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  چکیده

به دلیل ماهیت داوطلبانه، مستقل، غیرانتفاعی و غیرسیاسی بودن  نهاد مردم هاي تشکلهادهاي محلی و یا ن 
اي ایجـاد نهادهـ   ظرفیـت  سـنجش  .در جلـب مشـارکت مـردم برخوردارنـد     اي گسـترده ، از اقبال هایشان فعالیت

درست این نهادها است. هدف پـژوهش حاضـر سـنجش     گذاري پایهبراي  سامانمندرویکردي  اي محلهاجتماعات 
 -غیررسمی است. ایـن مقالـه بـا روش تحقیـق توصـیفی      هاي سکونتگاهدر  اي محلهظرفیت نهادسازي اجتماعات 

و میـدانی بـا    اي کتابخانـه  ورتصـ  به ها دادهکمی نگارش یافته است. روش گردآوري  -تبیینی با ماهیت کاربردي
غیررسـمی شـهر    هاي سکونتگاه هزارنفري 90نمونه با توجه به جمعیت  حجم بوده است.. نامه پرسشابزار  بر تکیه

 -اجتمـاعی  هاي محركتصادفی متغیرهاي سرمایه محلی، ظرفیت پذیرش و  صورت بهکه  استمورد  600زنجان 
پیـاده و   SPSS افزار نرمدر  شده گردآوري ها دادهقرار گرفت.  نجشموردسجغرافیایی در محالت اسکان غیررسمی 

بـر ظرفیـت    تأثیرگـذار روش تحلیل مسیر) نحوه و چگونگی ارتباط متغیرهاي ( يساختارسپس با مدل معادالت 
نهادسازي اجتماعات محلی با متغیرهاي  دهد مینهادسازي اجتماعات محلی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان 

بـاالتر از سـطح    t-valueو  0,7بـاالي   تـأثیر جغرافیایی بـا ضـریب    هاي محركیه محلی، ظرفیت پذیرش و سرما
. از باشـند  میداراي ارتباط معنادار با جهت مثبت بوده و متغیرها نیز با یکدیگر در ارتباط معنادار  1,96اطمینان 

مطلـوب و در   اي محلهمقیاس درون طرفی نماگرهاي سنجش متغیرهاي ظرفیت نهادسازي اجتماعات محلی در 
 هـاي  سـازمان که ضعف اعتماد، میزان نفـوذ، میـزان مشـارکت سـاکنان بـا       استنامطلوب  اي محلهمقیاس برون 

  .دهد میمدیریت شهري را نشان 
  

 ، اسکان غیررسمی، زنجاننهادسازي اجتماعات محلی، کلیدي: هاي واژه
  

  1مقدمه
 تـوان  مـی جهان شهري  ریزي برنامهبا نگاه به تاریخ 

شـهري از نگـاه    ریـزي  برنامهشاهد تغییرات در رویکرد 
کلیـه ابعـاد    بـود کـه   چندبعـدي کالبدي به نگاه  صرفاً

 ردیبرگانی و غیره ساکنان را در اقتصادي، اجتماعی، رو
ــوي، جــواد زاده( ــدم و عل ). بطوریکــه در 1395:184اق

 هــاي برنامــهمــیالدي بــا شکســت  1950اواخــر دهــه 
جـامع   هاي طرحلید محور منحصر شده در کالبدي اوزا

 هـاي  برنامه و تفصیلی خشک، گرایش جهانی به سمت
 ریـزي  برنامه. گرایش جدید از کند میجدید سوق پیدا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  socialcapital2007@gmail.com نویسنده مسئول:*

ــتمی  ــدهسیس ــا  آغازش ــهو ب ــزي برنام ــاختاري،  ری س
مشارکتی و راهبردي توسعه می یابد. ایـن ضـرورت از   

و کـه سـاختار و کـارکرد شـهرها      شـود  مـی آنجا آغـاز  
دگرگون شده و جابجایی،  طورکلی بهشهري  هاي محله

تحرك جمعیـت، اسـتقرار اقشـار مهـاجر در نـواحی و      
شـهري بـا نمـود فقـر شـهري و سـکونتگاه        هـاي  محله

غیررسمی را تجلـی نمـوده، فقـدان تمهیـدات الزم بـر      
حجم و دامنـه مشـکالت محیطـی افـزوده و بـا توجـه       

را گرفتـار   ارتباطی محالت کل ناحیه شهري هاي شبکه
). 134: 1393 پـور،  رفیعیان، خدایی و داداشسازد ( می

کشورها شاهد تجدیـد حیـات در    1970در اواخر دهه 
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شـهري   هـاي  محلهفعالیت شهروندان بوده اند. ساکنان 
در کشورهاي آمریکایی و اروپایی که هري بایـت از آن  

نام مـی بـرد، فعالیـت    » حیات خلوت«انقالب  عنوان به
هـزار   هـا  دهد را توسـعه دادنـد و امـروزه    اجتماعی خـو 

سازمان محلی در سـطح وسـیعی بـراي بهبـود جامعـه      
توسعه  ریزي برنامه) Dreier,1996:121( کنند میتالش 

، برگرفتـه از  مـؤثر ابـزاري   عنـوان  بـه اجتماعات محلـی  
و مـدیریت شـهري نـوین در حـل مسـائل       ریزي برنامه

انشگاهی و جامعه د موردعالقهاخیر  هاي دههشهري در 
توســعه  نظــران صــاحب مــدیران اجرایــی بــوده اســت.

اجتماعات محلی را یک فراینـد یـا توانـایی اجتماعـات     
 داننـد  میو ارتقاي این توانایی  جمعی دستهبراي کنش 

)Pittman& Phillips, 2009:3  ــتا ــن راسـ ) در ایـ
اجتماعـات محلـی و سـنجش ظرفیـت      سـازي  ظرفیـت 

اسـت کـه    شده ریزي برنامهو  سامانمندمحلی رویکردي 
ساکنان محلی شـده،   جمعی دستهمنجر به انجام کنش 

حاشــیه رانــدگان را بــه مــتن آورده، کــاهش فقــر را از 
 ساز سببطریق تحرك بخشی و تقویت ظرفیت انسانی 

ــا ســاخته، ســطح   بنــدي اولویــتشــده،  نیازهــا را مهی
و بین مـدیران   باالبردهپاسخگویی به صداي ساکنان را 

ــهروندان پ ــرار  و شـــ ــد برقـــ ــییونـــ ــد  مـــ   کنـــ
)World bank,2006:12  سنجش این ظرفیت جهـت .(

 جهت ازآنتوسعه نهادهاي مبتنی بر اجتماعات ساکنان 
حــائز اهمیــت اســت کــه شناســایی منــابع اجتمــاعی، 
اقتصادي، فرهنگی و کالبـدي محـالت شـهري شـده و     

 هـا  ظرفیـت را بـراي توانمندسـازي    ریـزي  برنامـه اقدام 
ارزیـابی ظرفیـت    باهـدف پژوهش  . اینکند میتسهیل 

اســکان  محــالتنهادســازي اجتماعــات محلــی در   
غیررسمی با نمونه موردي شهر زنجان نگارش یافته که 
در آن با استفاده از مدل معادالت سـاختاري در قالـب   
روش تحلیـــل مســـیر، نـــوع و میـــزان رابطـــه بـــین 

 موردبررسـی نهادسازي اجتماعـات محلـی    هاي شاخص
  است. قرارگرفته

و  نهادسـازي  در خصوص موضوع اجتماعات محلی،
ظرفیت نهادي مطالعات متعددي صورت پذیرفته است. 

) در 1396پویا (شمس  محمدکاظمجمیله توکلی نیا و 
پژوهشی با عنوان حکمروایی اجتماع محلـی در محلـه   

درکه شهر تهران با اسـتفاده از روش پیمایشـی و ابـزار    
مروایـی اجتمـاع   حک هـاي  مؤلفـه به بررسی  نامه پرسش

کـه سـطح    انـد  رسـیده ه این نتیجـه  و بمحلی پرداخته 
حکمروایی اجتمـاع محلـی در محلـه درکـه      هاي مؤلفه

ــارکت و     ــان مش ــوده و می ــایین ب ــه پ ــط و رو ب متوس
حکمروایی اجتمـاع محلـی رابطـه معنـادار و مسـتقیم      

) 1396ژیال سجادي و فرید واحدي یگانـه ( . وجود دارد
قش مشارکت اجتماعات محلـی  در پژوهشی با عنوان ن

 -در توسعه پایدار اجتماعی شـهرها بـا روش توصـیفی   
تحلیلی به بررسی نقش مشارکت اجتماعات محلـی در  
توسعه پایدار شهر سنندج پرداختـه و بـه ایـن نتیجـه     
رسیده است که عواملی همچـون همگرایـی اجتمـاعی    

 حـس  بین ساکنان محل، اعتماد قوي میان همسایگان،
را در پایـداري اجتمـاعی    تـأثیر بیشـترین  تعلق محلی 

محله داشته و میان حس تعلق محلی، مـدت اقامـت و   
زهره فنـی و  . میزان مشارکت رابطه معنادار وجود دارد

بــا موضــوع  اي مقالــه) در 1395( محمدرضــازادهســید 
نهادهاي مردمی ایمانی و مدیریت اجتمـاعی محلـه در   

ي و اجتماعــات محلــی منطقــه یــک تهــران بــه واکــاو
مدیریت پایـدار   نقش نهادهاي ایمانی در سازي برجسته

خدمات اجتماعی پرداخته و به این نتیجه رسیده است 
متنوع  هاي مشخصه باوجودکه مراکز مردمی و مذهبی 

بـه  داراي اهداف مشابه و یکسانی هستند. ایـن نهادهـا   
در  هـا  سازمانماهیت فرهنگی خود بیش از سایر  دلیل

ی و توسعه مدیریت پایدار خـدمات  ایجاد تحول فرهنگ
ــی   ــک محلـ ــات کوچـ ــاهی اجتماعـ ــاعی و رفـ اجتمـ

همکارانشـان  مجتبی رفیعیـان و  . همچنین ندتأثیرگذار
اجتماعـات   سـازي  ظرفیـت ) در مقاله با عنـوان  1393(

رویکـردي در توانمندسـازي نهادهـاي     مثابـه  بـه محلی 
تحلیلی به تبیـین   –روش توصیفی  بر تکیهاجتماعی با 

ــوم  ــابی    مفه ــا ارزی ــه و ب ــاعی پرداخت ــت اجتم ظرفی
مـرتبط   هاي شاخصبه تدوین  سازي ظرفیتقلمروهاي 

با اجتماع محلی رسیده است. نتایج این پژوهش نشـان  
بـر   تـوجهی  قابل تأثیررویکرد اجتماعات محلی  دهد می

 حسین حاتمی نـژاد، دارد.  ها گروهتوانمندسازي افراد و 
) در پژوهشی با 1393عیوضلو (پوراحمد و داوود  احمد

عنوان واکاوي ظرفیت سرمایه اجتماعی محالت شهري 
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تهـران بـا    9در جهت ساماندهی بافت فرسوده منطقـه  
تحلیلـی بـه بررسـی سـطح سـرمایه       –روش توصیفی 

ــاعی و  ــأثیراجتم ــک از   ت ــزان هری ــاخصمی ــا ش در  ه
مشارکت ساکنان بافت فرسوده پرداختـه اسـت. نتـایج    

ــان نشــان  ســرمایه  هــاي مؤلفــه دهــد مــیپــژوهش آن
مشـارکت سـاکنان    تبیـین اجتماعی، نقـش زیـادي در   

ردا مـوتی و  . فبافت فرسوده در بهسازي و نوسازي دارد
بــا عنــوان  اي مقالــه) در 2018گولــدینگ (کریســتیان 

استراتژي توسعه اجتماعات محلی براي مقابله با فقـر و  
نایروبی کنیا، به بررسـی   هاي محلهمسائل جنسیتی در 

ل توسعه اجتماعی زنان فقیر پرداختـه و بـه ایـن    مسائ
ــه   ــت ک ــیده اس ــه رس ــاي ارزشنتیج ــط  ه ــان توس زن

باید حفظ شـود و تسـهیل گـران از     کنندگان مشارکت
 مند بهرهتجربیات آنان در تصمیم سازي اجتماع ساکن 

ایـن جوامـع    اي توسـعه شوند. بنـابراین هرگونـه اقـدام    
فبریـو  . است نیازمند مذاکره و مشورت با جامعه محلی

ــورنی و  ــا (تریم ــه) در 2018دایان ــوان   اي مقال ــا عن ب
مشارکت نهادهاي محلی در مدیریت زباله شهر مدائن، 

محلی در مدیریت  هاي سازمانبه بررسی نقشه و اثرات 
شهري پرداخته و تالش کرده اسـت فعالیـت    هاي زباله

نهادهاي مردمی را در کاهش مشـکالت زبالـه شـهري    
کـه   دهـد  مـی یج کلی این مقاله نشـان  تحلیل کند. نتا

نیاز به آگاهی و مشارکت جمعی  نهاد مردم هاي سازمان
ــدیریت زبالــه دارنــد   ) در 2017رفیــق (زیــن . در م

پژوهشی با عنـوان نقـش اجتماعـات محلـی در ارتقـاء      
سطح مشارکت شهروندان در پنجاب پاکستان با روشی 
ــارکت     ــزان مش ــی می ــه بررس ــتاندارد ب ــی اس پیمایش

ندان در قالب اجتماعات محلی در توسعه پنجـاب  شهرو
 اثربخشـی پرداخته و به این نتیجـه رسـیده اسـت کـه     

اجتماعــات محلــی در جهــت دســتیابی بــه اهــداف آن 
بیشـتري بـراي    هـاي  برنامـه بسیار اندك بوده و نیاز به 

آموزش اجتماعات محلـی، افـزایش آگـاهی عمـومی و     
اي عمـومی  ایجاد مکانیسم مناسب براي ارزیابی نیازهـ 

) در پژوهشی بـا موضـوع بررسـی    2013مالیک ( .است
اثرات سازمان اجتمـاع مـدار در نپـال بـه ایـن نتیجـه       
رسیده است از زمانیکه تمرکززدایی در مقیـاس بـزرگ   

است، سازمان اجتماع مـدار اثـر    آغازشدهدر این کشور 

و بسیج اجتماعات محلی  اند داشتهدر توسعه  اي سازنده
 .یکپارچه حکمروایی محلی است اجزاي مانند به

اصلی پژوهش  سؤال، شده مطرحبا توجه به مباحث 
بـر ظرفیـت    اثرگذار ها شاخص :که استحاضر این 

ــی در   ــات محل ــر اجتماع ــی ب ــازي مبتن نهادس
چگونـه و بـه چـه     غیررسـمی اسکات  هاي بافت

بـا   هـا  آنمیزان بر همدیگر اثرگذار بود و ارتباط 
نهادسـازي   یکدیگر چه شکلی اسـت؟ ظرفیـت  

اسـکان   هـاي  بافتمبتنی بر اجتماعات محلی در 
ــت؟  ــه اس ــمی چگون ــه غیررس در جهــت پاســخ ب

  است: شده مطرح ها فرضیهمزبور این  هاي سؤال
جغرافیـایی،  –محـرك اجتمـاعی    هاي شاخصبین  -

سرمایه محلی و ظرفیت پذیرش محلی بـا ظرفیـت   
نهادسازي اجتماعات محلی رابطـه معنـادار وجـود    

  دارد.
بر نهادسازي اجتماعات محلـی   اثرگذار هاي صشاخ -

 رابطـه بـا یکـدیگر    اسکان غیررسـمی  هاي بافتدر 
  معنادار با جهت مثبت دارند.

ظرفیت نهادسـازي اجتماعـات محلـی     هاي شاخص -
ــکونتگاهدر  ــاي س ــان در    ه ــهر زنج ــمی ش غیررس

ــاي ــط بــاالتر و در     نماتره ــی از حــد متوس درون
 .استبیرونی آن پایین  نماترهاي

  
  و مبانی نظري ها دیدگاهاهیم، مف

اخیر ساختار عملکرد مدیریت شـهري   هاي دههدر 
ــایی آن در  ــخو نارس ــویی پاس ــد   گ ــاي جدی ــه نیازه ب

و از  محیطــی زیســتو  فرهنگــی ،اجتمــاعی اقتصــادي،
طرف دیگر بروز مسائل متعـدد همچـون فقـر شـهري،     

اجتمـاعی و غیـره    هـاي  ناهنجـاري  اسکان غیررسـمی، 
از مـدیریت در سـطوح    سـاختاري  يگیر شکلمنجر به 

مختلف جغرافیـایی گردیـده کـه اصـول اساسـی آن را      
شـهري،   دموکراسی مفاهیمی مانند حکمروایی شهري،

ــدنی، ــه م ــرات جامع ــی، کث ــرمایه ،شــهروندي گرای  س
محلـی و ماننـد    نهادسازي شهري، افزایی هماجتماعی، 

. بنابراین عوامل متعدد منجر شـده  دهد میآن تشکیل 
باال به پایین جاي  بوروکراتیکنگرش سنتی و  است که

مـدیریت شـهري    هاي شیوهخود را به درك جدیدي از 
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بدهــد کــه در آن مــدیریت عمــومی در ســطح محلــی 
توسط حکومت محلی بوده و مـدیریت محلـه محـور از    

). در ادبیـــات 59: 1390مقیمـــی،( اســـتاصـــول آن 
جدیدي مدیریت شهري مشارکت همه اقشار جامعه در 

 اسـت الزمـه اساسـی    گیـري  تصـمیم م سـازي و  تصمی
). در این معنـا مـدیریت شـهري از    59: 1391دویران،(

امري متمرکز که بر عهـده دولـت یـا سـازمان خاصـی      
و بــه شــکل فراینــدي مشــارکتی و  شــده خــارجاســت 

که همه افراد و نهادهـا مشـارکت    آید درمی غیرمتمرکز
محلـی   و اجتماعـات  نهاد مردم هاي سازمانفعال دارند. 

فراینـد مــدیریت   دهـی  شــکلداراي نقـش پررنگـی در   
 شـود  مـی پیشنهاد  ها دولتمحلی هستند به عبارتی به 

که مدیریت شهري را در قالب نوعی حکمروایی محلـی  
). مـدیریت  84: 1396محسنی و نعیمایی، ( نماینداجرا 

محلی پل اتصال بین اجتماع منسجم محلی و حکومت 
ــد  ــوع م ــن ن ــزي اســت. در ای ــراي مرک ــالش ب یریت ت

از ســاختار حکومــت مرکــزي و تــداوم  زدایــی سیاســت
 تـأثیر است. عملکـرد ایـن مـدیریت تحـت      ساالري فن

و سـازوکار نهادهـاي مـدیریت در     گیري شکلچگونگی 
در فراینـد اسـتفاده از    مـؤثر سطح محلی بوده و عمـل  

 بـود جمعـی خواهـد    هـاي  داراییي محلی و ها ظرفیت
رویکـرد مـدیریت    ).1392:49نوریان و مظفـري پـور،   (

دولتی نوین نیز تمایل فراینـدي بـه واگـذاري وظـایف     
 سـازي  کوچکداشته و به  غیردولتیدولتی به نهادهاي 

ــی،  ــري بهــره درنتیجــهاجتماعــات کوچــک محل از  گی
فنــی و ( کنــد مــیظرفیــت نهادهــاي محلــی را دنبــال 

رویکـرد   بـه دنبـال  ). ایـن رویکـرد   23: 1395،رضازاده
اسـت کـه در آن اجتماعـات محلـی      اي محلـه مدیریت 

. رویکـرد  استمبتنی بر مشارکت شهروندان اساس کار 
خدمات را قـادر   دهندگان ارائهاجتماعات محلی  بر تکیه
در محلـه   رسانی خدماتتا با همدیگر یا بهبود  سازد می

 Report of( کنندو ارتقاء سطح کیفیت زندگی تالش 
the local services, 2011: 17.(  

وم اجتماعات محلی بیشتر یک مفهوم اروپـایی  مفه
توسط فردینانـد تـونیس رواج    1930است که در دهه 

یافت. این مفهوم به یک واحد فضـایی متـراکم اطـالق    
، خانواده گسترده، مـذهب و  ها سنتکه در آن  شود می

 .کنند میساختارهاي زندگی در قالب اجتماع معنا پیدا 
)Mazmanian, Kraft, 2009:4.(    ایــن مفهـوم بــه

روابط بین گروهی از مردم در مکان جغرافیـایی خـاص   
اشــاره دارد کــه در آن اعضــاي گــروه داراي اهــداف و  

صــرافی، تــوکلی نیــا و هســتند (مشــترك  هــاي ارزش
از  اي شــبکه). ایــن اجتماعـات  118: 1393محمـدیان،  

مشـترك در   هاي اندیشهمردم با هویت محلی، عالیق و 
 جـاد یا شـناخت،  هـاي  مینـه زسطح محلی هستند کـه  

را بـراي تعامـل متقابـل     دوسویه هاي حمایتفرصت و 
  ).Barton, 2003:4( کنند میفراهم 

اجتماعات محلی داراي دو بعد مکـانی و اجتمـاعی   
خـاص مکـانی جهـت     هـاي  تفاوت رغم علیهستند که 

مطـوف و  ( آیند میدستیابی به اهداف مشترك گردهم 
از روابـط   اي شبکهات ). این اجتماع47: 1387رحیمی، 

متقابل شخصی و گروهی است که واحـد همسـایگی را   
 رفیعیـان، ( کنـد  میبه ناحیه جغرافیایی خاص منسوب 

 مثابـه  به). این اجتماع 35: 1393و داداش پور،  ییخدا
مکانی است که داراي ابعاد کالبدي، محل کـار، حومـه،   

ــی   ــایی سیاس ــاي جغرافی ــه و فض ــوده و در آن  محل ب
روابـط، علقـه هـا و تعـامالت میـان سـاکنان        ،ها شبکه

ــه شــکل ــافع گروهــی اســت. اعضــاي   گرفت و داراي من
نـاهمگن بـودن خـود داراي     رغم علیاجتماعات محلی 

نیازهـا، وظــایف، منــافع و آرمـان مشــترك محیطــی و   
  ).Verity, 2007: 1( باشند میاجتماعی 

این اجتماعات نهادهایی هستند کـه شـرایط ارائـه    
 صورت به عمدتاًدر محله را فراهم کرده و خدمات بهتر 

 درواقــع. کننــد مــیداوطلبانــه و غیــر منتفعانــه عمــل 
اجتماعات محلی بشدت به فعالیت داوطلبانـه سـاکنان   

). ایـن اجتماعـات   Chechetto, 2006: 4(وابسته اسـت  
  .باشند میزیر  هاي ویژگیداراي 

اعضـاي اجتماعـات محلـی از     عملکرد غیرمنتفعانـه: 
ود در اجتماع محلی دنبال منـافع نبـوده و از   عضویت خ

 .نمایند نمیعضویت خود سوي مالی کسب 
 صـورت  بـه اعضاي اجتماعات محلـی   داوطلبانه بودن:

در امورات مـرتبط بـا اجتمـاع     خودخواستهداوطلبانه و 
 .کنند میمحلی مشارکت 
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اجتماعات محلی در سطح محلـی   محلی عمل کردن:
 دربرگیرندهاختار شهري س و در نمایند میو خرد عمل 

اجتمــاعی محــدود بــه واحــدهاي  –مقیــاس کالبــدي 
همسـایگی تــا محــالت جغرافیـایی مشــخص هســتند.   

 محلی است. عمدتاًعملکرد اجتماعات محلی 
غالـب   طـور  بهاجتماعات محلی  خدمات محور بودن:

خــدمات مختلــف ماننــد مشــارکت در امــورات محــل، 
یطـی، ارائـه   تسهیل گري امورات مختلف کالبدي و مح

و ماننـد آن را انجـام    داوطلبانـه فرهنگـی   هـاي  آموزش
 .دهند می

ظرفیـت  : نهادسازي در اجتماعات محلـی  تیظرف
و جوامـع محلـی بـراي انجـام      هـا  سازمانتوانایی افراد، 

وظایف، حل مسائل، تدوین و دستیابی به اهداف خاص 
خــاص اســت. ظرفیــت توانــایی نفــوذ و  رشــته یــکدر 

آگاهانـه از طریـق    گیـري  تصـمیم ات و تغییر بینی پیش
توسعه برنامه و مدیریت منابع است. بنابراین داراي سه 

ظرفیـت منـابع، ظرفیـت اداري و ظرفیــت     بعـد اصـلی  
). ظرفیـت قابلیـت،   Masom, 2011: 3است (مدیریتی 

، هـا  انگیـزه ، رفتارهـا،  هـا  ارزشمهارت، درك، گـرایش،  
 ها شبکه ،ها سازمانمنابع و شرایطی است که اشخاص، 

 اي توسعهرا جهت انجام کارکردها و دستیابی به اهداف 
رفیعــان، خــدایی و ســازد ( مــیدر فراینــد زمــان توانــا 

ظرفیـت بـه قابلیـت     درواقـع ). 138: 1393پور،  داداش
اسـت  استفاده از توانایی افراد براي دستیابی به اهـداف  

)wwfp, 2007:13     ظرفیـت پتانسـیلی بـراي بومیـان .(
عمـل بـه تعهـدات، منـافع و اهـداف       نظـور م بهجامعه 

). ظرفیـــت Cindy lyn, 2007:26اســـت (جمعـــی 
اجتماعـات محلــی رویکــردي اســت کــه بــا برنامــه یــا  

داراي مقیـاس   معمـوالً ویـژه مـرتبط شـده و     اي پروژه
 رفعیـان و همکـاران،  اسـت ( مربـوط بـه آن    بندي زمان

 هــاي بافــت). شناســایی ایــن ظرفیــت در 139: 1393
ي اجتماعـات  ها ظرفیتاز  به درك فهرستیشهري نیاز 

محلی دارد. ماکسیم این ظرفیـت را در وجـود سـرمایه    
 )حس همکاري و مشـارکت  اعتماد،اجتماعی (انسانی و 

. تامپسون به نقش تجربه محلـی در نهادسـازي   داند می

). 1393رفیعیــان،کنــد ( مــیاجتماعــات محلــی اشــاره 
 هـاي  گـروه آلموند و پاول به نقش مشارکت سـاکنان و  

). اسمیت و 7: 1394خانیکی و رهبر، ( تأکیددارندنفوذ 
ارتبـاطی بـین    هـاي  شـبکه لی به سـرمایه اجتمـاعی و   

موجود،  ساختار نهاديساکنان، ساندرز و همکارانش به 
 هـاي  نشسـت مشـارکتی ماننـد    هاي روشسیلورمن به 

ــاره    ــی اش ــات محل ــاالنه در اجتماع ــومی س ــد عم دارن
). بروکـاتو بـه   201: 1392کـاران،  علیزاده اقـدام و هم (

سرمایه اجتماعی و اعتمـاد و   گیري شکلحس تعلق در 
 دانـد  مـی انسـجام اجتماعـات محلـی را مهـم      درنتیجه

)Icchs, 2009:26    ــدار نفــوذ و ــرت دال بــه مق ). راب
محلی بر مدیریت شهري  هاي گروهي و فشار تأثیرگذار

مان ). بانک جهانی، سـاز 54: 1391دویران،دارد ( تأکید
هبیتات)، کلمن و رابرت پاتنام به سـرمایه  بشر (اسکان 

ــی ( ــی،  محل ــراد متخصــص محل ــود، اف ــاي موج نهاده
 گیـري  شـکل ، تجربـه ایجـاد اجتماعـات) در    هـا  مهارت

اجتماعـات محلــی و نهادسـازي اشــاره دارنـد. گــونزالز    
نافوناو امال به ظرفیت پذیرش ساکنان و میزان تمایل، 

ــت،  ــزه، مقبولی ــزان انگی ــاد می ــارکت را در  اعتم و مش
 دویـران، داننـد (  مـی اجتماعات محلی مهم  گیري شکل

اجتماعـات محلـی    گیري شکل در کلیت). 181: 1391
آمـده یـا    به وجـود تابع شرایطی است که در آن محله 

ـ ا بیاید. به وجودباید  محـل   هـاي  دارایـی شـرایط از   نی
ــاکنان،  ــل س ــاد متقاب ــد اعتم ــاعی،  هیســرما مانن اجتم

و نهادهـاي غیررسـمی    هـا  انجمـن محلـی،   يهـا  شبکه
موجود، فضـاهاي کالبـدي جمعـی و شـرایط محیطـی      

با الگوي ساختارمند به  درنهایتموجود نشات گرفته و 
. شناسـایی ایـن   شـود  مـی منتهـی   مـؤثر اجتماع محلی 

دارایــی و ظرفیــت آن اولــین گــام در ایجــاد و توســعه 
 ویـژه  بـه اجتماعات محلـی پایـدار در محـالت شـهري     

  الت ناکارآمد است.مح
با توجه چارچوب نظري پـژوهش، مـدل مفهـومی    
 پژوهش در معادالت ساختاري (تحلیل مسیر) به شـرح 

 .است 1شکل 
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  روش تحلیل مسیر)ساختاري (مدل مفهومی نهادسازي اجتماعات محلی در معادالت  :1 شکل

  
  شناسی روشقلمرو پژوهش و 

ــا  -پــژوهش حاضــر بــه روش توصــیفی تحلیلــی ب
ــاربرديما ــت ک ــدل   -هی ــب م پیمایشــی کمــی در قال

اسـت.   یافتـه  تـدوین تحلیل مسیر) (معادالت ساختاري 
اسنادي و  -اي کتابخانه صورت به ها دادهروش گردآوري 

 4) بوده است. جامعه آماري شامل نامه پرسشمیدانی (
کـه   اسـت شهر زنجـان   غیررسمی هاي سکونتگاهمحله 
 باشـند  میخانوار  هزار 20هزار نفر جمعیت و 90داراي 

در سـطح اطمینـان   ). حجم نمونه برآورد شـده  1نقشه(
کوچران  گیري نمونهروش  با 0,05درصد با خطاي  95

تصـادفی در   صـورت  بـه آمـد کـه    به دستنمونه  383
 توسط سرپرسـتان خـانوار   توزیع و موردمطالعهمحالت 

متفـاوت محـالت   بـا توجـه بـه جمعیـت      تکمیل شـد. 
هـزار   36آباد با جمعیت تقریبی در محله  ،موردمطالعه

) بـا جمعیـت   آبـاد  نجـف بیسیم (نمونه، محله  150 نفر
له سـایان و مهدیـه   حنمونه، م 190هزار نفر  44حدود 

لـه  نمونـه و در مح  35هـزار نفـر    8با جمعیت تقریبی 
) جهت نفري 1000اندك (یه با توجه به جمعیت فاطم

هـاي  و تعمیم نتایج بـه خانوار افزایش ضریب اطمینان 
 396نمونـــه تکمیـــل گردیـــد. در کـــل  20 ســـاکن

ــه پرســش توســط سرپرســتان خــانوار در محــالت   نام
  یده است.دتکمیل گر موردمطالعه

متغیرهاي پژوهش شامل  ،با توجه به ادبیات نظري
اصلی سرمایه محلی، ظرفیت پذیرش محلـی   مؤلفهسه 

 14 داراي جغرافیایی است که -اجتماعی هاي محركو 
ــا  ــه و م 57شــاخص ب . بطوریکــه اســت ســؤال 38عرف

معرفـه،   21شـاخص و   4شاخص سرمایه محلی داراي 
معرفـه   26شاخص و  7شاخص ظرفیت پذیرش داراي 

 3جغرافیـایی داراي   -اجتمـاعی  هاي محركو شاخص 
  )1جدول ( .استمعرفه  10شاخص و 

از چـارچوب   هـا  شـاخص ، ها مؤلفهبا توجه به اینکه 
 هـاي  پـژوهش سـایر   و در شده استخراجنظري پژوهش 

قرارگرفتــه اســت روایــی مناســب را دارا  مورداســتفاده
ــااین .اســت ــال ب ــی   ح ــتر روای ــرل بیش ــت کنت در جه

، نخبگـان و مـدیران نیـز    اسـاتید ، از نظـرات  ها شاخص
 کننـده  تبیـین  هـاي  معرفـه استفاده گردیـد. بطوریکـه   

 25به حـدود   نامه پرسشدر قالب  ها و شاخص ها مؤلفه
خواسـته شـد    هـا  آنارسـال و از   اننظـر  صـاحب نفر از 

 20انجـــام دهنـــد. از  9تـــا  1الزم را از  امتیازبنـــدي
ی کـه امتیـاز   هـای  معرفـه  شـده  دادهعـودت   نامه پرسش
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 از پژوهشرا دریافت کرده بودند  4,5میانگین کمتر از 
 نامه پرسشدر قالب  سؤال 38 درنهایتحذف گردید و 

جهـت   در محالت اسکان غیررسمی تکمیل گردیـد. در 
سنجش پایایی ابزار پژوهش از آلفاي کرونباخ اسـتفاده  

 0,79آلفاي مزبـور برابـر بـا     آمده دست بهگردید. مقدار 
  که نشان از ضریب پایایی مناسب دارد. است

 افــزار نـرم در  شــده گـردآوري ي هــا داده نهایـت  در
SPSS   روش ســاختاري (پیــاده شــده و بــا معــادالت
گردیـد. مـدل    حلیـل وت تجزیـه مسیر) دادهـاي   تحلیل

از  )SEM(اختصــار  طــور بــه و یــامعــادالت ســاختاري 
 هـاي  روش تـرین  قويجدید آماري و یکی از  هاي روش

چندمتغیره است که برخـی هـم بـه آن     وتحلیل تجزیه
تحلیل ساختاري کواریـانس و الگوسـازي علـی اطـالق     

 هـاي  نظریـه بـر   تأییـدي این روش رویکردي  .کنند می
) دارد. این مدل ها فرضیه( ها دهدیساختاري مربوط به پ

علی و روابط ساختاري است  فرایندهايداراي دو جنبه 
 ,Byrneکنـد ( را ارائـه   تـري  روشـن تا مفهوم پـردازي  

حلیل مسیر کـاربرد ضـرایب بتـاي اسـتاندارد     ت ).2016
 سـاختاري اسـت.   هاي مدلرگرسیون چند متغیرى در 

بسـتگی  ارتبـاط و وا  بررسیتحلیل مسیر تکنیکی براي 
تحلیـل مسـیر از    کـه  ازآنجـایی میان متغیرهـا اسـت و   

 عنـوان  بـه مبتنی بر رگرسیون چندگانه است  هاي روش
 شود میمعادالت ساختاري محسوب  هاي مدلنوعی از 

هـدف تحلیـل   ). 184: 1396عباس زاده و همکـاران،  (
بین  مسیر به دست آوردن برآوردهاى کمى روابط علّى

 بـر اسـاس  ضـرایب مسـیر    از متغیرهاست. اي مجموعه
. یـک  شـود  میحاسبه رگرسیون م استانداردشدهضریب 
و  شود میتابعى از دیگر متغیرها فرض  صورت بهمتغیر 

آوردن  بدسـت  براي .شود میمدل رگرسیونى آن ترسیم 
اصلی مسیر کافی اسـت هـر متغیـر     ضرایببرآوردهاي 

 تأثیرکه مستقیماً تحت  متغیرهاییبه  )زا درونوابسته (
ــود.  آ ــت داده ش ــهن اســت بازگش ــان ب ــر بی ــراي  دیگ ب

ب ی، ضـرا شده مشخصبرآوردهاي هر یک از مسیرهاي 
مسـیر) محاسـبه    ضـرایب استانداردشده رگرسیون (یـا  

هـاي   از طریـق برقـراري معادلـه    ضـرایب شود. این  می
که ساختار روابط مفـروض   هایی معادلهساختاري یعنی 

  .آیند سازد به دست می در یک مدل را مشخص می

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  غیررسمی) شهر زنجاننامتعارف (موقعیت محالت اسکان  :1نقشه 
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  محلی اجتماعاتدر جهت سنجش ظرفیت نهادسازي  مورداستفاده هاي شاخصو  ها مؤلفه: 1جدول 

  تعداد معرفه  مورداستفادهمنابع 
  مؤلفه شاخص  کد فرضی  نامه پرسشدر 

، ، موتی، حاتمی نژادرضازادهفنی و 
 میزان تجربه نهادسازي N1 7  تامپسون، بانک جهانی لیک،ما

  میزان نهاد دایر و موجود N2 6  رضازاده، فنی و محمدتریمورنی، مالیک  سرمایه محلی
 وجود افراد محلی متخصص N3 3  و موتی تارو کمیسیون اروپا، بولین،

 ي موجودها مهارت UNDP 5 N4بانک جهانی، هبیتات، موتی، 
 میزان تمایل به نهادسازي M1 6  ، رفیعیان، تریمورنیرضازاده فنی و

  ظرفیت پذیرش

 میزان انگیزه به نهادسازي M2 3  دال، کلمن و پاتنام
  مقبولیت نهادهاي محلی M3 5  دال، کلمن و پاتنام

توکلی نیا، بانک جهانی، سجادي و 
  ادهامشارکت ساکنان با نه M4  3  یگانه، حاتمی نژاد، پوراحمد، رفیق

  میزان اعتماد به نهادها  UNDP  4  M5توکلی نیا، یانک جهانی، 

 UNDP  3 M6صرافی، توکلی نیا، 
میزان مشارکت به 

  نهادسازي
  میزان نفوذ در نهادها  UNDP  2  M7هبیتات، کمیسیون اروپا، 

 - محرك اجتماعی  همبستگی محلی G1 4  صرافی، سجادي و یگانه
  مکانی-حس تعلق محلی G2 3  بیتات، صرافیسجادي و یگانه، ه  جغرافیایی

  اعتماد محیطی G3 3  کاظمیان، دویران، هبیتات
  

  بحث اصلی
 93میـدانی،  هـاي  یافتـه بر اساس نتـایج حاصـل از   

درصـد   7 را مـردان و  موردمطالعهدرصد جامعه آماري 
سـال،   45سـنی پاسـخگویان    میـانگین  .باشند میزنان 

تحصیالت  میانگین سال، 24میانگین سکونت در محل 
درصد و باالتر از دیپلم  68دیپلم) متوسطه (از  تر پایین

. همچنین بررسی نـوع اشـتغال نشـان    استدرصد  32
کارمندي –درصد در مشاغل دولتی  6که تنها  دهد می

داشـته و   اي کسـبه درصـد اشـتغال    2اشتغال داشـته،  
ــارگري   ــاغل آزاد ک ــا در مش ــارگر ی ــابقی ک ــت م  موق

بـا  ) 1396سال خانوار (متوسط درآمد سطح  .باشند می
بـر اسـاس خـود اظهـاري      نامـه  پرسـش توجه به نتایج 

است کـه   آمده دست بههزار تومان  800ین میانگ طور به
درصد، درآمد  5میلیون تومان  1,5از  باالتر درآمدهاي

درآمد مـابین   ،درصد 15میلیون تومان  1,5 تا 1مابین 
و زیـر  درصد  60ن توما میلیون یکهزار تومان تا  500
  است.درصد  25هزار تومان برابر با  500

 تبیـین و  آمـده  دسـت  بـه  هـا  دادهدر جهت تحلیـل  
معادالت ساختاري (روش تحلیل  هاي مدلاز  ها فرضیه

بــراي آزمــون  ایــن روش مســیر) اســتفاده گردیــد. در
نهادسازي اجتماعات محلی) و ( متغیر وابسته ها فرضیه

محلی، ظرفیـت پـذیرش و   سه متغیر مستقل (سرمایه 
وجود دارند. متغیرهـاي   )اجتماعی-محرك جغرافیایی 

داراي زیــر متغیرهــایی هســتند کــه  هرکــداممســتقل 
بـوده   نامه پرسشدر قالب  سنجش قابلآشکار  صورت به

براي نشان دادن متغیـر پنهـان از شـکل     بنابراین است.
دایــره و بــراي متغیرهــاي آشــکار از شــکل مســتطیل  

 و پنهـان  متغیرهـاي  بـین  روابـط  یـد. اسـتفاده گرد 

 . بـه گوینـد  میبار عاملی  اصطالحاًآشکار را  متغیرهاي

کـه   شـود  مـی  گفته مسیر ضرایب اصطالحاً ضرایب این
 SPSS افـزار  نـرم در  هـا  دادهآوردن آن  به دسـت براي 

 یافتــه انجـام و آنـالیز تحلیـل مسـیر روي آن     واردشـده 
 متغیـر  رابطه معنادار بودنآوردن  به دستاست. براي 

در سـطح اطمینـان    t-value از وابسته متغیر با مستقل
-tاست. در شرایطی که مقـدار   شده استفادهدرصد  95

value  ــازده ــارج از ب ــا  1,96خ ــه  -1,96ت ــد رابط باش
میـزان   تبیـین بـراي   همچنـین . گردد میمعنادار تلقی 

تغییرات متغیر وابسته به متغیرهاي مستقل از ضـریب  
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هرچقـدر   است که مقـدار آن  شده ستفادها )R2تعیین (
 و 2. شـکل  آید می حساب به تري قويمدل  بیشتر باشد

-tمدل ساختاري پژوهش همراه با ضـرایب مسـیر و    3

value  دهد میرا نشان.  
  

  
 ضرایب مسیر مدل نهایی پژوهش همراه با :2 شکل

  

  
 T-Value  مدل نهایی پژوهش همراه با :3شکل
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بـه شـرح    ها یافته شده  ارائهي ها فرضیهبا توجه به 
  ذیل است:

  متغیـر سـرمایه    تـأثیر بر اساس نتایج تحلیل مسیر
محلــی بــر نهادســازي اجتماعــات محلــی برابــر بــا 

متغیـر   دهـد  مـی . این ضـریب نشـان   است 0,822
درصـد در نهادسـازي    82سرمایه محلی به میـزان  

. از طرفـی اگـر   اسـت  تأثیرگـذار اجتماعات محلـی  
یک واحد تغییر کنـد   اندازه بهمتغیر سرمایه محلی 

واحد تغییر خواهـد   0,82به انداز  متغیر نهادسازي
براي تبیین معنـاداري   t-valueکرد. بررسی مقدار 

رابطه بین سرمایه محلی و نهادسازي اجتماعات در 
ه سـطح  ک دهد میدرصد نشان  95سطح اطمینان 

کـه بـا    است 35,85برابر با  آمده دست بهمعناداري 
ارتباط معنـادار بـین دو    1,96توجه به باال بودن از 

) نیـز  R2. ضریب تعیـین ( است تائیدشاخص مورد 
است که نشان از این دارد که حدود  0,675برابر با 

محلـی   اجتماعـات درصد تغییـرات نهادسـازي    67
  .شود میتوسط این عامل تعیین 

 متغیـر   تـأثیر  دهـد  مـی دل تحلیل مسـیر نشـان   م
ظرفیت پذیرش محلی بر متغیر ظرفیت نهادسـازي  

. بدین معنـی  است 0,743اجتماعات محلی برابر با 
که متغیر ظرفیت پذیرش محلی براي نهادسازي به 

خواهــد بــود. مقــدار  تأثیرگــذاردرصــد  74میــزان 
نیـز برابــر بــا   )t-value( آمــده دسـت  بــهمعنـاداري  

که نشان از ارتباط معنـادار بـا جهـت     است 27,63
 آمـده  دسـت  بـه تعیین  ضریب مثبت دو متغیر دارد.

  .است 0,55براي دو متغیر برابر با 
   ــین دو متغیــر ــوع ارتبــاط ب بررســی چگــونگی و ن

 هــاي  محــرك نهادســازي اجتماعــات محلــی و   
جغرافیـایی محـالت اسـکان غیررسـمی      -اجتماعی

روش (ري شـهر زنجـان در مـدل معـادالت ســاختا    
را  آمـده  دسـت  بهتحلیل مسیر) میزان ضریب مسیر 

نشان داده اسـت. مقـدار معنـاداري     0,740برابر با 
و مقـدار   27,39) برابـر بـا   t-valueبین دو متغیر (

ــین (  ــریب تعی ــا  R2ض ــر ب ــت 0,55) براب ــذا اس . ل
 -اجتمـــاعی هــاي  محـــركي متغیــر  تأثیرگــذار 

رصـد،  د 74جغرافیایی بر نهادسازي محلی برابر بـا  
تغییـرات   کنندگی تعییننوع رابطه معنادار و مقدار 

درصــد  55نهادسـازي اجتماعــات محلـی برابــر بـا    
 .است

با توجه به بررسی روابط بـین سـه متغیـر مسـتقل     
 -اجتماعی هاي محركسرمایه محلی، ظرفیت پذیرش، 

نهادســازي اجتماعــات وابســته (جغرافیــایی بــا متغیــر 
جـود رابطـه معنـادار    تحلیل مسیر، فرضیه و ) درمحلی
ــین ــاي شــاخص ب ــایی، –محــرك اجتمــاعی  ه جغرافی

سرمایه محلـی و ظرفیـت پـذیرش محلـی بـا ظرفیـت       
 .گیـرد  مـی قرار  تائیدنهادسازي اجتماعات محلی مورد 

  )3و  2شکل و  2(جدول 
  

 لیل مسیرنتایج اثر متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته (ظرفیت نهادسازي اجتماعات محلی) در مدل تح :2جدول 
  وابسته مستقل )Beta( ریمسضریب   )R2 )T-Value مقدار  نتیجه فرضیه

  ظرفیت نهادي سرمایه محلی 0,822 35,853 0,675 تائید
  ظرفیت نهادي  ظرفیت پذیرش 0,7430 27,629 0,553 تائید
  ظرفیت نهادي  محرك جغرافیایی 0,740 27,389 0,548 تائید

  
اثرگـذار   هـاي  شاخصبررسی چگونگی ارتباط بین 

اسـکان   هـاي  بافـت بر نهادسازي اجتماعـات محلـی در   
شـاخص سـرمایه    دهد میغیررسمی شهر زنجان نشان 

، مقدار 0,623محلی و ظرفیت پذیرش با ضریب مسیر 
t-value   و  19,784برابر باR2  ها شاخص 0,388برابر 

با جهت مثبـت دارنـد. میـزان     معناداربا همدیگر رابطه 
ظرفیـت پـذیرش و محـرك     هاي شاخصضریب مسیر 

 t-value، مقـدار  0,288جغرافیایی برابـر یـا    -اجتماعی
 0,083و مقـدار ضـریب تعیـین برابـر بـا       7,49برابر با 

 1,96بـاالتر از   معنـاداري که با توجـه بـه سـطح     است
 تائیـد مثبت دو شـاخص مـورد    جهتارتباط معنادار با 

ــرك     ــی و مح ــرمایه محل ــاخص س ــی ش ــت. بررس اس
ضـریب   مقـدار  دهد میجغرافیایی نیز نشان  -اجتماعی

و  9,43برابـر بـا    t-value، مقـدار  0,355مسیر برابر با 
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است کـه بـاز    0,126) برابر با R2تعیین (مقدار ضریب 
قـرار   تائیـد معنادار با جهـت مثبـت مـورد     رابطهوجود 

. با توجه بـه ضـرایب حاصـل از مـدل تحلیـل      گیرد می
اثرگـذار   هـاي  شاخصمسیر براي چگونگی ارتباط بین 

پایین بودن ضـرایب و   رغم علیبر نهادسازي اجتماعات 
ــذار ــین   اثرگ ــاط ب ــیه اول، ارتب ــا فرض ي در مقایســه ب

وجـود   معنادار بوده لـذا فرضـیه دوم یعنـی:    ها شاخص
بـر   اثرگـذار  هـاي  شاخصرابطه معنادار با جهت مثبت 

ــات محلــی در  ــتنهادســازي اجتماع اســکان  هــاي باف
، 4و  3(جـدول   گیـرد  مـی قـرار   ائیـد تغیررسمی مورد 

  ).3و  2شکل 

  
 تحلیل مسیر متغیرهاي مستقل بر متغیرهاي وابسته در مدل اثر :3جدول 

  وابسته ها شاخص )Beta( ریمسضریب   )R2 )T-Value  مقدار  رضیهف نتیجه

 تائید
  سرمایه محلی ظرفیت پذیرش 0,623 19,784 0,388
  ظرفیت پذیرش  جغرافیایی- محرك اجتماعی 0,288 7,489 0,083
  سرمایه محلی  جغرافیایی- محرك اجتماعی 0,355 9,437 0,126

  

  

 تحلیل مسیر نماگرها) بر متغیرهاي وابسته در مدلمستقل (اثر متغیرهاي  :4جدول                             
T)T-Value(   ریمسضریب )Beta( وابسته مستقل  

  سرمایه محلی يمیزان تجربه نهادساز 0,592 18,278
  سرمایه محلی  میزان نهاد دایر و موجود 0,568 17,139
  سرمایه محلی وجود افراد محلی متخصص 0,903 52,271
  سرمایه محلی ي موجودها مهارت 0,656 21,590
  ظرفیت پذیرش میزان تمایل به نهادسازي 0,797 32,834
  ظرفیت پذیرش میزان انگیزه به نهادسازي 0,810 34,315
  ظرفیت پذیرش  مقبولیت نهادهاي محلی 0,582 17,785
  ظرفیت پذیرش  مشارکت ساکنان با نهادها  0,124 3,117
  ظرفیت پذیرش  میزان اعتماد به نهادها  0,514 14,907
  ظرفیت پذیرش  میزان مشارکت به نهادسازي 0,809 34,249
  ظرفیت پذیرش  میزان نفوذ در نهادها  0,062 1,545
  جغرافیایی- محرك اجتماعی  مبستگی محلیه 0,387 10,432
  جغرافیایی- محرك اجتماعی  مکانی-حس تعلق محلی 0,507 14,614
  جغرافیایی- محرك اجتماعی  اعتماد محیطی 0,661 21,921

  
ــر  هــا شــاخصمجمــوع  تــأثیردر جهــت بررســی  ب

مسـتقیم هـر    تأثیرظرفیت نهادسازي اجتماعات محلی 
 تـأثیر س بر مقـدار  متغیر بر متغیر دیگر محاسبه و سپ

ــازي     ــت نهادس ــته ظرفی ــر وابس ــر متغی ــر ب ــر متغی ه
ــد و   ــی ضــرب گردی ــتاجتماعــات محل ــدار  درنهای مق

متغیر جمع گردید.  مستقیم تأثیربا مقدار  آمده دست به
کـل هـر    تـأثیر مستقیم و غیرمستقیم و  تأثیرمحاسبه 

بـر   ها آنمجموع  تأثیرمتغیر مستقل بر متغیر وابسته و 

ظرفیـت نهادسـازي اجتماعـات محلــی     همتغیـر وابسـت  
سـرمایه محلـی بـر     تـأثیر کـه مجمـوع    دهـد  مینشان 

 تأثیر، 1,33ظرفیت نهادسازي اجتماعات محلی برابر با 
ظرفیت پذیرش محلی بر نهادسازي اجتماعـات محلـی   

ــا   ــر ب ــأثیرو  0,953براب ــرك ت ــاي مح ــاعی ه  -اجتم
جغرافیایی بر ظرفیت نهادسازي اجتماعات محلی برابـر  

  )5(جدول  .است 1,002ا ب
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  ها بر ظرفیت نهادسازي اجتماعات محلی تأثیر مستقیم، غیرمستقیم و کل شاخص :5جدول 
  تاثیرکل  تأثیر غیرمستقیم  تاثیرمستقیم  شاخص

  سرمایه محلی
  ظرفیت پذیرش ساکنان

  جغرافیایی - محرك اجتماعی
  

بررسی و آزمون فرضیه سـوم از نمـودار تـراز     براي
استاندارد استفاده گردید. در این نمودار حد واسـط یـا   

و اخـتالف از آن در   شـود  مـی حداقل استاندارد تعیین 
پـایین و بـاال بـودن     کننده تعیینجهات مثبت و منفی 

ــا  ــرایط متغیره ــتش ــط  اس ــد واس ــور ح ــدین منظ . ب
 3عـدد   التسـؤا  لیکـرت با توجه به طیـف   شده تعیین

بوده کـه میـزان فاصـله نماگرهـا از آن مـورد بررسـی       
که  دهد میاست. نمودار تراز استاندارد نشان  قرارگرفته

سه نماگر اعتماد به مدیریت شهري، میـزان مشـارکت   
مـدیریت شـهري، میـزان نفـوذ      هاي سازمانساکنان با 

 نماترهـاي مدیریت شهري کـه   هاي سازمانساکنان در 
بر نهادسازي اجتماعات محلی هستند  ارتأثیرگذبیرونی 

اخـتالف   داراي 1,3و  1,8، 1,2میـانگین  بـا   به ترتیب
. مـابقی  باشـند  مـی  شده تعیینمعنادار از حد استاندارد 

نماگرها که داراي بعد داخلـی بـوده و بیشـتر ظرفیـت     

در  عمـدتاً  دهـد  مـی درونی محالت را مورد پایش قرار 
ات مثبـت و منفـی   اندك در جه بافاصلهحد متوسط یا 

 دهـد  میقرار دارند. این نمودار نشان  شده تعییناز حد 
در نهادسازي اجتماعات محلی ابعاد بیرونی که نیازمند 
حضــور مــدیریت شــهري در محــالت، مشــارکت دادن 

توسعه محـل   گیري تصمیمساکنان در تصمیم سازي و 
 هـاي  اتـاق  گیري شکلامر منجر به  همینپایین بوده و 
ــه  بســته مــدیر یت شــهري شــده و اعتمــاد ســاکنان ب

و  6(جـدول   شـهري را دچـار افـت کنـد.     هاي سازمان
ي حاصـل و نمـودار تـراز    هـا  دادهتوجه بـه   ) با4شکل 

ظرفیــت نهادســازي  هــاي شــاخصاســتاندارد فرضــیه 
غیررسـمی شـهر    هـاي  سـکونتگاه اجتماعات محلـی در  

از حـد متوسـط بـاالتر و در     درونی نماترهايزنجان در 
قـرار   تائیـد ، مـورد  اسـت بیرونـی آن پـایین    اينماتره

  .گیرد می
  

  شده تعیینوضعیت نماگرها از استاندارد  :6جدول 
  میزان اختالف از

  شاخص نماگر کد فرضی میانگین  حد استاندارد

0,2 - 2,8 N1 سرمایه محلی میزان تجربه نهادسازي  
0,3 - 2,7 N2 سرمایه محلی  میزان نهاد دایر و موجود  
0,3 - 2,7 N3 سرمایه محلی وجود افراد محلی متخصص  
0,4 3,4 N4 سرمایه محلی ي موجودها مهارت  
0,9 3,9 M1 ظرفیت پذیرش میزان تمایل به نهادسازي  
0,7 3,7 M2 ظرفیت پذیرش میزان انگیزه به نهادسازي  
0,8 3,8 M3 ظرفیت پذیرش  مقبولیت نهادهاي محلی  
1,8 - 1,2  M4 ظرفیت پذیرش  مشارکت ساکنان با نهادها  
1,2 - 1,8  M5  ظرفیت پذیرش  میزان اعتماد به نهادها  
0,9 3,9 M6 ظرفیت پذیرش  میزان مشارکت به نهادسازي  
1,7 - 1,3  M7  ظرفیت پذیرش  میزان نفوذ در نهادها  
0 3 G1 جغرافیایی - محرك اجتماعی  همبستگی محلی  

0,5 3,5 G2 جغرافیایی - محرك اجتماعی  مکانی-حس تعلق محلی  
0,7 3,7 G3 جغرافیایی - محرك اجتماعی  اعتماد محیطی  
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  نمودار تراز استاندارد وضعیت نماگرها نهادسازي اجتماعات محلی :4شکل 

  
در جهت انطبـاق مطالعـه حاضـر و تعمـیم آن بـه      
مطالعات پیشین اقدام به برسی مطالعات اخیر بامطالعه 

و محتـوایی   شـکلی  هـاي  تفـاوت  حاضر گردید. باوجود
ها، روش مطالعه،  هاي قبلی (مانند نوع شاخص پژوهش

ــی     ــل از بررس ــایج حاص ــت نت ــق) در کلی روش تحقی
مشـابهی   نسـبتاً ، نتـایج  ها آنها و نحوه ارتباط  شاخص
در مطالعـه سـجادي و    عنوان نمونه است. به شده حاصل

هـاي همگرایـی    ارتباط و اثرگـذاري شـاخص   یگانه فرد
هاي جمعی، حس تعلـق   ماعی، مشارکت در فعالیتاجت

محلی، توجه به منـافع سـاکنین بـا شـاخص پایـداري      
هـا و   شـده و ارتبـاط معنـادار شـاخص     اجتماعی بررسی

با پایداري اجتماعی  ها آنتأثیرگذاري مستقیم و مثبت 
تائید شده است. در مقاله حاضر نیز این رابطه با برآورد 

الت اسـکان غیررسـمی   شدت و نوع اثرگـذاري در محـ  
در پژوهش توکلی نیا و شمس  شده است. زنجان حاصل

پویا با بررسی محله درکه شهر تهران، ارتبـاط معنـادار   
شاخص همگرایی اجتماعی و مشارکت سـاکنان محـل   
با حکمروایی شهري تائید گردیده و مشارکت سـاکنان  
و اجتماعــات محلــی را در تحقــق حکمروایــی اثرگــذار 

ست. پژوهش حاضر نیز با توجه به شـکل  دانسته شده ا
هــاي حاصــل شــاخص تمایــل و ظرفیــت  و داده 3 و 2

ــازي     ــا نهادس ــل ب ــود مح ــاکنان در بهب ــارکت س مش
ضریب اثرگـذاري مثبـت بـوده     اجتماعات محلی داراي

است. در مقاله رضـازاده و فنـی بـا بررسـی اجتماعـات      
شهر تهران به نقـش نهادهـاي ایمـانی     1محلی منطقه 

گیــري مــدیریت اجتمــاعی محــالت  ر شــکلمردمــی د
شده و نقش نهادهاي ایمانی موجـود در محـل    پرداخته

هاي  مذهبی، تشکل هايمانند مؤسسات خیریه، هیات 
ــی مســاجد، حســینیه  ــعه   مردم ــره را در توس ــا و غی ه

نهادســازي و مــدیریت محلــی اثرگــذار دانســته اســت. 

عنوان ظرفیـت نهـادي محـل بـا      بطوریکه این نهادها به
قبولیت مردمی و عملکرد اعتماد ساز، مشارکت طلـب  م

بـر سـطح رضــایت سـاکنان و ایجــاد انگیـزه و روحیــه     
اند. پژوهش حاضـر نیـز بـه میـزان      مشارکت مؤثر بوده

نهادهاي محلـی و اثـرات آن بـر     برخورداري محالت از
ــزان     ــرده و می ــد ک ــی تأکی ــازي محل ــت نهادس ظرفی

ــاکن  ــت، مشــارکت س ــاد، مقبولی ــذاري اعتم ان در اثرگ
 در نهادســازي محلــی موردســنجش قرارگرفتــه اســت.

مقاله نوریان و مظفري که با محوریت مـدیریت محلـه   
شهر تهران نگارش یافتـه، بـه    21محور محالت منطقه 

هـاي اعتمـاد،    اثرات مثبـت و روابـط معنـادار شـاخص    
مشارکت، حس تعلق و همبستگی محلـی بـا مـدیریت    

ش موردي حاضـر  شده است. در پژوه محله محور اشاره
غیررسـمی بـا محوریـت     هـاي  سکونتگاهنیز ساماندهی 

عنوان مدیریت محلی تأکید شـده و   نهادسازي محلی به
اعتمـاد، مشـارکت،    هاي گوناگون شاخص تأثیرضرایب 

حــس تعلــق محلــی، همبســتگی محلــی بــر ظرفیــت  
قرارگرفتـه اسـت. در پـژوهش     موردبررسـی نهادسازي 

شهر اصفهان نیز اعتماد  علیزاده اقدم و همکارانشان در
نهادي و مشارکت در امور شهري با روش تحلیل مسیر 

هـا در   تبیین شده و درنهایت میزان اثرگذاري شـاخص 
اداره امور شهر ارزیابی گردیده اسـت. حاصـل پـژوهش    

هاي اعتمـاد نهـادي،    دهنده اثرات فزاینده شاخص نشان
میزان مشارکت شـهروندان در بهبـود اداره امـور شـهر     

ها در قالب  ست. مقاله حاضر نیز اثرگذاري این شاخصا
-هـاي اجتمـاعی   هـاي سـرمایه محلـی، محـرك     مؤلفه

ــد   ــورد تأکی ــی م ــذیرش محل ــت پ ــایی و ظرفی جغرافی
 قرارگرفته شده است. در مقاله منیژه الله پور نیز رابطه

هـاي نهـادي و    اقدام بـه مشـارکت سـاکنان بـا مؤلفـه     
ار و مثبـت دانسـته   شهر تبریز معناد 8مدیریتی منطقه 

 حد استاندارد
+  - 

2 4 5 1 M3 M4 M5 

N4 G2 

3 

N2,3 N1 G1 M1,M2 

M3 
G3 
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مـدیریت   گیـري  نهاد در شـکل  هاي مردم شده و تشکل
محلی و توسعه محالت شـهري نقـش بسـزایی دارنـد.     
پژوهش پیش رو نیز توجه به ظرفیـت نهـادي موجـود    

ــه ــل ب ــاخص  مح ــی از ش ــوان یک ــذار در  عن ــاي اثرگ ه
سازي نهادي لحاظ گردید و در محالت اسـکان   ظرفیت

زیابی قرارگرفته است. در غیررسمی شهر زنجان مورد ار
کـارگیري   کلیت پژوهش حاضر در موضوع ضـرورت بـه  

ماننـد   اجتماعات محلی در ساماندهی و بهبود محل، بـه 
یافتـه اسـت    هاي قبلی به نتایج مشابهی دسـت  پژوهش

حال  هاي قبلی است. بااین محکم بر پژوهش تأییديکه 
هــاي قبلــی را در  تفــاوت پــژوهش حاضــر بــا پــژوهش

وضوعی این پژوهش (سـکونتگاه غیررسـمی)   محتواي م
ــر نهادســازي  و تجمیــع نــوع شــاخص هــاي اثرگــذار ب

صورت یکجـا اسـت کـه بیشـتر بـر ظرفیـت محلـی         به
ــه ــازي پرداخت ــده و پتانســیل نهادس ــالقوه و  ش ــاي ب ه

متغیرهاي داخلی اثرگـذار بـر نهادسـازي موردبررسـی     
 -هـا و شـرایط محیطـی    قرارگرفته است. بطوریکه اهرم

عی موجود درون محله، اساس سنجش و ارزیـابی  اجتما
میـزان تمایــل و ظرفیــت نهادسـازي محلــی، میــزان و   

ها بر نهادسازي محلی بـوده   شدت تأثیرگذاري شاخص
 است.

  
  گیري نتیجه

اجتمـاعی در سـطح    هـاي  گروهمحلی  هاي انجمن 
خرد هستند که براي رسیدن بـه اهـداف مشـترك بـر     

سـاکنان محـدوده    اساس همکاري داوطلبانه بخشـی از 
. ایـن  گیرنـد  میمعین شکل  اي دورهمعین شهري و در 

داوطلبانه بوده کـه نقـش    هاي انجمندر زمره  ها انجمن
محــوري را در عرصــه اجتمــاعی، فرهنگــی، اقتصــادي، 

. کننـد  مـی نظام محالت شهري ایفـا   و سیاسیمحیطی 
با توجه به ماهیت داوطلبانه بودن، وجـود   ها انجمناین 

بـودن، مجـاب سـازي و     غیرانتفاعیروابط،  صمیمیت و
رسـمی محـل    دهـی  سـازمان رعایت اصـل   حال درعین

رســمی  هــاي ســازماناجتمــاعی و  هــاي گــروهتالقــی 
حلقه واسـط   عنوان بهاجتماعات محلی  درواقعهستند. 

و گمشده مدیریت شهري هستند کـه توانـایی اتصـال    
ت مـدیری  هاي سازمانرا با  اي محله هاي ضرورتنیازها، 

ــب      ــایی جل ــا توان ــات ب ــن اجتماع ــد. ای ــهري دارن ش
، بسـیج  اي محلـه مردمی، ارائـه خـدمات    هاي مشارکت

 هـاي  سـازمان منابع محلی، اعتمادسـازي فاصـله بـین    
سـاکن در محـالت را کـاهش     مدیریت شهري و مـردم 

. سـنجش  بخشـد  مـی را تسـریع   اي محلهداده و توسعه 
 ظرفیت ایجاد و توسـعه اجتماعـات محلـی و شـناخت    

توسـعه   ریـزي  برنامهد توان میبر آن  تأثیرگذار هاي اهرم
 گـذاري  پایـه به  نموده و مند نظامرا  اي محلهاجتماعات 

پایدار این نهادها منجر شود. این پـژوهش بـه بررسـی    
ایجاد اجتماعات محلی پرداختـه   تأثیرگذار هاي شاخص

 هاي سکونتگاهو ظرفیت نهادسازي اجتماعات محلی در 
ایـن   درنهایـت زنجان را بررسی نمـود.   غیررسمی شهر

ــده حاصــلنتیجــه  ــازي   ش ــت نهادس ــه ظرفی اســت ک
 نسـبتاً اسکان غیررسمی  هاي بافتاجتماعات محلی در 

مطلوب بوده سـاکنان ایـن محـالت ظرفیـت پـذیرش      
 اسـت از مـتن محـالت    بر خواسـته نهادهاي محلی که 

سـاکنان بـه مـدیریت     اعتمـادي  بـی  حـال  بااین. رادارند
هري)، عدم وجود اجتماعـات محلـی موجـود    شدولتی (

مـدیریتی، ضـعف    يها يساز میتصمو  گیري تصمیمدر 
مدیریت شهري،  هاي سازمانو نفوذ در  زنی چانهقدرت 

ي بیرونی شده و سـاکنان را  ها ظرفیتمنجر به کاهش 
از عملکرد مـدیریت شـهري ناراضـی سـاخته اسـت. از      

ش روسـاختاري ( در مـدل معـادالت    هـا  بررسیطرفی 
کـه متغیرهـاي سـرمایه     دهـد  میتحلیل مسیر) نشان 

ــاکنان و    ــذیرش س ــت پ ــی، ظرفی ــركمحل ــاي مح  ه
بـر   درصد 70باالي  تأثیرجغرافیایی ضریب  -اجتماعی

ــن    ــاط ای ــی داشــته و ارتب ــات محل نهادســازي اجتماع
متغیرها با نهادسازي اجتماعات محلی معنادار و مثبـت  

درصـد،   95اطمینان  در سطح. غالب این متغیرها است
کامـل رابطـه معنـادار داشـته و از      طور بهبا یکدیگر نیز 

بیرونـی   رهـاي گنما بین دراین. پذیرند می تأثیریکدیگر 
دولتی مـدیریت شـهري،    هاي سازمانمانند اعتماد به (

دولتی، میزان دعوت مدیران  هاي سازمانمیزان نفوذ در
به مشارکت مردم، میزان اسـتفاده مـدیریت شـهري از    

ي اجتماعات محلی) که بیشتر به ابعاد خارج ها ظرفیت
وضـعیت نـامطلوب را دارد. ایـن     پردازند یم اي محلهاز 

ي محلـی  ها ظرفیتمدیران شهري از  دهد میامر نشان 
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با توجه بـه سـاختار تمرکزگرایانـه و انحصـاري خـود،      
الزم را انجـام دهنـد. نتـایج     يبـردار  بهـره  انـد  نتوانسته

کلمن، پاتنام در مقوله اعتماد و مطالعات دیگران مانند 
سرمایه اجتماعی، مطالعه کاظمیان در مقوله مـدیریت  
محلی، مطالعه رفیعیان در مقولـه نهادسـازي محلـی و    

ــا محتــواي مشــارکت  ســجادي ظرفیــت نهادســازي، ب
، اي محلـه اجتماعات محلی، صـرافی بـا مقولـه توسـعه     

 مالیک با اثرات سازمان اجتماع مدار، بروکاتو بـا حـس  
تعلق مکانی، تامپسون با تجربه محلی نهادسازي نشـان  

کــه کلیــد واژه توســعه اجتماعــات محلــی و  دهــد مــی
در محالت فقیر و ناکارآمد  ویژه بهنهادسازي اجتماعات 

نیازمند توجه به نهادهـاي موجـود، واگـذاري امـور بـه      
ن نهادها، شـناخت ظرفیـت و   ای توسعه نهادهاي محلی،

ــت ــازي ظرفی ــات و س ــر و   اجتماع ــراي درگی ــالش ب ت
مردم در قالب نهادهاي مردمی  مند نظاممشارکت دادن 

براي بهبود کیفیت زندگی محیط سکونتی خود اسـت.  
اجتمـاعی   -ي محیطـی هـا  ظرفیـت بنابراین باید گفـت  

مانند سکونتگاه غیررسـمی) همـواره   ناکارآمد (محالت 
مطلوب امـا نهفتـه بـوده و در شـرایطی کـه مـدیریت       

از ساختار تمرکز گرایانه خـود خـارج و   شهري بخواهد 
امورات را به مردم محلی در قالـب نهادهـاي اجتمـاعی    
ــا کمتــرین هزینــه،   واگــذار نمایــد، خواهــد توانســت ب

 هاي نظامدر قالب  صرفاًو  بوروکراتیککمترین عملکرد 
تسهیلگري، کاهش فقیر و افزایش کیفیـت محیطـی و   

  شود. ساز سببن محالت را ای توسعه درنتیجهدر 
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