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 ران يو بلوچستان، زاهدان، ا ستانی دانشگاه س ، یشهر ی زيرو برنامه  ای جغراف ار ياستاد  -1  نسب يرخشان درضايحم

 . رانيو بلوچستان، زاهدان، ا  ستانی ه سدانشگا ، یشهر ی زيرو برنامه  ای جغراف ی دکتر یدانشجو  -  ينيحس يعل ديس

 

 چكيده:  

 دارایکه  است هاآن يکی از اجتماعی سرمايه  که دارد بستگی  اجتماعی هایپشتوانه داشتن به جامعه، هر در توسعه پیشبرد الزمه

آگاه مشارکت  اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد  چون  عناصری  و  م یاجتماعی  حا  .باشدیاجتماعی  مقاله  و  هدف  ارزيابی  ضر 
و ازنظر روش    یمقاله حاضر ازنظر هدف کاربردهای سرمايه اجتماعی در توسعه شهری در شهر زابل می باشد.  تحلیل تأثیر مؤلفه

است،  نحوه جمع .  باشدیم  یلیتحل  -  یفیتوص اطالعات »پیمايشی«  کوکران    پژوهش اين  آماری  نمونهآوری  فرمول  از  استفاده  با 
. اندشدهانتخاب  ساده تصادفی و  ایطبقه گیرینمونه روش به که  باشدمی زابل شهر سال 15 باالی نشهروندا از فرن  384
برای     t-testها و آزمونفرضیه آزمون برای  رگرسیون همبستگی ضريب   ، با استفاده ازSpssافزارنرم  در  نیز هاداده لیوتحلهيتجز

-ی و توسعه شهری تأيید میاجتماع سرمايه  هایمؤلفه بین  رابطه   که  داد  نشان  ی حاصلهاافته ي  شده است.ها انجام سنجش گويه
 در  اجتماعی  اعتماد و  اجتماعی انسجام   متغیر دو  که  است آن از حاکی  گام،بهگام  رگرسیون تحلیل  از حاصل نتايج شود. همچنین  

 اين از حاصله نتايج اساس بر  تيدرنهاداشته اند.  توسعه شهری(  (  وابسته متغیر تبیین در را تأثیر باالترين و  اندماندهیباق معادله

 شهری است.  توسعه  برای  قوی  بسیار معنوی نیروی تواندمی اجتماعی سرمايه بیان کرد که  توانمی پژوهش
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  مقدمه        
  2050  سال  تا  بتنس  نيا  که  شودیم  ینبیشیپ  و   بوده  ساکن  یشهر  مناطق  در  جهان  تی جمع  درصد  30  ازکمتر    1950  سال  در    

 علوم یهای پردازمفهوم و  هاجديدترين ايده  از يکی توانمی را اجتماعی سرمايه(.  UN, 2014: 1)  دیرس  خواهد  درصد  66  به

جذابیت  اجتماعی است در اجتماعی سرمايه  اصطالح اهمیت و  دانست.  شناسی،  جامعه میان پلی عنوانبه اصطالح  اين  که  اين 
مفهوم  همانند  و  شود می ردهکارببه  سیاست  و  اقتصاد  زده هم به را  مختلفی های زمینه  که  ارتباطی يک   مطالعات  است، پیوند 

طور  به بعد به   1980(. مفهوم سرمايه اجتماعی از دهه  اAhmadi et al 2015 :91آورده است )  به وجود را زيادی یارشته نیب
که امروزه  طوری(. بهBrunie, 2009, p. 251)  است  فتهقرارگرف  اندرکاران علوم مختلدانشمندان و دست  موردتوجهای  فزاينده

در جوامعی   (.Lopez, 2012, p. 141)  است  شدهشناخته رسمیت  کلید موفقیت و شکست در جوامع، به    عنوانبهسرمايه اجتماعی  
های روانی مقاومت  تنش  در برابر تر و شادتر دارند و  که میزان سرمايه اجتماعی باالست، ساکنان آن تمايل بیشتری به زندگی سالم

ها کاهش  ی ساير سرمايهاثربخشدر غیاب سرمايه اجتماعی،    .(Weil & et al, 2012, p. 110)  دهندبهتری از خود نشان می
راهمی پیمودن  و  دشوار میيابد  و  ناهموار  اقتصادی،  و  فرهنگی  تکامل  و  توسعه  ديدگاههای  در  توسعه شوند.  های سنتی مديريت، 

را ايفا می اقتصادی، فیزيکی و نیروی انسانی مهمهای  ايهسرم به    ازآنچهکردند، اما در عصر حاضر برای توسعه، بیشتر  ترين نقش 
ها سرمايه اقتصادی، فیزيکی و انسانی نیازمند باشیم به سرمايه اجتماعی نیازمنديم، زيرا بدون اين سرمايه، استفاده از ديگر سرمايه 

يک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب شده   عنوانبهموضوع سرمايه اجتماعی    رو نيازاد.  نخواهد شبهینه انجام    طوربه
( شهری،  Komasi &Hosseini.2014 ;136است  زندگی  خاص  مشکالت  و  مسائل  همراه  به  شهرنشینی  گسترش   .)

 ,Lei)  الزم ساخته است  شیازپشیبرها را  سازی زندگی ساکنان شهبه راهبردهای سودمند برای بهینه  جانبههمهضرورت توجه  

2012, p. 174.)   در خصوص به امروزی  جوامع  در ريناپذاجتناب  اصلی  عنوانبه شهرها  جمعیت  افزايش  و  روزافزون زيرا اين رشد 

 و  نیشهرنشی فزاينده ابعاد  است و اين رشد  شده شهرها ساختار  در  اساسی تغییرات سبب ،توسعهدرحال  ی کشورهای شهرهاکالن
شود. لذا   مواجه نوينی هایچالش با معاصر شهرسازی و  شهر که است شده موجب اخیر چند دهه در جديد هایمقیاس گیریشکل

 و  سرد را اجتماعی روابط و  مناسبات سوی ديگر، از اخالقی تراکم و  طرفک ياز جمعیت ناموزون تراکم با شهری مدرن زندگی
اج کاهش  باعث و  کرده شکننده در  شده  اجتماعی مؤثر تباطاتر ا و  تماعیسرمايه  به  همیاری  و  همکاری  فضايی چنین  است. 
 و  روحبی فضای  ايجاد  باعث مسائل  ی اينهمه و  است افتهيش يافزا غريبگی و  کاهش  اجتماعی ز یاعتماد آم روابط رسیده، حداقل 
) شهر  پايدار  توسعه  و  رشد  برای مانعی  رشد  و  شهرهاکالن  ظهور با  ع درواق(.  Fanni &Dowyran 2009 : 80است 

 شهری ريزیبرنامه و  مديريت در اجتماعی سرمايه پیرامون بحث شهرها، اداره مشارکتی ضرورت نیز و  شهری جوامع  روزافزون

علوم  عرصه  به یتازگبه  مقوله  اين و  است  شده پیگیری  جديت  با نظرانصاحب  سوی  از  و  مطرح  در جهان اخیر  های سال طی
 زمینه جديدترين  امروزه(. بايد گفت  :Latifi & Azimi 2010است ) افتهيراه  نیز ما کشور ریشه ريزیمهبرنا و  اجتماعی

 گیری شکل از مانع  آن نبود  و  است  زندگی شهری الزامات از  مشارکت  اين  که  شهرهاست  امور در شهروندان مشارکت  مشارکت،

 بر شهری، ريزیبرنامه و  اجتماعی علوم حوزه در نوظهور ایلهمقو نعنوابه اجتماعی سرمايه درواقع  شود.می شهری  پايدار سیستم

 که است هايیشبکه  و  هنجارها اعتماد، از ایمجموعه سرمايه  اين که است استوار و مشارکت اعتماد آگاهی، چون مفاهیمی پايه

اجتماعی است   و  اقتصادی سیاسی، سعهوت به رسیدن برای ایوسیله و  آوردمی فراهم را  جويانه مشارکت های انجام فعالیت موجبات
(SargolzaeiJavan.2016:16 بنابراين .)تا است  مناسبی کارهرا و  روش سنجش آن، و  اجتماعی یسرمايه مفهوم به توجه 

 ز ا و  بگیرند ثرتریؤم های تصمیم و  داده قرار  بازانديشی مورد  محلی را مسائل و  جامعه امور سوک ي  از  بتوانند مديران و  ريزانبرنامه
 National Planning) نمايند تثبیت بیشتر را جامعه انسجام تأثیرگذار، یسرمايه فرسايش اين از  جلوگیری ضمن ديگر سوی

Center.2009:75.)  میکنش  تسهیل موجب اجتماعی سرمايه از قبولی قابل میزان وجود  همچنین اجتماعی  شود،  های 
می  در  کهیطوربه بحرانی  حلمواقع  برای  س  توان  از  بهرمايه  مشکالت  اصلیاجتماعی  و عنوان  مشکالت  حل  منبع  اصالح    ترين 

تقويت يا تضعیف سرمايه اجتماعی در توسعه شهری اهمیت بسزايی    ثر درؤشناسايی عوامل م  ،رو ن يفرآيندهای موجود سود برد. ازا



 159                           سيدعلي حسينيو  نسب  يرخشان درضا يحم يدر توسعه شهر  ي اجتماع ه يسرما  يها  مؤلفه  ر يتأث ل يو تحل يابيارز  

اعتم  دارد. شامل  اجتماعی  سرمايه  مهم  ابعاد  شده  سعی  مقاله  اين  در  اساس،  اين  مبر  آگاهی،  اجتماعی  شارکت  اد،  انسجام  و 
 قرار گیرد. موردمطالعه

به زابل  ويژگیشهر  از  کشور  مرزی  و  تاريخی  شهرهای  از  يکی  معضالت  عنوان  و  مسائل  از  که  است  برخوردار  خاصی  های 
و ايجاد زمینه   کالت و مسائل تواند باعث کاهش مشهای اعتماد در بین ساکنان میشهرنشینی مستثنی نیست. مشارکت ساکنان 

می که  شود  توجهبايست  زندگی  ظرفیت  با  و  منابع  سرمايه به  از  استفاده  پذيرد.  انجام  اجتماعی  سرمايه  قالب  در  اجتماعی  های 
ی کنترل اجتماعی و نیز بهتر  ررسمیغکاهش جرم و افزايش  ازجملهی مناسب و مؤثر جهت حل مسائل حلراهتواند اجتماعی افراد می

های سرمايه اجتماعی و توسعه شهری در شهر  لذا اين مقاله به بررسی و ارزيابی رابطه بین مؤلفه  .نان شهر باشداجتماعی شدن ساک
 پردازد.زابل می

 

 باني نظري  م 

 و  داد  هم برون مادی( و  انسانی طبیعی، از سرمايه )اعم انواع کنار در  کشور  يک  توسعه  جريان  در اجتماعی سرمايه  امروزه       
 : Salehi et al 2014اند )دانسته مدنی جامعه خام ماده  را اجتماعی سرمايه نیز طرفی آيد. ازمی شمار  به توسعه داد هم درون

جامعه4 سیاسی،  علوم  ادبیات  در  انسان(.  و  مجموعهشناسی  به  اجتماعی  سرمايه  هنشناسی،  از  ارزشای  شبکهجارها،  و ها،  ها 
ها به افراد قدرت رسند که اين توانايیها و استعداد خود میها و ظرفیتها به توانايیآنريق طاز  کند که مردم هايی اشاره میسازمان

کند يا  آن را در واژگانی کوتاه مسئله روابط تعريف می  1فیلد .  (Serageldin, 2000:44 .)  دهدگذاری میگیری و سیاستتصمیم

م يکی از انديشمندان تأثیرگذار در اين زمینه، سرمايه اجتماعی را د. پوتنا نادمشترک میهای  آن را ذخیره جامعه از ارزش 2 فوکوياما 
کند که همکاری در جهت کسب منافع متقابل را تسهیل نموده و نتیجه آن، انواع اعتماد، هنجارها و شبکه پیوند تعريف می  عنوانبه

است جمعی  کنش  از  حاصسرمايه  .  (Walter, 2002:. 377)  متفاوتی  ااجتماعی  مننبال  مانند  شت  بالفعلی  يا  و  بالقوه  افع 

مهارت)تخصص و  از روابط  ها  بادوام  مالکیت يک شبکه  به  که مربوط  است  با   شدهنهينهاد  شیوبکمها(  که  است  افرادی  بین  در 
  سطح پايین آمدن  شود و موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن گروه يا جامعه گرديده و موجب  عضويت در يک گروه ايجاد می

ابزار تحلیلی   مثابهبهمفهوم سرمايه اجتماعی را    3کلمن(.  Ziyari et al .2014:64)  گرددای تبادالت و ارتباطات میهينه هز

پژوهش میبرای  اجتماعی  تحلیل های  مهم  مشکالت  از  يکی  ساختن  روشن  در  اجتماعی  سرمايه  که  است  باور  اين  بر  او  داند. 
(. بنابراين از ديدگاه Kolman.2009:95تواند ايفا کند )است نقش مؤثری را می  گرفتهنامو کالن  ه پیوند خرد  اجتماعی يا آنچ 

گیرد تا توانايی  منابعی در اختیار اعضا قرار می عنوانبهکلمن، سرمايه اجتماعی عبارت است از ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که 
آو  دست  به  را  خود  اهداف  به  است  لمک  گريدتعباربهرند.  رسیدن  داده  ارائه  کارکردی  تعريفی  اجتماعی  سرمايه  از  ن 

(Kolman.1990:241روابط در مطرح اجتماعی رفتارهای برای مشترک  هایارزش و  قواعد شامل اجتماعی درواقع سرمايه 

 از مجموعه يک  زا فراتر چیزی به تبديل را  جامعه که است  مدنی مسئولیت از مشترک  حس و  اعتماد شامل همچنین  و شخصی

 نیل برای تالش توسعه، فرآيند در اجتماعی سرمايه اهمیت به توجه بابنابراين  (.Alik & Realo, 2004, p. 38) کندمی افراد

 سرمايه تقويت يا ايجاد و  تکنولوژی( انتقال و  آموزش) (، انسانی اهزيرساخت و  )مالی منابع  فیزيکی هایتقويت سرمايه با توسعه به

 (. Apo, 2006: 112)  دباشمی پذيربین مردم( امکان هنجارهای ا/  هشبکهد/ اعتما و  سازمانی ی/دنها توسعه ) اجتماعی
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 و سرمايه اجتماعي توسعه شهريارتباط 

 بهتر، زندگی به شهروندانهمه   دستیابی جهت در  مختلف ابعاد از شهر زندگی سطح ارتقای از است تعبار شهری، توسعه     

 پیدا  اجتماع مفهوم شهر که زمانی تا .آيد فراهم شهر  یطیمح ست يز و  کالبدی سیاسی، اقتصادی، تماعی،ج ا اریپايد کهینحوبه

 توسعه  هایمؤلفه اثربخشی امکان  و  يابدنمی تحقق شهر سازندگی مفهوم.  کند  رشد جانبه همه   ر یغ و  گسیخته  صورتبه  و  نکند

 باشند  مشکالت  و  ها گرفتاری رفع  و  شهر رشد  و  گسترش  خواهان ، شهر ک ي شهروندان همه بايد  نخست مرحله  در .يابدمی کاهش 

 مشترک  آرمان و  مشارکت  اگر و  است توسعه شهری  های مؤلفه زيرساخت  جمعی مشارکت  بنابراين  .شوند کارساز هامؤلفه اين  تا

ندارد توسعه  امکان  د،باش نداشته  وجود  توسعه برای وجود  چن  (.(MirzaAbutalebi.2006:9  هدفمند  دههطی  اخیر،د   ی 
فزاينده  1900از    ژهيو به موردتوجه  شهری  مديريت  از  جديدی  سرمشق  و  پارادايم  تاکنون  سازمانمیالدی  بینی  المللی، های 

محلی)شهرداریحکومت مقاماتهای  قرارگرفته    ها(،  شهروندان  و  شهر(  )شوراهای  نقشمحلی  پارادايم  اين  در  که  و  است  ها 
-سیاست  ،ريزیشوراهای شهر و شهروندان در برنامه  ،هاشهرداری   ،مديريت شهرینظام    الت دادنبرای دخ  کارکردهای جديدتری

و هدايت درست و منطقی زندگی شهری در نظر گرفته،  گذاری ، مديريت شهری مبتنی بر دو پروژه  یطورکلبه.  شده استنظارت 
 .ری«شه رکته مشا»پروژو اند از: »پروژه توسعه شهری« باشد که عبارتاصلی می

توجه روزافزون نظام مديريت شهری به پروژه توسعه شهری ناشی از سه پديدار مهم »رشد فزاينده شهرنشینی«، »گسترش روند 
وژه شهری شده است؛ بنابراين گیری پرباشد که اين پديدارها موجب شکل« و »پیچیده شدن نظام جامعه شهری« می يیشهر گرا

حقوقی شهر تلقی کرد که هدف    يد ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نای تجدتوان مبپروژه توسعه شهری را می
کردن اقتصادی شهر و تقويت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زندگی شهری د  آن در درجه اول بهبود شرايط زندگی شهری، سامانمن

)باشمی رومیان د  و   در انسانی و  فیزيکی های سرمايه از تریمهم ربسیا نقش اجتماعی سرمايه امروزه  (. 124، ص1392،عالینی 

 افزايش  برای را هاسازمان  و  افراد  بین و   افراد میان انسجام گروهی، و  جمعی روابط هایشبکه  و  کندمی ايفا جوامع  ها و سازمان

  لکردی مع مختلف وحطس در اجتماعی سرمايه  (.Khomer et al.2011:97) ردیگیبرم در ایتوسعه هایفعالیت یاثربخش
 رابطه عمومی، کاالی يک عنوانبه شناختی، و  ساختاری تغییرات ايجاد با تواندمی و  است مدنظر (کالن و  میانی خرد، سطح)

 (. Sarokhi 2008:45باشد ) داشته  توسعه با متقابلی
   

 هش ه پژوپيشين
 از تعدادی به بخش اين در که است شده ی زياد یارشته ن یب یهاپژوهش  توسعه به منجر اخیر دهه  چند در اجتماعی سرمايه    

 . دشومی ی استناد موردبررس موضوع به  هبطرا در  هاآن
تايمز     و  با عنوان »شبکه2001)  1فرلندر  تحقیقی  در  و سرما(  بین شبکههای محلی  رابطه  اجتماعی«،  و سرمايه  يه  های محلی 

تاً پايینی از  . تحلیل اولیه نشان داد که سطح نسبقراردادندی  بررسموردها، حمايت و اعتماد( در اجتماعات محلی را  اجتماعی )شبکه
 گويان وجود دارد. اسخپ ینسرمايه اجتماعی در ب

لینگ      و  د2002)  2ريچ  اجتماعی،  سرمايه  بین  رابطه  را  (  اقتصادی  پیشرفت  و  آمريکايی    ازدهيدرموکراسی  و  اروپايی  کشور 
(  2007)  3اقتصادی دارد. گاريپ ی بر دموکراسی و پیشرفت  ريانکارناپذمايه اجتماعی اثرات  اند و معتقدند که سری قرار دادهموردبررس
 منابع  توزيع  و  سطوح  که  است  معتقد و  کرده بررسی اجتماعی ديدگاه سرمايه  با را  شهری - روستا  مهاجرت  ی موضوعدر پژوهش

 است.  شده منجر روستايی مناطق جمعیتی و  اجتماعی -اقتصادی پويايی تغییر در به اجتماعی سرمايه

مقاله2011)  4مورگان    در  تحت  (  سازمانای  سهم  بنگالددولهای  عنوان  در  ستی  توسعه  در  توانمندسازی رمايه  ش  و  اجتماعی 
ی  ردولتیغهای  پرداخت، به اين نتیجه رسید که ظرفیت سازمان  وپرورشآموزشخصوص  دولتی به  هایجامعه که به بررسی سازمان

 ست.  ای و سیاسی کشور محدود شرايط اجتماعی، اقتصاد لیبه دلو توانمندسازی رمايه اجتماعی برای توسعه س

 
1 Ferlander & Timms      
2 Rice & Ling   
3 Garip 
4 Morgan 
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مقاله2013)  1شارون   در  ب(  مشارکت ای  میزان  عنوان  اج  ا  رضايتسرمايه  و  شهروندان  شهرداریماعی  خدمات  از  نقش  ،  ت 
نتايج اين  اقتصاد را موردمطالعه قرار داده است  و  میانجیگری از اعتماد اندرکاران مديريت عمومی به  دستاد که  پژوهش نشان د. 

ا کردند  فزايش مشارکت شهروندان مدت طوالنی  بیان  مثو همچنین    را  متغیر  رابطه  دو  بین  پايه  و رضايت بت  مشارکت عمومی 
 دهد.دهد که مشارکت شهروندان، رضايت از خدمات را افزايش مینشان می ، شهروندان

شهری   اجتماعی در سطح مناطق تحت عنوان ارزيابی توزيع فضايی سرمايه ای( در مقاله1390اران )در سطح داخلی، خمر و همک   
میان نواحی شهری قوچان، سه  مطالعه موردی: نواحی شهر قوچان نشان دادند که در    GISو    TOPSIS  ه از تکنیکبا استفاد

چهار است  اند. دومین سطح، ناحیه  برخورداری جای گرفتهترين سطح  در پايین  38/0حروم با ضريب اولويتناحیه)يک، دو و پنج( م
ی،  موردبررسهای  شاخص  ازلحاظ  77/0که با ضريب اولويت    باشدسه می  و سطح يک، ناحیهاست    53/0ضريب اولويت  که دارای  

بررسی وضعیت   ان( با عنو1392شهر قوچان دارا است. نتايج پژوهش جهانی و همکاران)  گانهپنج ن نواحی  عیت را در بیبهترين وض
اجتماعی در شهر بانه در    سطح سرمايه  کی از آن است کهدی: شهرستان بانه(، حاسرمايه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن )مطالعه مور

 ی بوده است.  گروهدرونقديم يا  حد پايین بوده و گونه غالب آن، از نوع 
با استفاده از مطالعات میدانی و  اجتماعی در توسعه شهر زابل    های سرمايهدر پژوهش حاضر سعی شده میزان تأثیرگذاری مؤلفه   
که    SPSS  افزارنرم   در  هاداده   لیوتحلهيزتج  در   در مطالعات  رسدینمبه نظر  انجام شود  وسعتی  چنین  با    گذشته چنین پژوهشی 

محدوده   از    باشد.  شدهانجام  موردمطالعهمورد  استفاده  تحلیلی  هامدل همچنین  مؤلفهازيا  برای  شدهانیبی  تأثیر  تحلیل  و  های بی 
 فته است.صورت گر ندرتبهزابل  سرمايه اجتماعی در توسعه شهری

 موردمطالعه  ودهمحد عرفيم 

 29درجه و    31دقیقه تا    7درجه و    30در عرض جغرافیايی    شهرهای استراتژيک مرزی شرق ايران،  عنوان يکی اززابل به   شهر    
  مساحت اين شهر  (.2)شکل  دقیقه شرقی واقع گرديده است 59درجه و  61قیقه تا د 25درجه و  59طول جغرافیايی  دقیقه شمالی و

اراضی   هکتار  7/755اراضی خالص شهری و    هکتار  8/1328  که  هکتار است  5/2084برتفصیلی بالغ   مصوب طرحدر داخل محدوده  
 1/92مترمربع است. اراضی خالص شهری    5/144  ودحد در  ساکنین شهر  يک از  . سرانه کل زمین به ازای هراست  ناخالص شهری

نفر در هکتار بوده است. وضعیت  6/108اخالص شهری تراکم ن  مترمربع است. بدين ترتیب، 4/52مترمربع و اراضی ناخالص شهری 
پیشنهاد طرح  اين شهر مطابق .ناحیه و محله  ؛باشدمراتب تقسیمات شهری دارای دو حیطه تعريف میموجود شهر زابل ازنظر سلسله

  محله  و 6يک  یه سه و چهار هرمحله، ناح 12ناحیه دو   ، محله 7ناحیه يک دارای . است شدهمیمحله تقس 38 ناحیه و 5فضیلی به ت
 . باشدیمحله م 7ناحیه پنج 

 
5 Sharon 
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 (.  1399، منبع: بازترسیم نگارندگان )موقعیت جغرافیایی شهر زابل . 1شکل 

 

   ژوهشوش پر       

گردآوری اطالعات  باشد. روش تحلیلی می -ی و ازلحاظ ماهیت و روش توصیفیاتوسعه –هدف کاربردی بر اساس  نوع تحقیق    
 پژوهش، اين هدفنامه و مصاحبه( است.  )پرسش  یدانیمبرداری و اسنادی( و مطالعات  فیش )  یاهپژوهش مطالعات کتابخان  در اين

سرمايه مؤلفه  تأثیر بررسی زابل   شهری  توسعه  در اجتماعی های  فرمول    پژوهش اين آماری نمونه باشد.میشهر  از  استفاده  با 
 تعداد ايران آمار  مرکز  1395 سال جمعیتی برآورد  اساس بر که   باشدمی زابل شهر  ل اس 15 باالی شهروندان از  نفر  384کوکران  

است.   نفر 137722 هاآن »توصیفی  روشبوده  جمع   -پژوهش  نحوه  و  اطالعاتتحلیلی«  م  آوری  اطالعات . باشدی»پیمايشی« 
 اعتبار سنجش جهتآوری گرديد.  بود، جمع   شدهم یتنظ لیکرت یادرجهپنج  مقیاس ای که بر مبنایپرسشنامه  اساسبر    ازیموردن

 .است قرارگرفته  داوری مورد متخصصان توسط تهیه از  پس  پرسشنامه يعنی ،است  شدهاستفاده  صوری  اعتبار ازنیز   پرسشنامه،
استگرفت صورت  Spssافزارنرم  از  استفاده با نیز  ها داده لیحلوتهيتجز  گی همبستضريب   آزمون از ها،فرضیه  آزمون برای . ه 

 شده است.استفاده   t-testها نیز از آزمونو برای سنجش گويه رگرسیون
 است. قرارگرفتههای زير مطرح و مورد آزمون در اين پژوهش، فرضیه 

 .و سرمايه اجتماعی رابطه وجود دارد شهر زابل اقتصادی شهروندان -اجتماعی بین پايگاهرسد به نظر می ✓
 دارد. وجود معناداری  زابل رابطه شهری توسعه و  اجتماعی سرمايه بینرسد به نظر می ✓
-می رتر يپذامکان شهری توسعه تحقق ،باشد بیشتر شهروندان بین  در  اجتماعی مشارکت  میزان  هرچهرسد  به نظر می ✓

 .گردد

-می رتريپذامکان  شهری توسعه تحقق ،باشد بیشتر شهروندان بین در آگاهی اجتماعی میزان هرچهرسد  ظر مین  به  ✓
 گردد.
 گردد. می رتريپذتحقق توسعه شهری امکان ،شهروندان بیشتر باشد نیهرچه میزان انسجام اجتماعی در برسد به نظر می ✓
 .گرددمی رتريپذتحقق توسعه شهری امکان ،باشد ن بیشترهرچه میزان اعتماد اجتماعی شهروندا رسد به نظر می ✓
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 عی در شهر زابل مدل تحلیلی ارتباط توسعه شهری و سرمايه اجتما .2شکل

 

 
 

.  رود یمتعیین معناداری تفاوت بین دو میانگین به کار  منظوربهیک آزمون پارامتری است که  ی؛انمونهتک  T آزمون   

کها نمونهیک    Tآزمون   تعیین    نیترساده  ی  است  میانگین    کند یمنوع  آیا  مقدار    شدهمشاهدهکه  یک  با  مقایسه  در 

  م یخواهیمکه یک نمونه از جامعه داریم و  رودیمی زمانی به کار ا نمونهتک  T ون ، متفاوت است یا خیر. آزمشدهنییتع

و مورد انتظار مقایسه کنیم. به عبارتی در   میانگین آن را با یک حالت معمولی و رایج، استاندارد و حتی یک عدد فرضی

بدانیم    می خواهیمو    میاکردهب  تخاان  جامعهاز یک    m  و میانگین  n  ی به حجما نمونهاین است که    این آزمون فرض بر

آیا   یک    توانیمکه  را  نمونه  از  نمونهاین  تصادفی  آناجامعهی  میانگین  که  همکاران،    m  ی  و  )افشانی  دانست  است، 

1395  :253 .) 

این روش معیارها توسط محقق و با رجوع به مبانی نظری   متغیره(؛ در)چند    1ی چندگانهامرتبه روش تحلیل رگرسیون  

تا آخرین سطح که شامل معیارهایی است که   شوندیم. هر معیار کالن به معیارهای خردتری تبدیل  شوندیماب  انتخ

  ها آنی  دهسازمان. سپس از روش از باال به پایین برای  دهدیم  ارائهسنجش را در مورد موضوع به محقق    نیترحیصح

معیارهای    شدهاستفاده از  است  ارزش  درخت  یک  نتیجه  نشان  رموردنظو  ارزش  درخت  ساختار  کدام    دهدیم.  که 

ه  . در این روش شهروندان یا مخاطبان در مورد یک موضوع واقعی مانند محلاندوابستهمتغیرها، متغیر مستقل و کدام  

نظر  مسکو وزن  دهندیمنی خود  رگرسیون چندگانه  تحلیل  روش  در  وزن  شودیمبرآورده    هاونیرگرس.    ها ونیرگرس. 

متغیرهای    دهدیمنشان   تغییر  صورت  در  رده    وابسته  ریغکه  معیارهای  اینجا  در  اندازه   هستند  ترنییپاکه  چه  تا 

 (. Van Poll, 1997: 33-37) کنندیمتغییر  باالترردهمتغیرهای وابسته یا معیارهای 

از    ،2روش تحلیل عاملی  از مهاروشتحلیل عاملی یکی  فراوانی  یان متغیرها، ی آماری چند متغیره است که مجموعه 

برقرار  رابطه را تحت یک مدل فرضی  از مقادیر متغیرها به کندیمی خاصی  زیادی  تعداد  تقلیل  برای  تحلیل عاملی   .

ی  هایهمبستگاز    معموالً  هاعامل  .شودیماستفاده    شوند یمزیربنایی که عامل خوانده    تعداد کمی از متغیرهای مفروض

ی موجود میان هر عامل معادل صفر یا نزدیک به آن  هایهمبستگ. اگر  شوندیم  استخراج  متقابل موجود میان متغیرها

ی بین متغیرها باشد، ممکن است  امالحظهقابلی  هایهمبستگباشد، هیچ عاملی ظاهر نخواهد شد. از سوی دیگر اگر  

ظاهر شوند.   عامل  یا چند  متغیر  هاعاملیک  یا  واریانس مشترک    اندی فرض، سازه  ی هاپاسخو    هااسیمق  هاآزمونکه 

ی عاملی ساده کردن ماتریس همبستگی است. عواملی که هال یتحل. هدف اغلب  سازندیم  را منعکس  سؤاالتاز    حاصل

حاصل  هالیتحلاز   عاملی  رگرسیون    عنوان به  شوند یمی  معادله  در  وابسته  گرفت   مورداستفادهمتغیر  خواهند  قرار 

 (. 358: 1387)منصورفر، 

 

 
1 Hierarchical Multiple Regression 
2 Factor Anahysis 
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 ها فته بحث و یا  
زابل     منظوربه     در شهر  توسعه شهری  ارتباط  بین سرمایه اجتماعی و  از    بر اساس ارزیابی  نفر    384روش کوکران 

 دهد.ت نمونه آماری را نشان می( مشخصا1پرسشگری شده است. جدول )
 مشخصات نمونه آماری .1جدول  

 درصد درآمد درصد نوع شغل  درصد تحصیالت  درصد سن درصد جنس 

 1/16 دولتی  7 سوادبی 6/45 18  -30 3/51 مرد
 8/64 کم

 7/48 زن 

45-31 4/29 

 8/14 راهنمایی-ابتدایی
 3/20 آزاد

 4/29 محصل 
 1/33 دیپلم 1/34 زیاد

 9/15 دارخانه 1/27 لیسانس  -پلمیدفوق 

 7/17 و باالتر  سانسیلفوق  25 60-46
 2/10 بیکار 

 0/1 متوسط 

 1/8 سایر

 (. 1399منبع: )محاسبات نگارندگان، 

 اقتصادی شهروندان و سرمایه اجتماعی  -بین پایگاه اجتماعیرابطه 

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

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

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

 نماید. اجتماعی را تأیید می

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

منبع: 

 (. 1399)محاسبات نگارندگان، 

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

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

اجتماعی    1/7که   سرمایه  افزایش  و  تغییرات  از  اجتماعیدرصد  پایگاه  از  شهروندان  -ناشی  یعنی  می  اقتصادی  باشد. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 خطای معیار  شده ح یضریب تبیین تصح ضریب تبیین  ضریب همبستگی چندگانه 

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

منبع: 

 (. 1399)محاسبات نگارندگان، 

اجتماعی سبب خواهد    -ر در انحراف معیار پایگاه اقتصادیازای یک واحد متغیدهد به  نشان می    مقدار(  4در جدول)

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

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

 سطح  t ایب استانداردشدهضر ب غیراستانداردضرای نام متغیر 

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

 0/ 263 -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، 

 شارکت اجتماعی و توسعه شهریرابطه م

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.  بخشتیرضا  درصد95سطح معناداری  در  وآمد با دوستان و همسایگان  رفت 

ا.  باشدمی   45/3و  67/3 درمیزان  مشارکت  میزان  و  شهر  شورای  با  و  رتباط  حفظ  محله  سالم  جهت  ترتیبسازی    به 

 .باشدمین بخشتیرضاچندان   65/2و 2/ 46میانگین 
 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 باال حد پایین

 

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

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

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

 3/32 2/ 89 3/ 10 000/0 3/ 10 28/ 22 ی جمعتهدر تفریح دس میزان مشارکت

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

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

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

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

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

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

 3/ 54 36/3 3/ 45 000/0 2/ 85 02/60 اوندان  های مالی به خویشدر گسترش کمک تالش 

 (. 1399منبع: )محاسبات نگارندگان، 

سطح   Fکمیت  میانگین مربعات درجه آزادی  ع مربعات مجمو منبع تغییرات 
 داریمعنی 

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

 539/277 379 448/86237 باقیمانده 

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

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

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

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

نیز   واریان  51  گر یدانیببهباشد.  می  0/ 51رابطه  میزان  درصد  نشان    ریتأثس  شهری  توسعه  در  را  اجتماعی  مشارکت 

 .دهدیم

 

 رابطه اعتماد اجتماعی و توسعه شهری

به اقوام  میزان اعتماد به خانواده، اعتماد به بانکهای  شاخص(  6  )جدولر بعد اعتماد اجتماعی  د  سطح  در  ها، اعتماد 

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

-مین  بخش تیرضاچندان    2/ 52  و  2/ 36  میانگین   محله به ترتیب   افراد واردشده در و میزان اعتماد به  وعده مسئولین  

 باشد.

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

 t ها گویه
 یانگین م

 
Sig  

اختالف 
 میانگین 

  95اطمینان سطح 

 درصد

 حد باال  حد پایین 

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

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

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

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

 46/2 2/ 27 36/2 000/0 36/2 47/ 89 ؤولین میزان اعتماد به وعده مس

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

 3/ 81 63/3 3/ 72 000/0 3/ 72 83/ 47 یاع میزان اعتماد به نهادهای اجتم 

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

 4/ 40 4/ 21 4/ 30 000/0 4/ 30 62/89 میزان اعتماد به خانواده خود 

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

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

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

 3/ 02 2/ 84 3/17 000/0 2/ 93 11/65 ها بیمارستان  میزان اعتماد به

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

 (. 1399منبع: )محاسبات نگارندگان، 

  99است که در سطح    260/0آن در توسعه شهری    ریتأثن( متغیر اعتماد اجتماعی و میزان  ضریب همبستگی)پیرسو   

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

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

 اعتماد اجتماعی در توسعه شهری است.  ریتأثمیزان 

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

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

میزان عملکرد   . باشدمی 89/3و  96/3،  44/4ها به ترتیب یانگین آنم بوده است.  بخشتیدرصد رضا 95سطح معناداری  

در شهر  افتنیافراد  در  واقعی  ترتیبارتبا  و   دوستان  به  همکاران   با    بخش تیرضاچندان    3/   26و   2/ 43  میانگین   ط 

 . باشدینم

 
 ماعی اجت انسجام ر مؤلفهسرمایه اجتماعی د یهابررسی شاخص برای تک نمونه  T-testزمون  آ .7جدول  

 t ها گویه
 میانگین 

 
Sig 

اختالف 

 میانگین 

  95اطمینان سطح 

 درصد

 حد باال  حد پایین 

و   افزایش همدلی در میان اهالیمیزان 

 محله   ساکنان
75/67 44 /4 000/0 44 /4 43 /3 54 /3 

میزان عملکرد افراد به یافتن دوستان واقعی  

 در شهر 
95 /56 43 /2 000/0 43 /2 34 /2 51 /2 

  هایمحلهدرگیری و نزاع در بین   میزان

 شهری 
67/70 03 /3 000/0 03 /3 95 /2 12 /3 

جشنواره، گردهمایی و  میزان شرکت در 

 لی جلسات مح
27/65 03 /3 000/0 03 /3 92 /2 10 /3 

مساجد در ایجاد زندگی  نقش سازنده و مؤثر 
 بهتر 

31 /98 13 /3 000/0 88 /2 77 /2 99 /2 

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

نقش والدین به فرزندان خود در جهت احترام 

 گذاردن  
86/84 72 /3 000/0 72 /3 63/3 81 /3 

 ترها درترها و کوچک وضعیت احترام به بزرگ
 له مح

43 /84 80 /3 000/0 84 /3 75 /3 92 /3 

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

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

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

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

 (. 1399منبع: )محاسبات نگارندگان، 

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

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

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

 انسجام اجتماعی در توسعه شهری است.   ریتأث

 رابطه آگاهی اجتماعی و توسعه شهری

 و میزان مکالمه با  یالمللنیوط به مسائل بهای میزان دنبال کردن اخبار مربشاخص(  8اجتماعی )جدول  بعد آگاهی  در

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

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

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

 t ها گویه
 میانگین 

 
Sig 

اختالف 

 میانگین 

  95اطمینان سطح 

 درصد

 حد باال حد پایین

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

 2/ 58 2/ 39 2/ 49 000/0 2/ 49 52/ 29 یردرسیهای غ بمطالعه کتامیزان  

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

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

میزان دنبال کردن اخبار مربوط به  
    المللیمسائل بین

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

 (. 1399ات نگارندگان، منبع: )محاسب

درصد اطمینان معنادار  99است که با  055/0ه شهری آن در توسع ریتأثضريب همبستگی)پیرسون( متغیر انسجام اجتماعی و میزان 
گردد. با اين وصف، فرضیه ششم پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین آگاهی اجتماعی و توسعه شهری تأيید می  .(sig:  000/0)است

 ه شهری است.آگاهی اجتماعی در توسع ریتأثی میزان دهندهنشانکه  باشدیم 035/0اين رابطه نیز  (R2)تعیینهمچنین ضريب 

 

 های سرمایه اجتماعی و توسعه شهری 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  انگین آنمی  بخش بوده ورضایت

 باشد.نمیبخش چندان رضایت 2/ 83و 2/ 83 میانگین شی به ترتیبورز

 
 توسعه شهریهای شاخصبررسی برای  تک نمونه  T-testآزمون   . 9جدول   

 t ها گویه
 میانگین 

 
Sig 

اختالف 
 میانگین 

 درصد  95اطمینان 

حد 

 پایین

حد 

 باال

فضای  ایجاددر های شهرداری یتل میزان فعا

 سبز 
90/64 75 /2 000/0 75 /2 66/2 83 /2 

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

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

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

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

 (. 1399دگان، منبع: )محاسبات نگارن 

 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 باشدیم 23/0 شهری توسعه متغیر برای چندگانه همبستگی ضریب چندگانه،

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

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

دار  رتباط بین متغیرها معنی( ا10)جدول( sig=0/00) توجه به جدول تجزیه واریانس با درصد متغیر وابسته است و نیز 

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

باشد که تنها از چهار مؤلفه سرمایه اجتماعی در  به این دلیل می R ودن باشند. پایین بگر می مانده مربوط به علل دیباقی
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تحقیق استفاده از متغیرهای دیگر میشاین  با استفاده  البته  کارایی مدل و میزانده است.  افزایش داد. در    R  توان  را 

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

عی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و آگاهی بنابراین به ترتیب متغیر اعتماد اجتما  کند.متغیر وابسته را تأیید می

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

 طح معناداریس 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 ایمتغیره و پیشگو

 شدند معادله وارد که اجتماعی سرمایه مستقل متغیر  چهار.  نمود مطالعه را استانداردشده رگرسیونی ضرایب مقادیر یدبا

 وابسته متغیر معنادار طوربه اجتماعی اعتماد و اجتماعی متغیرهای انسجام که  دهدمی نشان ضرایب جدول مقادیر

-معنی سطح در فوق  متغیرهای که  معنا  این به .اندداشته رابطه هوابست 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 ه بود  استانداردشده مقادیر  این تشخیص داد.  Betaمقادیراز طریق   باید  دارند  وابسته متغیر  یینتع در

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

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

 شهری  توسعه ر متغی کننده ن ییتب  مدل تأثیر ضرایب  .11  جدول

 نام متغیر 

 ضرایب استانداردشده ضرایب غیراستاندارد

t 

 سطح 
معنادار 

  ی
خطا 

 
 

/ 228 3/ 267 عرض از مبدأ 

0 

- 341 /

14 
000/0 

/ 004 007/0 اعتماد
0 

125 ./ 966/1 050/0 

019/0 مشارکت 

- 

004 /

0 

307/0- 541/4

- 

000/0 

/ 005 013/0 انسجام 
1 

182/0 667/2 008/0 

/ 010 000/0 آگاهی 

0 

001/0 022/0 983/0 

 (. 1399منبع: )محاسبات نگارندگان، 
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 يري گ تيجهن
اصلیر  د   امروز،  پیچیده  یا دستجهان  مهمترین  از  یکی  موردعالقه صاحبکم  مباحث  در جامعهترین  شناسی  نظران 

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

ه اجتماعی در تمام جوامع مثبت و یکسان نبوده و پروسه توسعه در یماتأثیر سر  نیب نیدرا  .فرهنگی، سیاسی و... است

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

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

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

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

 .یافت شهرت اجتماعی ایهسرم 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 اجتماعیفهمؤلاساس آزمون همبستگی پیرسون میان    بر دارد.  قرار توسعه

 نیروی تواندمی اجتماعی سرمایه،  گفت توانمی پژوهش این از حاصله نتایج ساسا بر  .رابطه مستقیمی وجود دارد

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

  اجتماعی  مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد متغیر چهار که معنا این به د؛  باشمی0/ 23 شهری توسعه متغیر

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

دهند و میزان اعتماد شهروندان به وعده ا نشان میها و خانواده خود اعتماد بیشتری رمردم به بانکاجتماعی،    اعتماد

رضاؤومس ا  بخشتیلین  بهتر  و  مسنیست  همچؤوست  و  بهتر  محیط  ایجاد  در  زمینهنلین  ایجاد  برای  ین  اشتغال  های 

شهروندان    های سرمایه اجتماعی بین مؤلفهدهد که هرچه میزان  نشان می  هاهآزمون فرضیجوانان بیشتر تالش کنند.  

 و نهادی هایسیلبه پتان توجه بدون شهری توسعه به دستیابی.   است  پذیرترامکان  یتحقق توسعه شهر   ،شدبیشتر با

 و هاسیاست تدوین در ،رمجموع د  .اجرا است رقابلیغ امری گروهی و فردی هایظرفیت تمامی از گیریبهره و انسانی

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

 .افتیشهری دست توسعه

 هادشنهایپ

 های شهر از طریق اعمال کنترل رسمی؛ احساس امنیت در محله باال بردن ✓

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

 ماعی؛ های اعتماد افراد به یکدیگر برای تعامالت اجتایجاد زمینه ✓

 تأمین امکانات و خدمات ورزشی، تفریحی برای شهروندان؛  ✓

 های فکری و فرهنگی؛ ماعی و کانونهای اجت حمایت از گروه ✓

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

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

 



 171                           سيدعلي حسينيو  نسب  يرخشان درضا يحم يدر توسعه شهر  ي اجتماع ه يسرما  يها  مؤلفه  ر يتأث ل يو تحل يابيارز  

 

 

 منابع 
و ارزیابی سرمایه اجتماعی   سنجش (،  1394)  ،احد اهللفتاحی،  ، یاسر، خلیفه، ابراهیم،رمضان نژاد  ،احمدی، حسن -
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