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 چکیده:
 زیـ ن نو الزمـه آ  تمشارکت مردم اسـ  ازمندین داریتوسعه پا ریحرکت در مس

هـاي جامعـه   رسـد مؤلفـه  است. به نظر مـی  داریمردم درباره توسعه پا یآگاه
ـ   يبرا یبمطلو طیاند شرانتوانسته یاجتماع هیسرما ژهیوبه یمدن ش رشـد دان

از  یاهآگـ  اطتبـ فراهم آورند. هدف مقاله حاضر مطالعه ار داریدرباره توسعه پا
ر دو  رانیـ در جامعـه ا  یواقع طیشرا کیدر  یاجتماع هیو سرما داریتوسعه پا

بـوده، ابـزار    شیمـا یپ قیـ اسـت. روش تحق  يشـهر  نیشهروندان مشگ نیب
 زیـ آن ن يآمـار  تیـ محقـق سـاخته، جمع   نامـه پرسـش اطالعـات   يگردآور

 رانفرمول کـوک  باشهر بوده است.  نیسال ساکن مشگ 18 يشهروندان باال
ـ برگز نمونـه  عنـوان بـه  یاي تصادفنفر با روش خوشه 382 تعداد شـدند.   هدی

هـاي  فـه شهروندان از مفهوم و مؤل یآگاه«پژوهش نشان داد  یفیتوص جینتا
بـه باالسـت.    در حد متوسط رو 6تا  1در بازه  1/4 نیانگیبا م »داریتوسعه پا

 »اردیـ هاي توسعه پااز مفهوم و مؤلفه یآگاه«نشان داد که:  یاستنباط جینتا
 ارتبـاط  یعاجتمـا  هیسرما» متقابل يهنجارها«و » ارتباط با مردم«با دو بعد 

 هیاسـرم  »یعاعتمـاد اجتمـا  «دارد اما ارتباط آن با بعـد   میدارد و مستق یمعن
ـ . تحلسـت ین داریرابطه معنـ  یاجتماع  36نشـان داد   قیـ تحق یونیرگرسـ  لی

 يجارهـا هن«و » بـا مـردم   ارتبـاط «وابسـته را دو بعـد    ریمتغ راتییدرصد تغ
 بهبـود  ي. بـرا کننـد یم نییتب اندماندهیباق یونیرگرس لیکه در تحل» متقابل

ـ رباره توسـعه پا دانش د دار،یهاي توسعه پااز مفهوم و مؤلفه یآگاه ـ با داری  دی
ـ عه باتر از آن اعتماد در جامافراد جامعه شود. مهم یارتباط يهاوارد شبکه  دی

 ورد.آرا فراهم  داریرشد دانش درباره توسعه پا نهیزم تا ابدی شیافزا
 

 ،داریاپاز توسعه  یآگاه دار،یتوسعه پا ،یجامعه مدن :کلیديهاي واژه
 .یاجتماع هیسرما

 
 
Abstract: 
participation is an important factor in sustainable 
development. To this end, people should be informed 
about sustainable development. However, components 
of civil society, particularly, social capital, couldn't pave 
the way for knowledge growth about SD. In the study 
reported in this paper, the researcher scrutinized the 
relationship between awareness of SD and social capital 
in a real circumstance in Meshgin-Shahr. To approach 
the aims of this survey-based investigation, a 
researcher-made questionnaire was utilized to gather 
data from over 18 years old. 382 people were selected 
as the sample of the study, by applying the random 
cluster sampling method. The descriptive results of the 
investigation revealed that people's awareness of SD 
with an average of 4.1 (reference 1-6) is satisfactory and 
above the average. Also, there is a significant 
relationship between ″SD awareness″ and two-
dimension of social capital, namely ″contact with 
people″ as well as ″reciprocal norms″. There is not a 
significant relationship between another dimension of 
social capital e.g. ″social trust″ and SD awareness. 
According to regression, 36 percent of the changes in 
the dependent variable relies on ″contact with people″ 
and ″reciprocal norms″. To improve the awareness of 
SD the knowledge about it should be transmitted 
between people and in their networks. Moreover, an 
increase in ″social reliance″ is a prerequisite in 
knowledge growth about SD. 

 

Keywords: Civil Society, Sustainable Development, 
Awareness of Sustainable Development, Social Capital. 
 
   

 

 )يشهر نیشهروندان مشگ :ي(مطالعه مورد داریاز توسعه پا یو آگاه یاجتماع هیسرما
 

 

 2نیسبکتک یقربانعل* ، 1بابازاده دیوح
  یدانشگاه خوارزم ،یکارشناس ارشد جامعه شناس .1

  یدانشگاه خوارزم ،یجامعه شناس اریاستاد .2
 )11/09/1396: پذیرش            27/03/1396دریافت:   (

 

 

Social Capital and Awareness of Sustainable Development 
 (Case Study: Citizens of Meshgin-Shahr) 

 

 

Vahid Babazadeh1, *Ghorban-Ali Saboktakin2 

1. M.A. in Sociology, Kharazmi University, Tehran, Iran 
2. Assistant Professor of Sociology, Kharazmi University, Tehran, Iran 

 (Received: 2017/06/17          Accepted: 2017/12/02) 

 



 )يشهر نیشهروندان مشگ :ي(مطالعه مورد داریاز توسعه پا یو آگاه یاجتماع هیسرما :نیسبکتکو  بابازاده                   146

 

 مقدمه
ـ توسعه پا صـرفاً   يهـا دار بحـث در نگـاه اول پـرچم   دیشـا  داری

همه  يداریزیستی به نظر برسد اما دغدغه آن توسعه و پامحیط
 یعـ یبطو منـابع   سـت یزطیمحـ  ژهیوانسان به یزندگ يهاجنبه

 یزنـدگ  يفشـارها  نگـران  داریهاست. توسعه پاهمه نسل يبرا
ه کـر  یهسـت که امتـداد   بود نیو کره زم ستیزطیمدرن بر مح

ر کـه د  توجه کـرد  دیبا زینکته ن نی. به اکردیم دیرا تهد یخاک
فشــار  تیــجمع شیقــرن گذشــته توســعه صــنعت و افــزا کیــ
وارد سـاخته   یعـ یو منـابع طب  سـت یزطیبر محـ  يا ازاندازهشیب

 مـدرن  يایآمیز دناز ابعاد مخاطره یکی زین دنزیاست. چنانچه گ
). Giddens,2005( اســت زیســتی دانســتهرا بحــران محــیط

را  ياریزیسـتی بسـ  ل محـیط ها و مسـائ بحران زین رانیجامعه ا
چنانچه  آن را برهم زده است. يارو دارد که توازن توسعه شیپ

ـ در ارز »طیمح ستیز يشاخص عملکرد« یشاخص جهان  یابی
الم اعـ  114را  رانیا ستیزطیخود رتبه عملکرد مح 2012سال 

 ياری). بسRamezani Ghavam Abadi,2012(بود رده ک
ــن ــر ا زی ــب ــون نی ــد بحــران کن ــرین بحــران آب مهــم یباورن ت

ـ است و نظر بر خطرناك بـودن ا  رانیزیستی امحیط مسـئله   نی
هـا و مراتـع، خشـک    جنگـل  يدارند. عالوه بر مسئله آب، نابود

هرها و شـ  یو آلـودگ  زگردهـا یهـا، ر و دریاچـه  هـا شدن تـاالب 
ـ زیسـتی ا هاي محیطدر صف بحران گریمسائل د ياریبس  رانی

 قرار دارند.
مردم است و  یآگاه ازمندین داریتوسعه پا به اهداف یابیدست

 کی ایکشور  کیتوسعه  ریمس رییحاصل آموزش. تغ زین یآگاه
منـابع   حیصـح  تیریزیستی و مـد منطقه، حل مشکالت محیط

 اسـت.  داریـ مشـارکت مـردم در رونـد توسـعه پا     ازمندین یعیطب
 تیاعتقـاد دارنـد سـطح مسـئول     )2009( 1و همکاران وموفیکاس

از حد انتظار  کمتر اریافراد بس یو اجتماع یفرهنگ زیستی،محیط
ـ    ياست. برا داریتوسعه پا يبرا  ینقصـان  نیفائق آمـدن بـر چن

هاي و مفهوم و مؤلفه داریاز توسعه پا یعموم يهایسطح آگاه
 .باال برود دیآن با

زیستی اگر همراه بـا پـرداختن بـه    هاي محیطمسئله بحران
هــاي بحــران تیــاهم توانــدیباشــد مــ داریــمســئله توســعه پا

 شرفتیتوسعه و پ يکند. برا انینما شیازپشیزیستی را بمحیط
باشـد   دیانسان با يضرور يازهایو ن طیاز جنس مح یبستر امن

 فـه یوظ )2009( 2يهـا . به نظرونددیتا توسعه جامعه به تحقق بپ
زیسـتی همـراه   محیط يهاو آموزش داریتوسعه پا يآموزش برا

                                                      
1. Kasimov et al. 
2. High 

ـ بوده اسـت، ا  یبه زندگ ازیاز ن یآن، گسترش آگاه ـ ن نی بـه   ازی
ـ با يداریو تداوم و پا یزندگ و  سـتم یعمومـاً همـراه بـا اکوس    دی

هاي در بحران ی.عیطب طیهماهنگ با آن باشد و نه مجزا از مح
ــیط ــتی امح ــزیس ــن رانی ــد  زی ــوء م ــر س ــالوه ب ــاتیریع و  ه

کارانـه،  طمـع  يهـا يگـذار هینامناسب و سـرما  يهايزیربرنامه
نبـوده اسـت.    ریتـأث یب زیمسئله ن نیمردم نسبت به ا یتفاوتیب

و  یاز وجود مفهـوم  یناآگاه تواندیم یتفاوتیب نیعمده ا لیدل
 باشد. داریبه نام توسعه پا یامکان

. اسـت  هـا هینگاه نو به سرما يخلق امکان برا داریتوسعه پا
ـ فعال يو فضـا  یجامعه مدن  يهـا امکـان  يدارا یمـدن  يهـا تی

ــرا ياریبســ ــطــرح مســئله توســعه پا يب ــاي و بحــران داری ه
و  یجامعــه مــدن) 2009( 3يهــامــارتین زیســتی اســت. محــیط
 یارتقاء آگاه ياز عناصر مهم برا یکیرا  یردولتیغ يهاسازمان

 یاجتماع هی). سرماHigh, 2009( دانسته است داریاز توسعه پا
 هیکـه سـرما   ییاست تـا جـا   یجامعه مدن کیمهم در  يعنصر

 & Azkiaانـد ( کـرده ذکـر   یرا ماده خام جامعه مدن یماعاجت
Ghafari,2008(. 

زیسـتی موسـوم بـه    محیط يهاجنبش زین )2009( 4دابسون
تـرین تحـوالت مربـوط بـه مسـائل      را از مهـم » جنبش سـبز «

الزم از  ی. نبـود واکـنش اعتراضـ   ذکر کرده اسـت زیستی محیط
ـ ا تواندیم یجامعه مدن يسو حـدس را بـه وجـود آورد کـه      نی

ـ از توسعه پا یآگاه ـ  داری اقشـار مختلـف جامعـه در حـد      نیدر ب
توسـعه   يسوحرکت به رونیوجود ندارد. ازا رگذاریمطلوب و تأث

ـ  داریپا و آمـوزش   یو آگـاه  یاز رهگـذر جامعـه مـدن    شـک یب
 خواهد گذشت. یهمگان

ـ از توسعه پا یدر ارتقا آگاه یاجتماع هیسرما تیاهم  در داری
مـردم   انیـ م یارتباط و اعتماد اجتمـاع  يهاکه شبکه نجاستیا

ـ بتواند عناصر دانش مربوط به توسعه پا دیبا را بـه گـردش    داری
 يهـا هـا و حرکـت  جنـبش  جادیرهگذر امکان ا نیدرآورد تا از ا

ـ  داریپا توسعهمعطوف به  يهاحرکت رندهیدربرگ یمدن  یرا در پ
فعال  یمدن يهاها و انجمنگروه داشته باشد. با توجه به فقدان

 دیکـه شـا   ه بـود آمد شیپحدس به نیزیستی در منطقه امحیط
ها و که بتواند به جنبش ستین يدر حد یاجتماع هیسطح سرما

 یاجتماع هیشود. پس سرما لیزیستی تبدمحیط یمدن يهاگروه
در نظـر  جـدا از هـم    ریعنوان دو متغبه داریاز توسعه پا یو آگاه

نـوع   نیچنهمبررسی شود و  رابطه این دو متغیرتا  دندگرفته ش
بایـد توجـه    ی قـرار گیـرد.  موردبررسـ احتمالی نیز  تأثیررابطه و 

                                                      
3. Martin High 
4. Dabson 
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عنـوان  رفتـار بلکـه بـه    کیعنوان نه به یاجتماع هیسرماداشت 
ـ . ازاشده اسـت  یشهروندان بررس یجمعارتباط يهاشبکه  رونی

ـ پااز توسـعه   یدر درجه اول ارتباط آن با آگاه و در مرحلـه   داری
 د.یگرد یدوم و در صورت وجود تأثیر آن بررس

بـا عنـوان    ونسـکو یازآنجاکه در مقاله حاضر از چهـارچوب  
ـ توسـعه پا  يآمـوزش بـرا   ی براي دههچهارچوب« سـازمان   داری

ـ توجـه داشـت ا   دیاستفاده شده است با 1»ملل چهـارچوب در   نی
 يدهـه آمـوزش بـرا    يسـال بعـد   10منتشر شد تا  2005سال 

ـ ا انیدر جهان باشد. مقاله حاضر در پا داریتوسعه پا دهـه در   نی
هــاي در مؤلفــه داریــتوســعه پا زا یســنجش ســطح آگــاه یپــ

موردسـنجش   زیآن را ن جیتا نتا بود رانیدر ا ونسکویمورداشاره 
 .دینما يریگشده از آموزش را اندازهحاصل یقرار دهد و آگاه

و  یعـ یطب طیبا توجه به شرا ل،یردبشهر در استان ا نیمشگ
 نیا نیچنهم توسعه دارد. يبرا یتوجهقابل لیپتانس ،ییایجغراف

ـ ا طیدر شـرا  زین یعیمنطقه ازنظر منابع طب ـ  دهی ه اسـت کـ   یآل
رسـد  نظـر مـی   قرارگرفته است؛ اما به گذارانهیموردتوجه سرما

 هبودم در منطقه حاک سعهو سودمحور به تو ينگاه صرفاً اقتصاد
زیستی محیط یمردم يهاها و گروهانجمن گرید يست. از سوا

د ضـ  راتییـ در منطقـه وجـود نـدارد تـا در مقابـل تغ      زین یفعال
 زم صورت دهد.ال یزیستی آشکار واکنش مدنمحیط

 کردیزیستی از رومقاله حاضر نگاه به مسائل محیط ينوآور
اط بـا  زیستی را در ارتبـ است تا مسائل محیطبوده  داریتوسعه پا

عنـوان  کنـد نـه صـرفاً بـه     یبررسـ  شـرفت یو پ یبه زنـدگ  ازین
 دیـ عنـوان کل بـه  یآگـاه  نی. همچنیجدا از متن زندگ يامسئله

 داریه پاو توسع ردمم یاجتماع هیسرما ونددهندهیپ ،داریتوسعه پا
 مـردم از  یسنجش سطح آگاه ينوآور گریشد. دگرفته  در نظر

ـ توسـعه پا  يآموزش برا«دهه  انیدر پا داریتوسعه پا  .بـود  »داری
 :طرح شد نیمقاله حاضر چن یهدف کل رونیازا

ـ به تفک یاجتماع هیارتباط سرما یـ بررس  ـ ابعـاد آن   کی ا ب
 .داریهاي توسعه پااز مفهوم و مؤلفه یآگاه

 اشاره کرد: لیبه مورد ذ توانیم زین یاهداف جزئ از
 داریهاي توسعه پااز مفهوم و مؤلفه یسنجش سطح آگاه ـ

 ونسکویبر اساس چهارچوب 
ــار ــیتحق )2012( يپورافکـ ــوان  یقـ ــا عنـ ــی «بـ نگرشـ

» بر سرمایه اجتماعی و توسعه پایـدار در شوشـتر   یشناختجامعه
ـ  نیانجام داده است. هدف ا ـ توسـعه پا  یبررسـ  هپژوهش ب  داری

                                                      
1. Framework for the United Nations Decade of 
Education For Sustainable Development (UNDESD 
2005-2014) 

بـوده   یاجتمـاع  هیدر منطقه شوشتر و ارتباط آن با سـرما  یبوم
ـ  یشیمایپ وهیبه ش قیتحق نیاست. ا نفـر از مـردم    220 نیدر ب

دهنـده تـأثیر   پژوهش نشان جیشده است. نتا نجامشهر شوشتر ا
 داریبر توسعه پا لیبه تما یو مشارکت اجتماع یاجتماع هیسرما

 ).Pourafkari, 2012است ( یبوم
 رابطـه «بـا عنـوان    یقـ یدر تحق )2012و همکاران ( عایشف

 یررسـم ینمونـه: سـاکنان محلـه غ    ؛یاجتمـاع  هیتوسعه و سرما
ـ در پا یاجتمـاع  هیتـأثیر سـرما   یبـه بررسـ  » نو رانیشم  يداری

ش به روش پژوه نیاند. اپرداخته یررسمیمحله غ کی یاجتماع
ام نـو انجـ   رانینفر از ساکنان محلـه شـم   400 نیدر ب یشیمایپ

 انیـ م يابطه مثبـت و معنـادار  ر دهدینشان م جی. نتااستشده 
 داریـ هاي توسـعه پا در سطوح مختلف و مؤلفه یاجتماع هیسرما

ز آن و اعتمـاد حاصـل ا   یروابط اجتماع قیوجود دارد که از طر
 ).Shafia & Shafia, 2012( یافته استتحقق 
 وجـود  یبـه بررسـ   يادر مقالـه  )2009(و همکاران  یلیعق
 یزیسـتی و چگـونگ  و رفتار محـیط  یاجتماع هیسرما نیرابطه ب

ـ انـد. روش تحق ارتباط پرداختـه  نیا ـ ا قی ـ  نی ژوهش از نــوع  پ
ن نفـر از سـاکنا   750بــوده و نمونـه آمـاري شـامل      یشـیمایپ

ت. مازنـدران و گلسـتان اسـ    الن،یگـ  يهامناطق شهري استان
ـ   دادپژوهش نشـان   يهاافتهی  هیعناصـر عمـده سـرما    نیکـه ب

ارتبـاط   زیـ زیسـتی ن سـئوالنه محـیط  بــا رفتارهـاي م   یاجتماع
 ).Aghili et al., 2009برقرار بوده است. ( يداریمعن

 ییوپاسخگ یپدر  يادر مقاله )2012( یو اسالم ینصرالله
ـ  يارابطـه  ایـ سؤال است که آ نیبه ا و  یاجتمـاع  هیسـرما  نیب

 نیـ زیسـت وجـود دارد؟ در ا  محـیط  یمسئوالنه حـام  يرفتارها
 امـا یاز شـاخص فوکو  یاجتمـاع  هیسنجش سرما يپژوهش، برا

کـه   ددانشان  یحاصل از مطالعه تجرب جیاستفاده شده است. نتا
ار عنـاد ماثر مثبت و  يدارا یاجتماع هیدر دوره موردمطالعه سرما

ـ  بـوده زیست بر محیط و  یمـاع اجت هیسـرما  يهـا مؤلفـه  نیو ب
سـت  اداشته وجود  يو قو میرابطه مستق ،زیستسالمت محیط

)Nasrollahi & Eslami, 2012.( 
تـأثیر   یبررسـ «بـا عنـوان    یدر پژوهش یو امام قل یصالح

 يزیسـتی؛ مطالعـه مـورد   محـیط  يبر رفتارها یاجتماع هیسرما
پـژوهش آنهـا    یاند که پرسش اصلانجام داده» استان کردستان

در  ،یاجتمـاع  هیکاهش سـرما  ایو  شیبا افزا ایبوده است: آ نیا
نمونـه   ر؟یـ خ ای دیآیبه وجود م يرییزیستی تغمحیط يرفتارها

سال ساکن در منـاطق   18 ينفر از افراد باال 440شامل  يآمار
 ياخوشـه  يریگاستان کردستان بوده که با روش نمونه يشهر

کـه بـا    نشـان داد  قیـ تحق جیانـد. نتـا  چند مرحله انتخاب شـده 
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 زیـ یستی نزمسئوالنه محیط يرفتارها ،یاجتماع هیسرما شیافزا
 .)Salehi & Imamgholi, 2011( اندمسئوالنه شده

 طیشـرا  یبـه بررسـ   يادر مقاله) 2015( 1نایبولیناس ایآناستاز
پژوهش  نی. در اپرداخته است داریتوسعه پا يمعاصر آموزش برا

توسـعه   يمفهوم آموزش برا يسازادهیدر پ کالیتجربه منطقه با
قرارگرفته  یزیستی موردبررساصول اخالق محیط يبر رو داریپا

در منطقــه  يپــژوهش، مطالعــه مــورد نیــاســت. روش کــار ا
 يریکـارگ دهنـده تـأثیر بـه   نشـان  جیاسـت. نتـا  بوده مورداشاره 

دانـش   يهـا نهیاستفاده از زم ژهیومردم و به یمشارکت اجتماع
 بود. داریتوسعه پا يدر ارتقا آموزش برا یبوم

دربـاره تـأثیر    يامقالـه  2015در سـال   2ییبوسوسیمونا ام. 
ـ اسـت. هـدف ا   نوشـته  داریبر توسعه پا یاجتماع يهاارزش  نی

 یهاي اجتماعارزش نهیدر زم یکشور رومان شرایط لیمقاله تحل
بــه  یهــاي اجتمــاعاســت کــه ارزش يفراینــد یبررســ زیــو ن

 نـه یمشود تا زهاي اخالق مدار منجر میوپرورش انسانآموزش
 یی،فراهم آورد. روش مورداسـتفاده بوسـو   داریتوسعه پا يرارا ب

ـ ها از طراست و داده یفیک اسـت.   شـده يمصـاحبه گـردآور   قی
 داریتوسعه پا يرو شیله پئترین مسمهم دادنشان  قیتحق جینتا

 ينافـذ بـرا   یهـاي اخالقـ  فقـدان ارزش  یبررس در کشور مورد
ـ مربوط بـه توسـعه پا   يدر رفتارها يرگذاریتأث اسـت  بـوده   داری
)Busoi, 2015(. 

 2006در سـال   ،ياشـناس کـره  مـردم  3»ییهوك چو نیا«
 يهـا یژگـ یو یبه بررسدر آن را منتشر کرد که  یپژوهش جینتا
دربـاره   ياسطح منطقه کیدر  دار،یجامعه آگاه از توسعه پا کی
 يریـ گجـه ی. او در نتپرداختـه شـده اسـت    یمنطقـه سـاحل   کی

 هجامعه آگاه از توسـع  کیهاي مؤلفهاز  يبندپژوهش خود دسته
هاي جامعه آگاه از توسـعه  از مؤلفه ی. برخارائه کرده است داریپا
 نیچنـ  ییچـو  جیاست طبق نتا یکه مرتبط به جامعه مدن داریپا

اخـالق   یحـام  نیزیسـتی نـو  محـیط  يهـا است: ظهور سازمان
ظهـور   ،زیسـتی محـیط  يهـا بحث يسازیعموم ،زیستیمحیط

ـ توسـعه پا  یحـام  یردولتیو غ یولتد يهاسازمان ـ پ دار،ی  شیدای
ــازمان ــاس ــیط   ییه ــائل مح ــث مس ــه باع ــتند  ک ــتی هس زیس

)Choi,2006.( 
ــالوسیم ــارانش ک ــ 4و همک ــرح پژوهش ــوان  یدر ط ــا عن ب

کـه  » داریو رفتار معطوف به توسعه پا شیسنجش دانش، گرا«
 ،یالمللی و دانشگاهچند سازمان بین يبا همکار 2007در سال 
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 يبـرا  ونسـکو یدر کانادا انجام شده است از چهارچوب سـازمان  
ـ توسـعه پا  يدهه آموزش برا  شیمـا یپانـد.  اسـتفاده کـرده   داری

 شیب نیدر ب 2007و  2007 يهاطرح در سال نیساالن ابزرگ
 کیـ صـورت پسـت الکترون  بـه  توباینفر از شهروندان مان 500از 

ـ ا جی. طبق نتاافتیانجام  بـاالتر از  سـطح دانـش    شیمـا یپ نی
 ).Michalos et al., 2009نگرش و رفتار بوده است (

بـــا عنـــوان   یشـــیمایدر پ) 2009( 5تیـــگیه دیـــوید
ــان« ــنجامک ــعه پا یس ــوزش توس ــآم ــرما داری ــذارهیدر س  يگ

ــه شــ »ياقتصــاد ــه نســل وهیب ــ یمطالع ســه نســل از  نیدر ب
 یابیبه ارز 2005تا  2002 يهاسال نیب ،يسنگاپور انیدانشجو

ـ از مفهـوم پا  انیفهم و برداشت دانشجو پرداختـه اسـت.    يداری
ـ  يداریمفهوم پا انیدانشجو ش،یمایپ نیا جیطبق نتا  تـر شیرا ب

 .دانستندیم» ندهیآ يحفاظت از منابع برا«مطابق با عبارت 
 يبـرا  یجهـان  یشیمایپ) 2014( 6لوزانو و همکاران گویرودر

ورود  يهـا بـرا  ابتکـار عمـل   گـر یها، منشورها و دبیانیه یبررس
ـ توسـعه پا  يدر عرصه آموزش بـرا  یمؤسسات آموزش عال  دار،ی

 60مـرور   يبـر مبنـا   یشیمایپ قیاند. اساس کار تحقانجام داده
ـ  يهـا دهنـده نمونـه  نشـان  جیمقاله بوده اسـت. نتـا   از  یفراوان

بـود. آنچـه    یآموزشـ  يهـا سـتم یدر س داریتوسعه پا يسازادهیپ
در ارتقاء آموزش  انیدانشجو یمشارکت عموم مشهود بوده تأثیر

 یدانشـگاه  يدر بخش عمل در فضا ژهیوبه داریتوسعه پا يبرا
 .بوده است

 مرتبط است بـا طـرق فکـر    يداریپا ونسکویازنظر سازمان 
کـه   يو فرد یعمل اجتماع يهاشکل زیکردن درباره جهان و ن

ـ تقو ،یبه: افراد اخالق شوندیمنجر م ـ دو آمـوزش  شـده تی  ده،ی
ـ فعال يشده بر مبنـا اجتماعات ساخته و  يانـه، بردبـار  همکار تی

 و یاجتماع ستمیس ،یخواه يو انصاف و برابر گریتحمل هم د
کــه حاصــل مشــارکت، شــفاف و عادالنــه هســتند،  یینهادهــا

و  نهندیرا ارج م یتسیزیستی که تنوع زعمل محیط يهاروش
ــوژ يهافراینــد ــدگ بانیپشــت یکیاکول  کننــدیرا حفــظ مــ یزن

)UNESCO, 2006.( 
 یارتقا آگاه يبه آموزش است و برا ازین یآگاه جادیا يبرا

 يهـا در دستور کـار سـازمان   داریبحث آموزش توسعه پا یجهان
ـ اوج گـرفتن ا  يو کشورها قرارگرفته اسـت. از ابتـدا   یجهان  دهی

 کیعنوان به ز،ین یارتقا آگاه يبحث آموزش برا دار،یتوسعه پا
قرار گرفت. مشارکت  دیتأک وردم يداریبه پا لین يابزار مهم برا
ـ است. درواقع توسعه پا یآموزش و آگاه ازمندیبدون شک ن  داری
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افـراد   تـوان یوابسته اسـت کـه در آن مـ    یآموزش يکردیبه رو
ــ ــ یعقالن ــارکت در فعال یو منطق ــه مش ــرا ب ــاتی ــظ  يه حف
). مـک  Sutten, 2012کـرد (  قیزیست و توسـعه تشـو  محیط

بـه   یابیدسـت  يبـرا  يدیـ کل يزارآموزش را اب زین )2004( 1اون
آمـوزش را   2»آینـده مشـترك مـا   «بیانیـه   دانسته است. يداریپا
زیسـتی  محـیط  تیریدر جهت پرورش دادن مد يعنوان ابزاربه
بـر   یطور مشخصبه زیآن ن انیاعالم کرد. در ب تیعنوان اولوبه

 & Blaze Corcoranشد ( دیتر تأکجوان يهاتوجه به نسل
Osano, 2009: 21.( 

 یگرفت ده سال آت میسازمان ملل متحد تصم 2005سال  
 يهـا از چالش یکیبنامد. » 3داریتوسعه پا يدهه آموزش برا«را 

 تـوان یکـه چگونـه مـ    بـود  نیا داریتوسعه پا يرو شیپ یاصل
داد و چه  رییتغ داریمردم را در جهت مطلوب توسعه پا يرفتارها
 ,.Michalos et alشود ( يریادگی فرایندوارد  دیبا یهایارزش

ـ توسـعه پا  ي). مفهـوم آمـوزش بـرا   11 :2009  توانـد یمـ  داری
 يهـا باشد و در عرصه زیمتنوع ن یمحل يهانهیدهنده زمبازتاب

به کار گرفتـه شـود. چنانچـه در گـزارش سـال       یمتفاوت محل
 آمده است: ونسکوی 2004
ـ توسـعه پا  ياز آموزش بـرا  یمدل جهان چیه«  وجـود   داری

رد، د دامفهـوم وجـو   نیدرباره ا یتوافق جامع نکهیندارد. باوجودا
ـ ، اولوهـا نهیبرخاسته از زم يهااما تفاوت  يکردهـا یو رو هـا تی

ـ با يدر آن محسـوس اسـت. هـر کشـور     یو محل يامنطقه  دی
 و دهایـ أککنـد. اهـداف، ت   فیخود را تعر يو فاکتورها هاتیاولو

 ،يدقتصـا ا طیشوند تا بتوانند با شرا فیتعر یمحل دیبا هافرایند
 يرهایو بـا مسـ   بخـورد  ونـد یزیستی منطقه پو محیط یاجتماع

 ).Higgit, 2009» (منطقه هماهنگ شود یمناسب فرهنگ
عنوان به داریتوسعه پا يآموزش برا ونسکو،یبر اساس سند  
 يریـ گمیتصم يبرا يریادگیبه وجود آمد،  يریادگیاز  يفرایند

 يو برابـر  یشـناخت بـوم  ،يبلندمـدت اقتصـاد   نـده یبا توجه به آ
 يدیـ کل فـه یوظ ،یشیاندندهیآ نیچن يبرا يسازتیجوامع. ظرف

 ).Chalkey et al., 2009آموزش است (
همـه   يبرا داریتوسعه پا يآموزش برا ،ونسکوی انیطبق ب 

مختلـف و از   نیهـا در اشـکال مختلـف، سـن    آموزش نیاست. ا
. در ردیتواند انجام بپـذ گوناگون می يها و نهادهاسازمان يسو

 يهـا هـاي آمـوزش  اهمیـت  ،يو نهاد یرسم يهاکنار آموزش
 جـام ان یردولتـ یغ يهـا کـه عمـدتاً توسـط سـازمان     یررسمیغ
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 ي). آموزش براUNESCO, 2006دوچندان است ( ردیپذیم
ـ . اسـت ین یو کالسـ  یدرسـ  تیفعال کیصرفاً  داریتوسعه پا  نی

خارج از  يدر فضا ،یو کالس کیآکادم طیآموزش عالوه بر مح
ـ وو در سطح جامعه بـه  یآموزش رسم طیمح  يهـا سـازمان  ژهی

 ).High, 2009باشد ( دیبا زین یردولتیغ
ـ  افراد» داریتوسعه پا يدهه آموزش برا«ازنظر برنامه    کی

وزه است، سـه حـ   داریتوسعه پا يسوحرکت به یجامعه که در پ
ـ به پا لیدر جهت ن دیرا با داریتوسعه پا ـ . ادرك کننـد  يداری  نی

 :کندیم فیتعر نیچن داریتوسعه پا يبرنامه، سه حوزه را برا
ر و نقـش آنهـا د   یاجتمـاع  يجامعه: دانش درباره نهادهـا  

 و کیـ دموکرات يهـا سـتم یفهـم س  نیچنـ و توسـعه، هـم   رییتغ
شـن  که فرصت ابراز نظر، انتخاب دولـت، اتحـاد و رو   یمشارکت

 گذارد.شهروندان می اریها را در اختساختن تفاوت
و  یکـ یزیف طیمحـ  یاز منـابع و شـکنندگ   ی: آگـاه طیمح 

لـزام  عهد و اتهمراه با  ،یانسان يهاتیمتقابل آن با فعال راتیتأث
 يهـا یمشـ زیستی در خطمحیط يهایلحاظ کردن نگران يبرا
 توسعه یو اجتماع ياقتصاد ،یاسیس

رشــد  يهــاتیــو ظرف هــاتیاز محــدود یاقتصــاد: آگــاه 
با تعهد و الزام  ،زیستآن بر جامعه و محیط راتیو تأث ياقتصاد

ـ  يمصـرف ورا  یو اجتمـاع  يسطوح فـرد  یابیارز يبرا  ینگران
 :UNESCO, 2006( یزیست و عدالت اجتماعدرباره محیط

14.( 
 

 آموزش براي توسعه پایدار چهارچوب گانهسهابعاد 
 یـ فرهنگ یهاي اجتماعدیدگاه )الف 
 مـوزش آهمراه با  دیبا داریتوسعه پا يـ حقوق بشر: آموزش برا 

 یحقوق اساس
ر د یزنـدگ  ي: توانا سـاختن مـردم بـرا   یانسان تیـ صلح و امن 

 از آرامش و صلح. یطیمح
 فقر از يریجلوگ ي: امکان مشارکت زنان برایتیجنس يـ برابر 

 زیستو کمک به حفظ محیط
 تواند بهمی ی: تنوع فرهنگیفرهنگ نیو فهم ب یـ تنوع فرهنگ 

 کمک کند. زین یستیتنوع ز
 سالم یهاي زندگمهارت يها: آموزشیـ سالمت 
ن هایی است که امکاحکومت ازمندین داری: توسعه پایـ حکمران 

 د.م آوربحث آزاد شهروندان خود را فراه ده،یمشارکت، ابراز عق
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 زیستیمحیط يکردهایرو )ب
وزش ): آمـ یسـت یتنوع ز ،يکشاورز ،ي(آب، انرژ یعیـ منابع طب 

حفـظ و نگـه    يمنابع گام اول بـرا  نیو ضرورت حفظ ا تیاهم
 است. ندگانیآ يمنابع برا نیداشت ا

 تراییبا تغ ی: آموزش ارتباط سبک زندگییآب و هوا راتییـ تغ 
 ییآب و هوا

زش همراه بـا آمـو   دی، بابارهنیها درا: آموزشییـ توسعه روستا 
 يهـا رصـت روسـتاها و ف  تیـ در روستا، اهم یهاي زندگمهارت
ها در روسـتا  یزنـدگ  تیـ فیآمـوزش ارتقـا ک   زیآنها و ن ياقتصاد
 باشد.

ـ پا ینی: آمـوزش شهرنشـ  داریپا ینیـ شهرنش   بـا مشـارکت   داری
 شهروندان

ـ برخورد با فجا ي: آموزش براعیاز فجا يریـ جلوگ   یعـ یطب يای
 یقبل یتر از آن آمادگتواند در کاهش تلفات مؤثر باشد. مهممی

 دارد. نهیزم نیدر ا يادیتأثیر ز یزندگ طیمح يو بهساز
 

 ياقتصاد يهادگاهید )ج
 يریادگیـ همراه با  دیکاهش فقر با يـ کاهش فقر: آموزش برا 

آمـوزش   تـوأم  زیـ و اشـتغال مناسـب و ن   یزندگ يها برامهارت
 باشد. یدرباره حقوق انسان

 ردایاتوسعه پ ي: آموزش براانهیمسئوالنه و پاسخگو يـ همکار 
رد و د آوبه وجو يو اقتصاد یمال يروهایاز ن یمتعادل یآگاه دیبا

 یو مـال  يهـاي اقتصـاد  شهروندان را آمـاده کنـد کـه فعالیـت    
 مسئوالنه داشته باشند.

ـ توسـعه پا  يـ اقتصاد بـازار:. آمـوزش بـرا     ـ با داری هـن  در ذ دی
هـا  ه آنکند و ب جادینسبت به اقتصاد بازار ا يشهروندان روشنگر

 ).UNESCO, 2009بدهد ( بارهنیدرا يتفکر انتقاد ییتوانا
دهـه آمـوزش   « يبرا ونسکویچهارچوب  زین )2004( 1مک اون 

است که بهبـود و   نیو بر ا گرفتهرا به کار  »داریتوسعه پا يبرا
 ریناپـذ از هم امکـان  يجامعه جدا کیسه مؤلفه در  نیتوسعه ا
ـ است و ا ـ تنسـه، کـالً درهـم    نی  ،يداریـ هسـتند. انگـاره پا   دهی

 ،یطـ یمح يهـا کـه در آن مالحظـه   نـده یدربـاره آ  ستیاانگاره
شـده و هـدف آن    تیـ طور متعـادل رعا به يو اقتصاد یاجتماع

 .است یزندگ تیفیتوسعه و بهبود ک
ــ  ــارانش موفیکاس ــن )2009( 2و همک ــرا زی ــوزش يب ــاآم  يه

ـ  کـرد یمشـابه دو رو  يکردیرو داریمعطوف به توسعه پا در  یقبل
 .رندیگ یسه حوزه در نظر م

                                                      
1. Mc.Keown 
2. Kasimov et al. 

 داری. توسعه پاهاستهینو به سرما ینگرش دار،یتوجه به توسعه پا
هـا و  ، بـه انسـان  یعـ یطب يهـا هیبر حفظ سرما دیعالوه بر تأک

ارزشـمند   ياهیعنـوان سـرما  بـه  زیآنها ن نینابیاعتماد و ارتباط ب
 یاجتمـاع  یارتبـاط  يهـا و شـبکه  یاجتمـاع  هی. سـرما نگردیم
جمله ند، ازرا در خود داشته باش یمنابع ارزشمند مختلف توانندیم

 يکـار اعتماد و هم ،یرخواهی، خهاییراهنما ات،یاطالعات، نظر
 هی). منظـور از سـرما  Azkia & Ghafari, 2008( رهیـ غ و

 قیـ هـا از طر است که افراد و گـروه  یو منابع هیسرما ،یاجتماع
نـد  به دست آور توانندیارتباطات) م نی(و نوع ا گریکدیبا  وندیپ
)Sharepour, 2010مـاده خـام جامعـه     یاجتمـاع  هی). سرما

ـ یآفربه قـدرت و نقـش   توانیآن م شیاست و با افزا یمدن  ین
ر درا  یاجتمـاع  هیمقاله حاضر سرما دربود.  دواریام یجامعه مدن

 سه بعد مطرح شده است.
ع مجموعـه منـاب   یارتباط اجتماع زمنظور ا :یاجتماع ارتباط
تـا   دهـد یگروه اجازه مـ  ایفرد  کیمعنوي است که به  ایمادي 
و شناخت  ییآشنا شدهنهینهاد شیوباز روابط کم داريیپا شبکه

ـ ). بوردField, 2009)ته باشـد   داشـ  اریمتقابل را در اخت در  وی
 دیـ متقابـل تأک  يهاو شناخت ارتباطبر  یاجتماع هیسرما فیتعر

توانـد بـه گـردش    مـی  یاجتماع هیبعد از سرما نی. اداشته است
 روابط کمک کند. يهاو شبکه يهادر گروه داریدانش توسعه پا

بـه   یاجتمـاع  هیبه اعتقاد کلمن سرما :یاجتماع يهنجارها
 زانیـ ه به مک یو انتظارات فیتکال .1«شود: سه شکل ظاهر می

نتقال ا تیظرف .2دارد.  یبستک یاجتماع طیاعتماد به مح تیقابل
م کنش فراه يبرا ياهیتا بتوان پا یاطالعات در ساختار اجتماع

 مـؤثر  یـی کـه تـوأم بـا ضـمانت اجرا     ییوجود هنجارها .3کرد. 
ــند ــ). در تعرSharepour, 2010: 254» (باش ــاو ن فی  زی

 يدارا هستند. اگر فرد یمتقابل و اعتماد عناصر مهم يهنجارها
ح ر سـط متقابل او د يباال باشد و بعد هنجارها یاجتماع هیسرما
و عناصر  داریتواند به گردش دانش توسعه پاقبول باشد میقابل
 کمک کند. بارهنیدرا بخشیآگاه

را  یاجتمـاع  هیاتـرین بعـد سـرم   مهم دیشا :یاجتماع اعتماد
اي ا بـر ر یاجتمـاع  هی. پاتنـام سـرما  دینام یبتوان اعتماد اجتماع
و  یاجتمــاع يهــاافــراد و شــبکه نیبــ يهــااشــاره بــه اتصــال

ـ آیم آنها به وجود جهیهنجارهاي متقابل و اعتمادي که درنت  د،ی
ط ارتبا زانیم زیاو ن هینظردر  ).Field, 2009( است کاربردهبه

ـ اعتمـاد متقابـل ن   زانیـ م نیچنو هم ـ اهم زی تمـاد  دارنـد. اع  تی
و  یارتبـاط  يهـا تواند به دانش موجـود در شـبکه  می یاجتماع

 نـه یتوانـد زم اعتماد مـی  نیاعتبار بخشد. همچن یروابط اجتماع
 باشد. زیزیستی نمحیط يهاها و انجمنگروه يریشک گ
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 موضـوع  یو مفهوم ينظر اتیکه به ادب يتوجه به مرور با
ه از توسـع » مشترك ما ندهیآ«گزارش  فیصورت گرفت، از تعر

ـ از مفهـوم توسـعه پا   یو سنجش آگـاه  یبررس يبرا داریپا  ردای
 یمفهـوم  رندهیدربرگ فیتعر نیکه ا رونیاستفاده شده است. ازا

عمـوم   يفهـم بـرا  ساده و قابل نیو در ع داریجامع از توسعه پا
 يآمـوزش بـرا  «با عنـوان   ونسکویاست. از چهارچوب سازمان 

 داریـ هاي توسعه پااز مؤلفه یجهت سنجش آگاه »داریتوسعه پا
ابعــاد و  رنــدهیچهــارچوب هــم دربرگ نیــاســتفاده شــد. چــون ا

 يهه آموزش برااست که در د داریاز توسعه پا یهاي آگاهمؤلفه
 نیچنـ و هـم  شـد یآمـوزش داده مـ   دمبه مـر  دیبا داریتوسعه پا

ـ بورد يهـا هیشده است. نظر يبندمیتقس یروشنبه پاتنـام و   و،ی
ـ امورداسـتفاده قـرار گرفـت.     یاجتمـاع  هیکلمن درباره سرما  نی

ـ ن یهشـ پژو نهیشیمورداستفاده در پ يهادر پژوهش هاهینظر  زی
ي اگونـه به نهاآو ابعاد  يبندمیتقس نیچنمورداستفاده بوده و هم

سـعه  از تو یدر آگـاه  یاجتمـاع  هیتأثیر سـرما  یکه به بررس بود
 کرد.کمک  داریپا

 

 
 

 قیتحق يمدل نظر .1شکل 
Figure1. the theoretical model of research 

 
 يبـرا  اثر گذراند و در کـل  گریکدیبر  یاجتماع هیسه بعد سرما

 کیـ ر هجامعه مؤثر واقع شوند. درواقع  یاجتماع هیبهبود سرما
ه و بـ ت اسـ مؤثر  گریابعاد د تیدر تقو یاجتماع هیاز ابعاد سرما

 .انجامدیم داریهاي توسعه پااز مفهوم و مؤلفه یارتقا آگاه
 از: اندعبارتدر این پژوهش  قیتحق يهاهیفرض

و  یاجتمـاع  هیسـرما  یبعد ارتباط اجتماع نیرسد ببه نظر می ـ
 رابطه وجود دارد. داریهاي توسعه پااز مفهوم و مؤلفه یآگاه

از  یو آگـاه  یاجتمـاع  هیبعد اعتماد سرما نیرسد ببه نظر می ـ
 رابطه وجود دارد. داریهاي توسعه پامفهوم و مؤلفه

 و یاجتماع هیمتقابل سرما يبعد هنجارها نیرسد ببه نظر می ـ
 .رابطه وجود دارد داریهاي توسعه پااز مفهوم و مؤلفه یآگاه

 
 ی پژوهششناسروش

ـ لو واحـد تح  افتیانجام  شیمایصورت پپژوهش به نیا آن  لی
محقق سـاخته بـر    نامهپرسشاطالعات  ي. ابزار گردآوربودفرد 

 يبـرا  ونسـکو یو چهارچوب سازمان  داریتوسعه پا فیاساس تعر
 بـوده اسـت. پـژوهش در سـال     داریتوسعه پا يدهه آموزش برا

 تیــو جمع شیمــایپ ياســت. محــل اجــرا افتــهیانجــام 1393
 . بـر بوده است لیشهر در استان اردب نیموردمطالعه، مردم مشگ

 نیکل شهرسـتان مشـگ   تی، جمع1390ل سا ياساس سرشمار
 يمنـاطق شـهر  در فـر  ن 72958اند کـه  نفر بوده 151156شهر 

 15 يبـاال  ينفر در زمـان سرشـمار   56289اند. داشتهسکونت 
 .اندداشتهسن سال 

 
 عملیاتی سازي متغیرهاي پژوهش

دربـاره رفـع    هیـ گو 5مفهوم بـا   نیا :داریتوسعه پا مفهوم
 6 فیـ در ط غیـره، و  یعـ یطب يهـا تیانسان، محـدود  يازهاین

مخـالفم   )، کامال1ًاز ( فیط نی. بازه اشد دهیسنج کرتیل نهیگز
ن اس آزموبر اس اسیمق نیا ییای. پاباشدی) کامالً موافقم م6و (
 .بود یاسبکه در سطح من آمد . به دست/77کرونباخ  يآلفا

ا مضـمون  ب هیگو 12با  :داریتوسعه پا یهاي انسانمؤلفه
 يتوسـعه، برابـر   يهـا عنـوان ضـرورت  صلح و حقوق بشـر بـه  

ـ   یزنـان، تنـوع فرهنگـ    يو توانمندساز یتیجنس  نیو احتـرام ب
عنــوان و بهداشــت بــه یتوســعه، ســالمت فراینــددر  یفرهنگــ

 نهمسـئوال  يهاي اقتصادتوسعه، کاهش فقر، فعالیت يهاالزمه
 نهیگز 6 فیطدر  ،یزندگ تیفیک شیافزا ،زیستدر قبال محیط

خ ونباکر يبا آزمون آلفا اسیمق نیا ییایشد. پا دهیسنج کرتیل
 .بود یکه در حد قابل قبول آمد به دست 74/0

ـ ا زیسـتی: هاي محیطمؤلفه سـؤال بـا    18بـا   اسیـ مق نی
 ییآب و هوا راتییتوجه به تغ ،یعیحفظ همه منابع طب نیمضام
آن، توجـه بـه خطـرات مـواد      يرو شیپ يهابیو آس یمیو اقل

ـ پا ینیشهرنشـ  ،ییتوسـعه روسـتا   ،یکیپالست و  ییشناسـا  دار،ی
 ط،یحـ ، محـدود دانسـتن م  هاستمیها و اکوستنوع گونه قیتصد

 اعتماد
Trust 

هنجارهاي 
 متقابل

reciprocal 
norms 

 

آگاهی از مفهوم 
ي هامؤلفهو 

 توسعه پایدار
awareness of 

concept 
&components 
of sustainable 
development 

 

 با مردمارتباط 
communicating 

with people 
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به منـابع   شیگرا شیافزا ر،یناپذ دیکاهش استفاده از منابع تجد
در  ییگراکنترل مصرف ،يدیخورش يهم چون انرژ ریپذ دیتجد

بـا   اسیـ مق نیا ییای. پاگردید یاتیعمل يانهیگز 6 کرتیل فیط
 بودقبول که قابل آمد به دست 72/0کرونباخ  يآزمون آلفا

ارتباط با  :یاجتماع هیسرما یاتیو عمل یمفهوم فیتعر
وسـتان،  دمیزان تماس و ارتباط با  نیبا مضام هیگو 10مردم: با 

 تبـاط ار زانیو دور، م کینزد یهمسایگان، خویشاوندان خانوادگ
ـ ... در ط یمیقـد  يهـا یبا همکالس  کـرت یل يهـا يگـو  6 فی

 83/0کرونبـاخ   ياآن با آزمون آلفـ  ییایپا زانیشد و م دهیسنج
 .بودقبول قابل هک آمد به دست

بـا   هیـ گو 12با  یاسیدر مق :يو نهاد یشخص نیاعتماد ب
ن، میزان اعتماد بـه دوسـتان، خویشـاوندان، همسـایگا     نیمضام

ر د یو عمـوم  یدولت ياز نهادها یهمکاران، برخ، هایهمکالس
ـ  ییایـ شده است کـه پا  دهیسنج کرتیل يانهیگز 6 فیط ر آن ب

قبـول  که قابـل  آمد به دست 80/0کرونباخ  ياساس آزمون آلفا
 بود.

 يانهیگز 6 فیدر ط هیگو 12 یاسیدر مق هنجارهاي متقابل:
فـرد   ینیبشیچون پ ینیکه شامل مضام عملیاتی گردید کرتیل

ــایگان و    ــتان، همس ــکالت دوس ــل مش ــه ح ــود ب ــل خ از تمای
ت و فـرد در مشـکال   رسـاندن ياریـ خویشاوندان، تمایل آنها به 
ـ . پادبـو آنها در آینـده و ...   يهاتمایل فرد به جبران کمک  ییای

ه کـ آمـد   به دست 91/0کرونباخ  يبر اساس آزمون آلفا اسیمق
 .بود یدر سطح باال و قابل قبول

ـ ، جمع1390سال  يشماراساس سر بر کـل شهرسـتان    تی
ـ نفـر جمع  72958. از بوده اسـت نفر  151156شهر  نیمشگ  تی

 يباال ينفر در زمان سرشمار 56289 ،يساکن در مناطق شهر
 382ول کـوکران  نفر بـا فرمـ   56286 نیاند. از بسال داشته 15

 شدند اما دهیعنوان نمونه برگزبه یاي تصادفنفر با روش خوشه
د مناطق . چون شهر فاقدیگرد عیتوز نامهپرسش 400درمجموع 

منسجم و مشخص بـود، شـهر بـه ده     يو ساختار شهر يشهر
کل شکوچه به  10تا  8شد و از هر منطقه  میتقس یمنطقه فرض

تا  4تناسب وسعت منطقه انتخاب شد و از هر کوچه به یتصادف
 د.انتخاب ش نامهپرسشارائه  يمنزل برا 5
 

 هاو داده اطالعات
ـ انجـام گرد  کرتیل يانهیشش گز فیدر ط رهایسنجش متغ  دی

کامالً موافقم در  یبه معن 6کامالً مخالفم و  یبه معن 1که عدد 
نظر گرفته شد. پس از به دست آمدن شاخص هر بعد، شـاخص  

به دسـت   6تا  1هر بعد در بازه  نیانگیشد تا م میتقس 6بر عدد 
 نیتـر نییپا یبه معن 1ها شاخص نیانگیسطح م یابی. در ارزدیآ

متوسـط   4 ن،ییمتوسط روبه پا 3 ن،ییپا باًیتقر 2سطح موافقت، 
سطح موافقـت در   نیباالتر یبه معن 6باال و  باًیتقر 5روبه باال، 

ـ انتخـاب ط  لیـ نظر گرفتـه شـد. الزم بـه ذکـر اسـت دل       6 فی
ـ بوده است. سه بعد متغ یخنث يبردن نظرها نیاز ب ،يانهیگز  ری
 فیط 6تا  1در بازه  دار،یهاي توسعه پااز مفهوم و مؤلفه یاهآگ
به هم و در سطح متوسـط رو بـه بـاال     کینزد ینیانگیم کرتیل

متقابـل   يبـه هنجارهـا   يبندیاند. بعد ارتباط با مردم و پاداشته
متوسط  یدر سطح کرتیل فیط 6تا  1در بازه  یاجتماع هیسرما
اعتماد به اشخاص و نهادها در سطح میانگین . داشته استقرار 

 يرهـا یمتغ یفی) آمـار توصـ  1جـدول (  .بـوده اسـت   نییروبه پا
 .داده استپژوهش را نشان 

 

 پژوهش اصلی متغیرهاي میانگین. 1 جدول
Table 1. means of research principal variables  

 
 

 متغیر وابسته به تفکیک ابعاد
Dimensions of the 
dependent variable  

 میانگین
Mean 

 انحراف معیار
Standard 

error 
 پایدارآگاهی از مفهوم توسعه 

awareness of sustainable 
development 

4.46 0.62 

توسعه  هاي انسانیآگاهی از مؤلفه
 پایدار

awareness of components of 
sustainable development 

4.67 0.76 

زیستی هاي محیطآگاهی از مؤلفه
 توسعه پایدار

awareness of environmental 
components of sustainable 

development 

4.35 
0.03 

 

هاي توسعه آگاهی از مفهوم و مؤلفه
 پایدار (کل)

awareness of concept 
&components of sustainable 

development (total) 

4.32 0.41 

 ارتباط با مردم
communicating with people 

4.23 0.008 

 اعتماد به اشخاص و نهادها
trust to persons & 

institutions 
3.38 -0.49 

 هنجارهاي متقابل
reciprocal norms 

4.51 -0.05 

 سرمایه اجتماعی (کل)
social capital (total) 

4.04 0.07 
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هـاي  چه ارتباطی میـان آگـاهی از مفهـوم و مؤلفـه    
 توسعه پایدار و رابطه با مردم وجود دارد؟

 یباط اجتماعبعد ارت نیرسد ببه نظر می« هیفرض یابیارز يبرا 
 داریـ هاي توسـعه پا از مفهوم و مؤلفه یو آگاه یاجتماع هیسرما

 گردیـد  استفاده رسونیپ Rاز آماره و آزمون » رابطه وجود دارد.
 ) آمده است.2آن در جدول ( جیکه نتا

 

همبستگی بین ارتباط با مردم و آگاهی از مفهوم و . 2جدول 
 ي توسعه پایدارهامؤلفه

Table 2. correlation of communicating with people 
& awareness of concept & components of 

sustainable development 

 متغیرها
Variables 

 رتباط با مردما-سرمایه اجتماعی
Social capital -

Communicating with 
people 

ضریب 
 همبستگی

Correlation 
coefficient 

سطح 
 يداریمعن

Sig. 
 آگاهی از مفهوم توسعه پایدار

awareness of 
sustainable 

development 

0.003 0.954 

هاي انسانی آگاهی از مؤلفه
 توسعه پایدار

awareness of 
components of 

sustainable 
development 

0.037 0.437 

هاي آگاهی از مؤلفه
 زیستیمحیط

awareness of 
environmental 
components of 

sustainable 
development 

0.175 0.001 * 

هاي آگاهی از مفهوم و مؤلفه
 توسعه پایدار (کل)

awareness of concept 
&components of 

sustainable 
development (total) 

0.113 0.027 ** 

 05/0ي داریمعن** سطح       01/0ي داریمعن*سطح 
 

 05/0از  کمتــر)   = 027/0sig > 05/0( يداریســطح معنــ
از  یارتبـاط بـا مـردم و آگـاه     نیرابطه ب هیفرض نیاست؛ بنابرا

ـ تأ داریـ هـاي توسـعه پا  مفهوم و مؤلفه ـ ی H0و فـرض   دیی  یعن
 113/0 یهمبسـتگ  بی. ضـر شدرد  ریعدم ارتباط دو متغ يادعا

 شیبا افزا یعنیاست؛  ریدو متغ نیو مثبت ب فیدهنده ضعنشان

 داریـ هـاي توسـعه پا  از مفهـوم و مؤلفـه   یارتباط با مردم آگـاه 
ارتباط بـا مـردم بـا ابعـاد      یهمبستگ یدر بررس .ابدییم شیافزا

هـاي  از مؤلفـه  یتنها بعد آگاه داریهاي توسعه پامفهوم و مؤلفه
داشته اسـت.   داریمعن یزیستی با ارتباط با مردم همبستگمحیط

 01/0از  کمتــر)   = 001/0sig > 01/0( يداریســطح معنــ
از  یهارتبـاط بـا مـردم و آگـا     نیرابطه ب هیفرض نیاست؛ بنابرا

ـ ی H0و فـرض   دییتأ داریزیستی توسعه پاهاي محیطمؤلفه  یعن
 175/0 یهمبسـتگ  بی. ضـر شدرد  ریعدم ارتباط دو متغ يادعا

 شیبـا افـزا   یعنی؛ بود ریدو متغ نیو مثبت ب فیدهنده ضعنشان
ـ زیستی توسـعه پا هاي محیطاز مؤلفه یارتباط با مردم آگاه  داری

 .ابدییم شیافزا
ـ از مفهـوم توسـعه پا   یبا مردم با آگـاه  ارتباط ز ا یهو آگـا  داری
 نداشت. يداریارتباط معن داریتوسعه پا یهاي انسانمؤلفه

 
ــاعی و    ــاد اجتم ــاط اعتم ــاهارتب ــوم  یآگ و از مفه

 چگونه است؟ داریهاي توسعه پامؤلفه
 هیاد سـرما بعـد اعتمـ   نیرسد ببه نظر می« هیفرض یابیارز يبرا

رابطـه   داریـ هـاي توسـعه پا  از مفهوم و مؤلفه یو آگاه یاجتماع
 جینتـا  کهشد استفاده  رسونیپ Rاز آماره و آزمون » وجود دارد.

 ) آمده است.3آن در جدول (
 و مفهوم از و آگاهی اعتماد اجتماعی بین همبستگی. 3جدول 

 پایدار توسعه هايمؤلفه
Table3. Correlation of social trust & awareness of 
concept & components of sustainable development 

 متغیرها
Variables 

 عتمادا -سرمایه اجتماعی
Social capital - Trust 

ضریب 
 همبستگی

Correlation 
coefficient 

سطح 
 يداریمعن

Sig. 

 آگاهی از مفهوم توسعه پایدار
awareness of 
sustainable 

development 

0.035 0.497 

هاي انسانی آگاهی از مؤلفه
 توسعه پایدار

awareness of 
components of 

sustainable 
development 

0.028 0.597 

هاي آگاهی از مؤلفه
 زیستیمحیط

awareness of 
environmental 
components of 

sustainable 

0.098 0.057 
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development 
ي اهآگاهی از مفهوم و مؤلفه
 توسعه پایدار (کل)

awareness of concept 
&components of 

sustainable 
development (total) 

0.072 0.161 

 
ـ     05/0از  بیشـتر )   = 161/0sig < 05/0( يداریسـطح معن

 از یو آگـاه  یاعتمـاد اجتمـاع   نیرابطه ب هیفرض نیاست؛ بنابرا
ـ ی H0و فرض  دنش دییتأ داریهاي توسعه پامفهوم و مؤلفه  یعن

 ورتبـاط  ا چیه یعنی؛ گردید رفتهیپذ ریعدم ارتباط دو متغ يادعا
هـاي توسـعه   از مفهوم و مؤلفـه  یاعتماد و آگاه نیب یهمبستگ

 .نداشته استوجود  داریپا
 
از  یو آگـاه چه ارتباطی میان هنجارهاي اجتمـاعی   

 د؟وجود دار داریهاي توسعه پامفهوم و مؤلفه
ـ  به نظـر مـی  « هیفرض یابیارز يبرا  يرهـا بعـد هنجا  نیرسـد ب

 هاي توسـعه از مفهوم و مؤلفه یو آگاه یاجتماع هیمتقابل سرما
سـتفاده  ا رسـون یپ Rاز آماره و آزمون » رابطه وجود دارد. داریپا

 ) آمده است.4آن در جدول ( جیکه نتا شد
بـا   داریـ سـعه پا تو یهاي انساناز مؤلفه یآگاه نیفرض رابطه ب

)  = 000/0sig > 01/0( يداریمتقابل با سطح معن يهنجارها
دم عـ  يادعا یعنی H0و فرض  دییتأ باشدیم 01/0از  کمترکه 

دهنـده  نشـان  321/0 یهمبستگ بی. ضرشدرد  ریارتباط دو متغ
ـ یاسـت؛   ریـ متغدو  نیارتباط متوسط و مثبت ب  شیبـا افـزا   یعن

توسـعه   یهاي انسـان از مؤلفه یمتقابل، آگاه يهنجارها تیرعا
 .ابدییم شیافزا داریپا

 داریزیستی توسعه پاهاي محیطاز مؤلفه یآگاه نیفرض رابطه ب
 ) = 000/0sig > 01/0( يداریمتقابل با سطح معن يبا هنجارها

دم عـ  يادعا یعنی H0و فرض  دییتأ باشدیم 01/0از  کمترکه 
دهنـده  نشـان  368/0 یهمبستگ بی. ضرشدرد  ریارتباط دو متغ

 تیرعا شیبا افزا یعنی؛ بود ریدو متغ نیبارتباط متوسط و مثبت 
زیسـتی توسـعه   هاي محـیط از مؤلفه یمتقابل، آگاه يهنجارها

 .ابدییم شیافزا داریپا
سـطح  درباره رابطه هنجارهاي متقابـل بـا کـل متغیـر وابسـته      

 نی؛ بنابرابود 01/0از  کمتر)  = 000/0sig > 01/0( يداریمعن
ـ   هیفرض از مفهـوم و   یمتقابـل و آگـاه   يهنجارهـا  نیرابطـه ب

ـ ی H0و فرض  دییتأ داریهاي توسعه پامؤلفه عـدم   يادعـا  یعن
دهنـده  نشـان  363/0 یهمبستگ بی. ضرشدرد  ریارتباط دو متغ

ـ یاسـت؛   ریـ ن دو متغیارتباط متوسط و مثبت ب  شیبـا افـزا   یعن

از مفهـوم و   افتنیـ  یمتقابـل، امکـان آگـاه    يهنجارها تیرعا
. دهـد یم شیافزا انیپاسخگو نیرا در ب داریهاي توسعه پامؤلفه

شهروندان را نسبت به توسعه  توانستهمتقابل  يهنجارها تیرعا
 آگاه سازد. داریپا
 

همبستگی بین هنجارهاي متقابل و آگاهی از مفهوم و . 4جدول 
 هاي توسعه پایدارمؤلفه

Table4. Correlation of reciprocal norms awareness 
of concept & components of sustainable 

development 

 متغیرها
Variables 

هنجارهاي  -سرمایه اجتماعی
 متقابل

Social capital - 
Reciprocal norms 

ضریب 
 همبستگی

Correlation 
coefficient 

سطح 
 داريیمعن

Sig. 

 آگاهی از مفهوم توسعه پایدار
awareness of sustainable 

development 
0.134 0.009* 

هاي انسانی توسعه آگاهی از مؤلفه
 پایدار

awareness of components 
of sustainable 
development 

0.321 0.000 * 

 زیستیهاي محیطمؤلفهآگاهی از 
awareness of 

environmental 
components of sustainable 

development 

0.368 0.000 * 

هاي توسعه آگاهی از مفهوم و مؤلفه
 پایدار (کل)

awareness of concept & 
components of sustainable 

development (total) 

0.363 0.000 * 

 01/0ي داریمعن*سطح 
 

ـ از مفهوم توسعه پا یآگاه نیرابطه بفرض   يابـا هنجارهـ   داری
 کمتـر ) کـه   = 000/0sig > 01/0( يداریمتقابل با سطح معن

ط دو عدم ارتبا يادعا یعنی H0و فرض  دییتأ باشدیم 01/0از 
دهنـده ارتبـاط   نشـان  134/0 یهمبسـتگ  بی. ضـر شدرد  ریمتغ
ـ ی؛ بـود  ریـ دو متغ نیو مثبت ب فیضع ـ ارع شیبـا افـزا   یعن  تی

ـ از مفهـوم توسـعه پا   یمتقابـل، آگـاه   يهنجارها  شیافـزا  داری
 .ابدییم
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هـاي  چه متغیرهایی بـر آگـاهی از مفهـوم و مؤلفـه    
 ؟رگذارندیتأثتوسعه پایدار 

دل که مناسب بودن مـ  کندیبه ما کمک م ریمس لیتحل نمودار
ـ ارز ي. بـرا میکنـ  نیـی را تع ریو مقدار اثر هر متغ یابیرا ارز  یابی

بتـا   بیکه همان ضـرا  ریمس بیاز ضرا گریکدیبر  رهایتأثیر متغ
 هیمااد سـر اعتمـ  ابعادتأثیر  نکهیهستند استفاده شد. با توجه به ا

 را از شناخته نشـد و آن  داریمعن یونیرگرس لیدر تحل یاجتماع
 عـد بدر نظر گـرفتن دو  با  ریمس لیحذف شدند، تحل ییمدل نها

 .گردیدمتقابل انجام  يرابطه با مردم و هنجارها
ت. داده اسـ را نشان  قیتحق یمدل تجرب ری) نمودار مس2شکل (

ـ   میرمسـتق یغ راتیبـه محاسـبه تـأث    )5در جدول (  یو تـأثیر کل
ـ یوابسـته   ریـ مستقل رو متغ يرهایمتغ  واز مفهـوم   یآگـاه  یعن

 .پرداخته شده است داریهاي توسعه پامؤلفه
 

 
 

 یمدل تجرب ریمس لینمودار تحل .2شکل 
Figure2  . graph of path analysis (empirical model) 

 

، ) آمـده اسـت  5که در جدول ( ریمس لیتحل جیبر اساس نتا
م و از مفهـو  یمتقابل بـر آگـاه   يهنجارها یو کل میتأثیر مستق

در  رییبا هر تغ یعبارت بوده و به 218/0 داریهاي توسعه پامؤلفه
ز ا آنهـا  یآگـاه  ان،یپاسخگو يمتقابل از سو يهنجارها تیرعا
و  کـرده  رییـ حـد تغ وا 218/0 داریـ هاي توسعه پاوم و مؤلفهمفه
ـ   یابد. میمی شیافزا ـ رعا ان،یپاسـخگو  نیتـوان گفـت در ب  تی

کنـد تـا دربـاره    به شـهروندان کمـک مـی    یاجتماع يهنجارها
 وند.شهاي آن آگاه و مؤلفه داریتوسعه پا

ارتباط  شیدارد و با افزا میرمستقیاما ارتباط با مردم تأثیر غ
 داریهاي توسعه پااز مفهوم و مؤلفه انیپاسخگو یبا مردم، آگاه

و  انیارتباط پاسخگو ،ی. به عبارتاست افتهیواحد کاهش 036/0

و  داریارتباط دربردارنده منابع دانش درباره توسعه پا نیا يمحتو
 .ستیهاي آن نمؤلفه

 

آگاهی  بر مستقل متغیرها غیرمستقیم و مستقیم تأثیرات. 5جدول 
 هاي توسعه پایداراز مفهوم و مؤلفه

Table5. Direct & indirect impacts of variables on 
awareness of concept & components of sustainable 

development (total) 

 متغیر
Variables 

 تأثیر مستقیم
direct 
impact 

تأثیر 
 میرمستقیغ

Indirect 
impact 

 تأثیر کلی
Overall 
impact 

 0.218 - 0.218 هنجارهاي متقابل
 رابطه با مردم
reciprocal 

norms 
-0.17 0.134 -0.036 

 
 يریگجهیو نت حثب

 :اشـاره کـرد   نیتوجه چنقابل جیتوان به نتاطول خالصه می به
از مفهــوم و  یآگــاه یعنــیوابســته پــژوهش،  ریــمتغ نیانگیــم

ر سـطح  دکـه   بود 32/4 ،6تا  1در بازه  داریهاي توسعه پامؤلفه
ـ در ا ینیانگیم زیگانه آن ناست و ابعاد سه ییمتوسط به باال  نی
هـاي توسـعه   مؤلفـه  و هوماز مف یاند. چون آگاهمحدوده داشته

ـ پا سـنجش شــد   ونســکویبـار چهـارچوب    نینخســت يبـرا  داری
تـوان گفـت   می مسامحه ی. با اندکنبود هانهیشیبا پ سهیمقاقابل

ـ یعق ،)2012ي (فکـار پورا افتـه یبـا   جـه ینت نیا  نو همکـارا  یل
ــالح)2009( ــامقل ی، صـ ــالوسیو م )2012ی (و امـ ) 2009( کـ

 یعاجتمـا  هیسرما یعنیمستقل  ریمتغ نیانگی. مداشت یهمخوان
 .بود یدر سطح متوسط زیباشد که آن ن یم 04/4 زین

بـا بعـد    داریـ هاي توسـعه پا از مفهوم و مؤلفه یارتباط آگاه
هـاي  ؤلفـه ماز مفهوم و  ی. اگر آگاهبود داریارتباط با مردم معن

ز ا یاهتنها بعـد آگـ   میکن یآن بررس کیرا به تفک داریتوسعه پا
ـ    بود داریزیستی توسعه پاهاي محیطمؤلفه ا که با بعـد ارتبـاط ب

 .داشته است داریارتباط معن یاجتماع هیمردم سرما
 یآگاه رینه با کل متغ یاجتماع هیسرما یاعتماد اجتماع بعد

از ابعـاد آن   کدامچیو نه با ه داریهاي توسعه پامفهوم و مؤلفهاز 
نتوانسـته   یدر جامعه موردبررسـ  ی. اعتماد اجتماعنداشتارتباط 

 یدر شبکه روابط اجتمـاع  داریاز توسعه پا یاست به انتشار آگاه
جامعـه   یتـوان گفـت در شـبکه روابـط اجتمـاع     کمک کند. می

 داریـ مردم به انتقال مؤثر دانش در حوزه توسـعه پا  ،یموردبررس
شهروندان به آن  ،يعناصر نیو در صورت وجود چن پردازندینم

احتماالً منـابع   یروابط اجتماع يهااعتماد الزم ندارند. در شبکه

 
                 با مردمارتباط 

Communicating 
with people 

 
 هنجارهاي متقابل

Reciprocal 
norms 

 
 

آگاهی از مفهوم و 
 ي توسعه پایدارهامؤلفه

awareness of 
concept & 

components of 
sustainable 

development 0.618 

0.218 

-0.17 
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ـ توسعه پا هانتقال و انتشار دانش در حوز يموثق و معتبر برا  داری
 وجود ندارد.

 ریـ هم بـا کـل متغ   یاجتماع هیرمامتقابل س يهنجارها بعد
تک ابعاد و هم با تک داریهاي توسعه پااز مفهوم و مؤلفه یآگاه

 شـده یبررس يهاپژوهش نی. از بداشته است داریآن رابطه معن
اط ارتبـ  یبـه بررسـ   )2012( يپژوهش تنها پورافکار نهیشیدر پ

 جیتـا کـه ن  پرداختـه  داریبه توسعه پا شیو گرا یاجتماع هیسرما
ـ ن )2012شفیعا (و  عایدارد. شف یپژوهش حاضر با آن همخوان  زی

 جیو نتـا  اندافتهیمشابه دست یجینسبتاً مرتبط به نتا قیدر تحق
ـ و توسـعه پا  یاجتمـاع  هیآنها درباره ارتباط سرما ـ  یلـ مح داری ا ب

 ز بـه نیـ  )2015( نایبولیدارد. ناس یپژوهش حاضر همخوان جینتا
از  یدر ارتقا آگـاه  یهمگانرکت و مشا یاجتماع هیسرما تیاهم

 پرداخته است. داریتوسعه پا
از  یبـا آگـاه   یاجتمـاع  هیدر پژوهش حاضر، ارتباط سـرما 

 يدر بعـد هنجارهـا   شـتر یب داریـ هـاي توسـعه پا  مفهوم و مؤلفه
تـا   یروابط اجتماع يها. در شبکهبودو ارتباط با مردم  یاجتماع

 زیـ شـود و هنجارهـا ن  زیستی پرداخته میبه مسائل محیط يحد
ـ   آورنـد یبر مردم م بارهنیدرا يرگذاریفشار تأث  نی؛ امـا اعتمـاد ب

 داریاز توسعه پا یکه بتواند بر رشد آگاه نبوده يدر حد یشخص
 داریــاز توســعه پا یاز ابعــاد آگــاه کــدامچیاثــر بگــذارد و بــا هــ

و نهادهـا در   گـران ید به د. درواقع اعتمانداشته است یبستگهم
دربـاره توسـعه    یرشـد آگـاه   سازنهیزم نتوانسته یروابط اجتماع

و  یشخص نیباشد. برخالف بعد ارتباط با مردم و اعتماد ب داریپا
از  یبا آگاه يتريمتقابل رابطه نسبتاً قو يبعد هنجارها ،ينهاد

متقابـل و نظـارت    يهنجارها تیداشته است. رعا داریتوسعه پا
 یتواند افراد را از ابعـاد انسـان  می یاجتماع يدوجانبه در رفتارها

کمـک کنـد.    یانسـان  داریـ سـازد و بـه توسـعه پا    یتوسعه آگاه
بـه   اریبسـ  زیـ زیسـت و مسـائل آن ن  از محـیط  یآگاه نیهمچن

ـ    يهـا یدارد. آگـاه  یبسـتگ  یشخصـ  نیهنجارها و تـذکرات ب
ـ بـا توسـعه پا  مـرتبط   يهـا زیستی و آمـوزش محیط  يامـر  داری
 یعمل یرا به اقدام هایآگاه نیو مهم است، اما آنچه ا يضرور
 دیفعال و قدرتمند اسـت. شـا   یجامعه مدن کی سازدیم یمنته

هـم  و عناصـر آن  یادعا را کرد که جامعـه مـدن   نیبتوان ا یحت
ـ تواند مقدم بر توسـعه پا می یاجتماع هیچون سرما باشـد و   داری

پژوهش  جیباشد. با توجه به نتا داریاز توسعه پا یآگاه سازنهیزم
 دیـ کـه با چنـان آن یو اجتمـاع  یمـدن  يهانهیتوان گفت زممی

بـه توسـعه    لیدر جهت ن یاقدام عمل يبرا یگاهیاند پانتوانسته
هـاي آن  و مؤلفـه  یرسـد جامعـه مـدن   باشند. به نظر مـی  داریپا
گسـترش   ازمندین یمردم يهاو انجمن یاجتماع هیسرما ژهیوبه

خود هستند. با توجه به موضوع مقاله  يهادانش در درون شبکه
ـ زیستی باو سواد محیط داریحاضر دانش توسعه پا در دسـتور   دی

از  یتا بتواند به ارتقـا آگـاه   ردینهاد قرار گمردم يهاکار سازمان
هـا و  کارگـاه  يدر کل جامعه کمک کنـد. برگـزار   داریتوسعه پا
و  هـا شیهمـا  ينهـاد، برگـزار  مردم يهازماندر سا هایسخنران

ـ تفاوت توسـعه بـا توسـعه پا    نییو تب يگردعتیطب يتورها  داری
 يهـا یژگـ یراهکارها باشد. بـا توجـه بـه و    نیتواند ازجمله امی

 يهـا منطقه با کمبود و رخوت انجمن نیشهر، ا نیمنطقه مشگ
ـ    مـردم  يهازیستی و سازمانمحیط  نینهـاد مواجـه اسـت و چن

ــا ــال  یینهاده ــور و فع ــه حض ــالً در منطق ــدارد. یتیعم ــا  ن ارتق
 داریو آموزش توسعه پا یآگاه ازمندین داریتوسعه پا يهاشاخص
ـ تقو ازمنـد یدر درجـه اول ن  زیـ ن مسئله نیاست و ا  هیسـرما  تی

 .است یو در کل جامعه مدن یاجتماع
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