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  چکیده

 ،يشهر يو خانوارهاها هگایابی بناز ابزارهاي علم اقتصاد براي تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به مکان اقتصاد شهري در

 نشینیشیهفقر و حا ،، مالیه شهريها و تسهیالت شهري، زیرساختشهري، ترابري يمسکن شهر ،يکاربري اراضی شهر

در آن ساختار فضایی شهر و اي از اقتصاد خرد است که علم اقتصاد شهري شاخه با توجه به اینکه ،در واقع. شوداستفاده می

که اخیراً تحولی حکمروایی خوب شهري پارادایم  هم ،در این راستا ،دشوسسات اقتصادي مطالعه میؤگزینی خانوارها و ممکان

دیگر دولت عامل اصلی  يدر امر توسعه شهر امروزه بیانگر این است که بوجود آورده، هاي نظري مدیریت شهريمهم در عرصه

وجود » بخش خصوصی«و » جامعه مدنی«هاي به نام 1بلکه در کنار دولت اعم از ملی و محلی، دو بازیگر یا شریک ،نیست

ی از آنجا که سرمایه اجتماع .بپردازند آن هاي پیچیده جامعه و توسعهباید با مشارکت یکدیگر به رفع چالشدارند که این سه 

ا در میان بخش خصوصی اقتصادي است و اقتصاد شهري هم اخیراً جایگاه خود رالزمه پیدایش و ایجاد یک جامعه مدنی 

بخش خصوصی اقتصادي و تواند الزمه پویایی و رشد  میتوان چنین گفت که سرمایه اجتماعی  می، بنابراین بازیافته است

- شرق ایران که نقش اساسی در اقتصاد منطقهعنوان مادرشهر منطقه جنوب شهر زاهدان بهکالن. اقتصاد شهري باشد ،نهایتدر

پدیده سرمایه  نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است کهه انتخاب شد و عکند، به عنوان نمونه مورد مطالایفاء می اي

تواند در پویایی اقتصاد شهري  میدهد، و در نهایت جامعه مدنی نشان می می هاي خودجوش مرددر انجمناجتماعی که خود را

روش این بررسی . به جلو بردارد می توانسته است در تحقق حمکروایی خوب شهري گا ،نقش مؤثري داشته باشد و در این راستا

اي و اسنادي و ابزار مشاهده براي تجزیه و تحلیل مباحث بهره گرفته شده تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه -به صورت توصیفی
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  مقدمه

هاي الزم براي خالقیت، ارتباطات شخصی بین مردمی یکی از نهاده .کنندشهرها تفکر خالق و نوآوري را تسهیل می

ي ظریفی است که به ها ترین ابزار انتقال ایدهمؤثرارتباطات چهره به چهره . دنباشي مشترك میها است که داراي عالئق و ایده

هاي بسیاري را براي مردم جهت تعامل با کسانی که یک شهر فرصت .انجامدهاي تولید میتوسعه محصوالت جدید و فرایند

- شهر فرصت  ،اقتصاد شهري گاهاز دید .شودمیبنابراین باعث ارتقاء تفکر خالق ؛ آوردفراهم می  ،عالئق مشترك هستندداراي 

 .آوردي تولید فراهم میها توسعه محصوالت جدید و فناوري  ،هاي مشترك مردمایده  ،اي انتشار آگاهی و دانشهایی را بر

سرمایه انسانی به شکل دانش و مهارت کسب شده . استهاي آموختن مهارت براي کارگران فراهم شهرها فرصتهمچنین در.

هاي افزایش یکی از شیوه. و تعامالت اجتماعی تعریف شده استکاري ، تجربهیله نیروي کار به شکل تحصیل رسمیبه وس

 ااش را به نحو کار؛ چنانچه شخصی را مورد مشاهده قرار دهید که وظیقهیري از راه تقلید و الگوگیري استیادگ ،سرمایه انسانی

 توان گفت،با مروري بر تاریخ می. رابطه با وظیفه خود به کار ببریددر  ،ایداز وي یاد گرفتهتوانید آنچه را که می، دهدمی انجام

بادبانی هاي ، اولین شهرهاي تجاري بودند که به کشتیدر هزاره سوم قبل از میالد )منطقه لبنان کنونی( قیهیشهرهاي فن

، منسوجات و راکیموادخو  ،بودند و به تجارت مواد خامهاي ورود به حوزه دریاي مدیترانه ها واسطهقییفن. سریعی مجهز شدند

اي از به عنوان مکانی براي تجارت منطقه ،سال قبل از میالد 500اش در آتن نیز در دوران شکوفایی .پرداختندجواهرات می

زیرا تولید بسیاري از کاالها و خدمات در یک  ؛اندخته شدهشهرها به عنوان مراکز تولید نیز شنا .برخوردار بود رونق به سزایی

شهرهاي انگلیسی پوشاك پشمی   ،در طول دوره قرون وسطی. برخوردار استمحیط شهري با تراکم باالتر از راندمان بیشتري 

ي شده و اکارخانههاي تولیدي انقالب صنعتی سبب ایجاد جهش در فعالیت ،در این اواخر. کردندبراي صادرات تولید میرا 

تولید کاال به شیوه علمی از اهمیت بسیاري برخوردار بوده و تحوالت عمیقی  ،هاي اخیردر دهه. رشد شهرها را سرعت بخشید

، رشد بسیار بیشترین تنوع کاالهاي مصرفی مشخصداراي  يي اخیر شهرهاها در دهه .در شهرها را به دنبال داشته است

تعداد بیشتري رستوران و   ،ترین نرخ رشد بوده اندشهري که داراي سریعنواحی کالن هدر ایاالت متحد .اندتري داشتهسریع

تئاتر  و سینما ،اند در مقابل شهرهایی که داراي امکانات فراوانی براي بازي بولینگهنري داشته يهاسرانه اجراي زنده برنامه

تعداد  آنهایی هستند که داراي ، اندشهرهایی که سریعترین رشد را داشته  ،فرانسهدر . اندیافتهبا نرخ کمتري رشد  ،اندبوده

تاریخی  سابقه اگرچه  درایران شهرنشینی و شهر). شهررسانی شهرداري خلیل ایگاه اطالعپ( باشندباالیی رستوران می "نسبتا

 عوامل درکنار امروزه. است کرده تجربه را ايسابقهبی تحوالت کیفی و کمی ابعاد در اخیر، هايدهه طی ولی دارد، یاديز

 توأم اثرگذار بردارهاي تنوع .پردازندمی کشور شهري شبکه نظام تحول و شهري اقتصاد سازماندهی به جدیدي نیروهاي سنتی،

- برنامه و اقتصادي– اجتماعی مسائل ترینهپیچید از یکی به شهري توسعه که شده سبب متفاوت، وسازوکار عملکرد اهداف، با

 و شهري نظام ساماندهی براي تالشی هرگونه است بدیهی .شود مبدل کشور هايضرورت ترینازمهم یکی به شهري ریزي

. است برآن اثرگذار اقتصادي هايمؤلفه یعنی شهري توسعه محرك نیروهاي صحیح شناخت مستلزم آن، خردمندانه هدایت

 از و است نیازمند آن ايناحیه تنوع در کشور شهري اقتصاد شناخت براي گسترده تالشی به سویک از، منظور این به نیل.

باید گفت، اقتصاد شهري  ).1383علی اکبري،( مطالعات را هدایت نماید گیريوجهت فرآیند که نظريی چارچوب به، دیگر سوي

حمل و نقل، تجارت، : تولید، توزیع و خدمات چونهاي اقتصادي چون هاي اقتصاد خرد است که به برٌرسی مؤلفهیکی از بخش

 که یکی از این عوامل .چندي تأثیرگذار هستندعوامل  ،پردازد که در این شاخه از اقتصاددر سطح شهرها می... بانکداري و 

خودجوش مردمی، هاي که در گروه سرمایه اجتماعی نام دارد کشور مورد توجه قرار گرفته است،هاي مدیریتی جدیداً در عرصه

یکی از  ،تواندهاي خصوصی اقتصادي مییابد و از آنجا که مشارکت در بخش میعینیت  میي عموها بنديو سایر گروه ها منانج

تواند در پویایی اقتصاد شهري مؤثر باشد و از طرفی، چون وجود  میهاي تحقق این نوع سرمایه باشد، از این طریق زمینه

کنار بخش خصوصی اقتصادي و حکومت تحقق جامعه مدنی است و جامعه مدنی هم در  ازم ضروريسرمایه اجتماعی از لو

توان چنین نتیجه گرفت که، سرمایه اجتماعی نقش و  می ،کندهاي تحقق حکمروایی مطلوب محلی را فراهم میمحلی زمینه

در این مقاله سعی براین است تا  .هري دارداهمیتی تأثیر گذار در پویایی اقتصاد شهري و در نهایت تحقق حکمروایی خوب ش



 

با ارائه مفاهیم قوي نظري به موضوعاتی از قیبل سرمایه اجتماعی، اقتصاد شهري و حکمروایی خوب شهري پرداخته شود تا از 

  .کردشهر زاهدان که منطقه مورد مطالعه این بررسی است، دست پیدا ها در کالناین طریق بتوان به تجزیه و تحلیل یافته

  مبانی نظري تحقیق

  سرمایه اجتماعی

 مطرح سیاسی علوم در اخیراً و اقتصاد  اجتماعی، علوم گوناگون هاي حوزه در اخیر هاي سال در اجتماعی  سرمایه مفهوم

 میان در را اطمینان و همکاري حس توانند می که  اجتماعی هايشبکه  و ارتباطات از است عبارت اجتماعی  سرمایه. است شده

 چنین گشودن در دولت نقش نیز و دموکراتیک و مدنی نهادهاي نقش از نباید ،میان این در. آورند پدید جامعه یک افراد

 هاي سرمایه به توجه اي توسعه هر مهم ابعاد از یکی است که شده ثابت شناسان جامعه  بر امروز روي، هر به. شد غافل فضاهایی

 مطلب. آید می شمار به اي جامعه هر توسعه و رشد هاي شاخصه ،ترینمهم از یکی اجتماعی  سرمایه رو، این از. است اجتماعی

 برطرف را خود نیازهاي دیگران با تعامل در ذاتی طوربه انسان .پردازد می اجتماعی سرمایه درباره بحث به بخش چند در حاضر

 ممکن غیر را زندگی آن، حذف که است حدي تا آنها نقش در متقابل هاي کنش این اثرات. کند می امور گذران و ساخته

 به و پرداخته ها کنش این شناسایی به ،جوامع در کنجکاوانه نگرشی با اجتماعی علوم دانشمندان میان این در اما. سازد می

 اعتماد، همچون مفاهیمی برگیرنده در اجتماعی  سرمایه مفهوم .اند نامیده اجتماعی  سرمایه را آن که اند برده پی عواملی مجموع

 دستیابی جهت در را آنها و دهند می شکل را هدفمندي نظام که است جامعه یک یا گروه یک اعضاي میان همیاري و همکاري

 در تواند می اجتماعی سرمایه تضعیف یا تقویت در ثرمؤ عوامل شناخت ،رو این از. کند می هدایت ارزشمند هاي هدف به

 سرمایه مفهوم. شود جوامع در افراد اقتصادي و اجتماعی عملکرد افزایش موجب و کرده کمک اجتماعی سرمایه ابعاد گسترش

 موفقیت به نیل براي راهی و فیزیکی و انسانی سرمایه وري بهره براي مناسبی بستر دارد، شناسی  ریشه جامعه که اجتماعی

 را خود سازمانی و شغلی کامیابی راه کنند، ایجاد اجتماعی سرمایه  سازمان، در بتوانند که کسانی و مدیران. شود می قلمداد

 هاي شبکه و کند می ایفا جوامع در انسانی و فیزیکی سرمایه از مهمتر بسیار نقشی اجتماعی سرمایه امروزه. سازند می هموار

 ها سرمایه سایر اجتماعی، سرمایه غیاب در ،رو این از. هاست سازمان و ها انسان میان بخش انسجام گروهی و جمعی روابط

 و ناهموار اقتصادي و فرهنگی تکامل و توسعه هاي راه پیمودن اجتماعی سرمایه بدون و دهند می دست از را خود اثربخشی

 ایفا را نقش ترینمهم انسانی نیروي و فیزیکی اقتصادي، هاي سرمایه توسعه، مدیریت سنتی هاي دیدگاه در .شود می دشوار

 سرمایه به ،باشیم نیازمند انسانی و فیزیکی اقتصادي،  سرمایه به آنچه از بیشتر توسعه براي حاضر عصر در اما کردند می

 فاقد که اي جامعه در. شد نخواهد انجام بهینه طوربه ها سرمایه دیگر از استفاده سرمایه، این بدون زیرا ؛نیازمندیم اجتماعی

سرمایه اجتماعی  ).1390دیگران، زارع و( شوند می تلف و مانند می بی فایده باقی ها سرمایه سایر ،است کافی اجتماعی  سرمایه

، )1384فوکویاما،( که شکل و نمونه ملموسی از یک هنجار غیر رسمی است و باعث همکاري بین دو یا چند فرد می شود

نیفان مطرح و سپس ها  اولین بار توسط ،اصطالح این). 1387برغمدي،( داراي سابقه ذهنی و طوالنی در علوم اجتماعی است

ه قرار داده فعد مورد مداطور جآن را به "در شهرهاي بزرگ آمریکازندگی و مرگ  "، جان جیکوبز در کتاب پرنفوذ 1960در 

و به  قرار گرفت) 1386عبداللهی و موسوي،(مورد توجه محافل دانشگاهی  ،1990این مفهوم در دهه ). 1385پور،حاجی ( است

، حتی گذاري از محلی گرفته تا ملیي که امروزه در سطوح مختلف سیاستطوراقبال عمومی روبرو گشت، بهنحو چشمگیري با 

در  ).1387توکلی و تاجبخش،(شود گیري زیاد میاین مفهوم بهرهالمللی نظیر بانک جهانی از ي بینهادر برخی از سازمان

به عبارت . شودکلید استقرار جامعه مدنی و در نهایت نیل به توسعه پایدار محسوب می امروزه وجود سرمایه اجتماعی ،واقع

و تحقیقات علمی شده است،  ها گذاريفتن بحث سرمایه اجتماعی در سیاستترین عاملی که سبب اهمیت یادیگر شاید مهم

در  اجتماعی در چارچوب بحث سرمایه و پذیري و دوم، قرار دادن پیامدهاي مثبت سرمایهکید بر وجه مثبت جامعهنخست تأ

توانند مانند ي ارتباطی میها است، که چگونه اشکال غیر پولی نظیر قدرت، نفوذ و شبکهعین حال  توجه به این موضوع 

جوامعی که داراي این نوع از سرمایه بوده ). 1386فیروز آبادي و ایمانی جاجرمی،( ها و حساب بانکی افراد عمل کننددارایی

کراتیک نیز در وسازند و نهادهاي مدنی دمگو و کارآمد را فراهم میگیري جامعه مدنی توانمند، پاسخستر مناسبی براي شکلب



 

اعتمادي طلبی، بیانباشت سرمایه اجتماعی از اقتدارگرایی و تفکرات آمرانه، فرصت ،در عین حال .کنندچنین فضایی رشد می

اما در مقابل، تهی شدن یک جامعه از سرمایه اجتماعی منجر به ناکارآمدي بسیاري . نمایدو حس بدبینی و غیره جلوگیري می 

هاي اقتصادي، طبیعی، گردد؛ چرا که سرمایهمی )اي و غیره شهري، روستایی و منطقه(ریزي هاي برنامهها در حوزهاز سیاست

یابند و کارآمدي و تحقق آن و یا اعی بروز و ظهور میفیزیکی، دانش فنی و حتی سرمایه انسانی در بستر وجود سرمایه اجتم

اي به تعبیري سرمایه اجتماعی در هر جامعه. عدم کارایی و اثر بخشی آنها بسته به میزان سرمایه اجتماعی هر جامعه است

ي ها حکومت( میانه) دولت و نهادهاي حکومتی( ي اخالقی آن جامعه است که با همه سطوح کالنها تابعی از موجودي فضیلت

شهرها به جهت  ،از سوي دیگر). 1385حاجی پور،( ارتباط دارد) رفتار فردي( و خرد) ها و نهادهاي مدنیمحلی، سازمان

اي را بر نواحی ها و تغییرات عمدهبرخورداري از جمعیت رو به تزاید و نیز تعامل فضایی و روابط عملکردي، همواره دگرگونی

به . کنندد، و این موضوعی است که کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران آن را تجربه میکننپیرامونی خود تحمیل می

روستایی را در محدوده استحفاظی خود  أواحد جغرافیایی با منش 24سال اخیر بالغ بر  40شهر تهران در طول  ،عنوان مثال

سرمایه اجتماعی ماده خام جامعه مدنی  ).1387ظاهري،( اي را بر آنها تحمیل کرده استهاي عمدهشکل داده و دگرگونی

این مفهوم گرچه قدیمی است، اما تنها ). 1380، شریفیان ثانی( است که از تعامالت هر روزه بین افراد به وجود می آید

زیرا این مفهوم با دیدگاه  ،)Lazega & Pattison,2001( هاي اخیر خوش درخشیده استاصطالحی است که طی سال

هاي مبادله اجتماعی و نظریه قرارداد ویسندگان مکتب تاریخی از قبیل دورکیم، زیمل، مارکس، وبر و دیگران و با نظریهن

لیف کلیدي، بوردیو، کلمن، ، مرهون چهار تأاین پیشرفت). Watson & Papamarcos,2002(روانشناسی پیوند یافته است 

تماعی شامل روابط متقابل، وجود هنجارهاي مشترك، اعتماد و مشارکت در سطح از نظر آنها سرمایه اج. پانتام وفوکویاما است

توانند، ها از طریق پیوند میو یا در واقع سرمایه و منابعی است که افراد یا گروه) 1387جواهري و باقري،( گروه اجتماعی است

وي در رابطه با تفاوت فاحش در . ارزي داردپانتام نقش ب ،در بین افراد فوق .(Alexia & La Ferrara, 2000) بدست آورند

حضور و کارایی بیشتري داشته لذا  ،رسد که سرمایه اجتماعی در شمالتوسعه شمال و جنوب ایتالیا به این نتیجه می

گیري برخوردار است، اي که از نعمت سرمایه اجتماعی چشماصوال در جامعه. دموکراسی و توسعه توانسته بهتر عمل کند

ها بوده و این سرمایه به عنوان یک منبع با مالکیت جمعی متعلق به محله، جوامع، مناطق و بخش. تر استآسان همکاري

مفهوم سرمایه اجتماعی با سه عنصر اصلی ). 1387ازکیا و فیروز آبادي،( تواند متغیر، کوچک و بزرگ و یا زیاد و یا کم باشد می

یالت رفتاري به اعتماد و هنجارهاي تمایل به کار گروهی و در بعد الگوي و تما ها در گرایش. شودو شاخص شناخته می

اما اصل وجودي سرمایه اجتماعی، راه حلی ). Offe & Fuche,2002( کنندساختاري به انجمن پذیري و مشارکت اشاره می

هاي کم بازده مانده و حکومتاست که از آن براي غلبه بر مشکالت اجتماعی گوناگون مانند فقر، جرم و جنایت، اقتصاد عقب

-اي است که مردم براي حل مشکالت عمومی تبیین میدیگر، سرمایه به عبارت. )Biox & Posner,1998( گیرندبهره می

اگر چه تعاریف متفاتی از سرمایه اجتماعی ارایه شده، اما این تعاریف نقیض  ،بنابراین .(Adam & Roncevic,2003) کنند

در صورتی که بپذیریم تنها برخورداري از منابع مالی  ،از این رو. شوندیکدیگر نیستند، بلکه متمم و مکمل یکدیگر محسوب می

ید رکن سومی نیز براي دستیابی به توسعه و نیروي انسانی نتوانسته جوامع را به سوي رشد و توسعه اجتماعی سوق دهد، با

میزان اثر بخشی و کارآیی دو منبع اول عمدتاً به میزان برخورداري از سرمایه  ،در واقع. قایل شویم و آن سرمایه اجتماعی است

هدات تع ،ها و هنجارهاي جامعه، استحکاماتسرمایه اجتماعی که در واقع از ارزش ،از این گذشته. اجتماعی بستگی دارد

هاي هاي اجتماعی در بحرانحافظ جامعه و گروه شود؛مین میادي مشارکت اجتماعی تأزی ها و تاحدودمتقابل بین افراد، گروه

  ).1382مدنی قهفرخی،( تواند از توقف جامعه در مرحله عقب ماندگی جلوگیري کنداسی، اقتصادي و اجتماعی است و میسی

هاي اعتماد و کنند که شاخصمختلفی را براي تبیین سرمایه اجتماعی بیان میهاي نظران شاخص، صاحببر این اساس

  .هاي مشارکت، عنصر مشترك همه آنها استشبکه

کننده آن هاي اجتماعی است، که منابع ایجاداي از هنجارهاي موجود در نظامبر این اساس، سرمایه اجتماعی مجموعه

  :عبارتند



 

و منتج از نهادهاي رسمی مانند دولت و ) هاي نهاديمنديساخت(د انساخته شدهلحاظ نهادي که به یهنجارهای -1

  .هاي قانونینظام

 .هاي متقابل اعضاي یک جامعهو برخاسته از کنش) هاي خودجوشمنديساخت(هنجارهاي خودجوش  -2

، توانند از دین، ایدئولوژيمیته از اجتماعی غیر از اجتماع مبدأ خودشان هستند و زا که برخاسهاي برونمنديساخت -3

 .ت بگیرندفرهنگ و تجربه تاریخی مشترك نشأ

  ).1379فوکویاما،( مثل خانواده، نژاد و قومیت) هاي طبیعیمنديساخت( که از طبیعت ریشه گرفته اند یهنجارهای -4

ها، هستند که با تسهیل کنشهاي سرمایه اجتماعی، اعتماد، هنجارها و شبکه مشارکت اجتماعی شاخص ،از نظر پانتام

  بخشند؛کارایی جامعه را به شرح ذیل بهبود می

ترین جزء سرمایه اجتماعی را روابط اجتماعی افراد و تعامالت آنان با یکدیگر، بنیادي: هاي مشارکت اجتماعیشبکه) الف

نی هنجارهاي اعتماد و همیاري بشمار یع لفه دیگر سرمایه اجتماعی،ها نیز به عنوان خاستگاه دو مؤدهند و شبکهتشکیل می

طلب، نوع دوم هاي عمومی یا انحصارطلب از شبکههاي افقی یا مساواتبا تفکیک شبکه. (Putnam & Goss, 2002) آید می

ها و انجمن( هاي افقی در قالب مشارکت مدنیاز نظر او شبکه. نمایدرا فاقد برقراري اعتماد و هنجارهاي همیاري معرفی می

  ). 1384توسلی و موسوي،( ه چارچوب فرهنگی براي همکاري مولد هنجارهاي اعتماد همیاري هستنددلیل ارائبه....) احزاب

. دهندگر به دیگران انتقال میکنترل یک عمل را از یک کنشحق ،هنجارهاي اجتماعی: هنجارهاي اجتماعی) ب

که در بسیاري از جوامع، هنجارهاي قوي و  طوريهب. شوندآموخته می ها به افراد جامعهها و مجازاتهنجارها از طریق تشویق

اقتصادي  -تهدید به محرومیت از حقوق اجتماعی). 1380پانتام،( رساندهاي مشارکت، خطر عهدشکنی را به حداقل میشبکه

اعتماد مورد سوء استفاده  ،دیک هنجار قدرتمند و قابل اتکا در جامعه است، زیرا در جوامعی که مردم می توانند مطمئن باشن

  . قرار نمی گیرد احتمال زیادتري براي تعامل وجود دارد

اعتماد مستلزم . کنداعتماد ایجاد می ،کند و خود همکاري نیزاعتماد همکاري میان افراد را تسهیل می :اعتماد) ج

- نی بر اساس اعتماد صمیمانه صورت میبیدرجوامع کوچک و بهم پیوسته این پیش. بینی رفتار یک بازیگر مستقل است پیش

 تر ضرورت داردهاي نزدیک افراد بستگی دارد، اما در جوامع بزرگتر یک اعتماد غیرشخصیگیرد؛ یعنی اعتمادي که به آشنایی

یله طبق نظر فوکویاما، اعتماد حاکم بر روابط اعضاي خانواده یا قوم و قب ،عبارت دیگربه). 1387تی کرمانی،جحو  طلبشادي(

در اینجا اعتماد تعمیم یافته مهم است و منظور از آن، اعتماد به افراد ناشناس . کندبه روابط افراد در جامعه سرایت نمی لزوماً

هاي اساسی میان آنچه باعث ایجاد تفاوت. طور معمول سطح اعتماد در میان خانوادها در همه جوامع باالستبه. باشدمی

، از همین دیدگاه )1999( بولن و انیکس). 1386رحمانی و امیري،( میزان اعتماد تعمیم یافته استشود، کشورها و مناطق می

  ):1380شریفیان ثانی،( اندهشت عنصر مهم سرمایه اجتماعی را بدین شرح مطرح کرده

  .مشارکت در اجتماع محلی -

 .کنش در یک موقعیت اجتماعی -

 .احساس اعتماد و امنیت -

 .گیپیوندهاي همسای -

 .پیوندهاي دوستی و خانوادگی -

 .ظرفیت پذیرش تفاوتها -

 بها دادن به زندگی؛ -

 پیوندهاي کاري -

  :توان گفت سرمایه اجتماعی نیز می تواند در سه سطح مورد بررسی قرار گیرداینک می

منافع ناشی از این . دارندهاي عضویت طور معمول، هر یک از افراد جامعه در شبکه یا شبکهبه: سطح فردي یا خرد) الف

  .تواند براي فرد مفید واقع شودعضویت می



 

این . شودروابط مبتنی بر اعتماد میان اعضاي گروه موجب تشکیل سرمایه اجتماعی می: سطح گروهی یا میانه) ب

  .سرمایه در اختیار تمامی اعضاي گروه قرار دارد تا از آن براي پیشبرد امورشان استفاده کنند

تعداد زیاد گروهاي داوطلبانه در جامعه و روابط افقی میان آنها که مبتنی بر اعتماد است، : اجتماعی یا کالن سطح) ج

  ).1386فیروزآبادي و جاجرمی،( مند خواهند بودکند که همه اعضاي جامعه از آن بهرهاي اجتماعی را تولید میسرمایه

  اقتصاد شهري

 مقدمه 

زیه و از ابزارهاي علم اقتصاد براي تج  ،در این رشته. پردازداقتصادي مناطق شهري میي علم اقتصاد شهري به مطالعه

، ، ترابري شهرييمسکن شهر) کاربري اراضی شهري( ها و خانوارها در شهریابی بنگاهتحلیل مسائل مربوط به مکان

علم اقتصاد  ،تربه عبارت دقیق. شودینشینی در شهر استفاده مشیه، مالیه شهري و فقر و حاها و تسهیالت شهريزیرساخت

- و موئسسات اقتصادي مطالعه میگزینی خانوارها ه در آن ساختار فضایی شهر و مکاناي از اقتصاد خرد است کشهري شاخه

  . شود

- هاي برنامهارشد رشتههاي معماري و شهرسازي و در دوره کارشناسیاي در دانشکدهاقتصاد شهري و منطقه ،در ایران

اجتماعی هاي مدیریت و علومارشد برخی از رشتهاین دروس در دروه کارشناسی. ودشطراحی شهري تدریس می ریزي شهري و

ها با مبانی نظري اقتصاد خرد و ابزارهاي تحلیلی آن آشنایی این رشته یانشود؛ اما از آنجا که دانشجومیو اقتصاد نیز ارائه 

  . آورنددست نمیصاد شهري بهدي اقترا براي انجام مطالعات کاربرکافی ندارند، در عمل مهارت الزم 

  پیشینه تاریخی اقتصاد شهري

به تمایل  درکتاب ثروت ملل بحثی با عنوان برآمدن و پیشرفت شهرها بعد از سقوط امپراطوري رم دارد و  ،آدام اسمیت

اما بعد از فروپاشی . استدفاع اشاره کرده ،راي آسانیب مالکان براي ساختن بناهاي خود در کنار یکدیگر و محصور کردن آنها

چنین در هایی استوار احاطه شده بود و هماي زندگی کنند که با قلعهمالکان تمایل داشتند در قصرهاي پراکنده ،امپراتوري رم

موقعیت  افزارمندان بود که در آن ایام دریشتر محل سکونت تاجران و بهادر آن زمان شهر. کنار امالك و پیوستگان خود باشند

دست دي ازدواج دخترشان بهي مالکیت خصوصی و آزاحقوقی را در زمینه ،دها شهرنشینانبع. اجتماعی پست قرار داشتند

عبور  ت، مالیترین آنها مالیات بر فروشممه که کردندانواع مالیات را پراخت می شهرنشینان مردم فقیري بودند که باید. آوردند

آوري کنند و به  شد تا خود آن را جمعجا به اهالی شهر واگذار میل مالیات شهرها به صورت یکوصو .از پل و مالیات سرانه بود

داده  گیري شهرهاي خودفرمان را در اروپا توضیحطور خالصه چگونگی شکلبه  ،آدام اسمیت .اب تحویل دهندبه یا ارپادشا

فون تانن به بیان   ،پنجاه سال بعد از اسمیت. ستد بیان کرده است و در سایه داد شهرهاي ساحلی رااو هم چنین رونق . است

اغلب نویسندگان نئوکالسیک با کمال شگفتی  وآلفرد مارشال. دانان شهري از آن بهره جستندصادپرداخت که اقت مفاهیم نظري

بعد از جنگ جهانی دوم با . اندمناطق شهري به میان نیاورده در مورد سخنی ،با وجود سرعت باالي شهرنشینی در دوره خود

مربوط به مسائل شهري ، تحقیقات ریجی کمیت و کیفیت اطالعات آماريتوجه به رشد سریع تحقیقات اقتصادي و افزایش تد

یکی از . در شهرهاي مختلف جهان منتشر کرد هاي خود را درباره تراکم جمعیتکالرك تخمین، 1951در سال . افزایش یافت

رفت که در کار وي بخشی از برنامه تحقیقاتی بزرگی به شمار می ؛کار وینگو بود 1964ین آثار تئوریکی قبل از سال ترمهم

امه ي اقتصاد سنجی نیدرکورننیز که بخشی از برن، مقالهدر این زمینه. در دست انجام بود »منابع براي آینده«ي سسهؤم

مکان و «انتشار کتاب آلنسو با عنوان . از جمله آثار درخور یادآوري است ،رکت رند در مورد اقتصاد شهري بودتحقیقاتی ش

بعد از سال . با بنیان نظري سازگار دانست  میعلاي عنوان رشته بهتوان نقطه ي آغازین اقتصاد شهري  میرا » کاربري اراضی 

آورند وجود می الگوهاي نظري چهارچوبی سازگار .ري در مورد اقتصاد شهري بوده استجهان شاهد انفجار کارهاي نظ ،1964

کنند که مشخصی را مطرح می  میهاي علفرضیه ، آثار نظريافزون بر این. توان در قالب آن به مسائل تجربی فکر کردکه می

- نوینی را مطرح می  مینکته ي مهم دیگر این است که کارهاي نظري مسائل مفهو. توان آنها را آزمون کردها میبه کمک داده

ي توان از عالقه میدر این مورد . کرد می جلب -طور موقت هر چند به -شهري را پردازان به اقتصاد ي نظریهکرد که عالقه



 

و  1960ي ها در دهه اقتصاد شهري که. لس و سولو به اقتصاد شهري یادکردمیر، اي مانند دیکسیتاقتصاد دانان برجسته

و بازارها  ، بنگاهاکنندهرهاي غنی تحلیل رفتار مصرفهاي گذشته و ابزاهاي اقتصاد خرد در دهه، از پیشرفترشد کرد 1970

هایی بود که در نظریه اقتصاد توان گفت زمان تحقیقات نظري درباره اقتصاد شهري تا حدودي حاصل پیشرفتمی. مند شدبهره

این  اقتصاد شهري  میهاي مفهوي درخور تأمل در مورد پیشرفتیک نکته .هاي بعد از جنگ صورت گرفته بودخرد در دهه

نکته جالب این . ي فضایی آن استخرد در بستر ویژهي اقتصاد ي اقتصاد شهري نیازمند کاربرد ابزارهاي نظریهاست که نظریه

فضایی صورت گرفته  تحلیل اما اغلب کارهایی که در زمینه، خرد به زبان انگلیسی بودهاي اقتصاد است که با آنکه اغلب تحلیل

  .)1388هادي زنوز، ( ایمبنابراین شاهد یک درنگ زمانی در تلفیق این دو جزء اقتصاد شهري بوده. به زبان آلمانی بود، بود

  مباحثی از اقتصاد شهري 

گیري را هاي مکانی تصمیم، سرچشمههاي دیگر اقتصادشاخه. خانوارهاستها و بنگاه ابییمکان ۀاقتصاد شهري مطالع

در یک نقطه از مکان تمام تولید و مصرف   برند که بر طبق آن، اي را به کار میته و فرض راحت و غیر واقع بینانهانگاشیده ناد

، یک در اقتصاد شهري .پردازداقتصادي میهاي فعالیت اقتصاد شهري به بررسی موضع کجایی انجام ،در مقابل. شودانجام می

گاه به انتخاب محل احداث یک بن ،به همین منوال  ،کجا کار کند و در کجا زندگی کند کند کهسرپرست خانوار انتخاب می

چرا  پردازیم کهدهد به بررسی این بیابی به ما اجازه میهاي مکانتمرکز بر تصمیم .پردازدمی ، اداره یا فروشگاهیکارخانه

و هم چنین به  اندمدهدرآهاي مختلف در شهرها ترکیب یافته و به نظم چگونه فعالیت ،ابندیطور رشد می، چشهرها وجود دارند

  . و جنایت و فقر توجه داشته باشیم جرم  ،تراکم ل و مشکالت شهري مانند زوال شهري، آلودگی،هاي مکانی مسائجنبه

  ابداع و نوآوري در شهرها 

هاي الزم براي خالقیت، ارتباطات شخصی بین مردمی یکی از نهاده .کنندتفکر خالق و نوآوري را تسهیل میشهرها 

هاي ظریفی است که به ترین ابزار انتقال ایدهمؤثرارتباطات چهره به چهره . باشدي مشترك میها عالئق و ایده داراي ،است که

هاي بسیاري را براي مردم جهت تعامل با کسانی که یک شهر فرصت .انجامدهاي تولید میتوسعه محصوالت جدید و فرایند

- شهر فرصت  ،اقتصاد شهري گاهاز دید .شودخالق می باعث ارتقاء تفکر ،بنابراین .آوردفراهم می  ئق مشترك هستند،داراي عال

  . آوردهاي تولید فراهم میاوريفنٌ وتوسعه محصوالت جدید   ،هاي مشترك مردمایده  ،ایی را براي انتشار آگاهی و دانشه

  یادگیري در شهرها 

سرمایه انسانی به شکل دانش و مهارت کسب شده . آورندفراهم می همهارت براي یی را براي آموختن مهها شهرها فرصت

هاي افزایش وهیکی از شی. و تعامالت اجتماعی تعریف شده است، تجربه کاري یله نیروي کار به شکل تحصیل رسمیبه وس

ا اش را به نحو کارچنانچه شخصی را مورد مشاهده قرار دهید که وظیقه .یادگیري از راه تقلید و الگوگیري استسرمایه انسانی 

  . رابطه با وظیفه خود به کار ببریددر  ،ایدتوانید آنچه را که از وي یاد گرفتهمی ،دهدجام مینا

  تجارت و تولید در شهرها 

 شهرهاي. کنندداران و فروشندگان آسان میامکان تجارت و بازرگانی را براي خری  ،مین مکان تجمع مناسبأشهرها با ت

ها قییفن. هاي بادبانی سریعی مجهز شدندشتیاولین شهرهاي تجاري بودند که به ک سوم قبل از میالدي در هزاره فنیقی

آتن نیز  .پرداختند، منسوجات و جواهرات میموادخوراکی  ،مواد خامترانه بودند و به تجارت ورود به حوزه دریاي مدیي واسطه

شهرها . برخوردار بود سزاییاي از رونق بسال قبل از میالد به عنوان مکانی براي تجارت منطقه 500اش در در دوران شکوفایی

زیرا تولید بسیاري از کاالها و خدمات در یک محیط شهري با تراکم باالتر از راندمان  ؛اندبه عنوان مراکز تولید نیز شناخته شده

در این . کردندپوشاك پشمی را براي صادرات تولید می  ،شهرهاي انگلیسی  ،در طول دوره قرون وسطی .برخوردار استبیشتري 

هاي در دهه. شیدشده و رشد شهرها را سرعت بخ ايي تولیدي کارخانهها انقالب صنعتی سبب ایجاد جهش در فعالیت ،اواخر

  . در شهرها را به دنبال داشته است تولید کاال به شیوه علمی از اهمیت بسیاري برخوردار بوده و تحوالت عمیقی ،اخیر

  

  



 

  مصرف در شهرها 

، که در شهرها وجود داردرفی بیشتر آیا تنوع مص. آورندکنندگان فراهم میراي مصرفها انواعی از کاال و خدمات را بشهر

الهاي مصرفی مشخص رشد هاي اخیر شهرها داراي بیشترین تنوع کاموضوع از اهمیت برخوردار است؟ در دهه به عنوان یک

تعداد بیشتري رستوران   ،اندترین نرخ رشد بودهشهري که داراي سریعنواحی کالن در ایاالت متحده .اندتري داشتهبسیار سریع

شهرهایی که داراي امکانات فراوانی براي بازي بولینگ و سینما تئاتر  ،در مقابل .اندها هنري داشتهاجراي زنده برنامهو سرانه 

 آنهایی هستند که داراي تعداد نسبتاً ، اندترین رشد را داشتهیی که سریعشهرها  ،در فرانسه. اندبا نرخ کمتري رشد یافته ،اندبوده

  ).1388،اوسالیوان(باشند باالیی رستوران می

  حکمروایی خوب شهري

بر . کنندگان توجه فراوان داردشهروندان و حکومتحکمروایی خوب، کالً به اداره و تنظیم امور محلی و ملی و رابطه 

بر اساس حاکمیت   میمدیریت امور عمو: اساس تعاریف برنامه عمران سازمان ملل متحد، حکمروایی خوب عبارت است از

 ).1383حیدري و خیرخواهان، ( داري استحکومت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادالنه و مشارکت گسترده مردم در فرایند

کند که بر اساس آن، قدرت بر مدیریت اقتصادي یک کشور و منابع آن بانک جهانی، حکمروایی را به عنوان روشی معرفی می

اي حکمروایی مجموعه: تري ارائه کرده استیون حکمروایی جهانی، تعریف دقیقکمیس. شودبراي رسیدن به توسعه اعمال می

حکمروایی فرایندي است پیوسته . کندو خصوصی است که امور مشترك مردم را اداره می  میهاي فردي و نهادي، عمواز روش

  میحکمروایی شامل نهادهاي رس. شودمیجویانه اتخاذ شود و اقدام همکاريکه از طریق آن، منافع متضاد یا متنوع، همساز می

که مردم و نهادها بر سر   میاند و همچنین قردادهاي غیررسهایی است که براي تضمین و رعایت قانون، قدرت پیدا کردهو نظام

  ).1شکل ( ).1383عربشاهی،( اندیشند که به نفعشان استاند یا میکرده آن توافق

- ریزيطبیعی است که تنوع برنامه. هی و دموکراسی در کشور مطرح شده استسالی است که موضوع جمهوري خوا چند

  توان اذعان داشت با مطالعه تاریخ سیاسی کشور می. گرفتها هم بصورت از باال به پایین، دیوان ساالرانه و متمرکز صورت می

  

  نمودار کنشگران شهري: 1شکل

  
  .1383فرزین پاك،  :منبع              



 

و مشارکت  هاي رقابتشد تا بر افزایش فرصتتوسعه سیاسی، بیشتر به افزایش کارایی و قدرت حکومت تأکید میدر راه 

مفاهیم شهروندي و حکمروایی خوب، چندسالی است که در کشور مطرح شده است و با وجود این،  ).1382، بشیریه( سیاسی

یعنی واگذاري برخی اختیارها به (از طرف مردم وجود ندارد لت و چهبستر براي اجراي اصول حکمروایی خوب، چه از طرف دو

هاي که تعامل بین دولت، مردم و بخش طوريهلزوم دستیابی به حکمروایی خوب، ایجاد جوامع مدنی است؛ ب). سطح ملی

ت بوده است، الً به دوش دولاي نزدیک، بار عظیم مدیریت شهري کامبه لحاظ اینکه تا گذشته ،در ایران. خصوصی صورت گیرد

به سطح محلی  از طرف دیگر، واگذاري اختیارها. طرف عادتی شده است که ترك آن به سادگی و آسانی میسر نیستاز یک

هاي محلی به صورت نهادهایی خودسر درآید که این امر باعث بروز کند که مدیریتبراي دولت مرکزي این ترس را ایجاد می

آسیب، باید ضمن تقویت فرهنگ خودمدیریتی  براي حل این .در کشور ما شده است هاي محلیبرخی مشکالت براي حکومت

  ).1382مقیمی،( ودشدر شهروندان، فرهنگ همکاري متقابل در کارگزاران حکومت مرکزي و کارگزاران محلی ایجاد 

  نحوه تأثیر سرمایه اجتماعی بر اقتصاد؛ بویژه اقتصاد شهري

، با توسعه اقتصادي یک به همین خاطر. پذیردتأثیرگذار است و هم از آن تأثیر می سرمایه اجتماعی هم بر روند توسعه

بخاطر گستردگی مفهوم سرمایه اجتماعی، این مفهوم از مسیرهاي  1.کشور، سرمایه اجتماعی آن کشور نیز باید توسعه یابد

 تأثیر سرمایه اجتماعی بر اقتصاد به بررسی مسیرهاي متعدد ،در این بخش. تأثیرگذار باشد )شهري( تواند بر اقتصاد میمختلفی 

گردد با این  میمستقیم تقسیم تقیم و غیربراي درك بهتر این تأثیرگذاري، آن به دو قسمت مس. شود میپرداخته ) شهري(

ها و عملکردهاي طور مستقیم باعث بهبود شاخصهب توضیح که؛ اثرات مستقیم آن دسته از تأثیرات سرمایه اجتماعی است که

هاي اقتصادي ث بهبود شاخصمدت و اغلب بلندمدت باعدر مقابل، اثرات غیرمستقیم طی یک فرایند میان .شوداقتصادي می

  ).1384شارع پور و دیگران،( شودمی

  اثرات مستقیم

  اثر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی)الف

سطوح باالي سرمایه اجتماعی به معنی . مردم اعتماد بیشتري به یکدیگر دارند ،داراي سرمایه اجتماعی باالدر اجتماعات 

تر به ، راحتبا توجه به این تعریف، اعضاي اجتماعی که سرمایه اجتماعی باالیی دارد. برخورداري از سطح باالیی از اعتماد است

به زبان دیگر، . ارچوب هنجارهاي اجتماعی رفتار کنندکنند؛ چرا که از دیگر افراد اجتماع انتظار دارند در چیکدیگر اعتماد می

در این جوامع، مردم ). 1990کلمن،( آوردکنند فراهم میروي میهاي اجتماع موقعیت بهتري براي توبیخ کسانی که کجشبکه

- نقش می القی، بوسیله آموزشچنین گرایش اخ. ایستندقول و قرارهاي خود به عنوان نتیجه یک گرایش اخالقی میبر سر 

ها و دیگر گردهمایی ها،محلی، انجمن يها هاي غیر اقتصادي مانند شرکت در باشگاهشرکت کردن افراد در فعالیت. بندد

دهد که میزان را تشکیل می )2کارگشا( بندي پاتنام، سرمایه اجتماعی میان گروهیهاي ارتباط جمعی با توجه به تقسیمشبکه

در جوامعی که سطح اعتماد میان افرادش باالست، هزینه زندگی کردن  .دهدجامعه افزایش میرا در سطح   میاعتماد عمو

شود و افراد مجبور کند؛ قراردادهاي مکتوب، کمتر احتیاج میاقتصادي تحمیل می کمتري را براي مراقبت از خود در مبادالت

اي درجامعه. شودمه شکایت و دادخواهی نیز کمتر دیده میاقا ،هم چنین. اي بیندیشندنیستند تا براي هر اتفاق احتمالی چاره

منظور حراست از خود در مقابل تجاوزهاي غیر قانونی و تبهکارانه، منابع مالی ، افراد کمتر تمایل دارند تا بهبا سطح اعتماد باال

 صورت پذیرد مات امنیتیاین کار ممکن است با پرداخت مالیات، رشوه و یا حتی به وسیله تجهیزات و خد. تخصیص دهند

گذارد، وارد  میهاي اقتصادي اثر هایی که اعتماد بر فعالیتهنجارهاي مشارکت مدنی نیز از همین راه ).1997نک و کیفر،(

دهند که طبق کنند و افراد را به این سمت سوق میهنجارهاي همکاري فشاري بر منافع شخصی وارد می. شودبحث می

موانع درونی، مانند احساس گناه و موانع بیرونی مانند شرم و انزوا که با هنجارها پیوند . مشارکت کنند میضوابط کاالهاي عمو
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 ).1990کلمن،( دهدتغییر می 1زندانی  میدرگ منافع و مخارج همکاري و عدم همکاري را در شرایط شبیه به معماي سر ،دارند

، از آنجا که اجراي قوانین. کنندالت کارهاي جمعی را حل میهاي همکاري، بسیاري از مشکهنجارها با معرفی راه حل

از . تواند نقشی اساسی در باالبردن میزان اعتماد ایفاء نمایدطور کامل مؤثر باشد، سرمایه اجتماعی میهتواند ب میوقت ن هیچ

طور کلی، هب. نیز بستگی داردطرفی، میزان اعتماد الزم براي یک مبادله مالی به میزان تحصیالت دو طرف درگیر مبادله 

  :تواند بر توسعه مالی تأثیرگذار باشد میسرمایه اجتماعی از چند راه 

 استفاده از چک -

به همین خاطر، . واقع اعتماد براي هر دو طرف نیاز است در. واضح است که استفاده از چک، به اعتماد زیادي نیاز دارد

ها در اجتماعاتی با سطح پایین رود که خانوادهاز این رو، انتظار می. گذاردیتأثیر م خواست مردم براي استفاده از چکبر

  .)1384شارع پور و دیگران،( دهندي به استفاده از چک نشان میسرمایه اجتماعی، اشتیاق کمتر

 تخصیص سبد دارایی -

گذاري در دیگر نقد و سرمایهها با یک انتخاب اساسی بین نگهداري پول ، همه خانوادههاي مالیبراي تخصیص دارایی

گذاري یک خانواده در سپرده. گذاري، منوط به نوعی واگذاري کار به نمایندگان استهر نوع سرمایه .اندهاي مالی مواجهزمینه

تحت پذیري که عالقه به نمایندهاز آنجایی. بانک به معنی پذیرفتن نمایندگی بانک براي حفاظت و مدیریت دارائی خانواده است

از آمادگی بیشتري براي  ،کنندح اعتماد است، بنابراین افرادي که در مناطقی با سرمایه اجتماعی باال زندگی میتأثیر سط

به همین خاطر، انتظار ما از . پذیرش طرف سوم به عنوان نماینده برخوردارند تا حفاظت و مدیریت پول خود را به آنها بسپارند

- ها و سهام سرمایهاین است که بخش زیادي از ثروت مالی خود را در سپرده ،کنندطق زندگی میهایی که در این مناخانواده

  .)نبعهمان م( را به عنوان پول نقد باقی گذارندگذاري کنند و بخش کمتري 

 گیري و قرض از دوستان و خویشانوام -

انتظار داریم که عرضه وام به خانوارها در یک منطقه ارتباط مثبتی با  ،به همین خاطر. گیري نیز متأثر از اعتماد استوام

بودن باال استفاده کرد،  میهاي رسدرجایی که نتوان به راحتی از وام. میانگین سطح سرمایه اجتماعی آن منطقه داشته باشد

زم به یادآوري است که سرمایه ال. دهدرا افزایش می میرسهاي غیرامکان دسترسی به وام  میسرمایه اجتماعی غیر رس

-به .در روابط مردم با اطرافیانشان  میرساجتماعی تعمیم یافته، در روابط مردم با دیگران جریان دارد و سرمایه اجتماعی غیر

 اندمتري محتاجک  میبه نهادهاي رسطور کلی، جوامعی که از میزان باالیی اعتماد برخوردارند، براي ایجاد توافق و همکاري 

  ).منبع همان(

 اثر سرمایه اجتماعی بر رشد -

دانند و یا مستلزم بازاري شدن بر خالف باورهاي معمول که تحقق رشد اقتصادي را یا مستلزم دولتی شدن اقتصاد می

د از اي باشبر این باور است که اقتصاد باید ترکیب بهینه 2»اقتصاد نهادگراي جدید« شعبه تازه شکفته علم اقتصاد یعنی  ،آن

نهادهاي بازاري و نابازاري یا با واژگان کالسیک، ترکیبی از بازار، برنامه و سنت یا به تعبیر نهادگرایان، ترکیبی از بازار، دولت و 

در قراردادهاي خصوصی میان کارگزاران ( اي ترکیب شوند که نه تنها هزینه مبادلهگونهباید به اما این مجموعه نهادها. بنگاه

 هاي عملکرد اقتصاد را نیز بهبود بخشندرا حداقل کنند، بلکه دیگر شاخص )در تصمیمات جمعی(3سواري مجانی و )اقتصادي

  ).1376رنانی، (

بحث در . شودها به چهارچوب نهادي اقتصاد و ظرفیت اجتماعی آن معطوف میبا انتقال از علل فرعی به علل اصلی، نگاه

کدام از سطوح  اما هر. شودهنگام بحث درباره علل اصلی و بنیادین رشد، مطرح میمورد سرمایه اجتماعی، در اینجا، یعنی 

اي و سرمایه اجتماعی گونهبه  میعبارت دیگر، سرمایه اجتماعی غیر رسبه. اي بر رشد تأثیر گذارندگونهسرمایه اجتماعی به

ها را در زمان موردنیاز آنها براي تفاوت تأثیرگذاري شاید بتوان. گذارندتعمیم یافته به نحوي دیگر بر رشد اقتصادي تأثیر می
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اي ، مقولهگذارد میبر تربیت نیروي انسانی   میبه عنوان مثال، تأثیرگذاري که سرمایه اجتماعی غیر رس. اثرگذاري خوب دانست

ي اولیا با فرزندانشان رابطهر شاید یک نسل طول بکشد تا براي این کا. کنداست که در بلندمدت آثار خود را بر رشد نمایان می

گذاري در تولید ناخالص داخلی را که هاي مدنی، سهم سرمایهبراي نمونه افزایش آزادي .آثار خود را در جامعه تسري بخشد

  1دهددرصد افزایش می 5درصد است،  20طور معمول حدود هب

 اثر سرمایه اجتماعی بر گردش اطالعات و جلوگیري از شکست بازار -

این . کنددر واقع، اطالعات درجه نااطمینانی یک واقعه را تعیین می. عات ارتباط بسیار نزدیکی با نااطمینانی دارداطال

این حالت باعث بوجود آمدن . آید که یکی از دو طرف قرارداد نسبت به دیگري، مزیت اطالعاتی داردحالت بسیار پیش می

کند؛ به عبارت دیگر، کارفرما تحت کسی است که انجام کاري را به دیگري واگذار میکارفرما . شودمی 2کارفرما -مسأله کارگزار

در مقابل، کارگزار کسی است که از طرف دیگري انجام کاري را بر عهده گرفته است؛ یا به تعبیر . تأثیر عمل دیگري قرار دارد

گر یک رابطه وابستگی کارفرما بیان -ئله کارگزارمس. گیردکند و دیگري تحت تأثیر عمل او قرار میدیگر، کارگزار عمل می

در  .دهد، بستگی داشته باشدآید که وضعیت و یا رفاه یک فرد به آنچه فرد دیگري انجام میاین رابطه وقتی بوجود می. است

اخالقی،  اطرهدر رفع دو مشکل اطالعات نامتقارن، یعنی انتخاب بد و مخ توانداین حالت، سرمایه اجتماعی در دو حالت، می

ناگونی بر توسعه تأثیر وهاي گاین منافع از راه. منافع سرمایه اجتماعی بسیار متعدد است. ند بکندتواکمک بسیار زیادي می

  ). 1384شارع پور و دیگران،( گذاردمی

  اثرات غیرمستقیم

  تأثیر سرمایه اجتماعی بر ساخت و انباشت سرمایه انسانی)الف

در مقاله خود با  )2003( چو. کنددر انباشت سرمایه انسانی، بخصوص در خانواده ایفاء می  میسرمایه اجتماعی نقش مه

که مطالعات زیادي درباره نقش )1993( به نقل از گري بکر» سه الگوي ساده براي سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادي« عنوان

ها بر دانش، تواند تأثیر خانوادههاي سرمایه انسانی نمیثهیچ کدام از بح« : گویدمی هاي انسانی انجام دادهاقتصادي سرمایه

ها ی بین کودکان در سالیقشان که توسط خانوادههاي جزئپس حتی اختالف .ها و عادات کودکان را منکر شودمهارت، ارزش

جیمز کلمن از اولین شناسان، در میان جامعه» .هاي بزرگ منجر شودشود، در طول زمان ممکن است به اختالفدامن زده می

  ).منبع همان( گذارد را معرفی کردیه انسانی میکسانی بود که منبع سرمایه اجتماعی و اثري که بر انباشت سرما

  اثر سرمایه اجتماعی بر نوآوري) ب

در مقاله خود، کمبود سرمایه اجتماعی تعمیم یافته را به عنوان عاملی براي کم شدن نوآوري و ) 1997(نک و کیفر

چون اگر کارفرمایان مجبور به صرف وقت بیشتري براي نظارت بر تخلف احتمالی شرکا، کارمندان و . کنندخالقیت معرفی می

اثري که سرمایه اجتماعی بر  .دهندکنندگان شوند، وقت کمتري به نوآوري در تولیدات و فرایندهاي جدید اختصاص میعرضه

کارکرد اصلی سرمایه اجتماعی میانی این است . پذیردیا رابط نیز انجام می اجتماعی میانیگذارد، از طریق سرمایه نوآوري می

طور مشخص حکومت به جامعه و نهادهاي آن تسري هفراتر از جامعه و ب  میها و اطالعات را از نهادهاي رسکه منابع، طرح

  ).منبع همان( ندکهاي غیر دولتی تحقق پیدا میو سازمان هااین کار توسط بنگاه. دهد

  ی دولتاثر سرمایه اجتماعی بر کارای) ج

شود، با بهبود کارایی هاي مبادالتی میتر قراردادها و کاهش هزینهالوه بر این که باعث انعقاد راحتسرمایه اجتماعی ع

بسیاربزرگی برخوردار است و این مطلب، بخصوص در کشوري مثل ایران که از دولت . دولت نیز بر عملکرد اقتصادي مؤثر است

عبارت دیگر، جدا از اثرات به .بسیار مهم است ،کنددولت وضعیت اقتصاد کل کشور را معلوم می در حقیقت، وضعیت اقتصادي

توانند ایجاد کنند، اثرات غیرمستقیم نیز از مسیرهاي سیاسی امکان تأثیرگذاري که اعتماد و هنجارهاي مدنی می میمستقی

هاي اقتصادي را از طریق تأثیر بر سطح و نقش مشارکت سیاسی دسته از اثرات، اعمال حکومتی و کیفیت سیاست این. دارند
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در جوامعی که از سرمایه اجتماعی باالیی برخوردارند، مسئوالن دولتی بیشتر مورد اعتمادند و اعالم مواضع و  .بخشندارتقاء می

- هرچه صحت این امر بیشتر باشد، اعتماد باعث افزایش سرمایه. ي برخوردار استها نیز به همین خاطر از اعتبار بیشترسیاست

هایی که بهره، تضمیني ها ي مرکزي مبنی بر عدم افزایش نرخها تعهدات بانک. شودهاي اقتصادي میگذاري و دیگر فعالیت

مردم اعتماد بیشتري به یکدیگر دارند، از  همه و همه در جوامعی که... دهند و وزراي اقتصاد براي تثبیت پشتوانه نرخ ارز می

گذاري تري را براي سرمایهپیامد این حرف آن است که مردم در چنین جوامعی، مناطق مناسب. اعتبار بیشتري برخوردار است

نک و ( مدتهاي تولیدي را انتخاب کنند که در بلندمدت بهینه است نه در کوتاهگزینند و آن دسته از فنّاوريبرمی

  ).1997یفر،ک

  معرفی محدوده مطالعاتی

  شهر زاهدانکالن

واقع شده و نام پیشین  بلوچستان این شهر در منطقه .است سیستان و بلوچستاناستان یکی از شهرهاي بزرگ ایران و مرکز 

دابزاز سمت کویر لوتو  شهرستان زابلزاهدان از سمت شمال به  .است  تغییر یافته به زاهدان رضاشاهبوده که در زمان  آن د ،

شهرستان و از سمت غرب به  پاکستانو  افغانستان ، از سمت شرق به کشورهايسراوانو  ایرانشهر هاي جنوب به شهرستان

 اسالمسخن گفته و پیرو دین  فارسیو  بلوچی هاي عموم ساکنان این شهر به زبان. است  و کویر لوت محدود شده فهرج

آب و هواي این شهر رو به  زمستانهاي  تنها در شبو است خشکتر روزهاي سال گرم و  آب و هواي زاهدان در بیش .هستند

زاهدان  .گردد عمیق پیرامون شهر تأمین می نیمه هاي کشی بوده و از طریق چاه زاهدان لوله آب آشامیدنی .گراید سردي می

که از مرز  پاکستانآهن  سو راه اي که از یک گونهاي برخوردار است؛ به ویژه  میبودن، از موقعیت تجاري و نظا  جهت مرزي به

ست که زاهدان شهري نوبنیاد ا .شود به این شهر منتهی می آهن سراسري ایران راهشود و از سوي دیگر  می ایرانوارد  میرجاوه

از سمت شمال به  این شهر از طریق راه زمینی .است واقع شده پاکستانو در نزدیکی کشور  کرمانکیلومتري شرق  517در 

 المللی فرودگاه بینو  آهن  ایستگاه راه چنین داراي مرتبط شده و هم چابهارو از سمت جنوب به  مشهد

 61 حداکثر و ثانیه 30 و دقیقه 25 و درجه 59 حداقل جغرافیایی یتموقع در زاهدان شهرستان .)fa.wikipedia.org(است

 30و دقیقه 46 و درجه 30 حداکثر و ثانیه 50 و دقیقه 32 و درجه 28 حداقل در و شرقی طول ثانیه 30 و دقیقه 53و درجه

 کویر دشت با همجواري دلیلبه زاهدان شهرستان. گرفته است قرار بلوچستان استان سیستان و شمال در شمالی عرض ثانیه

 تشکیل گیاهی پوشش از عاري سنگالخی ارتفاعات زار،هاي شن بیابان را آن وسعت بیشتر و است بیابانی و خشک ايناحیه

 محسوب منطقه این هوایی و آب بارز خصوصیات از روان هايشن با حرکت همراه گرم اغلب و شدید بادهاي وزش. است داده

نقشه  ).1383ایران، آمار مرکز( است آورده بوجود شهرستان این در را طبیعی شرایط نامناسب فوق عوامل مجموعه .شودمی

  .موقعیت استان سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان را نشان می دهد): 1(شماره

 
  

  

  

  

  

  

  



 

  نموقعیت استان سیستان و بلوچستان و شهر زاهدا. 1شکل

  
  

  چهارراهی ارتباطیشهر زاهدان در موقعیت کالن. 2شکل

  
  .1383برداري کشور، سازمان نقشه: منبع

  

  ي پژوهشها یافته

 -ايهاي کتابخانهشهر زاهدان صورت گرفته است و همچنین از بررسیکه در کالناز مشاهدات و مطالعات میدانی 

شهر زاهدان در کالن NGOsو خودجوش یا همان   میگیري نهادهاي مردشکل یافت کهرتوان د، میاسنادي که انجام شد

یاران شورا یا همان شهرداران محله به  ؛ با این توضیح کهشودبویژه در سطح محالت شهر در سطحی نسبتاً گسترده دنبال می



 

دارند که این   میگیري نهادهاي مردترده در شکلو نقش اساسی و گس کنندعنوان رابطین بین مردم و مسئوالن عمل می

. حتی در سطح محالت به عنوان حلقه ارتباط بین مردم و نهادهاي دولتی هستنددر شهر،  ها منو انج  مینهادهاي مرد

هاي اساسی یکی از پیش شرط ،و خودجوش میهاي مردکه در بخش مبانی نظري تحقیق اشاره داشتیم، وجود انجمنهمچنان

سطح باالي دهنده  وامعی در واقع، نشانوجود چنین ج توان گفت،اي هستند که میگیري جوامع مدنی در هر جامعهشکل

ها و از بررسی. و جامعه مدنی الزم و ملزوم یکدیگر هستنداجتماعی امعه است چرا که سرمایهسرمایه اجتماعی در آن ج

شهر زاهدان در کالن میي مردها شهر زاهدان صورت گرفت، چنین نتایجی حاصل شد که نهادها و انجمنمطالعاتی که در کالن

ها آغاز نموده اند و تأثیرات اند که فعالیت خود را با همکاري گسترده شورایاريبه بعد شکل گرفته1379طور جدي، از سال هب

توان گفت که شهرداران محله بازوهاي اجرائی و کمکی در واقع می. انددر اجتماعات محلی و در عملکرد مسئوالن داشته زیادي

؛ وجود )زاهدان 3ي کارخانه نمک منطقه محله شهردار( از نظر احمد براهویی نژاد .ندآیها بحساب میشوراها و شهرداري

توسط خود شهروندان ) شهردارمحله( دلیل انتخاب افراد شورایارهسرمایه اجتماعی باال در بین شهروندان زاهدانی و همچنین ب

ها و توان گفت، وجود این انجمنمی. کنندمی هاي محله موفق عملها و انجمنمحلههاي مردمی، شهرداروجود پشتوانه و

ها داشتی فعالیتوده و شهرداران محله بدون هیچ چشم در سطح محالت شهر زاهدان به صورت غیرانتفاعی ب  میهاي مردگروه

شینی، رفاه شهروندان، ارتقاي کیفیت شهرن رفع مشکالت و رسیدگی به وضعیت: کنند؛ اهدافی چونو اهداف آنها را دنبال می

که اشاره همچنان .توان اشاره داشتاجتماعی و در نهایت، بهبود وضعیت اقتصادي شهروندان را می - هاي فرهنگیاجراي برنامه

شهر در کالن )NGOs( هاي محله و نهادهاي مردمیاصلی انجمن  میکه شهرداران محله به عنوان حا میشد، یکی از اهداف مه

دلیل باید گفت، کالنشهر زاهدان به .بهبود وضعیت رفاه و وضعیت اقتصادي شهروندان است؛ کنندزاهدان آن را دنبال می

 -شرق( راهی ارتباطی؛ با این توضیح که رابط شهرهاي مرزي کشور پاکستان با ایراناش در وضعیت چهارموقعیت قرارگیري

دریاي ( هاي گرم جنوبور افغانستان به آبکشور و همچنین کش...) مشهد و گرگان و( و همچنین رابط شهرهاي شمالی) غرب

توانسته است عنوان مرکز ویژه اقتصادي منطقه جنوب شرق را به خود اختصاص  ،است) هند و خلیج فارس عمان، اقیانوس

ه شود، توانستشهرهاي نوظهور کشور یاد میتوان گفت، شهر زاهدان که اخیراً به عنوان یکی از کالن می ،با این توضیحات. دهد

در این . ملی ایفاء نمایدمنطقه، کشور و حتی در مرزهاي فرا بازرگانی را در سطح اقتصاد شهري، ناحیه، -است نقش تجاري

. باشندمشغول به فعالیت می در امر تجارت و خدمات ،هردرصد ساکنان ش 90تا  80توان گفت چیزي حدود  میراستا، 

ست ا )NGOs(  میها و تشکیل نهادهاي مردشهرهاي پیشرو در امر شورایاريشهر زاهدان یکی از که گفته شد، کالنهمچنان

وجود این سرمایه اجتماعی باال در بین . باشدوندان این شهر میکه نشان از وجود سرمایه اجتماعی خوبی در بین شهر

وجود اعتماد جمله آنکه؛  شهروندان در سطح محالت شهر توانسته است تأثیرات مفیدي در امور مدیریت شهري داشته باشد از

در بین مردم نسبت به اجتماع و همچنین نسبت به مسئوالن اجرایی باعث شده است تا شهرداري زاهدان به کمک شهرداران 

تواند در سایر امور شهري وجود سرمایه اجتماعی در بین شهروندان می. هاي بزرگ را به اتمام برسانندخیلی از پروژه محله

  :توان چنین برشمردد شهر تأثیر مثبتی داشته باشد که میبویژه در اقتصا

 وام گیري و قرض از دوستان و خویشان -

انتظار داریم که عرضه وام به خانوارها در یک منطقه ارتباط مثبتی با  ،به همین خاطر. گیري نیز متأثر از اعتماد استوام

استفاده کرد، باالبودن  میهاي رسدرجایی که نتوان به راحتی از وام. میانگین سطح سرمایه اجتماعی آن منطقه داشته باشد

م به یادآوري است که سرمایه الز. دهدرا افزایش می  میهاي غیررسامکان دسترسی به وام  میسرمایه اجتماعی غیر رس

. شاندر روابط مردم با اطرافیان میاجتماعی تعمیم یافته، در روابط مردم با دیگران جریان دارد و سرمایه اجتماعی غیر رس

. اندکمتري محتاج میطور کلی، جوامعی که از میزان باالیی اعتماد برخوردارند، براي ایجاد توافق و همکاري به نهادهاي رس به

نی میزان اعتماد نسبت به هر زاهدان در بین شهروندان زاهداتوان گفت که خوشبختانه در محالت شمی ،در توضیح این امر

که وجود این اعتماد در بین  باشدیکدیگر و به شهرداران محله که رابط مردم و مسئوالن اجرایی هستند، در حد متناسبی می

توانند با مراجعه به یکدیگر افراد می ،طرفاز یک. سائل و مشکالت امور شهر باشدتواند راهگشاي بسیار از ممی ،شهروندان



 

ها، مؤسسات اقتصادي شهر و بانک شهر مثل  میهاي رسها و نهادسازمانیکدیگر را بدون مراجعه به ... نیازهاي مالی، فکري و 

توانند از این سرمایه اجتماعی باال در بین شهروندان ها و نهادهاي مدیریتی شهر میبرطرف نمایند و از طرف دیگر سازمان... 

هاي سازمان البته باید یادآوري نمود که وجود .هاي شهري موفق عمل نمایندها و پروژهدر اجراي طرحاستفاده کنند تا بتوانند 

ها و مؤسسات نه نهادهاي رسمی، سازمان دلیل بر عدم استفاده شهروندان از  میو سایر تشکالت غیر رس) NGOs( مردم نهاد

نیست، بلکه بدین مفهوم است که متأسفانه این نهادها و مؤسسات در کشورهاي ر زاهدان بلکه در سایر شهرها تنها در شه

باشند که در چنین شرایطی آنچه اي و روابط پیچیده بوروکراسی میجمله ایران، درگیر یکسري از روابط حاشیهجهان سوم من

توانند از بخش شهروندان و افراد باشد، وجود اعتماد و همکاري بین آنهاست که با استفاده از آنها میتواند نجاته میک

  .پیچیدگی بوروکراسی اداري در امان باشند

 اثر سرمایه اجتماعی بر نوآوري -

-ایده ها واقتصاد شهري زاهدان داشته است؛ ایجاد نوآوري، طرح سرمایه اجتماعی در که توان گفت، بارزترین تأثیريمی

مثبتی در سطح شهر  يها بیرون آمده که توانسته است بازتاب) NGOs(هاي مدنی و خودجوش هایی است که از بطن انجمن

هاي اري کالسهاي فکر و خلق ایده و همچنین برگزایجاد کالس به عنوان مثال، .و حتی فراتر از سطح شهر داشته باشد

هاي مشورتی و برگزاري کالس ،بعالوه. فرهنگی در مساجد و مدارس محالت شهر توانسته است گام مثبتی در این امر باشد

-بههایی را که در اجراي آنها روتوانسته است بسیاري از موانع و چالش هاي شهرداري و بانک جهانیتوجیهی در ارتباط با پروژه

هاي مردم نهاد برخواسته است و اي که از دل این انجمنهاي خالقانهیکی از طرح. ش و از پیش رو بردارندکاه ،اند رارو بوده

است که از طرف شهردار محله » یک خانه یک درخت« طرح. توانسته تأثیرات مثبتی بر اقتصاد شهري در زاهدان داشته باشد

بر اساس این طرح، . براهوئی نژاد؛ عضو فعال انجمن؛ مطرح شدکارخانه نمک منطقه سه شهرداري زاهدان؛ جناب آقاي احمد 

هاي تواند در جلو خانه خود اقدام به کاشت درخت نماید و هزینه میهر شهروند زاهدانی با دریافت خاك و نهال از شهرداري 

طرف مشکالت کمبود فضاي سبز در تواند از یک میاجراي این طرح . گیردرا خود به عهده می... کاشت، مراقبت و آبیاري و 

-ساله بر گردن شهرداري مرکزي و مناطق سنگینی می تواند بخشی از بار مالی راکه هر میشهر را کاهش دهد و از طرف دیگر 

در قبال تأمین فضاي سبز موردنیاز  ها و فضاي سبزهایی را که سازمان پاركنماید را بردارد و همچنین بسیاري از هزینه

شایان ذکر است که طرح این ایده در سطح فراتر از شهر زاهدان هم توانسته بازتاب . کاهش دهد ،شود رامتقبل می شهروندان

همچنانکه از  .شناخته شده است ،ي برترها داشته باشد؛ با این توضیح که در فرهنگسراي شهرداري تهران این ایده یکی از ایده

گیري خود را در شهر زاهدان به خوبی پیدا ي شکلها تواند زمینه میوب شهري مدیریتی حکمروایی خ آید، الگويبحث بر می

. نسبتاً باالست که یکی از لوازم ضروري ظهور جامعه مدنی است در بین شهروندان ،کند؛ چراکه وجود سرمایه اجتماعی باال

در  میتوانند گام مهنوپا هستند ولی می که نشان از وجود جامعه مدنی است در شهر زاهدان اگرچه میهاي مردو گروه ها انجمن

استقرار سه عامل اصلی؛  حکمروایی خوب الگویی است که از. جهت استقرار الگوي مدیریتی حکمروایی خوب شهري باشد

طبق مطالعاتی که در امور اقتصاد شهري زاهدان . کندو حکومت محلی نمود پیدا می یعنی جامعه مدنی، بخش خصوصی

هایی در سطح شهر داشته است که یکی از آنها بخش حمل و نقل فعالیت ،خش خصوصی اقتصادي اخیراًنگارنده داشت، ب

صورت ه طور کلی، اگر بخواهیم بحث اصلی این تحقیق را بهب. هایی را آغاز نموده استکه در سایر امور هم فعالیت شهري است

  :صورت زیر خواهد بوده ب پیشنهادي این مدل ،شهر زاهدان هم کاربردي باشدکه براي کالن مدلی ارائه دهیم

  

  

  

  

  

  



 

  شهر زاهدانمدل پیشنهادي تحقیق؛ الگوي مدیریتی کالن. 3شکل

                          
  .1390نگارندگان، : منبع                             

  

ند باعث پیدایی توانی میزاهداشهروندان توان چنین گفت که؛ وجود سرمایه اجتماعی در بین در توضیح این مدل می

هاي خود را با ها و نیازتوانند با فعالیت در آنها خواستهدر سطح شهر گردد و مردم می )NGOs( هاي مدنی و مردم نهادانجمن

نقد  اي برايتواند وسیلهمی ها از طرفی، این انجمن. یکدیگر در میان بگذارند و با تعامل به یکدیگر آنها را بر طرف نمایند

هاي اجرایی هایشان از نهادها و سازمانین براي پیگیري مطالبات و خواستهعملکردهاي مسئولین اجرایی و دولتی و همچن

با آمدن مردم در . گیري جامعه مدنی را فراهم نمایندهاي شکلتوانند زمینهمی  میهاي مردها و گروهاین انجمن .دولت باشد

که ؛ بخصوص وقتیگیردامور شهر رونق می ،سیاسی، اقتصادي و اجتماعی هايها در زمینهها و فعالیتگیريصحنه تصمیم

هاي و سایر صندوق ها الحسنهقرض( شهر مثل امور حمل و نقل شهري، مؤسسات اقتصادي شهر هاي اقتصاديمردم در عرصه

به فعالیت بپردازند و در آخر اینکه، شهرداري و ... ، پرداخت مالیات و عوارض، فضاي سبز، گذران اوقات فراغت و )خودیار

و نهادهاي خودجوش حمایت   میهاي مردتوانند از این گروه میشوراي شهر زاهدان که در امور مدیریتی شهر درگیر هستند 

هاي خود در شهر سیاسی محلی در فعالیت  میعبارتی، مردم از یک حاهی شهر بهره ببرند بکنند و از توان آنها در امور اجرای

توان گفت، از در مجموع می .است )شهرداري و شوراي شهر( سیاسی همان حکومت محلی  میکنند که این حااستفاده می

محلی هستند، الگوي حکمروایی  تعامل و همکاري سه بخش اصلی که همان بخش خصوصی اقتصادي، جامعه مدنی و حکومت

ها و هم گیريتواند بهترین الگوي مدیریتی یک شهر باشد چرا که مردم هم در تصمیم میکند که خوب شهري نمود پیدا می

  .ها و هم در اجرا و در نهایت، استفاده آنها مشارکت دارندو پروژه ها در تهیه طرح

  گیرينتیجه و بنديجمع

نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی در پویایی اقتصاد شهري با تأکید بر حکمروایی خوب شهري در مقاله به بررسی این 

در . اي از مباحث سرمایه اجتماعی، اقتصاد شهري و حکمروایی خوب آغاز گردیدشهر زاهدان پرداخت که کار با مقدمهکالن

ی که سرمایه اجتماعی در اقتصاد بویژه اقتصاد طور مفصل توضیح داده شد و تأثیراتهبخش مبانی نظري، مباحث یاد شده ب

 هاي پژوهشدر بخش یافته ،تی تحقیقااز معرفی محدوده مطالع پس. تواند داشته باشد در این بخش آورده شدشهري می

آورده شد و نشان داده  ،اي و مصاحبه با مسئوالن اجرایی و شهروندان حاصل گردیدنتایجی که از مشاهدات میدانی، کتابخانه

پردازند و در حقیقت طور گسترده در سطح شهر به فعالیت میهباز دل و جان  ان محله،شد که شورایارها یا همان شهردار

. کنندگیري است، سازماندهی و مدیریت میهایی را که در سطح شهر شکل گرفته و یا در حال شکلو انجمن  میهاي مردگروه

باشد  تواند بر اقتصاد شهري داشتهکه گفته شد تأثیراتی که سرمایه اجتماعی میي تحقیق، همچناندر بخش مبانی نظر

در پایان . مصداق داشت آورده شد شهر زاهدانهاي پژوهش که در کالنآن در بخش یافتههایی از نمونه توضیح داده شد؛
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ست، راهکارها و بعدي مقاله که بخش پایانی کار ادر بخش  .هاي پژوهش در قالب یک مدل ارائه گردیدتحقیق هم، یافته

  .گرددشهر زاهدان ارائه میارتقاي وضعیت سرمایه اجتماعی در کالناداتی جهت بهتر شدن و پیشنه

  پیشنهادات و راهکارها

 هاي محلی در شهر و روستا؛ ایجاد و تقویت نقش گروه -

، )ي محلیها گروه( ها؛ با این توضیح که سه نهاد مردمیتوسط دولتی خوب شهري جاد حکمروایبسترسازي براي ای -

در کنار یکدیگر به فعالیت بپردازند و نه در مقابل هم و در تضاد با  )دولت( و سیاسی) بازار، بخش خصوصی( اقتصادي

 یکدیگر قرار گیرند؛ 

 ؛تقویت نقش و بنیان خانواده در اجتماع -

 ها و بخش خصوصی؛ ي کسب و کار در جامعه توسط دولتها ایجاد اشتغال و پیگیري طرح -

برنامه خصوصاً در شهرها جهت استفاده جوانان و نوجوانان خصوصاً در ایام هاي فوقفعال کردن و یا برگزاري کالس -

 تعطیل سال؛ 

 ها عه توسط دولتی جام، در انجام بسیاري از امور اداري و اجرایبکارگیري تخصص و مهارت قشر دانشگاهی و فرهیخته -

شود که افراد عث میشود و بات و اعتماد در جامعه میي ملی که باعث ایجاد حس هویها ها و ارزشبهره گیري از نماد -

 بی هویتی نشوند؛ بحران و جامعه دچار

 بدون در ،منظور مشارکت و فعالیتبه آني همفکر و همکار در محالت و عضویت شهروندان درها شکیل گروهت -

  ؛و مذهبی  میهاي قونظرگیري تفاوت

  محله؛ و شهرداران محله جهت کاهش مشکالتیاران همکاري انجمن اولیاء و مربیان مدارس محله با شورا -

ریزي شهري و رایزنی ن توسط مسئوالن مدیریتی و برنامهبرگزاري جلسات منظم و پیوسته در شهرداري مرکزي زاهدا -

  ؛ها و شورایاران محالت شهربا شورادرباره مشکالت شهر 

 .ي آموزشی شهروند فعال در سطح شهر توسط شهرداريها برگزاري جلسات توجیهی و کارگاه -
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