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 :چکیده
داد و ستد همچنین رمایه اجتماعی بین فردی در مورد روابط مبتنی بر اعتماد و م ساجیمز کلمن و رابرت پاتنبرپایه مفهوم سازی 

ناگفته پیدا است که اینگونه مناسبات . گوید می اجتماعی غیر مجازی سخنهای  عمومی ونه الزاما مالی بین کنشگران شبکه

بر این اساس فضاهای . انسانی در آنها وجود داشته باشدهای  م گروهگیرد که پیشینه زیست بو می اجتماعی، در فضاهایی شکل

قش مهمی را در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی به ویژه از نشهری گوناگون به عنوان زیست بوم غالب انسانی در جهان کنونی 

های محلی به عنوان فضاهای مختلف زهو مغا ها از همین رو این مقاله به بررسی نقش مگامال. تواند ایفاء کند نوع بین فردی می

نفر از سه مجتمع  604نمونة آماری پژوهش حاضر  .در انواع سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی متمرکز شده است شهری

این . اند گیری انتخاب شدهمتری این مراکز خرید برای نمونه 011های محلی واقع در شعاع  تجاری واقع در شهر تهران و مغازه

و مجتمع تجاری کیان  0، مگامال اکباتان در منطقه 0مجتمع تجاری پاالدیوم درمنطقه : گامال و مجتمع تجاری عبارتند ازسه م

گیری تصادفی  های محلی با استفاده از روش نمونههمچنین انتخاب پاسخگویان در مراکز خرید و مغازه. 01در منطقه 

دهد،  می تحقیق نشانهای  هیافت .صورت گرفته استساخت یافته مصاحبه سیستماتیک و دریافت اطالعات از آنها از طریق 

تاثیر مستقیم بر  00/1عکس بر سرمایه اجتماعی پل زننده دارد و با ضریب  رابطه -001/1مراجعه به مگامال ها با ضریب 

روی سرمایه اجتماعی پیوندی تاثیر مستقیم بر  061/1سرمایه اجتماعی پیوندی داشته و سرمایه اجتماعی پل زننده با ضریب 

 تاثیر مستقیم کاهنده بر سرمایه اجتماعی پیوندی را نشان -00/1محلی با ضریب های  در سوی دیگر اما، خرید از مغازه. دارد

سرمایه اجتماعی پل . به بیان دیگر میزان مراجعه کنشگر به مگامال کاهش سرمایه اجتماعی پل زننده را در پی دارد. دهد می

یعنی شبکه روابط اجتماعی بین فرد با آشنایان، دوستان غیر  استاجتماعی از نوع پیوند ضعیف های  بیشتر متکی به شبکه زننده

در مقابل اما هر چه . مختلف را فراهم آوردهای  تواند پلی بین شبکه می که عمال رابطه با آنها... صمیمی، خویشاوندان دور و 

های تجاری که بیشتر خانواده محور یابد، با توجه به الگوی مراجعه و خرید در مجتمعیش میمیزان مراجعه فرد به مگامال افزا

 .یابد با پیوند قوی افزایش میهای  است، سرمایه اجتماعی پیوندی یا همان سرمایه اجتماعی درون شبکه
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Abstract 

Based on the conceptualization of James Coleman and Robert Putnam, interpersonal social 

capital speaks about trust-based relationships as well as reciprocity with non-virtual social 

networks. Indeed such social relationships take place in spaces where the ecosystems of human 

groups exist. Accordingly, the various urban spaces as the dominant human ecosystem in the 

present world can play an important role in the creation and development of social capital, 

especially of the interpersonal type of social capital. Therefore, this paper focuses on study the 

role of megamalls and local shops as different urban spaces in the types of social capital of 

Tehran citizens. The statistical sample of the present study was 416 people from three 

shopping complexes located in Tehran the capital city of Iran and local shops within 500 m of 

these megamalls. These three megamalls and commercial complexes are: Palladium megamall 

in district 1, Ekbatan megamall in district 5 and Kian megamall in district 17 of Tehran city. 

Also, respondents were selected in megamalls and local shops using a systematic random 

sampling method. The information was collected through systematic interview. The findings 

of the study show that shopping from megamalls has a negative effect on bridging social 

capital with ratio of -0.17 and has a direct effect on bonding social capital with ratio of 0.15 

also bridging social capital effect with 0.24 ratio on bonding social capital. On the other hand, 

however, purchasing from local shops with a coefficient of -0.15 indicates a direct decreasing 

effect on bonding social capital. In other words, the shopping from megamalls decrise of 

bridging social capital. According to social network literature bridging social capital based on 

week tie social networks, namely the social networking of individuals with acquaintances, 

intimate friends, distant relatives, etc., can practically provide bridge between different 

networks. Conversely, due to the family pattern of shopping in megamalls, bonding social 

capital based on strong tie social network increases  
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 مقدمه و طرح مسئله 

 تر یانتر و نما برجسته یشیپو ینیداده است، شهرنش یرو یراندر ا یراخ ةکه در دو ده یتحوالت یانم از

شده است و  یلجامعه تبد یو اجتماع یاقتصاد یبه محور زندگ یراندر ا یر،اخ ةشهر در دو ده. است

ها و  ساختمانفقط شهر را البته  .شود یم یاننما یشترمعروف است هرروز ب یشهر« مشکالت»آنچه به 

سازد، بلکه تعامالت شهروندان و حس شهروندی آنان به شهرشان است که  ها و مبلمان شهری نمی پارك

این اساس یک شهر  بر .(44: 0930سرا،  یمپوررضا کر) بخشد و به آن هویت می سازد یشهر را م

دادن چنین  سازند، بلکه قابلیت شکل یی نمیتنها بهمطلوب و سرزنده را کالبد و عناصر عینی آن 

ها و تعامل کنشگران است که اهمیت اجتماعی فضاهای شهری را برای  ییگردهماکالبدهایی به 

امکان  مثال عنوانِ بهبدها و یگر، چنین قابلیتی برای کالد عبارتِ به. کند یمپژوهشگران اجتماعی نمایان 

همان سرمایة اجتماعی  آنکههای اجتماعی و دارایی ناشی از  یرهای گوناگون فضاهای شهری بر شبکهتأث

 . زند یماست یکی از ابعاد مهم اجتماعی فضاهای شهری را رقم 

عام و گسترش و تعمیق سرمایة اجتماعی  طور بهدر این فضا توجه به عنصر ارتباطات اجتماعی 

ها ترین سرمایهیکی از مهم اجتماعی سرمایة. ریزان شهری قرار گیردبرنامه توجهموردِخاص باید  طور به

 و فردی بین روابط و متقابل های کنش پراهمیت در در عصر جدید قلمداد شده و ازجمله متغیرهای

یک دارایی شخصی است که تنها در مناسبات  زمان همسرمایة اجتماعی . شود ای محسوب می جامعه

ِدیگر  های اجتماعی شکل گرفته و خود از عوامل مختلف متأثر است و ازسوی چندگانه درون شبکه

پیامدها و مزایای متعددی در سطح فردی و گروهی به همراه دارد؛ اول اینکه سرمایة اجتماعی از طریق 

دوم، سرمایة اجتماعی همچون . شود الت گروهی میتعامل و همکاری باعث برطرف شدن مشک

و از طریق اعتماد، هزینة تعامالت اجتماعی در زندگی و . دکن های جامعه عمل می چرخ  کنندۀ روان

 یرتحت تأث نیز را اقتصادی نهادهای سرمایة اجتماعی عملکرد. یابد های تجاری روزمره کاهش می فعالیت

برای ایجاد سرمایة  چراکهسایر انواع سرمایه تفاوت ماهوی دارد  سرمایة اجتماعی با .دهد می قرار

ِدیگر ایجاد سرمایة اجتماعی و گسترش آن  ازسوی. اجتماعی حداقل به دو فرد یا گروه نیاز است

فرایندی پیچیده دارد که خود از عوامل گوناگون از نوع اجتماعی، اقتصادی و فضاهای مسکونی متأثر 

دهند و  های اجتماعی را تشکیل می روابط شخصی و بین فردی ما پایه و اساس شبکهِدیگر،  یانب به. است

توان در مواقع گیرد که میای از ارتباطات شکل می یجه تعامالت اجتماعی در روابط فردی شبکهدرنت

 .یاز از آن استفاده کرد و عملکرد پشتیبانی برای فرد را به دنبال داردنموردِ

 گسترش با کنشگران شود یم موجب شود و محسوب می جامعه اصلی هستة اجتماعی روابط

 همه. یابند دست خود اهداف به طریق این از و کنند تسهیل جامعه در را های خودکنش خود، پیوندهای

 های زمینه در را خود مبادالت هستند تا دیگران با ارتباط برای برقراری تالش در ینوع به جامعه در افراد
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 و پیچیده مفهومی یا سازه عنوان به از سویی این نوع از سرمایه(. 03: 0111، 0میکا)دهند  سرعت مختلف

 اجتماعی تعامالت حوزۀ یعنی اجتماع آن، زایش اصلی منبع که دارد داللت ای پدیده به ی،چندوجه

 و سیاسی فرهنگی، های نظام  خرده سایر با متقابل ارتباط در اجتماعی نظام خرده ی،ا هر جامعه در. است

 که است عواطفی و احساسات با توأم اجتماعی تعامالت و روابط قلمرو و منبع ترین اصلی اقتصادی،

 اعتماد، ایجاد و همدیگر بهکنشگران  کردن وصل و پیوندها برقراری برای متقابل تعهدات مولد

 و روانی و جسمانی سالمت تأمین و ها کنش تسهیل برای الزم انرژی و گرم محیط و انسجام همبستگی،

است  خود تکوینی و یشیزا خود پویا، خصلتی دارای سرمایة اجتماعی. است اجتماعیشورونشاط 

 زیرا شود؛ می بیشتر آن میزان شود، استفاده تر بیش اعتماد از هرچهمثال  عنوانِ به (.99: 0914 عبداللهی،)

توان گفت سرمایة اجتماعی، یک می یبند جمعدر یک . کند می تقویت را اعتماد میزان کردن، اعتماد

گیرد و این سرمایه خود را بازتولید ها شکل می جمعی است که در روابط بین افراد و گروه-دارایی فردی

توسعة  واسطه بهشود بلکه  تمام نمی تنها نهاز این ظرف سرمایه برداشته شود  اندازه هردیگر  یانِب به. کندمی

 . ای، بر میزان آن افزوده خواهد شد شبکه مناسبات اعتمادآمیز درون

ۀ دهند شکلفضا متغیر مهم و . میزان تعامالت افراد از دو عنصر زمان و مکان متأثر استاز سویی 

فضا محیط مناسبی برای ارتباط فرد با دیگران فراهم  چراکهکنش و تعامالت اجتماعی شهروندان است، 

که  گونه همانو در تعامل افراد با یکدیگر و توسعة روابط فردی و اجتماعی نقش مهمی دارد و سازد  یم

: 0930دهقان و همکاران، )تواند راهگشای بسیاری از مسائل شهری باشد  مطرح شد، این تعامالت می

گذار یرتأثگیری مناسبات اجتماعی و تعمیق سرمایة اجتماعی بر این اساس عنصر فضا در شکل(. 000

های فروش انواع بر مغازه عالوه هامال .توان به مراکز خرید اشاره کردازجمله این فضاها می. است

هایپرمارکت و حتی کارواش و سینما را هم  ،شهربازی ،شعب بانکی ،ها ای از رستوران مجموعه ،کاالها

معمول در مراکز پیرامونی  رطو به یافته های بزرگ در کشورهای توسعه فروشگاه گونه ینا. در خود دارد

 یجادشدهکننده و حجم آلودگی هوای ا به حجم جمعیت مراجعه شهرها یا در مرکز تجاری شهرها باتوجه

 تهران یشهر  جامعه یتاما ذهن ،هستند یخصوصمالکیت  یدمراکز خر ینکهبه ا باتوجه .شودساخته می

امروزه این مراکز به مکانی برای . شود نگریسته میها  به آن یعموم یفضاها عنوان که به ستا ای گونه به

 .تبدیل شده استیابی و تعامل با دیگران  دوستسپری کردن زمان و فضایی برای قرارهای مالقات، 

روابط  تواند یم یها در شهرها بدون در نظر گرفتن مناسبات محل توسعه و گسترش مگامال

 های تجاریها و مجتمعمگامالچه گر .تأثیر قرار دهدرا تحت  یا محله یاجتماع یها شبکه یا یاجتماع

 یشهروندان را تحت تأثیر قرار داده و رفتار انسان ۀها خواست و ارادمکان یناما ا ،ساخت انسان هستند

شده  های مطرحرسد فارغ ازنظریهبه نظر می .دهند یخود قرار م یطرهآن را تحت س یو سبک زندگ
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ما با نوعی  ،فضاها در شهر، در دهه اخیر گونه ینا به حاشیه کشانده شدن او لزوم حذف ی هامال ۀدربار

رو  گونه فضاهـا بـرای نسـل جدیـد شهرنشـین ایرانـی روبه دگردیسی در عملکرد و حتی مفهوم این

گیری عنوان فضای عمومی نوین شهری که مسئولیت ایجاد مکث در جهت شکل ها را بهاگر مال. هسـتیم

بـا تغییـر ها امروزه توانیم بگوییم که مالیری را دارند بپذیریم، میپذ جامعهو تمرین  تجربة جمعی

عنوان یـک آوردگاه اجتماعـی در  شـده و به معنایـی خـود بـه یـک باشـگاه یـا محفـل برخـورد تبدیل

ها آیا مگامالاین تحقیق در راستای پاسخ به این سؤال است که  .دکننمیایفا فضـای شهری تهران نقش 

 یرات در کدام جهت است؟تأثاند؟ این یرگذار بودهتأثدر کاهش یا افزایش ابعاد مختلف سرمایة اجتماعی 

 

 پیشینه تحقیق

 را 0911 سال عباس کاظمی در« خرید مراکز مصرف بر یملأت: ایرانی روزمره زندگی و زنی پرسه» کتاب

وی در این کتاب چهار مرکز . ندگی روزمره دانستاولین کار جدی در نقش مراکز خرید در ز توان می

زنی  نگرانه قرار داده و از منظر پرسه ی و جزءا دورهخرید نصر، گلستان، هروی و قائم را مورد بازخوانی 

دهد در دهة هفتاد کسانی  این تحقیق نشان می. و نظریة مصرف کاربران این فضا را واکاوی کرده است

 بسته دلشدند و  یمزدن در چنین فضاهایی دیده  در درجة اول فقط برای پرسهآمدند  یمکه به این مراکز 

گذراندند  یمیا مردان بازنشسته که عصرها را در مراکز خرید  دار خانهِنمونه زنان  عنوان به. به خرید نبودند

ییر کاال را دیدند و تحول و تغ یمکردند، تغییر و گذران جوانان را  یمو بیشتر از فضای تفریحی استفاده 

 .کردند یممشاهده 

حاکی از آن است که ( 0930)نتایج پژوهش حسین دهقان، ناصر پوررضا کریم سرا و منا احسان 

دیگر  بیانِ به. بار و هایپراستار متفاوت است و تره های میوه  یدانمتعامالت اجتماعی در دو فضای 

کنندۀ تعامالت اجتماعی  یتتقو بار ترههای میوه و  شهروندان بر این باورند که بازارهای محلی میدان

بار در مقایسه با فروشگاه هایپراستار بیشتر  های میوه و تره این تحقیق نشان داده است که میدان. است

ی با افراد و ارتباط با فروشندگان در این صحبت همگیرد و از سویی  یمدر آن صورت  مالقات قرار

 . شده است بار ترههای میوه و  و حرکت در میدان وجوش جنبها زیادند و این امر باعث نشاط و  یطمح

دی بر این باور هستند که ساخت مراکز خرید تا ح( 0100)مورونی  استفانو و چیودلی فرانچسکو

-ایجاد یک مرکز خرید رخ می روند در آنچه. فضاهای خصوصی را به همراه دارد« سازی یعموم»روندِ 

 طور به. شود دهد این است که فضایی که دارای مالک خصوصی است، به یک مرکز خرید تبدیل می

حت سازی فضاهایی که قبالً ت یخصوصضرورتاً باعث  تنها نهتوان گفت که مراکز خرید  خالصه می

مراکز خرید، باعث ایجاد  -و در بسیاری از موارد  -شوند، بلکه بالعکساند، نمیمالکیت عمومی بوده

 .شوند یمجدید برای شهروندان « جمعی»فضاهای 
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 مبانی نظری

مشخص است این مفهوم از دو کلمة سرمایه و اجتماع تشکیل شده  0از نام سرمایة اجتماعی طورکه همان

عنوان دارایی گروهی مطرح  گیرد و رو به دیگری دارد و به یمر، سرمایه در اجتماع شکل دیگ بیانِ به. است

سرمایة اجتماعی یکی از  .گیرد یجة تعامالت شکل میدرنتبوده که در رابطه نهفته است و رابطه نیز 

این مفهوم پس از . هاست مفاهیمی است که معرف تعامالت بین فردی، بین گروهی و بین افراد و گروه

امروزه . های مختلف مواجه شده است ای در حوزه های اقتصادی در توسعه با اقبال گسترده ناکامی نظریه

های واسط در مناسبات  ها و گروه نقش شبکه ی مفهوم سرمایة اجتماعی وسو بهها  در مسیر توسعه، توجه

 .قدرت معطوف شده است

که سرمایة فیزیکی به موضوعات فیزیکی اشاره دارد و سرمایة انسانی به خصوصیات  یدرحال

کند و هنجارهای  یمهای اجتماعی اشاره  فردی اشاره دارد، سرمایة اجتماعی به ارتباط بین افراد و شبکه

معنا، سرمایة اجتماعی به  این به. قابل و اعتماد بین فردی در آن برجسته استدهندۀ مناسبات مت قوام

به این واقعیت که فضیلت مدنی در « سرمایة اجتماعی»تفاوت این است که . فضیلت مدنی نزدیک است

(. 03: 0111پاتنام، )کند  زمانی که در یک شبکه متراکم از روابط متقابل اجتماعی قرار دارد، توجه می

ساختاری است، سرمایة اجتماعی در روابط بین اشخاص و در میان -یک منبع اجتماعیایة اجتماعی سرم

مشترك توسط طرفین در  طور سرمایة اجتماعی بهبر خالف دیگر انواع سرمایه، . آیدوجود می افراد به

شتن آن یک از بازیکنان حق مالکیت انحصاری ندارند و یا قادر به دا یچهیک رابطه متعلق است و 

تواند آن را به دیگران  برای فرد ارزش دارد، ولی نمیسرمایة اجتماعی براین، هرچند  عالوه. نیستند

توان گفت سرمایة  در پایان می. شود ی از یک نفر به دیگری منتقل نمیراحت بهدوستی و تعهدات . بفروشد

پذیر نبوده و یا هزینة  اجتماعی امکانکند که بدون سرمایة  اجتماعی امکان دستیابی به اهدافی را فراهم می

 .باالیی برای فرد خواهد داشت

 0یگروه اجتماعی درون ةسرمایتوان به دو دسته  بندی، سرمایة اجتماعی را میدر یک نوع تقسیم

به روابط « یگروه درونسرمایة اجتماعی »گونة نخست . تقسیم کرد 9گروهی میاناجتماعی  ةسرمایو 

دلیل  ین منافعی که در این گروه بهبنابرا. مکاری میان اعضای یک گروه اشاره داردمبتنی بر اعتماد و ه

برداری قرار شود، تنها از سوی اعضای گروه و نه همگان مورد بهرهوجود سرمایة اجتماعی حاصل می

خدمت عنوان مانعی برای توسعه و رشد عمل کند، زیرا در  تواند بهگونه سرمایة اجتماعی می ینا. گیردمی

                                                           
1 Social Capital 
2 bonding social capital 

3 bridging social capital 
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سرمایة »اما گونة دوم، . شودگیرد و تبعیض میان اعضای جامعه موجب میگروه خاصی قرار می

توان رو می ینازا. های مختلف موجود در جامعه اشاره استبه اعتماد میان گروه« اجتماعی بین گروهی

ای ماعی در جامعههر چه این میزان از سرمایة اجت. گروهی نیز محسوب کرد آن را سرمایة اجتماعی برون

: 0910فیروزآبادی و ایمانی جاجرمی، )شود باالتر باشد، امکان انجام توافقات و حل اختالفات بیشتر می

010-019.) 

 همکاری یکدیگر با تا سازد می قادر را افراد که است سرمایة اجتماعی چیزی 0به اعتقاد فوکویاما

سرمایة  .کنند یده سازمانها را  جمعی، آن نیازهای از حمایت برای و کنند دفاع خود منافع از کنند،

 روابط در کنند و یم تقویت را اجتماعی تعامالت که هستند ییها ارزش یا مشترك اجتماعی هنجارهای

به  کردن نگاه برای سودمند روش یک دیدگاه این سرمایة اجتماعی در. شوندمی داده نشان واقعی

بیان  فرم یک عنوان به یا و( را آن که) خود در هدف یک عنوان به رسدمی نظر به فرهنگ. است فرهنگ

که  است ابزاری و کندمی ایفا ایجامعه هر در مهمی نقشسرمایة اجتماعی  وجود، ینباا. است خالق

 (.04-01: 0110، فوکویاما) شودمی گوناگون های یتفعال در مختلف های گروه همکاری و باعث ارتباط

گیرد و به چگونگی کارکرد  سرمایة اجتماعی را فراتر از سطح فردی به کار میپاتنام مفهوم 

کراتیک و وای و ملی و نوع تأثیرات سرمایة اجتماعی بر نهادهای دم سرمایة اجتماعی در سطح منطقه

او از منافع خصوصی سرمایة اجتماعی نیز غافل نبوده و به  .مند است اقتصادی عالقه ةدرنهایت توسع

صراحت  فردی و جمعی سرمایة اجتماعی اشاره دارد، اما به ، همچنینی عمومی و خصوصیها صورت

 های عمومی سرمایة اجتماعی است مندی خاص او منافع خارجی و بهره دارد که تمرکز و عالقه بیان می

 های افراد، شبکه میان ارتباطات» عنوان سرمایة اجتماعی را به وی (.06-00: 0916توسلی و موسوی، )

: 0111م، اپاتن)کند  می تعریف «آید یبه وجود م ها آن از کهنفس  اعتمادبه و متقابل هنجارهای و اجتماعی

04.) 

او . فردی متمرکز است تا سرمایة اجتماعی نهادی بیشتر بر سرمایة اجتماعی از نوع میان کلمن

ده و بیشتر به تأثیر این همچنین توجه خود را به سرمایة اجتماعی موجود در قلمرو خانواده معطوف کر

همچنین نهاد خانواده . نوع سرمایة اجتماعی بر مناسبات میان کنشگران در شبکة اجتماعی پرداخته است

او . شود، شناسایی کرده استة یک نهاد کلیدی که از طریق آن سرمایة اجتماعی انتقال داده میمنزل بهرا 

یی دارند هدف از صرف کردن وقت و انرژی برای هایی که سرمایة اجتماعی باالمعتقد است خانواده

ازنظر کلمن یکی از . ی سازگار هستندشناخت رواناجتماعی و  ازلحاظفرزندانشان، تربیت افرادی است که 

شود، ایجاد و حفظ می برده کار بهها برای رسیدن به این اهداف سازوکارهایی که در درون خانواده

گذاری خانواده نشأت  یهسرماای که از  واسطه یببراین بخش عظیم نتایج بنا. پیوندهای عاطفی پایدار است

                                                           
1 Fukuyama, Francis 



 8931 ، پاییز و زمستان2، شمارۀ ازدهمیدورۀ  ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  936

 

 

از این دیدگاه، روابط . آید یمگیرد، پیوندهای اجتماعی است که با کنش متقابل حمایتی خانواده پدید می

کلمن . یری سرمایة اجتماعی استگ اندازهوالدین و فرزندان و حضور فیزیکی والدین در خانواده، ابزار 

در خانواده گسترده در قالب شبکة اجتماعی خانوادگی،  ها بچهاین باور است که نسبت والدین با  بر

گذاران نظریه  یانبنجیمز کلمن و رابرت پاتنام در حکم . یری فرزندان داردپذ جامعهیری مهم روی تأث

گیری و شکلدر  0سرمایة اجتماعی، هر دو بر سه عنصر شبکة اجتماعی، اعتماد و مناسبات متقابل

توان گفت که سرمایة اجتماعی متمرکز بر فضای  یم اختصار بهدرنتیجه و . دارند تأکیدسرمایة اجتماعی 

تواند در شبکة اجتماعی  یمهایی اشاره دارد که در قالب آن کنشگر  یتقابلفردی است و به منابع و  میان

که تجمع آن سبب  یا گونه بها برای خود فراهم کند، ای ر یهسرمابستان متقابل چنین  مبتنی بر اعتماد و بده

 (.0100،  دهقان و ابی)شود  یمبروز انتظارات در یک کنشگر و تعهدات در کنشگر مقابل 

 : را در قالب جدول زیر خالصه کردهای مربوط به سرمایة اجتماعی  دیدگاه درمجموع

 ی مطرح سرمایۀ اجتماعیها نگرش. 8جدول 

 نویسندگان توسط تصحیح همراه به 23: 8333لین،  :منبع

 

  

                                                           
1 Reciprocity 

2 Abbi 

 هدف سطح تحلیل تعریف سرمایۀ اجتماعی  محقق

 نظر در جمعی منبع یک عنوان به را (بستان بده)روابط  و ها، اعتمادشبکه کلمن

 اهداف برای مشترك اقدامات در تا سازدمی قادر را مردم که گرفت

 .کنند شرکت مشترك

 سرمایة انسانی گروهی –فردی 

همکاری و مشارکت را برای منابع هایی که اعتماد، هنجارها و شبکه پاتنام

 .کندمتقابل تسهیل می

توسعة سیاسی و  گروهی

 دمکراسی

یررسمی غی ها ارزشای از هنجارها یا اشتراك اعضای گروه در مجموعه فوکویاما

 .جاافتاده

 اقتصادی توسعه گروهی

گذاری در روابط توسط افراد و دستیابی به پیوندهای اجتماعی  یهسرما تحلیل شبکه

 .کند یممختلف که دسترسی به منابع حمایتی و ابزاری متنوعی را فراهم 

منابع ابزاری و  فردی

 حمایتی متنوع
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 هافضای عمومی و گسترش مگامال

ها و تعامالت  در این فضا کنش. ِّواسط بین فضای خصوصی و فضای دولتی است فضای عمومی حد

فضاهای عمومی شهری . کند اجتماعی شکل گرفته و بستر مناسب برای ارتباطات اجتماعی را فراهم می

های مختلف اقتصادی،  شهروندان حضور داشته و فعالیت ادر فضاه چراکهتوان قلب شهر دانست،  را می

اگر بر فضای عمومی شهر . اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و جریان زندگی در آن جاری و ساری است

ی را در آن جامعه سرزندگدهد و  تواند در جامعه تسریع  نشاط حاکم باشد، جریان زندگی و نشاط را می

 .نخوت را در سطح جامعه دید توان یمعمومی شهر مُرده باشد فضاهای  که یدرصورتتوان دید و  می

توان دریافت بسیاری از فضاهای عمومی که در گذشته در حوزۀ عمومی  با نگاهی به گذشته می

در گذشته فضاهای . گسترده تحت سیطره و کنترل خصوصی قرار گرفته است طور بهقرار داشته، امروزه 

این . کردند برای بحث و منازعات عمل می... و  ها خانه قهوهو های محله سنتی شهر همچون پاتوق

سمت مصرف  عملکرد در مراکز خرید جدید رنگ باخته و تضعیف شده است و هدف هدایت مشتری به

که در  یا گونه به. جذب مشتری است باهدفهای تجاری  بر این اساس طراحی فضایی در مجتمع. است

یب مشتری به ترغکه فرد در آن بنشیند فراهم نشود، بلکه هدف  ای دنجشود گوشه این فضا سعی می

های تعامالت اجتماعی بدون واسطه را  این شرایط به بیگانگی شهروندان از امکان. دیدن و خرید است

 .استها  و پول هدف اصلی این مکان توجهِ جلبدر سطور باال گفته شد  طورکه همان.. شود منجر می

سازی رفته است و  یتجارسمت کاالیی شدن و  ی در دو دهة اخیر بهتوسعة شهربر این اساس 

های تجاری و  ازمنظرِ اقتصاد سیاسی فضا، مجتمع. شدن به ماشین مصرف است یلتبدشهر در حال 

هدف اصلی . توانند شکل خاصی از کنش را داشته باشند کنند، می ها به خاطر فضایی که ایجاد می مگامال

بیشتر است، بر این اساس از هر شیوه و روشی برای جذب مشتری استفاده  های تجاری فروش مجتمع

با لذت برای آنان  توأمدر این شیوه احساس نیاز برای مشتری ایجاد کرده و از سویی فضایی . کنند می

های لوفور و هاروی حق به شهر یری از اندیشهگ بهرهبِین، آنچه مغفول واقع شده با  یندرا. کنند فراهم می

 . ا همان حق شهروندان از شهر استی

توان در راستای گذاری شده است را میمفهوم حق به شهری که توسط لوفور و هاروی پایه

توان به خصوصی شدن فضاهای  ازجمله این موارد می. مبارزه در دفاع از حق شهروندی تبیین کرد

ای یل شده است، زیرا مجموعهموضوع حق به شهر در عصر جدید به شعار مهم تبد. عمومی اشاره کرد

از طریق بحران مالی اقتصادی  خصوص بههای توسعة شهر نئولیبرالی و از مسائل را که در طول سال

این مسائل نبود حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را . کنداند، یکجا بیان میمردم را به ستوه آورده

ۀ سنتی، بلکه برای ساکنان شهری نسبتاً شد راندهه های محروم و به حاشی ی فقط برای گروهدردناک طور به

سازی فزاینده فضای عمومی  یخصوصِافزایش هم که تصورشان از زندگی شهری خوب با  مرفه و درحال
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شان در معرض رقابت شدید، تحقق نیافته است، هایشان یا قرار دادن زندگی روزمرهدر بهتر کردن محله

 (. 011: 0934مایر، )اند محسوس ساخته

 یدگاهد ینبر اساس ا .کند می یدخودش را تول یفضا یا باور است که هر جامعه ینبر ا لوفور

اساس  ینبر ا. کرد یجادخودش را ا یفضا اش، یمحل های یژگیبا انواع گوناگون و و ید،تول یفئودال یوهش

 یتواند فضا ینم یاست، ول یکه واقع کند یادعا م یاباشد  یواقع خواهد یکه م یهر موجود اجتماع

بر این  (.11-13: 0930لوفور، )انتزاع خواهد بود  یو نوع یبعج یتیموجود ،کند یدخودش را تول

شیوه تولید و جامعه کنونی دارد، درست مانند کاالها، پول و در اساس فضا واقعیت خاص خودش را 

با  تنها نهکند و فضا در روابط اجتماعی نفوذ میها و در همان فرایند جهانی،  سرمایه، یا همان خواسته

-ة روابط اجتماعی تولید میواسط بهکند و خود یابد، بلکه آن را تولید نیز میروابط اجتماعی تداوم می

 (.014: 0113لوفور، )شود 

درنتیجة تعامل دو عنصر عینی یا همان کالبدی و ذهنی یا ادراکی، فضای شهری سرزنده که برای 

گیرد و زمینه را برای ایجاد و تعمیق  ان احساس ارتقاء کیفیت زندگی را به همراه دارد، شکل میشهروند

آنچه باید بدان توجه کرد این است بر این پایه، . آورد ی به مکان را در فرد به وجود میبستگ دلتعلق و 

فضایی است ِدیگر این ساخت  گیری ساخت فضایی نقش داشته و ازسوی که ساخت اجتماعی در شکل

گیری  اش در شکل یگر، فضا با کارکرد اجتماعید عبارتِ به. شود یکه به وجود آورندۀ ساخت اجتماعی م

توان دریافت که انواع فضاهای اجتماعی  یمرو  ینازا. دهد روابط تعامالت اجتماعی نقش و بدان معنا می

و  ها شبکهاگونی فضاها، انواعی از یژه گونو به. یرات گوناگونی بر انواع مناسبات اجتماعی دارندتأث

بنابراین به نظر . تواند تولید یا تقویت کند یمزننده را  های پیوندی و پل یهسرماهای اجتماعی مانند  یهسرما

یرهای تأثتوانند  یمعنوان دو گونة متفاوت از فضاهای شهری  ی محلی بهها مغازهها و  رسد که مگامال یم

پیوندی از سرمایة اجتماعی داشته باشند که مدل نظری زیر نیز بازنمای چنین  زننده و مختلفی بر انواع پل

 .مفروضة نظری است

باور  ینبر ا یو .قائل است یزتما( ارتباط برقرار کردن)زدن  زدن و پلیوندپ ینب( 0111)پاتنام 

. شناسندیمرا  یگرحاضر همدِ است که درحال یمرتبط با ارتباطات افراد یوندیسرمایة اجتماعی پ است

 یجادارتباط ا بلیداللت دارد که افراد بدون شناخت ق یزننده به روابط سرمایة اجتماعی پل یگرِد ازطرف

ارتباط . ساختن تعامالت مناسب با جامعه است یبرقرار کردن در سرمایة اجتماعی برا یوندپ. کنند یم

 یو افشا یخارج یهایابیارز یاتصاالت برا یجادا یتضادها و نقاط متقابل برا یلةوس برقرار کردن به

 .اطالعات، بهتر است

شود که از  یمگفتنی است که سرمایة اجتماعی پیوندی بر آن نوع از شبکة اجتماعی بنا گذاشته 

این نوع از شبکه اجتماعی . شود یمآن با نام شبکة اجتماعی پیوند قوی در ادبیات تحلیل شبکه یاد 
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چهرۀ بیشتری در  به وابط متقابل استوار است که مبادالت عاطفی و مناسبات چهرهبر ساختاری از ر عمدتاً

در . ی ورزشی و امثال آنها گروهخانوادگی یا دوستان و اعضای  های درون آن جریان دارد، مانند شبکه

ه از یابد ک یمهای اجتماعی سامان  بر بستر آن نوع از شبکه عمدتاًزننده  مقابل اما سرمایة اجتماعی پل

بین آشنایان،  عمدتاً ها شبکهاین نوع از . شود یمهای اجتماعی پیوند ضعیف نام برده  ها با نام شبکه آن

که مالحظه  گونه همان. گیرد یمها، دوستان غیرصمیمی و خویشاوندان دور و امثال آن شکل  یا محله هم

دورادور  و مناسباتر حدود آشنایی بسیار گرم و عاطفی نبوده و د ها شبکهشود روابط در این نوع از  یم

های  یدگاهدپردارانی بودند که در این خصوص  و فارارو ازجمله نظریهرانووتر گ. شود خالصه می

های اجتماعی پیوند ضعیف در برقراری و  یژه گرانووتر بر اهمیت شبکهو به. اند داده ارائهارزشمندی 

های  بِین، هریک از شبکه یندرا(. 0919؛ چلبی، 0319گرانووتر، )حفظ انسجام اجتماعی کل تأکید دارد 

. یرهای ویژه خود را دارندتأثها کارکردها و  های اجتماعی مبتنی بر آن یهسرماپیوند قوی و ضعیف و 

ی با ا شبکههای پیوند قوی که جزایر و ساختارهای گروهی و  در کنار اثرات اجتماعی شبکه مثالِ عنوان به

ی نقش نوع بهنقش مهمی نداشته، بلکه  تنها نهکند، اما در انسجام جامعة کل  یمانسجام باال را ایجاد 

امعة کل را دچار ی منسجم و منفرد انسجام جها گروهتوسعة  چراکهتواند داشته باشد،  یمتخریبی نیز 

ی ها گروههای  یهحاشدر  عمدتاًهای پیوند ضعیف قرار دارند که  ِدیگر شبکه ازسوی. کند یممشکل 

در این . کنند یمی کوچک را ایفا ها گروهیونددهنده بین شبکه و پمنسجم کوچک شکل گرفته و نقش 

ین، ارب عالوه. شود یان میهای پیوند ضعیف در ایجاد و حفظ انسجام جامعة کل نما صورت اهمیت شبکه

های  درون شبکه چراکهشوند  یمهای پیوند ضعیف موجب گردش اطالعات و پویایی در جامعه  شبکه

و  شکل هم عمدتاًرون شبکه، اطالعات ددلیل بسامد باالی ارتباطی بین کنشگران  به عموماًپیوند قوی 

ة پیوند ضعیفِ یک عضو واسط بههای کوچک است که  در مقابل در مرزهای این شبکه. استهمسان 

های پیوند قوی اطالعات جدید مبادله شده و پویایی اطالعاتی را به  شبکه پیوند قوی با سایر شبکه

های محلی  ها و مغازه ة اقتصادی یعنی مگامالدوگانبنابراین شناخت نوع تأثیر فضاهای . آورد یمارمغان 

 .تواند پیامدهای متفاوتی برای جامعه داشته باشد میزننده  بر هر یک از انواع سرمایة پیوندی و پل

 

 

 

 

 

  



 8931 ، پاییز و زمستان2، شمارۀ ازدهمیدورۀ  ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  931

 

 

 مدل نظری تحقیق. 8مدل 

 
 

  تحقیق روش

ها و اطالعات مصاحبة  پژوهش حاضر به روش پیمایش و از نوع تبیینی است و ابزار گردآوری داده

 .استدر این تحقیق واحد تحلیل و واحد مشاهده فرد . حضوری مبتنی بر پرسشنامه بوده است

بالقوه احتمال خرید و حضور  صورت بهسال که  01جامعة آماری از کلیه شهروندان تهرانی باالی 

با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه . های محلی دارند، تشکیل شده استها و فروشگاه در مگامال

نفر افزایش  604به احتمال عدم پاسخگویی این تعداد را به  نفر برآورد شد، البته درنهایت باتوجه 916

 (یکمنطقه ) شمال شهر تهرانمجتمع تجاری در  احتمالی ساده یکگیری  سپس با روش نمونه. دادیم

منطقه از  یکو  مگامال اکباتان (پنج منطقه) شهر تهران مرکزاز مجتمع تجاری  مگامال پاالدیوم، یک

اینکه جامعة آماری ما را دو  به باتوجه .انتخاب شدند مجتمع تجاری کیان (منطقه هفده) جنوب شهر تهران

دادند، بر های محلی تشکیل میهای تجاری و مشتریان مغازهکنندگان به مگامال و مجتمع گروه مراجعه

گیری انتخاب متری این مراکز خرید برای نمونه 011های محلی در شعاع  ز مغازهاین اساس تعدادی ا

گیری سیستماتیک با در نظر گرفتن  های محلی به روش نمونهپاسخگویان در مراکز خرید و مغازه. شدند

 . ترکیب سنی و جنسی انتخاب و با آنان مصاحبه صورت گرفته است

 

 اعتبار و روایی 

اعتبارسنجی پرسشنامه از روش اعتبار صوری استفاده  منظور بهاز تنظیم نهایی، در پژوهش حاضر قبل 

که پرسشنامه در اختیار افراد متخصص گذاشته شده و با تأسی ازنظر آنان اعتبار  گونه شده است، بدین

آن  0اولیه و سنجش روایی آزمونولی تدوین نهایی پرسشنامه پس از انجام . پرسشنامه ارزیابی شده است

برای سنجش روایی سؤاالت از . ها، ساخت نهایی پیدا کرده است و نیز با اصالح و حذف برخی گویه

                                                           
1 - Reliability 
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داخلی  یانسجام درونی و همساز رمقدار آلفای کرونباخ نشانگآزمون آلفای کرونباخ استفاده شد، 

 . رود ها به شمار می گویه

 نتایج تحلیل روایی متغیرها. 2جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ سؤاالتتعداد گویه و  متغیر ردیف

 16/1 00 سرمایة اجتماعی پیوندی 0

 13/1 06 زننده سرمایة اجتماعی پل 0

 140/1 1 تمایل به خرید از مگامال 9

 14/1 1 های محلی تمایل به خرید از مغازه 6

 

حاصل در  یجنتایرهای در نظر گرفته شده، متغهمچنین از آزمون تحلیل عاملی برای اعتبارسنجی 

برابر زننده  ، سرمایة اجتماعی پل103/1برابر متغیر سرمایة اجتماعی پیوندی را  K.M.Oمقدار  یرجدول ز

یر مراجعه متغتحلیل عاملی برای حاصل  یجنتاهمچنین . دهد یو آزمون بارتلت را معنادار نشان م 104/1

گفت  توان یم بنابراین. استو آزمون بارتلت معنادار  101/1برابر  K.M.Oمقدار ۀ دهند نشانبه مگامال 

 . هستندبرخوردار  آزمون ینانجام ا یبرا یو صحت آمار یادز یارمزبور از تناسب بس یها داده

 
 نتایج تحلیل عاملی متغیرها. 9جدول 

 مغازه/مگامالتمایل به خرید از  زننده سرمایة اجتماعی پل سرمایة اجتماعی پیوندی
 

103/1 104/1 101/1 Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy. 

109/609 000/400 190/0934 
بارتلت آزمون   

 

 کای اسکور

00 01 00 df 

111/1 111/1 111/1 Sig 

 

 های تحقیق یافته

( های تحقیق و ج و آزمون فرضیه رهیدومتغتحلیل ( های توصیفی، ب یافته( الف: ها در سه بخش یافته

 . اند تحلیل چندمتغیره و برازش مدل تحلیلی تنظیم شده

 های فردی پاسخگویانویژگی

درصد زن هستند، میانگین سنی  3/91درصد پاسخگویان مرد و  0/40های پژوهش، بر اساس یافته

درصد بدون  3/3مجرد و درصد  1/03، متأهلدرصد  9/41. سال بوده است 93و میانه  0/61پاسخگویان 

درصد  0/00سواد یا درصد ابتدایی، درصد بی 1/4سطح تحصیالت . همسر در اثر فوت یا طالق هستند

 6/0درصد کارشناسی ارشد و  3/01درصد کاردانی و کارشناسی،  1/90درصد دیپلم،  9/94سیکل، 
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درصد  0/00سته، درصد بازنش 9/01دار، درصد خانه 0/01درصد شاغل،  00. درصد دکتری است

 .انددرصد سرباز بوده 1/0درصد بیکار،  1/1و دانشجو،  آموز دانش

 

 میزان سرمایۀ اجتماعی 

 قرار( -0 ، 0) بازه ابعاد سرمایة اجتماعی در برایشده  مشاهده چولگی مقداردهد  نتایج تحقیق نشان می

 نیز آن کشیدگی مقدار. تمایل دارد متقارن آن توزیع و بوده نرمال سمت به متغیر کجیازلحاظ  یعنی. دارد

 .است برخوردار نرمال کشیدگی از متغیر توزیع دهد می نشان این. دارد قرار( -0 ، 0) بازه در

بیشتر از میانگین مورد انتظار است، ولی  پیوندی-اجتماعی خانواده ةسرمایِدیگر میانگین در بُعد  ازسوی

ِدیگر سرمایة اجتماعی در کل  بیان به. استر از میانگین مورد انتظار کمت زننده اجتماعی پل ةسرمایدر بُعد 

 .در حالت متوسط است

 و ابعاد آنسرمایۀ اجتماعی توصیفی متغیر  آمار .8 جدول

 میزان سرمایة اجتماعی زننده پل اجتماعی ةسرمایمیزان  پیوندی-خانواده اجتماعی ةسرمایمیزان  

 090 10 49 میانگین مورد انتظار

 10/090 16/40 16/43 شده مشاهدهمیانگین 

 30/094 30/44 11 میانه

 31/01 91/00 10/00 انحراف معیار

 -401/1- 410/1- 960/1 (Skewness)یچولگ

 140/0 900/0 011/1 (Kurtosis)کشیدگی 

 
 مگامال  به مراجعه

نزدیک هم بوده و کمتر از میانه  شده مشاهدهشود میانگین مورد انتظار با میانگین  مشاهده می طورکه همان

 یعنی. دارد قرار( -0 ، 0) بازه در و است -116/1 برابر متغیر برایشده  مشاهده چولگی مقدار. است

 است -900/0 آن کشیدگی مقدار. تمایل دارد متقارن آن توزیع و بوده نرمال سمت به متغیر کجیازلحاظ 

 .است برخوردار نرمال کشیدگی از متغیر توزیع دهد می نشان این. دارد قرار( -0 ، 0) بازه در و

 

 مراجعه به مگامالآمار توصیفی متغیر میزان  .5جدول 

 
میانگین مورد 

 انتظار

میانگین 

 شده مشاهده
 انحراف معیار میانه

 یچولگ

(Skewness) 

 کشیدگی

(Kurtosis) 

 -900/0 -116/1 01/1 00 90/00 00 مقدار آماره
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 ها آزمون فرضیهبرازش مدل و 

گیری  ، نوبت به آزمون مدل اندازهشده یگردآورهای  بعد از اطمینان از وجود روایی و پایایی در شاخص

برای آزمون مدل  0سازی معادالت ساختاری از روش مدل. رسد های پژوهش می پژوهش و فرضیه

 . است کننده استفاده شده  گیری اندازه

 یپس از فراخوان یق،آمده از تحق دست به یتجرب یها با داده یبرازش مدل نظر یینتع یحال برا

 یربه شکل ز یساختارمعادله مدل  AMOSافزار  ها به نرم و وارد کردن داده SPSSافزار  ها از نرم داده

 :به دست آمد یرمس یبضر یل مقادیرو پس از تحل یمترس

 

 
این . سازی معادالت ساختاری است مدلترین مراحل در تحلیل معیارهای برازش یکی از مهم

گیری پژوهش  ها، مدل اندازه معیارها برای پاسخ بدین پرسش است که آیا مدل بازنمایی شده توسط داده

شناسی  کند یا خیر؟ برای پاسخگویی به این پرسش، معیارهای برازش زیادی در روش را تأیید می

 .دهد ها را نشان می زیر وضعیت این شاخصجدول . سازی معادالت ساختاری معرفی شده است مدل

  

                                                           
1 Structural Equation Modeling 
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 (شده اصالحمدل )های برازش مدل مفهومی پژوهش  شاخص .6جدول 
بندی  گروه

 ها شاخص
 اختصار نام شاخص

مدل 

 شده اصالح
 قبول قابلبرازش 

ص
اخ

ش
 

ای
ه

 

 
قی

طبی
ش ت

راز
ب

 

 NNFI(TLI) 391/1 NNFI>31٪ شاخص برازش هنجار نشده

 NFI 303/1 NFI>31٪ شاخص برازش هنجار شده

 CFI 311/1 CFI>31٪ شاخص برازش تطبیقی

 RFI 316/1 RFI>31٪ شاخص برازش تطبیقی

 IFI 311/1 IFI>31٪ شاخص برازش افزایشی

ص
اخ

ش
 

ی 
ها ش

راز
ب

 

 
صد

مقت
 

 RMSEA 111/1 RMSEA<٪01 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 0تا  0مقدار بین  CMIN/df 01/9 اسکوئر بهنجار شده به درجه آزادی کای

را مورد  هـای تجربـی تحقیـق، مـدل نظـریدهنـد کـه دادههای برازش مدل نشان میشاخص

نسبی یا  کای اسکوئر. برقرار است ، بـرازش داده بـه مـدلگرید عبارتِ به. دهنـدتأیید و حمایت قرار می

شاخص جذر  .است 0تا  0بازۀ مطلوب  در است که DF/CMIN=01/9شده  هنجار کای اسکوئر

بوده و  0/1قبول  از مقـدار قابل تر کـه کوچک 111/1برابر با ( RMSEA)برآورد واریانس خطای تقریب

، NNFI(TLI)یقی برازش تطبهای کلیه شاخص. اسـتبیانگر خطای معقول برای تقریب در جامعه 

NFI ،CFI  وIFI  شده  اصالحی ریگ بنابراین، مدل اندازه. دهستنمطلوب باالتر از حد پذیرش بوده و

 .قبول است های برازش کلی قابل شاخص به باتوجه

 های محلی با ابعاد سرمایۀ اجتماعینتایج روابط علّی بین مراجعه به مگامال و مراجعه به مغازه. 3جدول 
 خطای معیار برآورد رابطه

S.E. 

نسبت بحرانی 
C.R. 

سطح معناداری 
P 

 نتیجه
 

 غیراستاندارد استاندارد

 ---> مراجعه به مگامال
سرمایة اجتماعی 

 زننده پل
 تأیید 101/1 -004/0 101/1 -166/1 -001/1

 ---> مراجعه به مگامال
سرمایة اجتماعی 

 پیوندی
 تأیید 110/1 104/0 109/1 140/1 063/1

اجتماعی  سرمایة
 زننده پل

<--- 
سرمایة اجتماعی 

 پیوندی
 تأیید *** 130/6 141/1 011/1 061/1

های مراجعه به مغازه
 محلی

<--- 
سرمایة اجتماعی 

 زننده پل
 تأیید 101/1 004/0 101/1 166/1 001/1

های مراجعه به مغازه
 محلی

<--- 
سرمایة اجتماعی 

 پیوند
 تأیید 110/1 -104/0 109/1 -140/1 -063/1

سرمایة اجتماعی 
 زننده پل

<--- 
سرمایة اجتماعی 

 پیوندی
 تأیید *** 130/6 141/1 011/1 061/1
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ی کلیه دار یمعنو سطح  CR یا بحرانی باال و مقدار نسبت جدول نتایج به باتوجه بنابراین،

ی تحلیل مسیر نشان ها مدلهای پژوهش بازنمایی شده در یافته. اندها مورد تأیید قرار گرفته فرضیه

دارد و با ضریب  زننده سرمایة اجتماعی پلتأثیر عکس بر  -00/1دهد، مراجعه به مگامال با ضریب  می

با  زننده سرمایة اجتماعی پلِدیگر  یوندی داشته و ازسویسرمایة اجتماعی پتأثیر مثبت مستقیم بر  00/1

دیگر میزان مراجعة فرد به  بیانِ به. داردیوندی سرمایة اجتماعی پتأثیر مستقیم بر روی  06/1ضریب 

زننده بیشتر  که سرمایة اجتماعی پل میدان یم. زنندۀ وی دارد مگامال باعث کاهش سرمایة اجتماعی پل

، یعنی شبکة روابط اجتماعی بین فرد با آشنایان، استهای اجتماعی از نوع پیوند ضعیف  متکی به شبکه

های مختلف را  تواند پلی بین شبکه ها می رابطه با آن عمالًکه ... و دوستان غیرصمیمی، خویشاوندان دور 

به الگوی مراجعه و  یابد، باتوجهدر مقابل اما هرچه میزان مراجعة فرد به مگامال افزایش می. فراهم آورد

محور است، سرمایة اجتماعی پیوندی یا همان سرمایة  های تجاری که بیشتر خانوادهخرید در مجتمع

 . ابدی یمای با پیوند قوی افزایش  شبکه عی دروناجتما

. کند یمهای محلی را گزارش  متفاوت برای خریدکنندگان از مغازه کامالًمدل بعدی اما شرایطی 

صدم سرمایة  00، با ضریب کنند یمی محلی خرید ها فروشگاهیعنی به میزانی که پاسخگویان از 

ها رو به  صدم منفی سرمایة پیوندی آن 00دیگر با ضریب  طرفِها افزایش یافته و از زنندۀ آن اجتماعی پل

 عمدتاًی محلی ها فروشگاهدلیل آنکه الگوی مراجعه و خرید از  ، بهگرید عبارتِ به. گذارد یمکاهش 

زنندگی بین فرد با آشنایان یا دوستان دور و  های محلی، به فضایی با کارکرد پل مغازه عمالً، استانفرادی 

های دیگری از نوع پیوند قوی هستند را فراهم  دارندۀ شبکه عمالًتبدیل شده که هریک  ها یا محله هم

ی ارتباط فرد با خانواده، دوستان نزدیک و ها فرصتی ا محلهی ها فروشگاهفضای  حالِ نیدرع. آورد یم

کمتر به  عموماًخرید از این فضاها  چراکهدهد،  های پیوند قوی را کاهش می ها، یا همان شبکه مانند آن

 . ردیگ یمهمراه نزدیکان و خانواده صورت 
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 گیری یجهنت

و  داردو تحوالت قرار  ییرتغ معرض در یشترنسبت به گذشته ب های اخیردهه در یشهر یعموم یفضاها

ییراتی از تغ یبازنمود ییراتتغ یناز ا رسد بخشیبه نظر می .شده است یشترب نیز ییراتتغ این سرعت

ی شهر یشده تا نوع مواجهه با فضا این امر باعث تبع به. اجتماع رخ داده است سطح که در است

عنوان یک شبه فضای عمومی  ها به های تجاری و مگامال در این تحقیق مجتمع .تر از گذشته شودمتفاوت

هـای دهنـد کـه دادههای برازش مدل نشان میشاخصنتایج حاصل از . اند ی قرار گرفتهبررسموردِ

یری گ بنابراین، مدل اندازه. دهنـدرا مورد تأیید و حمایت قرار می تجربـی تحقیـق، مـدل نظـری

و شواهد تجربی، مدل نظری  ها افتهی به باتوجه .قبول است های برازش کلی قابلِ شاخص به باتوجه

ِدیگر، مراجعه به مگامال تأثیر کاهنده بر  سخن به. استمفروض این پژوهش مورد تأیید قرار گرفته 

 عمدتاًزننده دارد و در سوی دیگر تأثیر افزاینده بر سرمایة اجتماعی پیوندی دارد که  سرمایة اجتماعی پل

درست عکس این روابط . ی اولیه با روابط نزدیک و گرم استوار استها گروهی پیوند قوی یا ها بر شبکه

منفی تأثیر  00ی محلی با ضریب ها فروشگاهشود، یعنی خرید از  ی محلی دیده میاه فروشگاهبرای 

صدم مثبت، افزایش نسبی سرمایة  00کاهنده بر سرمایة اجتماعی پیوندی داشته و در مقابل با ضریب 

 صورت بهکه  حال نِیدرعاما چرا باید دو فضای شهری اقتصادی . شود زننده را موجب می اجتماعی پل

ی متفاوتی بر دو نوع متفاوت از سرمایة اجتماعی یعنی رهایتأثدهند،  رمایة اجتماعی را افزایش میکلی س

اشاره شد، دلیل آن، تفاوت در  ها افتهکه در ی گونه همانزننده و پیوندی دارند؟  ی اجتماعی پلها هیسرما

خانوادگی  صورت بهها  الگوی خرید از مگامال معموالً. الگوهای خرید از دو فضای مختلف شهری است

در  تر یطوالنی نخستین دیگر مانند دوستان نزدیک است و این شرایط به همراه حضور ها گروهیا 

، کارکرد کند یمی تفریحی دیگری نیز برای خریداران را فراهم ها امکانخرید،  در کنارها که  مگامال

ست که غیر از گروه خانوادگی یا این در حالی ا. برای سرمایة اجتماعی پیوندی دارد کننده تیتقو

 خارج از اصوالًکه  شوند یمیی محسوب ها بهیغر عمدتاً، دیگران روند یمها  دوستان که با هم به مگامال

ی روابط اجتماعی با ریگ شکلمنطقی امکان  صورت بههای اجتماعی کنشگر قرار دارند و لذا  انواع شبکه

ی کلمن و پاتنام از سرمایة اجتماعی که در قالب ساز هوممفتنی بر مبو  استها نیز بسیار پایین  آن

وجود  عمالًی شبکة اجتماعی ریگ شکل، سرمایة اجتماعی نیز بدون رندیگ یمهای اجتماعی شکل  شبکه

 . خارجی نخواهد داشت

دهد بین سرمایة اجتماعی پیوندی با میزان استفاده از مگامال رابطة ها نشان مییافته طورکه همان

های تجاری های این تحقیق خرید از مجتمعِدیگر بر اساس یافته دار مشاهده شده است و ازسوی معنی

دیگرسخن، خانواده با هم به مجتمع تجاری  به. کندخانوادگی بوده و خرید با خرید رفتن معنا پیدا می

-خاصی ایجاد میها برای هر یک از اعضای خانواده گرایش روند و فضاهای موجود در این مجتمع می
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دهد و مردان به یاز را انجام میموردنکند، مادر خانواده خرید فرزندان از فضاهای بازی استفاده می. کند

توانند نهار یا شام را کنار هم کنند و در پایان همه با هم میها مراجعه میی و یا سایر قسمتفروش کتاب

خانواده را افزایش داده و این فضا با امکان  در مجتمع تجاری میل کنند و این ارتباط بین اعضای

خانواده و دوستان  برقراری ارتباط درون شبکه خانوادگی یا دوستان نزدیک، مقوم سرمایة اجتماعی درون

های  بر اساس یافته. همخوانی دارد( 0106)ها با نتایج بارلینا و همکارانش این یافته. نزدیک خواهد شد

سرمایة اجتماعی باالتری  کنند از سطح می استفاده عمومی فضای از که یافراد بارلینا و همکارانش

های بارلینا وهمکاران  تری نسبت به یافته یقدقهای این پژوهش توضیح  گو اینکه یافته. برخوردار هستند

های محلی که شکل سنتی فضاهای  فضاهای اقتصادی در قالب مغازه انواعکه  گونه بدین. آورد یمفراهم 

محصول مدرنیته و زندگی نوین شهری بوده و در ایران  اساساًها که  زند را با مگامال یمرا رقم خرید 

های پژوهش حاضر در ادامه این  یافته. کند یمآیند، تفکیک  یم حساب بهیژه فضاهای تجاری جدید و به

مجزا  صورت بهگفته را نیز  یشپیرهای متفاوت هر یک از فضاهای اقتصادی تأثتفکیک تالش دارد تا 

 . توضیح دهد

. دهد مراجعه به مگامال تأثیر دو سویه بر سرمایة اجتماعی داشته استنتایج این تحقیق نشان می

ی نخستین ها گروههایی از نوع  گفته شد تأثیر مثبت بر روی سرمایة اجتماعی درون شبکه طورکه همان

تواند  چنین شرایطی می. داردزننده  پل ی وا شبکه داشته ولی تأثیر منفی بر سرمایة اجتماعی برون

زننده یا  پلسرمایة اجتماعی  چراکه. پیامدهای اجتماعی، اقتصادی منفی برای جامعه به دنبال داشته باشد

مربوط ... ها، دوستان و  یمحل همبه ارتباط با دیگران و افراد خارج از دایرۀ خانواده شامل  ی،ا شبکهبین 

نحوی دیدگاه فارارو اشاره شد، سرمایة اجتماعی  یح نظریه گرانووتر و بهکه در توض گونه همان. است

که  درحالی. شود های پیوند ضعیف مرتبط با آن موجب انسجام و پویایی جامعة کل می زننده و شبکه پل

همچنین کاهش این نوع از . ی منسجم و پویا استا مستلزم وجود جامعه در سطح کشور ایهر توسعه

عی هزینة مبادله در سطح جامعه را افزایش داده و این امر به کاهش توان اقتصادی جامعه سرمایة اجتما

برعکس هرچه این نوع از سرمایة اجتماعی در جامعه افزایش یابد، رفتار مردم . خواهد انجامید

نشانگر نظم ِاینکه  پذیری رفتار کنشگران ضمن بینی یشپتر خواهد شد و  پذیر بینی یشپو البته  اعتمادتر قابل

 . کند یمها و مدیریت سطح کالن را تسهیل و کارآمد  یزیر برنامهاجتماعی باال است، همچنین 

خلق فضای اجتماعی جدید، نتایج مثبت و منفی برای فرد و جامعه به  هرگونهها همچون مگامال

راگروهی یا همان گفته شد میزان مراجعه به مگامال بر روی سرمایة اجتماعی ف طورکه هماندنبال دارد 

ها تقویت سرمایة اجتماعی پیوندی را نیز به زننده تأثیر منفی داشته، اما این مجموعهسرمایة اجتماعی پل

های محلی  دیگر، در ابتدای پژوهش، نگارندگان بر این باور بودند که مغازه ازسویِ. همراه داشته است

محل  عمالًان فضاهای جدیدی که  عنو ها به لموجب افزایش انواع سرمایة اجتماعی شده و مگاما کالً
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ها  ها نشان داد که مگامال که یافته درحالی. است، موجب کاهش سرمایة اجتماعی است ناآشناتجمع افراد 

های محلی تأثیر افزاینده بر سرمایة  مغازه مقابلدر . دهد زننده را کاهش می تنها سرمایة اجتماعی پل

های محلی را در توسعه سرمایة  این مهم نقش مغازه. پیوند ضعیف دارند های زننده و شبکه اجتماعی پل

مشاهدات میدانی پژوهشگران حکایت از آن داشت . دهد ی نشان میا محلهی و انسجام ا محلهاجتماعی 

ها تعطیل  دلیل عدم توان رقابت با مگامال های محلی بهی مغازهتوجه قابلِها، تا شعاع که با توسعة مگامال

های پیوند  زننده و شبکه ها را بر سرمایة اجتماعی پل یرات تخریبی مگامالتأثاین واقعیت . شوند یم

ضعیف دو چندان کرده و نتیجه حاصل از آن برای شهرهای بزرگی مانند تهران که پیشاپیش با فقر 

 .نخواهد بودسرمایة اجتماعی پیوندی مواجه هستند، چندان سودمند 

 پیشنهادها ارائۀ

این . نصیب هستند وگو، که شهرهای امروزی از آن بی فضاهای گفت عنوان بههای محله  ایجاد پاتوق -0 

در شهرها  وگو گفتها باید به فضاهایی برای  آن. ای خود فاصله بگیرند ها باید از تعاریف کلیشه پاتوق

 . ها تفاوت ماهوی قائل شد ها و پارك ها و فضاهایی همچون بوستان دیگر باید بین آن یانب به. تبدیل شوند

باید . های بزرگ تجاری هستیم و مجتمع ها شاهد وجود مگامال افتهی توسعهدر بسیاری از کشورهای  -0

کنندۀ   توجه داشت ضروری است در کنار این مراکز فضاهای شهری طراحی و اجرا شوند که تقویت

 .های اجتماعی شهروندان باشند شبکه

زننده و میزان شبکة اجتماعی محلی فرد،  ها بر میزان سرمایة اجتماعی پل امالبا توجه به تأثیر مگ -9

های اجتماعی شهر و جلوگیری از  شود از الگوی نوسازی مشارکتی در جهت حفظ بافت یمپیشنهاد 

 .های قدیمی و فرسوده استفاده شود ای شهروندان ساکن بافت های محله تخریب هویت

های مختلف و تشویق روابط همسایگی فضاهای  تباطات اجتماعی بین گروهکنیم برای ار پیشنهاد می -6

های توسعة شهری شهرسازی  عمومی شهری بیشتری ایجاد شود و مدیریت شهری ملزم به تهیة طرح

 .مبتنی بر گسترش فضاهای عمومی شهر باشد

محور توجه کند و با  های محله شهرداری باید به برنامه محله همبودن اعتماد به افراد  با توجه به پایین -0

فراهم آورد، زیرا این امر باعث  محله همای شهروندان زمینة را برای تعامل بیشتر افراد  افزایش تعلق محله

 .خواهد شد محله همافزایش اعتماد به افراد 
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مجله  .یبر اعتماد به نهاد شهردار یو ارزش شناخت یتأثیر اعتماد ابزار یبررس(. 0930)سرا، ناصر  یمکر پوررضا

 .013شماره  یزدهم،سال س ،ها شهرداری رسانی اطالعو  یآموزش ی،پژوهش
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