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Abstract  
The main purpose of the research was to present a model for the development of social 

capital based on social capital at the urban level. The statistical population of this research 

is active urban experts in the field of psychological capital. Target sampling and snowball 

were used to identify the experts. Twenty experts were used due to the adequacy of data. As 

in grounded theory, Data collection has been a profound interview. As a result, 

strengthening the integrity of the threats and the prosperity of the capabilities of citizens 

was identified. The main phenomenon was the strengthening of life expectancy, in relation 

to the conditions of the interventionist, the personality of the citizens, the actions of the city 

authorities. The governing body, urban culture, urban quality of life, and the main strategy 

of social capital and urban health were identified. The main consequence of this model is 

the development of psychological capital 
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 سرمایةبا محوریت  یشناخت روان سرمایة ةتوسع یبرا یمدل ئةارا

 در شهر کرج یدر سطح شهر اجتماعی

 3یزدانیرضا دیحم ،3یا رهیحمد م، م2نیمت یسن زارع، ح 1صومعه یاکبر یجواد عل

  رانیدانشگاه تهران، قم، ا یفاراب سیپرد ،یو حسابدار تیریمد ةدانشکد ت،یریمد یادکتر یدانشجو. 1
 رانیدانشگاه تهران، قم، ا یفاراب سیپرد ،یو حسابدار تیریمد ةدانشکد ،استاد .2

 رانیدانشگاه تهران، قم، ا یفاراب سیپرد ،یو حسابدار تیریمد ةدانشکد ار،یاستاد .3

 (19/13/0931تاریخ پذیرش:  ـ 52/10/0932 )تاریخ دریافت:

 چکیده
آماری این  ةجامعبود.  یدر سطح شهر اجتماعی سرمایةبا محوریت  یشناخت روان سرمایة ةتوسع یبرا یمدل ئةاراتحقیق  از اینهدف 

برفی  گیری هدفمند و گلوله ها از روش نمونه . برای شناسایی خبرهبودندشناختی  های روان سرمایه ةزمینهای فعال شهری در  تحقیق خبره
عمیق  ةمصاحبها از  . دادهبودبنیاد  تحلیل تئوری داده و زیه. روش تجندشد انتخابخبره با توجه به کفایت داده  بیست استفاده شد.

های شهروندان شناسایی شد.  یکپارچگی در برابر تهدیدها و شکوفایی قابلیت ،در شرایط علّیبنیاد و  بر اساس نتایج داده. شد گردآوری
شامل  بستر حاکماست؛ ن شهری مسئوال اقدامات و شخصیت شهروندان،گر شامل  پدیدة اصلی امید به زندگی است؛ شرایط مداخله

پیامد اصلی این مدل نیز  است.اجتماعی و سالمت شهری  سرمایةراهبرد اصلی است؛  کیفیت زندگی شهری و فرهنگ زندگی شهری
 شناختی است. روان سرمایة ةتوسع

 کلیدواژگان
 .کیفیت زندگی شهری، شناختی، سالمت شهری روان سرمایة، اجتماعی سرمایة
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 مهمقد

باشد که مدیران  مهمی تواند یکی از رویکردهای می شناختی در زندگی شهری روان سرمایةتوسعة 

ی یها یا راهبردها شناختی باید چه برنامه روان سرمایةتوسعة برای اینکه اما . کنندتوجه بدان شهری باید 

 ی بسیار مهمرویکردها یکی از ،رسد در نظر گرفته شود که حداکثر کارآیی را داشته باشد، به نظر می

است که  زمینه اعالم کردهدر این  . کوپر(7931)نعیمی و همکاران باشد اجتماعی  سرمایةتوجه به 

اجتماعی به  سرمایةفقدان یا ضعف بنابراین، شناختی اولویت دارد.  روان سرمایةاجتماعی بر  سرمایة

. را به دنبال آوردشناختی  روان سرمایةضعف تواند  و میشود  انزوای فردی و فردگرایی منفی منتهی می

پیوندهای مستحکم بین عموم افراد مبتنی بر اعتماد اجتماعی و تعامالت  ةدهند اجتماعی نشان سرمایة

های  های مختلف سازمان و جامعه است که از نوعی اتحاد و همبستگی بین بخش افراد بین بخش

ی مختلف جامعه چنین حسی به وجود آید ها . هنگامی که بین بخشکند حکایت میمختلف جامعه 

تری دارند سطح  اجتماعی ضعیف سرمایةکه  یهای شهروندان به نسبت دیگر بخشتوان انتظار داشت  می

اجتماعی در  سرمایةاین موضوع خود گواه اهمیت نقش  .شناختی را نشان دهند روان سرمایةباالتری از 

 .(7931ران )ریماز و همکا شناختی است روان سرمایةبهبود 

روست،  رشد جمعیت باال روبه میزانکه با  ،شهرهای ایران یکی از کالن منزلةبه  ،شهر کرجدر 

شهری و افت کیفیت زندگی های زندگی  افزایش چالش ْ شناختی روان سرمایة ةتوسعتوجهی به  بی

شرایط  تر شدن با توجه به افزایش سطح فشارهای کاری و ماشینی .را در پی خواهد داشتشهری 

به کاهش سطح کیفی  ،شناختی روان سرمایةهمانند  ،های نامشهود توجهی به سرمایه زندگی، بی

 خواهد شد.منجر زندگی شهروندان 

چه  یدر سطح شهر یشناخت روان سرمایة ةتوسعمدل آید این است که  پیش میاینجا الی که ؤس

 سرمایةتوسعة در  یتواند راهبرد اعی میاجتم سرمایة آیاو  باید داشته باشدهایی  مؤلفهو ها  ویژگی

همچون  ،نامشهودهای  اخیر کمتر به سرمایههای  با عنایت به اینکه در سالشناختی به حساب آید؟  روان

شناختی در مدیریت شهری پرداخته شده است، چنین پژوهشی در  روان سرمایةاجتماعی و  سرمایة

حوزة پژوهش نیز این است که برای اولین بار در رانة جنبة نوآوتواند راهگشا باشد.  می سطح شهر کرج

 .شود می هئشناختی ارا روان سرمایةتوسعة شهر کرج مدلی برای  مدیریت شهری در کالن
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 نظری پیشینة
 شناختی روان سرمایة

 (6002 -7331) 7های مارتین سلیگمن در تحقیق را باید شناختی روان سرمایةمطالعات  ةریش

 & Hodgesشناسند ) گرا می شناسی مثبت ه او را به عنوان پدر علم روانککسی  وجو کرد؛ جست

Timothy 2010 .)تواند این پیامد را به  شناختی در محیط زندگی شهری می روان سرمایة ةتوسع

و با مشارکت بهتر  نباشند اعتنا های زندگی شهری خود بی شهروندان به چالش که داشته باشد دنبال

برای  از این همکاری مدیریت زندگی شهری را بهبود دهند و مدیران شهری کنندسعی  مسائلدر 

 سرمایة. بنابراین توجه به (7931همکاران  ی و)حکیم کنندبهبود کیفیت زندگی شهروندان استفاده 

این بین  در آنچه .کنندتوجه باید بدان مهمی است که مدیران شهری  اتشناختی از موضوع روان

 چیزاما چه  .مهم و کاربردی است یشناختی موضوع روان سرمایةکه  این است شود میمطرح 

. در این مطالعه محقق بنا شودشناختی در زندگی شهروندان  روان سرمایة ةتوسعساز  تواند زمینه می

 شود. میدر ادامه به تشریح این مفهوم پرداخته  تمرکز کند.اجتماعی  سرمایةبر موضوع  داشت

 اجتماعی سرمایة

تواند راهکاری مهم باشد که  می، ایرانبا توجه به بافت فرهنگی کشور  ،اجتماعی رمایةسمفهوم 

های مختلف  وکارها از یک سو و بهبود همدلی و هماهنگی در بخش عملکرد کسب ةتوسع ةزمین

اجتماعی  سرمایة( نخستین فردی بود که 7372) 6. لیدا هانیفانرا از سوی دیگر فراهم آورد جامعه

مهم  یاجتماعی را ابزار سرمایةاین نوع از  ةو توسع کرد معرفی ایی مهم برای زندگیرا یک دار

 سرمایة(. Seunghwan & Hyungiun 2016) دانسترفاه اجتماعی در جامعه  ةتوسعبرای 

ی از روابط و پیوندها خود را نشان  ا شبکهالب قاجتماعی در واقع نوعی دارایی است که در 

گروهی شکل گرفته است و در آن تعامل بین  فردی و بین اساس اعتماد بینبر که  ؛ روابطیدهد می

 هنگاماجتماعی  سرمایةاهمیت  .زند ها موج می ها و همدلی و حمایت بین افراد و گروه بخش

)ریماز و  فراهم آوردتسهیل انسجام اجتماعی را  ةزمینتواند  و می یابد نمود می تربحران بیش

دوستی  مشترک و حس نوع یساز ایجاد بینش اجتماعی زمینه سرمایة ،. در واقع(7931همکاران 
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کند تواند احساس مطلوب از زندگی شهری را بین شهروندان ایجاد  می خواهد شد و این موضوع

 .(7931)نعیمی و همکاران 

داشته باشد. از  دنبالهای جامعه را به  توانایی ها و تواند پرورش ظرفیت انسجام اجتماعی می

یگر مشارکت اجتماعی نیز به معنای درک مشترک بین آحاد جامعه است که زمینه را برای سوی د

. اعتماد اجتماعی پذیرش خطر کند ها مهیا می مدیریت چالش ا هدفبها  تعامالت بین افراد و گروه

 رود طور که انتظـار مـی هـا همان با این تصور که آن دهد را نشان میمواجهه و ارتباط با دیگران 

رفتـار خواهند کرد یا اینکه در پی آزار و اذیت نخواهند بود. اعتماد از گذشته تا حال در جوامع 

 در دوران کنونی بر نقش و اهمیت آن افزوده شده است اما، است؛ انسانی نقش بسزایی داشته

 (.7931نعیمی و همکاران  ؛7913همکاران  پور و )شارع

 ی شهریاجتماع سرمایةشناختی و  روان سرمایة

لکن با تغییر منظر تبیینی  ؛مثبت دارد ةرابطاجتماعی  سرمایةشناختی با  روان سرمایةنشان داد  آولیو

شناختی  روان سرمایةاجتماعی بر  سرمایةنشان داد  شناختی( کوپر شناختی به جامعه )از روان

در شود و  منتهی میفرد و فردگرایی منفی  یاجتماعی به انزوا سرمایةاولویت دارد. فقدان یا ضعف 

 یاز روابط و پیوندها یا هشبک اجتماعی سرمایة. کند را تضعیف میشناختی  روان سرمایةنهایت 

ها و  سازمان و گروهی و تعامالت افراد بین نهادها و بین یفرد مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین

ها از  اد و گروهافر یاجتماعی است که به همبستگی و انسجام اجتماعی و برخوردار یها گروه

و جمعی منجر  یها در جهت تحقق اهداف فرد تسهیل کنش یالزم برا شرایطحمایت اجتماعی و 

اجتماعی تحمیلی  یها نشان دادند در شبکه ها، رومرو و کیروسیردس مبتنی بر این تبیین. شود می

ی بر مدت و به صورت موقعیت گیرد و ممکن است در کوتاه اجتماعی موقتی شکل می سرمایة

شده  اجتماعی انتخابی و خلق یها که در شبکه  در صورتی بگذارد؛تأثیر مثبت شناختی  روان سرمایة

شناختی عمیق و  روان سرمایةبه تجلی  یابد و میپذیر گسترش  طور انعطاف اجتماعی به سرمایة

 ةسازگارانو انطباقی  یها ها، مهارت . در این موقعیت(Vivieni et al 2018) شود پایدار منتهی می

آدمی در . گیرد شکل نمی شناختی در خأل روان سرمایةافزون بر این، . یابد افزایش میافراد نیز 

برد و به طور پیوسته از منابع فرهنگی و  فرهنگی و اجتماعی به سر می ةشد ترسیم یها چارچوب
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دهی  د در شکلکند. این بازخوردها قادرن اطالعاتی و اصالحی دریافت می یاجتماعی بازخوردها

مثبت و منفی نقش ماندگار ایفا  یها و خودارزیابی ،زندگی، مقاومت در برابر فشار یاهداف، معنا

و افول اعتماد  یفرد کننده و گسست روابط بین اجتماعی حمایت یها رو، فقدان شبکه کنند. ازین

)خادمی کنند  یزداراجتماعی با یها در عرصه یفرد یها یاز تظاهرات توانمند تواند می یفرد بین

 اجتماعی قرار داده شد. سرمایةمدل بر  ئةارا، محوریت آنچه آمدبا عنایت به  (.7937و جوکار 

 پژوهش ةپیشین

 و امید، بینی، خوش خودکارآیی، به انجام شده شناختی روان سرمایةاساس که بر  یمختلفهای  پژوهشدر 

 توان می. شده استشناختی معرفی  روان سرمایة ارمهم ساخت نقاط این عواملو شده پذیری توجه  انعطاف

 .کندعمل  سازه هر از گذارترتأثیر بعد این چهار از ناشی انگیزشی آثار که ترکیبی از داشت انتظار

و  یسازمان یر رفتار شهروندیل تأثیتحل»با عنوان ( 7937) نژاد فو عار یرخانیق امیدر تحق

و  یسازمان یو رفتار شهروند یاجتماع سرمایة میان «یاجتماع سرمایةبر  یشناخت روان سرمایة

 شد. مشاهده دارامعن ةرابط یشناخت روان سرمایة

بر  یعدالت سازمان ریتأث یبررس»با عنوان ( 7931) شدر پژوهش علی صابری و همکاران

 سرمایة یانجیم ریمتغ قیعدالت از طرمشخص شد  «یاجتماع سرمایة قیاز طر یشناخت روان سرمایة

 .ذاردگ می ریتأث یشناخت روان سرمایةبر  یاعاجتم

 شناسی پژوهش روش

و از نظر هدف جزء  با توجه به ماهیت پژوهش، از نوع کیفی ،ها گردآوری دادهظ پژوهش حاضر از لحا

مند استراوس و  بنیاد با رهیافت نظام داده ةنظریاست. در این پژوهش از  یا توسعه ـ های کاربردی تحقیق

نهایت اقدامات  و در ،گر ای، شرایط مداخله محوری، شرایط علّی، شرایط زمینه پدیده .ه شداستفاد کوربین

در این ها  بنیاد بررسی شدند. برای بررسی و تحلیل داده داده ةنظریدر قالب  مدلواکنشی و پیامدهای 

های  مصاحبهاز ها  محوری و انتخابی استفاده شد. برای گردآوری داده و روش از سه نوع کدگذاری باز

استفاده شد که از مباحث شهری  بخششناختی در  روان سرمایة ةحوزساختاریافته با خبرگان  عمیق نیمه

مدیران  همة ةدربرگیرندآماری پژوهش  ةجامعانتخاب شدند. برفی  هدفمند و گلولهگیری  طریق نمونه
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گیری تا  بود و نمونه دانشگاهیاستادان رفتارشناسی و روابط اجتماعی و همچنین حوزة شهری در 

بیشتری  ةدادکه در آن هیچ  کند میادامه یافت. کفایت نظری به وضعیتی اشاره  حصول کفایت نظری

 60در این تحقیق . های مقوله را رشد دهد آن بتواند ویژگی ةوسیل شود که پژوهشگر به یافت نمی

به همین  .جدیدی به دست نیامدکد  60تا  71مصاحبه صورت گرفته بود که در فرایند مصاحبه از نفر 

دلیل محقق فرایند مصاحبه را با توجه به مفهوم کفایت نظری خاتمه داد. در این پژوهش برای سنجش 

استفاده شد. در شاخص تناسب نتایج پژوهش « کاربردی بودن»و « تناسب»های  قابلیت اعتبار از شاخص

های پژوهش باید هم به دانش  ربردی بودن نیز یافتهکنندگان قابل قبول باشد. در بعد کا باید برای مشارکت

 های پیش مورد مطالعه بیفزاید و هم بتوان از آن برای درک و مدیریت عملی موقعیتحوزة موجود در 

ین منظور، پس از اتمام پژوهش، نتایج برای دو نفر از دب. مربوط استفاده کردحوزة رو در  

جــاد یا کوشــش در جهــتکه  اند بر آنگوبا  ـنکلن ویلشد. د تأییها  کنندگان ارسال و نظر آن مشارکت

دو در جهت ن آاست.  یضـرور یفـیپژوهش ک یاعتبار برا یابین ارزیگزیجا یهــا و گســترش روش

م یمفاه یساز نیجانش یبرا ییدپـذیریأت، یریپذ انتقال، یریاعتبارپذ مین ابزارها از مفـاهیگسترش ا

 .شد ( که در این پژوهش نیز به کار گرفته7930 زاده عباس) کنند می استفاده یفیک ةکاررفته در حـوز به

 های پژوهش یافته

 ند.محوری و گزینشی بررسی و تحلیل شد و های پژوهش با استفاده از سه نوع کدگذاری باز داده

قرار است که کانون و محور اصلی پژوهش  ای مقولهاصلی یا محوری  ةپدید. محوری ةپدید

های خردی که بر اساس  و مقوله استکالن  ة. نتایج نشان دادند امید به زندگی مقولگیرد می

استخراج شد شامل بهبود شادابی زندگی شهری و رضایت از زندگی  مفاهیمیی از استقرارویکرد 

 آمده است.محوری  ةپدیدهای  کدگذاری 7بود. در جدول 

 محوریپدیدة  زمینة در بیناستراوس و کورکدگذاری بر اساس رویکرد . 1جدول 

کالن مقولة 
 محوریپدیدة 

ها )کدهای  مقوله
 محوری(

 مفاهیم
نمونه کدهای 

 مصاحبه

 امید به زندگی

بهبود شادابی 
 زندگی شهری

بهبود حس مطلوب از زندگی شهری، افزایش  ،افزایش شادی در زندگی شهری
 بهبود نشاط در زندگی شهری ،امید به زندگی شهری

P1, P3, P5, P6, 
P9, P14, P15 

رضایت از زندگی 
 شهری

احساس لذت درونی از زندگی شهری، احساس انتخاب مناسب از محل 
 زندگی، بهبود آرامش درونی از زندگی شهری

P1, P2, P5, P6, 
P9, P13, P15, 

P19 



   026   در شهر کرج در سطح شهری با محوریت سرمایة اجتماعی شناختی سرمایة روان ةی توسعمدلی برا ئةارا

که در این تحقیق شناسایی شده  ،اصلی ةپدیدشود در  مشاهده می 7طور که در جدول  همان

شده در این بخش توجه  خرد شناسایی ةمقول دوکالن امید به زندگی شناسایی شده و  ةقولم ،بود

به بهبود شادابی زندگی شهری و رضایت از زندگی شهری بوده است. در ادامه تعدادی از شواهد 

 آید. گانه می های بیست استنادشده از مصاحبه

 :بود گفتههبود شادابی زندگی شهری اصلی موضوع بپدیدة  زمینةنخست فرد خبره در مصاحبة در 

شهری همانند کرج  در کالن ،بدون شک ،شناختی یکی از نیازهای زندگی شهری روان سرمایة ةتوسع»

تواند منجر به این شود که شهروندان حس مطلوب بهتری از زندگی  شناختی می روان سرمایة. است

این است که  ةدهند که این موضوع نشان ،تر شود شهری داشته باشند، نشاط در زندگی شهری گسترده

 زمینةششم در مصاحبة در  «.شناختی در زندگی شهری امروزی یک موضوع حساس است روان سرمایة

بدون  ،شناختی مطلوبی باشند روان سرمایةافراد هنگامی که دارای » :است آمدهرضایت از زندگی شهری 

تواند  شهر کرج می د که این موضوع در کالنسطح باالتری از آرامش درونی را در زندگی دارن ،شک

شناختی از این باب  روان سرمایةتوسعة  ،بنابراین .زندگی شهری باشدآیندة یک مزیت رقابتی برای 

 «.تواند برای برند شهری کرج حائز اهمیت باالیی باشد می

 آوردن به رفتاری خاص مجموعه علل و شرایطی است که کنشگر را به روی .یشرایط علّ

د. در این گذارن ها اثر می رویدادها و وقایعی هستند که بر پدیده معموالًکند. شرایط علّی  ترغیب می

ناامیدی، استفاده  ةزمینها تهاجم بیگانه در  مصاحبه مفاهیمشده بر اساس  خرد شناسایی ةمقولتحقیق 

 .شهری بوده استزندگی  ةتوسع و های فردی شهروندان، های شهروندان، بهبود قابلیت از ظرفیت

تحت عنوان یکپارچگی در برابر تهدیدها و شکوفایی  ،کالن ةمقولخرد دو  ةمقولاین چهار 

 .آمده است 6است. کدگذاری در جدول  ادهتشکیل د ، راهای شهروندان قابلیت

شود در شرایط علّی، که در این تحقیق شناسایی شده بود،  مشاهده می 6طور که در جدول  همان

های شهروندان شناسایی  کالن شامل جوّ یکپارچگی در برابر تهدیدها و شکوفایی قابلیت های مقوله

های بیگانه در زمینة ناامیدی، استفاده از  شده در این بخش تهاجم شده و چهار مقولة خرد شناسایی

مه های فردی شهروندان، و توسعة زندگی شهری بوده است. در ادا های شهروندان، بهبود قابلیت ظرفیت

آید. در مصاحبة هفتم دربارة مقولة خرد  گانه می های بیست تعدادی از شواهد استنادشده از مصاحبه
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شناختی است که  کشور از آن جهت نیازمند سرمایة روان»های فرهنگی کشورها خبره گفته بود:  تهاجم

حبة سیزدهم خبره تواند در این زمینه از میان بردارد. در مصا ریزی کشورهای متخاصم را می برنامه

به این دلیل باید در امر سرمایة »های شهروندان بیان کرده بود:  دربارة مقولة استفاده از ظرفیت

تواند باعث شود شهروندان میزان  شناختی می شناختی فعالیت کرد که افزایش سرمایة روان روان

ک روحیة همدردی و های شهری داشته باشند و در بین شهروندان ی مشارکت باالتری در فعالیت

شدة توسعة بهتر زندگی  مقولة شناسایی همچنین در مصاحبة ششم دربارة خرده« دوستی ایجاد شود. نوع

امروزه زندگی شهری به عنوان زندگی نخست در بین شهروندان به حساب »طور آمده بود:  شهری این

ة فضای سبز، که بتواند استرس های مناسب در کنار توسع آید و نیاز به یک شهری پویا با زیرساخت می

 «شود. و فشار روانی را در بین نیروی انسانی کاهش دهد، احساس می

 یشرایط علّ زمینةدر  استراوس و کوربینکدگذاری بر اساس رویکرد  .2جدول 
کالن مقولة 

پدیدة 
 محوری

ها )کدهای  مقوله
 محوری(

 مفاهیم
نمونه کدهای 

 مصاحبه

یکپارچگی در برابر تهدیدها
های  تهاجم 

زمینة بیگانه در 
 ناامیدی

پراکنی  افزایش ناامیدی در جامعه، افزایش شایعهعرصة گذاری کشورهای متخاصم در  سرمایه
شهری، افزایش مسئوالن اعتمادی به  بیزمینة نیروهای معاند، فعالیت در از سوی در جامعه 
دیریت بحران، فشار مزمینة ناتوانی مدیران در عرصة های متخاصم در  ها گروه فعالیت

رسانی به جامعه، افزایش فشارهای  کاهش خدماتزمینة کشورهای مختلف متخاصم در 
کاهش دستاوردهای زمینة ناامیدی جامعه، اقدامات کشورهای متخاصم در زمینة اقتصادی در 

و شهروندان، مسئوالن اختالف بین عرصة شهری، تهاجم کشورهای متخاصم در مسئوالن 
روحیة از میان بردن خودباوری شهروندان و ترویج زمینة های غربی در اقدامات کشور

 گرایی در جامعه افتادگی و مصرف عقب

P2, P7, P8, 
P13, P18, 
P19, P20 

استفاده از 
های  ظرفیت

 شهروندان

های شهری، برخورداری از نیروی جوان در شهر کرج،  فعالیتزمینة توانمندی شهروندان در 
های اجتماعی در  کافی بین شهروندان کرجی، مشارکت باال در فعالیت  توجود دانش و مهار

دوستی بین  همدردی و نوعروحیة و  دستی بین شهروندان کرجی دلی و یک یکشهر کرج، 
 شهروندان کرجی

P1, P3, P6, 
P8, P9, P13, 
P14, P15, 
P18, P20 

ت
شکوفایی قابلی

 
های شهروندان

بهبود  
های  قابلیت

 زندگی شهری

مسائل روز شهری، افزایش  ازهای شهری، بهبود شناخت  گیری زایش مشارکت در تصمیماف
های شهری، استفاده از نظر شهروندان در مدیریت شهری، استفاده  فعالیتعرصة توانمندی در 

بهبود زمینة های آموزشی در  محوری، تسهیل دوره های محله از افراد متخصص در فعالیت
 های فردی قابلیت

P1, P6, P12, 
P18, P20 

بهتر توسعة 
 زندگی شهری

های شهری سالم، افزایش امنیت اجتماعی در شهر کرج، بهبود  نیازهای شهروندان به محیط
ونقل(، بهبود فضای سبز، کاهش فشارهای عصبی در  های عمومی )همانند حمل زیرساخت

طح استرس فرهنگی در زندگی شهری، کاهش سـ  یزندگی شهری، افزایش خدمات اجتماع
 زندگی شهری

P1, P3, P5, 
P6, P8, 

P11, P16, 
P17, P20 



   022   در شهر کرج در سطح شهری با محوریت سرمایة اجتماعی شناختی سرمایة روان ةی توسعمدلی برا ئةارا

شود.  گذارد زمینه گفته می میتأثیر ها و تعامالت  به شرایط خاصی که بر کنش. گر شرایط مداخله

های حاصل از  تحلیل داده. استاین زمینه ناظر بر فضای حاکم بر زندگی شهری در شهر کرج 

ها  شامل ارزش ؛خرد شناسایی شده استمقولة پنج  مفاهیمبر اساس  که ها حاکی از آن است مصاحبه

 ،محیطی، کیفیت اقتصادی دوستی بین شهروندان، کیفیت زیست و باورهای زندگی شهری، حس نوع

کالن فرهنگ شهری و مقولة دو  این پنج مقوله خرد در نهایت در ذیلبهداشتی.  ـ کیفیت اجتماعی

 آید. می 9. کدگذاری در جدول و کد گذاری شده اند دسته بندی کیفیت زندگی شهری

 ای شرایط زمینهبارة در استراوس و کوربینکدگذاری بر اساس رویکرد . 3جدول 

کالن مقولة 

 ای شرایط زمینه

ها  مقوله

)کدهای 

 محوری(

 مفاهیم

نمونه 

کدهای 

 مصاحبه

 فرهنگ شهری

ها و  ارزش

باورهای 

 شهری

های فردی در  های شهری از دید شهروندان، باور به قدرت ارزشمند بودن مشارکت در فعالیت

بهبود زندگی شهری، ارزشمند بودن همکاری با شهروندان در زندگی شهری، ارزش زمینة 

های  داشتن کمک به شهروندان برای بهبود وضعیت زندگی شهری، باور داشتن حقوق

 هریهای ش نقش فرد در فعالیتداشتن شهروندی در زندگی شهری، باور 

P1, P3, P7, 

P13, P16, 
P17, P18, 

P19, P20 

حس 

دوستی  نوع 

 بین شهروندان

نوعان در  توجه به نقش افراد در حل مشکالت شهروندان دیگر، ارزش داشتن کمک به هم

رفتارهای فرانقشی مثبت در زندگی شهری، باور به زمینة مواقع سختی، اقدامات بیشتر در 

 در زندگی شهروندیهای اجتماعی افراد  مسئولیت

P2, P3, P4, 
P8, P9, 

P10, P11, 

P12, P16, 
P17, P18, 

P19, P20 

کیفیت زندگی 

 شهری

کیفیت 

 محیطی زیست

ونقلی،  های نوسازی ناوگان حمل برنامه اجرایفضای سبز در زندگی شهری، سرانة بهبود 

در اطراف شهر، محیطی، ایجاد کمربندهای سبز  های پایش و پاالیش زیست کارگیری سیستم به

 شهریزبالة طرح تفکیک  اجرای

P1, P4, P8, 

P9, P10, 
P11, P14, 

P16 

کیفیت 

 اقتصادی

وکار در  ایجاد کسبزمینة وکاری، کاهش بروکراسی در  های فضای کسب بهبود شاخص

منافع اقتصادی در زندگی شهری، تناسب بین عادالنة فضای شهری، افزایش نرخ توزیع 

 وکارهای شهری تنوع در کسب ،ای خانوارها و درآمده هزینه

P2, P3, P8, 

P11, P15, 
P18, P19, 

P20 

کیفیت 

 ـ اجتماعی

 بهداشتی

های پزشک محله با  کارگیری طرح تخت بیمارستانی در شهر کرج، افزایش بهسرانة بهبود 

های گذران اوقات فراغت در زندگی شهری، وجود مسکن و  مشارکت شهرداری، بهبود مکان

سرپناه در زندگی شهری، بهبود امکانات فرهنگی، بهبود دسترسی به آموزش زمینة ت در امنی

بیشتر امنیت در زندگی توسعة در سطح شهر، توجه به پویایی فرهنگی در زندگی شهری، 

 شهری

P1, P3, P5, 

P7, P8, 

P10, P11, 
P14, P16, 

P17, P18, 

P19, P20 
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که در این تحقیق شناسایی شده  ،ای ر شرایط زمینهد ،شود مشاهده می 9طور که در جدول  همان

خرد  ةمقول پنجکالن فرهنگ شهری و کیفیت زندگی شهری شناسایی شده و  ةمقولدو  ،بود

دوستی بین شهروندان،  ها و باورهای زندگی شهری، حس نوع شده در این بخش ارزش شناسایی

داشتی بوده است. در ادامه تعدادی به ـ و کیفیت اجتماعی ،محیطی، کیفیت اقتصادی کیفیت زیست

 آید. میگانه  های بیست از شواهد استنادشده از مصاحبه

در » :بودگفته ها و باورهای زندگی شهری  خرد ارزش ةمقول بارةخبره در ،سوم ةمصاحبدر 

شهروندان این  درشناختی در زندگی شهری باید به این نکته توجه داشت که  روان سرمایة ةزمین

در کنار این  .های شهری هستند جاد کرد که هر یک دارای یک نقش محوری در فعالیتحس را ای

موضوع به شهروندان باید این باور را داد که در زندگی شهری از حقوق شهروندی برخوردار 

 ةتوسع ةزمینتواند در  توانند به احقاق حق خود بپردازند که این موضوع نیز می هستند که می

 ةمقول بارةفرد خبره در ،دوم ةمصاحبدر « .تی به عنوان یک بستر به حساب آیدشناخ روان سرمایة

شناختی موضوعی است که  روان سرمایة» :بودگفته طور  دوستی بین شهروندان این خرد حس نوع

های اجتماعی که در  از جمله مسئولیت یبرای تحقق آن نیاز به این است که شهروندان باورهای

به خوبی کمک به دیگران داشته باشند  ةتوانند در زمین که میرا نکه نقشی یا ایو جامعه دارند 

 سرمایةباشند رفتارهای متناسب با  یهای . هنگامی که شهروندان دارای چنین ارزشبشناسند

 «.دهند شناختی را بهتر از خود نشان می روان

قرار  تحقیقموضوع کنترل  گر شرایطی هستند که تحت . شرایط مداخلهگر شرایط مداخله

در این پژوهش  .سازند ای را تسهیل یا دشوار می دارند. این شرایط تأثیرگذاری عوامل علّی و زمینه

خرد بر اساس کدهای  ةمقولبه چهار  کنندگان ای بیشتر مشارکت مداخلهدر بُعد شرایط 

، از آن و ادراکهای فردی شهروندان، نگرش به زندگی شهری  ویژگی کردند؛شده اشاره  استخراج

کالنی  ةمقول ةدهند خرد تشکیل ةمقولتعامل باالتر با شهروندان. این چهار  ،تعهدات شهری عمل به

 1شهری بوده است. کدگذاری در جدول ن مسئوالتحت عنوان شخصیت شهروندان و اقدامات 

 آید. می
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 گر شرایط مداخلهزمینة در  استراوس و کوربینکدگذاری بر اساس رویکرد . 4جدول 

کالن ولة مق

شرایط 

 گر مداخله

ها )کدهای  مقوله

 محوری(
 نمونه کدهای مصاحبه مفاهیم

ت شهروندان
صی

شخ
 

های  ویژگی

 فردی شهروندان

گرا یا فردگرا بودن افراد،  گرا بودن شهروندان، جمع گرا و درون برون

شهروندان، سطح تحصیالت جنسیت طلب بودن شهروندان،  قدرت

روحیة های مختلف نیازهای مازلو،  ن در طبقهشهروندان، قرار داشت

های شهری، سن شهروندان،  طلبی شهروندان، جدیت در فعالیت استقالل

پذیری و سازگاری با تغییرات  قدرت انعطاف ،تجارب افراد از زندگی شهری

 شهروندان

P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, 
P9 ,P10, P12, P16, P17, 

P18, P19, P20 

نگرش به 

و  گی شهریزند

 ادراکات از آن

و شهروندان دیگر(، مسئوالن بین بودن به اقدامات افراد دیگر )اعم از  خوش

های شهری، مطلوب ارزیابی کردن شرایط  پر لیوان را دیدن در فعالیتنیمة 

شهری، تصویر مثبت از مسئوالن زندگی شهری، نگرش مثبت به اقدامات 

مهیا بودن شرایط برای  ادراک مطلوب از ،همدلی بین آحاد شهری

 های شهری فعالیت

P1, P2, P9, P10, P11, P12, 

P14, P16 

ت 
اقداما

مسئوالن 
شهری

 

تعهدات عمل به 

 شهری

سالمت و زندگی حوزة ویژه در  های شهری به بخشی به پروژه سرعت

عمل به در تأخیر ، کاهش مسئوالنشهری، پیگیری تعهدات شهری از سوی 

، مسئوالنل مسائل و مشکالت شهری از سوی ح  دغدغةتعهدات شهری، 

های  وعده ، عمل بهمدت و بلندمدت شهری های میان سریع طرح اجرای

 شده به شهروندان داده

P3, p9, p10, P15, P17, P20 

تعامل باالتر با 

 شهروندان

شهری با شهروندان، گوش شنوا داشتن مسئوالن های ارتباطی بین  ایجاد پل

و شهروندان، عدم مسئوالن های منظم  شهری، جلسه برای شنیدن مشکالت

و های اجرایی  شهری و شهروندان، بازبینی پروژهمسئوالن بندی بین  صف

شهروندان، اجرایی کردن نظر شهروندان در رابطه با مسائل شنیدن سخن 

ملی برای تعامل بیشتر با  ـ شهری در مراسم مذهبیمسئوالن شهری، شرکت 

 زاری تجمعات شهروندان و تماس با شهروندانبرگاجازة  ،شهروندان

P1, P4, P16, P17, P19 

 

که در این تحقیق شناسایی  ،گر در شرایط مداخله ،شود مشاهده می 1طور که در جدول  همان

 ةمقول چهارشهری شناسایی شده و ن مسئوالکالن شخصیت شهروندان و اقدامات  ةمقول ،شده بود

و ادراکات های فردی شهروندان، نگرش به زندگی شهری  یژگیشده در این بخش و خرد شناسایی
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و تعامل باالتر با شهروندان بوده است. در ادامه تعدادی از شواهد  ،تعهدات شهری عمل به، از آن

 آید. میگانه  های بیست استنادشده از مصاحبه

 گفتهی های فردی شهروندان در زندگی شهر ویژگی ةمقول بارةشانزدهم خبره در ةمصاحبدر 

به  ؛شناختی خود شهر نیز توجه داشته باشید های جمعیت شما باید در زندگی شهری به مقوله» :بود

عنوان نمونه سن شهروندان و ساختارهای جمعیتی شهر، جنسیت شهروندان، سطح تحصیالت 

در « .قرار دهدثیر أتشناختی را تحت  روان سرمایةتواند سطح  و موارد دیگر که می ،شهروندان

 :بودگفته  از آنو ادارکات  خرد توجه به نگرش به زندگی شهری ةمقول بارةششم خبره در ةمصاحب

خود قرار دهد توجه به ثیر أتتواند رفتارها را در زندگی شهری تحت  چیزی که می بدون شک آن»

و ن مسئوالبین به اقدامات  به عنوان نمونه شهروندان خوش ؛های شهروندان است موضوع نگرش

کنند و  از خود ترسیم می ،شناختی بهتری روان سرمایةاز جمله  ،ر شهروندان رفتارهای مثبتدیگ

لیوان که از خصوصیات  پر ةنیمسعی دارند تصویر مثبت از همدلی بین آحاد جامعه به دلیل دیدن 

 «.بین است ایجاد نمایند افراد خوش

 ةپدید تابع که دهند را نشان می ارید هدف تعامالت و ها فعالیت و رفتارها راهبردها. راهبردها

 ةمقولشامل هفت  حاضر پژوهش در که اند حاکم ةزمین و گر مداخله شرایط ثیرأت تحت و اصلی

اعتماد جمعی، بهبود  ةسالمت محیطی، سالمت جسمی، سالمت روانی، توسع .خرد است

را تشکیل ن کال ةمقولکه  هستندخردی  ةمقولمشارکت جمعی شش  ةتوسع ،های ارتباطی شبکه

 آید. می 1. کدگذاری در جدول دهند می

 ،که در این تحقیق شناسایی شده بود ،در راهبردها ،شود مشاهده می 1طور که در جدول  همان

اجتماعی شناسایی  سرمایة ةکالن شامل دو بخش تقویت سالمت شهری و همچنین توسع ةمقول

حیطی، سالمت جسمی، سالمت شده در این بخش سالمت م خرد شناسایی ةمقول شششده و 

مشارکت جمعی بوده است. در  ةو توسع ،های ارتباطی اعتماد جمعی، بهبود شبکه ةروانی، توسع

 آید. میگانه  های بیست ادامه تعدادی از شواهد استنادشده از مصاحبه
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 راهبردها زمینةدر  استراوس و کوربینکدگذاری بر اساس رویکرد  .5جدول 

کالن مقولة 
 اراهبرده

ها )کدهای  مقوله
 محوری(

 نمونه کدهای مصاحبه مفاهیم

ت در زندگی شهری
ت سالم

تقوی
 سالمت محیطی 

سازی در آن،  ایجاد تعامل فرد با محیط زیست، احترام به طبیعت و فرهنگ
داشت  ها از لحاظ موجودات موزی، بهبود اقدامات در رابطه با نگه سالمت محله

 محیط

P1, P2, P3, P8, P13, 
P14, P16, P17, P19 

 سالمت جسمی
بهداشت فردی زمینة های مدون در  های خطرناک، برنامه مدیریت شیوع بیماری

های ورزشی در  توجه به زیرساخت ،در سطح شهر، توجه به سالمت تغذیه
 سطح شهری

P2, P4, P5, P7, P11, 
P15, P19, P20 

 سالمت روانی
ی )روابط بین شهروندان(، های سالمت شغلی، توجه به سالمت عاطف شاخص
های معنویت در زندگی  بهبود شاخص ،های ارزیابی سالمت روحی برنامه

 شخصی

P1, P3, P5, P7, P8, 
P10, P14, P15, P16, 

P19 

سرمایة
 

اجتماعی
 

اعتماد توسعة 
 جمعی

دانستن   شهری، محرم گیری کالن تصمیمفرایندهای افزایش شفافیت در 
اطالعات شهری، مبارزه با فساد در نة زمیهای مختلف شهری در  بخش

های مخنلف  در پروژه  های مختلف مدیریت شهری، جلوگیری از رانت بخش
 گیر گیری بر اساس منافع شهروندان در نهادهای تصمیم شهری، تصمیم

P1, P2, P3, P7, P12, 
P13, P15, P16, P18, 

P19, P20 

های  بهبود شبکه
 ارتباطی

فردی در جامعه، تقویت  های بین دی، گسترش تعاملفر های بین بهبود تعامل
فردی، گسترش روابط اجتماعی در زندگی  های بین  احساس رضایت از تعامل

 های اجتماعی اعتمادپذیری در تعاملروحیة شهری، بهبود 

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, P10, 
P11, P12, P13, P14, 
P15, P16, P17, P18, 

P19, P20 

مشارکت عة توس
 جمعی

های  نفع بودن بخش خواهانه در مدیریت شهری، ذی های عدالت ایجاد رویه
مشارکتی، ارزش قائل فرایندهای مختلف جامعه، ایجاد بسترهای مشارکتی در 

 ،مشارکت عموم مردم، حمایت از فرهنگ مشارکتی در مسائل شهریبرای شدن 
 های پیشین سازی مناسب از مشارکت تجربه

P3, P5, P9, P12, P14, 
P15, P16, P19 

 

 

 سرمایةموضوع » :بودگفته خرد سالمت روانی این طور  ةمقول بارةهشتم خبره در ةمصاحبدر 

از جمله سالمت روحی  یهای شناختی و تقویت آن نیاز به این دارد که در شهر به موضوع روان

از لحاظ روحی و روانی با  توان گفت که شهروندانی که به عنوان نمونه می .شهروندان دقت شود

شناختی کمتری از خود به نمایش  روان سرمایةآید که  رو هستند به نظر می ی روبها مشکالت عدیده

تواند نقش  های معنویت به همین دلیل است که می همچنین توجه به موضوع شاخص .گذارند می

 «.باشدمهمی در بهبود سالمت روحی و روانی شهروندان داشته 

 ندادن یا انجام دادن نتایج نهایی اجرای اقدامات واکنشی هستند. هر جا انجام پیامدها. پیامدها

ای برای حفظ یک موقعیت از سوی فرد یا سازمان انتخاب شود  عمل معینی در پاسخ به مسئله
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خرد در این بخش شناسایی شده بود که شامل بهبود  ةمقول چهار. خواهد داشتپیامدهایی 

 چهارو افزایش امیدواری به آینده بود. این  ،خودکارآمدی شهروندان ،آوری تاب ةتوسعبینی،  خوش

 سرمایة ةتوسعاند که شامل  کالن را تشکیل داده ةمقولخرد با رویکرد استقراری یک  ةمقول

 آید. می 1شناختی بوده است. کدگذاری در جدول  روان

 پیامدهاینة زمدر  استراوس و کوربینکدگذاری بر اساس رویکرد . 6جدول 

کالن مقولة 
 پیامدها

ها  مقوله
)کدهای 
 محوری(

 نمونه کدهای مصاحبه مفاهیم

توسعة 
سرمایة
 

روان
 

شناختی در جامعه
 

بهبود 
 بینی خوش

گرایش مثبت به خود ) شهروندان(، انتظار رخدادهای خوشایند در آینده، 
خدادهای افزایش پاالیش اطالعات مثبت از سوی شهروندان، ارزیابی مثبت از ر

 زندگی شهری، انتظار دستیابی به موفقیت در آینده در بین شهروندان
P1, P2, P6, P8, P9, P10 

توسعة 
 آوری تاب

ها، قدرت توکل، کنترل داشتن بر مسائل زندگی،  عزم مصمم در برابر شکست
رو،  رویی در مسائل پیش های زندگی، سخت پذیری با چالش قدرت انطباق

 راحتی و ایمان داشتن به پرتالطم بودن زندگی زندگی به های پذیرش واقعیت
P1, P4, P5, P9, P14 

خودکارآمدی 
 شهروندان

های زندگی شهری، حمایت از  استقبال از چالش ،داشتن اهداف واال در زندگی
های فردی باال در زندگی  سایر افراد در پذیرش کارهای چالشی، وجود انگیزه

های  و توانایی فردی، افزایش استقبال از فعالیتها  شهری، بهبود سطح مهارت
 گسترده

P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P9, P13, P16, P17, 

P18, P19, P20 

افزایش 
امیدواری به 

 آینده

ی در بین مثبت یزشیحالت انگکسب اهداف آتی، زمینة ریزی در  افزایش برنامه
هری، امیدواری به شجامعة شهروندان، افزایش انرژی مثبت در بین آحاد 

یجه، به نت یابیدست یبرا باالتر شهروندانارادة تغییرات مثبت در زندگی شهری، 
 بهتر در زندگی شهری، امید به بهبود شرایط زندگی شهری ةامید به آیند

P2, P6, P9, P13, P15, 
P18 

 

 ،شده بود که در این تحقیق شناسایی ،در راهبردها ،شود مشاهده می 2طور که در جدول  همان

شده در این  خرد شناسایی ةمقول سهکالن ابقای نیروی انسانی شناسایی شده بود و همچنین  ةمقول

و چاالکی شغلی بوده است. در ادامه تعدادی  ،بخش شایستگی نیروی انسانی، کیفیت زندگی کاری

 آید. میگانه  های بیست از شواهد استنادشده از مصاحبه

در این بین به نظر » :بودگفته آوری  تاب ةتوسعخرد  ةمقول بارةرچهاردهم خبره د ةمصاحبدر 

رسد توجه به قدرت توکل در بین شهروندان برای مدیریت فشارهای روانی و استرس شهری  می

پذیری  شود که شهروندان قدرت انطباق این قدرت توکل باعث می .تواند راهبرد جذابی باشد می
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موضوعی  .ری از خود نشان دهند و سریع از هم فرونپاشندباالتری در برابر مشکالت زندگی شه

 «.گیرد میت ئنشکه در کشورهای غربی امروزه شاهد آن هستیم از این نبود قدرت توکل 

. بعد از کدگذاری باز، کدگذاری محوری صورت گرفت که در نشییگز  و  محوری  کدگذاری

ها،  یگر قرار گرفتند و روابط میان آند های جدا از هم در چارچوبی معنادار کنار یک آن مقوله

پس از کدگذاری محوری  .(7)شکل ها، مشخص شد  محوری با سایر مقوله ةمقول ةرابطیژه و به

نظریه است که  پاالیشکردن و  معنای یکپارچه کدگذاری گزینشی انجام شد. کدگذاری گزینشی به

 (.7331ربین استراوس و کود )شو پذیر می محوری امکان ةمقولاز طریق کشف 

 

 
 شناختی در زندگی شهری با محوریت سرمایة اجتماعی توسعة سرمایة روان الگوی کدگذاری. 1شکل 

 راهبردها

تقویت سرمایة اجتماعی 

)توسعة اعتماد جمعی، بهبود 

های ارتباطی، توسعة  شبکه

 مشارکت جمعی(

تقویت سالمت شهری )سالمت 

محیطی، سالمت روانی، 

 سالمت جسمی(

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 دة اصلیپدی

امید به زندگی )بهبود شادابی 

زندگی شهری، رضایت از 

 زندگی شهری(

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 بستر حاکم

دوستی  ها و باورهای شهری، حس نوع فرهنگ زندگی شهری )ارزش

 در بین شهروندان(

محیطی، کیفیت اقتصادی، کیفیت  کیفیت زندگی شهری )کیفیت زیست

 اجتماعی و بهداشتی(

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 گر ایط مداخلهشر

های فردی شهروندان، نگرش به زندگی شهری و و  شخصیت شهروندان )ویژگی

 ادراکات از آن(

 اقدامات مسئوالن شهری )عمل به تعهدات شهری، تعامل باالتر با شهروندان(

 شرایط علّی

های بیگانه در  تهاجمیکپارچگی در برابر تهدیدها ) 

 (شهروندان های زمینة ناامیدی، استفاده از ظرفیت

های  بهبود قابلیتهای شهروندان )  شکوفایی قابلیت

 (فردی شهروندان، توسعة بهتر زندگی شهری
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 ها روایی و پایایی مصاحبه

شود. در بررسی پایایی مصاحبه، مراحلی همچون  های تحقیق اطالق می پایایی به سازگاری یافته

شونده به  گیرد. در رابطه با پایایی مصاحبه و تحلیل مد نظر قرار می ،برداری موقعیت مصاحبه، نسخه

 (.6001شود )باون و باون  ها توجه می چگونگی هدایت سؤال

های  چند مصاحبه از مصاحبه 7پایایی کدگذارانمحاسبة برای پایایی کدگذاران. محاسبة 

ها دوباره کدگذاری  و مشخص هر یک از آن زمانی کوتاه ةگرفته برای نمونه انتخاب و در فاصل انجام

ها با هم مقایسه  زمانی برای هر یک از مصاحبهفاصلة شده در دو  سپس کدهای مشخص. شوند می

محاسبة رود. روش  کار می  شوند. برای ارزیابی ثبات کدگذاری پژوهشگر، روش بازآزمایی به می

 (.7332انجام شد )کوال  7طة رابزمانی به کمک فاصلة ها در دو  پایایی بین کدگذاری

(7) 
 

کد بوده  721اند  ( ثبت کرده3 و 1ة مصاحبکدهایی که محقق و همکار وی )در دو   تعداد کل

و پایایی بین  ،11ها در این دو زمان  تعداد کل عدم توافق ،21تعداد کل توافق بین کدها است. 

آمد. با توجه به اینکه این میزان پایایی دست   درصد به 11گرفته  های انجام کدگذاران برای مصاحبه

 شود. ها تأیید می درصد است، قابلیت اعتماد کدگذاری 20بیشتر از 

 بودن و اعتبار  معیار موثق سه روایی، ارزیابی در پژوهش حاضر برایاعتبار )روایی( مصاحبه. 

(. در واقع برای 7911)خواستار  بررسی و تأیید شد پذیری اطمینان، پذیری انتقال، )باورپذیری(

مباحث حوزة یری با سه متخصص پذ انتقالبرای  ،اعتبار از نظر هشت متخصص استفاده شد

مراحل ضبط و همة پذیری در  اطمینانزمینة و در نهایت در  ،مشورت شد رفتارهای شهروندان

 برداری صورت گرفت. یادداشت

 نتیجه و پیشنهاد

سطح کیفی توسعة ساز  تواند زمینه جهت که می شناختی در زندگی شهری از آن روان سرمایةموضوع 

سطح کیفی توسعة سیار حائز اهمیت است. در بسیاری از مواقع، برای ب شودسالمت شهروندان 

                                                           
1. Re-test Reliability 
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حوزة به دلیل عدم شناخت صحیح در  ،، مدیران شهریها آنزندگی شهروندان و افزایش سالمت 

د به پیامدهای مطلوبی در این حوزه نتوان دهند و نمی متوازن صورت می غیر یمسائل رفتاری، اقدامات

 سرمایةاز جمله  ،های نامشهود سرمایه ةتوسعواسطة توان به  است که میاین در حالی  .دست یابند

. هدف ساختزمینه را برای بهبود سطح کیفی زندگی شهروندی مهیا  ،شناختی اجتماعی و روان

شناختی با محوریت  روان سرمایةزمینة توسعة یک الگوی کاربردی در ارائة اصلی پژوهش حاضر نیز 

این بود که مؤید بنیاد  آمده از رویکرد داده دست نتایج بهشهری است.  اجتماعی در زندگی سرمایة

. استشناسایی قابل های شهروندان  و شکوفایی قابلیت ،یکپارچگی در برابر تهدیدها ،شرایط علّی

مسئوالن گر، شخصیت شهروندان، اقدامات  شرایط مداخله زمینةاصلی امید به زندگی در پدیدة 

و راهبرد اصلی  ،ر حاکم، فرهنگ زندگی شهری، کیفیت زندگی شهریشهری شناسایی شد. بست

 سرمایةتوسعة اجتماعی و سالمت شهری شناسایی شد. پیامد اصلی این مدل نیز  سرمایة

مؤثر  عواملکه یکی از  مشخص شده بود( 6071)همکارانش . در تحقیق ویوینی و بودشناختی  روان

اجتماعی  سرمایةاد کیفیت اقتصادی در جوامع در کنار بهبود شناختی ایج روان سرمایةبهبود زمینة در 

 سرمایةتوسعة بهبود و زمینة در تحقیقی که در  6071در سال  شو همکاران 7است. یانگ

که در زندگی شهری بهبود کیفیت زندگی شهری در  انجام دادند به این نتیجه رسیدندشناختی  روان

باشد. در اثرگذار شناختی  روان سرمایةتواند در بهبود  یمحیطی م های کیفی زیست کنار بهبود شاخص

شناختی  روان سرمایةتوسعة  انجام دادند 7931در سال  شکه مالوردی و همکاران یتحقیق دیگر

های آن در کنار کیفیت زندگی  و ویژگی ،جامعهدهندة  افراد تشکیل، فرهنگ بستر جامعهتأثیر تحت 

بررسی را این موضوع  6071در سال  شالگری و همکاران ی. در تحقیق دیگربه دست آمدشهری 

مادی و  سرمایةو اجتماعی  سرمایةتأثیر شناختی تحت  روان سرمایةتوسعة که تقویت و  کردند

. همچنین تأکید شدنیز  حاضر شده در تحقیق این معیارهای شناسایی بر کهاست؛ انسانی  سرمایة

 سرمایةکه تقویت  به این نتیجه رسیدند ددر تحقیق خو 7939در سال  شاحمدی و همکاران

های  توجه به ویژگیو  ارشدمسئوالن توجه به اقدامات و فرهنگ جامعه تأثیر شناختی تحت  روان

 شد.یید أنیز شناسایی و ت حاضر که این معیارها در تحقیق است؛فردی 

                                                           
1. Yang 
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دات خود تعهبه  عملن مدیریت شهر کرج در مسئوال محقق این پژوهش این است که پیشنهاد

ها  الزم را از طرحهای  ین منظور منابع کافی و حمایتدشده کوشا باشند. ب بر اساس زمان اعالم

تواند  که بدون شک این موضوع می ورزندو عدم اجرای تعهدات خودداری خیر أتو از  کنندایجاد 

اجتماعی و  ةسرمایو بهبود  کندشهری و شهروندان ایجاد ن مسئوالروابط بین  را دراعتماد  ةزمین

ن مدیریت شهری کرج از رویکرد آموزشی شود. همچنین مسئوال را موجب شناختی روان سرمایة

برای  کنندسعی  دیگر عبارت. به کنندمحله استفاده  ةخانمحور از طریق ایجاد و گسترش  محله

ع در اسر کنند که شهروندان درخواست می ی راهای افزایش قدرت خودکارآمدی شهروندان آموزش

ن مسئوال. از سوی دیگر، به در نظر داشته باشندهای فردی  ها و قابلیت وقت برای بهبود مهارت

. اجرا کنندمحله  ةخانکارهای مدیریت دانش را در وشود ساز مدیریت شهری کرج پیشنهاد می

اجتماعی هستند و در این زمینه  واقتصادی  ةعرصکه دارای تجارب باالیی در  را افرادی

سطح ها  ها بیاورند تا شهروندان بتوانند از طریق دریافت این تجربه ند به محلها دهش شناخته

مدیریت شهری کرج ن مسئوالبه  ،در نهایت کنند.آوری را تقویت  بینی و امیدواری و تاب خوش

که از لحاظ جرم و مشکالت اجتماعی کانون ی یها گذاری خود را در محله شود سرمایه پیشنهاد می

های  افزایش دهند. به این ترتیب که با استفاده از منابع مالی دولتی و بخش اند هخته شدشنا

و از این موضوع  ایجاد کنندهای مسئولیت اجتماعی  طرح اجرایالزم را برای  ةزمینالمنفعه  عام

تا بتوانند میزان امیدواری  بهره ببرندبهبود کیفیت زندگی شهری و افزایش تصویرسازی مثبت  برای

 بینی را در جامعه گسترش دهند. شو خو
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 منابع
 سـرمایة و  یسـازمان  یر رفتـار شـهروند  یل تـأث یـ تحل»(. 7937) نـژاد  فعاربه؛ محسن ی، طیرخانیام .7

 .776ـ  13 صص ،62، ش 1د  ،رانیا تیریعلوم مد، «یاجتماع سرمایةبر  یشناخت روان

 ةفرسـود : بافت یمورد ة)مطالع یشهر یزندگ یفیتک یابیارز»(. 7937)جوکار  عیسی ؛خادمی، امیر .6

 .771ـ  700 صص ،1، ش 7، د یجغرافیا و مطالعات محیط ،«(شهر آمل

مسکن و  یفیتک ینب ةرابط یبررس» .(7931) خواجه یزادول شاهرخ ؛یزادول فاطمه ؛یمی، هادیحک .9

، «(یـز تبر آبـاد  یوسـف  ةمحلـ : یمـورد  ةمطالعـ ) رسـمی   یـر غ یها در سکونتگاه یشناخت روان سرمایة

 .791ـ  771 صص ،7، ش 1د ، ریزی شهری جغرافیا و برنامه های پژوهش

هـای   کدگـذاری در مصـاحبه   ةپایـایی مرحلـ   ةمحاسـب روشی برای  ئةارا. »(7911حمزه ) خواستار، .1

 .711 ـ 727ص ص ،11، ش 71د ، شناسی علوم مدیریتی روش ،«پژوهشی

اجتمـاعی در   سـرمایة های  بررسی مؤلفه» .(7931) ابوالقاسمی جمیله ؛مرادی یوسف ؛ریماز، شهناز .1

 ،61ش  ،66د علوم پزشکی رازی،  ةمجل ،«زنان سرپرست خانوار با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی

 .711ـ  710 صص

انواع اعتماد با اعتماد اجتمـاعی   ةبررسی رابط» .(7913) زاده غالم خلیل ؛رازقی نادر ؛پور، محمود شارع .2

 .10 ـ 91ص ص ،9ش  ،1د ، مطالعات اجتماعی ایران ،«در بین دانشجویان دانشگاه مازندران

عـدالت   ریتـأث  یبررسـ » .(7931)وزیریـان  ؛ بهنـوش  ایـزدی  ؛ بهـزاد حسـینی  سلطان صابری، علی؛ محمد .1

 ،9، ش 6 د، اجتمـاعی  سـرمایة مـدیریت  ، «یاجتمـاع  سـرمایة  قیـ از طر یشناخت ن روا سرمایةبر  یسازمان

 .179ـ  931 صص

د  ،یکـاربرد  یشناس جامعه، «یفیقات کیدر تحق ییایبر اعتبار و پا یملأت» .(7930زاده، محمد ) عباس .1

 .61ـ  69 صص ،6ش  ،1

اجتمـاعی و   سـرمایة بین  هتحلیل رابط» .(7931) پور موسی سیده کوثر ؛رضائی اهلل روح ؛نعیمی، امیر .3

 مایةسـر مـدیریت   ،«کیفیت زندگی روستاییان استان خوزستان با تأکید بر نقش میانجی گردشـگری 

 .116ـ  169 صص ،1ش  ،1د ، اجتماعی
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