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  نشرية مطالعات نواحي شهري دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

  1396 بهار و تابستان، 10پياپي ، 1، شمارة چهارمسال 

  

 

  نقش مراكز مذهبي در ايجاد همبستگي ميان شهروندان با رويكرد سرماية اجتماعي 

   1: شهر فردوسيه)ة موردي(مطالع

  
   الدينيسدكتر علي شم                                    

يراناريزي شهري، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمي، مرودشت، استاديار گروه جغرافيا و برنامه  
                                        ميثم رضائي 2

  مدرس گروه شهرسازي، دانشكدة هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسالمي شهر ري، شهر ري، ايران 
 

   چكيده
 اعتمـادي و عزلـت بـر زنـدگي اكثريـت     رنشيني حاضر به ويژه در جوامع جهـان سـوم كـه بـي    در دوران شه

ها از شهروندان سايه افكنده است، تالش در جهت همبستگي اجتماعي و بـاالبردن سـرماية اجتمـاعي درون شـهر    
ادي و معنـوي  مـ ي باشد. به اين منظور مذهب با تكيه بـر ابزارهـا  ريزان و مديران شهري ميترين اهداف برنامهمهم

ي اجتمـاعي  تر از همه ايجـاد وفـاق و همبسـتگ   خود نقشي به سزا در باالبردن حس تعلق و اعتماد اجتماعي و مهم
ر ايجـاد  دتواند داشته باشد. هدف از اين مطالعه، بررسي نقش مراكـز مـذهبي بـه ويـژه مسـجد      بين شهروندان مي

باشـد.  يشهرستان شـهريار مـ  در مسجد جامع شهر فردوسية  جتماعيهمبستگي ميان شهروندان با رويكرد سرماية ا
اسـت. بـراي    ها، پرسشـنامه آوري دادهدهند. ابزار جمعجامعة پژوهش را تمام شهروندان شهر فردوسيه تشكيل مي

يان شهروندان پرسشنامه م 341انجام اين تحقيق با توجه به حجم نمونة تعيين شده از طريق جدول مورگان، تعداد 
داقل حـ ها از مـدل سـازي معـادالت سـاختاري و بـا رويكـرد       طالعه توزيع شد. جهت تجزيه و تحليل دادهمورد م

دل ايجـاد  مـ است. نتايج تحقيق نشان داد كـه  استفاده شده Smartpls.2افزار ) از طريق نرمPLSمربعات جزئي (
ايي خوبي توان امل پيشنهاد شده بهشده براي ايجاد همبستگي ميان شهروندان از برازش مناسبي برخوردار بود و عو

بـود و   5/0االتر از دست آمده براي متغيرهاي مشاهده شده بگيري مفهوم مورد نظر را دارند. بارهاي عاملي بهاندازه
يـابي  دلها از روايي و پايايي مناسبي برخوردار بودنـد؛ همچنـين، بـر اسـاس مـدل ايجـاد شـده از طريـق مـ         سازه

عي سجام اجتمـا ركت ارتباطي معنادار و مثبت با همبستگي اجتماعي داشتند، در حالي كه انساختاري، اعتماد و مشا
  ارتباطي معنادار با همبستگي اجتماعي نداشت.
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  مقدمه

طي  هاي جديدي از شهرها درمقياسيري گرشد فزايندة ابعاد شهرنشيني و شكل
گردد  هاي نويني مواجهاست كه شهر و شهرنشيني با چالشچند دهة اخير موجب شده

ه و به ترين مباحث و مواردي كه شهرهاي رو به توسع). يكي از مهم1993فريدمن، (
 مايةهاي سرويژه در جهان سوم با آن موجه هستند؛ مسائل اجتماعي و فقدان شاخص

هري شعي اعم از اعتماد اجتماعي و اطمينان اجتماعي درون نواحي و محالت اجتما
دي اعتماخود سبب پايين آمدن مشاركت شهروندان، رواج بدبيني و بيبهاست. كه خود

اري است. تحوالت ساختبين ساكنين و حتي بين مردم و مجموعة مديريت شهري شده
، شينيالبدي مانند رشد سريع شهرنو بروز مسائل و مشكالت اقتصادي، اجتماعي و ك

عث شهرها و كاهش تجانس فرهنگي باهاي روستايي لجام گسيخته به كالنمهاجرت
ران ز بحشده كه تعامالت اجتماعي مردم در سطح محله به حداقل برسد و اين خود آغا

  ).4: 1389همبستگي اجتماعي است (شيخي، عدم وفاق و 
 اند،دهآور راني كه به حاشية شهرهاي بزرگ هجومبه اين منظور در ميان انبوه مهاج 

را  ة خوددهندة هويت ساكنين، قدرت تعيين كنندمحله در مقام خاستگاه و بنيان شكل
هر  مطالعات زيادي در يكي دو دهة اخير صورت گرفته است كهاز دست داده است. 
شهر؛  واحدريزي و مديريت شهري را از خردترين گذاري، برنامهيك به نوعي سياست

  ).2003پور، ماداني( يعني محله، مورد مطالعه قرار داده است
امروزه بستر اجتماعي محالت (خصوصاً محالت فرودست شهري) از نظر سرمايه و 

هاي نشأت گرفته از شبكة روابط ساكنين و نحوة تعامل آنها با همديگر بسيار دارايي
وند باشند؛ بايد آنها را مردم خطاب كه شهرضعيف و فقير است و افراد، بيشتر از آن

كرد؛ عالوه بر تأثيراتي كه تاريخ مذكور بر جاي گذاشته است، نبود و يا كم بودن    
هاي مشاركت شهروندان در ادارة امور شهر، آنان را به افرادي منزوي تبديل كرده زمينه

مانند كه ايي ميهها و تودهو در عوض شكل دادن به اجتماع شهروندان بيشتر به انبوهه
). 44-47: 1393هميشه چشم انتظار انجام كار از سوي فرا دستان هستند (توسلي، 

است كه مديريت شهري نيز در مقام متولي سامان دادن به چنين بحراني باعث شده
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رو باشد كه با عدم مشاركت در فرآيندهاي مسائل شهري، با مردمي منفعل روبه
). 44: 1394هاي مختلف تحميل كنند (نيكزاد، ا به پروژههاي كالني رمديريتي، هزينه

بسترسازي توسعة  امكان تا شود فراهم شرايطي بايد شهري پايدار توسعة تحقق منظوربه
توان به بهبود رفاه اجتماعي شهروندي، فراهم شود كه در اين بستر مي و انساني پايدار

اجتماعي  ت ساختارهاي همبستگي)، تقوي94: 1382برقراري عدالت اجتماعي (هاروي، 
هاي اجتماعي و خانوادگي اشاره نمود پذيري، تقويت بنيانچون تعهد و مسئوليتهم

  ).70: 1385(شيعه، 
ا هدر اين ميان دين نقش اساسي با كاركردي مشخص در زندگي اجتماعي انسان

ر هم وامع دكه نمادها و شعاير ديني غالباً با فرهنگ مادي و هنري ج دارد. به نحوي
ي قوانين هاي اسالم). به طور مثال در سراسر سرزمين497: 1385آميخته است (گيدنز، 

 ديني و شرعي در همة امور مادي و معنويِ اجتماعات به خصوص در ساختارهاي
                        باشد              اساسي روستاها و شهرهاي اين كشورها جاري و ساري مي

است  يهنرهاي از ايمجموعه تجّلي محل ). در اين بين مسجد،41- 43: 1383(افشار، 
 هنر با دين تنها نه مساجد در ديگر، عبارت است. به شهودي هنر مسّلم مصداق كه

 بارز هايويژگي و مساجد معماري اسالمي، هنر نمودهاي ترينبلكه مهم كندمي مالقات

  آن است.
به  بايد ناز آ كه نمود مشاهده مساجد در توانمي را هنري هايجلوه از ايمجموعه

جد از آغاز ). همچنين، مسا225: 1385كرد (پيرنيا،  ياد قدسي هنر يا گاهيپرستش هنر
بوده  فراداسالم تا كنون ضمن اينكه محل عبادات و مأواي دادرسي و برآوردن حاجات ا

وده بتاريخ نيز  هاي سياسي و اجتماعي در طيگيرياست؛ محل تجمع، نشست، تصميم
تي حسياسي و  -است. همواره مساجد نقشي به سزا در تعامالت و مراودات اجتماعي

مديريتي هر شهر و بالدي داشته است. هدف اصلي از اين پژوهش، بررسي نقش 
ر مساجد در ايجاد همبستگي ميان شهروندان با رويكرد سرماية اجتماعي در شه

ارد امل موباشد؛ همچنين، اهداف جزئي تحقيق شميفردوسيه از توابع شهرستان شهريار 
  زير است:

  نان.بررسي اعتماد شهروندان در مسجد جامع شهر فردوسيه در ايجاد همبستگي ميان آ -
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  نان.بررسي مشاركت شهروندان در مسجد جامع شهر فردوسيه در ايجاد همبستگي ميان آ -
ان ي ميفردوسيه در ايجاد همبستگ بررسي انسجام اجتماعي شهروندان در مسجد جامع شهر -

  آنان.
  هاي پژوهش به اين شرح در نظر گرفته شدند:در ادامه تحقيق فرضيه

  رد.ش دااعتماد شهروندان در مسجد جامع شهر فردوسيه در ايجاد همبستگي ميان آنان نق -
  .ردش دامشاركت شهروندان در مسجد جامع شهر فردوسيه در ايجاد همبستگي ميان آنان نق -
ن آنا انسجام اجتماعي شهروندان در مسجد جامع شهر فردوسيه در ايجاد همبستگي ميان -

  نقش دارد.
ن آنا سرماية اجتماعي شهروندان در مسجد جامع شهر فردوسيه در ايجاد همبستگي ميان -

  نقش دارد.

 ريگذا سرمايه يك عنوان به توانمي كه است اجتماعي منبعي اجتماعي سرماية
 تماعياج سرماية .شود گرفته نظر در جامعه در جديدي منبع يك آوردن ستدبه براي
                 زنيا مورد دموكراتيك ثبات و انساني، اقتصادي، سياسي، اجتماعي توسعة براي
 از اشين عمدتاً شدند مبتال آن به كشورها كه انحرافاتي و متعدد مشكالت .باشدمي

  ).230: 2016سوريا، (است  جوامع همين در شدر حال در اجتماعيِ سرماية توقف
 اريساخت نظر از و شود نزديك تواندمي مختلف ديدگاه سه به اجتماعي سرماية

 از كه باشدمي دسترس در منابع از ايمجموعه اجتماعي سرماية كه دهدمي نشان
 كي اعياجتم سرماية ابتدا در اگر چه و آمده دستبه اجتماعي هايشبكه در مشاركت
 هك باشدمي متغير اعتماد فرض با ويژگي يك حاضر حال در ولي بود فردي ويژگي
؛ )58: 2016ويالر و كارتس، (است  نموده تسهيل را اشتراكات تبادل و اجتماعي روابط

- شبكه و رهااعتماد، هنجا از گيريبهره ارزيابي براي ابزاري اجتماعي سرماية همچنين،

 نقش اينجا در و است سرمايه از سطحي گيرياندازه براي شده ارزيابي جوامع هاي
ال سوتيكنو، يووريك پراسيكا و ريز(باشد   مي اهميت حائز جامعه نهادهاي و هاگروه
2015 :373.(  

 مهاجر جامعة در را اجتماعي سرماية حضور كه است محققاني ميان در پورتس
 دستور كردن صادر براي ناييتوا عنوان به را اجتماعي سرماية او داندمي شده تسخير
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 كرده تعريف ترگسترده ساختارهاي و شبكه در عضويت موجب به كمياب منابع براي
 سرماية دهندةتشكيل هايمؤلفه از تعاريفي به ادامه در ).386: 2015هاساناح، (است 

 بر عربي ايكلمه كه باشدمي مشاركت هايمؤلفه از يمي .كرد خواهيم اشاره اجتماعي
 رفته كار به كار در همراهي و معاشرت معناي به عرب ادبيات در كه است مفاعله وزن
 چند يا دو زيان يا سود تعيين و كردن انبازي دادن، شركت معاني در فارسي زبان در و
-شده استعمال اند،پرداخته بازرگاني به مشخص هايزمان در معين هايسرمايه با كه تن

  .است
 از يسهم كردن، عمل يكديگر با مفهوم، در نيز انگليسي زبان در مشاركت معادل
 و اصالني( است رفته كار به گروه يك در اجتماعي متقابل عمل و بردن چيزي
 تعريف نهاينگو عمومي مشاركت شهري ريزيبرنامه المعارفدايره در .)65:1393فتاحي،
 معهجا عضايا آن وسيلة به كه است ابزاري سازي شهر در عمومي مشاركت است؛شده
 آنها يزندگ محيط روي بر كه شركت هايطرح و هاسياست تدوين در تا شوندمي قادر
 كه شدبامي اعتماد اجتماعي سرماية ديگر مؤلفة ).15: 1382حسيني، (هستند  مؤثر

 به توانمي اينكه به ميل يا اعتقاد كه است آورده اعتماد تعريف در آكسفورد فرهنگ
  ).841: 1393همكاران،  و خاني قره(كرد  تكيه كسي يا چيزي توانايي قدرت، خوبي،
افراد،  ويژگي عنوان به هم اجتماعي اعتماد مفهوم شناختي جامعه هاينوشته در
 بر مبتني رفتار بر تأكيد با اجتماعي نظام ويژگي هم و اجتماعي ارتباطات ويژگي
نيكخواه،  و نياريظهي(است شده سازي مفهوم فردي سطح در هاسوگيري و تعامالت
 وجود جامعه يكپارچگي و انسجام در مؤثر و مهم عوامل از ديگر بياني به). 126: 1394
 تحت اجتماعي اعتماد كه زماني. است اجتماعي مختلف هايگروه و افراد بين در اعتماد
 هاييچالش با نيز اجتماعي انسجام و نظم شود فرسايش دچار مختلف عوامل تأثير
 اجتماعي سرماية مؤلفة نهايت در .)190: 1388قدرتي،  و منصوريان(ردد گمي مواجه
 و دهدمي نشان شهروندان ميان همبستگي در را مساجد نقش و كارايي كه باشدمي

 كارايي رو اين از.كندمي بازي كارايي فرآيند در تأثيرگذار و محوري نقشي نوآوري
                نهادها در مستقر هايشيوه اركن در اصلي هايمؤلفه از يكي عنوان به نوآوري
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 كه است شايستگي يك عنوان به نوآوري ؛ همچنين،)19:1392پور، ملكي(باشد مي
  ).2002گاينور، (شودمي سازماني كارايي و رقابت مزيت به منجر

 ينب رابطة كه است اين از حاكي گرانپژوهش تحقيقات از آمده دستبه نتايج
 ارتباط عاتمطال از بعضي رو اين از). 2007لين، يان(باشد مي مبهم كارايي و نوآوري

كاپون، (اند نكرده گزارش را ارتباطي هيچ ديگر سرييك و منفي ارتباط مثبت، بعضي
             ييكارا در نوآوري متفاوت عملكرد دليل به تواندمي متناقض نتايج اين).1990
  ).2002پور، دامان(باشد  هاسازمان

  شناسيها و روشداده
 سيربر ، كاربردي و روشتحقيق عنوهاي مورد بررسي، مؤلفه و افهدا به توجه با
ردوس جامعة آماري تحقيق، شامل كلية شهروندان محلة فست. ا تحليلي -توصيفي آن

 ميزيشهرستان شهريار است كه تعداد جمعيت اين محله بر طبق م -در شهر فردوسيه
رد نظر ما باشد. نمونة مونفر مي 9970شهر انجام گرفت حدوداً كه در سطح  1393سال 

ورگان، مجدول  منظور محاسبة حجم نمونه، با استفاده ازاست. بهاز جامعة نام برده شده
سب ساب متناگيري تصادفي ساده با انتنفر به عنوان نمونه و با روش نمونه 341تعداد 

ر گردآوري شنامه قابل ارزيابي بود. ابزاپرس 328انتخاب شدند. اما در نهايت تعداد 
و  نامهاطالعات براي بررسي نقش مساجد براي ايجاد همبستگي ميان شهروندان، پرسش

 ومل اعون ميا طتباارسي ربرو ها دادهتحليل و تجزيه مطالعة اسناد و مدارك بود. براي 
  ست.اهشدده ستفاري اساختات الدمعازي سالمدن از نااز آتعيين سهم هر يك 

رة بادرهايي فرضيهن مواي آزجامع برري ماد آيكررويك ري ساختات الدمعال مد
د يكررو يناطريق از باشد. مين مكنوي متغيرهاه و شده مشاهدي بط بين متغيرهاروا
نجايي كه آد و از كرن موص آزمع خااجوي را در نظري هالمددن بول قابل قبوان تومي
، شدبامين پنهاه و يا پوشيدن مكنورت به صو تتحقيقاد در موجوي كثر متغيرهاا

). براي 5: 2009د (جيانگ، شوتر ميبيشروز به روز ها لين مدده از استفاورت اضر
بررسي  چنينها و همبررسي تأثير متغيرها، بررسي روايي و پايايي ابزار گردآوري داده

  گرفته شد. ) به كارSMART PLSها، روش حداقل مجذورات جزئي (روابط و فرضيه
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ا يري بگشود: آزمون مدل اندازهاين روش در دو مرحله يا گام اجرا و تفسير مي
وابط و رررسي گيري و آزمون مدل ساختاري يا ببررسي پايايي و اعتبار ابزارهاي اندازه

 وني) وگيري شامل بررسي پايايي (همساني درهاي پژوهش. آزمون مدل اندازهفرضيه
 ).2: 1394ن، (خادم و همكاراشود ها و ابزارهاي پژوهش ميا) سازهروايي (اعتبار واگر

             ادشـنهيمـالك را پسه  )1981( هـا فرنـل و الكـراعتبـار سـازه يبررسـ جهت
 و  هاز سازهااعتبار تركيبي هر يك ، هـاـهياز گو ـكيهـر  اعتباركننـد كـه شـامل: يمـ

 .متوسط واريانس استخراج شده

حليل عاملي تو بيشتر هر گويه در  7/0ها، بار عاملي در مورد اعتبار هريك از گويه
ل د حداقها باياست و همچنين بار عاملي گويهگر سازه خوب تعريف شدهتاييدي نشان
عتبار ). مقادير قابل پذيرش ا2005معنادار باشد (گيفن و استراب،  01/0در سطح 

 5/0) مقادير 1981يا بيشتر باشد. فرنل و الكر ( 7/0بايد ها تركيبي براي هر يك از سازه
به  ن امركنند و ايها توصيه ميو بيشتر را براي متوسط واريانس استخراج شدة سازه

رهاي درصد و يا بيشتر واريانس نشانگ 50معناي آن است كه سازة مورد نظر حدود 
ها، چين ازهساعتبار واگراي ). براي بررسي روايي يا 1988كند (چين، خود را تبيين مي

ز يشتر اكند كه جذر متوسط واريانس استخراج شدة يك سازه بايد ب) توصيه مي1988(
ن است كه ). اين امر نشانگر آ1988هاي ديگر باشد (چين، همبستگي آن سازه با سازه

  .ر استهاي ديگاش با سازههمبستگي آن سازه با نشانگرهاي خود بيشتر از همبستگي
يل رح ذي از تحقيقات داخلي و خارجي كه در رابطه با موضوع انجام شده به شبرخ
  است. 

كيد بر اي با تأريزي توسعة محلهبرنامه«) در تحقيقي با عنوان 1393صفائيان (
 ةاين سرموع ارزيابي ساكنان از محيط محله با ميزانشان داد كه ن »سرماية اجتماعي

در  ،مچنينه ؛دار نيستارتباط به لحاظ آماري معنياجتماعي ارتباط دارد. اگر چه اين 
 ةدازاجتماعي با ميزان جمعيت و ان ةشرايط ساختار جمعيتي يكسان، ميزان سرماي

 ةمايمعكوس دارد يعني با كم شدن جمعيت و مساحت، ميزان سر ةفيزيكي محله رابط
  يابد. اجتماعي افزايش مي
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ايداري سرماية اجتماعي و پ«ا عنوان ) در تحقيقي ب1392فر و همكاران (خوش     
 تالّحماجتماعي و وضعيت پايداري شهري در بين  ةنشان داد كه ميزان سرماي» شهري

اي آماري، هها و آزموندر نهايت از طريق تحليل داده .مورد مطالعه متفاوت بوده است
ثبت و م ةبطاجتماعي و پايداري در شهر گرگان را ةگونه استنباط شد كه بين سرماياين

ايداري ايش پاي براي افزوسيله باالاجتماعي  ةسرماي ،بنابراين ؛معناداري برقرار است
تواند يماجتماعي پايين  ةعكس سرماي باشد و بريمو ايجاد همبستگي در مردم شهري 

 وا، فضا هادهموجبات ناپايداري را براي ابعاد ساختاري شهر اعم از اقتصاد، اجتماع، ن
  راهم آورد.زيست ف محيط

ظام نهاي پيش روي چالش«) در تحقيق خويش با عنوان 1390سجادي و همكاران (
ا و هويژگينشان دادند كه  »شهر تهرانه محور (با تأكيد بر كالنمديريت محّل
 مديريت شهري كشور يعني مدرنيستي حاكم بر نظام كةهاي ساختار شبمحدوديت

اقد فده، زغيرمشاركتي بودن، متمركز، بخشي، از باال به پايين، بوروكراتيك، سياست
مان ا سازبمراتب ساختار مديريتي شهري، فاقد انطباق سلسله ةانديشه و فرايند توسع
ي هامانهاي موجود در بين سازدر اين ميان ناهماهنگي و باشدفضايي شهر و... مي

ز سوي اوني يي از يك سو و تنگناهاي مالي، مديريتي، نيروي انساني، حقوقي و قاناجرا
  د.باشه محور ميروي نظام مديريت محّلترين موانع پيشديگر مهم

ي محلة ) در تحقيقي با عنوان تحليل ساختار فضاي1391مجيدي خامنه و كوليوند (
ن ان) نشاتهر دي: محلّة دارآبادشهري بر مبناي توسعة پايدار اجتماع محور (مطالعة مور

ماعي اجت دادند كه مشاركت مردم محلّه، مديريت مردم محلّه، تكوين و تقويت سرماية
لزومات از م باشد؛ بنابراين، يكيو ترغيب آنها در جهت پايداري از اهداف اصلي آن مي

است.  حّلهمهم پذيرش كلية افراد و تنوع فرهنگي آنها از سوي مديران و مردم همان م
 ةـرمايدر پژوهشي به بررسي نقش فضاهاي شهري در ايجـاد س) 1390( رباني و حبيبي

ضعيت ن ومعنادار بي ةاجتماعي در شهر شهركرد پرداختند. نتايج تحقيق بر وجود رابط
هري كيفي فضاهاي شهري با ابعاد تناسب، هويت، سرزندگي و دسترسي به فضـاي شـ

  هد.دميتماد اجتماعي و مشاركت اجتماعي گواهي اجتماعي با ابعاد اع ةو سـرماي



  77                  ... نداننقش مراكز مذهبي در ايجاد همبستگي ميان شهرو             1396بهار و تابستان 

هر و مردمي ش ةادار« در پژوهشي با عنوان) 1390( الحسيني و همكارانخادم     
ه رسيدند تهيه و به اين نتيج »اصفهان) 5 ةمشاركت شهروندان در مديريت شهري (منطق

 ه شكلكه جامعه محوري و مشاركت به دليل فقدان الگوي حكمراني خوب شهري، ب
انسجام «نوان ) در تحقيقي با ع1391نوابخش و فيروزآبادي ( .فتاده استاواقعي اتفاق ني

اي تغيرهدريافتند كه بين م» اجتماعي شهري و عوامل مرتبط با آن در شهر كرمانشاه
ري نادااعتماد اجتماعي و مشاركت اجتماعي با انسجام اجتماعي رابطة مستقيم و مع

  وجود دارد.
 ةمايهاي سرثير شاخصأبررسي ت«) با عنوان 1390ق خاوري و خاوري (نتايج تحقي

غير ه متس دادنشان  »ابطّل ةموردي: محّل ةه؛ مطالعاجتماعي بر وضعيت اقتصادي محّل
زير  اجتماعي و اعتماد اجتماعي و مشاركت اجتماعي از سطح معناداري ةشبك
جتماعي، ااجتماعي، اعتماد  ةهاي شبكاند. بدين معني كه شاخصبرخوردار بوده 05/0

ر بذار ثيرگأهاي مهم و تمشاركت و همين طور سن افراد و نوع اعتقادات ديني شاخص
شان نمچنين هها باشد. يافتههاي اقتصادي اشتراكي مينگاه مشاركتي ساكنان در فعاليت

ن اكي بييابد وضعيت اقتصاد اشتر ءاجتماعي ارتقا ةهاي سرمايدهد، هر چه شاخصمي
  ت.اكنان افزايش خواهد يافس

بررسي جايگاه كاركرد و كاربرد دو الگوي مشاركت «) در تحقيق 1389طالبي نژاد (
كند كه بيان مي» اجتماعي (شوراياري) و (مديريت محلّه) در تحقق نظارت همگاني

توانند؛ الگوهاي كاملي از مشاركت اجتماعي شوراياري و مديريت محلّه در تهران مي
ت همگاني تلقي شوند و باعث افزايش سرماية اجتماعي، تحقق تكاليف و براي نظار

حقوق شهروندي، افزايش اعتماد اجتماعي، مشاركت و نظارت عمومي و تحقق حكم 
) به بررسي كيفي ابعاد نظري طرح مشاركت 2008( 1رواني مطلوب گردد. وندرسمن

داخته است. نتايج اجتماعي، رابطة مشاركت شهروندي و مراكز اجتماعات محلي پر
نشان داد كه ويژگي مشاركت كنندگان در افراد مجرد بيشتر است كه علت اصلي آن 

  هاي متناسب با نيازهاي جوانان است.تعريف راهكارها و مكانيزم

                                                                 

1 Wandersman 
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 ةسي رابطـبه برر» انسجام اجتماعي در اروپا«در پژوهشي با عنوان ) 2011( ورگالني
ر وي ز نظـهاي اجتماعي در اروپا پرداخته اسـت. ابـين انسجام اجتماعي و نابرابري

، تـرطـور دقيقه نـابرابري در سطحي كلي بر انسجام اجتماعي تأثيرگذار اسـت؛ ب
ماعي م اجتنابرابري اقتصادي و انسجا، اصلي تحقيق ةمعنـاداري بـين دو فرضي ةرابطـ

 هـايهاي ديگري از نـابرابريثير جنبهأـه تحت تاين رابط ،همچنين ؛وجود دارد
و  شربنديموقعيـت افـراد در نظـام قعدم همبستگي ميان مردم و اجتمـاعي از قبيـل 

  .سطح آموزش و پرورش آنهاست
 329 حدود مساحتي داراي است،شده واقع شهريار شهرستان در كه فردوسيه شهر

                  فردوس،    هاينام به همحّل پنج تجمع از شهر اين .باشدمي مريعمتر هزار
پژوهش،  است. جامعة آماري اينشده تشكيل خاوه و آباد، عبدآبادآباد، محمودعباس

 زيممي طبق بر شهر اين باشد كه جمعيتهمه خانوارهاي ساكن در شهر فردوسيه مي

 بر جمعيت بينيپيش و است  نفر هزار 30577 گرفت انجام شهر سطح در كه 1393 سال

 اين .بود خواهد نفر هزار 43 حدود در 1401 سال در نمايي رشد جمعيتي مدل اساس

 با شرق سمت وحيديه، از شهر با غرب سمت از شهريار، شهر با شمال سمت از شهر

  .شودمي محدود خميني مصطفي شهرك به جنوب سمت از و اسدآباد دهستان
رتباطي، ا هايمسير در گرفتن قرار دليل به جغرافيايي موقعيت نظر از فردوسيه شهر
 اطيارتب مسيرهاي در شهر اين هايورودي كه طوري به باشدمي مهم موقعيتي داراي

  د.دار قرار مهمي

  بحث

درصد از شهروندان محلّة فردوس  8/59نتايج تحقيق نشان داد كه از لحاط جنس، 
دهند. از را زنان تشكيل مي درصد 2/40شهرستان شهريار را مرد و  -در شهر فردوسية
شهرستان  -درصد از شهروندان محلّة فردوس در شهر فردوسية 3/21لحاظ تحصيالت، 

 5/16درصد كارشناسي،  1/38درصد فوق ديپلم،  2/23شهريار داراي تحصيالت ديپلم، 
درصد دكتري هستند. متوسط سن شهروندان محّلة  9/0درصد كارشناسي ارشد و 
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سال و  21سال بود كه كمترين آن  34شهرستان شهريار،  -وسيةفردوس در شهر فرد
  ).1سال بود (جدول  71بيشترين آن 

  

  اطالعات جمعيت شناسي شهروندان محلّة فردوس در شهر فردوسية -1جدول 

  درصد  تعداد  موارد  متغير

  جنسيت
  8/59  196  مرد
  2/40  132  زن

  

  

  تحصيالت

  3/21  70  ديپلم
  2/23  76  فوق ديپلم
  1/38  125  كارشناسي

  5/16  54  كارشناسي ارشد
  9/0  3  دكتري

  

  

  سن

  47  154  سال 31-21
  9/25  85  سال 42-32
  21  69  سال 53-43
  4/2  8  سال 64-54
  7/3  12  سال 65بيشتر از 

  

  ارزيابي الگوي مفهومي پژوهش
تك  د،ريمورد توجه قرار گ ديبا يانعكاس يالگوها يابيكه در ارز يانكته نيولا
ةدر مجموع يكه هر شاخص يمعن نيالگو است. بد يهابودن شاخص يعدب         

 ينهفته بارگذار ريمتغ ايعد ب كيبزرگ، تنها به  يمقدار بار عامل كيبا  ديها، باشاخص
از كاربرد مـدل معادالت  يدر مـدل پژوهـش نوعـ). 2005(جفن و همكاران،  گردد

 يـيايو پا يـيروا ـدييمنظـور تأپژوهـش بـه يهـادادهشـود. يآزمـون مـ يسـاختار
شـدند.  يپژوهش بررس يرهـايمتغ نيدر ب يو ساختار يريگو دو مـدل اندازه يابـيارز

 يي(روايي ) و روايدرون ي(همسان اعتبار يشـامل بررسـ يريگانـدازه يآزمون الگو
هاي شمارة گيري، سوالاندازه در مدل شـود.يپژوهـش م يهـا و ابزارهـاواگـرا) سـازه

پرسشنامه، مربوط به متغير  مشاركت و انسجام اجتماعي، داراي بارهاي  18و  13، 12
بودند (كمتر از حد تعيين شده)، از تحليل نهايي حذف  24/0و  45/0، 37/0عاملي 
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) بارهاي عاملي، آلفاي كرونباخ و متوسط واريانس استخراج شده 2شدند. در جدول (
  پرسشنامه، ارائه شدند.  18و  13، 12هاي شمارة ها بعد از حذف سؤالك از سازههر ي

، 90/0)، شاخص پايايي تركيبي براي متغيرهاي اعتماد 2با توجه به جدول (
ن كنندة باشد كه از حد تعييمي 87/0و متغير همبستگي  91/0، كارايي 89/0مشاركت 
، 60/0رتيب ستخراج شدة متغيرها نيز به تبيشتر است. ميانگين واريانس ا 7/0آن يعني 

شاخص  بيشتر است. اين 5/0باشد كه از حد مجاز آن يعني مي 57/0و  67/0،  67/0
 خ تكنشانگر پايايي مناسب ابزارهاي پژوهش هستند؛ همچنين، ضريب آلفاي كرونبا

ؤاالت است؛ بنابراين، اين س 7/0تك سؤاالت در متغيرهاي سرماية اجتماعي باالي 
شانگر نافته باشد. اين يها ميپايايي كافي را دارا هستند و بيشتر از تمامي همبستگي

  اعتبار مناسب ابزارها است.
  هاي مؤثر بر سرماية اجتماعيعوامل و مؤلفه -2جدول 

  بار عاملي  مؤلفه ها  عوامل
كرونباخ 
  α(  AVEآلفا (

پايايي 
تركيبي 

)CR( 

  اعتماد

ر د..) رهنگسراها و .اي (فهاعتماد به نهادهاي محل
  بين شهروندان

77/0 

86/0  60/0  90/0  

  87/0  هاي دولتيبه ارگان شهروندان اعتماد

  85/0  اعتماد به اهالي محل و شهروندان

و بررسي  ، هيأت امناي محلاعتماد به شوراي شهر
  وضعيت محل

71/0  

در مقابل  شوراي شهراعتماد به پاسخگويي 
  شهروندان

85/0  

بر مبناي شاخص انتظارات  شوراي شهر اعتماد به 
  ناظر بر نيازهاي اجتماعي

54/0  

  مشاركت

 هايريزيو برنامه هاگيريتصميم در شركت

  ه توسط شهروندانمديريتي محّل
85/0  

84/0  67/0  89/0  

  84/0  پيشرفت و توسعه براي در مردم اعتماد و عالقه

هاي رايند و روشآشنا بودن شهروندان با ف
  هاي مشاركت مردميمشاركتي و آگاهي از ظرفيت

84/0  

 و نظرات به نسبت شدن قائل اعتبار و ارزش
  شهر فردوسيه ساكنان هايخواسته

84/0  

 انگيزه وجود نتيجه در و مردم در مالكيت حس

  مشاركت براي
72/0  



  81                  ... نداننقش مراكز مذهبي در ايجاد همبستگي ميان شهرو             1396بهار و تابستان 

  

انسجام 

  اجتماعي

عالوه بر  اتامنيت اجتماعي در دل محّل وجود
بر  وها با استفاده از نگهبان محلّه ايجاد كالنتري

  پذيري مردموليتئانگيختن حس مس
88/0  

  81/0  ههاي مديريت محّلدائمي و مستمر بودن فعاليت  91/0  67/0  88/0
  83/0  هه از اقدامات مديريت محّلمندي اهالي محّلرضايت

ه دستيابي ب ه برايثر بودن اقدامات مديريت محّلؤم
  اهداف از پيش تعيين شده

75/0  

 
  

همبستگي 

  اجتماعي

  68/0  مراوده با دوستان و آشنايان

81/0  57/0  87/0  

  84/0  تعهد و وفاداري به جمع
  78/0  ترجيح منافع به منافع فردي

  70/0  احساس تعلق
 انگيزه وجود نتيجه در و مردم در مالكيت حس

  مشاركت براي
76/0  

  

ن در اي طور كهدهد. همان) نتايج مربوط به اعتبار ابزارها را نشان مي3جدول (
تر از ا بيششود، جذر ميانگين واريانس استخراج شده براي تمامي متغيرهجدول ديده مي

ير متغ مقدار همبستگي آن با متغيرهاي ديگر است. به عنوان مثال اين مقدار براي
ن يافته باشد. ايها ميو بيشتر از تمامي همبستگي 81/0 مشاركت و انسجام اجتماعي

  نشانگر اعتبار مناسب ابزارها است.
  

  شماتريس همبستگي و جذر ميانگين واريانس استخراج شده (قطر ماتريس) هر يك از متغيرهاي پژوه -3جدول 

  
همبستگي 

 اجتماعي
 مشاركت اعتماد

انسجام 

  اجتماعي

سرماية 

  اجتماعي

همبستگي 

  عياجتما
75/0* -  -  -  -  

  -  -  - *77/0 35/0  اعتماد

  -  - *81/0  45/0  63/0  مشاركت
انسجام 

  اجتماعي
57/0  53/0  57/0  81/0* -  

سرماية 

  اجتماعي
61/0  72/0 76/0 79/0 60/0*  

=*  
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وليه در گيري ا) مدل اندازه2به دنبال تحليل و ارائة دستاوردهاي تحقيق؛ شكل (
ر دتوان گفت كدام شاخص دهد كه مييب استاندارد را نشان ميحالت تخمين ضرا

 كند.يماش سهم بيشتري و كدام شاخص سهم كمتري ايجاد گيري متغير مربوطهاندازه
 اشبوطهر مرگيري متغييعني هرچه بارهاي عاملي بزرگتر باشد، سهم آن متغير در اندازه

تغير اعتماد گيري مفت كه؛ در اندازهتوان دريا) مي3شود. با توجه به شكل (بيشتر مي
. در كند) سهم بيشتري ايجاد ميهاي دولتيبه ارگان شهروندان اعتماد( q2شاخص 
ات محّل امنيت اجتماعي در دل (وجود q10گيري متغير سرماية اجتماعي شاخص اندازه

                    س ها با استفاده از نگهبان محلّه و بر انگيختن حعالوه بر ايجاد كالنتري
شاركت گيري متغير مكند و در اندازه) سهم بيشتري ايجاد ميپذيري مردموليتئمس

 مديريتي محلّه توسط هايريزيو برنامه هاگيريتصميم در (شركت q14شاخص 
  كند.شهروندان) سهم بيشتري ايجاد مي

  

  
  تبعد از حذف سؤاال PLS-A)( گيري اوليه در حالت تخمين ضرايب استانداردمدل اندازه -2شكل 

  

  
  ) بعد از حذف سؤاالتBTگيري اوليه در حالت معناداري ضرايب (مدل اندازه -3شكل 
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ي اختارگيري بايد به قابليت اتكاي مدل سپس از تأييد مناسب بودن مدل اندازه
نيز نشان  2Rشود. شاخص اشاره كرد كه دو شاخص براي اين منظور به كار گرفته مي

غير بيني (متغيرهاي مستقل) چه مقدار از تغييرات متهد كه متغيرهاي پيشدمي
ه؛ اعتماد در كتوان دريافت ) مي4كنند. با توجه به نتايج جدول (همبستگي را تبيين مي
د قوي و كند. مشاركت در حبيني ميرفتار همبستگي را پيش %71حد قوي و به ميزان 

قوي و به  كند، انسجام اجتماعي در حدبيني ميرفتار همبستگي را پيش %58به ميزان 
اال توسط به بكند و سرماية اجتماعي در حد مبيني ميرفتار همبستگي را پيش %63ميزان 

  كند.بيني ميرفتار همبستگي را پيش %47و به ميزان 
دهد كه كيفيت مدل ساختاري در ماهيت نيز در پژوهش نشان مي 2Qشاخص 

ه وجه بتباشد. كه با ام اجتماعي و همبستگي در حد باال مياعتماد، مشاركت، انسج
             توان گفت، متغيرهاي مستقل به صورت معناداري قادر به  مثبت بودن آن مي

  بيني متغير همبستگي بودند.پيش
 ز جملهاهاي مختلفي وجود دارد، دار بودن مسيرهاي مدل، روشبراي محاسبة معني

سير بين مدار بودن مسير، ) كه در اين روش براي تاييد معنيt-value(مقادير  Zروش 
مچنين هداشته باشد تا بتوانيم صحت مسير و  96/1متغيرها بايستي رقمي بيشتر از 

 نتايج بررسي تاييد كنيم. %95معنادار بودن تمامي سواالت و روابط متغيرها را در سطح 
سير و مبا توجه به مقادير ضريب  است.)، گزارش شده4هاي پژوهش در جدول (فرضيه

وط به يه مربگيرد اما فرضهاي اعتماد و مشاركت مورد تاييد قرار ميآمارة تي، فرضيه
  شود.انسجام اجتماعي رد مي

  

  هاي پژوهشنتايج بررسي فرضيه -4جدول 

نتيجة 

  آزمون
  فرضيات

ضريب 

  مسير

  آمارة تي

(بوت 

  استراپ)
>0/152Q >0/192R  

  تاييد
روندان در مسجد اعتماد شه

جامع شهر فردوسيه در ايجاد 
  همبستگي ميان آنان نقش دارد.

351/0  26/3  39/0  71/0  
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 تاييد

مشاركت شهروندان در مسجد 
جامع شهر فردوسيه در ايجاد 
  همبستگي ميان آنان نقش دارد.

251/0  19/3  39/0  58/0  

 رد

انسجام اجتماعي شهروندان در 
مسجد جامع شهر فردوسيه در 

د همبستگي ميان آنان نقش ايجا
  دارد.

109/0  12/1  42/0  63/0  

  تاييد

سرماية اجتماعي شهروندان در 
مسجد جامع شهر فردوسيه در 
ايجاد همبستگي ميان آنان نقش 

  دارد.

632/0  42/3  27/0  48/0  

  

  گيرينتيجه

ا بررسي نقش مساجد در ايجاد همبستگي ميان شهروندان بپژوهش با هدف  نيا
 شد. انجامشهرستان شهريار  -ية اجتماعي در مسجد جامع شهر فردوسيةرويكرد سرما

ستگي تري از ايجاد همبتواند به درك صحيحتوجه به رويكرد سرماية اجتماعي مي
رابطه با  فرضيه در 4اجتماعي در ميان شهروندان منجر شود. براي انجام اين پژوهش، 

روش  يابي معادالت ساختاري وسرماية اجتماعي شكل گرفت. در اين پژوهش از مدل
زمون آها و برازندگي مدل استفاده شد. با حداقل مربعات جزئي جهت آزمون فرضيه

اد ها در اين پژوهش نشان داده شد كه يكي از عوامل اصلي مؤثر بر ايجفرضيه
دست هبتايج باشد. با توجه به نهمبستگي اجتماعي، سرماية اجتماعي ميان شهروندان مي

 تماعيتوان گفت كه سرماية اجتماعي اثر مثبتي بر همبستگي اجمجموع مي آمده در
)، 1392فر و همكاران ()، خوش1393دارد. اين يافته با نتايج تحقيقات صفائيان (

  ) مطابقت دارد.1389نژاد (طالبي
يكي از عوامل اصلي مؤثر بر ايجاد همبستگي اجتماعي، اعتماد ميان شهروندان               

اي هاعتماد به نهادهاي محلباشد. نتيجة آزمون اين پژوهش نيز نشان داد كه (يم
، اعتماد به هاي دولتيبه ارگان شهروندان اعتماد(فرهنگسراها و ...) در بين شهروندان، 

و بررسي وضعيت  ، هيأت امناي محلاعتماد به شوراي شهراهالي محل و شهروندان، 



  85                  ... نداننقش مراكز مذهبي در ايجاد همبستگي ميان شهرو             1396بهار و تابستان 

 شوراي شهر اعتماد به و  در مقابل شهروندان شهر شوراياعتماد به پاسخگويي ، محل
) موجب افزايش همبستگي بر مبناي شاخص انتظارات ناظر بر نيازهاي اجتماعي

شود. اين يافته با نتايج اجتماعي ميان شهروندان شهر فردوسية شهرستان شهريار مي
) 1389ژاد (ن)، طالبي1391)، نوابخش و فيروز آبادي (1390( رباني و حبيبيتحقيقات 

  ) مطابقت دارد.1390خاوري و خاوري (
همچنين مشخص شد كه وجود مشاركت ميان شهروندان در ايجاد همبستگي 

و  هاريگيتصميم در اجتماعي ميان آنان اثر مثبتي داشته است. عواملي نظير (شركت
 و وسعهت رايب در مردم اعتماد و مديريتي محلّه توسط شهروندان، عالقه هايريزيبرنامه

اي هرفيتهاي مشاركتي و آگاهي از ظپيشرفت، آشنا بودن شهروندان با فرايند و روش
شهر  نساكنا هايخواسته و نظرات به نسبت شدن قائل اعتبار و مشاركت مردمي، ارزش

يجاد مشاركت) در ا براي انگيزه وجود نتيجه در و مردم در مالكيت و حس فردوسيه
رد. ي داندان شهر فردوسية شهرستان شهريار تأثير مثبتهمبستگي اجتماعي ميان شهرو

)، 1390( )، سجادي و همكاران1392اين يافته با نتايج تحقيقات خوش فر و همكاران (
بادي آ)، نوابخش و فيروز1390( رباني و حبيبي)، 1391مجيدي خامنه و كوليوند (

  ) مطابقت دارد.1390)، خاوري و خاوري (1391(
يان ن داد كه انسجام اجتماعي در ايجاد همبستگي اجتماعي منتايج تحقيق نشا

 ةرابطـه ك)  در تحقيقي دريافت 2011( ورگالنيشهروندان اثري معنادار نداشته است. 
ود عي وجنابرابري اقتصادي و انسجام اجتما، اصلي تحقيق ةمعنـاداري بـين دو فرضي

از  جتمـاعياهـاي از نـابرابريهاي ديگري ثير جنبهأاين رابطـه تحت ت ،همچنين؛ دارد
 آموزش موقعيـت افـراد در نظـام قشربندي و سطحعدم همبستگي ميان مردم و قبيـل 

  .و پرورش آنهاست
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