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 شهري  و توسعه  رابطه  باورهاي فرهنگی تبيين جامعه شناختی

 

  محمد كاركنان نصرآبادي

 

 :چكيده

 

 "سفيدشرهر  "و توسرعه شرهري در شرهر     اجتمراعي  و همبسرتگي  انسرجام  در اين مقاله به تبيين جامعه شناختي رابطره 

اجتماعي به معناي آن است كه گروه وحردت خرود را حفرظ كررده و برا عناصرر        و همبستگي انسجام. پرداخته شده است

احسراس   هراي سررمايه اجتمراعي   اين مفهوم به عنروان يكري از مؤلفره   . نوايي داشته باشدوحدت بخش خود، تطابق و هم

چند نفر يا چند گروه است كه از آگاهي و اراده برخوردار باشند و حائز يك معناي اخالقي است كره   مسئوليت متقابل بين

آيرد كره وابسرتگي متقابرل      متضمن وجود انديشه يك وظيفه يا الزام متقابل است و نيز يك معنراي مگبرت از آن برر مري    

انسجام اجتماعي داللرت برر توافرق جمعري ميران      لذا  .رساند كاركردها، اجزا و يا موجودات در يك كل ساخت يافته را مي

عبارتي انسجام در كل ناظر بر ميزان و الگوي رابطه متقابل برين كنشرگران، گروههرا و خررده     ه اعضاي يك جامعه دارد، ب

 .فرهنگهاي تمايز يافته است

از پرسشرنامه تروأم برا     با استفاده از تكنيك پيمايش اجتماعي صورت گرفته و داده هراي تحقيرق برا اسرتفاده    اين مطالعه 

و فعاليت هاي آماري  spssپس از جمع آوري داده ها،  با استفاده از برنامه كامپيوتري . مصاحبه جمع آوري گرديده است

در ايرن پرژوهش   . توصيفي و تحليلي، رابطه بين متغيرهاي انسجام و توسعه شهري مورد بررسي و آزمون قرار گرفتره انرد  

 1389سرال ايرن شرهر در سرال      16ن حوزه تحقيق انتخاب گرديده و جمعيرت فعرال براالي    به عنوا "سفيد شهر  "شهر

نفرر بره روش نمونره      880جامعه آماري تحقيق را تشكيل مي دهد كه با استفاده از فرمول نمونه گيرري كروكران تعرداد    

 .گيري سهميه اي تصادفي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته اند

فعاليت هاي آماري مربوطه با استفاده از ضرريب خري دو   . بين دو متغير فوق را نشان مي دهنديافته هاي پژوهش ارتباط 

(393/   X2=  )در سرطح  ميزان انسجام و همبستگي اجتمراعي و توسرعه شرهري     وجود رابطه معني دار بين دو متغير

 .درصد را تثييد مي نمايد 12اطمينان 
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