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  چکیده

  و اجتماعی  هاي اقتصادي در بررسی  امروزه  که  است  نسبتاً جدیدي  از مفاهیم) Social Capital( اجتماعی   سرمایه 

از آنجا که . گردددهی روابط اجتماعی افراد بررسی میتوسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده و نقش آن در شکل  جوامع

و از طرفی  مختلف شهر نقش به سزایی بر عهده دارددهی امکانات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در مناطق شهرداري در سوق

بسترسازي و ایجاد شرایط الزم در جهت اي دارد، برندگان از سرمایه اجتماعی ارتباط دو جانبهبا مردم به عنوان صاحبان و نفع

بدین . ي داشته باشدمنافع متقابلی براي مردم و سازمانهاي مسئول از جمله شهردارتواند افزایش این شاخص در بین افراد می

گانه شهر مشهد پرداخته  13در این مطالعه با بررسی ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی، به برآورد میزان آن در مناطق   منظور

  .شده است

دست حجم نمونه در هر منطقه به ،اي با تخصیص متناسبگیري طبقهنمونهبراي انجام تحقیق با استفاده از روش 

- هاي آن با استفاده از نرم، سطح سرمایه اجتماعی و شاخصمربوطههاي و انجام آزمون ها ل پرسشنامهآمده و پس از تکمی

سطح سرمایه اجتماعی در شهر مشهد در حد متوسط نتایج حاکی از آن است که . محاسبه گردید  SPSS و  Excelافزارهاي

هاي سرمایه اجتماعی آگاهی و مشارکت و کمترین شاخصهاي سرمایه اجتماعی در مشهد مربوطه به بوده و بیشترین شاخص

از  متغیرهاي توصیفی با تشکیل جداول توافقی، ارتباط بین برخی ازدر ادامه تحقیق . مربوط به اعتماد و امنیت بوده است

آشنایی و  جمله جنسیت، تحصیالت، درآمد و بومی بودن افراد با شاخص هاي سرمایه اجتماعی بررسی شده و در نهایت میزان

راهکارهاي الزم در نهایت با توجه به نتایج تحقیق، . رضایت مردم از سازمانهاي زیرمجموعه شهرداري مشهد ارزیابی شده است

  .باشد، ارائه گردیده استبراي ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف شهر که در راستاي وظایف شهرداري می

 . هاي سرمایه اجتماعی، جدول توافقی، شهرداري مشهدشهد، شاخصسرمایه اجتماعی، م: کلمات کلیدي
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  مقدمه

 از هم گسیختگی روابط اجتماعی در شهر، گسترش شهرنشینی، افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها و تنوع فرهنگی،      

هاي عمران شهري، هاي اجتماعی از برنامهکاهش همکاري و تعاون شهروندان، کمبود حمایت اجتماعی و اقتصادي متعاقب آن،

ضرورت  ایجاد امنیت اجتماعی، پدیده بیکاري و مشاغل کاذب درون شهرها و به طور خالصه مسائل و مشکالت شهري و عدم 

  ویژه کالن هاي ایران، بههاي توسعه اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی، در بسیاري از شهرریزيمشارکت شهروندان در برنامه

شهر مشهد به عنوان  .هاي شهري گردیده استهاي مادي و معنوي و تشدید مشکالت و ناهنجاريسرمایه ها موجب اتالفهرش

. هاي خاص گردشگري و زیارتی آن از مسائل و معضالت کالن شهري مستثنی نیستدومین کالن شهر کشور، به دلیل ویژگی

  را ) مشارکت مردم محور(مهاجرت، نظارت از باال و مشارکت از پایین ها و سنخ فرهنگی متنوع به دلیل وجود خرده فرهنگ

بایست با توجه به منابع و ل محل زندگی افراد شود که مییتواند باعث کاهش مشکالت و مساطلبد که این مشارکت میمی

حل مناسب و تواند راهافراد، میاستفاده از سرمایه اجتماعی . هاي اجتماعی انجام پذیردهاي اجتماعی در قالب سرمایهظرفیت

مؤثري جهت حل مسائل از جمله کاهش جرم و افزایش غیر رسمی کنترل اجتماعی و درك متقابل شهروندان و مسئولین شهر 

از . رسدمنظور نگرشی جامع بر این مسئله ضروري به نظر میپس در درجه اول شناخت سرمایه اجتماعی در شهر به. گردد

  اي در مدیریت، برنامه ریزي و اجراي نقش مؤثر و ویژه هر شهر ي به عنوان یکی از ارکان اساسیسوي دیگر شهردار

تواند از یم این نهاد به دلیل ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی که با سایر اقشار جامعه دارد،. کندهاي کالن هر شهر ایفا میسیاست

 لذا بررسی میزان .افراد داشته باشد یه اجتماعیبر سرما ياقابل مالحظهرد و اثر یافراد در شهر اثر بپذ یه اجتماعیزان سرمایم

  در خصوص نحوه تعامل  يدیمف يهاییراهنما تواندمی يشهردارهاي مختلف از بخش ت شهروندانیو رضا مشارکت ،آشنایی

تواند اثرات مثبت یسازنده باشد، مد و یصورت مفن تعامل بهیچنانچه ا .با شهروندان داشته باشد يمختلف شهردار يهاسازمان

ه، تعامل سازنده هم موجب بهبود ین زاویاز ا. داشته باشد ير مجموعه شهرداریز يهابر شهروندان و سازمان يادو جانبه

 ک تسلسلین روند یدهد که ایارتقا م شهروندان را یه اجتماعیسرماشده و هم  ير مجموعه شهرداریز يهاعملکرد سازمان

  .جاد خواهد کردیدر شهر ارا  ياازندهس )دور(

شهر در مناطق مختلف مختلف آن  يهاو شاخص هدف از این پژوهش برآورد سطح سرمایه اجتماعی ،ن راستایدر ا

با  میزان تحصیالت د و، درآممحل تولدبدین منظور ارتباط متغیرهایی از جمله جنسیت، . استمشهد و مقایسه آنها با یکدیگر 

تحلیل قرار گرفته  هاي اعتماد، مشارکت، آگاهی، امنیت و در نهایت سرمایه اجتماعی مورد بررسی و تجزیه وشاخص هر یک از

 .ده استیارائه گرد یشنهاداتیت پیو در نها

  یه اجتماعیف سرمایتعر)1

این . بندي شده استسرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی طبقه یدر سه دسته کلطور سنتی، سرمایه به     

در این فرآیند، ترکیب . سازندمیا یمهاقتصادي را  و توسعه را تشکیل داده و بستر رشد ک جامعهیثروت  گریکدیها با سرمایه

-سرمایه. شوندیل میتبدهاي فیزیکی و به سرمایه شدههاي طبیعی، استفاده سرمایه از اشکال برخی. کندها تغییر میسرمایه

 دایپرود که جایگزین مؤثرتري براي آنها انتظار می جامعه موفقو از  رفتهاز بین  ،ز به مرور زمان و با استفادهینهاي فیزیکی 

  . کند

دهند یم حیتوضاقتصادي را و توسعه سرمایه، تنها بخشی از فرآیند رشد  نوعاکنون این مسئله پذیرفته شده است که این سه 

 دارد يات قابل مالحظهیاهمدهی خودشان در رشد و توسعه شیوه تعامل بازیگران اقتصادي و نحوه سازمان و

دانست که امکان مشارکت مردم  ییهاهنجارها و شبکه يتوان به معنایرا به طور خالصه م یه اجتماعیسرما ).1387گروتارت،(

عادات  ،هان، روشیمجموعه نهادها، قوان یه اجتماعیسرما. کندیاهم مررا به منظور کسب سود متقابل ف یدر اقدامات جمع

دهد یک جامعه را شکل مین مردم یب یک جامعه است که مناسبات اجتماعی يها و قواعد رفتارسنت ،یاجتماع

  ).1381،یرنان(
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 .است ذکر شده 1در جدول ه شده است که برخی از مهمترین آنها یدر رابطه با سرمایه اجتماعی ارانیز  يگرید تعاریف بسیار

  

  مربوطهصاحب نظران  از نظربرخی تعاریف سرمایه اجتماعی   - 1 جدول

  تعریف سرمایه اجتماعی  صاحب نظر

  )1990( 1کلمن

کارکردي که به وسیله سرمایه اجتماعی مشخص می شود، . بایست با کارکردش تعریف کردرا میسرمایه اجتماعی 

  ارزش 

و عالیقشان از آن ها  اجتماعی است که کنش گران به عنوان منابعی جهت تحقق اهدافهایی از ساختار جنبه

  .کننداستفاده می

  )1990( 2بیکر
سرمایه اجتماعی منبعی است که کنش گران آن را از ساختارهاي خاص اجتماعی بر می گیرند و سپس در پیگیري 

  .سرمایه اجتماعی به واسطه تغییر در روابط کنش گران به وجود می آید .منافع خود به کارش می برند

  )1992( 3شیف
سرمایه اجتماعی مجموعه اي از عناصر ساختار اجتماعی است که بر روابط میان مردم اثر می گذارد و نهاده هاي تابع 

  .تولید و یا توابع مطلوبیت را تشکیل می دهند

  )1995( 4پاتنام
اجتماعی، جنبه هایی از سازمان اجتماعی از قبیل هنجارها، شبکه هاي اجتماعی و اعتماد متقابل است که سرمایه 

  .همیاري و هماهنگی افراد را براي دستیابی به منافع مشترك، تسهیل می کند

  )1995( 5بانک جهانی

-قابل اجتماعی جوامع شکل میسرمایه اجتماعی به نهادها، روابط و هنجارهایی که به کمیت و کیفیت کنش هاي مت

بلکه . باشدجامعه را پی ریزي کرده اند، نمی سرمایه اجتماعی تنها حاصل جمع نهادهایی که. دهند، اشاره دارد

  .داردها را به یکدیگر متصل میپیوندهاي محکمی است که آن

 6المان و پروساك

)1998(  

روابطی که فرد در آن ها درگیر است و بدان دستیابی سرمایه اجتماعی یک فرد عبارت است از مجموعه و الگوي 

  .دارد

  )2000( 7فوکویاما

است که همکاري میان دو یا چند نفر را ) نانوشته(سرمایه اجتماعی مثل و نمونه ملموسی از یک هنجار غیر رسمی 

  ارتقا 

  .بخشدمی

OEC(2004)  
برداشت هاي مشترك است که همکاري در داخل و بین سرمایه اجتماعی، شبکه هایی داراي هنجارها، ارزش ها و 

  .گروه ها را تسهیل می کند

  )1384(فاطمه مرنیسی 
سرمایه اجتماعی شکلی از همبستگی سنتی جامعه است که در آن گروه هاي مردم می توانند با وقف خویش در 

  .پروژه هاي اجتماعی نفع فردي خود را دنبال کنند

 .)1385(همکاران و یقاسم: منبع

  

 یه اجتماعیسرما يهاشاخص

 ییجز يها صرف نظر از تفاوت. گزارش شده است یه اجتماعیسرما يبرا یمتفاوت يها در مطالعات مختلف شاخص

ن افراد را که روابط یه بالقوه نهفته بیزان سرمایها تالش دارند م ن شاخصی، همه ایه اجتماعیسرما يها ن شاخصیموجود ب

ت که اکثر یو امن یاعتماد، مشارکت، آگاه يهاق شاخصین تحقیدر ا. ندینما يریگکند اندازهیل میآنها را تسه یاجتماع

                                                        
1 . Coleman 
2 . Becker 
3 . Schiff 
4 . Putnam 
5 . World Bank 
6.  Laman and Prusak 
7 . Fukuyama 
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ها هر کدام از شاخص یدر ادامه به بررس. قرار گرفته است یاند مورد بررسمطالعات داخل و خارج از کشور آنها را بکار برده

  .شودیپرداخته م

این شاخص میزان . سطح سرمایه اجتماعی اعتماد است يریگمهم در اندازه يهااز شاخص یکی :اعتماد) الف

 اعتماد. دهدشان را نشان میها و در سطح باالتر به نمایندگانمسایگان، غریبههاعتماد فرد به خانواده، دوستان، خویشاوندان، 

 ).1385اختر محققی،(گردد می در کارهابخشد و موجب تسهیل می ارتقا را اقتصادى عملکرد مختلف، سطوح دری اجتماع

یک رابطه مبتنی بر اعتماد عبارتند از صداقت، صراحت، سهیم کردن دیگران در اطالعات و عقاید و افکار و  عناصر و جنبه هاي

رانه و احساسات، احترام و ارزش قائل شدن براي طرف مقابل، حمایت از توانایی ها و شایستگی هاي طرف مقابل، تمایالت همیا

از اعتماد را در  ياک جنبهیکه هر  یمختلف يرهایق متغین تحقیدر ا). 1375 آقابخشی،(گرایانه و رفتارهاي اعتمادآمیز یاري

  .لحاظ شده است یه اجتماعیزان سرمایر آنها بر میده و تأثینظر دارند، مطرح گرد

شهر  یه اجتماعیمازان سریمسائل در م نیاز مهمتر یکی يامور شهرو  یمراسم اجتماعمشارکت در  :مشارکت) ب

نهادي که کامالً با مردم در ارتباط است، به عنوان  هايشهردارنقش مشارکت مردم در همکاري و همیاري با   .دیآیحساب مبه 

وجود متغیرهاي بسیاري در این شاخص . داردشهر  درسرمایه اجتماعی  برسطحاي آن تأثیر عمده اندازهو  استکامالً محسوس 

مراسم مذهبی، کمک به دیگران و همچنین کمک به  و میزان شرکت در مجالس فامیلی توان بهیرها مین متغیا از جمله. دارند

 .را نام برده پیشنهادات الزم در این خصوص ئها در جهت حفظ و نگهداري اماکن عمومی، حفظ پاکیزگی و اراشهرداري

. افراد است به متعلق معرفتی متغیر یک است که" آگاهی " اجتماعی مشارکت براي اولیه شرط پیش :یآگاه) ج

 مشارکت هايتفرصنیست،  مشکالت جوابگوي موجود ابزارهاي یا شوندنمی آگاه اجتماعی مسائل ماهیت از افراد جاییکه

خدمات  سازيهاي شهرداري و خصوصیآگاهی نسبت به سیاست متغیرهاي آموزش،. بود خواهد ترپائین هم اجتماعی

  .است که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است یشهرداري از موارد مهم

هاي تحقق جامعه مدنی و هنجارهاي امنیت اجتماعی به عنوان زیر بناي اصلی تمهید مقدمات و زمینه :امنیت) د

ابعاد مهم سرمایه اجتماعی محسوب کننده مشارکت اجتماعی و سیاسی افراد جامعه، یکی از قابل اعتماد متقابل و نیز تسهیل

توسعه، کمتر  يبالقوه خود را برا يهاکمتر باشد، افراد پتانسیل یو مال ی، جانیهر چه امنیت یک جامعه از لحاظ روان. شودمی

  .نیز کمتر خواهد بود یبروز داده و شاخص سرمایه اجتماع

شناخت  .جتماعی و مفهوم هر یک آورده شده استهاي مهم در رابطه با سرمایه ابرخی از شاخص 2در جدول شماره 

  .تواند در درك صحیح مفهوم سرمایه اجتماعی و همچنین ارائه راهکارهاي مناسب مفید واقع شودهر یک از این مفاهیم می
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  ها و مأخذ مورد استنادآن مفهوم ،هاي مهم در نظر گرفته شده براي سرمایه اجتماعیبرخی شاخص - 2جدول

 منبع شاخص و معناي آن ردیف

1 

  اعتماد

) اعضاي خانواده، خویشاوندان، دوستان، همکاران و همسایگان(میزان اعتماد فرد به آشنایان 

مدیران سازمان ها و (اعتماد به غریبه ها و سازمان هاي مختلف و نمایندگان حکومت 

  )نمایندگان مجلس

Bullen and Onyx, 
(1998) 

Krishna and Shrader, 
(2000) 

Grootaert and others, 
(2005) 

2 

  مشارکت اجتماعی

انواع مشارکت که براي فرد رضایت به بار می آورد و عامل شکل دهی به روابط و سازنده 

شرکت در مراسم  ،)مانند دیدار با دوستان و خویشاوندان(هاي حمایتی  بالقوه است شبکه

  .سینما، پارك کوه و غیره به صورت دسته جمعیها، رفتن به ايشادي و ترحیم هم محله

Bullen and Onyx, 
(1998) 

Grootaert and others, 
(2005) 

3 

  مشارکت مدنی

ها و نیز ها و انجمنفعالیت هایی که در ارتباط با فضاي سیاسی، حکومتی، مدیریت باشگاه

هاي مختلف خود گروهدولتی بوده و معموالً در قالب عضویت رسمی فرد در هاي غیرسازمان

  .دهد و تابع مقررات و سلسله مراتب استرا نشان می

Bullen and Onyx, 
(1998) 

Rose, (1998) 
Grootaert and others, 

(2005) 

4 

  )مدارا(ظرفیت پذیرش تفاوت ها 

اشاره به این دارد که افراد تا چه حد هنجارها، سبک هاي زندگی و عقایدي که متفاوت از 

  .خود دارند را مورد پذیرش قرار داده و به آن احترام می گذارندآنچه که 

Australian Bureau of 
Statistics, (2003B) 

5 

  احساس امنیت

هاي خود و یا از قدم زدن در کوچه میزان احساس امنیت و آسودگی و آرامش مردم در خانه

  .هاي شهر در طول شبانه روزو خیابان

Bullen and Onyx, 
(1998) 

Australian Bureau of 
Statistics, (2003B) 

6 

  )مالی و عاطفی(حمایت اجتماعی 

حمایت افراد از یکدیگر که به صورت مالی و عاطفی در زمان نیازمندي و یا به عنوان بخشی 

  ).نظیر پول قرض دادن، گوش کردن به درد دل افراد(از حیات روزمره فراهم آمده باشد 

Benchmark Survey, 
(2000) 

Australian Bureau of 
Statistics, (2003B) 

7 

  احساس اثر گذاري و کارایی

درك و تصور افراد و اجتماعات از میزان توانایی تاثیرگذاري آنان در فعالیت ها و روندهاي 

  موجود در جامعه

Bullen and Onyx, 
(1998) 

Australian Bureau of 
Statistics, (2003B) 

)1385اسماعیلی، (: منبع   

  

سرمایه اجتماعی است، نقش برخی عواملی که به نظر سطح از آنجا که این پژوهش بدنبال بررسی یک سري عوامل مؤثر بر 

  : این عوامل عبارتند از. اندروي سرمایه اجتماعی مؤثرند نیز در تحقیق مورد بررسی قرار گرفته

براي پاسخ به این سوال که سطح سرمایه اجتماعی مردان نسبت به زنان چگونه است، از متغیر  :جنسیت) الف

مورد بررسی قرار گرفته جدول توافقی  دربین این متغیر با شاخص سرمایه اجتماعی  ارتباطجنسیت استفاده شده است و 

  . است

فرض بر آن بوده . ز آن تقسیم شده استمحل تولد افراد به دو بخش عمده داخل مشهد و خارج ا: محل تولد) ب

 این تفاوت در این مطالعه مورد. است که  ساکنان بومی داراي سطح سرمایه اجتماعی متفاوت با ساکنان غیر بومی هستند

  .قرار گرفته است بررسی
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ر مهم آموزش و تحصیالت به خاطر دانش افزایی و کسب اطالعات بیشتر، همواره به عنوان یک متغی :تحصیالت) ج

در این تحقیق نیز به خاطر اهمیت این متغیر، اثر سطح تحصیالت روي سطح سرمایه . گرفته استمورد توجه محققان قرار 

  . بررسی شده استاجتماعی 

تواند سطح سرمایه اجتماعی را درآمدهاي متفاوت افراد و به تبع آن مشکالت اقتصادي خانوارها، می: درآمد) د

  .تواند در جهت شناسایی و ارایه راهکارها مفید واقع گرددلذا بررسی این متغیر می. دهدتحت تأثیر خود قرار 

  پیشینه تحقیق

برخی خالصه در ذیل به  .مطالعات و تحقیقات بسیاري درباره لزوم اهمیت و توجه به سرمایه اجتماعی صورت گرفته است     

  .گرددمطالعاتی که در این خصوص انجام گرفته، اشاره می از

گیري سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر آن را در ایران مورد بررسی و تجزیه و  شکل ،)1385(پور و فیروز آبادي ناطق

مد به جز با آدهد که متغیرهاي سن، تحصیالت، تاهل، شاغل بودن و درنشان می آنها هاي پژوهشیافته. تحلیل قرار دادند

هاي رسمی و غیر رسمی رابطه جتماعی اعم از آگاهی و توجه به امور عمومی، مشارکتعنصر اعتماد با سایر عناصر سرمایه ا

همچنین مردان در آگاهی و توجه به امور عمومی و مشارکت رسمی نقش بیشتري نسبت به زنان دارند و . مستقیم دارد

، سرمایه )1383(علی سوري . شودو در میزان اعتماد تفاوتی بین زن و مرد دیده نمی بوده مشارکت غیر رسمی زنان بیشتر

-اجتماعی و عملکرد اقتصادي را مورد بررسی قرار داده و نشان داد که شاخص کاهش سرمایه اجتماعی رابطه منفی و معنی

، سرمایه اجتماعی و توسعه مالی را با استفاده از )1388(صمدي . گذاري بخش خصوصی داردسرمایه داري با رشد اقتصادي و

مورد بررسی قرار ) 1350- 1385( جوسیلیوس در اقتصاد ایران در بازه زمانی -هانسن و یوهانسن - ی گریگوريجمعتکنیک هم

نتایج این مطالعه نشان داد که تورم زیاد، مخدوش شدن حقوق مالکیت و نزول سرمایه اجتماعی برخی از موانع عمده . داد

د سرمایه اجتماعی در ایران را با استفاده از روش فازي مورد ، برآور)1387(سعادت . توسعه مالی در اقتصاد ایران هستند

این . نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی داراي نوسانات متعددي طی دوره مورد نظر است. بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد

جتماعی بر رشد اقتصادي ، تاثیر سرمایه ا)1386( امیريرحمانی و . نوسانات ناشی از مسایل سیاسی، تاریخی و فرهنگی است

نتایج نشان داد که این متغیر . هاي کشور مورد بررسی قرار دادندایران را با استفاده از روش اقتصاد سنجی فضایی در استان

یعنی با ثابت بودن سایر شرایط، با افزایش یک واحد شاخص سرمایه . باشدداري بر رشد اقتصادي میداراي تاثیر مثبت و معنی

 -اقتصادي ، سرمایه اجتماعی و توسعه)1385(آبادي و جاجرمی فیروز. یابدافزایش می صدم 18، رشد اقتصادي اجتماعی

اجتماعی در کالن شهر تهران را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که سرمایه اجتماعی مناطق، رابطه مثبتی با توسعه 

-از میزان بیشتري از اعتماد عمومی، آگاهی، مشارکت رسمی و مشارکتتر مناطق شهري در تهران دارد و مناطق توسعه یافته

مشارکت غیر رسمی مذهبی کمتري دارند و اعتماد نهادي و  داريرسمی همیارانه برخوردارند و به گونه معنیهاي غیر

ربانی و دیگران . داري نداشته استاي در همه مناطق به صورت یکسان بوده و تفاوت معنیرسمی خیریههاي غیرمشارکت

ها با آن. هاي استان اصفهان پرداختنداي به بررسی رابطه بین رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی در شهرستان، در مقاله)1387(

اي معکوس د که بین این دو رابطهدادنهاي مربوطه و همبستگی بین رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی، نشان مطالعه شاخص

با استفاده از  ،)1387(حسینی و دیگران . آوردرفتن سطح رفاه اجتماعی میزان سرمایه اجتماعی را پایین میوجود دارد و باال 

هاي هاي کشور بر اساس شاخصاستان روش تاکسونومی عددي و تحلیل عاملی، با شیوه تحلیل ثانوي به رتبه بندي مراکز

هاي ایالم، کهکیلویه و بویر احمد، لرستان، بوشهر و به ترتیب استان بندي انجام شده،بر اساس رتبه. سرمایه اجتماعی پرداختند

. اندسیستان و بلوچستان باالترین و تهران، اصفهان، فارس، همدان و خوزستان کمترین میزان سرمایه اجتماعی را داشته

میزان سرمایه اجتماعی در  که گرفتندبه بررسی سرمایه اجتماعی در ایران پرداخته و نتیجه  ،)1386(عبداللهی و موسوي 

فیروز آبادي و همکارن  .ها پایین استهاي متعدد مرتبط با آنهاي چندگانه و شاخصایران در مجموع از لحاظ اغلب مولفه

ها و رتبه توسعه اجتماعی و گیري چند شاخصه به بررسی شاخص، بر اساس تحلیل ثانویه اطالعات و با روش تصمیم)1389(
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نتایج این تحقیق نشان داد که بین میزان توسعه اجتماعی و برخی . هاي کشور پرداختندمایه اجتماعی در استانرابطه آن با سر

همچنین بین توسعه . دار و معکوسی وجود دارداعتماد خصوصی و اعتماد عمومی رابطه معنی: عناصر سرمایه اجتماعی شامل

هاي غیر رکتهاي رسمی، مشاشبکه روابط درون گروهی، مشارکت :اجتماعی و برخی دیگر از عناصر سرمایه اجتماعی شامل

، با استفاده از روش تحقیق پیمایشی به بررسی )1388(عقیلی و همکاران . داري وجود نداردرابطه معنی واعتمادنهادي رسمی

تند و نشان دادند که هاي گیالن، مازندران و گلستان پرداخزیست محیطی مسئوالنه در استان سرمایه اجتماعی و رفتارهاي

همچنین بین عناصر عمده سرمایه . داري وجود داردبین سرمایه اجتماعی و رفتارهاي مسئوالنه زیست محیطی ارتباط معنی

داري برقرار بوده و این روابط در مناطق مختلف جغرافیایی اجتماعی و رفتارهاي مسئوالنه زیست محیطی نیز ارتباط معنی

، با استفاده از روش تحقیق پیمایشی کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه )1389(همکاران  نوغانی و. متفاوت است

اجتماعی در شهر مشهد را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که سرمایه اجتماعی در تبیین متغیر کیفیت زندگی بیشتر از 

  .درآمد و تحصیالت داراي اهمیت است

اي در رشد و توسعه اقتصادي دهد ارتقاي سرمایه اجتماعی نقش قابل مالحظهمختلف نشان می به طور خالصه مطالعات

  .اجتماعی را تسهیل کرد –توان روند دستیابی به توسعه اقتصادي رو با ارتقاي این شاخص میشهرها و کشور دارد و از این

 روش تحقیق 

، پاتنام )1988(ي تحقیق که با الهام از نظرات کلمن مبانی فکري موضوع و چارچوب نظرحاصل از  بر اساس نتایج

بعد براي آن در نظر  4به صورت ترکیبی شکل گرفته است، به منظور سنجش سرمایه اجتماعی ) 1983(و بوردیو ) 1995(

سرمایه هر یک از ابعاد ذکر شده براي . اعتماد، مشارکت، آگاهی و امنیت اجتماعی: بعد عبارتند از 4این . گرفته شده است

قسمتی  5ها در سطح سنجش ترتیبی و با استفاده از طیف آید که گویهدست میبه هااجتماعی نیز از ترکیب یک سري گویه

براي . شوداجتماعی شناخته میپس از محاسبه این ابعاد، متوسط آنها به عنوان معیار سرمایه . گیري شده استلیکرت اندازه

اي طراحی شده است که گزینه 5سؤال  46اي حاوي ستفاده از ابعاد طرح شده، پرسشنامهسنجش سطح سرمایه اجتماعی با ا

اي گزینه 5دهندگان خواسته شده است تا میزان موافقت یا مخالفت خود را با سؤاالت طرح شده در یک طیف در آن از پاسخ

  . طرح نمایند) خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد(

  اي با تخصیص متناسب و سپس گیري طبقهگانه مشهد، از روش نمونه13نمونه در هر یک از مناطق براي تعیین اندازه 

  :هاي زیر استفاده شده استبراي تعیین اندازه نمونه از فرمول. گیري تصادفی ساده در هر طبقه استفاده شده استنمونه

� =  �� / (1 + (�� / �))  

�� = �∑ ����
��

��� �
�

��
�

�

�

��
�   

��حجم جامعه،  :� حجم نمونه،:  � =
��

�S ،)م جامعهاhطبقه حجم : Nh(ام جامعه hوزن طبقه : ��
واریانس :  �

α، اگر )بر حسب نفر(کران خطا :  dتعداد طبقات،  : Lهر طبقه، = Z:  باشد، آنگاه 5%
��

�

�

� = (1.96)� .  

نقاط مختلف شهر مشهد تکمیل شده و  پرسشنامه به صورت تصادفی در 42براي تعیین حجم نمونه، ابتدا تعداد 

برآورد گردید و  245، حجم نمونه 5/0دست آوردن واریانس نمونه کوچک و در نظر گرفتن کران خطایی برابر با پس از به

، حجم نمونه در هر )مطابق با فرمول بیان شده در ذیل(سپس با توجه به جمعیت کل مشهد و جمعیت مناطق مختلف شهر 

  .)2002، 1نوتامپس( سبه شدمنطقه نیز محا

 حجم نمونه در هر طبقه: ��

                                                                                               
��

�
� =

��
��   

                                                        
1. Thompson, 2002  
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بدین . گرددها مطرح میهاي متعدد در پرسشنامه، مسأله روایی و اعتبار دادهها و پرسشبه علت استفاده از گویه

دست آمد که براي آن به 9/0استفاده گردید و مقدار  1پایایی یا قابلیت اعتمادمنظور از ضریب آلفاي کرونباخ براي آزمون 

آوري نظرات یکسري کارشناسان پرسشنامه نیز با جمعیا اعتبار اندازه گیري  2روایی. باشدمی هاگویه بیانگر اعتبار نسبی

  .ها مورد بررسی و تأیید قرار گرفته استمرتبط در دانشگاهشهرداري و اساتید 

براي بررسی ارتباط بین متغیرهاي توصیفی جنسیت، محل تولد، درآمد و تحصیالت با سرمایه اجتماعی از جدول 

 بایزیدي و(باشند ي توزیع فراوانی تؤام براي بیش از یک متغیر میدهندههاي توافقی نمایشجدول. ه استشد توافقی استفاده

  .صورت گرفته است SPSSو  Excelافزارهاي تمامی برآوردها در این مقاله با استفاده از نرم). 1389همکاران، 

 هاي آنو زیرشاخص یبرآورد سطح سرمایه اجتماع

در مشهد، مناطق مشهد ) تیو امن یمشارکت، اعتماد، آگاه( آن يهاو شاخص یه اجتماعیبرآورد سطح سرما يبرا

همراه شاخص کل  هب یه اجتماعیسرما يهام شده و هر کدام از شاخصیمنطقه تقس 13به  يشهردار يم بندیبا تقس مطابق

اد و یکم، کم، متوسط، ز یلیخ يهانهیگز يبرا 5 و 4،3،2،1اعداد از آنجا که در پرسشنامه  .ن مناطق برآورد شده استیا يبرا

شده  يریگاد اندازهیگروه کم، متوسط و ز 3آن در  يهاو شاخص یاجتماع هیدا کرده است، سطح سرمایاد اختصاص پیز یلیخ

ج ینتا .باشندیم یه اجتماعیمارن سه سطح از سیب معرف ایبه ترت 5-5/3 و 5/2-5/3، 1- 5/2 يهابازه ن اساس،یبر ا. است

   .گزارش شده است 3در جدول شماره  يآمار يحاصل از برآوردها

  

  هاي مربوطه در مناطق مختلف مشهداجتماعی و شاخصبرآورد سرمایه  -3جدول 

             مناطق 

  شاخص
 مشارکت اعتماد آگاهی امنیت سرمایه اجتماعی

1 2/86 2/82 3/14 2/49 3/00 

2 2/87 2/58 3/35 2/50 3/07 

3 3/21 3/14 3/58 2/75 3/36 

4 2/83 2/61 3/21 2/57 2/91* 

5 3/16 3/26 3/37 2/59 3/42 

6 3/19 3/10 3/49 2/85** 3/32 

7 2/91 2/72 3/51 2/33 3/08 

8 2/72* 2/30* 3/50 2/10* 2/96 

9 2/81 2/93 3/25 2/11 2/95 

10 2/86 2/70 3/17 2/34 3/25 

11 3/01 2/93 3/47 2/43 3/20 

123 3/61** 4/11** 3/89** 2/83 3/60** 

13 3/23 3/67 3/11* 2/71 3/45 

 3/20 2/51 3/39 2/99 3/02 کل مشهد
 هاي سرمایه ابیشترین زیر شاخص مناطق داراي** هاي سرمایه اجتماعی    مناطق داراي کمترین زیر شاخص*     

 هاي تحقیقیافته: منبع     

  

                                                        
1
 Reliability  

2
 Validity  

که داراي باالترین سطح شاخص سرمایه اجتماعی بود، مجدداً تعدادي پرسشنامه تکمیل و  12بندي مناطق، در منطقه رتبه تربراي آزمون دقیق.  3

کننده نمونه اولیه بوده و نشان داد که نتایج حاصل از این نمونه نیز مجدداً تأیید. هاي آن برآورد گردیدزیر شاخصمیزان سرمایه اجتماعی به همراه 

  . رو نسبت به صحت نتایج اطمینان خاطر وجود دارداز این. سطح سرمایه اجتماعی در این منطقه در حد باال بوده و از سایر مناطق بیشتر است
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هاي امنیت، آگاهی و مشارکت در گروه متوسط و شاخص اعتماد در سطح سرمایه اجتماعی و شاخص 1در منطقه 

در . باشدگیرد همچنین بیشترین و کمترین شاخص در این منطقه به ترتیب مربوط به آگاهی و اعتماد میمی گروه کم قرار

گیرد و بیشترین شاخص در این ها در گروه متوسط قرار میسطح سرمایه اجتماعی و تمامی شاخص 6و  5، 4 ،2مناطق 

به جز شاخص آگاهی، در گروه  3هاي مربوط به منطقه شاخص. مناطق متعلق به آگاهی و کمترین آن مربوط به اعتماد است

ها در این منطقه نیز کمترین مقدار شاخص. گیرددر گروه زیاد قرار میآگاهی در این منطقه متوسط قرار گرفته و شاخص 

ه شاخص آگاهی در گرو هاي سرمایه اجتماعی، امنیت و مشارکت در گروه متوسط،شاخص 7در منطقه . شاخص اعتماد است

در گروه کم، سرمایه اجتماعی و مشارکت  8امنیت و اعتماد در منطقه . زیاد و همچنین شاخص اعتماد در گروه کم قرار دارند

در این منطقه به ترتیب  همچنین بیشترین و کمترین مقدار این شاخص. گیرنددر گروه متوسط و آگاهی در گروه زیاد قرار می

هاي که سطح سرمایه اجتماعی و شاخصشرایط مشابهی دارند به نحوي 11و  10، 9اطق من. متعلق به آگاهی و اعتماد است

 9ها در مناطق بیشترین مقدار این شاخص. امنیت، آگاهی و مشارکت در گروه متوسط و شاخص اعتماد در گروه کم قرار دارد

-بیشترین و کمترین مقدار شاخص 10 همچنین در منطقه. به شاخص آگاهی و کمترین آن به شاخص اعتماد تعلق دارد 11و 

، به داردبه جز شاخص اعتماد، که در گروه متوسط قرار  12ها در منطقه شاخص. ها به ترتیب به مشارکت و اعتماد تعلق دارد

تنها شاخص  13در منطقه . در این منطقه به شاخص آگاهی تعلق دارد همچنین بیشترین مقدار شاخص. گروه زیاد تعلق دارند

ها به گروه متوسط تعلق دارد و بیشترین مقدار مربوط به شاخص امنیت و گیرد و مابقی شاخصیت در گروه زیاد قرار میامن

توان نتیجه گرفت که در تمامی مناطق می با توجه به مطالب مطرح شده در باال. کمترین مقدار مربوط به شاخص اعتماد است

ها به خود اختصاص داده و در اکثر مناطق شاخص آگاهی سایر شاخص مشهد شاخص اعتماد کمترین مقدار را در بین

 .باشدبیشترین مقدار را دارا می

  

  هاي سرمایه اجتماعی در سطح مشهدسطح شاخص  -1نمودار 

  
  هاي تحقیقیافته: منبع                 

  

مربوط به آگاهی و سرمایه اجتماعی  شاخصبیشترین در کل مشهد، گردد که مالحظه می 1با توجه به نمودار 

در . است که در سطح متوسط قرار دارد 02/3سرمایه اجتماعی نیز در مشهد برابر . کمترین شاخص مربوط به اعتماد است

  .ها در مناطق مختلف شهر پرداخته شده استشاخصادامه به مقایسه هر یک از 

امنیت در بین مناطق مختلف مشهد مربوطه به منطقه شود بیشترین شاخص مشاهده می 2همانطور که در نمودار 

  .باشدمی 8و کمترین آن مربوط به منطقه  12

 

2.99

3.39

2.51

3.2

امنیت آگاهی اعتماد مشارکت



 شاخص امنیت در مناطق مختلف مشهد -2نمودار

  
 هاي تحقیقیافته: منبع 

  

دهد همانطور که نمودار نشان می. شاخص آگاهی در مناطق مختلف مشهد مورد بررسی قرار گرفته است 3در نمودار 

 13نسبت به سایر مناطق مشهد در باالترین مقدار خود قرار گرفته است و این شاخص در منطقه  12شاخص آگاهی در منطقه 

  .در پایین ترین مقدار قرار دارد

 

 شاخص آگاهی در مناطق مختلف مشهد -3نمودار

  
  هاي تحقیقیافته: منبع 

 
نسبت به سایر  6نشان داده شده است که در آن، منطقه  4شاخص اعتماد در مناطق مختلف مشهد در نمودار 

  .کمترین میزان شاخص اعتماد را بین مناطق مختلف مشهد داشته است 8مناطق از وضعیت بهتري برخوردار است و منطقه 
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 شاخص اعتماد در مناطق مختلف مشهد - 4نمودار

  
  هاي تحقیقیافته: منبع                      

 
بیشترین مقدار  12این شاخص در منطقه . دهدشاخص مشارکت را در بین مناطق مختلف مشهد نشان می 5نمودار 

  . کمترین مقدار را دارا است 4خود و درمنطقه 

  

  شاخص مشارکت در مناطق مختلف مشهد -5نمودار

  
 هاي تحقیقیافته: منبع                     

 

هاي مختلف سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف مشهد به بررسی ارتباط یکسري متغیرهاي خاص شاخصپس از مقایسه 

 .ها در مشهد پرداخته شده استهاي آنشاخصبا سرمایه اجتماعی و ) جنسیت، محل تولد، درآمد و تحصیالت(

 

  رابطه جنسیت افراد و سطح سرمایه اجتماعی) الف

  .هاي آن را در دو گروه زنان و مردان مورد بررسی قرار دهیمشاخصاجتماعی و  در این قسمت هدف آن است که سطح سرمایه
 
 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

ل
ک

د
ھ
ش
م

اد
تم

اع

مناطق

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

ت
رک

شا
م

مناطق



12 

  اجتماعی با جنسیت افراد هاي سرمایهارتباط شاخص  -4جدول 

  
  تیجنس

  مردان  زنان

  مشارکت
6  

)5/9(%  

44  

)8/69(%  

13  

)6/20(%  

26  

)3/14(%  

128  

)3/70(%  

28  

)4/15(%  

  اعتماد
33  

)4/52(%  

30  

)6/47(%  

0  

)0(%  

90  

)5/49(%  

88  

)4/48(%  

4  

)2/2(%  

  یآگاه
6  

)5/9(%  

39  

)9/61(%  

18  

)6/28(%  

27  

)8/14(%  

107  

)8/58(%  

48  

)4/26(%  

  تیامن
25  

)7/39(%  

33  

)4/52(%  

5  

)9/7(%  

59  

)4/32(%  

96  

)7/52(%  

27  

)8/14(%  

  یه اجتماعیسرما
10  

)9/15(%  

46  

)73(%  

7  

)1/11(%  

34  

)7/18(%  

135  

)2/74(%  

13  

)1/7(%  

  ادیز  متوسط  کم  ادیز  متوسط  کم  

  .، اعداد داخل پرانتز معرف درصد نسبی هر  قسمت می باشدهاي تحقیقیافته: منبع  

 
در سطح پایین سرمایه % 9/15هاي پاسخگو، نشان داده شده است، از کل خانم )4(همان طور که در جدول 

یعنی اکثریت زنان پاسخگو در سطح . سرمایه اجتماعی قرار دارنددر سطح باالي % 1/11در سطح متوسط و % 73اجتماعی، 

ها در سطح متوسط سرمایه آن%) 2/74(همچنین در کل مردان پاسخگو، بیشترین درصد . متوسط سرمایه اجتماعی قرار دارند

گونه که در کل همان. ندادر سطح باالي سرمایه اجتماعی قرار گرفته% 1/7آنان درسطح پایین و % 7/18اجتماعی قرار دارند و 

 1.مشخص است، از بین زنان و مردان پاسخگو اکثریت آنان در سطح متوسط قرار دارند که درصد بیشتر متعلق به آقایان است

پس در نهایت اگر این نتیجه . همچنین از کل جمعیت پاسخگو، بیشترین درصد متعلق به سطح متوسط سرمایه اجتماعی است

در مجموع  .اندتوان نتیجه گرفت که اکثر افراد جامعه از نظر سرمایه اجتماعی در سطح متوسطهیم، میرا به جامعه تعمیم د

  .است% 7/18از زنان داراي سطح سرمایه اجتماعی کم بوده ولی این نسبت در مردان % 9/15

به % 7/39و % 4/52د و انمعتقد به سطح باالي امنیت در جامعه% 9/7شود از کل زنان تنها طور که مالحظه میهمان

% 8/14همچنین از کل مردان تنها . قرار دارد) کم(ترتیب اظهار داشتند که جامعه از نظر امنیت در سطوح متوسط و پایین 

. دانندبه ترتیب امنیت جامعه را در سطح متوسط و پایین می% 4/32و % 7/52اند و امنیت جامعه را در سطح باال دانسته

دانند؛ حتی در مورد سطح باالي امنیت هم درصد بیشتر متعلق به است، زنان بیشتر جامعه را ناامن می گونه که مشخصهمان

یعنی در مجموع . دانندجامعه را از نظر امنیتی در سطح متوسط و بعضاً پایین می) چه مردان و چه زنان(در کل  .مردان است

% 1/13معتقد به وجود امنیت درسطح پایین و تنها % 3/34ط و معتقدند امنیت در سطح متوس% 7/52از کل افراد پاسخگو، 

  .دانندمیزان امنیت جامعه را باال می

. توان اظهار داشت که سطح آگاهی در جامعه متوسط استمی )4( از نظر میزان آگاهی در جامعه با توجه به جدول

از آگاهی کم و پایینی برخوردارند، که % 5/13ند و آگاهی باالیی دار% 9/26اند و از نظر آگاهی در سطح متوسط% 6/59یعنی 

از آگاهی متوسط و در ) از کل زنان پاسخگو(زنان % 9/61در این بین زنان نسبت به مردان از آگاهی بیشتري برخوردارند زیرا 

علق به زنان از آگاهی متوسط برخوردارند، همچنین درصد بیشتر در سطح آگاهی باال مت% 8/58مقابل از کل مردان پاسخگو 

                                                        
 100بنابراین بدیهی است که مجموع درصدها در یک زیر شاخص . )Missing Data( که به برخی از سؤاالت پاسخ داده نشده استباید در نظر گرفت . 1

   .نگردد
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و زنان % 8/14مردان (و در سطح پایین و کم آگاهی درصد باال متعلق به مردان است % ) 4/26و مردان % 6/28زنان . (است

  ).متوسط رو به باال( باشد گرفت که میزان آگاهی در جامعه خوب میتوان نتیجهدر کل می%) . 5/9

اعتمادي در بین زنان مشاهده اعتماد در سطح کمی قرار دارد و در این بین بیشترین بی نمونه مورد بررسیدر 

میزان این شاخص را در سطح % 6/47میزان اعتماد را در جامعه پایین دانسته و % 4/52گردیده است به طوري که از کل زنان 

در بین مردان هم بیشترین درصد به . انده معتقد نبودهیک از زنان پاسخگو به وجود اعتماد باال در جامعدانند و هیچمتوسط می

اند و مردان معتقد به سطح متوسط اعتماد در جامعه بوده% 4/48تعلق داشته و سپس %) 5/49(سطح پایین اعتماد در جامعه 

در سطح % 2/48ین، میزان اعتماد را در جامعه پای% 2/50اند و در کل میزان اعتماد را در جامعه را باال دانسته% 2/2تنها 

توان نتیجه گرفت میزان اعتماد در بنابراین می. دانندمیزان اعتماد را در جامعه در سطح باال و خوب می% 6/1متوسط و تنها 

  .اندسطح پایینی قرار دارد و در بین زنان و مردان، زنان بیشتر به این موضوع معتقد بوده

مشارکت متوسط، % 8/69از کل زنان پاسخگو، . باشده خوب میجامعدر  میزان مشارکت )4(با توجه به جدول 

مشارکت باال و % 4/15مشارکت متوسط،  3/70و از کل مردان پاسخگو، . مشارکت پایینی دارند% 5/9مشارکت باال و % 6/20

بنابراین . مشارکت کم دارند% 1/13مشارکت زیاد و % 7/16مشارکت متوسط و % 2/70مشارکت پایینی دارند و در کل% 3/14

از نظر شاخص مشارکت جامعه در سطح متوسط و باالي مشارکت قرار دارد که در این بین سطح مشارکت مردان متوسط بوده 

  .باشدو سطح مشارکت زنان متوسط رو به باال می

  ارتباط محل تولد و سطح سرمایه اجتماعی) ب

ها اثرگذار است یا وي سطح سرمایه اجتماعی آندر این بخش هدف آن است که بررسی شود آیا بومی بودن افراد ر

هاي سرمایه اجتماعی را خیر؟ براي بررسی این موضوع کل نمونه را در دو گروه بومی و غیربومی تفکیک کرده و شاخص

  .ها مقایسه شده استبررسی آن

  افراد محل تولدهاي سرمایه اجتماعی با ارتباط شاخص  - 5جدول 

  
  محل تولد

  یربومیغ  یبوم

  مشارکت
26  

)13(%  

145  

)5/72(%  

29  

)5/14(%  

6  

)6/13(%  

27  

)4/61(%  

11  

)25(%  

  اعتماد
101  

)5/50(%  

95  

)5/47(%  

4  

)2(%  

22  

)50(%  

22  

)50(%  

0  

)0(%  

  یآگاه
21  

)5/10(%  

121  

)5/60(%  

58  

)29(%  

12  

)3/27(%  

25  

)8/56(%  

7  

)9/15(%  

  تیامن
67  

)5/33(%  

107  

)5/53(%  

26  

)13(%  

17  

)6/38(%  

21  

)7/47(%  

6  

)6/13(%  

  یه اجتماعیسرما
34  

)17(%  

149  

)5/74(%  

17  

)5/8(%  

10  

)7/22(%  

32  

)7/72(%  

2  

)5/4(%  

  ادیز  متوسط  کم  ادیز  متوسط  کم  

  .، اعداد داخل پرانتز معرف درصد نسبی هر  قسمت می باشدهاي تحقیقیافته: منبع    

 
  اند ولی از بین افراد بومی و غیربومی سطح سرمایه اجتماعی بهتر و باالتر متعلق به افراد بومی بیشتر افراد پاسخگو بومی بوده

در % 5/8در سطح پایین و % 17در سطح متوسط، % 5/74یعنی از کل افراد بومی از نظر سطح سرمایه اجتماعی . باشدمی

که نسبت به افراد بومی درصد کمتري را (ر سطح متوسط د% 7/72اما در مقابل ازکل افراد غیربومی . سطح باالیی قرار دارند
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که  ،در سطح باال قرار دارند% 5/4و ) که نسبت به افراد بومی درصد بیشتري را دربرگرفته(سطح پایین  در% 7/22) شامل شده

 .هستندنسبت به افراد بومی درصد کمتري 

دانند و از در سطح باال می% 13در سطح پایین و % 5/23ط، میزان امنیت را در جامعه در سطح متوس% 5/35از کل افراد بومی 

-در سطح باال می% 6/13سطح پایین و  %6/38میزان شاخص امنیت در جامعه را در سطح متوسط، % 7/47 ،کل افراد غیربومی

با .دانندسط میدانند که تقریباً از نظر شاخص امنیت هر دو گروه بومی و غیربومی میزان امنیتی را در جامعه در سطح متو

از % 5/60به طوري که ازکل افراد بومی . باشدسطح آگاهی در بین افراد بومی بیشتر از افراد غیربومی می) 5(توجه به جدول 

از آگاهی % 8/56در مقابل از کل افراد غیربومی . از آگاهی کمی برخوردارند% 5/10از آگاهی باال و % 29آگاهی متوسط، 

توان اظهار داشت که سطح آگاهی در جامعه در کل می .از آگاهی کمی برخوردارند% 5/13باال و  از آگاهی% 6/26متوسط 

  .متوسط بوده و در این بین افراد بومی از آگاهی بیشتري برخوردارند

در سطح  میزان اعتماد در بین افراد بومی بیش از افراد غیربومی است اما در کل میزان اعتماد در جامعه) 5(با توجه به جدول 

افراد بومی به % 2 و% 5/47، % 5/50نشان داده شده است، از کل افراد بومی ) 5(گونه که در جدول همان. پایینی قرار دارد

و از کل افراد غیربومی هیچ کس به سطح اعتماد باال در جامعه  اندترتیب میزان اعتماد در جامعه را پایین، متوسط، باال دانسته

  .باشدمی%) 50(طور مساوي  میزان اعتقاد آنان به سطح پایین و متوسط اعتماد در جامعه بهمعتقد نبوده و 

% 5/72اي که به گونه. تقریباً در سطح متوسط قرار دارد) بومی و غیربومی(از نظر شاخص مشارکت، درصد مشارکت این گروه 

باال و  را مشارکتسطح افراد غیربومی % 25د بومی و افرا% 5/14افراد غیربومی میزان مشارکت متوسط % 4/61افراد بومی و 

  .اندبوده مشارکت پایینی برخوردارسطح افراد غیربومی از % 6/13افراد بومی و 13%

  هاي سرمایه اجتماعی با درآمد افرادارتباط شاخص) ج

ف هستند یا خیر، براي بررسی این موضوع که آیا خانوارهاي با درآمد متفاوت داراي سطح سرمایه اجتماعی مختل

 .نمونه به سه گروه درآمدي تقسیم بندي شده است

  

  هاي سرمایه اجتماعی با درآمد افرادارتباط شاخص  -6جدول 

  
  درآمد

  800000شتراز یب  800000تا  340000  340000کمتر از

  مشارکت
10  

)9/16(%  

39  

)1/66(%  

10  

)9/16(%  

1  

)1/11(%  

84  

)8/71(%  

20  

)1/17(%  

4  

)3/14(%  

23  

)1/82(%  

1  

)6/3(%  

  اعتماد
35  

)3/59(%  

23  

)39(%  

1  

)7/1(%  

57  

)7/48(%  

58  
)6/49(%  

2  

)7/1(%  

13  

)4/46(%  

15  

)6/53(%  

0  

)0(%  

  یآگاه
11  

)6/18(%  

32  

)2/54(%  

16  

)1/27(%  

11  

)4/9(%  

72  

)5/61(%  

34  

)1/29(%  

6  

)4/21(%  

16  

)1/57(%  

6  

)4/21(%  

  تیامن
21  

)6/35(%  

33  

)9/55(%  

5  

)5/8(%  

44  

)6/37(%  

56  

)9/47(%  

17  

)5/14(%  

10  

)7/35(%  

15  

)6/53(%  

3  

)7/10(%  

ه یسرما

  یاجتماع

13  

)22(%  

41  

)5/69(%  

5  

)5/8(%  

21  

)9/17(%  

86  

)5/73(%  

10  

)5/8(%  

5  

)9/17(%  

22  

)6/78(%  

1  

)6/3(%  

  ادیز  متوسط  کم  ادیز  متوسط  کم  ادیز  متوسط  کم  

  .پرانتز معرف درصد نسبی هر  قسمت می باشد، اعداد داخل هاي تحقیقیافته: منبع
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% 22 ،از سطح سرمایه اجتماعی متوسط% 5/69 ،گیرندهزار تومان قرار می 340کل افرادي که در سطح درآمدهاي کمتر از  از

تا  340همچنین از کل افراد با درآمد بین . از سطح سرمایه اجتماعی باال برخوردارند% 5/8از سطح سرمایه اجتماعی پایین و 

در . سرمایه اجتماعی باال دارند% 5/8سرمایه اجتماعی پایین و % 9/17، سرمایه اجتماعی متوسط% 5/73هزار تومان،  800

به ترتیب در سطح سرمایه اجتماعی متوسط، پایین و باال قرار % 6/3و % 9/17، %6/78 انهزار توم 800گروه درآمدي بیش از

در مجموع با افزایش سطح درآمد، درصد افرادي که سطح سرمایه اجتماعی متوسط دارند، بیشتر شده و درصد افرادي . دارند

  .که سرمایه اجتماعی پایین دارند، کمتر شده است

به ترتیب میزان این % 5/8و % 6/35، %9/55 هزار تومان 340افراد با درآمد کمتر از از نظر شاخص امنیت از کل 

، % 9/47هزار تومان  800تا  340ازکل افراد با درآمد بین . انداظهار داشته شاخص را در جامعه در سطح متوسط، پایین و باال

 800از کل افراد با درآمد بیش از . دانندن و باال میبه ترتیب میزان امنیت را درجامعه درسطح متوسط، پایی%  5/14و % 6/37

در . دانندبه ترتیب میزان امنیت را در جامعه در سطح متوسط، پایین و باال می% 7/10و % 7/35، %6/53نیز  هزار تومان

  .گروه درآمدي به وجود امنیت در سطح متوسط معتقدند 3هر  مجموع

به ترتیب از سطح آگاهی % 6/18و  %1/27، %2/54هزار تومان  340آمد کمتر از از کل افراد با در) 6(با توجه به جدول 

سطح آگاهی متوسط، زیاد % 4/9و % 1/29، %5/61هزار تومان  800تا  340متوسط، زیاد و کم برخوردارند و در گروه درآمدي 

نان از آگاهی زیاد و به همین میزان از آ% 4/21هزار تومان آگاهی متوسط و  800افراد با درآمد بیش از % 1/57و کم داشته و 

تا  340به گروه درآمدي  340شود با افزایش درآمد از گروه درآمدي کمتر از گونه که مالحظه میهمان .آگاهی کم برخوردارند

تا  340ولی با افزایش درآمد ازگروه درآمدي ) خصوصاً آگاهی در سطح متوسط(یابد هزار تومان سطح آگاهی افزایش می 800

  .یابدهزار تومان میزان آگاهی کاهش می 800هزار تومان به گروه درآمدي بیش از  800

هاي درآمدي بیش از یابد و در گروهبا افزایش سطح درآمد میزان اعتماد در سطح متوسط افزایش می) 6(با توجه به جدول 

از کل افرادي که درگروه با درآمد کمتر از . باشدهزار تومان هیچ فردي معتقد به وجود سطح باالي اعتماد درجامعه نمی 800

. از اعتماد باالیی برخوردارند% 7/1از اعتماد متوسط و تنها % 39از اعتماد پایین، % 3/59گیرند هزار تومان قرار می 340

از اعتماد % 7/1ین و از اعتماد پای% 7/48از اعتماد متوسط، % 6/49هزار تومان  800تا  340همچنین از کل افراد با درآمد بین 

به ترتیب داراي اعتماد متوسط و اعتماد % 4/46و % 6/53هزار تومان  800و از کل افراد باالي درآمدي بیش از . باال برخوردارند

در کل با افزایش درآمد اعتماد در سطح  .پایین برخوردارند و هیچ فردي در این گروه از اعتماد در سطح باال برخوردار نیستند

  .یابدط افزایش میمتوس

از مشارکت متوسط، باال و پایین  به ترتیب% 9/16و % 9/16، %1/66هزار تومان 340افراد با درآمد کمتر از  کلاز 

به ترتیب داراي مشارکتی متوسط، باال % 1/11و % 1/17، %8/71هزار تومان  800تا  340از کل افراد با درآمد بین . برخوردارند

به ترتیب داراي مشارکت متوسط، پایین و باال % 6/3و % 3/14، %1/82هزار تومان 800وه درآمدیبیش از و پایین بوده و در گر

 1و با افزایش درآمد از گروه  .یابدت در سطح متوسط افزایش میتوان بیان کرد که با افزایش درآمد مشارکدر کل می. هستند

مشارکت درسطح پایین کاهش و در سطوح ) هزار تومان 800تا  340 درآمد بین( 2گروه به ) هزار تومان 340درآمد کمتر از (

-میزان مشارکت در سطح متوسط افزایش مینیز هزار تومان  800با افزایش درآمد به بیش از . یابدباال و متوسط افزایش می

   .یابد

  هاي سرمایه اجتماعی با تحصیالت افرادشاخصارتباط ) د

کند یا خیر، سطح هاي سرمایه اجتماعی تغییر میافزایش سطح تحصیالت شاخص براي بررسی این موضوع که آیا با

تقسیم بندي ) فوق دیپلم به باال(و زیاد ) از سیکل تا فوق دیپلم(، متوسط )تحصیالت تا سیکل(تحصیالت را در سه گروه کم 

 ).7جدول (شده و اثر آن بر سرمایه اجتماعی بررسی شده است 
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  هاي سرمایه اجتماعی با تحصیالت افرادشاخصارتباط   -7جدول 

  
  تحصیالت

  متوسط  کم

  مشارکت
10  

)4/16(%  

38  

)3/62(%  

13  

)3/21(%  

13  

)2/11(%  

85  

)3/73(%  

18  

)5/15(%  

  اعتماد
28  

)9/45(%  

33  

)1/54(%  

0  

)0(%  

56  

)3/48(%  

57  

)1/49(%  

3  

)6/2(%  

  آگاهی
9  

)8/14(%  

36  

)59(%  

16  

)2/26(%  

10  

)6/8(%  

74  

)8/63(%  

32  

)6/27(%  

  امنیت
19  

)1/31(%  

33  

)1/54(%  

9  

)8/14(%  

41  

)3/35(%  

61  

)6/52(%  

14  

)1/12(%  

سرمایه 

  اجتماعی

18  

)5/29(%  

37  

)7/60(%  

6  

)8/9(%  

14  

)1/12(%  

93  

)2/80(%  

9  

)8/7(%  

  زیاد  متوسط  کم  زیاد  متوسط  کم  

 

  افرادهاي سرمایه اجتماعی با تحصیالت شاخص ارتباط -7ادامه جدول

  تحصیالت

  زیاد

9  

)5/14(%  

45  

)6/72(%  

8  

)9/12(%  

36  

)1/58(%  

25  

)3/40(%  

1  

)6/1(%  

13  

)21(%  

32  

)6/51(%  

17  

)4/27(%  

23  

)1/37(%  

31  

)50(%  

8  

)9/12(%  

11  

)7/17(%  

46  

)2/74(%  

5  

)1/8(%  

  زیاد  متوسط  کم

 .داخل پرانتز معرف درصد نسبی هر  قسمت می باشد، اعداد هاي تحقیقیافته: منبع                             

  

از سطح سرمایه % 5/29افراد درسطح سرمایه اجتماعی متوسط، % 7/60از کل افرادي که در سطح تحصیالت پایین قرار دارند 

% 8/7و % 1/12، %2/80در گروه با تحصیالت متوسط . برخوردارند زیادافراد از سطح سرمایه اجتماعی % 8/9اجتماعی پایین و 

از سرمایه % 2/74همچنین در گروه با تحصیالت باال . به ترتیب از سطح سرمایه اجتماعی متوسط، پایین و باال برخوردارند

شود طور که مشاهده میمانه .از سرمایه اجتماعی باال برخوردارند% 1/8از سرمایه اجتماعی پایین و % 7/17اجتماعی متوسط، 

سرمایه منجر به افزایش سطح تحصیالت بیشتر سطح افزایش اما . یابدبا افزایش تحصیالت سطح سرمایه اجتماعی افزایش می

   .استبه گروه با تحصیالت متوسط متعلق سطح سرمایه اجتماعی رو باالترین از این. است نشدهاجتماعی 

در سطح % 8/14در سطح پایین و % 1/31امنیت جامعه را درسطح متوسط، % 1/54از کل افراد با تحصیالت پایین 

به ترتیب میزان امنیت در جامعه را در سطح متوسط، % 1/12و % 3/35، % 6/52از کل افراد با تحصیالت متوسط . دانندباال می
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پایین % 1/37ح امنیت را در جامعه متوسط، سط% 50دیپلم همچنین از کل افراد با تحصیالت باالي فوق.  دانندپایین و باال می

  .شونددر جامعه می امنیت با افزایش تحصیالت افراد، افراد معتقد به وجود سطح پایین نتیجه اینکه .دانندباال می% 9/12و 

افراد از % 8/14از سطح آگاهی باال و % 2/26از سطح آگاهی متوسط، % 59از کل افراد با تحصیالت کمتر از سیکل، 

. برخوردارند متوسط، باال و پایین افراد از آگاهی% 6/8و % 6/27، %8/63در گروه با تحصیالت متوسط . برخوردارندپایین گاهی آ

 .از اگاهی کمی برخوردارند% 21از آگاهی باال و % 4/27از آگاهی متوسط، % 6/51دیپلم از کل افراد با تحصیالت بیش از فوق

  .ق و مشخصی بین سطح آگاهی و تحصیالت وجود ندارددهد ارتباط دقینتایج نشان می

% 9/45اعتماد متوسط و % 1/54در گروه با تحصیالت پایین هیچ فردي از اعتماد در سطح باال برخوردار نبوده و 

 به ترتیب داراي اعتماد متوسط، پایین و باال% 6/2و % 3/48، % 1/49در گروه با تحصیالت متوسط . انداعتماد پایین داشته

تحصیالت  با افزایش .از اعتماد پایین، متوسط و زیاد برخوردارند% 6/1و % 3/40، % 1/58در گروه با تحصیالت باال . اندبوده

  . یابدتقریباً سطح اعتماد در جامعه کاهش می

 ها مشارکت کمآن% 4/16ها مشارکت باال و آن% 3/21، مشارکت متوسطداراي افراد داراي تحصیالت کم % 3/62

. افراد به ترتیب داراي مشارکت متوسط، زیاد و کم هستند% 2/11و % 5/15، % 3/73در گروه با تحصیالت متوسط . دارند

با  مجموعدر . مشارکت باال دارند% 9/12مشارکت پایین و % 5/14 ،مشارکت متوسط% 6/72همچنین افراد با تحصیالت باال 

  . دبایفزایش میاطور متوسط به افزایش تحصیالت مشارکت افراد

 مرتبط با شهرداري هايبررسی دیدگاه افراد در خصوص سازمان)1

  در این قسمت از تحقیق به منظور ارائه یک تصویر کلی از میزان آشنایی و رضایت شهروندان مناطق مختلف مشهد از 

سازمان  13آشنایی و رضایت خود را از سته شده تا میزان ان خوادهندگاز پاسخهاي مرتبط با شهرداري، هاي سازمانفعالیت

  باشند، نگرش مردم نسبت به طور دائم با مردم در ارتباط میها بهاز آنجا که این سازمان. مرتبط با شهرداري گزارش نمایند

در . دها داشته باشتواند نقش مؤثري در تعالی و پیشرفت سازمانها میهاي آنها و میزان آشنایی با وظایف و مسئولیتآن

  .سازمان گزارش شده است 13نتایج حاصل براي کل نمونه در ارتباط با  8جدول 

فقط در این بین . هاي زیرمجموعه شهرداري در سطح متوسط قرار داردمیزان آشنایی افراد با سازمان) 8(با توجه به جدول 

هاي مدیریت پسماند، فناوري اطالعات و سازمانها زیاد بوده و نیز میزان آشنایی افراد با میزان آشنایی با سازمان فردوس

ها ن سازمانآهمچنین از نظر میزان رضایت افراد از . برداري خطوط قطارشهري و ترافیک خیلی کم بوده استارتباطات، بهره

سازمان  2 و تنها میزان رضایت از قرار داردمتوسط در سطح هاي ذکر شده باید بیان گردد که رضایت افراد جامعه از سازمان

  .باشدمیبرداي از خطوط قطارشهري خیلی کم زمین و مسکن و بهره
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  هاي زیر مجموعه شهرداريگویان از سازمانمیزان آشنایی و رضایت پاسخ -8جدول

 سازمان
 میزان آشنایی

 زیاد خیلی زیاد متوسط کم کم خیلی

 ها و فضاي سبز پارك
26 32 83  60 35 

)10/61(% )13/06(% )33/88(% )24/49(% )14/29(% 

 مدیریت پسماند
73  51 61 37 6 

)29/80(% )20/82(% )24/90(% )15/10(% )2/45(% 

 آتش نشانی و خدمات ایمنی
42 24 84 51 31 

)17/14(% )9/80(% )34/29(% )20/82(% )12/65(% 

 )مثل بهشت رضا(ها فردوس
42 42 64 68 26 

)17/14(% )17/14(% )26/12(% )27/76(% )10/61(% 

  بار میادین میوه و تره

 و ساماندهی مشاغل شهري

41 49 89 46 20 

)16/73(% )20/00(% )36/33(% )18/78(% )8/16(% 

 فرهنگی و هنري
53  54 57 45 23 

)21/63(% )22/04(% )23/27(% )18/37(% )9/39(% 

فناوري اطالعات و ارتباطات 

 )خدمات کامپیوتري(

83 40 57 32 16 

)33/88(% )16/33(% )23/27(% )13/06(% )6/53(% 

 اتوبوسرانی
30 31 74 69 41 

)12/24(% )12/65(% )30/20(% )28/16(% )16/73(% 

 تاکسیرانی
35 35 68 67 36 

)14/29(% )14/29(% )27/76(% )27/35(% )14/69(% 

 زمین و مسکن
66 60 68 32 18 

)26/94(% )24/49(% )27/76(% )13/06(% )7/35(% 

پایانه هاي  مدیریت

 مسافربري

59 42 67 54 9 

)24/08(% )17/14(% )27/35(% )22/04(% )3/67(% 

خطوط قطار  بهره برداري

 شهري

82 44 52 24 31 

)33/47(% )17/96(% )21/22(% )9/80(% )12/65(% 

 )قطار شهري(ترافیک 
88 45 59 22 19 

)35/92(% )18/37(% )24/08(% )8/98(% )7/76(% 

  شهرداري
720 549 883 607 311 

)23(% )18(% )29(%  )20(% )10(% 

 .، اعداد داخل پرانتز معرف درصد نسبی هر  قسمت می باشدهاي تحقیقیافته: منبع
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  هاي زیر مجموعه شهرداريگویان از سازمانمیزان آشنایی و رضایت پاسخ - 8جدولادامه 

 میزان رضایت

 زیاد خیلی زیاد متوسط کم کم خیلی

27 19 83 80 34 
)11/02(% )7/76(% )33/88(% )32/65(% )13/88(% 

50 50 101 37 7 

)20/41(% )20/41(% )41/22(% )15/10(% )2/86(% 

20 26 91 75 31 

)8/16(% )10/61(% )37/14(% )30/61(% )12/65(% 

36 41 92 51 24 

)14/69(% )16/73(% )37/55(% )20/82(% )9/80(% 

39 46 99 35 12 

)15/92(% )18/78(% )40/41(% )14/29(% )4/90(% 

35 53 88 37 13 
)14/29(% )21/63(% )35/92(% )15/10(% )5/31(% 

49 44 89 31 9 
)20/00(% )17/96(% )36/33(% )12/65(% )3/67(% 

46 39 88 37 20 

)18/78(% )15/92(% )35/92(%  )15/10(% )8/16(% 

50 51 80 34 11 
)20/41(% )20/82(% )32/65(% )13/88(% )4/49(% 

82 55 74 13 6 

)33/47(% )22/45(% )30/20(% )5/31(% )2/45(% 

43 54 88 35 8 

)17/55(% )22/04(% )35/92(% )14/29(% )3/27(% 

73 49 72 25 9 

)29/80(% )20/00(% )29/39(% )10/20(% )3/67(% 

67 53 76 18 14 

)27/35(% )21/63(% )31/02(% )7/35(% )5/71(% 

617 580 1121 508 198 
)20(% )19(%  )37(% )17(% )7(% 

  .، اعداد داخل پرانتز معرف درصد نسبی هر  قسمت می باشدقیتحق يهاافتهی: منبع

 
برداري خطوط قطارشهري و اطالعات و ارتباطات، بهره مدیریت پسماند، فناوريدر مجموع کمترین آشنایی مردم با سازمان 

میزان آشنایی و رضایت . است برداي از خطوط قطارشهريسازمان زمین و مسکن و بهره 2و کمترین رضایت آنان از  ترافیک

  .ها در سطح متوسط قرار داردمردم از سایر سازمان

در سطح متوسط  ها نیزافراد از شهرداري متوسط و میزان رضایت آنمیزان آشنایی ) 7(و ) 6(در نهایت با توجه به نمودارهاي 

آشنایی متوسط با شهرداري داشته و بیشترین درصد افراد پاسخگو  )%29(یعنی بیشترین درصد افراد پاسخگو . قرار دارد

 .رضایتشان از شهرداري نیز درسطح متوسط بوده است%) 37(
 
 
 
 
 



  میزان آشنایی افراد با شهرداري  -6نمودار

  
  هاي تحقیقیافته: منبع

  

  افراد با شهرداري رضایتمیزان   - 7نمودار

  
  هاي تحقیقیافته: منبع

  

  گیري و پیشنهاداتنتیجه 

گانه مشهد برآورد شده و در همین راستا 13هاي آن در مناطق در این پژوهش سطح سرمایه اجتماعی و شاخص

نتایج تحقیق حاکی از آن . هاي زیر مجموعه شهرداري مورد بررسی قرار گرفترضایت شهروندان از سازمانمیزان آگاهی و 

در مجموع سطح سرمایه اجتماعی . هاي سرمایه اجتماعی در نقاط مختلف شهر مشهد تفاوت وجود داردشاخصاست که بین 

هاي آن متغیرهایی هستند که در صورت اعی و شاخصجا که سرمایه اجتماز آن. در مشهد در سطح متوسط برآورد شده است

گردند، پیشنهادات زیر در جهت هماهنگی بیشتر عدم هماهنگی و تالش در جهت بهبود، به سمت تخریب و کاهش متمایل می

  :گرددهاي ذیربط براي ارتقاي سرمایه اجتماعی متناسب با وظایف شهرداري مشهد ارائه میسازمان

برآورد شده است ولی وجود روحیه ) 5از  3(ه اجتماعی در سطح شهر مشهد در حد متوسط اگرچه سطح سرمای) 1

از این رو . آوردشمار میمذهبی و تقدس موجود در سطح مشهد، امکان افزایش این سطح سرمایه اجتماعی را ممکن و الزم به

ل در شهر از جمله فرمانداري، نیروي انتظامی، هاي مسئوطور کامل در اختیار سازمانگردد نتایج این گزارش بهپیشنهاد می

هاي سرمایه شاخصها و سایر نهادهاي مسئول گذاشته شود تا با هماهنگی این نهادها در جهت ارتقاي دادگستري، دانشگاه

  .اجتماعی در شهر مشهد تالش گردد

اعی برخوردار است و در این شهرداري از کمترین میزان سطح سرمایه اجتم 8نتایج حاکی از آن است که منطقه ) 2

  از این رو نهادهاي مسئول باید نسبت به شناسایی عوامل و دالیل . هاي امنیت و اعتماد در حد پایین قرار داردمنطقه شاخص

هاي ارائه طرح. هاي مذکور همکاري الزم را به عمل آورندها و تدوین راهکارهایی جهت ارتقاي شاخصبودن این شاخصپایین
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تواند از سازي در جهت ارتقاي سطح اعتماد و مشارکت عمومی میی و گسترش نظارت بر این منطقه، تبلیغات و فرهنگامنیت

  .جمله این راهکارها باشد

هاي سرمایه اجتماعی، شاخص اعتماد کالً در سطح پایینی قرار شاخصنتایج تحقیق حاکی از آن است که در بین ) 3

تدریج اي است که بهاز این رو کاهش اعتماد عمومی ضربه. براي تمامی مناطق مشهد صادق استداشته و این موضوع تقریباً 

برگرداندن اعتماد و . ناپذیر خواهد بودمدت آثار آن جبرانهاي مختلف از جمله شهرداري را گرفته و در بلنددامن سازمان

این کاهش اعتماد در طی سالیان دراز ایجاد شده و صرفاً با  زیرا. مدت داردمدت و طوالنیارتقاي آن نیاز به یک برنامه میان

سازي در جامعه، صداقت مسئوالن گسترش تبلیغات و فرهنگ. گذشت زمان و اقدامات فرهنگی و عقیدتی قابل بازگشت است

مردم و مسئوالن،  گویی در بینگري و پاسخبا مردم، واگذاري امور به مردم و گسترش نهادهاي مردم نهاد، ایجاد روحیه پرسش

تواند تا حدي اعتماد از دست رفته را ترویج فرهنگ غنی اسالمی در خصوص گسترش ارتباطات و اعتماد بین افراد می

  .برگرداند

هاي سرمایه اجتماعی، بیشترین مقدار مربوط به شاخص آگاهی است که شاخصدهد که در بین نتایج نشان می) 4

گذاران و وسط به باال قرار داشته است و این موضوع فرصت مغتنمی براي سیاستدر تمامی مناطق مشهد در سطح مت

ها و مشکالت شهري و تعامل با مردم، از نظرات و دانش آنها در خصوص مسئولین شهري ارائه کرده تا با طرح نیازها، اولویت

  .ا باال ببرندمدیریت شهري استفاده کرده و با افزایش سطح آگاهی مردم، سطح سرمایه اجتماعی ر

بین شاخص اي قابل مالحظه هایی بعضاًدر مناطق مختلف مشهد تفاوتنشان می دهد که  3نتایج جدول شماره ) 5

از این رو پیشنهد می گردد اوالً نتایج حاصل از تحقیق در اختیار تمامی شهرداري هاي . وجود داردهاي سرمایه اجتماعی 

برنامه علمی، کامل و زمان بندي شده در جهت بهبود شاخص هاي ارائه شده از مناطق مختلف شهر گذاشته شده و طی یک 

شاخص هاي سرمایه در مناطقی که  آنها همکاري خواسته شده و بر اجراي صحیح امور توسط آنها نظارت گردد و ثانیاً 

، فرهنگی، آموزشی و سایر ت موضوع بررسی شده و تالش شود امکانات و اعتبارات مالیعل تر استپاییناجتماعی در آنها 

  . امکانات موجود بطور متوازن و در راستاي تقویت و رشد متوازن سرمایه اجتماعی در شهر سوق پیدا نماید

هاي اتوبوسرانی و تاکسیرانی و دهد که بیشترین میزان آشنایی شهروندان با سازماننشان می 8نتایج جدول ) 6

در این خصوص اطالع رسانی مفید از طریق . اي قطار شهري و مدیریت پسماند استهکمترین میزان آشنایی آنها با سازمان

هاي هر سازمان، نقش تواند ضمن آشنا کردن مردم با وظایف و مسئولیتبیلبورد، بروشور تبلیغاتی و سایر اشکال تبلیغات می

  .تر نمایدها پر رنگآنها را در بهبود عملکرد این سازمان

ها و فضاي سبز و هاي پاركدهد بیشترین میزان رضایت مردم از سازماننشان می 8دول نتایج حاصل از ج) 7

. برداري خطوط قطار شهري استهاي زمین و مسکن و بهرهباشد و کمترین رضایت مردم از سازماننشانی میهمچنین آتش

هایی که کمترین رد تشویق و سازمانمو ،اندهایی که بیشترین رضایت را داشتهگردد در این خصوص سازمانپیشنهاد می

در این زمینه ارزیابی . اند، در جهت عملکرد بهتر براي رضایت مراجعان مورد تشویق قرار گیرندرضایت مراجعان را داشته

  .ها نقش مفیدي داشته باشدتواند در بهبود عملکرد سازمانها مینظرات مراجعان و رسیدگی سریع و عادالنه به شکایات آن
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Estimation if social capital in different areas of Mashhad and 
providing suggestions for improving it, in line to the municipality duties 

H. Mohammadi*, A. Taali Moghaddam**and M. Bastam*** 

 
 

Abstract 
Social capital is a relatively new concept which in today's economic and social studies in 

developed and developing societies are discussed and its role in shaping the social relations of 
individuals are investigated. Because Municipal has an important role in direction of economic, social 
and cultural facilities in different areas of the city, and on the other hand it is a bilateral associated 
with the people as the owners and benefit from the social capital, thereby this can be very useful 
toward bedding and creating the necessary conditions for increasing these indicators among the 
people the city. For this purpose, in this study by examining of different dimensions of social capital 
has been to estimate its amount of 13-fold the city of Mashhad. 

For research, using stratified sampling with proportional allocation is obtained sample size in 
each region. And after completing 245 questionnaires and testing for its validity and reliability, of 
indicators of were calculated social capital and its sub-indices. The results indicated that the highest 
levels of social capital related to the region 12 and the lowest belong to the region 8. Also safety, 
awareness and participation indicators were higher in 12 in to other areas and only the confidence 
indicator in this area has not allocated to the highest rating. For Mashhad confidence indicator has the 
lowest rate and its most related to the awareness indicator. Also are calculated by creating cross 
tabulation, relationship between some descriptive variables with the indicators and has offer the 
necessary strategies to promotion social capital in different areas of the city that is In line with the 
duties of municipalities. 

Word keys: Social capital, Mashhad, Social capital indicators, cross tabulation, Mashhad 
Municipal. 
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