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  چكيده
در اين پژوهش از شش مولفه اصلي سرمايه اجتماعي شامل اعتماد اجتماعي،  :هدف پژوهشو  مقدمه

براي مديريت و  ارزش زندگيو  مشارکت اجتماعي، حمايت اجتماعي، انسجام اجتماعي، احساس امنيت
  . بازسازي استفاده گرديدو  ري، آمادگي، مقابلههاي پيشگي هاي اجتماعي از متغير بحران

ابزار . است يهمبستگ يفياز نظر روش، توصو  ين پژوهش از بعد هدف، کاربرديا :روش پژوهش
جامعه . استفاده از پرسشنامه بوده است يدانيروش مو  يبردار شيفاي  ها روش کتابخانه داده يآور جمع
و  رانيا ساکن شهر رشت بر اساس اعالم مرکز آمار سال ٦٠يال ٢٠زنان و  پژوهش مردان يآمار

  .دين گرديينفر تع ٣٨٤و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ١٣٨٥ يسرشمار
ت، ياعتماد، مشارکت، حما( يه اجتماعيهاي سرما ن مولفهين بود که بياز ا يها حاک افتهيج ينتا: ها يافته

، مقابله، ي، آمادگيريشگيپ( يهاي اجتماع ت بحرانيريمدو  )ي، ارزش زندگيانسجام، احساس زندگ
 يه اجتماعيزان سرمايدارد، هرچه بر م وجود يدار يشهروندان کالن شهر رشت ارتباط معن) يبازساز

  .شتر خواهد شديز بين يهاي اجتماع ت بحرانيريشهروندان افزوده شود مد
 يران مطالعه مورديا ين شهرهاهاي حاصله، مشهود است در کال افتهيبه  توجهت با يدر نها :گيري نتيجه

هستند  ييتري برخوردارند آنها ت مناسبيوضع که از يه اجتماعيهاي سرما ريهاي متغ شهر رشت شاخص
 دارند در يشتريمدرن رابطه ب يهايي که با زندگ شاخصو  جامعه در ارتباطند يجوه سنتو  شتر بايکه ب
هاي  ت بحرانيريجامعه افزوده شود، مد يه اجتماعيهر چه بر سرماو  رنديگ مي تري قرار ت نامطلوبيوضع
  .تر خواهد شد ز مطلوبين ياجتماع

  ت بحران، رشتيري، مدي، بحران اجتماعيه اجتماعيسرما: واژگان كليدي
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  مقدمه
توسعه پايدار، تدبيري براي و  امروزه سرمايه اجتماعي را يکي از اجزاي ثروت ملتها

ارتقاي و  هاي رفاه اجتماعي ي موفقيت برنامهعاملي براو  کاهش مشکالت اجتماعي
جهاني بينديش «در دهه اخير با افزايش روند تفکر . دانند مي اجتماعيو  سالمت فردي

و  بومي بيشتر شدهو  هاي محلي نقش مباحث اجتماعي در جنبه» محلي عمل کن
اي ه مباحث توسعه پايدار اجتماعات محلي در سال. خاصي يافته استويژه و  اهميت

سرمايه  .اخير سبب تغييرات عظيمي در ساختارهاي تفکري توسعه گرديده است
هاي اجتماعي است که موجب ارتقاي  اجتماعي مجموعه هنجارهاي موجود در سيستم

 هاي تبادالت موجب پائين آمدن سطح هزينهو  جامعه گرديده سطح همکاري اعضاي آن
نهادهاي اجتماعي نيز و  ير جامعه مدنيبا اين تعريف مفاهيمي نظ. گردد مي ارتباطاتو 

پژوهش حاضر نيز با هدف . گردند مي داراي ارتباط مفهومي نزديک با سرمايه اجتماعي
مديريت بحرانهاي اجتماعي کالن شهرهاي ايران، و  تعيين ارتباط بين سرمايه اجتماعي

  .انجام گرديد مطالعه موردي شهر رشت
  

  بيان مساله
 درصد ۴۰مهاجرت به شهرهاي بزرگ، سكونت نزديك به گسترش شهرنشيني، روند 

تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، کرج، ( جمعيت شهرنشين در يازده شهر بزرگ كشور
محدوديت منابع مالي، سنتي بودن ساختار ) اهواز، قم، کرمانشاه، اروميه، رشت شيراز،
 نيازهاي عمومي،و  توان مالي با توقع، انتظاراتو  تشكيالت، فاصله امكاناتو  اداري
 وجود اقتصادي شهروندان، به هنگام نبودن قوانين، عدمو  يت فرهنگي، اجتماعيوضع

کالن . شهري شرايط جديدي را فراروي مديريت شهري قرار داده است واحد مديريت
اقتصاد پويا شهري است، که و  شهرها هنگامي داراي بستر مناسب براي زندگي اجتماعي

بحران  .شهروندان با محيط زندگي دچار گسست نگرددو  هروندانجريان ارتباط بين ش
زندگي و  به هم خوردن تعادل عموميو  اجتماعي عبارتست از به مخاطره افتادن

اجتماعي بر اثر اختالالت يا مقتضيات پديد آمده در جزء يا اجزايي از جامعه که يا بر اثر 
ه خاطر ناتواني موسسات اجتماعي در يا بو  عدم سازگاري سازمانهاي اجتماعي با يکديگر

رويه  بي بيکاري، رشد. آيد مي وجود نهادهاي اجتماعي بهو  ها اهداف ساخت تحقق
هاي اجتماعي است  از انواع آسيب... رويه، طالق، دروغ،  بي جمعيت، اعتياد، فقر، مهاجرت

ي نوين در يکي از راهکارها. گردد مي که در صورت عدم کنترل تبديل به بحران اجتماعي
 اين طور به نظر. مديريت بحرانهاي اجتماعي بکارگيري سرمايه اجتماعي استو  تبيين
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رسد که زندگي مردم در اجتماعي که داراي درجات باالي سرمايه اجتماعي است،  مي
اين پژوهش  منظور از. تري در بر خواهد داشت مطلوبو  اجتماعيو  نتايج اقتصادي

 ،مشارکت اجتماعي ،ايه اجتماعي شامل اعتماد اجتماعيهاي سرم بررسي ميزان شاخص
نقش آن در مديريت و  ارزش زندگي ،احساس امنيت ،انسجام اجتماعي ،حمايت اجتماعي

 و اعتياد به مواد مخدر ،خودکشي ،جنايتو  جرم ،دروغ ،طالق ،بحرانهاي اجتماعي شامل
  .باشد مي اختالالت رواني

  
 ادبيات پژوهش

  سرمايه
و  هاي تبييني در مالحظات جامعه شناختي چارچوبترين  يه يکي از غنيمفهوم سرما
اين مفهوم طي چهار دهه گذشته دست خوش تحوالتي گرديده . است اقتصادي معاصر

و  هاي جديد سرمايه انساني، سرمايه فرهنگي نظريه اسطه آن شاهد ظهورو  است که به
هاي  تماعي که اخيرترين در نظريهدر اين ميان، سرمايه اج. باشيم مي سرمايه اجتماعي

در . توان از آراي مارکس دنبال کرد مي مفهوم سرمايه را. آيد مي جديد سرمايه به شمار
داران، کساني که  مفهوم پردازي مارکس، سرمايه بخشي از ارزش اضافي است که سرمايه

مصرف آن را و  ليدهاي تو پول در فرآيندو  اختيار دارند، از گردش کاالها ابزار توليد را در
شود که  مي در اين گردش، به کارگران در مقابل کار دستمزد پرداخت .آورند مي به دست

اما کاالي . را براي ادامه حيات خود خريداري کنند دهد کاالهايي مي به آنها امکان
توان با قيمت باالتري در بازار مصرف  مي ان رادار سرمايهتوليد شده توسط و  پردازش
ي، از يک سو سرمايه بخشي از ارزش اضافي دار سرمايهدر اين تصوير از جامعه  .فروخت

از سوي . شود مي دار سرمايهاست که به زعم مارکس توسط کارگران توليد شده اما نصيب 
کسب و  ان به اميد بازدهيگذار سرمايهي از سوي گذار سرمايهديگر، سرمايه بيانگر يک 

و  .ان بخشي از ارزش اضافي محصول يک فرآيند استسرمايه به عنو. سود دربازاراست
. کند مي ارزش اضافي را نصيب خودو  کند مي يگذار سرمايهاين طبقه مسلط است که 

اي، درباره روابط اجتماعي  نظريه» کالسيک«بنابراين سرمايه در مفهوم مارکسي 
هاي جديد  به اين سو شاهد ظهور نظريه ۱۹۶۰از دهه . استثماري ميان دو طبقه است

اما به رغم . سرمايه اجتماعي هستيمو  سرمايه همچون سرمايه انساني، سرمايه فرهنگي
هايي که در اين نظريه صورت گرفته، انديشه اصلي مفهوم  تعديلو  جرحو  تمام اصالحات
مجموعه  هاي زير در همه نظريه» ي با بازدهي مورد انتظارگذار سرمايه«سرمايه يعني 

در عين حال، تبيين طبقاتي مستتر در مفهوم کالسيک . ظ شده استنظريه سرمايه حف
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به طور مثال نظريه . گيري نظري ضروري، حذف شده است سرمايه، به عنوان يک جهت
ي در آموزش با بازگشت سرمايه گذار سرمايهسرمايه انساني شولتز، سرمايه را به مثابه 

 يگذار سرمايهدانش و  فني هاي کارگران در مهارت. گيرد مي معين در نظر) سود(
کنند براي پرداخت به مهارت  مي بتوانند با کساني که فرآيند توليد را کنترل کنند تا مي

به همين ترتيب، سرمايه فرهنگي آن گونه که بورديو توصيف . مذاکره شوند وارد کارشان
و  ها اداز نماي  هاي طبقه مسلط در باز توليد مجموعه يگذار سرمايهکرده است بيانگر 

ها را به مثابه  آنو  دروني شدهو  است، که توسط طبقه تحت سلطه، غلط درکاي  معاني
هاي جديد سرمايه هم چنين بر تعامل  نظريه. اند معاني طبقه خود پذيرفتهو  نمادها
و  توسلي. (ي تاکيد دارندگذار سرمايههاي ساختاري در فرآيند  يتوضعو  هاي فردي کنش

   )۲، ۱۳۸۴همکاران 
  

  سرمايه اجتماعي
  :مهمترين تعاريف عبارتند ازو  هاي مختلف تعريف شده است اجتماعي به صورت سرمايه

سرمايه اجتماعي را به «. کند مي سرمايه اجتماعي را اينگونه تعريف فرانسيس فوکوياما
هاي غير رسمي  مجموعه معيني از هنجارها يا ارزش وجود توان به عنوان مي سادگي

آن سهيم  تعاون ميانشان مجاز است، درو  ه اعضاي گروهي که همکاريتعريف کرد ک
 هنجارها به خودي خود باعث توليد سرمايه اجتماعيو  ها مشارکت در ارزش. هستند
همکاران و  نيکومرام. (»هاي منفي باشد ها ممکن است ارزش گردد، چرا که اين ارزش نمي

۱۳۸۷ ،۳( 
عي عبارت است از مجموع منابع، فيزيکي يا غير سرمايه اجتما«گويد،  مي پير بورديو 

فيزيکي در دسترس فرد يا گروهي که داراي شبکه نسبتاً بادوامي از ارتباطات نهادينه 
 )Bourdieu and Wacquant 1992, 119. (»محترم هستندو  شده با آشنايي دوجانبه

عي تشکيالت مشخصات اجتما«را،  طور خالصه، سرمايه اجتماعي به رابرت دي پاتنام 
توانند  مي ها، که با تسهيل کردن عمليات هماهنگ شده شبکهو  مانند اعتماد، معيارها

 (Putnam 1993a, 169). »کارايي جامعه را بهبود بخشند
سرمايه اجتماعي يک «. شود مي سرمايه اجتماعي با کاربرد آن تعريفجيمز کلمن  از نظر

ها است که دو مشخصه  ز موجوديتموجوديت تنها نيست، بلکه مجموعه مختلفي ا
ها تسريع  همه آنو  دارد وجود از ساختار اجتماعياي  ها جنبه در همه آن: مشترک دارند

 )Coleman 1994, 302. ( »کننده اعمال خاص افرادي هستند که داخل ساختار فعالند
 منابع نهفته در: تشکيل شده است وسرمايه اجتماعي از سه جز لين ناناز نظر  
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استفاده يا گردآوري اين و  ختار اجتماعي، قابليت دسترسي به اين گونه منابع اجتماعيسا
يک تعريف عام سرمايه  در )Lin 1999, 7. (هاي هدفمند گونه منابع اجتماعي در کنش

 بازار در روابط اجتماعي با بازدهي مورد انتظار ي درگذار سرمايه اجتماعي عبارت است از
اجتماعي  اقتصادي، تواند سياسي، است که مياي  يک تعريف استعاره اينجا در البته بازار

  .باشد
  

 ابعاد سرمايه اجتماعي
سرمايه . باشد مي فرهنگيو  سرمايه اجتماعي داراي ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي

به بيان ديگر سرمايه . ي نداردواحد صورتو  اجتماعي الزاماً در همه جوامع شکل
و  ي در همه جوامع نداردواحد باشد، قطعاً مصداقي واحد هومياجتماعي حتي اگر مف

اقتضاي سرمايه بودن آن اين است که در هر جامعه متناسب با مقتضيات آن جامعه شکل 
و  سودو  ي مشترکها شاديو  هويت ملي، پيشينه تاريخي، باورها، دين، دردها. بگيرد
 لذاو  اجتماعي آن نقش دارد چون توليد سرمايهو  هاي عمومي يک جامعه درچند زيان
. هاي يکسان سنجيد توان ميزان سرمايه اجتماعي در جوامع مختلف را با شاخص نمي

ساير نويسندگان مشاهده و  همان گونه که در بيشتر مطالعات رابرت پاتنام، جيمز کلمن
 ودههايي ياد نم مولفهو  ها در بحث مربوط به ابعاد سرمايه اجتماعي از عوامل گرديده آن

بندي موارد مطروحه از قبيل  در اين تقسيم. اند کن مفهومي مشابه در ذهن داشتهولي
به ...  و هاي معامله متقابل، اطالعات، کمک ها، اعتماد اجتماعي، هنجار مشارکت در شبکه

اقتصادي و  هاي تشکيل دهنده هر يک از ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي عنوان مولفه
 )۸۰، ۱۳۸۷همکاران و  کومرامني. (مطرح خواهد شد

  
 اعتماد اجتماعي

. ها، در همه تعاريف سرمايه اجتماعي حضور دارد شبکهو  اعتماد، به همراه هنجارها
پردازان به مشکل بودن تعريف  نظريه. است اما دستيابي به معناي خود اعتماد امري دشوار

 اشاره شود، مي مراد مختلف در جاهاي به معاني متفاوتي که از آنو  اعتماد اذعان نموده
در اين خصوص  ۲سرمايه اجتماعي، تعريفي که فوکوياما پردازان نظريهدر بين . کنند مي
گردد که در يک  مي به انتظاري اطالق«کند، قابل تامل است، از نظر اواعتماد  مي ارائه

رمي هاي مشترک ب همکاري جويانه مبتني بر هنجارو  اجتماع از رفتار منظم، صادقانه
و  در اين پژوهش اعتماد در دو سطح اعتماد به افراد) ۱۰۳، ۱۳۸۷تونکيس . (»خيزد

  . اعتماد به نهادهاي اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  ميرنويد ميرحق جو علي اكبر رضايي وحميده رشادت جو،  
  

6 
 

  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

  مشارکت اجتماعي
هاي گروهي است،  عاطفي اشخاص در موقعيتو  منظور از مشارکت در گيري ذهني

. ف گروهي يکديگر را ياري نمايندانگيزد تا براي دستيابي به اهدا ميکه آنان را بر
 آورد مي انواع مشارکت که هم براي فرد رضايت به بار) ۸۴، ۱۳۸۷همکاران، و  نيکومرام(

هاي حمايتي بالقوه است، مانند ديدار با  سازنده شبکهو  دهي به روابط هم عامل شکلو 
به سينما،  ها، رفتن اي ترحيم هم محلهو  خويشاوندان شرکت در مراسم شاديو  دوستان

در اين ) ۲۳۳، ۱۳۸۵همکاران و  قاسمي( .غيره به صورت دست جمعيو  پارک، کوه
مشارکت غير رسمي مورد و  پژوهش مشارکت اجتماعي در دو سطح مشارکت رسمي

  .بررسي قرار گرفت
  

  حمايت اجتماعي
عاطفي در و  مالي حمايت اجتماعي عبارت است از حمايت افراد از يکديگر به صور

نظير پول قرض «حيات روزمره فراهم آمده باشد  يا به عنوان بخشي ازو  نيازمنديزمان 
در اين پژوهش  )۲۳۳، ۱۳۸۵همکاران و  قاسمي. (»دادن، گوش دادن به درد دل افراد
  . بعد اقتصادي مورد بررسي قرار گرفتو  حمايت اجتماعي در دو بعد عاطفي

  
  انسجام اجتماعي 

و  احساس راحتي در محيط همسايگيو  سوي ديگران بهرمندي از احساس پذيرش از
. يادرآن مشارکت دارندو  ها عضويت داشته گروههايي که افراد در آنو  اجتماع محلي

ميزان  ارزيابي بوسيله اجتماعي پژوهش انسجام در اين )۲۳۴، ۱۳۸۵همکاران و  قاسمي(
کار خود نبودن، و  کسبو  تنها به فکرو  پاسخگويي افراد به اهميت دادن افراد به يکديگر

نه و  انسان دوستانه ميان افرادو  روابط محبت آميز وجود گوش دادن به نصيحت ديگران،
عدم اعمال تبعيض ميان و  برابر بودن افراد در مقابل قانون مبتني بر پول منفعت طلبي،
  .آنها، مورد بررسي قرار گرفت

  
  احساس امنيت 

آرامش مردم در و  آسودگيو  حساس امنيتاحساس امنيت عبارت است از ميزان ا
و  قاسمي(خيابانهاي شهر در طول شبانه روز و  ها يا از قدم زدن در کوچهو  هاي خود خانه

در اين پژوهش احساس امنيت بوسيله پاسخگويي افراد به ميزان  )۲۳۳، ۱۳۸۵همکاران 
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و  شهرطي شبهاي  بوستانو  محلهو  ها احساس امنيت جهت قدم زدن در کوچه، خيابان
  .هاي خود مورد ارزيابي قرار گرفت ميزان احساس امنيت در خانهو  روز

  
  ارزش زندگي 

با ارزش دانستن و  از زندگي فرد مندي رضايت از احساس عبارت است ارزش زندگي
 .گذارد مي باور به اين که جامعه نيز متقابالٌ احترام الزم را به آنهاو  خود در جامعه

اين پژوهش ارزش زندگي بوسيله پاسخگوي افراد  در )۲۳۳، ۱۳۸۵ن همکاراو  قاسمي(
ميزان اعتقاد به اين که جامعه ارزش الزم را و  به احساس رضايت از زندگي گذشته خود،
  .براي فرد قائل است مورد ارزيابي قرار گرفت

  
  بحران اجتماعي

حران ب. فاقد اطمينان استو  احوال خطرناکو  اوضاعو  بحران گوياي شرايط
آمده در جامعه، تعادل عمومي، عملکرد  شود که اختالالت پديد مي اجتماعي زماني حادث

آن دارد  يک بحران عمومي اجتماعي نشان از. معمول حيات را به مخاطره افکندو  بهنجار
قابليت دروني و  استعدادو  حفظ نظم اجتماعي استو  که جامعه فاقد توانايي، ساماندهي

زماني . توسعه جامعه از دست داده استو  مسائل مرتبط با تطورخود را براي حل 
يابند که يک آسيب اجتماعي يا مساله اجتماعي از  مي نشانگان يک بحران اجتماعي ظهور

و  ظرفيت کاهشو  رسند که سيستم، قابليت توانايي اي مي کيفي به نقطهو  نظر کمي
گردد که نظام، ديگر براي مسائلي  يم اين اختالل سببو  دهد مي ها را از دست کنترل آن

در حالي که  )٨، ١٣٨٣زينالي . (ها بوده، ناتوان باشد که تاپيش از اين قادر به حل آن
برخوردار اي  قبض قابل مالحظهو  بسط بحث درباره بحران اجتماعي در علوم سياسي از

و  توصيفرفتاري هنوز مطالعاتي که به بررسي، و  بوده است، در حوزه علوم اجتماعي
ها پرداخته باشد از حجم قابل  غيرسياسي با بحرانو  اثبات رابطه بين مشکالت اجتماعي

بحران اجتماعي شرايطي است مولد احساس منفي از حال، . توجهي برخوردار نيستند
تواند  مي اين شرايط. هاي عادي احساس ناممکن بودن راه حلو  ارزيابي منفي از آينده
ها  واکنش ي شود که مطابق نظريه ياد گيري اجتماعي بندورا انواعمنجر به احساس ناکام

در بحران اجتماعي نيز مثل هر شرايط بحراني ديگر فرد دچار . شود مي را در افراد سبب
و  آنگاه مثل هر ناکاميو  شود مي سرخوردگيو  سپس احساس ناکاميو  فشار رواني

به پاي رشد اين البته پا. گيرد مي شکل ها در او واکنش سرخوردگي ديگر، طيفي از
ها شامل  حل اين راه. کنند مي رشدو  آيند مي هايي نيز پديد حل هعوارض بحراني، را
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اصالح (، سياسي غير خشونت بار )انقالبو  شورش( هاي سياسي خشونت بار برخورد
با و  که با يکديگر. هستند) هاي مدني فعاليت(  بار غير سياسي غير خشونتو  )طلبي
نهايتاً اگر ناکامي که پديد و  تعادلي دارنداي  اختالالت رواني رابطهو  رافات اجتماعيانح

خود نتيجه بحران اجتماعي است بر طرف نشود، به تدريج و  ها آورنده اصلي همه آن
از غير سياسي به سياسي و  به خشونت بارو  ها از غير خشونت بار شاهد تغيير تعادل آن

  )١٣٢، ١٣٨٤همکاران، و  رفيعي. (خواهيم بود
  

  مديريت بحران
كه با مشاهده سيستماتيك  ،باشد عملكرد ميو  ريزي مديريت بحران فرآيند برنامه

آن بتوان از  هها در جستجوي يافتن ابزاري است كه بوسيل تحليل آنو  تجزيهو  ها بحران
آمادگي صورت بروز آن در خصوص كاهش اثرات،  يا درو  ها پيشگيري نموده بروز بحران
 بررسي در )٢، ١٣٨٥ياراحمدي . (بهبودي اوضاع اقدام نمودو  رساني سريع الزم، امداد

  :شويم مي روبرو متفاوت کامالً ديدگاه دو با بحران، مديريت
 کمکو  نجاتو  امداد مسأله به تنها بحران مديريت ديدگاه اين در :ديدگاه سنتي

 .دارد توجه بدان خاص مصيبت هر قوعو  از پس هم نگرد، آن مي موردي صورت به رساني،
و  نشينند مي همگاني بالياي قوعو  انتظار منفعالنه به امداد،هاي  سازمان سنتي، ديدگاه در

 شدن حادث از بعدو  انديشند نمي ديگري چيز به ،حمايتي ‐امدادي اوليه جز تمهيدات

  .شود مي سپرده فراموشي به چيز همه بحران،
 به فنيهاي  پيشرفتو  علميهاي  نظريه کليه از گيري بهره با يدجد نگرش: نوين ديدگاه
 ريزي، برنامه سازماندهي، ريزي، طرح جديدهاي  سبکو  دستاوردهاي مديريت ويژه

و  کرده منتفي را بحراني شرايط در آمادگي عدمو  موضوع غافلگيري پشتيباني،و  هدايت
و  پژوهشکده علوم انساني. (رود مي آن با به مقابله آمادگي با بحراني، هر قوعو  از قبل

در اين پژوهش مديريت بحرانهاي اجتماعي  )١٨، ١٣٨٥اجتماعي جهاد دانشگاهي 
بازسازي در و  بوسيله پاسخگويي افراد در ميزان تمايل به پيشگيري، آمادگي، مقابله

  .هاي اجتماعي مورد ارزيابي قرار گرفت مقابل اثرات بحران
  

  چرخه مديريت بحران
هاي مختلف مربوط به مديريت بحران را در قالب  گويند که فعاليتاي  چرخه به

  )۵۹، ۱۳۸۸همکاران و  ياور. (کند مي مراحلي به شکل يک نمودار به صورت نمادين بيان
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  چرخه مديريت بحران چهار قسمتي :١شکل 

  ۵۹، ۱۳۸۸ماخذ ياور و همکاران 
  

 »متروپليس«مفهوم کالن شهر
مداوم شهرها متحول و  اقعيت است که تکامل تدريجيو  ياي اينپيدايش متروپل گو

و  در مورد مشخصات متروپل عقايد. نوع تکامل آنها تغيير کيفيت داده استو  گشته
هاي بزرگ  نظريات مختلفي بيان شده است، طبق نظر هنس بلومنفلد در شناخت شهر

  :دارد وجود دومعيار مشخص
ي مانند قطار وسايل توان با مي آن قرار دارد رد بحث دررا که شهر مواي  شعاع ناحيه )الف

  ؛دقيقه طي کرد ۴۰شهري يا اتومبيل به طور متوسط در مدت 
تواند در تعيين مرزهاي متروپليس  مي براي رسيدن به محل کار وقت متوسط صرف )ب

در اغلب شهرهاي بزرگ دنيا حد متوسط اين نوع " مثال. عامل موثر به شمار آيد
  .دقيقه است ۳۰ها در حدود  مسافرت

طبي از و  رزشي، موسسات آموزشيو  فروشگاههاي بزرگ، تأترها، استاديومهاي بزرگ
تجاري، اداري، سياسي، «هاي مختلف شهري  نقش. مشخصات اينگونه شهرهاست

 کشوري به خوبي ايفااي و  را به صورت مختلف در سطوح ناحيه» خدماتيو  دانشگاهي
و  هاي شهري، به ساير فعاليتو  هاي مسکوني واحد بخش نه شهرها،در اين گو. نمايد مي

اغلب کارکنان شهر جهت رسيدن به محل و  شوند، مي سيله مرزهاي معيني از هم جدا
ها در اثر  اگر چه کالن شهر )۲۸، ۱۳۸۷شيعه، . (پيمايند مي کار خود مسافات، طوالني را

نقل سريع، امکان و  هاي حمل انواع شبکه وجودو  سائط ارتباط جمعيو  گسترش
بسياري و  خدمات مورد نيازو  اجتماعي، رفاهو  انسان، تبادالت اقتصاديو  جابجايي کاال
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قابل توجهي را در پيش و  به نوبه خود مشکالت مهم ولي ديگررا در خود فراهم ساخته
بگي، اعتمادي، غري بي ازجمله آلودگي محيط زيست، ناامني،. روي انسان قرار داده است

در  )۶۵۲، ۱۳۸۷همکاران، و  سعيدي. (مهاجرت گستردهو  خشونتو  جنايتو  جرم
ايران شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، کرج، شيراز، اهواز، قم، کرمانشاه، اروميه، 

وب سايت . (شوند مي رشت با جمعيت شناور بيش از يک ميليون نفرکالن شهر ناميده
  )هاي ايران کالن شهر

  
  پژوهش پيشينه

 تاريخچه سرمايه اجتماعي
هاي مختلف به عنوان يکي از  زمينهو  ها دهه گذشته سرمايه اجتماعي در شکل در دو
ريشه استفاده از اين  ولي .مفاهيم در علوم اجتماعي پديدار گشته استترين  شاخص

 کاربرد اوليه آن توسط يک معلم جوان ترقي خواه به نام هنفينو  ۱۹۱۶اصطالح به سال 
او در بحث از مراکز اجتماعات مدارس روستايي، بر اهميت احياي . گردد مي باز

مفهوم سرمايه و  توسعه تاکيد کردو  هاي اجتماعي براي تداوم دموکراسي مشارکت
عمومي سرمايه اجتماعي را و  منافع خصوصي وجه هنفين هر دو. نمود وضع اجتماعي را

بدون هيچ اثري و  مي، توجهي را بر نيانگيختبرجسته کرد اما به رغم اين نوآوري مفهو
. پس از آن مفهوم سرمايه اجتماعي چندين بار به طور مستقل باز آفريني شد. ناپديد شد

همکارانش براي تحليل عضويت حومه نشينان شهري در و  توسط سيلي ۱۹۵۰در دهه 
ر ارزش جمعي توسط جيکبز که برنامه ريز شهري بود براي تاکيد ب ۱۹۶۰کلوبها، در دهه 

توسط لوري  ۱۹۷۰در دهه و  هاي غير رسمي همسايگي در کالن شهرهاي جديد، پيوند
و  توسلي. (اقتصاددان، براي تحليل ميراث اجتماعي برده داري به کار گرفته شده است

بود که به شدت  ۱۹۸۰اما مفهوم سرمايه اجتماعي تنها در دهه  )۵، ۱۳۸۴همکاران 
در اي  تجربي، جايگاه تعريف شدهو  توانست با گسترش نظريو  مورد توجه قرار گرفت

) ۱۹۹۸( اين امر مرهون کلمن. هاي جامعه شناسي به خود اختصاص دهد ميان نظريه
تحقيق اودر زمينه مشارکت در امور مدرسه در شهر شيکاگو و  جامعه شناس امريکايي

مطالعه و  ا روشن کرداست، پس از آن بورديو در فرانسه ابعاد ديگري از اين مفهوم ر
هاي دموکراتيک در ايتاليا،  نهادو  در زمينه رابطه سرمايه اجتماعي) ۱۹۹۳( پاتنام

سرمايه اجتماعي در يک معناي عام، . باشد مي خصوصاً از عوامل موثر در اين گسترش
 ي در روابط اجتماعي است که با بازده مورد انتظار در بازار تعريفگذار سرمايهنوعي 
تواند  مي هاي گوناگون محدوده آن در تحليلو  استاي  البته بازار لفظي استعاره. شود مي
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يا بازار کار باشد که در آن، افراد با درگير شدن در و  اقتصادي، سياسي، اجتماعي
انديشه اصلي . نمايند مي هاي اجتماعي، منافع مورد انتظار را توليد شبکهو  تعامالت

 خانواده، دوستان، همکاران، دارايي بسيار مهمي را تشکيلسرمايه اجتماعي اين است که 
ها بهره  ها را به کار گيرد، از آن تواند در شرايطي بحراني آن مي دهند که يک فرد مي

 البته اين مسئله براي گروه، بيشتر صدق. يا براي منافع مادي استفاده نمايدو  بگيرد
هاي  انجمنو  هاي اجتماعي از شبکه اجتماعاتي که از نعمت مجموعه گوناگوني. کند مي

با مالحظه مضامين فوق، برخي صاحب نظران بر اين عقيده اند . مدني برخوردار هستند
توان با عباراتي  مي اين مفهوم راو  که مفهوم سرمايه اجتماعي بحث جديدي نيست

 وسليت. (مارکس نيز يافتو  متفاوت در ديدگاه بنيان گذاران جامعه شناسي نظير دورکيم
  )۶، ۱۳۸۴همکاران و 

  
 انجه و فعاليتهاي تجربي مشابه در ايران

هاي سرمايه اجتماعي با تاکيد بر اعتماد  بررسي بنيان). ۱۳۸۴. (مريم يار محمد توسکي،
  .هاي شهر اراک اجتماعي در بين خانواده
نند هايي ما سيله شاخص اعتماد در نهادو  به هاي سرمايه اجتماعي در اين پژوهش بنيان

روش . نهادهاي آموزشي مورد مطالعه قرار گرفته استو  ها خانواده، گروهها، رسانه
با حجم اي  پيمايشي است که با استفاده از نمونه گيري به روش خوشه ‐تحقيق، اسنادي

 نتيجه نهايي پژوهش در تحليل. پرسشنامهو  نفربا استفاده از تکنيک مصاحبه ۳۸۲نمونه 
تواند در روند رشد يا کاهش سرمايه  مي به عنوان نهادي کهو  يت سرمايه اجتماعيوضع

  .اجتماعي تاثير بگذارد مورد تائيد قرار گرفت
و  بررسي تطبيقي سرمايه اجتماعي مطالعه موردي ميان زنان). ۱۳۸۸. (شعباني، زهرا

 .دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران .مردان شهر تهران
به اندازه گيري ميزان سرمايه اجتماعي البته با کمک و  تحليلي ‐يفيپژوهش از نوع توص

اساسي اين مفهوم، نظير اعتماد اجتماعي، مشارکت اجتماعي، انسجام و  هاي مهم مولفه
هدف اصلي پژوهش شناخت ميزان سرمايه اجتماعي در بين دوگروه . اجتماعي بپردازد

تکنيک گردآوري و  وع پيمايشيروش پژوهش از ن. مرد شهر تهران بوده استو  زن
مردان به لحاظ و  نتايج نشان داد که ميان دوگروه زنان. اطالعات پرسشنامه بوده است

زنان داراي مشارکت اجتماعي بيشتري و  دارد وجود ميزان مشارکت اجتماعي تفاوت
و  انسجام مردان داراي اعتمادو  نسبت به مردان هستند اما در مورد اعتماد اجتماعي

  .سجام اجتماعي بيشتري هستندان
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 )١٩٩٥(پژوهش توماس کوساک 
عملکرد و  توماس کوساک در کتاب خود با عنوان سرمايه اجتماعي، ساختارهاي نهادي

هاي محلي آلمان به بررسي موضوع سرمايه اجتماعي  دموکراتيک مطالعه تطبيقي حکومت
. انجام شد ١٩٩٥ال هاي تجربي مطالعه از دو پيمايشي بود که در س داده. پرداخت

اعضاي شوراي شهر، شهردار، مديران (پژوهش اول بر روي نخبگان حکومت محلي 
غرب آلمان که به طور و  شهرداري متوسط از شرق) رؤساي احزاب محليو  شهرداري

هاي سياسي،  توجه اصلي پژوهش به ارزش. تصادفي انتخاب شده بودند انجام گرفت
پژوهش دوم به . هاي شهرداري نخبگان محلي بود متهاي حکو سياستو  مسائل، منابع

توجه اصلي اين . شهرداري پيمايش اول پرداخت ٧٧نمونه فرعي از  ٣٠شهروندان 
 ها در زندگي مدني اجتماعي شان هاي سياسي شهروندان، مشارکت آن پيمايش به ارزش

ساک اين پرسش راهبردي کو. ها از عملکرد موسسات متعدد شهرداري بود ارزيابي آنو 
 هاي شهرداري در ارزيابي موکالن شان، عملکرد خوبي دارند است که چرا برخي حکومت

و  او با بهره گيري از دو رهيافت تحقيقاتي فرهنگ سياسي. بقيه عملکردي ضعيف دارندو 
دهد که سرمايه  مي نتايج مطالعه کوساک نشان. دهد مي نهاد سياسي به اين پرسش پاسخ

  . مشخص اعتماد، برعملکرد بهتر حکومت محلي موثر است اجتماعي يا به طور
  

  هاي پژوهش  فرضيه
کالن شهر رشت  هاي اجتماعي مديريت بحرانو  بين ميزان اعتماد اجتماعي شهروندان

 .دارد وجود رابطه
هاي اجتماعي کالن شهر رشت  مديريت بحرانو  بين ميزان مشارکت اجتماعي شهروندان

  .دارد وجود رابطه
هاي اجتماعي کالن شهر رشت  مديريت بحرانو  زان حمايت اجتماعي شهروندانبين مي
  .دارد وجود رابطه

 هاي اجتماعي کالن شهر رشت مديريت بحرانو  شهروندان بين ميزان انسجام اجتماعي
  .دارد وجود رابطه

 هاي اجتماعي کالن شهر رشت مديريت بحران و  شهروندان بين ميزان احساس امنيت
  .دارد دوجو رابطه

کالن شهر رشت  هاي اجتماعي مديريت بحران و   شهروندان بين ميزان ارزش زندگي
  .دارد وجود رابطه
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 مدل نظري پژوهش :۲شکل

  
  روش پژوهش

تعيين اين پژوهش كه از بعد هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي همبستگي و به 
هاي اجتماعي کالن شهر رشت  مديريت بحرانهروندان و رابطه بين سرمايه اجتماعي ش

 يت فعلي جامعه آماري را دروضع ،ها و صفات افراد جامعه گيويژ پردازد و با مطالعه مي
در پژوهش حاضر ابتدا سعي گرديد اطالعات . دهد قالب چند متغيرمورد بررسي قرار مي

و تحليل قرار گيرد، درمرحله آوري و مبناي کار  هاي پژوهش جمع موجود مربوط به متغير
نهايت در قسمت تحليل اطالعات بدست آمده مورد تجزيه و  بعد راهبردها تشريح و در

ابزار مورد استفاده «ها شامل روش ميداني  ابزار جمع آوري داده. تحليل قرار گرفت
فيش،  متن خواني و استفاده از ،ابزار مورد استفاده«اي  و روش کتابخانه» پرسشنامه

اعتبار علمي پرسشنامه، به روش . انتخاب گرديده است» مارخواني و استفاده از جدولآ
ها  ها سعي گرديد گويه بدين صورت که براي سنجش اعتبار داده ؛اعتبار محتوي تائيد شد
پيشين که  هاي پژوهشها و سواالت  سنجد از گويه هاي پژوهش را مي و سواالتي که متغير

اي  تفاده و اجرا شده است انتخاب شود از سوي ديگر براي پارهزير نظر اساتيد مجرب اس

 تماد اجتماعياع

 مشاركت اجتماعي

 انسجام اجتماعي

 حمايت اجتماعي

 احساس امنيت

 ارزش زندگي

 
بحران هاي 

  اجتماعي

 متغيرهاي زمينه اي
سن، جنسيت، وضعيت تاهل، درآمد، شغل، (

 )تحصيالت

عي
تما

 اج
ايه

سرم
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ها و سواالتي امکانپذير نباشد راساٌ اقدام سپس  از سواالت که دسترسي به چنين گويه
پرسشنامه تدوين شده به اساتيد راهنما و مشاور و چند تن ديگر از اساتيد و متخصصان 

نهايت تدوين پرسشنامه نهايي استفاده  مرتبط ارائه و از نظرات آنها براي تصحيح و در
در اين پژوهش از ضريب آلفاي کرونباخ براي برآورد پايايي ابزار اندازه گيري استفاده . شد

ضريب آلفاي کرونباخ بين صفر و يک در نوسان است، در اين پژوهش ضريب . گرديد
محاسبه  SPSSپرسشنامه آزمايشي توسط نرم افزار  ۴۰برا ي  ۸۶۶/۰آلفاي کرونباخ 

  .هاي پرسشنامه است است نشان باال بودن پايايي گويه۷/۰گرديده است چون بيشتر از
  

  جامعه و نمونه آماري
سال ساکن در سه منطقه  ۶۰الي  ۲۰جامعه آماري اين پژوهش شامل مردان و زنان

 ۳۷۳۱۳۸به تعداد  ۱۳۸۵شهري رشت بر اساس اعالم مرکزآمار ايران و سرشماري سال 
اي با توجه به محدوديت زماني و ديگر مشکالت،  روش نمونه گيري سهميه. شدبا نفر مي

 ۳۸۴به اين صورت است که پس از محاسبه حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 
  . نفرانتخاب گرديد

  
  هاي پژوهش يافته

هاي پژوهش  در ارتباط با مشخصات فردي نتايج نشان داد که ميانگين سني واحد
در ارتباط با جنسيت بيشترين . سال بوده است ±۰۸/۱۰راف معيار سال با انح ۸۸/۳۶
يت تاهل وضعدر ارتباط با . درصد بوده اند ۴/۷۹هاي مورد پژوهش مردان با فراواني  واحد

در ارتباط با . درصد بوده اند ۶۹هاي مورد پژوهش متاهل با فراواني  بيشترين واحد
 ۳/۶۹داراي شغل غير دولتي با فراواني هاي مورد پژوهش  يت اشتغال بيشترين واحدوضع

هاي مورد پژوهش داراي درآمد  يت درآمد بيشترين واحدوضعدر ارتباط با . درصد بوده اند
يت وضعدر ارتباط با . درصد بوده اند ۲/۳۵هزار تومان با درصد فراواني  ۳۰۱_ ۴۵۰

راواني هاي مورد پژوهش داراي تحصيالت ديپلم با درصد ف تحصيالت بيشترين واحد
  .درصد درصد بوده اند ۶/۳۴

، رابطه آماري ٧٩١/٢٣اسکور برابر ‐و همچنين آزمون، مقدار کا ١با توجه به نتايج جدول 
هاي  بين دو متغيير اعتماد اجتماعي و مديريت بحرانهاي اجتماعي واحد داري معني

اري اين آم داري معنيمبني بر عدم  H0فرض با توجه به اين نتيجه . پژوهش وجود دارد
. شود آماري اين رابطه تائيد مي داري معنيمبني بر  H1 فرضرابطه رد و در مقابل 

هاي اجتماعي رابطه  توان گفت بين اعتماد اجتماعي و مديريت بحران بنابراين، مي
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مقدار شاخص رابطه براي دومتغير . وجود دارد و فرضيه پذيرفته شده است داري معني
بدست آمده که نشانگر همبستگي  ۰۹۱/۰کندال مقدار b _او فوق با استفاده از شاخص ت

هاي  هاي اعتماد اجتماعي شهروندان و مديريت بحران ضعيف ارتباط بين متغير وليمثبت 
  .باشد اجتماعي کالن شهر رشت مي

 
 هاي اجتماعي مديريت بحرانو  رابطه بين اعتماد اجتماعي :۱جدول 

 
 هاي اجتماعيمديريت بحران

متوسط کم ي کمخيل جمع  خيلي زياد زياد

عي
تما
 اج
ماد
اعت

 

 کم
 ۲۶ ۱۷ ۴ ۳ ۱ ۱ فراواني
 ۱۰۰ ۴/۶۵ ۴/۱۵ ۵/۱۱ ۸/۳ ۸/۳ فراواني درصد

 متوسط
 ۱۹۶ ۸۹ ۸۲ ۲۲ ۳ ۰ فراواني
 ۱۰۰ ۴/۴۵ ۸/۴۱ ۲/۱۱ ۵/۱ ۰ فراواني درصد

 زياد
 ۱۴۴ ۸۸ ۳۸ ۱۴ ۳ ۱ فراواني
 ۱۰۰ ۱/۶۱ ۴/۲۶ ۷/۹ ۱/۲ ۷/۰ فراواني درصد

 خيلي زياد
 ۱۸ ۱۲ ۴ ۱ ۱ ۰ فراواني
 ۱۰۰ ۷/۶۶ ۲/۲۲ ۶/۵ ۶/۵ ۰  فراواني درصد

 جمع
 ۳۸۴ ۲۰۶ ۱۲۸ ۴۰ ۸ ۲ فراواني
 ۱۰۰ ۶/۵۳ ۳/۳۳ ۴/۱۰ ۱/۲ ۵/۰ فراواني درصد

 kendall's taub ۰۲۲/۰=   Sig ۱۲=df  ۷۹۱/۲۳ =X2= ۰۹۱/۰  اسکور ‐ نتيجه آزمون کا

  
  

، رابطه ٢٥٠/١٣١اسکور برابر ‐و همچنين آزمون، مقدار کا ٢ با توجه به نتايج جدول
بين دو متغيير مشارکت اجتماعي و مديريت بحرانهاي اجتماعي  داري معنيآماري 
 داري معنيمبني بر عدم  H0فرض با توجه به اين نتيجه . هاي پژوهش وجود دارد واحد

آماري اين رابطه تائيد  داري معنيمبني بر  H1فرضآماري اين رابطه رد و در مقابل 
هاي اجتماعي  اجتماعي و مديريت بحران مشارکتتوان گفت بين  بنابراين، مي. شود مي

مقدار شاخص رابطه براي . وجود دارد و فرضيه پذيرفته شده است داري معنيرابطه 
بدست آمده که نشانگر  ۲۲۹/۰کندال مقدار b _دومتغير فوق با استفاده از شاخص تاو 

هاي مشارکت اجتماعي شهروندان و مديريت  ثبت ارتباط بين متغيرهمبستگي م
  باشد هاي اجتماعي کالن شهر رشت مي بحران
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 هاي اجتماعي مديريت بحرانو  رابطه بين مشارکت اجتماعي :۲جدول 

 
 هاي اجتماعيمديريت بحران

 جمع
 خيلي زياد زياد متوسط کم  خيلي کم

عي
تما
 اج
کت
شار
م

 

خيلي کم
 ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ فراواني
 ۱۰۰ ۰ ۵۰ ۰ ۰ ۵۰ فراواني درصد

 کم
 ۲۰ ۴ ۹ ۶ ۱ ۰ فراواني
 ۱۰۰ ۲۰ ۴۵ ۳۰ ۵ ۰ فراواني درصد

 متوسط
 ۱۱۹ ۵۴ ۴۷ ۱۵ ۳ ۰ فراواني
 ۱۰۰ ۴/۴۵ ۵/۳۹ ۶/۱ ۵/۲ ۰ فراواني درصد

 زياد
 ۱۶۷ ۹۱ ۵۸ ۱۶ ۲ ۰ فراواني
 ۱۰۰ ۵/۵۴ ۷/۳۴ ۶/۹ ۲/۱ ۰ فراواني درصد

خيلي 
 يادز

 ۷۶ ۵۷ ۱۳ ۳ ۲ ۱ فراواني
 ۱۰۰ ۷۵ ۱/۱۷ ۹/۳ ۶/۲ ۳/۱ فراواني درصد

 جمع
 ۳۸۴ ۲۰۶ ۱۲۸ ۴۰ ۸ ۲ فراواني
 ۱۰۰ ۶/۵۳ ۳/۳۳ ۴/۱۰ ۱/۲ ۵/۰ فراواني درصد

  kendall's taub ۰۰۰/۰=   Sig ۱۶=df  ۲۵۰/۱۳۱ =X2= ۲۲۹/۰  اسکور ‐ نتيجه آزمون کا

  
 هاي اجتماعي مديريت بحرانو  رابطه بين حمايت اجتماعي :۳جدول 

 
 هاي اجتماعيمديريت بحران

 خيلي زياد زياد متوسط کم  خيلي کم جمع

عي
تما
 اج
يت
حما

 

 خيلي کم
 ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ فراواني
فراواني درصد ۵۰ ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰ 

 کم
 ۱۱ ۶ ۱ ۴ ۰ ۰ فراواني
فراواني درصد ۰ ۰ ۴/۳۶ ۱/۹ ۵/۵۴ ۱۰۰ 

 متوسط
 ۱۱۱ ۳۵ ۵۱ ۲۲ ۲ ۱ فراواني
فراواني درصد ۹/۰ ۸/۱ ۸/۱۹ ۹/۴۵ ۵/۳۵ ۱۰۰ 

 زياد
 ۲۰۰ ۱۱۶ ۶۸ ۱۴ ۲ ۰ فراواني
 ۱۰۰ ۵۸ ۳۴ ۷ ۱ ۰ فراواني درصد

 خيلي زياد
 ۶۰ ۴۹ ۸ ۰ ۳ ۰ فراواني
فراواني درصد ۰ ۵ ۰ ۳/۱۳ ۷/۸۱ ۱۰۰ 

 جمع
 ۳۸۴ ۲۰۶ ۱۲۸ ۴۰ ۸ ۲ فراواني
فراواني درصد ۵/۰  ۱/۲ ۴/۱۰ ۳/۳۳ ۶/۵۳ ۱۰۰ 

   kendall's taub   ۰۰۰/۰=   Sig ۱۶=df  ۶۶۳/۱۸۲ =X2= ۳۱۳/۰  اسکور‐نتيجه آزمون کا
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  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

، رابطه ٦٦٣/١٨٢اسکور برابر ‐کا همچنين آزمون، مقدارو  ٣با توجه به نتايج جدول 
 مديريت بحرانهاي اجتماعيو  بين دو متغيير حمايت اجتماعي داري معنيآماري 
 داري معنيمبني بر عدم  H0فرض  با توجه به اين نتيجه. دارد وجود هاي پژوهش واحد

 آماري اين رابطه تائيد داري معنيمبني بر  H1فرضدر مقابل و  آماري اين رابطه رد
هاي اجتماعي  مديريت بحرانو  اجتماعي حمايتتوان گفت بين  مي بنابراين،. شود مي

ر شاخص رابطه براي مقدا. فرضيه پذيرفته شده استو  دارد وجود داري معنيرابطه 
بدست آمده که نشانگر  ۳۱۳/۰کندال مقدار b _دومتغير فوق با استفاده از شاخص تاو 
مديريت و  هاي حمايت اجتماعي شهروندان همبستگي مثبت ارتباط بين متغير

  . باشد مي هاي اجتماعي کالن شهر رشت بحران
  

 تماعيهاي اج مديريت بحرانو  رابطه بين انسجام اجتماعي :۴جدول 

 
 هاي اجتماعيمديريت بحران

 خيلي زياد زياد متوسط کم  خيلي کم جمع

عي
تما
 اج
جام

انس
 

خيلي 
 کم

 ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ فراواني
 ۱۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰ ۵۰ فراواني درصد

 ۵ ۰ ۳ ۲ ۰ ۰ فراواني کم
 ۱۰۰ ۰ ۶۰ ۴۰ ۰ ۰ فراواني درصد

 ۵۶ ۱۳ ۲۳ ۱۸ ۲ ۰ فراواني متوسط
 ۱۰۰ ۲/۲۳ ۱/۴۱ ۱/۳۲ ۶/۳ ۰ فراواني درصد

 ۲۰۹ ۱۰۹ ۸۳ ۱۵ ۱ ۱ فراواني زياد
 ۱۰۰ ۲/۵۲ ۷/۳۹ ۲/۷ ۵/۰ ۵/۰ فراواني درصد

خيلي 
 زياد

 ۱۱۲ ۸۴ ۱۹ ۵ ۴ ۰ فراواني
 ۱۰۰ ۷۵ ۱۷ ۵/۵ ۶/۳ ۰ فراواني درصد

 جمع
 ۳۸۴ ۲۰۶ ۱۲۸ ۴۰ ۸ ۲ فراواني
 ۱۰۰ ۶/۵۳ ۳/۳۳ ۴/۱۰ ۱/۲ ۵/۰ فراواني درصد

 kendall's taub ۰۰۰/۰=   Sig ۱۶=df  ۴۵۸/۱۹۴ =X2= ۳۳۷/۰  اسکور ‐ انتيجه آزمون ک

  
، رابطه ٤٥٨/١٩٤اسکور برابر ‐کا همچنين آزمون، مقدارو  ٤با توجه به نتايج جدول 

 مديريت بحرانهاي اجتماعيو  بين دو متغيير انسجام اجتماعي داري معنيآماري 
 داري معنيمبني بر عدم  H0فرض  تيجهبا توجه به اين ن. دارد وجود هاي پژوهش واحد

 آماري اين رابطه تائيد داري معنيمبني بر  H1فرضدر مقابل و  آماري اين رابطه رد
هاي اجتماعي  مديريت بحرانو  اجتماعي انسجام توان گفت بين مي بنابراين،. شود مي
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  ميرنويد ميرحق جو علي اكبر رضايي وحميده رشادت جو،  
  

18 

 

  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

اي مقدار شاخص رابطه بر. فرضيه پذيرفته شده استو  دارد وجود داري معنيرابطه 
بدست آمده که نشانگر  ۳۳۷/۰کندال مقدار b _دومتغير فوق با استفاده از شاخص تاو 

هاي  مديريت بحرانو  هاي انسجام اجتماعي شهروندان همبستگي مثبت ارتباط بين متغير
  . باشد مي اجتماعي کالن شهر رشت

  
، رابطه ٣٧٤/٢١٩اسکور برابر ‐و همچنين آزمون، مقدار کا ٥با توجه به نتايج جدول 

هاي  بين دو متغيير احساس امنيت و مديريت بحرانهاي اجتماعي واحد داري معنيآماري 
آماري اين  داري معنيمبني بر عدم  H0فرض با توجه به اين نتيجه . پژوهش وجود دارد

بنابراين، . شود آماري اين رابطه تائيد مي داري معنيمبني بر  H1فرضرابطه رد و در مقابل 
وجود  داري معنيهاي اجتماعي رابطه  مديريت بحراناحساس امنيت و ت بين توان گف مي

مقدار شاخص رابطه براي دومتغير فوق با استفاده از . دارد و فرضيه پذيرفته شده است
بدست آمده که نشانگر همبستگي مثبت ارتباط بين  ۱۸۹/۰کندال مقدار b _شاخص تاو 

هاي اجتماعي کالن شهر رشت  ت بحرانهاي احساس امنيت شهروندان و مديري متغير
  .باشد مي

  
 هاي اجتماعي مديريت بحرانو  رابطه بين احساس امنيت :۵جدول 

 
 هاي اجتماعيمديريت بحران

 جمع
 خيلي زياد زياد متوسط کم  خيلي کم

يت
امن

س 
سا
اح

 

خيلي 
 کم

 ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ فراواني
فراواني درصد ۱۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰ 

 کم
 ۱۴ ۸ ۴ ۱ ۱ ۰ فراواني
فراواني درصد ۰ ۱/۷ ۱/۷ ۶/۲۸ ۱/۵۷ ۱۰۰ 

 متوسط
 ۹۶ ۴۲ ۳ ۱۷ ۳ ۰ فراواني
فراواني درصد ۰ ۱/۳ ۷/۱۷ ۴/۳۵ ۸/۴۳ ۱۰۰ 

 زياد
 ۱۸۳ ۹۰ ۷۱ ۱۹ ۲ ۱ فراواني
فراواني درصد ۵/۰ ۱/۱ ۴/۱۰ ۸/۳۸ ۲/۴۹ ۱۰۰ 

خيلي 
 زياد

 ۹۰ ۶۶ ۱۹ ۳ ۲ ۰ فراواني
فراواني درصد ۰ ۲/۲ ۳/۳ ۱/۲۱ ۳/۷۳ ۱۰۰ 

 جمع
 ۳۸۴ ۲۰۶ ۱۲۸ ۴۰ ۸ ۲ فراواني
فراواني درصد ۵/۰ ۱/۲ ۴/۱۰ ۳/۳۳ ۶/۵۳ ۱۰ 

  kendall's taub   ۰۰۰/۰=   Sig ۱۶=df  ۳۷۴/۲۱۹ =X2= ۱۸۹/۰  اسکور ‐ نتيجه آزمون کا
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  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

 هاي اجتماعي مديريت بحرانو  رابطه بين ارزش زندگي :۶جدول 

 
 هاي اجتماعيمديريت بحران

يليخ جمع
 خيلي زياد زياد متوسط  کم  کم

گي
زند

ش 
ارز

 

خيلي 
 کم

 ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ فراواني
 ۱۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰ ۵۰ فراواني درصد

 کم
 ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ فراواني
 ۱۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۰ ۰ فراواني درصد

 متوسط
 ۴۹ ۱۰ ۱۸ ۲۰ ۱ ۰ فراواني
  ۱۰۰ ۴/۲۰ ۷/۳۶ ۸/۴۰ ۲ ۰ فراواني درصد

 زياد
 ۱۸۳ ۸۷ ۷۸ ۱۴ ۳ ۱ فراواني
 ۱۰۰ ۵/۴۷ ۶/۴۲ ۷/۷ ۶/۱ ۵/۰ فراواني درصد

خيلي 
 زياد

 ۱۴۸ ۱۰۹ ۳۲ ۴ ۳ ۰ فراواني
 ۱۰۰ ۶/۷۳ ۶/۲۱ ۷/۲ ۲ ۰ فراواني درصد

 جمع
 ۳۸۴ ۲۰۶ ۱۲۸ ۴۰ ۸ ۲ فراواني
 ۱۰۰ ۶/۵۳ ۳/۳۳ ۴/۱۰ ۱/۲ ۵/۰ فراواني درصد

 kendall's taub   ۰۰۰/۰=   Sig ۱۶=df  ۷۳۰/۲۲۳ =X2= ۳۷۹/۰  اسکور ‐ نتيجه آزمون کا

  
، رابطه ٧٣٠/٢٢٣اسکور برابر ‐کا همچنين آزمون، مقدارو  ٦با توجه به نتايج جدول 

هاي  واحد مديريت بحرانهاي اجتماعيو  بين دو متغيير ارزش زندگي داري معنيآماري 
آماري اين  داري معنيمبني بر عدم  H0فرض  با توجه به اين نتيجه. دارد وجود پژوهش

 بنابراين،. شود مي آماري اين رابطه تائيد داري معنيمبني بر  H1فرضدر مقابل و  طه ردراب
 وجود داري معنيهاي اجتماعي رابطه  مديريت بحرانو  ارزش زندگيتوان گفت بين  مي
مقدار شاخص رابطه براي دومتغير فوق با استفاده از . فرضيه پذيرفته شده استو  دارد

بدست آمده که نشانگر همبستگي مثبت ارتباط بين  ۳۷۹/۰ر کندال مقداb _شاخص تاو 
 هاي اجتماعي کالن شهر رشت مديريت بحرانو  هاي ارزش زندگي شهروندان متغير
  . باشد مي

  
امتياز در دامنه متوسط قرار ۱۸۱۳۳، اعتماد اجتماعي شهروندان با ۷با توجه به جدول 

حمايت ؛ در دامنه زياد قرار گرفتامتياز ۱۱۵۴۴مشارکت اجتماعي شهروندان با ؛ گرفت
انسجام اجتماعي ؛ امتياز در دامنه زياد قرار گرفت۱۱۷۱۸اجتماعي شهروندان با 

 ۵۴۴۵احساس امنيت شهروندان با ؛ امتياز در دامنه زياد قرار گرفت ۷۲۱۲شهروندان با 
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  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

زياد  امتياز در دامنه ۷۴۴۳ارزش زندگي شهروندان با ؛ امتياز در دامنه زياد قرار گرفت
؛ امتياز در دامنه زياد قرار گرفت ۶۱۴۹۵سرمايه اجتماعي شهروندان با ؛ قرار گرفت

  . امتياز دردامنه زياد قرارگرفت ۳۶۶۷۰هاي اجتماعي شهروندان با  مديريت بحران
  

  پژوهش واحد ۳۸۴هاي پژوهش بر اساس  امتياز کلي متغير :۷جدول

 تعداد  متغير رديف
 گويه

  امتياز
  کل

ياز بندي هر رده بر اساس تعداد گويه هاحداکثر امت
 خيلي زياد  زياد متوسط  کم خيلي کم

  ۱۱۵۲۰ ۹۲۱۶  ۶۹۱۲ ۴۶۰۸ ۲۳۰۴ ۷۴۰۳ ۶ اعتماد اجتماعي افراد  ۱
  ۱۵۲۶۰۱۹۲۰۰ ۱۱۵۲۰ ۷۶۸۰ ۱۰۷۳۰۳۸۴۰ ۱۰ اعتماد اجتماعي نهادها  ۲
  ۲۴۵۷۶۳۰۷۲۰ ۱۸۴۳۲ ۱۲۲۸۸ ۱۸۱۳۳۶۱۴۴ ۱۶ اعتماد اجتماعي  ۳
  ۷۶۸۰ ۶۱۴۴  ۴۶۰۸ ۳۰۷۲ ۱۵۳۶ ۵۰۱۰ ۴ رکت اجتماعي رسميمشا  ۴
  ۹۶۰۰ ۷۶۸۰  ۵۷۶۰ ۳۸۴۰ ۱۹۲۰ ۶۵۳۴ ۵ مشارکت اجتماعي غيررسمي  ۵
  ۱۳۸۲۴۱۷۲۸۰ ۱۰۳۶۸ ۶۹۱۲ ۱۱۵۴۴۳۴۵۶ ۹ مشارکت اجتماعي  ۶
  ۹۶۰۰ ۷۶۸۰  ۵۷۶۰ ۳۸۴۰ ۱۹۲۰ ۶۱۸۳ ۵ حمايت اجتماعي افراد  ۷
  ۷۶۸۰ ۶۱۴۴  ۴۶۰۸ ۳۰۷۲ ۱۵۳۶ ۵۵۳۵ ۴ حمايت اجتماعي فعاليت  ۸
  ۱۳۸۲۴۱۷۲۸۰ ۱۰۳۶۸ ۶۹۱۲ ۱۱۷۱۸۳۴۵۶ ۹ حمايت اجتماعي  ۹
  ۹۶۰۰ ۷۶۸۰  ۵۷۶۰ ۳۸۴۰ ۱۹۲۰ ۷۲۱۲ ۵ انسجام اجتماعي  ۱۰
  ۷۶۸۰ ۶۱۴۴  ۴۶۰۸ ۳۰۷۲ ۱۵۳۶ ۵۴۴۵ ۴ احساس زندگي  ۱۱
  ۹۶۰۰ ۷۶۸۰  ۵۷۶۰ ۳۸۴۰ ۱۹۲۰ ۷۴۴۳ ۵ ارزش زندگي  ۱۲
  ۷۳۷۲۸۹۲۱۶۰ ۵۵۲۹۶ ۳۶۸۶۴ ۱۸۴۳۲ ۶۱۴۹۵ ۴۸ سرمايه اجتماعي  ۱۳
  ۱۱۵۲۰ ۹۲۱۶  ۶۹۱۲ ۴۶۰۸ ۲۳۰۴ ۹۷۴۶ ۶ مديريت بحران پيشگيري  ۱۴
  ۱۱۵۲۰ ۹۲۱۶  ۶۹۱۲ ۴۶۰۸ ۲۳۰۴ ۸۷۳۶ ۶ مديريت بحران آمادگي  ۱۵
  ۱۱۵۲۰ ۹۲۱۶  ۶۹۱۲ ۴۶۰۸ ۲۳۰۴ ۸۴۷۳ ۶ مديريت بحران مقابله  ۱۶
  ۱۱۵۲۰ ۹۲۱۶  ۶۹۱۲ ۴۶۰۸ ۲۳۰۴ ۹۷۱۵ ۶ مديريت بحران بازسازي  ۱۷
  ۳۶۸۶۴۴۶۰۸۰ ۲۷۶۴۸ ۱۸۴۳۲ ۹۲۱۶ ۳۶۶۷۰ ۲۴ ت بحران اجتماعيمديري  ۱۸

  
  نتيجه گيري 

درپژوهش پايان نامه کارشناسي ارشد با ۱۳۸۸نتايج نهايي پژوهش زهرا شعباني 
مردان شهر و  عنوان بررسي تطبيقي ميزان سرمايه اجتماعي مطالعه موردي ميان زنان

شتر نسبت به مردان هستند ليکن تهران نشان داد زنان داراي مشارکت اجتماعي بي
جامعه آماري . انسجام اجتماعي بيشتري نسبت به زنان هستندو  مردان داراي اعتماد

نفر پژوهش از  ۲۱۰حجم نمونه براساس فرمول کوکران و  مردان شهر تهرانو  شامل زنان
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  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

 هاي اصلي سنجش سرمايه اجتماعي نظير اعتماد اجتماعي، مولفهو  نوع توصيفي تحليلي
  .مشارکت اجتماعي، انسجام اجتماعي بوده است

 ًمشابه پيشين با نتايج پژوهش حاضر مشخص گرديد اوال پژوهشهايبا مقايسه نتايج 
 ًباشد ثانيا مي هاي متقابل مورد مطالعه هاي سرمايه اجتماعي داراي رابطه با متغير شاخص

اي مورد سنجش ه ها ي سرمايه اجتماعي افزوده شود متغير هرچه بر ميزان شاخص
  .يابد مي متقابل نيز ارتقاء

در نهايت با عنايت به نتايج حاصله، مشهود است در کالن شهرهاي ايران مطالعه موردي 
تري  يت مناسبوضع هاي سرمايه اجتماعي که از هاي متغير شهر رشت شاخص

يي ها شاخصو  جوه سنتي جامعه در ارتباطندو  برخوردارند آنهايي هستند که بيشتر با
هرچه و  گيرند مي تري قرار يت نامطلوبوضع که با زندگي مدرن رابطه بيشتري دارند در

تر  هاي اجتماعي نيز مطلوب بر سرمايه اجتماعي جامعه افزوده شود، مديريت بحران
حمايت اجتماعي و  هاي پژوهش اعتماد، مشارکت بطور مثال با توجه به يافته. خواهد شد

دوستان در اولويت بيشتري قرار دارد در صورتي و  ويشاوندانخو  شهروندان به خانواده
و  فعاليت در کالن شهرهاي ايران امروزه نيازمند سبکي جديد از ارتباطاتو  که زندگي
. حمايت اجتماعي به کليه شهروندان استو  افزايش شعاع اعتماد، مشارکتو  فعاليت

اد شهروندان به نهاد مدني ها درجه اعتم همچنين در بحث اعتماد اجتماعي به نهاد
تواند ناشي از  مي حد است کهترين  هاي ديگر در پائين شوراي اسالمي شهر نسبت به نهاد

هاي سياسي،  عدم کارآيي يا عدم تببين مناسب اين نهاد يا عدم اتصال اين نهاد با قدرت
  .فرهنگي باشد که خود جاي تامل داردو  اقتصادي

  
  هاپيشنهاد

هاي اجتماعي  فرهنگي، بحرانو  هاي سنگين اقتصادي، اجتماعي زينهدر راستاي کاهش ه
استفاده در کليه سطوح و  کالن شهرهاي ايران نتايج حاصل ازاين پژوهش قابل استناد

باشد تا به استناد  مي هاي ايران الي الخصوص کالن شهر رشت مديريت شهري کالن شهر
هاي اجتماعي آشکار  مديريت بحرانقوت، نقش سرمايه اجتماعي در و  به آن نقاط ضعف

 ها خود هاي اجتماعي متولي شهري با تبيين شفاف فعاليت همچنين الزم است نهاد. گردد
در نهايت و  مفهوم حقوق شهروندي در جامعه شهري باعث ارتقاء سرمايه اجتماعيو 

 . هاي اجتماعي گردند مديريت بحران
  
  

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  ميرنويد ميرحق جو علي اكبر رضايي وحميده رشادت جو،  
  

22 

 

  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

  ماخذو  منابع
و  مفهوم سرمايه در نظريات کالسيک .)۱۳۸۷. (رضيهموسوي، مو  توسلي، غالمعباس )۱

  .۲۶فصل نامه علوم اجتماعي شماره . هاي سرمايه اجتماعي نظريه جديد با تاکيد بر
. سرمايه اجتماعيو  اعتماد ).۱۳۸۷. (ترجمه دلفروز، محمد تقي. تونکيس، فران )۲

و  قيقاتزارت علوم تحو  اجتماعيو  انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگي. تهران
 .فناوري

هاي غيرسياسي نسبت به  واکنش .)١٣٨٤. (مدني قهفرخي، سعيدو  رفيعي، حسن )٣
  .١٦شماره  فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي سال چهارم. بحرانهاي اجتماعي

تهديدات و  ها هاي دولتي مسئول بحران جايگاه سازمان .)۱۳۸۳( .زينالي، اميرحمزه )۴
  .۱۶لمي پژوهشي رفاه اجتماعي سال چهارم شماره فصلنامه ع. اجتماعي در ايران

موسسه . روستاييو  دانشنامه مديريت شهري )۱۳۸۷. (همکارانو  سعيدي، عباس )۵
  .زارت کشورو  مطبوعاتيو  فرهنگي اطالع رساني

دوم، و  ، چاپ بيستبر مباني برنامه ريزي شهرياي  مقدمه، ۱۳۸۷شيعه اسماعيل،  )۶
  .صنعت ايرانو  تهران انتشارات دانشگاه علم

و  بررسي تطبيقي ميزان سرمايه اجتماعي ميان زنان .)١٣٨٨. (شعباني الالئي، زهرا )٧
دانشگاه آزاد . پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته مطالعات زنان. مردان شهرتهران

  .تحقيقات تهرانو  علومواحد اسالمي
نتشارات موسسه ا. تهران .جالل متقي ترجمه. سرمايه اجتماعي .)۱۳۸۵. (فيلد، جان )۸

  .عالي پژوهش تامين اجتماعي
 سرمايه اجتماعي«پايان نظم  .)۱۳۸۵. (فوکوياما، فرانسيس، ترجمه توسلي غالمعباس )۹

  . انتشارات حکايت قلم نوين تهران چاپ دوم. »حفظ آنو 
سطح بندي سرمايه اجتماعي در . )۱۳۸۵(]. ديگران[و  حيدو قاسمي، )۱۰

امه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي سال ششم فصل ن .هاي استان اصفهان شهرستان
 .۲۳شماره 

، تهران، انتشارات دانشگاه سرمايه اجتماعي )۱۳۸۷]. (ديگران[و  نيکومرام، هاشم )۱۱
  .تحقيقاتو  علوم واحد آزاد اسالمي

. شهرداران ويژه از سري متون تخصصي. مديريت بحران شهري )۱۳۸۵. (‐‐‐‐‐‐  )۱۲
  .هاي کشور دهياريو  ها سازمان همياري

 :قابل دسترس در )۱۳۸۹. (هاي ايران وب سايت کالن شهر )۱۳
.www.iranmetropolices.ir  

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  …نقش سرمايه اجتماعي در مديريت بحران هاي اجتماعي كالن شهرهاي ايران  

23 

 

  ومسسال 
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

  .www.rasht.irقابل دسترس در  )۱۳۹۰. (وب سايت شهرداري رشت )۱۴
  www.amar.org.irقابل دسترس در  )۱۳۹۰. (وب سايت مرکز آمار ايران )۱۵
، اقعيتي جدا ناپذير از ماهيت سازمانو  بحران. ١٣٨٥. ياراحمدي خراساني، مهدي )١٦

  .١٠٢‐١٠١ماهنامه مديريت شماره 
بر سامانه فرماندهي حادثه در اي  مقدمه )١٣٨٨. (ميرطاهري، ميثمو  ياور، بيژن )١٧

 .، ناشر طليعه سبز تهرانمديريت بحران
18) Boudieu, P and Wacquant, L,(1992) An Invitation to Reflexive 

Sociology,Chicago, University of Chicago Press. 
19) Coleman, J.S. (1994) Foundations of Social Theory, Belknop Press, 

Cambridge MA. 
20) Lin, Nan, (1999) Building a Network Theory of Social capital in Nam 

Lin, Katern Cook and Ronald S. Burt, social capital: Theory and 
Research- NewYork: Aldine de Gruyter. 

21) Putnam, R.D,(1993a), Making Democracy Work: civic traditions in 
moderrn Italy, Princeton University Press, Princeton. 

  

www.SID.ir




