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 ده:یچك
 بوده که شهروندان و شهر میان واسط یاحلقه شهری محالت در گذر زمان

 داشته است. محالت شهری امور سازماندهی و دهیشکل در اساسیی نقش

 میان اجتماعی روابط هویت، و تعلق احساس روزمره القاگر خدمات یارائه با

امروزه در طرح های مختلف شهری نقش کم  اهمیتمی    و است بوده ساکنان
 عنموان  بمه  پایمدار  ایمحلّه توسعه دیدگاه شدن مطرح با میان در این. دارد

 درگمرو  را زنمدگی شمهری   و شمهرها  کنمونی  مشمکالت  حل که دیدگاهی

 و زادرون توانمنمد  نیروهای از استفاده با  داند،می محلّه مفهوم به بازگشت
 پمردازد. ممی  موجمود  مشمکالت  حل به آن در های اجتماعی موجودسرمایه
همای آن در  اجتماعی و مولفههای بررسی نقش سرمایه حاضر پژوهش هدف

-ای شهر ایالم است. روش پمژوهش بمه شمیوه تویمیفی    توسعه پایدار محله
-تحلیلی است. در بخش مباحث نظری و ادبیات از روش اسنادی و کتابخانه

های میدانی و پیمایشی)پرسشنامه( استفاده شده اسمت.  ای استفاده و از روش
ت شهر ایالم هستند که تعمداد  جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان محال

ای گیمری خوشمه  نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونمه  989
برای توزیع پرسشنامه انتخاب شدند. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش 
محقق ساخته است که روایی آن به شیوه یوری و پایایی بمه شمیوه آلفمای    

هما از طریمق   قرار گرفت. تجزیمه و تحلیمل داده  مورد تأیید ( 811/0کرونباخ )
 )فراوانمی، میماننین، انحمراف معیمار و ...( و اسمتنباطی      آزمون آمار تویمیفی 

ها )همبستنی و رگرسیون چندگانه( انجام شد. نتایج حایل از بررسی فرضیه
کند که متغیرهای هنجارگرایی، مشارکت ممدنی، انسمجام اجتمماعی    بیان می

ای شهر ایالم دارند. متغیرهمای  اداری در توسعه پایدار محلهتأثیر مثبت و معن
های اجتماعی و امنیمت اجتمماعی اثمر معکوسمی در توسمعه      اتصال به شبکه

پایدار شهر ایالم دارند و متغیر اعتماد اجتماعی در توسعه پایمدار شمهر اثمری    
 ندارد.

 

 ای، محالتپایدار محله اجتماعی، توسعه سرمایه های کلیدی:واژه

 ایالم. شهری، شهر

 

 

Abstract: 
As an interface between the city and citizens, urban 

neighborhoods have formerly played a major role in 

shaping and organizing urban activities over the time. They 

also were encouraging the feelings of belongings, identity, 

and social relations among their residents by providing the 

required daily services. However, such neighborhoods don’t 

play any important roles in various urban plans and 

programs nowadays. Meanwhile, the idea of sustainable 

development at neighborhood level is recently emerging 

among urban planner circles again. Returning to the urban 

neighborhood solution is considered as a viewpoint that 

addresses the current problems of cities and urban life. It 

seeks possible ways to solve the problems using the 

powerful internal forces and existing social capitals. The 

aim of the present study is to investigate the role of social 

capital and its components in neighborhood sustainable 

development of Illam city. The applied method is 

analytical-descriptive. Documentary methods are used to 

complete the theoretical and literature reviews of the study. 

Field methods and questionnaires are used to accomplish 

the other parts of the research. The sample includes all the 

residents of 14 districts of Illam city among them, 383 

persons were selected by Cochran formula to complete the 

questionnaires based on a Cluster sampling. The validity of 

questionnaire was confirmed by a formal way and its 

reliability was confirmed by Cronbach’s alpha (0.871). To 

analyze the data, descriptive statistics (frequency, mean and 

standard deviation) as well as inferential statistics 

(correlation and multiple regressions) were carried out. The 

findings revealed that variables of normalization, civil 

participation and social solidarity have a positive and 

meaningful effect. But the variables of linking to social 

networking and social security have a reverse effect and the 

variable of social trust has no effects on neighborhood 

sustainable development in Illam city. 

 
Keywords: Social Capital, Neighborhood, Sustainable 
Development, Urban Neighborhoods, Illam City. 
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 مقدمه

-شکل و شهرنشینی ابعاد فزاینده اخیر رشد یدهه طی چند در

 شهر که است شده موجب ، شهر رشد جدید هایمقیاس گیری

 دلیل به شود. نوینی مواجه های چالش با معایر شهرسازی و

 ،شهری مسائل ماهیت در تغییر و ابعاد پیچیدگی و گستردگی
 به مسئله مختلف هایجنبه و ابعاد به توجه و نرینجامع

 این در .است ساخته ناپذیررا اجتناب آنها پایدار حل منظور

 هر زمان از بیش شهرها، مدیریت و ریزیبرنامه  تاکید، میان

است  شده متوجه شهری زندگی ملموس ابعاد به دینری
 زمان گذر شهری در (. محالت12: 1999)احدنژاد و همکاران، 

 در اساسی ینقش شهروندان دارای و شهر میان واسط یحلقه

 یارائه با که ده استبو شهری امور سازماندهی و دهیشکل
 و اجتماعی روابط هویت، و تعلق احساس روزمره القاگر خدمات
امروزه در طرح های مختلف  و است بوده ساکنان میان در غیره

 . ک  اهمیت دارد یشهری نقش
ی ای با توسعهی محلهدر النوهای جدید ارتباط توسعه

خردننر مبتنی بر مهندسی اجتماعی  یپایدار شهری، دیدگاه
جاینزین ننرش کالن می شود که در آن حل مسائل شهری از 

)خاکپور و همکاران،  شودکوچکترین واحد یعنی محله آغاز می
(. یکی از مفاهی  اساسی در مباحث مربوط به توسعه 28: 1988
 .ای ، توجه به رویکردهای غالب در سرمایه اجتماعی استمحله

شده است و در یورت  توجهکه تاکنون کمتر به آن مفهومی 
های  جمعی در محله برخی از نیازمندی ،ایول آن به کار بردن

روح تعامل، اعتماد و کار جمعی را در نظام فعلی  از جمله
)رضایی و  داشهرسازی و شهرنشینی مورد توجه قرار د

(. سرمایه اجتماعی یکی از منابع حایل از 60: 1999همکاران، 
های تعامالت روزانه افراد که میزان اعتماد و هنجارگرایی شبکه

ای مناسب برای افزایش ، ذخیرهکندرا بیان می اجتماعی است
تعهدات اجتماعی، نظارت عمومی، مشارکت شهروندی، سالمت 
و عدالت اجتماعی و فضایی در این محالت است)کاظمیان و 

-م برای شکلالز یشرط (. سرمایه اجتماعی1: 1999شفیعا، 

روابط و  از این رو،ای شهری است؛ گیری توسعه محله
و دسترسی  ای )محله( را بهبود بخشیده همبستنی درون شبکه

بخشد. از سوی دینر، برخی به منابع بیرونی را بهبود می
های گیری محلهمعتقدند اهمیت سرمایه اجتماعی در شکل

ودکفایی پایدار شهری، از آن جهت مورد توجه است که خ
 (. 60: 1999)رضایی و همکاران،  اقتصادی را به دنبال دارد

ن شکل  یبه هم« سرمایة اجتماعی»ایطالح باراولین 

رئیس شورای مدارس ویرجینیای  ،1جی هانیفانولید توسط 
این ایطالح در  ،. پس از ویمطرح شد 1916سال  در  ،غربی
همچون جین ، در آثار کسانی 1910و  1960، 1920های دهه

شجاعی )نیز مطرح شد( 1911) 9لوری( و گلن1961) 1جیکوبز
های ویژگی1980 در دهة ، وجود این با .(92:  1981، باغینی
سازی و تعریف سرمایة اجتماعی، در آثار سه مفهومی ،بنیادی 
و رابرت  2، جیمز کلمن1یر بوردیو: پیمطرح شدپرداز نظریه
لمن اولین محققی بود که به ک (.11: 1986)فیلد،   6پاتنام

بررسی تجربی مفهوم سرمایه اجتماعی پرداخت. کلمن به 
او، سرمایه  از دیدگاه. شتکارکرد سرمایه اجتماعی توجه دا
است که به کنشنر اجازه   1اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی

دهد تا با استفاده از آن به منابع خود دست یابد. )کلمن؛ می
-سرمایه اجتماعی را از سایر انواع سرمایهدیو بور (.161: 1911

سازد و برای آن های اقتصادی، فرهننی و نمادین متمایز می
ساختاری و تعامالتی قائل است. وی سرمایه اجتماعی را  ویژگی

کمابیش توأم با شناخت و  یبادوامی از روابط تاًشبکه نسب
نابعی داند که به عنوان متعهدات از جمله اعتماد متقابل می

های فردی و یا جمعی تسهیل کنش ببالفعل یا بالقوه موج
 دیدگاهاز (. 118: 1986)بوردیو،  سازدران را فراه  مینکنش
 های بین افرادسرمایه اجتماعی عبارت است از پیوند ،پاتنام

هنجارهای اعتماد و کنش و واکنش  ،های اجتماعی()شبکه
 (.1981) شارع پور،  شوندمتقابل که از این پیوندها ناشی می

زمان  "توسعه پایدار"عبارت  1910های در اوایل سال
درباره محیط و توسعه به کار رفت. ازآن  "کوکویک"اعالمیه 
المللی که خواهان دستیابی به محیطی های بینسازمان هننام،

ای سودمند بودند نام و ویژگی آنها در مناسب و مساعد با توسعه
شکل گرفت. به کار بردن واژه توسعه پایدار راهبرد توسعه پایدار 

در محافل علمی  1991بعد از کنفرانس ریودوژانیو و در سال 
 ایلی هدف ،کلی طور به (.19: 1980)ضرابی،  فراگیر شد

 هویت تقویت و فضایی ساختار بهبود ای،محلّه توسعه پایدار

 از استفاده راستای اجتماعی در نمادهای طریق از مکانی

 (.61: 1990)معصومی، باشدمی اجتماعی هایسرمایه

                                                      
1. Lydo J.Hanifan 
2. Jane Jacobs 
3. Glenn Loury 
4. Pierre Bourdiwu 
5. James Coleman 
6. Robert Putnam 
7. Social structure 
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از جمله پژوهش هایی که در زمینه نقش سرمایه اجتماعی 
توان به موارد زیر  و توسعه پایدار محله ای یورت گرفته، می

 اشاره کرد:
( در مقاله ای با عنوان 1012) راتانا ابول و همکاران -

امعه ای ی اجتماعی رو به رشد در جایجاد مدلی برای سرمایه
است به این  آمدپایدار که همواره در حال فراگیری دانش روز

نتیجه دست یافتند که اجزای سرمایه ی اجتماعی شامل نیروی 
، فرهنگ، منابع مالی و طبیعی کارآمد ها، دانشانسانی، سازمان
 یپنج مرحله شاملی اجتماعی روبه رشد نیز است. سرمایه
مشارکت بر پایه ی اعتماد در شود که عبارتند از: گردشی می

بررسی مشکالت موجود، مشارکت بر پایه ی اعتماد در اتخاذ 
ی اعتماد در اجرای تصمیمات، تصمیمات، مشارکت بر پایه

بردای از سودهای حایله، ی اعتماد در بهرهمشارکت بر پایه
مشارکت بر پایه ی اعتماد در ارزیابی عملکرد. مدل ارائه شده 

ی پایداری که اجتماعی رو به رشد در جامعه یبرای سرمایه
که  کندبیان میاست  آمدهمواره در حال فراگیری دانش روز

ی اجتماعی رو به رشد ی اجتماعی و سرمایهبین اجزای سرمایه
 وجود دارد.   ایرابطه

ای بمما عنمموان ( در مقالممه1011) همممدان و همکمماران -
محالت شهری با تراک  ی اجتماعی و کیفیت زندگی در سرمایه

ی اجتممماعی در میممان النمموی سممرمایه، بمماالی خانممه سممازی 
ی کالنگ مالزی را مورد ارزیابی قمرار  خانوارهای شهری در دره

ی اجتمماعی کمه در ایمن    دادند. با توجه به چهمار بعمد سمرمایه   
 کندنتایج تحقیق بیان میپژوهش مورد بررسی قرار گرفته بود، 

تمماعی تحمت تمأثیر پیشمرفت محلمه،      ی اجکه النوی سمرمایه 
ها و توسعه یافتنی مناطق اطراف ترکیب تراک  جمعیتی، مکان

سمرمایه ی اجتمماعی  بمه      ،در ایمن محمالت   .باشمد  محله می
رسممیدن بممه زنممدگی خمموب و  هممای مثبممت اجتممماعی در ارزش

 .شودمنجر میدستیابی به کیفیت مطلوب زندگی 
ی با عنوان آینده ای مقاله ادر  ( 1011چن و همکاران) -

ی اجتماعی و مدلی برای ارتقا سرمایه: پایدار برای دهکده لیدن
بمردن  بهبود کیفیت زندگی در محالت شهری بمه منظمور  بماال   

ی آگاهی عمومی و جلب مشمارکت بیشمتر سماکنین در توسمعه    
 کنمد  این پژوهش بیان میسازی و محله انجام دادند. پایدار خانه
ی همای توسمعه  سعه شامل شناسمایی اولویمت  های توکه فعالیت

محله، ارزیابی سالمت محله، فراه  آوردن تجهیزات تکنیکی و 
آموزش ضمن کار برای سماکنین بمومی در مرممت و بازسمازی     

کشمی بما   ساخت و سازهای جدید و نیز نقشمه  وهای نوساز خانه
ی محلمه و  استفاده از سیست  اطالعات جغرافیایی برای توسمعه 

 باشد.صادی آن میرشد اقت
ی ( در مقاله ای با عنوان سمرمایه 1019ویانا کامپوس) -

در اجتماعی و کیفیت زندگی نوجوانان کمارآموز کشمور برزیمل:    
که نوجوانمان بما   به این نتیجه دست یافتند  پژوهش مطالعه این

ی اجتماعی باالتر از امتیازات باالتری در کیفیت زندگی سرمایه
ی آماری مورد مطالعه ثابت شمد  در جامعهبرخوردارند. همچنین 

 که ارتباط مثبتی بین دو متغیر پژوهش وجود دارد.  
ای بما عنموان   ( در مقالمه 1999) همکماران  وخوش فر  -

سرمایه اجتماعی و پایداری شهری مطالعه موردی: شهر گرگان 
به این نتیجه رسیدند که بین سمرمایه اجتمماعی و پایمداری در    

مثبمت و معنماداری برقمرار اسمت. بنمابراین       شهر گرگان رابطمه 
باشد و افزایش پایداری شهری می موجب زیادسرمایه اجتماعی 

تواند موجمب ناپایمداری ابعماد    می ک برعکس سرمایه اجتماعی 
- ساختاری شهر اع  از اقتصاد، اجتماع، نهادها، فضما و محمیط  

های این پمژوهش مبنمی بمر ارتبماط     زیست فراه  آورد. داللت
یق بین سرمایه اجتماعی با پایداری شهری، لمزوم توجمه بمه    وث

هایی بمرای حفم ،   های سرمایه اجتماعی و اتخاذ سیاستمؤلفه
تقویت و ارتقای سرمایه اجتماعی در راستای تضممین پایمداری   

 نماید.در فضای جغرافیایی شهر دو چندان می
ای بما عنموان بررسمی رابطمه     ( در مقالمه 1991) شفیعا -
های اجتماعی نمونمه: سماکنان   ایدار اجتماعی و سرمایهتوسعه پ

محله غیررسمی شمیران نو، به این نتایج دست یافتند که رابطه 
های توسمعه  مثبت و معناداری میان سرمایه اجتماعی و شاخص

هما و  پایدار اجتماعی برقرار است که به وسیله اتصال به شمبکه 
محلمه بمه عنموان     گردد. در این میان شورایاعتماد، تقویت می

مهمترین رکن این رابطه، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و هر 
ای از اقدامی که باعث مردممی شمدن ایمن شمورا گمردد، گونمه      

رود. همچنمین اعتمماد و   سازی به شممار ممی  های ظرفیتروش
همای اجتمماعی، بیشمترین اهمیمت را بممرای     اتصمال بمه شمبکه   

 شمد مشمخص   بنابراین. دارد دستیابی به توسعه پایدار اجتماعی
همای غیررسممی سمرمایه اجتمماعی روش     که استفاده از مولفمه 
های رسمی سرمایه اجتماعی، روش بالقوه بالفعل و توسعه مولفه

 دستیابی به توسعه پایدار اجتماعی خواهد بود.
ای با عنوان نقش ( در مقاله1991) ساالری و همکاران -

محلممی )مطالعمه ممموردی:   سمرمایه اجتمماعی در توسممعه پایمدار   
های شهری و روستایی منطقه عسلویه( به این نتیجه سکونتناه

در  مشمارکت  و اجتمماعی  سمرمایه  دسمت یافتنمد کمه سمط     
 بمه  شمهری  همای سکونتناه به نسبت روستایی هایسکونتناه

 جنوبی پارس منطقه توسعه روند در محلی و بومی عامل عنوان
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 کاری روند و اهداف پشیبرد در قضیه این که است، بیشتر بوده

 .باشدمی مؤثر بیشتر منطقه پایدار توسعه
های تغییرات گسترده شهر ایالم و تداخل سبک و شیوه

معماری در آن باعث ناهماهننی بسیاری در چهره آن و فرسوده 
های شدن بافت شهری شده است. همچنین، این شهر در دهه

های مختلف بومی، گروهاخیر همزمان با فرآیند مهاجرت اقشار 
مهاجرین با منشا مهاجرت مختلف را در خود جای داده است. 

هایی که دارای هنجارها و النوهای زندگی فرهننی گروه
باشند و به تناسب روابط درون گروهی کنونی به متفاوتی می

باشند. در درجات متفاوتی متأثر از فرهنگ جامعه مبدا خود می
ت مشارکت مردمی در محله کاهش نتیجه این پیامد، ظرفی

یافته و در نتیجه افزایش گسیختنی و کاهش انسجام اجتماعی 
در محالت شهری را به دنبال داشته است. بنابراین، استفاده از 

ریزی شهری و ای در فرآیند برنامهالنوی توسعه پایدار محله
مندی از ظرفیت محله، رویکرد جدیدی و کاربرد آن بهره

های ی سرمایهبا توجه به اهمیت مسئلهماید. نضروری می
، هدف از اجتماعی و نقش آن در توسعه پایدار محالت و شهرها

های اجتماعی در انجام این پژوهش، بررسی نقش سرمایه
با توجه به هدف  باشد.توسعه پایدار محالت شهر ایالم می

تحقیق، فرضیه هایی که برای این پژوهش در نظر گرفته شده 
 ت است از:عبار

های اجتماعی در توسعه پایدار محالت شهر سرمایه -

 ایالم تأثیر مثبت و معناداری دارد)فرضیه ایلی(.
ای شهر ایمالم تمأثیر   اعتماد اجتماعی در پایداری محله -

 مثبت و معناداری دارد.
ای شمهر  ی اجتماعی در پایداری محلهاتصال به شبکه -

 دارد.ایالم تأثیر مثبت و معناداری 
ای شمهر ایمالم تمأثیر    مشارکت مدنی در پایداری محله -

 مثبت و معناداری دارد.
ای شمهر ایمالم تمأثیر    هنجارگرایی در پایمداری محلمه   -

 مثبت و معناداری دارد.
ای شهر ایالم تمأثیر  انسجام اجتماعی در پایداری محله -

 مثبت و معناداری دارد.
شهر ایمالم تمأثیر   ای امنیت اجتماعی در پایداری محله -

 مثبت و معناداری دارد.

 

 
 

 ها و روش کارداده

 -پژوهش حاضر یک مطالعه موردی و از نوع توییفی    
چارچوب نظری پژوهش حاضر، بر  تحلیلی و همبستنی است.

های اساس روش اسنادی و مراجعه به کتب، نشریات و سایت
 برداری، گردآوری،برداری و فیش، یادداشتعلمی مرتبط

بندی و تلخیص مطالب است .شایان ذکر است در بخش طبقه
ایلی یا مطالعه موردی از روش پیمایش استفاده شده است. 
در این پژوهش از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است که 

های مبحث نظری و متناسب با هدف پژوهش و یافته
ها تدوین شده است .در این اطالعات گردآوری شده ،گویه

ها و سوابق پژوهشی قبلی در موضوعات مشابه افتهبین از ی
ت و سؤاالنیز استفاده شده است. نحوه ی پاسخنویی به 

ی مصاحبه حضوری ها، به یورت مستقی  و به شیوهگویه
بوده است. جامعه آماری این پژوهش را ساکنان محالت شهر 

دهد که با توجه به آخرین آمار برآورد شده از ایالم تشکیل می
باشند. تعداد نفر می 111961ز آمار ایران جمعیت آن مرک

نفر برآورد شده  989حج  نمونه با استفاده از فرمول کوکران 
های بین حج  نمونه مورد نظر از است. برای توزیع پرسشنامه

ای استفاده شده است. برای سنجش برداری خوشهشیوه نمونه
ای اعتماد هسرمایه اجتماعی و ابعاد گوناگون آن از شاخص

اجتماعی، مشارکت مدنی،  اجتماعی، اتصال به شبکه
هنجارگرایی، انسجام اجتماعی و امنیت اجتماعی ارزیابی شده 
است. برای بررسی توسعه محله ای از شاخص های هویت و 
سرزندگی، پویایی و سازندگی، تنوع، دسترسی و ظرفیت قابل 

کرت در نظر تحمل محله با استفاده از طیف پنج گزینه ای لی
با ها و آزمون فرضیات تجزیه و تحلیل دادهگرفته شده اند. 

 spssآزمون همبستنی و رگرسیون در نرم افزار  استفاده از
 نجام شد.ا

جغرافیایی  یتشهر ایالم مرکز استان ایالم از نظر موقع
دقیقه  98درجه و  91دقیقه طول شرقی و  16درجه و  16در 

از نظر موقعیت جغرافیایی در  عرض شمالی واقع شده است و
متر  1969غرب کشور قرار دارد. ارتفاع این شهر از سط  دریا 

رشته در دره ای کوهستانی در دامنه جنوبی کبیر کوه از  و است
ن مشاور طرح و آمایش، اسدنزاگرس واقع شده است )مه کوه

1968 :11.) 
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 های منتخبمشخصات و حج  نمونه از محله  .1جدول

 حجم نمونه جمعیت  محله

1 11616 11 

1 11101 90 

9 18081 98 

1 19889 90 

2 11191 20 

6 19119 11 

1 10918 19 

8 16910 92 

9 1291 11 

10 9882 9 

11 11111 11 

11 11982 90 

19 8188 19 

11 1962 11 

 989 111961 جمع

 
 

 

 موقعیت و محدوده مورد پژوهش. 1شکل 
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 شرح و تفسیر نتایج
ت سؤاالکند سن اکثریت پاسخنویان به آمار توییفی بیان می

که  است ( سال91-10پژوهش در بخش جمعیت شناختی بین)
 درید  1/99درید زن و  1/61 درید مرد و 1/91از این تعداد  

 
تحصیالت اکثر  د.مانودهمرد بمدرید مج 8/66و  متأهل

و عمده پاسخنویان در بخش آزاد  پاسخنویان کارشناسی
  مشغول به کار هستند.

 
 پژوهشهای کالن جامعه آماری مورد ویژگی .2جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 متغیر نوع متغیر فراوانی درصد

 مرد 111 1/91
 جنسیت

 زن 129 6/61

  10کمتر از   61 1/16

 سن
 سال 11-90 110 1/11

 سال 91-10 108 1/18

 سال 11-20 11 1/10

 متأهل 111 1/99
 هلأت

 مجرد 126 8/66

 فوق لیسانس و باالتر 20 1/19

 تحصیالت

 لیسانس  192 9/20

 فوق دیپل  91 9/8

 دیپل   16 8/19

 ترسیکل و پایین 18 9/1

 شاغل در بخش دولتی 89 1/19

 شغل

 شغل آزاد 91 11

 بیکار 62 11

 دانشجو 12 1/11

 محصل 19 2/0

 خانه دار 19 1/19

 جمع 989
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 های اجتماعیهای سرمایهنظرسنجی در پاسخنویی به پرسش .3جدول 

 

 کم متوسط زیاد زیاد خیلی
 خیلی

 کم
 شاخص مؤلفه 

 فراونی 18 91 119 110 12
 بودن یاور میزان

هنجارگرای

 ی

 درید 1/1 1/8 9/98 1/18 6/19

 قانوننرایی میزان فراونی 91 11 89 101 116

 درید 1/8 11 1/11 1/16 9/91 

 ها همسایه به اعتماد فراونی 11 61 198 88 19

 

 اعتماد

 درید 9/11 2/11 96 19 1/11

 دینر هایقومیت به اعتماد فراونی 10 110 192 28 10
 محله

 
 درید 1/10 6/96 1/92 1/12 6/1

 محله کسبه به اعتماد فراونی 96 12 182 89 91

 درید 1/9 1/11 9/18 1/11 9/8 

 و شورایاری به اعتماد فراونی 101 81 190 19 11
 درید 6/16 1/11 9/99 8/11 2/2 شهرداری

 انتظامی نیروی به اعتماد فراونی 61 12 111 106 29

 درید 1/16 1/11 19 1/11 1/12 

 دولت به اعتماد فراونی 89 16 111 28 68
 درید 1/91 11 9/91 1/12 8/11 

 فراونی 88 18 111 68 68
 انتظامی نیروی با مشارکت

 مشارکت

 درید 19 2/11 19 8/11 8/11

 برنامه ریزان با مشارکت فراونی 20 11 96 91 66

 درید 1/19 1/10 1/12 2/11 1/11 های توسعه شهرطرح

 فراونی 10 29 111 16 21
 شهر  مالی امور با مشارکت

 درید 9/18 1/12 1/99 8/19 9/19

محله و  شورای با مشارکت فراونی 60 80 92 16 11
 درید 1/12 9/10 8/11 8/19 8/18 شهرداری

 فراونی 99 21 116 89 91
 خدمات شهری با مشارکت

 درید 6/8 1/11 9/90 1/19 8/19

اتصال به 

شبکه 

 اجتماعی

 دوستی هایشبکه با ارتباط فراونی 26 22 110 110 11

 درید 6/11 1/11 9/91 1/18 11 

 فراونی 29 69 116 111 11
 کاری ارتباط

 درید 1/12 18 9/91 1/19 1/1

 قوانین به آشنا افراد با ارتباط فراونی 92 22 161 81 11
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 درید 1/9 1/11 6/19 1/11 2/11

عنوان  به افراد با ارتباط فراونی 102 80 111 11 99
 درید 1/11 9/10 1/19 9/11 1/10 وام ی کنند ضمانت

 امنیت احساس فراونی 11 18 18 126 19

امنیت  

 اجتماعی

 درید 11 9/1 1/10 1/10 6/10

 نیروی آمادگی میزان فراونی 21 16 61 166 26
 درید 9/19 11 1/16 9/19 6/11 امنیت برقراری برای انتظامی

 حل برای زمان و پول یرف فراونی 98 11 198 80 29
 ها همسایه مشکالت

انسجام 

 اجتماعی

 درید 9/9 9/19 96 9/10 8/19

 فراونی 99 100 128 69 19
 ها همسایه به دلبستنی

 درید 1/10 1/16 9/11 1/16 6

 و محله محیط به دلبستنی فراونی 18 19 90 116 10
 درید 2/11 6/10 2/19 9/91 1/10 محله های کوچه

 هزینه پرداخت به تمایل فراونی 26 11 92 109 22
 یورت به محله بهبود برای

 خودجوش
 درید 6/11 9/19 8/11 9/16 1/11

 

گونه که نتایج بررسی فراوانی ، همان9طبق جدول 
کند از نظر ساکنان اجتماعی بیان میت پرسشنامه سرمایه سؤاال

 به بودن، قانوننرایی، اعتماد های یاورشهر ایالم میزان شاخص
انتظامی،  نیروی به محله، اعتماد کسبه به ها، اعتماد همسایه
 هایطرح ریزان برنامه با انتظامی، مشارکت نیروی با مشارکت
 خدمات با شهر، مشارکت  مالی امور با شهر، مشارکت توسعه

 با کاری، ارتباط دوستی، ارتباط هایشبکه با شهری، ارتباط
 نیروی آمادگی امنیت، میزان قوانین، احساس به آشنا افراد
  لمح رایمب زمان و پول امنیت، یرف برقراری رایمب امیمانتظ
 

 
 هایکوچه و محله محیط به ها، دلبستنیهمسایه مشکالت

 یورت به محله بهبود برای هزینه پرداخت به محله و تمایل
خودجوش در شهر ایالم  متوسط به باال ارزیابی شده است. اما 

دینرمحله،  هایقومیت به های اعتماددر زمینه های شاخص
 با دولت، مشارکت به شهرداری، اعتماد و شورایاری به اعتماد
 ضمانت عنوان به افراد با شهرداری، ارتباط و محله شورای
ها شهر ایالم متوسط رو به همسایه به دلبستنیوام و  یکننده

 پایین ارزیابی شده است.
 

ایهای توسعه پایدار محلهنظرسنجی در پاسخنویی به پرسش .4جدول 

 خیلی

 زیاد
 کم متوسط زیاد

 خیلی

 کم
 شاخص مؤلفه 

 سبز فضای فراونی 191 91 92 91 11
 محله در موجود

 هویت و سرزندگی
 درید 2/91 11 8/11 1/9 1

 خرید امکان فراونی 21 99 121 21 11
 نیازهای مسکن

 روزانه
 درید 1/11 8/12 1/99 9/11 1/2
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 فضای وجود فراونی 112 81 86 61 11
 برای مناسب
 روی پیاده

 درید 6/91 1/11 2/11 9/12 9/6

 تفریحی امکانات فراونی 110 101 99 21 19
 گذراندن جهت
 فراغت اوقات

 درید 1/18 9/11 9/11 1/11 2

یکی دانستن  فراونی 26 18 116 99 91
خود با 
 همشهریان

 درید 6/11 1/10 9/10 8/12 9/8

احساس  فراونی 11 81 11 116 19
دلبستنی به 
 محله خود

 درید 1/10 1/11 8/18 9/90 1/19

 مکان پویایی فراونی 69 89 111 81 91
 به نسبت محله
 شهر مرکز کل

 پویایی و سازگاری

 درید 18 1/11 1/19 1/11 1/8

-ساختمان نمای فراونی 19 111 108 86 19

 فضاهای ها،
 بالاستفاده

 درید 8/11 19 1/18 2/11 6/1

 فراونی 11 92 112 110 61
 امنیت احساس

 درید 1/2 1/9 6/91 6/96 9/12

 شرایط در تغییر فراونی 10 69 181 66 91
 اقتصادی
 خانوارها

 تنوع

 درید 1/10 1/16 2/11 1/11 1/8

 انتخاب در تنوع فراونی 11 69 166 10 91
 براساس مسکن
 جمعیتی ساختار

 درید 9/11 1/16 9/19 9/18 1/9

-سیست  در تنوع فراونی 18 89 196 28 11

 مختلف های
 نقل و حمل

 درید 1/10 1/19 2/92 1/12 1/2

 یسرانه در تغییر فراونی 68 111 118 11 1
 درید 8/11 19 1/91 8/18 1 خودرو مالکیت

 دسترسی امکان فراونی 106 96 92 19 91
 و حمل وسایل به

 عمومی نقل
 دسترسی

 درید 1/11 1/12 8/11 8/11 1/9

 پارکینگ فضای فراونی 11 111 109 19 92
 درید 9/19 9/91 2/18 1/11 1/9 کافی

 از نظارت وجود فراونی 16 100 111 10 12
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 درید 8/19 1/16 9/91 9/18 9/9

 و هاساختمان
 هایگوشه بدون

 خلوت

 رفت از مصونیت فراونی 21 98 110 68 19
 درید 1/11 6/12 6/96 8/11 6 خودروها آمد و

 دفع هایکانال فراونی 68 102 111 61 91
 از ناشی آبهای

 بارندگی

ظرفیت قابل تحمل 
 محله

 درید 8/11 1/11 19 2/11 1/8

 و نظافت فراونی 19 82 169 61 19
 محله پاکیزگی

 
 درید 8/11 1/11 1/11 9/12 2

 زیرساختها توسعه فراونی 19 61 192 10 1
 تجهیزات و

 محله در موجود
 درید 6/10 9/12 9/20 1/2 8/1

 یدا و سر وجود فراونی 100 11 96 16 69
 درید 1/16 8/18 1/12 11 18 محله در

 

شود میزان رضایت ساکنان ، مشاهده می1نتایج جدول 
 در موجود سبز های توسعه پایدار؛ فضایشهر ایالم از شاخص

 مناسب فضای روزانه، وجود نیازهای مسکن خرید محله، امکان
فراغت،  اوقات گذراندن جهت تفریحی روی، امکاناتپیاده برای

 فضاهای ها،ساختمان همشهریان، نمای با همبستنی
 انتخاب در خانوارها، تنوع اقتصادی شرایط در بالاستفاده، تغییر

 مختلف هایسیست  جمعیتی، تنوع ساختار براساس مسکن
 به خودرو، دسترسی مالکیت ینهسرا در نقل، تغییر و حمل

 
 کافی، وجود پارکینگ عمومی، فضای نقل و حمل وسایل
 از خلوت، مصونیت هایگوشه بدون و هاساختمان از نظارت
بارندگی،  از ناشی آبهای دفع هایخودروها، کانال آمد و رفت

 موجود تجهیزات و هازیرساخت محله، توسعه پاکیزگی و نظافت
محله متوسط رو به پایین ارزیابی  در آلودگی یوتیمحله و  در

 به دلبستنی های احساسشده است. از سوی دینر شاخص
 شهر و احساس مرکز کل به نسبت محله مکان ، پویایی محله

 امنیت در سط  باالیی از رضایت برخوردار بودند.
 

 متغیرهای پژوهشنتایج توزیع توییفی  .5جدول 

 انحراف معیار مد میانه میاننین حداکثر حداقل تعداد عامل

 981/0 1 1 21/9 2 1 989 هنجارگرایی

 691/0 20/9 9 88/1 11/1 1 989 اعتماد

 921/0 9 9 09/9 2 1 989 مشارکت

 191/0 12/9 9 91/1 20/1 1 989 شبکه به اتصال

 01/1 1 2/9 19/9 2 1 989 اجتماعی امنیت

 819/0 9 9 01/9 2 1 989 اجتماعی انسجام

 212/0 61/1 80/1 11/1 21/1 19/1 989 توسعه پایدار محله ای
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شود که نمونه مورد مشاهده می 2بر اساس جدول 
پاسخنویی نفر بوده است. در این جدول نحوه  989مطالعه 
به  1ت بدین گونه است که امتیاز سؤاالدهندگان به پاسخ

به عنوان حداکثر امتیاز در نظر  2عنوان حداقل و امتیاز 
شده است. میاننین به دست آمده برای همه متغیرهای گرفته

مورد نظر به جز میاننین توسعه پایدار محله ای، باالتر از 
عبارتی دینر، نتایج  باشد. بهمیاننین مورد نظر پژوهش می

های اجتماعی در شهر ایالم باال کند میزان سرمایهبیان می
است ولی میزان توسعه پایدار محله ای در محالت شهر ایالم 

 پایین  است. 
 روابط ابعاد سرمایه اجتماعی و پایداری محله ای در شهر ایالم .6جدول

 مدل
گی چندگانه همبستضریب 

(R) 

مجذور ضریب 

 همبستگی

 (R2چندگانه)

F df Sig 

 000/0 981 862/91 090/0 901/0 هنجارگرایی

 008/0 981 111/1 019/0 196/0 شبکه اجتماعی

 000/0 981 961/18 111/0 991/0 مشارکت مدنی

 000/0 981 990/11 098/0 919/0 اعتماد اجتماعی

 000/0 981 219/11 098/0 911/0 انسجام اجتماعی

 118/0 981 129/1 006/0 080/0 امنیت اجتماعی

 

متغیر مستقل پژوهش حاضر، سرمایه اجتماعی و ابعاد 
گوناگون آن است. برای بررسی رابطه این متغیر و ابعاد آن با 
توسعه پایدار محله ای به عنوان متغیر وابسته از آزمون 
 6همبستنی استفاده شده است که نتایج این آزمون در جدول 

اهده می آمده است. با توجه به ضرایب تعیین به دست آمده مش
شود، میزان تغییرات متغیر وابسته به خوبی توسط متغیرهای 
رگرسیونی بیان شده است. نتایج گویای آن است که به ترتیب 

 19درید، متغیر شبکه اجتماعی با  90متغیر هنجارگرایی با 
درید، متغیر اعتماد  99درید، متغیر مشارکت مدنی با 

 
درید، متغیر  91تماعی با درید، متغیر انسجام اج 91اجتماعی با 

درید بر متغیر وابسته)توسعه پایدار محله  08/0امنیت اجتماعی با 
بین متغیرهای  R ای(تأثیر گذاشته است. ضریب همبستنی 

هنجارگرایی، شبکه اجتماعی، مشارکت مدنی، اعتماد اجتماعی، 
انسجام اجتماعی، امنیت اجتماعی با متغیر وابسته)توسعه پایدار 
محله ای( بیاننر همبستنی ضعیف میان آنها است. بنابراین می 
توان نتیجه گرفت که مدل به کار گرفته متغیر توسعه پایدار محله 

کند و مقدار سط  معنی داری به دست آمده میبینی ای پیش
 بیاننر معناداری مدل رگرسیونی است.

 چندمتغیره رگرسیون ضرایب آزمون و مدل بودن خطی واریانس نتایج تحلیل  .7جدول 

 مدل
ضریب تعیین 

(R
2

) 
F (ANOVA) t Beta Sig 

 001/0 181/0 160/9 - - هنجار گرایی

 026/0 -101/0 -916/1 - - شبکه اجتماعی

 001/0 108/0 182/9 - - مشارکت مدنی

 101/0 099/0 610/1 - - اعتماد اجتماعی

 000/0 182/0 211/2 - - انسجام اجتماعی

 001/0 -199/0 -118/1 - - امنیت اجتماعی

 000/0 - - 691/11 169/0 سرمایه اجتماعی

   130 0   282 0   000 0   208 0   101 0   181 0   معادله رگرسیونی
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شود نتیجه آزمون تحلیل واریانس چنانچه مشاهده می
 02/0جهت بررسی خطی بودن مدل رگرسیونی در سط  

مدل خطی درید  92معنادار است. بنابراین، با احتمال 
رگرسیونی به درستی برازش شده است. در این معادله 

به عنوان متغیر وابسته  (yای )رگرسیونی که توسعه پایدار محله
در نظر گرفته شد؛ نتایج حاکی از آن است که ضریب تأثیر 

 02/0( در سط  تشخیص x1متغیر مستقل هنجارگرایی )
 (. =160/9t= ،001/0Pvalue) معنادار است

ین، فرضیه فرعی اول پژوهش)رابطه مثبت بنابرا
ای( پذیرفته شد. همچنین در هنجارگرایی با توسعه پایدار محله

( که x2این معادله، ضریب تأثیر متغیر مستقل شبکه اجتماعی)
( وارد مدل شد، در سط   x1) ارگراییمر هنجما متغیمان بمهمزم
، =t-916/1) درید معنادار است 92با احتمال  02/0
026/0Pvalue= بنابراین، رابطه شبکه اجتماعی با توسعه .)

ای معکوس دارد. در این معادله، ضریب ای رابطهپایدار محله
زمان با متغیر ( که ه x3تأثیر متغیر مستقل مشارکت مدنی)

( وارد مدل شد، در سط  x2( و شبکه اجتماعی)x1هنجارگرایی)
 ،=182/9tدرید معنادار است) 92با احتمال  02/0
101/0Pvalue= (.بنابراین، فرضیه فرعی سوم پژوهش)رابطه

ای( پذیرفته شد. مثبت مشارکت مدنی با توسعه پایدار محله
( که ه  زمان با متغیرهای x4متغیر بعدی که اعتماد اجتماعی)

( x3( و مشارکت مدنی)x2(، شبکه اجتماعی)x1هنجارگرایی)
معنادار درید  92با احتمال  02/0وارد مدل شد، در سط  

(. بنابراین، فرضیه فرعی =610/1t= ،001/0Pvalueنیست)
چهارم پژوهش)رابطه مثبت اعتماد اجتماعی با توسعه پایدار 

زمان با متغیرهای ای( رد شد. متغیر بعدی که ه محله
( و x3(، مشارکت مدنی)x2(، شبکه اجتماعی)x1هنجارگرایی)

غیر انسجام ( وارد مدل رگرسیونی شد متx4اعتماد اجتماعی)
درید معنادار  92با احتمال  02/0( است. در سط  x5اجتماعی)

(. بنابراین، فرضیه فرعی =211/2t= ،000/0Pvalueاست)
پنج  پژوهش)رابطه مثبت انسجام اجتماعی با توسعه پایدار 

ای( پذیرفته شد. درنهایت، در این معادله ضریب تأثیر محله
ن با دینر متغیرهای ( که ه  زماx6متغیر امنیت اجتماعی)

(، x3(، مشارکت مدنی)x2(، شبکه اجتماعی)x1هنجارگرایی)
( مدل شده است، در x5( و انسجام اجتماعی)x4اعتماد اجتماعی)

، =t-118/1درید معنادار است) 92با احتمال  02/0سط  
100/0Pvalue= بنابراین فرض رابطه بین امنیت اجتماعی و .)

ای معکوس دارند. پذیرفته شد که رابطهای توسعه پایدار محله

بنابراین، با توجه به ضریب تعیین محاسبه شده، این شش متغیر 
(x1 و x2  وx3  وx4  وx5  وx6)  گیری درید در شکل 12تنها

( نقش داشته اند و بقیه عواملی هستند yای)توسعه پایدار محله
 که در این پژوهش مورد بررسی قرار ننرفتند.

 

 گیری یجهبحث و نت
-سرمایه نقش ارزیابی و هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل

ایالم است که با  شهر محالت پایدار توسعه در اجتماعی های
 تحلیلی انجام گرفت.  -روش توییفی

کند نتایج بررسی شاخص های سرمایه اجتماعی بیان می
بودن،  که  در میان ساکنان شهر ایالم میزان متغیرهای یاور

 محله، اعتماد کسبه به ها، اعتماد همسایه به قانوننرایی، اعتماد
 با انتظامی، مشارکت نیروی با انتظامی، مشارکت نیروی به

  مالی امور با شهر، مشارکت توسعه هایطرح ریزان برنامه
دوستی،  هایشبکه با شهری، ارتباط خدمات با شهر، مشارکت

امنیت،  قوانین، احساس به آشنا افراد با کاری، ارتباط ارتباط
 پول امنیت، یرف برقراری برای انتظامی نیروی آمادگی میزان

 محیط به ها، دلبستنی همسایه مشکالت حل برای زمان و
 بهبود برای هزینه پرداخت به محله و تمایل هایکوچه و محله
خودجوش در شهر ایالم به میزان متوسط به  یورت به محله

 های قومیت به زمینه های اعتمادباال وجود دارد. اما در 
دولت،  به شهرداری، اعتماد و شورایاری به دینرمحله، اعتماد

 عنوان به افراد با شهرداری، ارتباط و محله شورای با مشارکت
ها شهر ایالم از همسایه به وام و دلبستنی یکننده ضمانت

میزانی متوسط رو به پایین دارد. بنابراین با توجه به درید 
های سرمایه اجتماعی در شهر ایالم، می توان ی شاخصباال

گفت که شهر ایالم تا حدودی از سرمایه اجتماعی باالیی 
 برخوردار است.

همچنین بررسی شاخص های توسعه پایدار محله ای 
میزان رضایت ساکنان شهر ایالم از متغیر کند  که بیان می

 یازهاین مسکن خرید محله، امکان در موجود سبز های فضای
 تفریحی روی، امکانات پیاده برای مناسب فضای روزانه، وجود

همشهریان،  با فراغت، همبستنی خود اوقات گذراندن جهت
 شرایط در بالاستفاده، تغییر فضاهای ها، ساختمان نمای

 ساختار براساس مسکن انتخاب در خانوارها، تنوع اقتصادی
 در تغییرنقل،  و حمل مختلف هایسیست  جمعیتی، تنوع

 نقل و حمل وسایل به خودرو، دسترسی مالکیت یسرانه
 بدون و هاساختمان بر کافی، نظارت پارکینگ عمومی، فضای
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 هایخودروها، کانال آمد و رفت از خلوت، مصونیت هایگوشه
 محله، توسعه پاکیزگی و بارندگی، نظافت از ناشی آبهای دفع

 در آلودگی یوتیمحله و  در موجود تجهیزات و زیرساختها
های محله در سط  متوسط رو به پایینی قرار دارد . شاخص

 کل به نسبت محله مکان ، پویایی محله به دلبستنی احساس
امنیت در سط  باالیی از رضایت برخوردار  شهر و احساس مرکز

بودند. بنابراین با توجه به ابراز نارضایتی ساکنان از بیشتر 
توان گفت شهر ایالم از شهر می های توسعه پایدار درشاخص

 توسعه پایدار محله ای پایینی برخوردار است.
نتایج حایل از بررسی فرضیات پژوهش حاضر نشان داد 

ای شهر ایالم تأثیر که سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محله
های سرمایه اجتماعی مثبت و معناداری دارد. از بین مولفه

جتماعی اثر معکوس داشتند و بقیه متغیرهای اعتماد و امنیت ا
متغیرها که شامل هنجارگرایی، شبکه اجتماعی، مشارکت مدنی 
و انسجام اجتماعی اثر مثبت و معنادار داشتند. همچنین از بین 
متغیرهای تأثیرگذار متغیر انسجام اجتماعی بیشترین تأثیر و 

ی امتغیر شبکه اجتماعی کمترین تأثیر را در توسعه پایدار محله
( و 1999های احدنژاد و همکاران)داشتند. این نتایج با پژوهش

باشد. تنها در یافتن ه  راستا می( 1999همکاران)و فر خوش
های امنیت و اعتماد اجتماعی با رابطه معکوس بین مولفه

ای تطابق ندارند. همچنین نتایج ایلی این توسعه پایدار محله
باشد اما این تا می( ه  راس1991پژوهش با پژوهش شفیعا)

های اعتماد و اتصال به شبکه پژوهش نشان داد که مولفه
اجتماعی بیشترین تأثیر را دارد در یورتیکه در پژوهش حاضر 
اعتماد و اتصال به شبکه رابطه معکوس داشتند و اثر کمتری 

( در 1991ها داشتند. ساالری و همکاران)نسبت به دینر مولفه
را بیشترین عامل تأثیرگذار در  پژوهش خود مشارکت مدنی

کند در یورتیکه در این ای عنوان میتوسعه پایدار محله
پژوهش انسجام اجتماعی عامل مه  ارزیابی شد که با نتایج 

( مطابقت دارد. نتایج کلی پژوهش 1988رضازاده و سلسله)
باشد ( ه  راستا می1981حاضر با پژوهش خاکپور و همکاران)

ی اجتماعی شرط ه مفهوم ذهنی سرمایهتوجه ب به طوریکه
راتانا ابول و . انکارناپذیر تحقق مفهوم عینی پایداری است

نیروی انسانی، را ی اجتماعی ( اجزای سرمایه1012همکاران)
دانند می، فرهنگ، منابع مالی و طبیعی کارآمدها، دانش سازمان

ی اعتماد در بررسی مشکالت موجود، مشارکت بر پایه و
-ی اعتماد در اتخاذ تصمیمات، مشارکت بر پایهت بر پایهمشارک

ی اعتماد در ی اعتماد در اجرای تصمیمات، مشارکت بر پایه
ی اعتماد در بهره بردای از سودهای حایله، مشارکت بر پایه

دانند. را در دستیابی به پایداری تأثیرگذار می ارزیابی عملکرد
، (1011مکاران)همدان و هپژوهش های دینری چون پژوهش

(، عبدالهی و 1019(، ویانا کامپوس)1011چن و همکاران)
اجتماعی و ( متغیر سرمایه1991( و عبدالهی)1999ختابناک)

ای را با دینر عوامل چون کیفیت زندگی ساکنان پایداری محله
و یا ابعاد اجتماعی دینری از توسعه محله ای پایدار و سرمایه 

 ر دادند.اجتماعی را مورد بررسی قرا
توان بنابراین به عنوان نتیجه گیری کلی این پژوهش می

های های اجتماعی با تأیید نتایج پژوهشگفت که سرمایه
ای تأثیرگذار است دینران و این پژوهش در توسعه پایدار محله

های مختلف های مورد مطالعه در پژوهش. با توجه به محدوده
 کدینر متفاوت خواهد بود.های مختلف آن با یتأثیرگذری مولفه
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