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ارزیابی سرمایه اجتماعی و تأثیر آن در ارتقاء کیفیت محیطهای شهری
(مطالعه موردی :شهر بابلسر)
عامر نیک پور :1استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
مهدی رمضانزاده لسبویی :استادیار گروه مدیریت جهانگردی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
حیدر واحدی :کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران

چکیده
گسترش شهرنشینی و شکلگیری نیازهای جدید ،برنامهریزی را از نگاهی فیزیکی -کالبدی به سمت توجه برر جنبرههرای اجتمرایی
زندگی شهری معطوف نموده است .تحت تأثیر این نیازها و آگاهیهای جدید مفاهیم نوینی در قلمرو برنامهریزی و توسرعه شرهری مطرر
شده است .سرمایه اجتمایی یکی از موضویاتی است که ایجاد ،حفظ و غنا بخشی به آن از اهداف اصلی توسعه شهری پایدار به شمار مری-
رود .مقاله پیش رو بررسی رابطه بین سرمایه اجتمایی و کیفیت محیط شهری در بابلسر را مرورد توجره قررار داده اسرت .بررای سرنجش
سرمایه اجتمایی از  6مؤلفه و  20گویه و برای کیفیت محیط از  7مؤلفه و  26گویه استفاده شده است .روش تحقیر توصریفی -تحلیلری
مبتنی بر استفاده از پرسشنامه است .حجم نمونه  310نفر از سرپرستان خانوارهای شهری است .برای سنجش و ارزیابی متغیرهرای مرورد
مطالعه از نرمافزار  SPSSو روشهای آماری  tتک نمونهای ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیرل رگرسریون اسرتفاده شرده اسرت .نترای
تحقی نشان میدهد که از دید جامعه نمونه ،سرمایه اجتمایی در شرهر بابلسرر از نظرر امنیرت اجتمرایی ،تعامرلپرذیری ،هنجرارگرایی و
مسئولیتپذیری در وضعیت مطلوبی قرار دارد .همچنین رابطره مسرتقیم و معنراداری در سرط  0.01اطمینران میران دو متغیرر سررمایه
اجتمایی و کیفیت محیط وجود دارد ،به طوریکه در حدود  46درصد از تغییرات مربوط بره کیفیرت محریط توسرط مؤلفرههرای سررمایه
اجتمایی تبیین میشود .افزایش میزان سرمایه اجتمایی به خصوص در شکل بین گروهی آن ،با افزایش کیفیت محیط ،توسرعه اقتصرادی،
اجتمایی و سیاسی و دیگر پیامدهای مثبت همراه است.
واژههای کلیدی :سرمایه اجتمایی ،ایتماد اجتمایی ،هنجارگرایی ،کیفیت محیط ،بابلسر.
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بیان مسأله:
سرررمایه اجتمررایی یکرری از چهررار نررو سرررمایهای اسررت کرره در کنررار سرررمایه طبیعرری ،سرررمایه تولیررد شررده (یررا دسررت
ساز) و سرمایه انسانی ،به ینوان چهار جزء تشرکیل دهنرده ثرروت ملرتهرا مریباشرد ،کره ایجراد ،حفرظ و غنرا بخشریدن بره
آن از اهررداف اصررلی توسررعه پایرردار برره شررمار مرریرود (شررریفیان ثررانی .)11-9 :1380 ،امررروزه توسررعه ،برریش از آن کرره برره
سررمایه اقتصرادی ،فیزیکری و انسررانی نیازمنرد باشرد ،بره سرررمایه اجتمرایی نیازمنرد اسرت زیرررا در صرورت فقردان سرررمایه
اجتمررایی ،سررایر سرررمایههررا اثررر بخشرری خررود را از دسررت مرریدهنررد (الرروانی و همکرراران .)147:1382،سررنجش سرررمایه
اجتمررایی در شررهر ،برره ینرروان بخشرری از فراینررد برنامررهریررزی شررهری ،بازتررا میررزان تحررر و پویررایی نظررام اجتمررایی و
یاملی تأثیرگذار بر ابعاد فضایی – کالبردی شرهر شرناخته مریشرود کره برا قابلیرت ایجراد هرمافزایری در برین سراکنین شرهر
مرریتوانررد موجررب افررزایش کارآمرردی برنامررهریررزی و اثرگررذاری معنررادار آن در راسررتای تحقر توسررعه شررهری پایرردار شررود.
شناسررایی ظرفیررتهررای سرررمایه اجتمررایی بررا ارزیررابی یناصررر اصررلی نظیررر مشررارکت ،انسررجام ،آگرراهی ،ایتمرراد و روابررط و
پیوندهای اجتمایی شرهروندان (زاهردی و همکراران  )81 :1387هرم بره تهیره برنامره متناسرب برا ویژگریهرای شرهر منجرر
میشود و هرم تضرمینی اسرت بررای اجررای بهترر برنامرههرای توسرعه شرهری .نرواحی شرهری بره ینروان سرکونتگاه اصرلی
انسران ،مکررانهررایی پویرا و پیچیررده تلقرری مریشرروند کرره بایرد کیفیررت مناسرربی بررای زنرردگی سرراکنین خرود فررراهم کننررد
محیطرری کرره در شررأن شررهروندان برروده و فضررایی مناسررب برررای سررکونت فررراهم نمایررد (کوچررکزاده .)31 :1391 ،بنررابراین
مفهوم «کیفیت محریط» جایگراه مهمری را در ادبیرات برنامرهریرزی شرهری معاصرر بره خرود اختصراص داده اسرت .مفهرومی
که برای ترسیم توسعه رفراه در یرک جامعره بره کرار مریرود ،و مرنعک کننرده شررایط زنردگی اسرت (غفراری و همکراران،
 ،)163 :1384مفهررومی کرره برره ینرروان یکرری از الزامررات اولیرره کیفیررت زنرردگی در بررر گیرنررده احسرراس رفرراه ،آسررایش و
رضررایت مررردم از یوامررل کالبرردی – فضررایی ،اجتمررایی – اقتصررادی و زیسررت محیطرری زنرردگیشرران اسررت .کیفیررت محرریط
نرره تنهررا برره حرروزه برررآورده سررازی نیازهررای مررادی انسررانی توجرره دارد ،بلکرره برره تررأمین و ارتقرراء ظرفیررتهررای اجتمررایی و
توسعهای اجتمایات کره برر الگوهرای رفترار اجتمرایی آنهرا نیرز تأثیرگرذار اسرت نیرز ،توجره دارد .بنرابراین بهبرود و ارتقرای
آن یکی از اهرداف اصرلی سیاسرتگرذاران و برنامرهریرزان شرهری اسرت (رفیعیران و همکراران .)1 :1390،توجره بره اهمیرت
و جایگاه دو مفهوم «سررمایه اجتمرایی» و «کیفیرت محریط» در کنرار تحروتت گسرترده و یمیر برنامرهریرزی شرهری ،بره
ویررژه تغییررر رویکرررد و ارتقرراء آن از نگرراه صرررفاً کالبرردی برره نگرراهی چنررد بعرردی و چنررد وجهرری (مهرردیزاده و همکرراران،
 )300 :1385موجررب شررده اسررت تررا بررا شررناخت مؤلفررههررای اجتمررایی– فرهنگرری تأثیرگررذار و سررنجش و ارزیررابی اجررزاء و
یناصر آنها ،بتروان برر بسریاری از مسرالل و مشرکتت در راه تحقر توسرعه شرهری پایردار فرال آمرد .تحقیر حاضرر برر آن
است تا ضمن شناسایی شاخصهرا و ارزیرابی سرنجههرای سررمایه اجتمرایی و کیفیرت محریط شرهر بابلسرر ،بره ایرن سرؤال
پاسخ دهد که آیرا ارتبراط معنراداری میران سررمایه اجتمرایی و میرزان رضرایت سراکنان از کیفیرت محریط مسرکونی وجرود
دارد؟ یا خیر؟
مفاهیم و مبانی نظری:
در متون برنامرهریرزی و طراحری شرهری ،تعراری متعرددی از مفهروم کیفیرت محریط وجرود دارد .ایرن برداشرتهرای
گوناگون ،بر اساس زمینه فکری صاحب نظرران یرا نحروه انتخرا شراخصهرا از سروی آنهرا شرکل گرفترهانرد .ایرن امرر مری-
توانررد در نتیجرره ارتبرراط یررا همپوشررانی ایررن مفهرروم بررا مفرراهیم مرربهم و پیچیررده دیگررر همچررون کیفیررت زنرردگی ،قابلیررت
زنرردگی و پایررداری باشررد (" .)Van Kamp et al, 2003:10تیبالرردز "در بیرران جایگرراه محرریط شررهری ،از آنهررا برره
ینرروان یکرری از بهترررین و ارزشررمندترین دسررتاوردهای فررن شررناختی ،هنررری ،فرهنگرری و اجتمررایی انسررانها در طرری قرررون
متمادی یاد مریکنرد .او همچنرین برا اسرفبار خوانردن وضرعیت محریطهرای شرهری کنرونی ،ویژگری اصرلی آنهرا را آلرودگی
ناشی از ترافیرک و سروصردا مریدانرد و از بزرگرراههرایی یراد مریکنرد کره ترأثیری ویرانگرر برر محریط پیرامرون خرود مری-
گذارند .در ادامه توصیه مرینمایرد بررای رفر مشرکتت ایرن فضراها و در نگراه بره محریط شرهری ،کرل نگرری مردنظر قررار
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داده شررود ( .)Tibbalds,1992مطالعرره سیسررتماتیک در مررورد کیفیررت محرریط شررهری محرردود برره نیمرره دوم قرررن
بیستم مریشرود .اف.ام.کرار و همکرارانش مطالعرات انجرام شرده در زمینره کیفیرت محریط را بره دو دسرته تقسریم کررده-
انرد ( )Crap et al, 1976:241دسررته اول شرامل مطالعررات اولیرهای هسررتند کره برره طرور جنبرری برا موضررو کیفیررت
محیط مرتبطاند و دسرته دوم از تحقیقرات انجرام شرده نیرز برر روی خصوصریات افرراد سراکن در یرک محلره متمرکرز شرده
است .به طور کلری تحقیقرات در زمینرهی کیفیرت محریط شرهری نخسرت از کیفیرت مسرکن و رضرایت از محریط سرکونتی
شرو شرده و بره تردری بره مقیراسهرای وسری ترر در سرط محرتت ،شرهر ،منطقره و کشرور کشریده شرده اسرت ( Van
 .)Kamp et al, 2003:6مجمرو یرواملی کره بررای سرنجش کیفیرت محریط مرد نظرر قررار مریگیرنرد روی هرم رفتره
نیمرخ کیفیت محیطی حوزهی مرورد مطالعره را بره وجرود مریآورنرد .نریم رخ یرک نمرای سرری و آسران از شررایط محریط
بررر حسررب یررواملی محیطرری مرررتبط فررراهم مرریآورد ( .)Van poll,1997:5از مباحر مطررر شررده در رابطرره بررا مؤلفرره-
هررای سررازندهی کیفیررت محرریط چنررین نتیجرره گرفترره مرریشررود کرره مبح ر کیفیررت محرریط یررک مفهرروم چنررد بعرردی و
سلسله مراتبی است (بحرینی و همکاران( .)43 :1377 ،شکل شماره .)1
امنیت اجتماعی
انعطاف پذیری

عملکرد
مدیریت شهری

تعلق مکانی

مسکن
شاخصهای
کیفیت محیط

سرزندگی

خوانایی
بهداشت و
پاکیزگی

شکل  -1شاخص های کیفیت محیط -منب Van Kamp and et al, 2003&Crap and et al, 1976:

سرمایه اجتماعی:
سرمایه اجتمایی ابتدا در سال  1916به نوشتههای لیدا جی هانیفان سرپرست وقت مردارس ویرجینرای غربری در آمریکرا
برمرریگررردد کرره سرررمایه اجتمررایی را سرررمایه نامحسوسرری مرریدانسررت کرره در زنرردگی روزمررره افررراد دارای اهمیررت اسررت
( .)freelander,2003بعد از وی گروهی از جامعهشناسان شهری کانادایی و در دهۀ 1960نظریرهپررداز مبادلره (هومران ) و
استاد مسالل شهری جین جیکوبز و در دهۀ 1970اقتصاددانی به نام لوری این ایده را گسترش دادنرد .جرین جیکروبز اصرطت
سرمایه اجتمایی را در کتا مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکایی ( )1961و برای تأکید بر ارزشهای جمعی همبستگیهای
غیر رسمی و همبستگی در مادر شهرهای مدرن بکرار بررد ( .(Putnam et al, 2005:5بره نظرر پوتنرام سررمایه اجتمرایی
ویژگیهای سازمان اجتمایی همچون هنجارها ،شبکههای اجتمایی و ایتماد است که هماهنگی و همکاری را برای رسریدن بره
سود متقابل و مشتر آسان میسازد ( .).Putnam,1993:167به نظر بوردیو سرمایه اجتمایی جم مناب واقعی یا برالقوهای
است که حاصل شبکهای بادوام از روابط کم و بیش نهادینه شده ،آشنایی و شناخت متقابلی به بیان دیگرر برا یضرویت در یرک
گروه میباشد (بوردیو .)147:1384 ،فرانسی فوکویاما مریگویرد :سررمایه اجتمرایی شرکل و نمونرۀ ملموسری از یرک هنجرار
غیررسمی است که بای تروی و همکاری بین دو یا چند فرد میشود .او در تعری سرمایه اجتمایی به رابطه افراد در خرانواده
و گروههای اجتمایی (فرد با گروه) میپردازد .از نظر وی سرمایه اجتمرایی بره همراهنگی و تعرادل داخلری و فرهنگری جامعره،
هنجارها ،ارزشها و نیز تعامتت دولت با مردم و سازمانها کره در درون جامعره جرای گرفترهانرد ،اشراره دارد .در واقر سررمایه
اجتمایی زنجیری است که جامعه را به یکدیگر متصل نگه میدارد و بدون آن هیچ گونه رشد اقتصادی نخواهد داشت و جامعره
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به طور وحشتناکی از هم فرو خواهد پاشید ( .)Fukuyama,2001:7-21پاتنام تمام ویژگیهای اجتمایی نهادهرا و سرازمانها
از قبیل ایتماد ،هنجارها و شبکههای اجتمایی را سررمایۀ اجتمرایی نامیرده اسرت ( .)Putnam,1993:167کرولمن تعریر
دیگری از سرمایۀ اجتمایی اراله میدهد ،به یقیدة او سرمایۀ اجتمایی قدرت و توانایی مردم بررای برقرراری ارتبراط برا یکردیگر
است ( .)Coleman,1990وجود مفهوم سازیهای مختل از سرمایه اجتمایی ناشری از زمینرههرای نظرری و سرطو تحلیلری
متفاوتی است که صاحب نظران مختل در کار خود از آن استفاده کردهاند .اشترا تعاری متعدد در این است که تمرامی آنهرا
روابط اجتمایی که مولد خیر و فایده در مقیاس فردی و جمعی هستند را به ینوان هسرته اصرلی تعریر از سررمایه اجتمرایی
پذیرفتهاند .در نهایت با توجه به نظرات و تعاری مطر شده از طرف صاحبنظران مختل  ،سرمایه اجتمایی را میتوان به ینوان
مجمویهای از روابط ،تعامتت و شبکههای اجتمایی که در میان افراد و گروههای اجتمایی وجرود دارد و موجرب گرمری روابرط
اجتمایی و تسهیل یمل جمعی و اجتمایی آنها میشود ،تعری کرد.
شاخصهای اصلی سرمایه اجتماعی:
اعتماااد اجتماااعی :ایتمرراد مرریتوانررد برره ینرروان ادرا

و تفسرریری از اطمینرران مررورد انتظررار باشررد .ایتمرراد مبتنرری بررر

ترروقعی اسررت کرره شررخص تمایررل دارد کرره آن چیررزی کرره انتظررار دارد ،اتفررا افتررد .ایتمرراد انتظررار دو طرررف در درون یررک
جامعه معین است که در آن رفتارهای مشرارکتی مبتنری برر هنجارهرا بره صرورت یرفری بره وجرود مریآینرد .وجرود ایتمراد
و سرمایه اجتمایی میتوانرد پایرداری را در جامعره حفرظ کنرد .بره یبرارت دیگرر ایتمراد مشرخص مریکنرد کره هنجارهرا و
شبکهها در یک جامعه به خوبی پایدار هستند (وزین1386،به نقل از.)Pal dam et al,2000:342:
مشااارکت اجتماااعی :مفهرروم مشررارکت اجتمررایی در کارهررای بررولن و اونرریک

( )1998و دفتررر آمررار اسررترالیا ()2003

در بردارنده هرر نرو مشرارکتی مریباشرد کره هرم بررای فررد رضرایت بره برار مریآورد و هرم یامرل شرکل دهری بره روابرط
اجتمایی و سازنده شبکه حمایتی برالقوه اسرت .مثرالهرایی از ایرن مروارد شرامل دیردار برا دوسرتان و خویشراوندان ،شررکت
در مراسمات و ترحیم ،اردوها و سفرهای دسته جمعی با اهالی محل و ...میباشد.
انسااجا و همبساات ی اجتماااعی :انسررجام اجتمررایی برره معنررای آن اسررت کرره گررروه وحرردت خررود را حفررظ کرررده و بررا
یناصر وحردت بخرش خرود تطراب و همنروایی داشرته باشرد .همبسرتگی و انسرجام ،احسراس مسرئولیت برین چنرد نفرر یرا
چند گروه است کره از آگراهی و اراده برخروردار باشرند و حرالز یرک معنرای اختقری اسرت کره متضرمن وجرود اندیشره یرک
وظیفرره یررا الررزام متقابررل اسررت و نیررز یررک معنررای مثبررت از آن برمرریآیررد کرره وابسررتگی متقابررل کارکردهررا ،اجررزا و یررا
موجودات در یرک کرل سراخت یافتره را مریرسراند .در دیردگاه جامعره شناسری ،همبسرتگی پدیردهای اسرت کره برر اسراس
آن در سررط یررک گررروه یررا یررک جامعرره ،ایضررا برره یکرردیگر وابسررته و برره طررور متقابررل نیازمنررد یکرردیگر هسررتند .ایررن امررر
مستلزم طرد آگاهی و نفری اختقری مبتنری برر تقابرل و مسرئولیت نیسرت ،بلکره دیروت بره احرراز و کسرب ایرن ارزشهرا و
احساس الزام متقابل است (بیرو.)400 :1370 ،
سرمایه اجتماعی و ارتقاء کیفیت محیط زندگی:
سرمایه اجتمایی دستیابی به مناف جمعی افراد را تسهیل میکند و روابط با کیفیت باتتری را بین افراد شکل میدهد.
هنجارها و ارزشهای درون سرمایه اجتمایی در صورتیکه در روابط بین افراد حاکم شود ،محیطی سرشار از رفاه و نو دوستی
را رقم میزند ،ناسازگاریهای فردی را حل و فصل میکند ،در نتیجه فضای سالم و با کیفیتی برای شهروندان رقم زند (انصاری
و همکاران .)121 -119 ،1391 ،افزایش جمعیت شهرها ،شیوههای زندگی شهری را دچار تحوتتی ساخته است ،که از جمله
آنها کیفیت تعامتت و مناسبات اجتمایی میان افراد ساکن در محلهها ،شهر ها ،مجتم های مسکونی و آپارتمانها میباشد.
روابط اجتمایی مناسب میتواند از مشکتت و مسایل شهری بکاهد ،و در یوض موجب افزایش احساس امنیت اجتمایی،
رضایتمندی از محیط مسکونی ،بهداشت و پاکیزگی محله ،هویت و تعل مکانی بات ،سرزندگی و حیات شهری و بهبود یملکرد
مدیریت شهری شود .سرمایه اجتمایی نقش مؤثری در ارتقاء کیفیت محیط ایفا مینماید .هرچه میزان سرمایه اجتمایی میان
افراد بات باشد ،روابط توأم با ایتماد و مشارکت و مسئولیت اجتمایی باتتر است و بنابراین آرامش بیشتری بر فضای زندگی
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حاکم خواهد بود .سرمایه اجتمایی بات به معنای احساس مسئولیت شهروندان در قبال یکدیگر ،انجام مسئولیتهای اجتمایی
بهتر و مشارکت هر چه بیشتر آن با یکدیگر در ایجاد محیطی قابل زیست است .در زمینه تأثیر سرمایه اجتمایی بر متغیرهایی
نظیر ستمت ،رضایت از زندگی و کیفیت از زندگی ،تحقیقات متعددی صورت گرفته است که نشان دهنده وجود پیوندی
مستقیم میان آنهاست (وصالی و همکاران ،)206 :1391 ،روستن و همکاران ( )2010به بررسی رابطه سرمایه اجتمایی و
کیفیت زندگی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که دو متغیر کیفیت زندگی و سرمایه اجتمایی با یکدیگر ارتباط داشته و
برروی یکدیگر تأثیر مثبت میگذارند ( .)Roslan et al, 2010همچنین نیلسون و همکاران ( )2006دریافتند افراد با سرمایه
اجتمایی کم از کیفیت زندگی پایینی برخوردار هستند ( .)Nilsson et al ,2006جیمز کلمن به ینوان یکی از پیشگامان
پژوهش در این زمینه ،سرمایه اجتمایی را در کنار سایر سرمایهها از قبیل سرمایه انسانی و فیزیکی ،یامل پیشرفت و بهبود
کیفیت محیط زندگی میداند ( .)Coleman, 1998:101از تحقیقات مهم در رابطه با نقش سرمایه اجتمایی در ارتقاء کیفی
محیط میتوان به مطالعه جین جیکوبز اشاره نمود وی در کتا زندگی و مرگ شهرهای بزرگ آمریکا ،مفهوم سرمایه اجتمایی
را در معنی شبکههای اجتمایی که میتواند نقش کنترل اجتمایی را ایفا کند به کار برد (جیکوبز .)1996 ،به نظر او شبکههای
اجتمایی فشرده در قلمروهای قدیمی و مختلط شهری صورتی از سرمایه اجتمایی را تشکیل میدهند که در ارتباط با نظافت و
بهداشت محیط ،یدم جرم جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات مرتبط با بهبود کیفیت زندگی در مقایسه با مسئولین نهادهای
رسمی نظافت و امور امنیتی و انتظامی ،مسولیت بیشتری از خود نشان میدهند (فوکویاما .)100 :1379 ،در این راستا
چهارچو مفهومی این بررسی در بخش سرمایه اجتمایی با بهرهگیری از نظرات (جین جیکوبز ،روستن ،نیلسون ،پاتنام،
کلمنو )...و برای بررسی کیفیت محیط شهر نیز با استفاده از شاخصهای تلفیقی تنظیم شده ،که در شکل شماره  2نمایش داده
شده است.

شکل  -2مدل مفهومی تحقیق  -منب  :برگرفته از مبانی نظری تحقی .

روش تحقیق:
روش پژوهش توصیفی  -تحلیلی بوده و نحوه گردآوری اطتیات از طری پرسشنامه انجام شده است .جامعۀ آماری این
تحقی ساکنان محتت  22گانه شهر بابلسر بوده ،و برای برآورد حجم جامعه مورد مطالعه از فرمول کوکران استفاده شده است.
اگرچه حجم نمونه برابر با  290نفر برآورد شده ،ولی جهت افزایش سط اطمینان نتای و کاهش خطای اندازهگیری ،این تعداد
نمونه به  310نفر افزایش یافته است .مؤلفهها و گویههای پرسشنامه با توجه به مبانی نظری تحقی و سایر مطالعات مرتبط
موضو  ،با استفاده از گزینههای رای مطالعات آماری طراحی شد .برای تعیین روایی و صحت سؤاتت پرسشنامه نیز از نظرات
اساتید و کارشناسان متخصص استفاده شده است .یعنی ابتدا پرسشنامه تهیه شده در اختیار اساتید و کارشناسان قرار گرفته و
بر اساس نظرات آنها برخی از سؤاتت حذف و در نهایت پرسشنامه نهایی آماده توزی شد .در مجمو برای این تحقی از 6
مؤلفه و 20گویه در سنجش سرمایه اجتمایی و از  7مؤلفه و  26گویه برای ارزیابی کیفیت محیط استفاده شده است .دادههای
تزم پ از جم آوری ،از طری نرمافزار  Spssتجزیه و تحلیل شده است .به منظور سنجش و ارزیابی روابط احتمالی میان
متغیرهای فرضیه از روش ضریب همبستگی ،رگرسیون و آزمون  Tتک نمونهای استفاده گردیده است .برای تعیین پایایی
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ارزیابی سرمایه اجتماعی و تأثیر آن در ارتقاء کیفیت محیطهای شهری ....

پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب  0/792حاصل گردید ،و برای تعیین روایی پرسشنامه نیز از نظر
اساتید و کارشناسان متخصص استفاده شده است.
محدوده مورد مطالعه:
بابلسر یکی از شهرهای استان مازندران به شمار میآید .این شهر در فاصله  62کیلومتری ساری ،مرکز استان مازندران و
در  249کیلومتری تهران قرار دارد( .شکل شماره  .)3جمعیت شهر در طی زمان همواره افزایش یافته است .نرخ رشد جمعیت
این شهر طی دورههای  1345-85معادل  4درصد و جمعیت این شهر در سال 1390معادل  50477نفر بوده است (مرکز آمار
ایران .)1390 ،بابلسر شامل  22محله شهری است و به لحاظ گردشگری یکی از مقاصد مهم گردشگری در شمال کشور است و
با توجه به برخورداری از جذابیتها گروههای اجتمایی متعددی به این شهر مراجعه میکنند .شهر بابلسر با توجه به موقعیت
طبیعی خود در سالهای اخیر مورد توجه جدی گردشگران قرار گرفته است .توسعه گردشگری بر شهر بابلسر تأثیرگذار بوده
است که در این پژوهش مؤلفههای مرتبط با سرمایه اجتمایی در اثر توسعه گردشگری مورد مطالعه قرار گرفته است.

شکل  -3محدوده مورد مطالعه در سطوح مختلف بر اساس تقسیمات سیاسی کشور در سال 1390

یافتههای تحقیق:
به منظور بررسی و ارزیابی سرمایه اجتمایی در شهر بابلسر از متغیرهایی برای بررسی سررمایه اجتمرایی از قبیرل تعامرل-
پذیری ،همبستگی اجتمایی ،مسئولیت پذیری ،ایتماد اجتمایی ،هنجارگرایی و مشارکت اجتمایی با اسرتفاده از آزمرون  tترک
نمونهای پرداخت شده است .این آزمون یک آزمون پارامتری است و در مواقعی مورد استفاده قرار میگیرد که دادهها فاصلهای و
هدف سنجش وضعیت مؤلفهها بر اساس میانه نظری باشرد .در ادامره بررای در رابطره برین دو متغیرر فاصرلهای بره بررسری
همبستگی میان دو معیار کیفیت محیط و شاخصهای سرمایه اجتمایی از طری آزمون پیرسرون پرداختره شرد کره همرراه برا
جدول اراله شده است.
الف) ارزیابی شاخصهای سرمایه اجتماعی در شهر بابلسر:
 -1تعامل پذیری:
تعامل پذیری ،ارتباط بین دو نفر و بیشتر یا بین چند گروه را بیان میکند .این روابط میتوانرد صرورت همکراری ،تفراهم و
دوستی داشته باشد و میتواند به صورت تضاد و تنش و کشمکش و گاه بیتفاوتی و همزیستی باشد .به بیان دیگر ،تعاملپذیری
ارتباط و وابستگی متقابل افراد و جهتگیری رفتاری آنهاست که میتواند در جهت دوستی یا دشمنی باشرد .بررای در مؤلفره
تعاملپذیری که از مجمویهای از سؤاتت مورد سنجش قرار گرفته است از آزمون تی تک نمونهای اسرتفاده شرده اسرت .نترای
آزمون  tیکطرفه در مورد تعامل پذیری بیانگر آن است که میانگین این مؤلفه برابر با  2.6محاسبه شده است .از آنجا کره میانره
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نظری این گوبه  2است میتوان اذیان داشت که وضعیت تعامل پذیری در شهر بابلسر باتست و نیز سرط معنراداری محاسربه
شده ( ) 0.026بیانگر تواف معنادار بین نگرشهای ذهنی پاسخ گویان در مورد تعامل پذیری است( .جدول شماره .)1
 -2همبست ی اجتماعی:
همبستگی اجتمایی ترکیبی از گویههای همدلی و یکرنگی بین اهالی ،وجود روابط گرم و صمیمانه برا همسرایههرا ،حرل
کردن مشکتت به وسیله خود اهالی در هنگام بروز اختتفات است .برای در کلی از این مؤلفه ابتدا گویههای مرتبط با موضو
با یکدیگر ترکیب شده و سپ با استفاده از آزمون تی تک نمونه مورد تحلیل قرار گرفته .نتای آن نشان میدهد که برا توجره
به سط معناداری محاسبه شده که برابر با  0.838است و نیز میانگین محاسبه شده  2.5در برابر میانره نظرری محاسربه شرده
( )2.5سط متوسطی را نشان میدهد( .جدول شماره  .)1البته دلیل اصلی پایین بودن همبستگی اجتمایی را در بیشتر مروارد
میتوان با توسعه گردشگری مرتبط دانست ،زیرا که توسعه گردشگری در سالهای اخیر و توسعه گردشگری خانرههرای دوم ترا
حدودی ترکیب بومی را دچار تغییراتی کرده است و در برخی از موارد واحد اقامتگاهی تنها در برخری از ایرام سرال بره صرورت
موقت مورد استفاده قرار میگیرد و به همین دلیل ارتباط و روابط صمیمانه و گرمی بین اهالی در برخی از موارد وجود ندارد.
 -3مسئولیتپذیری:
مسئولیّت در لغت به معنای موظّ بودن و یا متعهّد بودن به انجام امری میباشرد .مسرئولیتپرذیری در معنرای یرام بره
معنای قابلیت پذیرش ،پاسخگویی و به یهده گرفتن کاری است که از فرد خواسته شده است .مسرئولیّتپرذیری زمرانی تحقّر
میپذیرد که رسالت و تکلیفی در کار باشد یعنی افراد ،قبتً انجام کارهایی را با اراده و اختیار خویش پذیرفتره باشرند و سرپ
مسئولیّت انجام آن را به یهده گیرند نه کارهایی که تحت تأثیر جاذبه میلها و دافعه خوفها انجام میدهند .مسرئولیتپرذیری
در قبال نقشهای مختلفی که انسان میپذیرد موجب میشود تا در ایفای نقش خود با دقت بیشتری یمرل کنرد .بنرابراین آثرار
سودمند ناشی از ارتباط با جامعه و اجتما  ،سبب ایجاد ح مسرئولیت آدمری در برابرر آنران خواهرد شرد .برر همرین اسراس
مسئولیتپذیری را میتوان یکی از ویژگیهای جوام پایدار برشمرد .مسئولیت پذیری فواید زیادی در زندگی شهری بره دنبرال
دارد ،که برخی از آنها یبارتست از  :گسترش روحیه همکاری و تعاون در جامعره ،افرزایش نظرارت اجتمرایی و امنیرت روانری،
ارتقائ کیفیت روابط اجتمایی ،و تقویت سرمایه انسانی و اجتمایی ساکنان شرهری مریباشرد (موسروی چلرک .)1392 ،نترای
حاصل از آزمون  tیک طرفه بررای بررسری وضرعیت مسرئولیتپرذیری در شرهر بابلسرر برا توجره بره ( )df=309( ،)t=.440و
( )sig=.660نشان از یدم وجود تفاوت معنی دار میان میانگین مشاهده شده و شرایط مطلو دارد .در نتیجه مریتروان اذیران
داشت که مسئولیتپذیری بین شهروندان بابلسری تا حردی نزدیرک بره وضرعیت ایردهال و مطلرو اسرت و مطلوبیرت نسربی
مسئولیتپذیری در این شهر با اطمینان  95درصد منت میشود( .جدول شماره .)1
جدول  -1نتایج آزمون  tیک طرفه برای تعامل پذیری ،همبست ی اجتماعی و مسئولیت پذیری در بابلسر
ارزش تی = 2.5
میانگین

تفاوت
میانگین ها

حد پایین

جد بات

تعامل پذیری

2.6

2.243

309

0.026

0.11452

0.0141

0.2150

همبستگی اجتمایی

2.5

0.205

309

0.838

0.0860

-0.0740

0.0912

مسولیت پذیری

2.5

0.444

309

0.660

0.1452.

-0.0504

0.0794

متغیر

مقدار تی

درجه
آزادی

سط
معناداری

فاصله اطمینان  95درصد
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 - 4اعتماد اجتماعی:
ایتماد ،تسهیل کننده مبادتت در فضای اجتمایی است که هزینه مذاکرات و مبادتت اجتمایی را به حرداقل مریرسراند.
ایتماد برای حل مسالل مربوط به نظم اجتمایی ،نقش تعیین کنندهای دارد و مقوم حیات اجتمایی است ،بنابراین ایتماد پریش
شرط موفقیت یمل مشارکتی است و در نبود آن امکان تحق مشارکت به سط نازلی میرسد .بر این اسراس ایتمراد برا ارزش-
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های مشتر پیوند دارد و بالقوه با روابط مبتنی بر قررارداد و اجبرار صررف ،ناسرازگار اسرت .در ایرن میران فضراهای مشرخص
برخوردار افراد و کنشگران اجتمایی خود یاملی در افزایش ایتماد بین شخصی است .به بیان دیگر حضور همزمان کنشرگران در
یک مکان ،دارای برخی ویژگیهای منحصر به فرد ایجاد کننده ایتماد بین شخصی است که آن را از اشکال دیگر ایتماد متمرایز
میکند .یافتههای به دست آمده از آزمون  tیک طرفه برای شاخص مورد نظر حاکی از آن است که میانگین رضایت شرهروندان
از ایتماد اجتمایی در سط مطلوبی است ،زیرا که میانگین محاسبه شده برای این مؤلفه برابر برا  2.6اسرت کره در مقایسره برا
میانه نظری گویهها یعنی یدد  2.5میزان باتتری را نشان میدهد و نیز سط معناداری محاسبه شده برابر با  0.000اسرت کره
بیانگر تواف معنادار بین نگرشهای ذهنی جامعه آماری تحقی در ارتباط با ایتماد اجتمایی است( .جدول شماره .)2
 - 5هنجارگرایی:
هنجار در اصطت  ،به یک الگوی رفتاری گفته میشود که روابط واکنشهای اجتمایی را تنظیم میکند .اکثریرت جامعره
خود را به آن پایبند میدانند و در صورتیکه شخصی آن را ریایت نکند ،جامعه او را مجازات میکنرد .تررس از مجرازات و میرل
درونی ،ایضای جامعه را به پیروی از هنجار ترغیب میکند .اگر هنجارها در جامعهای ثبات نداشته باشند ،و یا با برخی نظمهرای
دیگر اجتمایی در تضاد و تعارض باشند ،افراد جامعه کمتر از هنجارها پیروی خواهند کرد .هنجارها در جوامر مختلر  ،ممکرن
است متفاوت یا حتی متضاد باشند ،بیهنجاری بای از بین رفتن استحکام نظام اجتمایی و تضعی سرمایه اجتمایی میشرود.
یافتههای به دست آمده از آزمون  tیک طرفه بر اساس داده های جدول شماره  2برای شاخص مورد نظر حاکی از آن است کره
میانگین پایبندی به مقررات و شئونات همسایگی در سط مطلوبی است زیرا که میانگین محاسبه شده برای این مؤلفه برابرر برا
2.32و ( ) sig =0( ،)t=20.34است که در مقایسه با میانه نظری گویهها یعنی یدد  2.5میزان باتتری را نشان مریدهرد و نیرز
سط معناداری محاسبه شده برابر با  0.000است که بیانگر تواف معنادار بین نگرشهای ذهنی جامعه آماری تحقی در ارتباط
با هنجارگرایی است.
 -6مشارکت اجتماعی:
مشارکت یبارتست از رشد و توانایی بشر از جمله شأن و منزلت انسانی و مسئول ساختن بشر در باروری نیرروی تصرمیم-
گیری .با تأمین مشارکت مردم در امور مربوط به خود ،قوه ابتکار و ابدا مردم تقویت شده و به نحو احسن مرورد اسرتفاده قررار
خواهد گرفت .مردم به شکل واقعی و ملموس با امور اجرایی برخورد نموده و از اینرو شکاف آنان از دستگاههای دولتری ،دولرت-
های محلی و نیز تعارض منافعشان رو به کاهش خواهد گذاشت .مفهوم مشارکت اجتمایی در بردارنده هر نرو مشرارکتی مری-
باشد که هم برای فرد رضایت به بار میآورد و هم یامل شکلدهی به روابط اجتمرایی و سرازنده شربکه حمرایتی برالقوه اسرت.
بنابراین مشارکت یکی از مهمترین شاخصهای تشکیل دهنده سرمایه اجتمایی به شمار میرود .یافترههرای بره دسرت آمرده از
آزمون  tیک طرفه برای شاخص مورد نظر حاکی از آن است که میانگین رضایت شهروندان از مشرارکت اجتمرایی در وضرعیت
متوسط روبه پایین قرار دارد و مطلو نمیباشد .زیرا که میانگین محاسبه شده برای این مؤلفه برابر با  2.3است که در مقایسره
با میانه نظری گویه ها یعنی یدد  2.5میزان کمتری را نشان میدهد( .جدول شماره .)2
جدول  -2نتایج آزمون  tیک طرفه برای اعتماد اجتماعی ،هنجارگرایی و مشارکت اجتماعی
ارزش تی = 2.5
میانگین

تفاوت
میانگین ها

حد پایین

جد بات

ایتماد اجتمایی

2.6

3.921

309

0.000

0.16774

0.0836

0.2519

هنجارگرایی

3.3

-20.344

309

0.000

0.819

0.74

0.90

مشارکت اجتمایی

2.3

-4.357

309

0.000

-0.12323

-0.1789

-0.0676

متغیر

مقدار تی

درجه
آزادی

سط معنی
داری

مقدار تی
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ب) رابطه میان سرمایه اجتماعی و مؤلفههای کیفیت محیطی:
به منظور تحلیرل دادههرا ،رابطره کیفیرت محریط برا سررمایه اجتمرایی در هشرت بعرد بررسری شرده اسرت .همچنرین
با توجه به اینکه بررای سرنجش هرر بعرد کیفیرت محریط و سررمایه اجتمرایی از چنردین سرؤال اسرتفاده شرده اسرت .ابتردا
تمامی سؤاتت مرتبط با سرمایه اجتمرایی برا اسرتفاده از نررمافرزار  Spssبرا یکردیگر ترکیرب و سرپ برا ایجراد یرک متغیرر
کل (سرمایه اجتمایی) مورد تجزیه و تحلیل قررار گرفترهانرد .برا توجره بره فاصرلهای برودن سرؤالهرای مربروط بره دو متغیرر
ذکررر شررده از آزمررون همبسررتگی پیرسررون برررای بررسرری همبسررتگی بررین متغیرهررا اسررتفاده شررده اسررت (کتنتررری،
 .)108:1387ضرررایب همبسررتگی ابعرراد کیفیررت محرریط بررا سرررمایه اجتمررایی در جرردول شررماره  4آمررده اسررت .ضررریب
همبسررتگی پیرسررون بررین دو متغیررر سرررمایه اجتمررایی کررل بررا کیفیررت محرریط شررهری بابلسررر برابررر 0/458و سررط
معنرراداری در ناحیرره آلفررای  0/05برابررر( )0/000مرریباشررد .از آنجررا کرره خطررای محاسرربه شررده کمتررر از  0/01اسررت ،بررا 99
درصد اطمینان میتروان گفرت کره برین مؤلفره سررمایه اجتمرایی و کیفیرت محریط رابطره معنرادار و مسرتقیم وجرود دارد.
همچنین با توجه به دادههای جدول شرماره  ،3ابعراد هفرت گانره کیفیرت محریط نیرز برا سررمایه اجتمرایی رابطره مسرتقیم
و معناداری دارد .یعنی با افزایش میرزان هریرک از ابعراد سررمایه اجتمرایی برر میرزان کیفیرت محریط نیرز افرزوده مریشرود.
مقایسرره ضرررایب همبسررتگی نشرران مرریدهررد کرره قررویترررین رابطرره در بررین مؤلفررههررای کیفیررت محرریط ،تعلر مکررانی بررا
ضریب 0/369میباشد.
جدول  -3نتایج آزمون همبست ی پیرسون بین سرمایه اجتماعی با مؤلفههای کیفیت محیط
سرمایه اجتمایی
مؤلفههای کیفیت
محیط

تعداد پاسخگو
N

همبستگی پیرسون
Pearson
Correlation
** 0.327

مقدار معنی داری
sig
0.000

امنیت اجتمایی

310

کیفیت مسکن

310

**

0.231

0.000

سرزندگی و پویایی
محله

310

** 0.213

0.000

خوانایی و تشخیص

310

** 0.165

0.000

بهداشت و پاکیزگی

310

** 0.243

0.000

تعل مکانی

310

** 0.369

0.000

یملکرد مدیریت
شهری

310

** 0.275

0.000
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ج) سنجش سهم سرمایه اجتماعی در کیفیت محیط شهر:
برره منظررور بررسرری میررزان تررأثیر سرررمایه اجتمررایی در کیفیررت محرریط شررهر ،از تکنیررک آمرراری رگرسرریون اسررتفاده
شررده اسررت .بررر اسرراس نتررای حاصررله ،همبسررتگی برراتیی ( )R=0/458بررین میررزان سرررمایه اجتمررایی و کیفیررت محرریط
وجررود دارد .مقرردار (  )R2=0/210نیررز نشرران از تررأثیر زیرراد متغیررر مسررتقل داشررته و ضررریب بتررا  ،Beta=0/458جهررت
مثبررت و رابطرره مسررتقیم بررین دو متغیررر را نشرران مرریدهررد .در مررورد معنرریدار بررودن رابطرره فررو بررا توجرره برره مقررادیر
F=81.83،T=0/9.046و Sig=0/000رابطرره فررو بررا  0/99اطمینرران معنرری دار مرری باشررد .بنررابراین در پاسررخ برره سررؤال
تحقیرر ارتبرراط معنرراداری میرران سرررمایه اجتمررایی و میررزان رضررایت سرراکنان از کیفیررت محرریط مسررکونی وجررود دارد.
(جدول شماره .)4
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جدول  -4میزان تأثیر پیش بینی کننده سرمایه اجتماعی در کیفیت محیط شهر بابلسر
نام متغیر

R

R2

Beta

t

معناداری

کیفیت محیط

0.458 a

0.210

0.458

9.046

0.000
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نتیجهگیری:
سرمایه اجتمرایی مفهروم نروینی در بررسریهرای اقتصرادی و اجتمرایی اسرت کره برا ارزیرابی و تحلیرل آن مریتروان
برره شررناخت جدیرردی از یرصرره برنامررهریررزی و مرردیریت شررهری دسررت یافررت و برنامررهریررزان و مرردیران را در هرردایت شررهر
یرراری رسرراند .سرررمایه اجتمررایی ،از یوامررل اصررلی و تأثیرگررذار در تبیررین کیفیررت محرریط اسررت .نتررای تحقیر نشرران مرری-
دهررد کرره کیفیررت محرریط در همرره ابعرراد مررورد سررنجش آن یعنرری امنیررت اجتمررایی ،سرررزندگی و پویررایی محلرره ،تعل ر
مکانی و غیره با متغیر وابسرته تحقیر یعنری سررمایه اجتمرایی ،دارای رابطره معنراداری مریباشرد .نتیجره بره دسرت آمرده
مطراب دیرردگاه روسررتن و همکرراران ( )2010اسررت کرره ارتبرراط و تأثیرگررذاری ایررن دو متغیررر بررر یکرردیگر را تأییررد نمودنررد.
همچنین یافترههرای ایرن پرژوهش نظرر نیلسرون و همکراران ( )2005را نیرز تأییرد مریکنرد کره معتقدنرد افرراد برا سررمایه
اجتمررایی کررم از کیفیررت زنرردگی پررایینی برخوردارنررد .در خصرروص تررأثیر سرررمایه اجتمررایی در ارتقرراء کیفیررت محرریط
شررهری ،یافتررههررای پررژوهش بررا نتررای تحقیرر غفرراری در مررورد سرررمایه اجتمررایی و کیفیررت زنرردگی برره طررور کلرری و
همچنین با نتای تحقیر وصرالی ( )1391در مرورد ترأثیر سررمایه اجتمرایی برر کیفیرت زنردگی در شرهر تهرران همخروانی
نزدیکی دارد .برر ایرن اسراس هرر چره میرزان سررمایه اجتمرایی بیشرتر بروده و شررایط تقویرت یناصرر و مؤلفرههرای آن در
سط شهر فراهم باشرد ،دارای کیفیرت محریط بهترری خرواهیم برود .در مرورد شرهر توریسرتی بابلسرر نترای حاصرله نشران
مرریدهدکرره وضررعیت سرررمایه اجتمررایی در زمینررههررای امنیررت اجتمررایی ،تعامررلپررذیری ،هنجررارگرایی ،مسررئولیتپررذیری و
ایتمرراد اجتمررایی از دیررد جامعرره نمونرره در وضررعیت مطلررو و متوسررط رو برره بررات قرررار داشررته و در زمینرره همبسررتگی
اجتمررایی حالررت متوسررط و تنهررا در وضررعیت مشررارکت اجتمررایی در حررد نررامطلو و متوسررط روبرره پررایین ارزیررابی شررده
اسرت .فرضرریه اصررلی تحقیر یعنرری ارتبرراط سررمایه اجتمررایی بررا کیفیررت محرریط مسررکونی نیرز بررا توجرره برره رقررم ضررریب
همبستگی پیرسرون برین دو متغیرر بره میرزان 0/458و برا اطمینران  99درصرد معنرادار بروده و مریتروان گفرت کره هرچره
به میزان سررمایه اجتمرایی اضرافه شرود ،میرزان مطلوبیرت محریط شرهری نیرز افرزایش مرییابرد .در برین متغیرهرای مرورد
اشاره ،متغیر تعل مکانی برا بیشرترین ترأثیر برر متغیرر وابسرته ثابرت کررد کره تعلر مکرانی بیشرتر از دیگرر مروارد از قبیرل
ایتماد ،تأثیرگذار است و در شهر توریسرتی ماننرد بابلسرر ،تعلر مکرانی مریتوانرد بیشرتر از سرایر یوامرل برر بهبرود سررمایه
اجتمایی شرهروندان بینجامرد .تزم بره ذکرر اسرت کره بره نظرر نمریرسرد هریچ یرک از محققرین و نظریرهپرردازان سررمایه
اجتمایی بر این براور باشرند کره سررمایه اجتمرایی مریتوانرد بره تنهرایی تمرام تغییررات در سرط زنردگی انسران را تبیرین
کند .اما نترای ایرن تحقیر و دیگرر تحقیقرات نشران مریدهرد کره نمریتروان از اهمیرت ایرن یامرل در کنرار یوامرل دیگرر
چشم پوشی نمود.
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