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مذکورهايلفهمؤيهمهبایدتوسعهموانعوعواملفهمبراي.استسیاسیوشناختیروان
توسعهندفرایدربنیادينقشیاجتماعیـفرهنگیعناصراماگیرند،قرارژوهشپمورد
کشورهايهمهداد.تکانراجهانتوسعهفهوممبعدبه1360سالازاما.نمایندمیایفا

راخودتالشآخریننگیرند،قرارنیافتگانتوسعهردیفدرتوسعه،بنديطبقهدرکهآنبراي
ساختدرايگستردهتغییراتوداشتندمبذولمردمرفاهیومعیشتیوضعبهبوددر

محیطتخریبباعثونبودجوامعمناسبتغییراتاینازبرخیآوردند.وجودهبجامعه
بود،متداولغربدرهکآنعمومیمفهومبهرشدوتوسعهساساهمینبربود.شدهزیست

غیرراتوسعهيادامهجهانازیهایبخشدرکهآورددنبالبهمحیطیزیستعوارض
صوتیآلودگیهوا،آلودگیآن،حدازبیشلودگیآوآبیمنابعتخریبساخت.میممکن

گزارشدرکهبودمسایلیجملهازاتمیهايزبالهدفعچگونگیوشهرهادرزبالهو
کمسیونتوسطکهگزارشایندرشد.مطرح1987سالدر»مامشتركيآینده«

شدهتهیهتوسعهوزیستمحیطيدربارهمتحدمللسازمانبرايپایداريتوسعهجهانی
واردآنازپسومحیطیزیستادبیاتوارد1پایداريتوسعهاصطالحباراولینبرايبود،

حاضرنسلنیازهايمینأتیعنیپایدار،يتوسعه).5:1376(مکنون،شداقتصاديادبیات
(گزارشخودشاننیازهايمینأتبرايآیندههاينسلامکاناتانداختنمخاطرهبهبدون
مدتبلندحفاظتکهاستایدهاینبرناظرپایداريتوسعهسرآغاز).2،1987:1لندبرانت

مانیزتنهاآن،محیطیزیستوطبیعیمنابعزیستی،تنوعها،زیستگاهزیست،محیطاز
ویژهبهسیاسی،واجتماعیاقتصادي،يتوسعهباهمزمانطوربهکهبودخواهدپذیرامکان

درپایداريتوسعهيایدهشود.توأمجامعه،افرادترینبضاعتبیافعمنمینأتمنظوربه
توانمیراپایداريتوسعهبنابراینیابد.مینمودتوسعهوزیستمحیطازمنسجمبرداشتی

پایداريکرد.تعبیرسیستمآنمجددساختواحیابرايسیستمیمدتبلندساختزبابه
براياطرافمحیطذاتیهايتواناییازوشدهتعریفيشهرسیستمیتغییرنرخعنوانبه

شرایطترمیمواحیاشاملتکرار؛براضافهساختزباگیرد.نمیپیشیفرآیندآثارجذب
وسالمتیهمچنینمصنوع،وطبیعیمحیطیهايسیستمکیفیتجایگزینیکنونی،

برايرامفیديمايراهن،ساختزبا.استاقتصاديواجتماعیهايسیستمسرزندگی

1 sustainable development
2 Brundtland Report
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جهتدرآیندهوکنونیهايسیاستوپایدارجهتیدرحالبهگذشتهازحرکتاطمینان
).1،2002:31(برکهآوردمیفراهمپیشرفت،بهیابیدست

مالی،اقتصادي،يهاسیاستآندرکهاستفراینديپایداريتوسعههمچنین
موجزکهشوندمیطراحینحويبههاتسیاسسایروصنعتکشاورزي،انرژي،تجاري،
انجامآنمفهومواستپایداراکولوژیکیواجتماعیاقتصادي،لحاظازکهاستايتوسعه
بدهیکهطوريبهاست،انرژيومحیطبهداشت،آموزش،يزمینهدرکافیگذاريسرمایه

ازايتوسعهمسایل.)1380:87همکاران،و(پرانکنیایدبوجودآیندهنسلبراياجتماعی
جامعهانسانیهايسرمایهوانسانیمنابعباتنگاتنگیارتباطشهريپایداريتوسعهجمله
کنندمیتعیینراکشوریکدرتوسعهروندکهعواملیترینمهماساس،همینبردارد.
وصلیامکانیزمکردعنوانتوانمیوصف،اینبااست،انسانیيسرمایهوانسانیمنابع

درکشورهاياغلباست.کشورهرآموزشینظامآگاهی؛ودانشبردنباالبراينهادي
ولیدانند،میآموزشیهايفرصتکمیگسترشدرراملیيتوسعهاصلیرمزتوسعهحال

گسترشبهتوسعهحالدرکشورهايزیادتأکیدعلیرغمدانشمندانازبسیارينظربه
فایدهمفیدچندانآموزشیيهزینهدالرمیلیاردهاصرفوهمگانیآموزشنظامکمی
عنوانبهانسانیمنابعلذا)،1383:32(جوان،استنیافتهبهبودآنانحالووضعونبوده

سیستمدراساسینقشخودخالقیتومهارتباکهاستتوجهموردهوشمندعنصري
کهاستاینيدهندهنشانآمدهبدستبعمناتحلیلوتجزیه.کندمیایفاآموزشی

هايآموزشاینکهتصوربنابراینیکدیگرند.مکملمدتکوتاهوايپایههايشآموز
ننده خواهد بود. کاي شود تصوري گمراههاي پایهوزشآمجایگزینتواندمیمدتکوتاه

جبرانرابتداییاي دورههايآموزشاحتمالیهايکمبودتواندنمیمدتهاي کوتاهآموزش
توسعههايسیاستمجموعهدراصلیعنصريبایدمهارتیهايآموزشیسیاستلذاکند،
رودپیشاشتغالخصوصبهاقتصاديهايسیاستسایرباموازيوهمزمانوشودتلقی
).1380:132وژان،شتلند(کلود

بهآنهاتکتکسیار متعددي است که بحث بر سر بهايشاخصدارايتوسعهنهایتاً
لّد آفرینندگی و موعناصربهتوجهنیازمندايتوسعههرگفتتوانمیکشد.میدرازا

پرورهاي منحط، مبتذل و تنبلده فرهنگخرباگیر،پیي زا و مبارزههاي درونخالقیت
:1373زاده،باورهاي علمی قرار دارند (سهرابوتفکربینش،باواقعیتضاددرکهاست
ونوینپارادایمبهتدریجبهاخیريهادههطیپایداريتوسعهوبومیيتوسعه).39

1 Berke
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ایناست.شدهتبدیلریزيبرنامهوتوسعهبابدررایجعلمیونظريادبیاتدرمسلطی
»پایداري«برمجموعدرامااست،گوناگونتفسیرهايوهابرداشتبهناظرچهاگرپارادایم

ابعادنگريجانبههمهبروزمانطیآیندهيهانسلوهمگانايبرتوسعهاستمرارو
شهریاکشوریکسطحدرتوسعهفرآیندمحیطیزیستواجتماعیاقتصادي،پیچیده

).1:1385(رهنمایی،داردتأکید
ثیرأتشهرونداناجتماعیيسرمایهحجمکهدارندکیدأتلهمسأاینبربسیاريامروزه

باکهايپیچیدهمبانیباتوسعهدارد.شهريمناطقدرویژهبهتوسعهيپایداردربسزایی
شهريپایداريتوسعهشود.میبررسیجهانیادبیاتدرکههاستسالدارد،همراهبهخود
اینازیکیاست.روروبهفراوانیهايچالشباامروزهي توسعهمباحثازیکیعنوانبههم

خردهصورتبهکهاستشهروندانی1اجتماعیي رمایهسبهنکردنتوجهها،چالش
روندآنشناختواستشدهگستردهکشورجغرافیاییي پهنهدرخاصهاییفرهنگ

شهروندانمشارکتوتسهیلمربوطهمتخصصانبرايراشهريي توسعهبرايریزيبرنامه
رسیدنمنظوربهاجتماعیي سرمایهاهمیتامروزهدارد.همراهبهبرنامهبهتراجرايدررا
است.اخیرسالیاندرمطالعاتازبسیاريرشدبهروموضوعپایدار،شهريي توسعهبه

ایجادجانبه،همهي توسعهشهري،جوامعخصوصبهايجامعههرپیشرفتبرايالزمشرط
اعتمادتر،مهمهمهازواجتماعیمشارکتبسطآکادمیک،تحصیالتگسترشپویا،روابط

هستند.اجتماعیي سرمایههايلفهؤمازهاسازهاینکهاستدولت)وجامعه(فرد،متقابل
آنواستجهانیتصدیقوکیدأتموردآناهمیتسرمایه،اینماهیتدرابهاماتیوجودبا
همینبرکنند.میقلمدادشهريپایداريتوسعهمهمهايکنندهتعیینوهالفهؤمازیکیرا

براجتماعیيسرمایهواجتماعیـفرهنگیعواملنقشداردنظردرپژوهشینااساس
يپروسهدرکهچراکند.شناختیجامعهتحلیلرااصفهانشهرکالندرپایداريتوسعه
بروستروايعمدهموانعباایرانيجامعهشهري،پایداروجانبههمهپایا،متوازن،يتوسعه

کهگردندمیمحسوب»اجتماعیـفرهنگی«هايمؤلفهموانعاینترینعمدهازیکیکه
است.نبودهمستثناقاعدهاینازهماصفهاناستان

1 social capital
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پژوهشپیشینه
الف) تحقیقات داخلی

آندرکهدانندمیفراینديراپایداريتوسعهپژوهشیدر،)1380(الحقوپرانک
نحويبههاسیاستسایروصنعتاورزي،کشانرژي،تجاري،مالی،اقتصادي،هايسیاست
اکولوژیکیواجتماعیاقتصادي،لحاظازکهاستايتوسعهموجزکهشوندمیطراحی

ومحیطبهداشت،آموزش،يزمینهدرکافیگذاريسرمایهانجامآنمفهومواستپایدار
نک و الحق، (پرانیایدبوجودآیندهنسلبراياجتماعیبدهیکهطوريبهاست،انرژي
1380 :99-85.(

بهایراناقتصاددرنیافتگیتوسعهمدارهاي:عنوانباپژوهشیدر،)1384(عظیمی
دهدمینشانبررسیایننتایجاست.پرداختهاقتصادييتوسعهوفرهنگمیانيرابطه
ولمتحآنهانگرشوذهنکهنیازندموردهاییانساناقتصادي،يتوسعهیافتنتحققبراي
قرارکههاییآدمشوند،امروزینتولیدفنیوعلمیهايپایهاستقراراگرباشد،شده
مناسبذهنیتوشوندمتحولخودکنونیوضعیتازبایدسازندمتحققراکارایناست

). 50- 65: 1384باشند (عظیمی، داشتهرا
سطحقیتطبیيمطالعهعنوانباتحقیقیدر،)1386(مهرسعادتوآهنگري

بااجتماعی،واقتصاديهايبخشتفکیکبهلرستاناستانهايشهرستانیافتگیتوسعه
نشانوپرداختندبودکشاورزيبخشبهمربوطآنشاخص22کهشاخص90ازاستفاده

بخشدردلفانوکوهدشتالیگودرز،آباد،خرمهايشهرستانلرستاناستاندرکهدادند
.)161- 169: 1386مهر، دارند (آهنگري و سعادتاينیافتهتوسعهوضعیتکشاورزي

يمسألهشناختیجامعهبررسی:عنوانباپژوهشیدر،)1387(چشمهدهصادقی
واجتماعیيبازدارندهعواملبررسیبهفارسانشهرستاندرتوسعهفرهنگیـاجتماعی
وهمبستگیضریبنظیرآماريهايآزمونيوسیلهبهوياست.پرداختهتوسعهفرهنگی
گویاينتایجاست.پرداختهمتغیرهابینروابطبررسیبهمتغیر،چندرگرسیونتحلیل
است.شهرایندرتوسعهعدموفرهنگیـاجتماعیعواملبینمعناداريرابطهوجود

مشاهدهفراوانیبهجامعهدرکهمنفیهايبینشوهادیدگاهبایدمنطقه،ایندرهمچنین
بهتوجهترمهمهمهازوشاديانتقاد،عقالنیت،ابزارمنطقه،بهوگردداصالحگردد،می
: 1387چشمه، گردد (صادقی دهتزریقمدرنیتهازییهاروشيسایهباالخصودنیاییامور
90-77 .(
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ب) تحقیقات خارجی
واداستبداجتماعیهايریشه«عنوانباپژوهشیدر،)1966(1موربرینگتون

وچینآلمان،آمریکا،روسیه،فرانسه،انگلستان،هند،کشورهاييدربارهکه»دموکراسی
ترینبنیاديهافرهنگوهاارزشدگرگونیکهگیردمینتیجهاست،رسیدهانجامبهژاپن
است.توسعهواقتصاديتغییراتشرط

واقتصادييهتوسعورشدبینارتباطبررسیدر)،1999(2همکارانوفدریک
براياجتماعیيسرمایهآیا«هستند:پرسشسهبرايپاسخیدنبالبهاجتماعیيسرمایه
یکسانگونهیکاقتصادي،يتوسعهمراحلتمامبرايآیادارد؟اهمیتاقتصادييتوسعه

»است؟بهتربیشتراجتماعیيسرمایههمیشهآیاواست؟مناسباجتماعیيسرمایهاز
برابریکدیگربااجتماعیيسرمایهاشکالتمامکردندگیرينتیجهخودتحلیلدرآنها

اقتصادي،يتوسعهمنظوربهاجتماعیيسرمایهاشکالازبرخیمطمئناًونیستند
برقراريوهمکارياجتماعی،اعتمادکهمعتقدندآنهاهستند.آندیگراشکالازترمناسب
ودادهکاهشراجمعیهايفعالیتمعضالترواینزاونمایدمیتسهیلراارتباط
درازمدت،درکهجوامعیکه،استایننتیجهکند.میکمراطلبیفرصتهايمحرك
ازپایینیسطحدارايکهجوامعیبهنسبتاند،بودهاجتماعیيسرمایهزیادمیزانداراي
دستاجتماعیواقتصادييزمینهدربیشتريهايموفقیتبهاند،بودهاجتماعیاعتماد
اند.یافته

درقومیدرونایستارهايعنوانباپژوهشیدرهمچنین،)2001(3بريوکلین
گروه14نظريوجههوتلقیطرزپژوهشایندراند،دادهانجام1991ژوئندرکانادا
اینهايدادهماتریساست.شدهسنجیدههمبهنسبتمذکورکشوردراقلیتقومی

قومیتوداندمیبرترراخودشاقوامسایرازقومیگروههرکهاستدادهنشانپژوهش
است.بودهشهريپایداريتوسعهاصلیمانع

اعتماد»توسعهواجتماعیيسرمایه«عنوانباخودکتابدر،)2002(4فرانکوئیس
اجتماعیيسرمایهبینارتباطکردنمدلبرايمعیاريعنوانبهراافرادهمکاريومتقابل

دستهدوبهکلیطوربهافرادمنظوراینبهاست.گرفتهنظردراقتصاديمتغیرهايو
ریسککهاشخاصییعنیپیمانکارانوهستندپذیرریسککهاشخاصییعنیکارآفرین

1 B. Moore
2 Fedderke & et al.
3 Clin & beery
4 François
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.اندشدهتقسیمکنند،میهمکاريکارآفرینانبااقتصاديهايفعالیتانجامدرولیگریزند،
رويبرراآناثراتپیمانکاران،اعتمادقابلیتيدرجهعنوان،بهمتغیريمعرفیباسپس
دراعتمادنقشبررسیبهوسیلهاینبهونمودهبررسیکارآفرینانترجیحاتتوابع

است.پرداختهاقتصادييتوسعه
يسرمایهنقش«عنوانتحتخوديمطالعهدر،)2002(1همکارانوگروتائرت

قويارتباطازحاکیکشوريبینمقطعیمطالعاتکهکندمیبیان»توسعهدراجتماعی
کوتاهدرحتیکهشدقبلیهايیافتهتقویتموجبنتیجهایناست.رشدواعتمادبین

نشانمطالعاتهاروستاسطحدردارد.وجودمعنادارييرابطهرشدواعتمادبینمدت
هاکاستیازبسیاريواستزیادفقیرمردمبیندرهمیاريوريوفاداصداقت،کهدهدمی
خانوادهسطحدرکهمطالعاتیازیکیکهکنندمیاشارهآنهاهمچنیندهد.میپوششرا

يخانوادهیکبودنفقیراحتمالاجتماعیيسرمایهدهدمینشاناست،گرفتهصورت
4فقطثروتمندانبیندرراشدنوتمندثراحتمالمقابلدروکاهشدرصد36/7رافقیر

دهد.میافزایشدرصد
يتوسعهواجتماعیهايشبکهعنوانباايمقالهدر)،2008(همکارانو2آنچورنا

اجتماعیهايشبکهثیرتأبررسیبهعمومیتعادلمدلازگیريبهرهبا»اقتصادي
کشور27اقتصادييتوسعهروياجتماعی)يسرمایهگیرياندازهبراي(شاخصی
اجتماعیهايگرهتعداددرناهمسانی-1کهدادنشانتحقیقاینهايیافتهپرداختند.

نشانشدهانجاميمحاسبه-2شود؛کشورهايسرانهدرآمددرناهمسانیسببتواندمی
میزاناز4/3و2/1بهتنهااجتماعیي سرمایهوجودبدونمطالعهموردکشورهايکه،داد

يسرمایهکاراییتواندمیاجتماعیيسرمایه-3یافت؛خواهنددستخوديسرانهدرآمد
درافزایشکهدارنداعتقادهاآن- 4دهد؛افزایشراکارنیرويوريبهرهیاوانسانی

اجتماعیهايشبکهکهافتدمیاتفاقزمانیاینوشودرفاهکاهشسببتواندمیوريبهره
اجتماعیيسرمایهيدهندهنشانکهاجتماعیهايهوگر-5نگیرد؛شکلهمباهماهنگ،

شوند.مبادلهيهزینهدرکاهشسببتوانندمیهستند،

پژوهشاهداف
.اصفهاناستاندرشهريپایداريتوسعهوتحصیالتمیزانبینيرابطهبررسیـ

1 Grootaer
2 Anchorna
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.اصفهانستانادرشهريپایداريتوسعهوافرادسنبینيرابطهبررسیـ
.اصفهاناستاندرشهريپایداريتوسعهواجتماعیيسرمایهبینيرابطهبررسیـ
.اصفهاناستاندرشهريپایداريتوسعهوافراددرآمدبینيرابطهبررسیـ
درشهريپایداريتوسعهوافراداجتماعیمشارکتسطحبینيرابطهبررسیـ
.اصفهاناستان

پژوهشنظريچارچوبوادبیات
پایدارتوسعهفرهنگیواجتماعیابعاد

کهشودمیتلقیتکاملیوخطیبیشوکممتغیرهايازايرشته،توسعهمفهوم
بازندگیسختهايتجربهوپیچیدگیازدیگرياشکالسويبهراابتداییهايشیوه
معرفتیروندایندهد.میسوقترراحتزندگیطرفبهتکنولوژیکیهايپیشرفتکمک
کهتوسعهوانگهی؛نداشتوجودمیانههايسدهدراياندیشهچنینزیرااست،جدیدنسبتاً

است،ارتباطدرتنگاتنگايگونهبهشدنصنعتینوینفرایندباداردغربیبسیارمفهومی
ارتقامردمازبسیاريزندگیسطحفراوان،هايارتباطوانبوهوپیاپیتولیدبرکتبهزیرا

سالصدچنداروپاییکشورهايماننددرستسومجهانکشورهايبیشتردراستیافته
پژوهشی،هرنهاییهدفاند.بیگانهتوسعهمفهومبهنسبتحتیفرهنگیسننپیش،
دخالتشغل،آزاديامکانکهدانندمیفراینديراانسانیيتوسعهواستانسانيتوسعه

آرامش،آموزش،سالمتی،وبهداشتطوالنی،عمرامکانازمنديبهرهش،خویسرنوشتدر
هايکنشباتوسعهفرهنگیثیرأتيمسألهسازد.فراهمآدمیبرايراامنیتوآسایشو

گذشتهدرتوسعهکهپیداستناگفته).3:1378(محالتی،داردتنگاتنگیارتباطمتقابل
وجامعاسترونديتوسعه،کهحالیدراست،شدهگذاريپایهاقتصادي،رشدبراساساً
واقعی،يتوسعهجهتاینازگیرد.میبردرراانسانزندگیوجوهتمامیکهفراگیر
بهفرهنگیوسیاسیاجتماعی،اقتصادي،هايحوزهآندرکهمتوازناستايتوسعه
(هریسون،ابدیمیتحولهمزمانايگونهبهکل،یکدرپیوستههمبهاجزايصورت
ازیکیوعقیدتیوقومیهویتحفظعاملعنوانبهفرهنگیریزيبرنامهحال،).1376:1

باشود،میقلمدادپایداريتوسعهبهرسیدنبرايراهیوفرهنگدرتمهیداتترینمهم
هدایتصحیحفرهنگیریزيبرنامهیکبهرسیدندرراماکههاییشاخصواموريکلیه
هردرفرهنگیيتوسعههايشاخصترینمهمامروزهگیرد.قراربررسیموردد،کنمی

فرهنگی،هايکانونتعدادکتاب،نسبتکتاب،بهکشورآنجمعیتدسترسیکشوري،
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ازسومیککهچوناست؛جمعیتبهفرهنگیهايکانونسایروهاآموزشگاهوسینماها
توانمیموارداینساماندهیبادهد.میتشکیلدفرهرفراغتاوقاتراروزشبانهاوقات

بنابرایننمود.مشاهدهجامعهآندررافرهنگیواجتماعیاقتصادي،مثبتبسیارثیراتتأ
بلکهتوسعه،هايبرنامهنقصانواستتوسعههاينظریهکمبودنهپایداريتوسعهمشکل
بهثیرأتکشورهاایننیافتگیتوسعهدرفرهنگیواجتماعیسیاسی،اقتصادي،بسیارعوامل
).15:1370(نراقی،استداشتهسزایی

عصرهايویژگیقبولآن،تحققجهتدرتالشوتوسعهجدیدمفهومپذیرش
است.نهفتهریزيبرنامهوحسابگريمنطقی،کنشآندرواستخردورزيوعقالنیت

آنها،بهدستیابیوسایلودافاهبینکهاستالزمتوسعهنوعهرروندتنظیمبراي
ومطلوبصورتیبهبالقوهانسانیوطبیعیامکاناتتمامیازوشودایجادهماهنگی

).1376:1(هریسون،شودبرداريبهرهشدهحساب

توسعهواجتماعیسرمایه
وجودبههنگامیخود،ينوبهبهاجتماعی،يسرمایهاستمعتقد،)1377(1کلمن

دیدگاهازکند.تسهیلراکنشکهشوددگرگونهاییشیوهبهافرادمیانروابطکهآیدمی
یکاجتماعیساختارچگونهکهاستآنيدهندهنشاناجتماعیيسرمایهمفهومکلمن،

يسرمایهکلی،طوربهنماید.عملگروهآنافرادبرايمنبعیعنوانبهتواندمیگروه
یامدنیاجتماعی،بهزیستیبهکمکقابلیتبایاجتماعتعامالتمحصولاجتماعی
ودانشمنابعتعامالتایناست.مشتركهدفدارايوهدفمنداجتماعییکاقتصادي

کنندمیبرداريبهرهاجتماعیيسرمایههايگنجینهازهمزمانوکنندمیترسیمراهویت
کهداردبستگیتعامالتیکیفیابعادبهاجتماعیيسرمایهسرشتسازند.میراآنهاو

ـبیرونیتعامالتکیفیتمانندشود.میتولیدآنهايمحدودهدراجتماعیيسرمایه
و(فالکهنجارهاومشتركهايارزشواعتمادتقابل،گرایی،آیندهبودن،تاریخیدرونی،

).2،2000کیلپاتریک
اجتماعیساختارازهجنبآنارزشازاستعبارتاجتماعیيسرمایهسخن،دیگربه

یابند.دستخوداهدافبهبتوانندتاگیردمیقراراعضااختیاردرمنبعیعنوانبهکه
قواعدوهاسنتواجتماعیعاداتها،روشقوانین،نهادها،مجموعهاجتماعیيسرمایه

1 Coleman
2 Falk and Kilpatrick
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شکلراجامعهیکمردمبیناجتماعیمناسباتکهاستجامعهرسمیغیررفتاري
).1381(رنانی،دهدمی

وهنجارهاجامعه،اجتماعیوفرهنگیدرونیانسجاماجتماعیيسرمایهازمنظور
درهاارزشوهنجارهااینکهاستنهادهاییومردمفیمابینتعامالتبرحاکمهايارزش

راجوامعانسجامکهاستچسبیيمنزلهبهاجتماعیيسرمایهشوند.میتعبیهآن
(فاین،شودنمیمیسرانسانیبهزیستییااقتصاديرشدهیچآنبدونودکنمیتضمین
2003.(

درمفهوماینکهاستاینآیدبرمیاجتماعیيسرمایهمتعددتعاریفازآنچهپس
است.گروهیکاعضايبینمتقابلروابطوهمکارياعتماد،همچونمفاهیمیيبردارنده

هنجارهايوهاارزشسمتبهگروهشودمیسبباجتماعی،يسرمایهکه،نحويبه
بردارد.گامجامعهدرشدهمثبتوتحسین
بهتوسعهکالسیک،اقتصاددانانتفکراتواقتصاديصرفاصطالحاتحسببر
هاينرخباملیناخالصتولیديساالنهرشدوتداومایجادبرايملیاقتصادتواناییمعناي

تعدادکههنگامی،1950و1960هايدههيتجربهامااست.بودهبیشترودرصد7تا5
یافتند،دستمللسازمانرشدهايهدفبامجموعدرسومجهانکشورهايازبسیاري

کهدادنشانماند،باقیتغییربدونهازمینهاکثردرمردمهايتودهزندگیسطحولی
رشدکهدارداعتقادبرگریندلکدارد.وجودتوسعهازگذشتهتعریفدربسیارينواقص

وبیشترتولیدشاملاقتصادييتوسعهکهحالیدراستبیشترتولیدمعنايبهاقتصادي
جریانیبایدراتوسعه).1372باغیان،(قرهبودخواهدنیزتولیدسازمانينحوهدرتغییرات

يعامهقیتلطرزاجتماعی،ساختدراساسیتغییراتمستلزمکهدانستبعديچند
فقرکردنکنریشهونابرابريکاهشاقتصادي،رشدتسریعنیزوملینهادهايومردم
بهدیگرحالتبهحالتیازجامعهتحولیعنیتوسعهکهدارداعتقادمیسرااست.مطلق
آنبرکنترلوآوردهبدستخویشمحیطازبهتريادراكنظرمورديجامعهکهنحوي
اجتماعی،هاينظاممجموعکهدهدنشانبایداصلدرتوسعه).1368را،(میسنمایداعمال

نظام،داخلدراجتماعیهايگروهوافرادهايخواستهواساسیمتنوعنیازهايباهماهنگ
نظرازکهزندگیازحالتییاوضعسويبهوشدهخارجگذشتهزندگینامطلوبحالتاز

تودارونظرازجملهایندربهترزندگیازمنظوربد.یامیسوقاستبهترمعنويومادي
مانندزندگیبخشتداومکاالهايبهدسترسیامکان-1شود:میبعدسهشامل،)1382(
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باالترپرورشوآموزشوبهداشتجملهاززندگیسطحافزایش-2اشتغال؛ومسکنغذا،
اجتماعی.واقتصاديانتخابيدامنهگسترش- 3و

يهافعالیتتشدیدازپسمحیطیزیستمسایلبهتوجهپایداريتوسعهينظریه
سازمانعمومیمجمع1986سالدرشد.آغاز1950و1960يهادههدرکنندهآلوده
اولینآندنبالبهگرفت.زیستمحیطالمللیبینکنفرانسبرگزاريبهتصمیممتحدملل

يبیانهصدورکنفرانس،کارحاصلشدبرگزاراستهکلمدر1972ژوئندرجهانکنفرانس
وابستگیآنهاتمامدرکهبودهنامهتوصیه106وعملیيبرنامهوانسانیزیستمحیط
کنفرانساینينتیجهاست.شدهبیانآندهیشکلچگونگیوزیستمحیطبهانسان

يهابرنامهولمسایلندبراتریاستبهکمیتهاینکهبودزیستمحیطيکمیتهسیسأت
سازمانبهرامامشتركيآیندهگزارش1987سالدروبررسیراجهانمحیطیزیست

دررسمیطوربهوربااولینبرايراپایداريتوسعهيواژهلندبراتکرد.ارائهمتحدملل
توسعهيدربارهمامشتركيآیندهگزارشدر).17:1378(زیاري،کردمطرحگزارشاین

بهرساندنآسیببدونرافعلینسلنیازهايتوسعهازنوعایناست؛آمدهچنینیدارپا
).93:1380دلیر،زاده(حسینپاسخگوستاستمتعلقآتینسلبهکهآیندهيهاظرفیت

جهانیکمسیونگزارشبهجوابدرمتحدمللسازمانعمومیمجمع1989دسامبردر
به1992سالبرايراتوسعهوزیستمحیطنسکنفرابرگزاريتوسعه،وزیستمحیط

برگزار(برزیل)ریودرهاکشورسرانحضورباکنفرانسی1992ژوئندرورساندتصویب
يسالهبیستيهافعالیتارزیابیبهشدنامیدهزمینکنفرانسکهکنفرانساینشد.
پایداريتوسعهریهنظایندستاوردپرداختمحیطیزیستيزمینهدرملیوالمللیبین

).17:1378(زیاري،است
متناقضحتیونگرسطحیییهادیدگاهتوسعههاينظریهعمده90يدههتا
هاآنسیاستیهايتوصیهوداشتنداقتصادييتوسعهدراجتماعیروابطنقشيدرباره

هاينظریهبهارخودجاي1970يدههدرها،دیدگاهاینالبتهنبود.استفادهقابلچندان
حقوقینخبگانبیندراجتماعیروابطکهبودندمعتقداینانداد.جهانینظامووابستگی

ییهادیدگاهبینایندراست.دارانسرمایهتوسطاستثماراصلیکاروسازسیاسی،و
اجتماعاتخودکفاییوسودمنديبرکهداشتندوجودنیز1گراییاجتماعدیدگاههمچون

روابطاهمیتوگرفتندمیکمدستراگروهیتعهداتمنفیهايجنبهوداشتندکیدتأ
زمانیازپساماگرفتند.مینادیدهراپاسخگووثرمؤرسمینهادهايساختندراجتماعی

1 communitarian
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تبیینباتاکوشیدنداقتصاددانانشد،اقتصاديمباحثوارداجتماعیيسرمایهيواژهکه
کهدهندنشاناقتصادي،کالنمتغیرهايسایرواجتماعیيهسرمایبینمتقابلروابط

بگذارد.ثیرأتاقتصادرويبرتوانندمیچگونهاعتماد،برمبتنیروابطواجتماعیيسرمایه
ثیرأتاست،دادهارائهکارکرديتعریفیکاجتماعیيسرمایهازکه،)1988(کلمن

سیاسیيتوسعهوانسانیيسرمایهطریقازرااقتصادييسرمایهبراجتماعیيسرمایه
بلکهنیست،مستقیماقتصادييسرمایهبراجتماعیيسرمایهثیرأتوياعتقادبهداند.می

ازسپسوشدهسیاسیيتوسعهوانسانیيسرمایهتولیدسببابتدااجتماعیيسرمایه
يسرمایهثیرأت،)1997(فوکویاماکند.میایجادرااقتصادييسرمایهدو،اینطریق

نظموهنجارهانظامازحاصلهاجتماعینظمطریقازرااقتصاديهايسرمایهبراجتماعی
اجتماعی،يسرمایهوياعتقادبهداند.میکند،میایجاداجتماعیيسرمایهکهاخالقی
ازامعهجآنيواسطهبهکهسازدمیفراهمرااخالقیهنجارهايوهاارزشازنظامی

ترتیببدینوماندمیمصوناجتماعیانحرافاتانواعبهشدنمبتالواخالقیفروپاشی
کهاستمعتقدنیزپاتنامشد.خواهداقتصاديرشدسببجامعهاجتماعیسالمت
استضعیفروابطباجوامعیازبهترخوب،روابطدارايجوامعدراقتصاديهايموفقیت
بینيرابطهدادننشانبراياجتماعیاقتصاددانانمختلفنظراتنبیدر).1993(پاتنام،
دیدگاه- 1دارد:وجودبارزدیدگاهچهاراقتصادي،يتوسعهواجتماعیيسرمایه
اثريهموارهآنوجودواستخیرذاتاًاجتماعیيسرمایهدارنداعتقادکهگراییاجتماع
بیانبهتنهانظریهاینطرفداراندیگر،رتعبابهداشت.خواهداقتصاديرفاهبرمثبت
-2کنند؛میپوشیچشمآنضعفنقاطازوپردازندمیاجتماعیيسرمایهقوتنقاط

گیرد.مینظردررااجتماعیيسرمایهمنفیومثبتيجنبهدوهرکهاي،شبکهدیدگاه
فیدرونیوابطرومردمبیندرافقیپیوندهايهمچنینوعمودي1پیوندهاياهمیت
گیرند؛میقرارکیدأتموردهابنگاهوهاگروهعنوانبهسازمانیهايهویتقبیلاینمابین

عمدتاًاجتماعیيهاشبکهسرزندگیکهاستمدعیدیدگاهایننهادي،دیدگاه-3
کیدأتهمچنیننهاديدیدگاهطرفداراناست.نهاديوقانونیسیاسی،محیطمحصول

درونی،انسجاميوابستهخودينوبهبهنیزهابنگاهوهادولتعملکردچگونگیکهکنندمی
ازمدنیيجامعهبرابردرآنهاپاسخگوییوسویکازخودشاندرونیصالحیتواعتبار
وايشبکهدیدگاهدوقويآثارکوشدمیدیدگاهاینهمیاري:دیدگاه- 4است؛دیگرسوي

خودفکريهايپیشینههمیاريدیدگاهطرفدارانچهاگرکند.امادغیکدیگردررانهادي

1 associations
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دهند.میربطشناسیمردموتطبیقیسیاسیاقتصاديزمینهدرترمقدمآثاربهرا

پایدارتوسعهنظریه
هايفعالیتتشدیدازپسمحیطیزیستمسائلبهتوجهپایداريتوسعهينظریه

سازمانعمومیمجمع1986سالدرشد.آغاز1950و1960هايدههدرکنندهآلوده
اولینآندنبالبهگرفت.زیستمحیطالمللیبینکنفرانسبرگزاريبهتصیممتحدملل

يبیانهصدورکنفرانس،کارحاصلشدبرگزاراستهکلمدر1972ژوئندرجهانکنفرانس
وابستگیآنهاتمامدرکهبودهنامهتوصیه106وعملیيبرنامهوانسانیزیستمحیط
کنفرانساینينتیجهاست.شدهبیانآندهیشکلچگونگیوزیستمحیطبهانسان

هايبرنامهومسائللندبراتریاستبهکمیتهاینکهبودزیستمحیطيکمیتهسیستأ
سازمانبهرامامشتركيآیندهگزارش1987سالدروبررسیراجهانمحیطیزیست

ایندررسمیطوربهوبااولینبرايراپایداريتوسعهيواژهلندبراتکرد.ارائهمتحدملل
يتوسعهيدربارهمامشتركيآیندهگزارشدر).17:1378(زیاري،کردمطرحگزارش
بهرساندنآسیببدونرافعلینسلنیازهايتوسعهازنوعایناست؛آمدهچنینپایدار

).93:1380دلیر،زاده(حسیناستپاسخگواستمتعلقآتینسلهبکهآیندههايظرفیت
جهانیکمسیونگزارشبهجوابدرمتحدمللسازمانعمومیمجمع1989دسامبردر

به1992سالبرايراتوسعهوزیستمحیطکنفرانسبرگزاريتوسعه،وزیستمحیط
برگزار(برزیل)ریودراکشورهسرانحضورباکنفرانسی1992ژوئندرورساندتصویب

يسالهبیستهايفعالیتارزیابیبهشدنامیدهزمینکنفرانسکهکنفرانساینشد.
پایداريتوسعهنظریهایندستاوردپرداختمحیطیزیستيزمینهدرملیوالمللیبین

).17:1378(زیاري،است

پژوهشفرضیات
رابطهاصفهاناستاندرشهريیدارپايتوسعهوتحصیالتمیزانبین:1يفرضیه

.داردوجود
وجودرابطهاصفهاناستاندرشهريپایداريتوسعهوافرادسنبین:2ي فرضیه

.دارد
رابطهاصفهاناستاندرشهريپایداريتوسعهواجتماعیيسرمایهبین:3ي فرضیه

.داردوجود
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وجودرابطهاصفهاناستاندرشهريارپایديتوسعهوافراددرآمدبین:4ي فرضیه
.دارد

استاندرشهريپایداريتوسعهوافراداجتماعیمشارکتسطحبین:5ي فرضیه
.داردوجودرابطهاصفهان

پژوهششناسیروش
يتوسعهفرهنگیـاجتماعیتحلیلوسنجشکهپژوهشاصلیهدفمبنايبر

هايپژوهشنوعازپژوهشاینروشاست،صفهانااستانشهروندانبیندرشهريپایدار
يهمهشاملپژوهشآمارييجامعه.شودمیمحسوبسازيآزموننوعازتوصیفی

دردقیقآمارنبوددلیلبهنمونهحجم.استاصفهانشهريساله60تا15شهروندان
اطالعاتطبقبر.استشدهاستفاده1395سالآماراز)پژوهشانجامسال(1395سال
5120580تعدادبهاصفهاناستانساله60تا15مردانوزنانجمعیتایرانآمارمرکز

.استشدهبرآوردنمونهحجمعنوانبهنفر384کوکرانفرمولکمکبهکهاستبودهنفر
واندشدهانتخابشهريمناطقوجنسیتاساسبرايسهمیهگیرينمونهروشبههانمونه
يتوسعهگیرياندازهابزار.گرفتقرارتحلیلوتجزیهموردSPSSافزارنرمتوسطها،داده

نظریاتبرخیازاستفادهباکهاستساختهمحققيپرسشنامهپژوهش،ایندرپایدار
االتسؤيتهیهمنظوربه.استشدهتدوینتوسعهذهنیالگوهاييزمینهدرموجود

يتوسعهساختاردراصلیمفاهیمبررسیوشدهنجامامطالعاتبهتوجهباپرسشنامه
استممکنکههاییلفهؤمازیکهرابتداپیشنهادي،الگوهاييمطالعهنیزوپایدار

دروشدندگرفتهنظردرباشند،شهريپایداريتوسعهبراثرگذاريبرايذهنیشاخصی
اجتماعی)مشارکتسطحودرآمداجتماعی،يسرمایهسن،تحصیالت،(الگويپنجنهایت

اینسنجشبرايواندشدهسازيشاخصاند،شدهتعریفثیرگذارأتانسانیعواملعنوانبه
.استشدهاقداملیکرتايدرجهپنجطیفاساسبرمتغیرها

فرضیاتبررسیوهایافته
همبستگیضریبآماري،تکنیکازتحقیقاینفرضیاتآزمونوبررسیبراي

سنجشسطحدرپژوهشاینيوابستهومستقلمتغیرهاياست.شدهتفادهاسپیرسون
است.مناسبمنظوراینبرايپیرسونهمبستگیضریبودارندقرارايفاصله
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دارد.وجودرابطهشهريپایداريتوسعهوتحصیالتمیزانبیناول:يفرضیه

شهريپایداريتوسعهوتحصیالتبینرسونیپهمبستگیضریبآزموننتایج:1جدول
سویه)(دوداريمعنیسطحپیرسونهمبستگیضریبمتغیرنام

778/0000/0شهريپایداريتوسعهوتحصیالت

شهريپایداريتوسعهبهتمایلوتحصیالتمیزانمتغیربرايآمدهبدستضریب
دوبینمستقیموبتمثيرابطهبیانگر)،P=000/0(داريمعنیسطحبا)778/0(برابر

بهآنهاتمایلسطحافراد،تحصیالتسطحدرافزایشباکهمعنااینبهاست،مذکورمتغیر
بهبیشتريذاتیتمایلبیشترتحصیالتباافرادکهچرایابد،میافزایشتوسعهوپیشرفت
دارند.آنايتوسعهمظاهرومدرنیته

دارد.وجودرابطهشهريایدارپيتوسعهوافرادسنبیندوم:يفرضیه

شهريپایداريتوسعهوسنبینرسونیپهمبستگیضریبآزموننتایج:2جدول
سویه)(دوداريمعنیسطحپیرسونهمبستگیضریبمتغیرنام

301/0034/0شهريپایداريتوسعهوسن

وابستهمتغیربارمعنادااماضعیف،يرابطهسنمتغیرکهدهدمینشانجدولنتایج
شد.خواهدبهترنمونهپایداريتوسعهبهتمایلسنرفتنباالباکهمعنااینبهدارد،

يفرضیه)،P=034/0(داريمعنیسطحبا)301/0(برابرمتغیراینبرايپیرسونضریب
کند.میییدأترافوق

دارد.وجودرابطهیدارپايتوسعهبهتمایلواجتماعیيسرمایهبینسوم:يفرضیه

شهريپایداريتوسعهواجتماعیيسرمایهبینرسونیپهمبستگیضریبآزموننتایج:3جدول
سویه)(دوداريمعنیسطحپیرسونهمبستگیضریبمتغیرنام

690/0000/0شهريپایداريتوسعهواجتماعیيسرمایه

)،P=000/0(داريمعنیسطحو)690/0(برابرمتغیراینبرايآمدهبدستضریب
باشد،باالاجتماعیيسرمایهمیزانچههرکهمعنااینبهکند،میییدأترافوقيفرضیه
مطلوبیوضعیتنتیجهدروشدخواهندبیشتراصفهاندرشهريپایداريتوسعهبهتمایل
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شد.متصورتوانمیاصفهانيآیندهبرايرا

دارد.وجودرابطهپایداريتوسعهبهتمایلوافراددرآمدنبیچهارم:يفرضیه

شهريپایداريتوسعهودرآمدبینرسونیپهمبستگیضریبآزموننتایج:4جدول
سویه)(دوداريمعنیسطحپیرسونهمبستگیضریبمتغیرنام

569/0000/0شهريپایداريتوسعهودرآمد

متغیردواینبینکهدهدمینشانپیرسونبستگیهمضریبازآمدهبدستنتایج
باو)569/0(برابرمتغیردواینبرايآمدهبدستضریبدارد.وجودداريمعنیيرابطه
درآمداي،زمینهمتغیرهايبیندرکهدهدمینشان)،P=000/0(داريمعنیسطح

است.داشتهشهريرپایدايتوسعهبهتمایلوابستهمتغیرباراهمبستگیبیشترین

وجودرابطهشهريپایداريتوسعهوافراداجتماعیمشارکتسطحبینپنجم:يفرضیه
دارد.

يتوسعهوافراداجتماعیمشارکتسطحبینرسونیپهمبستگیضریبآزموننتایج:5جدول
شهريپایدار

سویه)(دوداريمعنیسطحپیرسونهمبستگیضریبمتغیرنام
449/0009/0شهريپایداريتوسعهوافراداجتماعیمشارکتطحس

متغیردواینبینکهدهدمینشانپیرسونهمبستگیضریبازآمدهبدستنتایج
باو)334/0(برابرمتغیردواینبرايآمدهبدستضریبدارد.وجودداريمعنیيرابطه
افراداجتماعیمشارکتسطحچههرردیگعبارتبهاست.)،P=020/0(داريمعنیسطح

آمارهايشد.خواهدبیشترشهريپایداريتوسعهورشدبهآنهاتمایلمیزانباشدباال
اند.شدهییدأتدرصد95حداقلسطحدرمذکوريفرضیه5کهدهندمینشانجداول

گیرينتیجه
ورشدداشتهوجودايمنطقهریزانبرنامهرويپیشکهمعضالتیومسایلازیکی

مناطقدرخدماتفضاییتوزیعبهنگاهباکهطوريبهاستمناطقنابرابريتوسعه
روندکهطوريهماناند.نشدهتوزیعمتوازنیشکلبههافعالیتاینکهشودمیمشخص

نیزکشورداخلدراستگوناگونیمراتبدارايجهانمختلفهايکشوردریافتگیتوسعه
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باتوسعهيمسألهنیست.یکسانمختلفمناطقوهااستانبیندریافتگیعهتوسروند
فرهنگی،وماديتاذهنیمسایلازابعاداینکهداردمختلفیابعادآنهايویژگیبهتوجه

درراهانقشتریناساسیپرورشوآموزشحقیقتدرداراست.راآموزشیوسیاسی
برايمناسبفرهنگومحیطایجادطریقازنگیفرهواجتماعیاقتصادي،يتوسعه
گسترشانتقال،کسب،مدرنهايشیوهایجادوماهرانسانینیرويتربیتوتوسعه
فرضیاتنتایجهمچنینکند.میایفایافتهتوسعهجهاندرنظريوفنیدانشيتوسعه
وتحصیالتسطحبین)692/0(مثبتهمبستگیضریبکرد،ییدأترالهمسأاینتحقیق
لحاظبههمونظريلحاظبههمکهاستواقعیتاینگویايشهريپایداريتوسعه
پایداريتوسعهبررسیبرايمتداولمعیارهايجملهازاست.رسیدهاثباتبهآماري
برکشورهايشهرستانیاونواحیبنديسطحیاوبنديطبقهاي،ناحیهیاوايمنطقه
در).78:1387جاللیان،و(زیارياستمختلفهايشاخصازريبرخوردامیزاناساس

صورتبهمختلفهايمکانوهازماندرتوسعهکهجاییآنازتوسعهحالدرکشورهاي
زیادکشورهاایندرايمنطقههاينابرابريمقیاسیهردراست،نگرفتهصورتیکسان

سایربهنسبتممتازتريموقعیتايویژهمناطقمختلفهايشاخصيزمینهدرواست
پژوهشایندرشهريپایداريتوسعهبهتمایل).59:1375گاگلر،و(گیلبرتدارندمناطق

تحصیالتواجتماعیيسرمایهسن؛درآمد،اجتماعی؛مشارکتمیزانچون:متغیرهاییبا
دانیمباینکهبرايمعیاريچونفرضیاتآزمونبحثدراست.شدهگذاشتهآزمونبه

پایداريتوسعهبهافرادتمایليپایهبرهاآزمونخیر؟یااستیافتهتوسعهاصفهاناستان
يهمهبینيرابطهبرايرامعناداريهمبستگیضریبمیانایندرکهشدسنجیده

تثبیتوتعدیلهايبرنامهشکستبودیم.شاهدوابستهمتغیربامستقلمتغیرهاي
ايتوسعهشناسانجامعهازبسیاريدر»واشنگتنیاجماع«بهموسومدرویکریاوساختاري

يسرمایهومناسبحکمرانیوقدرتساختوجودبدونکهاندرسیدهبنديجمعاینبه
اثباتيگویاپژوهشایننتایجوگذاشتپیراقوياقتصادبنايتواننمیقوياجتماعی

باجهانیبانکراستا،همیندراست.شهريیدارپايتوسعهبااجتماعیيسرمایهيرابطه
ايتوسعهتحوالتدرنهادهانقشبررسیبهغالبگراییتقلیلرویکردگذاشتنکنار

»تحولحالدرجهاندردولتنقش«بهرا1997جهانیيتوسعهگزارشابتداپرداخت.
درسپسوکید،أتياقتصادعملکرددربازاريغیرنهادهاينقشبرآندروداداختصاص

را»وجهیچندنمايیکاجتماعی:يسرمایه«عنوانبامقاالتیمجموعه1999سال
برپرداخت.ايتوسعهتحوالتدراجتماعیيسرمایهنقشکیدأتبهآندرکهکرد،منتشر
اقتصاديرشدوتوسعهنهاديواجتماعیابعادبهتوجهاخیرهايدههدراساس،همین

است.فتهیاگسترش
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منابع:هرست ف
ي تطبیقی سطح مطالعه").1386(مسعود،مهرالمجید و سعادتآهنگري، عبد

.21ي ، شمارهدانش و توسعهيمجله،"هاي استان لرستانیافتگی شهرستانتوسعه
چاپ،ایرانروستاهاينیافتگیتوسعهوتوسعهشناسیجامعه).1381(صطفیم،ازکیا
ات.اطالعانتشارات،ششم
کیهان.نشرتوسعه،شناسیجامعه).1384(مصطفیازکیا،

فکر(ازپایداري توسعهي زمینهپیشالههگزارش").1380(محبوبالحق،و ژانپرانک،
.28ي شمارهشناسی،محیطي مجله،"عمل)تا

مشهد.فردوسیدانشگاهانتشاراتایران،جمعیتجغرافیاي).1383(جعفرجوان،
تهران.مقاالت)،(مجموعهشهرنشینیووابستگی).1358(فرخحسامیان،

برفارساستانهايشهرستاني مقایسه").1387(اسحاقجاللیان،و اللکرامتزیاري،
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