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چکیده
سرمایه اجتماعی به عنوان بخشی انکارناپذیر از فرآیند برنامهریزی شهری است که با توجه به نقش و منافعی که
بدنبال دارد ،به عنوان یکی از مولفه های مهم و تاثیرگذار در رسیدن به توسعه شهری پایدار همواره مورد توجه قرار
گرفته است .هدف پژوهش حاضر سنجش سرمایه اجتماعی و مولفههای موثر بر شکلگیری آن در شهر
استهبان(استان فارس) میباشد .از اینرو پژوهش کاربردی و روش انجام آن مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است.
به منظور گردآوری دادههای مورد نیاز از روشهای اسنادی و میدانی(پرسشنامه) استفاده شده است .جامعه آماری،
خانوار های ساکن در شهر استهبان است که بر اساس روش کوکران  320خانوار به عنوان نمونه آماری انتخاب شده
اند .برای سنجش سرمایه اجتماعی  33نماگر در قالب  6مولفه اصلی استفاده شده است .همچنین تجزیه و تحلیل داده
ها با استفاده از روشهای آماری  ، Tضریب هبستگی و روش تحلیل رگرسیون انجام شده است .نتایج بدست آمده
نشان میدهد سرمایه اجتماعی در شهر مورد مطالعه باالتر از حد متوسط قرار دارد و در بین مولفههای مورد مطالعه
یعنی انسجام و همبستگی ،مشارکت ،اعتماد و آگاهی ،رابطه مستقیم معنادار آماری وجود دارد .همچنین نتایج بیانگر
آنست که رضایتمندی از کیفیت محیط شهر با میزان  0/3۹2بیشترین تاثیر را بر شکلگیری سرمایه اجتماعی داشته
است.
واژهگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،توسعه شهری ،مشارکت اجتماعی ،استهبان
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مقدمه
گسترش شهرنشینی و شکلگیری نیازهای جدید ،برنامهریزی را از نگاهی فیزیکی کالبدی به سمت توجه بر جنبههای
اجتماعی زندگی شهری معطوف نموده است .تحت تأثیراین نیازها و آگاهیهای جدید مفاهیم نوینی درقلمرو برنامهریزی
و توسعه شهری مطرح شده است .توسعه شهری نیازمند سرمایههای مختلفی از جمله سرمایه اجتماعی است که ایجاد ،حفظ
و غنابخشی به آن از اهداف اصلی توسعه شهری بشمار میآید ( .)Nikpour et al, 2015: 115سرمایه اجتماعی،
سرمایه چهارم پس ازسرمایه فیزیکی ،مالی و انسانی شناخته شده ( )Hamdan et al, 2014: 169و یکی ازمولفههای
مهم در توسعه بشمار میآید که به طور قابل توجهی به توسعه پایدار کمک میکند ( .)Grootaert, 1998: iiiمعمو الً
زمانی که از مشکالت اقتصادی سخن به میان میآید ،اغلب کمبود سرمایه فیزیکی (مادی) را به عنوان یکی از بزرگترین
معضالت نام برده می شود و از سرمایه اجتماعی هیچ سخنی به میان نمیآید .این در حالی است که نیاز به سرمایه
اجتماعی در شرایط رکود و تورمی که نیاز به اعتماد سازی است ،بیش از هر سرمایه دیگری احساس میشود و در کنار
سرمایههای دیگر می تواند بسیاری از معماهای الینحل اجتماعی را از سر راه حرکات توسعهای جامعه بردارد و رشد
شتابان اقتصادی ،اجتماعی را امکانپذیر نماید (.)Seidaee et al, 2009: 190
سرمایه اجتماعی به عنوان ویژگی سازمانهای اجتماعی به منظور تسهیل در هماهنگی و همکاری جهت منافع متقابل
اعضا و در نهایت جامعه شناخته شده است .این ویژگی شامل شبکههای هنجارهای اجتماعی ،عمل متقابل و اعتماد است
که اگر به شیوهای مثبت استفاده شود اقدام جمعی را برای رسیدن به توسعه پایدار تشویق میکند ( Gorriz-Mifsud
 .)et al, 2017: 364سرمایه اجتماعی شرط الزم برای توسعه هر سیستم اجتماعی و ایجاد جامعه مدنی بشمار میآید
( )Ghafari, 2011: 147که نبود آن محدودیتهایی را در دستیابی به توسعه ایجاد میکند ( .)Khanh, 2011: 11در
جامعهای که فاقد سرمایه اجتماعی است ،سایر سرمایهها ابتر مانده و کم بازده میشوند .از اینرو ،موضوع سرمایه اجتماعی به
عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب شده و مدیرانی موفقند که بتوانند درک درستی از اهمیت و کارکرد
سرمایه اجتماعی داشته باشند ( .)Mohseni Tabrizi & Aghamohseni, 2010: 148سرمایه اجتماعی به عنوان
منابع در دسترس به افراد و گروهها از طریق عضویت در شبکههای اجتماعی تعریف شده است ( Álvarez & Romaní,
 )2016و عاملی متأثر از ارتباطات اجتماعی ،به عنوان حلقۀ گم شدۀ بسیاری از طرحها و برنامهریزیهای شهری است
( .)Rezaei & Taslim, 2016:246شناسایی ظرفیتهای اجتماعی با ارزیابی عناصر اصلی نظیر مشارکت ،انسجام،
آگاهی ،اعتماد و روابط و پیوندهای اجتماعی شهروندان ،هم به تهیه برنامه متناسب با ویژگیهای شهر منجر میشود و هم
تضمینی است برای اجرای بهتر برنامههای توسعه شهری ( .)Nikpour et al, 2015: 116از دیدگاه برهام و رهام،
سرمایه اجتماعی شبکهای از روابط مشترک و همکاری متقابل در بین شهروندان است که توانایی آنها را برای حل مسائل
اجتماعی تقویت میکند (.)Einali & Roumyani, 2013: 122
سرمایه اجتماعی که روابط خرد در درون شهر را توصیف میکند ( ،)Ognibene, 2010: 2اهمیت آن در توسعه شهری
موضوعی اسـت که در میان پژوهشگران حوزه جغرافیا و برنامهریزی شهری و نیز به طور اعم در علوم انسانی و اجتماعی مورد
توجه واقع شده است و این از آنجا ناشی میشود که طی فرآیند توسعه بافتهای شهری در یک دهه اخیر ،آنچه بیش از پیش
مورد توجه عامالن و مسئولین بوده ،منافع و ابعاد اقتصادی است تا فاکتورهای اجتماعی و این مسئله شهرها را به ویژه در
کشورهای در حال توسعه ،با مشکل بحران احساس هویت جمعی مواجه ساخته است .به طوری که رابرت پاتنام یکی از
مهمترین دالیل کاهش مشارکتهای مدنی و پیوندهای اجتماعی را در چند دهه اخیر ،بر هم خـوردن انسجام بافتهای
شهری و در نتیجه رشد حاشیهنشینی میداند (.)Khoshfar et al, 2013: 32
رابرت پانتام را می توان از پیشگامانی دانست که به رابطه میان توسعه منطقهای و سرمایه اجتماعی توجه کرده است.
وی در مطالعه خود درباره مناطق کشور ایتالیا دریافت سرمایه اجتماعی می تواند اختالفات مناطق را از نظر توسعه
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اقتصادی و عملکرد حکومتی توضیح دهد ( .)Firouzabadi & Imani, 2007: 206لو 1و همکاران ( )2013در
پژوهش خود با عنوان سرمایه اجتماعی و یکپارچگی اقتصادی مهاجرین شهری چین ،به این نتیجه رسیدهاند که سرمایه
اجتماعی نابرابری های اقتصادی بین گروهی را در میان ساکنان شهری و مهاجران تقویت مینماید .نتایج پژوهش
برونیونگ 2و همکاران ( )2013با عنوان ادراک بومیان استرالیا از سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با سالمت و تندرستی در
مناطق شهری ،نشان می دهد که سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی بر سالمت و تندرستی مناطق شهری داشته است .هنسن
و همکارن )2014( 3در تحقیق خود با عنوان سرمایه اجتماعی و خشونت در مناطق فقیر شهری هندوراس ،بیان میدارند
که بین سرمایه اجتماعی و کاهش خشونت و خطرات ناشی از آن رابطه وجود دارد .نتایج پژوهش همدان 4و همکاران
( )2014با عنوان سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محلههای شهری در مالزی ،نشان میدهد که سرمایه اجتماعی
نقش مهم و موثری بر بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلههای شهری داشته است .نتایج پژوهش لو 5و همکاران ()2015
با عنوان سرمایه اجتماعی و آماده سازی جوامع برای وقوع سیل شهری در چین ،نشان میدهد سرمایه اجتماعی از طریق
افزایش آگاهی ،تاثیر زیادی در ارتقاء انعطافپذیری جامعه در برابر خطرات ایفا میکند و یک منبع حیاتی برای انعطاف
پذیری اقتصادی به تغییرات زیست محیطی بشمار میآید .در پژوهشهای داخلی؛ نتایج یافتههای پژوهش فیروزآبادی و
ایمانی جاجرمی ( )1385با عنوان سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی اجتماعی در کالنشهر تهران ،نشان از آن دارد که
سرمایه اجتماعی مناطق رابطه مثبتی با توسعه مناطق شهری در تهران دارد و مناطق توسعه یافتهتر از میزان بیشتری از
اعتماد ،آگاهی و مشارکت برخوردارند .محسنیتبریزی و آقا محسنی ( )1389در پژوهش خود با عنوان بررسی نقش
سرمایهی اجتماعی در توسعهی شهری مورد پژوهشی شهر محالت ،به این نتیجه رسیدهاند که بین سرمایه اجتماعی و
توسعه شهری رابطه وجود دارد به طوری که هر چه میزان سرمایه اجتماعی در بین شهروندان بیشتر باشد تحقق توسعه
شهری محتمل است .پژوهش شیانی و موسوی ( )1390با عنوان تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در شهر کرمان ،نشان
می دهد که وضعیت سرمایه اجتماعی در شهر کرمان در حد متوسط قرار دارد که دارای چندگانگی در ابعاد و مولفهها
است .در برخی ابعاد می توان گونه سنتی سرمایه اجتماعی و در برخی مولفهها غلبه اشکال نوین را مشاهده کرد .نتایج
پژوهش موسوی و همکاران ( )1391با عنوان تحلیل فضایی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدارشهری مورد :شهرهای
استان آذربایجان غربی ،بیانگر آنست که سرمایه اجتماعی نیز همچون پدیدهای نیرومند از طریق سطوح ماهوی (ایجاد
شبکه های اعتماد و پیوند مستحکم و نیرومند کنشگران) زمینه ایجاد توسعه پایدار را فراهم میآورد .خوشفر و همکاران
( )1392بر اساس پژوهش خود با عنوان سرمایه اجتماعی و پایداری شهری مطالعه موردی :شهر گرگان ،بیان داشتهاند که
بین سرمایه اجتماعی و پایداری در شهر گرگان رابطه معناداری وجود دارد .رضایی و تسلیم ( )1395در مطالعه خود با
عنوان تحلیل فضایی رابطه میان کیفیت محیط شهری و سرمایه اجتماعی مطالعه موردی :محلههای شهر یزد ،به این نتیجه
رسیدهاند که سرمایه اجتماعی در محالت شهر یزد باالتر از حد متوسط قرار دارد.
برای کاربردی شدن سرمایه اجتماعی در سیاستگذاریها و پرداختن به این مفهوم ،سنجش سرمایه اجتماعی ضروری بهنظر
میرسد .بررسی و تحلیل سرمایۀ اجتماعی درشهرها ،وضعیت اجتماعی موجود را روشن و زمینه رافراهم مینماید تا برنامهریزان
بتوانند در جهتی برنامهریزی کنند که سرمایۀ اجتماعی به عنوان یکی از مقولههای مهم در توسعه پایدار شهری ایفای نقش
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نماید .بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف سنجش سرمایه اجتماعی و نیز شناخت و تحلیل عوامل موثر بر شکلگیری آن
در شهر استهبان (استان فارس) تدوین شده است .سوالهای پژوهش به شرح زیر است:
 سرمایه اجتماعی در شهر استهبان در چه سطحی قرار دارد؟ در بین مولفههای سرمایه اجتماعی (مشارکت ،آگاهی ،اعتماد ،انسجام و همبستگی) چه رابطهای وجود دارد و کدامیک سهم واثر نسبی بیشتری ایفا مینماید؟
 سهم عوامل موثر بر شکلگیری سرمایه اجتماعی چه میزان است و کدامیک بیشترین تاثیر را دارد؟مفهوم سرمایه اجتماعی از سال  1980میالدی وارد علوم اجتماعی بخصوص جامعه شناسی گریدید .این مفهوم ابتدا توسط
افرادی چون بوردیو ،پاسرون و لوی مطرح و سپس توسط کسانی چون کلمن ،بارت ،پوتنام و پرتز گسترش داده شد
( .)Woolch, 1998: 159سرمایه اجتماعی که از طریق تعامالت اجتماعی ) ،) Yoo & Jeong, 2016: 109روابط
اجتماعی و ایجاد ارزش ( )Chen et al, 2017: 1565و مشارکت افراد در شبکههای اجتماعی ( Eriksson, 2010:
 )17شکل میگیرد را میتوان شامل سرمایه و منابع حاصل از نهادها ،روابط و هنجارهایی دانست که کنش متقابل اجتماعی
جامعه را به لحاظ کمّی و کیفی شکل میدهند ( .)Chalabi & Mobaraki, 2005: 3از دیدگاه کلمن ( )1988سه
شکل از سرمایه اجتماعی عبارتند از .1 :تعهدات ،انتظارات و قابلیت اعتماد در ساختار اجتماعی .2 ،شبکههای اطالعاتی،
 .3هنجارهای موثر ( .)Eriksson, 2010: 17سرمایه اجتماعی در محله ،جامعه و در فضای میان افراد و ساختار اجتماعی
ایجاد شده ( )Hamdan et al, 2014: 169و منبعی موثر برای توسعه محلی جوامع بشمار میآید و میتواند برای رشد
پایدار جوامع و نسلهای آینده مورد توجه قرار گیرد ( .)Vilar& Cartes,2016:57همچنین با تاکید بر توانمند سازی
جوامع ،سرمایه اجتماعی یک اقدام ضروری برای ارزیابی تغییرات در محیط محله است ( Hamdan et al, 2014:
.)169
سرمایۀ اجتماعی توان بالقوهای درایجاد سینرژی با دیگر اشکال سرمایه دارد ( Rabiee & Sadeghzadeh, 2011:

 ،)201سرمایهگذاری در سرمایههای فیزیکی و انسانی را افزایش میدهد ( )Grootaert, 1998: 7و بستر مناسبی
برای بهرهوری سرمایۀ انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد میشود ،از سوی دیگر سرمایۀ اجتماعی،
به زندگی فرد معنی و مفهوم میبخشد و زندگی را سادهتر و لذتبخشتر میسازد .در غیاب سرمایۀ اجتماعی ،سایر
سرمایهها ،اثربخشی خود را از دست میدهند .بدون سرمایۀ اجتماعی پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و
اقتصادی ناهموار و دشوار میشود در عصر حاضر ،برای توسعه ،بیشتر از آنکه به سرمایۀ اقتصادی ،فیزیکی و سرمایۀ
انسانی نیازمند باشیم ،به سرمایۀ اجتماعی نیازمندیم؛ زیرا بدون این سرمایه ،استفاده از دیگر سرمایهها به طور بهینه
انجام نخواهد شد ( .)Badri et al, 2014: 14افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای شهری و تشویق به مشارکت
مدنی ،از مهمترین عوامل گسترش بهرۀ اجتماعی و تقویت اعتماد متقابل شهروندان و مسئوالن شهری است .مشارکت
مردم در تصمیمگیریها و فعالیتهای شهری ،باورپذیری طرحهای عمرانی ،توسعهای و خدماتی را تضمین و فرآیند
اعتمادسازی را تسریع میکند ( .)Rezaei & Taslim, 2016: 246در مجموع و با توجه به آنچه که بیان گردید
میتوان اذعان داشت سرمایۀ اجتماعی منبعی برای کنش جمعی است و شامل آگاهی و توجه به امور عمومی اجتماعی
سیاسی ،اعتماد عمومی و نهادی ،عناصر ساختاری  -شبکهها و مشارکتهای رسمی و غیررسمی و هنجارهای اجتماعی
مربوط میشود.
مرور ادبیات مربوط به سنجش سرمایه اجتماعی نشان میدهد که مؤلفههای مختلفی از سوی پژوهشگران بکار گرفته
شده است .در این پژوهش برای سنجش سرمایه اجتماعی چهار مولفه شامل :اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،انسجام
و همبستگی و نیز آگاهی مورد توجه قرار گرفته است .اعتماد اجتماعی ایجادکنندۀ تعاون و همیاری است و فقط در این
حالت است که در عین وجود تفاوتها قادر به حل مشکالت و انجام تعهدات اجتماعی میشود .اعتماد اجتماعی برگرفته
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از عدالت ،برابری و امنیت اجتماعی نیز زاییدۀ آنهاست آنتونی گیدنز ،اعتماد و تأثیر آن بر فرآیند توسعه را زیربنا و
زمینهساز اصلی درجوامع نوین میداند .هرجا که سطح اعتماد اجتماعی باالست ،مشارکت و همیاری مردم درعرصههای
اجتماعی بیشتر و آسیبهای اجتماعی کمتر است ( .)Badri et al, 2014: 17وجود اعتماد میتواند پایداری را در
جامعه حفظ کند ،به عبارت دیگر اعتماد مشخص میکند که هنجارها و شبکهها در یک جامعه به خوبی پایدار هستند
( .)Nikpour et al, 2015: 118از دیگر شاخصهای سرمایهی اجتماعی ،مشارکت اجتماعی است .منظور از
مشارکت ،درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیتهای گروهی است که آنان را برمیانگیزد تا برای دستیابی به
اهداف گروهی یکدیگر را یاری کنند و در مسئولیت کار شریک شوند ( .)Aghanasiri, 2013: 73مشارکت اجتماعی
فرآیند اجتماعی ،عمومی و یکپارچه ،چندگانه ،چندبعدی و چند فرهنگی است که هدف آن کشاندن همه مردم به ایفای
نقش در همه مراحل توسعه است .مشارکت اجتماعی در کل عبارت است از شرکت فعال و سازمان یافته افراد و گروهها ی
اجتماعی در امور اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه ( Mohseni Tabrizi & Aghamohseni, 2010:
 .)151سومین مولفه انسجام و همبستگی اجتماعی ،به معنای آن است که گروه وحدت خود را حفظ کرده و با عناصر
وحدت بخش خود تطابق و همنوایی داشته باشد .در دیدگاه جامعه شناسی ،همبستگی پدیدهای است که بر اساس آن در
سطح یک گروه یا یک جامعه ،اعضا به یکدیگر وابسته و به طور متقابل نیازمند یکدیگر هستند .از دیگر مولفههای
سرمایه اجتماعی آگاهی است .آگاهی و شناخت بویژه در دنیای نوین ،نقش فوقالعادهای در زندگی بشر ایفا میکند.
امروزه دانایی و اطالعات به عنوان سرمایۀ عظیم در تحوالت اجتماعی نقش آفرین شده و رو به رو ابعاد گستردهای پیدا
میکنند تا جایی که کسب آگاهی به عنوان یکی ازعوامل مهم دستیابی جوامع به سرمایۀ اجتماعی قلمداد میشود
(.)Badri et al, 2014: 18

روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی  -تحلیلی است .ابزار اصلی در گردآوری اطالعات
مورد نیاز پرسشنامه محقق ساخته است که در قالب طیف لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد) تهیه شده
است .جامعه آماری تحقیق خانوارهای ساکن شهر استهبان (استان فارس) است .حجم نمونه پژوهش بر اساس روش
کوکران تعداد  312خانوار تخمین زده شد که در راستای افزایش میزان اطمینان و نیزکاهش خطای اندازهگیری در نهایت
به  320نفر افزایش یافت .به منظور سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی ،با توجه به مبانی نظری تحقیق و نیز مطالعات
انجام شده در این حوزه ،تعداد  33نماگر در قالب  4مولفه اصلی (آگاهی اجتماعی ،مشارکت ،انسجام و همبستگی ،اعتماد)
انتخاب شدهاند (جدول  .)1همچنین چهار مولفه شامل :رضایت از شغل ،رضایت از کیفیت زندگی ،رضایت از درآمد و نیز
رضایت از کیفیت محیط شهر در بررسی عوامل موثر در شکلگیری سرمایه اجتماعی انتخاب شدهاند .قابل ذکر است
برای روایی پرسشنامه از نظر اساتید و متخصصان برنامهریزی شهری استفاده شده که بر اساس نظر و تایید آنها
پرسشنامه حاوی سوالها تهیه و به روش تصادفی در بین جامعه آماری تکمیل گردیده است .همچنین پایایی پرسشنامه
براساس آلفای کرونباخ انجا م شده که با توجه به مقدار  ،0/832مورد تایید قرار گرفت .همچنین به منظور تجزیه و تحلی ل
اطالعات از روشهای آماری آزمون  Tتک نمونهای ،ضریب همبستگی و روش تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
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جدول .1مولفهها و نماگرهای مورد مطالعه در تحقیق
مولفه
انسجام و همبستگی

مشارکت اجتماعی

اعتماد
آگاهی

نماگر
همدلی و یکرنگی بین مردم ،وجود روابط گرم و صمیمانه با همسایهها ،حل کردن مشکالت به وسیله خود اهالی
هنگام روز اختالفات ،کمک به دیگران در مواقع گرفتاری ،روابط صمیمانه با اقوام و خویشاوندان.
شرکت در مراسم ختم و عزاداری ،شرکت در مراسم جشن ،شرکت در نماز جماعت و نماز جمعه ،شرکت در
جشنوارهها و گردهماییها ،عضویت در انجمن خیریه ،شرکت در فعالیتهای بسیج ،شرکت در انتخابات ،شرکت
در پاک سازی محله ،شرکت در اتحادیهها و اصناف مرتبط با شغل ،مشارکت در کارهای عامالمنفعه ،شرکت در
فعالیتهای کانون فرهنگی ،شرکت در امور عمرانی شهر ،مشارکت در حل مشکالت شهر و محله.
اعتماد به شورای شهر ،اعتماد به مسوولین شهر ،اعتماد به دوستان ،اعتماد به همسایگان ،خوش قولی ،امانت
داری ،قرض دادن پول ،روراستی ،توجه به نظریات دیگران ،احساس مسوولیت به یکدیگر.
استفاده از تلویزیون ،استفاده از رادیو ،مطالعه کتاب ،مطالعه روزنامه ،مطالعه مجله ،استفاده از اینترنت.

محدوده مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه پژوهش شهر استهبان ،مرکز شهرستان استهبان است که در مختصات  54درجه و  3دقیقه طول
شرقی و  29درجه و  5دقیقه عرض شمالی با ارتفاع  1767متر از سطح دریا در فاصله  175کیلومتری شهر شیراز ،در
شرق استان فارس قرار دارد(شکل .)1بر اساس آمار سال  1390شهر استهبان دارای  9730خانوار و  34639نفر جمعیت
میباشد.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
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یافتهها و بحث
یافتههای توصیفی
بررسی ویژگیهای فردی پاسخگویان نشان میدهد که از مجموع  320نفر 75/63 ،درصد را مردان و نیز  24/37درصد
را زنان تشکیل میدهند .از لحاظ میزان تحصیالت  8/43درصد تحصیالت ابتدایی 17/81 ،درصد راهنمایی33/44 ،
درصد تحصیالت متوسطه و نیز  40/31درصد تحصیالت دانشگاهی داشتهاند .همچنین از لحاظ وضعیت شغلی 30/63
درصد در مشاغل دولتی 40/3 ،درصد در مشاغل خدماتی و  29/37درصد در مشاغل آزاد فعالیت داشتهاند.

یافتههای تحلیلی
در این قسمت به تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی ،روابط بین مولفه های سرمایه اجتماعی و نیز عوامل موثر در شکل
گیری سرمایه اجتماعی در شهر استهبان از دیدگاه جامعه نمونه پرداخته خواهد شد:
 وضعیت سرمایه اجتماعی در شهردر راستای سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی شهر از نگاه جامعه نمونه از روش  Tتک نمونهای استفاده شده است.
همانگونه که جدول ( )2نشان میدهد میانگین سرمایه اجتماعی در شهر برابر  127/93است که در مقای سه با حد متوسط
برابر  99و نیز با توجه به مقدار سطح معناداری ( )p valueمحاسبه شده که کوچکتر از  0/05است ،مالحظه میشود که
سرمایه اجتماعی در شهر بر اساس دی دگاه جامعه نمونه باالتر از حد متوسط قرار دارد .همچنین به تفکیک هر یک از
مولفهها نیز محاسبات بیانگر آنست که در هر  4مو لفه در نظر گرفته پژوهش ،مقدار میانگین محاسبه شده باالتر از حد
متوسط بوده که این محاسبات معنادار میباشد (.)P value >0.05
جدول .2نتایج آزمون تی تکنمونهای وضعیت سرمایه اجتماعی در شهر
مولفه

تعداد نماگر

مقدار T

میانگین

سطح معناداری

حد متوسط

همبستگی و انسجام اجتماعی
مشارکت اجتماعی
اعتماد اجتماعی
آگاهی اجتماعی
کل

5
13
9
6
33

21/841
30/819
42/991
17/271
42/366

18/68
48/61
38/61
22/03
127/93

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

15
38
27
18
99

 بررسی رابطه بین مولفههای سرمایه اجتماعی شهربر اساس نتایج حاصل از ضریب هبستگی در بررسی روابط بین چهار مولفه سرمایه اجتماعی همان طوری که در جدول
( )3آورده شده است ،مالحظه میشود که جز در بین دو مولفه مشارکت و اعتماد اجتماعی که رابطه وجود دارد اما معنادار
نمیباشد( )P value>0.05در بین سایر مولفههای پژوهش رابطه معنادار مستقیم آماری در سطح آلفا  0/001وجود
دارد ( )P value<0.05بعبارتی با افزایش هر یک از مولفهها ،دیگر مولفههای سرمایه اجتماعی نیز افزایش پی دا کرده
است .همچنین نتایج نشان از آن دارد که در بین مولفهها بیشترین همبستگی مربوط به مولفههای همبستگی و آگاهی
اجتماعی با مقدار همبستگی  0/442و کمترین میزان هبستگی مربوط به مولفههای همبستگی با اعتماد اجتماعی با
همبستگی برابر  0/248است.
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جدول  .3نتایج ضریب همبستگی پیرسون درباره رابطه بین مولفههای سرمایه اجتماعی
مولفه

همبستگی

ارزشها

همبستگی و انسجام
مشارکت
اعتماد
آگاهی

و انسجام
1

ضریب همبستگی
سطح معناداری
ضریب همبستگی

**0/291

سطح معناداری

0/001

ضریب همبستگی
سطح معناداری
ضریب همبستگی
سطح معناداری

**0/248
0/001
**0/442
0/001

مشارکت

اعتماد

آگاهی

اجتماعی
**0/291
0/001
1

اجتماعی
**0/248
0/001
0/095

اجتماعی
**0/442
0/001
**0/323

0/088

0/001

1

**0/249
0/001
1

0/095
0/088
**0/323
0/001

**0/249
0/001

 بررسی تأثیر هر یک از مولفهها در میزان سرمایه اجتماعی شهربه منظور بررسی تأثیر و اهمیت نسبی مولفههای  4گانه (مشارکت ،انسجام و هبستگی ،اعتماد و آگاهی) در میزان
سرمایه اجتماعی شهر از روش رگرسیون گام به گام استفاده شده است .با توجه به اینکه در گام چهارم مقدار ضریب
تعدیل برابر  1محاسبه شده است لذا مالحظه میشود که بیشترین میزان سرمایه اجتماعی تحت تاثیر  4مولفه مذکور
است (جدول  .)4همچنین با توجه به ضریب بتا بیشترین میزان اثرگذاری مربوط به مولفه مشارکت اجتماعی میباشد .ب ه
طوری که به ازای یک واحد تغییر در مشارکت اجتماعی ،میزان سرمایه اجتماعی  0/504واحد افزایش مییابد .همچنین
کمترین میزان تاثیر مربوط به مولفه همبستگی و انسجام است یعنی به ازای یک واحد تغییر در این مولفه میزان سرمایه
اجتماعی 0/246افزایش یافته است (جدول .)5
جدول  .4ضریب همبستگی و مجذور همبستگی جندگانه
مدل

ضریب
همبستگی چندگانه

مجذور ضریب
همبستگی چندگانه

مجذورضریب همبستگی
چندگانه تعدیل شده

خطای
استاندارد

1

0/724

0/524

0/523

8/439

2

0/893

0/798

0/797

5/508

3

0/977

0/954

0/953

2/637

4

1

1

1

0/000
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جدول  .5نقش و سهم مولفههای سرمایه اجتماعی
مقدار بتا

مدل

t

sig

15/465

0/000

18/718

0/000

3/507

0/000

مشارکت

0/674

26/569

0/000

اعتماد

0/526

20/723

0/000

3/574

0/000

مشارکت

0/544

42/607

0/000

اعتماد

0/431

34/525

0/000

آگاهی

0/429

32/654

0/000

6/202

0/988

5/445

0/000

0/396

3/838

0/000

آگاهی

0/342

3/417

0/000

همبستگی و انسجام

0/246

2/491

0/000

ضریب ثابت

گام اول

مشارکت

0/724

ضریب ثابت
گام دوم

ضریب ثابت
گام سوم

ضریب ثابت
مشارکت
اعتماد

گام چهارم

0/504

 بررسی و تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری سرمایهاجتماعیدر راستای شناخت عوامل موثر بر شکل گیری و میزان سرمایه اجتماعی چهار عامل رضایتمندی از درآمد ،رضایت
مندی از شغل ،رضایت ازکیفیت محیط شهر و نیز رضایت از کیفیت زندگی انتخاب شدهاند که قبل از تعیین میزان
تاثیرگذاری آنها ابتدا با استفاده از ضریب همبستگی به بررسی رابطه بین آنها با میزان سرمایه اجتماعی پرداخته شده
است (جدول  .)6در این خصوص نتای ج نشان از وجود رابطه معنادار آماری بین هر چهار عامل با سرمایه اجتماعی را دارد
( )P value<0.05که بیشترین و کمترین میزان همبستگی به ترتیب مربوط به عامل رضایتمندی از کیفیت محیط
شهر با ضریب برابر  0/412و رضایتمندی از شغل با ضریب برابر  0/282است.
جدول  .6نتایج ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکلگیری آن
متغیر
رضایتمندی از درآمد
رضایتمندی از شغل
کیفیت محیط شهر
رضایت از کیفیت زندگی

ارزشها

سرمایه اجتماعی

ضریب همبستگی

**0/319

سطح معناداری

0/001

ضریب همبستگی

**0/282

سطح معناداری

0/001

ضریب همبستگی

**0/412

سطح معناداری

0/001

ضریب همبستگی

**0/299

سطح معناداری

0/001
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به منظور بررسی میزان تأثیر هر یک از عوامل در شکلگیری سرمایه اجتماعی شهر از روش رگرسیون گام به گام
استفاده شده است .همان طوری که در جدول ( )7ارائه شده ،با توجه به سطح معناداری کمتر از  ،0/05مالحظه میشود
که هر چهار عامل در شکلگیری سرمایه اجتماعی شهر تاثیر دارند .در همین ارتباط مشاهده میشود که بیشترین تاثیر
مربوط به عامل رضایتمندی کیفیت محی ط شهر با ضریب بتا برابر  0/396است ،به طوری که به ازای یک واحد تغییر در
مشارکت اجتماعی ،میزان سرمایه اجتماعی  0/396واحد افزایش مییابد .همچنین رضایتمندی از کیفیت زندگی با
ضریب بتا برابر با  0/184کمترین مقدار تاثیر را در شکلگیری سرمایه اجتماعی دارد .به طوری که به ازای یک واحد
تغییر در مشارکت اجتماعی ،میزان سرمایه اجتماعی  0/184واحد افزایش مییابد.
جدول  .7نتایج روش رگرسیون در تعیین میزان تاثیر عوامل بر شکل گیری سرمایه اجتماعی
مدل
گام اول
گام دوم

گام سوم

گام چهارم

ضریب بتا
ضریب ثابت
کیفیت محیط
ضریب ثابت
کیفیت محیط
رضایت شغلی
ضریب ثابت
کیفیت محیط
رضایت شغلی
رضایت درآمدی
ضریب ثابت
کیفیت محیط
رضایت شغلی
رضایت درآمدی
کیفیت زندگی

0/480
0/476
0/288
0/433
0/286
0/266
0/396
0/288
0/234
0/184

t
55/143
9/747
38/7
10/227
6/177
0/087
0/013
0/013
0/016
24/842
8/863
6/672
5/254
4/09

sig
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

نتیجهگیری
توسعه شهری نیازمند مولفههای مختلفی است که از جمله آنها سرمایه اجتماعی میباشد .این مولفه را میتوان
زیربنای سایر سرمایه ها در توسعه شهری قلمداد نمود .در پژوهش حاضر با انتخاب  33نماگر در قالب چهار مولفه اصلی
به بررسی و شناخت وضعیت سرمایه اجتماعی و نیز عواملی که در شکلگیری آن در شهر استهبان موثر است ،پرداخته
شد .نتایج به دست آمده نشان داد که سرمایه اجتماعی در شهر استهبان باالتر از حد متوسط قرار دارد .بررسی همبستگی
بین  4مولفه اصلی سرمایه اجتماعی نشان داد که در بین آنها رابطه معنادار مستقیم آماری وجود دارد .همچنین نتایج
پژوهش نشان داد که در بین چهار مولفه انسجام و همبستگی اجتماعی ،اعتماد ،آگاهی و مشارکت اجتماعی در میزان
سرمایهاجتماعی شهر ،بیشترین سهم مربوط به مولفه مشارکت اجتماعی (با مقدار  )0/504میباشد .از دیگر نتایج پژوهش
وجود رابطه مستقیم م عنادار آماری بین رضایت از کیفیت زندگی ،رضایت از درآمد ،رضایت از شغل و نیز رضایت از کیفیت
محیط با وضعیت سرمایه اجتماعی در شهر استهبان بود  .بنابراین مشخص شد هر چه میزان عوامل مذکور باال باشد به
همان اندازه سرمایه اجتماعی در شهر افزایش مییابد .شایان ذکر است که نتایج بیانگر آن بود که در بین این عوامل
بیشترین میزان همبستگی مربوط به رضایت از کیفیت محیط بود .در همین رابطه نتایج نشان داد از بین چهار عامل موثر
در شکلگیری سرمایه اجتماعی ،بیشترین میزان تاثیر مربوط به کیفیت محیط با مقدار برابر بتا  0/396و کمترین میزان
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 در پایان با توجه به نتایج بدست آمده و نیز. میباشد0/184 تاثیر مربوط به رضایتمندی از کیفیت زندگی با مقدار بتا
عنایت به عوامل موثر در شکلگیری سرمایه اجتماعی در شهرکه مشخص شد عمدتاً مبنایی اقتصادی دارند و ذکر این
 پیشنهاد میگردد با برنامهریزی،موضوع که توسعه شهری پایدار در چارچوب توانمندیهای اجتماعات محلی رشد مییابد
،هدفمند و سیستماتیک در را ستای توسعه و شکوفایی اقتصادی در کنار اخذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت شهروندان
 در راستای ارتقاء، جلب مشارکت مردم و نیز راهاندازی و توسعه تشکلهای مدنی و اجتماعی،پرهیز از تصدیگری دولتی
-سرمایه اجتماعی و مولفههای آن در شهرها که به عنوان زیربنا و عنصری مهم درفرآیند برنامهریزی شهری قلمداد می
 تا از این طریق بتوان از منافعی که افزایش سرمایه اجتماعی به ویژه در اجرای طرحهای توسعه عمرانی،شود تالش نمود
.و مدیریت شهری دارد بهرهمند شد
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Extended Abstract
Introduction
Social capital has been recognized as a feature of social organizations to facilitate coordination
and cooperation in gaining reciprocal benefits for members and eventually for the society. This
feature includes networks of social norms, reciprocity and trust that if applied in a positive way,
it will encourage a collaborative action to achieve sustainable development. Social capital is
considered as the necessary condition for development of any social system and creation of a
civil society which its deficiency would create some limitations in achieving development.
Social capital describes micro-relationships within a city, and its importance in urban
development is an issue which has been widely considered by researchers in geography and
urban planning and also in humanities and social sciences. Social capital is a network of
common relationships and mutual cooperation among citizens which reinforces their ability to
solve the social problems. The social capital is an undeniable part of urban planning process
which has always been considered as one of the most important and effective factors in
achieving sustainable urban development, due to its role and interests. In order to making
practical the social capital in policy makings and also in order to deal with this concept,
measurement of social capital seems to be necessary. Analysis of social capital in cities clarifies
the existing social status and provides a situation in which planners can plan in a way that social
capital would be able to play its role as one of the important issues in sustainable urban
development. Accordingly, the present study has been conducted aiming at measuring the social
capital level as well as recognition and analysis of effective factors on its formation in Estahban
city (Fars Province). According to the statistics provided in 2011, the city under study included
9730 households and its population was 34639 persond. This city is located at a distance of 175
kilometers from Shiraz city.
The research questions are as follows:
A) What is the level of social capital in Estahban city?
B) What kind of relationship does exist among the components of social capital
(participation, awareness, trust, coherence and solidarity) and which of them plays
relatively the highest role?
C) How much is the contribution of the factors affecting the formation of social capital and
which factor is the most effective one?

Methodology
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This study is an applied research in terms of objective with descriptive-analytical method. The main
data collection instrument required for this study was a researcher-developed questionnaire
developed in a Likert Scale format (Very Low, Low, Medium, High, and Very High). The
population consisted of families residing in Estahban city (Fars province). The sample size was
estimated to be 312 households based on Cochran formula; however, in order to increase the
confidence level and also to decrease the measurement error, this value was increased to 320
households. To analyze the social capital status and according to the theoretical foundations of the
research and the studies performed in this area, 32 indexes were selected as the main components
(Social Awareness, Participation, Coherence and Solidarity, and Trust). Furthermore, four
components, including job satisfaction, Life-Quality Satisfaction, Revenue Satisfaction and
Satisfaction with Urban Environment Quality were selected in investigating the effective factors in
formation of social capital. It is noteworthy that for the validity of the mentioned questionnaire, the
views of university professors and experts were used in the field of urban planning that lastly, the
final questionnaire was developed according to their views and confirmation; afterwards the
questionnaire was randomly distributed and filled out by the population. Moreover, descriptive and
inferential statistical methods were applied in order to analyze the data.

Results and discussion
Investigating the individual characteristics of the respondents showed that out of total number of
320 persons, 75.63% and 24.37% were males and females, respectively. In terms of educational
level, 8.43 %, 17.81%, 33.44%, and 40.31% of the people had elementary, secondary, high
school, and university education, correspondingly. Also in terms of job status, 30.63%, 29.37%,
and 29.37% of population were active in governmental jobs, service jobs and self-employed,
individually. Regarding the social capital, the findings suggested that the mean of social capital
in Estahban city equaled 127.93. The findings resulted from correlative coefficient in
investigating the relationships among the 4 components of social capital demonstrated that there
is a relationship between participation and social trust which is not significant. However, there
are statistically significant relationships among the other research components.

Conclusion
The obtained results showed that social capital in Estahban city was higher than the mean level.
Study of correlations among the four main components of social capital indicated that there is a
statistically significant and direct relationship among them. Also, the results showed that among
the four components, i.e., coherence and social solidarity, trust, awareness and social
participation, the highest contribution was related to social participation (0.504). Other results of
the study were relationship among Life-Quality Satisfaction, Revenue Satisfaction and
Satisfaction with Urban Environment Quality with social capital status in Estahban city.
Therefore, it was determined that the higher the values of the above-mentioned factors, the more
the social capital will be in the city. It should be noted that the results demonstrated that from
among these factors, the highest correlation was related to satisfaction with environmental
quality. Additionally, the results indicated that the highest and the lowest impact were related to
environment quality with 0.396 Beta and also, to Satisfaction with Environment Quality with
0.184 Beta, respectively. According to the obtained results, it is suggested to attempt to promote
social capital along with the empowerment and citizen participation approach, avoiding
government tenure, attracting public participation as well as launching and developing civil and
social organizations, with the intention of promoting social capital and its components in cities
which by this way, it would be possible to take benefit from the profits of increasing social
capital, particularly in the implementation of development plans and urban management.
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