
 

 

Investigating Sociocultural Barriers Affecting the 
Underdevelopment of Bileh Savar City based on the Opinion of the 

Citizens 
 
Abstract 
Aims: Development and progress are the results of a special attitude towards the world, and without creating 
this special attitude, development, and progress are not possible, and this particular attitude indicates the need 
for a proper socio-cultural infrastructure for development. Therefore, socio-cultural factors have a special role 
in development and neglecting or ignoring it will make all development programs fail. The aim of this study was 
to investigate the obstacles to socio-cultural underdevelopment in the city of Bileh Savar with a quantitative 
approach.  
Methodology: This quantitative study, using a survey method was conducted 2022-2023 in the city of Bileh 
Savar. Effective indicators were prepared by library studies and theories. The samples were randomly selected 
among citizens over 20 years with at least a diploma and various occupations (n=400). The research tool was a 
researcher-made questionnaire, which its validity was confirmed by measuring the opinions of experts (n=30), 
and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test. Daa was analyzed using Pearson's correlation 
coefficient test. Shannon entropy, Vikor, and Topsis methods, and finally, Copeland's integration technique were 
used to prioritize the criteria 
Findings:  The results show a significant relationship between six independent variables: social capital, cultural 
capital, human capital, social capital, modernist attitude, the spirit of extravagance and dependence on 
government with the underdevelopment (dependent variable) of Bileh Savar city. 
Conclusion: Based on the opinion of Bileh savar citizens, the lack of attention to cultural and social indicators 
has a significant effect on the underdevelopment of this city. 
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 بیله سوار از دیدگاه شهروندان  اجتماعی موثر بر توسعه نیافتگی شهر -بررسی موانع فرهنگی
 

 چکیده
پيشرفت وتوسعه، حاصل نگرشی خاص به جهان است و بدون ايجاد اين نگرش خاص، پيشرفت وتوسعه ممكن نيست و اين نگرش  اهداف:

ای اجتماعی ازجايگاه ويژه -برای توسعه است. بنابراين عو امل فرهنگی اجتماعی مناسب -خاص بيانگر لزوم وجود يك زیر ساخت فرهنگی
هدف این مطالعه، بررسی موانع  های توسعه را باناكامي مواجه خواهد ساخت.درتوسعه برخوردارند و بي توجهي وكم توجهي به آن تمام برنامه

 روندان بود.شه هسوار از دیدگااجتماعی موثر بر توسعه نیافتگی شهر بیله -فرهنگی
 ایهای موثر، با استفاده از مطالعات کتابخانهسوار انجام شد.شاخصدر شهر بیله 1401در سال پیمایشی روش به این با رویکرد کمی، شناسی:روش

اغل در صنوف و مش دیپلمحداقل تحصیالت  باسال سن  20شهروندان باالی  از میان های پژوهشو بررسی نظریات شاخص تهیه شد. نمونه
نامه محقق ساخته بود. روایی ابزار با استفاده از سنجش نظرات خبرگان ابزار تحقیق، پرسش.  (n=400)به صورت رندوم انتخاب شدندمختلف 
(n=30) به  پیرسون همبستگی ضریب آزمون ازها شد. برای تحلیل داده در دو دوره و نیز پایایی ابزار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید

نیک از تک ، ویکور و تاپسیس و در نهایتآنتروپی شنون هایروشبندی معیارها از برای اولویتبهره برده شد.  متغیرها ارتباط بین مظور بررسی
 .ادغامی کپلند استفاده شد

یه انسانی، سرمایه احتماعی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرما هایشاخص حاکی از وجود ارتباط معنادار بیننتایج پژوهش  ها:یافته
های اخصاست. عالوه بر این، از میان ششهر بیله سوار  توسعه نیافتگی باروحیه فزونخواهی و وابستگی به دولت  نگرش و طرز تلقی نوگرایانه،

 ه است.های وابستگی به دولت و طرز تفکر نوگرایانه بودمورد بررسی بیشترین و کمترین اهمیت به ترتیب مربوط به شاخص
اجتماعی تاثیر قابل توجهی بر توسعه نیافتگی این شهر  -های فرهنگیاز دید شهروندان شهر بیله سوار، فقدان توجه به شاخص گیری:نتیجه
 دارد.  

 سواراجتماعی، شهر بیله -توسعه، توسعه نیافتگی، موانع فرهنگیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 
ه هاي پرداخت بها در راستاي تحقق آن، يكي از ضرورتهاي كالن دولتتوسعه و نقش برنامهچند وجهي بودن فرايند  چنداليگي و

هاي مختلف تواند كارآمدي دولت در بخشكمي توسعه، مي كيفي و آن به ويژه در جوامع روبه توسعه است. توازن ميان ابعاد
امعه ج توسعه و پيدايش تبعيض در ه رفتن ابعاد ديگرابعاد، سبب به حاشي مقابل، برجستگي يكي از جامعه را تبيين كند و در

شرایط فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه، توسعه اقتصادي نیز  هاي توسعه اقتصادي با وضعیت وشود. بدون هماهنگی برنامهمي
 های آن استیژگیگرفتن فرهنگ جامعه مورد نظر و و نظر توسعه اقتصادي پایدار مستلزم در .بلندمدت موفق باشد تواند درنمی

[Dupuy, 1996].    
قرار  ایهالمللی و منطقب بینی اسالمی ایران هنوز در جایگاه مناستی، جمهور های توسعه در اسناد باالدسلفهوتوجه به م مرغعلی

« یاجتماعهای توســعه شــاخص»ان والمللی مطالعات اجتماعی كه هر پنج سال گزارشی با عنبندی موسسه بیندارد. در رتبهن
 ها(د و امنیت میان شـخصی، برابری جنسیتی، ادغام اقلیتاها، انسجام درون گروهی، اعتمها و انجمنگاهلیت مدنی، باش)فعا
بندی کشورها کشور بوده است. در رتبه 129از میان  99برابر  2010و در سال  85برابر  2005دهد، رتبه کلی ایران در سال ه میارائ

ی، آمــوزش، ســامت، امنیــت، های كارآفرینی، حكمراناد، فرصتبــر اســاس هشــت شاخص اقتص (2015) تومتوسط موسسه لگا
قرار گرفته است. در شاخص  106کشور جهان در رتبه  142های شــخصی و ســرمایه اجتماعــی، جمهوری اسالمی ایران از بین آزادی

 را داشته است 131های شخصی رتبه و در شاخص آزادی 115سرمایه اجتماعی  ،120، امنیت اجتماعی 67، سالمت 65آموزش رتبه 
[Lagatum Institute, 2015]. 

سعه های توساس برنامها بر ،های توسعه در ابعاد مختلفتوان اذعان داشت که ایران در سطح کالن نتوانسته به شاخصدر کل می
مایان های کوچک بیشتر نیعنی در سطح شهر  تراد کالن جامعه بلکه در ابعاد خردعتنها در ابگام بردارد. پیامدهای این عدم توفیق نه

جانبه دخالت دستیابی ایران به توسعه همهعدم قابل ذکر است که عوامل متعددی در [Basiripoor et al., 2021]. است.
ل نقش عوام ،در این میان. غیره باشند جغرافیایی و ،قتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسیتوانند ااند که این عوامل میداشته

واند تتر گردد و مادامی که موانع فرهنگی و اجتماعی از میان برداشته نشوند فرایند توسعه نمیتواند برجستهفرهنگی و اجتماعی می
ت و ماعی جامعه اساجت های فرهنگی وشناسان، توسعه جامعه نیازمند تغییر و تحول در بنیانبه باور جامعه به خوبی تحقق یابد.

فرهنگي به وجود نخواهد  -ماعيدر ساختارهاي اجت ون ایجاد تغييرات عميقانديشد، بدي كه به پیشبرد جامعه مياتوسعه
جانبه دستیابی به توسعه همهعوامل متعددی در عدمدهند . تحقیقات نشان می [Fatholahi et al., 2017; Eslami, 2012]آمد

 وجهي وتبيباشند و در این میان  غیره توانند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی ووامل میکه این ع دخالت دارند
ناكامي مواجه  های توسعه را باتمام برنامهعوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی توجهي به هر یک از كم

تر نگریست، بر همین مبنا برای تبیین کامل بعدیتوان تک اجتماعی نمی تبیین موضوعات و مسائل از آن جا که در .خواهد ساخت
های مختلف یک چارچوب نظری تلفیقی شکل داد. زیرا این رویکرد قابلیت باالیی در فهم و پژوهش حاضر ضروری است از دیدگاه

طبقات مسلط دارای امکانات مادی بیشتری  سرمایه فرهنگی اشاره بر این امر دارد که چون نظریهدر  بوردیوها دارد. تحلیل پدیده
های خود را شکل بخشند. به توانند ذائقهدارند، می غیرهها، غذاها و ها، ورزشموسیقی هستند و دسترسی بیشتری به انواع مثال

. سرمایه گیردعنوان معیار سنجش سرمایه فرهنگی در نظر می بهعالیق خاص طبقه مسلط است  وهر آنچه را جز بوردیوعبارت دیگر 
الوه بر ، عکننده ارزش فرهنگیمیناکننده یا تتوانیم به عنوان یک دارایی تعریف کنیم که مجسم کننده، ذخیرهفرهنگی را می

در یک زمان مفروض ای مایه. موجودی سرمایة فرهنگی، به کمیت چنین سر  [Didari et al., 2019]استهرگونه ارزش اقتصادی 
 . این موجودیشودگیری میگذاری تجمعی اندازههای مادی یا یک ارزشاحد شمارش مناسبی از قبیل کمیتاشاره دارد و برحسب و

شود که ممکن است برای تولید کاالها و خدمات بیشتری مصرف یا ها به مرور زمان منجر به ایجاد جریانی از خدمات میسرمایه
 ها، اماکن، آثارممکن است ملموس باشد یعنی به شکل بناها، محل وال. سرمایه فرهنگی به دو صورت وجود دارد: اه شوداستفاد

ها و به طور کلی سرمایه فرهنگی شامل و نه محدود به میراث فرهنگی ملموس است و ثانیا سرمایه فرهنگی هنری و مجسمه
یی باشد که در یک گروه هاها، اعمال، عقاید و ارزشمعنوی به صورت ایده ممکن است ناملموس باشد یعنی به شکل سرمایه

( ۱. کندبندی میسرمایه فرهنگی را به سه شکل تقسیم بوردیو. [Rouhani, 2009; Azubayeva, 2021] مشترک است
که به صورت کاالهای فرهنگی چون کتب،  یافتهعینیت( ۲ ؛شودبدن را شامل می که ترتیبات دیرپای ذهن و یافته یا مجسمتجسم

 شودکه از طریق مدارک واقعی و دیگر شواهد پایگاه فرهنگی بازنمایی می شدهحالت نهادی( ۳ ؛کندیکامپیوتر و هنر بروز م
[Bourdieu, 1986]. 
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 دهقانی فرهنگ خرده حیطه در افراد شخصیتی نظام و فردي هايویژگی بر که است نوسازي و توسعه پردازاننظریه وجز نیز راجرز

 را خود آغاز در نوآوران که چند هر است. هافرهنگ سایر از بیشتر هافرهنگ از بعضی در آن یرشپذ و نوآوري وي نظر به .دارد کیدات

 است معتقد او .شوندمی طرد بعضا و گذارندمی آن از فراتر را پا و تابندبرنمی اجتماعی نظام موجود وضعیت که دانندمی کجروانی

 وجود موانعی (دهقانی فرهنگ خرده)ها فرهنگ از بعضی در گاهی که شود فراهم هانوآوري پذیرش براي زمینه باید روانی لحاظ از که

 تقدیرگرایی، نوآوري، فقدان شخصی، روابط در متقابل اعتماد عدم قبیل از يیهاویژگی. شودمی نوسازي و توسعه مانع خود که دارند

 گرایی،خانواده زمان، عامل به اهمیتی آتی،کم منافع طرخا به آنی منافع از نکردن پوشیچشم تمایالت، و آرزوها سطح بودن پایین

 .[Papoli yazdi & Ebrahimi, 2002]همدلی  فقدان گرایی،محلی دولت، قدرت به وابستگی
 شش مورد در را خود میدانی و کاربردي مطالعات مجموع وي که است نوسازي عرصه نظرانصاحب ترینبرجسته از یکی لرنر دانیل

 نوسازي جهت الزم متغیرهاي ترینمهم لرنر نظر ازت. اس آورده خاورمیانه نوسازي سنتی؛ جامعه گذرام ن با کتابی در هخاورمیان کشور

 افزایش جا همه که کندمی بیان همچنین او. مشارکت و شهرنشینی ارتباطات، گسترش سوادآموزي، از عبارتند هاانسان روانی

 (بیشتر اقتصادي و سیاسی مشارکت گروهی، هايرسانه با تماس افزایش) داشته گرایش سواد افزایش به شهرنشینی
[Granmayehpour & Ansari, 2010] .و خواهیفزون مقابل در گیريکناره گري،روشن مقابل در سوادي رابی او طرفی از 

 طرح با او   هستند لیهمد و عقالنیت تحرك، مشوق مدرن جوامع که بود معتقد وي .کرد مقایسه را طغیان مقابل در پرستش

 معنی بدین .دارد نوسازي و نوآوري پذیرش در افراد روانی وضعیت شناسایی در سعی انتقالی شخصیت و یکدلی همچون مفاهیمی

 روانشناختی بحث پردازاننظریه دیگر از هم اینکلس .دارد را نوسازي پذیرش آمادگی بگذارد، دیگري جاي را خود بتواند فرد اگر که

 و ذهنی آمادگی :کندمی معرفی شرح این به را آنها و دارد تأکید شوند،می موجب را فرد نوگرایی که گرایش هایی روي بر ،نوسازي
 از خارج و اطراف محیط موضوعات و مسائل مورد در هاي گوناگوننظریه و عقاید به عنایت و توجه جدید، تجارب جذب براي روانی

 اهداف و مقاصد پیشبرد براي طبیعت بر تسلط در توانایی به ایمان گذشته، نه و آینده و حال زمان به توجه فردي، زندگی حیطه

 توزیع به ایمان داشتن، اعتماد شخصی، زندگی و عمومی امور حل جهت امور سازماندهی و ریزيبرنامه به داشتن باور خویش،

 ,Inkeles]نآنا به احترام و افراد و شناخت تربیت و تعلیم به یمانا ها،آلایده و متعالی هايارزش وجود ها،مهارت براساس هاپاداش

1975] . 
 انسان ولی دارد، را جامعه و طبیعت در تغییر عدم بودن، ساکن توقع همیشه سنتی، انسان است معتقد هم هانتینگتون ساموئل

دهد می وفق آنها با را خود و دارد قبول را رگونیدگ و هرگونه تغییر امکان و. اروستهروب مختلفی هايتلقی طرز و هانگرش با نوین
[Huntington & Weiner, 2000]. ايمشارکت کننده و مطلع شهروند نوگرا، انسان که دارند عقیده زمینه این در پاول و آلموند یا 

 جدید افکار و هاایده یرايپذ و کندمی عمل عقلی و مستقل اش زندگی هايگیريتصمیم مورد در خود، به اعتماد بر عالوهکه  است

د ساز ها، هنجارها و اعتمادی که اعضا را قادر میعنوان شبکهه که مفهوم سرمایه اجتماعی را رایج ساخت، آن را ب پاتنام. باشدمی
وی سرمایه  [Zaranezhad et al., 2007]. کندهم به نحو موثرتر برای رسیدن به اهداف مشترک عمل کنند تعریف می با

ت ای مشارکآورد و معتقد است سرمایه اجتماعی مندرج در هنجارها و شبکهعی را یکی از شرایط کلیدی توسعه به شمار میاجتما
ب نیز سرمایه اجتماعی سب کلمن از نظر. چنین تاثیرگذار برای دولت استشرطی اساسی برای توسعه اقتصادی و هممدنی پیش

ین کاهش یابد، اهدافی که در نبود سرمایه اجتماعی دستیابی به آنها تنها با صرف های دستیابی به اهداف معشود تا هزینهمی
 .شودمیپذیر های زیاد امکانهزینه

وار سفرهنگی موجود بر سر راه توسعه شهر بیله -شناسی به موانع اجتماعیهای جامعهدر این پژوهش برآنیم تا در چارچوب دیدگاه
یق سوال اساسی تحق ،اجتماعی در مباحث توسعه -فوق و اهمیت روزافزون اثرگذاری عوامل فرهنگی بپردازیم. حال با توجه به موارد

 ؟است شدهسوار اجتماعی مانع توسعه شهر بیله -کدام موانع عمده فرهنگیاز نظر شهروندان  حاضر این است که
 

 شناسیروش
 باسال سن  20شهروندان باالی  شامل پژوهش آماری جامعه. سوار به انجام رسیددر شهر بیله 1401این مطالعه پیمایشی در سال 
گیری تصادفی در این تحقیق انتخاب شدند با استفاده از نمونه نفر مرد ۲99نفر زن و  101 است. حداقل تحصیالت دیپلم بوده

[n=400]. .قق ساخته بوده است. در نامه محها پرسشی دادهآور ابزار جمع در تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد
 5نامه با استفاده از طیف مقیاس پرسش های برجسته در نظریات مختلف استفاده شد.شاخص نامه از های پرسشتعریف گویه

ترتیب که پس از طراحی بدین .از آزمون خبرگان استفاده شد پرسشنامه سواالت روایی گیریاندازه منظور به گانه لیکرت تعیین شد.
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نفر از متخصصین در امر توسعه و مدیریت شهری توزیع شد. این افراد بر اساس  30نامه در میان پرسش 30، تعداد گویه 45
نفر توزیع  30در میان همان  مجدداها اعمال شد و نامهگیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله بعد، اصالحات الزم در پرسشنمونه

با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سواالت  روایی ضریبمورد کاهش یافت.  37ها به یهشدند. پس از طی این دو مرحله، تعداد گو
 گرفتند. قرار تحلیل و تجزیه مورد استنباطی و یفیتوص آمار بخش دو در هاداده ها،پرسشنامه آوریجمع از پس .(%79) محاسبه شد

 ضریب آزمون از استنباطی، بخش در و شد استفاده انگینمی و درصدها فراوانی، قبیل از آماری هایتحلیل توصیفی بخش در

، ویکور و آنتروپی شنون هایروشبندی معیارها از برای اولویت. شد بهره برده متغیرها ارتباط بین برای بررسی پیرسون همبستگی
، یسی شنون، ویکور و تاپسآنتروپهای حاصل از روش هایاولویتبا استفاده از دستیابی به یک وزن نهایی  برایتاپسیس و نیز 

 .[Parsayee et al, 2022] از تکنیک ادغامی کپلند استفاده شد
 . طبعا، سنجش شاخص توسعه یافتگی در یک شهر از طریق ارزیابیبوده استیافتگی متغیر وابسته نتوسعه این تحقیق میزان در 

اما در این تحقیق، هدف سنجش نظرات شهروندان بوده  نامه؛گیرد و نه با استفاده از پرسشمستقیم معیارهای مربوطه شکل می
ند اکتفا خویش هست ا تحت تاثیر میزان توسعه محل سکونتموندان به عنوان افرادی که مستقیو بنابراین به ارزیابی نظرات شهر

 شده است.
 Gharibi]شارکت اجتماعی( م وانسجام اجتماعی  ،اجتماعی اعتماداجتماعی )سرمایه  از ندمتغیرهای مستقل این تحقیق عبارت

et al., 2010] [Shaditalab & Hojati Kermani, 2008;. میزان دانش و آگاهی افراد، میزان تحصیالت(  سرمایه فرهنگی(
[Fokohi, 2020] ،ها(های اجتماعی و فرهنگی و کنش افراد در مقابل این ارزش)ارزشها ارزش نگرش و طرز تلقی نوگرایانه 
[Hajilari, 2001]،  سرمایه انسانی[Yavari & Saadat, 2002] (و تخصص نخبه گرایی ،وآورین،) انباشت ) خواهیی روحیه فزون

 [Vahidibar, 2013]دولت  به وابستگی(، و هاي مختلف جامعهو نمايش ثروت، فخرفروشي و درخواست امتيازهاي ويژه در اليه
 مالی) مثل پرداخت تسهیالت و -اقتصادی وابستگی اول، جنبه ار گرفت:مورد سنجش قر  جنبه دواز  عواملدر این تحقیق این که 

شود و توان که در شهر و در بین شهروندان ایجاد می است مربوط مسائلی حل در دولت نهاد از انتظارات مردم به دوم، یارانه( جنبه
 غیره(. ه، درمانگاه وهای فرهنگی مثل کتابخانه، ورزشگاایجاد مکانهمچون ) انجام آن را نداشته باشند

 
 ها یافته
که باالترین میزان است در  %5/47. همچنین اندبودهزن  %2/25و مرد   پاسخگویان  %8/74های توصیفی حاکی از آنند که  یافته

 . بودندتحصیالت کارشناسی  دارای درصد %3/37 و متأهل %5/80سال،  30-40گروه سنی 
 

 مشخصات دموگرافیک پاسخگویان جدول (
 درصد فراوانی ویژگی دموگرافیک

 جنس
 %8/74 2/299 زن
 %2/25 8/100 مرد

   وضعیت تاهل
 %5/19 78 مجرد

 %5/80 322 متاهل
 گروه سنی

<30 4/92 1/23% 
40-30 190 5/47% 
50-40 4/82 6/20% 
50< 2/35 8/8% 

 تحصیالت
 %15 60 دیپلم

 %3/73 2/293 کارشناسی
 %7/11 8/46  ترکارشناسی ارشد و باال
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 وانسجام اجتماعی  ،اجتماعی اعتماداجتماعی )سرمایه عوامل سوار رابطه هر یک از یافتگی شهر بیلهبرای سنجش میزان توسعه
های ش)ارز ها نگرش و طرز تلقی نوگرایانه ارزش)میزان دانش و آگاهی افراد، میزان تحصیالت(،  سرمایه فرهنگیمشارکت اجتماعی(، 

 خواهیی روحیه فزون (،و تخصص نخبه گرایی ،نوآوری) سرمایه انسانی ،ها(و فرهنگی و کنش افراد در مقابل این ارزشاجتماعی 
 -)موانع فرهنگیدولت  به وابستگی(، و هاي مختلف جامعهانباشت و نمايش ثروت، فخرفروشي و درخواست امتيازهاي ويژه در اليه)

)جدول  تاز آزمون همبستگی اسپیرمن به آزمون نهاده شده اسبا استفاده از سوار شهر بیله )متغیر وابسته(توسعه  عدماجتماعی( با 
 خود و تقويت كننده خود كه مشاركت هایشبكه و هنجارها اعتماد، :يعني اجتماعي؛ سرمایه منابع ميان متقابل روابط . داشتن(2

 بي نظمي، و انزوا كشي،بهره فريب، بی اعتمادي، عهدشكني، ها،يژگيو اين نبود با. است مدنيه جامع هايويژگي از هستند، افزاينده

دهد که رابطه معناداری بین نتایج آزمون اسپیرمن نشان می. كنندمي تشديد توسعه نيافتگي باطل دوره هاي حفظ در را يکديگر
 معنادار است. %95با سطح اطمینان  و479/0همبستگی منفی بوده، در سطح  د. ایندار  توسعه نیافتگی وجود باسرمایه اجتماعی 

ردار باشد، تری برخوای از سرمایه اجتماعی ضعیفتوان اینگونه تفسیر کرد که هر قدر جامعهبا توجه به مثبت بودن همبستگی می
  .توسعه نیافتگی آن بیشتر است

 در كه استی پايدار  تمايالت برگيرنده در و فرد هر در فرهنگي كاالهاي از استفاده قابليت و شناخت قدرت يعني فرهنگي، سرمايه

توسعه  بادهد که رابطه معناداری بین سرمایه فرهنگی . نتایج آزمون اسپیرمن نشان میشوندمي انباشته فرد در شدن اجتماعي خالل
معنادار درصد  95و با سطح اطمینان  5۲4/0در سطح  قوی این همبستگی مثبت (Sig=0.000).دارد  دارد وجود نیافتگی وجود

 .شودکمتر باشد احتمال توسعه نیافتگی بیشتر میای سرمایه فرهنگی در جامعههر قدر  بدین معنا که. بوده است
معناداری ت مثبنتایج آزمون اسپیرمن رابطه سرمایه انسانی تمرکز بر نقش فاعلی انسان در افزایش و بهبود امکانات تولید است. 

که حاکی از افزایش احتمال توسعه  (Sig=0.000) دهدنشان می %95در سطح اطمینان تگی توسعه نیاف بابین سرمایه انسانی 
 نیافتگی با کاهش سرمایه انسانی است.

ثروت، نقش مهمی در پیشرفت  آوري جمع و معاش عقل کوشی، سخت مانند فردي پیشرفت براي طلبی وجاه قوي انگیزه داشتن
. این دارد توسعه نیافتگی وجود بای معناداری بین روحیه فزونخواهی دهد که رابطهینتایج آزمون اسپیرمن نشان م جوامع دارد.
بوده است و حاکی از افزایش احتمال توسعه نیافتگی با درصد معنادار  95و با سطح اطمینان  -5۲7/0ر سطح د منفی همبستگی

 کاهش روحیه افزون خواهی است.
باعث بهبود وضعیت توسعه خواهد  مردمی تدوین شود هايانگیزه و هاشنگر ها،دیدگاه ها،ارزش شناخت اساس توسعه بر برنامه اگر
. این دارد توسعه نیافتگی وجود بای معناداری بین نگرش و طرز تلقی نوگرایانه دهد که رابطهنتایج آزمون اسپیرمن نشان می .بود

نگرش و طرز تلقی که هر چقدر . بدین معنا که بوده استر درصد معنادا 95و با سطح اطمینان  -494/0همبستگی منفی در سطح 
 .شودباشد احتمال توسعه نیافتگی بیشتر میتر ضعیفنوگرایانه 

مثل پرداخت تسهیالت ) مالی -اقتصادی وابستگی اول، جنبه مورد سنجش قرار گرفت: جنبه دواز  دولت در این پژوهش به وابستگی
نتایج آزمون شود. می ایجاد درشهر برای شهروندان که است مربوط مسائلی حل در دولت نهاد از ردمم انتظارات به دوم، یارانه( جنبه و

هر قدر وابستگی به دولت  و دارد توسعه نیافتگی وجود باوابستگی به دولت بین معناداری مثبت ی که رابطه دادهاسپیرمن نشان 
 .(۲)جدول  تدر جامعه بیشتر باشد احتمال توسعه نیافتگی آن بیشتر اس

 
 مستقل با متغیر وابسته توسعه نیافتگی متغیرهایسنجش ارتباط ( 2جدول 
 آماره آزمون .Sig میانگین متغیرهای مستقل
   سرمایه اجتماعی

479/0 
 005/0 8/25 اعتماد اجتماعی
 005/0 4/36 انسجام اجتماعی

 005/0 8/41 مشارکت اجتماعی
   سرمایه فرهنگی

 005/0 5/50 آگاهی افراد دانش و 524/0
 005/0 4/46 میزان تحصیالت

   سرمایه انسانی
499/0 

 005/0 6/44 نوآوری
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 005/0 2/51 نخبه گرایی
   فزونی خواهی

 005/0 8/61 انباشت ثروت -527/0
 005/0 2/44 درخواست امتيازهاي ويژه

   وابستگی به دولت
 005/0 9/43 مالی -وابستگی اقتصادی 559/0

 005/0 7/51 انتظارات مردم
   نگرش و طرز تلقی نوگرایانه

494/0- 
 005/0 6/66 فرهنگی -های اجتماعیارزش
های افراد در مقابل این کنش
 هاارزش

8/61 005/0 

 
ز ی هر یک اهاپس از محاسبه رتبه. آمدبه دست های انتروپی شنون، تاپسیس و ویکور با استفاده از روشهای مختلفی رتبه

برای . (3)جدول  استفاده شدبرای دستیابی به وزن نهایی لند ها، بردا و کپمیانگین رتبههای معیارهای مورد بررسی، از روش
 بر اساسبردها )مجموع هر سطر( محاسبه شد.  وها )مجموع هر ستون( باخت تعداد محاسبه وزن نهایی با استفاده از روش کپلند،

اند را داشته سوار-های اول و دوم اهمیت رد میزان توسعه نیافتگی شهر بیلهبستگی به دولت و سرمایه انسان رتبهها شاخص وایافته
 و نیز کمترین رتبه به شاخص سرمایه اجتماعی و طرظ تفکر نوگرایانه تعلق گرفت. 

 
 محاسبه وزن نهایی معیارهای مورد بررسی  (3جدول 

 TOPSIS VIKOR Entropi شاخص
ن میانگی
 رتبه

 بردا
-رتبه کپ

 لند
    سرمایه اجتماعی
 11 3 12/12 61/0 57/0 71/0 اعتماد اجتماعی
 12 2 19/12 59/0 61/0 66/0 انسجام اجتماعی

 13 1 1/13 60/0 54/0 76/0 مشارکت اجتماعی
       سرمایه فرهنگی

 5 7 4/9 71/0 75/0 68/0 دانش و آگاهی افراد
 6 6 11/10 86/0 77/0 69/0 میزان تحصیالت

    سرمایه انسانی
 3 11 6/5 91/0 82/0 79/0 نوآوری

 4 10 1/5 89/0 71/0 84/0 نخبه گرایی
   فزونی خواهی
 7 9 4/7 59/0 64/0 70/0 انباشت ثروت

 8 8 2/8 71/0 49/0 65/0 درخواست امتيازهاي ويژه
   وابستگی به دولت

 2 12 5/4 86/0 94/0 88/0 انتظارات مردم
 1 13 6/3 89/0 91/0 90/0 مالی -وابستگی اقتصادی

   نگرش و طرز تلقی نوگرایانه
 9 5 12/10 59/0 68/0 55/0 فرهنگی -های اجتماعیارزش
های افراد در مقابل این کنش
 هاارزش

54/0 64/0 66/0 18/11 4 10 

 
 بحث

  .بوده استسعه نیافتگی شهر بیله سوار از دیدگاه شهروندان این شهر اجتماعی تو -بررسی موانع فرهنگی هدف این مطالعه،
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 گرش خاصبدون ايجاد اين نگرش خاص، توسعه ممكن نيست و اين ن، سعه، حاصل نگرشی خاص به جهان استتوپیشرفت و 
ای ه ويژهجايگا هنگی ازفر  -امل اجتماعیاجتماعی مناسب برای توسعه است. بنابراين عو -ساخت فرهنگیبيانگر لزوم وجود يك زیر 

 .های توسعه را باناكامي مواجه خواهد ساختبرنامه ،كم توجهي به آن توجهي وو بي وسعه برخوردارندت در
سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه انسانی، سرمایه احتماعی، بین متغیرهای بیانگر رابطه معناداری  پژوهش نتایج این

ها ر اساس یافتهب بوده است. با توسعه نیافتگی شهر بیله سوارروحیه فزونخواهی و وابستگی به دولت  ه،نگرش و طرز تلقی نوگرایان
های موثر بر توسعه نیافتگی شهر های اول و دوم را در میان سایر شاخصهای وابستگی به دولت و سرمایه انسانی رتبهشاخص

 اند.تفکر نوگرایانه کمترین اهمیت را داشته اند و شاخص سرمایه اجتماعی و طرزسوار را داشتهبیله
الب و در ق نیافتهصورت کامل رشد  ن، بهآای و ساخت اجتماعی سوار متاثر از بافت قومی و قبیلهسرمایه اجتماعی در شهر بیله

تنها  ،ت عمومیمشارک توان گفت در حوزهبه جرات میاست.  ای و ایلی نمود داشتههای خرد قومی، طایفهها و مشارکتهمکاری
به  .است ایقبیله های قومی وها و برتری جوییکه این توفیق هم ناشی از تقابلدهد مشارکت سیاسی نرخ باالیی را نشان می

در  رسد وضعیت اعتماد اجتماعیطور به نظر می. همینداردها صرفا جنبه قومی های سیاسی در انتخابگیریجهت ،همین دلیل
های اجتماعی الزم برای بهبود کسب مهارت ، مردم چندان رغبتی بهب نیست. عالوه بر این به دالیل مختلفچندان مطلو این شهر

عدم تمایل . اندنداشتهرا  (NGO)های اجتماعی های اجتماعی و مشارکت در قالب تشکلروابط اجتماعی و گسترش دامنه فعالیت
 هایمار موجود از فعالیتآسبت به مزایای این نوع از مشارکت مربوط است. ندر وهله اول به بی اعتمادی و عدم آگاهی آنها  مردم
 دهنده ضعف جدی در این زمینه است.سوار نشانگذار در فرایند توسعه شهر بیلههای مختلف تاثیر و تعاونی (NGO) دولتیغیر 

] Derakhshide غریبیو  درخشیده هایفتهیا با نیافتگینتایج این تحقیق مبنی بر تاثیر مضاعف ضعف سرمایه اجتماعی بر توسعه

& Gharibi, 2014] ،2019 ,.پیری] et al[Piri ، قویهوش [Ghavihoosh, 2015]، و همکاران گروتائرت [Grootaert & 

Bastelaert, 2002] ،و همکاران آنچورنا [Anchorena & Anjos, 2008] است همسو. 
ه توسعتری را نشان دهند های سرمایه فرهنگی وضعیت مطلوبتوسعه فرهنگی متاثر از سرمایه فرهنگی است. هر چه شاخص

، قدرت سرمایه فرهنگشود.سرمایه فرهنگی به منزله موتور حرکتی برای پیشرفت جامعه محسوب می فرهنگی امکان پذیرتر است.
در هر فرد و دربر گیرنده تمایالت پایدار فرد است که در خالل اجتماعی شدن در شناخت و قابلیت استفاده از کاالهای فرهنگی 

بی اطالعی از سرمایه  .[Sharbatian & Eskandari, 2015]گردد افراد، بر اساس سه بعد ذهنی، عینی و نهادی انباشته می
است که پنهان شده و کسی از وجود آن  ها( به مثابه گنجیفرهنگی افراد جامعه )مهارت های تجربی، مدارک تحصیلی و تخصص

تواند پیامدهای نامطلوبی همچون نزول خبر ندارد. مسئله از آن جهت اهمیت دارد که نابرابری شدید در توزیع سرمایه فرهنگی می
های نوین های علمی و فرهنگی محدودیت در گردش اطالعات و جذب دانشسطح مشارکت همگانی موثر در تولیدات و خالقیت

درنیته و ورود مظاهر دنیای رسد ظهور مه نظر میبو کاهش ارزش تغییر در جامعه و غیره را برای جامعه به دنبال داشته باشد. 
و همین عامل یکی از موانع جدی در مسیر  نبودهسوار چندان مطلوب شهر بیلهر فرهنگی و به دنبال آن توسعه فرهنگی د -صنعتی

 ,.Moloudian et al]مولودیان، [Zali & Sajadi Asl, 2017] زالی ید.آمیاین شهر بشمار  توسعه یافتگی به معنای عام در

 روسوو  بورگو   [Misra & Mabogunje, 1981]میسرا، ][Derakhshide & Gharibi, 2014 غریبیو  درخشیده،  [2015
[Borg & Russo, 2005] ان عاملی موثر بر عدم توسعه تاکید همسو با نتایج این تحقیق، بر ضعف سرمایه فرهنگی به عنو

 اند.کرده
قش مهمی سرمایه انسانی ندارد. سوار توسعه نیافتگی شهر بیله داری باارتباط معنیسرمایه انسانی  ،سواراز دیدگاه شهروندان بیله

تصادی و کاهش فقر دارد. های تولید، رشد اقهای، ظرفیتدر شکوفایی افراد، بهبود سطح زندگی و درآمد، افزایش دانش و مهارت
 اهمیت نیروی انسانی بیش از گذشته ،کندداری محض مشاهده میتحوالت جدیدی در حوزه مبارزه با سرمایه ،با توجه به اینکه دنیا

های نخبگان و نیز عدم تخصیص منابع مالی در راستای عدم توجه به قابلیت. کرده استو بیش از هر دوره و زمانی نمود پیدا 
ین اج نوآوری و تاکید بر این جنبه مهم از ظرفیت نیروی انسانی از عواملی است که بر ضعف این شاخص دامن زده است. تروی

 است.همسو  [Popa, 2012] پوپانتایج با نتایج تحقیق و 
 در کافی امکانات یا مدنجایاب امکانات از بیشتر برداري بهره به تواند)نگرش وطرز تلقی(، اگر چه می هانگرش و هاارزش در تغییر

 شود.دهد استقبال آنچنانی از اندیشه نوگرایانه نمیدهد ولی نتایج بدست آمده در این شهر نشان می قرار انسانی جوامع اختیار
 اتخاذ طریق از اجتماعی که توسعه و تغییرات برنامه گونه هر اجراي ،گرایی حاکم بر این شهردیدگاه غالب سنتی و اثرات سنت

 و هانگرش ها،دیدگاه ها،ارزش شناخت اساس بر توسعه برنامه اگر رو، این از دهد را دچار چالش کرده است.می رخ ها ورينوآ
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 ايحاشیه مناطق در ویژه به ،مردم وضعیت بهبود مبنی بر هاییبرنامه چنین اهداف تحقق به توان نمی نشود تدوین مردمی هايانگیزه

قویهوش و همکاران در مطالعه دالیل توسعه نیافتگی شهرستان گرمی، به عامل  است. بدیهیا آنه شکست و داشت امید افتاده دور و
 .[Ghavihoosh, 2015]اند ها اشاره کردهها و نگرشارزش

فته اتغییر یعي رفته به صورت هنجار اجتمارفته ای گسترش يابد خواهی )افزون طلبي و زياده خواهي( در جامعهی اگر روحیه فزون
. تخواهي رونق خواهد گرفاي، فرآيند نمايش ثروت و فخرفروشي و زيادهبسيار تهديدكننده خواهد بود، چرا که در چنين جامعهو 

نوان مکانیسم ه عتواند بخواهی، باالخص به عنوان یک هویت اجتماعی در نزد مردم میترقی هبا این حال، فراگیر شدِن روحی
شکل گرفته در بین شهروندان شهر بیله سوار  خواهی، به عنوان میلی خیلی ضعیففزون .ای گرددتحرک، منشاء تغییرات عدیده

ه تغییرات منجر بترقی، به عنوان یک ایده، در نزد ساکنان این شهرکه  هخواهی یا اندیشترین نیروی ترقیمهم ،عبارتی دیگره است. ب
ه توسعه ای برای رسیدن بانگیزه ای به پشتکار اقتصادی وده، عالقهشجاد نایاین میل تا زمانی که شده است و  نجدید شود جایگیر 

 .شکل نخواهد گرفت
 و مادی امور حوزه در بیشتر دولت به مردم وابستگی : جنبه اولدر نظر گرفتتوان میرا دو جنبه  دولت به وابستگی بحث درباره

های خصوصی اخت یارانه و عدم وجود شرایط برای اشتغال در بخشهمچون پرد ایتوسعه هایبرنامه یرخب است که اجرای اقتصادی
ادی، ها، نابسامانی در کنترل اوضاع اقتصو وابستگی به اشتغال در بخش دولتی، نابسامانی شرایط اقتصادی برای ایجاد استارت آپ

ب ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی ریزی مناسعدم توانایی به منظور برنامهاست.  شده وضعیتی چنین پیدایش باعثو غیره  تورم
که در شهر و در بین  است مربوط مسائلی حل در دولت نهاد از انتظارات مردم به دوم، جنبه عاملی موثر بر عدم ایجاد توسعه است.

زشگاه، ر)ایجاد مکانهای فرهنگی مثل کتابخانه، ومتاسفانه دولت پاسخگوی حداقل انتظارات مردم نباشد شود و شهروندان ایجاد می
و نیز وجود یک دولت مقتدر برای و همکاران نیز در مطالعه خویش به لزوم توجه به وابستگی به دولت  دیداری .غیره( درمانگاه و

 .[Didari et al., 2019] انداشاره کردهای همه جانبه ایجاد توسعه
 شود:پیشنهاد می سوار موارد ذیلبیله حل مشکالت مربوط به عدم توسعه در شهر به منظوربرمبنای این استنتاج 

معیارهای عدالت اجتماعی را  است.عدالت اجتماعی  ،ی در همه جوامعاههای اجتماعی الزم برای تفکر توسعیکی از شاخص -
 مندی، اعطای تسهیالت، توازن در استفاده از امکانات، توجه بهارزش دادن به انسان و افزایش فایده توان در مواردی همچونمی

زدایی، افزایش عدالت اجتماعی و هموار شدن زمینه شرایط روحی افراد، جذب نیروهای انسانی بر اساس شایستگی و محرومیت
 جست.های نوین در جهت توسعه های نوگرایانه، مشارکتی و استفاده از فناوریاندیشه

اری و گذجذب سرمایه برایراهم کردن بستر امنیتی در مسیر توسعه و ف گیریقرار  به منظورارائه خدمات به این شهر و منطقه  -
 .های آنتخصیص بودجه مناسب با توجه به پتانسیل

 .گذاری در حوزه گردشگری و صنایع دستیاستفاده از ظرفیت و پتانسیل فرهنگی شهرستان با افزایش سرمایه -
ب های شغلی مناسکارآفرینی به جوانان و ارائه فرصتزا، آموزش، های اشتغالهای شغلی جدید از راه شناسایی بخشایجاد فرصت -

 به افراد نخبه و متخصص برای جلوگیری از مهاجرت آنها.
ن های مشارکت، از میان بردترین جنبهیکی از با ارزش .تقویت مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توسط مسئولین شهری -

مشارکت در تصمیم گیری امری است که باعث ایجاد اعتماد به هاست. انانسداد و شکوفا کردن نیروی ابتکار و خالقیت در انس
 شود.های خالقانه میحلنفس در شهروندان و ارائه راه

 .های مدیریتیبکارگیری افراد توانمند بومی این منطقه در حوزه -
ار و پود ن در تآها و حضور پر رنگ با توجه به موانع فرهنگی توسعه نیافتگی که در این پژوهش قید شد، باید نخست به سنت -

نوگرایی در اندیشه و رفتار، به صورت ترسیم الگویی که در برگیرنده عناصر تاثیر گذار  تحول طلبی و و سپس اندیشه و رفتار مردم
 در فرهنگ بومی است توجه شود.

ی ارتقا توسعه الی در افراد جامعه، براموزش عآهای تشویق و تقویت دوره و های فردی و جمعیمندی از تجربه وخالقیتبهره -
 .یافتگی در این شهر

 
 گیرینتیجه

ی، تماعجسرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه انسانی، سرمایه ابین متغیرهای بیانگر رابطه معناداری  پژوهش نتایج این
ویی  کیفیت اس. از سبوده  گی شهر بیله سواربا توسعه نیافتروحیه فزونخواهی و وابستگی به دولت  نگرش و طرز تلقی نوگرایانه،
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اول و  هایهای وابستگی به دولت و سرمایه انسانی رتبهشاخص ،هابر اساس یافته .ها تاثیرگذار استهر شاخص بر سایر شاخص
ر نوگرایانه تفک سوار داشته و نیز شاخص سرمایه اجتماعی و طرزهای موثر بر توسعه نیافتگی شهر بیلهدوم را در میان سایر شاخص

 اند.کمترین اهمیت را داشته
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        □میلیون تومان 7-9    □میلیون تومان 5-7         □میلیون تومان ۳-5      □میلیون تومان۳میزان درآمد ماهانه: زیر -6
 میلیون تومان   9بیشتر 

وسعه ت  □اجتماعی بیله سوار در مقایسه با بقیه شهرهای استان : بسیار توسعه یافته  -میزان توسعه یافتگی فرهنگی  -7
   □بسیار عقب مانده □مانده عقب   □تاحدودی توسعه یافته □یافته

 نظر خود را با زدن عالمت مقابل گزینه مورد نظر مشخص کنید.
 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
از دید شما حضور کمرنگ در سازمانهای مدنی مردم نهاد  شهر بیله سوار   

 تا چه اندازه در توسعه نیافتگی آن موثر بوده است؟ 
     

مایل به مشارکت در فعالیتهای اجتماعی  شهر بیله سوار از دید شما عدم ت 
 چه میزان در توسعه نیافتگی آن مؤثر بوده است؟ 

     

به نظر شما  عدم وجود فضاهای مناسب جمعی برای گردهم آمدن شهروندان 
عه در توس  اقتصادی تا چه اندازه در  –بیله سوار و رفع مشکالت فرهنگی 

 ت؟ نیافتگی آن مؤثر بوده اس

     

تا چه حد به هم محله ایهای خود و تالش آنها برای بهبود اوضاع شهر اعتماد 
 دارید؟ 

     

تا چه حد به دلسوزی مسئوالن شهر و تالش آنها برای رفع مشکالت شهر و 
 پیشرفت آن اعتماد دارید؟ 

     

د یتا چه حد به بیله سوار تعلق خاطر و حاضرید هرکاری برای پیشرفت آن بکن
 دارید؟  

     

تا چه حد حاضرید تحت هر شرایطی در بیله سوار بمانید و برای پیشرفت 
 آن تالش کنید؟ 

     

      تا چه حد از زندگی در بیله سوار احساس امنیت می کنید؟ 
تا چه حد از زندگی در بیله سوار احساس رضایت می کنید و به آینده آن 

 امیدوار هستید؟ 
     

ی که مشکلی پیش بیاید تا چه حد افراد محل به هم کمک می در صورت
 کنند؟  

     

چه میزان به  تابلوهای نقاشی، کلکسیونهای مختلف و اجناس عتیقه 
 عالقمندید؟ 

     

های مختلف و اجناس تابلوهای نقاشی، کلکسیون چه میزان برای خرید 
  عتیقه هزینه می کنید؟

     

       مختلف و موسیقی عالقمندید؟هنرهای  چه میزان به 
       هنرهای مختلف و موسیقی هزینه می کنید؟ چه میزان برای یادگیری 

       مختلف عالقمندید؟چه میزان به مطالعه کتب 
       مختلف هزینه می کنید؟چه میزان برای خرید کتب 

       عالقمندید؟ چه میزان به رفتن به موزه ، تئاتر و سینما
      چه میزان به یادگیری زبانهای خارجی عالقمندید؟  

      چه میزان از وقت خود را صرف تماشای ماهواره و تلویزیون می کنید؟  
چه میزان از وقت خود را صرف استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی می 

 کنید؟ 
     

مد در شهر به نظر شما عدم استفاده از افراد  متخصص ، شایسته و کارآ 
 بیله سوار،تا چه حد بر عقب ماندگی این شهر  تاثیرگذاشته است؟ 
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به نظر شما عدم استفاده از افراد  نوآور ، خالق و کارآفرین  در شهر بیله 
 سوار،تا چه حد بر عقب ماندگی این شهر  تاثیرگذاشته است؟ 

     

، تا چه میزان در  به نظر شما مهاجرت نخبگان و افراد برحسته بیله سوار
 توسعه نیافتگی شهر بیله سوار موثر بوده است؟ 

     

چه میزان باالبردن سطح زندگی مادی، موقعیت شغلی و اعتبار اجتماعی 
 برایتان مهم است ؟ 

     

چه میزان  برای باالبردن سطح زندگی مادی، موقعیت شغلی و اعتبار 
 اجتماعی تان تالش می کنید؟ 

     

ان به  توسعه شغل خود در سطح منطقه ، کشور و کشورهای چه میز 
 همسایه تمایل دارید؟ 

     

      چه میزان شهرت طلب و جاه طلب هستید؟ 
روش ها و تکنولوژیهای  نوین در حرفه و شغل خود  چه میزان به یادگیری 

 عالقمندید؟ 

     

خود استفاده  روش ها و تکنولوژیهای  نوین در حرفه و شغل چه میزان از
 کرده اید؟

     

      چه میزان به حفظ الگوهای سنتی و بومی زندگی عالقمندید ؟
      چه میزان به استفاده از الگوهای فرهنگی سایر ملتها عالقمندید؟ 

چه میزان به ایده های نو در زندگی فکر می کنید و برای رسیدن به آنها 
 تالش می کنید؟ 

     

 
 زیر چقدر موافقید؟با گویه های  -

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد گویه ها
      اجتماعی است –دولت موظف به سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی 

      اجتماعی را شناسایی و حل کند -دولت باید مشکالت  فرهنگی
      فرهنگی را باال ببرد -وظیفه دولت است که آگاهی اجتماعی

اجتماعی مناسب ایجاد و آنها را  -الگوهای فرهنگی وظیفه دولت است که
 آموزش دهد

     

      اجتماعی فقط در دست دولت است -کلید اصلی توسعه فرهنگی
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