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  q90   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                           
  

 شهر ناسالم  در سرمایه  اجتماعی
  2، رضا اسماعیلی1سحر فائقی

هاي علوم انسانی  ل اخیر مورد توجه بسیاري از شاخهانزده سااي است که طی پ مایه اجتماعی، یک مفهوم فرا رشتهمفهوم سر
ادبیات سرمایه اجتماعی، تا به حال، عالوه برطراحی . ها تمرکز دارد روابط میان انسان این مفهوم به طورکلی بر. ت قرارگرفته اس

 . ندبه اثبات رسا به لحاظ تجربی نیزنظري این مفهوم، درپی آن بوده که اهمیت این روابط را 
در راستاي مطرح شدن مفهوم سرمایه اجتماعی شیوه هاي برنامه ریزي نیز بارویکرد به مشارکت مردمی و توسعه پایدار با تاکید بر 

در آن هر منطقه در  شاخص هایی همچون سنجش سرمایه اجتماعی، پایداري ، انعطاف پذیري و مشارکتی بودن شکل گرفته که
یکی از دیدگاه هاي توسعه که . ه با در نظر گرفتن مزیت نسبی داراي آزادي عمل زیادي گردیداعمال سیاست هاي اقتصادي همرا

اعتماد ( بنا براین ، سه شاخص مدنظر پانتام . می باشد» شهريتوسعه همه جانبه « در قالب مفاهیم مطرح شده شکل گرفته است 
مؤلفه آن در سه طبقه برخوردار ، نیمه برخوردار و محروم  12 بر اساس در رابطه با سنجش سرمایه اجتماعی) ، مشارکت و شبکه ها

  .،در این مقاله مورد استفاده و سنجش قرار می گیرداز بعد پایگاه اقتصادي و اجتماعی 
منطقه شهرداري  14نفر از شهروندان مرد و زن شهر اصفهان در  400روش اجراي پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده و نمونه 

یافته هاي . سال بوده اند را تشکیل می دهد و نوع نمونه گیري استفاده شده خوشه اي چند مرحله ایی بوده است 64تا  20که بین 
اي همکاري، ارزش هاي زندگی ، وساطت اجتماعی، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و ه پژوهش نشان می دهد بین مؤلفه

میزان همکاري، ارزش هاي زندگی، . خوردارو محروم تفاوت معنادار وجود داردانسجام اجتماعی بین سه طبقه برخوردار، نیمه بر
وساطت اجتماعی، حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی در طبقات محروم کمتر از نیمه برخوردار و برخوردار بوده است ولی میزان 

ین متغییر هاي پیش بینی کننده مؤلفه هاي ب.انسجام اجتماعی در طبقات محروم بیشتر از نیمه برخوردار و برخوردار بوده است
و پایگاه )تحصیالت فرد، تحصیالت پدر، تحصیالت مادر(سرمایه اجتماعی، بهترین پیش بینی کننده ها، پایگاه اجتماعی

لفه هاي رابطه بین پایگاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی معکوس و رابطه بین پایگاه اقتصادي با مؤ.بوده است) درآمد خانواده(اقتصادي
  . سرمایه اجتماعی مستقیم می باشد

  .هاي اجتماعی، سرمایه اجتماعی نجارهاي اجتماعی، شبکه، هاجتماعی  شهر سالم، اعتماد :واژگان کلیدي
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
 )s.faeghi@gmail.com( شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران شجوي دکتري جامعهدان . 1
 )اصفهان(ریزي فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان  استادیار گروه مدیریت و برنامه . 2
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