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 چکیده
هاي جامعه است تأثیرگذار در بسیاري از حوزهعنوان مفهومي چندبعدي و مفهوم سرمایه اجتماعي به

اجتماعي را حلقه مفقوده  عضي سرمایهباي که گونهبه ؛و در رابطه با توسعه نیز جایگاه ویژه یافته است

دانند با این استدلال که افرادي که از سرمایه اجتماعي فراوان برخوردارند، تمایل بشتري به توسعه مي

. بر همین اساس هدف از انجام در جوامع دارند هاي اجتماعيرکت در فعالیتشادتر و ش سالم و زندگي

پژوهش حاضر از لحاظ باشد. ي اجتماعي در توسعه پایدار شهر اراک مياین تحقیق بررسي نقش سرمایه

 -توصیفي»هاي ترکیبي از روش هاي مورد بررسي،موضوع و مؤلفه توجه به ماهیت هدف کاربردي و با

حجم نمونه آماري با استفاده از است.  راککلیه ساکنان شهر ا جامعه آماري پژوهش شامل. تاس «تحلیلي

نفر انتخاب گردید )جامعه آماري شهر اراک بر اساس سرشماري  033درصد  5فرمول کوکران و با خطاي 

جزیه و ت SPSSافزار هاي بدست آمده با استفاده از نرمنفر بوده است(. سپس داده 536505، 6035سال 

هاي سرمایه اجتماعي یک طرفه نشان داد که هر دو دسته شاخص t testتحلیل شدند. نتایج حاصل آزمون 

 و توسعه پایدار شهر اراک در وضعیت متوسط رو به پایین قرار دارد..

 شناسي شهري، شهر اراک.سرمایه اجتماعي، توسعه پایدار شهري، جامعهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

نیست که صرفا معطوف به کالبد زیستي شهر باشد  ايجغرافیدانان در بررسي مقوله شهر و شهرنشیني، انگارهانگاره  

هاي ارزشي و اخلاقي نیز مورد کیفیت هاي مادي آن، از جانببر پردازش کالبدي و پرداختن به کمیت بلکه آن را علاوه

لحاظ فرهنگي و اجتماعي  از لحاظ کالبدي و زیستي و چه ازمثابه ارگانیسمي است که چه  دهند. شهر بهبررسي قرار مي

از سویي و از سوي  نقطه آرماني خود یعني تقویت ساختارهاي همبستگي اجتماعي شود و بهتر مياي پیچیدهدر هر دوره

د. در گردمي گیري کالبدي متناسب با نیازهاي زیستي شهر نزدیکترشکل دیگر به انتظام و ساختارهاي فضاي شهري و

 که سرمایه اجتماعي را با پویایي کیفیت زندگي شهري گره بزنیم این نوع نگاه به مقوله شهر، حتي اگر در پي آن هستیم

 اي جز ارائه تعاریفي از مقوله پایداري شهري نداریمچارهشیم، و فهم بهتري از سبک زندگي شهري و کیفیت آن داشته با

مختلف به خصوص در جوامع شهري  لي است که در طول سالیان اخیر در جوامعپایداري از مسائ(. 0: 6015فر، )خوش

اي که توسعه کند، به گونهایفا مي است؛ در مسیر پایداري، سرمایه اجتماعي نقش بسیار مهمي را بسیار بر آن تأکید شده

خود را در محیط اجتماعي  نقش جانبه و رفاه اجتماعيچون عدالت اجتماعي، توسعه همه پایدار با در نظر گرفتن مفاهیمي

توسعه جهاني  کرده است. مطالعات بسیاري پیامدهاي ناپایدارساز در روند کنوني و از جمله سرمایه اجتماعي مشخص

اینکه بیشترین  باشند. با توجه بهاي در ایجاد این پیامدها دارا ميکنندهتعیین اند و در این بین، شهرنشینان سهمرا نشان داده

پایداري  در حال توسعه خواهد بود، دغدغه بیشتري براي رسیدن به جمعیت شهري آینده جهان در کشورهايرشد 

 هاي جامع و تفصیليریزي شهري در چارچوب طرحرایج برنامه شهري در این کشورها وجود دارد. از سوي دیگر، شیوه

ري موفق نبوده است و دچار تنگناهاي نظري و پایدا توجه، در هدایت شهر به سوي به رغم دستاوردهاي مدیریتي قابل

ریزي و طراحي شهري براي به میدان برنامه این زمینه است و نیاز به آوردن مردم یا همان سرمایه اجتماعي عملي در

اجتماعي  بنابراین با توجه به نقشي که سرمایه (.Weil et al, 2012: 113) شودکیفي شهر احساس مي پایدار کردن عناصر

 عمومي شهرها دارد، در این تحقیق مسئله اصلي تغییرات پایداري پذیري مردم و سهیم شدن آنان در امورمشارکت در

باشد. به نهادي بر حسب نوسانات سرمایه اجتماعي مي محیطي، کالبدي و شهري در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، زیست

اجتماعي در محلات شهري، پایداري شهري نیز  تغییر سرمایهدیگر تلاش بر این است تا نشان داده شود که آیا با  عبارت

 شدت و جهت تغییر چگونه است؟ یابد؟تغییر مي

 شهري موضوعي است که به تازگي در میان بحث پیرامون سرمایه اجتماعي و اهمیت آن در رسیدن به پایداري 

اجتماعي مورد توجه واقع شده است  انساني و ریزي شهري و نیز به طور اعم در علومجغرافیا و برنامه پژوهشگران حوزه

پیش مورد توجه  هاي شهري در یک دهه اخیر، آنچه بیش ازطي فرآیند توسعه بافت شود کهو این از آنجا ناشي مي

کشورهاي  است تا فاکتورهاي اجتماعي و این مسئله، شهرها را به ویژه در عاملان و مسئولین بوده، منافع و ابعاد اقتصادي

 ترینکه رابرت پاتنام یکي از مهمطوريمواجه ساخته است. به حال توسعه، با مشکل بحران احساس هویت جمعيدر 

هاي شهري و دهه اخیر، بر هم خوردن انسجام بافت هاي مدني و پیوندهاي اجتماعي را در چنددلایل کاهش مشارکت

 Yoo and، 055: 6031؛ اکبریان رونیزي و همکاران، 1: 6030فر و همکاران، )خوش داندنشیني ميرشد حاشیه در نتیجه

Jeong, 2016: 110.) 

سرمایه اجتماعي و پایداري شهري را در مناطق مختلف  این پژوهش با این هدف مورد نگارش قرار گرفته که رابطه بین 

دهد. تحقیقات و یابي قرار ميمورد ارز ها و ابعاد متغیرهاي نامبرده را بر یکدیگرنشان داده و تأثیر مؤلفه یک شهر

هاي انساني مربوط به سکونتگاه هايمورد ارتباط بین سرمایه اجتماعي با توسعه پایدار در بررسي هاي بسیاري درپژوهش
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هاي مشابه دارد پژوهش رو با سایراي که پژوهش پیششده است اما تفاوت اصلي و عمده یعني شهرها و روستاها انجام

دیگر تمامي  اجتماعي مانند احساس تعلق به مکان زندگي بدیع بوده و از سوي هاي سرمایهسو مؤلفهیکاین است که از 

 همچنین اگرچه پایداري و توسعه پایدار گاهي به جاي یکدیگر به ابعاد پایداري شهري، مورد مطالعه قرار گرفته است؛

تحقیق پایداري شهري جداي از توسعه تعریف  ، اما در اینهاي مشابهي دارندها و گویهشود و ابعاد، مؤلفهبرده مي کار

هاي هم رابطه شاخص سانهاي توسعه را نیز در خود جاي دهد. بدینممکن است برخي از گویه شده؛ علیرغم اینکه

 خرد( و هم اینکهمتوسط و بالاي شهر مورد مطالعه قرار گرفته )سطح  و هم مفاهیم یاد شده در سطح محلات پایین،

 .پایداري در شهر مورد مطالعه چگونه است )سطح کلان( گونه استنباط نمود که وضعیت سرمایه اجتماعي وتوان اینمي

منطقه مورد مطالعه بوده و الگویي در راستاي  هاي جامع و تفصیليریزيتواند مبنایي در برنامهبندي ميسطح این نوع

. بنابراین هدف پژوهش حاضر نقش سرمایه اجتماعي در یران شهري باشدریزان و مدپایدار براي برنامه رسیدن به شهر

 پایدارعه اجتماعي در توس سرمایهباشد: آیا باشد که به دنبال پاسخ به یک سوال اساسي ميتوسعه پایدار شهري اراک مي

 ؟جامعه شهر اراک نقش دارد

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

هاي هاي اخیر در حوزهجدیدي است که در سال نسبتا   دهد که مفهومنشان ميدر خصوص سرمایه اجتماعي، مطالعات  

میلادي وارد مباحث علوم  6313اجتماعي از دهه  علوم در کانون توجهات زیادي قرارگرفته است. مفهوم سرمایه مختلف

توان به که ازجمله آنها ميبیان شده است  زمینه سرمایه اجتماعي هاي بسیاري نیز دراقتصادي گردید. نظریه اجتماعي و

نظر پاتنام، سرمایه اجتماعي  از. ضعیف، نظریه شکاف ساختاري و نظریه منابع اجتماعي اشاره کرد نظریه پیوندهاي

توانند با تسهیل اقدامات ها که ميشبکه است از وجوه گوناگون سازمان اجتماعي مانند اعتماد، هنجارها و عبارت

سرمایه اجتماعي را هنجارها  فوکویاما عنصر اساسي در(. Patenam, 1993: 40د )بهبود بخشنرا  هماهنگ، کارایي جامعه

نظر  از(. Fokoyama, 2005: 170) کنندبه ایجاد و افزایش همکاري گروهي کمک مي داند کههاي غیررسمي ميیا ارزش

سب آن ک ت بلکه در طول زمان باید براياز روابط طبیعي یا اجتماعي نیس ايعنوان شبکهبوردیو، سرمایه اجتماعي به

دارد.  هاي اجتماعي تأکیدها و شبکهاجتماعي کنشگران در گروه تلاش کرد. وي در تعریف سرمایه اجتماعي بر پیوندهاي

که به مالکیت یک شبکه پایدار متصل است؛  اي استنظر وي، سرمایه اجتماعي، مجموع منابع بالفعل و بالقوه به

. سازدآنان را مستحق اعتبار مي کند واز اعضاي خود را از پشتیباني سرمایه اجتماعي برخوردار مي هر یکهایي که شبکه

ابط اجتماعي گونه رودنبال تثبیت یا بازتولید آن گذاري است که بهتعبیر او سرمایه اجتماعي محصول نوعي سرمایه به

هاي کلمن، سرمایه اجتماعي را از سایر انواع سرمایه. هستندمدت یا بلندمدت قابل استفاده در کوتاه است که مستقیم

ویت در تعاملاتي قائل است که کنشگر با عض کند و براي آن خصلتي ساختاري واقتصادي و انساني متمایز مي فیزیکي،

اعات به اطلاعتماد دیگران،  کنشگران با رعایت اصول و قواعد مورد پذیرش در آن گروه و جلب گروه با تعامل با سایر

سرمایه (. Borgonovi, 2010: 1927) گرددکنش از حمایت جمعي برخوردار مي یابد و در فرآیندمورد نیاز دست مي

 .کندمي ها و جوامع ایفااجتماعي از مفاهیم نوین است که نقش بسیار مهم نسبت به سرمایه فیزیکي و انساني در سازمان

 شناسي و اقتصاد و علم مدیریت و سازمان، مفهوم سرمایه اجتماعي بهجامعه جمله ها ازامروزه در بسیاري از رشته

گرفته است. مفهوم سرمایه اجتماعي به پیوندها، ارتباطات میان اعضاي یک شبکه  استفاده قرار مورد ايصورت گسترده

در  شود.اف اعضاي شبکه ميدارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهد عنوان منبعي با ارزش اشارهبه
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هاي توسعه و تکامل فرهنگي و دهند و پیمودن راهاثربخشي خود را از دست مي هاغیاب سرمایه اجتماعي سایر سرمایه

ها چه در سطح مدیریت کلان و چه در سطح مدیریت سازمان شود. سرمایه اجتماعياقتصادي ناهموار و دشوار مي

 .کند و به مدیران در هدایت بهتر سیستم یاري رساند هاي اقتصادي و اجتماعي ایجاداهتواند شناخت جدیدي از دستگمي

توان چنین برشمرد: ایجاد روابط گرم، گسترش انسجام و همبستگي اجتماعي، بسط هاي سرمایه اجتماعي را ميمؤلفه

)گرمي اجتماعي، الگوهاي رفتاري قوي(، تعاون  2جانبه هنجارهاي مشترک، توسعه همه6مشارکت اجتماعي، اعتماد متقابل

، روحیه جمعي، ارتباطات و احترام 1، مشارکت داوطلبانه5، هویت جمعي4، همدلي )حسن تفاهم(0و همکاري متقابل

عنوان مفهومي مفهوم سرمایه اجتماعي به(. Brunie, 2009: 252) 1، منافع مشترک و تسهیم دانش و اطلاعات5متقابل

اي گونهبه ؛هاي جامعه است و در رابطه با توسعه نیز جایگاه ویژه یافته استتأثیرگذار در بسیاري از حوزهچندبعدي و 

دانند با این استدلال که افرادي که از سرمایه اجتماعي فراوان اجتماعي را حلقه مفقوده توسعه مي عضي سرمایهبکه 

ن پذیرش ای. در جوامع دارند هاي اجتماعيرکت در فعالیتشادتر و ش سالم و برخوردارند، تمایل بشتري به زندگي

اجتماعي  - هاي اقتصاديمدیریت کلان توسعه کشورها، شناخت جدیدي از سیستم عنوان نوعي سرمایه در سطحهمفهوم ب

هاي سرمایه اجتماعي از ویژگي. رساندجامعه به سمت توسعه یاري مي کند و دولتمردان را در هدایت بهترایجاد مي

اجتماعي است که براي تسهیل هماهنگي و همکاري براي سود متقابل معرفي شده است که در پرورش  هايسازمان

 (.Lopez & Dunn, 2012: 110) شوداجتماعي مؤثر واقع مي جامعه و افزایش مشارکت

 

 
 (: نقش سرمایه اجتماعی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار9شکل )

                                                           
6. Mutual Trust 
2. Shared Norms 
0. Mutual Coopration 
4. Empathy (Mutual Understanding) 
5. Collective Identity 
1. Voluntary Contribution 
5. Mutual Respect & Communication 
1. Shared Inforamation & Knowledge. 
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 .53: 6036ان، منبع: پارسامهر و ترک

  

هاي وارد کردن ساختار اجتماعي در عنوان منبعي براي کنش، یکي از راهکلمن معتقد است طرح سرمایه اجتماعي به

سرمایه اجتماعي موجودیت مجزایي نیست، »کند چنین تعریف ميپارادایم کنش عقلاني است. او سرمایه اجتماعي را این

اي ساز ساختار اجتماع هستند و روابط واقعي ي آنها شامل جنبهعنصر هستند؛ همهماهیت متنوعي است که واجد دو 

عبارت دیگر، (. بهVilar and Cartes, 2006: 61کنند )کنشگران )شخصي، گروهي، تعاوني( را درون این ساختار تسهیل مي

( و منابعي Suzuki, 2010: 1368رده )هایي از ساختار اجتماع است که کنش جمعي را تسهیل کسرمایه اجتماعي شامل جنبه

(. رابرت پوتنام اندیشمند علوم سیاسي، Chuang, 2008: 1322گذارد )شان در اختیار ميرا جهت دستیابي مردم به اهداف

 هایي از سازمانجنبه»کند چنین تعریف ميگیرد و آن را ایناصطلاح سرمایه اجتماعي را به مفهوم وسیعي بکار مي

و « ندکها، هنجارها و اعتماد که همکاري و همیاري براي دسترسي به منافع متقابل را تسهیل ميهمانند شبکهاجتماعي 

هاي (. تعریف او به مزایاي جمعي شبکهMaru & et al, 2007: 183کند )زمینه دستیابي به کالاي عمومي را فراهم مي

ابعاد انسجام اجتماعي، همانند اعتماد بین فردي و هنجارهاي ( و Jones, 2010: 123; Snelgrove, 2009: 1993اجتماعي )

 (.Folland, 2007: 2343ها و کیفیات روابط اجتماعي است )معامله به مثل توجه دارد و شامل ویژگي

اخص ش توان بانظر کلي وجود دارد که سطح توسعه را نميتوسعه فرایندي پویا و چندبعدي است و امروزه اتفاق

ها و سطوح پیامدهاي مثبت در حوزه ي اجتماعي وي میان سرمایههاي زیادي به رابطهدي نشان داد. پژوهشساده و واح

ا کارایي اند که باند. براي نمونه تحقیقات نشان دادهگوناگون اقتصادي، سیاسي، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي توجه کرده

درگیري، برتري اقتصادي افراد، کاهش مرگ و میر، بهبود نزاع و  نهادي، افزایش سطح آموزش و رفاه کودکان، کاهش

 . ي مستقیم داردبه حکومت و ... رابطه وضع سلامت، احساس خوشبختي و اعتماد

به همراه  هاي اقتصادي و درآمد سرانه رااگر به طور کلي بهبود شاخص :ي اجتماعي، زیربناي توسعه اقتصاديسرمایه

ر راستاي زیادي د شک تحقیقاتنظر بگیریم، بي ي اقتصادي آن جامعه درمبناي توسعهبرابري بیشتر در یک جامعه، 

ا توجه به رویکردي نظري و ب با. ي اجتماعي با این مقوله )توسعه اقتصادي( صورت گرفته استي سرمایهتبیین رابطه

ا ي اجتماعي برد که بین سرمایهاین امر دفاع ک صورت مستدل ازتوان بهي اجتماعي ميهاي سرمایهتعاریف و شاخص

به نوعي این رابطه، ارتباطي این هماني است. یعني بخشي  ي فرهنگي، سیاسي و اجتماعي رابطه وجود دارد؛ زیراتوسعه

توسعه در ابعاد مختلف و برعکس بخشي از توسعه در ابعاد مختلف برابر  ي اجتماعي معادل است باي سرمایهاز توسعه

هاي آن. مثلا  اگر در توسعه اجتماعي افزایش مشارکت اجتماعي یکي از اجتماعي و شاخص يسرمایه ياست با توسعه

 یا اگر یابد.ي اجتماعي نیز در جامعه افزایش ميتوانیم از این موضع دفاع کنیم که سرمایهتوسعه باشد، مي هايمؤلفه

ي اجتماعي سرمایه يکه این نهادها بخشي از ابزار توسعهدانیم ي سیاسي منوط به گسترش نهادهاي مدني باشد، ميتوسعه

ي صورت منطقتعاریف و رویکردهاي نظري به اند و هم از دلاین مقولات را هم تحقیقات تجربي اثبات کرده. هستند

یاز دیگر ني اقتصادي بیش از هر مورد اجتماعي با توسعه يي سرمایهدر این میان شاید دفاع از رابطه .شوداستنتاج مي

 (.5: 6035فر و میرزاخاني، )خوش پي یافتن پاسخ مناسب براي آن بود به بحث و بررسي داشته باشد؛ امري که باید در

این  ي سیاسي است. دري اجتماعي، ابزاري براي رسیدن به توسعهسرمایه :ي سیاسيي اجتماعي و توسعهسرمایه

ي همچنین جامعه گیري مفهوم شهروندي وتواند در شکلدان وجود دارد، ميمراي که بین مردم و دولتمورد، نوع رابطه

بین دولت و مردم، در تعدیل  ي مدني، نهادهاي قانونمند به عنوان واسطاي داشته باشد. در جامعهمدني، نقش اساسي

 اجتماعي همچنین ضمني سرمایه. اجتماعي است يکنند و این موضوع، محصول سرمایهروابط بین آنها ایفاي نقش مي
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کند و موجب مشارکت سیاسي نیروهاي انساني و حس اطمینان در جامعه کمک مي تعدیل روابط، به انسجام و همبستگي

ي سیاسي، مشارکت مردم در ي اجتماعي در عرصهترین سرمایهمهم .گرددآنها با دولت مي و حفظ روابط متقابل

 از یکي .هاي گوناگوني اجتماعي یعني حمایت مردم از دولت در صحنهیهگوناگون سیاسي است. این سرما هايصحنه

اجتماعي  يسه شاخص عمده که برآیندي از وجود سرمایه .ي سیاسي هر کشور استمصادیق بارز موفقیت در توسعه

یا به عبارت  جامعه مدني -6 .شودي سیاسي مطرح ميي اجتماعي و توسعهاست، براي نمایان ساختن رابطه میان سرمایه

 (.Schneider, 2007: 45) قدرتمند تقویت شهروند-0 وتقویت فرهنگ دموکراتیک  -2پاتنامي آن اجتماع مدني 

ي قرارداد نظریه» اي است که در قرن هیجدهم میلادي رایج بود. بعد ازجامعه واژه :ي اجتماعي و اجتماع مدنيسرمایه

 آدمي از حالت طبیعي خارج شد. دلالت بر وضعي از جامعه دارد که در آني اجتماعي و سیاسي وارد اندیشه« اجتماعي

 توان ازتعریفي که مي. گذاري گردن نهادهاي طبیعي و عمل آزادانه، به دولت و قانونشد و با دست کشیدن از آزادي

، سیاسي، قانونمند هاي صنفي، اجتماعيي تشکلمدني مجموعه صورت خواهد بود: جامعهجامعه مدني ارائه کرد بدین

هاي اعضاي خود و ها و دیدگاهکننده خواستاست که از یک طرف تنظیم ها، اقشار و طبقات اجتماعيو مستقل گروه

 هايگیريها به نظام سیاسي و جامعه جهت مشارکت در تصمیمها و دیدگاهخواست کننده ایناز طرف دیگر منعکس

هاي گروهي )مانند خانواده یا گروهي اجتماعي درونمند عبور و گذر از سرمایهاست. جامعه مدني نیاز اجتماعي و سیاسي

 (.Schneider, 2007: 45) گروهي استي اجتماعي برونو...( به سوي سرمایه قومي

هاي تجاري و شهروندان ها، سازمانگذشته حکومت سال 25 بخش است؛ طياي( الهام)نمونه توسعه پایدار، پارادایمي 

اند. اند و براي رسیدن به اهداف موردنظر آن و سنجش آن راهکارهایي اندیشیدهعنوان یک اصل راهنما پذیرفته آن را بهنیز 

در این زمینه . پژوهشگران بود کانون توجه 6333 هاي توسعه پایدار در دههپیشرفت در سیاست گیري و ارزیابياندازه

اند. هر ودهب رها براي ارزیابي میزان پیشرفت به سوي توسعه پایدار مدنظرابزا ترینها یکي از ضرورياستفاده از شاخص

 هایي مبتني بر اهداف پایداري،کند که شامل چارچوباستفاده مي هاي خاصيجامعه متناسب با شرایط خود از چارچوب

ي است کاربرد، مبتني بر ابعاد پایدارچارچوب از نظر  ترینگسترده باشد.ابعاد پایداري، فرایندهاي توسعه پایدار و ... مي

 ,Callens & Tyteca) پردازدها ميسیاست کند و به سنجش نتایج نهایيپایدار را از بعد محتوایي بررسي مي که توسعه

1997; Halpern, 2005; Berke & Conroy, 2000; Lsaksson & Garvare, 2003; Parris & Kates, 2003; Maron & et al, 2008; 

Kondyli, 2010 .)شوند اقتصادي و اجتماعي تقسیم مي به سه دسته زیست محیطي، ها معمولا  در بعد محتوایي، شاخص

  گیرد.در طي زمان مورد سنجش قرار مي و میزان دستیابي به آنها

ل ورد نساین امر نه تنها در م اگر منظور از توسعه در یک کلام، گسترش امکانات رشد و بهبود زندگى انسانهاست، 

عبارت دیگر دستیابى به اهداف توسعه اقتصادى و اجتماعى، به .هاى آینده نیز باید مدنظر باشدحاضر بلکه در مورد نسل

ها نسانا که در بلندمدت منابع نگهدارى شوند، محیط زیست محافظت شود و تندرستى و رفاه اى باشدگونهباید به

محافظت از محیط زیست نیست، بلکه  مطرح شد که منظور از آن تنها« پایدار توسعه»مفهوم  براین مبنا .تضمین گردد

و امکانات زندگى را براى تمامى مردم جهان و نه تعداد اندکى افراد  مفهوم جدیدى از رشد اقتصادى است، که عدالت

ا ی ادى، اجتماعى وهاى اقتصمعنى عدم تحمیل آسیبدهد. همچنین توسعه پایدار بهيقرار م برگزیده مورد تأکید

یى انسان را با توجه به توانا یى است که نیازهاى حالاهاى آینده است؛ لذا توسعه پایدار توسعهمحیطى به نسلزیست

 «دربارة محیط و توسعه 6کوکوى»در زمان اعلامیة  53مفهوم که از دهه  این. نسل آینده در دریافت نیازهایش مدنظر داد

                                                           
6. Cocoyoc Declaration 1974 
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رش توان نتیجه رشد و گستيرا م گسترش کاربرد این مفهوم. مجامع علمى دنیا اشاعه یافت سریع در مطرح شد، به طور

توسعه دانست که به نوبه خود تحت تأثیر عواملى همچون  اى نسبت به مسایل جهانى محیط زیست وآگاهى تازه

مورد  کنفرانس سازمان ملل درهاى رشد و اولین هایى نظیر محدودیتانتشار کتاب 13دهه  هاى زیست محیطىنهضت

 6332در سال  «ریودوژانیرو» برگزار شد و همچنین کنفرانس «استکهلم»در  6352محیط زیست و توسعه که در سال 

؛ «توسعة پایدار» .در محافل علمى و سیاسى فراگیر شد قرار گرفته بود و بر اثر این توجهات، مفهوم توسعه پایدار

ست. ا کیفیات زندگى است و هدف از آن بالا بردن سطح کیفیت زندگى براى آیندگانو متوجه  یى است کیفىتوسعه

م، و تعامل بین آنها را نشان دهی اگر بخواهیم عناصر و ارکان توسعه پایدار را با توجه به تعاریف این مفهوم، برشماریم

 (.0–6: 6036پور، )آقاعلیخاني و برک مدل زیر نمایه مناسبى است
 

 
 (: ارکان توسعه پایدار2شکل )

 .0–6: 6036پور، منبع: آقاعلیخاني و برک

 

ت در یک جامعه در تحقق آن مشارک ایى است که عموم افرادپایدار، توسعه توان گفت، توسعةياساس رکن اخیر، م بر

ها و مردم، ارزش که هم خواستةطورىیى از پایین است. بهداشته باشند؛ به این معنا توسعة پایدار توسعه و همکارى

همکارى عموم مردم، چرخ توسعه را به حرکت  گیرد، و هم همت ويهاى توسعه قرار مهاى آنها چراغ راه برنامهآرمان

توانیم يها، مدر بازشناسى انواع سرمایه »6بوردیو پیر»دیگر و با الهام از مدل نظرى  راند. از نگاهىيبه پیش م آورد ويدرم

 سرمایه فرهنگى، سرمایه و جایگاه عوامل چهارگانه فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و طبیعت را در قالب سرمایه نمادین، نقش

گذارى براى توسعة پایدار چهار نوع سرمایه و سرمایه یم. در این انگارهاجتماعى و سرمایه اقتصادى مورد تأکید قرار ده

 (.1: 6036پور، )آقاعلیخاني و برک نیاز است

 .که شامل منابع طبیعى، منابع فیزیکى و مادى است سرمایه فیزیکى؛ )الف 

داراى مهارت و دانش فنى افراد  ها،شود و متخصصین، تکنسینيکه شامل دانش و اطلاعات م سرمایه فرهنگى؛ب(  

 .شوديانسانى نیز یاد م یک جامعه واجد آن هستند. از این سرمایه به عنوان سرمایه

                                                           
6. Bourdieu 
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 .راستاى تحقق اهداف توسعه است که در این مفهوم شامل مشارکت مدنى و وفاق اجتماعى در سرمایه اجتماعى؛ج(  

شود و در هویت و يسطح ملى م بخش و محرک توسعه درهاى انگیزهها و آرمانکه شامل ارزش سرمایه نمادین؛د(  

 .گردديدولت به معناى عام متبلور م تاریخ یک ملت ریشه داشته و در اسناد سیاستى و فرادستى

جتماعى سرمایه ا»باشد، بــه  ملى داشته تواند در امر توسعه در سطحيتوان برحسب نقشى که ميسرمایه اجتماعى را م 

ه وى صورت گرفته ک «رالف لینتن»بندى با الهام از نظریه این تقسیم. تقسیم نمود »یه اجتماعى اکتسابىسرما»و  «انتسابى

ها يدارای اساس نظریه لینتن برخى از دهنده پایگاه اجتماعى افراد آن را مطرح نموده است. برتشکیل براى تمایز بین منابع

از  شوند، ناشىياز آن برخوردار م( طبقه یا قشربندى)ب اجتماعى هایى که افراد در سلسله مراتو امکانات و موقعیت

ه ب ...(خانواده، قوم، مذهب، نژاد و)در یک موقعیت ساختارى  گرفتن تلاش و زحمات آنها نیست بلکه به صرف قرار

 ارتقا سطح دانش،اى از مزایا و امکانات ناشى از تلاشى است که افراد از طریق که پارهيحال شود؛ دريآنها محول م

ندى باین دسته. کندکسب مى شوند و یا آنها رايها، اعتبار، منزلت و گسترش روابط اجتماعى از آن برخوردار ممهارت

داراى یک امتیاز است، و آن این است که براى فردیت و عاملیت  علت بیشتر براى سطح خرد کاربرد دارد و به این

وارد  خاصى ى نقش محورى قایل است. هر فردى به محض تولد در شبکه تعاملاتتغییرات اجتماع انسانى در فرآیند

کیشان ها، افراد طایفه و قوم، همياهمحلهم شود و با افراد خاصى مانند پدر و مادر، برادران و خواهران، خویشاوندان،يم

ایه اجتماعى نقشى ایفا ننموده است، بلکه تحصیل و ایجاد این نوع سرم گیرد؛ لذا وى دريو ... در تعامل و رابطه قرار م

ماعى اجت شود. این نوع سرمایهيبردارى از آن براى وى نیز به مانند دیگر اعضا فراهم مو امکان بهره از قبل موجود بوده

 (.30: 6034)منفردي،  گویند «انتسابى»را 

ه، خارج از چارچوب خانواده، محل ویند که افرادهایى از تعاملات پایدار اجتماعى گبه شبکه «اکتسابى»سرمایه اجتماعى  

املات بخشند و تعيهایى را شکل مهاى اکتسابى گروهعقاید و دانش ها،يها، توانایقومیت و مذهب و بر مبناى صلاحیت

 «ابىاکتس» آورند. این نوع سرمایه اجتماعىيهاى مشترک بین خود پدید مدستیابى به اهداف و آرمان پایدارى را براى

رى هاى بیشتيآزاد مدل از سرمایه اجتماعى افراد با کاهش از شعاع نفوذ سرمایه اجتماعى انتسابى، به در این. نام دارد

علاوه هاى فردى خود نایل گردند. بهو ظرفیت هاها، خلاقیتتوانند به توسعه مهارتيیابند و بر این اساس ميدست م

غلى هاى شهاى خانوادگى به محیطقومى و محلى خود، راه را بر سرایت ارزش وندى،به علت کاستن از تعصبات خویشا

محورى خویشاوندگرایى و قوم بازى،يها و مسایلى نظیر پارتها منجر به ظهور آسیبنمایند. سرایت این ارزشيم مسدود

و  باشديما به شدت مطرح م شود که در جامعةيو ... م اى، آموزشى، سیاسىهاى شغلى، حرفهدر ادارات و محیط

سو حل رفع این معضل رشد فردگرایى از یکراه .هاى توسعه بدون رفع آن قرین موفقیت نخواهند بودها و برنامهسیاست

باشد؛ که يآمیز محلى، قومى و فامیلى از سوى دیگر مهاى تعصبيهمبستگ سرمایه اجتماعى اکتسابى و تقلیل ءو ارتقا

ما این شود، ايم یابد. در این مدل سرمایه اجتماعى تقویتيمنافع ملى و توسعه پایدار ملى سامان مراستاى  جملگى در

ى است رابطة معکوسى بین سرمایه اجتماع اى است که توسعه پایدار ملى تسهیل شود. نگارنده معتقدگونهتقویت به

  (.30: 6034منفردي، ) نشان داده شده است انتسابى و اکتسابى وجود دارد که در مدل زیر
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 رابطة معکوس بین سرمایه اجتماعى انتسابى و اکتسابى(: 3شکل )

 . 636: 6034منبع: منفردي، 

 

ها و براى تحقق اهداف سیاست سرمایه اجتماعى براى توسعه پایدار متناسب بوده، آثار و پیامدهاى مثبتىBدر مدل 

 تاى تحقق اهداف و منافع ملى بسیج و بهسمنابع جامعه در را A طبق مد کهيگذارد، درحالميهاى توسعه برجاى برنامه

مفهوم  بندى کرد. چرا که بهنیز دسته »6سرمایه اجتماعى مثبت»عنوان توان بهيرا م Bلذا مدل  کار گرفته نخواهد شد؛

همبستگى خاص به اعتماد و  ها و تبدیل اعتماد وها به بین شبکهگسترش سرمایه اجتماعى از سرمایه درون شبکه

ها مطرح است که سرمایه اجتماعى باندى در درون شبکه برعکس زمانى «2سرمایه اجتماعى منفى»همبستگى عام است. 

 رددها گهاى ارتباطى یا سرمایه اجتماعى آوندى بین شبکهاى که مانع از برقرارى پلگونه از یک حد معینى فراتر رود، به

یک سرزمین با یکدیگر به منازعه  اى همکارى، برخورد و تخاصم روى دهد. نظیر زمانى که دو قوم درجها بهو بین شبکه

بین دو حزب تخاصم و منازعه تا مرز حذف و نابودى یکى  کهيخیزند یا زمانيدر جهت حذف و نابودى یکدیگر برم

فرهنگى،  دهد و مواضع سیاسى، اجتماعى، ه در جامعه حالت قطبى شدن رخکهمچنین زمانى  .روديبه نفع دیگرى پیش م

گفتگو و حل منازعه در یک فضاى  آرایى کنند و توانمتضاد و در مقابل یکدیگر صف کاملا   يهاقتصادى در دو جبه

ها سرمایه اجتماعى منفى رخ نموده است که بر فرآیند این از حالت آمیز و سازنده را نداشته باشند؛ در هر یکمسالمت

 (.636: 6034)منفردي،  فراوانى دارد ار تخریبىتوسعه آث

 

 پیشینه تحقیق

هاي سرمایه اجتماعي با سطح توسعه بررسي رابطه بین شاخص»( در تحقیقي با عنوان 6035فر و میرزاخاني )خوش

ي ي بین دو متغیر سرمایهبه این نتایج رسیدند که رابطه« 6033 – 6015هاي استان گلستان در سال هاي یافتگي شهرستان

وس بین ي معکاجتماعي کلان و سطح توسعه یافتگي به لحاظ آماري معنادار نبوده است، لکن جهت رابطه گویاي رابطه

رویم، میزان ه ميافتکه هر چه از مناطق کمتر توسعه یافته به سوي مناطق بیشتر توسعه یطوريباشد؛ بهاین دو متغیر مي

                                                           
6. Positive Social Capital 
2. Negative Social Capital 
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هاي اجتماعي را بر توسعه ( در تحقیقاتي عوامل سرمایه6031آبادي و همکاران )یابد.حسني اجتماعي کاهش ميسرمایه

هاي تقویت سرمایه هاي توانمندسازي جوامع محلي،گیري کرده و استدلال نمودند که در نتیجه اجراي پروژهمحلي اندازه

 گردد، زیرا مطرودیتشود، تقویت ميوهي که نقطه مقابل مطرودیت اجتماعي محاسبه ميگراجتماعي درون و برون

هاي کلیدي جامعه مشارکت ندارد و در نتیجه هاي اجتماعي است و در فعالیتدهد که فرد فاقد سرمایهزماني رخ مي

گردد. درستي و دیگران مي هاي اجتماعي موجب افزایش اعتماد و مشارکت و نهایتا سرمایه اجتماعيتقوست سرمایه

اجتماعي نقش سرمایه اجتماعي بر توسعه پایدار شهري در استان  –تحلیل فرهنگي »( در تحقیقي با عنوان 6035)

ي معناداري بین متغیرهاي سرمایه اجتماعي، تحصیلات، درآمد، سن و مشارکت به این نتیجه رسیدند که رابطه« اصفهان

اي در مورد نقش سرمایه اجتماعي در ار شهري در استان اصفهان وجود دارد. مطالعهي پایداجتماعي با سطح توسعه

میلادي انجام  6331-6353منطقه اروپا در دوره زماني  54( در 2330توسعه اقتصادي توسط بوگلسک و فون اسچیک )

مشارکتي و اعتماد هاي بود که آیا سرمایه اجتماعي )فعالیت گرفته است. هدف از این پژوهش بررسي این پرسش

دهد که سرمایه اجتماعي به عنوان دارد؟ نتایج به دست آمده نشان مي یافته( در رشد اقتصادي متفاوت مناطق، اثرتعمیم

هاي رشد در مناطق اروپایي داشته است. همچنین نتایج نشان داده است هاي نرختفاوت فعالیت مشارکتي ارتباط مثبتي با

 ز در اینها نیکند، بلکه سطح فعالیت واقعي شبکهاي را تحریک نمياي رشد اقتصاد منطقهروابط شبکه که فقط وجود

( نقش سرمایه اجتماعي در توسعه اقتصادي را مورد مطالعه قرار داد. در 2335در سال ) 6روابط مؤثر است. ساباتیني

ه هاي توسععنوان شاخصعمومي به مطالعه ذکر شده، بازار نیروي کار، وضعیت بهداشتي، حفاظت اجتماعي و خدمات

هاي عنوان شاخصهاي داوطلبانه بهاقتصادي و سه شاخص پیوندهاي خانوادگي، روابط دوستانه و عضویت در سازمان

أثیر هاي داوطلبانه، داراي تسرمایه اجتماعي مورد بررسي قرار گرفتند. مطالعه ساباتیني نشان داد که عضویت در سازمان

هاي قوي خانوادگي و همچنین روابط دوستانه داراي تأثیر منفي بر عملکرد اقتصادي هستند. تحقیقي با مثبت و پیوند

( به انجام رسیده 2363توسط رسلان عبدالحکیم )« تأثیر سرمایه اجتماعي بر کیفیت زندگي، مطالعه موردي: مالزي»عنوان 

یزیکي مداران، انباشتگي سرمایه انساني و فنان و سیاستاست. محقق با انجام این پژوهش نتیجه گرفته است که اقتصاددا

را ابزاري براي رسیدن اهداف توسعه، مانند افزایش درآمد و بهبود بهداشت و سطح آموزش مردم دانسته و بر آن تأکید 

شود. ه ميسعکنند. با اینکه این دو مهم وجود دارند، ولي نادیده گرفتن سرمایه اجتماعي منجر به عدم دستیابي به تومي

نتیجه دیگر آنها ین که براي بهتر شدن کیفیت زندگي، باید به سرمایه اجتماعي توجه شود )زاهدي اصل و دیگري، 

6013 :3.) 

 

 مواد و روش تحقیق

 هاي مورد بررسي، رویکرد حاکم بر فرآیندموضوع و مؤلفه توجه به ماهیت پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و با 

 «پیمایشي اسنادي و»ها به دو صورت آوري اطلاعات و دادهجمع. است «تحلیلي -توصیفي»هاي ترکیبي از روشپژوهش، 

و عدم  است. با توجه به وسعت جامعه آماري راککلیه ساکنان شهر ا انجام پذیرفته است. جامعه آماري پژوهش شامل

د. حجم نمونه آماري گردآوري اطلاعات استفاده گردیگیري براي امکان دسترسي به تمامي اعضاي جامعه از روش نمونه

نفر انتخاب گردید )جامعه آماري شهر اراک بر اساس سرشماري  033درصد  5با استفاده از فرمول کوکران و با خطاي 

 تجزیه و تحلیل شدند. SPSSافزار هاي بدست آمده با استفاده از نرمنفر بوده است(. سپس داده 536505، 6035سال 
                                                           
6. Fabio Sabatini 
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 های بکار رفته در تحقیق(: شاخص9جدول )

 هازیرشاخص شاخص فرعی  شاخص اصلی

 

 

 

 

 های توسعه پایدارشاخص

 مشارکت شاخص اجتماعي

 
 

 حس تعلق

 برآورد نیاز

 عضویت

 اثرگذاري

 پیوندهاي احساسي

 امنیت

 شاخص اقتصادي

 شاخص زیست محیطي

 شاخص نهادي

 شاخص کالبدي

 

 های سرمایه اجتماعیشاخص

 

 اعتماد
 اعتماد بین شخصي

 اعتماد نهادي

 احساس تعلق
 

 مشارکت
 مشارکت غیررسمي

 مشارکت رسمي

 شبکه روابط اجتماعي

 .6031منبع: مطالعات نگارنده، 

 

 محدوده مورد مطالعه

پایتخت کشور واقع شده  کیلومتري از 215 يهعنوان مرکز شهرستان اراک و استان مرکزي در فاصل شهر اراک به

قم واقع شده  - خمین و اراک - بروجرد، اراک - اراک فرمهین، - هار محور ارتباطي اراکچاست. اراک در محل تقاطع 

 بین مواصلاتي گوره آمودن وجود به باعث اراک ي شهردهو جنوب از محدو است. گذر شبکة راه آهن سراسر تهران

اراک نقش  فضایي و الگوي گسترش شهر يهجنوب شده است که همین امر در رشد و توسع -شمال و  غرب - شرق

، تعداد 6035ت. بر اساس نفوس و مسکن سال شهري تشکیل شده اس يهبسزایي داشته است. شهر اراک از پنج منطق

 (.6035)مرکز آمار ایران، نفر بوده است  536505خانوار و جمعیت آن نیز بالغ بر  613621خانوار این شهر برابر با 
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 (: موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه4شکل )

 .6031منبع: ترسیم توسط نگارنده، 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 روایی و پایایی پرسشنامه

اشد. بهاي پژوهشي ميهاي آماري، تحلیل روایي و پایایي به ویژه در پرسشنامهترین و پرکاربردترین آزموناز مهم 

وه ي وجاي که همهسنجد؟ پرسشنامهگیري تا چه حد خصیصة مورد نظر را ميبه این مفهوم است که ابزار اندازه 6روایي

 ي روایي مطلوبي نیست.موضوع مورد تحقیق را دربرنگیرد، قطعا  دارا

گیري در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکساني است، و پایایي به این معني است که ابزار اندازه 2مشخصة دیگر پایایي 

دهد؟. پایایي به دّقت، اعتماد پذیري، ثبات یا تکرارپذیري نتایج پرسشنامه اشاره دارد. در واقع، تعیین را به دست مي

گیري تا چه حد قابلیت تکرار دارد و اگر با همان واحد تحلیل مکرر به کار رود، کند که ابزار اندازهيپایایي مشخص م

 آید یا خیر؟نتایج یکساني بدست مي

شود که پرسشنامه از پایایي بالایي برخوردار است. براي این منظور از آلفاي (، مشاهده مي2ي )با توجه به جداول شماره 

به « يمحیطي، نهادي و کالبداجتماعي، اقتصادي، زیست»کردیم. ابعاد مربوط به توسعه پایدار شامل  کرونباخ استفاده

اعتماد، احساس تعلق، »و ابعاد سرمایه اجتماعي شامل « 113/3؛ 334/3؛ 134/3؛ 121/3؛ 552/3»ترتیب با ارزش عددي 

از پایایي قابل قبول و « 165/3و  552/3؛ 135/3؛ 163/3»به ترتیب با ارزش عددي « مشارکت و شبکه روابط اجتماعي

 مطلوبي برخوردارند.
 

 (: روایی و پایایی پرسشنامه2جدول )

 کل Cronbach`s Alpha تعداد گویه ابعاد  ردیف

6 

دار
پای

ه 
سع

تو
 

 514/3 552/3 5 اجتماعي

 121/3 4 اقتصادي 2

 134/3 4 زیست محیطي 0

                                                           
6 . Validity 
2 . Reliability 
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 334/3 5 نهادي 4

 113/3 62 کالبدي 5

1 

عی
ما

جت
ه ا

مای
سر

 

 132/3 163/3 5 اعتماد

 135/3 0 احساس تعلق 5

 552/3 5 مشارکت 1

 165/3 1 شبکه روابط اجتماعي 3

 .6031ي نگارنده، منبع: محاسبه

 

منظور، اینه بندي گردید. ببراي سنجش روایي )اعتبار(، با استفاده از روایي صوري، نظرات افراد مرتبط بررسي و جمع

 پرسشنامه به تأیید اساتید و افراد آگاه در این زمینه رسید.

 

 هاآزمون نرمال بودن مؤلفه

نشان  براي متغیرهاي مورد استفاده در این تحقیق را فاسمیرنو - فهاي کلوموگرومربوط به آزمون( نتایج 0جدول ) 

 .دهدمي

 
 تحقیق برای متغیرهای فاسمیرنو - فکلوموگروهای (: نتایج آزمون3جدول )

  توسعه پایدار سرمایه اجتماعی

 تعداد داده 033 033

  میانگین 6015/2 3053/0

 پارامترهای نرمال
 انحراف معیار 66105/6 65633/6

 فاسمیرنو - فکلوموگروآماره  266/3 230/3

 داریمقدار معنی 550/3 531/3

 .6031ي نگارنده، منبع: محاسبه

 

 داري براي تمامي متغیرهاسطح معني فاسمیرنو - فبینیم که در آزمون کلوموگروها مينتایج آزمونبا توجه به 

 شود. بودن آنها از لحاظ این آزمون تأیید مي لبوده است. بنابراین نرما 35/3بیشتر از 

 

 های تحقیقیافته

 های توصیفی پرسشنامهیافته

شده  هاي سني را نمایش داده)فراواني و درصد فراواني( به هر کدام از رده(، اطلاعات مربوط 4ي )در جدول شماره

 1/1+ با  53سال، و کمترین گروه افراد  06 - 43درصد فراواني، در رده سني  5/43است. بیشترین افراد پاسخگو با 

درصد افراد مابقي زن  43درصد افراد مرد، و  13شوند. در ارتباط با افراد پرسش شونده، درصد فراواني را شامل مي

درصد(  2درصد( و کمترین آن مدرک تحصیلي دکتري ) 5/45بودند. همچنین بیشترین نوع سواد، مربوط به لیسانس )

 درصد نیز مجردند. 42درصد افراد پاسخگو متاهل و  51شود که است. در ادامه مشاهده مي
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 شوندگانهای توصیفی پرسش(: ویژگی4جدول )

 شرح مشخصات

 + 53 46 - 53 06 - 43 23 - 03 سن

 1/1 5/21 5/43 2/65 درصد فراواني

 زن مرد جنسیت

 43 13 درصد فراواني

 دکتري فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم تحصیلات

 2 6/22 5/443 6/65 0/66 درصد فراواني

 متاهل مجرد وضعیت تاهل

 51 42 درصد فراواني

 .6031ي نگارنده، منبع: محاسبه

 

 های توصیفی پرسشنامهیافته

 های توسعه پایدار شهریالف( شاخص

تفاوت  (4) لباشد که جدومي نهادي و کالبدي بعد اجتماعي، اقتصادي، زیست محیطي، 5ایدار شامل پشاخص توسعه  

هد دجدول، نشان مي. با توجه به نمودار و دهداسخگویي افراد نشان ميپبا توجه به  اراک میانگین هر یک را در شهر

هاي هاي دیگر داشته و زیرشاخص( بالاترین میانگین را در میان زیرشاخص350/0که زیرشاخص نهادي با میانگین )

هاي در مرتبه« 235/2و  250/2؛ 305/2؛ 305/0»اجتماعي، کالبدي، اقتصادي و زیست محیطي به ترتیب با ارزش عددي 

 دوم تا پنجم قرار دارند.

 
 های توسعه پایدارتفاوت میانگین زیرشاخص (:5جدول )

 میانگین زیرشاخص

 305/0 شاخص اجتماعي

 250/2 شاخص اقتصادي

 235/2 شاخص زیست محیطي

 350/0 شاخص نهادي

 305/2 شاخص کالبدي

 .6031ي نگارنده، منبع: محاسبه

 
 های سرمایه اجتماعی ب( شاخص

 لباشد که جدواعتماد، احساس تعلق، مشارکت و شبکه روابط اجتماعي ميبعد چهار شاخص سرمایه اجتماعي شامل  

ن . با توجه به نمودار و جدول، نشادهداسخگویي افراد نشان ميپبا توجه به  اراکزیر تفاوت میانگین هر یک را در شهر 

دیگر داشته و  هاي( بالاترین میانگین را در میان زیرشاخص100/0دهد که زیرشاخص مشارکت با میانگین )مي

در « 541/2و  135/2؛ 133/2»هاي روابط اجتماعي، احساس تعلق و اعتماد به ترتیب با ارزش عددي زیرشاخص

 هاي دوم تا چهارم قرار دارند.مرتبه
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 های سرمایه اجتماعی(: تفاوت میانگین زیرشاخص6جدول )

 میانگین زیرشاخص

 541/2 اعتماد

 135/2 احساس تعلق

 100/0 مشارکت

 133/2 شبکه روابط اجتماعي

 .6031ي نگارنده، منبع: محاسبه

 

اراک  ایدار شهريپکه در فصل دوم به آنها اشاره شده است توسعه  شژوهپهاي ها و شاخصلفهؤبا توجه به ابعاد، م

اجتماعي  هايگيژباشد. ویهاي سرمایه اجتماعي ميایدار و شاخصپتوسعه  هايکلي شاخص شخود متشکل از دو بخ

اقتصادي، زیست هاي )شاخص یوندهاي احساسي و امنیت(،پبرآورد نیاز، عضویت، اثرگذاري، ، )مشارکت، حس تعلق

تشکیل داده است. اعتماد )اعتماد بین شخصي، اعتماد  را اراکایدار پکالبدي( ابعاد شاخص توسعه  و محیطي، نهادي

هاي مورد بررسي براي سرمایه شبکه روابط اجتماعي شاخص ،مي(احساس تعلق، مشارکت )غیررسمي و رس ،نهادي(

استفاده  (One – Sample T Test) طرفهیک tهاي مورد بررسي از آزمون گيژاز وی اجتماعي هستند. براي ارزیابي رضایت

 0شوند عدد ميها با توجه به آن مقایسه ي میانگیني نظري که بقیهمیانه شوهپژدر این  اید توجه شود کهب .شده است

دست آمده براي هاي بهعنوان عدد میاني و داراي ارزش متوسط است. میانگینلیکرت به است که در واقع در طیف

ها گيژمیزان رضایتمندي و آزردگي شهروندان از وی شي سنجایهپ، بر شژوهپمورد بررسي در  هايها و شاخصگيژوی

نشان  هاي اشاره شده در بالاطور جداگانه براي هر یک از ابعاد و شاخصهاست. در زیر نتایج این آزمون بهشاخص و

 .شودداده مي

 

 های توسعه پایدار شهر اراکشاخص

اجزاي  ، شاخص اجتماعي، اقتصادي، شاخص زیست محیطي، شاخص نهادي، شاخص کالبدي به عنوانهشژوپدر این  

که حس  باشد تواند وجود داشتهایدار مناسبي ميپهستند. زماني توسعه  اراکایدار شهر پدهنده شاخص توسعه تشکیل

زیست محیطي، کالبدي و  هاي اجتماعي، اقتصادي،گيژوی لهاي محیط شهري به عنوان مثاگيژرضایت شهروندان از وی

ها و گيژت ویشهروندان از وضعی ابتدا رضایت اراک ایدار شهريپبراي تعیین توسعه  شنهادي تأمین شود. در این بخ

وابسته و  tها از آزمون ي شاخصمقایسه طرفه بررسي شده و برايیک tهاي مورد بررسي با استفاده از آزمون شاخص

. شاخص توسعه پایدار شودمشخص مي اراک ایدار شهرپتوسعه  طرفه وضعیتیکtدر نهایت هم با استفاده از آزمون 

 باشد.محیطي، نهادي و کالبدي ميشامل ابعاد اجتماعي، اقتصادي، زیست 

ي این آزمون و درجه آزادي آن به صورت یک طرفه براي توسعه پایدار نشانگر این مسئله است که آماره tنتایج آزمون  

(t= 38/785( ،)df=389( و )sig. 0.000 > 0.05 است، پس فرض صفر در سطح )«شود، یعني تفاوت میانگین قبول مي« 35/3

یا متوسط است و در کل با  0ها در حد دار نیست، اختلاف آنها نزدیک است. در واقع جوابمعني 0دد ها با عجواب
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( و موارد اشاره شده در بالا رضایت شهروندان از وضعیت توسعه Mean Difference= 2.058توجه به اختلاف میانگین )

 ارد اشاره شده در بالاست.بیانگر مو 5پایدار شهر اراک متوسط رو به پایین است. جدول شماره 

 
 های توسعه پایداریک طرفه برای شاخص t(: نتایج آزمون 7جدول )

انحراف  میانگین متغیر

 معیار

Test value = 5  

سطح  tآماره 

 آزادي

سطح 

 معناداري

اختلاف 

 میانگین

Confidence 95 % 
Interval of the 

Difference 

نتیجه 

 فرضیه صفر
Upper Lower 

 تأیید  3630/2 6525/0 30533/0 .333 013 635/56 65633/6 3053/0 اجتماعي

 رد 2113/2 4326/2 05343/2 .333 013 501/46 60621/6 0535/2 اقتصادي

 تأیید 1316/6 6652/2 33513/2 .333 013 300/01 63304/6 3355/2 زیست محیطي

 رد  3135/2 0253/2 23513/2 .333 013 525/01 61563/6 2355/2 نهادي

 رد  6563/0 4143/0 06535/0 .333 013 251/03 11122/6 0653/0 کالبدي

 تأیید  61135/2 0214/2 35153/2 .333 013 515/01 51565/6 3514/0 توسعه پایدار

 .6031ي نگارنده، منبع: محاسبه

 

 های سرمایه اجتماعی شهر اراکشاخص

سرمایه  دهنده شاخصعنوان اجزاي تشکیلتعلق، مشارکت و شبکه روابط اجتماعي به، اعتماد، احساس شژوهپدر این  

ابتدا رضایت  اراکهاي سرمایه اجتماعي شهر براي تعیین کیفیت شاخص شهستند. در این بخ اراکاجتماعي شهر 

ي ده و براي مقایسهش یکطرفه بررسي tهاي مورد بررسي با استفاده از آزمون ها و شاخصگيژشهروندان از وضعیت وی

هاي سرمایه اجتماعي شاخص طرفه وضعیت کیفیتیک tوابسته و در نهایت هم با استفاده از آزمون  tها از آزمون شاخص

ي این آزمون و طرفه براي توسعه پایدار نشانگر این مسئله است که آمارهیک t. نتایج آزمون شودمشخص مي اراکشهر 

قبول « 35/3»( است، پس فرض صفر در سطح sig. 0.000 > 0.05( و )t= 1/612( ،)df=389درجه آزادي آن به صورت )

 0ها در حد دار نیست، اختلاف آنها نزدیک است. در واقع جوابمعني 0ها با عدد شود، یعني تفاوت میانگین جوابمي

موارد اشاره شده در بالا رضایت  ( وMean Difference= 2.978یا متوسط است و در کل با توجه به اختلاف میانگین )

 بیانگر موارد اشاره شده در بالاست. 1شهروندان از وضعیت توسعه پایدار شهر اراک متوسط است. جدول شماره 

 
 های سرمایه اجتماعییک طرفه برای شاخص t(: نتایج آزمون 8جدول )

انحراف  میانگین متغیر

 معیار

Test value = 4  

سطح  tآماره 

 آزادي

سطح 

 معناداري

اختلاف 

 میانگین

Confidence 95 % 
Interval of the 

Difference 

 نتیجه فرضیه

 صفر
Upper Lower 

 رد 5344/2 5663/2 13513/2 .333 013 126/43 30512/6 1355/2 اعتماد

 تأیید 6433/0 4341/0 25132/0 .333 013 053/53 21455/6 2513/2 احساس تعلق

 تأیید 3630/2 6525/0 30533/0 .333 013 635/56 65633/6 3053/0 مشارکت

 رد 1320/2 3433/0 32514/2 .333 013 144/41 20115/6 3251/2 روابط اجتماعي

 تأیید 3156/2 3511/0 35151/2 .333 013 152/41 65133/6 5251/2 سرمایه اجتماعي

 .6031ي نگارنده، منبع: محاسبه
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 هاي فردي، اقتصادي و اجتماعي( را مورد مطالعهگيژبیان وی) شژوهپشناختي جامعه جمعیتهاي یافته شاین بخ

توسعه  طرفه وضعیتیک tوابسته و در نهایت هم با استفاده از آزمون  tها از آزمون ي شاخصبراي مقایسه د.دهقرار مي

اجتماعي، »هاي توسعه پایدار، شاخص هاي. در شهر اراک در بخش مربوط به شاخصشودمشخص مي اراکایدار شهر پ

مشارکت، احساس تعلق، اقتصادي، »هاي در وضعیت متوسط رو به بالا قرار دارند؛ و شاخص« امنیت و کالبدي

ز هاي حاصل ادر وضعیت متوسط رو به پایین قرار دارند )با توجه به تجزیه و تحلیل داده« محیطي و نهاديزیست

 در وضعیت« احساس تعلق و مشارکت»هاي ي اجتماعي، شاخصهاي مرتبط با سرمایهپرسشنامه(. و در بخش شاخص

در وضعیت متوسط رو به پایین قرار دارند « اعتماد و شبکه روابط اجتماعي»هاي متوسط رو به بالا قرار دارند و شاخص

 هاي حاصل از پرسشنامه(.)با توجه به تجزیه و تحلیل داده

 

 گیریبحث و نتیجه

جوهر اجتماعي یا هنجاري غیررسمي است که  گونه که اشاره شد، سرمایه اجتماعي یک ظرفیت،طور کلي همانبه 

دستیابي به اهداف خود علاوه بر  بخشد. هر شبکه اجتماعي، برايمي ءو نهادهاي یک جامعه را ارتقا همکاري میان افراد

نیاز دارد که این عوامل  ي مانند اعتماد، مشارکت، تعلق و ... همو ابزار مادي، به عوامل افراد آگاه و باتجربه و امکانات

پذیر نخواهد بود، امکان در جامعه امروزي بدون سرمایه اجتماعي دستیابي به توسعه. همان ابعاد سرمایه اجتماعي هستند

نیازهاي عصر حاضر  یگر تجمعطور بهینه انجام نخواهد شد. از سوي دها بهسرمایه زیرا بدون این سرمایه استفاده از دیگر

تحقق این  هاي تحقق پایداري هستند که برايترین کانونو شهرها مهم بیش از هر مکان دیگري در شهرها تجلي یافته

در این پژوهش، سطح سرمایه اجتماعي و رابطه . شوداحساس مي مسئله نیاز به تحرک سرمایه اجتماعي در فضاي شهرها

محیطي، ، شاخص اجتماعي، اقتصادي، شاخص زیستهشژوپدر این بررسي شده است.  شهر اراک آن با پایداري

و با استفاده از  هستند اراکایدار شهر پدهنده شاخص توسعه اجزاي تشکیل عنوانشاخص نهادي، شاخص کالبدي به

تواند ایدار مناسبي ميپزماني توسعه  طرفه مشخص گردید که در سطح متوسط رو به پایین قرار دارد.یک t testآزمون 

 هاي اجتماعي، اقتصادي،گيژوی لعنوان مثاهاي محیط شهري بهگيژکه حس رضایت شهروندان از وی باشد وجود داشته

عنوان اعتماد، احساس تعلق، مشارکت و شبکه روابط اجتماعي بههمچنین  محیطي، کالبدي و نهادي تأمین شود.زیست

طرفه نیز مشخص یک t testکه با استفاده از آزمون  هستند اراکایه اجتماعي شهر سرم دهنده شاخصاجزاي تشکیل

 گردید که وضعیت سرمایه اجتماعي شهر اراک متوسط رو پایین است. 

 

 پیشنهادات

 گردد:در ادامه پیشنهاداتي بدین شکل مطرح مي 

شهري مؤثر خواهد بود. بنابراین هر اقدامي که پایداري  بسترسازي براي افزایش هنجارگرایي در میان شهروندان در -

صورت مثل یاور بودن را فراهم سازد، به گرایي و هنجارگرایي غیررسميافزایش هنجارهاي رسمي مثل قانون زمینه

تواند احساس تعلق شهروندان مي شود فاکتورهایي کهمحلات شهري مؤثر خواهد بود. پیشنهاد مي غیرمستقیم در پایداري

به محله با افزایش همراه  شناسایي شود تا از طریق بهبود این شاخص، هنجارگرایي نسبت به محله را افزایش دهد،نسبت 

 .باشد
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ساز افـزایش اعتماد و همبستگي و شهروندان، زمینه هاي شهريهاي مشارکتي میان سازمانگیري برنامهشکل -

هاي پنهان اجتماعي گروه تحقیق، ضمانتي و سرمایه هااز ظرفیتگروهي خواهد شد. بنابراین استفاده هر چه بیشتر درون

 .پایداري شهري است براي

دولتي، مشارکت و نظرخواهي از شهروندان در خصوص  هايایجاد ساختاري براي ارتباط مستقیم شهروندان با سازمان -

 .هاي عمراني و شهريو اجراي طرح ریزيبرنامه

اجتماعي آنها،  هايتعامل و تعادل در به کارگیري سرمایه اجتماع و محیط محله و برقرارينفعان مؤثر در شناسایي ذي -

 .شهرها خواهد بود روشي مناسب براي پایدارسازي تمامي ابعاد حیات محلي در قطعا 
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