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 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی همسایگی با هویت محله ای 

 

 امیر رستگار خالد:استادیار جامعه شناسی،دانشگاه شاهد تهران

 سمیه آراندشتی آرانی:کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شاهد تهران

 رش آران و بیدگل:کارشناس ریاضیات مدیریت آموزش و پروصادقی آرانیزهرا 

 

 چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی سرمایه اجتماعی همسایگی و تاثیری که بر هویت محله دارد،می پردازد.این که ابعاد 

 سرمایه 

اجتماعی همسایگی و متقابال ابعاد مختلف هویت محله ای،چه مولفه هایی بوده است؟اهمیت توجه و ضرورت 

ثیر ابعاد عینی و ذهنی سرمایه اجتماعی همسایگی بر هویت أاست؟و ت پرداختن به این مفاهیم در چه چیزهایی

محله ای چگونه است؟ سوال های اساسی این پژوهش را تشکیل می دهند.روش به کار رفته در این پژوهش 

له سال به باالی مح88نفر از ساکنان 483پیمایشی بوده و داده های موردنیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه در میان 

های چهارسوق،دهنو،بازار،وشاد،آران دشت،عباس آباد،مسلم آباد و سپاه و آزادگان در منطقه آران به صورت شیوه 

و  Fو  tنمونه گیری قشربندی شده تصادفی توزیع شده است.در تحلیل آماری از رگرسیون خطی،هم چنین آزمون 

ین تحقیق نشان می دهد که میزان احساس ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات استفاده شد.نتایج ا

سال و نوساز هیچ تفاوتی با هم ندارند و بافت محالت در 05هویت محله ای در هر سه بافت قدیمی ساز،با قدمت 

ایجاد هویت محله ای افراد بی تاثیر بوده است.ولی میان سرمایه اجتماعی همسایگی افراد با میزان هویت محله ای 

 معنا داری برقرار است. شان رابطه مستقیم و

 

 سرمایه اجتماعی همسایگی،هویت محله ای،بافت محالت:واژه های کلیدی
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 مقدمه

 جغرافیایی فضای یک در هم مجاور های خانواده از تعریف،محله ترین ساده در.شوند می محسوب شهری حیات های محالت،سلول

 را خود محله، به ورود با و دارند را خود مسکونی خانه احساس همان خود، مسکونی محله به نسبت ها خانواده.شود می تشکیل خاص

 (.8431ی،شکوی)بینند می روبرو خانه مثل خودی، و آشنا محیط کی در

"همسایگانی" مثابه ،به ها خانواده از یک هر دیگر سوی از  تعامل وجود صورت در و کنند می زندگی یکدیگر کنار در که هستند 

 عاطفی رابطه،دلبستگی این ارتکر صورت در و گرفت خواهد شکل میان ایشان، اجتماعی رابطه از یکدیگر،نوعی با مداوم اجتماعی

 پیدا دست آن به همسایگان طریق، این از که منافعی و ایشان میان اجتماعی روابط و پیوندها همین واقع، در و شد خواهد ایجاد

 سرمایه از منبع این به افراد رسیدن راه و.شد خواهد مطرح"افراد میان همسایگی اجتماعی سرمایه" عنوان به کرد، خواهند

"ای محله هویت" نام به اعی،اصطالحیاجتم "مکانی هویت" یا   می تلقی افراد اجتماعی هویت هویت،جزء از نوع این باشدکه می 

 .شود

 را مساعدی بسیار ن(محیطهمسایگا )میانی اجتماع روابط برقراری برای که است طبیعی کوچک اجتماع یک مثابه به محله بنابراین

 می معینی گروه به تعلق احساس و افراد تعلق حس و  متقابل شناسایی زندگی،موجب نوع در باهتش و همسانی وت اس آورده وجود به

 و ارتباطات انواع طریق افراد،از میان در ای محله تعلق احساس و مکانی هویت گفت توان صورت،می این در که(.8438توسلی،)گردد

 ها محله شخصیت و هویت اصلی عامل که ای گونه گرفت؛به اهدخو داشت،شکل خواهند یکدیگر با همسایگان که اجتماعی مراودات

 .({تا بی}دیگران، و کشتکار)باشد می آن ساکنین اجتماعی مراودات و زندگی نوع

 حل برای الگویی مثابه به تواند می که است اجتماعی علوم حیطه در"محالتی هویت" مفهوم پژوهش،طرح این اهمیت ترین برجسته

 برابر در.شود است،مطرح داشته دنبال به جدی اجتماعی و انسانی مشکالت و ها آسیب که محالت بافت در یتیهو مشکالت و معضالت

 بازشناسی محیط،موضوع در انسان صنعتی و عقالنی اقتصادی،دخالت و صنعتی قدرتمند کشورهای سوی از فرهنگی جریان امواج

 و بزرگ شهرهای در فرهنگی ساختار تعیین و شهری های گذاریسیاست در مهمی ضرورت به شهری نواحی در آن احیای و هویت

 (. 8481ی،نگین و قاسمی) است شده تبدیل کوچک

 واسطه به افراد که است مهمی نهاد دومین ، خانواده نهاد از محله،پس اجتماعی واحد دیگر تعبیر به یا و همسایگی نهاد از سوی دیگر 

 اثر توانست خواهد نهاد این باشد، برخوردار انسجام و شدت روابط،از این که صورتی در ؛دهند می گسترش راخود  اجتماعی روابط آن،

 برقراری .باشد داشته افراد میان ،در ای محله تعلق احساس آن دنبال به و همسایگی اجتماعی سرمایه از نوعی شکلگیری بر مهمی

 پی در خود دنبال به که ای محله تعلق حس و اجتماعی یهسرما میزان و محله، اجتماعی ظرف یکدیگر،درون با همسایگان روابط

 از؛ شناخت خواهند بهتر را همدیگر باشند، داشته چهره به چهره رابطه مدام هم با افراد است؛وقتی فراوانی مثبت آثار دارد،دارای

 .داشت خواهند رضایت احساس دیگران با تعامل و شان محله در زندگی

 نوساز و ساز قدیمی بافت با شهری، محله نوع دو در زندگی، محل لحاظ به آران شهر در افراد که داشت شارها نکته این به توان می حال

 لحاظ به خواه و فیزیکی و معماری شرایط لحاظ به ،خواه مختلفی جهات از بافت دو این که کنند، می زندگی یکدیگر همسایگی در 

 که چندی های مصاحبه و محقق خود شواهد.هستند متفاوت یکدیگر با (،رآمدتحصیالت،شغل،د سطح)ساکن افراد اجتماعی قشربندی

 شرایط و معماری لحاظ به شهر،عموما ساز قدیمی بافت که است آن از حاکی همه است، داده انجام مناطق این ساکنین از برخی با
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 میزان با سال میان و سالخورده عمدتا کنانیسا . اند یافته ساده ساختار مصالح با هایی باریک،خانه و تنگ های کوچه از فیزیکی

 محالت در که افرادی مقابل، در.اند یافته پایین تمرکز نسبتا درآمد با کارگری و بافی قالی مثل مشاغلی به پایین،شاغل  تحصیالت

 مصالح ترین عالی با ،آپارتمانی سبک به عموما و شهری،جدید معماری لحاظ به که کنند می زندگی هایی خانه هستند،در ساکن نوساز

 تحصیلی سطح دارای جوان، و پایین جمعیتی تراکم با هایی خانواده اسکان محل نیز،عمدتا جمعیتی لحاظ به نوساز محالت و باشد می

 یک شخصیت های مولفه چنانچه حال.هستند فرهنگیان و داران،تاجر،پزشک،اساتید پردرآمد،نظیرکارخانه مشاغلی به شاغل و باال

 تک )شامل مصنوعی های مولفه اجزای که رسد می نظر ،به {(تا بی}ادب،) بدانیم انسانی و طبیعی،مصنوعی محیط را روستا یا شهر

 بافت نوع دو دراینو...( محلی سواد،اعتقادات) شامل انسانی متغیرهای اجزای همچنینو...( راه،خیابان،میدان شهری،محله بناها،بلوک

 در شهری معماری بافت نیز و فضایی جداگزینی و فرهنگی و اجتماعی قشربندی لحاظ به که تفاوتهایی به توجه با.باشد متفاوت محلی

 و شهری بافت نوع دو این در آیا که آید می پیش سوال شود،این می مشاهده آران شهر نوساز و ساز قدیمی محالت بین

 متفاوت تواند می شده، ذکر ساختاری تمایزات از متاثر افراد،نیز ای محله هویت متقابال و همسایگی اجتماعی اجتماعی،سرمایه

 است؟ چگونه همسایگان روابط ای،در محله هویت آن دنبال به و همسایگی اجتماعی سرمایه میزان و نوع صورت این باشد؟در

 قمبانی نظری تحقی

 ر قرار می گیرند.هویت محله ای نوعی از هویت اجتماعی بوده که در آن شخص و اجتماع در دو قطب یک پیوستا

بیانگر یک دوره طوالنی مدت زندگی  ویک هویت شخصی با نوعی از پیوستگی به محلی مخصوص را می رساند. هویت محله ای، 

 (.Robertson and et.al,2008ساکنان در یک جا،محل تولد افراد و رشد یافتن در محدوده همسایگی و محله می باشد)

انسان که هویت فردی او را می سازد،مکانی می داند که خود را با آن می شناسد و به  پاکزاد،بخشی از شخصیت وجودی هر

ن زیست آدیگران می شناساند.او معتقد است انسان هنگامی که درباره خود فکر می کند،خود را متصل به مکانی می داند که در 

 "ای عمیق وجود دارد که پاکزاد از این رابطه به ن مکان را بخشی از خود می شمارد،میان فرد و زندگی اش رابطهآمی کند و 

 (.8483بهزادفر،از ؛به نقل  8430تعبیر می کند)پاکزاد، "خود همانی با فضا

شرایط هویتمندی یک محله را به این ترتیب بر می شمرد: تعلق مکانی ساکنان محله به محیط زندگی شان،خاطره ای که قاسمی 

ده است،خاطرات جمعی که در حافظه جمعی ساکنان از محله برجای مانده است.او نسل بی در ذهن ساکنان از محله برجای مان

خاطره را نسلی بی ریشه می داند،حس تعلق خاطر افراد به محله خودشان.در تعریفی دیگر هویت مکان بخشی از هویت شخصی 

 این بازتابی از وجوه اجتماعی و فرهنگی مکانشود.هویت مکان بر اثر تجربه مستقیم محیط فیزیکی رشد می یابد،بنابر تعریف می

؛به نقل از همان منبع(. نوربرگ شولتز نیز دامنه وسیع تری برای این همانی با فضا) احساس هویتمندی  Walmsley,1990)است

 (.828،؛به نقل از همان منبعAbel,2000مکان(قایل است.وی این همانی را متناظر با الفت یافتن با یک محیط خاص می داند)

(،توقعات موضوعی از مکان سکونت را برای هویت بخشی به محله ای مسکونی حس آسایش،امنیت،آرامش،خودمانی 8484قاسمی)

 (.8481بودن،دنجی،حس تعلق به مکان و ایجاد تعامالت اجتماعی میان ساکنین بر می شمرد)قاسمی و نگینی،

یت شخص را با نام هویت مکانی شکل می دهد.نظریه هویت مکانی هویت مکان در رابطه دو طرفه انسان و مکان،بخشی از هو

مطرح گردید.طبق این نظریه  "شهر و شخصیت"برای نخستین بار توسط پروشانسکی و جمعی از همکارانش با طرح مسئله رابطه

یت مکانی فضاهای تجربه شده بخشی از هویت مکانی را به دست می دهند که شخص طی زمان برای خود قائل است.این هو

خود،تصویری مستقل در ذهن فرد می شود که بخشی از زیرساخت هویت فردی انسان و حاصل شناخت های عمومی او درباره 

جهان فیزیکی است که انسان در آن زندگی می کند.این شناخت ها شامل خاطرات،ایده ها،احساسات،دیدگاه ها،ارزش 

بی انسان در رابطه با محیط های متنوع و پیچیده فیزیکی است که فضای ها،ترجیحات،مفاهیم و ایده آل های رفتاری و تجر

 ؛به نقل از ادب،}بی تا{(.8485)رضازاده،دراک و رفتار را به وجود می آوردتجربی انسان،اعم از ا
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ساختاری این افروغ نیز سیمای فیزیکی، فعالیت و معنا را مواد خام هویت مکانی بیان می کند که دیالکتیک میان این سه،روابط 

هویت را می سازد.به اعتقاد او انسان، با معنایی که به دو مولفه دیگر هویت مکان، یعنی کالبد و جسم فیزیکی و فعالیت هایی که 

 (.8433در این کالبد رخ می دهد،می بخشد،هویت مکانی ویزه ای را برای هر مکان تعریف می کند)افروغ،

تعلق همه جانبه اجتماعی،روانی و فرهنگی به مکان جغرافیایی زیست و کار تعریف نمی هویت مکانی )هویت محله ای(،چیزی جز 

گردد.اهمیت مکان در هویت فرد چنان است که وقتی افراد محل سکونت خود را تغییر داده و یا به طریقی از دست می دهند،تا 

در گسیختگی بین افراد و مکان ها دارد. به نظر  مدت ها دچار سردرگمی و از خود بیگانگی می شوند.این از خود بیگانگی ریشه

زیمل،در شهرهای بزرگ و مخصوصا کالن شهرها،جمعیت عظیم و متراکم شهر و فشار آن به زندگی انسان،هویت فردی و آزادی 

 امروز می گردد.او را به خطر می اندازد و این امر موجب انزوا و از خود بیگانگی انسان 

یژگی های شخصیتی و منحصر به فرد خود را تعالی بخشد اما آزادی او نیز در چنبر حرص و آز عقالنی در فرد امکان می یابد که و

شهرها روز به روز محدود و محدودتر می گردد و حسابگر،غیر احساساتی و خشک و ماشینی می شود.لذا کالن شهرها جایگاه 

 ( .8481؛به نقل از قاسمی و نگینی،8438است)توسلی،پدیدآمدن برخورد تناقض آمیز آزادی با از خودبیگانگی انسان 

در مدل جان پانتر،تحت عنوان مدل حس مکان،محیط شهری به منزله مکانی متشکل از سه بعد در هم تنیده کالبد،فعالیت و 

 (.8481؛به نقل از وارثی، 8485تصورات است)گلکار،

ط،محیط به یک لنگرگاه روانی تبدیل می شود و احساس تعلق به تعبیر کوپر مارکوس،با گذشت زمان و ایجاد علقه فرد بامحی

 ؛به نقل از همان منبع(. 8483مکانی شکل می گیرد.)معلمی،

ابعاد هویت شهری را این گونه بر می شمرد:تاریخیت،مکانیت،جمعی بودن،تعلق به دوره ای خاص از تاریخ،متن روابط پیران 

نوادگی،گروهی،قبیله ای،مکانی)شهری،روستایی،ملی،محلی(،وابسته به اجتماعی،عام و خاص بودن،احساس تعلق فردی،خا

؛به نقل از  8433رویدادهای فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و دگرگونی های جامعه حقوقی و وظایف شهروندی)پیران،

 (.8481قاسمی و نگینی،

گروه مطرح می کند.به اعتقاد او حافظه فردی به مطالعات موریس هالبواکس درباره حافظه جمعی،مسئله نقش فضا را در زندگی 

یک اجتماع عاطفی بستگی دارد.فراموشی بیش از آن که نتیجه پدیده فرسودگی فرد باشد،نتیجه بریدگی او از گروهی است که به 

 (.8484ن تعلق داشته است)فیالکوف،آ

اختارها را انجام می دهد.اگر ساختاری برای خاطره مفهوم استخراج شده از حافظه جمعی،کارکرد هویت بخشی به فضاها و س

حفظ خاطره و تشکیل حافظه نباشد فراموشی ناشی از نبود خاطره ساختارها به وجود می آید که شرایط را برای ایجاد خلل در 

ین باعث تولید و باز تولید هویت فراهم می کند.در نتیجه به تعبیر هالبواکس گذشته از طریق عقالنیت بازسازی می شود که ا

می شود. و عقل از ذخیره خاطرات انتخاب می کند،برخی را حذف می کند و بقیه را طبق افکار زمان حاضر شکل تحریف گذشته 

 (.8418از نجاتی حسینی و زهرا شاه سیاه،؛به نقل Halbwachs,1992مین تغییرات زیادی اتفاق می افتد)می دهد؛برای ه

 سه فرایند این گیری شکل در.گیرد می شکل شهری محیط و انسان میان تعامل از هک پویاست فرایندی(ای محله)شهری هویت

 از یک شود،هر می صحبت( ای محله)شهری هویت از زمانی.دارند نقش وابستگی و تعلق احساس و محتوا و متن اساسی عنصر

 است ممکن رو این کند؛از می ریکتح را انسان هیجانات و احساس نیز شودمعانی می خاصی معنای واجد آن کلیت و شهر عناصر

 می محیط به انسان وابستگی و دلبستگی موجب رضایتمندی.شود حاصل نارضایتی یا و رضایتمندی احساس انسان در

 (.8481مقدم، غالمرضا و معیدفر سعید از نقل ؛به8483غراب،)کند می تقویت را ساکنان در خاطر تعلق بنابراین.شود
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 سرمایه اجتماعی همسایگی

این نوع از سرمایه به لحاظ  سرمایه اجتماعی همسایگی،نوعی از سرمایه اجتماعی است که در سطح اجتماع مطرح می باشد.

ساختاری و هنجاری می تواند این امکان را برای افراد به وجود آورد تا  در قالب واحد اجتماعی محله و به طور کلی در ارتباط افراد 

ه در محیط اجتماع و محله شان،رایج و معمول هست، ببینند،نقش های بزرگسالی شان را در حین با همسایگان دیگر،آنچه را ک

)ام. ارتباط و تعامل با دیگران درک کرده و به طور کلی،رفتارهایی معین را که به طور اجتماعی قابل پذیرش هستند، تجربه نمایند

 8(.2553پرییا و دیگران،

ابط متقابل اجتماعی مبتنی بر مساعدت های متقابل در وضعیت های مختلف اضطراری و بحرانی همسایگی را عبارت از رو "وبر"   

  (.8481؛ به نقل از صدیق سروستانی و نیمروزی،8122می داند)وبر،

همسایگی را نوعی از گروه نخستین می داند که روابطی صمیمانه،عمیق و مبتنی بر منافع جمعی بر آن حاکم  "چالرز کولی"

 است.

پنج فاکتوری که سرمایه اجتماعی همسایگی را تحت تاثیر قرار می دهد، این چنین برمی شمارد: شمار مالقات با  "شئو چونگ" 

همسایگان نزدیک که در واقع بیانگر میزان تعامالت افراد با همسایگان خویش می باشد،طول مدت سکونت ساکنان،انسجام 

واحدهای همسایگی و درک امنیت محله ای.وی هم چنین دریافته است که طول  اجتماعی،مشارکت در امور مربوط به محله در

مدت اقامت ساکنان در یک محل با سطوح باالی سرمایه اجتماعی همسایگی شان همبستگی دارد.وقتی مردم همدیگر را بیشتر 

انسجام اجتماعی، قوی ترین بشناسند،تمایل خواهند داشت که بیشتر به یکدیگر اعتماد کنند.وی سپس استدالل می کند که 

عنصر در سرمایه اجتماعی همسایگی مردم،حساب می شود.مردم از طریق ارتباطات اجتماعی قوی با همسایگانشان، به باال رفتن 

سرمایه اجتماعی همسایگی کمک کرده و از این ارتباطات، متقابال مزایای زیادی دریافت می دارند.وی سرمایه اجتماعی همسایگی 

گونه تعریف می کند: سرمایه اجتماعی هنجارهای مربوط به اعتماد و روابط متقابلی است که بین اعضای یک گروه وجود  را این

دارد.وی بر این باور است که همه ساکنانی که در یک همسایگی هستند، در سرمایه اجتماعی همسایگی شان سهیم 

 مردم است بلکه خصوصیت و ویژگی گروهی از هستند.بنابراین سرمایه اجتماعی جزء دارایی یک فرد نیست

 (.2،2550چونگ(

هم چنین ادامه تعامالت با همسایگان، برای جوانان این شانس را فراهم می کند تا افراد شبکه اجتماعی شان را گسترش دهند و 

 (. abid,5اسند)افراد یاد می گیرند که یکدیگر را از طریق سروکار داشتن با موضوعات مربوط به زندگی روزانه بشن

بنابر نظرات صاحبنظران باال می توان این گونه گفت که سرمایه اجتماعی همسایگی به طور خاص دارای دو بعد عینی و ذهنی 

 می باشد:

(،سرمایه اجتماعی را متشکل از دو مولفه می داند؛پیوندهای عینی میان افراد.باید ساختار شبکه ای 8111پاکستون)همان طور که 

ن افراد وجود داشته باشد تا افراد را به هم مرتبط کند.این مولفه نشان می دهد که افراد در فضای اجتماعی به یکدیگر عینی بی

مرتبط هستند.پیوندهای ذهنی میان افراد باید ویژه باشد،دو جانبه باشد و مورد اعتماد و مستلزم احساس مثبت)توکلی و 

 (.8483تاجبخش،

 ماعی همسایگی این گونه خواهد بود:بنابراین ابعاد سرمایه اجت

                                                           
1  - M.Perreira and et.al 

            

 3-Shequ Chong  
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 .مشارکت اجتماعی      4انسجام رابطه ای.2، .شبکه تعامالت و روابط8 الف(ابعاد عینی:

  نزدیکی اجتماعی)یکپارچگی اجتماعی(.3.انسجام ارزشی4.حمایت اجتماعی 2ماعیت.اعتماد اج8 ب(ابعاد ذهنی:

 پیشینه پژوهش

ی که طی چند سال در محل توسط عده ای از محققان در مورد تغییرات 2558که در سال می توان به مطالعات و مصاحبه هایی  

،تعداد آه "که: داشتهل این منطقه این گونه بیان ساله اه34(اتفاق افتاده است،اشاره داشت.یک خانم Riversideافراد در) زندگی

بوده اند و حتی یک بار هم از این جا مهاجرت نکرده زیادی از مردمان ساکن در خانه های قدیمی،برای مدت طوالنی در این جا 

اند.هر کس فرد دیگر را می شناخت اما با گسترش ساختارهای شبکه ای جدید در شهر،مردمان جدیدی به این جا آمده اند و 

سال  03این ناحیه،که  .یکی دیگر از ساکنان "اما واقعا آن ها را به میزان زیادی نمی بینی!،شاید تعداد زیادی از آن ها را بشناسی

که توانایی سهیم شدن حافظه ها و تجربیات در یک مکان که می تواند به چند  "زندگی کرده است،معتقد است Riversideدر 

در زمان حال،ارتباط  Riversideدهه گذشته برگردد،در واقع نقطه عطفی است که افراد می توانند به یک فضای خاص مثل 

 4(.2558ران،روبرتسون و دیگیابند.)

تعلق جمعی به مکان؛تحقق سکونت اجتماعی در محله  "(در مقاله ای تحت عنوان8415محمد تقی پیربابایی و حسن سجادزاده)

 به اهمیت تعلق جمعی به مکان به عنوان پارامتری که به مکان، معنا و هویت می بخشد،پرداخته است. "سنتی

ی عناصر کالبدی،مفاهیم ذهنی فرد از مکان و ساختارهای اجتماعی می باشد که در نهایتا معلوم شد که تعلق به مکان،نقطه تالق

ه سنتی روانی،اخالقی و بیوگرافیکی قابل دسته بندی می باشد و هم چنین ثابت می کند که تعلق جمعی به محل-سه رابطه روحی

 باال و قوی می باشد.

ابعاد حس خص های سرمایه اجتماعی همسایگی و تغییر رفتاری ،ی با عنوان شادر پژوهش (2585،)3جان اچ شوارتزرپروفسور 

 مربوط به اجتماع را شامل این موارد می داند:

اعضا به محله و دیگر  شبکه ارتباطی که میان افراد با دیگران وجود دارد،حمایت اجتماعی اعضا نسبت به یکدیگر،حس تعلق

 ودن بر حل مشکالت پیش آمده در محله.همسایگان، وجود مشارکت اجتماعی میان ایشان،و قادر ب

نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در واقع صورت ساختمان های شهری یک مقیاس مهم مکانی است که برتری زیادی برای 

ساکنانش دارد.این یک نوع مقیاس مکانی است که ساکنان آن را درک می کنند.آن مربوط به رفتار ساکنان با دیگر همسایگانشان 

ست و هم چنین واحدی است که  به مطالعه بیشتری نیاز دارد و در واقع گسترش حوزه مربوط به علم مکان را در پی خواهد ه

 .داشت

،با توجه به هدف ذهنی "نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محله ای "دکتر براتعلی خاکپور و دیگران نیز در تحقیقی به نام

ارهای قبلی جهت سرمایه اجتماعی از چهار شاخص پیوند همسایگی،شبکه اجتماعی،مشارکت خویش از تحقیق حاضر و مرور ک

 .ماد استفاده نموده استمدنی و اعت

بررسی تاثیر بافت محالت بر هویت اجتماعی،با تاکید بر "در پژوهشی تحت عنوان  (،9831)وحید قاسمی و سمیه نگینی

ت عوامل مداخله گر تاثیرگذار بر احساس هویتمندی در محالت ،به بررسی و شناخ"هویت محله ای در شهر اصفهان

نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان احساس هویت محله ای در هر دو محله عباس آباد و  .امروز می پردازد

مردآویج در سطح متوسط و کم قرار دارد.نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نیز نشان می دهد سطح بافت محالت 

 .هویت اجتماعی محله ای در هر یک از دو محله دارای تاثیر است بر
                                                           

-Robertson and et.al6 

  - John H Schweitzer 4
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 چارچوب نظری

تحت تاثیر عوامل نشات گرفته از انسان ها و محیط است و میزان تاثیر عوامل بر اساس ،تعلق اجتماع به مکان)هویت محله ای(

داشتن در اجتماع می باشد.ریشه ن زندگی می کند متغیر است.تعلق به اجتماع،یعنی ریشه آشخص و محیطی که شخص در 

شامل  ،ق اجتماعی هر فردی به یک مکانلداشتن در اجتماع موجب آفرینش پیوندهای روان شناختی در محیط می گردد.تع

(.شاخص های هویت محله 8415سجاد زاده و پیربابایی،تجربه وی در آن محیط و هم چنین احساسات او در آن مکان می باشد)

 ای عبارتند از: 

 عبارتند از: روانی -شاخص های تعلق روحی-8

که شامل آشنایی افراد محله با یکدیگر،طبقات اجتماعی هم سطح،وقایع و حوادث،روابط  الف(ساختارهای اجتماعی 

همسایگی،برگزاری آیین های جمعی و غیره ب(ساختارهای کالبدی که شامل مرکز محله ها،نشانه ها،ابنیه تاریخی و عناصر 

 .خاطره ساز 

،اصول و ارزش .آموزه های دینی،سنت،.فرهتگ،جهان بینی و اعتقادات عبارتند از : شاخص های تعلق اخالقی و ایدئولوژیکی-2

 ها،اخالق،مشارکت

پیوندهای ه،الکیت خان،متولد،حیات و مرگ،استمرار سکونت در مکانکه عبارتند از  شاخص های تعلق بیوگرافیکی-4

 قومی،اجتماعی و حرفه ای

اخص ها در واقع در برگیرنده ارتباط سرمایه اجتماعی همسایگی از یک سو و هویت محله ای از سوی دیگر است.به بیان این ش

دیگر در مورد وجود سرمایه اجتماعی همسایگی در  شاخص پیوند روحی روانی می توان گفت که در قسمت ساختار اجتماعی 

 .این بعد از هویت محله ای عه ارتباطات همسایگی میان افراد محله می باشدو برقراری مجمو ت از آشنایی افراد محلهمحله، صحب

و این که آشنایی همسایگان ، و وجود نوعی از انسجام رابطه ای میان ایشان است بیانگر شبکه روابط و تعامالت میان همسایگان

همین بعد از هویت محله ای صحبت از شرکت  درمیان افراد فراهم می آورد. با یکدیگر به تدریج زمینه های اعتماد متقابل را

یین های جمعی و سازمان ها و نهادهای محله ای آورده شده است که این بعد نیز یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی آهمسایگان در 

ی در شاخص پیوند تاریخی و خانوادگی که بیان کننده رابطه بیوگرافیکاجتماعی است،می باشد. همسایگی که همان مشارکت

هویت محله ای می باشد،صحبت از پیوندهای قومی،اجتماعی و حرفه ای و حتی خانوادگی شده که این امر نیز نوعی حمایت 

روانی هویت محله -در شاخص تعلق روحیمی رساند. ،سرمایه اجتماعی همسایگی است ذهنی اجتماعی را که یکی از ابعاد

ن عامل در نزدیکی اجتماعی که عبارتست ازاین که استراتژی هایی در ای،صحبت از طبقات اجتماعی هم سطح شده است که ای

مورد کاهش تفاوت های موجود در زمینه ثروت و درآمد افراد می بایستی اتخاذ کرد تا ایشان به بهانه هم سطحی طبقاتی به 

ند.از سوی دیگر ارتباط دائم یکدیگر احساس نزدیکی بیشتری کرده و سعی در افزایش سرمایه اجتماعی همسایگی خود داشته باش

همسایگان با یکدیگر،میزان روابط متقابل میان ایشان،مشارکت اجتماعی،اعتماد و غیره منجر به شکل گیری انسجام ارزشی و به 

 .عبارتی دیگر،هنجارها و ارزش های مشترک در بین افراد شده و سرمایه اجتماعی همسایگی را تقویت خواهد کرد.

  روش تحقیق

تحلیلی بوده و روش آن پیمایشی است.در جمع آوری اطالعات تحقیق نیز از منابع کتابخانه -حقیق در این پژوهش توصیفینوع ت

 ای و اسنادی سود جسته شده است.

 جامعه آماری:
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 سال منطقه آران تشکیل داده است. 88جامعه آماری در این تحقیق را کلیه افراد باالی 

 نفر است. 483ر اساس فرمول کوکران محاسبه شده است که میزان آن برابر میزان حجم نمونه پژوهش حاضر،ب

 روش نمونه گیری:

 . در این روش متغیر طبقه بندی بر حسب استفاده شود تصادفی قشربندی شدهدر این تحقیق سعی شد از روش نمونه گیری 

سال و بافتی نوساز  05قدمت زیاد، بافتی با قدمت  حقیق ابتدا کل منطقه آران به سه قسمت بافتی باتمحالت خواهد بود. در این 

 3/22درصد محالت قدیمی ساز،  01محله( به ترتیب  22تقسیم می شوند. سپس درصد محله های مذکور، نسبت به کل محالت) 

 درصد محالت نوساز، مجموعا محالت این شهر را تشکیل می دهند. 88سال و  05درصد محالت با قدمت 

فاده از روش نمونه گیری تصادفی قشر بندی شده، ابتدا محالت مورد نظر به طور تصادفی انتخاب شده، سپس با است بنابراین

 سال هر بلوک توزیع گردد. 88ارزیابی شده و نهایتا به طور تصادفی پرسشنامه ها بین افراد باالی مجموع بلوک های هر محله 

 نفر است. 483سبه شده که برابر اران محضر بر اساس فرمول کوکحجم نمونه:حجم نمونه تحقیق حا

در این تحقیق برای  سنجش اعتبار مقیاس ها از اعتبار سازه ای بهره جسته می شود.چرا که ارزیابی سنجه بر اعتبار و روایی:

برای سنجش اعتبار مقیاس ها از اعتبار صوری نیز استفاده شده رات نظری صورت گرفته است.حسب مطابقت آن با انتظا

تاحد زیادی سعی شده از  ه با یک شاخص یا معیار است.است.منظور از اعتبار صوری میزان توافق متخصصان یک امر در رابط

 استفاده شود.شنامه های استاندارد شده(شاخص ها و مقیاس ها)پرس

سنجش نیز از روش پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای هر طیف سوال ها  جهت پایایی ابزاراعتماد و پایایی:

/. باال یا نزدیک به آن بوده است و 3پرسشنامه مقدماتی،برای هر یک از طیف ها از 45استفاده شد که آلفای به دست آمده از 

و با استفاده از روش های آماری هم  Spssده از نرم افزاربنابراین همبستگی درونی گویه ها زیاد بوده است. تحلیل داده ها با استفا

 چون توزیع فراوانی،ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون، هم چنین رگرسیون خطی استفاده شده است.

 معرفی متغیرها و شاخص ها

ی همسایگی پرسشنامه شامل متغیرهایی چون متغیر سن،جنس،وضعیت تاهل،شغل،میزان تحصیالت،مولفه های سرمایه اجتماع

مشارکت اجتماعی -گویه پ3انسجام رابطه ای با -گویه ب3چگونگی شبکه روابط و تعامالت افراد با  -شامل مولفه های عینی)الف

گویه  3انسجام ارزشی با -گویه پ3حمایت اجتماعی با -گویه ب0اعتماد اجتماعی با -گویه( و مولفه های ذهنی شامل)الف3با 

روانی،تعلق اخالقی و ایدئولوژیکی،و تعلق -ه( هم چنین مولفه های هویت محله ای شامل)تعلق روحیگوی4ت(نزدیکی اجتماعی با 

 بیوگرافی( افراد نسبت به محله شان سنجیده شده است.

 محدوه پژوهش

صبه های ن است که آران که یکی از قآشواهد و قراین موجود و آن چه سینه به سینه در بین اهالی آران نقل می شود،نشان دهنده 

محله  82بزرگ تابعه کاشان بوده است و حتی در ماخذ تاریخی دوران صفویه نیز به عنوان قصبه از آن یاد شده است و دارای 

 از: آب انبار مستقل بوده اند،عبارتند وم محله که هر کدام دارای یک باب مسجد و حسینیه و حما82قدیمی بوده است.این 

رکوچه س ازار،دربند،چهارسوق،میدان،وشاد،زیر ده،درب مسجد قاضی،حاجی امین ودهنو،آب بخش و سرکوچه یخچال،ب

سال اخیر محله های جدیدی به وجود آمده اند که عبارتند از:محله مسلم آباد در 05دراز،سرگنگه،سرمحله.پس از توسعه شهری در 

پانزده سال اخیر نیز محله های -(.ده8483ازی،)نیمحله آراندشت؛محله جمال آباد؛ کوی بهار؛،محله عباس آباد ؛کنار محله دهنو

 .جدیدی در شهر به وجود آمده اند که عبارتند از محله سپاه،آزادگان،فاز چهارو غیره

  فرضیه ها

 .دارد وجود رابطه افراد سن با همسایگی اجتماعی سرمایه  بین-8
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 .دارد وجود رابطه افراد جنسبا  همسایگی اجتماعی سرمایه  بین -2

 .دارد د وجو رابطه افراد ای محله هویتبا  همسایگی اجتماعی سرمایه  بین-4

 به نظر می رسد میان سرمایه اجتماعی همسایگی با نوع بافت محالت رابطه وجود دارد.-3

 به نظر می رسد میان هویت محله ای با نوع بافت محالت رابطه وجود دارد.-0

 هویت محله ای رایطه وجود دارد.میان ابعاد ذهنی سرمایه اجتماعی همسایگی با -3

 میان ابعاد عینی سرمایه اجتماعی همسایگی با هویت محله ای رابطه وجود دارد.-3

 یافته های تحقیق

درصد را زنان  3/38درصد پاسخ گویان را مردان و  3/28نفر است که از این تعداد  483در این پژوهش کل نمونه مورد مطالعه 

 تشکیل داده اند.

 اوانی و درصدی متغیر مستقل:سرمایه اجتماعی همسایگیتوزیع فر
 :جدول ترکیبی متغیر سرمایه اجتماعی همسایگی 1جدول شماره

 

 

 

 

 

درصد( دارای سرمایه 3001اجتماعی همسایگی کم،اکثر افراد) درصد افراد دارای سرمایه8502مطابق اطالعات به دست آمده 

درصد هم دارای سرمایه اجتماعی باال بوده اند.نتیجه این که بیشتر مردم منطقه شهری  4308اجتماعی همسایگی در حد متوسط و 

 آران، در حد متوسط و روبه باال دارای سرمایه اجتماعی همسایگی بوده اند.
 اره های قابل مقایسه سرمایه اجتماعی همسایگی:جدول آم2جدول شماره 

 

 شاخص
 مفهوم

تعداد 

 گویه
دامته  حداکثر حداقل

 تغییر

 انحراف میانگین

 معیار

 واریانس

 481038 83083 880013 884 832 31 48 سرمایه اجتماعی همسایگی

 

.مطابق جدول تعداد گویه ها برای سنجش جدول فوق مربوط به آماره های قابل مقایسه متغیر سرمایه اجتماعی همسایگی می باشد

(در سطح 1500می باشد که نسبت به حد متوسط آن)880013گویه بوده و میانگین آن برابر  48سرمایه اجتماعی همسایگی برابر 

 بسیار باالتری قرار گرفته است.

 توزیع فراوانی و درصدی متغیر وابسته:هویت محله ای
 میزان هویت محله ای:جدول ترکیبی متغیر 3جدول شماره  

 

  فراوانی درصد درصدخالص درصدتجمعی

0.31 

3.3. 

7434 

0.31 

..3. 

7434 

01131 

0.31 

..3. 

7434 

01131 

31 

030 

08. 

.87 

 (24-15)کم

 (32-25)متوسط

 (41-33)زیاد

 کل

  فراوانی درصد درصدتجمعی

013. 

933. 

01131 

013. 

3334 

.730 

01131 

.. 

.07 

0.0 

.87 

 کم

 متوسط

 زیاد

 کل
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هویت پایینی بوده  درصد افراد دارای8405جدول فوق،جدول ترکیبی میزان هویت محله ای می باشد.بر طبق یافته های جدول،

درصد نیز دارای هویت محله ای باالیی بوده اند که بیشترین  3303درصد دارای هویت محله ای در حد متوسطی بوده و  4104اند.

 میزان فراوانی را به خود اختصاص داده است.

 : جدول آماره های قابل مقایسه هویت محله ای4جدول شماره

 

 شاخص

 مفهوم

تعداد 

 گویه

دامته  اکثرحد حداقل

 تغيير

 انحراف ميانگين

 معيار

 ضریب واریانس

 کجی

 کشيدگی ضریب

 -/.7.4 -/..3 .037. 3390 033. 9. 70 03 07 هویت محله ای
 

 033.گویه نشان می دهد.ميانگين نمرات پاسخگویان در این متغير    07جدول فوق ميزان هویت اجتماعی پاسخگویان  را با استفاده از 

کرانه باالی آن      ، 03ای که کرانه پایين نمرات   باشد، به گونهمی  3390است .انحراف معيار آن  ( باالتر0.متوسط آن) از حداست که 

 باشدمی9.و دامنه تغيير نمرات در جامعه آماری مورد بررسی  70

 آزمون فرضیه های پژوهش

 رابطه باشد. :به نظر می رسد بين سرمایه اجتماعی همسایگی با سن افراد0فرضيه 

از نوع متغیر فاصله ای  )سن(و وابسته )سرمایه اجتماعی همسایگی(در این فرضیه نیز از آن جا که هر دو متغیر مستقل

 ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد بودند،بنابراین از

 : رابطه سرمایه اجتماعی همسایگی با سن5جدول شماره

 

و (r=./305)جدول فوق رابطه سرمایه اجتماعی همسایگی با سن افراد را نشان می دهد.مطابق جدول،

ضیه فوق تایید می شود.بنابراین بین سرمایه /. درصد معنادار بوده و فر11بوده است.بنابراین در سطح (sig=./000.0)مقدار

اجتماعی همسایگی با سن افراد رابطه وجود دارد.یعنی با افزایش سن میزان سرمایه اجتماعی همسایگی افراد نیز افزایش می یابد 

 .و برعکس

این فرضیه از آن جا که  بین سرمایه اجتماعی همسایگی با جنسیت افراد رابطه وجود دارد.برای آزمون:به نظر می رسد 2فرضیه 

 استفاده شد. tمتغیر مستقل)سرمایه اجتماعی همسایگی(متغیر فاصله ای و متغیر وابسته)جنسیت(متغیر اسمی بوده است،از آزمون 

 

 

 متغیروابسته           سن
  متغیر مستقل

450./ 
ضریب همبستگی 

 پیرسون

سرمایه اجتماعی 

 همسایگی

 

 

 

 سطح معناداری /.555

 تعداد کل پاسخگویان 483
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:رابطه بین سرمایه اجتماعی همسایگی با جنسیت6جدول شماره   

 tازمون  تست لون tازمون 

sig t sig F  

841./  80383./-  235./  80234 
 برابری واریانس

اجتماعی همسایگیسرمایه   

 
 

استفاده t جدول فوق رابطه بین سرمایه اجتماعی همسایگی و جنسیت افراد را نشان می دهد.برای اثبات این فرضیه از آزمون 

 .(sig=/.26 ,  F=1.27) شد.آزمون لون نشان می دهد که بین واریانس ها برابری وجود دارد

ن ظاهری در قسمت توصیف نشان می دهد سرمایه اجتماعی همسایگی در بین زنان بیشتر از مردان با این که میانگی

بیانگر این است که این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نیست و بین  t،اما آماره (Mean=113.93, Mean=116.92)است،

 رد می شود. سرمایه اجتماعی همسایگی و جنسیت افراد رابطه وجود ندارد.بنابراین فرضیه

 : به نظر می رسد بین سرمایه اجتماعی همسایگی با هویت محله ای رابطه وجود دارد.4فرضیه 

در این فرضیه ما دو متغیر سرمایه اجتماعی همسایگی)متغیر مستقل( و هویت محله ای)متغیر وابسته(را داریم.جهت بررسی 

صله ای بودند،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.گزارش آزمون رابطه بین دو متغیر به جهت آن که هر دو متغیر از نوع فا

 در زیر آورده شده است:

 :رابطه سرمایه اجتماعی همسایگی و هویت محله ای7جدول شماره                                          

 متغیروابسته هویت محله ای

 متغیرمستقل

ضریب همبستگی  /.051

 پیرسون

ی سرمایه اجتماع

 همسایگی

  سطح معناداری /.555

  تعداد کل پاسخگویان 483

 جدول فوق،رابطه بین سرمایه اجتماعی همسایگی و هویت محله ای را نشان می دهد.مطابق جدول ضریب همبستگی پیرسون،برابر

(r=./509)است و سطع معناداری آن برابر(sig=./000) د.بنابراین بین سرمایه /. درصد معنادار می باش11و بنابراین، در سطح

 اجتماعی همسایگی و هویت محله ای رابطه وجود دارد و فرضیه تایید می شود.

 :به نظر می رسد  بین سرمایه اجتماعی همسایگی با نوع بافت محالت ر ابطه وجود دارد.3فرضیه  

 استفاده شده است.  Fه است،از آزمون  در آزمون فرضیه فوق، از آنجا که متغیر مستقل فاصله ای و متغیر وابسته چندوجهی بود
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 :آزمون رابطه سرمایه اجتماعی همسایگی با نوع بافت محالت 8جدول شماره                       

ANOVA 

sarmaye 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between Groups 1212.693 2 606.347 1.906 .150 

Within Groups 121198.096 381 318.105   

Total 122410.789 383    

 

.بنابراین میان (F=1.90,sig=.150)طبق جدول باال تفاوت میان سرمایه اجتماعی همسایگی با توجه به نوع محالت،معنادار نیست.

 سرمایه اجتماعی همسایگی افراد با نوع بافت محالت،رابطه وجود ندارد.

 با نوع بافت محالت رابطه وجود دارد. :به نظر می رسد بین هویت محله ای0فرضیه 
 : آزمون رابطه هویت محله ای در بافت های مختلف9جدول شماره

 

ANOVA 

howiyat 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

26.026 2 13.013 .412 .663 

Within 
Groups 

12035.307 381 31.589   

Total 12061.333 383    

 

مختلف را نشان می دهد.از آن جا که متغیر مستقل،فاصله ای و متغیر  یل فوق آزمون رابطه هویت محله ای در بافت هاجدو

استفاده شده است.طبق جدول باال تفاوت میان  Fوابسته چندوجهی بوده است،به همین علت برای آزمون این  فرضیه از آزمون 

بین هویت محله ای با توجه -.بنابراین فرضیه (sig=.663, F=.412)نی دار نیستهویت محله ای با توجه به نوع بافت محالت،مع

 تایید نمی شود.-به نوع بافت محالت رابطه وجود دارد

 آزمون های رگرسیونی

در این بخش، از رگرسیون چند گانه به منظور تبیین مجموعه عوامل استفاده شده است. رگرسیون چند گانه، روشی آماری است 

شود. برای رسیدن به چنین هدفی از روش رگرسیونی ن حضور متغیرها در تبیین متغیر وابسته در کنار هم سنجیده میکه در آ

شوند و تنها استفاده گردیده است. الزم به توضیح است که در روش گام به گام مجموعه متغیرها، وارد مدل می 0گام به گام

 مانند.غیر وابسته داشته باشند، در مدل باقی میداری بر متمتغیرهایی که اثرات بیشتر و معنی

بعد ذهنی سرمایه اجتماعی همسایگی شامل اعتماد  3در انجام تحلیل رگرسیونی چندمتغیره در این تحقیق،در مجموع 

متغیر  2،متغیر وارد شده در معادله 3اجتماعی،انسجام ارزشی،حمایت اجتماعی،نزدیکی اجتماعی وارد معادله گردیدند.از میان این 

 معنادار تشخیص داده شده و در معادله باقی ماندند و سایر متغیرها از معادله خارج و حذف گردیده اند. 5050در سطح آلفای 

                                                           
5. Stepwise 
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 :به نظر می رسد میان ابعاد ذهنی سرمایه اجتماعی همسایگی با هویت محله ای رابطه وجود دارد.3فرضیه 

 

 

 
 ذهنی سرمایه اجتماعی همسایگی بر هویت محله ای براساس رگرسیون گام به گام: نتایج ضریب تعیین ابعاد 11جدول شماره

 

 

 

 

 (اعتماد اجتماعی1مدل

 (اعتماد اجتماعی و انسجام ارزشی2مدل

دول فوق،دو بعد ذهنی سرمایه اجتماعی همسایگی در شکل رگرسیونی باقی ماندند.به طوری که ضریب تبیین آن برابر  بر اساس ج

درصد می باشد.هم چنین شکل رگرسیونی تبیین شده نیز طبق آزمون تحلیل واریانس انجام شده در جدول زیر خطی  5025

با  38020بعاد ذهنی سرمایه اجتماعی همسایگی بر هویت محله ای برابر برای تعیین معنی داری  اثر ا Fاست؛زیرا مقدار آزمون 

 می باشد. p=0.000سطح معنی داری
:   تحلیل واریانس برای آزمون معنی داری شکل رگرسیونی11جدول شماره  

 

 F P میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات شکل

 50555 38020 82880183 2 2343084 رگرسیون

ده هاباقیمان  1324005 488 200201 

  484 82538044 کل

: ضرایب متغیرهای مستقل درشکل رگرسیونی به روش گام به گام 12جدول شماره  

 

 t Sig ضرایب استاندارد ضرایب خام متغیر

B Std.Error Beta 

 50555 81030  80838 22081 مقدار ثابت

 50555 0058 50233 50583 50381 اعتماد اجتماعی

 50555 3033 50231 50588 50431 انسجام ارزشی

 

درصد و بعد ذهنی انسجام ارزشی  5023بر اساس جدول فوق،و  با توجه به بتای استاندارد شده اثر بعد ذهنی اعتماد اجتماعی 

ا بین ابعاد ذهنی درصد می باشد.بنابراین بعد ذهنی سرمایه اجتماعی همسایگی)اعتماد اجتماعی(باالترین اثر مستقیم  ر 5023

 سرمایه اجتماعی همسایگی بر هویت محله ای دارا می باشد.

 :به نظر می رسد میان ابعاد عینی سرمایه اجتماعی همسایگی با هویت محله ای رابطه وجود دارد.3فرضیه 
 ن گام به گامنتایج ضریب تعیین ابعاد عینی سرمایه اجتماعی همسایگی بر هویت محله ای براساس رگرسیو13جدول شماره

 

 

 

 

 اشتباه برآوردمعیار ضریب تبیین خالص ضریب تبیین  ضریب همستگی مدل 

8 50413 50803 50803 00835 

2 50305 50252 50818 0052 

 اشتباه برآوردمعیار ضریب تبیین خالص ضریب تبیین  ضریب همستگی مدل 

8 50334 50283 50282 3018 

2 50088 50238 50203 3084 
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بعد عینی سرمایه اجتماعی همسایگی شامل اندازه  4در انجام تحلیل رگرسیونی چندمتغیره در این تحقیق،در مجموع 

متغیر در سطح آلفای  2متغیر وارد شده در معادله، 4و انسجام رابطه ای وارد معادله گردیدند.از میان این شبکه،مشارکت اجتماعی 

 معنادار تشخیص داده شده و در معادله باقی ماندند و سایر متغیرها از معادله خارج و حذف گردیده اند. 5050

 (انسجام رابطه ای8مدل

 (انسجام رابطه ای و اندازه شبکه2مدل

اساس جدول فوق،دو بعد عینی سرمایه اجتماعی همسایگی در شکل رگرسیونی باقی ماندند.به طوری که ضریب تبیین آن برابر   بر

درصد می باشد.هم چنین شکل رگرسیونی تبیین شده نیز طبق آزمون تحلیل واریانس انجام شده در جدول زیر خطی  5023

با  38020اثر ابعاد ذهنی سرمایه اجتماعی همسایگی بر هویت محله ای برابر   برای تعیین معنی داری Fاست؛زیرا مقدار آزمون 

 می باشد. p=0.000سطح معنی داری
:   تحلیل واریانس برای آزمون معنی داری شکل رگرسیونی14جدول شماره   

 F P میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات شکل

 50555 330430 80300825 2 48050235 رگرسیون

 240481 488 81880513 باقیمانده ها

  484 82380444 کل

: ضرایب متغیرهای مستقل درشکل رگرسیونی به روش گام به گام 15جدول شماره  

 t Sig ضرایب استاندارد ضرایب خام متغیر

B Std.Error Beta 

 50555 830280  80830 810832 مقدار ثابت

 50555 00388 50458 50531 50433 انسجام رابطه ای

 50555 30185 50235 50853 50022 اندازه شبکه

 

 5023درصد و بعدعینی اندازه شبکه  5045بر اساس جدول فوق،و  با توجه به بتای استاندارد شده اثر بعد عینی انسجام رابطه ای 

اثر مستقیم  را بین ابعاد عینی سرمایه درصد می باشد.بنابراین بعد عینی سرمایه اجتماعی همسایگی)انسجام رابطه ای(باالترین 

 اجتماعی همسایگی بر هویت محله ای دارا می باشد.

 نتیجه گیری:

سال قدمت 05همان طور که آزمون های آماری نشان دادند،امروزه میان سرمایه اجتماعی همسایگی در هر سه بافت قدیمی ساز،با 

ن موضوع باشد،که  امروزه دیگر در مناطق قدیمی ساز ،چندان کسانی زندگی و نوساز تفاوتی وجود ندارد.شاید دلیل این امر در ای

نمی کنند و تا اندازه ای این مناطق  متروک گشته اند.شاید دیگر زندگی در این محالت عزت و افتخار به حساب نمی آید و بیشتر 

متروکه شدن این مناطق، شهرداری و سازمان افراد تصمیم بر این می گیرند که به سوی مناطق نوساز مهاجرت کنند.هم چنین با 

های مربوط نیز  دست از این مناطق کشیده و این عامل مناطق پشت صحنه خوبی را برای بروز انواع جرم،به وجود آورده 

است.نتیجه همان می شود که به گفته آقای حمیدرضا وارثی،کم توجهی به ابعاد و عوامل هویت بخش در شهرهای جدید باعث 

د محیط هایی مصنوع و تهی از هویت انسانی گشته که از نتایج این امر پایین بودن احساس تعلق مکانی،همبستگی و مشارکت ایجا

 اجتماعی و کاهش انگیزه برای  ادامه سکونت است.

ی نتایج به دست آمده در تحقیق ثابت کرد که هم سرمایه اجتماعی همسایگی و هم هویت محله ای در مناطق با بافت ها

گانه،هیچ تفاوتی با هم ندارند و نه تنها  روابط همسایگی در مناطق نوساز از بین نرفته بلکه تا اندازه زیادی نیز بین همسایگان 4
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انجام داده اند در واقع به همین نتیجه رسیده اند که فرض  8438وجود دارد.آقای صدیق سروستانی نیز در تحقیقی که در سال 

 ر تحقیق ایشان تایید نشده و نتایج به دست آمده گویای روابط نسبی میان همسایگان است.تضعیف روابط همسایگی د

بنابراین می توان علت عدم وجود تفاوت در نوع سرمایه اجتماعی همسایگی و هویت محله ای در بافت های مختلف آران را این 

همان کسانی اند که روزی ساکن در بافت های قدیمی  گونه استنباط کرد که افرادی که هم اکنون در مناطق نوساز ساکن هستند

سال قدمت هستند هنوز عادات روابط با همسایگانشان را در این مناطق نیز حفظ کرده و سعی در نگهداشت آن داشته 05ساز و با

 اند.

اثیر را بر هویت محله ای هم چنین در میان ابعاد عینی و ذهنی سرمایه اجتماعی همسایگی، بعد عینی انسجام رابطه ای بیشترین ت

داشته است.چرا که سرمایه اجتماعی در ذات روابط اجتماعی نهفته است و ان بیانگر شدت روابط اجتماعی و قرینگی و تراکم روابط 

 همسایگی می باشد.

 منابع و مآخذ تحقیق

 منابع فارسی:

 و راه المللی بین ماهنامه،"مکانی هویت شکلگیری در موثر های مولفه مکان؛بررسی در معنی"تا(. ادب،مورا)بی

 31-38،صص75 ،شمارهساختمان

 مدرس،تهران تربیت دانشگاه انتشارات ،جامعه و فضا(1377).افروغ،عماد        

       ، علوم و ادبیات دانشکده مجله،"شخصی بین متقابل اعتماد و شبکه اجتماعی سرمایه"(1387).دیگران و باستانی،سوسن          

 85-32،صص 16،سال 38شماره،انسانی

 85-33،صص30،شمارهاجتماعی علوم نامه،"جنسیت و شبکه اجتماعی سرمایه". (1386)هیکویی صالحی مریم و باستانی،سوسن      

 ،نگاهی به هویت  شهر تهران،نشر شهر،تهران،چاپ اولهویت شهر(8483بهزادفر،مصطفی)      

،سال مجله باغ نظر،"تعلق جمعی به مکان ،تحقق سکونت اجتماعی در محله سنتی".(8415پیربابایی،محمدتقی و سجادزاده،)      

 28تا 83هشتم،ص

 مدو شیرازه،تهران،چاپ انتشارات پویان، حسین و خاکباز افشین ترجمهاجتماعی، سرمایه.(1385)تاجبخش،کیان      

 هفتم ،چاپ ورن پیام دانشگاه انتشارات ،شهری شناسی جامعه.(1383)توسلی،غالمعباس       

 ،انتشارات دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی،چاپ دومجغرافیای اجتماعی شهرها(،8431شکویی،حسین)     

بررسی ارتباط بین مشارکت اجتماعی در روابط همسایگی و احساس امنیت در محالت "(.8481صدیق سروستانی،رحمت اله و نیمروزی)

 225-883ماره دوم،صص،سال دوازدهم،شفصلنامه دانش انتظامی،"شهر مشهد

 (جامعه شناسی شهر،ترجمه عبدالحسین نیک گهر،اننشارات آگه،چاپ اول،تهران8484فیالکوف،یانکل)

مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ،"بررسی تاثیر بافت محالت بر هویت اجتماعی".(8481قاسمی،وحید و سمیه نگینی)

 843-884تم،صص ،سال دوم،شماره هفای
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ماهنامه و دیگران)بی تا(.راهکارهای کاهش اثرات سوءتوسعه حمل و نقل بر ارزش های موجود در محله های مسکونی، کشتکار،احمدرضا

 33،شماره بین المللی راه و ساختمان

فصلنامه مدیریت "،بررسی نقش سرمایه  اجتماعی در توسعه شهری".(8481محسنی تبریزی و مریم آقا محسنی)

 832-833،ص23،شمارهشهری

(نقش هویت محله ای در کاهش و کنترل گرایش به رفتارهای نابهنجار اجتماعی در شهر،مجله 8481ر،سعید و غالمرضا مقدم)معیدف

 2مسائل اجتماعی ایران،سال اول،شماره 

(مطالعه جامعه شناختی روند شکل گیری هویت محله ای در تهران؛مطالعات جامعه 8418نجاتی حسینی،محمود و زهرا شاه سیاه)

 3؛شماره 2تی ایران،دوره شناخ

 (،مردم شناسی آران و بیدگل،انتشارات علم و دانش،چاپ اول،تهران8483نیازی،محسن)

وارثی،حمیدرضا و دیگران،بررسی و تحلیل مولفه های هویت شهری و رابطه آن با میزان تعلق مکانی ساکنین شهرهای جدید،مجله 

 پژوهش و برنامه ریزی شهری

،سال پژوهش نامه علوم اجتماعی،"بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در شهر خلخال"(.8488رام)وثوقی،منصور و هاشم آ

 سوم،شماره سوم

،دوره دهم،شماره مجله جامعه شناسی ایران،"انسجام در شبکه های همسایگی شهر مشهد"(.8488یوسفی،علی و همکاران)

 808-848،صص8
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