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چکیده 
سـرمایۀ اجتماعـی یکـی از شـاخصه های نویـن توسـعه در جامعـه و محله هـای شـهری اسـت. 
علی رغـم شناسـایی ابعاد مختلف سـرمایۀ اجتماعـی، نقش آن در برنامه ریزي های توسـعۀ شـهری 
كمتر واكاوی شـده اسـت. توسـعۀ پایدار شـهري هنگامـي مي تواند مانـدگاري یابد كـه به صورت 
یـك فرهنـگ، مقبوليـت پيدا كند و مشـاركت غيررسـمي آحاد یك ملـت را در برگيرد. در توسـعۀ 
پایـدار رفـاه مـردم مهمترین هدف تلقي می شـود. احسـاس امنيت شـهری، گذران اوقـات فراغت، 
توزیـع فضایـی امکانـات عمومـی شـهري، عدالت در دسترسـی به فضاي سـبز، فضای آموزشـی، 
ورزشـی، خدماتی و بهداشـتی، مشـاركت در پاكيزگي شـهر و كاهـش آلودگي صوتی، هـوا و آب؛ 
همچنيـن كاهش تبعات زیسـت محيطي ناشـي از ترافيك، از پيامدهای مثبت فضایـی توجه به ابعاد 

سـرمایۀ اجتماعی است. 
     بـا اسـتفاده از نيروهـای توانمنـد درون  زا و سـرمایه  های اجتماعـی موجـود، می تـوان در حـل 
مشـکالت حـاد فضایـی شـهری موفق بـود. پژوهـش حاضر بـا هدف بررسـی نقش سـرمایه  های 
اجتماعـی و مؤلفه  هـای آن در توسـعۀ پایـدار شـهر ایـالم، بـه روش توصيفـی، تحليلـی و پيمایش 
انجـام شـد و از ابـزار پرسشـنامه بـرای گـردآوری داده هـای آن اسـتفاده گردیـد. جامعۀ آمـاری آن 
شـامل كليـۀ افـراد بـاالی 18 سـال شـهر ایالم بـود. حجم نمونـه را 380 نفـر از شـهروندان ایالمی 
تشـکيل مـی داد كـه بـه صـورت نمونه گيـری خوشـه ای انتخاب شـدند. نتایـج نشـان می دهند كه 
سـرمایۀ اجتماعـی )اعتماد، مشـاركت و آگاهی اجتماعی(، تأثير مثبت و معنـاداری در ابعاد مختلف 
توسـعۀ پایـدار شـهر ایـالم دارد و در صـورت توجـه و سـرمایه گذاری در شـاخصه های سـرمایۀ 
اجتماعـی، زندگـی در شـهر بـرای شـهروندان مطلـوب می شـود و شـهروندی مسـئول با شـهری 

پاسـخگو و پایدار شـکل خواهـد گرفت. 
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مقدمه و بیان مسئله 
سـرمایۀ اجتماعـي1 ، زادۀ كنـش و واكنش هـاي افراد و محصول آشـنا بودن و آشـنا 
شـدن آدميـان بـا یکدیگـر مي باشـد و بـر چشم داشـت  هایی اسـتوار اسـت كـه از 
آشـنایي جـان مي گيـرد و در اكثـر مواقـع با گـذر زمان مي بالد و گسـترده مي شـود. 
اسـتعارۀ مکـرر به كاررفتـه بـراي معرفي سـرمایۀ اجتماعـي )آنچه كـه مي دانيد مهم 
نيسـت، آنکـه مي شناسـيد مهم اسـت( دقيقاً بر آشـنایي و نتایج حاصـل از آن داللت 
دارد و در عيـن حـال فـرض بـر آن اسـت كـه آشـنایي در اكثـر مواقـع فایده منـد 
اسـت و ایـن فایده منـدي نوعـي منبـع حـاوي ارزش بـه شـمار مـي رود كـه كاربرد 
مفهـوم سـرمایه در سـرمایۀ اجتماعـي را قابـل دفـاع مي سـازد )پيـران و همـکاران، 
1385: 10(. یکـي از لـوازم برنامه ریـزي در دنيـاي جدید، توجه به مشـاركت فعال، 
اثربخـش و همه جانبـۀ افـراد جامعـه در تمـام ابعـاد مختلـف توسـعه مي باشـد؛ بـه 
عبـارت دیگـر مشـاركت فرایندي اسـت كـه در برگيرندۀ انـواع كنش هـاي فردي و 
گروهـي بـه منظـور دخالـت در تعيين سرنوشـت خود و جامعـه و تأثيرگـذاردن بر 
تصميم گيـري دربـارۀ امـور عمومـي اسـت )محسـني تبریـزي، 1375: 54(. افزایش 
بی حـد و ناگهانی جمعيت شـهری ناشـی از رشـد طبيعـی و مهاجرت روسـتایيان و 
دیگـر شـهرها، تحـوالت شـگرف فرهنگـی و تکنولـوژی و جهانی شـدن و تأثيرات 
آن بـر جوامـع مختلـف باعـث بـه وجـود آمـدن مسـائل و مشـکالت فراوانـی در 
حـوزۀ شـهری گشـته كه ایـن مقوله باعـث اختالل و چالـش در زندگی شـهروندان 
و مدیریـت شـهری شـده اسـت. ایـن امـر لـزوم توجـه بـه برنامه ریـزی در شـهر 
جهـت اسـتفاده از خرد جمعی، تکثرگرایی، مشـاركت شـهروندان، عدالت و حقوق 

شـهروندان را مهـم قلمـداد مي نماید )مهـدی زاده و دیگـران، 1382: 87(.
     از چالش هـاي كنونـی نظـام برنامه ریزی و مدیریت شـهري، كه ارتباط تنگاتنگی 
به ویـژه بـا جامعـۀ شـهری در سـطح خـرد دارد، شـکل گيری و شـکل دادن بـه 
جامعـۀ مدنـی محلـی و شـهری، شهروندسـازی محلـی، ارتقـای شـهروندمداری 
شـهری، تثبيت حقوق و وظایف شـهروندی، تقویت مشـاركت شهروندی، مدیریت 
شـهری پاسـخگو و كارآمـد و عـدم توجـه به خواسـت و نظـر شـهروندان در ادارۀ 

امـور محلی و شـهری اسـت )نجاتـی حسـينی، 1380: 13(. 

1. Social capital 
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     شـهر ایـالم در طـی دهه هـاي اخيـر تحـوالت جمعيتـی و كالبـدی متناوبـی را 
پشـت سـر گذاشـته اسـت؛ به طوری كه جمعيت آن از 8 هزار و 346 نفر در سـال 
1335 بـه 155 هـزار و 289 نفـر در سـال 1395 افزایـش پيـدا كرده اسـت؛ یعنی در 
طـول 54 سـال گذشـته، جمعيت شـهر از 18برابر بيشـتر شـده اسـت كـه این خود 
نشـان دهندۀ رشـد باالی جمعيت مي باشـد. شـهر ایالم به عنوان یك نخسـت شـهر، 
بيـش از 27 درصـد از كل جمعيـت و 45 درصـد كل جمعيت شهرنشـين اسـتان را 
در خـود جـای داده اسـت؛ بـر ایـن اسـاس، نگـرش جدیـد بـه مدیریت شـهری و 
مشـاركت شـهروندان و توجـه ویـژه به شـاخص هاي انسـانی و سـرمایۀ انسـانی و 
اجتماعـی جهـت تأميـن توسـعۀ متـوازن و پاسـخگو در امـور محلی برای رسـيدن 
بـه تعـادل و توسـعۀ پایـدار ضـروری اسـت )شـوهانی و شـوهانی، 1383: 177(. 
الزمـه توسـعۀ پایدار و همه جانبه، بسـط روزافـزون انگيزش و مشـاركت اجتماعي، 
سياسـي و اقتصـادي مـردم در تصميم گيري ها و تعيين خط مشـي مرتبـط با زندگي 
اجتماعـي آنهاسـت. مشـاركت در ابعـاد گسـترده، فراینـدي تعریـف مي شـود كه به 
واسـطۀ آن، فـرد نقش هایـي در حيـات سياسـي، اقتصـادي و اجتماعـي كشـورش 
ایفـا مي كنـد و جامعـه را جهـت نيل بـه اهدافش یاري مي رسـاند. بر اسـاس برخي 
دیدگاه هـا مشـاركت سياسـي بخشـي از مشـاركت همگانـي اسـت و مـردم از ایـن 
طریـق، بـه طور مسـتقيم یـا غيرمسـتقيم، در سياسـتگذاري هاي سياسـي مشـاركت 
مي كننـد )صالحی فـرد، 1383: 138(؛ از طرفـي، هـر نـوع واحـد سياسـي از قبيله تا 
كشـور، ملـت یـا حکومـت ملـي، بـه طـور طبيعـي جامعـه اي دارد كـه بـه رفتارها، 
كنش هـا، واكنش هـا، هنجارهـا و افـکار خاصـي تمایـل نشـان مي دهـد؛ درواقـع 
فرهنـگ رفتـاري ای كه انسـان ها آگاهانـه یا ناآگاهانـه با خود حمـل مي كنند، تحت 
تأثيـر سـاختارهایي اسـت كـه در آن زندگـي مي كننـد. ساختارسـازي هاي اجتماعي 
و اقتصـادي از آسـان ترین و ساختارسـازي هاي فرهنگـي و سياسـي از دشـوارترین 
ـ  اجتماعـي  مشـاركت   .)16  :1387 )سـریع القلم،  هسـتند  ساختارسـازي ها  نـوع 
سياسـي همان ایجاد سـرمایۀ اجتماعي در جامعه اسـت؛ چون بدون تحقق سـرمایۀ 
اجتماعـي، روابـط انجمنـي، هنجارهـا و اعتمـاد، پيونـد و اعتماد بين فـردي، روابط 
بيـن گروهـي، روابط با نهادها و احسـاس برخـورداري از حمایت اجتماعي، شـاهد 
تعامـالت اجتماعـي بيـن افـراد جامعۀ نخواهيـم بود؛ لـذا مي توان گفت، مشـاركت 
تحقـق نمي یابـد، مگـر بـا وجـود تحقـق مؤلفه هـاي سـرمایۀ اجتماعـي. سـرمایۀ 

تحلیل فضایی نقش مؤلفه های سرمایة اجتماعي و ابعاد توسعة .....
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اجتماعـي نيـز تحقـق نمي یابـد، مگـر بـا تجلـي شـاخص هایي همچـون اعتمـاد و 
پيوندهاي ميان افراد و افراد با نهادهاي رسـمي و غيررسـمي. باید بيان كرد سـرمایۀ 
اجتماعـي برخـالف سـایر سـرمایه هاي موجـود در اجتمـاع، فيزیکـي نيسـت؛ بلکه 
حاصـل تعامـالت و هنجارهـاي گروهـي و اجتماعي اسـت و این نشـان مي دهد كه 

سـرمایۀ اجتماعـي در دل شـبکۀ روابـط اجتماعـي قـرار دارد )همـان: 201(. 
     امـروزه عقيـده بـر این اسـت كه هيچ جامعه اي بدون بسـط و گسـترش سـرمایۀ 
اجتماعـی و شـاخص های مهـم آن بـه توسـعۀ پایـدار1  نخواهد رسـيد و امعان نظر 
به آن براي توسـعه و پيشـرفت جوامع حياتي اسـت؛ بنابراین اگر سـرمایۀ اجتماعی 
تـا ایـن حـد بـراي رسـيدن بـه توسـعۀ پایـدار ارزشـمند اسـت، ضروري تـر از آن 
شـناخت اسـت و بایـد عوامل تأثيرگـذار بر تقویـت و تضعيف سـرمایۀ اجتماعی و 
توسـعۀ پایـدار بـه درسـتی بررسـی و شناسـایی شـوند و به درسـتی بيان گـردد كه 
عوامـل فـوق در همـۀ جوامـع و محيط هـا چگونـه عمـل كرده انـد؛ لـذا اهميت دو 
مقولـۀ سـرمایۀ اجتماعي و توسـعۀ پایدار در دنياي قرن بيسـت و یکـم، مورد امعان 
نظـر بسـياري از صاحب نظـران و سياسـت مداران قرا گرفته اسـت و پرسـش اصلي 
تحقيـق این اسـت كـه سـرمایۀ اجتماعي چه نقشـي در ميزان توسـعۀ پایدار داشـته 
و خواهـد داشـت؟ كـه این موضـوع به صورت تئوریك مورد بررسـي قـرار خواهد 
گرفـت؛ عـالوه بـر آن، موضـوع باال در شـهر ایالم، كه بـه عنوان یك شـهر قبيله ای 
با سـاختار سـنتی و قدیمی شـناخته می شـود، به صورت تجربي )پرسشـنامه اي( و 
در قالـب كار ميدانـي مـورد آزمـون قـرار می گيـرد. مطابـق تجربـۀ كشـور در طـي 
دهۀ اخير، ميزان سـرمایۀ اجتماعی در شـهرهاي كوچك بسـيار بيشـتر از شـهرهاي 
بـزرگ بـوده اسـت؛ لذا این پرسـش ها مطرح می شـود كـه 1. سـرمایۀ اجتماعی چه 
نقشـی بر توسـعۀ پایـدار )سياسـی، اقتصـادی، زیسـت محيطی و ...( دارد؟ 2. آیا در 
صـورت توجـه به شـاخص های سـرمایۀ اجتماعـی می توان شـهری مطلـوب مورد 
نظـر شـهروندان ایجـاد كرد؟ و 3. مشـکالت كنونی شـهر ایالم ناشـی از چيسـت ؟ 
پاسـخ بـه ایـن سـؤاالت و سـؤاالت مشـابه دیگـر در این پژوهـش به تفصيـل بيان 
می شـود تـا شـاهد تحـوالت اجتماعـی مثبـت جهت ایجـاد شـهری سـالم و پایدار 

باشيم. 

1. Sustainable Development
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مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش 
سـرمایۀ اجتماعـي از جملـه مفاهيـم آسـان و در عيـن حـال پيچيـده اي اسـت كـه 
امـروزه نسـبت به گذشـته مورد توجه بيشـتري واقع شـده اسـت. تناقضاتـي نيز در 
مفهـوم سـرمایۀ اجتماعـي و مصادیـق آن وجـود دارد كـه باعث شـده در خصوص 
اینکـه چـه چيزهایـي سـرمایۀ اجتماعـي را مي سـازد، اختالفاتـي بـروز نمایـد. اگر 
سـرمایۀ فيزیکـي چيزي اسـت كـه در كارخانه ها، سـاختمان ها، زمين هـا و ... وجود 
دارد، سـرمایۀ مالـي آن اسـت كـه فـرد در بانـك و ... دارد. سـرمایۀ انسـاني هـم 
بـه چيـزي گفتـه می شـود كـه در اذهـان هسـت و معمـوالً بـه صـورت آمـوزش و 
مهارت هـاي مختلـف خـودش را نشـان مي دهـد. سـرمایۀ اجتماعـي نيـز آن چيزي 
اسـت كـه در روابـط یا شـبکۀ پيوندهـاي اجتماعي ميـان انسـان ها برقرار اسـت؛ تا 
جائـي كه گفته مي شـود سـرمایۀ اجتماعـي در درون یك فـرد یا گروه و ... نيسـت؛ 

بلکـه در فضـاي روابـط ميـان آنهـا وجـود دارد )شـوهانی، 1391: 37(. 
     سـرمایۀ اجتماعـي بـه دالیـل متعـددي مورد امعـان نظر قرار گرفته و قسـمتي از 
ایـن مسـئله بـه ایـن دليل اسـت كه ایـن مفهـوم مخالفتـي عليـه فردگرایـي افراطي 
سياسـتگذاران دوران ریـگان )رئيـس جمهور پيشـين امریکا( و تاچر )نخسـت وزیر 
وقـت انگلسـتان( بـوده اسـت. هنگامـي كـه تاچـر آشـکارا اعـالم كـرد كـه چيزي 
بـه عنـوان جامعـه وجـود نـدارد، عـده اي ایـن حـرف را بـه عنـوان تشـویقي براي 
فردگرایـي لجام گسـيخته و بي حـد و حصـر دانسـتند )فيلـد، 1386: 16(. مارتيـن 
جاكـوس روزنامه نـگار، خـود را در اروپایـي مضطـرب مي بينـد كـه روابـط در آن 
بـه خاطـر فردگرایـِي حاكـم و ارزش هـاي بـازار، فرسـوده شـده اند،؛ به طـوري كه 
او شـکوه مي كنـد كـه دنيـاي مـا، دنيایـي اسـت از ناپایـداري و بي ثباتـي كـه در آن 
هيـچ چيـز جاودانـه نيسـت و خوشـي فـردي بيشـترین تقـدم را دارد )همـان:17( 
اگـر مبالغه هـاي روزنامه نگارانـي همچـون او را كنـار بگذاریـم، بـه نظـر مي رسـد 
در جوامـع توسـعه یافته، الگوهـاي تعامـل در حال تغيير هسـتند. غيررسـمي شـدن 
روابـط بيـن فردي، فرسـایش مسـتمر رسـم و عادت بـه عنـوان پایۀ رفتار انسـاني، 
تقسـيم كار در حـال گسـترش، مبهم شـدن مرزهاي حـوزۀ خصوصـي و عمومي و 
انفجـار وسـایل جدیـد ارتباطـي، توجه همـگان را به راه هـاي حفظ نظـم اجتماعي 
جلـب مي كنـد )همـان: 18(. باید گفت نظریۀ سـرمایۀ اجتماعي به طور ذاتي بسـيار 
سـاده اسـت و ایده محـوري آن را می تـوان در واژۀ روابـط خالصـه كـرد. اعضـاي 
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جامعـه بـا برقـراري تمـاس بـا یکدیگـر و پایـدار سـاختن ایـن تماس هـا، قـادر به 
همـکاري بـا یکدیگـر مي شـوند و بـه ایـن طریـق چيزهایـي را كسـب مي كنند كه 
بـه تنهایـي قـادر به كسـب آنها نيسـتند و بـا دشـواري بسـيار، موفق به كسـب آنها 
مي شـوند )بوردیـو، 1986: 34(. در واقـع سـرمایۀ اجتماعـی از طریـق كنـش مبتنی 
بـر آگاهـی و شـناخت متقابـل حاصـل می شـود و محصـول تـالش پایان ناپذیـری 
اسـت كـه بـرای نهادینـه كـردن ارزش هایـی كـه در توليـد و بازتوليد روابـط پایدار 
و سـودمندی كـه منافـع مـادی یا معنـوی گـروه را تأميـن می كند صـورت می گيرد 

)هادی پـور، 1388: 38(. 
      دوركيـم در تحليـل ریشـه هاي بـروز شـرایط بي هنجـاري در جوامـع در حـال 
گـذار بـه آثـار و پيامدهـاي اجتماعي و سياسـي افول سـرمایۀ اجتماعي اشـاره كرده 
اسـت )تقي لـو، 1385: 242(؛ بنابرایـن مي تـوان گفـت كـه در اقتصـاد، وجهـي از 
سـود یـا نفع اقتصـادي به صـورت متقابل در تعيين حـدود مفهومي نـوع خاصي از 
سـرمایه بـه نـام سـرمایۀ اجتماعي در كنار سـرمایۀ انسـاني و سـرمایۀ مـادي دخيل 
اسـت كـه نقـش مؤثری در توسـعۀ پایـدار دارد. مشـاركت افـراد در تأميـن نيازها و 
خواسـته های خـود یکـی از اجـزای اصلی سـرمایۀ اجتماعـی در جامعه به حسـاب 
می آیـد )علوی تبـار، 1379، ج 1: 25(. مشـاركت از اركان اصلـي توسـعۀ پایـدار 

شـهري است )كاسـتانك، 2001: 16(. 
     یکـي دیگـر از عناصـر تشـکيل دهندۀ سـرمایۀ اجتماعي، اعتماد اجتماعي اسـت 
كـه هـم بـه لحـاظ مفهومـي و هـم بـه لحـاظ تجربـي ارتبـاط نزدیکـي با سـرمایۀ 
اجتماعـي دارد )فيلـد، 1386: 107( و خيلي هـا آن را درونمایـۀ سـرمایۀ اجتماعـي 
مي داننـد. فوكویامـا، اعتمـاد را بـه عنـوان ویژگي بنيادیـن سـرمایۀ اجتماعي تعریف 
كـرده و بـر ایـن عقيـده اسـت كـه اعتمـاد بـه كاهـش هزینه هـا و افزایـش نتایـج 
منجـر مي شـود؛ لذا هرچـه اعتماد افزایـش یابد، روایي و ثمربخشـي رفتارها بيشـتر 
مي شـود )فوكویامـا، 1995: 25( تـا جائـي كـه اندیشـمندان پيـرو فوكویامـا مایل به 
تقليـل تمـام ابعاد سـرمایۀ اجتماعي به اعتماد هسـتند؛ مثاًل اریك اوسـالنر مي گوید: 
اعتمـاد پایـۀ اصلـي نظـم اجتماعي اسـت و اجتماعات بـه اعتماد متقابل وابسـته اند. 
بـه اعتقـاد پاتنـام، اعتمـاد همـکاري را تسـهيل مي كنـد و هرچـه سـطح اعتمـاد در 
جامعـه اي باالتـر باشـد، احتمـال همکاري هم بيشـتر خواهـد بود و خـود همکاري 
نيـز اعتمـاد ایجـاد مي كنـد )پاتنـام، 2000: 65(؛ بنابرایـن اعتماد كه یکـي از عناصر 
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ضـروري تقویـت همکاري اسـت و یك عنصـر غيراختياري و ناآگاهانه نيسـت، لذا 
مسـتلزم پيش بينـي رفتار یك بازیگر مسـتقل اسـت )دهقـان و غفـاری، 1384: 73(. 

جدول شمارۀ )1(. نظریه های مرتبط با توسعۀ پایدار و سرمایۀ اجتماعی

مفاهيمنوع دیدگاه

سوسيال دموكرات
ایجاد حکومت هاي محلي كارا، پاسـخگو و شـفاف بر پایۀ مشـاركت 
مردمـي، تحکيـم جایـگاه حکومت هاي محلـي در مسـائل و تحوالت 

اجتماعـي، حمایت از اقدامات تعاونـي و اقتصادي محلي

حکمروایی شهری
و  صالحيت هـا  قـدرت،  توزیـع  حکمروایـی  در  اساسـی  اصلـی 

اسـت. شـهری  جامعـۀ  متعـدد  ذی نفعـان  بيـن  مسـئوليت ها 

پلوراليسم یا 
تکثرگرایی

وجـود گروه هـاي متعدد قـدرت، ویژگـي جوامع مدرن اسـت كه هم 
الزمـۀ دموكراسـي و آزادي اسـت و هـم شـيوه اي واقعـي و عملـي 
بـراي توزیـع قـدرت و مدیریـت هماهنگ جامعه محسـوب مي شـود.

دم تمركز و فدراليسم
بيشـتر امور محلي توسـط نهادهـاي منتخب انجام مي پذیرد. شـوراها، 

انجمن هـا و كميته هـا معموالً از طریـق انتخابات برگزیده مي شـوند.

سرمایۀ اجتماعي
سـرمایۀ اجتماعـی محصـول آشـنا بودن و آشـنا شـدن و آشـنا ماندن 
آدميـان بـا یکدیگـر اسـت و دارای سـه بعـد مهـم آگاهـی، اعتمـاد و 

مشـاركت می باشـد.

ليبرال كالسيك
مسـئوليت  برابـري،  آزادي،  دموكراتيـك،  ارزش هـاي  بارورشـدن 

مردمـي مشـاركت  و  پاسـخگویي  سياسـي، 

)شوهانی، 1391: 87(

     توسـعۀ پایـدار شـهري، مفهومـی اسـت كامـل بـرای رفـاه و ایـن گونـه تعریف 
می شـود: توسـعه ای اسـت كـه از نظـر زیسـتی، قابـل سـکونت و زندگـي، از نظـر 
اقتصـادي، قابـل دوام، از نظـر اجتماعي، داراي برابري و از نظر سياسـی، غيرمتمركز 
و پاسـخگو و مشـاركتی باشـد؛ به نحوی كه تغييرات تکنولوژیکي و صنعتي شهرها، 
مـالزم و همـراه بـا ایجـاد اشـتغال، تأميـن مسـکن و حفظ شـرایط زیسـت محيطي 
مناسـب باشـد )موكومـو، 1996: 266(؛ بـه عبـارت دیگر، توسـعۀ پایدار شـهري به 
حفـظ تعادل هـاي زیسـت محيطي محدود نمي شـود و الزمـۀ آن پایـداري اجتماعي، 
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اقتصـادي و عدالـت اجتماعـي اسـت )كریمـي، 1380: 31(. حقيقـت این اسـت كه 
امـروز در مقيـاس جهانـي دیگر كشـورها اعتقاد ندارند كه مسـئوالن آنهـا به تنهایي 
قادرنـد به سـمت توسـعۀ پایـدار حركـت نمایند؛ مگـر در روندي با مشـاركت هاي 
قانوني و نهادینه شـده و بسـيج تمامي نيروهاي دسـت اندركار كه حركتي مسـتمر را 
به سـمت اهداف توسـعۀ پایدار شـهري انجـام دهند )لقایـی، 1383: 612(. توسـعۀ 
پایـدار شـهري، توسـعه اي اسـت كـه بـه نيازهاي مـردم شـهر در تمام ابعاد توسـعه 
از جملـه: اجتماعـي، اقتصـادي، فرهنگـي، آموزشـي، درمانـي و غيـره پاسـخ گوید؛ 
امـا بقـا و دوام آن نيـز تضميـن شـود؛ بـه طـوري كـه هـم نسـل هاي كنونـي و هم 
نسـل هاي آینـده بتواننـد از آن اسـتفاده كننـد )صالحی فـرد، 1383: 138(. توسـعۀ 
پایـدار شـهري هنگامـي مي توانـد مانـدگاري یابـد كـه بـه صـورت یـك فرهنـگ 
مقبوليـت یابد و مشـاركت غيررسـمي آحاد یـك ملت را در برگيـرد )لطيفی، 1387: 
139(. در توسـعۀ پایـدار رفـاه مـردم مهمتریـن هدف تلقي می شـود )مهـدی زاده و 
دیگـران، 1382: 87(. در راسـتاي تحقـق توسـعۀ پایدار شـهري مي بایسـت شـرایط 
تحقـق سـرمایۀ اجتماعی در جامعه فراهم شـود تا امکان بسترسـازي توسـعۀ پایدار 
انسـاني و بهبـود رفـاه اجتماعـي فراهم گـردد كه در این بسـتر مي توان بـه برقراري 
عدالـت اجتماعي رسـيد )هاروي، 1376: 99(. از سـاختارهاي همبسـتگي اجتماعي 
می تـوان بـه مـواردی همچـون: تعهـد و مسـئوليت پذیري، شـفافيت، دموكراسـی 
و تقویـت بنيان هـاي اجتماعـي و خانوادگـي، احيـاي محيـط زیسـت همگانـي و 
افزایش رضایت شـهروندي اشـاره كرد )بحریني، 1378: 98(. پایداری شـهری ميسر 
نمی شـود مگـر بـا باال بـردن سـطح آگاهي هـاي عمومي و جهاني شـدن1  همـراه با 

محلي گرایـي2  )یونسـکو، 2000: 193(. 
     پژوهشـی بـا عنـوان »نقـش سـرمایۀ اجتماعی در توسـعۀ پایدار محلـی )مطالعۀ 
موردی: سـکونتگاه های شـهری و روسـتایی منطقۀ عسلویه(« در سـال 1393 توسط 
فرضعلـی سـاالری و همـکاران انجـام شـد. نتایـج ایـن پژوهش بـا در نظـر گرفتن 
رابطـۀ مسـتقيم بيـن توسـعۀ پایـدار و سـرمایۀ اجتماعـی نشـان می دهـد كه سـطح 
سـرمایۀ اجتماعی و مشـاركت در سـکونتگاه های روستایی نسـبت به سکونتگاه های 

1. Globalization
2. Localization
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شـهری بـه عنوان عامـل بومی و محلی در روند توسـعۀ منطقۀ پارس جنوبی بيشـتر 
بـوده اسـت و ایـن قضيـه در پشـيبرد اهـداف و رونـد كاری توسـعۀ پایـدار منطقه 
بيشـتر مؤثـر می باشـد. در مقالـه ای دیگـر بـا عنـوان »بررسـی رابطـۀ توسـعۀ پایدار 
اجتماعی و سـرمایۀ اجتماعی )نمونۀ موردی: سـاكنان محلۀ غيررسـمی شميران نو(« 
كـه آقایـان محمدعلـی شـفيعا و سـعيد شـفيعا آن را نوشـته اند، نتایج نشـان می دهد 
كـه رابطـۀ مثبت و معنـاداری ميان سـرمایۀ اجتماعی و شـاخص های توسـعۀ پایدار 
اجتماعـی برقرار اسـت كه به وسـيلۀ اتصال به شـبکه ها و اعتمـاد، تقویت می گردد. 
در ایـن ميـان، شـورای محلـه به عنـوان مهمتریـن ركن ایـن رابطه باید بيشـتر مورد 
توجـه قـرار گيـرد. در نهایت، مشـخص شـد كـه اسـتفاده از مؤلفه های غيررسـمی 
سـرمایۀ اجتماعـی، روش بالفعـل و توسـعۀ مؤلفه هـای رسـمی سـرمایۀ اجتماعـی، 
روش بالقـوۀ دسـتيابی بـه توسـعۀ پایـدار اجتماعـی خواهند بود. نفيسـه مرسوسـی 
و نيلوفـر آذربرزیـن )1397( در مقالـه ای بـا عنـوان »نقـش سـرمایۀ اجتماعـی در 
توسـعۀ پایـدار محله ای )مطالعۀ موردی: شـهر ایـذه(«، ارتباط بين سـرمایۀ اجتماعی 
و توسـعۀ پایـدار محلـه ای را ثابـت كردند. نتيجـۀ كلی پژوهش آنن حاكـی از توجه 
بيشـتر متخصصان و برنامه ریزان شـهری و منطقه ای به شـاخص های توسـعۀ پایدار 
محّلـه ای در سـطح محـالت 15گانـۀ شـهر ایذه اسـت. احمـد روميانـی و همکاران 
در مقالـه ای بـا عنـوان »تحليلی بـر اثرات سـرمایۀ اجتماعـی بر روی توسـعۀ پایدار 
روسـتایی )مطالعـۀ مـوردی: دهسـتان رومشـگان غربـی - شهرسـتان كوهدشـت(« 
بـه ایـن نتيجه رسـيدند كـه بين ابعـاد اعتماد، مشـاركت و توسـعۀ پایدار روسـتایی 
در سـطح 05/0 درصـد آلفـا، رابطـۀ مثبـت و بيـن بعـد نهادهـای محلـی و توسـعۀ 
پایـدار روسـتایی در سـطح 05/0 درصـد آلفـا، رابطـۀ منفـی وجـود دارد؛ ولـی بين 
بعـد انسـجام و توسـعۀ پایـدار روسـتایی هيـچ رابطه ای وجود نـدارد. محـرم آزاد و 
همـکاران )1398( هـم در مقالـه ای بـا عنـوان »بررسـی ارتبـاط سـرمایۀ اجتماعی با 
توسـعۀ پایـدار شـهری )مطالعۀ مـوردی: اسـتان مازنـدران(« تأیيد كردنـد كه هرچه 
ميـزان سـرمایۀ اجتماعی و كليـۀ متغيرهایش افزایش  یابد، به بهبـود و ارتقای ابعاد و 
مؤلفه هـای توسـعۀ پایدار شـهری منجر می شـود. رازقی مله و ابراهيمـی )1397( در 
مقاله ای با عنوان »تحليل رابطۀ علی سـرمایۀ اجتماعی و توسـعۀ پایدار گردشـگری 
)مطالعـۀ مـوردی: شـهروندان شـهر سـاری(«، تأثير مثبت سـرمایۀ اجتماعی )شـبکۀ 
روابط، مشـاركت اجتماعی، اعتماد اجتماعی( بر توسـعۀ پایدار گردشـگری را تأیيد 
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كردنـد؛ بـه این معنی كه بـا افزایش ميزان سـرمایۀ اجتماعی، ميانگين توسـعۀ پایدار 
گردشـگری افزایـش می یابـد. آقای دوسـتی و همـکاران )1397( در مقالـه ای دیگر 
بـا عنـوان »تحليـل فرهنگـیـ  اجتماعـی نقش سـرمایۀ اجتماعـی بر توسـعۀ پایدار 
شـهری در اسـتان اصفهـان«، ارتبـاط بيـن متغيرهـای سـرمایۀ اجتماعـی و پایداری 

شـهری را تأیيـد كردند.

روش تحقیق
روش تحقيـق در ایـن پژوهـش، مـوردی و از سـنخ توصيفـی - تحليلـی و مبتنـی 
بـر پيمایـش اسـت. جامعـۀ آمـاری پژوهـش شـامل سـاكنان شـهر ایالم مي باشـد. 
حجـم نمونـه با اسـتفاده از فرمـول كوكران به تعـداد 380 نفر بـه روش نمونه گيری 

خوشـه ای و تصادفـی سـاده انتخاب شـد.
در ایـن مقالـه بـه منظـور باال بـردن روایـی و پایایـي ابزار سـنجش )پرسشـنامه ها(، 
آزمـون مقدماتـي انجـام شـد؛ بـه ایـن ترتيـب كـه بـرای آزمـون  سـنجش روایـی 
)اعتبـار محتوایـی از نـوع صوری(، پرسشـنامه ها در اختيـار 15 نفر از خبـرگان قرار 
داده شـد؛ سـپس گویه هـاي مقدماتـي بررسـي گردیـد. در نهایـت نيـز بـا تعدیـل 
گویه هـا پرسشـنامه هاي نهایي اسـتخراج شـد. به منظـور آزمون مقدماتـی پایایی هم 
پرسشـنامه ها در یـك نمونـۀ كوچـك )30 نفـر از جامعۀ آمـاری( مـورد مطالعه قرار 
گرفـت كـه بـا اسـتفاده از ضریب آلفـای كرونبـاخ، ميـزان پایایی سـرمایۀ اجتماعی 
0/78 و توسـعۀ پایـدار شـهری0/71  تأیيـد شـد. بعـد از توزیـع پرسشـنامه در بين 
نمونه هـای انتخاب شـده و جمـع آوری داده هـا نتایـج پایایـی ابعـاد و متغيرهـای 
اصلـی بـا اسـتفاده از ضریـب آلفـای كرونبـاخ به صـورت جـدول شـمارۀ )23( به 

آمد.  دسـت 
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جدول شمارۀ )2(. نتایج پایایی متغیرهای تحقیق و ابعاد آنها
پایاییمتغير وابسته و ابعاد آنپایاییمتغير مستقل و ابعاد آن

0/72پایداري اجتماعي0/78اعتماد
0/75پایداري زیست محيطي0/84مشاركت
0/75پایداري كالبدي0/83آگاهی

0/77پایداري نهادي0/81كل: سرمایۀ اجتماعي
0/78پایداري اقتصادي--
0/71پایداری سياسی--
0/73كل: توسعۀ پایدار--

 
     جدول شـمارۀ )2( نشـان می دهد كه ميزان پایایی مقياس های سـرمایۀ اجتماعی 
و توسـعۀ پایـدار شـهری و ابعـاد آنهـا بزرگتـر از مقـدار مطلـوب و مناسـب0/70 
می باشـد؛ در نتيجـه مقياس هـای سـرمایۀ اجتماعـی و توسـعۀ پایدار شـهری و ابعاد 

آنهـا از اعتبـار پایایـی و روایـی مناسـبی برخوردار بوده اسـت. 
     تجزیـه و تحليـل داده هـای جمع آوری شـده از پرسشـنامه، با اسـتفاده از نرم افزار 
spss و روش های آمارِی تحليل همبسـتگی پيرسـون، ضریب همبسـتگی تاو كندال، 
تحليـل ميانگيـن و رگرسـيون چندمتغيـره و آزمـون كای اسـکور یك طرفه صورت 

است.  گرفته 
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جدول شمارۀ )3(. شاخص ها و متغیرهاي تحقیق
گویه ها )پرسش ها(مؤلفه هامفهوم

عی
تما

 اج
ایۀ

سرم

آگاهی شهروندان
آگاهـی از اطالعـات روز و صحيـح شـهر، آگاهـی از چگونگـی تهيـه و 
تصویب طرح شـهری، آگاهی از برنامۀ سـاليانۀ شـهر، آگاهـی از بودجۀ 

شـهر، آگاهـی از توزیـع اعتبارات عمرانی شـهر.

اعتماد اجتماعي

بـه  اعتمـاد  خویشـاوندان،  بـه  اعتمـاد  خانـواده،  اعضـاي  بـه  اعتمـاد 
همسـایگان، اعتمـاد بـه دوسـتان، اعتمـاد بـه هم محله اي هـا، اعتمـاد بـه 

. همشـهري ها

اعتمـاد بـه راننـدگان تاكسـي و اتوبـوس، اعتمـاد بـه بازاریـان، اعتمـاد 
بـه پزشـکان، اعتمـاد بـه نماینـدگان مجلس، اعتمـاد به اعضاي شـوراي 
شـهر، اعتمـاد بـه كاركنان شـهرداری، اعتماد بـه مدیران شـهری، اعتماد 
بـه دولـت، مسـئوليت در قبـال بهداشـت و زیبایـي شـهر، اسـتفادۀ بهتر 
از خدمـات شـهر و اداره و محيـط اطـراف، احسـاس تعلـق بـه شـهر و 

امکانـات شـهر، احسـاس تعلـق به تاریـخ و فرهنگ شـهر.

مشاركت 
اجتماعي

شـورا  انتخـاب  در  مشـاركت  شـهر،  شـورای  جلسـات  در  شـركت 
بـر  نظـارت  در طرح هـای شـهری،  برنامـه  و  نظـر  ارائـۀ  و شـهردار، 
حسـن اجـرای برنامه هـای توسـعۀ شـهر، نظـارت بـر توزیـع عادالنـۀ 
امکانـات شـهری، مشـاركت بـا گروه ها و احزاب سياسـي، مشـاركت با 
انجمن هـاي علمـي و فرهنگـي، مشـاركت در سـازمان هاي غيردولتـي.

ري
شه

ي 
دار

پای
پایداري 
اجتماعي

احسـاس امنيـت، گـذران اوقـات فراغـت، دسترسـي بـه امکانات 
عمومـی شـهري، رضایـت از زندگي.

پایداري اقتصادي
امـکان خریـد آسـان مایحتاج روزانـه، كيفيت اجناس بـازار، ميزان 

درآمـد، ميـزان هزینه هـاي زندگي، كيفيت محيط شـغلي.

پایداري 
زیست محيطي

دسترسـی بـه فضـاي سـبز، بهداشـت و پاكيزگـي شـهر، آلودگـي 
هـوا، تبعـات زیسـت محيطي ناشـي از ترافيـك، آلودگـي صوتـي.

پایداري كالبدي
وجـود امکانات ورزشـي، بهداشـتي و درماني، آموزشـی، امکانات 

بـراي بازي كـودكان، فضاي مناسـب براي پيـاده روي.

پایداری سياسی
انتخابـات شـورا، شـهردار مدرسـه، شـورای محلـی، توجـه بـه 

نظـر شـهروندان. خواسـت و 

پایداري نهادي
پاسـخگویي مدیـران، منطقه بنـدی شـهری، محله محـوری، تفویق 

اختيـار و عدم سـرگردانی شـهروندان.
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ویژگی های ناحیۀ مورد مطالعه
اسـتان ایـالم بـا 20 هـزار و 133 كيلومتـر مربـع، 2/1 درصد از مسـاحت كشـور را 
دارد و از این حيث در بين اسـتان های كشـور كوچکترین اسـتان اسـت و به شـکل 
یـك متوازی االضـالع و كشـيدگی خـاص مـرزی در گوشـۀ جنـوب غربـی كشـور 

واقع شـده است. 
 

شکل شمارۀ )1(. موقعیت شهرستان ایالم

      شهرسـتان ایـالم بـا مركزیـت شـهر ایـالم، در سـال 1308 شمسـی در شـرق و 
شـمال شـرق ده  بـاال و در منطقـه ای كـه حسـين  آباد )منسـوب بـه حسـين قلی خان 
والـی( ناميـده می شـد، در جـوار سـاختمان های به جامانـده از والـی، بنـا گردید و با 
بـه توجـه به سـابقۀ تاریخی منطقـه و تصویب فرهنگسـتان ایران، ایالم ناميده شـد. 
شـهر ایـالم بـا جمعيتي معادل 126 هـزار و 346 نفر در سـال 1375، بيـش از 25/8 
درصـد از كل جمعيـت شـهري اسـتان را داشـته اسـت. در سـال 1395 این شـهر با 
جمعيتـي معـادل 155 هـزار و 289 نفـر بيـش از 27 درصـد از كل جمعيـت اسـتان 
را بـه خـود اختصـاص داده كـه ایـن نشـانگر اهميـت آن به عنـوان مهمتریـن نقطۀ 

شـهري اسـتان بوده اسـت )سـالنامۀ آماری ایـران، 1395(. 
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یافته های توصیفی و تحلیلی
تحليـل توصيفـی یافته هـا بـرای 85 مـورد نمونـۀ پژوهـش بـه طـور خالصه نشـان 
داد كـه 67 درصـد پاسـخگویان مـرد و 65 درصـد آنهـا متأهـل بوده انـد. 53 درصد 
نيز تحصيالت ليسـانس داشـته اند؛ همچنين ميانگين سـنی آنها 45 سـال و ميانگين 
سـابقۀ كار آنهـا 11 سـال بـوده اسـت. در ادامـه، یافته هـای پژوهش در دو قسـمت؛ 

ابتـدا یافته هـای توصيفـی؛ سـپس یافته هـای تحليلی ارائه می شـود. 
     جـدول شـمارۀ )4( ميانگيـن و انحراف اسـتاندارد نمرات شـركت كنندگان را در 
هـر یـك از ابعـاد سـرمایۀ اجتماعي نشـان مي دهد. ميانگيـن ابعاد سـرمایۀ اجتماعی 
)اعتمـاد، مشـاركت و آگاهـی( به ترتيـب 4/67، 4/1 و 3/45 و ميانگين كل سـرمایۀ 
اجتماعـی4/21 بـه دسـت آمده اسـت. در مجمـوع می تـوان نتيجه گرفت بـا وجود 
اختـالف انـدک سـرمایۀ اجتماعـی در مناطـق مختلـف شـهری كـه پرسشـنامه در 
آن توزیـع شـده، ميانگيـن گویه هـای ابعـاد سـرمایۀ اجتماعـی از وضعيـت مطلوب 
برخـوردار بـوده اسـت. دليـل اصلـی افزایش ميانگيـن اعتمـاد اجتماعـی در جامعۀ 
شـهر ایـالم ایـن اسـت كـه در ایـن شـهر چندیـن قبيلـۀ بـزرگ وجـود دارد كـه از 
گذشـته تـا كنـون سـکونت داشـته اند و همچنان سـکونت وجـود دارنـد. تعصبات 
ایلـي باعـث شـده اسـت تـا آنهـا در غم هـا و شـادي ها كنـار همدیگـر و در موقـع 
نيـاز، یـار و یـاور هم باشـند و همدیگـر را تنها نگذارنـد تا جایي كه اگـر براي یکي 
از افـراد قبيلـه مشـکلي پيـش آیـد، همـه بـه حمایـت از او برمي خيزنـد. از طرفـی 
جمعيـت كم شـهر باعث شـده اسـت تا ميـزان ارتباطـات در قياس با كالن شـهرها، 
به ویـژه ارتباطـات چهـره بـه چهـره ميـان مردم در حـّد نسـبتاً باالیي باشـد و همين 
هـم باعث شـده تـا در ميان مردم نوعي اعتماد سـنتي شـکل بگيرد؛ البته همبسـتگي 
موجـود بيشـتر درون گروهـي و درون قومـي اسـت كـه بویـژه در مواقع نياز، بيشـتر 

مي كند. خودنمایـي 
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جدول شمارۀ )4(. میانگین و انحراف استاندارد هر کدام از شرکت کنندگان
 در مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی

انحراف استانداردميانگينسرمایۀ اجتماعی
4/679/9اعتماد

4/19/4مشاركت
3/458/4آگاهی

4/219/46كل سرمایۀ اجتماعی

     جـدول شـمارۀ )5( ميانگيـن و انحراف اسـتاندارد نمرات شـركت كنندگان را در 
هـر یـك از ابعـاد توسـعۀ پایـدار نشـان مي دهـد. ميانگين نمـرات شـركت كنندگان 
در ابعـاد مختلـف پایـداری؛ یعنی ابعـاد اجتماعی، زیسـت محيطی، كالبـدی، نهادی، 
اقتصـادی و سياسـی بـه ترتيـب 86/4، 71/4، 31/4، 78/3، 61/3 و 49/3 و ميانگيـن 
كل توسـعۀ پایدار 79/4 اسـت. بر اسـاس نتایج به دسـت آمده از متغير توسعۀ پایدار، 
پایـداری اجتماعـی بيشـترین ميـزان و پایداری اقتصـادی كمترین ميـزان ميانگين را 
دارنـد. دليـل اصلی افزایش ميـزان پایداری اجتماعی در شـهر ایـالم، همانطوری كه 
ذكـر شـد، وجـود بافت ایلی و قبيله ای و سـاختارهای سـنتی موجود در شـهر ایالم 
اسـت. در مجمـوع، سـرمایۀ اجتماعـي بـا وجـود اینکـه در اسـتان خـوب ارزیابـی 
می شـود؛ امـا بيشـتر از نـوع درون گروهـي یـا قدیـم و سـنتی اسـت و گاهـی بـا 
نيازهـای امـروزی جامعـۀ شـهری تطابق نـدارد. بر اسـاس یافته های تحقيـق، ميزان 
پایـداری در ابعـاد مختلـف در شـهر ایالم حاكی از این اسـت كه پایـداری اقتصادی 

در وضعيـت مطلوب نيسـت. 
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جدول شمارۀ )5(. میانگین و انحراف استاندارد هر کدام از شرکت کنندگان
 در مؤلفه های توسعۀ پایدار

انحراف استانداردميانگينتوسعۀ پایدار
4/865/08پایداري اجتماعي

4/714/89پایداري زیست محيطي
4/314/9پایداري كالبدي
3/783/6پایداري نهادي

3/613پایداري اقتصادي
3/493/8پایداری سياسی
4/7916/9كل توسعۀ پایدار

      جدول شمارۀ )5( همبستگي ساده )پيرسون( هر یك از ابعاد سرمایۀ اجتماعي با 
پایداری شهری را نشان مي دهد. همان گونه كه مشاهده مي شود تمام همبستگي ها در 
سطحP<0/01 معنادار است. باالترین ميزان همبستگي،مربوط به رابطۀ اعتماد اجتماعی با 
پایداری شهری و كمترین ميزان مربوط به رابطۀ آگاهی شهری با پایداری شهری است. 

جدول شمارۀ )6(. ارتباط ابعاد سرمایۀ اجتماعي با پایداري شهر ایالم
 با استفاده از آزمون همبستگي پیرسون

ضریب معناداري sigضریب پيرسونمتغير وابستهمتغير مستقل
**0/6170/002توسعۀ پایداراعتماد اجتماعی

**0/4370/012توسعۀ پایدارمشاركت اجتماعي
**0/3780/000توسعۀ پایدارآگاهی

     جدول شمارۀ )6( همبستگي ساده )پيرسون( هر یك از ابعاد پایداری شهری با سرمایۀ 
اجتماعی را نشان مي دهد. همان گونه كه مشاهده مي شود تمام همبستگي ها در سطح
P<0/01 معنادار است. باالترین ميزان همبستگي مربوط به رابطۀ پایداری اجتماعی با 
سرمایۀ اجتماعی است و كمترین ميزان مربوط به رابطه پایداری كالبدی شهری با سرمایۀ 

اجتماعی است. 
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جدول شمارۀ )7(. ارتباط سرمایۀ اجتماعي با ابعاد پایداري شهر ایالم 
با استفاده از آزمون همبستگي پیرسون

ضریب معناداري sigضریب پيرسونمتغير وابستهمتغير مستقل

سرمایۀ 
اجتماعی

0/01>**0/638پایداري اجتماعي
0/01>**0/562پایداري اقتصادي

0/01>**0/611پایداري زیست محيطي
0/01>**0/497پایداري كالبدي
0/01>**0/593پایداري نهادي
0/01>**0/685پایداري كل

     بـراي بررسـي رابطـۀ چندگانـۀ سـرمایۀ اجتماعـي بـا هر یـك از ابعـاد پایداری 
شـهری از تحليـل رگرسـيون چندگانه اسـتفاده شـد. 

جدول شمارۀ )8(. نتایج مدل رگرسیون به ازاي رابطۀ سرمایۀ اجتماعي با پایداری شهری
متغير 
RR2متغير مالکپيش بين

R2
برآرود تعدیل شده

ضرایب
برآرود 
ضرایب

F سطح
معناداري

اعتماد، 
مشاركت، 

آگاهی

پایداری، 
اجتماعی، 
اقتصادی، 

كالبدی، سياسی
و ...

0/78

0/7830/6130/5780/819/6266/200/001

0/83

سرمایۀ 
0/760/430/410/981/965/60/001پایداری شهریاجتماعی

    همان گونـه كـه جـدول شـمارۀ )8( نشـان مي دهـد ابعـاد سـرمایۀ اجتماعـي 
پيش بيني كننـدۀ خوبـي بـراي مؤلفه هـاي پایـداری شـهر هسـتند. مقدار همبسـتگي 
چندگانه )R( )اعتماد، مشـاركت و آگاهی( با پایداری )اجتماعی، اقتصادی، كالبدی، 
سياسـی، نهادی و زیسـت محيطی(0/783 و ضریب تعيين0/613 درصد نشـان دهندۀ 
مقـدار قابـل تبيين واریانس هاي پایـداری اجتماعی، اقتصادی، كالبدی، سياسـی و...( 

تحلیل فضایی نقش مؤلفه های سرمایة اجتماعي و ابعاد توسعة .....



دورۀ  بیستم یکم، شمارۀ  68 و 69؛  پاییز و زمستان 1399 

فصلنامۀ  علمي

103

و سـرمایۀ اجتماعـي از روي اعتمـاد، مشـاركت و آگاهـی اسـت. مقدار همبسـتگي 
چندگانـه )R( سـرمایۀ اجتماعـی با پایداری شـهری 76/0 می باشـد و ضریب تعيين 
43/0 درصـد نشـان دهندۀ مقـدار قابل تبييـن واریانس هاي نمرۀ كل پایداری شـهری 
از روي ابعـاد سـرمایۀ اجتماعـی اسـت. سـطح معناداري به دسـت آمده بـراي مقادیر 
F نشـان مي دهـد كـه تمـام ضرایـب در سـطح P<0/01 معنـادار اسـت. بـه هميـن 

ترتيـب، معادلۀ رگرسـيونی بر اسـاس جـدول شـمارۀ )8( عبارتند از:

آگاهی* 0/83 + مشاركت* 0/81 + اعتماد * 0/78 + 6/31 = توسعۀ پایدار
سرمایۀ اجتماعی * 0/98  + 7/69 = توسعۀ پایدار

1. آزمون کای اسکور یک طرفه 
نتایـج آزمـون خـی دو در جدول شـمارۀ )9( نشـان می دهـد كه ارتباط بين سـرمایۀ 
اجتماعـی در محـدودۀ مـورد مطالعـه بـا توسـعۀ پایـدار شـهری دارای خطـای 
آزمـون)sig( 0/013 و كمتـر از سـطح معنـاداری 0/05 اسـت و نمایانگـر وجـود 
ارتبـاط می باشـد؛ بدیـن معنی كـه هرچه شـاخص ها و ابعاد كيفی سـرمایۀ اجتماعی 

افزایـش یابـد، ميـزان پایداری شـهری نيـز افزایـش می یابد. 

جدول شمارۀ )9(. نتایج آزمون کای اسکور
جدول شمارۀ )9(. نتایج آزمون كای 

نتيجهSigآماره آزمون كای  - اسکوراسکورمتغير

تأیيد12/1360/013سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ پایدار شهری 

2. ضریب همبستگی تاو کندال
نتایج آزمون ضریب همبسـتگی تاو كندال در جدول شـمارۀ )10( ارائه شـده اسـت 
و نشـان می دهـد كـه همبسـتگی تاو كنـدال بين ميـزان سـرمایۀ اجتماعی و توسـعۀ 
پایـدار شـهری برابـر بـا0/133 بـا خطـای آزمـون0/002 اسـت كـه كمتـر از سـطح 
معنـاداری 0/05 می باشـد؛ بنابرایـن، ارتباط معنـاداری بين ميزان سـرمایۀ اجتماعی و 
توسـعۀ پایـدار شـهری وجـود دارد؛ به این معنی كه افزایش ميزان شـاخص سـرمایۀ 
اجتماعـی بـا افزایـش توسـعۀ پایـدار در محدودۀ مـورد مطالعـه همراه بوده اسـت. 
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جدول شمارۀ )10(. نتایج آزمون ضریب همبستگی تاو کندال

خطای ميزان همبستگیارتباط
آزمون

سطح 
نتيجهمعناداری

تأیيد0/1720/0020/05سرمایۀ اجتماعی - توسعۀ پایدار شهری

بحث 
شـهرها بزرگتریـن زیسـتگاه های انسـانی، عمده تریـن مصرف كننـدگان انـرژی و از 
مهمتریـن مولـدان آلودگـی بـه شـمار می آیند و بـه تدریج سـيارۀ زميـن را دگرگون 
می كننـد. در عصـر حاضـر، شهرنشـينان بيـش از نيمـی از جمعيـت دنيا را تشـکيل 
می دهنـد و عظيم تریـن كارخانـۀ تبدیـل آب بـه فاضالب هسـتند؛ با ایـن وجود در 
طـوِل تاریخ شهرنشـينی به همـراه افرایش جمعيت و تخریب محيط، پيشـرفت های 
اقتصـادی و فرهنگـی و دسترسـی بـه خدمـات مختلـف نيـز انجـام گرفتـه اسـت 

)كاميـار، 1396: 8(. 
     شـهر پایـدار را می تـوان شـهري دانسـت كـه در آن تنـوع برقـرار شـود و 
تفکيـك و جدایـي كالبدي وجود نداشـته باشـد و تمـام طبقه هاي اجتماعـي، امکان 
بهره گيري از خدمات و تسـهيالت رفاهي را داشـته باشـند. شـهر پایدار مي بایسـت 
در رونـد توسـعۀ پایـدار شـهري، مالحظاتـي را در سـاختار شـهري براي گسـترش 
رضایـت اجتماعـي و افزایـش رفـاه شـهروندي فراهم كند كه بي شـك تحقـق رفاه 
عمومـي، بهبـود سـطح توسـعۀ انسـاني پایـدار را نيز بـه همـراه خواهد داشـت. در 
راسـتاي تحقـق توسـعۀ پایـدار شـهري مي بایسـت شـرایطي فراهم شـود تـا امکان 
بسترسـازي توسـعۀ پایـدار انسـاني و بهبـود رفاه اجتماعـي شـهروندي فراهم گردد 
كـه در این بسترسـازی، برقراري عدالت اجتماعي، تقویت سـاختارهاي همبسـتگي 
اجتماعـي همچـون تعهد و مسـئوليت پذیري، تقویت بنيان هاي اخالقـی و اجتماعي 
و خانوادگـي، احيـاي محيـط زیسـت همگانـي، ایجـاد انتظـام سـاختاري در فضاي 
شـهري بـراي ادراک زیباشـناختي و خوانایـي شـهري، بهبود بهره گيـري از فضاهاي 
شـهري و افزایـش رضایـت شـهروندي می تواند مورد نظر باشـد )شـوهانی، 1391: 

 .)112
     نتایـج پژوهـش حاضـر نشـان داد كـه توجـه به شـاخص های سـرمایۀ اجتماعی 
نقـش مؤثـری در توسـعۀ پایدار شـهرها خواهد داشـت؛ بدین صورت كـه بين ابعاد 
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سـرمایۀ اجتماعـی در جامعـه و متغيرهـای توسـعۀ پایـدار شـهری رابطـۀ مثبـت و 
معنـاداری وجود دارد. بر اسـاس یافته هـای تحقيق بيين اعتمـاد و پایداری اجتماعی 
و نهـادی، رابطـۀ معنـاداری وجـود دارد و اعتماد بين شـهروندان و مدیریت شـهری 
باعـث مشـاركت بيشـتر شـهروندان و مسـئوليت پذیری بيشـتر آنهـا می شـود. نتایج 
پژوهـش همچنيـن گویـاي آن اسـت كـه اعتمـاد ميان مـردم اسـتان ایالم بيشـتر از 
نـوع سـنتي اسـت و باالترین ميـزان اعتماد مربوط بـه خویشـاوندان و نزدیکان بوده 
اسـت. بـر هميـن اسـاس، در جامعۀ شـهري ایـالم، افراد هنـوز به اهميـت و ارزش 
سـنت ها اعتمـاد و اعتقـاد دارنـد. نظام هـاي خویشـاوندي و شـبکه هاي ارتباطـي از 
نـوع محـدود و درون گروهي، الگوي بسـياري از افـراد را تعيين مي كنـد. مذهب در 
الیه هـاي درونـي جامعـه رسـوخ كـرده اسـت و هنوز هـم به عنـوان یکـي از منابع 
مهـم اعتمـاد افراد محسـوب مي شـود و آن نوع اعتمـادي را كه گيدنـز تحت عنوان 
اعتمـاد بـه نظام هـاي انتزاعـي مشـخص مي كنـد در جامعـۀ شـهري ایالم به نسـبت 

خيلي كمـي وجـود دارد. 
     بـر اسـاس یافته هـای تحقيـق بيـن مشـاركت شـهرواندان و پایـداری اجتماعی، 
نهـادی، زیسـت محيطی و اقتصـادی، رابطۀ معناداری وجود دارد و مشـاركت بيشـتر 

شـهرواندان باعث شـکل گيری شـهر بانشـاط تر و سـالم تری می شـود. 
     آمارهـای مشـاركت ذهنـی و عينـی در بين شـهروندان ایالمی تفـاوت معناداری 
دارد؛ بدیـن صـورت كه 90 درصد شـهروندان، مشـاركت را امری پسـندیده، خوب 
و مؤثـر می داننـد؛ امـا از نظـر مشـاركت عينـی و حضـور در فعاليت هـای گوناگون 
شـهری نقـش خيلـی كـم و نااميدكننـده ای دارنـد. بـر اسـاس یافته هـای پژوهـش، 
ميزان مشـاركت شـهری، بجز مشـاركت در انتخابات كه رقمی بيـن 60 تا80 درصد 
را نشـان می دهـد، پایيـن اسـت. كاهـش مشـاركت باعث ناپـداری زیسـت محيطی، 
اجتماعـی و نهـادی در شـهر ایـالم شـده اسـت و این نتایـج بر خـالف دیدگاه های 
هانتينگتـون و نلسـون می باشـد كـه مقولۀ مشـاركت را بـه عنوان معلـول و اثر تبعي 
توسـعه مي نگرنـد. آنان بر اسـاس تجربۀ كشـورهاي غربـي به این نتيجه رسـيده اند 
كـه توسـعۀ اقتصـادي و اجتماعـي لزوماً باعـث افزایش مشـاركت نمی شـود؛ لذا بر 
ایـن عقيده انـد كه گسـترش فرصت هـاي تحرک اجتماعـي و فردي و مشـاركت در 
كوتاه مـدت بـا هـم رابطـۀ معکـوس دارند و افـراد اگـر بتوانند با اسـتفاد از وسـایل 
دیگـر )مهاجـرت بـه شـهر، باالبردن سـطح سـواد، انتقال به مشـاغل پردرآمـد و ...( 
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بـه اهـداف مـورد نظر كـه در نهایت همـان بهبود وضـع اقتصـادي و اجتماعي خود 
اسـت، دسـت یابنـد، معموالً از مشـاركت صرف نظـر مي كنند )هانتينگتـون، 1370: 

  .)242
     بر اسـاس یافته های پژوهش، احسـاس اعتماد شـهری به شـهر، نقش بارزی در 
پایـداری شـهری دارد و شـهروندانی كـه شـهر خود را خانـۀ خود می دانند شـهری 
پاک تـر و سـالم تر دارنـد. جامعـۀ شـهری ایالم شـباهت هاي زیادي بـا جامعۀ فولك 
مـورد نظـر رد فيلـد ندارد. اعضاي جامعۀ فولك نسـبت به یکدیگر احسـاس تعلقی 
قـوي دارنـد و با داشـتن ارتباطات نزدیك بـا یکدیگر هر كدام توجيـه قوي اي براي 
هـواداري از دیگـران دارنـد؛ لذا عدم احسـاس تعلـق باعث عدم سـرمایه گذاری در 

شـهر می شـود و افزایش بيکاری از نتایج این آن اسـت. 
     نتایـج پژوهـش همچنيـن نشـان می دهد كه اخـالق و فرهنگ شـهروندی، نقش 
بـارزی در پایـداری اجتماعی، نهادی و زیسـت محيطی دارد. امـروزه فقدان آموزش 
فرهنـگ زندگـی شـهری كامـاًل مشـهود اسـت و ناآگاهـی از فرهنگ شهرنشـينی و 
قواعـد رفتـاری زندگی شـهری، هزینه هـای زیادی را بـر اداره كنندگان شـهر، محيط 

شـهری و سـاكنان شـهر تحميل كرده اسـت.
     پژوهـش حاضـر منطبـق بـر نظریه هـای ساسـن )نقش مشـاركت شـهروندان در 
توسـعۀ شـهر(، بابوک )توجه به خواسـت و نظر شـهروندان(، زوكر و جين جيکوز 
)تأثيـر مثبـت دسترسـی بـه فضاهـای عمومـی در تعامـالت اجتماعـی و توسـعۀ 
شـهری( و ادوارد سـوجا )تأثيـر عدالـت فضایی بر مشـاركت شـهروندان( اسـت. 

نتیجه گیری
سـرمایۀ اجتماعـي یـك پدیـدۀ جمعـي و یـك كليـت متمایـز از اجزاسـت و منابع 
سـرمایۀ اجتماعـي ماننـد اعتمـاد، آگاهی و مشـاركت معمـوالً خـود تقویت كننده و 
خودافزاینـده هسـتند كـه ایـن مسـئله مي تواند بـه تعـادل اجتماعي همراه با سـطح 
باالیي از همکاري، همبسـتگی، روابط متقابل و رفاه جمعي منجر شـود كه بر اسـاس 
برخـي تحقيقـات بـه عمـل آمـده، سـطح سـرمایۀ اجتماعي در كشـور، سـير نزولي 
داشـته اسـت؛ ولـي در برخـي اسـتان ها مثـل ایـالم از وضعيـت بهتـري برخـوردار 
مي باشـد. یافتـه اي ایـن تحقيـق ضمـن تأیيـد ایـن موضـوع، بـه ایـن نتيجه رسـيده 
اسـت كـه سـرمایۀ اجتماعـي در بعـد روابـط تشـکلی نظيـر همـکاري بـا نهادهاي 
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مدنـي، ضعيف تـر و در بعـد پيوندهـاي بيـن فـردي مثـل رفت وآمـد بـا یکدیگـر، 
قوي تـر اسـت. رقابت هـاي قومـي - قبيلـه اي نقـش زیـادي در ميزان مشـاركت در 
چنـد دهـۀ اخير داشـته اسـت. از طرفي بيـن اعتماد اجتماعـي و پایـداری باالخص 
پایـداری اجتماعـی رابطـۀ معنـاداري وجـود دارد؛ هرچنـد منابـع اعتمـاد در ایـالم 
بيشـتر سـنتي بـوده اسـت. نظام هـاي خویشـاوندي و شـبکه هاي ارتباطـي از نـوع 
محـدود و درون گروهـي، الگـوي رفتـاري بسـياري از مـردم شـهر ایـالم را تعييـن 
مي كننـد و اعتمـاد بـه غریبه هـا و نظام هـاي انتزاعـي كـه در جوامع مـدرن به وجود 
مي آینـد، در جامعـۀ سـنتي ایـالم نهادینـه نشـده اسـت؛ لـذا مي تـوان گفـت رفتـار 
جمعي مردم بيشـتر با تأسـي به شـيوه هاي سـنتي و مرسـوم پيشـين انجام مي شـود؛ 
از جانـب دیگـر، یافته هـاي تحقيـق بيانگـر همبسـتگي نسـبتاً بـاالي ميان مـردم در 
شـهر ایـالم اسـت؛ ولـي این همبسـتگي بيشـتر از نوع سـنتي اسـت؛ با ایـن وجود، 
همبسـتگي مذكور، نقـش زیادي در كنش هـا و رفتارهاي جمعي شـهروندان ایالمي 

است.  داشـته 
     بـر اسـاس یافته هـای ایـن تحقيـق، رابطـۀ بيـن دو متغيـر اصلی پژوهـش؛ یعنی 
سـرمایۀ اجتماعی و پایداری شـهری،  معنادار و مسـتقيم بوده اسـت. فرضيۀ تحقيق 
ایـن بـوده اسـت كه به بيـن سـرمایۀ اجتماعی و توسـعۀ پایـدار، رابطه وجـود دارد 
كـه بر اسـاس یافته هـای تحقيق ایـن فرضيه تأیيد می شـود؛ همچنين بيـن هریك از 
مؤلفه هـای سـرمایۀ اجتماعـی )اعتماد، مشـاركت و آگاهی( و توسـعۀ پایـدار، رابطۀ 
معنـادار وجـود دارد. در شـهر ایـالم رابطـۀ بين اعتماد اجتماعی و مشـاركت بيشـتر 
از دو متغيـر فرعـی سـرمایۀ اجتماعـی اسـت. بعـد از اعتمـاد اجتماعـی، ایـن متغير 
مشـاركت اسـت كـه رابطۀ بهتـری با توسـعۀ پایدار برقـرار كرده اسـت و در نهایت 
متغيـر آگاهـی شـهروندان اسـت؛ بنابرایـن با وجـود اختـالف آمـاری در رتبه بندی 
متغيرهـای سـرمایۀ اجتماعـی در رابطـه با توسـعۀ پایـدار، در مجموع هر سـه متغير 
بـا پایـداری شـهری، رابطـۀ مسـتقيم دارنـد؛ لـذا سـرمایه گذاری در ایـن سـه مؤلفه 

می توانـد نتایـج مفيـدی در باالبردن توسـعۀ پایدار شـهر ایالم داشـته باشـد.  
     علي رغـم اینکـه نتایـج ایـن تحقيـق نشـان دهندۀ سـطح نسـبتاً باالیي از سـرمایۀ 
از نـوع  بيشـتر  ایـن سـرمایۀ اجتماعـي  بایـد گفـت  ایـالم اسـت،  اجتماعـي در 
درون قومـي و درون گروهـي اسـت و سـرمایۀ اجتماعـي بيـن گروهـي در سـطح 
نازلـي اسـت. اعتمـاد، ميزان روابط و همبسـتگي موجـود نيز درون گروهي اسـت و 
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بـه هـر ميـزان كـه از اعضاي خانـواده و نزدیـکان و ... فاصله بيشـتر شـود، از ميزان 
آن كاسـته خواهد شـد. 

     یافته هـاي تحقيـق گویـاي كم رغبتـي، عـدم تمایـل، عـدم عضویـت یا شـركت 
در نهادهـاي مدنـي اسـت. در شـهر ایـالم ارتباطـات بيشـتر از نـوع درون قومـي و 
درون گروهـي اسـت و در مواقعـي مثـل انتخابـات، كـه احساسـات و عواطف مردم 
و تعصبـات قومـي - قبيلـه اي آنهـا بيشـتر تحریـك می شـود، پررنگتـر مي گـردد و 
باعـث می شـود تـا اكثریت مـردم براي حمایـت از كاندیـداي قومي - قبيله اي شـان 
حضـور مؤثرتري در انتخابات داشـته باشـند؛ به همين خاطر، اكثریت پاسـخگویان، 
رقابت هـاي قومـي و قبيلـه اي را یکـي از عوامل مؤثـر در مشـاركت حداكثري مردم 
دانسـته اند. بـه نظـر مي رسـد جامعـۀ ایـالم شـباهت هاي زیـادي بـا جامعـۀ فولـك 
مـورد نظـر رد فيلـد و روابـط اجتماعـي حاكـم بـر گمينشـافت مـورد نظـر تونيس 
دارد؛ چراكـه ارتباطـات نزدیـك و صميمانـه در ميـان اعضـا، ویژگـي جامعۀ فولك 
مـورد نظـر رد فيلد اسـت. اعضـاي جامعۀ فولك نسـبت به یکدیگر احسـاس تعلق 
قـوي دارنـد و بـا داشـتن ارتباطـات نزدیـك بـا یکدیگـر هر كـدام توجيـه قوي اي 
بـراي هـواداري از دیگـران دارنـد. از طـرف دیگـر، وضعيـت حاكـم بـر اسـتان بـا 
تئـوري وربـا- دنـي و كيـم، كـه نـوع محيـط و انـدازۀ آن را در مشـاركت سياسـي 
لحـاظ مي كننـد، سـنخيت دارد. در مجمـوع، نتایـج تحقيـق بيانگـر آن اسـت كـه به 
هـر ميـزان بر سـرمایۀ اجتماعـي اجتماع افزوده شـود به همـان ميزان نيز بر توسـعۀ 
پایـدار شـهر ایـالم افـزوده خواهد شـد؛ بنابرایـن می تـوان نتيجه گرفت كه سـرمایۀ 
اجتماعـی یکـی از مؤثرتریـن و مهمتریـن عوامـل برنامه ریـزي و طرح ریـزی بـرای 

توسـعۀ پایدار شـهر ایالم می باشـد. 

منابع و مآخذ
الف( فارسی

آزاد، محـرم، علـی رحمانـی و علی اصغـر عباسـی؛ )1398(، »بررسـی ارتبـاط - 
سـرمایۀ اجتماعی با توسـعۀ پایدار شـهری )مطالعۀ موردی: اسـتان مازندران(«، 

جامعه شـناختی شـهری، سال 9، شـمارۀ 30. 
بحرینـي، حسـين؛ )1378( تجـدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسـازي، تهران: - 

دانشـگاه تهران. 
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پيـران، پرویـز، ميرطاهر موسـوي و مليحـه شـياني؛ )1385(، »كار پایه مفهومي - 
و مفهوم سـازي سـرمایۀ اجتماعـي )بـا تأكيـد بـر شـرایط ایـران(«، فـص رفـاه 

اجتماعي، سـال ششـم، شـمارۀ 23. 
تقی لـو، داوود؛ )1385(، »بررسـی رابطۀ سـرمایۀ اجتماعی بـا امنيت اجتماعی«، - 

مطالعات راهبردی، شـمارۀ 2. 
دوسـتی، اميرعلـی، مهدی ادیبی و عبدالرضا ادهمـی؛ )1397(، »تحليل فرهنگی - 

ـ اجتماعـی نقـش سـرمایۀ اجتماعـی بـر توسـعۀ پایـدار شـهری در اسـتان 
اصفهـان«، توسـعۀ اجتماعـی، دورۀ 12، شـمارۀ 4.

دهقـان، عليرضـا و غالمرضـا غفـاري؛ )1384(، »تبييـن مشـاركت اجتماعي - - 
فرهنگـي دانشـجویان دانشـگاه علـوم پزشـکي شـهر تهـران«، جامعه شناسـي 

ایـران، دورۀ ششـم، شـمارۀ 1. 
رازقـی ملـه، هـادی و قربانعلی ابراهيمـی؛ )1397(، »تحليل رابطۀ علی سـرمایۀ - 

اجتماعـی و توسـعۀ پایـدار گردشـگری )مطالعـۀ مـوردی: شـهروندان شـهر 
سـاری(«، برنامه ریـزی توسـعۀ گردشـگری، دورۀ 7، شـمارۀ 25.

روميانـي، احمـد، علي اكبـر عنابسـتاني و محمـد والئـي؛ )1394(، »تحليلـی بر - 
اثـرات سـرمایۀ اجتماعـی بـر روی توسـعۀ پایـدار روسـتایی )مطالعـۀ موردی: 
دهسـتان رومشـگان غربی - شهرسـتان كوهدشـت(« فضای جغرافيایـی، دورۀ 

15، شـمارۀ 52. 
سـاالری، فرضغلـی، مریـم بيرانونـدزاده و سـيددانا علـي زاده؛ )1393(، »نقـش - 

سـرمایۀ اجتماعـی در توسـعۀ پایـدار محلـی )مطالعۀ مـوردی: سـکونتگاه های 
شـهری و روسـتایی منطقـۀ عسـلویه(«، هویـت شـهر، دورۀ 8، شـمارۀ 19.

سـالنامۀ آمـاری ایـران؛ )1375(، سرشـماری عمومـی نفـوس و مسـکن، مركز - 
WWW.Amar.org.ir ،آمـار ایـران، آدرس سـایت اینترنتـی

____________؛ )1395(، سرشـماری عمومـی نفـوس و مسـکن، مركز آمار  -
WWW.Amar.org.ir ،ایـران، آدرس سـایت اینترنتـی

تهـران: -  دوم،  چ  ایـران،  سياسـي  فرهنـگ   ،)1387( محمـود؛  سـریع القلم، 
پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـي و اجتماعـي وزارت علـوم و تحقيقـات و فنـاوري. 

شـفيعا، محمدعلـی و سـعيد شـفيعا؛ )1391( »بررسـی رابطـۀ توسـعۀ پایـدار - 
اجتماعی و سـرمایۀ اجتماعی )نمونۀ موردی: سـاكنان محلۀ غيررسـمی شميران 

احمد شوهانی - نادر شوهانی 



دورۀ  بیستم یکم، شمارۀ  68 و 69؛  پاییز و زمستان 1399 

110

فصلنامۀ  علمي

نـو(« جامعه شناسـی كاربـردی، دورۀ 23، شـمارۀ 2.
شـوهانی، نـادر؛ )1391(، شـهر شـهروندمدار رویکـردی نـو به توسـعۀ پایدار - 

شـهری )مطالعـۀ مـوردی: شـهر ایـالم(، رسـالۀ دكتری دانشـگاه آزاد اسـالمی، 
واحـد علـوم و تحقيقـات تهران. 

شـوهاني، محمـد و نـادر شـوهاني؛ )1383(، شـناخت عوامل مؤثر در توسـعۀ - 
فيزیکـي شـهر ایالم )طـرح پژوهشـی(، ایالم: سـازمان مدیریـت و برنامه ریزي 

اسـتان ایالم. 
صالحی فـرد، محمـد؛ )1383(، »نقـش و جایـگاه الگوی توسـعۀ پایدار شـهری - 

در سـاختار شهرنشـيني ایـران«، اطالعات سياسـي- اقتصادي، شـمارۀ 119. 
امـور -  ادارۀ  الگـوي مشـاركت شـهروندان در  علوي تبـار، عليرضـا؛ )1379(، 

شـهرها، ج 1، تهـران: مركـز مطالعـات و برنامه ریـزی شـهری وزارت كشـور. 
فيلـد، جـان؛ )1386( سـرمایۀ اجتماعـي، ترجمـۀ غالمرضـا غفاري و حسـين - 

رمضانـي، تهـران: كویر. 
كاميـار، غالمرضا؛ )1396(، حقوق شـهری و شهرسـازی، تهـران: مجمع علمی - 

و فرهنگـی مجد. 
كریمـی، حميـد؛ )1380(، »توسـعۀ پایدار شـهری )با تأكيد بر كاربـری زمين(«، - 
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