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ترين  ترين و بزرگ وان متراکمـرها به عنـشه

 گيرنده طيف وسيعی از بر هاي انسانی، در گاه سکونت

هستند که بعد از دوره انقالب صنعتی  هاي بشري فعاليت

اي در معرض تغييرات گسترده در محيط  سابقه بیبه طور 

 اند ر اجتماعی قرار گرفتهفيزيکی و به تبع آن در ساختا

(Beumer, 2010) .طور که در  نتيجه اين تغييرات همان

فرديناند تونيس و ی از قبيل شناسان جامعهمطالعات 

 بر روي ساختارهايدهد  می نشان 5گئورگ زيمل

مشارکت، انسجام اجتماعی به خصوص در مورد کاهش 

به . شود اجتماعی به طور واضح ديده می همبستگیو 

اعتماد، انسجام و همکاري موجود در بين  ،ه تونيسعقيد

 ،در جوامع سنتیو دوستان  یهمسايگهاي  افراد و گروه

رود و در  به تدريج به سمت فرايند پيچيده شدن می

 شود باعث تضعيف فاکتورهاي فوق می ،مدت طوالنی

(Giddens, 2009). هاي شبکهبر اين، گسترش  عالوه 

 به روابط اجتماعیشتر يش بيمجازي اجتماعی به فرسا

و نظاير  خويشاونديروابط مجاورت مکانی و  ل کاهشيدل

 شود که اين امر به افزايش معضالت آن، منجر می

،  (COE, 2008)انجامد میاجتماعی در جوامع شهري 

(Forrest & Kearns, 2001) . براي غلبه بر اين معضالت

در  هاي شهري، تأکيد بر سرمايه اجتماعی گاه در سکونت

هاي  از قبيل سرمايه ؛هاي موجود کنار ساير انواع سرمايه

در اين  .يابد طبيعی، فيزيکی، انسانی و مالی، ضرورت می

 کننده فرايند، سرمايه اجتماعی به عنوان عامل تقويت

 بخش ها و همچنين عامل انسجام روابط جمعی و شبکه

با  ها سازمان»و « ها ها و سازمان انسان»، «ها ميان انسان»

گروهی، منجر باشد که به نهادينه شدن اقدام  می« يکديگر

و از طريق  (5563تبريزي و آقامحسنی،   شود )محسنی می

و  هاي محلی و خرد جمعی به حل مسائل ارتقاي ظرفيت

 شود همکاري عمومی و متقابل، منجر می توسعه نهادي و

(Padovani & Guentner, 2007)  و به ارتقاي اثربخشی

افزايش منافع فردي و طريق  هاي تعامالت از هزينه و کاهش

                                                           
1 - Ferdinand Tönnies and Georg Simmel 

 اي موانع توسعه، کار گروهی در رفع داليل اساسی و ريشه

  .(Rydin & Holman, 2004) کند کمك می

 ،به عبارت ديگر، زمانی که از موانع توسعه جوامع 

يکی را زيه فيد، اغلب کمبود سرمايآ یان ميسخن به م

ن در حالی است يا. آورند به شمار می معضلترين  اصلی

که  «تورم رکود و»ط يه اجتماعی در شراياز به سرمايکه ن

 ،گرييه ديش از هر سرماياست، ب «اعتمادسازي»از به ين

نحل ياري از معماهاي اليتواند بس شود و می یاحساس م

اي جامعه بردارد  اجتماعی را از سر راه حرکات توسعه

يد محققان تأکبه  (. با توجه5566ی و همکاران، يداي)ص

بر روي سرمايه اجتماعی در نهادينه شدن مديريت و 

وجود ابهامات در تعريف آن  ،توسعه شهري، مسئله اصلی

ها کاربرد مفهوم سرمايه  ترين آن است که يکی از مهم

همکاري و انسانی به جاي يکديگر است. سازمان  اجتماعی

و قائل تفاوت آشکاري بين اين د 1اقتصادي و توسعه اروپا

شامل افراد و  ؛به طوري که سرمايه انسانی ؛شده است

 ها است، در حالی که مطالعه روابط موجود بين آن

ها و نهادهايی که  نقشترتيبات نهادي، سياسی و حقوقی، 

 کنند، در زمره سرمايه اجتماعی فعاليت انسان را تسهيل می

ن يخروان آبه عن اين رو، سرمايه اجتماعی،اند. از  بيان شده

 جوامع مسائل اجتماعی و اقتصاديبراي درك عالج   راه

کار  ها، به سرمايهانواع ساير تواند براي جبران کمبود  می

با توجه  (.5563 ساروخانی،) ،(5560گرفته شود )فوکوياما، 

وجود آمدن شکل  ري امروزه شهرها و بهيپذ تيبه جمع

روشن است که علم  ،رياي از شهرها در قرن اخ تازه

در د يزي فضاهاي شهري بايرياي شهري و برنامهجغراف

باشد. در اين زمينه اي  تازهابعاد و قلمروهاي جستجوي 

 ،ريست سال اخيکی از ابعاد و موضوعات تازه که در بي

ن علم را به خود مشغول کرده، يا شمندانيتوجه اند

باشد  پرداختن به عدالت اجتماعی در مباحث شهري می

 ،هاي کشوري و جهانی استيد شهر با سيان نظر بيکه از ا

 ،کی در شهريزيه اجتماعی و فيوند داده شود. سرمايپ

                                                           
2 - Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) 
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باشد و مطالعه و تحليل  بناي عدالت اجتماعی می زير

 تغييرات اجتماعی و اقتصادي و رابطه آن با ساخت

 فضايی شهر، مورد تأکيد در مباحث شهر و شهرسازي

 يايجغراف شگامانيپ ،ريدر چند سال اخ از اين رو ؛است

شهرها را با توجه به عدالت  یساخت داخل ،ديجد يشهر

و اوضاع  یحکومت يها نظام  استيکه متأثر از س یاجتماع

کنند؛ زيرا  مطالعه می يجامعه است به طور جد یاجتماع

توان تنها با  را نمی در شهرهاي امروزي، مسائل اجتماعی

شکوئی، ) بندي شهري حل کرد احداث خيابان و منطقه

5531.)  

ه يم سرمايپژوهش حاضر سعی دارد با بررسی مفاه

 یت آن، رابطه آن را با عدالت اجتماعيو اهم یاجتماع

و به کند تحليل  ی،دانيهاي م شهري با استفاده از داده

 :دهد  سؤاالت زير پاسخ

گانه  آيا سرمايه اجتماعی در بين مناطق شش -5

 فاوت معناداري است؟کرمانشاه داراي ت شهر

 هاي اجتماعی در توسعه عدالت نقش سرمايه -1

 ست؟يدر شهر چ یاجتماع

 

نه يمطالعات متعددي در زم ،طی چند دهه گذشته

ارزيابی توزيع سرمايه اجتماعی و نقش آن در توسعه 

 شهري در سطح جهان و از جمله ايران صورت گرفته

اي تحت  در مقاله (،5530)عبانجوال فر و ششکوهاست. 

در بررسی ابعاد سرمايه اجتماعی و نقش آن »عنوان 

به بررسی ميزان توسعه شهري به « توسعه اقتصاد شهري

 اجتماعی براساس  -لحاظ وضعيت توسعه اقتصادي

ينه ناخالص خانوار، گانه نرخ اشتغال، هز جهاي پنشاخص

د رش يت و نرخن به کل جمعينسبت شاغلاشتغال زنان، 

ن دو مؤلفه در چهار محله از يا یزان همبستگيخانوار و م

مراتبی  بندي سلسله اولويت ن با استفاده از روشيشهر قزو

(AHP)
 Expert Choiceافزار  ي از نرمريگو با بهره 5

 پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که بين سرمايه اجتماعی

. وجود دارد يم و معناداريرابطه مستق ي،و توسعه شهر

 همچنين تأثير نهادهاي اجتماعی، روابط انسانی و

 هنجارها بر روي کميت تعامالت اجتماعی موجب رشد

 ري شده است.ـيافتگی مناطق شه اد و توسعهـاقتص

تحت اي  (، در مقاله5563محسنی ) زي و آقايتبر محسنی

ه اجتماعی در توسعه شهري يبررسی نقش سرما»عنوان 

دست آمده  هاي به تحليل داده و پس از تجزيه «شهر محالت

گيري  نتيجه SPSSافزار  با استفاده از نرم از پرسشنامه،

، کردند که بين متغيرهاي مستقل سرمايه اجتماعی

با  ،نداريياعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و درجه د

م و ير وابسته، رابطه مستقيتوسعه شهري به عنوان متغ

 ،نيشيقات پيتحق جيبرخالف نتا ووجود دارد  يمعنادار

رابطه معکوس و  ي،و توسعه شهر ین انسجام اجتماعيب

ر ين متغيب ياچ رابطهيه . همچنينوجود دارد يمعنادار

 ير وابسته توسعه شهريو متغ یاجتماع یمستقل آگاه

 ده نشد.يد

با عنوان اي (، در مقاله5566) نوابخش و فدوي 

عه بررسی ابعاد سرمايه اجتماعی و نقش آن در توس»

به بررسی نقش سرمايه اجتماعی در توسعه « شهري

شهري منطقه پنج شهر تهران با استفاده از روش 

 پيمايشی پرداختند. نتايج به دست آمده از اين مقاله

، رابطه ینواح یه اجتماعيکه سرما استن يحاکی از ا

در تهران دارد  يمنطقه پنج شهر یبا توسعه نواح یمثبت

 ، مشارکت رسمی و مشارکتو اعتماد عمومی، آگاهی

تر بيشتر است.  در نواحی توسعه يافته ،ارانهيهم یرسم ريغ

 اي، رسمی خيريه هاي غيراعتماد نهادي و مشارکت همچنين

 يکسان بوده و تفاوت معناداريمنطقه به صورت در 

با  اي(، در مقاله5563نظري و نيکچه فراهانی )نداشت. 

« نيروي کار يوررهدر به یه اجتماعينقش سرما» عنوان

تر نيينرخ پا تر تعامالت،هاي پاييننتيجه گرفتند که هزينه

                                                           
1 - Analytical Hierarchy Process  
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ت يفيو بهبود ک يم دانش و نوآوريافراد، تسه يیجاجابه

محصوالت، از جمله مواردي هستند که تأثير سرمايه 

دهند. با اين وري را نشان میاجتماعی بر بهره

 وري، قابل وجود، تأثير دقيق سرمايه اجتماعی بر بهره

عوامل و  ی،ه اجتماعيرا هم سرمايز ؛ستين يريگ اندازه

از آنها  ياريشود که بسیرا شامل م ياريبس يرهايمتغ

 ،وري شان دشوار است و هم بهره گيري کيفی هستند و اندازه

 رد. يگیبر م را در ياديز يرهايمتغ

 

 

 هاي پردازي سرمايه اجتماعی، يکی از جديدترين مفهوم

شناسی،  جامعه علوم اجتماعی است که مانند پلی ميان

ساز  باشد و زمينه ريزي و سياست می اقتصاد، برنامه

اي متعددي شده است. مضمون  مطالعات بين رشته

 مرکزي سرمايه اجتماعی، اهميت تعامالت انسانی و

ه ياصطالح سرمااين . باشد میساکنين  یارتباطات اجتماع

با  5جين جاکوبز کالسيكر در اثر ن باينخست یاجتماع

 (5315« )مرگ و زندگی شهرهاي بزرگ آمريکايی»عنوان 

 یاجتماع يها شبکه ي،به کار رفته است. از ديدگاه و

، يو مختلط شهر یميحومه قد يها فشرده در محدوده

 یسلمان)دهند  یل ميرا تشک یه اجتماعياز سرما یصورت

مانند ايوان ي افراد 5330در دهه  .(5563 و همکاران،

از اين مفهوم براي تشريح  ،شناسی از ديدگاه جامعه 1اليت

ند توسعه شهري بهره گرفت اجتماعی -اقتصادي معضالت

(Arbab, 2011)ن اصطالح توسط ي، ا5360 . در دهه

 3رابرت پوتنامو  شناسی در جامعه (1001) 5مز کلمنيج

 هاي علمی به طور و ساير حوزه ،( در علوم سياسی1000)

 ، سرمايه1گرفت. فوکويامامورد توجه قرار  ،وسيعی

اجتماعی را به عنوان توانايی افراد براي کار با يکديگر به 

منظور دستيابی به اهداف مشترك در گروه و سازمان 

                                                           
1 - Jane Jacobs 

2 - Ivan Light 

3 - James Coleman 

4 - Robert Putnam  

5 - Fukuyama 

ريزي  کند و از آن به عنوان يك ابزار برنامه تعريف می

ر شهروندان در مراحل مختلف مؤثبراي ايجاد مشارکت 

( سرمايه 5361) 1بورديو کند. ها ياد می ژهتوسعه پرو

به منابع از طريق ارتباط  اجتماعی را از دو بعد: دسترسی

ها و نيز کيفيت و کميت منابع قابل  و عضويت در گروه

از طرفی ديگر  .(Arbab, 2011)بررسی کرد  ،دسترس

سرمايه اجتماعی را مانند ساير اشکال سرمايه،  ،کلمن

است که تسهيل اقدامات عامالن و مولد دانسته و معتقد 

دستيابی  ،سازي براي همکاري در داخل ساختارها زمينه

سازد. بدين ترتيب از ديدگاه  به اهداف خاص را ممکن می

الي عمومی و دارايی کا ،بورديو و کلمن، سرمايه اجتماعی

شود  است که در دوره زمانی بلندمدت انباشته میجمعی 

(Khanh, 2011).  سرمايه  (5335)پوتنام از ديدگاه

هاي اجتماعی بر پايه  اجتماعی از طريق ايجاد سازمان

 گيرد که اي شکل می اعتماد، هنجارها و روابط شبکه

بهبود  ،کارايی را از طريق تسهيل هماهنگی در اقدامات

ها را بر دستيابی به  گروهو هاي افراد  بخشد و ظرفيت می

قدان آن منجر لعکس فاب و کند تسهيل می ،اهداف نهايی

ند توسعه در سطوح فرايهايی در  به بروز محدوديت

با توجه به اهميت سرمايه اجتماعی در  شود. مختلف می

براي نيل به توسعه با تقويت   ند توسعه، تالشفراي

ها(، انسانی  هاي فيزيکی )منابع مالی و زيرساخت سرمايه

)آموزش و انتقال تکنولوژي( و ايجاد يا تقويت سرمايه 

 و ها سازمانی، اعتماد، شبکهي، اجتماعی )توسعه نهاد

 .(APO, 2006)باشد  می پذير مردم( امکان هنجارهاي بين

هاي  مکمل سرمايه ،به عبارت ديگر، سرمايه اجتماعی

ند توسعه فرايو از  استند توسعه فرايطبيعی و انسانی در 

 اجتماعی -پذيرد؛ به طوري که توسعه اقتصادي نيز تأثير می

 ،منطقه يا کشور، به ارتقاي سطح سرمايه اجتماعی آن يك

يد تأکسرمايه اجتماعی با  ،در اين بين .منجر خواهد شد

اي شدن، تقويت اعتماد و روابط اجتماعی و ايجاد  بر شبکه

ها در داخل جامعه، نقش زيادي  تغيير در نگرش مردم و گروه

 .(Gülümser et al., 2012)گيرد  عهده می در توسعه بر

                                                           
6 - Bourdieu 
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مثال، در هند سرمايه اجتماعی محلی به عنوان يك  براي

در تبيين  5هاي خوديار منبع مهم توسعه براي گروه

از  .مورد توجه قرار گرفته است ي،مسائل و مشکالت شهر

اي از روابط  شبکه ،سرمايه اجتماعی ،1برهامديدگاه 

مشترك و همکاري متقابل بين شهروندان است که 

کند  اي حل مسائل اجتماعی تقويت میها را بر توانايی آن

 هاي اي از منابع و شبکه هـوان مجموعـبه عنو 

 ی، اعتماد و تمايل بهـانسجام اجتماعبه گذاري  سرمايه

کند. مطالعه  کمك می یاجتماع يها تيدر فعال يهمکار

ر سرمايه اجتماعی در قالب سطح يتأث انگريب 5ويلسون

وانايی بين سازمانی اعتماد بين افراد، مشارکت مدنی و ت

، مذهبی و یشناخت در جامعه محلی است که با ابعاد روان

 عاملیباشد و  می ارتباط در ،بر آن حاکم اقتصادي

مديريت شهري است؛ به طوري که کننده در نحوه  تعيين

يد تأکبه اهداف مديريت شهري با  زمينه را براي دسترسی

ريزي  رنامهتقويت ب ،محلیهاي  شبکه ،بر مشارکت، اعتماد

محلی بر عملکرد مديران  از پايين به باال و افزايش کنترل

سازد و با بسيج محلی منابع و پشتيبانی  مهيا می ،شهري

 هاي شهروندان، از مشارکت عمومی، به کاهش اختالف سليقه

انجامد  و بخش خصوصی می نهاد هاي مردم دولت، سازمان

(Osolen & Lister, 2004)  اد و تقويت به فرايند ايجو

کمك توسعه شهري  به اهدافها در راستاي نيل  ظرفيت

 امروزه سرمايه .(Häkli & Minca, 2009)کند  می

 هاي فيزيکی و تري از سرمايه نقش بسيار مهم ،اجتماعی

هاي  کند و شبکه ها و جوامع ايفا می انسانی در سازمان

روابط جمعی و گروهی، انسجام ميان افراد و بين افراد و 

اي  هاي توسعه ها را براي افزايش اثربخشی فعاليت ازمانس

ك ي( و در نقش 5530گيرد )خمّر و همکاران،  بر می در

شده و جامعه را به   ظاهر یت مدنيو مسئول یخرد جمع

 کند ل میـراد تبديـه افـمجموع ر ازـزي بيشتـچي

(Gootaert, 1998).  ،سرمايه اجتماعی که بنابراين

 است ممکن کند را توصيف می ك شهريدرون خرد روابط 

                                                           
1 - Self-Help Groups (SHG) 

2 - Barham 
3 - Wilson 

هاي  ن بخشيا روابط کالن بي یت مدنيظرفبر روي 

تأثير بگذارد و ساختار قدرت،  مديريتی، اجرايی و مردم،

 ل کندـوري، مشارکت و تنوع روابط را تحلي رهـبه

(Ognibene, 2010) .سرمايه اجتماعی در سطوح 

 مدنظر (کالن مختلف عملکردي )سطح خرد، ميانی و

تواند با ايجاد تغييرات ساختاري و شناختی، به  است و می

عنوان يك کاالي عمومی، رابطه متقابلی با توسعه داشته 

ل و حفظ يتشک يیتوانا»بنابراين، سرمايه اجتماعی. باشد

 ، از طريقفاهداروابط به منظور تسهيل دستيابی به 

توسعه ارتباطات و همکاري به عنوان نقطه مرکزي 

 5مطابق شکل . باشد می« اري در توسعه محلیگذ ايهسرم

سرمايه اجتماعی به عنوان يك کاالي عمومی، رابطه 

 متقابلی با توسعه در سطوح مختلف دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (Basile & Cecchi, 2007) منبع:

 

 توان مفاهيم سرمايه اجتماعی را در چند دسته می بنابراين

 :(Basile & Cecchi, 2007)بندي کرد  ه شرح زير طبقهب

بيانگر روابط بين انسان با يکديگر  ،اشکال ساختاري -

هاي اجتماعی،  ها، شبکه ها )از قبيل نقش و با سازمان

 شناختی با ها( و شکل ها، نهادها، قوانين و رويه انجمن

شناختی افراد )در قالب هنجارها،  بر روي جنبه روانتمرکز 

ها  هاي مشترك، انسجام، روابط متقابل، اعتماد، نگرش رزشا

 ،(Krishna & Norman, 1999)و عقايد( هستند 

(Uphoff, 2000). در کل منظور از سرمايه اجتماعی، 

 تکميلی بودن ابعاد دوگانه باال است.

 سطح كالن

 شناختي سطح متوسط ساختاري

خرد سطح  

 حكمراني و نظارت
نهادها و مؤسسات دولتي، 

وانينقها و نقش  

هنجارهاي محلي،  اعتماد،

 .ها و ..ارزش
هاي محلينهادها و شبكه  
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اي و  ميانی )منطقه دارا بودن سطوح کالن )ملی(، -

 ريزي براساس نظام برنامهمحلی( و خرد )خانواده و افراد( که 

شود و دارا بودن  بندي می دسته ،و ساختار اقتصادي

عملکردهايی در داخل يك گروه، جامعه يا بين جوامع و 

ايجاد  و از قبيل انسجام، تعامل ؛متعدد يها سازمان

 ارتباط و پيوند.

 با ورود مفهوم و کارکرد عدالت 5310از اواخر دهه 

 يرهايبه مس يیايجغراف ، تفکراتيیايجغراف یاجتماع

دان، مکتب  جغرافی 5و ديويد هارويکشانده شد  يا تازه

 کارگيري عدالت اجتماعی در را با طرح و به 1راديکال

 اجتماعی هاي نابرابريوابستگی ميان  هاي جغرافيايی و تحليل

در  یانقالبهمچون  يی،ايجغراف يیفضا يو ساختارها

 ی،قع عدالت اجتماعدر وا يی، برپا کرد.ايتفکرات جغراف

ها و منابع، در  مرتبط با توزيع نسبی حقوق، فرصت

ی يك نظام ـاي مشخص است. از نظر اجتماع جامعه

اجتماعی پايدار بايد به توزيع برابر منابع، تساوي 

شامل: بهداشت، آموزش و  یالت و خدمات اجتماعيتسه

 ،و مشارکت یاسيس يیگو ، پاسخیجنس يپرورش، برابر

 ابد.يدست 

موزون بودن و  یعنين اصطالح از دو کلمه عدالت يا

ك ي يان اجزايت تناسب ميکه در مفهوم رعا يبرابر

 اي که آن مجموعه بتواند متعادل دار به گونه مجموعه هدف

 يیگردهما يبه معنا یاست و اجتماع دار بماند، آمدهيو پا

 جتماعیهاي انسانی است. در تبيين عدالت او تجمع گروه

خاص از عدالت  ين اصطالح در واقع کاربرديد گفت ايبا

که الزمه  یق آمدن بر تعارضاتيفا ياست که برا یاجتماع

افراد است، مورد استفاده  یترق يبرا یاجتماع يهمکار

 عدالت ،هاروي ديويد(. 5560ور،  )پيله رديگ یقرار م

 و منابع  عادالنه تخصيص را شهرها فضايی در و اجتماعی

 که دنشو هدايت اي گونه به که داند یم شهري امکانات

، خود حقوق به نسبت را  اعتراض و حداقل شکاف ،افراد

                                                           
1 - David Harvey 

2 - Radikal 

، مختلف ابعاد در آن جمعيتی نيازهاي و باشند داشته

 مستلزم ،پايدار  (. توسعه5561 وي،ر)ها گردد برآورده

رفع  شهرهاست. در فضايی و اجتماعی عدالت برقراري

 کم اقشار پذيري آسيب اقتصادي، جتماعی،ا يها ينابرابر

نيازهاي  به توجه و امکانات و خدمات  نهيبه توزيع درآمد،

 هستند. پايدار  توسعه ، از داليل اهميتشهروندان اساسی

 با توسعه، حال در در کشورهاي شدن شهري روند

 قواره بی رشد و جمعيت پراکنش و خدماتی هاي تعادل عدم

 اين از حاصل ناپايداري طوري که به ؛است مواجه ،شهري

 اجتماعی -یفضاي يها تعادل عدم شکل به ،ناموزون رشد

 ضعف غيررسمی، و اشتغال اسکان شهري، فقر نمودهاي با

 است. شده نمايان ،زيستی يها یآلودگ و محلّی حاکميت

ه از مردم ب یخاص يهاکه منافع گروه یهنگام

محيطی منجر  هاي زيست هايی که به آسيب فعاليتله يوس

ن يداده است. ا يرو یعدالت ید، بگردن ین ميتأم شوند می

ش از همه يگر که بيد یاجتماع يهانه گروهيمنافع با هز

 ،هستند یطيمح يها انيمربوط به ز يها نهيمتحمل هز

 هاي تحليل در (.5565آيد )مرصوصی، دست می به

ك مفهوم يبه عنوان  یز عدالت اجتماع، ايیايجغراف

 شود. يابی و کارايی، استفاده می هنجاري جهت مسئله مکان

دارد که با  يجنبه ماد ،ن مفهومياز ا ین بخشيبنابرا

 استوند تنگاتنگ يپدر  ،ع عادالنه آنيثروت، درآمد و توز

تحقق  رد.يگ یمورد توجه قرار م ،و در اشکال متفاوت

ز يم وجود مکان و فضا است. فضا نمستلز یعدالت اجتماع

يك محصول اجتماعی است که بيشتر بر روابط شهر 

 توزيع منطقی کند. با توجه به عدمو روستا تأکيد می

 هاي اجتماعی، سياسی، ها و موقعيت امکانات، فرصت

ك طرف و يك فضاي شهري از يو اقتصادي در  یفرهنگ

 وت وبازي زمين و مسکن، نابرابري در ثر وجود بورس

طرف ديگر، بررسی نقش از  یکياکولوژ ینيگز يیجدا

مورد  ،در قالب شهر یاجتماع تعاون در گسترش عدالت

ن يبنابرا د شده است.ين امر تأکيتوجه قرار گرفته و بر ا

 ايه هحفظ منافع گرو به معنايدر شهر  یعدالت اجتماع
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هدف به طور  يهای به طور عام و گروهمختلف اجتماع

منابع شهري، درآمدها و نه يع بهيله توزيخاص به وس

جهت، اکنون مباحث  باشد. به همينها می هزينه

بر مترادف بودن مفاهيم د يبا تأک یطيمربوط به عدالت مح

اجتماعی، لزوم حسابرسی اجتماعی  عدالت محيطی و عدالت

 را به عنوان پايه و اساس حسابرسی محيطی، ضروري

 (.Gray, 2002) شمارند می

هاي مناسب جهت  شوراها با هدف ايجاد زمينه 

و بهبود شرايط زندگی شهروندان، نقش مهم و آسايش 

 ايجاد ،مديريت شهري دارند و برايند آن تأثيرگذاري در

باشد  هاي عدالت اجتماعی می مندي و تقويت پايه رضايت

مطلوب شهري در هاي  ها و برنامه که با اتخاذ سياست

تالش براي حفظ منافع  يابد. فضاي يك شهر، تبلور می

هاي اجتماعی در  عدالتی ها و بی عمومی، کاهش نابرابري

وظايف شوراهاست که  ترين مهمفضاي شهر، بخشی از 

اوست ) گردد گستري محسوب می عدالت ،تحقق اين امر

(. معيارهاي سنجش عدالت براساس 5533زن،  هويی

 .اند بيان شده 5و هاروي در جدول  5ي راولزهاديدگاه

       

 .نشود آن اجراي فداي فردي، هاي آزادي و کند حفظ را افراد فردي حقوق بتواند طرح آزادي

 فرصت برابر
 با تقابل و درکند  می تأکيد اطالعات و ناتامکا منابع، ها، فرصت به همه برابر دسترسیبه 

 .شود می تعريف ،نفوذ يا قدرت صاحب خاص هايگروه هاي رانت

 تفاوت
 نفع به که است عادالنه زمانی تفاوت اين دارد، وجود توزيع در تفاوتی که صورتی در

 .باشد طبقه نيتر محروم

 ازين
 نيست مشابه افراد همه نياز ولی اند، امتيازات و منابع از وريبهره در مساوي حقوق داراي افراد

 .شود می گر جلوه ،نابرابر تخصيص صورت به افراد نياز ديدگاه از وري بهره در تساوي و

شرکت در 

 منفعت عمومی

 شان تيفعال که عده آن از بيشتر ،است بيشتري عده نفع به شان تيفعال که افرادي از دسته آن

 .دارند ادعا حق دارد، اختصاص يکمتر عده به

 استحقاق
 استحقاق ،تر طوالنی مدتی در بودن تعليم تحت يا بيشتر زحمت سابقه نظير داليلی به افراد

 .دارند را بيشتري پاداش دريافت

 

 نمودهاي عدالت اجتماعی عبارتند از:
 ش فقرياز زا يريجلوگ -

 پوشش آموزش و کسب مهارت  -

 ن اجتماعیيحفظ استاندارد تأم -

 ن نسلیيري عدالت بيگيپ -

 شبرابري دسترسی به دان -

 .مساوات در برابر قانون -

 

 

 

-پژوهش حاضر از لحاظ روش تحقيق، توصيفی

مبتنی بر مطالعات ميدانی و تکميل پرسشنامه و تحليلی 

از نوع تحقيقات کاربردي  ،ظ ماهيتو به لحاباشد  می

است. به منظور ارزيابی ميزان سرمايه اجتماعی در بين 

به تعاريف و  توجهگانه شهر کرمانشاه با  مناطق شش

مفاهيم مندرج در مبانی نظري، اقدام به تهيه و تدوين 

مطابق با طيف  5هاي جدول  اساس گويه پرسشنامه بر

 ها، از حليل دادهليکرت گرديد. به منظور تجزيه و ت

1 - Ravelz 

 

1 - Ravelz 

2 - Fridman 
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اي،  مونهن تك tهاي  آماري مبتنی بر آزمون يها روش

شهر کرمانشاه  و همبستگی استفاده شده است. 5فريدمن

 غرب کشور واقع به عنوان منطقه مورد مطالعه اين تحقيق، در 

 داراي شش منطقه شهرداري و مرکز ،شده است. اين شهر

 ه منظور تحليلباشد. ب اداري استان کرمانشاه می  -سياسی

تصادفی، به صورت  ،و ارزيابی سرمايه اجتماعی شهروندان

 .است توزيع شده منطقه،ها در بين اين شش  پرسشنامه

 

ران است يا یو فرهنگ یخيتار يکرمانشاه از شهرها

ن يبه عنوان دوم ،رانيحمله اعراب به اپيش از که تا 

ان، يديمورد توجه حکومت بود )سع ،انيتخت ساسانيپا

با  کرمانشاهمرکز استان  ،(. شهرستان کرمانشاه5510

سو  ه رودخانه قرهيدر حاش ،لومتر مربعيک 6136مساحت 

متر  5350ا يقرار گرفته است که ارتفاع آن از سطح در

شهر مهم و پر  50از  یکين شهر به عنوان يباشد. ا یم

هزار نفر )تا  600ك به ينزد یتيا جمعت کشور بيجمع

 هزار هکتار در ميانه 50( و مساحتی بالغ بر 5561آبان ماه 

ن يران در اين شهرهاي ايکی از توانمندتري ،رانيغربی ا

ك طرف و يت شهر از ي. رشد باالي جمعاستمنطقه 

ش مهاجرت به شهر کرمانشاه در طی يروند رو به افزا

ت شهر يش جمعي، سبب افزاگريد ياز سو ،ريهاي اخ دهه

 گانه مناطق شش ين شهر دارايکرمانشاه شده است. ا

  .آمده است 5 که در نقشه باشد می

 

 
          

گردد از بين  مشاهده می 1 طور که در جدول همان

دهنده به پرسشنامه مذکور، افراد بين  پاسخ 510 مشخصات

، همچنين ميزان درصد( 10) نفر 31سال حدود  50 تا 15

بيشترين  ،(درصد 5/15) نفر 33 ديپلم و باالتر() تحصيالت

داراي  ،اغلب ساکنانو اند درصد را به خود اختصاص داده

ا مالحظه اين مدرك تحصيلی دبيرستان به باال هستند که ب

کنندگان از اين پرسشنامه از  توان گفت استقبال موضوع می

ت متوسط و متوسط به وضعي ،نظر سواد و مدرك تحصيلی

نفر  510دارند. نتايج آماري پرسشگري نشان داد که باال 

 5/13)نفر  505و  دهندگان، مرد از پاسخ درصد( 60)

اين بررسی  اند. نتايج از پاسخگويان نيز متأهل بوده (درصد

 511 دهد که در مورد اشتغال ساکنان اين مناطق نشان می

 ،دهندگان به پرسشنامه مذکور از پاسخ (درصد 5/65)نفر 

درصد( نيز در مساکن ملکی  5/11نفر ) 36 شغل آزاد دارند.

، بيشترين نفر 3تا  5خانوار  کردند که تعداد افراد زندگی می

5 

2 
3 

8 0 
1 

1 - Fridman 
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را به درصد(  1/56 عنینفر ي 16درصد تعداد افراد خانوار )

. بنابر آمار توصيفی باال سعی شده بودند  خود اختصاص داده

هاي مختلف جامعه باشند و دهندگان از طيف است که پاسخ

در سطوح آموزشی، بعد خانوار، شغلی، جنسيت و ملکی، از 

 اند.تی از جامعه آماري انتخاب شدهاقشار متفاو

50-15 31 10 

 5/15 33 ديپلم و باالتر 

 60 510 مرد 

 5/13 505 متأهل 

 5/65 511 آزاد 

 5/11 36 ملکی 

 1/56 16 نفر 3تا  5 

به منظور پاسخگويی به سؤال تحقيق درباره ميزان 

و سطح برخورداري جامعه نمونه در هر يك از ابعاد 

سرمايه اجتماعی و نقش آن در توسعه عدالت اجتماعی 

از تحليل ميانگين عددي استفاده شده است.  ،شهري

دهد براساس آزمون  نشان می 5که جدول  طور همان

خانوارهاي ابعاد سرمايه اجتماعی نگين بين ميا فريدمن

تفاوت معناداري  ،005/0معناداري برابر با نمونه در سطح 

اي به  بيشترين ميانگين رتبه ،وجود دارد. در اين بين

هاي محلی و انسجام اجتماعی و  شبکه نهادها و ترتيب به

. دارد اختصاصمشارکت اجتماعی به نيز کمترين آن 

ن کرد که مشارکت شهروندان در توان اذعا بنابراين می

 .است، پايين ومی و مديريت شهري بنا به داليلیامور عم

 

 

    

 63/5 5350/5 510 اعتماد اجتماعی

 31/5 1533/1 510 همکاري و مشارکت اجتماعی

 53/5 3315/5 510 انسجام اجتماعی

 53/5 1110/5 510 محلی هاي شبکه و نهادها

 615/561 کايمربع 

 5 درجه آزادي

 005/0 سطح معناداري

 

 

دهد  نشان می 3 طور که جدول بر اين، همان عالوه

هاي سرمايه  يانگين عددي حاصل از رابطه شاخصتحليل م

 tهاي تحقيق براساس آزمون  اجتماعی در بين نمونه

اي، مبين نزديك بودن مقادير ابعاد آن به حد  نمونه تك

متوسط که به عنوان مطلوبيت عددي مورد آزمون نيز در 

به طوري که با احتساب  ؛باشد نظر گرفته شده است، می

 براساس 1تا  5موجود که بين  هاي دامنه طيفی شاخص

طيف ليکرت در نوسان است، اين ميزان براي ابعاد اعتماد 
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باالتر از حد  ،هاي محلی اجتماعی، انسجام اجتماعی و شبکه

 5و براي بعد مشارکت اجتماعی نيز کمتر از  5متوسط 

شود. بدين ترتيب در بين ابعاد چهارگانه سرمايه  ارزيابی می

در  ،ژوهش، به جز بعد اعتماد اجتماعیاجتماعی مورد نظر پ

درصد تفاوت معناداري وجود دارد.  31سطح  ،بقيه موارد

توان نتيجه گرفت که شاخص اعتماد اجتماعی،  بنابراين می

ها در سرمايه اجتماعی  نقش کمتري نسبت به ساير شاخص

هاي تواند ناشی از پايين بودن شاخص کند و اين میايفا می

قبيل تحصيالت، درآمد، تعارضات فرهنگی کيفيت زندگی از 

 و غيره در منطقه مورد مطالعه باشد.

T
 

 

t 
 

 

 اعتماد اجتماعی 5350/5 113/5 501/0 03100/0 -0531/0 1056/0

 همکاري و مشارکت اجتماعی 1533/1 -151/5 005/0 -56513/0 -161/0 -0333/0

 انسجام اجتماعی 3315/5 531/6 000/0 33355/0 5333/0 1551/0

 محلی هاي شبکه و نهادها 1110/5 551/1 000/0 53150/0 1113/0 3311/0

 

 هاي مؤلفهتحليل ناپارامتري همبستگی ميان 

 ارايه شده است. 1 دهنده سرمايه اجتماعی در جدول تشکيل

 دهنده وجود رابطه مستقيم نتايج حاصل از اين تحليل نشان

توان اذعان  می باشد. به عبارت ديگر، بين کليه ابعاد می

چهارگانه  ناداري همبستگی بين ابعادکرد که با توجه به مع

درصد، افزايش مقادير هر يك  005/0 معناداري در سطح

 ها، منجر به افزايش قابل توجه مقادير در ساير ابعاد از مؤلفه

 هاي بين شاخص که باشدمی مطالب اين گويايشد و  خواهد

 انتخاب شده براي سرمايه اجتماعی، همبستگی مستقيم

 جود دارد.مثبت و معناداري و

     

 اعتماد اجتماعی
000/5 ضريب همبستگی  116/0 (**) 133/0 (**) 330/0 (**) 

000/0 0 سطح معناداري  000/0  000/0  

همکاري و مشارکت 

 اجتماعی

116/0 ضريب همبستگی (**) 000/5  133/0 (**) 311/0 (**) 

000/0 سطح معناداري  0 000/0  000/0  

 انسجام اجتماعی
133/0 ضريب همبستگی (**) 133/0 (**) 000/5  331/0 (**) 

000/0 سطح معناداري  000/0  0 000/0  

 و نهادها

محلی هاي شبکه  

ب همبستگیضري  330/0 (**) 311/0 (**) 331/0 (*) 000/5  

000/0 سطح معناداري  000/0  000/0  0 

 510 تعداد

     05/0دار در سطح همبستگی معنی**    01/0دار در سطح همبستگی معنی                       *
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 ريزي ن توسعه و برنامهامحقق ،هاي اخير در دهه

(MCDM) معياره هاي چند به مدل گيري، براي تصميم
� 

به طور گسترده در  معياره گيري چند تصميم .روي آوردند

اي  يك يا چند گزينه از بين مجموعه بندي يا انتخاب رتبه

هاي موجود با رعايت معيارهاي متعدد که  از گزينه

رود و با توجه به  کار می هبا هم مغاير هستند، ب معموالً

هاي زيادي براي حل مسائل  ها، روش اهميت اين تحليل

 1ويکوردر اين راستا تکنيك . اند توسعه يافته ،معياره چند

 شاخصه، روشی گيري چند يمبه عنوان يك روش تصم

شود که توسط  قلمداد می ،بندي ساده ولی کارآمد در اولويت

  3متريك پی بر مبناي روش ال 5آپريکويچ و تزنگ

بنابراين، براي  .(Wei & Lin, 2008)يافته است  توسعه

بررسی ميزان تفاوت سرمايه اجتماعی و نقش آن در 

انه شهر گ توسعه عدالت شهري در هر يك از مناطق شش

از تکنيك ويکور استفاده  ،ها بندي آن کرمانشاه و رتبه

 شده است.

 گيري تصميم هاي روش از يکی ،ويکور تکنيك

متريك  پی ال  شاخصه توافقی است که بر مبناي روش چند

ع، سعی با توجه به اهميت موضو لذا ؛باشد میيافته  توسعه

به اختصار مورد  ،شده تا مراحل کاربرد اين تکنيك

  بررسی قرار گيرد.

تواند يك مقدار بيشينه مطلوبيت  اين روش می

ر انفرادي براي يگروهی براي اکثريت و يك کمينه تأث

هاي  د. مراحل اين روش شامل گامکنمخالفت را فراهم 

 :(Wei & Lin, 2008)ذيل است 

منظور استفاده از تکنيك  ماتريس اوليه: به -الف

 گانه شهر کرمانشاه ويکور براي سنجش تفاوت مناطق شش

، از نظر ميزان برخورداري از ابعاد چهارگانه سرمايه اجتماعی

در  ميانگين گرفته شده و  ،هاي پرسشنامه ابتدا از داده

                                                           
1 - Multiple Criteria Deciscion Making 

2 - Vikor 

3 - Opricovic and Tzeng 

4 - LP-metric  

 نشانگر 1 ماتريس اوليه ارايه شده است. جدول

گانه  ها در مناطق شش کار رفته و تعداد آن ههاي ب شاخص

 باشد.  شهر کرمانشاه می

 

 mکنيم  محاسبه مقادير نرمال شده: فرض می -ب

عنوان  به  iختلفهاي م معيار داريم. گزينه nگزينه و 

ix اند. براي گزينه  مشخص شده
jx  رتبه جنبهj ام

نيز ها  مشخص شده و براي ساير گزينهijxعنوان به

. باشد میام jارزش و مقدار معيار ijx.است طور همين

ام iگزينه ارزش اصلی ijxکهسازي مقادير، جايی  نرمال

 :شود به صورت زير محاسبه می ام است،jو بعد 

تعيين بهترين و بدترين مقدار: بهترين و  -ج 

و  کردهيك از مقادير در هر معيار را شناسايی  بدترين هر

به ترتيب
+
jf و

−
jfکنيم. را محاسبه می 

fj
+
=Max fij          , i=1,2,…,m 

 fj
-
=Min fij          ,  j=1,2,…,n 

 

  

13/5  51/5  63/5  33/5  

33/1  35/1  13/5  13/5  

36/1  11/1  51/5  16/5  

63/1  13/1  53/5  51/5  

61/1  11/1  53/5  06/5  

33/1  65/1  13/5  11/5  

116/0  133/0 136/0 110/0 

njmix

x
f

n

j

ij

ij
ij

,...,2,1;,...,2,1  , 
1

2 ==
=

∑
=
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   i= 1,2,3,ú,n    

fj جايی که
 آل مثبت براي حل ايده بهترين راه +

fj ام وjمعيار 
آل منفی براي معيار  حل ايده بدترين راه  -

jاگر تمامی .است ام fj
يك  ،را به هم پيوند بزنيم  +

ترکيب بهينه خواهيم داشت که بيشترين امتياز را خواهد 

fjمورد  داد که در
 طور است. نيز همين   -

ن مسئله در رابطه يتر تعيين وزن معيارها: مهم -د 

 بندي منظوره براي سطح هاي چند با کاربرد تکنيك

هاي موجود، توجه به ترجيح موضوعی است که  گزينه

هاي مبتنی بر تجربيات  گيري له تصميميوس والً بهمعم

شخصی، دانش و درك مسئله از طريق تکنيك استنباط 

 تعيين (AHP)  مراتبی ترجيحی مانند فرايند تحليل سلسله

ها از آن ياد  دهی شاخص که تحت عنوان وزن شود می

با استفاده  ها دهی به شاخص شود. در اين مطالعه، وزن می

ت علمی با يأنظر از قبيل اعضاي ه صاحب از نظرات افراد

 3 که در جدولصورت گرفته  AHPاستفاده از تکنيك 

 نشان داده شده است.

   

116/0  وزن 110/0 136/0 133/0

اين : آل حل ايده ها از راه محاسبه فاصله گزينه -ه

آل و  حل ايده محاسبه فاصله هر گزينه از راه ،مرحله

روابط  براساسها براي ارزش نهايی جمع آن سپس حاصل

 :ذيل است

∑
=

−++ −−=
n

j

jJijjii ffffwS
1

)/()(

)]/()([ −++ −−= jjijji
j

i ffffwMaxR

ام از iبيانگر نسبت فاصله گزينه iSجايی که 

بيانگر نسبت iRآل مثبت )بهترين ترکيب( و حل ايده راه

آل منفی )بدترين ترکيب(  حل ايده ام از راه iفاصله گزينه 

و بدترين رتبه iS اساس ارزش برترين رتبه بر ،باشد می

 iSآيد. به عبارت ديگر  دست می هب iRارزش براساس

متريك  پی ال در روشiL0وiL1به ترتيب همان  iRو

 .هستند
 :iQتکنيك ويکور  زمحاسبه عملی با استفاده ا -و

صورت زير تعريف  ها به iيك از  راين مقدار براي ه

 :شود می

 در جايی که
i

i
SMaxS =− ،

i
i

SMinS =+ ،

i
i

RMaxR و  −=
i

i
RMinR وزن استراتژي v و +=

 .موافق معيار يا حداکثر مطلوبيت گروهی است ،اکثريت

+−

+

−
−

SS

SSi آل  حل ايده يانگر نسبت فاصله از راهب

عبارت ديگر موافقت اکثريت براي  ام و بهiمنفی گزينه 

−+ ام است. i نسبت

+

−
−

RR

RRi  بيانگر نسبت فاصله از

ام و به معنی مخالفت با نسبت  iآل گزينه  حل ايده راه

تر از  بزرگ vام است. بنابراين هنگامی که مقدار   iگزينه 

 و شود منجر به اکثريت موافق می iQشاخص ،شدبا 1/0

 iQشاخص ،شود می 1/0هنگامی که مقدار آن کمتر از 

طور کلی وقتی  . بهباشد میبيانگر نگرش منفی اکثريت 

بيانگر نگرش توافقی متخصصان  ،است 1/0 بابرابر  vمقدار

 .باشد میارزيابی 
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 اين : درiQها براساس مقادير ي گزينهبند رتبه -ز

محاسبه شده در گام قبل،  iQمقادير براساسمرحله 

يم که کن گيري می بندي کرده و تصميم ها را رتبه گزينه

 .گردد مشاهده می 6 جدول در

 

 

                

 

تحليل دهد،  نشان می 6 طور که جدول همان

توزيع سرمايه اجتماعی )اعتماد اجتماعی، انسجام فضايی 

تماعی، همکاري و مشارکت در امور و عضويت در اج

هاي محلی( و نقش آنها در توسعه عدالت اجتماعی  شبکه

و  3دهنده تفاوت معنادار صفر براي منطقه  نشان ،شهري

 به 3باشد. به طوري که منطقه  می 1ك براي منطقه ي

 ها در اين دليل قدمت و سابقه زياد سکونت خانواده

ها در منطقه مدت آن طوالنی ن فعاليتيمنطقه و همچن

بودن  ل دارايدل به 1داراي باالترين رتبه و منطقه  ،مذکور

داراي  ،نيساکن یخيبقه تاراوجود س مهاجران زياد و عدم

ن رتبه به لحاظ برخورداري از ميزان سرمايه يتر نييپا

 باشند. یاجتماعی در بين محالت شهري کرمانشاه م

 

 از تري مهم بسيار نقش ،اجتماعی سرمايه وزهامر

 و اـه سازمان در یـانسان و یـفيزيک ايـه سرمايه

 و یـجمع روابط هاي هـشبک و کند می ايفا عـجوام

 زايشـاف براي ها انـسازم و رادـاف بين امـانسج ی،ـگروه

. به کنند رار میـرا برق اي هـتوسع هاي فعاليت یـاثربخش

 یـمنبع توان می را یـاجتماع يهر، سرماـعبارت ديگ

 عـمناف به دنـرسي تـجه در طـرواب لـتسهي براي

 دهايـپيامتواند  می که دانست رادـاف مشترك ميان

 بنابراين، .دـباش داشته هـجامع و ردـف روي بر متفاوتي

توانايی تشکيل و حفظ روابط به سرمايه اجتماعی، 

 ماعیعدالت اجت فاهدامنظور تسهيل دستيابی به 

شهري از طريق توسعه ارتباطات و همکاري به عنوان 

باشد. بر  میگذاري در توسعه محلی  نقطه مرکزي سرمايه

و ميدانی و  اي توجه به روش کتابخانها همين اساس ب

دست  به يها افتهي، مصاحبه در مناطق مورد مطالعه

براساس آزمون که  دهد می نشانحاضر  پژوهش از آمده

خانوارهاي ابعاد سرمايه اجتماعی انگين بين مي ،فريدمن

تفاوت معناداري  ،005/0برابر با نمونه در سطح آلفا 

بندي که از همچنين با توجه به رتبهو  وجود دارد

منطقه  ،ديآ یدست م هگانه شهر کرمانشاه ب ششمناطق 

ن يها در ا دار بودن سکونت خانوادهشهيل ريدل به 3

ها در منطقه مدت آن ن فعاليت طوالنیيمنطقه و همچن

داراي باالترين رتبه توزيع سرمايه اجتماعی و  ،مذکور

 يهابودن مهاجران زياد و تفاوت ل دارايدل به 1منطقه 

ن رتبه به لحاظ يتر نييداراي پا ،نيساکن یاد فرهنگيز

ع سرمايه اجتماعی در بين يبرخورداري از ميزان توز

هاي  اخصباشند. در بين ش میمحالت شهري کرمانشاه 

 اي به بيشترين ميانگين رتبهسرمايه اجتماعی، 

 هاي محلی و انسجام اجتماعی و ترتيب به شبکه

. دارد اختصاصمشارکت اجتماعی،  بهنيز کمترين آن 

د که مشارکت شهروندان در کرتوان اذعان  می بنابراين

از طرف  .باشد ن میييپا امور عمومی و مديريت شهري

 
iQ 

5منطقه   31/0  1 

1منطقه   5 1 

5منطقه   11/0  5 

3منطقه   0 5 

1منطقه   13/0  3 

1منطقه   31/0  1 
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ه ـل از رابطـعددي حاصر، تحليل ميانگين ـديگ

ق يتحق يها ن نمونهيسرمايه اجتماعی در ب يها شاخص

ن نزديك بودن يمب ي،ا تك نمونه tآزمون  براساس

 وانـد متوسط که به عنـاد آن به حـمقادير ابع

عددي مورد آزمون نيز در نظر گرفته شده  مطلوبيت

ابعاد اعتماد  يزان براين ميباشد. به طوري که ا است، می

از  هاي محلی، باالتر ماعی، انسجام اجتماعی و شبکهاجت

و براي بعد مشارکت اجتماعی نيز کمتر  5حد متوسط 

ب در بين ابعاد چهارگانه ين ترتيشود. بد یم یابيارز 5از 

سرمايه اجتماعی، به جز بعد اعتماد اجتماعی در بقيه 

معناداري وجود دارد. تفاوت  درصد 31موارد در سطح 

دهنده وجود  نشان ،همبستگی ز ماتريسنتايج حاصل ا

به  ؛باشد م بين کليه ابعاد میيمستقو مثبت  یهمبستگ

که افزايش مقادير هر يك  کردتوان اذعان  که می يطور

ها، منجر به افزايش قابل توجه مقادير در ساير  از مؤلفه

 ابعاد خواهد شد.

 گردد: در اين راستا پيشنهادهاي ذيل مطرح می

  مشارکت شهروندان در امور ارتقاي سطح

سازي فرهنگ  عمومی و مديريت شهري از طريق نهادينه

 ها مديريت محله و شوراياري

 و گويی در برابر شهروندان  اشاعه فرهنگ پاسخ

  سطوح سازمانی تمامیدر  انتقادپذيريروحيه  افزايش

 سازي فرهنگ رفتار توأم با احترام با  نهادينه

 هاي سرمايه عنوانبه  آنانکريم و ت کارکنانو  شهروندان

 اصلی مديريت شهري.

 

 
 مشارکت شهروندان در(. 5533زن، اندرباس، ) اوست هويی

 پور، ، ترجمه ناصر بركريزي توسعه نواحی شهري طرح

 (.36-33)3، مجله معماري و شهرسازي

گستري در فضاي  تعاون و عدالت(. 5560ور، علی اصغر، ) پيله

  .31-15، 551شماره  اون،، مجله تعشهري

 کواکی، علی؛ براتپور، علی، زاده ر، غالمعلی؛ اسماعيلخمّ

ارزيابی توزيع فضايی سرمايه اجتماعی در (. 5530)

 و  Topsisسطح مناطق شهري با استفاده از تکنيك 

Gis  مورد مطالعه: نواحی شهر قوچان(، مطالعات(

 .31-551(، 3)5 خشك،جغرافيايی مناطق 

(. سرمايه اجتماعی: ابعاد، شاخص و 5563، باقر، )ساروخانی

 .35-15(، 5)5 ،5مجازي  ،ديدگاه

سرزمين و  المعارفةداير(. 5510سعيديان، عبدالحسين، )

  .انتشارات علم و زندگیتهران: ، مردم ايران

زاده لبسويی، مهدي؛  پور، فريده؛ رمضان سلمانی، محمد؛ تقی

 ابعاد سرمايه اجتماعی (. بررسی5563جليلی پروانه؛ زهرا، )

باغستان و  در توسعه روستايی )مطالعه موردي: روستاهاي

فصلنامه علوم اجتماعی، شهرستان فردوس(، -برون

3(55،) 30-53. 

، هاي نو در جغرافياي شهريديدگاه(. 5531شکوئی، حسين، )

 انتشارات سمت. تهران: 

 د سرمايه(. بررسی ابعا5530فر، فهيمه؛ شعبانجوال، الهه، ) شکوه

اولين اجتماعی و نقش آن در توسعه اقتصاد شهري، 

 کنفرانس اقتصاد شهري.

علی؛ معين  ، محمدشاپور آبادياسکندر؛ احمدي  صيدايی، سيد

ه اجتماعی يسرمااي بر  ديباچه(. 5566آبادي، حسين، )

مجله ، رانيهاي توسعه اجتماعی در ا لفهؤمرابطه آن با و 

 .53شماره  ،اقتصاد

 صالح؛ ارباب، پارسا، ، منوچهر؛ شکوهی، محمدطبيبيان

طرح منظر شهري  در اجتماعی عدالت ارزيابی(. 5563)

 مجلهتهران،  شهرداري 51 منطقه بخت خوب محله

 .555-551 ،1شماره ، شهر آرمان

سرمايه اجتماعی و (. پايان نظم: 5560فوکوياما، فرانسيس، )

يه نشرتهران: عباس توسلی،  ، ترجمه غالمحفظ آن

 .جامعه ايران

(. بررسی 5563محسنی، مريم، ) تبريزي، عليرضا؛ آقا محسنی

)مورد مطالعه:  نقش سرمايه اجتماعی در توسعه شهري

(، 11)6مجله مديريت شهري، ، شهرستان محالت(

511-533. 

(. توسعه و سرمايه اجتماعی در 5565مرصوصی، نفيسه، )

 .53 ، شمارهفصلنامه مطالعات اقتصاديشهر تهران، 

 (. نقش سرمايه5563فراهانی، حميد، ) غالمرضا؛ نيکچه  نظري،

 ،101شماره  مجله تدبير،وري نيروي کار،  اجتماعی در بهره

36-35. 



 535 ـــــــــــــــــزاده  مفرد، اكبر حسين / محسن احدنژاد روشتي، سميرا مرادينقش مديريت شهري در توزيع سرمايه اجتماعي ...
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 نامه پژوهشاجتماعی و نقش آن در توسعه شهري، 

 (.5)1علوم اجتماعی، 
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