
 87بهار/ شماره اول/پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال دوم
Journal of Social Sciences ,2008 (Spring),Vol.2,No.1 

  
  

  بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه شهري
  شهر تهران 5مطالعه موردي منطقه 

  2جمیله فدوي،1دکتر مهرداد نوابخش
 چکیده

هدف از این تحقیق بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی ونقش آن در توسعه شهري در سطح تحلیل نواحی و میـزان  
،جامعـه   ی اسـت تحقیـق پیمایشـ  مورد مطالعه در ایـن  روش .شدشهر تهران می با 5توسعه یافتگی نواحی منطقه 

نفـر در   500تهران است که با نمونه گیري خوشه اي متناسب با حجـم  5سال به باالي منطقه  20آماري،جمعیت 
  .شهر تهران انتخاب گردیده اند 5ت گانه منطقه فسطح نواحی ه

آن شـامل آگاهی،اعتمـاد عمومی،اعتمـاد    در بخش یافته ها نمره سـرمایه اجتمـاعی و هفـت عنصـر مفهـومی      
نهادي،مشارکت رسمی،مشارکت غیر رسمی خیریه اي،مشارکت غیر رسمی همیارانه و مشارکت غیر رسمی مذهبی 

  .محاسبه گردیده است و در ارتباط با وضعیت توسعه نواحی قرار گرفته است
ر تهران دارد و منطقه توسعه یافته تر شهري د 5سرمایه اجتماعی نواحی ،رابطه مثبتی با توسعه نواحی منطقه 

از میزان بیشتري از اعتماد عمومی،آگاهی،مشارکت رسمی و مشارکت هاي غیر رسمی همیارانه برخوردارنـد و بـه   
گونه معناداري مشارکت غیر رسمی مذهبی کمتري دارند و اعتماد نهادي و مشـارکت هـاي غیـر رسـمی خیریـه      

  .ده و تفاوت معناداري نداشتاي،در همه منطقه به صورت یکسان بو

   اعتماد،توسعه،تهران ،سرمایه اجتماعی ،مشارکت،ناحیه :واژگان کلیدي 
  
  

2/2/1388:تاریخ پذیرش مقاله                                             8/8/1387: تاریخ دریافت مقاله  
  
  
  
  
  
  

                                                
 mehrdad_navabakhsh@yahoo.com)نویسنده مسئول(وتحقیقاتدانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم -1

 fadavi_r05@yahoo.com جامعه شناسیرشته کارشناسی ارشد  دانش آموخته -2



 1387نامه علوم اجتماعی، سال دوم، شماره اول،بهار  پژوهش............................................................. 26

  مقدمه
ترین نقـش را   ي، فیزیکی و انسانی مهمهاي اقتصاد هاي سنتی مدیریت توسعه، سرمایه در دیدگاه

هـاي   کردند، ولـیکن در عصـر حاضـر مـدیران بـراي توسـعه، در عـین حـال کـه بـه سـرمایه            ایفا می
نمایند، بایستی نظر خود را بیشتر به سرمایه اجتمـاعی معطـوف    اقتصادي، فیزیکی و انسانی توجه می

  .نمایند
باشند، ارائـه تعریفـی    دیریت با آن مواجه مییکی از مشکالتی که دانشمندان علوم اجتماعی و م

در علـوم   ]2[در علوم سیاسی، جیمز کلمـن  ]1[تعریف رابرت پاتنام. جامع از سرمایه اجتماعی است
در تاریخ اقتصادي اجتمـاعی و تحقیقـات بانـک جهـانی از جملـه       ]3[اجتماعی، فرانسیس فوکویاما

ها، هنجارها،  توسط اکثر نویسندگان به عنوان شبکهاین واژه . اولین اقدامات در این زمینه بوده است
توانند از طریق آن اهداف جمعی را بـه صـورتی کـاراتر انجـام دهنـد،       اعتماد و راهی که جوامع می

هـاي متفـاوت آن در    گیري سرمایه اجتماعی، مشـارکت در شـکل   جهت اندازه«. تعریف شده است
ي سیاسی یا مذهبی و یا سطح اعتماد در بین مـردم  ها امور مدنی از قبیل عضویت داوطلبانه در گروه

  .)34،ص1380علوي،(».مدنظر قرار گرفته است
میالدي به ایـن   1990در حوزه مطالعات دانشگاهی از ابتداي دهه  ]4[»سرمایه اجتماعی«توجه به 

شـته  در ر ه هاآثار زیادي درباره آن در قالب تزها،تحقیقات،کتاب ها و مقال سو بسیار گسترش یافته
ــده         ــد آم ــی پدی ــوم تربیت ــاعی و عل ــاد،رفاه اجتم ــی،علوم سیاسی،اقتص ــه شناس ــون جامع ـایی چ هـ

در چنـد سـال اخیـر ایـن مفهـوم علمـی وارد زبـان و زنـدگی         ).2005بوگلسجیک و ون شایک،(اند
در نشریات ،سخنرانی هاي سیاسی و اجتماعی اشارات مکرري به آن می رود و . روزمره شده است
ثبت ناشی از سرمایه اجتماعی در کشورهاي در حال توسعه و توسـعه نیافتـه چنـان    تصور پیامدهاي م

گسترش یافته که عموم بر این نظرند که این پدیده می تواند بسیاري از مشـکالت جامعـه را درمـان    
  .کند

ایده اي که مفهوم سرمایه اجتماعی از آن سخن می گویـد بـا وجـود شـهرت اخیـر خـود بـراي        
طبق این ایده،مشارکت در گروه هـاي اجتمـاعی نتـایج سـودمندي بـراي      . ه نیستجامعه شناسان تاز
به عنوان یـک جامعـه شـناس کالسـیک در یـک قـرن پـیش در        )1369(دورکیم. فرد و جامعه دارد

کتاب درباره تقسیم کار اجتماعی از تاثیر قدرت اخالقی گروه هـا بـراي مهـار خـود خـواهی هـاي       
  .میان اعضا سخن گفته است فردي و ایجاد همبستگی مشترك در
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اما این که چرا قالب جدید این بحث قـدیمی مـورد اسـتقبال گسـترده واقـع شـده و کاربردهـاي        
سیاسی و اجتماعی یافته است،شاید دو عامل اصلی که سبب اهمیت یافتن بحـث سـرمایه اجتمـاعی    

جامعـه   در سیاست گذاري و تحقیقـات علمـی شـده اسـت، نخسـت،تاکید آن بـر پیامـدهاي مثبـت        
پذیري و دوم،قرار دادن پیامدهاي مثبت سرمایه اجتماعی در چارچوب بحث سرمایه و توجه به این 

که چگونه اشکال غیر پولی نظیر قدرت، نفوذ و شبکه هاي ارتباطی مـی تواننـد ماننـد     موضوع باشد
  .دارایی ها و حساب بانکی افراد عمل کنند

ر می دانـد و فاصـله میـان جنبـه     یه سرمایه را امکان پذبحث سرمایه اجتماعی جابجایی منابع بالقو
این ویژگی ها باعث جلب نظر سیاسـت گـذارانی مـی    . هاي جامعه شناختی و اقتصادي را می کاهد

  .شود که به دنبال راه حل هاي کم هزینه تر و غیر اقتصادي براي مسائل اجتماعی اند

  طرح مساله
. زه ها و سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفته اندپیامدهاي توسعه اي سرمایه اجتماعی در حو

به بررس عوامل جامعه شناختی موثر و تبیین میزان توسعه یافتگی منطقه کالن شهري به مقاله حاضر 
کالن شهرها مکان زندگی و کار میلیون ها انسان هستند که توسعه یـافتگی یـا   . پرداخته استبر آن 

با توجـه بـه   . ا رافراهم کندهات رفاه اجتماعی و بهروزي کشورتوسعه نیافتگی آن ها می تواند موجب
گستردگی کالبدي و انبوهی جمعیت در کالن شـهرها،توجه بـه وضـعیت منطقـه شـهر بـراي برنامـه        

با این وجود در کشور،تالش هاي چندانی براي مطالعه .ریزي بهتر توسعه شهري اهمیت زیادي دارد
عمده ترین سوال پژوهش ایـن اسـت کـه    .ت نگرفته استاین موضوع از منظر جامعه شناختی صور

در قالب دیدگاه جامعه شناختی در مطالعات توسعه شهري ،رابطه توسعه یافتگی منطقه کـالن شـهر   
؟وضـعیت سـرمایه    تهران درارتباط با میـزان سـرمایه اجتمـاعی ایـن منطقـه بـه چـه صـورت اسـت؟         

چگونـه   5ل و در بـین نـواحی منطقـه    شـهر تهـران در کـ    5اجتماعی و شاخص هـاي آن در منطقـه   
تهران به چه صورت است؟و رابطه سـرمایه اجتمـاعی    5است؟وضعیت توسعه یافتگی نواحی منطقه 

  و شاخص هاي آن با میزان توسعه یافتگی این نواحی چیست؟

  هدف تحقیق
 _بررسی و شناخت رابطه سرمایه اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده آن با میزان توسعه اقتصادي

  اجتماعی شهر تهران
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  تحقیق چارچوب نظري
شهر تهران،نیازمند توجه به ابعاد،سطوح و گونـه   5بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه منطقه 

سـرمایۀ اجتمـاعی از   .که در این قسمت به آن شـاره مـی شـود   .هاي سرمایه اجتماعی ضرورت دارد
  :نظران دیدگاه صاحب

هـا را بـا انجـام     هاي اجتمـاعی مـوهبتی طبیعـی نیسـتند و بایـد آن      هاز نظر بوردیو، شبک]:5[پیر بوردیو
وي سـرمایه  . هـا و منـابع پدیـد آورد    یـابی بـه دیگـر سـرمایه     هاي منطقی و هدفمند براي دست کنش

  :سرمایه از نظر او سه شکل بنیادي دارد. داند اجتماعی را یکی از اشکال سرمایه می
توانـد بـه شـکل حقـوق مالکیـت       ن به پـول اسـت و مـی   که قابل تبدیل شد» سرمایه اقتصادي«. 1

  .نهادینه شود
شـود و بـه شـکل     که تحت برخی از شرایط به سرمایه اقتصادي تبـدیل مـی  » سرمایه فرهنگی«. 2

  .گردد کیفیات آموزشی نهادینه می
  .گردد که تحت برخی از شرایط به سرمایه اقتصادي تبدیل می»سرمایه اجتماعی«. 3

پذیري اشکال مختلف سرمایه و بر تقلیل نهایی همه اشکال به سـرمایه اقتصـادي    بوردیو بر تبدیل
به ایـن ترتیـب، کنشـگران    . کند، از نظر او، سرمایۀ اقتصادي، کار انسانی انباشته شده است تأکید می

توانند با استفاده از سرمایه اجتماعی به سرمایه اقتصادي یا فرهنگی دست یابنـد و بـه همـین نحـو      می
اي در منـابع اقتصـادي و    هـاي هوشـمندانه   گذاري یابی به سرمایه اجتماعی نیز باید سرمایه دست براي

  .(Bourdieu.1985.p248&980)فرهنگی انجام دهند

فوکویاما در کتاب پایان نظم در رابطه با پیشینه مفهوم سرمایه اجتماعی به آثار :فرانسیس فوکویاما
ام این اصطالح نخستین بار در اثر کالسیک  آنجا که من آگاه شدهتا «: نویسد کالسیک اشاره نموده و می

به کار رفته است، که در آن ) 1961مرگ و زندگی در شهرهاي بزرگ آمریکایی، ] (6[جین جاکوب
اي از  هاي حومه قدیمی و مختلط شهري، گونه هاي اجتماعی فشرده در محدوده توضیح داده بود، شبکه

دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر  یسرمایه اجتماعی را تشکیل م
تصمیمات دربارة بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل رسمی مانند نیروي حفاظتی پلیس و نیروهاي 

سرمایه «: گوید وي در تعریف سرمایه اجتماعی چنین می. دهند انتظامی، مسئولیت بیشتري از خود نشان می
هاي غیررسمی است که اعضاي گروهی که همکاري و تعاون  جتماعی مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشا

ها و هنجارها به خودي خود باعث  باشد، در آن سهیم هستند که البته مشارکت در ارزش ها مجاز می میان آن
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 ،1379فوکویاما،(».باشند هاي منفی ها ممکن است ارزش گردد؛ چرا که این ارزش تولید سرمایه اجتماعی نمی
  ).2ص

  : کند فوکویاما در رابطه با سرمایۀ اجتماعی، هنجارهاي اجتماعی را به دو بخش تقسیم می
  هنجارهاي مولد سرمایه اجتماعی . 1
  هنجارهاي غیرمولد. 2

شـود و اساسـاً    هنجارهاي مولد سرمایه اجتماعی به ارتقاي همکاري میان اعضاي گروه منجر می
اما هنجارهـاي غیرمولـد   . باشد ایی چون صداقت، اداي تعهدات و ارتباطات دو جانبه میشامل سجای

برخالف هنجارهاي مولد سرمایه اجتماعی کمکی به ارتقاي همکاري میان اعضاي گـروه نخواهـد   
اي سـرمایه اجتمـاعی و اعتمـاد متقابـل را ببینـیم، ولـی هنجارهـاي         پس ممکن است در جامعه. کرد

اي کـه   از نوع غیرمولد سرمایه اجتماعی باشد، مثل عدم اعتماد به دیگران، جامعه اجتماعی قوي آن
افراد حتی نباید به پدر و مـادر خـود اعتمـاد کننـد، داراي یـک هنجـار غیرمولـد سـرمایه اجتمـاعی          

  ).12همان،ص(است
اجتماعی را در  جامعه شناس، اصطالح سرمایه] 8[گلن لوري اقتصاددان نیز مانند ایوان الیت: ]7[گلن لوري

االصل در  هاي آفریقایی آمریکایی. براي توصیف مشکل توسعه اقتصاد درون شهري به کار برد 1970دهه 
االصل و  هاي آسیایی محدوده اجتماعات خود فاقد اعتماد و همبستگی بودند، در حالی که براي آمریکایی

عتماد و همبستگی میان سیاهان مبینِ نبود همین ا. هاي قومی این اعتماد و همبستگی وجود داشت دیگر گروه
  ).10،ص1379فوکویاما،(ها بود داد و ستد جزئی در میان آن

هاي سازمان اجتماعی است که هماهنگی و  از نظر وي، سرمایه اجتماعی آن دسته از ویژگی: رابرت پاتنام
هنجارهاي معامله متقابل . 2ها  هشبک. 1:ها عبارتند از این ویژگی. کند همکاري را براي سود متقابل تسهیل می

  اعتماد اجتماعی. 3
اي اعم از مدرن و سنتی، فئودالی  هاي رسمی و غیررسمی ارتباطات و مبادالت در هر جامعه شبکه: ها شبکه

هاي افقی  در شبکه. ها در دو نوع افقی و عمودي هستند این شبکه. وجود دارد... داري و یا سرمایه
هاي عمودي هم  که از قدرت و وضعیت برابري برخوردار بوده و در شبکهشهروندانی عضویت دارند 

  .برند شهروندانی عضوند که در وضعیتی نابرابر نسبت به هم به سر می
ها تقویت  ترین سودمندي آن در هر گروه اجتماعی هنجارهایی هستند که مهم: هنجارهاي معامله متقابل

ترین این هنجارها، هنجارهاي  از نظر پاتنام مهم. ري استاعتماد، کاهش هزینه معامالت و تسهیل همکا
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این هنجارها با . داند وي این هنجارها را از مولدترین اجزاي سرمایه اجتماعی می. معامله متقابل هستند
  .کند هاي انبوهی از مبادالت اجتماعی مرتبط است و هر یک دیگري را تقویت می شبکه

هاي  تماعی را ناشی از دو منبع یعنی هنجارهاي معامله متقابل و شبکهپاتنام اعتماد اج:اعتماد اجتماعی
کند و هر چه سطح اعتماد در یک جامعه  از نظر وي، اعتماد، همکاري را تسهیل می. داند مشارکت مدنی می

به  .کند باالتر باشد، احتمال همکاري هم بیشتر خواهد بود و باز این همکاري به نوبه خود اعتماد را ایجاد می
این ترتیب، هر چه سرمایه اجتماعی بیشتر استفاده شود به جاي استهالك و کاهش، بیشتر افزایش خواهد 

اعتمادي، فریب و حیله،  ها در برخی از جوامع عهدشکنی، بی کند، نبود این ویژگی وي اضافه می. یافت
  ).12،ص1379فوکویاما،(نظمی و رکود را به دنبال خواهد آورد کشی، انزوا، بی بهره

از نظر کلمن، سرمایه اجتماعی نوعی از سرمایه است که مانند دیگر اشکال آن مولد بوده و : جیمز کلمن
به زعم وي، . سازد باشند، فراهم می یابی به اهداف معینی را که در نبود آن دست نایافتنی می امکان دست

نی کاهش یابد، اهدافی که در نبود یابی به اهداف معی هاي دست شود تا هزینه سرمایه اجتماعی سبب می
به اعتقاد وي، عواملی . شود پذیر می هاي زیاد امکان ها تنها با صرف هزینه یابی به آن سرمایه اجتماعی دست

. 4اطالعات . 3ایدئولوژي . 2کمک . 1:شوند، عبارتند از که سبب ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی می
  هنجارها

هرگاه عواملی . کدیگر مقدار سرمایه اجتماعی را بیشتر خواهد کرددرخواست کمک افراد از ی:کمک
رفاه، فراوانی و کمک دولت سبب شود تا افراد نیازشان به یکدیگر کمتر شود، میزان سرمایه اجتماعی : مانند

  .کمتر خواهد شد
ایه اعتقاداتی مانند لزوم کمک به یکدیگر یا عمل به سود دیگري، سبب پدید آمدن سرم:ایدئولوژي

از این رو، آن دسته از اعتقادات مذهبی که بر ضرورت کمک و عمل به نفع دیگران . شود اجتماعی می
  .شوند گیري سرمایه اجتماعی محسوب می تأکید دارند، عامل مهمی در شکل

یک شکل مهم سرمایه اجتماعی ظرفیت بالقوه اطالعات است که جزء ذاتی و جدایی ناپذیر :اطالعات
ی است، اما به دست آوردن اطالعات پرهزینه است، اطالعات در واقع زمینه را براي کنش روابط اجتماع

تواند به دست آید استفاده از روابط اجتماعی  یکی از وسایلی که از طریق آن، اطالعات می. سازد فراهم می
  .کند شود، کنش را تسهیل می است و اطالعاتی که از طریق این روابط حاصل می

هاي اجتماعی، هنجارهاي مؤثر و نیرومندي وجود داشته باشد، مبنی بر اینکه  ر در درون گروهاگ:هنجارها
فرد باید منافع شخصی را رها کرده و به سود جمع عمل کند، سرمایه اجتماعی شکل خواهد 

  ).474همان،ص(گرفت
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  سطوح سرمایه اجتماعی
  : اند ملی بررسی و مطالعه کرده برخی از نویسندگان سرمایه اجتماعی را در دو سطح سازمانی و

  سطح ملی. 1
هـا، تعـامالت و هنجارهـایی دارد کـه کیفیـت و       سرمایه اجتماعی در این سطح اشـاره بـه شـبکه    

سرمایه اجتماعی فقط مجمـوع نهادهـایی کـه جامعـه را     . دهد کمیت تعامالت اجتماعی را شکل می
  .)2001سازمان بانک جهانی، (گردد می دهند، نیست؛ بلکه سبب انسجام این نهادها نیز تشکیل می

اي از هنجارهاي موجود در سیستم اجتماعی است که موجـب ارتقـاي    سرمایه اجتماعی مجموعه
هـاي تبـادالت و    شـود و موجـب پـایین آمـدن سـطح هزینـه       سطح همکاري اعضاي آن جامعـه مـی  

  .)34،ص 1380علوي، (گردد ارتباطات می
ي تشــریک مســاعی متقــابلی اســت کــه ایجــاد ارزش   هــا و هنجارهــا ســرمایه اجتمــاعی شــبکه 

  .)2،ص1999پاتنام،(نماید می
  سطح سازمانی. 2

هـا   به ایده بررسی سرمایه اجتماعی در سطح سـازمان ) 2001(]9[در تحقیقات کوهن و پروساك
توانـد بـه    افرادي مانند کوهن و پروساك اعتقاد دارنـد کـه سـرمایه اجتمـاعی مـی     . اشاره شده است

  :باشد ادي کمک نماید، برخی از مزایاي مورد اشاره توسط این افراد به شرح ذیل میتوسعه اقتص
درون (به اشتراك گذاشـتن بهتـر دانـش، ایجـاد روابـط مبتنـی بـر اعتمـاد، ایجـاد روح تعـاون،           «

هـاي اسـتخدام،    کـاهش نـرخ جابجـایی، کـاهش هزینـه     ) سازمان، بین سازمان و مشـتریان و شـرکاء  
هاي مـرتبط بـا    دانش سازمانی، کاهش تغییرات نیروي کار، افزایش فعالیت کمک به آموزش، ابقاء

  .)2001کوهن،(»ثبات سازمانی و درك مشترك
یـک شـخص   . نمایـد  کالرك سون سرمایه اجتماعی را به عنوان فرایند حل مشکل توصیف مـی 

کـه در شـبکه   تواند سرمایه اجتماعی را ایجاد نماید، ولی منبعـی اسـت بـراي افـرادي      به تنهایی نمی
  .)1999بوردیو،(گیرند روابط اجتماعی کم و بیش بلندمدت قرار می

ها،  ها، تیم گروه(شود  اهمیت سرمایه اجتماعی سازمانی در این است که سبب اجتماع افرادي می
کلمـن، جـاکوب،   . (رسـانند  آمیز کارها را به پایان می که با همدیگر به طور موفقیت...) ها و سازمان
سرمایه اجتماعی سازمانی احساس انسجام را از طریق اعتماد و همکاري ایجاد ) 1999آدلر، پاتنام و 

  .)2001کوهن،(نماید می
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  :سرمایه اجتماعی در تعریفی دیگر در سه سطح مطرح و بررسی شده است
  الف ـ سطح فردي

ایـن رابطـه    .کند تا بچه او را براي مدتی نگاه دارد مانند هنگامی که مادري از دوستش تقاضا می
داشـت، مـادر    دوستی ناشی از سرمایه اجتماعی میان مادر و دوست خود است که اگـر وجـود نمـی   

  .مجبور بود پرستار بچه استخدام کند و هزینه بپردازد
  ب ـ سطح گروهی

مانند مثالی که جیمز کلمن از فروشندگان بازار عمده فروشـی المـاس در شـهر نیویـورك نقـل      
هـاي مـؤثر    دهد که چگونه تعهدات متقابل اعضاي گروه و ضمانت ال نشان میاو در این مث. کند می

هـا بـدون کمتـرین     یـابی المـاس   براي ممانعت از خیانت در امانت موجب شده تا اموري مانند ارزش
  .هزینه و با اطمینان انجام گیرد و در نتیجه، همبستگی گروهی در سطح باالیی حفظ و تداوم یابد

  ج ـ سطح اجتماعی
از نظر پاتنام سرمایه اجتماعی موجب شده . اند ه پاتنام و فوکویاما در کارهایشان به آن پرداختهک

تا نهادهاي دموکراتیک حکـومتی بهتـر وظـایف خـود را انجـام دهنـد و از نظـر فوکویامـا، سـرمایه          
  .)22،ص1381حسینی، شاه(بخشد اجتماعی نظم اجتماعی را به طریق مؤثر و کارآمدي حفظ و تداوم می

با توجه به پدیده جهـانی شـدن و لـزوم ایجـاد مناسـبات و ارتباطـات مناسـب بـا دیگـر کشـورها           
با تلفیق دو دیدگاه مطرح شده در خصوص . توان سطح فراملی را نیز به سطوح قبلی اضافه نمود می

  :توان شماي زیر را ارائه نمود سطوح سرمایه اجتماعی می
  
  

  سطح فردي    
      
  سطح گروهی    
      

  سطح سازمانی    سطوح سرمایه اجتماعی
      
  )اجتماعی(سطح ملی     
      
  )المللی بین(سطح فراملی     

  سطوح سرمایه اجتماعی  )1(نمودار شماره 
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  ابعاد سرمایه اجتماعی
مـوارد ذیـل ابعـادي هسـتند کـه      . تـوان مطالعـه کـرد    سرمایه اجتماعی را از منظرهاي مختلفی می

  :تبیین بهتر سرمایه اجتماعی یاري کنند توانند ما را در می
. 4هـاي اجتمـاعی    عضـویت در گـروه  . 3مشارکت سیاسـی  . 2) اجتماعی ـ بین نژادها (اعتماد . 1

  .)1380علوي،(ادیان و مذاهب
دهنـده   هـاي تشـکیل   دوستی، صداقت، وفاي به عهد، قانونمداري و صلح دوستی را از مولفـه  نوع

با این حـال، بایسـتی بـر مشـارکت و اعتمـاد عمـومی بـیش از سـایر         . شمارند سرمایه اجتماعی بر می
  .)1384توسکی،(ها تأکید گردد مولفه

با این همه و متناسب با تعریف و ابعاد سرمایه اجتماعی عوامل مؤثر در افزایش و یا کاهش آن و 
ت گیـري آن معرفـی شـده اسـت کـه طیفـی بـه نسـب         هایی براي اندازه یا محورها، معیارها و شاخص

  .)1384الویري، (گسترده را از مسائل کالن و خرد در بر دارد

  اعتماد و میزان آن بین شهروندان و حکومت و نهادهاي برآمده از آن  
 احساس امنیت  
 روابط همسایگی، خویشاوندي، دوستی و کاري : تعامالت اجتماعی، شامل  
 نهادهاي عمومی و مدنی  
 هاي اجتماعی روهها و گ ها، انجمن عضویت در مجامع، باشگاه  
 هاي اجتماعی تمایل به فعالیت در متن اجتماع و همکاري  
 رسانی در سطح جامعه دسترسی به اطالعات و میزان اطالع  
 پذیري نسبت به تنوع و تکثر تحمل  
 ارزشمند دانستن زندگی  
 آگاهی عمومی  
 بندي حکومت به قانون و مقررات پاي  
 احترام به یکدیگر  
 احساس وفاداري به کشور  
 کر عقالییتف  
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 پذیري نظم  
 کارآمدي حکومت  
 فساد در سطح حاکمیت و جامعه  
 شرکت در انتخابات  
 روزنامه خواندن  

هـا، هنجارهـاي معاملـه     گونه که در صفحات قبل آورده شـده اسـت، رابـرت پاتنـام شـبکه      همان
معتقـد  متقابل و اعتماد اجتماعی را به عنوان عناصر سرمایه اجتماعی مطرح نموده و جیمز کلمن نیز 

است که عوامل کمک، ایدئولوژي، اطالعات و هنجارها سبب ایجاد و گسترش سـرمایه اجتمـاعی   
  .شود می

گیري سرمایه اجتماعی در پـنج ناحیـه محلـی در اسـترالیا      در یک تحقیق پیمایشی پیرامون اندازه
  .)1384،طلوعی(هشت عنصر ذیل شناسایی و تعریف شده است

 مشارکت در جامعه محلی  
 گسترده در بطن جامعه فعالیت  
  احساس اعتماد و امنیت  
  ارتباطات همسایگی  
 ارتباطات دوستانه و خانوادگی  
 ها پذیرش و تحمل تفاوت  
 ارزش زندگی  
 ارتباطات کاري  

متذکر می شود،می توان سرمایه اجتماعی را متشـکل از  ) Paxton.1999(همان گونه که پاکستون
  :دو بعد دانست

ایـن  .یعنی ساختار شبکه اي عینی که افراد را به یکدیگر مرتبط کند:د پیوندهاي عینی میان افرا-
  .مولفه نشان می دهد که افراد در فضاي اجتماعی به یکدیگر مربوطند

یعنی پیونـدهاي میـان افـراد بایـد داراي ویژگـی خـاص باشـد،دو جانبـه،مورد         :نوع ذهنی پیوند-
  ).93همان،(اعتماد؛ومستلزم احیاي مثبت
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اجتماعی به دو بعد عینی و ذهنی و لزوم پیوند میان این دو براي ایجاد پیامدهاي تفکیک سرمایه 
مند آن از ایــن روســت کــه محــدود کــردن مفهــوم بــه ســاختارهاي عینــی روابــط یــا ذهنیــات  دســو

ممکـن اسـت بـا    .آورد یافراد،مشکالتی را در شکل گیري سرمایه اجتمـاعی و اثـرات آن پدیـد مـ    
ادهایی براي گسترش روابط میـان افـراد یـک جامعـه تاسـیس شـود و       سرمایه گذاري هاي دولتی نه

امـا وجـود ایـن سـاختارها بـدون فـراهم بـودن اعتمـاد و         . همگان موظف به عضـویت در آن شـوند  
هنجارهاي مشوق همکاري و عمل جمعی،به تنهایی نمی توانـد سـرمایه اجتمـاعی را در آن جامعـه     

اگر امکانات ایجـاد  .ز صادق استنیسرمایه اجتماعی  این موضوع در مورد ابعاد ذهنی. تشکیل دهد
شبکه هاي تعامل در قالب انجمن هاي داوطلبانه نباشد،اعتماد و هنجارهاي مشوق عمـل جمعـی ،در   

  .ذهنیت افراد جامعه به شکل آرمانی غیر عملی ،باقی خواهند ماند

  سرمایه اجتماعی و توسعه
اعی و پیامـدهاي مثبـت در حـوزه هـا و سـطوح      پژوهش هاي زیادي به رابطه میان سـرمایه اجتمـ  

براي نمونه تحقیقـات نشـان داده انـد    . گوناگون اقتصادي،سیاسی،اجتماعی و رفاهی توجه کرده اند
که سرمایه اجتماعی با کارایی نهادي،افزایش سطح آموزش و رفاه کودکان،کـاهش جنایـت هـاي    

و میـــر ،بهبـــود وضـــع خشـــن،کاهش نـــزاع و درگیري،برتـــري اقتصـــادي افراد،کـــاهش مـــرگ  
سالمت،اساس خوشبختی و اعتماد به حکومت و شکل گیري تشکل هاي بهره برداري از زمـین بـه   

از سـوي  ). Brehm,2006,Firouzabadi,1997,Putnam,2000(صورت موفق و کارا رابطه مستقیم دارد
ــتقیمی     ــه مسـ ــز رابطـ ــادي نیـ ــارایی اقتصـ ــا حاکمیـــت خـــوب و کـ ــاعی بـ ــرمایه اجتمـ دیگـــر سـ

ــتی   .)Offe,2002(دارد ــا تندرس ــاعی ب ــرمایه اجتم ــین س ــترا،(همچن ــاي   )1384وینس ــروژه ه ــت پ موفقی
ــی ــی،(عمرانـ ــتا      ) 1384مرنیسـ ــی در روسـ ــنش جمعـ ــیل کـ ــترك و پتانسـ ــین مشـ ــعه زمـ و توسـ

)Krishna,2002(،  توسعه اقتصادي کشـور)Loh,2003(   تسـهیل موفقیـت کـنش،)Kerry,2003(،  توسـعه
ــ ،)Gerew,2003(محلـــی و ملـــی ــاهش مـــرگ و میـ ــدگی   کـ ــه زنـ ــد بـ ــزایش امیـ ــوزادان و افـ ر نـ

)Hyatt,2003.(  ــاعی ــدنی و اجتمـــ ــارکت مـــ ــد  )Loflin,2003(مشـــ ــد درآمـــ ــین رشـــ و همچنـــ
را می توان از پیشگامانی دانست کـه  )1380(رابرت پاتنام. رابطه مستقیم دارد)Knack,2002(کشورها

طالعه خود درباره مناطق او در م. به رابطه میان توسعه منطقه اي و سرمایه اجتماعی توجه کرده است
کشور ایتالیـا دریافـت سـرمایه اجتمـاعی مـی تـوان اختالفـات منـاطق رااز نظـر توسـعه اقتصـادي و            
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از نظر پاتنام سرمایه اجتماعی به معناي ویژگی هـاي سـازمان   . توضیح دهد ]10[»عملکرد حکومتی«
ه را با تسـهیل کـنش هـاي    اجتماعی مانند اعتماد،هنجارها و شبکه هاست که می تواند کارایی جامع

در حــــوزه مطالعــــات شــــهري نیــــز پاراگال،گلیگــــان و هــــوك  .هماهنــــگ بهبــــود بخشــــد
)Grootaert,2002,pp188-220(   یت جمـع  رتاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت مـردم محلـه را در مـدی

آن ها بحث خود را با ایـن  . آوري ضایعات در مناطق مختلف شهر داکاي بنگالدش بررسی کردند
که چرا برخی از جوامع سازماندهی بهتـري بـراي تولیـد کـاالي     . رسش محوري آغاز می کننددو پ

عمومی دارنـد و کـدام ویژگـی هـاي اجتمـاعی سـبب تعامـل و همکـاري در بـین همسـایگان مـی            
شود؟آن ها مشاهده کردند در برخی محالت شهر که جمع آوري به درستی صورت نمی گیرد،در 

گروهی داوطلب با بخش خصوصـی بـراي جمـع آوري زبالـه قـرار داد      آن ساکنان محلی با تشکیل 
چرا برخی محـالت  «در پاسخ به این پرسش که . بسته اند و نتایج موفقیت آمیزي را کسب کرده اند

به این موفقیت دست یافته اند و محالت دیگر فاقـد چنـین اقـدامات داوطلبانـه و منـافع ناشـی از آن       
سرمایه اجتماعی افراد این محالت می دانند،سرمایه اي کـه ناشـی از    آن ها علت اصلی را»بوده اند؟

  .تعامالت و نهادهاي سنتی یا مرسوم ،میراث و زمینه ارزشی ،قومی یا دینی مشترك است
این مرور نشان می دهد که می توان از مفهوم سرمایه اجتماعی به عنـوان یـک متغیـر مهـم بـراي      

انتخـاب سـطح   .میـان سـطوح فضـایی مختلف،اسـتفاده کـرد      تبیین تفاوت هاي اقتصادي و اجتماعی
ایــن ســطح مــی تواندشــامل . تحلیــل بســتگی بــه موضــوعی دارد کــه محقــق انتخــاب کــرده اســت 

توجـه بـه رابطـه میـان سـرمایه اجتمـاعی و سـطوح تحلیـل         . کشور،منطقه،شهر یا مناطق شهري باشد
با  )Putnam,1993(و یا پاتنام)Iyer,2005(گوناگون در حال افزایش است بحثی را که آیر و همکاران 

آغاز کردند،ابعاد جدیدي یافتـه   1993بررسی علل توسعه متفاوت میان مناطق مختلف ایتالیا درسال 
  .است

  تعریف مفاهیم
تلقـی مـی گـردد و ایـن     »کنش جمعی«در تعریف نظري،سرمایه اجتماعی لبه عنوان منبعی جهت

یعنـی آگـاهی کـه    )شناخت(سیاسی  -ر عمومی اجتماعیمنبع عالوه بر آگاهی و توجه نسبت به امو
اعتمـاد عمـومی یـا تعمـیم یافتـه و      (موجب عالقمندي و دل نگرانی است،شـامل هنجارهـاي اعتمـاد   

کـه در درون شـبکه هـاي    )همیـاري (،هنجارهـا و یـا رفتارهـاي معاملـه کتقابـل     )مـدنی /اعتماد نهادي
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. رکت هاي رسمی و غیر رسمی می باشداجتماعی عمل می کنند و عناصر ساختاري شبکه ها و مشا
نتایج سرمایه اجتماعی در داخل شبکه شامل مجموعه اي از کنش هاي جمعی در اشـکال و انـدازه   

بنابراین مجموعه عناصر مفهومی سرمایه اجتماعی در این تحقیق در بعد شناختی .هاي مختلف است
عتمـاد نهـادي و آگـاهی وتوجـه بـه امـور عمومی،سیاسـی و یـا         و ذهنی،عبارتند از اعتمـاد عمومی،ا 

اجتماعی و در بعد عینی ،عبارتند از مشارکت رسمی،مشارکت غیر رسمی خیریه اي،مشارکت غیر 
رسمی مذهبی و مشارکت غیر رسمی همیارانه که مجموعاً هفت عنصر مفهوومی سرمایه اجتمـاعی  

گانه مذکور در نواحی ،نمره سـرمایه اجتمعـاي آن   را شامل می گردند و میانگین نمره عناصر هفت 
در جدول زیر عمده ترین متغیرهاي مـورد نظـر در متغیـر وابسـته سـرمایه      . منطقه را تشکیل می دهد

  .اجتماعی بررسی و تعریف عملیاتی شده اند

مشارکت هاي خیریه اي مانند انواع کمک ها در جشن هاي نیکوکاري،عاطفه ها،تکریم  
سالمندان،خیرات و مبرات،کمک و صدقه به مستمندان و کمک به مردم آسیب  ایتام،کمک به

مشارکت هاي مذهبی،شامل شرکت در انواع مراسم روضه ،عزاداري و جشن و سرور و . گردید
مجالس دینی در منزل و مسجد و مشارکت هاي همیارانه،شامل کمک به دوستان و همسایگان 

د گوش دادن به مسائل و مشکالت آنان،قرض دادن دریک سال گذشته در فعالیت هایی مانن
،پول قرض ...وسایل،کمک از طریق انجام کارهاي کوچک مانند مراقبت از عضو خانواده،خریدو

جالب این که این نوع مشارکت همیارانه بعد عملی و رفتاري . بود...دادن،رفتن به عیادت بیماران و
ان بررسی ابعاد رفتاري از بررسی هنجارها ساده تر هنجارهاي همیارانه را شامل می گردد و در ایر

است،زیرا در بررسی هنجارهاي معامله متقابل و همیاري معموالً جوابها کلیشه اي بوده و خوب ها 
بنابراین گویه هاي سنجش هنجارها همیاري . و خوب پاسخ داده می شود و بدها نیز طرد می شوند

عامل . نبودند،ولی در بعد رفتاري نتایج سنجش مثبت بوددر این تحقیق در سنجش این متغیر موفق 
سوم در سرمایه اجتماعی شامل مشارکت هاي رسمی و آگاهی و توجه نسبت به امور عمومی 

اجتمعاي می باشد و در مشارکت هاي رسمی میزان مشارکت پاسخگو در انواع فعالیت  -سیاسی
ل و داراي مسئولیت مورد بررسی قرار بر اساس نوع فعالیت عادي، فعا...هاي انجمنی،صنفی و

گرفت و بر اساس عضویت و نوع آن در انواع تشکل هاي رسمی میزان مشارکت رسمی مورد 
  .سنجش قرار گرفت 
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  روش تحقیق

  روش تحقیق در این مطالعه به صورت اسنادي و پیمایشی می باشد

  جامعه آماري
سال و باالتر ،جامعه آماري را تشـکیل  20شهر تهران با ضابطه سنی 5مجموعه افراد ساکن منطقه 

نفـر پاسـخگو از نـواحی هفـت گانـه       500می دهند که با روش خوشه بندي متناسب با حجم تعـداد  
  .تهران انتخاب شده اند 5منطقه

  روایی ابزار
در واقـع  .استفاده از گویه ها و پرسش هاي متعدد،مساله روایی و اعتبار داده ها را مطرح می کند

پاسخگوي این پرسش است که آیا مقیاس هاي مربوطه براي سنجش ایـن متغیرهـا از    تحلیل روایی
ثبات و پایداري کافی بهرهمند است یا خیر ؟معموالً در مطالعات اگر ضریب آلفاي کرونباخ بـیش  

در واقـع  . کننـد  یباشد،اعتبار نسبی گویه هـا و لـذا مفهـوم مـورد نظـر را تصـدیق مـ        6/0-5/0از بین
کرونباخ نشان گر انسجام درونی و همسازي داخلی گویه ها به شمار می رود و بـراي  ،مقدار آلفاي 

آگــاهی و توجــه ،اعتمــاد عمومی،اعتمــاد نهادي،مشــارکت همیارانــه ،مشــارکت غیــر رســمی         
، 91/0، 75/0مذهبی،مشارکت غیر رسمی خیریـه اي و مشـارکت غیـر رسـمی همیارانـه بـه ترتیـب       

  .، می باشد91/0، 86/0، 62/0، 80/0

  یافته هاي تحقیق
از بـین  .تهران انجام شده است 5ناحیه منطقه  7نفر پاسخگو از  500این مطالعه بر اساس اطالعات

دامنـه  . بـوده انـد  )درصـد 46(نفر مرد 230و )درصد 54(نفر از پاسخگویان زن 270کلیه پاسخگویان 
گین ایـن توزیـع سـنی    میـان . سال بوده است 88تا 20تغییرات سن در جامعه آماري مورد بررسی بین 

میانـه  . سال سـن داشـته انـد    2/37سال و نشانه آن است که افراد جامعه آماري به طور متوسط  2/37
سال یا کمتر از آن سـن دارنـد و نـیم دیگـر      35سال می باشد یعنی نیمی از جمعیت  35سنی جامعه 

رین مشـاهدات مـی   نماي توزیع جمعیت کـه نشـانگر بیشـت   . سال یا بیش از آن سن دارند35جمعیت 
سـاله بـیش از سـایر     20سـال مـی باشـد و بـه ایـن معناسـت کـه فراوانـی پاسـخگویان          20باشد،برابر 

  .پاسخگویان بوده است
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  وضعیت عناصر سرمایه اجتماعی
شامل آگاهی،اعتمـاد عمومی،اعتمـاد نهادي،مشـارکت     یاز مجموع هفت عنصر سرمایه اجتماع

کت غیر رسمی مذهبی و مشارکت غیر رسمی همیارانه رسمی،مشارکت غیر رسمی خیریه اي،مشار
  .است وضعیت به شرح ذیل می باشد

و بیشترین فراوانی پاسخ هـا  . بوده است 83/4میانگین پاسخ هاي صحیح به سوال ها :آگاهی و توجه
درصــد نمــره آگــاهی پاســخگویان از . را کســب نمــوده انــد8نیــز در بــین کســانی بــوده کــه نمــره  

  .درصد می باشد 3/39، 7/23، 8/8، 2/19، 9ب ،به ترتی8،6،4،2،0
بوده است که در قسمت متوسط می افتد و میانه پاسخ  63/3میانگین پاسخ ها حدود  :اعتماد عمومی

، 0درصد نمـره اعتمـاد بـراي    . می باشد 4بوده و بیشترن فراوانی نمره اعتماد عمومی عدد4هانیز عدد
  .درصد می باشد 3.6و 10، 6/59، 25، 8/1به ترتیب  8و6، 4، 2

در ضمن بیشترین فراوانی . است4می باشد و میانه آن نیز  05/4میانگین اعتماد نهادي  :اعتماد نهادي
، 6، 4، 2، 0درصد پاسخگویان با نمره هاي،. دارند تعلق دارد4نمره اعتماد نهادي به کسانی که نمره 

  .درصد می باشد 4.4، 23، 6/48، 22، 2به ترتیب 8
بوده است و بسیار پایین می باشد و 2میانگین مشارکت در کل جامعه پاسخگویان  :میمشارکت رس

درصـد جمعیـت در هـیچ مشـارکت     4/53در ضـمن  . میانه و نماي مشارکت رسمی نیز صـفر اسـت  
 2/5، 4/10، 8/12، 2/18به ترتیب  8، 6، 4، 2رسمی،حضور ندارند و درصد مشارکت هاي با نمره 

  .درصد می باشد
اي غر رسمی از یک طبقه بندي سه گانه برخوردار است و نوعاً فعالیت در این گونه مشارکت ه

مشارکت ها، همان گونه که از نامشان پیداسـت،به صـورت رسـمی صـورت نمـی گیـرد و در ایـن        
  .مطالعه به سه نوع خیریه اي ،مذهبی و همیارانه تقسیم شده است

بـوده اسـت و میانـه     8/4ه اي در پاسخگوان میانگین مشارکت خیری :مشارکت غیر رسمی خیریه اي
است و بیشترین فراوانی مشارکت غیر رسمی خیریه اي مربوط بـه   4مشارکت غیر رسمی خیریه اي 

بـه   8، 6، 4، 2، 0درصد پاسخگویان بر اساس نمره مشـارکت هـاي غیـر رسـمی     . بوده است4امتیاز 
  .درصد می باشد 8/18، 4/26، 4/30، 6/20، 8/3ترتیب 

می باشد و میانه  74/4میانگین مشارکت هاي غیر رسمی خیریه اي نیز  :کت غیر رسمی مذهبیمشار
درصــد . تعلـق داشــت 4اسـت و بــاالترین فراوانــی حضـور در مشــارکت هــاي فـوق بــه امتیــاز     4آن
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 2/5، 4/7، 0/60، 2/3،2/24به ترتیب  8، 6، 4، 2، 0پاسخگویان بر اساس نمره هاي مشارکتی آن ها
  .شددرصد می با

این مشارکت ،بعد عملی هنجارهـاي همیارانـه را شـامل مـی گـردد و      :مشارکت غیر رسمی همیارانه
مـی   8مشارکت غیررسـمی همیارانـه نیـز از صـفر تـا     . سنجه دقیق تري نسبت به هنجار همیاري است

مـی باشـد و بـاالترین فراوانـی،در انجـام       6بوده است و میانـه آن   2/5باشد و میانکین این مشارکت 
، بسـیار کـم  درصد پاسخگویان بر اساس نمـره مشـارکت آن هـا،    . اختصاص دارد6همیاري به نمره 

  .درصد 6/24، 2/32، 2/19، 7،17عبارت است از  بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم

  سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی ،طبق مدل نظري بحث از میانگین مجموع نمره فرد در عناصر هفت گانـه فـوق   

ی و توجه ،اعتماد عمومی،اعتماد نهادي،مشارکت رسمی و مشارکت هـاي غیـر رسـمی    یعنی آگاه
براساس نتـایج  .می باشد  8تا 0خیریه اي،مذهبی و همیارانه به دست آمده است و نمره آن از شماره 

درضـمن بیشـترین   .می باشد  4است و میانه آن نیز  98/4تحقیق میانگین نمره سرمایه اجتماعی افراد 
  .تعلق دارد4نمره سرمایه اجتماعی افراد به نمره فراوانی 

  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نمره سرمایه اجتماعی)1(جدول شماره

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  سرمایه اجتماعی
  -  -  -  بسیار کم

  4/8  4/8  42  کم
  66  6/57  288  متوسط

  96  30  150  زیاد
  100  4  20  بسیار زیاد
    100  500  مجموع

نمره عناصر هفت گانـه سـرمایه اجتمـاعی و خـود سـرمایه اجتمـاعی کـل بـه          2جدول شمارهدر 
  .تفکیک نواحی آمده است

  



 41..................................................................بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه شهري

  میانگین نمره سرمایه اجتماعی و عناصر مفهومی آن به تفکیک نواحی) 2(جدول شماره

نــــــواحی 
  5منطقه 

اعتماد 
  عمومی

اعتماد 
  نهادي

آگاهی 
  وتوجه

مشارکت 
  رسمی

ــارکت  مشـــ
ــمی   ــر رس غی

  یه ايخیر

ــارکت  مشـــ
ــمی   ــر رس غی

  مذهبی

ــارکت  مشـــ
ــمی   ــر رس غی

  همیارانه

ــرمایه  ســــــ
  اجتماعی

1  9521/2  9658/2  0111/5  1245/2  5631/4  7586/4  7458/5  0073/4  
2  5525/2  8125/2  7501/4  2531/2  0512/5  6523/5  3200/5  9063/3  
3  0320/3  8745/4  2101/5  4821/3  1507/5  8721/4  5841/5  2702/4  
4  6052/2  5748/2  7514/4  2856/2  7120/4  8923/4  9210/5  9382/3  
5  4158/3  6512/4  2151/5  3102/1  0512/3  0080/3  0012/4  3007/3  
6  8261/3  6895/4  4863/5  3021/3  8000/3  4185/3  0000/4  9456/3  
7  1027/3  3215/2  8152/4  1721/1  1584/4  1212/4  8999/4  4183/3  

تهران به لحاظ وضعیت 5منطقه  گانه7با تقسیم نواحی :اجتماعی-سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادي
اجتماعی بر اساس میانگن مجموع نمره هر ناحیه از حاصـل جمـع شـاخص هـاي      -توسعه اقتصادي

پنج گانه نرخ اشتغال ،هزینه ناخالص خانوار،اشتغال زنان،نسبت شاغلین به کل نرخ رشد خـانوار در  
به دست آمده که بر اساس نمره شـاخص توسـعه    5عه منطقه گانه شهر تهران ،شاخص توس7نواحی 

گانـه  7تهران پرداختـه شـده اسـت و نـواحی     5یافتگی نواحی به پهنه بندي سه گانه توسعه اي منطقه 
ناحیـه  (و بـاال )،7، 5، 4، 3، 1ناحیـه  (،متوسـط  )2ناحیه(تهران را در سه پهنه توسعه اي پایین  5منطقه 

بـه ایـن نتجـه رسـیدم کـه سـرمایه       »تجزیه واریانس یـک طرفـه  «ري از تقسیم نمودیم و با بهره گی)6
ایـن یافتـه   . اجتماعی در نواحی توسعه اي باال به طور معناداري از نواحی متوسط و پایین بیشتر است

شـهر تهـران    5وجود رابطه مثبت میان سرمایه اجتماعی و توسعه یافتگی را در سطح نـواحی منطقـه   
  .نشان می دهد
صر مفهومی سرمایه اجتماعی،اعتماد نهادي و مشارکت هاي غیر رسمی خیریه اي در در بین عنا

بـا ایـن وجـود اعتمـاد     . هیچ یک از پهنه هاي توسعه اي سه گانه مـذکور تفـاوت معنـاداري ندارنـد    
ایـن  .عمومی در نواحی توسعه اي پایین به طور معناداري از نواحی متوسـط و بـاال کمتـر مـی باشـد      

واند موید چارچوب نظري تحقیق مبنی بر اهمیت توجـه بـه انـواع سـرمایه اجتمـاعی و      یافته نیز می ت
بـه عبـارت دیگـر توانـایی اعتمـاد و      .سودمندي نـوع بـرون گروهـی آن بـراي توسـعه شـهري باشـد       

همکاري با دیگرانی که عضو گروه هاي دیگري غیر از گروه اصـلی شـخص هسـتند، دسـتیابی بـه      
اجتماعی همانند اطالعات،فرصت هاي شـغلی و دسترسـی بـه افـراد      سودمندي هاي ناشی از سرمایه
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در مقابل میزان پایین سـرمایه اجتمـاعی بـین    . مهم در سازمان ها و نهادهاي اداري را تسهیل می کند
گروهی که در این تحقیق در قالب اعتمـاد عمـومی پـایین بررسـی شـده،می توانـد موجـب انـزواي         

  .ه نیافتگی بر منطقه شهري شوداجتماعی و غلبه چرخه فقر و توسع
آگاهی و توجه نیز به عنوان یکی از عناصر مهم سرمایه اجتماعی در نواحی در سطح توسـعه اي  

این یافته نشان می دهـد کـه سـاکنان    .پایین ،به طور معناداري ازنواحی متوسط و باال کمتر می باشد 
امـري کـه موجـب    . را دنبال می کننـد  نواحی کمتر توسعه یافته با عالقه کمتري امور عمومی جامعه

ـا آن هـا اطالعـات کمتـري نسـبت بـه جریـان امـور داشـته و نتواننـد بـه انـدازه کـافی از                می شـود ت
  .فرصتهایی که جامعه براي ترقی و پیشرفت ایجاد می کند، استفاده ببرند

ي باال به درمقایسه با نواحی توسعه اي متوسط و پایین،میزان مشارکت رسمی در نواحی توسعه ا
به عبارت دیگر کسانی که در نواحی توسعه یافته زندگی می کنند . طور معناداري بیشتر است

. فعالیت بیشتري رادر نهادهاي رسمی مشارکتی،مانند سازمان هاي غیر دولتی و اتحادیه ها داشته اند
عی به پی گیري این یافته نشان می دهد که این افراد می توانند با بهره گیري از سرمایه اجتما

خواسته و منافع خود با تشکیل گروه هاي داوطلبانه جمعی،اقدام کنند، راهبردي که امکان موفقیت 
اما در مقایسه با آنان،ساکناننواحی کمتر . پراکنده بسیار بیشتر است آن در مقایسه با اقدامات فردي

به همین سبب فاقد ابزارهاي  توسعه یافته توانایی کمتري در تشکیل انجمن هاي رسمی داشته اند و
این تفاوت می تواند تبیین گر .پی گیري و تحقق خواسته ها و مطالبات خود به طور موثر می باشند

تمایالت سیاسی و اجتماعی ساکنان نواحی فقیر شهري باشد که عموماً به دلیل سازمان نیافتگی 
توانند اهداف مطلوبی براي تخصصی و صنفی،مجذوب شعارهاي عام و پوپولیستی می شوند و می 

این .آن دسته از گروه هاي سیاسی باشند که منافع خود را رد قالب طرح آن شعارها دنبال کنند
موضوع ،مورد تایید یافته دیگر این مقاله،یعنی باالتر بودن میزان مشارکت غیر رسمی مذهبی در 

سازوکارهاي ایجاد کنش هاي در نبود .نواحی کمتر توسعه یافته نسبت به سایر نواحی می باشد 
جمعی تخصصی و حرفه اي،ایجاد کنش جمعی بیشتر از سوي نهادهاي عام جامعه مانند نهاد 
مذهب،امکان پذیر است و این نهاد است که توانایی بسیج و هدایت توده هاي محروم از 

 از سوي دیگر،این وضعیت بیان گر توان. سازوکارهاي رسمی کنش جمعی را بر عهده دارد
اگر تنها . نهادهاي مذهبی در پی گیري اهداف توسعه اي براي نواحی کمتر توسعه یافته است
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آن گاه کارگزاران توسعه محلی و برنامه . امکان ایجاد کنش جمعی از طریق نهاد مذهب است
ریزان شهري باید در سیاست ها و برنامه هاي خود به این منبع اجتماعی در نواحیکمتر توسعه 

   .جه ویژه داشته باشندیافته،تو

  تجزیه واریانس یک طرفه سرمایه اجتماعی بر اساس سطح توسعه یافتگی نواحی)3(جدول شماره
 معناداري خطاي استاندارد اختالف میانگین 

  
 اعتماد عمومی

  پایین     متوسط
 باال        

18923/-  
18925/- 

06524/-  
062341/ 

029/  
039/ 

  متوسط   پایین
 االب          

1689/-  
0125/ 

08101/  
07111/ 

032/  
065/ 

  باال      پایین 
 متوسط         

1621/  
0051/- 

06958/  
06980/ 

041/  
895/ 

  
 اعتماد نهادي

  پایین     متوسط
 باال        

1289/  
0072/ 

09900/  
09869/ 

166/  
956/ 

  متوسط   پایین
 باال          

1251/-  
1128/- 

08901/  
08425/ 

145/  
171/ 

  باال      پایین 
 متوسط         

08451/-  
01257/ 

08954/  
08065/ 

895/  
182/ 

  
 آگاهی و توجه

  پایین     متوسط
 باال        

4708/-  
4502/- 

18212/  
18421/ 

006/  
014/ 

  متوسط   پایین
 باال          

4821/  
0421/ 

01541/  
16421/ 

006/  
826/ 

  باال      پایین 
 توسطم         

45812/  
039421/- 

17450/  
15214/ 

012/  
700/ 

  
  

 مشارکت رسمی

  پایین     متوسط
 باال        

1121/-  
4985/- 

16541/  
15213/ 

521/  
002/ 

  متوسط   پایین
 باال          

1121/-  
3789/- 

16521/  
14850/ 

512/  
007/ 

  باال      پایین 
 متوسط         

4921/  
3798/ 

1600/  
14561/ 

002/  
008/ 

  
 مشارکت غیر رسمی خیریه اي

  پایین     متوسط
 باال        

1521/  
0423/ 

1381/  
1421/ 

265/  
698/ 

  متوسط   پایین
 باال          

1651/-  
1895/- 

1420/  
1301/ 

157/  
321/ 

  باال      پایین 
 متوسط         

0541/-  
1121/ 

1354/  
1241/ 

652/  
265/ 

  
  

 هبیمشارکت غیر رسمی مذ

  پایین     متوسط
 باال        

2564/  
3740/ 

1311/  
1481/ 

085/  
013/ 

  متوسط   پایین
 باال          

2661/-  
0145/ 

1541/  
1290/ 

084/  
353/ 

  باال      پایین 
 متوسط         

3895/-  
1895/- 

15421/  
18524/ 

013/  
333/ 

  
  

 مشارکت غیر رسمی همیارانه

  پایین     متوسط
 باال        

1489/  
2698/- 

15410/  
13584/ 

221/  
020/ 

  متوسط   پایین
 باال          

1487/-  
5695/- 

1321/  
1452/ 

241/  
000/ 

  باال      پایین 
 متوسط         

3521/  
4562/ 

1389/  
1457/ 

021/  
000/ 

  
  

 سرمایه اجتماعی

  پایین     متوسط
 باال        

0679/  
1910/- 

06521/  
09541/ 

895/  
008/ 

  متوسط   پایین
 باال          

07841/-  
18210/- 

08451/  
09542/ 

915/  
002/ 

  باال      پایین 
 متوسط         

1801/  
1845/ 

06854/  
06352/ 

008/  
002/ 
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  بحث و نتیجه گیري
سرمایه اجتماعی در سال هاي اخیر یکی از مهم ترین متغیرهاي تبیین کننده سطح توسعه و رفـاه  

وتوسعه محلی در سطوح گوناگون بوده و مورد توجه خاص سیاست گذاران و برنامه ریزان  جوامع
به زعم پاتنام منابع سـرمایه اجتمـاعی ماننـد اعتمـاد، هنجارهـا و شـبکه هـا معمـوالً خـود          . بوده است

تقویت کننده و خـود افزاینـده هسـتند دور بـاز تولیـد کننـده فضـایل، بـه تعـادل جمعـی منجـر مـی             
عهـد  . کس،فقدان این ویژگی ها در جوامع غیر مدنی نیز خصلتی خود تقویت کننـده دارد برع.شود

شکنی،بی اعتمادي،فریب و حیله،بهره کشی،انزوا،بی نظمی و رکود یکدیگر را در یک جو خفقان 
پاتنام در بحث تقدم و تاخر سه عامل مذکور که منـابع سـرمایه   . آور دورهاي باطل تشدید می کنند

اعتماد اجتماعی،هنجازهاي معامله متقابل،شـبکه هـاي مشـارکت    «می سازد معتقد است  اجتماعی را
وجودنهادهاي همکاري جویانـه  . مدنی و همکاري موفقیت آمیز متقابالًیکدیگر را تقویت می کنند

کارآمد مستلزم مهارت ها اعتماد بین اشخاص می باشد اما آن مهارت ها و این اعتمـاد نیـز بـه نوبـه     
هنجرهـا و شـبکه هـاي مشـارکت     . سیله همکاري سازمان یافته تلقین و تقویـت مـی شـوند   خود به و

اجتماعی کمک می نمایند و به نوبه خـود نیـز توسـط ایـن رفـاه تقویـت مـی         -مدنیبه رفاه اقتصادي
به جـاي تحلیـل خطـی در رابطـه ان سـه      »تحلیل تعادلی«پاتنام به یک نوع  .)3609،ص1380پاتنام،(»شوند

  .دیگر معتقد استعنصر با یک
شـهر تهـران    5اجتماعی منطقه -در این تحقیق رابطه سرمایه اجتماعی و وضعیت توسعه اقتصادي

در این مطالعه،رابطـه مثبـت میـان سـرمایه اجتمـاعی و توسـعه       . نیز بر همین اساس مطالعه شده است
جتمـاعی در نـواحی   با این وجود برخی تفاوت ها در انواع سرمایه ا. یافتگی مورد تایید قرار گرفت

براي نمونه سرمایه اجتماعی اتصالی یا برون گروهی در نواحی توسعه یافته تر نسبت . قابل توجه بود
همچنین نتایج نشان داد که سازوکارهاي انجام کنش جمعـی  . به نواحی کمتر توسعه یافته،بیشتر بود

ر از سازوکارهاي رسمی بـراي  در حالی که نواحی توسعه یافته ت. در نواحی با یکدیگر تفاوت دارد
این منظور استفاده می کننـد،در نـواحی کمتـر توسـعه یافتـه انجـام کـنش جمعـی نیازمنـد نهادهـاي           
اجتماعی غیر رسمی است که باالتر بودن میزان مشارکت هاي غیر رسـمی مـذهبی در ایـن نـواحی     

است ها وبرنامه هـاي  در مجموع مطالعه بیان می کند که در تدوین سی. گواهی بر این موضوع است
از این رو انزواي اجتماعی نواحی شـهري و  . شهري باید به نقش و تاثیر عوامل اجتماعی توجه کرد

میزان کمتر اعتماد برون گروهی آن ها می تواند به منزله هشـداري بـراي سـالمتی و پایـداري شـهر      
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د به سازوکارهاي مولـد  همچنین در سایت ها و برنامه هاي جلب مشارکت شهروندان بای. تلقی شود
در نـواحی توسـعه   . کنش جمعی و تفاوت میان آن ها بر اساس توسعه یافتگی نواحی توجـه داشـت  

امـا در  . یافته می توان بیشتر از سازوکارهاي رسمی در قالـب انجمـن هـا و تشـکل ها،اسـتفاده کـرد      
. نظـور بهـره گرفـت   نواحی کمتر توسعه یافته و محروم بایـد از تـوان نهادهـاي مـذهبی بـراي ایـن م      

اهمیت عوامل جامعه شناختی در موضوعات شهري،توجه بیشتر به مطالعات جامعه شناختی را بـراي  
  .سیاست گذاري و برنامه ریزي بهتر در جهت توسعه نواحی شهري،ضروري می سازد

در این پژوهش بین مشارکت هاي رسمی و غیررسمی همبستگی هاي معناداري مالحظـه شـد و   
لزوم توجه به عرصه هاي عمومی این دو نوع مشارکت را در جهـت تقویـت یکـدیگر    این موضوع 

ضمن این که مشارکت هاي غیر رسمی خیریه اي و اعتماد نهـادي در منطقـه بـه    .ضروري می سازد
لحاظ توسعه یافته متفاوت اختالف معناداري نداشت سایر عناصر سرمایه اجتماعی بر اسـاس سـطح   

اداري از میزان باالتري برخوردار بود و فقـط مشـارکت هـاي غیـر رسـمی      توسعه نواحی به طور معن
مذهبی در نواحی کمتر توسعه یافته بـه گونـه معنـاداري بیشـتر بـود کـه مـی تـوان از بسـتر و حـوزه           
عمومی نهادهاي مذهبی در جهت رشد و تقویت سایر انواع مشارکت هاي رسمی و غیـر رسـمی و   

  . عه یافته بهره جستاعتماد عمومی در نواحی کمتر توس

  پی نوشت ها
6- Jane Jacob 
7- Glan Loary 
8- Ivan Light 
9- Kuhan & Prousak 
10- Government Performance 

1- Robert Putnam 
2- James Coleman 
3- Francis Fukuyama 
4- Social Capital 
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