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  سنجش و تحليل وضعيت سرمايه اجتماعي شهري
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  مرتضي نعمتي
 سعيد امان پور

  21/02/1395: تاريخ پذيرش     25/11/1393: تاريخ دريافت
  :چكيده

بندي مايكل  هدف اصلي اين پژوهش، سنجش و تحليل وضعيت سرمايه اجتماعي شهري بر پايه تقسيم
دهنده يا ارتباطي و سرمايه اجتماعي  آور، سرمايه اجتماعي ارتباط سرمايه اجتماعي مقيدكننده يا الزام(وولكاك

اين هدف از طريق تشخيص ميزان اولويت  .باشد شهر نسيم شهر مي: مطالعه موردي) يا اتصالي پيونددهنده
هاي پژوهش در ارتقاي سرمايه اجتماعي شهري بررسي  ها، ميزان تأثير مستقيم شاخص بست شاخص كار

قالب چهل  براي اين منظور، از پنج مؤلفه اعتماد، مشاركت، آگاهي و شناخت، انسجام و امنيت در. شده است
بنابراين، اين . بندي شده و از ديدگاه شهروندان نسيم شهري مورد ارزيابي قرار گرفته است و يك متغير دسته

تحليلي است كه در آن  –شناسي، توصيفي اي كاربردي و از لحاظ روش گذاري، مطالعه پژوهش از لحاظ هدف
نفر از شهروندان نسيم شهر  325جامعه نمونه . از روش پيمايشي به صورت ابزار پرسشنامه استفاده شده است

 گيري نمونه هاي روش از استفاده با و جمعيت جغرافيايي توزيع حسب بر گيري هستند كه با روش نمونه
هاي آماري  العات متناسب با اهداف پژوهش، از آزمونبراي تجزيه و تحليل اط. است شده ساده انجام تصادفي

Tافزار  ، برازش رگرسيوني و تحليل واريانس در قالب نرمSpss نتايج پژوهش نشان . استفاده شده است
با توجه ) به غير از مشاركت(هاي سرمايه اجتماعي شهري دهد از ديدگاه شهروندان نسيم شهر، تمام مؤلفه مي

. داراي وضعيت ضعيف و نامناسب هستند Tين نسبت به ميانگين مبنا در آزمون به ميزان ميانگين پاي
هاي منتخب پژوهش و با توجه به ميزان  همچنين، با توجه به نتايج مدل برازش رگرسيوني در بين مؤلفه

. هاي سرمايه اجتماعي رابطه مستقيم با سرمايه اجتماعي شهري دارند معناداري به دست آمده، تمام مؤلفه
و مشاركت  349/0، انسجام اجتماعي با ضريب بتاي 391/0هاي امنيت اجتماعي با ضريب بتاي  مؤلفه

ترين تأثير را سرمايه اجتماعي شهري دارند؛ همچنين از ديدگاه  بيش 311/0اجتماعي با ضريب بتاي 
  . شهروندان بين نواحي شهر نسيم شهر تفاوت معناداري وجود ندارد

  .اي، برازش رگرسيوني، تحليل واريانس، نسيم شهر ماعي شهري، آزمون تي تك نمونهسرمايه اجت :كليدواژه
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  طرح مسئله 1-1

دستيابي به توسعه، تحولي اجتماعي مردمي است و تحول اقتصادي و تحركي دولتي  الزمه
توسعه راستين در روند مشاركت فراگير اجتماعي و نه در توليد كااليي . باشد هرگز كافي نمي

بنابراين ارتباط فرهنگ، اجتماع و توسعه در ). 13: 1375صرافي،( شود اقتصادي حاصل مي
بورديو، كلمن، پوتنام و گيدنز مطرح گرديد كه به نظريه سرمايه  نظرات انديشمنداني چون

كشف اين موضوع از سوي انديشمندان علوم اجتماعي به آنچه فعاالن . اجتماعي شهرت يافت
بانك . اي بخشيد ها قبل از آن آگاه بودند مشروعيت تازه توسعه اقتصادي اجتماعات از مدت

گيرد و آن را  در نظر مي» ثروت نامرئي يك كشور«جهاني، سرمايه اجتماعي را به عنوان 
بنابراين . دهند داند كه تعامالت اجتماعي را شكل مي دربرگيرنده نهادها، روابط و هنجارهايي مي

جانبه، ايجاد روابط گرم، گسترش انسجام و  شرط الزم براي پيشرفت جامعه، توسعه همه
سرمايه ) فرد، جامعه و دولت(تقابلهمبستگي اجتماعي، بسط مشاركت اجتماعي و اعتماد م

اجتماعي است كه متأسفانه در كشورهاي جهان سومي مانند ايران، كمتر به اين مقوله توجه 
اي كاهش سرمايه  ها را در رسيدن به اهداف توسعه شده است و دانشمندان علت اين ناكارآمدي

عنوان ثروت نامرئي يك  دانند اهميت اين سرمايه، به ميزاني است كه از آن به اجتماعي مي
هاي سياسي، فرهنگي،  هر گونه كاهش در آن، منجر به كاهش مشاركت. كنند جامعه ياد مي

ها و جرائم اجتماعي،  شود و همچنين رشد آسيب اجتماعي و اقتصادي شهروندان مي
ها نتيجه تقليل  اعتمادي، ياس و نااميدي و احساس محروميت نسبي و بسياري از ناهنجاري بي
  ).124- 123: 1392محمدي،( رمايه اجتماعي در بين شهروندان يك شهر استس

 است، و گرفته قرار توجه مورد بسيار اجتماعى علوم حوزه در اجتماعى، سرمايه امروزه، مفهوم
. شود مي جمعى مطرح هاي رسانه قلمرو در اوقات برخي و گيري تصميم ،گذاري سياست قلمرو در

 به ها شبكه از اي مجموعهطريق  از ها انسان كه است اساس اين بر ىاجتماع سرمايه ايده مركزى
 شريك ها شبكه اين اعضاى ديگر مشترك با هاي ارزش در كه دارند تمايل و شوند مي متصل هم

 نوعى سازنده را ها آن توان مي هستند يك منبع دهنده تشكيل ها شبكه اين كه آنجا از. شوند
 مختلف هاي زمينه در خود سرمايه ذخيره از توانند مي افراد اين). 2003فيلد،(دانست سرمايه

 يك اينكه اول دارد، اهميت اجتماعى سرمايه زمينه در نكته ترتيب دو اين به. كنند برداري بهره
 آن محتواى كه باشد داشته اي سويه دو رابطه افراد آن با اينكه دوم و را بشناسد زيادى افراد فرد،
  .)32: 1388نوغاني و اصغرپور ماسوله،( باشد دو جانبه تعهد

 يعنيجهان  تياز جمع يمياز ن شيب خيبار در تار نياول يطبق گزارش سازمان ملل برا
و به  2030در سال % 65رخداد به  نيكه ا كنند يم ينفر در شهرها زندگ ارديليم 3/5حدود 
شورهاي در حال اين ميزان براي ك ).ESA-UN,2007( ديخواهد رس 2050در سال % 70حدود 
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دهد به طوري كه جمعيت شهري قاره  در آسيا شتاب بيشتري را نشان مي به خصوصتوسعه 
        خواهد رسيد 2009در سال % 60به  )Blower,1994:6(1950در سال % 31آسيا از 

)ESA-UN,2007 .(درصد به 31 از 1375تا  1335از سال  زين رانيدر ا ينينسبت شهرنش    
ي نفوس و سرشمار( درصد 68 به يشهر تيجمع 1385در سال  ؛واست افتهي شيدرصد افزا 61

  ).1390ي نفوس و مسكن،سرشمار( ديرسدرصد  72به  1390سال  و در؛ )1385مسكن،
دهد كه  ي نرخ رشد ساالنه جمعيت نسيم شهر با مناطق شهري كشور نشان ميمقايسه

تا ) اكبرآباد(نسيم شهر. وع افزايش جمعيتي بوده استافزايش جمعيت نسيم شهر فراتر از هر ن
شهر  چندي پيش روستاي كوچكي بيش نبوده است تحوالت جمعيتي حاصل از اثرات كالن

تهران و مهاجرت از روستاها سبب گرديد كه اين نقطه جمعيتي مورد استقبال مهاجرين 
به حدي بود كه جمعيت نسيم رويه  شدت توجه مردم و ساخت و سازهاي بي. وارد واقع شود تازه

نفر در  13750برابر شد يعني تعداد جمعيت از  4نزديك به  1370تا  1365هاي شهر طي سال
در سال ). 70- 65مركز آمار ايران سرشماري ( رسيد 1370نفر در سال  49945به  1365سال 

نفر  135864جمعيت آن به  1385همچنين در سرشماري . نفر رسيده است 85124به  1375
توجه اينكه جمعيت بخش  نكته قابل. نفر رسيده است 157457به  1390و در سال 

برابر شده  4درصدي، بيش از  34/20با نرخ رشد  1375- 1365ي طي دهه) نسيم شهر(بوستان
مركز آمار ( جمعيت اين منطقه دو برابر شده است 1385- 1375ي است و همچنين از دهه

  ).1385- 1375ايران،
راستا، هدف اصلي اين پژوهش، سنجش و تحليل وضعيت سرمايه اجتماعي شهري در اين 

آور، سرمايه اجتماعي  سرمايه اجتماعي مقيدكننده يا الزام( بندي مايكل وولكاك بر پايه تقسيم
اعتماد، ( هاي و با شاخص) دهنده يا ارتباطي پيونددهنده يا اتصالي و سرمايه اجتماعي ارتباط

  .باشد در شهر نسيم شهر مي) ناخت، انسجام و امنيت اجتماعيمشاركت، آگاهي و ش
  

  اهميت و ضرورت پژوهش 1-2
اعم از طبيعي، ( امروزه سرمايه اجتماعي در جريان توسعه يك كشور در كنار انواع سرمايه

از طرفي نيز سرمايه اجتماعي . آيد هم برون داد و درون داد توسعه به شمار مي) انساني و مادي
اوسالنر و دكر به نقل از كوهن و ). 13: 1379فوكوياما،( اند جامعه مدني دانستهرا ماده خام 

و ) 2000( ، پوتنام)1997( ، كنكاك و كيفر)1999( ، كواچي و همكاران)1997( همكاران
بخش همه دردهاي  كنند اين ايده كه سرمايه اجتماعي اكسير و درمان هوگ و دكر بيان مي

تر، داراتر و شايد باتدبيرتر و  سرمايه اجتماعي جامعه را سالم. جامعه است، ايده مقبولي است
 شود به نظر پوتنام سرمايه اجتماعي موجب داشتن حكومت خوب و كارا مي. سازد شكيباتر مي
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، به )13: 1384محمدي،( دهد هاي هماهنگي را كاهش مي ، هزينه)176: 2001اوسالنر و دكر،(

تواند به موفقيت  ، مي)47: 1389فيضي و عابديني،( بخشد اعضاي گروه اقتدار بيشتري مي
  ).103: 1386پور،شارع( كند شغلي كمك كند و به كارايي نهادهاي دولتي و حكومتي كمك مي

شهري ازجمله ايران در حال  در مناطقنرخ رشد جمعيت شهري و ساكن شدن افراد 
مسئله نبوده، بطوريكه  اما روند فزاينده رشد جمعيت شهري در جهان خالي از. افزايش است

امروزه شهرها با مسائل و مشكالتي مانند خدمات شهري ناكارآمد، افزايش فقر شهري، 
زيست، نابرابرهاي جنسي، نژادي، اجتماعي و اقتصادي، با  گرايي، كاهش كيفيت محيط مصرف

يت در اين راستا با توجه به افزايش شديد جمع ).1379منوريان،( چالش جدي مواجه شده است
 160000نفر به  13750، جمعيت از 1390تا  1365هاي  در شهر نسيم شهر خصوصاً از سال
بنابراين سنجش . برابري تجربه كرده است 12نزديك به  نفر رسيده است كه رشد جمعيتي

، 1365سرمايه اجتماعي شهروندان با توجه به روند افزايش سريع جمعيت خصوصاً بعد از سال 
هاي دور و نزديك به علت نزديكي به پايتخت و همچنين  كه نتيجه مهاجرت از استان

  .باشد برخوردار مي هاي قومي و فرهنگي حاكم بر شهر از اهميت زيادي تفاوت
  

  پيشينه پژوهش 1-3
وي . اشاره كرد) 1993( توان به مطالعات پوتنام از نخستين مطالعات در اين زمينه مي - 

مطالعات  بر اساس. ي را در مناطق مختلف ايتاليا بررسي كرددمكراستأثير سرمايه اجتماعي و 
وي، مناطق شمالي ايتاليا، سطح باالتري از سرمايه اجتماعي دارند، بر عكس مناطق جنوبي 

وي همچنين در ). 1993پوتنام،( باشند تري از سرمايه اجتماعي مي يينپاايتاليا، داراي سطح 
هاي  يابد كه تفاوت در مي 1970يس ايتاليا در دهه تأساي تازه  هاي منطقه مطالعه حكومت

ها به نيازهاي شهروندان ميان دو بخش شمال و  بسياري از نظر كارآمدي اداري و پاسخگويي آن
 ).1380فروز، دل( جنوب ايتاليا وجود دارد

 و نهادي ساختارهاي اجتماعي، سرمايه« عنوان با خود كتاب در ،)1998( كوساك - 
 سرمايه موضوع بررسي به »آلمان محلي هاي حكومت تطبيقي مطالعه: دموكراتيك عملكرد

 طور به يا اجتماعي سرمايه كه دهد مي نشان كوساك مطالعه نتايج. است پرداخته اجتماعي
 محلي حكومت بهتر عملكرد بر) محلي نخبگان سياسي فرهنگ در موجود( اعتماد مشخصي

 اعتماد همانا فرهنگي مشخصه كه مناطقي در كه است پوتنام نظر مويد يافته اين. است موثر
 ).,1998Cusack( شود مي شهروندان رضايت موجب و است كارآمدتر ها حكومت عملكرد است

 را اجتماعي سرمايه آن طي و داده انجام تحقيقي جنوبي ولز در ،)1999( بولن - 
 ).,1999Bullen & Onyx( است كرده عنوان اي محله توسعه اصلي ي خميرمايه
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 انسجام و پذيري رقابت مقوله دو با اجتماعي سرمايه كه است نموده اثبات بوك تحقيقات - 
 با اجتماعي سرمايه افزايش گر، مداخله متغيرهاي تأثيرات رغم علي و است ارتباط در

 ).,2005Buck( است ارتباط در محلي اقتصاد پذيري رقابت

 فردي، اتصاالت شانس افزايش در را شهرها بر اجتماعي انسجام آثار ،)2005( گوردن - 
 در موجود اجتماعي سرمايه كه رسيد نتيجه اين به و نمايد مي جستجو كار نيروي و تجاري
 خواهد اقتصادي هاي شانس افزايش و پذيري رقابت ظرفيت رفتن باال باعث كاري، هاي محيط

 ).,2005Gordon( شد

 به »ها نظريه و مفاهيم: اجتماعي سرمايه« عنوان با اي مقاله در ،)1381( نقوي و الواني - 
 ).1381 نقوي، و الواني( است پرداخته پوتنام و كلمن بورديو، هاي ديدگاه تشريح

 نقش و شهر اجتماعي شناسي آسيب بررسي به اي مقاله در ،)1384(پيري و خاكپور - 
 به. اند پرداخته ،)جغرافيايي ديدگاهي( آن كاهش در شهروندان كالبدي و اجتماعي هاي سرمايه
 شهرهاي به مهاجر شهرنشينان در اجتماع حس و) مكاني تعلق(مكان حس فقدان ها آن عقيده
 مناسب طراحي كه آورد مي وجود به ها آن در را بسياري اجتماعي و رواني مشكالت بزرگ،

 اي، محله مناسب هاي پارك اي، محله كوچك هاي ميدان نظير جمعي، كالبدي فضاهاي
 و اجتماعي هاي سرمايه تقويت و سازي ظرفيت محالت، به ماشين اندازه بي ورود از جلوگيري

 كاهش در كالبدي هاي سرمايه همراه به ها سرمايه اين كارگيري به و متقابل اعتماد هاي ريشه
 و فيزيكي محيط نقش به مقاله عمده تاكيد واقع در. كند مي عمل موثر اجتماعي هاي آسيب
 هاي آسيب كاهش و اجتماعي سرمايه افزايش در فضايي متغيرهاي دادن دخالت و شهري فضاي

 ).1384 پيري، و خاكپور( است اجتماعي

 در را آن بر موثر عوامل و اجتماعي سرمايه گيري شكل ،)1385( فيروزآبادي و پور ناطق - 
 كه دهد مي نشان ها آن پژوهش هاي يافته. قراردادند تحليل و تجزيه و بررسي مورد ايران

 سرمايه عناصر ساير با اعتماد عنصر با جز به درآمد و شغل تأهل، تحصيالت، سن، متغيرهاي
 مستقيم رابطه غيررسمي و رسمي هاي مشاركت عمومي، امور به توجه و آگاهي از اعم اجتماعي

 نسبت بيشتري نقش رسمي مشاركت و عمومي امور به توجه و آگاهي در مردان همچنين. دارد
 مرد و زن بين تفاوتي اعتماد ميزان در و بوده بيشتر زنان غيررسمي مشاركت و دارند زنان به

 ).1385 فيروزآبادي، و پور ناطق( شود نمي ديده

 
  هدف پژوهش 1-4

هدف اصلي اين پژوهش، سنجش و تحليل سرمايه اجتماعي شهري بر پايه نظريه مايكل 
  .باشد مي) نسيم شهر: مطالعه موردي( وولكاك
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  ي پژوهشها هيفرضو  سؤاالت 1-5
 ي قرار دارد؟چه وضعيت درسرمايه اجتماعي شهري در نسيم شهر  .1

شده براي سنجش و ارتقاي سرمايه اجتماعي در شهر نسيم  هاي مطرح كدام يك از مؤلفه .2
 شهر تأثيرگذار است؟ 

 سرمايه اجتماعي در بين نواحي شهر نسيم شهر تفاوتي وجود دارد؟ وضعيتآيا  .3

 .ر داردسرمايه اجتماعي شهري در نسيم شهر در سطح پاييني قرا وضعيترسد  به نظر مي .1

شده براي سنجش و ارتقاي سرمايه اجتماعي در  هاي مطرح تمام مؤلفه رسد مي نظر به .2
 . شهر نسيم شهر تأثيرگذار است

در بين نواحي شهر نسيم شهر تفاوتي وجود سرمايه اجتماعي  رسد وضعيت مي نظر به .3
 ندارد؟

 
 روش تحقيق  1-6

 شيوه. باشد مي تحليلي - توصيفي تحقيق روش و كاربردي هدف حسب بر حاضر پژوهش
 آماري جامعه. و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است پيمايشي اطالعات آوري جمع

. است شده گرفته نظر در) سال 18 باالي افراد( شهر نسيم شهر ساكنان حاضر پژوهش
 تصادفي گيري نمونه هاي روش از استفاده با و جمعيت جغرافيايي توزيع حسب بر گيري نمونه
 ،1390 سال در ايران آمار مركز توسط منتشرشده اطالعات و آمار اساس بر كه است، شده انجام

 از استفاده و اي كتابخانه آثار مطالعه ضمن پژوهش اين در. است داشته جمعيت نفر 157474
 ارائه طريق از. است شده استفاده مختلف افراد نظرات از شهر، نسيم شهرداري ها و آمارنامه

 تحليل و تجزيه همچنين و اطالعات بررسي با و شده استفاده شهروندان نظرات پرسشنامه، از
جهت . است شده ها داده مناسب تبيين در سعي Excelو  Spssافزار  نرم از استفاده با ها آن

از نظرات اساتيد دانشگاه شهيد چمران  سنجش روايي پرسشنامه، در سطح شهر نسيم شهر
به منظور سنجش  .شده است، كه در نهايت پرسشنامه نگارنده تأييد شده استاهواز استفاده 

ترين روش با توجه به استفاده از طيف ليكرت، روش  پايايي پرسشنامه اين تحقيق، مناسب
گيرد به اين صورت كه  صورت مي Spssافزار  اين روش با استفاده از نرم. باشد آلفاي كرونباخ مي

بنابراين . محاسبه شده است 835/0 د و نتيجه ضريب آلفاي كرونباخپرسشنامه توزيع گردي 30
اعتماد براي پژوهش ميداني  در مجموع پايايي پرسشنامه در سطح مناسبي قرار داشته و قابل

نفر در نظر گرفته شده است  160000با توجه به اينكه حجم جامعه برابر با در نهايت  .باشد مي
نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شده  325با جايگزيني مقادير فوق در فرمول كوكران، تعداد 

گانه شهر نسيم شهر متناسب با حجم  4ها در سطح نواحي  بر همين اساس تعداد نمونه. است
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 با ها داده تحليل و تجزيه نهايت در. پرسشنامه تكميل گرديد 350جمعيت توزيع و مجموعاً 
 اين به توجه با سرانجام. است گرديده انجام واريانس تحليل اي و تي تك نمونه آزمون از استفاده
 نسيم سطح شهر در شهري، هاي سرمايه اجتماعي شاخص تحليل و سنجش ضمن مطالب،
  .است شده تالش راهكارهاي مناسب، ارائه به نسبت وضعيت، بهبود براي شهر،

  

  
  

  مدل مفهومي مراحل انجام پژوهش): 1(شكل
  
 در اين پژوهش شده استفادهمعرفي متغيرهاي  1-7

هاي سرمايه اجتماعي شهري  هاي متعددي، تقسيم بندهاي مختلفي از مؤلفه در پژوهش
بندي  تقسيمشهري از  اما در پژوهش حاضر براي سنجش سرمايه اجتماعي. ارائه شده است

دهنده  ، سرمايه اجتماعي ارتباط)آور الزام(مايكل وولكاك سرمايه اجتماعي مقيدكننده 
مشاركت  اعتماد اجتماعي، و از پنج شاخص،) اتصالي(و سرمايه اجتماعي پيونددهنده ) ارتباطي(

  .اجتماعي، آگاهي اجتماعي، انسجام اجتماعي و امنيت اجتماعي استفاده شده است
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  هاي سرمايه اجتماعي شهري، براي سنجش در شهر نسيم شهر ها و معرفه مؤلفه): 1(جدول
هاي سرمايه اجتماعيمؤلفه

  شهري
شده براي سنجش سرمايه اجتماعي  هاي انتخابمعرفه

  شهري در شهر نسيم شهر

  اعتماد اجتماعي
  اعتماد فردي
  اعتماد گروهي
  اعتماد جمعي

  رسميمشاركت   مشاركت اجتماعي
  مشاركت غيررسمي

  سياسي - آگاهي اجتماعي آگاهي و شناخت اجتماعي

  امنيت ذهني  امنيت اجتماعي
  امنيت عيني

  )قومي(انسجام گروهي  انسجام اجتماعي
  انسجام جمعي

  مطالعات نگارندگان: مأخذ
  
 محدوده مورد مطالعه پژوهش 1-8

كيلومتري جنوب غربي تهران  15ي بخش بوستان به مركزيت شهر نسيم شهر در فاصله
اين شهر از شرق به شهرستان اسالمشهر، از غرب . شده و از توابع شهرستان بهارستان است واقع

ساوه و از جنوب به  - كريم، از شمال به شهرستان شهريار و آزادراه تهران  به شهرستان رباط
درجه  35و  30َي موقع جغرافياي شهر نسيم شهر در. ساوه محدود است - جاده قديم تهران

 النهار گرينويچ قرار دارد درجه طول شرقي از نصف 51و  15َعرض شمالي از خط استوا و 
را  محدوده شهر نسيم شهر كه وضع موجود اي محدوده .)43- 42: 1390مهندسين مشاور آبان،(

و  شامل اراضي كشاورزي و يا باير بوده فاقد جمعيت بوده و اغلب 1345تا سال  دهد ميتشكيل 
در . داراي سكنه گزارش شده است 1345نفر جمعيت در اسناد سرشماري  91با  اكبرآباد فقط

در طول سي سال  .نفر سكنه گزارش شده است 2092محدوده بالغ بر  اين در 1355سال 
شمار  گزارش شده است، عمومي نسيم شهر هاي سرشماريكه نتايج  )1355- 85( گذشته

و در  بالغ گرديده است 135486به  نفر 2092از  شده و ابربر 65به  نزديك شهرسكنه اين 
نيز حاكي است كه  رشد ساالنه روندهايبررسي  .نفر رسيده است 157457به  1390سال 

  ).14همان، ( بااليي روبرو بوده است هاي ميزاناين شهر همواره با  در رشد روندهاي
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  موقعيت شهر نسيم شهر در ايران و استان تهران ): 2(شكل
 
  :مباني نظري پژوهش -2

ي در علوم اجتماعي است كه در اوايل قرن چندوجهي اجتماعي از جمله مفاهيم  سرمايه
وارد متون علوم سياسي و  1980بيستم به صورت علمي و آكادميك مطرح و از سال 

شود، اما توسط  ي شد و ابتدا توسط جاكوبز، بورديو، پاسرون و لوري مطرح ميشناس جامعه
: 1383ازكيا و غفاري،( دشو ، بارت، پونتام و پرتز بسط و گسترش داده ميكل منكساني چون 

ي است و باعث ررسميغ هنجار كسرمايه اجتماعي كه شكل و نمونه ملموسي از ي). 278
، داراي سابقه ذهني و )170- 169: 1384فوكوياما،( دشو همكاري بين دو يا چند فرد مي

اصطالح سرمايه اجتماعي در سال ). 267: 1387برغمدي،( تطوالني در علوم اجتماعي اس
او در بحث از . اي به وسيله هاني فان در دانشگاه ويرجينياي غربي مطرح شد در مقاله 1916

براي تداوم دموكراسي و توسعه  ي اجتماعيها مشاركتمراكز روستايي، بر اهميت و احياي 
هاني فان هر دو وجه منابع خصوصي و . تاكيد كرد و مفهوم سرمايه اجتماعي را وضع نمود

عمومي سرمايه اجتماعي را برجسته كرد اما به رغم اين نوع آوري مفهومي توجهي را 
، 1960سپس در سال ). 5- 4: 2002پوتنام و گاس،( برنينگيخت و بدون هيچ اثري ناپديد شد

آن را به طور جدي مورد  »زندگي و مرگ در شهرهاي بزرگ آمريكا«جاكوبس در كتاب پرنفوذ 
هاي  چنان چه جاكوبس بيان كرد كه شبكه). 43: 1385حاجي پور،( تمداقه قرار داده اس

هاي مختلط  هاي تاريخي شهري و كاربري هاي قديمي و بافت اجتماعي فشرده در محدوده
توانند در برقراري پاكيزگي و امنيت  دهند و مي ايه اجتماعي را شكل ميشهري صورتي از سرم
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هاي عمومي زندگي  شهري و بهبود كيفيت زندگي در ساختار شهري نقشي كارآمد را در عرصه
مورد  1990اين مفهوم در دهه ). 17: 1388پور جعفر و محمودي نژاد،( دشهري داشته باشن

ي با ريگ چشم، و به نحو )119: 1386بداللهي و موسوي، ع( تتوجه محافل دانشگاهي قرار گرف
ي از محلي گرفته تا گذار استيساقبال عمومي روبرو شد، به طوري كه امروزه در سطوح مختلف 

ي زيادي ريگ بهرهالمللي نظير بانك جهاني از آن  هاي بين ملي، حتي در برخي از سازمان
اجتماعي را به عنوان ماده خام جامعه مدني سرمايه ). 144: 1387،بخش تاجتوكلي و ( دشو مي

اين ). 6: 1380شريفيان ثاني،( دآي اند كه از تعامالت هر روزه بين افراد به وجود مي شناخته
هاي اخير خوش درخشيده  مفهوم گرچه قديمي است، اما تنها اصطالحي است كه طي سال

يسندگان مكتب تاريخي از قبيل زيرا اين مفهوم با ديدگاه نو. (Lazega &Pattison,2001) است
هاي مبادله اجتماعي و نظريه قرارداد روانشناسي پيوند  ، زيمل، ماركس و وبر و با نظريهميدو رك

اين پيشرفت مرهون چهار تأليف كليدي بورديو،  .(Watson & Papamarcos,2002) تيافته اس
مل روابط متقابل، وجود ها سرمايه اجتماعي شا از نظر آن. كلمن، پوتنام و فوكوياما است

: 1387جواهري و باقري،( تهنجارهاي مشترك، اعتماد و مشاركت در سطح گروه اجتماعي اس
اصطالح سرمايه اجتماعي را براي  شناس جامعهگلن لوري اقتصاددان همانند ايوان اليت ). 37

ز كلمن به وسيله جيم 80كه در دهه  كاربردي به شهر درونهاي توسعه اقتصاد  توصيف چالش
مورد استقبال قرار گرفت و رابرت پوتنام انديشمند علوم سياسي اين واژه را  شناس جامعه

اين ). 10: 1379فوكوياما،( دآن با جامعه مدني ايتاليا و آمريكا مطرح كر كنش برهمدرباره، 
ي، مديريت و سياست با شناس جامعهدر  1990اصطالح پيشينه چنداني ندارد و از دهه 

 كار بستاني مانند جيمز كلمن، پير بورديو، رابرت پوتنام و فرانسيس فوكوياما مورد انديشمند
  ).64: 1381،نقويالواني و ( تيافته اس
 سبب تعاريف همين كثرت و دارد وجود بسياري تعاريف اجتماعي سرمايه با مفهوم رابطه در
 توان يم طور خالصه به ولي است شده اجتماعي سرمايه مفهوم در انسجام عدم آشفتگي و نوعي
 مردم مشاركت امكان كه است ارتباطي يها شبكهو  هنجارها به معناي اجتماعي سرمايه كه گفت

 مفهومي اجتماعي سرمايه لذا كند مي فراهم را سود متقابل كسب منظور به جمعي اقدامات در
 بخش تاج(كند يم تشريح خاص زماني يك مقطع در را ها شبكهو  هنجارها ميزان كه است تركيبي

 آن اجتماعي و فرهنگي وضعيت از ناشي جامعه هر اجتماعي سرمايه). 156: 1384،و همكاران
 سوي از. باشد يم جامعه آن اجتماعي و فرهنگي مهم وضعيت يها شاخص از يكي و است جامعه
 يرگذارتأث پرورش و نهاد آموزش قبيل از ي عوامليا جامعه هر اجتماعي سرمايه وضعيت در ديگر

 جامعه در اجتماعي سرمايه و انتقال افزايش در را مهمي نقش پرورش و آموزش نهاد. باشند يم
 پرورش و نهاد آموزش از متفاوت سطوح در فردي هر يريپذ جامعه فرآيند زيرا نمايد يم ايفا
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 :1384،بخش تاج( است يرگذارتأث بسيار جامعه اجتماعي سرمايه وضعيت در امر اين و گذرد يم
194.(  

كند كه با قرارگيري در  بورديو، سرمايه اجتماعي را انباشت منابع حقيقي و بالقوه تعريف مي
اي  هاي اجتماعي كه دسترسي به مجموعه هاي اجتماعي ارتباط نزديكي دارد و بستر شبكه گروه

نظر كلمن، به  .)51: 1997بورديو،( ابدي يم گيري كند، امكان شكل از منابع و منافع را فراهم مي
دهد تا با استفاده از  سرمايه اجتماعي بخشي از ساختار اجتماعي است كه به كنشگر اجازه مي

اين بعد از ساختار اجتماعي شامل تكاليف و انتظارات، مجاري . آن به منابع خود دست يابد
منع رساني، هنجارها و ضمانت اجرايي است كه انواع خاصي از رفتار را تشويق كرده يا  اطالع
 از نظر پوتنام سرمايه اجتماعي عبارت است از پيوندهاي بين افراد ).476: 1377كلمن،( دشو مي

       و هنجارهاي اعتماد و كنش و واكنش متقابل كه از اين پيوندها ) ي اجتماعيها شبكه(
هايي از سازمان اجتماعي چون اعتماد، هنجارها و  يژگيويا ) 1381شارع پور،( شود يمناشي 

 ي تعاوني بهبود دهندها كنشتوانند كارايي جامعه را از طريق تسهيل  يمكه  ها بكهش
يابي به كاالي عمومي را فراهم  و زمينه دست) 12: 1388و فيلد،  169: 1993پوتنام،(

تعريف پوتنام به مزاياي جمعي شبكه اجتماعي . (Maru et at,2007:183)آورد
(Snelgrove,2009:1993 ,Jones,2010:123)  و ابعاد انسجام اجتماعي همانند اعتماد بين فردي

ها و كيفيات  توجه دارد و شامل ويژگي (Carpiano,2008:569)و هنجارهاي معامله به مثل 
به ). 38: 1390به نقل از پورمحمدي و همكاران،  (Folland,2007:243روابط اجتماعي است

خوانده شود كه باعث ظهور و شكوفايي  تواند سرمايه عبارت ديگر، سرمايه اجتماعي موقعي مي
ها به شكل موثرتر در قياس  كارگيري آن بتوانند با به - ها افراد و گروه - منابعي شود كه كنشگران

ها به عنوان عواملي مهم در  تأكيد بر روابط و ارزش. با فقدان آن، به اهداف خود دست پيدا كنند
جتماعي براي نظريه اجتماعي است كه بايد بين تبيين ساختارها و رفتارها، دستاورد سرمايه ا

  . بازيگران آن رعايت گردد
 فضاى كننده ديگر، روشن مفاهيمى به مفاهيم كردن خرد ديگر بيان به و مفهومى تمايزهاي

 به مربوط اجتماعى، سرمايه در حوزه شده انجام نظرى تمايزهاي مفيدترين از يكى. است مفاهيم

  :از يكديگر متمايز كرده است را اجتماعى سرمايه انواع است، وولكاك مايكل
 هـاي  در موقعيـت  متشابه مردم ميان پيوندها كننده مشخص كه آور، الزام اجتماعى سرمايه .1

 .همسايگان و نزديك دوستان اوليه، خانواده مانند است، همگن يا يكسان

 هم است، به متمايل افراد از دورتر پيوندهاى دربرگيرنده كه پيونددهنده، اجتماعى سرمايه .2

 .همكاران دور، دوستان مانند
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در  ناهمسـان،  هـاي  موقعيـت  در را ناهمسـان  مـردم  كـه  مربوط كننـده  اجتماعى سرمايه .3

 اعضـا  انـد، بنـابراين   قرارگرفته اجتماع از خارج كامالً كه كسانى مانند دهد، مي قرار هم دسترس
 اختيـار داشـته باشـند    در اجتمـاع  داخـل  بـه  نسـبت  را منـابع  از تري وسيع محدوده توانند مي

  ).31: 2000وولكاك،(
كه عوامل متعددي بر عملكرد حكومت  دهد يمچارچوب نظري سرمايه اجتماعي نشان 

عامل موثر بر عملكرد حكومت  نيتر مهم. محلي به شكل مستقيم يا غيرمستقيم موثر هستند
نايي نخبگان محلي براي اين عامل اشاره به توا. محلي، ظرفيت حل مسئله حكومت محلي است

از فرهنگ  عبارتندمتغيرهاي زيادي بر اين عامل موثر هستند كه . همكاري و توافق دارد
و  ها آناز متغيرهاي پيشينه سياسي، اقتصادي و اجتماعي  متأثرسياسي نخبگان محلي كه خود 
ز بر موجودي سرمايه اجتماعي جامعه محلي ني. است ها آنميزان سرمايه اجتماعي ميان 

اين موجودي برآمده از پيشينه تاريخي آن جامعه و تحوالت . دارد ريتأثفرهنگ سياسي نخبگان 
منابع جامعه محلي مانند ميزان ثروت به همراه شكل سازماني حكومت محلي كه . آن است

شوراي ضعيف يا بر عكس داشته باشد و ميزان  –اشكال مختلفي چون شهردار قوي  تواند يم
در نهايت عملكرد . دارند ريتأثاز سطوح باالتر حكومت نيز بر ظرفيت مذكور استقالل آن 

معيارهاي . حكومت محلي در اين مدل با دو دسته معيارهاي عيني و ذهني قابل سنجش است
. دارند يماز عملكرد حكومت محلي خود بيان  شهروندانذهني اشاره به ميزان رضايتي دارد كه 

؛ 2001؛ رايس،1997؛ كوساك،1997رايس و سامبرگ،( محققانياين چارچوب اساس كار 
است كه سرمايه اجتماعي و عملكرد نهادهاي دمكراتيك ) 2002؛ اوفه و فوش،2002پاكستون،

  . اند كردهبررسي  افتهي توسعهرا در كشورهاي 
 جمله اين. شناسيد مي كه است كسي دانيد، مي كه نيست چيزي اجتماعي بنابراين سرمايه

 اين اجتماعي سرمايه اصلي ايده. كند مي خالصه را اجتماعي سرمايه درباره رايج تصور ر،مشهو
 كه دهند مي تشكيل را مهمي دارايي فرد آشنايان و همكاران و دوستان خانواده، كه است
 را آن منافع كسب براي و شد مند بهره آن خود از كرد، استفاده آن از بحران هنگام به توان مي
 اجتماعاتي. دارد مصداق نيز ها گروه براي كند مي صدق افراد براي آنچه اين بر عالوه. گرفت بكار
 و فقر با مواجه هنگام به برخوردارند، زيادي مدني هاي انجمن و اجتماعي هاي شبكه از كه

) 2000، وارشني،1998شافت،( منازعات فصل و ، حل)1395، نارايان،1996موزر( پذيري آسيب
 مقابل، در. برخوردارند تري محكم موضع از ،)1999ايشام،( جديد هاي فرصت از مندي بهره و

 نقل به 1998نارايان، و وولكاك( باشد داشته معكوس تأثير تواند مي اجتماعي پيوندهاي فقدان
 مويد نيز زندگي روزمره جريان و معمول رويه). 87- 86: 1387همكاران، و باغيني شجاعي از

 اين به دارد، فايده هم و هزينه هم اجتماعي سرمايه: است اجتماعي سرمايه از ديگري جنبه
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 ايده اوليه فوايد از يكي. هستند منفعت يك هم و نگراني باعث هم اجتماعي پيوندهاي كه معني
 مختلف هاي حوزه در مجريان و گذاران سياست دانشمندان، به كه است اين اجتماعي سرمايه
 از نقل به 1998براون،( شوند مند بهره اي سابقه بي گفتگوي و همكاري از تا دهد مي اجازه

 كه شود خوانده سرمايه تواند مي موقعي اجتماعي سرمايه بنابراين، ).1998 نارايان و وولكاك
 ها آن كارگيري به با بتوانند - ها گروه و افراد - كنشگران كه شود منابعي شكوفايي و ظهور باعث

 و روابط بر تأكيد. كنند پيدا دست خود اهداف به آن، فقدان با قياس در موثرتر شكل به
 براي اجتماعي سرمايه دستاورد رفتارها، و ساختارها تبيين در مهم عواملي عنوان به ها ارزش
  .گردد رعايت آن بازيگران بين بايد كه است اجتماعي نظريه
  

  ي پژوهشها افتهي -3
سرمايه اجتماعي شهري، در سطح شهر هاي  در اين مرحله از پژوهش، به ارزيابي مؤلفه

بنابراين ابتدا سعي شده وضعيت سرمايه اجتماعي در بين . شود نسيم شهر پرداخته مي
  .گيرد ابتدا مؤلفه اعتماد مورد ارزيابي قرار مي. گيرد شهروندان، مورد بررسي قرار مي

  
  ميزان اولويت متغيرهاي مؤلفه اعتماد اجتماعي): 3(جدول

انحراف   ميانگين  گويه ها  مؤلفه
  معيار

اختالف از 
  رتبه  ميانگين

عي
تما

 اج
ماد

اعت
  

  1  065/0 180/1  90/3 .ميزان اعتماد به اعضاي خانواده خود
  2 067/0 209/0 50/3 .ميزان اعتماد به دوستان نزديكتان

  3 059/0 061/1 85/2 .ميزان اعتماد به اقوام و خويشاوندان خود
  4 057/0 019/1 42/2 .همسايگانتانميزان اعتماد به

ها سابقه ميزان اعتماد به افرادي كه با آن
  6 044/0 800/0 49/1  .بينيد ها را مي آشنايي نداريد و در خيابان آن

  5 051/0 914/0 20/2 .اعتمادندمعتقدم مردم شهر نسيم شهر قابل
  نگارندگانمحاسبات : مأخذ

  
هاي مؤلفه اعتماد اجتماعي از تحليل اوليه وضعيت گويهدهد، در  نتايج جدول سه نشان مي
 به اعتماد ، ميزان90/3خود با ميانگين  خانواده اعضاي به اعتماد ديدگاه شهروندان، گويه ميزان

ها باالترين ميزان اهميت را به خود اختصاص در ميان گويه 50/3نزديكتان با ميانگين  دوستان
  . اال و مناسب ارزيابي شده استدر سطح متوسط به ب ؛ كهاند داده
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  ميزان اولويت متغيرهاي مؤلفه اعتماد بين شخصي): 4(جدول

انحراف   ميانگين  گويه ها  مؤلفه
  معيار

اختالف از 
  رتبه  ميانگين

صي
شخ

ن 
د بي

تما
اع

  

 1  060/0 080/1 38/3 معلمان.1

 2 062/0 124/1 92/2 پزشكان.2

 3  071/0 271/1 85/2 پليس راهنمايي.3

 5 075/0 345/1 62/2 نيروي انتظامي.4

 4 072/0 299/1 68/2 قضات.5

 6 072/0 292/1 54/2 روحانيت.6

 8  057/0 035/1 34/2 كارمند دولتي.7

 7 063/0 132/1 38/2 رانندگان.8

 12 051/0 928/0 66/1 دارانبنگاه.9

 9 062/0 116/1 11/2 تجار و بازاريان.10

 11 057/0 028/1 79/1 شوراهاي شهر.11

كارمندان.12
 شهرداري

87/1 074/1 060/0 10 

  نگارندگانمحاسبات : مأخذ
  

هاي مؤلفه اعتماد بين شخصي از ديدگاه شهروندان در سطح شهر نسيم شهر نتايج گويه
؛ باشند ميها ترين اولويت در بين گويه ، داراي بيش38/3دهد، گويه معلمان با ميانگين  نشان مي

هاي اعتماد بين شخصي در سطح متوسط به باال و مناسب ارزيابي شده است ولي ساير گويه كه
   .از ديدگاه شهروندان در سطح متوسط به پايين و ضعيف ارزيابي شده است
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  اجتماعي ميزان اولويت متغيرهاي مؤلفه مشاركت): 5(جدول

انحراف   ميانگين  گويه ها  مؤلفه
  معيار

اختالف از 
  رتبه  ميانگين

عي
تما

 اج
كت

شار
م

  

تا چه حد در پاكيزگي منزل شركت
 2 057/0 022/1  81/3  كنيد؟ مي

تا چه حد در پاكيزگي و
نريختن آشغال و به موقع (نظافت

تان مشاركت  محله) گذاشتن زباله
  كنيد؟ مي

93/3 066/1 060/0 1 

شركت(آيا در نهادهاي مردمي و صنفي
شركت در امور  در مراسم جشن،

  كنيد؟ مشاركت مي) خيريه
89/2 245/1 069/0 5 

آيا در حل مشكالت مربوط به محله و
 4 071/0 286/1 11/3  شهر حاضر به مشاركت هستيد؟

آيا در پرداخت عوارض شهرداري
 3 075/0 347/1 20/3  كنيد؟ مشاركت مي

معتقدم مردم نسيم شهر، مردمي
 6 064/0 132/1 44/2  .هستند مشاركت جو

  نگارندگانمحاسبات : مأخذ
  

هاي مؤلفه مشاركت دهد، در تحليل اوليه وضعيت گويه طور كه جدول پنجم نشان ميهمان
 موقع به و آشغال نريختن( نظافت اجتماعي از ديدگاه شهروندان، گويه مشاركت در پاكيزگي و

، مشاركت 81/3با ميانگين  منزل پاكيزگي در ، شركت93/3تان با ميانگين  محله) زباله گذاشتن
با  شهر و محله به مربوط مشكالت حل و مشاركت در 20/3با ميانگين  عوارض پرداخت در

در سطح  ؛ كهاند ترين اولويت را به خود اختصاص داده ها بيشدر ميان گويه 11/3ميانگين 
  .متوسط به باال و مناسب ارزيابي شده است
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  اجتماعي ت متغيرهاي مؤلفه آگاهي و شناختميزان اولوي): 6(جدول
انحراف   ميانگين  گويه ها  مؤلفه

  معيار
اختالف از 
  رتبه  ميانگين

عي
تما

 اج
خت

شنا
 و 

هي
آگا

  

  5 084/0 511/1  50/2 .ميزان مطالعه روزانه
هايميزان استفاده از رسانه

  3 072/0 272/1 92/2 ).تلويزيون، اينترنت، راديو(جمعي
  1 062/0 112/1 23/3 .اخبار و رويدادهاي روزميزان اطالع از

  6 067/0 207/1 41/2 .ميزان آگاهي از وظايف مديريت شهري
احساس(آيا به نسيم شهر احساس تعلق

  2 082/0 469/1 07/3 داريد؟)هويت
اي كه در آنميزان رضايت از محله

  4 068/0 224/1 56/2 كنيد ؟زندگي مي
وظايف و حقوقمردم نسيم شهر از

  7 055/0 995/0 01/2 شهروندي آگاهي دارند؟

  نگارندگان محاسبات: مأخذ
  

شده براي مؤلفه آگاهي  دهد، از ديدگاه شهروندان در بين گويه هاي مطرح نتايج نشان مي
و احساس تعلق به  23/3با ميانگين  روز رويدادهاي و اخبار از اطالع اجتماعي، گويه ميزان

در سطح متوسط  ؛ كهاند اولويت بيشتري را به خود اختصاص داده 07/3ميانگين نسيم شهر با 
هاي آگاهي اجتماعي از ديدگاه شهروندان در به باال و خوب ارزيابي شده است ولي ساير گويه
  .سطح متوسط به پايين و ضعيف ارزيابي شده است
  

  اجتماعي ميزان اولويت متغيرهاي مؤلفه انسجام): 7(جدول
انحراف   ميانگين  گويه ها  مؤلفه

  معيار
اختالف از 
  رتبه  ميانگين

عي
تما

 اج
جام

انس
  

به نظر من مردم جامعه به راحتي با همديگر
  3 054/0 965/0  41/2 .آيندكنار مي

به نظر من مردم جامعه اغلب به ديدن هم
  1 059/0 055/1 59/2 .روندمي

توانندهايي هستند كه ميبه نظر من همسايه
درآمدتان از لحاظ  موقع از دست دادندر 

 .مالي به شما كمك كنند
96/1  038/1 058/0 5  

به نظر من دوستان و اقوام اگر فرصت كاري
را با شما در  مناسب سراغ داشته باشند، آن

 .گذارندميان مي
42/2 124/1 063/0 2  

مردم نسيم شهر از انسجام اجتماعي باالي
  3 055/0 978/0 29/2 .برخوردارند

  نگارندگانمحاسبات : مأخذ
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اجتماعي از ديدگاه شهروندان در سطح شهر نسيم شهر نشان  هاي مؤلفه انسجامنتايج گويه
 اگر اقوام و ، دوستان59/2روند با ميانگين  مي هم ديدن به اغلب جامعه دهد، گويه مردم مي

و  42/2گذارند با ميانگين  مي ميان در شما با را آن باشند، داشته سراغ مناسب كاري فرصت
ترين اولويت در  كه داراي بيش 41/2آيند با ميانگين  مي كنار همديگر با راحتي به جامعه مردم

  .در سطح متوسط به پايين و نامناسب ارزيابي شده است ؛ كهباشند بين گويه ها مي
  

  اجتماعي ميزان اولويت متغيرهاي مؤلفه امنيت): 8(جدول
انحراف   ميانگين  گويه ها  مؤلفه

  معيار
اختالف از 
  رتبه  ميانگين

عي
تما

 اج
يت

امن
  

از خالي گذاشتن خانه براي چند روز ترس 
  1 081/0 449/1  04/3 .دارم

راه رفتن در شب و در مسير خلوت مشكل 
  3 081/0 444/1 89/2 .كندبرايم ايجاد مي

رفتن و نشستن در پارك به تنهايي، مشكل 
  4 082/0 482/1 79/2 .كندبرايم ايجاد مي

از پارك كردن خودرو در محله براي مدت 
  2 074/0 328/1 92/2 .طوالني ترس دارم

شهر نسيم شهر از لحاظ امنيت در سطح 
  5 057/0 018/1 31/2 .خوبي قرار دارد

  نگارندگانمحاسبات : مأخذ
  

 خالي گويه از دهد، اجتماعي از ديدگاه شهروندان نشان مي هاي مؤلفه امنيتنتايج گويه
، باالترين ميانگين را به خود اختصاص 04/3ترس دارم با ميانگين  روز چند براي خانه گذاشتن

 براي محله در خودرو كردن پارك گويه از. در سطح متوسط ارزيابي شده است كه است؛  داده
 يمبرا مشكل خلوت مسير در و شب در رفتن و راه 92/2ترس دارم با ميانگين  طوالني مدت
كند  مي ايجاد برايم مشكل تنهايي، به پارك در نشستن و و رفتن 89/2كند با ميانگين  مي ايجاد

در سطح متوسط به پايين و  كه اند؛ باالترين ميانگين را به خود اختصاص داده 79/2با ميانگين 
  .ضعيف ارزيابي شده است

شده در اين پژوهش از ديدگاه شهروندان در سطح شهر نسيم شهر  هاي صورت گرفته ارزيابي
هاي سرمايه اجتماعي شهري در سطح متوسط به پايين و ضعيف ارزيابي  دهد، مؤلفه نشان مي
هاي سرمايه اجتماعي شهري، مؤلفه مشاركت اجتماعي با ميانگين  در بين مؤلفه. شده است

دهنده وضعيت متوسط به باال و مناسب اين  اين امر نشان. باشد ن ميزان ميداراي باالتري 23/3
، مؤلفه اعتماد 78/2در رتبه بعدي، مؤلفه امنيت اجتماعي با ميانگين . باشد شاخص مي

، مؤلفه اعتماد بين شخصي 67/2، مؤلفه آگاهي اجتماعي با ميانگين 72/2اجتماعي با ميانگين 
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، جاي گرفته است كه اين امر بيانگر 33/2جام اجتماعي با ميانگين ، مؤلفه انس43/2با ميانگين 
در سطحي متوسط به ) به غير از مشاركت( هاي سرمايه اجتماعي شهري آن است كه مؤلفه

 69/2هاي سرمايه اجتماعي شهري برابر با  ميانگين كلي مؤلفه. پايين و ضعيف قرار دارند
 .گيرد ف قرار ميباشد كه در طيف متوسط به پايين و ضعي مي

 
  هاي سرمايه اجتماعي شهري، در سطح شهر نسيم شهر ميانگين كلي مؤلفه): 9(جدول

 هاي مؤلفه
سرمايه 
 اجتماعي
 شهري

آگاهي و   مشاركت اعتماد
 امنيت انسجام  شناخت

اعتماد بين 
  شخصي

 ميانگين كل
ها مؤلفه  

داد
تع

  

Valid 325  325 325 325 325 325 325 

Missing 0  0 0 0 0 0 0 

 69/2 43/2 78/2 33/2 67/2 23/3 72/2 ميانگين

اختالف از 
 023/0 038/0 049/0 040/0 033/0 041/0 034/0  ميانگين

انحراف از 
 413/0 687/0 893/0 720/0 594/0 746/0 612/0  معيار

  نگارندگان مطالعات: مأخذ
  

شهر نسيم شهر از لحاظ  هاي موثر بر سرمايه اجتماعي شهري در در ادامه اين فرايند، مؤلفه
دست آمده  مقدار ويژه، درصد واريانس مقدار ويژه و درصد واريانس تجمعي با توجه به نتايج به

  .نتيجه اين مرحله در جدول پايين آمده است. اند بندي شده از تحليل اوليه متغيرها، اولويت
  
  ه اجتماعي شهري، در سطح شهر نسيم شهرهاي سرماي ميزان ميانگين و واريانس تأثيرگذار بر مؤلفه): 10(جدول
درصد واريانس تجمعي  مقدار ويژهدرصد واريانس  مقدار ويژه هاي سرمايه اجتماعي مؤلفه

 5/37 5/37 72/2 مؤلفه اعتماد اجتماعي

 2/93 7/55 23/3 مؤلفه مشاركت اجتماعي

 6/128 4/35 67/2 مؤلفه آگاهي اجتماعي

 5/180 9/51 33/2 مؤلفه انسجام اجتماعي

 3/260 8/79  78/2 مؤلفه امنيت اجتماعي

 6/307 3/47 43/2 مؤلفه اعتماد بين شخصي

  نگارندگان محاسبات: مأخذ
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و درصد  23/3هاي جدول شماره ده، مؤلفه مشاركت اجتماعي با مقدار ويژه  مبناي داده بر
اجتماعي شهري در هاي سرمايه  داراي اولويت بيشتري نسبت به ساير مؤلفه 7/55واريانس 

هاي پژوهش آشكار  بر روي مؤلفه Tبا بررسي نتايج تحليل آماري. سطح شهر نسيم شهر است
وضعيت مناسبي براي  562/5شود كه مؤلفه مشاركت اجتماعي با عدد تفاوت از ميانگين  مي

بنابراين با توجه به نظر . بسترسازي ارتقاي سرمايه اجتماعي در سطح شهر نسيم شهر دارد
هروندان و نتايج به دست آمده، براي افزايش و ارتقاي سرمايه اجتماعي شهري، تمام ش

ها  ساير مؤلفه. ها و بسترهاي مناسب بايد بر روي مشاركت اجتماعي متمركز شود گذاري سرمايه
  .براي ارتقاي سرمايه اجتماعي شهري وضعيت مناسبي ندارند

  
هاي سرمايه اجتماعي شهري در شهر  اولويت مؤلفهبراي تشخيص ميزان  Tآماره آزمون ): 11(جدول

 نسيم شهر

هاي سرمايه  مؤلفه
 اجتماعي شهري

   3: مقدار ميانگين مبنا
 درصد 99با سطح اطمينان 

T Df 
اختالف از 
 ميانگين

 معناداري ترين بيش كمترين

  000/0  - 1879/0 -3639/0  -27590/0 324 -125/8 مؤلفه اعتماد اجتماعي
مشاركتمؤلفه

 اجتماعي
562/5 324 23026/0 1230/0 3375/0 

000/0 

 000/0  - 2420/0 - 4130/0 -32747/0 324 -927/9 مؤلفه آگاهي اجتماعي

 000/0 -5654/0 - 7725/0 -66892/0 324 -740/16 مؤلفه انسجام اجتماعي

 000/0 - 0895/0 -3462/0 -21785/0 324 -397/4 مؤلفه امنيت اجتماعي

اعتماد بينمؤلفه
 - 4719/0 -6696/0 -57077/0 324  -964/14 شخصي

000/0 

  نگارندگانمحاسبات : مأخذ
  

) 5تا  1( هاي مورد ارزيابي در اين بخش به صورت گويه پنج طيفي از آنجا كه مؤلفه
تواند به عنوان حد متوسط از ديدگاه شهروندان در نظر گرفته  مي 3باشند، در نتيجه عدد  مي

قدر ميانگين ديدگاه شهروندان از اين مقدار كمتر باشد نشان از نارضايتي و هرچه شود، هرچه 
لذا با . هاي مورد بررسي دارد از اين ميزان بيشتر باشد نشان از رضايتمندي شهروندان از مؤلفه

در پژوهش ) پرسشنامه( ها شده در ابزار گردآوري داده هاي طيفي ليكرتي تنظيم توجه به پاسخ
و سنجش وضعيت سرمايه ) اي آزمون تي تك نمونه( خواني آن با اين نوع از آزمون حاضر و هم

  .اي استفاده شده است اجتماعي در شهر نسيم شهر از آزمون تي تك نمونه
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آوري شده  گردد تحليل اطالعات جمع ، مشاهده مي)11(همان طور كه در جدول شماره 
باشد و از آنجا كه مقدار  دهد كه ميزان سرمايه اجتماعي كمتر از حد متوسط مي نشان مي

توان استدالل  باشد در نتيجه مي مي 000/0ها  براي اين مؤلفه Tخطاي آلفاي محاسبه آزمون 
تر از حد متوسط و ضعيف بوده  ها مذكور در شهر نسيم شهر پايين ؤلفهكرد كه وضعيت كيفي م

همچنين بر مبناي جدول باال، . داري با حد متوسط دارند شده تفاوت معني هاي مشاهده و پاسخ
هاي  داراي اولويت بيشتري نسبت به ساير مؤلفه 23/3مشاركت اجتماعي با ميانگين   مؤلفه

بر روي  Tبا بررسي نتايج تحليل آماري . سيم شهر استسرمايه اجتماعي شهري در شهر ن
هاي  شود كه از ديدگاه شهروندان تمام مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي شهري آشكار مي مؤلفه

وضعيت مناسبي در شهر نسيم شهر ندارد و با ) به غير از مشاركت( سرمايه اجتماعي شهري
انسجام اجتماعي با تفاوت از ميانگين توجه به نظر شهروندان و نتايج به دست آمده، مؤلفه 

بدترين وضعيت را در شهر نسيم شهر  - 964/14و مؤلفه امنيت با تفاوت از ميانگين  - 740/16
هاي سرمايه اجتماعي در شهر نسيم  برخوردارند و بايد اولويت بيشتري نسبت به ساير مؤلفه

  .شهر داده شود
ب بر ارتقاي سرمايه اجتماعي شهري در هاي منتخ در ادامه، براي شناخت تأثيرات مؤلفه

هاي  نخست مؤلفه. سطح شهر نسيم شهر از مدل برازش رگرسيوني چند متغيره استفاده شد
هاي تلفيقي با عنوان ارتقاي سرمايه  گانه به عنوان متغير مستقل و مجموع كل مؤلفه شش

يوني در جدول نتايج تحليل رگرس. اجتماعي شهري به عنوان متغير وابسته وارد مدل شد
دهد هر يك واحد افزايش انحراف استاندارد در مؤلفه اعتماد اجتماعي به  نشان مي) 12(شماره

، در مؤلفه آگاهي اجتماعي به 311/0، در مؤلفه مشاركت اجتماعي به ميزان 280/0ميزان 
ان و مؤلفه امنيت اجتماعي به ميز 349/0، در مؤلفه انسجام اجتماعي به ميزان 270/0ميزان 

بنابراين . در ارتقاي سرمايه اجتماعي شهري در شهر نسيم شهر تغيير ايجاد كرده است 391/0
ترين تأثير را بر ارتقاي سرمايه اجتماعي شهري در شهر نسيم شهر  مؤلفه امنيت اجتماعي بيش

  . داشته است
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تماعي شهري در شهر هاي سرمايه اج آماره برازش رگرسيوني چند متغيره تأثير مؤلفه): 12(جدول
 نسيم شهر

 ها مؤلفه
 ضرايب غيراستاندارد

ضرايب 
 T استاندارد

سطح 
 معناداري

B  خطايB 
 

  000/0 784/3 040/0 151/0عرض از مبدأ
مؤلفه اعتماد
 اجتماعي

189/0 011/0 280/0 739/16 000/0 

مؤلفه مشاركت
 اجتماعي

172/0 009/0 311/0 347/19 000/0 

آگاهيمؤلفه
 اجتماعي

188/0 012/0 270/0 174/15 000/0 

مؤلفه انسجام
 اجتماعي

200/0 010/0 349/0  753/19 000/0 

مؤلفه امنيت
 اجتماعي

181/0 007/0 391/0 249/27 000/0 

  نگارندگانمحاسبات : مأخذ
  

در ادامه براي ارزيابي تفاوت بين نواحي شهر نسيم شهر از ديدگاه شهروندان از تحليل 
هاي سرمايه اجتماعي شهري در  در ارزيابي تحليل واريانس از مؤلفه. واريانس استفاده شده است

تر از  اگر ميزان آن كوچك. گيرد يا سطح معناداري معيار قرار مي Sigنواحي شهر نسيم شهر، 
هاي مورد مطالعه تفاوت در  توان قضاوت كرد كه بين گروه باشد، مي 01/0تر از  بزرگو  05/0

توان  باشد، مي 01/0تر از  در صورتي كه عدد به دست آمده كوچك. باشد درصد مي 95سطح 
در ارزيابي مطالعات نگارنده، همان . درصد معنادار است 99ادعا كرد كه اين تفاوت در سطح 

به دست آمده  05/0تر از  بزرگ Sigشود، سطح معناداري  مشاهده مي) 13( طوري كه در جدول
هاي سرمايه  اين بدين معنا است كه بين ميزان مؤلفه. باشد كه بيانگر عدم تأييد معناداري مي

بنابراين با توجه به آزمون تحليل . اجتماعي در سطح نواحي تفاوت معناداري وجود ندارد
هاي سرمايه اجتماعي تفاوت معناداري مشاهده نشده  مؤلفه واريانس در نواحي مختلف بين

  .است
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هاي سرمايه اجتماعي شهري بر حسب نواحي شهر نسيم  ارزيابي تحليل واريانس از مؤلفه): 13(جدول
  شهر

هاي حكمروايي مطلوب  مؤلفه
 شهري

مجموع 
 مربعات

درجه 
 Df آزادي 

ميانگين 
  مربعات

آماره 
 Fآزمون 

سطح
معناداري

Sig

اعتماد 
 اجتماعي

Between Groups 848/0 3 283/0 752/0 522/0 

Within Groups 580/120 321 376/0   

Total 428/121 324     

مشاركت 
 اجتماعي

Between Groups 269/2 3 756/0 362/1 254/0 

Within Groups 195/178 321 555/0   

Total 464/180 324     

آگاهي 
 اجتماعي

Between Groups 194/2 3 731/0 088/2 102/0 

Within Groups 403/112 321 350/0   

Total 597/114 324     

انسجام 
 اجتماعي

Between Groups 915/1 3 638/0 233/1 298/0 

Within Groups 221/166 321 518/0   

Total 136/168 324     

امنيت 
 اجتماعي

Between Groups 854/1 3 618/0 773/0 510/0 

Within Groups 563/256 321 799/0   

Total 416/258 324     

اعتماد 
بين 
 شخصي

Between Groups 240/3 3 080/1 312/2 076/0 

Within Groups 952/149 321 467/0   

Total 192/152 324     

  نگارندگانمحاسبات : مأخذ
 
  :گيري نتيجه -4

تواند نيروي  سرمايه اجتماعي مي: توان گفت اساس نتايج حاصله از اين پژوهش مي بر
تواند به  وجوه سرمايه اجتماعي اگر به درستي استفاده شود مي. معنوي و قوي براي توسعه باشد

سرمايه اجتماعي با توجه به اينكه داراي وجوه . منبع بسيار مهمي براي توسعه تبديل گردد
هاي توسعه را در سطح  هاي منفي كه شديداً برنامه د آن قسمت از سرمايهباش منفي نيز مي

پنج . سازي كنترل و محدود نمود توان با آموزش و فرهنگ نمايد را مي عمومي دچار مشكل مي
هاي اصلي سرمايه اجتماعي در  مؤلفه اعتماد، مشاركت، آگاهي، انسجام و امنيت اجتماعي مؤلفه

تر  اي دستيابي به هدف را آسان ها در هر جامعه د و حضور آنباشند، وجو اين پژوهش مي
اي روشن دارد به  البته تأثيرگذاري سرمايه اجتماعي يك جامعه بر روند توسعه نتيجه. سازد مي
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شرط آنكه محتواي سرمايه اجتماعي موجود در جامعه با اهداف توسعه تناسب داشته يا انعطاف 
هاي نهادي و انساني و  وسعه شهري بدون توجه به پتانسيلدستيابي به ت. الزم را دارا باشد

  .هاي فردي و گروهي امري غيرقابل اجرا است گيري از تمامي ظرفيت بهره
هاي  حوزه مطالعاتي پژوهش حاضر، شهر نسيم شهر بود كه با هدف ارزيابي ميزان مؤلفه

و توزيع  صورت ميداني سرمايه اجتماعي شهري صورت گرفته است بخش اعظم كار به
پرسشنامه در بين ساكنين شهر نسيم شهر صورت گرفت و تجزيه تحليل نهايي با استفاده از 

از آمار توصيفي شامل ميانگين، انحراف معيار، فراواني و درصد فراواني استفاده Spss افزار  نرم
غير از  به( هاي سرمايه اجتماعي توزيع درصد فراواني متغيرهاي پژوهش نشان داد مؤلفه. گرديد

در بين شهروندان در وضعيت متوسط به پايين قرار دارد و بيشتر مردم به كاركنان ) مشاركت
شهرداري و شوراها اعتماد كمي دارند و تمايل زيادي براي شركت در كارهاي گروهي شهر و 

هايي مثل امنيت،  اند از مقوله شركت در حل مشكالت شهر ندارند و از وضعيت شهر ناراضي
در اين . رضايت چنداني ندارند.... ها و امكانات رفاهي و تفريحي، فضاي سبز، پاركوضعيت 

مؤلفه اعتماد،  امعه نمونه، پنجپژوهش با نظرسنجي از شهروندان شهر نسيم شهر در قالب ج
مشاركت، آگاهي، انسجام و امنيت اجتماعي در سنجش وضعيت سرمايه اجتماعي شهري مورد 

  .رفتارزيابي و تحليل قرار گ
تعيين سطح وضعيت سرمايه اجتماعي در سطح شهر ( يابي به سؤال اول پژوهش براي دست

دهد از نظر  نتايج اين آزمون نشان مي. اي استفاده شد از آزمون آماري تي تك نمونه) نسيم شهر
در شهر نسيم شهر كمتر از حد ) به غير از مشاركت( شهروندان، وضعيت سرمايه اجتماعي

 000/0ها  براي اين مؤلفه Tد و از آنجا كه مقدار خطاي آلفاي محاسبه آزمون باش متوسط مي
 از غير به( هاي مذكور توان استدالل كرد كه وضعيت كيفي مؤلفه باشد در نتيجه مي مي

شده  هاي مشاهده تر از حد متوسط و ضعيف بوده و پاسخ در شهر نسيم شهر پايين) مشاركت
  .دارندداري با حد متوسط  تفاوت معني

هاي سرمايه اجتماعي شهري آشكار  بر روي مؤلفه Tهمچنين با بررسي نتايج تحليل آماري 
وضعيت ) به غير از مشاركت( هاي سرمايه اجتماعي شود كه از ديدگاه شهروندان تمام مؤلفه مي

دست آمده، مؤلفه  مناسبي در شهر نسيم شهر ندارد و با توجه به نظر شهروندان و نتايج به
 - 964/14و مؤلفه امنيت با تفاوت از ميانگين  - 740/16انسجام اجتماعي با تفاوت از ميانگين 

بدترين وضعيت را در شهر نسيم شهر برخوردارند و بايد اولويت بيشتري نسبت به ساير 
  .هاي سرمايه اجتماعي در شهر نسيم شهر داده شود مؤلفه

هاي منتخب در سنجش  ن تأثير مؤلفهتعيين ميزا( يابي به سؤال دوم پژوهش براي دست
. از آزمون برازش رگرسيوني استفاده شد) سرمايه اجتماعي شهري در سطح شهر نسيم شهر
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هاي اعتماد، مشاركت، آگاهي، انسجام  نتايج اين مرحله از تحليل، گوياي آن است كه تمام مؤلفه
مده بر روي سرمايه و امنيت اجتماعي با توجه به ميزان ضرايب بتا و معناداري بدست آ

هاي امنيت،  اجتماعي شهري در شهر نسيم شهر تأثير مستقيم دارند كه در اين ميان، مؤلفه
ترين تأثير را بر روي سرمايه اجتماعي شهري در شهر نسيم  انسجام و مشاركت اجتماعي بيش

هر گانه ش4تعيين تفاوت بين نواحي ( يابي به هدف سوم پژوهش براي دست. اند شهر داشته
از آزمون تحليل واريانس استفاده ) هاي سرمايه اجتماعي شهري نسيم شهر با استفاده از مؤلفه

دهد با استفاده از آزمون تحليل واريانس تفاوتي معناداري  نتايج اين مرحله نيز نشان مي. شد
  . گانه شهر نسيم شهر وجود ندارد4بين نواحي 

  
  :پيشنهادها - 5

توان راهكارهايي را در جهت بهبود وضعيت  ريكي حاضر ميتوجه به نتايج تجربي و تئو با
  سرمايه اجتماعي شهري در جامعه مورد مطالعه ارائه داد،

 ارتقاء فرهنگ شهروندي از طريق آموزش. 

 توجه به افزايش تعلق اجتماعي شهروندان و سيماي شهر. 

 هاي درگير در امور شهر مشاركت دادن نظرات مردم و همه سازمان. 

  هاي غيررسمي فراهم  ها و تشكل بستر مناسب جهت مشاركت شهروندان در گروهزمينه و
 .گردد

 آوري معتادين هاي خياباني و جمع توجه به امنيت شهر و درگيري. 

 روها ها و وضع پياده توجه به آسفالت معابر و خيابان. 

 توجه به زنان و مشاركت آنان در توسعه شهر. 

 ها در امور  مسائل شهري و دخالت دادن نتايج آن هاي پژوهشي در مورد افزايش فعاليت
 .اجرايي شهر نسيم شهر

 هاي  رويه شهر در اثر مهاجرت و به وجود آمدن سكونت جلوگيري از گسترش بي
 .نشين غيررسمي و حاشيه

 رساني دقيق در ارتباط با مسائل شهري از طريق ايجاد نشريات محلي براي باال  اطالع
ت مردم و ايجاد انگيزه در آنان جهت ايجاد حس همكاري و بردن سطح آگاهي و اطالعا
 .مشاركت بيشتر صورت گيرد

 هاي داوطلبانه و غيردولتي و برداشتن موانع قانوني  ها و انجمن در جهت گسترش سازمان
هايي در حد امكان در جهت عالقه، انگيزه و اشتياق  و ساختار بر سر راه توسعه چنين سازمان

 .ها از سوي مردم اقدام كند سازمان براي عضويت در اين
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 ترين عوامل گسترش  هاي شهري از مهم ترغيب و تشويق مردم به مشاركت در فعاليت
مشاركت موثر . بهره اجتماعي و همچنين تقويت اعتماد بين شهروندان و مسئوالن شهري است

اي و  توسعههاي عمراني،  تواند باورپذيري طرح هاي شهري مي ها و فعاليت گيري در تصميم
 . خدماتي را تضمين كرده و فرايند اعتمادسازي را تسريع نمايد

  شهروندان ميزان دايره ارتباط خود با همديگر و مسئولين را تقويت كرده و با تشكيل
 .هاي متقابل مابين خود و مسئولين كنند هاي محلي سعي در تقويت همكاري انجمن

 ها از  رود كه آن يان شهروندان انتظار ميبا توجه به كاهش ميزان مشاركت رسمي در م
هاي علمي، ورزشي، هنري و  فردگرايي دوري كرده و حضور فعال در نهادهاي مدني نظير انجمن

 .ادبي داشته باشد
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