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بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با پایداری اجتماعی شهری در استان مازندران
محرم آزاد  ،علی رحمانی فیروزجاه* و علیاصغر عباسی اسفجیر
تاریخ دریافت - 8931/26/62 :تاریخ پذیرش8931/21/63 :
چکیده:
این مقاله درصدد بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با پایداری اجتماعی شهری در میان جمعیت شهری باالی 62
سال استان مازندران است .بهمنظورِ بررسی ارتباط این دو متغیر از نظریههای کلمن ،پاتنام ،فوکویاما ،ارنشتاین و
دریسکل استفاده شد .دادههای موردِ نیاز با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه از میان نمونۀ آماری 022
نفری جمعآوری شدند .تحلیل اطالعات تحقیق با استفاده از دو نرمافزار  SPSSو  Amosانجام پذیرفت.
یافته های توصیفی تحقیق نشان داد که وضعیت سازۀ سرمایه اجتماعی و تمامی مؤلفههای آن (آگاهی اجتماعی،
اعتماد اجتماعی ،هنجارهای تعمیمیافته ،مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی) و سازۀ پایداری اجتماعی شهری
و تمامی مؤلفههای آن (آسیب های اجتماعی ،عدالت اجتماعی ،آزادی اجتماعی ،امنیت اجتماعی و رفاه اجتماعی)
در سطح پایینتر از متوسط قرار داشتند .یافتههای تبیینی تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی و تمامی
مؤلفههایش ،ارتباط مستقیم قوی و معناداری با پایداری اجتماعی شهری داشتهاند .براساس ضریب همبستگی
پیرسون قویترین ارتباط را بهترتیب مؤلفههای اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،آگاهی اجتماعی ،هنجارهای
تعمیمیافته و انسجام اجتماعی داشتهاند .همچنین براساس نتایج روش مدلسازی معادالت ساختاری ،مدل نظری
تحقیق از برازش قابل قبولی برخوردار بود .نتایج یافته های این تحقیق تأییدکنندۀ پیشینه تجربی و چارچوب نظری
تحقیق بود و مشخص ساخت هرچه میزان سرمایه اجتماعی و کلیۀ مؤلفههایش افزایش مییابد ،به بهبود و ارتقاء
مؤلفههای پایداری اجتماعی شهری منجر میشود.
واژگان کلیدی :آزادی اجتماعی ،آسیبهای اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،پایداری اجتماعی شهری ،رفاه
اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،عدالت اجتماعی ،مازندران.
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the relationship between the social capital
and urban social sustainability in the urban population over 20 years old in
Mazandaran province. In order to investigate the relationship between these two
variables, Coleman, Putnam, Fukuyama, Arnstein, and Driskell’s theories have been
used. Data were collected using a survey method and a questionnaire tool from a
sample of 400 people. Data analysis was performed using SPSS and Amos
softwares. The descriptive findings of the research showed that the condition of the
social capital structure and all its variables (i.e. social awareness, social trust,
general norms, social participation and social cohesion) and the urban social
sustainability structure (i.e. social harm, social justice, social liberty, social security
and social welfare) were at a lower than average level. The explanatory findings of
the research showed that social capital and all its variables had a strong direct and
significant relation with urban social sustainability. Based on Pearson's correlation
coefficient, social trust, social participation, social consciousness, generalized
norms, and social cohesion variables had the strongest relationship, respectively.
Based on the results of structural equation modeling, the theoretical model of the
research based on various indices, such as CMIN / DF, RMSEA, NFI, CFI, PCFI,
and etc had a reasonable fit. The results of this study confirm the empirical
background and the theoretical framework of the research and determine the extent
to which social capital and all its variables increase, thereby improving and
enhancing the components and variables of urban social sustainability.
Keywords: Social Capital, Urban Social Sustainability, Social Justice & Liberty,
Social Harms & Security, Social Welfare, Mazandaran Province.
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مقدمه و بیان مسئله
شهر و مباحث شهری از شالودههای اصلی جامعه امروزی محسوب میگردند ،مدیریت و
برنامهریزی شهری به ویژه در بعد اجتماعی آن ،مهمترین عامل در حیات ،رشد و بالندگی یا نابودی
شهرها میباشد .شهرنشینی به عنوان دومین انقالب در فرهنگ بشر ،باعث دگرگونی عظیم و
شگرفی در ابعاد و حوزههای گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و ...
شده است .در واقع ،شهرها به عنوان عمدهترین نوع محیطهای انسانساخت ،متمرکزترین نقاط
توسعه ،متراکمترین عرصههای استفاده بشر از زمین و فشردهترین تجلی نیازهای بشری هستند.
شهرها باعث پیامدهای متفاوت و گاه متضادی در مناطق مختلف شده است ،ازیکسو بهعنوان
کانونهای توسعۀ اجتماعی ،اقتصادی و فضایی به شمار میروند (وارل 8و همکاران )8 :6282 ،و
ازسویدیگر مستعدترین مکانها برای بروز مسائل و مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی
هستند (کنلی .)653 :6220 ،6لذا ،مظهر اصلی توسعه و تمدن و دستاوردهای بشری اعم از مثبت و
منفی آن ،بیشتر در شهرها اتفاق میافتد .تمرکز توسعه در شهرها و تمرکز بیشتر به مفاهیم کالبدی و
هندسی صرف و غفلت بیشتر از اهداف اجتماعی توسعه ،شهرها را با چرخۀ نامطلوبی از عدمِ
تعادل اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی روبرو کرده و چالشهای بیسابقهای را مانند فقر،
بیکاری ،حاشیهنشینی ،افول کیفیت زندگی ،ازهمگسیختگیهای اجتماعی ،تضعیف نهادهای مدنی،
تعارضات فرهنگی و  ...فرارویِ آنها نهاده است (رضویان .)61 :8918 ،توسعۀ پایدار بهعنوان
پارادایم مطرح در دهههای اخیر بهخصوص در برنامهریزی شهری و شهرسازی توجه پژوهشگران
را بهخود جلب کرده است؛ ازاینرو محققان در پیِ دستیابی به شرایطی هستند تا امکان بسترسازی
توسعۀ پایدار انسانی و بهبود رفاه اجتماعی شهروندی فراهم شود .معنا و مفهوم توسعۀ پایدار ،ناشی
از یک حرکت اجتماعی در دهه  8322و در پاسخ به دغدغههای عمومی دربارۀ مصرفگرایی
اجتماعی در رابطه با منابع شکل گرفت .مفهوم توسعۀ پایدار ،ابتدا بیشتر بر جنبههای کارایی
اقتصادی و حفاظت محیطی معطوف بوده است .پایداری اجتماعی در ادامۀ این روند و در دومین
نشست پیشنهادی سازمان ملل ،در همایش سکونتگاههای انسانی بهنام «هبیتات »9که در سال 8332
در ترکیه برگزار شد ،مطرح شد و بهعنوان بخش مهمی از مبحث توسعۀ پایدار و در پاسخ به
معضالت و آسیبهای گوناگون اجتماعی شهری عنوان شد .امروزه پایداری اجتماعی بهعنوان یکی
از کلیدیترین و راهبردیترین مباحث و سیاستگذاریها در برنامهریزی شهری مطرح شده است.
1 Varol
2 Conelly
3 Habitat
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در ادبیات توسعه ،سرمایه به چهار نوع سرمایه اقتصادی ،انسانی ،نمادین و اجتماعی
طبقهبندی میگردد (وینتر .)92 : 6222 ،8که براساس تحقیقات مختلف مهمترین سرمایه برای تحقق
توسعه ،سرمایه اجتماعی میباشد؛ زیرا منجر به هماهنگی کارکردی و همافزایی سایر سرمایهها در
نیل به توسعه پایدار میگردد (فاین .) 58 : 6228 ،6دراینبیِن ،بسیاری از محققان نقش سرمایه
اجتماعی و مؤلفههایش را در شکوفا کردن ابعاد توسعۀ پایدار ،بهویژه بُعد اجتماعی آن بسیار مهم و
کلیدی میدانند (کنلی.)808 :6220 ،
در ایران بهعنوان یک جامعه درحالِتوسعه ،از دهه  ،8902شهرنشینی ابعاد تازهای بهخود
گرفته و رشد شتابان شهرنشینی آغاز شده است (نظریان .)29 :8915 ،از این زمان است که جمعیت
شهرها هم بهعلت رشد طبیعی و هم بهعلت پدیدۀ مهاجرت روستا به شهر با سرعت باالیی رشد
یافته و الگوی اسکان جمعیت را بهطورِکامل واژگون کرده است .برطبقِ سرشماری سال
8995جمعیت شهرنشین ایران حدود  92درصد و جمعیت روستانشین ایران حدود  02درصد بوده
است .ولی  22سال بعد ،یعنی در سرشماری سال  8935جمعیت شهری حدود  00درصد و
جمعیت روستانشین حدود  65درصد بوده است .یعنی نسبت جمعیت شهری و روستایی ایران
وارونه شده است .این روند ،یعنی غالبشدنِ الگوی سکونتی شهری ،جامعۀ ایران را دستخوش
تحوالت زیادی ساخته است (حسینی و همکاران )03 :8930 ،و زمینههایی برای ناپایداری شهری
در جنبههای مختلف و بهویژه بُعد اجتماعی و ظهور مسائل و آسیبهای اجتماعی متعدد فراهم
شده که موجب اتالف سرمایههای مادی و معنوی و تشدید مشکالت و نابهنجاریهای شهری شده
است (محمدی و همکاران .)691 :8932 ،استان مازندران نیز بهعنوان قطب توریستی و کشاورزی
کشور ،از این قاعده مستثنا نیست .جمعیت شهری استان مازندران در چندینسال رشد شتابانی
داشته و بهعلت داشتن رشد طبیعی جمعیت ،مهاجرپذیری بسیار وسیع ،گسترش خدمات و ...
تحوالت جمعیتی و کالبدی زیادی بهخود دیده است .جمعیت شهری این استان از  929.232نفر در
سال  8995به  8.130.691نفر در سال  8935رسیده است (وبگاه مرکز آمار ایران .)8935 ،این
عوامل ،باعث نابسامانیهایی در این استان شده است و متأسفانه ازلحاظ مؤلفههای سرمایه اجتماعی
و توسعۀ پایدار شهری بهویژه در بخش پایداری اجتماعی در وضعیت نامناسبی قرار دارد
(گزارشهای جامع سازمان برنامهوبودجه استان مازندران 81 :8930 ،و .)60
بنابراین در این پژوهش برآنیم به این پرسش پاسخ دهیم که :سازۀ «سرمایه اجتماعی» و
مؤلفههای آن (آگاهی اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،هنجارهای تعمیمیافته ،مشارکت اجتماعی و
1 Winter
2 Fine
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انسجام اجتماعی) چه نوع ارتباطی با سازۀ «پایداری اجتماعی شهری» در سطح استان مازندران
دارند؟
پیشینه تحقیق
خوشفر و همکاران ( )8936تحقیقی با عنوان «سرمایه اجتماعی و پایداری شهری (مطالعه
موردی :شهر گرگان)» با استفاده از روش پیمایش ارائه دادند .جامعۀ آماری تحقیق شامل
شهروندان باالی  85سال ساکن در سه ناحیۀ شهر گرگان میشود که  062نفر از ساکنان با
روش نمونهگیری خوشهای توأم با تصادفی نظاممند در سه منطقۀ باال ،متوسط و پایینشهر
انتخاب و موردِمطالعه قرار گرفتند .آنها در این تحقیق سرمایه اجتماعی را به دو بُعد شناختی
و ساختاری و پایداری شهری را به ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی ،نهادی و کالبدی
طبقهبندی کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که هر دو بُعد شناختی و ساختاری سرمایه
اجتماعی با پایداری شهری ارتباط بسیار قوی و معناداری داشتند و درمجموع ارتباط سرمایه
اجتماعی کل با پایداری شهری کل با  r = 2/290تأیید شد .دراینبِین ،سرمایه اجتماعی
قویترین رابطه را با بُعد پایداری اجتماعی ( )r=2/260و پسازآن بهترتیب با ابعاد پایداری
نهادی ( ،)r=2/509پایداری اقتصادی ( ،)r=2/506پایداری اکولوژیکی ( )r=2/528و پایداری
کالبدی ( )r=2/020داشته است.
توکلینیا و همکاران ( )8935تحقیقی با عنوان «سنجش سرمایه اجتماعی و رابطه آن با
پایداری اجتماعی (مطالعه موردی :محله اوین)» با استفاده از روشهای پیمایشی و اسنادی
ارائه دادند .جامعه آماری تحقیق شامل ساکنین محله اوین شهر تهران و کارشناسان شهری
بودند که با روش نمونهگیری غیراحتمالی (هدفمند و اتفاقی) 812 ،نفر از ساکنان محله اوین و
 86نفر در سطح کارشناسان انتخاب شده است .در تحلیل دادهها ابتدا با استفاده از مدل اِی اچ
پی 0 ،8شاخص پیوند همسایگی ،شبکههای اجتماعی ،مشارکت و اعتماد اجتماعی در تعریف
عملیاتی متغیر سرمایه اجتماعی اولویتبندی و طبقهبندی شد و سپس ارتباط هر یک از آنها با
پایداری اجتماعی موردِسنجش قرار گرفت .یافتههای این پژوهش مشخص ساخت که ارتباط
سرمایه اجتماعی و کلیۀ شاخصهایش با پایداری اجتماعی معنادار شده است که دراینبِین
قویترین ارتباط را بهترتیب شاخصهای اعتماد اجتماعی ،شبکههای اجتماعی ،مشارکت و
پیوندهای همسایگی داشته است.
1 AHP
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امانپور و مودت ( )8935تحقیقی با عنوان «سنجش فضایی سرمایه اجتماعی جهت توسعۀ پایدار
اجتماعی شهرها با مدل ویکور( 8مطالعه موردی :کالنشهر اهواز)» با استفاده از روش میدانی و کتابخانهای
ارائه دادند .یافتههای این پژوهش مشخص ساخت که نقش و تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعۀ پایدار شهری
بهمراتب قویتر از سرمایه انسانی ،فرهنگی ،فیزیکی و کالبدی است ،بهطوریکه مناطق یک ،دو و سه
کالنشهر اهواز بهعلت اینکه دارای کمترین میزان سرمایه اجتماعی بودند ،ازلحاظ شاخصهای پایداری
اجتماعی در بدترین وضعیت و مناطق شش و هفت کالنشهر اهواز بهعلت اینکه دارای باالترین میزان
سرمایه اجتماعی بودند ،ازلحاظ شاخصهای پایداری اجتماعی در بهترین وضعیت قرار داشتند.
سازمان بهرهوری آسیایی )6222( 6تحقیقی با عنوان «ظرفیتهای سرمایه اجتماعی برای
توسعۀ اجتماعی» ارائه دادند .آنها با تفکیک سه نوع سرمایه فیزیکی (منابع مالی و
زیرساختها) ،سرمایه انسانی (آموزش و انتقال فنّاوری) و سرمایه اجتماعی (توسعه
نهادی/سازمانی ،اعتماد ،شبکهها و هنجارهای بین مردم) ،به نقش و تأثیر آنها بر فرایند توسعه
پرداختند .براساس یافتههای این پژوهش ،سرمایه اجتماعی مهمترین نقش را در توسعه جوامع
ایفا میکند و بهعنوان یک عامل کلیدی پنهان در توسعۀ شهری و بهرهوری عوامل تولید عمل
میکند و تأثیر معناداری هم بر روی پایداری اقتصادی شهری و هم پایداری اجتماعی شهری
بهویژه بر مقوال تی همچون امنیت اجتماعی ،عدالت اجتماعی و ارتقای رفاه اجتماعی و کیفیت
زندگی دارد.
9

0

وینگتنر و مبرگ ( )6288تحقیقی با عنوان «کاوش پایداری اجتماعی :معرفت
دیدگاههای توسعۀ شهری و شرکتها و محصوالت» ارائه دادند .براساس یافتههای این
پژوهش پایداری اجتماعی شهری با مجموعهای از شاخصها همچون دسترسی (اشتغال،
فضای باز و خدمات محلی) ،کیفیت بهداشتی و بهزیستی ،میراث محلی ،میراث فرهنگی،
آموزش ،مسکن ،ثبات جامعه ،ارتباط و حرکت (عابر پیاده و حملونقل مناسب) ،توزیع عادالنه
اشتغال و درآمد و عدالت اجتماعی (درون و بینِنسلی) ارتباط دارد .ولی پایداری اجتماعی،
بیشترین ارتباط را با سرمایه اجتماعی و مؤلفههای تشکیلدهندۀ آن شامل حس تعلق مکانی،
انسجام اجتماعی (عینی و ذهنی) و مشارکت محلی دارد.

1 VIKOR
)2 Asiah productivity organization (APO
3 Weingaertner
4 Moberg
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کاسکیب )6286( 8تحقیقی با عنوان «نقش شبکههای اجتماعی در دستیابی به توسعۀ
پایدار (مطالعه موردی :شگا ،ژاپن) ارائه دادند .براساس یافتههای این پژوهش ،خلق محیطی که
در آن خلق ،تمامی انواع مؤلفههای سرمایه اجتماعی ترغیب میشود ،دولتهای محلی را در
نیل به اهداف و سیاستگذاریهایشان یاری میکند .زیرا سرمایه اجتماعی ،با تقویت اعتماد
اجتماعی ،مشارکت مردمی را در انواع طرحهای توسعۀ پایدار برمیانگیزد و باعث اثربخشی و
تحقق اهداف این برنامهها و پروژهها میشود و با ایجاد هماهنگی و همافزایی بین دولتها و
مردم ،باعث انسجام و همبستگی اجتماعی ،بهرهوری اقتصادی ،حفظ و ارتقای منابع طبیعی و
زیستمحیطی و حکمرانی و کارایی سیاسی میشود.
درمجموع تحقیقات انجامشدۀ داخلی و خارجی ،ارتباط معنادار قویتر سازۀ سرمایه اجتماعی
بر متغیرهایی مانند توسعه ،توسعۀ پایدار شهری و پایداری اجتماعی شهری را نسبت به سایر
سرمایهها (فیزیکی ،اقتصادی ،انسانی ،فرهنگی و  )...موردِارزیابی و نتیجهگیری قرار دادهاند.
دراینبِین سرمایه اجتماعی ،بیشترین ارتباط را در بین ابعاد توسعۀ پایدار شهری ،با بُعد پایداری
اجتماعی شهری ،بهویژه از طریق دو متغیر اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی داشته است.
همچنین مرور پیشینهۀ تحقیقات داخلی نشان داد که تاکنون پژوهشی تجربی در مورد «ارتباط
سرمایه اجتماعی با پایداری اجتماعی شهری» در سطح استان مازندران صورت نگرفته که
پژوهش حاضر ،کوششی برای جبران این خأل تحقیقاتی محسوب میشود.
چارچوب نظری تحقیق
از توسعه تاکنون تعاریف بسیار متعدد و متنوعی از جانب اندیشمندان گوناگون مطرح شده
است .بهنوعی تعریف دکتر حسین عظیمی از توسعه مبنی بر فرایند گذار از وضعیت موجود
(سنتی) به وضعیت مطلوب (مدرن) (عظیمی ،)619 : 8938 ،نکتۀ محوری و کلیدی تمامی
تعاریف موجود از توسعه است .فاز اول توسعه بعد از جنگ جهانی دوم و از سال  8356شکل
گرفت .در این فاز توسعه بیشتر بهمعنای رشد اقتصادی بود و با شاخصهایی چون تولید
ناخالص داخلی ،6تولید ناخالص ملی ،9درآمد سرانه ،تراکم سرمایه و  ...سنجیده میشد .اما از
دهه  8302به بعد و در اثر انتقادات به فاز اول توسعه ،موج دوم توسعه شکل گرفت .در این

1 Kusekabe
2 GDP
3 GNP
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دوره بر مفاهیم و مباحثی همچون توزیع درآمد ،عدالت اجتماعی ،رفع نیازهای اساسی و رفع
فقر مطلق و نسبی تأکید شد.
تا اینکه در ادامۀ طرح چنین مباحثی در دهه  ،8332انقالبی در ادبیات ،ترمینولوژی،
سیاستگذاریها و خطمشیهای توسعه بهوجود آمد .مفاهیم و شاخصهایی همچون «توسعۀ
انسانی»« ،توسعۀ مشارکتی» « ،توسعۀ انسانگرایانه»« ،توسعۀ بدیل»« ،کیفیت زندگی»« ،سرمایه
اجتماعی»« ،توسعۀ یکپارچه»« ،توسعۀ درونزا» و  ...محصول این دوره بودند .در این زمان
منطق توسعۀ پیشین را بهگونهای کنایهآمیز و با عباراتی نظیر «توهم توسعه»« ،کاریکاتور
توسعه»« ،توسعۀ اشیاء»« ،ضد توسعه» و غیره توصیف میکردند (عنبری 85 :8932 ،و .)915
مفاهیم و شاخصهای «توسعۀ اجتماعی»« ،پایداری اجتماعی» و «توسعۀ پایدار» نیز در ادامه و
در ارتباط با چنین تغییر پارادایمی از توسعه بهوجود آمد .در واقع توسعه پایدار ،به نوعی از
توسعه گویند که نیازهای کنونی را بدون کاهش توانایی نسلهای آتی در برآوردن نیازهایشان
برآورده کند (هیندل و همکاران .)90 : 6222 ،8یا به عبارت دیگر عمل امروز ما در توالی
نسلهای آینده برای تأمین نیازهایشان اثر جدی دارد.
توسعه پایدار در ابتدا پس از آگاهی انسان از تخریبی که بر محیطزیست تحمیل کرده و
همچنین پس از توجه به اثرات نامطلوبی که این تخریب بر حیات کره زمین دارد ،مطرح شده
و به سرعت رواج یافته و رعایت اصول آن در طراحی برنامهها و راهبردهای مختلف پیشنهاد
شده است (سیمونز .)02 : 6226 ،6بنابراین سیاست و اصطالح توسعۀ پایدار در ابتدا بهطورکلی
به بررسی مسائل زیستمحیطی میپرداخت ،درحالیکه چندی بعد حوزه اقتصادی نیز جای
خود را در مباحث توسعۀ پایدار پیدا کرد .ریشۀ اصلی توجه به دو بُعد زیستمحیطی و
اقتصادی در مقولۀ توسعۀ پایدار از تعامل بین جنبشهای زیستمحیطی 9دهه  8322با
طرفداران نیازهای اساسی 0دهه  8302نشئت میگیرد .بُعد اجتماعی توسعۀ پایدار از اواخر
 8332موردِتوجه قرار گرفت ،تااینکه پس از دستور کار  68و استراتژی لیسبون 5در سال
 6222و درنهایت ،نشست اتحادیه اروپا در گوتنبرگ در سال  ،6228پایداری اجتماعی
صورتویژه موردِتوجه قرار گرفت و حتی بهعنوان مهمترین بُعد توسعۀ پایدار شناخته شد
ِ
به
(کولتنیو و لین .)9-0 :6220 ،2بهطوریکه در سال  ،6222اتحادیه اروپا در لیسبون مباحث
1 Hindle et al
2 Simmons
3 Environmental Movements
4 Basic need
5 Lisbon strategy
6 Colatonio and lane
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اجتماعی را جزء جداییناپذیر مدلهای توسعۀ پایدار تعریف کرد (ساموئلسون 8و همکاران،
 .)98 :6220درواقع ،پایداری اجتماعی رابطی میان ابعاد مختلف توسعۀ پایدار هست (کولنتنیو،
 )0 :6223و درواقع پایان توسعه محسوب میشود ،درحالیکه پایداری اقتصادی و
زیستمحیطی هر دو از اهداف توسعۀ پایدار و ابزاری برای رسیدن به آن هستند (آسفا و
فروستل.)22 :6220 ،6
شکل  .1ابعاد مختلف توسعۀ پایدار و اهمیت نسبی هر یک از این حوزهها

منبع :کولنتنیو و لین0 :6220 ،

پایداری اجتماعی به ساختارهای اجتماعی و کیفیت زندگی جمعیت انسانی با در نظر
گرفتن آنان بهعنوان موضوعات اصلی در تحقق اهداف توسعۀ پایدار توجه میکند (کاظمی
محمدی )96 :8912 ،و بر مقوالتی همچون عدالت اجتماعی ،آزادی ،آسیبهای اجتماعی،
امنیت و  ...متمرکز است (سیبروک.)89 :6220 ،9
اگرچه سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین مؤلفههای اجتماعی پایدار است ،ولی این مؤلفه
استراتژیک بر دیگر ابعاد پایداری اجتماعی نیز به طرز قابلِتوجهی تأثیر میگذارد .تحقیقات
گسترده و فزاینده ،نشان میدهد سرمایه اجتماعی میتواند بهعنوان کاتالیزوری بالقوّه در جهت
نیل به پایداری جوامع عمل کند و بهطور روزافزونی بهعنوان چارچوبی ارزشمند برای
مفهوم سازی و سنجش منابع اجتماعی افراد ،مسائل اجتماعی و کارایی دولت تلقی شود
(توکلینیا و همکاران.)06 :8935 ،
سرمایه اجتماعی بهسانِ «روغنی» است که موجب میشود چرخهای اجتماعی -اقتصادی
جامعه راحت بگردد (فالک .)892 :6228 ،0یا همانند «چسبی» است که از طریق تسهیل
همکاری درون یا برونگروهی ،همبستگی و انسجام جامعه را درجهتِ توسعه و پایداری
1 Samuelsson
2 Assefa&Frostell
3 Seabrooke
4 Falk
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اجتماعی ارتقا میدهد (گروتارت .)805-859 :8331 ،8سرمایه اجتماعی سود سرمایهگذاری
درزمینۀ سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را افزایش میدهد .بنابراین سرمایه اجتماعی بهعنوان یک منبع
با مالکیت جمعی متعلق به مناطق ،شهرها ،محالت ،بخشها و روستاها است که میتواند زمینۀ رفاه و
توسعۀ همگانی را فراهم کند .امروزه بسیاری از طراحان و برنامهریزان ،سرمایه اجتماعی را بهعنوان
ابزاری مهم برای توسعۀ پایدار از ابعاد محیطی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی میدانند و توجه خاصی
روی این موضوع دارند و عمالً سرمایه اجتماعی و توسعۀ پایدار را از جنبههای مختلف مکمل و
مرتبط باهم میدانند (سرگلدین و گروتارت .)02 :6222 ،6بدون تردید آنچه در نظریهها و
پژوهشها درباره نقش سرمایه اجتماعی در امر توسعه بیان شده است به مفید بودن این مؤلفه
اشاره دارند .بهعنوانِنمونه پاتنام 9در یک بررسی ،نواحی مختلف ایتالیا را مطالعه کرده و
اینگونه استدالل کرد که علت موفقیت برخی حکومتها بهویژه در امر توسعه و علت فساد و
عدمِتوفیق برخی دیگر ،به عوامل ظاهری مثل سیاستهای حزبی ،ایدئولوژی ،رفاه و کامیابی،
ثبات اجتماعی ،هماهنگی سیاسی و یا حرکتهای جمعی ربطی ندارد ،بلکه همانگونهکه
دوتوکویل پیشبینی کرده بود به سنتهای قدرتمند مشارکت مدنی (مانند مشارکت عامه مردم
در بحثها و حل مسائل عمومی ،سمن0ها ،حزبها ،شرکت در انتخابات ،تعداد خوانندگان
روزنامهها ،عضویت در گروههای مذهبی ،محافل ادبی ،بنیادهای خیریه و  )...مرتبط است.
پاتنام همچنین دلیل ثروتمند شدن ،توسعۀ اقتصادی و حکومت کارآمد این جوامع را شبکه
مشارکت مدنی آنها میداند و نه بالعکس آن (پاتنام .)35-31 :8910 ،به تعبیر جیمز کلمن

5

سرمایه اجتماعی بهعنوان تولید کاالی عمومی است که در خدمت رشد و توسعۀ تمام
جنبههای اجتماعی جامعه عمل میکند و تمام اعضای جامعه میتوانند از آن بهرهبرداری کنند.
هرچه کاالهای عمومی حاصل از سرمایه اجتماعی برای شهر بیشتر باشد ،اثرات توسعۀ پایدار
سرمایه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود .در شهری که اعتماد ،مشارکت و انسجام اجتماعی
بهعنوان یک کاالی عمومی ،به میزان زیادی وجود داشته باشد ،هزینۀ نظافت و نهادهای
مراقبتی و تنبیهی کاهش خواهد یافت و منابع آزادشده میتواند صرف امور بنیادی مانند حل
آسیبهای اجتماعی ،عدالت اجتماعی ،آموزش ،بهداشت و  ...شود .بنا بر عقیدۀ فوکویاما 2در
جامعۀ شهری ،تعامالت انسجامبخش بین شهروندان و سازمان مدیریت و برنامهریزی شهری
1 Grootaert
2 Sergeldin&Grootaert
3 R.Putnam
4 NGO
5 J.Coleman
6 F.Fukuyama
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منجر به پایین آمدن سطح هزینههایی میشود که مدیریت وقت باید برای یک شهر هزینه کند.
بهعبارتِدیگر ،تعامالت مؤثر و اعتمادبخش بین شهروندان با سازمانهای مدیریت شهری
باعث شده که بخشی از هزینه ها ،صرف امور زیربنایی شوند و زمینه توسعۀ پایدار شهری
فراهم شود .سرمایه اجتماعی در جامعه شهری برخالف دیگر سرمایهها ،صورت فیزیکی ندارد
و قابلِدسترس نیست؛ بلکه بهصورت نامحسوس ،نهادینه و حاصل تعامالت متقابل و مؤثر
شهروندان و سازمان مدیریت شهری است (فوکویاما .)2 :8910 ،سرمایه اجتماعی محصول
استراتژیهای سرمایهگذاریهای فردی یا جمعی و آگاهانه و ناآگاهانه در ایجاد و بازتولید
ارتباطات اجتماعی است که به طور مستقیم در طی یک مدت کوتاه یا طوالنی ،قابل استفاده
هستند؛ بنابراین سرمایه اجتماعی ابزاری است که میتواند از طریق ارتباطات اجتماعی منابعی
را در دسترس افراد قرار دهد و منجر به تحقق یک جامعه مدنی و دموکراتیک خواهد شد
(وینتر.)6 : 6222 ،
8

شری ارنشتاین از نظریهپردازان شهری معتقد است زمانی پایداری اجتماعی شهری
تحقق مییابد که سیاستها و الگوهای برنامهریزی شهری مبتنی بر سرمایه اجتماعی و
مشارکت واقعی شهروندان طراحی شده باشد (آمستین .)886 :8323 ،6ایشان در این ارتباط
نظریهای بهنام «نردبان مشارکت» ارائه دادند که مشارکت شهروندان را برمبنای درجات قدرت
به سهطبقه «محرومیت از مشارکت»« ،مشارکت جزئی» و «مشارکت واقعی» طبقهبندی کردند.
«محرومیت از مشارکت» شامل پلههای فریبکاری و درمان« ،مشارکت جزئی» شامل پلههای
اطالعرسانی ،مشاوره و آرامش بخشیدن و «مشارکت واقعی» شامل پلههای شراکت شهروندان،
قدرت تفویضی از مسئوالن شهری به شهروندان و اختیار و نظارت شهروندان بر مسائل شهری
است .ایشان معتقد است توسعۀ پایدار و پایداری اجتماعی در حالت سوم ،یعنی «مشارکت واقعی»
و در صورت تقویت مؤلفههای مبتنی بر سرمایه اجتماعی تحقق پیدا میکند (همان.)859 :
دیوید دریسکل 9نیز از دیگر نظریه پردازان شهری است که معتقد است پایداری اجتماعی
و توسعۀ پایدار شهری ،معلول مشارکت و کمّیت و کیفیت سرمایه اجتماعی شهروندان و میزان
اعتماد ،بسیج اجتماعی ،مسئولیتپذیری ،شفافیت و شراکت مردم در تصمیمگیریها و
تصمیمسازیها است (دنیسکل .)08 :6221 ،0ایشان معتقد است سرمایه اجتماعی و مشارکت
شهروندان در برنامهریزیهای پایداری شهری بر سه اصل زیر مبتنی است :الف) توسعه ،در
1 Shery Arnstein
2 Arnstein
3 David Driskell
4 Driskell
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وهلۀ اول و پیش از همه ،باید بهنفع ساکنان محلی باشد .ب) مردمی که در محدوده
موردِبرنامهریزی زندگی میکنند ،دقیقترین اطالعات را دربارۀ آن محدوده دارند .ج) مردمی که بیشترین
تأثیرات را از تصمیمات میپذیرند ،باید سهم بیشتری برای مشارکت در تصمیمگیری داشته باشند.
ایشان قدرت تصمیمگیری شهروندان را در دوطبقۀ کلیتر «مشارکت» و «عدمِمشارکت»
جای میدهند و اشکال عدمِمشارکت را شامل .8دستکاری و تقلب .6 ،تزیین  .9مساواتطلبی
نمایشی و اشکال مشارکت را شامل .8مشاوره .6 ،بسیج اجتماعی .9 ،مسئولیتپذیری مردم و
.0سهیمشدن در تصمیمات میدانند و معتقدند الگوی مطلوب توسعۀ پایدار شهری بهویژه در
بُعد اجتماعی آن از پایینبهباال و مبتنی بر مشارکت ،انسجام و همکاری شهروندان است و
پیششرطِ تحقق مشارکت ،انسجام و همکاری شهروندان را فضای اطمینان و اعتمادسازی
مسئولین ،مدیران و برنامهریزان شهری میداند (همان.)12 :
امروزه در تعاریف و رویکردهای جدید توسعه مانند توسعۀ پایدار ،توسعۀ انسانی،
توسعۀ مشارکتی و  ،...توسعۀ پایدار شهری را بدون مشارکت و فعالیت شهروندان امری
ناممکن میدانند .بسیاری از محققان شهری ازجمله شری ارنشتاین و دیوید دریسکل مهمترین
اصل و راه نیل به توسعۀ پایدار شهری بهویژه در بُعد اجتماعی آن را سرمایه اجتماعی و
مشارکت واقعی و همهجانبۀ مردم و شهروندان در طرحها و پروژههای گوناگون شهری
میدانند .تغییر رویکردی را که بنا بر عقیدۀ این محققان باید برای افزایش مشارکت شهروندان
و ارتقاء و بهبود سرمایه اجتماعی و مؤلفههای آن در برنامهریزی شهری لحاظ کرد عبارتند از:
برنامهریزی غیرمتمرکز

8

برنامهریزی از پایینبهباال
برنامهریزی با مردم

5

برنامهریزی متمرکز
9

6

برنامهریزی از باالبهپایین
برنامهریزی برای مردم

0

2

1 Discentralized Planning
2 Centralized Planning
3 down – to – up
4 up – to – down
5 planning whit people
6 Planning for people
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فرضیههای تحقیق:
فرضیه اصلی :به نظر میرسد سرمایه اجتماعی با پایداری اجتماعی شهری ارتباط معناداری دارد.
فرضیات جزئی:
 .8به نظر میرسد آگاهی اجتماعی با پایداری اجتماعی شهری ارتباط معناداری دارد.
 .6به نظر میرسد اعتماد اجتماعی با پایداری اجتماعی شهری ارتباط معناداری دارد.
 .9به نظر میرسد هنجارهای تعمیمیافته با پایداری اجتماعی شهری ارتباط معناداری دارد.
 .0به نظر میرسد مشارکت اجتماعی با پایداری اجتماعی شهری ارتباط معناداری دارد.
 .5به نظر میرسد انسجام اجتماعی با پایداری اجتماعی شهری ارتباط معناداری دارد.
شکل  .2دیاگرام نظری تحقیق

روش تحقیق
در این پژوهش از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است .بدینترتیب واحد
تحلیل فرد و سطح تحلیل خرد است .در این پژوهش برای متغیر مستقل تحقیق یعنی سرمایه
اجتماعی ،از پرسشنامه استاندارد پیمایش جهانی سرمایه اجتماعی 8استفاده شد .البته با استفاده
از نظرات کارشناسان و متخصصان ذیربط و همچنین متناسب با موضوع ،شرایط و مختصات
جامعۀ آماری تحقیق ،تعدیالت و اصالحاتی در این پرسشنامه استاندارد انجام پذیرفت .برای
متغیر وابسته تحقیق یعنی پایداری اجتماعی شهری نیز از پرسشنامه محققساخته استفاده شد.
یعنی براساس نظرات کارشناسان و متخصصان ذیربط و با مطالعه پیشینه تحقیقات مرتبط و
برمبنای اهداف ،چارچوب نظری ،فرضیهها و مدل مفهومی تحقیق اقدام به طراحی پرسشنامه
کرده و سپس اعتبار و پایایی آن را ابتدا بر روی یک نمونه  02نفری مورد آزمون قرار دادیم و
سپس بر روی نمونه بزرگ تحقیق اجرا کردیم .جامعه آماری این تحقیق کلیه ساکنین شهری
)1 Global social capital survey (GSCS
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باالی  62سال استان مازندران است که براساس سرشماری سال  8935تعداد آن 8.082.690
نفر است .در این پژوهش از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای استفاده شد .در این
تحقیق با توجه به گستردگی جغرافیایی استان مازندران ،ابتدا این استان به سه ناحیۀ شرقی،
مرکزی و غربی تقسیم شده است .از ناحیۀ شرقی شهر ساری بهعنوان مرکز استان ،از ناحیۀ
مرکزی شهر آمل بهعنوان یکی از قطبهای اقتصادی ،صنعتی و تجاری استان و از ناحیۀ غربی
شهر چالوس بهعنوان یکی از مهمترین شهرهای توریستی استان برای نمونه تحقیق انتخاب
شده است ،که هر سه شهر از پرجمعیتترین شهرهای استان و دارای مسائل اجتماعی متعدد و
فراوانی هستند و بیشترین قرابت اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی را با شهرهای اطراف
ناحیه خود دارند .هر سه شهر را در مرحلۀ اول برمبنای بلوکهای سرشماری به سه خوشۀ
شرقی ،مرکزی و غربی تقسیمبندی کردیم و بعد از هر خوشه دو محله بهصورت تصادفی
انتخاب شد .از شهر ساری در خوشۀ غربی محالت راهبند و نعلبندان ،در خوشۀ مرکزی
محالت سبزهمیدان و چالهباغ و در خوشۀ شرقی محالت ششصد دستگاه و کوی برق ،از شهر
آمل در خوشۀ غربی محالت فرهنگشهر و شادمحل ،در خوشۀ مرکزی محالت رضوانیه و
دورانسر و در خوشۀ شرقی محالت هارونمحله و ملتآباد و از شهر چالوس در خوشۀ غربی
محالت ساحل آرام و عرب خیل ،در خوشۀ مرکزی محالت رادیو دریا و گلسرخی و در
خوشۀ شرقی محالت باغپرور و زندهدل انتخاب شدند و در مرحلۀ بعد کوچه و بلوک
ساختمانی بهشکلِ تصادفی انتخاب شدند .حجم نمونه براساس فرمول کوکران محاسبه شد،
براساس این فرمول ،حجم نمونه پیشنهادی  910نفر بود ،ولی با توجه به احتمال دریافت
پرسشنامههای ناقص و برای بررسی تفصیلی و جامعتر ،تعداد  022نمونه برای پژوهش
انتخاب شدند.
تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
تعریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل (سرمایه اجتماعی در دو بُعد شناختی و ساختاری) و
متغیر وابسته (پایداری اجتماعی) در قالب جداول زیر به تفکیک ارائه شده است:
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جدول  .1شاخصها و تعریف نظری و عملیاتی سرمایه اجتماعی شناختی
متغیر

بعد

شاخصها

اعتماد
اجتماعی

تعریف نظری
خرده شاخصها
اعتماد به افراد آشنا و اشخاصی که عمدتاً با آنان در
ارتباط هستند و روابط چهرهبهچهره دارند
بینِفردی
(امیرکافی.)80 :8912،
داشتن اطمینان و حُسنِظن نسبت به مردم و افراد
جامعه (غریبهها) جدا از تعلق آنها به گروههای
تعمیمیافته
سنی ،جنسی ،فامیلی ،دوستانه ،قومی و قبیلهای
(افشانی و همکاران.)22 :8911 ،

سرمایه اجتماعی

آگاهی
اجتماعی

-

میزان اطالعات عمومی مردم از امور سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و مهمترین مسائل
روز کشور و شهر محل سکونت..

هنجارهای
تعمیمیافته

-

رعایت ارزشها و هنجارهای مشترک ،اخالقی
و قانونی توسط مردم.

شناختی

نهادی

اعتماد مردم یک جامعه به نهادها ،سازمانها،
ارگانها و صنوف شغلی ،حرفهای و تخصصی
(ذاکری هامانه.)621: 8932 ،

تعریف عملیاتی
میزان اعتماد به اعضای خانواده ،فامیل و
خویشاوندان ،دوستان ،همکاران یا همکالسیها و
همسایگان
میزان اعتماد به همشهریان ،هماستانیها ،مردم (سایر
ایرانیان)
میزان اعتماد به مدیران دولتی ،سیاستمداران ،بانکها
و مؤسسات مالی ،صداوسیما ،دادگستری ،روحانیت،
پلیس و نیروی انتظامی ،معلمان ،اساتید دانشگاه،
پزشکان ،بازاریان ،مشاوران امالک و بنگاهها و...
میزان اختصاص وقت روزانه به مطالعه کتاب ،روزنامه
و مجالت ،اینترنت ،شبکههای اجتماعی مجازی،
میزان اطالع از مهمترین مسائل روز کشور و شهر
محل سکونت و میزان داشتن اطالعات عمومی در
زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
میزان ارزیابی شهروندان از رعایت ارزشهایی
همچون راستگویی ،گذشت و فداکاری ،انصاف و
رعایت عدالت ،قانونگرایی و پرهیز از تقلب و
تعاون و همیاری توسط مردم.

جدول  .2شاخصها و تعریف نظری و عملیاتی سرمایه اجتماعی ساختاری
متغیر بعد شاخصها خرده شاخصها
انجمنی

سرمایه اجتماعی

ساختاری

مشارکت
اجتماعی

داوطلبانه

همیارانه
انسجام
اجتماعی

-

تعریف عملیاتی
تعریف نظری
میزان ارتباط و عضویت در احزاب سیاسی،
مشارکت افراد در انجمنها ،سازمانها ،صنوف و
انجمنهای علمی ،فرهنگی ،هنری ،باشگاههای
گروههای مختلف.
ورزشی و تفریحی ،انجمنهای خیریه و ...
میزان انجام و تمایل به کار داوطلبانه برای دیگران،
میزان تمایل به کمک مالی برای تشکیل یک گروه
مشارکتی که با میل ،خواست و اراده خود افراد و
خیریه ،فرهنگی ،ورزشی و  ،...میزان همکاری و
بدون درخواست کمک از طرف مقابل بهوجود
مشارکت داوطلبانه افراد برای حل مشکالت حاد
میآید و حالت تحمیلی ندارد.
اعضای خانواده ،فامیل و خویشاوندان ،دوستان و ...
میزان گوشدادن به دردِدلهای مسائل و مشکالت
مشارکتی که حالت هم دردی ،همدلی ،تعاون،
افراد ،سعی در کمک به حل آنها ،قرضدادنِ پول یا
همیاری و کمک را دارد.
ضمانت مالی ،عیادت در مواقع بیماری ،خیرات و ...
حفظ وحدت گروه و تطابق و همنوایی با عناصر میزان روابط صمیمی و خونگرم افراد ،احساس دوستی،
وحدتبخش آن که باعث همبستگی و احساس تعلق و یکیبودن با اعضای خانواده ،فامیل و خویشاوندان،
مسئولیت متقابل مابِین اعضای آن میشود (فرزانه و دوستان و  ،...میزان حساب روی کمک افراد و گروههای
مذکور در مواقع بحرانی و اضطراری و ...
رمضانی.)882 :8938 ،

جدول  .9شاخص ها و تعریف نظری و عملیاتی متغیر پایداری اجتماعی
متغیر

پایداری اجتماعی

تعریف عملیاتی
تعریف نظری
شاخصها
ارزیابی شهروندان از وضعیت آسیبهایی مانند
هرگونه رفتار و عملی در یک نظام اجتماعی که بهطورِمشخص با هنجارهای
آسیبهای
اعتیاد ،طالق ،روسپیگری ،کودکان کار ،خشونت
اجتماعی تعارض پیدا کند و موجب کاهش و یا ازدستدادن کارایی و
اجتماعی
خیابانی و ...
عملکرد مثبت فرد ،خانواده و یا گروههای اجتماعی شود( .کمالی.)60 :8910 ،
عدالت اجتماعی در این تحقیق به دو بُعد عدالت
سیاستها و رویکردهایی که نهایتاً جامعه را بهسمتِ نوعی تعادل بین طبقات
عدالت
رویهای و عدالت توزیعی طبقهبندی شده است.
اجتماعی برخوردار و محروم از مواهب طبیعی و انسانی سوق میدهد (باقری.)02 :8910 ،
میزان آزادی در ابراز عقاید (آزادی بیان) ،آزادی در
رهایی از سلطه دیگران و داشتن اختیار و اراده برای عمل در عرصۀ
آزادی
کنش سیاسی ،آزادی در مصرف کاالهای فرهنگی،
اجتماعی -سیاسی( .مالشفیعی و همکاران.)88 :8932،
اجتماعی
آزادی در روابط اجتماعی و ...
شرایطی که در آن انسانها در معرض خطر و تشویش نبوده و یا از خطر و امنیت اجتماعی در این تحقیق به سه بُعد امنیت جانی،
امنیت
امنیت مالی و امنیت روانی طبقهبندی شده است.
تشویش محافظت میشوند (کینگ و موری.)010 :8919 ،
اجتماعی
مجموعه شرایط و کیفیتهایی که نیازهای فردی (جسمانی و روانی) و
رفاه اجتماعی در این تحقیق به دو بُعد رفاه عینی و
رفاه
اجتماعی را به میزان قابلِتوجه تأمین کرده و فرد رضایت از زندگی باالیی را
رفاه ذهنی طبقهبندی شده است.
اجتماعی
در آن شرایط داشته باشد (هزارجریبی و صفری شالی.)82 :8938 ،
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اعتبار و پایایی تحقیق
در این تحقیق از هر سه نوع اعتبار صوری ،تجربی و سازه استفاده شده است .سعی شد در
تدوین پرسشنامه و ابزار سنجش تحقیق از نظرات کارشناسان و متخصصان ذیربط (اعتبار
صوری) استفاده شود و همچنین نتایج و یافتههای تحقیق با پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی
(اعتبار تجربی) و مبانی نظری و چارچوب نظری تحقیق (اعتبار سازه) مقایسه و تطبیق داده
شد .برای تعیین پایایی تحقیق نیز از ضریب آلفای کرونباخ که از مناسبترین روشهای
محاسبه پایایی محسوب میشود ،استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر بهازای هر متغیر
آمده است و چون میزان آلفای کرونباخ تمام متغیرها باالتر از  2.02است ،نشاندهندۀ پایایی
گویههای سنجش تمامی متغیرهای تحقیق است.
جدول  .4میزان پایایی متغیرهای تحقیق
نام متغیرها
آگاهی اجتماعی
اعتماد بینِفردی
اعتماد تعمیمیافته
اعتماد نهادی
هنجارهای تعمیمیافته
مشارکت داوطلبانه
مشارکت همیارانه
مشارکت انجمنی
انسجام اجتماعی
آسیبهای اجتماعی
عدالت اجتماعی
آزادی اجتماعی
امنیت اجتماعی
رفاه اجتماعی

تعداد گویهها
82
2
2
80
5
82
0
1
85
1
1
0
3
1

میزان آلفا
2.12
2.19
2.10
2.10
2.03
2.12
2.19
2.15
2.16
2.16
2.12
2.01
2.15
2.13

تحلیل یافتهها
الف-یافتههای توصیفی :متغیرهای زمینهای
در این تحقیق از شش متغیر زمینهای استفادهشده که در ادامه توصیف آماری آنها آمده است:
ازلحاظ جنسیت  52درصد پاسخگویان را مرد و  52درصد آن را زن تشکیل میدهد .میانگین
سن پاسخگویان  02.03سال بود .حداقل سن پاسخگویان  62و حداکثر آن 12 ،سال بود.
ازلحاظ وضعیت تأهل 95.0 ،درصد مجرد و  20.9درصد متأهل بودند .ازلحاظ میزان
تحصیالت %8 ،بیسواد %8.1 ،ابتدایی %9 ،سیکل %60 ،دیپلم %2 ،فوقدیپلم %00.6 ،لیسانس،
 %89.5فوقلیسانس و  %2.5دارای تحصیالت دکترا و باالتر بودند ،که کمترین فراوانی را افراد
بیسواد و بیشترین فراوانی را افراد دارای تحصیالت لیسانس تشکیل دادهاند .ازلحاظ وضعیت
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شغلی % 0.1 ،تولیدی %69 ،تجاری %02.5 ،خدماتی %83.8 ،خانهدار %0.1 ،محصل%2.1 ،
ازکارافتاده و  %0هم بیکار بودند که کمترین فراوانی را افراد ازکارافتاده و بیشترین فراوانی (مد)
را افراد دارای مشاغل خدماتی تشکیل دادهاند .میانگین درآمد ماهیانه خانوار پاسخگویان
 9.591.222تومان بود .حداقل درآمد ماهیانه خانوار آنها  8.222.222تومان و حداکثر آن
 80.222.222تومان بود.
متغیرهای اصلی
توصیف آماری سازههای سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی شهری و مؤلفههای
تشکیلدهندۀ آنها براساس یک شاخص مرکزی (میانگین) و دو شاخص پراکندگی (انحراف
معیار و دامنه تغییرات) در ادامه آمده است .تمام متغیرها در دامنه  8-5نمرهگذاری شده است:
جدول  .5یافتههای توصیفی متغیرهای اصلی
سازهها

سرمایه اجتماعی

پایداری اجتماعی
شهری

متغیرها
آگاهی اجتماعی
اعتماد اجتماعی
هنجارهای تعمیمیافته
مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی
سرمایه اجتماعی
رضایت از آسیبهای اجتماعی
عدالت اجتماعی
آزادی اجتماعی
امنیت اجتماعی
رفاه اجتماعی
پایداری اجتماعی شهری

میانگین
6.931
6.902
6.086
6.900
6.566
6.082
8.000
8.968
8.110
6.820
8.538
8.006

انحراف معیار
2.200
2.256
2.250
2.206
2.510
2.055
2.202
2.036
2.201
2.206
2.016
2.090

دامنه تغییرات
9.30
9.38
0
0
9.05
9.21
9.10
0
9.20
9.91
0
9.86

همانطورکه مالحظه می شود ،میانگین هر دو متغیر سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی
شهری و تمام مؤلفههای آنها زیر  9و در سطح پایینتر از متوسط قرار دارد .در بین مؤلفههای
سرمایه اجتماعی ،باالترین میانگین را متغیر انسجام اجتماعی ( )6.566و پایینترین آن را متغیر
مشارکت اجتماعی( )6.900داشته است .در بین مؤلفههای پایداری اجتماعی شهری ،باالترین
میانگین را متغیر امنیت اجتماعی ( )6.820و پایینترین آن را متغیر عدالت اجتماعی ()8.968
داشته است.
بررسی پیشفرضهای آماری تحقیق
یکی از پیشفرضهای بسیار مهم برای انجام آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و
مدلسازی معادالت ساختاری ،توزیع نرمال متغیرهای مستقل و وابسته است.
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زمانی که حجم نمونه تحقیق باالتر از  922نفر باشد برای آزمون توزیع نرمال متغیرها میتوان از
شاخصهای چولگی 8و کشیدگی 6استفاده کرد و درصورتیکه چولگی آن کمتر از قدر مطلق  6و
کشیدگی آن کمتر از قدر مطلق  0باشد ،توزیع دادههای متغیرها نرمال است (یانگ کیم.)59 :6289 ،9
در این پژوهش چون حجم نمونه  022نفر بوده است ،لذا با کاربرد نرمافزار  SPSSاز همین
شاخصها برای بررسی توزیع نرمال متغیرها ،استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است:
جدول  -6میزان چولگی و کشیدگی متغیر وابسته
نام متغیر
پایداری اجتماعی شهری
سرمایه اجتماعی

0

کشیدگی
8.955
8.801

چولگی
-2.200
2.658

5

همانطورکه مالحظه میشود ،چون میزان چولگی هر دو متغیر کمتر از  6و میزان
کشیدگی آن کمتر از  0بوده است ،لذا توزیع دادههای متغیرهای مستقل و وابسته نرمال بوده
است.
یکی دیگر از پیشفرضهای بسیار مهم برای انجام آزمون آماری مدلسازی معادالت
ساختاری عدمِوجود رابطه همخطی باال بین متغیرهای مستقل است که در این تحقیق با استفاده از
نرمافزار  SPSSو از طریق آمارههای تولرانس و  VIFمورد سنجش قرار گرفته است که نتایج آن
در جدول زیر آمده است:
جدول -1آمارههای همخطی بین متغیرهای مستقل
نام متغیرهای مستقل
آگاهی اجتماعی
اعتماد اجتماعی
هنجارهای تعمیمیافته
مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی

آمارههای همخطی
تولرانس
2.238
2.218
2.205
2.209
2.105

VIF
8.001
8.023
8.018
8.015
8.810

همانطورکه مالحظه میشود ،ازآنجاییکه میزان تولرانس هر  5متغیر مستقل نزدیک عدد
 8و میزان  VIFآنها کمتر از عدد  6است ،نشاندهندۀ عدمِوجود همخطی باال بین متغیرهای
مستقل تحقیق است.

1 Skewness
2 Kurtosis
3 Young kim
4 Skewness
5 Kurtosis
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ارتباط متغیرهای مستقل با متغیر وابسته
چون سطح سنجش متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق از نوع فاصلهای بوده ،از ضریب همبستگی
پیرسون بهمنظورِ آزمون روابط بین متغیرها استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر آمده است:
جدول  -1ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای مستقل با توسعۀ پایدار شهری
نام متغیرها
آگاهی اجتماعی
اعتماد اجتماعی
هنجارهای تعمیمیافته
مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی
سرمایه اجتماعی

میزان همبستگی r
2.08
2.56
2.90
2.01
2.95
2.51

سطح معناداری Sig
2.222
2.222
2.222
2.222
2.222
2.222

همانطورکه مالحظه میشود ارتباط و همبستگی سرمایه اجتماعی و کلیه مؤلفههایش با
پایداری اجتماعی شهری ،با سطح اطمینان بیش از  33درصد و سطح خطای کمتر از  2.28و
همگی درجهتِ مثبت و مستقیم معنادار و تأیید شدند .قویترین رابطه را بُعد از سرمایه
اجتماعی بهترتیب متغیرهای اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،آگاهی اجتماعی ،هنجارهای
تعمیمیافته و انسجام اجتماعی با پایداری اجتماعی شهری داشته است.
مدلسازی معادالت ساختاری
مدلسازی معادالت ساختاری یک تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیار نیرومندی از خانواده
رگرسیون چندمتغیری و بهبیانِدقیقتر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگران امکان
میدهد مجموعهای از معادالت رگرسیون را بهگونهای همزمان مورد آزمون قرار دهد (هومن،
 .)88: 8932مدلسازی معادالت ساختاری از سه بخش تشکیل شده است:
.8تحلیل عامل :روابط بین متغیرهای پنهان (مکنون) با متغیرهای آشکار.
.6تحلیل مسیر :تأثیر متغیرهای پنهان مستقل(برونزا) بر یکدیگر و بر متغیر پنهان وابسته (درونزا).
.9سطح خطای سنجش :در این روش ما بهازای هر متغیر آشکار و هر متغیر پنهان وابسته یک سطح خطای
سنجش داریم.

در این تحقیق مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  Amosمورد
سنجش قرار گرفت که نتایج آن در ادامه آمده است .همانطورکه شاخصهای برازش زیر مدل
نشان میدهد نسبت  X2/D.Fکمتر از  ،6میزان شاخص  RMSEAکمتر از  2.21و میزان
شاخصهای  CFIو NFIباالتر از  2.32است که همگی نشاندهندۀ برازش مطلوب و قابلِقبول
مدل است .همچنین در مدل متغیر پنهان بیرونی یعنی سرمایه اجتماعی ،با ضریب  Beta= 0.68بر
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پایداری اجتماعی شهری بهعنوان متغیر پنهان درونی تأثیر مثبت و مستقیمی میگذارد که تأثیری
بسیار قوی است.
شکل  .9مدلسازی معادالت ساختاری

در جدول زیر نسبت بحرانی و سطح معناداری برای تمامی مسیر تأثیر بین متغیرهای
موجود در مدل ،چه در تحلیل عامل (مدلهای اندازهگیری) و چه در تحلیل مسیر (مدل
ساختاری) آمده است ،که چون میزان  C.Rبرای تمامی مسیرها بیشتر از  +8.32است ،درنتیجه
تمام تأثیرات معنادار شده است.
جدول  .3نسبت بحرانی و سطح معناداری تأثیرات
مسیر تأثیر متغیرها
سرمایه اجتماعی پایداری اجتماعی شهری
سرمایه اجتماعی اعتماد اجتماعی
سرمایه اجتماعی هنجارهای تعمیمیافته
سرمایه اجتماعی مشارکت اجتماعی
سرمایه اجتماعی انسجام اجتماعی
پایداری اجتماعی شهری عدالت اجتماعی
پایداری اجتماعی شهری آزادی اجتماعی
پایداری اجتماعی شهری امنیت اجتماعی
پایداری اجتماعی شهری رفاه اجتماعی

P
2.222
2.222
2.222
2.222
2.222
2.222
2.222
2.222
2.222

C.R
3.585
82.829
82.862
82.829
0.910
88.295
3.910
82.202
3.323

در جدول بعدی تعداد دیگری از شاخصهای برازش مدل آمده است که همگی در دامنه
قابلِقبول قرار دارند و براساس این شاخصها نیز مدل برازش مطلوب و قابلِقبولی دارد.
جدول  .12شاخصهای برازش کلی مدل
شاخصهای برازش
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
شاخص توکر -لوئیس
شاخص برازش افزایشی
شاخص برازش نسبی
شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش اصالحشده
شاخص نیکویی برازش مقتصد
شاخص برازش هنجار شده مقتصد
شاخص برازش تطبیقی مقتصد

معادل التین
RMR
TLI
IFI
RFI
GFI
AGFI
PGFI
PNFI
PCFI

میزان
2.262
2.355
2.320
2.382
2.321
2.350
2.532
2.220
2.292

دامنه قابلِقبول
 2تا 2.21
 2.32تا 8
 2.32تا 8
 2.32تا 8
 2.32تا 8
 2.32تا 8
 2.52تا 8
 2.52تا 8
 2.52تا 8

تفسیر
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
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جمعبندی و نتیجهگیری
توسعۀ پایدار حدوداً از دهه  8302میالدی بهویژه از دهه  8332میالدی به بعد و پس از تغییر
پارادایم توسعه و بهدنبال مسائل متعدد زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی جهان بهعنوان
مهمترین رویکرد توسعه قلمداد میشود .همچنین از اواخر دهه  8332میالدی پایداری
اجتماعی بهعنوان مهمترین بُعد ،رابطی بین ابعاد مختلف و درواقع پایان توسعۀ پایدار قلمداد
میشود .عالوهبراین ،پس از مهاجرتهای عظیم به شهرها و شهرنشینشدنِ غالب جمعیت در
بسیاری از جوامع جهان ،گرایش توسعۀ پایدار شهری از اهمیت مضاعفی برخوردار شد.
شاخص سرمایه اجتماعی نیز بر مبنای بسیاری از تحقیقات و نظریات علوم انسانی و اجتماعی
بهعنوان مهمترین سرمایه هر جامعهای قلمداد میشود و تأثیرگذاری گستردهای بر ابعاد مختلف
جامعه دارد که در این تحقیق ارتباط آن با پایداری اجتماعی شهری در سطح استان مازندران
موردِسنجش و بررسی قرار گرفت .در بخش یافتههای توصیفی ارائه شد که هم میانگین
سرمایه اجتماعی و کلیه مؤلفههایش (آگاهی اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،هنجارهای تعمیمیافته،
مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی) و هم میانگین پایداری اجتماعی شهری و کلیه
مؤلفههایش (رضایت از آسیب های اجتماعی ،عدالت اجتماعی ،آزادی اجتماعی ،امنیت
اجتماعی و رفاه اجتماعی) در سطح پایینتر از متوسط قرار داشتند .در بخش یافتههای تبیینی
ارتباط و تأثیر مستقیم سرمایه اجتماعی و کلیۀ مؤلفههایش بر روی پایداری اجتماعی شهری
موردِتأیید قرار گرفت .یعنی هرچه میزان سرمایه اجتماعی و تمام مؤلفههایش کاهش یابد،
بهتبعِآن پایداری اجتماعی شهری نیز در ابعاد مختلف آن کاهش مییابد .که این نتیجه،
یافتههای تحقیقات بوهیان و اورز ( ،)6225سازمان بهرهوری آسیایی ( ،)6222وینگتنر و مبرگ
( ،)6288کاسکیب ( ،)6286خوشفر و همکاران ( ،)8936عبداللهی( ،)8936توکلینیا و
همکاران ( )8935و امانپور و مودت ( )8935را تأیید میکند .همچنین نتایج این تحقیق،
تأییدکنندۀ چارچوب نظری تحقیق در مورد ارتباط قوی سرمایه اجتماعی و تمام مؤلفههایش
با پایداری اجتماعی شهری که منبعث از نظریات جیمز کلمن ،رابرت پاتنام ،فرانسیس
فوکویاما ،شری ارنشتاین و دیوید دریسکل بود ،نیز هست .آنها معتقد بودند که شبکه
مشارکت مدنی قوی و تعامالت انسجامبخش و اعتمادبخش بهعنوان کاالهای عمومی،
زمینهساز پایداری اجتماعی و مؤلفههای مختلف آن خواهد شد و توسعۀ پایدار و پایداری
اجتماعی در حالت مشارکت واقعی و در صورت تقویت سرمایه اجتماعی و مؤلفههای آن
تحقق پیدا خواهد کرد و همچنین برنامهریزیهای شهری زمانی به توسعۀ پایدار منجر خواهد
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شد که ازطریقِ تغییر رویکردهای برنامهریزی «متمرکز» به «غیرمتمرکز» برنامهریزی »از باالبه-
پایین» به «از پایینبهباال» و برنامهریزی «برای مردم» به «با مردم» موجب جلب مشارکت و
اعتماد اجتماعی و دیگر مؤلفههای سرمایه اجتماعی شود که یافتههای این تحقیق نیز آن را
تأیید میکند.
پیشنهادهای اجرایی
 .8تغییر رویکردهای برنامهریزی شهری از شکل «متمرکز» به «غیرمتمرکز»« ،از باالبهپایین» به «پایینبهباال» و از «برای
مردم» به «با مردم» (مستخرج از فرضیه اصلی و تئوریهای ارنشتاین و دریسکل).
 .6برنامهریزی و ایجاد انگیزه برای ارتقای آگاهیهای اجتماعی شهروندان ازطریق ایجاد و توسعه کافهها و پاتوقهای
شهری ،روزنامههای شهری و شبکههای اجتماعی (مستخرج از فرضیه دوم).
 .9جلب اعتماد شهروندان برای فعالیت در عرصههای «مدیریت و برنامهریزی شهری» از طریقِ
تمرکززدایی از برنامهها و کارایی و اثربخشی آن (مستخرج از فرضیه سوم).
 .0فرهنگسازی و ترویج قانونگرایی ،هنجارپذیری ،جامعهپذیری و رعایت ارزشهای اخالقی و
اجتماعی (مستخرج از فرضیه چهارم).
 .5ترغیب مشارکت اجتماعی شهروندان در طرحها و پروژههای توسعۀ پایدار شهری ازطریقِ
برنامهریزیهای «مردممحور» مبتنی بر «توسعۀ مشارکتی» و تأسیس و گسترش سمنهای متعدد در حوزه مسائل و
آسیبهای اجتماعی شهری (مستخرج از فرضیه پنجم).
 .2تقویت انسجام ،همبستگی و پیوستگی اجتماعی میان مردم با یکدیگر و مردم با مدیران و برنامهریزان
شهری (مستخرج از فرضیه ششم).
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