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چکیده
در اوایل دههی  0991سازمان ملل ،گزارش توسعهای را با رویکرد به توسعه انسانی منتشر کررد و از اواسرا ایره دهره ،بره ویرپی در رری اریور ب ان رهی
آمستردام ،مولفههای مربوط به توسعه اجتماعی نظ ر سرمایه اجتماعی و ک ف ت زنیگی به ادب ات توسعه رای یافت .ایه رپوهش برا هریب بررسری توسرعه
اجتماعی در شهر تهران و با سنجش دو متغ ر االی توسعه اجتماعی(سرمایه اجتماعی و ک ف ت زنیگی) در ایه شهر انجام شیی است .نوع مطالعه از نظرر
مس ر توا فی ر تب نی ،از نظر هیب کاربردی ،از نظر م زان ژرفایی رهنانگر و از نظر زمانی مقطعی بودی که برا اسرتفادی از روش ر مرایش بره گرردآوری
دادیها اقیام شیی است .جامعه آماری رپوهش را کل ه ساکنان شهر تهران و حجم نمونه را  011نفر از ساکنان ایه شهر تشرک ل دادیانری کره نمونرههرا برا
روش نمونهگ ری طبقهای متناسب با حجم ،انتخاب و با استفادی از ابزار ررسشنامه رپوهشگر ساخته ،که اعتبار آن با استفادی از اعتبار اوری و ارزیابهرا و
رایایی آن با استفادی از رایایی همسانی درونی سنج یی شیی است ،گردآوری شییانی.
یافتههای رپوهش نشان میدهی که متغ ر ک ف ت زنیگی و سرمایه اجتماعی هر یک در سطح معناداری 1010رابطه مستق م و مثبت با توسرعه اجتمراعی
داشته و افزایش هر یک از ایه دو متغ ر باعث افزایش سطح توسعه اجتماعی شهر تهران و کاهش هر یک موجب کاهش آن خواهی شی .هرچنی که نترای
ایه رپوهش از ت اث ر ب شتر ک ف ت زنیگی نسبت بر سرمایه اجتماعی در افزایش یا کاهش م زان توسعه اجتماعی ایه شهر تاک ی دارد (با توجره بره نترای
رگرس ون چنی متغ ری) ،اما توامان بودن تاث ر ایه دو متغ ر بر توسعه اجتماعی شهر تهران را نمیتوان نادییی گرفت و افزایش سطح توسعه اجتماعی شرهر
تهران ن ازمنی ارتقاء همزمان سطح ایه دو متغ ر است.
واژگان کلیدی :توسعه اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،ک ف ت زنیگی ،شهر تهران.
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مقدمه

اصطالح توسعه 3که به صورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است را در لغت میتوان بهمعنای خروج از "لفاف"
بیان نمود .در قالب نظريه نوسازی لفاف همان جامعهی سنتی و فرهنگ و ارزشهای مربوط به آن است که جوامع برای متجدد
شدن بايد از اين مرحله سنتی خارج شوند .ازجمله نکات مهم و قابل اشاره درمورد توسعه ،ارزشی تلقی شدن توسعه ،چندبعدی
بودن و پیچیدگی آن ،و ارتباط و نزديکی با مفهوم بهبود 2است(ازکیا و غفاری.)3331 ،
همچون بسیاری از پديدههای مطرح شده در علوم انسانی ،از مفهوم توسعه نیز تعريفهاای فراوانای وجاود دارد .مايکال تاودارو آن
را(توسعه را) جريانی چندبعدی میداند که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی ،طرز تلقی عامهی مردم و نهادهای ملای و نیاز
تسريع رشد اقتصادی ،کاهش نابرابری و ريشهکن کردن فقر مطلق دانسته است(ازکیا .)3332 ،از نظر تودارو توسعه در هماهی جواماع
بايد به دنبال ()3دسترسی بیشتر به امکانات تداومبخش زندگی چون خوراک ،مسکن ،بهداشت و)2( ،...باا رفاتن ساطن زنادگی باا
افزايش درآمد ،ايجاد زمینهی اشتغال ،آموزش بهتر و ،...و()3گسترش دامناه انتخاا هاای اقتصاادی و اجتمااعی افاراد و ملاتهاا ،باا
رهانیدن آنها از قید وابستگی و ...باشد .بدين ترتیب در کنار رشد اقتصادی ،مسايلی چاون خودکفاايی ،عادالت اجتمااعی ،براباری و
بهبود کیفیت زندگی نیز دارای اهمیت است(کالنتری و گنجی.)3334 ،
دودلاااای 3نیااااز توسااااعه را تغییاااار در وکااااعیت فقاااار ،بیکاااااری و نااااابرابری دانسااااته و کاااااهش چشاااامگیاااار در اياااان
سهزمینه را از نشانه های توسعه در يک کشور و يا يک منطقه عنوان نموده است(کالنتری .)3333 ،انديشمندان ديگری در حاوزه
توسعه چون دادلی سیرز ، 4برنشتاين ،5پیتر دونالدسن 0و میسرا 1تعاريفی از توسعه ارائه دادهاناد کاه در ايان تعااريف نیاز چندبعادی
بودن ،ارزشی بودن(تالش برای دستیابی به آن) ،ايجاد تغییرات اساسی در ساختهای اجتماعی و تالش بارای دساتیابی باه زنادگی
بهتر مفاهیم مشترک آنها برای تعريف توسعه ،است(ازکیا.)3332 ،
بهطور کلی می توان توسعه را هماهنگی و توامان بودن کمیت و کیفیت در شاخصهای اقتصاادی ،اجتمااعی ،فرهنگای و ...عناوان
نمود .به اين معنا که در بخشی از جامعه اگر امکانات فیزيکی ،کالبدی و کمی(سخت افزار) همزمان و پیوسته با بخش غیرفیزيکی و
کیفی يا همان ساختهای موجود در جامعه(نرمافزار) حرکت نمايد ،میتوان از توسعهيافتگی سخن بهمیاان آورد .نزديکای تعرياف
با با نوسازی(مدرنیسم) نیز به دلیل مطرح شدن همزمان اين مفاهیم و همچنین ريشههای نظری ايست که مفهاوم توساعه در نظرياه
نوسازی داشته است .حال اگر اين توام بودن بخش عینی و ذهنی را در هريک از حوزههای زندگی انسانی مورد توجاه قارار دهایم
میتوان از توسعهی اقتصادی ،توسعه انسانی ،توسعهی اجتماعی ،توسعهی فرهنگی و ...سخن بهمیان آورد.
در مورد لزوم همزمانی رشد در بخشهای سختافزاری و نرمافزاری برای استفاده از اصطالح توسعه میتوان بهطور مثال به مفهوم
توسعه فرهنگی اشاره نمود که به لزوم توام بودن وجود مراکز فرهنگی به عنوان امکانات فرهنگی در کنار کیفیت ،چگونگی
فعالیت ،میزان استفاده از اين مراکز و ...اشاره دارد .اين همزمانی امکانات عینی و ذهنی در تمامی حوزههای ديگر زندگی ،سیاست،
اقتصاد و ...را در تعريفی کلی می توان توسعه سیاسی ،اقتصادی و ...عنوان نمود .بدون شک وجود سازمانها ،نهادها و گروههای
مردمی(در شکل سازمانی آن) بدون حضور مشارکت اجتماعی واقعی همراه با آزادی بیان ،عدالت و برابری ،قدرت ايجاد تغییرات
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را نمیتوان توسعهی سیاسی دانست وبه همین صورت در ساير حوزهها نیز به صرف وجود امکانات و ساختار و سازمان و نبود روح
حاکم بر آنها سخن از توسعه گفتن کاری بیهوده است.
تحقق توسعه (در معنای کلی آن و در حوزه های مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی) در جوامع موسوم به جهاان ساوم باهمراتاب
دشوارتر از کشورهای پیشرفته است .به طور مثال شهرنشینی در جهان سوم هماراه اسات باا نااهمگونی ،بایقاراری و رشاد شاديد و
ناموزون به دلیل نرخ با ی مهاجرت روستايی(کنده شدن از روستاها) و مناطق شهری کوچک و حاشیهای باه شاهرهای مرکازی و
رشد حاشیهنشینی که آسیبها و بینظمیهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بایشاماری را باههماراه خاود خواهاد داشات(ازکیا و
غفاری .)33 :3331 ،امروزه شهرنشینی بهعنوان فرايندی جهانی مطرح است که کشورهای جهان سوم بهصورت فزاينادهای باهساوی
آن کشیده شده اند .نسبت شهرنشینی ايران نیز به همین دلیل در سالهای گذشته رشدی روزافزون داشته اسات و از  3314درصاد در
سال 3335به 3313درصد در سال41 ،3345درصد در سال5413 ،3355درصد در سال0313 ،3305درصاد در ساال 3315و درنهايات
0315درصد در سال 3335رسیده است(فتحی.)3332 ،
باتوجه به با بودن درصد شهرنشینی در ايران و روند رو به رشد آن و وجود فرهنگهای مختلف در کنار هم در شهرهای اياران و
بهخصوص شهر تهران به دلیل مهاجرت از ساير شهرها به آن زم است تا سطن توسعه اجتماعی اين شهر بهعنوان يکی از شاخص-
های با اهمیت در دوران کنونی که توجه به مفاهیمی چون پساتوسعه در کانون توجه انديشامندان توساعه قارار گرفتاه اسات ماورد
سنجش قرار گیرد .عالوه بر اين ،توجه بیش از حد به توسعه شهری(در مفهوم گساترش کالبادی و فیزيکای) و نباود توجاه زم باه
متغیرهای اجتماعی از سوی شهرسازان و بهکارگیری شاخص های کمی برای سنجش توسعه در شهرهای ايران و باهخصاوص شاهر
تهران با ويژگی های بسیار متنوع اجتماعی و فرهنگی و باا جمعیتای نزدياک باه 3میلیاون نفار در ساال (3335فتحای )3332 ،کاه در
22منطقهی شهری به مساحت تقريبی 132کیلومتر مربع(سايت شهرداری تهران ،آبان )3332سکونت دارند ،دلیل ديگری است برای
توجه به اين مفهوم در شهر تهران.
با تکیه بر مطالب ارائه شده ،توسعه اجتماعی در شهر را میتوان توسعهای دانست مبتنی بر نیازهای حیاتی و اجتماعی مشترک انسان-
ها همچون آزادی ،امنیت ،برابری ،عدالت ،انسجام ،فقرزدايی ،اشتغال ،گذران سالم اوقات فراغت(کالنتری و گنجی.)3334 ،
تالشهايی برای سنجش هريک از ايان متغیرهاا توساژ پژوهشاگران حاوزه علاوم انساانی صاورت گرفتاه اسات و هرياک از ايان
پژوهشگران به بررسی يکی از اين متغیرها در شهر تهران پرداختهاناد کاه از آن جملاه مایتاوان بررسای سارمايه اجتمااعی در شاهر
تهران(فیروزآبادی ،)3334 ،اعتماد اجتماعی در شهر تهران(مقبولی اقبالی ،)3330 ،امنیت در شاهر تهران(رکاوان )3335 ،و توساعه
شهر تهران(احمدی )3313 ،اشاره نمود .اين پژوهشها هرچند به يک يا چند متغیر توسعه اجتماعی پرداختهاند ،اما بررسای همزماان
اين متغیرها و تاثیر آنها بريکديگر دارای اهمیت فراوان است .در اين پژوهش سرمايه اجتماعی و کیفیت زندگی به عنوان دو متغیر
اصلی که بسیاری از شاخصهای مورد بررسی در پژوهشهای صورت گرفتاه در ماورد توساعه اجتمااعی را در دل خاود جاای داه
است انتخا و مورد بررسی قرار گرفته است .بهاين ترتیب میتوان پرسش اصلی اين مقاله را چنین عنوان کرد توسعه اجتمااعی در
شهر تهران در چه سطحی است و عوامل موثر بر آن کدامند؟
توسعه اجتماعی

مفهوم توسعه اجتماعی سابقهی چندانی ندارد و اين مفهوم برای اولین بار در ساال  3335در «کنفارانس توساعه اجتمااعی کننهااک
دانمارک» در مجامع جهانی مطرح شد .در ابتدا توسعه اجتماعی به معنی مبارزه با فقر مطرح شد .به هار صاورت ،مفهاوم روشانی از
توسعه اجتماعی در دست نیست و مفاهیم گونااگونی وجاود دارد و از ديادگاههاای متفااوت معناهاای مختلفای را داراسات(مجمع
تشخیص مصلحت نظام .)5 :3332 ،با اين وجود رويکردهای مرسوم در توساعه اجتمااعی تقريباا ياک هادف را ماورد توجاه قارار
دادهاند و آن تحقق رفاه و امنیت اجتماعی است(تو يی .)41 :3333 ،از سوی ديگر در بحث توسعه اجتمااعی نیاز مانناد بسایاری از
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ديگر مفاهیم اقتصادی و اجتماعی ،دوديدگاه عمدهی رفاهگارا و مارکسیساتی وجاود دارد .نظرياهپاردازان رفااهگارا مفهاوم توساعه
اجتماعی را در حرکت به سوی کیفیت بهتر زندگی میدانند ،در حالی که نظريهپردازان مارکسیستی در بحث توسعهی اجتماعی بار
ارزشهای برابری اجتماعی تاکید میکنند(مجمع تشخیص مصلحت نظام.)0 :3332 ،
برخی متفکران ،افزايش ظرفیت و توانايی مردم برای فعالیت مداوم در راستای تامین رفاه خود و جامعه ،و توساعه و تحاول نهادهاای
اجتماااعی در جهاات رفااع نیازهااای مااردم در تمااام سااطوح(به ويااژه سااطوح پااايین) را دو بعااد اصاالی توسااعه اجتماااعی ماایداننااد
به طوری که در اين فرايند روابژ میان مردم و نهادهای اجتماعی و استفاده از منابع موجود در جامعاه ،تعاادل میاان نیازهاای کمای و
کیفی جامعه پديد میآيد(مجمع تشخیص مصلحت نظام.)0 :3332 ،
ازکیا و غفاری نیز( )3331توسعه اجتماعی را از مفاهیمی میدانند کاه باا چگاونگی و شایوهی زنادگی افاراد ياک جامعاه پیونادی
تنگاتنگ دارد و در ابعاد عینی بیشتر ناظر بر با بردن سطن زندگی عماومی از طرياق ايجااد شارايژ مطلاو و بهیناه در زمیناههاای
فقرزدايی ،تغذيه ،بهداشت ،مسکن ،اشتغال ،آموزش و چگونگی گذران اوقات فراغت است .توسعه اجتماعی در پی ايجاد بهبود در
وکعیت اجتماعی افراد يک جامعه است که برای تحقق چنین بهبودی در پی تغییر در الگاویهاای دسات و پااگیر و زاياد رفتااری،
شناختن و رویآوردن به يک نگرش ،آرمان و اعتقاد مطلو تر است که بتواند پاسخگوی مشکالت اجتماعی باشد(ازکیا و غفاری،
.)41 :3331
در نهايت در تعريفی ديگر که به چهارچو

ذهنی نويسنده در اين پژوهش نزديک است ،توسعه اجتماعی را میتوان بیانگر

کیفیت سیستم اجتماعی در "نهادسازی و تقسیم مجدد نقشهای اجتماعی" برای حصول به "عدالت اجتماعی" و "يکنارچگی و
وفاق اجتماعی" و با بردن "سطن کیفیت زندگی" و ارتقای "کیفیت افراد جامعه" و افزايش "کريب امنیت اجتماعی" دانست
(شمعدانی حق.)254 :3332 ،
شاخصهای توسعه اجتماعی

اهداف و سیاستهای مفاهیمی چون توسعهاقتصادی و توسعهی سیاسی بر اساس شرايژ و مراحل توسعه تا حدود زيادی تعريف
شده است .گرچه مشاهده میشود که اين مالکها غیر قابل اتکا بوده و در مواردی پیامدهای نامناسبی به بار آورده است .اما
تجربیات گرانبهايی در زمینهی تکنیکهای سنجش اين مفاهیم و نیز تهیه و اجرای طرحهايی در همین راستا در دسترس است .در
مقابل فرموله کردن معیارها ،راهبردها و خژمشیهای توسعهی اجتماعی پیچیدگیهای خاصی را داراست و تجربیات تئوريک و
علمی و راهکارهای اجرايی ارائه شده در اين خصوص ،از پختگی زم و کافی و از دقت با يی برخوردار نیست ،از همین رو
کوشش در جهت تبیین مفهوم و اهداف توسعه اجتماعی و مدرن نمودن کوابژ سنجش و فرموله کردن تکنیکها و راهبردهای
اجرايی وظايف متفکران علوم اجتماعی و مورد نیاز فوری جوامع در حال توسعه است(شمعدانی حق.)253 :3332 ،
شاخصهای توسعه اجتماعی در ديدگاههای صاحب نظران جامعهشناسی کالسیک و معاصر به طور کمنی و صرين مطرح شده
است .دورکیم با دستهبندی جوامع به سنتی و صنعتی يا مدرن به ويژگی هر دو میپردازد که تخصص ،انسجام ،و نظم ارگانیک در
جوامع مدرن به عنوان شاخصهای توسعه اجتماعی قابل تامل است(تو يی.)03 :3333 ،
به طور کلی میتوان شاخصهای توسعه اجتماعی را به دو دستهی کمی و کیفی تقسیم کرد .عمدهترين شاخصهای کیفی توساعه-
ای اجتماعی ،عبارتند از :آزادی انتخا يک جامعه(به اين معنا که جامعه برای برآوردن خواستههای خود راه حلهای مختلفی را در
اختیار دارد و از آزادی انتخا برخوردار است) آرمانهای نوسازی(شامل منطقی بودن برنامهريزی اقتصاادی -اجتمااعی ،براباری
اقتصادی ا اجتماعی و نمادها و برداشت های اصالح شده است که بارای رشاد پاياداری اقتصاادی ا اجتمااعی زم اسات) ارادهی
سیاسی(منظور از آن تصمیم قاطعانه ،آگاهانه ،هدفدار ،مستقل ،نتیجهگیریها و انتخا های مشخص سیاسی در زمینههايی نظیر ازبین
بردن نابرابری ،فقرو بیکاری از طريق اصالحات مختلف در ساختهای اجتماعی ،اقتصادی ونهادی است) عزت نفس(هنگامی کاه
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نظامها و نهاد های اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در هر جامعه ،در جهت افزايش احترام ،ارتقای شان ،کمال و خود تصمیمی مردم آن
جامعه فعالیت کنند ،سبب می شود تا با رشد عزت نفس مردم ،آنها به خود و جامعه احترام بگذارند و کمن احترام به آزادی خاود و
ديگران ،بتوانند عقايد مخالف خود را تحمل کنند) و ثبات و امنیت جامعه(مجمع تشخیص مصلحت نظام 3332 ،و لشکری.)3333 ،
عمدهترين شاخصهای کمی توسعه اجتماعی نیز عبارتند از :تولید ناخالص سرانه امید به زندگی در بدو تولد نرخ رشد جمعیت
نرخ مرگ و میر کودکان نرخ باسوادی بهداشت و درمان آموزش و پرورش اشتغال کامل توانمندسازی زنان کیفیت
زندگی(مجمع تشخیص مصلحت نظام )33 :3332 ،نوآوری و خالقیت و منابع اجتماعی تولید کا يا خدمات(لشکری.)3333 ،
در جايی ديگر تو يی( )3333نیز شاخصهای کمی توسعه اجتماعی را سطن زندگی ،سطن بهرهوری ،میزان رشد جمعیت ،میازان
بار تکفل ،امید به زندگی در بدو تولد ،میازان باساوادی ،میازان مارگ و میار کودکاان ،توزياع درآماد ،مشاارکت در فعالیاتهاای
اجتماعی ،میزان پوشش انواع بیمه ،منافع اجتماعی تولید کا يا خدمت و نوآوری يا خالقیت عنوان کرده است.
با توجه به ارائه شاخصهای کمی و کیفی توسعهی اجتماعی اشاره شده در با  ،میتوان به شاخصهايی اشااره نماود کاه از ساوی
سازمان امور پیشرفت اجتماعی 3به عنوان پیششرطهای(الزامات) پیشرفت اجتماعی(باا ايان فاره کاه توساعهی اجتمااعی يکای از
بخشهای زيرين مفهوم پیشرفت اجتماعی است) مطرح شده است.
شاخص پیشرفت اجتماعی( )SPIاندازهگیری میکند که تا چه حد کشور نیازهای اجتماعی و محیطی شهروندان خود فراهم آورده
است .پنجاه و دو شااخص در زمیناههاای نیازهاای اولیاهی انساانی ،بساترهای رفااه و فرصاتهاا ،عملکارد نسابی ملاتهاا را نشاان
میدهد .اين شاخص زايیده فکر لزوم پیشرفت اجتماعی غیر انتفاعی است و بر اساس نوشتههای آمارتیا سان ،2داگاالس ناور  ،3و
جوزف استیگلیتز 4بنا شده است(.)Social Progress Imperative, 2013
شاخص پیشرفت اجتماعی رفاه يک جامعه را با پیامدهای اجتماعی و محیطی آن باه طاور مساتقیم و ناه از طرياق عوامال اقتصاادی
اندازهگیری میکند .عوامل اجتماعی و محیطی عبارتند از امنیت فردی ،پايداری اکوسیساتم ،ساالمتی و تندرساتی ،داشاتن سارپناه،
بهداشت اولیه ،احساس عدالت و شمول يا تضمن اجتماعی ،آزادی فردی و حق انتخا (.)The Economist, 2013
بديهی است که برای سنجش سطن توسعه اجتماعی در هر جامعه مایتاوان بار اسااس معیارهاای متناساب و ذکار شاده در تعرياف
توسعهی اجتماعی ،با دسترسای باه آماار و اطالعاات ،شااخصهاای توساعه اجتمااعی مناساب را تعرياف و تادوين کارد .از جملاه
شاخصهای مطرح شده برای مفهوم توسعه اجتماعی می تاوان باه ماوارد زيار نیاز اشااره کارد :وحادت و وفااق اجتمااعی ،عادالت
اجتماعی ،سطن زنادگی ،امنیات اجتمااعی ،نظاام تقسایم نقاش هاای اجتمااعی و وکاعیت نهادهاا و کیفیات افاراد و ظرفیاتهاای
انسانی(شمعدانی حق.)255 :3332 ،
با توجه به مطالب بیان شده ،در اين پژوهش از میان متغیرهای مختلفی که برای توسعه اجتماعی عنوان شاده اسات دو متغیار اساسای
يعنی سرمايه اجتماعی(با شاخصهای اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و همبستگی اجتماعی) و کیفیت زنادگی(با شااخصهاای
احساس امنیت ،سالمت جسمانی و روانی ،دسترسی به خدمات ،رکايت از محیژ ،احساس براباری جنسایتی و مشاارکت اجتمااعی)
مورد سنجش قرار گرفته است.
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مبانینظری توسعهی اجتماعی

اصول اولیهی نظريه نوسازی(مدرنیزاسیون) از ايدهی پیشرفت ،که اظهار میدارد مردم می توانند توساعه بیابناد و خاود باعاث تغییار
جامعه شوند ،مشتق شده است .مارکو دو کندورسه 3يکی از اولین افراد تاثیرگذار اين نظريه است .اين نظريه همچنین بیاان مایدارد
که پیشرفتهای تکنولوژيکی و تغییرات اقتصادی میتوانند منجر به تغییار در ارزشهاای اخالقای و فرهنگای شاوند .جامعاهشاناس
فرانسوی امیل دورکیم بر وابستگی متقابل نهادها در يک جامعه و روشی که آنها با وحدت فرهنگی و اجتماعی در تعاملاند تاکید
کرده است" .تقسیم کار اجتماعی" وی بر اين نظريه بسیار تاثیرگذار بوده است(.)Nisbet, 1980: 48-49
مرور ادبیات توسعه اجتماعی از آغاز شکلگیری آن نشان میدهد که حداقل چهار رويکرد کلی در زمینهی اين مفهوم وجود دارد
عدهای از پژوهشگران «توسعه اجتماعی» را وجهی از «توسعه» و به عنوان مکمل توسعه فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی قلمداد کردهاند.
گروه دوم با طرح ايدههايی مشابه گروه اول ،توسعه اجتماعی را متوازن کننده و پايدار کننده توسعه دانستهاند .در نزد ايشان توسعه-
اجتماعی به دنبال ايجاد توازن و تعادل بین اهداف مختلف اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی است و به همین دلیل مبین توسعه چندگانه
است .به نظر دستهی سوم ،توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی دو روی سکه توسعه هستند .و از نظر دسته چهارم ،توساعه اجتمااعی
به مثابهی يک کل يکنارچه رويکردی مستقل است که در آن هم توسعه اقتصادی لحاظ میشود و هم سااير اناواع توساعه سیاسای،
فرهنگی و . ...در ديدگاه اخیر پسوند «اجتماعی»  ،نه در عره مفاهیمی مانند اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ،بلکه در معنای جاامع آن
(جامعوی) کل ابعاد حیات اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی را در بر میگیرد .به اين ترتیب توسعه اجتماعی بیانگر فراينادی
است که طی آن نیازهای حیاتی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،زيست محیطی و ...همه انسانها تأمین میشود .به عبارت ديگر توسعه
اجتماعی به مثابه يک کل يکنارچه نه تنها به عنوان مجموعه تغییر و تحو ت ساختاری در ساختارهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی جامعه تلقی می شود بلکه اساساً به مثابه يکی از پیامدهای توانايی جامعه در سازماندهی باه توانمنادی انساان و مناابع مولاد
برای مواجهه با فرصتها و چالشها است.
از زمان ظهور انديشههای توسعه به عنوان يک مسالهی جهانی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم همواره يکی از هدفهای امر
توسعه ،دستیابی به استانداردهای بهتر زندگی و افزايش رفاه اجتماعی بوده است .در گامهای اولیه بر اساس اين پیش فره که
توسعه اجتماعی می بايست به عنوان امری متاخر نسبت به رشد اقتصادی در نظر گرفته شود ،اولويت و اصالت به رشد اقتصادی داده
می شد و فره بر اين بود که تمرکز بر رشد اقتصادی از طريق انباشت پسانداز ،افزايش سرمايهگذاری در بخش صنعتی و تکیه بر
تکنولوژی های پیشرفته و مدرن منشاء افزايش سطن درآمدها و در نتیجه افزايش سطن زندگی و رفاه خواهد بود(مومنی:3332 ،
.)34
در بحث توسعه اجتماعی مانند ديگر مفاهیم اقتصادی ا اجتماعی ،دو ديدگاه عمدهی رفاهگرا و مارکسیستی نیز وجود دارد .نظريه-
پردازان رفاهگرا مفهوم توسعه اجتماعی را در حرکت به سوی کیفیت بهتر زندگی میدانند .از اين دسته ،وارنر 2معتقد است «توسعه-
ی اجتماعی عبارت است از امکانات زندگی مردم در جامعه» .اما امکانات زندگی قلمرو گستردهای دارد .ماکس وبر معتقد است
که شانس زندگی عبارتست از «امکان دستیابی به شرايژ زندگی مناسبتر» و « تجربیات زندگی شخصی بهتر» .از نظر سازمانهای
بینالمللی چون سازمان ملل نیز با استناد به گزارشهای توسعه انسانی ا اجتماعی اين سازمان ،هدف نهايی توسعه ارائه فرصتهای
مناسب به مردم برای زندگی بهتر از طريق دسترسی به تسهیالت آموزشی ،بهداشتی ،رفاهی ،تغذيه ،مسکن و غیره است(شمعدانی
حق.)252 -253 :3332 ،
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نظريهپردازان غیرمارکسیست در بحث پیرامون توسعه اجتماعی بیشتر بر "رفاه اجتماعی" تاکیاد مایورزناد و در واقاع هساته اصالی
توسعه اجتماعی را رفاه میدانند .به اعتقاد اين گروه صاحب نظران از آنجا که منبع اصلی قدرت و ثروت جامعه نیروی انسانی است،
بنابراين تمرکز برنامههای توسعه بايد بر ارتقاء مهارتها و استعداد نیروی انسانی باشد ،از اينرو برای دستیابی به توساعه ملای راهای
جز توسعه انسانی در چارچو برنامه های رفاه اجتماعی نیست .در تعريف رفاه اجتماعی گفته شده اسات :رفااه اجتمااعی مجموعاه
شرايژ و کیفیت هايی است که نیازهای فردی( جسمی و روانی) و اجتماعی آحاد جامعه را در حد قابال قباول تاامین کارده و هماه
مردم از زندگی در آن شرايژ احساس امنیت زيستی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی داشته باشند(رفیعی و مدنی.)13 -12 :3332 ،
در مقابل اين نظر ،ديدگاههای مارکسیستی بر ارزشهای مبتنی بر مساوات اجتماعی در بحث توسعه اجتماعی تاکید میکنند .دونگ
کیم 3توسعهی اجتماعی را درجهای از ساختار اجتماعی میداند که به اکثريت محروم جامعه نه تنها اجازهی تقاکا برای برخوردای
از سهم خود از منابع ملی را میدهد ،بلکه در جهت رسیدن به آن هدف آنها را ياری میکند .از نظر او اگر تغییر ساختاری جامعاه
در مسیری باشد که فرصتهای زم را برای دستیابی توده محروم به سهم خود از منابع ملی در اختیار آنها قرار دهد ،اين مسیر ،در
اصل همان فرايند توسعه است .در واقع فرآيند توسعه اجتماعی از ديدگاه آنها فرآيندی است در جامعه عاری از استعمار و استثمار
اجتماعی(شمعدانی حق.)252 :3332 ،
در بررسی مفهوم توسعه اجتماعی ،متفکران ديگری همچون پايوا 2نیز نظريهپردازی کردهاند .وی افزايش ظرفیت و توانايی مردم
برای فعالیت مداوم در جهت تامین رفاه خود و جامعه ،و توسعه و تحول نهادهای اجتماعی در جهت رفع نیازهای مردم در تمام
سطوح ،به خصوص سطوح پايین را دو بعد اصلی توسعه اجتماعی میداند بدانگونه که در اين فرايند روابژ بین مردم و نهادهايی
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ابزارهای تامین نیازهای اجتماعی را فراهم کرده و از طريق نهادهای اجتماعی و استفاده از
نهادهای موجود در جامعه تعادل بین نیازهای کمی و کیفی جامعه پديد میآيد .بنابراين از نظر او ارتباطی نزديک بین توسعه
اجتماعی و عدالت اجتماعی وجود دارد و هدف نهايی توسعه اجتماعی دستیابی به جامعه انسانیتر از طريق نهادها و سازمانهايی
است که به طور مناسب پاسخگوی نیازهای مردم باشد(شمعدانی حق.)252 :3332 ،
از آنچه در مطالب ارائه شده بر میآيد میتوان به اهمیت وجود روابژ اجتماعی توام با بهرهگیری از اعتماد اجتماعی به منظور ايجاد
حس همبستگی در جهت مشارکت اجتماعی به منظور دستیابی به زندگی بهتر ،پی برد .با تکیه بر اين سه مفهوم ذکر شده(اعتماد
اجتماعی ،همبستگی اجتماعی و مشارکت اجتماعی) میتوان از مفهوم سرمايه اجتماعی و لزوم وجود آن برای تحقق توسعهی
اجتماعی در جامعه نام برد .بدين معنا که در نبود سرمايهی اجتماعی رسیدن به رفاه اجتماعی بسیار دشوار به نظر میرسد.
از ديگر مفاهیم مورد برررسی در توسعه اجتماعی که در نظريههای مربوط به انديشمندان غیرمارکسیسات نیاز باه آن فاراوان اشااره
شده و از نمادهای توسعه اجتماعی دانسته میشود ،مفهوم کیفیت زندگی است.
مفهوم کیفیت زندگی ترکیبی از شرايژ عینی و ذهنی زندگی را در بر دارد .جنبهی ذهنی آن به احساس رکايت به طور عام اشااره
دارد و جنبه عینی آن به پاسخگويی به تقاکاهای فرهنگی و اجتماعی برای ثروت ماادی ،پايگااه اجتمااعی ،بهزيساتی جسامانی و...
برمی گردد.
در مطالعات جهانی ،مفهوم کیفیت زندگی را شامل متغیرهای متعددی در حوزههای مختلف اقتصادی ،امنیتی ،خانوادگی و جمعیتی
در نظر میگیرند .برای نمونه در مطالعات مرکز اطالعات اقتصادی 3در آمريکا اين شاخصها برای کیفیات زنادگی در نظار گرفتاه
شده است :بهزيستی مادی 4بهداشت و سالمت 3ثبات و امنیت سیاسی زندگی خانوادگی بر اساس نرخ طاالق زنادگی جمعای و
1.

Dong Kim
2 . Paiva
3 . the economist intelligence unit
4 . material wellbeing
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اجتماعی بر اساس نرخ حضور در کلیساها و محافل جمعی ،عضويت در انجمنهای تجاری و اتحادياههاا اقلایم و جغرافیاا امنیات
شغلی آزادی سیاسی و برابری جنسی(عنبری.)313 :3332 ،
به طور کلی به مفهوم کیفیت زندگی نیز میتوان با دو رويکرد ساختارگرا و عاملیتگرا پرداخت .در رويکرد عاملیتگرا ،جامعه به
عنوان جمع جبری افراد مورد توجه قرار میگیرد .اينگونه تبیین هر چند می پذيرد که عوامل فرا فردی برای تبیین مفید هستند اما اين
عوامل را همچنان به زمینههای فردی فرو می برد و بر نقش کنشگری فرد در شکل دهی به فرآيندها تاکید دارد .به عبارت ديگار در
اين رويکرد ،عاملیت فرد در مرکزيت بحث پیرامون کیفیت زندگی قرار دارد يعنی بیشتر ناظر بر ذهنیات ،قابلیتها و توانمندیهای
افراد است تا شرايژ ساختاری اجتماعی يا محیطی .اين رويکارد بار ماواردی چاون تغذياه مناساب ،مساکن ،اشاتغال ،مراقباتهاای
بهداشت ،آموزش و امنیت اقتصادی تاکید دارند .در مقابل رويکرد ساختارگرا نسبت به رويکردهای عاملیتی از دو ويژگای متماايز
برخورداراست :اول آنکه مفهومی کامل و فراگیر از کیفیت زندگی ارائه میدهاد کاه تماامی حوزههاايی را کاه در بهباود کیفیات
زندگی موثرند ،در برمی گیرد و دوم آنکه بر جامعه به عنوان يک کلیت تمرکز دارد .در اين رويکرد برای کیفیات زنادگی عناصار
سازنده و عوامل ايجاد کنندهای تعیین می شود .اين عناصر به صورت عاام عبارتناد از خودمختااری ،شاناخت و وابساتگی متقابال و
برابری که عواملی مانند امنیت ،شهروندی و دموکراسی را برای محقق شدن نیاز دارند .به عبارت ديگار کیفیات زنادگی در معناای
واقعی آن نمی تواند مستقل از مناسبات ،روابژ و پیوندهای مشترک اجتمااعی و وابساتگی متقابال در زمیناهی عادالت تاوزيعی کاه
امنیت شخصی و اقتصادی ،حمايت شهروندی و حقوق انسانی را تضمین میکند ،مفهوم سازی شود .در میان رويکردهای ساختاری
به کیفیت زندگی ،شرايژ زندگی که شامل شرايژ عینی و ذهنی متکی بر منابع و فرصتها میشود ،جايگاه ويژهای دارد .همچناین
نگاهی برابری خواهانه به مفهوم همبستگی اجتماعی به عنوان هساته مرکازی ايان رويکارد مادنظر قارار دارد و کیفیات زنادگی در
رابطهای ديالکتیک میان سطوح خرد و کالن اجتماعی تعريف میشود کاه آن عباارت اسات از برخاورداری از تاوان مشاارکت در
زندگی اجتماعی و اقتصادی شان ،از طريق چهار عامل همبستگی اجتماعی ،امنیت اقتصادی و اجتماعی ،توانمندی اجتماعی و ادغام
اجتماعی .در اين رويکرد بازيگران اجتماعی( گروهها نهادها و سازمانها) ،بر اسااس مشاارکت ،تفااهم ،عادالت اجتمااعی و تايیاد
اجتماعی با يکديگر کنش دارند( غفاری وامیدی.)3331 ،
همانطور که مطالب اشاره شده می توان به اين نتیجاه رساید ،کیفیات زنادگی دارای وجاوه چندگاناه اسات .ازياک ساو ،مفهاومی
اقتصادی ا اجتماعی است که در حوزههای رفاه و برابری اجتماعی کاربردهای بسیار دارد .از سوی ديگر ،مفهوم بین رشتهای اسات
که بهترين جايگاه آن ،همراه دانستن آن با مفهوم توسعه و قراردادن آن در زيرمجموعهی ابعاد توساعهی اجتمااعی و انساانی اسات.
اين مفهوم در زباان انگلیسای باا تعاابیری نظیار اساتانداردهای زنادگی ،کیفیات زنادگی و نظااير آن مشاخص مایشاود .البتاه باین
استانداردهای زندگی وکیفیت زندگی ،تفاوت هايی وجود دارد .استاندارد زنادگی عباارت اسات از سانجش رفااه اقتصاادی افاراد
برحسب درآمد ،قدرت خريد اين درآمد ،پرداختهای انتقاالی 2و ديگار خادماتی کاه باه عناوان مکمال درآمادی باه افاراد ارائاه
میشود .کیفیت زندگی ،معنای کلی تری دارد و ناظر بر شرايژ اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی است که افراد در آن زندگی
میکنند .مهمترين شاخصهای کیفیت زندگی عبارتاند از :دسترسی افراد به کرورتهای زندگی نظیر غذا ،آ آشامیدنی سالم،
لباس و مسکن .عالوه بر اينها ،کرورت های زندگی شامل مواردی مانند دسترسی افراد به خدمات کروری کاه باه توانمندسااختن
آنها کمک میکند نیز میشود ،نظیر آموزش ،نظام مراقبت بهداشتی ،ارتباطات ،سیستمهای حمل و نقل و غیره .براين اسااس باياد
گفت که "سطن زندگی"  ،برآيندی از استانداردهای زندگی و کیفیت زندگی است کاه ابعااد کمای و کیفای زنادگی افاراد را در
برمی گیرد .در واقع ،مفهوم سطن زندگی جامعیت بیشاتری دارد و از ايان رو شااخصهاای تعرياف کنناده آن ،ارتبااط زنادگی باا
political stability and security

1.

2 . transfer payments

بررسی سطح توسعه اجتماعی در شهر تهران31 /

شاخصهای ديگر توسعه اجتماعی دارد(عنبری .) 331 :3332 ،البته بايد اشاره شود که در اين پاژوهش تحات عناوان متغیار کیفیات
زندگی تالش شده است برخی از شاخص های سطن زندگی(در معنای اساتاندارد زنادگی و کیفیات زنادگی) ماورد سانجش قارار
گیرد .اما از آنجايی که بر اساس برخای ادبیاات موجاود واژه کیفیات زنادگی شامولیت زم را دارد ،در ايان پاژوهش نیاز از ايان
اصطالح استفاده شده است .دلیل ديگر اين اقدام را نیز میتوان بررسی شاخصهای مورد نظر با استفاده از پیمايش عناوان کارد کاه
در آن استانداردهای موجود چندان مورد توجه نبوده و بیشتر بعد ذهنی سطن زنادگی ماورد بررسای قرارگرفتاه کاه از ايان جهات
استفاده از مفهوم کیفیت زندگی مناسبتر به نظر میرسد.
همانطور که پیش از اين نیز اشاره شد ،در پژوهش حاکر و پس مطالعاات اسانادی صاورت گرفتاه دو متغیار سارمايهی اجتمااعی و
کیفیت زندگی به عنوان متغیرهای اساسی تشکیلدهنده توسعه اجتماعی انتخا و برای هر يک از آنها شاخصهايی تعرياف شاده
است.
از جمله شاخصهای مطرح شده برای سنجش سرمايه اجتماعی میتوان باه اعتمااد اجتمااعی(در چهاار بعاد بنیاادی ،باین شخصای،
تعمیميافته و اعتماد به نظامهای تخصصی) ،همبستگی اجتماعی(با سه مولفه هماهنگی ساختاری ،وحدت نمادی و تقابل) و مشارکت
اجتماعی(در دو بع د ذهنی و عینی که در بعد عینی نیز هر دو بخش رسمی و غیر رسمی مورد بررسی قرار گرفته اسات) اشااره کارد.
برای متغیر کیفیت زندگی نیز شاخصهای احساس امنیت اجتماعی(در ابعاد جانی ،مالی ،شغلی ،اخالقی و انتظامی) ،سالمت روانای،
سالمت جسمانی ،احساس برابری جنسیتی ،دسترسی به خدمات ،رکايت از محیژ و مشارکت اجتماعی ماورد سانجش قارار گرفتاه
است.
با توجه به ادبیات و مبانی نظری طرح شده در پژوهش و ترسیم مدل نظری پژوهش(تصوير با ) میتوان فرکیههای پژوهش را به
قرار زير تدوين کرد:
ا بین سرمايه اجتماعی ساکنان شهر تهران و توسعه اجتماعی اين شهر رابطه معنادار وجود دارد.
ا بین کیفیت زندگی ساکنان شهر تهران و توسعه اجتماعی اين شهر را بطه معنادار وجود دارد.
ا بین سرمايه اجتماعی ساکنان شهر تهران و کیفیت زندگی آنها رابطه معنادار وجود دارد.
ا سرمايه اجتماعی و کیفیت زندگی بر توسعه اجتماعی شهر تهران تاثیر دارند.
روششناسی

نوع مطالعه در اين پژوهش از نظر مسیر توصیفی ا تبیینی ،از نظر هدف کااربردی و از نظار میازان ژرفاايی ،پهناانگر و از نظار زماان
مقطعی است و روش گردآوری دادهها نیز پیمايش بوده است.
جامعهی آماری اين پژوهش کلیهی ساکنان مناطق 22گانهی شهر تهران است که بر اساس آخرين سرشماری مرکز آماار اياران کاه
در سال  3332انجام شده است ،مجموع آن در مناطق شهری(22منطقه)  3244153نفر است(سايت مرکز آمار ايران ،مرداد .)3332با
استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه ،تعداد  422نفر با استفاده از روش تصادفی طبقهای متناسب با حجم در مناطق 22گانه انتخاا
و پرسشنامههای طراحی شده در مصاحبه حضوری با آنها تکمیل گرديده است .اعتبار 3ابزار پژوهش(پرسشنامه) با استفاده از اعتبار
صوری و ارزيا ها و پايايی 2آن با استفاده از پايايی همسانی درونی(آلفای )2133مورد سنجش قرار گرفته است.
در رابطه با روش نمونهگیری زم است به اين نکته اشاره شود که جهت تعمایمپاذير باودن يافتاههاای شاهر تهاران از طارح فنای
نمونهگیری در مناطق22گانه تهران(عبدی ) 3332 ،استفاده شده است .در اين طرح محالت شهر تهران(بدون توجه به منطقه) با توجه

1.

validity
2 . Reliability
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بااه برخاای از ويژگاایهااای اقتصااادی اجتماااعی بااه ده خوشااه تقساایمبناادی شاادهانااد .در پااژوهش حاکاار از تمااامی ده خوشااه
بلوک هايی(با رعايت نسبت جمعیت محالت نمونه) انتخا و پرسشنامهها تکمیل گرديد.
يافتههای پژوهش نیز در دو بخش توصیفی با استفاده از آماره های فراوانی ،درصد ،نما ،میانه و میاانگین و در بخاش اساتنباطی باا
استفاده از نرمافزار spssو آزمون های کريب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره ارائه شده است.
یافتهها

از مجموع422پاسخگو43درصد(330نفر) را زنان و 53درصد(224نفر) را مردان تشکیل دادهاند .میاانگین سان پاساخگويان 33132و
بیشترين فراوانی مربوط به افرادی است که دارای سن22سال بوده اند .با ترين فراوانی(نما) در متغیر وکعیت تاهل مرباوط باه افاراد
متاهل(با 0213درصد) و کمترين آنها(313درصاد) باه افاراد مجارد بار اثار طاالق مرباوط باوده اسات .قومیات غالاب پاساخگويان
را(با5313درصد) فاارسهاا و پاس از آن آذریهاا(3415درصاد) تشاکیل دادهاناد .باا ترين تعاداد(نما) در وکاعیت تحصایالت را
نیز(3213درصد) افرادی تشکیل دادهاند که دارای مدرک دينلم يا پیشدانشگاهی بودهاند .میانگین سرمايه اجتماعی پاسخگويان که
از جمع امتیازات اعتماد اجتماعی(در چهار بعد اعتماد بنیادی ،بین شخصی ،تعمیميافته و اعتماد به نظامهاای تخصصای) ،همبساتگی
اجتماعی(با سه شاخص هماهنگی ساختاری ،تقابل و وحدت نمادين) و مشارکت اجتماعی(در دو بعد رسمی و غیررسامی) حاصال
شده است(2133،در بازه 2تا )0و میانگین متغیر کیفیت زندگی(که حاصال جماع امتیاازات شااخصهاای احسااس امنیات ،ساالمت
جسمانی ،سالمت روانی ،احساس براباری جنسایتی ،دسترسای باه خادمات ،رکاايت از محایژ و مشاارکت اجتمااعی باوده اسات)
(2154در بازه2تا )0بوده است .میانگین توسعه اجتماعی شهر تهران نیز(2114در بازه2تا )0به دسات آماده اسات کاه نشاان از توساعه
اجتماعی پايینتر از متوسژ در مناطق22گانهی شهر تهران دارد.
در جدول ارائه شده در زير میتوان برخی از آمارهای توصیفی حاصل از دادههای گردآوری شده در پژوهش را مشاهد کرد.
جدول :3توزيع پاسخگويان برحسب متغیرهای مورد بررسی وآماره های توصیفی مربوط به آنها
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مشارکت اجتماعی

011

011

ااال

0050

0051

احساس امن ت

011

011

کم

2009

2009

سالمت روانی

011

011

کامال

0

3091

سالمت جسمانی

011

011

زیاد

0012

0033

برابری جنس تی

011

011

ااال

2001

2001

دسترسی به خیمات

011

011

زیاد

2095

2095

رضایت از مح ا

011

011

زیاد

2011

2014

سرمایه اجتماعی

011

011

کم

2092

2093

ک ف ت زنیگی

011

011

زیاد

2054

2050

011

011

تاحیودی

2043

2040

توسعه اجتماعی

اصال/خیلیکم/کم/تاحدودی/زياد/خیلیزياد/کامال

ک ف ت زنیگی

همبستگی اجتماعی

011

011

کامال

0009

0001

میانه و میانگین بر اساس مقیاس2تا0محاسبه شده است.

سرمایه اجتماعی

اعتماد اجتماعی

011

011

زیاد

3019

3019

برای کشف روابژ و تاثیر دو متغیر پژوهش(سرمايه اجتماعی و کیفیت زندگی) بر توساعه اجتمااعی نیاز از آزماونهاای کاريب
همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است،که نتايج آن در زير آمده است.
آزمون فرضیهها

در اين بخش از مقاله به ارائه نتايج آزمون های انجام شده(کريب همبستگی و رگرسیون) بارای آزماون فرکایههاای ارائاه شاده در
پژوهش پرداخته شده است.
رابطه بین کیفیت زندگی شهروندان تهرانی و توسعه اجتماعی شهر تهران

همانطور که نتايج آزمون کريب همبستگی پیرسون نشاان مایدهاد ،باا توجاه باه عادد بدسات آماده در ساطن معنایداری( sig:
 ،)0.000در سطن معنیداری(2123سطن اطمینان33درصد) بین کیفیت زندگی شهروندان تهرانی و توسعه اجتمااعی شاهر تهاران
رابطه معنادار وجود دارد .همبستگی موجود بین اين دو متغیر نیز( ) 21334نشان از رابطه مستقیم مثبت در سطن بسیار قوی بین اين دو
متغیر دارد .بدين معنا که با افزايش کیفیت زندگی شهروندان تهرانی بر توسعه اجتماعی شهر تهران افزوده و با کاهش آن از توساعه
اجتماعی شهر تهران کاسته خواهد شد.
رابطه بین سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی و توسعه اجتماعی شهر تهران

نتايج آزمون کريب همبستگی پیرسون نشان مایدهاد( ،)sig: 0.000در ساطن معنایداری(2123ساطن اطمیناان33درصاد) باین
سرمايه اجتماعی شهروندان تهرانی و توسعه اجتماعی شهر تهران رابطه معناادار وجاود دارد .همبساتگی موجاود باین ايان دو متغیار
نیز( )21533نشان از رابطه مستقیم مثبت در سطن متوسژ بین اين دو متغیر دارد .بدين معنا که با افزايش سرمايه اجتماعی شاهروندان
تهران بر توسعه اجتماعی شهر تهران افزوده و با کاهش سرمايه اجتماعی از توسعه اجتماعی شهر تهران کاسته خواهد شد.
رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان تهران

همانطور که در آزمون دو فرکیه پیشین مشاهده شد بین متغیرهاای مساتقل پژوهش(سارمايه اجتمااعی و کیفیات زنادگی) و متغیار
وابسته پژوهش(توسعه اجتماعی) رابطه معنادار وجود داشت .در اين آزمون اين موکوع بررسای شاده اسات کاه آياا باین دو متغیار
مسااتقل پااژوهش نیااز رابطااه معناااداری وجااود دارد يااا خیاار .نتااايج آزمااون کااريب همبسااتگی پیرسااون نشااان ماایدهااد ،در سااطن
معنیداری ،)sig: 0.000(2123و سطن اطمینان33درصد ،بین سرمايه اجتماعی شهروندان تهرانی و کیفیت زنادگی آنهاا رابطاه
معنادار وجود دارد .همبستگی موجود بین اين دو متغیر نیز( )21233نشان از رابطه مستقیم مثبت در سطن کاعیف باین ايان دو متغیار
دارد .بدين معنا که با افزايش کیفیت زندگی شهروندان تهرانی بر میزان سرمايه اجتماعی آنهاا افازوده و باا کااهش آن از سارمايه
اجتماعی آنها کاسته خواهد شد .البته رابطه اين دو متغیر دو طرفه بوده است .به اين معنا که افزايش و يا کاهش هر يک بر ديگری
نیز تاثیر گذار است.
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خالصه نتايج آزمون کريب همبستگی پیرسون ،برای تعیین رابطه معنادار میان متغیر سرمايه اجتماعی شهروندان تهرانای و توساعه
اجتماعی شهر تهران و همچنین رابطه کیفیت زندگی شهروندان تهرانی و توسعه شهر تهران و در نهايت رابطه بین دو متغیار مساتقل
پژوهش(سرمايه اجتماعی و کیفیت زندگی) در جدول زير ارائه شده است.
جدول :2خالصه آزمونهای ضریب همبستگی

سرمایه اجتماعی

ک ف ت زنیگی

توسعه اجتماعی

سرمایه اجتماعی

ک ف ت زنیگی

توسعه اجتماعی

همبستگی ر رسون

1

)**(1.211

)**(1.589

سطح معنیداری (دودامنه)

.

1.000

1.000
)**(1.914

همبستگی ر رسون

)**(1.211

1

سطح معنیداری (دودامنه)

1.000

.

1.000

همبستگی ر رسون

)**(1.589

)**(1.914

0

سطح معنیداری (دودامنه)

1.000

1.000

.

**همبستگی در سطن  2123معنادار است (دو دامنه)
تاثیر سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی و کیفیت زندگی آنها بر توسعه اجتماعی شهر تهران

برای تبیین رابطه دو متغیر مستقل(سرمايه اجتماعی و کیفیت زندگی) و توسعه اجتماعی از رگرسیون چتدمتغیره استفاده شده اسات.
اولین جدول ارائه شده در خروجی آزمون بیان کننده آن است که يک مادل بارای تبیاین متغیرهاای مساتقل و متغیار وابساته ماورد
استفاده قرار گرفته است .روش ورود متغیرها به مدل نیز روش همزمان بوده است و متغیرهای مساتقل باهطاور همزماان وارد معادلاه
شدهاند.
جدول :3متغیرهای وارد شده/حذف شده()1
تعیاد میل

متغ رهای وارد شیی

متغ رهای حذب شیی

روش

1

ک ف ت زنیگی
سرمایه اجتماعی

.

همزمان

متغیر وابسته :توسعه اجتماعی
جدول تحلیل واريانس يکطرفه و سطن معنیداری بدست آمده( )21222نشان میدهد که در سطن معنایداری  2123تغییارات در
متغیرهای مستقل بر تغییرات واريانس متغیر وابسته تاثیرگذار است .همچنین اعداد حاصل در ستون مجموع مجذورات که در رديف
باقیمانده قرار دارد( ) 21222نشان دهنده قدرت با ی تبیین مدل موجود برای بررسای رابطاه باین متغیرهاای مساتقل و متغیار وابساته
پژوهش است .زيرا هرچه مقدار مجموع مجذورات باقیمانده کوچکتر از مجموع مجذورات رگرسیون باشد توان تبیینگری مدل را
بیشتر نمايان میسازد.
جدول  :4تحلیل واریانس یکطرفه
تعیاد میل

1

مجموع مجذورات

درجه آزادی

م انگ ه مجذورات

F

رگرس ون

35.428

2

17.714

8.05895

باق مانیی

1.000

397

1.000

جمع

35.428

399

معنیداری
1.000
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دادههای حاصل از جدول کريبها و کريب تاثیر استاندارد 3نشان میدهد که تاثیر دو متغیر سرمايه اجتماعی و کیفیت زندگی بار
توسعه اجتماعی شهر تهران معنیدار است .همچنین کريب تاثیر استاندارد شده نشان میدهد کاه کیفیات زنادگی( )21321بیشاتر از
سرمايه اجتماعی( )21435بر توسعه اجتماعی شهر تهران موثر بوده است .همچنین می توان به اين نکته اشاره کرد که به ازای افزايش
يک انحراف استاندارد در متغیر سرمايه اجتماعی به میزان  21435انحراف استاندارد بر توسعه اجتماعی شاهر تهاران افازوده خواهاد
شد .و به ازای يک انحراف استاندارد در متغیر کیفیت زندگی ،توسعه اجتماعی شهر تهران به میزان 21321انحراف استاندارد افزايش
خواهد يافت.
همبستگی مرتبه صفر نیز اين موکوع را تايید میکند که کیفیت زندگی تاثیر بیشتری بر توسعه اجتماعی شهر تهران دارد .زيرا عادد
بدست آمده( ) 21334که کريب همبستگی اين متغیر بدون وجود متغیر کنترل را نشان میدهد ،بیش از کريب مرتبه صافر سارمايه
اجتماعی است(.)21533
کريب همبستگی تفکیکی نیز که نشان از اثر يک متغیر مستقل بر متغیر وابسته پس از حذف میزان همبستگی اين دو متغیار باا سااير
متغیرها است ،نشان از آن دارد که با حذف هر يک از متغیرهای مستقل(سرمايه اجتماعی يا کیفیت زندگی) ،بین متغیر باقی ماناده و
متغیر وابسته(توسعه اجتماعی) همبستگی کامل وجود دارد.
و در نهايت کريب همبستگی نیمه تفکیکی که میزان همبستگی بین يک متغیر مستقل با متغیر وابساته را ،پاس از حاذف اثار خطای
ساير متغیرهای مستقل بر متغیر مستقل مورد نظر(و نه متغیر وابسته) ،نشان میدهد ،حاکی از آن است کاه متغیار کیفیات زنادگی در
زمان حذف اثر خطی متغیر سرمايه اجتماعی بر خود ،تاثیرگزاری بیشتری(به میزان )21323بر توساعه اجتمااعی شاهر تهاران خواهاد
داشت.
جدول  :5ضریبها(عاملهای مشترک)
ضریبهای استانیارد نشیی
تعیاد
میل

1

ضریب تاث ر استانیارد نشیی

خطای استانیارد

(عید ثابت)

203151039

1.000

سرمایه اجتماعی

1.500

1.000

ک ف ت زنیگی

1.500

1.0000

همبستگیها

ضریبهای استانیارد شیی
ضریب تاث ر استانیارد شیی

t
1.000

1.000

1.415

514448918.557

1.000

1.827

1026349763.270

معنی داری

1.000

مرتبه افر

1.589
1.914

تفک کی/جزئی

1.000
1.000

ن مه تفک کی

1.405
1.808

بحث و نتیجهگیری

از اواسژ دهه3302میالدی ،با ظهور پیامدهای منفی حاصل از رشد ،جايگاه رشد اقتصادی بهعنوان هدف اصلی توسعه مورد پرسش
و ترديد قرار گرفت .در اوايل دهه 3332سازمان ملل ،گزارش توسعهای را با رويکرد به توسعه انسانی منتشار کارد و از اواساژ ايان
دهه ،به ويژه در پی صدور بیانیه آمستردام ،مولفههای مربوط به توسعه اجتماعی نظیر سرمايه اجتماعی به ادبیات توسعه راه يافت و به
تعبیری در سلسله مراتب اهداف توسعه تغییراتی حاصل گرديد که با تاکید سازمان ملل ،مبحث بهزيستی اجتماعی و کیفیت زندگی
در راس هدفهای توسعه قرار گرفت .اين تغییر پارادايمی با تغییر هدفهای توسعه هزاره نیز تقويت گرديد اهداف هشتگانهای
که همگی به مسايل اجتماعی نظیر آموزش ،فقرزدايی ،بهداشت ،محیژ زيست ،برابری جنسیتی و مشارکت در توسعه تاکید دارناد.
باااا ايااان گاااذار پاااارادايمی درنظرياااههاااای جدياااد توساااعه ،ارتقااااء مطلوبیااات ،رکاااايت خااااطر ذينفعاااان برناماااههاااای
توسعه ای و در نظر گرفتن خواست جمعیت هدف ،اهمیت پیدا کرد(غفاری و امیدی.)3333 ،

. Beta

1
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توسعهی اجتماعی با توجه بیشتر به شاخصهای انسانی توسعه همچون اعتماداجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،امنیت و احساس امنیات
و کیفیت زندگی تالش نموده است تا مفهوم توسعه را بهسوی مولفههای انسانی نزديک و از مولفههای اقتصاادی دور گرداناد و ياا
حااداقل در مقااامی يکسااان جااای دهااد .بااه بیااان ديگاار توسااعه اجتماااعی هاادف خااود را بهااروزی مااردم بااه عنااوان جامعااه هاادف
برنامههای توسعهای انتخا و برای تحقق آن تالش می نمايد .گسترش روزافزون شهرنشینی در کشورهای جهان نیز پرداختن به اين
مفهوم در شهرها را اهمیتی دوچندان بخشیده است .توسعه اجتماعی در شهرها تا به امروز کمتار ماورد توجاه ماديران شاهری قارار
گرفته و توسعه شهری(در مفهوم کالبدی و فضايی آن) در مرکز توجه آنها قرار داشته است.
از اينرو توجه بیشتر به شاخصهای اجتماعی در توسعه ملی و بهطور محدودتر در توسعه شهری از اهمیت فراوانی برخوردار است.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که متغیرهايی چون اعتماد اجتمااعی ،همبساتگی اجتمااعی و مشاارکت اجتمااعی ،باه عناوان
مفاهیمی که در رابطه مستقیم با شهروندان و تعامالت آنها بايکديگر و با ساختار جامعه برقرا میکنند ،دارای اهمیات فاراوان باوده
است .اهمیتی که شايد تا بهحال از سوی مديرت کالن به طور عام و مديريت شهری بهطور خاص دور بوده است .هرچند که نباياد
از عوامل اقتصادی ،سیاسی ،جمعیتی و ...نیز غافل شد ،اما نحوه تعامل میان شهروندان و مديران شهری از جمله عوامل بسیار مهم در
اين زمینه است .میزان سرمايه اجتماعی پايینتر از حد متوسژ(حاصل نتايج پژوهش) را میتوان زنگ خطری برای جامعه تلقی کرد.
زيرا هیچيک از برنامهريزی های صورت گرفته در جامعه بدون مشارکت شهروندان ،که زمه آن وجود احساس همبستگی در کنار
اعتماد اجتماعی است ،محقق نخواهد شد و دستيابی به هدفهای از پیش تعیین شده امکانپذير نخواهد بود.
کیفیت زندگی نیز که در اين پژوهش با متغیرهايی چون احساس امنیت اجتمااعی ،ساالمت جسامانی ،ساالمت روانای ،رکاايت از
محیژ ،احساس برابری جنسیتی ،دسترسی به خدمات و مشارکت اجتماعی(در دو بعد رسمی و غیار رسامی) سانجیده شاده ،از حاد
متوسژ پايینتر بوده است .اين موکوع نیز نشان از پايین بودن سطن کیفی زندگی انسانهايی دارد که به عنوان سرمايههاای انساانی
موجود در جامعه بايد در مسیر پیشرفت جامعه تاثیرگذار باشند .توجه به کیفیت زندگی ساکنان شهر تهاران زماانی اهمیات بیشاتری
می يابد که با توجه به نتايج آزمون رگرسیون ،در تحقق توسعه اجتماعی شهر تهران مهمترين عامال باوده و بیشاترين تااثیر را داشاته
است.
با توجه به رويک رد مديريت شهری و مديريت کالن جامعه و توجه به بحث توسعه اجتماعی در فصل هفاتم و هشاتم برناماه چهاارم
توسعه(مجمع تشخیص مصلحت نظام )33 :3332 ،و فصل سوم برنامه پنجم توسعه(منصور ،)3333 ،زم است تا به متغیرهای تشکیل
دهنده توسعه اجتماعی(به دور از شاخصهای اقتصادی تنها و با در نظر گارفتن شااخصهاای اجتمااعی) توجاه بیشاتری شاود و در
جهت افزايش سطن آن اقدامهای جدیتری صورت گیرد.
بدون شک تحقق اهداف بلند مدت(چشمانداز 22ساله) و میان مدت(برنامههای توسعه) نیازمند افرادی است که در کنار توانمندی و
سطن با ی شاخصهای اقتصادی در شاخصهای اجتماعی(از جمله سرمايه اجتمااعی و کیفیات زنادگی) نیاز توانمناد باوده تاا باا
تغییرات نهادی و ساختاری به بهبود شرايژ موجود کمک نمايند .زيارا توساعه در هایچ جامعاهای محقاق نخواهاد شاد مگار آنکاه
آگاهی ،خردمندی ،علمگرايی ،اعتماد متقابل ،تعهد ،همبستگی اجتماعی ،رفاه ،امنیت و احساس امنیت ،براباری جنسایتی ،ساالمت
روانی و جسمی و(...که همگی را می توان تحت عنوان توسعه اجتماعی نام نهاد) در جامعه وجود داشته باشد.
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