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  .ي کوچک شهريها کانوندر کیفیت زیستی  و ي اجتماعیها سرمایه
  شهرهاي کوچک استان گیالنتطبیقی  مطالعه

  

  2، زهره فنی1مهدي شیرکوند*
  شتیدانشجوي دکتري دانشگاه شهید به1

 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی2
  4/12/94 ؛ تاریخ پذیرش: 12/11/94تاریخ دریافت: 

  چکیده 
ریشـه در روابـط نـوع بشـر دارد. اسـت امـا  انسانی و شهريسرمایه اجتماعی اگر چه مفهومی نوین و نوپا در عرصه مطالعات 

سـرمایه در گـرو تشـکیل و تقویـت تنهـا  ،زیست انسـانیو بستر مناسب  مدنیمعه پایدار، جا توسعه تحققمسلم است که  ،امروزه
تولید سرمایه اجتماعی و نقـش ایـن  جمعیتی شهرهاي کوچک ویافتن رابطه میان اندازه این پژوهش هدف اصلی  .است اجتماعی

تحلیلی است  و براي سنجش کیفیت زیستی ساکنان شـهرهاي  –روش تحقیق، توصیفیباشد.  در کیفیت زیستی مردم آنها میدو 
بـا اسـتفاده از  ،آوري شـده هـاي جمـع . دادهنامـه) اسـتفاده گردیـد.اي و پیمایشی(پرسـشتان گیالن از منابع کتابخانهکوچک اس

ي توصـیفی ها از آزمون ،کیفیت زیستی شهرونداني اجتماعی با ارتقاء ها سرمایهبراي تعیین رابطه میان و آماري تحلیل  يها روش
شـهرهاي  آن است کـه اوالًاز . نتایج پژوهش حاکی استفاده شدرسون و تحلیل خوشه اي پیي استنباطی ها نظیر میانگین و آزمون

 در بعضـی از معیارهـا ؛اسـت ي اجتماعی متفـاوتها سرمایه استان از لحاظ تشکیلي جمعیتی مختلف ها با توجه به اندازه کوچک
ي با اندازه رابطه معنادار این شهرها، ماعیي اجتها سرمایه تشکیل همچنین .ضعیف دارند و در بعضی دیگر وضعیت وضعیت خوب

اراي وضـعیت مطلـوب و در جمعیتـی چـون آسـتانه و فـومن ددر شـهرهاي رده بـاالي  ها و میزان این سرمایهجمعیتی آنها دارد 
ن ارتباط متقابل و معنـاداري میـادیگر اینکه،  است. املش و سیاهکل وضعیت نامطلوبجمعیتی چون ماسال، شهرهاي رده پایین 

  وجود دارد.  مورد مطالعه شهرهاي کوچک جمعیتی با توجه به اندازه ي اجتماعی و ارتقاء کیفیت زیستی ساکنانها سرمایه
 

  شهرهاي کوچک، استان گیالناندازه جمعیت، سرمایه اجتماعی، کیفیت زیستی،  :هاي کلیدي واژه
  

  1مقدمه
  یان مسئلهب

 در سـنتی ریـزي برنامه به اساسی انتقادات از یکی
 آنهـا ازحد بیش تأکید تفصیلی، و جامع يها طرح قالب

 بـه کـافی توجـه عدم و کارکردي - کالبدي اهداف بر
 اسـت بـوده اقتصـادي -اجتمـاعی هـاي ارزش و اهداف

وجـود  ،تردیدبی  امروزه). 291-1381:294 مهدیزاده،(
کلید استقرار جامعه مـدنی و حیـات  ،سرمایه اجتماعی

 ايیه اجتماعی مانع اساسی بـرشهروندي و فقدان سرما
. جوامع داراي ایـن تلقی می شودتاسیس و استقرار آن 

بستري مناسب براي شکل گیـري جامعـه ، نوع سرمایه
سـازند. امـا  ، پاسخگو و کار آمد فراهم میتوانمند مدنیِ

                                                             
 shirkavand100@yahoo.com نویسنده مسئول:*

،  سـرمایۀ اجتمـاعیمعه از مقابل، تهی شدن یک جا در
ــار آمــدي بســیاري از سیاســت ــه ناک ــا طرحو  ها ب ي ه

بنـابراین  شود. منجر می ریزيبرنامهپیشنهادي در حوزه 
اي اجتماعی  پدیده ،اجتماعی سرمایهمی توان گفت که 

بـی تـوجهی پیامدهاي است که خصلت جمعی دارد و 
به فروپاشی نهـاد خـانواده،  ،ي گذشتهها به آن در دهه

ناپایدار شدن روابط اجتماعی، کاهش میزان همبستگی 
ــاعی، از رو ــادن فعالیتاجتم ــق افت ــا ن ــادي، ه ي اقتص

ــترش ناهنجاري ــا گس ــان ه ــان جوان ــاري در می ي رفت
ي آموزشـی، از میـان ها سسـهؤنوجوانان و ناامنی در مو

و رفتن اعتماد و انسجام اجتماعی در بین افراد جامعـه 
توان اشـاره کـرد.  میدر نهایت ناپایداري توسعه شهري 

 انداردها وسـتا ، توسعۀ شـهريناپایداري توجهی به  بی
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دهـد و  جامعه را مورد تهدید قرار می زیستی معیارهاي
  د.آور میي متعددي پدید ها چالش

اقتصاددان، اصـطالح  1لوري براي نخستین بار، گلن
 براي توصیف مشکل 1970ۀاجتماعی را در دهسرمایۀ 

گوینـد کـه  می بردتوسعه اقتصادي درون شهري به کار
ع بالفعــل یــا نــاباجتمــاعی، نتیجــه انباشــت م ســرمایۀ

مالکیت یک شبکه پایـدار از روابـط اي مربوط به  بالقوه
بیش نهادینه شده در بـین افـرادي اسـت کـه بـا  کم و

 ,Bourdieu( عضویت در یـک گـروه ایجـاد مـی شـود

یی در مـورد نقـش هـا همچنـین پژوهش). 248 :1985
ت زندگی شهري انجام فیسرمایه اجتماعی در بهبود کی

همیت در ایـن زمینـه اسـت. نتـایج که حاکی از ا شده
  اند:ها در سه سطح مورد بررسی قرار گرفتهپژوهش

هر یـک از افـراد  ،طور معمول سطح فردي یا خرد: به -
کـه یی عضویت دارنـد. ها جامعه در شبکه یا شبکه

منافع ناشی از این عضویت مـی توانـد بـراي افـراد 
  مفید واقع شود.

نـی بـر اعتمـاد میـان سطح گروهی یا میانه: روابـط مبت - 
ــاعی  ــرمایه اجتم ــروه موجــب تشــکیل س اعضــاي گ

شود. این سرمایه دراختیـار تمـامی اعضـاي گـروه  می
قـرار دارد تــا از آن بــراي پیشـبرد امورشــان اســتفاده 

  کنند.
هاي داوطلبانه در جامعه  زیاد گروهسطح کالن: شمار  -

، و روابط افقی میان آنها که مبتنی بر اعتماد اسـت
کــه همــه  اجتمــاعی را تولیــد مــی کننــد ســرمایه

  د. مند خواهند بو اعضاي جامعه از آن بهره
سرمایه اجتماعی اگر چه مفهومی نوین و نوپا در عرصه 

است اما این مفهوم ریشه در  انسانی و شهريمطالعات 
روابط نوع بشر دارد. امروزه ایـن امـر مسـلم اسـت کـه 

ان جامعـه مـدنی، معیارهـاي جهـ رسیدن بـه توسـعه،
ا بـا شمول و بستر مناسب براي زیسـت اجتمـاعی تنهـ

گیــرد. ســرمایه  وجــود ســرمایه اجتمــاعی شــکل مــی
ــق جریان ــا اجتمــاعی از طری ــل  ي اطــالعه رســانی مث

 آموزش مربوط به مشاغل، تبادل عقاید، تبادل اطالعات
ــبکه از ــامالت در ش ــه مع ــوط ب ــاي مرب ي ها هنجاره

د یـاري، هـاي خـو اجتماعی، مشارکتهاي مردمی، گروه

                                                             
1. Glenn Loury 

گرایـی و نـوع دوسـتی در برابـر فرد گراییروحیه جمع
 مفهـوم سـرمایۀ 1990ۀاز اوایـل دهـ. گیـرد شکل مـی

اجتماعی به عنوان موضـوع محـوري در مباحـث علـوم 
، ســال گذشــته 15-10وارد شــدو در طــول اجتمــاعی 

یه اجتمـاعی ، به واژه سرما2رابرت پوتنام و جیمز کلمن
  ).11: 1380شریفیان ثانی،( اندشیدهبخ اعتبار فراوان

در مـورد اغلـب شـهرهاي کوچـک و  ،همین رونـد
اي که بـا تاکیـد  یانی کشور درحال وقوع است. پدیدهم

ي ها و توانمنـدي ها ي اجتمـاعی و سـرمایهها بر شـبکه
است. شـهرهاي گوناگون آنها، قابل پیشگیري و تعدیل 

 اي (اســتانی) و محلــی کوچــک در ســطوح منطقــه
اي کـه از نظـر  اهمیت و جایگاه ویژه رغم هري) علی(ش

گـاهی  حلقه ارتباطی و تکمیلی سلسله مراتب سکونت
(فنـی. زهـره،  منطقـه اي دارنـد-ي شـهريهـا در نظام
دالیــل ســاختاري و بنیــادي، نیازمنــد  )، بــه23 :1388

تاکید و بررسی ارتباط میان تشـکیل و اثـرات سـرمایه  
سـتند. اجتماعی در بهبود و ارتقـاء کیفیـت زیسـتی ه

ــه در  ــۀشــهرهایی ک ــه چرخ ــی اي توســعۀ منطق و مل
اند؛  ذب کردهکمترین میزان توجه و تاکید را به خود ج

دلیـل شــرایط خــاص زیســتی و  سـاکنان آنهــا نیــز بــه
گی خود را نسبت بـه تدریج عالئق و وابسته ب معیشتی

دهند و مهاجرت به شهرهاي میـانی و  شهر از دست می
 از سکونت ترجیح می دهند.بزرگ را بر ماندن و تداوم 

 ایـن بـا ارتبـاط در معاصـر فکري يها جریان مهمترین
 رفـاه ،3زنـدگی کیفیت مفاهیم رواج به توان می تحول

 و نفـوذ کردکـه اشاره... و 5اجتماعی عدالت ،4اجتماعی
  است. افزایش به رو همچنان آنها تأثیرگذاري

ي کوچک شهري بـه دالیـل ها از سوي دیگر کانون  
ز جمله اندازه جمعیت، مقیاس کوچک کالبدي متعدد ا

ـــا و فعالیت ـــاديه ـــ-ي اقتص ـــاعی و ب ـــژهه اجتم  وی
ي اجتماعی و فرهنگی، نسبت به شـهرهاي ها همگرایی

میانی و بزرگ، از شرایط و بسترهاي الزم براي تشکیل 
ي اجتمـاعی و مـردم محـور، ها و شـبکه و تداوم نهادها

ي ها مایهبرخـورداري از سـربیشتر برخـوردار هسـتند. 

                                                             
2. Rarert poutnam & gimz kolman  
3. Quality of Life 
4. Social Wellh[ndfare 
5. Social Equity 
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ــن  ــاوت ای ــی متف ــدازه جمعیت ــف و ان اجتمــاعی مختل
مقایسـه ي شهري بستري است براي مطالعه و ها کانون

براي ارتقاء کیفیت زیستی با توجه به  شهرهاي کوچک
 ي آنها است. در این میـان شـهرهاي کوچـکها قابلیت

منـابع و موقعیت قرارگیـري و استان گیالن با توجه به 
جمعیتـی قتصـادي، اجتمـاعی، ا موجود يها زیرساخت

ة . این اوامـر و انـدازهستند و... همواره جاذب جمعیت 
اجتمــاعی ي هـا و ظرفیت ی شـهرهاي کوچـکجمعیتـ

براي مطالعـه و مقایسـه دلیلی ، ها شهروندان این کانون
ي ها جمعیتــی ایــن شــهرها و تشــکیل ســرمایهانــدازه 

و سنجش کیفیـت  تالشی در جهت ارزیابیاجتماعی و 
 کلی این پژوهش،شـناخت ساکنان است. هدفزیستی 

 در اجتمـاعی يها سرمایه تاثیرات و تشکیل فرایندهاي
 شـهري و اهـداف کوچـک يهـا کانون زیسـتی کیفیت

 انـواع تحلیـل و سـنجش عبارت بوده اند از: ،جزئی آن
 و شـناخت کوچـک؛ شهرهاي در اجتماعی يها سرمایه

ــل ــان رابطــه تحلی ــهرانــدازة  می  يها شــاخص و ش
ــرم ــاعی؛ يها ایهس ــناخت اجتم ــل و ش ــت تحلی  کیفی

ــدگی، ــدي زن ــا ظرفیت و ها توانمن ــی يه ــاص محل  خ
 .اجتماعی يها سرمایه تولید بر مبتنی کوچک شهرهاي

هـا و پرسـشبـه دنبـال طـرح ، پژوهشـگران رو از این
  ح زیر اشاره بوده اند:به شرهایی فرضیه

  

  پژوهش ي ها پرسش
 تاثیري بر چه شهرها،کوچک بودن اندازه جمعیتی  -

 ؟آنها داردي اجتماعی ها سرمایه تشکیل
بـین ســرمایه اجتمــاعی و ارتقـاء کیفیــت زیســتی  -

 وجود دارد؟ چه ارتباطیساکنان شهرهاي کوچک 
  فرضیات پژوهش 

طالعـه، مـورد مکوچک بـودن جمعیتـی شـهرهاي  -
  ند. ک ي اجتماعی را تسهیل میها فرایند تشکیل سرمایه

کیفیـت زیسـتی  ي اجتماعی بـرها تشکیل سرمایه -
ــورد مطا ــاثیرات مســتقیم شــهرهاي کوچــک م ــه ت لع

  .معناداري دارد
  پژوهش  پیشینۀ

اگر چه در مورد اهمیت و اثرات سـرمایه اجتمـاعی 
در بهبود یا تغییر کیفیت زیستی در شهرهاي کوچـک 

صورت نگرفته است ولـی در  تا کنون پژوهشی، مقیاس
ي اهــ تــوان ردپــایی از تحلیل مــی برخــی از تحقیقــات

مرتبط پیدا نمود. از جمله مهمتـرین آنهـا عبارتنـد از:
  

 پژوهش : پیشینۀ1 جدول
  پژوهش و نتایج آن  محققان

  )1389( محسنی تبریزي و همکار

ت اجتماعی در توسعه شهري، مطالعه موردي: شهر محال سی نقش سرمایۀدر پایانامه اي با عنوان برر
دهـد کـه بـین متغیرهـاي مسـتقل سـرمایه اجتمـاعی، اعتمـاد و  آن نشان می پرداخته است. نتایج

یمی وجـود نوان متغیر وابسته ارتباط مستقه عمشارکت اجتماعی و درجه دینداري با توسعه شهري ب
  اي میان آگاهی اجتماعی و توسعه شهري دیده نشد. دارد. همچنین هیچ رابطه

  )1387و همکاران ( نوغانی
مشـهد منتشـر  شـهر در اجتمـاعیسرمایۀ  با آن رابطۀ و شهروندان زندگی ن کیفیتتحقیقی با عنوا

اجتماعی بـر کیفیـت  مادي بر کیفیت عینی و سرمایۀکه نتایج آن نشان می دهد سرمایۀ  شده است
  انسانی بر هر دو جنبه زندگی تاثیرات مثبتی داشته است. ۀذهنی زندگی شهرنشینان و سرمای

  
  )1385( انهمکارماجدي و 

در پژوهشی دیگر تحت عنوان بررسی رابطۀ بین متغیرهاي زمینه اي سرمایۀ اجتمـاعی و رضـایت از 
، 4، شـماره 9روستا و توسعه، سـال ۀ کیفیت زندگی در بین روستاهاي استان فارس که در فصل نام

ه به چاپ رسید با استفاده از روش تحقیق پیمایش سطح باالي سـرمایۀ اجتمـاعی بـ 1385زمستان 
مشخص شد که سرمایۀ اجتمـاعی در ، انجامد. بر این اساس یت زندگی میسطح باالي رضایت از کیف

رضـایت از مقایسه با متغیرهاي زمینه اي مانند سن، شغل و ... پـیش بینـی کننـده اي بهتـر بـراي 
ري را ي سرمایۀ اجتماعی، اعتماد باالترین تأثیرگذاها آید. از میان شاخص کیفیت زندگی به شمار می

  در این زمینه داشته است.

  )1385( انهمکاري و رغفا

تحقیقی دیگر تحت عنوان سرمایۀ اجتمـاعی و کیفیـت زنـدگی در شـهر گنبـد کـاووس کـه در  در
که رابطه بین دو سـازه  همطالعات اجتماعی ایران به چاپ رسید با استفاده از روش پیمایش نشان داد

% رابطـه اي معنـادار اسـت. عـالوه بـر ایـن 99ح اطمینان سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در سط
سرمایۀ اجتماعی بر مبناي چهار سنجۀ امنیت محلی، بده بستان، تصور نسبت بـه محلـه و عضـویت 
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ي مورد ها تغییرات کیفیت زندگی را تبیین نموده است. همچنین در مقیاس محله درصد 36نجمنی ا
سرمایه اجتماعی و به تبع آن تفاوت در کیفیت زندگی را  ي تحقیق نشان از تفاوت درها بررسی، یافته

  .دارند
  
  

  )1384( انهمکارشادي طلب و 

ي ها در تحقیقی دیگر تحت عنوان فقر و سرمایه اجتماعی در جامعۀ روستایی بر روي مراکز دهستان
ورامـین، بـا تلفیقـی از روش کیفـی (مصـاحبه عمیـق و بحـث گروهـی) و روش  شهرهاي کوچـک

ي سه گانـۀ سـرمایۀ اجتماعی(اعتمـاد، انسـجام و ها ایش) رابطه معکوس میان فقر و مؤلفهکمی(پیم
مشارکت) تأیید شده است ضمن آنکه دو شاخص عدم مشارکت در تصمیم سـازي و نیـز خشـونت و 

  نزاع متداول در جامعه مورد بررسی در زمینه بروز و گسترش فقر نقش پررنگی داشته است.
  
  

  )1382( فرخیزاهدي و 

ي تحت پوشش کمیته امـداد امـام ها تحت عنوان فقر و سرمایه اجتماعی بر روي خانواده، درتحقیقی
این پژوهش نشـان دهنـدة تفـاوت ي ها قزوین به انجام رساندند. یافته شهرهاي کوچک(ره)  خمینی

بررسـی  ي آن در بین خانوارهاي فقیر و مرفه مـوردها دار در میانگین سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه معنی
است. همچنین نتایج کار بیانگر همبستگی منفی قوي فقر با سرمایۀ اجتماعی است به عبارت دیگـر 

  ها تحت تأثیر شرایط ناشی از فقر و محرومیت قرار دارد.زان سرمایۀ اجتماعی افراد و گروهمی
  منابع خارجی

  
  

  )2011بابائی و همکاران، (

اثیر سرمایه اجتماعی بر شاخص توسـعه انسـانی، شـاخص در تجزیه و تحلیل خود سعی در ارزیابی ت
فقر انسانی و شاخص توسعه مربوط به جنسیت در ایران بودند.نتایج این مطالعه نشان داد که رابطـه 

) وجـود دارد. اثـر سـرمایه HDIداري بین سرمایه اجتماعی و شاخص توسعه انسانی ( بت و معنیمث
) منفـی و معنـی دار بـود.در ایـن مطالعـه HPIر انسانی (اجتماعی با توجه به مطالعه در شاخص فق

) در ایران GDIهمچنین رابطه معنی دار بین سرمایه اجتماعی و شاخص توسعه مربوط به جنسیت (
  . شودمییافت 

  )2011( زاده یعقوب
یک رویکرد کمی و تحلیلی در مطالعه خود به بررسی رابطه سـرمایه اجتمـاعی و توسـعه اقتصـادي 

نتایج این مطالعه تایید کرد که رابطه بین توسعه اقتصـادي و سـرمایه اجتمـاعی  کرده است. استفاده
  وجود دارد. 

  
  
  
  

 )2004( و همکاران ها وان

در یک روستاي ویتنام پرداختـه انـد.  ها در تحقیقی به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفاه خانواده
ه سهم سرمایه اجتمـاعی در دسـتاوردهاي اقتصـادي موضوعات اصلی مورد بررسی عبارت بود از اینک

ي دیگر سرمایه است یا نه؛ نقش سرمایه اجتماعی در میان خانوارهاي مختلف متفاوت ها باالتر از گونه
است یا نه؛ و همچنین، ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی به طور مساوي بـر درآمـد خـانوار تـأثیر مـی 

نجی به بررسی این موضوعات پرداختند و سـرمایه اجتمـاعی را گذارد یا نه. آنها با یک مدل اقتصادس
به مثابه یک عامل تولیدي، مانند عوامل مرسوم دیگري چون عوامل مادي، نیروي انسانی، و سـرمایه 
انسانی، در نظر گرفتند. در این تحقیق، درآمد خانوار و هزینه متغیرهاي وابسته به حساب مـی آمـد. 

سرمایه اجتماعی تأثیري قوي و مثبت بر درامد خانوار دارد اما بـر خـالف نتایج تحقیق نشان داد که 
  بر درآمد خانوارها اثري نداشته است. ها مطالعات دیگر، تعداد عضویت در انجمن

  
  

  )2005( یاجون لی و همکاران

می همکاران به بررسی ابعاد تأثیر سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی بر کیفیت زندگی در انگلستان 
پردازند. محققان با استفاده از پیمایش خانوار در انگلستان، نخست ابعاد سازنده سرمایه اجتمـاعی را 
شناسایی می کنند، و سپس به بررسی تأثیر آن بر درك مردم از اعتماد و کیفیت زندگی می پردازند. 

سرمایه اجتماعی  آنها در تحلیل خود از نتایج تحقیق چنین عنوان می کنند که مجراهاي غیر رسمی
  نقش مهم تري در تأثیرگذاري بر درك مردم از اعتماد و کیفیت زندگی دارند.

  
  
  
  

  )1990( ماریا فرانکو

) در تحلیلی Edith Cowan universityدر پایان نامه کارشناسی ارشد خود از دانشگاه ادیس کاول (
در چهار ناحیـه باسـک، آنـدلس، ) well- beingپیرامون ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تندرستی (

با استفاده از روش پیمایش و تحلیل ثانوي نشـان داد  1990گالیبیا، و والنساي اسپانیا در نیمه دهه 
ي اجتماعی همچون ارتباطات میان مردم، بین شهروندان و نهادهـاي ها که بر اساس تحلیل خصیصه

ه احساس تعلق و به هم پیوستگی شهري عمومی و اعتماد اجتماعی که می توان آنها را در ذیل مقول
گرد هم آورد می توان اطالعات مفید و ارزشمندي را درباره احساس خوشبختی و تندرستی به دست 

ي فوق الـذکر بـا مقولـه ها آورد.بر این اساس مفهوم سرمایه اجتماعی براي تشریح روندي که ویژگی
  خواهد بود. تندرستی و کیفیت زندگی مرتبط می شوند مفید به فایده 

  1394ماخذ : مطالعات نگارندگان : 
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  : مدل مفهومی پژوهش (منبع: نگارندگان)1نمودار 
  

قبـل از  مبانی نظري پژوهش سـرمایه اجتمـاعی:  
از دانشگاه ویرجینیـاي غربـی در  1فان هانی 1916سال 
اي از مفهوم سرمایه اجتماعی استفاده کرده بـود؛  مقاله

در اثـر کالسـیک  2تین بار جین جـاکوبزاما  براي نخس
مرگ و زندگی در شـهرهاي بـزرگ «خود تحت عنوان 

ــایی ــی 1961» (آمریک ــر ارزش جمع ــد ب ــراي تأکی ) ب
شهرهاي جدیـد  پیوندهاي دوستانه غیررسمی در کالن

از مفهــوم ســرمایه اجتمــاعی اســتفاده کــرد. در دهــه 
، اقتصاددان، براي مشـخص نمـودن 3گلن لوري 1970

تبـار بـه  هـاي آفریقایی دم دسترسـی آمریکاییدالیل ع
ترین  منزله یکی از موذیانه پیوندهاي اجتماعی وسیع، به

داري و تبعیض نژادي، از این اصـطالح  هاي برده میراث
ــرد ( ). ســرمایه Wallis and killerby, 2004بهــره ب

اجتماعی یک مفهوم جمعـی اسـت کـه مبنـاي آن در 
ــا، نگرش ــتعداد رفتاره ــا و اس ــرار دارد ها ه ــردي ق ي ف

)Brehn and Rahn, 1997 .(  
 آن چـه شهرهاي کوچـک و سـرمایه اجتمـاعی:   

رایـج شـده،  عنوان شهرهاي کوچک در متون شهري به
ماهیت، اهمیـت و  اي را در ارتباط با هاي پر دامنه بحث

مدیریت آنها در پی  مسائل مختلف این شهرها از جمله
عامـل در عنـوان یـک  به داشته است. شهرهاي کوچک

با خصوصیات مثبت محیطی و  اي و ایجاد تعادل منطقه

                                                             
1. L.F.Hanifan 
2. Jane Jacobs 
3. Glenn Loury 

ــاظ ــه لح ــداري ب ــی و  پای ــت محیط ــاعی و زیس اجتم
بسیاري از مشکالت شهرهاي بـزرگ  همچنین دوري از

، (فنی اند و ازدحام مورد توجه قرار گرفته چون ترافیک
این شـهرها هـر انـدازه کـه کوچـک هـم ). 12: 1388

ري آنهـا، داراي مسـائل و توجه به ماهیت شـه باشند با
ــدگی  یمشــکالت ــویژه از لحــاظ کیفیــت زن هســتند. ب

نشـان  هاشـهراین ي ها پیچیدگی واقعیت این است که
 هـاابزار و نیروي کافی براي مـدیریت آن ه اگرک دهدمی

 اداره آن بـه مراتـب از ی،کـوچکبا وجـود فراهم نشود، 
ست. شهرهاي کوچک بارکود ا شهرهاي بزرگ دشوارتر

شـهري  بیکاري دست به گریبانند، مـدیران دي واقتصا
دستشـان  شهر دارند و ارهآنها منابع مالی کمی براي اد

عمرانی بسـته  يها براي خدمات رسانی و اجراي طر ح
 امـروزه توجـه بـه). 1380:33 معصـوم،ر.ش به: ( است

 شهرهاي کوچک در کشورهاي توسعه یافتـه نیـز یـک
 زنـدگی بود کیفیـتاولویت است، زیرا این شهرها به به

 انجامند و از خدمات زیسـت می ها نهدر بسیاري از زمی
 توان بـراي بهبـود و کمـک محیطی موجود در آنها می

ن مسائل اجتماعی، روانی، بهداشتی و انسانی سـاکنا به
تشکیل . )Cabro et al., 2013:212کمک گرفته شود (

سرمایه اجتماعی در چنین شهرهایی با توجه به انـدازه 
عیتی آنها می توانـد بـر کیفیـت و شـرایط زیسـت جم

  زندگی مردم تاثیرگذار باشد.

  
  

 کیفیت زیستی شهرهاي کوچک
تشکیل سرمایه هاي 

 اجتماعی

ي اندازه جمعیتی شهرها
 کوچک

ارتباطات نزدیک و 
  صمیمی میان محالت
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  معرفی محدوده مورد مطالعه
ي سـاحلی شـمال ها یکـی از اسـتان استان گـیالن
 است کـه طـول کیلومترمربع 14711ایران با مساحت 

کیلـومتر و  235شـرقی،  غربی تـا جنـوب آن از شمال
کند. رشـته  می ییرتغ کیلومتر 105تا  25پهناي آن، از 

متـر، هماننـد   3000لبرز با ارتفـاع متوسـط ا هاي کوه
جنوب گیالن کشـیده شـده و ایـن  دیواري در باختر و

منطقه جـز از راه دره منجیـل، راه شوسـه دیگـري بـه 
ایران ندارد. کمترین فاصله کـوه از دریـاي خـزر  فالت

تالش) نزدیک بـه  (در بخش حویق از شهرهاي کوچک

ــومتر  3 ــام  و بیشــترین کیل ــا (در ام فاصــله آن از دری
ــت زاده ــیرجاده رش ــم، مس ــدود  -هاش ــزوین) ح  50ق

این اسـتان، از شـمال بـه دریـاي خـزر  کیلومتر است.
وکشورهاي مستقل آسیاي میانـه، از غـرب بـه اسـتان 

قزوین و از شرق به  اردبیل، از جنوب به استان زنجان و
خـرین مازندران محدود می گـردد. بـر اسـاس آ استان

، استان گیالن داراي 1391در سال  تقسیمات کشوري
دهستان و  109بخش،  43 شهر و 52شهر کوچک  16

آبـادي  333آبادي داراي سکنه و  2583آبادي ( 2916
  .باشد خالی از سکنه) می

  

 یاجتماعیۀ سرما ازی جهان بانک فیتعار:  2جدول
  شر شده توسط بانک جهانیاي از تعاریف منت مجموعه  محقق

  1بوردیو
ه شده از آشنایی یـا مجموع منابع بالقوه یا بالفعلی است که با عضویت در شبکه پایایی از روابط کم و بیش نهادین

  ، بدست می آید.شناخت متقابل

  2پاتنام
مـاعی را بـا تسـهیل تهایی که می توانند کـارایی اج ، هنجارها و شبکهی سازمان اجتماعی، مانند اعتماداجزاء اصل

  ، بهبود دهند.هاي هماهنگ کنش

ها ، ارزشهایی که تعامالت بین اشخاص را مدیریت کرده و به توسـعه اجتمـاعی و اقتصـادي  ، نگرشنهادها، روابط  3گروتارت، ون باستالر
  کمک می نماید.

  آورند. ه وجود میو جریانی از منافع را بکنند  که اشخاص در آن سرمایه گذاري می روابطی  4ببینگتون

  5فافچمپس
در ، ي اجتمـاعیها ، عضویت کلوپ و شبکه. (بویژه نقشی که روابط بین فرديیک شبکه از پدیده اجتماعی مرتبط

  کند) تبادل اجتماعی کارآمد بازي می
  گروهی دیگر. احساس همدردي، نگرانی، همدلی، احترام، حس اجبار و اعتماد یک شخص یا گروهی به شخص یا   6و سیلس روبیسون

  7اوستروم
هاي تعامالت است که گروهی از افـراد در  سرمایه اجتماعی دانش، ادراك، هنجارها، قوانین و انتظارات مشترك درباره الگو

هـاي  آورنـد... افـراد بایسـتی روش هاي عمل جمعی با خود به سازمان می هاي غامض اجتماعی، موقعیت برخورد با مسئله
  هاي کوتاه مدت ناخوشایند پیدا نمایند. تماد متقابل را جهت غلبه بر وسوسهتقویت انتظارات و اع

  ).Francis, 2002( ماخذ:
  

 هاي گیالن : جمعیت، تعداد و بعد خانوار در استان و شهرهاي کوچک3جدول
  بعد خانوار  تعداد خانوار  جمعیت (نفر)  خصوصیات استان و شهرهاي کوچک

 3.2  777684  2480874  ناستان گیال
 3,2  4718  14915  املش
 3,1  13131  40726  آستانه

 3,3  4592  15267  رضوانشهر
 3,2  5645  18176  سیاهکل

 3,3  9332  30608  فومن
 3,3  4394  14689  ماسال

  .1390ماخذ : سالنامه آماري 
                                                             
1. Bourdieu 
2. Putnam  
3. Grootaert and Van Bastelaer 
4. Bebbington 
5. Fafchamps 
6. Robison and Siles 
7. Ostrom 
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  استان گیالن) 1:50000( ماخذ : نقشه تان گیالن اس شهرهاي کوچک مورد مطالعه در : موقعیت1 نقشه

  
  روش تحقیق 

با توجـه و  با توجه به هدف، کاربردي روش تحقیق
به ماهیت موضوع تحقیق و با عنایـت بـه مـوارد فـوق 

سطح تحقیق، سوگیري تحقیق و  الذکر به ویژه حجم و
روش  مناسب تـرین روش تحقیـق همـان ،رهیافت آن

ي مـورد مطالعـه، ها نمونه .می باشدی پیمایشتوصیفی 
همــه شــهرهاي کوچــک اســتان  1390براســاس آمــار 

شـهر  16ند کـه از میـان هسـت هزارنفر 50زیر  ،گیالن
ــک آن ــهر،  ،کوچ ــالش، رضوانش ــش، ت ــهرهاي امل ش

لعـه انتخـاب مطا ل، فومن و ماسـال بـراي ایـنسیاهک
  . شدند

حجم نمونه بـا اسـتفاده از فرمـول جامعـه آمـاري 
ــه پرسشــنامه بــه 150 نامحــدود کــوکران  عنــوان نمون

ــهانتخــاب شــده اســت و روش  ــهنمون ــري، طبق اي گی
تحلیل نتـایج ماري فوق و ي آها پردازش داده باشد. می
. گرفتـه اسـتصـورت  SPSSافـزاري  نـرماز طریق  آنها

ي توصـیفی نظیـر میـانگین و ها سپس از طریق آزمون

همبسـتگی پیرسـون و تحلیـل  ي اسـتنباطیها آزمون
بـه  در سه وضعیت خوب، متوسط و ضـعیف خوشه اي

اقدام شده  ها با توجه به شاخص ها تجزیه و تحلیل داده
از ضریب آلفـاي   ها شاخصپایایی سنجش  براي است.

دست آمده  هب 70/0کرونباخ استفاده شده که مقدار آن 
  که نشان از پایایی مناسب تحقیق می باشد.

  
t اندازه متغیر در توزیع طبیعی =  
p  =درصد توزیع صفت در جامعه  
q درصد افراد فاقد صفت در جامعه = 
dنسبت واقعـی صـفت در جامعـه بـا میـزان  = تفاضل

 تخمین محقق
N  جامعه آماري مورد مطالعه = 
n حجم نمونه =  
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 : متغیرهاي پژوهش (منبع: نگارندگان)1 شکل

  
  نتایج پژوهش  و ها یافته

در مـورد زیـربخش  ي تحقیق شامل چهـارها یافته
ي ها از نظــر ســـرمایه ،وضــعیت شــهرهاي کوچــک

اجتماعی، اشکال سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتمـاعی و 
ــاختار اداري و  ــاثیر س ــاکنان و ت ــتی س ــت زیس کیفی

زیسـتی ي اجتمـاعی بـر کیفیـت ها مدیریتی و سرمایه
که به شـرح ذیـل ارائـه  ساکنان شهرهاي کوچک است

  می گردد :
ي هـا  وضعیت شهرهاي کوچک از نظـر سـرمایه  

ي انجــام شــده قابــل هــا آنچــه از پژوهش: اجتمــاعی
)، یکـی  1394و  1388فنـی. ر.ش به: استنباط است (

شکل شهرهاي کوچک، ي انسانی ها از مهمترین ویژگی
نسبت به شهرهاي ي اجتماعی ها سرمایه ترگیري سریع

 9است. در این پژوهش این امر شامل ط بزرگ و متوس

زیرمعیار آموزش، فراگیـري، آگـاهی بخشـی، مهـارت، 
ــاد،  ــان، اعتم ــریک اطمین ــارکت و تش ــی، مش همگرای

  می باشد. مساعی 
ایــن معیــار شــامل عضــویت در گروههــاي : آمــوزش

ي مـذهبی، ها ي داوطلبانه، فعالیتها اجتماعی، فعالیت
از اداره امـور شـهر تاثیرگذاري در امورات شهر، اطـالع 
بـا  رضوانشـهر شـهرمی باشد. نتایج نشان می دهد که 

بـا  فومن شهردر وضعیت خوب و  نفر جمعیت 15267
حاصل  آموزشدر وضعیت ضعیف از لحاظ  نفر 30608

 40726آستانه با  شهر که قابل ذکر ایننکتۀ شده اند. 
درصد داراي وضعیت خـوب مـی  12نفر جمعیت تنها 

شـهرهاي تایج را به طور تفصیلی براي ن 4جدول باشد. 
ــک ــعیت کوچ ــه وض ــا در س ــت آنه ــایش  و جمعی نم

  دهند. می
  

 کیفیت زیستی شهرهاي کوچک
سرمایه هاي 

 همگرایی اجتماعی

 اعتماد

 اطمینان

 مهارت

 آگاهی بخشی

 فراگیري

 آموزش

مشارکت و 
تشریک 
 مساعی

 اندازه جمعیتی

 اندازه جمعیتی
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  مورد مطالعه شهرهاي کوچک: وضعیت معیار آموزش به تفکیک  4جدول
 آموزش

 مجموع خوب متوسط ضعیف
 کمّیت جمعیت 

 40726 آستانه
 تعداد   
 درصد   

ضوانشهرر  15267 
 تعداد   
 درصد   

 30608 فومن
 تعداد   
 درصد   

 14915 املش
 تعداد   
 درصد   

 14689 ماسال
 تعداد   
 درصد   

 18176 سیاهکل
 تعداد   
 درصد   

  ماخذ : نتایج پرسشنامه
 

  فراگیري
ي ها در سنجش سـرمایه هاي مؤثرشاخصز جمله ا

اجتماعی، میزان فراگیري افـراد در ارتبـاط بـا مسـائل 
در چهـار  ي است. بررسی کلی نشان می دهد کـهشهر
ایـن  ،رضوانشهر، فومن و املـشآستانه،  پرجمعیتشهر

شــهر در و حاصــل شــده از منظــر وضــعیت خوب معیــار
در وضعیت  درصد 32نفر جمعیت  18176با سیاهکل 

نتـایج تفصـیلی بـه  5جدول  شده است. خوب ارزیابی
را نمایش مـی  و جمعیت آنها شهرهاي کوچکتفکیک 

  دهند.
  

  ورد مطالعهم شهرهاي کوچک: وضعیت معیار فراگیري به تفکیک 5 جدول
  فراگیري

 مجموع خوب متوسط ضعیف
  یتکم  جمعیت  

 40726 آستانه
 تعداد    
 درصد   

 15267 رضوانشهر
 تعداد    
 درصد   

 30608 فومن
 تعداد    
 درصد   

 14915 لشام
 تعداد    
 درصد   

 14689 ماسال
 تعداد    
 درصد   

 18176 سیاهکل
 تعداد    
 درصد   

  ماخذ : نتایج پرسشنامه
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  آگاهی بخشی
سئولین شهري، مالقات این معیار شامل ارتباط با م

با همسـایگان، نزدیکـی محـل سـکونت بـه دوسـتان و 
خویشاوندان و... می باشد. نتایج نشـان مـی دهـد کـه 

درصد داراي  40جمعیت 15267با نفر  رضوانشهر شهر
درصـد  36 نفـر 30608با  فومن شهروضعیت خوب  و 

نتـایج تفصـیلی بـه  6جدول  ضعیف حاصل شده است.
  دهند. را نمایش می شهرهاي کوچکتفکیک 

  

  مورد مطالعه شهرهاي کوچکوضعیت معیار آگاهی بخشی به تفکیک  :6جدول
  کمّیت  جمعیت   مجموع خوب متوسط ضعیف  آگاهی بخشی

 تعداد 40726 آستانه   
   درصد  

 تعداد 15267 رضوانشهر   
 درصد   

 تعداد 30608 فومن   
 درصد   

 تعداد 14915 املش   
 درصد   

 تعداد 14689 ماسال   
 درصد   

 تعداد 18176 سیاهکل   
 درصد   

  ماخذ : نتایج پرسشنامه
 

در سنجش میزان رسـیدگی بـه  ها شاخص از جملۀ
محیط فیزیکی شهر و ارتقاي کیفیت زندگی سـاکنان؛ 
داشتن مهارت است. این امـر در ایـن پـژوهش شـامل 
میزان زیبایی شهرهاي کوچک و زیبـایی بـا توجـه بـه 

د که شهرهاي آنها می باشد. ارزیابی کلی نشان دازةاندا
پرجمعیت داراي وضعیت مطلـوبی از نظـر ایـن معیـار 

باشند. به عبارتی آستانه و رضوان شهر به ترتیب بـا  می
فومن شهرهاي درصد داراي وضعیت خوب و  28و  36

و سیاهکل از نظر این معیار ضعیف ارزیـابی شـده انـد. 
با  شهرهاي کوچکاین معیار به تفکیک  نتایج تفصیلی

  نمایش می دهد. 7را جدول  دجمعیت و درص

  

  مطالعه مورد شهرهاي کوچک کیتفک هب مهارت اریمع تیوضع: 7جدول
  کمّیت  جمعیت   مجموع خوب متوسط ضعیف  مهارت

 تعداد 40726 آستانه   
 درصد   

 تعداد 15267 رضوانشهر   
 درصد   

 تعداد 30608 فومن   
 درصد   

 تعداد 14915 املش   
 درصد   

 تعداد 14689 ماسال   
 درصد   

 سیاهکل
 

 تعداد 18176   
 درصد   

  ماخذ : نتایج پرسشنامه
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  اطمینان
نان در حل و فصل مسائل و امور میزان اطمیمعیار 

ي اجتماعی در ها یهسرماي مهم ها شهري یکی از جنبه
در گـرو اطمینـان حکمروایـی،  مدیریت شهري است و

هـا نشـان لم و پایدار ایجـاد مـی شـود. بررسـیشهرسا
 56 جمعیـت نفـر15267بـا رضوانشـهر  شـهردهد  می

سـیاهکل و شـهرهاي  به ترتیب درصد وضعیت خوب و
 14689و  18176و جمعیت درصد  64و  56با  ماسال

 8وضعیت ضعیف حاصل شـده انـد. جـدول  داراينفر 
ــا  شــهرهاي کوچــکبــه تفکیــک  را نتــایج تفصــیلی ب

  دهد.جمعیت و درصد نمایش می

  

  مطالعه مورد شهرهاي کوچک: وضعیت معیار اطمینان در 8جدول
  کمّیت  جمعیت   مجموع خوب متوسط ضعیف  اطمینان

 تعداد 40726 آستانه   
 درصد   

 تعداد 15267 رضوانشهر   
 درصد   

 تعداد 30608 فومن   
 درصد   

 تعداد 14915 املش   
 درصد   

 تعداد 14689 ماسال   
 درصد   

 تعداد 18176 سیاهکل   
 درصد   

  ماخذ : نتایج پرسشنامه
 

  اعتماد
حلی و هم نوعان ۀممعاین معیار شامل اعتماد به جا

در کاهش جرم و جنایت، اسـتفاده از امکانـات متنـوع، 
رضایت از زندگی در کنار شهروندان و ... اسـت. نتـایج 

نفــر  18176بــا  سـیاهکل شــهرنشـان مــی دهـد کــه 

وضـعیت خـوب و سـایر  داراي درصـد 28بـا  جمعیت 
نتـایج  9جـدول  در وضعیت متوسـط هسـتند.شهرها 
را  بـا جمعیـت هاي کوچـکهربه تفکیک ش را تفصیلی
  د.دهمینمایش 

  

  موردمطالعه شهرهاي کوچک کیتفک به اعتماد اریمع تیوضع: 9 جدول
  کمّیت  جمعیت   مجموع خوب متوسط ضعیف  اعتماد

 تعداد 40726 آستانه   
 درصد   

 تعداد 15267 رضوانشهر   
 درصد   

 تعداد 30608 فومن   
 درصد   

 تعداد 14915 املش   
 درصد   

 تعداد 14689 ماسال   
 درصد   

 تعداد 18176 سیاهکل   
 ددرص   

  ماخذ : نتایج پرسشنامه
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  همگرایی
در سـنجش  ي مهـممعیارهـا این معیار هم یکی از

ي اجتمــاعی شــهروندان اســت. کــه شــامل ها ســرمایه
 پیشـقدم در انتخابــات، ارتبــاط بـا دوســتان در فضــاي

همکاري با نهادهاي شهري است. بـا در نظـر  مجازي و

ــا  ــرفتن زیرمعیاره ــهرگ ــتانه  ش ــا آس ــر  189933ب نف
نفـر  93737با فومن  شهردر وضعیت خوب و جمعیت 

در  ضعیف حاصل شده است. نتایج تفصیلیجمعیت در 
  .نمایش داده شده است 10 جدول

  
  مورد مطالعه شهرهاي کوچک: وضعیت معیار همگرایی به تفکیک 10جدول

  همگرایی
 مجموع خوب متوسط ضعیف

  تکمی  جمعیت  
 آستانه
 

40726 
 تعداد   
 درصد   

 رضوانشهر
 

15267 
 تعداد   
 درصد   

 فومن
 

30608 
 تعداد   
 درصد   

 املش
 

14915 
 تعداد   
 درصد   

 ماسال
 

14689 
 تعداد   
 درصد   

 سیاهکل
 

18176 
 تعداد     
 درصد   

  نامهماخذ : نتایج پرسش
  

  و تشریک مساعی مشارکت
ي ها مهم در سـنجش سـرمایه يها یکی از شاخص

عی شهروندان اجتماعی، میزان مشارکت و تشریک مسا
در امور شهر است. این معیار شـامل تمایـل کمـک بـه 

ي شــهري، مــذهبی، هــا دیگــران، مشــارکت در فعالیت
ــت،  ــرم و جنای ــاهش ج ــه، ک ــه و خیرخواهان داوطلبان

نشـان  ها پاکیزگی شهر و ... مـی باشـد. نتـایج بررسـی
کـه شـهرهاي کـم جمعیـت داراي وضــعیت دهـد  مـی

لوبی وضعیت مط نامطلوب و شهرهاي پرجمعیت داراي
کـم شـهرهاي کـه  طوري از نظر این معیار هسـتند. بـه

سیاهکل، ماسال و املش در وضعیت ضعیف و  جمعیت
آستانه در وضعیت خوب حاصـل شـده  پرجمعیت شهر

نتایج تفصیلی این معیار را بـه تفکیـک  11اند. جدول 
  نمایش می دهد. شهرهاي کوچک

ــوان گفــت بررســی ســرمایه می هاي اجتمــاعی و  ت
میـزان جمعیـت شـهرهاي کوچـک ارتبـاط معنـاداري 

هاي اجتمـاعی در شـهرهاي  وجود دارد. میزان سـرمایه

کوچک با توجه به جمعیت آنهـا متفـاوت بـوده اسـت. 
همانطور که گذشت هر چقدر میزان جمعیـت شـهرها 

هاي اجتمـاعی آن شـهرها  بیشتر بـود؛ میـزان سـرمایه
رهـا از باالتر بود. شـهرهاي پرچمعیـت در بعضـی معیا

جمله مشـارکت، همگرایـی، مهـارت، آگـاهی بخشـی، 
ــرعکس،  ــوب و ب ــعیت خ ــوزش در وض ــري و آم فراگی

بیشتر این معیارهـا، در وضـعیت شهرهاي کم جمعیت 
انـدازه جمعیتـی و  12جدول  اند.ضعیفی، ارزیابی شده

هاي اجتماعی را به تفکیک معیارها و جمعیـت  سرمایه
ایج نشـان مـی کل شهرهاي کوچک، نشان می دهد. نت

دهد که در اغلب معیارها، شهرهاي کوچک در وضعیت 
متوسط ارزیابی شده اند. نکته قابـل ذکـر ایـن کـه در 
شهرهاي کم جمعیت با توجه به این که اکثـر معیارهـا 
ضعیف حاصل شده؛ به خـاطر وضـعیت نـامطلوب ایـن 
معیارها در شهرهاي کم جمعیت بودکه مقـدار آنهـا را 

  است. در کل افزایش داده
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  موردمطالعه شهرهاي کوچک کیتفک به مشارکت اریمع تیوضع: 11 جدول
  تشریک و مساعی

 مجموع خوب متوسط ضعیف
  کمّیت  جمعیت  

 40726 آستانه
 تعداد   
 درصد   

 15267 رضوانشهر
 تعداد   
 درصد   

 30608 فومن
 تعداد   
 درصد   

 14915 املش
 تعداد   
 درصد   

 14689 ماسال
 تعداد   
 درصد   

 18176 سیاهکل
 تعداد   
 درصد   

  ماخذ : نتایج پرسشنامه
 

 ي اجتماعی در شهرهاي کوچک ها ایهي جمعیتی و سرمها : اندازه12 دولج
  ي اجتماعیها اندازه جمعیتی و سرمایه

  تیکم  جمعیت   مجموع خوب متوسط ضعیف

 آموزش



 تعداد   
 درصد   

  فراگیري
 تعداد   
 درصد   

 آگاهی بخشی
 تعداد   
 درصد   

 مهارت
 تعداد   
 درصد   

 اطمینان
 تعداد   
 درصد   

 اعتماد
 عدادت   

 درصد   

 همگرایی
 تعداد   
 درصد   

 مشارکت
  تعداد   
  درصد   

  : نتایج پرسشنامهماخذ
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  مورد مطالعهي اجتماعی در شهرهاي کوچک ها یارهاي سرمایه: مجموع مع1 نمودار

  
ي اجتماعی و کیفیت زیستی سـاکنان  ها سرمایه

ي اجتمـاعی در ها ات سـرمایهتاثیر: شهرهاي کوچک
کیفیـت زیسـتی سـاکنان شـهرهاي کوچـک از بهبود 

جمله عوامل مهم در سنجش رضـایتمندي شـهروندان 
تمــاعی ي اجها اســت. بــه عبــارتی هــر چقــدر ســرمایه

محیطــی،  بیشــتر تشــکیل شــود، بــر شــرایطســاکنان 
بر کیفیت زیستی آنها اجتماعی و فرهنگی و به عبارتی 

ــادارتري ــاثیر معن ــاعی ها دارد. ســرمایه ت ــن ي اجتم ای
شــامل آمــوزش، فراگیــري، آگــاهی بخشــی،  پــژوهش

ــارت، اطم ــارکت مه ــی، مش ــاد، همگرای ــان، اعتم و ین
یطـی، نظـام معیارهاي کیفیت زیستی شامل ابعـاد مح

اجتماعی، محیط و وضعیت  اجتماعی و فرهنگی، روابط
  باشد.  زندگی می

ــی شــهرهاي ــدازه جمعیت ــريشــکلکوچــک در  ان  گی
ــاثیر بیشــتري دارد. ها تشــکیل ســرمایه ي اجتمــاعی ت

بـا همانطور که گذشت شهرهاي کوچک مورد مطالعـه 
ي ها توجه بـه میـزان جمعیتـی آنهـا از لحـاظ سـرمایه

ایـن  حاصل شدند به عبارتی هر چـه فاوتاجتماعی مت
شــهرها جمعیــت بیشــتري داشــته؛ بــه همــان میــزان 

ــوبی ها ســرمایه ي اجتمــاعی در آنهــا در وضــعیت مطل
به همین خاطر بین اندازه جمعیتـی و  حاصل شده بود.

ي اجتمــاعی در شــهرهاي کوچــک ها تشــکیل ســرمایه
  رابطه معناداري وجود دارد.

ي اجتمـاعی و هـا براي بررسی ارتباط بین سـرمایه
از آزمـون  کیفیت زیسـتی سـاکنان شـهرهاي کوچـک

ایـن براسـاس همبستگی پیرسون استفاده شده اسـت. 
 ها آمده براي شـاخص دسته سطح معناداري ب ،آزمون

طـوري کـه ه . باست 0,00درصد  95با سطح اطمینان 
ي ها (پیرســون) بدسـت آمــده بـراي ســرمایه Pمقـدار 

، 0,432، 0,518، 0,259، 0,426بـه ترتیـب  اجتماعی
در طــــرف  .اســــت 0,408و  0,538، 0,585، 0,323

ي کیفیــت زیســتی ها بــراي شــاخص Pمقابــل مقــدار 
. حاصل شـد 0,835، 0,799، 0,659، 0,706 ترتیب به

ــرمایه ــان س ــون می ــدار پیرس ــی مق ــت کل ي ها در حال
بـا توجـه بـه  ي کیفیـت زیسـتیها اجتماعی و شاخص

 .دست آمـده ب 0,516 اندازه جمعیتی شهرهاي کوچک
با توجه به اینکه سطح معنـاداري بدسـت آمـده بـراي 

 0,01قـدار اسـتاندارد یعنـی کمتر از م ها تمام شاخص
ي اجتماعی و ارتقاء ها می توان گفت بین سرمایه است،

ارتبــاط  ،کیفیــت زیســتی ســاکنان شــهرهاي کوچــک
معناداري وجود دارد. سـطح معنـاداري و ارتبـاط بـین 

ن طــوري کــه هــر قــدر میــزا بــه اســت مســتقیمآنهــا 
کیفیــت زیســتی  ي اجتمــاعی تغییــر یابــد،ها ســرمایه
 یابد. تغییر میهم ساکنان 



  189                                                                                                                            ....زندگی کیفیت بر گردشگري اثرات تبیین و واکاوي

 ي اجتماعی با استفاده از آزمون پیرسونها : همبستگی و ارتباط معناداري سرمایه13 جدول

ها شاخص  
ها سرمایه
ي 

 اجتماعی
 فراگیري آموزش

آگاهی 
 بخشی

شارکتم همگرایی اعتماد اطمینان مهارت  

ي ها سرمایه
 اجتماعی

Pearson 
Correlation         

Sig. (2-tailed)         
N         

  : نتایج پرسشنامهماخذ
  

 ي کیفیت زیستی با استفاده از آزمون پیرسونها داري شاخص: همبستگی و ارتباط معنا 14جدول

ها شاخص  نظام محیطی کیفیت زیستی 
نظام اجتماعی و 

 فرهنگی
 روابط اجتماعی

محیط و وضعیت 
 زندگی

 کیفیت زیستی
Pearson Correlation     

Sig. (2-tailed)     
N     

  ماخذ : نتایج پرسشنامه
  

 ي ارتقاء کیفیت زیستی با استفاده از آزمون پیرسونها ي اجتماعی با شاخصها : همبستگی سرمایه 15 جدول
 کیفیت زیستی ي اجتماعیها سرمایه ها شاخص

 ي اجتماعیها سرمایه
Pearson Correlation  516

Sig. (2-tailed)  
N  

شهرهاي  یت زیستیکیف
 کوچک(با توجه به جمعیت)

Pearson Correlation 516 

Sig. (2-tailed)  
N  

  ماخذ : نتایج پرسشنامه
  

 
  

  مورد مطالعه هاي اجتماعی و شاخص هاي کیفیت زیستی در شهرهاي کوچک : ارتباط معناداري سرمایه2شکل 
  

0,516 

 آموزش

 مشارکت

 فراگیري

آگاهی 

 مهارت

 اناطمین

 اعتماد

 همگرایی

سرمایه هاي 
 اجتماعی

 کیفیت زیستی

 نظام محیطی

نظام اجتماعی و 
 فرهنگی

 روابط اجتماعی

محیط و وضعیت 
 زندگی

0,7
06 

0,6
59 
0,79

0,8
35 

0,42
6 

0,25
9 0,518 

0,432 

0,323 

0,585 
0,5
38 

0,4
08 

اندازه جمعیتی 
 شهرهاي کوچک
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  گیري نتیجه بحث و
سرمایه اجتماعی اگر چه مفهومی نـوین و نوپـا در 

است امـا ایـن مفهـوم  انسانی و شهريعرصه مطالعات 
امـر مسـلم  ریشه در روابط نوع بشر دارد. امـروزه ایـن

جامعـه مـدنی، معیارهـاي  ۀاست که رسیدن به توسـع
جهان شمول و بستر مناسـب بـراي زیسـت اجتمـاعی 

ــــا وجــــود ســــرمایه اجتتن مــــاعی شــــکل هــــا ب
ي کوچک شهري به دالیـل متعـدد از ها کانونگیرد. می

ــدي و  ــاس کوچــک کالب ــت، مقی ــدازه جمعی ــه ان جمل
ي هـا اجتماعی و بـویژه همگرایی-ي اقتصاديها فعالیت

اجتماعی و فرهنگی، نسبت به شهرهاي میانی و بزرگ، 
هـا از شرایط و بسترهاي الزم براي تشکیل و تداوم نهاد

ي اجتماعی و مردم محـور بیشـتر برخـوردار ها و شبکه
رابطـه میـان  شناختهدف اصلی این مطالعه، . هستند

وچــک و تولیــد ســرمایه انــدازه جمعیتــی شــهرهاي ک
از  .در کیفیت زیستی مردم استها اجتماعی و اثرات آن

ي ها اي کوچـک، سـرمایهشهره در ها مهمترین سرمایه
معیـار  زیـر نهشامل  اجتماعی است که در این پژوهش

آموزش، فراگیري، آگـاهی بخشـی، مهـارت، اطمینـان، 
. باشد مگرایی، مشارکت و تشریک مساعی میاعتماد، ه

ي ها استان از لحاظ تشـکیل سـرمایهشهرهاي کوچک 
و در بعضی از معیارهـا داراي  اجتماعی متفاوت هستند

. در نددر بعضی دیگر وضعیت ضعیف اوضعیت خوب و 
قدر میزان جمعیـت شـهرهاي کوچـک چ هر این میان

تر باال ي اجتماعیها سرمایه بیشتر بود، وضعیت تشکیل
معیــت در بعضــی پرجکوچــک شــهرهاي  .ه اســتبــود

معیارها از جمله مشارکت، همگرایـی، مهـارت، آگـاهی 
بخشی، فراگیري و آموزش در وضعیت خوب و برعکس 

وضــعیت  بیشــتر معیارهــا شــهرهاي کــم جمعیــت در
ی شده اند؛ درنتیجه میتوان گفـت انـدازه ضعیف ارزیاب

کوچک جمعیت شهر، تاثیر چندانی در تشکیل سرمایه 
  اجتماعی در آن ندارد.

با معیارهـاي کیفیـت  ها ارتباط متقابل این شاخص
 ها قدر میزان ایـن سـرمایهه زیستی نشان داد که هر چ

ن کیفیت زیستی مطلـوب و به همان میزا ،افزایش یابد
ی و ظام محیطی، اجتمـاعی و فرهنگـقدر نبرعکس هر 

ــود، ــت ش ــدگی و... تقوی ــعیت زن ــزایش  وض ــث اف باع

ي اجتمــاعی مــی شــود. تقویــت ها ســرمایهاثرگــذاري 
ي عــدالت ها شــاخصدر حــوزه شــهرهاي کوچــک 

 غال و... تاجتماعی، اقتصادي، مدیریتی، حمل و نقل، اش
ي اجتماعی ساکنان ها یی توانمنديباعث رشد و شکوفا

  ارتقاء کیفیت زیستی آنها می شود.   سببو در نتیجه 
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