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چكيده
وجود مؤلفههايی از قبيل مشارکت ،آگاهی ،انسجام ،اعتماد و شبکه اجتماعی ،در هر جامعهاي توسعه را در پی
خواهد داشت .هدف اين پژوهش ،ارزيابی توزيع سرمايه اجتماعی در محالت شهري و نقش آن در توسعه عدالت اجتماعی
شهر کرمانشاه میباشد .نوع تحقيق ،کاربردي و روش مورد استفاده ،توصيفی-تحليلی است .براي گردآوري دادهها از روش
کتابخانهاي و ميدانی استفاده شده است .تحقيق حاضر به دنبال پاسخگويی به اين فرضيات میباشد -1 :سرمايه اجتماعی در
بين توزيع متعادل سرمايه اجتماعی و توسعه عدالت اجتماعی در شهر کرمانشاه ،رابطه مستقيمی وجود دارد .براي تجزيه و
تحليل دادهها ،از آمارهاي توصيفی و استنباطی و مدل ويکور استفاده شده است .يافتههاي پژوهش نشان داد به جز بعد
اعتماد اجتماعی که معنادار بودن آن در حد ضعيف ارزيابی شد ،بين ديگر ابعاد مورد نظر ،رابطه مثبت و معناداري وجود
دارد .نتيجه بهدست آمده از تحليل مدل ويکور نشان میدهد منطقههاي  4و  2شهر کرمانشاه به ترتيب رتبه نخست و آخر
را به خود اختصاص دادهاند.
واژههای کليدی :مديريت شهري ،سرمايه اجتماعی ،توسعه شهري ،عدالت اجتماعی ،شهر کرمانشاه
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 -1مقدمه

کار گروهی در رفع داليل اساسی و ريشهاي موانع توسعه،

شهرها به عنوان متراکم ترين و بزرگ ترين

کمك میکند ).(Rydin & Holman, 2004

به طور بیسابقهاي در معرض تغييرات گسترده در محيط

اصلیترين معضل به شمار میآورند .اين در حالی است

فيزيکی و به تبع آن در ساختار اجتماعی قرار گرفتهاند

که نياز به سرمايه اجتماعی در شرايط «رکود و تورم» که

) .(Beumer, 2010نتيجه اين تغييرات همانطور که در

نياز به «اعتمادسازي» است ،بيش از هر سرمايه ديگري،

مطالعات جامعهشناسانی از قبيل فرديناند تونيس و

احساس میشود و میتواند بسياري از معماهاي الينحل

گئورگ زيمل 1نشان میدهد بر روي ساختارهاي

اجتماعی را از سر راه حرکات توسعهاي جامعه بردارد

اجتماعی به خصوص در مورد کاهش مشارکت ،انسجام و

(صيدايی و همکاران .)1333 ،با توجه به تأکيد محققان

همبستگی اجتماعی به طور واضح ديده میشود .به

بر روي سرمايه اجتماعی در نهادينه شدن مديريت و

عقيده تونيس ،اعتماد ،انسجام و همکاري موجود در بين

توسعه شهري ،مسئله اصلی ،وجود ابهامات در تعريف آن

افراد و گروههاي همسايگی و دوستان در جوامع سنتی،

است که يکی از مهمترين آنها کاربرد مفهوم سرمايه

به تدريج به سمت فرايند پيچيده شدن میرود و در

اجتماعی و انسانی به جاي يکديگر است .سازمان همکاري

طوالنیمدت ،باعث تضعيف فاکتورهاي فوق میشود

اقتصادي و توسعه اروپا 2تفاوت آشکاري بين اين دو قائل

) .(Giddens, 2009عالوهبر اين ،گسترش شبکههاي

شده است؛ به طوري که سرمايه انسانی؛ شامل افراد و

مجازي اجتماعی به فرسايش بيشتر روابط اجتماعی به

مطالعه روابط موجود بين آنها است ،در حالی که

دليل کاهش مجاورت مکانی و روابط خويشاوندي و نظاير

ترتيبات نهادي ،سياسی و حقوقی ،نقشها و نهادهايی که

آن ،منجر می شود که اين امر به افزايش معضالت

فعاليت انسان را تسهيل میکنند ،در زمره سرمايه اجتماعی

اجتماعی در جوامع شهري میانجامد )،(COE, 2008

بيان شدهاند .از اين رو ،سرمايه اجتماعی ،به عنوان آخرين

) .(Forrest & Kearns, 2001براي غلبه بر اين معضالت

راه عالج براي درك مسائل اجتماعی و اقتصادي جوامع

در سکونتگاههاي شهري ،تأکيد بر سرمايه اجتماعی در

میتواند براي جبران کمبود ساير انواع سرمايهها ،بهکار

کنار ساير انواع سرمايههاي موجود؛ از قبيل سرمايههاي

گرفته شود (فوکوياما( ،)1331 ،ساروخانی .)1331 ،با توجه

طبيعی ،فيزيکی ،انسانی و مالی ،ضرورت میيابد .در اين

به جمعيتپذيري امروزه شهرها و به وجود آمدن شکل

فرايند ،سرمايه اجتماعی به عنوان عامل تقويتکننده

تازهاي از شهرها در قرن اخير ،روشن است که علم

روابط جمعی و شبکهها و همچنين عامل انسجامبخش

جغرافياي شهري و برنامهريزي فضاهاي شهري بايد در

«ميان انسانها»« ،انسانها و سازمانها» و «سازمانها با

جستجوي ابعاد و قلمروهاي تازهاي باشد .در اين زمينه

يکديگر» میباشد که به نهادينه شدن اقدام گروهی ،منجر

يکی از ابعاد و موضوعات تازه که در بيست سال اخير،

میشود (محسنیتبريزي و آقامحسنی )1331 ،و از طريق

توجه انديشمندان اين علم را به خود مشغول کرده،

ارتقاي ظرفيتهاي محلی و خرد جمعی به حل مسائل و

پرداختن به عدالت اجتماعی در مباحث شهري میباشد

توسعه نهادي و همکاري عمومی و متقابل ،منجر میشود

که از اين نظر بايد شهر با سياستهاي کشوري و جهانی،

) (Padovani & Guentner, 2007و به ارتقاي اثربخشی

پيوند داده شود .سرمايه اجتماعی و فيزيکی در شهر،

و کاهش هزينههاي تعامالت از طريق افزايش منافع فردي و
1 - Ferdinand Tönnies and Georg Simmel

2 - Organization for Economic Cooperation and
)Development (OECD
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فعاليتهاي بشري هستند که بعد از دوره انقالب صنعتی

سخن به ميان میآيد ،اغلب کمبود سرمايه فيزيکی را
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سکونت گاه هاي انسانی ،در بر گيرنده طيف وسيعی از

به عبارت ديگر ،زمانی که از موانع توسعه جوامع،
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زيربناي عدالت اجتماعی میباشد و مطالعه و تحليل

) 1(AHPو با بهرهگيري از نرمافزار Expert Choice

تغييرات اجتماعی و اقتصادي و رابطه آن با ساخت

پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که بين سرمايه اجتماعی

فضايی شهر ،مورد تأکيد در مباحث شهر و شهرسازي

و توسعه شهري ،رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.

است؛ از اين رو در چند سال اخير ،پيشگامان جغرافياي

همچنين تأثير نهادهاي اجتماعی ،روابط انسانی و

شهري جديد ،ساخت داخلی شهرها را با توجه به عدالت

هنجارها بر روي کميت تعامالت اجتماعی موجب رشد

اجتماعی که متأثر از سياست نظامهاي حکومتی و اوضاع

اقتصـاد و توسعه يافتگی مناطق شهـري شده است.

اجتماعی جامعه است به طور جدي مطالعه میکنند؛ زيرا

محسنیتبريزي و آقامحسنی ( ،)1331در مقالهاي تحت

در شهرهاي امروزي ،مسائل اجتماعی را نمیتوان تنها با

عنوان «بررسی نقش سرمايه اجتماعی در توسعه شهري

احداث خيابان و منطقهبندي شهري حل کرد (شکوئی،

شهر محالت» پس از تجزيه و تحليل دادههاي بهدست

.)1312

آمده از پرسشنامه ،با استفاده از نرمافزار SPSS

سؤاالت تحقيق

نتيجهگيري کردند که بين متغيرهاي مستقل سرمايه

پژوهش حاضر سعی دارد با بررسی مفاهيم سرمايه

اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و درجه

اجتماعی و اهميت آن ،رابطه آن را با عدالت اجتماعی

دينداري ،با توسعه شهري به عنوان متغير وابسته ،رابطه

شهري با استفاده از دادههاي ميدانی ،تحليل کند و به

مستقيم و معناداري وجود دارد و برخالف نتايج تحقيقات

سؤاالت زير پاسخ دهد:

پيشين ،بين انسجام اجتماعی و توسعه شهري ،رابطه

 -1آيا سرمايه اجتماعی در بين مناطق ششگانه
شهر کرمانشاه داراي تفاوت معناداري است؟
اجتماعی در شهر چيست؟

بين متغير مستقل آگاهی اجتماعی و متغير وابسته
توسعه شهري ديده نشد.
نوابخش و فدوي ( ،)1333در مقالهاي با عنوان
«بررسی ابعاد سرمايه اجتماعی و نقش آن در توسعه
شهري» به بررسی نقش سرمايه اجتماعی در توسعه

طی چند دهه گذشته ،مطالعات متعددي در زمينه

پيمايشی پرداختند .نتايج به دست آمده از اين مقاله

ارزيابی توزيع سرمايه اجتماعی و نقش آن در توسعه

حاکی از اين است که سرمايه اجتماعی نواحی ،رابطه

شهري در سطح جهان و از جمله ايران صورت گرفته

مثبتی با توسعه نواحی منطقه پنج شهري در تهران دارد

است .شکوهفر و شعبانجوال در سال ( ،)1311در مقالهاي

و اعتماد عمومی ،آگاهی ،مشارکت رسمی و مشارکت

تحت عنوان «بررسی ابعاد سرمايه اجتماعی و نقش آن در

غيررسمی هميارانه ،در نواحی توسعه يافتهتر بيشتر است.

توسعه اقتصاد شهري» به بررسی ميزان توسعه شهري به

همچنين اعتماد نهادي و مشارکتهاي غيررسمی خيريهاي،

لحاظ وضعيت توسعه اقتصادي -اجتماعی براساس

در منطقه به صورت يکسان بوده و تفاوت معناداري

شاخصهاي پنچگانه نرخ اشتغال ،هزينه ناخالص خانوار،

نداشت .نظري و نيکچه فراهانی ( ،)1331در مقالهاي با

اشتغال زنان ،نسبت شاغلين به کل جمعيت و نرخ رشد

عنوان «بررسی نقش سرمايه اجتماعی در بهرهوري نيروي

خانوار و ميزان همبستگی اين دو مؤلفه در چهار محله از

کار» نتيجه گرفتند که هزينههاي پايينتر تعامالت ،نرخ

شهر قزوين با استفاده از روش اولويتبندي سلسلهمراتبی
1 - Analytical Hierarchy Process

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1393.2.7.8.3

 -2پيشينه تحقيق

شهري منطقه پنج شهر تهران با استفاده از روش

] [ Downloaded from iueam.ir on 2023-01-09

 -2نقش سرمايههاي اجتماعی در توسعه عدالت

معکوس و معناداري وجود دارد .همچنين هيچ رابطهاي
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پايينتر جابهجايی افراد ،تسهيم دانش و نوآوري و بهبود

تعريف میکند و از آن به عنوان يك ابزار برنامهريزي

کيفيت محصوالت ،از جمله مواردي هستند که تأثير

براي ايجاد مشارکت مؤثر شهروندان در مراحل مختلف

سرمايه اجتماعی بر بهرهوري را نشان میدهند .با اين

توسعه پروژهها ياد میکند .بورديو )1139( 9سرمايه

وجود ،تأثير دقيق سرمايه اجتماعی بر بهرهوري ،قابل

اجتماعی را از دو بعد :دسترسی به منابع از طريق ارتباط

اندازهگيري نيست؛ زيرا هم سرمايه اجتماعی ،عوامل و

و عضويت در گروه ها و نيز کيفيت و کميت منابع قابل

متغيرهاي بسياري را شامل میشود که بسياري از آنها

دسترس ،بررسی کرد ) .(Arbab, 2011از طرفی ديگر

کيفی هستند و اندازهگيريشان دشوار است و هم بهرهوري،

کلمن ،سرمايه اجتماعی را مانند ساير اشکال سرمايه،

متغيرهاي زيادي را دربر میگيرد.

مولد دانسته و معتقد است که تسهيل اقدامات عامالن و
زمينهسازي براي همکاري در داخل ساختارها ،دستيابی
به اهداف خاص را ممکن میسازد .بدين ترتيب از ديدگاه

 -3مباني نظری
سرمايه اجتماعی ،يکی از جديدترين مفهومپردازيهاي
علوم اجتماعی است که مانند پلی ميان جامعهشناسی،
اقتصاد ،برنامه ريزي و سياست می باشد و زمينه ساز
مطالعات بين رشته اي متعددي شده است .مضمون
مرکزي سرمايه اجتماعی ،اهميت تعامالت انسانی و
ارتباطات اجتماعی ساکنين میباشد .اين اصطالح سرمايه
عنوان «مرگ و زندگی شهرهاي بزرگ آمريکايی» ()1191
به کار رفته است .از ديدگاه وي ،شبکههاي اجتماعی
فشرده در محدودههاي حومه قديمی و مختلط شهري،
صورتی از سرمايه اجتماعی را تشکيل میدهند (سلمانی
و همکاران .)1331 ،در دهه  1111افرادي مانند ايوان
اليت 2از ديدگاه جامعهشناسی ،از اين مفهوم براي تشريح
معضالت اقتصادي -اجتماعی توسعه شهري بهره گرفتند
) .(Arbab, 2011در دهه  ،1131اين اصطالح توسط
جيمز کلمن )2112( 3در جامعهشناسی و رابرت

پوتنام4

( )2111در علوم سياسی ،و ساير حوزههاي علمی به طور
اجتماعی را به عنوان توانايی افراد براي کار با يکديگر به
منظور دستيابی به اهداف مشترك در گروه و سازمان
1 - Jane Jacobs
2 - Ivan Light
3 - James Coleman
4 - Robert Putnam
5 - Fukuyama

) .(Khanh, 2011از ديدگاه پوتنام ( )1113سرمايه
اجتماعی از طريق ايجاد سازمانهاي اجتماعی بر پايه
اعتماد ،هنجارها و روابط شبکهاي شکل میگيرد که
کارايی را از طريق تسهيل هماهنگی در اقدامات ،بهبود
میبخشد و ظرفيتهاي افراد و گروهها را بر دستيابی به
اهداف نهايی ،تسهيل میکند و بالعکس فقدان آن منجر
به بروز محدوديتهايی در فرايند توسعه در سطوح
مختلف میشود .با توجه به اهميت سرمايه اجتماعی در
فرايند توسعه ،تالش براي نيل به توسعه با تقويت
سرمايههاي فيزيکی (منابع مالی و زيرساختها) ،انسانی
(آموزش و انتقال تکنولوژي) و ايجاد يا تقويت سرمايه
اجتماعی (توسعه نهادي ،سازمانی ،اعتماد ،شبکهها و
هنجارهاي بينمردم) امکانپذير میباشد ).(APO, 2006

به عبارت ديگر ،سرمايه اجتماعی ،مکمل سرمايههاي
طبيعی و انسانی در فرايند توسعه است و از فرايند توسعه
نيز تأثير میپذيرد؛ به طوري که توسعه اقتصادي -اجتماعی
يك منطقه يا کشور ،به ارتقاي سطح سرمايه اجتماعی آن،
منجر خواهد شد .در اين بين ،سرمايه اجتماعی با تأکيد
بر شبکهاي شدن ،تقويت اعتماد و روابط اجتماعی و ايجاد
تغيير در نگرش مردم و گروهها در داخل جامعه ،نقش زيادي
در توسعه برعهده میگيرد ).(Gülümser et al., 2012
6 - Bourdieu
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وسيعی ،مورد توجه قرار گرفت .فوکوياما ،5سرمايه

جمعی است که در دوره زمانی بلندمدت انباشته میشود
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اجتماعی نخستين بار در اثر کالسيك جين جاکوبز 1با

بورديو و کلمن ،سرمايه اجتماعی ،کاالي عمومی و دارايی
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براي مثال ،در هند سرمايه اجتماعی محلی به عنوان يك

بر روي ظرفيت مدنی يا روابط کالن بين بخشهاي

منبع مهم توسعه براي گروههاي خوديار 1در تبيين

مديريتی ،اجرايی و مردم ،تأثير بگذارد و ساختار قدرت،

مسائل و مشکالت شهري ،مورد توجه قرار گرفته است .از

بهـ ره وري ،مشارکت و تنوع روابط را ت حليل کند

ديدگاه برهام ،2سرمايه اجتماعی ،شبکهاي از روابط

) .(Ognibene, 2010سرمايه اجتماعی در سطوح

مشترك و همکاري متقابل بين شهروندان است که

مختلف عملکردي (سطح خرد ،ميانی و کالن) مدنظر

توانايی آنها را براي حل مسائل اجتماعی تقويت میکند

است و میتواند با ايجاد تغييرات ساختاري و شناختی ،به

و به عنوان مجموعهاي از منابع و شبکههاي

عنوان يك کاالي عمومی ،رابطه متقابلی با توسعه داشته

سرمايهگذاري به انسجام اجتماعی ،اعتماد و تمايل به

باشد .بنابراين ،سرمايه اجتماعی«توانايی تشکيل و حفظ

همکاري در فعاليتهاي اجتماعی کمك میکند .مطالعه

روابط به منظور تسهيل دستيابی به اهداف ،از طريق

ويلسون 3بيانگر تأثير سرمايه اجتماعی در قالب سطح

توسعه ارتباطات و همکاري به عنوان نقطه مرکزي

اعتماد بين افراد ،مشارکت مدنی و توانايی بين سازمانی

سرمايهگذاري در توسعه محلی» میباشد .مطابق شکل 1

در جامعه محلی است که با ابعاد روانشناختی ،مذهبی و

سرمايه اجتماعی به عنوان يك کاالي عمومی ،رابطه

اقتصادي حاکم بر آن ،در ارتباط میباشد و عاملی

متقابلی با توسعه در سطوح مختلف دارد.

تعيينکننده در نحوه مديريت شهري است؛ به طوري که
سطح کالن

زمينه را براي دسترسی به اهداف مديريت شهري با تأکيد
بر مشارکت ،اعتماد ،شبکههاي محلی ،تقويت برنامهريزي
از پايين به باال و افزايش کنترل محلی بر عملکرد مديران
از مشارکت عمومی ،به کاهش اختالف سليقههاي شهروندان،
دولت ،سازمانهاي مردمنهاد و بخش خصوصی میانجامد

سطح متوسط

شناختی
اعتماد ،هنجارهاي محلی،
ارزشها و ...

ساختاري

نهادها و شبكههاي محلی

سطح خرد

) (Osolen & Lister, 2004و به فرايند ايجاد و تقويت

شكل  -1اشكال و قلمرو سرمايه اجتماعي

ظرفيتها در راستاي نيل به اهداف توسعه شهري کمك

منبع)Basile & Cecchi, 2007( :

میکند ) .(Häkli & Minca, 2009امروزه سرمايه
انسانی در سازمانها و جوامع ايفا میکند و شبکههاي

به شرح زير طبقهبندي کرد ):(Basile and Cecchi, 2007

روابط جمعی و گروهی ،انسجام ميان افراد و بين افراد و

 -اشکال ساختاري ،بيانگر روابط بين انسان با يکديگر

سازمانها را براي افزايش اثربخشی فعاليتهاي توسعهاي

و با سازمانها (از قبيل نقشها ،شبکههاي اجتماعی،

دربر میگيرد (خمّر و همکاران )1311 ،و در نقش يك

انجمنها ،نهادها ،قوانين و رويهها) و شکلشناختی با

خرد جمعی و مسئوليت مدنی ظاهر شده و جامعه را به

تمرکز بر روي جنبه روانشناختی افراد (در قالب هنجارها،

چيـ زي بيشتـ ر از مجموعـ ه افـ راد تبديـ ل می کند

ارزشهاي مشترك ،انسجام ،روابط متقابل ،اعتماد ،نگرشها

) .(Gootaert, 1998بنابراين ،سرمايه اجتماعی که

و عقايد) هستند )،(Krishna & Norman, 1999

روابط خرد درون يك شهر را توصيف میکند ممکن است

) .(Uphoff, 2000در کل منظور از سرمايه اجتماعی،
تکميلی بودن ابعاد دوگانه باال است.

)1 - Self-Help Groups (SHG

2 - Barham
3 - Wilson
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اجتماعی ،نقش بسيار مهمتري از سرمايههاي فيزيکی و

بنابراين میتوان مفاهيم سرمايه اجتماعی را در چند دسته
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شهري ،مهيا میسازد و با بسيج محلی منابع و پشتيبانی

حكمرانی و نظارت

نهادها و مؤسسات دولتی،
نقشها و قوانين
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 -دارا بودن سطوح کالن (ملی) ،ميانی (منطقهاي و

داشته باشند و نيازهاي جمعيتی آن در ابعاد مختلف،

محلی) و خرد (خانواده و افراد) که براساس نظام برنامهريزي

برآورده گردد (هاروي .)1332 ،توسعه پايدار ،مستلزم

و ساختار اقتصادي ،دستهبندي میشود و دارا بودن

برقراري عدالت اجتماعی و فضايی در شهرهاست .رفع

عملکردهايی در داخل يك گروه ،جامعه يا بين جوامع و

نابرابريهاي اجتماعی ،اقتصادي ،آسيبپذيري اقشار کم

سازمانهاي متعدد؛ از قبيل انسجام ،تعامل و ايجاد

درآمد ،توزيع بهينه خدمات و امکانات و توجه به نيازهاي

ارتباط و پيوند.

اساسی شهروندان ،از داليل اهميت توسعه پايدار هستند.

از اواخر دهه  1191با ورود مفهوم و کارکرد عدالت

روند شهري شدن در کشورهاي در حال توسعه ،با

اجتماعی جغرافيايی ،تفکرات جغرافيايی به مسيرهاي

عدمتعادلهاي خدماتی و پراکنش جمعيت و رشد بیقواره

تازهاي کشانده شد و ديويد هاروي 1جغرافیدان ،مکتب

شهري ،مواجه است؛ به طوري که ناپايداري حاصل از اين

راديکال 2را با طرح و به کارگيري عدالت اجتماعی در

رشد ناموزون ،به شکل عدمتعادلهاي فضايی -اجتماعی

تحليلهاي جغرافيايی و وابستگی ميان نابرابريهاي اجتماعی

با نمودهاي فقر شهري ،اسکان و اشتغال غيررسمی ،ضعف

و ساختارهاي فضايی جغرافيايی ،همچون انقالبی در

حاکميت محلّی و آلودگیهاي زيستی ،نمايان شده است.

تفکرات جغرافيايی ،برپا کرد .در واقع عدالت اجتماعی،

عدالت اجتماعي و مديريت برنامهريزی شهری

جامعه اي مشخص است .از نظر اجتماعـ ی يك نظام

فعاليتهايی که به آسيبهاي زيستمحيطی منجر میشوند

اجتماعی پايدار بايد به توزيع برابر منابع ،تساوي

تأمين میگردند ،بیعدالتی روي داده است .اين منافع با

تسهيالت و خدمات اجتماعی شامل :بهداشت ،آموزش و

هزينه گروههاي اجتماعی ديگر که بيش از همه متحمل

پرورش ،برابري جنسی ،پاسخگويی سياسی و مشارکت،

هزينههاي مربوط به زيانهاي محيطی هستند ،بهدست

دست يابد.

میآيد (مرصوصی .)1333 ،در تحليلهاي جغرافيايی ،از

اين اصطالح از دو کلمه عدالت يعنی موزون بودن و

مسئله مکانيابی و کارايی ،استفاده میشود .بنابراين بخشی

برابري که در مفهوم رعايت تناسب ميان اجزاي يك

از اين مفهوم ،جنبه مادي دارد که با ثروت ،درآمد و

مجموعه هدفدار به گونهاي که آن مجموعه بتواند متعادل

توزيع عادالنه آن ،در پيوند تنگاتنگ است و در اشکال

و پايدار بماند ،آمده است و اجتماعی به معناي گردهمايی

متفاوت ،مورد توجه قرار میگيرد .تحقق عدالت اجتماعی

و تجمع گروههاي انسانی است .در تبيين عدالت اجتماعی

مستلزم وجود مکان و فضا است .فضا نيز يك محصول

بايد گفت اين اصطالح در واقع کاربردي خاص از عدالت

اجتماعی است که بيشتر بر روابط شهر و روستا تأکيد

اجتماعی است که براي فايق آمدن بر تعارضاتی که الزمه

میکند .با توجه به عدمتوزيع منطقی امکانات ،فرصتها و

همکاري اجتماعی براي ترقی افراد است ،مورد استفاده

موقعيتهاي اجتماعی ،سياسی ،فرهنگی و اقتصادي در

قرار میگيرد (پيلهور .)1331 ،ديويد هاروي ،عدالت

يك فضاي شهري از يك طرف و وجود بورسبازي زمين

اجتماعی و فضايی در شهرها را تخصيص عادالنه منابع و

و مسکن ،نابرابري در ثروت و جدايیگزينی اکولوژيکی از

امکانات شهري میداند که به گونهاي هدايت شوند که

طرف ديگر ،بررسی نقش تعاون در گسترش عدالت

افراد ،حداقل شکاف و اعتراض را نسبت به حقوق خود،

اجتماعی در قالب شهر ،مورد توجه قرار گرفته و بر اين
امر تأکيد شده است .بنابراين عدالت اجتماعی در شهر به

1 - David Harvey
2 - Radikal

معناي حفظ منافع گروههاي مختلف اجتماعی به طور
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عدالت اجتماعي

عدالت اجتماعی به عنوان يك مفهوم هنجاري جهت

] [ Downloaded from iueam.ir on 2023-01-09

مرتبط با توزيع نسبی حقوق ،فرصت ها و منابع ،در

هنگامی که منافع گروههاي خاصی از مردم به وسيله
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عام و گروههاي هدف به طور خاص به وسيله توزيع بهينه

تأثيرگذاري در مديريت شهري دارند و برايند آن ،ايجاد

منابع شهري ،درآمدها و هزينهها میباشد .به همين

رضايتمندي و تقويت پايههاي عدالت اجتماعی میباشد

جهت ،اکنون مباحث مربوط به عدالت محيطی با تأکيد

که با اتخاذ سياستها و برنامههاي مطلوب شهري در

بر مترادف بودن مفاهيم عدالت محيطی و عدالت

فضاي يك شهر ،تبلور میيابد .تالش براي حفظ منافع

اجتماعی ،لزوم حسابرسی اجتماعی را به عنوان پايه و اساس

عمومی ،کاهش نابرابريها و بیعدالتیهاي اجتماعی در

حسابرسی محيطی ،ضروري میشمارند (.)Gray, 2002

فضاي شهر ،بخشی از مهمترين وظايف شوراهاست که

نقش شوراها در گسترش عدالت اجتماعي شهری

تحقق اين امر ،عدالتگستري محسوب میگردد (اوست

شوراها با هدف ايجاد زمينههاي مناسب جهت

هويیزن .)1311 ،معيارهاي سنجش عدالت براساس

آسايش و بهبود شرايط زندگی شهروندان ،نقش مهم و

ديدگاههاي راولز 1و هاروي در جدول  1بيان شدهاند.

جدول -1معيارهای سنجش عدالت براساس ديدگاههای راولز و هاروی
آزادي

معيارهای

طرح بتواند حقوق فردي افراد را حفظ کند و آزاديهاي فردي ،فداي اجراي آن نشود.
به دسترسی برابر همه به فرصتها ،منابع ،امکانات و اطالعات تأکيد میکند و در تقابل با

فرصت برابر

رانتهاي گروههاي خاص صاحب قدرت يا نفوذ ،تعريف میشود.

راولز

در صورتی که تفاوتی در توزيع وجود دارد ،اين تفاوت زمانی عادالنه است که به نفع

تفاوت

معيارهای

افراد داراي حقوق مساوي در بهرهوري از منابع و امتيازاتاند ،ولی نياز همه افراد مشابه نيست
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نياز

محرومترين طبقه باشد.
و تساوي در بهرهوري از ديدگاه نياز افراد به صورت تخصيص نابرابر ،جلوهگر میشود.

شرکت در

آن دسته از افرادي که فعاليتشان به نفع عده بيشتري است ،بيشتر از آن عده که فعاليتشان

منفعت عمومی

به عده کمتري اختصاص دارد ،حق ادعا دارند.

هاروی
استحقاق

افراد به داليلی نظير سابقه زحمت بيشتر يا تحت تعليم بودن در مدتی طوالنیتر ،استحقاق
دريافت پاداش بيشتري را دارند.

منبع( :طبيبيان و همكاران)1331 ،

نمودهاي عدالت اجتماعی عبارتند از:
 -جلوگيري از زايش فقر

 -4روش تحقيق
پژوهش حاضر از لحاظ روش تحقيق ،توصيفی-

 -حفظ استاندارد تأمين اجتماعی

میباشد و به لحاظ ماهيت ،از نوع تحقيقات کاربردي

 -پيگيري عدالت بين نسلی

است .به منظور ارزيابی ميزان سرمايه اجتماعی در بين

 -برابري دسترسی به دانش

مناطق ششگانه شهر کرمانشاه با توجه به تعاريف و

 -مساوات در برابر قانون.

مفاهيم مندرج در مبانی نظري ،اقدام به تهيه و تدوين
پرسشنامه براساس گويههاي جدول  3مطابق با طيف
ليکرت گرديد .به منظور تجزيه و تحليل دادهها ،از
1 - Ravelz
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 -پوشش آموزش و کسب مهارت

تحليلی و مبتنی بر مطالعات ميدانی و تکميل پرسشنامه
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روشهاي آماري مبتنی بر آزمونهاي  tتكنمونهاي،

 .)1391شهرستان کرمانشاه ،مرکز استان کرمانشاه با

فريدمن 1و همبستگی استفاده شده است .شهر کرمانشاه

مساحت  3543کيلومتر مربع ،در حاشيه رودخانه قرهسو

به عنوان منطقه مورد مطالعه اين تحقيق ،در غرب کشور واقع

قرار گرفته است که ارتفاع آن از سطح دريا  1411متر

شده است .اين شهر ،داراي شش منطقه شهرداري و مرکز

میباشد .اين شهر به عنوان يکی از  11شهر مهم و پر

سياسی -اداري استان کرمانشاه میباشد .به منظور تحليل

جمعيت کشور با جمعيتی نزديك به  311هزار نفر (تا

و ارزيابی سرمايه اجتماعی شهروندان ،به صورت تصادفی،

آبان ماه  )1335و مساحتی بالغ بر  11هزار هکتار در ميانه

پرسشنامهها در بين اين شش منطقه ،توزيع شده است.

غربی ايران ،يکی از توانمندترين شهرهاي ايران در اين
منطقه است .رشد باالي جمعيت شهر از يك طرف و

 -5يافتههای تحقيق

روند رو به افزايش مهاجرت به شهر کرمانشاه در طی

الف -معرفي محدوده شهر کرمانشاه

دهههاي اخير ،از سوي ديگر ،سبب افزايش جمعيت شهر

کرمانشاه از شهرهاي تاريخی و فرهنگی ايران است

کرمانشاه شده است .اين شهر داراي مناطق ششگانه

که تا پيش از حمله اعراب به ايران ،به عنوان دومين

میباشد که در نقشه  1آمده است.

پايتخت ساسانيان ،مورد توجه حکومت بود (سعيديان،

منبع( :يافتههای نگارندگان)
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نقشه  -1موقعيت جغرافيايي مناطق ششگانه شهر کرمانشاه

نظر سواد و مدرك تحصيلی ،وضعيت متوسط و متوسط به

ب-يافتههای توصيفي

مشخصات  151پاسخدهنده به پرسشنامه مذکور ،افراد بين

( 31درصد) از پاسخدهندگان ،مرد و  111نفر (91/3

 21تا  31سال حدود  15نفر ( 51درصد) ،همچنين ميزان

درصد) از پاسخگويان نيز متأهل بودهاند .نتايج اين بررسی

تحصيالت (ديپلم و باالتر)  11نفر ( 51/3درصد)  ،بيشترين

در مورد اشتغال ساکنان اين مناطق نشان میدهد که 125

درصد را به خود اختصاص دادهاند و اغلب ساکنان ،داراي

نفر ( 33/3درصد) از پاسخدهندگان به پرسشنامه مذکور،

مدرك تحصيلی دبيرستان به باال هستند که با مالحظه اين

شغل آزاد دارند 13 .نفر ( 95/3درصد) نيز در مساکن ملکی

موضوع میتوان گفت استقبالکنندگان از اين پرسشنامه از

زندگی میکردند که تعداد افراد خانوار  3تا  4نفر ،بيشترين

1 - Fridman

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1393.2.7.8.3

همانطور که در جدول  2مشاهده میگردد از بين

باال دارند .نتايج آماري پرسشگري نشان داد که  121نفر
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درصد تعداد افراد خانوار ( 53نفر يعنی  33/9درصد) را به

در سطوح آموزشی ،بعد خانوار ،شغلی ،جنسيت و ملکی ،از

خود اختصاص داده بودند .بنابر آمار توصيفی باال سعی شده

اقشار متفاوتی از جامعه آماري انتخاب شدهاند.

است که پاسخدهندگان از طيفهاي مختلف جامعه باشند و
جدول -2مشخصات پاسخدهندگان
مشخصات پاسخدهنده

بيشترين پاسخگو

تعداد پاسخدهنده

درصد

سن

21-31

15

51

تحصيالت

ديپلم و باالتر

11

51/3

جنسيت

مرد

121

31

تأهل

متأهل

111

91/3

شغل

آزاد

125

33/3

مسكن

ملکی

13

95/3

تعداد افراد خانوار

 3تا  4نفر

53

33/9

منبع( :يافتههای نگارندگان)

به منظور پاسخگويی به سؤال تحقيق درباره ميزان

وجود دارد .در اين بين ،بيشترين ميانگين رتبهاي به

و سطح برخورداري جامعه نمونه در هر يك از ابعاد

ترتيب به نهادها و شبکههاي محلی و انسجام اجتماعی و

سرمايه اجتماعی و نقش آن در توسعه عدالت اجتماعی

کمترين آن نيز به مشارکت اجتماعی اختصاص دارد.

شهري ،از تحليل ميانگين عددي استفاده شده است.

بنابراين میتوان اذعان کرد که مشارکت شهروندان در

همانطور که جدول  3نشان میدهد براساس آزمون

امور عمومی و مديريت شهري بنا به داليلی ،پايين است.

فريدمن بين ميانگين ابعاد سرمايه اجتماعی خانوارهاي
جدول  -3معناداری تفاوت ميانگين رتبهای ظرفيتهای خانوارهای نمونه براساس آماره آزمون فريدمن
مؤلفهها

تعداد

ميانگين عددی

ميانگين رتبهای فريدمن

اعتماد اجتماعی

151

3/1111

1/31

همکاري و مشارکت اجتماعی

151

2/9114

1/19

انسجام اجتماعی

151

3/4123

3/14

نهادها و شبکههاي محلی

151

3/5921

3/31

درجه آزادي

3

سطح معناداري

1/111

منبع( :محاسبات نگارندگان)

عالوهبر اين ،همانطور که جدول  4نشان میدهد

متوسط که به عنوان مطلوبيت عددي مورد آزمون نيز در

تحليل ميانگين عددي حاصل از رابطه شاخصهاي سرمايه

نظر گرفته شده است ،میباشد؛ به طوري که با احتساب

اجتماعی در بين نمونه هاي تحقيق براساس آزمون t

دامنه طيفی شاخصهاي موجود که بين  1تا  5براساس

تكنمونهاي ،مبين نزديك بودن مقادير ابعاد آن به حد

طيف ليکرت در نوسان است ،اين ميزان براي ابعاد اعتماد
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مربع کاي

135/321
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ج -يافتههای استنباطي

نمونه در سطح معناداري برابر با  ،1/111تفاوت معناداري
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اجتماعی ،انسجام اجتماعی و شبکههاي محلی ،باالتر از حد

بنابراين میتوان نتيجه گرفت که شاخص اعتماد اجتماعی،

متوسط  3و براي بعد مشارکت اجتماعی نيز کمتر از 3

نقش کمتري نسبت به ساير شاخصها در سرمايه اجتماعی

ارزيابی میشود .بدين ترتيب در بين ابعاد چهارگانه سرمايه

ايفا میکند و اين میتواند ناشی از پايين بودن شاخصهاي

اجتماعی مورد نظر پژوهش ،به جز بعد اعتماد اجتماعی ،در

کيفيت زندگی از قبيل تحصيالت ،درآمد ،تعارضات فرهنگی

بقيه موارد ،سطح  15درصد تفاوت معناداري وجود دارد.

و غيره در منطقه مورد مطالعه باشد.

جدول  -4آزمون  Tبين ابعاد سرمايه اجتماعي
مطلوبيت عددی شاخصهای مورد آزمون=3
آماره

سطح

تفاوت از

ابعاد سرمايه اجتماعي

ميانگين

اعتماد اجتماعی

3/1111

1/521

همکاري و مشارکت اجتماعی

2/9114

-3/512

1/111

انسجام اجتماعی

3/4123

3/315

1/111

1/41433

نهادها و شبکههاي محلی

3/5921

9/115

1/111

1/31231

فاصله اطمينان  15درصد

آزمون t

معناداری

حد مطلوب

پايينتر

باالتر

1/115

1/11211

-1/1115

1/2113

-1/13194

-1/232

-1/1111

1/3144

1/9112

1/2521

1/4122

منبع( :يافتههای نگارندگان)

تشکيلدهنده سرمايه اجتماعی در جدول  5ارايه شده است.

از مؤلفهها ،منجر به افزايش قابل توجه مقادير در ساير ابعاد

نتايج حاصل از اين تحليل نشاندهنده وجود رابطه مستقيم

خواهد شد و گوياي اين مطالب میباشد که بين شاخصهاي

بين کليه ابعاد میباشد .به عبارت ديگر ،میتوان اذعان

انتخاب شده براي سرمايه اجتماعی ،همبستگی مستقيم

کرد که با توجه به معناداري همبستگی بين ابعاد چهارگانه

مثبت و معناداري وجود دارد.

جدول  -5ماتريس همبستگي ظرفيتهای موجود در سطح خانوارهای نمونه (اسپيرمن)
ابعاد ظرفيتها

ضريب همبستگی

1/111

)**(1/593

)**(1/544

)**(1/111

سطح معناداري

1

1/111

1/111

1/111

همکاري و مشارکت

ضريب همبستگی

)**(1/593

1/111

)**(1/911

)**(1/499

اجتماعی

سطح معناداري

1/111

1

1/111

1/111

ضريب همبستگی

)**(1/544

)**(1/911

1/111

)**(1/449

سطح معناداري

1/111

1/111

1

1/111

نهادها و

ضريب همبستگی

)**(1/111

)**(1/499

)*(1/449

1/111

شبکههاي محلی

سطح معناداري

1/111

1/111

1/111

1

اعتماد اجتماعی

انسجام اجتماعی

تعداد
منبع( :يافتههای نگارندگان)

151
*همبستگی معنیدار در سطح ** 1/15همبستگی معنیدار در سطح 1/11
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اعتماد اجتماعي

همكاری و مشارکت اجتماعي

انسجام اجتماعي

نهادها و شبكههای محلي
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تحليل ناپارامتري همبستگی ميان مؤلفه هاي

در سطح معناداري  1/111درصد ،افزايش مقادير هر يك
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در دهههاي اخير ،محققان توسعه و برنامهريزي

ماتريس اوليه ارايه شده است .جدول  9نشانگر

1

شاخصهاي بهکار رفته و تعداد آنها در مناطق ششگانه

براي تصميمگيري ،به مدلهاي چندمعياره )(MCDM

روي آوردند .تصميمگيري چندمعياره به طور گسترده در

شهر کرمانشاه میباشد.

رتبهبندي يا انتخاب يك يا چند گزينه از بين مجموعهاي
از گزينههاي موجود با رعايت معيارهاي متعدد که

جدول  -6ماتريس مستخرج از شاخصهای بهکار رفته

معموالً با هم مغاير هستند ،بهکار میرود و با توجه به

در پرسشنامه

اهميت اين تحليلها ،روشهاي زيادي براي حل مسائل
چندمعياره ،توسعه يافتهاند .در اين راستا تکنيك

ويکور2

به عنوان يك روش تصميمگيري چندشاخصه ،روشی

مناطق

نهادها و

انسجام

همكاری و

اعتماد

شهری

شبكههای

اجتماعي

مشارکت

اجتماعي

کرمانشاه

محلي

اجتماعي

منطقه 1

3/11

3/31

3/19

3/51

آپريکويچ و تزنگ 3بر مبناي روش الپیمتريك 4توسعهيافته

منطقه 2

3/24

3/54

2/13

2/11

منطقه 3

3/23

3/19

2/95

2/13

است ) .(Wei & Lin, 2008بنابراين ،براي بررسی

منطقه 4

3/19

3/31

2/91

2/31

ميزان تفاوت سرمايه اجتماعی و نقش آن در توسعه

منطقه 5

3/13

3/31

2/95

2/32

عدالت شهري در هر يك از مناطق ششگانه شهر

منطقه 6

3/29

3/94

2/33

2/11

کرمانشاه و رتبهبندي آنها ،از تکنيك ويکور استفاده

وزن

1/251

1/243

1/214

1/223

ساده ولی کارآمد در اولويتبندي ،قلمداد میشود که توسط

منبع( :يافتههای نگارندگان)

شده است.
سطحبندی مناطق شهری کرمانشاه با استفاده
تکنيك ويکور ،يکی از روش هاي تصميم گيري

گزينه و  nمعيار داريم .گزينههاي مختلف  iبه عنوان

چندشاخصه توافقی است که بر مبناي روش الپیمتريك

 xiمشخص شدهاند .براي گزينه  x jرتبه جنبه jام

توسعهيافته میباشد؛ لذا با توجه به اهميت موضوع ،سعی

به عنوان  xijمشخص شده و براي ساير گزينهها نيز

شده تا مراحل کاربرد اين تکنيك ،به اختصار مورد

همينطور است xij .ارزش و مقدار معيار jام میباشد.

بررسی قرار گيرد.

نرمالسازي مقادير ،جايی که  xijارزش اصلی گزينه iام

اين روش میتواند يك مقدار بيشينه مطلوبيت
گروهی براي اکثريت و يك کمينه تأثير انفرادي براي

و بعد jام است ،به صورت زير محاسبه میشود:

xij

مخالفت را فراهم کند .مراحل اين روش شامل گامهاي
ذيل است ):(Wei & Lin, 2008

j  1,2,..., n

;, i  1,2,..., m

الف -ماتريس اوليه :به منظور استفاده از تکنيك

n

x

2
ij

از نظر ميزان برخورداري از ابعاد چهارگانه سرمايه اجتماعی،

بدترين هر يك از مقادير در هر معيار را شناسايی کرده و

1 - Multiple Criteria Deciscion Making
2 - Vikor
3 - Opricovic and Tzeng
4 - LP-metric

را محاسبه میکنيم.
, i=1,2,…,m

fj+=Max fij

, j=1,2,…,n

fj-=Min fij
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ويکور براي سنجش تفاوت مناطق ششگانه شهر کرمانشاه

به ترتيب  f jو f j

f ij 

j 1

ج -تعيين بهترين و بدترين مقدار :بهترين و

ابتدا از دادههاي پرسشنامه ،ميانگين گرفته شده و در

] [ Downloaded from iueam.ir on 2023-01-09

از روش ويكور

ب -محاسبه مقادير نرمال شده :فرض میکنيم m
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p

1

n
p
L pi   wi ( f j  f ij ) /( f J  f j ) 
 j 1

1  p  





i= 1,2,3,…,n

گزينههاي موجود ،توجه به ترجيح موضوعی است که
معموالً به وسيله تصميمگيريهاي مبتنی بر تجربيات
شخصی ،دانش و درك مسئله از طريق تکنيك استنباط
ترجيحی مانند فرايند تحليل سلسلهمراتبی ) (AHPتعيين

جايی که  fj+بهترين راهحل ايدهآل مثبت براي

میشود که تحت عنوان وزندهی شاخصها از آن ياد

معيار jام و  fj-بدترين راهحل ايدهآل منفی براي معيار

میشود .در اين مطالعه ،وزندهی به شاخصها با استفاده

jام است .اگر تمامی  fj+را به هم پيوند بزنيم ،يك

از نظرات افراد صاحبنظر از قبيل اعضاي هيأت علمی با

ترکيب بهينه خواهيم داشت که بيشترين امتياز را خواهد

استفاده از تکنيك  AHPصورت گرفته که در جدول 1

داد که در مورد  fj-نيز همينطور است.

نشان داده شده است.

د -تعيين وزن معيارها :مهمترين مسئله در رابطه
با کاربرد تکنيك هاي چند منظوره براي سطحبندي
جدول  -7ضريب وزن شاخصها
شاخص

نهادها و شبكههای محلي

انسجام اجتماعي

همكاری و مشارکت اجتماعي

اعتماد اجتماعي

وزن

1/251

1/243

1/214

1/223

منبع( :محاسبات نگارندگان)

n

) S i   wi ( f j  f ij ) /( f J  f j
j 1



]) Ri  Max[ wi ( f j  f ij ) /( f j  f j
j

جايی که  S iبيانگر نسبت فاصله گزينه  iام از
راهحل ايدهآل مثبت (بهترين ترکيب) و  Riبيانگر نسبت
فاصله گزينه iام از راهحل ايدهآل منفی (بدترين ترکيب)
میباشد ،برترين رتبه براساس ارزش  S iو بدترين رتبه
 S iو  Riبه ترتيب همان  L1iو  L0 iدر روش
الپیمتريك هستند.
و -محاسبه عملی با استفاده از تکنيك ويکور : Qi
اين مقدار براي هر يك از iها به صورت زير تعريف
میشود:

i

i

 R   Max Riو  R   M i nRiو  vوزن استراتژي
i

i

اکثريت ،موافق معيار يا حداکثر مطلوبيت گروهی است.


Si  S
S  S
منفی گزينه iام و به عبارت ديگر موافقت اکثريت براي
بيانگر نسبت فاصله از راهحل ايدهآل

R  R
 iبيانگر نسبت فاصله از
نسبت iام است.
R  R
راهحل ايدهآل گزينه iام و به معنی مخالفت با نسبت
گزينه iام است .بنابراين هنگامی که مقدار  vبزرگتر از
 1/5باشد ،شاخص  Qiمنجر به اکثريت موافق میشود
و هنگامی که مقدار آن کمتر از  1/5میشود ،شاخص
 Qiبيانگر نگرش منفی اکثريت میباشد .به طور کلی
وقتی مقدار  vبرابر  1/5است ،بيانگر نگرش توافقی
متخصصان ارزيابی میباشد.

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1393.2.7.8.3

براساس ارزش  Riبهدست میآيد .به عبارت ديگر

در جايی که ، S   M i nSi ، S   Max Si
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ه -محاسبه فاصله گزينهها از راهحل ايدهآل :اين
مرحله ،محاسبه فاصله هر گزينه از راهحل ايدهآل و
سپس حاصلجمع آنها براي ارزش نهايی براساس روابط
ذيل است:

 S  S 
 Ri  R  
Qi  v  i

(
1

v
)
 R  R 
 
S  S 
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ز -رتبهبندي گزينهها براساس مقادير  : Qiدر اين

گزينهها را رتبهبندي کرده و تصميمگيري میکنيم که

مرحله براساس مقادير  Qiمحاسبه شده در گام قبل،

در جدول  3مشاهده میگردد.

جدول -3رتبههای نهايي در هر يک از مناطق شهر کرمانشاه

Qi

مناطق
منطقه 1
منطقه 2
منطقه 3
منطقه 4
منطقه 5

1/42
1
1/55
1
1/91

رتبه
2
9
3
1
4

منطقه 9

1/15

5

منبع( :محاسبات نگارندگان)

فضايی توزيع سرمايه اجتماعی (اعتماد اجتماعی ،انسجام

منظور تسهيل دستيابی به اهداف عدالت اجتماعی

اجتماعی ،همکاري و مشارکت در امور و عضويت در

شهري از طريق توسعه ارتباطات و همکاري به

شبکههاي محلی) و نقش آنها در توسعه عدالت اجتماعی

عنوان نقطه مرکزي سرمايهگذاري در توسعه محلی

شهري ،نشاندهنده تفاوت معنادار صفر براي منطقه  4و

میباشد .بر همين اساس با توجه به روش کتابخانهاي

يك براي منطقه  2میباشد .به طوري که منطقه  4به

و ميدانی و مصاحبه در مناطق مورد مطالعه،

دليل قدمت و سابقه زياد سکونت خانوادهها در اين

يافتههاي به دست آمده از پژوهش حاضر نشان

منطقه و همچنين فعاليت طوالنیمدت آنها در منطقه

میدهد که براساس آزمون فريدمن ،بين ميانگين

مذکور ،داراي باالترين رتبه و منطقه  2به دليل دارا بودن

ابعاد سرمايه اجتماعی خانوارهاي نمونه در سطح

مهاجران زياد و عدموجود سابقه تاريخی ساکنين ،داراي

آلفا برابر با  ،1/111تفاوت معناداري وجود دارد و

پايينترين رتبه به لحاظ برخورداري از ميزان سرمايه

همچنين با توجه به رتبهبندي که از مناطق

اجتماعی در بين محالت شهري کرمانشاه میباشند.

ششگانه شهر کرمانشاه بهدست میآيد ،منطقه  4به
دليل ريشهدار بودن سکونت خانوادهها در اين

امروزه سرمايه اجتماعی ،نقش بسيار مهمتري

منطقه مذکور ،داراي باالترين رتبه توزيع سرمايه

از سرمايههاي فيزيکی و انسانی در سازمانها و

اجتماعی و منطقه  2به دليل دارا بودن مهاجران

جوامع ايفا میکند و شبکههاي روابط جمعی و

زياد و تفاوتهاي زياد فرهنگی ساکنين ،داراي

گروهی ،انسجام بين افراد و سازمانها براي افزايش

پايينترين رتبه به لحاظ برخورداري از ميزان توزيع

اثربخشی فعاليتهاي توسعهاي را برقرار میکنند .به

سرمايه اجتماعی در بين محالت شهري کرمانشاه

عبارت ديگر ،سرمايه اجتماعی را میتوان منبعی

میباشند .در بين شاخصهاي سرمايه اجتماعی،

براي تسهيل روابط در جهت رسيدن به منافع

بيشترين ميانگين رتبهاي به ترتيب به شبکههاي

مشترك ميان افراد دانست که میتواند پيامدهاي

محلی و انسجام اجتماعی و کمترين آن نيز به

متفاوتی بر روي فرد و جامعه داشته باشد .بنابراين،

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1393.2.7.8.3

 -6نتيجهگيری و پيشنهاد

منطقه و همچنين فعاليت طوالنیمدت آنها در
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همانطور که جدول  3نشان میدهد ،تحليل

سرمايه اجتماعی ،توانايی تشکيل و حفظ روابط به
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مشارکت اجتماعی ،اختصاص دارد .بنابراين میتوان

خمّر ،غالمعلی؛ اسماعيلزاده کواکی ،علی؛ براتپور ،علی،

اذعان کرد که مشارکت شهروندان در امور عمومی و

( .)1311ارزيابی توزيع فضايی سرمايه اجتماعی در

مديريت شهري پايين میباشد .از طرف ديگر،

سطح مناطق شهري با استفاده از تکنيك  Topsisو

تحليل ميانگين عددي حاصل از رابطه شاخصهاي
سرمايه اجتماعی در بين نمونههاي تحقيق براساس
آزمون  tتك نمونهاي ،مبين نزديك بودن مقادير
ابعاد آن به حد متوسط که به عنوان مطلوبيت
عددي مورد آزمون نيز در نظر گرفته شده است،
میباشد .به طوري که اين ميزان براي ابعاد اعتماد
اجتماعی ،انسجام اجتماعی و شبکههاي محلی ،باالتر

( Gisمورد مطالعه :نواحی شهر قوچان) ،مطالعات
جغرافيايی مناطق خشك.15-112 ،)4(1 ،
ساروخانی ،باقر .)1331( ،سرمايه اجتماعی :ابعاد ،شاخص و
ديدگاه ،مجازي .41-51 ،)1(1 ،1

سعيديان ،عبدالحسين .)1391( ،دايرةالمعارف سرزمين و
مردم ايران ،تهران :انتشارات علم و زندگی.
سلمانی ،محمد؛ تقیپور ،فريده؛ رمضانزاده لبسويی ،مهدي؛
جليلی پروانه؛ زهرا .)1331( ،بررسی ابعاد سرمايه

از حد متوسط  3و براي بعد مشارکت اجتماعی نيز

اجتماعی در توسعه روستايی (مطالعه موردي :روستاهاي

کمتر از  3ارزيابی میشود .بدين ترتيب در بين ابعاد

باغستان و برون-شهرستان فردوس) ،فصلنامه علوم

چهارگانه سرمايه اجتماعی ،به جز بعد اعتماد

اجتماعی.11-41 ،)11(4 ،

اجتماعی در بقيه موارد در سطح  15درصد تفاوت
معناداري وجود دارد .نتايج حاصل از ماتريس

شکوئی ،حسين .)1312( ،ديدگاههاي نو در جغرافياي شهري،
تهران :انتشارات سمت.

همبستگی ،نشاندهنده وجود همبستگی مثبت و

شکوهفر ،فهيمه؛ شعبانجوال ،الهه .)1311( ،بررسی ابعاد

مستقيم بين کليه ابعاد میباشد؛ به طوري که

سرمايه اجتماعی و نقش آن در توسعه اقتصاد شهري،

مؤلفهها ،منجر به افزايش قابل توجه مقادير در ساير
ابعاد خواهد شد.
در اين راستا پيشنهادهاي ذيل مطرح میگردد:

صيدايی ،سيداسکندر؛ احمدي شاپور آبادي ،محمدعلی؛ معين

آبادي ،حسين .)1333( ،ديباچهاي بر سرمايه اجتماعی
و رابطه آن با مؤلفههاي توسعه اجتماعی در ايران ،مجله
اقتصاد ،شماره .11

 ارتقاي سطح مشارکت شهروندان در امور

طبيبيان ،منوچهر؛ شکوهی ،محمدصالح؛ ارباب ،پارسا،

عمومی و مديريت شهري از طريق نهادينهسازي

( .)1331ارزيابی عدالت اجتماعی در طرح منظر شهري

فرهنگ مديريت محله و شوراياريها

محله خوببخت منطقه  15شهرداري تهران ،مجله

 اشاعه فرهنگ پاسخگويی در برابر شهروندان

آرمانشهر ،شماره .113-115 ،5

و افزايش روحيه انتقادپذيري در تمامی سطوح سازمانی

فوکوياما ،فرانسيس .)1331( ،پايان نظم :سرمايه اجتماعی و

 نهادينهسازي فرهنگ رفتار توأم با احترام با

حفظ آن ،ترجمه غالمعباس توسلی ،تهران :نشريه

شهروندان و کارکنان و تکريم آنان به عنوان سرمايههاي

 -7منابع
پيلهور ،علی اصغر .)1331( ،تعاون و عدالتگستري در فضاي
شهري ،مجله تعاون ،شماره .49-51 ،119

جامعه ايران.

محسنیتبريزي ،عليرضا؛ آقامحسنی ،مريم .)1331( ،بررسی
نقش سرمايه اجتماعی در توسعه شهري (مورد مطالعه:
شهرستان محالت) ،مجله مديريت شهري،)29( 3 ،
.141-192
مرصوصی ،نفيسه .)1333( ،توسعه و سرمايه اجتماعی در
شهر تهران ،فصلنامه مطالعات اقتصادي ،شماره .14
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اصلی مديريت شهري.
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میتوان اذعان کرد که افزايش مقادير هر يك از

اولين کنفرانس اقتصاد شهري.
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