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 چكيده

هـا و قواعـد بـه صـورتي     ، عـرف هـا سـنت هـا، هنجارهـا،   و اسـتقرار ارزش  يريگشكلسرمايه اجتماعي حاصل 

اري، وجـدان  ، وفاديدوستنوعهمدلي، همكاري،  سازيينهزمو در بستري از روابط متقابل اجتماعي است،  خودجوش

سـرمايه انسـاني و    يوربهـره كاري در زندگي اجتماعي از جانب افراد است. اين نوع از سرمايه بستر مناسـبي بـراي   

اجتمـاعي در   هـاي يهسـرما از اين پژوهش بررسي نقـش   هدف شود.فيزيكي و راهي براي نيل به موفقيت قلمداد مي

 بـراي  و باشـد يمـ  تحليلـي  -توصـيفي مورداستفاده  وشر و يكاربرد تحقيق توسعه شهري شهر دهدشت است. نوع

، جامعـه آمـاري   شـده ) اسـتفاده مصاحبه و مشاهده پرسشنامه،( ميداني و ياكتابخانه يهاروش از اطالعات گردآوري

 هـا آننفـر از بـين    380ي بـه حجـم   انمونهپژوهش كليه ساكنان شهر دهدشت هستند كه با استفاده از فرمول كوكران 

آزمون شده اسـت. در ايـن    كرون باخي آلفااست. اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش  شدهانتخابصادفي ت صورتبه

يفيـت  بـه ك يرهاي مربوط متغاست. از ميان  شدهاستفادهتحليل عاملي  هايروش ها ازوتحليل دادهيهتجز مطالعه، براي

از تحليـل   آمـده دسـت بـه اند، عوامل مل تقليل يافتهعا 6شاخص استخراج و با استفاده از تحليل عاملي به  28زندگي،

اعتمـاد اجتمـاعي    عامـل  ،شـده اسـتخراج عامـل   6گيرنـد. در بـين   يبرم دردرصد از واريانس را  39/63 جمعاًعاملي 

هـاي  يناهنجـار عامل  ؛ وباشديميرگذارترين عامل در مطالعه تأثدهد كه يمدرصد واريانس را پوشش  6/18 ييتنهابه

  ير را در توسعه شهري، شهر دهدشت داشته است.تأثدرصد از واريانس كمترين  6/3با  ي،اجتماع

  .دهدشتكيفيت زندگي، سرمايه اجتماعي، توسعه شهري، تحليل عاملي،  واژگان كليدي:
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 مقدمه

تخريب فيزيكي و محيطي، محروميت اجتماعي، ناامني، بيكاري،  هايينهزم مهمي در يهانواحي شهري با چالش

 وجودين. باادهنديشدت كاهش مكمبود مسكن و ترافيك روبرو هستند كه اين مشكالت كيفيت زندگي شهري را به

ها ابليت شهرها براي بهبود كيفيت زندگي انسانو ملي بر ق الملليينگذران و برنامه ريزان در سطوح ب ياستس

ها و هاي نو كه تأثير شگرفي در فرايند تحول ديدگاهيكي از گرايش ).UNFPA, 2007: 13( يددارندتأك

هاي اجتماعي و كيفي توسعه است كه در دوم قرن بيستم داشته است، نظريه هريزي شهري در نيمهاي برنامهروش

فيت زندگي، رفاه اجتماعي و غيره نمود عيني يافته است اين مفاهيم موردتوجه مجامع قالب مفاهيمي همچون كي

پايدار  توسعه«المللي مختلفي با عنوان هاي بينها و همايشاي كه كنگرهگونهعلمي و تحقيقاتي جهان قرار گرفت، به

هايي اصل برگزاري چنين همايشنتيجه و ح. و ... برگزار و به تصويب جهاني رسيد» شهري در قالب كنفرانس ريو

ريزي شهري بوده است هاي اجتماعي و كيفي در فرايند برنامهدر عرصة جهاني، رواج مفاهيم و كاربرد شاخص

  ).8: 1384(كوكبي و همكاران، 

كنند، هر جامعه پويا و سالم شهري، نيازمند حضور شهرونداني است كه در قبال اجتماعي كه در آن زندگي مي

هاي مفاهيم و ايده ينترمهماشند الزمه تحقق چنين امري تقويت رفتار شهروندي است. شهروندي يكي از متعهد ب

- خواني رابطه فرد و جامعه كارايي دارد. عنوان شهروند به عضوي از يك اجتماع اطالق مي دربازاجتماعي است كه 

اين عضويت همراه است (افشار كهن و  هايي است كه باگردد كه برخوردار از همه حقوق و متعهد به مسئوليت

  ).2:1392ناجي مهر، 

رفتار شهروندي به اين دليل در جامعه محلي مهم بوده كه جوامع از طريق شرح وظيفه و قوانين قادر نيستند 

 ) يكي از6:1396به هدف را انتظار داشته باشند (عبداهللا زاده فر،  يابيدستبراي  يازموردنرفتارهاي  ازطيف وسيعي 

رود با رفتار شهروندي ساكنين محله رابطه داشته باشد، سرمايه اجتماعي است. مفهوم سرمايه كه انتظار مي يرهايمتغ

اشاره دارد و يا خلق هنجارها و اعتماد  باارزشمنبعي  عنوانبهاجتماعي به پيوندها ارتباطات ميان اعضاي يك شبكه 

  ).1392:155محمدي بلبالن آباد، شود (احمدي ومتقابل موجب تحقق اهداف اعضا مي

- مي حساببههاي اجتماعي، محيطي و اقتصادي ميان شاخص يارابطهسرمايه اجتماعي، مفهومي جديد، پويا و 

در توسعه فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي  يربنايزيك عامل مهم و  عنوانبه)، 6:1396عبداهللا زاده فر، ( يدآ

و فضاهاي فرهنگي و اجتماعي را مساعد  وربهرهرا  سازد تا فضاهاي فيزيكيا قادر ميها و افراد رهر جامعه، گروه

و  سويكهاي فيزيكي محله از از ويژگي متأثرتوان ). سرمايه اجتماعي را مي412:1395نمايند (شيخي و همكاران،

متقابل اين دو بر  يرأثتهاي اجتماعي آن از سوي ديگر و همچنين و ويژگي سويكهاي فيزيكي محله از ويژگي

  ).36:1392يكديگر دانست (اردشيري و همكاران، 

نوعي روابط شخصي است كه افراد با يكديگر به خاطر سابقه تعامالتشان  كنندهيفتوصسرمايه اجتماعي ارتباطي 

 يكديگرافراد كه  بين مؤثراي به ارتباط سرمايه اجتماعي رابطه درواقع). 167:1391كنند (پيران و همكاران،برقرار مي
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، رعايالايابند، توجه دارد (غياثي ندوشن و اميندوست دارند، به يكديگر اعتماد دارند و يا هم هويت مي را

187:1395.(  

 تنوع و شهرها به روستاها از مهاجرت افزايش شهرنشيني، گسترش شهر، در اجتماعي روابط يختگيگسازهم

 از اجتماعي هاييتحما كمبود شهروندان، تعاون و همكاري كاهش آن، متعاقب اقتصادي و فرهنگي، اجتماعي

طور به و شهرها درون كاذب مشاغل و بيكاري پديده اجتماعي، امنيت ايجاد شهري، ضرورت عمران يهابرنامه

 و اجتماعي و اقتصادي توسعه هاييزيربرنامه در شهروندان عدم مشاركت و شهري مشكالت و مسائل خالصه

 و مادي هاييهسرما اتالف موجبشهرها كالن يژهوبه يافته،نتوسعهو  توسعهدرحال شهرهاي از بسياري رد فرهنگي،

  ).Roback,1982: 1259(است  گرديده شهري هاييناهنجار و مشكالت تشديد و معنوي

 و هاانسان« ،»اهانسان ميان« بخش انسجام و هاشبكه جمعي، روابط كنندهيتتقو عاملعنوان به اجتماعي سرمايه 

. )1389 ي،آقا محسن و يزيتبر ي(محسن انجامدمي گروهي اقدام شدن نهادينه به »يكديگر با هاسازمان« و »هاسازمان

 اقتصاد شكوفايي در را آن توانيم كه است حدي تا يافتگيتوسعه در آن نقش اجتماعي و سرمايه موضوع اهميت

 رشد. كرد مشاهده آشكاريطور به دارند، قرار يافتگيتوسعه جدول در صدر كه شهرهايي و يافتهتوسعه جوامع تمام

 را اجتماعي عدالت و برابري گردد تأمين مناطق اجتماعي از سرمايه رهگيري با كه زماني يافتگيتوسعه و اقتصادي

هرگونه ين . بنابرا(Ring et al,2010: 171-195) آورديم فراهم اقتصادي رشد ايجاد يهاروش ديگربرخالف 

 همچنين و شوديم شهروندان اقتصادي و اجتماعي فرهنگي، سياسي، يهامشاركت كاهش به منجر آن، كاهش در

 هايناهنجار از بسياري و نسبي محروميت احساس و نااميدي و يأس اعتمادي،يب اجتماعي، و جرائم هايبآس رشد

 است مفاهيمي از يكي شهري توسعه ديگر، سوي ت. ازاس شهر يك شهروندان بين در سرمايه اجتماعي تقليل نتيجه

 سطحباال بردن  بر ناظر بيشتر عيني ابعاد در و دارد تنگاتنگ جامعه پيوندي يك افراد زندگي شيوه چگونگي با كه

 چگونگي و آموزش اشتغال، بهداشت، تغذيه، هايينهزم در بهينه و مطلوب ايجاد شرايط طريق از عمومي زندگي

و  اقتصادي و اجتماعي وضعيت در بهبود ايجاد دنبال به شهري توسعه بنابراين،. باشديم قات فراغتاو گذراندن

 در امروزه. باشديمياز موردن اجتماعي سرمايه تقويت و يريگشكل آن تحّقق براي كه است جامعه يك افراد فرهنگي

 و هستيم شهري توسعهدرروند كندي  هدشا فراوان انساني و اقتصادي فيزيكي، هاييهسرماباوجود  شهري جوامع

است  درصددحاضر  مقاله روينازا). 1385: 222نصرآبادي،  كاركنانگردد (يم احساس اجتماعي سرمايه خأل ينوعبه

، بپردازد. به عبارتي، يراحمدبواستان كهگيلويه و از توابع ي كيفيت زندگي در شهر دهدشت هاشاخصبه ارزيابي 

 موردمطالعهدر منطقه  سرمايه اجتماعيي مؤثر بر هاشاخصباشد كه يماساسي  سؤاالتبه اين  تحقيق به دنبال پاسخ

  باشد.يم موردمطالعهشهري در منطقه  سرمايه اجتماعيارائه راهكارهايي جهت ارتقاء  اند؟كدم

 ينظرمباني مفاهيم و 

گي بوده و به ميزان افزايش هريك از اين هاي فيزيكي، مالي، انساني، فرهناي از سرمايهسرمايه اجتماعي مجموعه 

سرمايه اجتماعي افزوده خواهد شد: بنابراين سرمايه  يزانمها در سطوح مختلف سازماني، گروهي و ملي بر سرمايه

 يچسبندگاين  كهيدرصورتكرده و  يجاداالزم  يچسبندگها چسبي است كه ميان انواع سرمايه مثابهبهاجتماعي 
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و عدم رشد و  يماندگعقبموجب  يتاًنهاها دچار نقصان شده و ساير سرمايه قطعاًست بدهد، خاصيت خود را از د

  ).370:1394ها و جوامع خواهد شد (مصباحي جهرمي و همكاران،توسعه مناسب در ميان گروه

 »آمريكايي بزرگ شهرهاي يوزندگ مرگ« 1جا كوب جين كالسيك اثر در بار نخستين اجتماعي سرمايه اصطالح 

در سه كلمه بيان داشت: ارتباطات مهم هستند با  توانيماين مفهوم را ). 1385 پور، حاجيكاررفته است () به1961(

يا قادر به انجام آن نيستند يا براي انجام آن  ييتنهابهزنند كه مي يكارهابهدستايجاد ارتباط با يكديگر، مردم 

  ).1:1385مشكالت فراواني خواهند داشت (فيلد، 

مجموع منابع حقيقي يا بالقوه كه مربوط به در اختيار داشتن يك شبكه  صورتبه) سرمايه اجتماعي را 1983( يوبورد

 ؛ كه)Elgar,2011:1404(اند تعريف كرده است رسمي شده آشنايي متقابل يا تصديق شده يشوبكمپايا از روابط 

 Whipple, etمرتبط است ( شدهينهنهاد يشبوكماز روابط متقابل  يبادوامبا در اختيار داشتن شبكه 

all,2015:1468.(  

 براي مفهوم اين از شناسيجامعه ديدگاه از اليت ايوان و اقتصادي منظر از 2كوكله گالن مانند افرادي 1970 دهه در

 اين ،1980 دهه در). Arbab, 2011:14( اندگرفته بهره شهري توسعه اجتماعي -اقتصادي هايچالش تشريح

 سياسي علوم در 4پوتنام رابرت ،) ,110:2002Coleman-125( شناسيجامعه در 3كلمن جيمز توسط طالحاص

)Putnam, 2000(، سياسي اقتصاد )Fukuyama,1995:10 (موردتوجه  وسيعيطور به علمي هايحوزه ساير و

 Ring et) كننديم ياد شهري و جامعه هر اقتصادي توسعه زيربنايعنوان به اجتماعي، سرمايه از .گرفت قرار

al,2010: 171-195)تغيير ايجاد و اجتماعي روابط و اعتماد تقويت شدن، ايشبكه بر يدتأك با اجتماعي . سرمايه 

 Suzuki, 2010;Gülümser( گيردميبر عهده  توسعه در زيادي نقش جامعه داخل در هاگروه و مردم نگرش در

et al, 2010:4.(  

  رمايه اجتماعي و توسعهديدگاه موجود در باب س

داند. يمي مدني هاو گروه هاانجمن، هاباشگاهي محلي نظير هاسازمانسرمايه اجتماعي را همان : گرااجتماعديدگاه  

دارند، بر اين باورند كه سرمايه اجتماعي ذاتاً يهتكدر يك اجتماع  هاگروهيان كه بر تعداد و تراكم اين گرااجتماع

 :Dordick,1997( بيشتر آن بهتر بوده و وجود آن هميشه يك تأثير مثبت بر رفاه اجتماع داردخوب است، كاربرد 

49.(  

كند نقاط قوت و ضعف يمدومين ديدگاه در باب سرمايه اجتماعي است. اين ديدگاه كه تالش  :ياشبكهديدگاه 

ردم و روابط درون و بين اين ي افقي و عمودي بين مهاانجمنبحث سرمايه اجتماعي را توضيح دهد؛ بر اهميت 

، 1973در سال  5كند. بر اساس نظر گرآنووتريم، تأكيد هاشركتي اجتماعي و هاگروهيافته، نظير سازمانواحدهاي 

                                                           
1 Jane Jacob 
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4 Robert Putnam 
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و اجتماعات يك احساس هويت و هدف  هاخانواده اين ديدگاه مؤيد آن است كه پيوندهاي قومي درون اجتماع، به

  ).Granovettet, 1973: 78; Portes, Alejandro,ed,1998: 92.(دهديممشترك 

كنيم، نيروي حياتي يمنهادي ياد  كه ما از آن به ديدگاه ديدگاه نهادي: از منظر سومين ديدگاه سرمايه اجتماعي

ي اجتماعي و جامعه مدني عمدتاً محصول بستر سياسي، حقوقي و نهادي است. استدالل اين رويكرد اين هاشبكه

اي كه اين يرسمي كيفيت نهادهاي يهپاي اجتماعي براي اقدام در كارهاي جمعي، بر هاگروه است كه توانايي

  )North,douglassc, 1990:184شود (داده است، تعيين مييجارا در خود  هاگروه

 است را تلفيق كند. در اين شدهحاصلي و نهادي اشبكههاي يدگاهداز  آنچهتالش دارد تا  :ييافزاهمديدگاه 

و  هاحكومتو جوامع ذاتاً نه خوب هستند، نه بد،  هادولت -1آمد:  به دستپذير يمتعمي يجهنتديدگاه، سه 

يي منابع ضروري براي تنهابه هادولت -2ي مدني، براي دستيابي به اهداف جمعي، تأثيرات متفاوتي دارند.هاگروه

 همي جدا از هابخشدر درون و بين اين  هامكملبراين ايجاد پيشبرد توسعه فراگير و پايدار را در اختيار ندارند، بنا

  .(world Develop ment,1996:60)ضروري است. 

در و  خودجوشها و قواعد به صورتي ها، عرفها، هنجارها، سنتو استقرار ارزش يريگشكلسرمايه اجتماعي حاصل 

  ).83:1391از روابط متقابل اجتماعي است (جهانگيري و همكاران،  يبستر

  
  مدل مفهومي تحقيق 1شكل شماره 
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نقش سرمايه اجتماعي در دو دهه اخير مطالعاتي صورت گرفته است از مطالعات خارجي كه  ◌ٔ ينهدرزم

 را دموكراسي و اجتماعي ييهسرما تأثير يامطالعه در ،)1993( 1اين پژوهش بوده است كاري است پاتنام موردتوجه

 از شد قائل را هاييتفاوت مدني جامعه و اجتماعي سرمايه بين و كرد بررسي متحدهالتياا و ايتاليا مختلف مناطق در

 توسعه در مهمي نقش اجتماعي هايشبكه و هنجارها اعتماد مانند هاسازمان و نهادها اجتماعي اشكال وي ديدگاه

 سايرين بامؤثر  ارتباط ايبر مردم توانايي باعمدتاً  اجتماعي سرمايه وي ديدگاه همچنين از ؛ وكنندمي ايفا

  (Fukuyama 2000: 10).است

)، در پژوهشي تحت عنوان توسعه پايدار و كيفيت زندگي شهري به اين نتيجه رسيده است 2014( 2هندان تورگلو

هاي توسعه ياستراتژمحيطي، اقتصادي، اجتماعي، جسماني و سالمت براي كمك به يستز باهدفكه اين تحقيق 

)، در پژوهش تحت عنوان كيفيت زندگي شهري و مطالعات 2015( 3روبرت مارانز قرار داده است. موردبحثپايدار 

، QOULو  QOLارائه تعريف عملياتي از  باهدفي ارتباط آينده، اين تحقيق هافرصتزيست: يطمحپايداري 

است. در  شدهنجاماجهان در دهه گذشته  شدهانتخابدر شهرهاي  QOULبه بررسي مطالعات  اختصاربه ازآنپس

ي مفهومي براي تست روابط بين اقدامات هامدل عنوانبهمرحله بعد، انواع مختلفي از اقدامات و همچنين 

بخشي از  عنوانبهپايداري در بين ساكنان شهري  فرهنگيري پوشش گاندازهيت درنها و است قرارگرفته مورداستفاده

  يشنهادشده است.پ QOULمطالعات 

)، در پژوهشي تحت عنوان اصول كيفيت زندگي شهري براي يك محله به اين نتيجه 2012( 4ارانالريان و همك

يزي شهري و رويكرد و ابعاد كيفيت ربرنامههاي معاصر يهنظرگيري رابطه بين اصول اين يجهنترسيدند يك ماتريس 

زيست، فيزيكي، تحرك، يطمحسائل ي از اصولي به مامجموعهدستيابي به  منظوربهيافته است، توسعهزندگي شهري 

يك  دهندهارائهپردازد. اين اصول يماجتماعي، رواني، اقتصادي و نگراني سياسي به نام اصول كيفيت زندگي شهري 

  گذاران است.ياستساز فرايند طراحي و مفيد براي  كنندگانمشاركتراهنمايي براي 

رسد كه تمامي كند و به اين نتيجه ميير بررسي ميزندگي شهري را در هشت متغ يفيتك) 2008در سال ( 5لي

باالتر  مراتببه يزنبرخورداري از اين متغيرها، كيفيت زندگي  برحسبو  يرگذارندتأثمتغيرها بر روي كيفيت زندگي 

  است.

 يدتأك)، در پژوهشي با عنوان كيفيت زندگي شهري، بر پارامترهاي رشد هوشمند شهري 2008در سال ( 6داس

رسد كه ارتقاء دسترسي به نيازهاي روزمره در سطح محالت، منجر به ارتقاء ابعاد كيفيت به اين نتيجه مي دارد و

  گردد.زندگي شهري مي

 اييهسرما ميزان تحليل و بررسي)، در پژوهشي با استفاده از روش ميداني به 1387در سال ( بخشتاجتوكلي و 

تان پرداختند. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه تفاوت سيس مرزي روستايي و شهري مناطق اجتماعي در

                                                           
1 Putnam 

2 Hndan in the throat 

3 Robert Maranz 

4 Al Rayyan et al. 

5
 Lee 

6
 Das 
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اجتماعي در نقاط شهري و روستايي در منطقه سيستان وجود دارد. همچنين  ييهسرمامعناداري بين سطح 

 ييهسرما هاآن در كه باشد توأم روستاها ييهتخل ينههز با مرزي مناطق در نقاط شهري رشد ييشهاند كهيدرصورت

 خواهد داشت. منافات يتيكيژئوپل يهاضرورت با و بود خواهد نامناسب انديشه اين قطعاً بيشتر است، اعياجتم

)، در پژوهشي با عنوان ارزيابي توزيع فضايي سرمايه اجتماعي در سطح مناطق 1390خمر و همكاران در سال (

تيجه رسيدند كه در ميان نواحي شهري در نواحي شهر قوچان به اين ن Gisو  Topsisشهري با استفاده از تكنيك 

. اندگرفتهسطح برخورداري جاي  ترينيينپادر  %38قوچان، سه ناحيه (يك، دو و پنج) محروم با ضريب اولويت 

باشد كه با ضريب يماست و سطح يك، ناحيه سه  %53دومين سطح، ناحيه چهار است كه داراي ضريب اولويت 

 شهر قوچان دارا است. گانهپنجي، بهترين وضعيت را در بين نواحي دبررسمور يهاشاخص ازلحاظ %77اولويت 

 مطالعه شهري توسعه و اجتماعي سرمايه رابطه بررسيعنوان با  يامقاله)، در 1391فرزانه و همكاران در سال (

 ، بيندمطالعهمورو ميداني به اين نتيجه رسيدن كه در منطقه  ياكتابخانهبا استفاده از روش  »شهر: قائمموردي

 آگاهي اجتماعي، اجتماعي، مشاركت انسجام اجتماعي، اعتماد شامل اجتماعي، سرمايه مستقل متغير يهامؤلفه

 اين مطالعه بيان درمجموع. وجود دارد معناداري و مستقيم رابطه شهري توسعه وابسته متغير با دارييند و اجتماعي

 كرد توجه اجتماعي سرمايه تأثير و نقش به بايد شهرقائم شهر در توسعه يهابرنامه و هاياستس تدوين در كه كنديم

  .يافتدست يشهر توسعه به اجتماعي سرمايه تقويت با توانيم و

ي كيفيت زندگي شهري كه هاشاخص)، در پژوهشي تحت عنوان توسعه و سنجش 1388رضواني و همكاران (

درصد خانوارها در حالت بهزيستي،  25دهد كه يمنشان  ورآبادنمقايسه نتايج كيفيت عيني و ذهني زندگي در شهر 

درصد در  4/20در حالت ناهمگني و  هاآندرصد  4/24كه يدرحالدر حالت محروميت قرار دارند؛  درصد 1/30

  . هرچند كه همبستگي بين ابعاد ذهني و عيني زندگي باال نيست.اندقرارگرفتهحالت انطباق 
 

  روش تحقيق

، رويكرد يموردبررس يهامؤلفهاست و با توجه به ماهيت موضوع و » كاربردي«از نوع مطالعات پژوهش حاضر 

ها به دو اطالعات و داده يآورجمعاست. » تحليلي  -توصيفي« يهاروشحاكم بر فرآيند پژوهش، تركيبي از 

است. با  شهر دهدشتن انجام پذيرفته است. جامعه آماري پژوهش شامل كليه ساكنا» اسنادي و پيمايشي«صورت 

براي گردآوري  يريگاعضاي جامعه از روش نمونه يتمامتوجه به وسعت جامعه آماري و عدم امكان دسترسي به

 5 يريگ) با خطاي اندازه117: 1380(حافظ نيا،  1اطالعات استفاده گرديد. حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران

) برابر با =5/0p=qنظر گرفتن فرض وجود حداكثر ناهمگني ( درصد و همچنين با در 95درصد و سطح اطمينان 

پرسشنامه كه  380 يت، درنهاشدهاستفادهاحتمالي ساده  يريگاز روش نمونه بارهيننفر برآورد گرديد. درا 380

اده از با استف هادادهي گذارنهايي در نظر گرفته شد. ارزش وتحليليهجهت تجز داديهدف را نشان م يهاحداكثر داده

ي روايي در بررسو خيلي زياد صورت پذيرفته است.  ، متوسط، زيادكم خيلي كم، اي ليكرتينهگزطيف پنج 

است. براي پايايي  شدهاستفادهپرسشنامه از روايي صوري (ذهني)، نظرات كارشناسان و مطابقت با مطالعات قبلي 

                                                           
1. Cochran 
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از محاسبه آلفا براي  آمدهدستبهاست عدد  شدهستفادها كرون باخي آلفاآزمون و محاسبه يشپابزار سنجش نيز شيوه 

 بهره SPSS افزارنرم در از آزمون تحليل عاملي داده وتحليليهتجز براي؛ و باشديم) 850/0پرسشنامه مقدماتي ( 40

 .استشده گرفته

  

  موردمطالعهمحدوده 

شهرستان در جنوب  اين باشد.يم كهگيلويه و مركز شهرستان يراحمدبوكهگيلويه و شهر دهدشت يكي از شهرهاي استان 

و از طرف  به بهبهان شرق از طرف شمال به كوه نور، ؛ كهيلومترمربع مساحت داردك 3349است داراي  شدهواقعغربي استان 

باشد. مركز سياسي شهرستان يمشهر  6داراي  1390ي سال سرشمارشود اين شهرستان در يمغرب شهرستان چرام منتهي 

كه در فاصلة تقريبي  باشديمعرض شمالي  31° 22′تا  30° 28′طول شرقي  50° 49′تا  50° 17′يه (دهدشت) كه بين كهگيلو

است اين شهر طبق  شدهواقعدهدشت) نام (متري از سطح دريا در ميان دشتي به  810كيلومتري شرق بهبهان، با ارتفاع  60

  ).1395، يراحمدبوكهگيلويه و  استاناشد (سالنامه آماري بيم) نفر جمعيت 56279، داراي (1390سرشماري سال 

  
  .موردمطالعهمعرفي محدوده  .2شكل 

  ي پژوهشهاشاخص

و  آورنديماي هستند كه ارزيابي پيشرفت آينده را فراهم يلهوسي داراي مفهوم ضمني، هاواژه عنوانبه هاشاخص

گردند كه  ي انتخاباگونهبهبايد  هاشاخص). اين Patrick,2002كنند (يماز طرف ديگر مقصد و هدف را بيان 

ي مناسب منجر به تصميم سازي هاشاخصاستفاده از  .كنندرا درك  هاآنبراي ساكنين محلي آشنا بوده و بتوانند 

 جهت استفادهقابلي و انبوهي از اطالعات به اطالعات سازشفافي، سازسادهاز طريق  مؤثرتربهتر و اقدامات 

  ).United Nations,2007گردد (يمرندگان گييمتصم
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  شهري شهر دهدشت سرمايه اجتماعيي پژوهش هاشاخصمعرفي . 1جدول 

  و مشكالت موجود در محله حل مسائل  15  اعتمادندقابلاكثر مردم شهر و محله زندگي من   1

  شما ميزان درگيري و نزاع بين ساكن محله  16  ها و همسايگانيمحلهماعتماد نسبت به   2

  ها در محله زندگي شمايناهنجارميزان انحراف اجتماعي و   17  به گردشگران و مسافرين مؤسساتاعتماد به   3

  سنجش انسجام اجتماعي  18  ي دولتينهادهااعتماد به مديران شهري و   4

  حلهي در معزا درهمكاري و شركت شما در مراسم شادي و   19  ونقلحملخدمات  ارائه اعتماد به سيستم  5

  مثل ساده زيستي)شهروندان (ي مشترك بين هاارزش تغيير  20  الحسنهقرضي هاصندوقمالي و  مؤسساتاعتماد به   6

  يدهدحادثههمكاري مردم براي مساعد به افراد   21  ميزان اعتماد به متصديان خدمات شهري  7

  .داز ميزان درآمد خود راضي هستي  22  مشاركت در امور خيريه شهر و محله  8

  خصوصي يهامطببيمارستان و  ازميزان رضايت   23  يسات عمومي شهريتأسمشاركت در نگهداري از   9

  )...گاز، بنزينانرژي (ي هاحاملميزان رضايت از دسترسي به   24  ين هزينه خدماتتأمهاي در يمحلهمهمكاري   10

  از شهر ميزان تمايل به مهاجرت  25  ارتباط با شوراي اسالمي و شوراي محل  11

  سنجش كيفيت زندگي  26  مشاركت در حل مسائل و مشكالت شهر  12

  گذاري).يهسرما.(خود راضي هستيد اندازپساز ميزان   27  فكري و مشورتي در بهبود محل زندگي ◌ٔ ينهدرزممشاركت   13

  هستند. )، راضيندسترسي به عوامل و نيازهاي اوليه (آب، مسك  28  ي محلي و شهري در حل مشكالتنهادهاهمكاري   14

  .1395، نگارندگان: مأخذ

 

  هايافته

و  KMOبراي اين تحليل از طريق آزمون  هادادهقبل از اجراي دستور تحليل عاملي، مناسب بودن مجموعه 

Bartlett  مورد ارزيابي قرار گرفت. بر اساس نتايج آزمونKMO  ي هادادهاست،  815/0برابر با  آمدهدستبهمقدار

، همچنين آزمون كرويت بارتلت فرض مرتبط بودن استي زيربنايي و بنيادي هاعاملبه تعداد  ليتقللقابتحقيق 

 داريمعن 01/0از  تركوچككه در سطح خطاي  )954/591كه مقدار بارتلت نيز برابر با ( كنديمرا آزمون  هاداده

ي پژوهش و چگونگي رهايمتغ) 2شماره (براي تحليل عاملي مناسب بودند. جدول  هادادهدر كل  بنابراين است.

برابر  ريمتغ. اشتراك يك دهديمبا يكديگر به ترتيب اشتراك اوليه و اشتراك استخراجي را نشان  رهايمتغهمبستگي 

ي كننده است. به دليل اينكه نيبشيپ عنوانبه هاعاملي مربوطه با استفاده از رهايمتغمربع همبستگي چندگانه براي 

 است. 1ي اوليه برابر هااشتراك، تمامي كنديم) بيان هاعامل( از استخراج عامل قبلرا  هااشتراكاوليه،  ستون اشتراك

  .دهنديمرا بهتر نشان  رهايمتغ، شدهاستخراجي هاعاملباشد،  تربزرگهرچه مقادير اشتراك استخراجي 
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  رهايمتغهمبستگي بين  .2جدول 

اشتراك   هاشاخص

  اوليه

جي استخرا

  اشتراك

اشتراك   هاشاخص

  اوليه

استخراجي 

  اشتراك

  669/0 1,000  و مشكالت موجود در محله حل مسائل  669/0  1,000  بودن مردم شهر و محله اعتمادقابل

  666/0 1,000  ميزان درگيري و نزاع بين ساكن محله شما  546/0 1,000  ها و همسايگانيمحلهماعتماد نسبت به 

  650/0 1,000  ها دريناهنجارميزان انحراف اجتماعي و   676/0 1,000  گردشگران و مسافرين، مؤسساتاعتماد به 

  626/0 1,000  سنجش انسجام اجتماعي  622/0 1,000  ي دولتينهادهااعتماد به مديران شهري و 

  628/0 1,000  همكاري و شركت شما در مراسمات  770/0 1,000  خدمات ارائه اعتماد به سيستم

  674/0 1,000  ي مشترك بين شهروندانهاارزش تغيير  595/0 1,000  مؤسسات اعتماد به

  687/0 1,000  يدهدحادثههمكاري براي مساعد، افراد   635/0 1,000  ميزان اعتماد به متصديان خدمات شهري

  594/0 1,000  .درآمد خود راضي هستيد  719/0 1,000  مشاركت در امور خيريه شهر و محله

  680/0 1,000  يهامطببيمارستان و  ازرضايت   767/0 1,000  يسات عموميتأساري از مشاركت در نگهد

  741/0 1,000  ي انرژيهاحاملرضايت از دسترسي به   718/0 1,000  ين هزينه خدماتتأمهمكاري 

  681/0 1,000  ميزان تمايل به مهاجرت از شهر  587/0 1,000  ارتباط با شوراي اسالمي و شوراي محل

  586/0 1,000  سنجش كيفيت زندگي  655/0 1,000  مشاركت در حل مسائل و مشكالت

  611/0 1,000  خود راضي هستيد اندازپساز ميزان   480/0 1,000  فكري ◌ٔ ينهدرزممشاركت 

  621/0 1,000  دسترسي به عوامل و نيازهاي اوليه  534/0 1,000  ي حل مشكالتنهادهاهمكاري 

  .1395ي پژوهش،هاافتهي :مأخذ

  

دهد. در اين جدول بر يمشناخت سهم هر عامل را در تبيين مجموع واريانس تمام متغيرها را نشان  3جدول 

به نتايج  با توجه بنابراين باالتر از يك باشد. هاآنشوند كه مقدار ويژه يمانتخاب  يهاعاملاساس معيار كيزر تنها 

 6مانند. اين يمتحليل باقي  و در هستند 1از  تربزرگ هاآنعامل مقدار ويژه  6دهد كه يمنشان  3جدول حاصل 

برابر و  هاعامليرها رو توضيح دهند. اهميت همه متغواريانس) ( ييرپذيريتغدرصد از  39/63يباً تقرتوانند يمعامل 

ين ترمهم ين تحليلدر امثال اهميت و نقش عامل اول بيش از سه برابر عامل ششم است.  طوربهبه يك اندازه نيست. 

دهد. عوامل دوم تا ششم يمدرصد از واريانس را تشكيل  6/18يي تنهابهباشد كه اين عامل يم 1عامل، عامل شماره 

ي هامؤلفهدهند. به دليل اينكه مقدار ويژه يمدرصد از واريانس را تشكيل  3/6، 5/7، 4/9، 8/11،7/9به ترتيب مقادير 

  باشند.ينمهاي بعدي يلتحلدر  استفادهقابلو است معنادار نبوده  1بعدي كمتر از 
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  .هاشاخصاز مجموعه  هاآنيانس وارين نب و درصدويژه  مقادير ،شدهاستخراجي هاعامل: 3جدول 

  .1395پژوهش  هاييافته مĤخذ:

  

 صورتبهرا  هاعاملرا مبني بر تعداد مناسب  3يزه نتايج جدول رسنگنموداري كه در ادامه آمده نمودار 

  .ييدي بر معيار كيزر در جدول قبلي استتأيزه مهر رسنگتوان گفت كه نتايج نمودار يمدهد. يمتصويري نشان 

 
  .شدهاستخراجي هاعاملنمايش گرافيكي ارزش ويژه هريك از  .3شكل 

  

متغير  28عامل داراي مقدار ويژه باالتر از يك هستند. يعني  6باشد يمي كه از نمودار قابل دريافت طورهمان

  باشد.يمعامل  6 قابل كاهش به

  

  هاعاملدوران 

مل
عا

 

 

مجموع مجذورات بارهاي عاملي  مقادير ويژه اوليه

  استخراج شد

مجموع مجذورات بارهاي عاملي 

 چرخش يافته

  واريانس مجموع

 رصد)(د

تجمعي 

 (درصد)

  واريانس مجموع

 (درصد)

تجمعي 

 (درصد)

  واريانس مجموع

 (درصد)

  تجمعي

 (درصد)

1 1/8 63/38 63/38 1/8 63/38 63/38 8/3 6/18 69/18 

2 2/2 18/8 18/8 2/2 18/8 8/46 3/3 8/11 49/30 

3 04/2 29/7 29/7 04/2 29/7 12/53 7/2 7/9 19/40 

4 68/1 02/6 02/6 68/1 02/6 14/59 6/2 4/9 59/49 

5 53/1 4/5 4/5 53/1 4/5 64/61 1/2 5/7 09/57 

6 3/1 7/4 7/4 3/1 7/4 3/68 7/1 3/6 39/63 



 رانحماني و همكار                  

30 

 

تواند از ورود برخي از يم هاعامل. چرخش هاستعاملتحليل عاملي، چرخش  درروشيكي از مفاهيم مهم 

يرتري ارائه دهد. بنابراين دليل تفسين عامل مختلف جلوگيري كند، ساختار عاملي مناسب و قابل چنديرها در متغ

 )4تئوري معنادار و قابل تفسير است. جدول ( ازنظرريس عاملي ساده و دستيابي به مات هاعاملاصلي چرخش 

را بعد از چرخش به روش دوران واريماكس را نشان  شدهاستخراجي هاعاملماتريس همبستگي بين متغيرها و 

بارهاي عاملي هر  دهندهنشاندهد. در اين جدول هر ستون معرف يك عامل است. مقادير موجود در هر ستون يم

يرهاي متغباشد. يميرها بين مثبت يك و منفي يك متغو  هاعاملباشد. مقدار همبستگي بين يممتغير بر يك عامل 

 هاآنيرهاي كه با كشيدن خط زير اند (متغشدهدادهيرها نشان متغتوسط هريك از  بارشدهي هاعامليق و موردتحق

  ).اندشدهمشخص

  

)ماتريس عوامل دوران يافتهها (شاخصز ي استخراجي اهاعاملبارگذاري  .4جدول   

 6عامل  5عامل  4عامل  3عامل  2عامل  1عامل  ي اوليههاشاخص

/84  اعتمادندقابلاكثر مردم شهر و محله زندگي من   01/  07/  16/  03/-  02/  

/74  ها و همسايگانيمحلهماعتماد نسبت به   11/  15/  05/-  04/-  19/-  

/66  ان و مسافرينبه گردشگر مؤسساتاعتماد به   19/  23/  07/  13/  19/-  

/66  ي دولتينهادهااعتماد به مديران شهري و   34/  09/-  17/  38/  09/-  

/51  ونقلحملخدمات  ارائه اعتماد به سيستم  26/  05/-  06/  02/  15/  

/43  الحسنهقرضي هاصندوقمالي و  مؤسساتاعتماد به   38/  09/-  31/  17/  20/  

/53  صديان خدمات شهريميزان اعتماد به مت  39/  07/-  32/  29/  02/  

/37  ي محلي و شهري در حل مشكالتنهادهاهمكاري   24/  76/  20/  17/  14/  

/15  يسات عمومي شهريتأسمشاركت در نگهداري از   85/  01/  13/  14/  08/-  

/56  ين هزينه خدماتتأمهاي در يمحلهمهمكاري   09/  21/  35/  07/-  06/  

/19  اسالمي و شوراي محلارتباط با شوراي   67/  18/  14/  01/  17/-  

/07  مشاركت در حل مسائل و مشكالت شهر  73/  14/  38/  05/-  07/  

/23  فكري و مشورتي در بهبود محل زندگي ◌ٔ ينهدرزممشاركت   81/  03/  06/  03/  07/  

/19  مشاركت در امور خيريه شهر و محله  49/  19/  02/  15/  05/-  

/06  ود در محلهو مشكالت موج حل مسائل  29/-  14/  04/  32/-  74/  

-/11  ميزان درگيري و نزاع بين ساكن محله شما  06/-  02/-  01/-  05/  82/  

/13  ها در محله زندگي شمايناهنجارميزان انحراف اجتماعي و   39/  44/  39/  05/-  24/-  

/08  سنجش انسجام اجتماعي  15/  93/  09/  12/  08/  

-/13  ي در محلهعزادارشادي و  همكاري و شركت شما در مراسم  25/  18/-  34/-  61/  54/  

/08  مثل ساده زيستي)شهروندان (ي مشترك بين هاارزش تغيير  17/  87/  13/  09/  08/  

/15  يدهدحادثههمكاري مردم براي مساعد به افراد   24/  25/  05/-  26/  55/  

/24  .از ميزان درآمد خود راضي هستيد  02/  49/  15/  55/  08/-  

/06  خصوصي يهامطببيمارستان و  اززان رضايت مي  12/  28/  25/  42/  68/  

/03  )...گاز، بنزينانرژي (ي هاحاملميزان رضايت از دسترسي به   18/  19/-  61/  07/-  06/  
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/12  ميزان تمايل به مهاجرت از شهر  37/  08/  59/-  02/-  08/-  

/25  سنجش كيفيت زندگي  15/  08/  74/  27/  08/  

/14  گذاري).يهسرما.(خود راضي هستيد اندازسپاز ميزان   07/-  27/  29/  77/  04/-  

/25  هستند. )، راضيدسترسي به عوامل و نيازهاي اوليه (آب، مسكن  12/  27/  68/  34/  09/-  

  .1395هاي پژوهش،يافته :مأخذ

  

  هاعاملي گذارنام

ي، شش موردبررسي هاشاخصيل عاملي روي در مرحله بعد ماتريس عاملي دوران يافته را با توجه به انجام تحل

 از: اندعبارت 5ي جدول هاشاخصاصلي شناسايي شد كه اين شش عامل و  يهاعامل عنوانبهعامل 

يي تنهابهباشد كه يم 8/3است مقدار ويژه اين عامل  شدهدادهنشان  3شماره كه در جدول  طورهمان عامل اول:

 اين دارد. مؤثرير را در بين شش عامل تأثه خود اختصاص داده است بيشترين يرها را بمتغدرصد از واريانس  6/18

ها و همسايگان اعتماد نسبت يمحلهم، اعتماد نسبت به اعتمادندقابليرهاي مردم شهر و محله زندگي من متغعامل با 

خدمات  ارائه يستمي دولتي، اعتماد به سنهادها، گردشگران و مسافرين، اعتماد به مديران شهري و مؤسساتبه 

شهري محلي، اعتماد به متصديان خدمات  الحسنهقرضي هاصندوقمالي و  مؤسساتشهري، اعتماد به  ونقلحمل

رو اين عامل ينازايسات داراي همبستگي مثبت و بااليي است. تأس) و مشاركت شما در نگهداري از ...شهرداري و(

  ناميد اعتماد اجتماعي توان عامليمرا 

ي گيرد. متغيرهاي اين عامل دربرمدرصد از واريانس را  8/11باشد كه يم 3/3مقدار ويژه اين عامل وم: عامل د

يسات عمومي شهري، مشاركت در حل مسائل و مشكالت تأساز: مشاركت در نگهداري از  اندعبارتبارگذاري شده 

مور خيريه شهر و محله، مشاركت فكري و مشورتي در بهبود محل زندگي، مشاركت در ا ◌ٔ ينهدرزمشهر، مشاركت 

 عامل مشاركتتوان يمرو اين عامل را ينازادر امور خيريه شهر و محله، ارتباط با شوراي اسالمي و شوراي محل، 

  ناميد.

ي گيرد. اين عامل با چهار دربرميانس را واردرصد از  7/9باشد كه يم 7/2مقدار ويژه اين عامل  عامل سوم:

ها در محله زندگي يناهنجارمحلي و شهري در حل مشكالت، ميزان انحراف اجتماعي و  ينهادهاشاخص همكاري 

باشد. يممثل ساده زيستي) داراي همبستگي شهروندان (ي مشترك بين هاارزش شما، سنجش انسجام اجتماعي، تغيير

  ناميد. انسجام اجتماعيعامل  توانيماين عامل را  ذكرشدهي هاشاخصبا توجه به 

ي كه در هاشاخص ي گيرد.دربرمدرصد از واريانس را  4/9باشد كه يم 6/2مقدار ويژه اين عامل : هارمچعامل 

)، تمايل به ...گاز، بنزينانرژي (ي هاحاملاز: رضايت از دسترسي به  اندعبارت .اندشدهي بارگذارعامل چهارم 

با توجه به ماهيت اين  )،ليه (آب، مسكنمهاجرت از شهر، سنجش كيفيت زندگي، دسترسي به عوامل و نيازهاي او

  ناميم.يم سنجش رضايت زندگياين عامل را عامل ها شاخص



 رانحماني و همكار                  

32 

 

ي گيرد اين عامل با دربرمدرصد از واريانس را  5/7باشد كه يم 1/2مقدار ويژه اين عامل عامل پنجم: 

ي عزادارشادي و  اسماتاز درآمد، همكاري و مشاركت مالي در مر رضايت خود، اندازپسي رضايت از هاشاخص

  ناميد.گذاري اجتماعي يهسرماتوان عامل يمدر محله. بر اين اساس اين عامل را 

ي گيرد اين عامل با دربرمدرصد از واريانس را  3/6باشد كه يم 1/7مقدار ويژه اين عامل عامل ششم: 

ن محله شما، همكاري مردم و مشكالت موجود در محله، ميزان درگيري و نزاع بين ساك حل مسائل يهاشاخص

 خصوصي. بر اين اساس اين عامل را يهامطببيمارستان و  ازيده، ميزان رضايت دحادثهبراي مساعد به افراد 

اين عامل بر اساس نتايج تحليل عاملي كمترين نقش را در كيفيت و  يهاشاخص ناميم.يمهاي اجتماعي يناهنجار

بر توسعه شهري و كيفيت  مؤثرگفته شد عوامل  آنچهبه  توجهبا ه است ي زندگي شهر عالي شهر داشتاعتمادساز

  نمود: ارائه 2توان به شكل مدلي همانند شكل يمزندگي شهري شهر دهدشت را 

  

  .هاآنو بار عاملي  هاشاخصي استخراجي از هاعامل .5شماره جدول 

  بار عاملي  ي اوليههاشاخص  هاعامل

948/0  اعتمادندقابلاكثر مردم شهر و محله زندگي من   )6/18عامل اول (اعتماد اجتماعي،  

906/0  ها و همسايگانيمحلهماعتماد نسبت به   

902/0  به گردشگران و مسافرين مؤسساتاعتماد به   

808/0  ي دولتينهادهااعتماد به مديران شهري و   

701/0  ونقلحملخدمات  ارائه اعتماد به سيستم  

602/0  الحسنهقرضي هاصندوقمالي و  مؤسساتاعتماد به   

899/0  ميزان اعتماد به متصديان خدمات شهري  

723/0  ين هزينه خدماتتأمهاي در يمحلهمهمكاري   

724/0  يسات عمومي شهريتأسمشاركت در نگهداري از   )8/11 مشاركت اجتماعي،دوم (عامل   

982/0  ارتباط با شوراي اسالمي و شوراي محل  

928/0  در حل مسائل و مشكالت شهرمشاركت   

701/0  فكري و مشورتي در بهبود محل زندگي ◌ٔ ينهدرزممشاركت   

602/0  مشاركت در امور خيريه شهر و محله  

505/0  ي محلي و شهري در حل مشكالتنهادهاهمكاري   )7/9انسجام اجتماعي، سوم (عامل   

744/0  شما ها در محله زندگييناهنجارميزان انحراف اجتماعي و   

703/0  سنجش انسجام اجتماعي  

614/0  مثل ساده زيستي)شهروندان (ي مشترك بين هاارزش تغيير  

874/0  )...گاز، بنزينانرژي (ي هاحاملميزان رضايت از دسترسي به   )4/9 سنجش رضايت زندگي،چهارم (عامل   

990/0  ميزان تمايل به مهاجرت از شهر  

512/0  سنجش كيفيت زندگي  

681/0  هستند. )، راضيدسترسي به عوامل و نيازهاي اوليه (آب، مسكن  

624/0  گذاري).يهسرما.(خود راضي هستيد اندازپساز ميزان   )5/7گذاري اجتماعي، يهپنجم (سرماعامل   

543/0  .از ميزان درآمد خود راضي هستيد  

689/0  ي در محلهعزادارهمكاري و شركت شما در مراسم شادي و   
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980/0  و مشكالت موجود در محله حل مسائل  )3/6 هاي اجتماعي،يششم (ناهنجارعامل   

972/0  ميزان درگيري و نزاع بين ساكن محله شما  

659/0  يدهدحادثههمكاري مردم براي مساعد به افراد   

635/0  خصوصي يهامطببيمارستان و  ازميزان رضايت   

  .1395هاي پژوهش،يافته مأخذ

  يريگجهينت

هاي بالقوه در روابط اجتماعي گروه صورتبهاي از منابع و ذخاير ارزشمندي است كه سرمايه اجتماعي مجموعه

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه شش عامل به ترتيب در توسعه كيفيت زندگي نخستين و ثانوي وجود دارد. 

  نقش دارند: گذاري در شهر دهدشتيهسرماو 

يرها را به خود اختصاص داده است متغدرصد از واريانس  6/18اين عامل كه  يزان اعتماد اجتماعيم عامل اول:

در توسعه شهري و كيفيت سنجش ميزان سرمايه اجتماعي  ير را بر رويتأثتوان گفت كه اين عامل بيشترين يم

، اعتمادندقابله زندگي من مردم شهر و محلآيد هشت گويه شامل يبرمي كه از جدول هم طورهمانزندگي دارد. 

، گردشگران و مسافرين، ميزان مؤسساتها و همسايگان، ميزان اعتماد نسبت به يمحلهمميزان اعتماد نسبت به 

توان يمين بنابراي دولتي و غيره بيشترين بار عاملي را بر روي عامل اول دارند نهادهااعتماد به مديران شهري و 

يرها متغدرصد از واريانس  8/11اين عامل  مشاركت اجتماعيي دانست. عامل دوم: دسازاعتماعامل اول را مربوط به 

ير را بر روي توسعه تأثكند كه بعد از عامل اول با توجه به جدول زير مشاركت اجتماعي بيشترين يمرا توجيه 

ه به مشاركت فعال و يزي در دنياي جديد توجربرنامهشهري و كيفيت زندگي خواهد داشت. امروزه يكي از لوازم 

يرنده انواع دربرگيگر مشاركت دعبارتبهباشد. يممختلف توسعه شهر  ابعادافراد جامعه در تمام  جانبههمه اثربخش

 دربارهگيري يمتصمير گذاردن و تأثدخالت در تعيين سرنوشت خود و جامعه و  منظوربهي فردي و گروهي هاكنش

از واريانس متغيرها بعد از عامل اول و دوم  درصد 7/9اجتماعي عامل سوم با  امور عمومي است. عامل سوم: انسجام

ير را بر روي توسعه شهري و كيفيت زندگي مردم داشته است. بيشترين بار عاملي بر روي عامل سوم تأثبيشترين 

اين موافقت و آيد. يك دليل براى در جوامع با انسجام قوى نوعى موافقت پديد ميسنجش انسجام اجتماعي دارد 

گيرد. وقتى شما اعضاى يك قرار مي يهاى منسجم مورد تأكيد دائمهمدلى اين است كه همگونى در جوامع و گروه

گروه را دوست بداريد، ممكن است تمايل بيشترى در سازش با عقايد آنان داشته باشيد و اين باور را خواهيد داشت 

: سنجش چهارم عامل .دهدو جوامع منسجم وجود دارد، افزايش ميهاى خوبى را كه در گروه كه هماهنگي، احساس

ي و رابطه آن از كيفيت زندگي اعتمادسازدهد كه در يمدرصد از واريانس متغيرها را شكيل  4/9رضايت زندگي 

 را موردمطالعهدرصد از واريانس متغيرهاي  5/7گذاري اجتماعي: عامل پنجم يهسرماعامل پنجم: نقش اساسي دارد. 

خود بيشترين بار را بروي اين عامل دارد كه رابطه  اندازپسميزان رضايت از  پنجم دهد. در عامليمتشكيل 

 ي در محله دارند. يعني هرچهعزادارهمكاري و شركت شما در مراسم شادي و ميزان درآمد خود و مستقيمي با 

ي اعتمادسازبر كيفيت زنگي و  همآن تبعبهدارد كه  بيشتر باشد به همان اندازه درامد وجود اندازپسميزان اعتماد به 

يد دارد. تأكگذاري اجتماعي يهسرماتوان گفت كه عامل پنجم بر نقش يمبنابراين  كنديمنقش مثبتي را ايفا 
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، كنديكيفيت زندگي را فراهم م يهااز شاخص يمندسرمايه اجتماعي بخشي از توانايي فرد براي بهره كهييازآنجا

هاي اجتماعي: يناهنجارششم:  عامل .ضيه اصلي ما آن است كه سرمايه اجتماعي بر كيفيت زندگي مؤثر استپس فر

ي زندگي شهري شهر دهدشت داشته اعتمادسازاين عامل بر اساس نتايج تحليل عاملي كمترين نقش را در كيفيت و 

 است. درصد از واريانس كل را به خود اختصاص داده 3/6تنها  كهيطوربهاست 

  پيشنهادات

  گردد:يمدستيابي به توسعه شهري موارد ذيل پيشنهاد  جهت هاي پژوهش،با توجه به يافته

 مشاركت دادن مردم از طريق انتخاب نمايندگان، جهت شناسايي مشكالت شهري - 

 ي فراهم گردد.ررسميغي هاتشكلو  هاگروهزمينه و بستر مناسب جهت مشاركت شهروندان در  - 

دقيق در ارتباط با مسائل شهري براي باال بردن سطح آگاهي و اطالعات مردم و ايجاد انگيزه  يرساناطالع - 

 در آنان جهت ايجاد حس همكاري و مشاركت بيشتر صورت گيرد.

ي فرهنگي و هاكانونايجاد زمينه مناسب جهت تعامل بيشتر شهروندان و تبادل انديشه آنان از طريق ايجاد  - 

... 

 و ايجاد اشتغال. توسعه خدمات رفاهي - 

  ي دخيل در امر توسعه شهر.هاگروهو  هاسازمانتبادل اطالعات بين نهادها،  - 

  منابع و مĤخذ
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