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 چكیده 

ه  ا اس    ک  ه از آن یك   ی یاجتماع هیدارد که سرما یبستگ یاجتماع  هاي توسعه در هر جامعه، به داشتن پشتوانه  شبردیالزمه پ   

 یابی   . هدف مقاله حاضر ارزباشدیم  یاجتماع  یو آگاه  یمشارک  اجتماع  ،یانسجام اجتماع  ،یداراي عناصري چون اعتماد اجتماع

و ازنظ  ر  يباشد. مقاله حاضر ازنظ  ر ه  دف ک  اربرد یدر شهر زابل م  يدر توسعه شهر  یتماعاج  هیسرما  ياه مؤلفه  ریتأث  لیو تحل

پ  هوهب ب  ا اس  تفاده از فرم  و   نیاس ، نمونه آماري ا «یشیمایاطالعات »پ  يآور . نحوه جمعباشد یم  یلیتحل  -  یفیروش توص

س  اده  یتص  ادف و اي طبق  ه ريی   گ ون  هوش نمب  ه رک  ه  باش  د یسا  ش  هر زاب  ل م    15نفر از شهروندان باالي    384کوکران  

و  ه  ا¬هیبراي آزم  ون فرض    ونیرگرس یهمبستگ بی، با استفاده از ضرSpssافزاردر نرم  زین  ها داده  لیوتحلهیاند. تجزشدهانتخاب

و  یاجتم  اع هیس  رما ه  اي مؤلف  ه نیحاصل نشان داد که رابطه ب  يهاافتهیشده اس .  انجام  ها هیسنجب گو   يبرا    t-testآزمون

انس  جام   ری   از آن اس    ک  ه دو متغ  یگام، ح  اک ب  هگام  ونیرگرس     لیحاصل از تحل  جینتا  نی. همچنشود یم  دییتأ  يتوسعه شهر

  ی   ( داشته اند. درنهايوابسته (توسعه شهر  ریمتغ  نییرا در تب  ریتأث  نیو باالتر  اندماندهیدر معادله باق  یو اعتماد اجتماع  یاجتماع

ق  وي ب  راي توس  عه  اریمعنوي بس رويین تواند یم یاجتماع هیکرد که سرما انیب توان¬ین پهوهب میاز ا  صلهحا  جیبر اساس نتا

 اس .   يشهر
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   مقدمه
 2050نسبت تا سال  نیکه ا شود یم ینیب شیساکن بوده و پ یهرمناطق ش جهان در تیدرصد جمع 30کمتر از  1950در سال      

علاوم  یهاایپردازو مفهوم هاا دهیا نیدتریاز جد یکی توان یرا م یاجتماع هی(. سرماUN, 2014: 1) دیدرصد خواهد رس 66به 
 ،یشناسا جامعاه انیام یپلا ناوانع اصطالح به نیاست که ا نیدر ا یاجتماع هیااصطالح سرم  تیو اهم  تیدانست. جذاب  یاجتماع

زده اسات، مطاععاا   ونادیرا باه هاپ پ یمختلفا هاای نهیکه زم یمفهوم ارتباط کیو همانند  شود یکاربرده مبه استیاقتصاد و س
 طاورباه بعاد ب  1980از دهاه    یاجتمااع  هیا(. مفهوم سارم91:  1394  گران،یو د  یرا به وجود آورده است )احمد  ادییز  یارشتهنیب

 کاه یطاور (. باهBrunie, 2009, p. 251) اسات قرارگرفته مختلف علوم اندرکاران موردتوجه دانشمندان و دست یا هندیفزا

(. در Lopez, 2012, p. 141شده است )شناخته تیو شکست در جوامع، به رسم تیموفق  دیعنوان کلبه یاجتماع  هیامروزه سرما
 یروان یها تنش برابر در و دارند شادتر و تر ساعپ یبه زندگ یشتریب لیآن تماباالست، ساکنان    یاجتماع  هیسرما  زانیکه م  یامعجو

 هیسارما ریسا یاثربخش ،یاجتماع هیسرما ابی(. در غWeil & et al, 2012, p. 110) دهند یاز خود نشان م یمقاومت بهتر
 یسانت یهاا دگاهیا. در دشاوند یوار مانااهموار و دشا ،یو اقتصاد یو تکامل فرهنگ توسعه یها راه مودنیو پ ابدی یکاهش م  ها
توساعه،  یاما در عصر حاضر برا کردند، یم فاینقش را ا نیتر مهپ  یانسان  یرویو ن  یکیزیف  ،یاقتصاد  یها هیتوسعه سرما  ت،یریمد
اساتفاده از  ه،یسرما نیبدون ا رایز پ،یازمندین یاجتماع  هیسرمابه    پیباش  ازمندین  یو انسان  یکیزیف  ،یاقتصاد  هیازآنچه به سرما  شتریب
باه  یابیدسات یبارا یاصال مواور کیعنوان به یاجتماع هیموضوع سرما رونیانجام نخواهد شد. ازا  نهیطور به به  ها هیسرما  گرید

 یخاا  زنادگ ال باه هماراه مسااول و مشاک ینی(. گسترش شهرنشا136: 1393 ،ینیو حس  یتوسعه موسوب شده است )کماس
الزم سااخته اسات   شیازپشینان شهرها را بساک  یزندگ  یساز نهیبه   یسودمند برا  یاهبردهاجانبه به رضرور  توجه همه  ،یشهر

(Lei, 2012, p. 174ز .)در جواماع اماروزی باه ریناپاذاجتناب اصلی عنوان رشد روزافزون و افزایش جمعیت شهرها به نیا رای 

رشاد فزایناده ابعااد   نیاار شهرها شده است و اتوسعه، سبب تغییرا  اساسی در ساختدرحال  شورهایک  یشهرهاکالن  در  خصو 
 ناوینی های چاعش با معاصر شهرسازی و شهر که است  شده  موجب  اخیر  دهه  چند  در  جدید  های مقیاس  گیری شهرنشینی و شکل

ماعی اخالقی از سوی دیگر، مناسبا  و روابط اجت تراکپو   طرفکیاز جمعیت  ناموزون تراکپ با شهری  مدرن زندگی  عذا. شود  مواجه
رمایه اجتماعی و ارتباطا  مؤثر اجتماعی شده است. در چنین فضایی همکاری و همیااری را سرد و شکننده کرده و باعث کاهش س

 روح فضای بی  این مساول باعث ایجاد  ی است و همه  افتهیشیاجتماعی کاهش و غریبگی افزا  زیبه حداقل رسیده، روابط اعتماد آم
شاهرها و رشاد روزافازون جواماع (. درواقع با ظهاور کالن80:  1388  ران،یو دو  یفن)  است  شهر  یداراپ  توسعه  و  رشد  برای  مانعی  و

 ریاخ  های سال  یشهری ط  زییر و برنامه  تیریدر مد  یاجتماع  هیسرما  رامونیشهرها، بوث پ  یضرور  اداره مشارکت  زیشهری و ن
 زییار  هو برنام  یبه عرصه علوم اجتماع  یتازگمقوعه به  نیشده است و ا  رییگیپ  تینظران با جدوی صاحباز س  ودر جهان مطرح  
مشارکت، مشارکت شاهروندان  نهیزم نیدتریگفت امروزه جد دی(. با1389:109 ،یمیو عظ یفیاست )عط  افتهیراه  زیشهری کشور ما ن

. شاود یشاهری ما داریاپ ستپیس رییگ شهری است و نبود آن مانع از شکل یندگمشارکت از اعزاما  ز نیدر امور شهرهاست که ا
 ،یچاون آگااه یمیمفااه  هیشهری، بر پا  زییر و برنامه  یاجتماع  علوم  حوزه  در  نوظهور  ای عنوان مقوعهبه  یاجتماع  هیدرواقع سرما

 هاای¬تیاست که موجبا  انجام فعاع ییها کهشب و هنجارها اعتماد،  از  ای مجموعه  هیسرما  نیو مشارکت استوار است که ااعتماد  
جاوان،   ییاسات )سارگلزا  یاقتصاادی و اجتمااع  ،یاسایبه توساعه س  دنیبرای رس  ای لهیو وس  آورد یرا فراهپ م  انهیمشارکت جو
 نمادیرا و ریازان اجتماعی و سنجش آن، روش و راهکار مناسابی اسات تاا برناماه ی توجه به مفهوم سرمایه  نی(. بنابرا1395:16
دیگار ضامن   یبگیرناد و از ساو  یمؤثرتر  یها بازاندیشی قرار داده و تصمیپ  امور جامعه و مساول مولی را مورد  سوکیبتوانند از  
(. همچنین وجاود 75: 1385تأثیرگذار، انسجام جامعه را بیشتر تثبیت نمایند )مرکزملی آمایش،   ی از فرسایش این سرمایه  یجلوگیر

حل  یبرا توان یم یدر مواقع بوران  کهیورطبه  شود، یم  یاجتماع  یها اجتماعی موجب تسهیل کنش  ایهمیزان قابل قبوعی از سرم
 ییشناساا  رو،نیاموجاود ساود بارد. ازا  یندهای  و اصالح فرآمنبع حل مشکال  نیتر یعنوان اصلبه  یاجتماع  هیمشکال  از سرما
شده ابعاد  یمقاعه سع نیاساس، در ا نیدارد. بر ا ییبسزا تیاهم  یدر توسعه شهر یاجتماع  هیسرما  فیتضع ای  تیعوامل مؤثر در تقو

 .ردیموردمطاععه قرار گ یمشارکت و انسجام اجتماع ،یشامل اعتماد، آگاه یاجتماع هیمهپ سرما



 75    حمیدرضد رخشانی نسب و همكار                             - ...ي در توسعه شهر یاجتماع هیسرما  ي ها¬مؤلفه ریتأث لیو تحل یاب یارز 

برخاوردار اسات کاه از مسااول و معضاال   یخاصا یهاا یژگایکشور از و  یو مرز  یخیتار  یاز شهرها  یکی  عنوان  زابل به  شهر
باعث کاهش مشاکال  و مسااول  تواند یساکنان م نیب  اد دراعتم  یها  نهیزم  جادی. مشارکت ساکنان و استین  یمستثن  ینیشهرنش
 هی. اساتفاده از سارماردیانجاام پاذ  یاجتمااع  هیدر قاعب سرما  یاجتماع  یها  تیبا توجه به منابع و ظرف  ستیبا  یشود که م  یزندگ
 زیاو ن یاجتمااع تارلکن یررسامیغ شیمناسب و مؤثر جهت حل مساول ازجمله کاهش جرم و افزا  یحلراه  تواند  یافراد م  یاجتماع

در  یو توسعه شهر یاجتماع هیسرما یها مؤعفه نیرابطه ب یابیو ارز یمقاعه به بررس نیشدن ساکنان شهر باشد. عذا ا یبهتر اجتماع
 .پردازد یشهر زابل م

د و هاپ رون دا( هاپ بایو مااد یانسان ،یعی)اعپ از طب هیکشور در کنار انواع سرما کیتوسعه    انیدر جر  یاجتماع  هیامروزه سرما   
(. 4:    1393  گران،یو د  یصاعو)  اند دانسته  یرا ماده خام جامعه مدن  یاجتماع  هیسرما  زین  ی. از طرفدیآ یدرون داد توسعه به شمار م

 سازمان  و  ها شبکه  ها، از هنجارها، ارزش  یا به مجموعه  یاجتماع  هیسرما  ،یشناس و انسان  یشناس امعهج  ،یاسیعلوم س  ا یدر ادب

به افاراد قادر   ها ییتوانا نیکه ا رسند یو استعداد خود م ها تیو ظرف ها ییتوانا به ها آن  قیکه مردم از طر  کند یره ماشا  ییها

 یم فیکوتاه مسئله روابط تعر یآن را در واژگان  لدی(. فSerageldin, 2000, p. 44) دهد یم یگذار استیو س یریگ پیتصم
 هیسارما ناه،یزم نیادر ا رگاذاریتأث شامندانیاز اند یکای. پوتنام  داند یمشترک م  یها ارزش  جامعه از  رهیآن را ذخ  امایفوکو  ای  کند
نماوده و   لیجهت کسب منافع متقابال را تساه   رد  یکه همکار  کند یم  فیتعر  وندیعنوان اعتماد، هنجارها و شبکه پرا به  یاجتماع

 ایاحاصل انباشت مناافع بااعقوه و  یاجتماع هی. سرما(Walter, 2002, p. 377) است یاز کنش جمع یآن، انواع متفاوت جهینت
 ین افارادیدر ب  شدهنهینهاد  شیوبشبکه بادوام از روابط کپ  کی  تیماعک  به  مربوط  که  است(  ها مهار   و  ها مانند )تخصص  یباعفعل

 نییو موجب پاا  هدیجامعه گرد  ایآن گروه    یاعضا  یسطح همکار  یو موجب ارتقا  شود یم  جادیگروه ا  کیدر    تیاست که با عضو
مثاباه را به یاجتمااع هی(. کلمن  مفهاوم سارما64:  1393 گران،یو د  یاری)ز  گردد یتبادال  و ارتباطا  م  یها نهیآمدن سطح هز
از مشکال  مهپ  یکیوشن ساختن در ر یاجتماع هیباور است که سرما  نی. او بر اداند یم  یاجتماع  یاه پژوهش  یبرا  یلیابزار تول
 دگاهیاز د  نی(. بنابرا95:    1988کند )کلمن،    فایا  تواند یرا م  یگرفته است نقش مؤثرخرد و کالن نام  وندیآنچه پ  ای  یاجتماع  لیتول

تاا  ردیاگ یاعضاا قارار ما اریادر اخت یعنوان منابعکه به یاز ساختار اجتماع بهعبار  است از ارزش آن جن  یاجتماع  هیکلمن، سرما
اراوه داده اسات )کلمان،   یکارکرد  یفیتعر  یاجتماع  هیکلمن از سرما  گرید عباردست آورند. به  به اهداف خود را به  دنیرس  ییتوانا
اجتمااعی مطارح در رواباط شخصای و   یرفتارها  یمشترک برا  یها (. درواقع سرمایه اجتماعی شامل قواعد و ارزش241:    1990

 کناد فراتر از یک مجموعه از افراد می  یدیل به چیزل اعتماد و حس مشترک از مسئوعیت مدنی است که جامعه را تبهمچنین شام

(Alik & Realo, 2004, p. 38بنابرا .)باا  سعهبا توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در فرآیند توسعه، تالش برای نیل به تو نی

)  اجتماعی سرمایه ویتقت  یا  ایجاد  و(  تکنوعوژی  انتقال  و  آموزش)  انسانی  ،(ها اختزیرس  و  ماعی)  منابع  فیزیکی  های¬تقویت سرمایه

 (.Apo, 2006, p. 112) باشد یم ریپذ امکان( مردم بین هنجارهای /ها سازمانی و اعتماد/ شبکه /ینهاد توسعه
بهتار،  یهماه شاهروندان باه زنادگ یابیاز ابعاد مختلف در جهات دساتشهر  یشهری، عبار  است از ارتقای سطح زندگ  توسعه   
نکند  دایکه شهر مفهوم اجتماع پ  ی. تا زماندیشهر فراهپ آ یطیموستیکاعبدی و ز  ،یاسیاقتصادی، س ،یاجتماع دارییپا  کهینووبه
 کااهش توسعه های مؤعفه یو امکان اثربخش  ابدی یشهر توقق نم  یکند. مفهوم سازندگ  شدجانبه رهمه  ریو غ  ختهیصور  گسو به
 نیا  تا  باشند  مشکال   و  ها شهر و رفع گرفتاری  گسترش و رشد  شهر، خواهان  کیهمه شهروندان    دی. در مرحله نخست باابدی یم

 است و اگر مشارکت و آرمان مشاترک بارای  هریش  توسعه  های مؤعفه  رساختیز  یمشارکت جمع  نیبنابرا.  شوند  کارساز  ها¬مؤعفه
 1900از  ژهیوباه ر،یااخ ی چند دهاه ی(. ط9:  1385  ،یابوطاعب  رزایم  توسعه وجود نداشته باشد، امکان توسعه هدفمند وجود ندارد (

 یهاا حکومات  ،یاعمللا نیبا  یهاا ساازمان  ی نادهیموردتوجاه فزا  یشهر  تیریاز مد  یدیو سرمشق جد  پیتاکنون پارادا  یالدیم
 یکارکردهاا  و  هاا نقاش  پیپاارادا  نیاشهر( و شهروندان قرارگرفته اسات کاه در ا  ی)شوراها  ی(، مقاما  مولها ی)شهرداریمول
 ،یگاذار اساتیس  ،یزیار شهر و شاهروندان در برناماه  یشوراها  ها، یشهردار  ،یشهر  تیریمد  ادن نظامدخاعت د  یبرا  یدتریجد

 یما  یبر دو پروژه اصل  یمبتن  یشهر  تیریمد  ،یطورکل. بهشده استنظر گرفته  در  یشهر  یزندگ  یدرست و منطق  تینظار  و هدا
 .«یو »پروژه مشارکت شهر «یاند از: »پروژه توسعه شهرکه عبار  باشد
»گساترش روناد   «،ینیشهرنش  ندهیمهپ »رشد فزا  داریاز سه پد  یناش  یبه پروژه توسعه شهر  یشهر  تیریروزافزون نظام مد  توجه

شاده اسات   یپاروژه شاهر یریاگ¬موجاب شاکل دارهایپد نیکه ا  باشد یم  «یشدن نظام جامعه شهر  دهیچیو »پ  «ییشهر گرا
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کارد  یشهر تلقا یو حقوق یفرهنگ ،یاسیس ،یاجتماع ،یاقتصاد ید ساختارهایجدت یمبنا توان یرا م  یپروژه توسعه شهر  نیبنابرا
 یزندگ یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس تیشهر و تقو یادسامانمند کردن اقتص ،یشهر یزندگ طیکه هدف آن در درجه اول بهبود شرا

 در انسانی و فیزیکی های از سرمایه یتر (. امروزه سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهپ124:   1392ان،یو روم  ینی)عاع  باشد یم یشهر
 افازایش بارای را ها سازمان و افراد بین و افراد میان انسجام گروهی، و جمعی روابط های شبکه و کند می ایفا  جوامع  و  ها سازمان
)سطح   یکرد(. سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف عمل97:    1390)خمر و همکاران،  ردیگیبرم  در  ای توسعه  های فعاعیت  یاثربخش

عنوان یک کاالی عمومی، رابطاه متقاابلی باا با ایجاد تغییرا  ساختاری و شناختی، به تواند یخرد، میانی و کالن( مدنظر است و م
 (.45:  1387 ،یتوسعه داشته باشد )ساروخ

 نیاده است کاه در اش  یدایز  یارشتهنیب  یهامنجر به توسعه پژوهش  ریدر چند دهه اخ  یاجتماع  هیشد، سرما  انیکه ب  طور همان
 .شود یاستناد م یها در رابطه به موضوع موردبررسبخش به تعدادی از آن

 هیو سارما یمولا یهاا شابکه نیرابطاه با «،یاجتماع  هیو سرما  یمول  یها با عنوان »شبکه  یقی( در توق2001)   مزیو تا  فرعندر
از  ینیینشان داد که سطح نسابتا  پاا هیاوع لیقراردادند. تول یرسرا موردبر یو اعتماد( در اجتماعا  مول  تیحما  ها، )شبکه  یاجتماع
 یاقتصاد  شرفتیو پ  یدموکراس  ،یاجتماع  هیسرما  نی( رابطه ب2002)   نگیو ع  چیوجود دارد. ر  انیگو پاسخ  نیدر ب  یاجتماع  هیسرما
و   یبار دموکراسا  یریاثرا  انکارناپاذ  یعتمااج  هیسرما  که  معتقدند  و  اند قرار داده  یموردبررس  ییکایو آمر  ییکشور اروپا  ازدهیرا در
کرده و   یبررس  یاجتماع  هیسرما  دگاهیشهری را با د  –مهاجر  روستا    وعموض  ی( در پژوهش2007)   پیدارد. گار  یاقتصاد  شرفتیپ

منجر شده  ییمناطق روستا یتیو جمع یاجتماع -اقتصادی ییایدر پو  رییبه تغ  یاجتماع  هیمنابع سرما  عیمعتقد است که سطوح و توز
 یو توانمندسااز یاجتماع هیسرما توسعهدر بنگالدش در  یدوعت یها توت عنوان سهپ سازمان یا ( در مقاعه2011است. مورگان  )
 یهاا مانسااز تیاکاه ظرف دیرسا جاهینت نیاا باه پرداخت، وپرورشآموزش خصو  به یدوعت  یها سازمان  یجامعه که به بررس

کشور موادود اسات. شاارون    یاسیو س  یاقتصاد  ،یاجتماع  طیشرا  لیبه دع  یو توانمندساز  یعاجتما  هیتوسعه سرما  یبرا  یردوعتیغ
از   یگریانجیانقاش م  ،یاز خادما  شاهردار  تیشهروندان و رضاا  یاجتماع  هیمشارکت سرما  زانیبا عنوان م  یا مقاعه  ر( د2013)

 یباه ماد  طاوالن  یعموم  تیریمد  اندرکاران که دست  پژوهش نشان داد  نیا  جیاعتماد و اقتصاد را موردمطاععه قرار داده است. نتا
شاهروندان، نشاان  تیو رضا یمشارکت عموم ریدو متغ نیب هیرابطه مثبت پا  نینکردند و همچ  انیمشارکت شهروندان را ب  شیافزا
 .دهد یم شیاز خدما  را افزا تیرضاکه مشارکت شهروندان،  دهد یم
 یدر سطح مناطق شاهر  یاجتماع  هیسرما  ییفضا  عیتوز  یابیتوت عنوان ارز  یا اعه( در مق1390خمر و همکاران )  ،یسطح داخل  در

قوچاان، ساه  یشاهر یناواح انیاشهر قوچان نشان دادند کاه در م  ی: نواحیمطاععه مورد  GISو    TOPSIS  کیبا استفاده از تکن
چهار است  هیسطح، ناح نیدوم. اند تهگرف یجا یسطح برخوردار نیتر نییدر پا  38/0تیاوعو  بیدو و پنج( موروم با ضر  ک،ی)هیناح

 ،یموردبررس  یها ازعواظ شاخص  77/0  تیاوعو  بیکه با ضر  باشد یسه م  هیناح  ک،یاست و سطح    53/0  تیاوعو  بیضر  یکه دارا
 تیوضاع  ی( با عنوان بررس1392و همکاران)  یپژوهش جهان  جیگانه شهر قوچان دارا است. نتاپنج  یواحن  نیرا در ب  تیوضع  نیبهتر
در شهر بانه در   یاجتماع  هیاز آن است که سطح سرما  ی: شهرستان بانه(، حاکیو عوامل مؤثر بر آن )مطاععه مورد  یاجتماع  هیماسر
 بوده است.  یگروهدرون ای پیبوده و گونه غاعب آن، از نوع قد  نییحد پا
و  یدانیاتفاده از مطاععاا  مر زابل باا اسادر توسعه شه  یاجتماع هیسرما یها مؤعفه یرگذاریتأث زانیشده م  یپژوهش حاضر سع  در

در   یوساعت  نیباا چنا  یپژوهشا  نیچندر مطاععا  گذشته    رسدیانجام شود که به نظر نم  SPSSافزار  ها در نرمداده  لیوتول  هیتجز
 یهاا مؤعفاه ریتاأث لیاو تول  یابیاز  یبرا  شدهانیب  یلیتول  یهااستفاده از مدل  نیباشد. همچن  دهشمورد مودوده موردمطاععه انجام

 ندر  صور  گرفته است.زابل به یدر توسعه شهر یاجتماع هیسرما
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   هوهب وش پر
توق      کاربرد  قینوع  هدف  اساس  ماه  یاتوسعه   –یبر  ازعواظ  توص  ت یو  روش  گردآورباشدی م  یلیتول  –یفیو  روش   ی. 

  ن ینامه و مصاحبه( است. هدف ا)پرسش   یدانیعا  م( و مطاعیو اسناد  یبردارشی)ف  یاپژوهش مطاععا  کتابخانه   نیاطالعا  در ا
بررس زابل م  یاجتماع  هیسرما  های مؤعفه  ریتأث  یپژوهش،  ا  یدر توسعه شهری شهر  از    نیباشد. نمونه آماری  با استفاده  پژوهش 
  ران یرکز آمار ام  1395سال    یتیکه بر اساس برآورد جمع  باشد  ی سال شهر زابل م  15نفر از شهروندان باالی     384فرمول کوکران  

آن جمع  «یلیتول  -یفی»توص  پژوهش  روش.  است  بوده  نفر  137722  ها تعداد  نووه  »پ  یرآو و   باشد یم  «یشی مایاطالعا  
موردن پرسشنامه  ازی.اطالعا   اساس  مبنا  یا بر  بر  جمع  شدهپیتنظ  کر یع  یادرجهپنج  اسیمق  یکه  جهت دیگرد  یآور بود،   .

ن پرسشنامه،  اعتبار  ا  ز یسنجش  است،  استفاده  صوری  عتباراز  ته   یعنیشده  از  پس  داوری    هیپرسشنامه  مورد  متخصصان  توسط 
  بیاز آزمون ضر  ها، هیصور  گرفته است. برای آزمون فرض  Spssافزاربا استفاده از نرم   زین  ها داده  لیوتوله ی. تجزستقرارگرفته ا
مطرح و مورد   ریز یها هیپژوهش، فرض نیا دره است.شدادهاستف  t-testاز آزمون زین ها هیسنجش گو  یو برا ونیرگرس یهمبستگ

 آزمون قرارگرفته است. 
 رابطه وجود دارد.  یاجتماع هیشهروندان شهر زابل و سرما یاقتصاد -یاجتماع گاهیپا نیب  رسد یبه نظر م -

 ری وجود دارد.و توسعه شهری زابل رابطه معنادا ی اجتماع هیسرما نیب  رسد یبه نظر م -

 .گردد یم رتریپذباشد، توقق توسعه شهری امکان  شتریشهروندان ب  نیدر ب یمشارکت اجتماع زانیهرچه م درس یبه نظر م -

 .گردد یم رتریپذباشد، توقق توسعه شهری امکان  شتریشهروندان ب نیدر ب یاجتماع یآگاه زان یهرچه م رسد  یبه نظر م  -

 .گردد یم رتریپذامکان  یباشد، توقق توسعه شهر شتریبشهروندان  نیدر ب یانسجام اجتماع  زانیهرچه م رسد یبه نظر م -

 .گردد یم رتریپذامکان  یباشد، توقق توسعه شهر شتریشهروندان ب یاعتماد اجتماع  زانیهرچه م رسد یبه نظر م -
 

  

 
 ابل در شهر ز یاجتماع هیو سرما یارتباط توسعه شهر یلی. مدل تول2شکل

 
 T. آزماون رودیبه کار م نیانگیدو م نیتفاو  ب یمعنادار نییمنظور تعاست که به  یآزمون پارامتر  کی   یاتک نمونه  T  آزمون     
 ایامتفاو  است  شده،نییمقدار تع کیبا  سهیشده در مقامشاهده نیانگیم ایکه آ کندیم نیینوع است تع  نیترکه ساده  یانمونه  کی
و  یحاعات معماوع کیآن را با  نیانگیم پیخواهیو م پیامعه دارنمونه از ج کیکه  رودیبه کار م یزمان یاتک نمونه T. آزمون ریخ
باه  یااسات کاه نموناه نیاآزمون فرض بر ا نیدر ا ی. به عبارتپیکن سهیو مورد انتظار مقا  یعدد فرض  کی  یاستاندارد و حت  ج،یرا

از   یتصاادف  ینموناه  کیاناه را  مون  نیاا  توانیم  ایکه آ  پیبدان  پیخواهیو م  پیاجامعه انتخاب کرده  کیاز    m  نیانگیو م  nحجپ  
 (.253: 1395و همکاران،  یاست، دانست )افشان mآن  نیانگیکه م یاجامعه
انتخااب   ینظار  یتوسط موقق و با رجاوع باه مباان  ارهایروش مع  نی(  در ارهیچندگانه  )چند متغ  یامرتبه  ونیرگرس  لیتول  روش
سانجش  نیترحیاست که صاو ییارهایسطح که شامل مع نیتا آخر شوندیم لیتبد یخردتر یارهایکالن به مع اری. هر معشوندیم

درخات   کی  جهیشده و نتها استفادهآن  یدهسازمان  یبرا  نیی. سپس از روش از باال به پادهدیرا در مورد موضوع به موقق اراوه م
 نیااند. در امساتقل و کادام وابساته ریامتغ رها،یکه کدام متغ دهدیموردنظر. ساختار درخت ارزش نشان م  یارهایارزش است از مع
 ونیرگرسا  لیا. در روش تولدهنادیخاود نظار م  ینمانند مولاه مساکو  یموضوع واقع  کیمخاطبان در مورد    ایروش شهروندان  
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 نجاایوابساته کاه در ا ریغ یرهایمتغ رییکه در صور  تغ  دهدینشان م  هاونی. وزن رگرسشودیبرآورده م  هاونیچندگانه وزن رگرس
 (.Van Poll, 1997: 33-37) کنندیم رییباالتر تغرده یارهایمع ایوابسته  یرهایهستند تا چه اندازه متغ  ترنییرده پا  یهارایمع

 یخاص یرابطه رها،یمتغ انیاز م یاست که مجموعه فراوان رهیچند متغ یآمار یهااز روش یکی  یعامل  لی، تول  یعامل  لیتول  روش
 یرهاایاز متغ  یباه تعاداد کما  رهاایمتغ  ریاز مقااد  یادیاتعداد ز  لیتقل  یبرا  یعامل  لی. تولکندیبرقرار م  یمدل فرض  کیرا توت  
استخراج  رهایمتغ انیمتقابل موجود م یهایها معموال  از همبستگ. عاملشودیاستفاده م شوندیمکه عامل خوانده   ییربنایمفروض ز

 گارید یظاهر نخواهد شد. از سو یعامل چیبه آن باشد، ه کینزد ایر هر عامل معادل صف انیموجود م  یهای. اگر همبستگشوندیم
 اندیفرضا ریامتغ ایها، سازه چند عامل ظاهر شوند. عامل ای کی استباشد، ممکن    رهایمتغ  نیب  یامالحظهقابل  یهایاگر همبستگ
سااده  یعاامل یهاالیهدف اغلب تول .سازندیحاصل از سؤاال  را منعکس م  یهاو پاسخ  هااسیها مقمشترک آزمون  انسیکه وار

 ونیدر معادعاه رگرسا  بساتهوا  ریاعنوان متغباه  شاوندیحاصال م  یعامل  یهالیکه از تول  یاست. عوامل  یهمبستگ  سیکردن ماتر
 (.358: 1387مورداستفاده قرار خواهند گرفت )منصورفر، 

 لمرو جغرافیایی پهوهبق
 29درجاه و  31دقیقه تاا  7و  درجه 30مرزی شرق ایران، در عرض جغرافیایی   عنوان یکی از شهرهای استراتژیکشهر زابل به    

(. مساحت این شهر 2دقیقه شرقی واقع گردیده است )شکل  59درجه و  61دقیقه تا  25درجه و  59دقیقه شماعی و طول جغرافیایی 
هکتار اراضی   7/755و    یی خاعص شهرهکتار اراض  8/1328هکتار است که    5/2084برغدر داخل مودوده مصوب طرح تفصیلی باع

 1/92مترمربع است. اراضی خاعص شهری    5/144ناخاعص شهری است. سرانه کل زمین به ازای هر یک از ساکنین شهر در حدود  
 تینفر در هکتار بوده است. وضع 6/108 یتراکپ ناخاعص شهر ب،یترت نیمترمربع است. بد  4/52  یناخاعص شهر  یمترمربع و اراض

 شانهادیشاهر مطاابق پ نیاو موله. ا هیناح باشد  یم فیتعر طهیدو ح یدارا یشهر  ما یمراتب تقسل ازنظر سلسلهشهر زابموجود  
 6 کیاسه و چهاار هار  هیموله، ناح 12دو  هیموله، ناح 7 یدارا کی هیاست. ناح شدهپیموله تقس  38و    هیناح  5به    یلیطرح تفض
 .باشدیموله م 7پنج  هیموله  و ناح

 

 
 (. 1399نگارندگان،  پیشهر زابل )منبع: بازترس ییایجغراف تی . موقع1 لشک
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   و بحث هایافته
نفر  384روش کوکران از  بر اساسارزیابی ارتباط  بین سرمایه اجتماعی و توسعه شهری در شهر زابل   منظوربه   

 دهد. ( مشخصات نمونه آماری را نشان می1پرسشگری شده است. جدول )
 ت نمونه آماریخصامش .1جدول 

 درصد  درآمد  درصد  نوع شغل  درصد  تحصیالت درصد  سن درصد  جنس 

 مرد

 

3/51 

 

30- 18 

 

6/45 

 

 سواد بی

 
 1/16 دولتی 7

 8/64 کم

 راهنمایی -ابتدایی
8/14 

 

 3/20 آزاد

 4/29 محصل
 1/34 زیاد 

45-31 4/29 

 دیپلم

 

1/33 

 

 7/48 زن 

 لیسانس   -پلمیدفوق

 
 9/15 دار خانه 1/27

60-46 25 
 2/10 بیکار 

 0/1 متوسط 
 7/17 و باالتر  سانس یلفوق

 1/8 سایر 

 (. 1399منبع: )محاسبات نگارندگان، 
 

 اقتصادي شهروندان و سرمایه اجتماعی   -بین پایگاه اجتماعی رابطه 
پایگاه اجتماعی از مؤلفه  دی شهروندان واقتصا   -رابطه بین  های میزان تحصیالت، شغل و  سرمایه اجتماعی با استفاده 

بهره با  و  درآمد  متغیرهمیزان  چند  رگرسیون  از  آزمون   یموردبررس  (2)جدول  گیری  از  نتایج حاصل  است.  قرارگرفته 

مایه  های سرمؤلفه  اقتصادی و   -بین پایگاه اجتماعی    باشد. این ضریب، رابطهمی  266/0برابر با    R  که مقدار  دادنشان  

 نماید. اجتماعی را تأیید می 

 شهروندان و سرمایه اجتماعی شهر اقتصادی  -آماره تعیین رگرسیون بین پایگاه اجتماعی  .2جدول  

 (. 1399گان، منبع: )محاسبات نگارند

تأثیر  اجتماعی آنان شده و    -یعنی افزایش ضریب تحصیالت، شغل و درآمد شهروندان موجب باال رفتن پایگاه اقتصادی

دهد  است. مقدار تبیین نشان می  071/0آن در سرمایه اجتماعی شهر بیشتر خواهد بود. در جدول فوق ضریب تبیین  

اج  1/7که   سرمایه  افزایش  و  تغییرات  از  اجتماعیدرصد  پایگاه  از  ناشی  میاقتص  -تماعی  شهروندان  یعنی  ادی  باشد. 

  مقدار (  3) گذارد. در جدولیزان سرمایه اجتماعی آنان تأثیر میدرصد بر م 1/7اقتصادی -افزایش ضریب پایگاه اجتماعی
F درصد 95باشد که در سطح می 234/7شده محاسبه (000/0  sig: ) کند. دار بودن رابطه دو متغیر را تأیید میمعنی 

 

 

 

 

 خطای معیار  شدهحیضریب تبیین تصح ضریب تبیین ضریب همبستگی چندگانه

266/0 071/0 061/0 08/15 
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 اجتماعیاجتماعی  و میزان سرمایه  -تحلیل واریانس و رگرسیون خطی بین پایگاه اقتصادی .3جدول 

 (. 1399منبع: )محاسبات نگارندگان، 

اجتماعی سبب خواهد    -ازای یک واحد متغیر در انحراف معیار پایگاه اقتصادیدهد به  نشان می    مقدار(  4در جدول)

و   124/0و    067/0اندازه  های تحصیالت، شغل و درآمد بهر مؤلفه های سرمایه اجتماعی دشد که انحراف معیار شاخص

 . تغییر پیدا کند 195/0
 های متغیرهای وارد بر مدل رگرسیونی آماره .4جدول 

 نام متغیر
 ضرایب استانداردشده  ب غیراستاندارد ضرای

t 
 سطح

  خطا    معناداری 
 000/0 589/26 - 5/280 398/140 عرض از مبدأ 

 263/0 -122/1 -/067 804/0 -/903 تحصیالت 

 025/0 -254/2 -124/0 585/0 -318/1 شغل 

 001/0 500/3 195/0 724/1 035/6 درآمد

 (. 1399منبع: )محاسبات نگارندگان، 

 رابطه مشارک  اجتماعی و توسعه شهري
ر مراسم ختم همسایگان و تعامل و  خانواده، شرکت د  میزان رابطه دوستانه باهای  شاخص(  5بعد مشارکت )جدولر  د

،  80/3ها به ترتیب  میانگین آن  بوده است.  بخشتی رضا  درصد95سطح معناداری  در  وآمد با دوستان و همسایگان  رفت

در.  باشدمی  45/3و  67/3 مشارکت  میزان  و  شهر  شورای  با  ارتباط  و  میزان  حفظ  محله  سالم  جهت  ترتیب سازی    به 

 . باشدمین بخشتیرضاچندان  65/2و  46/2میانگین 
 اجتماعی  مشارکت مؤلفه های سرمایه اجتماعی دربررسی شاخص برای تک نمونه T-testآزمون   .5جدول 

 اختالف میانگین Sig میانگین t ها گویه
 درصد  95سطح اطمینان  

 حد بال  حد پایین

 75/2 55/2 65/2 000/0 65/2 12/53 سازی محیطمیزان مشارکت در جهت سالم

 56/2 37/2 52/2 000/0 46/2 12/53 میزان ارتباط با شورای شهر 

 88/2 68/2 78/2 000/0 78/2 43/56 های خیریه مشارکت در انجمن میزان همکاری و

 3/32 89/2 10/3 000/0 10/3 22/28 ی جمعدر تفریح دسته میزان مشارکت 

 99/2 77/2 88/2 000/0 13/3 99/50 مشارکت در یک تیم ورزشی محله  ارزیابی 

 77/3 56/3 67/3 000/0 88/2 69/67 محله مثل  شرکت در مراسم ختم   در مشارکت 

 81/3 63/3 72/3 000/0 72/3 75/67 تان میزان رابطه دوستانه خود با خانواده

 92/3 75/3 84/3 000/0 80/3 52/80 وآمد با دوستان و همسایگان  میزان تعامل و رفت

 40/4 21/4 30/4 000/0 45/3 02/75 ها ی نهادها و سازمانمیزان عملکرد و همکار

 89/3 71/3 82/3 000/0 78/2 03/60 ها میزان حضور در مسابقات ورزشی و کالس

 54/3 36/3 45/3 000/0 85/2 02/60 های مالی به خویشاوندان  در گسترش کمکتالش 

 (. 1399منبع: )محاسبات نگارندگان، 

 داري سطح معنی Fکمی    میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  منبع تغییرات 

 000/0 234/7 044/1646 4 177/6584 اثر رگرسیونی 

 539/277 379 448/86237 باقیمانده 

 - 383 625/92821 کل
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درصد    99است که با سطح اطمینان    640/0ضعیت مشارکت اجتماعی در توسعه شهری  ضریب همبستگی )پیرسون( و

وجود رابطه بین مشارکت اجتماعی و  با این وصف، فرضیه سوم پژوهش مبنی بر  .  (sig:  000/0)  این رابطه معنادار است

می  تأیید  توسعه شهری همبستگتوسعه شهری  و  اجتماعی  مشارکت  متغیر  بین  نوع همبستگی  است،  گردد.  ی خطی 

یافت. همچنین ضریب تعیین افزایش خواهد  اجتماعی شهروندان، توسعه شهری  افزایش مشارکت  با  این    (R2)  یعنی 

نیز   میزان    51  گرید انیببهباشد.  می  51/0رابطه  واریانس  نشان   ریتأثدرصد  شهری  توسعه  در  را  اجتماعی  مشارکت 

 . دهدیم

 رابطه اعتماد اجتماعی و توسعه شهري
سطح  در  ها، اعتماد به اقوام  میزان اعتماد به خانواده، اعتماد به بانکهای  شاخص(  6  )جدولدر بعد اعتماد اجتماعی       

اعتماد به  میزان  باشد.  می  83/3  و  00/4،  30/4  به ترتیب  ها میانگین آن  است.بخش بوده  رضایتدرصد    95  معناداری

-مین  بخشتیرضاچندان    52/2  و  36/2  میانگین  ر محله به ترتیب افراد واردشده دو میزان اعتماد به  وعده مسئولین  

 باشد. 
 اجتماعی  اعتماد مؤلفه های سرمایه اجتماعی دربررسی شاخص برای تک نمونه T-testآزمون  .6 جدول

 t ها گویه
 میانگین

 
Sig 

اختالف  

 میانگین

 95اطمینان  سطح 

 درصد 

 حد بال  حد پایین

 47/3 32/3 40/3 000/0 40/3 10/93 دیگر میزان اعتماد مردم به یک 

 91/2 72/2 52/2 000/0 52/2 71/58 ه میزان اعتماد به افراد غریبه واردشده به محل

 59/2 44/2 82/2 000/0 82/2 33/64 )گردشگران(    اعتماد به مسافرینمیزان 

 88/2 71/2 79/2 000/0 79/2 39/65 میزان اعتماد به شورای شهر و عملکرد آن

 46/2 27/2 36/2 000/0 36/2 89/47 ؤولین یزان اعتماد به وعده مسم

 05/3 84/3 95/2 000/0 95/2 31/55 میزان اطمینان از رعایت اخالق شهروندی

 81/3 63/3 72/3 000/0 72/3 47/83 ی میزان اعتماد به نهادهای اجتماع

 92/3 75/3 84/3 000/0 84/3 14/88 میزان اعتماد به اقوام خود 

 40/4 21/4 30/4 000/0 30/4 62/89 یزان اعتماد به خانواده خودم

 6/3 37/3 49/3 000/0 49/3 15/85 میزان اعتماد به همکاران خود 

 83/3 63/3 73/3 000/0 73/3 18/73 میزان اعتماد به همسایگان 

 11/4 88/3 00/4 000/0 00/4 99/68 ها  میزان اعتماد به بانک  

 02/3 84/2 3/17 000/0 93/2 11/65 ها مارستانمیزان اعتماد به بی

 37/3 20/3 93/2 000/0 28/3 20/73 میزان اعتماد به نیروی انتظامی  

 (. 1399منبع: )محاسبات نگارندگان، 

 99است که در سطح    260/0آن در توسعه شهری    ریتأثضریب همبستگی)پیرسون( متغیر اعتماد اجتماعی و میزان    

اطمینان معنادا اعتماد    .(sig:  000/0)  .باشدر میدرصد  رابطه بین  بر وجود  پژوهش مبنی  این وصف، فرضیه چهارم  با 

ی  دهندهنشانکه    باشدیم  091/0این رابطه نیز    (R2) گردد. همچنین ضریب تعیینشهری تأیید میاجتماعی و توسعه  

 اعتماد اجتماعی در توسعه شهری است.  ریتأثمیزان 

 توسعه شهري رابطه انسجام اجتماعی و  
انسجام  ر  د   )جدولبعد  وشاخص  (7اجتماعی  عملکرد  محله،  ساکنان  میان  در  همدلی  میزان  به  نقش    های  والدین 

بهتر در محله    فرزندان در ایجاد زندگی  احترام گذاردن به حقوق دیگران و نقش سازنده و مؤثر مساجد در  در  جهت 

میزان عملکرد   .باشدمی  89/3و  96/3،  44/4ها به ترتیب  ین آنمیانگ  بوده است.  بخشت یدرصد رضا  95سطح معناداری  
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در شهر  افتنیافراد  در  واقعی  ترتیبارتبا  و  دوستان  به  همکاران   با    بخشتیرضاچندان    3/  26و  43/2  میانگین  ط 

 . باشد ینم
 اجتماعی  انسجام ر مؤلفهسرمایه اجتماعی د یهابررسی شاخصبرای تک نمونه  T-testزمون آ .7جدول 

 t ها گویه
 میانگین

 
Sig 

اختالف  

 میانگین

 درصد  95اطمینان  سطح 

 حد بال  حد پایین

 54/3 43/3 44/4 000/0 44/4 75/67 محله  ساکنان و  افزایش همدلی در میان اهالی میزان 

 51/2 34/2 43/2 000/0 43/2 95/56 میزان عملکرد افراد به یافتن دوستان واقعی در شهر  

 12/3 95/2 03/3 000/0 03/3 67/70 شهری    هایمحلهو نزاع در بین  میزان درگیری 

 10/3 92/2 03/3 000/0 03/3 27/65 لی جشنواره، گردهمایی و جلسات مح میزان شرکت در 

 99/2 77/2 88/2 000/0 13/3 31/98 نقش سازنده و مؤثر مساجد در ایجاد زندگی بهتر  

 77/3 56/3 67/3 000/0 88/2 87/75   عملکرد مدارس در جهت آماده کردن جوانان

 81/3 63/3 72/3 000/0 72/3 86/84 نقش والدین به فرزندان خود در جهت احترام گذاردن  

 92/3 75/3 84/3 000/0 80/3 43/84 محله  ترها درترها و کوچکوضعیت احترام به بزرگ

 40/4 21/4 30/4 000/0 45/3 85/97 تان  میزان رابطه خود با خانواده

 89/3 71/3 820/3 000/0 78/2 76/83 میزان رابطه خود با همسایگان محله  

 54/3 36/3 45/3 000/0 85/2 87/77 میزان ارتباط  با خویشاوندان خود  

 39/3 14/3 26/3 000/0 26/3 43/52 میزان ارتباط  با همکاران خود  

 (. 1399منبع: )محاسبات نگارندگان، 

درصد    99است که با    032/0آن در توسعه شهری    ریتأثمتغیر انسجام اجتماعی و میزان  ضریب همبستگی )پیرسون(    

اجتماعی و (sig:  000/0)اطمینان معنادار است انسجام  رابطه بین  بر وجود  پژوهش مبنی  پنجم  این وصف، فرضیه  با   .

می تأیید  شهری  تعیینتوسعه  ضریب  همچنین  نیز    ( R2)  گردد.  رابطه  میزان دهندهنشانه  ک  باشدیم  075/0این  ی 

 انسجام اجتماعی در توسعه شهری است.   ریتأث

 رابطه آگاهی اجتماعی و توسعه شهری 

  و میزان مکالمه با   یالمللنیهای میزان دنبال کردن اخبار مربوط به مسائل بشاخص(  8اجتماعی )جدول  بعد آگاهی   در

اطالعات   تبادل  معناداری  در  دوستان جهت  است.برضایتدرصد    95سطح  بوده  آن  خش  ترتیب  میانگین  به    11/3ها 

چندان   49/2و    2/ 23  میانگین  به ترتیب  یردرسیهای غ یزان مطالعه روزنامه و مجالت و مطالعه کتاب. مباشدمی  06/3و

 باشد. میبخش نرضایت
 اجتماعی  سرمایه اجتماعی در مؤلفه آگاهی یهابررسی شاخصبرای  تک نمونه T-testآزمون   .8جدول 

 t هاویهگ
 میانگین 

 
Sig  اختالف میانگین 

 درصد   95اطمینان سطح 

 حد باال  حد پایین 

 32/2 14/2 23/2 000/0 23/2 78/48 مجالت  میزان مطالعه روزنامه و

 58/2 39/2 49/2 000/0 49/2 29/52 ی ردرسیهای غمطالعه کتابمیزان 

 78/2 60/2 69/2 000/0 69/2 75/57 میزان استفاده از اینترنت 

 15/3 97/2 06/3 000/0 06/3 04/67 میزان مکالمه با دوستان 

-میزان دنبال کردن اخبار مربوط به مسائل بین

    المللی 

69/13 11/3 000/0 311 05/3 16/3 

 (. 1399منبع: )محاسبات نگارندگان، 

درصد    99است که با    055/0آن در توسعه شهری    ریتأثضریب همبستگی)پیرسون( متغیر انسجام اجتماعی و میزان  

است  معنادار  و    .(sig:  000/0)اطمینان  اجتماعی  آگاهی  بین  رابطه  بر وجود  پژوهش مبنی  این وصف، فرضیه ششم  با 
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  ر یتأثی میزان  دهندهنشانکه    باشدیم  035/0این رابطه نیز    (R2)گردد. همچنین ضریب تعیین توسعه شهری تأیید می

 .آگاهی اجتماعی در توسعه شهری است

 

 هاي سرمایه اجتماعی و توسعه شهري رابطه مؤلفه
درصد   95  سطح معناداری  در  و وضعیت آموزش  میزان امنیت در شهر  (، شاخص9شهری )جدول  های توسعهدر شاخص

وضعیت بهداشت در سطح شهر و امکانات رفاهی و  .  باشدمی  08/3و  33/3ها به ترتیب  میانگین آن  بخش بوده ورضایت

 باشد. نمیبخش چندان رضایت 83/2و  83/2 میانگین بورزشی به ترتی
 توسعه شهریهای شاخصبررسی برای  تک نمونه  T-testآزمون  . 9جدول   

 t ها گویه
 میانگین

 
Sig اختالف میانگین 

 درصد   95اطمینان 

 حد بال  حد پایین

 83/2 66/2 75/2 000/0 75/2 90/64 فضای سبز   ایجاددر  های شهرداری یتلمیزان فعا

 90/2 76/2 83/3 000/0 83/2 69/80 وضعیت بهداشت در سطح شهر 

 14/3 01/3 08/3 000/0 08/3 27/94 وضعیت آموزش 

 39/3 27/3 33/3 000/0 33/3 60/40 ان امنیت در شهر زمی

 90/2 76/2 83/2 000/0 83/2 69/80 میزان امکانات ورزشی و رفاهی 

 (. 1399منبع: )محاسبات نگارندگان، 

 تحلیل رگرسیون چند متغیره
 رگرسیون نتایج اساس  برتکنیکی برای توضیح و توصیف یک سیستم ارتباطی بین متغیرها است؛    عنوانبهاین روش     

 اعتماد متغیر چهار که معنا این به باشدیم23/0 شهری توسعه متغیر برای چندگانه همبستگی ضریب چندگانه،

میزان   و  اجتماعی مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، به  اجتماعی   (شهری توسعه) وابسته  متغیر با  23/0آگاهی 

  05/0دهد رگرسیون خطی تنها  که نشان می   باشدمی   05/0  )واریانس تبیین شده( نیز تعیین ضریب .دارند همبستگی

دار متغیرها معنی   ( ارتباط بین10)جدول( sig=0/00)  توجه به جدول تجزیه واریانس  بادرصد متغیر وابسته است و نیز  

 95/0شوند و  علل تحقق توسعه شهری را شامل می  05/0تحقیق    نیشده در ااست و تمام متغیرهای مستقل انتخاب

باشد که تنها از چهار مؤلفه سرمایه اجتماعی در  به این دلیل می  R باشند. پایین بودنگر میمانده مربوط به علل دیباقی

استفاده ااین تحقیق  از متغیرهای دیگر میشده است.  استفاده  با  و میزانلبته  افزایش داد. در   R  توان کارایی مدل  را 

معنادار است و این رابطه خطی متغیرهای مستقل و    (sig=0/00)  است که در سطح   58/5برابر با    Fمقدار  ( 10)  جدول

ت اجتماعی، انسجام اجتماعی و آگاهی  بنابراین به ترتیب متغیر اعتماد اجتماعی، مشارک  کند. متغیر وابسته را تأیید می 

 . گذارندیاجتماعی بر توسعه شهری تأثیر م 
 خروجی تحلیل واریانس  .10 جدول

 سطح معناداری  f کمیت میانگین مربعات  آزادی درجه  مجموع مربعات منبع تغییرات

 000/0 580/5 773/0 4 094/3 اثر رگرسیونی 

 - - 139/0 379 532/52 باقیمانده 

 - - - 383 626/55 کل

 (. 1399منبع: )محاسبات نگارندگان، 

 متغیرهای بین رابطه خطی وجود بر مبتنی احتمالی هایاندازه و رگرسیونی معادله در را ضرایب مقادیر (11) جدول

 شهری توسعه بینیپیش در متغیرهای مستقل نسبی اهمیت بررسی برای .دهدمی نشان وابسته متغیرهای و پیشگو

 شدند معادله وارد که اجتماعی سرمایه مستقل  متغیر  چهار.  نمود مطالعه را استانداردشده رگرسیونی ضرایب مقادیر باید
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انسجام که دهدمی نشان ضرایب جدول  مقادیر  وابسته متغیر معنادار طوربه اجتماعی  اعتماد و اجتماعی متغیرهای 

-معنی  سطح در فوق  متغیرهای که معنا این به .انداشته د رابطه وابسته متغیر که با کنندمی بینیپیش را شهری توسعه

 بیشتری  نقش و مهم مستقل  متغیرهای این  از  کیکدام کهاین  اند. امابا متغیر وابسته رابطه داشته ( (sig= 0/00داری

 و مقایسه امکان و بوده استانداردشده  مقادیر این تشخیص داد.  Betaمقادیراز طریق   باید  دارند وابسته متغیر تعیین در

متغ یک هر سهم تعیین   اجتماعی انسجام متغیر نقش که گفت  توانمی جدول به  توجه با د.سازمی فراهم را رهایاز 
(Beta=0/182) یک واحد تغییر در انحراف  هر ازای  به که  است این نشانگر عدد این.  متغیرهاست سایر نقش از بیشتر

اجتماعی به انسجام  ان  182/0  اندازهمعیار  ایجاد میمتغیر    حراف معیاردر  اجتماعی کند. پسوابسته تغییر  اعتماد   ازآن 
(Beta=0/125  )داردوابسته  سهم بیشتری در پیشگویی متغیر. 

 
 شهری توسعه متغیر کنندهنییتب مدل تأثیر ضرایب .11 جدول

 سطح t ضرایب استانداردشده  ضرایب غیراستاندارد  نام متغیر

  خطا    معناداری 

 000/0 341/14 - 228/0 267/3 عرض از مبدأ 

 050/0 966/1 /.125 004/0 007/0 اعتماد

 000/0 -541/4 -307/0 004/0 -019/0 مشارکت 

 008/0 667/2 182/0 005/1 013/0 انسجام 

 983/0 022/0 001/0 010/0 000/0 آگاهی

 (. 1399منبع: )محاسبات نگارندگان، 

       گیري نتیجه
اصلیرد     امروز،  پیچیده  یا دستجهان  از مهمترین  یکی  مباحث موردعالقه صاحبکم  شناسی  نظران در جامعهترین 

توجه به چگونگی و میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی، اجتماعی،    اًمدیریت توسعه خصوص  اًتوسعه، عمدت

در تمام جوامع مثبت و یکسان نبوده و پروسه توسعه در   ه اجتماعییتأثیر سرما  نیب نیدرا  .فرهنگی، سیاسی و... است

جهت تأیید  ر  جهاتی د  سی حاضر ازرت نتایج برجا فرآیند واحدی را طی ننموده است. در همین راستا ممکن اسهمه

   جهت متضاد آن باشد.  هایی نیز درخود و از جنبه تحقیقات پیش از

 همه موفقیت دارد، یعنی بستگی  هابرنامه اجتماعی هایپشتوانه شتندا  به کشوری هر در ایتوسعه هایبرنامه پیشبرد

 در توسعه و اجتماع فرهنگ،  ارتباط  .است نظام هر ارزشی نظام و اجتماعی فرهنگی،  ساخت از ثرأ مت توسعه هایبرنامه

 .یافت شهرت اجتماعی سرمایه نظریه به که گردید گیدنز مطرح و بوردیو پاتنام، کلمن، چون اندیشمندانی نظرات

 با مستقیم رابطه در اجتماعی درمجموع سرمایه اساس آزمون رگرسیون چندمتغیره  بر  حاضر پژوهش های یافته مطابق

و توسعه شهری در شهر زابل    های سرمایه اجتماعیمؤلفهاساس آزمون همبستگی پیرسون میان    بر دارد.  قرار توسعه

دارد  نیروی تواندمی  اجتماعی سرمایه،  گفت توانمی پژوهش این از هحاصل نتایج اساس رب  .رابطه مستقیمی وجود 

 برای چندگانه همبستگی ضریب چندگانه، رگرسیون نتایج اساس ش برباشد. در این پژوه توسعه برای قوی معنوی

  عی اجتما مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد متغیر چهار که معنا این به د؛  باشمی23/0 شهری توسعه متغیر

بعد   در  tاساس آزمون    برهمچنین    د.دارن همبستگی شهری توسعه وابسته  متغیر با  0/ 23به میزان  اجتماعی    آگاهی و

دهند و میزان اعتماد شهروندان به وعده  ها و خانواده خود اعتماد بیشتری را نشان میمردم به بانکاجتماعی،    اعتماد

رضاؤومس مس   بخشت یلین  است  بهتر  و  دؤونیست  و همچلین  بهتر  محیط  ایجاد  زمینه نر  ایجاد  برای ین  اشتغال  های 

شهروندان    های سرمایه اجتماعی بینمؤلفهدهد که هرچه میزان  نشان می  ها هآزمون فرضیجوانان بیشتر تالش کنند.  
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 و ینهاد هایبه پتانسیل توجه بدون شهری توسعه به دستیابی .   است  پذیرترامکان  ی تحقق توسعه شهر  ، بیشتر باشد

 و هاسیاست تدوین در ،رمجموعد  .اجرا است رقابلی غ  امری گروهی و فردی هایظرفیت تمامی از گیریبهره و انسانی

 به اجتماعی سرمایه تقویت با توانمی و کرد توجه اجتماعی سرمایه تأثیر و نقش به زابل باید  شهر در توسعه هایبرنامه

 .افتیشهری دست  توسعه

ر پ  ب ر ا ک ي  ا ه د  ا ه ن ش ي  ی  د
 های شهر از طریق اعمال کنترل رسمی؛احساس امنیت در محله باال بردن ✓

 جدید برای ارتقاء کیفیت زندگی در شهر؛ تعریف منابع مالی  ✓

 های اعتماد افراد به یکدیگر برای تعامالت اجتماعی؛ ایجاد زمینه ✓

 تأمین امکانات و خدمات ورزشی، تفریحی برای شهروندان؛ ✓

 های فکری و فرهنگی؛ اعی و کانونهای اجتمحمایت از گروه ✓

 تماد و مشارکت؛ ی برای شهروندان در جهت افزایش اع سازآگاهی و رساناطالع ✓

 گیری؛های الزم جهت مشارکت شوراهای محل در فرآیند تصمیمفراهم کردن زمینه ✓

 منابع
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