1بررسی سطح توسعه اجتماعی در شهر تهران
 ، 4،دکتر سیددمحم سیدمیرزایی  ، 3دکتر حبیباهلل زنجانی  2دکتر مصطفی ازکیا  5دکتر هادی برغمدی
چکیده سازمان ملل ،گزارش توسعه ای را با رویکرد به توسعه انسانی منتشر کرد و از اواسط این 1991در اوایل دهة
دهه ،به ویژه در پی صدور بیانیه ی آمستردام ،مؤلفههای مربوط به توسعه اجتماعی نظیر سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی به
ادبیات توسعععه راه یا.ت این پژوهش با هدف بررسععی توسعععه اجتماعی در شعع ر ت ران و با سععنوش دو متغیر اصلی
توسعه اجتماعی (سرمای ة اجتماعی و کیفیت زندگی) در این ش ر انوام شده است نوع مطالعه از نظر مسیر توصیفی
ععععع تییینی ،از نظر هدف کاربردی ،از نظر میزان یر.ایی پ نان ر و از نظر زمانی م طعی بوده که با استفاده از روش
پیمایش به گردآوری دادهها اقدام شده است جامع ة آماری پژوهش را کلیه ساکنان ش ر ت ران و نفر از سععاکنان این شعع
ر تشععکیل داده اند که با روش نمونهگیری طی های متناسععب با حوم111 ،حوم نمونه را نمونهها انتخاب و با اسععتفاده از
ابزار پرسععش نامه پژوهشعع ر سععا ته ،که اعتیار آن با اسععتفاده از اعتیار صععوری و ارزیابها و پایایی آن با استفاده از
پایایی همسانی درونی سنویده شده است ،دادهها گردآوری شدهاند یا.تههای پژوهش نشععان میدهد که متغیر کیفیت زندگی و
سععرمایه اجتماعی هر ید در سععطن معناداری رابطه مست یم و مثیت با توسعه اجتماعی داشته و ا.زایش هر ید از این دو
هرچند که نتایج
متغیر باعث ا.زایش سطن توسعه  11/1اجتماعی ش ر ت ران و کاهش هر ید موجب کاهش آن واهد شد
این پژوهش از تاثیر بیشععتر کیفیت زندگی نسععیت بر سععرمایه اجتماعی در ا.زایش یا کاهش میزان توسعه اجتماعی این ش
ر ت أکید دارد (با توجه به نتایج رگرسیون چند متغیره) ،اما توامان بودن ت أثیر این دو متغیر بر توسعه اجتماعی ش ر ت ران
را نمی توان نادیده گر.ت و ا.زایش سطن توسعه اجتماعی ش ر ت ران نیازمند ارت اء هم زمان سطن این دو متغیر است
کلید واژه ها :توسعه اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،کیفیت زندگی ،ش ر ت ران
این پژوهش با حمایت مرکز مطالعات و برنامه ریزی ش رداری  1ت ران انوام شده است نویسنده مسئول :استاد دانش اه آزاد
اسالمی ،واحد علوم و  MAzkia@Azkia.ir 2تح ی ات ت ران ،گروه جامعهشناسی دانشیار دانش اه آزاد اسالمی ،واحد
علوم و تح ی ات ت ران Ha 3 ،گروه جمعیتشناسی  zanjani@yahoo.com-استاد دانش اه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تح
ی ات ت ران ،گروه Seyedmirzaie@yahoo.com 1جمعیتشناسی دانشووی دکترای جامعهشناسی اقتصادی و توسعه
دانش اه  5آزاد اسالمی ،واحد علوم و تح ی ات ت ران H_Barghamadi@yahoo.com
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مﻘﺪمه  12اصﻄالح تﻮسعه ﻛه به صﻮرت ﻓﺮاگﻴﺮ پﺲ از جﻨﮓ جهانﻲ دوم مﻄﺮح شﺪه اسﺖ را در لغﺖ مﻲ به تﻮان معﻨاي
خﺮوج از"لفاف" نﻈﺮیه بﻴان نﻤﻮد .در قالﺐ جامع نﻮسازي لفاف هﻤان ة سﻨﺘﻲ و ﻓﺮهﻨﮓ و ارزش اس هاي مﺮبﻮط به آن مﺮحله
ﺖ ﻛه جﻮامع بﺮاي مﺘﺠﺪد شﺪن بایﺪ از ایﻦ سﻨﺘﻲ خارج شﻮنﺪ .از چﻨﺪ جﻤله نﻜات مهﻢ و قابﻞ اشاره درمﻮرد تﻮسعه ،ارزشﻲ
تلﻘﻲ شﺪن تﻮسعه ،و بعﺪي بﻮدن اسﺖ 2پﻴﭽﻴﺪگﻲ آن ،و ارتﺒاط و نﺰدیﻜﻲ با مفهﻮم بهﺒﻮد ) 1331(.ازﻛﻴا و غفاري ،هﻢ چﻮن
بﺴﻴاري از پﺪیﺪه هاي مﻄﺮح شﺪه در علﻮم انﺴانﻲ ،از مفهﻮم تﻮسعه نﻴﺰ تعﺮیﻒ هاي ﻓﺮاوانﻲ وجﻮد دارد .مایﻜﻞ تﻮدارو آن را
مﺮدم و
)تﻮسعه را (جﺮیانﻲ چﻨﺪ مﻲ بعﺪي دانﺪ ﻛه مﺴﺘلﺰم تغﻴﻴﺮات اساسﻲ در ساخﺖ اجﺘﻤاعﻲ ،ﻃﺮز تلﻘﻲ عام ة
نهادهاي ملﻲ و نﻴﺰ تﺴﺮیع رشﺪ اقﺘﺼادي ،ﻛاهﺶ نابﺮابﺮي و ریﺸه ﻛﻦ ﻛﺮدن ﻓﻘﺮ مﻄلﻖ دانﺴ ﺘه اسﺖ ) 1331ازﻛﻴا(. ،از نﻈﺮ
( 1جﻮامع بایﺪ به دنﺒال دسﺘﺮسﻲ بﻴﺸﺘﺮ به امﻜانات تﺪاوم بﺨﺶ زنﺪگﻲ چﻮن خﻮراك ،مﺴﻜﻦ...، 2( ،
تﻮدارو تﻮسعه در هﻤة
بهﺪاشﺖ و باﻻ رﻓﺘﻦ سﻄح زنﺪگﻲ با اﻓﺰایﺶ درآمﺪ ،ایﺠاد زمﻴﻨة و ...،اشﺘغال ،آمﻮزش بهﺘﺮ و ( 3گﺴـــﺘﺮش دامﻨه انﺘﺨاب
تﺮتﻴﺐ در ﻛﻨار رشﺪ
هاي اقﺘﺼـــادي و اجﺘﻤاعﻲ اﻓﺮاد و ملﺖ ها ،با رهانﻴﺪن آن ها از قﻴﺪ وابﺴﺘگﻲ و ...باشﺪ .بﺪیﻦ
اقﺘﺼادي ،مﺴایلﻲ چﻮن خﻮدﻛفایﻲ ،عﺪالﺖ اجﺘﻤاعﻲ ،بﺮابﺮي و بهﺒﻮد ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ نﻴﺰ داراي اهﻤﻴﺖ اسﺖ ) 1334(.ﻛالنﺘﺮي
و گﻨﺠﻲ3 ،دودلﻲ نﻴﺰ تﻮسعه را تغﻴﻴﺮ در وﺿعﻴﺖ ﻓﻘﺮ ،بﻴﻜاري و نابﺮابﺮي دانﺴﺘه و ﻛاهﺶ چﺸﻢگ ﻴﺮ در ایﻦ سه زمﻴﻨه را
از نﺸانه هاي تﻮسعه در یﻚ ﻛﺸﻮر و یا یﻚ مﻨﻄﻘه عﻨﻮان نﻤﻮده اسﺖ )ﻛالنﺘﺮي (.1333 ،انﺪیﺸﻤﻨﺪان دیگﺮي در حﻮزه 4
تﻮسعه چﻮن دادلﻲ سﻴﺮز  4بﺮنﺸﺘایﻦ 1 ،پﻴﺘﺮ دونالﺪسﻦ و مﻴﺴﺮا  ،تعاریفﻲ از تﻮســعه ارائه داده تعا انﺪ ﻛه در ایﻦ بﻮدن ریﻒ
ایﺠاد تغﻴﻴﺮات اساسﻲ در ساخﺖ  (،دسﺘﻴابﻲ به آن هاي اجﺘﻤاعﻲ و تالش
نﻴﺰ چﻨﺪبعﺪي بﻮدن ،ارزشــﻲ بﺮ تالش ) اي
بﺮاي دسﺘﻴابﻲ به زنﺪگﻲ بهﺘﺮ مفاهﻴﻢ مﺸﺘﺮك آن اسﺖ ها بﺮاي تعﺮیﻒ تﻮسعه) 1331(. ،ازﻛﻴا ،به مﻲ ﻃﻮر ﻛلﻲ ت تﻮان تﻮسعه
را هﻤاهﻨگﻲ و ـ ب ﻮامان ـ ﻛﻤﻴ ﻮدن ـ ﻛﻴفﻴ و ﺖ ـﺖ ش در ـاخـﺺهـاي
Development 2. Improvement 3. Dudley 4. Dudly Sears .1
Bernestein 6. Peter Donaldson 7. Misera .5
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ﻓﻴﺰیﻜﻲ ،ﻛالﺒﺪي و
اقﺘﺼـــادي ،اجﺘﻤاعﻲ ،ﻓﺮهﻨگﻲ و ...عﻨﻮان نﻤﻮد .به ایﻦ معﻨا ﻛه در بﺨﺸـــﻲ از جامعه اگﺮ امﻜانات
ﻛﻤﻲ )ســﺨﺖ اﻓﺰار (هﻤﺰمان و پﻴﻮســﺘه با بﺨﺶ غﻴﺮﻓﻴﺰیﻜﻲ و ﻛﻴفﻲ یا هﻤان ساخﺖ جامعه هاي مﻮجﻮد در نﺮم )مﻲ اﻓﺰار
(حﺮﻛﺖ نﻤایﺪ ،تﻮان از تﻮسعه یاﻓﺘگﻲ سﺨﻦ به  .مﻴان آورد نﺰدیﻜﻲ تعﺮیﻒ باﻻ با نﻮســازي هﻢ )مﺪرنﻴﺴــﻢ (نﻴﺰ به دلﻴﻞ مﻄﺮح
نﻮسازي داشﺘه اسﺖ .حال اگﺮ
شــﺪن هﻢ زمان ایﻦ مفاهﻴﻢ و چﻨﻴﻦ ریﺸه نﻈﺮي هاي ایﺴﺖ ﻛه مفهﻮم تﻮسعه در نﻈﺮیه
ایﻦ تﻮام بﻮدن بﺨﺶ عﻴﻨﻲ و ذهﻨﻲ را در هﺮیﻚ از حﻮزه قﺮا هاي زنﺪگﻲ انﺴــانﻲ مﻮرد تﻮجه مﻲ ر دهﻴﻢ تﻮان از تﻮسعة تﻮسعه
اقﺘﺼادي ،تﻮسع انﺴانﻲ ،ة تﻮسع اجﺘﻤاعﻲ ،ة به ﻓﺮهﻨگﻲ و ...سﺨﻦ  .مﻴان آورد در مﻮرد لﺰوم هﻤﺰمانﻲ رشﺪ در بﺨﺶ هاي
سﺨﺖ نﺮم اﻓﺰاري و اﻓﺰاري بﺮاي اسﺘفاده از اصﻄالح تﻮســعه مﻲ به تﻮان تﻮســعه ﻃﻮر مﺜال به مفهﻮم تﻮا ﻓﺮهﻨگﻲ اشــاره
نﻤﻮد ﻛه به لﺰوم م بﻮدن وجﻮد مﺮاﻛﺰ ﻓﺮهﻨگﻲ به عﻨﻮان امﻜانات ﻓﺮهﻨگﻲ در ﻛﻨار ﻛﻴفﻴﺖ ،چگﻮنگﻲ ﻓعالﻴﺖ ،مﻴﺰان اســﺘفاده از
هاي دیگﺮ زنﺪگﻲ ،سﻴاسﺖ ،اقﺘﺼاد و
ایﻦ مﺮاﻛﺰ و ...اشـــاره دارد .ایﻦ هﻤﺰمانﻲ امﻜانات عﻴﻨﻲ و ذهﻨﻲ در تﻤامﻲ حﻮزه
تﻮان تﻮسعه سﻴاسﻲ ،اقﺘﺼادي و ...ع بﺪون ﻨﻮان نﻤﻮد  .شﻚ وجﻮد سازمان گﺮوه ها ،نهادها و
...را در تعﺮیفﻲ ﻛلﻲ مﻲ
)در شﻜﻞ سازمانﻲ آن (بﺪون حﻀﻮر مﺸارﻛﺖ اجﺘﻤاعﻲ واقعﻲ هﻤﺮاه با آزادي بﻴان ،عﺪالﺖ و بﺮابﺮي ،قﺪرت
مﺮدمﻲ هاي
تﻮان تﻮســـعة سﻴاسﻲ دانﺴﺖ و حﻮزه به هﻤﻴﻦ صﻮرت در سایﺮ سا ها نﻴﺰ به صﺮف وجﻮد امﻜانات
ایﺠاد تغﻴﻴﺮات را نﻤﻲ
و خﺘار و سازمان و نﺒﻮد روح حاﻛﻢ بﺮ آن  .ها سﺨﻦ از تﻮسعه گفﺘﻦ ﻛاري بﻴهﻮده اسﺖ تﺤﻘﻖ تﻮســـعه حﻮزه )در معﻨاي ﻛلﻲ
آن و در هاي مﺨﺘلﻒ اجﺘﻤاعﻲ ،ﻓﺮهﻨگﻲ ،اقﺘﺼـــادي (در جﻮامع مﻮســﻮم به جهان ســﻮم به مﺮاتﺐ دشــﻮارتﺮ از ﻛﺸــﻮرهاي
پﻴﺸــﺮﻓﺘه اســﺖ .به ﻃﻮر مﺜال شهﺮنﺸﻴﻨﻲ در جهان سﻮم هﻤﺮاه اسﺖ با ناهﻤگﻮنﻲ ،بﻲ قﺮاري و رشﺪ شﺪیﺪ و نامﻮزون به
دلﻴﻞ نﺮخ باﻻي مهاجﺮت روسﺘایﻲ )ﻛﻨﺪه شﺪن از روسﺘاها (و مﻨاﻃﻖ شهﺮي ﻛﻮچﻚ و حاشﻴه اي به شهﺮهاي مﺮﻛﺰي و رشﺪ
حاشﻴه آسﻴﺐ نﺸﻴﻨﻲ ﻛه بﻲ ها و نﻈﻤﻲ بﻲ هاي اجﺘﻤاعﻲ ،اقﺘﺼادي و ﻓﺮهﻨگﻲ ش ﻤاري را به هﻤﺮاه خﻮد خﻮاهﺪ داشﺖ ازﻛ )
صﻮرت
 1331: 13ﻴا و غفاري(. ،امﺮوزه شهﺮنﺸﻴﻨﻲ به عﻨﻮان ﻓﺮایﻨﺪي جهانﻲ مﻄﺮح اسﺖ ﻛه ﻛﺸﻮرهاي جهان سﻮم به
هاي گﺬشﺘه رشﺪي
سﻮي آن ﻛﺸﻴﺪه شﺪه  .انﺪ نﺴﺒﺖ شهﺮنﺸﻴﻨﻲ ایﺮان نﻴﺰ به هﻤﻴﻦ دلﻴﻞ در سال
ﻓﺰایﻨﺪه به اي
 1335درصﺪ در سال 3319به درصﺪ در  1345سال  1355 41،درصﺪ در سال
روزاﻓﺰون داشﺘه اسﺖ و از 3114
 1335 5413،درصﺪ در سال سال  ،3113در  1315درصﺪ در و سال 3315نهایﺖ  1335درصﺪ در رسﻴﺪه اسﺖ
) 1391(.ﻓﺘﺤﻲ،
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باتﻮجه به باﻻ بﻮدن درصــﺪ شــهﺮنﺸــﻴﻨﻲ در ایﺮان و رونﺪ رو به رشــﺪ آن و وجﻮد ﻓﺮهﻨﮓ هاي مﺨﺘلﻒ در ﻛﻨار هﻢ در
شهﺮهاي ایﺮان و به خﺼﻮص شهﺮ تهﺮان به دلﻴﻞ مهاجﺮت از سایﺮ شهﺮها به آن ﻻزم اسﺖ تا سﻄح تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ ایﻦ
عﻨﻮان یﻜﻲ از شاخﺺ هاي با اهﻤﻴﺖ در دوران ﻛﻨﻮنﻲ ﻛه تﻮجه به مفاهﻴﻤﻲ چﻮن پﺴاتﻮسعه در ﻛانﻮن تﻮجه
شهﺮ به
مﻮرد ســﻨﺠﺶ قﺮار گﻴﺮد .عالوه بﺮ ایﻦ ،تﻮجه بﻴﺶ ا ـهﺮي ز حﺪ به تﻮســعه شـ )در
انﺪیﺸﻤﻨﺪان تﻮسعه قﺮار گﺮﻓﺘه اسﺖ
مفهﻮم گﺴــﺘﺮش ﻛالﺒﺪي و ﻓﻴﺰیﻜﻲ (و نﺒﻮد تﻮجه ﻻزم به مﺘغﻴﺮهاي اجﺘﻤاعﻲ از ســﻮي شــهﺮســازان و به ﻛارگﻴﺮي شاخﺺ
هاي ﻛﻤﻲ بﺮاي سﻨﺠﺶ تﻮسعه در شهﺮهاي ایﺮان و به خﺼﻮص شهﺮ تهﺮان با ویﮋگﻲ هاي ن  3بﺴــﻴار مﺘﻨﻮع اجﺘﻤاعﻲ و
ﻓﺮهﻨگﻲ و با جﻤعﻴﺘﻲ نﺰدیﻚ به مﻴلﻴﻮن  1335فﺮ در ســال )ﻓﺘﺤﻲ 1391 ،مﻨﻄﻘة ( 22ﻛه در مﺮبع  131شهﺮي به مﺴاحﺖ
تﻘﺮیﺒﻲ ﻛﻴلﻮمﺘﺮ )سایﺖ شهﺮداري تهﺮان1392 . ،آبان (سﻜﻮنﺖ دارنﺪ ،دلﻴﻞ دیگﺮي اسﺖ بﺮاي تﻮجه به ایﻦ مفهﻮم در شهﺮ
تﻮان تﻮسعه اي دانﺴﺖ مﺒﺘﻨﻲ بﺮ نﻴازهاي حﻴاتﻲ و
تهﺮان با تﻜﻴه بﺮ مﻄالﺐ ارائه شﺪه ،تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ در شهﺮ را مﻲ
اجﺘﻤاعﻲ مﺸــﺘﺮك انﺴــان ها هﻤﭽﻮن آزادي ،امﻨﻴﺖ ،بﺮابﺮي ،عﺪالﺖ ،انﺴــﺠام ،ﻓﻘﺮزدایﻲ ،اشﺘغال ،گﺬران سالﻢ اوقات ﻓﺮاغﺖ
) 1334(.ﻛالنﺘﺮي و گﻨﺠﻲ ،تالش هایﻲ بﺮاي سﻨﺠﺶ هﺮ یﻚ از ایﻦ مﺘغﻴﺮها تﻮسﻂ پﮋوهﺸگﺮان حﻮزه علﻮم انﺴانﻲ صﻮرت
گﺮﻓﺘه اسﺖ و هﺮ یﻚ از ایﻦ پﮋوهﺸگﺮان به بﺮرسﻲ یﻜﻲ از ایﻦ مﺘغﻴﺮها در شهﺮ تهﺮان پﺮداخﺘها نﺪ ﻛه از آن جﻤله مﻲ تﻮان
بﺮرســﻲ ســﺮمایه تهﺮان اجﺘﻤاعﻲ در شــهﺮ ) 1334ﻓﻴﺮوزآبادي ،اعﺘﻤاد (،اجﺘﻤاعﻲ در شهﺮ تهﺮان ) 1333مﻘﺒﻮلﻲ اقﺒالﻲ،
امﻨﻴﺖ در شهﺮ تهﺮان ) 1335 (،رﺿﻮان( ،و تﻮسعه شــهﺮ تهﺮان (پﮋوهﺶ ) 1313احﻤﺪي ،اشــاره نﻤﻮد .ایﻦ هﺮ ها
تﻮســعه چﻨﺪ به یﻚ یا چﻨﺪ مﺘغﻴﺮ اجﺘﻤاعﻲ پﺮداخﺘه انﺪ ،اما بﺮرسﻲ هﻤﺰمان ایﻦ مﺘغﻴﺮها و تاثﻴﺮ آن بﺮ ها یﻜﺪیگﺮ داراي اهﻤﻴﺖ
شاخﺺ هاي
ﻓﺮاوان اسﺖ .در ایﻦ پﮋوهﺶ سﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ و ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ به عﻨﻮان دو مﺘغﻴﺮ اصلﻲ ﻛه بﺴﻴاري از
مﻮرد بﺮرسﻲ در پﮋوهﺶ هاي صﻮرت گﺮﻓﺘه در مﻮرد تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ را در دل خﻮد جاي داه اسﺖ انﺘﺨاب و مﻮرد بﺮرسﻲ
قﺮار گﺮﻓﺘه اسﺖ .به مﻲ ایﻦ تﺮتﻴﺐ تﻮان پﺮسﺶ اصلﻲ ایﻦ مﻘاله را چﻨﻴﻦ عﻨﻮان ﻛﺮد تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ در شهﺮ تهﺮان در
چه سﻄﺤﻲ اسﺖ و عﻮامﻞ مﻮثﺮ بﺮ آن ﻛﺪامﻨﺪ؟
41

بﺮرسﻲ سﻄح تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ در شهﺮ تهﺮان

تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ مفهﻮم تﻮسعه سابﻘ اجﺘﻤاعﻲ ة  1995چﻨﺪانﻲ نﺪارد و ایﻦ مفهﻮم بﺮاي اولﻴﻦ بار در سال در تﻮســعه »
ﻛﻨفﺮانﺲ دانﻤارك تﻮســعه « اجﺘﻤاعﻲ ﻛﭙﻨهاك در مﺠامع جهانﻲ مﻄﺮح شــﺪ .در ابﺘﺪا اجﺘﻤاعﻲ به معﻨﻲ مﺒارزه با ﻓﻘﺮ مﻄﺮح شﺪ
و مفاهﻴﻢ گﻮناگﻮنﻲ وجﻮد دارد و از دیﺪگاه
اجﺘﻤاعﻲ در دســـﺖ نﻴﺴـــﺖ
.به هﺮ صﻮرت ،مفهﻮم روشﻨﻲ از تﻮسعه
هاي مﺘفاوت معﻨاهاي مﺨﺘلفﻲ را داراسﺖ .رویﻜﺮد با ایﻦ وجﻮد هاي مﺮسﻮم در تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ تﻘﺮیﺒا یﻚ هﺪف را مﻮرد تﻮجه
قﺮار داده اسﺖ انﺪ و آن تﺤﻘﻖ رﻓاه و امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ ) 1333: 41(.تﻮﻻیﻲ ،از ســـﻮي دیگﺮ در بﺤﺚ تﻮســـعه نﻴ اجﺘﻤاعﻲ
ﺰ مانﻨﺪ بﺴـــﻴاري از دیگﺮ مفاهﻴﻢ اقﺘﺼـــادي و اجﺘﻤاعﻲ ،دودیﺪگاه عﻤﺪه ي رﻓاه نﻈﺮیه گﺮا و مارﻛﺴـــﻴﺴـــﺘﻲ وجﻮد دارد
.رﻓاه پﺮدازان گﺮا مفهﻮم تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ را در حﺮﻛﺖ به سﻮي ﻛﻴفﻴﺖ بهﺘﺮ زنﺪگﻲ مﻲ نﻈﺮیه دانﻨﺪ ،در حالﻲ ﻛه پﺮ دازان
مارﻛﺴﻴﺴﺘﻲ در بﺤﺚ تﻮسعه ارزش ي اجﺘﻤاعﻲ بﺮ ب هاي مﻲ ﺮابﺮي اجﺘﻤاعﻲ تاﻛﻴﺪ  .ﻛﻨﻨﺪ بﺮخﻲ مﺘفﻜﺮان ،اﻓﺰایﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ و
خﻮد و جامعه ،و تﻮسعه و تﺤﻮل نهادهاي اجﺘﻤاعﻲ در جهﺖ
تﻮانایﻲ مﺮدم بﺮاي ﻓعالﻴﺖ مﺪاوم در راســـﺘاي تامﻴﻦ رﻓاه
)به ویﮋه ســﻄﻮح پایﻴﻦ (را دو بعﺪ اصــلﻲ تﻮســعه مﻲ اجﺘﻤاعﻲ دانﻨﺪ؛ به ﻃﻮري ﻛه در
رﻓع نﻴازهاي مﺮدم در تﻤام سﻄﻮح
ایﻦ ﻓﺮایﻨﺪ روابﻂ مﻴان مﺮدم و نهادهاي اجﺘﻤاعﻲ و اسﺘفاده از مﻨابع مﻮجﻮد در جامعه ،تعادل مﻴان نﻴازهاي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴفﻲ جامعه
پﺪیﺪ مﻲآیﺪ ) 1391: 3(.مﺠﻤع تﺸﺨﻴﺺ مﺼلﺤﺖ نﻈام ،تﻮسعه  )1331ازﻛﻴا و غفاري نﻴﺰ ( مﻲ اجﺘﻤاعﻲ را از مفاهﻴﻤﻲ
شﻴﻮ دانﻨﺪ ﻛه با چگﻮنگﻲ و هﻲ زنﺪگﻲ اﻓﺮاد یﻚ جامعه پﻴﻮنﺪي تﻨگاتﻨﮓ دارد و در ابعاد عﻴﻨﻲ بﻴﺸـــﺘﺮ ناﻇﺮ بﺮ باﻻبﺮدن ســـﻄح
زنﺪگﻲ عﻤﻮمﻲ از ﻃﺮیﻖ ایﺠاد شﺮایﻂ مﻄلﻮب و بهﻴﻨه در زمﻴﻨه هاي ﻓﻘﺮزدایﻲ ،تغﺬیه ،بهﺪاشﺖ ،مﺴﻜﻦ ،اشﺘغال ،آمﻮزش و
چگﻮنگﻲ گﺬران اوقات ﻓﺮاغﺖ اسﺖ  .تﻮســعه اجﺘﻤاعﻲ در پﻲ ایﺠاد بهﺒﻮد در وﺿــعﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ اﻓﺮاد یﻚ جامعه اســﺖ ﻛه
هاي دســـﺖ و پاگﻴﺮ و زایﺪ رﻓﺘاري ،شـــﻨاخﺘﻦ و روي مﻄلﻮب آوردن به
بﺮاي تﺤﻘﻖ چﻨﻴﻦ بهﺒﻮدي در پﻲ تغﻴﻴﺮ در الگﻮي
یﻚ نگﺮش ،آرمان و اعﺘﻘاد تﺮ اسﺖ ﻛه بﺘﻮانﺪ پاسﺨگﻮي مﺸﻜالت اجﺘﻤاعﻲ باشﺪ ) 1331: 41(.ازﻛﻴا و غفاري ،در نهایﺖ در
تعﺮیفﻲ دیگﺮ ﻛه به چهارچﻮب ذهﻨﻲ نﻮیﺴـــﻨﺪه در ایﻦ پﮋوهﺶ نﺰدیﻚ اســـﺖ ،تﻮسعه مﻲ اجﺘﻤاعﻲ را بﻴان تﻮان گﺮ ﻛﻴفﻴﺖ
سﻴﺴﺘﻢ اجﺘﻤاعﻲ در" نهادسازي و تﻘﺴﻴﻢ مﺠﺪد نﻘﺶ اجﺘﻤاعﻲ هاي " بﺮاي حﺼﻮل به"اجﺘﻤاعﻲ عﺪالﺖ " و"اجﺘﻤاعﻲ
یﻜﭙارچگﻲ و وﻓاق " و باﻻ
ﻓﺼلﻨامة پﮋوهﺶ 43

 1394تابﺴﺘان ،شﻤاره بﻴﺴﺖ و هفﺘﻢ  ،اجﺘﻤاعﻲ ،سال هفﺘﻢ

بﺮدن " سﻄح زنﺪگﻲ ﻛﻴفﻴﺖ " و ارتﻘا"جامعه ﻛﻴفﻴﺖ اﻓﺮاد " و اﻓﺰایﺶ" ﺿﺮیﺐ امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ" دانﺴﺖ 1331: 254(.
)شﻤعﺪانﻲ حﻖ ،شاخﺺ تﻮسعه هاي اجﺘﻤاعﻲ اهﺪاف و سﻴاسﺖ هاي مفاهﻴﻤﻲ چﻮن تﻮسعه اقﺘﺼادي و تﻮسعه ي سﻴاسﻲ
مﻲ شﻮد ﻛه ایﻦ مالك ها غﻴﺮ قابﻞ اتﻜا
بﺮ اساس شﺮایﻂ و مﺮاحﻞ تﻮسعه تا حﺪود زیادي تعﺮیﻒ شﺪه اسﺖ .گﺮچه مﺸاهﺪه
بﻮده و در مﻮاردي پﻴامﺪهاي نامﻨاســـﺒﻲ به بار آورده اســـﺖ .اما تﺠﺮبﻴات گﺮانﺒهایﻲ در زمﻴﻨة تﻜﻨﻴﻚ هاي ســـﻨﺠﺶ ایﻦ
مفاهﻴﻢ و نﻴﺰ تهﻴه و اجﺮاي ﻃﺮح هایﻲ در هﻤﻴﻦ راســـﺘا در دســﺘﺮس اســﺖ .در مﻘابﻞ ﻓﺮمﻮله ﻛﺮدن معﻴارها ،راهﺒﺮدها و خﻂ
ـﻲ مﺸـ تﻮ هاي ـعه سـ ي اجﺘﻤاعﻲ پﻴﭽﻴﺪگﻲ هاي خاصﻲ را داراسﺖ و تﺠﺮبﻴات تﺌﻮریﻚ و علﻤﻲ و راهﻜارهاي اجﺮایﻲ ارائه
جهﺖ تﺒﻴﻴﻦ مفهﻮم
شﺪه در ایﻦ خﺼﻮص ،از پﺨﺘگﻲ ﻻزم و ﻛاﻓﻲ و از دقﺖ باﻻیﻲ بﺮخﻮردار نﻴﺴﺖ ،از هﻤﻴﻦ رو ﻛﻮشﺶ در
و اهﺪاف تﻮســعه اجﺘﻤاعﻲ و مﺪرن نﻤﻮدن ﺿــﻮابﻂ ســﻨﺠﺶ و ﻓﺮمﻮله ﻛﺮدن ت ﻜﻨﻴﻚ ها و راهﺒﺮدهاي اجﺮایﻲ وﻇایﻒ مﺘفﻜﺮان
علﻮم اجﺘﻤاعﻲ و مﻮرد نﻴاز ﻓﻮري جﻮامع در حال تﻮسعه اسﺖ ) 1331: 251(.شﻤعﺪانﻲ حﻖ ،شاخﺺ هاي تﻮسعه دیﺪگاه
اجﺘﻤاعﻲ در هاي صاحﺐ نﻈﺮان جامعه شﻨاسﻲ ﻛالسﻴﻚ و معاصﺮ به ﻃﻮر ﺿﻤﻨﻲ و صﺮیح مﻄﺮح شﺪه اسﺖ .دورﻛﻴﻢ با
سﻨﺘﻲ و صﻨعﺘﻲ یا مﺪرن به ویﮋگﻲ هﺮ دو مﻲ پﺮدازد ﻛه تﺨﺼﺺ ،انﺴﺠام ،و نﻈﻢ ارگانﻴﻚ در
به بﻨﺪي جﻮامع
دسﺘه
جﻮامع مﺪرن به عﻨﻮان شاخﺺ تﻮسعه هاي اسﺖ اجﺘﻤاعﻲ قابﻞ تامﻞ ) 1333: 33(.تﻮﻻیﻲ ،به مﻲ ﻃﻮر ﻛلﻲ تﻮان شاخﺺ
هاي تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ را به دو دسﺘه  .ي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴفﻲ تﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد عﻤﺪه تﺮیﻦ شاخﺺ هاي ﻛﻴفﻲ تﻮسعه جامعه اي اجﺘﻤاعﻲ،
عﺒارتﻨﺪ از :آزادي انﺘﺨاب یﻚ )به ایﻦ معﻨا ﻛه جامعه بﺮاي بﺮآوردن خﻮاسﺘه راه هاي خﻮد حﻞ هاي مﺨﺘلفﻲ را در اخﺘﻴار دارد
و از آزادي انﺘﺨاب بﺮخﻮردار اسﺖ(؛ آرمان نﻮ هاي سازي )شامﻞ مﻨﻄﻘﻲ بﺮنامه بﻮدن ریﺰي اقﺘﺼادي اجﺘﻤاعﻲ ،بﺮابﺮي اق
هاي اصالح شﺪه اسﺖ ﻛه بﺮاي رشﺪ پایﺪاري اقﺘﺼادي اراد ـــ اجﺘﻤاعﻲ ﻻزم
ﺘﺼادي ــــ اجﺘﻤاعﻲ و نﻤاد ها و بﺮداشﺖ
اسﺖ(؛ ة سﻴاسﻲ هﺪف )مﻨﻈﻮر از آن تﺼﻤﻴﻢ قاﻃعانه ،آگاهانه ،دار ،مﺴﺘﻘﻞ ،نﺘﻴﺠهگﻴﺮي انﺘﺨاب ها و هاي مﺸﺨﺺ سﻴاسﻲ
در زمﻴﻨه هایﻲ نﻈﻴﺮ ازبﻴﻦ بﺮدن نابﺮابﺮي ،ﻓﻘﺮ بﻴﻜار و ي از ﻃﺮیﻖ اصالحات مﺨﺘلﻒ در ساخﺖ هاي اجﺘﻤاعﻲ ،اقﺘﺼادي
ونهادي اسﺖ(؛ عﺰت نفﺲ نﻈام )هﻨگامﻲ ﻛه نهاد ها و هاي اجﺘﻤاعﻲ ،ســﻴاســﻲ و اقﺘﺼــادي در هﺮ جامعه ،در جهﺖ اﻓﺰایﺶ
احﺘﺮام ،ارتﻘا ،ﻛﻤال و خﻮد تﺼــﻤﻴﻤﻲ مﺮدم آن جامعه ﻓعالﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ســﺒﺐ مﻲ شــﻮد تا با
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رشـــﺪ عﺰت نفﺲ مﺮدم ،آنها به خﻮد و جامعه احﺘﺮام بگﺬارنﺪ و ﺿـــﻤﻦ احﺘﺮام به آزادي خﻮد و دیگﺮان ،بﺘﻮانﻨﺪ عﻘایﺪ
مﺨالﻒ خﻮد را تﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ (و ثﺒات و امﻨﻴﺖ جامعه مﺠﻤع ) تﺸﺨﻴﺺ  1391مﺼلﺤﺖ نﻈام 1391(. ،و لﺸﻜﺮي ،عﻤﺪه
شــاخﺺ تﺮیﻦ تﻮســعه هاي ﻛﻤﻲ اجﺘﻤاعﻲ نﻴﺰ عﺒارتﻨﺪ از :تﻮلﻴﺪ ناخالﺺ ســﺮانه؛ امﻴﺪ به زنﺪ گﻲ در بﺪو تﻮلﺪ؛ نﺮخ رشﺪ

جﻤعﻴﺖ؛ نﺮخ مﺮگ و مﻴﺮ ﻛﻮدﻛان؛ نﺮخ باسﻮادي؛ بهﺪاشﺖ و درمان؛ آمﻮزش و پﺮورش؛ اشﺘغال ﻛامﻞ؛ تﻮانﻤﻨﺪ سازي زنان؛
ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ )مﺠﻤع تﺸﺨﻴﺺ مﺼلﺤﺖ خﺪمات  1391: 13نﻈام( ،؛ نﻮآوري و خالقﻴﺖ و مﻨابع اجﺘﻤاعﻲ تﻮلﻴﺪ ﻛاﻻ یا
) 1391(.لﺸﻜﺮي )1333 ،در جایﻲ دیگﺮ تﻮﻻیﻲ (نﻴﺰ شاخﺺ هاي ﻛﻤﻲ تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ را سﻄح زنﺪگﻲ ،سﻄح بهﺮه وري،
مﻴﺰان رشـــﺪ جﻤعﻴﺖ ،مﻴﺰان بار تﻜفﻞ ،امﻴﺪ به زنﺪگﻲ در بﺪو تﻮلﺪ ،مﻴﺰان باســـﻮادي ،مﻴﺰان مﺮگ و مﻴﺮ ﻛﻮدﻛان ،تﻮزیع درآمﺪ،
مﺸارﻛﺖ در ﻓعالﻴﺖ هاي اجﺘﻤاعﻲ ،مﻴﺰان پﻮشﺶ انﻮاع بﻴﻤه ،مﻨاﻓع اجﺘﻤاعﻲ ت .ﻮلﻴﺪ ﻛاﻻ یا خﺪمﺖ و نﻮآوري یا خالقﻴﺖ عﻨﻮان
ﻛﺮده اسﺖ با تﻮجه به ارائه شــاخﺺ تﻮســع هاي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴفﻲ ة مﻲ اجﺘﻤاعﻲ اشــاره شــﺪه در باﻻ ،تﻮان به شاخﺺ پﻴﺶ
 13هایﻲ اشاره نﻤﻮد ﻛه از سﻮي سازمان امﻮر پﻴﺸﺮﻓﺖ اجﺘﻤاعﻲ به عﻨﻮان شﺮطهاي )الﺰامات (پﻴﺸﺮﻓﺖ اجﺘﻤاعﻲ ﻛه با ایﻦ
ﻓﺮض ) تﻮسعه بﺨﺶ ي اجﺘﻤاعﻲ یﻜﻲ از هاي زیﺮیﻦ مفهﻮم پﻴﺸﺮﻓﺖ اجﺘﻤاعﻲ اسﺖ (مﻄﺮح شﺪه اسﺖ  .شاخﺺ انﺪازه )SPI
پﻴﺸﺮﻓﺖ اجﺘﻤاعﻲ (گﻴﺮي مﻲ ﻛه ﻛﻨﺪ تا چه حﺪ ﻛﺸﻮر نﻴازهاي اجﺘﻤاعﻲ و مﺤﻴﻄﻲ شهﺮونﺪان خﻮد آورده ﻓﺮاهﻢ اسﺖ .پﻨﺠاه و
دو شاخﺺ در زمﻴﻨههاي نﻴازهاي اولﻴة انﺴانﻲ ،بﺴﺘﺮهایرﻓاه و ﻓﺮصﺖها ،عﻤلﻜﺮد نﺴﺒﻲ ملﺖ نﺸان ها را مﻲدهﺪ .ایﻦ شاخﺺ
زایﻴﺪه ﻓﻜﺮ لﺰوم پﻴﺸﺮﻓﺖ اجﺘﻤاعﻲ غﻴﺮ انﺘفاعﻲ اسﺖ و بﺮاساس نﻮشﺘههاي و 3،داگالس نﻮرث 2،آمارتﻴاسﻦ اسﺖ 4
) 2113(.سازمان امﻮر پﻴﺸﺮﻓﺖ اجﺘﻤاعﻲ ،شــاخﺺ پﻴﺸــﺮﻓﺖ رﻓاه اجﺘﻤاعﻲ یﻚ را جامعه با
جﻮزف اسﺘﻴگلﻴﺘﺰ بﻨا شﺪه
پﻴامﺪهاي اجﺘﻤاعﻲ آن و مﺤﻴﻄﻲ به ﻃﻮر مﺴﺘﻘﻴﻢ و نه ﻃﺮیﻖ از عﻮامﻞ اقﺘﺼادي انﺪازه مﻲ گﻴﺮي ﻛﻨﺪ .عﻮامﻞ اجﺘﻤاعﻲ
مﺤﻴﻄﻲ و عﺒارتﻨﺪ از امﻨﻴﺖ ﻓﺮدي ،پایﺪاري اﻛﻮسﻴﺴﺘﻢ ،سالمﺘﻲ و تﻨﺪرسﺘﻲ ،داشﺘﻦ سﺮپﻨاه ،بهﺪاشﺖ اولﻴه ،ا حﺴاس عﺪالﺖ
و اجﺘﻤاعﻲ ،شﻤﻮل یا تﻀﻤﻦ آزادي ﻓﺮدي حﻖ و انﺘﺨاب اﻛﻮنﻮمﻴﺴﺖ )  ( 2113، 5.بﺪیهﻲ اسﺖ ﻛه بﺮاي سﻨﺠﺶ سﻄح تﻮسعه
Social Progress .1
مﻲ اجﺘﻤاعﻲ در هﺮ جامعه تﻮان بﺮاساس معﻴارهاي
Imperative 2. Amartya Sen 3. Douglass North 4. Joseph Stiglitz 5. The Economist
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ي اجﺘﻤاعﻲ ،با دسﺘﺮسﻲ به آمار و اﻃالعات ،شاخﺺ هاي تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ مﻨاسﺐ
مﺘﻨاسﺐ و ذﻛﺮ شﺪه در تعﺮیﻒ تﻮسعه
را تعﺮیﻒ و تﺪویﻦ ﻛﺮد .از جﻤله شاخﺺ هاي مﻄﺮح شﺪ ه بﺮاي مفهﻮم تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ مﻲ تﻮان به مﻮارد زیﺮ نﻴﺰ اشاره ﻛﺮد
:وحﺪت و وﻓاق اجﺘﻤاعﻲ ،عﺪالﺖ اجﺘﻤاعﻲ ،سﻄح زنﺪگﻲ ،امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ ،نﻈام تﻘﺴﻴﻢ نﻘﺶ هاي اجﺘﻤاعﻲ و وﺿعﻴﺖ نهادها و
یﻦ پﮋوهﺶ از
ﻛﻴفﻴﺖ اﻓﺮاد و ﻇﺮﻓﻴﺖ انﺴانﻲ هاي ) 1331: 255(.شﻤعﺪانﻲ حﻖ ،با تﻮجه به مﻄالﺐ بﻴان شـــﺪه ،در ا
مﻴان مﺘغﻴﺮهاي مﺨﺘلفﻲ ﻛه بﺮاي تﻮســـعه اجﺘﻤاعﻲ عﻨﻮان شــﺪه اســﺖ دو مﺘغﻴﺮ اســاســﻲ یعﻨﻲ ســﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ ـاخﺺ )با شـ
هاي اعﺘﻤاد اجﺘﻤاعﻲ ،مﺸارﻛﺖ اجﺘﻤاعﻲ و هﻤﺒﺴﺘگﻲ اجﺘﻤاعﻲ (و ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ )با شاخﺺ هاي احﺴاس امﻨﻴﺖ ،ســالمﺖ
جﺴــﻤانﻲ و روانﻲ ،دســﺘﺮســﻲ به خﺪمات ،رﺿــایﺖ از مﺤﻴﻂ ،احﺴــاس بﺮابﺮي جﻨﺴﻴﺘﻲ و مﺸارﻛﺖ اجﺘﻤاعﻲ (مﻮرد سﻨﺠﺶ
قﺮار گﺮﻓﺘه اسﺖ  .مﺒانﻲ تﻮسع نﻈﺮي ة اجﺘﻤاعﻲ اصﻮل اولﻴة نﻈﺮیه نﻮسازي( مﺪرنﻴﺰاسﻴﻮن )از ایﺪة پﻴﺸﺮﻓﺖ ،ﻛه اﻇهار
مﻲدارد مﺮدم مﻲ تﻮانﻨﺪ تﻮسعه بﻴابﻨﺪ باعﺚ و خﻮد تغﻴﻴﺮ جامعه شﻮنﺪ ،مﺸﺘﻖ شﺪه اسﺖ .مارﻛﻮ دو 1ﻛﻨﺪورسه یﻜﻲ از
اولﻴﻦ اﻓﺮاد تﺄ ثﻴﺮگﺬار ایﻦ نﻈﺮیه اســـﺖ .ایﻦ نﻈﺮیه هﻤﭽﻨﻴﻦ بﻴان مﻲدارد ﻛه پﻴﺸـــﺮﻓﺖ هاي تﻜﻨﻮلﻮژیﻜﻲ و تغﻴﻴﺮات
اقﺘﺼادي مﻲتﻮانﻨﺪ مﻨﺠﺮ به تغﻴﻴﺮ در ارزشهاي اخالقﻲ و ﻓﺮهﻨگﻲ شﻮنﺪ  .جامعه شﻨاس ﻓﺮانﺴﻮي امﻴﻞ دورﻛﻴﻢ بﺮ وابﺴﺘگﻲ
مﺘﻘابﻞ نهادها در یﻚ جامعه و روشﻲ ﻛه آنها با وحﺪت ﻓﺮهﻨگﻲ و اجﺘﻤاعﻲ در تعامﻞ انﺪ تاﻛﻴﺪ ﻛﺮده اسﺖ  ".تﻘﺴﻴﻢ ﻛار
اجﺘﻤاعﻲ" ای وي بﺮ ﻦ نﻈﺮیه بﺴﻴار تاثﻴﺮگﺬار اسﺖ بﻮده بﺴﺖ . ) 2نﻴﻞ  ( 43- 49: 1931،مﺮور ادبﻴات تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ از
آغاز شﻜﻞ گﻴﺮي آن نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه حﺪاقﻞ چهار رویﻜﺮد ﻛلﻲ در زمﻴﻨهي دارد؛ ایﻦ مفهﻮم وجﻮد عﺪه اجﺘﻤاعﻲ » اي از
پﮋوهﺸــگﺮان « تﻮســعه را وجهﻲ از » «تﻮسعه و به عﻨﻮان مﻜﻤﻞ تﻮسعه ﻓﺮهﻨگﻲ ،سﻴاسﻲ و اقﺘﺼادي قلﻤﺪاد ﻛﺮدهانﺪ .ب
اجﺘﻤاعﻲ را مﺘﻮازن ﻛﻨﻨﺪه و پایﺪار ﻛﻨﻨﺪه تﻮســـعه دانﺴﺘه انﺪ
گﺮوه دوم ا ﻃﺮح ایﺪه هایﻲ مﺸـــابه گﺮوه اول ،تﻮســـعه
.در نﺰد ایﺸان تﻮسعه هﺪف اجﺘﻤاعﻲ به دنﺒال ایﺠاد تﻮازن و تعادل بﻴﻦ هاي مﺨﺘلﻒ اقﺘﺼادي ،اجﺘﻤاعﻲ و ﻛالﺒﺪي اسﺖ و به
چﻨﺪگانه اسﺖ  .نﻈﺮ دس به ﺘة سﻮم ،تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ و تﻮسعه اقﺘﺼادي دو روي سﻜه تﻮسعه هﺴﺘﻨﺪ
هﻤﻴﻦ دلﻴﻞ مﺒﻴﻦ تﻮسعه
چهارم،
.و از نﻈﺮ دسﺘه
Marquis De Condorcet 2. Nisbet .1
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تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ به مﺜابة یﻚ تﻮسعه ﻛﻞ یﻜﭙارچه رویﻜﺮدي مﺴﺘﻘﻞ اسﺖ ﻛه در آن هﻢ اقﺘ ﺼادي لﺤاظ مﻲ و شﻮد و هﻢ سایﺮ انﻮاع
تﻮسعه سﻴاسﻲ ،ﻓﺮهﻨگﻲ  « .اجﺘﻤاعﻲ» .. .در دیﺪگاه اخﻴﺮپﺴﻮنﺪ  ،نه در عﺮض مفاهﻴﻤﻲ مانﻨﺪ اقﺘﺼادي ،سﻴاسﻲ و ﻓﺮهﻨگﻲ،
( )جامعﻮي ﻛﻞ ابعاد حﻴات اجﺘﻤاعﻲ ،ﻓﺮهﻨگﻲ ،س ﻴاسﻲ و اقﺘﺼادي را در بﺮ مﻲگﻴﺮد  .به ایﻦ
بلﻜه در معﻨاي جامع آن
مﺤﻴﻄﻲ و
تﺮتﻴﺐ تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ بﻴانگﺮ ﻓﺮایﻨﺪي اسﺖ ﻛه ﻃﻲ آن نﻴازهاي حﻴاتﻲ ،اجﺘﻤاعﻲ ،ﻓﺮهﻨگﻲ ،سﻴاسﻲ ،زیﺴﺖ
...هﻤه انﺴــان مﻲ ها تﺄمﻴﻦ شــﻮد .به عﺒارت دیگﺮ تﻮســعه اجﺘﻤاعﻲ به مﺜابه یﻚ ﻛﻞ یﻜﭙارچه نه تﻨها به عﻨﻮان مﺠﻤﻮعه تغﻴﻴﺮ و

به مﺜابه یﻜﻲ از پﻴامﺪهاي
ت ﺤﻮﻻت ساخﺘاري در ساخﺘارهاي ﻓﺮهﻨگﻲ ،اجﺘﻤاعﻲ ،سﻴاسﻲ و اقﺘﺼادي جامعه تلﻘﻲ مﻲ
تﻮانایﻲ جامعه در ً شﻮد بلﻜه اساسا سازمان ﻓﺮصﺖ دهﻲ به تﻮانﻤﻨﺪي انﺴان و مﻨابع مﻮلﺪ بﺮاي مﻮاجهه با چالﺶ ها و اسﺖ ها .
از زمان ﻇهﻮر انﺪیﺸــه ـ هاي تﻮســعه به عﻨﻮان یﻚ مﺴـﺄلة دوره جهانﻲ در بعﺪ از جﻨﮓ جهانﻲ دوم هﻤﻮاره یﻜﻲ از هﺪف
هاي امﺮ تﻮسعه ،دسﺘﻴابﻲ به اسﺘانﺪاردهاي بهﺘﺮ زنﺪگﻲ و اﻓﺰایﺶ رﻓاه اجﺘﻤاعﻲ بﻮده اسﺖ .در گام هاي اولﻴه بﺮاساس ایﻦ پﻴﺶ
ﻓﺮض ﻛه تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ مﻲ بایﺴﺖ ب ه عﻨﻮان امﺮي مﺘﺄ خﺮ نﺴــﺒﺖ به رشــﺪ اقﺘﺼــادي در نﻈﺮ گﺮﻓﺘه شــﻮد ،اولﻮیﺖ و
اصــالﺖ به رشــﺪ اقﺘﺼادي داده مﻲ شﺪ و ﻓﺮض بﺮ ایﻦ بﻮد ﻛه تﻤﺮﻛﺰ بﺮ رشﺪ اقﺘﺼادي از ﻃﺮیﻖ انﺒاشﺖ پﺲا نﺪاز ،اﻓﺰایﺶ
سﺮمایه تﻜﻨﻮلﻮژي گﺬاري در بﺨﺶ صﻨعﺘﻲ و تﻜﻴه بﺮ مﻨﺸاء هاي پﻴﺸﺮﻓﺘه و مﺪرن ا ﻓﺰایﺶ سﻄح درآمﺪها و در نﺘﻴﺠه اﻓﺰایﺶ
سﻄح زنﺪگﻲ و رﻓاه خﻮاهﺪ بﻮد مﻮ ) 1331: 14(.مﻨﻲ ،در بﺤﺚ تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ مانﻨﺪ دیگﺮ مفاهﻴﻢ اقﺘﺼادي ـ اجﺘﻤاعﻲ ،دو
دیﺪگاه عﻤﺪة رﻓاهگﺮا و مارﻛﺴﻴﺴﺘﻲ نﻴﺰ وجﻮد دارد .نﻈﺮیه رﻓاه پﺮدازان گﺮا مفهﻮم تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ را در حﺮﻛﺖ به سﻮي
ﻛﻴفﻴﺖ بهﺘﺮ زنﺪگﻲ مﻲ  1دانﻨﺪ .از ایﻦ دسﺘه ،وارنﺮ » معﺘﻘﺪ اسﺖ تﻮسعة اجﺘﻤ اعﻲ عﺒارت اسﺖ از گﺴــﺘﺮده  «.امﻜانات
زنﺪگﻲ مﺮدم در جامعه اما امﻜانات زنﺪگﻲ قلﻤﺮو وبﺮ  2اي دارد .ماﻛﺲ معﺘﻘﺪ » اسﺖ ﻛه شانﺲ زنﺪگﻲ عﺒارتﺴﺖ از «
امﻜان دسﺘﻴابﻲ به شﺮایﻂ زنﺪگﻲ مﻨاسﺐتﺮ ت »و ﺠﺮبﻴات ســازمان  «.زنﺪگﻲ شــﺨﺼــﻲ بهﺘﺮ از نﻈﺮ بﻴﻦ هاي الﻤللﻲ چﻮن
ســازمان ملﻞ نﻴﺰ با اســ ﺘﻨاد به گﺰارش تﻮسعه هاي تﻮسعه انﺴانﻲ ـــ اجﺘﻤاعﻲ ایﻦ سازمان ،هﺪف نهایﻲ ارائه ﻓﺮصﺖ هاي
مﺴﻜﻦ و غﻴﺮه اسﺖ
مﻨاسﺐ به مﺮدم بﺮاي زنﺪگﻲ بهﺘﺮ از ﻃﺮیﻖ دسﺘﺮسﻲ به تﺴهﻴالت آمﻮزشﻲ ،بهﺪاشﺘﻲ ،رﻓاهﻲ ،تغﺬیه،
) 1331: 251 - 252(.شﻤعﺪانﻲ حﻖ،
Warner 2. Max Weber .1
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نﻈﺮیه پﺮدازان غﻴﺮمارﻛﺴﻴﺴﺖ در بﺤﺚ پﻴﺮ امﻮن تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ بﻴﺸﺘﺮ بﺮ"اجﺘﻤاعﻲ رﻓاه " تﺄ مﻲ ﻛﻴﺪ هﺴــﺘه ورزنﺪ و در
نﻈﺮان از آنﺠا ﻛه مﻨﺒع اصلﻲ قﺪرت و ثﺮوت
واقع اصــلﻲ تﻮســعه مﻲ اجﺘﻤاعﻲ را رﻓاه دانﻨﺪ .به اعﺘﻘاد ایﻦ گﺮوه صاحﺐ
جامعه نﻴﺮوي انﺴانﻲ اسﺖ ،بﻨابﺮایﻦ تﻤﺮﻛﺰ بﺮنامه هاي تﻮسعه بایﺪ بﺮ ارتﻘاء مهارت ها و اسﺘعﺪاد نﻴﺮوي انﺴانﻲ باشﺪ ،از ایﻦ
رو بﺮاي دسﺘﻴا بﻲ به تﻮسعه ملﻲ راهﻲ جﺰ تﻮسعه انﺴانﻲ در چارچﻮب بﺮنامه هاي رﻓاه اجﺘﻤاعﻲ نﻴﺴﺖ .در تعﺮیﻒ رﻓاه
هایﻲ اسﺖ ﻛه نﻴازهاي ﻓﺮدي )جﺴﻤﻲ و روانﻲ (و
اجﺘﻤاعﻲ گفﺘه شﺪه اسﺖ :رﻓاه اجﺘﻤاعﻲ مﺠﻤﻮعه شﺮایﻂ و ﻛﻴفﻴﺖ
اجﺘﻤاعﻲ آحاد هﻤه جامعه را در حﺪ قابﻞ قﺒﻮل تامﻴﻦ ﻛﺮده و مﺮدم از زنﺪگﻲ در آن شﺮایﻂ احﺴاس امﻨﻴﺖ زیﺴﺘﻲ ،اجﺘﻤاعﻲ،
اقﺘﺼادي و سﻴاسﻲ داشﺘه باشﻨﺪ ) رﻓﻴعﻲ  1331: 12 - 13(.و مﺪنﻲ ،در مﻘابﻞ ایﻦ نﻈﺮ ،دیﺪگاه هاي مارﻛﺴــﻴﺴــﺘﻲ بﺮ ارزش
هاي مﺒﺘﻨﻲ بﺮ مﺴــاوات اجﺘﻤاعﻲ در بﺤﺚ تﻮســـعه تاﻛﻴ اجﺘﻤاعﻲ مﻲ ﺪ ﻛﻴﻢ ـع  14ﻛﻨﻨﺪ .دونﮓ تﻮســ ة درجه اجﺘﻤاعﻲ را اي از
تﻘاﺿا بﺮاي بﺮخﻮرداي از سهﻢ خﻮد از مﻨابع ملﻲ را
ســـاخﺘار اجﺘﻤاعﻲ مﻲ اجاز دانﺪ ﻛه به اﻛﺜﺮیﺖ مﺤﺮوم جامعه نه تﻨها ة
مﻲ آن دهﺪ ،بلﻜه در جهﺖ رســﻴﺪن به آن هﺪف مﻲ ها را یاري ﻛﻨﺪ .از نﻈﺮ او اگﺮ مﺴ تغﻴﻴﺮ ساخﺘاري جامعه در ﻴﺮي باشﺪ
ﻛه ﻓﺮصﺖ هاي ﻻزم را بﺮاي دسﺘﻴابﻲ تﻮده مﺤﺮوم به سهﻢ خﻮد از مﻨابع ملﻲ در اخﺘﻴار آن  .ها قﺮار دهﺪ ،ایﻦ مﺴﻴﺮ ،در
اصﻞ هﻤان ﻓﺮایﻨﺪ تﻮسعه اسﺖ در واقع ﻓﺮآیﻨﺪ تﻮســعه آن اجﺘﻤاعﻲ از دیﺪگاه جامعه ها ﻓﺮآیﻨﺪي اســﺖ در عاري از اســﺘعﻤار و
اسﺘﺜﻤار اجﺘﻤاعﻲ ح شﻤعﺪانﻲ ) 1331: 252(.ﻖ ،در بﺮرسﻲ مفهﻮم تﻮسعه پایﻮا نﻈﺮیه  2اجﺘﻤاعﻲ ،مﺘفﻜﺮان دیگﺮي هﻤﭽﻮن
ﺄ مﻴﻦ رﻓاه خﻮد و جامعه ،و
نﻴﺰ ﻛﺮده پﺮدازي  .انﺪ وي اﻓﺰایﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ و تﻮانایﻲ مﺮدم بﺮاي ﻓعالﻴﺖ مﺪاوم در جهﺖ ت
تﻮســعه و تﺤﻮل نهادهاي اجﺘﻤاعﻲ در جهﺖ رﻓع نﻴازهاي مﺮدم در تﻤام ســﻄﻮح ،به خﺼــﻮص ســﻄﻮح پایﻴﻦ را دو بعﺪ
اصــلﻲ تﻮســعه مﻲ اجﺘﻤاعﻲ بﺪان دانﺪ؛ گﻮنه ﻛه در ایﻦ ﻓﺮایﻨﺪ روابﻂ بﻴﻦ مﺮدم و نهادهایﻲ اجﺘﻤاعﻲ ،اقﺘﺼــادي ،ســﻴاســﻲ و
ﻓﺮهﻨگﻲ ابﺰارهاي تامﻴﻦ نﻴازهاي اجﺘﻤاعﻲ را ﻓﺮاهﻢ ﻛﺮده و از ﻃﺮیﻖ نهادهاي اجﺘﻤاعﻲ و اســـﺘفاده از نهادهاي مﻮجﻮد در
آیﺪ .بﻨابﺮایﻦ از نﻈﺮ او ارتﺒاﻃﻲ نﺰدیﻚ بﻴﻦ تﻮســـعه
ازهاي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴفﻲ جامعه پﺪیﺪ مﻲ
نﻴ
جامعه تعادل بﻴﻦ
اجﺘﻤاعﻲ دســـﺘﻴابﻲ به جامعه
اجﺘﻤاعﻲ و عﺪالﺖ اجﺘﻤاعﻲ وجﻮد دارد و هﺪف نهایﻲ تﻮســـعه
Dong Kim 2. Paiva .1
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انﺴانﻲ تﺮ از ﻃﺮیﻖ نهادها و سازمان هایﻲ اسﺖ ﻛه به ﻃﻮر مﻨاسﺐ پاسﺨگﻮي نﻴازهاي مﺮدم باشﺪ 1331: 252(.
تﻮان به اهﻤﻴﺖ وجﻮد روابﻂ اجﺘﻤاعﻲ تﻮام با بهﺮه گﻴﺮي
آیﺪ مﻲ
)شﻤعﺪانﻲ حﻖ ،از آنﭽه در مﻄالﺐ ارائه شـــﺪه بﺮ مﻲ
از اعﺘﻤاد اجﺘﻤاعﻲ به مﻨﻈﻮر ایﺠاد حﺲ هﻤﺒﺴــﺘگﻲ در جهﺖ مﺸــارﻛﺖ اجﺘﻤاعﻲ به مﻨﻈﻮر دسﺘﻴابﻲ به زنﺪگﻲ بهﺘﺮ ،پﻲ بﺮد .با
اجﺘ )اعﺘﻤاد ﻤاعﻲ  ،هﻤﺒﺴﺘگﻲ اجﺘﻤاعﻲ و مﺸارﻛﺖ اجﺘﻤاعﻲ (مﻲ تﻮان از مفهﻮم سﺮمایه
تﻜﻴه بﺮ ایﻦ سه مفهﻮم ذﻛﺮ شﺪه
اجﺘﻤاعﻲ و لﺰوم وجﻮد آن بﺮاي تﺤﻘﻖ تﻮسعه سﺮمای ي اجﺘﻤاعﻲ در جامعه نام بﺮد .بﺪیﻦ معﻨا ﻛه در نﺒﻮد ة اجﺘﻤاعﻲرسﻴ ﺪن به

رﻓاه اجﺘﻤاعﻲ بﺴﻴار دشﻮار به نﻈﺮ مﻲ .رسﺪ از دیگﺮ مفاهﻴﻢ مﻮرد بﺮررســﻲ در تﻮســعه نﻈﺮیه اجﺘﻤاعﻲ ﻛه در هاي مﺮبﻮط
شﻮد ،مفهﻮم
به انﺪیﺸــﻤﻨﺪان غﻴﺮمارﻛﺴﻴﺴﺖ نﻴﺰ به آن ﻓﺮاوان اشاره شﺪه و از نﻤادهاي تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ دانﺴﺘه مﻲ
ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ اسﺖ .مفهﻮم ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ تﺮﻛﻴﺒﻲ از شـــﺮایﻂ عﻴﻨﻲ و ذهﻨﻲ زنﺪگﻲ را در بﺮ دارد .جﻨﺒه ذه ي ﻨﻲ آن به
احﺴــاس رﺿــایﺖ به ﻃﻮر عام اشــاره دارد و جﻨﺒه عﻴﻨﻲ آن به پاســﺨگﻮیﻲ به تﻘاﺿــاهاي ﻓﺮهﻨگﻲ و اجﺘﻤاعﻲ بﺮاي ثﺮوت
مادي ،پایگاه اجﺘﻤاعﻲ ،بهﺰیﺴﺘﻲ جﺴﻤانﻲ و ...بﺮمﻲ گﺮدد  .در مﻄالعات جهانﻲ ،مفهﻮم ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ را شامﻞ مﺘغﻴﺮهاي
مﺘعﺪدي در حﻮزه هاي مﺨﺘلﻒ اقﺘﺼادي ،امﻨﻴﺘﻲ ،خانﻮادگﻲ و جﻤعﻴﺘﻲ در نﻈﺮ مﻲگ ﻴﺮنﺪ .بﺮاي نﻤﻮنه در مﻄالعات مﺮﻛﺰ
ها بﺮاي ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ در نﻈﺮ گﺮﻓﺘه شﺪه اسﺖ :بهﺰیﺴﺘﻲ ســالمﺖ 2مادي
اﻃالعات  15اقﺘﺼادي در آمﺮیﻜا ایﻦ شاخﺺ
 3؛ بهﺪاشــﺖ و ؛ ثﺒات و امﻨﻴﺖ ســﻴاســﻲ؛ زنﺪگﻲ خانﻮادگﻲ بﺮاســاس نﺮخ ﻃالق؛ زنﺪگﻲ جﻤعﻲ و اجﺘﻤاعﻲ بﺮ اســـاس نﺮخ
ها؛ اقلﻴﻢ و جغﺮاﻓﻴا؛ امﻨﻴﺖ شغلﻲ؛
حﻀـــﻮر در ﻛلﻴﺴـــاها و مﺤاﻓﻞ جﻤع ﻲ ،عﻀـــﻮیﺖ در انﺠﻤﻦ اتﺤادیه هاي تﺠاري و
تﻮان با دو رویﻜﺮد
آزادي سﻴاسﻲ و بﺮابﺮي جﻨﺴﻲ ) 1391: 313(.عﻨﺒﺮي ،به ﻃﻮر ﻛلﻲ به مفهﻮم ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ نﻴﺰ مﻲ
گﺮا ،جامعه به عﻨﻮان جﻤع جﺒﺮي اﻓﺮ اد مﻮرد تﻮجه قﺮار مﻲ .
ســـاخﺘارگﺮا و عاملﻴﺖگ ﺮا پﺮداخﺖ .در رویﻜﺮد عاملﻴﺖ
گﻴﺮد ایﻦ مﻲ گﻮنه تﺒﻴﻴﻦ هﺮ چﻨﺪ پﺬیﺮد ﻛه عﻮامﻞ ﻓﺮا ﻓﺮدي بﺮاي تﺒﻴﻴﻦ مفﻴﺪ هﺴــﺘﻨﺪ اما ایﻦ عﻮامﻞ را هﻤﭽﻨان به زمﻴﻨه مﻲ هاي
ﻓﺮدي ﻓﺮو ﻛﻨﺶ بﺮد و بﺮ نﻘﺶ گﺮي ﻓﺮد در شﻜﻞ دهﻲ به ﻓﺮآیﻨﺪها
the economist intelligence unit 2. material wellbeing .1
political stability and security .3
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ﻛﻴﺪ دارد .به عﺒارت دیگﺮ در ایﻦ رویﻜﺮد ،عاملﻴﺖ ﻓﺮد در مﺮﻛﺰیﺖ بﺤﺚ پﻴﺮامﻮن ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ قﺮار دارد یعﻨﻲ
تﺄ
بﻴﺸــﺘﺮ ناﻇﺮ بﺮ ذهﻨﻴات ،قابلﻴﺖ تﻮانﻤﻨﺪي ها و هاي اﻓﺮاد اســﺖ تا شــﺮایﻂ ســاخﺘاري اجﺘﻤاعﻲ یا مﺤﻴﻄﻲ .ایﻦ رویﻜﺮد بﺮ
مﻮاردي چﻮن تغﺬیه مﻨاســﺐ ،مﺴــﻜﻦ ،اشــﺘغال ،مﺮاقﺒﺖ هاي بهﺪاشﺖ ،آمﻮزش و امﻨﻴﺖ اقﺘﺼادي تاﻛﻴﺪ دارنﺪ .در مﻘابﻞ
رویﻜﺮد سا خﺘارگﺮا نﺴﺒ ﺖ به رویﻜﺮدهاي عاملﻴﺘﻲ از دو ویﮋگﻲ مﺘﻤایﺰ بﺮخﻮرداراسﺖ :اول آن ﻛه مفهﻮمﻲ ﻛامﻞ و ﻓﺮاگﻴﺮ از
گﻴﺮد و دوم
هایﻲ را ﻛه در بهﺒﻮد ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ مﻮثﺮنﺪ ،در بﺮمﻲ
دهﺪ ﻛه تﻤامﻲ حﻮزه
ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ ارائه مﻲ
آنﻜه بﺮ جامعه به عﻨﻮان یﻚ ﻛلﻴﺖ تﻤﺮﻛﺰ دارد .در ایﻦ رویﻜﺮد ب ﺮاي ﻛﻴفﻴ ﺖ زنﺪگﻲ عﻨاصﺮ سازنﺪه و عﻮامﻞ ایﺠاد ﻛﻨﻨﺪه مﻲ اي
تعﻴﻴﻦ شﻮد .ایﻦ عﻨاصﺮ به صﻮرت عام عﺒارتﻨﺪ از خﻮدمﺨﺘاري ،شـــﻨاخﺖ و وابﺴـــﺘگﻲ مﺘﻘابﻞ و بﺮابﺮي ﻛه عﻮاملﻲ مانﻨﺪ
امﻨﻴﺖ ،شـــهﺮونﺪي و دمﻮﻛﺮاســﻲ را بﺮاي مﺤﻘﻖ شــﺪن نﻴاز دارنﺪ .به عﺒارت دیگﺮ ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ در معﻨاي واقعﻲ آن نﻤﻲ
تﻮانﺪ مﺴﺘﻘﻞ از مﻨاسﺒات ،روابﻂ و پﻴﻮنﺪهاي مﺸﺘﺮك اجﺘﻤاعﻲ و وابﺴﺘگﻲ مﺘﻘابﻞ در زمﻴﻨة عﺪالﺖ تﻮزیعﻲ ﻛه امﻨﻴﺖ شﺨﺼﻲ و
انﺴانﻲ را تﻀﻤﻴﻦ مﻲ ﻛﻨﺪ ،مفهﻮم سازي شﻮد .در مﻴان رویﻜﺮدهاي ساخﺘاري
اقﺘﺼادي ،حﻤایﺖ شهﺮونﺪي و حﻘﻮق
به ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ ،شﺮایﻂ زنﺪگﻲ ﻛه شامﻞ شﺮایﻂ عﻴ ﻨﻲ و ذهﻨﻲ مﺘﻜﻲ بﺮ مﻨابع و ﻓﺮصﺖ مﻲ ها شﻮد ،جایگاه ویﮋه اي دارد
.هﻤﭽﻨﻴﻦ نگاهﻲ بﺮابﺮي خﻮاهانه به مفهﻮم هﻤﺒﺴﺘگﻲ اجﺘﻤاعﻲ به عﻨﻮان هﺴﺘه مﺮﻛﺰي ایﻦ رویﻜﺮد مﺪنﻈﺮ قﺮار دارد و ﻛﻴفﻴﺖ
اي دیالﻜﺘﻴﻚ مﻴان ســـﻄﻮح خﺮد و ﻛالن اجﺘﻤاعﻲ تعﺮیﻒ مﻲ شﻮد ﻛه آن عﺒارت اسﺖ از
زنﺪگﻲ در رابﻄه
بﺮخﻮرداري از تﻮان مﺸارﻛﺖ در زنﺪگﻲ اجﺘﻤاعﻲ و اقﺘﺼادي شان ،از ﻃﺮیﻖ چهار عامﻞ هﻤﺒﺴــﺘگﻲ اجﺘﻤاعﻲ ،امﻨﻴﺖ
گﺮوه ) ها نهادها و
اقﺘﺼــادي و اجﺘﻤاعﻲ ،تﻮانﻤﻨﺪي اجﺘﻤاعﻲ و ادغام اجﺘﻤاعﻲ .در ایﻦ رویﻜﺮد بازیگﺮان اجﺘﻤاعﻲ
ﻴﺪ اجﺘﻤاعﻲ با یﻜﺪیگﺮ ﻛﻨﺶ دارنﺪ )غفاري و
ســـازمان بﺮاســـاس(،ها مﺸـــارﻛﺖ ،تفاهﻢ ،عﺪالﺖ اجﺘﻤاعﻲ و تای
امﻴﺪي (.1331 ،هﻤان مﻲ ﻃﻮر ﻛه مﻄالﺐ اشاره شﺪه رسﻴﺪ تﻮان به ایﻦ نﺘﻴﺠه ﻛه ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ داراي وجﻮه چﻨﺪگانه اسﺖ .از
یﻚ سﻮ ،مفهﻮمﻲ اقﺘﺼادي ــــ اجﺘﻤاعﻲ اسﺖ ﻛه در حﻮزه هاي رﻓاه و بﺮابﺮي اجﺘﻤاعﻲ ﻛاربﺮدهاي بﺴﻴار دارد .از سﻮي دی
گﺮ ،مفهﻮم بﻴﻦ رشﺘه اي اسﺖ ﻛه بهﺘﺮیﻦ جایگاه آن ،هﻤﺮاه دانﺴــﺘﻦ آن با مفهﻮم تﻮســعه و قﺮار زیﺮ دادن آن در مﺠﻤﻮعة
تعابﻴﺮي نﻈﻴﺮ اسﺘانﺪاردهاي زنﺪگﻲ ،ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ و
تﻮســع ابعاد ة اجﺘﻤاعﻲ و انﺴانﻲ اسﺖ .ایﻦ مفهﻮم در زبان انگلﻴﺴﻲ با
نﻈایﺮ آن مﺸﺨﺺ مﻲ شﻮد .الﺒﺘه بﻴﻦ اسﺘانﺪا تفاوت ردهاي زنﺪگﻲ وﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ ،هایﻲ وجﻮد
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ایﻦ درآمﺪ ،پﺮداخﺖ
دارد .اسﺘانﺪارد زنﺪگﻲ عﺒارت اسﺖ از سﻨﺠﺶ رﻓاه اقﺘﺼادي اﻓﺮاد بﺮحﺴﺐ درآمﺪ ،قﺪرت خﺮیﺪ
 1هاي انﺘﻘالﻲ و دیگﺮ خﺪماتﻲ ﻛه به عﻨﻮان مﻜﻤﻞ درآمﺪي به اﻓﺮاد ارائه مﻲ شﻮد .ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ ،معﻨاي ﻛلﻲ تﺮي دارد و ناﻇﺮ
بﺮ شﺮایﻂ اقﺘﺼادي ،اجﺘﻤاعﻲ ،سﻴاسﻲ و ﻓﺮهﻨگﻲ اســﺖ ﻛه اﻓﺮاد در آن زنﺪگﻲ مﻲ مهﻢ ﻛﻨﻨﺪ .شــاخﺺ تﺮیﻦ عﺒارت هاي ﻛﻴفﻴﺖ
هاي زنﺪگﻲ نﻈﻴﺮ غﺬا ،آب آشامﻴﺪنﻲ سالﻢ ،لﺒاس و مﺴﻜﻦ .عالوه بﺮ ایﻦ
زنﺪگﻲ ا نﺪ از :دسﺘﺮسﻲ اﻓﺮاد به ﺿﺮورت
ـﺮورت ها ،ﺿـ اﻓﺮاد هاي زنﺪگﻲ شــامﻞ مﻮاردي مانﻨﺪ دســﺘﺮســﻲ به خﺪمات ﺿــﺮوري ﻛه به تﻮانﻤﻨﺪساخﺘﻦ آن مﻲ ها ﻛﻤﻚ

مﻲ ﻛﻨﺪ نﻴﺰ شﻮد ،نﻈﻴﺮ آمﻮزش ،نﻈام مﺮاقﺒﺖ بهﺪاشﺘﻲ ،ارتﺒاﻃات ،ســـﻴﺴـــﺘﻢ هاي حﻤﻞ و نﻘﻞ و غﻴﺮه .بﺮایﻦ اســـاس بایﺪ
گفﺖ ﻛه"زنﺪگﻲ ســـﻄح " بﺮآیﻨﺪي از  ،اسﺘانﺪاردهاي زنﺪگﻲ و ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ اسﺖ ﻛه ابعاد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴفﻲ زنﺪگﻲ اﻓﺮاد را در
بﺮمﻲ  .گﻴﺮد در واقع ،مفهﻮم سﻄح زنﺪگﻲ جامعﻴﺖ بﻴﺸﺘﺮي دارد و از ایﻦ رو شاخﺺ هاي تعﺮیﻒ ﻛﻨﻨﺪه آن ،ارتﺒاط زنﺪگﻲ با
شاخﺺ هاي دیگﺮ تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ دارد ) 1391: 391عﻨﺒﺮي(. ،الﺒﺘه بایﺪ اشاره شﻮد ﻛه در ایﻦ پﮋوهﺶ تﺤﺖ عﻨﻮان مﺘغﻴﺮ
ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ تالش شﺪه اسﺖ بﺮخﻲ از شاخﺺهاي ســﻄح زنﺪگﻲ )در معﻨاي اســﺘانﺪارد زنﺪگﻲ و ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ (مﻮرد
واژه ،آنﺠایﻲ ﻛه بﺮاســـاس بﺮخﻲ ادبﻴات مﻮجﻮد ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ شـــﻤﻮلﻴﺖ ﻻزم را دارد ،در ایﻦ
ســﻨﺠﺶ قﺮار گﻴﺮد .اما از
پﮋوهﺶ نﻴﺰ از ایﻦ اصــﻄالح اســﺘفاده شــﺪه اســﺖ .دلﻴﻞ دیگﺮ ایﻦ اقﺪام را نﻴﺰ مﻲ تﻮان بﺮرســﻲ شاخﺺ مﻮر هاي د نﻈﺮ با
اسﺘفاده از پﻴﻤایﺶ عﻨﻮان ﻛﺮد ﻛه در آن اسﺘانﺪاردهاي مﻮجﻮد چﻨﺪان مﻮرد تﻮجه نﺒﻮده و بﻴﺸـــﺘﺮ بعﺪ ذهﻨﻲ ســـﻄح زنﺪگﻲ مﻮرد
بﺮرســـﻲ قﺮارگﺮﻓﺘه ﻛه از ایﻦ جهﺖ اسﺘفاده از مفهﻮم ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ مﻨاسﺐ مﻲ تﺮ به نﻈﺮ  .رسﺪ هﻤانﻄﻮر ﻛه پﻴﺶ از ایﻦ نﻴﺰ
اجﺘﻤاعﻲ و ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ به
مﻄالعات اسﻨادي صﻮرت گﺮﻓﺘه دو مﺘغﻴﺮ سﺮمایة
اشاره شﺪ ،در پﮋوهﺶ حاﺿﺮ و پﺲ
عﻨﻮان مﺘغﻴﺮهاي اساسﻲ تﺸﻜﻴﻞد هﻨﺪه تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ انﺘﺨاب و بﺮاي هﺮ یﻚ از آن شاخﺺ ها  .هایﻲ تعﺮیﻒ شﺪه اسﺖ ا ز
جﻤله شاخﺺ هاي مﻄﺮح شﺪه بﺮاي سﻨﺠﺶ سﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ مﻲ اجﺘﻤاعﻲ تﻮان به اعﺘﻤاد )در چهار بعﺪ بﻨﻴادي ،بﻴﻦ
هﻤﺒﺴﺘگﻲ(،تﺨﺼﺼﻲ هاي اجﺘﻤاعﻲ )با سه مﻮلفه هﻤاهﻨگﻲ ساخﺘاري ،وحﺪت
شﺨﺼﻲ ،تعﻤﻴﻢ نﻈام یاﻓﺘه و اعﺘﻤاد به
نﻤادي و تﻘابﻞ (و مﺸارﻛﺖ اجﺘﻤاعﻲ )در دو بعﺪ ذهﻨﻲ و عﻴﻨﻲ ﻛه در بعﺪ عﻴﻨﻲ نﻴﺰ هﺮ دو بﺨﺶ رســﻤﻲ و غﻴﺮ رســﻤﻲ مﻮرد
بﺮرســﻲ قﺮار گﺮﻓﺘه اسﺖ (اشاره ﻛﺮد .بﺮاي مﺘغﻴﺮ ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ نﻴﺰ شاخﺺ هاي احﺴاس امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ
transfer payments .1
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ســالمﺖ روانﻲ ،ســالمﺖ جﺴــﻤانﻲ ،احﺴــاس ) (،در ابعاد جانﻲ ،مالﻲ ،شــغلﻲ ،اخالقﻲ و انﺘﻈامﻲ بﺮابﺮي جﻨﺴﻴﺘﻲ ،دسﺘﺮسﻲ
گﺮﻓﺘه اسﺖ .مﻲ در تﺼــﻮیﺮ زیﺮ شــاخﺺ تﻮان
به خﺪمات ،رﺿایﺖ از مﺤﻴﻂ و مﺸارﻛﺖ اجﺘﻤاعﻲ مﻮرد سﻨﺠﺶ قﺮار
مﺪل
مﺘغﻴﺮها و آن هاي مﻮرد بﺮرســﻲ در ایﻦ پﮋوهﺶ و ارتﺒاط ها با یﻜﺪیگﺮ را مﺸاهﺪه ﻛﺮد.
نﻈﺮي پﮋوهﺶ با تﻮجه به ادبﻴات و مﺒانﻲ نﻈﺮي ﻃﺮح شﺪه در پﮋوهﺶ و تﺮسﻴﻢ مﺪل نﻈﺮي پﮋوهﺶ تﺼﻮی ) ﺮ باﻻ (مﻲ
ﻓﺮﺿﻴه تﻮان  :هاي پﮋوهﺶ را به قﺮار زیﺮ تﺪویﻦ ﻛﺮد سﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ تﻮسعه اجﺘﻤاع مﺸارﻛﺖ اجﺘﻤاعﻲ
احﺴاس سالمﺖ روانﻲ سالمﺖ احﺴاس بﺮابﺮي جﻨﺴﻴﺘﻲ دسﺘﺮسﻲ به خﺪمات رﺿایﺖ از مﺤﻴﻂ مﺸارﻛﺖ
اعﺘﻤاد اا
هﻤﺒﺴﺘگﻲ اجﺘﻤاعﻲ
مﺸارﻛﺖ اجﺘﻤاعﻲ
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ـ بﻴﻦ سﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ ساﻛﻨان شهﺮ تهﺮان و تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ ایﻦ شهﺮ رابﻄه معﻨادار وجﻮد دارد .ـ بﻴﻦ ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ ساﻛﻨان
شهﺮ تهﺮان و تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ ایﻦ شهﺮ را بﻄه معﻨادار وجﻮد دارد .ـ بﻴﻦ سﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ ساﻛﻨان شهﺮ تهﺮان و ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ
آن .ها رابﻄه معﻨادار وجﻮد دارد ـ سﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ و ﻛﻴف .ﻴﺖ زنﺪگﻲ بﺮ تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ شهﺮ تهﺮان تاثﻴﺮ دارنﺪ روش
پﮋوهﺶ شﻨاسﻲ نﻮع مﻄالعه در ایﻦ پﮋوهﺶ از نﻈﺮ مﺴﻴﺮ تﻮصﻴفﻲ ـــ تﺒﻴﻴﻨﻲ ،از نﻈﺮ هﺪف ﻛاربﺮدي و از نﻈﺮ مﻴﺰان ژرﻓایﻲ،
ها نﻴﺰ پﻴﻤایﺶ بﻮده اسﺖ  .جامعة ﻛلﻴه آماري ایﻦ پﮋوهﺶ
پهﻨانگﺮ و از نﻈﺮ زمان مﻘﻄعﻲ اســـﺖ و روش گﺮدآوري داده
آخﺮیﻦ سﺮشﻤاري مﺮﻛﺰ آمار ایﺮان ﻛه در سال
ي ساﻛﻨان مﻨا گانه22ﻃﻖ ي شهﺮ تهﺮان اسﺖ ﻛه بﺮ اساس 1391
انﺠام شﺪه اسﺖ ،مﺠﻤﻮع آن در مﻨاﻃﻖ (  )22شــهﺮي ـﺖ  3244159مﻨﻄﻘه نفﺮ اسـ مﺮداد ) 1392ســایﺖ مﺮﻛﺰ آمار ایﺮان،
(.با اســﺘفاده از ﻓﺮمﻮل بﺮآورد حﺠﻢ نﻤﻮنه ،تعﺪا 411د نفﺮ با اسﺘفاده از روش تﺼادﻓﻲ ﻃﺒﻘه اي مﺘﻨاسﺐ با حﺠﻢ  22در
مﻨاﻃﻖ گانه انﺘﺨاب و پﺮسﺶ نامه هاي ﻃﺮاحﻲ شﺪه در مﺼاحﺒه حﻀﻮري با آن ها تﻜﻤﻴﻞ پﮋوهﺶ  13گﺮدیﺪه اســﺖ .اعﺘﺒار
ابﺰار پﺮســﺶ ) نامه (با اســﺘفاده از اعﺘﺒار صــﻮري و ارزیاب ها و درونﻲ 2پایایﻲ آن با اسﺘفاده از پایایﻲ هﻤﺴانﻲ آلفاي
)( .1133مﻮرد سﻨﺠﺶ قﺮار گﺮﻓﺘه اسﺖ در رابﻄه با روش نﻤﻮنه گﻴﺮي ﻻزم اسﺖ به ایﻦ نﻜﺘه اشاره شﻮد ﻛه جهﺖ تعﻤﻴﻢ بﻮد
پﺬیﺮ ن یاﻓﺘه هاي شهﺮ تهﺮان از ﻃﺮح ﻓﻨﻲ نﻤﻮنه مﻨاﻃﻖ تهﺮان  22گﻴﺮي در گانه ) 1391عﺒﺪي( ،اسﺘفاده شـــﺪه اســـﺖ .در
)بﺪون تﻮجه به مﻨﻄﻘه (با تﻮجه به بﺮخﻲ از ویﮋگﻲ هاي اقﺘﺼادي اجﺘﻤاعﻲ به ده خﻮشه
ایﻦ تهﺮان ﻃﺮح مﺤالت شـــهﺮ
تﻘﺴﻴﻢ بﻨﺪي شﺪه انﺪ .در پﮋوهﺶ حاﺿﺮ از تﻤامﻲ ده خﻮشه بلﻮكهایﻲ پﺮسﺸﻨامه )با رعایﺖ نﺴﺒﺖ جﻤعﻴﺖ مﺤالت نﻤﻮنه (انﺘﺨاب
و گﺮدی ها تﻜﻤﻴﻞ  .ﺪ یاﻓﺘه بﺨﺶ هاي پﮋوهﺶ نﻴﺰ در دو تﻮصﻴفﻲ با اسﺘفاده از آماره هاي ﻓﺮاوانﻲ ،درصﺪ ،نﻤا ،مﻴانه آزمﻮن

 spssو مﻴانگﻴﻦ و در بﺨﺶ اســﺘﻨﺒاﻃﻲ با اســﺘفاده از نﺮماﻓﺰار و هاي ﺿــﺮیﺐ هﻤﺒﺴــﺘگﻲ پﻴﺮسﻮن و رگﺮسﻴﻮن چﻨﺪ مﺘغﻴﺮه
ارائه شﺪه اسﺖ.
validity 2. Reliability .1
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یاﻓﺘه پﮋوهﺶ هاي  411از مﺠﻤﻮع  49پاسﺨگﻮ  )193درصﺪ  51نفﺮ (را زنان و ن )214درصﺪ فﺮ (را مﺮدان تﺸﻜﻴﻞ داده
 39131انﺪ .مﻴانگﻴﻦ سـﻦ پاسـﺨگﻮیان و بﻴﺸـﺘﺮیﻦ ﻓﺮاوانﻲ مﺮبﻮط به اﻓﺮادي اسـﺖ ﻛه داراي  21سﻦ سال بﻮده ﻓﺮاوانﻲ انﺪ
.باﻻتﺮیﻦ )نﻤا (در مﺘغﻴﺮ وﺿعﻴﺖ تاهﻞ مﺮبﻮط به اﻓﺮاد مﺘاهﻞ) با  )113 3113درصﺪ (و ﻛﻤﺘﺮیﻦ آنها درصﺪ (به اﻓﺮاد مﺠﺮد
بﺮ اثﺮ ﻃالق مﺮبﻮط بﻮده اسﺖ .قﻮمﻴﺖ ﻓارس  5313غالﺐ پاســﺨگﻮیان را ) با درصــﺪ (آذري  )3415ها و پﺲ از آن ها
) )3213نﻤا (در وﺿعﻴﺖ تﺤﺼﻴالت را نﻴﺰ درصﺪ (اﻓﺮادي تﺸﻜﻴﻞ داده انﺪ ﻛه
درصــﺪ (تﺸــﻜﻴﻞ داده تعﺪاد انﺪ .باﻻتﺮیﻦ
داراي مﺪرك دیﭙلﻢ یا پﻴﺶ دانﺸگاهﻲ بﻮده انﺪ .مﻴانگﻴﻦ سﺮمایه اجﺘﻤ اعﻲ پاسﺨگﻮیان ﻛه از جﻤع امﺘﻴازات اعﺘﻤاد اجﺘﻤاعﻲ )در
هﻤﺒﺴﺘگﻲ اجﺘﻤاعﻲ  (،هاي تﺨﺼﺼﻲ )با سه شاخﺺ
چهار بعﺪ اعﺘﻤاد بﻨﻴادي ،بﻴﻦ شﺨﺼﻲ ،تعﻤﻴﻢ یاﻓﺘه و اعﺘﻤاد به نﻈام
) 2193در دو بعﺪ رسﻤﻲ و غﻴﺮرسﻤﻲ (حاصﻞ شﺪه اسﺖ،
هﻤاهﻨگﻲ ساخﺘاري ،تﻘابﻞ و وحﺪت نﻤادیﻦ (و مﺸارﻛﺖ اجﺘﻤاعﻲ
)در بازه  3تا ( 1و مﻴانگﻴﻦ مﺘغﻴﺮ ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ)ﻛه حاصﻞ جﻤع امﺘﻴازات شاخﺺ هاي احﺴاس امﻨﻴﺖ ،سالمﺖ جﺴﻤانﻲ،
بازه  ( 2154مﺤﻴﻂ و مﺸــارﻛﺖ اجﺘﻤاعﻲ
سالمﺖ روانﻲ ،احﺴاس بﺮابﺮي جﻨﺴﻴﺘﻲ ،دسﺘﺮسﻲ به خﺪمات ،رﺿایﺖ از
 3تا ( ) 1به دسﺖ آمﺪه
بﻮده اســﺖ در  3تا ( ) 1بﻮده اســﺖ .مﻴانگﻴﻦ تﻮســعه اجﺘﻤاعﻲ شهﺮ تهﺮا نﻴﺰ بازه  2114ن در
اسﺖ ﻛه نﺸان از تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ پایﻴﻦ مﻨاﻃﻖ  .گانة  22تﺮ از مﺘﻮسﻂ در شهﺮ تهﺮان دارد در جﺪول ارائه شﺪه در زیﺮ مﻲ
تﻮان بﺮخﻲ از آمارهاي تﻮصﻴفﻲ حاصﻞ از داده هاي گﺮدآوري شﺪه در پﮋوهﺶ را مﺸاهﺪه .ﻛﺮد
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1:جﺪول تﻮزیع پاسﺨگﻮیان بﺮحﺴﺐ مﺘغﻴﺮهاي مﻮرد بﺮرسﻲ وآماره هاي تﻮصﻴفﻲ مﺮبﻮط به آنها مﺘغﻴﺮ تعﺪاد درصﺪ نﻤا
مﻴانه مﻴانگﻴﻦ  -مﺮد ـ  193 49جﻨﺴﻴﺖ زن  214 51مﺮد  411 111 21 39131سﻦ
وﺿعﻴﺖ تاهﻞ
 123 3/31مﺠﺮد
مﺘاهﻞ ـ ـ
 243 3/31مﺘاهﻞ  5 3/1مﺠﺮد بﺮ اثﺮ ﻃالق مﺠﺮد بﺮ اثﺮ ﻓﻮت  14 3.5هﻤﺴﺮ
قﻮمﻴﺖ
 135 3415آذري
ﻓارس ـ ـ
 1 113تﺮﻛﻤﻦ  1 113عﺮب  215 5313ﻓارس  11 215ﻛﺮد  13 415لﺮ  3 2گﻴلﻚ  9 213نامﺸﺨﺺ
مﻴﺰان سﻮاد
 32 3بﻲسﻮاد
دیﭙلﻢ /پﻴﺶدانﺸگاهﻲ
 22 515خﻮانﺪن نﻮشﺘﻦ  41 1113ابﺘﺪایﻲ  52 13راهﻨﻤایﻲ دیﭙلﻢ/پﻴﺶ  129 3213دانﺸگاهﻲ  33 313ﻛاردانﻲ
 14 1315ﻛارشﻨاسﻲ  13 4ﻛارشﻨاسﻲ ارشﺪ  1 113دﻛﺘﺮي  3119 3119زیاد  411 111اعﺘﻤاد اجﺘﻤاعﻲ
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سﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ
هﻤﺒﺴﺘگﻲ 4113 4113

ﻛامال  411 111اجﺘﻤاعﻲ 1151 1153

اصال  411 111مﺸارﻛﺖ اجﺘﻤاعﻲ

ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ
 2119 2119ﻛﻢ  411 111احﺴاس امﻨﻴﺖ  4 3193ﻛامال  411 111سالمﺖ روانﻲ  4132 4133زیاد 111
 411سالمﺖ جﺴﻤانﻲ  2113 2113اصال  411 111بﺮابﺮي جﻨﺴﻴﺘﻲ دسﺘﺮسﻲ به  2135 2135زیاد 411 111
خﺪمات  2133 2131زیاد  411 111رﺿایﺖ از مﺤﻴﻂ
تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ
 2192 2193ﻛﻢ  411 111سﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ 2151 2154
 411 111تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ

زیاد  411 111ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ 2113 2114

تاحﺪودي

پﮋوهﺶ بﺮاي ﻛﺸــﻒ روابﻂ و تاثﻴﺮ دو مﺘغﻴﺮ )ســﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ و ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ (بﺮ تﻮســعه اجﺘﻤاعﻲ نﻴﺰ از آزمﻮن
هاي ﺿﺮیﺐ هﻤﺒﺴﺘگﻲ پﻴﺮسﻮن و رگﺮسﻴﻮن چﻨﺪمﺘغﻴﺮه اسﺘفاده شﺪه اسﺖ،ﻛه نﺘایج آن در زیﺮ آمﺪه اسﺖ .آزمﻮن ﻓﺮﺿﻴه
پﮋوهﺶ هاي در ایﻦ بﺨﺶ از مﻘاله به ارائه نﺘایج آزمﻮنه اي انﺠام شﺪه )ﺿﺮیﺐ هﻤﺒﺴﺘگﻲ و رگﺮسﻴﻮن (بﺮاي آزمﻮن
ﻓﺮﺿﻴه .هاي ارائه شﺪه در پﮋوهﺶ پﺮداخﺘه شﺪه اسﺖ رابﻄه بﻴﻦ ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ شهﺮونﺪان تهﺮانﻲ و تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ شهﺮ تهﺮان
هﻤان ﻃﻮر ﻛه نﺘایج آزمﻮن ﺿــﺮیﺐ هﻤﺒﺴــﺘگﻲ پﻴﺮســﻮن نﺸــان مﻲ ب دهﺪ ،با تﻮجه به عﺪد ه  )sig:0/000دسﺖ آمﺪه در سﻄح
معﻨ اداري  1111در سﻄح معﻨاداري ) 99 (،سﻄح اﻃﻤﻴﻨان درصﺪ (بﻴﻦ ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ شهﺮونﺪان تهﺮانﻲ و تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ
 )11914دارد .هﻤﺒﺴﺘگﻲ مﻮجﻮد بﻴﻦ ایﻦ دو مﺘغﻴﺮ نﻴﺰ (نﺸان از رابﻄه مﺴﺘﻘﻴﻢ مﺜﺒﺖ در
شهﺮ تهﺮان رابﻄه معﻨادار وجﻮد
سﻄح بﺴﻴار قﻮي بﻴﻦ ایﻦ دو مﺘغﻴﺮ دارد .بﺪی ﻦ معﻨا ﻛه با اﻓﺰایﺶ ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ شهﺮونﺪان تهﺮانﻲ بﺮ
بﺮرسﻲ سﻄح تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ در شهﺮ تهﺮان
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شﺪ  .رابﻄه بﻴﻦ سﺮمایه
تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ شهﺮ تهﺮان اﻓﺰوده و با ﻛاهﺶ آن از تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ شهﺮ تهﺮان ﻛاسﺘه خﻮاهﺪ
اجﺘﻤاعﻲ شهﺮونﺪان تهﺮانﻲ و تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ شهﺮ تهﺮان  )sig :0/000نﺘایج آزمﻮن ﺿﺮیﺐ هﻤﺒﺴﺘگﻲ پﻴﺮسﻮن نﺸان مﻲ
) 99سﻄح اﻃﻤﻴﻨان درصﺪ (بﻴﻦ سﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ شهﺮونﺪان تهﺮانﻲ و تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ
دهﺪ در سﻄح معﻨاداري 1111 (،
 )11539شهﺮ تهﺮان رابﻄه معﻨادار وجﻮد دارد .هﻤﺒﺴﺘگﻲ مﻮجﻮد بﻴﻦ ایﻦ دو مﺘغﻴﺮ نﻴﺰ (نﺸان از رابﻄه مﺴﺘﻘﻴﻢ مﺜﺒﺖ در سﻄح
اجﺘﻤاعﻲ شهﺮونﺪان تهﺮان بﺮ تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ شهﺮ تهﺮان
مﺘﻮسﻂ بﻴﻦ ایﻦ دو مﺘغﻴﺮ دارد .بﺪیﻦ معﻨا ﻛه با اﻓﺰایﺶ سﺮمایه
اﻓﺰوده و با ﻛاهﺶ سﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ از تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ شهﺮ تهﺮان ﻛاسﺘه خﻮاهﺪ شﺪ  .رابﻄه بﻴﻦ سﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ و ﻛ
تهﺮان ﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ شهﺮونﺪان هﻤان پﮋوهﺶ ﻃﻮر ﻛه در آزمﻮن دو ﻓﺮﺿــﻴه پﻴﺸــﻴﻦ مﺸــاهﺪه شــﺪ بﻴﻦ مﺘغﻴﺮهاي مﺴــﺘﻘﻞ
)ســﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ و ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ (و مﺘغﻴﺮ وابﺴــﺘه پﮋوهﺶ )تﻮســعه اجﺘﻤاعﻲ (رابﻄه معﻨادار وجﻮد داشﺖ .در ایﻦ آزمﻮن
هﺶ نﻴﺰ رابﻄه معﻨاداري وجﻮد دارد یا خﻴﺮ .نﺘایج آزمﻮن
ایﻦ مﻮﺿﻮع بﺮرسﻲ شﺪه اسﺖ ﻛه آیا بﻴﻦ دو مﺘغﻴﺮ مﺴﺘﻘﻞ پﮋو
ﺿﺮیﺐ هﻤﺒﺴﺘگﻲ پﻴﺮسﻮن نﺸان مﻲدهﺪ در ،اﻃﻤﻴﻨان  sig :0/000) 0,01ســﻄح معﻨاداري  99و ســﻄح  (،درصــﺪ ،بﻴﻦ
.
ســﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ شــهﺮونﺪان تهﺮانﻲ و ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ آن ها رابﻄه معﻨادار وجﻮد دارد .هﻤﺒﺴــﺘگﻲ مﻮجﻮد بﻴﻦ ایﻦ
 )11211دو مﺘغﻴﺮ نﻴﺰ (نﺸان از رابﻄه مﺴﺘﻘﻴﻢ مﺜﺒﺖ در سﻄح ﺿعﻴﻒ بﻴﻦ ایﻦ دو مﺘغﻴﺮ دارد بﺪیﻦ معﻨا ﻛه با اﻓﺰایﺶ ﻛﻴفﻴﺖ
زنﺪگﻲ شهﺮونﺪان تهﺮانﻲ بﺮ مﻴﺰان سﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ آنه ا اﻓﺰوده و با ﻛاهﺶ آن از سﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ آن ها ﻛاسﺘه خﻮاهﺪ شﺪ
.الﺒﺘه رابﻄه ایﻦ دو مﺘغﻴﺮ دو ﻃﺮﻓه بﻮده اس اﻓﺰایﺶ ﺖ .به ایﻦ معﻨا ﻛه تﺄ و یا ﻛاهﺶ هﺮ یﻚ بﺮ دیگﺮي نﻴﺰ  .ثﻴﺮگﺬار اسﺖ
خالصــه نﺘایج آزمﻮن ﺿــﺮیﺐ هﻤﺒﺴــﺘگﻲ پﻴﺮســﻮن ،بﺮاي تعﻴﻴﻦ رابﻄه معﻨادار مﻴان مﺘغﻴﺮ ســﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ شــهﺮونﺪان
تهﺮان و
تهﺮانﻲ و تﻮســعه اجﺘﻤاعﻲ شــهﺮ تهﺮان و هﻤﭽﻨﻴﻦ رابﻄه ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ شـــهﺮونﺪان تهﺮانﻲ و تﻮســـعه شـــهﺮ
در نهایﺖ رابﻄه بﻴﻦ دو مﺘغﻴﺮ مﺴـــﺘﻘﻞ پﮋوهﺶ)سﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ و ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ (در جﺪول زیﺮ ارائه شﺪه اسﺖ.
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:آزمﻮن  2جﺪول خالصه هﻤﺒﺴﺘگﻲ هاي ﺿﺮیﺐ اجﺘﻤاعﻲ سﺮمایه زنﺪگﻲ ﻛﻴفﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ تﻮسعه سﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ پﻴﺮسﻮن
 1 )**(211/1 539/1هﻤﺒﺴﺘگﻲ (**) سﻄح معﻨا دو داري) (  1 111/1 111/1دامﻨه ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ پﻴﺮسﻮن 1 )**(914/1
 )**(211/1هﻤﺒﺴﺘگﻲ سﻄح معﻨا دو داري) (  111/1 1 111/1دامﻨه تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ پﻴﺮسﻮن )**(539/1 )**(914/1 1
هﻤﺒﺴﺘگﻲ سﻄح معﻨا دو داري) (  111/11 111/1 1دامﻨه ** اسﺖ  1111هﻤﺒﺴﺘگﻲ در سﻄح معﻨادار دو ( ) دامﻨه تﺄ
ثﻴﺮ سﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ شهﺮونﺪان تهﺮانﻲ و ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ آن ها بﺮ تﻮ سعه اجﺘﻤاعﻲ شهﺮ تهﺮان بﺮاي تﺒﻴﻴﻦ رابﻄه دو مﺘغﻴﺮ
مﺴﺘﻘﻞ )سﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ و ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ (و تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ از رگﺮســﻴﻮن چﺘﺪمﺘغﻴﺮه اســﺘفاده شــﺪه اســﺖ .اولﻴﻦ جﺪول
آن اسﺖ ﻛه یﻚ مﺪل بﺮاي تﺒﻴﻴﻦ مﺘغﻴﺮهاي مﺴﺘﻘﻞ و مﺘغﻴﺮ وابﺴﺘه مﻮرد اسﺘفاده
ارائه شــﺪه در خﺮوجﻲ آزمﻮن بﻴان ﻛﻨﻨﺪه
قﺮار گﺮﻓﺘه اسﺖ .روش ورود مﺘغﻴﺮها به مﺪل نﻴﺰ روش هﻤﺰمان بﻮده اسﺖ و مﺘغﻴﺮهاي مﺴﺘﻘﻞ بهﻃﻮ ر هﻢ شﺪه زمان وارد
معادله  .انﺪ :شﺪه  3جﺪول ( )1مﺘغﻴﺮهاي وارد شﺪه/حﺬف تعﺪاد مﺪل شﺪه مﺘغﻴﺮهاي وارد شﺪه مﺘغﻴﺮهاي حﺬف روش
یﻚ جﺪول تﺤلﻴﻞ واریانﺲ ﻃﺮﻓه و
هﻤﺰمان  1سﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ اجﺘﻤاعﻲ ( )1مﺘغﻴﺮ وابﺴﺘه :تﻮسعه
زنﺪگﻲ  1ﻛﻴفﻴﺖ
سﻄح معﻨا ب داري ه  )111/1دسﺖ آمﺪه (نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه در ســﻄح معﻨا 11/1داري تغﻴﻴﺮات در مﺘغﻴﺮهاي مﺴــﺘﻘﻞ بﺮ
ثﻴﺮگﺬار اسﺖ .هﻤﭽﻨﻴﻦ اعﺪاد حاصﻞ در سﺘﻮن مﺠﻤﻮع مﺠﺬورات ﻛه در ردیﻒ باقﻴﻤانﺪه
تغﻴﻴﺮات واریانﺲ مﺘغﻴﺮ وابﺴــﺘه تﺄ
قﺮار
بﺮرسﻲ سﻄح تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ در شهﺮ تهﺮان
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 )111/1دارد (نﺸــان دهﻨﺪه قﺪرت باﻻي تﺒﻴﻴﻦ مﺪل مﻮجﻮد بﺮاي بﺮرســﻲ رابﻄه بﻴﻦ مﺘغﻴﺮهاي مﺴﺘﻘﻞ و مﺘغﻴﺮ وابﺴﺘه پﮋوهﺶ
اسﺖ .زیﺮا هﺮچه مﻘﺪار مﺠﻤﻮع مﺠﺬورات باقﻴﻤانﺪه ﻛﻮچﻜﺘﺮ از مﺠﻤﻮع مﺠﺬورات تﺒﻴﻴﻦ رگﺮسﻴﻮن باشﺪ تﻮان مﻲ گﺮي مﺪل
را بﻴﺸﺘﺮ نﻤایان  .سازد :یﻚ  4جﺪول تﺤلﻴﻞ واریانﺲ ﻃﺮﻓه تعﺪاد مﺪل مﺠﺬورات مﺠﻤﻮع آزادي درجه مﺠﺬورات معﻨاداري
 Fمﻴانگﻴﻦ
1
 423/35 2 114/11 15395/3 111/1رگﺮسﻴﻮن

 111/1 391 111/1باقﻴﻤانﺪه

 423/35 399جﻤع

داده هاي حاصﻞ از جﺪول ﺿﺮیﺐ  1ها و ﺿﺮیﺐ تاثﻴﺮ اسﺘانﺪارد نﺸان مﻲ ت دهﺪ ﻛه ﺄ ثﻴﺮ دو مﺘغﻴﺮ سﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ و
ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ بﺮ تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ شهﺮ تهﺮان معﻨ ا هﻢ دار اسﺖ  .چ ﻨﻴﻦ ﺿﺮیﺐ تﺄ مﻲ ثﻴﺮ اسﺘانﺪارد شﺪه نﺸان زنﺪگﻲ اجﺘﻤاعﻲ
 )11321دهﺪ ﻛه ﻛﻴفﻴﺖ (بﻴﺸﺘﺮ از سﺮمایه )( 11415بﺮ تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ شهﺮ تهﺮان مﻮثﺮ بﻮده اسﺖ .هﻢ مﻲ چﻨﻴﻦ تﻮان به
ﻛﺮد ﻛه به ازاي اﻓﺰایﺶ یﻚ انﺤﺮاف اســـﺘانﺪارد در مﺘغﻴﺮ ســـﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ به مﻴﺰان انﺤﺮاف
ایﻦ نﻜﺘه اشاره 11415
اســﺘانﺪارد بﺮ تﻮســعه اجﺘﻤاعﻲ شــهﺮ تهﺮان اﻓﺰوده خﻮاهﺪ شــﺪ .و به ازاي یﻚ انﺤﺮاف اســـﺘانﺪارد در مﺘغﻴﺮ ﻛﻴفﻴﺖ زن
 11321ﺪگﻲ ،تﻮســـعه اجﺘﻤاعﻲ شـــهﺮ تهﺮان به مﻴﺰان انﺤﺮاف اسﺘانﺪارد اﻓﺰایﺶ خﻮاهﺪ یاﻓﺖ .هﻤﺒﺴﺘگﻲ مﺮتﺒه صفﺮ نﻴﺰ ایﻦ
مﻮﺿﻮع را تایﻴﺪ مﻲ ﻛﻨﺪ ﻛه ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ تاثﻴﺮ بﻴﺸﺘﺮي بﺮ تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ شهﺮ تهﺮان دارد .زیﺮا عﺪد ب ه )11914
دهﺪ ،بﻴﺶ از ﺿﺮیﺐ مﺮتﺒه صفﺮ سﺮمایه
دسﺖ آمﺪه (ﻛه ﺿﺮیﺐ هﻤﺒﺴﺘگﻲ ایﻦ مﺘغﻴﺮ بﺪون وجﻮد مﺘ غﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮل را نﺸان مﻲ
حﺬف
اجﺘﻤاعﻲ  )11539(.اسﺖ ﺿﺮیﺐ هﻤﺒﺴﺘگﻲ تفﻜﻴﻜﻲ نﻴﺰ ﻛه نﺸان از اثﺮ یﻚ مﺘغﻴﺮ مﺴﺘﻘﻞ بﺮ مﺘغﻴﺮ وابﺴﺘه پﺲ از
یﻚ از مﺘغﻴﺮهاي مﺴــﺘﻘﻞ ســ ) بﻴﻦ
مﻴﺰان هﻤﺒﺴﺘگﻲ ایﻦ دو مﺘغﻴﺮ با سایﺮ مﺘغﻴﺮها اسﺖ ،نﺸان از آن دارد ﻛه با حﺬف هﺮ
مﺘغﻴﺮ باقﻲ مانﺪه و مﺘغﻴﺮ  (،ﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ یا ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ وابﺴﺘه ) .تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ (هﻤﺒﺴﺘگﻲ ﻛامﻞ وجﻮد دارد
Beta .1
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و در نهایﺖ ﺿﺮیﺐ هﻤﺒﺴﺘگﻲ نﻴﻤه تفﻜﻴﻜﻲ ﻛه مﻴﺰان هﻤﺒﺴﺘگﻲ بﻴﻦ یﻚ مﺘغﻴﺮ مﺴﺘﻘﻞ با مﺘغﻴﺮ وابﺴﺘه را ،پﺲ از حﺬف اثﺮ
نﺸان مﻲ  (،نه مﺘغﻴﺮ وابﺴﺘه دهﺪ ،حاﻛﻲ از آن اسﺖ ﻛه
نﻈﺮ )و
خﻄﻲ سایﺮ مﺘغﻴﺮهاي مﺴﺘﻘﻞ بﺮ مﺘغﻴﺮ مﺴﺘﻘﻞ مﻮرد
مﻴﺰان به )11313
مﺘغﻴﺮ ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ در زمان حﺬف اثﺮ خﻄﻲ مﺘغﻴﺮ ســـﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ بﺮ خﻮد ،تاثﻴﺮگﺰاري بﻴﺸـــﺘﺮي
(بﺮ تﻮســـعه اجﺘﻤاعﻲ شهﺮ تهﺮان خﻮاهﺪ داشﺖ: .ﺿﺮیﺐ عامﻞ  5جﺪول ها)( هاي مﺸﺘﺮك
تعﺪاد مﺪل
ﺿﺮیﺐ هاي نﺸﺪه اسﺘانﺪارد

ﺿﺮیﺐهاي اسﺘانﺪارد شﺪه
معﻨاداري t
هﻤﺒﺴﺘگﻲها
ﺿﺮیﺐ تاثﻴﺮ اسﺘانﺪارد نﺸﺪه
خﻄاي اسﺘانﺪارد
ﺿﺮیﺐ تاثﻴﺮ اسﺘانﺪارد شﺪه
مﺮتﺒه صفﺮ جﺰئﻲ تفﻜﻴﻜﻲ/
نﻴﻤه تفﻜﻴﻜﻲ
) 213151133 111/1 111/1 111/1 ( 1عﺪد ثابﺖ سﺮمایه 551/514443913 111/1 539/1 111/1 415/1
 511/1 111/1 415/1اجﺘﻤاعﻲ ﻛﻴفﻴﺖ 511/1 111/1 321/1 211/1123349133 111/1 914/1 111/1 313/1
زنﺪگﻲ
 1931از اواسﻂ دهه مﻴالدي ،با ﻇهﻮر پﻴامﺪهاي مﻨفﻲ حاصﻞ از رشﺪ ،جایگاه رشﺪ اقﺘﺼادي به
بﺤﺚ و نﺘﻴﺠهگﻴﺮي
عﻨﻮان هﺪف اصلﻲ تﻮسعه مﻮرد پﺮسﺶ و تﺮدیﺪ قﺮار دهه  1991گﺮﻓﺖ .در اوایﻞ سازمان ملﻞ ،گﺰارش تﻮسعه اي را با
انﺴانﻲ مﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد و از اواسﻂ ایﻦ دهه ،به ویﮋه در پﻲ صﺪور بﻴانﻴه آمﺴﺘﺮدام ،مﻮلفه هاي مﺮبﻮط به
رویﻜﺮد به تﻮسعه
تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ نﻈﻴﺮ سﺮمایه ادبﻴات اجﺘﻤاعﻲ به تﻮسعه راه یاﻓﺖ و به تعﺒﻴﺮي در سلﺴله مﺮاتﺐ ا هﺪاف تﻮسعه تغﻴﻴﺮاتﻲ
حاصﻞ گﺮدیﺪ ﻛه با تاﻛﻴﺪ سازمان ملﻞ ،مﺒﺤﺚ بهﺰیﺴﺘﻲ اجﺘﻤاعﻲ و ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ در راس هﺪف  .هاي تﻮسعه قﺮار گﺮﻓﺖ ایﻦ
تغﻴﻴﺮ پارادایﻤﻲ با تغﻴﻴﺮ هﺪف ـعه هاي تﻮسـ هﺰاره ـﺖ نﻴﺰ تﻘﻮیﺖ گﺮدیﺪ؛ اهﺪاف هﺸـ گانهاي ﻛه هﻤگﻲ به مﺴایﻞ اجﺘﻤاعﻲ نﻈﻴﺮ
بهﺪاشﺖ ،مﺤﻴﻂ زیﺴﺖ ،بﺮابﺮي جﻨﺴﻴﺘﻲ و مﺸـــارﻛﺖ در تﻮســـعه تاﻛﻴﺪ دارنﺪ .با ایﻦ گﺬار پارادایﻤﻲ
آمﻮزش ،ﻓﻘﺮزدایﻲ،
هاي جﺪیﺪ تﻮســـعه ،ارتﻘاء مﻄلﻮبﻴﺖ ،رﺿایﺖ خاﻃﺮ ذیﻨفعان بﺮنامههاي تﻮسعه اي و در نﻈﺮ گﺮﻓﺘﻦ
درنﻈﺮیه
خﻮاسﺖ جﻤعﻴﺖ هﺪف ،اهﻤﻴﺖ پﻴﺪا ﻛﺮد ) 1333(.غفاري و امﻴﺪي ،تﻮســعة شــاخﺺ اجﺘﻤاعﻲ با تﻮجه بﻴﺸــﺘﺮ به هاي
انﺴــانﻲ تﻮســعه هﻤﭽﻮن اعﺘﻤاداجﺘﻤاعﻲ ،هﻤﺒﺴــﺘگﻲ اجﺘﻤاعﻲ ،امﻨﻴﺖ و احﺴــاس امﻨﻴﺖ و ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ تالش نﻤﻮده اســﺖ تا
مفهﻮم
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تﻮسعه را به سﻮي مﻮلفه هاي انﺴانﻲ نﺰدیﻚ و از مﺆلفه هاي اقﺘﺼادي دور گﺮدانﺪ و یا حﺪاقﻞ در مﻘامﻲ یﻜﺴــان جاي دهﺪ .به ب
تﻮســعه ﻴان دیگﺮ اجﺘﻤاعﻲ هﺪف خﻮد را بهﺮوزي مﺮدم به عﻨﻮان جامعه هﺪف بﺮنامه تﻮســعه هاي مﻲ اي انﺘﺨاب و بﺮاي
تﺤﻘﻖ آن تالش نﻤایﺪ .گﺴــﺘﺮش روزاﻓﺰون شــهﺮنﺸــﻴﻨﻲ در ﻛﺸــﻮرهاي جهان نﻴﺰ پﺮداخﺘﻦ به ایﻦ مفهﻮم در شــهﺮها را اهﻤﻴﺘﻲ
دو چﻨﺪان بﺨﺸﻴﺪه اسﺖ .تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ در شهﺮها تا به امﺮوز ﻛﻤﺘﺮ مﻮرد تﻮجه مﺪیﺮان شهﺮي قﺮار گﺮﻓﺘه و تﻮسعه شهﺮي
آن )در مفهﻮم ﻛالﺒﺪي و ﻓﻀایﻲ آن (در مﺮﻛﺰ تﻮجه  .ها قﺮار داشﺘه اسﺖ از ایﻦ رو تﻮجه بﻴﺸﺘﺮ به شاخﺺ هاي اجﺘﻤاعﻲ در
تﻮسعه ملﻲ و به ﻃﻮر مﺤﺪودتﺮ در تﻮسعه شهﺮي از اهﻤﻴﺖ ﻓﺮاوانﻲ بﺮخﻮردار اسﺖ .نﺘایج حاصــﻞ از ا یﻦ پﮋوهﺶ نﺸــان
داد ﻛه مﺘغﻴﺮهایﻲ چﻮن اعﺘﻤاد اجﺘﻤاعﻲ ،هﻤﺒﺴــﺘگﻲ اجﺘﻤاعﻲ و مﺸارﻛﺖ اجﺘﻤاعﻲ ،به عﻨﻮان مفاهﻴﻤﻲ ﻛه در رابﻄه مﺴﺘﻘﻴﻢ با
شهﺮونﺪان و تعامالت آن مﻲ ها بایﻜﺪیگﺮ و با ســاخﺘار جامعه بﺮقﺮا ﻛﻨﻨﺪ ،داراي اهﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان بﻮده اســﺖ .اهﻤﻴﺘﻲ ﻛه شایﺪ
تا به حال از سﻮي مﺪیﺮ ت ﻛالن به ﻃﻮر عام و مﺪیﺮیﺖ شهﺮي به  .ﻃﻮر خاص دور بﻮده اسﺖ هﺮچﻨﺪ ﻛه نﺒایﺪ از عﻮامﻞ
شــهﺮونﺪان و مﺪیﺮان شــهﺮي از جﻤله عﻮامﻞ بﺴــﻴار
اقﺘﺼادي ،سﻴاسﻲ ،جﻤعﻴﺘﻲ و ...نﻴﺰ غاﻓﻞ شﺪ ،اما نﺤﻮه تعامﻞ مﻴان
مهﻢ در ایﻦ زمﻴﻨه اســﺖ .مﻴﺰان ســﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ پایﻴﻦ مﺘﻮســﻂ تﺮ از حﺪ ن )حاصــﻞ مﻲ ﺘایج پﮋوهﺶ (را تﻮان زنﮓ
خﻄﺮي بﺮاي جامعه تلﻘﻲ ﻛﺮد .زیﺮا هﻴﭻ بﺮنامه یﻚ از ریﺰي هاي صﻮرت گﺮﻓﺘه در جامعه بﺪون مﺸارﻛﺖ شهﺮونﺪان ،ﻛه ﻻزمه
آن وجﻮد احﺴـــاس هﻤﺒﺴـــﺘگﻲ در ﻛﻨار اعﺘﻤاد اجﺘﻤاعﻲ اســـﺖ ،مﺤﻘﻖ نﺨﻮاهﺪ شـــﺪ و دسﺖ هﺪف یابﻲ به امﻜان هاي از پﻴﺶ
تعﻴﻴﻦ شﺪه نﺨﻮاهﺪ پﺬیﺮ  .بﻮد ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ نﻴﺰ ﻛه در ایﻦ پﮋوهﺶ با مﺘغﻴﺮهایﻲ چﻮن احﺴاس امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ ،سالمﺖ
مﺸارﻛﺖ اجﺘﻤاعﻲ
جﺴﻤانﻲ ،سالمﺖ روانﻲ ،رﺿایﺖ از مﺤﻴﻂ ،احﺴاس بﺮابﺮي جﻨﺴﻴﺘﻲ ،دسﺘﺮسﻲ به خﺪمات و
)در دو بعﺪ رسﻤﻲ و غﻴﺮرسﻤﻲ (سﻨﺠﻴﺪه شﺪه ،از حﺪ مﺘﻮسﻂ پایﻴﻦ تﺮ بﻮده اســﺖ .ایﻦ مﻮﺿــﻮع نﻴﺰ ـان نﺸــان از پایﻴﻦ بﻮدن
هاي انﺴانﻲ مﻮجﻮد در جامعه بایﺪ در مﺴﻴﺮ پﻴﺸﺮﻓﺖ جامعه
ســﻄح ﻛﻴفﻲ زنﺪگﻲ انﺴـ هایﻲ دارد ﻛه به عﻨﻮان سﺮمایه

تاثﻴﺮگﺬار باشﻨﺪ .تﻮجه به ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ ســاﻛﻨان شــهﺮ تهﺮان زمانﻲ اهﻤﻴﺖ بﻴﺸــﺘﺮي مﻲ یابﺪ ﻛه با تﻮجه به نﺘایج آزمﻮن
رگﺮسﻴﻮن ،در تﺤﻘﻖ تﻮسعه اجﺘﻤا مهﻢ عﻲ شهﺮ تهﺮان ت تﺮیﻦ عامﻞ بﻮده و بﻴﺸﺘﺮیﻦ ﺄ د ثﻴﺮ را اشﺘه اسﺖ.
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با تﻮجه به رویﻜﺮد مﺪیﺮیﺖ شهﺮي و مﺪیﺮیﺖ ﻛالن جامعه و تﻮجه به بﺤﺚ تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ در ﻓﺼﻞ هفﺘﻢ و هﺸﺘﻢ بﺮنامه
) 1391: 13مﺠﻤع تﺸﺨﻴﺺ مﺼلﺤﺖ نﻈام( ،و ﻓﺼﻞ سﻮم بﺮنامه پﻨﺠﻢ تﻮسعه ﻻ ) 1391مﻨﺼﻮر (، ،زم
چهارم تﻮسعه
اسﺖ تا به مﺘغﻴﺮهاي تﺸﻜﻴﻞ دهﻨﺪه تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ )به دور از شاخﺺ هاي اقﺘﺼادي تﻨها و با در نﻈﺮ گﺮﻓﺘﻦ شاخﺺ هاي
اجﺘﻤاعﻲ (تﻮجه بﻴﺸﺘﺮي شﻮد و در جهﺖ اﻓﺰایﺶ سﻄح آن اقﺪام جﺪي هاي  .تﺮي صﻮرت گﻴﺮد بﺪون شﻚ تﺤﻘﻖ اهﺪاف بلﻨﺪمﺪت
چﺸﻢ ) 21انﺪاز ساله (و مﻴان مﺪت بﺮنامه ) هاي ( تﻮسعه نﻴازمﻨﺪ اﻓﺮادي اسﺖ ﻛه در ﻛﻨار تﻮانﻤﻨﺪي و سﻄح باﻻي شاخﺺ
هاي اقﺘﺼادي در شاخﺺ هاي اجﺘﻤاعﻲ )از جﻤله ســـﺮمایه اجﺘﻤاعﻲ و ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ (نﻴﺰ تﻮانﻤﻨﺪ بﻮده تا با تغﻴﻴﺮات نهادي و
ساخﺘاري به بهﺒﻮد شﺮایﻂ مﻮجﻮد ﻛﻤﻚ نﻤایﻨﺪ .زیﺮا تﻮسعه در هﻴﭻ جامعه اي مﺤﻘﻖ نﺨﻮاهﺪ شﺪ مگﺮ آنﻜه آگاهﻲ ،خﺮدمﻨﺪي ،علﻢ
گﺮایﻲ ،اعﺘﻤاد مﺘﻘابﻞ ،تعهﺪ ،هﻤﺒﺴﺘگﻲ اجﺘﻤاعﻲ ،رﻓاه ،امﻨﻴﺖ و احﺴــاس امﻨﻴﺖ ،بﺮابﺮي جﻨﺴــﻴﺘﻲ ،ســالمﺖ روانﻲ و جﺴــﻤﻲ
(.تﺄثﻴﺮ
و ...مﻲ )ﻛه هﻤگﻲ را تﻮان تﺤﺖ عﻨﻮان تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ نام نهاد (در جامعه وجﻮد داشﺘه باشﺪ .مﻨابع ﻓارسﻲ ت
 . )1313احﻤﺪي ،تﻮسعة شهﺮنﺸﻴﻨﻲ بﺮ تﻮسعة با اجﺘﻤاعﻲ ب تﺄﻛﻴﺪ ﺮ شهﺮ تهﺮان الﺰهﺮاء .پایان نامه ﻛارشﻨاسﻲ ارشﺪ،
دانﺸگاه  .م (.جامعه تﻮسعه  . )1331ازﻛﻴا ،شﻨاسﻲ . .تهﺮان :ﻛلﻤه ،چاپ سﻮم م ازﻛﻴا(. . ،جامعه تﻮسعه  . )1331غ ر
(.رابﻄة  . )1333تﻮﻻیﻲ ،ﻛار ﻛﻮدك با تﻮ سعة اجﺘﻤاعﻲ پایان .نامة
 ،وغفاري شﻨاسﻲ . .تهﺮان :ﻛﻴهان ،چاپ هفﺘﻢ ح
ﻛارشــﻨاســﻲ ارشــﺪ رشــﺘة رﻓاه اجﺘﻤاعﻲ ،گﺮوه آمﻮزشــﻲ مﺪیﺮیﺖ رﻓاه اجﺘﻤاعﻲ ،دانﺸــگاه علﻮم بهﺰیﺴﺘﻲ و تﻮانﺒﺨﺸﻲ .ح
مﺠﻤﻮعه مﻘاﻻت
رﻓﻴعﻲ . ،و  . )1331(.س ،مﺪنﻲ بﺮرســﻲ تﻄﺒﻴﻘﻲ دیﺪگاه هاي تﻮســعه و رﻓاه اجﺘﻤاعﻲ در ایﺮان .
هﻤایﺶ تﻮســـع ة اجﺘﻤاعﻲ .تهﺮان :علﻤﻲ و  11 - 111.ﻓﺮهﻨگﻲ ،ص آبان (.ویﮋگﻲ  ) 1392ســایﺖ شــهﺮداري تهﺮان
هاي شهﺮ تهﺮان .قابﻞ دســﺘﺮس در : www.Tehran.irایﻨﺘﺮنﺖ
بﺮرسﻲ سﻄح تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ در شهﺮ تهﺮان
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سایﺖ مﺮﻛﺰ آمار ایﺮان)مﺮداد ماه جﻤعﻴﺖ شهﺮسﺘان تهﺮان به تفﻜﻴﻚ سﻦ ،جﻨﺲ و خانﻮار :
سال
(.روش  . )1331شﻤعﺪانﻲ حﻖ ،ع ابعاد شﻨاخﺘﻲ تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ شاخﺺ )
. www.sci.org.irقابﻞ دسﺘﺮس در ایﻨﺘﺮنﺖ
هاي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴفﻲ  (،مﺠﻤﻮعه مﻘاﻻت هﻤایﺶ تﻮســـعه اجﺘﻤاعﻲ تهﺮان :علﻤﻲ و ﻓﺮهﻨگﻲ 249 - 213. ، ،ص م (.جامعه
ﻓﺮهﻨﮓ  . )1391عﻨﺒﺮي ،شﻨاسﻲ تﻮسعه ،از اقﺘﺼاد تا . .تهﺮان :سﻤﺖ ع (.نﻤﻮنه  . )1391عﺒﺪي ،ﻃﺮح ﻓﻨﻲ گﻴﺮي
نﻈﺮسﻨﺠﻲ  22هاي شهﺮي در مﻨاﻃﻖ گانه شهﺮ تهﺮان. .تهﺮان :دﻓﺘﺮ مﻄالعات اجﺘﻤاعﻲ و ﻓﺮهﻨگﻲ شهﺮداري تهﺮان ا
 . ).(1390ﻓﺘﺤﻲ ،مﺮوري بﺮ رونﺪ شــهﺮنﺸــﻴﻨﻲ در ایﺮان ﻃﻲ نﻴﻢ قﺮن اخﻴﺮ  .هفﺘه نامه  .خﺒﺮي ــــ تﺤلﻴلﻲ بﺮنامه بﺮنامه
).
تهﺮان :روابﻂ عﻤﻮمﻲ معاونﺖ ریﺰي و نﻈارت  413.راهﺒﺮدي رئﻴﺲ جﻤهﻮر .سال نهﻢ ،شﻤارهﻲ س
ﻓﻴﺮوزآبادي ،ا بﺮر سﻲ سﺮمایه م اجﺘﻤاعﻲ و عﻮامﻞ ﺆ ثﺮ بﺮ شﻜﻞ گ ﻴﺮي آن در شهﺮتهﺮان پایان .نامه دﻛﺘﺮاي جامعه
ﻛالنﺘﺮي ،صﻤﺪ و مﺤﻤﺪ گﻨﺠﻲ شاخﺺ هاي تﻮسعه اجﺘﻤاعﻲ و
شﻨاسﻲ .دانﺸﻜﺪه علﻮم اجﺘﻤاعﻲ دانﺸگاه تهﺮان.
اقﺘﺼادي در ایﺮان مﻮسﺴه .اﻃالعات سﻴاسﻲ و اقﺘﺼادي .تهﺮان  :نﻮزدهﻢ ،اﻃالعات .سال شﻤاره  3)211و  1ص 212و
)  .ﻛالنﺘﺮي ،بﺮنامه ریﺰي و تﻮســعه مﻨﻄﻘهاي تﺌﻮري ) ها و تﻜﻨﻴﻚ  (.ها تهﺮان :خﻮشﺒﻴﻦ،
131.ـ(. 143پﻴاپﻲ خ
چاپ سﻮم .م لﺸــﻜﺮي. ،ﻓﺮوردیﻦ ) (. 1391شاخﺺ هاي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴفﻲ تﻮسعه .اجﺘﻤاعﻲ قابﻞ  :modiryar.comدسﺘﺮس
در ایﻨﺘﺮنﺖ به آدرس پﮋوهﺶ مﺠﻤع تﺸـــﺨﻴﺺ مﺼـــلﺤﺖ نﻈام ،مﺮﻛﺰ تﺤﻘﻴﻘات اســـﺘﺮاتﮋیﻚ ،معاونﺖ هاي ﻓﺮهﻨگﻲ و
.تهﺮان :مﺠﻤع
اجﺘﻤاعﻲ ،گﺮوه پﮋوهﺶ هاي اجﺘﻤاع) (.شــاخﺺ  1391ﻲ بﺮرســﻲ هاي تﻮسعه ایﺮان اجﺘﻤاعﻲ در
تﺸﺨﻴﺺ مﺼلﺤﺖ نﻈام ،مﺮﻛﺰ تﺤﻘﻴﻘات اسﺘﺮاتﮋیﻚ .گﺰارش راهﺒﺮدي ،شﻤاره 111.ي
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)  .مﻘﺒﻮلﻲ اقﺒالﻲ ،بﺮرسﻲ اعﺘﻤاد اجﺘﻤاعﻲ شهﺮونﺪان به عﻨﻮان مﺆلفه مﺆثﺮ بﺮ م ﺸارﻛﺖ و هﻤﻜاري آنان با
م
شهﺮداري ،مﻄالعه مﻮرد ي :شهﺮ تهﺮان  .پایاننامه دانﺸﻜﺪه ﻛارشﻨاسﻲ ارشﺪ ،اجﺘﻤاعﻲ تهﺮان  ،علﻮم دانﺸگاه  .ج (.بﺮنام
 . )1391مﻨﺼﻮر ،قانﻮن ة پﻨجسالة تﻮسعه پﻨﺠﻢ ایﺮان جﻤهﻮري اسالمﻲ  .تهﺮان :دوران ،چاپ سﻮم
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