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چکیده
امروزه مفهوم توسعه اجتماعی و اقتصادی بسیار بیشتر از خود توسعه در محافل علمی مطرح
شده است و بسیاری از جوامع از آن بعه عنعوان مهمتعریگ ا گعوی پیشعرفت یعاد معیکننعد ایعگ
پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اجتماعی و اقتصعادی در شعهر اصعفهان بعه روش
پیمایشی انجام شده است و جامعه آماری پژوهش شامل همه شهروندان اصفهان بوده اسعت کعه
به کمک فرمول کوکران  422نفر به عنوان حجعم نمونعه انتخعا شعدند و روش نمونعه گیعری
جهت دستیابی به نمونه پژوهشی معرف ،نمونه گیری تصادفی بوده اسعت نتعای پعژوهش نشعان
داده است که متغیرهای کیفیت زندگی ،رفعاه فعردی ،برابعری قعدرت خریعد ،احسعاس ععدا ت
اجتماعی و درآمد سرانه به ترتیب دارای بیشتریگ سهم برای پیش بینی متغیر توسععه اجتمعاعی و
اقتصادی شهروندان شهر اصفهان هستند ایگ پن متغیر در مجموع  21درصعد از تغییعرات متغیعر
وابسته (توسعه اجتماعی و اقتصادی) را تبییگ میکنند
واژه های کلیدی :توسعه ،توسعه اجتماعی و اقتصادی ،کیفیت زنعدگی ،رفعاه فعردی ،برابعری
قدرت خرید ،احساس عدا ت اجتماعی ،درآمد سرانه
* نویسنده مسؤول
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مقدمه و بیان مسأله
بسیاری از اندیشمندان توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی ،مانند کعاهش
فقر ،بیکاری و نابرابری تعریف می کنند و از نظر آنها توسعه عالوه بر اینکه به بهبود میزان تو ید
و درآمد منجر می شود ،شامل دگرگونی های اساسی در ساخت های نهادی ،اجتمعاعی-اداری و
همچنیگ ایستارها و دیدگاه های عمومی مردم است توسعه در بسیاری از موارد ،حتعی ععادات و
رسوم و عقاید مردم را نیعز در برمعیگیعرد (حکیمعینیعا و صعاد زاده )9219 ،در همعیگ راسعتا
توسعه به شکلهای متعددی در بیگ اندیشعمندان تعریعف و شعاخصسعازی شعده اسعت و حتعی
می توان گفت که برداشت افراد از مفهوم توسعه فرآیندی همهجانبه است که معطوف بعه بهبعود
تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه می شود در بررسی روند تحوالت و توسعه جوام بر ابعاد
اجتماعی و اقتصادی آن تأکید میشود از نظر آد مگ و معوریس تعریفعی شایسعته از توسععه بعه
سادگی امکانپذیر نیست ،چرا که سطح باالیی از نابرابری که در برخورداری طبیععی و سعاختار
اقتصادی ،میراث فرهنگی و نهادهای اجتماعی و سیاسی بیگ نواحی مختلف جهان امروز موجود
است ،هر تالشی را در راستای ا گویی بعرای تفکیعک جوامع توسععه یافتعه و توسععه نیافتعه بعی
ارزش می کند (آد مگ و موریس )9:9172 ،9و ازکیا توسعه را به معنعای کعاهش فقعر ،بیکعاری،
نابرابری ،صنعتی شدن بیشتر ،ارتباطات بهتر ،ایجاد نظعام اجتمعاعی مبتنعی بعر ععدا ت و افعزایش
مشارکت مردم در امور سیاسی جاری تعریف می کند (ازکیعا )967 :9289 ،ایعگ تعریعف بعرای
مفهوم توسعه اقتصادی اجتماعی نزدیکتر است و از ایگ رو میتوان بعه ایعگ تعریعف بعه عنعوان
پشتوانه نظری بحث اتکا کرد توسعه در کلیتریگ مفهوم خود به معنای بهبعود کیفیعت زنعدگی
بشر است بنابرایگ ،انسان ها ثروت واقعی هر کشور را تشکیل می دهند به عبعارتی ،معورد توجعه
قرار دادن انسان به عنوان یکی از زیربناهای توسعه ایگ امکان را فعراهم معی کنعد تعا کشعورها بعا
توجه به ارکان کلیدی شاخص توسعه انسانی (درآمدسرانه ،امید به زندگی و نرخ با سوادی) در
جهت ارتقای سطح کیفی کشورهایشان گام بردارند (حکیمینیا و همکاران)31 :9212 ،
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توسعه به معنای تغییر و تحول سابقه ای به قعدمت عمعر بشعر دارد و د یعل ایعگ ادععا تغیراتعی
است که در شکل و محتوای زندگی بشر ،پیوسته به وقوع می پیوندد و به بهبود اوضعاع زنعدگی
منتهی میشود اما توسعه مبتنی بر برنامه ریزی آگاهانه برای پیشرفت جامعه یا مفهوم آکادمیعک
آن ،پدیده ای منحصر به قرن بیستم است که از  9197در شوروی آغاز شده و در طول زمعان بعه
ویژه بعد از جنگ جهانی دوم با نگرشهای مختلف معورد بررسعی قعرار گرفتعه اسعت (عالئعی،
 )3 :9284بعد از پایان جنگ جهانی دوم ،به سبب تخریعب و انهعدام بخعش وسعیعی از اروپعا و
آسیای جنو شرقی ،احیای سعری منعاط تخریعب شعده در او ویعت برنامعه هعای جهعانی قعرار
گرفت (پورافکاری )14 :9219 ،همچنیگ توسعه یکی از مباحث مناقشه آمیعز سعه دهعه اخیعر در
ایران (بویژه پس از انقال ) بوده و مباحث پیرامونی آن همچون ابععاد توسععه ،توسععه سیاسعی،
توسعه اقتصادی و اجتماعی جایگاه ویژه ای در مباحعث علمعی داشعته اسعت در عرصعه جهعانی
اساساً تا قبل از دهه  9152و  9162میالدی هرگاه سعخگ از توسععه بعه میعان معی آمعد ،کمیعت و
کیفیت رشد و توسعه اقتصادی مطمح نظر قرار می گرفت ،اما بعد از جنگ جهعانی دوم و بعویژه
پس از آنکه مفهوم توسعه فرهنگی از اوایل دهه  9182توسط یونسکو در مباحث توسعه مطعرح
شد ،نقش عوامل فرهنگی – اجتماعی در فرآیند توسعه و توسعه نیافتگی برجسعته شعد (ربعانی و
همکاران)926 :9288 ،
امروزه مفهوم توسعه روند متفاوتی را در کشورهای جهان طعی کعرده اسعت و در برخعی از
کشورها نتای نامطلو آن به تخریب محیط زیست و آسیب به مناب طبیعی منجر شده اسعت و
در برخی کشورهای دیگر به عنوان یک هدف واال و مهم تعریف شده است توسععه در کشعور
ما مفهومی بینابینی داشته و در بخشی از مناط نتای نعامطلوبی را نیعز بعه دنبعال داشعته اسعت در
نهایت اگر مفهوم توسعه مقو های اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شود ،با شاخصهای چعون
رفاه فردی ،درآمد سرانه ،برابری قعدرت خریعد ،ععدا ت اجتمعاعی و کیفیعت زنعدگی تعریعف
میشود ،اما مفهوم توسعه اقتصادی به تنهایی اغلب با رشد اقتصادی یکی شمرده میشعود و هعم
شامل رشد کمی اقتصاد است و در ضمگ مفعاهیمی چعون تغییعر و تحعوالت اقتصعادی در بطعگ
خود دارد (ازکیا و غفاری )44 :9284 ،اما توسعه اقتصعادی – اجتمعاعی رشعد و تععا ی مسعتمر
اقتصادی یک جامعه برای رسیدن به یک رفاه فردی و اجتمعاعی اسعت ایعگ دگرگعونی تنهعا از

 / 22فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال دهم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)23بهار 9215

طری تحوالتی شکل می گیرد که از بنیان های اقتصادی ،اجتمعاعی ،سیاسعی ،علمعی و فرهنگعی
جامعه حاصل آمده باشد (حکیمینیا و صاد زاده )22 :9219 ،بنابرایگ در ایعگ پعژوهش ضعمگ
در نظر گرفتگ شاخصهای توسعه اقتصادی اجتماعی ،میزان رفاه فردی ،درآمعد سعرانه ،برابعری
قدرت خرید ،احساس عدا ت اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان مورد سنجش واقع شعده و
سهم هر کدام در میزان توسعه کلی شهر اصفهان در نظر گرفته شده است
ادبیات نظری پژوهش
توسعه
9

واژه توسعه از نظر غوی به معنی بسط یافتگ ،درک کردن ،تکامل و پیشرفت است گرچعه
ایگ واژه از قرن هشتم هجری ( 94میالدی) برای توضیح برخی پدیدههای اجتمعاعی بکعار رفتعه
است ،یکگ استفاده وسی از ایگ واژه به عنعوان یعک چعارچو تحلیلعی بعرای درک پیشعرفت
جوام انسانی ،به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهههای  9152-9162مربعو معیشعود در آن
موق  ،ایگ واژه مترادف با نوسازی ،رشد ،صنعتی شدن و برای تعبیرات و اصعطالحات مشعابه بعه
کار میرفت توسعه در یک تعریف دیگر به معنی "خروج از فافه" اسعت " فافعه" از دیعدگاه
صاحبنظران نسل اول توسعه ،به معنی خروج از جامعه سنتی و ارزشهای مربو به آن است بعه
اعتقاد آنها برای دستیابی به توسعه باید از مرحله سنتی خارج شد و به تجدد رسعید ا گعویی کعه
مورد توجه افرادی چون " رنر ،شرام و راجرز" بود اما امروزه مفهعوم توسععه از دیعدگاه بیشعتر
صاحبنظران ،همه ابعاد زندگی بشر را در برمیگیرد توسعه از نیازهای انسانی آغاز میشود تا بعه
مسائل مربو به زندگی معنوی انسان نیز برسد (ازکیا )24 :9284 ،در تعریف توسععه نکعاتی را
باید مد نظر داشت که مهمتریگ آنها عبارتند از اینکه؛ اوالً توسعه را مقو های ارزشی تلقی کعرد،
ثانیاً آن را جریانی چند بعدی و پیچیده دانست ،ثا ثاً بعه ارتبعا و نزدیکعی آن بعا مفهعوم بهبعود
توجه کرد (ازکیا و غفاری )34 :9284 ،به همیگ خاطر توسعه مفهومی است که از آغعاز دوران
مدرنیته از سوی نظریه پردازان برای کشورهایی که از سطح پعائیگ رشعد اجتمعاعی ،اقتصعادی و
سیاسی برخوردار بودند مطرح شد هدف او یعه نظریعه پعردازان از مفهعوم توسععه ارائعه ا گعو و
1 development
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مد ی برای حرکت جوام مختلف به ویژه به سبک کشورهای غربی بود با ایعگ حعال کعم کعم
مفهوم توسعه دچار پیچیدگی و تعریف هعای متععدد و مبهمعی شعد؛ بعه طعوری کعه ارائعه یعک
تعریف جام برای آن مشکل شد در یک تعریف توسعه به بهبود ،رشد و گسترش همه شرایط
و ابعاد مادی و معنوی حیات اجتماعی را گویند که در رابطه بیگ دو ت و ملت بوجود میآید و
شرایط مناسبی را از امنیت ،آزادی فردی ،مشارکت سیاسی ،رشد اقتصادی و رفاه معا ی و غیعره
را مهیا میکند (عنبری )9212 ،همچنیگ از نظر مایکل تودارو توسعه را باید جریانی چند بععدی
دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی ،طرز تلقی عامعه معردم و نهادهعای ملعی
ونیز تسر ی رشد اقتصادی ،کاهش نابرابری و ریشه کگ کردن فقر مطل است توسععه در اصعل
باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی ،هماهنگ با نیازهعای متنعوع اساسعی و خواسعته هعای
افراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام ،از حا ت نا مطلعو زنعدگی گذشعته خعارج شعده و
بسوی وض یا حا تی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتعر اسعت ،سعو معییابعد (تعودارو،
)24 :9277
توسعه اقتصادی:1
توسعه اقتصادی اغلب اشتباهاً با رشد اقتصادی یکی شمرده میشعود هعم شعامل رشعد کمعی
اقتصاد است و در ضمگ مفاهیمی چون تغییر و تحوالت اقتصعادی در بطعگ خعود دارد (ازکیعا و
غفاری )44 :9284 ،توسعه اقتصادی رشد و تعا ی مستمر اقتصادی یک جامعه برای رسعیدن بعه
یک رفاه فردی و اجتماعی است ایگ دگرگونی تنها از طری تحوالتی شعکل معیگیعرد کعه از
بنیان های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،علمی و فرهنگی جامعه حاصل آمده باشد (حکیمینیعا و
صاد زاده )9219 ،مباحث توسعه اقتصادی از قعرن هفعدهم و هجعدهم معیالدی در کشعورهای
اروپایی مطرح شد فشار صنعتی شدن و رشد فنعاوری در ایعگ کشعورها تعوام بعا تصعاحب بعازار
کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمعانی کوتعاه ،شعکاف بعیگ دو قطعب پیشعرفته و
عقب مانده عمی شده و دو طیعف از کشعورها در جهعان شعکل گیعرد :کشعورهای پیشعرفته (یعا
توسعهیافته) و کشورهای عقبمانده (یا توسعهنیافته) تجربیات توسعه در کشورهای جهان سعوم
1- Economic developnment
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نشانگر تخریب جدی روابط و شبکههای سنتی موجود و هنجارهای اعتماد آمیز در خالل رونعد
توسعه و جایگزیگ نشدن آنها با نهادهای قوی و ریشهدار اجتمعاعی اسعت بعی تعوجهی بعه آثعار
جنبی اواویت توسعه اقتصادی و برخورد تک شاخص در برنامهریزیهای توسعه ،موجعب شعده
است حتی در کشورهایی که روند نهادمندتری به مدرنیزاسیون اقتصادی داشتند ،نیز شاهد زوال
آشکار رشد باشند باید ببگ دو مفهوم رشد اقتصادی و توسعه اقتصعادی تمعایز قایعل شعد رشعد
اقتصادی ،مفهعومی کمعی اسعت در حعا ی کعه توسععه اقتصعادی ،مفهعومی کیفعی اسعت رشعد
اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تو ید (کشور) در یک سال خعا

در مقایسعه بعا

مقدار آن در سال پایه در سطح کالن ،افزایش تو ید ناخعا ص ملعی ( )GNPیعا تو یعد ناخعا ص
داخلی ( )GDPدر سال مورد نیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه ،رشد اقتصادی محسعو
می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی ،تغییعر قیمعت هعا (بخعاطر تعورم) و اسعتهالک
تجهیععزات و کاالهععای سععرمایهای را نیععز از آن کسععر نمععود (سععلیمیفععر9283 ،؛ پورافکععاری و
همکاران)9288 ،
مناب مختلف رشد اقتصادی عبارتند از افزایش بکارگیری نهاده ها (افزایش سرمایه یا نیعروی
کار) ،افزایش کعارآیی اقتصعاد (افعزایش بهعره وری عوامعل تو یعد) و بکعارگیری ظرفیعت هعای
احتما ی خا ی در اقتصاد است توسعه اقتصادی عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیعت هعای
تو یدی اعم از ظرفیت های فیزیکی ،انسانی و اجتماعی در توسعه اقتصعادی ،رشعد کمعی تو یعد
حاصل خواهد شد ،اما در کنار آن ،نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شعد ،نگعرشهعا تغییعر
خواهد کرد ،توان بهره برداری از مناب موجود به صورت مستمر و پویا افعزایش یافتعه و هعر روز
نوآوری جدیدی انجام خواهد شد به عالوه میتوان گفت ترکیب تو ید و سهم نسعبی نهعادههعا
نیز در فرآیند تو ید تغییر می کند توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی توانعد تنهعا در یعک
بخش از آن اتفا بیافتد توسعه ،حد و مرز و سقف مشخصی ندارد ،بلکه بد یل وابستگی آن به
انسان ،پدیده ای کیفی است (برخالف رشد اقتصادی که کامالً کمی است) که هیچ محدودیتی
ندارد (سلیمیفر)9283 ،
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد :اول ،افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشعه کنعی
فقر) و دوم ،ایجاد اشتغال ،که هر دوی ایگ اهداف در راستای عدا ت اجتمعاعی اسعت نگعاه بعه
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توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه نیافتعه متفعاوت اسعت در کشعورهای
توسعه یافتعه ،هعدف اصعلی افعزایش رفعاه و امکانعات معردم اسعت در حعا ی کعه در کشعورهای
عقب مانده ،بیشتر ریشهکنی فقر و افزایش عدا ت اجتماعی مدنظر است (ازکیا و غفعاری:9284،
)45
شاخصهای توسعه اقتصادی
از جمله شاخصهای توسعه اقتصادی یا سطح توسعهیافتگی میتوان ایگ موارد را برشمرد:
ا ف شاخص درآمد سرانه :از تقسیم درآمد ملی یعک کشعور (تو یعد ناخعا ص داخلعی) بعه
جمعیت آن ،درآمد سرانه بدسعت معی آیعد ایعگ شعاخص سعاده و قابعل ارزیعابی در کشعورهای
مختلف ،معموالً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می شود زمعانی درآمعد سعرانه
 5222دالر در سال نشانگر توسعه یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سعرانه 92222
دالر ا بته الزم به ذکر است که هر سا ه ایگ مقادیر تغییر میکنند (سلیمیفر)9283 ،
شاخص برابری قدرت خرید ( :)PPPاز آنجا که شعاخص درآمعد سعرانه از قیمعت هعای
محلی کشورها محاسبه می گردد و معموالً سعطح قیمعت محصعوالت و خعدمات در کشعورهای
مختلف جهان یکسان نیست ،از شاخص برابری قدرت خرید استفاده معی گعردد در ایعگ روش،
مقدار تو ید کاالهای مختلف در هر کشور ،در قیمتهای جهانی آن کاالها ضر شعده و پعس
از انجام تعدیالت الزم ،تو ید ناخا ص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه معی گعردد (سعلیمی فعر،
)9283
ج شاخص درآمد پایدار ( :)SSI، GNAکوشش برای غلبه بر نارسایی های شاخص درآمعد
سرانه و توجه به "توسعه پایدار" به جای "توسعه اقتصادی" ،به محاسبه شعاخص درآمعد پایعدار
منجر گردید در ایگ روش ،هزینه های زیست محیطی که در جریان تو ید و رشد اقتصادی ایجاد
می گردد نیز در حسا های ملی منظور گردیده و سپس میزان رشعد و توسععه بدسعت معیآیعد
(سلیمیفر)9283 ،
د شاخص های ترکیبی توسعه :از اوایل دهه  ،9182برخی از اقتصعاددانان بعه جعای تکیعه بعر
یک شاخص انفرادی برای انعدازه گیعری و مقایسعه توسععه اقتصعادی بعیگ کشعورها ،اسعتفاده از
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شاخص های ترکیبی را پیشنهاد نمودند بعرای مثعال ،معی تعوان بعه شعاخص ترکیبعی معوزنی کعه
مک گراناهان ( )9172برمبنای  98شاخص اصلی ( 72زیرشاخص) محاسبه می نمود ،اشاره کعرد
(سلیمیفر)9283 ،
و شاخص توسعه انسانی ( :)HDIایعگ شعاخص در سعال  9119توسعط سعازمان ملعل متحعد
معرفی گردید که براساس ایگ شاخص ها محاسبه می گردد :درآمد سرانه واقعی (براسعاس روش
شاخص برابری خرید) ،امید به زندگی (در بدو تو د) و دسترسی به آموزش کعه تعابعی از نعرخ
باسوادی بزرگساالن و میانگیگ سالهای به مدرسهرفتگ افراد است (سلیمیفعر )9283 ،در ادامعه
ایگ نوع توسعه به طور مفصل بررسی میشود
از قرن هجدهم و با رشد سری صنای در غر  ،او یگ اندیشه های اقتصادی ظهور نمود ایعگ
اندیشه ها ،در پعی تئعوریزه کعردن رشعد درحعال ظهعور ،علعل و عوامعل ،راهکارهعای هعدایت و
راهبری ،و بررسی پیامدهای ممکگ بود از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می توان به ایعگ
موارد اشاره کرد (سلیمیفر)9283 ،
پرفسور بالک میگوید :توسعه اقتصادی عبارت است از :دستیابی بعه تععدادی از هعدفهعا،
نمایان مطلو و نوسازی از قبیل افزایش بازدهی تو ید ،ایجاد نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی
– کسب معارف و فهم مهارت های جدید ،بهبود در رف نهادها و یعا بطعور منطقعی دسعتیابی بعه
یک سیستم موزون و هماهنگ از سیاستهای مختلف که بتوانعد انبعوه شعرایط نعامطلو یعک
نظام اجتماعی را برطرف سازد در تعریفی دیگر توسعه اقتصادی عبارت است از افزایش مداوم
ظرفیت تو ید یک جامعه که بر اساس تکنو وژی درون زا پیریزی شده است
توسعه اجتماعی
مفهععوم توسعععه اجتمععاعی بسععیار جععام تععر از توسعععه اقتصععادی اسععت و ایععدههععا و اهععداف
گسترده تری را دنبال می کند ،اما ایگ اهداف و اید ها و نیز مفهوم توسعه اجتماعی به طعور دقیع
تعریف نشده است ابعاد گوناگون ایگ مفهوم مورد بحث و محعل اختالفعات اسعت و بعضعی از
شاخص های آن در حعال شعکل گیعری و فرمو عه شعدن اسعت توسععه اجتمعاعی بیعانگر پدیعده
بهزیستی همه افراد جامعه است و نمیتوان گفعت کعه بهزیسعتی قابعل انعدازه گیعری اسعت ،امعا
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بعضی از شاخص های کمّی وجود دارند که تا حدی بهزیستی جامعه را نشان می دهنعد و بعضعی
از متغیرهای کیفی نیز با روش های آماری و ریاضی قابلیت تبدیل به متغیرهعای کمّعی را دارنعد
توسعه اجتماعی یکی از ابعاد اصلی پروسه توسعه و بیانگر کیفیت سیسعتم اجتمعاعی در راسعتای
دستیابی به عدا ت اجتماعی ،ایجاد یکپارچگی و انسجام اجتمعاعی ،افعزایش کیفیعت زنعدگی و
ارتقای کیفیت انسان ها است (کالنتری)399:9277 ،
توسعه اجتماعی به صورت گسترده تر در پی ایجاد بهبود در وضعیت اجتماعی افعراد جامععه
از جمله باال بردن سعطح زنعدگی ،فعراهم آوردن بهداشعت ،مسعکگ ،تغذیعه ،اشعتغال و اسعت
(ازکیا و غفاری)47 :9284 ،
توسعه اجتماعی در سال  9115به معنی مبارزه با فقر مطرح شد که مسئو یت اصلی مقابلعه بعا
فقر به عهده دو تهای ملی و نظارت آن بر عهعده اجتمعاع بعیگا مللعی گذاشعته شعده بعود ایعگ
نظارت در بیانیه ژنو بر رعایت حقو بشعر ،بخشعودگی بعدهی هعای خعارجی کشعورهای فقیعر،
تجارت خارجی کشورها ،سرمایهگذاری در بخشهای اجتمعاعی و نقعش بانعک جهعانی تاکیعد
داشت شاخص های توسعه نیز عبارت بودند از :دسترسی به خدمات آموزشی ،درصعد جمعیعت
با سواد ،طول عمر ،میزان مرگ و میر نوزادان ،سوء تغذیعه و تغذیعه مناسعب ،سعطح بهداشعت و
کنترل بیماری ها ،مسکگ مناسب ،برابری زن و معرد و مهمتعریگ موضعوع از ایعگ نظعر توسععه
انسانی و آن هم در عمل به معنی مقابله با فقر و نابرابری است که بایعد بعا سیاسعت گعذاری هعای
اجتماعی تامیگ شود (ازکیا )9284 ،موان داخلی اجتماعی توسعه که شعاید بخشعی از مهمتعریگ
موان توسعه هم باشند ،در حا عت کلعی معیتعوان بعه چهعار دسعته جمعیعت و مهعاجرت ،وضع
بهداشت و تغذیه ،بیسوادی و نقعص نظعام آموزشعی و فاصعله طبقعاتی و بعیععدا تی اجتمعاعی
تقسیم کرد ا بته باید در نظر داشت که موان فرهنگعی توسععه نیعز ماننعد تقعدیر گرایعی ،تجعدد
ستیزی ،کمبود شناخت علمی و تضادهای قومی نیز ،که از دیعدگاه بسعیاری از صعاحب نظعران،
اصلیتریگ موان توسعه هم هستند ،بصورت نتای اجتماعی خود را نشان میدهند
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توسعه اجتماعی و اقتصادی
ارتبا و همبستگی بیگ فرایندهای توسعه اجتماعی  -اقتصعادی و فعرمهعای فضعایی همعواره
مورد توجه اندیشمندان و جامعهشناسان بوده است اما بهطور مشخص ،با طرح و ظهور پعارادایم
علم فضایی و نقد تفکر استثناگرایی در جغرافیا توسط کورت شیفر در سال  9152و گسعترش و
تثبیت ایگ پارادایم توسط اندیشمندانی چون پترهاگ ،دیوید هاروی و تحقیقات جامعهشناسعانی
مانند وبر ،هانری وفور و امانوئل کاستلز در مورد تأثیرات متقابل فرمها و فرایندها ،بیش از بیش
مورد توجه جدی جامعهشناسان قرار گرفته است از ایگ میان کاستلز و هاروی تأکیعد معیکننعد
که شکل فضایی یک جامعه با مکانیسمهای کلی توسععه آن ارتبعا نزدیعک دارد (جمشعیدی،
 )32 :9283ا بته هر یک از ایگ دانشمندان بعه وجهعی از ایعگ موضعوع توجعه کعردهانعد و آن را
مورد تحقی خود قرار دادهاند ،امعا همعه آنهعا مقعدمات الزم بعرای ایجعاد پشعتوانههعای نظعری
محکم برای تصدی ایگ گزاره را فراهم آوردهاند که فرآیند توسعه اجتمعاعی و اقتصعادی را بعه
طور جداییناپذیری درهم آمیخته و به هم مربعو انعد و عذا بایعد آن دو را بعه صعورت مکمعل
یکدیگر در برنامهریزی شهری و یا در طراحی محیطزیست در نظر داشت ،تعا بتعوان در هعر دو
بعد به طور همزمان مسایل را حل کرد ویلیام بادگریون نیز اظهعار معیدارد" :معا دایمعاً بعا عزوم
تکامل ساختارها و اشکال روبهرو میشویم که در طی زمان توسعه مییابند و میتوانند وحعدت
و یکپارچگی اجزای خود را در همه مراحل رشد حفظ کنند فقدان چنیگ معنعایی بعه نعابودی و
تخریب منجر خواهد شد " (حمیدی و همکاران)95 :9276 ،
پیشینه پژوهش
عظیمی ( )9284در پژوهشی با عنوان مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران به رابطه میعان
فرهنععگ و توسعععه اقتصععادی پرداختععه اسععت از نععظ وی بععرای تحقع یععافتگ توسعععه اقتصععادی،
انسان هایی مورد نیازند که ذهگ و نگرش آنها متحول شده باشد ،اگر قرار است پایه های علمعی
و فنی تو ید امروزیگ شوند ،آدم هایی که قرار اسعت اینکعار را متحقع سعازند بایعد از وضععیت
کنونی خود متحول شوند و ذهنیت مناسب را داشته باشند
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برارپور ( )9287در پژوهشی با عنوان سنجش وضعیت پایداری توسعه محلی در کالردشعت
با استفاده از یک ا گوی راهبردی به بررسعی پعارادایمهعای غا عب در فراینعد توسععه شعهری در
ایران پرداخته و بر بیشتر به ابعاد اقتصادی توسعه تأکید کرده اسعت ایعگ در حعا ی اسعتکعه در
دنیای امروز ،استراتژیهای توسعه اقتصادی بدون در نظر داشتگ ابعاد انسانی ،اجتماعی و زیست
محیطی آن ،پویاییهایی را ایجاد میکند که به موجب آن ،عوامل اصلی توسعهیافتگی به جعای
آن که به عنوان پیشران برای فرآیند توسعه عمل کنند ،با تأخیرهای زمانی ،در مقابل توسعه قرار
میگیرند در ایگ حا ت ،ایگگونه توسعهها را ناپایدار تلقی میکند
صادقی دهچشمه )9287( ،در پژوهشی به بررسی جامعه شناختی مسأ ه اجتمعاعی ع فرهنگعی
توسعه در شهرستان فارسان ،پرداخته است محق در ایگ پژوهش از سه مقو ه جامععه ،فرهنعگ
و مدرنیته را شاخص پنداشته و از تئوری نوسازی استفاده کرده است نتای نشان میدهد کعه در
ایگ منطقه ،باید دیدگاهها و بینشهای منفی که در جامعه به فراوانی مشاهده میگردد ،اصالح و
به منطقه ،ابزار عقالنیت ،انتقاد ،شادی و از همه مهمتعر توجعه بعه امعور دنیعائی و بعاالخص سعایه
روشهائی از مدرنیته تزری شود
محمودیان و خدامرادی ( )9286در پژوهشی رابطه طعال و توسععه اقتصعادی اجتمعاعی در
شهرستان های کشور معتقدند که صنعتی شدن و شهرنشعینی تغییعرات سعاختاری بعه دنبعال خعود
آورد و نهاد خانواده نیز از ایگ تغییرات تعأثیر خواهعد پعذیرفت ،چعرا کعه ایعگ دو عوامعل نقعش
مهمی در کاهش باروری و افزایش امید به زندگی داشته است نتای گویعای رابطعه معنعیدار و
مستقیمی بیگ توسعه و طال است پس میتوان با توجه به مثبت بعودن ضعریب همبسعتگی ادععا
نمود که با افزایش میزان توسعه یافتگی ،طال نیز افزایش پیدا میکند بعه منظعور بررسعی تعأثیر
همزمان متغیرهای مستقل بر طال از تحلیل رگرسیونی استفاده شده است که از مجمعوع هفعت
متغیر مستقل توسعه ،قومیت ،اشتغال زنان ،تحصیالت عا ی زنان ،بعد خانوار ،باروری ،پیشرسعی
ازدواج زنان در معاد ه رگرسیونی فقعط سعه متغیعر از متغیرهعای تحقیع ؛ یعنعی توسععه ،قومیعت
(کرد) و باروری رابطه معنی داری با متغیر وابسته داشتهاند و ایگ سه متغیر در مجموع حعدود 35
درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبییگ میکنند در نهایت متغیرهای توسععه ،قومیعت و بعاروری
اثر مسعتقیمی روی طعال داشعته انعد سعهم متغیعر توسععه از بقیعه بیشعتر بعوده اسعت متغیرهعای
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تحصیالت عا ی زنان و اشتغال زنان نیز روی توسعه تأثیر گذار بوده اند و اثر ایگ دو روی طال
غیرمستقیم بوده است
سععام آرام و همکععارانش ( )9288در بررسععی موانع فرهنگععی اجتمعاعی توسعععه روسععتاها در
رستان نقش متغیرهای انسانی را برجستهتر از متغیرهای محیطی و زیسعتمحیطعی معیداننعد در
ایگ پژوهش نزاع های جمعی ع ازدواج هعای زود هنگعام ،فقعدان گسعترش آزادیهعای الزم در
نظام مدیریتی و

به عنوان متغیرهای اصلی در نظر گرفته شعده اسعت کعه بعا روش مقایسعه ای

مابیگ روستاهای توسعه یافته و توسعه نیافته با نمونه گیعری خوشعهای ،شعکل گرفتعه اسعت آنهعا
علت توسعه نیافتگی روستاها را در مسائل اجتماعی فرهنگی آن منطقه معیداننعد و معتقدنعد کعه
در منطقه باید جهت برقراری روابط و حقو اجتمعاعی و امکانعات ،برنامعهریعزی هعای جعامعی
صورت گیرد
زاهدی ( )9283در پژوهشی با عنوان چا ش های توسعه پایعدار از منظعر اکوتوریسعم ،انعواع
توریسم را از نظر پایداری؛ به توریسم پایعدار و توریسعم ناپایعدار تقسعیم کعرده و از گونعههعای
مختلف توریسم ،اکوتوریسم را بیش از سایر گونههای توریسم با توسعه پایدار سعازگار دانسعته
است وی ضمگ بررسی عوامل انسانی نقش عوامل طبیعی را در بحعث توسععه پایعدار بسعیار پعر
رنگتر میداند و از جمله میتوان به گردشگری پرداخعت از نظعر او توسععه و گردشعگری در
تعامل و ارتباطی دو طرفه با هم دیگر قرار دارند و هرکدام تاثیر به سزایی بر دیگری دارد
آنچورنا 9و همکاران ( ،)3228در پژوهشی با عنوان شبکههای اجتماعی و توسعه اقتصادی با
بهععرهگیععری از مععدل تعععادل عمععومی بععه بررسععی تععاثیر شععبکههععای اجتمععاعی (شاخصععی بععرای
اندازهگیری سرمایه اجتماعی) روی توسعه اقتصادی  37کشور پرداختند یافتههعای ایعگ تحقیع
نشان داد که  -9ناهمسانی در تعداد گرههای اجتماعی میتواند سبب ناهمسانی در درآمد سرانه
کشععورها شععود  -3محاسععبه انجععام شععده نشععان داد که،کشععورهای مععورد مطا عععه بععدون وجععود
سرمایهاجتماعی تنها به 9/3و  2/4از میزان درآمد سرانه خود دست خواهنعد یافعت  - 2سعرمایه
اجتماعی میتواند کارایی سرمایه انسانی و یعا بهعرهوری نیعروی کعار را افعزایش دهعد  -4آنهعا

1 Anchorena
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اعتقاد دارند که افزایش در بهرهوری میتواند سبب کاهش رفاه شود و ایگ زمانی اتفا میافتعد
که شبکههای اجتماعی هماهنگ ،با هم شکل نگیرد  - 5گرههعای اجتمعاعی کعه نشعان دهنعده
سرمایه اجتماعی هستند ،میتوانند سبب کاهش در هزینه مباد ه شوند
فدریک 9و همکاران ( ،)9111در پژوهشی به بررسی ارتبا بیگ رشعد و توسععه اقتصعادی و
سرمایه اجتماعی نشان دادند که تمام اشکال سرمایه اجتماعی با یکدیگر برابعر نیسعتند و مطمئنعاً
برخی از اشکال سرمایه اجتمعاعی بعه منظعور توسععه اقتصعادی ،مناسعبتعر از اشعکال دیگعر آن
هستند آنها معتقدند که اعتماد اجتماعی ،همکاری و برقراری ارتبعا را تسعهیل معینمایعد و از
ایگ رو معضالت فعا یتهای جمعی را کاهش داده و محرکهای فرصت طلبی را کم میکنعد
نتیجه ایگ است که ،جوامعی که در دراز مدت ،دارای میعزان زیعاد سعرمایه اجتمعاعی بعودهانعد،
نسبت به جوامعی که دارای سطح پایینی از اعتماد اجتماعی بودهاند ،به موفقیتهای بیشعتری در
زمینه اقتصادی و اجتماعی دست یافتهاند
فرانکوئیس )3223( 3پژوهشی با عنوان «سرمایه اجتماعی و توسعه» اعتماد متقابل و همکاری
افراد را به عنوان معیاری برای مدل کردن ارتبا بیگ سرمایه اجتماعی و متغیرهعای اقتصعادی در
نظر گرفته است به ایگ منظور افراد به طعور کلعی بعه دو دسعته کعارآفریگ یعنعی اشخاصعی کعه
ریسک پذیر هستند و پیمانکاران یعنی اشخاصی که ریسک گریزند ،و ی در انجام فعا یعتهعای
اقتصادی با کارآفرینان همکاری میکنند ،تقسیم شده انعد سعپس بعا معرفعی متغیعری بعه عنعوان،
درجه قابلیت اعتماد پیمانکاران ،اثرات آنرا بر روی تواب ترجیحات کارآفرینان بررسی نموده و
به ایگ وسیله به بررسی نقش اعتماد در توسعه اقتصادی پرداخته است
گروتائرت 2و همکاران ( )3223در مطا عه خعود تحعت عنعوان «نقعش سعرمایه اجتمعاعی در
توسعه» بیان میکند که مطا عات مقطعی بیگ کشوری حاکی از ارتبا قوی بعیگ اعتمعاد و رشعد
است ایگ نتیجه موجب تقویت یافتههای قبلی شد که حتی در کوتاه معدت بعیگ اعتمعاد و رشعد
رابطه معناداری وجود دارد در سطح روستاها مطا عات نشان میدهد کعه صعداقت ،وفعاداری و

1 Fedderke
2 François
3 Grootaert
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همیاری در بیگ مردم فقیر زیاد است و بسیاری از کاستیهعا را پوشعش معیدهعد همچنعیگ آنهعا
اشاره می کنند که یکی از مطا عاتی که در سطح خانواده صورت گرفتعه اسعت ،نشعان معیدهعد
سرمایه اجتماعی احتمال فقیر بودن یک خانواده فقیر را  7326درصد کاهش و در مقابل احتمال
ثروتمند شدن را در بیگ ثروتمندان فقط  4درصد افزایش میدهد
اهداف پژوهش
بررسی تاثیر رفاه فردی شهروندان بر میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی
بررسی تاثیر درآمد سرانه شهروندان بر میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی
بررسی تاثیر برابری قدرت خرید شهروندان بر میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی
بررسی تاثیر احساس عدا ت اجتماعی شهروندان بر میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی
بررسی تاثیر کیفیت زندگی شهروندان بر میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی
فرضیات پژوهش
میزان رفاه فردی شهروندان بر میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی تاثیر دارد
میزان درآمد سرانه شهروندان بر میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی تاثیر دارد
میزان برابری قدرت خرید شهروندان بر میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی تاثیر دارد
میزان احساس عدا ت اجتماعی شهروندان بر میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی تاثیر دارد
میزان کیفیت زندگی شهروندان بر میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی تاثیر دارد
روش پژوهش
روش پژوهش در انجام پژوهش نقشی حیاتی دارد و پژوهشعگر بعه کمعک روش معیتوانعد
نحوه انجام پژوهش را به انجام برساند ایگ بررسی با توجه بعه موضعوع و هعدف پعژوهش یعک
روش کمی اسعت روش کمعی یعک روش تحقیع جامععهشعناختی اسعت کعه شعامل پرکعردن
پرسشنامه از جامعهای که مورد مطا عه قرار میگیرد است ،یا به عبارتی دیگعر روشهعای کمعی
اغلب در سطح وسیعی به عنوان تکنیک جم آوری اطالعات در علوم انسانی و رشتههای دیگعر
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یا به عنوان یک تکنیک عام در سطوح مختلف است و هنگامی که حجم جامععه آمعاری بعاال و
قصد تعمیم به جوام دیگر در میان باشد ،بهتریگ روش است بنعابرایگ ایعگ بررسعی بعه اقتضعای
موضوع پژوهش که بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اجتماعی و اقتصادی در شهر اصعفهان بعوده و
با توجه بعه امکانعات موجعود ،روش پیمعایش 9بعه منز عه مناسعبتعریگ روش بعرای جمع آوری
اطالعات مورد نظر قرار گرفت جامعه آماری پژوهش شامل همه شهروندان اصفهان بوده است
که به کمک فرمول کوکران  422نفر به عنوان حجم نمونه انتخا شدند و برای اطمینعان بیشعتر
 492مورد پرسشنامه تکثیعر و توزیع شعد همچنعیگ در ایعگ تحقیع روش نمونعه گیعری جهعت
دستیابی به نمونه پژوهشی مععرف ،از نمونعه گیعری تصعادفی اسعتفاده شعده اسعت در پعژوهش
حاضععر ،بععرای سععنجش متغیرهععا ،جمع آوری دادههععا و اطالعععات الزم و بررسععی فرضععیههععا ،از
پرسشنامه های کتبی محق سعاخته اسعتفاده شعده و گویعههعای آن براسعاس پایعههعای نظعری و
تعاریف مفهومی ،تدویگ یافته است به منظور اندازه گیری روایی سواالت پرسشنامه ابتدا تععداد
 23پرسشنامه توسط نمونه مورد نظر تکمیل و از طری آ فای کرونباخ ،ضریب روایعی سعواالت
محاسبه شد تا قابلیت همخوانی گویه¬ها مشخص شود ضریب نهایی پرسشنامه  2/86بعه دسعت
آمد و ضرایب برای متغیرها به طور جداگانه در جدول  9ارایه شده است روش تجزیه و تحلیل
یافتههای ایگ پژوهش با در نظر گرفتگ فرضیات مطرح شده صورت گرفته است عذا بعه منظعور
تجزیه و تحلیل فرضیات تحقی با توجه به سطح سنجش و نوع متغیر ازآزمونهای مربو به هعر
کدام استفاده شده است پس از جم آوری پرسشنامهها ،دادهها در دو بخعش آمعار توصعیفی و
استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قعرار گرفتنعد در بخعش توصعیفی تحلیعلهعای آمعاری از قبیعل؛
فراوانی ،درصدها و میانگیگ ،استفاده شعده اسعت در بخعش اسعتنباطی ،بعا کمعک تحلیعلهعای
آماری مورد نیاز؛ از آزمون ضریب همبستگی پیرسون 3و مدل رگرسعیونی ارتبعا بعیگ متغیرهعا
تحلیل و بررسی شده است

1.Survay Method
2 Pearson Correlation
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جدول ( )1ضریب آلفای کرونباخ فرهنگ زیست محیطی و ابعاد آن
نام متغیر

توسعه اجتماعی و اقتصادی

ابعاد

گویه

آ فا

رفاه فردی

92

2/82

درآمد سرانه

5

2/72

کیفیت زندگی

95

2/88

احساس عدا ت اجتماعی

92

2/84

برابری قدرت خرید

92

2/85

آ فای کل

2/82

یافتهها و نتایج
 یافتههای توصیفینتای توصیفی نشان میدهد که از نمونه تحقی 398نفر را مردان و 983نفعر را زنعان تشعکیل
میدهند که ایگ امر تصادفی بودن نمونه را بیشتر نمایان میکند در زمینه تحصیالت نیعز حعدود
 28درصد پاسخگویان در مقط تحصعیلی کعاردانی و کارشناسعی بعوده اسعت و میعانگیگ سعنی
پاسخگویان  26سال بوده اسعت همچنعیگ نتعای توصعیفی نشعان معیدهعد کعه میعانگیگ توسععه
اجتماعی و اقتصادی نمره  962/36از حد وسط نمره  952بوده اسعت کعه گویعای ایعگ واقعیعت
است که سطح توسعه اجتماعی و اقتصادی شهروندان بیش از حد متوسط بوده است و در همیگ
راستا میانگیگ تک تک ابعاد توسعه اجتماعی و اقتصادی نتعای مشعابهی را نشعان داد بعر همعیگ
اساس میتوان گفت سطح متوسط رو به باالیی از توسعه اجتماعی و اقتصادی در شعهر اصعفهان
وجود دارد که میتوان نمودهای آن را در جامعه دید
 یافتههای استنباطیاز آنجایی که بخش استنباطی ایگ پژوهش به دنبال سنجش اثر یک متغیر بر یعک مفهعوم یعا
شاخص کلی تر مانند توسعه اجتماعی و اقتصادی از تکنیک آمعاری تحلیعل رگرسعیون اسعتفاده
میشود در ایگ پژوهش برای سنجش تک تعک فرضعیات از تحلیعل رگرسعیون تعک متغیعره و
برای آزمون مدل کلی از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده میشود

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اجتماعی و اقتصادی در شهر اصفهان 42 /

فرضیات پژوهش
 -9میزان رفاه فردی شهروندان بر میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی تاثیر دارد
جدول ( )2آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر میزان رفاه فردی شهروندان و
میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی
نام متغیر

R

R2

B

Beta

T

F

Sig

رفاه فردی

23494

23973

23685

23494

83811

71398

23222

در جدول شماره  ،3به منظور بررسی رابطه بیگ میزان رفاه فردی شعهروندان و میعزان توسععه
اجتماعی و اقتصادی از تکنیک آماری رگرسیون استفاده شده اسعت بعر اسعاس نتعای حاصعله،
همبستگی قوی ( )R = 23494بیگ میزان میزان رفاه فردی شهروندان و میزان توسععه اجتمعاعی و
اقتصادی وجود دارد مقدار  R2 = 23973نشان میدهد که متغیر میزان رفاه فردی توانسعته اسعت
به تنهایی  97درصد از واریانس متغیر وابسته را تبییگ نماید همچنیگ با توجه به مقعادیر T 83811

= F = 71398 ،و  ،Sig = 23222رابطه مشاهده شده بیگ دو متغیعر معنعیدار اسعت ،عذا فرضعیه
فو تایید میشود
 -3میزان درآمد سرانه شهروندان بر میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی تاثیر دارد
جدول ( )3آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر میزان درآمد سرانه شهروندان و
میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی
نام متغیر

R

R2

B

Beta

T

F

Sig

درآمد سرانه

23382

23999

23926

23922

33588

73246

23227

در جدول شماره  ،2به منظور بررسی رابطه بیگ میزان درآمد سرانه شهروندان و میزان توسعه
اجتماعی و اقتصادی از تکنیک آماری رگرسیون استفاده شده اسعت بعر اسعاس نتعای حاصعله،
همبستگی نسبتاً قوی ( )R = 23382بیگ میعزان میعزان درآمعد سعرانه شعهروندان و میعزان توسععه
اجتماعی و اقتصادی وجود دارد مقدار  R2 = 23999نشان میدهد که متغیر میزان درآمد سعرانه
توانسته است به تنهایی  99درصد از واریانس متغیر وابسته را تبییگ نمایعد همچنعیگ بعا توجعه بعه
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مقادیر  F = 7324 ،T = 33588و  ،Sig = 23227رابطه مشاهده شده بیگ دو متغیر معنیدار است،
ذا فرضیه فو تایید میشود
 -2میزان برابری قدرت خرید شهروندان بر میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی تاثیر دارد
جدول ( )4آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر میزان برابری قدرت خرید
شهروندان و میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی
نام متغیر

R

R2

B

Beta

T

F

Sig

برابری قدرت خرید

23426

23965

23723

23426

83687

75346

23222

در جدول شماره  ،4به منظور بررسی رابطعه بعیگ میعزان برابعری قعدرت خریعد شعهروندان و
میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی از تکنیک آماری رگرسعیون اسعتفاده شعده اسعت بعر اسعاس
نتای حاصله ،همبستگی قوی ( )R = 23426بیگ میزان برابری قدرت خریعد شعهروندان و میعزان
توسعه اجتماعی و اقتصادی وجود دارد مقدار  R2 = 23965نشان میدهد که متغیر میزان برابری
قدرت خرید توانسته است به تنهایی  96درصد از واریانس متغیر وابسته را تبییگ نماید همچنعیگ
با توجه به مقادیر  F = 75346 ،T = 83687و  ،Sig = 23222رابطه مشعاهده شعده بعیگ دو متغیعر
معنیدار است ،ذا فرضیه فو تایید میشود
 -4میزان احساس عدا ت اجتماعی شهروندان بر میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی تاثیر دارد
جدول ( )5آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر میزان احساس عدالت اجتماعی
شهروندان و میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی
نام متغیر

R

R2

B

Beta

T

F

Sig

احساسعدا ت اجتماعی

23313

23285

23425

23313

53172

25362

23222
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در جدول شماره  ،5به منظور بررسی رابطه بیگ میزان احساس عدا ت اجتماعی شعهروندان و
میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی از تکنیک آماری رگرسعیون اسعتفاده شعده اسعت بعر اسعاس
نتای حاصله ،همبستگی قوی ( )R = 23313بیگ میزان احسعاس ععدا ت اجتمعاعی شعهروندان و
میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی وجود دارد مقدار  R2 = 23285نشان میدهد که متغیر میعزان
احساس عدا ت اجتماعی توانسته است بعه تنهعایی  8درصعد از واریعانس متغیعر وابسعته را تبیعیگ
نماید همچنیگ با توجه به مقادیر  F = 25362 ،T = 53172و  ،Sig = 23222رابطه مشاهده شعده
بیگ دو متغیر معنیدار است ،ذا فرضیه فو تایید میشود
 -5میزان کیفیت زندگی شهروندان بر میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی تاثیر دارد
جدول ( )6آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون متغیر میزان کیفیت زندگی
شهروندان و میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی
نام متغیر

R

R2

B

Beta

T

F

Sig

کیفیت زندگی

23477

23337

23557

23477

92362

993326

23222

در جدول شماره  ،6به منظور بررسی رابطه بیگ میعزان کیفیعت زنعدگی شعهروندان و میعزان
توسعه اجتماعی و اقتصادی از تکنیک آماری رگرسعیون اسعتفاده شعده اسعت بعر اسعاس نتعای
حاصله ،همبستگی قوی ( )R = 23313بعیگ میعزان کیفیعت زنعدگی شعهروندان و میعزان توسععه
اجتماعی و اقتصادی وجود دارد مقعدار  R2 = 23285نشعان معیدهعد کعه متغیعر میعزان کیفیعت
زندگی شهروندان توانسته است به تنهعایی  8درصعد از واریعانس متغیعر وابسعته را تبیعیگ نمایعد
همچنیگ با توجه به مقادیر  F = 25362 ،T = 53172و  ،Sig = 23222رابطه مشاهده شده بیگ دو
متغیر معنیدار است ،ذا فرضیه فو تایید میشود
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رگرسیون چندگانه
جدول ( )7رگرسیون چندمتغیرهی متغیرهای مستقل با تمایل به بزهکاری
نام متغیر

B

Beta

T

Sig

کیفیت زندگی

23448

23284

1391

23222

رفاه فردی

23748

23453

7332

23222

برابری قدرت خرید

23281

23233

4332

23222

احساس عدا ت اجتماعی

23327

23973

2372

23222

درآمد سرانه

23322

23925

3373

23227

a=-5321

F= 62382

،Sig=23222

،R=23635

R2=23219

جدول شماره  7نشان میدهد ،که متغیرهای کیفیعت زنعدگی ،رفعاه فعردی ،برابعری قعدرت
خرید ،احساس عدا ت اجتماعی و درآمد سرانه به ترتیب دارای بیشتریگ سهم بعرای پعیش بینعی
متغیر توسعه اجتماعی و اقتصادی شهروندان شهر اصفهان هستند ایگ پن متغیعر در مجمعوع 21
درصد از تغییرات متغیر وابسته (توسعه اجتماعی و اقتصادی) را تبییگ میکننعد بعه ازای افعزایش
یک انحراف استاندارد در کیفیت زندگی ،رفاه فردی ،برابری قعدرت خریعد ،احسعاس ععدا ت
اجتماعی و درآمد سرانه از توسعه اجتمعاعی و اقتصعادی بعه ترتیعب  23284و  23453و  23233و
 23973و  23925به انحراف استاندارد توسعه اجتماعی و اقتصادی پاسخگویان افزوده میشود
بحث و نتیجهگیری
هر جامعهای که در جهعت توسععه اجتمعاعی و اقتصعادی تعالش معیکنعد بایعد بعه گونعهای
برنامععهریععزی کنععد تععا شععاخصهععای کمععی و کیفععی توسعععه اجتمععاعی و اقتصععادی را تقویععت و
شاخصهای منفی را تضعیف نماید گاهی افزایش شاخصهای مثبعت و کعاهش شعاخصهعای
منفی با هم در تعارض قرار میگیرد که در ایگ صورت باید بعا توجعه بعا شعرایط زمعان و مکعان
او ویت مهمتر را انتخا نمود توسعه اجتماعی و اقتصادی مفهومی است که در سالهعای اخیعر
به عنوان یک مسأ ه جهانی به آن نگریسته شده است ایگ مفهوم ،از دیدگاههای مختلعف معورد
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بررسی قرار گرفته و نهادهای بسیاری برای تحق آن تعالش کعردهانعد ایعگ مفهعوم در بسعیاری
مواق از آن به عنوان راهبرد مناسب برای کمک به کشورهای فقیعر و مشعکلدار چعه بعه حعا
اجتماعی و چه به حا اقتصادی یاد شده است ریشههای توسعه اجتماعی و اقتصعادی منعت از
توسعه و رشد اقتصادی در جوام بوده و ایگ ا گو درصدد است تعا فراینعدی از توسععه را تأییعد
کند که بهبود به کیفیت زندگی انسانها در ایگ زمان و آینده منجعر شعود در کشعور معا سعطح
توسعه بسیار ناهماهنگ بوده و ایگ ناهماهنگی در جوام شهری و روستایی بیشتر ملموس است
همچنیگ شهرهای کشور نیز روند مشابهی را داشتهاند شاخصهای متععددی در تعریعف توسععه
جوام وجود دارد ،اما چون ایگ پژوهش به طور اختصاصی به تحلیل توسعه اجتماعی اقتصعادی
شهر اصفهان پرداخته بر شاخصهای چون رفعاه فعردی ،درآمعد سعرانه ،برابعری قعدرت خریعد،
عدا ت اجتماعی و کیفیت زندگی متمرکعز شعده اسعت از ایعگ رو نتعای حاصعل از یافتعههعای
پژوهش نشان داده اسعت کعه متغیرهعای کیفیعت زنعدگی ،رفعاه فعردی ،برابعری قعدرت خریعد،
احساس عدا ت اجتماعی و درآمد سرانه به ترتیب دارای بیشعتریگ سعهم بعرای پعیشبینعی متغیعر
توسعه اجتماعی و اقتصادی شهروندان شهر اصفهان هستند ایگ پن متغیر در مجموع  21درصعد
از تغییرات متغیر وابسته (توسعه اجتماعی و اقتصادی) را تبییگ می کنند بنابرایگ توسعه اجتمعاعی
اقتصععادی در اصععفهان را مععیتععوان متععأثر مقععوالت کیفیععت زنععدگی افععراد ،سععطح رفععاه فععردی
شهروندان ،برابری قدرت خریعد آنهعا ،احسعاس ععدا ت اجتمعاعی و درآمعد سعرانه شعهروندان
دانست ا بته میتوان گفت میتوان ابعاد دیگری را بعرای توسععه اجتمعاعی و اقتصعادی در نظعر
گرفت ،اما نتای بسیاری از پژوهشها بر روی ایگ شاخصها اتفا نظر دارند همچنعیگ بسعیاری
از افراد مفهوم توسعه را با پیشرفت یکی تلقی میکنند و اکثراً ایگ مفاهیم را به جای همدیگر بعه
کار میبرند بر اساس نظریات و تعاریف موجود پیشرفت را میتوان برنامهای هدفمند در جهت
حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلو دانست ،با توجعه بعه تفعاوت جوامع مختلعف در
وضعیت موجود و با عنایت به ایگ نکته که وضعیت مطلو هر جامعه متناسب با مبعانی معرفتعی
فرهنگی ،فلسفی ،اخالقی و ایدئو وژیک آن جامعه تعریعف معیشعود معیتعوان ادععا کعرد کعه
وضعیت مطلو جوام مختلف با هم متفاوت است ایگ سخگ به ایگ معناست که هیچ برنامعه و
ا گوی پیشرفتی تعمیمپذیر نیست و نمیتوان نسخه آن را دقیقاً برای فرهنعگ و کشعوری دیگعر
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پیچید؛ اما با توجه به اینکه همه ا گوهای پیشرفت معطعوف بعه اهعداف انسعانی اسعت ،معیتعوان
مشترکاتی را میان ایعگ ا گوهعا یافعت و از تجعار سعایریگ اسعتفاده کعرد بنعابرایگ چنانچعه در
تغییرات جامعه ابعاد کمی و کیفی توسعه نیعز توجعه گعردد ،معیتعوان گفعت در حعال پیشعرفت
هستیم و توسعهای هدفمند را طی مینماییم
منابع

 -9ازکیا ،مصطفی و غالمرضا غفاری ( )9282توسعه روستایی با تأکیعد بعر جامععه روسعتایی
ایران تهران :نشر نی
 -3ازکیا ،مصطفی ( )9284جامعه شناسی توسعه ،نشر کیهان
 -2برارپععور ،کععورش ( )9287سععنجش وضعععیت پایععداری توسعععه محلععی در کالردشععت بععا
استفاده از یک ا گوی راهبردی ،پژوهش های جغرافیایی ،دوره ،42 :شماره3 :
 -4پژویان ،جمشید ( )9276اقتصادخرد،تهران:انتشارات دانشگاه پیامنور
 -5پورافکاری ،نصرا ه ( )9219نگرشی جامعهشناختی بر سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در
شوشتر ،فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی ،سال ششم ،شماره ( ،)97تابستان 9219
 -6تأمیگ ،ملویگ ( ،)9271جامعه شناسی قشربندی و نابربری اجتمعاعی ،ترجمعه عبدا حسعیگ
نیک گهر ،نشر توتیا ،چاپ دوم ،بهار 9271
 -7تودارو ،مایکعل ( )9277توسععه اقتصعادی در جهعان سعوم ،ترجمعه :غالمعلعی فرجعادی،
تهران :مؤسسه عا ی پژوهش در برنامهریزی و توسعه
 -8جمشیدی ،محمد حسیگ ( )9282ظریه عدا ت تهران ،پژوهشکده امام خمینعی و انقعال
اسالمی ،چاپ اول ،

589

 -1حدادیان ،عباس ( )9275عوامل بازدارنده فرهنگی اجتماعی توسعه در شهر خمینی شهر،
پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان
 -92حکیمینیا ،بهعزاد؛ صعاد زاده تبریعزی ،محبوبعه ( )9219مبعانی نظعری توسععه و توسععه
پایدار ،اصفهان :نشر کنکاش ،چاپ اول
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 -99حکیمی نیا ،بهزاد ،نسریگ قالنی ،سید محسگ خلیفه سلطانی ( )9212بررسی جامعهشناختی
شاخصهای کیفی توسعه انسانی کشورهای مسلمان با درآمد نفتی و غیر نفتی با تاکید بعر
جایگاه ایران ،فصلنعامعه تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،سال پنجم ع شعماره
سیزدهم ،تابستان 9212
 -93حمیدی ،ملیحه؛ حبیبی ،محسگ؛ سعلیمی ،جعواد؛ صعبری ،رضعا ( )9276اسعتخوان بنعدی
شهر تهران ،طرح پژوهشی ،کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی شهرداری اصفهان
 -92ربانی ،رسول؛ پورافکعاری ،نصعرا ؛ کتعابی ،محمعود؛ رئعوفی ،محمعود ( )9288بررسعی
موان فرهنگی – اجتماعی توسعه با تاکیعد بعر خعا

گرایعی (مطا ععه معوردی هرمزگعان

شهربندرعباس) ،جامعه شناسی کاربردی ،سال بیسعتم – شعماره پیعاپی ( – )25شعماره - 2
پاییز :9288صص925-956
 -94سام آرام ،عزت ا ( )9276عوامل موثر بر میزان مشارکت اعضای تعاونی روستای قلععه
نو در سال  ،9272نمایه پژوهش ،فصلنامه اطالع رسانی ،سال اول ،شماره3
 -95سام آرام ،عزت ا ( )9286بهعره منعدی روسعتاییان از مطبوععات و نقعش آن در توسععه
روستایی ،فصلنامه روستا و توسعه ،شماره 27
 -96سلیمیفر ،مصطفی ( )9283اقتصاد توسعه ،تهران :انتشارات موحد ،چاپ اول
 -97طا ب ،مهدی ( )9276مدیریت روستایی در ایران ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران
 -98عنبری ،موسی ( )9212جامعه شناسی توسعه :از اقتصاد تا فرهنگ ،تهران :سازمان مطا عه
و تدویگ کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،مرکز تحقی و توسعه علوم انسانی
 -91فرهنگ ،منوچهر ( )9274فرهنگ علوم اقتصادی ،تهران:نشرا برز
 -32کالنتری ،خلیل ( )9282برنامه ریزی توسعه منطقهای ،تهران :انتشارات قومس
 -39کالنتععری ،خلیععل (« )9277مفهععوم و معیارهععای توسعععه اجتمععاعی»اطالعععات سیاسععی-
اقتصادی ،شماره  ،929-923مرداد و شهریور
 -33هساییزاده ،عبدا علی ( )9282جامعه شناسی توسعه ، ،انتشارات دانشگاه پیام نور ،چعاپ
سوم
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