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سرمایه اجتماعی و پایداری شهری 
مطالعه موردی: شهر گرگان

گلستان گروه علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه  غالم رضا خوش فر1 - استادیار 
گلستان  کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه  رضا بارگاهی - 
گلستان کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه  کرمی -  شهاب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

khoshfar@gmail.com :1 نویسنده مسئول مقاله

چکیده:
گاهی اجتماعی برای همه اعضای جامعه است.  گرو تأمین رفاه نسبی، مشارکت شهروندان و افزایش آ پایداری شهری در 
در واقع پایداری مستلزم رعایت عدالت اجتماعی و توجه متوازن به وجوه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حیات جامعه است؛ 
گرد توسعه  خوشبین و امیدوار سازد. امروزه سرمایه اجتماعي به عنوان یكي از عوامل  که نیروی انسانی را به فرا به  گونه ای 
کالن )یعنی جامعه( ، چه در ُبعد میانه )یعنی بنگاه  ها و مؤسسات( و چه  محوري اثرگذار بر پایداری سكونتگاه  ها چه در ُبعد 
در ُبعد ُخرد )یعنی خانوارها و افراد( شناخته شده است. . هدف مقاله حاضر شناخت ارتباط بین سرمایه اجتماعي با پایداری 
شهری می باشد. در این پژوهش، مفهوم سرمایه اجتماعی شامل دو ُبعد شناختی و ساختاری و مفهوم پایداری شامل ابعاد 
که ارتباط بین مفاهیم و ابعاد نامبرده با یكدیگر مورد  کالبدی می باشد  اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، نهادی و 
گرفته است. برای رسیدن به هدف تحقیق از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و برای جمع آوری داده  ها  بررسی قرار 
از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و برای تحلیل داده های تحقیق از نرم افزارهای SSPS و SIG استفاده شده است. جامعه 
کنان با روش نمونه گیری  که 042 نفر از سا گرگان می شود  کن در سه ناحیه شهر  آماری شامل شهروندان باالی 51 سال سا
گرفتند. نتایج  خوشه ای توأم با تصادفی سیستماتیک در سه منطقه باال، متوسط و پایین شهر انتخاب و مورد مطالعه قرار 
که میزان سرمایه اجتماعی و وضعیت پایداری شهری در بین محالت مورد مطالعه متفاوت بوده است.  تحقیق نشان داد 
که بین سرمایه اجتماعی و پایداری در شهر  در نهایت از طریق تحلیل داده ها و آزمون های آماری، این گونه استنباط شد 
گرگان رابطه مثبت و معناداری برقرار است. بنابراین سرمایه اجتماعی باال وسیله ای برای افزایش پایداری شهری می باشد 
و برعكس سرمایه اجتماعی پایین می تواند موجبات ناپایداری را برای ابعاد ساختاری شهر اعم از اقتصاد، اجتماع، نهادها، 
فضا و محیط زیست فراهم آورد. داللت های این تحقیق مبنی بر ارتباط وثیق بین سرمایه اجتماعی با پایداری شهری، لزوم 
راستای  در  اجتماعی  ارتقای سرمایه  و  تقویت  برای حفظ،  اتخاذ سیاست هایی  و  اجتماعی  مؤلفه های سرمایه  به  توجه 

تضمین پایداری در فضای جغرافیایی شهر دو چندان می نماید. 

گرگان. واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، پایداری شهری، توسعه پایدار، 

تاریخ دریافت: 1392/09/22
تاریخ پذیرش: 1393/05/16



32
1392 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

هشتم شماره   

ی
هر

ی ش
دار

 پای
ی و

ماع
جت

ه ا
مای

سر

کشورهای در حال توسعه، با مشكل بحران احساس هویت جمعی 
که رابرت پاتنام  یكی از مهم ترین  مواجه ساخته است. به طوری 
دالیل کاهش مشارکت های مدنی و پیوندهای اجتماعی را در چند 
نتیجه  و در  بافت های شهری  انسجام  بر هم خــوردن  اخیر،  دهه 

رشد حاشیه نشینی می داند )ناطق پور، 1385: 28(.
رابطه بین  که  گرفته   قرار  با این هدف مورد نگارش  این پژوهش 
سرمایه اجتماعی و پایداری شهری را در مناطق مختلف یک شهر 
نشان داده و تأثیر مؤلفه ها و ابعاد متغیرهای نامبرده را بر یكدیگر 
در  بسیاری  پژوهش های  و  تحقیقات  می دهد.  قرار  ارزیابی  مورد 
مورد ارتباط بین سرمایه اجتماعی با توسعه پایدار در بررسی های 
انجام  روستاها  و  شهرها  یعنی  انسانی  سكونتگاه های  به  مربوط 
که پژوهش پیشِ رو با سایر  شده است اما تفاوت اصلی و عمده ای 
پژوهش های مشابه دارد این است که از یک سو مؤلفه های سرمایه 
اجتماعی مانند احساس تعلق به مكان زندگی بدیع بوده و از سوی 
گرفته است؛  دیگر تمامی ابعاد پایداری شهری، مورد مطالعه قرار 
گرچه پایداری و توسعه پایدار گاهی به جای یكدیگر به کار  همچنین ا
برده می شود و ابعاد، مؤلفه ها و گویه های مشابهی دارند، اما در این 
تحقیق پایداری شهری جدای از توسعه تعریف شده؛ علی رغم اینكه 
ممكن است برخی از گویه های توسعه را نیز در خود جای دهد. این 
گرفتن سه ناحیه شهری متفاوت از نظر پایگاه  پژوهش با در نظر 
اقتصادی، در تحلیلی جغرافیایی سعی دارد وضعیت ارتباط میان 
کل شهر تعمیم دهد. بدین سان  سرمایه اجتماعی با پایداری را به 
هم رابطه شاخص های مفاهیم یاد شده در سطح محالت پایین، 
گرفته )سطح ٌخرد( و هم  قرار  متوسط و باالی شهر مورد مطالعه 
و  اجتماعی  که وضعیت سرمایه  نمود  استنباط  این  گونه  می توان 
کالن(. این نوع  پایداری در شهر مورد مطالعه چگونه است )سطح 
سطح بندی می تواند مبنایی در برنامه ریزی های جامع و تفصیلی 
شهر  به  رسیدن  راستای  در  الگویی  و  بــوده  مطالعه  مــورد  منطقه 

پایدار برای برنامه ریزان و مدیران شهری باشد.

2.پیشینه تحقیق
که عملكرد اقتصادی_  پاتنام )2000( در آثار اخیر خود مدعی است 
از جوامع غیرپیوسته  به مراتب قوی تر  پایدار  اجتماعی در جوامع 
انسجام  معنای  به  اجتماعی  سرمایه  شكل گیری  بنابراین  اســت؛ 
اقتصادی  کارایی های  افزایش  بسترساز  شبكه ای،  بین  اعتماد  و 
نواحی  بررسی  در  وی   .)Putnam, 2000( بود  خواهد  اجتماعی  و 
این  به   ،1970 دهــه  در  منطقه ای  اصالحات  از  بعد  و  قبل  ایتالیا 
که سرمایه اجتماعی باالتر نواحی شمالی در دوره های  نتیجه رسید 
مختلف، زمینه ساز توسعه یافتگی بیشتر این ناحیه است )حسنوی 

و پزشكان، 1386(.
اثبات نمود،  اخراجی چینی  کارگران  ژائو )2002( در میان  مطالعه 
دستیابی  بــرای  داشتند،  باالتری  اجتماعی  سرمایه  که  کارگرانی 
به شغل، موفق تر بودند؛ بنابراین اقتصاد فردی پایدار، از سرمایه 

.)Zhao, 2002( اجتماعی متأثر می باشد
با  اجتماعی  سرمایه  ارتباط  پژوهشی،  در   )2005( اورز  و  بوهیان 

.)Buhiyan & Evers, 2005( کردند پایداری شهری را تأیید 

1.مقدمه و بیان مسئله
انگاره جغرافیدانان در بررسی مقوله شهر و شهرنشینی، انگاره ای 
کالبد زیستی شهر باشد بلكه آن  را عالوه  نیست که صرفًا معطوف به 
کمّیت های مادی آن، از جانب  کالبدی و پرداختن به  بر پردازش 
کیفیت های ارزشی و اخالقی نیز مورد بررسی قرار می دهند. شهر به 
از  کالبدی و زیستی و چه  از لحاظ  که چه  مثابه ارگانیسمی است 
لحاظ فرهنگی و اجتماعی در هر دوره ای پیچیده تر می شود و به 
نقطه آرمانی خود یعنی تقویت ساختارهای همبستگی اجتماعی 
از سویی و از سوی دیگر به انتظام و ساختارهای فضای شهری و 
نزدیک تر  شهر  زیستی  نیازهای  با  متناسب  کالبدی  شكل گیری 
گر در پی آن هستیم  می گردد. در این نوع نگاه به مقوله شهر، حتی ا
گره بزنیم  کیفیت زندگی شهری  را با پویایی  که سرمایه اجتماعی 
کیفیت آن داشته باشیم،  و فهم بهتری از سبک زندگی شهری و 

چاره ای جز ارائه تعاریفی از مقوله پایداری شهری نداریم.
جوامع  در  اخیر  سالیان  طــول  در  کــه  اســت  مسائلی  از  ــایــداری  پ
شده  کید  تأ آن  بر  بسیار  شهری  جوامع  در  خصوص  به  مختلف 
را  مهمی  بسیار  نقش  اجتماعی  سرمایه  پایداری،  مسیر  در  است؛ 
گرفتن مفاهیمی  که توسعه پایدار با در نظر  گونه ای  ایفا می کند، به 
چون عدالت اجتماعی، توسعه همه جانبه و رفاه اجتماعی نقش 
خود را در محیط اجتماعی و از جمله سرمایه اجتماعی مشخص 
کرده است. مطالعات بسیاری پیامدهای ناپایدارساز در روند کنونی 
توسعه جهانی را نشان داده انــد و در این بین، شهرنشینان سهم 
به  با توجه  پیامدها دارا می باشند.  این  ایجاد  تعیین کننده ای در 
کشورهای  در  جهان  آینده  شهری  جمعیت  رشد  بیشترین  اینكه 
به  رسیدن  ــرای  ب بیشتری  دغدغه  ــود،  ب خواهد  توسعه  حــال  در 
از سوی دیگر، شیوه  کشورها وجود دارد.  این  پایداری شهری در 
برنامه ریزی شهری در چارچوب طرح های جامع و تفصیلی  رایج 
به رغم دستاوردهای مدیریتی قابل توجه، در هدایت شهر به سوی 
در  عملی  و  نظری  تنگناهای  دچــار  و  است  نبوده  موفق  پایداری 
یا همان سرمایه اجتماعی  نیاز به آوردن مردم  این زمینه است و 
عناصر  کردن  پایدار  برای  شهری  طراحی  و  برنامه ریزی  میدان  به 
که سرمایه  کیفی شهر احساس می شود. بنابراین با توجه به نقشی 
امور  در  آنــان  شــدن  سهیم  و  مــردم  مشارکت پذیری  در  اجتماعی 
عمومی شهرها دارد، در این تحقیق مسئله  اصلی تغییرات پایداری 
و  کالبدی  زیست محیطی،  اقتصادی،  اجتماعی،  ابعاد  در  شهری 
به عبارت  بر حسب نوسانات سرمایه اجتماعی می باشد.  نهادی 
که آیا با تغییر سرمایه  دیگر تالش بر این است تا نشان داده شود 
می یابد؟  تغییر  نیز  شهری  پایداری  شهری،  محالت  در  اجتماعی 

شدت و جهت تغییر چگونه است؟ 
بحث پیرامون سرمایه اجتماعی و اهمیت آن در رسیدن به پایداری 
حوزه  پژوهشگران  میان  در  تازگی  به   که  اســت  موضوعی  شهری 
انسانی و  اعم در علوم  نیز به طور  و  برنامه ریزی شهری  و  جغرافیا 
اجتماعی مورد توجه واقع شده است و این از آنجا ناشی می شود که 
طی فرآیند توسعه بافت های شهری در یک دهه اخیر، آنچه بیش  از 
پیش مورد توجه عامالن و مسئولین بوده، منافع و ابعاد اقتصادی 
به  ویژه در  را  این مسئله، شهرها  و  اجتماعی  کتورهای  فا تا  است 
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بخشند، تعبیر می کند )پاتنام ، 1380: 582(. از نظر بوردیو، سرمایه  
اجتماعی به  عنوان شبكه ای از روابط ودیعه   ای طبیعی یا اجتماعی 
کرد. به تعبیر  کسب آن تالش  نیست بلكه در طول زمان باید برای 
او سرمایه  اجتماعی محصول نوعی سرمایه  گذاری است که به دنبال 
در  مستقیمًا  که  است  اجتماعی  روابــط  آنگونه  بازتولید  یا  تثبیت 
ع  پور، 1380: 11(.  کوتاه مدت یا بلندمدت قابل استفاده هستند )شار
ارزش های  یا  را هنجارها  اجتماعی  فوکویاما عنصر اساسی سرمایه 
کمک می کنند،  گروهی  که به ایجاد و افزایش همكاری  غیررسمی 
کستون،  پا نظر  از   .)170  :1384 و   11  :1379 )فوکویاما،  مــی دانــد 
سرمایه اجتماعی پیوندهای عینی و ذهنی یا حسی در بین افراد 
از  همچنین   .)200  :1385 ایمانی،  و  )فــیــروزآبــادی  اســت  جامعه 
در  موجود  هنجارهای  مجموعه  اجتماعی  سرمایه  فوکویاما،  نظر 
همكاری  سطح  ارتقای  موجب  که  است  اجتماعی  سیستم های 
گردیده و پایین آمدن سطح هزینه های تبادالت  اعضای آن جامعه 

را شامل می شود )فوکویاما، 1379: 13(.
سرمایه اجتماعی در سطح خرد، »سرمایه اجتماعی شناختی« نام 
دارد و در رابطه با پدیده هایی مانند ارزش  ها، نگرش  ها، تعهدات، 
و  اســت  سازمان  اجتماعی  سیستم  در  موجود  اعتماد  و  تعلقات 
که  کالن »سرمایه اجتماعی  ساختاری«  سرمایه  اجتماعی در سطح 
در رابطه  با ساختارها و فرآیندهای مدیریتی همچون پاسخگویی 
مدیران و رهبران در قبال  عملكردشان، شفافیت در تصمیم گیری 
گروهی، مشارکت و ارتباط است. البته به  نظر  کار  و اقدام بر اساس 
می رسد که در این الگو نیز محور اصلی، مؤلفه های فرهنگ سازمانی 
است. در جدول 1 تعاریف، اهداف و واحد تحلیل سرمایه اجتماعی 
از نظر صاحب  نظران و متخصصان علوم اجتماعی به صورت خالصه 

مشاهده می  شود.
3.1.1. مؤلفه  های سرمایه اجتماعی

گذشته تحقیقات تجربی، از روش های بسیار  حداقل در یک دهه 
متفاوتی برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی و پیامدهای اجتماعی، 
 ،)7  :1386 )همتی،  کــرده انــد  استفاده  آن  سیاسی  و  اقتصادی 
که ادبیات تجربی سرمایه  ساباتینی به نقل از دورالف اشاره می کند 
اجتماعی، مملو از تعاریف مبهم، سنجش ضعیف داده ها، فقدان 
شرایط مقایسه پذیری و اطالعات الزم برای پذیرش ادعاهای مطرح 
شده است )Sabatini, 2005: 5(. سازمان  همكاری های اقتصادی و 
کشورهای پیشرفته از منظر متفاوتی به سرمایه  توسعه با تمرکز بر 
سرمایه  زندگی،  کیفیت  چون  موضوعاتی  با  ارتباط  در  اجتماعی، 
انسانی، سالمتی و توسعه پایدار پرداخته است. این سازمان چهار 
از:  عبارتند  که  نمود  ارائــه  اجتماعی  سرمایه  بــرای  عمده  شاخص 
مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، شبكه های اجتماعی و تعلق 
مؤلفه های  بهتر  درک  منظور  به   .)21  :1388 )غیاثوند،  اجتماعی 
سرمایه اجتماعی، در ادامه به اختصار، توصیفات این مؤلفه ها بیان 

می شود.
که شامل سه نوع اعتماد بنیادین، اعتماد بین  اعتماد اجتماعی 
شخصی و اعتماد تعمیم یافته می باشد )عبدالهی و موسوی، 1386: 
که ارتباطات بین افراد درون جامعه  201(. شبكه روابط اجتماعی 
به دو دسته  که  قرار می دهد. مشارکت اجتماعی  کنكاش  را مورد 

عنوان  با   )1385( همكارانش  و  کپور  خا وسیله  به  که  پژوهشی 
گرفت،  »نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محله ای« انجام 
به سبب معناداری یا نزدیک به معنادار بودن ارتباط بین برخی از 
متغیرهای سرمایه اجتماعی با پایداری، می  توان بیان داشت توجه 
به مفهوم ذهنی سرمایه اجتماعی شرط انكارناپذیر تحقق مفهوم 

کپور و همكاران، 1385(. عینی پایداری است )خا
سرمایه  تأثیر  »بــررســی  عنوان  با  خــود  رساله  در   )1387( خوش فر 
گلستان«،  استان  مــوردی  مطالعه  سیاسی  مشارکت  بر  اجتماعی 
کالن، سرمایه اجتماعی  که در سطوح ُخرد و  به این نتیجه رسید 
با مشارکت سیاسی و توسعه اجتماعی_ اقتصادی رابطه معناداری 
از  یافته  توسعه  شهرستان  های  طــرف  یک  از  که  طــوری  به  دارد. 
سرمایه اجتماعی باالتری برخوردار بوده  اند، از طرف دیگر، در سطح 
فردی سرمایه اجتماعی باال موجب مشارکت بیشتر مردم در امور 

سیاسی و اجتماعی می  شود )خوش فر، 1387(. 
شفیعا )1389( در مقاله »بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه 
و  اجتماعی  سرمایه  میان  که  نمود  تأیید  محله«  اقتصاد  پایدار 
است؛  برقرار  معنا داری  و  مثبت  رابطه  اقتصادی،  پایدار  توسعه 
پایداری  افزایش  بــرای  وسیله  ای  باال  اجتماعی  سرمایه  بنابراین 
گروه تحقیق، عامل  اقتصاد محله  ای بوده و انگیزه  های اقتصادی 

مؤثری برای چگونگی این تبدیل است )شفیعا، 1389(.
در مقاله »تحلیل فضایی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار 
که توسعه  شهری« نوشته موسوی و همكاران )1391(، اظهار شد 
می  کند.  محقق  را  اجتماعی  سرمایه  خود،  متعدد  ابعاد  طریق  از 
نیرومند  پدیده  ای  همچون  نیز  اجتماعی  سرمایه  دیگر،  سوی  از 
فراهم  را  پایدار  توسعه  ایجاد  زمینه  از طریق سطوح ماهوی خود 

می آورد )موسوی و همكاران، 1391(.
بارگاهی )1392( در پژوهشی با عنوان »تحلیلی بر پایداری شهرهای 
جمله  از  اجتماعی  سرمایه  مؤلفه  های  از  برخی  نقش  جــدیــد«، 
مورد  عالی  شهر  جدید  شهر  پایداری  با  رابطه  در  را  تعلق  احساس 
سنجش و ارزیابی قرار داد و نتیجه آن ارتباط مستقیم و مثبت این 
که با افزایش  گونه  ای  مؤلفه  ها را بر پایداری شهری نشان داد، به 
بار مثبت تأثیرگذاری مؤلفه  های سرمایه اجتماعی به همان میزان 

پایداری شهری نیز افزایش می  یابد و برعكس )بارگاهی، 1392(.

3.مبانی نظری تحقیق
3.1. مفهوم سرمایه اجتماعی

مفهوم سرمایه اجتماعی از دهه 1960 میالدی وارد مباحث علوم 
گردید. سرمایه اجتماعی در درون یک فرد  اجتماعی و اقتصادی 
یا یک سازمان اجتماعی وجود ندارد بلكه در فضای ارتباطی بین 
افراد وجود دارد )قاسمی و همكاران، 1385: 147 و  سعادت، 1385: 
176(. نظریه های بسیاری نیز در زمینه سرمایه اجتماعی بیان شده 
که از جمله آنها می توان به نظریه پیوندهای ضعیف، نظریه  است 
 Seibert, کــرد.  اشــاره  اجتماعی  منابع  نظریه  و  ساختاری  شكاف 
)47 :2001 و لینچ، 1391: 22(. پاتنام سرمایه اجتماعی را به وجوه 
که  گون سازمان اجتماعی مانند اعتماد، هنجارها و شبكه ها  گونا
بهبود  را  جامعه  کارایی  هماهنگ،  اقدامات  تسهیل  با  می توانند 
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به  آن  گسترده  مفهوم  در  پایداری   .)Leman & Cox, 1991: 28(
کارا از منابع پایه، طبیعی، مالی  معنی اداره و بهره برداری  صحیح و 
که  و نیروی انسانی برای دستیابی به الگوی مصرف  مطلوب است 
با به  کارگیری امكانات فنی و ساختار و تشكیالت مناسب برای رفع 
نیاز نسل امروز و آینده به طور مستمر و رضایت بخش امكان پذیر 
می شود )زیاری،1380: 3؛ بحرینی، 1378: 280؛ مكنون، 1374: 5؛ 
بحرینی، 1376: 28؛ صدوق، 1380: 13(. تعریف سازمان ملل متحد 
از پایداری چنین است: سیاست توسعه پایدار چنان سیاستی است 
که در نتیجه اعمال آن، منافع  مثبت حاصل از مصرف منابع طبیعی 
بتواند برای زمان های قابل پیش بینی در آینده ادامه و دوام داشته 
پایداری  جدید  اندیشه   .)34  :1378 محمدزاده،  و  )لقایی  باشد 
مبنی بر آن است که بر پایه تفكر سیستماتیک و نظام یافته همه  چیز 
گرفته شود )رحیمی،1380: 140(. ازاین   در پیوند با یكدیگر در نظر 
اجتماعی،  اقتصادی،  ابعاد  در  توسعه  گرا  پدیده  هر  است  الزم  رو 
گیرد. استمرار  کالبدی و نهادی  مورد بررسی قرار  زیست محیطی، 
که پایداری مفهومی است  کی از آن  است  گسترش این مفهوم حا و 
کرده  گسترده تری  پیدا  که همواره بر اهمیت آن افزوده شده و ابعاد 

است )عزیزی،1380: 22(.
کاربرد پایداری در الگوهای شهری  .3.2.1

در سال های اخیر جامعه  شناسان و شهرسازان به این نكته  توجه 
نموده اند که پایداری به مفهوم خاص، چه کاربردی در الگوهای شهری  
می تواند داشته باشد )بحرینی، 1376: 12(. برخی از صاحب نظران بر 
کید داشته اند، برخی دیگر  کالبدی تأ طراحی شهری و برنامه ریزی 
روی مالحظات برنامه ریزی زیست محیطی متمرکز شده و عواملی 
قرار  توجه  مــورد  را  طبیعی  سیستم های   و  آب  هــوا،  کیفیت  چــون 
داده اند )Ress, 1996: 55 & Gorge, 1999: 103(. باالخره برخی هم  
کید  ضرورت توجه به مسائل اجتماعی در جوامع شهری را مورد تأ
کولوژیكی به طور  که مسائل اجتماعی و ا قرار داده و بر این اعتقادند 

تنگاتنگی با هم در ارتباط اند )بحرینی و مكنون،1380: 46(.
و  ُبــعــدی  بــه  صـــورت چند  باید  ــایــداری شهری  پ تحقیقات دربـــاره 
ارزیابی های  و  روش شناسی  نظریه ها،  از  استفاده  با  و  همه جانبه 
بنابراین   )372  :1383 گ،  شود)پا انجام  اجتماعی  علوم  گون  گونا
تعدادی  که  اســت  ایــن  شهری  برنامه  ریزی  در  مهم  مرحله  اولین 
که نمایانگر وضع موجود شهر از نظر پایداری و یا ناپایداری  شاخص 
باشد، تهیه گردد )Sustaianble Seattle,1996 و بحرینی، 1376: 38(. 

)تصویر 1(

رسمی و غیررسمی تقسیم می  گردد )ازکیا و فیروزآبادی، 1383: 28( 
کید  و مشارکت های داوطلبانه در فعالیت های اجتماعی را مورد تأ
کاظمی  مقدم، 1386: 6( و احساس تعلق  قرار می  دهد )شیخی و 
که توسط جامعه درک  محصول روابط اجتماعی محسوسی است 
به   اجتماعی  آسیب  های  روی  بر  می تواند  ــادی  زی تأثیرات  و  شــده 

خصوص در شهرها داشته باشد )بارگاهی، 1392: 84-85(.
3.2. پایداری و مفهوم آن

گاهی  آ نتیجه  می توان  را   1970 دهه  در  پایداری  مفهوم  پیدایش 
که  تازه ای  نسبت به مسائل جهانی محیط زیست و توسعه دانست 
به نوبه خود تحت  تأثیر عواملی  همچون نهضت های زیست محیطی 
کنفرانس  کتاب هایی مانند محدودیت های رشد،  دهه 60، انتشار 
سازمان ملل در مورد محیط زیست و توسعه در سال 1972، اجالس 

گرفته بود )بحرینی و مكنون، 1380: 42(. کار 21 قرار  ریو و دستور 
وینتر  گفته  به  است؛  شده  بیان  پایدار  توسعه  از  مختلفی  تعاریف 
)بارتون و دیگران، 1379:  از 200 تعریف وجود دارد  در عمل بیش 
کمیسیون  بــه  مــربــوط  ــدار،  ــای پ توسعه  از  تعریف  رایــج تــریــن   .)16
جهانی محیط زیست و توسعه )WCED( در سال 1987 معروف به  
که  توسعه پایدار را توسعه ای دانست  کمیسیون برانت لند1 می باشد 
و  قابلیت ها  انداختن  مخاطره  به  بدون  را  حال  زمان  نیازهای  که  
پتانسیل ها برای نسل های آینده  برآورده سازد، یا به عبارت دیگر 
عمل امروز ما در توالی  نسل های آینده برای تأمین نیازهایشان اثر 
جدی دارد )WCED, 1987: 43(. در اینجا باید به این نكته اشاره 
که پایداری و توسعه پایدار به نحوی با یكدیگر همپوشانی  داشت 
گاهی )به خصوص در جغرافیای انسانی( به جای یكدیگر  که  دارند 
کار می  روند و با توجه به این كه این پژوهش به پایداری شهری  به 
اشاره دارد، بنابراین پایداری شهری به معنای جذب، نگهداشت و 
توسعه منابع انسانی و طبیعی در شهرهاست )بارگاهی، 1392: 7(.

از نظر هانتر توسعه پایدار مفاهیمی  چون برابری درون نسلی و بین 
می گیرد.  بر  در  را  زیست محیطی  گاهی  آ نسبت  همان  به  و  نسلی 
جهانی  چــارچــوب  یــک  ــود  وجـ کــه  دارد  آن  بــر  داللـــت  همچنین 
گرفته شود  ضروری بوده و تأثیرات فرا محدوده ای نیز باید در نظر 
کكس نیز توسعه پایدار را  )Haughton & Hunter, 1994: 63(. لمن و 
که بهبود شرایط  چنین تعریف می کنند: توسعه  پایدار روندی است 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری به  سوی  عدالت اجتماعی 
کوسیستم و تخریب منابع طبیعی نباشد  باشد و در جهت آلودگی ا

1  1-Brundtland

جدول 1 : تعریف، هدف و واحد تحلیل سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب نظران

واحد تحلیلهدفتعریف سرمایه اجتماعیصاحب نظران

گروهی را تأمین می کنند.بوردیو که امكان دسترسی به منافع  افراد در رقابت طبقاتیحفظ سرمایه اقتصادیمنابعی 

کنشگران از آنها به  عنوان منابعی کلمن که  جنبه هایی از ساخت اجتماعی 
کسب منافع خود استفاده می کنند. افراد در خانواده، شبكه ها حفظ سرمایه انسانیبرای 

و در زمینه اجتماعی
پاتنام و 
فوکویاما

که باعث تسهیل تعاون  اعتماد، هنجارها و شبكه های مشارکتی 
کسب منافع متقابل می شوند. برای 

حفظ اقتصاد و 
کارا کشوردموکراسی مؤثر و  مناطق 

گاهی و توجه به امور سیاسی و اجتماعی، اعتماد و مشارکتافه و فوش افرادکارایی اقتصادآ

مأخذ: ناطق پور و فیروزآبادی 1385: 23
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5. روش تحقیق 
روش تحقیق بر اساس مطالعه موردی و از سنخ توصیفی_ تحلیلی 
و ضریب همبستگی اجرا شده است. چارچوب نظری تحقیق بر-
اساس روش اسنادی است اما در بخش مطالعه عملی از پرسشنامه 
کــه بــر مبنای  ــردآوری اطــالعــات اســتــفــاده شــده   ــ گ ــزار  بــه عــنــوان ابـ
فرهنگی- بافت  و  پیشین  مطالعات  تحقیق،  نظری  چــارچــوب 
اجتماعی شهر طراحی شده است. برای سنجش سرمایه اجتماعی 
روابــط  شبكه  اجتماعی،  تعلق  اجتماعی،  اعتماد  ابــعــاد  بــر  هــم 
مقیاس  ساختن  برای  که  است  شده  کید  تأ مشارکت  و  اجتماعی 
22( استفاده شد.  از مقیاس چاپین )میلر، 1380:  اندازه گیری آن 
کن در سه منطقه  جامعه آماری این تحقیق شامل شهروندان سا
مسكونی ناهارخوران، شهرک بهزیستی و الغدیر1 می  باشد که با توجه 
محله،  سه  این  اقتصادی_اجتماعی  پایگاه  متفاوت  وضعیت  به 
انتخاب شده است. تعداد حجم نمونه انتخاب  شده با توجه به 
گرگان در سال 1390 و بر اساس  جمعیت 343 هزارو977 نفری شهر 
پرسشنامه های  حذف  با  که  شد  ــرآورد  ب نفر   238 کوکران  فرمول 
گرفت. از این تعداد  ناقص، تعداد 240 پرسشنامه مورد تحلیل قرار 
که با استفاده از روش  سهم هر منطقه مسكونی 80 پرسشنامه بوده 
نمونه  گیری ساده و سیستماتیک توزیع شده است. ابزار جمع  آوری 
که در سنجش مفهوم  داده  ها، پرسشنامه  ای محقق ساخته است 
که بعد شناختی  سرمایه اجتماعی از دو بعد شناختی و ساختاری 
آن با سه مؤلفه اعتماد بین شخصی، اعتماد نهادی و احساس تعلق 
اجتماعی و بعد ساختاری آن نیز با سه مؤلفه مشارکت غیررسمی، 
مشارکت رسمی و شبكه  های روابط اجتماعی، مجموعًا در قالب 25 
سؤال استفاده شده است. همچنین برای سنجش پایداری شهری 
از پنج ُبعد، اجتماعی، اقتصادی، زیست  محیطی، کالبدی و نهادی 
مجموعًا در قالب 28 سؤال استفاده شده است. هر یک از مؤلفه  ها 
که از »طیف لیكرت« در سنجش  گویه  هایی به دست آمده   از ترکیب 
رتبه  ای استفاده شده است. اعتبار ابزار سنجش با استفاده از اعتبار 
آلفای  ضریب  از  استفاده  با  آن  پایایی  و  صــوری2  نوع  از  محتوایی 

3.2.2. ابعاد پایداری شهری
که در آن سه الیه  برانت  لند)  گــزارش  تعریف  بر  بنا  بیشتر محققان 
مشخص  محیط  زیست  از  حفاظت  و  مساوات  و  برابری  توسعه، 
کولوژیكی، اقتصادی و اجتماعی  شده( توسعه پایدار را در سه بعد ا
کس دو بعد مكانی  مورد بررسی قرار می دهند. برخی دیگر از جمله زا
کس  و فرهنگی را به تفكیك اضافه می کنند. همچنین به نقل از زا
کومار )1993( و دیگران  برخی مانند جیوارد )1996(، چارلز )1995( و 
معتقد به ُبعد پایداری نهادی یا سیاسی در توسعه پایدار هستند. 
عدم دستیابی به هر یك از  این ابعاد،  موجب ضعیف شدن پایداری 
ابعاد   .)2  :1375 کـــس،  )زا اســت  پــایــدار  توسعه  شكل  از  دوری  و 
کاربرد دارد را می  توان  که در جغرافیا و برنامه  ریزی شهری  پایداری 
که بر ضرورت حفظ  کولوژیكی  کرد: پایداری ا این گونه تقسیم  بندی 
پایداری   ،)Jepson, 2001: 491( دارد  کید  تأ شهری  محیط  زیست 
که به ارتقای شرایط اقتصادی توجه می  کند )میرکتولی  اقتصادی 
و منافی  آذر، 1388: 49(، پایداری اجتماعی فرهنگ و جامعه شهر 
را مورد نظر قرار می  دهد )Nancy & Blair, 2001: 381(، سازماندهی 
تصویب قوانین و ارتباط بین نهادها، محور پایداری نهادی است 
کس، 1375: 2( و نما و مبلمان شهر و در کل ساختار فیزیكی شهر  )زا
.)Dominski et al, 1992: 148( کالبدی می  باشد کید پایداری  مور تأ

4. فرضیات تحقیق
جهت  فرضیه  دارد.  خاصی  جایگاه  تحقیق  یک  در  فرضیه  طرح 
فرضیه  ها  یا  چراها  که  می  کند  تعیین  را  بررسی  ها  سمت  و سوی  و 
گذاشته  کنار  گرفته و در صورت عدم همخوانی  مورد سنجش قرار 

می شود. در این پژوهش با دو فرضیه روبرو هستیم:
گرگان ( 1 به نظر می  رسد، بین سرمایه اجتماعی و پایداری شهر 

ارتباط معناداری وجود دارد.
پایداری ( 2 با  اجتماعی  سرمایه  بین  ارتباط  می  رسد،  نظر  به 

گرگان متفاوت است. شهری بین محالت مورد مطالعه شهر 

تصویر 1 : ابعاد اصلی پایداری-مأخذ: نصیری، 1387: 145
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6.تعریف عملیاتی مفاهیم اصلی تحقیق
و  اجتماعی  سرمایه  بین  رابــطــه  بــررســی  منظور  بــه  مقاله  ایــن  در 
یــاد شــده در  ابــعــاد و شاخص  های  از  نــواحــی شهری  در  پــایــداری 
جدول2 استفاده شده است. همچنین در تصویر2 مدل مفهومی 
با پایداری شهری،  ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مؤلفه  های آن 

گویای ارتباط شماتیک دو متغیر نامبرده در این مقاله است.

کرونباخ )سرمایه اجتماعی برابر 0/78 و پایداری شهری 0/73( مورد 
گرفته است. داده  های جمع آوری شده از پرسشنامه، با  تأیید قرار 
تحلیل  قبیل  از  آن  آمــاری  و روش  هــای   SPSS نرم افزار از  استفاده 
همبستگی پیرسون، تحلیل میانگین و آزمون ناپارامتری کروسكال 

گرفته است. والیس مورد تجزیه  وتحلیل قرار 

جدول 2: شاخص  ها و متغیرهای تحقیق

گویه  ها )پرسش  ها(مؤلفه  هاابعادمفهوم

سرمایه اجتماعی

شناختی

)اعتماد به اعضای خانواده، اعتماد به خویشاوندان، اعتماد به همسایگان، اعتماد به اعتماد بین شخصی
دوستان، اعتماد به هم محله ای ها، اعتماد به همشهری ها(

کسی و اتوبوس، اعتماد به بازاریان، اعتماد به پزشكان، اعتماد به اعتماد نهادی )اعتماد به رانندگان تا
نمایندگان مجلس، اعتماد به شورای شهر(

)احساس مسئولیت در قبال بهداشت و زیبایی شهر، دقت در استفاده از خدمات احساس تعلق اجتماعی
شهری، احساس تعلق نسبت به امكانات شهر(

ساختاری

)مشارکت با هیأت  های مذهبی، مشارکت با انجمن  های خیریه  ای، مشارکت با مشارکت غیر رسمی
صندوق های قرض الحسنه خانوادگی یا دوستان(

گروه ها و احزاب سیاسی، مشارکت با مشارکت رسمی گروه های ادبی و هنری، مشارکت با  )مشارکت با 
انجمن های علمی و فرهنگی(

)احساس نزدیكی به بستگان و فامیل، به دوستان، نزدیكی به همكاران، انجمن  ها و شبكه روابط اجتماعی
تشكل  ها، به همسایگان و احساس نزدیكی به هم محله  ای  ها(

ی
ی شهر

پایدار

گذران اوقات فراغت_ دسترسی  به امكانات شهری(پایداری اجتماعی ) احساس امنیت_ 

کیفیت اجناس بازار_ میزان درآمد _میزان پایداری اقتصادی )امكان خرید آسان مایحتاج روزانه- 
کیفیت محیط شغلی( هزینه های زندگی_ 

کیزگی شهر_ آلودگی هوا_ تبعات زیست  محیطی ناشی از پایداری زیست محیطی )فضای سبز_ بهداشت و پا
ترافیک_ آلودگی صوتی(

کالبدی کانال  های دفع فاضالب شهری_ نمای ساختمان  ها_ پایداری  )روشنایی معابر_ عرض پیاده  روها_ 
نمای خیابان  ها(

کودکان، عملكرد پایداری نهادی )وجود امكانات ورزشی، بهداشتی ودرمانی، امكانات برای بازی 
سازمان  های خدمات  رسان شهری مانند شهرداری وشورای شهر(

مأخذ: نگارندگان، 1392

تصویر 2: مدل مفهومی ارتباط سرمایه اجتماعی و مؤلفه  های آن با پایداری شهری - مأخذ: نگارندگان 1392
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نمونه مجرد و 99 نفر متأهل می  باشند. در نمودار 1توزیع درصدی 
جنسی و وضعیت تأهل جامعه  نمونه قابل مشاهده است.

ــدی جــامــعــه  نــمــونــه را نــمــایــش مــی  دهــد.  ــ ــع درآمـ ــوزی نـــمـــودار3 ت
میلیون  تا یک  بین 500هــزار  در آمــدی  بــازه   بیشترین  بدین ترتیب 
 4 نــمــودار  همچنین  می  باشد.   47/1 درصــدی  فــراوانــی  با  تومان 
مربوط به تحصیالت جامعه نمونه است که بیشترین فراوانی میزان 
تحصیالت را دیپلمه  ها با فراوانی درصدی 33/3 تشكیل می  دهند.
سه  دارنــد  نظر  در  پژوهش  ایــن  در  نگارندگان  این  که  به  توجه  با 
یكدیگر  با  می  دهند  قرار  تحلیل  مورد  مطالعه  برای  که  منطقه  ای 
شهر  در  را  جامعه  مختلف  اقشار  نظرات  بتوان  تا  باشند  متفاوت 
که  گرگان مورد ارزیابی قرار داد،  بدین منظور محالتی انتخاب شده  
کنان آنها وجود داشته و با توجه  تفاوت در وضعیت اقتصادی سا
به اینكه متغیر درآمد، اصلی  ترین مؤلفه  شناخت وضعیت اقتصادی 
کنین  یک جامعه می  باشد، در نمودار 4 میانگین میزان درآمد سا
درآمــدی  اختالف  اســت.  شــده  آورده  گرگان  شهر  سه  گانه  نواحی 
پایگاه  در  اختالف  و  طبقاتی  فاصله  نشان  دهنده   نمودار  این  در 

کن در نواحی انتخاب شده دارد. اقتصادی شهروندان سا

7. شناخت منطقه مورد مطالعه
 45 و  درجــه   54 تا  دقیقه   13 و  درجــه   54 بین  گرگان  شهرستان 
دقیقه طول شرقی و 36 درجه و 31 دقیقه تا 36 درجه و 59 دقیقه 
گلستان واقع شده است.  عرض شمالی در بخش جنوبی استان 
ارتفاع این شهر 36/49 متر از سطح آب  های آزاد می باشد. وسعت 
که 7/91 درصد  گرگان 1615/81 کیلومترمربع می  باشد  شهرستان 
گرگان  از مساحت استان را داراست. در سال 1390، جمعیت شهر 
343هــزارو977 نفر و تعداد خانوار آن 90هــزارو153 نفر برآورد شده 
است )مرکز آمار ایران، 1390(. بر اساس تقسیمات اداری و کشوری از 
گرگان از دو بخش، دو شهر، پنج  دهستان و  سال 1383 شهرستان 
کنان  110 آبادی تشكیل شده است)جدول3(. در این پژوهش، سا
گرگان )محله ناهارخوران، شهرک بهزیستی و محله  سه ناحیه شهر 

گرفته  اند. )نقشه 1( الغدیر( مورد تحلیل و ارزیابی قرار 

8. یافته  های تحقیق
8.1. ویژگی  های دموگرافیک

بر اساس  متغیر جنسیت، 166 مرد و 74 زن انتخاب و در سه ناحیه 
گرفته اند. همچنین 141 نفر از جامعه  گرگان مورد پرسش قرار  شهر 

گرگان سال 1385 جدول 3 : تقسیمات سیاسی استان گلستان و شهرستان 

تعداد آبادي خالي از سکنهتعداد آبادی دارای سکنهتعداد دهستانتعداد شهرتعداد بخشاستان و شهرستان
212450107744گلستان

2259713گرگان

گلستان، 1385. مأخذ: معاونت برنامه  ریزی استانداري 
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بین  اعتماد  مؤلفه  سه  از  شناختی  اجتماعی  سرمایه  تحلیل  در 
شخصی، اعتماد نهادی و احساس تعلق اجتماعی استفاده شده 
با  شخصی  بین  اعتماد  آمـــده،  دســت  بــه  نتایج  بــر اســاس  اســت. 
میانگین 3/62 باالترین میزان را داشته و اعتماد نهادی با میانگین 
که افراد جامعه  2/64 پایین  ترین میزان را داراست. به نظر می  رسد 
در  دارنــد  بیشتری  اعتماد  دیگران  با  خود  شخصی  بین  روابــط  در 
کمتری دارند. این  که به نهادهای اجتماعی و مدنی اعتماد  حالی 

8.2. تحلیل داده  های مربوط به سرمایه اجتماعی
مجموعًا در سه ناحیه مورد مطالعه، سرمایه اجتماعی ساختاری با 
میانگین 2/83 از سرمایه اجتماعی شناختی با میانگین 2/79 از 
گویای  سطح باالتری برخوردار بوده است. نتایج به دست آمده نیز 
که در هر سه ناحیه، سرمایه اجتماعی شناختی  این واقعیت است 
نسبت به سرمایه اجتماعی ساختاری در سطح باالتری بوده است. 

)جدول 4(

نمودار 1 : توزیع جنسی و وضعیت تأهل جمعیت جامعۀ نمونه - مأخذ؛ مطالعات میدانی )1392(

نمودار 2 : توزیع میزان درآمد جامعۀ نمونه

مأخذ؛ مطالعات میدانی )1392(

نمودار 3 : توزیع میزان تحصیالت جامعۀ نمونه

نمودار 4 : توزیع میانگین میزان درآمد ماهانه در محالت سه  گانه جامعه نمونه )به تومان( - مأخذ؛ مطالعات میدانی )1392(
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)الغدیر، 104/46( پایین  ترین میزان را دارا بوده است، تفاوت بین 
بوده  مؤلفه هم در سطح 95 درصــد معنادار  این  مــورد  در  نواحی 
 است. همپنین در مورد مؤلفه احساس تعلق، تفاوت بین محالت 
محله  در  که  به  گــونــه  ای  می  باشد،  معنادار  درصــد   99 سطح  در 
 132/6 شهروندان  تعلق  احساس  رتبه  ای  میانگین  ناهارخوران 
بوده و این میانگین در شهرک بهزیستی و محله الغدیر به ترتیب 
مؤلفه های  بین  از  دیگر  ســوی  از  می  باشد.   99/66 و   129/24
شبكه  مطالعه  مــورد  ناحیه  سه  در  ساختاری  اجتماعی  سرمایه 
روابط اجتماعی با میانگین  های رتبه  ای )ناهارخوران، 143/89(، 
)شهرک بهزیستی، 126/53( و )الغدیر، 91/08( باالترین میزان را به 
خود اختصاص داده است و مشارکت غیر رسمی نیز با میانگین های 
و   )132/7 بهزیستی،  )شهرک   ،)128/37 )نــاهــارخــوران،  رتبه  ای 
مورد  در  اســت.  بــوده  دارا  را  میزان  پایین  ترین   )100/43 )الغدیر، 
 136/65 رتبه  ای  میانگین  با  ناهارخوران  محله  رسمی،  مشارکت 
با  الغدیر  محله  و   113/65 میانگین  با  بهزیستی  شهرک  از  باالتر 
در  میانگین  ها  تفاوت  که  گفتنی  است  دارد.  قــرار   91/2 میانگین 

نتیجه بیانگر تمایل مردم به خاص  گرایی و عدم تحقق عام گرایی 
اجتماعی  سرمایه  ابــعــاد  بین  در  می  باشد.  اجتماعی  روابـــط  در 
باالترین  میانگین 2/59  با  اجتماعی  روابــط  شبكه  نیز  ساختاری 
میزان و مشارکت رسمی با میانگین 2/42 پایین  ترین میزان را به 
خود اختصاص داده  اند. در سه ناحیه مورد مطالعه بعد ساختاری 
سرمایه اجتماعی در محله ناهارخوران با میانگین 3/05 بیشتر از 
شهرک بهزیستی )با میانگین 2/7975( و محله الغدیر )با میانگین 

2/61( می  باشد.
بر اساس نتایج به دست آمده در تعیین وضعیت سه ناحیه سخن 
که از بین مؤلفه  های سرمایه اجتماعی شناختی  بدین گونه  است 
رتبه  ای  با میانگین  های  اعتماد بین شخصی  نیز  ناحیه  در هر دو 
)الغدیر،  و   )110/06 بهزیستی،  )شهرک   ،)137/62 )ناهارخوران، 
که  اســت  داده  اختصاص  خــود  بــه  را  مــیــزان  باالترین   )113/83
تفاوت معنادار در سطح 95 درصد در بین محالت مورد مطالعه 
با میانگین  های  نیز  اعتماد نهادی  از سوی دیگر  مشخص است. 
و   )132/7 بهزیستی،  )شهرک   ،)124/34 )ناهارخوران،  رتبه  ای 

گرگان گویه  های توصیفی سرمایه اجتماعی در محالت شاخص شهر  جدول 4 : 
کلالغدیربهزیستیناهارخورانآمارهگویه  هامؤلفه   هاابعاد

شناختی

اعتماد
بین شخصی

اعتماد بین خانواده
میانگین

انحراف معیار
میانه

3/98
0/973

4

3/69
0/542

4

3/19
0/974

4

3/62
0/712

4
اعتماد بین دوستان و همكاران

اعتماد بین هم  محلی  ها و همشهریان

اعتماد نهادی

اعتماد به نهادهای اقتصادی
میانگین

انحراف معیار
میانه

3/29
0/51

3

2/56
0/356

2

2/08
0/857

2

2/64
0/528

2

اعتماد به نهادهای اجتماعی

اعتماد به نهادهای زیست  محیطی

اعتماد به نهادهای دولتی

احساس تعلق
میانگینتوجه به امكانات محیط زندگی

انحراف معیار
میانه

3/49
0/409

3

3/64
0/685

4

2/74
0/611

3

3/37
0/534

3

کیزگی و بهداشت شهری حفظ پا

توجه به پیشرفت و توسعه شهر

ساختاری

روابط 
اجتماعی

تعامل بین خانواده
میانگین

انحراف معیار
میانه

2/78
0/522

3

2/45
0/904

2

2/38
0/014

2

2/59
0/095

3
تعامل بین دوستان و همكاران

تعامل بین هم  محلی  ها و همشهریان

مشارکت 
رسمی

مشارکت در نهادهای اقتصادی
میانگین

انحراف معیار
میانه

2/49
0/386

2

2/55
0/221

3

2/24
0/852

2

2/42
0/491

2

مشارکت در نهادهای اجتماعی

مشارکت در نهادهای زیست  محیطی

مشارکت در نهادهای خدماتی

مشارکت 
غیررسمی

مشارکت در هیئت  های مذهبی

میانگین
انحراف معیار

میانه

2/8
0/754

3

2/69
0/865

3

2/29
0/325

2

2/53
0/613

2

مشارکت در انجمن  های خیریه

مشارکت در صندوق  های قرض  الحسنه

گروه  های ادبی و هنری مشارکت در 

گروه  ها و احزاب سیاسی مشارکت در 

مشارکت در انجمن  های علمی
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8.3. تحلیل داده  های مربوط به پایداری شهری
زمینه  در  آمــده  به دست  یافته  های  تحلیل  و  بررسی  به  ادامــه  در 
پایداری  وضعیت  سنجش  منظور  به  می  پردازیم.  شهری  پایداری 
گــویــه  هــای پنج ُبــعــد اجــتــمــاعــی، اقــتــصــادی،  نــواحــی ســه  گــانــه از 
که از بین ابعاد  کالبدی و نهادی استفاده شده است.  کولوژیكی،  ا
کالبدی با امتیاز میانگین 3/1 نسبت به سایر  پایداری شهری، ُبعد 
امتیاز  با  نهادی  ُبعد  و  دارد  قرار  باالتری  نسبتًا  سطح  در  آن  ابعاد 
گرفته  میانگین 2/65 در سطح پایین  تری نسبت به سایر ابعاد قرار 

است. )جدول 6(
اطالعات  بر اساس  باید  نیز  نواحی  بین  پایداری شهری  تشریح  در 
که در ناحیه ناهارخوران بعد  ج در جــدول 6 اذعــان داشــت  مندر
به سایر  باالتری نسبت  میانگین 3/8 در سطح  ارزش  با  کالبدی 
پایین  ترین  در   3/48 میانگین  با  نیز  نهادی  ُبعد  و  پایداری  ابعاد 
امتیاز  باالترین  نیز  بهزیستی  شهرک  در  اســت.  شــده  واقــع  سطح 
و  زیست  محیطی  و  اجتماعی  ابعاد  به  مربوط   )3/13( میانگین 
پایین  ترین میانگین )2/55( مربوط به ُبعد نهادی است. همچنین 
را   )2/41( میانگین  امتیاز  باالترین  کالبدی  ُبعد  الغدیر  محله  در 
دارد و ُبعد اقتصادی با میانگین 1/91 پایین  ترین امتیاز را دارد. در 
جمع بندی ابعاد پایداری نواحی سه  گانه شهر گرگان این  گونه به  نظر 

بین نواحی سه گانه از نظر سرمایه اجتماعی ساختاری در سطح 99 
که محله  گفت  درصد معناداری را نشان می  دهد. در نهایت باید 
ناهارخوران از نظر سرمایه اجتماعی شناختی و ساختاری در سطح 
از  باالتری  سطح  در  نیز  شهرک  این  و  بهزیستی  شهرک  از  باالتری 

گرفته است. )جدول 5( محله الغدیر قرار 
بهره  مندی  از لحاظ  گرگان  نواحی سه  گانه شهر  بین  تفاوت  ها در   
در  که  است  این  از  کی  حا اجتماعی  سرمایه  مؤلفه  های  و  ابعاد  از 
نمی  کند،  پیروی  واحــدی  الگوی  از  گرگان  شهر  ساختار  مجموع، 
از  کمتر  که سرمایه اجتماعی ساختاری در هر سه ناحیه   هرچند 
سرمایه اجتماعی شناختی است. همچنین باالترین و پایین  ترین 
میانگین  ها در هر سه ناحیه شبیه یكدیگر بوده و از الگوی واحدی 
پیروی می  نمایند. در کل باید اذعان نمود که به دلیل سلطه   روابط 

اجتماعی، شبكه روابط جمعی در باالترین حد خود قرار دارد.
آزمون  بر اساس  اجتماعی  سرمایه  سطح  کلی  جمع  بندی  یک  در 
کروسكال  والیس سطح معناداری 99 درصد تفاوت مابین نواحی 
که در محله ناهارخوران با میانگین  سه  گانه وجود دارد، به  گونه  ای 
و  میانگین 123/23  با  بهزیستی  شهرک  از  بیشتر  رتبه  ای 149/6 

محله الغدیر با میانگین 88/67 است. )نمودار 5(

کروسکال  والیس گرگان با استفاده از آزمون  جدول 5 : مقایسه سرمایه اجتماعی نواحی سه  گانه شهر 

ابعاد
                آماره

   مؤلفه  ها  

میانگین
ضریب معناداری

sig الغدیربهزیستیناهارخوران

شناختی
*137/62110/06113/830/024اعتماد بین شخصی

*124/34132/7104/460/029اعتماد نهادی

**132/6129/2499/660/004احساس تعلق 

ساختاری
**143/89126/5391/080/000روابط اجتماعی

**136/65113/6591/20/000مشارکت رسمی

**128/37132/7100/430/004مشارکت غیررسمی
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ابعاد پایداری تا سطح 99 درصد معناداری را نشان می  دهد.
کروسكال  آزمــون  بر اساس  سه گانه  نواحی  پایداری  سطح  تفاوت 
که مشخص می  کند، به نظر شهروندان محله ناهارخوران با  والیس 
میانگین 171/8 پایدارتر از شهرک بهزیستی با میانگین 124/53 و 

محله الغدیر با میانگین 65/17 می  باشد. )نمودار 7(
در ادامه بر اساس آزمون همبستگی پیرسون، رابطه معناداری در 
با  سطح 99 درصد بین روابط اجتماعی، اعتماد و احساس تعلق 
بین  رابطه  همچنین  می  شود.  دیــده  ناهارخوران  محله  پایداری 
درصد   95 سطح  در  محله  این  در  پایداری  با  اجتماعی  مشارکت 
معنادار است. در خصوص رابطه بین متغیرهای یادشده در شهرک 
که رابطه  معناداری در سطح 99  بهزیستی این  گونه برآورد می  شود 

که نشان  کالبدی باالترین امتیاز میانگین را داشته  که ُبعد  می  رسد 
کیفیت مطلوب فضای شهری دارد، از سوی دیگر ابعاد نهادی و  از 
که ضعف نهادها  کرده  اند  کسب  اقتصادی پایین  ترین امتیازات را 
کنان منطقه مورد  بر سا نامطلوب  اقتصاد  تأثیرگزاری  و همچنین 

مطالعه را می  رساند.
برای توضیح بیشتر در مورد مقایسه پایداری نواحی سه  گانه از آزمون 
جدول7  که  آزمــون  این  در  شده  اســت.  استفاده  کروسكال والیس 
پــایــداری،  ابــعــاد  همه  در  نــاهــارخــوران  محله  ــت،  اس آن  نمایشگر 
باالترین میانگین  های رتبه  ای را نسبت به شهرک بهزیستی و این 
دارا  الغدیر   محله  به  نسبت  را  باالتری  میانگین  های  نیز  شهرک 
می باشد. سطح معناداری تفاوت بین نواحی سه  گانه درباره همه 

گرگان گویه  های توصیفی پایداری در محالت شاخص شهر  جدول 6 : 

کلالغدیربهزیستیناهارخورانآمارهگویه  هاابعاد

پایداری 
اجتماعی

احساس امنیت

میانگین

انحراف معیار

میانه

3/71

0/562

4

3/13

0/79

3

32/

0/967

2

2/95

0/569

3

گذران اوقات فراغت امكانات برای 

دسترسی به وسایل حمل  ونقل عمومی

دسترسی به امكانات بهداشتی_ درمانی

کز آموزشی دسترسی به مرا

کودکان دسترسی به فضای مناسب برای پرورش 

پایداری 
اقتصادی

امكان خرید آسان مایحتاج روزانه
میانگین

انحراف معیار

میانه

3/61

0/784

4

2/65

0/161

3

1/91

0/383

2

2/75

0/687

3

کیفیت اجناس بازار

رضایت از وضعیت شغلی

رضایت از وضعیت درآمد

رضایت از وضعیت هزینه زندگی

پایداری 
زیست-
محیطی

فضای سبز موجود در سطح شهر

میانگین

انحراف معیار

میانه

3/69

0/326

4

3/13

0/345

3

2/2

0/959

2

3

0/813

3

کیزگی سطح شهر بهداشت و پا

کی هوای شهر وضعیت پا

میزان آلودگی صوتی در محیط زندگی

رضایت از وضعیت ترافیک

پایداری 
کالبدی

فضای مناسب برای پیاده  روی

میانگین

انحراف معیار

میانه

3/8

0/091

4

3/09

0/82

3

2/41

0/382

2

3/1

0/76

3

روشنایی خیابان  ها و معابر محیط زندگی

عرض پیاده روها

کانال  های دفع فاضالب  شهری

نمای ساختمان  ها

نمای خیابان  ها و معابر

پایداری 
نهادی

وجود امكانات ورزشی
میانگین

انحراف معیار

میانه

3/48

0/669

4

2/55

4/02

3

1/93

4/091

2

2/65

0/512

3

وجود امكانات بهداشتی و درمانی

کودکان وجود امكانات برای سرگرمی 

عملكرد شهرداری در بهبود کیفیت  زندگی شهروندان

عملكرد شورای  شهر در بهبود کیفیت  زندگی شهروندان

کیفیت  زندگی شهروندان عملكرد دیگر نهادها در بهبود 
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گفتنی  است ضریب پیرسون بین سرمایه اجتماعی  نشان می  دهد. 
با پایداری اجتماعی 0/624،  پایداری اقتصادی 0/572،  پایداری 
نهادی  پــایــداری  و    0/467 کالبدی  پــایــداری   ،0/561 کولوژیكی  ا

0/573 بوده  است. )جدول 9(
الزم به یــادآوری  است، علی رغم اینكه تحقیقی با محتوای ارتباط 
نگرفته،  انجام  کشور  در  شهری  پایداری  با  اجتماعی  سرمایه  بین 
با سایر پژوهش  های  این تحقیق  بین  که می  توان  اما مقایسه  ای 
ارائه  انجام داد بدین گونه  نسبتًا مشابه در بخش تحلیل داده  هــا 
که در این تحقیق ارتباط بین مفاهیم سرمایه اجتماعی  می  شود 
همبستگی  آزمــون  هــای  از  استفاده  با  شهری  پایداری  مفاهیم  با 
گرفته است و تفاوت  مفاهیم یاد شده مابین نواحی منطقه  صورت 
است؛  شده  انجام  ناپارامتریک  آزمــون  از  استفاده  با  مطالعه  مورد 
ولی در پژوهش های دیگر به  جز برخی موارد جزئی، مفاهیم مشابه 
گفته شده، مورد بحث و تحلیل قرار نگرفته است. نمود  به شكل 

مبسوط این تفاوت در نتیجه  این پژوهش ارائه می  گردد.

9. نتیجه گیری
به طور کلی همان  گونه که اشاره شد، سرمایه اجتماعی یک ظرفیت، 
که همكاری میان افراد  جوهر اجتماعی یا هنجاری غیررسمی است 
و نهادهای یک جامعه را ارتقا می  بخشد. هر شبكه اجتماعی ، برای 
امكانات  و  باتجربه  و  گاه  آ افراد  بر  اهداف خود عالوه  به  دستیابی 

درصد بین متغیرهای روابط اجتماعی و اعتماد اجتماعی با پایداری 
شهری دیده می  شود. این ارتباط بین مشارکت و پایداری شهری 
رابطه معناداری  که  اســت، در حالی   در سطح 95 درصــد معنادار 
نمی  شود.  دیده  بهزیستی  شهرک  پایداری  با  تعلق  احساس  بین 
درنهایت هرچند در محله الغدیر بین متغیرهای ارتباط اجتماعی 
و احساس تعلق با پایداری شهری ارتباط معناداری وجود ندارد، 
اما رابطه معنادار بسیار قوی بین متغیرهای مشارکت اجتماعی و 
اعتماد اجتماعی با پایداری این محله مشاهده می  شود. ضرایب 
متغیرهای  بین  ارتــبــاط  خصوص  در  پیرسون  همبستگی  ــون  آزم
یادشده، نشان از شدت رابطه آنها دارد. در انتها باید اذعان داشت 
محله   در  شهری  پایداری  با  اجتماعی  سرمایه  مؤلفه  های  بین  که 
ناهارخوران ارتباط بیشتری نسبت به دو ناحیه دیگر وجود دارد. 

)جدول 8(
رابطه بین سرمایه اجتماعی با پایداری شهری با استفاده از آزمون 
ضریب  و  بــوده  معنادار  درصــد   99 سطح  در  پیرسون  همبستگی 
گواه بر همبستگی شدید  که  پیرسون این رابطه 0/634 می  باشد 
بین دو متغیر نامبرده دارد. این نتیجه به این معنی است که کاهش 
گرگان بر  یا افزایش سرمایه اجتماعی در نواحی مورد مطالعه شهر 
روی پایداری این شهر نیز تأثیر مستقیمی دارد. در ادامه ارتباط بین 
سرمایه اجتماعی با ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست-محیطی، 
کالبدی و نهادی پایداری شهری در سطح 99 درصد معناداری را 

کروسکال والیس گرگان با استفاده از آزمون  جدول 7 : مقایسه پایداری نواحی سه گانه شهر 

                 آماره
     ابعاد       

میانگین
 sigضریب معناداری

الغدیربهزیستیناهارخوران

**163/1128/8169/590/000پایداری اجتماعی
**173/73116/0171/760/000پایداری اقتصادی

**164/5127/4669/540/000پایداری زیست محیطی
**163121/8976/610/000پایداری کالبدی
**164/18122/3574/970/000پایداری نهادی

مأخذ: یافته های تحقیق، 1392

کروسکال والیس - مأخذ: یافته  های تحقیق، 1392 گرگان با استفاده از آزمون  نمودار 7 : وضعیت پایداری در سطح نواحی سه  گانه شهر 
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جدول 8 : ارتباط سرمایه اجتماعی با پایداری نواحی مورد مطالعه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون

ضریب معنی  داری sig ضریب پیرسونتعداد نمونهمتغیر وابستهمتغیر مستقلناحیه

ناهارخوران
**800/3360/002پایداریروابط اجتماعی

*800/2780/012پایداریمشارکت اجتماعی
**800/5170/000پایداریاعتماد اجتماعی

**800/5260/000پایداریاحساس تعلق

شهرک
بهزیستی

**800/5080/000پایداریروابط اجتماعی
*800/2960/008پایداریمشارکت اجتماعی
**800/3350/002پایداریاعتماد اجتماعی

NS 0/085-800/454پایداریاحساس تعلق

الغدیر
NS 800/0580/607پایداریروابط اجتماعی

**800/5590/000پایداریمشارکت اجتماعی
**800/5870/000پایداریاعتماد اجتماعی

NS 800/1830/105پایداریاحساس تعلق

مأخذ: یافته  های تحقیق، 1392

گرگان با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون جدول 9 : ارتباط سرمایه اجتماعی با ابعاد پایداری شهر 

ضریب معنی  داری sig ضریب پیرسونمتغیر وابستهمتغیر مستقل

سرمایه اجتماعی

**0/6240/000پایداری اجتماعی
**0/5720/000پایداری اقتصادی

**0/5610/000پایداری زیست محیطی
**0/4670/000پایداری کالبدی
**0/5730/000پایداری نهادی

**0/6340/000پایداری کل
مأخذ: یافته  های تحقیق، 1392

بر اساس  همچنین  دارد،  وجود  اجتماعی  سرمایه   زمینه   در  گرگان 
این آزمون، محله ناهارخوران از نظر سرمایه اجتماعی شناختی و 
ساختاری با میانگین رتبه  ای در سطح باالتری از شهرک بهزیستی و 
گرفته است. از بین ابعاد پایداری شهری در نواحی  محله الغدیر قرار 
کالبدی نسبت به سایر ابعاد آن در سطح نسبتًا  سه  گانه نیز پایداری 
که پایداری نهادی در  باالتری قرار داشته است؛ این در حالی ا ست 
قرار دارد. همچنین محله  ابعاد  به سایر  پایین  تری نسبت  سطح 

ناهارخوران پایدارتر از شهرک بهزیستی و محله الغدیر می  باشد.
رابطه  در  بهتر  قــضــاوت  منظور  بــه  تحلیلی  یافته  های  بحث  در 
آمــاری ضریب  آزمــون   از  اجتماعی  و سرمایه  پــایــداری شهری  بین 
بدین گونه  آن  نتایج  که  است  شده  استفاده  پیرسون  همبستگی 
همبستگی  آزمـــون  از  حــاصــل  نتایج  بــررســی  ــردد:  ــی گ م مالحظه 
پیرسون در مورد رابطه پایداری شهری و سرمایه اجتماعی به میزان 
که میزان همبستگی از نظر  0/634 و معدل )0/000( نشان می  دهد 
آماری در سطح 99 درصد معنادار است. بنابراین فرض صفر رد و 
رابطه  نوع  اســت،  مثبت  همبستگی  ضریب  عالمت  که  آنجایی  از 
ناحیه  سه  اجتماعی  سرمایه  مؤلفه  های  بین  از  اســت.  مستقیم 
که در محله ناهار خوران بین مؤلفه  های  نیز نتایج نشان می  دهد 
روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی و احساس تعلق به مكان زندگی 
با پایداری شهری ارتباط مستقیم و معناداری در سطح 99 درصد 
وجود دارد و بین مؤلفه مشارکت اجتماعی با پایداری شهری رابطه 

و ابزار مادی ، به عواملی مانند  اعتماد ، مشارکت، تعلق و ... هم 
هستند.  اجتماعی  سرمایه  ابعاد  همان  عوامل  این  که  دارد  نیاز 
توسعه  به  دستیابی  اجتماعی  سرمایه  بــدون  امــروزی  جامعه  در 
دیگر  از  استفاده  سرمایه  این  بدون  زیرا  بود،  نخواهد  امكان پذیر 
از سوی دیگر تجمع  انجام نخواهد شد.  سرمایه  ها به طور بهینه 
نیازهای عصر حاضر بیش از هر مكان دیگری در شهرها تجلی یافته  
برای  که  هستند  پایداری  تحقق  کانون  های  مهم  ترین  شهرها  و 
تحقق این مسئله نیاز به تحرک سرمایه اجتماعی در فضای شهرها 

احساس می  شود.
پایداری  با  آن  رابطه  و  اجتماعی  سرمایه  سطح  پژوهش،  این  در 
شهری در سه ناحیه ناهارخوران، شهرک بهزیستی و الغدیر در شهر 
شناختی  بعد  دو  در  اجتماعی  سرمایه  اســت.  شده  بررسی  گرگان 
با  نیز  شهری  پایداری  است.  گرفته  قرار  تحلیل  مورد  ساختاری  و 
نهادی  و  کالبدی  کولوژیكی،  ا اقتصادی،  اجتماعی،  پنج شاخص 
سنجیده شده است. به  طور کلی یافته  های پژوهش نشان می دهند 
که سرمایه اجتماعی شناختی و ساختاری محله ناهارخوران نسبت 
که  است  داشته  قــرار  باالتری  سطح  در  الغدیر  محله  و  شهرک  به 
کل  ساختاری  اجتماعی  سرمایه  که  می  دهد  نشان  نیز  خود  این 
قرار  باالتری  سطح  در  کل  شناختی  اجتماعی  سرمایه  به  نسبت 
والیس  کروسكال  آزمــون  بر اساس  که  گفت  باید  نهایت  در  دارد. 
تفاوت معناداری تا سطح 99 درصد بین محالت مورد مطالعه شهر 
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10.2.پیشنهادهای  پژوهشی
برقراری  - شناسایی ذی  نفعان مؤثر در اجتماع و محیط محله و 
قطعًا  آنها،  اجتماعی  سرمایه  های  کارگیری  به  در  تعادل  و  تعامل 
در  محلی  حیات  ابعاد  تمامی  پــایــدارســازی  بــرای  مناسب  روشــی 
گروه  ها را  که این  شهرها خواهد بود. بنابراین طرح  های پژوهشی 
شناسایی نماید و آثار آنها را در محله مورد تحلیل قرار دهد، مورد 

نیاز طرح  های اصالحی شهری خواهد بود.
مانند  محالتی  اجتماعی  توسعه  نیافتگی  و  سازماندهی  عــدم   -
گرگان باعث با اهمیت شدن روابط غیررسمی  محله الغدیر در شهر 
گروه  های اجتماعی  تشّكل های مردم  نهاد است. شناخت عناصر و 
که بیشترین تأثیرات را در ساز و کارهای این محالت ایفا می  نمایند 
یكی از مهم  ترین پیش نیازها برای دستیابی به توسعه پایدار شهری 

است.

منابع: 
•  ازکیا، مصطفی و احمد فیروزآبادی )1383(،  سرمایه اجتماعی 	

جامعه شناسی  مجله  تولیدی،  تشكل  های  در  آن  نقش  و 
ایران، شماره 20، صص 49-72.

• شهر 	  ،)1379( جنكز  مایک  و  ویلیامز  کیتی  الیزابت،  بارتون، 
فصلنامه  باروقی،  فریده  ترجمه  شهری،  پایداری  و  کم  مترا

مدیریت شهری، شماره 34، صص 14-26.
• جدید، 	 شهرهای  پایداری  بر  تحلیلی   ،)1392( رضا  بارگاهی، 

نجفی- کبر  علی  ا راهنما:  استاد  کارشناسی  ارشد،  پایان  نامه 
گرگان.  کانی، دانشگاه گلستان، 

• و رضا مكنون )1380(، توسعه شهری 	 بحرینی، سید حسین 
 ،27 شماره  شناسی،  محیط  مجله   عمل،  تا  فكر  از  پــایــدار، 

صص 41-60.
• بحرینی، سید حسین )1378(، تجدد، فراتجدد و پس از آن در 	

شهرسازی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
• پایدار، 	 توسعه  و  شهرسازی   ،)1376( سید حسین  بحرینی، 

مجله رهیافت، شماره  17، صص 28-39.
• در 	 کشورهای  در  پایدار  شهرهای   ،)1383( سدریک  گ،  پــا

حال توسعه، ترجمه مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و 
معماری ایران.

• پاتنام ، رابرت )1380(، دموکراسی و سنت  های مدنی )ترجمه 	
محمد تقی دلفروز(، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت 

کشور.
• حسنوی، رضا و امیر پزشكان )1386(، تبیین مفهوم سرمایه 	

اجتماعی و نقش آن در توسعه، نشریه مدیریت فردا، دوره 5، 
شماره 17، صص 17-35.

• سرمایه 	 نقش   ،)1388( مافی  عــزت  الــه  و  براتعلی  کپور،  خا
سجادیه  کوی  نمونه:  محله  ای،  پایدار  توسعه  در  اجتماعی 
 ،12 شماره  ناحیه  ای،  توسعه  و  جغرافیا  فصلنامه  مشهد، 

صص 55-81.

بین  تنها  بهزیستی  شهرک  در  اســت.  معنادار  درصــد  سطح 95  تا 
ارتباط معناداری دیده  پایداری  با  احساس تعلق به مكان زندگی 
نمی  شود اما در محله الغدیر عالوه بر احساس تعلق، مؤلفه روابط 
اجتماعی نیز با پایداری رابطه معناداری وجود ندارد. در مورد سایر 
مؤلفه  ها این ارتباط تا سطح 99 درصد معنادار است. در انتها نیز 
ارتباط بین سرمایه اجتماعی با پایداری محالت سه  گانه سنجیده 
درصد  سطح 99  در  ارتباط  شده  یاد  مفاهیم  بین  که  است  شده 
که نشان از تأثیرگذاری شگرف سرمایه اجتماعی  معنادار بوده  است 

گرگان دارد. بر پایداری شهر 
سرمایه  بین  رابطه  که  تحقیقاتی  از  برخی  مشابه  نتایج  علی  رغم 
این  در  مــی  دهــد،  نشان  را  شهری  پــایــداری  توسعه  بــا  اجتماعی 
پژوهش رابطه بین سرمایه اجتماعی شناختی و ساختاری با تمام 
نتایج  و  گرفت  قــرار  سنجش  و  بررسی  مــورد  شهری  پایداری  ابعاد 
مثبت  و  مستقیم  رابطه  یعنی  تحقیق  این  فرضیات  تأییدکننده  
که تغییرات در سرمایه اجتماعی بر پایداری  مفاهیم یاد شده است  
شهری و ابعاد آن تأثیر مستقیم و بسزایی دارد؛ همچنین نتایج، 
می- شهری  ناحیه   سه  بین  در  ارتباط  ایــن  تفاوت  تبیین  کننده  
که از نظر پایگاه اقتصادی در وضعیت مشابهی قرار ندارند،   باشد 
گستره  جغرافیایی، ارتباط و همبستگی بین  که در یک  به  گونه ای 
که از  سرمایه اجتماعی با پایداری شهری در ناحیه ای بیشتر است 

لحاظ پایگاه اقتصادی در وضعیت مطلوب  تری قرار داشته باشد.

10. پیشنهادها
کاربردی 10.1. پیشنهادهای  

در  شهروندان  میان  در  هنجارگرایی  افزایش  بــرای  بسترسازی   -
زمینه  که  اقدامی  هر  بنابراین  بــود.  خواهد  مؤثر  شهری  پایداری 
افزایش هنجارهای رسمی مثل قانون  گرایی و هنجارگرایی غیررسمی 
را فراهم سازد، به صورت غیرمستقیم در پایداری  مثل یاور بودن 
که  کتورهایی  محالت شهری مؤثر خواهد بود. پیشنهاد می  شود فا
می  تواند احساس تعلق شهروندان نسبت به محله را افزایش دهد، 
شناسایی شود تا از طریق بهبود این شاخص، هنجارگرایی نسبت 

به محله با افزایش همراه باشد.
و  اجتماعی  سرمایه  لحاظ  از  الغدیر  محله  اینكه  بــه  توجه  بــا   -
همچنین پایداری شهری در سطح پایین  تری از دو محله دیگر قرار 
گرفت، با ارتقای سطح توانایی اقتصادی محله الغدیر می  توان به 
پایدار نمودن این محله با استفاده از پویا نمودن سرمایه اجتماعی 

کرد. کمک  در ُبعد اقتصادی 
شهری  ســازمــان  هــای  میان  مشارکتی  برنامه  های  شكل  گیری   -
درون- همبستگی  و  اعتماد  افــزایــش  زمینه  ساز  شــهــرونــدان،  و 
ظرفیت  ها  از  بیشتر  چه  هر  استفاده  بنابراین  شد.  خواهد   گروهی 
گروه تحقیق، ضمانتی است برای  و سرمایه های پنهان اجتماعی 

پایداری شهری.
- ایجاد ساختاری برای ارتباط مستقیم شهروندان با سازمان  های 
دولتی، مشارکت و نظرخواهی از شهروندان در خصوص برنامه ریزی 

و اجرای طرح  های عمرانی و شهری.
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 ،23 شماره  اجتماعی،  رفــاه  فصلنامه  توسعه ،  و  اجتماعی 
صص 197-224.

• 	 ،)1385( ربیعی  کامران  و  اسماعیلی  رضا  و  وحید  قاسمی، 
استان  شهرستان  های  در  اجتماعی  سرمایه  سطح  بندی 
-251 صص   ،23 شماره  اجتماعی،  رفاه  فصلنامه  اصفهان، 

.225
• کوین )1391(، تئوری شكل شهر، ترجمه سید حسین 	 لینچ، 

بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
• 	 ،)1378( تیتكانلو  محمدزاده  حمیده  و  حسنعلی  لقایی، 

مقدمه ای بر مفهوم توسعه  شهری پایدار و نقش برنامه ریزی 
شهری، مجله هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، شماره  6، صص 

.32-43
• گلستان، پایگاه 	 مرکز آمار ایران )1390(، سالنامه آماری استان 

ملی آمار ایران.
• گلستان )1385(، طرح جامع 	 معاونت برنامه ریزی استانداری 

گلستان. گلستان، استانداری استان  آمایش سرزمین استان 
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