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 چکیده

ي علوم انسانی و در رابطـه بـا موضـوعات    ها هي اخیر در اکثر رشت که در چند دهه ي اجتماعی مفهوم نوینی است سرمایه

بررسـی ایـن   . ي اجتماعی اهمیت تعامالت انسـانی اسـت   ي سرمایه مضمون مرکزي نظریه. متعدد مطرح و گسترش یافته است

بیشتري را بـین شـهروندان فـراهم    ي تعامل و همکاري  ترین شکل جوامع انسانی که زمینه موضوع در شهرها، به عنوان متراکم

ي اجتماعی در دو شـهر   ي سرمایه هاي تعیین کننده ي حاضر به بررسی شاخص مقاله.اي برخوردار است کند، از اهمیت ویژه می

ي اعتمـاد بـه    ي اجتماعی بـا دو مؤلفـه   سرمایه. پردازد یی از اقتصاد و مدیریت شهري میها همشهد و سبزوار و ارتباط آن با جنب

روش پـژوهش کمـی و تکنیـک مـورد اسـتفاده      .ي اجتماعی سنجیده شده اسـت ها هرداري و شوراي شهر و عضویت در گروشه

نتایج این تحقیق نشـان  . صورت گرفته است 1390و  1387ي میدانی در این تحقیق در دو مقطع سال  مطالعه. پیمایشی است

ي  یانه و تحصیالت و در شهر سبزوار متغیر تحصیالت با سرمایهو درآمدهاي ماه ها هدهد که در شهر مشهد متغیرهاي هزین می

تـوان بـه    داري بر سرمایه ي اجتماعی دارند، مـی  از متغیرهاي دیگري که اثر معنی. دار و معکوس دارند ي معنی اجتماعی رابطه

ي  ارکت داوطلبانـه بـین مشـ  . مدت اقامت در شهر، بومی یا مهاجر بودن، جنسیت، وضعیت اشـتغال و محـل تولـد اشـاره کـرد     

ي عمـومی و  هـا  هبخشی از منابع مالی شهرداري از طریق پرداخت به موقع مالیات، عـوارض و سـایر هزینـ    تأمینشهروندان در 

  .دار وجود دارد اي معنی ها به شهرداري رابطه میزان اعتماد آن

  

  .ي اجتماعی، مشهد، سبزوار اقتصاد شهري، سرمایه :ها هکلیدواژ
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  همقدم - 

ي علوم انسانی و در رابطه با موضوعات ها هاکثر رشت ي اخیر در چند دهه ي اجتماعی از مفاهیم نوینی است که درسرمایه

قواعـد رفتـاري یـک     و هـا  ها، عادات اجتماعی و سـنت  سرمایه اجتماعی مجموعه نهادها، قوانین، روش .متعدد رواج یافته است

اي براي رسیدن به اهداف و منافع فردي، گروهی و جامعه محسوب  ین مناسبات وسیلها .)1381انی، نر(دهد  جامعه را شکل می

سازد به چیزهایی دست یابند  افراد را قادر می، افراد یک جامعه و حفظ آن در طول زمان بینبرقراراي ارتباط و تعامل . شود می

توانـد   ایـن تعـامالت مـی   . )2003فیلد، (شوند مینها به کسب آ امکان دستیابی به آن را ندارند یا به سختی موفق، که بدون آن

  .ي اجتماعی صورت بگیردها هو شبک ها هتري به خود گرفته و در قالب گرو تر و با دوام یافته شکل سازمان

ي هـا  هزمینه تعامل و همکاري بیشتري را بین شهروندان در قالـب شـبک  ، ترین شکل جوامع انسانی شهرها بعنوان متراکم

ایـن  . نـد کن ایجـاد مـی  ......و هـا  تعاونی، ي خیریهها انجمن، ي ورزشیها هباشگا، ي همسایگیها انجمن :از جمله، یمشارکت مدن

را در رسیدن بـه اهـداف خـود کمـک     شوند و از این طریق اعضاي خود  موجب تسهیل ارتباطات و جریان اطالعات می ها هشبک

ز طریق زنـدگی در منـاطق شـهري و تعامـل متقابـل بـا یکـدیگر و بـا         شهروندان ا، شهريدر جامعه  .)1380، پاتنام(کنند  می

کارهـاي   سـاز و  آیند که میزان و ي اجتماعی گسترده شهري در میشبکهصورت بالقوه و بالفعل به عضویت  مدیریت شهري به

  .کند این تعامالت نقش مهمی در اقتصاد و مدیریت شهري ایفا می

 ين معنی که سرمایهای هب ،گذاري است اغلب از طریق سرمایه، گذارد اقتصادي می اجتماعی بر عملکرد ياثري که سرمایه

ي هـا  گذاري و عملکرد و کـارایی فعالیـت   بر سرمایه، اجتماعی با قراهم کردن محیطی آرام و با ثبات از نظر اجتماعی و سیاسی

تواند انجـام   کند که می ي اقتصادي فراهم میها تفعالی سرمایه اجتماعی فضایی را براي کسب و کار و .گذارد اقتصادي تاثیر می

همچنـین عضـویت در    .)1384، سـوري (ي اقتصادي را تسهیل کرده و با هزینه کمتري آنها را ممکن سازدها مبادالت و فعالیت

ایش داده و ن امر کارایی نهایی بازارهـا را افـز  ای هک، شود میطالعات ي اجتماعی باعث افزایش قدرت دسترسی افراد به اها هشبک

 ي اجتماعی هم بر روند توسعهبه طور کلی سرمایه ).1388بیدختی و نظري، ( دهد احتمال رفتارهاي سودجویانه را کاهش می

اجتماعی آن کشور نیز باید  سرمایه، ي اقتصادي یک کشوربه همین خاطر با توسعه. پذیرد ثیر میأهم از آن ت گذار است وتأثیر

  .)2005ایر، (توسعه یابد

ي ي سـرمایه هـا  هعنوان پل ارتباطی بین شهروندان و مدیران شهري تا حد زیـادي تحـت تـاثیر مولفـ    ه مدیریت شهري ب

اعتمـاد متقابـل بـین شـهروندان و نهادهـاي      هرچـه   .انسجام و همبستگی اجتماعی است، کتمشار، اعتماد :اجتماعی از جمله

منجـر بـه کـاهش     روندان در اداره امور شهر افزایش یافته و این اممیزان همکاري و مشارکت شهر، مدیریت شهري بیشتر باشد

  .شود میي مبادالت و افزایش کارایی و بازدهی ساختار مدیریت شهري و رفاه و آسایش بیشتر شهروندان ها ههزین

در دستور کـار  عنوان یکی از محورهاي اصلی مدیریت شهري ه اجتماعی باید ب ي و افزایش سرمایه ءاین امروزه ارتقا بنابر

اعتمـاد و  ، اجتمـاعی بـویژه   يي سـرمایه هـا  بررسی و تحلیـل شـاخص  ، ت در این رابطهسخنبدون شک گام . مدیران قرارگیرد

 ي کننـده  ي تعیـین هـا  بررسـی شـاخص   ،در ایـن تحقیـق   هدف اصلی سبر این اسا. انتظارات شهروندان از مدیران شهري است

بر اعتمـاد عمـومی بـه شـوراي شـهر و شـهرداري و نیـز عصـویت در          تأکیدزوار با اجتماعی در دو شهر مشهد و سب اي هسرمای

  .ي آن با اقتصاد و مدیریت شهري است و تحلیل رابطه ي اجتماعیها هگرو

   سواالت تحقیق -

  :است اساسی تحقیق عبارت تسواالدر راستاي هدف اصلی تحقیق 

ي هـا  هشـهرداري و شـوراي شـهر و عضـویت در گـرو      اعتمـاد بـه  (اجتماعی  يي سرمایهها اي بین شاخص چه رابطه -1

  اقتصادي شهروندان وجود دارد؟ –هاي فردي و اجتماعی با ویژگی) اجتماعی

ي خـدمات  هـا  هتمایل به مشارکت مالی در تامین بخشی از هزین ي اجتماعی وي سرمایهها اي بین شاخص چه رابطه -2

 وجود دارد؟ شهري
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  ي تحقیقها هفرضی - 

مهاجر یا ( ، مدت اقامت در شهر، وضعیت مهاجرت)اي، پدري ملکی، اجاره( متغیرهاي نوع مسکنبین  رسد به نظر می -1

، با متغیر )شهر یا روستا( وضعیت اشتغال و محل تولد و درآمد ماهیانه، تحصیالت، سن، جنس،  ، میزان هزینه)غیرمهاجر

  .طه معنادار وجود داردرابي اجتماعی  ي سرمایه وابسته

 و میزان تمایل به ي اجتماعی یعنی اعتماد به شوراي شهر و شهرداري دو جزء از متغیر سرمایه رسد بین می به نظر -2

   .ي مستقیم وجود داردي خدمات شهري رابطهها ههزینپرداخت 

  ي تحقیق و پیشینهچارچوب نظري  - 

با مفهـومی  اجتماعی  يلغت سرمایه ،گردد ي اول قرن بیستم بر میها هسرمایه اجتماعی به ده ي کاربردن واژهه ب ندهرچ

 ینظرانـ  ن مفهوم در طول قـرن بیسـتم توسـط صـاحب    ای  هاگرچ .به کاربرده شد 1توسط آلفرد مارشال 1890متفاوت در سال 

 6بوردیـو  و پیـر ) 1977(5لـوري ، )1967( 4جـین جـاکوب  ، )1956(  3یلسیم ولوز سیلی، )1920( 2نیفانها چودسون :همچون

ي چندگانه ها پژوهش، اجتماعی را فراهم کرده است يیهاما آن چه پایه مطالعات جدید سرما، داده شد مطرح و بسط) 1980(

  .)1384، علمی و دیگران( است ) 1993و 1995و 2000(8امنتاپت رو راب) 1988و 1990( 7جیمز کلمن

که با کارکرد آن مشـخص   گر است اجتماعی متشکل از نوع خاص از منابع در دسترس هر کنش يسرمایه ،از نظر کلمن

هاي شـامل برخـی از ابعـاد سـاختار     )الف: که واجد دو ویژگی مشترك هستند شود میاز عناصر را شامل  اي همجموع و شود می

اسـت   مولد ،به اعتقاد او سرمایه اجتماعی مانند سایر اشکال سرمایه .کنند گران را تسهیل می کنش کنش )ب ،اجتماعی هستند

به عنوان مثال گروهی کـه در بـین اعضـاي آن    . پذیر نیست بدون آن امکان که سازد را ممکن می یداف خاصیابی به اه و دست

 :اجتمـاعی عبارتنـد از   يترین اشکال سرمایه از نظر او مهم. ي بیشتري استها قادر به انجام فعالیت، اعتماد بیشتري وجود دارد

 او). 1998کلمن، ( ي اطالعات و سرانجام هنجارها و کیفرهاي کار آمدها نالکا، انتظارات و قابلیت اعتماد به ساختارها، تعهدات

اطالعات از ایـن جهـت   . اجتماعی نهفته است طکه در ذات رواب داند میپتانسیل اطالعات  رااجتماعی  يشکل مهمی از سرمایه

، ي کسـب اطالعـات  هـا  هیکـی از را . باشـد  مـی ر ب اما کسب آن هزینه، مهم است، کند نایی براي کنش اجتماعی فراهم میبکه م

  .)ابید(استفاده از روابط اجتماعی است

به همین خاطر است که در بسـیاري از تحقیقـات از    .ي اجتماعی دانستي سرمایهترین نتیجه توان شاخص اعتماد را می

، برقـراري و ارتبـاط و بهبـود    مـؤثر اعتماد براي ایجاد روابـط انسـانی    .اند ي اجتماعی نام بردهاعتماد به عنوان جایگزین سرمایه

آمیـز، ضـروري و    اعمال مدیریت و رهبري، تشکیل کارگروهی، ایجاد همکاري و ایجاد تغییر سازمانی موفقیـت  ارتباط سازمانی،

  ).1384بند،  عالقه(الزم است

بـه نظـر او   . گرفت تطبیقی در شمال و جنوب ایتالیا شکل -اجتماعی پاتنام بر اساس مطالعات تجربی يي سرمایهنظریه

در جـوامعی  . ي انبوهی از مبادالت اجتماعی مرتبط استها هبا شبک احتماالً، ي متقابل عمومیمبتنی بر معامله مؤثریک هنجار 

پردازند و این مبادالت خـود   به مبادله و معامله می بیشتر، گیرد که مردم مطمئن هستند که اعتماد مورد سوء استفاده قرارنمی

 ي عهدشـکنی و جـو  ها هانگیز، ي مشارکت مدنیها هاین هنجارها و شبک. شود میمتقابل عمومی منتهی  هايهنجار يبه توسعه

موجـب افـزایش اعتمـاد و همکـاري      دهند و از این طریـق  دهد و الگوهایی براي همکاري آینده ارائه می شفاف را کاهش میغیر

                                                

-Marshal,Alfered 1  
2--Hanifan , Choodson  
3- Seeleyisim and Loosley  
4- Jacobs Jane 
5- Loury  
6- Bourdieu Piyer   
Coleman, Games 7- 
8- Putnam, Robert    
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منـابع  . شـود  مییک دارایی ضروري نظام اجتماعی نیز محسوب  ،اعتماد به همان اندازه که یک نگرش شخصی است. شوند می

، پاتنـام (  کننده و خود فزاینده و موجد نـوعی تعـادل هسـتند    خود تقویت، ها ههنجارها وشبک، ي اجتماعی مانند اعتمادسرمایه

ي هـا  هعضـویت در گـرو  ، اه هتعداد خوانندگان روزنام، شرکت در انتخابات(ي قدرتمند مشارکت مدنی ها تنسبر پاتنام  .)1380

ي مـدنی   شـهروندان جامعـه  . دانـد  کند و آن را کلید حل مشکالت جمعی مـی  می تأکید..) .و لي فوتباها هباشگا، ادبی ،مذهبی

به نظر پاتنـام اعتمـاد   ). 1385 ،پاتنام( نمایند کنند و از قوانین پیروي می اطمینان دارند که دیگران نیز عادالنه عمل می ،موفق

، نسـبت بـه کسـانی کـه از فقـر     ، آمیزي دارنـد  ي زندگی بزرگسالی است و کسانی که زندگی موفقیتها هحاصل تجرب اجتماعی

همچنـین تحـرك   ). 2000پاتنام، ( داراي اعتماد بیشتري هستند، برند استثمار و محرومیت اجتماعی رنج می، تبعیض ،بیکاري

را تضعیف کرده و در نیتجه به کاهش انسـجام و اعتمـاد    ها پیوند، ركچرا که تح، ثر استؤاقامتی از نظر او در کاهش اعتماد م

  ).2005ولچ و همکاران، (انجامد می

. یافته باشـد 2 باید اعتماد تعمیم، اجتماعی و رشد منظور از اعتماد يي سرمایهدر بررسی ادبیات رابطه1طبق نظر فوکویاما

اعتماد حاکم بر روابط میان اعضاي خـانواده یـا   . شود میبه افراد ناشناس میزان اعتمادي است که ، یافته منظور از اعتماد تعمیم

 خـانواده دارد که اگر اعتمـاد از بـین اعضـاي     تأکیداو بر این نکته . کند لزوماً به روابط افراد در جامعه سرایت نمی، قوم و قبیله

ي خصوصی ها هن امر به نفع بنگاای هواهد شد کسرمایه و همچنین حضور مدیران کارآمد در عرضه محدود خ يعرضه، فراتر نرود

ي مربوط به ها هي مبادالتی و هزینها ههزین چرا که با کاهش، ي باال داراي ارزش اقتصادي است یافته اعتماد تعمیم. نخواهد بود

  .)1995، مافوکو یا(دهد  کارایی اقتصادي را افزایش می ،آرامي پر کشمکش و ناها در محیط ،قاد و اجراي قراردادهاعان

اعتمـاد و عملکـرد اقتصـادي     يهباره رابطین مطالعات انجام شده درتر نیز از گسترده) 1997( وهمکاران  3مطالعه الپورتا

ي هـا  در طول سـال ) درصد 10داري  معنیدر سطح ( با رشدرابطه مثبت  ،و همکارانش دریافتند که اعتماد میان مردم او. است

نظـام   یبـا افـزایش کـارای   ، نتیجه رسیدند که هریک انحراف معیار افزایش در سـنجه اعتمـاد   نای ههمچنین ب. دارد 73-1970

  ).1384، علمی و دیگران(  انحراف معیار همراه است 3/0کاهش فساد حکومت به میزان ، انحراف معیار 7/0قضایی به میزان 

 شـهري و روسـتایی  ، ي آن با توسعه اقتصادي هي مفهوم سرمایه اجتماعی و رابط ي اخیر در باره در ایران نیز در یک دهه

  .شود میترین آنها اشاره  انجام شده است که به اجمال به برخی از مهم مطالعات متعددي

ي شهرسـتان  هـا  مطالعـه مـوردي روسـتا    :ي اجتماعی و توسعه روسـتایی  سرمایه و غفاري در مطالعه خود با عنوان کیااز

انسـجام اجتمـاعی و مشـارکت    ، اعتمـاد اجتمـاعی  ، در این پژوهش، پردازند خانوار مینفر سرپرست  170به مصاحبه با  کاشان

اعتماد در دو سـطح بـین فـردي و نهـادي مـورد      . مورد بررسی قرارگرفته است، ي اجتماعیبه عنوان اجزاي سرمایه، اجتماعی

همچنین  .متوسط به باال است، تاییاندهد که اعتماد اجتماعی در بین روس نتایج این تحقیق نشان می .سنجش قرارگرفته است

ي  یابد و هرچـه اعتمـاد از محـدوده    نیز افزایش می ها آن میزان مشارکت اجتماعی، با افزایش میران اعتماد اجتماعی روستاییان

مشارکت اجتمـاعی نیـز بـه تبـع افـزایش      ، ابدی شهري و ملی گسترش می، محلیي فرا ها هبه حوزخانواده و نظام خویشاوندي 

   ).1383، وغفاري کیااز (  شود میبیشتر ، یافته تماد تعمیماع

پور و فیروز آبادي  توسط ناطق گیري آن در شهر تهران ثر بر شکلؤي اجتماعی و عوامل م حقیق دیگري با عنوان سرمایهت

ژوهش اعتمـاد  در ایـن پـ  . انجـام شـد   1384نفر از ساکنان شهر تهـران در سـال    1759شامل  اي هو با نمونبه روش پیمایشی 

نتـایج ایـن   . انـد  ي سرمایه اجتماعی محسوب شـده ها هرسمی جزء مولفمی و مشارکت غیرمشارکت رس، اعتماد نهادي، عمومی

بـه ترتیـب   ، انـد  ي معناداري بـا آن داشـته   ثیرگذار بر اعتماد عمومی که رابطهأي تها ترین متغیر عمده دهد که تحقیق نشان می

تعهد دینی و مشارکت رسمی یکـی از  ، میزان خواندن روزنامه و مجله، سطح تحصیالت، نسل، گیتجربیات تلخ زند: عبارتند از

که بیشـترین   افرادي. ي معکوس با اعتماد عمومی داشته است است که تجربیات تلخ زندگی رابطه ذکرالزم به . اعضاي خانواده

                                                
1- fukuyama 
2- Generalizeed trust  
3- La porta 

  



 ٥

، غیر مهاجرین نسبت به مهاجرین، ن سال نسبت به نسل جواننسل میا: اند به ترتیب عبارت بودند از اعتماد نهادي را ابراز کرده

  ). 1384 ،ناطق پور و فیروز آبادي( آمدتر و مردان نسبت به زنان در افراد کم، دین باوران، ها هتحصیل کرد

ز نشین شهر شـیرا  حاشیهنشین و غیر اجتماعی در مناطق حاشیه يسرمایه اي هبررسی مقایس دیگر با عنوان اي هدر مطالع

هنجارهـاي هـم   ، در این تحقیق مشارکت رسمی، آگاهی و توجه به امور عمـومی  .شده استبا استفاده از روش پیمایش انجام 

ي سرمایه اجتماعی در نظر گرفتـه شـده   ها هلفؤیافته به عنوان م میماعتماد بین شخص و اعتماد تع، رسمییاري و مشارکت غیر

به طور معنـاداري   نشین حاشیهیافته در مناطق غیر تماد بین شخص و اعتماد تعمیمدهد که اع نتایج این تحقیق نشان می. است

  ). 1386، محمودي(  نشین بیشتر استاز مناطق حاشیه

آوردهاي  بر نتایج و دست تأکیدي اجتماعی در نقاط روستایی استان فارس با تبیین سرمایه با عنوان یماجدي در پژوهش

نتـایج حاصـل ایـن    . پـردازد  روستاي استان فارس به مصاحبه مـی  12سرپرست خانوار در  509آن در قالب توسعه روستایی با 

بر رضـایت از  ، اعتماد و عضویت گروهی، حمایت و روابط متقابل يهاجتماعی در شکل شبک يدهد که سرمایه تحقیق نشان می

 . )1386، ماجدي( ثر بوده استؤکیفیت زندگی م

  

  و تعریف متغیرها روش تحقیق - 

براي  .از ابزار پرسشنامه استفاده شده است ها هبراي گردآوري داد. روش مورد استفاده در این پژوهش، پیمایش است

سواالت ي آلفاي کرونباخ، همسازي  نفره و با استفاده از آماره 25اي  آزمون با نمونه دستیابی به پایایی مورد قبول، با انجام پیش

  .پرسشنامه حاصل گردیدي ها هو گزین

سال  65تا  25ي سنی  ي آماري این تحقیق، عبارت است از تمام ساکنان شهرهاي مشهد و سبزوار که در فاصله جامعه

رود با توجه به میانگین سن  ي سنی به آن خاطر انتخاب شد که عموماً انتظار می الزم به ذکر است که این فاصله. گیرند قرار می

بر  .ی ازدواج کرده، صاحب شغل باشند و تحصیالت دانشگاهی را نیز به پایان برده باشندسالگ 25ازدواج در کشور، افراد در سن 

نفر  214582و جمعیت شهر سبزوار  2427316جمعیت شهر مشهد  1385اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

شهر  یک کالن خراسان رضوي،  مشهد به عنوان دومین شهر پرجمعیت کشور و مرکز استان ).1382  مرکز آمار ایران،( باشد می

مشهد، واقع است، از   ـ ي تهران یعنی جاده  ي کشورها هیکی از پرترددترین جاد شهر سبزوار نیز که در کنار . گردد محسوب می

توانند تا حد زیادي  این دو شهر می. شود نظر جمعیت، پس از شهر مشهد، دومین شهر استان خراسان رضوي محسوب می

ي  تواند در مطالعه به عالوه تفاوت سطح نوسازي و توسعه در این دو شهر می. اي استان خراسان رضوي باشنده واجد ویژگی

 .حاضر، جالب توجه باشد

حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران براي . اي استفاده شده است بندي چند مرحله گیري، از روش طبقه براي نمونه

، اطالعات کدگذاري و با ها هپس از گردآوري داد. باشد واحد تحقیق در این پژوهش، فرد می. دمورد برآورد گردی 384هر شهر 

  . ، مورد تحلیل قرار گرفتSPSSاستفاده از نرم افزار 

ي پیمایشـی   ي اجتماعی با اقتصاد و مدیریت و اقتصاد شـهري، در یـک مطالعـه    هاي سرمایه براي بررسی ارتباط شاخص

گیـري   پرسشنامه از شهر سبزوار به صـورت نمونـه   101پرسشنامه از شهر مشهد و تعداد  388، تعداد 1390دیگر در مردادماه 

ي  هاي عمده مورد بررسـی در مطالعـه   بر بعضی از شاخص تأکیدعالوه بر  ها هدر این پرسشنام. 1بندي شده تکمیل گردید طبقه

لکرد شهرداري و شوراي شـهر و نیـز میـزان تمایـل بـه      تري براي بررسی نظر شهروندان در مورد عم هاي دقیق ، شاخص1387

  . ي خدمات عمومی شهري مورد استفاده قرار گرفته استها هت مالیات، عوارض نوسازي، جرایم و سایر هزینخپردا

ي اجتمـاعی و اعتمـاد   هـا  هي تحقیق، با دو وجـه عضـویت در گـرو    ي اجتماعی در این تحقیق با توجه به پیشینه سرمایه

تر هسـتند و در   د که عامني اجتماعی انتخاب شوها هو گرو ها هتالش شده است آن دسته از شبک. نجیده شده استاجتماعی س

                                                
سرمایه به قصد تدوین و ارائه ي مقاله به اولین همایش اقتصاد شهري در مشهد و به منظور بررسی ارتباط  1390مطالعه ي پیمایشی در مردادماه  - 1

  . انجام گرفت 1387در مطالعه ي  ي بدست آمدهها ي اجتماعی با مدیریت واقتصاد شهري ونیز مطالعه ي تغییرات احتمالی در شاخص
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اعتمـاد بـه نهادهـاي     شـاخص  دوبـراي سـنجش اعتمـاد از    . ها خیریه و تعاونی و ي ورزشی، دینیها هگرو: این تحقیق عبارتند از

  .ستفاده شده استا شوراي شهر، شهرداري

 آمارياست که مقدار آن براي تحلیل  67/0متغیر اعتماد برابر با   ي مربوط به طیفها هسنجکرونباخ براي  ضرایب آلفاي

  . مناسب است

  ي نمونه  هاقتصادي جامع –هاي فردي واجتماعی ویژگی - 

د، درصد مجر6/11، از نظر وضعیت تأهل ،درصد زن 2/46درصد مرد و  8/53، 1387در سال  ي مورد مطالعه در نمونه

درصد  78. اند درصد نمونه را به خود اختصاص داده 2/36درصد و افراد غیر شاغل  8/63افراد شاغل . بودند  درصد متأهل 9/85

سال است و به طور  7/11میانگین تحصیالت  وسال  3/38میانگین سنی نمونه . اند درصد در روستا متولد شده 22در شهر و 

مربوط به متغیرهاي مورد ) میانگین وانحراف معیار( ي آمار توصیفیي عمدهها شاخص .تسبوده ا نفر 8/3متوسط بعد خانوار 

  .خالصه شده است 1ي استفاده در جدول شماره

  

  سبزوار و کل نمونه ،میانگین و انحراف استاندار متغیرها به تفکیک مشهد - 1جدول 

  هاي تحقیق یافته: منبع

  

 2/20از نظر وضعیت اشتغال، .دهند ان تشکیل میزن را درصد 7/30و  انمرد را درصد 3/69، 1390ي سال در نمونه

 2/6درصد بازنشسته و  1/11درصد شغل آزاد وخود فرما،  2/25درصد مستخدم بخش خصوصی،  2/37، درصد مستخدم دولت

 2/27درصد متوسطه،  3/6درصد ابتدایی و راهنمایی،  8/7سواد،  درصد بی 4/0از نظر سطح تحصیالت،  .اند درصد بیکار بوده

سال  5/36 ها همیانگین سنی نمون .اند درصد فوق لیسانس و دکتري بوده 9/5درصد فوق دیپلم و لیسانس و  1/52درصد دیپلم، 

  .بوده است

ي آن یعنی اعتماد به  ي اجتماعی، و نیز دو مؤلفه اي و سرمایه متغیرهاي مستقل فاصله ي بین براي آزمون رابطه

بینیم در  چنانکه در جدول می. آمده است 2ي  که در جدول شماره شهرداري وشوراي شهر، از همبستگی پیرسون استفاده شد

عکوس دارد اما در شهر مشهد عالوه بر دار و م ي معنی ي اجتماعی رابطه شهر سبزوار فقط متغیر تحصیالت با سرمایه

ي نتیجه .ي اجتماعی دارد دار و معکوسی با سرمایه ي معنی ي زندگی نیز رابطه تحصیالت، متغیرهاي درآمد و میزان هزینه

ي معنادار منفی بین سطح  ام شده است، رابطهجمشهد ان 9ي  ي منطقهها هدر محل 1387پژوهش دیگري که در سال 

در مورد متغیر اعتماد به شوراي شهر، در شهر سبزوار دو  ).1387رو ، خنده( کند یید میأي اجتماعی را ت ایهتحصیالت و سرم

اما در شهر مشهد چهار متغیر سن، میزان  ،داري با آن دارد ي معنی متغیر تحصیالت و مدت اقامت در این شهر رابطه

البته غیر از . داري با میزان اعتماد به شوراي شهر دارند ي معنی هي خانواده، تحصیالت فرد و درآمد رابط ي ماهیانهها ههزین

ي اعتماد به شهرداري، در  در مورد متغیر وابسته. اي معکوس با متغیر وابسته دارند متغیر سن، مابقی متغیرهاي مستقل، رابطه

  .داري با آن دارند ي معنی شهر سبزوار، دو متغیر درآمد و تحصیالت و در شهر مشهد دو متغیر سن و تحصیالت رابطه

  متغیر
  انحراف استاندارد  میانگین

  کل نمونه  زوارسب  مشهد  کل نمونه  سبزوار  مشهد

  8/9  6/9  1/10  3/38  3/38  3/38  سن

  6/4  8/4  21/4  7/11  8/10  66/12  تحصیالت

  9/13  4/13  4/14  8/28  6/28  9/28  مدت اقامت

  9/237  4/167  8/259  9/359  302  8/416  هزینه

  4/288  8/224  331  3/266  6/211  9/320  درآمد

  5/1  5/1  5/1  8/3  9/3  6/3  بعدخانوار

  09/1  13/1  03/1  48/2  48/2  49/2  داريبه شهر اعتماد
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  )1387ي سال  نمونه( آزمون همبستگی بین متغیرهاي مستقل و وابسته به تفکیک شهر - 2 جدول

  شهر
متغیرهاي 

  مستقل

سرمایه 

  اجتماعی
  داري معنی

متغیرهاي 

  مستقل

اعتماد به 

  شوراي شهر
  داري معنی

متغیرهاي 

  مستقل

اعتماد به 

  شهرداري
  داري معنی

  01/0  -14/0  تحصیالت  سیزوار
  03/0  -11/0  درآمد  04/0  -11/0  تحصیالت

  001/0  -16/0  تحصیالت  005/0  -15/0  مدت اقامت

  مشهد

  005/0  14/0  سن  04/0  10/0  سن  01/0  -14/0  هزینه

  008/0  -14/0  تحصیالت  008/0  -15/0  هزینه  04/0  -11/0  تحصیالت

        01/0  -13/0  تحصیالت  /04  -10/0  درآمد

        03/0  -12/0  درآمد      

  هاي تحقیق یافته: منبع

  

ي اجتماعی، اعتماد به  ي سرمایه ي نتایج آزمون تفاوت میانگین متغیرهاي وابسته دهنده ، نشان3ي جدول شماره

البته در این جدول و سایر . شهرداري و اعتماد به شوراي شهر در شهر سبزوار، بر اساس متغیرهاي مستقل دوشقی است

کنیم میانگین اعتماد به شهرداري در شهر سبزوار  که مالحظه می چنان. خودداري شده است معنی بیوابط جداول از آوردن ر

، غیرمهاجران نسبت به مهاجران و در بین شاغالن نسبت به غیرشاغالن به طور )6/2( نسبت به زنان) 3/2( در بین مردان

  .ین به شوراي شهر از مهاجرین کمتر استهمچنین در شهر سبزوار اعتماد غیرمهاجر. داري کمتر است معنی

  

  )1387سال(آزمون تفاوت میانگین متغیرهاي وابسته بر حسب متغیرهاي دوشقی در شهر سبزوار -3 جدول

  df  t  sig  انحراف معیار  میانگین  فراوانی  متغیرهاي مستقل  متغیر وابسته

اعتماد به 

  شهرداري سبزوار

  جنسیت
  12/1  3/2  196  مرد

372  17/3  002/0  
  12/1  6/2  178  زن

وضعیت 

  اشتغال

  14/1  36/2  218  شاغل
372  50/2  013/0  

  11/1  65/2  156  غیرشاغل

وضعیت 

  مهاجرت

  17/1  69/2  116  مهاجر
357  42/2  016/0  

  10/1  38/2  243  غیرمهاجر

اعتماد به شوراي 

  شهر سبزوار

وضعیت 

  مهاجرت

  11/1  71/2  114  مهاجر
355  42/2  002/0  

  03/1  33/2  243  غیرمهاجر

  هاي تحقیق یافته: منبع       

  

ي اجتماعی و اعتماد به  ي سرمایه ي نتایج آزمون تفاوت میانگین متغیرهاي وابسته دهنده ، نشان4ي جدول شماره

 شود جنسیت و وضعیت اشتغال چنانکه مشاهده می. شهرداري در شهر مشهد، بر اساس متغیرهاي مستقل دوشقی است

به نحوي که زنان نسبت به مردان و غیرشاغالن نسبت به شاغالن،  ،داري با میزان اعتماد به شهرداري دارند ي معنی رابطه

ي اجتماعی در افراد متولد روستا نسبت به متولدین شهر بیشتر  همچنین میزان سرمایه. اعتماد بیشتري به شهرداري دارند

  .است
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 )1387سال (متغیرهاي وابسته بر حسب متغیرهاي دوشقی در شهر مشهد آزمون تفاوت میانگین -4جدول 

  df  t  sig  انحراف معیار  میانگین  فراوانی  متغیرهاي مستقل  متغیر وابسته

اعتماد به 

  شهرداري مشهد

  جنسیت
  06/1  35/2  217  مرد

377  87/2  004/0  
  99/0  66/2  172  زن

وضعیت 

  اشتغال

  06/1  42/2  260  شاغل
377  99/1  047/0  

  96/0  65/2  119  غیرشاغل

سرمایه اجتماعی 

  شهر مشهد
  محل تولد

  07/4  94/16  311  شهر
354  07/2  039/0  

  61/4  31/18  45  روستا

  هاي تحقیق یافته: منبع

 

ی ي اجتماع نتایج آزمون تحلیل واریانس اعتماد به شهرداري را در شهر سبزوار بر اساس متغیر طبقه 5ي  جدول شماره 

که در چنان. شغلی، تحصیالت و درآمد استي  ي اجتماعی حاصل سه متغیر مرتبه متغیر طبقه ،الزم به ذکر است. دهد نشان می

اما . میان طبقات مختلف از نظر میزان اعتماد به شهرداري وجود دارد) sig=023/0(داري  شود تفاوت معنی جدول مشاهده می

دار است اما  دهد که این تفاوت میان طبقات پایین و متوسط معنی در ستون اول نشان می گروهی بینداري آزمون  سطح معنی

آید معکوس  این رابطه چنانکه از ستون میانگین برمی. دار نیست میان طبقات متوسط و باال و نیز طبقات پایین و باال معنی

  .شود داري کاسته مییعنی با باال رفتن طبقه تا سطح متوسط، از میزان اعتماد به شهر ؛است

  

   )1387سال ( اجتماعی  ي طبقه   اساس  بر  سبزوار  شهر  در  شهرداري  به  اعتماد  واریانس  تحلیل  آزمون - 5   جدول

  Std. Erro  F  sig  میانگین  sig  متغیرهاي فاکتور

طبقه 

  پایین

  02/0  طبقه متوسط
62/2  08/0  

8/3  023/0  

  /000  طبقه باال

طبقه 

  متوسط

  02/0  بقه پایینط
29/2  09/0  

  95/0  طبقه باال

طبقه 

  باال

  000/1  طبقه پایین
21/2  33/0  

  95/0  طبقه متوسط

  هاي تحقیق یافته: منبع                

  

نتایج آزمون تحلیل واریانس اعتماد به شهرداري را در کل نمونه بر اساس متغیر نوع مسکن نشان  6ي  جدول شماره 

غیره  و  داري از افراد داراي مسکن پدري افراد داراي مسکن ملکی به طور معنی ،شود چنانکه در جدول مشاهده می. دهد می

نشینان و افراد داري  نشینان و نیز میان اجاره دار میان این دسته با اجاره اما تفاوت معنی ؛اعتمادشان به شوراي شهر کمتر است

وهش دیگري که در همان سال در مشهد انجام شده است، موید این مطلب است که میزان نتایج پژ .مسکن پدري وجود ندارد

حسینی و ( اي کمتر است وندان داراي منزل اجارهداري از شهر رضایت افراد داراي منزل شخصی از شهرداري به طور معنی

  ). 1387دیگران،
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  منزل  نوع  براساس  نمونه کل در شهر شوراي  به  اعتماد  واریانس  تحلیل آزمون -6   جدول

  Std. Erro  F  sig  میانگین  sig فاکتورمتغیرهاي 

  ملکی
  000/1  اي اجاره

38/2  05/0  

46/3  032/0  

  026/0  پدري و غیره

  اي اجاره
  000/1  طبقه پایین

45/2  07/0  
  18/0  طبقه باال

  پدري و غیره
  026/0  طبقه پایین

68/2  11/0  
  18/0  طبقه متوسط

  هاي تحقیق یافته: منبع                    

 

  در دومقطع زمانیبررسی تطبیقی نتایج حاصل 

، 1387ي  در مطالعـه  ،ي اجتمـاعی بـا اقتصـاد و مـدیریت و اقتصـاد شـهري       هـاي سـرمایه   براي بررسی ارتباط شـاخص 

ت خـ شوراي شهر و نیز میـزان تمایـل بـه پردا   تري براي بررسی نظر شهروندان در مورد عملکرد شهرداري و  هاي دقیق شاخص

در ادامه به نتایج کلی . ي خدمات عمومی شهري مورد استفاده قرار گرفته استها همالیات، عوارض نوسازي، جرایم و سایر هزین

  .گردد حاصل از این بررسی اشاره می

را ي در دو شـهر مشـهد و سـبزوار    میزان اعتماد به شهرداري و نقش شوراي شهر را در مدیریت شهر 7 يشماره جدول 

  .دهد نشان می

  

 )1390( دهندگان به شهرداري و شوراي شهر در مشهد و سبزوار میانگین نمره ي اعتماد پاسخ -7جدول 

  شاخص اعتماد
  )5تا  1در طیف ( میانگین

  سبزوار  مشهد

  67/2  53/2  اعتماد به شهرداري و شوراي شهر

  69/2  45/2  عوارض و وجوه اخذ شده توسط شهرداري اعتماد به منصفانه وعادالنه بودن

  39/2  54/2  اعتماد به هزینه شدن درست منابع مالی دریافتی توسط شهرداري در نوسازي و توسعه شهر

  45/3  16/3  میزان و نقش شوراي شهر در تصمیم گیري و مدیریت شهر

  72/2  3/2  داده شده هنگام انتخاباتو شعارهاي  ها هپاي بندي و پیگیري اعضاي شوراي شهر در مورد وعد

  هاي تحقیق یافته: منبع

  

دهندگان در مورد شهرداري و شوراها در دو شهر  ي اعتماد و نظر پاسخ دهد که میانگین نمره نشان می 7ي جدول ها هداد

قابـل توجـه در مـورد    ي  نکتـه . تر از متوسط قـرار دارد  در سطحی پایین ،)نقش شوراها(مشهد و سبزوار، به استثناي یک مورد 

گیري و مدیریت شهري، در  رغم ذهنیت مثبت پاسخ دهندگان در مورد نقش شوراي شهر در تصمیم شوراهاي شهر این که علی

 .نظر مساعدي ندارند ،ها ي داده شده هنگام انتخابات و توانایی تحقق بخشیدن به آنها هبندي اعضاي شورا به وعد رابطه با پاي

  .ي ارتباط آن با شهرداري باشد ي فعالیت شوراي شهر و نحوه  این امر ناآگاهی شهروندان از دامنه شاید یکی از دالیل

حـاکی از بهبـود نسـبی آن در     ،1390و  1387ي اعتماد به شهرداري وشوراي شهر در دو مقطع  ي میانگین نمره مقایسه

 87در سـال   46/2هرداري و شوراي شهر در مشـهد از  ي اعتماد به ش به طوري که میانگین نمره. دو شهر مشهد و سبزوار است

مـدیریت شـهري    نسبی این امر بیانگر موفقیت. دهد افزایش نشان می 90در سال  69/2به  43/2و در شهر سبزوار از  53/2به 

  .ي اخیر است در جلب نظر شهروندان در سه ساله
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به شهرداري و شـوراي شـهر و نیـز     ید که اعتماد کلده ي میانگین اعتماد بین دو شهر مشهد و سبزوار نشان می مقایسه

  .داري بیشتر از مشهد است اعتماد به منصفانه بودن و عادالنه بودن عوارض در شهر سبزوار به طور معنی

ي اجتماعی و اقتصاد و مدیریت شهري مطرح است، میزان تمایل و  هاي سرمایه ي شاخص بحث دیگري که در مورد رابطه

یکـی از درآمـدهاي پایـدار     .انـدرکار مـدیریت شـهري اسـت     ي دستها همالی دستگا تأمیني شهروندان در  همشارکت داوطلبان

همچنـین  . مالیات و عوارض نوسازي و جرایم مربوط به ساخت و سازهاي شهري اسـت  ،ها شهرداري منابع مالی ي کننده تأمین

ي این خدمات  ي تداوم، بهبود و توسعه کننده تضمین... از واز جمله آب، برق، گ ،پرداخت به موقع بهاي خدمات زیربنایی شهري

در این رابطه در دو سؤال جداگانه تمایل و رفتـار پاسـخ دهنـدگان را در مـورد پرداخـت      . هاست ي متولی آنها هتوسط دستگا

ي  نتیجـه . شـدیم  جویـا  را...مالیات، عوارض نوسازي و جرایم ساخت و ساز شهري و نیز پرداخت بهاي قبوض آب، برق و گاز و

  .حاصل در جدول زیر خالصه شده است

  

 )1390( عوارض نوسازي و بهاي خدمات عمومی شهري, دهندگان در پرداخت مالیات رفتار پاسخ -8جدول 

  نوع هزینه
  پرداخت قبوض آب، برق و گاز  پرداخت مالیات و عوارض نوسازي

  سبزوار  مشهد  سبزوار  مشهد

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  یفراوان  کنندگان رفتار پرداخت

  5/49  49  9/39  151  3/43  34  9/27  108  با رضایت و در موعد مقرر

  4/35  35  6/46  181  4/37  37  3/40  156  با اکراه و در موعد مقرر

  1/8  8  1/9  35  2/15  15  8/17  69  با اکراه و با تأخیر

  1/7  7  4/5  21  1/13  13  14  54  پرداخت در صورت اجبار

  100  99  100  388  100  99  100  387  جمع

  هاي تحقیق یافته: منبع    

  

شود که درصد نسبتاً باالیی از پاسخ دهندگان با رضایت و در موعـد   این واقعیت مشخص می 8ي جدول ها هبا بررسی داد

ي قابل توجه در این ارتبـاط   نکته. ي خدمات عمومی ارائه شده نیستندها همقرر حاضر به پرداخت مالیات، عوارض و سایر هزین

 ،این که عدم رضایت و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض نوسازي و وجوه اخذ شده توسط شهرداري در بین پاسخ دهنـدگان 

شاید این امر برخاسته از این واقعیت باشد که اسـتفاده  . باشد بیشتر از پرداخت قبوض آب، برق، گاز و سایر خدمات شهري می

رسد، در صورتی که در مورد  تر به نظر می تر و عادالنه ت آب، برق، گاز، تلفن و خدماتی از این قبیل براي مردم ملموساز خدما

کنندگان ناعادالنـه و غیرمنصـفانه اسـت، چـون از      ها، اوالً، از نظر بسیاري از پرداخت مالیات و وجوه اخذ شده توسط شهرداري

 .یاً، دالیل و ضرورت پرداخت چنین عوارضی بـراي اکثریـت مـردم تبیـین نشـده اسـت      شود، ثان ي شهروندان دریافت نمی همه

ي معنادار شاخص اعتماد به شهرداري و شوراي شهر با پرداخت عوارض نوسـازي   ي دیگر حایز اهمیت در این مورد، رابطه نکته

  .شهرداري و عدم معناداري آن با پرداخت قبوض است

  گیري  نتیجه - 

  :ذیل خالصه نمود ترتیب به توان میدر تحقیق حاضر را  ي اجتماعی ي مربوط به بحث سرمایهاه هي یافت خالصه

 ،دار و معکوس دارد اما در شهر مشهد ي معنی ي اجتماعی رابطه فقط متغیر تحصیالت با سرمایه ،در شهر سبزوار -1

  . ي اجتماعی دارد دار و معکوسی با سرمایه یي معن ي زندگی نیز رابطه عالوه بر تحصیالت، متغیرهاي درآمد و میزان هزینه

ي  ت اقامت در این شهر رابطهدو متغیر تحصیالت و مد ،در مورد متغیر اعتماد به شوراي شهر، در شهر سبزوار -2

ي  ي خانواده، تحصیالت فرد و درآمد رابطه ي ماهیانهها هاما در شهر مشهد چهار متغیر سن، میزان هزین ؛داري با آن دارد معنی

   .داري با میزان اعتماد به شوراي شهر دارند معنی
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میانگین اعتماد به شهرداري در شهر سبزوار در بین مردان نسبت به زنان، غیرمهاجران نسبت به مهاجران و در بین  -3

شهر از همچنین در شهر سبزوار اعتماد غیرمهاجرین به شوراي . داري کمتر است شاغالن نسبت به غیرشاغالن به طور معنی

  . مهاجرین کمتر است

به نحوي که زنان  ؛داري با میزان اعتماد به شهرداري دارند ي معنی در شهر مشهد جنسیت و وضعیت اشتغال رابطه -4

ي  همچنین در این شهر میزان سرمایه. نسبت به مردان و غیرشاغالن نسبت به شاغالن، اعتماد بیشتري به شهرداري دارند

  . ولد روستا نسبت به متولدین شهر بیشتر استاجتماعی در افراد مت

اما این تفاوت . داري میان طبقات مختلف از نظر میزان اعتماد به شهرداري وجود دارد در شهر سبزوار تفاوت معنی -5

ن رابطه ای. دار نیست دار است اما میان طبقات متوسط و باال و نیز طبقات پایین و باال معنی میان طبقات پایین و متوسط معنی

  . شود یعنی با باال رفتن طبقه تا سطح متوسط، از میزان اعتماد به شهرداري کاسته می ؛معکوس است

غیره  و  داري از افراد داراي مسکن پدري ي مورد مطالعه، افراد داراي مسکن ملکی به طور معنی در کلِ نمونه - 6

نشینان و افراد داري  نشینان و نیز میان اجاره ن این دسته، با اجارهدار میا اما تفاوت معنی ؛اعتمادشان به شوراي شهر کمتر است

در جریان خرید  صاحب واحد مسکونی افراد این موضوع را شاید بتوان اینگونه توجیه کرد که معموالً .مسکن پدري وجود ندارد

خیلی از آنها آنرا عادالنه  اند که شده یپرداخت عوارض یا جرایم مجبور به مراجعه به شهرداري و احیاناًیا ساخت واحد مسکونی 

  .دانستند ومنصفانه نمی

ها و منابع  توان گفت که دارایی می ،را تلخیص کنیماین پژوهش ي ها هتر یافت اگر بخواهیم درسطحی انتزاعی -7

ي  هزینه( هزینهتحصیالت، درآمد، . ي آن نسبت معکوس داردها هي اجتماعی و مؤلف اجتماعی با سرمایه  -اقتصادي ،اجتماعی

ي اجتماعی و  ي معکوس با سرمایه رابطه ،ي اجتماعی ، نوع منزل ملکی و حتی طبقه)باال با درآمد باال همبستگی دارد

از آن جا که افراد غیرمهاجر نسبت به مهاجران و نیز متولدان شهر نسبت به متولدان روستا . ي آن به ویژه اعتماد داردها همؤلف

ي  ي اجتماعی با مدت زمان اقامت در شهر رابطه ي سرمایهها هاعی کمتري هستند و همچنین یکی از مؤلفي اجتم واجد سرمایه

 هخوا(شاید بتوان تمام متغیرهاي مذکور را در ذیل چتر مفهومی دیگر یعنی میزان آگاهی و شناخت از دیگري  .معکوس دارد

 ،هر چه آگاهی از دیگري بیشتر باشد. گنجاند) و شهردارين دیگري سایر مردم باشند خواه نهادهایی مثل شوراي شهر ای 

تحصیالت بیشتر، اقامت بیشتر در شهر، تولد در شهر، . یابد یا اعتماد کاهش می ها هي اجتماعی اعم از عضویت در گرو سرمایه

مور شهر و آگاهی شهر بودن و نه مهاجر بودن، مرد بودن، شاغل بودن همه به نوعی متضمن درگیرشدگیِ بیشتر در ا  بومی

آن چه قابل توجه است این . شود بیشتر از شهر محل زندگی، مردم آن، مسؤولین و نهادهایی چون شوراي شهر و شهرداري می

ي ها هبا یافت -اي مستقیم است ي سن با اعتماد به شوراي شهر در شهر مشهد که رابطه به جز رابطه -ها هي این یافت که عمده

ي مرتبط که در فوق به آنها اشاره شد دارایی ها هچرا که بر طبق نظری. تی پیشرفته ناهمخوان استحاصل از کشورهاي صنع

ي ها ههمچنین بر اساس نظری. شود ي اعتماد می ي اجتماعی به ویژه مؤلفه موجب افزایش سرمایه...) .تحصیل، درآمد و( بیشتر

گردد و موجب گسستگی پیوندها و در  بیشتر از دیگري می یاد شده تغییر محل سکونت مانع ایجاد روابط مستحکم و شناخت

  . ي این پژوهش مؤید چنین دیدگاهی نیستها هاما یافت. شود ي اجتماعی می نتیجه کاهش سرمایه

  پیشنهادات -

ي اجتماعی از جمله اعتماد عمومی و نهادي در سطح جامعه، در یک مقیاس کـالن و بـه تـدریج در     هاي سرمایه شاخص

هـا همزمـان    یابـد و تغییـر در ایـن شـاخص     سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و تاریخی شکل گرفته و قوام مـی یک بستر 

بـه تبعیـت از   (ي مورد مطالعه در ایـن پـژوهش    رسد جامعه به نظر می. گیرد باتحوالت در نظم و بسترهاي یاد شده صورت می

اعی است که سراشیبی نظم اجتمـاعی نهادهـاي سـنتی را تجربـه     ي اجتم اي از توسعه در مرحله) در کل کشور ي کالن جامعه

ي اجتماعی بـه همـین    رود که روابط متغیرهاي مذکور با سرمایه انتظار می ،کند و تا برآمدن نظمی متناسب با دوران جدید می

   .شکل باقی بماند
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و احزاب، پیشنهاد نظریه پـردازان   ها هگروبراي افزایش اعتماد شهروندان در یک جامعه به یکدیگر، به سازمانها، نهادها یا 

از جمله پاتنام این است که روابط و تعامالت میان افرادي که قرار است اعتماد کنند و افرادي که باید مورد اعتماد واقع  ،اعتماد

. شوند ز نظر مردم آگاه میمسوولین ا و و انتقادات جریان می یابد ها هو اندیش چرا که در تعامل و ارتباط، آرا. شوند، افزایش یابد

توجه به توضیحات یـاد  با  .گیرد بینی و تفهم را می نگري جاي واقع پردازي و منفی رسانی، توهم، خیال بدون این ارتباط و اطالع

  :گردد می ارائهبه شرح ذیل  ي شهري و مرتبط با نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاداتی در مقیاس جامعه شده،

یا ریشه در ضعف نظام آموزشـی   ، بویژه اعتماد نهادي،ي اجتماعی ي سرمایهها هسطح تحصیالت با مؤلف ـ ارتباط منفی1

کارهـاي مشـارکت مـدنی و نهـادي،      و هاي رسمی، با مفاهیم و ساز آموزان و دانشجویان ما در فرآیند آموزش ما دارد که دانش

بـا بـاال   ، اینکه بر اساس تئوري سطح انتظارات اند و یا ور تجربه نکردههاي عملی را در این ام آشنایی الزم را پیدا نکرده و تمرین

تحصـیل کردگـان    ،ي جدید از جملـه حقـوق شـهروندي   ها دولت و ورود ارزش ي مردم و رفتن آگاهی و تغییر نگرش به رابطه

همچنـین ممکـن اسـت    . نـد ده جامعه با باال رفتن سطح تحصیالت و آگاهی، اعتماد خود را به عملکرد این نهادها از دست می

اعتمـاد   ،که افزایش آگاهی از عملکـرد ایـن نهادهـا    شود میباعث  ،در نهادهاي مدیریت شهري فزوایاي مبهم و غیرشفاوجود 

براي رفع یا حداقل تعـدیل ایـن   . رسد هر دو عامل یاد شده در این ارتباط مؤثر باشند به نظر می .دهدمیبه آن کاهش  را افراد

هاي جدیـد   مفاهیم و قالب در ي اجتماعی، مشارکت مدنی، حقوق و تکالیف شهروندي ي سرمایهها هباید مؤلف مشکل از یک سو

آموزان و دانشجویان به صـورت   ي شهري در منابع درسی در مقاطع مختلف گنجانده شده و دانش و متناسب با تحوالت جامعه

  .عملی مشارکت گروهی و مدنی را تجربه کنند

منفعت عمومی که منجر به رفـاه و آسـایش بـراي     تأمینادهاي مدیریت شهري باید با تالش مضاعف در از طرف دیگر نه

همچنـین مکـانیزم و نهـادي را بـراي نظـارت       .گردد، اعتماد شهروندان را به خود افزایش دهند ي شهري می تمام اقشار جامعه

گـزاري  بر این شهرداري می تواند بـا  عالوه بر .نمایند ي مدیریت شهري فراهم همگانی و مستمر شهروندان بر عملکرد مجموعه

ي آموزشی براي افزایش آشنایی کارمندان خود با قوانین، اجراي طرح تکریم ارباب رجوع و نظـارت بیشـتر بـر نحـوه     ها کالس

  . برخورد کارکنان با ارباب رجوع، اعتماد شهروندان را جلب نماید

در ایجـاد و تقویـت تعامـل و اعتمـاد متقابـل بـین        ...و رسانی ي اطالعها هو شبکي اطالعات  لقوهبااستفاده از ظرفیت  -2

ي تلویزیونی ها هتوانند از ظرفیت شبک نهادهاي مدیریت شهري می. اي برخوردار است شهروندان و مدیران شهري از اهمیت ویژه

منـابع  ، ي منـابع مـالی  ها محدویت، قوانینا از رسانی، استفاده کرده و شهروندان ر هاي اطالع ي محلی، سایتها هاستانی، روزنام

 ایـن  البتـه در . ي شهر آگـاه سـازند   و اقدامات انجام شده و در حال اجرا در ارتباط با اداره و توسعهنولوژیک انسانی ،امکانات تک

 رسـانی  بـه منـابع اطـالع   اعتماد مخاطبـان  به تا  ،نمایی اقدامات انجام شده پرهیز گردد بزرگ آمیز و تبلیغات اغراقمورد باید از 

باعث افزایش اعتماد شهروندان نسـبت   تواند میاطالع رسانی دقیق و به موقع در موارد زیر  ،به طور خاص .وارد نشود اي هخدش

  :به عملکرد شهرداري گردد

و  ي تلویزیـونی اسـتانی و مجـالت   هـا  هي دریافتی از شهروندان از طریق شبکها هي مصرف هزین رسانی از نحوه اطالع -

 ...وتبلیغاتی ، پالکاردهاي ي محلیها هروزنام

  شود میکه به ارباب رجوع مربوط  در شهرداري دقیق مدت زمان الزم براي انجام هر کاري تعیین روشن و -

 ي پرداخت شده از سوي مردمها همعرفی روشن ومشخص مزایا و دریافت امکانات در قبال هزین -

  جام کارها در شهرداري به صورت گام به گام براي ارباب رجوعرسانی در مورد مراحل وفرایند ان اطالع -

اعضاي شوراي شهر به عنوان نمایندگان مسـتقیم مـردم و بـه عنـوان پـل ارتبـاطی متقابـل بـین          با نقش در رابطه -3 

ي آن بـا  ابطـه ي اختیـارات و فعالیـت شـوراها و ر    هرسانی بیشـتري در مـورد دامنـ    ، باید اطالعاوالً شهروندان و مدیران شهري،

ي دور از دسترس و خارج از ها ه، کاندیداهاي شوراي شهر در هنگام تبلیغات انتخاباتی با دادن وعدصورت گیرد و ثانیاً شهرداري

  . انتظارات شهروندان را به طور غیر واقعی باال نبرند ،توان واقعی شهرداري حیطه ي اختیارات شوراها و
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، به منظور افزایش شود میي مردم محسوب  برآمده از مردم و نماینده نهاد دیگري،نهاد شوراي شهر که بیش از هر  -4

و  ها هي ارتباط با مردم در سطح شهر، ادارها جاد صندوقای هارتباط با شهروندان و آگاهی از نظرات، انتقادات و پیشنهادات ب

  .شویق به مشارکت نظري از طرق یاد شده نمایدمردم را ت ها هي دیگر بپردازد و از طریق صدا وسیما و سایر رسانها مکان

نظور افزایش تعامل نخبگان، اما به م ،براي اکثر مردم مفید باشد تواند میي یاد شده ها اگر چه صندوق -5

 تواند میکردگان از این طریق راه دیگري است که  رسانی از طریق سایت شوراي شهر و نظرخواهی و ارتباط با تحصیل اطالع

 .ن نهاد و نهاد تحت نظارت آن یعنی شهرداي افزایش دهدای هان را باعتماد نخبگ

ي شوراي شهر و شهرداري به طور ملموس در زندگی روزمره مردم و در فضاي ها گزاري ن که سیاستای هبا توجه ب - 6

تا نتایج آن به صورت  ،اندیشی در سطح محله را سامان داد ي همها توان ساالنه نشست زندگی آنها و محله قابل تجربه است، می

مورد اخیر بیش . تر گردد بینانه تر و واقع غنی ها گیري مند به شوراي شهر ارائه شود و بر اساس آن تصمیم یک گزارش چارچوب

 . سازي مشارکت فکري است از همه نیازمند همکاري صدا و سیما براي فرهنگ
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Abstract  
     The social capital is new concept that during the recent decades, have became propounded 

and developed among the disciplines of human sciences and related with manifold issues. The central 
context of social capital theory is significance of human interactions..Consideration of this issue in 
cities- as the most condensed from of human settlement- is important, where prepare the way for 
interactive cooperation among the people. In this article, social and its determinants and relationship 
with some aspects of urban management and economics in Mashhad and Sabzevar have been 
examined. Social capital measured with two components of trust in municipality and city council and 
membership among the social groups. The research method in this article is quantitative and the 
technique used is surveying. Surveying in this study have done in two years(1387 and 1390).The 
finding of this study indicates variables of monthly payments and income and education in Mashhad 
and education variable in Sabzevar have significant and reversed correlation with social capital. From 
other variables that have significant effect on social capital, can mention: residence duration in city, 
immigrant and non immigrant, sexuality, employment state and place of birth.There is significant 
correlation between voluntarily participation of citizens in order to provide part of financial sources of 
municipality by way of tax timely payments and toll and other public expenditures and their trust in 
municipality.   
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