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  چکیده
در میان انواع روابطی که یک فرد در جامعه با دیگران دارد، ارتباط با همسایگان نیز یکی از این روابط است 

خورد که ي اجتماعی همسایگی نیز رقم میاي به نام سرمایهو در بستر همین روابط همسایگی است که پدیده
اعتماد ( و ابعاد ذهنی )مشارکت اجتماعی اي،انسجام رابطه ي روابط و تعامالت،شبکه( متشکل از ابعاد عینی

ي وجود این نوع خاص از سرمایه. است )حمایت اجتماعی و نزدیکی اجتماعی انسجام ارزشی، اجتماعی،
وجود امنیت  :است ازها عبارتنترین آاجتماعی داراي پیامدهاي مهمی در زندگی اجتماعی افراد است که مهم

نفر 384ي در این زمینه، این پژوهش با حجم نمونه .ي مسکونی افرادکنترل اجتماعی و رضایت از محله اجتماعی،
    هايتحلیلی بوده و داده- توصیفی روش تحقیق، .انجام گرفته است ،)ي آرانمنطقه( در شهر آران و بیدگل

هاي آماري مانند توزیع کارگیري روشو با به spssافزار امه با استفاده از نرمنآوري شده از طریق پرسشجمع
نتایج تحقیق . توصیف و تحلیل شده است ...رگرسیون خطی و اسپیرمن، بستگی پیرسون،ضریب هم فراوانی،

ي مستقیم رابطهي اجتماعی همسایگی و هر یک از پیامدهاي اصلی مرتبط با آن حاکی از آن است که میان سرمایه
هاي مختلف اعم از قدیمی ي اجتماعی همسایگی در هریک از بافتداري برقرار است و در میزان سرمایهو معنی

  .شودو نوساز تفاوتی مشاهده نمی
  مسکونی يرضایت از محله کنترل اجتماعی، امنیت اجتماعی، ي اجتماعی همسایگی،سرمایه:هاي کلیديواژه
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  مسألهمقدمه وبیان 
 به افراد که است مهمی نهاد دومین خانواده، نهاد از پس ،همسایگی نهادتوان گفت می
 انسجام زروابط،ا این که صورتی در دهند؛می گسترش را خود اجتماعی روابط آن، يواسطه

 میان اجتماعی،دري سرمایه از نوعی گیريشکل بر مهمی اثر تواندمی نهاد این باشد، برخوردار
صورت  محله، اجتماعی ظرف دیگر،درونیک با همسایگان روابط برقراري .باشد داشته افراد
 است؛ فراوانی مثبت آثار داراي دارد، پی در خود دنبال به که اجتماعی سرمایه میزان و گیردمی

 از و شناخت خواهند بهتر را دیگرهم باشند، داشته چهره به چهره يرابطه هم با افراد وقتی
 عاطفی دلبستگی ،افراد .داشت خواهند رضایت احساس دیگران با تعامل و محله در زندگی
د خو همسایگان با گفت و گپ به را تريبیش وقت کنند ومی پیدا خود همسایگان به زیادي

و  اجتماعی کنترل میزان محل، و کوچه در همسایگان آمد و رفت زیادي اساس بر و گذرانندمی
 مبناي بر همواره افراد، میان ارتباط محالت نوع این در .رودمی باال نیز محله امنیت آن، دنبالبه

 توانمی شود ایجاد تا ،انجامیده طولبه هاسال که را  روند این. ه استبود »وتو من «ارتباط
 الگوهاي و هنجارها آن طی که ،ي کردگذارنام همسایگی نهاد »شدن نهادي روند« عنوان تحت

 مینأت را آدمیان نیازهاي از برخی بتواندد نها این تا شودمی تثبیت نهاد، این با مطابق رفتاري
ه ب مهم نهاد این باشند، برخوردار »کمتري اجتماعی يسرمایه «از همسایگان اگر برعکس. کند

    جامعه، در شرایط، این در .نامید »نهادي بحران« را آن توانمی که شد خواهد دچار بحرانی
  نهاد این مردم، اعتماديبی علت به اما ،دارد وجود پایدار رفتاري الگوهاي و هنجارها چنانهم

ی اصل يوظیفه ثري،ؤم شکل به تواندنمی ودهد می دست از را خود اقتدار و اهمیت حدوديا ت
م انجا ،»است اجتماعی زندگی از معینی هايحوزه در مردم رفتارهاي به دهیجهت« که را خود
 در ندارند، ارتباط خود همسایگان با آن در افراد که اجتماعاتی در ).88: 1387،موسوي( دهد

  از نتیجه در شناسند،می را دیگرهم کمتر افراد همسایگان، اجتماعی يسرمایه کاستی نتیجه
افتد و می خطر به همسایگان، کنار در بودن از منديرضایت میزان گزینند ومی دوري دیگریک

ی نوع اجتماعی هايتماس کاهش ينتیجه در گافمن، يگفته به و تربیش افراد فردگرایی میزان
ن همسایگا مرور و عبور کمی اثر در .شودایجاد می اشخاص زندگی در مدنی تفاوتیبی حس از
 در امنینا امکان لحظه هر آید ومیزان کنترل اجتماعی توسط افراد محل پایین می ،محل در

است » آن و من«ي رابطه مبناي بر همسایگان، میان رابطه محالت نوع این در .رودمی باال محله
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د ایجا افراد میان ابزاری تعامالت نوعی چون .دارند غیرشخصی برخوردهای دیگریک با افرادو 
ر دیگ سوی از. بدهند دست از را خود ایمحله تعلق احساس افراد که رودمی آن احتمال شده،

ن ای پیامد که گفت توانمی دارند، ارتباط هم با چهره به چهره صورت به کمتر مردم که جاآن از
 به افراد که معنی این به انجامید؛ خواهد »مجازی همسایگی« از نوعی گرفتن شکل به موارد
 چونهم ارتباطی وسایل یواسطه به خویش، همسایگان با فراغتشان اوقات پرکردن جای

  .گذشت خواهد دیگری افراد باو یا  ...و ماهواره اینترنت، و تلویزیون
هم پیوستگی دو ی اجتماعی همسایگی، اتصال و بهسرمایه ،)1991(بنابر تعریف سامپسون

منظور مداخله برای انجام امور ی اعتماد و عالیق و تمایالت مشترک بهی افراد در زمینهجانبه
شامل دو جزء انسجام اجتماعی یا حس مرتبط مشترک در داخل اجتماع است که این فرایند را 

 :1،2006کاوجی( داندبودن اعضا با هم و نوعی تمایل و عالقه برای حل مشکالت اجتماع می
143.(  

ع نو دو در زندگی، محل لحاظ به آران شهر در افراد که کرد اشاره نکته این به توانمی حال
و د این کنندمی زندگی دیگریک همسایگی در نوساز و ساز قدیمی بافت با شهری، یمحله
 به خواه و جمعیتی تراکم و فیزیکی و معماری شرایط لحاظ به خواه مختلفی، جهات از بافت
 متفاوت دیگریک با ،)درآمد شغل، تحصیالت، سطح( ساکن افراد اجتماعی قشربندی لحاظ

 داده انجام مناطق این ساکنین از برخی با که چندی هایمصاحبه و محقق خود شواهد. هستند
 شرایط و معماری لحاظ به عموماً شهر، سازقدیمی بافت که است این از حاکی همه است،

 لحاظ به .اندیافته ساختار ...و ساده مصالح با هاییخانه باریک، و تنگ هایکوچه از فیزیکی
 با سال میان و سالخورده عمدتاً ساکنانی باال، جمعیتی تراکم با هاییخانواده اکثر نیز جمعیتی

 ..و پایین نسبتاً درآمد با کارگری و بافی قالی مثل مشاغلی به شاغل پایین، تحصیالت میزان
     زندگی هاییخانه در هستند، ساکن نوساز محالت در که افرادی مقابل، در .اندیافته تمرکز

 مصالح ترینعالی با آپارتمانی، سبک به عموماً و جدید شهری، معماری لحاظ به که کنندمی
 جمعیتی تراکم با هاییخانواده اسکان محل نیز،عمدتاً جمعیتی لحاظ به نوساز محالت و است
 و استاد پزشک،مانند  پردرآمد، مشاغلی به شاغل و باال تحصیلی سطح دارای جوان، و پایین

 مصنوعی طبیعی، محیط را روستا یا شهر یک شخصیت هایلفهؤم اگر حال.هستند ...و فرهنگی

                                                
1-caughyand et.al 
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 تک :شامل مصنوعی هایمولفه اجزای که رسدمی نظر،به )47:}{}تا بی{ادب،( بدانیم انسانی و
 سواد، :شامل انسانی رهایمتغی اجزای چنینهم ...و میدان خیابان، راه، محله شهری، بلوک بناها،

 به که هاییتفاوت به توجه با. باشد متفاوت محلی بافت نوع دو دراین... و محلی اعتقادات
 میان در شهری معماری بافت نیز و فضایی جداگزینی و فرهنگی و اجتماعی قشربندی لحاظ

و د این در آیا که آیدمی پیش الؤس این شود،می مشاهده آران شهر نوساز و ساز قدیمی محالت
 تمایزات از ثرأمت نیز افراد، همسایگی اجتماعی یسرمایه اجتماعی، و شهری بافت نوع

 شهر، ساز قدیمی محالت در که گفت توانمی آیا باشد؟ متفاوت تواندمی شده، ذکر ساختاری
در  دیگر ساکنان با اجتماعی یرابطه برقراری به سنت و عادت رسم به همسایگان، کماکان
ا ب مقایسه در نوساز محالت در که داشت انتظار توانمی دیگر تعبیر به؟باشند مندعالقه محله،

 این در که دچار فرسایش شده باشد؟ همسایگی اجتماعی یسرمایه ر،شه قدیمی محالت
 محالت در افراد، ی اجتماعی همسایگیسرمایه با رابطه در فرسایشی چنین پیامدهای صورت
 در افراد ی اجتماعی همسایگیسرمایه قوام و حفظ پیامدهای دیگر سوی از چیست؟ نوساز

 محالت دری اجتماعی همسایگی افراد میزان سرمایهدر تغییر آیا چیست؟ ساز قدیمی محالت
 از شهری،اعم زندگی کیفیت با مرتبط پیامدهای با همسایگان، میان در ساز قدیمی و نوساز
محله سکونتی  از مندیرضایت میزان اجتماعی، امنیت اجتماعی،احساس کنترل و نظارت میزان
  باشد؟ ارتباط در تواندمی  ...و افراد

  
  ي مطالعاتپیشینه

اجتماع و اقتصاد دانشگاه میشیگان،به بررسی  یدر مرکز توسعه،)2010(1جان اچ شوارتزر
را  طرحیوی  .اجتماعی همسایگی و تغییرات رفتاری پرداخته است یها و ابعاد سرمایهمقیاس

ساخته و پرداخته کرده  2ی اجتماعی همسایگی و تغییر رفتاریهای سرمایهشاخص با عنوان
 :است

  :داندوی در این پژوهش ابعاد حس مربوط به اجتماع را شامل این موارد می
  شناسند یا نه؟دیگر را میاین که مردم یک محله هم :3)ارتباط( -1

                                                
1 - John H Schweitzer 
2 - Neighborhood Social Capital Measures and Behavior Chang 

3- Connection 
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  دهند یا نه؟دیگر انجام میرای همباین که مردم یک محله کارهای مفیدی را  :1)حمایت( -2
مراقب آینده محله و بلوکشان هستند و  این که مردم یک محله و همسایگان، :2)حس تعلق( -3

  کنند یا نه؟ولیت میؤدر برابر آن احساس مس
هایی را در فعالیت شان، یاین که مردم یک محله در امور مربوط به محله :3)مشارکت( -4

  دهند یا نه؟جهت بهبود شرایط و اوضاع محله انجام می
 همسایگان با مشکلی مواجه شوند، یاین که اگر در محله :4)توانمند کردنتوانایی دادن،( -5

  حل جدیدی را اتخاذ کنند؟که راه دیگر همسایگان توانایی این را دارند،
ی اجتماعی همسایگی جوانان سرمایهتحت عنوان  طرحیدر ، نیز )2005( 5شئو چونگ

 .جوانان استرالیایی پرداخته است میاناجتماعی همسایگی در  یبه بررسی سرمایه ،6استرالیایی
شمار  :گیرد که عبارتند ازاجتماعی همسایگی در نظر می یرا برای سرمایه عاملوی پنج 

 انسجام اجتماعی، طول مدت سکونت افراد،، ها در تماس استنآهمسایگان نزدیکی که فرد با 
  .ایهای هسایگی و درک امنیت محلهمشارکت در فعالیت

 اند،یقات وی نشان داده است که همسایگانی که انسجام اجتماعی باالیی داشتهنتایج تحق
چنین نشان دادند که جوانانی که از نتایج هم .انددیگر داشتهسطح اعتماد باالیی نیز به یک

 ها نسبتاًاند، میزان اعتمادشان به دیگر همسایهکردهامنیت می شان احساس یهمسایگان و محله
 .انداند که نسبت به همسایگان خود این احساس را نداشتههایی بودهآنتر از بیش

سعی کرده با استفاده  8تعلق و هویت ای تحت عنوان فضا،نیز در مقاله )2008(7روبرتسون
شان در مورد ی نظرهایی نوع احساسات و وجههگویان دربارهاستفاده از فن مصاحبه با پاسخ

هدف اصلی . هایی دست یابدشان به دادهچنین همسایگانکنند و هممحلی که در آن زندگی می
 .شودمقاله بررسی این نظر است که چگونه تصورات و احساسات نسبت به اجتماع ساخته می

نتایج تحقیق نشان داد که طول مدت سکونت افراد در محله و متولد شدن در یک مکان، در 
  .یابدافراد، در محیط همسایگی شان رشد می اکثر

                                                
1-Support   
2 -Belonging  

3- Participation 

4- Empowerment 

5 -Sheau Chong 

6 -Young Australians Neighbourhood Social Capital 

7 -Robertson 
 

8 -space,belonging,identities 
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حمایت معلم و  کارکردهای فامیل، های والدین،دریافتند حمایت)2006(ی و کیلوروول
همه حکایت از سطوح باالیی از انسجام  شرایط مدرسه و تعامالت اجتماعی همسایگان،

  .مدرسه دارند
ها و مشکالت رفتاری و رفتارهای روی بچهبر ثیرات همسایگان را أت) 2000(لونتال و گان

بر  .اندها مورد بازبینی قرار دادهچنین طاقت و تحمل آنساله و هم19تا های ده جنسی بچه
یا  ،IHDPای یاهای مربوط به تحقیقات توسعهپروژه مثالً ای از اطالعات،مجموعه یپایه

ای که بر پایه این مجموعه های طوالنی مدت مربوط به جوانان، انتشار اولیهتحقیقات و پیمایش
های ثروتمند در اطرافشان این بود که افرادی که همسایه ینشان دهنده د،از اطالعات ایجاد ش

های پیش دبستانی و افراد در سنین رقابت شناختی بچه برثیر مثبت أدر واقع یک ت وجود دارند،
  ).142: 2006کاوجی،( مدرسه دارند
 بررسی« عنوان بادر تحقیقی  ،)1389(اله صدیق سروستانی و نوروز نیمروزیرحمت

 سعی  »ارتباط بین مشارکت در روابط همسایگی و احساس امنیت در محالت شهر مشهد
مشارکت در روابط همسایگی و احساس امنیت در محالت شهر مشهد  میاناند تا ارتباط کرده

رهای اعتماد متغی دست آمده معلوم شده که میانهای بهبر اساس داده .را مورد مطالعه قرار دهند
 سطح سواد فرد، تمایل به مشاکت در امور محله، نگرش به محیط فیزیکی محله، ،هابه همسایه

محل سکونت  یاجتماعی منطقه –اقتصادی  یهای اجتماعی محله و رتبهعضویت در انجمن
  .از یک سو و احساس امنیت در محله از سوی دیگر ارتباطی مثبت وجود دارد

های همسایگی شهر انسجام در شبکه«عنوان  با، در تحقیقی )1388(علی یوسفی و همکاران
ایشان بر این باورند که همسایگی بخش  .اندارتباطات همسایگی پرداخته یبه مقوله »مشهد

آورد مهمی از فضای عمومی شهر است که فرصت ارتباط اجتماعی را برای ساکنین فراهم می
  .و از این جهت در تقویت انسجام شهر سهم مهمی دارد

محله 10اجتماعی شبکه در  یبررسی سرمایه«عنوان  باای در مقاله ،)1387(تانیسوسن باس
اجتماعی  یسرمایه یبه مطالعه ،»های اجتماعیبررسی جایگاه روابط محلی در شبکه تهران،

در این مقاله  .است پرداخته شهرداری 6و 2،3،4،5واقع در مناطق  تهران، یمحله10شبکه در 
اجتماعی شبکه  یاجتماعی یا آن چه سرمایه یاستفاده از رویکرد شبکه اجتماعی با یسرمایه

 یدست آمده حاکی از آن است که شبکهنتایج به .مورد توجه قرار گرفته است شود،نامیده می
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در کل نیمی  .همسایگان و همکاران است دوستان، گویان متشکل از پیوند با خویشاوندان،پاسخ
اگر چه افراد شناخت مناسبی  .خویشاوندان و نیم دیگر با غیرخویشاوندان استاز پیوندها با 

  .انداند، به آنان وابسته نبودهنسبت به تعداد قابل توجهی از همسایگانشان داشته
  

  ها و مبانی نظريمفاهیم،دیدگاه
  ی اجتماعی همسایگیسرمایه
 یخاطر نشان کرد که سرمایه گونهاجتماعی این یتوان در تمایز میان انواع سرمایهمی

های گروه میاناجتماعی محکم کننده است که به روابط  یاجتماعی همسایگی از نوع سرمایه
گردد و این نوع باز می )اقتصادی –مذهبی یا اجتماعی  مانند یک گروه قومی،(همگن  نسبتاً

ارش تحقیقی گز(کند اجتماعی، پیوندهای اجتماعی را در گروه مشخص قوی می یسرمایه
  ).32-33: 1387وری استرالیا،کمیسیون بهره

های متقابل در همسایگی را عبارت از روابط متقابل اجتماعی مبتنی بر مساعدت »وبر«
؛ به نقل از صدیق سروستانی و 1922وبر،( داندهای مختلف اضطراری و بحرانی میوضعیت

  ).200: 1389نیمروزی،
 ،)قلمرو جغرافیایی( را دارای سه بعد فضایی همسایگی )1993( »دیویس و هربرت«

 »پارک« .دانندمی )روابط و مبادالت اجتماعی( و بعد اجتماعی )دلبستگی اجتماعی( عاطفی
جغرافیایی  ییک منطقه.1 :داندطبیعی و آن را دارای عناصر زیر می یهمسایگی را محدوده

جمعیتی و اجتماعی  ای قومی،هجمعیتی با ترکیب.2 ؛قابل تشخیص از سایر مناطق مجاور
 کنندههنجارها و الگوهای کنش متقابل پیوسته تنظیم یک نظام اجتماعی با مقررات،.3 ؛خاص

 های زندگی خاصرفتارهای موضوعی جمعی با شیوه .4و  )مکانسیم کنترل اجتماعی(
  ).201؛ به نقل از همان منبع،1916پارک،(

 :را چنین تعریف کردند» 1بط با اجتماعحس روانی مرت«) 1990( اندرسمانوچاویس و 
عالوه دیگر و نسبت به گروه خود دارند؛ بهکه اعضا نسبت به یک نوعی از احساس تعلق،

   نوعی از ایمان و باور مشترک که بر مبنای آن نیازهای اعضا از طریق تعهدشان نسبت به 

                                                
1 -Parental psychology sense of community 
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انسجام  ثیر و نفوذ،أعضویت،ت: دیگر،برطرف خواهد شد که آن نیز شامل چهار عنصر استیک
  ).143: 2006کاوجی، (و رفع احتیاجات در ارتباط عاطفی مشترک اعضا با هم 

دریافته است که طول مدت اقامت ساکنان در یک محل با سطوح باالی » شئو چونگ«
 تر بشناسند،دیگر را بیشوقتی مردم هم .اجتماعی همسایگی شان همبستگی دارد یسرمایه

اجتماعی همسایگی را  یوی سرمایه .دیگر اعتماد کنندتر به یکند داشت که بیشتمایل خواه
هنجارهای مربوط به اعتماد و روابط  همسایگی اجتماعی یسرمایه: کندگونه تعریف میاین

این باور است که همه ساکنانی که  بروی  .اعضای یک گروه وجود دارد میانمتقابلی است که 
 بنابراین  .اجتماعی همسایگی شان سهیم هستند یدر سرمایه در یک همسایگی هستند،

بلکه خصوصیت و ویژگی گروهی از مردم  ،اجتماعی جزء دارایی یک فرد نیست یسرمایه
  ).3-4: 2005چونگ،( است

تعامالت همسایگان، در حقیقت شامل آن  یفارست و کرنز، معتقد هستند که شبکه
که افراد از طریق  دهدمیهای ساختمانی هستند که انسجام اجتماعی را نشان مجموعه بلوک

و یک نوع حس نظم اجتماعی و تعلق را  گیرندمیآن، تاب و تحمل،همکاری و وحدت را یاد 
هم چنین از طریق روابط با همسایگان است که افراد قادر هستند تا اعتماد را  .آورنددست میبه

 یدانند که بر روی سرمایهایشان انسجام اجتماعی را فرایندی میاز سوی دیگر  .بسازند
 یعنوان بخش زیرین سرمایهاجتماعی محلی از پایین به باال نهاده شده است و یا آن را به

  ).21-37: 2001:فارست و کرنز(گیرند در نظر می اجتماعی،
اجتماعی  یم سرمایههای مهلفهؤجایی که انسجام اجتماعی یکی از مآناز سوی دیگر از 

ها و پیوندهای اجتماعی در بطن فضای همسایگی محققان به تحلیل و تبیین شبکه است عموماً
  ).141: 1388یوسفی و دیگران،(اند پرداخته

 یهمسایگی به معنای تراکم و قرینگی روابط همسایگان در زمینه یای شبکهانسجام رابطه
در میان گذاشتن  رفت و آمد به فرزندان، یاجازه منزل،سپردن کلید  کردن،سالم آشنایی،

همسایگی  یوفاق یا انسجام ارزشی شبکه. ه استشدمشکالت و معاشرت خانوادگی تعریف 
زیستی شامل های همسایگی و همنیز به معنای میزان توافق نظر همسایگان بر روی ارزش

عالقه به مکان و محل ( عالیق محلی ،)دوستی و عالقه به همسایگان اعتماد،( عالیق ارتباطی
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 منبع،(ه است شدتعریف  )تالش برای رفع مشکالت محله( و تعهد همسایگی )زندگی
  ).149همان،

اول  یاجتماعی همسایگی در وهله یگونه بیان کرد که ابعاد سرمایهتوان اینمی ،پبنابراین
  .تواند شامل ابعاد عینی و ذهنی باشدمی

و  لفه پیوندهای عینی میان افرادؤاجتماعی را متشکل از دو م یسرمایه ،)1999(پاکستون
افراد وجود داشته باشد تا  میانای عینی باید ساختار شبکه. داندچیوندهای ذهنی میان افراد می

دیگر دهد که افراد در فضای اجتماعی به یکلفه نشان میؤاین م .افراد را به هم مرتبط کند
دو جانبه و مورد اعتماد و مستلزم احساس  های ذهنی میان افراد باید ویژه،پیوند .مرتبط هستند

  ).148: 1387توکلی و کاظم تاجبخش،(باشد  مثبت
  ی اجتماعی همسایگیابعاد سرمایه

  ابعاد عینی -الف
   1روابط و تعامالت اجتماعی يشبکه.1

روابط اجتماعی موجود  یاست و دیدگاه شبکه با مطالعه »ارتباط«های اصلی شبکه بلوک
پردازد و ضمن این که به کل ساخت ای از افراد به تحلیل ساخت اجتماعی میمجموعه میان

 یریشه .دهدالگوی روابط موجود در داخل ساخت را نیز مورد توجه قرار می کند،توجه می
ان برخی محقق .گرددهای اجتماعی برمیاجتماعی شبکه، به ارتباطات و شبکه یسرمایه

تراکم و  سایز، :شامل خصوصیات ساختی: اندبندی کردهخصوصیات شبکه را در سه بعد طبقه
صمیمیت و دوام رابطه و  فراوانی تماس، تماس، یشیوه: خصوصیات تعاملی ؛ترکیب

به نقل از  ؛314: 1987 ایسرایل و راند،(. شودمی انواع حمایت: شامل خصوصیات کارکردی
 ). 67: 1386 باستانی و دیگران،

  ايرابطهانسجام  -2
تعریف  همسایگی به معنای تراکم و قرینگی روابط همسایگان یای شبکهانسجام رابطه

  دیگر میزان چگالی و قرینگی روابط همسایگی در این بعد حساب  به تعبیر .گردیده است
  .شودمی

                                                
1 - social interrelation 
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چگالی )= همسایگان میانروابط موجود  تقسیم برهمسایگان  میانتعداد روابط ممکن *(100
  روابط همسایگی

قرینگی روابط  =)تعداد روابط متقابل واقعیتقسیم بر تعداد روابط متقابل ممکن *( 100
  همسایگی

1مشارکت اجتماعی -1
 

منظور سهیم شدن در یک اقدام جمعی کار گرفتن منابع شخصی بهبه معنی به مشارکت،
در سطوح محلی و ملی دارد و در  مشارکت اجتماعی ریشه در ساخت و روابط گروهی .است

فرایندی که طی آن اطمینان و همبستگی میان مردم برقرار  نهایت مبتنی بر یک فرایند است،
  ). 12- 13: 1382محسنی و جاراللهی،( شودمی
  ابعاد ذهنی -ب
  2اعتماد اجتماعی -1

اجتماعی از شرایط و  یسرمایه یترین عناصر تشکیل دهندهعنوان یکی از مهماعتماد به
و برای حل مسایل اجتماعی ضروری به  شودمیالزامات کلیدی موجودیت هر جامعه محسوب 

مستقیم با میزان روابط اجتماعی  یاعتماد، احساس روابط اجتماعی است و رابطه .رسدنظر می
های ها و سازمانبدین صورت که هر چه میزان اعتماد اجتماعی میان افراد و گروه؛ دارد

ثبات و پایداری  ع،تنو ت،همان میزان روابط اجتماعی از شدبه تر باشد،اجتماعی جامعه بیش
 ).210: 1385تاجبخش،(یابدهای انسانی نمود میاعتماد در متن کنش .تری برخوردار استبیش

  3حمایت اجتماعی -2
یت امحدر واقع حمایت اجتماعی، مفهومی است که دارای دو شکل حمایت عاطفی و 

صمیمی و با محبت دانست و  یتوان ایجاد نوعی رابطهحمایت عاطفی را می .ابزاری است
ها به ها، دادن پول و سایر کمککمک در فعالیت خدمات، یمنظور از حمایت ابزاری ارائه

کند آورد و حالتی را ایجاد میوجود میتعهدات متقابلی را به حمایت اجتماعی، .دیگران است
و  داردمراقبت، عزت نفس و ارزشمند بودن  شخص احساس دوست داشته شدن،که در آن 

  ).116-117: 1381معتمدی شلمزاری و همکاران،( ها با نتایج سالمتی ارتباط مستقیم دارداین

                                                
1 - social Participation 
2 - social trust 

3- social support 
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  انسجام ارزشی-3
شاخص انسجام ارزشی همسایگان نیز به معنای میزان توافق نظر همسایگان بر روی 

عالیق  ،)دوستی و عالقه به همسایگان( زیستی شامل عالیق ارتباطیهای همسایگی و همارزش
 )تالش برای رفع مشکالت محله( و تعهد همسایگی ،)عالقه به مکان و محل زندگی(محلی

 ).149: 1388یوسفی و دیگران، ( است شدهتعریف 

   1)اجتماعینزدیکی (پارچگییک.4
های ثروت تعریف برای کاهش تفاوتهایی پارچگی اجتماعی شامل اتخاذ استراتژییک

ساکنانش  میاناقتصادی باالیی  -هایی که شکاف اجتماعیطبق این تئوری محلهبر .شودمی
 پارچگییک این .دارای سطوح پایینی از انسجام و چسبندگی اجتماعی هستند وجود داشته باشد،

اقتصادی را در یک –رهایی که برابری اجتماعی متغی باهای ثروت اجتماعی و کاهش در تفاوت
مد آاقتصادی با میانگین در -انحصار اجتماعی .گیری خواهد شداندازه کنند،محله نمایندگی می

یک شهر یا محله با  یاین نابرابری در محدوده .شودگیری میدر یک شهر یا محله اندازه
تفریق چارک درآمد باال از  یضریب چارک آماری که عبارت است از نسبتی که به وسیله

  ).4رسکینز و دیگران،( آیدبه دست می 100چارک درآمد پایین ضربدر 
  اجتماعی همسایگی يسرمایه کلی اثرات -2-3

 ی که اثراتاز تحقیقات :اجتماعی همسایگی روي تحصیالت ياثرات سرمایه)الف
دست آمده این نتایج به اند،همسایگی را روی نتایج دانشگاهی سنجیده) اجتماعی یسرمایه(

های کمی در مدارس سال کنند،های بد و نابسامان، زندگی میافرادی که در همسایگی: است
  ).516: 2006پرییا،.ام(کنند خوانند و با سرعت باالیی مدرسه را ترک میدرس می

آمریکایی -آموزان دبیرستانی پسرآفریقاییدریافتند که دانش )1996(انسماینگر و جاکوبسن
ها فقط در مشاغل یقه سفید درصد آن40های شیکاگو با همسایگانی که کمتر از که در محله

  ).135: 2008وولی و دیگران،.ای( کردندتر ترک تحصیل میسه ونیم بار بیش حدوداً بودند،
دهد که شواهد اخیر نشان می :اجتماعی همسایگی روي سالمتی يیهاثرات سرما)ب
ها را به تا فعالیت سازند،هستند که مردم را قادر می ،)هاهنجارها و شبکه( اجتماعی یسرمایه

مردم در جوامعی با سطوح باالی  .ثیر مهمی روی سالمتی داردأت دهند کهصورت جمعی انجام 

                                                
1 - Social Solidarity 
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کمتر  هنگام کمتری دارند،همرگ ومیر ناب میزانکنند،زندگی می ترطوالنی اجتماعی، یسرمایه
 .فقر سالمتی دارند یبارهادراکی در- تری از خودو سطوح پایین شوندمیدچار خشونت 

        ایالت آمریکا یافت شده است که  39میزان مرگ و میر در  یزمینهچندین مطالعه در 
هاست که این مورد با میزان باالیی از ر حاصل از آسیبمرگ و می میزانباال رفتن  یکنندهبیان

اعضای اجتماع همراه  میانهای دریافت شده فقدان انصاف و سطح پایین کمک کم اعتمادی،
  ).1462: 2006پاتوسی و دیگران،( است

  
  ي اجتماعی همسایگیپیامدهاي اصلی مرتبط با سرمایه

  امنیت محل سکونت
 کند و احساس امنیت محل سکونت،جا زندگی میدر آنمحل سکونت محلی است که فرد 

امنیت یک منبع  .کندمیبه معنای آن است که فرد در آن محیط احساس امنیت و آرامش 
ارتقای اشتیاق  یزمینهبرآوردن نیازهای اشخاص و جوامع در  ضروری برای زندگی هر روزه،

طور کلی دو بعد برای امنیت به). 79: 1388ضابطیان و خدایی،( و آمال عمومی مردم است
شود و دیگری  عینی محیطی و رفتاری ارزیابی می عواملیکی بعد عینی است که با  :وجود دارد

توانند بر هر دو بعد می .شودبعد ذهنی است که بر اساس احساس امنیت از جمع درک می
  ).82همان منبع،( ثیر مثبت یا منفی بگذارندأدیگر تیک

کنند و به جای ست افرادی که از محل زندگی قدیمی خود مهاجرت میچمباردلو معتقد ا
انبوهی و شلوغی و ی در نتیجه گزینند،های جدید سکونت میروند یا در آپارتماندیگر می
ای از مردم از این عده ،همراه با احساس جدایی و تنهایی از سایر محالت شهر ناآشنایی،

هر « با اشخاص مختلف یا با اصطالح عامیانه با وحشت دارند که ممکن است مجبور شوند
  ).128 -131: 1383توسلی،( و رابطه برقرار کنند بگیرندتماس  »کس و نا کس

ثباتی ساکنان در جریانات و تغییرات پی در پی جمعیتی هم در داخل و هم مهاجرت و بی
از هم  شود و ممکن است اتصاالت نهادی راهمسایگی منعکس می یدر خارج از حیطه

 های اجتماعی و انسجام اجتماعی بوده استهایی که شامل شبکهاتصاالت و پیوستگی بگسلد؛
  ).1583-1584سامپسون و گریف،. ؛به نقل از جی 1990کلمن،(
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ثباتی ساکنان، به در یافتند که بی )1989( با توجه به این موضوع سامپسون و گروز
 .ضعیف است محلی، یهای دوستانهن زمان شبکهچرا که در ای شود؛انحرافات باال متصل می

تعهد به هنجارهای قراردادی را  بر این باورند که تحرک ساکنان،) 1988(تیتل و پیتر نوستر
باالی  میزانعبارت دیگر به .یابدطور مستقیم با رفتار جرم وجنایت رابطه میدهد و بهکاهش می

منظور باقی نگه داشتن کنترل اجتماعی را به های قویتر کوششتر و بیشبیش مالکیت منازل،
  .1978,1993)همان،بورسیک و دیگران،( کندتشویق می

  
  کنترل اجتماعی

ها یک گروه یا یک واحد اعضای هایی است که با استفاده از آنمجموع وسایل و شیوه
ا آن هنجارها و قواعدی در سلوک و حتی آداب و رسومی منطبق ب خود را به پذیرش رفتارها،
یکی از اشکال فشار اجتماعی  کنترل اجتماعی، .دهدسوق می کند،چه گروه مطلوب ترقی می

  ).348: 1380بیرو،( است
 تفاوتی نسبت به محل سکونتشان،عاملی است که افراد را از بی احساس تعلق به محله،

برقراری ترین ضامن این نظارت خود مهم .دکنها برای نظارت بر آن تشویق میخارج و آن
تک تک ساکنان  یوظیفه عمومی، ینظارت بر عرصه از این منظر، .امنیت در سطح محله است

 این کنترل متعاقباً .های عمومی محله استکنترل عرصه تر،منظور از نظارت بیش .محله است
 ها معموالًکه این عرصههای خصوصی را در پی خواهد داشت؛چرامین امنیت ساکنان عرصهأت

  ).25: 1389؛به نقل از جعفری،166: 1383قاسمی،( شوندیرون تهدید میاز ب
اسکار نیومان نیز معتقد است که فضاهای کوچک و نیمه عمومی به ازایش کنترل اجتماعی 

های کوچک ساکنان های کوچک و فضاهای نیمه عمومی که برای گروهمحیطچون  انجامد؛می
های غیر سرقت و نزاع دارای میزان کمتری جرم و بزهکاری، احتماالً یت باشند،ؤقابل ر

توانند ببینند ها ساکنان میدلیل این است که در این محیطوی گفت این امر به .شخصی است
خود اخطاری است برای بیگانگان و  یو این به نوبه شودمیها کسی وارد محیط آنکه چه

 کنندچنین فضاهایی از خود نگهبانی می بنابراین زنند؛کسانی که دست به خشونت می
دهد آلیس کولمن نیز معتقد است که جرم و بزهکاری در مناطقی رخ می). 217: 1377دیکنز،(
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مدهای ساختمان مسکونی خود نظارت و اشراف داشته آتوانند بر رفت وکه ساکنان آن نمی
  ).218 :همان (باشند 

چرا که معتقد است  کند؛رگ را ستایش میاز سوی دیگر جین جاکوبز به نوعی شهرهای بز
دلیل اما در شهرهای بزرگ به .همگان از کارهای شما آگاهی دارند در شهرهای کوچک،

ها را در فقط کسانی از کارهای شما باخبرند که شما، خود آن تر افراد،ناشناس بودن بیش
  ).فقدان نظارت اجتماعی از سوی اطرافیان( ایدجریان گذارده

  
  ي مسکونیرضایت از محله

مندی از محله و موقعیت سکونتی تواند میزان رضایتمی ،یکی از ابعاد رضایت از زندگی
فرد یا عضوی از  یمندی سکونتی معادل میزان رضایت درک و تجربه شدهرضایت .افراد باشد

م مبنی ای مهاین مفهوم نشانه .یک خانواده از موقعیت سکونتی فعلی خود محسوب شده است
یک محیط با . شودبر وجود ادراکات مثبت ساکنان نسبت به کیفیت زندگی خویش تلقی می

هایی که ممکن ویژگی یمندی به جمعیتش را به واسطهاحساس رفاه و رضایت کیفیت باال،
ثر از طیف أمندی سکونتی مترضایت. کندمنتقل می اجتماعی و یا سمبلیک باشد، است فیزیکی،

 ینشانهاین مفهوم دارای ماهیتی مرکب و  .استای از شرایط ادراک شده عینی و ذهنی گسترده
های تجربی تحقیقات در مدل .سکونتی اوست یمحله و ناحیه رضایت فرد از واحد مسکونی،

     مندی سکونتی، میزان رضایت از واحدهای سکونتی مربوط به سنجش کیفیت و رضایت
 /تسهیالت( مانندخود  یعوامل سازندهاصلی مطرح شده که به عنوان یکی از معیارهایبه

    تسهیالت بیرونی واحد، شرایط داخلی، نقلیه، یامکان توفق وسیله های کالبدی،ویژگی
  ).199: 1387رفیعیان و همکاران،( تقسیم شده است )هاهزینه

ی منطقهاقتصادی -ی اجتماعیی مسکونی فرد با سطح توسعهمیزان رضایت از محله
اینگلهارت معتقد است که رضایت از زندگی و خوشبختی با سطوح  .مسکونی فرد رابطه دارد

در این میان امنیت اقتصادی باعث سطوح باالی  .اقتصادی متناسب است یباالی توسعه
  ).10: 1388هزارجریبی و صفری شالی،( شودرضایت از زندگی می

ی و رضایت از محله( تبیین پیوندهای اجتماعیدر  ثبات ساکنان، مند،براساس مدل نظام
آدامز  در این زمینه روس و دیگران، .آیددیگر عامل کلیدی به حساب میافراد با یک )مسکونی
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    ها را از شناخت همسایه 2و مالکیت منزل مسکونی 1و سرپی معتقدند که اقامت طوالنی
دهد و مشارکت در ها افزایش میتعداد دوستان را در همسایگی تر می کند،بیش دیگریک

مسکونی  یتری از محلهافراد رضایت بیش و در نتیجه کندرخدادهای محلی را تقویت می
روابط اجتماعی  یموجب اختالل در شبکه 3در مقابل تحرک ساکنان. خویش خواهند داشت

 .اجتماعی دارندهای فرصت کمتری برای تماس ثبات، افراد در اجتماعات بی .شوداجتماع می
ای برای ها تمایل و انگیزهآن اهند داشت،وها دوام زیادی نخدلیل آگاهی از این امر که دوستیبه

  ).7: 1383چلبی و امیرکافی،( دهندهای محلی از خود نشان نمیدوستی
مین أت سلسله مراتب نیازها مفهوم رضایت را مترادف با ارضای نیاز، یدر نظریه نیز مازلو

لذت و پاداش  چاالکی، ارضای نیاز شامل حاالتی مانند نیرومندی، .داندو رفع نیاز می نیاز
  ).12: 1388هزارجریبی و صفری شالی،(است 
رق اگر افراد ساکن در یک محل بتوانند ع توان استدالل کرد کهمی مازلو یطبق نظریهبر

ای در خود خود را از طریق ارتباط با همسایگان دیگر و ایجاد حس هویت محله 4همسایگی
ایجاد کنند بالتبع خواهند توانست نیازهای اجتماعی یا حس تعلق به دیگران یا تعلق 

دست یابند و  ی مسکونی خودزندگی در محلهو به رضایت از  نندخود را تقویت ک 5همسایگی
   .دن با ایشان احساس رضایت و لذت بکننداز بودن با دیگران و زندگی کر

  
  چارچوب نظري

 یسرمایه ینظریه پردازانی که از یک سو درباره هایبر این چارچوب و از مجموع نظر
اجتماعی  یسرمایه یطور کلی و نظریه پردازانی که به طور خاص دربارهاجتماعی به

  :کرد کهتوان این گونه تحلیل اند، میفرسایی کردههمسایگی قلم
این مهم است که وقتی افراد بتوانند  یکنندههای اجتماعی بیاندرگیری افراد در شبکه

      روابطشان را با دیگران گسترش دهند، خواهند توانست بهتر از منافع دیگران  یشبکه
شدت تراکم و قرینگی روابط  یای نیز مشخص کنندهوجود انسجام رابطه. برداری کنندبهره

                                                
1 -Long- term resident 

2 - Home owner 

3 -Residential Mobolity 
4 - Neighborhood Prid 

5 - Neighborhood attachment 
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میزان فراوانی تعامل با همسایگان و این که آیا این روابط دو جانبه و . اجتماعی میان افراد است
از سوی دیگر وجود نوعی مشارکت اجتماعی که بسترهای الزم را برای  متقابل هست یا نه؟

ی اجتماع یعنوان ابعاد عینی سرمایهتوان این ابعاد را بهمی، کندهمکاری میان اعضا فراهم می
  .همسایگی در نظر گرفت

اهداف و  یکنندهاعتماد اجتماعی متقابل و انسجام ارزشی اعضا که بیان حمایت اجتماعی،
 .انداجتماعی دانسته یاست، را نیز بعد ذهنی سرمایه ها و باورها و هنجارهای مشترکارزش

  چنین ایجاد هم. شوداجتماعی شناختی افراد معنا می یعنوان سرمایهاین نوع از سرمایه به
ثروت مادی  یها در زمینهها و نابرابریپارچگی اجتماعی از طریق هرچه کاستن از تفاوتیک

ها میان شود تا از این طریق همدلی میان همسایگان افزایش یابد و خصومتافراد باعث می
عنوان ابعاد که بههمین ابعاد هستند . افراد فقیر و غنی در روابط همسایگی از میان برداشته شود

  .شونداجتماعی همسایگی میان افراد نیز در نظر گرفته می یسرمایهذهنی 
توان گفت ی اجتماعی همسایگی با پیامدهای مرتبط با آن نیز میی سرمایهدر مورد رابطه

 دنبال آن افراد به محلهبه ،تر کردشان را بیشاگر بتوان احساس تعلق ساکنان نسبت به محله که
 تر احساس تعهد کرده و در حفظ و نگهداری آن خواهندبیش متعاقباً به همسایگانشان و

امنیت . انسان با دیگران است یانسان با محیط و رابطه یطهبمربوط به را نیاز به تعلق،. کوشید
چه افراد بر این اساس هر .افراد و رویدادهاست ای در رابطه با سه عنصر محیط فیزیکی،محله

تری در یک محله سکونت داشته باشند، و از سوی دیگر احساس مالکیت بر زمان بیشمدت 
تداوم  .ای برداشته خواهد شدگامی در جهت افزایش امنیت محله منازلشان را داشته باشند،
احساس هویت  همسایگانشخصی نسبت به  یعاطفی و تجربه یتاریخی و برقراری رابطه

بنابر نظر لودرو تاریخیت و قدیمی . ای را تقویت خواهد کردمحله دنبال آن امنیتای و بهمحله
چرا که محیط محله را همیشه برای  ؛آوردبودن نوعی حس امنیتی را برای افراد به ارمغان می

  .پنداردخویشتن، آشنا می
 استای،وجود کنترل اجتماعی در محالت مسکونی یکی دیگر از پیامدهای هویت محله

 د،کررا تقویت  رابطه با همسایگانچه بتوان هر. استنزدیکی با امنیت اجتماعی  یکه در رابطه
این به نحوی . تر خواهد شدشان بیشبر این مبنا حس نظارت همسایگان نیز نسبت به محله

 .باشدای خاص میمحله نسبت بهخارج شدن اعضای یک محله از حالت بی تفاوتی  یشانهن
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به همان میزان کنترل  ،وان فضاهای عمومی را در محله افزایش دادبنابراین به هرمیزان که بت
چرا که در این  ؛ای در محله برقرار خواهد شداجتماعی به نحو مثبت و به دنبال آن امنیت محله

ورود افراد و  شودهای عمومی محله توسط ساکنان در نظر گرفته میعرصه یصورت کلیه
  .شودغریبه به محله برای همه آشکار می

تواند افزایش میزان رضایت افراد از محیط ای میهویت محله ییکی دیگر از پیامدها
مربوط به  از نیازهایی که افراد بشری دارند، یبر اساس نظر ابراهام مازلو یک. شان باشدزندگی

های همسایگی و جا که مقولهدر واقع از آن. نیازهای اجتماعی و یا حس تعلق به دیگران است
باعث رضایت از زندگی در  ،رق همسایگی داشتنتوان گفت که عمی ه از هم جدا نیستند،محل

ها به نام تئوری بیگانگی از تئوری یبر اساس یکاز طرفی دیگر  .شودمحل سکونت خاصی می
های اصلی اجتماعی، فرد گاهی امکان دارد دچار از خود بیگانگی اجتماعی شده و از جنبه

   به میان هویت همسایگی حال بر این مبنا صحبت از حس .دور شوداش، وجود اجتماعی
در این صورت است که  ای به محله دیگر بروند،ای اشخاص مادام از محلهآید؛ اگر در محلهمی
خود را از این نیاز اجتماعی  و ثانیاً اندفرصت برقراری ارتباط با همسایگان را از دست داده اوالً

  ؛انددیگران است محروم کرده که همانا حس تعلق به
  

  
  

  مدل نظري تحقیق -ي یکنمودار شماره
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  فرضیات پژوهش
 .دارد وجود رابطه افراد اجتماعی امنیت همسایگی با احساس اجتماعی یسرمایه میان -1

 رابطه مسکونی شان یافراد از محله رضایت میزان با همسایگی اجتماعی یسرمایه میان -2
 .دارد وجود

 .دارد وجود رابطه اجتماعی کنترل با همسایگی اجتماعی یسرمایه میان -3

  .دارد وجود رابطه افراد سن همسایگی با اجتماعی یسرمایه میان -4
 .دارد وجود رابطه افراد با جنس همسایگی اجتماعی یسرمایه میان -5

  .با نوع بافت محالت رابطه وجود دارد همسایگی اجتماعی یسرمایه میان -6
  

  روش پژوهش
تحلیلی است و روش تحقیق، را باید از نوع -نوع تحقیق در این پژوهش توصیفی

2اصل مهم پیمایش از نظر وایزبرگ و براون .دانست 1پیمایشی
خواهید این است که اگر می 

؛به نقل از 159: 1380قاسمی،( ها بپرسیدباید از خود آن اندیشند،بدانید مردم چگونه می
های داخلی مقاله ها،کتاب-ای چونآوری اطالعات از منابع کتابخانهدر جمع ).64: 1390نیازی،

  .نامه حاصل شده استآوری نظرهای مردم از طریق پرکردن پرسشو جمع-و خارجی و غیره
 سال شهر آران و بیدگل18ی افراد باالیی آماری در این تحقیق کلیهجامعه: ي آماريجامعه

  .است )منطقه آران(
 تصادفی قشربندی شدهگیری در این تحقیق سعی شد از روش نمونه: گیرينمونه روش

حقیق ابتدا تدر این . بندی بر حسب محالت خواهد بودر طبقهدر این روش متغی. استفاده شود
سال و بافتی نوساز  50آران به سه قسمت بافتی با قدمت زیاد، بافتی با قدمت  یکل منطقه
 های مذکور، نسبت به کل محالتسپس درصد محله). 22- 23: 1387،نیازی( شوندتقسیم می

سال و  50درصد محالت با قدمت  7/22درصد محالت قدیمی ساز،  59به ترتیب ) محله 22(
  .دهندمحالت این شهر را تشکیل می درصد محالت نوساز، مجموعاً 18

                                                
1  - survey 

2   - weisberg and Brown 
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گیری تصادفی قشر بندی بنابراین در این تحقیق نیز سعی می شود با استفاده از روش نمونه
های هر محله سپس مجموع بلوکود و طور تصادفی انتخاب ششده، ابتدا محالت مورد نظر به

سال هر بلوک توزیع  18نامه ها میان افراد باالی طور تصادفی پرسشارزیابی شود و نهایتاً به
  .گردد

شده که میزان آن بر اساس فرمول کوکران محاسبه  ی پژوهش حاضر،حجم نمونه:حجم نمونه
  . نفر است 384برابر 

  ای بهره جسته ها از اعتبار سازهسنجش اعتبار مقیاسدر این تحقیق برای  :اعتبار و روایی
 .که ارزیابی سنجه بر حسب مطابقت آن با انتظارات نظری صورت گرفته استچرا .شودمی
منظور از اعتبار  .استفاده شده استها از اعتبار صوری نیز چنین برای سنجش اعتبار مقیاسهم

چرا که تاحد  .صوری میزان توافق متخصصان یک امر در رابطه با یک شاخص یا معیار است
در تحقیق استفاده  )های استاندارد شدهنامهپرسش( هاها و مقیاسزیادی سعی شده از شاخص

  .شود
ی ضریب آلفای زمون و محاسبهبرای پایایی ابزار سنجش نیز از روش پیش آ :اعتماد و پایایی

 نامه مقدماتی،پرسش30ها استفاده شد که آلفای به دست آمده از کرونباخ برای هر طیف سوال
ها بستگی درونی گویهباال یا نزدیک به آن بوده است بنابراین هم/. 7ها از برای هر یک از طیف

های آماری هم و با استفاده از روش Spssها با استفاده از نرم افزارتحلیل داده. زیاد بوده است
بستگی اسپیرمن و پیرسون، هم چنین رگرسیون خطی استفاده ضریب هم چون توزیع فراوانی،

  .شده است
  

  هامعرفی متغیرها و شاخص
میزان  شغل، وضعیت تأهل، جنس، نامه شامل متغیرهایی چون متغیر سن،پرسش
چگونگی  -الف( های عینیهمسایگی شامل مؤلفهی اجتماعی های سرمایهمولفه تحصیالت،

مشارکت -گویه، پ7ای با انسجام رابطه-گویه، ب4ی روابط و تعامالت افراد با شبکه
حمایت -گویه، ب5اعتماد اجتماعی با -الف( های ذهنی شاملو مولفه) گویه6اجتماعی با 
سنجیده شده  )گویه3 نزدیکی اجتماعی با-گویه ت 6انسجام ارزشی با -گویه پ7اجتماعی با 

       گویه، 8امنیت اجتماعی با -الف(چنین پیامدهای سرمایه اجتماعی همسایگی هم .است
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سنجیده شده که  )گویه 6مندی سکونتی با گویه و میزان رضایت6کنترل اجتماعی با -ب
  .دهدها سطح متغیر را نشان میمجموع امتیاز گویه

  
  ي پژوهشمحدوه

کیلومتر مربع در پنج  6051بیدگل از توابع استان اصفهان با وسعت شهرستان آران و 
جنوب غربی کویر  یاین شهرستان که در حاشیه.کیلومتری شمال کاشان واقع شده است

نمک و استان سمنان و قم، از مشرق به  یاز شمال به دریاچه مرکزی ایران قرار دارد،
به شهرستان کاشان و رشته جبال مرکزی های نطنز و اردستان و از جنوب و غرب شهرستان

  ).9: 1377سلمانی آرانی،( استایران محدود 
  

  
  موقعیت شهرستان آران و  -ي سهشکل شماره       موقعیت استان اصفهان در ایران  -ي دوشکل شماره

  اصفهانبیدگل در استان                                                                     
  

  هاي تحقیقیافته
گویان درصد پاسخ4/28نفر که از این تعداد،  384ی مورد مطالعه در این پژوهش کل نمونه

  .انددرصد را زنان تشکیل داده4/71را مردان و 
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  ي اجتماعی همسایگیسرمایه :توزیع فراوانی و درصدي متغیر مستقل
  

  ي اجتماعی همسایگیسرمایهجدول ترکیبی متغیر  -ي یکجدول شماره
  
  
  

  
  

  

ی اجتماعی همسایگی درصد افراد دارای سرمایه10,2دست آمده مطابق اطالعات به
درصد  34,1حد متوسط و  ی اجتماعی همسایگی دردارای سرمایه) درصد65,9( کم،اکثر افراد

ی شهری آران، در تر مردم منطقهنتیجه این که بیش .اندی اجتماعی باال بودههم دارای سرمایه
  .اندی اجتماعی همسایگی بودهحد متوسط و رو به باال دارای سرمایه

  
  ي اجتماعی همسایگیي سرمایههاي قابل مقایسهجدول آماره -ي دوجدول شماره

  

  
 .ی اجتماعی همسایگی استی متغیر سرمایههای قابل مقایسهجدول فوق مربوط به آماره

گویه بوده و  38اجتماعی همسایگی برابر ی ها برای سنجش سرمایهمطابق جدول تعداد گویه
در سطح بسیار باالتری  )90,5( است که نسبت به حد متوسط آن 115,97میانگین آن برابر 

  .قرار گرفته است
  
  

  فراوانی درصد درصدتجمعی

10,2 

65,9 

100,0 

10,2 

55,7 

34,1  
100,0 

39 

214 

131  
384 

 کم

 متوسط

 زیاد

 کل

ص
شاخ

مفهوم 
تعداد گویه 

  

حداقل
حداکثر 
 

دامته 
ي تغییر

 

میانگین
  

انحراف
 

معیار
 

س
واریان

  

ي اجتماعی سرمایه
 همسایگی

38 49 162 113 115,97  17,87 319,61 
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  امنیت محل سکونت ):1(توزیع فراوانی و درصدي متغیر وابسته
  

  محل سکونتتوزیع فراوانی و درصدي متغیر میزان  امنیت  -ي سهجدول ترکیبی شماره
 

  
  
  
  
  

  

شود ی متوسط است و معلوم میترین میزان فراوانی مربوط به گزینهطبق جدول فوق بیش
متوسط رو به باال در محل سکونت خود دارای امنیت صورت به )درصد68,5( که اکثر افراد

  .اندبوده
  امنیت اجتماعی سهیمقا قابل يهاآماره -ي چهارشماره جدول

 

  
گویان با ی این امر است که میزان امنیت اجتماعی پاسخکنندهجدول و نمودار فوق بیان

متغیر گویان در این میانگین نمرات پاسخ. گویه مورد بررسی قرار گرفته است 8استفاده از 
  .در حد باالتری قرار گرفته است)20(است که از حد متوسط آن  28,1146

  
  
  
  

 درصد تجمعی درصد فراوانی 

 )10-22(کم

 )23-32(متوسط

 )33-40(زیاد

 کل

56  
 

263 

 
65 

 
384 

14,6 

 

68,5 

 
16,9 

 
100,0 

14,6 

 

83,1 

 
100,0 

ص
شاخ

 
مفهوم

 

تعداد گویه
  

حداقل
حداکثر 
 

دامته
ي تغییر

 

میانگین
  

انحراف
 

معیار
 

س
واریان

  

ضریب
 

کجی
 

ضریب
 

کشیدگی
 

 0,274 -0,403 26,687 5,165  28,1146 30 40 10 8 امنیت اجتماعی
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  ايهاي مختلف محلهبررسی میزان امنیت اجتماعی در بافت
  

  بررسی میزان امنیت اجتماعی در محله ها -ي پنججدول شماره
  

  
طبق بر .دهدهاي مختلف نشان میجدول فوق میزان امنیت اجتماعی را در محالت با بافت

 کنند،با قدمت صدها سال به باال زندگی میدرصد افرادي که در مناطقی  57,1جدول فوق،
 شود،که مشاهده میچنان .ي شان از امنیت برخوردار استمیزان کمی محلهمعتقد هستند که به

اما مشاهده  .اندي شان را در حد متوسط به پایین اعالم کردهاین افراد میزان امنیت در محله
چنین مناطق نوساز در حالت متوسط و هم سال قدمت و50شود که این امر براي مناطق با می

  .رو به باال بوده است
  
  
  
  
  
  
  
  

  میزان قدمت  متغیرها
  جمع  صدها سال  سال قدمت50با   نوساز  میزان امنیت

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد فراوانی  درصد  فراوانی
  کم

  متوسط
  زیاد
  جمع

6 

52 

21 

79 

  

10,7 

19,8 

32,3 

20,6 

  

18 

68 

16 

102 

  

32,1 

25,9 

24,6 

26,6 

  

32 

143 

28 

203 

  

57,1 

54,4 

43,1 

52,9 

  

56 

263 

65 

384 

  

100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
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  کنترل اجتماعی):2(توزیع فراوانی و درصدي متغیر وابسته
  :گویه بوده که توزیع فراوانی و درصدي آن در جدول زیر آمده است6این متغیر نیز داراي 

  

  جدول آماره هاي ترکیبی متغیر میزان کنترل اجتماعی - ي ششجدول شماره
 

  
  
  
  
  
  

صورت به )درصد68,8( ي متوسط بوده و اکثر افرادترین میزان فراوانی از آن گزینهبیش
شده شان تا حدي اعمال میياند که نظارت اجتماعی در محلهمتوسط رو به باال اعالم کرده

  .است
  

  ي کنترل اجتماعیآماره هاي قابل مقایسه -ي هفتجدول شماره
  

  
 .دهدگویه نشان می 6گویان را با استفاده از جدول فوق میزان کنترل اجتماعی پاسخ

در  )15(است که نسبت به حد متوسط آن  19,47گویان در این متغیر  میانگین نمرات پاسخ
  .حد باالتري از آن قرار گرفته است

  
  

  فراوانی درصد درصدتجمعی

14,3 

83,1 

100,0 

14,3 

68,8 

16,9 

100,0 

55 

264 

65 

384 

 )7- 15( کم

 )16- 22( متوسط

 )23-30(زیاد

 کل

ص
شاخ

 
مفهوم

 

تعداد گویه
  

حداقل
حداکثر 
 

دامته
ي تغییر

 

میانگین
  

انحراف
 

معیار
 

س
واریان

  

ضریب
 

کجی
 

ضریب
 

کشیدگی
 

 /.117 -/.17 12,9 3,59  19,47 23 30 7 6 اجتماعیکنترل 
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 ايهاي مختلف محلهکنترل اجتماعی در بافتبررسی میزان 

  
  هابررسی میزان کنترل اجتماعی در محله -ي هشت جدول شماره

  

  
 54,2هایی با قدمت بیش از صدها سال طبق جدول فوق میزان کنترل اجتماعی در محلهبر

بنابراین در وضعیتی متوسط رو به باال قرار در حد زیاد بوده است؛  55,4در حد متوسط و 
شان را هايسال میزان کنترل اجتماعی در محله 50در این میان مناطق با قدمت  .داشته است

جا مشاهده در این.انددرصد در حد متوسط رو به پایین به خود اختصاص داده 21,5و  27,3
ترین میزان کنترل اجتماعی سال از بیششود که مناطق نوساز بعد از مناطق با قدمت صدها می

  .اندهاي خود برخوردار بودهدر محله
  

  
  
  
  
  
  
  

  میزان قدمت  متغیرها
میزان 
کنترل 
  اجتماعی

  جمع  صدها سال  سال قدمت50با  نوساز
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  کم
  متوسط
  زیاد
  جمع

15  
49 

19 

79 

  

27,3  
18,6 

23,1 

20,6 

  

16  
72 

14 

102 

  

29,1  
27,3 

21,5 

26,6 

  

24  
143 

36 

203 

  

43,6  
54,2 

55,4 

52,9 

  

55  
264 

65 

384 

  

100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
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  رضایت از محل سکونت ):3(توزیع فراوانی و درصدي متغیر وابسته
گویه بوده است که توزیع فراوانی و درصدي آن در جدول زیر آمده 6این متغیر داراي 

  :است
  رضایت از محل سکونتجدول ترکیبی متغیر  -ي نهجدول شماره

  

  
  
  
  
  
  

در حد  )درصد 72,4( ترین میزان فراوانی از آن گزینه متوسط است و اکثر افرادبیش
  .خود رضایت دارند اند که از محل سکونتمتوسط اعالم کرده

  
  جدول آماره هاي قابل مقایسه متغیر رضایت از محل سکونت -ي دهجدول شماره

  

  
   گویه نشان  6 گویان را با استفاده ازمیزان رضایت از محل سکونت پاسخجدول فوق 

 )15(است که نسبت به حد متوسط آن  19,2گویان در این متغیر میانگین نمرات پاسخ .دهدمی
ي پایین اي که کرانهباشد، به گونهمی 3,85انحراف معیار آن . رفته استدر حد باالتري قرار گ

 24ي آماري مورد بررسی ي تغییر نمرات در جامعهو دامنه 30ي باالي آن کرانه  ،6نمرات 
  .است

  

  فراوانی درصد درصدتجمعی

 )7-15(کم 55 14,3 14,3

 )16- 23(متوسط 278 72,4 86,7

 )24-30(زیاد 51 13,3 100,0

 کل 384 100,0 

شاخ
مفهومص 
تعداد گویه 

  

حداقل
حداکثر 
 

دامته
ي تغییر

 

میانگین
  

انحراف
 

معیار
 

س
واریان

  

ضریب
 

کجی
 

ضریب
کشیدگی 

 
رضایت از محل 

 سکونت

6 6 30 24 19,2  3,8 14,8 0,37- 0,67 
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  هاي مختلف مسکونیبررسی میزان رضایت از محله سکونت در بافت - ج
  

  گهامیزان رضایت از محل سکونت در محله -ي یازدهجدول شماره
  

  
ها نشان هاي مختلف محلهاز محل سکونت افراد را در بافتجدول فوق میزان رضایت 

هایی با قدمت در محله طبق جدول فوق، میزان رضایت از محل سکونت افراد،بر .دهدمی
سال حالتی در حد متوسط به پایین قرار داشته است که در این 100با قدمت  ها،سال و محله50

اند که از کیفیت محل ت صدسال اعالم کردهدرصد افراد ساکن در مناطق با قدم 58,2میان 
ي ترین میزان رضایت افراد از محلهاین در حالی است که بیش .سکونت خود راضی نیستند

  ).درصد 45,1(گرددمسکونی شان با مناطق نوساز بر می
  

  هاي پژوهشآزمون فرضیه
امنیت محل ي اجتماعی همسایگی با احساس رسد بین سرمایهبه نظر می: 1ي فرضیه

  .سکونت رابطه باشد
امنیت ( و متغیر وابسته) ي اجتماعی همسایگیسرمایه( در این فرضیه ما دو متغیر مستقل

در نتیجه براي  ي هستند،جا که هر دو متغیر از نوع متغیر فاصلهاز آن .داریم )محل سکونت
  .بستگی پیرسون استفاده شده استآزمون فرضیه از ضریب هم

  
  

  میزان قدمت  متغیرها
میزان رضایت 

از محل 
  مسکونی

  جمع  صدها سال  قدمتسال 50با   نوساز
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  کم
  متوسط
  زیاد
  جمع

7  
49 

23 

79 

  

12,7  
17,6  
45,1 

20,6 

  

16 

74 

12 

102 

  

29,1 

26,6 

23,5 

26,6 

  

32 

155 

16 

203 

  

58,2 

55,8 

31,4 

52,9 

  

55 

278 

51 

384  

100,0  
100,0  
100,0  
100,0 
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  ي اجتماعی همسایگی وامنیت محلرابطه بین سرمایه -ي دوازدهشمارهجدول 
  

  
  
  
  
  
  

در سطح  sig=./000است و با  r=./369 دهد که مقدار ضریبگزارش آزمون نشان می
به  .مستقیم است جهت رابطه نیز به دلیل مثبت بودن ضریب، .درصد معنی دار است0,99

امنیت محل سکونت نیز افزایش  ي اجتماعی همسایگی افراد باال رود،عبارتی هرچه سرمایه
  .شودي تأیید میپس فرضیه .یابدمی

اجتماعی همسایگی با رضایت از محل ي رسد میان سرمایهبه نظر می :2ي فرضیه
  .سکونت رابطه باشد

ي همسایگی و رضایت از سرمایه( :در این فرضیه نیز ما دو متغیر مستقل و وابسته داریم
براي آزمون فرضیه از  اي هستند،جا که هردو متغیر از نوع فاصلهو از آن )محل سکونت

  .شودبستگی پیرسون استفاده میضریب هم
  

  ي اجتماعی همسایگی و رضایت از محل سکونترابطه میان سرمایه: ي سیزدهشمارهجدول 
  
  
  
  
  

  

در سطح  sig=./000است و با r=./214دهد که مقدار ضریبگزارش آزمون نشان می
به  .مستقیم است جهت رابطه نیز به دلیل مثبت بودن ضریب،. درصد معنی دار است0,99

 متغیر وابسته

 امنیت محل سکونت

 متغیر مستقل

0,369 

0,000 

384 

 بستگی پیرسونضریب هم

 سطح معناداري

 گویانتعداد کل پاسخ

ي اجتماعی سرمایه
 همسایگی

  متغیروابسته رضایت از محل سکونت
 متغیرمستقل

214./ 

000./ 

384 

 بستگی پیرسونضریب هم

 سطح معناداري

 گویانتعداد کل پاسخ

ي اجتماعی سرمایه
 همسایگی
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میزان رضایت افراد از محل  ي اجتماعی همسایگی افراد باال رود،عبارتی هرچه سرمایه
  . شودیید میأپس فرضیه ت. .یابدسکونتشان نیز افزایش می

ي اجتماعی همسایگی با میزان کنترل اجتماعی رابطه رسد میان سرمایهمی به نظر:3يفرضیه
  .باشد

ي همسایگی و کنترل سرمایه( :متغیر مستقل و وابسته داریم در این فرضیه نیز ما دو
 براي آزمون فرضیه از ضریب  اي هستند،جا که هردو متغیر از نوع فاصلهو از آن )اجتماعی

  .شوداستفاده میبستگی پیرسون هم
  

  ي اجتماعی همسایگی و کنترل اجتماعیرابطه بین سرمایه -ي چهاردهجدول شماره
  
   

  
  
  
  

در سطح  sig=./000است  و با  r=./485که مقدار ضریب دهدگزارش آزمون نشان می
عبارتی به .مستقیم است دلیل مثبت بودن ضریب،جهت رابطه نیز به. دار استدرصد معنی0,99

ي شان میزان کنترل اجتماعی افراد در محله ي اجتماعی همسایگی افراد باال رود،هرچه سرمایه
  .شودپس فرضیه تأیید می .یابد=نیز افزایش می 

  .ي اجتماعی همسایگی با سن افراد رابطه باشدرسد میان سرمایهبه نظر می:4ي فرضیه
و  )ي همسایگی و سن افرادسرمایه( :در این فرضیه نیز ما دو متغیر مستقل و وابسته داریم

بستگی براي آزمون فرضیه از ضریب هم اي هستند،جا که هردو متغیر از نوع فاصلهاز آن
  .شوداستفاده میپیرسون 

  
  
  
  

  متغیر وابسته کنترل اجتماعی
 متغیرمستقل

0,485 

0,000 

384 

 بستگی پیرسونضریب هم

 سطح معناداري

 گویانتعداد کل پاسخ

ي سرمایه
اجتماعی 
 همسایگی
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  رابطه سرمایه اجتماعی همسایگی با سن -انزدهپي جدول شماره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

در سطح  sig=./000و با  است r=./305دهد که مقدار ضریبگزارش آزمون نشان می
به  .مستقیم است رابطه نیز به دلیل مثبت بودن ضریب، جهت .درصد معنی دار است0,99

پس فرضیه تأیید .رودباال می همسایگی افراد با باال رفتن سن افراد،ي اجتماعی عبارتی سرمایه
  .شودمی

ي اجتماعی همسایگی تفاوت رسد میان مردان و زنان از لحاظ سرمایهبه نظر می:5ي فرضیه
  .معنادار وجود دارد

از نوع متغیر  )ي اجتماعی همسایگیسرمایه( جا که متغیر مستقل مادر این فرضیه از آن
بنابراین براي  از نوع متغیر دو بعد اسمی بوده است، )جنسیت( اي و متغیر وابسته مافاصله

  .استفاده شد tآزمون فرضیه از آزمون
  
  
  
  
  
  

  متغیروابسته سن
 متغیر مستقل

0,305 

0,000 

384 

 بستگی پیرسونضریب هم

 سطح معناداري

 گویانتعداد کل پاسخ

ي اجتماعی سرمایه
 همسایگی

  متغیروابسته سن
 متغیر مستقل

0,305 

0,000 

384 

 بستگی پیرسونهمضریب 

 سطح معناداري

 گویانتعداد کل پاسخ

ي اجتماعی سرمایه
 همسایگی
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  ي اجتماعی همسایگی با جنسیترابطه میان سرمایه -ي شانزدهجدول شماره
  

  
  
  
  
  
  

ها برابري وجود دهد که میان واریانسآزمون لون نشان می: گزارش آزمون بدین قرار است
  .(sig=/.26 ,  F=1.27)  دارد

ي اجتماعی همسایگی دهد سرمایهبا این که میانگین ظاهري در قسمت توصیف نشان می
     tي اما آماره ، (Mean=113.93, Mean=116.92)مردان است،تر از در میان زنان بیش

لحاظ آماري معنادار نیست و میان مردان و زنان از لحاظ ي این است که این تفاوت بهکنندهبیان
  .ي اجتماعی همسایگی تفاوت معناداري وجود نداردمیانگین سرمایه

ي اجتماعی ي از لحاظ سرمایههاي مختلف محله ارسد میان بافتبه نظر می :6يفرضیه
  .تفاوت معناداري وجود دارد

ي اجتماعی همسایگی از نوع جا که متغیر مستقل ما سرمایهبراي آزمون این فرضیه از آن
 از نوع متغیر اسمی چندوجهی بوده، بافت محالت اي بوده و متغیر وابسته ما نوعمتغیر فاصله

  .استفاده شده است Fاز آزمون 
  
  
  
  
  
  
  
  

  tزمون آ تست لون tازمون 
Sig T sig F   

  برابري واریانس  1,273  0,260  -1,484  0,139
  ي اجتماعی همسایگیسرمایه



 92، بهار4يي اول، شمارهفرهنگی، دوره-ي اجتماعیفصلنامه مطالعات توسعه...... ..................208

 

  ي اجتماعی همسایگی با نوع بافت محالتي سرمایهآزمون رابطه -ي هفدهجدول شماره
  

  
شود که مشاهده می.است sig=0.15و  F=./1.90مقدار: این قرار استگزارش آزمون به 

 .معناداري ندارد هاي مختلف محله تغییري همسایگی در بافتو سرمایه .دار نیستتفاوت معنی
  .شودپس فرضیه تأیید نمی

  
ي اجتماعی همسایگی نتایج تحلیل رگرسیونی اثرات مختلف ابعاد ذهنی و عینی سرمایه*

  پیامدهاي مرتبط با آنبر 
ي اجتماعی چنین در این پژوهش سعی بر آن شد تا اثر ابعاد ذهنی و عینی سرمایههم

رضایت از محل سکونت و  امنیت اجتماعی،( همسایگی بر روي هر یک از پیامدهاي اصلی آن
مقدار  طور کلی ضرایب تعیین،در جدول ذیل به .مورد بررسی قرار گیرد) کنترل اجتماعی

  . و میزان بتاي هر یک از متغیرها نشان داده شده است Fآزمون 
  

  ي اجتماعی همسایگی بر پیامدهاي مرتبط با آناثر ابعاد ذهنی سرمایه -ي هجدهجدول شماره
  

  

ANOVA 

Sarmaye 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 

Within Groups 
Total 

1212.693 

121198.096  
122410.789 

2 

381 
383 

606.347 

318.105 

1.906 .150  

ي اجتماعی همسایگی اثرابعاد ذهنی سرمایه
 بر امنیت اجتماعی

 F P Beta  ضریب تعیین

  حمایت اجتماعی
 انسجام ارزشی

0,16 85,81 0,000 0,25  
0,18 

ي اجتماعی بر اثر ابعاد ذهنی سرمایه
 رضایت از محل سکونت

    

  انسجام ارزشی
  حمایت اجتماعی
 اعتماد اجتماعی

0,27 49,03 0,000 0,30  
0,17  
0,12 

ي اجتماعی همسایگی اثر ابعاد ذهنی سرمایه
 بر کنترل اجتماعی
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بر اساس جدول  :اجتماعی همسایگی بر امنیت اجتماعیي اثر ابعاد ذهنی سرمایه -الف
طوري که به .ي اجتماعی همسایگی در شکل رگرسیونی باقی ماندنددو بعد ذهنی سرمایه فوق،

چنین شکل رگرسیونی تبیین شده نیز طبق آزمون هم .درصد است 0,16ضریب تبیین آن برابر  
براي تعیین     Fیرا مقدار آزمون ز تحلیل واریانس انجام شده در جدول زیر خطی است؛

با سطح  85,81ي اجتماعی همسایگی بر امنیت اجتماعی برابر اثر ابعاد ذهنی سرمایه داريمعنی
  .است p=0.000داريمعنی

با توجه به بتاي استاندارد شده اثر بعد ذهنی حمایت  و بر اساس جدول فوق،چنین هم
بنابراین بعد ذهنی  .درصد است 0,18ارزشی درصد و بعد ذهنی انسجام 0,25اجتماعی 

در میان ابعاد ذهنی باالترین اثر مستقیم را  )حمایت اجتماعی( ي اجتماعی همسایگیسرمایه
  .ي اجتماعی همسایگی بر امنیت اجتماعی دارا استسرمایه

بر  :ي اجتماعی همسایگی بر میزان رضایت از محل سکونتاثر ابعاد ذهنی سرمایه -ب
ي اجتماعی همسایگی در شکل رگرسیونی باقی سه بعد ذهنی سرمایه جدول فوق،اساس 
چنین شکل رگرسیونی تبیین هم .درصد است0,273طوري که ضریب تبیین آن برابر  به .ماندند

 Fزیرا مقدار آزمون  شده نیز طبق آزمون تحلیل واریانس انجام شده در جدول زیر خطی است؛
ي اجتماعی همسایگی بر امنیت اجتماعی برابر ر ابعاد ذهنی سرمایهاث داريبراي تعیین معنی

  .است p=0.000با سطح معنی داري 49,03
با توجه به بتاي استاندارد شده اثر بعد ذهنی انسجام و  بر اساس جدول فوق،چنین هم

درصد و بعد ذهنی اعتماد 0,17درصد و بعد ذهنی حمایت اجتماعی 0,30ارزشی 
 )انسجام ارزشی( ي اجتماعی همسایگیبنابراین بعد ذهنی سرمایه .درصد است0,12اجتماعی

ي اجتماعی همسایگی بر رضایت از محل را میان ابعاد ذهنی سرمایه باالترین اثر مستقیم
  .سکونت دارا است

بر اساس جدول  :ي اجتماعی همسایگی بر میزان کنترل اجتماعیاثر ابعاد ذهنی سرمایه -ج
در شکل رگرسیونی باقی ) حمایت اجتماعی( ي اجتماعی همسایگیسرمایه فوق بعد ذهنی

چنین شکل رگرسیونی تبیین شده هم .درصد است0,25 طوري که ضریب تبیین آن برابربه .ماند
 Fزیرا مقدار آزمون  نیز طبق آزمون تحلیل واریانس انجام شده در جدول زیر خطی است؛
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برکنترل ) حمایت اجتماعی( ي اجتماعی همسایگیاثربعد ذهنی سرمایه داريتعیین معنیبراي 
  .است p=0.000داريبا سطح معنی 130,03اجتماعی برابر 

با توجه به بتاي استاندارد شده اثر بعد ذهنی حمایت و  اساس جدول فوق،چنین بر هم
حمایت ( ي اجتماعی همسایگیبنابراین بعد ذهنی سرمایه .درصد است0,50اجتماعی 

ي اجتماعی همسایگی بر کنترل را میان ابعاد ذهنی سرمایه باالترین اثر مستقیم )اجتماعی
  .اجتماعی دارا است

  

ي اجتماعی همسایگی بر پیامدهاي مرتبط با آن بر اساس مدل اثر ابعاد عینی سرمایه -ي نوزدهجدول شماره
  رگرسیونی

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

بر اساس  :ي اجتماعی همسایگی بر میزان امنیت اجتماعیاثر ابعاد عینی سرمایه -الف
در شکل ) مشارکت اجتماعی( ي اجتماعی همسایگیجدول فوق، یک بعد عینی سرمایه

چنین شکل هم .درصد است0,079آن برابرطوري که ضریب تبیین به .رگرسیونی باقی ماند
 رگرسیونی تبیین شده نیز طبق آزمون تحلیل واریانس انجام شده در جدول زیر خطی است؛

 ي اجتماعی همسایگیاثر بعد عینی سرمایه داريبراي تعیین معنی Fزیرا مقدار آزمون 
  .است p=0.000يداربا سطح معنی33,865را بر امنیت اجتماعی برابر  )مشارکت اجتماعی(

ي اجتماعی اثرابعاد عینی سرمایه
 امنیت اجتماعیهمسایگی بر 

 F  P Beta  ضریب تعیین

 0,28 0,000 33,86 0,07 مشارکت اجتماعی

ي اجتماعی بر اثر ابعادعینی سرمایه
 رضایت از محل سکونت

    

  انسجام رابطه اي
 مشارکت اجتماعی

0,18 45,41 0,000 0,30 

0,18 

ي اجتماعی اثر ابعاد عینی سرمایه
 همسایگی بر کنترل اجتماعی

    

  مشارکت اجتماعی
 شبکه روابط

0,18 44,33 0,000 0,35  
0,14 
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با توجه به بتاي استاندارد شده اثر بعد عینی مشارکت  بر اساس جدول فوق، وچنین هم
مشارکت ( ي اجتماعی همسایگیبنابراین بعد عینی سرمایه .درصد است0,28اجتماعی 

ي اجتماعی همسایگی بر امنیت را میان ابعاد عینی سرمایه باالترین اثر مستقیم )اجتماعی
  .دارا استاجتماعی 
ي اجتماعی همسایگی در مجموع بعد ذهنی در میان ابعاد عینی و ذهنی سرمایه:نتیجه

ترین اثر بر داراي بیش)حمایت اجتماعی و انسجام ارزشی( ي اجتماعی همسایگیسرمایه
  .امنیت اجتماعی است

بر : ي اجتماعی همسایگی بر میزان رضایت از محل سکونتاثر ابعاد عینی سرمایه -ب
اي و مشارکت انسجام رابطه( ي اجتماعی همسایگیدو بعد عینی سرمایه اساس جدول فوق،

درصد  0,18ها برابرطوري که ضریب تبیین آنبه .در شکل رگرسیونی باقی ماندند) اجتماعی
چنین شکل رگرسیونی تبیین شده نیز طبق آزمون تحلیل واریانس انجام شده در هم .است

ي اثر ابعاد عینی سرمایه داريبراي تعیین معنی Fرا مقدار آزمون زی جدول زیر خطی است؛
بر رضایت از محل سکونت برابر ) اي و مشارکت اجتماعیانسجام رابطه( اجتماعی همسایگی

  .است p=0.000با سطح معنی داري 45,41
با توجه به بتاي استاندارد شده اثر بعد عینی انسجام  و بر اساس جدول فوق،چنین هم

بنابراین بعد عینی  .درصد است0,18درصد و بعدعینی مشارکت اجتماعی 0,30اي رابطه
  را میان ابعاد عینی باالترین اثر مستقیم )ايانسجام رابطه( ي اجتماعی همسایگیسرمایه
  .ت دارا استي اجتماعی همسایگی بر رضایت از محل سکونسرمایه

ها این از مجموع ضرایب بتا در میان ابعاد عینی و ذهنی سرمایه اجتماعی همسایگی،:نتیجه
انسجام ارزشی،حمایت اجتماعی و ( ي اجتماعی همسایگیآید که ابعاد ذهنی سرمایهگونه برمی

  . ترین اثر بر رضایت از محل سکونت داشته باشندداراي بیش )اعتماد اجتماعی
بر اساس جدول : ي اجتماعی همسایگی بر میزان کنترل اجتماعیابعاد عینی سرمایهاثر  - ج

در ) ي شبکهمشارکت اجتماعی و اندازه( ي اجتماعی همسایگیدو بعد عینی سرمایه فوق،
چنین هم .درصد است 0,18ها برابرطوري که ضریب تبیین آنبه .شکل رگرسیونی باقی ماندند

شکل رگرسیونی تبیین شده نیز طبق آزمون تحلیل واریانس انجام شده در جدول زیر خطی 
 ي اجتماعی همسایگیاثر ابعاد عینی سرمایه داريبراي تعیین معنی Fاست؛ زیرا مقدار آزمون 
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با سطح  44,330بر کنترل اجتماعی برابر ) ي روابط و تعامالتمشارکت اجتماعی و شبکه(
  .است p=0.000داريمعنی

با توجه به بتاي استاندارد شده اثر بعد عینی مشارکت  و بر اساس جدول فوق،چنین هم
بنابراین بعد  .درصد است0,14ي روابط و تعامالت  درصد و بعدعینی شبکه0,35اجتماعی 

را میان ابعاد عینی  باالترین اثر مستقیم )مشارکت اجتماعی( ي اجتماعی همسایگیعینی سرمایه
  .ي اجتماعی همسایگی بر کنترل اجتماعی دارا استسرمایه

ذهنی ي اجتماعی همسایگی بعد در میان ابعاد عینی و ذهنی سرمایه توان گفت کهلذا می
  .ها بوده استبر میزان کنترل اجتماعی در محله )0,50(تأثیر ترینحمایت اجتماعی داراي بیش

  
  گیرينتیجه

ي اجتماعی همسایگی در دنیاي کنونی که پژوهش سعی شد، به اهمیت سرمایهدر این 
چنین به پیامدهاي کاهش و افزایش رود، همتر به سمت ارتباطات مجازي میارتباطات بیش

هاي متفاوت این براي این منظور سعی شد که مؤلفه .این نوع خاص از سرمایه پرداخته شود
ي شهر آران و صورت تجربی در منطقهارجی گردآوري و بهنوع سرمایه از منابع داخلی و خ

ي ي اجتماعی همسایگی در منطقهنتایج نشان از آن دارد میزان سرمایه .بیدگل بررسی شود
درصد است؛ به این معنی که بیش از نیمی از افراد کماکان به رسم سنت  55,7شهري آران،

به  -سال و چه در مناطق نوساز 50بافتچه در مناطق با  چه در مناطق قدیمی ساز، -گذشته
هاي روابط خود قرار روابط همسایگی خود بها داده و روابط با همسایگان را جزیی از شبکه

کنترل اجتماعی و رضایت از محل سکونت افراد  چنین میزان امنیت محل سکونت،هم .اندداده
ي وابستگی شدید میان سرمایهنیز در حد متوسط و رو به باال بوده است که این نشان از 

نیز همین موضوع را  3و2و1هاي تأیید شدن فرضیه .اجتماعی همسایگی با این پیامدها دارد
ي اجتماعی همسایگی باال هستند، نیز نشان داد که کسانی داراي سرمایه4ي فرضیه .نشان داد

ه جوانان کمتر با دهد کبنابراین این مورد نشان می .سال بیشتر است 50که سن ایشان از 
  ي روابط خودهمسایگان خود رابطه دارند و این امکان هست که افراد دیگري را در شبکه

نیز معلوم شد که زنان و مردان در میزان ارتباط با همسایگانشان هیچ 5در فرضیه  .گنجانندمی
چنین هم .ي همسایگی برخوردارندو هر دو گروه به یک نحو از سرمایه تفاوتی با هم ندارند
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ي اجتماعی نیز معلوم شد که بافت محالت نیز هیچ تأثیري در سرمایه6ي در آزمون فرضیه
همان میزان با همسایگان خود رابطه دارند که مناطق همسایگی افراد ندارد و مناطق نوساز به

ی ي آن بود که ابعاد ذهنکنندهاز سوي دیگر نتایج تحلیلی رگرسیونی نیز بیان. قدیمی ساز
اعتماد اجتماعی،حمایت اجتماعی و انسجام ارزشی در مقایسه (ي اجتماعی همسایگی سرمایه

ترین تأثیر بر امنیت اجتماعی،کنترل اجتماعی و میزان رضایت از با ابعاد عینی آن داراي بیش
  .محل سکونت بوده است

نان روابط چهم بنابراین نتایج نشان دادند که علیرغم گسترش دنیاي ارتباطات مجازي،
هاي ارتباطاتی افراد مهم است و یکی از حلقه همسایگی در شهر کوچکی مثل آران و بیدگل،

     علت پیامدهاي مثبت فراوانی که این نوع از سرمایه از سوي دیگر به .دهدرا تشکیل می
   .برداشتتر کردن آن گام ي هر چه غنیکه در زمینه جا خواهد بود،پس به تواند داشته باشد،می
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