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  چکیده

ناپذیر ی جداییانسانی، جزی ساخت و سرمایهطبیعی، انسان ياجتماعی در کنار سرمایه پایدار، سرمایه از منظر توسعه
شود. ها محسوب میدر جهت رفع نابرابري روستایینقاط  ياز مجموعه ثروت هر ملتی بوده و یکی از عوامل کلیدي توسعه

شرقی به لحاظ  جانیآذرباي استان هاشهرستان روستایی نقاطی افتگیتوسعهح تحلیل فضایی سطوهدف  پژوهش حاضر با
آماري  يجامعه ی انجام شده است.لیتحل - یفیتوصبا روش  اجتماعی يسرمایه پایدار و ارتباط آن با  يي توسعههاشاخص

نفر از  384 و روستایی اطنقپایدار  شاخص براي سنجش توسعه 43با آذربایجان شرقی  استان شهرستان نوزدهپژوهش، 
 نامهپرسش ،اجتماعی بوده است. ابزار گردآوري اطالعات يسرمایه يعنوان حجم نمونه براي مقوله به هاسرپرستان خانوار

 SPSSو  Excel افزارنرماز پژوهش با استفاده  نیادر  هاداده لیتحلو  هیتجزي تصادفی ساده است. ریگنمونه يو شیوه
شهرستان  دو روستایی نقاطشهرستان،  نوزدهکه از  دهدیمت. نتایج حاصل از تاکسونومی عددي نشان گرفته اس صورت

چهارم سطح آخر  ردهدر  نیآفر خدا و شهرستان چاراویماق دوو  اولي توسعه در سطح هاشاخصمراغه و مرند به لحاظ 
ي تبریز، مراغه، مرند، میانه در سطح باال و هاشهرستانتایی ـروس نقاط زیناجتماعی  هیسرمانظر  از .اندگرفته قرارتوسعه 

قرار دارند. این نتایج بیانگر وجود نابرابري  نییپای لیخآفرین، چاراویماق در سطح  شیر، ورزقان، خداجلفا، هریس، عجب
نشان  جیتان نیچنهماجتماعی است.  يپایدار و سرمایه ي توسعههاشاخصاستان به لحاظ  روستایینقاط عمیق میان 

مشارکت اجتماعی  میان، نیاکه از  دارند داریمعني ارابطه، پایدار ياجتماعی با توسعه هیسرما يگانهپنجکه ابعاد  دهدیم
شرقی و  جانیآذرباي استان هاشهرستانروستایی نقاط  داریپا يتوسعه بین. به طور کلی را دارد ریتأث نیترشیب ،415/0با 

عنوان  توانیماساس  نیامثبتی وجود دارد. بر  رابطهدرصد  99/0 نانیاطمبا سطح  98/0 زانیمبه اجتماعی  يهیسرما
تر بوده است، از نظر توسعه، روند رو به رشدي بیش هاآنی که میزان مشارکت، اعتماد، تعامل و انسجام در نقاطکرد 

 محدوده روستایینقاط پایدار  در نیل به توسعه 85/0ین اجتماعی با میانگ يکه سرمایه گفت توانیم رو. از ایناندداشته
  مورد مطالعه تأثیر داشته است. 

  
  1.اجتماعی، آذربایجان شرقی يهیسرما، روستایی نقاطپایدار،  يتحلیل فضایی، توسعه :هاي کلیديواژه
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  و بیان مسأله مقدمه
 جنـگ از پـس فراگیـر صـورتاصطالح توسعه بـه

 ايمقولـه ،پدیـده ایـن. اسـت شـده دوم مطرح جهانی
 ،دیگـرانسـرور و ( اسـتو پیچیـده  چندبعدي ارزشی،
 تـرینمهم فرایند، یک عنوان به) که امروزه 34: 1389

 اسـت توسعه حال در کشورهاي ژهیوبه بحث کشورها،
 هايفعالیت از جامع فرایند ،). توسعه39: 1387 ازکیا،(

 کــه اســت، سیاســی و فرهنگــی اجتمــاعی، اقتصــادي،
 و بـوده جمعیـت تمـامی زنـدگی مداوم هدفش بهبود

 کـاهش. سـتا آن اصـلی ارکان از منابع عادالنه توزیع
 به اجتماعی و اقتصادي دوگانگی رفع وفضایی  نابرابري
 توجــه مــورد ،توســعه اساســی اهــداف از یکــی عنــوان

ــیاري ــه از بس ــعه پردازاننظری ــه از توس ــردال جمل  می
 عـدم زیـرا ؛وده است) بش 1365( تودارو) و م 1970(

 موجـب گونـاگون، نقاط  میان توسعه جریان در توازن
و فضـایی  ايمنطقـه تشـدید نـابرابري و شـکاف ایجاد

 اسـت ملـی يتوسـعه مسیر در مانعی خود که شودمی
 متعادل توسعهرو از این ).115: 1392 فرجی سبکبار،(
 حصول براي مهم بسیار نیازپیش یک ،نقاط هماهنگ و

 رودمـی شمار به کشور یکپارچه داري و پیشرفتپایبه 
    ).190: 1391 ،دیگرانشیخ بگلو و (

تـر و مفهوم توسعه در طی زمان در جهـت جـامع 
ــی ــردهمردم ــت ک ــدن حرک ــر ش ــیر ت ــن مس  ،و در ای

 خوشدسـتتـر شـدن کامـل برايرویکردهاي توسعه 
ــی  ــدهتغییرات ــت ش ــال در «. اس ــر ح ــه از حاض  جمل
 تـاریخی ولــــــتح و تطور زپس ا حاکم، رویکردهاي

 رویکـرد توسـعه، بـا مختلـف مـرتبط رویکردهاي انواع
 غالـب، عنـوان رویکـرد بـه کـه اسـت پایـدار يتوسعه
 فضـاهاي دهـیدر سـامان را ریزانبرنامه فکري ساختار

 ,Michelle( » داده اسـت قـرار ثیرتأ تحت جغرافیایی

بـه پایدار مهـم  ي). آنچه در رویکرد توسعه362 :2008
فیزیکـی تنهـا  هايسـرمایه که این است ،رسدمینظر 

ــک کشــور  هايســرمایه ــود در ی ــه یســتندنموج ، بلک
تـري پیـدا انسانی و اجتماعی اهمیت بیش هايسرمایه

به عنوان ابزار اساسی بـا قابلیـت و  توانندمیو  کنندمی
 فـرارويباال در تبیین، حل مسائل و مشـکالت  ییاکار

زمینه را براي نیل  که طوريبه  ،بشري باشند يجامعه

 يبنـابراین مفهـوم توسـعه .نـدکنبه پایـداري فـراهم 
پایــدار، نیــل بــه پایــداري را از طریــق مشـــارکت 

ت منجـر بـه که این مشارک بیندمیمحلی  هايسازمان
اجتمـاعی  يو این سرمایه گرددمیی ي اجتماعسرمایه

ه تـري نسـبت بـبیش يآتی با سرانه هاينسلباید در 
  ). Serageldin, 1996: 3( باشدامروزي  هاينسل

 يمفـاهیم سـرمایه همچـون 1اجتمـاعی يسرمایه
انسـانی بـه پیونـدها و ارتباطـات  يفیزیکی و سـرمایه

اشـاره  باارزشیاعضاي میان یک شبکه، به عنوان منبع 
دارد که از طریـق هنجارهـا و اعتمـاد متقابـل موجـب 

 ي. سرمایهگرددمی جامعه يتحقق اهداف افراد و اعضا
و جوامـع  هـاگروهعنوان منبعی کـه افـراد، اجتماعی به

محسـنی ( گیرنـدمـیبراي نیل به نتایج مطلوب به کار 
 مناســبی )، بســتر148: 1389 آقامحســنی، و تبریــزي

ــراي  ــرهب  اســتانســانی و فیزیکــی  يســرمایه وريبه
روند نیـل  تواندمی که) 40: 1392 ،دیگرانرضازاده و (

مـاعی اجت يسعه را تسهیل نماید. بنابراین سرمایهبه تو
نقـاط  ي، بـراي توسـعهبـه عنـوان یـک ابـزار تواندمی

نهــادي،  -تمــامی ســطوح اقتصــادي  در روســتایی
ــاعی  ــی و محیطــی -اجتم ــدي -فرهنگ ــامی ( کالب تم

که از منظر طوريهب«پایدار) مطرح شود.  مقاصد توسعه
ــدار، ســرمایه توســعه ــار ســرمایهاجتمــاعی در  پای  کن

-یایی جـدیانسانی، جز ساخت و سرمایهطبیعی، انسان
ناپذیر از مجموعه ثروت هر ملتی بوده و یکی از عوامل 

(ربـانی  »آیـدشـمار مـیه بـروسـتایی  نقـاط يتوسعه
  ).  122: 1388 ،و دیگران خوراسگانی
عنـوان یکـی از مباحـث بـه روسـتایی نقاط توسعه

رو است. یکـی اوانی روبهفر يهاچالشامروز با  يتوسعه
 یتوجهبی ،روستایی نقاط يتوسعه امروزِ يهاچالشاز 

 قطعـاًاست. شناخت این سرمایه  اجتماعی يبه سرمایه
را بـراي روستایی نقاط  يبراي توسعه يزیربرنامهروند 

مشارکت مردم را در  ،متخصصان مربوطه تسهیل نموده
، دیگـرانمانی و سلدارد (به همراه  هابرنامهاجراي بهتر 

اجتماعی  ياستفاده از سرمایه کهطوريهب .)21: 1387
حـل  برايمناسبی  حلیراه تواندمیعنوان یک منبع به

 يتوسـعه و روسـتایینقـاط کالت و فصل مسائل و مش
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پــژوهش از آنجــا ناشــی  لهأمســ بنــابراین گــردد.آنــان 
 وقـوع ،جهـاننقـاط  درکـه به اینبا توجه  که شودمی

 حــال در کشـورهاي در ویــژهفضــایی بـه هـايرينابراب
 آورده وجـود به را زندگی ناهمگون شرایط انواع توسعه

 مختلف هايمکان و هازمان در توسعه که آنجا از ،است
 صـورت توسعه حال در کشورهاي در یکسان صورتبه

ــه ــاينابرابريو  نگرفت ــه ه ــایی  ايمنطق ــر درو فض  ه
 يهزمینـ در و سـتا فـراوان کشـورها این در مقیاسی،
 -نهــادي، اجتمــاعی -اقتصــادي مختلــف هايشــاخص

 ایـن در ايویـژه نقاط ،...زیربنایی و -فرهنگی، ارتباطی
 ،دارنـد نقاط هبقی به نسبت ممتازتري موقعیت کشورها

 ریزيبرنامه معیارهاي جمله که ازاین گرفتن نظر در با
 تعیــین ،هــانابرابري کــردن مشــخص بــراي ايمنطقــه
 هايشــاخصاز  برخــورداري برحســب نقــاط توضــعی

 فرهنگــی، اجتمــاعی، هايزمینــه در( پایــدار يتوســعه
و ) 78: 1387 (زیــاري و جاللیــان، و غیــره) اقتصــادي

به عنوان یـک منبـع که خود است اجتماعی  يسرمایه
یک منطقه نسـبت  برخورداريعاملی مهم در  تواندمی
، از ه باشدتوسع هايشاخصدیگر به لحاظ  ايمنطقهبه 
 هايشـاخصرو شناخت سطوح توسـعه بـه لحـاظ این

از لحــاظ  اجتمــاعی يپایــدار و ســرمایه يتوســعه
ــاخص ــی هايش ــه ( ذهن ــرا ک ــاخصچ ــی هايش  عین

ــوده و ( ــه ب ــورد توج ــواره م ــدي) هم ــی و کالب فیزیک
 واقـعمورد غفلـت  هاریزيبرنامهذهنی در  هايشاخص

اعی در رونـد اجتم يسرمایه تأثیرو بررسی  )است شده
نیل بـه توسـعه، بسـیار اهمیـت دارد. بـر ایـن اسـاس، 

 هايشاخصبررسی و تحلیل وضعیت توزیع جغرافیایی 
بـه ( اجتماعی يسرمایه و مختلف هايبخشتوسعه در 

 هـاآنو ارتبـاط  )یافتگیتوسعهعبارتی سنجش سطوح 
 بـراي عات استان آذربایجان شـرقیبا یکدیگر در اجتما

 امـري مهـم و ،توسعه هايگذاريسیاستو  ریزيبرنامه
    است. ضروري

ح تحلیل فضـایی سـط دارد به سعی حاضر پژوهش
اسـتان  يهاشهرسـتان روسـتایی مناطق یافتگیتوسعه

توسـعه و  يهاشـاخصرقی بـه لحـاظ ـــآذربایجان ش

(از نوع  1در سطح خرد اجتماعی يارتباط آن با سرمایه
ـــاعی  ـــرمایه اجتم ـــناختیس ــــک 2ش ـــارکت هـ  ،مش

ـــانس  و هــاارزش، اعتمــاد، مشــارکت، تعامــل، جامــــ
تر مورد توجه کم که بپردازد) گیردمیرا در بر هانگرش
 يتوســعه يهابرنامــهبــوده و خــأل آن در  زانیربرنامــه
    .است مشهود روستاییمناطق 

در پـی پاسـخ بـه  حاضـر ي، مطالعـهبر ایـن مبنـا
    زیر تدوین شده است: هايلؤاس

  بـهاسـتان  هايشهرسـتانسـتایی رو نقـاطآیا 
از سـطح برابـري  ،توسعه هايشاخصلحاظ 

  است؟ برخوردار
 یـابی در دسـت تواندمیاجتماعی  يآیا سرمایه

مــؤثر روسـتایی نقـاط پایـدار  يبـه توسـعه
  باشد؟ 

  
  تحقیق پیشینه

 يبـارهي زیـادي درهـاپژوهش ،چند دهه اخیر در
جملـه از اجتماعی صورت گرفتـه اسـت کـه  يسرمایه

وي در  کـرد.) اشـاره 1391ی (فتح توان به پژوهشیم
اجتمـاعی  تحلیلی بر نقش سرمایه«عنوان  باي امطالعه

به این نتیجه رسیده است که بین  »روستایی بر توسعه
معناداري  رابطه ،روستایی اجتماعی و توسعه يسرمایه

  وجود دارد. 

                                                             
) Macro Level( اجتماعی را می توان در سطح کالن سرمایه1- 

د توجه قرار داد. در سطح کالن مور) Micro Level( و خرد
اجتماعی، سیاسی و  جایگاه کلی یک سازمان در زمینه يبارهدر

هاي ارتباطات بیرونی بحث شده و در سطح خرد فرهنگی و شبکه
اجتماعی موجود در داخل سازمان پرداخته  يبه دو نوع سرمایه

 اجتماعی در سطح خرد، سرمایه يشود. نوع اول سرمایهمی
هایی نظیر اجتماعی شناختی نام داشته و در رابطه با پدیده

سیستم  هدات، مشارکت و اعتماد موجود درها، تعها، نگرشارزش
ساختاري  ،اجتماعی ياجتماعی سازمان است و نوع دوم سرمایه

شود که در رابطه با ساختارها و فرایندهاي مدیریتی نامیده می
یی مدیران، رهبران در قبال عمکردشان، شفافیت در گونظیر پاسخ

گروهی  گیري و اقدام بر اساس کارگیري، میزان تصمیمتصمیم
 ). 36: 1380است (علوي،

 
1 - Cognrtive Social Capital 
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عنـوان  بـا) در پژوهشی 1389میري و همکارانش (
بـه ایـن  »روسـتایی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه«

اجتمـاعی متوسـط در  ياند کـه سـرمایهیدهرسنتیجه 
 و منطقه مورد مطالعه در صورت تقویـت ایـن سـرمایه

ــه نمــودن آن  ــذاري را در یمبهین ــد نقــش تأثیرگ توان
ــعه ــلمانی و  توس ــد. س ــته باش ــه داش ــتایی منطق روس

 يابعاد سرمایهبررسی «ي ) در مطالعه1389همکاران (
اند یدهرسـبه این نتیجـه  »محلی ياجتماعی در توسعه

اجتمـاعی،  سـرمایه شـدهمطرحي هامؤلفـه میانکه از 
ترین نقش یشب ،ي مرتبط با تعامل اجتماعیهاشاخص

  د. رمحلی دا يرا در توسعه
ــژوهش1999(ایشــام و کــاهکونن  خــود در  ) در پ
 مشارکت و سرمایهاند که یدهرساندونزي به این نتیجه 

ي آبـی را هاپروژهدسترسی شهروندان به  ،اجتماعی باال
دهـد. در یم آشامیدي و کشاورزي ارتقـا يهاآببراي 

بـه ایـن ) 1999پاتریک (مطالعه دیگري، فالک و کیل 
توسـعه در  يهـاپروژهدر رابطه بـا اند که نتیجه رسیده

زایش فرایند یادگیري در راسـتاي افـ استرالیا به توسعه
 يعنـوان یکـی از ابعـاد سـرمایهمشارکت اجتماعی بـه

پریتچـات اجتماعی توجه خاصی شده اسـت. ناریـان و 
اجتمـاعی و  سـرمایه میـان رابطه ) در پژوهشی2000(

  .اندکردهتعدادي از متغیرهاي رفاه در تانزانیا را بررسی 
  

 مبانی نظري  و هادیدگاه، مفاهیم
اسـت  شناختیامعهجمفهومی  ،اجتماعی يسرمایه

Dubois & ( وارد ادبیات توسعه شـد 1990 دههکه از 

et al., 2001: 8 (پاسرون  ،افرادي چون بَوردِیو که ابتدا
، کلمن، بارتچون و کسانی کردند مطرح  و لِوي، آن را

انـــد بســط و گســترش داده ، آن راپوتنــام و پرتــرز
)Woolch, 1998: 159 ،ــوم سیاســی ــات عل ). در ادبی

اجتمـاعی بـه  ، سـرمایهیشناسـانسانو  یشناسهجامع
و  هاشــــبکه، هـــاارزشاز هنجارهـــا،  يامجموعـــه

بـه  هاآنکه مردم از طریق  کندیماشاره  ییهاسازمان
کـه  رسـندیمو استعدادهاي خود  هایتظرف، هاییتوانا

ــن  ــاییتواناای ــراد ه ــدرت  ،بــه اف و  گیريیمتصــمق
 ,Serageldin & Grooteat( دهـدیم گذاريیاسـتس

ــرمایه ).44-45 :2000 ــاعی  س ــاجتم ــر  رغمیعل عم

کوتاهش، دایره وسـیعی از تعـاریف و مفـاهیمی چنـد 
بـه  ينظرصـاحبکـه هـر  دارد يبعـد چندسطحی و 

از آن و گاه به تعابیر مخصوصی از آن اشاره  ییهاجنبه
). از دیـدگاه 65: 1388 ،دیگـرانخاکپور و کرده است (

هنجارها به اجتماعی  يسرمایه ،و همکارانش بخشتاج
کـه امکـان مشـارکت مـردم در اقـدامات  ییهاشبکهو 

و بـه  دکنـیمکسب سود متقابل فراهم  برايجمعی را 
همچون سنجش سطح اعتمـاد اجتمـاعی و  هایییوهش

 یـرغمـدنی رسـمی یـا  يهـاانجمنسطح عضـویت در 
و  خـشبتـاج( شـودیم گفتـه یريگانـدازهقابل  رسمی
اجتمـاعی را  سـرمایه ،. فوکویامـا)156: 3821 ،دیگران

هـم  عبارت از توانایی افراد براي همکـاري و تعـاون بـا
ـــومی در  ـــداف عم ـــراي اه ـــاگروهب ـــازمانو  ه  هاس

)10 1995: Fukuyam, (ــدیم ــدگاه . از دان ــام دی پاتن
اجتمـــاعی از طریـــق ایجـــاد  يســـرمایه ،)1993(

ا و روابـط اعتماد، هنجاره اجتماعی بر پایه يهاسازمان
را از طریق تسـهیل  ییاکارکه  گیردیم شکل ياشبکه

 هـايیتظرفو  بخشـدیمهماهنگی در اقدامات بهبـود 
یابی به اهداف نهایی تسـهیل را بر دست هاگروهافراد و 

ـــروز و کنـــدیم ـــه ب ـــالعکس فقـــدان آن منجـــر ب  ب
در فرایند توسـعه در سـطوح مختلـف  هایییتمحدود

بوردیو  ،). در تعریفی دیگرKhanh, 2011: 11( شودیم
اجتمـاعی عبـارت اسـت از  بر این باور است که سرمایه

 يهاشـبکهو  هاگروهو روابطی که در درون  هایتموقع
، اطالعـات، هافرصـتدسترسی به  ،اجتماعی براي افراد

دهـد یمـمنابع مادي و موقعیت اجتمـاعی را افـزایش 
ــوي،( ــاریف 21: 1380 عل ــاس تع ــر اس ــد). ب ، هیادش

نقــل از  بــه ،1999بــولمن و انــیکس، نظــران (صــاحب
اجتمـاعی  ) هشت عنصر سـرمایه3138 ،یثانشریفیان 

: مشـارکت در اجتمـاع انـدکردهرا به این شرح مطـرح 
گرایی در یک موقعیت اجتماعی، احساس محلی، کنش

ــدهاي  ــایگی، پیون ــدهاي همس ــت، پیون ــاد و امنی اعتم
، بهـا هـااوتتفدوستی و خـانوادگی، ظرفیـت پـذیرش 

 ،بخشتـاجتوکلی و ( يکارو پیوندهاي  دادن به زندگی
1387 :150.(    

 ،اجتمـاعی مفهـوم سـرمایه شدنمطرحدر راستاي 
پایـدار بـا  نیز با رویکـرد توسـعه یزيربرنامه هايیوهش
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ــر   یهســرماچــون ســنجش هــم ییهاشــاخصتأکیــد ب
و مشـارکتی بـودن  یريپـذانعطافاجتماعی، پایداري، 

کـــه در آن هــر منطقـــه در اعمـــال  گرفتـــه شــکل
اقتصادي همراه با در نظـر گـرفتن امتیـاز  هايیاستس

داراي آزادي عمـــل زیـــادي شـــد. یکـــی از  ،نســـبی
 شـدهمطرحتوسـعه کـه در قالـب مفـاهیم  هايیدگاهد

 يتوسـعه ،)32: 1389 ،دیگـرانو (میري  گرفته شکل
ــدار اســت. ــعه پای ــدار يتوس ــه پای ــروزه ک ــی ام  از یک

ــوعمو ــلی هايض ــورد اص ــث م ــل بح ــعه محاف و  توس
 توسـعه مختلـف هـايانگاره برآینـد اسـت، ریزيبرنامه
 ). ایـن86: 1385 پـور،ساسان و دلیر زادهحسین( است

 در پایـدار يتوسعه کنفرانس در 1972 سال در مفهوم
 ضـرابی و موسـوي،( شـد بـرده کـار به سوئد استکهلم

پایدار فرایندي  هاز دیدگاه مفهومی، توسع). 30: 8913
است که نیازهاي نسل کنونی را بـدون تهدیـد توانـایی 

دن نیازهایشان تـأمین و کرآینده در برآورده  يهانسل
: 1389 ،افتخـاري ینالـدرکنجـاودان و د (کنتضمین 

 نـوعی پایـدار تـوان گفـت: توسـعهمی کلیطوربه). 66
 طبیعی و ها و منابعدارایی راهبرد توسعه است که تمام

 انسانی را به خوبی منابع مالی و فیزیکی بـراي افـزایش
: 1387 کـاظمی،( کنـدبلندمدت مدیریت می ثروت در

 ســه بــر پایـدار توســعه دربـاره موجــود ادبیـات ).126
محـیط  حفـظ و عـدالت ی،افتگیتوسعه اساسی ویژگی
 توسـعه خصوصیت نیترمهم د.فراوان دار کیدتأ زیست
. است یافتگیتوسعه از بیمطلو سطح به رسیدن، پایدار

 پایـداري از بحث باشد که ايتوسعه باید دیگر تعبیر به
 امکـان وها فرصـت که است فرایندي ،توسعه .شود آن

را  آنـان يهـاتیقابل گسترده کرده، را هاانسان انتخاب
    .)114: 1384 فراهانی فرد،د (دهیم افزایش

ـــراي توســـعه ـــد روســـتایی نقـــاطپایـــدار  ب  بای
 ،بـه آن یابیدستابزار  نیترمهمد که کر يسازتیظرف

 ياجتماعی، توسعه ياجتماعی است. سرمایه يسرمایه
 و روســتایینقــاط در  يســازتیظرف ،روســتایینقــاط 

دهـه اخیـر اهمیـت  درمفاهیمی هستند که  ،مشارکت
اجتمـاعی  يهااسـتیسدر مباحث توسعه و  یروزافزون

اجتمـاعی در  سـرمایهپایـدار،  . از منظر توسعهاندیافته
 و سرمایه» ساختانسان سرمایه«طبیعی،  کنار سرمایه

از مجموعه ثروت هر ملتی  ریناپذکیتفکی یجز ،انسانی
جوامــع و  کلی یکــی از عوامــل توســعهطوراســت و بــه

بـه روستایی نقاط  يطور اخص یکی از عوامل توسعهبه
  ).  292: 1383 (شریفیان ثانی، دیآیمشمار 

  
  

 هاي آذربایجان شرقیمناطق روستایی در شهرستان هاي توسعهمتغیرها و شاخص - 1 دولج
هاشاخص  متغیرها 

شاغالن بخش  شاغالن بخش کشاورزي، درصد درصد شاغالن بخش صنعت، درصد شاغالن بخش خدمات، درصد
نهادي -اقتصادي   دولتیساختمان، بیکاران، شاغالن، شاغالن در ادارات دولتی، همکاري نهادهاي دولتی و غیر  

 و غذا صرف يهاکارگاه و عمومی يهاگاه: اقامتشامل( هگا)، اقامت1390جمعیت ( نرخ رشد، تعداد باسوادان
 نوشیدنی)

 اجتماعی ـ جمعیتی

 سوادآموزي، نهضت یارانی، آموزشنیامام خم امداد يبهزیستی، کمیته مذهبی، سازمان بانکی، اماکن واحد
 يها: پاركشاملپارك (و  عمومی چاپخانه، کتابخانه نوجوانان، سینما، تعداد و کودکان فکري پرورشکانون 
   جنگلی) يهاگاهرهیذخ و سبز فضاهاي، طبیعی جنگلی

 آموزشی ـ فرهنگی

 همگانی، پایانه، تلفن شده یرسانگاز برق، روستاهاي آب، مشترکین خانهشوسه، تصفیه، راه آسفالته راه
 و تعاونی کشاورزي تعاونی هاي، شرکتمسکن تعاونی هايپست، شرکت پست، نمایندگی کل ارهمسافربري، اد

  معدن تعاونی هايشرکت وونقل حمل
 زیربنایی ـ ارتباطی

، پزشکدندانبهداشت، آزمایشگاه، داروخانه، پزشک،  ی، خانهو درمان، مراکز بهداشتی درمانی فعال مؤسسات
مانیدر بهداشتی ـ  پیراپزشک، داروساز  

  )1393مطالعات نگارندگان،  ؛1391نامه آماري مأخذ: سال(
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یکـی از  تـوانیماجتمـاعی را  بدین ترتیب سرمایه
قلمـداد کـرد  »روسـتایی نقـاطتوسـعه « يهامشخصه

 ؛)127: 1388 ،دیگــــرانو (ربــــانی خوراســــگانی 
 بـا سـرمایه روسـتاییاجتماعـات  ،بـولمنکـه طوريهب

مـردم  چـوندانـد یماي مشخصات اال را داراجتماعی ب
ی از محلـه هســتند، یـاحسـاس خواهنـد کـرد کـه جز

 هـاآنو سودمندي کرده و توانایی  بودن یدمفاحساس 
و محله  گرددیمبراي مشارکت واقعی در محله تقویت 

را متعلــق بــه خــود دانســته و در آن احســاس امنیــت 
ک عامــل یــ ،اجتمــاعی يســرمایه . بنــابراینکننــدیم

عوامل  يوربهرهو  روستاییهان در اجتماعات کلیدي پن

 پژوهش پـیش ).Apo, 2006: 7رود (شمار می به تولید
اجتمـاعی و  سـرمایه میانتحلیل فضایی ارتباط رو که 
اسـت،  کـردهبررسـی  را روستایی نقاطپایدار  يتوسعه

(متغیر روستایی  نقاطپایدار  يشامل متغیرهاي توسعه
کـه  اسـت مستقل)عی (متغیر اجتما وابسته) و سرمایه

ــامل  ــاي ش ــاخص ه ــارکتش ــاعی مش ــاد ؛ اجتم اعتم
روابـط ؛ و تعامل اجتمـاعی؛ انسجام اجتماعی؛ اجتماعی

است. براي بررسی توسعه یـافتگی  خانوادگی و دوستان
در مناطق روستایی نیز از شاخص هـاي زیـر اسـتفاده 

  شده است:

  

  
 تحقیق مدل نظري -1 شکل

  

 روش تحقیق
 متغیرهـاي تحقیق حاضر با توجـه بـه هـدف آن و

ــیفی  ــاربردي و روش توص ــوع ک ــی از ن ــورد بررس  -م
هـا و روش گـردآوري دادهتحلیلی و همبستگی اسـت. 

 ياکتابخانهصورت اسنادي و اطالعات در این تحقیق به
که جهت تحلیـل  کار رفتهه هاي ببوده و منبع شاخص

 ،شـده گرفتـهکـار ه بـروسـتایی ط نقـا فضایی توسعه
سـال  یشرق جانیآذرباآماري استان  نامههاي سالداده

ــکن و ، 1391 ــوس و مس ــماري نف ــازمانسرش  يهاس
 بـه پـنج ،تغیرهـاپس از گردآوري م .بوده استمربوطه 

جمعیتـی،  -نهادي، اجتماعی  - (اقتصادي عمده دسته
ی و ارتبـاطی، بهداشـت -فرهنگی، زیربنـایی  -آموزشی 

)، میــزان و ســطوح 1(جــدول  شــدهدرمــانی) تقســیم 
ها و بـا بـه همـان شـاخصهبـا توجـه نقـاط  يتوسعه

ابـزار  استفاده از تاکسونومی عددي مشخص شده است.
ــات ــردآوري اطالع ــرا گ ــرمایه يب ــز س ــاعی نی  اجتم

و شـده  يریگانـدازهلیکـرت  طیـف کـه بـا نامهپرسش
ود در و نهادهـاي مردمـی موجـمصاحبه بـا مسـئوالن 

 است.بوده مورد مطالعه  محدوده

عه 
وس

ت
دار

پای
ق  

ناط
م

ی  
تای

وس
 ر

  اعتماد اجتماعی

  اجتماعیسرمایه

  مشارکت اجتماعی

  اجتماعی انسجام 

  عیاجتما تعامل

  آگاهی اجتماعی

  يداقتصادي ـ نها

 اجتماعی ـجمعیتی

  آموزشی ـ فرهنگی

  درمانی بهداشتی ـ

  زیربنایی ـ ارتباطی

 کالبدي
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هاي آماري مورد مطالعـه شـامل شهرسـتان جامعه
استان آذربایجان شرقی بر اساس سرشـماري نفـوس و 

 318761نفـر جمعیـت و  1143548با  1390مسکن 
خـانوار بـر اسـاس فرمـول  384بوده اسـت کـه  خانوار

براي سنجش متغیرهـاي  کوکران به عنوان حجم نمونه
) در سـطح شهرسـتان 3 اجتمـاعی (جـدول يهسـرمای

 2711) از 2 آبادي (جـدول 112 ده و سپسشانتخاب 
پرسشـگري انتخـاب و مـورد  بـرايآبادي داراي سکنه 

ــرار ــدگرفته بررســی ق ــیوهان ــه ي. ش ــراي نمون گیري ب
اجتمـاعی بـه صـورت تصـادفی  يگیري سـرمایهاندازه

ساده منطبق با تخصیص بهینه بر اساس جمعیـت هـر 

نامه از تخمین اعتبار پرسش برايشهرستان بوده است. 
توجـه بـه  آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شده است. بـا

نامه تأییـد قبول پرسشاعتبار قابل ،دست آمدهنتایج به
ــی ــوم ــع د.ش ــس از جم ــاري، پ ــل آم آوري و در تحلی
ها به روش آمار توصیفی و اسـتنباطی، داده بنديدسته
تجزیــه و تحلیــل  بــراي SPSS و Excel افــزاراز نرم
ده است. در سـطح آمـار اسـتنباطی شها استفاده یافته
متغیرها از ضریب همبستگی  میانبررسی ارتباط  براي

شده  استفاده و تحلیل مسیر رگرسیون آزمون پیرسون،
  است.

  
 مورد مطالعه هاينمونهآماري و تعداد  جامعه - 2جدول 

  ردیف  شهرستان  خانوار  جمعیت  مطالعه نام روستاهاي مورد  تعداد نمونه
 1  آذرشهر  12831  42907  ، نادیلوامین شیر، لو تیمور 12
  2  اسکو  12479  42070  دیزج، بایرام، کردلر  12

، االنق، کردکندي، کرگان قدیم، قره بابا، الخلج، والدینعین   28
  3  آبادبستان  19870  74386  زگولجه

قشالقی، اذغال، رواسجان،  افیل، واگهان، اینجار، هواي، پل  30
  4  اهر  13811  53058  کقالق، آق براز، مجیدآباد،

  5  بناب  14206  49901  چلقایی، زاوشت، آخوند قشالق، قره چپق  16

87  
باغ معروف، قزل دیزج، مایان سفلی، کجوار، الوار سفلی، سهالن، 

ینگی اسپران، اناخاتون، اسکندر، هروي، لیقوان، الوالر علیا، 
  بیرق، لیقوان، کندرود،

  6  تبریز  42641  149603

  7  جلفا  5339  17410  ارسی، قشالق، آغبالغ، احمدآباد، داران  15
  8  چاراویماق  6866  27093  آبگرم، گوي داش، خواجه شاهی  12
  9  آفرین خدا  8721  33318  ، حسرتانمحمودآباد، جانانلو  12
  10  سراب  19753  72441  کادیجان، اسفستان، شیره جین، اسالم آبادداراب،   15
  11  شبستر  19249  64106  امند، زیناب، دیزج خلیل، داریان، نظرلو  15
  12  شیرعجب  10351  40466  ،لو خضر ،شیشوان ،هرکالن  12
  13  کلیبر  9502  36632  درق لمه ،بزرگ، نجف تراکمه باشی قیر  12
  14  مراغه  22564  83822  چگانکهجوق، مغانجیق، گل تیه، سرگزه، قرکاول، چوان سفلی،   28
  15  مرند  26345  90334  ، یالقوزاغاجآباددولتدیزج حسین بیگ،   12
  16  ملکان  20565  74631  آبادمباركقلعه، اروق، لکلر،  تازه ،بایقوت  15
  17  میانه  23072  79068  چاي آباد، طوق، ینگ آباداسالم، صومعه علیا، اچاچی  15
  18  ورزقان  10536  38950  کاسین، صومعه دل، اغبالغ سفلی  12
  19  هریس  9443  35593  اربکان، جانقور، سراي، نمرو  12
  20  هشترود  10620  39653  خورجستان، ذوالبین، االقیه  12
 جمع  318764  1145442  112  384

  )1391نامه آماري استان، : سالمأخذ(
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  یجان شرقیاستان آذربا هايشهرستاناجتماعی در سطح  يسرمایه هايشاخصمتغیرها و  - 3 جدول 
  متغیرها  شاخص

و  ریزيبرنامه، مشارکت در امر ، ارتباط نزدیک با شوراهاهاپروژه، مشارکت در اجراي شرکت در انتخابات
  مشارکت اجتماعی  دولتی غیر هايسازمان، عضویت در ، مشارکت در حل مشکالت جامعهگیريتصمیم

محلی، اعتماد به مردمان  هايگروه به ، اعتمادشوراهاد به اعتمامردم نسبت به یکدیگر،  اعتماد ،اعتماد به دهیاري
  اعتماد اجتماعی  روستا

حفظ وحدت و هماهنگی بین  ،مردممسئولیت بین  احساس ،، حفظ هویت محلیو قوانین هاارزشپایبندي به 
  انسجام اجتماعی محلی هايدرگیريمردم، میزان و وضعیت نزاع و 

ارتباط با دوستان، ارتباط با مراسم عزاداري، شرکت در مراسم جشن، ، شرکت در عمومیشرکت در مجالس 
  تعامل اجتماعی  والدین، ارتباط با همسایگان و مشورت با آنان

  آگاهی اجتماعی  ، آگاهی مردم از مسائل روستا، نوع مطالعه رویدادهااطالع از  میزانمیزان تحصیالت، 
  )1393گان، مطالعات نظري نگارندتحقیقات پیشین و : مأخذ(

 
 محدوده و قلمرو پژوهش

در  88/45490اســتان آذربایجــان شــرقی بــا وســعت 
درصد از  8/2که شامل  است شمال غرب کشور واقع شده

یی، ایـن ایـ. از نظر مختصات جغرافشودمساحت کشور می
 قـهیدق 45و  ثانیـه 36و  قـهیدق 26درجه و  39 استان در

 45النهار نصــفو  یو جنــوب یشــمال هیــالیمنتهــ یشــمال
 یغربـ شـرقی و قهیدق 22درجه و  48و  قهیدق 5درجه و 

). بـر اسـاس 31: 1391نامه آمـاري، سال( واقع شده است
، اســتان 1390آخــرین تقســیمات سیاســی در ســال 

 59بخــش،  44شهرســتان،  20آذربایجــان شــرقی داراي 
  ).40همان: هست (دهستان  143شهر و 
  

  بحث اصلی
  هایافتهتحلیل 
متغیرهــاي پــژوهش از طریــق اســتخراج ابتــدا در 

 و 1391 آمـــاري ينامـــهســـالاز  اطالعـــات آمـــاري
اسـتان آذربایجـان  1390نفـوس و مسـکن  سرشماري

از مــدل  گیــريبهرهبـا آمــد. ســپس  دسـتبــهشـرقی 
 منـاطق بنديسـطحو  بنديرتبه به تاکسونومی عددي

 43 استان آذربایجان شرقی در هايشهرستان روستایی
اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و غیـره مبـادرت  شاخص

  . ورزیده شد
ــر  ــیبراب ــدهانجام هايبررس ــاط ،ش روســتایی  نق

از جمعیـت  نفـر 149603 داشـتنشهرستان تبریز بـا 
محاسـبه فواصـل  بـارکیبـا نـواحی روسـتایی اسـتان، 

 ،کـار نتیجه براي ادامه در .شدشناخته  مرکب ناهمگن

 ،ریس داده حذف کـردهشهرستان تبریز را از جدول مات
ماتریس فواصل مرکب تشـکیل  ،هاشهرستانبراي بقیه 

هــیچ  ،همگــن نقــاطشــد. در ایــن مرحلــه در تعیــین 
ــد. ــناخته نش ــاهمگن ش ــتانی ن ــه شهرس ــایی  نتیج نه

 يدرجـهاکسونومی عددي شـامل سرمشـق توسـعه، ت
ــعه ــديرتبهو  یافتگیتوس ــایی  بن ــاطنه ــتایی  نق روس

و شـکل  )4( جدولی در آذربایجان شرق هايشهرستان
 يهـر انـدازه مقـدار درجـه نشان داده شده است. )2(

، یعنی به صـفر ترکوچک ايمنطقهبراي  یافتگیتوسعه
امکانات  ،گویاي آن است که آن منطقه ،باشد ترنزدیک

    .داردتري بیش و خدمات
مورد مطالعه بـا  نقاطو تحلیل  حاصل از ارزیابی نتایج

کـه  دهـدیمـنومی عددي، نشـان استفاده از روش تاکسو
تـرین با کـم ي مراغه و مرندهاشهرستان روستایی مناطق
ــا درجــه و دومهــاي اول در رتبــه Fiمقــدار   « يیعنــی ب

 ؛ واندشـده شـناختهقرار داشـته و پایـدارتر »  برخورداري
آباد، سـراب، جلفـا، بسـتان يهاشهرسـتانروستایی نقاط 

ــان،  ــر،کملک ــتر، آذر لیب ــهرهــریس، شبس  ،ورزقــان ش
 Fiمقـدار  نیتـرشیببا  نیخدا آفر، چاراویماق، ریشعجب

 چهـارمدر سـطح  19تـا  16 يهارتبه با )1 – 0,93125(
، در هاشهرسـتان روسـتاییسـایر جوامـع  ؛ واندگرفته قرار

 طـوريه . باندگرفته قرار سوم از برخورداريو دوم سطوح 
سـطح  يهاشهرستان آمده، به دستبا توجه به مقادیر که 

؛ هستند ترکینزدو حد متوسط توسعه به هم  افتهیتوسعه
اختالف تا حدودي  هاشهرستان روستایی نقاط اما با سایر 

    ).5و  4جدول دارند (
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ــینهــم ــایج نشــان ن چن ــت ــعت  دهــدیم ــه وس ک
شهرستان، تعداد بخش، تعداد دهستان و تعداد خـانوار 

 ،انشهرســتروسـتایی نقـاط ی افتگیـتوسـعه بـا درجـه
شهرستان میانه  چنان کههم ،ارتباط مستقیمی نداشته

از نظـر  ،گرفتـه اسـت قـرار متوسـط حد که در جایگاه
ــاحت ( ــش (30/5595مس ــداد بخ ) و تعــداد 4) و تع
در مقـام  هاشهرسـتانسـایر  نسبت بـه) 17دهستان (

ــرار دارد ــدي  .نخســت ق ــاه بع ــال در جایگ ــن ح ــا ای ب
ایـن  نیبنـابرا .ستگرفته ا قرارو مرند شهرستان مراغه 

دخیـل باشـند. آنچـه  نقاط در توسعه توانندینمعوامل 
 نیتـرشیب هاشهرسـتانمهم است این است کـه ایـن 

ــره ــات و  ينم ــورداري از امکان ــاظ برخ ــام را از لح خ
یی هاشهرسـتاناید توجه داشت که اند. بداشتهخدمات 
یی هستند کـه هاشهرستان دارند،هاي نخست که رتبه
اند از عملکردهاي قوي و مناسبی چون تعامـل، توانسته

 ياعتماد و مشارکت در جهت تحکیم روابـط بـا حـوزه
ــه،  ــراي شهرســتان مراغ نفــوذ خــود داشــته باشــند. ب

با مرکز استان کـه جـزء شـهرهاي صـنعتی  يجوارهم

ی این افتگیتوسعهعامل مهمی در  تواندیمکشور است، 
  شهرستان باشد.

روسـتایی منـاطق کـه  نتیجه گرفت گونهنیا توانیم
ـــتان ـــر  يهاشهرس ـــرقی از نظ ـــان ش ـــتان آذربایج اس

بـا وجـود نزدیکـی ضـرایب  ،کار برده شدهه ي بهاشاخص
یــافتگی بــه دلیــل برخــورداري اکثریــت توســعه يدرجــه

- ها چـون آب، بـرق، سـواد، راهمناطق روستایی از حداقل
 ... و بنـا بـه دالیلـی چـون عـدمو هاي ارتبـاطی مناسـب

(درصـد  هاي مانند اشـتغالمطلوب از شاخص يبرخوردار
 نکی، سـینما، کتابخانـه عمـومی و...،واحدهاي باشاغالن)، 

با مشکل نابرابري مواجـه  ،در یک طیف موازي قرار نگرفته
توسـعه  يهاشاخصو عدم تعادل فضایی به لحاظ  هستند

 نقـاط میـاناز  کـه يطـوربه  .شودیمبه وضوح مشاهده 
شهرسـتان  پـانزده ،شهرستان مورد مطالعه زدهنوروستایی 

ــنجم از ســطوح برخــورداريدر  ــارم و پ ــرار ســطح چه  ق
نیازمند بذل توجه کافی در اتخـاذ  نقاط که این  ،اندگرفته

و ایجـاد برابـري و  ییزداتیـمحرومتصمیمات براي رفـع 
  .تعادل فضایی هستند

  

  مورد مطالعه هايشاخصآذربایجان شرقی به لحاظ  استان هايشهرستان مناطق روستایی بنديرتبه -4 جدول

 )1393تحقیق،  هايیافتهمأخذ: (

  شهرستان  سرمشق توسعه  یافتگیتوسعهدرجه   رتبه
51   آذرشهر 22935,52 0,977 
 اسکو 22528.51 0.904 5
 اهر 20729.7 0.920 6

 آبادبستان 22934.37 0.947 10
 بناب 22930.39 0.880 3
 جلفا 22930.08 0.943 9
  اویماقچار 23214.59 0.994 18
  نیخدا آفر 22930.69 1 19
 سراب 22933.87 0.938 8
 شبستر 22934.6 0.971 14
71  ریشعجب 22934.29 0.986 
21  کلیبر 22913.33 0.960 
  مراغه 20659.45 0.725 1
2 0. 887   مرند 22529.12 
11  ملکان 22934.59 0.954 
4 0. 588  میانه 22928.77 
61   ورزقان 22935.82 0.981 

  هریس 22915.99 0.961 13
  هشترود 22933.7 0.931 7
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  توسعه يهااستان بر اساس شاخص يهاشهرستانروستایی   مناطق يبندرتبه -2شکل 

  
  توسعه  يهااستان بر اساس شاخص يهاشهرستان روستاییمناطق  توسعه سطوح - 5جدول 

Fi  آذربایجان شرقی يهاشهرستانهمگن مناطق روستایی  برخورداري سطوح  
  مرند ،مراغه  سطح اول 0,79375 - 0,725

  میانه، بناب  سطح دوم  0,8624 – 0,79375
  هشترود اسکو، اهر،  سطح سوم  0,93125 – 0,8624

 ،ورزقان ، آذرشهرلیبر،  هریس، شبسترکآباد، ملکان، سراب، جلفا، بستان  سطح چهارم  1 – 0,93125
  نیخدا آفر، چاراویماق، ریشعجب

 )1393تحقیق،  هايیافتهمأخذ: (
  

نقـاط  بنـديطبقه بـراي ،بخش دیگـر پـژوهش در
 هايشـاخصاستان بر مبنـاي  هايشهرستان روستایی
میــانگین  K ايخوشـهاجتمـاعی از تحلیــل  يسـرمایه

 ايخوشـهاستفاده شده است. در روش تجزیه و تحلیل 
متجـانس  هايخوشـهشده است تا مشاهدات بـه  سعی

ــهبــه  ؛دشــوتقســیم   خوشــهکــه اعضــاي یــک  ايگون
بـا  هاشـاخصاجتماعی) به لحاظ  سرمایه هايشاخص(

تـري تشـابه کـم هاخوشهیکدیگر شبیه بوده و با دیگر 
 هايشهرسـتان روسـتایی مناطقرو این از داشته باشد.

سـرمایه  يهاشاخصاستان آذربایجان شرقی بر اساس 
میـانگین . اندشده بنديخوشهدسته  چهاردر  اجتماعی
اجتمـاعی  سرمایه گانهابعاد پنج هايشاخص يمحاسبه

نشـان  ،شده است بنديرتبهکه بر اساس طیف لیکرت 
که میانگین میزان مشـارکت اجتمـاعی مـردم  دهدمی

زیاد و رو به باال، میـزان اعتمـاد اجتمـاعی یعنی  56/4
زیاد و رو به بـاال، انسـجام اجتمـاعی یعنی  71/4مردم 
متوسط به باال، تعامل و آگـاهی اجتمـاعی  05/3مردم 

ــا  متوســط و  12/3و  82/3 هــايمیانگینبــه ترتیــب ب
). بـر اسـاس 6 جدول( استارزیابی شده  بخشرضایت
و میانه بـاالترین میـزان  تبریز، مراغه، مرند ،)7( جدول

ــا، هــریس، يســرمایه ــهر،  اجتمــاعی و جلف عجــب ش
 میـزان را ترینپـایین ،آفرین خدا و چاراویماق ،ورزقان

ی که مـردم نقاطدر که  دهدمیاین نتیجه نشان  .دارند
 ، ارتبـاطو بـالعکس با یکدیگر، مردم با دولت اعتماد در

نفوذ خود بـه لحـاظ  يقوي و مناسب با حوزهو تعامل 
در وضعیت مناسـبی  انسجام مشارکت، اعتماد، تعامل و

ــ ــاالتر ق ــد، در حــد متوســط توســعه و ب ــراررار دارن  ق
  .اندگرفته
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 آن در منطقه از دیدگاه شهروندان هايشاخصاجتماعی و  يمیزان سرمایه -6 جدول
  سرمایه اجتماعی هايشاخص  فراوانی  میانگین  میانه  انحراف معیار  واریانس
 مشارکت اجتماعی 384 4,56 2,51 0,42 0,183
0,186 0,43 2,80 71,4  اعتماد اجتماعی 384 
 انسجام اجتماعی 384 3,05 3,00 0,41 0,168
 تعامل اجتماعی 384 3,82 3,84 0,44 0,197
 آگاهی اجتماعی 484 3,12 3,00 0,45 0,208
 میانگین سرمایه اجتماعی منطقه 384 3,85 3,03 7,15 5,94

 )1393تحقیق،  هايیافته: مأخذ(
 

  میانگین K  ياخوشهآذربایجان شرقی با تحلیل  يهاشهرستانتماعی در سطح سرمایه اج يبندطبقه -7جدول 
  ردیف  همگن نقاط   تعداد  اجتماعی يسطح سرمایه
  1 تبریز، مراغه، مرند، میانه  4  باال

  2  ، کلیبر، ملکان، اسکو، هشترودآبادبستانبناب، آذرشهر،   7  متوسط
  3  شبستر، اهر، سراب  3  پایین

  4  آفرین خدا، چاراویماق ،ا، هریس، عجب شهر، ورزقانجلف  6  خیلی پایین
  )1393تحقیق،  هايیافته: مأخذ(
 

از تحلیـل فضــایی  پـس ،در بخـش سـوم پـژوهش
اسـتان آذربایجـان روستایی نقاط  یافتگیتوسعهسطوح 

 پایـدار و سـرمایه توسـعه هايشـاخصشرقی به لحاظ 
ر پایـدا يتوسـعه میان يسنجش رابطه براياجتماعی، 

مـورد  ياجتماعی در منطقه يسرمایه و روستایینقاط 
از ضریب همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـده  مطالعه،

ــایج ــ اســت. نت ــه  آن انگربی ــاناســت ک  يســرمایه می
درصد با  99 اطمینانسطح  با پایدار اجتماعی و توسعه

همبســتگی و رابطــه وجــود دارد  ،درصــد 98/0میــزان 
از روسـتایی نقـاط  يبرخورداربدین معنی ). 8 جدول(

یــابی بــه اجتمــاعی در دســت يســرمایه هايشــاخص
 بـهبراي پایدار تأثیر دارد و بالعکس.  يتوسعه و توسعه

اجتمـاعی  تأثیر متغیرهاي سـرمایهمیزان آوردن  دست
رگرسیون و تحلیل  از روستایینقاط پایدار  يبر توسعه

  ده است.شمسیر استفاده 

  
  اجتماعی و سرمایه روستایی نقاطپایدار  يتوسعه نمیابررسی ارتباط  -8جدول 

 روستایی  نقاطتوسعه پایدار   اجتماعی يسرمایه --- 

  اجتماعی سرمایه
Pearson Correlation 1 0,980 

 Sig  0,000 )داريیمعنسطح (
N 384 384 

  پایدار  توسعه
 اجتماعات محلی

Pearson Correlation 0,980 1 
  Sig 0,000 )داريیمعنسطح (

N 384 384 
 )1393تحقیق،  هايیافته: مأخذ(

 
اجتمــاعی و  ســرمایه میــان بــراي بررســی ارتبــاط

به پرسشگري از سـاکنین  ،روستایینقاط پایدار  توسعه
تنی چنـد از مسـئولین در  مصاحبه با و روستایینقاط 
سپس  شده،اقدام  و نهادهاي مردمی مختلف يهاارگان

ــا  ــگبهرهب ــزارنرمز ا يری ــدل  SPSS اف ــتفاده از م و اس

ــرمایه ــذار س ــل تأثیرگ ــه، عوام ــیون چندگان  يرگرس
ــدار  اجتمــاعی در توســعه ــاط پای  اســتان روســتایینق

  آذربایجان شرقی مشخص شده است.  
تفـاوت یکـدیگر (بررسی اسـتقالل خطاهـا از  براي

توسـط  شـدهینـیبشیپمقادیر واقعـی و مقـادیر  میان
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واتسون اسـتفاده  -آزمون دوربین  معادله رگرسیون) از
واتسون  -شده است. از آنجایی که مقدار آماره دوربین 

)d (967/1 فـرض عـدم قرار دارد 5/2الی  5/1بازه در ،
از  تــوانیمــو  شــودینمــبــین خطاهــا رد همبســتگی 

  ).9د (جدول کررگرسیون استفاده 
ــاد  ــهپنجابع ــده داده گان ــریب  ش ــا ض ــدل ب ــه م ب

 ،997/0 بـا برابـر) R( چندگانـه نهمبستگی رگرسـیو
پایـدار  يتوسـعه و اجتمـاعی سرمایه ابعاد میان رابطه
درصــد از  4/99 میـزان و بــه را تأییـدروســتایی  نقـاط

 هايشهرسـتانروسـتایی نقـاط پایدار  تغییرات توسعه
 کنـدمـی بینیپیشاستان آذربایجان شرقی را تبیین و 

ــدول( ــابقی  و )10 ج ــاواریانسم ــی  ه ــل ناش از عوام
 جـدولاسـت. در دیگر بـوده  نشدهبینیپیشخارجی و 

 0,000( 095/0طح در سـ شدهمحاسبه Fمقدار  ،)11(
sig=(، ــه ــودن رابط ــی ب ــم خط ــت ک ــی از  يدس یک

پایـدار  با توسـعه را اجتماعی يمتغیرهاي ابعاد سرمایه
  .دکنمی تأیید روستایی نقاط

  
 پایدار نقاط روستایی   ياجتماعی و توسعه ه ارتباط سرمایهي تعیین رگرسیون چندگانهاآماره - 9جدول 

 واتسون -دوربین  آزمون خطاي معیار   شدهیحتصحضریب تبیین  ضریب تبیین Rچندگانه ضریب همبستگی  
0,997 0,995 0,994 0,1876 1,967 

 )1393تحقیق،  هايیافته: مأخذ(
 

  روستایی نقاطپایدار  ياجتماعی و توسعه يسرمایه میانواریانس رگرسیون چندگانه ارتباط  - 10 جدول
 داريیمعنسطح   کمیت F میانگین مربعات آزادي يدرجه مجموع مربعات منبع تغییرات
 0,000 3414.892 1.202 5 5.008 اثر رگرسیون

   0,000 378 0,033 باقیمانده
    383 6.041 کل

 )1393تحقیق،  هايیافته: مأخذ(
 

 استانداردشدهضرایب  براساس( Betaمقدار 
که مشارکت  دهدمیشده است) نشان  گیرينتیجه

زیرا به ازاي یک  را دارد،تأثیر  ترینبیش ،اجتماعی
تغییر  415/0 ،مشارکت اجتماعیواحد تغییر در متغیر 

خواهد شد و  ایجاد روستایینقاط پایدار  يدر توسعه
اعی، ، انسجام اجتماجتماعی اعتمادسایر متغیرهاي 

، 381/0، 231/0تعامل و آگاهی اجتماعی به ترتیب 
 واحد تغییر را در توسعه 269/0و  408/0، 231/0

ایجاد  رازاي یک واحد تغیی به روستایی نقاطپایدار 
مدل  ). بدین ترتیب معادله12 جدول( کندمی

 به) 11اساس جدول ( بر رگرسیونی پژوهش حاضر
  صورت زیر خواهد بود:

X0,146 +X0,227 +X0,139 +X0,218+X0,240 +
X0,032 - =y 

 نقـاطتوسـعه پایـدار  يدهندهنشان  X ،باالدر معادله 
  .است روستایی

  
  متغیرهاي وارد بر مدل رگرسیونی يهاآماره -11جدول 

 استانداردشدهضرایب  ضرایب غیراستاندارد نام متغیرها
t  داريیمعنسطح 

B خطاي B   Beta 
 0,180 1.352-  0,023 0.032- مبدأعرض از 

 0,000 51.636 0,415 0,005 0,240  مشارکت
 0,000 40.008 0,381 0,005 0,218 اعتماد
 0,000 18.745 0,231 0,007 0,139 انسجام
 0,000 52.798 0,408 0,004 0,227 تعامل
 0,000 24.760 0,269 0,005 0,146 آگاهی

 )1393تحقیق،  هايیافتهمأخذ: (
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اجتماعی بـر  سرمایه گانهپنجمسیر ابعاد لیل تح
 هايشهرسـتاندر روسـتایی نقاط پایدار  توسعه

عنوان مدل تحلیل مسیر به: استان آذربایجان شرقی
ــی ــاطی  فن ــتم ارتب ــک سیس ــیح ی ــراي توض ــان ب می

ضریب  ،ست؛ به این ترتیب که در تحلیل مسیرمتغیرها
ر اثـر همبستگی هر متغیر مستقل با متغیـر وابسـته بـ
 اثـرات مستقیم آن متغیر مستقل روي متغیر وابسـته و

مزبور از طریق متغیرهـاي مسـتقل دیگـر  مستقیم غیر
 کـوهی و تقـوي،( شـودمـیر وابسته تقسیم روي متغی

1382 :105.(  
اساسـی در تحلیـل رگرســیونی  هـايآمارهیکـی از 

رهـاي مسـتقل اسـت. بـراي خطی بین متغیهم ،آزمون
 شـده استفاده VIFطی چندگانه از خارزیابی میزان هم

از متغیرهـاي مسـتقل  یـک هر رگرسیون که مبتنی بر
خوراسـگانی و ربـانی (بر سایر متغیرهاي مستقل است 

تر کم VIFصورتی که مقدار  ). در141: 1388 ،دیگران
خطـی عدم رابطه چند هـم يدهندهنشاناز یک باشد، 

. )wang, 1999: 61( اسـتمتغیّرهـاي مسـتقل  میـان
 يآوردن عوامـل تأثیرگـذار بـر توسـعه دسـت بهبراي 

اسـتان آذربایجـان  هايشهرستان روستایینقاط پایدار 
شرقی از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. سپس 

 ضرایب همبستگی متغیرهاي مورد مطالعـه بـا توسـعه
استفاده از همبستگی پیرسـون  با روستایی نقاطپایدار 

    محاسبه شده است.
 تحلیل مسیر عوامـل مـؤثر بـر ،پیش رو لعهدر مطا

اسـتان  هايشهرسـتانروسـتایی نقاط پایدار  يتوسعه
) اسـت. پـس از 2( شـکلآذربایجان شـرقی بـه شـرح 

رهـا، متغی يکلیـهمستقیم  آثار مستقیم و غیر محاسبه
) خالصـه شـده اسـت. 12( جـدولمجموع این آثار در 

ــان  ــایج نش ــدمینت ــه  ده ــاخصک ــارکت هايش  مش
تماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعامـل و اج

پایـدار  يتأثیراتی مستقیم در توسعه ،آگاهی اجتماعی
ــی  کــه شــاخص مشــارکت  اندداشــتهاجتماعــات محل

و انسـجام  تـرینبیش ،415/0اجتماعی با ضریب تأثیر 
ترین تأثیر را در توسـعه کم ،231/0اجتماعی با ضریب 

اسـتان آذربایجـان  هايانشهرست روستایی نقاطپایدار 
) بیـانگر 13( جـدول. نتایج منـدرج در اندداشتهشرقی 

متغیرهاي مستقل بوده، از  میانخطی هم يرابطه نبود
آمـده بـراي هـر متغیـر  دسـت بـهمستقیم  آثار رواین

  .  است اعتمادقابل ،مستقل

  
  روستایی  نقاط و توسعه پایدار  و همبستگی ابعاد سرمایه اجتماعی مستقیم غیرآثار مستقیم،  -12 جدول

 تأثیر  مستقیم تأثیر  متغیرهاي مستقل
ضریب   کل تأثیر  غیرمستقیم

 VIF Tolerance  همبستگی

 0,901 1.110 0,561 0,415 - 0,415  مشارکت اجتماعی
 0,641 1.559 0,676 0,5262 0,1452 0,381  اجتماعی اعتماد

 0,384 2.604 0,634 0,3321 0,1011 0,231  انسجام اجتماعی
 0,976 1.025 0,536 0,408 - 0,408  تعامل اجتماعی
 0,493 2.027 0,517 0,3361 0,0671 0,269  آگاهی اجتماعی

 )1393تحقیق،  هايیافتهخذ: أم(
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  )1393مأخذ: نگارندگان، ( روستایی مناطقپایدار  يثر بر توسعهؤتحلیل مسیر عوامل م -2 شکل

 
  گیرينتیجهو  بنديجمع
 ي، سرمایهریزانبرنامهروزه بسیاري از طراحان و ام

پایـدار  يابزاري مهم براي توسعهبه عنوان اجتماعی را 
ــادي  ــی و اقتص ــاعی، فرهنگ ــی، اجتم ــاد محیط از ابع

 عمـالًو توجه خاصی روي این موضوع دارند و  دانندمی
 هايجنبـهپایـدار را از  ياجتماعی و توسـعه يسرمایه
 قطعاًشناخت این سرمایه  .دانندمیمکمل هم  ،مختلف

تسـهیل  را روستایی نقاط يدر توسعه يزیربرنامهروند 
ــی  ــاعی و محیط ــادي، اجتم ــدهاي اقتص ــرده و پیام ک

 خواهـد روستایی نقاط یافتگیتوسعهمثبتی را در روند 
  داشت. 

ا استفاده از روش تاکسونومی ب شدهانجاممحاسبات 
 يهاشهرستان روستایینقاط که  دهدیمنشان عددي، 

چهار سـطحی  مراتبسلسلهدر استان آذربایجان شرقی 
 يهــاتعادل. بـه طـور کلـی عـدم اندشـده يبنددسـته
 يهاشهرسـتان روسـتایی نقـاطو فضایی در  يامنطقه

ح قابل مشـاهده اسـت. ووض به استان آذربایجان شرقی
 بایجانآذراستان  هايشهرستان روستایی نقاطاز میان 
تـرین مقـدار ي مراغه و مرند با کمهاشهرستانشرقی، 

Fi ـــه ـــاي اول در رتب ـــه ،و دومه ـــا درج ـــی ب  يیعن
؛ اندشده شناختهقرار داشته و پایدارتر » یافتگیتوسعه«

خدا ورزقان،  ،ریشعجب يهاشهرستانروستایی نقاط  و
) Fi )98/0 – 1 مقـدار نیتـرشیبچاراویماق با  ،نیآفر
 قـراریلـی محـروم در سـطح خ 19تـا  16 يهارتبـهبا 

، در هاشهرســتان روســتاییســایر جوامــع  ؛ وانــدگرفته
  . اندگرفته قرارو محروم توسعه  متوسط حد سطوح

هـاي یی که رتبـههاشهرستاناید توجه داشت که ب
اند یی هستند که توانسـتههاشهرستانرا دارند، نخست 

عملکردهاي قـوي و مناسـبی چـون تعامـل، اعتمـاد و 
نفـوذ خـود  يتحکیم روابط با حوزهمشارکت در جهت 

جواري با مرکز مداشته باشند. براي شهرستان مراغه، ه
 توانـدیماستان که جزء شهرهاي صنعتی کشور است، 

بـه لحـاظ ی این شهرستان افتگیتوسعهعامل مهمی در 
امکانـات  داشـتناجتماعی، اقتصادي، کالبدي، اداري و 

عنـوان  تـوانمیدر این راسـتا  باشد.خدماتی و رفاهی 
 ترنزدیکبه مراکز شهري  ايمحدودهکرد که هر اندازه 

 تریافتهتوسـعهآن شهرها  پیرامون روستایینقاط  باشد،
 نقـاط نتیجـه گرفـت کـه  گونـهنیا تـوانیم. شوندمی

استان آذربایجان شرقی از نظر  يهاشهرستان روستایی
کار برده شده در یک طیف موازي قـرار ه ي بهاشاخص

و عـدم تعـادل  استبا مشکل نابرابري مواجه  و فتهنگر
پایدار به وضـوح  يتوسعه يهاشاخصفضایی به لحاظ 



 67                                                                                          ...شرقی جانیآذرباي استان هاشهرستانی افتگیسعهتوتحلیل فضایی سطح 

 روسـتایینقـاط  میاناز  که يطور. به شودیممشاهده 
شهرسـتان در  پـانزده ،شهرسـتان مـورد مطالعـه نوزده

 نقاطکه این  اندقرارگرفتهگروه محروم و خیلی محروم 
رفـع ر اتخاذ تصمیمات براي نیازمند بذل توجه کافی د

جاد برابري و تعادل فضایی هستند و ای ییزداتیمحروم
مورد عنایت وافی  هايزیربرنامهو الزم است در اولویت 

   قرار گیرد.
ــی ــدهانجام هايبررس ــل  ش ــا تحلی ــهب  K ايخوش

 هايشهرستان روستایینقاط  بنديطبقه برايمیانگین 
اجتماعی، نشان  يسرمایه هايشاخصاستان بر مبناي 

 چهـاراجتمـاعی در  يسرمایه هايشاخصکه  دهدمی
ـــده بنديخوشـــه دســـته ـــاط و ؛اندش ـــتایی نق  روس

و میانـه بـا بـاالترین  تبریز، مراغه، مرند هايشهرستان
و جلفــا،  اول ياجتمــاعی در خوشــه يمیـزان ســرمایه

بـا  آفـرین خداچاراویماق،  ،ورزقانهریس، عجب شهر، 
. انــدقرارگرفتهچهـارم  يان در خوشــهمیـز ترینپـایین

ــانگین  يســرمایه هايشــاخص ــا می  58/3اجتمــاعی ب
 هايشهرستان روستایینقاط پایدار  يدرصد در توسعه

ــد.  ــرقی تــأثیر دارن ــتان آذربایجــان ش  میــاندر اس
اجتمـاعی  مشـارکت اجتمـاعی، يسرمایه هايشاخص
ی زیاد و رو به باال، میـزان اعتمـاد اجتمـاع 56/4مردم 
زیاد و رو به باال، انسـجام اجتمـاعی مـردم  71/4مردم 

متوسط به بـاال، تعامـل و آگـاهی اجتمـاعی بـه  05/3
ـــا  متوســـط و  12/3و  82/3 هـــايمیانگینترتیـــب ب

    .ارزیابی شده است بخشرضایت
 ياز این پـژوهش، سـرمایه به نتایج حاصلبا توجه 

 ط نقـاپایـدار  ياجتماعی در ارتباط مستقیم با توسـعه
بــه عبــارت دیگــر هرچــه میــزان  .دارد قــرار روســتایی

 روسـتایینقـاط ن میـان سـاکنااجتماعی در  يسرمایه
 محتمـل روسـتایینقـاط  تحقق توسـعه ،باشد تربیش
     است.

رگرسیون چندگانه نشـان  آمده در دست به نتایج 
ــدمی ــاد  ده ــه ابع ــهپنجک ــرمایه يگان ــاعی  يس اجتم

 4/99 میـزان بـه )Model Enter( بـه مـدل شـدهداده
 روســتایی نقــاطپایــدار  يدرصــد از تغییــرات توســعه

-مـیاستان آذربایجان شرقی را تبیـین  هايشهرستان
حاصل از مدل تحلیل  هايبررسیچنین نتایج . همدکن

از آن اســت کــه متغیرهــاي مشــارکت  حــاکی مســیر
اجتمـاعی، تعامـل  انسـجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی،

 اجتمــاعی بــه ترتیــب بــا ضــرایباجتمــاعی و آگــاهی 
ــورت  269/0و  408/0، 231/0، 381/0، 415/0 ــه ص ب

تأثیر دارنـد.  روستایینقاط پایدار  يمستقیم بر توسعه
 ،415/0بــدین ترتیــب مشــارکت اجتمــاعی بــا میــزان 

 روسـتایینقـاط پایـدار  در توسـعه را تـأثیر ترینبیش
 نهایتــاً. دارداســتان آذربایجــان شــرقی  هايشهرســتان

 هايبررسـیآمـده از  دسـت بـهکه بر اساس نتایج این
پایـدار و  يتوسـعه میـانگفت کـه  توانمی شدهانجام

درصد 99/0درصد با 98/0اجتماعی به میزان  يسرمایه
 توانیموجود دارد. بر این اساس  رابطه سطح اطمینان

 ،نمود که توسعه از طریق ابعاد متعـدد خـود اظهارنظر
ــرمایه ــاعی ر يس ــاخته واجتم ــق س ــرمایه ا محق ي س

پایـدار را فـراهم  ایجـاد توسـعه يزمینـه اجتماعی نیز
  .  سازدیم

بـه  اجتماعی سرمایه شودمیپیشنهاد  در این راستا
نقاط توسعه، حل مسائل و مشکالت  برايعنوان ابزاري 

کـه بـا توجـه بـه ایـنمداقه قرار گیرد.  مورد روستایی
تحقیقـات قبلـی  تـربـا بـیش پژوهش حاضر هايیافته

گفـت کـه پـژوهش  تـوانمی ،خـوانی داردقرابت و هم
نتایج حاصل  توانمیو  دارد یمحکم ايپشتوانه ،حاضر

 آمـاري تعمـیم داد.  از آن را با اطمینان به کـل جامعـه
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