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Abstract 
The reconstruction and revitalization of old urban areas has always been one of the main issues 

in historical cities and for their identity. The strategy of intervention measures to reconstruct, 

revitalize and design those old areas is basically intended to return them to the life cycle, which 

can be effective in activating sustainable tourism in historical cities such as Yazd. Hence, this 

study focuses on the effect of the reconstruction and revitalization of Yazd old urban fabric on 

the prosperity of tourism. The study is applied, survey and correlational in terms of aim, 

method, and type, respectively. The statistical population is the inhabitants of the old fabric of 

Yazd of whom the data of 384 people are collected through cluster sampling and with 

questionnaires. To evaluate the validity of measurement method, three criteria including 

reliability, convergent validity and divergent validity are taken into consideration. To analyze 

the data, we use the structural equation modeling method. The results indicate that the 

correlations between economic, socio-cultural, physical and environmental dimensions of the 

reconstruction and revitalization of the old urban areas and tourism prosperity are significant. 

In fact, these tasks not only provide the conditions for economic growth, social happiness, 

cultural standards improvement, physical renewal, and environmental situation improvement 

but also lead to tourism prosperity. Moreover, tourism prosperity has a positive effect on the 

reconstruction and revitalization of the old urban texture. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
The rapid growth of cities and urbanization and the increase of urban population in Iran have created many 

challenges in urban development management. As a result, the rupture in the structure of urban neighborhoods 

and the loss of their physical identity have destroyed the continuous social structure of the residents and reduced 

communication among people in neighborhoods and cities. Such disintegration of social relations and the lack 

of citizen participation in economic and social development plans in many cities of Iran, especially in large cities 

such as Yazd, have led to a loss of physical and spiritual capital and aggravated urban problems and anomalies. 

Indeed, these issues have degraded the efficiency of urban development management. In this regard, reinforcing 

social supports, like granting social capital, is one of the most appropriate strategies to advance urban 

development programs. In urban communities, social capital is one of the most important factors that strengthen 
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and integrate public relations and networks, thus affecting urban development and providing a basis for cultural, 

economic and social development of the city. Yazd City, with its unique historical background, is one of the 

prominent examples of ancient cities in Iran, whose urban development provides positive consequences for the 

development of the country. In this regard, the present study examines the role of social capital in urban 

development management in Yazd.  

2. Research Methodology 
The present study is applied, survey and descriptive-analytical research in terms of aim, method, and type, 

respectively. In this research, in addition to the library method, a questionnaire is designed based on the research 

literature to obtain and collect the required data. The statistical population of this study includes all the residents 

over 16 years of age in Yazd. The sample size is obtained through Cochran's infinite population formula due to 

the infinity of the statistical population. The data of 384 people are collected using a stratified random sampling 

method. To evaluate the validity and the accuracy of the questionnaire, the opinion of university professors is 

obtained; they have found the validity acceptable. In addition, the reliability of the questionnaire is calculated 

using Cronbach's alpha; the alpha coefficient is 0.77, which indicates the acceptable reliability of the 

questionnaire. To investigate the social capital, five indicators including social trust, social cohesion, social 

participation, social awareness and religiosity and religious beliefs are examined. The data analysis is performed 

in two descriptive and inferential sections. Pearson’s correlation coefficient is used to investigate the 

relationships among the variables. Finally, to identify the effect of independent variables on the dependent 

variable, the multivariate regression method is applied. We apply the SPSS software to analyze the data and 

consider p-value < 0.05 as a significant level.  

3. Results and discussion 
The results show no significant correlation between gender and social capital, which is consistent with the results 

obtained by Javadzad Aghdam and Alavi (2016). Also, similar to the results gained by Mohammadi (2013), no 

significant correlation is observed between education and social capital. The analysis of social capital and its 

indicators show that there are significant relationships between the social capital of citizens in Yazd and its 

indicators on one hand and urban development on the other hand. These results are consistent with the findings 

of Kreuter et al. (1998), Moradi (2013), Krause et al. (2006), Cento Bull and Jones (2006) and Hofferth and 

Iceland (1998). 

4. Conclusion 
C Considering the findings of the present study, urban development as a dependent variable is directly related 

to social capital as an independent variable. According to Coleman (1988), Bourdieu (1990), Fukuyama (2001) 

and Putnam (2002), this means that the high amount of social capital among the residents make urban 

development more feasible. Therefore, it can be said that social capital can be a strong spiritual force for urban 

development. It should be noted that the impact of a society's social capital on the urban development process 

has clear consequences provided that the content of the social capital in the society is appropriate to the 

development goals and has the required flexibility. Achieving urban development is impossible without 

considering the institutional and human potentials and utilizing all individual and group capacities. In general, 

for the formulation of development policies and programs in the city of Yazd, the impacts of social capital should 

be taken into consideration. Urban development can be achieved by reinforcing social capital. 
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 برریس نقش رسمایه اجتمایع در توسعه شهری )مطالعه موردی: شهر یزد(  

 پژوهش  مقاله  

 ( یزد شهر : موردی مطالعه)  شهری  توسعه در  اجتمایع رسمایه نقش برریس
حسینز سید ول  ز خادم  ، * 1هللا می   3 حمیدرضا آخوندی ، 2 حسی 

 ایران.  دانشگاه پیام نور، تهران، استاد یار گروه اقتصاد،  1
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 تاری    خ دریافت: 
 ۱۴۰۱اردیبهشت  6

 : پذیرشتاری    خ  
 1401مرداد  9
 
 

 چکیده
  بدون   شهری   پایدار   توسعه  به  دستیای    و   است،   اجتمایع  رسمایه  شهری،  توسعه  واسایس  مهم   هایمشخصه  از   ییک

  مدیریت   در   اجتمایع  رسمایه  نقش  برریس  به  حاضز   تحقیق  در .  باشد نیم  پذیر امکان   اجتمایع  هایپشتوانه   به  توجه
  انسجام   اجتمایع،   اعتماد   شاخص  پنج  از   اجتمایع   رسمایه   برریس  برای  و   شده  پرداخته   یزد   شهر   در   شهری  توسعه

 لحاظ  از  حاضز  تحقیق. است شده استفاده دینز  اعتقادات و  دینداری و  اجتمایع آگایه اجتمایع،  مشارکت اجتمایع، 
  نفر   384  شامل  پژوهش،   آماری  جامعه.  باشد م   تحلیل   -توصیفز   و   پیمایش    کاربردی،   پژوهش    ارتباط،   و   روش  هدف، 

یب  از .  باشد م  یزد   شهر   شهروندان  از     ضز
 

سون  همبستیک ز   رابطه  برریس  برای   پی  ها   بی  ان  شناخت  برای   و   متغی  ز   ی  تأث   می 
های ه  چند   رگرسیون  روش  از   وابسته  متغی    بر   مستقل  متغی  ز   که   داد   نشان  نتایج.  است  شده  استفاده  متغی    های مولفه   بی 
ان و  جنسیت با  اجتمایع  رسمایه  ز ز  داریمعنز  و  مثبت رابطه  ول ندارد،  وجود  داریمعنز  رابطه تحصیالت می    رسمایه   بی 
 : ها کلیدواژه  . دارد  وجود  شهری توسعه با  آن هایشاخص  و  اجتمایع

 ................. 

 مقدمه 1
های بسیاری را در مدیریت توسعه شهری ایجاد کرده است  ، چالشرشد رسی    ع شهر و شهرنشینز و افزایش جمعیت شهری در کشور 

ز هویت کالبدی آن گسست در ساختار فضای  محله که  (؛ به طوری 1394)مرصویص و خدادادی،  ز رفی  ها، سبب از  های شهری و از بی 
ز ساختار اجتمایع پیوسته میان ساکنان و کاهش ارتباطات  ز رفی  در اغلب    شیتا چند دهه پ .(1395)بزی و حیدری،  شده است افراد بی 

  روابط اجتمایع   و   احساس تعلقو  برخوردار بودند    تعامالت اجتمایعدر نظام روابط و    یا ه ژ یو   گاهیها از اعتبار و نقش و جا شهرها، محله 
 یاز و   قوی

 
(.  ۱۳88و همکاران،    خوراسگایز  )ربایز   سطح روابط کاهش یافته است  ،ی  اما در چند دهه اخ  ،ها بود محله  نیخاص ا  یها ژگ
 یاز هم گس 

 
اجتمایع   ختیک تعاون، ضع  یکاهش همکار   ،نز ی در شهر، شهرنش  روابط  در    یا جامعه محله   اجتمایع  یها ت یدر حما   ف و 

امن  ، یعمران شهر   ی ها برنامه   یو رس   اجتمایع   ت یرکود و ضعف در 
 

امور    دگ امن،  انتظام به  و  و خالصه عدم مشارکت    ت یحفاظت 
اقتصاد   یها ی ز یر شهروندان در برنامه  اجتمایع  یتوسعه  اتالف    ی  مانند یزد شهرها   ژه یبه و   ران، یا   ی از شهرها   ی ار یدر بس  ، و  موجب 

و از این منظر منجر به اختالل در کارای  مدیریت توسعه    دهیگرد  ی شهر   یها ی مشکالت و ناهنجار   د ی و تشد  یو معنو   یماد   ی ها ه یرسما 
 (. ۱۳8۳  ،)شمایع شهری شده است

 افراد یک جام1»توسعه شهری  
 

 و شیوه زندگ
 

عه پیوندی تنگاتنگ داشته و به دنبال ایجاد  « به عنوان ییک از ابعاد توسعه، با چگونیک
 یک جامعه است 

 
،    بهبود در وضعیت اجتمایع، اقتصادی و فرهنیک در    تواند های که امروزه م ییک از راه حل ، بنابراین،  ( ۱۳8۳)مالحسنز

در جوامع    «2اجتمایع تقویت نقش »رسمایه    واقع شده و موجبات تحقق توسعه پایدار شهری را فراهم آورد   مؤثر امر مدیریت شهری  

 
حسینز سید ول : نویسنده مسئول*   هللا می 

 svmir@pnu.ac.ir ایمیل:  . دانشگاه پیام نور، تهران، ایراناستاد یار گروه اقتصاد،  آدرس: 
 

 
1 Urban Development 
2Social Capital 
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 کاوشهای جغرافیای  مناطق بیابایز 
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 برریس نقش رسمایه اجتمایع در توسعه شهری )مطالعه موردی: شهر یزد(  

به طوری باشد شهری م  و  (،  ۱998)  1که هوفرد و آیسلند .  بال و جونز ( 2۰۰6)  3  و همکارانکروز  ،  (۱998)  2همکاران کروتر   4، کنتو 
  ( ۱۳95) یجوادزاد اقدام و علو ( و ۱۳92(، مرادی )۱۳92محمدی )(، 2۰۱2) 6و همکاران (، النوو 2۰۱۰) 5(، حبیت و همکاران 2۰۰6)

های  ها و جوامع شهری و روستای  نشان دادند که باال بودن سطح رسمایه اجتمایع و شاخص با مطالعه عملکرد و سطح توسعه سازمان 
ای   نامه و کارای  بر آگایه، مشارکت، انسجام و تعامالت اجتمایع بر بهبود عملکرد  آن شامل اعتماد،   های مدیرین  و توسعه نقش به رسز

(  ۱988)  7توان به کلمن ها م دارد. تعاریف متعددی برای رسمایه اجتمایع توسط اندیشمندان مختلف ارائه شده است که از جمله آن
د واقع در درون ساختار  افرا   یها کنش ای از عناض با جوانب ساختار اجتمایع است و  اشاره کرد که اذعان نمود رسمایه اجتمایع مجموعه 

ز رسمایه اجتمایع را حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعل  ۱99۰)  8. بوردیو نماید م را تسهیل   که نتیجه مالکیت شبکه بادوام    داند م ( نی 
ز افراد در یک گروه است. بیکر  از  ( مفهوم رسمایه اجتمایع را منبیع تعریف کرده است که کنشگران آن را  ۱99۰) 9روابط نهادی شده بی 

ند ماز ساختارهای خاص اجتمایع بر   ی منافع خود به کار    گی  ( رسمایه اجتمایع را مجموعه  ۱992)  10. برت برند م و سپس در پیگی 
( رسمایه اجتمایع را 2۰۰۱)  11. فوکویاما داند م ،  آید م ست  استفاده از رسمایه مال و انسایز به د  یها فرصت ها  روابیط که از طریق آن 

کند که اعضای گرویه که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم  م   تلف  های غی  رسیم  مجموعه معینز از هنجارها یا ارزش 
حاصل از نهادها، روابط و هنجارهای  که کنش  ( بیان کردند، رسمایه اجتمایع شامل رسمایه و منابع  2۰۰۱)  12هستند. روزنفلد و همکاران

ز در تعریف رسمایه اجتمایع  2۰۰2)  13. پاتنامباشد م ،  دهند م و کیفز شکل    کیم متقابل اجتمایع جامعه را به لحاظ   : اعتماد،  نویسد م ( نی 

های   . با ارائه تعاریف یاد شده، دانشمندان شاخصه سازند مکه همکاری و تعاون را برای نیل به منافع متقابل آسان    ی  ها شبکه هنجارها و  
 نمودند.  یندار یو د  اجتمایع آگایهو  اعتماد، انسجام، مشارکترا برای رسمایه اجتمایع شامل: 

ز
 و اعتقادات دینز معرف

اجتمایع  تقویت کننده  رسمایه  عوامل  از  انسان روابط جمیع، شبکه   ییک  بخش »میان  انسجام  و  »انسانها  و سازمان ها«،  و ها  ها« 
، اقتصادی، سیایس یک شهر، کالن شهر و حن  یک  ها با یکدیگر« در توسعه شهری محسوب م »سازمان 

 
شود و زیربنای توسعه فرهنیک

ز »اهمیت رسمایه اجتمایع(.  ۱۳9۴)مرصویص و خدادادی،    دهد کشور را تشکیل م  ز و مشخیص از    هایکنش  مبی  در    کنشگرانمعی 
ییک، اقتصادی و انسایز روز به روز بیشی  مکشوف م باشد و در مقایسه با رسمایه درون ساختارهای اجتمایع« م  ز شود. رسمایه  های فی 

امعه با یکدیگر و از ج ءی اعضا ها سطح همکاری   ءطرف موجب ارتقا  « است که از یک14اجتمایع مجموعه هنجارهای »نظام اجتمایع
ز باعث کاهش هزینه  ی و تقویت عوامل چون  های شکل گردد. این امر از طریق ایجاد زمینه های تبادالت و ارتباطات م طرف دیگر نی  گی 

ظر بر  گردد. از طرف دیگر، توسعه شهری در ابعاد عینز بیشی  نا دینز میش م  اتاعتقادو    اعتماد، مشارکت، آگایه و انسجام اجتمایع
 عموم

 
ایط مطلوب و بهینه در زمینه   از   باال بردن سطح زندگ   طریق ایجاد رس 

 
، تغذیه، بهداشت، اشتغال، آموزش و چگونیک های فقرزدای 

    بنابراین  ، باشد گذران اوقات فراغت م 
 

برای تحقق توسعه شهری که به دنبال بهبود بخشیدن به وضعیت اجتمایع، اقتصادی و فرهنیک
ی و تقویت رسمایه اجتمایع الزم عه است شکل افراد یک جام  ،  است گی   . (۱۳8۳)مالحسنز

باشد و بعد اجتمایع توسعه پایدار در مناطق مختلف بدون توجه به  رسمایه اجتمایع ییک از عوامل اصل در توسعه پایدار کشورها م  
ییک، اقتصادی  در جوامع شهری امروز با وجود رسمایه که، نیست، به طوری پذیر مشارکت و رسمایه اجتمایع آن محدوده امکان ز های فی 

همان(، چرا که اصل  )  دهد باشد که به نویع خالء رسمایه اجتمایع را نشان م و انسایز فراوان، کندی در روند توسعه شهری مشهود م 
اقتصاد عقب مانده و حکومت کم بازده    وجودی رسمایه اجتمایع، راه حل برای مشکالت اجتمایع گوناگون مانند فقر، جرم و جنایت، 

 افراد از ابعاد مختلف در جهت دستیای  همه شهروندان  (. از طرف دیگر،  ۱۳87رود )توکل و تاجبخش،  به شمار م 
 

ارتقاء سطح زندگ
ز پشتوانه  ، به داشی   بهی 

 
  به خصوصهای اجتمایع به زندگ

 
ش حاضز سیع بر آن  و در این ارتباط، در پژوهدارد.    رسمایه اجتمایع بستیک

، رابطه  ترین شهرهای کشور در شهر یزد به عنوان ییک از تاریخز   های آنضمن سنجش و ارزیای  رسمایه اجتمایع از طریق مولفه تا   است

 
1Hofferth and Iceland 
2Kreuter et al. 
3Krause et al. 
4Cento Bull and Jones 
5 Hibbitt et al. 
6 Lannoo et al. 
7 Coleman 
8 Bourdieu 
9.Baker 
10 Burt 
11 Fukuyama 
12 Rosenfeld et al. 
13 Putnam 
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 برریس نقش رسمایه اجتمایع در توسعه شهری )مطالعه موردی: شهر یزد(  

داری،  ها، استانهای  نظی  شهرداری تواند راهنمای مناسن  برای ارگان نتایج تحقیق حاضز م  . برریس گردد میان این متغی  و توسعه شهری  
 باشد.  -سازمان مدیریت برنامه و برنامه ریزی و مراکز اجتمایع

 
 فرهنیک

 

 روش تحقیق 2
پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با  شهری در شهر یزد است. این    در توسعه  اجتمایع  رسمایه  هدف پژوهش حاضز برریس نقش 

مؤلفه  و  ماهیت موضوع  به  پژو توجه  فرآیند  بر  از روش های مورد برریس، رویکرد حاکم  ترکین   توصیفز هش،  نوع  تحلیل    -های  از  و 
 م 

 
ز   باشد وبرایهمبستیک    تعیی 

 
ها متغ  همبستیک یب  از   ی     ضز

 
سون  همبستیک ها   ی  تأث  برریس  برای  و   پی  ه  چند   رگرسیون  از   متغی  استفاده    متغی 

های متغدرباره    از یاطالعات مورد ن   ی آور به دست آوردن و جمع   ی از پرسشنامه برا   ،یا عالوه بر روش کتابخانه   ق، ی تحق  نی. در ا شد    ی 
 مورد سنجش استفاده شد. پرسشنامه مورد استفاده، برگرفته از  

 
 . باشد ( م ۱۳9۱)  مطالعه فرزانه و رمضایز استاندارد شده   پرسشنامه

فراهم    استگذارانیو س  زانی ر برنامه  یرا برا   یارزشمند   یبازخوردها   نز ی ع  یها با شاخص   سه یدر مقا   ذهنز   یها شاخص   نکه ی با توجه به ا 
ز چن  یبرا   ذهنز   یها لذا شاخص   کنند،م    ی 

ز
به شاخص   اهداف متغ. شاخص هستند ارجح    نز ی ع  یها نسبت  ا   یها ی  ها و  نظر    ن یمورد 

ز انجام شده و همچن  عاتمجموعه مطال  ی پژوهش بر مبنا  این ترتیب،    ،موضوع استخراج شدند   ینظر   و مبایز   نهی شیپ  ی    شاخص به 
(، انسجام اجتمایع )احساس تعلق به جامعه(، مشارکت اجتمایع  اجتمایع  و معاهدات  پیوندها اعتماد اجتمایع ):  شامل   اجتمایع  هیرسما 

کت)    در   افراد   فعاالنه  رس 
 

( و داجتمایع  زندگ   است. نز یاعتقادات د   ینداری و (، آگایه اجتمایع )دانش عاطفز یا ابزاری یا مادی و اطالعای 

های تحقیق از طریق    ها شاخص مربوط به    یها داده اطالعات و    آوری شد. پرسشنامه  و در قالب طیف لیکرت جمع   سؤال  ۴6و متغی 
ز شامل  بوده و شاخص   سؤال  ۱9توسعه شهری شامل    عمران شهری، خدمات شهری، شاخص  های توسعه شهری نی 

 
اجتمایع و  -فرهنیک

 باشد. محییط م زیست 

، پایا ینظرات اسات با استفاده از  روای  پرسشنامه و صحت و سقم سئواالت،  برریس    ز  پرسشنامه یا  ی  د دانشگاه انجام شده، و همچنی 
ی آلفای کرونباخ محاسبه شد.  قابلیت اعتماد با استفاده از روش اندازه  پایای   که    به دست آمد   0/ 77کرونباخ برابر با    یآلفا   بیضز گی 

 دهد. قابل قبول پرسشنامه را نشان م 

یس به    یزد شهر  سال    16باالی  کلیه ساکنان    پژوهش شاملاین  جامعه آماری    است. با توجه به وسعت جامعه آماری و عدم امکان دسی 
از روش نمونه   یاعضا تمام   ی  جامعه  به سه    زد یشهر  ،  راستا   نای   در ردید.  برای گردآوری اطالعات استفاده گ  ادفز تص  یبند طبقه گی 

ز منطقه باال، پا  . حجم نمونه بر اساس فرمول  گردیدند انتخاب    ها به صورت تصادفز شده و از هر منطقه، نمونه   می و متوسط تقس   یی 

 باشد. م  یزد شهر سال   16باالی نفر از شهروندان  ۳8۴ شامل   جامعه آماریو کوکران 

  تجزیه وتحلیل داده  
 

ز همبستیک ها متغها در قالب دو بخش توصیفز واستنبایط صورت گرفته و برای تعیی  سون    ی   پی 
 

یب همبستیک از ضز
ه    ی  تأثو برای برریس   ها از رگرسیون چند متغی  ، برای تحلیل داده   استفاده متغی  ز ه  استفاده شد  SPSS19ها از نرم افزار  گردید، همچنی 

 .است

ها و بحثتهیاف 3
 
 

،   384  یان ازمنشان داد که  دهندگان  پاسخ   های توصیفز برریس ویژگ درصد مرد    50درصد زن و    50نفرحجم نمونه مطالعه حاضز
  44تا    35درصد در بازه    24/ 8سال،    34تا    25درصد در بازه    32/ 9سال،    24تا    16درصد از پاسخ دهندگان در بازه سنز    18/ 6هستند.  
،  7/ 1سال قرار داشتند. به ترتیب    65درصد باالتر از    0سال و    64تا    55درصد در بازه    7سال،    54تا    45بازه    درصد در   14/ 7سال،  

ز پائافراد دارای مدرک تحصیل درصد  2/ 9 و  11/ 9، 35/ 7، 30/ 7   . بودند باالتر  و  یدکی  و  سانسی فوق ل ،سانس یل پلم،ی د  ،پلمیداز  تر ی 
ها به صورت نرمال   سون استفاده شد. با توجه به اینکه اگر متغی   پی 

 
یب همبستیک ها از ضز ز متغی   بی 

 
در ادامه، به منظور برریس همبستیک

آزمون   از  استفاده  با  ها  متغی  بودن  نرمال  فرض  ابتدا  داشت؛  نخواهد  را  الزم  سون کارای   پی   
 

همبستیک یب  ضز باشند،  نشده  توزی    ع 
های مورد برریس رد نشد، لذا استفاده   1نوف ی  اسم-کولموگرف مورد برریس قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرض نرمال بودن تمام متغی 

های جنسیت، سطح    متغی 
 

ها کارآمد است، بدین ترتیب، در وهله اول، همبستیک سون برای برریس استقالل متغی   پی 
 

یب همبستیک از ضز
سون ارزیای  گردید که نتایج مربوط به آن در جدول )تحصیالت، توسعه شهری با رسمایه اجتمایع   پی 

 
یب همبستیک ی ضز (  1با به کارگی 

 گزارش شده است. 

 

 

 
1 Kolmogorov-Smirnov test 
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 برریس نقش رسمایه اجتمایع در توسعه شهری )مطالعه موردی: شهر یزد(  

ها با رسمایه اجتمایع در شهر یزد   - 1جدول    متغیر
ی

یب همبستگ  ضر

سون متغیر رسمایه اجتمایع با   پیر
ی

یب همبستگ  p-value ضر

 747/0 017/0 جنسیت 

ان تحصیالت ر  329/0 -050/0 میر

 000/0 907/0 توسعه شهری

 های تحقیق منبع: یافته   

ان تحصیالت با رسمایه اجتمایع معنز   ،( ۱نتایج جدول )ر اساس  ب  ز  دو متغی  جمعیت و می 
 

(،  <۰p-value/ ۰5دار نیست )همبستیک
ان تحصیالت با رسمایه اجتمایع رابطه معنز  ز ز جنسیت و می    بنابراین، در این پژوهش بی 

 
رسمایه    دو متغی  داری وجود ندارد. همبستیک

 نزدیک به  =۰p-value/ ۰۰۰دار است ) اجتمایع با توسعه شهری معنز 
 

ان این همبستیک ز دهنده  باشد که نشان م   ۰/ 9۰7  و برابر با   ۱( و می 
ز این دو متغی  است. در ادامه، برای برریس دقیق   یک رابطه مثبت  شاخص قوی بی 

 
ان همبستیک ز های رسمایه اجتمایع با توسعه  تر، می 

سون محاسبه شد و نتایج مربوط به آن   پی 
 

یب همبستیک  ( گزارش شد. 2ها در جدول ) شهری با استفاده از ضز

 شاخص   - 2جدول  
ی

یب همبستگ  در شهر یزد   های رسمایه اجتمایع با توسعه شهری ضر

سون متغیر توسعه شهری با  پیر
ی

یب همبستگ  p-value ضر

 000/0 879/0 اعتماد اجتمایع 

 000/0 733/0 انسجام اجتمایع

 000/0 886/0 مشارکت اجتمایع 

 000/0 874/0 آگایه اجتمایع 

 034/0 903/0 دینداری و اعتقادات دینز 

 های تحقیق منبع: یافته   

  ی دار نشان از معنز (  >۰p-value/ ۰5های رسمایه اجتمایع با توسعه شهری ) شاخص   یدار سطح معنز (،  2با توجه به نتایج جدول )
 
 

 وجود  عدم    یکه به معنا   0H  دارد، بنابراین فرض  درصد   5  سطحدر    همبستیک
 

ها است  همبستیک ز متغی  ترتیب    ین، بدگردد م  رد   ،بی 
 مثبت معنز بیان کرد تمام شاخص   توانم

 
درصد دارند. با توجه به    5داری در سطح  های رسمایه اجتمایع با توسعه شهری همبستیک

ها قوی و هم جهت است. از آنجای   ز متغی   بی 
 

سون، همبستیک  پی 
 

یب همبستیک    کهمقادیر ضز
 

  دهد رابطه دوطرفه را نشان م   همبستیک
ز شهروندان  رسمایه اجتمایعمختلف   هاییا شاخص ابعاد  باال بودن سطحاذعان نمود،  توانم   توسعه شهری را در شهر یزد بسی  در بی 

ز  .  شود مذکور م   هایشاخص بازخورد مثبت منجر به بهبود    کی در    تحقق توسعه شهریو    آورد فراهم م  به منظور برریس رابطه عل بی 
( نشان داد  ۳در جدول )  چندگانه  رگرسیونتحلیل    نتایجنه استفاده شد.  های رسمایه اجتمایع و توسعه شهری از رگرسیون چندگا شاخص 

یبکه    چندگانه   ضز
 

  انسجام  اجتمایع،   اعتماد شاخص    پنج  که   معنا   این   به؛  باشد م   ۰/ 9۳6  برابر   یشهر   توسعه   متغی    ی برا   همبستیک
اعتقادات دینز   یدیندار   آگایه اجتمایع و   اجتمایع،   مشارکت  اجتمایع، ان  به  و  ز     یشهر   توسعه   وابسته  متغی    با   ۰/ 9۳6  می 

 
همبستیک

ز    یبضز   .دارند ز    شده  تعدیلتعیی  ها   دهد که نشان م   است  ۰/ 875برابر  نی    87/ 5ق )این تحقی   مستقل انتخاب شده در   یتمام متغی 
 .شوندرا شامل م  یعلل تحقق توسعه شهر درصد( 

 رگرسیون چندگانه تحلیل  نتایج مربوط به    - 3جدول  

 چندگانه
ی

یب همبستگ ر تعدیل شده  ضر یب تعییر  خطای معیار  ضر

936/0 875/0 07/4 

 های تحقیق منبع: یافته   

  است که در سطح  53/ 82 برابر با   F آماره مقدار  ( 4)در جدول ( گزارش شده است.  4نتایج مربوط به تجزیه واریانس در جدول )

۰۰۰/۰p-value=  های متغخیط   که این امر رابطه دار است  معنز   توان بیان نمود م  ،بنابراین   ،کند مستقل و متغی  وابسته را تأیید م   ی 

  ی  تأث  یبر توسعه شهر   و اعتقادات دینز  یاعتماد اجتمایع، انسجام اجتمایع، مشارکت اجتمایع و آگایه اجتمایع و دیندار  هایشاخص 

 .گذارندم

 واریانس ط به تجزیه  نتایج مربو   - 4  جدول 

ات  ر مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییر  F p-valueآماره  میانگیر

 000/0 82/53 916/8 5 58/44 رگرسیون

 - - 60/16 378 78/62 باقیمانده

 - - - 384 86/50 کل

 های تحقیق منبع: یافته  
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 برریس نقش رسمایه اجتمایع در توسعه شهری )مطالعه موردی: شهر یزد(  

ایب را در معادله رگرسیویز و    (5)جدول    ها   یها اندازه مقادیر ضز ز متغی  و متغی  وابسته    مستقل  یاحتمال مبتنز بر وجود رابطه خیط بی 
یب شاخص اعتماد اجتمایع معنادار نیست. چهار شاخص دیگر رسمایه اجتمایع با  5. با توجه به نتایج جدول )دهد نشان مرا   (، ضز

متغی  وابسته توسعه    یدار طور معنز ر، این چهار شاخص به  درصد دارند، به بیان دیگ  5داری در سطح  توسعه شهری رابطه مثبت معنز 
 . کنند بینز م را پیش  یشهر 

ر کننده متغیر توسعه شهر   - 5جدول   ایب تأثیر مدل تبییر  در شهر یزد   ی ضر

ایب  متغیر مستقل  ایب استاندارد شده خطای معیار  ضر  t p-valueه آمار  ضر

 000/0 98/8  941/0 44/8 مبدأ عرض از 

 718/0 36/0 030/0 145/0 05/0 اعتماد اجتمایع 

 000/0 74/4 335/0 108/0 51/0 انسجام اجتمایع

 000/0 84/13 685/0 086/0 19/1 مشارکت اجتمایع 

 040/0 88/2 164/0 120/0 34/0 آگایه اجتمایع 

 000/0 78/4 213/0 097/0 46/0 دینداری و اعتقادات دینر 

 های تحقیق منبع: یافته  

یبندی و نتیجهجمع 4  گیر
د  کارهای مناسب در در این راستا، ییک از راه . باشد م  مدیریت توسعه شهریاز مشکالت  یکی در کشور   نز ی شهرنش عی    رشد رس    پیشی 
به عنوان ییک از عوامل تقویت کننده  اجتمایع در جوامع شهری    یهرسما اجتمایع است.   یها پشتوانه  تقویت  شهری  یا توسعه  ی ها برنامه 

، اقتصادی و اجتمایع  است که از این طریق بر توسعه شهری اثر م ها  شبکه   و   روابط جمیع و انسجام بخش  
 

گذارد و بسی  توسعه فرهنیک
ز سابقه تاریخز منحرص به فرد، ییک از نمونه شهر را فراهم م  گردد  ای بارز شهرهای باستایز در کشور محسوب م هآورد. شهر یزد با داشی 

در    اجتمایع  هی نقش رسما آورد، بنابراین، در این مطالعه به برریس  که توسعه شهری آن پیامدهای مثبن  را برای توسعه کشور فراهم م 
ز با استفا   384پرداخته شد. برای این منظور اطالعات    زد یدر شهر    ی توسعه شهر   ت یر یمد ی تصادفز و از  ده از نمونه نفر از ساکنی  گی 

و    ی ندار ی و د  اجتمایع  آگایهو    اعتماد، انسجام، مشارکتطریق پرسشنامه گردآوری گردید. برای برریس رسمایه اجتمایع پنج شاخص  
ز تع   یبرا  مورد ارزیای  قرار گرفتند.  نز ی اعتقادات د    یی 

 
ها متغ  همبستیک    بیاز ضز   ی 

 
  ون یاز رگرس   ها ی  متغ  ی  تأث  برریس  یو برا   سون ی  پ  همبستیک

 . شد استفاده  هی  چند متغ 

ز بنتایج نشان داد      ی زاد اقدام و علو   جواد   توسطبه دست آمده   جینتا که با    وجود ندارد  یدار   رابطه معنز   اجتمایع  هیورسما  تیجنس  ی 
، مشابه نتایج محمدی )همسو م (  ۱۳95) ز  معنز ۱۳92باشد، همچنی 

 
ان تحصیالت و  (، همبستیک ز ز می  رسمایه اجتمایع مشاهده  داری بی 

ز رسمایه اجتمایع شهروندان در شهر یزد و شاخص نشد. نتایج مربوط به رسمایه اجتمایع و شاخص  های آن  های آن نشان داد که بی 
وجود دارد که این    داری با توسعه شهری رابطه معنز نز ی و اعتقادات د  یندار یو د  اجتمایع  آگایهو    اعتماد، انسجام، مشارکتشامل:  

( و هوفرد و  2۰۰6، کنتو بال و جونز )(2۰۰6)  و همکارانکروز  (،  ۱۳92، مرادی )(۱998)  همکارانکروتر و  های  نتایج به ترتیب با یافته 
 توسعه با  مستقیم رابطه در مستقل متغی   عنوان به اجتمایع رسمایه  مجموع، با توجه به نتایج، ( مطابقت دارد. در ۱998آیسلند )

( و پاتنام  2۰۰۱(، فوکویاما )۱99۰بوردیو )  (، ۱988نظر کلمن ) مطابق که  معناست این به این و قرار دارد وابسته متغی   عنوان به  یشهر 
ان چه هر (2۰۰2) ز ز  در رسمایه اجتمایع می   توانم  شود، لذا،م  پذیرترامکان  یشهر  توسعه  اهداف تحقق باشد، بیشی   شهروندان بی 

و  تواندم  اجتمایع  رسمایه گفت،  گذار  البته بایسن  به این مهم توجه کرد که باشد.  توسعه شهری ی برا  ی قو  ی معنو  ی نی   رسمایه ی تأثی 
ط به دارد روشن یا نتیجه  توسعه، روند بر یک جامعه اجتمایع  توسعه  اهداف جامعه با  در موجود اجتمایع رسمایه یمحتوا  آنکه رس 
تمام   از یگی  بهره  و انسایز  و ی نهاد یها به پتانسیل  توجه بدون یشهر  توسعه  به دستیای   باشد.  دارا  را  الزم انعطاف یا  داشته  تناسب
 توسعه یها برنامه  و ها سیاست  تدوین در که  کندم  بیان مطالعه مجموع،  اجرا است. در قابل غی   یامر  گرویه و یفرد  هاییت ظرف
یافت. برای این   دست  ی شهر  توسعه  به  اجتمایع رسمایه  تقویت  با  توانم  و کرد  توجه  اجتمایع رسمایه تأثی   و  نقش  به  یزد باید شهر  در

 گردد: منظور پیشنهادهای زیر ارائه م 

رسیم  یها تشکل  و ها گروه  مشارکت دادن شهروندان در  -۱   ی شهر  مشکالت شناسای   جهت محله  هر  در نمایندگان انتخاب طریق از غی 
 طرف  به امکانات و سو، اعتبارات یک از طریق بدین و شهر و منطقه  آن توسعه به نیل جهت در منطقه هر یها ی نیازمند بیان و

ز  و کندم  پیدا  سوق  مردم واقیع  خواست   همچنی 
 

  یها ویژگ
 

 گردد. م لحاظ توسعه در منطقه هر و اجتمایع فرهنیک

ه و ایجاد  مردم اطالعات  و آگایه سطح باالبردن یبرا  ی شهر  مسائل با  ارتباط در دقیق اطالع رسایز  -2 ز  حس ایجاد جهت آنان در انگی 
.  مشارکت و ی همکار   بیشی 

  یها کانون  ایجاد  طریق  از آنان اندیشه تبادل و شهروندان بیشی   تعامل جهت مناسب زمینه ایجاد  -۳
 

ه.  و  فرهنیک  غی 

 اجرا  به را  موفف   ی ها برنامه  و ها طرح  یا  ،اند یافته توسعه   که  شهرهای   تجربیات  از استفاده  جهت دیگر  جوامع  با  ارتباط ی برقرار   -۴
 گذاشتند. 



 

157 

ز و زمستان پسال دهم، شماره دوم،     ۱۴۰۱ایی 

 

 کاوشهای جغرافیای  مناطق بیابایز 

The Journal of Geographical Research on Desert Areas 

 

 برریس نقش رسمایه اجتمایع در توسعه شهری )مطالعه موردی: شهر یزد(  

  امکانات تقویت -5
 

 شهروندان.   یهمکار  و  تعاون روحیه  باال بردن  جهت  شهر  در اجتمایع و فرهنیک

  -اجتمایع  مسائل  همگایز  آموزش یها طرح  یاجرا  -6
 

 شهروندان اجتمایع هویت وفرهنگ عموم  سطح ارتقاء جهت در فرهنیک

ز  اطالعات تبادل -8  شهری.  توسعه امر در دخیل یها گروه  و ها سازمان نهادها،  بی 

 محدویت های تحقیق 

ه مقوله توسعه شهری در  -۱  با توجه به گسی 
 
  ها شاخص مختلف توسعه شهری، یکپارچه سازی    یها جنبه امروزی و تعدد و تنوع  جامعه

های   ز متغی   است که اکیر کارشناسان این رشته، براین موضوع تاکید دارند.  ی  ها ضعف گذار دچار نقص و   ی  تأثو تعیی 

ز متعدد شده و این امر بر کاهش رغبت    سؤاالت ، بالتبع  اجتمایع   ه یرسما   یها شاخص با توجه به تعدد  -2 به    ها آزمودیز پرسشنامه نی 
  ،  بوده است.   مؤثر پاسخگوی 
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