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چکیده
رفتار شهروندی و سرمایه اجتماعی دو مقوله مهم و بین رشته ای هستند که امروزه در حووزه مودیری
جایگاه ویژه ای برخوردارند .در جهان امروز سرمایه اجتماعی به مثابه یک کل عبارت اس

شوهری از

از ارتباطات و شبکه هوای

اجتماعی ای که میتوانند حس همکاری و اطمینان را در میان افوراد یوک جامعوه پدیدآورنود .بوا توجوه بوه ایونکوه
سرمایهی اجتماعی بهعنوان کلید استقرار جامعهی مدنی مطرح اس  ،ازاینرو هدف این تحقیق سونجش مؤلفوههوای
سرمایه ی اجتماعی شهروندی در محالت نوبنیاد شهری (محله یاغچیوان کوالنشوهر تبریوز) اسو  .درروش تحقیوق
مطالعه حاضر توصیفی – تحلیلی بوده که جامعهی آماری ،ساکنان محله یاغچیان اس
فرمول کوکران  911نفر بهدس آمده اس  .نتایج بیانگر آن اس

که در سطح اطمینان  31درصود رابطوهی معنواداری

بین مؤلفههای موردمطالعه وجود دارد .همچنین نتایج حاکی از آن اس
هم پیوندی بر روی سرمایه اجتماعی برابر با  0/399بوده اس

کوه حجوم نمونوه بور اسوا

که میزان تأثیر مسوتقیم سورمایهی اجتمواعی

که نشان میدهد به ازای یوک واحود تغییور در متغیور

سرمایهی اجتماعی هم پیوندی ،میزان سرمایهی اجتماعی به میزان  0/399واحد تغییر خواهد یاف  .با توجه به نتوایج
حاصل از تحلیل رگرسیون ،متغیر سرمایه اجتماعی اتصالی و مربوط کننده هم بهصورت مسوتقیم و هوم بوهصوورت
* نویسنده مسؤول

f.zadvali@yahoo.com
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غیرمستقیم بر متغیر سرمایه اجتماعی تأثیر گذاشته اس  .تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم برای متغیر سورمایه اجتمواعی
اتصالی به ترتیب برابر با  0/161و  0/396اس  .همچنین این تأثیرات برای متغیر سرمایه اجتماعی مربوط کننده برابر
با  0/883و 0/390اس .
واژه های کلیدی :سرمایهی اجتماعی ،شهروندی ،محالت نوبنیاد شهری ،یاغچیان.

بیان مسئله
طی چند دهه اخیر در مباحث توسعه عالوه بر سرمایه های انسانی ،فیزیکی و اقتصادی که در دیدگاه هوای سونتی
توسعه مطرح بود ،به سورمایه اجتمواعی 8توجوه شوده اسو
مفهومی فرا رشتهای بین علوم انسانی اس

) .(Fine &LapavItsas, 2004: 17سورمایه اجتمواعی

که به نقش نیروهای اجتماعی در توسعه جوامع میپوردازد و اقتصواددانان

و جامعه شناسان در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع توسعه یافته به این مفهووم توجوه دارنود .ایون رویکورد،
نشان دهنده اهمی

نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهوای اقتصوادی ،اجتمواعی و فرهنگوی جواموع اسو .

درواقع سرمایه اجتماعی سابقه ای جامعه شناسانه دارد و به عنوان یوک اهورم حسوا
میزانش سطحیتر و کمعمقتر میشود و انسانها را به سم

در دنیوایی مودرن کوه هورروز

اتمهای مجزا سوق میدهد (اتمی زه شدن) ،مویتوانود

راهگشای بسیاری ازهم گسیختگی ها ،بی نظمی ها و بی سازمانی ها باشد .بشر امروز بیش از هر چیز نیاز به کنشهوای
متقابل پرمایه در شبکه های اجتماعی و ارتباطاتی وسیع دارد تا بتواند از ساختارشکنی و هنجارشکنی آمیخته بازندگی
اجتماعی خود جلوگیری کند یا حداقل روندی معکو

برای آن ها تعریف کند .اصول مفهووم سورمایه اجتمواعی در

مقالهای توسط شخصی به نام هانی فن 6که در آموزشوپرورش ایال
شد .ازنظر هانی فن سرمایه اجتماعی شامل داراییهایی اس
تفاهم ،رفاق

ویرجینیای امریکا خدم

میکرد به کار گرفته

که در زندگی روزانه افراد وجوود دارنود ،ماننود حسون

و دوستی ،همدردی و روابط اجتماعی در بین افراد و خانوادههایی که یک واحد اجتمواعی را تشوکیل

می دهند (پیراهی .)880 :8911 ،درواقع همکاری ،همیاری و مشارک

افراد جه

نیل به منافع مشترک میسر می شود

و بدان اصطالح «سرمایه اجتماعی» اطالق می شود .این شکل سرمایه که از شیوه تعامل بین افراد و وجود هنجارهای
مناسب همیاری و همکاری حاصل می شود؛ ریشوه در اعتمواد متقابول ،ارزش هوای مشوترک ،وجوود بسوترهای الزم
(محیطهای سیاسی ،اجتماعی و شبکههای متنوع اجتمواعی) بورای مشوارک هوای فعاالنوه هموه آحواد جامعوه دارد.
کشورهای پیشرفته صنعتی هماکنون در کنار سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی ،در برنامهریزیهای کوالن
ساالنه خود برای حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی نیز سرمایه گذاری الزم را به عمل می آورند (قاسومی و همکواران،
 .)80 :8936امروزه با عنای

به مفهوم سرمایه اجتماعی می توان توسعه را غنی سازی کونش هوای اجتمواعی ناشوی از

افزایش تعامالت به مشارک

و اعتماد اجتماعی دانس  .در ایون صوورت گوذر بوه توسوعه از مسویر ایجواد نهادهوا،

1 -Social Capita
2 - Hani Fan
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جدول :1 -خالصهای از مطالعات انجامشده درزمینه ی سرمایه اجتماعی در سالهای اخیر
پدیدآورنده

سال

یافتههای کلیدی تحقیق

عنوان پژوهش

این مقاله به دنبال شناسایی عواملی اسو
گانگا رام 8و

سرمایه اجتماعی اتصالی ،الزامآور و مربووط

ادهیکووووووووواری
کریشنا

کننده در اقدام جمعی

ایون منوابع بوه جواموع واگوذار مویشووند ،توأثیر
موؤثر در اقودام

میگذارند .نتایج این تحقیق نشان میدهود کوه بورای مودیری

جمعی ،بسیج سرمایه اجتماعی اتصالی و مربوط کننوده بوه هموان انودازه مهوم

6001

6

طبیعی ،زموانی کوه مودیری

کوه بورای موفقیو

مودیری

منوابع

اس

که آنها به بسیج منابع خارجی کمک نمیکنند ،اما در یوکزموان سورمایه

اجتماعی پیوندی را ترویج میدهند.
این مقاله که تأثیر سرمایه اجتماعی پیوندی و اتصالی در درآمد فردی را بررسی
گوووووووورویس و
گرویس

6081

9

تأثیر سرمایه اجتماعی پیوندی و اتصوالی در
درآمد فردی :شواهدی برای uمعکو

میکند ،نتایج حاصل از آن نشان میدهد که ارتباط قوی بین سورمایه اجتمواعی
دارد درحالیکه تأثیر سورمایه

اتصالی و درآمد افراد بهصورت شکل یو معکو

اجتماعی پیوندی بهصورت وضوح منفی و بهصورت خطی اس .
در این مقاله به عناصور و مؤلفوههوای تشوکیلدهنودهی ابعواد و انوواع سورمایه

پورمحمووووودی و
همکاران

8930

در نظووام شووهری

تحلیلی بر دگرگونی کیفی سرمایه اجتمواعی

اجتموواعی در شووهرهای بووزرت ،متوسووط و کوچووکمقی وا

در نظام شهری ،نمونه موردی :نظام شوهری

آذربایجان شرقی پرداختهشده اس  .نتایج حاصل از این مقاله نشان میدهد کوه

استان آذربایجان شرقی

بین نوع سرمایه اجتماعی با نوع اندازهی شهر رابطه وجود دارد.
این مقاله تأثیر حس تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی و مشارک

رهنما و رضوی

8938

را در مناطق 1

و  88مشهد موردبررسی قرار میدهد .نتایج حاصول نشوان مویدهود کوه مودل
بررسی تأثیر حس تعلق مکوانی بور سورمایه

تأثیرگذاری حس تعلق مکانی در افزایش سرمایه های اجتماعی از طریوق متغیور

در محالت شهر مشهد

بهتر از بقیه این روابط را تبیین میکند ،بوه عبوارت دیگور در

اجتماعی و مشارک

واسطه ای مشارک

یک رابطه علی غیرمستقیم ،تقوی

حس تعلق مکانی باعث افزایش مشارک

و

افزایش سرمایه اجتماعی میگردد.
این پژوهش به سنجش سرمایه اجتماعی و سطحبنودی آن در طبقوات مختلوف
مناطق  18گا نه شهر اصفهان پرداخته اس  .یافتههای پژوهش نشوان مویدهود
سنجش سرمایه اجتماعی و سوطح بنودی آن
8936
قاسووووووووومی و

در طبقات مختلف منواطق  18گوا نوه شوهر
اصفهان ارسال 8930-38

همکاران

همکاران

اجتماعی ،مشارک

اجتماعی و انسجام اجتماعی بین سه طبقه برخووردار ،نیموه

برخوردار محروم تفاوت معنادار وجوود دارد و موابقی مؤلفوه هوا فاقود تفواوت
معنادار اس  .رابطه بین پایگاه اجتماعی و سرمایه اجتمواعی معکوو

و رابطوه

بین پایگاه اقتصادی با مؤلفههای سرمایه اجتماعی مستقیم اس .
بررسی سازوکار تأثیرگذاری شواخص هوای

صوووووووووالحی و

بین مؤلفه هوای همکواری ،ارزش هوای زنودگی ،وسواط

اجتمواعی ،حمایو

8939

این مقاله به بررسی سازوکار تأثیرگوذاری شواخصهوای سورمایه اجتمواعی در

سوورمایه اجتموواعی در حکمروایووی مطلووو

حکمروایی مطلو

شووهری بووا اسووتفاده از ، Amosمطالعووه

با افزایش سرمایه اجتماعی شهروندان در محودوده موردمطالعوه شواخص هوای

موردی :شهر نسیم شهر

حکمروایی مطلو

شهری پرداخته اس  ،همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد
شهری نیز افزایشیافته اس .

مأخذ :مطالعات کتابخانهای نگارندگان8939 ،
1- Ganga Ram
2- Krishna Adhikari
3- Growiec& Growiec
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تعادل های ارزشی ،باورها و هنجارها و ساختارهای مولد و مشوق سورمایه اجتمواعی امکوان پوذیر اسو

(زیواری و

همکاران .)20 :8939 ،در مباحث مربوط به توسعه محلهای نیز یکی از مفاهیم اساسی ،توجه بوه رویکردهوای غالوب
در سرمایه اجتماعی اس  ،مفهومی که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده اس
آن برخی از نیازمندی های عرصه های جمعی در محله را زنده ساخ

و شاید بتوان در صورت کاربس

اصول

و روح تعامل ،اعتماد و کار جمعی را در نظوام

فعلی شهرسازی و شهرنشینی موردتوجوه قورارداد (عبودالهی .)821 :8936 ،درواقوع بوا سورمایه گوذاری در سورمایه
اجتماعی ،میتوان شهروندان را در بهبود کیفی

زندگیشان و رسیدن به توسوعه اجتمواعی اقتصوادی یواری کورد .از

طرفی ثبات و انسجام اجتماعی به همراه همکاری و مشارک
شروط الزم برای توسعه می باشند لذا به دلیل اهمی

اجتماعی که از مؤلفه هوای سورمایه اجتمواعی هسوتند،

روزافزون این مفهوم در حوزه برنامه ریزی و با توجه به اهمی

سرمایه اجتماعی دررسیدن به توسعه همه جانبه به ویژه در ابعاد اجتماعی و فرهنگی ،توجه به سنجش میوزان سورمایه
اجتماعی شهروندی در بین ساکنان محالت شهری جه
ضروری به نظر میرسد .ازاینرو و با توجه به اهمی

تدوین برنامههوا و سیاسو گوذاریهوای اجتمواعی اموری
سرمایههای اجتماعی ،این مقاله باهودف سونجش مؤلفوههوای

سرمایه اجتماعی شهروندی در محالت نوبنیاد شوهری (محلوه یاغچیوان کوالن شوهر تبریوز) تودوین شوده اسو  .در
خصوص چارچو

نظری و پیشینه تحقیق الزم به ذکر اس

که مطالعات معودودی در رابطوه بوا سورمایه اجتمواعی

صورت گرفته اس  .آنچه از پیشینه تحقیق تا حدودی در ارتباط با موضوع مقاله میتوان اشواره نموود بوهقورار زیور
اس :
درزمینه سنجش سرمایه اجتماعی شهروندی (با توجه به شاخصهای سرمایه اجتماعی مربوط کننده ،هم پیونودی
و اتصال دهنده) در کشور ما مطالعهای صورت نگرفته اس

و ازاین رو یکی از اهداف مقاله حاضر پر نمودن این خأل

موجود در پیشینه اس .
مبانی نظری
در این بخش ابتدا به تعریف مفهوم سرمایهداری و سپس به نظریهها و انواع سرمایه اجتماعی پرداختهشوده اسو
همچنین رابطه بین شهروندی و سرمایه اجتماعی و رابطه محالت نوبنیاد شهری و سرمایه اجتمواعی تبیوین گردیوده
اس .
مفهوم سرمایه اجتماعی
اصطالح سرمایه اجتماعی در سال  8382در مقالهای بهوسیله «هانی فان» در دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد کوه
بعودها در کتووا

«مورت وزنوودگی در شووهرهای آمریکوایی» جووین جوواکوبس 8مورداشوواره قورار گرفو

(نووادری و

همکاران .)11 :8913،این اصطالح بهعنوان یک مفهوم در دهه  8330توسوط بانوک جهوانی و نیوز بوهواسوطه کتوا
«بولینگ تکنفره »6رابرت پاتنام 9معروف شد (پیراهی .)880 :8911 ،سرمایهی اجتماعی ،علویرغوم عمور کوتواهش،
دارای دایره ی وسیعی از تعاریف و مفاهیمی چند سطحی و چندبعدی اس

که هر صاحب نظری به جنبه هوایی از آن

و گاه با تعابیر مخصوصی به آن اشاره کرده اس  .برر 1سرمایه اجتماعی را شبکه روابط متقابل بین عامول هوای درون
1

-Jacobs
Singles Bowling
3-Robert Putnam
4- Barr
2-
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یک اقتصاد تعریف میکند (اکبری .)811 :8919 ،فوکویاما نیز میگوید که سرمایه اجتماعی مثل و نمونهی ملموسوی
از یک هنجار غیررسمی (نانوشته) اس

که همکاری میان دو یا چند نفر را ارتقاء می بخشد ().Fukuyama,2000:30

گروهی آن را به معنای «هنجارها و شبکه هایی که امکان مشارک

مردم در اقدامات جمعوی بوه منظوور کسوب سوود

متقابل را فراهم می کند» دانسته اند (تاجبخش .)89:8911 ،همچنین برخی دیگر از صاحب نظران سورمایه ی اجتمواعی
را مجموعه ای از روابط ،تعامالت و شبکه های اجتماعی که در میوان افوراد و گوروه هوای اجتمواعی وجوود داشوته و
موجب گرمی روابط اجتماعی و تسهیل کنش اجتماعی می شود تعریف نموده اند (غفاری .)81:8911،این اندیشمندان
برحسب دیدگاههای خود تعاریف مختلف (نه متناقضی) از سرمایه اجتماعی به عمل آوردهاند که فصل مشترک آنهوا
را در تعریف زیر می توان گنجاند :سرمایه اجتماعی ،پتانسیل نهفته در روابط بین و میوان افوراد (و گوروه هوای) یوک
جامعه اس

که باعث انجام امورات آن ها می شود (سعادت .)833 :8912 ،اندیشه اصلی سرمایه اجتماعی ایون اسو

که خانواده ،دوستان و همکاران دارایی بسیار مهمی را تشکیل می دهند که یک فرد موی توانود در شورایط بحرانوی از
آن ها بهره گیرد یا برای منافع مادی استفاده نماید و البته این مسولله بورای گوروه بیشوتر صودق مویکنود (توسولی و
موسوی.)2 :8911 ،
نظریههای سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی مفهومی کالن اس

که دربرگیرنده ابعادی مانند اعتماد اجتمواعی ،مشوارک

اجتمواعی و هنجارهوا

اس  .سرمایه اجتماعی از ویژگی خودزایی و خودمولدی برخوردار اس  ،به این معنا که بوا اسوتفاده مناسوب از آن،
زمینه برای تولید و تقوی
غیراقتصادی دالل

آن فراهم می شوود .درواقوع سورمایه اجتمواعی بور وجوود نووعی دارایوی غیرملموو

می کند که ریشه در روابط اجتماعی افراد ،گروه ها و سازمان هوا دارد .درواقوع ،کیفیو

همین روابط اجتماعی اس

و کمیو

که دارایی و سرمایه اجتماعی افراد را تشکیل می دهد .سورمایهدارتورین ،افوراد و جواموع

آن هایی هستند که از بیشترین سطح روابط اجتماعی پایدار و مؤثر و ارتباطوات شوبکه ای در جهو
پیشرف

و

برخوردارند .نظریهها و دیدگاههایی که در این زمینه مطرح اس

دسو یوابی بوه

در جدول  6به آنها اشارهشده اس .

جدول :2 -چهار نظریه اصلی سرمایه اجتماعی
کنشگران

عنوان نظریه یا دیدگاه

پیشنهادها درزمینهٔ سیاست یا خطمشی

نظریهی اجتماع محلی گرا

گروههای اجتماع محلی،

(انجمنهای محلی)

سازمانهای داوطلبانه

نظریهی شبکه گرا روابط

کارآفرینوووان گوووروههوووای کسوووبوکوووار

عدم تمرکز ،ایجاد محدوده های کسب وکار و شرکتی،

پیوندی و آوندی اجتماع محلی

واسطههای انتقال اطالعات

به هم مرتبط کردن جداییهای اجتماعی

نظریهی نهادگرا نهادهای
سیاسی و حقوقی

بخشهای عمومی و خصوصی

نظریهی همافزایی شبکههای

گروه های اجتمواع محلوی ،جامعوه مودنی،

اجتماع محلی (روابط دولت جامعه)

شرک ها ،دول ها

کوچک زیباس  ،دارایی فقرا

تضمین و اعطاء آزادی های مدنی و سیاسوی ،نهادینوه
کردن شفافی

و پاسخگویی

تولیوود مشووترک ،مکموول بووودن ،مشووارک  ،پیونوودها،
ارتقای ظرفی

و مقیا

سازمانهای محلی

منبع :ولکاک ،)8911( 8شیانی و موسوی ()8930

- Volkac

1

 / 880فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال پنجم ،شماره چهارم( ،پیاپی  )83زمستان 8931

انواع سرمایه اجتماعی
الف .سرمایه اجتماعی پیوندی :8این نوع سرمایه اجتماعی به تالشهایی اشاره دارد که پیونودهای درونگروهوی
اعضای یک اجتماع محلی را تحکیم میبخشد و نوعاً در میان مردمی یاف

میشود که دارای عالیق مشوترک واقعوی

و یا ارزشها هستند (پورمحمدی و همکاران  .)1 :8930همچنین این نوع سرمایه اجتماعی توانایی گروهی را بورای
تأثیر قرار دادن رفتار فردی را تقوی

تح

کرده و اعضا را برای کنش در جه

گروهوی تحریوک مویکنود

منفع

(  .(Besser,2009:186این نوع سرمایه اجتماعی بیشتر در بعد شناختی و در میان گروههای همگن یاف

میشود.

ب .سرمایه اجتماعی اتصالی :6این نوع سرمایه اجتماعی ،شامل پیوندهای بین گروههای مختلوف جامعوه اسو
که ضرورتاً هوی های اجتماعی مشابهی ندارند و به سطوح عدال

اجتمواعی ،انسوجام و احتورام متقابول در جامعوه

بهعنوان کل (پورتینگا )612 :6002 ،9و به روابط بین افراد از گروههای مختلف و گذار از مرزهای گروهی و در کنار
همدیگر آوردن مردم ،از گروههای مجزا به درون یک اجتماع محلی اشاره دارد).(Besser,2009: 186

ج .سرمایه اجتماعی مربوط کننده :1این نوع از سرمایهی اجتماعی پیوندهایی را توصیف مویکنود کوه افوراد یوا
گروهها را به مردمی مرتبط میکند که قدرت سیاسی و مالی دارند .این پیوندها به گروهها اجازهی دستیابی به منوابع،
افکار و اطالعاتی از نهادهای قدرت را می دهد؛ همچنین توانایی اعضای گروه را بورای گسوترش سورمایه اجتمواعی
سطح خرد و کنش جمعی به سم

سطح مؤثر سیاسی و اقتصادی افزایش میدهد).(Sabatini, 2009: 430

مفهوم شهروندی و سرمایه اجتماعی
کوه بوه افوراد صواحب

شهروندی از کهن ترین مفاهیم سیاسی و اجتماعی برگرفته از واژه التین ( )Civitasاسو

حقوق سیاسی و ساکن در دول شهر اطالق می گردید .باوجود قدرت زیاد ،این مفهوم در معانی متفاوتی بوهکاررفتوه
و هنوز هم یکی از بحث انگیزترین مفاهیم به شمار می رود .چراکه شوهروندی در تحووالت تواریخی ،معورف نووعی
رابطه سیاسی ،اجتماعی و حقوقی میان افراد جامعه و قدرت سیاسی حاکم بووده اسو  .1شوهروندی یوک موقعیو
عضوی

اس

که شامل مجموعه ای از حقوق ،وظایف و تعهدات اس

به عبارتی شهروندی عضوی
مشخص شده ای اس

فعال یا غیرفعال فرد در دول

و بر برابری عدال

و اسوتقالل داللو

با حقوق جهوانی معوین و برابوری در تعهودات درسوته

(صرافی و عبداهللی .)881 :8913 ،شهروندی بیش از هر هوی

دیگری قادر اس

اساسی انسان ها را که هگل 2آن را نیاز به اسمی  3شناخته شدن می نامند ،ارضاء نماید .موقعی
عضوی

داشتن در یک جامعه گسترده دالل

دارد.

انگیزههوای

شهروند بر یک حس

دارد .این موقعی  ،کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه موی کنود،

1-

Bonding Social Capital
-Bridging Social Capital
3 - Poortinga
4- Linking social capital
5- http://6263479.persianblog.ir/post/333/
6- Hegel
7 -Smith
2
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میپذیرد ،درحالیکه به او استقالل فردی را نیز ارزانی می دارد .شهروندان بهعنوان کارگزاران خالق هموواره راههوای
جدیدی برای بیان شهروندی شان می یابند .برای شکل دادن به نیازها و آرزوهای در حال تغییر شهروند و جامعوه بوه
حقوق ،وظایف و نهادهای جدیدی نیاز خواهد بود .ازآنجاییکه شهروندی در مورد روابط انسوانی اسو

نمویتووان

تعریفی ساده و ایستا را که برای همه جوامع و همه زمانها به کار رود برای آن ارائه نموود (فوالکس .)83 :8918 ،از
طرفی اندازه ی جوامع و اجتماعات انسانی ،کیفی

روابط انسانی و ماهی

کنشهای اجتمواعی را تحو

توأثیر قورار

میدهد (پورمحمدی و همکاران .)3 :8930،همانطوری که قبالً به آن اشاره شد سرمایهی اجتماعی مفهومی عموومی
بهمنظور تفکر درباره این که چگونه روابط اجتماعی در درون جوامع میتواند قابلیو

اس

جامعوه را بورای تحورک

منابع و انسجام ساکنان به وجوود آورد)(Blanco and Campbell,2006: 167؛ کوه ایون مفهووم در سوطوح مختلفوی
ازجمله در سطح فردی یا خانوادگی ،گروهی ،اجتماعات محلی و واحدهای همسایگی و در سطح منطقوهای و ملوی
مشاهدهشده اس ) .(Brunie, 2009: 252سورمایه اجتمواعی شوهروندی را مویتووان بور اسوا
همکاری ،همفکری و مشارک

شهروندان در حل مسائل شهری و محل سکون

مؤلفوههوایی ماننود

آنها تعریف کرد .درواقع میتووان

چنین بیان کرد که اگر بخواهیم سرمایه اجتماعی برای یک شهروند را که عنوان یک فرهنگ را به خوود مویگیورد و
میتوان آن را بهسوی یک قلمرو و فرهنگ سوق داد را موردبررسی قرار دهیم میتوانیم بوا تکیوهبور نظریوه لکووک

8

سرمایه اجتماعی شهروندی را در یک جامعه در سه نووع سورمایه اجتمواعی درونگروهوی ،سورمایه اجتمواعی بوین
گروهی و سرمایه اجتماعی اتصالی موردبررسی قرار دهیم.
مفهوم محالت نوبنیاد شهری و سرمایه اجتماعی
در تعبیر جغرافیایی ،مفهوم محله ضمن دارا بودن مکان معین ،به اجتماعی اطالق می شوود کوه در چنوین فضوایی
سکون

دارند و از برخوردهای فراوان «نخستین» یا «رویارویی» با یکودیگر بهورهمنودموی شووند .(Cowan, 2000:

) 275باید اذعان داش

که محالت نوبنیاد شوهری ریشوه در جنوبش نوشوهر گرایوی دارد کوه ایون جنوبش اگرچوه

درزمینهی توسعه های جدید مسکونی به وجود آمده اس
موجود تأکید کرده اس

ولی همواره بر توسعه های درون باف

و اصالح باف های

و مخالف گسترش بیش ازاندازه و هرز شهر و درنتیجوه هودر رفوتن زموین اسو ؛ بنوابراین

نوشهر سازان نیز با مدنظر قرار دادن محله به عنوان یک واحد ساختمانی بنیادین از تمام نواحی مسوکونی ،ایون گونوه
محله را تعریف می کنند که محله در داخل یک محدوده مدور پیاده قرار دارد که طی کردن آن تنهوا  80دقیقوه طوول
می کشد و مشتمل بر اختالطی از خانه ها و گونه های مختلف آپارتمانی اس  .در محله ،خیابان ها ارتباط ها را خواناتر
کرده و ازاین رو پیاده روی و نیز رانندگی را تسهیل میکنند (دانش و بصویر مژدهوی .)31 :8913 ،اهوم موضووع ایون
اس
شناخ

که در هر نوع محلهای چه با رویکرد سنتی و چه با رویکرد نوشهر گرایی آن ،یکی از مواردی که در مطالعوه و
محله باید موردتوجه قرار گیورد پیونودهای اجتمواعی اسو

(عبودالهی و همکواران .)800 :8913 ،درواقوع

پیوندهای اجتماعی و بهنوعی دقیقتر روابط اجتماعی را که نمود ارتباطها و پیوندها بوا دیگوران اسو

را مویتووان

Lecoq
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سرمایه اجتماعی نامید (علیوردینیا و همکاران .)803 :8913 ،از آنجوائی کوه مفهووم سورمایه اجتمواعی یوک مفهووم
چندبعدی اس

بنابراین یکی از گامهای اساسی برای ایجاد صراح

مفهومی مشخص کردن مؤلفههای موردسنجش

در ارتباط با سرمایه اجتماعی اس  .شکل زیر مؤلفه های موردبررسی را در زیر نشان مویدهود کوه از مبوانی نظوری
برگرفتهشده اس .

شکل :1 -مؤلفههای موردبررسی در انواع سرمایه اجتماعی

سؤاالت و فرضیات تحقیق
 -8آیا رابطهی معناداری بین مؤلفههای سرمایههای اجتماعی هم پیوندی ،اتصالی و مربوط کننده وجود دارد؟
 -6کدامیک از مؤلفههای سرمایههای اجتماعی هم پیوندی ،اتصالی و مربوط کننده در محوالت نوبنیواد شوهری
بیشتر تأثیرگذار بوده اس ؟
 -8به نظر میرسد رابطهی معناداری بین مؤلفههای سرمایههای اجتماعی هم پیوندی ،اتصوالی و مربووط کننوده
وجود دارد.
 -6به نظر میرسد مؤلفههای سرمایههای اجتماعی هم پیوندی در محالت نوبنیاد شهری مؤثرتر بوده اس .
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روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهی

و روش توصیفی – تحلیلی اس ؛ که ابزار جمع آوری

دادههای ثانویه و اولیه به ترتیب بهصورت کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه) بوده اسو  .روایوی پرسشونامه بوه روش
صوری و پایایی آن به روش تحلیل قابلی
آماری بر اسا

اطمینان بوده که مقدار عددی آن باالی  0/2بوده اس  .همچنوین جامعوه

فرمول کوکران  911نمونه انتخا شده اس

درنهای

برای تجزیهوتحلیل دادهها در محیط نورمافوزار

 SPSSاز آزمونهای همبستگی پیرسون t ،تک نمونهای و تحلیل مسیر استفاده گردیده اس .
جدول :3 -متغیرهای بکار رفته در تحقیق و ضریب آلفای آنها
شاخصها

متغیرها
میزان اعتماد و همبستگی خانوادگی در برخورد با مشکالت محله ( -)09236میزان عالقه اعضای خانواده به انجوام

سرمایه اجتماعی هم پیوندی

کارهای مشارکتی ( -)09310میزان همکاری و همفکری در مسائل خانوادگی با خویشواوندان ( -)09228اعتمواد و
مشارک

اقتصادی با خویشاوندان ( - )09116میزان اعتقاد به مشارک

میزان اعتماد به همسایگان و غریبهها ( – )09361میزان اعتقاد به مشارک
سرمایه اجتماعی اتصالی

میزان عالقه به عضوی

اجتماعی همراه با خویشاوندان (.)09396
اجتماعی با سوایر شوهروندان (-)09116

در تشکلها و نهادهای شوهروندی ( –)09393میوزان عالقوه بوه مشوارک

در طورحهوای

شهری با سایر شهروندان ( – )09296میزان اعتماد به عملکرد اجتماعی و مشارکتی ساکنین محله (.)09312
میزان اعتماد به عملکورد مسولوالن و مودیران شوهری ( – )09222میوزان مشوارک
سرمایه اجتماعی مربوط کننده

( – )09161میزان عالقه به مشارک

در انتخابوات شووراهای شوهر

در پیشبرد طرحهای شهری با مسولوالن و مودیران شوهری ( – )09381میوزان

اعتماد به طرحها و برنامههای مدیران و مسلوالن شهری ( – )09362میزان اعتماد به مشارک پوذیری و نقدپوذیری
مسلوالن و مدیران شهری (.)09281

منبع :یافتههای تحقیق

محدوده موردمطالعه
شهرک شهید یاغچیان ،یک شهرک مسکونی واقع در ناحیه شرق تبریز و جزء شهرداری منطقوه دو تبریوز اسو .
نام این شهرک از شهید مرتضی یاغچیان ،گرفتهشده اس  .این شهرک از طرف جنو
کوی فردو  ،از طرف غر

به شمس آباد وگلشهر ،از سم

شمال به پارک دفاع مقد

کسایی منتهی میگردد .این شهرک جزو محلههای نوبنیاد تبریز اس
وسع

و از طرف شرق به اتوبوان

که از سال  8932ساخ

فاز اجرا گردید .چون جزو مناطق خوش آ وهوای تبریز بود و نزدیک کوی فردو
این شهرک حدود  861هکتار اس .

و جنو

غربی به ائل گلوی و
آن شروع شود و در 1

بود خیلی سریع پیشرف

کرد.
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شکل :2 -موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه

یافتههای تحقیق
با توجه به نتایج بهدس آمده  13درصد از پاسخگویان را مردان و  19درصد را زنان تشکیل میدهند .نتایج نشان
میدهد که به لحاظ سن ،بیشترین گروه سنی را گروه  63تا  93ساله ،با  93درصد تشکیل میدهد .ازنظر سواد
بیشترین درصد مربوط به مدرک کارشناسی با  11درصد اس  .ازنظر سکون

بیشترین گروه را مستأجران تشکیل

میدهد و ازنظر محل تولد بیشترین فراوانی مربوط به شهرهای استان آذربایجان شرقی بهغیراز شهر تبریز اس .
جدول :4 -فراوانی و ویژگیهای پاسخدهندگان
ویژگی پاسخدهندگان
جنسی

گروه سنی

سطح سواد

نوع سکون
محل تولد

فراوانی

درصد

مرد

660

%13

زن

811

%19

 81تا 63

39

%61

 63تا 93

818

%93

 93تا 10

31

%61

باالتر از 10

11

%81

زیر دیپلم

93

%80

دیپلم

881

%98

کارشناسی

821

%11

باالتر از کارشناسی

13

%81

مالک

811

%18

مستأجر

663

%13

تبریز

868

%96

شهرهای استان آذربایجان

680

%11

شرقی
سایر شهرهای کشور

منبع :یافتههای تحقیق

19

%89

سنجش مؤلفههای سرمایهی اجتماعی شهروندی در محالت نوبنیاد شهری881 /

در این تحقیق از  81مؤلفه در قالب سه متغیر (سرمایه اجتماعی هم پیوندی ،سرمایه اجتماعی اتصوالی و سورمایه
اجتماعی مربوط کننده) استفاده گردیده اس  .جدول  1مؤلفههای بکار رفته در تحقیوق و آموار توصویفی هرکودام از
این متغیرها را نشان میدهد.
جدول :5 -آمار توصیفی هرکدام از مؤلفهها
انحراف

میانگین خطای

متغیر

استاندارد

استاندارد

میزان اعتماد و همبستگی خانوادگی در برخورد با مشکالت

1/03

0/31

0/011

میزان عالقه اعضای خانواده به انجام کارهای مشارکتی

9/38

8/61

0/883

میزان همکاری و همفکری در مسائل خانوادگی با خویشاوندان

9/13

83/8

0/888

اقتصادی با خویشاوندان

1/06

8/01

0/818

6/83

8/81

0/803

9/18

8/01

0/808

میزان اعتقاد به مشارک

اجتماعی با سایر شهروندان

9/38

0/33

0/036

میزان عالقه به عضوی

در تشکلها و نهادهای شهروندی

1/61

0/39

0/023

میزان عالقه به مشارک

در طرحهای شهری با سایر شهروندان

1/18

8/81

0/881

میزان اعتماد به عملکرد اجتماعی و مشارکتی ساکنین محله

9/16

0/11

0/019

میزان اعتماد به عملکرد مسلوالن و مدیران شهری

1/00

0/33

0/039

1/10

0/11

0/033

در پیشوبرد طورح هوای شوهری بوا مسولوالن و 9/30

8/11

0/892

اعتماد و مشارک

میزان اعتقاد به مشارک

میانگین

اجتماعی همراه با خویشاوندان

میزان اعتماد به همسایگان و غریبهها

میزان مشارک

در انتخابات شوراهای شهر

میزان عالقه به مشارک
مدیران شهری

میزان اعتماد به طرحها و برنامههای مدیران و مسلوالن شهری

9/31

0/32

0/013

میزان اعتماد به مشارک پذیری و نقدپذیری مسلوالن و مدیران شهری

1/81

0/33

0/031

آزمون خی دو

1089963

درجه آزادی

81

سطح معناداری

09000

منبع :یافتههای تحقیق

جدول  )1(.نشان میدهد که بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه میزان مشارک
که میانگین برای این مؤلفه برابر با  1/1اس
مشارک

در انتخابات شوراهای شوهر اسو

و همچنین کمترین مقدار میانگین مربوط به مؤلفوهی میوزان اعتقواد بوه

اجتماعی همراه با خویشاوندان برابر با  6/83اس .
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جدول :6 -سطح سرمایه اجتماعی شهروندی در محالت نوبنیاد شهری
متغیر

آماره t

درجه آزادی

فاصله اطمینان %31

سطح
معناداری

حد باال

حد پایین

میزان اعتماد و همبستگی خانوادگی در برخورد با مشکالت

83/01

919

0/000

8/199

8/129

میزان عالقه اعضای خانواده به انجام کارهای مشارکتی

3/91

919

0/000

8/823

0/236

میزان همکاری و همفکری در مسائل خانوادگی با

81/89

919

0/000

8/632

8/881

خویشاوندان
اقتصادی با خویشاوندان

1/11

919

0/000

0/383

0/298

اعتماد و مشارک

اجتماعی همراه با خویشاوندان

80/36

919

0/000

8/811

0/381

89/03

919

0/000

8/611

0/390

اجتماعی با سایر شهروندان

9/01

919

0/000

0/286

0/686

در تشکلها و نهادهای شهروندی

9/61

919

0/000

0/231

0/829

در طرحهای شهری با سایر

-1/21

919

0/000

-0/386

-8/091

میزان اعتقاد به مشارک

میزان اعتماد به همسایگان و غریبهها
میزان اعتقاد به مشارک
میزان عالقه به عضوی
میزان عالقه به مشارک

شهروندان
میزان اعتماد به عملکرد اجتماعی و مشارکتی ساکنین محله

3/63

919

0/000

8/901

0/311

میزان اعتماد به عملکرد مسلوالن و مدیران شهری

2/22

919

0/000

8/839

0/291

80/39

919

0/000

8/820

0/101

1/29

919

0/000

0/381

0/633

در انتخابات شوراهای شهر

میزان مشارک

در پیشبرد طرحهای شهری با

میزان عالقه به مشارک

مسلوالن و مدیران شهری
میزان اعتماد به طرحها و برنامههای مدیران و مسلوالن

81/11

919

8/901

0/000

8/888

شهری
میزان اعتماد به مشارک پذیری و نقدپذیری مسلوالن و

1/99

919

0/122

0/000

0/981

مدیران شهری

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( ،)2سطح معناداری را برای مؤلفههای سرمایه اجتماعی با احتمال  %31نشان میدهد همانطووری کوه در
جدول ( )2مشخص اس

چون برای تمامی مؤلفهها سطح معنیداری از  0901کمتور اسو

تفواوت معنویداری بوین

مؤلفههای مورداستفاده در این پژوهش وجود ندارد و این متغیرها از همبستگی باالیی برخوردارند.

ارزیابی همبستگی میان متغیرهای سرمایه اجتماعی
یکی از ابزارهای مناسب جه

تحلیل میوان متغیرهوا ،ضوریب همبسوتگی پیرسوون اسو

مورداستفاده قرارگرفته اس  .ضریب همبستگی پیرسون از روش های پرکاربرد جه
محسو

گردیده و با عالم

 rنشان داده میشود.

کوه در ایون تحقیوق

تعیین میزان رابطه بین دو متغیر

سنجش مؤلفههای سرمایهی اجتماعی شهروندی در محالت نوبنیاد شهری883 /

جدول :7 -سنجش ضریب همبستگی میان متغیرهای سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی مربوط

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی

کننده

اتصالی

هم پیوندی

0/193

0/991

8

0/0000

0/0000

Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed

سرمایه اجتماعی هم پیوندی

911

911

911

0/186

8

0/991

N
Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed

سرمایه اجتماعی اتصالی

N
Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed

سرمایه اجتماعی مربوط کننده

N

0/0000

0/0000
911

911

911

8

0/186

0/193

0/0000

0/0000

911

911

911

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( ،)2همبستگی را میان متغیرهای سرمایه اجتماعی که از جمع مؤلفههای مربوط به هر متغیر اس

را نشان

میدهد ،ارزیابیها با توجه به جدول ( )2نشان میدهد که بین متغیرهای سرمایه اجتمواعی همبسوتگی مثبو

وجوود

دارد .به این معنا که با افزایش هر متغیر ،متغیر دیگری نیز افزایش می یابود و بوا کواهش یکوی ،دیگوری نیوز کواهش
مییابد .با توجه به جدول باال مالحظه می شود که متغیر سرمایه اجتماعی اتصوالی و مربووط کننوده بوا نموره 0/186
بیشترین رابطه وجود دارد و کمترین رابطه مربوط به متغیرهای سرمایه اجتماعی هم پیوندی و اتصالی اس .
تحلیل مسیر برای متغیرهای سرمایه اجتماعی
تکنیک تحلیل مسیر بر پایه مجموعهای از تحلیل رگرسیون چندگانه و بر اسا

فرضیات ارتبواط بوین متغیرهوای

مستقل و وابسته استوار اس  .این روش بر استفاده از نمودار تصویری که بوه دیواگرام مسویر معوروف اسو

تأکیود

خاص دارد .این دیاگرام به منظور بیان تصویری روابط بین مجموعوه متغیرهوای مووردنظر در تحلیول مسویر بوه کوار
میرود .در این روش روابط بین متغیرها و تأثیرات آنها باید توسط فلشهای جه دار مشخص شوند.
عمدهترین مفروضات در تحلیل مسیر
 -8روابط بین متغیرهای موجود در مدل خطی ،جمعپذیر و علی هستند و روابوط انحنوایی و تعواملی ملحووظ
نمیگردند.
 -6متغیرهای باقیمانده با همدیگر و با متغیرهایی که قبل از آن در مدل قرارگرفتهاند همبسته نیستند.
 -9جریان علی
.)662

در دستگاه یکطرفه اس

و علی

متقابل بین متغیرهوا ملحووظ نمویشوود (کالنتوری:8930 ،
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در این روش ما چهار متغیر را موردبررسی قرار میدهیم ،سرمایه اجتماعی هم پیوندی ،سرمایه اجتماعی اتصالی،
سرمایه اجتماعی مربوط کننده و حاصل جمع این سه متغیر کوه سورمایه اجتمواعی اسو  .در مرحلوهی اول سورمایه
اجتماعی بهعنوان متغیر وابسته و سه متغیر دیگر بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته میشود.
جدول :8 -بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با متغیرهای هم پیوندی ،اتصالی ،مربوط کننده
Standardized
Coefficients
Beta

Unstandardized Coefficients

Sig.

T

.106

1.626

.000

4.705

.733

.000

6.996

.425

.022

.000

7.726

.119

.018

Std. Error

B

.107

.173

.043

.091
.134
.138

Model
)(Constant
رر

سررایه ا تماعررهم
پیوندی

1

سایه ا تماعهم تتصهل
سایه ا تماعرهم

یاورو

کننده

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج سرمایه ی اجتماعی هم پیوندی با بتای  0/399بیشترین میزان تأثیر را بر متغیر سورمایه اجتمواعی
دارد .بر اسا

این نتیجه یک انحراف استاندارد در متغیر سرمایه ی اجتماعی هم پیوندی ،میزان سورمایه اجتمواعی را

به میزان  0/399انحراف استاندارد افزایش می دهود ،بورعکس کواهش یوک انحوراف اسوتاندارد در متغیور سورمایه ی
اجتماعی هم پیوندی ،موجب کاهش  0/391انحراف استاندارد در متغیر سرمایه اجتمواعی مویشوود .همچنوین بتوای
مربوط به سرمایه اجتماعی اتصالی و سرمایه اجتماعی مربوط کننوده بوه ترتیوب  0/161و  0/883اسو  .بور اسوا
ضرایب رگرسیون استانداردشده ،نمودار عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی ،بهصورت زیر ترسیم میگردد.
سرمایه اجتماعی هم
پیوندی

0/377

سرمایه
اجتماعی

سرمایه اجتماعی

0/524
0/111

اتصالی
سرمایه اجتماعی
مربوط کننده

شکل :3 -نمودار ترسیمی برای متغیر وابستهی سرمایه اجتماعی

سنجش مؤلفههای سرمایهی اجتماعی شهروندی در محالت نوبنیاد شهری883 /

در مرحلهی دوم سرمایه اجتماعی هم پیوندی بهصورت متغیر وابسته در نظر گرفته میشوود و دو متغیور سورمایه
اجتماعی اتصالی و مربوط کننده بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته میشوند .جدول  1ضرایب بتا را که بوا اسوتفاده
از روش رگرسیون به شیوه  Enterمحاسبهشده را نشان میدهد.
جدول :9 -بررسی رابطهی سرمایه اجتماعی هم پیوندی با متغیرهای اتصالی و مربوط کننده
Standardized
Coefficients
Beta

Sig.

T

.457

0.745

.000

13.867

.692

.000

12.814

.365

Unstandardized Coefficients
Std. Error

B

.109

.082

.013

.185

.017

0.214

Model

)(Constant
سرمایه اجتماعی اتصالی

1

سوورمایه اجتموواعی مربوووط
کننده

ینبع :هفاا هی تحقیق

بر اسا

جدول خروجی  1عامل سرمایه اجتماعی اتصالی بوا بتوای  0/236بیشوترین توأثیر را در متغیور سورمایه

اجتماعی هم پیوندی دارد همچنین بتای سرمایه اجتماعی مربوط کننده در جدول ذکرشده برابر بوا  0/921اسو  .بور
اسا

ضرایب رگرسیون استانداردشده ،نمودار عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی هم پیوندی ،به صوورت زیور ترسویم

میگردد:

0/212

سرمایه اجتماعی اتصالی

سرمایه اجتماعی هم

پیوندی
0/724

سرمایه اجتماعی مربوط
کننده
شکل :4 -نمودار ترسیمی برای متغیر وابستهی سرمایه اجتماعی هم پیوندی

در مرحله آخر سرمایه اجتماعی اتصالی را بهصورت متغیر وابسته و متغیر سرمایه اجتماعی مربوط کننده بهعنووان
متغیر مستقل در نظر گرفته می شوند .جدول  3ضورایب بتوا را کوه بوا اسوتفاده از روش رگرسویون بوه شویوه Enter

محاسبهشده را نشان میدهد.
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جدول :11 -بررسی رابطهی سرمایه اجتماعی اتصالی با مربوط کننده
Sig.

T

.123

3.536

.000

5.013

Standardized
Coefficients
Beta

Unstandardized Coefficients
Std. Error

B

.610

2.174

.098

.436

Model

)(Constant
1

.923

سرمایه اجتماعی مربوط
کننده
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بر اسا

جدول خروجی  3عامل سرمایه اجتماعی مربوط کننده با بتای  0/369بیشترین تأثیر را در متغیر سورمایه

اجتماعی اتصالی دارد .بر اسا

ضرایب رگرسیون استانداردشوده ،نموودار عوامول موؤثر بور سورمایه اجتمواعی هوم

پیوندی ،بهصورت زیر ترسیم میگردد:
سرمایه اجتماعی اتصالی

سرمایه اجتماعی مربوط

0/127

کننده
شکل :5 -نمودار ترسیمی برای متغیر وابستهی سرمایه اجتماعی اتصالی

جمعبندی نتایج تحلیل مسیر در مراحل مختلف
پس ازاینکه مجموع نتایج تحلیل مسیر در باال که در قالب شکل ،جدول و تفسیر نشوان داده شود ،نموودار نهوایی
تحلیل مسیر با ضرایب بتا را نمایش میدهیم از طریق این نمودار میتووان اثورات مسوتقیم و غیرمسوتقیم متغیرهوای
مستقل را بر متغیر وابسته اصلی به دس

آورد.

سرمایه اجتماعی هم
پیوندیa

0/377

سرمایه
اجتماعیd

/724
0
/524
0
0/111

/212
0
سرمایه اجتماعی
اتصالیb

/127
0
سرمایه اجتماعی
مربوط کنندهc

شکل :6 -نمودار نهایی تحلیل مسیر همراه با ضرایب بتا
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نمودار باال اثرات مستقیم را نشان می دهد درواقع اثرات مستقیم مربوط به ضرایب بتا اس  .حال اثرات مستقیم و
غیرمستقیم را که بر روی متغیر سرمایه اجتماعی واردشده اس

را در جدول  80نشان میدهیم.

جدول :11 -محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر روی متغیرهای سرمایه اجتماعی
نوع اثر

مسیر

اثر غیرمستقیم

-

کل اثرات غیرمستقیم

-

غیرمستقیم

-

0/399

اثر مستقیم

d

اثر غیرمستقیم

d

کل اثرات غیرمستقیم

0/103

مجموووع اثوورات مسووتقیم و
غیرمستقیم

b
b

)0/ 236()0/399(=0/103

0/396
d

اثر غیرمستقیم

d
d
d

کل اثرات غیرمستقیم

0/390

0/883

a
b
a

)0/921()0/399(=0/623

c
c
b

c

)0/369( )0/161(= 0/936
)0/369()0/161()0/236(=0/638

8/01

سایه ا تماعهم یاوو کننده

اثر مستقیم

غیرمستقیم

0/161

a

c

مجموووع اثوورات مسووتقیم و

0/399

پیوندی سایه ا تماعهم تتصهل

مجموووع اثوورات مسووتقیم و

d

.سایه ا تماعهم

اثر مستقیم

a

میزان اثر بر اسا

ضرایب بتا

یاغیا ه
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با توجه به جدول ( )80متغیر سرمایه ی اجتماعی هم پیوندی تنها متغیوری بووده اسو

کوه توانسوته اسو

تنهوا

بهصورت مستقیم بر سرمایه اجتماعی تأثیر بگذارد .البته چون این متغیر بالفاصله بعد از متغیر سرمایه اجتمواعی وارد
معادله شده و بهعنوان متغیر وابسته میانی (درونی) در نظر گرفتهشده اس  ،بنابراین تأثیر غیرمستقیم بر روی سورمایه
اجتماعی نداشته اس  .میزان تأثیر مستقیم سرمایهی اجتماعی هم پیوندی بر روی سرمایه اجتمواعی برابور بوا 0/399
بوده اس

که نشان میدهد به ازای یک واحد تغییور در متغیور سورمایهی اجتمواعی هوم پیونودی ،میوزان سورمایهی

اجتماعی به میزان  0/399واحد تغییر خواهد یاف  .با توجه بوه نتوایج حاصول از تحلیول رگرسویون متغیور سورمایه
اجتماعی اتصالی و مربوط کننده هم بهصورت مستقیم و هم غیرمستقیم بور متغیور سورمایه اجتمواعی توأثیر گذاشوته
اس  .تأثیرات م ستقیم و غیرمستقیم برای متغیر سرمایه اجتماعی اتصالی به ترتیوب برابور بوا  0/161و  0/396اسو .
همچنین این تأثیرات برای متغیر سرمایه اجتماعی مربوط کننوده برابور بوا  0/883و 0/390اسو  .بیشوترین توأثیرات
غیرمستقیم را متغیر سرمایه اجتماعی مربوط کننده داشته اس
به جدول باال میتوان نتیجه گرف

که در جدول شماره ( )80قابلمشاهده اس  .با توجوه

سرمایه اجتماعی با بتوای  0/369هوم پیونودی تأثیرگوذارترین متغیور بور سورمایه
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اجتماعی اس

که بهطور مستقیم تأثیر می گذارند و سرمایه اجتماعی مربوط کننده بیشوترین توأثیر غیرمسوتقیم را بور

روی سرمایه اجتما عی دارد .سرمایه اجتماعی مربوط کننده با توجه به مجموع اثرات مستقیم و غیرمسوتقیم بیشوترین
مقدار را که برابر با عدد  8/01اس

را نیز به خود اختصاص داده اس .

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
که همکاری میان افراد و نهادهای یک

سرمایه اجتماعی یک ظرفی  ،جوهر اجتماعی یا هنجاری غیررسمی اس

جامعه را ارتقاء می بخشد .هر شبکه اجتماعی ،برای دستیابی بوه اهوداف خوود ،عوالوه بور افوراد آگواه و باتجربوه و
امکانات و ابزار مادی ،به عواملی مانند اعتماد ،تعهد و مسلولی پوذیری و  ...هوم نیواز دارد کوه ایون عوامول ،هموان
سرمایه های اجتماعی هستند؛ بنابراین هور جامعوه ای بورای کسوب موفقیو

در کوار خوود بوه سورمایه اجتمواعی و

هنجارهایی مانند رفتارهای اخالقی ،قانون مداری ،خطرپوذیری و اعتمواد متقابول در بوین اعضوای گوروه نیواز دارد.
ازاینرو در این تحقیق هدف سنجش مؤلفههای سرمایهی اجتماعی در شهروندان (محله یاغچیان تبریز) اس  .نتوایج
تحقیق نشان میدهد که مهمترین و تأثیرگذارترین مؤلفههای سرمایه اجتماعی در محلوه یاغچیوان بوه ترتیوب میوزان
مشارک
به عضوی

در انتخابات شوراهای شهر ،میزان عالقه به مشارک

در طرحهای شهری با سایر شهروندان و میزان عالقوه

در تشکلها و نهادهای شهروندی و همچنین کم تأثیرگذارترین این مؤلفهها میوزان اعتقواد بوه مشوارک

اجتماعی همراه با خویشاوندان ،میزان اعتماد به همسوایگان و غریبوه هوا و میوزان همکواری و همفکوری در مسوائل
خانوادگی با خویشاوندان می باشند .از طرفی متغیر سرمایهی اجتماعی هم پیوندی تنها متغیری بوده اس
اس

که توانسته

تنها بهصورت مستقیم بر سرمایه اجتماعی تأثیر بگذارد ،درحالیکه متغیر سورمایه اجتمواعی اتصوالی و مربووط

کننده هم بهصورت مستقیم و هم غیرمستقیم بر متغیر سرمایه اجتماعی تأثیر گذاشتهاند که دراینبین بیشترین تأثیرات
غیرمستقیم را متغیر سرمایه اجتماعی مربوط کننده داشته اس ؛ بنابراین میتوان گف
بتای  0/369تأثیرگذارترین متغیر بر سرمایه اجتماعی اس

سرمایه اجتماعی هم پیوندی با

که بهطور مسوتقیم توأثیر مویگوذارد و سورمایه اجتمواعی

مربوط کننده بیشترین تأثیر غیرمستقیم را بر روی سرمایه اجتماعی دارد .سرمایه اجتماعی مربوط کننده بوا توجوه بوه
مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم بیشترین مقدار را که برابر با عدد  8/01اس
با عنای

را نیز به خود اختصاص داده اس .

به نتایج تحقیق پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میگردد:

 -سرمایه اجتماعی در این محله بیانگر سنتی بودن افراد و خانوارها اس

فلذا بورای خورو از زنودگی سونتی و

تجربه زندگی مدرن و شهری افزایش تعامالت خار از خانواده با ساختن فضاهای عمومی و یا بالطبع ارتقاء روابوط
اجتماعی ضروری به نظر میرسد.
 همچنین ازآنجاییکه اعتماد به افراد صاحب قدرت و ثروت بیشتر اسمیتواند با امتناع و جلب مشارک

شهروندان محله یاغچیان در موفقی

نهادهای شوهری بواخخص شوهرداری

پروژههای خود استفاده کنند.
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