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غالمرضا كاظمیان ،دانشيار گروه مديريت شهري ،دانشگاه عالمه بااباايي تهران ،ايران
چکیده
در دو دهة اخير به نقش عوامل اجتماعي و فرهنگي در آمايش و توسعة منطقه اي توجه زيادي شده است و جذابيت مفاهيمي مانند سرماية
اجتماعي در آمايش و توسعة منطقه اي افزايش يافته است؛ بنابراين در چارچوب رويکرد آمايش سرزمين به شناسايي عوامل و عناصر اجتماعي
و فرهنگي تأثيرگذار بر فرايند توسعه توجه ميشود كه يکي از گامهاي اساسي برنامهريزي توسعة يک منطقه است .اين مقاله در پي پاسخ به
اين سؤال است كه وضعيت فضايي استان خراسان شمالي از نظر عوامل اجتماعي و فرهنگي پيشران و مانع آمايش و توسعة منطقهاي چگونه
است .براي پاسخ به سؤاالت فوق از تركيب روشهاي كيفي و پيمايشي استفاده شده است .جمعآوري ابالعات با استفاده از پرسشنامه و
آمار و ابالعاتي صورت گرفته است كه نهادها و ادارههاي استاني و شهرستاني در قالب سالنامة آماري استان منتشر كردهاند .براساس نتايج
پژوهش ،شهرستانهاي مختلف استان در زمينة شاخصهاي اجتماعي و فرهنگي ،وضعيتهاي متفاوتي را به نمايش ميگذارند .در سطح كالن
استان ،مهمترين عوامل اجتماعي و فرهنگي كه بهصورت عوامل پيشران عمل ميكنند مثاتبودن برخي از مؤلفههاي فرهنگ كار (مانند
محوريت كار در زندگي با ميانگين  1/11از  1و ارزش كار با ميانگين  1/1از  )1و سرماية اجتماعي استان (مانند اعتماد با ميانگين  9/93از  1و
صداقت با ميانگين  9/62از  )1را شامل ميشود .همچنين ،تنزل منزلت اجتماعي كار با ميانگين  ،% 96/2وجود تعارضات مختلف در سطح
استان (مانند تعارض جنسيتي با ميانگين  ،% 96تعارض قوميتي در سطح محدود با ميانگين  2/33از  ،1تعارض و نابرابري اجتماعي با ميانگين
 63/96از  ،21باور به وجود تاعيض در جامعه با ميانگين  ،% 63/3باور به وجود اختالف و چنددستگي با ميانگين  % 26/9و باور به وجود و
افزايش فاصلة باقاتي با ميانگين  ،)% 13/1غلاة هويت و تعلق محلي (با ميانگين  )%12/31بر هويت و تعلق استاني و وضعيت نامطلوب
بيشتر شاخصهاي سلاي سرماية اجتماعي در سطح استان (باالبودن آسيبهاي اجتماعي مانند بالق ،سرقت ،اعتياد و بيکاري) از مهمترين
عوامل اجتماعي و فرهنگي مانع آمايش و توسعة منطقهاي در استان خراسان شمالي هستند.
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مقدمه و بیان مسأله

عمدتا متمايل به توسعة اقتصةادي در كشةور محةدوديتهةاي

در دو دهةةة اخيةةر ،عالقةةه و توجةةه زيةةادي بةةه نقةةش عوامةةل

بسياري را به وجود آورده كةه يکةي از ابتةداييتةرين اشةکال

اجتماعي و فرهنگي در توسعة منطقهاي شکل گرفتةه اسةت و

مديريت تغييرات اجتماعي و توسعه است و لزوم كنارگذاشتن

جذابيت مفاهيمي مانند سرماية اجتماعي در توسةعة منطقةهاي

آن و استفاده از رويکرد آمايش سرزمين را ايجاب كرده است.

در منابق توسعهيافته ،توسعهنيافته و حاشيه افزايش يافته است

رويکرد آمايش سرزمين با نگاهي كةلگرايانةه ،همةهسةونگر و

) .(Callois & Auert, 2007: 810درواقةع هرچنةد پةرداختن بةه

بينرشتهاي ،در چارچوب توسعة يکپارچة فضايي ،همةة ابعةاد

مسةةا ل اجتمةةاعي و فرهنگةةي ،پيشةةينهاي بةةوالني دارد؛ امةةا

توسعه را مدنظر داشته است و با رويکردي متوازن سةعي دارد

پرداختن به نقش اين دو عامل در توسةعه بةهويةژه در توسةعة

توسعه را بهمثابه كليتي واحةد پژوهشةگر كنةد .ايةن شةکل از

محلي و منطقهاي نسةاتا جديةد بةوده اسةت .رونةد تحةوالت

برنامةةهريةةزي بةةه اسةةتفاده از ابالعةةات مختلةةف اجتمةةاعي،

پارادايمهاي توسعه نشان مةيدهةد از زمةان شةرون انتقةاد بةه

اقتصادي ،سياسي و زيست محيطي نيازمند اسةت .درحقيقةت،

پارادايم هاي سنتي توسعه (بيشتر رويکردهاي اقتصاد  -محةور

پيشزمينة برنامهريزي بةا رويکةرد آمةايش سةرزمين ،توليةد و

و رشةةد  -محةةور) ،نقةةش صةةاحبنظةةران و متکفةةران بةةا

استفاده از آمار و ابالعةات اقتصةادي ،اجتمةاعي ،فرهنگةي و

پيشزمينه هاي اجتماعي و فرهنگي برجسةته بةوده اسةت و در

سياسي از جامعه مطالعه مي شود تا امکان دستيابي به شةناخت

كارهاي كالسيک جامعه شناختي به نقش عوامل جامعهشناختي

پديدههاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسةي بةهصةورت

(ازجملةه نةک:

يک پارچه فراهم شود؛ زيرا تنها با شناختي بينرشتهاي ميتوان

وبر)6979 ،؛ بااينحال ،فرمولهكةردن نقةش عوامةل اجتمةاعي و

از حاكميت يک رشته بر مطالعات توسعه و درواقع از رويکرد

فرهنگي در توسعة محلي و منطقه اي بيشتر از دهة  6333آغاز

بخشي در برنامهريزي مانع شد.

و فرهنگي در توسعة اقتصادي توجه شده اسةت

شده است ،بهويژه از سال  2333به بعد تعةداد چشةمگيري از

براساس مااحث فوق و در چارچوب رويکرد آمايش سةرزمين

مطالعات وجود دارند كه نشان مةيدهنةد عوامةل اجتمةاعي و

به تحليل فضةايي عوامةل اجتمةاعي و فرهنگةي پيشةران و منةابع

فرهنگي ،مانع و پيشران توسةعه در سةطح محلةي و منطقةهاي

آمايش و توسعه در سطح منطقه بهعنوان يکي از گامهاي اساسةي

است .ايةن گةروه از مطالعةات در كشةورهاي توسةعهيافتةه و

برنامهريزي توسعه يک منطقه توجه ميشود .بنةابراين ،ايةن مقالةه

درحةةال توسةةعه نقةةش بةةيچةةونوچةةراي عوامةةل اجتمةةاعي و

در پي پاسخ بةه ايةن سةؤال اسةت كةه وضةعيت فضةايي اسةتان

فرهنگي را در توسعه نشةان داده انةد (ازجملةه در ايةن زمينةه

خراسان شمالي از نظر عوامل اجتماعي و فرهنگي پيشران و مةانع

نةکPutnam, 1993: 163-181; Marek & Martinec, 2003: 580; :

آمايش و توسعة منطقهاي چگونه اسةت .بايةد اشةاره كةرد مةرور

& Camagni, 2009: 118; Iyer et al, 2005: 1016; Sedlaced
.)Gaube, 2010: 122

ادبيات موجود در اين زمينه نشةان مةيدهةد در ارتاةاب بةا نقةش

هم زمان با تحوالت جهاني در پارادايم هاي توسعه و تغييةر
عوامل سخت به نرم در ايران نيز به نقش عوامةل اجتمةاعي و
فرهنگي در توسعة محلةي و منطقةهاي در كنةار سةاير عوامةل
(بايعي ،انساني ،اقتصادي و  )...توجه شده است6؛ زيرا تجربة
اجراي برنامهريزيهاي توسةعة ماتنةي بةر رويکةرد بخشةي و

عوامل اجتماعي و فرهنگي در توسعه ،مطالعات نظةري و تجربةي
زيةةادي وجةةود دارد؛ امةةا در ارتاةةاب بةةا نقةةش ايةةن عوامةةل در
برنامهريزي آمايش و توسةعة منطقةهاي بةهويةژه اسةتان خراسةان
شمالي مطالعهاي صورت نگرفته است.
چارچوب نظری
در دنياي امروز ،توسعه يکي از فراگيرترين موضوعات جوامع

 1ازجمله در اين زمينه به شرح خةدمات برنامةة آمةايش اسةتانهةا ( )6981اشةاره

بشري در راسةتاي ارتقةاي كيفيةت زنةدگي و رفةاه انسةانهةا

مةةيشةةود كةةه در آن مةةيبايسةةت مسةةا ل اجتمةةاعي و فرهنگةةي اسةةتان براسةةاس

بهخصوص در ميان كشورهاي درحال توسعه است .بخشةي از

شاخصهاي تعريف شده ،مطالعه و نتايج آن در خروجيها و برنامههاي پيشةنهادي
آمايش استان استفاده شود.

اين مسئله ناشي از ضرورت اجتنابناپذير رشد و پيشةرفت و
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تالش در راستاي گام برداشتن از قافله روندهاي جهاني اسةت

در چارچوب تحول گفتمةاني فةوق ،تئةوريهةا ،مفةاهيم و

و بخش ديگر آن ناشي از موضوعات مشتركي مانند توجةه بةه

رويکردهةاي توسةةعة منطقةةهاي نيةز متحةةول شةةده اسةةت و از

فقرا ،منابق حاشيه اي ،محيط زيست ،جنسيت و  ...اسةت كةه

رويکردهاي ماتني بر گفتمان پيشرفت در سطح منةابق (ماننةد

بيف وسيعي از مردم را درگير و متةأثر مةيكننةد .توسةعه در

نظريه رشد نئوكالسيک همگرايي منطقهاي ،قطةب رشةد و )...

بول تاريخ خود تا به امروز بهصورت يک دانش كةاربردي بةا

به رويکردهاي ماتني بر گفتمان بازانديشي (مانند توسعة پايدار

تحوالت شگرفي مواجه شده است .از توسةعه بةي نةيم قةرن

منطقهاي ،نهادگرايي ،توسعة مشاركتي منابق و  )...تحول پيةدا

بيستم بيشتر به مثابه مفهومي اهدايي تلقةي مةيشةد و مکاتةب
نوسازي و مدرنيته بر آن تأثير گذاشته است و برنامهريزيهاي
انجامشده در اين حوزه ،بيشتر تحتتأثير مااحث صرف علمي
(خردگرايي ،اثااتگرايي و  )...بود؛ درحاليكه در اواخةر قةرن
بيستم و اوايل سدة حاضةر ،پةارادايم توسةعه بةه رويکردهةاي
نرمتر روي خوش نشان داد و برنامهريزيهةاي انجةامشةده در
اين حوزه متأثر از مفاهيم و نظريةه هةاي اجتمةاعي و سياسةي
است .بنابراين ،گةذار از رويکةرد سةخت بةه رويکةرد نةرم و
انسانمحور بر جامعة بشري تأثير گذاشت و بةا تجديةدنظر در
باورها و اهداف خةود مواجةه شةد و گةرايشهةاي نةويني در
عرصة توسعه و توسعه نيافتگي پديدار گشت

(ازكيةا و همکةاران،

 .)66-62 :6932در چارچوب تحول از رويکردهاي سةخت بةه
رويکردهاي نرم در پارادايمهاي توسعه ،مجموعه آثةار توسةعه
در دو گفتمةةان كةةالن  )6گفتمةةان پيشةةرفت و  )2گفتمةةان
بازانديشي بهصورت جدول شماره  6باقهبندي ميشود.
جدول  -1دو گفتمان كالن توسعه

كردهاند؛ درحاليكه رويکردهاي دستة اول بيشتر تک بُعةدي و
بر مسا ل اقتصادي تمركز داشتند .رويکردهةاي دسةتة دوم بةه
مسا ل اساسي تري مانند ابعةاد اجتمةاعي ،فرهنگةي ،نهةادي و
زيست محيطي نيز به صورت بنيادي توجه شده است

(فرجي راد

و كاظميان .)27-28 :6936 ،در چةارچوب ايةن تحةول گفتمةاني،
روندي جهاني در زمينة توجه به عوامل اجتمةاعي و فرهنگةي
در راهاردهاي توسعة منطقهاي بةهويةژه از دهةة  6333وجةود
داشةةته اسةةت؛ رونةةدي كةةه براسةةاس آن ،شةةهرها و منةةابق،
راهاردهاي توسعة فرهنگ  /اجتمان  -محور را به اميد تقويت
موقعيت رقابتي خود اتخاذ كردهاند

(Miles & Paddison, 2005:

) 833-839و به فرهنگ و عوامل اجتماعي توجه شده كه مناعي
مهم در استراتژي هاي توسةعة روسةتايي ،شةهري و منطقةهاي
است

)2006: 13-37

 .(Oakes,همچنين در چارچوب اين تحول

گفتماني ،رويکردهاي برنامهريزي توسعة منطقهاي نيز تغييةر و
تحو ل يافتةه و از رويکردهةاي ماتنةي بةر عوامةل سةخت بةه
رويکردهاي ماتني بر عوامل نرم تغيير يافتهاند و همةانبوركةه

گفتمان پیشرفت

گفتمان بازاندیشی

ولر و هاوگتون و كانسل بيان داشتهاند رويکردهاي برنامهريزي

 -رويکرد تکاملگرايانه به توسعه

 -رويکةةةردي پوياگرايانةةةه بةةةه

منطقه اي از رويکردهاي ماتني بر منطقهگرايةي اكولةوکيکي در

 -تأكيةةدبر بنيةةانهةةاي اقتصةةادي (و

توسعه

عمدتا رشد اقتصادي)

 -تکيه بر فرهنةگ و بنيةان هةاي

اوايل قرن بيستم كه ماتني بر روشهاي برنامةهريةزي جةامع و
كامال هنجاري و مکانمحةور بةود بةه رويکردهةاي ماتنةي بةر

 -نگاه به توسعه به سان قانون آهنين و

اجتماعي

عام كه زنةدگي همةه انسةان هةا را در

 -توسعه را فراتر از قاعدههاي از

منطقهگرايي جديد برنامه ريزي و توسعه در دهةة  1990تغييةر

خواهد نورديد

پةةيش تعيةةينشةةده و مشةةخص

يافته اند كه بر نهادها و تعةامالت غيراقتصةادي ماننةد اعتمةاد،

 -تکيه به علم اقتصاد

ميداند

 -توسةعه ،قةةانون و قاعةةده مشخصةةي

 -انسان و صفات بومي ،تاريخي

ارزشها و هنجارهاي اجتمةاعي درون منطقةه ،رقابةتپةذيري

دارد

و فرهنگي موضةون اصةلي ايةن
گفتمان است

ماتني بر مجموعةه تةوانهةاي بايعةي ،اجتمةاعي ،فرهنگةي و
اقتصادي منابق متکيانةد

& (Wheeler, 2002: 269; Houghton

 -انسان و فرهنگ بهعنوان عنصر

) .Councsell, 2004: 3همچنين ،مرور دو رويکرد اصلي آمايش

مسلط

سرزمين به لحاظ اهداف محتةوايي ،روششناسةي و شةناخت

مناع :نويسندگان به اقتااس از عناري16-17 :6933 ،

منطقه براي دستيابي به برح آمايش بيانكنندة تحول از عوامةل
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سخت به عوامل نرم است؛ زيرا در رويکرد آمايشي ماتنةي بةر

دستيابي به برنامه هاي آمايش و توسعة منطقهاي تأكيد ميشود؛
6

برنامه ريزي كالادي و كاربري زمةين صةرفا توزيةع فضةايي و

به بوري كه گزارش سازمان همکاري و توسةعة اقتصةادي بةا

بارگذاري جمعيت و فعاليت براسةاس تةوان بايعةي سةرزمين

عنوان فرهنگ و توسعة محلي بةر اهميةت عناصةر فرهنگةي و

بدون توجه به سةاير عوامةل صةورت مةيگيةرد .در رويکةرد

اجتماعي در توسعة محلي تأكيد كرده است و تقويةت سةرماية

آمايش سرزمين ماتني بر برنامهريزي راهاردي توسةعة فضةايي

فرهنگي جوامع محلي را با آموزش و شيوههةاي كةار پيشةنهاد

عالوه بر توجه به عوامل و بستر بايعي كةه مانةاي هةر گونةه

مي كند؛ زيرا براساس ايةن گةزارش ،اعتقةاد بةر آن اسةت كةه

برح آمايشي است به عوامةل ،روابةط و تعةامالت غيربايعةي

تقويت سرمايههاي فرهنگي جوامع محلي بر توسةعة محلةي و

ماننةةد عوامةةل اجتمةةاعي و فرهنگةةي ،اقتصةةادي ،سياسةةي و

منطقهاي تأثير سةودمندي خواهةد گذاشةت ).(OECD, 2005

بسترهاي حکمروايي نيز توجه مي شود كه عوامةل اساسةي در

نقش و تأثيرگةذاري عوامةل اجتمةاعي و فرهنگةي در توسةعة

دستيابي به يک بةرح درسةت و واقةعگرايانةه آمايشةي اسةت

منطقهاي بهگونهاي است كه امروزه در الگوهاي رقابتپةذيري

(جدول .)2

منطقهاي كه در زمره الگوهاي موفق توسةعة منطقةهاي قلمةداد
مي شوند ،عوامل اجتماعي و فرهنگي ،عوامل پايةه اي در كنةار
جدول  -2دو رویکرد اصلی آمایش سرزمین

رویکرررد آمایشرری م تنرری بررر

رویکرد آمایشی م تنی بر برنامهریزی

برنامه ریزی كال دی و كراربری

راه ردی توسعة فضایی

زمین

 بستر و توان بايعةي ،عامةل

 مجموعةةةةه عوامةةةةل بايعةةةةي،

اصلي دستيابي به برح آمايش

اقتصةةةادي ،اجتمةةةاعي ،فرهنگةةةي،



فةةرآورده – محةةور :بةةرح

كةةةةاربري زمةةةةين ،محصةةةةول
برنامهريزي آمايش است.

).Martin et al., 2006: 5

پايهاي برنامهريزي آمايشي


فراينةةد – محةةور :دخالةةتدادن

 ضوابط و مقةررات كةاربري
زمين ،ابةزار دسةتيابي بةه هةدف

و اقتصةةةادي و سياسةةةي در فراينةةةد

اصةةلي آمةةايش سةةرزمين اسةةت؛

برنامهريزي آمايش

در فضا

مةيشةوند ;58

(Pike et al., 2006: 14 & Gardiner et al., 2006:

مديريتي و سياسةي بةه عنةوان عوامةل

مجموعه عوامل و نهادهاي اجتمةاعي

يعني توزيةع جمعيةت و فعاليةت

سةةاير عوامةةل تأثيرگةةذار بةةر توسةةعة منطقةةهاي قلمةةداد

 نهادهةةاي اجتمةةاعي بةةهعنةةوان
كنشگران و محةر هةاي برنامةههةاي
آمايشي

 رقابت پذيري ماتني بةر مجموعةه
ظرفيةةتهةةاي اجتمةةاعي ،فرهنگةةي،
بايعي ،اقتصادي و ...

 مديريت يکپارچه توسعة فضايي

بةةهعنةةوان ابةةزار دسةةتيابي بةةه اهةةداف
آمايش
مناع :نگارندگان

شکل  -1سرمایة اجتماعی و فرهنگی بهعنوان پایههای مزیتهای

رقابتی منطقهای (مناع:

)Martin et al., 2006: 5

در ميان عوامل اجتمةاعي و فرهنگةي تأثيرگةذار بةر توسةعة
منطقه اي ،يکي از مفاهيم اصلي در اين حوزه ،سرماية اجتمةاعي
است .به سرماية اجتماعي ،2بيشتر بهصورت نوشدارويةي بةراي
مشکالت و مسا ل اجتماعي توجه شةده اسةت .ايةن مفهةوم را
9

1

متفکراني همچون كلمةن ( ،)1991پاتنةام ( ،)2000فوكويامةا

بنابراين در چارچوب رويکردهاي نوين آمايش سةرزمين و

Organization of Economic Cooperation and Development
social Capital

توسعة منطقهاي بر نقش عوامل اجتماعي و فرهنگي در فراينةد

Coleman
Putnam
Fukuyama

1

1
2

3
4
5
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( ،)2001اسةةةکيدمور ،)2001( 6تةةةايلور )2000( 2و رايةةةدين و

چنددسةةتگي ،دورويةةي و تظةةاهر ،روابةةط نامشةةرون ،دزدي،

(Evans et al.,

كالهارداري ،چاپلوسي ،تملق و  ...از اين بُعد بررسةي و تحليةل

هولمن )2004( 9بسةط داده و تشةريح كةردهانةد

) .2005: 14-19كامةاگني ،سةرماية اجتمةاعي را بةه ايةن صةورت

ميشوند.

تعريف كرده است :سرماية اجتماعي ،مجموعةهاي از هنجارهةا

سةرماية اجتمةةاعي كةةارآيي جامعةه را بةةا تسةةهيل اقةةدامات

و ارزشها است كه تعةامالت بةين مةردم را شةکل مةيدهةد،

هماهنگشده بهاود بخشيده است و با شکلبخشيدن بةه اقةدام

نهادهايي كه آنها را به هم پيوند ميدهد ،شةاکههةاي ارتاةابي

جمعي ،ارتقاي همکاري اجتماعي و روابط بين مةردم ،كةاهش

تأس ةيسشةةده در ميةةان بةةازيگران اجتمةةاعي و بةةهبةةور كلةةي

ناود ابمينان در روابةط آنهةا و در نهايةت بةا افةزايش جريةان

هماستگي اجتماعي تعريف ميشود .بهعاةارت ديگةر ،سةرماية

ابالعات و كاهش هزينةه هةاي دسةتيابي بةه ابالعةات نقةش

اجتماعي مانند چساي است كه جامعه را به هم پيوند ميدهةد

بنيادي در توسعة منطقهاي دارد

).(Camagni, 2009: 124

در اين ميان ،شاخصهايي مانند اعتماد

همچنين در كنار مفهوم سةرماية اجتمةاعي ،نظريةهپةردازان

و قابليت اعتماد ،مشةاركت اجتمةاعي ،همکةاريهةاي مةدني،

اقتصادي و اجتماعي استدالل كردهانةد كةه فرهنةگ بةا ايجةاد

همياري ،همکاري ،ظرفيت پذيرش تفاوتها (مدارا) ،احساس

انگيزههايي بر رشد اقتصادي تأثير ميگذارد كه منجر به تالش،

امنيت ،حمايت اجتماعي (مالي و عابفي) ،انسةجام اجتمةاعي،

صرفهجويي و كار زياد ميشود .با ايةن نگةاه ،فرهنةگ ،رشةد

صداقت و راستگويي و احساس اثرگذاري و كةارآيي ازجملةه

اقتصادي و در مفهوم فضايي آن توسعة پايدار منطقةهاي را بةا

شاخص هةايي هسةتند كةه نظريةه پةردازان متعةددي در متةون

تکيه بر انرکي انسةاني ،تةالش و كوشةش در كةار و دوري از

مختلف بةراي تايةين مفهةوم سةرماية اجتمةاعي بةه آن اشةاره

عوامل منصرفكننده اي مانند اوقات فراغت ،جنسيت و اشکال

كردهاند (شعااني و سليماني .)33-631 :6988 ،همچنين از ديدگاهي

ديگر لذتبخش نامرتاط با كار تحريک ميكند .براساس نظرية

ديگةر ،سةرماية اجتمةةاعي از دو بُعةد و برحسةب دو گةةروه از

خالقيت فلوريدا ،نقش فرهنگ بسيار فراگير اسةت .انسةان هةا

شاخصها بحث ميشود (سياهپوش:)631-661 :6987 ،

توانايي هةاي بةالقوه نامحةدودي دارنةد و عامةل عمةدة رشةد

).(Camagni, 2009: 126

 )6بُعةةد ايجةةابي :ايةةن بُعةةد از سةةرماية اجتمةةاعي ماةةين

اقتصادي اين است كه آن توانايي بالقوه را رها كند و به فعليت

شاخصهايي است كه افزايش آنها جناة مثات داشةته اسةت و بةه

برسانند .اين رهايي به فرهنگي بةاز 1نيةاز دارد؛ چنانکةه ميةان

منزلة وجود سرماية اجتماعي باال در جامعه نگريسته مةيشةود؛ از

افراد فرق نگذارند ،آنها را در جعاهاي تحتفشةار نگذارنةد و

اين منظر ،شاخصهايي ماننةد اعتمةاد ،مشةاركت در شةاکههةاي

اجازه دهند انسان هةا خودشةان باشةند و بةه اشةکال مختلةف

اجتمةةاعي ،صةةداقت ،ارزشهةةاي اجتمةةاعي (ماننةةد امانةةتداري،

هويت هاي خانوادگي و انسةاني بهةا دهنةد؛ در ايةن صةورت،

انصاف ،خيرخةواهي و  ،)...هماسةتگي اجتمةاعي ،قةانونگرايةي،

فرهنگ ،خالقيت انسانها را تحتفشار قرار نمةيدهةد؛ بلکةه

رضايتمندي ،هويت ،تعلق و  ...بحث و بررسي ميشوند.

ظهور و بروز آن را تسهيل و تحريک ميكند؛ بنابراين ،فرهنگ

 )2بُعةةد سةةلاي :ايةةن بُعةةد از سةةرماية اجتمةةاعي ماةةين
شاخص هايي است كه وجود آنهةا جناةة منفةي داشةته اسةت و
بهعنوان موانع شکلگيةري و انااشةت سةرماية اجتمةاعي عمةل
ميكنند .از اين منظر ،بحث آسيبهاي اجتمةاعي (ماننةد اعتيةاد،
قتل ،نزان و مشاجره ،خودكشي ،بالق و  )...بةه ميةان مةيآيةد.
همچنةةين ،وجةةود برخةةي مسةةا ل اجتمةةاعي ماننةةد اخةةتالف و
1

Skidmore
Taylor
3
Rydin and Holman

باز در سطح كالن ،محركي براي ابدان ،مالکيت و توسعه است
(فلوريدا.)92 :6933 ،
روش پژوهش
در ايةةن مقالةةه بةةراي پاسةةخ بةةه سةةؤاالت پةةژوهش از تركيةةب
روش هاي كيفي و پيمايشي اسةتفاده شةده اسةت .جمةعآوري
ابالعات با استفاده از پرسشنامه ،آمةار و ابالعةاتي صةورت

2

Open Culture

4
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گرفته است كه نهادها و ادارات استاني و شهرسةتاني در قالةب

ب) روش نمونه گيري خوشةهاي و نمونةهگيةري تصةادفي

سالنامة آماري استان منتشر كرده انةد .گفتنةي اسةت ابالعةات

ساده منظم :باتوجه به اينکةه در هةر كةدام از شةهرهاي مراكةز

بخش تجربي اين مقاله با استفاده از مطالعةات برنامةة آمةايش

شهرستان هاي استان تعدادي نمونه بايد انتخاب شةوند كةه در

استان خراسان شمالي فراهم شده است.

مرحلةةة قاةةل مشةةخص شةةد و ايةةن نمونةةههةةا بايةةد در سةةطح

حجم نمونه و روش نمونهگيري :براي تعيين حجةم نمونةه

جغرافيايي شهر انتخاب شوند ،بنابراين بةراي تسةهيل و دقةت

از فرمول كوكران استفاده شده است .باتوجه به تعداد جمعيةت

كار از روش نمونهگيري خوشه اي استفاده شد .روش كةار بةه

استان ،حجم نمونه  981نفري به دست آمد .باتوجهبه اينکه از

اين صورت بود كه بر ماناي معابر اصلي هر شهر ،شهر به چند

نمونةةهگيةةري سةةهميهاي اسةةتفاده شةةده اسةةت ،بنةةابراين در

منطقة اصلي تقسيم شد .سپس در داخل منابق اصلي بر ماناي

شهرستان هايي كه حجم نمونة آنها تعداد كمي به دسةت آمةده

معابر فرعي بهبور مجدد هر منطقه به چند محله تقسةيم شةده

است حداقل  93پرسشنامه توزيع شد .6براي انتخاب نمونهها

است و سپس بر ماناي روش نمونه گيري تصادفي ساده منظم،

باتوجةةهبةةه گسةةتردگي و پراكنةةدگي جمعيةةت مطالعةةهشةةده از

محلهها در هر منطقةه انتخةاب شةدند .در داخةل محلةههةاي

روش هاي نمونهگيري سهميه ،خوشه اي و تصادفي ساده منظم

انتخابي نيز بر ماناي روش نمونهگيري تصادفي ساده مةنظم6 ،

بهصورت زير استفاده شد:

تا  9خيابان فرعي ،انتخةاب و مجةدد از ميةان آنهةا بةر مانةاي

الةةف) روش نمونةةهگيةةري سةةهميهاي :در ايةةن پةةژوهش از

نمونهگيري تصادفي ساده منظم 6 ،تةا  9كوچةه انتخةاب شةد.

نمونهگيري سهميه اي بر ماناي نسات جمعيت شهرسةتانهةاي

سپس مجدد از داخل هر كدام از كوچههاي انتخةابشةده بةر

استان از كل جمعيت استان استفاده شده است؛ بةدينصةورت

ماناي روش تصادفي ساده منظم ،دسةتكةم يةک پةال ثاتةي

كه بر ماناي سهم جمعيتةي شهرسةتانهةاي اسةتان ،سةهم هةر

(واحد مسکوني) انتخاب شد.

شهرستان از تعداد كل نمونهها به شرح جدول  9محاساه شد.
جدول  -3سهم شهرستانهای استان از تعداد كل نمونهها
شهرستان

تعرررداد

نس ت از

جمعیت

كرررررل

تعداد نمونه

چارچوب شاخص هاي تحليل عوامل اجتماعي و فرهنگةي
تأثيرگذار بةر توسةعة منطقةهاي :هةدف از شةناخت عوامةل و
فرايندهاي فرهنگي و اجتماعي دستيابي به چارچوبي جةامع از
اين عوامل در ارتااب با برنامهريةزي آمةايش و توسةعة اسةتان
است .شناخت اين مهم در پرتو دستهبنةدي و شةاخصسةازي

جمعیت
اسفراين

627362

61/13

16

اين عوامل امکان پذير است .در پژوهش حاضةر از چةارچوب

بجنورد

961836

12/32

666

جاجرم

96838

1/21

66

شاخص هاي پيشنهادي شةناخت اجتمةاعي و فرهنگةي برنامةة

گرمه

27133

9/67

62

شيروان

617361

68/39

63

فاروج

12961

6/36

29

مانه و سملقان

639311

66/31

16

زمينههاي نظري و رويکردهاي موجود در اين زمينه بوده است

راز و جرگالن

*-

-

-

كل

873727

633

981

(مركةةز ملةةي آمةةايش سةةرزمين .)71-86 ،6981 ،جةةدول شةةماره 1

* تعداد نمونةههةاي شهرسةتان راز و جةرگالن بةا شهرسةتان بجنةورد
محاساه شده است .عالوه بر  666پرسشنامة توزيعشده در شةهر بجنةورد،
 93پرسشنامه نيز در شهر راز توزيع شد.

پرسشنامهها صرفا در شهرهاي مركز شهرستان توزيع شدند.

آمايش استان ها استفاده شده كه با رويکردي كاربردي تعريةف
شده است .گفتني است دسةتهبنةدي و تعريةف شةاخصهةاي
اجتمةةاعي و فرهنگةةي در برنامةةة آمةةايش اسةةتانهةةا ماتنةةي بةةر

چةةارچوب مؤلفةةههةةا و شةةاخصهةةاي اجتمةةاعي و فرهنگةةي
تأثيرگذار بر آمايش و توسعة منطقهاي را نشان ميدهد.

تحليل فضايي عوامل اجتماعي و فرهنگي پيشران و مانع آمايش و توسعة منطقهاي در استان خراسان شمالي

جدول  -4چارچوب شاخصهای تحلیل عوامل اجتماعی و
فرهنگی تأثیرگذار بر آمایش و توسعة منطقهای
مؤلفههای اصلی

عوامل

فرهنگ كار

ميل به پيشرفت و يادگيري
فرهنگي

تعارضات

ميزان باسوادي

مسا ل و آسيب هاي اجتماعي
(به عنوان بُعد سةلاي سةرماية
اجتماعي)
اجتماعي
هويت و تعلق

سرماية اجتماعي

شاخصها

 اهميةةت و محوريةةت كةةار در
زندگي
 كار بهعنوان يک ارزش
 منزلت اجتماعي كار
 رواج روشهةةاي غيراخالقةةةي
جمع آوري ثروت و رقابت در محيط
كار
 ميل به پيشرفت
 ميل به يادگيري
 احسةةاس تعةةارض و نةةابرابري
اجتماعي
 احسةةاس تعةةارض و نةةابرابري
قوميتي
 بةةاور بةةه وجةةود اخةةتالف و
چنددستگي در جامعه
 باور به وجود تاعيض در جامعه
 تلقةةي فةةرد دربةةارة وضةةعيت
باقاتي خود و جامعه
 تعارض و نابرابري جنسيتي
 نسات تفاوت ميةزان باسةوادي
زنان و مردان
 نسات تفاوت ميةزان باسةوادي
شهري و روستايي
 اعتياد
 بالق
6
 روابط نامشرون
 دزدي
 ناامني
 تعلق محلي
 تعلق منطقهاي
 جداييگزيني قوميتي
2
 ادغام زباني
 اعتماد
 صداقت
 همياري
 شکلگيري شاکههاي حمةايتي
غيررسمي
 همکاري با انجمنها و گروهها

معرفی اجمالی منطقة مطالعاتی
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استان خراسان شمالي يکةي از جديةدترين اسةتانهةاي ايةران
است كه از تقسةيم اسةتان خراسةان سةابق در سةال  6989بةه
وجود آمده است .اين استان ،تاريخي از دورة ميةان سةنگي در
منطقة جاجرم و سکونت اقوام آريايي يعنةي «پةارتهةا» دارد.
تركيب قوميت هاي ساكن در پهنهاي با وسعت خراسان شمالي
دستكم در ايران كمنظير است؛ چنانکه تركيةب قةومي بجنةورد
يعني كرد كرمانج ،تر  ،تركمن ،فةارس ،تةات ،بلةو و عةرب
اختالف ناچيزي با تركيب قومي ايران زمين دارد .بهبةور كلةي،
منطقة خراسان شمالي ،بخشي از پيکره خراسان بةزر

در ادوار

مختلةةف تةةاريخي اسةةت و باتوجةةهبةةه ويژگةةيهةةاي بايعةةي و
جغرافيايي خود ،همواره محل تالقي و آميختگةي فرهنةگهةاي
مختلف بوده است و همين امر باعث شده اسةت ايةن منطقةه از
گذشتههاي دور ،خصلتي چندفرهنگي ،چندقوميتي و چنةدزباني
داشته باشد .چنين آميختگي و امتزاج قومي ،زباني و گروهي بةه
تاع بر جناههاي مختلف اجتماعي و فرهنگةي آن تةأثير گذاشةته
است (مهندسين مشاور آمايش و توسعه الارز.)62 :6931 ،
ساختار و اسةتخوانبنةدي اصةلي عةوارض و ناهموارهةاي
زمين در استان خراسان شمالي از دو رشته كوه به نامهاي كپةه
داغ در شمال استان و آالداغ در مركز و جنوب استان تشةکيل
شده است .اين دو رشته كوه بهصورت موازي در امتداد شمال
غربي  -جنوب شرقي و در برخي موارد شةرقي  -غربةي ،درة
ناوديسي بزرگي در بين خود تشکيل داده اسةت كةه از مشةهد
تا دشت گرگان ادامه مييابةد .ايةن دره در شةرق اسةتان ابتةدا
باريک و سپس هرچه به مرز استان گلستان نزديکتر ميشةود
وسعت ميگيرد و پهنتر ميشود .شهرهاي اصلي و مهم استان
ازجمله شهر بجنةورد و شةيروان نيةز در همةين دره ناوديسةي
استقرار يافته اند .شاکة راه اصلي استان از همين دره ناوديسةي
عاور مي كند كه محور اتصال سواحل درياي خزر به خراسةان
رضوي و شهر مشةهد اسةت؛ بنةابراين ،مورفولةوکي و شةکل
ناهمواري زمين در استان خراسان شمالي به صةورت دو تةودة
كوهستاني در شمال (كپه داغ) و بخةش ميةاني اسةتان (آالداغ)

ابالعات اين شاخص بهدليل حساسيتهاي عمومي در مقالة حاضر منعکس
نشده است.
2

باتوجهبه تنون قومي و زباني استان ،اين شاخص را نويسندگان به شاخصها

اضافه كردند.

باال رفته و در بين خود يک درة ناوديسي شةرقي – غربةي شةکل
داده كه تعيينكنندة سازمان فضايي اين استان است .ريختشناسي
بخش جنوبي استان نيز از همين دو رشته كوه متأثر است .در ايةن
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بخش از استان نيز كه رشته كوه آالداغ در بخش ميةاني اسةتان بةه

استان خراسان شةمالي از شةمال بةا كشةور تركمنسةتان ،از

فرورفتگي فالت مركزي ايران ختم ميشود ،يک دشةت دامنةهاي

شرق و جنوب با استان خراسان رضوي ،از جنةوب غةرب بةا

در جنوب آن شکل گرفته كه به موازات درة ناوديسةي گفتةهشةده

استان سةمنان و از غةرب و شةمال غةرب بةا اسةتان گلسةتان

در بين جاجرم  -گِرمِه تا اسةفراين كشةيده شةده اسةت و جهةت

همجوار است .همچنين در حال حاضر ،استان خراسان شمالي

شرقي  -غربي دارد و همانند آن دره شيب زمين از شرق به غرب

از هفت شهرستان اسفراين ،بجنورد ،جاجرم ،گِرمِةه ،شةيروان،

جهتگيري ميكند.

فاروج مانه و سملقان و راز و جرگالن است (نقشة .)6

نقشه  -1موقعیت جغرافیای و ساختار ط یعی استان

یافتههای پژوهش

است .گفتني است در يک شاخص ممکن است بةهبةور كلةي

براي دستهبندي منظم يافتههاي پژوهش و همچنةين بةا هةدف

وضعيت مطلوبي در سطح استان و شهرستانها وجةود نداشةته

ترسيم سيمايي روشن از وضعيت فرهنگي و اجتمةاعي اسةتان

باشةةد؛ امةةا در هةةر صةةورت در همةةين شةةرايط نةةامطلوب نيةةز

براساس شاخصهاي بررسيشده در راستاي شةناخت عوامةل

شهرستان هايي وجةود دارنةد كةه نسةات بةه ميةانگين اسةتان،

فرهنگي و اجتماعي پيشران و مةانع توسةعة اسةتان ،نتةايج بةه

وضعيت مطلوبتري را نشةان مةيدهنةد .در ايةن مقايسةه در

تفکيک شهرستانها و با مقايسة شهرستانها با هم و با ميانگين

ارتااب با هر شاخص براساس وضعيتي كه شهرستان نسات بةه

استاني ارا ةه شةده اسةت .در ايةن مقايسةه ،مانةاي تشةخيص

ميانگين استان دارد ،يکي از پنج وضعيت بهصةورت جةدول 1

وضةةعيت مطلةةوب يةةا نامناسةةب ،ميةةانگين كمةةي اسةةت كةةه

ممکن است وجود داشته باشد.

درخصوص هر شاخص براي استان محاساه و به دسةت آمةده
جدول  -5انواع وضعیتهای ممکن برای هر كدام از شهرستانها به تفکیک هر كدام از شاخصها
وضعیت
شناسه

وضعیت مطلوبتر نس ت به

وضعیت مطلوبتر

وضعیت نس تاً مشابه

وضعیت نامناسبتر

وضعیت نامناسبتر نس ت به

میانگین استان و مطلوبترین در

نس ت به میانگین

یا همسطح میانگین

نس ت به میانگین

میانگین استان و نامناسبترین در

كل استان

استان

استان

استان

كل استان

++

+

-

-

--

بايد اشاره كرد در ارتااب با شاخصهاي مختلف ،تشخيص

شهرستان نسات به ميانگين استان ،وضعيت مطلوب تر قلمةداد

وضعيت مطلوب يةا نةامطلوب نسةات بةه جهةت كاهشةي يةا

شود (به بور مثال شاخص اهميت و محوريت كار در زنةدگي

افزايشةةي شةةاخص متفةةاوت اسةةت؛ بةةهعاةةارتديگةةر در يةةک

در بخش شاخص هاي فرهنگي يا شةاخص اعتمةاد در بخةش

شةاخص ممکةن اسةت بةةاالتربةودن ميةانگين آن شةةاخص در

سرماية اجتماعي) و در شاخصي ديگر پايينتةربةودن ميةانگين
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آن شاخص در شهرستان نسات بةه ميةانگين اسةتان ،وضةعيت
مطلوب قلمداد شود (بهبةور مثةال شةاخص رواج روشهةاي

جةدول  6سةةاختار فضةةايي  -فرهنگةي اسةةتان را براسةةاس
شاخص هاي فرهنگي و جةدول شةماره  7سةاختار فضةايي -

غيراخالقي جمع آوري ثروت و رقابت در محيط كار در بخش

اجتماعي استان براساس شاخصهاي شناخت مسا ل اجتماعي

شاخصهاي فرهنگي يةا شةاخص جةداييگزينةي قةوميتي در

و سرماية اجتماعي ترسيم كرده است.

بخش شاخصهاي هويت و تعلق).
جدول  -6یافتههای پژوهش درخصوص شاخصهای فرهنگی تأثیرگذار بر توسعة استان
فرهنگ كار
اهمیت و
شهرستان

محوریت كار
در زندگی

اسفراين
بجنورد
جاجرم
گرمه
شيروان
فاروج
مانةةةةةه و
سملقان
و
راز
جرگالن
استان

میل به پیشرفت و یادگیری

كار بهعنوان

منزلت اجتماعی

یک ارزش

كار

رواج روشهای
غیراخالقی
جمعآوری ثروت

میل به

میل به

پیشرفت

یادگیری

باور به تأثیرگذاربودن

+
+
=
-

+
=
+
=
=

++
-+
+

+
-+
+
+
=

++
+
=
-

++
=
+
+

++
=
+
--

-

=

-

+

-

-

+

-

=

--

+

--

+

-

ميانگين استان:
 1/11از 1

ميةةةةةانگين
اسةةةتان1/1 :
از 1

ميةةانگين اسةةتان:
% 96/2

ميةةانگين اسةةتان:
 61/22از 23

ميانگين استان:
 2/31از 1

ميةةةةةانگين
اسةةةةةةتان:
% 29/1

ميانگين اسةتان18/91 :
%

تعارضات
تعارض و
نابرابری

شهرستان

اجتماعی
اسفراين
بجنورد
جاجرم
گرمه
شيروان
فاروج
مانةةةةةةه و
سملقان
و
راز
جرگالن
استان

احساس

باور به وجود

تعارض و

اختالف و

باور به وجود

نابرابری

چنددستگی در

ت عیض در جامعه

قومیتی

جامعه

تلقی فرد دربارة

تعارض و

وضعیت ط قاتی

نابرابری

خود و جامعه

جنسیتی

مراكز فرهنگی

=
-++
-

+
-++
=
-

+
+
--

+
++
--

++
+
-

+
+
+
+

+
+
++
-+

+

=

++

=

-

--

=

+

+

-

+

--

++

*

ميانگين اسةتان:
 63/96از 21

ميةةةةةةةانگين
اسةةتان2/33 :
از 1

ميةةةانگين اسةةةتان:
% 26/9

ميةةةانگين اسةةةتان:
%63/3

ميةةانگين اسةةتان:
% 13/1

ميةةةةةةانگين
استان% 96 :

ميانگين استان 6/68 :مركز
فرهنگةةةي بةةةه ازاي هةةةر
 63333نفر جمعيت

* در شاخص مراكز فرهنگي ،شهرستان راز و جرگالن با شهرستان بجنورد محاساه شده است.
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جدول  -7یافتههای پژوهش درخصوص شاخصهای اجتماعی تأثیرگذار بر توسعة استان
شاخص

مسائل و آسیبهای اجتماعی

میزان باسوادی
نسرر ت تفرراوت

نسرر ت تفرراوت

میررزان باسرروادی

میررزان باسرروادی

شهرستان

زنان و مردان

شهری و روستایی

اعتیاد

دزدی

طالق

نوع مسائل و آسیبهای اجتماعی

ناامنی

اسفراين

-

--

+

++

-

--

بجنورد

-

+

++

+

+

++

جاجرم

+

-

-

-

--

=

گرمه

++

++

--

-

+

-

شيروان

+

=

-

-

-

=

فاروج

-

+

-

-

-

=

مانه و ...

--

+

--

+

++

+

راز و ...

*

*

-

--

+

-

استان

ميةةانگين اسةةتان:
% 63/38

ميةةانگين اسةةتان:
% 61/97

ميةةةةانگين
اسةةةةةتان:
% 61/1

ميانگين استان:
% 67/3

ميانگين استان:
% 29/9

ميانگين
اسةةتان:
%28/8

در اولویتبندی پیمایش میدانی
بيکةةاري ،اعتيةةاد ،جةةرم و جنايةةت،
دخالت مردم در امور يکديگر
بيکاري ،جرم و جنايت
اعتياد ،بيکاري
بيکاري ،پايين بةودن سةطح سةواد،
جرم و جنايةت ،دخالةت مةردم در
امور يکديگر
دخالةةت مةةردم در امةةور يکةةديگر،
اعتياد ،جرم و جنايت
بيکةةاري ،دخالةةت مةةردم در امةةور
يکديگر ،جرم و جنايت ،پايينبودن
سطح سواد ،اعتياد
بيکةةاري ،دخالةةت مةةردم در امةةور
يکديگر
جرم و جنايت ،پةايينبةودن سةطح
سةةواد ،دخالةةت مةةردم در امةةور
يکديگر
بيکةةاري ،دخالةةت مةةردم در امةةور
يکديگر ،پايينبةودن سةطح سةواد،
جرم و جنايت

* در شاخص ميزان باسوادي ،شهرستان راز و جرگالن با بجنورد محاساه شده است.
ادامه جدول  -7یافتههای پژوهش درخصوص شاخصهای اجتماعی تأثیرگذار بر توسعة استان
ادغام زبانی

تعلق محلی

تعلق منطقهای

قومیتی

جرررداییگزینررری

اعتماد

صداقت

ش کههای حمایتی

انجمررنهررا و

غیررسمی

گروهها

اسفراين

-

-

++

-

++

+

++

++

--

بجنورد

=

--

-

+

=

--

=

-

+

جاجرم

++

+

--

--

--

-

--

+

++

گرمه

++

+

++

-

+

+

+

--

+

شيروان

1

شررررکلگیررررری

همکرراری بررا

شهرستان

=

++

-

-

-

=

+

-

=

فاروج

--

+

-

-

-

+

=

+

-

مانه و ...

+

+

+

++

+

++

+

=

=

راز و ...

-

=

استان

6

همیاری

شاخص

هویت و تعلق

سرمایة اجتماعی

+

+

-

+

-

+

+

ميةةةةانگين

ميةةةةةانگين

ميةةةةانگين

ميةةةةةانگين

ميةةةةةانگين

ميةةةةةانگين

ميةةةةةانگين

اسةةةةةةتان:

اسةةةةةةتان:

اسةةةةةةتان:

اسةةةةةةتان:

استان9/93 :

استان9/62 :

اسةةةةةةتان:

%96/2

%12/31

%93/3

%97/61

از 1

از 1

%91/91

ميةةةانگين اسةةةتان:

ميانگين استان:

% 23/31

% 29/16

نتايج اين ستون براساس عدد بهدستآمده از جمع درصد پاسخگويان غيرفارس در هر شهرستان منهاي جمع درصد پاسخگوياني استنتاج شده است كه با زبان قومي خود
صحات كردهاند.
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حوزهبندي فضةايي وضةعيت اجتمةاعي  -فرهنگةي اسةتان

را در برخي زمينهها دچار گسست كند .بهبور مثال شهرسةتان

براساس شاخص هاي بررسي شده :سيماي كلي ساختار فضايي

اسفراين كةه بخةشهةاي زيةادي از جنةوب شةرقي اسةتان را

فرهنگي و اجتماعي استان كه در جدول شةماره  6و  7ترسةيم

دربرگرفته است در بسياري از شاخصهةا تفةاوتهةايي را بةا

شدهاند نشاندهندة اين موضون اسةت كةه براسةاس مجموعةه

شهرستانهاي همجوار خود نشان ميدهد؛ الاته اين تفةاوتهةا

شاخص هاي فرهنگي و اجتماعي ،استان الگةوي مشخصةي را

تاحدودي باتوجهبه ساختار بايعي منطقه تايين ميشود كه اين

در زمينةةة فرهنگةةي و اجتمةةاعي بةةهصةةورت فضةةايي بازتةةاب

شهرستان را از شهرستانهاي شمالي اسةتان بةهصةورت نسةاي

نمي دهد؛ اما به تفکيک شاخصهةا بةه حةوزههةايي حةدودي

مجزا ساخته است .در هر صورت ،براساس جةدولهةاي بةاال،

دست مةييابةد .هرچنةد بايةد اشةاره كةرد نتةايج بةه تفکيةک

حوزه بندي حدودي ساختار فضايي فرهنگي و اجتماعي استان

شهرستان ارا ةه شةده اسةت؛ بنةابراين ،وضةعيت خةاص هةر

به تفکيک شاخصها بهصورت جدول  8ارا ةه و جمةعبنةدي

شهرستان در زمينه هاي مختلف اقتصادي ،مديريتي ،سياسةي و

شده است.

بايعي توانسته است ساختار فضايي فرهنگي اجتمةاعي اسةتان
جدول  -8حوزهبندی حدودی ساختار فضایی فرهنگی و اجتماعی استان براساس شاخصها
شاخص

پراكنش فضایی و حوزهبندی حدودی در مقیاس فضایی استان
 -در نيمة شرقي استان بهبور كلي وضعيت مطلوبتر (در اسفراين) يا نساتا مشابه استان (در شيروان) يا همسطح ميانگين استان (در فاروج) مشاهده ميشود.

فرهنگ كار

 در نيمة جنوب غربي استان وضعيت نامناسبتر (در جاجرم) و نساتا مشابه (گرمه) ميانگين استان مشاهده ميشود. -در مركز ،غرب و شمال غرب استان مشتمل بر شهرستانهاي بجنورد ،مانه ،سملقان ،راز و جرگالن وضعيت نساتا مشابه يا كمي نامناسبتر مشاهده ميشود.

ميل به پيشرفت

 -الگوي پراكنش فضايي و حوزهبندي مشخصي براي اين شاخص استخراج نميشود؛ اما در غرب (مانه و سملقان) و جنوب غةرب (گرمةه) اسةتان وضةعيت

و يادگيري

نامناسبتر و نساتا مشابه ميانگين استان مشاهده ميشود.
 -در بخشي از نيمة شرقي استان وضعيت نامناسبتر مشاهده ميشود (شيروان و فاروج).

بةةةةةاور بةةةةةه
تأثيرگذاربودن

 در جنوب شرقي وضعيت مطلوبتر مشاهده ميشود. در مركز استان وضعيت نساتا مشابه ميانگين استان مشاهده ميشود. در غرب (مانه و سملقان) و جنوب غرب (گرمه) وضعيت مطلوبتر مشاهده ميشود. ساير بخشهاي استان الگوي مشخصي ارا ه نميدهد. در بخشي از نيمة شرقي وضعيت نامناسبتر مشاهده ميشود (شيروان و فاروج). -در مركز ،شمال غرب و غرب استان وضعيت مطلوبتر (بجنورد) و تاحدودي مشابه و مطلوبتر (راز ،جرگالن ،مانه و سملقان) مشاهده ميشود.

تعارضات

 در جنوب غربي استان (جاجرم و گرمه) در مجموعه وضعيت نامناسبتري نسات به ميانگين استان مشاهده ميشود. اسفراين در سه شاخص از  6شاخص تعارضات وضعيت مطلوبتر و در  9شاخص وضعيت نامناسبتر را نسات به ميانگين استان نشان ميدهد و بنةابراينبراساس اين شاخص يک حوزه فضايي جداست.

وسايل فرهنگي

 نيمة جنوبي ،شرق و غرب استان (جاجرم ،گرمه ،اسفراين ،فاروج ،مانه و سملقان) وضعيت مطلوبتري را نسات به ميانگين استان نشان ميدهد. -مركز ،شمال غرب و بخش درخور توجهي از نيمة شرقي استان (بجنورد ،راز ،جرگالن و شيروان) وضعيت نامناسبتري را نشان ميدهند.

ميزان باسوادي

 -الگوي پراكنش فضايي و حوزهبندي مشخصي براي اين شاخص استخراج نميشود.

آسةةةيبهةةةاي

 -مركز و غرب استان (بجنورد ،مانه و سملقان) وضعيت بسيار مطلوبتري نسات به ميانگين استان نشان ميدهند.

اجتماعي

 نيمة جنوبي و شرقي (با تفاوتي اند ) وضعيت نامناسبتري را نسات به ميانگين استان نشان ميدهند. -شمال غرب ،غرب و جنوب غرب (راز ،جرگالن ،مانه ،سملقان و گرمه) بهبور كلي وضعيت مطلوبتري مشاهده ميشود.

هويت و تعلق

 در جنوب شرق و شرق (اسفراين و فاروج) بهبور كلي وضعيت نامناسبتري مشاهده ميشود. براي ساير بخشهاي استان ،محدودة مشخصي تصوير نمي شود؛ با اين حال در بجنورد ،شيروان و جاجرم در مجمون وضعيت نساتا مشةابه ميةانگين اسةتانتصوير ميشود.
 -اسفراين يک حوزة كامال مشخص در زمينة سرماية اجتماعي با وضعيت بسيار مطلوبتر نسات به ميانگين استان است.

سرماية اجتماعي

 در غرب استان (مانه و سملقان) حوزة مشخص با وضعيت مطلوبتر تشخيص داده ميشود. -در ساير بخشهاي استان حوزة مشخصي ترسيم نميشود.
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بحث و نتیجه

همان شةاخص ممکةن اسةت در شهرسةتاني ديگةر در گةروه

يافته هاي بهدستآمده گوياي تفاوتهاي درخور توجه در بين

عوامل مانع جاي گرفته باشد .بدين صورت در پاسةخ بةه ايةن

شهرستانهةاي اسةتان در زمينةة عوامةل اجتمةاعي و فرهنگةي

سؤال كه وضعيت فضايي استان خراسان شمالي از نظر عوامةل

پيشران و مانع آمايش و توسعة منطقهاي اسةت؛ بةهبةوريكةه

اجتماعي و فرهنگي پيشران و مانع آمايش و توسةعة منطقةهاي

نتايج كمي بهدست آمده براي يةک شةاخص ممکةن اسةت در

چگونه است .نتايج بهصورت جدول  3ارا ه شده است.

شهرستاني آن را در گروه عوامل پيشران قرار دهد؛ درحاليكةه
جدول  -9وضعیت عوامل اجتماعی و فرهنگی پیشران و مانع آمایش و توسعة منطقهای در سطح استان خ.ش
شهرستان

اسفراين

بجنورد

جاجرم

گرمه

شيروان

عوامل پیشران

عوامل مانع

منزلت اجتماعي كار ،ميل به پيشرفت ،بةاور بةه تأثيرگةذاربودن،
تلقي فرد دربارة وضعيت باقاتي خود و جامعةه ،بةالق ،تعلةق
منطقهاي ،اعتماد ،همياري و شةکلگيةري شةاکههةاي حمةايتي
غيررسمي ،اهميت و محوريت كار در زندگي ،كار به عنوان يک
ارزش ،رواج روشهاي غيراخالقي جمةعآوري ثةروت ،اعتيةاد،
صداقت ،باور به وجود تاعيض در جامعه ،تعةارض و نةابرابري
جنسيتي ،مراكز فرهنگي
باور بةه وجةود تاعةيض در جامعةه ،اعتيةاد ،نةاامني ،اهميةت و
محوريت كار در زنةدگي ،ميةل بةه پيشةرفت ،بةاور بةه وجةود
اختالف و چنددستگي در جامعه ،احساس تعةارض و نةابرابري
قوميتي ،تلقي فرد دربارة وضعيت باقاتي خود و جامعه ،نسةات
تفةةاوت ميةةزان باسةةوادي شةةهري و روسةةتايي ،بةةالق ،دزدي،
جداييگزيني قوميتي ،همکاري با انجمنها و گروهها
ميل به يادگيري ،ادغام زباني ،همکاري با انجمنها و گةروههةا،
رواج روشهاي غيراخالقي جمعآوري ثروت ،بةاور بةه وجةود
اختالف و چنددستگي در جامعه ،تعارض و نابرابري جنسةيتي،
مراكز فرهنگي ،نسات تفاوت ميةزان باسةوادي زنةان و مةردان،
تعلق محلي ،شکلگيري شاکههاي حمايتي غيررسمي

ميل به يادگيري ،تعارض و نابرابري اجتماعي ،احسةاس تعةارض و
نابرابري قوميتي ،باور به وجود اخةتالف و چنددسةتگي در جامعةه،
نسات تفاوت ميزان باسوادي زنةان و مةردان ،دزدي ،تعلةق محلةي،
ادغام زباني و جداييگزيني قوميتي ،تفاوت ميزان باسوادي شهري و
روستايي ،ناامني و همکاري با انجمنها و گروهها

تعةةارض و نةةابرابري اجتمةةاعي ،احسةةاس تعةةارض و نةةابرابري
قوميتي ،مراكز فرهنگي ،نسات تفاوت ميةزان باسةوادي زنةان و
مردان ،نسات تفاوت ميزان باسوادي شهري و روسةتايي ،ادغةام
زباني ،تعلق منطقهاي ،كار بهعنوان يک ارزش ،رواج روشهةاي
غيراخالقي جمعآوري ثةروت ،بةاور بةه تأثيرگةذاربودن ،دزدي،
تعلق محلي ،اعتماد ،صداقت ،همياري ،همکاري با انجمنهةا و
گروهها
تعلق محلي ،منزلت اجتماعي كار ،رواج روشهاي غيراخالقةي،
جمةةعآوري ثةةروت ،ميةةل بةةه يةةادگيري ،تعةةارض و نةةابرابري
جنسيتي ،نسات تفاوت ميزان باسوادي زنان و مردان ،همياري

منزلت اجتماعي كار ،ميل به يادگيري ،تعارض و نابرابري جنسةيتي،
مراكز فرهنگي ،نسات تفاوت ميزان باسوادي زنةان و مةردان ،تعلةق
منطقةةهاي ،شةةکلگيةةري ،شةةاکههةةاي حمةةايتي غيررسةةمي ،رواج
روشهاي غيراخالقي جمعآوري ثروت ،تعلق محلي ،صداقت

اهميت و محوريت كار در زندگي ،كار بهعنوان يک ارزش ،ميل بةه
پيشرفت ،باور به تأثيرگذاربودن ،باور به وجةود تاعةيض در جامعةه،
تلقي فرد دربارة وضعيت باقةاتي خةود و جامعةه ،نسةات تفةاوت
ميزان باسوادي شهري و روستايي ،اعتياد ،بةالق ،صةداقت ،منزلةت
اجتماعي كار ،تعةارض و نةابرابري اجتمةاعي ،احسةاس تعةارض و
نابرابري قةوميتي ،دزدي ،تعلةق منطقةهاي ،جةداييگزينةي قةوميتي،
اعتماد ،همياري
اهميت و محوريت كار در زندگي ،منزلت اجتماعي كار ،تلقةي فةرد
دربارة وضعيت باقاتي خود و جامعه ،تعارض و نابرابري جنسةيتي،
بالق ،ناامني ،جدايي گزينةي قةوميتي ،بةاور بةه وجةود تاعةيض در
جامعه ،اعتياد ،شکلگيري شاکههاي حمايتي غيررسمي

ميةةل بةةه پيشةةرفت ،بةةاور بةةه تأثيرگةةذاربودن ،تعةةارض و نةةابرابري
اجتماعي ،باور به وجود اختالف و چنددستگي در جامعه ،بةاور بةه
وجود تاعيض در جامعه ،تلقي فرد دربارة وضعيت باقةاتي خةود و
جامعه ،اعتياد ،بالق ،دزدي ،تعلق منطقهاي ،جداييگزينةي قةوميتي،
اعتماد ،شکلگيري شاکههاي حمايتي غيررسمي ،مراكز فرهنگي

تحليل فضايي عوامل اجتماعي و فرهنگي پيشران و مانع آمايش و توسعة منطقهاي در استان خراسان شمالي

منزلت اجتماعي كةار ،ميةل بةه يةادگيري ،تعةارض و نةابرابري
جنسيتي ،مراكز فرهنگي ،نسات تفاوت ميزان باسوادي شهري و
روستايي ،تعلق محلي ،صداقت ،شکلگيري شاکههاي حمةايتي
غيررسمي

فاروج

مانةةةةةه و
سملقان

راز
جرگالن

و

* مال

بةةاور بةةه وجةةود اخةةتالف و چنددسةةتگي در جامعةةه ،دزدي،
جدايي گزيني قةوميتي ،صةداقت ،رواج روش هةاي غيراخالقةي
جمع آوري ثروت ،باور به تأثيرگةذاربودن ،تعةارض و نةابرابري
اجتماعي ،نسات تفةاوت ميةزان باسةوادي شةهري و روسةتايي،
بالق ،ناامني ،ادغام زباني ،تعلق محلي ،تعلق منطقهاي ،همياري
تعةةارض و نةةابرابري جنسةةيتي ،رواج روشهةةاي غيراخالقةةي
جمةةعآوري ثةةروت ،ميةةل بةةه يةةادگيري ،تعةةارض و نةةابرابري
اجتماعي ،احساس تعارض و نابرابري قوميتي ،بةاور بةه وجةود
تاعةةةيض در جامعةةةه ،دزدي ،ادغةةةام زبةةةاني ،تعلةةةق محلةةةي،
جداييگزيني قوميتي ،صداقت ،همياري
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اهميت و محوريت كار در زنةدگي ،ميةل بةه پيشةرفت ،تعةارض و
نابرابري اجتماعي ،احساس تعةارض و نةابرابري قةوميتي ،بةاور بةه
وجود اختالف و چنددستگي در جامعه ،باور به وجةود تاعةيض در
جامعه ،تلقي فرد دربارة وضةعيت باقةاتي خةود و جامعةه ،نسةات
تفاوت ميزان باسوادي زنان و مةردان ،اعتيةاد ،بةالق ،دزدي ،تعلةق
منطقهاي ،جداييگزيني قةوميتي ،اعتمةاد همکةاري بةا انجمةنهةا و
گروهها ،باور به تأثيرگذاربودن ،ادغام زباني
اهميت و محوريت كار در زندگي ،منزلت اجتمةاعي كةار ،ميةل بةه
پيشرفت ،ميل به يادگيري ،تلقي فرد دربارة وضعيت باقاتي خةود و
جامعه ،تعارض و نابرابري جنسيتي ،نسات تفاوت ميةزان باسةوادي
زنان و مردان ،اعتياد
اهميت و محوريت كار در زندگي ،باور به تأثيرگذاربودن ،بةاور بةه
وجةةود اخةةتالف و چنددسةةتگي در جامعةةه ،اعتيةةاد ،نةةاامني ،تعلةةق
منطقهاي ،اعتماد ،شکلگيري شاکههاي حمايتي غيررسةمي ،منزلةت
اجتماعي كار ،ميل به پيشرفت ،تلقي فةرد دربةارة وضةعيت باقةاتي
خود و جامعه ،بالق

تشخيص عوامل ،پيشران يا مانع ،مقادير كمي آنها نسات به ميانگين استان بوده است.

براساس جدول بةاال بةين شهرسةتانهةاي اسةتان در زمينةة

منزلت اجتماعي شهرستان هاي استان نيز تايين مةيشةود .ايةن

عوامل اجتماعي و فرهنگي تفةاوت هةاي زيةادي وجةود دارد.

مقوله كه از تركيةب شةاخصهةاي ارزش سةرانه تحصةيلي و

تفاوت ايةن امةر را بايةد در عوامةل و موقعيةت جغرافيةايي و

شةةاخص ارزش سةةرانه شةةغلي محاسةةاه و بةةه دسةةت آمةةده،

باعيي استان ،ريشههاي تاريخي و فرهنگي و اجتماعي اسةتان،

بازگوكننةةةدة تفةةةاوت در وضةةةعيت اجتمةةةاعي و فرهنگةةةي

تنون قومي و زباني ،ميزان ارتااب شهرستان به محيط بيةرون از

شهرستان هاي استان است؛ بهبةوريكةه براسةاس ميةزانهةاي

خود ،برنامه هاي توسةعه و سةطح توسةعهيةافتگي اسةتان و ...

به دست آمده براي سرانه منزلت اجتماعي به تفکيک شهرستان،

جستجو كرد .بةه بةور مثةال براسةاس موقعيةت جغرافيةايي و

شهرستانهاي بجنورد (با ابالعات قال از جداشدن بخةش راز

ساختار بايعي استان ،شهرستان هاي نيمة جنوبي اسةتان ماننةد

و جرگالن از آن) و اسفراين بيشترين سرانه منزلةت اجتمةاعي

اسفراين ،جاجرم و گرمه كه به لحاظ ساختار بايعي استان نيةز

را در سطح اسةتان دارنةد .بعةد از شهرسةتان هةاي بجنةورد و

از شهرستانهاي نيمه شمالي استان جدا گشتهاند وضعيتهةاي

اسفراين ،شهرستانهاي جاجرم و گرمه رتاههةاي بعةدي را از

متفاوتتري را از نظر عوامل اجتماعي و فرهنگةي بةه نمةايش

نظر سرانه منزلت اجتماعي دارنةد .شهرسةتان هةاي فةاروج در

ميگذارند.

شرق استان و مانه و سملقان در غرب اسةتان نيةز حةوزههةاي

نتايج بهدستآمةده در زمينةة عوامةل اجتمةاعي و فرهنگةي
پيشران و مانع آمايش و توسعة منطقهاي براساس مقولة سةرانه

كامال مشخص از نظر سرانه منزلت اجتماعي هستند (نقشة .)2
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نقشه  -2سرانة منزلت اجتماعی در سطح استان خراسان شمالی

بدينصورت بر ماناي مجموعه مااحث مطرحشده ،اينگونةه

فرهنگي اين مقوله كاسته است.

استنااب ميشود كه در هر دو گروه از شاخصهاي فرهنگةي و

 )2در حوزة اجتمةاعي ،مهةمتةرين عامةل پيشةران آمةايش و

اجتماعي ،روندهاي غالب سمت و سوي منفي داشةته انةد كةه

توسعه ،سرماية اجتماعي باالي استان است .اين عامل كةه در

نشان دهندة وضعيت نامطلوب فرهنگي و اجتمةاعي در سةطح

سطح استان در قالب شاخصهةايي ماننةد اعتمةاد ،صةداقت،

استان است .براسةاس ايةن ،عوامةل و فراينةدهاي فرهنگةي و

هويت و تعلق مکاني ،رضايتمندي ،مشاركت و  ...بروز يافته،

اجتماعي مانع و پيشبرندة توسعة استان بهصورت زير استنتاج

خود نشئت گرفته از بسترها و پيشينة فرهنگي استان است .در

و نتيجهگيري ميشود:

اين ارتااب بهويژه اعتماد به نظام مديريت و مسئوالن محلي و

 عوامل و فرایندهای اجتماعی و فرهنگی پیشران آمایش

نهادهايي كه مردم انتخاب كردهاند (مانند شوراها و نمايندگان

و توسعة استان

مجلس) به عنوان نيرويي عمل ميكند كه امکان بسيج مردم را

 )6مثاةةتبةةودن برخةةي از مؤلفةةههةةاي فرهنةةگ كةةار (ماننةةد

در زمينههاي مختلف فةراهم مةيكنةد .سةطح بةاالي سةرماية

محوريت كار در زندگي ،ارزش كار) در سطح اسةتان ،ضةمن

اجتماعي در استان به ويژه سطح باالي اعتماد به نظام مديريت

اينکه وضعيت مطلوب كنوني در سطح استان در زمينة كةار را

و مسةةئوالن محلةةي ،عةةاملي بسترسةةاز و تسةةهيلكننةةده بةةراي

بازگو مي كند بدون شک نشاني از پيشينة معيشت ساكنان اين

پذيرش و اجراي برنامه هاي توسعه است؛ الاته بايد اشاره كرد

استان در گذشته را نيز به نمايش ميگذارد .اعتقةاد بةه اينکةه

برخالف مطلوب بودن بسياري از شاخص هاي ايجابي سرماية

كار بهبور ذاتي ارزشمند بةوده اسةت و در زنةدگي فةردي و

اجتماعي (مانند اعتماد ،صداقت ،هويت و تعلق مکاني و ،)...

اجتماعي محوريت دارد در زمره مؤلفههاي فرهنگي است كةه

چنين وضعيتي در درازمدت تحت تأثير شةاخصهةاي سةلاي

بسترساز هةر نةون برنامةهريةزي بةراي توسةعة فعاليةتهةاي

قرار ميگيرد كه عموما روندهاي منفي را در سطح اسةتان بةه

اقتصادي است .بدين صورت ،فرهنةگ كةار در سةطح اسةتان

نمايش ميگذارد .بهعاةارت ديگةر بةرخالف اينکةه در عصةر

خراسان شمالي به صورت يکةي از عوامةل فرهنگةي پيشةران

حاضر شاخص هاي ايجابي سرماية اجتمةاعي در مجمةون در

آمايش و توسعه ايفاي نقش مةيكنةد .هرچنةد گفتنةي اسةت

وضعيت مطلوبي قرار دارنةد و پيشةران عمةل مةيكننةد ،امةا

حاكمشدن ارزشهاي ماديگرايانه بر كار تاحدودي از ماهيت

چنانچه برنامه اي جامع و راهاردي درخصوص نحوة برخورد
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با آسيبها و مسا ل اجتماعي (كه درواقع شاخصهاي سةلاي

آن بروز برخي آسةيب هةا و مسةا ل اجتمةاعي و در صةورت

سرماية اجتماعي در سطح استان هستند) وجود نداشته باشةد

شةديدترشةةدن بةةه شةورشهةةاي اجتمةةاعي منجةر مةةيشةةود.

و روند كنوني ادامه يابد در درازمةدت بةر سةرماية اجتمةاعي

همچنين ،ادامة روند كنوني در زمينةة تعارضةات موجةود بةه

به ويژه در زمينة اعتماد به نظةام مةديريتي و مسةئوالن محلةي

وجود روح همکاري ،تعاون و حاكميت نظم بةر بخةشهةاي

تأثير منفي بر جاي ميگذارد؛ زيرا سةرماية اجتمةاعي اگرچةه

مختلف جامعه تأثيرات منفي وارد كرده و حتي در درازمةدت

مدت زمان زيادي بول ميكشد تا شکل بگيرد ،نابودي آن در

از هم پاشيدهشدن روابط و تعامالت اجتماعي را منجةر شةده

كوتاه مدت نيز صورت ميگيرد.

است و بر سرماية اجتماعي موجود تأثيرات منفي مةيگةذارد

 عوامل و فرایندهای اجتماعی و فرهنگی مانع آمرایش و

كه از عوامل پيشران توسعة استان محسوب ميشود.

توسعة استان

 )9در حوزة اجتماعي يکي از مهمترين عوامل مانع آمةايش و

 )6در بخش فرهنگي ،تنزل ارزش مقولة كةار و حةاكمشةدن

توسعة استان ،غلاة هويت و تعلق محلي بةر هويةت و تعلةق

ارزشهاي ماديگرايانه بر كار در بين ساكنان اسةتان يکةي از

منطقهاي است .بدون شک اين امر ،تشةديد اختالفةات را بةه

عوامل فرهنگي مانع آمايش و توسعة استان برشمرده ميشود.

دناال دارد (بهبوريكه در سالهاي گذشته اين امةر در قالةب

پايين آمةدن ارزش كةار و شةکلگيةري ايةن انديشةه در بةين

اختالف و نزان درخصوص تقسةيمات سياسةي اسةتان بةروز
6

دستكم بخشي از ساكنان استان كه با كار و تةالش و بةدون

يافته است)  .درواقع افزايش گةرايش هةاي محلةي بةه ضةرر

داشتن پول و پارتي نميتوان به جايي رسيد ،بسةترهاي بةروز

گرايش هاي منطقه اي (اسةتاني) از شةکل گيةري خواسةته هةا،

و ظهور برخي از آسةيب هةا و مسةا ل اجتمةاعي مهةم ماننةد

گرايشها و هويت منطقهاي (استاني) جلوگيري مةيكنةد كةه

دزدي ،كالهارداري ،رشةوه پةردازي و پةارتيبةازي را فةراهم

اين امر بر برنامه هاي آمايشي استان تأثير منفي ميگةذارد كةه

مي كند و همچنين بر ساختار فعاليت هاي اقتصادي نيةز تةأثير

بيشتر جهتگيةري راهاةردي ،كةالن ،درازمةدت و منطقةهاي

منفي ميگذارد .از بين رفتن ارزش كار ،نشانة ظهور برخةي از

(استاني) دارد .نکته درخور توجةه ايةن اسةت كةه بةرخالف

فعاليتهاي اقتصةادي غيرمولةد و غيرمفيةد و درواقةع ظهةور

وجود سطح بااليي از تعلةق محلةي (كةه خةود امةري مثاةت

فعاليت هايي قلمداد مي شود كه صرفا در راستاي كسب سةود

است) ،اين تعلق محلي نتوانسةته اسةت بةه حفةخ برخةي از

بيشتر هستند .همچنين ،كاهش ارزش كار بر مقولههايي ماننةد

مهمترين ويژگي هاي فرهنگي استان مانند تنون زبةاني كمةک

ميل به پيشرفت و يادگيري تأثير منفي مةيگةذارد؛ امةري كةه

كنةد؛ زيةرا يافتةةههةاي پيمةةايش ميةداني نشةةاندهنةدة نةةوعي

براساس يافته هةاي ميةداني در بةين سةاكنان اسةتان مشةاهده

يکدست شدن و ادغام زباني (و بهعاارتديگةر از بةينرفةتن

ميشود.

زبان هاي قومي محلي) شده است .همچنين ،وجود سطحي از

 )2از ديگر عوامةل فرهنگةي مةانع آمةايش و توسةعة اسةتان،

جداييگزيني قومي كه نشةانة ناةود انسةجام اجتمةاعي اقةوام

وجود تعارضات مختلف در سطح استان است .اين تعارضات

ساكن در استان است نيز غلاة هويت و تعلق مکاني محلي بر

در سطح استان بةه شةيوههةاي مختلةف تعةارض جنسةيتي و

هويت و تعلق منطقه اي را بةه عنةوان يکةي از موانةع توسةعه

قةةوميتي (هرچنةةد در سةةطح محةةدود) ،تعةةارض و نةةابرابري

مطرح ميكند.

اجتمةةاعي ،بةةاور بةةه وجةةود تاعةةيض در جامعةةه ،اخةةتالف و
چنددستگي ،افزايش فاصلة باقاتي و موارد مشابه بروز يافتةه
است كه در سطح زيادي به كاهش انسجام اجتماعي و به تاع

نمونة اين امر در اعتراضات و درگيرهاي سال  6932درخصوص جداشدن بخش
راز و جرگالن از شهرستان بجنورد و تاديلشدن آن به شهرستان مشاهده ميشود.
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 )1وضةعيت نةامطلوب بيشةتر شةاخصهةاي سةلاي سةرماية

شعااني ،ا .و سليماني ،م« .)6988( .سنجش و رتاهبندي سةطح

اجتماعي در سطح استان و به عاارتي وجود سةطح بةااليي از

سرماية اجتماعي در استانهاي كشور (سال ،»)6987

آسيبها و مسا ل اجتماعي نيز معلول برخي علل ديگر است؛

دوفصلنامة علمةي و تخصصةي مطالعةات اقتصةادي

اما در صورت تدوام و افزايش چنين آسيب هةايي بةه مةانعي

اسالمي ،س  ،2ش  ،2ص .31-663

مهم در مسير آمايش و توسعة استان تاديل ميشةود .بةهبةور
مثال ادامة روند كنوني در زمينة بيکاري به آسيبهةايي ماننةد

عناري ،م .)6933( .جامعه شناسي توسعه :از اقتصاد تا فرهنگ،
تهران :انتشارات سمت.

اعتياد و دزدي و امثال آن دامن ميزنةد و افةزايش مةيدهةد.

فرجةةيراد ،خ .و كاظميةةان ،غ.ر .)6936( .توسةةعة محلةةي و

افزايش اين آسيب ها بةه نوبةة خةود آسةيب هةايي در حةوزة

منطقه اي از منظر رويکرد نهادي ،تهةران :انتشةارات

خانواده (مانند افزايش بالق ،افزايش كودكان بيسرپرست يةا

جهاد دانشگاهي.

بدسرپرست ،فرار از خانواده و به بور كلي از هم پاشيدهشدن
خانواده) را به دناال دارد .وجود آسيبهاي مواجه با خانواده،
مشةةکالت و دغدغةةههةةاي فکةةري و ذهنةةي را بةةراي بخةةش
چشمگري از جامعه به بار ميآورد و از اين بريق بةر فراينةد

فلوريدا ،ر .)6933( .شهرها و باقة خالق ،ترجمة :انصاري ،ا.
و انصاري ،م.ا ،تهران :انتشارات جامعهشناسان.

مركز ملي آمايش سرزمين .)6981( .راهنماي انجةام مطالعةات
برنامة آمايش استان ،جلد اول (ويرايش دوم).

توسعه تأثيرات منفي ميگذارد .همچنين ،وضةعيت نةامطلوب

مهندسين مشاور آمايش و توسعة الارز .)6931( .برنامة آمايش

شاخصهاي سلاي سرماية اجتماعي در سطح زيةادي قابليةت

استان خراسان شمالي :تحليل اجتماعي و فرهنگةي،

اعتماد محيط و محل زندگي را پايين مةيآورد كةه ايةن امةر،

سةةازمان برنامةةه و بودجةةه اسةةتان خراسةةان شةةمالي:

مهةةاجرت باقةةات و گةةروههةةاي توانمنةةد سةةاكن در اسةةتان

منتشرنشده.

(توانمند چه از نظر فکري و اقتصادي) به استانهاي ديگةر را

وبةةر ،م .)6979( .اخةةالق پروتسةةتاني و روح سةةرمايهداري،

به دناةال دارد و بةر توسةعة اسةتان تةأثير منفةي چشةمگيري

ترجمة :رشيديان ،ن.ا .و منوچهري كاشةاني ،پ .بةا

ميگذارد؛ زيرا با مهاجرت باقات و گروههاي توانمند ،افةراد

مقدمةةهاي از گيةةدنز ،آ ،.تهةةران :انتشةةارات علمةةي و

و گروههايي باقي ميمانند كه اصوال توانايي بةر عهةدهگةرفتن

فرهنگي.

بسياري از مسةئوليتهةايي را ندارنةد كةه توسةعه مةيبلاةد.
بدين صورت ،وضعيت نامطلوب شاخص هاي سةلاي سةرماية
اجتماعي نيز يکي از عوامل اصلي اجتمةاعي مةانع آمةايش و
توسعه در سطح استان است.
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