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*قائمشهر: مطالعه مورديبررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه شهري

1اله فرزانهسیف 

2رمضانیعلی

:چکیده
هاي اجتماعی بستگی دارد که سرمایه اجتماعی یکی الزمه پیشبرد توسعه در هر جامعه، به داشتن پشتوانه

اعی، آگاهی اجتماعی تماعی، مشارکت اجتمباشد و داراي عناصري چون اعتماد اجتماعی، انسجام اجاز آنها  می
- هاي آن، و توسعه شهري میلفهؤهدف این پژوهش، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و م. باشدمیو دینداري

- باشد که به روش نمونهسال شهر قائمشهر می16نفر از شهروندان باالي 281نمونه آماري این پژوهش . باشد
آوري اطالعات پرسشنامه و ابزار جمعروش تحقیق پیمایشی. اندتخاب شدهاي و تصادفی ساده انگیري طبقه

- ها نیز با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده. اي لیکرت، تنظیم شده استبوده، که بر اساس مقیاس پنج درجه
هاي هیافت. ها، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده استصورت گرفت و براي آزمون فرضیهSPSSافزار 

هاي متغیر مستقل سرمایه اجتماعی، شامل اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، لفهؤدهد که بین متحقیق نشان می
مشارکت اجتماعی، آگاهی اجتماعی و دینداري با متغیر وابسته توسعه شهري رابطه مستقیم و معناداري وجود 

اد آن است که دو متغیر انسجام اجتماعی و اعتمنتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام، حاکی از . دارد
.  ثیر را در تبیین متغیر وابسته دارندأاند و باالترین تاجتماعی در معادله باقی مانده

.سرمایه اجتماعی، توسعه شهري، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، دینداري:کلید واژه

20/4/91:تاریخ پذیرش6/10/90:تاریخ وصول* 
mfilib@ yahoo.comشناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل استادیار جامعه-1

شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابلآموخته کارشناسی ارشد جامعهدانش-2
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مقدمه- 1
چهار سرمایه اصلی و . شودع متفاوت، در همه جوامع جهان یافت میسرمایه اجتماعی، با توزی

- ربناها، سرمایه مالی نظیر داراییها و زیاساسی براي بشریت شامل سرمایه فیزیکی، همانند زیرساخت
هایی چون لفهؤها و در نهایت سرمایه اجتماعی که شامل مها و سرمایه انسانی مانند قابلیت و مهارت

سرمایه اجتماعی هرچند . باشدم، مشارکت، آگاهی اجتماعی، دینداري و غیره میاعتماد، انسجا
مفهومی نوپا در عرصه مطالعات اجتماعی است ولی ریشه در روابط اجتماعی افراد در طول تاریخ 

- براي پیمودن راه موفقیت در جنبهها و گامیوري از سایر سرمایهبشر دارد و بستر مناسبی براي بهره
این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضاي یک شبکه به . اوت زندگی اجتماعی استهاي متف

عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که از طریق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف افراد و 
-ت که سرمایه اجتماعی یکی از شاخصاسشناسان ثابت شدهامروزه، بر جامعه. گردداعضاء جامعه می

توسعه . گرددي رشد و توسعه جوامع به شمار آمده و در غیاب آن پیمودن راه توسعه دشوار میها
شهري نیز عبارت است از ارتقاي سطح زندگی افراد از ابعاد مختلف در جهت دستیابی همه 

تواند گیري و تقویت سرمایه اجتماعی میباشد که الزمه تحقق آن، شکلشهروندان به زندگی بهتر می
- لفهؤدر همین راستا پژوهش حاضر تالشی است براي ارزیابی و سنجش سرمایه اجتماعی و م. دباش

هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین . هاي آن و بررسی رابطه میان این متغیر و توسعه شهري
سنجش میزان سرمایه اجتماعی . باشدشهر میسرمایه اجتماعی و درك مردم از توسعه شهري در قائم

اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، آگاهی اجتماعی و دینداري اعتمادا پنج بعد،افراد ب
اعتماد یک از ابعاد سرمایه اجتماعی شاملسنجش میزان هر باشد و اهداف فرعی عبارت ازمی

بررسی میزان تأثیر هر ،اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، آگاهی اجتماعی و دینداري
.استسنجش میزان توسعه شهريو از ابعاد سرمایه اجتماعی بر توسعه شهريیک 

بیان مسأله-2
مهم است که در کنار مفاهیم مهم در نظام اجتماعی، سرمایه اجتماعی مفهومی جدید، پیچیده و

اي مطرح است، شرط الزم براي هاي رشد و توسعه در هر جامعهترین شاخهامروزه به عنوان مهم
فت جامعه، توسعه همه جانبه، ایجاد روابط گرم، گسترش انسجام اجتماعی، بسط مشارکت پیشر

این در حالی است که افول . ، سرمایه اجتماعی است)دولت- جامعه- فرد(اجتماعی و اعتماد متقابل 
بیش از حد سرمایه اجتماعی در هر جامعه و کشوري به حتم جامعه را با مشکالت فرهنگی، سیاسی 

سرمایه اجتماعی، منابع موجود در . سازد که نهایت آن فروپاشی اجتماعی استماعی روبرو میو اجت
تعامالت اجتماعی و نظام هدفمند همکاري و همیاري میان اعضاي جامعه است که باعث ایجاد 
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گردد و در حد نهایت، اعتماد و مشارکت بین افراد یک جامعه میهاي روابط معقوالنه، حسشبکه
سرمایه . کندحفظ جامعه و همبستگی در آن کمک میرا در دسترسی به هدف مشترك وجامعه

اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضاء یک شبکه، به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق 
سرمایه .)1385،181رنجبریان، (شودهنجارها و اعتماد متقابل، موجب تحقّق اهداف اعضاء می

وري سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی براي نیل به موفقیت قلمداد عی، بستر مناسبی براي بهرهاجتما
تر و بخشد و زندگی را سادهاز سوي دیگر سرمایه اجتماعی، به زندگی فرد معنی و مفهوم می. شودمی

دهند دست میبخشی خود را از ها، اثردر غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه. سازدتر میبخشلذّت
-ی و اقتصادي ناهموار و دشوار میهاي توسعه و تکامل فرهنگبدون سرمایه اجتماعی پیمودن راهو

در عصر حاضر، براي توسعه، بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصادي، فیزیکی و سرمایه انسانی . شوند
طور ها به ده از دیگر سرمایهسرمایه، استفانیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی نیازمندیم، زیرا بدون این

نهادهایی نیست که جامعه يهسرمایه اجتماعی جمع ساد). 2، 1385عظیمی،(بهینه انجام نخواهد شد
. زنندروند که نهادهاي یادشده را به هم پیوند میگیرند، بلکه همچون مالطی به شمار میرا دربر می

و هنجارهاي مشترك الزم براي رفتار اجتماعی ها ارزشيهسرمایه اجتماعی در عین حال در برگیرند
هاي مدنی ولیتؤاست که در روابط شخصی افراد، در اعتماد آنان به یکدیگر و در حس مشترك مس

پیران و همکاران، (سازدامري که جامعه را چیزي بیشتر و فراتر از جمع افراد می. منعکس شده است
1385 ،14.(

د به توسعه یافتگی باید اذعان داشت که رسیدن به سطح باتوجه به رویکردهاي جامع و جدی
اهداف اصیل  يهباالي سرمایه اجتماعی نه تنها به عنوان ابزاري براي اهداف توسعه بلکه خود در زمر

اي عی یک جامعه بر روند توسعه نتیجهتأثیرگذاري سرمایه اجتما. گیردیافتگی جامعه قرار میتوسعه
که محتواي سرمایه اجتماعی موجود در یک جامعه، با اهداف توسعه مدرن تر دارد به شرط آنروشن

).1385،71منتظري، (تناسب داشته یا انعطاف الزم را دارا باشد
از سوي دیگر، توسعه شهري یکی از مفاهیمی است که با چگونگی شیوه زندگی افراد یک جامعه 

بردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد ر بر باالر ابعاد عینی بیشتر ناظپیوندي تنگاتنگ دارد و د
هاي تغذیه، بهداشت، اشتغال، آموزش و چگونگی گذراندن اوقات شرایط مطلوب و بهینه در زمینه

بنابراین، توسعه شهري به دنبال ایجاد بهبود در وضعیت اجتماعی و اقتصادي و . باشدفراغت می
ویت سرمایه اجتماعی مورد نیاز گیري و تقن شکلفرهنگی افراد یک جامعه است که براي تحقّق آ

هاي فیزیکی، اقتصادي و انسانی فراوان شاهد کندي امروزه در جوامع شهري با وجود سرمایه. باشدمی
کارکنان نصرآبادي، (گردددر روند توسعه شهري هستیم و به نوعی خأل سرمایه اجتماعی احساس می

1385،222.(



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

ششمشماره /ومسسال /مطالعات جوانانشناسیجامعههفصلنام112

شناختی ترین سؤال پژوهش این است که در قالب دیدگاه جامعهعمدهبا توجه به مطالب فوق، 
شهر، در ارتباط با میزان سرمایه اجتماعی به یافتگی شهر قائمدر مطالعات توسعه شهري، رابطه توسعه

هاي دیگري نیز به همراه خواهد داشت به این شرح کهچه صورت است؟ این پرسش، در خود سؤال
هاي اجتماعی و شاخصيههایی تشکیل شده است؟ وضعیت سرمایشاخصسرمایه اجتماعی از چه

-هیافتگی شهر به چه صورت است؟ و رابطشهر در کل چگونه است؟ وضعیت توسعهآن در شهر قائم
یافتگی شهر چیست؟هاي آن با میزان توسعهسرمایه اجتماعی و شاخصي

مبانی نظري - 3
از دانشگاه ویرجیناي » 1هانی فان«اي توسط در مقاله1916ل اصطالح سرمایه اجتماعی قبل از سا

مرگ و زندگی شهرهاي بزرگ «اما نخستین بار در اثر کالسیک جین جاکوب . غربی مطرح شد
شناس، اصطالح جامعه» ایوان الیت«اقتصاددان نیز همچون» 2گلن لوري«. به کار رفته است» آمریکایی

در . براي توصیف مشکل توسعه اقتصادي درون شهري بکار برد1970يهسرمایه اجتماعی را در ده
تري مورد استقبال قرار وسیعجامعه شناس در معناي » ز کلمنجیم«این اصطالح توسط1980يهده

دانشمند علوم سیاسی نفر دومی بود که بحثی قوي و پرشور را در مورد » رابرت پاتنام«گرفت و 
–1385،4عظیمی، (در ایتالیا و هم در ایاالت متّحده برانگیختسرمایه اجتماعی و جامعه مدنی هم

3.(
-شود را دستهاعی از این مفهوم میاگر بخواهیم کاربردها، مقاصد و تعاریفی که در علوم اجتم

بندي کنیم و پیشینه این مفهوم را در آراي اندیشمندان متأخر و کالسیک جستجو کنیم، شاید در چند 
او در . کنندآغاز می» کارل مارکس« اي ردیابی این مفهوم را ازدسته. به ردیابی آن پرداختحیطه بتوان

گیرند مانند وضعیت که در آن قرار میله همبستگی از روي اجبار و ضرورتأبه مس» سرمایه« کتاب
استفاده مهاجران و پناهندگان در یک جامعه، بدین معنی که شرایط منفی و بحرانی، افراد را به سوي

انی یکدیگر و استفاده از به یکدیگر و توسل به پشتیبءهاي بالقوه جمعی، اتکااز انرژي جمعی، توانائی
.کندهاي گروهی، ترغیب میپتانسیل

» بده بستان«یعنی جایی که او از مفهوم . قابل بازشناسی است» جورج زیمل«ویکرد دیگر، در آراء ر
-رفتاري است که افراد براي سامانمبناي بده بستان، هنجارها و قواعد.کندصحبت می» داد و ستد«یا 

. کننددانند، وضع میدادن به مناسبات بین فردي، مبادالت و تعامالتی که براي بقاي خود ضروري می
تواند هر شکلی به حوزهگذاري که میالبته با توجه به کدام سود و منفعت، در مقابل چنین سرمایه

- 1385،8رنجبریان ، (دهند جبران شود؟ ، افراد توقع دارند، کمک و لطفی که نشان میبگیردخود
185.(
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نظریه پردازان سرمایه اجتماعی - 4
رابرت پاتنام-1- 4

داند که ها میاي از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکهپاتنام، سرمایه اجتماعی را مجموعه
هینه اعضاي یک اجتماع شده و درنهایت منافع متقابل آنان را تأمین موجب ایجاد ارتباط و مشارکت ب

.خواهد کرد
اي براي رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در پاتنام، سرمایه اجتماعی را به عنوان وسیله

تأکید عمده وي بر مفهوم اعتماد بوده و به زعم وي، همین . دانستهاي مختلف سیاسی میسیستم
توانست با جلب اعتماد میان مردم و دولت مردان و نخبگان سیاسی، موجب توسعه عامل بود که می

).1385،267شاهنوشی، . (سیاسی شود
) شودها سنجیده میکه با کاهش فعالیت در انجمن(زوال سرمایه اجتماعی او معتقد است که

او . موفقیت ارتباط داردهاي متعدد رفاه شامل بهداشت، آموزش و ساز است، زیرا با شاخصمسأله
شجاعی (هاي بهتر رفاه همبستگی داردوضعیت بهتر سرمایه اجتماعی با شاخصنشان داد که

).  400- 1387،1باغینی،
و سرمایه )خصوصیات فردي(، سرمایه انسانی)اشیاء فیزیکی(، بین سرمایه فیزیکی)2000(پاتنام 

هاي اجتماعی و روابط میان ، سرمایه اجتماعی به شبکهاويیهدر نظر. شوداجتماعی تمایز قائل می
).57-1384،8پور،شارع(افراد اشاره دارد

جیمز کلمن-2- 4
وي براي تعریف سرمایه . کلمن، از واژگان مختلفی براي تعریف سرمایه اجتماعی کمک گرفت

دهد نه ارائه میاجتماعی از نقش کارکرد آن کمک گرفت و تعریفی کارکردي از سرمایه اجتماعی
است بر این اساس سرمایه اجتماعی شیء واحد نیست بلکه انواع چیزهاي گوناگونی. تعریف ماهوي

:که دو ویژگی مشترك دارند
هاي معین افرادي را که در درون اي از یک ساخت اجتماعی هستند و کنشهمه آنها شامل جنبه
هاي دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به اعی مانند شکلسرمایه اجتم. کنندساختار هستند تسهیل می

کلمن سرمایه .  سازدپذیر میهاي معینی را که در نبودن آن دست نیافتنی نخواهد بود امکانهدف
به عنوان هدف نهایی مطرح و سرمایه اجتماعی را به عنوان ابزاري براي حصول به سرمایه انسانی را

).1385،190یان،رنجبر(بردانسانی به کار می
دهد با به اعتقاد او سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنشگر اجازه می

-این بعد از ساختار اجتماعی شامل تکالیف و انتظارات، شبکه. استفاده از آن به منابع خود دست یابد
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کنند یا رفتار را تشویق میهاي اجرایی است که انواع خاصی ازهاي اطالع رسانی، هنجارها و ضمانت
).1384،12پور،شارع(شوندمانع می

پیر بوردیو-3- 4
اي است که بر اساس تعریف بوردیو، سرمایه اجتماعی، حاصل جمع منابع واقعی یا بالقوه

آشنایی و شناخت متقابل یا به بیان يههاي بادوامی از روابط کمابیش نهادینه شدحاصل از شبکه
يهاي که هر یک از اعضاي خود را از پشتیبانی سرمایشبکه. با عضویت در یک گروه استدیگر،

بوردیو در بحث ). 147- 1385،8تاجبخش، (سازدکند و آنان را مستحقّ اعتبار میجمعی برخوردار می
و بوردی. انواع سرمایه به سه نوع سرمایه اقتصادي، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی اشاره دارد

او این اصطالح را براي اشاره به اطالعات یا . دهدسپس، مفهوم سرمایه فرهنگی را شرح می) 1977(
هاي فرهنگی و معیارهاي رفتاري خاص که موفقیت و کامیابی در باورها و سنتيهدانش دربار

شارکت فرد ید بوردیو بر متأک). 54-1387،5شجاعی باغینی، (برددهند به کار میزندگی را ارتقاء می
. شودرسی او به منابع و امکانات گروه میهاي اجتماعی است که این مشارکت سبب دستدر شبکه

تواند با استفاده از سرمایه اجتماعی، میکند که چگونگی فردتئوري بوردیو به فهم این نکته کمک می
.)1385،278ایمانی حسنلوئی، (ادي خود را در جامعه بهبود ببخشدموقعیت اقتص

فرانسیس فوکویاما-4- 4
توان  به عنوان وجود مجموعه سرمایه اجتماعی را  می: تعریف او از سرمایه اجتماعی چنین است

تعریف کرد که اعضاي گروهی که همکاري یا تعاون هاي غیر رسمیمعینی از هنجارها یا ارزش
).1385،9فوکویاما،(میانشان مجاز است در آن سهیم هستند

:کندکویاما در رابطه با سرمایه اجتماعی، هنجارهاي اجتماعی را به دو بخش تقسیم میفو
هنجارهاي غیر مولد-2هنجارهاي مولد سرمایه اجتماعی     -١

شود و اساساً هنجارهاي مولد سرمایه اجتماعی، به ارتقاي همکاري میان اعضاي گروه منجر می
باشد اما هنجارهاي غیر مولد، و ارتباطات دوجانبه میچون صداقت، اداي تعهدات هاییسنجهشامل 

برخالف هنجارهاي مولد سرمایه اجتماعی کمکی به ارتقاي همکاري میان اعضاي گروه نخواهد 
). 1387،44رحمانی و کاوسی،(کرد

تایجی سرمایه اجتماعی با سایر اشکال سرمایه فرق دارد، زیرا نشود کهگاهی استدالل می
آورد، این خصوصیت اما از ساالري به بار میهاي اهل نفرت یا دیوانند چون، ایجاد گروهناخوشای

تواند به شکل سرمایه فیزیکی می. کندسرمایه اجتماعی به عنوان شکلی از سرمایه سلب شرایط نمی



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

115/....بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه شهري 

توان براي توپ و تفنگ مخصوص آدم کشی ظاهر شود و از سوي دیگر سرمایه انسانی را نیز می
).Fukuyama,2001,8(کردن مردم مورد استفاده قرار دادهاي جدید شکنجهداع راهاب

آنتونی گیدنز-5- 4
آنتونی گیدنز، سرمایه اجتماعی به معناي شبکه روابط، تعهد و اعتماد اجتماعی را، در جوامع 

ز در یکی از گیدن.داندگروهی و در جوامع مدرن، وسیع و تعمیم یافته میسنتی محدود و درون
یا، رابطه » رابطه ناب«از نوعی سرمایه اجتماعی جدید با عنوان » دگردیسی صمیمیت«آثارش با عنوان 

کند که در آن افراد، عاري از هر نوع وابستگی اقتصادي، سیاسی، ایدئولوژیک و به خاطر رابطه، یاد می
کنند که اي اقدام میتشکیل خانوادهغیره، صرفاً به خاطر مودت، دوستی، عشق متقابل با هم بودن به 

مندي و احساس لذت متقابل، جاي در آن همفکري، همدلی، همکاري و اعتماد و احترام و بهره
از نظر ). 1386،201عبدالهی و موسوي، (گیردهرگونه نابرابري اجتماعی و تبعیض جنسیتی را می

مفهوم اعتماد تنها به معناي . عتماد هستندآنتونی گیدنز، جوامع امروزي براي پیشرفت نیازمند مفهوم ا
هاي ها و نهادهاي بزرگتر ازجمله نظاماعتماد به یک شخص خاص نیست بلکه شامل سازمان

).48-1389،9حیدرآبادي، (گردد تخصصی می

نظر اسالم-6- 4
نی کند باورهاي دیرمایه اجتماعی نقش اساسی ایفا میاز نظر اسالم، یکی از عناصري که در س

باشد، چراکه باورهاي دینی، از یک سو باعث تقویت سه عنصر دیگر آگاهی، اعتماد و مشارکت در می
شود و از سوي دیگر به شدت از نقش فردگرایی افراطی، که درواقع به هدر باالترین حد خود می

ي، نقش دین از دیدگاه مطهر). 1385،59تبار، نوروزي و نازك(کاهددهنده سرمایه اجتماعی است می
ثر ندارد، ؤدین تنها در زندگی اجتماعی انسان نقش م. در اجتماع جزئی از نقش دین در زندگی است

نقش دین در اجتماع یکی این است که پشتوانه اخالق . ثر داردؤدر زندگی فردي نیز نقش بسیار م
ه است، استدالل اجتماعی از قبیل صداقت و امانت است، اخالق بدون ایمان، اسکناس بدون پشتوان

نقش دیگر دین در اطمینان و اعتماد افراد به یکدیگر است مخصوصاً در روابط . بدون منطق است
).59- 1385،60تبار،نوروزي و نازك(و احساسات انسانی استها، مشارکتخانوادگی، معاشرت

هاي سرمایه اجتماعی لفهؤم- 5
اعتماد اجتماعی-1- 5

اعتماد الزمه پیشگیري پیوندها و . ه اجتماعی، اعتماد استهاي مهم سرمایلفهؤیکی از م
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اعتماد ایجادکننده تعاون و همیاري است و فقط در این حالت است که در . معاهدات اجتماعی است
،1385رنجبریان،(شودها قادر به حل مشکالت و انجام تعهدات اجتماعی  میعین وجود تفاوت

183.(
هاي داوطلبانه و دو طرفه و اینها نیز به نوبه خود باعث یجاد انجمناز نظر پاتنام، اعتماد سبب ا

).1385،85وند و همکاران،یوسف( شوندتقویت و ایجاد اعتماد می
بودن محیط اجتماعی و ازه زیادي به میزان درخور اعتمادجیمز کلمن سرمایه اجتماعی را تا اند

اور است که بدون میزان زیادي از قابلیت اعتماد در میان تعهدات میان کنشگران نسبت داده و بر این ب
عبدالرحمانی، (نخواهد داشتاعضاي  گروهی که با هم در ارتباطند، آن گروه اعتبار و دوام زیادي

1384،34.(
منظور . کندآن با عنوان شعاع اعتماد یاد مینیز به مقوله اعتماد پرداخته اما از)2000(فوکویاما

اي از مردم است است که بین آنها هنجارهاي همکاري و مشارکت ز شعاع اعتماد، دایرهفوکویاما ا
تمام جوامع داراي سرمایه اجتماعی هستند و تفاوت اساسی آنها در ،)1384،23حیدري، (حاکم است

).1386،105صالحی امیري،(شعاع اعتماد است 
اي که زیادي قائل شده است، به گونهمیت دین مبین اسالم نیز براي مقوله اعتماد اجتماعی اه

صداقت و شفافیت در اندیشه، بیان، تالش در جهت پدیدآوردن اعتماد متقابل، تشویق روحیه 
).1387،9صالحی امیري،( شوندمیاحترام متقابل از این نوع شمرده همگرایی و 

انسجام اجتماعی-2- 5
وحدت خود را حفظ کرده و با عناصر وحدت انسجام اجتماعی به معناي آن است که، گروه 

ولیت متقابل بین چند نفر ؤهمبستگی و انسجام، احساس مس. بخش خود تطابق و همنوایی داشته باشد
باشند و حائز یک معناي اخالقی است متضمن ت که از آگاهی و اراده برخوردار یا چند گروه اس

آید که وابستگی یک معناي مثبت از آن بر میوجود اندیشه یک وظیفه یا الزام متقابل  است و نیز 
.رساندمتقابل کارکردها، اجزا و یا موجودات، در یک کل ساخت یافته را می

یندهاي تولیدي آان را در فراز نظر پاتنام، آنچه که مشارکت همه اقشار مردم و پس اندازهایش
له حس تعلق به اجتماع یکپارچه تقویت بود که به وسیساخته بود، حس فراگیر درستکاري پذیر امکان

. شده بود
توان با اقدام از باال به پایین دولت یا با توسل به سنت از نظر گیدنز، انسجام اجتماعی را نمی

هاي پیشین درست بود بسازیم تر از آنچه در نسلاي فعالما ناچاریم  زندگی را به شیوه. تضمین کرد
تر ایم، فعاالنههاي شیوه زندگی که برگزیدهدهیم و عادتانجام مینچهو باید براي پیامدهاي آ
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هاي فردي و اجتماعی بیابیم ولیتؤولیت بپذیریم و باید براي این راه، تعادل جدیدي بین مسؤمس
).1389،151محسنی تبریزي، (

مطرح امیل دورکیم، جامعه شناس فرانسوي، در تبیین و تحلیل همبستگی و انسجام اجتماعی،
،1385کارکنان نصر آبادي،(باشدکند که همبستگی اجتماعی در دو نوع مکانیکی و ارگانیکی میمی

226.(

مشارکت اجتماعی-3- 5
ترین معناي آن شرکت فعاالنه افراد در زندگی ترین و مستقیممشارکت اجتماعی، به ساده

ت که در فرایند آگاهانه تقسیم مشارکت، نوعی کنش هدفمند و با قصد و نیت اس. اجتماعی است
ها و محیط هاي کنش متقابل بین انسانسازي فرصت، براي ردهقدرت و منابع کمیاب و فراهم

محسنی (کنداجتماعی او، در جهت نیل به اهداف معین و از پیش تعریف و تعیین شده، نمود پیدا می
).1389،151تبریزي، 

ی را از اشکال ضروري به شمار  هاي مدنجتماعی، مشارکتپاتنام، در بررسی عناصر سرمایه ا
اي متراکم باشند احتمال همکاري شهروندان ها در جامعهد و معتقد است که هر چه این شبکهآورمی

اي هاي بالقوه عهدشکنی در هر معاملهگردد که هزینهدر جهت منافع متقابل بیشتر است و باعث می
).1384،163وزآبادي،پور و فیرناطق( افزایش یابد

:مشارکت می تواند در دو سطح مطرح باشد
بعد ذهنی مشارکت، که همان تمایل به مشارکت اجتماعی است و در نتیجه اعتماد و سایر ) الف

.ساز، در افراد ایجاد می شودعوامل زمینه
-اجراء و تصمیمورت عضویت، نظارت،بعد عینی و رفتاري مشارکت اجتماعی، که به ص) ب

).1386،77موسوي، (د، که همان پیوند عینی افراد استکنگیري بروز می
جتماعی و تشکیالت هاي سیاسی و ااعتقاد داشت که مشارکت در فعالیت، )1993(پاتنام 

و موفقیت اقتصادي شمال ایتالیا، نسبت به جنوب هاي اولیه مشغولیت شهري استجمعی از خواسته
او معتقد است که، مشارکت فرد در . باالي آنان مربوط است) سازمانی(به مشارکت نهاديایتالیا، 
ها درونی شده و بصورت عادات هاي سیاسی و اجتماعی کم کم در اعضاي این سازمانسازمان

,Rupasinghaهمکاري اقتصادي و انسجام درآمد  2006,88).(
والذین « از جمله در آیه. گوناگون اشاره شده استهاي ، به صورترآن نیز به شور و شورادر ق

و آنان که « ، ) 38شورا، ( »و مما رزقناهم ینفقوناستجابوا لربهم و اقاموا الصلوه وامرهم شوري بینهم
دعوت پروردگار را اجابت کردند و نماز را به پاي داشتند کارشان مشورت با یکدیگر است و از آنچه 
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این آیه است که کلمه شورا شاید به دلیل اهمیت برخود سوره . »کنندمیبه آنها روزي دادیم انفاق
برد که، انجام امور را بر اساس شورا،این سوره اهمیت شورا را تا آنجا پیش می. اطالق شده است

صالحی (دهد بر پاداشتن نماز قرار میآورد و آن را در کنارجزئی از صفات مؤمنان به حساب می
).1387،14امیري،

آگاهی اجتماعی-4- 5
. کنداي در زندگی بشر بازي میالعاده، نقش فوقو شناخت، به ویژه در دنیاي مدرنآگاهی

آفرین شده و امروزه دانایی و اطالعات، به عنوان سرمایه اجتماعی عظیم در تحوالت اجتماعی نقش
د تا جایی که یکی از عوامل کنو چه در عمق پیدا میچه در سطحاي را،روز به روز ابعاد گسترده

اي از آگاهی اجتماعی شامل مجموعه. باشدمهم دستیابی جوامع به سرمایه اجتماعی کسب آگاهی می
ترین معنا به امور عمومی، افکار، عقاید و حساسیت نسبت به زندگی و توجه به هر آنچه که در وسیع

).    1385،227کنان نصر آبادي، کار(باشد شود، میاعم از سیاسی و یا اجتماعی، مربوط می
فوکویاما معتقداست که قبل از ورود به هر سیستم تجاري یا اجتماعی باید آگاهی کافی درباره 

گونه هاي آن را به دست آورد، زیرا اعتماد را پایه هرهاي اعتماد موجود در آن سیستم و ویژگیشبکه
از نظر کلمن، یک شکل مهم ). 1387،54نی و کاووسی، رحما( داند میمبادالت اقتصادي و اجتماعی

ناپذیر روابط اجتماعی است اما سرمایه اجتماعی، ظرفیت بالقوه اطالعات است که جزء ذاتی و جدایی
یکی . سازداطالعات، در واقع زمینه را براي کنش فراهم می. به دست آوردن اطالعات پر هزینه است

تواند به دست آید، استفاده از روابط اجتماعی است که براي عات میاز وسایلی که از طریق آن اطال
).474-1386،5کلمن، (شودمقاصد دیگر حفظ می

دینداري-5- 5
تواند نقش مهمی در ایجاد سرمایه دین  می. باورهاي دینی، یکی از  منابع سرمایه اجتماعی است

ی نظیر مشارکت، صداقت، اعتماد و ایثار هایبسیاري از مذاهب، با تروج ارزش. اجتماعی بازي کند
،1387رحمانی و کاوسی،(ی در بین پیروان خود ایجاد کنندشوند سرمایه اجتماعی باالیموجب می

59 .(
از دیدگاه کلمن، ارزش سرمایه اجتماعی، به توانایی سرمایه، در ایجاد راه کارهایی براي کنترل 

وطلبانه، که شالوده آنها را تعهدات، انتظارات و ارزش و اجتماعی، از طریق پدید آوردن هنجارهاي دا
).1385،60نبار،نوروزي و نازك(دهد بستگی دارد اعتبار و ساختار تشکیل می

کند بلکه به همین خاطر که وبر، بر اهمیت دین، نه تنها به این خاطر که اخالقِ کار ایجاد می
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براي روابط تجاري و مبادله اقتصادي ضروري است، اشاره آورند کههاي اعتمادي به وجود میشبکه
. کندمی

هاي گرانبهاي هاي سنگزند که غالباً کیسهالماس را در شهر نیویورك مثال میکلمن، تاجران 
- سپارند، آنها چنین مینه سند قانونی رسمی به یکدیگر میخود را بدون دریافت رسید و بدون هرگو

هاي بنیادگراي یهودي لهستان تعلق دارند و داراي انواع مختلف کی از فرقهنند زیرا که همگی به یک
- 1385،4فوکویاما، (شکنند اعمال گرددمیاند بر کسانی که قاعده بازي راتوقتدار هستند که میا

103.(

توسعه شهري-6- 5
ی شده بینبه طوري که پیش. گرایش به شهر و شهرنشینی، پدیده فراگیر کشورهاي جهان است

مرکز (ا، تقریبا دو برابر خواهد شدسال آینده جمعیت بسیاري از شهرها در آسیا و افریق15است در 
سابقه شهرنشینی در کشورهاي در حال رویه و بیاین رشد بی). هاي سازمان ملل متحدسکونت گاه

یدي در از سوي دیگر، شهرها، سهم و نقش کل. توسعه منجر به بروز مشکالت متعددي شده است
کننده در وضعیت اقتصادي آینده آنها به توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورها داشته و عاملی تعیین

هاي سنتی که راه هاي شهري و ناکارامدي روشدر کنار این موارد، پیچیدگی سیستم. روندشمار می
مشکالت چند بعدي گویی به نیازها و ها در پاسخدهند و ناتوانی این روشمیهاي موردي ارائه حل

موجود، باعث شده است بسیاري از شهرهاي در حال توسعه، بدون داشتن برنامه صحیح و همه 
در . اي نامعلوم مواجه باشندرویه فقر و آیندهسامانی قرار گرفته و با گسترش بیجانبه، در شرایط ناب

از این رو . ع نیاز دارندهاي آگاهانه و اقدامات قاطچنین شرایطی، شهرها بیش از پیش به انتخاب
، همکاري 1999و بانک جهانی، طی نشستی در سال » هاي انسانی سازمان مللمرکز سکونت گاه«

مضاعفی را با عنوان استراتژي توسعه شهر، براي بهبود کارایی و ارتقاي سطح مشارکت در مقوله 
ه شهرهاي در حال توسعه اتحاد این دو نهاد که دو سازمان بزرگ کمک ب. توسعه شهري آغاز کردند

هاي توسعه شهري را در هاي هر یک را تقویت کرده و کارایی سیاستثیر فعالیتأروند، تبه شمار می
).1386،8رفیعیان، (دهدشهرها افزایش می

توسعه شهري، عبارت است از ارتقاي سطح زندگی شهر از ابعاد مختلف در جهت دستیابی همه 
ه نحوي که پایداري اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، کالبدي و زیست محیطی شهروندان به زندگی بهتر، ب

تا زمانی که شهر مفهوم اجتماع پیدا نکند و به صورت گسیخته و غیرهمه جانبه رشد .شهر فراهم آید
در . یابدهاي توسعه کاهش میلفهؤیابد و امکان اثربخشی مکند مفهوم سازندگی شهر تحقق نمی

ا و هن گسترش و رشد شهر و رفع گرفتاريمرحله نخست باید همه شهروندان یک شهر، خواها
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هاي توسعه لفهؤبنابراین مشارکت جمعی زیرساخت م. ها کارساز شوندلفهؤمشکالت باشند تا این م
د شهري است و اگر مشارکت و آرمان مشترك براي توسعه وجود نداشته باشد امکان توسعه هدفمن

).9، 1385میرزاابوطالبی، (وجود ندارد
ت شـهري  تاکنون پارادایم و سرمشق جدیدي از مدیری1990طی چند دهه اخیر، به ویژه از دهه 

شـوراهاي  (، مقامات محلی)هاشهرداري(هاي محلیالملل، حکومتهاي بینمورد توجه فزاینده سازمان
ها و کارکردهاي شهري جدیـدتري بـراي   پارادایم نقشو شهروندان قرار گرفته است که در این ) شهر

ریـزي،  و شـهروندان در برنامـه  ) راهاي شـهر هـا و شـو  شـهرداري (دادن نظام مـدیریت شـهري  دخالت
گذاري، نظارت و هدایت درست و منطقی زندگی شهري در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه دو      سیاست

1996سـال  ن ملل متحد و مصوبات اجـالس سازما» برنامه مدیریت شهري«نمونه بارز و مهم آن مفاد 
هـاي فنـی   ازمان ملل متحد که برنامه همکاريدر برنامه مدیریت شهري س. باشدمیدر استانبول ترکیه 

بین المللی است، بر اهدافی چون تقویت بنیه شهرهاي بزرگ و کوچـک بـراي بهبـود مـدیریت رشـد      
نیـز  » 2هابیتـات «اشاره شده اسـت و در  اقتصادي شهري، توسعه اجتماعی شهري و کاهش فقر شهري 

هاي شهري، مدیریت امور مالی شـهرداریها،  پنج محور مهم مدیریت زمین شهري، مدیریت زیرساخت
دو طـرح  » 2هابیتـات «همچنین در . مدیریت محیط زیست شهر و کاهش فقر شهري مطرح شده است

به مشارکت در امور شـهري  عمده افزایش کیفیت معیارهاي عملکردي مدیریت شهري و تشویق مردم
. براي بهبود زندگی شهري و مدیریت شهري جهانی ارائه شده است

با توجه به آنچه گفته شد، مدیریت شهري مبتنی بر دو پروژه توسعه شهري و مشارکت شـهري  
ریت شناسی شهري این دو پروژه در حال حاضر ابزار کلیدي براي نظام مـدی از دیدگاه جامعه. باشدمی

توان براي بهبود زندگی شهري و تقویت نظـام  هستند و از آن می)ها و شوراهاي شهرشهرداري(شهري
).232-1385،35کارکنان نصرآبادي، (مدیریت شهري سود جست

اند اجتماعی و توسعه شهري ارائه شدهبا توجه به مبانی نظري و نظریاتی که در رابطه با سرمایه
باشد به نحوي که عدم وجود سرمایه میکه بیانگر تأثیر سرمایه اجتماعی د توان مدلی ترسیم نمومی

.گردداجتماعی یا کاهش آن موجب اختالل و کندي روند توسعه شهري می
توان مدل میدهد و مبانی نظري  تحقیق، تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه شهري را نشان می

.ه شرح زیر ترسیم نمودنظري تحقیق را بر اساس نظریات ارائه شده ب
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مدل تحلیلی پژوهش- 6
7 -

فرضیات تحقیق- 7
فرضیه کلی

.داردوجودي معناداررابطهشهرقائمدري شهرتوسعهوی اجتماعهیسرمانیب-
یفرعهیفرض

- امکاني شهرتوسعهتحققباشدشتریبشهرونداننیبدری اجتماعاعتمادزانیمهرچه-
.گرددی مرتریپذ

-امکاني شهرتوسعهتحققباشدشتریبشهرونداننیدربی اجتماعانسجامنزایمهرچه-
.گرددی رترمیپذ

-یمرتریپذامکاني شهرتوسعهتحققباشدشتریبشهرونداننیبدرمشارکتزانیمهرچه-
.   گردد

-یمرتریپذامکاني شهرتوسعهتحققباشدشتریبشهرونداننیبدری آگاهزانیمهرچه-
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.    گردد
-تحقق توسعه شهري امکان پذیرتر میه میزان دینداري در بین شهروندان بیشتر باشد هرچ-

.گردد 

تعاریف عملیاتی متغیرها- 8
) متغیر مستقل(سرمایه اجتماعی -1- 8

هایی چون، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، لفهؤسرمایه اجتماعی با م
.شودآگاهی اجتماعی و دینداري سنجیده می

یاجتماعاعتماد-2- 8
:شودیممیتقسریزبعدسهبهدنزیگنظرمطابقی  اجتماعاعتمادسنجش،ي برا

ي نهادای یانتزاعاعتماد،)میشناسیمرودرروروابطدرکهي افرادبهاعتماد(ي ادیبناعتماد
ازقائمشهرردممتیرضاعدموتیرضازانیمکه) دولتیی اجراي هادستگاهبهمردماعتماد(

بهاعتماد(یافتهمیتعماعتمادورساندیمرادارندسروکارآنانبامردمکهی دولتمأمورانونیولؤمس
.رندیگیمقرارسنجشموردیی هاهیگوقیطرنیاازیکهرکه) میشناسینمکهي افراد

یاجتماعانسجام-3- 8
بهنسبتشهرقائممردمشیگراانگریبکهیی هاهیگو،یاجتماعانسجامزانیمسنجشي برا

درگرانیدبهکمکان،یمددجوومارانیبازیی دلجووعبادت: مثالًاند،شدهمطرحباشدیمگرییکد
وافرادانیمزیآممحبتروابطوجودمردم،انیمتعاونوی همبستگهیروحوجودها،يگرفتارهنگام

.رهیغ

یاجتماعمشارکت-4- 8
هاي عینی و ذهنی، مشارکت ایه اجتماعی به پیوندبندي سرموع، بر اساس تقسیمدر مجم

هایی در ارتباط با تمایل افراد اجتماعی به دو بعد ذهنی و عینی تقسیم شده که براي بعد ذهنی، گویه
هایی در جهت تمایل افراد به عضویت، نظارت، به مشارکت مطرح گردیده و براي بعد عینی نیز گویه

.جرا و تصمیم گیري مطرح شده استا
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یاجتماعی آگاه-5- 8
اطالعمطالعه،زانیمچوني مواردبهقائمشهرشهروندانی اجتماعی آگاهزانیمسنجشي برا

ي شهردارفیوظاازی آگاهشهر،سطحدرگرفتهصورتخدماتازارائهشهر،ي دادهایروواخباراز
.استهشداشارهي شهرمسائلحلّراهارائهو

يندارید-6- 8
استفاده شده است که وجوه مشترك » گالك و استارك«، از مقیاس ان دینداريجهت سنجش میز
اعتقادي، چون اعتقاد به خدا و آخرت، بعد فکري، چون اعتقاد به معجزات یاد تمامی ادیان را، درابعاد

قرآن و نماز، بعد تجربی مانند شده در قرآن و خلقت بشر، بعد مناسکی یا اعمال دینی، چون خواندن
هاي مختلف احساسات و عواطف نسبت به خدا و دین و در نهایت بعد پیامدي، یا آثار دین بر جنبه

.زندگی می سنجد

تعریف عملیاتی متغیر وابسته توسعه شهري -9
ولین شهر در ؤهایی چون فعالیت هاي شهرداري و مسبراي سنجش توسعه شهري، به معرف

ها، ها، ایجاد و توسعه پاركیجاد فضاي سبز، بهداشت و نظافت شهر، آسفالت و مرّمت خیابانزمینه ا
نمودن وسائل بازي و سرگرمی، اوقات فراغت، تقویت و امر ورزش، اقدامات فرهنگی، فراهمتوجه به 

توسعه مطبوعات، وضعیت اشتغال، امنیت عمومی شهر، ارتقاء سطح آموزش، احداث کتابخانه و 
.ون به صرفه بودن سرمایه گذاري در شهر اشاره شده استمقر

روش تحقیق-10
ي بین متغیرها، از پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجام گرفت و جهت برّرسی رابطه معنادار

پیرسون و درنهایت براي شناخت میزان تأثیر متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته از ضریب همبستگی
سال شهر 16جامعه آماري این پژوهش ساکنین باالي .اده شده استروش رگرسیون چندمتغیره استف

نفر ذکر 140384مرکز آمار ایران تعداد آنها 1389باشد که بر اساس برآورد جمعیتی سال قائمشهر می
نفر تعیین گردید و به منظور 278با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه این پژوهش . گردید

ها، حجم نمونه تحقیق از بودن برخی از پرسشنامهناقصگیري و احتمال مونهکاهش خطاي ناشی از ن
اي و تصادفی ساده انتخاب گیري طبقهاز طریق نمونههانمونه.مورد افزایش یافت281مورد به 278
شهر به سه منطقه باالشهر، پائین و متوسط تقسیم شده است و از اند و در همین راستا شهر قائمشده

. اندها به صورت تصادفی انتخاب شدهطقه، نمونههر من
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جهت سنجش اعتبار پرسشنامه، از اعتبار صوري استفاده شده، یعنی پرسشنامه پس از تهیه در 
براي بدست آوردن میزان روایی، معموالً . گذاشته و مورد داوري قرار گرفته استاختیار متخصصان

شود که ضریب روایی براي متغیر اعتماد استفاده میدر تحقیقات پیمایشی از روش آلفاي کرونباخ
، 72/0، براي متغیر مشارکت اجتماعی 69/0، براي متغیر انسجام اجتماعی 78/0اجتماعی به میزان 

و براي متغیر وابسته توسعه شهري به 76/0، براي متغیر دینداري 76/0براي متغیر آگاهی اجتماعی 
.بوده است91/0میزان 

هاي تحقیق افتهی-11
درصد 5/49نفر معادل 139درصد افراد نمونه زن و 5/50نفر معادل 142در این پژوهش -

.باشدکه تعداد زنان بیش از مردان می. افراد نمونه مرد هستند
درصد 1/12درصد افراد نمونه داراي تحصیالت ابتدایی، 3/4سواد، درصد افراد نمونه بی5/2-

9/35درصد افراد نمونه داراي تحصیالت دبیرستان، 9/14صیالت راهنمایی، افراد نمونه داراي تح
درصد 4/16درصد افراد نمونه داراي مدرك فوق دیپلم، 2/8درصد افراد نمونه داراي مدرك دیپلم، 
لیسانس و باالتر درصد افراد نمونه داراي تحصیالت  فوق7/5افراد نمونه داراي مدرك لیسانس  و 

.هستند
25-34درصد افراد نمونه در سنین 1/22سال، 15- 24درصد افراد نمونه درسنین 9/34-
سال، 45-54درصد افراد نمونه درسنین 2/14سال، 35-44درصد افراد نمونه در سنین 2/19سال ، 

سال به باال قرار 65درصد افراد نمونه درسنین  8/2سال و 55-64درصد افراد نمونه درسنین 8/6
.دارند

درصد افراد نمونه میزان 8/23درصد افراد نمونه میزان توسعه شهري را بسیار زیاد، 7/0-
درصد افراد نمونه 27درصد افراد نمونه میزان توسعه شهري را متوسط، 8/44توسعه شهري را زیاد، 

.ددانندرصد افراد نمونه میزان توسعه شهري را بسیار کم می6/3میزان توسعه شهري را کم و 
درصد افراد نمونه میزان دینداري 4/53درصد افراد نمونه میزان دینداري بسیار زیاد، در 1/38-

درصد افراد نمونه میزان دینداري  7/0درصد افراد نمونه میزان دینداري متوسط و در 8/7زیاد، در 
.باشدبسیار کم می

درصد افراد نمونه میزان 8/27در درصد افراد نمونه میزان آگاهی اجتماعی بسیار زیاد، 3/4-
درصد 2/14درصد افراد نمونه میزان آگاهی اجتماعی متوسط، در 6/51آگاهی اجتماعی زیاد، در 

یزان آگاهی اجتماعی  بسیار کم درصد افراد نمونه م1/2افراد نمونه میزان آگاهی اجتماعی کم و در 
.باشدمی
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درصد افراد نمونه میزان 9/60اعی بسیار زیاد، در درصد افراد نمونه میزان مشارکت اجتم6/4-
درصد افراد نمونه میزان 4/1درصد افراد نمونه میزان  متوسط و در 1/33مشارکت اجتماعی زیاد، در 

.باشدمشارکت اجتماعی کم می
درصد افراد نمونه میزان 8/64درصد افراد نمونه میزان انسجام اجتماعی بسیار زیاد، در 4/6-

درصد 1/2درصد افراد نمونه میزان انسجام اجتماعی متوسط و در 7/26ام اجتماعی زیاد، در انسج
.باشدافراد نمونه میزان انسجام اجتماعی کم می

درصد افراد نمونه میزان اعتماد 3/63درصد افراد نمونه میزان اعتماد اجتماعی زیاد، در 8/27-
.باشدمیزان اعتماد اجتماعی کم میدرصد افراد نمونه9/8اجتماعی متوسط و در 

آزمون فرضیات-12
همبستگی میان مولفه هاي سرمایه اجتماعی و توسعه شهري: 1جدول شماره 
داري سطح معنیهمبستگی پیرسونمتغیر

47/000/0اعتماد اجتماعی و توسعه شهري
14/0021/0دینداري و توسعه شهري

24/000/0آگاهی  اجتماعی و توسعه شهري

27/000/0مشارکت اجتماعی و توسعه شهري
48/000/0انسجام اجتماعی و توسعه شهري

، تحقق توسعه هرچه میزان اعتماد اجتماعی در بین شهروندان بیشتر باشد: 1فرضیه شماره 
.گرددمیشهري امکان پذیرتر 

. و جهت آن مثبت استباشدمی47/0بر اساس آزمون پیرسون، میزان همبستگی بین دو متغیر 
Sigداري دو متغیر سطح معنی = Sig(و )  (0/00 < داري این رابطه در نشان از معنی) 0/05

که به معناي وجود رابطه H1درصد احتمال خطا دارد، بنابراین فرض1درصد و 99فاصله اطمینان 
متوسط با متغیر وابسته در بدین معنی که متغیر مستقل، به طور. گرددبین متغیرها است اثبات می

.ارتباط است
هرچه میزان دینداري در بین شهروندان بیشتر باشد، تحقق توسعه شهري : 2فرضیه شماره 

.گرددپذیرتر میامکان
14/0بر اساس آزمون همبستگی پیرسون، میزان همبستگی بین متغیر دینداري و توسعه شهري 
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می باشد پس ارتباط بین 05/0تر از چون میزان آن کوچک021/0داري بوده و با توجه به سطح معنی
دار بوده و متغیر مستقل با متغیر وابسته در ارتباط درصد خطا، معنی5درصد اطمینان و 95دو متغیر با 

.گرددرد میH0که به معناي وجود رابطه بین دو متغیر است تایید و فرض H1در واقع . می باشد
تحقق توسعه یزان آگاهی اجتماعی در بین شهروندان بیشتر باشد،هرچه م: 3فرضیه شماره 

.گرددمیپذیرتر شهري امکان
میزان همبستگی بین دو متغیر . نتایج آزمون پیرسون، نشان از رابطه مثبت بین دو متغیر دارد

= Sigداري چون می باشد،  و با توجه به سطح معنی24/0آگاهی اجتماعی و توسعه شهري 
Sig(و )(0/00 < دار درصد خطا، ارتباط بین دو متغیر معنی1درصد و 99و با اطمینان ) 0/05

گردد و این یعنی رد میH0یید و فرض أبه معناي وجود رابطه بین متغیرها تH1است، بنابراین فرض
.متغیر مستقل به طور تقریبا متوسط با متغیر وابسته در ارتباط است

تحقق توسعه چه میزان مشارکت اجتماعی در بین شهروندان بیشتر باشد،هر:4فرضیه شماره 
.گرددمیشهري امکان پذیرتر

جهت آزمون رابطه معناداري بین متغیر مشارکت اجتماعی و توسعه شهري، از آزمون پیرسون 
توجه بوده و با 27/0دهد که میزان همبستگی دو متغیر نتایج این آزمون نشان می. استفاده شده است

دار بوده و صد خطا، رابطه بین دو متغیر معنیدر1درصد و 99و با اطمینان 00/0داري به سطح معنی
رد می گردد، این یعنی متغیر مستقل H0یید و فرض أبه معناي وجود رابطه بین متغیرها تH1فرض 

.به طور تقریبا متوسط با متغیر وابسته در ارتباط است
تحقق توسعه میزان انسجام اجتماعی در بین شهروندان بیشتر باشد، هرچه : 5فرضیه شماره 

.گرددمیپذیرتر شهري امکان
جهت آزمون فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج حاصله بیانگر 

باشد زیرا میزان همبستگی بین دو متغیر وجود رابطه بین متغیر انسجام اجتماعی و توسعه شهري می
درصد اطمینان و 99گیرد، یعنی با یید قرار میأ، فرضیه فوق مورد ت00/0داري و درسطح معنی48/0
H0یید و فرض أکه به معناي وجود رابطه بین دو متغیر می باشد تH1درصد احتمال خطا، فرض 1

. گرددبه معناي عدم وجود رابطه رد می
.سته در ارتباط می باشدبنابراین متغیر مستقل به طور متوسط با متغیر واب
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متغیرهچندرگرسیون-13
تحلیل رگرسیون چندگانه: 2جدول شماره

مدل
ضریب 

همبستگی 
چندگانه

ضریب 
تعیین

ضریب 
تعیین 

تعدیل شده
خطاي معیار

1531/0282/0268/06554/0

53/0ي  شهرعهتوسریمتغي براچندگانهی همبستگبیضرچندگانه،ونیرگرسجینتااساسبر
ی آگاه،یاجتماعمشارکت،یاجتماعانسجام،یاجتماعاعتمادریمتغپنجکهمعنانیابهباشدیم

تعیین  بیضر. دارندی همبستگي شهرتوسعهوابستهریمتغبا53/0زانیمبهي نداریدوی اجتماع
sig(س باشد و با توجه به جدول تجزیه واریانمی28/0نیز ) واریانس تبیین شده ( = 0/00 (
دار است و تمام متغیرهاي مستقل انتخاب شده دراین ارتباط بین متغیرها معنی) جدول زیر(

R2)28/0تحقیق = باقیمانده مربوط به 72/0شوند و علل تحقق توسعه شهري را شامل می(0/28
لفه سرمایه ؤز پنج مباشد که تنها ابه این دلیل میR2بودن میزان البته پایین. باشندعلل دیگر می

توان کارایی مدل و میزان البته با استفاده از متغیرهاي دیگر می. تحقیق استفاده شده استاجتماعی در
R2در جدول زیر مقدار . را افزایش دادF است که در سطح 55/21برابر با)sig = دار  معنا)0/00

. کندیید میأا تاست و این رابطه خطی متغیر هاي مستقل و متغیر وابسته ر
بنابراین به ترتیب متغیر اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و آگاهی اجتماعی 

.و دینداري بر توسعه شهري تاثیر میگذارند
انسیوارلیتحلی خروج: 3شمارهجدول

منبع 
تغییرات

مجموع 
مربعات

سطح معناداريFآمارهمیانگین مربعاتدرجه آزادي

288/465258/9553/21000/0رگرسیون

--123/118275430/0باقیمانده
---411/164280کل
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ثیر مدل تبیین کننده متغیر توسعه شهريأضرایب ت:4جدول شماره 

متغیرهاي مستقل
ضریب 

رگرسیون 
خطاي 
معیار 

ضریب رگرسیون 
شده استاندارد

سطح معناداري tآزمون 

617/0538/0-211/0341/0مبداعرض از
386/0075/0290/0127/5000/0اعتماد اجتماعی
451/0078/0352/0815/5000/0انسجام اجتماعی

00217/0087/0002/0025/0980/0مشارکت اجتماعی
0604/0055/0063/0093/1275/0آگاهی اجتماعی

104/0065/0091/0615/1108/0دینداري

هاي احتمالی مبتنی بر وجود رابطه جدول باال مقادیر ضرایب را در معادله رگرسیونی و اندازه
براي بررسی اهمیت نسبی متغیرهاي . دهدپیشگو و متغیرهاي وابسته نشان میخطی بین متغیرهاي 

پنج . نمودشده را مطالعهضرایب رگرسیونی استانداردبینی توسعه شهري باید مقادیرمستقل در پیش
دهد که متغیرهاي متغیر مستقل سرمایه اجتماعی که وارد معادله شدند مقادیر جدول ضرایب نشان می

کنند به بینی میانسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی به طور معنادار متغیر وابسته توسعه شهري را پیش
sig( داري عنا که متغیرهاي فوق در سطح معنیاین م = اما . اندشتهیر وابسته رابطه دابا متغ)0/00

ي مستقل مهم و نقش بیشتري در تعیین متغیر وابسته دارند باید از  یک از این متغیرهااینکه کدام
شده بوده و امکان مقایسه و تعیین سهم نسبی این مقادیر استاندارد. تشخیص دادBetaطریق مقادیر 

توان گفت که نقش متغیر انسجام اجتماعی دول میبا توجه به ج. سازدهر یک ازمتغیرها را فراهم می
)Beta=0/352 (این عدد نشانگر این است که به ازاي هر یک . بیشتر از نقش سایر متغیر هاست

در انحراف معیار متغیر وابسته تغییر 352/0واحد تغییر در انحراف معیار انسجام اجتماعی به اندازه  
سهم بیشتري در پیشگویی متغیر )Beta=0/290(اجتماعی پس از آن متغیر اعتماد. ایجاد می کند

.وابسته داشته است

گیري و پیشنهادات نتیجه-14
،گی داردها بستهاي اجتماعی برنامهاي در هر کشوري به داشتن پشتوانههاي توسعهپیشبرد برنامه

. نظام ارزشی هر نظام استهاي توسعه متاثر از ساخت فرهنگی، اجتماعی ویعنی موفقیت همه برنامه
ارتباط فرهنگ، اجتماع و توسعه در نظرات اندیشمندانی چون کلمن، پاتنام، بوردیو، فوکویاما و گیدنز 

هاي پژوهش حاضر در مجموع مطابق یافته.مطرح گردید که به نظریه سرمایه اجتماعی شهرت  یافت
با توسعه شهري به عنوان متغیر وابسته قرار سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل در رابطه مستقیم 
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هر چه میزان سرمایه ،پاتنام،کلمن، بوردیو و فوکویامادارد و این به این معناست که مطابق نظر
تواند توسعه شهري اجتماعی در بین شهروندان بیشتر باشد تحقق اهداف که یکی از آن اهداف می

:   توان گفتحاصله از این پژوهش میباشد و بر اساس نتایجپذیرتر میباشد امکان
وجوه سرمایه اجتماعی اگر به . تواند نیروي معنوي قوي براي توسعه باشدسرمایه اجتماعی می

جه سرمایه اجتماعی با تو. تواند به منبع بسیار مهمی براي توسعه تبدیل گردددرستی استفاده شود می
هاي توسعه را برنامههاي منفی که شدیداًسرمایهآن قسمت ازباشد میبه اینکه داراي وجوه منفی نیز

. سازي کنترل و محدود نمودتوان با آموزش و فرهنگنماید را میدر سطح عمومی دچار مشکل می
باشند، وجود و حضور هاي اصلی سرمایه اجتماعی میلفهؤسه عنصر اعتماد، انسجام و مشارکت، م

عی یک ثیرگذاري سرمایه اجتماأالبته ت. سازدتر میه هدف را آساناي دستیابی بآنها در هر جامعه
اي روشن دارد به شرط آنکه محتواي سرمایه اجتماعی موجود در جامعه جامعه بر روند توسعه نتیجه

دستیابی به توسعه شهري بدون توجه به . با اهداف توسعه تناسب داشته یا انعطاف الزم را دارا باشد
هاي فردي و گروهی امري غیر قابل اجرا گیري از تمامی ظرفیتنسانی و بهرهي و اهاي نهادپتانسیل

. است
شهر هاي توسعه در شهر قائمها و برنامهکند که در تدوین سیاستدر مجموع مطالعه بیان می

توان با تقویت سرمایه اجتماعی به توسعه شهرياجتماعی توجه کرد و میثیر سرمایهأباید به نقش و ت
.دست یافت

:گرددبا توجه به یافته هاي پژوهش، جهت دستیابی به توسعه شهري موارد ذیل پیشنهاد می
شناسایی مشکالت شهري دادن مردم از طریق انتخاب نمایندگان در هر محله جهت مشارکت-1

و سهاي هر منطقه در جهت نیل به توسعه آن منطقه و شهر و بدین طریق از یکمنديو بیان نیاز
هاي فرهنگی و کند و همچنین ویژگیاعتبارات و امکانات به طرف خواست واقعی مردم سوق پیدا می

.گردداجتماعی هر منطقه در توسعه لحاظ می
رسمی فراهم هاي غیرها و تشکلزمینه و بستر مناسب جهت مشارکت شهروندان در گروه-2

.گردد
براي باالبردن سطح آگاهی و اطالعات مردم و رسانی دقیق در ارتباط با مسائل شهرياطالع-3

.ایجاد انگیزه در آنان جهت ایجاد حس همکاري و مشارکت بیشتر  صورت گیرد
آموزان در مدارس جهت تقویت میزان آگاهی و همچنین سرمایه ارتقاء سطح علمی دانش-4

. پذیر باشدولیتؤتوان در جهت تربیت شهروندانی آگاه و مساجتماعی آنان که به نوبه خود می
- اندیشه آنان از طریق ایجاد کانونایجاد زمینه مناسب جهت تعامل بیشتر شهروندان و تبادل -5

. هاي فرهنگی و غیره
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-یافته، یا طرحبرقراري ارتباط با جوامع دیگر جهت استفاده از تجربیات شهرهایی که توسعه-6
. هاي موفقی را به اجرا گذاشتندها و برنامه

تقویت امکانات فرهنگی و اجتماعی در شهر جهت باالبردن روحیه تعاون و همکاري -7
.شهروندان 

. توسعه خدمات رفاهی و ایجاد اشتغال-8
فرهنگی در جهت ارتقاء سطح فرهنگ –هاي آموزش همگانی مسائل اجتماعی اجراي طرح-9

. عمومی و هویت اجتماعی شهروندان
.هاي دخیل در امر توسعه شهرها و گروهها، سازمانتبادل اطالعات بین نهاد-10

فهرست منابع
مجموعه مقاالت همایش ،، سرمایه اجتماعی ، یک ضرورت حیاتی1385، ایمانی حسنلویی، مهدي-1

ها و راه کارها، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سرمایه اجتماعی، چالشايمنطقه
.دهاقان

ترجمه افشین خاکباز و ،)اعتماد، دموکراسی، توسعه(، سرمایه اجتماعی1385،تاجبخش، کیان-2
.حسین پویان، چاپ دوم، نشر شیرازه

سازي ، کار پایه مفهومی ومفهومی1385، پیران، پرویز و موسوي، میرطاهر و شعبانی، ملیحه-3
.23فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره ، سرمایه اجتماعی

فصلنامه . ثر بر آنؤفرهنگی م–، اعتماد اجتماعی و عوامل اجتماعی1389، القاسمحیدرآبادي، ابو-4
.تخصصی جامعه شناسی مطالعات جوانان، پیش شماره اول،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل

مجله رشد علوم اجتماعی، ،، مروري بر ادبیات موضوع سرمایه اجتماعی1384، حیدري، داوود-5
.1384، زمستان2دوره نهم، شماره .نامه سرمایه اجتماعیژهوی

هاي گیري و مقایسه سرمایه اجتماعی در بخش، اندازه1387،رحمانی، محمود و کاوسی، اسماعیل-6
.، تهرانمعاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی، دولتی و خصوصی

ریزي شهر در جهت تحقق برنامهرد توسعه، راهب1386، رفیعیان، مجتبی و شاهین راد، مهنوش-7
.2ه ت اجتماعی ایران، دوره دوم، شمارمجله مطالعا،توسعه شهر

اي سرمایه مجموعه مقاالت همایش منطقه،، سرمایه اجتماعی و توسعه1385، رنجبریان، رسول-8
.ها و راه کارها، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقاناجتماعی، چالش

شناختی در دینداري و هاي دین و مدرنیته، مباحثی جامعه، چالش1383،زاده، سید حسینسراج-9
.تهران، طرح نو. سکوالر شدن
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مجله ، ، سرمایه اجتماعی و نقش آن در حیات اجتماعی و اقتصادي1384، پور، محمودشارع-10
.1384، تان، زمس2ه نهم، شماره دور، نامه سرمایه اجتماعیرشد علوم اجتماعی، ویژه

پژوهشکده مطالعات ،، مبانی مفهومی سرمایه اجتماعی1387،شجاعی باغینی و همکاران-11
.، تهرانفرهنگی و اجتماعی

مجموعه . ، سرمایه اجتماعی، سیر تاریخی مفهوم و روش سنجش آن1385، شاهنوشی، مجتبی-12
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد ها و راه کارها،اي سرمایه اجتماعی ، چالشمقاالت همایش منطقه
.اسالمی واحد دهاقان

پژوهشکده تحقیقات ، 14پژوهشنامه شماره ،، توسعه اجتماعی1386، رضاصالحی امیري، سید-13
.، تهراناستراتژیک

پژوهشکده ،29پژوهشنامه شماره ،، مدیریت و سرمایه اجتماعی1387،صالحی امیري، سید رضا-14
. ران، تهتحقیقات استراتژیک

هشی فصلنامه علمی پژو،، سرمایه اجتماعی در ایران1386، عبدالهی، محمد و موسوي، میرطاهر-15
.25ه رفاه اجتماعی، سال ششم، شمار

مجموعه ،، اعتماد اجتماعی، عاملی در پیشرفت جامعه1385، عظیمی، لیال و ادریسی، افسانه-16
ا و راه کارها، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد هسرمایه اجتماعی، چالشايمقاالت همایش منطقه
.اسالمی واحد دهاقان

ویژه مجله رشد علوم اجتماعی،،سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی،1384، عبد الرحمانی، رضا-17
.2دوره نهم، شماره . نامه سرمایه اجتماعی

، ترجمه غالمعباس توسلی،، پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن1385،فوکویاما، فرانسیس-18
.، تهراننشر حکایت قلم نوین

.، تهراننشر نی، ترجمه منوچهر صبوري، ، بنیادهاي نظریه اجتماعی1386،کلمن، جیمز-19
مجموعه مقاالت همایش ،، سرمایه اجتماعی و توسعه شهري1385، کارکنان نصرآبادي، محمد-20

رها، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ها و راه کااي سرمایه اجتماعی، چالشمنطقه
.دهاقان

فصلنامه علمی ،هاي سرمایه اجتماعیلفهؤ، مشارکت اجتماعی، یکی از م1385، موسوي، میرطاهر-21
.23پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 

در توسعه بررسی نقش سرمایه اجتماعی ، 1389، محسنی تبریزي، علیرضا و آقامحسنی، مریم-22
.26ه ، دوفصلنامه مدیریت شهري، شمارشهر محالت: شهري، مورد پژوهی

،ثیرات متقابل سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی و اقتصاديأ، بررسی ت1385،منتظري، بهرام-23
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ها و راه کارها، معاونت پژوهشی اي سرمایه اجتماعی، چالشمجموعه مقاالت همایش منطقه
.واحد دهاقاندانشگاه آزاد اسالمی

، 253تمادملی، شماره هاي اجتماعی توسعه شهري، روزنامه اعلفهؤ، م1385،میرزاابوطالبی، عباس-24
.9ص )22/9/1385(

فراتحلیل گیري سرمایه اجتماعی و، شکل1384، پور، محمدجواد و فیروزآبادي، سیداحمدناطق-25
.28ه نامه علوم اجتماعی، شمار. عوامل موثر بر آن

، ، باورهاي دینی و سرمایه اجتماعی1385، تبار، حسیننوروزي گودرزي، مهدي و نازك-26
کارها، معاونت پژوهشی ها و راهاي سرمایه اجتماعی، چالشمجموعه مقاالت همایش منطقه
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان

ثر بر اعتماد ؤررسی عوامل م، ب1385، رضا و درستی، امیرعلی و حمیدیان، اکرموند، حسنوسفی-27
اي سرمایه مجموعه مقاالت همایش منطقه،و سرمایه اجتماعی در دو شهر شهرضا و اصفهان

.ها و راه کارها، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقاناجتماعی، چالش

28- Fukuyama, Francis (2001)"Social capital, civil society and
development", Third World Quarterly, Vol 22, No 1, pp7-20.

29- Rupasingha, Anile and Goetz, Stephan j and Freshwater, David (2006)
"The production of social capital in US counties" the Journal of Socio
Economics, 35, PP83-101.


