
و اقتصاد حکمرانی خوب  نقش

 در توسعه شهری قاومتیم
 هادی دادخواه

 غالمرضا زمانیان

 نو نظر دهمرده قلعه

 چکیده
هاا و نااا     هر شهر و جغرافیایی باید مبتنی بر فرصتی که به صورتاقتصاد شهری اهمیت فراوانی دارد،  امروزه

در ایا    در مسیر باازآفرینی شاهری قارار دیارد      ،راهبردی باشد تا بر اساس آن مزیت قوتش دارای یک برنامه
  درفتاه در نظر  توسعه شهری برایراهبردی ای هبرنامه عنوان به به همراه اقتصاد مااومتی حکمرانی خوب االهم

های کمای و کیفای و    ابتدا با استفاده از تکنیک ،ای  مطالعه با رویکرد تحلیل توصیفی  ترتیب بدی  است شده
بر اساس مبانی نظری و مطالعات پیشی ، مدل مطالعه مبنی بر تأثیر حکمرانی خاوب بار رابطاه بای  سارمایه      

شاده و سا ب باا کماک روا معااد ت       ساازی با مدیریت و توسعه شهری مادل  اجتماعی و اقتصاد مااومتی
هاای  زم از   برای دردآوری داده  به بررسی روابط بی  متغیرها پرداخته است SmartPLS افزار نرمساختاری و 

اسات  بارای سانرش روایای از روا     شاده    آزمون استفادهپرسشنامه و برای تعیی  روایی و پایایی آن از پیش
و بارای تعیای  پایاایی از روا     (AVE) شاده   میانگی  واریانب استخراج با استفاده از شاخص همگرایی روایی

دهد که سرمایه اجتماعی بر اقتصااد ماااومتی      نتایج مطالعه نشان میاستشده   استفاده (CR) پایایی ترکیبی
تاأثیر مببات و    421/0و بار توساعه شاهری باا ضاریب       440/0، بر مدیریت شهری با ضریب 579/0با ضریب 

داری دارد، همچنای   تأثیر مببات و معنای   705/0دارد  مدیریت شهری بر توسعه شهری با ضریب  ریدا یمعن
تاأثیر مببات و    511/0و بار توساعه شاهری باا ضاریب       546/0اقتصاد مااومتی بر مدیریت شهری باا ضاریب   

دار نشاان    متغیار تعادیل   عناوان  باه داری دارد  همچنی  نتایج تحلیل با در نظر درفت  حکمرانای خاوب    معنی
و  629/0و بار توساعه شاهری برابار      631/0دهد که مادار تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت شهری برابار   می

 است 679/0و بر توسعه شهری برابر  645/0مادار تأثیر اقتصاد مااومتی بر مدیریت شهری برابر 
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 جستارگشایی
دارا، از   های شهری بارون ، مدیریت بخشی و برنامهییمدیریت شهری در ایران به دلیل تمرکزدرا

های مدیریتی مشارکتی و حکمرانی خوب شهری فاصله درفتاه و جاای خاالی شاهروندان     روا

مفهاوم حکمرانای     (3: 1392، همکااران  وپیری شود ) یشهرهای ایران احساس م فعال در اداره

افاای   انیا جر کیا امور شهری در  خصوصی و شهروندان در اداره ،خوب به تعامل بخش دولتی

 و)حسینی  دهدمدار را نشان می ضعف ساختارهای مدیریتی سنتی و دولت ینوع دارد و به دیتأک

 مستلزم ظرفیات باا ی مادیریتی   باشد و توسعه، ( که به دنبال توسعه شهر می1394، همکاران

الگاوی حکمرانای     (Yousef et al, 2016) آن را دارد فراهم کردناست و حکمرانی خوب قابلیت 

هماه يینفعاان شاامل      موجاب آن  که باه  شود یعنوان فرایند مشارکتی توسعه تعریف م خوب به

های غیردولتی و جامعه مدنی وسایلی را بارای حال مشاکشت شاهری فاراهم      حکومت، سازمان

بخشای   حکمرانای خاوب قابلیات تاوان     (، بدی  ترتیاب 132: 1394باک،  بی)مکیان و  کنند یم

 .(109: 1394همکاران،  )صفری و داراست راتوسعه شهری 

 ضارورت  عناوان  باه  رویکرد حکمرانای خاوب   از دسترده طور به ایران، در اخیر هایسال در

 باه  کاه  حاالی اسات   در (، ایا  25: 1395شاده اسات )قاضای،     برده  نام شهری مدیریت توسعه

صاورت   اقادامات است و  نشده توجه شهری توسعه هایبرنامه و قوانی  در آن موجود های ظرفیت

 شاهرها  و کشاور  اداره در دولتای  مادیریت  انحصار انفعالی نفی در بیشتر خصوص، ای  در یرفتهپذ

 ایا   تبدیل به منرر اقدامات و هاتشا ای   (70: 1391همکاران،  است )زیاری و پذیرفته انرام

ایاران نشاده اسات     در شاهری  توساعه  مادیریت  حاوزه  اجرایای  و علمای  رایج دفتمان به رویکرد

عنوان راهکار ویاهه   به همی  دلیل بحث اقتصاد مااومتی به  (1393کروری و بیگدلی،  )کمانروی

 درفته است  توجه اقتصاددانان و مدیران قرار در چند سال اخیر مورد

ماابله با موانع رشد و توسعه یک کشاور اسات کاه     رابلندمدت راهبردی  ،اقتصاد مااومتی

د  الگاوی اقتصااد   شرهبری بیان توسط ماام معظم  1389سال شهریورماه در  بار  نخستیبرای 

ای مااومتی با در نظر درفت  سه شاخص سیاست و نظام حکاومتی، اقتصااد و فرهناب، برناماه    

، توجه باه  بی   ای    در(53: 1391)میرمعزی،  استجامع و بلندمدت را پیش روی ما قرار داده 

هاای توساعه اقتصاادی و همچنای  توجاه باه        ی  نشانهنخستعنوان  مدیریت و توسعه شهری به

 رساد )دادخاواه و  ، ضاروری باه نظار مای    توساعه مهام در   بخش عنوان یک سرمایه اجتماعی به

زمینه را برای توسعه پایدار شاهری حتای    تواند الگوی اقتصاد مااومتی می(  2: 1391همکاران، 

اقتصاد مااومتی بارای اینکاه    ( 78: 1396)بیات،  در شرایط اعمال فشارهای خارجی فراهم کند

و هماه فعاا ن اقتصاادی     دیا باید به شکل باور درونی و مطلوبیت يهنای درآ  ، ابتدااستارار یابد
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از مدیریت منابع انساانی   زیچ رای  همهبناب، ن ایمان داشته باشندآتحاق  یها تیضرورت و مز به

شاکوفایی اقتصااد ماااومتی نیازمناد      ( 88: 1392)آجیلای،   شاود  یآغاز ما  سرمایه اجتماعیو 

ریزی و همچنای  اراهاه مناساب     خشقیت، تفکر، برنامه  مدی منابع انسانی استاافزایش توان کار

که در ای  مطالعه ایا    شود یم مدی کارکنان ادارات و نهادها محسوباکار یها خدمات از مؤلفه

اساسای در توساعه و    یهاا  یکی از مؤلفاه  که عوامل در قالب سرمایه اجتماعی منظور شده است

(  224: 1390همکااران،   و زنگناه و  110: 1391)فرزاناه و رمااانی،    باشد یمثبات یک کشور 

یاافت  پاساخ مناساب بارای ایا        ،هدف اصلی مطالعه شده انیببدی  ترتیب با توجه به مطالب 

است که آیا حکمرانی خوب، رابطه بی  سرمایه اجتماعی و اقتصاد مااومتی با مدیریت و  پرسش

 ؟کند یمتوسعه شهری را تعدیل 

 سرمایه اجتماعی .1

دیارد و آن را  در نظار مای  « ثروت نامرهی یک کشور»عنوان  بانک جهانی، سرمایه اجتماعی را به

 دهناد  یکاه تعاامشت اجتمااعی را شاکل ما      داناد  یها و روابط و هنرارهایی ما نهاد  رندهیدربرد

(Fukuyama, 2005)  ساختار»توان یک مفهوم مرکب دانست که دارای سرمایه اجتماعی را می» ،

دیگار سارمایه، مول اد اسات و      یهاا  سرمایه اجتمااعی مانناد شاکل     است« کارکرد»و « محتوا»

، سرمایه اجتماعی پاتنام  (111: 1391فرزانه و رماانی، ) بخشد یدستیابی به اهداف را تسریع م

داند که موجاب ایرااد ارتباا  و    می هاای از مفاهیمی مانند اعتماد، هنرارها و شبکهرا مرموعه

 مشارکت بهینه اعاای یک اجتماع شده و درنهایت منافع متاابال آناان را تاأمی  خواهاد کارد     

(Putnam, 2001  )تااوان در وا ه روابااط خشصااه کاارد  یه اجتماااعی را ماایمحااوری ساارما ایااده

(Rupasingha, 2006) ا قاادر باه   ها سااخت  آن    اعاای جامعه با برقراری تماس با یکدیگر و پایادار

قاادر باه    ییتنهاا  کنند که بهچیزهایی را کسب می ،و به ای  طریق باشند یهمکاری با یکدیگر م

 ( 1390، ملکانو  )ملکان باشند یکسب آنها نم

 اقتصاد مقاومتی .2

تعبیر جدیدی است که مبدأ آن ماام معظم رهبری است  ماام معظم رهباری   اقتصاد مااومتی،

، زیرکای  و هزاوهای ( اسات با توجه به اقتصاد اسشمی مطرح کرده  چهره کامل اقتصاد مااومتی را

در ماابال نیروهاای    کاه   یا خواهد رشد داشاته باشاد و هام ا   اقتصادی که هم می، (11 :1393

اقتصاد مااومتی مسیری بارای تاداوم   ، گرید عبارت به(، 50: 1396، بادانیآ)سر ستدیاستکباری با

 ( 79: 1396، رشد و توسعه یک کشور، حتی در وضعیت تحریم و فشارهای خارجی است )بیات

ثیر أتا  یفشار و متعاقباا  تاشا بارای کنتارل و با      یها اقتصاد مااومتی به معنای تشخیص حوزه

مااام  ) و در شرایط آرمانی تبدیل چنای  فشاارهایی باه فرصات اسات      باشد یکردن اثرات آن م
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خاارجی   یهاا  ی  همچنی  برای رسیدن به اقتصاد مااومتی بایاد وابساتگ  (1392، معظم رهبری

د  در تعریاف اقتصااد   شاو  دیا بارای خوداتکاایی تأک   کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تشا

برای رسیدن به ناا  مببت  ها یکردن فشارها و عبور از سخت ورت مااومت برای ردمااومتی، ضر

  (32: 1394منش،  )خانباشی و بستان ملی نیاز است

 توسعه شهری .3
توسعه شهری، عبارت از ارتاای سطح زنددی شاهر از ابعااد مختلاف در جهات دساتیابی هماه       

اجتمااعی، اقتصاادی، سیاسای، کالبادی و      پایاداری  که ینحو ، بهاست شهروندان به زنددی بهتر

توسعه شهری یکی از مفااهیمی  (  120: 1391ه و رماانی، )فرزان دیشهر فراهم آ یطیمح ستیز

 ،است که با چگونگی شیوه زنددی افراد یاک جامعاه پیونادی تنگاتناب دارد و در ابعااد عینای      

مطلاوب و بهیناه در   ساطح زناددی عماومی از طریاق ایرااد شارایط        باردن  باا  بیشتر ناظر بر 

)فرزباد،   اسات ی تغذیه، بهداشت، اشتغال، آموزا و چگونگی دذرانادن اوقاات فراغات    ها نهیزم

1395)  

 مدیریت شهری .4

یند طراحی و نگهداری محیطی تلای شده که در آن افاراد در قالاب   ای، فرنظرلحاظ  مدیریت از

دست یابناد و عموماا  ایا      شده  ییتعمد به اهداف اصورت کار کنند تا بههم کار می هایی بادروه

 اباد ی ی، ساماندهی، نیروی انسانی، هدایت و کنترل سازمان میزیر دانش حول پنج کارکرد برنامه

ماد  امؤثر و کار یریکارد فرایند به شهری، مدیریتبنابرای  ؛ (45: 1390بخت،  )پرهیزدار و فیروز

سیج منابع، امکانات، هدایت و کنتارل اسات   ، بیده ، سازمانیزیر منابع مادی و انسانی در برنامه

 ردیا د یقباول صاورت ما    که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اسااس نظاام ارزشای ماورد    

، هاا  اسات یعنوان چارچوب سازمانی توسعه شهر به س مدیریت شهری به(  212: 1387، )رضوانی

تطابق رشد جمعیت باا میازان    شود که در پی اطمینان ازها و اقداماتی مربو  می ها، طرح برنامه

)یاساوری و   اسات و اشاتغال  مساک   ویهه  ، بهاساسی زنددی شهری یها رساختیدسترسی به ز

هری وابساتگی مشاخص و   کاارایی مادیریت شا    ،در چارچوب ای  تعریاف   (3: 1393سرودی، 

اجتمااعی، روناق    ای از قبیال ثباات سیاسای، وحادت و یک اارچگی     مستایمی به عوامل زمینه

اقتصادی و انسرام و پویایی فرهنگی و برخی عوامل دیگر نظیر توان و مهاارت، انگیازه و داناش    

و  هاا  اسات یکنناده از ایا  س   سازان و نیز افاراد اساتفاده   دیران و تصمیم ، تصمیمدذاران استیس

و نیاز نااش    سازمانی مادیریت شاهری   یها یهدیای  اساس و بر  (Keating, 1993) ها دارد برنامه

 دکن یدر موفایت یا عدم موفایت آن ایفا م ییسزا بهاجرایی بخش دولتی و عمومی در آن، تأثیر 

ایراد محیطی قابال زناددی بارای     ،هدف کشن مدیریت شهریهمچنی    (70: 1393)دویران، 
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اسات   یطا یمح سات ییی اقتصاادی و پایاداری ز  اهمه شهروندان همراه با عدالت اجتمااعی، کاار  

 ( 46: 1390، فیروزبختو  زدار)پرهی

 حکمرانی خوب .5
 وجاود  باه  جامعاه  کردن اداره و سیاست پیوند میان از که است جدیدی خوب، مفهوم حکمرانی

 اسات؛ جامعاه   اداره بارای  سیاسی و اقتصادی نظام یک مدیاکار افزایش آمده است و هدف آن،

(  47: 1391همکاران،  فر و داناییسازد )شواهدی از توسعه پایدار را در کشور نمایان  که یطور به

 دولات،  ساه نهااد   مشارکت محصول و است 1نهاددرایی مکتب از خوب بردرفته مفهوم حکمرانی

 چاون هممفااهیمی   از ناو  روایتای  تنهاا  ناه  خوب   حکمرانیاستمدنی  جامعه و خصوصی بخش

 چاارچوبی  حال  یدرع بلکه است، قانون حاکمیت و مشارکت بشر، پاسخگویی، حاوق دموکراسی،

 از اعم انسانی اهداف توسعه و شوند جمع یکرا در هاارزا و اهداف ای  که همه دهدبه دست می

ساامتی وهمکااران،   شود ) دنبال مردم، محوریت با فرهنگی و اجتماعی سیاسی، توسعه اقتصادی،

 موفایات  یراهگشاا  تواناد مای  بازار -دولت سازنده تعامل است معتاد 2استیگلیتز(  185: 1390

نهااد   دو ناه  ،هساتند  مکمال  نهااد  دو باازار  و اساس دولت ای  باشد  بر اقتصادی یند اصشحاتافر

حکمرانای خاوب را، مادیریت اثاربخش      3،لیون (  همچنی 1383)میدری و خیرخواهان،  رقیب

که چنی  مادیریتی شافاف، پاساخگو،     یا دونه به ؛داندمنابع اقتصادی و اجتماعی یک کشور می

مادنی و    جو و باز باشد  در حکمرانی خوب شراکت بی  ساه رکا  اصالی دولات، جامعاه      عدالت

و )آقانساب   وجود دارد کاه دااهی فراتار از مشاارکت اسات      ها تیبخش خصوصی در انرام فعال

 ( 4: 1394ی، تاو

 سرمایه اجتماعی و اقتصاد مقاومتی .6

امنیت از طریق دو ماولاه سارمایه    و توسعه قدرت، به قابلیت  زم برای پیوند نوسازی، یابیدست

هادف از   ( 68: 1396 ناهاد،  )مصالی  حاصل خواهاد شاد   اقتصاد مااومتیاجتماعی و پیوند آن با 

 هاای  تکاناه اجرای اقتصاد مااومتی در کشور، ایراد امنیت، ثبات اقتصادی و عدم تزلزل در برابر 

باه نظار    رممک یا غاعی کشاور  که بدون توجه و تاویات سارمایه اجتما    داخلی و خارجی است

تمامی امکانات و  یساز شرایط و فعال  یهمچنی  تأم(  224: 1390همکاران،  رسد )زنگنه و می

منظور توسعه کارآفرینی و به حداکبر رسااندن   انسانی و علمی کشور به یها هیمنابع مالی و سرما

 دیا جمعی و تأک یها یراقتصادی با تسهیل و تشویق همکا یها تیمشارکت آحاد جامعه در فعال

                                                                                                                                                       
1 . Institutionalism 

2. Stiglitz 

3. Lion 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG19_8u8_YAhUBmbQKHUkPAugQFggxMAI&url=http%3A%2F%2Fpajoohe.ir%2F%25D9%2585%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A8-%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-Institutionalism__a-36991.aspx&usg=AOvVaw1FJ70mFmNA9cnMewGqTfaN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG19_8u8_YAhUBmbQKHUkPAugQFggxMAI&url=http%3A%2F%2Fpajoohe.ir%2F%25D9%2585%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A8-%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-Institutionalism__a-36991.aspx&usg=AOvVaw1FJ70mFmNA9cnMewGqTfaN


 1397 تابستانم/ هفتوهفتم/ شماره هشتادو سال بیست                                          146

: 1394، مانش  بساتان و  )خانباشای  درآمد، از راهبردهای تحاق اقتصاد مااومتی است یبر ارتاا

33 ) 

طاور   باه  انساانی  سارمایه  کاه  باه ایا  نتیراه رسایدند     (1394) مانش بستان و خانباشی

زاده  یمهاد  و پور شیخ  دارذدمی ریتأث مااومتی اقتصاد بر اجتماعی سرمایه طریق از میرمستایغ

 رشاد  درهاا   مؤلفاه   یتار  یاساسا  از اجتمااعی  سرمایه که دادند نشان پهوهش خود در (1392)

 دادناد  نشاان  پهوهش خاود  در( 1384) همکاران و علمی  است جامعه هر اقتصادی یها هیسرما

 یهاا  تیا فعال و همکااری  امکاان  و مبااد تی  هاای هزینه کاهش باعث با ، اجتماعی سرمایه که

  دهد یم شیرا افزا متاابل منافع دارای

 سرمایه اجتماعی و مدیریت شهری .7
عنوان پل ارتباطی بی  شهروندان و مدیران شهری تا حد زیادی تحات تاأثیر    مدیریت شهری به

 مشاارکت و همبساتگی اجتمااعی اسات     انسارام،  سرمایه اجتماعی ازجمله اعتمااد،  یها مؤلفه

 مدیریت شهری بیشتر باشد، یمتاابل بی  مدیران و نهادها  هر چه اعتماد (69: 1393)دویران، 

و ای  امر منرر به کااهش   افتهی  شیامور شهر افزا  میزان همکاری و مشارکت شهروندان در اداره

ساایش بیشاتر   آمباد ت و افزایش کارایی و بازدهی سااختار مادیریت شاهری و رفااه و      هزینه

؛ بنابرای  اماروزه ارتااا و افازایش سارمایه     (158 :1393)کماسی و حسینی،  شود یشهروندان م

توجه مدیران شاهرها قارار    عنوان یکی از محورهای اصلی مدیریت شهری مورد اجتماعی باید به

  (Svendsen et al, 2009) ردیبگ

 کاه  اسات  دارایای  اجتماعی سرمایه که رسید نتایج ای  به پهوهش خود در (1395) فرزبد

و  کماسای   دارد را آن از یریا د بهاره  و اساتفاده  قصاد  جهت مدیریت اقتصاد خود ای جامعه هر

 ابعااد  در شاهری  مادیریت  عملکارد  بای   کاه  دادناد  نشاان  پهوهش خاود  در( 1393) حسینی

 ابعااد  در اجتمااعی  سارمایه  با یسازمان درون یها یهدیو و کالبدی -عمرانی فرهنگی، -اجتماعی

 عملکرد هرچادر که صورت ی بد؛ دارد وجود یمعنادار و مببت رابطه مشارکت و اعتماد آداهی،

و  ملکاان   باود  خواهاد تر  مطلوب نیز شهروندان اجتماعی سرمایه ،باشد مدتراکار شهری مدیریت

 مرموعاه  اجتمااعی  سارمایه  کاه  یافتناد  دسات  نتاایج  ای  به پهوهش خود در (1390) ملکان

 آن اعااای  همکااری  ساطح  ارتااای  موجاب  که است اجتماعی یها نظام در موجود هنرارهای

 سارمایه  بای   و دشومی ارتباطات و تباد ت یها نهیهز سطح آمدن  ییپا موجب و دهش جامعه

  دارد وجود داریمعنی رابطه شهری مدیریت و اجتماعی
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 سرمایه اجتماعی و توسعه شهری .8
و در غیااب آن   یاد آرشد و توساعه جواماع باه شامار مای      یها سرمایه اجتماعی یکی از شاخص

شاهروندان باه    د  توسعه شهری نیاز در جهات دساتیابی هماه    شوپیمودن راه توسعه دشوار می

(  109: 1391، رمااانی و  )فرزاناه  اسات سارمایه اجتمااعی و تاویات آن     نیازمناد  زنددی بهتر

 یهاا عوامال ماؤثر در موفایات طارح      یتر از عمده ،مشارکت مردم و بخش خصوصیهمچنی  

 ( 244: 1384همکاران،  )علمی و آیدبه شمار میتوسعه شهری 

 ؛اسات  شاده   لیباا ماردم تباد    یزیر ریزی برای مردم، به مفهوم برنامهمفهوم برنامه هامروز

و همای    شاوند  یها شریک ما  ها مردم در سود و زیان طرح چراکه با دخالت مردم در انرام طرح

  (70: 1390، ملکاان و  )ملکاان  شاود  یدر افراد ما  یریپذ تیرفت  تعهد و مسئول عاملی برای با 

اقتصاادی و فرهنگای افاراد     ،بنابرای ، توسعه شهری به دنبال ایراد بهبود در وضعیت اجتمااعی 

 اسات  ازیا و تاویات سارمایه اجتمااعی موردن    یریا د ق آن شاکل ایک جامعه است که برای تح

(Dinda, 2007)  

ی ریا د شاکل ی ها قالبصاد و توسعه بر اساس ( نشان داد که رابطه بی  اقت2010) 4دافیلد

( معتادناد کاه نااش    2009) 5انساریک و  ک نراا همچنای   پذیر است، سرمایه اجتماعی امکان

کاه باعاث افازایش     شاهری  عماومی  هاای زیرسااخت  از بارداری و بهاره  نگهاداری  ،تعمیر ایراد،

بار عهاده سارمایه     ،شاود  پایادار مای   توساعه  مطلوب بارای  شرایط ایراد و زنددی استانداردهای

 اجتماعی است 

 شهری و توسعه مدیریت، اقتصاد مقاومتی .9
  رو اسات  ها با مشکشت و مساهل اقتصادی فراوانی روباه  بخشکشور در برخی  ،شرایط کنونیدر 

بساتر مناسابی بارای کااهش      تواناد  یاقتصاد مااومتی در حوزه شهری ما  یسو دام برداشت  به

دردا مالی در اقتصاد شهری بسایار   از سویی،  (77: 1396نهاد،  باشد )مصلی شهری یها نهیهز

چراکاه باا    ؛صاورت دیارد   یا ههیا بر ای  اساس باید به ماوله اقتصاد شاهری اهتماام و   و با ست

جهات  در تاوان  کردن در بخش ضاروری مای   از سوی مدیریت شهری و هزینه ها نهیمدیریت هز

در ایا  میاان بایاد توجاه داشات اقتصااد         (52: 1396سرآبادانی، توسعه شهری دام برداشت )

ارتبا  مستایم دارد و هردونه تشا برای توسعه اقتصاد شهری از با اقتصاد ملی  ینوع شهری به

مادیریت شاهری در کناار اهتماام دولات        مسیر دستیابی به اقتصاد مااومتی میسر خواهد شد

هاای  به ای  هدف ناهل آید که توسعه تراری و اقتصاد شهری را با جذب سارمایه  تواند یزمانی م

                                                                                                                                                       
4.  Duffield 

5. Koppenjan and Ensrink 
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های مختلف شهری مدنظر قرار دهاد تاا   در بخش یدذار هیآوردن امکان سرما سردردان و فراهم

 ( 1394پور و ملکی،  اکبری) تحول اقتصادی صورت بگیرد

 از جلاودیری  ،آن یساز المس و شهری اقتصاد سازیشفاف که نشان داد( 1396) سرآبادانی

 یهاا  یداذار  هیسارما  توساعه  ،هاا  یشاهردار  ماالی  و اداری هایحوزه در فسادزا یها نهیزم بروز

 در ماااومتی  اقتصااد  کلای  هاای سیاست تری مهم از سالم و پایدار درآمدهای ارتاای و زیربنایی

 تنظایم  کاه  رسایدند نیز به ایا  نتیراه   ( 1392) همکاران و پیری  است شهری مدیریت حوزه

 را پایادار  توساعه  به دستیابی تواند یم ،شده یبوم یاهشهیاند بر مبتنی مبادله و اقتصادی روابط

  دکن تسهیل

 مدیریت شهری و توسعه شهری .10
هاا و   هاا، طارح   ، برناماه هاا  اسات یعنوان چارچوب سازمانی توسعه شاهر باه س   همدیریت شهری ب

اطمینان از تطاابق رشاد جمعیات باا میازان دسترسای باه        شود که در پی  اقداماتی مربو  می

همکااران،   )حساینی و  اسات مساک  و اشاتغال    ویاهه  باه  ،اساسی زنددی شهری یها رساختیز

در  ییسازا  باه مدیریت شهری و نااش اجرایای بخاش دولتای و عماومی در آن، تاأثیر         (1394

مدیریت شهری ایرااد  هدف کشن   دکن یایفا م مدیریت مطلوب شهریموفایت یا عدم موفایت 

اقتصادی و پایاداری   ییمحیطی قابل زنددی برای همه شهروندان همراه با عدالت اجتماعی، کارا

(  4: 1393 یاساوری و سارودی،  ) اسات توساعه شاهری   ی باه  ابیدسات  منظور به یطیمح ستیز

ه های توساعه و توساع   میشدی به بعد در برنامه 1980دهد که از دهه  ترربیات جهانی نشان می

آن را  تاا جاایی کاه   صاورت درفتاه اسات     مدیریت شاهری ای به رویکرد  توجه فزاینده ،شهری

 باه  پاهوهش خاود   در( 1390) فیروزبختو  پرهیزدار(  1395 )فرزبد،داند  ی موفایت میربنایز

 یرشاهر یغ مادیریت  نظاام  یساو  تمرکزدرا به شهری مدیریت نظام تغییر که رسیدند نتایج  یا

  باشد شهری پایدار توسعه رویکرد اساس بر دبای نادزیر متمرکز،

 شهریو توسعه مدیریت ، حکمرانی خوب .11

 رناده یای پیچیاده کاه دربرد  مادیریت شابکه   حکمرانی خاوب عباارت اسات از   یکی از تعاریف 

و دولات   اسات نهادهاای اجتمااعی   و  شاهری  اساتانی،  آفرینان مختلفی در ساطوح ملای،   ناش

حکمرانی خاوب شاهری درواقاع    بدی  ترتیب   (25: 1395، )قاضی باشد مسلط نمی  یآفر ناش

بخش خصوصای و   که سه نهاد جامعه مدنی، استصورت مشارکتی  م مدیریت شهری بهنظایک 

باعاث توساعه شاهری     لهیوس  یبدتا  کنند یمربوطه شرکت م یها یرید میدولت در تمامی تصم

 ( 70: 1392همکاران، )زیاری وشوند 
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در مطالعه خود نشان دادند که اعتمااد شاهروندان بار رفتاار     ( 2016) همکاران و 6فایوس

ی دارد و همچنای  اخاشق و فرهناب در حکمرانای خاوب باعاث       دار یمعنبخش عمومی تأثیر 

 پهوهش خود در (1394همکاران ) و حسینی  شود یماعتماد شهروندان و بهبود مدیریت شهری 

 شاهری و بای    خاوب  حکمرانای  و طلاوب م شاهری  مادیریت  هاای ویهدای  که بی  دادند نشان

 ی وجود دارد دار یمعنشهری رابطه  پایدار توسعه و مطلوب شهری مدیریت های ویهدی

 حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی .12
اثارات ملموسای در ساطح فاردی دارد      حکومات در یاک جامعاه،    یماد احکمرانی خوب و کار

 کنناد  یبیشاتر احسااس امنیات ما     شهروندان در یک جامعه واجد حکمرانی خاوب،  که ینحو به

 کاه  است نهادهایی و سازوکارها، فرایندها شامل خوب حکمرانی  (133: 1394، باک یب)مکیان و 

 را قاانونی خاود   حااوق  دنبال، را خود منافع مدنی نهادهای و ها دروهشهروندان،  به آنها  واسطه به

: 1393و تاوی،  نسب آقاکنند )می تعدیل را و تفاوتشان سازند یم برآورده را تعهداتشان و پیگیری

و شاهد میزان فساد کمتاری   کنند یکمتر احساس تبعیض م حکومتی، یدر رابطه با نهادها(، 4

بدی  ترتیب حکمرانی خوب باعث بهبود و ارتاای سارمایه اجتمااعی     ها هستنددر رابطه با نهاد

 ( 139: 1389، همکاران و ایردارن)سشود می

 از هاایی  نشاانه  باا  جهاانی  حکمرانی یها ضرورت ادر که دهد یم نشان( 1395) نهاد مصلی

 باه  راهباردی  خوداتکاایی  مانند اهدافی تحاق برای زمینه یابند، پیوندکشور  در خوب حکمرانی

 و خاوب  حکمرانای  میان که یافتند دست نتایج ای  به( 1394) همکاران و علینی  آیدیم وجود

 نتیراه  باه ایا   ( 1393) یتااو  و نساب  آقاا دارد   وجود عمیق و مببتی پیوند اجتماعی سرمایه

  است معنادار و مببت، خوب حکمرانی روی بر اجتماعی سرمایه اثر که رسیدند

 پژوهش شناسی روش. 13
 باا   است کمی -یفیک نوع از پهوهش  یا یشناس روا پهوهش، یشناس یهست و محتوا به توجه با

هاای  الگاو  ،پهوهش نهیشیپ و اتیادب مطالعه ، ضم مرحله نخست در پهوهش دنوب یفیک به توجه

 و توساعه  راساتای  در د، سا ب شا  میترس پهوهش هیاول الگوی و شده ییشناسا تحایق بر اثردذار

ضام    بعاد،  داام  در  شاد  یطراح پرسشنامه باز و قیعم مصاحبه از استفاده ه بایاول الگوی ز،یترو

 الگاوی  و آماده  عمال  به الگوی اصشح حوزه،  یا خبردان از متشکل کانون دروه جلسات بردزاری

 و عااملی  تحلیال  پاهوهش، از روا  یکما  بعاد  و در دوم مرحله د  درش میترس پهوهش یمفهوم

                                                                                                                                                       
6     Yousaf 
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7ساختاری معاد ت سازی مدل
 نوع از ینراا در شده مطرح ساختاری معاد ت .شده است استفاده 

 .است شده استفاده 8جزهی حداقل مربعات روا از و بوده محور واریانب

دولتی استان دلستان  یها دانشگاهعلوم انسانی  تادانپهوهش، کلیه اس ای  به مربو  جامعه

، حرام نموناه برابار    موردانو  کرچسید و بر مبنای جدول نباشنفر می 250حدود در است که 

 دساترس  در دیاری نمونه دیری،نمونه رواو  استپهوهش موضوع  به آشنا از خبردان نفر 143

 .است

ها از ابازار پرسشانامه اساتفاده    آوری دادهها، برای جمعبا توجه به ماهیت مسئله و فرضیه

حاوری در اختیار نمونه آماری قرار درفت تا در صورت  صورت بهپرسشنامه پهوهش   شده است

بدی  ترتیب با توجه به انرام تمامی فراینادهای طراحای   نیاز، توضیحات  زم به آنها اراهه شود  

 آمده است  (1)در شکل که  شده  استخراجمفهومی زیر  الگویبه روا کیفی و کمی،  الگو

 مفهومی پژوهش الگوی -(1) شکل

 

 
 

 

 

 

 

 

اقتصااد    سرمایه اجتماعی، متغیر مستال و توسعه شهری، متغیر وابسته اسات  الگودر ای  

متغیار   عناوان  باه متغیرهاای میاانری و حکمرانای خاوب      عناوان  بهمااومتی و مدیریت شهری 

 در در نظر درفته شده است  تعدیل

اسات   شاده   اساتفاده ی روایی پرسشنامه در ای  پهوهش از روایی همگرایی رید اندازه برای

پاردازد  باه دلیال    ( خود مییها)شاخص های پرسشکه به بررسی میزان همبستگی هر سازه با 

حاداقل   روا ازبودن تعداد نمونه و استفاده نفر  150همچنی  کمتر از  در ووجود متغیر تعدیل

 است  شده  استفادهها داده لیوتحل هیترزبرای  SmartPLS افزار نرماز  جزهی مربعات

                                                                                                                                                       
7. Structural Equation Model (SEM) 

8. Partial Least Square (PLS) 
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 نتایج روایی همگرا متغیرهای پنهان پژوهش -(1نگاره شماره )

 AVE متغیرهای مکنون

 0.527135 سرمایه اجتماعی

 0.667116 مدیریت شهری

 0.630915 توسعه شهری

 0.578034 اقتصاد مااومتی

 0.542260 حکمرانی خوب

(AVE) یبرابا توجه به اینکه مادار مناسب 
9

هاای  مطابق با یافتهاست و  5/0ار حداقل ماد 

کاه دویاای    اسات  آمده  دست به 5/0از  تر بزرگ، ای  معیار در مورد متغیرهای مکنون، با  نگاره

 است  ها پرسشروایی خوب 
 شاده   اساتفاده ی پایایی از معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبای  رید اندازه برایدر ادامه، 

 است 

 نتایج معیار آلفای كرونباخ و پایایی تركیبی -(2نگاره شماره )

 متغیرهای مکنون
تعداد 

 ها پرسش

آلفای 

 كرونباخ

 پایایی تركیبی

(CR) 

 0.741091 0.764300 3 سرمایه اجتماعی

 0.726536 0.730010 2 مدیریت شهری

 0.884084 0.859485 2 توسعه شهری

 0.812973 0.796152 5 اقتصاد مااومتی

 0.803559 0.825114 4 حکمرانی خوب

ماادیر آلفای کرونباخ و پایاایی ترکیبای    شود، تماممشاهده می (2نگاره )طور که در  همان

شاده بارای    بنابرای  آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه  به دست آمده است 7/0از  تر بزرگ

پایاایی  زم برخاوردار    دیگر یانب بهای  ابزار از قابلیت اعتماد یا  دهد یمسنرش پرسشنامه نشان 

 است 

 یفیتوص آمار ؛های تحقیق یافته. 13-1

( درصد 64نفر ) 91ی دولتی استان دلستان، تعداد ها دانشگاهعلوم انسانی  تاداناز میان کلیه اس

 74نفر ) 106( مررد و درصد 26نفر ) 37 از ای  میان( زن هستند که درصد 36نفر ) 52مرد و 

نفار   25، کارشناسی( درصد 3نفر ) 4همچنی  از ای  نمونه آماری تعداد   دهستن متأهل( درصد

                                                                                                                                                       
9.  Average Variance Extracted 
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( درصاد  25نفار )  36( دانشاروی دکتاری و   درصاد  54نفر ) 78، کارشناسی ارشد( درصد 18)

  ندهستدارای مدرک دکتری 

 ساختاری پژوهش الگویآزمون . 13-2

 (3) و (2)هاای   اسات در شاکل   SmatrPLS افزار نرمساختاری پهوهش که خروجی  الگویآزمون 

در  الگو  دهنده نشان (3)در حالت استاندارد و شکل  الگو  دهنده نشان (2)آورده شده است، شکل 

 (3)ضرایب مسیر یاا ضارایب بارهاای عااملی و در شاکل       (2)ی است  در شکل دار یمعنحالت 

 است  شده  محاسبه 05/0خطای  داری در سطحضرایب معنی

 در حالت استاندارد الگو -(2)شکل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه باه   که باشد 4/0از  تر بزرگ باید برابر یا ها پرسشضرایب بارهای عاملی هر یک از 

 بیشتر است  4/0از  ها پرسش، بارهای عاملی (2)شکل 
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 یدار یمعندر حالت  الگو -(3)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (T-value)قادرمطلق ضارایب معنااداری    ، شاود  یما مشااهده   (3)که در شاکل   طور همان

، (2)در شاکل   شاده  یی تعتمامی ضرایب مسیر که و بیانگر ای  است  باشند یم 96/1از  تر بزرگ

  باشند یم دار یمعن 05/0 در سطح خطای

اساتفاده   الگاو ساختاری و برازا کلای   الگویدو روا برازا  ، ازالگوبررسی برازا  برای

 که در دو قسمت جدادانه آورده شده است  کنیم می

 ساختاری الگویبرازش . 13-3

مرباو  باه    R2سااختاری در یاک پاهوهش، ضاریب      الگاوی معیار مناسب برای بررسی بارازا  

أثیر یک متغیر ت  دهنده نشانمعیاری است که  R2است   الگوزای )وابسته( متغیرهای پنهان درون

مادار ماشک بارای    عنوان به 67/0و  33/0، 19/0و سه مادار زا است زا بر یک متغیر درونبرون

برای ساازه   R2، مادار 4 نگارهشود  مطابق با در نظر درفته می R2ماادیر ضعیف، متوسط و قوی 

تاوان مناساب باودن    است که با توجه به سه مادار ماشک، مای   شده  محاسبهی پهوهش زا درون

 د کرساختاری را تأیید  الگویبرازا 
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Rنتایج معیار  -(3نگاره شماره )
 زادرون برای سازه 2

R متغیرهای مکنون
2 

 0.757481 مدیریت شهری

 0.638710 توسعه شهری

 0.525412 اقتصاد مااومتی

 كلی الگویبرازش  .13-4

GoF یاار معکلی، از  الگویبر مبنای نظریات روا تحایق، برای بررسی برازا 
اساتفاده   10

 شود می

 كلی الگوینتایج برازش  -(4نگاره شماره )

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝐑𝟐̅̅ ̅̅  GOF 

0.589092 0.640103 0.614068 

کلای بسایار    الگاوی است، برازا  61/0 که برابر GOFبرای  آمده  دست بهبا توجه به مادار 

  استمناسب 

 های پژوهشآزمون فرضیه .13-5

در  (3)و شاکل   (2)ها، با توجه باه شاکل   هفرضیمستایم و ضرایب معناداری  روابطنتایج 

 آورده شده است  (5) نگاره

 پژوهش و ضرایب معناداری فرضیات مدل روابطتایج ن -(5نگاره شماره )

 معناداری ضریب مسیر مسیر ساختاری فرضیه

 6.860 0.579 اقتصاد مااومتی –سرمایه اجتماعی اول

 5.518 0.440 مدیریت شهری –سرمایه اجتماعی دوم

 5.501 0.421 توسعه شهری –سرمایه اجتماعی سوم

 6.619 0.546 مدیریت شهری -اقتصاد مااومتی چهارم

 6.171 0.511 توسعه شهری -اقتصاد مااومتی پنرم

 8.351 0.705 توسعه شهری -مدیریت شهری ششم

 7.437 0.631 مدیریت شهری - S*SL در لیتعد هفتم

 7.390 0.629 شهری توسعه - S*SL در لیتعد هشتم

 7.510 0.645 مدیریت شهری - T*SL در لیتعد نهم

 8.271 0.679 توسعه شهری - T*SL در لیتعد دهم

 

                                                                                                                                                       
10.  Goodness of Fit 
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که بیان شاد ضاریب مسایر هار سااختار از       طور همان، (5) نگارهبدی  ترتیب و بر مبنای 

 T-Valueآوری شده است و به دلیل اینکه اعداد جمع (3)داری از شکل و حالت معنی (2)شکل 

هاای  (، تماامی فرضایه  -96/1از  تار  کوچاک یاا   96/1از  تار  بزرگاطمینان قرار دارند ) یهناحدر 

  شوند یممورد قبول واقع  پهوهش

 ها بحث و تفسیر یافته .14

 ها افتهی لیوتحل هیتجز .14-1

 باه مسااهل   انااشب  معظام  رهبار  حساسایت  عماق  متوجه ،اخیر هایسال دذارینام به نگاهی با

 ماردم  همه و حا  درفته خود به هشدار رنب اخیر هایسال در که حساسیتی ؛شویممی اقتصادی

مااام معظام    توساط  اقتصاد مااومتی کلی هایسیاست  کنند یم درک وجود تمام با را آن ینوع به

 ساند  اهداف به دستیابی و اقتصادی مااومت هایبهبود شاخص و پویا رشد ی تأم هدف با رهبری

 ،یرپاذ  انعطااف  جهاادی،  رویکاردی  باا  ماااومتی  اقتصاد کلی هایسیاست ،ساله یستب انداز چشم

 است  زم»اناشب  رهبر فرموده طبق  است شده درا ابشغبرون و ، پیشروزا درون مولد، ساز، فرصت

 و مااررات  قوانی  تهیه با و کنند آن اجرای به اقدام مشخص، بندیزمان با و درنببی قوای کشور

 و ماردم  ینیآفر ناشبرای  مناسب فرصت و زمینه مختلف، یها عرصه برای راه ناشه تدوی  و  زم

 اقتصااد  ساازی ساالم  و ساازی   شافاف «فراهم آورند مادس جهاد ای  در را اقتصادی فعا ن همه

 توساعه  ،هاا شاهرداری  ماالی  و اداری هاای حاوزه  فسادزا در هایزمینه بروز از جلودیری ،شهری

 عنوان بهسالم و توجه به سرمایه اجتماعی  و پایدار ارتاای درآمدهای ؛زیربنایی هایدذاریسرمایه

  است مدیریت شهری حوزه در مااومتی اقتصاد کلی هایسیاست تری مهم سرمایه ملی انسانی از

 اجارای  در کاه  عمال کناد   ایدوناه به بهینه راهبردهای اتخاي با باید شهری مدیریت مرموعه لذا

 امکاناات  ماد، اکار انساانی  نیروی از دیریبا بهره اجتماعی، و خدماتی عمرانی، هایپرو ه و هاطرح

 .باشد همراه شهری بومیِ مناطق هایظرفیت و بسترها شهر، کالبدی

توانمندساازی نیاروی   وری در اقتصاد باا تاویات عوامال تولیاد،      دادن رشد بهره محور قرار

شاده اسات و     عنوان راهبرد کلی در حوزه اقتصاد مااومتی اباشغ  پذیری به انسانی، افزایش رقابت

 سارمایه   اسات  هاا  اسات یدر پیشابرد ایا  س   سرمایه اجتماعیدویای اهمیت  ییتنها ای  امر به

 کاه  دارایای  ؛دارد را آن از دیاری بهاره  و اساتفاده  قصاد  ایجامعه هر که است دارایی اجتماعی

 رفت، خواهد بی  از تنها نه ،آن از مناسب استفاده عدم صورت در ها ییدارا و منابع دیگر برخشف

 مطلاوب  توساعه  و نظام  داشات   دنباال  به که یا جامعه هر بنابرای   شد نخواهد هم تولید بلکه

 سارمایه  باا رفت    بکوشاد  سرمایه ای  تاویت و ترمیم حفظ، تولید، به نسبت باید همواره است،

 در تعاامشت  و تباد ت هزینه کاهش اجتماعی، هایآسیب کاهش معنای به جامعه در اجتماعی
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 تعاامشت  و مشاارکت  دساترا  و بساط  سیاسای،  و فرهنگای  اقتصاادی،  اجتمااعی،  هاای  حوزه

  اسات  شاهری  خادمات  دهای  ساامان  و تسهیل یتدرنها و مدنی نهادهای و شهروندان اجتماعی

 وضعیت و فاا ترسیم مستلزم شهری، مدیریت و توسعه بهبود برای دذاریسیاست ترتیب بدی 

 بگاذارد  اختیار در دلخواه مورد وضعیت از را روشنی تصویر که است اجتماعی سرمایه از مطلوبی

تعامل بخش دولتی و خصوصی  رحکمرانی خوب بکند  که ای  فاا را حکمرانی خوب تفسیر می

تأثیر حکمرانی خوب بر    بدی  ترتیب ای  مطالعه بهدارد یدتأکامور شهری  و شهروندان در اداره

 با مدیریت و توسعه شهری پرداخته است  رابطه بی  سرمایه اجتماعی و اقتصاد مااومتی

نتاایج   نگااره در ایا     ه شاده اسات  خشصاه اراها   صورت به (6) نگارهپهوهش در  های یافته

 مورد سنرش قرار درفته است های مطالعات قبلی هبا یافت به تفکیک هر فرضیه مطالعه

 های تحقیق با مطالعات پیشینتطبیق فرضیه -(6نگاره شماره )

ف
دی
ر

 

 شرح فرضیه
ضریب 
 تأثیر

 تطابق با مطالعات قبلی

1 
بی  سرمایه اجتماعی با اقتصاد مااومتی رابطه 

 ی وجود دارد دار یمعن
579/0 

 (1394منش )خانباشی و بستان
 (1392زاده ) یمهد و پور شیخ

 (1384)همکاران  و علمی

2 
بی  سرمایه اجتماعی با مدیریت شهری رابطه 

 ی وجود دارد دار یمعن
440/0 

 (1395) فرزبد
 (1393) رانیدو

 (1393) کماسی و حسینی
 (1390) ملکان و ملکان

3 
بی  سرمایه اجتماعی با توسعه شهری رابطه 

 ی وجود دارد دار یمعن
421/0 

 (2010) دافیلد
 (2009ک نرا و انسریک )

 (1391) یرماانفرزانه و 
Guiso etal, (2004) 

4 
بی  اقتصاد مااومتی با مدیریت شهری رابطه 

 ی وجود دارد دار یمعن
546/0 

 (1396)سرآبادانی 
 (1396نهاد ) مصلی

Rupasingha etal, (2006) 

5 
بی  اقتصاد مااومتی با توسعه شهری رابطه 

 دارد  ی وجوددار یمعن
511/0 

 (1394پور و ملکی ) اکبری
 (1392) همکاران و پیری

6 
بی  مدیریت شهری با توسعه شهری رابطه 

 ی وجود دارد دار یمعن
705/0 

 (1395) فرزبد
 (1394و همکاران ) حسینی

 (1390)بخت  پرهیزدار و فیروز
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7 
حکمرانی خوب رابطه بی  سرمایه اجتماعی با 

  کند یممدیریت شهری را تعدیل 
631/0 

 (1393و تاوی ) نسب آقا
Yousef et al, (2016) 

8 
حکمرانی خوب رابطه بی  سرمایه اجتماعی با 

  کند یمتوسعه شهری را تعدیل 
629/0 

 (1395) نهاد مصلی
 (1392)کروری و بیگدلی 

 (1392) همکاران زیاری و
 (1392) همکاران و نیا سردار

9 
حکمرانی خوب رابطه بی  اقتصاد مااومتی با 

  کند یممدیریت شهری را تعدیل 
645/0 

 (1393سردارنیا و شاکری )
 (1391دادخواه و همکاران )

10 
حکمرانی خوب رابطه بی  اقتصاد مااومتی با 

 کند یمتوسعه شهری را تعدیل 
679/0 

 (1395دادخواه و زمانیان )
 (1392) همکاران و پیری

 فرجام

دهد کاه سارمایه اجتمااعی بار اقتصااد      نشان می تحایق نخست فرضیه نتایج حاصله از بررسی

بناابرای  یکای از     اسات  579/0ضریب تأثیر آن برابار   و داری داردمعنیمببت و مااومتی تأثیر 

 سارمایه  های سرمایه اجتماعی همانندبه مؤلفهکارهای بهبود و تاویت اقتصاد مااومتی، توجه راه

هاای دوم و  با بررسی نتایج فرضیه همچنی   استشناختی  سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری،

 بار  و 440/0شهری باا ضاریب    بر مدیریت سرمایه اجتماعی کهشود سوم، ای  نتیره حاصل می

شاود کاه   پیشانهاد مای   بناابرای    داری داردمببت و معنیتأثیر  421/0با ضریب  توسعه شهری

 و اجارا  تصاویب،  تهیه، مراحل یعنی در ؛مدیریت و توسعه شهری هایطرح مراحل کلیه در مردم

و  در توساعه  غیاره  و مردمای  هایتشکل دخالت نحوه و سازیدیری، تصمیمتصمیم از اعم نظارت

 ابتادا  شاود، مای  همچنای  پیشانهاد    داشاته باشاند   کامل یهمفکر و مشارکت شهری مدیریت

 فرهنگای، امنیتای،   مسااهل  ازجملاه  ابعااد  کلیه در شهروندان های مشارکتراه و جذب چگونگی

 مشاارکت  هاای زمیناه  سا ب  دیارد،  شناساایی قارار   ماورد  محشت محیط بهداشت و زیباسازی

 د شو فراهم انگیزه ایراد و طریق بسترسازی از شهروندان

 بر مادیریت  541/0با ضریب اقتصاد مااومتی ، پهوهش چهارم و پنرم هایفرضیه در بررسی

بناابرای  پیارو تأییاد      داری داردتأثیر مببت و معنی توسعه شهریبر  511/0با ضریب و شهری 

ماد و دساتیابی باه توساعه، اقتصااد      اهاای مادیریت کار  اناشب، یکای از راه  معظمسخنان رهبر 

های کلی اقتصاد مااومتی ابشغی از سوی مااام   مراجعه به سیاست در ای  راستا،مااومتی است، 

نتاایج بررسای    همچنای    اسات  در زمینه توسعه شاهری  بسیار مناسب راهکاری هبریمعظم ر

 705/0فرضیه ششم مطالعه حاکی از آن است که مدیریت شهری بر توسعه شاهری باا ضاریب    
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ارهاای اساسای توساعه شاهری،     ککه یکای از راه  دهد یمدارد و نشان  داری یمعنتأثیر مببت و 

شود بودجه مدیریت شاهری از طریاق   بنابرای  پیشنهاد می  استوجود مدیریت شهری مناسب 

اقتصادی  -فرهنگی و مالی -عمرانی، اجتماعی -های کالبدی اولویت نیازهای شهروندان در بخش

ن عمومی مساتمر مسائو    مشقات شودهمچنی  پیشنهاد می  بندی شودبهینه تاسیم صورت به

-و اولویات  دیریتی در مورد توسعه شاهری شهری با شهروندان تشکیل شود تا بهتری  تصمیم م

، نتیراه درفتاه   دهام  تاا های هفتم انتها و با بررسی فرضیه رد اتخاي شود  بندی نیاز شهروندان

بای    داری دذاشاته و رواباط  ، تاأثیر معنای  الگاو حکمرانی خوب بر تمامی روابط در که شود می

سرمایه اجتماعی بر مدیریت شاهری  ، ضریب تأثیر حکمرانی خوب  را تاویت کرده است متغیرها

، 629/0باه   421/0، ضریب تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه شهری را از 631/0به  440/0را از 

و ضاریب تاأثیر اقتصااد     645/0به  546/0ضریب تأثیر اقتصاد مااومتی بر مدیریت شهری را از 

حکمرانای خاوب   دی  ترتیب ب  ارتاا داده است 679/0به  511/0مااومتی بر توسعه شهری را از 

شاود کاه    باشد و پیشنهاد می راهگشا ز مشکشت اقتصادی و اجتماعیبسیاری ا راهگشاتواند می

 د کرتأکید و توجه های حکمرانی خوب  بر مؤلفه ازپیش یشب

 منابع فارسی

، ساال نهام،   علوم سیاسی، «یاقتصاد مااومتی در نظام اقتصاد سیاسی جهان»(، 1392آجیلی، هادی )

  87-105 :24شماره 

سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب مطالعه موردی: کشاورهای  »(، 1393آقانسب، ایمان و مهدی تاوی )

  1-14، سال چهارم: اقتصاد كاربردی، «(1996-2010در حال توسعه )

و تحاق اقتصاد ماااومتی   ها پذیری یبآسترربه تحریم؛ راهبردی برای شناخت »(، 1396بیات، محس  )

  77-108 :28، شماره ششم و ، سال بیستراهبرد ،«مهوری اسشمی ایراندر ج

مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدار  انداز چشم»(، 1390فیروزبخت ) و علی پرهیزدار، اکبر

  43-66: 32شماره ، سال هشتم، جغرافیای سرزمین، «شهری

توساعه شاهری پایادار و    »(، 1392باباایی )  ناز الی و نهاد شریفجواد احمدیان، محمدعلی پیری، عیسی، 

و  ییزی ر برنامیه ملیی  پنجمیین كنفیران    ، «زااقتصاد مااومتی: رهیافتی برای توساعه درون 

  دانشگاه فردوسیمشهد: ، مدیریت شهری

ی مادیریت شاهری و   (، تحلیال رابطاه  1394ثاانی )  بااقری  محدثاه  و پاور  قلای یاسر حسینی، سیدعلی، 

كنفران  ملی معماری و شهرسازی پایدار شهری،  و ارتبا  آن با توسعه حکمرانی خوب شهری

  ، اردبیلپایدار با رویکرد انسان و محیط
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 کاار در نیاروی انساانی و نیاروی     هاای  یهسرماسهم »(، 1394منش ) بستان و غشمرضا خانباشی، محمد

  31-37 :185، شماره كار و جامعه، «تحاق الگوی اقتصادی مااومتی

اولین كنگیره ملیی    ،«حکمرانی خوب و اقتصاد اسشمی»(، 1395زمانیان )غشمرضا ه، هادی و دادخوا

 دانشگاه امام صادق)ع(  :، تهرانكردن اقتصاد اسالمی در بستر اقتصاد ایران

یاا  تحاول در رفااه ملای: آ   » ،(1391) کردنااهیج و اسادا    عاادل آير باباشااهی،  جبار ، فرد، حس  دانایی

شاماره  سال شاانزدهم،  ، های مدیریت ایرانپژوهش «؟کندحکمرانی خوب ناش مهمی ایفا می

4 :62-45  

شهرهای میانی ایران )بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی در مدیریت شهری »(، 1393دویران، اسماعیل )

  67-76 :20، سال ششم، شماره مدیریت شهری مطالعات ،«و همدان( نزنرا

(، سنرش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت 1391حسینی ) علی و پی نیکوحید اله،  زیاری، کرامت

شاماره  ، مدو و سای  سال، مسکن و محیط روستاشهری بر اساس الگوی حکمرانی خوب شهری، 

141: 86-69  

حکمرانی خاوب   های شاخص یرتأثتحلیل » ،(1390)محسنی فایلت  و رنربرهمایون  ،سامتی، مرتای

های رشید و   پژوهش، «بر شاخص توسعه انسانی، مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسایا 

  183-223 :4شماره  سال یکم،، توسعه اقتصادی

 و اقتصیاد  مدیریت، ،«ناش مؤثر و مهم مدیریت شهری در تحاق اقتصااد »(، 1396سرآبادانی، امیر )

  49-57: 22ششم، شماره  سال، حسابداری

باا رویکارد روشای     البشغاه  نهجحکمرانی خوب در  تبیی »، (1393اله و حمید شاکری ) دارنیا، خلیلسر

  27-53: 4 ششم، شماره سال، مطالعات حقوقی، «درا زمینه

اجتماعی بر  تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه»(، 1389اسشم ) علیرضا و قدرتیحسی  اله،  نیا، خلیل سردار

، ساال  پژوهشنامه علیوم سیاسیی  ، «اعتماد سیاسی: مطالعه موردی شهرهای مشهد و سبزوار

  135-165 :17پنرم، شماره 

های اجتماعی بر اقتصاد مااومتی در شرایط ناش سرمایه»(، 1392زاده ) مهدیسمانه  و پور، مهدیه شیخ

  بابلسر ،اقتصاد در شرایط تحریم المللی ینكنفران  ب، «تحریم

(، طراحی و ساماندهی 1395فر ) اکریيسیدجمال  و زاده نیا، مهدی سمیع صفری، سعید، عبدالرضا بیگی

 دیری عملکرد مدیریت شهری با تأکیاد بار حکمرانای خاوب و ارزیاابی متاوازن،      اندازه یها مؤلفه

  107-125 :16، شماره چهارم سال ،اقتصاد و مدیریت شهری

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/55391/%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c_%d9%81%d8%b1%d8%af
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/98928/%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1_%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/126153/%d8%a7%d8%b3%d8%af_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%ac
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=107
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=107
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=12698
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=12698
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و  یزیر برنامهاهمیت سرمایه اجتماعی در (، 1391صمدی میرکشهی ) حسی و  صمدی میرکشهی، حمزه

  ، مشهدسومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، مدیریت شهری

سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و رشاد  »(، 1391اسدیان )حسی  مرزبان و کوثر حسی ،  صمدی، علی

  145-176 :2شماره  ،یکم، سال مطالعات اقتصادی كاربردی، «اقتصادی

 ، تهران: موسسه عالی آموزا و پهوهش مشاركت در مدیریت و مالکیت(، 1395طوسی، محمدعلی )

تااأثیر سارمایه اجتمااعی باار توساعه و رشااد    »(، 1386ابوالااساام توحیادنیا ) و عساگری، محمدمهادی   

  209-221 :8، سال چهارم، شماره جستارهای اقتصادی، «اقتصادی

(، سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن 1384سیدامیرحسی  حسینی ) و شارع پورد محموعلمی، زهرا، 

  239-295: 71 شمارهسال هردهم، ، تحقیقات اقتصادی بر اقتصاد،

 اقتصااد  در انیا بن داناش  اقتصااد  جایگاه ناش و ارزیابی»(، 1394ملکی )مریم  و حسی  پور، یاکبر یعل

 و اقتصیاد  میدیریت،  علیوم  در نوین رویکردهای ملی كنفران  ،«پایدار توسعه و مااومتی

 .دانش آوران علم کومه تحایااتی علمی سسهؤم :مازندران ،حسابداری

مبانی دینی سرمایه اجتماعی و رابطه آن باا  »(، 1394علیرضا زهیری )و  علینی، محمد، غشمرضا غفاری

  133-166 :67، سال هفدهم، شماره علوم سیاسی ،«حکمرانی خوب

بررسی رابطاه سارمایه اجتمااعی و توساعه شاهری )مطالعاه       »(، 1391رماانی )و علی  اله فرزانه، سبق

  109-132 :6، سال سوم، شماره ی مطالعات جوانانشناس جامعه، «(شهر قاهمموردی: 

روزنامیه  ، «سرمایه اجتماعی و کارکرد آن در توساعه و مادیریت شاهری   »(، 1395) ، امیرحسی فرزبد

 مشهد ، شهرآرا

تبیی  رابطه بای  عملکارد مادیریت شاهری و سارمایه      »(، 1393) حسینیسیدعلی  و کماسی، حسی 

، سال چهارم، یاییزی فضر برنامه، «)مطالعات موردی: محله ولیعصر شمالی( اجتماعی شهروندان

  135-156 :14شماره 

توساعه   یهاا  برناماه و بررسی و تطبیای قوانی  »(، 1392بیگدلی )محمد رودی کروری، موسی و  کمان

  37-48 :11شماره سال سوم، ، مطالعات شهری، «شهری با اصول حکمروایی خوب

 توسعه شهری، در اجتماعی سرمایه ناش بررسی»(، 1389ی )محسن آقا مریم و علیرضا تبریزی، محسنی

  147-162: 26 شماره ، سال هشتم،شهری مدیریت ،«محشت پهوهی: شهر مورد

نااش مشاارکت مردمای در    »(، 1392دوست ) حسینیسودابه  و بويریسیما رحیم بردی، آنا، نهاد،  مراد

ساال اول،  ، اقتصاد و میدیریت شیهری   ،«اقتصاد و مدیریت شهری )مطالعه موردی شهر آمل(

  127-138، 3شماره 
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 ،«سرمایه اجتماعی و خوداتکایی راهبردی در فرایند توسعه و نوسازی ملای »(، 1395نهاد، عباس ) مصلی

  67-92 :46دهم، شماره دواز سال، یتیکژئوپل

  مجموعه گفتار، ماه بهم  29، «مااومتی اقتصاد کلی هایسیاست»(، 1392) ماام معظم رهبری

تأثیر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی: یک تحلیل بی  »(، 1394) باک یبمهده و  ی الد نظام مکیان، سید

  131-147:30ره نهم، شما سال، ی اقتصادیساز مدل، «کشوری

، شماره كار و جامعه، «شهری مدیریترابطه سرمایه اجتماعی و »(، 1390ملکان ) و جواد ملکان، احمد

139: 73-68  

  تهاران: دفتار بررسای    ،بنییان توسیعه   :حکمرانی خوب ،(1383) جعفر خیرخواهان و میدری، احمد

  های مرلب شورای اسشمی مرکز پهوهش ،اقتصادی

 ،«معظم رهبری ماام دیدداه بر تأکید با(آن  ملزومات و مااومتی اقتصاد»(، 1391سیدحس  ) میرمعزی،

  49-76: 47شماره  دوازدهم، سال ،اسالمی اقتصاد

اقتصاد  در جهادی مدیریت نماد مااومتی؛ اقتصاد»(، 1393حیدری ) زیرکی علی و سیدمرتای هزاوهی،

  9-26 :37شماره  یازدهم، سال ،اسالمی انقالب مطالعات، «سیاسی ایران

و راهکارهاای آن در   هاا  چالشتوسعه شهری پایدار؛ الزامات، »، (1393) سرودی و مریم مرید ،یاسوری

دانشگاه آزاد قزوی : ، نوین در معماری و شهرسازی های یههمایش ملی نظر، «مدیریت شهری
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