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 های طرح اجرای در شهروندان مشارکت در اجتماعی سرمایه نقش بررسی

 پژوهی آینده رویکرد با شهری توسعه و عمرانی

  (ساری شهر: موردی مطالعه) 
 

 2، عباس ارغان1سعید آبادی علیرضا سعیدی

 ریسا روزبهان دانشگاه یعلم هیئت عضو و سمنان آزاد دانشگاه شهری ریزی برنامه دکتری دانشجوی 1

 (مسئول نویسنده) سمنان اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو و شهری ریزی برنامه و جغرافیا گروه استادیار 2

 

 چکیده

عمرانی و توسعه شهری  های طرحپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت شهروندان در اجرای 

نفر از شهروندان  044444. جامعه آماری را باشد میپیمایش  ها داده. روش گردآوری باشد می)مطالعه موردی: شهر ساری( 

. برای اند شدهنمونه انتخاب  عنوان بهنفر  181استانداردکرجسی و مورگان،  گیری نمونه. براساس جدول دهد میساری تشکیل 

. باشد میپرسشنامه  ها دادهری استفاده شده است. ابزار گردآو ای خوشه گیری نمونهدسترسی به نمونه در این تحقیق از روش 

روایی پرسسشنامه ها با کسب نظر کارشناسان حاصل و پایایی حاصل از آلفای کرانباخ نیز برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی 

. به منظور آزمون فرضیات تحقیق با توجه به نرمال بودن باشد می 77/4و برای پرسشنامه مشارکت اجتماعی  812/4برابر با 

از آزمون های پیرسون و رگرسیون چندمتغییره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و  ها داده

عمرانی و توسعه شهری  های طرحابعاد آن )اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، روابط اجتماعی( و مشارکت شهروندان در اجرای 

عمرانی و توسعه شهری مشارکت داشتند بیشتر ازشهروندانی  های طرحدر اجرای  رابطه معنادار وجود دارد. یعنی کسانی که در

که مشارکت نداشتند دارای سرمایه اجتماعی بودند. همچینین براساس نتایج رگرسیون چند متغیره اعتماد اجتماعی بیشترین 

 .عمرانی و توسعه شهری دارد های طرحتاثیر بر مشارکت شهروندان در اجرای 

 

 عمرانی و توسعه شهری های طرحسرمایه اجتماعی، مشارکت شهروندان، کلیدی:  های واژه
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