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 چکیده
 ندمعتقدشهر  های مدیریتیشهری و نهاد ریزیهای برنامهنظران و اندیشمندان حوزهصاحبامروزه 

ریزی از گرایی و برنامهبا نگاه صرف تحکم ت،اهش و حل مشکالتی که گریبانگیر شهرها شده اسکه ک
رفع  بلکه ،نیستقابل انجام  ،شودهای فیزیکی و کالبدی ارائه میر قالب طرحدعمدتاً که  باال به پایین

های آنان و همچنین تأکید ویژه به روند ندیخصوصیات و توانم ردم،توجه به مگرو  مشکالت شهر در
اجتماعی یکی از خصوصیات ارزشمند  یسرمایه .های شهری استدر محیط ریزی از پایین به باالبرنامه

ارزیابی و به  این پژوهشدر . است اجتماعی میزان آگاهی و اعتماد و از متغیرهای اصلی آن،مردم است 
از ها و اطالعات موردنیاز داده بدین منظوراست.  اقدام شدهلی تحلی -به روش توصیفی مهمسنجش این 
 از میان) نامهبا استفاده از پرسش( زاهدان شهر 2 منطقه نفر جمعیت 179971) آماری یمیان جامعه

 ه و ـاز تجزی پسی که ـ. نتایجشـدآوری جمع فرمول کوکران( براساسآماری  ینمونه نفر 223
 ،دست آمدهب( ایتک نمونه T، آزمون SPSSگیری از طیف لیکرت، با بهره)های کمی و کیفی تحلیل

در وضعیت باالتر از حد  «آگاهی عمومی»زاهدان از نظر میزان  2 یشهروندان منطقه است که بیانگر آن
از و  حد متوسط در نظر گرفته شده است( قرار دارند 2 عدد ای لیکرتگزینه 9متوسط )براساس طیف 

نشان از اعتماد پایین  و است ترنییپا، این نسبت از حد متوسط «اعتماد به نهادهای اجرایی میزان» نظر
از نظر  شهر زاهدان 2 یشهروندان منطقه هرچند اینکهای اجرایی دارد. نهادها و دستگاهبه  مردم

اعتماد به  ظر میزاناز ن برند،سر میه در وضعیت مطلوبی ب )اجتماعی، اقتصادی و سیاسی( میزان آگاهی
بیش  دبایشهری ن مسئوال ریزان وبرنامه بنابراین دارند.ی و مدیریتی شهر اعتماد کمی مسئوالن اجرای

ها و تجدیدنظر درعملکردها، اعتماد اجتماعی نموده و با بهبود روشبه این مهم توجه از پیش 
 شند. کارکردهای شهری را ارتقا بخ ،هاتا با مشارکت آنکنند شهروندان را جلب 

 

 1شهر زاهدان.  2 منطقه ،ریزی مشارکتیبرنامه ،اجتماعی اعتماد و آگاهی ،اجتماعی : سرمایهواژگان کلیدي
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 مقدمه

متغیرهای  است که میزان آگاهی و اعتماد از جوامعاجتماعی یکی از خصوصیات ارزشمند  سرمایه

های اجتماعی و در افزایش کنترلی اجتماعی را سرمایه یای نتیجهعده د.رواصلی آن به شمار می

ثر بر مؤعامل اجتماعی را  یسرمایه ،پژوهشگران سرمایه پژد. داننمیهنجارمندسازی اجتماعی  ،نوعی

ی محیطی در پایدارو  توانمندسازی اقتصادی ،های مبادلههزینه یدهندهکاهش ر،شهپایداری اجتماعی 

 یج از دههـاجتماعی به تدری سرمایه (.121 -113: 1291 ن،و حق وردیا مسعود) دانندتمام سطوح می

م، رابرت پاتنان، دمیک باز کرد و افرادی نظیر جیمز کلمهای آکام. جای خود را در نگاشته1993

ی، )جاودان سزایی داشتندلوم اجتماعی نقش بهویژه در عهیر بوردیو در رواج آن بفرانسیس فوکویاما و پی

ریزی شهری ویژه در مطالعات برنامههجغرافیای انسانی ب علمیهای در بحث اخیراً نیز (.13-99: 1292

های کتاب ومقاالت پژوهشگران اجتماعی وارد شده و  یسرمایه یشناسی شهری مقولهو جامعه

  اند.جهت داده پژوهشی خود را به سوی آن

 -توصیفی ،روشنظر  ازای و توسعه -کاربردی ،به لحاظ هدف تحقیقی ناسشروش ،در این پژوهش

 نیاز از  دو روش  اسنادی و پیمایشی های موردتحلیلی بوده و برای گردآوری اطالعات و داده

شهرهای ایران کالن یدر زمرهکه زاهدان  شهر مصاحبه و مشاهده( استفاده شده است. ه،نام)پرسش

مشکالت  ،ایران صنعتی در جنوب شرق -به عنوان یک قطب رشد شهریدر عین حال  ،داردقرار 

نشینی، شیهتوان به رشد مشاغل کاذب، حاها میکه از جمله آن دردنیز ای ساختاری و کارکردی عدیده

ارتباط  هانارساییاین  باتواند هایی که میلفهاز جمله مؤ رسدبه نظر میگری و غیره اشاره داشت. تکدی

ی اجتماعی است؛ اموری به عبارتی سرمایهمیزان آگاهی، اعتماد و مشارکت شهروندی و  ،داشته باشد

ت را با مشکال یشهر یتواند روند توسعهها میتوان گفت نقص و یا کمبود در آنکه به جرأت می

 . مواجه سازد بیشتری

شهروندان به  اعتماد و ها )میزان آگاهیلفهاساسی تحقیق آن است که آیا این مؤ یلهمسأ اینک

عنوان زیرساخت ه فراهم گردیده تا از آن بتوان ببه نحوی شهر زاهدان  2 ن شهری( در منطقهمسئوال

االت اصلی تحقیق با سؤکارکردهای شهری بهره گرفت؟ به عبارت دیگر  یاجتماعی در ارتقا یسرمایه

میزان  ز:ا ندکرد، عبارتها پیدا جوابی علمی برای آن دمورد مطالعه که بای یو محدوده توجه به موضوع

میزان درعین حال  است؟ چگونه شهر زاهدان به مسئوالن اجرایی 2 یشهروندان  منطقه نیب در داعتما

 رایب است؟ چگونه شهر زاهدان 2 یمنطقه شهروندان نیب در (یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس) یگاهآ

ه مورد بررسی و و در اداماند شدهذیل مطرح  حبه شر های پژوهشفرضیه ،االتؤپاسخ علمی به این س

 اند:زمون قرار گرفتهآ
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 2 )اجتماعی، اقتصادی، سیاسی( در بین شهروندان منطقه میزان آگاهی عمومی رسدیمبه نظر  .1

 .استشهر زاهدان در حد متناسبی کالن

 کالن 2 منطقه شهروندان میان در اجرایی مسئوالن به شهروندان اعتماد میزان رسدیم نظر به .2

 .است مناسب زاهدان شهر

 

  ي تحقیقمبانی نظر

م. مطرح شد ولی به لحاظ 1923 از اوایل دهه هرچنددر مقام یک دانش واژه  1سرمایه اجتماعی

در تزها و مقاالت دانشگاهی با  1993 یو کاربرد آن به تدریج از دهه نداردطوالنی  یمفهومی پیشینه

 (.121: 1291 ،قدسی) ستافزایش یافته ا 1و فرانسیس فوکویاما 2رابرت پوتنام 2٬کار افرادی چون کلمن

امکانات و منابع در اختیار دارد. به  ،هاداللت بر مجموعه دارایی -در معنای عام خود - سرمایه (.121

توان انباشت و برای ایجاد ثروتی آتی به کار ها که مییای از دارایبه عنوان ذخیره« سرمایه» طور کلی

تماعی را به عنوان شکلی از سرمایه تشریح ای که پیوندهای اجشود. اساساً ایدهتعریف می ،گرفت

هر د و مانند ند باشد سودمتوانیک استعاره است. این استعاره بیانگر آن است که پیوندها می ،کندمی

 ،گذاریگذاری کنید و بر حسب میزان سرمایهتوانید در آن سرمایهکدام از اشکال دیگر سرمایه می

 یسرمایهاز این منظر  (.29: 1293،)قالیباف و قدسی شیدانتظار بازگشت سود مناسب را داشته با

هنجارهای اجتماعی مثل همکاری متقابل و اعتماد در  ،ارتباطات بین افراد یاجتماعی شامل شبکه

  (.212-292: 1292 ،)کسانی و سایر همکاراناست  های اجتماعیشبکه

شهرها و  ،یت جمعی متعلق به محالتاجتماعی به عنوان یک منبع با مالکی سرمایهعبارت دیگر ه ب

همگانی را فراهم نماید. امروزه  یرفاه و توسعه یتواند زمینههاست که میمناطق و بخش ،روستاها

پایدار از ابعاد  اجتماعی را به عنوان ابزاری مهم برای توسعه یسرمایه ،ریزانبسیاری از طراحان و برنامه

 یروی این موضوع دارند و عمالً سرمایه دانند و توجه خاصیمی فرهنگی و اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی

 & Serageldin) دانندهای مختلف مکمل و مرتبط به هم میپایدار را از جنبه یاجتماعی و توسعه

Grootaert, 2000: 40.) که اجتماعی هایشبکه و ارتباطات از است عبارت سرمایه در واقع هرچند 

 و مدنی نهادهای نقش از، آورند پدید جامعه یک افراد میان در را اطمینان و همکاری حس توانندمی

 .شد غافلنباید  فضاهایی چنین گشودن در دولت نقش نیز و دموکراتیک

                                                             
1- Social Capital 

2- Colman 

3- Putname  

4- Fukyama 
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 به توجه ،ایتوسعه هر مهم ابعاد از یکی که شده ثابت شناسانجامعه بر امروزه روی هر به 

 یتوسعه و رشد هایشاخصه ترینمهم از یکی اجتماعی یسرمایه رواین از .است اجتماعی هایسرمایه

در  1916ای که در سال در مقاله 1هنی فان (.1293:6)زارع و دیگران، آیدمی شمار به ایجامعه هر

ی اجتماعـی را شامـل هـسرمای ،ر کردـمورد اهمیت مشارکت در تقویت حاصل کار مدرسه منتش

 ،رفاقت ،حسن تفاهم و آیدی روزانه افراد خیلی به حساب میدانست که در زندگهایی میدارایی

د. وی این عبارت را به عنوان حسن نیت و کمک دهردی و روابط اجتماعی را تشکیل میاحساس همد

های اجتماعی در میان گروهی از افراد و خانواده که یک واحد اجتماعی را همدردی متقابل رشته ،هزینه

  (.Hanifan,1916:130) بردکار ه ب ،تشکیل می دادند

وان از پیشگامانی دانست که به رابطه ترابرت پوتنام را می ،مورد مطالعه نظران حوزهاز میان صاحب

 یخود درباره اتاجتماعی توجه کرده است. او در مطالع یسرمایه ای ومنطقه –شهری  یمیان توسعه

تواند اختالفات مناطق را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی می یسرمایه مناطق شهری ایتالیا دریافت که

شهرها و حتی  ،جوامع یاجتماعی را منبع اصلی سرمایه یعملکرد حکومتی توضیح دهد. پاتنام سرمایه

مجموعه هنجارهای  ،اجتماعی سرمایه توان گفت کهدر مجموع می (.Putnam,1993) داندها میملت

پایین  سبب و رتقای سطح همکاری اعضای جامعه گشتهموجود در سیستم اجتماعی است که موجب ا

از این منظر  (.1-23: 1292 ،و همکاران )موسوی گرددهای تبادالت و ارتباطات میآمدن سطح هزینه

  دهد:ی مهم را نشان میاجتماعی سه ایده سرمایه ،و دورالئوف 2مطابق تعریف فافچامپ

  .کندمیثبت خارجی ایجاد اجتماعی برای اعضای یک گروه آثار م سرمایه -1

ها و تأثیرات منتج از ارزش ،هنجارها ،با این تأثیرات خارجی و از طریق تقسیم کردن اعتماد -2

 .شویمانتظارات به رفتار نائل می

های اجتماعی های غیررسمی که بر اساس شبکهها در سازمانهنجارها و ارزش ،تقسیم اعتماد  -2

( 1999) کاهکوئنایشام و  (.Ramstorm, 2008:503) دهدمی رخ ،اندوجود آمدهه و ارتباطات ب

اجتماعی باال  یاند که مشارکت و سرمایهدر مطالعات خود در اندونزی به این نتیجه رسیدهنیز 

 ءهای آشامیدنی و کشاورزی ارتقاهای آبی را برای آبدسترسی روستاها به پروژهتوانسته است 

 (.Isham & Kahkoen,1999: 404-421) دهند

 

 

 

                                                             
1- Hanifan 

2- Fafchamp 
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 مورد نظر در این پژوهش اجتماعی ابعاد سرمایه

یـک متغیـر . آگـاهی اسـت «آگـاهی»ی، یش شرط اولیه برای مشـارکت اجتمـاعپاصوالً : 3آگاهی (الف

از یـا  دـشونـیی آگـاه نمـت مسائل اجتماعــجایی که افراد از ماهیلیکن  معرفتی متعلق به افراد است.

مشارکت اجتماعی و حـس قـوی  یهافرصتقاعدتاً خبرند، ین مشکالت بیگویی به اود جوابـزار موجبا

اجتماعی از طریق کنش مبتنی بـر آگـاهی و  واقع سرمایه در .خواهد بود تریینیا ذخیره اجتماعی هم پا

هـایی ردن ارزشناپذیری است که برای نهادینه کـشود و محصول تالش پایانشناخت متقابل حاصل می

 ،کنـدتولید روابط پایدار و سودمندی که منافع مـادی یـا معنـوی گـروه را تـأمین میازکه در تولید و ب

کیان تاجبخش در تحقیقی میدانی که در مورد شوراهای شهر در استان فارس  انجـام  2گیرد.صورت می

در کـه طـوریهبـثیرگـذار اسـت؛ تأ شهر و تعداد جمعیت در آگـاهی مـردم بسـیار گوید: اندازهداده می

ثر بر آگاهی مردم تر است. وی در بیان عوامل مؤهای کوچک معموالً آگاهی از نهادهای شهری بیششهر

کنـد و در عـین حـال اقتصـادی اشـاره می -به متغیرهایی چون تحصیالت، منزلت و موقعیت اجتماعی

آگـاهی  نبنـابرای 2گوید ارتباط منطقی و معناداری بین این دو اعتماد اجتماعی و نهادی وجـود دارد.می

همچنین اطالع از نیازها و کمبودهـای  ،شخص از مسائل جامعه و داشتن شناخت از محیط ساکن در آن

هـای های فردی و جمعـی افـراد سـاکن در محلـه و مسـئولیت ارگانحقوق و مسئولیت ،محیط زندگی

اجتمـاعی را  یهتواند آگاهی شخص را افزایش داده و سـرمایدولتی در مقابل این کمبودها  و نیازها  می

دوم،  یدر وهلهدانستن در فرد و  یاول از طریق ایجاد روحیه یتوان در درجهتقویت کند. آگاهی را می

ایجاد یا تقویـت کـرد.  ،های افراد در قبال محیط ساکنآگاهی دادن از طریق آموزش حقوق و مسئولیت

تواند رفتـاری می ر قبال جامعه و محیطهای خود دکه فرد با آگاهی یافتن از حقوق و مسئولیتطوریهب

   (.1211 )تاجبخش، انجام دهد ،بود درست که در جهت بهبود وضعیت محله خواهد

دارد، وجود  اجتماعی سرمایه از پاتنام و کلمن بوردیو، تعریف در که عناصری بر عالوه «فوش و افه ُ»

 به حساسیت نسبت و عقاید افکار، موعهمج شامل را آن و نموده اشارهتوجه  و آگاهی به گرایش عدبُ در

 و شودمیعمومی اطالق  امور به معنا ترینوسیع در که چیزی هر به توجه و سیاسی و اجتماعی زندگی

 هایدر رسانه موضوعات مشترك کردن دنبال در نسبی ضعیف تمایل فردی بالقوه شکل به مربوط

 باعثکه  است مدنی تر مسئولیتعالف و ضروری شناختی شرط پیش و بوده چاپی و الکترونیکی

تفاوتی ی، بیـپوشی چشمـوضعیت شناخت توجه و آگاهی مقابل نقطه و شودمی نگرانیدل و مندیعالقه

 .(Fuchs, 2002: 191-192 Offe And) طلبانه استگیری نگرش فرصتو شکل

                                                             
1- Knowledge 

www.isa.org.ir 2- 

 کتر کیان تاجبخش.سخنرانی د -1211آبان  21-ایران همایش سرمایه اجتماعی، شوراها و مشارکت شهری در -2

http://www.isa.org.ir/
http://www.isa.org.ir/
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بنیان کنش اجتماعی  ،عتمادای است. از آنجا که اای فرایندی و چند مرحلهاعتماد مقوله: 3اعتماد (ب

ای است. اهمیت حال آن که سلب اعتماد دفعی و لحظه ؛گیرداست به مرور زمان و به دشواری شکل می

سطح در به نحوی که اگر  ،شودترتیب از سطح خرد به سطح کالن افزوده میاعتمادی بهپیامدهای بی

بین دو یا چند  تعارض بهنان تقلیل یافته و وفاداری بین آ ،اعتمادی رخ دهدروابط بین شخصی افراد بی

به طوری که احتمااًل  یابد،تری میاعتمادی در سطح میانی اهمیت بیشنفر محدود خواهد شد. این بی

مدت عمومیت ای داشته ولی در کوتاهی محلی و منطقهموجب تعارض بین گروهی شده که جنبه

  (.129-113: 1291 ،زاده)محمدیان و وهاب نخواهد یافت

توانند می ،های دولتی مورد اعتماد شهروندان باشندهنگامی که مدیران و کارگزاران امور در سازمان

ی استفادهی ـسازمانی ـافزایش کارایی و اثربخش برایها و آزادی عمل و استقالل خود از مهارت

به مردم مور عمومی شفاف اطالعاتی که برای اتخاذ اقدامات متولیان ا ،. از طرف دیگرتری کنندمنعطف

توان گفت می شود. بنابراینگویی دولت و افزایش اعتماد عمومی منجر میبه بهبود پاسخ ،شودارائه می

های بخش تواند در افزایش آگاهی مدیران و مسئوالن سازمانکه انجام تحقیقاتی از این دست می

عمومی را به همراه خواهد  زایش اعتمادها افکارگیری آنهعمومی در شناسایی عواملی که توجه و ب

ها در هر سازمانی سازی آنبر اعتماد عمومی و اجرا و پیاده ثر، کارساز باشد. شناسایی عوامل مؤداشت

فزایش ا ،مدیریت و مسئولیت مدیران یافزایش عالقه به ادامه تواند عواقب و نتایج مثبتی را مثل:می

های تبادالت و تعامالت مرتبط با اجتماع و کاهش هزینه ،یافزایش حس همکار ،اجتماعی یسرمایه

قوانین و مقررات دست و پاگیر و سایر موارد مشابه را  ،کنترل سلسله مراتبی یها نظیر هزینهسازمان 

 )همان مأخذ(. به همراه داشته باشد

شود که افراد دوست یاز انتظارات یا باورهایی ذکر م معموالً ،دشودر تعاریفی که از اعتماد ارائه می

و نه صرفاً در راستای منفعت شخصی  (Luhmann,1979:24) بینیدارند دیگران به طریقی قابل پیش

مان را در نظر بگیرند. اگر این کنیم تا منافعدیگران اعتماد می خود نشان دهند. به عبارت دیگر ما به

گیرد؛ لذا اگر طرف مورد اعتماد فقط کل نمیها شاین حالت نسبت به آن ،طلب باشندافراد صرفاً منفعت

 (. 1: 1213دانایی فرد، )الوانی و کنداعتماد مفهومی پیدا نمی ،نفع شخصی خود را ببیند

  March) به زعم مارچ و السن، ایده محوری اعتماد این است که اعتماد بر نوعی انتظار استوار است

And Olsen, 1989: 27.) محلی به توفیق دست یابند  یهمکاری در یک جامعهبا توانند زمانی مردم می

از یکدیگر داشته باشند، بلکه به یکدیگر اعتماد داشته قبلی مستقیم مستقیم و غیرکه نه تنها شناخت 

سرشان کاله نخواهد رفت و زمانی از منافع آن سود خواهند برد.  ،باشند و بدانند که اگر اعتماد کنند

اجتماعی است. برای مثال کلمن در  یه اعتماد یکی از کلیدهای اصلی سرمایهکلمن و پاتنام معتقدند ک
                                                             
1-Trust 
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در نوشتارهایی اهمیت اعتماد در زندگی اقتصادی و اجتماعی را بیان کرد. فوکویاما نیز ادعا  1913سال 

اعتماد دو طرفه استوار  اجتماعی است و اجتماعات بر اساس اصلی نظم یپایه ،کرده است که اعتماد

 تواند وجود داشته باشد. جامعه پایدار نمی ،د و بدون آنهستن

ی، مصرف کارت های مختلفی از ارتباطات با دیگران از جمله ارتباطات عشقاهمیت اعتماد در جنبه

 نکردنیا  کردن گیری در مورد رعایتزیست، مشارکت، تصمیمی دادن، حفظ محیطاعتباری، ازدواج، رأ

های مبادالت اجتماعی و کاری چرخروغن یاعتماد به مثابه شود.میمشاهده  غیره حقوق دیگران و

گیر خواهد بود. این موضوع به شدت ست که بدون آن امور پر هزینه، توأم با کاغذبازی و وقتاقتصادی ا

منابع است. آشکار ها در دسترسی به ها و شبکهید راهی اجتماعی مرتبط است که مؤبا مفهوم سرمایه

با اعتماد پایین کارساز خواهد بود. هر  یتر از یک شبکهبهتر و آسان ،با اعتماد باال یشبکه است که یک

داند که همکاری بدون اعتماد چه امر مشکلی کسی که مورد رضایت فردی نزدیک واقع شده باشد، می

ها گروه ،نهادهااست. اما اعتماد در ارتباطات روردرو، تنها عامل بین مردم نیست، بلکه عاملی است بین 

، یکی از اقتصادانانه کآید. چناندست میه شناخت از طریق شخص سوم ب یمعموالً بر پایه که و افراد

معتقد وی  .کندمیاجتماعی معرفی  یاصلی سرمایه هایشاخصاعتماد را پایبندی به تعهدات و از 

 تواندمیزمان جامعه و دولت هماجتماعی کاالیی است که فقط با تعامل و مشارکت  یسرمایه است که

افزاید: می او .شودمیاین دو در تولید این کاال مشارکت نکنند، تولید متوقف و اگر یکی از  شودتولید 

شود که دولت و مردم به یکدیگر اعتماد کنند. اگر دولت به مردم اعتماد اجتماعی زمانی ایجاد می

یا اگر کارکنان  ؛نداردتماد کنند، این کاال قابلیت تولید را اعتماد نداشته باشد یا مردم از دولت سلب اع

و اگر مردم فاسد باشند، این فساد به کارکنان  کندمیدولت فاسد باشند، این فساد به مردم سرایت 

 هاییبخش، همه هااینو نظایر  دادن، صداقت در مناسباتنرشوه فساد،  نبود. پس کندمیدولت سرایت 

که هم مردم و هم دولت به آن پایبند  یابندمیهستند و زمانی افزایش اعتماد و عی اجتما یاز سرمایه

 .(http://www.atiye.ir/paper.asp) باشند و در انباشته کردن آن بکوشند

 

 روش تحقیق

 تحقیق قلمرو
هکتار از شمال به بلوار  2193ن با وسعتی معادل شهرداری زاهدا 2 یمنطقهی جغرافیایی محدوده

رسالت و کشاورز، از جنوب به خیابان امام خمینی، از شرق به بلوار پاسداران و از غرب به کمربندی 

 2ی شود. بر اساس طرح تفصیلی مهندسین مشاور شهر و خانه، منطقهختم میزاهدان شهید کالنتری 

هر  باشد. در عین حالمی 12و  9، 1، 7، 2، 1نواحی  یگیرندهبر که دراست ناحیه  ششزاهدان شامل 

 محله 11ناحیه و  6شهری زاهدان شامل  2ی منطقه در مجموع. است همحلچندین ناحیه نیز شامل 

http://www.atiye.ir/paper.asp
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نشینان شهری در آن سکونت این منطقه که اکثر حاشیه .(1291)مطالعات میدانی نگارندگان،  باشدمی

نشینی حاکم بر شود. در واقع حاشیهنمک مییان و کارخانه گاراژها، بابایی پشت دارند، شامل منطقه

است اقتصادی نامتعادل فضایی و جذابیت کاذب شهری  -روابط تولیدیی شهری، زاده یاین منطقه

 (.9: 1211 آبادی،)علی

 

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

 

 هاي پژوهشو تحلیل یافته تجزیه

 توصیفیهاي یافته
 223) آماری شهر زاهدان، از مجموع نمونهکالن 2 در منطقه نگارندگانهای میدانی طبق بررسی

که  اندبودهسواد نفر بی 22اند، پاسخ داده نگارندگانی هانامهکه به پرسش (سال به باال 23نفر شهروند 

 2/13) تحصیالت ابتدایی نیزنفر  22 ؛شدندشامل میرا دهندگان کل پاسخدرصد  13ی حدود چیز

کل درصد  9/23) یـدان تحصیالت راهنمایـر از شهرونـنف 67 همچنین و (ویانـگاز کل پاسخدرصد 

سخ به نگارندگان پا ند وبود افرادی که در مقطع دبیرستان و دیپلم تحصیل کرده داشتند.( گویانپاسخ

از کل درصد  9/29نفر یا  12 در نهایت .(گویاناز کل پاسخدرصد  1/22معادل ) اندنفر بوده 139 دادند،



 3                                                           ...         شهروندان نسبت اعتماد و آگاهی بر تأکید با اجتماعی سرمایه تحلیلی بر

 

گویان ترین نسبت پاسختوان گفت که بیشدر واقع می اند.گویان دارای مدرك دانشگاهی بودهپاسخ

یالت دانشگاهی هم از اند. افراد دارای تحصیا در مقطع دبیرستان تحصیل کرده داشتندمدرك دیپلم 

فراد سوم و باالخره ا یگیرند. مقطع راهنمایی از نظر فراوانی در رتبهبعدی قرار می ینظر فراوانی در رده

 اند.شتههای بعدی قرار داسواد هم در ردهدارای تحصیالت ابتدایی و بی

 

 تحلیلیهاي یافته
بررسی قرار  )آگاهی و اعتماد( اجتماعی یمهم سرمایه یاین پژوهش دو مؤلفه که دربا توجه به این

گویان، توزیع شده در میان پاسخ ینامهپرسشبخش اول  درسنجش این مهم  بنابراین برای، شده است

اجتماعی شهروندان به میزان اعتماد  ،نامهپرسش و در بخش دوم ی آگاهی عمومیبه سنجش مؤلفه

های آمار از این پژوهش با استفاده از روش های حاصلیافتهسپس . است شدهبررسی  مسئولین شهری

تجزیه و  Excelو  Spss افزارتک متغیره و نرم T-Testبا استفاده از آزمون و توصیفی و استنباطی 

 نظر نیز ارائه گردیده است. استخراج نتایج، راهبردهای موردپس از و  شدهتحلیل 

  :شامل، است داشتهرا بر عهده  آگاهی اجتماعی یؤلفهسنجش م سؤاالتی که: آگاهی اجتماعیالف( 

  کنید؟می کتاب و روزنامه یمطالعه خود را صرف روزانهاز وقت  چقدرشما  -

 ثیرگذار باشد؟أت تواند در زندگی آن شخصیشما میزان آگاهی و سواد یک فرد چقدر م به نظر -

و حد متوسط  است شدهی لیکرت طراحی اگزینه پنجنامه بر اساس طیف از آنجا که سؤاالت پرسش

 ی، گزینه9/2تا  9/1 ،، گزینه کم9/1تا 1بین  ،گزینه خیلی کممقدار در نظر گرفته شده، لذا  2عدد 

یج نتااست. بر اساس   9تا  9/1 ی خیلی زیاد همو گزینه 9/1تا  9/2 ،، گزینه زیاد9/2تا  9/2 ،متوسط

که نتیجه آن در جدول زیر آمده،  یاد شده هاینامهل از پرسشهای حاصحاصل از تجزیه و تحلیل یافته

میزان میانگین  است. زیرامتناسب( نسبتاً ) شهروندان در وضعیت متوسط میاندر  آگاهی اجتماعی

مؤلفه را حول میانگین نشان  یمیزان پراکندگی نمرات کسب شدهانحراف معیار هم  وبوده  99/2

نزدیک باشد، داللت بر  1که هرچه این عدد به با توجه به این است. بوده 99/3 میزان آندهد که یم

تر بوده یکنزدبه همگونی  هاپاسخنسبی  طوربه  پسگونی نسبی سؤاالت دارد، تر و همپراکندگی کم

 است. 

شغلی که انتخاب  یبارهشما چقدر در ود کهاین ب بارهدر این ال اساسیسؤ: آگاهی اقتصادي (ب

دهنده آن است نشان دهندگاناز بررسی این پرسش در میان پاسخ نتایج حاصل اهی دارید؟آگ ،یداکرده

. انحراف معیار است)خوب(  فراتر از حد متناسبرا کسب کرده که  9/2نمره  ،هی اقتصادیمتغیر آگاکه 

ین ا یناچیز نمره کسب شده بسیاردهنده وضعیت پراکندگی نشان ،را کسب کرده 1 یم که نمرهـهآن 

 حول میانگین است. مؤلفه
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انتخاباتی  یشما چقدر کاندیداکه  شدهال اساسی مطرح یک سؤهم در این زمینه : آگاهی سیاسی ج(

که  شودمی استنباطنتایج یافته چنین از  ؟کنیدیآگاهی انتخاب مو  شناخت را از روی تانمورد نظر

اطالعات شهروندان در امور سیاسی  است که آن بیانگر، 96/2 یمتغیر آگاهی سیاسی با کسب نمره

در  شانمورد نظرطور متوسط در انتخاب نامزدهای هتوانسته ب هاآنو آگاهی و شناخت  متوسطی دارند

که نشان از همگونی سؤاالت و پراکندگی کم نمرات  بوده 1/1انتخابات مؤثر باشد. انحراف معیار هم 

وضعیت کیفی میزان آگاهی ای که از تحلیل نتیجهبندی نهایی، کسب شده حول میانگین است. در جمع

وضعیت آگاهی عمومی  توان گرفت این است که در مجموعیمعمومی )اجتماعی، اقتصادی و سیاسی( 

در این  67/3ف معیار  و انحرا 31/2 یدر واقع کسب نمره .در بین شهروندان از حد متوسط فراتر است

تر نمرات کسب شده حول و پراکندگی کم مورد نظر همگونی نسبی سؤاالت یدهندهزمینه نشان

( 31/2) به عبارت دیگر آگاهی عمومی شهروندان بر اساس طیف لیکرت، متوسط به باال .میانگین است

 باشد. یم

 
 ، سیاسی و آگاهی عمومیاقتصادي ،آگاهی اجتماعی وضعیت کیفی مؤلفه -3جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 3599 2599 آگاهی اجتماعی

 1 259 آگاهی اقتصادی

 1513 2596 آگاهی سیاسی

 3567 2531 آگاهی عمومی

 .1291نگارندگان، مأخذ: مطالعات میدانی

 

)اجتماعی،  میزان آگاهی عمومی رسدیمبه نظر  :که در آن گفته شده بود اول آزمون فرضیه

بر اساس  است،در حد متناسبی شهر زاهدان کالن 2ی اقتصادی، سیاسی( در بین شهروندان منطقه

-tن وـاس آزمـبر اس ـزنیی ـل کمـد. در تحلیـش تهـپذیرففرضیه این ، فوق آمده نتایج آن که در جدول

test نتایج این آزمون در جدول زیر آمده است. .گرددیمن نتایج تأیید یهم 

 
 زاهدان 1 يمیزان آگاهی عمومی شهروندان منطقه يبارهدر یک متغیره Tآزمون  -2 جدول

 1مقدار آزمون: 

 سطح معناداری آزادی یدرجه tآماره  انحراف معیار میانگین متغیر

 31/3 219 33/2 66111/3 3793/2 میزان آگاهی عمومی

  (.>39/3P). 1291 ،گاننگارند مأخذ: مطالعات میدانی
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بوده  31/3آن که  سهیقامو با توجه به سطح معناداری و   tیدر جدول فوق با توجه به میزان آماره

به این  ،شودیمرد  2 تر است، فرض برابری میانگین آگاهی شهروندان با مقدار متوسط=مک 39/3و از 

شهر زاهدان  2 ی)اجتماعی، اقتصادی، سیاسی( در بین شهروندان منطقه معنا که میزان آگاهی عمومی

هیستوگرام زیر نیز این امر را  . نمودارشودیم تحقیق پذیرفته لذا فرضیه است.از حد متوسط باالتر 

 .کندیمیید تأ
 

 
 زاهدان 1 میزان آگاهی عمومی شهروندان منطقهنمودار هیستوگرام  -3 شکل

 

 دهدمیدر نمودار هیستوگرام نشان  هادادهی تمرکز نحوهکه کشیدگی و چولگی و با توجه به این

 2 که شهروندان منطقه گفت توانیم پس، است های آگاهی عمومی از حد متوسط به باالکه داده

ی عمومی، در سطح باالتر از متوسط قرار دارند. در توضیح این مطلب هایآگاهسطح  از نظر زاهدان

به وضعیت سطح سواد در بین شهروندان اشاره کرد که بر اساس نتایجی که از مطالعات میدانی  توانیم

اکثراً  روو از این است دیپلم و راهنمایی به باال ،ثر شهرونداناکسطح سواد حاصل شد، روشن گردید که 

ی مورد عالقه خود را مطالعه هاکتابیا  پردازندیمو نشریات محلی و ملی  هاروزنامه یبه مطالعه

 باید گفت پس. برندیم. به همین خاطر از نظر میزان آگاهی عمومی در وضعیت خوبی به سر کنندیم

است( در حد  اجتماعی یاز نظر میزان آگاهی عمومی )که یکی از ابعاد مهم سرمایههنگامی که افراد 

درك درستی از  شهر را داشته و و عمومی محله آمادگی فعالیت در تمام امور باالیی به سر برند،

بهره گیری از درك درست  برایهای مردم نهاد در شهر دارند و این پتانسیل خوبی درو گروه هاانجمن

 شهری است. یی اجتماعی و توسعههایزیرزاهدان در جهت برنامهشهر  2 یوندان منطقهشهر
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اعتماد  یوضعیت کیفی متغیرهای مؤلفه درباره: یج( اعتماد شهروندان به مسئوالن اجرای

ارائه و مورد آزمون قرار سنجش این مؤلفه  برایبه شرح ذیل سؤاالتی  ،یشهروندان به مسئوالن اجرای

 :دگرفتن

 دولت اعتماد دارید؟ عملکرد کارکنانشما به چه میزان به  .1

 ؟داعتماد داریو منطقه خود شما به چه میزان به شهرداری شهر  .2

 کنید؟ارزیابی می به چه میزان ،به شورای شهرنسبت اعتماد خود را  .2

ول زیر در جدنتایج تحلیلی آن و شده بندی باال جمعاالت های شهروندان به سؤنتایج بررسی پاسخ

 آمده است:

 
 اعتماد نهادي وضعیت کیفی مؤلفه -1جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 3591 2591 اعتماد نهادی

 .1291،گاننگارند مأخذ: مطالعات میدانی

 

 2 آید، حاکی از آن است که میزان اعتماد شهروندان منطقهدست میهای که از این جدول بنتیجه

مدیریتی شهری مثل  دولتی و غیردولتی( دخیل در امورنهادهای) یاجرای شهر زاهدان به مسئوالن

انحراف  و محاسبه شده است 91/2این میزان زیرا  است؛تر از حد متوسط کم ،شهر و شهرداری شورای

  .دارد باشد که نشان از پراکندگی نمرات کسب شده حول میانگینمی 91/3از معیار هم 

 مسئوالن به شهروندان اعتماد میزان رسدیم نظر به آن گفته شده بود: در دوم که اینک آزمون فرضیه

االت و با های سؤبا توجه به گزینه ،است مناسب زاهدان شهرکالن 2 منطقه شهروندان بین در اجرایی

در نظر گرفته  2عدد آن و مقدار متوسط  اندشدهطیف لیکرت طراحی  بر اساساالت که سؤتوجه به این

گردد. در عین آمده است، این فرضیه رد می 2در جدول  این فرضیه کهن زمونتایج حاصل از آ ست،شده ا

شهر زاهدان از آزمون  2 یاعتماد شهروندان منطقه یآزمون کمی نتایج حاصل از بررسی مؤلفه برای حال

T-Test تک متغیره نیز استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول زیر بوده است:  

 
 اجرائیمنطقه سه شهر زاهدان به مسئوالن  میزان اعتماد شهروندان یک متغیره Tآزمون  .4 جدول

 1مقدار آزمون: 

 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  انحراف معیار میانگین متغیر

 31/3 219 -91/2 92213/3 9222/2 اعتماد میزان

 (>P 39/3. )1291، نگارندگان میدانیمأخذ: مطالعات 
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 توانیم39/3آن با  سهیمقاو  31/3 و سطح معناداری  tیبا توجه به میزان آماره باالجدول  در

رد  2 = با مقدار متوسط اجرایی مسئوالن به شهروندان اعتماد دریافت که فرض برابری میانگین میزان

 2 یمنطقه شهروندان بین در اجرایی مسئوالن به شهروندان اعتماد . به این معنا که میزانشودیم

این لذا  است. ترنییپا  متوسط حد ، بلکه ازیستن مناسب در حد با ین آزمون نیز زاهدان شهرکالن

  .کندیمیید نیز این امر را تأزیر . نمودار هیستوگرام شودیمرد  با این آزمون نیزفرضیه 

                

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

 

دولتی و غیردولتی در  ن اجراییتوان گفت که اعتماد شهروندان به مسئوالیمدر توضیح این نمودار 

له توجه خاصی داشته باشند. آنچه در اجرای بسیاری از مسئوالن باید به این مسأحد پایینی است که 

گردد، یمها( ارائه یشهردار و شورا) ی و مدیریتی شهرکه از طرف نهادهای اجرای هابرنامهو  هاطرح

است. چرا که اگر مردم  اجتماعیهمین اعتماد مردم به این نهادهای  نقش بسزایی داشته باشد،تواند یم

ن هم به مردم سئوالن اعتماد داشته باشند و از طرفی مسئوالدر بیان مشکالت خود و انجام امور به م

و مورد مشورت مردم را در نظر داشته  هابرنامهو  هاطرحدر روند تهیه و اجرای اعتماد داشته باشند و 

 ،شهری و نهادهای مدیریتی با آن درگیر هستندی که جامعه و مشکالتی هاچالش از، بسیاریقرار دهند

 . یابدمیکاهش 

به  باید 2 خصوص شورای شهر و شهرداری در منطقههی شهر زاهدان بنهادهای مدیریتی و اجرای

 توجه خاصی داشته باشند. متأسفانه بر ،است اجتماعی یاعتماد که از ابعاد مهم سرمایه یاهمیت مقوله

شهر زاهدان  2 در بین شهروندان منطقه ،دهدیادشده نشان میهای چنانکه یافتهاساس نتایج تحقیق 

امروزه مشارکت شهروندان در  دهرچنبه عبارت دیگر  .در حد پایینی استمیزان اعتماد به مسئوالن 
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شود، شهری می گیری سیستم پایدارامور شهرها از الزامات زندگی شهری است و نبود آن مانع از شکل

 یریزی شهری بر پایهعلوم اجتماعی و برنامه یای نوظهور در حوزهاجتماعی به عنوان مقوله یسرمایه

هایی ای از اعتماد، هنجارها و شبکهو مجموعه تآگاهی، اعتماد و مشارکت استوار اس مفاهیمی چون

شهروندان  یرغم آگاهی باالرو علیاز اینشود. میجویانه های مشارکتانجام فعالیت است که موجب

شهر زاهدان، چون در بین شهروندان میزان اعتماد به مسئوالن درحد پایینی است، عمالً  2 یمنطقه

داشته  پی کارکردهای شهری را در یو ارتقا افزاییخشی الزم در هماین سرمایه اجتماعی نتوانسته اثرب

فرایند اعتمادسازی برای ن اجرایی و مدیریتی شهر ورت حتمی دارد تا نهادها و مسئوالباشد. اینک ضر

 اهتمام ورزند.ریزی نموده و بدان و شهروندان بیش از گذشته برنامه میان خود

 

 هاگیري و پیشنهادنتیجه

از  ریزی و مدیریت شهـری،ی برنامهای نوظهور در عرصهاجتماعی به عنوان مقوله یسرمایه

میزان آگاهی شهروندان یک . داردهای زیادی بعاد و مؤلفههای استقرار جامعه مدنی است که اضرورت

ند هرچ ی اجتماعی است.های مهم و تأثیرگذار در مفهوم سرمایهاز مؤلفه ،و همچنین میزان اعتمادشهر 

 یدر بستر سرمایه تر از این مهم ندارد. در واقعهم ارزشی کممیزان مشارکت  مانند هاکه سایر مؤلفه

تواند در دیگری اثرگذار ها به نوعی به یکدیگر وابسته هستند و تغییر در هر یک میاین مؤلفه ،اجتماعی

عتمادی نداشته باشند، در امور اگر شهروندان یک شهر از روی ناآگاهی به یکدیگر ا کهطوریهب باشد؛

ا و ـهتواند بسیاری از برنامهعدم مشارکت هم می در عین حال .شهر هم مشارکتی نخواهند داشت

  های توسعه را با شکست مواجه سازد.طرح

در  اجتماعی یسرمایه و سنجش تا به بررسی شد سبب ارزش و اهمیت این اموردر این پژوهش 

ها حاصل شد که از نتایج این بررسیآنچه  .شهر زاهدان پرداخته شودکالن 2 یمیان شهروندان منطقه

 ؛برنده سر میاز نظر میزان آگاهی در وضعیت مطلوبی ب شهر زاهدان 2 یکه شهروندان منطقه استاین 

. به این معنا که شد ییدتأ 2 فرض برابری میانگین آگاهی شهروندان با مقدار متوسط بهبا توجه  زیرا

شهر زاهدان از حد  2 ی)اجتماعی، اقتصادی، سیاسی( در بین شهروندان منطقه ن آگاهی عمومیمیزا

سواد و  شهری،منطقه این نتایج پژوهش نشان داد که شهروندان  در عین حال. استمتوسط باالتر 

تانسیل نهادهای مدیریتی شهر مثل شورای شهر و شهرداری باید از این پ لذا دارند،باالیی نسبتاً آگاهی 

ها و توانند شهروندان را در قالب گروهها میآنبدین منظور نمایند. مناسب باالی شهروندان استفاده 

  ت شهر باشند.یها در مدیردهی کنند تا این نهادها بازوهای مشورتی آننهادهای خودجوش سازمان

متأسفانه که  شدمشخص  یاد شهروندان به مسئوالن اجرایاز نظر میزان اعتم از سوی دیگر

این مهم  بهن باید دارند. بنابراین مسئوال شهروندان به نهادهای اجرایی و مدیریتی شهر اعتماد کمی
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از نظر میزان آگاهی در وضعیت  شهر زاهدان 2 یشهروندان منطقه هرچند .ی داشته باشندترتوجه زیاد

از  دارند.مدیریتی شهر اعتماد کمی ی و راین اجاز نظر میزان اعتماد به مسئوالبرند، سر میه مطلوبی ب

ها و بیش از پیش به این مهم توجه نموده و با بهبود روش باید ن شهریریزان و مسئوالرو برنامهاین

ها کارکردهای تا با مشارکت آن کنند تجدید نظر در عملکردها، اعتماد اجتماعی شهروندان را جلب

اجتماعی  یدر جهت ارتقای میزان سرمایه کارهای زیراهر، تحقق این مهمرای ببخشند.  ءشهری را ارتقا

 :شودشهر زاهدان ارائه می 2 شهروندان منطقه

نحـو ه در عمـل بـانـد اعتمـاد شـهروندان را شـهر نتوانسـتهاجرایی ن که مسئوالبا توجه به این -

 یمنطقـههای ایده و فکر در شـهرداری اندازی اتاقراهجلب نمایند، الزم است تا با ای شایسته

بـه ایـن  های تخصصـیکارگروهو کارشناسی های با برگزاری جلسه ،و جذب نیروهای نخبه 2

کارهای اثربخش، اعتماد اجتمـاعی شـهروندان را بـیش از جویی راهمهم اهتمام ورزیده و با پی

 .پیش جلب نمایند

-حاشـیه ونهمچــ ،شهر زاهدان 2ی هـمسائل و مشکالت منطقتعدیل و کاهش بخشی از  برای -

از تـر بـیششهروندان و استفاده افزایش آگاهی  تواند بهکه می غیرهگری و نشینی، فقر، تکدی

 ریزی عاجل گردد.د برنامه، بایشوددر ارتقای کارکردهای شهری منجر مشورتی آنان  توان

 یمنطقـهایـن در جهـت توسـعه و پیشـرفت اجتماعی شـهروندان،  یگیری از سرمایهبهره برای -

مـدیریت  دکـه بایـ ریـزی مشـارکتی اسـت، برنامهاثربخش های اجراییبهترین برنامه ،شهری

 بخـشاقتصـادی فعالیـت  یفراهم آوردن زمینهدر عین حال  .به آن اهتمام ویژه ورزدشهری 

ای هـبهـا دادن بـه سـازمان، همچنـین ی در آنزایـاشـتغال منظورهب 2 یخصوصی در منطقه

 .، در این ارتباط اثربخشی زیادی خواهد داشتمور اجرایی شهردر انجام ا (NGOs) دولتیغیر

-د تصـمیمـت در رونـکاری و اتالف وقاز موازیی شهر باید مسئوالن و نهادهای مدیرتی و اجرای -

در عین حـال نسـبت بـه تعهـدات و  .مردم را با آغوشی باز پذیرا باشندها پرهیز کنند و گیری

ن را نسـبت بـه مسـئوال شـهرونداناعتمادی هر گونه بی های خود سخت پایبند باشند تاهوعد

 .تعدیل نمایند

 را ی باید امور بوروکراتیـکمسئوالن اجرایاجتماعی شهروندان،  وری از سرمایهافزایش بهره برای -

عث خستگی های بیهوده را که بابازیو روال کاغذ به حداقل رسانده ،ها حاکم استاداره برکه 

 سـازیاعتماد ، زیرا در صورت تحقق این مهـم،کاهش دهند ،دشومی و سرخوردگی شهروندان

 .اجتماعی ارتقا خواهد یافت

 منابع 
مـدیریت دولتـی و اعتمـاد عمـومی، دانـش مـدیریت، سـال  .1213. دانایی فـرد حسن الوانی، سیدمهدی و -1
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 .زمستان ،99چهاردهم، شماره 

الگوی مناسب  یارائه .1291ور. پاحمدیزهرا و ی پورطاهر مهدی .،عظیمی آملیجالل  .،اعبدالرض ری،افتخا -2
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