید سبب

   .)Colman,1998( کند می ایجاد را اقتصادي دو، سرمایه این

  چارچوب نظري

  بوردیو ونظریه سرمایه اجتماعی رابرت پاتنام  - 

که همکاري و هماهنگی براي  ها، هنجارها، پیوندها و اعتماد اجتماعی است از نظر پانتام سرمایه اجتماعی شامل شبکه

 نظر به. دهد اجتماعی اجازه تولید بیشتر می و به نهادهاي ،)cambell,vimpani, 2000(کند  ابل را تسهیل میمنافع متق

 بنابر. هستند متفاوت راستا این در درگیر کارهاي و ساز و کند می تسهیل را اقتصادي مبادله اجتماعی سرمایه که رسد می

 محلی هاي سازمان و ها گروه محلی، هاي انجمن در مشارکت طریق از شده خلق اجتماعی هاي شبکه) 2000( پوتنام عقیده

 عمومی متقابل هاي همکاري و فردي هنجارهاي نوبت به که کنند می ایجاد گرایی نوع هم و دوستی نوع جریان براي هایی کانال

هاي اجتماعی غیررسمی،  ، شبکههاي مدنی و دینی، پیوندهاي خانوادگی سرمایه اجتماعی در گروه ويبه نظر  .آورد می بار به را

هنجارهاي اعتماد و عمل . شدن، از خودگذشتگی و اعتماد نهفته است دوستان و خویشاوندان، هنجارهاي عمل متقابل، داوطلب

هاي؛ منابع سرمایه  هنجارهاي اعتماد و عمل متقابل در بین شبکه. از خودگذشتگی و اعتماد نهفته است ،شدن متقابل داوطلب

هاي اعتماد و عمل متقابل در بین  تماعی نیست بلکه هنجارها و ضمانتسرمایه اجتماعی کنش اج. اجتماعی هستند و اساساً

هاي  انجمن( هاي تعهد مدنی شبکه. کند قابل حل کنش اجتماعی را حل میاست که مشکالت غیرهاي اجتماعی  شبکه

ثر ؤکننده م چرا که آنها تقویت ،اند اصلی سرمایه اجتماعی عناصر ... )هاي ورزشی، احزاب لوبکهاي موسیقی،  همسایگی، گروه

شهروند با فضیلت . زند میاجتماعی را با فضیلت مدنی پیوند  طورتلویحی سرمایه پوتنام به. هنجارهاي عمل متقابل هستند

ي در برابر نظرات متقابل و بردبار هاي همکاري، اعتماد از طریق عضویت در انجمن ،مدنی به موضوعات سیاسی عالقمند است

توانند از روي میل درخواست  ها بیشتر می آن ،اگر شهروندي به دیگري اعتماد کند. پیوند دارد ،شوند متفاوتی که مطرح می

هاي اجتماعی به  ثیر متقابل و شبکههاي متفاوت اعتماد، تأ کند که جنبه أکید میاو ت همکاري و فعالیت اجتماعی داشته باشند

اعتماد متقابل از استاندارهاي متقابل . کند ولید میتاندکه وابستگی به یکدیگر، سرمایه اجتماعی را تولید و باز یکدیگر وابسته

کنند که اعتماد هست و  شود، مردم زمانی با میل همکاري می هد مدنی ناشی میهاي تع عمومیت یافته و از کارکرد شبکه

 تواند در سطح فردي مطالعه شود هی است سرمایه اجتماعی میبنابراین بدی. همکاري در بازگشت اعتماد نقش دارد

)Cusack,1998.(   

دایتون . کند را در چارچوب آن تحلیل می یسرمایه اجتماع ،باشد در نظریه بازي که بخشی از مطالعات اقتصاد خرد می

کند، پذیرش  تشریح می )co- Ordinatoin- Game(عنوان بازي تعاونی  گیري سرمایه اجتماعی را به شکل) 1994( 7جانسون

کردن به مشکل همکاري و  غلبه) تا جاي که سرمایه اجتماعی به روابط متقابل اجتماعی تبدیل شود(زیاد سرمایه اجتماعی 

هاي  در تعادل. ها مثبت و برخی منفی است هاي تعاون، چندگانه است که برخی از آن به طور کلی بازي. تعاون را در پی دارد
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هاي منفی، افراد با هم  در حالیکه در تعادل ؛یابند و به نتایج اقتصادي بهتري دست میکنند  با هم همکاري می مثبت، افراد

گروهی و  پانتام تمایزي را بین سرمایه اجتماعی درون .)1388بدري، ( شوند شدن اوضاع میکنند و سبب بدتر اري نمیهمک

هاي  هاي که از چرخه ن شبکهآهاي همگن اشاره دارد؛ مثل  به شبکهگروهی  سرمایه اجتماعی درون .گروهی قائل بود برون

 تاجبخش،( "پردازند ها می ، به حذف غریبهکید بر انسجام درونیها با تأ این انجمن" .یندآ آشنایان شخصی ما به وجود می

در سرمایه اجتماعی  .باشند می ني دارند و به لحاظ گروهی همگ در این نوع سرمایه افراد نقطه نظرات مشابه ).1385

تر  این تعامالت وسیع .نماید یمان متصل می کند که ما را به افراد خارج از گروه صمیمی هاي را توصیف می گروهی شبکه برون

  .)1388آزادارمکی ،( وردآ هاي متفاوت را فراهم می ها ، سبک زندگی و اندیشه ها، فرهنگ امکان آشنایی افراد با هویت

  فرضیات تحقیق- 

 ا بین شبکه اجتماعی و اقتصاد محله رابطه معناداري وجود داردآی.  

 آیا بین اعتماد و اقتصاد محله رابطه معناداري وجود دارد.  

 آیا بین مشارکت و اقتصاد محله رابطه معناداري وجود دارد.  

 روش تحقیق

 ،وده شرق به بزرگراه همتاز محد ،از محدوده شمال به کشف رود شهري که 4منطقه ر پژوهش حاضر میدان مشاهده، د

حدود  .باشد هکتار می 1313از محدوده غرب به بلوار طبرسی در مجموع به مساحت  و از محدوده جنوب به بلوار مجلسی

از شرق به بلوار مجلسی و از  خیابان مفتحاز شمال به  دهد که تشکیل میهاي طالب  را محله در این تحقیق مطالعه موردي

زن یا شوهر یک ( فرددراین تحقیق واحد تحلیل  .گردد منتهی می بلوار مجلسیو از جنوب به  طبرسی بلوارغرب به خیابان 

که سابقه سکونت باالي یکسال داشته کلیه خانوارهاي ساکن در محله طالب  این تحقیق، جامعه آماري .می باشد) خانواده

 فرمول از نمونه حجم محاسبه براي مطالعه این در. شدبخشی از جمعیت آماري است که معرف کل آن جمعیت با نمونه، .باشند

روش در پژوهش حاضر از  .باشد نفر می 300دست آمده جهت انجام پژوهش  هکه حجم نمونه ب .است شده استفاده "کوکران"

در اینجا  .نیمک تقسیم می واحد 16را به  واحد 4 واحد و هر کدام از این 4 به محله راتصادفی استفاده شده است و  گیري نمونه

مورد  هم را واحد همسایگی کنار 5به طور تصادفی انتخاب و سپس  شماریم و یکی را می 20تا 1ها را از  با انتخاب محله پالك

   .دهیم واحد کنار هم را مورد بررسی قرار می 5واحد همسایگی را شمرده و بعد  20سپس  .دهیم بررسی قرار می

 نامهپرسش اعتبار و پایایی - 

نامه، از اعتبار محتوي استفاده شده است و بدین ترتیب، در پژوهش االت پرسشؤاین پژوهش، جهت برآورد اعتبار س در

اند که شاخص گنجانده شده در حاضر پژوهشگران از طریق بررسی ادبیات تحقیق و نظر نخبگان این حوزه به این نتیجه رسیده

مچنین، براي حصول اطمینان از پایایی ابزار سنجش، ه .باشندد مطالعه مینامه معرف حوزه معناي مفاهیم موراالت پرسشؤس

 spssو پس از استفاده از نرم افزار  اند نفر از پاسخگویان مورد آزمون قرار گرفته 30نامه مقدماتی تنظیم شده که توسطپرسش

ها  ها و تغییر برخی از گویه و رفع برخی ابهام و پس از بررسی اولیه ها به وسیله آلفاي کرونباخ ارزیابی گردیده است پایایی آن

به پایایی متغیرهاي مورد سنجش جدول زیر حاوي اطالعات مربوط . دست آمد هها بآلفاي نهاي و ارتقاء یافته از شاخص

   .باشد می

  

  ضریب آلفاي متغیرهاي تحقیق- 2جدول 

  ي طرح شدهتعداد آیتم ها  آلفاي کرونباخ  نام متغیر

  شبکه اجتماعی

  اعتماد اجتماعی

  مشارکت اجتماعی

0.710  

0.755  

0.702  

13  

16  

5  

  19  0.784  اقتصاد
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  تعریف مفهومی - 

  محله  -1

اي در  منطقه. 2. منطقه یا موقعیت.1: المعارف شهر خود، محله را اینگونه توصیف نموده است روبرت کون در در دایره

هاي مختلف که به صورت  اي مرکب از کاربري منطقه. شهري بخش قابل تفکیکی از یک منطقه. 3. اطراف مکانی یا چیزي

عنوان سلول زندگی حیات شهري  محله به. )Robert cown, 2005(ساختار شهري به حالت یکپارچه در آمده است 

مؤثر  توانند، توانایی براي فعالیت اولیه به وسیله یک تعامل باشد، محله نهادي است که از طریق آن افراد و موضوعات می می

، محله را شامل مدرسه ابتدایی، یک مرکز خرید 8اینگلهارت. فردي و جمعی را در درون آن و یا از وراي آن به اجرا در آورند

ها و خانه، از نیم مایل تجاوز  روي بین آن اند که مسافت پیاده اي ساخته شده به گونه تمحال. داند کوچک و یک زمین بازي می

توان هر آنچه را از نظر ارتباطات و کار نیاز دارند در آن  می ودهنده این جامعه حالت یکپارچه دارند  هاي تشکیل بخش. کند نمی

  ).1386قاسمی، (برآورده سازند 

  اقتصاد محله  -2

هاي  این اقتصاد در خانواده. مبتنی بر اقتصاد اشتراکی است که در برگیرنده مبادالت غیرنقدي کاالها و خدمات است

که افراد بر اساس یک قانون نانوشته با یکدیگر همکاري و مسئولیت کارها را به همسایگان .حالت مرسوم استگسترده و م

ها، برداشتن  هاي متقابل از قبیل نگهداري بچه، بریدن چمن ها و همیاري اقتصاد اشتراکی طیفی از همکاري. نمایند واگذار می

به هنگامی که . گر گسترش پیوندهاي اجتماعی است تصاد اشتراکی، انعکاساق. ها و نیز کارهاي روزمره خانوادگی است آشغال

تواند بر مبناي پیوندهاي خانوادگی، قومیت، جنسیت، منزلت و  و این هویت اشتراکی می(معناي مشخصی از هویت اشتراکی 

به حقوق و تعهدات اقتصاد اشتراکی  .ترین شکل ممکن خود است این گرایش در قوي. ود داشته باشدوج) درآمد باشد

  ). 1388زیاري، (ها و پیوندهاي متقابل گسترش یابند  دهد تا در شبکه مزیت غیررسمی امکان می

  شبکه  -3

هاي رسمی و توان به دو دسته شبکهها را می و آن ثرندؤهاي اجتماعی براندازه و ماهیت سرمایه اجتماعی مشبکه

تر مانند هاي گستردهحضور افراد در شبکه همسایگان تا و اعضاء خانواده، از شبکه بین دوستان. بندي کرد رسمی تقسیمغیر

  .گیرد را در بر می هاي داوطلبانهها و گروهانجمن

  اعتماد -4

عد اعتماد یک فرآیند است که یک ب. یید استأاعتماد نوعی احساس است که فرد نسبت به امري دارد که آن امر مورد ت

لبی اعتماد چ. شود اعتمادکننده صحبت می شونده وعد آن اعتماد فردي و بر این اساس از اعتمادآن اعتماد اجتماعی و یک ب

 داند یافته را داشتن حسن ظن نسبت به همه افراد در روابط اجتماعی می او اعتماد عام یا تعمیم .سازد یافته را مطرح می تعمیم

  .)1384توسلی،(

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

                                                        
8 N. LEgelhard 
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  هاي توصیفی یافتهي مستقل و وابسته کردن متغیرها عملیاتی -3جدول 

  شاخص  ابعاد  متغیر  ردیف

    شبکه  

  .توانند در حل مشکالت مالی به شما کمک کنند تا چه حد افرادي که در محله شما وجود دارند می

شاپ، بازار  ، رستوران یا کافی...)جشن، عزاداري، سخنرانی، (هاي  حضور در ورزشگاه یا کالس ورزشی، مراسم

  .دجهت خری

 .رابطه دوستانه با اعضاء خانواده

  .تعریف کارهاي روزانه خود را براي اعضاء خانواده

  .دادن پول براي کمک به خویشاوندان

  .خویشاوندان چقدر حاضرند مقدار پول صرف کمک به شما کنند

  .ها رفت و آمد به خانه خویشاوندان، دوستان و همسایه

  اعتماد  

  فردي

  .خویشاوندان و فامیل، دوستان اعتمادبه اعضاء خانواده،

 .ام پول قرض بدهم من حاضرم به همسایه

 .ها حاضرند مرا از نظر مالی ضمانت کنند در مواقع نیاز آن

 .ها براي گرفتن وام شوم حاضرم ضامن آن

  .ها امانت بدهم اگر اتومبیل مرا نیاز داشته باشند حاضرم آن را براي مدتی به آن

  یافته تعمیم

 .لی مردم محله چقدر قابل اعتماد هستندبه طور ک

 .کنند تا چه اندازه مردم محله به قول و قرارهاي خود عمل می

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

  .تا چه اندازه مردم شهر قابل اعتماد هستند

  نهادي
  .ن شوراي شهر و نمایندگان مجلساعتماد به  کارکنان شهرداري، نمایندگا

  

    مشارکت  

 .نمایید به چه میزان جهت رفع مشکالت محله خود اقدام می

 .کنید به چه میزان با دیگر اعضاء محله در خصوص مشکالت محله صحبت کرده اید یا می

 به چه میزان در کارهاي گروهی در محله خود شرکت نمایید

 .نمایید محله خود شرکت می هاي مذهبی در به چه میزان در مراسم

  .هاي در سطح محله خود باشید ها و تشکل به چه میزان تمایل دارید عضو کانون

    اقتصاد  

  هاي سطح محله گذاري در بانک سپرده

  هاي سطح محله الحسنه گذاري در قرض سپرده

  کمک به مؤسسات خیریه

  کمک نقدي یا غیرنقدي به مسجد محله

  سنه به همسایگانالح دادن پول به صورت قرض

  کمک به تهیه جهیزیه و یا جشن ازدواج

  نگهداري از فرزندان همسایه ها

  کمک به مدرسه

  الحسنه در محله اندازي صندوق قرض راه

  هاي اهالی محله براي نیازمندان آوري هدایا و کمک جمع

  )حفظ فضاي سبز –حفظ اموال عمومی  –مثل به موقع گداشتن زباله درب منزل (رعایت قوانین شهروندي 

  تهیه وسایل و مایحتاج مورد نیازم از کسبه محله خودم

  الحسنه تهیه وام از بانک یا مؤسسات قرض

  الحسنه محله تهیه وام از صندوق قرض

  ها کردن از خویشاوندان، همسایه قرض

  خرید به صورت نقدي، اقساطی و چک
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  جمعیتی پاسخگویان -هاي اجتماعی ویژگی - 

به  .باشد سال می 60تا 23بین  گویان پاسخسن  .درصد مرد بودند% 46د بررسی زن و نمونه مور% 7/52در این پژوهش 

 فوق لیسانس %1.3لیسانس،  %5دیپلم،  %37راهنمایی،  %24، ابتدایی% 23سواد و  بی گویان پاسخ 3/3لحاظ سطح تحصیالت 

 8بین % 19 سال و 10بیشتر از  گویان پاسخ% 51اقامت  در مورد مدت .باشند سنی می، %10شیعه و  گویان پاسخ% 90 .هستند

از نظر شغل  .اند اشتهسال در این محله اقامت د 2 تا 1بین % 16سال و  5تا  3بین % 10سال  8تا  6بین % 10و سال 10تا

  .اند بازنشسته بوده 6.3بیکار و 1.5کارمند، %10آزاد، %37دار، خانه گویان پاسخ% 42

  زان شبکه اجتماعیوزیع فراوانی میت - 

 زیاد و خیلی زیاد در مجموع در حد گویان پاسخ %79.4دهد که هاي مربوط به شبکه اجتماعی نشان میتوزیع گویه 

کارهاي روزانه را براي اعضاء خانواده تعریف  به صورت زیاد گویان پاسخ% 43.6 .اند تهدوستانه داشخانواده  را با اعضاءخود رابطه 

در  گویان پاسخ %27. دهند پول به خویشاوندان خود قرض میدر حد متوسط % 42 و به صورت زیاد گویان پاسخ %30.کنندمی

با همسایگان خود رفت و آمد کم وخیلی کم  گویان پاسخ% 63.3 .گیرندفامیل قرض میپول از به طور متوسط % 38 وزیاد  حد

کم بادوستان خود رفت  گویان پاسخ%53در حد متوسط و % 36و  دکننزیاد با اقوام خود رفت و آمد می گویان پاسخ% 29 .دارند

 %76 .معتقدند که افراد محله کم و خیلی کم در مشکالت مالیشان به آنان کمک خواهند کرد گویان پاسخ% 79. دارندو آمد 

در طی دوماه گذشته با همسایگان خود به %61.اندحضور نیافته با همسایگان خود در ورزشگاه یا کالس ورزش گویان پاسخ

با همسایگان خود به رستوران و یا % 81.کنندبا همسایگان خود در مراسمات محلی شرکت می گویان پاسخ%70. اندپارك نرفته

  . انددر طی دوماه گذشته با همسایگان خود به بازار رفته گویان پاسخ% 53.اندکافی شاپ نرفته

  

  انی میزان شبکه اجتماعیتوزیع فراو -4جدول 

 )5(میانگین از 

  اقتصاد محله خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

  

 شبکه  اجتماعی
 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 رابطه با خانواده 125 41.7 113 37.7 59 19.7 3 1 0 0 3.65

 تعریف کارهاي روزانه 28 9.3 103 34.3 96 32 39 13 34 11.3 3.15

 قرض پول به فامیل 29 9.7 61 20.3 126 42 52 17.3 32 10.7 3.03

 قرض پول از فامیل 27 9 54 18 114 38 61 20.3 44 14.7 2.96

 رفت و آمد با همسایه 14 4.7 19 6.3 75 25 82 27.3 108 36 3:32

 با فامیل رفت و آمد 20 6.7 67 22.3 108 36 81 27 21 7 2.78

 رفت و آمد با دوستان 14 4.7 53 17.7 75 25 75 25 83 27.7 2.88

2.35 48.7 146 30.7 92 20.7 62 0 0 0 0 
کمک به مشکالت 

 مالی

 
 بلی خیر

  
 فراوانی درصد فراوانی درصد

  حضور در ورزشگاه 72 24 228 76 

  رفتن به پارك و سینما 114 38 183 61 

 30.3 91 69.7 209 
هاي  رفتن به مراسم

  محله

  رفتن به رستوران 57 19 243 81 

  رفتن به بازار 161 53.7 139 46.3 

  شاخص کلی شبکه  14  5  75  25  81  27.2  94  31.3  34  11.3 2.80
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  توزیع فراوانی اعتماد اجتماعی 

د به اعضاء خانواده خود اعتماد در مجموع زیاد و خیلی زیا گویان پاسخ %90دهد که می هاي زیر نشانتوریع فراوانی گویه

در حد نیز %  47زیاد و در مجموع اعتماد  گویان پاسخ% 38اعتماد زیادي به خویشاوندان خود دارند و  گویان پاسخ% 58. دارند

دهند  در مجموع خیلی کم و کم پول به همسایه خود قرض می گویان پاسخ% 43 .اند به دوستان خود اعتماد داشتهمتوسط 

تمایل مجموع کم و خیلی کم  ها بخواهد در از آن ي اگر همسایه وسیله گویان پاسخ %56. دهند این کار را انجام نمی الًاص %10و

در حد % 44 کم و گویان پاسخاز %43. دهند این کار را انجام نمی اصالً %6 و دهند شان را در اختیارش قرار  دارند تا وسیله

در مجموع در معتقدند  گویان پاسخ% 40 .ها را ضمانت کنند نآموقع نیاز از نظر مالی شان در همسایگانکه  معتقدند متوسط

-معتقدند که خیلی کم و کم آنان به قول و قرار خودشان عمل می گویان پاسخ %48 .هایشان قابل اعتمادندهمسایهحد زیاد 

باشند و مینته شده در مجموع کم پایبند هایشان در حفظ وسایل امانت گرفمعتقدند که همسایه گویان پاسخ %49 کنند و

خیلی  در مجموع کم و% 67. به مردم شهر اعتماد دارند در حد متوسط%34 زیاد و گویان پاسخ %34. پایبند نیستند اصالً% 10

در  ویانگ پاسخ% 45دارند و  شهر ياعتماد کمی به نمایندگان شورا گویان پاسخ% 47 .اندکم به کارکنان شهرداري اعتماد داشته

    .در حد متوسط به نمایندگان مجلس اعتماد دارند گویان پاسخاز % 39 مجموع کم و

  توزیع فراوانی اعتماد اجتماعی - 5جدول 

م

یانگین 

 )6(از 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً
اعتماد 

 اجتماعی

د

 رصد

ف

 راوانی

د

 رصد

ف

 راوانی

د

 رصد

ف

 راوانی

د

 رصد

ف

 راوانی

د

 رصد

ف

 راوانی

د

 رصد

ف

 راوانی
  اعتماد عام

4

.43 
0 0 

1

.7 
5 0 0 

8

.7 

2

6 

5

7.3 

1

72 

3

2.2 

9

7 

اعتماد به 

  خانواده

3

.85 
0 0 2 6 

8

.3 

2

5 

3

2 

9

6 

1

1.7 

3

5 

4

6 

1

38 

اعتماد به 

  خویشاوندان

3

.24 
0 0 

5

.7 

1

7 

8

.7 

2

6 

4

7 

1

41 

5

.7 

1

7 

3

2 

9

9 

اعتماد به 

  دوستان

3

.14 

1

0 
2 

1

3.7 

3

5 

2

8.7 

5

6 

2

5 

1

50 

1

3 

3

9 

7

.3 

1

6 

دادن پول 

  به همسایه

2

.33 

6

.3 

1

9 

3

2.7 

9

8 

2

2.3 

6

7 

3

1.7 

9

5 
7 

2

1 
0 0 

دادن 

ام به  وسیله

  ام همسایه

2

.55 
3 9 

2

5 

7

5 

1

7.7 

5

3 

4

3.7 

1

31 
0 0 

9

.7 

2

9 

ضامن وام 

  ام باشم همسایه

2

.78 

3

.7 

1

1 

2

5.3 

7

6 

3

5.3 

1

06 

2

6 

7

8 

1

.7 
5 

6

.3 

1

9 

  همسایه

ضامن وام من 

  شود

  افتهاعتماد اجتماعی تعمیم ی

3

.17 
7 2 

9

.7 

2

9 

1

0 

3

0 

3

7.7 

1

13 

8

.7 

2

6 

3

1.7 

9

5 

مردم محله 

  قابل اعتمادند

2

.90 

1

.3 
4 

1

0 

3

0 

3

8 

1

14 

3

4 

1

02 

2

.3 
7 

1

4.3 

4

3 

عمل به 

  قول و قرار

3 1 2 1 2 3 8 2 1 1 1 1 3 حفظ 
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وسایل امانت  5 1.7 2 0 32 4 5 3 8 4.7 0 17.

  گرفته

2

.92 

0

.7 
2 

1

5.7 

4

7 

1

5.7 

4

7 

3

4 

1

02 

7

.7 

2

3 

2

6.3 

7

9 

مردم شهر 

  قابل اعتمادند

  اعتماد اجتماعی نهادي

2

.34 

0

.7 
2 

2

8.3 

8

5 

2

8.3 

8

5 

4

5.3 

1

36 
0 0 

7

.3 

2

2 

به کارکنان 

  شهرداري

2

.48 

1

.4 
4 

1

5.3 

4

6 

3

2 

9

6 

3

7.3 

1

12 
1 3 

1

3 

3

9 

به 

نمایندگان شوراي 

  شهر

2

.91 

0

.3 
1 

1

7.7 

5

3 

2

7.6 

8

4 

3

9 

1

17 
3 9 

1

2.3 

3

7 

نمایندگان 

  مجلس

3

.30  
    

2

.1  
6  

1

5.5  

4

4  

5

4.5  

9

8  

3

7.5  

1

05  

1

1  

3

1  

شاخص 

  کلی اعتماد

  

  توزیع فراوانی مشارکت اجتماعی- 4

در حد متوسط اقدام به رفع % 38 در مجموع زیاد و گویان پاسخ% 36دهد که هاي زیر نشان میگویهتوزیع فراوانی 

 .نمایندت محله با همسایگان صحبت میدرباره مشکالدر حد متوسط  %34و زیاد  گویان پاسخ% 41.نمایند مشکالت محله می

مراسم مجموع زیاد در در  گویان پاسخ% 50.کنندمحله شرکت می م در کار گروهی درکدر مجموع کم و خیلی گویان پاسخ42%

  .شان دارندهاي سطح محلهها و تشکل در مجموع تمایل کمی به عضویت در کانون %53کنند و شان شرکت میمذهبی محله

  

  توزیع فراوانی مشارکت اجتماعی -6جدول 

میانگین 

 )5(از 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
  مشارکت اجتماعی

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

3.12 15.3 46 10.3 31 38.3 115 26.7 80 9.3 28 
اقدام به رفع 

  مشکالت محله

3.09 13 39 10.7 32 34.3 103 34.7 104 6.7 20 
صحبت درباره 

  مشکالت محله

2.83 25.3 76 16.7 50 40.7 122 14 42 3.3 10 
کارگروهی در 

  محله

3.42 10.7 32 8.3 25 30.3 91 29.3 88 21.3 64 
شرکت در مراسم 

  مذهبی

2.90 25.3 76 25 75 30 90 13 39 6.7 20 
عضویت در کانون 

  محله

2.88 10.3  34  31.3  94  27.2  81  25  75  5  14  
شاخص کل 

  مشارکت
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  توزیع فراوانی اقتصاد 

-کم در بانک محله خود سپردهخیلیدر مجموع کم و گویان پاسخ% 56که دهد هاي زیر نشان میتوریع فراوانی گویه

کم و خیلی در مجموع گویان پاسخ% 56. ذاري دارندگالحسنه سپردهدر قرض یکمحد  درهم  گویان پاسخ %74 .کنند می گذاري

کم به مسجد محله به صورت  گویان پاسخ% 54. دهنداین کار را انجام نمی اصالً% 16نمایند و سسات خیریه کمک میؤکم به م

 اصالً %20کم و کم و در مجموع خیلی گویان پاسخ%58. دهنداین کار را انجام نمی اصالً %8و  کنندنقدي و غیرنقدي کمک می

کمکی به تهیه جهیزیه و جشن  اصالً% 13کم و  گویان پاسخ %72 .دهند الحسنه نمیقرض ه صورتب به همسایگان خود پول

این کار را انجام  اصالًً% 12کم و کم و نگهداري از فرزندان همسایه را در مجموع خیلی گویان پاسخ% 51.اندازدواج نداشته

در حد  گویان پاسخ% 65. اندرا انجام نداده این کار اصالً% 9ند و اکمک به مدرسه را در حد کم داشته گویان پاسخ% 53. اند نداده

% 63 .اندرا انجام نداده این کار اصالً %19و  اندشان داشتهالحسنه در سطح محله اندازي صندوق قرضکمی سعی در راه

 اصالً %13 واند شرکت نموده هاي اهالی براي نیازمندانآوري هدایا و کمک در مجموع در حد کم در فعالیت جمع گویان پاسخ

ها  مثل به موقع گذاشتن زباله(روندي در مجموع خیلی زیاد و زیاد قوانین شه گویان پاسخ %70.انداین فعالیت را انجام نداده

نند که کسعی می  گویان پاسخ% 58 .نمایندرا رعایت می )درب منزل، حفظ اموال عمومی، بهداشت محله، فضاي سبز محله 

جهت رفع مشکالت مالی خود به صورت زیاد و  گویان پاسخ% 32.4. ج مورد نیاز خود را از کسبه محله خوشان تهیه کنندمایحتا

در مجموع کم اقدام به  گویان پاسخ%41.نمایندالحسنه میسسات قرضؤدر حد متوسط اقدام به گرفتن وام از بانک یا م% 27

در مجموع کم اقدام  گویان پاسخ% 33 .انداین کار را انجام نداده اصالً% 37و  نداالحسنه محلی نموده گرفتن وام از صندوق قرض

در مجموع کم اقدام به  گویان پاسخ% 37. دهنداین کار را انجام نمی اصالً% 36نمایند و کردن از خویشاوندان خود می به قرض

در مجموع زیاد خرید خود از  گویان پاسخ% 73. دهنداین کار را انجام نمی اصالً% 52نمایند و از همسایه خود میکردن  قرض

-این کار را نمی اصالً %21خرید به صورت اقساطی را کم و  گویان پاسخ% 37 .دهندکسبه محل را به صورت نقدي انجام می

  .نمایندنمی چک خریداز  استفادهبا  اصالً گویان پاسخ% 60.کنند

  

  توزیع فراوانی اقتصاد -7جدول 

میانگین 

 )6( از

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً
 اقتصاد اشتراکی

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

2.81 1 13 38.7 116 17 51 26.3 79 0.7 2 11.3 34 
گذاري در  سپرده

  بانک

2.32 12.3 37 41.3 124 32.3 97 9 27 0 0 3.3 10 
گذاري در  ردهسپ

  الحسنه قرض

  کمک به خیریه 8 2.7 3 1 73 24.3 76 25.3 92 30.7 48 16 2.38

  کمک به مسجد 26 8.7 2 0.7 85 28.3 82 27.3 80 26.7 25 8.3 2.08

2.47 19.7 59 38 114 19.7 59 21 63 0 0 1.7 5 

دادن پول 

الحسنه به  قرض

  همسایه

2.50 13.3 40 42.3 127 29.7 88 10.7 32 1 3 3 9 
کمک به تهیه 

  جهیزیه

2.2 12.3 37 31 93 20.3 61 26.7 80 0 0 8.7 26 
نگهداري از فرزند 

  همسایه

  کمک به مدرسه 15 5 11 3.7 89 29.7 78 26 80 26.7 27 9 3.11

2.33 19 57 47.3 142 18 54 10 30 1.3 4 3.3 10 
اندازي صندوق  راه

  الحسنه قرض
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  کمک به نیازمندان 23 7.7 7 2.3 40 13.3 93 31 97 32.3 40 13.3 3.06

4.12 0 0 4.3 13 4 12 21.3 64 38.7 116 31.7 95 
رعایت قوانین 

  شهروندي

3.65 1.7 5 8.7 26 10.7 32 21.3 64 26.7 80 31 93 
تهیه وسایل از کسبه 

  محل

  اقتصاد فردي

3.18 20 60 11.7 35 8.7 26 27.3 82 11.7 35 20.7 62 
ک یا  وام از بان

  الحسنه قرض

  محله   وام از صندوق 15 5 4 1.3 43 14.3 55 18.3 68 22.7 110 36.6 2.81

  قرض از خویشاوندان 18 6 7 2.3 70 23.3 31 10.3 67 22.3 107 35.7 2.45

  قرض از همسایه 10 3.3 10 3.3 9 3 19 6.3 91 30.3 156 52 2.24

  خرید نقدي 92 30.7 126 42 43 14.3 21 7 15 5 3 1 3.94

  خرید غیرنقدي 42 14 20 6.7 66 22 73 24.3 37 12.3 62 20.6 3.59

  استفاده از چک 14 4.7 8 2.7 23 7.7 12 4 64 21.3 179 59.7 2.24

  

  توزیع فراوانی رضایت از محله 

 گویان پاسخ% 66و  از زندگی در محله خود رضایت دارند گویان پاسخ %66دهد که توزیع فراوانی گویه هاي زیر نشان می

  .تمایل به ادامه زندگی در این محله را دارند

  

  توزیع فراوانی رضایت از محله - 9جدول 

 )5(میانگین از 
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

  رضایت از محله
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

3.84 2.3 7 2 6 28.7 86 24 72 42.3 127 
رضایت از زندگی 

  در محله

3.65 4.7 14 5.3 16 28 84 24 72 38 114 
تمایل به ادامه 

  زندگی در محله

  

  تحلیلییافته هاي 

  بین شبکه اجتماعی و اقتصاد محله رابطه معناداري و جود دارد : اول یهفرض- 1

  

  ضریب همبستگی اقتصاد و شبکه اجتماعی - 10جدول 

  شبکه  اقتصاد    

  اقتصاد
  315/0  1  یرسونپ

  000/0    معناداري

  شبکه
  1  315/0  پیرسون

    000/0  معناداري

  

ضریب همبستگی پیرسون  ،اي هستندیید یا رد موقتی فرضیه فوق با توجه به سطح سنجش دو متغیر که فاصلهأبراي ت

باشد که می 000/0اداري با سطح معن 315/0 ضریب همبستگی این دو متغیر. به عنوان آزمون آماري انتخاب گردیده است
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متغیر وابسته  عنوان بنابراین، بین اقتصاد به. شودیید واقع میأدر نتیجه فرضیه مورد ت ،کمتر است 05/0سطح معناداري آن از 

  .عنوان متغیر مستقل رابطه معناداري وجود دارد و شبکه اجتماعی به

   اداري و جود داردبین اعتماد اجتماعی و اقتصاد محله رابطه معن :دومیه فرض- 2

  

اقتصاد و اعتماد ضریب همبستگی -11جدول  

    اقتصاد  اعتماد عام  اعتماد نهادي  اعتماد تعمیم یافته

  پیرسون 1 259% 97% 309%
  اقتصاد

  معناداري  0.000 0.95 0.000

  پیرسون 259% 1 259% 336%
  فردياعتماد 

  معناداري 0.000  0.000 0.000

  پیرسون 97%  1 129%
  عتماد نهاديا

  معناداري 95% 0.000  28%

اعتماد تعمیم   پیرسون 306% 336% 129% 1

  معناداري 0.000 0.000 %28   یافته

  

اي هستند ضریب همبستگی پیرسون به براي تایید یا رد موقتی فرضیه فوق با توجه به سطح سنجش دو متغیر که فاصله

با سطح معناداري 259/0 فرديعد اعتماد اقتصاد و ب همبستگی این متغیر ضریب. عنوان آزمون آماري انتخاب گردیده است

 .و اقتصاد رابطه معناداري وجود دارد فرديکمتر است در نتیجه بین اعتماد 05/0باشد که سطح معناداري آن از می 000/0

 ،بیشتر است 05/0اري آن از باشد که سطح معنادمی 97/0با سطح معناداري  95/0 ضریب همبستگی با متغیر اعتماد نهادي

متغیر مستقل  عدي ازعنوان ب عنوان متغیر وابسته و اعتماد نهادي به بنابراین، بین اقتصاد به. باشد أیید نمیدر نتیجه مورد ت

باشد که سطح می 000/0با سطح معناداري  306/0 یافته ب همبستگی با متغیر اعتماد تعمیمضری .رابطه معناداري وجود دارد

عنوان متغیر وابسته و اعتماد  بنابراین، بین اقتصاد به. شودیید واقع میأکمتر است در نتیجه مورد ت 05/0ناداري آن از مع

  .متغیر مستقل رابطه معناداري وجود دارد عدي ازعنوان ب یافته به تعمیم

  .بین مشارکت اجتماعی و اقتصاد محله رابطه معناداري و جود دارد :فرضیه سوم- 3

  

 مشارکت اقتصاد و ضریب همبستگی -12ول جد

  

  

  

  

  

  

ضریب همبستگی پیرسون  ،اي هستندیید یا رد موقتی فرضیه فوق با توجه به سطح سنجش دو متغیر که فاصلهأبراي ت

باشد که می 000/0با سطح معناداري  333/0 ضریب همبستگی این دو متغیر. آماري انتخاب گردیده است عنوان آزمون به

عنوان متغیر وابسته و  بنابراین، بین اقتصاد به. شودیید واقع میأکمتر است در نتیجه فرضیه مورد ت 05/0سطح معناداري آن از 

 .ري وجود داردعنوان متغیر مستقل رابطه معنادا مشارکت اجتماعی به

 

  

  اقتصاد    
مشارک

  ت

  اقتصاد
  333/0  1  پیرسون

  000/0    معناداري

  مشارکت
  1  333/0  پیرسون

    000/0  معناداري
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 تحلیل رگرسیون چند متغیره 

متغیرهاي مستقلتحلیل رگرسیونی : 1مدل شماره   

 

 جدول ضریب تعیین مدل اول -13جدول 

مد

 ل
R

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Anov
a(F) 

Si
g 

1 
4

08/0 
166/0 158/0 22/19 

0.

000 

  

- می 166/0و ضریب تعیین  4/0 اقتصاد محله رب متغیرهاي مستقلشود، ضریب همبستگی در جدول فوق مالحظه می

در  .شودتوضیح داده میمتغیرهاي مستقل درصد متغیر وابسته توسط 16/0مقدار ضریب تعیین حاکی از این است که . باشد

وارد معادله رگرسیونی شده است که در نهایت مشخص شده سه متغیر شبکه   Enterاین جدول متغیرهاي مستقل به روش

  .ثیرگذار بودندأاعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی بر اقتصاد محله  ت اجتماعی و

  

 تحلیل رگرسیون مدل اول - 14جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

دهد سه متغیر شبکه اجتماعی و اعتماد دست آمده از تحلیل رگرسیون فوق نشان میه مدل رگرسیون چند متغیره ب

  .شوندنهایت وارد معادله رگرسیونی می برخوردار بودند که در 05/0 اجتماعی و مشارکت اجتماعی از سطح معناداري زیر

y= 15/0 +(شبکه اجتماعی )  15/ +(اعتماد) 20/0  (مشارکت)

 

  اي و مستقل  تحلیل رگرسیونی متغیر هاي زمینه - 2مدل شماره 

  

 جدول ضریب تعیین مدل دوم -15جدول 

 R مدل
R 

Square 

Adjusted R 
Square 

Anova(F) Sig 

1 341/0 111/0 118/0 22/37 0.000  

2  402/0  161/0  155/0  2/26  0.000 

3  431/0  181/0  173/0  21/21  0.000 

4  472/0  221/0  210/0  24/18  0.000 

5  485/0 235/0 229/0 64/14 0.000 

Sig. t 

Standardized 
Coefficients 

Unstandardized 
Coefficients 

1مدل  

Beta 
Std. 

Error 
B 

000/0  29/5   254/0  295/1  (Constant) 

021/0  313/2  150/0  049/0  113/0 هشبک   

018/0  379/2  155/0  049/0  201/0  اعتماد 

001/0  425/3  208/0  047/0  163/0  مشارکت 
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ثرترین متغیر بر اقتصاد ؤمشارکت م ، بیانگر آن است که متغیرفوق از تحلیل رگرسیونی) مدل شماره یک(گام نخست 

ابسته یر ومتغدرصد از  11/0به تنهایی  بوده و 118/0میزان همبستگی این متغیر با اقتصاد محله  محله است؛ بدین صورت که

ر له شده است که با ورود این متغیمتغییر اعتماد وارد معاد) مدل شماره دو(در گام بعدي . کند را تبیین می) اقتصاد محله(

درصد از واریانس  16/0دهد که ضریب تعیین نشان می. رسیده است 155/0به  118/0ضریب همبستگی اصالح شده و از 

متغیر سن وارد ) مدل شماره سه(به همین نحو در گام بعدي . شوداقتصاد محله توسط متغیر مشارکت و اعتماد تبیین می

معادله در گام چهارم شبکه وارد  .افزایش یافته است 173/0با ورود متغیر، ضریب همبستگی به . معادله رگرسیونی شده است

 229/0و در آخرین گام با ورود متغیر دین ضریب همبستگی به  یابدافزایش می 210/0گردد که ضریب به رگرسیون می

درصد از واریانس اقتصاد کل را  23/0در نتیجه این جدول حکایت از آن دارد که  شش متغیر وارد شده . یافته استافزایش

. آوردیرهاي مستقل بر اقتصاد محله فراهم میات متغثیرتري از شدت و جهت تأیقفهم دق )16(جدول شماره  .کنندتبیین می

هاي این جدول بیانگر آن است که که از میان پنج متغیر موجود در معادله رگرسیونی، متغیر مشارکت به بهترین وجه یافته

یر اعتماد از باشد متغمی 24/0این متغیر  )Beta(صورت که ضریب استاندارد بدین. کندتبیین می تغییرات متغیر وابسته را

متغیر سن از . یعنی هرچه اعتماد افزایش یابد اقتصاد محله نیز ارتقاء خواهد یافت .برخوردار است 15/0ضریب استاندارد 

پاسخگو بیشتر سازد که هرچه سن ، آشکار میو متوسط به پایین بر اقتصاد محلهگذاري معکوس ثیرکه ضمن تأ -16/0ضریب 

برخوردار است که گواه بر این  17/0متغیر شبکه از ضریب . گرددگذاري آن بر اقتصاد محله کاسته میثیر، از میزان تأاشدب

) Beta(ضریب استاندارد  متغیر دین با. مطلب است که هرچه شبکه اجتماعی بیشتر شود اقتصاد محله نیز بهبود خواهد یافت

  .ثیرگذار بر اقتصاد محله استت دینی نیز متغیر تأدین و اعتقادا؛ بدین معنی که عامل 12/0

  

  تحلیل رگرسیونی مدل دوم -16جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 y  (دین)   = 0/ 24) مشارکت+ (15/0) اعتماد(-16/0)سن +(17/0)شبکه اجتماعی(  +12/0

  نتیجه گیري

ها، و هنجارهایی است که بر رفتارها و تعامالت بین  ها، ارزش نهادها، روابط، گرایشسرمایه اجتماعی به طور کلی شامل 

ها و هنجارهایی است که مردم را قادر به عمل جمعی به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی آن دسته از شبکه. افراد، حاکم است

هاي سرمایه اجتماعی، طیف ار و کارنموداز آن جا که روابط اجتماعی در سطوح مختلف اجتماع حضور دارد، آث. کندمی

سرمایه  شود، کیفیت بااليدر سطح خرد، که روابط میان افراد جامعه با هم بررسی می. دهداي را تشکیل میگسترده

یکی از طریق روابط که در سطح اعضاء خانواده، دوستان و آشنایان حاکم است و باعث . گذار استاجتماعی، از دو طریق اثر

یافته، که به کیفیت روابط میان افراد غیرنزدیک و دیگري از طریق بهبود روابط تعمیم. شودتن کیفیت سرمایه انسانی میباالرف

Sig. t 

Standardized 
Coefficients 

Unstandardized 
Coefficients 

2مدل  
Beta 

Std. 
Error 

B 

0.000 42/6   28/0  85/1  (Constant) 
0.000 24/4  245/0  047/0  199/0  مشارکت 

024/0  26/2  154/0  083/0  187/0  اعتماد 

002/0  17/3-  160/0-  004/0  013/0-  سن 

005/0  84/2  179/0  047/0  135/0  شبكھ 

021/0  32/2  124/0  085/0  199/0  دین 
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و انعقاد قرارداد برد بینی رفتارها را باال می یافته، قابلیت پیشکیفیت باالي سرمایه اجتماعی در روابط تعمیم. آشنا بستگی دارد

دهد میزان شبکه اجتماعی  نشان می پژوهش انجام شده .کندهاي مبادالتی آسان می با کاهش هزینهگذاري را  و اجراي سرمایه

اما کمتر از  .انواده و خویشاوندان رابطه دارندعضاء خابا  بیشتر گویان پاسخ %60 .تر است باشد که از حد متوسط پایین می 80/2

بیشتر بنابراین مشهود است که روابط افراد در . دوستان خود دارند ارتباط کمی در طول هفته با همسایگان و گویان پاسخ 60%

هاي  یافته به شبکه در روابط تعمیم گویان پاسخ رسمی گسترش یافته است وغیراعضاء خانواده و خویشاوندان در حد شبکه بین 

تواند مینزدیک ل بین افراد آشنا و غیریجاد تعامکه ارستوران و  بازار ،مراسمات، هاپارك، هامثل حضور افراد در ورزشگاهرسمی 

شود شرکت  که در محله برگزار میمذهبی در مراسماتی  گویان پاسخ %70فقط. یابند خیلی کم حضور می ،بهتر صورت پذیرد

ي، صادتهاي غیراقکردن افراد در فعالیت شرکتدر نتیجه  .اندرفته جهت خرید با همسایگان به بازار گویان پاسخ %53کنند و  می

بندي پانتام، هاي ارتباط جمعی، با توجه به تقسیمو دیگر شبکه هاها، گردهماییهاي محلی، انجمنمانند شرکت در باشگاه

کردن در  زندگی. دهدش میکه میزان اعتماد عمومی را در سطح جامعه افزای دهدمیان گروهی را تشکیل می سرمایه اجتماعی

 کند؛را براي مراقبت از خود در مبادالت اقتصادي تحمیل می يباالست، هزینه کمتر میان افرادش سطح اعتماد جوامعی که

در پژوهش . اي بیندیشندو افراد مجبور نیستند تا براي هر اتفاق احتمالی، چاره شودقراردادهاي مکتوب، کمتر احتیاج می

به اعضاء خانواده در حدود  گویان پاسخغالب  .باشدمی 2/3دهد که سطح کلی اعتماد در حد متوسط ها نشان میحاضر یافته

حد  و در بقیه موارد میزان اعتماد در. در حد متوسط به باال اعتماد دارند% 85به خویشاوندان خود به صورت زیاد و % 90

و هر چه هاي مشارکتی و اقتصادي در افراد خواهد بود تر است و این در حالی است اعتماد بستر انواع فعالیتمتوسط و پایین

جوامعی . ثر از اعتماد استأگیري متوامبه طور مثال . هاي اقتصادي کمتر استرشد فعالیتاین سطح در یک محله کاهش یابد 

. )1997ناك و کیفر،( اندکه از میزان باالي اعتماد برخوردارند، براي ایجاد توافق و همکاري، به نهادهاي رسمی کمتري محتاج

دهند مشکالت مالی خود را از طریق  اد در حد متوسط به باال ترجیح میافر% 59 پژوهش حاضراین در حالی است که در 

مانند دیگر  ارددر مو ها، محلی یا خویشاوندان و همسایه الحسنه هاي قرض تا از طریق صندوق هاي رسمی حل کننددریافت وام

خواست مردم براي در به همین خاطر،. دو طرفه است امرياعتماد  که است، چرابه اعتماد زیادي نیاز  نیز استفاده از چک

اجتماعاتی با سطح پایین سرمایه  ها دررود که خانوادهاز این رو، انتظار می. گذاردثیر میأتبر میزان اعتماد استفاده از چک 

تمایل به  گویان سخپا% 73دهد دست آمده نشان می ههاي بکه یافته.اجتماعی، اشتیاق کمتري به استفاده از چک نشان دهند

اري کار گذاري، منوط به نوعی واگذ هر نوع سرمایه .کنندبا استفاده از چک خرید نمی اصالً% 60خرید به صورت نقدي دارند و 

فتن نمایندگی بانک براي حفاظت و مدیریت دارایی ک خانواده در بانک، به معنی پذیرگذاري ی سپرده. به نمایندگان است

 ،ثیر سطح اعتماد است، بنابراین هر چه سطح سرمایه اجتماعی باال باشدأت نجا که نماینده پذیري، تحتاز آ. خانواده است

افراد در حد % 56دهد که ها نشان مییافته .کنندمیگذاري ها سرمایهها بخش زیادي از ثروت مالی خود را در سپردهخانواده

کاهش سرمایه  ییدي برأکه این امر ت. کنندگذاري میسپرده الحسنه ؤسسات قرضدر حد کمی در م% 74کمی در بانک و 

 96/2 در این پژوهشاعی مسرمایه اجت میانگین( باشد و پایین بودن سطح اعتماد اجتماعی بین ساکنان محله میاجتماعی 

محله به طور  هاي مشارکتی مردم در سطحدهد که فعالیتهاي تحقیق نشان می یافته .)تر استپایین است که از حد متوسط

ها و هاي کانونتمایل کمی براي عضویت در فعالیت گویان پاسخ  .تر استباشد که از حد متوسط نیز پایینمی 88/2کلی 

ها از قبیل پیگیري جهت رفع مشکالت محله و انجام کارهاي هاي سطح محله را دارند و مشارکت در بقیه فعالیتتشکل

در مراسمات مذهبی محله درحد زیادي مشارکت  گویان پاسخ% 53یین بود است ولی گروهی در محله در حد متوسط به پا

هاي مذهبی در طول سال در برداري از ظرفیت مناسبتبهره جهتکه این نکته گواه بر توجه بیشتر مدیران شهري . دارند

نموده تا به تبادل اطالعات و  از این طریق فرصت بیشتري جهت حضور و تعامل ساکنان محله را فراهمکه  است،سطح محالت 

دهد که هاي تحقیق نشان میکه یافتهچرا  نیازها و مشکالت از سطح فردي تا گروهی بپردازند و در این باب راه حلی را بیابند

کمک به ، کمک به مدرسه، کمک به تهیه جهیزیه، کمک به مساجد، تمایل کمی به کمک به خیریه سطح محله گویان پاسخ

  .در سطح محله دارندالحسنه  اندازي صندوق قرض راهو  نگهداري از فرزندان همسایگان در مواقع لزوم ، سطح محلهنیازمندان 
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تمایل جهت ادامه % 62اند ومحله داشتهزندگی در رضایت از  گویان پاسخ% 66 این است که عامل قابل توجه در این تحقیق

از محل زندگی عامل مهمی در گسترش و ایجاد ارتباط و احساس تعلق در زندگی در این محله را دارد که این مسئله رضایت 

  . سطح محله بین ساکنان خواهد بود

طور سن و همین مشارکت هاي شبکه اجتماعی، اعتماد اجتماعی،دهد که شاخصهاي پژوهش نشان می در نهایت یافته

. باشدهاي اقتصادي اشتراکی میشارکتی ساکنان در فعالیتگذار بر نگاه مثیرأهاي مهم و تشاخصافراد و نوع اعتقادات دینی 

هاي سرمایه اجتماعی ارتقاء یابد وضعیت اقتصاد اشتراکی بین ساکنان افزایش دهد هر چه شاخصنشان میهمچنین  هایافته

  . خواهد یافت

  پیشنهادات

محله ارائه سطح سرمایه اجتماعی در  اءارتقدست آمده پیشنهادات زیر به منظور  ههاي تحقیق و نتایج ببر اساس فرضیه

  .گرددمی

مرکز و عنوان  بهجد امسمعرفی  - 2. غیررسمی و بردن احساس امنیت در محله از طریق اعمال کنترل رسمی باال -1

اجراي مراسم مذهبی در  - 4. رهنگی و ورزشی در سطح مساجد محلهتوسعه امکانات ف -3. هاي فرهنگی محلهکانون فعالیت

ي شوراهاي گیرو شکلاي براي هر یک از محالت از طریق انتخابات ایجاد مدیریت محله -5. ها فضاهاي پارکیو عزادارياعیاد 

ارتقا  -7. ايهاي گفتگوي محلهایجاد انگیزه و احساس اهمیت در ساکنان از طریق ایجاد خانه -6. اجتماعی وفرهنگی محالت

هاي دسته ایجاد نشاط و شادابی در ساکنان محله از طریق اعالم برنامه -8. ايحلهسطح آگاهی ساکنان از طریق ایجاد نشریه م

بر گزاري  وقاء فرهنگ شهروندي از طریق آموزش ارت -9). پیمایی یا ورزش صبحگاهی مثالً کوه( جمعی در روزهاي خاص

ورزشی سطح  و فرهنگی ،هنري، تقدیر و معرفی نخبگان علمی -10. جلسات گفتگوي عمومی در سطح محله با مدیران شهري

تر  بهبود بافت محیط کالبدي و مسکونی جهت اقامت طوالنی -12. محله به لحاظ تاریخی و یا کالبديیاء هویت حا - 11. محله

 -14. هاي تفریحی و فرهنگی مختصص نوجوانان و جوانان در سطح محالتگسترش هر چه بیشتر محیط - 13. در سطح محله

توسعه مناسب مراکز خرید براي  - 15. هاي اوقات فراغتلی جهت تعامل بیشتر ساکنان محله در زمانهاي محاحداث پارك

هاي ساکنین محله به عنوان ها و مهارتاي از تخصصایجاد بانک اطالعات محله -16. تهیه آسان مایحتاج روزانه در هر محله

  .هاي انسانی محله سرمایه
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