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  چكیده
 رابطه رزیابیا و سنجشپردازد و هدف از آن گذارد، میاین پژوهش به تبیین تأثیری که سرمایه اجتماعی بر توسعه یافتگی شهرها می

 های هریک و تأثیر آنان براخصشبه مطالعه سرمایه اجتماعی، توسعه یافتگی و  شهرهاست. از این رو یافتگی توسعه با اجتماعی پایداری
ف و گرفتن افتگی مختلهای اجتماعی با سطوح متفاوت، سطح توسعه یدیگری پرداخته شد. دو شهر قزوین و الوند به علّت وجود سرمایه

از طریق  های استخراجیاز بین شاخص  ی پژوهش انتخاب شد.های موردتاثیر یکسان از محیط به واسطه موقعیّت یکسان به عنوان نمونه
ها لیل پرسشنامههای مربوطه و در راستای آن با تحاز سازمان یطاّلعات آماری و اسنادهایی استخراج شد و از طریق اتحلیل محتوا شاخص

 و اجتماعی سرمایه نمره ل قرار گرفت.بررسی و تحلی ورد مهای آماری مربوطه آزمونبا  Excelو   Spssافزارهای از طریق نرم
  ورد سنجش قرار گرفت.م توسعه وضعیّت با ارتباط در و باهم مقایسه شد. سپس است گردیده محاسبه در دو شهر آنهای کلیدی شاخص

 هایخصشا نظر ا ازوین دارد. امّمطلوبتری نسبت به قز وضعیّت الوند شهر اجتماعی هایسرمایه ابعاد نظر از که شد دیده پژوهش این در

تر در شهر الوند یه اجتماعی قویبا وجود سرماهمچنین دارد. قرار پایینتری سطح در قزوین با مقایسه در الوند شهر کمّی توسعه یافتگی
 ون گروهیهای اجتماعی درنسبت به قزوین به علّت عدم وجود خدمات و امکانات مطلوب، گرفتن خدمات از شهر قزوین و وجود سرمایه

 تر نبست برون گروهی؛ توسعه یافتگی شهر از حد انتظار و در مقایسه با شهر قزوین کمتر بوده است.قوی
 

 ین.قزو و الوند شهرها ،تحلیل محتوا ، یافتگی توسعه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه های كلیدی:واژه
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 مقدمه  .1
 جبران منظور هب توسعه حال در کشورهای ویژه به کشورها، عمده مباحث از ییک پایدار توسعه و رشد به دستیابیالگوی 

 هنوز قرن، نیم گذشت با اما . استجانبه همه و معتدل اىتوسعه به نیل برای و ... و اقتصادی، فرهنگی سیاسی، فقر از فرار ها،ماندگیقبع

ت. اس نگردیده نائل است، غنی و فقیر تزاید به رو شکافکاهش  ،محرومان زندگی شرایط بهبود و فقر با مقابلهد که خو اهداف تریناصلی به
 تأثیر تحت را آنها نگرش و رفتار و دارد تمرکز هاانسان میان روابط بر که است ایفرارشته مفهوم اجتماعی، سرمایه (115، 1381 )عمادی

 گوناگونی بعدهای و هاعامل بر ایقهمنط و شهری توسعه بستر دهسازن هموار هایزمینه تبیین برای مختلف نظری رویکردهای .دهدمی قرار

 از یکی. است اجتماعی تواناییه پدید این در تسریع ایجاد در یا توسعه پدیده به دهیشکل در موثر و اساسی مقوله یکاند.نموده تاکید

 درحال کشورهای در. استی( ارامتر توسعه شهر)به عنوان مهمترین پ اقتصادی توسعه هایشاخص بر اجتماعی سرمایه اثرات مهمترین

 و بوده درآمد توزیع و عدالت هبودب تولید، عوامل وریبهره بهبود برای بستری و زیربنا عنوان به تواند می اجتماعی سرمایه افزایش توسعه

 (21، 1388 یدلیر و اکبری ,گردد. )مویدفر سرمایه و کار نهایی تولید افزایش و کار و کسب محیط بهبود باعث

 

 مبانی نظری .2

رای اهداف بن ابزاری عنوا نه تنها به یاجتماع هیبه سطح باالی سرما دنیرس ،یافتگیتوسعه دیجامع و جد کردهاییباتوجه به رو
 یو راه یکیزیو ف ینسانا هیوری سرمابرای بهره یبستر مناسبد و ریگیجامعه قرار م یافتگیتوسعه لیتوسعه بلکه خود در زمره اهداف اص

 بسط اجتماعی، انسجام گسترش رم،گ روابط ایجاد جانبه،همه توسعه جامعه، برای پیشرفت الزم شرط .شودیقلمداد م تیّبه موفّق لیبرای ن

 حتم به کشوری و جامعه ره در اجتماعی حد سرمایه از بیش افول که است حالی در است. این شخصی و نهادی اعتماد و اجتماعی مشارکت

 ابیدر غ (181، 1385رنجبریان، ، ) است. اجتماعی فروپاشی آن نهایت که سازدمی روبرو اجتماعی و سیاسی فرهنگی، مشکالت با را هجامع
و  یامل فرهنگهای توسعه و تکراه مودنیپ یاجتماع هیو بدون سرما دهندیخود را از دست م یاثربخش ها،هیسرما ریسا ،یاجتماع هیسرما

 به باشیم انسانی نیازمند سرمایه و فیزیکی اقتصادی، سرمایه به آنچه از بیشتر توسعه، برای حاضر، عصردر .دشویم دشوارو اقتصادی ناهموار 

 وجود با شهری جوامع در امروزه .سازد.می افراد جمع از فراتر و بیشتر چیزی را جامعه که این همان علّتی است نیازمندیم، اجتماعی سرمایه

 با .گرددمی احساس اجتماعی یهسرما خألکه از  هستیم شهری توسعه روند در کندی شاهد فراوان انسانی و اقتصادی کی،فیزی هایسرمایه

 به اجتماعی سرمایه میزان شهر با یافتگیتوسعه رابطه ریزی شهری،برنامه دیدگاه قالب در که است این پژوهش سؤال فوق مطالب به توجه
 ی مورد مطالعه به چه شکلی است؟ شهر الوند و قزوین به عنوان نمونه هااست؟ این ارتباط در  صورت چه

 هایکیفیّت بلکه باشد شهر زیستی دکالب به معطوف صرفاً که ای نیستانگاره شهرنشینی، و شهر به شهرسازان و مدیران شهری نگاه

 میان در تازگی به توسعه شهری به رسیدن در آن اهمیّت و اجتماعی سرمایه پیرامون بحث .دهندمی قرار بررسی مورد نیز اخالقی و ارزشی

 در شهری توسعه فرآیند طی ست کهنشأت گرفته از جایی ا که است شده واقع توجّه مورد شهری ریزیبرنامه و حوزه جغرافیا پژوهشگران

 مسئله، این و اجتماعی تورهایفاک تا تاقتصادی اس ابعاد و منافع بوده، مسئولین و عامالن توجّه مورد از پیش بیش آنچه اخیر، دهه یک

ز انجام پژوهش ا ( 187، 1385 پور،ناطقاست. ) تهساخ های اجتماعی مواجهبحران مشکل با توسعه، حال در در کشورهای ویژه به را شهرها
ویی نمایند جهری صرفه ش ه هایاین جنبه ضروری می نماید که مدیران شهری می توانند با لحاظ نمودن اهمیّت سرمایه اجتماعی در هزین

 کنند. روند توسعه را تسهیل  و

 .است بوده مدنظر ذیل شرح به هدف در پژوهش این در

 و بررسی آن در سطح دو شهر الوند و قزوین اجتماعی سرمایه هایشاخص شناخت 

 ریشه توسعه با آن دهنده تشکیل عناصر و اجتماعی سرمایه رابطه بررسی 

 سطح شهر قزوین و شهر الوند در یافتگی توسعه با یاجتماع سرمایه رابطه سنجش 
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 : خالصه تحقیقات پیشین1جدول شماره 

 موناسیب
 اجتماعی سرمایه و انسانی سرمایه بین عنوان: ارتباط 2007

 . باشند داشته اجتماعی سرمایه در گذاریسرمایه زیادتری میزان باال تحصیالت با افراد که شده سبب اجتماعی سرمایه باالتر نتیجه: سطح

 و آنچورنا
 همکاران

 یعموم تعادل مدل از گیریبهره با اقتصادی توسعه و اجتماعی گروه های عنوان: 2009

 دهنده نشان که اجتماعی هایگروه. شود کشورها سرانه درآمد در ناهمسانی سبب میتواند اجتماعی هایگروه تعداد در نتیجه: ناهمسانی
 . شوند مبادله هزینه در کاهش سبب توانندمی اند،اجتماعی سرمایه

 و بلک جان
 یوشیتوگاهایاشی

 اجتماعی هایهشبک و اجتماعی زندگی، سرمایه کیفیت:اجتماعی و فضایی متقابل هایعنوان :کنش 2005

 ایه کنش نهپشتوا نوانع به اجتماعی سرمایه نقش بر تأکید با شدن شهری فرایند های درونزای جنبه صحیح نتیجه: ارزیابی
 .است بوده اجتماعی سرمایه ظهور و بروز بستر عنوان به اجتماعی هایشبکه و متقابل

 و نیلسون
 همکاران

 زندگی کیفیت و اجتماعی سرمایه بین ارتباط عنوان: بررسی 2006

 در ندهکن تعیین عوامل ا،وستر و فرد سطح در اجتماعی سرمایه پایین میزان و خانواده ضعیف اقتصادی پایگاه باال، نتیجه: سن
 .میروند شمار به افراد زندگی کیفیت

 و خمر
 همکاران

 شهری مناطق سطح در اجتماعی سرمایه فضایی توزیع عنوان: ارزیابی 1390

 شهر سطح در اجتماعی سرمایه معنادار نتیجه: تفاوت

 و قاسمی
 همکاران

 اقتصادی توسعه بر گروهی برون اجتماعی سرمایه عنوان: تأثیر 1389

 ستانا در گروهی برون اعیاجتم سرمایه چه هر.  دارد وجود توسعه و گروهی برون اجتماعی سرمایه میان منفی نتیجه: ارتباط
 . میشود کم استان آن اقتصادی توسعه میزان باشد، باالتر کشور های

 و نظرپور
 مقدم منتظری

 اسالم منظر از صادیاقت توسعه و اجتماعی سرمایه میان عنوان: ارتباط 1389

 نیز و مگانیه نظارت نظام دنکر در نهادینه اسالمی جوامع اجتماعی زندگی در مذهبی و کارکردهای آنان نهاد ویژه نتیجه: نقش
 می کند.. عمل اجتماعی مشارکت تقویت و تثبیت ، مسلمانان آگاهانه حضور

 
. گیردمی شکل ایشبکه وابطر و هنجارها اعتماد، پایه بر اجتماعی ایهسازمان ایجاد طریق از اجتماعی سرمایه سرمایه اجتماعی:

 کند،می هیلتس نهایی اهداف به دستیابی بر را هاگروه افراد هایظرفیت و بخشدمی بهبود اقدامات در هماهنگی تسهیل طریق از را کارایی
 به نیل در همکاری افزایش با تماعیاج سرمایه .شود می مختلف سطوح در توسعه فرآیند در هاییمحدودیت بروز به منجر آن فقدان بالعکس

 عنوان به بلکه انجامد،می تالفاتاخ از کاستن به تنها نه جامعه افراد بین در اعتماد و مشارکت ایجاد و جمعی کنش تسهیل عمومی، منافع
 بقیه ربرگیرندهد طرف یک از که کلیدی های( برخی از شاخص320، 1387باغینی )شجاعی. شودمی مطرح محلی توسعه مایه خمیر

 به شرح زیر است. یکدیگرند، مکمل طرفی از و هستند، اجتماعی سرمایه فاکتورهای

 شهروندی وظایف و قوقمعرّف ح و مبنا.دارد  شهروندی مفهوم با مرتبط و تنگاتنگ ارتباط مشارکت مفهوم :اجتماعی مشاركت

 توانیم را مشارکت.است  دنیم و شهروندی مشارکت توسعه، الزامات ترین مهم از سویی .یابد تحقّق مختلف هایگونه به تواندمی که است
 (23-19،  1387ثابت، یعبداله و ) نوریان .نمود. مختلفی هایبندیطبقه مشارکت سازماندهی و مشارکت زمینه مشارکت، نوع برحسب

 به معطوف گیریجهت که هاشکن از دسته آن در خصوص به کند،یم پیدا نمود انسان هایکنش متن در اعتماد  اجتماعی: اعتماد

 اسبراس که گروهی از عبارت اعتماد شبکه. "کندمی تسهیل را کردن عمل قدرت" کلمن تعبیر به که کیفی رابطه نوعی آن و دارند آینده
 فیمابین اعتماد ور این از. کنندمی دهاستفا خود نفیمابی مبادالت در یکسانی هایارزش و هنجارها اطالعات، از یکدیگر به متقابل اعتماد
  (250، 1384) غفاری،.دارد تبادالت گونهاین به مربوط هایهزینه کاهش و فرآیندها تسهیل در زیادی نقش
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 و جامعه یک نجاریه و ارزشی نظام کردن درونی پذیرش، حاصل که جامعه یک اعضا میان جمعی توافق با اجتماعی: انسجام

 عنوان به هتج این به اجتماعی تعامالت و هاهنجار این. شودمی بیان جامعه آن افراد میان در ها،تعامل وجود از تراکمی و جمعی علقت وجود
 (37، 1386لمن، ک) .هستند اجتماعی های سیستم در مهمی اقتصادی کارکردهای دارای که گردندمی تعریف اجتماعی سرمایه یک

اقتصادی، فرهنگی  بنیادی شکل هس سرمایه بوردیو پیر نظر ازاجتماعی مباحثی فراوانی را ذکر کرده اند.  صاحب نظران درباره سرمایه
ارهای مولد و هنجارهای غیرمولد هنج اجتماعی، سرمایه با رابطه در فوکویاما شوندتبدیل میاقتصادی  سرمایهکه همگی به  دارد و اجتماعی

های ژگیعنوان وی به اعتمادمتقابل و  لهمعام هنجارهایها،شبکه پاتناماز نظر  (12-2، 1379ویاما، )فوکد.کنمعرفی میسرمایه اجتماعی را 
 کاهش بوده که سبب مولد سرمایه از نوعی اجتماعی سرمایه کلمن، از نظر های اجتماعی است که سرمایه تعریف می شود.سازمان

 پذیرامکان زیاد هایهزینه رفص با تنها آنها به دستیابی اجتماعی سرمایهنبود  در که شود اهدافیمی اهداف به دستیابی هایهزینه

 (57-8، 1384پور، )شارع .شودمی

 یهسرما فوکویاما .رددا هزینه مقداری تنها اند کهدمی بی ضرر را اجتماعی سرمایه پاتنام: اجتماعی سرمایه منفی های جنبه
 منفی هوجو با وجود آگاهی از لمنک و بوردیو .ندکمی یاد آن منفی اثرات از بعدها تنها و داندمی جامعه کل برای عمومی خیر را اجتماعی
 آن فواید هزمانی ک ست.اتقویت نابرابری  در اجتماعی سرمایه تأثیر. این موارد منفی شامل اندنپرداخته آن به کافی اندازه به اجتماعی  سرمایه

 تارهای ضدرف از حمایت در تماعیاج سرمایه نقش ند.گیر بهره بیشتر آن مزایای از ت بیشتراتصاال با افراد ،شده توزیع نابرابر شکل به
 ادپرستینژ ترغیب و تشویق، یهمبستگ تقویت و گروهی حمایت پی در افراد آزادی و خالقیّت دادن دست از د.دار مخربکه آثار  اجتماعی

، ی، احمدی)صیدای می آیند. گر آثار منفی سرمایه های اجتماعی به شماراز دی خاص اجتماعی شبکه و برگروه حد از بیش تأکید پی در
1388 ،198-200) 

 مدهادرآ وضع بهبود بر الوهع که است بعدی چند جریانی توسعه.  نیست اقتصادی اىپدیده فقط توسعه تعریف توداروطبق توسعه: 

 و معهجا اعتقادهاى و رسوم و دابآ در حتی تلقی طرز و اداری ی،اجتماع نهادی، هاىساخت در بنیادی تغییرات متضمن آشکارا تولید، و
 از نظر اند.د مى کامل زندگی و الگوی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی بعد کامل را شامل  توسعه بعد پنج مارگا مؤسسه .است مردم
 از توسعه، اصلی دفه (15-1، 1382)متوسلی،  . کندمى کیدتأ انسانی منابع در هاقاستحقا بهبود و هاتوانمندى افزایش بر توسعه یاسن آمارت
 ملل زمانسا نظر از.  است اعیاجتم عدالت با همراه رشد توسعه، برای مفهوم ترینمناسب است، اجتماع هاىنابرابرى تمام برداشتن میان
 های جنبه با باید نیز را آن ارتباط هبلک کرد، توجه محیطی عدالت به باید تنها نه شود،می گفته سخن اجتماعی هاى نابرابرى از وقتی ، متحد
 .داد قرار توجه مورد اجتماعی و فرهنگی توسعه

 ریتصوی ارائه جهت موجود هایتوانایی و کمبودها آشکارنمودن کشور در هااستان و مناطق یافتگی توسعه درجه محاسبه از هدف
های متفاوتی را راه نیافتگی وسعهت یا و مفهوم توسعه یافتگی برای بیان .است ییجغرافیا محدوده در کشور مناطق اقتصادی آینده از روشن

ونگی ، چگدرمان وطح آموزش و بهداشت سنظیر درآمد سرانه، آماری داده های د )انای از آنان به ضوابط کمی روی آوردهاند. عدّهارائه نموده
کمبود مصرف  ولد ،ومیر، نرخ باالی زادوکثرت مرگ)گی نیافتتوسعه هاین عالیم و نشانهاقتصاددانان تبیی ای دیگر ازعدّه (توزیع درآمد، و... 

د یا و نبووگانه وجود ساختار دبه مطالعه  نگروه سوّم از متفکریمطالعه خویش قرار داده اند.  را وجه( پروتئین ، کمبود مصرف سرانه انرژی و...
عزلت  وتادگی و ناپیوستگی حالت دورافوجب که مونی، نارسائی جریان درآمد و سرمایه کن های مختلف اقتصادیکمبود پیوستگی بین بخش

 (137-130، 1391 شود.)بختیاری و همکاران،وضعیّتی که درکشورهای درحال توسعه دیده می می شود، می پردازند.های اقتصادی بخش

بندی کشورها از رای رتبهمه توسعه سازمان ملل متحد بتوسط برنا 1990اولین بار در سال  توسعه انسانی شاخص: توسعه انسانی

 را خود امهع مقبولیت زهنو ی به آنبا وجود نقدهای انسانی توسعه شاخص امروزه لحاظ توسعه منابع انسانی مورد استفاده قرار گرفته است.
 تشرملل من سازمان توسط انسانی توسعه هایشاخص پیشرفت روند از هاییگزارش قالب ساالنه، در همواره شاخص این. است کرده حفظ
 و آموزش دگی،زن امید به: مؤلفه سه از ترکیبی یانسان توسعه شاخص .گیردمی قرار المللیبین هایسازمان و کشورها استفاده مورد و شده
 (11-10، 1389دی، حما)کاوسی،  .است فوق مؤلفه سه از ساده میانگین یک توسعه انسانی شاخص. است داخلی سرانه ناخالص تولید
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این  "فرد. یک یاجتماع و روانی و روحی جسمی، و خوب مطلوب وضع":جهانی بهداشت سازمانطبق تعریف  امید به زندگی:

 حالتی کامل، سالمتی( 252، 1383. )عباس پور، استهای مورد انتظار هر فرد برای زندگی را در بدو تولد تعداد سالشاخص که بیانگر 
 "اجتماعی روابط و روان جسم،": گانههای سهجنبه از وی سالمتی و انسان. یا ناتوانی بیماری فقدان فقط نه است اجتماعی و روانی فیزیکی،
 (18، همان ).  شودمی تهدید تأمین یا

 تجهیز برای وده است.بمدنظر  مدیریت حل مشکالت و عملکرد کیفیت بهبود جهت در ایوسیله همواره آموزشدانش و آموزش: 

 بهبود برای عوامل و ثرترین تدابیرمؤ و مهمترین از یکی آموزش شکبی نیرو، این از مؤثرتر هرچه گیریو بهره بهسازی و انسانی نیروی
 (122، 1383) شریعتمداری،.است همیشگی و مداوم فرایند و یک اساسی وظیفه آموزش یک. رودمی به شمار امور

طوالنی  های زندگین معیارآنوان یک جایگزین برای تمامی ابعاد توسعه انسانی که در درآمد به عسرانه تولید ناخالص داخلی: 

مد درآ بنابراین دود نیست،آمد محو سالم و تحصیالت لحاظ نشده است. دستیابی به یک سطح قابل قبول از توسعه انسانی صرفاً نیازمند در
 (417، 1382باید اصالح و تعدیل گردد. )برنامه توسعه سازمان ملل متحد، 

 شاخص هبودب در فقیر در کشورهای درآمد بیشتر اثرگذاری بر میلزاند. ادهمتفاوتی پیرامون موضوع توسعه انسانی داندیشمندان نظرات 
 تمشارک سطح همچنین و تمحرومیّ میزان و اقتصادی نابرابری کاهش زمینه درها شاخصاین  وی اعتقاد به دارد تأکید انسانی توسعه
 را عهجام یک در توسعه انسانی هایشاخص به دستیابی ظرفیّت متوسط انسانی توسعه شاخص است فوکادا معتقد .دهدنشان نمی را چیزی
 زنان بیشتر پذیریآسیب دلیل به دوربن نظر از .کندنمی واقعی تبیین صورت به را هانابرابری و هامحرومیّت ها،تفاوت امّا دهد.می نشان
. گیردمی نظر در زنان و انمرد بین را یکسانی وزن شاخص که این دارد وجود مشکل این فقر جنسیّتی شاخص محاسبه در مردان به نسبت

 اون و زنول یابد. افزایش گیری ندازهادقت  تا شود محاسبه مردان و زنان مورد جداگانه در صورت به هاشاخص این که کندمی پیشنهاد وی
 بیشتر موزشآ تأثیر از اثر این یو حتّ داشته اقتصادی رشد بر توجّه قابل اثری زندگی به امید متغیر لبقا در بهداشتی شاخص معتقدند که

 (9-8، 1387)باصری، فرهادی کیا،  .است بوده
ذکور به مها و مشکالتی نیز هست. شاخص ها و محدودیت، دارای کاستیجهانی شاخص توسعه انسانی علی رغم دارا بودن مقبولیّت

های مختلف های بسیاری در مورد گروهها را بیان کند. در این ارتباط واقعیّتتواند تمام واقعیّتگیرد، نمیبهره می هاینکه از متوسطدلیل ا
های مختلف روهژادها و گ( یا نجمعیّتی مردان و زنان، مناطق شهری و روستایی، اغنیا و فقرا )به ویژه جمعیت درحال رشد فقرای شهری

ر بخش بر های اثگیریتصمیمنظیر توانایی مشارکت در  ه انسانیهای حیاتی توسعبرخی جنبهگیرند. تجزیه و تحلیل قرار نمی قومی مورد
شاخص چون  های تکمیلی گردیده است.وجود نقاط ضعف شاخص توسعه انسانی، سبب معرفی و ارائه شاخصگردد. زندگی، لحاظ نمی

دهنده توزیع نشان معرفی شد که "نیشاخص فقر انسا"سنجد، یرا در دستیابی به توسعه انسانی متوسعه انسانی، پیشرفت کلی یک کشور 

مان ابعاد و از ه "یّترتبط با جنسمشاخص توسعه " .گیردپیشرفت بوده و بقایای محرومیّتی را که هم چنان باقی مانده است، اندازه می
شود. این شاخص میان زن و مرد توجّه می ریتفاوت که در این دستاورد به نابراب کند با اینمعیارهای شاخص توسعه انسانی استفاده می

زنان در  شدهنده نقن نشا که "د سازی جنسیّتیشاخص توانمن" .های جنسیّتی استتعدیل شده شاخص توسعه انسانی با توجّه به نابرابری
سیاسی،  های کلیدی مشارکتجنسیّتی را در زمینه به عبارتی شاخص توانمندسازی جنسیّتی، نابرابری است.زندگی اقتصادی و سیاسی 

 (19-15، 1385، و همکاران )بختیاری .کندگیری میها اندازهگیریاقتصادی و تصمیم
 و صادی،سیاسی،اجتماعیقتا گوناگون سطوح و ها حوزه در مثبت پیامدهای و اجتماعی سرمایه میان رابطه به زیادی هایپژوهش

 دعملکر و تصادیاق توسعه نظر را از ناطقم اختالفات تواندمی اجتماعی سرمایه دریافت خود مطالعه در پاتنام اند. رابرت کرده توجه رفاهی
 تواندمی که ستهاشبکه و نجارهااعتماد، ه مانند اجتماعی سازمان هایویژگی معنای به اجتماعی دهد و همچنین سرمایه توضیح حکومتی

توان پاتنام می همکاران و یا و آیر وهوك  و بخشد. از مجموع مطالعات پاراگال،گلیگان بهبود هماهنگ هایکنش تسهیل با را جامعه کارایی
 فضایی سطوح میان یاجتماع و اقتصادی های تفاوت تبیین برای مهم متغیر یک عنوان به اجتماعی سرمایه مفهوم دریافت که از

 (36-35، 1387)نوابخش، فدوی،  کرد توان استفادهف،می مختل
 مثبت این دو، میان ارتباط تحقیقات از بسیاری در. شودمی انسانی سرمایه و آموزش هایشاخص ارتقا سبب تواندمی اجتماعی سرمایه

 از اجتماعی سرمایه تعریف برای حتی نداناندیشم از تعدادی که دارند نزدیکی روابط چنانآن سالمت و اجتماعی سرمایه .ارزیابی شده است
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 است. منطقه یک جغرافیایی نواحی در سالمت توزیع همگونی اجتماعی میزان سرمایه بودند معتقد کندی و کاواچی. اندکرده استفاده آن
 سرمایه کهطوری به .است باالیی قدرت و قدمت دارای نیز جامعه در انسانی سرمایه تقویت آموزش و سطوح و اجتماعی سرمایه میان رابطه

 از. شودمی آنها در مهارت ارتقا و یادگیری در افزایش سبب طریق، این از و افراد شده بین مثبت هایتعامل افزایش سبب باالتر اجتماعی
 این که شود فرادا مشارکت و اعتماد سطوح تقویت برای جامعه فرهنگ سازی آماده و اجتماعی سرمایه سطوح به ایویژه توجه باید رو، این
 (133-132، 1394)مهرگان، دلیری،  .باشد توسعه سطوح افزایش و مبادله هایهزینه کاهش برای مهمی دلیل تواندمی امر

 عامه احترام ها،عزاداری و اعیاد خاص، رسوم و آیین مشترك، زبان مشترك، مذهب علت به ،ایراندر های اجتماعی سرمایهوضعیت 
 حوالتتو  اسالمی انقالب یروزیپ با. است اجتماعی مشارکت و انسجام اعتماد، از عناصری دارای...  و ها،ارزش و لاصو سری یک به مردم

 و هاتسیاس برخی اما. یافت یشافزا شدت به مردم و دولت متقابل اعتماد و مردم مشارکت میزان اقتصادی و سیاسی ساختارهای در گسترده
 امروزه که ایگونه به. اندگذاشته ماعیاجت سرمایه بر منفی آثار مثبت، اهداف کردن دنبال رغمعلی قالبان از بعد هایدولت هایبرنامه

 (238 ،1385 برخورداری، و مهدوی. )گردد نمی مشاهده است، انتظار مورد اسالمی هایارزش بر مبتنی که اعتمادی
 

 تحقیق  روش. 3

ریق تحلیل محتوا ش از طپژوههای است. شاخص  توصیفی- کاربردی نوع زا و تحلیلی توصیفی، پژوهش این بر حاکم رویکرد
 ،مدارك از بررسی اسناد و های آماریشاخصبوده است. های توصیفی ها آماری و برخی شاخصاستخراج شده که برخی از  شاخص

 میدانی، مطالعاتز های توصیفی ااخصمارهای رسمی سازمان آمار و جهاد کشاورزی، استانداری و شبکه بهداشت و درمان و ...  و شآ

و آزمون آماری  SPSS و EXCEL افزارهاینرم در کمک به هاپرسشنامه. استخراج شده است پرسشنامه، مصاحبه و مشاهدات میدانی
 . همبستگی و رگسیون و آزمون کای اسکولر مورد تحلیل قرار گرفت

 دنبو یافته توسعه و هرانت تا کم فاصله. است استان این شهر ترین ممه و قزوین استان مرکز قزوین شهرقلمرو مکانی تحقیق، 
 شهر دومین الوند شهر .یردگ قرار مهم شهرهای رده در و شود تبدیل منطقه هایقطب از یکی به شهر این اخیر هایسال طی گردیده باعث
 راضیا در ، آن مجاورت در زالبر صنعتی شهر احداث بدنبال شهر ایناست.  گرفته شکل البرز صنعتی شهر مجاورت در قزوین استان بزرگ
 .است گرفته شکل قزوین دشت کشاورزی دو و یک درجه

 

 تحقیق نتایج . 4
بیشتر (است 1390 سال مارآ شده ارائه آمارهای تمامی)نفر است  203276نفر و جمعیت شهرستان الوند 566236جمعیت شهرستان قزوین 

ساحتی بین دو شهر م ی در هرشهر الوند بادوام هستند. بیشترین فراوانی مساحت ها واحدهای مسکونواحدهای مسکونی شهر قزوین و در 
وند است. حدود شتر از القزوین بی متر است. در قزوین و الوند بیشت واحدها دارای تصرف ملکی هستند. البته این درصد در شهر 100تا  50
 ه واحدهای مسکونی بوده است.  پروانه های صادر شده در هر دو شهر متعلق ب 90%

ست. ر الوند ااز شه نسبت جمعیت فعال به جمعیت باالی ده سال در هردو شهر یکسان است. جمعیت شاغل در شهر قزوین کمی بیش
د. اما دان در هر دو شهر باسوادنمر %90زنان و  %84سال( در هر دو شهر یکسان است. حدود  6درصد باسوادی )در مقایسه با جمعیت باالی 

  نسبت مردان با تحصیالت عالی نسبت به زنان به تحصیالت عالی در شهر قزوین بیش از شهر الوند است. 
شک، پزشک ، دندانپزه پزشکهای بهداشتی و درمانی شهر الوند نسبت به شهر قزوین در سطح پایین تری قرار دارد. سراناز نظر شاخص

 رد.ن وجود داهر قزویو درمان در شهر الوند در سطح بسیار پایین تری نسبت به شمتخصص و سایر سرانه های مربوط به بهداشت 
سبت ن وند است.ن بیش از الدر قزوی راه های آسفالته به کل راه های شهرکیلومتر راه شهری کشیده شده است نسبت  577.64در قزوین 

عیت نفر جم 100000برای هر  د است. نسبت راه های آسفالتهبرابر شهر الون 2.5نفر جمعیت در شهر قزوین 100000کل راه ها برای هر 
سبت به قزوین نهر الوند وضاع شتوان گفت از نظر معابر و سرانه حمل و نقلی ارابر شهر الوند است. بنابراین میشهر قزوین حدود سه ب

 نامطلوب است.
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ا هالوند است. تعداد کتاب  هر قزوین کمتر از شهرنفر جمعیت در ش 10000از نظر شاخص های فرهنگی نسبت کتابخانه به ازای هر 
هر برابر ش 1.5اسواد شهر الوند ب( است. نسبت اعضای کتابخانه به جمعیت 1.87( بیشتر از شهر قزوین)2.13به جمعیت باسواد شهر الوند )

هر قزوین شت باسواد ه جمعیعالی بقزوین است. درصد باسوادی زنان در هر دو شهر نزدیک به هم است. درصد باسوادان دارای تحصیالت 
 هر قزوین در جایگاهشی نسبتبه فرهنگ در مقایسه با شهر الوند بیشتر است. بنابراین می توان در مجموع بیان کرد که شهر الوند از نظر بعد

 بهتر و باالتری داد. برخی از این اطالعات در جدول زیر گنجانده شده است.
ی ارای درصددضعیت تاهل توصیفی مورد نیاز استخراج شد. پاسخ دهندگان از حیث جنسیت و و پرسشنامه، اطالعات 340از طریق 

سال در این شهر  20تا  11سال و بیشتر آنها  30تا  20تقریباً برابر بودند. بیشتر افراد البته با اختالف کم متولد در شهر دیگر و در بازه سنی 
 اند.تر درصد را به خود اختصاص دادهساکنند. از نظر تحصیالت دیپلم و لیسانس بیش
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 : اطالعات آماری در محدوده مورد مطالعه2شماره جدول 
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 نفر 10000نسبت کتابخانه به ازای هر 
 جمعیت

0.22 0.29 

یی
بنا

ر 
 زی

ی
ها

ص 
اخ

ش
 

بت راه های آسفالته به کل راه های نس
 شهر

0.49 0.3
4 

 تعداد کتاب ها به جمعیت باسواد شهر
نفر 100000نسبت کل راه ها برای هر  2.13 1.87

 جمعیت

102 40.
64 

نسبت اعضای کتابخانه به جمعیت 
 باسواد شهر

نسبت راه های آسفالته برای هر  0.09 0.06
 نفر جمعیت 100000

49.8
2 

13.
77 

 0.5 0.2 های اصلی به کل راه هانسبت راه 83.8 82.7 درصد باسوادی زنان در شهر

درصد باسوادان دارای تحصیالت عالی 
 به جمعیت باسواد 

21.7
7 

13.87 

کن
مس

ش 
بخ

ی 
ها

ص 
اخ

ش
 

 های بادوامدرصد مسکن
56.9

2 
66.

44 

عالی به مردان نسبت زنان با تحصیالت
 عالیبا تحصیالت

0.93 0.85 
 دوامهای کمصد مسکندر

42.6
4 

33 

ان
رم

و د
ت 

اش
هد

ص ب
اخ

ش
 

نفر 1000سرانه پزشک برای هر 
 جمعیت

0.58 0.13 
 دوامهای کممعکوس مسکن

2.34 3.0
3 

نفر  10000سرانه دندانپزشک برای هر 
 جمعیت

نسبت پروانه های ساختمانی دوطبقه و  0.24 1.43
 بیشتر به کل پروانه های صادرشده

0.95 0.9
7 

سرانه پزشک متخصص برای هر 
 نفر جمعیت 10000

2.19 0.26 
 های دارای یک اتاقمعکوس مسکن

34.6
1 

30.
1 

نفر  10000سرانه آزمایشگاه برای هر
 جمعیت

نسبت مسکن های دارای چهار اتاق و  0.44 0.74
 بیشتر

0.37 0.2 

نفر 10000سرانه داروساز برای هر 
 جمعیت

0.37 0 
 نی تک خانواری نسبت واحدهای مسکو

0.97 0.9
9 

نفر  10000سرانه پیراپزشک برای هر
 جمعیت

37.5
1 

7.3 

تی
معی

 ج
ی

ها
ص 

اخ
ش

 

نبت مساحت شهر به مساحت 
 استان

0.42 0.03 

نفر 10000سرانه داروخانه برای هر 
 جمعیت

1.46 0.79 
 درصدزنان فعال به زنان باالی ده سال

12.6 8.1 

تعداد موسسات درمانی و مراکز 
 هداشت ب

70 13 
 درصدزنان شافل به زنان فعال

79 67.9
3 

و مراکز سرانه موسسات درمانی
 نفر 10000بهداشت به ازای 

1.24 0.64 
 سهم جمعیت منطقه از استان

47.12 16.9
2 

 0.37 0.37 بار تکفل عمومی 0.01 0.2 نفر جمعیت 1000سرانه بهیار برای هر

 2.8 2.5 بار تکفل واقعی 0.15 0.31 عیتنفر جم 1000سرانه بهورز برای هر
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شاخص اول  است.عات زیر به دست آمده نامه ها اطالها و تحلیل پرسشبا استخراج داده های سرمایه های اجتماعی:  شاخص

ی عای اجتمارمایه هساحساس تعلق به محیط و هویت اجتماعی از مهمترین شاخص های توصیفی احساس تعلق و هویت اجتماعی است. 
ل زندگی ردم به محست و مطبق امارهای استخراجی و تحلیلی احساس تعلق نسبت به محل زندگی در شهر الوند بیشتر از قزوین ا است

زنند. علت یمه مهاجرت بی دست عوامل اقتصاد خود عالقمندند و تمایل کمی برای تغییر محل زندگی خود دارند و در صورت اجبار به علت
د. هویت در شز شناخته وند نیوجود شهر صنعتی البرز اذعان شده است. شهر صنعتی مهمترین عامل هویت بخش شهر ال این تعلق در الوند

شی شده که امروزه امش وآسایجاد آرشهر الوند عالوه بر عامل بیان شده به سبب فرهنگ اهالی نیز است. این عوامل در ارتباط باهم سبب ای
 گی در شهرمندی به محل زندعالقه حله کمتر از شهر الوند است.است. در شهر قزوین عالقمندی به ممردم را در این شهر نگاه داشته 

اکنین ی برای سعاجتما قزوین نشات گرفته از اقامت طوالنی مدت در محل است.اقامت طوالنی و قدمت شهر قزوین سبب ایجاد هویت
ل این افراد برای حال تمای با این آرامش نسبی را به همراه داشته است. اما این هویت و تعلق برای ساکنین این شهرشهر قزوین شده است. 

 تغییر محل زندگی در مقایسه به شهر الوند بیشتر است. 
یدانی ممشاهدات  طبق مادر شهر الوند و قزوین وجود باغات و فضای سبز مهمترین عامل تنوع و سرزندگی فضایی بوده است. ا

آموزشی،  شهر مانند عمومی ر دو شهر از فضاهای خدماتی وسرزندگی در شهر کم است. ساکنین ه که میزان ساکنین هر دو شهر معتقدند
پرسشنامه شناخته  ن شهر طبقشکل ایکنند. البته کمبود خدمات و امکانات در شهر الوند به عنوان مشتی و درمانی و ورزشی استفاده میبهدا

اسبه لیکرت مح ریق طیفطنمره شاخص های کلیدی سرمایه اجتماعی از ب و مطلوبی است. شده است.  امنیت در هر دوشهر در حد مناس
 گردید که به شرح جدول زیر است.

 
 جتماعی در شهرهای الوند و قزوین اهای کلیدی سرمایه میزان شاخص:  3جدول شماره 

 قزوین الوند های كلیدی شاخص

 2.78 2.9 اعتماد اجتماعی

 3.13 3.21 روابط اجتماعی

 2.88 3.19 مشاركت اجتماعی

 2.45 2.82 پیوند اجتماعی

 

 نتیجه گیری. 5
رو به پایین است.  حد متوسط زوین درقاعتماد اجتماعی در شهر الوند و با توجه به آزمون های آماری و مطالعات میدانی و تحلیل آنها، 
ین است و با تفاوت ز شهر قزواد بهتر و روابط اجتماعی نیز در شهر الونالبته در شهر الوند اعتماد اجتماعی بیش از شهر قزوین است. شبکه 

ت. توسط کمتر اسمزوین  از ر شهر قدمشارکت اجتماعی در شهر الوند از متوسط بیشتر و  اندکی هر دو در سطح متوسط رو به باال قرار دارد.
های خصاز نظر شا توان بیان کرد کهمیمساعدتری دارد.  توان گفت که مشارکت اجتماعی در شهر الوند نسبت به قزوین وضعیتپس می

رمایه های سظر ابعاد نما از تری قرار دارد به خصوص در امکانات و خدمات. اقایسه با شهر قزوین در سطح پایینکمی شهر الوند در م
  ست.اهر قزوین اجتماعی شهر الوند وضعیت مطلوبتری را داراست و سرمایه های اجتماعی در الوند قوی تر از ش

ر از شهر قزوین لوند بیشتر شهر ادر شهر الوند روابط و مشارکت و پیوندهای اجتماعی بیشتری وجود دارد. سرمایه اجتماعی دهمچنین 
 بیان شد، گاهی ظری پژوهشبانی نمهمانگونه که در  است. اما از لحاظ توسعه یافتگی شهر الوند در سطح پایین تری از قزوین قرار دارد.

 و قوم گرایی رون گروهیت به بهای اجتماعی درون گروهی شهر الوند نسبگذارد. زیاد بودن سرمایهسرمایه اجتماعی اثر سو بر شهرها می
طح کمتری قرار فتگی در سسعه یاشده است. با وجود سرمایه اجتماعی قویتر در شهر الوند نسبت به قزوین، تو سبب عدم توسعه یافتگی آن

 : است ه شرح زیرده که بتی در ادامه برای با توجه به مطالعات و نتایج تحقیق براساس منابع موجود ارائه گردیایشنهاددارد. 
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 ر شهر صنعتی البرز ناگون که دهای آموزشی با همکاری صنایع و کارگاه موجود در شهر برای ایجاد آشنایی با حِرف و مشاغل گوایجاد کارگاه
 ر قزوین قرار دارندهای صنعتی پیرامون شهو شهرك

  ر آنها با توجه به ها و ایجاد روح کارآفرینی دهای توانمندسازی زنان در زمینه فراگیری مهارتکارگاه و  های تولیدی خانگیکارگاهبرگزاری
 الوند و قزوینپتانسل های موجود در شهر 

 رح جامع.توجه به ط فرینی در آنها در هر دو شهر بان در زمینه مهارت و کارآای برای توانمندسازی زناایجاد مراکز فنی و حرفه 

  تاسیس کتابخانه در سطح شهر با توجه به جمعیّت نواحی شهری قزوین و الوند. 

  د.الون شهر رانه آن دربا  توجه به کمبود ساحداث بیمارستان تخصصی وعمومی و آزمایشگاه  ،افزایش مراکز درمانی، داروخانه 

 شکان متخصص برای ساکن شدن در شهر الوندافزایش تسهیالت رفاهی پز. 

 لوند.و ا نیدر طرح جامع شهر قزو یشنهادیکودکان با توجه به سرانه پ یباز یو فضا یمحلّ یهاپارك جادیا 

 و  هیحاکز خدمات نامرو ند ( کن یم شهرها سفر ریآن به سا نیتأم یکه مردم برا یمردم )خدمات یازهایمرتبط با ن یخدمات یهایکاربر جادیا
 .سرانه کم است نینوساز شهر الوند که ا ای میبخصوص در بافت قدمحلّه 

 های فرهنگیتوجه به سمبلای مشترك و یّت جمعی ، احساس تعلّق به آیندههای فرهنگی نظیر احساس هوویت مؤلفهتق. 

 ّمحلّه رایی نسبت بهافزایش هنجارگه و شناسایی فاکتورهایی برای افزایش احساس تعلّق شهروندان نسبت به محل. 

 تانر شهر و اسن شهرسازی مشارکتی دجهت طرح و رفع مشکالت موجود در محلّات و رقم زد "خانه محله"هایی به نام ایجاد مکان. 

  رائه احلی برای وامع مجایجاد رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی براساس الگوهای نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط
 .های محلیهای عمرانی کوچک متناسب با ظرفیّتتماعی، از طریق نظام انگیزشی برای پروژهخدمات اج

 ن برای ی شهرونداهمیار ایجاد فضای امن در تمامی ابعاد روحی اجتماعی فرهنگی اقتصادی سیاسی در جهت جذب اعتماد و مشارکت و
 .برقراری ارتباطاتی عمیق ، مؤثر و پایدار با جامعه

 ماعی دارای هادهای اجتای و تشویق به ایجاد برای افزایش سرمایه اجتماعی در قالب نیت نهادهای اجتماعی، صنفی، حرفهتشویق و تقو
 .طح شهربرای افزایش اعتماد در سهای گروهی در آنان هویّت مشترك و ایجاد زمینه همکاری

 
 : برخی مراکز پیشنهادی در شهر الوند1نقشه شماره 
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 مراکز پیشنهادی در شهر قزوین: برخی 2شماره نقشه 

 
 

 مراجع

 ها و ، فصلنامه پژوهش،تحلیل عوامل موثر بر شاخص توسعه انسانی: نمونه موردی زنجان1387کیا، علیرضا، باصری، بیژن، فرهادی
 .47های اقتصادی، سال شانزدهم، شماره سیاست

 های کشور از منظر شاخص توسعه های استانجایگاه ، بررسی1385 مجتبی،پور، سید زاده، مجید، حسینبختیاری، صادق، دهقانی
 .19انسانی، مجله علمی و پژوهشی دانش و توسعه، شماره

  ،زاده، یاسر مالی، باس فتاحع، ترجمه حسین غفرانی، امیر 2003،گزارش توسعه انسانی سال 1382برنامه توسعه سازمان ملل متحد
ت و مان مدیریاعی سازمهدوی، تهران موسسه فرهنگی ابن سینا با همکاری معاونت امور اجتمفرشاد مومنی و محمدرضا واعظ 

 ریزی کشور و برنامه توسعه ملل متحد.برنامه
  ،ای سرمایه اجتماعی.، سرمایه اجتماعی و توسعه، مجموعه مقاالت همایش منطقه1385رنجبریان، رسول 

  ،امه سرمایهنجتماعی، ویژه اش آن در حیات اجتماعی و اقتصادی، مجله رشد علوم ، سرمایه اجتماعی و نق1384شارع پور، محمود 
 ، زمستان.اجتماعی، شماره دو

 ،1380و   1360سال الوند شهر هادی طرح مشاور، مهندسین شارمند 

 اعی، تهران.، مبانی مفهومی سرمایه اجتماعی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتم1387باغینی و همکاران، شجاعی  

 ،م. ودخرداد، چاپ  ،  نظریه ها و الگوی بازآموزی منابع انسانی در سازمان، انتشارات یکان،1383شریعتمداری، مهدی 
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  ،ای بر سرمایه اجتماعی و رابطه آن با ، دیباپه1388صیدایی، سید اسکندر، احمدی شاپور آبادی، محمد علی، معین آبادی، حسین
 .19فصلنامه راهبرد، شماره  های توسعه اجتماعی در ایران،مؤلفه

 ،رات سمت.اتهران، انتش ، مدیریت منابع انسانی پیشرفته: رویکردها، فرآیندهاو کارکردها، چاپ اول،1382عباس پور، عباس  

  ،نقدی بر مقاله مدل در حال پیدایش توسعه روستایی،  روستا و توسعه.1376عمادی، محمد حسین ، 

  ،زرات کشورسنجش و تبیین سرمایه اجتماعی در ایران، دفتر امور اجتماعی و، طرح ملی 1384غفاری ، غالمرضا 

 ،چاپ ایرانیان، جامعه نتشاراتا :توسلی؛تهران غالمعباس ترجمه آن؛ حفظ و اجتماعی سرمایه: نظم ، پایان1379 فرانسیس، فوکویاما 
  .اول

  ،شور جهان، مطالعات راهبردی ک 62انی : مقایسه تطبیقی ، جهانی شدن و توسعه منابع انس1389کاوسی،اسماعیل، احمدی، فخرالدین
 جهانی شدن، سال اول، شماره دو. 

 ،بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، تهران. 1386کلمن،جیمز ، 

  ،هران، سمت.، توسعه اقتصادی، مفاهیم و مبانی نظری، رویکرد نهادگرایی و روش شناسی، ت1382متوسلی، محمود 

  ،ش سرمایه ه مقاالت همای، سرمایه اقتصادی و توسعه اقتصادی، نمونه موردی ایران، مجموعه خالص 1385مهدوی و برخورداری
 اجتماعی و توسعه در ایران. 

  ،(، 1388-1379های ایران)ستان، بررسی ارتباط میان سرمایه های اجتماعی و توسعه انسانی در ا1394مهرگان، نادر، دلیری، حسن
 .1394، شماره دوم، تابستان 15امه پژوهشی اقتصادی رشد و توسعه پایدار، سال فصلن

 ،در اقتصادی توسعه هایشاخص و اجتماعی سرمایه پویای و متقابل اثر ،بررسی 1388 دلیری، حسن و اکبری اهلل نعمت رزیتا؛ مؤیدفر 
  .35 شماره ،20 سال الملل، بین اقتصاد ایران؛مطالعات

  28اره گیری سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر آن ، نامه علوم اجتماعی، شم، شکل1385جواد، فیروزآبادی، احمد، ناطق پور، محمد. 

  ،تهران،  5العه موردی منطقه ، بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه شهری: مط1387نوابخش، مهرداد، فدوی، جمیله
 ه اول. پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال دوم، شمار

  ،های پایداری در محله مسکونی، شهرنگار، سال نهم، تعیین معیارها و شاخص1387نوریان، فرشاد، عبدالهی ثابت، محمد مهدی ،
 . 50شماره 
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