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The Role of Social Capital in the Physical Development 
of the Five Regions of Zahedan

[amar.org.ir; 2016] Tehran: Statistical Center ...; [Amiri H, Rezapour Z; 2015] Analyzing the Effect of 
Social Capital ...; [Asgari J, Estalaji A; 2021] The role of social capital in the physical ...; [Azad M,  et al; 
2015] Investigating on the Relationship between ...; [Baliamoune-Lutz M; 2011] Trust-based social 
capital ...; [Barati N, Yazdanpanah M; 2011] Conceptual relationship between social ...; [Du T, et al; 2021] 
Relationship between the dynamics of social ...; [Chen LY, Wang TC; 2009] Optimizing partner’s choice 
in ...; [Chatterjee P, et al; 2009] Selection of materials using compromise ...; [Ghaderi A, Tagavi N; 2013] 
Examining the relationship between ...; [Guiso L, et al; 2001] The role of social capital in ...; [Guzhavina 
TА, Mekhova AА; 2018] Social capital: a factor in region’s ...; [Hamdan H, et al; 2014] Social capital and 
quality of life in urban ...; [Hatefi SM, et al; 2018] Evaluating investment potential ...; [Jalalian H, et al; 
2017] Analysis of the effectiveness ...; [Kaasa A; 2009] Effects of different dimensions ...; [Khoshfar Gh; 
2013] Social capital and urban ...; [Li X, Gu X; 2022] Dynamics of social capital ...; [Marsoosi N, Azarbarzin 
N; 2018] Role of social capital in sustainable ...; [Molaeihashjin M, et al; 2021] On the analysis and 
evaluation ...; [Montazer Alhoje M, et al; 2018] Assessment of physical characteristics  ...; [Najjarzadeh 
M, et al; 2017] Studying the impact of social ...; [Nastaran M, et al; 2013] Assessment of indices of social 
...; [Niazi H, et al; 2018] Monitoring the role of social capital ...; [Nikpour A, et al; 2015] Assessment of 
social capital and ...; [Rahimi R, et al; 2020] Relation between sense of belonging ...; [Rao RV; 2008] A 
decision making methodology for ...; [Samadi A, et al; 2020] Sociological and physical analysis ...; 
[Shahmoradi L, et al; 2014] Study and evaluation of public ...; [shahrnegar.com; 2019] Tehran: 
Shahrnegar; [Shalchi S, Momivand A; 2017] Women’s social capital and urban ...; [Tavana M, et al; 2016] 
Social capital factors in historical ...; [Vilar K, Cartes I; 2016] Urban design and social capital ...; [Zahedi 
MJ, et al; 2008] Poverty and social ...; [Opricovic S, Tzeng GH; 2007] Extended VIKOR method in ...

Aims Social capital as one of the important sources of human relations, It has a great role on the 
dynamism and development of social dimensions among city dwellers. Social capital is one of the basic 
and effective components in the development, dynamism and vitality of urban areas, and it is referred 
to as the foundation of socio-economic and physical development of any society and city. Therefore, 
therefore, the purpose of this study is the role of social capital in the physical development of the five 
regions of Zahedan.
Methodology The present descriptive-analytical research was conducted in 2021. This research is 
applied in terms of purpose. Data required for research by documentary-field method (questionnaire 
and observation), was collected. In the study, two types of statistical population were used. 1) Residents 
of Zahedan city based on random sampling and using Cochran’s formula, 384 people was selected as 
(sample population) of Zahedan. 2) The statistical population was specialists, which was selected as 
a sample population based on sample community of 20 people. SPSS software and FARAS and FVIKOR 
models was used to analyze the data.
Findings The results of factor analysis test showed that among the studied indices of networks and 
social support, the most effective index of social capital in the areas of Zahedan with a weight (28.75) 
was selected. The results of correlation analysis showed that the social capital index has a great impact 
on the level of physical development in Zahedan. The results of spatial analysis of the five regions of 
Zahedan city based on physical development with the impact of social capital indicators, using the 
FVIKOR model showed that region one city with a weight (0.254) is in priority.
Conclusion Social networks created in the city of Zahedan through participation in local associations, 
Local groups and organizations, Create channels for social capital and physical development factor, 
which, in turn, has brought about individual norms and public mutual cooperation in the five districts 
of Zahedan.
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Physical Form Coherence from Connectivity Point of 
View; Case Study of Shiraz, Iran
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Aims Urban development plans try to restore dynamism and vitality to urban contexts, but the lack of 
existing structure and modeling of previous plans has made the definition of sustainable urban form 
a challenge for urban planners. The purpose of this article was to explain the coherent form of Shiraz 
based on the concept of connectivity. 
Methodology This descriptive-analytical research was conducted by documentary and field method in 
2021. This study was conducted in Shiraz and the sample size was urban and street blocks and functional 
zones of 11 districts of this city.
Findings The interconnected centers of the city geometrically and functionally affect each other as long 
as all the effects occur between the centers in a single area. Therefore, before applying changes in the 
physical form of each area of Shiraz, its consequences should be considered in the affected area. These 
consequences are due to the position of the position in relation to the priority of influencing the influence 
of the boundary number of each block, influence in complex network centers and interconnected 
centers, irregular structure, control and promotion of construction, population and the extent of various 
economic and social indicators, culturally, and physically examined.
Conclusion In the process of urban planning, changes in each region should not be considered as an 
independent region and the pattern of interoperability in urban development planning and management 
should be considered for regular organization and their effects in order to achieve Use coherence in 
form.
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 چکیده

های اساسی و موثر در توسعه، پویایی و سرمایه اجتماعی از مولفه اهداف:

عنوان زیربنای توسعه شود و از آن به سرزندگی مناطق شهرها محسوب می

هدف کنند. بنابراین اجتماعی و کالبدی هر جامعه و شهری یاد می-اقتصادی

انه گنقش سرمایه اجتماعی در توسعه کالبدی مناطق پنجپژوهش حاضر، بررسی 

 شهر زاهدان، بود.

 هایدادهانجام شد.  ١٤٠٠حاضر در سال  یلیتحل-یفیپژوهش توص شناسی:روش

. شد گردآوری) مشاهده نامه وپرسش( میدانی-اسنادی روش به تحقیق نیاز مورد

ساکنین شهر زاهدان بر  )۱نوع جامعه آماری استفاده شد.  ۲در این پژوهش از 

نفر به عنوان  ۳۸۴استفاده از فرمول کوکران، گیری تصادفی و با اساس نمونه

بر اساس که  جامعه آماری، متخصصان )۲زاهدان انتخاب شد.  جامعه نمونه

منظور  بهنفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شد.  ۲۰د اگیری هدفمند تعدنمونه

 FVIKOR و FARASهای مدل و SPSS 19افزار وتحلیل اطالعات از نرمتجزیه

 . استفاده شد

ه های مورد مطالعنتایج آزمون تحلیل عاملی نشان داد که از بین شاخص ها:یافته

 در مناطق سرمایه اجتماعی شاخص ترینتاثیرگذار ، ها و حمایت اجتماعیشبکه

تحلیل همبستگی نشان داد که ج نتای انتخاب شد. ،۷۵/۲۸ با وزن شهر زاهدان

ح توسعه کالبدی در شهر شاخص سرمایه اجتماعی تاثیر بسیار زیادی بر سط

گانه شهر زاهدان بر اساس توسعه تحلیل فضایی مناطق پنجداشت. نتایج  زاهدان

 یکورواز مدل با استفاده  ،های سرمایه اجتماعیبا تاثیرپذیری از شاخص کالبدی

 اولویت قرار داشت.در  ۲۵۴/۰با وزن  شهر منطقه یکنشان داد، فازی 
شده در شهر زاهدان از طریق مشارکت در خلق های اجتماعیشبکه گیری:نتیجه

هایی برای سرمایه های محلی، کانالها و سازمانهای محلی، گروهانجمن

های فردی و هنجار ه خوداجتماعی و عامل توسعه کالبدی ایجاد نموده که به نوب

گانه شهر زاهدان به بار آورده های متقابل عمومی را در سطح مناطق پنجهمکاری

  است.
 شهر زاهدانمناطق شهری، سرمایه اجتماعی، توسعه کالبدی،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه

سرمایه اجتماعی مفهومی نسبتاً جدید در حوزه علوم اجتماعی است 

های دیگری چون پزشکی، حوزهکه به سرعت جایگاه خود را در 

اده ارتقاء دریزی شهری و غیره شناسی، اقتصاد، سیاست، برنامهروان

 ,Barati & Yazdanpanah, 2011; Ghaderi & Tagavi]است
هایی مانند حمایت اجتماعی، . سرمایه اجتماعی با شاخص[2013

شود های اجتماعی، مشارکت اجتماعی و اعتماد سنجش میشبکه

های یادشده در آن، زیاد باشد از ای که هر یک از شاخصو جامعه

 ,Amiri & Rezapour]سرمایه اجتماعی باالیی برخوردار است
2015, Tavana, 216] . بنابراین سرمایه اجتماعی، دارایی نهفته

در روابط روزمره میان افراد جامعه: همسایگان، همکاران، دوستان و 

 آورده ارمغان میغیره است که پیامدهای مثبتی را ب

[Najjarzadeh et al., 2017] از جمله: رفاه خانواده، هایی پیامد؛

تقویت همسایگی، افزایش کیفیت زندگی و در سطوح باالتر نیز 

ده را شامل ش پیامدهایی از قبیل کارآمدی اقتصادی و پویایی جامعه

امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان . [Hamdan et al., 2014]است 

ها چه در بعد از عوامل محوری اثرگذار بر پایداری سکونتگاه یکی

کالن (یعنی جامعه)، چه در بعد میانه (یعنی موسسات) و چه در 

 Khoshfar]بعد خرد (یعنی خانوارها و افراد) شناخته شده است
et al., 2013] . ،توسعه پایدار برخاسته از پایداری در این راستا

رسیدن به توسعه پایدار، توجه به مباحث ساز اجتماعی است و زمینه

اجتماعی است که به نوعی پایداری اجتماعی ابعاد مختلف آن را در 

. امروزه بسیاری از [Nastaran et al., 2013] گیردبر می

شری ، مسیرا رابرتریزان شهری از جمله شناسان و برنامهجامعه

اهکار ترین ر من و مهیو غیره معتقدند بهتر دیوید درکسیل، انشتاین

های توسعه، تمرکززدایی از مدیریت و کسب توفیق در طرح

ها بر مبنای مشارکت و جلب گذاری طرحریزی شهری، پایهبرنامه

اعتماد مردم و به طور کلی افزایش و گسترش سرمایه اجتماعی و 

گسترش  ،. در این میان[Azad et al., 2019] است آنهای مولفه

ریزی را از نگاهی نیازهای جدید، برنامه گیریشهرنشینی و شکل

 های اجتماعی زندگی شهریکالبدی به سمت توجه بر جنبه-فیزیکی

 ،های جدیدمعطوف نموده است. تحت تاثیر این نیازها و آگاهی

ریزی و توسعه شهری مطرح شده مفاهیم نوینی در قلمرو برنامه

 . سرمایه اجتماعی یکی از[Nikpour et al., 2015]است

موضوعاتی است که ایجاد، حفظ و غنابخشی به آن از اهداف اصلی 

در . [Rahimi et al., 2020] رودتوسعه شهری پایدار به شمار می

 از یسنجش سرمایه اجتماعی در شهر، به عنوان بخشاین راستا، 

ریزی شهری، بازتاب میزان تحرک و پویایی نظام فرآیند برنامه

بر ابعاد فضایی و کالبدی شهر شناخته اجتماعی و عاملی تاثیرگذار 

واند تافزایی در بین ساکنین شهر میشود که با قابلیت ایجاد هممی

ریزی و اثرگذاری معنادار آن در موجب افزایش کارآمدی برنامه

 ,.Nikpour et al] دار باشدیراستای تحقق توسعه شهری پا
 ی عناصرهای سرمایه اجتماعی با ارزیابتیایی ظرفس. شنا[2015

اصلی نظیر مشارکت، انسجام، آگاهی، اعتماد، روابط و پیوندهای 

ی هاهای متناسب با ویژگیهم به تهیه برنامه ،اجتماعی شهروندان

ای هشود و هم تضمینی است برای اجرای بهتر برنامهشهر منجر می

ریزی . در این میان برنامه[Zahedi et al., 2008] توسعه شهر

ه بخشیدن ببرای جهتعالوه بر اینکه کوششی توسعه کالبدی، 

تکامل محیط زندگی بشر است، بازتاب تکامل زندگی اجتماعی نیز 

شود از طریق برنامه شود. در توسعه کالبدی تالش میمحسوب می

کالبدی فرآیندهای اجتماعی هدایت شود. بنابراین هدایت 

ی ط طبیعبرداری مفیدتر از فضا و محیهای اجتماعی با بهرهپویش
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برای زندگی انسان میسر است. از این رو، توسعه کالبدی هم با عنصر 

ریزی توسعه شود. بنابریان، برنامهفضا و هم با جامعه مربوط می

ترین حالت سازگاری بین جویی است برای مطلوبوکالبدی در جست

. [Asgari & Estelaje, 2021] فضا و جامعه به نفع جامعه

های مختلفی به تاثیر های موجود، از جنبهمحققان در پژوهش

شرح  ۱که در جدول  اندسرمایه اجتماعی در توسعه شهری پرداخته

 .داده شده است

جانبه، الزامات، مقدمات و بسترهای حرکت در مسیر توسعه همه

عنوان عامل شک به طلبد. سرمایه اجتماعی بیخاص خود را می

عه های توسابی به شاخصکننده همکاری و مشارکت، دستیتسهیل

دهد که سرمایه کند. مطالعات چند دهه اخیر نشان میرا تسریع می

های اقتصادی و اجتماعی اجتماعی متغیر مهمی برای تبیین تفاوت

 . [Shalchi & Momivand, 2017] فضایی است

دلیل افزایش جمعیت، رشد ه گذشته ب شهر زاهدان در طول چند دهه

های بودن، عدم اختصاص طرحر، مرزیناهمگون شهری، افزایش فق

ای و غیره که منجر به کاهش کیفیت زندگی توسعه ملی منطقه

لزوم مشارکت مردم را که  ،شهروندان و عدالت اجتماعی شده

آیند، به منظور رسیدن توسعه های واقعی شهر به شمار میسرمایه

دهد. مناطق شهری زاهدان با پایدار شهری بیش از پیش نشان می

ند اهای گذشته کمتر توسعه یافتهتوجه به شرایط خاص خود در سال

و دلیل اصلی آن عدم توجه کافی به نقش اساسی مشارکت 

های اساسی در توسعه شهر است. بیشتر شهروندان به عنوان پایه

های توسعه ملی و محلی در سطح شهر زاهدان به صورت از باال طرح

مردم  ها بر زندگیاثیر کم این طرحبه پایین بوده و این دلیل اصلی ت

زیرا شهروندان خود را در این مورد به عنوان یک  ؛این شهر است

ا کنند. ببیند و تاثیرات آن را در زندگی خود حس نمیتماشگر می

نقش بررسی شده، هدف از مطالعه حاضر، عنایت به موارد مطرح

ود.زاهدان بگانه شهر سرمایه اجتماعی در توسعه کالبدی مناطق پنج

 
 شده در حیطه سرمایه اجتماعی و توسعهمطالعات انجام )۱جدول 
 محوریت وضوع خالصه نتایج مرجع

[Guiso et al., 2001]  سطح سرمایه اجتماعی کامًال با توسعه مالی ارتباط دارد و در جایی که

 سرمایه اجتماعی بیشتر است.

 عی و مشارکت در امور شهریبررسی سرمایه اجتما

[Kaasa, 2009] دهد و نوآورانه را تحت تاثیر قرار میهای سرمایه اجتماعی در واقع فعالیت

عالوه بر این، ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی اثر متفاوتی بر فعالیت نوآوری 

 دارد.

اثرات ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی بر 

 نوآورانههای فعالیت

[Baliamoune-Lutz, 2011]  اما روابط  ،هم نهادهای اجتماعی اثرات مثبت بر درآمد دارندهم سرمایه و

شدن دارند. عالوه بر این، این متغیرها با درآمد متمایل به غیریکنواخت

 .سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی بر اثربخشی سرمایه انسانی نیز دارد

 بررسی سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد، نهادها و توسعه

[Shahmoradi et al., 2014] ایی پایدار محلههای مردمی در توسعهبررسی مشارکت هیای شهر ارومپایدار محله تاثیر متفاوت مشارکت در توسعه 

[KatilaVilar & Cartes, 2016] درآمد تواند به منبع اصلی برای توسعه پایدار جوامع کمسرمایه اجتماعی می

 های آینده آنها تبدیل شود.و نسل

 فقیرنشینهای و سرمایه اجتماعی در محله طراحی شهری

[Shalchi & Momivand, 2017] .سرمایه اجتماعی زنان و توسعه شهری همبستگی معنادار و مثبت سرمایه اجتماعی زنان و توسعه شهری است 

[Jalalian et al., 2014] و های فیزیکی (مسکن، ارتباطاتها از منظر کالبدی بر سرمایهانجمن 

زیست، منابع آب، های طبیعی (حفظ محیطتاسیسات روستایی) و سرمایه

های روستایی و از منظر فضایی بر مالکیت اراضی) سکونتگاه و تنوع دام

 های روستایی تاثیرگذار بوده است.جریان آگاهی، جمعیت و پول سکونتگاه

 فضایی-یهای محلی بر توسعه کالبداثربخشی تشکل

  روستایی نواحی
 

[Niazi et al., 2018] 
 

عنوان یکی از طور خاص روستاهای الحاقی به شهر، به حاشیه شهرها و به

اجتماعی در ساختار شهرها مطرح هستند و با  ترین منابع نهفته سرمایهمهم

های نهفته بسیاری دارا توجه به پیوندهای اجتماعی روستایی، پتانسیل

 هستند.

بازآفرینی شهری در حاشیه نقش سرمایه اجتماعی در 

 شهرها و روستاهای الحاقی به شهرها
 

[Marsoosi & Azarbarzin, 2018] دهنده های شهر ایذه نشانوضعیت کلی سرمایه اجتماعی در سطح محله

 وضعیت مطلوب است.

 اینقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محله

[Guzhavina & Mekhova, 2018]  ایسرمایه اجتماعی و توسعه منطقه اجتماعی در توسعه منطقه تاثیر بسزایی دارند.ابعاد سرمایه 

[Azad et al., 2019] یابد، منجر به متغیرهایش افزایش  اجتماعی و کلیه هرچه میزان سرمایه

 شود.پایدار شهری می های توسعهبهبود و ارتقاء ابعاد و مولفه

 سعه پایدار شهریبررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با تو

[Riki et al., 2021]  ،رابطه معناداری بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی

 های اجتماعی و توسعه کالبدی شهر زاهدان.شبکه

 سرمایه اجتماعی و توسعه کالبدی شهر
 

[Du et al., 2021] نوسازی شهری و پویایی رضایت مسکونی  ،بین پویایی سرمایه اجتماعی

 همبستگی مثبت دارد.

پویایی سرمایه اجتماعی و پویایی رضایت مسکونی تحت 

 تاثیر نوسازی شهری

[Li & Gu, 2022]  که طی آن سرمایه  ٢٠١٤تا  ١٩٩٩افزایش قابل توجه سرمایه اجتماعی از سال

اجتماعی کارمحور محور کاهش یافت، در حالی که سرمایه اجتماعی خانواده

تقویت شد و به منبع اصلی سرمایه اجتماعی برای ساکنان شهری در چین 

 تبدیل شد.

 پویایی سرمایه اجتماعی در چین
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  ۱۴۰۰زمستان ، ۱، شماره ۳۷دوره                                                                                                                                                                                   ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

 شناسیروش

، در ۱۴۰۰تحلیلی در سال -این پژوهش کاربردی با رویکردی کمی

ساکنین شهر از ). ۱(شکل  شدگانه شهر زاهدان انجام مناطق پنج

 ر بودندفن ۶۷۲۵۸۹، ۱۳۹۵زاهدان که طبق سرشماری سال 

[amar.org.ir, 2019]، گیری تصادفی و با بر اساس نمونه

نفر به عنوان جامعه نمونه  ۳۸۴استفاده از فرمول کوکران، تعداد 

متخصصان مرتبط با نیز از نفر  ۲۰د ا، تعدهمچنین. ندانتخاب شد

بر اساس ، ریزی شهری بودنددر بخش برنامه که موضوع پژوهش

 . ندگیری هدفمند انتخاب شدنمونه

نامه و مشاهده) میدانی (پرسش-های مورد نیاز به روش اسنادیداده

با که  سرمایه اجتماعی ساختمحقق نامهپرسشاز  گردآوری شد.

 مقاالت مرتبط با پژوهش و منطبق با منطقه مورد مطالعه، همطالع

 Montazer alhajeh]توسعه کالبدی نامه شد و پرسش طراحی
et al., 2018, Molaeihashjin et al., 2020, Samadi et al., 

ها در قالب سئواالت تدوین و در قالب شاخص .استفاده شد [2020

 که همچنین قابل ذکر است). ٢جدول ( ندنامه منعکس شدپرسش

ور به منظو تایید شد توسط متخصصان نامه روایی صوری پرسش

از آماره آلفای کرونباخ استفاده شد که  هانامهتعیین پایایی پرسش

) برای ۷۶/۰نامه سرمایه اجتماعی، مقدار () برای پرسش۷۸/۰مقدار (

 بود. قابل قبول  آمد وبه دست  نامه توسعه کالبدیپرسش

 استفاده شد. SPSS 19 افزاروتحلیل اطالعات از نرمبه منظور تجزیه

ها در چند بخش انجام شد. در ابتدا با استفاده از فرآیند تحلیل داده

های سرمایه بودن شاخصاسمیرونوف به نرمال-کولموگروفآزمون 

اجتماعی پرداخته شد و در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی به 

به منظور  سپسهای سرمایه اجتماعی پرداخته و بررسی شاخص

های سرمایه اجتماعی و توسعه کالبدی اط بین شاخصبررسی ارتب

از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. در ادامه نیز با استفاده 

های توسعه کالبدی در شهر بندی شاخصبه رتبه FARASاز مدل 

زاهدان با تاکید بر سرمایه اجتماعی پرداخته شد و در نهایت به 

ر زاهدان بر اساس توسعه گانه شهمنظور تحلیل فضایی مناطق پنج

ویکور از کلمه صربی  استفاده شد. FUZZY VIKORکالبدی از مدل 

سازی چند معیاره و راه حل توافقی گرفته شده است به معنی بهینه

[Chatterjee et al., 2009] گیری های تصمیمو یکی از روش

چند معیاره کاربردی است که کارآیی آن در حل مسائل گسسته 

این روش بر اساس  .[Opricovic & Tzeng, 2004] باالست

ی ندهکنریزی توافقی ارایه شده و در آن، راه حل توافقی تعیینبرنامه

آل نزدیک بوده و در قالب حل ایدههای موجه است که به راهراه حل

گیرندگان ایجاد شده است توافق از طریق اعتبارات ویژه تصمیم

[Rao, 2008] بندی و انتخاب از بر رتبه در این روش، تاکید

های توافقی برای مساله با حلای گزینه و تعیین راهمجموعه

 FARASمدل  .[Chen & Wang, 2009]معیارهای متضاد است 

(آراس فازی) روش ارزیابی نسبت جمعی یا آراس یکی از 

گیری چند شاخصه  است های نسبتًا جدید در حوزه تصمیمتکنیک

در کانون توجه محققان قرار گرفته است. در های اخیر که در سال

ها برای هر شده معیاردارشده و نرمالاین روش، مجموع مقادیر وزن

دهنده شرایط یک گزینه است، بر مجموع مقادیر گزینه که نشان

ت، شود. این نسبشده بهترین گزینه، تقسیم میدارشده و نرمالوزن

ها هبودن، گزینس درجه بهینهشود. بر اسابودن نامیده میدرجه بهینه

 .[Hatefi et al., 2018]شوند بندی میرتبه
 

 

 
 نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه )١شکل  
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 گانه شهر زاهداندر مناطق پنج کالبدیتوسعه و  های مورد استفاده برای سنجش سرمایه اجتماعیشاخص )۲جدول 

 تعریف عملیاتی شاخص ابعاد

 سرمایه اجتماعی نامهپرسش

یابی درباره امور محلی و ملی دانستن ها، اطالعرویداد براعتماد به نهادها در سطوح مختلف، احساس تاثیرگذاری  مدنی مشارکت

 رابطه با ماموران دولتی یا نمایندگان سیاسی

های داوطلبانه، فراوانی و های فرهنگی، فراغت و اجتماعی که فرد که به آنها تعلق دارد، تعهد به سازمانتعداد گروه اجتماعی

 هاشدت تعهد مشارکت در امور مذهبی و جشن

 های محلیها و نهاداعتماد به مسئولین، اعتماد به سازمان رسمی اعتماد

یکی نیستند، مردم به فرد ن شخصهستند، اعتماد به افرادی دیگر که شبیه  شخصکه شبیه  یاعتماد به افراد دیگر  غیررسمی

 های مشترککنند و برعکس، تصور از ارزشمی

ها و حمایت شبکه

 اجتماعی

 یها، به چه کسفراوانی و شدت برخورد ،های مجازی و غیرهفروانی دیدار با وابستگان، همسایگان و دوستان، شبکه ایشبکهفردی و درون

 توان برای کمک تکیه کرد، به چه کسی کمک شودمی

احساس کنترل بر زندگی، رضایت از زندگی، دسترسی به اطالعات محلی و اطالعات مربوط به مدیریت شهری،  اطالعات و ارتباطات

 سازی مسئوالن و ارتباط آسان با مسئوالنشفاف

های اوقات فراغت، به امکانات و تسهیالت شهری، وجود فضا های جمعی در محله، دسترسی مناسبوجود فضا کالبدی محیط

 های ورزشی و تفریحی در محلههای دوستان در محله، وجود فضاوجود پاتوق

 احساس امنیت و ایمنی در منطقه، حس تعلق به منطقه، رضایت از سکونت در منطقه غیرکالبدی

 توسعه کالبدی نامهپرسش

 دسترسی توسعه کالبدی

 

حرکت و تسهیل دسترسی پیاده و سوار، دسترسی به خدمات شهری، ارتباط با سیستم حمل و نقل عمومی،  تامین

 زدن، ایجاد مراکز تفریحوی و نشستن و قدمرعایت سلسله مراتب شهری، دسترسی به فضاهای همجوار، امکان پیاده

های فضای سبز، کاربری مانندها یتها و فعالهای عمومی و اختصاصی، تنوع در کاربریمناسب، وجود پارکینگ

 هنری، وسایل و امکانات بهداشتی و رفاهی-فرهنگی

 های روزمره، وجود فضای سبزبودن و قرارگیری در مسیرهای سرگرمی، تفریح و غیره، در دسترسوجود مکان های کانونیفضا

بودن فضاها، وجود فضاهای شاخص و مهم، تنوع شمولهمهآمد، وهای پررفتهای عمومی در مسیرقرارگیری فضا های جاذبفعالیت

 ها در فضاهای عمومیفعالیت

 هاها، رعایت بهداشت در فضاتقلیل آلودگی نظافت و پاکیزگی

قرارگیری در  ها، وجود تناسب بصری،کنندگان، وجود عناصر راهنما در فضاها در ذهن استفادهتصویر روشن از فضا تداوم و خوانایی

 بندی و شاکله اصلی شهر، توجه به مقیاس انسانیاستخوان

ها، چیدمان مناسب مبلمان ی، نماسازی زیبا و جذاب در فضایتمان شهری با شرایط سنتی و جنسلتناسب مب مبلمان مناسب

 های خاص همچون معلولینهای گروهها، توجه به نیازهای مناسب در فضاشهری، سنگفرش

 هاهای شبانه، اصول طراحی برای معلوالن، بررسی ایمنی معابر در فضاامنیت در کاربری امنیت و ایمنی

 
 ها یافته

های سرمایه اجتماعی، به بررسی قبل از بررسی وضعیت شاخص

های سرمایه اجتماعی پرداخته شد. مطابق نتایج بودن شاخصنرمال

اسمیرونوف حاکی از این واقعیت -آزمون کولموگروف آمده ازدستبه

های سرمایه اجتماعی از توزیع نرمال برخوردار بود که همه شاخص

دامه در ا پارامتریک استفاده شد. بنابراین از تحلیل )،p<۰۵/۰ند (بود

به دست آمد، همچنین  KMO ،۶۵/۰نیز نتایج تحلیل عاملی، مقدار 

). این p=۰۰۰/۰( دار بودمعنی و ۶۲۵/۱۹۶ برابر مقدار آزمون بارتلت

ها برای انجام آزمون تحلیل عاملی بودن دادهامر حاکی از مناسب

 ).۳جدول ( محسوب شد

ها و حمایت اجتماعی آمده در شاخص شبکهدستمطابق نتایج به

(باالترین رتبه متعلق به گویه افزایش فراوانی دیدار با همسایگان و 

نید)، کرتبه متعلق به به چه کسی کمک میترین آشنایان و پایین

در شاخص اعتماد نیز (باالترین رتبه متعلق به گویه اعتماد به 

ترین رتبه متعلق به گویه اعتماد به نهادها در همسایگان و پایین

سطوح مختلف)، در بعد مشارکت مدنی نیز (باالترین رتبه متعلق به 

رتبه متعلق به گویه ترین های محلی پایینگویه عضویت در نهاد

ها) و شاخص مشارکت میزان اطالعات شما نسبت به سازمان

اجتماعی نیز (باالترین رتبه متعلق به گویه مشارکت در امور مذهبی 

ه فرد هایی کترین رتبه متعلق به گویه تعداد گروهها و پایینو جشن

در آنها عضویت دارد)، در شاخص عوامل محیطی (باالترین رتبه 

ق ترین رتبه متعلق به گویه احساس امنیت در محله و پایینمتعل

 . )۴(جدول  به گویه وجود فضاهای جمعی)، بود

شده با عوامل استخراج برایآزمون ضریب همبستگی پیرسون نتیجه 

همبستگی مثبت و معناداری را نشان داد عامل توسعه کالبدی، 

)۰۵/۰<p ۵؛ جدول.( 
 
ه گاندر مناطق پنج های سرمایه اجتماعیشاخصمقادیر تحلیل عاملی  )۳جدول  

 شهر زاهدان

 درصد تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه شاخص ردیف

 ۳۵۱/۱۳ ۳۶۷/۱۳ ۴۶۵/۳ اول ۱

 ۶۷۲/۲۶ ۳۲۱/۱۳ ۴۳۲/۳ دوم ۲

 ۵۲۳/۳۹ ۸۵۱/۱۲ ۳۴۲/۳ سوم ۳

 ۷۴۵/۵۱ ۲۲۲/۱۲ ۳۲۱/۳ چهارم ۴

 ۳۳۴/۶۵ ۵۸۹/۱۳ ۴۲۲/۳ پنجم ۵

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــــــ یکیر یعل ۴۴

  ۱۴۰۰زمستان ، ۱، شماره ۳۷دوره                                                                                                                                                                                   ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

های سرمایه اجتماعی دهنده تحلیل عاملی شاخصهای تشکیلگویه )۴ جدول 

 گانه شهر زاهداندر مناطق پنج

 بار عاملی گویه شاخص

ها و حمایت شبکه

 اجتماعی

 ۷۴۳/۰ توان تکیه کردبه چه کسی می
مجازی و شدت برخورد در های شبکه

 آنها

۷۶۵/۰ 

سازی مسئوالن و ارتباط آسان با شفافت

 آنها

۷۵۴/۰ 

 ۶۷۸/۰ دسترسی به اطالعات محلی

 ۷۷۶/۰ احساس کنترل بر زندگی

 ۷۸۹/۰ فراوانی دیدار با همسایگان و آشنایان

 ۷۳۲/۰ کنیدبه چه کسی کمک می

 اعتماد

 

 

 ۷۳۲/۰ اعتماد به نهادها در سطوح مختلف

 ۷۴۳/۰ دهیتمایل به رای

 ۷۴۴/۰ اعتماد به مسئولین شهری

 ۷۵۵/۰ هانیکی به هم و احترام هم ارزش

 ۷۶۵/۰ اعتماد به همسایگان

های مردمی درون اعتماد به سازمان

 محلی

۷۵۳/۰ 

 ۷۱۰/۰ اهمیزان اطالعات شما نسبت به سازمان مشارکت مدنی

احساس تاثیرگذاری بر رویدادهای 

 محلی

۷۱۲/۰ 

 ۷۲۳/۰ های محلینهاد عضویت در

 ۷۱۱/۰ داشتن روابط با مسئوالن و نمایندگان

 ۷۱۲/۰ های درون محلیتعهد به سازمان مشارکت اجتماعی

 ۷۴۳/۰ هامشارکت در امور مذهبی و جشن

هایی که فرد در آنها عضویت تعداد گروه

 دارد

۷۳۲/۰ 

 ۷۴۱/۰ وجود فضاهای جمعی عوامل محیطی

 ۷۶۵/۰ در محلهرضایت از سکونت 

 ۷۸۶/۰ احساس امنیت در محله

 ۷۶۵/۰ وجود فضاهای فراغت

 ۷۵۱/۰ حس تعلق به محله

 

 
شده با عامل توسعه کالبدی با نتایج همبستگی عوامل استخراج )۵جدول  

 استفاده از ضریب همبستگی پیرسون

 همبستگی میزان معیارانحراف±میانگین شاخص

 ٦٧٥/٠ ٧٥/٢١±٤٣٠/٩ ها و حمایت اجتماعیشبکه

 ٦٢٢/٠ ٧٨/٢٠±٥٧٣/٩ اعتماد

 ٦٥٤/٠ ٦٦/٢١±٣١٢/٩ مشارکت مدنی

 ٦٩٨/٠ ٢٣/٢٥±٤٣٢/٧ مشارکت اجتماعی

 ٥٤٣/٠ ٣٣/١٩±٨٧٦/٩ عوامل محیطی

 

 

آمده تدستحلیل همبستگی، با مقدار ضریب همبستگی به جنتای

که شاخص سرمایه اجتماعی تاثیر بسیار زیادی بر سطح  نشان داد

نتایج  نیز  در ادامه  داشت.   زاهدان    شهر   در   کالبدی  توسعه 

 های کالبدی، به ترتیبدر بین شاخص ،نشان داد FARASمدل 

های کانونی، دسترسی، نظافت و پاکیزگی، های فعالیتشاخص

مبلمان  ،م و خواناییهای جاذب، امنیت و ایمنی، تداوفعالیت

ها را نسبت به سرمایه اجتماعی ترین وزنمناسب، باالترین و پایین

 . )۶داشتند (جدول 

  

 
  های توسعه کالبدیمقدار تابع بهینگی و درجه مطلوبیت شاخص )۶ جدول

 S jS jK شاخص

 نظافت و پاکیزگی

α ٠٫٤٢٨ ٠٫٢١٠ ٠٫١٧٣ 
β ٠٫١٨٢ 
γ ٠٫١٩٣ 

 های جاذبفعالیت

α ٠٫٤٢١ ٠٫٢٣٤ ٠٫١٩٨ 
β ٠٫١٨٧ 
γ ٠٫٢١١ 

 های کانونیفعالیت

α ٠٫٤٣٧ ٠٫٢١٤ ٠٫٢١٠ 
β ٠٫٢٢٣ 
γ ٠٫٢١٣ 

 دسترسی

α ٠٫٤٣١ ٠٫٢٢١ ٠٫٢١٠ 
β ٠٫٢١٠ 
γ ٠٫٢٠٨ 

 امنیت و ایمنی
α ٠٫٣٨٥ ٠٫٢٠٢ ٠٫١٩٣ 

β ٠٫١٨٣ 
γ ٠٫١٧٢ 

 مبلمان مناسب

α ٠٫٣٤٤ ٠٫١٨٧ ٠٫١٧٧ 
β ٠٫١٥٧ 
γ ٠٫١٩٢ 

 تداوم و خوانایی

α ٠٫٣٥٢ ٠٫١٩٨ ٠٫١٧٣ 
β ٠٫١٥٤ 
γ ٠٫١٦٦ 
 

 

گانه شهر زاهدان بر در نهایت به منظور تحلیل فضایی مناطق پنج

های سرمایه با تاثیرپذیری از شاخص اساس توسعه کالبدی

با  ۱فازی استفاده شد. به ترتیب منطقه  ویکوراز مدل  ،اجتماعی

در رتبه  ۲۱۸/۰با مقدار وزن  ۵در رتبه اول، منطقه  ۲۵۴/۰مقدار وزن 

با مقدار  ۴در رتبه سوم، منطقه  ۲۰۷/۰با مقدار وزن  ۲دوم، منطقه 

 ۱۵۰/۰با مقدار وزن  ۳در رتبه چهارم و در نهایت منطقه  ۱۷۱/۰وزن 

 .)۲گرفت (شکل خر قرار آدر رتبه 
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 بندی نهایی مناطق شهر زاهدان با توجه به نتایج مدل ویکور فازیرتبه )۲شکل  

 

 بحث

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه 

گانه شهر زاهدان انجام پذیرفت. نتایج حاصل از مناطق پنج کالبدی

های اجتماعی و حمایت، پژوهش نشان داد که پنج عامل شبکه

اعتماد، عوامل محیطی، مشارکت مدنی و مشارکت اجتماعی، عوامل 

هر گانه شاصلی تاثیرگذار بر میزان سرمایه اجتماعی در مناطق پنج

های شده، شاخص شبکهمطرح هایو از بین شاخص ندزاهدان بود

. این امر نشان داد که داشتنداجتماعی و حمایت باالترین رتبه را 

نهاد نقش مهمی در میزان های مردمهای محلی و سازمانشبکه

گانه شهر زاهدان سرمایه اجتماعی شهروندان ساکن در مناطق پنج

 قداشته و در نهایت به عنوان کلید سرمایه اجتماعی در این مناط

 کردن نتایج حاصلهمحسوب شدند. در ادامه نیز به منظور اختصاصی

گانه شهر زاهدان، همبستگی عوامل جبا شرایط مناطق پن

آمده از تحلیل عاملی، با شاخصه اصلی (توسعه کالبدی) دستبه

دارایی عمومی  ،رابطه معنادار و مثبت مشاهده شد. سرمایه اجتماعی

که در تعامل و کنش جمعی شکل گرفته و از طرف دیگر همه  است

اند که به های جامعه به مثابه آجرهای ساختمان توسعهسرمایه

وسیله مالط سرمایه اجتماعی، کارآیی داشتند. بنابراین سرمایه 

اجتماعی به عنوان سنگ زیربنای توسعه کالبدی باید تقویت و 

چنین شالوده محکم و تحکیم شود و ساختمان توسعه بر پایه 

مسنجی بنا شود، بنابراین از آنجا که یکی از ابعاد اصلی پایداری 

شهری، توسعه کالبدی است، سرمایه اجتماعی نقش مهمی در ادراک 

شان دارد، بنابراین سرمایه افراد در ارتباط با هم و محیط زندگی

اط بگانه شهر زاهدان دارای ارتاجتماعی و توسعه کالبدی مناطق پنج

دیالکتیک و همبستگی مثبت بوده و همدیگر را بازتولید نمودند. 

های توسعه آمده در بین شاخصدستهمچنین مطابق نتایج به

های کانونی بیشترین میزان تاثیرپذیری از کالبدی، شاخص فعالیت

های کانونی با سرمایه اجتماعی را به خود اختصاص داد. فعالیت

های سرگرمی، تفریح و غیره، در مکانوجود هایی از جمله: گویه

های روزمره، وجود فضای سبز بودن و قرارگیری در مسیردسترس

مشخص شد. با توجه به اینکه شهر زاهدان دارای سرانه پایین فضای 

سبز بوده و سرانه این فضا در زاهدان کمتر از یک متر و در حدود 

بزش ه فضای سنیم متر مربع است و این یعنی اینکه این شهر سران

 هاستبیستم متوسط آن در سایر مراکز استانچیزی در حدود یک

[shahrnegar.com, 2019]، های اخیر با وجود ولیکن در سال

هایی از جمله: افزایش سرمایه اجتماعی در سطح شهر، اولویت

وضعیت آسفالت معابر، بازسازی و بهسازی فضاهای سبز و 

ی های قدیمله بازسازی کامل پارکهای با کیفیتی را از جمفعالیت

ها، پارک شهر، پارک بسیج و میدان سطح شهر مانند پارک شادی

شهدا در دستور کار قرار داده شد و برای بهسازی پارک ملت نیز به 

کلیه معابر آن آسفالت و وضعیت روشنایی آن ، عنوان تفرجگاه شهر

 نیز بهبود یافت. 

کمترین میزان تاثیرپذیری را از ، همچنین شاخص تداوم و خوانایی

هایی از سرمایه اجتماعی محسوب شد. تداوم و خوانایی با گویه

کنندگان، وجود عناصر ها در ذهن استفادهجمله: تصویر روشن از فضا

 بندیرگیری در استخوانها، وجود تناسب بصری، قراراهنما در فضا
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ای هو شاکله اصلی شهر، توجه به مقیاس انسانی، مشخص شد. فضا

هایی برای حضور شهروندان و مشارکت آنان در شهری زاهدان، مکان

شان بوده که پرداختن به کیفیت آنها سرزندگیشان را زندگی جمعی

 ،تهرفگبه حداکثر رسانده. در این راستا طبق مطالعات میدانی صورت

های تداوم و خوانایی در وضعیت مشخص شد که اکثر گویه

نامطلوب قرار داشتند و ساکنان آن از سطح پایین تعامالت اجتماعی 

امر سبب حضور کم  نیهای همگانی شهری رنج بردند که ادر فضا

شد. از طرفی از آنجایی که ساکنین  یعموم یدر فضا ادهیافراد پ

شهر زاهدان بخش قابل توجهی از روز را صرف کارکردن برای حل 

ی تمام مشکالت اقتصادی بودند و در برخی موارد این زمان تقریباً 

گرفت، به ناچار ساعات شب جزء الینفک اوقات آزاد روز را در بر می

ی هاه دلیل دشوارشهروندان بود. وقتی در طول روز اغلب شهروندان ب

ا هاقتصادی مجال مشارکت و غیره را پیدا نکردند، بنابراین شب

بهترین فرصت برای شهروندانی بود که دوست داشتند، کمتر 

 ،ربه همین منظو. استراحت کنند و به گشت و گذار در شهر بپردازند

های شهری در شب بیش از پیش در این شهر آشکار لزوم احیاء فضا

ت وجود فضای پویا و تداوم در شب برای ایجاد بستری و اهمی شده

مناسب برای فعالیت شهروندان به منظور ارتقاء سرمایه اجتماعی 

 شود. درک می

 گانه شهر زاهدان بر اساسدر نهایت نتایج تحلیل فضایی مناطق پنج

ت دهنده تفاوتوسعه کالبدی با تاکید بر سرمایه اجتماعی، نشان

گانه شهر زاهدان بود. به این دی در مناطق پنجمعنادار توسعه کالب

از  گانه حکایتمعنی که میزان توسعه کالبدی در سطح مناطق پنج

های های آشکاری بود و این تفاوت هم در شاخصوجود تفاوت

سرمایه اجتماعی به طور جداگانه و هم در توسعه کالبدی به عنوان 

میزان اثرپذیری یک مفهوم کلی نمایان بود. این خود به دلیل 

ها و مناطق از سرمایه اجتماعی بود و مناطقی از جمله مناطق بافت

به این معنا که  ند؛کمتر تحت تاثیر سرمایه اجتماعی بود ۴و  ۳

 ۴و ۳نبودن سرمایه اجتماعی در مناطق، مخصوصا مناطق 

هایی از جمله: توسعه کالبدی نه چندان مطلوب را به محدودیت

هایی گشایش ۵و  ۲، ۱رخی مناطق از جمله مناطق وجود آورده و در ب

از جمله توسعه کالبدی را برای ساکنین ایجاد نمود و از این رو نتایج 

حاصل از سرمایه اجتماعی در توسعه کالبدی در مناطق شهری 

دیگر محققین زاهدان یکسان نبود. نتایج تحقیق با مطالعات 

[Jalalian et al., 2014; Shahmoradi et al., 2014; 
KatilaVilar & Cartes, 2016; Guzhavina & Mekhova, 
2018; Azad et al., 2019; [Du et al., 2021; Riki et al., 

 ، همسو بود. [2021

 های ذیل پیشنهاد شد:آمده راهکاردستدر نهایت در راستای نتایج به

رسانی دقیق در ارتباط با مسائل شهری برای اطالع •

آگاهی و اطالعات مردم شهر زاهدان و ایجاد انگیزه باالبردن سطح 

  ؛در آنان برای ایجاد حس همکاری و مشارکت بیشتر صورت گیرد
از لحاظ سرمایه اجتماعی و  ٤با توجه به اینکه منطقه  •

تری نسبت به سایر مناطق شهری توسعه کالبدی در سطح پایین

ن کالبدی در ایزاهدان قرار گرفت، با ارتقای سطح توانایی در توسعه 

مودن نتوان به پایدارنمودن این منطقه با استفاده از پویامنطقه می

 ؛سرمایه اجتماعی در توسعه کالبدی کمک کرد
ایجاد ساختاری برای ارتباط مستقیم شهروندان با  •

های دولتی، مشارکت و نظرخواهی از شهروندان در خصوص سازمان

 ؛کالبدی شهریهای عمرانی و ریزی و اجرای طرحبرنامه
های شهری های مشارکتی بین سازمانگیری برنامهشکل •

گروهی ساز افزایش مشارکت و ارتباط درونو شهروندان، زمینه

ها و خواهد شد. بنابراین استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت

های پنهان اجتماعی، ضمانتی است برای توسعه کالبدی شهر سرمایه

 زاهدان.
 

 گیرینتیجه

شده در شهر زاهدان از طریق مشارکت در ی اجتماعی خلقهاشبکه

هایی برای های محلی، کانالها و سازمانهای محلی، گروهانجمن

 هسرمایه اجتماعی و عامل توسعه کالبدی ایجاد نموده که به نوب

های متقابل عمومی را در سطح های فردی و همکاریهنجار خود

آورده است. بنابراین باید گفت گانه شهر زاهدان به بار مناطق پنج

های سرمایه اجتماعی در شهر زاهدان به عنوان یکی بهبود شاخص

ارد که ای دکنندهاز عوامل موثر در بهبود توسعه کالبدی نقش تعیین

 بایستی مورد توجه و بررسی قرار گیرد. 

 

 .موردی برای گزارش وجود ندارد :تشکر و قدردانی
 .ی برای گزارش وجود نداردمورد :های اخالقیتاییدیه

این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول به  تعارض منافع:

راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشگاه آزاد زاهدان 

 است.
ه بحث نگارند/پژوهشگر اصلی ،علی ریکی (نویسنده اول) سهم نویسندگان:

مریم  ؛)%٢٥شناسی (روش ،معصومه حافظ رضازاده (نویسنده دوم) ؛)%٥٠(

 ).%٢٥شناسی (روش ،کریمیان بستانی (نویسنده سوم)
 این پژوهش با هزینه شخصی نویسندگان انجام شده است.منابع مالی: 
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