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مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و حقوق شهروندي با آگاهی از 
   هاي اجتماعی آن مفهوم توسعه پایدار و مؤلفه

  شهري) (مطالعه موردي: شهروندان مشگین
  

  3قربانعلی سبکتکیندکتر و  2، دکتر بیژن زارع1وحید بابازاده
  

  27/10/96 پذیرش: تاریخ        2/12/95 :وصول تاریخ
  

  چکیده:
هاي  مفهوم و مؤلفه از آگاهی ارتباط ي مطالعه حاضر ي مقاله موضوع

و آگاهی از حقوق شهروندي  اجتماعی ي سرمایه با پایدار ي اجتماعی توسعه
هاي  مؤلفه سنجش آگاهی از مفهوم و. است شهري مشگین شهروندان بین

ي پایدار بر اساس چهارچوب سازمان یونسکو صورت  اجتماعی توسعه
ي  ي مارشال براي بررسی حقوق شهروندي و نظریه پذیرفته است و از نظریه

ي اجتماعی بهره گرفته شده است.  ي سرمایه پاتنام، کلمن و بوردیو درباره
 محقق ي پرسشنامه اطالعات گردآوري ابزار بوده، پیمایش تحقیق روش

 شهر مشگین ساکن سال 18 باالي شهروندان نیز آن آماري جمعیت ساخته،
 اي خوشه روش با و کوکران فرمول نفر بود که با 382 نمونه تعداد. است بوده

نتایج پژوهش نشان داد میانگین آگاهی از مفهوم . شدند برگزیده تصادفی
به باال قرار دارد.  هاي اجتماعی آن در سطح متوسط ي پایدار و مؤلفه توسعه

ي اجتماعی  آگاهی از حقوق شهروندي در سطح متوسط رو به باال و سرمایه
  .دار مستقیم دارند در سطح متوسط با متغیر وابسته ارتباط معنی

  

ي  ي پایدار، حقوق شهروندي، سرمایه هاي اجتماعی توسعه ي پایدار، مؤلفه توسعه :کلیدي مفاهیم
  اجتماعی
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  لهمسأ یانب و مقدمه
فراگیر در دنیاي کنونی است و تقلیل آن به هر یک از ابعاد آن بدون   میتوسعه مفهو

 پرچمدار اول نگاه در شاید ي پایدار توسعهتواند توسعه به معناي واقعی باشد.  میشک ن
 ي توسعه و پایداري همه آن ي دغدغه اما برسد نظر به یمحیطی زیست صرفاً يها بحث
ي  توسعه زندگی اجتماعی انسان و توازن اجتماعی است. ویژه به انسان زندگی يها جنبه
زمین است که امتداد هستی  ي نگران فشارهاي زندگی مدرن بر محیط زیست و کره پایدار

 کند. به این نکته نیز باید توجه کرد که در میخاکی و زندگی جوامع بشري را تهدید  ي کره
 محیط بر اياندازه از بیش فشار تجمعی افزایش و صنعت ي توسعه گذشته قرن یک

 ابعاد از یکی نیز گیدنز چنانچه. است ساخته و زندگی انسان وارد طبیعی منابع زیست،
   ).1384 گیدنز،( داند می محیطی زیست بحران را مدرن دنیاي آمیزمخاطره

یی است که در پی ایجاد ها مؤلفه ي در بعد اجتماعی آن در برگیرنده ي پایدار توسعه
جامعه است. ناپایداري توسعه در جوامع امروز نه تنها محیط  ي ازن در روند توسعهتو

ي ها زیست، بلکه جوامع انسانی را نیز دچار بحران کرده است. جلوگیري از بحران
ابعاد  ي بارهنیازمند گسترش دانش در ي پایدار توسعهی و حرکت در مسیر محیطی زیست

توجه به مردم و  ي پایدار توسعهي اصلی ها از ویژگیاجتماعی آن در بین مردم است. یکی 
 نقش مردم تا است این پی در ،ي پایدار توسعهاست.  ي پایدار توسعهنقش آنان در روند 

 آموزش نیازمند گمانبی هدفی چنین به دستیابی. باشند داشته توسعه فرایند در بیشتري
براي تغییر در جوامع به قدرت  ایداري پ توسعه .است ي پایدار توسعه از مردم آگاهی و مردم

محلی، حل  ي یک کشور یا یک منطقه ي مدنی نیاز دارد. تغییر مسیر توسعه ي یافتن جامعه
ی و مدیریت صحیح منابع طبیعی نیازمند مشارکت مردم در روند محیطی زیستمشکالت 

 لیتمسئو سطح دارند اعتقاد ،)2009( 1کاسیوموف و همکاران. است ي پایدار توسعه
 ي پایدار توسعه براي انتظار حد از کمتر بسیار افراد اجتماعی و فرهنگی ی،محیطی زیست
 و ي پایدار توسعه از  میعمو يها آگاهی سطح نقصانی چنین بر آمدن فائق براي. است

ي  توسعه براي آموزش ي وظیفه ،)2009( 2يها  نظر برود. به باال باید آن يها مؤلفه و مفهوم
 است، بوده زندگی به نیاز از آگاهی گسترش آن، همراه یمحیطی زیست يها وزشآم و پایدار

 باشد آن با هماهنگ و اکوسیستم با همراه عموماً باید پایداري و تداوم و زندگی به نیاز این
) NGOs( دولتی غیر يها سازمان ي وظیفه را امر ي اینها . طبیعی محیط از مجزا نه و

                                                 
1 Kasimov and et. al. 
2 Haigh 
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 مدنی ي ی و حقوق شهروندي عناصري مهم در یک جامعهاجتماع ي داند. سرمایه می
اند (ازکیا و مدنی دانسته ي خام جامعه ي اجتماعی را ماده ي جایی که سرمایه هستند تا
 را حدس این تواند می مدنی ي جامعه سوي از الزم اعتراضی واکنش ). نبود1388غفاري، 

 مختلف اقشار بین اجتماعی در  میفهوعنوان مبه ي پایدار توسعه از آگاهی که آورد وجود به
 ي پایدار توسعهرو حرکت به سوي از این. ندارد وجود ثیرگذارتأ و مطلوب حد در جامعه

توان این  میگذشت. آیا مدنی و آگاهی و آموزش همگانی خواهد  ي شک از رهگذر جامعه بی
اجتماعی  ي یهي مدنی چون آگاهی از حقوق شهروندي و نیز سرماها مؤلفهحدس را زد که 

رسد متغیرهایی چون  میاجتماعی هستند؟ به نظر  ي پایدار توسعهمفقوده سیر به  ي حلقه
ي اجتماعی ها مؤلفهتري با ي اجتماعی ارتباط نزدیک آگاهی از حقوق شهروندي و سرمایه

به مفاهیم  عمدتاً ي پایدار توسعهي اجتماعی ها مؤلفهچون  ؛داشته باشند ي پایدار توسعه
ماعی و آگاهی از حقوق اجت ي ه اجتماعی، فقر و سالمتی نزدیک هستند. سرمایهرفا

تجربی در ایران چه جایگاهی  ي مدنی در یک زمینه ي ي جامعهها مؤلفهعنوان شهروندي به
  و ابعاد اجتماعی آن دارند؟  ي پایدار توسعهدر تبیین آگاهی از مفهوم 

 قابل پتانسیل جغرافیایی، و طبیعی ایطشر به توجه با اردبیل، استان در شهرمشگین
 آلیایده شرایط در نیز طبیعی منابع نظر از منطقه این همچنین. دارد توسعه براي توجهی

 به اما. است گرفته گردشگري قرار ي به ویژه در حوزه نرااگذسرمایه توجه مورد که است
است و  بوده اکمح منطقه در توسعه به سودمحور و اقتصادي صرفاً نگاه رسد می نظر

آن هم به  محیطی زیستیا در حد شعار بوده است و یا بیشتر به ابعاد  ي پایدار توسعه
شکلی ظاهري پرداخته شده است و به توسعه از دید اجتماعی و پایداري اجتماعی پرداخته 

  .نشده است
  

  پژوهش پیشینه نظري
  ي پایدار توسعه  میطرح مفهو - 1

زیست با شروع عصر مدرنیته و روشنگري تغییر یافت. در  روند ارتباط انسان با محیط
در  ثیر انسان بر محیط از رهگذر فرهنگ و اجتماع بوده است. ساتنأتوان گفت ت میواقع 

 محیط به مستقیم اتکاي از ها انسان ي فزاینده جدایی به شدن صنعتی: « گوید میباره این
 جاي شوند، می واسطه طبیعت و دممر میان صنعتی آالتماشین و شود می منجر طبیعی
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اندیشمندان  ،)2005( 1باپات ي عقیده به ).108: 1392 ساتن،( »گیرند می را کار نیروي
 ها انسان که دانند می این را یمحیطی زیست يها بحران ايریشه علت ،ي پایدار توسعه ي ایده

 2آدامز نظر به .کنند می کنترل اقتصادي و تکنولوژیکی ي توسعه فرایند در را طبیعت
 و اکوسیستم بر توسعه ابعاد همه آثار ي درباره ها نگرانی حاصل ي پایدار توسعه ،)2009(

و  ها دوم قرن بیستم در کنفرانس ي در نیمه ي پایدار توسعه ي ایده .است زیست محیط
  سمینارهاي مختلفی مورد توجه واقع شد. 

د ندارد. با وجود نقدهاي فراوان، وجو ي پایدار توسعهمانع و دقیق از  ف جامع،تعری
 از مشخص تعریف یک فقدان 3مشترك ما کماکان رایج است. دیلی ي تعریف گزارش آینده

 و اخالقی ي مایهبن دهد می اجازه که چرا داند، مین فایدهبی هم چندان را ي پایدار توسعه
   ).32: 1990 لی،دی( گیرند قرار استفاده مورد سیال يها موقعیت در مفهوم این اقتصادي

به شکل نمودار به فهم بهتر این تعریف کمک » پایداري«و » توسعه»  میبررسی مفهو
  کند. می

  

  
  

  )11: 2005 ،4همکاران و کیتز(ي پایدار  توسعه می مفهو ابعاد نمودار :1نمودار 
  

 که توسعه نیازهاي و یمحیطی زیست يها ضرورت بین است اي موازنه عمل در پایداري
 موجود يها فیتظر افزایش - 2 ؛فشارها کاهش - 1 :آید می دست به طریق دو از وازنهم این

 است تعریفی وجود نقدها کماکان با ي پایدار توسعه از رایج تعریف). 20: 1388 زاهدي،(
 درك به که تعریفی عنوانبه بلکه قطعی، تعریف یک عنوانبه نه آن از ها پژوهش بیشتر که

 نیازهاي که ايتوسعه: «است صورت بدین تعریف این. کنند می هکند استفاد کمک مفهوم
                                                 
1 Bapat 
2 Adams 
3 Daly 
4 Kates and et. al. 



مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و حقوق ... 

 

 
 
 

67

 برآورده نیازهایشان تأمین جهت آتی يها نسل توانایی انداختن خطر به بدون را فعلی
 دو داراي را ي پایدار توسعه از تعریف این ،)2009( آدامز). 222: 1392 ساتن،» (سازد می

 عمل براي اولویت و اساسی نیازهاي مورد در است رویکردي نخست داند؛ می مفهوم
 طبیعی منابع و یمحیط زیست يها محدودیت ي دیگري، ایده و فقر رفع جهت در اي توسعه
  . کند می تقسیم و پایداري توسعه مفهوم دو به را ي پایدار توسعه آدامز واقع در. است

  
  در بعد اجتماعی پایدار  توسعهآگاهی از  - 2

 و عقالنی افراد توان می آن در که است وابسته آموزشی رویکردي به ي پایدار توسعه
 ساتن،( کرد تشویق توسعه و زیست محیط حفظ يها فعالیت در مشارکت به را منطقی
 براي آموزش دهه«  را آتی سال ده گرفت تصمیم متحد ملل سازمان 2005 سال). 1392
 بود تصمیم این ي دهدربرگیرن ملل سازمان 254/57 ي بیانیه. بنامد »1ي پایدار توسعه

 ذاتی يها ارزش ادغام ي پایدار توسعه براي آموزش ي دهه کلی هدف ).2009 ،2هیگیت(
 منجر رفتارهایی در تغییر به بتواند تا است یادگیري مفهوم ابعاد درون در ي پایدار توسعه

 ي پایدار توسعه روي پیش اصلی يها چالش از یکی. کند کمک ي پایدار توسعه به که شود
 و داد تغییر ي پایدار توسعه مطلوب جهت در را مردم رفتارهاي توان می چگونه که است این
از دید  ).11: 2009 همکاران، و 3میکالوس( شود یادگیري فرایند وارد باید ییها ارزش چه

 فعالیت براي جوانان کردن بسیج و دادن ، شکلي پایدار توسعه براي آموزش هدف یونسکو
  . دنیاست مختلف مناطق در جهانی ي پایدار توسعه به کمک جهت در

 پی در که جامعه یک افراد» ي پایدار توسعه براي آموزش ي دهه« برنامه نظر از
 به نیل جهت در باید را ي پایدار توسعه حوزه سه است، ي پایدار توسعه سوي به حرکت

  : کند می تعریف نینچ ي پایدار توسعه براي را حوزه سه برنامه، این. کنند درك پایداري
 همچنین توسعه، و تغییر در ها آن نقش و اجتماعی نهادهاي ي دانش درباره :جامعه

 روشن و اتحاد دولت، انتخاب نظر، ابراز فرصت که مشارکتی و دموکراتیک يها سیستم فهم
  . گذارد می شهروندان اختیار در را ها تفاوت ساختن

                                                 
1 decade for education for sustainable development 
2 Higgit 
3 Michalos and et. al. 
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 يها فعالیت با آن متقابل ثیراتأت و یزیکیف محیط شکندگی و منابع از آگاهی :محیط
 يها مشی خط در یمحیط زیست يها نگرانی کردن لحاظ براي الزام و تعهد با همراه انسانی،

  .توسعه اجتماعی و اقتصادي سیاسی،
 و جامعه بر آن ثیراتأت و اقتصادي رشد يها ظرفیت و ها محدودیت از آگاهی :اقتصاد

 نگرانیفراتر از  مصرف اجتماعی و فردي سطوح ارزیابی براي الزام و تعهد با زیست، محیط
  ).14: 2006(یونسکو،  اجتماعی عدالت و زیست محیط ي درباره صرف

 مختلف ابعاد ،ي پایدار توسعه اجتماعی و اقتصادي آگاهی از يها حوزه در یونسکو
  .است داده قرار توجه مورد تفضیل به را ها آن
  

  از نظر یونسکو پایدار توسعهدي آموزش ي اجتماعی و اقتصاها مؤلفه
 افراد که باشد ییها آموزش با همراه باید ي پایدار توسعه براي آموزش :بشر حقوق ـ
  .بپردازند کنونی اوضاع ارزیابی به بتوانند و بگیرند یاد را خود اساسی حقوق بتوانند
. صلح و رامشآ از محیطی در زندگی براي مردم ساختن توانا :انسانی امنیت و صلح ـ

. شود داده آموزش امري چنین براي نیاز مورد يها مهارت و ها بینش ،ها آگاهی باید
  .شود داده توضیح مردم براي باید آرمانی چنین با مرتبط يها ارزش همچنین

 یعنی ها انسان از بزرگ گروهی مشارکت امکان جنسیتی برابري :جنسیتی برابري ـ
 محیط حفظ به و کند جلوگیري فقر از تواند می جنسیتی برابري. سازد می میسر را زنان

 زنان مشارکت مانع يها سنت و ها ارزش بتواند باید راستا این در آموزش. کند کمک زیست
 جنسیتی برابري مورد در مناسب ذهنیتی جامعه اقشار ي همه در همچنین و کند نقد را

  .بیافریند
 آموزش با همراه باید ییها زشآمو چنین :فرهنگی بین فهم و فرهنگی ـ تنوع

 تواند می فرهنگی تنوع. باشد فرهنگی يها تنوع با همراه زندگی يها مهارت و پذیري تحمل
 را محلی يها دانش توانند می همچنین محلی يها فرهنگ. کند کمک نیز زیستی تنوع به

 بوده قبالً هک گونههمان را زیست محیط و جامعه ارتباط راه این از و دارند نگه زنده نیز
  .کنند حفظ

 يها آموزش. دارد نیاز سالم ییها انسان و سالم ايجامعه به ي پایدار توسعه :سالمتی ـ
 يها مهارت يها آموزش با همراه و یابد گسترش جامعه اقشار ي همه در باید بهداشتی

  .باشد سالم زندگی
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 نیازمند) المللیبین و ملی محلی،( آن سطوح ي همه در ي پایدار توسعه :حکمرانی ـ
 فراهم را خود شهروندان آزاد بحث عقیده، ابراز مشارکت، امکان که است ییها حکومت

 آموزش خود وظایف و حقوق حکومت، با خود ارتباط مورد در باید نیز شهروندان. آورد
  .است رویکرد این يها مؤلفه ترینمهم از یکی شهروندي آموزش. ببینند
 این. است ي پایدار توسعه اقتصادي بعد دغدغه ترینممه فقر کاهش :فقر کاهش ـ
 در فقر کاهش. دارد پیوند نیز ابعاد سایر با بلکه نیست محصور اقتصادي بعد در تنها دغدغه

 آموزش. کند کمک زیست محیط تخریب کاهش به تواند می توسعه حال در کشورهاي
 مأتو نیز و مناسب اشتغال و یزندگ براي ها مهارت یادگیري با همراه باید فقر کاهش براي

  .باشد انسانی حقوق ي درباره آموزش
 متعادلی آگاهی باید ي پایدار توسعه براي آموزش :پاسخگویانه و مسئوالنه همکاري ـ

 يها فعالیت که کند آماده را شهروندان و آورد وجود به اقتصادي و مالی نیروهاي از
  .باشند داشته مسئوالنه مالی و اقتصادي

 محافظت را زیست محیط جهان، سطح در موجود بازاري اقتصاد :بازار تصاداق ـ
 وجود اساسی و جهانی چالشی. کند می انباشت معدود ايعده دست در را ثروت و کند مین

 خواهیعدالت و برابري ،زیست محیط با را محور سود و بازاري اقتصاد خواهد می که دارد
 ايبرنامه به شکبی و است درگیر نیز ي پایدار وسعهت ابعاد سایر با امر این. دهد آشتی
 روشنگري شهروندان ذهن در باید ي پایدار توسعه براي آموزش. دارد نیاز گسترده بسیار
بدهد (یونسکو،  بارهاین در انتقادي تفکر توانایی ها آن به و کند ایجاد بازار اقتصاد به نسبت
2006 :21 -18.(  

  
  یدارپا توسعهجامعه مدنی و  - 3

 ي جامعه وضعیت به بستگی ،ي پایدار توسعه روند در مدنی ي جامعه يها اثرگذاري
 مسائل به نسبت معترض هاي انسان ظهور امکان ي درباره ساتن. دارد کشور یک در مدنی

 مباحث باید نخست ؛)163: 1392 ساتن،( کند می مطرح شرط پیش سه یمحیط زیست
 پیش دومین. شوند تلقی مهم جامعه در موجود ماعیاجت مسائل ي اندازه به محیطی زیست
 هم کنار در باید زیست محیط از دفاع مدعیان و مردم. است اجتماعی ي سرمایه شرط
 مدنی ي جامعه وجود سوم،. باشند رگذاریثأت عرصه این گذارانسیاست بر بتوانند تا باشند
 و نظر ابراز براي را الزم يها سازمان و ها NGO باید زیست محیط طرفداران و مردم. است

 و مدنی ي جامعه یونسکو، نظر از. دهند تشکیل زیست محیط ي درباره خود احساسات



70  97بهار  ،3 شماره ،دوازدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

 دست به آن شدن ابزار از و باشند ي پایدار توسعه آرمان پاسدار باید  میعمو يها آگاهی
 وری سند در ).255: 1388 یونسکو،( کنند جلوگیري باید آن شدن ایدئولوژیک و ها دولت

 سال در ریودوژانیرو در ي پایدار توسعه ي درباره ملل سازمان کنفرانس نهایی سند که 20+
  : است آمده ي پایدار توسعه در مردم مشارکت و آگاهی اهمییت ي درباره است، 2012
 در مشارکت خود، ي آینده و زندگی بر مردم تأثیرگذاري براي هاییفرصت وجود ما «
 تأکید ما. شناسیم می ،ي پایدار توسعه براي اساساً که ییها انینگر ابراز و گیريتصمیم

 با تواند می فقط موضوع این. دارد نیاز منسجم و فوري اقدام به ي پایدار توسعه که کنیم می
 براي یکدیگر با همکاري در خصوصی بخش و مدنی جوامع ها،دولت مردم، ي گسترده اتحاد

 ریو، سند( » آید دست به خواهیم، می آتی و کنونی يها نسل براي ما که ايآینده تصمین
1391 :6(.  

 ي شیوه سه از »4مدنی کارآفرینی« عنوان با خود کتاب در 3اودح و 2نجام ،1بانوري
 مدنی ي جامعه نخست،: گویند می سخن ي پایدار توسعه بر مدنی ي جامعه اثرگذاري کلی
. کند تحمیل باال به پایین از را ایداري پ توسعه براي نیاز مورد سیاسی اصالحات تواند می

 در سیاسی تغییرات به وادار را جامعه سیاسی باالي سطوح تواند می مدنی ي جامعه یعنی
 باالي سطوح در مستقیماً تواند می مدنی ي جامعه دوم،. کند ي پایدار توسعه به نیل جهت

 این. کند اجرا را ایداري پ توسعه نیاز مورد سیاسی اصالحات و تغییرات نیز جامعه سیاسی
 در و مشاوره ي ارائه سیاسی، تحقیقات چون کارهایی ي دربرگیرنده مدنی ي جامعه نقش

 مدنی ي جامعه سوم،. است پارلمان در شرکت و احزاب توسط عملی دخالت مواقعی
 براي را جامعه و بیافریند اصالحات براي را سیاسی و فرهنگی اجتماعی، يها زمینه تواند می
   ).14: 2006 همکاران، و بانوري(کند  آماده ي پایدار توسعه به نیل جهت الحاتاص
  
  در بعد اجتماعی پایدار  توسعهآگاهی از حقوق شهروندي و آگاهی از  - 4

 مردم مشارکت بر کیدأت و مردم سمت به چرخش ي پایدار توسعه يها ویژگی از یکی
 دولتی غیر يها سازمان و حیطیم زیست يها جنبش. است ي پایدار توسعه فرایند در
)NGO (مدنی ي جامعه بازوهاي اثرگذارترین توان می را یمحیط زیست ي عرصه در فعال 

ي ها طور کلی مفهوم شهروندي امروزه یکی از بحثبه. دانست ي پایدار توسعه به نیل در
                                                 
1 Banuri 
2 Najam 
3 Odeh 
4 civic entrepreneurship; a civil society perspective on sustainable development 
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مدنی است. یکی از  ي شناسی سیاسی و موضوعی مرتبط با بحث جامعهمهم در جامعه
 پیوندي ي پایدار توسعه مدنی آگاهی از حقوق شهروندي است. مفهوم ي ي جامعهها ؤلفهم

 تا آینده يها نسل ویژه به و کنونی يها نسل اینکه دارد؛ شهروندي حقوق مفهوم با ظریف
 طبیعی منابع از استفاده و آسایش رفاه، چون آن يها مؤلفه و شهروندي حقوق از اندازه چه

 را کنونی عصر در مدنی ي جامعه گسترش و ظهور نش ود. کیتب خواهند برخوردار
). 248: 1392 نش،( داند می زیستی محیط شهروندي پردازاننظریه براي امید ي دربردارنده

 همراه مبیست قرن دوم ي نیمه در اجتماعی يها جنبش رشد با شهروندي به توجه افزایش
 سیاسی شناسیجامعه مطالعات ايبر موضوعی به شهروندي که بود 1980 ي دهه از. شد

 يها آزادي از عبارتند افراد عنوانبه شهروندان حقوق لیبرال يها دموکراسی در. شد تبدیل
اثرگذاري آگاهی از حقوق ). 248همان: (اجتماعی  رفاه و سیاسی مشارکت مدنی،

در بعد اجتماعی در سطوح مختلف از چندین مسیر  ي پایدار توسعهشهروندي در تحقق 
یکی از   میي مردها نهاد و انجمني مردمها توان گفت سازمان میقابل بررسی است. 

بر اهمیت  ،)1387پور (باشد. آریان می ي پایدار توسعهي اتصال حقوق شهروندي و ها حلقه
 نقـش توجیه در توان میکید کرده است. أت ي پایدار توسعهنهاد در تحقق ي مردمها سازمان

 دولتـی غیر يها ازمانس کـه ردک تداللاس چنین اجتماعی، ي عهتوس رد یغیردولت اينهاده
 و سالمت زندگی، به امید سـواد،( انسـانی اقتصادي، هايشاخص ارتقاي بـه دتوانن می

 ارتکاب امنیت، ضریب مشارکت، نرخ شهرنشین، جمعیت نسبت( اجتماعی و )بهداشت
کنند  کمک اجتماعی ي توسعه ي گانههس يها شاخص مثابه به...)  و فحشاء و فساد جرایم،
 گري شهروندان را نسبت به حقوق خودتواند مطالبه می). آگاهی از حقوق شهروندي (همان

ي  توسعهگذاري آگاهی از حقوق شهروندي بر آگاهی از در پی داشته باشد. راه دیگر اثر
دي به ویژه در ي حقوق شهرونها مؤلفهوجود نقاط مشترك بین دو است. بسیاري از  پایدار
  باشند. می ي پایدار توسعهي ها ي رفاه و عدالت اجتماعی جزیی از آرمانها حوزه

  
  سرمایه اجتماعی -5

 کید برأت بر عالوه ي پایدار توسعه. ستها سرمایه به نو نگرشی ،ي پایدار توسعه به توجه
 ايسرمایه عنوانبه ابین آنها نیزنو اعتماد و ارتباط بی ها انسان به طبیعی، يها حفظ سرمایه

 منابع توانند می اجتماعی ارتباطی يها شبکه و اجتماعی ي سرمایه. نگرد می ارزشمند
 ،ها راهنمایی نظریات، اطالعات، جمله از باشند، داشته خود در را مختلفی ارزشمند

 اجتماعی، ي سرمایه از منظور ).1388 همکاران، و ازکیا... ( و همکاري و اعتماد خیرخواهی،
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) ارتباطات این نوع و( یکدیگر با پیوند طریق از ها گروه و افراد که است منابعی و سرمایه
 از آگاهی و دانش داند می اجتماعی ي سرمایه). 1389 پور،شارع(آورند  دست به توانند می

 تواند می کالن سطح در. آورد در گردش به اجتماعی يها شبکه همان در را ي پایدار توسعه
 از بسیاري تحقق .کند کمک زیست محیط حفظ و ي پایدار توسعه در مدنی تمشارک به

. باشد می آن از مردم آگاهی و دانش نیازمند آن اجتماعی بعد ویژهبه و ي پایدار توسعه ابعاد
 به اعتماد. دارد مردم بین در اعتماد وجود به بستگی اجتماعی يها شبکه در دانش گردش
  .کند تسریع را جامعه در دانش گردش توانند می اه نهاد به اعتماد و هماالن

 معطـوف هک ادياقتص رفص هايدلم از را عهتوس ثمباح اجتماعی ي رمایهس هب توجه
 بـه راآن  و بـرد دخواه فراتر هستند ملی ناخالص تولید افزایش و اقتصادي درش بـه

 رب اکمح ايهنجاره و ارزش زنی و اعیاجتم ساختارهاي و ها شبکه امنظ ونچ ییها همؤلف
 تعریف در بازنگري نوعی براي را زمینه و کرد خواهد اختارها نزدیکس و ها بکهش ایـن

 از تواند می اجتماعی ي ). سرمایه154- 174: 1387پور، نمود (آریان خواهد فراهم توسعه
 و ها داشته بر و هستند مبنا دارایی که اجتماعی ي پایدار توسعه راهبردهاي طریق
 زیرا. کند کمک ي پایدار توسعه تحقق به دارند توجه کالبدي و اجتماعی يها دارایی

 شناخته جامعه یک ارزشمند ي داشته و سرمایه یک عنوانبه خود نیز اجتماعی ي سرمایه
 گذاريسرمایه نوعی مردمی، اجتماعات ارتقاي براي هزینه گونه هر رویکرد، این در. شود می

 گردد می مقدور محلی اجتماعات طریق از پایداري به دستیابی و رود می شمار به بلندمدت
 به اجتماعی ي سرمایه افزایش اندداده نشان ،)1995( 2ویلیامز و اید). 2002، 1میلتون(

 همچنین اعتماد. بیانجامد نیز زندگی کیفیت ارتقاي به تواند می هنجاري بعد در ویژه
 سطح ارتقا به تواند می اجتماعی ي ایهسرم اصلی يها مؤلفه از یکی عنوان به اجتماعی

  کند (همان). کمک نیز زندگی
 از ناشی جامعه در ها نابرابري و فقر گسترش، )1388از دید صیدایی و همکارانش (

 و مسائل بروز ي زمینه معلولی، و علت روابط از ايسلسله اساس بر ناعادالنه، توزیع
و  ها بحران چنین. کند می فراهم ار اجتماعی يها آسیب و اجتماعی يها نابسامانی
 نبود ي سایه در که دهد می را نشان اجتماعی ي سرمایه سقوط روند ییها ناپایداري

 باالخص و توسعه مسیر در حرکت کندي پیوندد و سبب می وقوع به اجتماعی ي سرمایه
  ).189- 224: 1388(صیدایی و همکاران،  گردد می کشور اجتماعی ي توسعه

                                                 
1 Milton 
2 Eade and Williams 
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موضع صورت گرفت، در این تعریفی   میمروري که به ادبیات نظري و مفهوبا توجه به 
صورت گرفته است و نیز  ي پایدار توسعهاز مفهوم » مشترك ما ي آینده «که در گزارش 

استفاده شده است. همچنین  ي پایدار توسعهچهارچوب سازمان یونسکو براي آموزش براي 
سرمایه  ي ي بوردیو، پاتنام و کلمن دربارهها حقوق شهروندي مارشال و نظریه ي نظریه

  اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است.
  

  پژوهشپیشینه 
  الف) تحقیقات داخلی

 اجتماعی ي سرمایه بر شناختیجامعه نگرشی«  عنوان با تحقیقی )،1391( پورافکاري
 پایداري  توسعه بررسی پژوهش هدف این. است داده انجام »شوشتر در پایدار ي توسعه و
 ي شیوه به تحقیق این. است اجتماعی ي سرمایه با آن ارتباط و شوشتر ي منطقه در  میبو

 پژوهش نتایج. است شده انجام شوشتر شهر مردم از نفر 220 بین در پیمایشی
 ي پایدار توسعه بر تمایل به اجتماعی مشارکت و اجتماعی ي سرمایه ثیرتأ ي دهنده نشان

  ).1391 پورافکاري،(است   میبو
 اجتماعی؛ ي سرمایه و توسعه ي رابطه« عنوان با تحقیقی ،)1391( همکاران و شفیعا

 در اجتماعی ي سرمایه ثیرتأ بررسی به »نو شمیران  میرس غیر ي محله ساکنان: نمونه
 بین در پیمایشی روش به پژوهش این. پردازد می  میرس غیر محله یک اجتماعی پایداري

 مثبت ي رابطه دهد می نشان نتایج. است شده انجام نو شمیران ي حلهم ساکنان از نفر 400
 وجود ي پایدار توسعه يها مؤلفه و مختلف سطوح در اجتماعی ي سرمایه میان معناداري و

یابد (شفیعا و همکاران،  می تحقق آن از حاصل اعتماد و اجتماعی روابط طریق از که دارد
1391.(  

 ي توسعه ايهشاخص ارزیابی«  عنوان با ايقالهم در ،)1395( رضویان و جعفري
 تعیین پژوهش پی در»  پرند صنعتی شهر: موردي ي مطالعه) اجتماعی هايشاخص( پایدار
 ي توسعه وضعیت بررسی و پرند صنعتی شهر در پایدار ي توسعه يها شاخص بر ثرؤم عوامل
 پیمایشیـ  توصیفی و ربرديکا هدف نظر از ها آن پژوهش روش. اندبوده شهر این در پایدار
 آنها تعداد که باشدمی پرند شهر ساکنین ي کلیه پژوهش این آماري ي جامعه. است

 روش با و 384 عدد مورگان جدول کمک با پژوهش ي نمونه. است نامحدود و نامشخص
 آمار يها شاخص کمک با شده آوريجمع يها داده. آمد بدست ساده تصادفی گیرينمونه

 بر. گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد t آزمون و میانه ،میانگین مثل استنباطی و توصیفی
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 شهر در) اجتماعی( پایدار ي توسعه يها شاخص وضعیت رضویان و جعفري يها یافته اساس
هایشان اساس یافتهجعفري و رضویان بر . باشدمی باال به رو متوسط پرند، جدید صنعتی

 در مزبور يها شاخص به بیشتر توجه با اندرکاراندست و يشهر مدیران اندداده پیشنهاد
  ).1395(جعفري و رضویان،  نمایند اقدام شهر این در توسعه يها شاخص ارتقا جهت

 الگو ي ارائه و طراحی«  عنوان با پژوهشی در )،1391(و همکاران  صالحی امیري
 ي ارائه و طراحی پی در»  پایدار ي توسعه ابعاد بر اجتماعی ي سرمایه ثیرتأ سنجش جهت
 ي توسعه مدل اساس بر پایدار ي توسعه ابعاد بر اجتماعی ي سرمایه ثیرتأ سنجش الگوي
. اندبوده ایران پایدار ي توسعه ملی ي کمیته يها شاخص از استفاده با و OECD پایدار
 بوده اسالمی آزاد دانشگاه 13 ي منطقه علمی تأهی اعضاي آنها پژوهش آماري ي جامعه
 نظري صورت به نخبگان نظر و انتخاب ايخوشه روش به نفري 219 ي نمونه یک که است
 متغیر دارمعنی و مستقیم مثبت، ثیرتأ از حکایت تحقیق يها یافته. است گردیده آوريجمع

 ي توسعه اقتصادي بعد بر% 88 ترتیب به پایدار ي توسعه متغیر ابعاد بر اجتماعی ي سرمایه
 بعد بر% 70 نهایت در و پایدار ي توسعه محیطیزیست و اجتماعی بعد بر% 71 و پایدار

  ).15- 37: 1391 همکاران، و امیري صالحی( است داشته پایدار ي توسعه سیاسی
 شناختیجامعه يمطالعه«  عنوان با تحقیقی در ،)1390( همکاران و امندي وظیفه

: مطالعه مورد( آن با مرتبط واملع و ارومیه ي دریاچه طبیعت با پیوستگی و ارتباط میزان
 حقوق از آگاهی و فرهنگی ي سرمایه اجتماعی، ي سرمایه ارتباط)» ارومیه شهر شهروندان
 روش به پژوهش این. پردازند می ارومیه ي دریاچه با ارومیه مردم پیوستگی با شهروندان
 میزان دهد می ننشا نتایج. است شده انجام ارومیه شهروندان از نفر 384 بین در پیمایشی

 یاد متغیر و است باالیی حد در ارومیه يدریاچه طبیعت با شهروندان پیوستگی و ارتباط
 داشته دارمعنی همبستگی فرهنگی يسرمایه و اجتماعی يسرمایه سن، متغیرهاي با شده
 همبستگی ،ها رسانه از استفاده میزان و شهروندي حقوق از آگاهی میزان متغیرهاي با ولی
  ).1390است (وظیفه امند و همکاران،  ندشته دارنیمع
  

  ب) تحقیقات خارجی
 »اجتماعی ي سرمایه تا اجتماع از: پایداري اجتماعی ابعاد« عنوان با ايمقاله در 1کیم

. است کرده تمرکز است مرتبط اجتماعی ي سرمایه با که پایداري اجتماعی ابعاد روي بر
 ي سرمایه از ثرأمت هم که دارد تمرکز نظر نقطه این از پایداري اجتماعی ابعاد بر کیم

                                                 
1 Kim 
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 خرد، يها اجتماعی در ارتباطات بهبود به توانند می دیگر سوي از هم و هستند اجتماعی
 مثابه به اجتماعی ي سرمایه برنقش کیم. شوند منجر اجتماعی حمایت نیز و میانه روابط

 اجتماعی پایداري ارتقا به تواند می که دارد کیدأت اطالعات و دانش اجتماعی ي شبکه یک
 براي آن نتایج اساس بر و است بوده تحلیلی و نظري ي شیوه به کیم ي مطالعه. بیانجامد

 اعتماد، مهم منبع را اجتماعی ي سرمایه باید آن اجتماعی بعد در ویژهبه پایداري تحقق
  ).2018 کیم،( کرد قلمداد پایداري سمت به حرکت و دانش

 و اجتماعی ي سرمایه: کنش حال در شخص« عنوان با ايمقاله در ،)2011( 1اوبویل
 اوبویل. پردازد می خرد و میانه سطحی در مقاله دو این ارتباط بررسی به »ي پایدار توسعه
 بررسی بگذارد اثر افراد ايتوسعه يها گرایش بر تواند می که را فردي يها کنش و رفتارها

 ویژه به افراد ايتوسعه يها گرایش بر تواند می که برد می امن ییها مؤلفه از اوبویل. کند می
 از یکی را طلبیمنفعت و سودگرایی او. باشد اثرگذار ي پایدار توسعه به مربوط يها گرایش

ي  توسعه به که کند می اشاره نیز اجتماعی منفعت به آن کنار در و داند می ها مؤلفه این
 اجتماعی ي سرمایه افزودن دهد نشان دارد تالش مقاله نای در اوبویل. است ترنزدیک پایدار

 طلبمنفعت و ماشینی انسان به تواند می امروز اقتصادمحور فردگرایانه و ماشینی جریان به
 رفتار شکلی به و کند گوشزد را حرکتی چنین خطرات متقابل کنش و تعامل طریق از

 و افراد حرکت تواند می اجتماعی ي سرمایه اینکه دیگر. کند تعدیل را او طلبانهمنفت
 دوستیطبیعت و قناعت با متوأ رفتار و خواهیعدالت چون ییها آرمان به کوچک يها گروه

ي  توسعه براي چهارچوبی یشها تحلیل نتایج اساس بر اوبویل پایان در. کند تسریع نیز
 و بررسی در دهاستفا براي ییها گزاره و مفاهیم ي دربرگیرنده که کند می پیشنهاد پایدار

  .باشد می خرد سطح در اجتماعی ي سرمایه با آن ارتباط و ي پایدار توسعه ي مطالعه
 کرد منتشر را پژوهشی نتایج 2006 سال در اي،کره شناسمردم »2چویی هوك این« 

 ايمنطقه سطح یک در ،ي پایدار توسعه از آگاه ي جامعه یک يها ویژگی بررسی به که
 بنديدسته به خود پژوهش گیرينتیجه در او. پردازد می ساحلی يمنطقه یک ي درباره
 ي جامعه يها مؤلفهبرخی از . زند می دست ي پایدار توسعه از آگاه ي جامعه یک يها مؤلفه
 یمحیط زیست يها سازمان ظهور: است چنین چویی نتایج طبق ي پایدار توسعه از آگاه
 ظهور ،محیطی زیست يها بحث سازي میعمو ی،محیط زیست اخالق  میحا نوین

 از حفاظت ي درباره فعالیت پیدایش ،ي پایدار توسعه  میحا دولتی غیر و دولتی يها سازمان

                                                 
1 O’Boyle 
2 Choi 
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 ظهور هستند، یمحیط زیست مسائل باعث که ییها سازمان توسط زیست محیط
 مذهبی، و سیاسی يها حزب سوي از محیطی زیست مسائل ي درباره اساسی يها واکنش

 دهند، می ارائه مالکیت يها ویژگی و روابط از متفاوت تفسیري که جدید نکنشگرا ظهور
 بین تعامل معاش، امرار اصلی يها شکل در بنیادي تحول و تغییر براي درخواست

  ).2006(چویی،  گسترده معناي در محلیت و شدن جهانی
سنجش دانش، گرایش و رفتار «با عنوان  پژوهشی طرح میکالوس و همکارانش در

 و المللیبین سازمان چند همکاري با 2007 سال که در» ي پایدار توسعهطوف به مع
 و درك سطح ي مطالعه براي اکتشافی پیمایش دو است، شده انجام کانادا در دانشگاهی،

 میان در و کانادا مانیتوبا شهر در نوجوانان و بزرگساالن میان در ي پایدار توسعه از آگاهی
 ي دهه براي یونسکو سازمان چهارچوب از ها پیمایش این در. است داده انجام شهروند 500

 نای بزرگساالن پژوهش ي پرسشنامه. است شده استفاده ي پایدار توسعه براي آموزش
 طیف در گویه 15 دانش، سنجش براي غلط و صحیح ي گویه 17 ي دربرگیرنده پژوهش
. است بوده رفتار سنجش براي غلط و صحیح گویه 15 و نگرش سنجش براي لیکرت

 از نفر 500 از بیش بین در 2009 و 2007 يها سال در طرح این بزرگساالن پیمایش
 سطح پیمایش این نتایج طبق. یافت انجام الکترونیک پست صورت به مانیتوبا شهروندان

  ).2009، 1است (میکالوس و همکاران بوده رفتار و نگرش از باالتر دانش
 ابتکار دیگر و منشورها ،ها بیانیه بررسی براي جهانی پیمایشی همکارانش و لوزانو

 انجام ،ي پایدار توسعه براي آموزش ي عرصه در عالی آموزش سساتمؤ ورود براي ها عمل
 هشت در پیمایش. است بوده مقاله 60 مرور مبناي بر پیمایشی تحقیق کار اساس. اندداده

 زمینه،: پردازد می ي پایدار توسعه براي آموزش ارتقا در عالی آموزش نقش بررسی به بخش
 محیط در تجربه همکاري، و توسعه آموزش، دانشگاه، فضاي در عمل نهادي، چهارچوب

 دانشگاه 70 از نفر 84 پاسخگویی با پیمایش. گزارش و ارزیابی هشتم مورد و دانشگاه
 استنباطی مارآ و ايزمینه ي نظریه توصیفی، يها تحلیل با ها پاسخ. یافت انجام دنیا سراسر
 در ي پایدار توسعه سازيپیاده از فراوانی يها نمونه ي دهندهنشان نتایج. شد تحلیل

 ارتقاء در دانشجویان  میعمو مشارکت ثیرأت بوده مشهود آنچه. بود آموزشی يها سیستم
است (لوزانو و  بوده دانشگاهی فضاي در عمل بخش در ویژه به پایدار ي هعتوس براي آموزش
  ).2014، 2انهمکار

                                                 
1 Michalos and et. al 
2 Lozano and et. al 
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 ي پایدار توسعه براي آموزش معاصر شرایط بررسی به ايمقاله در ناسیبولینا
 براي آموزش مفهوم سازيپیاده در بایکال ي منطقه ي تجربه پژوهش این در. پردازد می

 کار روش. است گرفته قرار بررسی مورد محیطی زیست اخالق اصول روي بر ي پایدار توسعه
 ثیرتأ ي دهندهنشان نتایج. است اشاره مورد ي منطقه در موردي ي مطالعه پژوهش، این

 ارتقا در  میبو دانش يها زمینه از استفاده ویژه به و مردم اجتماعی مشارکت بکارگیري
   ).2015، 1است (ناسیبولینا ي پایدار توسعه براي آموزش

  
  پژوهشي ها فرضیه
آگاهی از  از آگاهی متغیر و شهروندي حقوق از شهروندان آگاهی میزان بین - 1
  . دارد وجود ي اجتماعی آن رابطهها مؤلفهو  ي پایدار توسعهمفهوم 
و  ي پایدار توسعهآگاهی از مفهوم  از آگاهی ابعاد و اجتماعی ي سرمایه بین - 2
  . دارد وجود ي اجتماعی آن رابطهها مؤلفه

 اجتماعی آن به يها مؤلفهو  ي پایدار توسعهآگاهی از مفهوم  میانگین تفاوت - 3
  باشد. می دارمعنی طبقاتی تعلق تفکیک
جنسیت، سن، سطح تحصیالت و نوع شغل) شناختی (بین متغیرهاي جمعیت - 4

  دارد. ي اجتماعی آن رابطه وجودها مؤلفهو  ي پایدار توسعهپاسخگویان و آگاهی از مفهوم 
  

  شناسی پژوهشروش
واحد تحلیل آن فرد بوده است.  این پژوهش به صورت پیمایش انجام یافته است و

محقق ساخته بود که این پرسشنامه بر اساس  ي ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه
ساخته شد که » ي پایدار توسعهآموزش براي  ي چهارچوب سازمان یونسکو براي دهه«

مورد بررسی قرار  ي پایدار در بعد اجتماعی) (آگاهی از توسعه 2در بخش ي آن ها مؤلفه
انجام یافته است. محل اجراي پیمایش و جمعیت مورد  1393ت. پژوهش در سال گرف

، 1390سال  ياساس سرشمار براست. شهر در استان اردبیل بوده مطالعه، مردم مشگین
ساکن  تینفر جمع 72958. از بوده استنفر  151156شهر نیکل شهرستان مشگ تیجمع

 56286 نی. از باندداشتهسال  15 يباال ينفر در زمان سرشمار 56289 ،يدر مناطق شهر
شدند اما  دهیعنوان نمونه برگزبه یتصادف يانفر با روش خوشه 382نفر با فرمول کوکران 

                                                 
1 Nasibulina 
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 يو ساختار شهر ي. چون شهر فاقد مناطق شهردیگرد عیپرسشنامه توز 400در مجموع 
 10تا 8شد و از هر منطقه  میتقس یفرض ي منسجم و مشخص بود، شهر به ده منطقه

منزل  5 تا 4به تناسب وسعت منطقه انتخاب شد و از هر کوچه  یکوچه به شکل تصادف
   ارائه پرسشنامه انتخاب شد. يبرا
  

  تعاریف متغیرهاي اصلی پژوهش
  متغیر وابسته

  هاي اجتماعی آن ي پایدار و مؤلفه آگاهی از مفهوم توسعه
  تعریف مفهومی

است. ي پایدار توسعهي اجتماعی ها مؤلفهو  ي پایدار توسعههوم متشکل از دو بعد مف
 خطر به بدون را فعلی نیازهاي است که ايتوسعه« ي پایدار توسعهمنظور از مفهوم 

: 1392 ساتن،» ( سازد می برآورده نیازهایشان تأمین جهت آتی يها نسل توانایی انداختن
 شرایط بهبود و انسان نیازهاي رفع: است شده تشکیل مفهوم دو از تعریف این). 222

 يها نسل ي استفاده و طبیعی محیط و منابع يها محدودیت گرفتن نظر در با همراه جوامع؛
   ).2009 آدامز،( نیازهایشان رفع جهت در ها آن از آتی

  
  ي پایدار توسعهاجتماعی و اقتصادي  يها مؤلفه

تماعی و اقتصادي و رفاهی ابعاد اج ي پویایی و توسعه ي یی که در حوزهها مؤلفه
  زندگی انسانی است. 

  
  عملیاتی  تعریف

 هاي طبیعی رفع نیازهاي انسان، محدودیت ي پرسش دربارهبا  پایدار ي توسعهمفهوم 
عملیاتی شده  و ... محیطیوسعه همراه با حفظ تعادل زیستت«هاي آتی، نیازهاي نسل

 مفاهیمی چون ير نیز با پرسش دربارهپایدا ي توسعه اقتصادي و اجتماعی هايلفهؤم است.
 تنوع زنان، توانمندسازي و جنسیتی برابري توسعه، هايضرورت عنوانبه بشر حقوق و صلح

 هايالزمه عنوانبه بهداشت و سالمتی توسعه، فرایند در فرهنگی بین احترام و فرهنگی
 کیفیت افزایش و زیست محیط قبال در مسئوالنه اقتصادي هايفعالیت فقر، کاهش توسعه،

  زندگی عملیاتی شده است.
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 اندازه چه تا زیر يها جمله شما، نظر از« با طرح پرسش در سنجش این متغیر، 
ي طرح ها و گویه ي پایدار توسعهمیزان درك و شناخت پاسخگو نسبت به » ؟هستند درست

ه شده عنوان پاسخ در نظر گرفتاي بهشده سنجیده شده است که طیف لیکرت شش گزینه
)، 3( نادرست حدودي )، تا4( درست حدودي )، تا5( )، درست6( درست است؛ کامالً

). علت در نظر گرفتن شش گزینه براي طیف لیکرت به 1( نادرست )، کامال2ً( نادرست
طور نظران روش تحقیق این بوده است که با شش گزینه (و بهاساتید و صاحب ي توصیه

در یک گویه وسط و داراي بار متوسط خالص و  ها مرکز پاسختوان از ت میکلی تعداد زوج) 
  خنثی جلوگیري کرد.

  
        مستقل متغیرهاي

  شهروندي حقوق از آگاهی
  مفهومی تعریف

 عبارتست شهروندي حقوق مدنی بعد :مدنی آگاهی از حقوق شهروندي و سیاسی بعد
 شخصی، مالکیت حق عقیده، و اندیشه بیان، آزادي شخصی، و فردي يها آزادي حفظ از

«  از است عبارت نیز سیاسی بعد. عدالت از برخورداري حق و معتبر قراردادهاي انعقاد حق
 و سیاسی اقتدار از برخوردار نهاد اعضاي از یکی عنوانبه سیاسی قدرت اعمال در مشارکت

   ).193: 1392 نش،» ( باشد می نهادي چنین اعضاي کنندگانانتخاب از یکی عنوانهب یا
 برخورداري حق که حقوق از وسیعی طیف آگاهی از حقوق شهروندي: اجتماعی بعد

 حق و اجتماعی میراث از کامل برخورداري حق تا امنیت و اقتصادي رفاه از حداقلی از
 »گیرد می بر در را جامعه یک بر حاکم معیارهاي طبق متمدن موجود یک عنوانبه زندگی

مارشال دو بعد مجزا از هم  ي قوق شهروندي در نظریهبعد سیاسی و مدنی ح ).193: همان(
در ذهن پژوهشگر بود. در پیش آزمونی  ها هستند اما در این پژوهش مفهوم واحدي از آن

رسید مردم تفاوت آن چنان ملموسی بین این دو  میکه قبل پژوهش انجام یافت به نظر 
  مطرح است. » امر سیاسی« نوان عبه این موارد در میان مردم ي همه قائل نیستند و عمدتاً

  
  عملیاتی تعریف

 حق شهروندان، ي همه براي بیان آزادي حق چون ییها مؤلفه با: مدنی و سیاسی بعد
 حق دولت، به آمیزمسالمت اعتراض حق شهروندان، ي همه براي خصوصی حریم حفظ

  تبعیض و ... سنجیده شده است. بدون عدالت از برخورداري
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  اجتماعی سرمایه
  مفهومی عریفت

 تا دهد می اجازه گروه یا فرد یک به که داند می منابعی را اجتماعی يسرمایه بوردیو
 اختیار در را متقابل شناخت و آشنایی يشده نهادینه بیش و کم روابط از پایداري يشبکه
 يها شناخت و ارتباط او تعریف در نتیجه در). 1389 پور،شارع و 1388 فیلد،( باشد داشته

 حاصل که دارد کیدأت متقابل اعتماد و هنجارها بر نیز کلمن .است کیدأت مورد تقابلم
 و اعتماد اجتماعی، روابط بر نیز پاتنام). 1389 پور،شارع( است روابط يها شبکه با ارتباط

  .دارد کیدتأ ها ارتباط در موجود متقابل هنجارهاي
  :گیریم می نظر در اجتماعی ي سرمایه مفهوم براي بعد بر اساس این تعاریف، سه

 همکاران، آشنایان، فامیل، دوستان، اطرافیان، با ارتباط میزانارتباط با مردم: 
  . مشترك دوستان ،ها همکالسی

 ارتباط در ها آن با افراد که کسانی به اعتماد میزان اعتماد بین شخصی و نهادي:
  .به نهادها اعتماد میزان همچنین و هستند

 به تقید و هستند ارتباط در ها آن با که گروهی هنجارهاي رعایت: هنجارهاي متقابل
  .متقابل هنجارهاي

  
  عملیاتی تعریف

 خانوادگی خویشاوندان همسایگان، دوستان، با ارتباط و تماس میزان: مردم با ارتباط
  ...   میقدی يها همکالسی با ارتباط میزان دور، و نزدیک

 نهادهاي از برخی هماالن و همتایان، به تماداع میزان: نهادي و شخصی بین اعتماد
  عمومی.  و دولتی

 همسایگان دوستان، مشکالت حل به خود تمایل از فرد بینیپیش: متقابل هنجارهاي
 جبران به فرد تمایل و مشکالت در فرد رساندن یاري به آنها تمایل خویشاوندان، و

  و ... آینده در آنها يها کمک
  

  دولتی غیر يها منانج و ها NGO در عضویت
   میمفهو تعریف

 غیر و دولتی غیر مستقل، حقوقی شخصیت با است سازمانی: «دولتی غیر سازمان
 و قانونمندي اساس بر سیاسی، غیر هايگرایش با داوطلبانه فعالیت انجام براي که انتفاعی
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 اجرایی يها نامه آیین مفاد و کشور ي موضوعه قوانین چارچوب رعایت و مدون ي اساسنامه
   ).165: 1387 پور،آریان( »نمایند می فعالیت آن
  

  عملیاتی تعریف
 انجمن دولتی، غیر سازمان یک عضو آیا اینکه ي درباره آماري ي نمونه افراد از پرسش

 ها سازمان و ها انجمن این فعالیت ي زمینه و سازمان؟ چند آري اگر نه؟ یا هستند داوطلبانه
شود به این صورت که پاسخ  می گرفته نظر در اي فاصله متغیر عنوانبه متغیر این ؟چیست
شود و در صورت عضویت تعداد آن مد نظر  میعنوان عدم عضویت در نظر گرفته صفر به

  است.
ي ها مؤلفهو  ي پایدار توسعهیعنی آگاهی از مفهوم  ؛ي متغیر وابسته پژوهشها گویه

طرح  »ي پایدار توسعهآموزش براي  ي چهارچوب یونسکو براي دهه«اساس اجتماعی آن، بر 
 ها نظران بررسی شد و اعتبار آني طرح شده توسط اساتید و صاحبها شد. ابتدا گویه

نفر  30آزمون با شرکت اعمال شد سپس یک پیش ها ارزیابی شد و اصالحاتی در متن گویه
 ها گویه ي رهاز افراد نمونه انجام شد و بر اساس آن و نیز نظر برخی از پاسخگویان دربا

ي ها نهایی طراحی شد. همچنین گویه ي تغییراتی در پرسشنامه انجام شد و پرسشنامه
  سایر متغیرها نیز بر این اساس طراحی شده است. 

با آزمون آلفاي کرونباخ سنجیده شده  ها نهایی پایایی درونی گویه ي در پرسشنامه
 اند. دره پایایی قابل قبولی داشتهي طراحی شدها است که بر اساس نتایج این آزمون گویه

  پایایی گویه بر اساس آزمون آلفاي کرونباخ نشان داده شده است. 1 جدول
  

  پایایی گویه بر اساس آزمون آلفاي کرونباخ: 1جدول 

تعداد   ابعاد  متغیرها
  گویه

ضریب پایایی بدست 
  آمده براي هر بعد

ضریب 
  پایایی کل

ي  توسعهآگاهی از مفهوم 
  ي اجتماعی آنها مؤلفهو  پایدار

  74/0  12  ي اجتماعیها مؤلفهآگاهی از   85/0  57/0  5  آگاهی از مفهوم

  92/0  8  حقوق مدنی و سیاسی  95/0  93/0  7  حقوق اجتماعی  آگاهی از حقوق شهروندي

  اجتماعی ي سرمایه
  83/0  10  ارتباط با مردم

  80/0  12  اعتماد بین شخصی و نهادي  86/0
  91/0  6  قابلهنجارهاي مت
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  پژوهشي ها یافته
 ي توصیفیها یافته الف)

 49( زن 187 و) درصد 51( مرد 195 مجموع در آمده بدست يها داده اساس بر
 پرسشنامه در را خود سن نفر 352 نفر 382 از .اندداشته حضور پاسخگویان بین در) درصد

حداقل سن در میان . شدبا می 1/30 آماري ي نمونه نفر 352 سن میانگین. اندکرده ذکر
. باشد می 52 تغییرات ي باشد و بر این اساس دامنه می 70و حداکثر  18پاسخگویان 

ن تحصیالت تکمیلی درصد پاسخگویا 12فقط  ؛باشد می 28 سن پاسخگویان ي میانه
 باشد می لیسانس پاسخگویان بیشتر تحصیالت سطح پژوهش این اند. دردانشگاهی داشته

 درصد 2/37 با دولتی بخش اشتغال در .شود می شامل را پاسخگویان کل درصد 60 که
 خصوصی بخش ترین نوع شغل در میان پاسخگویان بوده است. پس از آن نیز شاغلینرایج

 پایین به رو متوسط اجتماعی ي طبقه شوند. دو می شامل را درصد 24 که دارند قرار آزاد و
 بیشترین درصد 80 به نزدیک درصدي با موعاًمج دو هر و 8/39 با کدام هر باال به رو و

 یعنی پژوهش، وابسته متغیر بعد دو. اندکرده جلب خود به را پاسخگویان طبقاتی تعلق
 میانگینی لیکرت طیف 6 تا 1 ي بازه در انسانی يها مؤلفه از آگاهی مفهوم و از آگاهی
 دو هر در نیز شهروندي حقوق از آگاهی. دارند باال به رو متوسط سطح در و هم به نزدیک

 در پژوهش این در اجتماعی ي سرمایه. دارد باال به رو متوسط سطح در میانگینی خود بعد
 1 ي بازه در متقابل هنجارهاي به پایبندي و مردم با ارتباط بعد. است شده سنجیده بعد 5
 به رو سطح در نهادها و اشخاص به اعتماد. دارند قرار متوسط سطحی در لیکرت طیف 6 تا

عنوان متغیر ي مردم نهاد بهها و سازمان ها از آنجا که عضویت در انجمن. دارد قرار پایین
 16/0 عضو متوسط طوربه یک هر پژوهش اي در نظر گرفته شده است پاسخگویانفاصله
 غیر يها سازمان 07/0 عضو متوسط طوربه یک هر همچنین. هستند دولتی غیر انجمن
آمار توصیفی متغیرهاي  3و  2جداول  .است صفر به نزدیک و کم ربسیا که هستند دولتی

  دهد. میپژوهش را نشان 
  

  میانگین ابعاد متغیر وابسته پژوهش :2جدول 
  انحراف معیار  میانگین  متغیر

  62/0  46/4  ي پایدار توسعهآگاهی از مفهوم 
  76/0  37/4  ي اجتماعیها مؤلفهآگاهی از 
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  ستقل پژوهشمیانگین متغیرهاي م :3جدول 
  انحراف معیار  میانگین  متغیر

  اجتماعی ي سرمایه

  008/0  23/4  ارتباط با مردم
  007/0  51/4  هنجارهاي متقابل

  - 49/0  38/3  اعتماد به اشخاص و نهادها
  31/4  16/0  ي غیر دولتیها عضویت در انجمن
  32/4  07/0  ي غیر دولتیها عضویت در سازمان

  12/0  68/4  قوق اجتماعیح  آگاهی از حقوق شهروندي
  - 04/0  37/4  حقوق سیاسی مدنی

  
 استنباطیهاي ب) یافته

 معنادار جنسیت تفکیک به در دو بعد آن ي پایدار توسعهدانش  میانگین تفاوت
 سه ابعاد میانگین تفاوت .است 05/0دو بعد باالتر از  داري آن در هرسطح معنی باشد و مین

 سطح تفکیک به ي اجتماعی آنها مؤلفهو  ي پایدار توسعهآگاهی از مفهوم  ي گانه
 05/0داري آن باالي نیست و در هر دو بعد سطح معنی دارمعنی پاسخگویان تحصیالت

 ي اجتماعی آن بهها مؤلفهو  ي پایدار توسعهآگاهی از مفهوم  ابعاد میانگین باشد. تفاوت می
  .نیست دارمعنی پژوهش این پاسخگویان شغل نوع تفکیک

  
ي اجتماعی ها مؤلفهو  پایدار توسعهآزمون همبستگی بین سن و آگاهی از مفهوم 

  آن
اما . ندارد وجود داريمعنی ي رابطه سن و ي پایدار توسعهآگاهی از مفهوم  متغیر بین

 با رابطه دار است. اینمعنی نو س ي پایدار توسعهي اجتماعی ها مؤلفهآگاهی از  ي رابطه
 با گفت توان می بنابراین ؛است ضعیف و مستقیم 12/0 شدت با و 025/0 داريمعنی سطح

شود. افراد با افزایش  می زیادتر نیز اجتماعی ي پایدار توسعه ي درباره دانش ،سن افزایش
ي اجتماعی ها مؤلفهو  ي پایدار توسعهسن و با کسب تجربیات و شاید با آموختن از مفهوم 

   کند. مییست آگاهی بیشتري کسب ي حفظ محیط زها و اقتصادي و نیز ضرورت
  
  
  



84  97بهار  ،3 شماره ،دوازدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

ي ها مؤلفهو  ي پایدار توسعهآگاهی از مفهوم  و پاسخگویان سن بین ي رابطه آزمون نتایج :4جدول 
  اجتماعی آن

  سن پاسخگویان  متغیرها
 Sigداري سطح معنی  ضریب همبستگی

  43/0  042/0  ي پایدار توسعهآگاهی از مفهوم 
   025/0**  12/0  ي پایدار توسعه ي اجتماعیها مؤلفهآگاهی از 

  05/0داري سطح معنی **
  

 پایدار توسعهآزمون همبستگی بین آگاهی از حقوق شهروندي و آگاهی از مفهوم 
  ي اجتماعی آنها مؤلفهو 

 يها مؤلفه از آگاهی ،ي پایدار توسعه مفهوم از آگاهی( وابسته متغیر بعد دو هر
 و اجتماعی حقوق از آگاهی( شهروندي حقوق از هیآگا بعد دو هر با) اجتماعی و اقتصادي

  . است داشته داريمعنی همبستگی) مدنی و سیاسی حقوق از آگاهی
 از آگاهی متغیر ابعاد با دیگر، بعد با مقایسه در ي پایدار توسعه مفهوم از آگاهی بعد

ي  توسعهآگاهی از مفهوم  کلی طوربه. است داشته تريضعیف بستگی هم شهروندي حقوق
 دو مجموع( شهروندي حقوق از آگاهی و) بعد سه مجوع( ي اجتماعی آنها مؤلفهو  پایدار

 ؛دارند 000/0 داريمعنی سطح و 483/0 شدت با  میمستقی همبستگی یکدیگر با) بعد
  . است متوسط همبستگی این شدت

 بیشتري آگاهی جامعه در خود مدنی و سیاسی اجتماعی، حقوق از که پاسخگویانی
 اهمیت و دارند زیادي آگاهی نیز آن يها مؤلفهاجتماعی و  ي پایدار توسعه از ند،دار

دو متغیر هم به تفکیک ابعاد . کنند می درك خوبی به جامعه در اجتماعی را ي پایدار توسعه
پیوند  ي دهندهبه باال دارند که نشان دار در سطح متوسط رومعنی ي و هم در مجموع رابطه

باره ارائه در این تفصیلیاطالعات  5مورد مطالعه است. جدول  ي جامعه این دو مفهوم در
  داده است.
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و  ي پایدار توسعهآگاهی از مفهوم  و شهروندي حقوق از آگاهی بین ي رابطه آزمون نتایج: 5جدول 
  ي اجتماعی آنها مؤلفه

  متغیرها

آگاهی از حقوق 
  اجتماعی شهروندي

آگاهی از حقوق سیاسی 
  هرونديو مدنی ش

آگاهی از حقوق 
  شهروندي (کل)

ضریب 
  همبستگی

سطح 
داري  معنی

Sig 

ضریب 
  همبستگی

سطح 
 داري معنی

Sig 

ضریب 
  همبستگی

سطح 
 داري معنی

Sig 
   000/0*  271   000/0*  211/0   000/0*  287/0  ي پایدار توسعهآگاهی از مفهوم 

ي اجتماعی ها مؤلفهآگاهی از 
   000/0*  439/0   000/0*  399/0   000/0*  464/0  ي پایدار توسعه

 ي پایدار توسعهآگاهی از مفهوم 
   000/0*  483/0   000/0*  387/0   000/0*  504/0  ي اجتماعی آن (کل)ها مؤلفهو 

   01/0داري سطح معنی *
  

  ي اجتماعی آنها مؤلفهو  توسعه پایدارسرمایه اجتماعی و آگاهی از مفهوم 
 مردم، با ارتباط( اجتماعی ي سرمایه ابعاد و ي پایدار توسعه مفهوم از آگاهی بین

آگاهی از  .ندارد وجود همبستگی) متقابل هنجارهاي نهادي و و شخصی بین اعتماد
 و شخصی بین اعتماد بعد و مردم با ارتباط بعد با ي پایدار توسعهي اجتماعی ها مؤلفه
ي اجتماعی ها مؤلفه بعد آگاهی از بین. ندارد دارمعنی همبستگی اجتماعی ي سرمایه نهادي
 سطح با اجتماعی همبستگی مثبتی ي سرمایه متقابل هنجارهاي بعد و ي پایدار توسعه
 معنی بدین. است وجود دارد که در سطح متوسطی 321/0 شدت و با 000/0 داريمعنی

 نظارت و هم از حمایت به آشنایان و دوستان با خود اجتماعی روابط در که پاسخگویانی که
 از یکی. دارند ي پایدار توسعه انسانی بعد از بیشتري آگاهی دارند توجه هم رفتار بر

 میان در که است مردم بین در رفتارها بر نظارت وجود ي پایدار توسعه يها مؤلفه ترین مهم
  گویاي اطالعات بیشتري است. 6جدول  .است مشخص نیز پژوهش این پاسخگویان

آگاهی از مفهوم  ابعاد از یکهیچ با دولتی غیر يها انجمن و ها سازمان در عضویت
واقع  در. ندارد دارمعنی همبستگی و ارتباط ي اجتماعی آنها مؤلفهو  ي پایدار توسعه

اند  ی نداشتهي غیر دولتها عضویتی در سازمان توان گفت پاسخگویان این پژوهش تقریباً می
نیز با هیچ  ها ن استفاده از رسانهکه بتوان ارتباط این دو را نیز مطالعه کرد. همچنین میانگی

داري معنی ي ي اجتماعی آن رابطهها مؤلفهو  ي پایدار توسعهیک از ابعاد آگاهی از مفهوم 
  ندارد.
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و  ي پایدار توسعهآگاهی از مفهوم  و اجتماعی ي سرمایه بین ي رابطه آزمون نتایج: 6جدول 
  ي اجتماعی آنها مؤلفه

  متغیرها

ـ  اجتماعی ي سرمایه
  تباط با مردمار

 ـ اجتماعی ي سرمایه
  اعتماد

 ـ اجتماعی ي سرمایه
  هنجارهاي متقابل

ضریب 
  همبستگی

سطح 
داري  معنی

Sig 

ضریب 
  همبستگی

سطح 
 داري معنی

Sig 

ضریب 
  همبستگی

سطح 
 داري معنی

Sig 
  009/0*  134/0  497/0  035/0  954/0  003/0  ي پایدار توسعهآگاهی از مفهوم 

اجتماعی  يها مؤلفهآگاهی از 
  000/0*  321/0  597/0  028/0  437/0  037/0  ي پایدار توسعه

و  ي پایدار توسعهآگاهی از مفهوم 
  000/0*  363/0  161/0  072/0   027/0**  113/0  ي اجتماعی آن (کل)ها مؤلفه

  05/0داري سطح معنی **  01/0داري سطح معنی *
  
  رگرسیونی متغیره چند روابط

 يها فرضپیش به ابتدا. است بوده گام به گام مدل نیز استفاده مورد رگرسیونی مدل
 نیز و مستقل متغیرهاي پژوهش این پردازیم. در می حاضر تحلیل براي رگرسیونی تحلیل
 يادار وابسته متغیر با نیز مستقل متغیرهاي از یک هر. هستند  میک ،همه وابسته متغیر
 نیز و 5/1 از باالتر که ستا 68/1 نیز واتسون دوربین شاخص. هستند خطی ي رابطه

 و هم با همجوار يها باقیمانده همبستگی عدم ي دهندهنشان این و است دو به نزدیک
  . خطاهاست استقالل
  

  ي اجتماعی آنها مؤلفهو  ي پایدار توسعهخالصه مدل رگرسیونی آگاهی از مفهوم  :7جدول

(ضریب همبستگی  R  مدل
  چندگانه)

ضریب 
  تبیین

ضریب تبیین 
  شده تعدیل

انحراف معیار 
  تخمین

ـ  دوربین
  واتسون

3  598/0  358/0  35/0  36247/0  68/1  
  

است. این بدین معنی است  2R( 358/0( ضریب تبیین 7با توجه به اطالعات جدول 
و  ي پایدار توسعهدرصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی آگاهی از مفهوم  36که حدود 

کنند که در مدل  میغیرهاي مستقلی تبیین ي اجتماعی آن را مجموعه متها مؤلفه
  اند.رگرسیونی باقی مانده
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  ي اجتماعی آنها مؤلفهو  ي پایدار توسعهضرایب رگرسیونی مدل آگاهی از مفهوم : 8جدول 

    مدل
ضرایب غیر استاندارد 

  beta t رگرسیونی
سطح 

 داري معنی
Sig 

  خطیي همها آماره

3  

B انحراف معیار  Tolerance  VİF 
  -   -   000/0  42/16  -   174/0  861/2  مقدار ثابت

آگاهی از حقوق 
  52/1  655/0  000/0  13/7  454/0  035/0  251/0  اجتماعی شهروندي

رعایت هنجارهاي 
  08/2  479/0  000/0  54/3  264/0  045/0  161/0  متقابل

  51/1  662/0  044/0  - 02/2  - 128/0  041/0  - 083/0  ارتباط مردم
 

ونی انجام شده، از میان متغیرهایی که وارد شدند، سه متغیر بر اساس تحلیل رگرسی
آگاهی از حقوق اجتماعی شهروندي، رعایت هنجارهاي متقابل و ارتباط با مردم، 

کمتر از  ها آن tداري آزمون اند، چون سطح معنیمتغیرهایی بودند که در مدل باقی مانده
اجتماعی بیشترین ضریب بتا و  اهی از حقوق شهروندياست. در میان این سه، آگ 05/0
 با ،)B( رگرسیونی استاندارد غیر ضریب به توجه ثیر را بر متغیر وابسته دارد. باأترین تبیش
و  ي پایدار توسعهآگاهی از مفهوم  شهروندي، اجتماعی حقوق از آگاهی در تغییر واحد هر

 که است نیمع بدان این. یابد می افزایش 251/0 ضریب با ي اجتماعی آنها مؤلفه
ي  توسعه از باشند، داشته بیشتري آگاهی خود اجتماعی شهروندي حقوق از که شهروندانی

  .داشت خواهند بیشتري آگاهی اجتماعی پایدار
  

                                             264/0        
            568/0  

        454/0                  
    128/0 -  

  
  

  128/0 -  
  

  تحلیل مسیر متغیرهاي پژوهش :2 نمودار
    

 
ي  توسعهآگاهی از مفهوم  

ي ها مؤلفهو پایدار
 اجتماعی آن

آگاهی از حقوق 
اجتماعی 
 شهروندي

 هنجارهاي متقابل

 ارتباط با مردم
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  گیرينتیجهبحث و 
توان گفت: میانگین آگاهی از مفهوم  مینتایج پژوهش  ي طور خالصه دربارهبه
باشد که در سطح متوسط به باالیی قرار دارد.  می 46/4، 6تا  1 ي در بازه ي پایدار توسعه

باشد که آن  می 37/4این بازه  نیز در ي پایدار توسعهي اجتماعی ها مؤلفهمیانگین آگاهی از 
  به باال قرار دارد.  نیز در سطح متوسط رو
عنوان یک متغیر با هر دو ي اجتماعی آن بهها مؤلفهو  ي پایدار توسعهآگاهی از مفهوم 

دار مستقیم دارد. ارتباط کلی دو متغیر با سطح تباط معنیبعد آگاهی از حقوق شهروندي ار
به  باشد که متوسط رو می 483/0باشد و شدت آن  می دار، معنی000/0معنی داري 

طور کلی با بعد اجتماعی آن به يها مؤلفهو  ي پایدار توسعهباالست. متغیر آگاهی از مفهوم 
داري دار مستقیم با سطح معنییاجتماعی ارتباط معن ي هنجارهاي متقابل متغیر سرمایه

  دارد.  ،دباش میکه متوسط  363/0و با ضریب همبستگی  000/0
داري اجتماعی با سطح معنی ي ارتباط متغیر وابسته با بعد اعتماد اجتماعی سرمایه

چنین هیچکدام از ابعاد متغیر وابسته با بعد ارتباط با مردم باشد؛ هم میدار نمعنی 161/0
ي  توسعهدار ندارند. اما متغیر آگاهی از مفهوم معنی ي اجتماعی رابطه ي متغیر سرمایه

با بعد  027/0داري دار ضعیف با سطح معنیي اجتماعی آن ارتباط معنیها مؤلفهو  رپایدا
ي غیر دولتی نیز هیچ ها اجتماعی دارد. عضویت در سازمان ي ارتباط با مردم متغیر سرمایه

  داري با متغیر وابسته ندارند.ارتباط معنی
توان گفت  میشینه ي اشاره شده در پیها نتایج پژوهش حاضر با پژوهش ي با مقایسه

ي اجتماعی ها مؤلفهو نیز سنجش آگاهی از  ي پایدار توسعهسنجش آگاهی از مفهوم 
 ربر اساس چهارچوب یونسکو براي اولین بار در این مقاله مورد بررسی قرا ي پایدار توسعه

، )1391( پورافکاري ي یافته با نتیجه این گفت توان می مسامحه گرفته است. اما با اندکی
   .داشت همخوانی) 2009( میکالوس ) و1395فري و رضویان (جع

ي اجتماعی ها مؤلفهو  ي پایدار توسعه داري تفاوت آگاهی از مفهومعدم معنی ي درباره
آن به تفکیک سطح تحصیالت تأمل بیشتري باید داشت. چنانچه در چهارچوب نظري نیز 

  کشور است.    می، نهاد آموزش رسي پایدار توسعهاشاره شد یکی از کارگزاران آموزش براي 
تواند به قدرت یافتن  میبر اساس نتایج پژوهش، افزایش آگاهی از حقوق شهروندي 

مدنی یکی از نیازهاي  ي سو با آن، قدرت یافتن جامعهمدنی منجر شود و هم ي جامعه
کند رشد مفهوم شهروندي  میاست. چنانچه کیت نش نیز اشاره  ي پایدار توسعهاصلی 

ی محیط زیستي ها ي اجتماعی به خصوص جنبشها انست به رشد و گسترش جنبشتو
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 ي پایدار توسعهاجتماعی با آگاهی از مفهوم  ي ). ارتباط سرمایه1392 بیانجامد (کیت نش،
ي اجتماعی آن بیشتر در بعد هنجارهاي اجتماعی و ارتباط با مردم است. به ها مؤلفهو 

اجتماعی پرداخته  ي پایدار توسعهی تا حدي به اهمیت ي روابط اجتماعها عبارتی در شبکه
آورند. اعتماد بین شخصی  میباره بر مردم گذاري در اینثیرأشود و هنجارها نیز فشار ت می

ي اجتماعی ها مؤلفهو  ي پایدار توسعهنیز در حدي نیست که بتواند بر رشد آگاهی از مفهوم 
ساز تواند زمینه مینهادها در روابط اجتماعی ن آن اثر بگذارد. در واقع اعتماد به دیگران و

اجتماعی باشد. رعایت هنجارهاي متقابل و نظارت  ي پایدار توسعه ي رشد دانش درباره
آگاهی  ،تواند افراد را از ابعاد انسانی و اجتماعی توسعه میدوجانبه در رفتارهاي اجتماعی 

  سازد. 
 به ،)1391( پورافکاري تنها هشپژو ي پیشینه در شده بررسی يها پژوهش بین از
 پژوهش نتایج که پرداخته ي پایدار توسعه به گرایش و اجتماعی ي سرمایه ارتباط بررسی
 نتایجی به مرتبط نسبتاً تحقیق در نیز ،)1390( شفیعا و شفیعا. دارد همخوانی آن با حاضر
 راپاید ي توسعه و یاجتماع ي سرمایه ارتباط ي درباره ها آن نتایج و اندیافته دست مشابه
 ي سرمایه اهمیت بر نیز ،)2015( ناسیبولینا. دارد همخوانی حاضر پژوهش نتایج با محلی

صالحی . است پرداخته ي پایدار توسعه از آگاهی ارتقا در همگانی تکمشار و اجتماعی
اجتماعی در روند  ي ثیرگذاري سرمایهأنیز در تحقیق خود بر ت ،)1391امیري و همکاران (

  اند. کید کردهأت ي پایدار وسعهت
 ي ي قابل توجه این پژوهش این است که با توجه به اینکه بازوهاي جامعهها از یافته

یعنی  ي پایدار توسعهثیرگذاري بر أاجتماعی براي ت ي مدنی و یکی از ابعاد اصلی سرمایه
 ي پایدار توسعههوم ي غیر دولتی، نه تنها هیچ ارتباطی با آگاهی از مفها و سازمان ها انجمن

ن مورد مطالعه دارد که ي اجتماعی آن ندارد بلکه ضعف جدي در میان شهرونداها مؤلفهو 
  ست قابل مطالعه. ا ايخود مسئله

چنان که باید ي مدنی و اجتماعی آنها توان گفت زمینه میبا توجه به نتایج پژوهش 
اجتماعی باشند.  ي پایدار توسعهاند پایگاهی براي اقدام عملی در جهت نیل به نتوانسته

عملی  ي فقدان زمینه ي دهندهي مورد مطالعه نشان ي غیر دولتی در جامعهها ضعف سازمان
مورد مطالعه نیز میزان  ي اجتماعی است. در جامعه ي پایدار توسعهدر جهت نیل به 

اجتماعی آن تا ي ها مؤلفهو  ي پایدار توسعهي مدنی بر آگاهی از مفهوم ها مؤلفهگذاري أثیرت
ي غیر دولتی در ها حدي قابل توجه است اما با توجه به عدم حضور پاسخگویان در سازمان

عمل نرسیده  ي ثیرگذاري هنوز در در سطح جامعه به مرحلهأمورد مطالعه این ت ي جامعه
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ثیر آگاهی از حقوق أوار بود چون توان به ثمر دادن این ارتباط امیدت میاست. با این حال 
دهد  میي اجتماعی آن نشان ها مؤلفهو  ي پایدار توسعهروندي بر آگاهی از مفهوم شه

جامعه حساسیت محیط زیست را درك کرده و حفظ آن را جزیی از حقوق شهروندي خود 
  داند. می
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 حامالن عنوانبه جوانان دولتی غیر هايسازمان نقش تبیین "). 1387پور، لیال (آریان
دوم،  سال اجتماعی، علوم ي نامه، پژوهش"اجتماعی ي توسعه اجتماعی در ي سرمایه اصلی
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  .2 ي شماره دهم، سال شناختی، جامعه
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 و اجتماعی ي پایدار توسعه ي رابطه بررسی"). 1391( سعید ،عاشفی و محمدعلی شفیعا،
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 ي ارائه و طراحی"). 1391( یوسف ،زادهبیگ و  محسن ،میقد ؛رضا سید امیري، صالحی
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  .زمستان ،23 ي شماره ششم، سال
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 ،"ایران در اجتماعی ي توسعه يها مؤلفه با آن ي رابطه اجتماعی و ي سرمایه بر ايدیباچه"
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  .زیست محیط حفاظت سازمان ،صفار نرگس و پورشفیع مجید



92  97بهار  ،3 شماره ،دوازدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

  .مرکز تهران، نشر ثالثی، محسن ي ترجمه ،همدرنیت پیامدهاي .)1384( آنتونی گیدنز،
 ي ترجمه قدرت سیاست، شدن،جهانی معاصر؛ سیاسی شناسیجامعه). 1392( کیت نش،

  .کویر تهران، نشر دلفروز، محمدتقی
). 1391( رحیم ،بدري و محمدباقر ،اقدم علیزاده ؛محمد زاده،عباس ؛مجید امندي، وظیفه
 عوامل و ارومیه ي دریاچه طبیعت با پیوستگی و ارتباط میزان شناختیجامعه يمطالعه
 دانشگاه ارشد، کارشناسی ي امهنپایان ،)ارومیه شهر شهروندان: مطالعه مورد( آن با مرتبط
  .تبریز

 علی ي ترجمه یونسکو، جهانی گزارش ،محور دانایی جوامع سوي به). 1388( یونسکو
  .تهران، سمت آزادي، سیروس و  میقاس حسینی
  

Adams, W. M. (2009). Green Development, Environment and 
Sustainability in Third world,Third edition. Routledge, London. 

Banuri, T., A. Najam and N. Odeh (2002). Civic 
Entrepreneurship; a Civil Society Perspective on Sustainable 
Development, Volume 1, Gloabal Synthesis, Gandhara Academy 
Press, Islamabad. 

Bapat, J. (2005). Development Projects and Critical Theory of 
Environment, Sage Publications, New Delhi. 

Choi, I. H. (2006). Awareness of Sustainable Development; 
Why Did the Saemangeum Tideland Reclamantion Project Lead to 
the First National Controversy Over Sustainable Development In 
South Korea?, Thesis for Master of Art in Anthropology, Texas 
A&M University, Faculty of Anthropology, [On-Line]. 
Available:http://hdl.handle.net/1969.1/ET. D-TAMU-1722. 

Daly, Herman E. (1990). “Sustainable Development: from 
Concept and Theory to Operational Principles”, Population and 
Development Review, Vol. 16, Supplement: Resources, 
Environment and Population: Present Knowledge, Future Options, 
pp. 25-43. 

Eade, D., W. Suzanne (1995). The Oxfam Handbook of 
development and Relief, London: Oxfam Publication. 

Haigh, M. (2009). “Greening the University Curriculum: 
Appraising an International Movement”, In: Chalkey, Brian; 
Martin Haigh and David Higgitt (2009). Education for Sustainable 
Development, Papers in Honour of the United Nations Decade of 



مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و حقوق ... 

 

 
 
 

93

Education for Sustainable Development (2005-2014), Routledge, 
London and Newyork pp 25-42. 

Higgitt, D. (2009). “Finding Space for Education for 
Sustainable Development in the Enterprise Economy”, In: 
Chalkey, Brian; Martin Haigh and David Higgitt (2009). Education 
for Sustainable Development, Papers in Honour of the United 
Nations Decade of Education for Sustainable Development (2005-
2014), Routledge, London and Newyork pp 99-110. 

Kates, R. W., Thomas M. Parris and Anthony A. Leiserowitz 
(2005). “What Is Sustainable Development?”, Science and Policy 
for Sustainable Development, Volume 47, Number 3, pages 8–21. 

Kim, J. (2018). “Social dimension of sustainability: From 
community to social capital”, Journal of Global Scholars of 
Marketing Science, 28: 2, 175-181. 

Lozano R., K., Ceulemans, M. Alonso Almeida and D. 
Huisingh (2014). “A review of commitment and implementation of 
sustainable development in higher education: results from a 
worldwide survey,” Journal of Cleaner Production 108 (2015) 1-
18. 

Michalos, A. C, Greech, H. Mcdonald, C. & Kahlke, M. H. 
(2009). Measuring Knowledge, Attitudes and Behaviors Towards 
Sustainable Development: Two Exploratory Studies“. [On-Line]. 
Availble: http:// www. iisd.org/ library/ measuring-knowledge-
attitudes-and-behaviours-towards-sustainable-development-two-
explratory. 

Milton, K. (2002). Environmentalism and Cultural Theory; 
Exploring Role of Anthropology in Environmental Discourse, 
Routledge. New York. 

N.S, Kasimov, S. M. Malkhazova & E. P. Romanova (2009). 
Environmental Education for Sustainable Development. In Russia 
in: Chalkey, Brian; Martin Haigh and David Higgitt (2009). 
Education for Sustainable Development, Papers in Honour of the 
United Nations Decade of Education for Sustainable Development 
(2005-2014), Routledge, London and Newyork pp 43-53. 

Nasibulina, A. (2015). “Education for Sustainable 
Development and Environmental Ethics”, Worldwide Trends in the 
Development of Education and Academic Research, 15-18 June 



94  97بهار  ،3 شماره ،دوازدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

2015, 214, 1077–1082. [On-Line]. Availble: http:// 
creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/.  

O’Boyle, E. (2011). “The Acting Person: Social Capital and 
Sustainable Development”, Forum for Social Economics, 40:1, 79-
98, DOI: 10.1007/s12143-010-9067-4. 

United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) (2006). “Framework for the United 
Nations Decade of Education for Sustainable Development 
(UNDESD 2005-2014)”, International Implemention Scheme. 
[On-Line]. http://unesdoc.unesco.org/images/ 0013/001399/ 
139937e. pdf&ved=0 ahUKEwiKkfX71rr UAhWJal AKHTE 
7DUEQF gguMAE&usg= AFQjCNG8opaPT3cAk_ Je8sVWLJn9 
T1BfRA&sig2= iN5XpAuPlHpDRKd1g5qYg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


