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  211-234 صفحات ،97 بهار ،3 شماره ،12 دوره سابق)، انسانی (توسعه اجتماعی توسعه فصلنامه

  

 مناطق در پایدار انسانی توسعه و اجتماعی انسجام رابطه بررسی
 استان سرباز و سراوان خاش، شهرهاي مطالعه: (مورد محروم

  بلوچستان) و سیستان
  

  1بیگدلو مهدي دکتر
  

  12/11/96 پذیرش: تاریخ        17/1/96 :وصول تاریخ
  

  چکیده:
 اشکال مستمرترین و ترین کامل از یکی عنوان به پایدار ي توسعه

 قابلیت از دهد قرار خود توجه مرکز در را انسانی عاملیت که زمانی ي توسعه
 این به دستیابی اما شود. می برخوردار بشري زندگی تسهیل براي بیشتري

 قابلیت چنانچه و دارد باالیی هاي هزینه صرف به نیاز پایدار انسانی ي توسعه
 توسعه، هاي هزینه کاهش ضمن گیرد قرار نظر مد انسانی مجموعه یک درونی
 ـ موردي روش به رو پیش تحقیق بود. خواهد متصور آن براي بیشتري تداوم
 و سراوان خاش، شهرهاي در اجتماعی انسجام ارتباط بررسی به اي زمینه
 از منظور  بدین پردازد. می شهرها این در پایدار انسانی ي توسعه با سرباز

 و میلر اجتماعی انسجام ي نظریه مبناي بر سؤالی 21 ي پرسشنامه
 استیگنیتز و نانسی جانستون، استس، پایدار انسانی ي توسعه هاي شاخص

 با پرسشنامه از حاصل هاي داده تحلیل و تجزیه است. شده گرفتهبهره
 اطمینان درصد 99 با که است حاکی اسپیرمن آماري نآزمو از استفاده

 در انسانی پایدار ي توسعه و اجتماعی انسجام بین ي رابطه نمود ادعا توان می
 605/0 رابطه شدت و است معنادار بلوچستان و سیستان استان شهر سه این

 متغیر دو بین قوي ي رابطه که است این ي دهندهنشان مثبت ي رابطه جهت با
 را پایدار انسانی ي توسعه اجتماعی، انسجام تقویت با توان می و است راربرق

   داد. ارتقاء
  

  پایدار ي توسعه انسانی، ي توسعه اجتماعی، ي توسعه اجتماعی، انسجام کلیدي: مفاهیم
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  مسأله یانب و مقدمه
 برخالف که است جایگزین بدون ضرورتی امروزي جوامع براي پایدار ي توسعه

 را الگویی پایدار ي توسعه رویکرد است. استوار جانبه همه ي توسعه بر توسعه، لیقب الگوهاي
 اجتماعی عدالت هم توان می اقتصادي ي توسعه بر عالوه آن در که دهد می دست به

 :1388 جیزان، ایزدي و زاده (حسن کرد دنبال را زیست محیط پایداري هم و (برابري)
در حقیقت ي پایدار را  سعهکید بر عدالت اجتماعی، توأنیز با ت ١مانگیطوري که  به ؛)34

 داند هاي فاقد مزیت می ویژه افراد فقیر و گروه بهبود ممتد در سطوح زندگی مردم به
  ).40 :1391 (اکبري،
 و نفتی اقتصاد غلبه دلیل به توسعه، ریزي برنامه ساله 60 ي تجربه وجود با ایران در

 است نتوانسته توسعه هاي برنامه دارند، ساختاري و یتاریخ ي ریشه که دیگر عوامل سایر
 و زاده (حسن دهد کاهش روستایی خصوص به و محلی اجتماعات در را ماندگی عقب مظاهر
 خالصه محلی اجتماعات به فقط ماندگی عقب مظاهر این البته .)28 :1388 جیزان، ایزدي

 ها، استان این از یکی که است ادهد قرار ثیرأت تحت نیز را ها استان برخی بعضاً و شود نمی
 کشور پهناور استان سومین وسعت، نظر از استان این است. بلوچستان و سیستان استان

 مساحت درصد 03/11 معادل یعنی مربع کلیومتر 18175 و است کرمان و خراسان از پس
 مترکیلو هر در نفر 13 حدود استان در جمعیت نسبی تراکم میزان دارد. بر در را کشور
 جمعیت درصد 55 حدود که شود می محسوب ها استان ترین تراکم کم از یکی و است مربع

% 6/2 معادل جمعیتی و کنند می زندگی شهري مناطق در بقیه و روستایی مناطق در
   دارد. کشور کل جمعیت
 اما نمایاند می ضروري را پایدار ي توسعه الگوي پیگیري استان این شرایط چند هر

 بودن، بر زمان چون دشواري موانع با کشور فعلی شرایط در منابع اختصاص و اصالح
 تا تواند می داخلی هاي ظرفیت از گیري بهره که روبروست ... و منابع مینأت محدودیت

   کند. تسهیل و تسریع را الگو این پیگیري حدودي
 به دارپای ي توسعه براي استان این درونی هاي ظرفیت به پرداختن رسد می نظر به

 برخوردار بسزایی اهمیت از ... و عمومی اعتماد و مشارکت افزایش ها، هزینه کاهش دلیل 
 براي مانع ایجاد و مردم روانی امنیت کاهش دلیل  به آنها به توجهی بی که طوري به است

 درونی هاي قابلیت از یکی به پرداختن بنابراین رسد؛ می نظر به ضروري حتی توسعه فرایند

                                                 
1 Mwangi 
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 با آن ارتباط و اجتماعی انسجام عنوان با جامعه سطح در آن ي توسعه و استان این مردم
   است. آن به دستیابی پی در حاضر تحقیق که است هدفی انسانی پایدار ي توسعه

  
  پژوهش پیشینه

  الف) تحقیقات داخلی
 ي توسعه بر خوب حکمرانی تأثیر« عنوان با خود ي مقاله در ،)1394( باك بی و مکیان

 و کرده استفاده FGLS مدل و کنترلی متغیر چندین از »کشوري بین تحلیل یک انسانی:
 1اقتصادي ي توسعه و همکاري سازمان کشورهاي در که اند یافته دست نتیجه این به

 ي توسعه با اقتصادي آزادي و خوب حکمرانی شاخص بین معناداري و مثبت ي رابطه
 که نیست معنادار آماري نظر از رابطه این سالمیا کشورهاي در اما دارد، وجود انسانی
 آن نامناسب تأثیر و کشورها این در اقتصادي آزادي و خوب حکمرانی ضعف ي دهنده نشان

 ).131- 147: 1394باك، (مکیان و بی است انسانی ي توسعه شاخص بر
 بر دولت ي هانداز تأثیر ي همطالع« ي مقاله در ،)1395( اصل هزاد تقی و شکوري

 از استفاده با )»1387 - 1357( انقالب از پس ي هده سه طی در انسانی ي توسعه شاخص
 اي سرمایه هاي هزینه افزایش چند هر که دهند می نشان اقتصادسنجی الگوهاي نتایج

 (جاري) مصرفی هاي هزینه رشد داشته، مثبت ثیرأت انسانی ي توسعه شاخص بر (عمرانی)
 گذاشته شاخص این بر منفی اثري زمان طی در بلکه بودهن مطلوبی ثیرأت داراي تنها نه

  ).79- 100: 1395زاده اصل، (شکوري و تقی است
 رویکرد در جنسیتی عدالت و انسانی ي توسعه« ي مقاله در ،)1394( نیک میرویسی

 بررسی به سیاسی ي اندیشه چارچوب در و تفسیري ـ تحلیلی روش با »آمارتیاسن قابلیتی
 عدالت ي حوزه بر آن آثار و آمارتیاسن »قابلیتی رویکرد« نظري اتمفروض ترین مهم

 توسعه، هاي نظریه جنسیتی بررسی که یافته دست نتیجه این به و پرداخته جنسیتی
 از برخورداري در آنها جنسیتی موانع و زنان مسائل ي زمینه در آنها نارسایی از حاکی
 با یا دارند زنان به انفعالی نگرش یا هارویکرد این است؛ زندگی واقعی منابع و ها فرصت

(میرویسی نیک،  شوند می غافل آنها توانمندي از برابر، فرصت و آزادي از انتزاعی تلقی
1394 :72 -42(.  

                                                 
1 OECD 
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 مصرف ي رابطه بررسی« عنوان با اي مقاله در ،)1392( همکاران و زاده جمعه امام
 با پیمایشی روش به »تبریز) شهر جوانان :موردي ي (مطالعه اجتماعی انسجام و اي رسانه

 تعلق احساس اجتماعی، هاي ارزش به (گرایش متغیر چهار به اجتماعی انسجام تقسیم
 وسایل نوع سه گرفتن نظر در و اجتماعی) مشارکت و اجتماعی انتظام به گرایش اجتماعی،

 گیهمبست که اند داده نشان دیجیتال) و الکترونیک چاپی، هاي (رسانه جمعی ارتباط
زاده، جمعه(امام دارد وجود گویان پاسخ اجتماعی انسجام و رسانه مصرف میان معناداري

1392 :31 -9(.  
 ارزیابی« عنوان با تحلیلیـ  توصیفی تحقیقی در ،)1395( و همکاران کیش زراعت

 و آمار از استفاده با و »بویراحمد و کهگیلویه استان روستاهاي در انسانی ي توسعه شاخص
 و آموزش سازمان بهداشتی، و آموزشی مراکز آماري، هاي سالنامه از برگرفته تاطالعا

 نتیجه این به بویراحمد، و کهگیلویه استان مربوطه هاي سازمان و ادارات سایر و پرورش
 گذشته هاي سال به نسبت استان روستاهاي در انسانی ي توسعه وضعیت که اند یافته دست
 انسانی ي توسعه شاخص روند در قبولی قابل سهم وانستهنت درآمد شاخص و یافته بهبود

  ).43- 53: 1395کیش و همکاران، (زراعت باشد داشته روستایی مناطق
 ي توسعه بر اجتماعی انسجام اثر« ي  مقاله در ،)1392( موغاري کریمی و زبیري

 ي لفهؤم ود از استفاده با ،»تابلویی) هاي داده رویکرد با کشوري بین ي (مطالعه اقتصادي
 85 در اجتماعی انسجام شاخص برآورد به اجتماعی ي سرمایه و ها فرصت توزیع در برابري
 این به و پرداخته 2010 تا 2008 ي دوره طی توسعه حال در و یافته توسعه منتخب کشور
 سرانه، تولید رشد بر معناداري و مثبت اثر اجتماعی انسجام که اند یافته دست نتیجه

 ثبات نهایت در و توسعه هاي سیاست کیفیت دولتی، نهادهاي اثربخشی فنی، هاي نوآوري
  ).39- 62: 1392(زبیري و کریمی موغاري،  است داشته اجتماعی و سیاسی

عوامل مختلفی چون  ي پایدار نیز به  در تحقیقات صورت گرفته پیرامون توسعه
(اطاعت و موسوي،  )، تمرکززدایی1388فرهنگی (حمدي و همکاران،  ـتوریسم تاریخی 

) و بازارهاي اخالقی 1390)، جمعیت (اطاعت، 1391)، نقش زنان (اکبري، 1389
  است. ) اشاره شده1392(طباطبایی و مافی، 
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  ب) تحقیقات خارجی
یکی از » انسجام اجتماعی، نهاد و رشد«در پژوهشی با عنوان  )،2006( 1ایسترلی

یافته را  ال توسعه و کمتر توسعهترین موانع اصالحات در کشورهاي در ح مهم
ها از طریق میزان انسجام اجتماعی  شمرد که این محدودیت هاي اجتماعی برمی محدودیت
طوري که انسجام اجتماعی با تعیین کیفیت نهادها نقش مهمی در  شود؛ به ایجاد می

  .داردپایدار  ي اي و دستیابی به رشد اقتصادي و توسعه هاي توسعه انتخاب و اجراي طرح
خشونت و دستورات اجتماعی؛ چارچوبی «در تحقیق  )،2009( 2نورث و همکاران

کشور در  184 ي با بررسی رشد تولید سرانه» مفهومی براي تفسیر تاریخ مستند بشر
تر  اقتصادي حاصل رشد سریع ي به این نتیجه رسیدند که توسعه 2004تا  1950 ي دوره

هاي  ها از طریق سازمان امعه در مدیریت هزینهاقتصادي نیست بلکه محصول توانایی ج
ها را  سیاسی، اقتصادي و اجتماعی است. وي دلیل تفاوت قابلیت کشورها در مدیریت هزینه

  رتیبات اجتماعی آنها دانسته است.تفاوت ت
یک ارزیابی چندبعدي از انسجام اجتماعی «در پژوهش  )،2011( 3دیکس و همکاران

اجتماعی از ترکیب شاخص اعتماد به  ـ نظر سیاسی و فرهنگیاز » کشور اروپایی 47در 
نهادهاي سیاسی و دولتی و مشارکت سیاسی با شاخص میزان اتحاد و شاخص مشارکت 
اجتماعی و فرهنگی استفاده کردند که نتایج پژوهش آنها نشان داد که در میان کشورهاي 

کمترین میزان انسجام  مورد بررسی، اروپاي شمالی بیشترین و ترکیه و شوروي سابق
   .اجتماعی را دارند

با » انسانی و رشد اقتصادي ي محیط، توسعه« ي در مقاله )،20008( 4کونستانتینی و مونی
انسانی و محیط زیست در کشورهاي  ي بررسی روابط بین رشد اقتصادي، توسعه

فتند که در به این نتیجه دست یا 2002تا  1970 ي یافته و در حال توسعه در دوره توسعه
 ي انسانی ناپایداري منابع افزایش یافته و پس از رسیدن به نقطه ي توسعه ي مراحل اولیه

  .یابد بازگشت کاهش می
هایی براي  انداز انرژي کانادا و سیاست چشم« ي هدر مقال )،2009( 5هافمن و لی

پایدار در  ي هاي توسعه انداز انرژي کانادا و سیاست پس از بررسی چشم» پایدار ي توسعه

                                                 
1 Easterly 
2 North & et al 
3 Dicks & et al 
4 Costantini & Monni 
5 Hofman & Li 
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اند که افزایش بازده انرژي و استفاده از  به این نتیجه دست یافته 2004تا  1990 ي دوره
   .پایدار ضروري است ي هاي تجدیدپذیر براي دستیابی به توسعه انرژي

انسانی در امریکاي  ي رشد اقتصادي و توسعه«در پژوهش  )،2003( 1رانیز و استوارت
 1960- 2000 زمانی ي انسانی و رشد اقتصادي در بازه ي توسعه ي در بررسی رابطه» التین
 ي انسانی با رشد اقتصادي رابطه ي اند که توسعه به این نتیجه دست یافته 2000 - 1960

  .ضعیفی دارد ي انسانی رابطه ي بسیار قوي و رشد اقتصادي با توسعه
تحقیق قابل  ترین تحقیقات داخلی و خارجی با موضوع این طور که در مرتبطهمان

هاي صورت گرفته به ارتباط دو متغیر انسجام اجتماعی و  یک از پژوهش مشاهده است هیچ
هاي شهرهاي  عنوان یکی از ظرفیت طور عام و ارتباط انسجام اجتماعی به پایدار به ي توسعه

ي باورهاي قومی  تواند از توسعه خاش، سراوان و سرباز استان سیستان و بلوچستان که می
طور  هاي شهرهاي این استان، به عنوان یکی از ضرورت ي پایدار به ی شود، با توسعهناش

ي  رو چگونگی ارتباط انسجام اجتماعی با توسعه خاص تا کنون اشاره ننموده است؛ از این
ي تحقیق  پایدار در شهرهاي خاش، سراوان و سرباز استان سیستان و بلوچستان مسئله

  دهد. حاضر را تشکیل می
  
  اجتماعی سجامان

 و 2انسجام گرو در جامعه یک فرهنگی و سیاسی اجتماعی، حیات پایداري و استمرار
 اهداف، در توافق انسجام، است. اجتماعی ساختار ي سازنده عناصر و اجزاء بین همبستگی

 عقالنی کنش محصول و شود می متولد اجتماعی فرآیندي در که است ها نگرش و ها ارزش
  ).133 :1392 حیاتی، و (غالمی است مختارانه و

 عمومی ي نظریه اصول به رجوع بدون انسجام از تجربی و علمی بررسی هر
 اجتماعی شناسی روان و شناسی روان شناسی، جامعه هاي حوزه و مکاتب در شناسی جامعه

 پیوسته هم به ي مجموعه یک عنوان به انسجام تبیین طرفی از بود. خواهد نارسا و خام
 در اقتصادي و زیستی فرهنگی، روانی، اجتماعی، متغیرهاي و عوامل تمام ررسیب نیازمند
 مفهومی معناي به توجه با ).45 :1375 تبریزي، (محسنی است یکدیگر با متقابل ارتباط

 بین متقابل مسئولیت احساس انسجام از منظور م،انسجا باب در شده مطرح اصطالحات
 پیوندهاي شامل تواند می همچنین و است اراده و اهیآگ از برخوردار گروه چند یا نفر چند

                                                 
1 Rains & Stewart 
2 solidarity 
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 آنها بین منافع و حیات متقابل وابستگی حتی یا کلی طور به ها انسان بین برادري و انسانی
   ).5 :1388 همکاران، و (نوابخش باشد

 اهداف یا ها گیري جهت ي درباره ها داوري و ها تلقی طرز همگونی اجتماعی انسجام
 در و ارتباطات فرایند در خصوصاً گروه، در درگیر افراد میان در اینکه ییعن است؛ یکسان
  باشد داشته وجود مشترك توافق غیره و نمادها از استفاده و اطالعات انتقال ي زمینه
 دارد؛ 1مند نظام انسجام و اجتماعی همبستگی بعد دو که )16 :1392 زاده، جمعه(امام

 تلقی با مند نظام انسجام و دارد اشاره انسجام ريافزا نرم بعد به اجتماعی همبستگی
 (سیاسی، مختلف ابعاد و سطوح در اجتماعی نظام اجزاي وابستگی و ارتباط افزاري سخت

 مرتبط باشد مطرح نیز کالن و خرد سطوح در تواند می که اقتصادي) و فرهنگی اجتماعی،
   ).125- 126 :1385 فرهادي، و (کالنتري است

 میزان به ناظر و دارد جامعه یک اعضاي میان جمعی توافق بر داللت اجتماعی انسجام
 تمایزیافته هاي فرهنگ خرده و ها گروه کنشگران، بین متقابل ي رابطه الگوي و

 اجتماعی وحدت با مترادف و درونی استحکام معناي به و )12 :1392 زاده، جمعه (امام
 ي مجموعه یک که است گروهی عیتموق اجتماعی، انسجام الروس فرهنگ تعبیر به است.
 را اجتماعی انسجام کولین آلموند شناسی جامعه فرهنگ گیرد. می بر در را پیوسته کامالً
 را جامعه یک یا گروه یک وحدت که کند می توصیف اعمالی و احساسات افکار، توافق

 خود وحدت گروه اجتماعی انسجام با ).35 :1391 فیروزآبادي، و (نوابخش کند می مشخص
 انسجام، و همبستگی دارد. همنوایی و تطابق خود، بخش وحدت عناصر با و کرده حفظ را

 برخوردار اراده و آگاهی از که است گروه چند یا نفر چند بین متقابل مسئولیت احساس
 الزام یا وظیفه یک ي هاندیش وجود متضمن که است اخالقی معناي یک حائز و باشند

 یا اجزا کارکردها، متقابل وابستگی که آید برمی آن از مثبت نايمع یک نیز و است متقابل
 ي حوزه یک در و )37 :1390 (نیازي، رساند می را یافته ساخت کل یک در موجودات

 وجود به تعاملی میدان در که را احساسی دورکیم کند. می پیدا معنا و شکل معین تعاملی
 مناسک طی اکثراً عمیق جمعی ي فهعاط وي نظر از نامد. می 2جمعی ي عاطفه آید می

 ي زمینه شکل بدین و آید می وجود  به ...) و مذهبی و ملی مراسم و اعیاد (مثل جمعی
 گیدنز نظر از ).22 :1372 (چلبی، کند می فراهم را اجتماعی انسجام تحکیم و افزایش
 کرد. تضمین سنت هب توسل با یا دولت پایین به باال از اقدام با توان نمی را اجتماعی انسجام

                                                 
1 systemic integration 
2 collective emotion 
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 بسازیم بود درست پیشین هاي نسل در آنچه از تر فعال اي شیوه به را خود زندگی ناچاریم ما
 ایم برگزیده که زندگی ي شیوه هاي عادت و دهیم می انجام آنچه پیامدهاي براي باید و

 اجتماعی انسجام بر مختلفی عوامل ).43 :1378 (گیدنز، بپذیریم مسئولیت تر فعاالنه
 شده مشاهده موارد از بسیاري در که طوري  به است اقتصادي عامل آنها از یکی که ثرندؤم

 ولی بودند متفاوت یکدیگر از مذهب و نژاد فرهنگ، زبان، مثل گوناگون جهات از افراد که
 در تدریج به هدف این به نیل براي همکاري اثر بر و داشته مشترك هدفی اقتصادي نظر از

 و هندیانی منفرد، (اخوان اند گردیده مستقل کشور یک بانی حتی و ممزوج همدیگر
 به است دوسویه اي رابطه اقتصاد و همبستگی بین ارتباط این ).405 :1387 نژاد، زینال

 به رسیدن در مهم ي پشتوانه عنوان به ملی اتحاد و همبستگی بر توان می که طوري 
 و همبستگی بدون اقتصادي ي توسعه به رسیدن واقع، در کرد. کیدأت اقتصادي ي توسعه

 دنیاي در ریزي برنامه لوازم از یکی و است ممکن غیر مختلف هاي فعالیت در فعال مشارکت
 مختلف ابعاد تمام در جامعه افراد ي جانبه همه اثربخش و فعال مشارکت به توجه جدید،
 به اقتصادي کارگزاران و )105 :1389 همکاران، و (جهانیان است اقتصادي ي توسعه
 در را خود هدف ترین اصلی تا کنند می تالش اجتماع) و (اقتصاد ارتباط این ي واسطه

  ).336 :1390 نژاد، (مصلی کنند پیگیري گرایی اجتماع از هایی جلوه راستاي
 اجتماعی راهی دو هاي موقعیت در افراد همکاري بر ثرؤم اساسی عوامل دیگر از
 نداشته اعتقاد وقتی که اي گونه به هاست موقعیت این در اندیگر همکاري به ها آن اعتماد
 همیارانه رفتار نیز ها آن خود دارند، همیارانه رفتار موقعیت این در دیگران که باشند

 که است اهمیت این ي واسطه  به ).150 :1384 هاشمی، و یگانه (جوادي داشت نخواهند
 تنها نه که سازد اي گونه به درون از ار ها انسان دارند تالش اسالم اخالقی هاي آموزه

 منافع خود هاي فعالیت در بلکه ندهند، انجام است عموم منافع با تعارض در که فعالیتی
   دهند سامان ها هدف تحقق راستاي در را ها فعالیت این و دارند مقدم را جامعه

   ).131 :1386 نیا،(معصومی
  

  پایدار توسعه
 از بسیاري حدود تا و است مدرنیستی مفهومی شناسانه معرفت لحاظ به توسعه مفهوم

 تفاوت مدرنیته و مدرنیسم ي مقوله دو میان توان می است. برخوردار واحد درونی منطق
 بیشتر که کند می منعکس را مدرن ي اندیشه از برخاسته ظواهر ي مدرنیته شد؛ قائل

 ي گیرنده بر در که است مستقل مفهومی مدرنیسم و دارد عینی و مادي ي جنبه
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 به مدرنیته فرهنگی متغیرهاي است. غیره و برابري فرد، آزادي نظیر بنیادین هاي اندیشه
 و زاده (نقیب 1آنهاست از یکی انسانی ي توسعه که شوندمی تقسیم مختلف شاخص شش

  ).340- 345 :1390 زاده، صادقی
 سایر و سرانه ددرآم ،GNP ارقام در را خود ي توسعه مختلف ملل متمادي هاي سال

 هاي شاخص به دستیابی کشورها این کردند. می جستجو اقتصادي ي توسعه هاي شاخص
 در را خود ي جانبه همه پیشرفت و کردند می تلقی خود ي توسعه هدف را اقتصادي باالي

 این به یافته توسعه کشورهاي از بسیاري که نگذشت دیري اما دیدند، می ها شاخص گونهاین
 بین در اجتماعی هاي محرومیت کاهش به قادر GNP رشد باالي نرخ که دندرسی نتیجه
 ي سرانه درآمد به دستیابی دلیل  به چه اگر صنعتی جوامع نیست. مردم مختلف هاي گروه

 همین به دهند. تسکین را انسان دردهاي طریق این از نتوانستند اما بالیدند می خود به باال
 گردد نمی منجر انسانی ي توسعه به لزوماً اقتصادي ي وسعهت که شد حاصل نتیجه این دلیل

 در ها انسان اهمیت کردن نهادي است نیاز مورد امروز آنچه و )154 :1380 (کالنتري،
   ختم انسان به و شروع انسان از که است فرآیندي توسعه زیرا است اقتصادي ي توسعه

  ).7 :1371 (آسایش، شودمی
 کردن  یکی همراه به کیفی رشد گذاري هدف آن در که وسعهت جدید پارادایم ظهور با

 و است گرفته قرار نظر مد (اکولوژیکی) محیطی زیست با اجتماعی ـ اقتصادي هاي نظام
 و شده واقع توجه مورد نظام سه مانأتو ارگانیک و صحیح تعامل با سرزمین مدیریت
 فراتر مفهومی گسترش رايب شد تالشی مظهر زیست محیط و پایداري از حمایت ي اندیشه

 غیر و انسانی از اعم موجودات تمام بر آن شمول بلکه کنونی، نسل حقوق تنها نه آن در که
 برگرفت. در را هستیم آن به وابسته جملگی که زیستی نظام نیز و آینده و حال و انسانی

 بنیادین اصلی عنوان به ها گیري تصمیم در مردم مشارکت و مدنی ي جامعه رهیافت این در
 و هوارث نگاه از را توسعه در متفاوت ي انگاره دو هاي ویژگی کلی طور به شد. پذیرفته
  نمود. خالصه زیر جدول قالب در توان می )14 :1992( 2نورگارد

  
  
  

                                                 
ارتند از: اجماع نظري در سطح کالن، تساهل قومیتی، ناسیونالیسم توسعه، هاي آن عب دیگر شاخص 1

 .فمینیسم توسعه و پوالریزه شدن سطوح مختلف جامعه
2 Howarth & Norgaard 
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 توسعه در متفاوت ي انگاره دو هاي ویژگی ي مقایسه :1جدول 
  پیدایش حال در و جدید ي انگاره  قدیم و سنتی ي انگاره

  اجتماعی عدالت و زیست محیط به توجه کیفی، رشد  قیمت هر به اقتصادي رشد به دستیابی
  مردم براي و مردم توسط توسعه  مردم براي دولت توسط ي توسعه

 و بزرگ هايسازمان توسط توسعه سازماندهی
  متمرکز

 با محلی و مردمی هاي تشکل توسط توسعه سازماندهی
  مردم تواناسازي بر کیدأت

  محلی و متناسب فناوري ایجاد  غنی کشورهاي از پیشرفته آوري فن قالانت
  

 رشد این کیفیت بر است) اقتصادي رشد نظر مد (که کمیت از فراتر انسانی ي توسعه
 آن هاي برنامه و الگوها مرکز در و توسعه کانون در انسان دادن قرار با و دارد بیشتري کیدأت

 در باشد. ثروت و درآمد افزایش از فراتر بسیار يچیز باید توسعه که معناست این به
 اشکال تمام بازآفرینی و حفظ بر است پایدار ي توسعه ي برگیرنده در که انسانی ي توسعه
 است آن نیازمند توسعه بودن پایدار شود. می تاکید انسانی و مادي طبیعی، از اعم سرمایه

 با باید کاهش این طبیعی) منابع مثال (براي یابد کاهش سرمایه منابع کل از بخشی اگر که
 با وگرنه شود جبران انسانی) و (مادي سرمایه دیگر هاي بخش در بیشتر گذاري سرمایه
 پیدا کاهش نیز توسعه به امید انسانی) و مادي (طبیعی، اي سرمایه منابع کل ارزش کاهش
  ).20 :1387 (موثقی، کرد خواهد

 خصوصیات با هایی داده از گیري بهره و فییـ ک کمی هاي روش از استفاده ي لهأمس
 به امید عوامل ترکیب با تا داشت آن بر را ملل سازمان کارشناسان 1990 سال در کیفی

 ي توسعه شاخص به که کنند طراحی را شاخصی باسوادي و سرانه درآمد سطح زندگی،
 از یاريبس تواند می خود بطن در کلیدي عامل سه این گردید. معروف HDI(1( انسانی

 شاخص کلیدي عوامل عنوان به آنها از توان می که باشد داشته نیز را دیگر فاکتورهاي
 مأتو طوالنی زندگی از عبارتند ابعاد این که ؛)8 :1371 (آسایش، کرد یاد انسانی ي توسعه

 رفاه میزان توانند می ابعاد این از یک هر که زندگی ي شایسته استاندارد و دانش سالمتی، با
 :1385 همکاران، و (صادقی دهد توضیح اقتصاديـ  اجتماعی زندگی در را جامعه کی

287.(  
 شده افزوده توسعه هاى شاخص به اجتماعى هاى شاخص میالدى هفتاد ي دهه از البته

 ثروت، عادالنه توزیع یا اجتماعى عدالت دموکراسى، شهرنشینى، رشد جمعیت، رشد و بود

                                                 
1 Human Development Index 
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 عواملى تحقیقات و آموزش ي بودجه و سیاسى ثبات ى،جمعارتباط وسایل به دسترسى
 ).74 :1383 ویچ، (لفت بودند شده پذیرفته توسعه هاى شاخص عنوان به  تدریج به که بودند

 که است تجربی بخشی میان و اي رشته میان ي حوزه یک 1استس نظر از اجتماعی ي توسعه
 ضمنی طور به و جامعه سطوح ي همه در مردم اجتماعی و مادي 2رفاه بهبود جستجوي در

  است: زیر نکات بیانگر
 نیازهاي حداقل برآوردن با اساسی نیازهاي حداقل سطح در مردم رضایت مینأت - 
  مردم اساسی
 نظرند. مد خود وضعیت بهبود براي که جامعه آحاد از بخشی آن توانایی افزایش - 
 رشته با (که آزادي سطح افزایش همراه به نیاز برآوردن استس، دیدگاه از رو این از
 (اجتماعی) توسعه براي شود) می گیري اندازه باشند داشته توانند می افراد که هایی انتخاب
 تا مردم مشارکت طریق از اجتماعی ي توسعه اهداف که کند می کیدأت وي اند. حیاتی

-19 :2001 (استس، شوند می تعقیب توسعه نتایج و اهداف تعیین در ممکن حد باالترین
14.(  

 ي جامعه سرزندگی تقویت معناي به اساساً اجتماعی ي توسعه ،3جانستون اعتقاد به
 منافع، و ها گروه دوجانبه تعامل آن، سازمانی تنوع و ظرفیت افزایش معنی به است؛ مدنی

 و مدنی ي جامعه بین تعامل افزایش فرهنگی، و اجتماعی هاي ارزش سیاسی مشروعیت
 تري کلی توازن و شود تقویت شان انسجام و آنها دو هر داتکاییخو که طریقی به حکومت

 ي توسعه که کند می اضافه وي گردد. فراهم جامعه در اقتصادي و سیاسی هاي فرصت بین
 ها سیاست اجراي در تا کند می تقویت را آنان خصوصی منافع و شهروندان توانایی اجتماعی

 اجتماعی ي توسعه که است معتقد جانستون .کنند شرکت ثرؤم و فعاالنه ها گیري تصمیم و
   .)2- 3 :1993 (جانستون، است بلندمدت و پیچیده ،فقر ضد راهبردي

 پذیري مسئولیت و اقتصادي ي توسعه اجتماعی، ي توسعه« جهانی اجالس در 4نانسی
 اجتماعی ي توسعه که کند می کیدأت شد برگزار ژنو در 2000 ژوئن در که »اجتماعی

 شاغالن، ها، حکومت پذیري مسئولیت گردد؛ می باز پذیري مسئولیت به تردید بی
 همه از ترمهم اما جهانی. ي جامعه اعضاي عنوان به ها ملتـ  دولت و مالی گذاران سرمایه
 و یافته سازمان چه تر،وسیع طوربه کارگران ـ انسانی حقوق ـ حقوق با اجتماعی ي توسعه

                                                 
1 Estes 
2 well-being 
3 Johnston 
4 Nancy 
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 یابد؛ می ارتباط باال کیفیت با خدمات از برخورداري حق و توسعه حق نیافته، سازمان چه
 (نانسی، اقتصادي رشد فواید از مساوي سهم و سالم زیست محیط از برخورداري حق

2000: 7(.   
 پیوند و تضادها آمیز صلح حل براي جامعه هر توانایی را اجتماعی ي توسعه 1استیگنیتز

 هم خشونت، آن در که اي جامعه داند. می منافع اختالف هنگام به مشترك، عالیق و منابع
 پایین اجتماعی ي توسعه با اي جامعه است باالیی سطح در اجتماع، در هم و خانواده در

  ).91 :1999 استیگنیتز،( شود می محسوب
 مالی مینأت عنوان با گزارشی در متحد ملل سازمان اقتصادي و اجتماعی امور دفتر

 اجتماعی ي توسعه« کند: می تعریف چنین را اجتماعی ي توسعه جهانی، اجتماعی ي توسعه
 در اجتماعی ي توسعه دارد. اشاره جوامع سازگار کارکرد و افراد رفاه به اجتماعی پیشرفت یا
 اجتماعی انداز چشم همچنین و توسعه هاي بخش و عالیق مسائل، ها، تالش ي گیرنده بر

 با ارتباط در را فرد اجتماعی انداز چشم است، انسانی فعالیت هاي حوزه ي مالحظه براي
 تمایز ابزارها و اهداف بین گیرد، می نظر در را انسان نیازهاي متنوع ابعاد بیند، می جامعه
(سازمان  »دارد حساسیت انسانی نوع عمومی کاالي جستجوي براي و شود می قائل دقیق
 اجتماعی اقتصادي، سیاسی، ابعاد در را پایدار ي توسعه ي زمینه تواند می و) 3: 2002، 2ملل

  نماید. فراهم فرهنگی و
 دهد می پیوند هم به را ابعاد این ي همه که محوري و کانونی ي نکته میان این در اما

 ابزاري و اي مفاهمه عقالنیت در پایدار ي توسعه محور عنوان به انسان عملکرد است. انسان
 نگاه این با )90 :1389 موسوي، و (اطاعت یابد می مفهوم و معنا مدیریتی نظام نوع در

  از: عبارتند پایدار ي توسعه کلیدي اهداف و مشخصات برخی
 ها نسل بین برابري .1
 جغرافیایی) و (اجتماعی نسلی درون برابري .2
 طبیعی محیط از حفاظت .3
 تجدید قابل منابع حداقل از استفاده .4
 تنوع و اقتصادي بقاي .5
 فردي رفاه و اتکا خود ي جامعه .6
 ).8 :1390 موسوي، و (سرور جامعه افراد اساسی ينیازها ارضاي .7

                                                 
1 Stiglitz 
2 United Nations 
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 دسترسی و عمومی مشارکت اصل پایدار، ي توسعه اصول از دیگریک 1سگر ي عقیده به
 روندهاي در مشارکت به قادر باید مردم که است معتقد وي است؛ عدالت و اطالعات به

 ،2کوبس جی و )43 :1391 (اکبري، است ثرؤم شان زندگی و رفاه بر که باشند گیري تصمیم
  دانستند: زیر ضرورت پنج پاسخگوي را پایدار ي توسعه نیز 4مونرو و 3گاردنر
 توسعه با محیط حفاظت دادن پیوند .1
  انسانی اساسی نیازهاي مینأت .2
  اجتماعی عدالت و برابري به دستیابی .3
   فرهنگی تنوع و اجتماعی خودگردانی مینأت .4
 احمدي، ( اولی مرز و حدبی ماهیت و محیطیزیست یکپارچگی حفظ و نگهداري .5
1387: 20.(   

  
 پژوهش نظري چارچوب

 پایدار ي توسعه و اجتماعی انسجام متغیر دو ارتباط خصوص در که آنجایی از
 انسجام بررسی براي نیامد دست به داد قرار رو پیش تحقیق مبناي بتوان که اي نظریه

 بررسی براي و عاطفی و فرهنگی اجتماعی، ايه شاخص با میلر ي نظریه از اجتماعی
 است شده گرفته بهره استیگنیتز و نانسی جانستون، استس، نظریات از هم پایدار ي توسعه

 سازد. مشخص پژوهش محیط در را متغیر دو بین ارتباط پژوهش این نهایت در تا
  

  شناسی پژوهشروش
 است اي زمینه ـ موردي روش نظر از و کاربردي هدف نظر از که رو  پیش کمی تحقیق

 کیدأت با تا است گرفته بهره مرتبط اي کتابخانه منابع از تحقیق ادبیات گردآوري منظور به
 خاش، شهرهاي در پایدار انسانی ي توسعه با متغیر این ي رابطه به اجتماعی انسجام بر

 انسجام هاي لفهؤم استخراج با بپردازد. بلوچستان و سیستان استان سرباز و سراوان
 و ییدأت را متغیرها این هاي لفهؤم درونی همسانی 2 خی آزمون پایدار ي توسعه و اجتماعی

  است. شده محاسبه اسپیرمن آزمون و SPSS افزارنرم از استفاده با متغیر دو ارتباط

                                                 
1 Segger 
2 Jacobs 
3 Gardner 
4 Munro 
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  گردآوري ابزار روایی و اعتبار
 مبناي بر که دهد می تشکیل الیؤس 21 ي پرسشنامه را حاضر تحقیق گردآوري ابزار

 حوزه این اندیشمندان مدنظر پایدار ي توسعه هاي شاخص و میلر اجتماعی انسجام ي نظریه
 و 74/0 با برابر اجتماعی انسجام براي کرونباخ آلفاي از استفاده با آن اعتبار و شده طراحی
 با و صوري روایی شکل به نیز آن روایی و شده محاسبه 84/0 با برابر پایدار ي توسعه

  است. شده محاسبه صاحبنظران نظرات از استفاده
  

  آماري جامعه
 و سرباز سراوان، شهرهاي ساله 20 تا 18 جوانان را حاضر تحقیق آماري ي جامعه

 ،274 ترتیب به ایران آمار ي سسهؤم اطالعات طبق که بلوچستان و سیستان استان خاش
 با آماري ي جامعه این بین از د.دهن می تشکیل هستند نفر 1915 جمعاً و نفر 630 و 1011

 شرح به نمونه حجم عنوانبه نفر 272 اي طبقه تصادفی روش و کوکران فرمول از استفاده
  است. گردیده توزیع آنان بین پرسشنامه و محاسبه زیر

  
  کوکران فرمول 

1915= N آماري جامعه  
05/0= d خطا سطح  
96/1=  tمعناداري سطح   

4543/0 =S اریانسو  
  

 = = 271.9≅ 272  
  

  ها داده تحلیل و تجزیه
 اي زمینه االتؤس - 1
   تحصیالت سطح - 1- 1

 درصد 7/3 دهد می نشان )2 (جدول دهندگان پاسخ تحصیالت سطح فراوانی جدول
 دبیرستان، درصد 21 راهنمایی، درصد 3/14 ابتدایی، سواد سطح داراي دهندگان پاسخ

 از دهندگان پاسخ درصد 8/1 تنها و هستند دیپلم فوق درصد 8/11 و دیپلم درصد 7/46
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 درصد 5/58 آماري ي جامعه بین از عبارتی به اند بهره بی نوشتن و خواندن سواد
 ترین محروم از که تحقیق مورد شهر سه براي که هستند باالتر و دیپلم دهندگان پاسخ

 دهندگان پاسخ توانایی مبین که رسد می نظر به مناسبی سواد سطح هستند کشور شهرهاي
  است. تحقیق االتؤس درست درك در

 
 دهندگانپاسخ تحصیالت سطح :2 جدول

    تحصیالت  فراوانی  درصد معتبر درصد مجموع درصد
 ابتدایی 10 7/3 7/3 7/3

 معتبر

 راهنمایی 39 3/14 4/14 1/18
 دبیرستان 57 21 1/21 3/39
 دیپلم 127 7/46 47 3/86
 سواد بی 5 8/1 9/1 1/88

 فوق دیپلم 32 8/11 9/11 100
 جمع 270 3/99 100 
 نامعتبر  2 7/0   
 مجموع  272 100   

 
   پدر شغل - 1- 2

 بین از دهد می نشان )3 (جدول دهندگان پاسخ پدر شغل فراوانی جدول
 دولتی، شغل درصد 9/12 کشاورز)، (غیر آزاد شغل درصد 1/33 پدر حاضر، دهندگان پاسخ

 در پدر شغل که آنجایی از عبارتی به هستند؛ کشاورز درصد 3/42 و بیکار درصد 9/5
 هاي خانواده پدر شغل تنوع دارد، ها خانواده اجتماعی جایگاه در مهمی نقش ها خانواده

 دهندگان پاسخ که باشد موضوع این ي دهنده نشان تواند می حدودي تا دهندگان پاسخ
  کنند. می نمایندگی شهرها این در را اجتماعی طبقات تمام ي همه تحقیق

  
 دهندگانپاسخ پدر شغل :3 جدول

    شغل  فراوانی  درصد معتبر درصد مجموع درصد
 آزاد (غیر کشاورز) 90 1/33 2/35 2/35

 معتبر
 دولتی 35 9/12 7/13 8/48
 بیکار 16 9/5 3/6 1/55

 کشاورز 115 3/42 9/44 100
  جمع 256 1/94 100 
 نامعتبر  16 9/5  
 مجموع  272 100  
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  رابطه دو متغیر - 2
 و وابسته) و مستقل متغیر دو بین ي رابطه (فقدان 0H ي فرضیه تعریف به توجه با
 از حاصل هاي داده بررسی با و وابسته) و مستقل متغیر دو بین ي رابطه (وجود 1H ي فرضیه

  :دارد وجود زیر روابط پایدار ي عهتوس و اجتماعی انسجام بین پرسشنامه،
  

  پایدار يبین انسجام اجتماعی و توسعه يرابطه: 4جدول 
 اجتماعی انسجام پایدار ي توسعه   

Spearman's rho 

 ي پایدار توسعه
Correlation Coefficient  000/1  516/0 ** 

Sig. (2-tailed) 0 000/0  
N 237 206 

 انسجام اجتماعی
Correlation Coefficient 516/0 ** 000/1  

Sig. (2-tailed) 000/0  0 
N 206 223 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 

 نمود ادعا توان می اطمینان درصد 99 با که دهد می نشان معناداري سطح الف)
 استان خاش و سرباز ان،واسر شهر سه در پایدار ي توسعه و اجتماعی انسجام بین ي رابطه

 ییدأت 1H ي یهفرض و رد 0H ي یهفرض دیگر بیان به است معنادار بلوچستان و سیستان
 شود. می

 در اجتماعی انسجام بین قوي ي رابطه که دهد می نشان )605/0( رابطه شدت ب)
  دارد. وجود آنها پایدار ي توسعه و شهر سه این

 در شهرها این اجتماعی، انسجام ارتقاء اب است مثبت رابطه جهت که آنجایی از ج)
 و قومی تعلق هاي لفهؤم ي توسعه دیگر بیانی به گرفت؛ خواهند قرار پایدار ي توسعه مسیر

 ها خانواده اعضاي بین عاطفی ارتباط سطح افزایش جامعه، ترگربز اجتماعات به خانوادگی
 فرزندان، با والدین رتباطا و نظارت افزایش اجتماعی، هاي گروه و همساالن هاي گروه و

 هاي گروه اعضاي ثیرپذیريأت افزایش و اجتماعی هاي گروه اعضاي بین اعتماد افزایش
 از برخورداري براي را بیشتر تالش ي زمینه تواند می شهر سه این در یکدیگر از اجتماعی

 هاي تسیاس اجراي در بیشتر مشارکت اساسی، نیازهاي مینأت براي انسانی پایدار ي توسعه
 و مناسب آموزش از مندي بهره براي بیشتر تالش سیاسی، هاي گیري تصمیم و ملی

    باشد. داشته پی در را اولیه سالم هاي مراقبت
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  گیري نتیجه
-1388( توسعه چهارم ي برنامه قانون در بار  اولین براي ایران ي توسعه هاي برنامه در
 شد برداشته پایدار ي توسعه رویکرد به یدستیاب منظور  به مؤثري و مهم هاي گام )1384
 دیگر ي گیرنده بر در تواند می که توسعه شکل این ).28 :1388 جیزان، ایزدي و زاده (حسن
 ي توسعه بر باید بیشتر اثربخشی براي باشد فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، ي توسعه اشکال
 پرورش به »بهتر زندگی« به نگر کل رویکردي عنوان به که اي توسعه نماید؛ کیدأت انسانی

 دادن قرار هدف با و دارد کیدأت خدمات و کاال مصرف کنار در ذهنی قواي و استعدادها
 ریزي، برنامه (سازمان دهد می قرار انسانی هاي انتخاب فراروي را پویایی افق بهتر، زندگی
 هاي ظرفیت از گیري بهره با انسانی پایدار ي توسعه باالي سطح به دستیابی اما ؛)3 :1378
 به را آن انسانی و مادي ي هزینه توسعه، شکل این شدن نهادینه ضمن تواند می زا درون
مهوري ج مرزي شهرهاي و ها استان جمعیتی ساختار دهد. کاهش ممکن حد ترین پایین

 ظرفیت خود خاص جمعیتی هاي ویژگی ي واسطه  به گوناگون اقوام از متشکل ایراناسالمی 
 همبستگی باالي سطح ها ویژگی این از یکی که دارند توسعه مسیر در حرکت براي مناسبی

 بسیاري ي کننده تسهیل تواند می اجتماعی فضاي به آن گسترش صورت در که است قومی
 موضوع به پرداختن حقیقت در و باشد انسانی پایدار ي توسعه همچون انسانی راهبردهاي از

 در توسعه موضوع به پرداختن در مفقوده اي حلقه توان می را اقوام بین در اجتماعی انسجام
 کم هدف با روستا و شهر سازي هماهنگ همواره که چرا دانست اقوام این سکونت مناطق
 مناطق؛ در متوازن ي توسعه هدف با اي منطقه سازي هماهنگ دو؛ این میان ي فاصله کردن

 رشد با اقتصادي رشد کردن برابر هدف با اجتماعی و اقتصادي رشد سازي هماهنگ
 در و زیست محیط از حفاظت هدف با انسان و طبیعت سازي هماهنگ بهداشتی؛ و فرهنگی

 و واردات و صادرات ي عادالنه ي توسعه هدف با خارجی و داخلی سازي هماهنگ نهایت
 جزء )13 :1388 نیا، (فرزین خارجی و داخلی هاي گذاري سرمایه از مناسب ي استفاده

  است. بوده مناطق این ي توسعه قبول قابل سطح به دستیابی براي ملی داماتاق محورهاي
 دارند ملی و بیرونی اي توسعه منابع به که نیازهایی کنار در اي حاشیه مناطق این اما

 تعلق شدید حس منابع این ترین قوي از یکی که برخوردارند داخل در نیز هایی ظرفیت از
 استمرار تاریخ طول در را تعلق این خود خاص هنگفر با که است قوم اعضاي بین در

 ي جامعه یک انتخاب با حاضر تحقیق دارد. را اجتماعی محیط به توسعه قابلیت و اند داده
 استان خاش و سرباز سراوان، شهر سه ساله 20 تا 18 جوانان از نفري 272 ي نمونه

 نفر 1915 جمعاً نایرا آمار ي سسهؤم اطالعات آخرین طبق که بلوچستان و سیستان
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 شهر سه این در پایدار ي توسعه و اجتماعی انسجام متغیر دو بین ي رابطه بررسی به هستند
 است یافته دست نتیجه این به پیمایش این از حاصل هاي داده تحلیل و تجزیه با و پرداخته

 با توان می و دارد وجود شهر سه این در متغیر دو بین داري معنی و مستقیم ارتباط که
 به قومی و خانوادگی تعلق حس گسترش چون هایی لفهؤم قالب در اجتماعی انسجام تقویت
 و خانوادگی نظارت فرهنگ تقویت اجتماعی، سپس و خانوادگی اعتماد افزایش جامعه،
 هاي گروه و جوانان بین اجتماعی تعلق تقویت اجتماعی، هاي گروه نظارتی ظرفیت افزایش

 یکدیگر به یاري و کمک ي روحیه تقویت جامعه، و خانواده یمتکر حس افزایش اجتماعی،
 مینأت تر، مناسب آموزش به دستیابی براي را هدف ي جامعه افراد بیشتر تالش ي زمینه
 در بیشتر مشارکت براي تالش اقتصادي، وضعیت بهبود براي تالش و اساسی نیازهاي بهتر

 و سیاسی هاي گیري تصمیم در شتربی ثیرگذاريأت براي تالش و ملی هاي سیاست اجراي
 هرچند مسیر این در و نمود فراهم را کشور اقتصادي رشد از بیشتر سهم کسب براي تالش

 و آموزش تأمین اقتصادي، رشد طریق از تواند می  دولت )71 :1384( هیوم و ترنر باور به
 به یگرد اقدامات از بسیاري و شغلی هاي فرصت افزایش فردي، امنیت تضمین پرورش،
 غیر هاي سازمان با هماهنگی ،»عمومی اقدام« طریق از اهداف این اما یابند دست توسعه
 از یکی و است پذیر امکان مدنی ي جامعه نهادهاي دیگر و خصوصی هاي سازمان دولتی،

 اقدام ي انگیزه تقویت منظور  به اجتماعی انسجام تقویت تواند می اقدام این بسترهاي
 قابل زیر پیشنهادات انسانی پایدار ي توسعه به دستیابی منظور  به رو این از باشد. عمومی
  .بود خواهد استفاده

  
  پیشنهادات

 دانشگاهی و آموزشی مراکز طریق از جوان نسل بین در همکاري ي روحیه آموزش - 1
  .مشترك و گروهی هاي پروژه تعریف با

 هاي برنامه طریق از مردم ینب در خانواده اجتماعی هاي ویژه کار و جایگاه تقویت - 2
  .استانی  هاي رسانه آموزشی
 و ابتدایی مدارس در پایین سنین از اختالفات آمیز مسالمت حل فرهنگ ترویج - 3

  .راهنمایی
 براي محروم مناطق و شهرها علماي و دینی مراکز هاي ظرفیت از گیري بهره - 4
  .جمعی هاي برنامه انجام تفکر ترویج و خانواده در والدین نظارتی جایگاه تقویت
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 منظور  به جامعه ي بدنه با دولتی نهادهاي و ها سازمان بین ارتباط ي توسعه - 5
   .مردم و کارگزاران بین اعتماد افزایش
 هاي رشته در استانی و شهري هاي تیم ي توسعه و تشکیل از دولتی حمایت - 6
  ... و علمی فرهنگی، ورزشی، مختلف
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  منابع:فهرست 
، "انداز آن در کشورهاي اسالمیانسانی و چشم ي توسعه"). 1371آسایش، حسین (

 .24 ي تحقیقات جغرافیایی، شماره ي فصلنامه
تحقیقات و  ي سسهؤشدن و پایداري شهري، انتشارات م جهانی .)1387احمدي، میترا (

  ، تهران.علوم انسانی ي توسعه
کارهاي بررسی راه"). 1387نژاد، حسن ( انی، عبداهللا و زینالمنفرد، حمیدرضا؛ هندی اخوان

مطالعات  ي فصلنامه ،"کید بر اقوام ترك و کرد در شهرستان ماکوأهمگرایی قومیتی با ت
  .4 ي مدیریت انتظامی، سال سوم، شماره

زن در  ي ، فصلنامه"زیست  ي پایدار محیط نقش زنان در توسعه"). 1391اکبري، حسین (
  .4 ي ه، شمار10 ي هسیاست، دور توسعه و

، "پایدار در ایران ي تمرکززدایی و توسعه"). 1389سیده زهرا ( ،اطاعت، جواد و موسوي
 .71 ي هاي جغرافیاي انسانی، شماره پژوهش

رفاه اجتماعی،  ي ، فصلنامه"ي پایدار در ایران جمعیت و توسعه"). 1390اطاعت، جواد (
 .42 ي سال یازدهم، شماره

 ،محمودرضا و نوعی باغبان ،رهبرقاضی ؛زهرا ،صادقی نقدعلی ؛زاده، سید جواد جمعه امام
 ي اي و انسجام اجتماعی (مطالعه مصرف رسانه ي بررسی رابطه" .)1392مرتضی ( سید

اول،  ي اجتماعی فرهنگی، دوره ي مطالعات توسعه ي فصلنامه ،"جوانان شهر تبریز) :موردي
  .4 ي شماره

عباس  ي داري، مدیریت و توسعه، ترجمه ). حکومت1384دیوید ( ،ومترنر، مارك و هی
  عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي، تهران. ي سسهؤمنوریان، م
اي بر همبستگی ملی با  مقدمه"). 1389زندي، ابتهال ( و مهديقرخلو،  ؛منوچهرجهانیان، 

 ي یاي انسانی، سال دوم، شمارهجغراف ي ، فصلنامه"هاي فرهنگ و گردشگري کید بر مؤلفهأت
3.  

تعارض نفع فردي و نفع جمعی "). 1384یگانه، محمدرضا و هاشمی، سید ضیاء ( جوادي
  .26 ي علوم اجتماعی، شماره ي ، نامه"ثر بر آنؤمراهی اجتماعی) و عوامل  (دو

  .3 ي علوم اجتماعی، شماره ي ، نامه"وفاق اجتماعی"). 1372چلبی، مسعود (
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ي پایدار در  بررسی جایگاه توسعه"). 1388اصغر ( ،داوود و ایزدي جیزانزاده،  حسن
 .17 ي علوم اجتماعی، شماره ي ، نامه"اجتماعات روستایی ایران

 ثیرأت بررسی" ).1388( احمد ،جعفرپور هنري و سینح ،دوست وظیفه ؛کریم حمدي،
 اجتماعی، علوم ي مهپژوهشنا ،"همدان شهري پایدار ي توسعه بر فرهنگی ـ تاریخی توریسم

 .1 ي شماره سوم، سال
 اقتصادي ي توسعه بر اجتماعی انسجام اثر" ).1392( زهرا ،موغاري کریمی و هدي زبیري،

 ي توسعه و رشد هاي پژوهش ،"تابلویی) هاي داده رویکرد با کشوري بین ي (مطالعه
 .14 ي شماره چهارم، سال اقتصادي،

 شاخص ارزیابی" ).1395( مریم ،مرواریدي و ورمنص ،کریمی ؛یعقوب سید کیش، زراعت
 مدیریت رسالت ي فصلنامه ،"بویراحمد و کهگیلویه استان روستاهاي در انسانی ي توسعه
  .21 ي شماره هفتم، سال دولتی،
 جمهوري انسانی ي توسعه ملی گزارش اولین ).1378( ریزيبرنامه و مدیریت سازمان
  تهران. ریزي،امهبرن و مدیریت سازمان ایران، اسالمی
 استان شهرهاي پایدار ي توسعه ارزیابی" ).1390( میرنجف ،موسوي و رحیم سرور،

 ي شماره نهم، سال جدید، ي دوره ایران، جغرافیاي انجمن ي فصلنامه ،"غربی آذربایجان
28. 

 شاخص بر دولت ي هانداز تأثیر ي همطالع" ).1395( زهرا ،اصل ي هزاد تقی و علی شکوري،
 مسائل ي فصلنامه ،")1357 - 1387( انقالب از پس هده سه طی در انسانی ي هتوسع

 .1 ي شماره هفتم، سال ایران، اجتماعی
 در انسانی ي توسعه" ).1385( لیال زاده،عبداهللا و سولماز حقی، عبدالهی ؛حسین صادقی،

 .24 ي شماره ششم، سال اجتماعی، رفاه ي فصلنامه ،"ایران
 ،"پایدار ي توسعه و اخالقی بازارهاي" ).1392( فرزانه ،مافی و اروی یزدي، طباطبایی

  چهارم. ي شماره دوم، سال اقتصادي، راهبرد ي فصلنامه
 وزارت انتشارات و چاپ مرکز پاکستان، و هند چین، :آسیایی مثلث ).1388( زیبا نیا، فرزین

 تهران. خارجه، امور
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 اجتماعی انسجام بر کالبدي هویت ثیرأت بررسی" ).1392( عقیل ،حیاتی و محمد غالمی،
 علوم کاربردي تحقیقات ي نشریه ،")تهران شهر اوین ي محله :موردي ي مطالعه(

 .3 ي شماره سیزدهم، سال جغرافیایی،
 ي مجله ،"انسانی ي توسعه سطح سنجش متدولوژي بر نقدي" ).1380( خلیل کالنتري،
  .516 ي شماره ي مقاله جغرافیایی، تحقیقات

 ،"اجتماعی انسجام و جماعتی رادیو" ).1385( محمد فرهادي، و عبدالحسین تري،کالن
  .6 ي شماره ارتباطات، و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن ي فصلنامه
 صبوري منوچهر ي ترجمه دموکراسی، سوسیال بازسازي سوم راه ).1378( آنتونی گیدنز،

 تهران. تیراژه، انتشارات کاشانی،
 خاکباز، افشین و علیقلیان احمد ي ترجمه توسعه، و دموکراسی ).1383( آدریان ویچ، لفت

 تهران. نو، طرح انتشارات
 ي نامه ،"ملی ي توسعه و مشارکت براي مانعی بیگانگی:" ).1375( علیرضا تبریزي، محسنی
  .1 ي شماره اول، سال فرهنگی)، تحقیقات ي (فصلنامه پژوهش
ي انسانی، تاثیر حکمرانی خوب بر توسعه" ).1394( دهباك، مژ و بی الدین نظام سید مکیان،

 .2 ي شماره ،9 ي دوره ،مدلسازي اقتصادي ي فصلنامه ،"یک تحلیل بین کشوري
 ي فصلنامه ،"آثار و ها آموزه بینشی، مبانی اقتصادي، اخالق" ).1386( غالمعلی نیا،معصومی

  .26 ي شماره هفتم، سال اسالمی، اقتصاد
 فرآیندهاي و ها مدل کارکردي و تحلیلی بررسی" ).1390( عباس نژاد، مصلی

 .2 ي شماره ،41 ي دوره سیاست، ي فصلنامه ،"اقتصادي گذاري سیاست
 قابلیتی رویکرد در جنسیتی عدالت و انسانی ي توسعه" ).1394( صادق نیک، میرویسی

  .4 ي شماره .7 ي دوره انسانی، علوم در ايهرشت میان مطالعات ي فصلنامه ،"آمارتیاسن
 ي سسهؤم مختلف، سیاسی منظرهاي از اسالم جهان ).1387( احمد سید موثقی،
 تهران. نور، سازان اندیشه
 اجتماعی و ملی انسجام میزان و تحصیالت سطح ي هرابط تبیین" ).1390( محسن نیازي،

  .4 ي هشمار دوازدهم، سال ملی، مطالعات ي هفصلنام ،"شهروندان
 جنوب آسیاي در اقتصادي ي توسعه علل" ).1390( سلمان زاده،ادقیص و احمد زاده، نقیب
  .1 يشماره ،41 يدوره سیاست، يفصلنامه ،"شرقی
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 ثرؤم عوامل شناختی جامعه تبیین" ).1388 ( اهللانبی ایدر، و جواد نظري، ؛مهرداد نوابخش،
 پیش سوم، سال اجتماعی، علوم يفصلنامه ،"روستاییان بین در اجتماعی انسجام بر

 .7 يشماره
 بر مرتبط عوامل و شهري اجتماعی انسجام" ).1391( آمنه ،فیروزآبادي و مهرداد نوابخش،

  .5 يشماره دوم، سال شهري، شناختی جامعه مطالعات ،"کرمانشاه شهر در آن
 
Constantini, V. & Monni, S. (2008). “Environment, human 

development and economic growth”, Ecological Economics, Vol. 
64, no.4, pp 867-880. 

Dicks, P. & Valentova, M. & Borsenberger, M. (2011). “A 
Multi Dimensional Assessment of Social Cohension in 47 
European Countries. CPES instead working paper. 

Easterly, W. (2006). Social Cohension, Institution and Growth. 
Center of Global Development Working Paper. 

Estes, Richard I. (2001). Social welfare and social 
development: partners or competitors. University of Pennsylvania. 

Hofman, K. & Li, X. (2009). “Canadas energy perspective and 
policies for sustainable development”, Applied Energy, Vol. 86, 
pp. 407-415. 

Howarth, R. B. and Norgaard, R. B. (1992). “Environmental 
Valuation under Sustainable Development”, American Economic 
Review papers and proceeding, 82, 473- 7. 

Johnston, Michacl. (1993). Social development as an anti-
corruption strategy. VI international anti-corruption conference. 
November. Cancun, Quintana, Roo, Mexico. 

Nancy, R. (2000). Economic and social development: two 
sidesthe same coin. World summition social development, 
economic development and social responsibility, June 30, Geneva, 
Switzerland. 

North. D. C. & Joseph, J.W. & Barry, R. (2009). Violence and 
Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded 
Human History. Cambridge University Press. 



234  97بهار  ،3 شماره ،دوازدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

Ranis, G. & Stewart, F. (2003). “Economic growth and human 
development in Latin America”, Yale Economic Growth Center 
Discussion Paper, No.826.  

Stiglitz, J. (1999). Participation and development perspectives 
from the comprehensive development paradigm. International 
conference on democracy, market economy and development, 
Seoul, Korea. February 27. 

United Nations (2002). Financing global social development 
symposium, February 7. Annotated agenda and programme of 
work. Department of economic and social affairs, United Nations. 
New York.   


