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1دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری– منطقهای دانشگاه سیستان و بلوچستان
 2کارشناسارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ دریافت 92/9/11 :؛ تاریخ پذیرش92/1/22 :

چکیده
امروزه صاحبنظران و اندیشمندان حوزههای برنامهریزی شهری و نهادهای مدیریتی شهر معتقدند
که ک اهش و حل مشکالتی که گریبانگیر شهرها شده است ،با نگاه صرف تحکمگرایی و برنامهریزی از
باال به پایین که عمدتاً در قالب طرحهای فیزیکی و کالبدی ارائه میشود ،قابل انجام نیست ،بلکه رفع
مشکالت شهر در گرو توجه به مردم ،خصوصیات و توانمندیهای آنان و همچنین تأکید ویژه به روند
برنامهریزی از پایین به باال در محیطهای شهری است .سرمایهی اجتماعی یکی از خصوصیات ارزشمند
مردم است و از متغیرهای اصلی آن ،میزان آگاهی و اعتماد اجتماعی است .در این پژوهش به ارزیابی و
سنجش این مهم به روش توصیفی -تحلیلی اقدام شده است .بدین منظور دادهها و اطالعات موردنیاز از
میان جامعهی آماری ( 179971نفر جمعیت منطقه  2شهر زاهدان) با استفاده از پرسشنامه (از میان
 223نفر نمونهی آماری براساس فرمول کوکران) جمعآوری شـد .نتایجـی که پس از تجزیـه و
تحلیلهای کمی و کیفی (با بهرهگیری از طیف لیکرت ،SPSS ،آزمون  Tتک نمونهای) بهدست آمد،
بیانگر آن است که شهروندان منطقهی  2زاهدان از نظر میزان «آگاهی عمومی» در وضعیت باالتر از حد
متوسط (براساس طیف  9گزینهای لیکرت عدد  2حد متوسط در نظر گرفته شده است) قرار دارند و از
نظر «میزان اعتماد به نهادهای اجرایی» ،این نسبت از حد متوسط پایینتر است و نشان از اعتماد پایین
مردم به نهادها و دستگاههای اجرایی دارد .اینک هرچند شهروندان منطقهی  2شهر زاهدان از نظر
میزان آگاهی (اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی) در وضعیت مطلوبی به سر میبرند ،از نظر میزان اعتماد به
مسئوالن اجرای ی و مدیریتی شهر اعتماد کمی دارند .بنابراین برنامهریزان و مسئوالن شهری باید بیش
از پیش به این مهم توجه نموده و با بهبود روش ها و تجدیدنظر درعملکردها ،اعتماد اجتماعی
شهروندان را جلب کنند تا با مشارکت آنها ،کارکردهای شهری را ارتقا بخشند.
واژگان کلیدي :سرمایه اجتماعی ،آگاهی و اعتماد اجتماعی ،برنامهریزی مشارکتی ،منطقه  2شهر زاهدان.
*نویسنده مسئول------------------- :
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مقدمه
سرمایه اجتماعی یکی از خصوصیات ارزشمند جوامع است که میزان آگاهی و اعتماد از متغیرهای
اصلی آن به شمار میرود .عدهای نتیجهی سرمایهی اجتماعی را در افزایش کنترلهای اجتماعی و
نوعی ،هنجارمندسازی اجتماعی میدانند .پژ سرمایه پژوهشگران ،سرمایهی اجتماعی را عامل مؤثر بر
پایداری اجتماعی شهر ،کاهشدهندهی هزینههای مبادله ،توانمندسازی اقتصادی و پایداری محیطی در
تمام سطوح میدانند (مسعود و حق وردیان .)121 -113 :1291 ،سرمایه اجتماعی به تدریـج از دههی
1993م .جای خود را در نگاشتههای آکادمیک باز کرد و افرادی نظیر جیمز کلمن ،رابرت پاتنام،
فرانسیس فوکویاما و پییر بوردیو در رواج آن بهویژه در علوم اجتماعی نقش بهسزایی داشتند (جاودانی،
 .)99-13 :1292اخیراً نیز در بحثهای علمی جغرافیای انسانی بهویژه در مطالعات برنامهریزی شهری
و جامعهشناسی شهری مقولهی سرمایهی اجتماعی وارد شده و پژوهشگران مقاالت و کتابهای
پژوهشی خود را به سوی آن جهت دادهاند.
در این پژوهش ،روششناسی تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی -توسعهای و از نظر روش ،توصیفی-
تحلیلی بوده و برای گردآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز از دو روش اسنادی و پیمایشی
(پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهده) استفاده شده است .شهر زاهدان که در زمرهی کالنشهرهای ایران
قرار دارد ،در عین حال به عنوان یک قطب رشد شهری -صنعتی در جنوب شرق ایران ،مشکالت
ساختاری و کارکردی عدیدهای نیز درد که از جمله آنها میتوان به رشد مشاغل کاذب ،حاشیهنشینی،
تکدیگری و غیره اشاره داشت .به نظر میرسد از جمله مؤلفههایی که میتواند با این نارساییها ارتباط
داشته باشد ،میزان آگاهی ،اعتماد و مشارکت شهروندی و به عبارتی سرمایهی اجتماعی است؛ اموری
که به جرأت میتوان گفت نقص و یا کمبود در آنها میتواند روند توسعهی شهری را با مشکالت
بیشتری مواجه سازد.
اینک مسألهی اساسی تحقیق آن است که آیا این مؤلفهها (میزان آگاهی و اعتماد شهروندان به
مسئوالن شهری) در منطقه  2شهر زاهدان به نحوی فراهم گردیده تا از آن بتوان به عنوان زیرساخت
سرمایهی اجتماعی در ارتقای کارکردهای شهری بهره گرفت؟ به عبارت دیگر سؤاالت اصلی تحقیق با
توجه به موضوع و محدودهی مورد مطالعه که باید جوابی علمی برای آنها پیدا کرد ،عبارتند از :میزان
اعتماد در بین شهروندان منطقهی  2شهر زاهدان به مسئوالن اجرایی چگونه است؟ درعین حال میزان
آگاهی (سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی) در بین شهروندان منطقهی  2شهر زاهدان چگونه است؟ برای
پاسخ علمی به این سؤاالت ،فرضیههای پژوهش به شرح ذیل مطرح شدهاند و در ادام ه مورد بررسی و
آزمون قرار گرفتهاند:
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 .1به نظر میرسد میزان آگاهی عمومی (اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی) در بین شهروندان منطقه 2
کالنشهر زاهدان در حد متناسبی است.
 .2به نظر میرسد میزان اعتماد شهروندان به مسئوالن اجرایی در میان شهروندان منطقه  2کالن
شهر زاهدان مناسب است.
مبانی نظري تحقیق
سرمایه اجتماعی در مقام یک دانش واژه هرچند از اوایل دهه 1923م .مطرح شد ولی به لحاظ
مفهومی پیشینهی طوالنی ندارد و کاربرد آن به تدریج از دههی  1993در تزها و مقاالت دانشگاهی با
1

کار افرادی چون کلمن ٬2رابرت پوتنام 2و فرانسیس فوکویاما 1افزایش یافته است (قدسی.)121 :1291 ،
 .)121سرمایه  -در معنای عام خود -داللت بر مجموعه داراییها ،امکانات و منابع در اختیار دارد .به
طور کلی «سرمایه» به عنوان ذخیرهای از داراییها که می توان انباشت و برای ایجاد ثروتی آتی به کار
گرفت ،تعریف میشود .اساساً ایدهای که پیوندهای اج تماعی را به عنوان شکلی از سرمایه تشریح
میکند ،یک استعاره است .این استعاره بیانگر آن است که پیوندها میتواند سودمند باشد و مانند هر
کدام از اشکال دیگر سرمایه میتوانید در آن سرمایهگذاری کنید و بر حسب میزان سرمایهگذاری،
انتظار بازگشت سود مناسب را داشته باشید (قالیباف و قدسی .)29 :1293،از این منظر سرمایهی
اجتماعی شامل شبکهی ارتباطات بین افراد ،هنجارهای اجتماعی مثل همکاری متقابل و اعتماد در
شبکههای اجتماعی است (کسانی و سایر همکاران.)212-292 :1292 ،
به عبارت دیگر سرمایهی اجتماعی به عنوان یک منبع با مالکیت جمعی متعلق به محالت ،شهرها و
روستاها ،مناطق و بخشهاست که میتواند زمینهی رفاه و توسعهی همگانی را فراهم نماید .امروزه
بسیاری از طراحان و برنامهریزان ،سرمایهی اجتماعی را به عنوان ابزاری مهم برای توسعه پایدار از ابعاد
محیطی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی میدانند و توجه خاصی روی این موضوع دارند و عمالً سرمایهی
اجتماعی و توسعهی پایدار را از جنبههای مختلف مکمل و مرتبط به هم میدانند ( & Serageldin
 .)Grootaert, 2000: 40در واقع هرچند سرمایه عبارت است از ارتباطات و شبکههای اجتماعی که
میتوانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند ،از نقش نهادهای مدنی و
دموکراتیک و نیز نقش دولت در گشودن چنین فضاهایی نباید غافل شد.

1- Social Capital
2- Colman
3- Putname
4- Fukyama
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به هر روی امروزه بر جامعهشناسان ثابت شده که یکی از ابعاد مهم هر توسعهای ،توجه به
سرمایههای اجتماعی است .از اینرو سرمایهی اجتماعی یکی از مهم ترین شاخصههای رشد و توسعهی
هر جامعهای به شمار میآید (زارع و دیگران .)6:1293،هنی فان 1در مقالهای که در سال  1916در
مورد اهمیت مشارکت در تقویت حاصل کار مدرسه منتشـر کرد ،سرمایـهی اجتماعـی را شامـل
داراییهایی میدانست که در زندگی روزانه افراد خیلی به حساب میآید و حسن تفاهم ،رفاقت،
احساس همدردی و روابط اجتماعی را تشکیل میدهد .وی این عبارت را به عنوان حسن نیت و کمک
هزینه ،همدردی متقابل رشته های اجتماعی در میان گروهی از افراد و خانواده که یک واحد اجتماعی را
تشکیل می دادند ،به کار برد (.)Hanifan,1916:130
از میان صاحبنظران حوزه مورد مطالعه ،رابرت پوتنام را میتوان از پیشگامانی دانست که به رابطه
میان توسعهی شهری – منطقهای و سرمایهی اجتماعی توجه کرده است .او در مطالعات خود دربارهی
مناطق شهری ایتالیا دریافت که سرمایهی اجتماعی می تواند اختالفات مناطق را از لحاظ اقتصادی و
عملکرد حکومتی توضیح دهد .پاتنام سرمایهی اجتماعی را منبع اصلی سرمایهی جوامع ،شهرها و حتی
ملتها میداند ( .)Putnam,1993در مجموع میتوان گفت که سرمایه اجتماعی ،مجموعه هنجارهای
موجود در سیستم اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای جامعه گشته و سبب پایین
آمدن سطح هزینههای تبادالت و ارتباطات میگردد (موسوی و همکاران .)1-23 :1292 ،از این منظر
مطابق تعریف فافچامپ 2و دورالئوف ،سرمایه اجتماعی سه ایدهی مهم را نشان میدهد:
 -1سرمایه اجتماعی برای اعضای یک گروه آثار مثبت خارجی ایجاد میکند.
 -2با این تأثیرات خارجی و از طریق تقسیم کردن اعتماد ،هنجارها ،ارزشها و تأثیرات منتج از
انتظارات به رفتار نائل میشویم.
 -2تقسیم اعتماد ،هنجارها و ارزشها در سازمانهای غیررسمی که بر اساس شبکههای اجتماعی
و ارتباطات به وجود آمدهاند ،رخ میدهد ( .)Ramstorm, 2008:503ایشام و کاهکوئن ()1999
نیز در مطالعات خود در اندونزی به این نتیجه رسیدهاند که مشارکت و سرمایهی اجتماعی باال
توانسته است دسترسی روستاها به پروژههای آبی را برای آبهای آشامیدنی و کشاورزی ارتقاء
دهند (.)Isham & Kahkoen,1999: 404-421

1- Hanifan
2- Fafchamp
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ابعاد سرمایه اجتماعی مورد نظر در این پژوهش
الف) آگاهی :3اصوالً پیش شرط اولیه برای مشـارکت اجتمـاعی« ،آگـاهی» اسـت .آگـاهی یـک متغیـر
معرفتی متعلق به افراد است .لیکن جایی که افراد از ماهیـت مسائل اجتماعــی آگـاه نمیشونــد یـا از
ابزار موجـود جوابگویی به این مشکالت بیخبرند ،قاعدتاً فرصتهای مشارکت اجتماعی و حـس قـوی
یا ذخیره اجتماعی هم پایینتر خواهد بود .در واقع سرمایه اجتماعی از طریق کنش مبتنی بـر آگـاهی و
شناخت متقابل حاصل میشود و محصول تالش پایانناپذیری است که برای نهادینه کـردن ارزشهـایی
که در تولید و باز تولید روابط پایدار و سودمندی که منافع مـادی یـا معنـوی گـروه را تـأمین میکنـد،
صورت میگیرد 2.کیان تاجبخش در تحقیقی میدانی که در مورد شوراهای شهر در استان فارس انجـام
داده میگوید :اندازه شهر و تعداد جمعیت در آگـاهی مـردم بسـیار تأثیرگـذار اسـت؛ بـهطـوریکـه در
شهرهای کوچک معموالً آگاهی از نهادهای شهری بیشتر است .وی در بیان عوامل مؤثر بر آگاهی مردم
به متغیرهایی چون تحصیالت ،منزلت و موقعیت اجتماعی -اقتصـادی اشـاره میکنـد و در عـین حـال
می گوید ارتباط منطقی و معناداری بین این دو اعتماد اجتماعی و نهادی وجـود دارد 2.بنـابراین آگـاهی
شخص از مسائل جامعه و داشتن شناخت از محیط ساکن در آن ،همچنین اطالع از نیازها و کمبودهـای
محیط زندگی ،حقوق و مسئولیت های فردی و جمعـی افـراد سـاکن در محلـه و مسـئولیت ارگانهـای
دولتی در مقابل این کمبودها و نیازها میتواند آگاهی شخص را افزایش داده و سـرمایهی اجتمـاعی را
تقویت کند .آگاهی را میتوان در درجهی اول از طریق ایجاد روحیهی دانستن در فرد و در وهلهی دوم،
آگاهی دادن از طریق آموزش حقوق و مسئولیتهای افراد در قبال محیط ساکن ،ایجاد یا تقویـت کـرد.
بهطوریکه فرد با آگاهی یافتن از حقوق و مسئولیتهای خود در قبال جامعه و محیط میتواند رفتـاری
درست که در جهت بهبود وضعیت محله خواهد بود ،انجام دهد (تاجبخش.)1211 ،
« ُافه و فوش» عالوه بر عناصری که در تعریف بوردیو ،کلمن و پاتنام از سرمایه اجتماعی وجود دارد،
در بُعد گرایش به آگاهی و توجه اشاره نموده و آن را شامل مجموعه افکار ،عقاید و حساسیت نسبت به
زندگی اجتماعی و سیاسی و توجه به هر چیزی که در وسیعترین معنا به امور عمومی اطالق میشود و
مربوط به شکل بالقوه فردی تمایل ضعیف نسبی در دنبال کردن موضوعات مشترك در رسانههای
الکترونیکی و چاپی بوده و پیش شرط شناختی ضروری و فعالتر مسئولیت مدنی است که باعث
عالقهمندی و دلنگرانی میشود و نقطه مقابل آگاهی و توجه وضعیت شناختـی چشمپوشـی ،بیتفاوتی
و شکلگیری نگرش فرصتطلبانه است (.)Offe And Fuchs, 2002: 191-192
1- Knowledge
2- www.isa.org.ir
 -2همایش سرمایه اجتماعی ،شوراها و مشارکت شهری در ایران 21-آبان  -1211سخنرانی دکتر کیان تاجبخش.
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ب) اعتماد :3اعتماد مقولهای فرایندی و چند مرحلهای است .از آنجا که اعتماد ،بنیان کنش اجتماعی
است به مرور زمان و به دشواری شکل میگیرد؛ حال آن که سلب اعتماد دفعی و لحظهای است .اهمیت
پیامدهای بیاعتمادی به ترتیب از سطح خرد به سطح کالن افزوده میشود ،به نحوی که اگر در سطح
روابط بین شخصی افراد بیاعتمادی رخ دهد ،وفاداری بین آنان تقلیل یافته و به تعارض بین دو یا چند
نفر محدود خواهد شد .این بیاعتمادی در سطح میانی اهمیت بیشتری مییابد ،به طوری که احتما ًال
موجب تعارض بین گروهی شده که جنبهی محلی و منطقهای داشته ولی در کوتاهمدت عمومیت
نخواهد یافت (محمدیان و وهابزاده.)129-113 :1291 ،
هنگامی که مدیران و کارگزاران امور در سازمانهای دولتی مورد اعتماد شهروندان باشند ،میتوانند
از مهارتها و آزادی عمل و استقالل خود برای افزایش کارایی و اثربخشـی سازمانـی استفادهی
منعطفتری کنند .از طرف دیگر ،اطالعاتی که برای اتخاذ اقدامات متولیان امور عمومی شفاف به مردم
ارائه میشود ،به بهبود پاسخگویی دولت و افزایش اعتماد عمومی منجر میشود .بنابراین میتوان گفت
که انجام تحقیقاتی از این دست می تواند در افزایش آگاهی مدیران و مسئوالن سازمانهای بخش
عمومی در شناسایی عواملی که توجه و بهکارگیری آنها افزایش اعتماد عمومی را به همراه خواهد
داشت  ،کارساز باشد .شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد عمومی و اجرا و پیادهسازی آنها در هر سازمانی
میتواند عواقب و نتایج مثبتی را مثل :افزایش عالقه به ادامهی مدیریت و مسئولیت مدیران ،افزایش
سرمایهی اجتماعی ،افزایش حس همکاری ،کاهش هزینه های تبادالت و تعامالت مرتبط با اجتماع و
سازمان ها نظیر هزینهی کنترل سلسله مراتبی ،قوانین و مقررات دست و پاگیر و سایر موارد مشابه را
به همراه داشته باشد (همان مأخذ).
در تعاریفی که از اعتماد ارائه میشود ،معموالً از انتظارات یا باورهایی ذکر میشود که افراد دوست
دارند دیگران به طریقی قابل پیشبینی ( )Luhmann,1979:24و نه صرفاً در راستای منفعت شخصی
خود نشان دهند .به عبارت دیگر ما به دیگران اعتماد میکنیم تا منافعمان را در نظر بگیرند .اگر این
افراد صرفاً منفعتطلب باشند ،این حالت نسبت به آنها شکل نمی گیرد؛ لذا اگر طرف مورد اعتماد فقط
نفع شخصی خود را ببیند ،اعتماد مفهومی پیدا نمیکند (الوانی و دانایی فرد.)1 :1213،
به زعم مارچ و السن ،ایده محوری اعتماد این است که اعتماد بر نوعی انتظار استوار است ( March
 .)And Olsen, 1989: 27زمانی مردم میتوانند با همکاری در یک جامعهی محلی به توفیق دست یابند
که نه تنها شناخت مستقیم و غیرمستقیم قبلی از یکدیگر داشته باشند ،بلکه به یکدیگر اعتماد داشته
باشند و بدانند که اگر اعتماد کنند ،سرشان کاله نخواهد رفت و زمانی از منافع آن سود خواهند برد.
کلمن و پاتنام معتقدند ک ه اعتماد یکی از کلیدهای اصلی سرمایهی اجتماعی است .برای مثال کلمن در
1-Trust
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سال  1913در نوشتارهایی اهمیت اعتماد در زندگی اقتصادی و اجتماعی را بیان کرد .فوکویاما نیز ادعا
کرده است که اعتماد ،پایهی اصلی نظم اجتماعی است و اجتماعات بر اساس اعتماد دو طرفه استوار
هستند و بدون آن ،جامعه پایدار نمیتواند وجود داشته باشد.
اهمیت اعتماد در جنبه های مختلفی از ارتباطات با دیگران از جمله ارتباطات عشقی ،مصرف کارت
اعتباری ،ازدواج ،رأی دادن ،حفظ محیطزیست ،مشارکت ،تصمیمگیری در مورد رعایت کردن یا نکردن
حقوق دیگران و غیره مشاهده میشود .اعتماد به مثابهی روغنکاری چرخهای مبادالت اجتماعی و
اقتصادی است که بدون آن امور پر هزینه ،توأم با کاغذبازی و وقتگیر خواهد بود .این موضوع به شدت
با مفهوم سرمایهی اجتماعی مرتبط است که مؤید راه ها و شبکهها در دسترسی به منابع است .آشکار
است که یک شبکهی با اعتماد باال ،بهتر و آسانتر از یک شبکهی با اعتماد پایین کارساز خواهد بود .هر
کسی که مورد رضایت فردی نزدیک واقع شده باشد ،میداند که همکاری بدون اعتماد چه امر مشکلی
است .اما اعتماد در ارتباطات روردرو ،تنها عامل بین مردم نیست ،بلکه عاملی است بین نهادها ،گروهها
و افراد که معموالً بر پایهی شناخت از طریق شخص سوم به دست میآید .چنانکه یکی از اقتصادانان،
اعتماد را پایبندی به تعهدات و از شاخصهای اصلی سرمایهی اجتماعی معرفی میکند .وی معتقد
است که سرمایهی اجتماعی کاالیی است که فقط با تعامل و مشارکت همزمان جامعه و دولت میتواند
تولید شود و اگر یکی از این دو در تولید این کاال مشارکت نکنند ،تولید متوقف میشود .او میافزاید:
اعتماد اجتماعی زمانی ایجاد میشود که دولت و مردم به یکدیگر اعتماد کنند .اگر دولت به مردم
اعتماد نداشته باشد یا مردم از دولت سلب اع تماد کنند ،این کاال قابلیت تولید را ندارد؛ یا اگر کارکنان
دولت فاسد باشند ،این فساد به مردم سرایت میکند و اگر مردم فاسد باشند ،این فساد به کارکنان
دولت سرایت میکند .پس نبود فساد ،رشوه ندادن ،صداقت در مناسبات و نظایر اینها ،همه بخشهایی
از سرمایهی اجتماعی و اعتماد هستند و زمانی افزایش مییابند که هم مردم و هم دولت به آن پایبند
باشند و در انباشته کردن آن بکوشند (.)http://www.atiye.ir/paper.asp
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
محدودهی جغرافیایی منطقهی  2شهرداری زاهدان با وسعتی معادل  2193هکتار از شمال به بلوار
رسالت و کشاورز ،از جنوب به خیابان امام خمینی ،از شرق به بلوار پاسداران و از غرب به کمربندی
شهید کالنتری زاهدان ختم می شود .بر اساس طرح تفصیلی مهندسین مشاور شهر و خانه ،منطقهی 2
زاهدان شامل شش ناحیه است که در برگیرندهی نواحی  9 ،1 ،7 ،2 ،1و  12میباشد .در عین حال هر
ناحیه نیز شامل چندین محله است .در مجموع منطقهی  2شهری زاهدان شامل  6ناحیه و  11محله
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میباشد (مطالعات میدانی نگارندگان .)1291 ،این منطقه که اکثر حاشیهنشینان شهری در آن سکونت
دارند ،شامل منطقهی پشت گاراژها ،باباییان و کارخانه نمک میشود .در واقع حاشیهنشینی حاکم بر
این منطقهی شهری ،زادهی روابط تولیدی -اقتصادی نامتعادل فضایی و جذابیت کاذب شهری است
(علیآبادی.)9 :1211 ،

شکل  -3نقشه پراکندگی فضایی -مکانی محالت در منطقه  1شهر زاهدان (تهیه و ترسیم ،نگارندگان.)3133 :

تجزیه و تحلیل یافتههاي پژوهش
یافتههاي توصیفی
طبق بررسیهای میدانی نگارندگان در منطقه  2کالنشهر زاهدان ،از مجموع نمونه آماری (223
نفر شهروند  23سال به باال) که به پرسشنامههای نگارندگان پاسخ دادهاند 22 ،نفر بیسواد بودهاند که
چیزی حدود  13درصد کل پاسخدهندگان را شامل میشدند؛  22نفر نیز تحصیالت ابتدایی (13/2
درصد از کل پاسخگـویان) و همچنین  67نفـر از شهرونـدان تحصیالت راهنمایـی ( 23/9درصد کل
پاسخگویان) داشتند .افرادی که در مقطع دبیرستان و دیپلم تحصیل کرده بودند و به نگارندگان پاسخ
دادند 139 ،نفر بودهاند (معادل  22/1درصد از کل پاسخگویان) .در نهایت  12نفر یا  29/9درصد از کل
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پاسخگویان دارای مدرك دانشگاهی بودهاند .در واقع میتوان گفت که بیشترین نسبت پاسخگویان
مدرك دیپلم داشتند یا در مقطع دبیرستان تحصیل کردهاند .افراد دارای تحصیالت دانشگاهی هم از
نظر فراوانی در ردهی بعدی قرار میگیرند .مقطع راهنمایی از نظر فراوانی در رتبهی سوم و باالخره افراد
دارای تحصیالت ابتدایی و بیسواد هم در ردههای بعدی قرار داشتهاند.
یافتههاي تحلیلی
با توجه به اینکه در این پژوهش دو مؤلفهی مهم سرمایهی اجتماعی (آگاهی و اعتماد) بررسی قرار
شده است ،بنابراین برای سنجش این مهم در بخش اول پرسشنامهی توزیع شده در میان پاسخگویان،
به سنجش مؤلفهی آگاهی عمومی و در بخش دوم پرسشنامه ،میزان اعتماد اجتماعی شهروندان به
مسئولین شهری بررسی شده است .سپس یافتههای حاصل از این پژوهش با استفاده از روشهای آمار
توصیفی و استنباطی و با استفاده از آزمون  T-Testتک متغیره و نرمافزار  Spssو  Excelتجزیه و
تحلیل شده و پس از استخراج نتایج ،راهبردهای مورد نظر نیز ارائه گردیده است.
الف) آگاهی اجتماعی :سؤاالتی که سنجش مؤلفهی آگاهی اجتماعی را بر عهده داشته است ،شامل:
 شما چقدر از وقت روزانه خود را صرف مطالعهی کتاب و روزنامه میکنید؟ به نظر شما میزان آگاهی و سواد یک فرد چقدر میتواند در زندگی آن شخص تأثیرگذار باشد؟از آنجا که سؤاالت پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینهای لیکرت طراحی شده است و حد متوسط
عدد  2در نظر گرفته شده ،لذا مقدار گزینه خیلی کم ،بین 1تا  ،1/9گزینه کم 1/9 ،تا  ،2/9گزینهی
متوسط 2/9 ،تا  ،2/9گزینه زیاد 2/9 ،تا  1/9و گزینهی خیلی زیاد هم  1/9تا  9است .بر اساس نتایج
حاصل از تجزیه و تحلیل یافتههای حاصل از پرسشنامههای یاد شده که نتیجه آن در جدول زیر آمده،
آگاهی اجتماعی در میان شهروندان در وضعیت متوسط (نسبتاً متناسب) است .زیرا میزان میانگین
 2/99بوده و انحراف معیار هم میزان پراکندگی نمرات کسب شدهی مؤلفه را حول میانگین نشان
میدهد که میزان آن  3/99بوده است .با توجه به اینکه هرچه این عدد به  1نزدیک باشد ،داللت بر
پراکندگی کمتر و همگونی نسبی سؤاالت دارد ،پس به طور نسبی پاسخها به همگونی نزدیکتر بوده
است.
ب) آگاهی اقتصادي :سؤال اساسی در اینباره این بود که شما چقدر دربارهی شغلی که انتخاب
کردهاید ،آگاهی دارید؟ نتایج حاصل از بررسی این پرسش در میان پاسخدهندگان نشاندهنده آن است
که متغیر آگاهی اقتصادی ،نمره  2/9را کسب کرده که فراتر از حد متناسب (خوب) است .انحراف معیار
آن هـم که نمرهی  1را کسب کرده ،نشاندهنده وضعیت پراکندگی بسیار ناچیز نمره کسب شدهی این
مؤلفه حول میانگین است.
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ج) آگاهی سیاسی :در این زمینه هم یک سؤال اساسی مطرح شده که شما چقدر کاندیدای انتخاباتی
مورد نظرتان را از روی شناخت و آگاهی انتخاب میکنید؟ از نتایج یافته چنین استنباط میشود که
متغیر آگاهی سیاسی با کسب نمرهی  ،2/96بیانگر آن است که شهروندان در امور سیاسی اطالعات
متوسطی دارند و آگاهی و شناخت آنها توانسته بهطور متوسط در انتخاب نامزدهای مورد نظرشان در
انتخابات مؤثر باشد .انحراف معیار هم  1/1بوده که نشان از همگونی سؤاالت و پراکندگی کم نمرات
کسب شده حول میانگین است .در جمعبندی نهایی ،نتیجهای که از تحلیل وضعیت کیفی میزان آگاهی
عمومی (اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی) می توان گرفت این است که در مجموع وضعیت آگاهی عمومی
در بین شهروندان از حد متوسط فراتر است .در واقع کسب نمرهی  2/31و انحراف معیار  3/67در این
زمینه نشاندهندهی همگونی نسبی سؤاالت مورد نظر و پراکندگی کمتر نمرات کسب شده حول
میانگین است .به عبارت دیگر آگاهی عمومی شهروندان بر اساس طیف لیکرت ،متوسط به باال ()2/31
میباشد.
جدول  -3وضعیت کیفی مؤلفه آگاهی اجتماعی ،اقتصادي ،سیاسی و آگاهی عمومی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

آگاهی اجتماعی

2599

3599

آگاهی اقتصادی

259

1

آگاهی سیاسی

2596

1513

2531

3567

آگاهی عمومی
مأخذ :مطالعات میدانی نگارندگان.1291،

آزمون فرضیه اول که در آن گفته شده بود :به نظر میرسد میزان آگاهی عمومی (اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی) در بین شهروندان منطقهی  2کالنشهر زاهدان در حد متناسبی است ،بر اساس
نتایج آن که در جدول فوق آمده ،این فرضیه پذیرفـته شـد .در تحلیـل کمـی نیـز بر اسـاس آزمـون t-
 testهمین نتایج تأیید میگردد .نتایج این آزمون در جدول زیر آمده است.
جدول  -2آزمون  Tیک متغیره دربارهي میزان آگاهی عمومی شهروندان منطقهي  1زاهدان
مقدار آزمون1 :

متغیر

میانگین

انحراف معیار

آماره t

درجهی آزادی

سطح معناداری

میزان آگاهی عمومی

2/3793

3/66111

2/33

219

3/31

مأخذ :مطالعات میدانی نگارندگان.)P<3/39( .1291 ،
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در جدول فوق با توجه به میزان آمارهی  tو با توجه به سطح معناداری و مقایسه آن که  3/31بوده
و از  3/39کم تر است ،فرض برابری میانگین آگاهی شهروندان با مقدار متوسط=  2رد میشود ،به این
معنا که میزان آگاهی عمومی (اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی) در بین شهروندان منطقهی  2شهر زاهدان
از حد متوسط باالتر است .لذا فرضیه تحقیق پذیرفته میشود .نمودار هیستوگرام زیر نیز این امر را
تأیید میکند.

شکل  -3نمودار هیستوگرام میزان آگاهی عمومی شهروندان منطقه  1زاهدان

با توجه به اینکه کشیدگی و چولگی و نحوهی تمرکز دادهها در نمودار هیستوگرام نشان میدهد
که دادههای آگاهی عمومی از حد متوسط به باال است ،پس میتوان گفت که شهروندان منطقه 2
زاهدان از نظر سطح آگاهیهای عمومی ،در سطح باالتر از متوسط قرار دارند .در توضیح این مطلب
میتوان به وضعیت سطح سواد در بین شهروندان اشاره کرد که بر اساس نتایجی که از مطالعات میدانی
حاصل شد ،روشن گردید که سطح سواد اکثر شهروندان ،دیپلم و راهنمایی به باال است و از اینرو اکثراً
به مطالعهی روزنامهها و نشریات محلی و ملی میپردازند یا کتابهای مورد عالقه خود را مطالعه
میکنند  .به همین خاطر از نظر میزان آگاهی عمومی در وضعیت خوبی به سر میبرند .پس باید گفت
هنگامی که افراد از نظر میزان آگاهی عمومی (که یکی از ابعاد مهم سرمایهی اجتماعی است) در حد
باالیی به سر برند ،آمادگی فعالیت در تمام امور عمومی محله و شهر را داشته و درك درستی از
انجمنها و گروههای مردم نهاد در شهر دارند و این پتانسیل خوبی دربرای بهره گیری از درك درست
شهروندان منطقهی  2شهر زاهدان در جهت برنامهریزیهای اجتماعی و توسعهی شهری است.
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ج) اعتماد شهروندان به مسئوالن اجرایی :درباره وضعیت کیفی متغیرهای مؤلفهی اعتماد
شهروندان به مسئوالن اجرایی ،سؤاالتی به شرح ذیل برای سنجش این مؤلفه ارائه و مورد آزمون قرار
گرفتند:
 .1شما به چه میزان به عملکرد کارکنان دولت اعتماد دارید؟
 .2شما به چه میزان به شهرداری شهر و منطقه خود اعتماد دارید؟
 .2اعتماد خود را نسبت به شورای شهر ،به چه میزان ارزیابی میکنید؟
نتایج بررسی پاسخهای شهروندان به سؤاالت باال جمعبندی شده و نتایج تحلیلی آن در جدول زیر
آمده است:
جدول  -1وضعیت کیفی مؤلفه اعتماد نهادي
متغیر
اعتماد نهادی

انحراف معیار
3591

میانگین
2591

مأخذ :مطالعات میدانی نگارندگان.1291،

نتیجهای که از این جدول بهدست میآید ،حاکی از آن است که میزان اعتماد شهروندان منطقه 2
شهر زاهدان به مسئوالن اجرایی (نهادهایدولتی و غیردولتی) دخیل در امور مدیریتی شهری مثل
شورای شهر و شهرداری ،کمتر از حد متوسط است؛ زیرا این میزان  2/91محاسبه شده است و انحراف
از معیار هم  3/91می باشد که نشان از پراکندگی نمرات کسب شده حول میانگین دارد.
اینک آزمون فرضیه دوم که در آن گفته شده بود :به نظر میرسد میزان اعتماد شهروندان به مسئوالن
اجرایی در بین شهروندان منطقه  2کالنشهر زاهدان مناسب است ،با توجه به گزینههای سؤاالت و با
توجه به اینکه سؤاالت بر اساس طیف لیکرت طراحی شدهاند و مقدار متوسط آن عدد  2در نظر گرفته
شده است ،نتایج حاصل از آزمون این فرضیه که در جدول  2آمده است ،این فرضیه رد میگردد .در عین
حال برای آزمون کمی نتایج حاصل از بررسی مؤلفهی اعتماد شهروندان منطقهی  2شهر زاهدان از آزمون
 T-Testتک متغیره نیز استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول زیر بوده است:
جدول  .4آزمون  Tیک متغیره میزان اعتماد شهروندان منطقه سه شهر زاهدان به مسئوالن اجرائی
مقدار آزمون1 :

متغیر

میانگین

2/9222
میزان اعتماد
مأخذ :مطالعات میدانی نگارندگان)P< 3/39( .1291 ،

انحراف معیار

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

3/92213

-2/91

219

3/31
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در جدول باال با توجه به میزان آمارهی  tو سطح معناداری  3/31و مقایسه آن با 3/39میتوان
دریافت که فرض برابری میانگین میزان اعتماد شهروندان به مسئوالن اجرایی با مقدار متوسط =  2رد
میشود .به این معنا که میزان اعتماد شهروندان به مسئوالن اجرایی در بین شهروندان منطقهی 2
کالنشهر زاهدان با ین آزمون نیز در حد مناسب نیست ،بلکه از حد متوسط پایینتر است .لذا این
فرضیه با این آزمون نیز رد میشود .نمودار هیستوگرام زیر نیز این امر را تأیید میکند.

شکل  -2نمودار هیستوگرام میزان اعتماد شهروندان منطقه سه شهر زاهدان به مسئوالن اجرائی

در توضیح این نمودار می توان گفت که اعتماد شهروندان به مسئوالن اجرایی دولتی و غیردولتی در
حد پایینی است که مسئوالن باید به این مسأ له توجه خاصی داشته باشند .آنچه در اجرای بسیاری از
طرحها و برنامهها که از طرف نهادهای اجرایی و مدیریتی شهر (شورا و شهرداریها) ارائه میگردد،
میتواند نقش بسزایی داشته باشد ،همین اعتماد مردم به این نهادهای اجتماعی است .چرا که اگر مردم
در بیان مشکالت خود و انجام امور به مسئوالن اعتماد داشته باشند و از طرفی مسئوالن هم به مردم
اعتماد داشته باشند و در روند تهیه و اجرای طرحها و برنامهها مردم را در نظر داشته و مورد مشورت
قرار دهند ،بسیاریاز چالشها و مشکالتی که جامعهی شهری و نهادهای مدیریتی با آن درگیر هستند،
کاهش مییابد.
نهادهای مدیریتی و اجرایی شهر زاهدان بهخصوص شورای شهر و شهرداری در منطقه  2باید به
اهمیت مقولهی اعتماد که از ابعاد مهم سرمایهی اجتماعی است ،توجه خاصی داشته باشند .متأسفانه بر
اساس نتایج تحقیق چنانکه یافتههای یادشده نشان میدهد ،در بین شهروندان منطقه  2شهر زاهدان
میزان اعتماد به مسئوالن در حد پایینی است .به عبارت دیگر هرچند امروزه مشارکت شهروندان در
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امور شهرها از الزامات زندگی شهری است و نبود آن مانع از شکلگیری سیستم پایدار شهری میشود،
سرمایهی اجتماعی به عنوان مقولهای نوظهور در حوزهی علوم اجتماعی و برنامهریزی شهری بر پایهی
مفاهیمی چون آگاهی ،اعتماد و مشارکت استوار است و مجموعه ای از اعتماد ،هنجارها و شبکههایی
است که موجب انجام فعالیتهای مشارکتجویانه میشود .از اینرو علیرغم آگاهی باالی شهروندان
منطقهی  2شهر زاهدان ،چون در بین شهروندان میزان اعتماد به مسئوالن درحد پایینی است ،عمالً
این سرمایه اجتماعی نتوانسته اثربخشی الزم در همافزایی و ارتقای کارکردهای شهری را در پی داشته
باشد .اینک ضرورت حتمی دارد تا نهادها و مسئوالن اجرایی و مدیریتی شهر برای فرایند اعتمادسازی
میان خود و شهروندان بیش از گذشته برنامهریزی نموده و بدان اهتمام ورزند.
نتیجهگیري و پیشنهادها
سرمایهی اجتماعی به عنوان مقولهای نوظهور در عرصهی برنامهریزی و مدیریت شهـری ،از
ضرورتهای استقرار جامعه مدنی است که ابعاد و مؤلفههای زیادی دارد .میزان آگاهی شهروندان یک
شهر و همچنین میزان اعتماد ،از مؤلفههای مهم و تأثیرگذار در مفهوم سرمایهی اجتماعی است .هرچند
که سایر مؤلفهها مانند میزان مشارکت هم ارزشی کمتر از این مهم ندارد .در واقع در بستر سرمایهی
اجتماعی ،این مؤلفه ها به نوعی به یکدیگر وابسته هستند و تغییر در هر یک میتواند در دیگری اثرگذار
باشد؛ بهطوریکه اگر شهروندان یک شهر از روی ناآگاهی به یکدیگر اعتمادی نداشته باشند ،در امور
شهر هم مشارکتی نخواهند داشت .در عین حال عدم مشارکت هم میتواند بسیاری از برنامههـا و
طرحهای توسعه را با شکست مواجه سازد.
در این پژوهش ارزش و اهمیت این امور سبب شد تا به بررسی و سنجش سرمایهی اجتماعی در
میان شهروندان منطقهی  2کالنشهر زاهدان پرداخته شود .آنچه که از نتایج این بررسیها حاصل شد
این است که شهروندان منطقهی  2شهر زاهدان از نظر میزان آگاهی در وضعیت مطلوبی به سر میبرند؛
زیرا با توجه به فرض برابری میانگین آگاهی شهروندان با مقدار متوسط  2تأیید شد .به این معنا که
میزان آگاهی عمومی (اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی) در بین شهروندان منطقهی  2شهر زاهدان از حد
متوسط باالتر است .در عین حال نتایج پژوهش نشان داد که شهروندان این منطقه شهری ،سواد و
آگاهی نسبتاً باالیی دارند ،لذا نهادهای مدیریتی شهر مثل شورای شهر و شهرداری باید از این پتانسیل
باالی شهروندان استفاده مناسب نمایند .بدین منظور آنها میتوانند شهروندان را در قالب گروهها و
نهادهای خودجوش سازماندهی کنند تا این نهادها بازوهای مشورتی آنها در مدیریت شهر باشند.
از سوی دیگر از نظر میزان اعتماد شهروندان به مسئوالن اجرایی مشخص شد که متأسفانه
شهروندان به نهادهای اجرایی و مدیریتی شهر اعتماد کمی دارند .بنابراین مسئوالن باید به این مهم
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توجه زیادتری داشته باشند .هرچند شهروندان منطقهی  2شهر زاهدان از نظر میزان آگاهی در وضعیت
مطلوبی به سر میبرند ،از نظر میزان اعتماد به مسئوالن اجرایی و مدیریتی شهر اعتماد کمی دارند .از
اینرو برنامهریزان و مسئوالن شهری باید بیش از پیش به این مهم توجه نموده و با بهبود روشها و
تجدید نظر در عملکردها ،اعتماد اجتماعی شهروندان را جلب کنند تا با مشارکت آنها کارکردهای
شهری را ارتقاء بخشند .برای تحقق این مهم ،راهکارهای زیر در جهت ارتقای میزان سرمایهی اجتماعی
شهروندان منطقه  2شهر زاهدان ارائه میشود:
 با توجه به اینکه مسئوالن اجرایی شـهر نتوانسـتهانـد اعتمـاد شـهروندان را در عمـل بـه نحـوشایستهای جلب نمایند ،الزم است تا با راهاندازی اتاقهای ایده و فکر در شـهرداری منطقـهی
 2و جذب نیروهای نخبه ،با برگزاری جلسههای کارشناسی و کارگروههای تخصصـی بـه ایـن
مهم اهتمام ورزیده و با پیجویی راهکارهای اثربخش ،اعتماد اجتمـاعی شـهروندان را بـیش از
پیش جلب نمایند.
 برای تعدیل و کاهش بخشی از مسائل و مشکالت منطقـهی  2شهر زاهدان ،همچــون حاشـیه-نشینی ،فقر ،تکدیگری و غیره که میتواند به افزایش آگاهی شهروندان و استفاده بـیشتـر از
توان مشورتی آنان در ارتقای کارکردهای شهری منجر شود ،باید برنامهریزی عاجل گردد.
 برای بهرهگیری از سرمایهی اجتماعی شـهروندان ،در جهـت توسـعه و پیشـرفت ایـن منطقـهیشهری ،بهترین برنامههای اجرایی اثربخش ،برنامهریـزی مشـارکتی اسـت کـه بایـد مـدیریت
شهری به آن اهتمام ویژه ورزد .در عین حال فراهم آوردن زمینهی فعالیـت اقتصـادی بخـش
خصوصی در منطقهی  2بهمنظور اشـتغالزایـی در آن ،همچنـین بهـا دادن بـه سـازمانهـای
غیردولتی ( )NGOsدر انجام امور اجرایی شهر ،در این ارتباط اثربخشی زیادی خواهد داشت.
 مسئوالن و نهادهای مدیرتی و اجرایی شهر باید از موازیکاری و اتالف وقـت در رونـد تصـمیم-گیریها پرهیز کنند و مردم را با آغوشی باز پذیرا باشند .در عین حـال نسـبت بـه تعهـدات و
وعدههای خود سخت پایبند باشند تا هر گونه بیاعتمادی شـهروندان نسـبت بـه مسـئوالن را
تعدیل نمایند.
 برای افزایش بهرهوری از سرمایه اجتماعی شهروندان ،مسئوالن اجرایی باید امور بوروکراتیـک راکه بر ادارهها حاکم است ،به حداقل رسانده و روال کاغذبازیهای بیهوده را که باعث خستگی
و سرخوردگی شهروندان میشود ،کاهش دهند ،زیرا در صورت تحقق این مهـم ،اعتمادسـازی
اجتماعی ارتقا خواهد یافت.
منابع
 -1الوانی ،سیدمهدی و حسن دانایی فـرد .1213 .مـدیریت دولتـی و اعتمـاد عمـومی ،دانـش مـدیریت ،سـال
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