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  چکیده

ها از عهده پاسخگویی به نیازهاي متنوع  دولت. هاي مهم جوامع است شهرنشینی از چالش
با مدیریت  تواند باعث افزایش مشکالت شهروندان آیند و ادامه روند فعلی می شهروندان برنمی

حل مناسب براي توقف روند فعلی سخن  عنوان راه امروزه از حکمروایی خوب به. شهري شود
در . سرمایه اجتماعی است ،یکی از عوامل مؤثر در تحقق حکمروایی خوب شهري. شود گفته می

هاي موجود در شهر سمنان سنجش رضایت شهروندان از عملکرد  این راستا با توجه چالش
به . ها در ایجاد حکمروایی خوب شهري حائز اهمیت است ري و همچنین نقش آنمدیریت شه

هاي اجتماعی در حکمروایی خوب شهري در شهر سمنان  همین منظور براي بررسی نقش سرمایه
هاي  ابتدا تعاریف حکمروایی خوب شهري و سرمایه اجتماعی بررسی گردید و سپس شاخص

ازآن با تدوین  پس. مروایی خوب شهري استخراج شدهاي اجتماعی در حک تأثیرگذار سرمایه
دهد که  ها نشان می نتایج تحلیل پرسشنامه. آوري گردید پرسشنامه نظرات شهروندان جمع

هاي آگاهی، اعتماد و مشارکت از سرمایه اجتماعی در شهر سمنان در وضعیت مناسبی  شاخص
نمندي در حکمروایی شهري سمنان قرار ندارد و نبود پاسخگویی، شفافیت، توافق جمعی و قانو

هاي شهري  موجب از بین رفتن اعتماد به مدیریت شهري و کاهش تمایل به مشارکت در طرح
همچنین نبود . ها است گیري نتیجه این امر عدم دخالت شهروندان در تصمیم. شده است
صویب هایی مانند شوراي محالت و سازوکار مناسب براي حضور مردم در فرایند ت زیرساخت

 .اند ها نیز در بروز این امر مؤثر بوده طرح
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  مقدمه
نبود جایگاه نهادهاي شهروندي و بخش خصوصی در چارچوب اداري، مانع از ابراز 

دیریت و م. ها در شرایط فعلی شده است هاي این بخش رسمی مطالبات و خواسته
ریزي شهري با رهیافتی از باال به پایین، باعث زوال حوزة عمومی و جامعۀ مدنی  برنامه

هاي  شده و درنتیجه بخش اعظم جامعه شهري شامل اجتماعات محلی و گروه
زنی شهروندان دارند، از  غیررسمی که نقش مهمی در افزایش قدرت چانه

توسعه و روند  شرایط کشورهاي درحال. شوند هاي شهري کنار گذاشته می گیري تصمیم
رو به رشد شهرنشینی و اداره شهر با رویکردهاي سنتی، شرایط نامناسب را در شهرها 

امروزي فقط با تغییر و اصالح این رویکردها و  هدر شرایط جامع. به وجود آورده است
اقتدار توان درصدد حل مدیریت تمرکزگرا و  هاي نوین مدیریتی می کارگیري رهیافت به

حال  هاي شهري و درعین کاهش کارایی سیاست) 4:1393صالحی، (از باال برآمد 
نابرابري در توزیع مناسب کاالهاي عمومی شهر، دست پنهان بازار و بازي تعادل عرضه 

  .هاي انسانی و ارتباطی کرده است و تقاضا را جایگزین کنش
مدیریت تغییرات سریع و جانبه توانایی  هاي دولتی به علت برخورد همه سازمان

گسستۀ جامعه شهري را ندارند و عدم توازن در توزیع مناسب کاالهاي عمومی باعث 
شود و با بیگانگی جوامع شهري،  اجتماعی می- هاي متباین اقتصادي گیري جزیره شکل

محیط شهري پیچیده، پویا و متنوع، مستلزم ظرفیت . کند آینده شهرنشینی را تهدید می
نظریه . یت است که حکمرانی خوب شهري قابلیت فراهم کردن آن را داردباالي مدیر

جویی، پایداري یا تداوم پذیري، حق و  هاي مشارکت حکمروایی مطلوب با شاخصه
گیري، عدالت، کارایی و اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی، شهروندمداري  اختیار تصمیم

سازي مفهوم  در زمینه نهادینهتواند  ست که میااي  پدیده ،و التزام مدنی و امنیت
در  )UN-Habitat, 2009: 12(ساالري مفید واقع شود  هاي مردم مشارکت و ارتقاء ارزش

این مدل مسئولیت اداره عمومی شهر میان سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش 
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روند  شده است که هر سه مورد از لوازم توسعه انسانی به شمار می  خصوصی تقسیم
حکمروایی مطلوب شهري فصل مشترك تمام کنشگران ) 9: 1382دیگران،  جاجرمی و(

) Sadashiva, 2008: 6(انداز مدیریت عمومی نو دارد  اجتماعی است، که ریشه در چشم
با ابتکار بانک جهانی و مرکز اسکان بشر سازمان ملل در ادبیات  1980و از اواخر دهه 

یونددهندة شهروندان در بازي سرمایه اجتماعی عنصر پ. توسعه واردشده است
چنین  رابرت پوتنام اصطالح سرمایه اجتماعی را این. حکمروایی مطلوب شهري است

همیاري  ها، هنجارها و اعتماد که هایی از سازمان اجتماعی همانند شبکه جنبه: کند تعریف می
 ،)Putnam, 1993: 167(کند  و همکاري براي دسترسی به منافع متقابل را تسهیل می

بنابراین در ایجاد کنش جمعی در فرایند حکمروایی شهري نقشی اساسی دارد 
  ).36:1390محمدرضا پورمحمدي و همکاران، (

عنوان کلید موفقیت و شکست در مدیریت منابع، به  امروزه سرمایه اجتماعی به
عنوان یک  سرمایه اجتماعی به) Lopez-Gunn, 2012: 114(شده است   رسمیت شناخته

تئوریکی، متغیرهایی مانند مشارکت در جامعه محلی، اعتماد، انسجام اجتماعی،  مفهوم
 Kritsotakis(گیرد  هاي اطالعاتی را در برمی هاي اجتماعی، روابط متقابل و کانال شبکه

et al, 2011: 1654(. ها کاهش  در غیاب سرمایه اجتماعی، اثربخشی سایر سرمایه
و تکامل فرهنگی و اقتصادي، ناهموار و دشوار هاي توسعه  یابد و پیمودن راه می
در عصر حاضر براي توسعه، بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصادي، فیزیکی و . شوند می

انسانی نیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی نیازمندیم، زیرا بدون این سرمایه، استفاده از 
ضوع سرمایه اجتماعی رو مو ازاین. طور بهینه انجام نخواهد شد ها به دیگر سرمایه

نیازي و (عنوان یک اصل محوري براي دستیابی به توسعه محسوب شده است  به
  ).130:1389شیرازي، 

نرخ رشد جمعیت شهري و ساکن شدن افراد در مناطق شهري ایران در حال 
شهر سمنان نیز از این موضوع مستثنا نیست این شهر در کریدور ترانزیتی . افزایش است
از طرفی . دهنده شهرهاي جنوب به شمال کشور است رارگرفته و اتصالمهم کشور ق
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مهاجرت گسترده از شهرها و روستاهاي مجاور به سمنان باعث شده تا جمعیت سمنان 
این رشد جمعیت باعث بروز مشکالت . در یک دهه اخیر رشد چشمگیري داشته باشد

ا با توجه به افزایش در این راست. زیادي در حوزه مدیریت شهري سمنان شده است
عنوان مرکز استان و  موقعیت خاص این شهر به همچنینجمعیت در شهر سمنان و 

سنجش رضایت شهروندان از عملکرد  ،حضور گسترده افراد غیربومی در این شهر
میزان حضور قشرهاي مختلف مردم در مدیریت شهري  همچنینمدیریت شهري و 

توان  شود و از این رهیافت می ت شهري میباعث نمایان شدن مشکالت سیستم مدیری
از طرفی با . شناسی کرد مسیر رسیدن سمنان به حکمروایی مطلوب شهري را آسیب

نهاد، سرمایه اجتماعی در سمنان مورد  هاي مردم هاي مردمی و سازمان بررسی گروه
ر نهایت به هدف پژوهش که بررسی نقش سرمایه اجتماعی د گیرد و در ارزیابی قرار می

حکمروایی خوب شهري است پرداخته شده و راهکارهایی براي بهبود حکمروایی 
  .شده است  خوب شهري با استفاده از سرمایه اجتماعی ارائه

  
  پیشینه تحقیق

اي با عنوان سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهري به این نتیجه  در مقاله) 1386(اکبري 
وم حکمروایی است و حکمروایی یافت که سرمایه اجتماعی عامل قوام و تدا دست

نوعی هسته اولیه  هاي اجتماعی است و این رابطه به خوب شهري منوط به وجود سرمایه
  . دهد این پژوهش را شکل می
ن در آ در مقاله بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و نقش) 1387(نوابخش و فدوي 

اعتماد عمومی، توسعه شهري به بررسی هفت عنصر مفهومی سرمایه اجتماعی آگاهی، 
اي، مشارکت غیررسمی هم یارانه و  اعتماد نهادي، مشارکت رسمی، غیررسمی خیریه

تهران پرداخته است و از این پژوهش ابعاد و  5مشارکت غیررسمی مذهبی در منطقه 
اي  در مقاله) 1390(پورمحمدي و همکاران . هاي سرمایه اجتماعی روشن شد شاخص

ري بر بنیان سرمایه اجتماعی آزمون نظم نهادي فضایی با عنوان حکمروایی مطلوب شه
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شهر تبریز، به انتخاب  ارتباطی و فاعلیت مندي غیراقتصادي مطالعه موردي کالن
و این  ندا هاي متناظر حکمروایی خوب شهري و سرمایه اجتماعی پرداخته شاخص

  .سته شودها کا شده است تا از تعدد شاخص موضوع در پژوهش حاضر نیز به کار گرفته
با بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و دموکراسی در مناطق مختلف ) 1993(پوتنام 

ها وضعیت بهتري دارد  هاي دموکراسی در آن ایتالیا نشان داد که مناطقی که شاخص
این موضوع باعث گردید در پژوهش . داراي سطح باالتري از سرمایه اجتماعی هستند

  . کت و سرمایه اجتماعی بررسی گرددهاي مشار حاضر ارتباط میان شاخص
در کتاب سرمایه اجتماعی، ساختارهاي نهادي و ) 1998(نتایج پژوهش کوساك 

دهنده این موضوع  هاي محلی آلمان، نشان مطالعه تطبیقی حکومت: عملکرد دموکراتیک
است که اعتماد یک مشخصه فرهنگی است و موجب کارآمدي حکومت محلی 

هاي موردبررسی در پژوهش حاضر است با این تفاوت که  خصهاعتماد از شا. گردد می
  .عنوان حاصل عملکرد مدیریت شهري نگریسته شده است در این مقاله به اعتماد به

) 2006(ت ردي استوانهاي حکمروایی خوب شهري در مقاله ک شاخص همچنین
ایی هاي حکمرو در این مقاله که عنوان آن عنوان طراحی شاخص. بیان گردیده است

 .اهمیت مشارکت شهروندان و ارزیابی آن در ونکوور بزرگ است: خوب شهري
نویسنده پنج مؤلفه مهم حکمروایی خوب شهري را کارایی و اثربخشی، مساوات و 
برابري، مشارکت، پاسخگویی و امنیت معرفی کرده است که در پژوهش مورد استفاده 

  . قرار گرفته است
اي قبلی در این موضوع است که ابتدا هرکدام از ه تفاوت مقاله حاضر با پژوهش

مفاهیم کلی یعنی سرمایه اجتماعی و حکمروایی خوب شهري در شهر سمنان 
ها مشخص گشته سپس تأثیر این  هاي آن شده است و وضعیت شاخص بررسی

هاي فرهنگی ساکنان  شده است و در این بررسی ویژگی  ها بر یکدیگر بررسی شاخص
هاي مؤثر براي افزایش تأثیر سرمایه اجتماعی در حکمروایی  ساختشهر سمنان و زیر
  .توجه قرار گرفته است خوب شهري مورد
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  مبانی نظري
  خوب حکمرانی و حکمرانی - 1

 2شده است و معنی آن هدایت کردن  گرفته 1مفهوم حکمرانی از لغت یونانی کیبرنان
گذاري و  ن هم در سیاستدرواقع لغت و مفهوم حکمرانی، اشاره به پاسخگو بود. است

حکمروایی شهري برخالف مدیریت شهري، فرایندي مدیریتی است . هم در اجرا دارد
توان  حکمروایی شهري را می. پردازد که به اتخاذ و حفظ زیربناها و خدمات شهري می

هاي  فرایندي دانست که بر اساس کنش متقابل میان نهادهاي رسمی اداره شهر و سازمان
مکارنی و همکاران، حکمرانی را رابطه بین جامعه مدنی و . گیرد کل میغیردولتی ش

).  Mc Carney et al, 1995: 5(دانند  دولت، بین حکمرانان و حکمرانی شوندگان می
حکمرانی خوب، مدیریت کارآمد امور عمومی از راه : گوید ارتباط می کارلیک، دراین

هاي  در راستاي پیشبرد ارزشبرپا کردن یک حکومت و قواعد مشروع و قانونی 
  ).Graham & Plumptre, 1999: 2(ها است  اجتماعی افراد و گروه

دولت، جامعه : اند از سه نوع رژیم اصلی در حکمرانی مشارکت دارند که عبارت
هدف اصلی حکمرانی خوب افزایش باالترین میزان کنش . مدنی و بخش خصوصی

ندن نقاط ضعف و به حداکثر رساندن نقاط ها در جهت به حداقل رسا متقابل میان آن
  .قوت است

                                                
1. Kybernan 
2. sleer to 
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  مثلث حکمروایی خوب شهري  -1شکل 

  )7 :1389نوبري و رحیمی، (
  

سازمان ملل حکمروایی خوب شهري را مشارکت همه شهروندان در 
شامل جامعه مدنی و بخش  همچنینتنها دولت بلکه  داند که نه ها می گیري تصمیم

گیري حکمرانی خوب مبتنی بر  شکل). Robert et al, 2007: 967(شود  خصوصی می
تغییر در اداره امور که . هاي نوین در عرصه سیاست و مدیریت بود غالب شدن پارادایم

میالدي ایجاد شد، امکان پا گرفتن  80و  70هاي  به لحاظ هنجاري و عملی در دهه
 8حکمرانی  .مفاهیمی چون مشارکت شهروندان و توانمندسازي را به وجود آورد

طلبی و فراگیر  توافق گرا بودن، مساوات: اند از ویژگی و خصوصیت دارد که عبارت
مداري، شفافیت، مشارکت، مسئول  بودن، اثربخشی و کارایی، پاسخگو بودن، قانون

 .بودن

  
  هاي حکمروایی شهري شاخص
هاي گوناگون از  هاي حکمروایی مانند مفهوم آن، با تعبیرها و تعریف شاخص

ها  ترین آن نظران مختلف همراه بوده است، که مهم ف نویسندگان و صاحبطر
المللی علوم اداري، مواردي  گروه تحقیق مؤسسه بین: دربرگیرنده موارد زیر است
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عنوان معیارهاي نمونه  همچون درجه مشروعیت، نمایندگی، مسئولیت و کارایی را به
در جدول زیر ) Srinivas, 1996: 1(براي ارزیابی حکمروایی برشمرده است 

  .شده است هاي حکمروایی شهري از دیدگاه سازمان ملل متحد بیان شاخص
  

  هاي حکمروایی خوب شهري  شاخص -1جدول 
 )Un-dp: 2002: 1منشور حکمروایی خوب شهري، سازمان ملل متحد،(

  هاي موردنظر گویه  ها شاخص

 مشارکت

ریزي،  المنفعه، مشارکت مردم در برنامه هاي عام اتاق فکر و مشورت، مشارکت در فعالیت
ریزي،  در برنامه یگیري، مشارکت نهادهاي مدنی و بخش خصوص تصمیم سازي و تصمیم

هاي مربوط به  گیري گذاري خارج از محله، نظارت اهالی محله بر تصمیم جذب سرمایه
یض اختیار محله، ایجاد بستري براي فعالیت مردم، واگذاري اداره محله به خود محله، تفو

  تسهیل مداخله شهروندان در روند توسعه محله و به مردم

 ییپاسخگو

یی مدیریت محله به وظایف خود، برگزاري جلسات عمومی براي تشریح اقدامات، گوپاسخ
یی مدیریت محله، ایجاد سازوکاري براي انتقال نیازها و پاسخگومندي از  رضایت
کننده مدیران محله به مردم، روراست  اال، پاسخ قانعب هاي اهالی محله به مسئوالن رده خواسته

ها، تشکیل جلسات عمومی براي در جریان قرار دادن  بودن مدیران محله در ارائه برنامه
هاي خودسر  عنوان یک اصل و باور، نبود فعالیت اهالی محله، پاسخگو بودن مدیران محله به

همبستگی بین مردم و  و ان محلهمسئولیت، جذب مشارکت از طریق پاسخگویی مدیر و بی
  .مسئولین از طریق پاسخگویی مدیران

 پذیري مسئولیت

تالش مدیران محله براي تشویق مردم به پذیرش مسئولیت، شایستگی مدیران محله در 
پذیرش مسئولیت، احساس مسئولیت مدیران محله، اعتراف به اشتباهات خود، پیگیري 

  .پذیري مردم مسئولیت و داییهاي در دست اجرا، تمرکزز تحقق طرح

 مندي قانون

هاي صاحب نفوذ در  در کارهاي اداري مربوط محله، تأثیرگذاري گروه... بازي و  پارتی
نفع در مدیریت محله،  ، شرکت افراد ذي)سنجش فساد(هاي مربوط به محله  گیري تصمیم

یریت محله به حقوق شده، پایبندي مد میزان پایبندي اهالی محله به قوانین و مقررات وضع
اهالی محله، آگاهی و اطالع مدیریت محله از حقوق شهروندي محله، پایبندي مدیریت 

ورسوم محله، التزام مدیریت محله به برابري در برابر قانون، آگاهی  محله به عرف و آداب
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مقاومت مدیریت محله در برابر رفتارهاي خالف  و مدیریت محله از حقوق مکان زندگی
  .اهالی محلهقانون 

 توافق جمعی

سویی و همفکري مدیران محله و اهالی محله،  هاي گروهی، هم کار مشارکتی، فعالیت
تر درنتیجه  ها و نهادهاي شهري، توافق جمعی بیش همفکري مدیریت محله با سایر سازمان

 عیها و طبقات اجتما تعامل مدیریت محله با نهادهاي دولتی، حمایت از منافع اکثریت گروه
  هاي رسمی توسعه شهري و شهروندان ایجاد سازوکاري براي مشورت بین سازمان و

 عدالت محوري

بازي و حق و ناحق کردن، دسترسی  عدالت در توزیع برابر و عادالنه امکانات محله، پارتی
شده، توجه به منافع  هاي محله در زمان تعیین هاي برابر و یکسان، انجام طرح به فرصت

م شدن حقوق شهروندي، عضویت زنان در مدیریت محله، استفاده معقوالنه از جمعی، فراه
  .عدالت جنسیتی و منابع و امکانات

 شفافیت

گیري، شفافیت در ارائه عملکرد، صداقت در دادن اطالعات، نظرخواهی  شفافیت در تصمیم
ر اهالی اظهارنظ و شده  ها، مصمم بودن به اجراي تصمیمات گرفته از مردم نسبت به طرح

  .نسبت به عملکرد مدیریت محله

اثربخشی و 
 کارایی

ها و اقدامات بر اساس دانش  هاي مدیریت محله، بهبود روش دائمی و مستمر بودن فعالیت
ها و ارتقاي  جدید، بهبود شیوه امور، در نظر داشتن رضایت، مشارکت مردم، کاهش هزینه

ت مدیریت محله، پوشش خدمات در مندي اهالی محله از اقداما کیفیت خدمات، رضایت
مؤثر بودن اقدامات مدیریت  و هاي دیگر جامعه سطح محله، واگذاري ارائه خدمات به بخش
  .شده محله براي دستیابی به اهداف از پیش تعیین

  
  مفهوم سرمایه اجتماعی - 2

او . وسیله هانیفان مطرح شد اي به در مقاله 1916اصطالح سرمایه اجتماعی در سال 
هاي اجتماعی براي تداوم  بحث مراکز روستایی، بر اهمیت و احیاي مشارکت در
سرمایه اجتماعی توسط کسانی چون کلمن، بارت، . کراسی و توسعه تأکید کردودم

که در ادامه ). 278:1380ازکیا و غفاري، (شده است  پوتنام و پرتز بسط و گسترش داده
  .شده است  نظرات برخی از اندیشمندان گردآوري
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  تعاریف سرمایه اجتماعی  -2جدول 
 تعاریف  اندیشمندان

  .همبستگی از روي اجبار پناهندگان و مهاجران در کنار هم در یک محله کارل مارکس

 جورج زیمل
دهند، قواعد و  دادوستدهایی که افراد در زندگی اجتماعی صورت می

  .هنجارهاي آن
امیل دورکیم، 

 پارسونز

  .ها و هنجارهاي اجتماعی است ا، ارزشه تعهداتی که مبناي آن

  .اند مفاهیمی که به اعتماد معطوف مارکس وبر

 پیر بوردیو
شده  وبیش نهادینه اي ماندگار از روابط کم منابع بالقوه یا واقعی که حاصل شبکه

  .هستند آشنایی و شناخت متقابل
  .کند سهیل میها را ت ها و اجتماعات که کنش روابط میان اشخاص، گروه جیمز کلمن

 رابرت پوتنام
اعتماد، : هاي اجتماعی مانند اي از خصایص و مفاهیم از سازمان مجموعه

  .توانند کارایی سازمان را تسهیل کند هنجارها و شبکه که می

 فوکویاما
هاي غیررسمی که اعضاي گروهی که  مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش

  .یم هستندمیانشان همکاري و تعاون است، در آن سه

 لین
هاي متقابل افراد که موجبات موفقیت کنش را فراهم  ها و کنش مجموعه شبکه

  .آورد می

 گلن لوري
، براي )از طرق ارتباطات اجتماعی(ها  تفاوت در میزان برخورداري از فرصت
  .هاي نژادي جوانان وابسته یا غیر وابسته به اقلیت

  .گیرند هاي خاص اجتماعی میمنبعی که کنشگران آن را از ساختار بیکر

 اینگلهارت
هاي داوطلبانه  هاي گسترده سازمان فرهنگ اعتماد و مدارا که در آن شبکه

  .روید می
  .گذارد اي از عناصر ساختار اجتماعی که بر روابط میان مردم اثر می مجموعه شیف

  .آید ه وجود میماده خام جامعه مدنی که از تعامالت هرروزه بین افراد ب الزگا و پتیسون
  )237:1385احمدي، (
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  هاي سرمایه اجتماعی ویژگی
 انحصار در و است اجتماع تمام به متعلق سرمایه این یعنی :اجتماعی بودن) الف

  .است بودن جمعی و بودن همگانی بودن، فردي غیر شامل که ندارد قرار فرد
و استهالك که خود نیز به سه اصل مولد بودن، سودآوري  :بودن اقتصادي )ب

  .شود تقسیم می
ها  انسان. شود طور تدریجی انباشته می سرمایۀ اجتماعی، به :انباشتۀ تدریجی) ج

  ).7: 1385 رنانی،(گیرند  کنند و همکاري با یکدیگر را یاد می تدریج به یکدیگر اعتماد می به
  

  ابعاد سرمایه اجتماعی
جایی که . است "اهیآگ"شرط اولیه براي مشارکت اجتماعی  پیش :آگاهی) الف

هاي مشارکت اجتماعی هم  شوند، فرصت افراد از ماهیت مسائل اجتماعی آگاه نمی
  ).50 :1384بخش،  تاج(تر خواهد بود  پایین

کند و خود همکاري نیز  اعتماد همکاري میان افراد را تسهیل می: اعتماد) ب
  .)37 :1387شادي طلب و حجتی کرمانی، (کند  اعتماد ایجاد می

واژه مشارکت از حیث لغوي به معناي تجمع براي منظوري خاص : مشارکت )ج
علوي تبار، (دهد  ست و جوهره اصلی آن را درگیري، فعالیت و تأثیرپذیري تشکیل میا

ها،  ها، گروه نمود وجود مشارکتی، وجود نهادهاي مشارکتی چون انجمن). 15 :1379
  ).45 :1390اران، توکلی و همک(هاي محلی و غیردولتی است  سازمان
  

  محدوده موردمطالعه
نفر جمعیت دومین شهر پرجمعیت استان سمنان  163391شهر سمنان مرکز استان با 

سال  25تا  20ترین گروه سنی را  بافت جمعیتی شهر سمنان جوان است و بیش. است
هاي زیادي به این شهر براي  بوده و مهاجرت 08/3نرخ رشد جمعیت . دهند تشکیل می
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هاي این شهر شامل حضور اقوام گوناگون، بافت فرسوده  چالش. شده است  انجام کار
. شود وساز غیرمجاز می ها و ساخت محالت قدیمی، کمبود منابع آب، کنترل روان آب

در این میان . تر مردم است حل این مشکالت نیازمند مدیریت قوي و همبستگی بیش
. خوبی نمایان است تصمیم سازي به گیري و جاي خالی حضور مردم در عرصه تصمیم

نهاد و نبود سازوکار قانونی در جهت  هاي مردم عدم وجود شوراي محالت و سازمان
ها باعث شده تا مدیریت شهري عملکرد مناسبی در جهت بهبود  حمایت از آن

  .مشکالت نداشته باشد
  

  روش پژوهش
. اربردي استلحاظ ماهیت، ک تحلیلی است و از- پژوهش حاضر از نوع توصیفی

. شده است  آوري اطالعات از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده منظور جمع به
مشارکت براي سرمایه اجتماعی و  و اي با سه گویۀ آگاهی، اعتماد ترتیب پرسشنامه این به

. چهارگویۀ شفافیت، پاسخگویی، قانونمندي و مدیریت شهري طراحی شد
جامعه آماري پژوهش . اند گذاري شده ف لیکرت نمرهتوسط طی یادشدههاي  پرسشنامه

گیري برحسب توزیع  نمونه. شده است حاضر ساکنان شهر سمنان در نظر گرفته
  پس. شده است  گیري تصادفی انجام هاي نمونه جغرافیایی جمعیت و با استفاده از روش

ن مورد تحلیل نظرات شهروندا PLS3و  Excelو  Spssافزار  آن، با اسـتفاده از نرم از
  .قرار گرفت

مقدار . براي بررسی صحت یک پرسشنامه نیاز به سنجش پایایی و روایی آن است
دهد  آمده است که نشان می دست به 848/0آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه عدد 

، بخشی از سؤاالت پرسیده شده در پرسشنامه 3در جدول . پرسشنامه پایایی باالیی دارد
نفر  150در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران حجم تعداد . آورده شده است
نفر مرد و  110نفر  168از تعداد . پرسشنامه کامل گردید 168تعداد با موردنیاز بود که 
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 30سال،  25تا  18نفر بین  78سال،  18نفر کمتر از  6از این تعداد . نفر زن هستند 58
کننده در  از میان افراد شرکت. ندهستباال  سال به 35نفر  54سال و  35تا  25نفر 

اند  نفر متولد روستا بودند که به شهر مهاجرت کرده 12نفر متولد شهر و  156پژوهش 
  .اند سال در سمنان اقامت داشته 10شوندگان بیش از  نفر از پرسش 97و 

  
  سؤاالت پرسشنامه -3جدول 

   سؤاالت
 بازسازي بناهاي فرسوده

  کالبدي-عمرانی
  وسازهاي غیرمجاز وگیري از ساختجل

  شده ارائه خدمات در زمان وعده داده
  سازمانی-درونی

  ایجاد حس اعتماد و اطمینان در شهروندان
  ها اطالع از مزایده

  آگاهی
  ها ها و برنامه شفافیت در زمینه طرح

  ؟ودهاي عمرانی شهر از شما نظرخواهی ش ها و برنامه آیا تمایل دارید در مورد طرح
  ؟آیا تمایل به شرکت در جلسات پرسش و پاسخ با مسئولین مدیریت شهري دارید  مشارکت

  مندي شما به شرکت در انتخابات شوراي شهر میزان عالقه
  شود؟ آیا قانون در مورد همه یکسان اجرا می

  اعتماد
  رسد؟ تا چه اندازه اعتماد دارید که کار شما به سرانجام می

-اجتماعی  ذران اوقات فراغتاحداث مراکز گ
  حضور فعال فرهنگی در مراسم و اعیاد  فرهنگی

روشنی مشخص نموده که چه کسی و در  آیا شهرداري موضع خود و کارمندان را به
  قبال چه چیزي باید پاسخگو باشد؟

  نفعان پاسخگو است؟ شهرداري تا چه میزان در قبال ذي  پاسخگویی
است که بتواند از نحوه ارائه خدمات خود بازخورد آیا شهرداري داراي سیستمی 

  بگیرد؟
  مندي قانون  باشند؟ صورت واضح و روشن و بدون ابهام می آیا قوانین به
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هاي قانونی  شهرداري سازوکاري طراحی نموده که شهروندان از حمایتآیا 
  ؟برخوردار گردند

هاي  شهري حمایت شهرداري از تشکیل انجمن براي تجمیع و مداخله در امورات
  توافق جمعی  .تر کرده است آورده که با این امر مشارکت را افزون الزم را به عمل

طور شفاف ارائه گردیده و  موقع، عینی و به اطالعات از مباحث فنی و اجرایی به
  .باشد طور مستقیم با تصمیمات اتخاذشده مرتبط می به

طورکلی اطالعات و  دادهاي مالی و بهها، قرار شهرداري هرساله اهداف، طرح  شفافیت
دهد که  هاي شهرداري را به چاپ رسانده و در دسترس شهروندان قرار می خروجی

  .شود موجبات افزایش شفافیت می
) مادي و غیرمادي(هایی  شهرداري در برابر عملکرد مؤثر شهروندان، پاداش

اثربخشی و   .اختصاص داده است
ا خواست آحاد شهروندان و در جهت رفاه اقتصادي آنان بوده ها متناسب ب آیا طرح  کارایی

  است؟
  
 ها وتحلیل و بررسی داده تجزیه

در تحلیل آمار استنباطی، همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه 
در . تري به نام جامعه تعمیم داده شود کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگ

شده   استفاده SPSS16و  PLS3افزار  ها از نرم وتحلیل داده تجزیهبراي تحقیق حاضر 
کمتر باشد، ارتباطات  - 96/1بیشتر و یا از  96/1از  T-Valueکه مقدار  درصورتی. است

شده نسبت به بار معنایی مثبت  آوري هاي جمع البته ابتدا پاسخ. شود ها تأیید می بین سازه
آزمون . اي مربوط به هر مؤلفه هم مقیاس شونده شده تا پاسخ و منفی سؤاالت اصالح

. شود ها و ابزارهاي پژوهش می گیري شامل بررسی پایایی و روایی سازه مدل اندازه
 ,Fornell & Larcker(ها فرنل و الکر  جهت بررسی پایایی سازه) 1387 غیاثوند،(

  ها،  یهپایایی هر یک از گو - 1 :کنند که شامل سه مالك را پیشنهاد می) 1 :1981
 . شده است  متوسط واریانس استخراج - 3ها و  پایایی ترکیبی هر یک از سازه - 2
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هاي خود  معیار میانگین واریانس استخراجی میزان همبستگی یک سازه با شاخص
معیار . دهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است را نشان می

AVE هاي  شده بین هر سازه با شاخص  ه اشتراك گذاشتهدهنده میانگین واریانس ب نشان
دهنده روایی  نشان 5/0برابر و بیشتر از  AVEطبق نظر فورنل و الرکر مقدار . خود است

تمام متغیرها از  ،نشان داده شد 4طور که در جدول  همان. قبول است قابل يهمگرا
  .واریانس استخراجی مناسبی برخوردار هستند

  
 )نتایج پژوهش( برازش کلی مدلمعیارهاي  -4جدول 

 R2 Q2  Cr  Ave  Cronbach's  متغیر
Alpha 

  771/0  551/0  693/0     آگاهی
  708/0  635/0  710/0     اعتماد

  897/0  527/0  735/0     مشارکت
  710/0  526/0  701/0     شفافیت

  813/0  559/0  708/0     پاسخگویی
  749/0  535/0  735/0     مندي قانون

  1  1  1     توافق جمعی
  845/0  502/0  705/0     مدیریت شهري
  733/0  635/0  777/0  356/0  606/0 سرمایه اجتماعی

  1  1  1  422/0  570/0 حکمروایی خوب شهري
نقش سرمایه اجتماعی در 
 حکمروایی خوب شهري

619/0  390/0  791/0  518/0  827/0  

  
ی برتري شاخص پایایی ترکیبی نسبت به آلفاي کرونباخ در این است که پایای

شان با یکدیگر محاسبه  هاي صورت مطلق بلکه با توجه به همبستگی سازه ها نه به سازه
براي هر سازه نشان از پایایی مناسب آن دارد  7/0گردد که مقادیر باالتر از  می
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)Nunnally, 1997 .(معیار  همچنین. تمام متغیرها داراي پایایی ترکیبی مناسبی هستند
مقدار . رود، معیار آلفاي کرونباخ است ها بکار می ی سازهدیگري که براي سنجش پایای

ها  در این شاخص نیز تقریباً براي همه مؤلفه. است 7/0حد بحرانی این شاخص برابر 
 .حد بحرانی رعایت شده است

هسلر و همکاران در مورد . سازد بینی مدل را مشخص می قدرت پیش Qمعیار 
 35/0و  15/0، 02/0زا سه مقدار  هاي درون بینی مدل در مورد سازه شدت قدرت پیش

زا در محدوده  در مورد یک سازة درون Qها اگر مقدار  به اعتقاد آن. اند را تعیین نموده
بینی ضعیفی در قبال  باشد، نشان از آن دارد که مدل قدرت پیش 02/0نزدیک به 

مقدار  35/0قدرت متوسط و  15/0هاي آن سازه دارد و به همین ترتیب مقدار  شاخص
مقدار این معیار براي متغیر ). Heseler, 2009(دهد  بینی قوي را نشان می قدرت پیش

  .بینی باالي مدل است قدرت پیش ةدهند است که نشان 390/0وابسته مدل برابر 
R گیري و بخش ساختاري  معیاري است که براي متصل کردن بخش اندازه

ود و نشان از تأثیري دارد که یک متغیر ر سازي معادالت ساختاري به کار می مدل
 Rنکته ضروري در اینجا این است که مقدار . گذارد زا می زا بر یک متغیر درون برون

هاي  گردد و در مورد سازه مدل محاسبه می) وابسته(زاي  هاي درون تنها براي سازه
را  67/0و  33/0، 19/0سه مقدار ) 1998( 1چین. زا، مقدار این معیار صفر است برون

مقدار این معیار برابر . کند معرفی می R عنوان مالك براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي به
  .آید حساب می براي متغیر وابسته است که مقدار نزدیک به قوي براي این معیار به 619/0

استفاده  Tتوان از آزمون  ها می هاي مختلف کیفی براي صحت رابطه در پژوهش
دهنده صحت رابطه است که  در صورتی نشان% 95ون در سطح اطمینان این آزم. نمود

باشد که صحت رابطه را  می 96/1این مقدار در پژوهش بیشتر از . باشد 96/1باالتر از 
کند، همچنین تمام ضرایب مسیر نیز مثبت است که این بدان معنا است که  بیان می

  .هستندمتغیرها داراي تأثیر مثبت و معناداري بر یکدیگر 

                                                
1. Chin  
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  مدل تحقیق همراه با ضرایب بار عاملی -2شکل 



  
  
  
  
 1397، پاییز 6اي، سال سوم، شماره  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه     162 

کنندگان در این  شده از سوي مشارکت  هاي ارائه در این بخش به بررسی پاسخ
ها در دو بخش بررسی سرمایه اجتماعی و  پاسخ. پژوهش پرداخته شده است

حکمروایی خوب شهري دسته بنده گردیده تا میزان مطلوبیت عوامل و دالیل آن 
پیش از بررسی نظرات شهروندان رابطه میان متغیرهاي مختلف با . خص شودمش

دهد که این متغیر چه مقدار در  بار عاملی نشان می. استفاده از بار عاملی بررسی گردید
به این نوع از تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدي گفته . مؤلفه اصلی تأثیرگذار است

طور که در  همان. شده و روابط میان آن است ادهدهنده صحت مدل استف شود که نشان می
هاي سرمایه اجتماعی، مشارکت  شده است، در میان شاخص  نشان داده 5جدول شماره 

هاي با  ازآن اعتماد و آگاهی شاخص پس. بیشترین تأثیر را در تعریف عامل داشته است
هاي شفافیت،  خصها نشان داد که شا از طرفی بررسی. اند اهمیت سرمایه اجتماعی بوده

قانونمندي و مدیریت شهري نیز به ترتیب بیشترین تأثیر را بر حکمروایی خوب شهري 
ترین دلیل عدم رضایت  توان گفت که مهم ها می با توجه به همین یافته. ندا داشته

هاي شفافیت و  شهروندان از حکمروایی خوب شهري، وضعیت نامناسب شاخص
ترین دلیل  رکت شهروندان در مدیریت شهر، اصلیعدم مشا همچنین. پاسخگویی است

  .تضعیف سرمایه اجتماعی است
 )نتایج پژوهش(بار عاملی  -5جدول 

 بار عاملی  شاخص  عامل

 سرمایه اجتماعی

  265/0  آگاهی
  279/0  اعتماد

  476/0  مشارکت

 حکمروایی خوب شهري

  /.527  شفافیت
  235/0  پاسخگویی

  380/0  مندي قانون
  307/0  معیتوافق ج

  321/0  مدیریت شهري
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سرمایه اجتماعی با سه مؤلفه آگاهی، اعتماد و مشارکت سنجیده  :سرمایه اجتماعی
هاي  با توجه به پاسخ. صورت جداگانه مورد تحلیل قرار گرفته است شده و هر مؤلفه به

 ها و عدم ترین علل وضعیت نامناسب آگاهی، عدم اطالع مردم از طرح شهروندان، مهم
شاخص که دهد  نتایج نشان می همچنین. شفافیت اهداف و روش اجراي آن است

ها از سوي  موقع وعده اعتماد در وضعیت نامناسبی قرار دارد و علت آن عدم انجام به
مجموع بیشتر شهروندان به سؤاالت اعتماد پاسخ ضعیف  در. مدیران شهري است

مشارکت در مسائل شهري، نبود ارتباط  وجود تمایل باالي مردم به با همچنین. اند داده
مستمر شهروندان با مسئولین شهر باعث شده است که مشارکت شهروندان در 

هاي مشارکت  ها پایین باشد و همین موضوع علت ضعیف بودن شاخصه گیري تصمیم
  .شهروندان است

  
حکمروایی خوب شهري با معیارهاي شفافیت،  :حکمروایی خوب شهري

ق جمعی، مدیریت شهري و پاسخگویی سنجیده شده که در زیر به قانونمندي، تواف
بررسی قرار گرفت  معیار شفافیت با سه سؤال مورد. ها پرداخته شده است تحلیل پاسخ

دهد شفافیت در وضعیت خوبی قرار ندارد و دالیل آن نبود  که نتایج آن نشان می
عیار قانونمندي نیز به م همچنین. دسترسی آزاد به اطالعات در وضعیت نامطلوب است

حمایت قانونی از شهروندان در وضعیت مطلوبی  دالیل وجود ابهام در قوانین و عدم
دهد که معیار پاسخگویی وضعیت ضعیفی دارد و  تحلیل نتایج نشان می. نداردقرار 
. ترین علت آن عدم پاسخگویی مناسب و به هنگام از جانب شهرداري است مهم

گیري موجب شده است که معیار  ندان در فرآیند تصمیمعدم حضور شهرو همچنین
در بررسی معیار مدیریت شهري این نتیجه حاصل شد . توافق جمعی نیز نامطلوب باشد
هاي عمرانی و اجتماعی رضایت دارند و درنتیجه این  که مردم از وضعیت شاخص

  .معیار در وضعیت مطلوب ارزیابی شد
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 گیري نتیجه
ترین عامل در بهبود حکمروایی خوب شهري،  ید که مهمدر این پژوهش مشخص گرد

هاي  هاي سرمایه اجتماعی بهبود یابد شاخص سرمایه اجتماعی است و هر چه شاخص
هاي  در واقع همبستگی مثبتی میان شاخص. یابد حکمروایی خوب شهري نیز بهبود می

وجه به که این موضوع با ت ،سرمایه اجتماعی و حکمروایی خوب شهري برقرار است
ها نشان داد میان آگاهی از  از سوي دیگر بررسی. مشخص گردید 619/0برابر  Rمقدار 
هاي سرمایه اجتماعی و شفافیت و پاسخگویی از حکمروایی خوب شهري رابطه  مؤلفه

به این صورت که به دلیل عدم انتشار اطالعات و ارتباط نامناسب با . مستقیم وجود دارد
کنند و در نتیجه این مؤلفه در  ها آگاهی پیدا نمی ز اطالعات طرحنفعان ا شهروندان، ذي

میان مؤلفه اعتماد و عملکرد مدیریت شهري  همچنین. گیرد وضعیت نامناسب قرار می
ها و کاهش مشکالت،  نیز رابطه مستقیم وجود دارد که در صورت اجراي صحیح پروژه

با تحلیل نظرات شهروندان . دیاب اعتماد میان شهروندان و مدیران شهري افزایش می
هاي سرمایه اجتماعی و حکمروایی خوب شهري در سمنان در  روشن شد که شاخص

ترین علت ایجاد چنین وضعیتی، نبود مشارکت در  مهم. وضعیت مطلوبی قرار ندارد
سازي از جانب مردم و نبود قوانین شفاف در حوزه حمایت از  گیري و تصمیم تصمیم

ها نشان داد میزان تمایل ساکنان شهر  از سوي دیگر بررسی. حقوق شهروندان است
ها حاضرند براي بهبود  هاي مدیریت شهري باالست و آن سمنان براي شرکت در فعالیت

هاي مشارکت، امکان  اما به دلیل نبود زیرساخت ،وضعیت شهر داوطلبانه همکاري کنند
ها از سوي دیگر موجب گشته  نبود این زیرساخت. استفاده از این ظرفیت وجود ندارد

مراجعه مستقیم به : است تا افراد براي پیگیري مشکالت خود از دو راه اقدام کنند
  .شهرداري و انتقال مشکالت به افراد صاحب نفوذ

هاي سرمایه اجتماعی و حکمروایی خوب شهري،  در نهایت براي بهبود شاخص
  :شده است  رائهتفصیل ا راهکارهایی مورد نیاز است که در ادامه به
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 نهاد به این صورت که براي هر یک از این  هاي مردم حمایت از سازمان
شود و در جلسات شوراي شهر که در مورد  ها جایگاه مشورتی در نظرگرفته سازمان

  .ها استفاده کرد ها است بتوان از نظرات آن موضوع کار سمن
 رکت مردمی نظیر هاي مشا ایجاد شوراي محالت با استفاده از ظرفیت کانون

حضور  همچنینها و پیگیري مشکالت محله از طریق شوراي محله و  مسجد و سمن
  .نماینده شوراي محالت در جلسات شوراي شهر

 ها از طریق افزودن اختیار به  ترغیب شهروندان به مشارکت در امور اجرایی طرح
  .اه نظارت دائمی ساکنان محله بر پیشرفت طرح همچنینمحلی و  نهادهاي
 اي آنها و ایجاد پایگاه  صورت انتشار دوره هاي شهرداري به سازي هزینه شفاف
  .رسانی اینترنتی براي ثبت شکایات و ارائه پیشنهادها اطالع
 منظور افزایش  هاي محلی به استفاده از بستر فضاي مجازي جهت تشکیل گروه

ت کالبدي و هویت محله و ایجاد نوعی انسجام میان ساکنان در جهت بهبود وضعی
  .اجتماعی محله
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