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چكيده 
بررس��ی ها حاكی از آن اس��ت كه رويکردهاي مختلفي به كيفيت زندگي وجود 
دارد ولي به دليل تنوع نظام هاي اجتماعي، ارتقای آن در حوزه ی عمل با موانع 
متعددی مواجه است. در اين پژوهش تالش شده است به اين مفهوم با رويکرد 

اجتماع محور نگريسته شود.
كيفيت زندگی اجتماعات محلی به ص��ورت تحليل ثانوی با رويکرد مطالعه ی 
طولی � مقايسه ای بررسی شده است و اطالعات مورد نياز نيز به روش اسنادی 
و كتابخانه ای گردآوری و س��پس مورد بررسی قرار گرفته اند. بايد اشاره كرد كه 

كيفيت زندگی، مفهومی بس پيچيده و دارای ابعاد گوناگون است.
برای وضعيت كيفيت زندگی، برخی از ش��اخص هايی كه اطالعات آن در منابع 
مختلف وجود داش��ت، استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است. اين شاخص ها 
ش��امل كيفيت مسکن، تسهيالت زندگی، نحوه ی تصرف مسکن، ميزان سواد، 
دسترسی به مراكز بهداشتی � درمانی در طی دوره )85�1365( و همچنين ميزان 
مشاركت اجتماعی، رضايت مندی از حوزه های مختلف زندگی و اعتماد اجتماعی 

است كه اطالعات آن فقط برای سال 1381 موجود بود.
می توان گفت برنامه هاي توسعه با رويکرد اجتماع محور به دليل برخورداري از 
ظرفيت سازمانی باال قادر هستند در حوزه هاي مختلف برنامه ريزي از جمله براي 
ارتقاي كيفيت زندگي به كار گرفته ش��وند. پيچيدگی و تنوع مسايل اجتماعات 
محلی شهري و روستايی ايجاب مي كند كه برنامه هاي توسعه همراه با مشاركت 

فعال، تقاضا و ابتکار ساكنين محلي صورت گيرد.

واژگان كليدي: كيفيت زندگي، اجتماع محور، توس��عه ی محلي، س��رمايه ی 
اجتماعي، برنامه ريزی مشاركتی.

Study of Life Quality with Society Oriented 
Perspective

Abstract
There are different perspectives for life quality: but because 
of society variety there are always problems to improve life. 
In this study it is tried to look at this fact with a society 
oriented perspective. 
Method: The concept of life quality and society oriented 
perspective has been studied through data analysis and 
required documents are studied. It is necessary to mention 
that life quality is a completed concept. 
Discoveries: For life quality some effective social facts 
were studied which are house quality, services, literacy, 
having help services in the period of 1986-2006 and social 
communion, satisfaction of life's different aspects and 
society reliability in 2002.
Conclusion: Local development plans with society oriented 
perspective because of having high capacity is used to 
improve life quality. Social, urban and rural problems make 
local residents participate in solving the problems. Because 
the single pattern to develop a society can not be successful 
for societies' different problems. 
Keywords: life quality, society oriented, region, urban 
development, social capital.

* کارشناس ارشد رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

رویکرد اجتماع محور به کیفیت زندگی اجتماعات محلی 
داود حسن زاده*
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بيان مسأله
كيفيت زندگی مفهوم وسيعی است كه وضعيت آن به ميزان 
توس��عه يافتگی جوامع بس��تگی دارد. در ابتدا اين مفهوم در 
مقاب��ل رويکرد صرف اقتصادی به توس��عه ش��کل گرفت. 
الگوي توس��عه ی اجتماع محور در قالب نگرش هاي سنتي 
در علوم اجتماعی س��ابقه اي ديرين��ه دارد؛ تئوري ای كه در 
طول حيات خود با فراز و نش��يب هاي زي��ادي روبه رو بوده 
است. طرح مجدد اين ايده در دو دهة گذشته و تأكيد بر آن 
از سوي نهادهاي بين المللي باعث شده تا با تکامل آن، اين 
ايده، الگوي قابل دفاع تري در برابر س��اير روش ها محسوب 
شود. در ايران نيز برگزاري همايش توسعه ی محله اي، چشم 
انداز توس��عه ی پايدار شهر تهران كه در اسفند 1383 برگزار 
ش��د، از توجه روزافزون به اين موضوع در مباحث توسعه اي 
حکايت دارد. مسايل و مش��کالت مربوط به جوامع شهري 
و روس��تايی، هر روز ابعاد تازه اي به خود مي گيرد. مس��ايلي 
از قبيل تراك��م و ازدحام جمعيت به ويژه در كالن ش��هرها 
)رش��د ماكروسفالی(، توس��عه ی بيش از حد فضاي كالبدي 
در اراضی كش��اورزی، آلودگي هاي مختلف زيست محيطي، 
ترافيك هاي سنگين، رشد خارج از كنترل اسکان غيررسمي، 
ش��کل گيری رانت زمين و مسکن، نابرابري و شکاف شديد 
طبقاتي، گس��ترش دامنه ی فقر عريان و بسياري معضالت 
ديگ��ر كه تنها بخش كوچکی از مس��ايلي هس��تند كه روز 
ب��ه روز ماهيت��ي پيچيده به خود مي گيرند. از س��وی ديگر، 
نتيجه ی چنين ش��رايطي ناپاي��داري روابط و كاهش اعتماد 
اجتماعي است. از اين رو، براي دستيابي به توزيع عادالنه ی 
منابع و سرمايه هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي، 
موض��وع كيفيت زندگ��ی، مبتني بر رويک��رد اجتماع محور، 
چارچوب مناسبي را براي توسعه ی پايدار شهری و روستايی 

به دست می دهد.
در فرايند ارتقای كيفيت زندگی، متغيرهای اجتماعي به ويژه 
س��رمايه ی اجتماعی نقش كليدي ايفا مي كنند؛ چرا كه هيچ 
توسعه اي بدون مشاركت محلی مردم، رضايت مندي و اعتماد 
اجتماعي شکل نمي گيرد. بررسي مسايل برنامه هاي توسعه 
ملی در كشور نيز بيان گر همين موضوع اند. چرا كه سرمايه ی 
اجتماعي همچون چسبي ميان افراد جامعه همبستگي ايجاد 
مي كند و منب��ع كنش هاي اجتماعي در عرصه هاي مختلف 
زندگي از جمله حوزه ی عمومي، از سطح محلی )خرد( گرفته 

تا سطح حکومت )كالن( مي گردد. وجود اين سرمايه، جامعه 
را در برخورد با مس��ايل تواناتر مي س��ازد و كاهش آن منجر 
به بروز مس��ايل و معضالت حاد اجتماعي مي شود. عالوه بر 
اين تجارب مطالعاتي كه توس��ط صاحب نظراني چون پاتنام 
)2001(، و نارايان )2000( در مناطق مختلف جهان طي دو 
ده��ه ی اخير انجام گرفته نيز بر همين ايده صحه مي گذارد 
كه سرمايه اجتماعي نقشی اساسي در ارتقاي كيفيت زندگي 
و س��اير برنامه هاي توس��عه  مبتني بر اجتماع ايفا مي كند. با 
اين اوصاف در بحث توس��عه ی كيفي��ت زندگی اجتماعات 
محلی با رويکرد اجتماع محور الزم اس��ت كه بررس��ی ها و 
مطالعات بيشتری صورت گيرد. توسعه اجتماع محور از يك 
س��و نيازمند نهادس��ازي، تقويت جامعه ی مدنی با مشاركت 
داوطلبان��ه، آگاهان��ه و فعال مردم و از س��وی ديگر اعتماد 
متقابل بين حکومت و مردم اس��ت .در اين پژوهش ابتدا به 
بررسی ابعاد مفهومي كيفيت زندگی با رويکرد اجتماع محور 
پرداخته مي ش��ود و سپس وضعيت اجتماعات محلی شهري 
و روس��تايی در ايران از نظر برخي از ش��اخص هاي كيفيت 

زندگي طی دوره ی 85 �1365 مورد بررسي قرار می گيرد.

كارپايه ی مفهومی
1. محله به عنوان اجتماع محلی

قب��ل از پرداختن ب��ه مفهوم كيفيت زندگی الزم اس��ت كه 
ب��ه مفهوم محل��ه و رابطه ی آن با اجتم��اع محلی پرداخته 
ش��ود. محله به عن��وان برابر نه��اد واحدهای همس��ايگی، 
ب��ا مفهوم اجتم��اع و اجتماع محلي قرابت زي��ادي دارد. به 
طوري كه پژوهش��گران متع��ددي آن ه��ا را تقريبًا به يك 
معني ب��ه كار مي برند. اين دو واژه به  دلي��ل برخورداری از 
ماهيت پيچيده، خود موجب برخي ابهام هايی مي ش��وند كه 
اغلب تمايز بين آن ها چندان هم ساده نيست. از يك طرف، 
اجتم��اع در بر گيرنده ی ارتباط با تركيبی از عقايد، ش��رايط، 
اولويت ها، مناسبات و عاليق مشترك است. از طرف ديگر، 
شبکه هاي ارتباطي كه افراد يك اجتماع را به يکديگر پيوند 
مي دهند، ممکن اس��ت در مکان به عنوان محل زندگی نيز 
ريش��ه داشته باشند. اجتماعات مذهبي و قومي به واسطه ی 
فرهنگ و نظام عقايد محدود مي شوند و اجتماعات حرفه اي 
و ديگر اجتماعات به واسطه ی عاليق، شرايط يا اولويت هاي 
مش��ترك به هم پيوند مي خورند. در هر دو مورد نيز اجتماع 
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ممکن اس��ت ك��م و بيش به واس��طه ی نهاده��اي محلي، 
همانند نهادهای اجتماعي يا س��ازمان هايي چون انجمن ها 

و جمعيت هاي حرفه اي، شکل بگيرد.
گرچه اجتماعات محلي متکي بر مکان هس��تند، ولي آن ها 
به عنوان تقس��يمات فرعي از سرزمين، به لحاظ جغرافيايي، 
مدنظر نيس��تند. به بيان ديگر آن ها واحدهايي هس��تند كه 
در آن برخ��ي از مجموعه های ارتباطات همچون پيوندهاي 
اجتماعي )خانوادگي، خويشاوندي، دوستي، همسايگي و...(، 
پيوندهاي كارك��ردي )مانند ارتباط��ات در توليد، مصرف و 
جابه جاي��ي كاالها و خدم��ات(، پيونده��اي فرهنگي )مانند 
پيون��د در مذه��ب، س��نت يا هوي��ت قومي( ي��ا پيوندهاي 
اقتضايي )مانند ارتباط در پايگاه اقتصادي يا سبك زندگي(، 
تمركز مي يابند. در اجتماع محلي و يا اجتماع عاليق، وجود 
برخي از اَش��کال ارتباط اشتراكي و جمعي در ميان افراد آن 
مهم اس��ت؛ خواه چنين پيوندي مکان محور باشد يا نباشد؛ 
و همين امر اس��ت كه امکان هويت گروهي و عمل جمعي 
را فراهم مي آورد )جباری؛1376:ص3(. اس��رائيل و ديگران 
)1994( اجتم��اع را ب��ه  عنوان محل يا مح��دوده اي در نظر 

مي گيرند كه به  واسطه ی عناصر زير متمايز مي شوند:
1� عضويت، احساس هويت و تعلق 

2� نظام نمادي مشترك، زبان، شعاير و مراسم مشترك 
3� ارزش ها و هنجارهاي مشترك 

4� تأثير متقابل اعضاي اجتماع بر يکديگر 
5� نيازها و تعهدات مشترك براي برآوردن آن ها 

6� ارتباط احساسي مشترك: اعضا در تجربيات و حمايت 
دو جانبه سهم مشترك دارند.

اشتراكات اگر چه ممکن است به لحاظ جغرافيايي محدود باشند، 
   .)Israel et al; 1994:p.45(.ولی الزاماً چنين نيست
هوارد هالمن )1998( در تعريف محله معتقد اس��ت كه: يك 
محله س��رزمين محدودي اس��ت در درون ناحيه ی شهري 
بزرگتر؛ جايي كه افراد در آن س��کونت دارند و با هم تعامل 
اجتماع��ي برقرار مي كنند. در اي��ن مفهوم، محله، واحدهاي 
زن��دة هويت يابی و كنش گری اس��ت ك��ه تعيين جنبه های 
متع��دد آن همراه با تعريف عملياتي به برنامه ريزي توس��عه 
ياري مي رس��اند. درك محله به عن��وان واحدي اجتماعي، 
اغل��ب “كنش اجتم��اع محور” را مش��روعيت مي بخش��د. 
از اي��ن رو جوان��ب مختل��ف محله ك��ه ش��امل جنبه های 

آموزشي )مدارس(، سازماني )مراكز اجتماع محلي، تجاري ، 
فروشگاه ها(، يا مديريتي )خدمات عمومي( نيز مولدان حيات 
)Howard.W.H;1998:p13(. مي گردند  اجتماعي 

به اعتقاد ديانا كانيرس )1982(   مفهوم اجتماع محلی پايه اي 
براي ارتباط برنامه ريزان و مردم است كه اساس برنامه ريزي 
مش��اركتي محس��وب مي ش��ود. از نظر او در تعريف اجتماع 

محلی بايد به سه مالك عمده ی ذيل توجه نمود:
� اواًل مفهوم اجتماع داراي يك عنصر فيزيکي اس��ت. اين 
مفهوم گروهي از مردم را در بر مي گيرد كه در يك منطقه 
به لحاظ جغرافيايي تعريف شده زندگي مي كنند و با يکديگر 

تعامل دارند.
� ثاني��ًا اعض��اي يك اجتم��اع معم��والً داراي ويژگي هاي 
مش��تركي هستند كه به واس��طه ی اين ويژگي ها مي توانند 
ب��ه عنوان ي��ك گروه تعري��ف ش��وند. هر چن��د درباره ی 
ويژگي هايي كه مهم هس��تند نمي توان دست به تعميم زد؛ 
زيرا اين ويژگي ها از اجتماعي به اجتماع ديگر متفاوت است؛ 
ولي زبان، قوميت، اصالت نژادي، مذهب، فرهنگ، ارزش ها 
و ش��يوه هاي زندگي، اغلب از عوامل عمده ی آن به ش��مار 

مي روند.
� ثالث��ًا به خاطر دو مالك مذكور، ي��ك اجتماع بايد داراي 
چيزي باش��د كه آن را به عنوان »س��ازگاري اساسي منافع 
و خواس��ت ها» توصيف مي كنند. اين ويژگ��ي از نقطه نظر 
برنامه ريزان توس��عه از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ زيرا 
خصيص��ه ی مذكور مي رس��اند كه اعضاي ي��ك اجتماع به 
احتم��ال زياد درب��اره ی نيازها و طرح هاي آتي توس��عه در 
منطقه ش��ان ديدگاه مش��ابهي دارند. در نتيجه برنامه ريزان 
به راحتي مي توانند با مردم محلی مش��ورت كرده و از طريق 
كار با جوامع ش��ناخته شده نوع عقايد عمومي آنان را كسب 

.)Conyerss;1982:p.126( كنند
تالش ب��راي پيوند بين واحدهای مس��کوني، ش��بکه های 
ارتباطی و كليت شهر يا روستا در قالب محله با عنصر روابط 
انس��انی در قالب اجتم��اع محلی ظهور می ياب��د. همچنين 
برخالف پيچيدگي های سازماني شهر، اين واحدها مي تواند 
محي��ط مديريت پذيري را ني��ز فراهم كند. يعن��ی محله يا 
اجتم��اع محلی، عالوه بر اين كه اندازه ی كوچك مقياس��ي 
را ب��راي كنترل كارآمد ارائه می كن��د، فوايد زيادی را نيز به 
منظ��ور برنامه ريزی توس��عه در بر دارد. چ��را كه محله يك 
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حوزه ی مشخص اس��ت كه به آساني قابل تعريف مي شود؛ 
يعنی س��رزميني با محدوده های مش��خص، خوش��ه ايي از 
خيابان ه��ا و حوزه ی خدماتي كه ش��بکه ی اجتماعي ايجاد 
مي كند. در واق��ع، محله عالوه بر اين كه خود جزيی از يك 
كل بزرگ تر اس��ت، ب��ه خودی خود به مثاب��ه ی يك نظام 
داراي سازوكارها و كاركردهاي ويژه  خود به حساب می آيد. 
می ت��وان در قالب برنامه ريزي های توس��عه ی ش��هری و يا 
روس��تايی، فراتر از ص��رف طراحي واحدهای همس��ايگی، 
واحده��ای قاب��ل تش��خيصی را ايج��اد كرد كه ب��ه دليل 
برخورداری از س��رمايه ی اجتماع��ی درون گروهی و برون 
گروهی، داراي منطق درونی خاص خويش باش��د. از آن جا 
كه محله با بهره گيری از سرمايه ی اجتماعی باال، ظرفيت و 
اس��تعداد ايجاد روابط پايدار درونی مشترك را دارد، مي تواند 
با كمك به شکل گيري گروه ها و انجمن هاي اجتماع محلی 
موجب دس��ت يابی به آسايش، رفاه و توسعه شده و زمينه ی 
مناسبی را برای مش��اركت فعاالنه ی افراد به منظور ارتقای 

كيفيت زندگی فراهم آورد.

2. كيفيت زندگی
از ده��ه ی 1960 ميالدی بيش��تر كش��ورهای پيش��رفته ی 
صنعتی از لحاظ مباحث كيفيت زندگی با چالش ها و مسايل 
بسياری روبه رو ش��دند. به رغم اين كه كاالها، فرآورده ها و 
تس��هيالت زندگی مادی به وفور در جامع��ه توليد و فراهم 
ش��ده بود، جامعه ی انسانی از لحاظ جنبه های بوم شناسی، 
روان شناس��ی و جامعه شناسی با مسايل بزرگی روبه رو بود؛ 
آلودگی های زيست � محيطی، آسيب های اجتماعی، نابرابری 
فرصت های زندگی، حاشيه ای شدن گروه های اجتماعی كه 
امروزه به عنوان طرد و محروميت اجتماعی شناخته می شود، 
ب��ه  ويژه گروه ه��ای مهاجر، تحركات نزولی درون ش��هری 
ب��ر اثر فقر و ريس��ك های متعدد اجتماع��ی فزونی گرفت. 
از اين رو بس��ياری از كارشناس��ان و صاحب نظران مس��ايل 
توس��عه در رش��ته های مختلف، به نقد و ارزيابی هدف های 
رش��د و توسعه ی اقتصادی در كشورهای پيشرفته و صنعتی 
پرداختند و بر اولويت هدف های اجتماعی توس��عه و كيفيت 
خدمات و كاالها و مناس��ب بودن آن ها با نيازها و ش��رايط 
زندگی مردم تأكيد ورزيدند )حاج يوس��فی؛1380:ص30(. از 
آن جا كه آس��ايش و رفاه انس��ان ها هدف توس��عه محسوب 

می ش��ود، می توان گفت كه ارتقای كيفيت زندگی هم زمان 
ه��م نتيجه و هم فرآيند توس��عه اس��ت. س��ابقه ی مفهوم 
كيفيت زندگ��ی به واكنش های مخالف رش��د اقتصادی باز 
می گردد كه گزارش باش��گاه رم با عن��وان محدوديت های 
رش��د از نخستين و س��ازمان يافته ترين اين واكنش ها بود. 
تأكيد اصلی باش��گاه رم بر محيط زيست بود، ولی رفته رفته 
توجه ب��ه كيفيت زندگی از حوزه ی محيط زيس��ت پا فراتر 
نه��اد و حوزه های فرهنگی و اجتماع��ی را نيز در برگرفت. 
داوری ه��ا درب��اره ی تعريف كيفيت زندگ��ی و اين كه با چه 
ش��اخص هايی تعيين می ش��ود بسيار مش��کل است. از سير 
تحوالت مفهومی كيفيت زندگی به عنوان نمونه می توان به 
برنامه ی توسعه ی جکسنوايل )1967( اشاره كرد كه در آن، 
كيفيت زندگی به عنوان يك احساس بهتر بودن، شکوفايی، 
نتاي��ج رضايت بخش از عوامل محيط بيرونی تعريف ش��ده 
اس��ت. )Greenwood;2001:p.6( در اي��ن تعريف 
از آن جا كه بر اهميت احساس��ات واقع��ی روابط بين فردی 
تأكيد دارد، بر محيط بيرونی متمركز است و نشان گر غلبه ی 
نگاه بيرونی به مفهوم كيفيت زندگی اس��ت. در مقابل بنابر 
بررسی های فاهيه )2004( امروزه می توان سه رويکرد عمده 

به كيفيت زندگی را شناسايی كرد:
1� رويکرد اول معتقد اس��ت كه كيفيت زندگی به ش��رايط 

افراد مربوط است )نگرش خردنگر به كيفيت زندگی(.
2� رويک��رد دوم كيفيت زندگی را يك مفه��وم چند بُعدی 
می دان��د. اي��ن نگرش ب��ه توصيف حوزه ه��ای چند گانه ی 
كيفي��ت زندگ��ی و همچني��ن تأثير متقابل اي��ن حوزه ها بر 

يکديگر می پردازد.
3 � س��ومين رويکرد نيز معتقد اس��ت كه كيفيت زندگی به 
دو ش��اخص عين��ی و ذهنی اندازه گيری می ش��ود. جنبه ی 
ذهن��ی به افراد كمك می كند تا تعريفی از هويت، آرمان ها، 
و جهت ياب��ی زندگی ش��ان ارائه كنند و اي��ن جنبه زمانی با 
ارزش اس��ت ك��ه ب��ا ش��رايط عين��ی زندگی همراه ش��ود 

.)Shucksmith;2006( 
نگرش اول به كيفيت زندگی به دليل محدوديت های متعدد 
آن، ج��ای خ��ود را به نگاه دوم يعنی ن��گاه توأمان درونی و 
بيرونی داده اس��ت. اين پرس��ش كه انس��ان ها از زندگی در 
اين جهان، چه پنداش��ت و برداش��تی دارن��د و چگونه آن ها 
را ارزياب��ی می كنند در قال��ب مفهوم رضايت از زندگی قابل 
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بررس��ی اس��ت. رضايت از زندگی به تجربه ی ش��ناختی بر 
می گ��ردد كه به عنوان اختالف درك ش��ده بي��ن آرزوها و 
پيشرفت ها اس��ت و بر اين اساس طيفی را تشکيل می دهد 
كه از احس��اس خوش��بختی تا محروميت را در بر می گيرد. 
عالوه بر اين، متغيری كه ب��ر رضايت مندی افراد تأثيرگذار 
اس��ت، ميزان برخورداری آن ها از س��رمايه اجتماعی است 
ك��ه ريش��ه در روابط اجتماع��ي دارد. پي��رو نظريه ی اميل 
دوركيم رضايت  افراد )كه هس��ته اصل��ی كيفيت زندگی را 
نيز تش��کيل می دهد(، تابع نوع، شدت و چگونگي رابطه ی 
اجتماعي آن ها است. رابطه ی اجتماعي مي تواند از دو جهت 
بر ميزان رضايت ش��هروندان از زندگ��ي اثر بگذارد؛ از يك 
س��و، نيازهاي عاطفي، ش��ناختي و حتي مالي آنان را تأمين 
نمايد، و از س��وي ديگر با مهار تماي��الت افراد از آرزوهاي 
بي پايان و ارضا نش��دني آن ها جلوگيري كند و از احس��اس 
محروميت نس��بی بکاهد. افرادی كه داراي شبکه ی روابط 
اجتماعي گسترده اي هستند از ميزان رضايت مندي باالتري 
ني��ز برخوردارند. در واق��ع هر چه يك گ��روه اجتماعي، در 
ش��بکه ی روابطي خود داراي ش��عاع اعتماد بيشتری باشد، 
س��رمايه ی اجتماعي بيش��تري نيز خواهد داش��ت. چنان چه 
يك گروه اجتماعي، برون گرايي مثبتي نس��بت به اعضاي 
گروه هاي ديگر نيز داش��ته باشد، ش��عاع اعتماد اين گروه از 
)Fukuyama; 1999(. حد داخلي آن نيز فراتر مي رود

ب��ا اين حال مفهوم كيفيت زندگی بر ابعاد دو گانه ی زندگی 
آدم��ی دالل��ت دارد: يکی ش��رايط عينی جامع��ه و ديگری 
دريافت های ذهنی � ش��ناختی تجربه های زندگی از س��وی 

گروه های اجتماعی و افراد انسانی.
جنبه ی عينی زندگ��ی به نوبه ی خود به دو امر داللت دارد: 
اول، اوضاع و احوال محيط زيس��ت آدمی همچون آلودگی 
محيط، مسکن، منابع مالی، تفريحات و مانند آن، دوم، برخی 
از مش��خصات افراد جامعه همچون تندرستی، دستاوردهای 
آموزش��ی، انس��جام خانوادگی، س��المت روانی و مانند آن. 
جنبه های ذهنی بر تجارب خوشايند و بدآيند زندگی فردی و 
حتی جمعی مانند سرخوردگی، احساس بيگانگی از جامعه و 
از خويشتن خويش، احساس رضايت از زندگی، اشتياق های 
آدم��ی و ادراكات انس��انی داللت دارد )اش��رف،57:1380(. 
بدين گونه می توان گف��ت كه كيفيت زندگی هم جنبه های 
عينی � كمی مانند دسترس��ی به امکانات و فرصت ها و هم 

جنبه ه��ای ذهنی � كيفی مانن��د روابط اجتماعی، رضايت از 
زندگی، مش��اركت و احساس همبس��تگی اجتماعی را در بر 
می گيرد. اگرچه ممکن اس��ت همبس��تگی مي��ان اين ابعاد 
چندان روش��ن نباش��د؛ چرا كه رابطه ی ميان شرايط عينی 
جامع��ه با چگونگ��ی ارزيابی آن از س��وی اف��راد جامعه به 
دلي��ل عدم وجود رابطه ی خطی بين پديده های اجتماعی از 
پيچيدگی های جامعه شناسی است. اگر ميزان انتظارات مردم 
با س��رعت بيشتری از شرايط عينی زندگی رشد كند، ممکن 

است ميزان رضايت آنان از زندگی شان را نيز كاهش دهد.

3 . رويكرد اجتماع محور به كيفيت زندگی 
ارزيابي تجارب حاصل از رويکردهاي توس��عه طي دهه هاي 
اخير نش��ان مي دهد كه به ندرت براي حل مس��ايل جوامع 
ش��هری و روس��تايی و ب��ه ويژه محل��ه های فقيرنش��ين 
راه حل ه��اي پايدار ارائه مي دهند؛ چرا كه اين الگوها معمواًل 
بر س��نجش نيازها به وس��يله ی برنامه ريزان در فرايندي از 
باال به پايين مبتني هس��تند. مروري بر طرح هاي توسعه ی 
ش��هری و روس��تايی در ايران نيز حاكي از غلبه ی الگوهاي 
توسعه ی پيش گفته است. آثار سوء اين نگرش موجب شده 
ت��ا يك حركت قابل توجه از رويک��رد دولت محور و عرضه 
م��دار به رويکرد اجتماع محور و تقاض��ا مدار در برنامه هاي 
توس��عه و به خصوص توس��عه در اجتماعات محلی به وجود 
آي��د. اين حركت ب��ا خيزش رويک��رد توس��عه ی اجتماعي 
و توس��عه ی پاي��دار در دهه ي 1990 آغاز ش��د. چالش ها و 
تبعات پيش روي جهاني ش��دن در پيوند با آرای رويکردهاي 
اجتماعي به توس��عه، باعث توجه ب��ه نقش بخش مردمي و 
ابع��اد محلي توس��عه گرديد و در اين ميان پژوهش��گران و 
نظريه پردازان توسعه، مفاهيمي چون جامعه ي مدني محلي، 
حاكمي��ت محلي، حکمران��ی خوب و توس��عه ي اجتماعات 
محل��ي را مطرح كردند. از اين رو، رويک��رد محلي گرايي و 
اجتماع محوري در س��ال هاي اخير همه  ي حوزه هاي توسعه 
را در نورديده اس��ت. رويکرد اجتماعي و پايدار به توس��عه، 
بيش از همه بر نقش بخش داوطلبانه و مردمی، توس��عه ي 
محلي و س��ازمان هاي اجتماع محور )CBOs(تأكيد دارد. 
توس��عه ی مبتني بر س��ازمان هاي اجتماع مح��ور فرايندي 
اس��ت كه در آن گروه هاي اجتماعات محلی پيش قدم  شده، 
سازماندهي و اقدام مي كنند، تا به عاليق و اهداف مشترك 
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از جمله دس��ت يابی به رفاه اجتماعي، حل مسأله و خروج از 
وضعيت فقر دست يابند )نارايان و ابه، 1383:ص9(. به نظر 
فولر )1998( سازمان هاي اجتماع محور داراي ظرفيت هاي 
نوآوري، پاسخ گويي سريع به نيازهاي محلي و ارائه ي خدمات 
مناسب هستند و اين ويژگي ها، مزيت نسبي آن ها در پيشبرد 
توسعه در سطح محلي است. بي شك يکي از تأثيرات جهاني 
ش��دن، انتقال برخي از وظايف دولت هم به سطوح باالتر و 
هم به س��طوح پايين تر است. امروزه سازمان هاي بين المللي 
به عن��وان يکي از عوامل تأثيرگذار بر تصميمات دولت هاي 
ملي اهميت بيشتري يافته اند. از طرف ديگر برخي از وظايف 
دولت ه��ای ملي نيز به بدنه هاي اداري در س��طوح پايين تر، 
منطقه ای و محلی، واگذار مي شود و اين سطوح اداري اغلب 
با  نهادهاي جامعه مدني، داوطلبانه و مردمی )بخش س��وم( 
كه بر اساس آرای مردمی ش��کل مي گيرند ارتباط بيشتری 
دارند. بنابراين يکي از مزيت هاي مهم جهاني شدن تقويت 
بخش س��ازمان هاي داوطلبانه، مردمي و جامعه مدني است. 
مي ت��وان اي��ن مزيت را به منظ��ور كاهش تأثي��رات منفي 
جهاني ش��دن در زمينه ی گسترش بيکاری، فقر و نابرابری 
ك��ه منجر به افزايش مخاط��رات در زمينة كيفيت زندگي و 
رفاه اجتماعي مردم می ش��ود به كار گرفت .گيدنز در مشی 
سياس��ی راه س��وم خود در برابر انگاره ي دولت رفاه، مفهوم 
رفاه مثبت را مطرح مي كند. اصل راهبردی در سياست رفاه 
مثبت، عبارت از سرمايه گذاري در سرمايه ي  انساني در هرجا 
كه ممکن باش��د و نه ارائه ي مستقيم كمك اقتصادي است 
)گيدن��ز، 1382:ص286(. يعني به ج��اي تقويت دولت رفاه 
گستر، او به دولت سرمايه گذار اجتماعي معتقد است. در نقد 
رويکرد اقتصاد محور و دولت محور بر توسعه، گيدنز به نقل 
از اكينز مي نويس��د »در يك جبهه، علم گرايي، توسعه گرايي 
و دولت گراي��ي را مي بينيم كه توس��ط مؤسس��ات بزرگ با 
بهره گي��ری از تکنول��وژي مدرن و نهادهاي س��رمايه داري 
جهاني و قدرت دولت ها پشتيباني مي شوند. در جبهة ديگر، 
مردم اند كه س��ي درصد آن ها تا زمانی كه پروژه ي مدرنيته 
مطرح اس��ت هيچ بخت��ي ندارند و هفتاد درص��د ديگر كه 
بسياري ش��ان در نگون بختي آن ها سهيم اند و اين پروژه را 
از جهت اخالقي، اجتماعي و زيس��ت محيطي تحمل ناپذير 
مي دانند.» اين نوع توس��عه نمي تواند مبتنی بر سوسياليسم 
دولتي به معناي اقتصاِد از مركز كنترل شده اي باشد، بلکه اين 

نوع توسعه بايد مبتني بر تقويت اقدام هاي بازانديشانه باشد. 
رويکردي كه جنبش هاي اجتماع��ي و گروه هاي خودياري 
محلي هم اكنون در سراسر جهان در برخورد با نيروهايي كه 
زندگي شان را تغيير مي دهند، به كار مي برند. اين نوع توسعه 
به مس��أله ي جلوگيري از خسارت به فرهنگ بومي و محيط 
زيس��ت، سياست زندگي، خوداتکايي و ش��موليت اجتماعي 
توجه بنيادي دارد )گيدنز،1382:صص255 � 253(. در تأييد 
اين گفت��ه ي گيدنز، بی ترديد تغيير كاركردهاي اقتصادي و 
ناهمگوني و تنوع زندگي به ويژه در جوامع شهري در عصر 
حاضر از عوامل تشکيل دهنده براي بازانديشي رويکردهاي 
توس��عه اس��ت. براي دس��تيابي كامل به اهداف برنامه ها و 
سياس��ت هايي كه ب��ه نيازهاي مختلف جوام��ع و چگونگي 
تأمين آن ها مربوط است، به بسيج منابع و كنش گران جهت 
پش��تيباني از برنامه ها و مشاركت ساختارها و نظم دهندگان 
ني��از دارد. موضوعي كه با طرح كنش گران محلي به عنوان 
س��ازمان دهندگان تغيي��ر فعاليت ها با رويک��رد از پايين به 
باال و درون زا  اس��ت. اين رويکرد ه��ا به منابع و كنش گران 
محلي به مثابه ي عامالن متکی است كه به سوي مطالبه ي 
مج��دد هويت خود و محل زندگي حركت مي كنند. اس��اس 
انديش��ه هاي توس��عه از پايي��ن به باال در س��طح محلی، بر 
ميزان اعتماد و همکاري در روابط اجتماعي و به بيان ديگر 
ميزان س��رمايه ی اجتماعي بستگي دارد. بنابراين هر الگوي 
توسعه ي محلی كه مبتني بر رويکرد اجتماع محور باشد، راه 
را براي پايداری خواهد گش��ود كه مي تواند با توانمندسازي 
به مفهوم مقتدر ش��دن اجتماعات محلي به رش��د و ارتقای 
كيفيت زندگي بپردازد. ديپا نارايان )1383( معتقد اس��ت كه 

رويکرد اجتماع محور به توسعه سه ويژگي اصلي دارد:
ال��ف( مش��اركت اجتماع محل��ي: گروه ه��اي اجتماعات بر 
تصميم��ات و مناب��ع، از جمله منابع مالي، كنت��رل و اختيار 
دارند. اجتماعات در برنامه ريزي ها ش��ركت دارد و كوش��ش 
براي دخالت دادن تهي دس��تان و افراد آسيب پذير در فرآيند 
برنامه ريزي، اصل مس��لم در اين رويکرد اس��ت. هدف هاي 
اصلي اين فرآيند پاسخ دادن به نيازهاي اولويت دار، اعتماد 
س��ازي، ايجاد مهارت هاي حل مس��أله و ظرفيت سازماني 
و همچني��ن رواج دادن مالکيت و مراقب��ت از اموال محلي 

است.
ب( تقاضا محوري: دستگاه هاي اجرايي اطالعات بي طرفانه اي 
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را به ويژه درباره ی منافع و هزينه هاي انتخاب ها و س��طوح 
خدم��ات عرضه مي كنند تا گروه ه��اي اجتماعات را قادر به 
گزينش هاي آگاهانه نمايند. كارگزاري ها نياز به شواهدي از 
وجود عالقه و تعهد در اجتم��اع از طريق كمك هاي نقدي 
و جنس��ي و يا آغاز يا تکميل وظايف سازماني پيش از اجرا 
دارند؛ و كارگزاري ها از كنترل و اختيار اجتماع در خالل اجرا 

حمايت مي كنند.
ج( ظرفيت س��ازماني: عبارت اس��ت از تواناي��ي گروه هاي 
م��ردم براي كار با ه��م، اعتماد به يکديگر، س��ازمان دادن 
تالش ه��اي خود، حل مش��کالت خود، بس��يج منابع، حل 
اختالف ها و همچنين تش��کيل شبکه با ديگران براي تأثير 
گذاشتن بر منابع و نيل به هدف هاي مشترك ظرفيت كافي 

دارند )نارايان و ابه؛1383:ص10(. 
از آن جا كه هر س��ه ويژگي فوق، به نوعي از عناصر سرمايه 
اجتماعي محس��وب مي شوند، لذا در بحث توسعه ی اجتماع 
محور از اهميت  بسزايي در برنامه ريزی سطوح كالن، مياني 
و خ��رد برخوردارن��د. در س��طح مياني و كالن، س��رمايه ی 
اجتماعي موجب افزايش ظرفيت س��ازماني محلي از طريق 
بس��يج مردم و منابع، براي حل مسايل و تشکيل شبکه هاي 
گسترده اجتماعات شود و مي تواند با افزايش اعتماد نهادي بر 
كارآيي اجراي برنامه ها و سياست هاي توسعه،  تعيين كننده 
باش��د. از طرف ديگر در س��طح خرد، سرمايه ی اجتماعي با 
تس��هيل همکاري ها و تشريك مساعي زمينه را براي ابتکار 
عم��ل براي غلبه بر مس��ايل و مش��کالت اجتم��اع محلي 
فراه��م كرده و به اين ترتيب موجب افزايش كيفيت زندگي 
 می گردد. الگوهای جديد توسعه مفهوم كيفيت زندگی و رفاه 
اجتماعی را در رأس هرم توس��عه قرار می دهند. با اين حال 
اين مفاهيم كار برنامه ريزان را دشوارتر و پيچيده تر می سازد؛ 
چ��را كه بايد مفه��وم كيفيت زندگی را ب��ه گونه ای عينی تر 
مش��خص نمود و اجزای اساس��ی آن را معي��ن و به نحوی 
تعريف عملياتی نمود تا به صورتی در آيد كه با شرايط عملی 
برنامه ريزی و سياس��ت های توسعه هم ساز باشد. اين نياز به 
تدارك ش��اخص هايی برای كيفيت زندگی جهت تعيين اجزا 
و رواب��ط اين اج��زا با يکديگر و اندازه گي��ری و برنامه ريزی 
برای آن ها می انجامد. البته ش��اخص های كيفيت زندگی در 
واق��ع پيروی از نوعی تعريف عملياتی از اين مفهوم اس��ت؛ 
حال آن ك��ه راه برای تدوين تعاريف نظ��ری از اين مفهوم 

 )Kampb; 2003:p.11(.بسته نيست
كيفي��ت زندگ��ي داراي ابع��اد و ش��اخص هاي گوناگون و 
متعددي است. در سال هاي اخير با كوشش هاي فراواني كه 
توسط صاحب نظران، پژوهشگران و كارشناسان برنامه ريزی 
صورت گرفته، مي توان بسياري از شاخص هاي كميت ناپذير 
را با نش��ان گر هاي گوناگون كميت پذير ك��رد و راه را براي 
برنامه ريزي اجتماعي هموار ساخت. از نظر گزينش و تدوين 
ش��اخص ها می توان سه مسأله ی اساس��ی را در نظر آورد. 
اول موضوع ش��اخص های كمی و شاخص های كيفی، دوم 
موضوع پهنه و گس��تره ی موضوعاتی كه ش��اخص ها آن ها 
را در بر می گيرند و س��وم نوع داده هايی است كه بايد مورد  
توجه ق��رار گيرند. به ويژه اين ك��ه در پژوهش حاضر يکي 
از مس��ايل مهم در انتخاب ش��اخص ها در دس��ترس بودن 
داده هاي قابل اعتماد بوده اس��ت. در اين جا با در نظر گرفتن 
اين مس��ايل، تركيبي از مقياس هاي مختلف كيفيت زندگي 

استفاده شده است.

روش شناسی
از آن ج��ا ك��ه در بخش اول به بررس��ی مفهوم��ی رويکرد 
اجتم��اع محور به كيفي��ت زندگی پرداخته ش��د، در بخش 
دوم سعی ش��ده به اين سؤال اساسی پاس��خ داده شود كه:  
كيفيت زندگ��ی در طی دوره ی مورد بررس��ی )85�1365( 
چ��ه وضعيتی پيدا كرده اس��ت؟ بنابراي��ن روش تحقيق در 
اين ج��ا به صورت تحليل ثانوی ب��ا رويکرد مطالعه ی طولی 
� مقايس��ه ای اس��ت. به اين منظور اطالعات م��ورد نياز به 
صورت اسنادی و كتابخانه ای گردآوری و پس از وارد كردن 
ب��ه نرم افزار SPSS عمليات تحلي��ل بر روی داده ها انجام 
پذيرفت. برای انتخاب آزمون ه��ای معنی دار نيز با توجه به 
اين كه متغيرهای پژوهش در س��طح ترتيب��ی قرار دارند به 
صورت نظری می توان از آزمون های گاما، س��امرز، تآاوبی و 
تآاوسی اس��تفاده كرد. در ابتدا نيز از هر چهار آزمون به كار 
رفت، ولی از آن جا كه نتايج هر يك از آزمون ها يکسان بود، 
در تحليل نهايی از آزمون گاما اس��تفاده ش��د. برای آزمون 
رواي��ی از روش اعتبار محتوايی بهره گرفته ش��ده و با توجه 
به اين ك��ه منابع پژوهش، داده های سرش��ماری های مركز 
آمار ايران و همچنين س��اير پيمايش های معتبر ملی است، 
لذا اطالعات گردآوری ش��ده از پايايی الزم برخوردار ش��ده 
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اس��ت. در نهايت دامنه ی اين پژوهش مح��دود به دوره ی 
)85- 1365( می شود.

قب��ل از پرداختن به يافته ها، الزم اس��ت نکاتی نيز در مورد 
محدوديت های پژوهش متذكر شويم. با توجه به گستردگی 
دامنه ی مفهومی كيفيت زندگی به منظور حفظ پايايی داده ها، 
اتکا به يافته های سرش��ماری های عمومی نفوس و مسکن 
گريز ناپذير می نمود. از طرف ديگر يافته های سرش��ماری ها 
نيز محدود به تعدادی از ش��اخص های كيفيت زندگی است. 
ديگ��ر محدوديت پژوهش، يافته ه��ای مربوط به متغيرهای 
مش��اركت، رضايت مندی و اعتماد اجتماعی اس��ت، از آن جا 
كه در اين مطالعه )به صورت طولی( قصد مقايس��ه ی داده ها 
را نيز داش��ته ايم، از اين رو فق��ط داده هايی به لحاظ اصول 
روش شناختی قابل مقايسه هستند كه با ابزار واحدی در طی 
دوره ی مورد بررس��ی سنجيده شده باشند. متأسفانه به دليل 
فقدان داده های طولی در اين زمينه به تنها پيمايش صورت 
گرفت��ه در مورد ارزش ها و نگرش ه��ای ايرانيان كه تنها در 
س��ال 1381 صورت گرفته، بسنده شده است و در مورد سه 
متغير فوق، تحليل به صورت مقطعی انجام پذيرفته اس��ت. 
ب��ا اين حال، نيازهای پژوه��ش حاضر را كه كليت آن، فقط 
در ح��د يك طرح بحث در زمينه ی رويکرد اجتماع محور به 

كيفيت زندگی اجتماعات محلی است جوابگو بوده است.

يافته ها: وضعيت كيفيت زندگی در اجتماعات محلی 
در اين ج��ا به بررس��ي يافته ها در زمين��ه ي وضعيت كيفيت 
زندگي در اجتماعات محلی شهری و روستايی ايران پرداخته 
مي شود. شاخص هايي كه در كيفيت زندگي بررسی شده اند 
عبارتند از: تس��هيالت زندگی )مسکن(، مصالح به كار رفته 
در س��اختمان، عمر بنای مس��کونی، نوع سوخت مصرفی، 
نحوه تصرف مسکن، ميزان  سواد، ميزان دسترسی به مراكز 
بهداش��تی و درمانی، مش��اركت اجتماعی، رضايت مندی از 

حوزه های مختلف زندگی و نهايتًا اعتماد اجتماعی.
از ش��اخص های تأثيرگ��ذار ب��ر كيفيت زندگی، تس��هيالت 
زندگ��ی )مس��کن( اس��ت ك��ه در اي��ن بخش به بررس��ی 
برخورداری مسکن از تس��هيالت برق، آب بهداشتی و لوله 
كش��ی شده، تلفن، گاز لوله كشی شده و حمام پرداخته شده 
اس��ت )جدول ش��ماره 1(. اغلب اين تس��هيالت هم برای 
اجتماعات ش��هری و هم برای اجتماعات روس��تايی در طی 

س��ال های “85�65” افزايش يافته است. بنابر نتايج آزمون 
نيز ميزان تغييرات صورت گرفته در طی دوره ی مورد بررسی 
معنی دار می باشد. از حيث تفاوت های شهری و روستايی در 
خصوص برخورداری از تس��هيالت مسکن آب، گاز، تلفن و 
حمام نسبت به سايرين تفاوت قابل توجهی بين آن ها وجود 
دارد. همچنين در طی سال های “85�75” نسبت به دوره ی 
“75�65” نيز در خصوص تس��هيالت گاز و تلفن رشد چشم 
گيری نسبت به س��اير تسهيالت وجود داشته است. در اين 
ميان، تس��هيالت گاز در مناطق روس��تايی از كمترين رشد 
و در مناطق ش��هری از بيش��ترين رشد برخوردار بوده است. 
در نتيج��ه می توان گفت اگرچه تغييرات به كاهش ش��کاف 
بين ش��هری و روس��تايی انجاميده، ولی با اين حال تفاوت 

معنی داری بين آن ها وجود دارد.
كيفي��ت مس��کن از حيث مصالح به كار رفته در س��اختمان 
ش��اخص ديگری است كه مورد بررس��ی قرار گرفته است. 
بنابر نتايج به دست آمده در اين بخش از حيث تفاوت های 
شهری و روستايی در خصوص به كار گيری مصالح اسکلت 
فلزی يا بتونی و آجری و يا سنگ و آهن در ساختمان نسبت 
به ساير مصالح تفاوت قابل توجهی بين شهر و روستا و البته 
به نفع اجتماعات ش��هری وجود دارد. در مقابل در ميزان به 
كار گيری س��نگ و چوب و يا خش��ت و چ��وب نيز تفاوت 
به نفع اجتماعات روس��تايی مش��اهده می شود. همچنين در 
طی س��ال های “85�75” نسبت به دوره ی “75�65” نيز در 
خصوص استفاده از مصالح به ترتيب بلوك سيمانی، اسکلت 
فلزی يا بتونی، آجر و س��نگ رش��د چش��م گيری نسبت به 
س��ايرين وجود داش��ته اس��ت. در اين ميان از سهم بناهای 
خش��تی در مناطق ش��هری و روستايی كاس��ته شده است. 
بررسی وضعيت كيفيت مسکن از حيث عمر بنا، حاكی از آن 
است كه روند نوسازی مسکن در طی دوره ی “85-75” در 
مناطق ش��هری و روستايی عکس شده است. به بيان ديگر، 
در دهه ی دوم )85-75( نس��بت ب��ه دهه ی اول )65-75(، 
روند نوس��ازی مسکن در مناطق روستايی رونق  و در نواحی 
ش��هری دچار ركود ش��ده كه البته اين امر به سياست های 
حمايتی دولت مربوط می شود. مهم ترين تفاوت بين مناطق 
ش��هری و روستايی بناهايی با عمر 10 تا  20سال ساخت و 
بناهايی با عمر بيش��تر از 20 سال است. در سال 75 نسبت 
به س��ال 65 هم در خص��وص بناهايی با عمر 20 س��اله و 
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بيش��تر و 10�20 سال س��اخت تفاوت چش��م گيری وجود 
دارد. به طور كلی، در طی دو دهه ی مورد بررس��ی بر سهم 
بناهايی با عمر 20 س��اله و بيشتر  افزوده شده است. اين در 
حالی است كه ميزان نوسازی مسکن طی اين دوره به ويژه 
در اجتماعات ش��هری با ركود مواجه بوده اس��ت. چنان چه 
بخواهيم به جز س��اختمان های اس��کلت فلزی، بتن آرمه و 
تيرآهنی را جزو س��اختمان های بی دوام به حساب آوريم، در 
سال  85حدود 74/41 درصد مسکن شهری و 95/86 درصد 
مسکن روستايی بی دوام محسوب می شوند. با توجه به ابعاد 
گس��ترده ی بناهای بی دوام و با عمر باالی 20 سال ساخت، 
اين وضعيت حاكی از آن اس��ت كه مس��أله ی فرس��ودگی 
بافت ها و بناهای مسکونی در شرايط فعلی مهم ترين چالش  

توسعه ی اجتماعات شهری و روستايی است.
ش��اخص ديگری كه مورد بررس��ی قرار گرفته، نوع سوخت 
مصرفی برای گرمايش منزل اس��ت. وضعيت اين ش��اخص 
نش��ان می دهد كه در  ميزان مصرف س��وخت هيزم و زغال 
در مناطق روس��تايی و نفت و گاز در مناطق شهری تفاوت 
معنی داری وجود دارد. همچنين در طی سال های 85�65 نيز 
بر دامنه ی استفاده از گاز برای  گرمايش منازل در اجتماعات 
ش��هری و نفت س��فيد در اجتماعات روس��تايی افزوده شده 
است. خانوارهای روستايی برای گرمايش منزل در سال 65 
حدود 33/07 درصد از سوخت هيزم، زغال و حيوانی استفاده 
می كردند كه اين ميزان در س��ال 85 به 6/6 درصد كاهش 
يافته كه اين نوع س��وخت در مقايس��ه با ساير انواع سوخت 
از بيشترين ميزان آلودگی زيس��ت محيطی و درون خانه ای 
برخوردار اس��ت. الزم به ذكر اس��ت كه آلودگی های درون 
خان��ه ای از آلودگی های بيرون خانه ای ب��ه مراتب خطرات 

بيشتری در پی دارد.
نحوه ی تصرف مسکن شاخص بعدی است كه مورد بررسی 
قرار گرفته اس��ت. يافته های اين شاخص حاكی از آن است 
ك��ه نوع تصرف ملکی عرصه � اعيان، و اجاره ای مهم ترين 
تفاوت های بين اجتماعات ش��هری و روس��تايی می باش��د. 
مي��زان فضاه��ای مس��کونی عرص��ه و اعي��ان در مناطق 
روستايی بيشتر از ش��هرها و در مقابل نوع تصرف اجاره ای 
نيز در شهرها بيشتر از مناطق روستايی است. تفاوت ها طی 
س��ال های 85 � 65حاكی از آن اس��ت ك��ه طی اين مدت 
از س��هم ملکی عرصه � اعيانی در مناطق ش��هری كاس��ته 

ش��ده و به س��هم اجاره نشينی به طور چش��م گيری )حدود 
9 درصد( افزوده شده اس��ت. چنان چه به اجتماعات شهری 
توجه كنيم، مش��اهده خواهيم كرد كه در س��ال 75 تصرف 
ملکی عرصه و اعيان برابر 62/2 درصد بوده كه در سال 85 
به 56/8 درصد كاهش يافته اس��ت. اين در حالی اس��ت كه 
علي رغم گرايش خانوارهاي شهري به آپارتمان نشيني، تنها 
0/9 درصد به ميزان تصرف ملکی اعيان افزوده شده است. 
چنان چه شاخص خانوار در واحد مسکونی در سال 85 را در 
نظر بگيريم )1/1 خانوار در واحد مسکونی(، خواهيم ديد كه 
برای 12/39 ميليون خانوار در مناطق شهری تعداد 11/43 
ميليون واحد مس��کونی وجود دارد. نتيجه اين كه نزديك به 
 963هزار خانوار فاقد مس��کن مستقل هستند. اين شاخص 
در مناطق روس��تايی برابر 1/14 خانوار در واحد مس��کونی 
است كه حدود 642 هزار خانوار فاقد مسکن مستقل هستند. 
می توان گفت از يك طرف، گس��ترش دامنه فقر براثر تورم، 
كاهش قدرت خريد ناشی از رشد 100 درصدی قيمت زمين 
و مس��کن و كمبود عرضه ی مسکن مناسب موجب افزايش 
چشم گير اجاره نشينی شده و از طرف ديگر نيز به گسترش 
دامنه ی اس��کان غيررس��می در حاشيه ی شهرهای بزرگ و 

حتی شهرهای متوسط و كوچك نيز انجاميده است.
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جدول 1: ابعاد و شاخص هاي کیفیت محل سکونت )ارقام به درصد(

1385 1375 1365
روستاييکیفیت محل سكونت شهري روستايي شهري روستايي شهري

98.51 99.97 88.47 99.09 65.11 97.41 برق

تسهيالت مسكن

89.57 99.54 70.77 96.26 51.48 90.26 آب لوله كشي

18.65 83.98 0.96 47.64 0.68 9.3 گاز لوله كشي

58.2 86.21 9.55 45.54 0.6 18.48 تلفن

63.75 94.58 37.02 81.24 17.24 63.15 حمام

12.26 47.64 2.73 20.97 0.92 5.19 اسكلت فلزي يا بتوني

مصالح بناي مسكن

31.99 39.18 25.61 55.66 16.62 63.77 آجر و يا سنگ و آهن

21.91 5.01 23.96 8.74 20.24 13.16 آجر و يا سنگ و چوب

10.48 3.16 9.36 4.43 0.67 4.44 بلوك سيماني

2.28 0.96 2.91 1.95 2.31 1.58 تمام آجر يا سنگ و آجر

0.43 0.15 0.67 0.19 1.33 0.32 تمام چوب

12.42 1.10 22.80 2.90 38.45 5.44 خشت و چوب

6.55 1.43 9.23 2.98 17.60 5.13 خشت و گل

2.01 1.86 1.62 2.07 2.28 2.88 نوساز

عمر بناي مسكن

16.70 20.65 17.50 16.91 17.08 17.00 5-1سال

22.66 21.50 23.30 18.82 36.84 39.50 10-5سال

26.49 26.15 28.13 36.95 16.88 21.68 20-10سال

32.14 29.84 29.43 25.25 26.92 18.98 20سال و باالتر

67.94 13.45 81.18 46.53 61.00 81.99 نفت سفيد

سوخت مصرفي 
براي گرمايش

2.32 0.38 3.92 3.58 3.55 5.42 گازوئيل

19.75 83.41 1.47 47.47 0.82 8.57 گاز

3.34 2.56 1.57 1.71 0.89 0.86 برق

6.67 0.19 11.05 0.36 33.07 2.38 هيزم، ذغال و ساير

79.79 56.84 80.68 62.22 82.04 62.43 ملكي عرصه و اعيان

نحوه ی تصرف

2.25 5.41 2.85 4.51 5.53 6.97 ملكي اعيان

7.91 29.01 5.44 20.89 3.4 18.32 اجاره اي

2.18 2.12 2.4 2.61 1.68 2.47 در برابر خدمت

6.13 4.92 7.25 8.43 6.58 8.62 مجاني

 مأخذ: مركز آمار ايران، نتايج تفصيلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385- 1365.

مركز آمار ايران، نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي كشور 1385
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مي��زان س��واد از ديگر ش��اخص های مهم كيفي��ت زندگی 
محس��وب می ش��ود؛ چرا كه دامنه ی قابليت های انسانی و 
اجتماعی فرد را افزايش داده و به ارتقای ش��رايط ساير ابعاد 
زندگی و از جمله اقتصادی منجر می ش��ود. نتايج به دس��ت 
آمده از اين ش��اخص حاكی از آن اس��ت كه ميزان سواد به 
ط��ور كلی ب��ه ترتيب در بين همه ی گروه های 25 س��اله و 
بيش��تر و همچنين ميانگين سواد ش��کاف قابل توجهی بين 
مناطق ش��هری و روس��تايی وجود دارد؛ اگر چه از روند آن 
طی دوره ی بيس��ت ساله )85 �65( كاس��ته شده است. در 
طی دوره ي ده ساله ي اول )75�65( نيز ميزان سواد در بين 
گروه های 24�20 س��اله و 29�25 ساله بيشترين افزايش را 
داش��ته است. از نظر شاخص س��واد طی دوره ي ده ساله ي  
دوم )85-75( در همه ي گروه های س��نی نش��ان دهنده ی 
افزايش بود و همچنين تفاوت های ش��هری و روستايی نيز 

طی دهه ی اخير كاهش يافته است.

ميزان دسترس��ی به مراكز درمانی و بهداش��تی با ش��اخص 
نس��بت جمعيت كل به مراكز ش��هری و روستايی سنجيده 
ش��ده است. وضعيت اين ش��اخص حاكی از آن است كه از 
ميزان تفاوت های ش��هری و روستايی طی دوره ی )85�65( 
كاهش يافته اس��ت. اگرچه هنوز ميزان اين شاخص هم در 
مناطق ش��هری و هم در مناطق روستايی باالست. با توجه 
ب��ه باال بودن هزين��ه ی درمان، برخ��ورداری از نظام تأمين 
اجتماع��ی از متغيره��ای تأثير گذار در اين حوزه اس��ت. در 
اجتماع��ات ش��هری و روس��تايی تفاوت هايی اساس��ی بين 
دهك ه��ای درآمدی اجتماع��ی برای برخ��ورداری از نظام 

تأمين اجتماعی و خدمات درمانی بهتر وجود دارد.
در م��ورد مش��اركت اجتماع��ی، يافته ه��ای پيماي��ش ملی 
ارزش ها و نگرش های ايرانيان در سال 1381 مورد بررسی 
قرار گرفته اس��ت. مهم ترين ايرادی كه به اين پيمايش وارد 
است اين  است كه تنها شامل مراكز استان هاست و از اين رو 

جدول 2: نسبت باسوادي طي سال هاي 85 ـ1365 )ارقام به درصد(

1385 1375 1365
روستايينسبت سواد شهري روستايي شهري روستايي شهري

90/17 93/11 93/21 95/09 73/85 91/89 9-6 ساله

96/13 98/50 93/49 98/19 76/75 94/08 14-10 ساله

94/45 98/27 90/14 97/43 66/20 89/31 19-15 ساله

92/69 97/92 84/39 95/17 54/32 82/57 24-20 ساله

88/41 96/97 75/56 93/40 39/70 75/08 29-25 ساله

81/36 94/75 64/40 88/88 29/60 68/87 34-30 ساله

32/93 63/08 30/97 58/54 14/88 42/34 35 ساله و بيشتر

82/31 91/80 76/02 89/39 50/76 77/73 ميانگين
مأخذ: نتايج تفصيلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1365-85.

جدول 3: نسبت جمعیت به مراکز درماني و بهداشتي به جمعیت طي سال هاي 1365-85

1385 1375 1365
روستايينسبت مراکز درمانی شهري روستايي شهري روستايي شهري

9214 9217 11281 9802 11467 13114
نسبت كل جمعيت به مراكز 

بهداشتی و درمانی 

مأخذ: مركز آمار ايران، سالنامه  ی آماری كشور، 85 �1365. 
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فقط متغيرهای اجتماعی را در مراكز استان ها نشان می دهد. 
نتاي��ج اي��ن پيمايش در مورد مش��اركت اجتماعی نش��ان 
می ده��د كه تنها 29/5 درصد از افراد 15 س��ال و بيش��تر 
در ي��ك يا چند فعاليت اجتماعی مورد پرس��ش ش��ركت 
می كنن��د و 70/5 درصد نيز در هيچ ي��ك از فعاليت های 
اجتماعی ش��ركت نمی كنند. ح��دود 18/7 درصد جمعيت 
در 1 فعالي��ت، 6/ 6درصد در 2 فعاليت، 2/5 درصد در 3 
فعالي��ت و 1/8 درصد در 4 و بيش از 4 فعاليت، ش��ركت 
می كنند. س��رانه )ميانگين(  مش��اركت افراد 15 س��اله و 
بيش��تر در فعاليت ه��ای اجتماع��ی 47/ 0فعاليت اس��ت 
)رفتاره��ای فرهنگی ايراني��ان؛1381:ص198(. در اغلب 
موارد، مش��اركت بسيار محدود است و در مواردی نيز كه 
در آن افراد مش��اركت قابل توجهی دارند، ش��امل انجمن 
خان��ه و مدرس��ه، بس��يج و صندوق های قرض الحس��نه 
اس��ت. جالب توجه اس��ت كه در مي��ان حدود 3/4 درصد 
از مصاحبه ش��وند گان، حداقل يك نفر از اعضای خانواده 
در ش��ورای محله مش��اركت می كنند و اين ميزان در كل 
افراد به 1/1 درصد می رس��د. اين وضعيت از ميزان پايين 

مش��اركت افراد در امور محله حکايت دارد.

 به منظور س��نجش احس��اس رضايت مندی و آس��ايش در 
پيمايش ارزش ها و نگرش های ايرانيان )1381(، متغيرهايی 
چون رضاي��ت از امکانات رفاهی خانواده، وضع س��المتی، 
زندگی خانوادگی و نهايتًا ش��غل مورد بررس��ی قرار گرفت. 
نتايج به دس��ت آمده نش��ان می دهد كه احساس رضايت و 
آسايش پاسخگويان در خصوص پرسش های مطرح شده در 
زمينه رضايت از زندگی خانوادگی، وضع س��المتی بيشترين 
مي��زان را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت. امکان��ات رفاهی 
خانواده در مقايس��ه با س��اير موارد ميزان رضايت كمتری را 
به وجود آورده اس��ت. بررسی احس��اس بهبودی و آسايش 
در گروه ه��ای مختلف اجتماعی نش��ان می دهد كه زنان در 
گروه های سنی 15 تا 29 ساله، افراد با تحصيالت متوسط و 
ديپلم، محصالن و مجردها بيش از ساير گروه های اجتماعی 
از امکان��ات رفاهی خانواده خود رضايت دارند. مردان از نظر 
وضعيت سالمتی نس��بت به زنان احساس رضايت بيشتری 
دارند. در زمينه اعتماد نيز س��ه دس��ته آم��ار و ارقام حاصل 
از پيماي��ش ملی به دس��ت می آيند كه در اينجا به بررس��ی 
دس��ته اول می پردازيم كه به اعتماد بين ش��خصی نزديك 
و دور مرب��وط هس��تند. در زمينه ی ميزان اعتم��اد به افراد 

جدول 4: نسبت مشارکت اجتماعی در بین خانواده ها )ارقام به درصد(

نوع تشكل
مشارکت اجتماعی حداقل يک نفر از 

اعضای خانواده
مشارکت اجتماعی در جمعیت 

15 ساله و بیشتر

6/92/7انجمن های علمی و فرهنگی

27/410/2انجمن های خانه و مدرسه

4/11/3اتحاديه ی صنفی

8/73/1انجمن  اسالمی

25/59/1بسيج

3/41/1شورای محله

72/5هيأت امنای مسجد

1/30/5تشكل های سياسی

5/81/9كانون های فرهنگی

13/46انجمن های خيريه

18/49/6صندوق قرض الحسنه
مأخذ: رفتارهای فرهنگی ايرانيان، 199:1381  
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نزديك سه گروه مورد ارزيابی قرار گرفته است. اول اعضای 
خانواده، دوم اقوام و خويش��ان، و س��وم دوستان )ارزش ها و 
نگرش های ايراني��ان؛ 1381: صص69-65(. ارقامی كه در 
جدول 5 خالصه ش��ده اند، از تداوم نقش خانواده در كش��ور 
به منزله محل تبلور اعتم��اد حکايت می كنند. اعتمادی كه 
نمی تواند در زمره توليد كنندگان س��رمايه اجتماعی به شمار 
آيد. در واقع، وج��ود فاصله ی زياد ميان اعتماد به خانواده و 
اعتماد ب��ه ديگرانی كه در زمره ی خانواده ش��مار نمی آيند، 
حتی می تواند به منزله ی نش��انه ای از س��طح نازل سرمايه 
اجتماعی به ش��مار آيد. در اين ارتباط، در جدول فوق تفاوت 
ميان اعتماد به خانواده هس��ته ای و خانواده ی گسترده قابل 
توجه اس��ت ك��ه در بر گيرنده اقوام و خويش��ان نزديك نيز 
هس��ت. ميزان اعتماد افراد به اقوام و خويش��ان تقريبًا برابر 
با اعتمادی اس��ت كه به دوستان خود دارند. در مورد اعتماد 
به افراد دور كه ش��امل گروه های مختلف اجتماعی اس��ت 
س��ه گروه متف��اوت در جامعه وجود دارد. گروه اول ش��امل 
معلمان، پزش��کان، اساتيد دانشگاه و ورزشکاران است كه از 
اعتماد باالي��ی در جامعه برخوردارند. گروه دوم بنگاه دارها، 
رانندگان تاكسی، كسبه و تجار و بازاريان كه به وضوح مورد 
بی اعتمادی جامعه هس��تند؛ و گروه س��وم كارگران، پليس 
راهنمايی، قضات، نيروی انتظامی، روحانيت، روزنامه نگاران، 
هنرمندان و ارتش��ی ها را شامل می ش��ود كه ميزان اعتماد 

متوسط جامعه را به خود جلب كرده اند.
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نتيجه گيري 
كيفيت زندگي، محصول تاريخی ساختار نظام های فرهنگي، 
اجتماعي، اقتصادي و سياس��ي است و نمي توان آن  را مجزا 
از س��اختارهاي فوق تحليل و تبيين ك��رد. اگر چه پژوهش 
حاضر نش��ان می دهد ش��اخص های مورد بررس��ی كيفيت 
زندگي كه طي سال هاي 85 �1365 در برخی موارد افزايش 
يافته اس��ت، با اين حال تفاوت هاي عمده ای بين اجتماعات 

ش��هري و روس��تايي وج��ود دارد. در مورد كيفيت مس��کن 
می توان فرس��ودگی بناهای مس��کونی )بافت های فرسوده( 
اش��اره كرد مهم ترين چالش اجتماعات ش��هری و روستايی 
از نظر كالبدی محس��وب می ش��ود. از طرف ديگر تحوالت 
صورت گرفته از نظر تصرف مس��کن كه به رش��د چشم گير 
اجاره نشينی به ويژه در مناطق شهری انجاميده، قابل توجه  
اس��ت. ميزان باس��وادی نيز از ديگر متغيرهايی است كه در 

جدول 5: میزان رضایت مندی و اعتماد بین شخصی )ارقام به درصد(

زياد/ کاماًل خیلی/ زيادکم/ کم خیلی/ اصاًلاعتماد بین شخصی

ميزان رضايت مندی

21/157/4امكانات رفاهی

13/475/9وضع سالمتی خود

7/480/8زندگی خانوادگی

17/957/2شغل

اعتماد بين شخصی نزديک

1/888/4اعضای خانواده

17/549اقوام و خويشان

20/14/44دوستان

اعتماد بين شخصی دور

4/380معلمان

7/372/1اساتيد دانشگاه

11/264/3پزشكان

9/562ورزشكاران

15/255/7پليس راهنمايی

13/455ارتشی  ها

20/951/7نيروی انتظامی

16/151كارگران

15/95/5هنرمندان

27/446/7روحانيت

25/844/7قضات

28/930/7روزنامه نگاران

35/525رانندگان تاكسی

6/4317/2كسبه

58/211/3تجار و بازاريان

74/55/6بنگاه داران
مأخذ: پيمايش ملي ارزش ها و نگرش های ايرانيان،1381 
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طی دوره ی مورد بررسی افزايش  نشان می دهد، اگر چه اين 
افزايش معنی دار نيست. با اين حال شکاف شهری و روستايی 
نسبت به دهه های قبل كاهش يافته است. با استناد به نتايج 
يافته ها، به دليل عدم امکان مقايس��ه ی طولی نمی توان در 
مورد كاهش يا افزايش زمينه ی مش��اركت، رضايت مندی و 
اعتم��اد اجتماعی قضاوت انجام داد. ول��ی آن چه داده ها به 
صورت مقطعی نش��ان می دهد ميزان مش��اركت اجتماعی 
و  اعتماد اجتماعی به ويژه اعتماد بين ش��خصی دور بس��يار 
پايين اس��ت. از آن جا كه مش��اركت و اعتم��اد اجتماعی در 
مباحث توسعه ی اجتماع محور از متغيرهای كليدی و تعيين 
كننده محس��وب می ش��وند، می توان اي��ن دو را مهم ترين 
چالش رويکرد اجتماع محور به توس��عه در اجتماعات محلی 

شناسايی كرد.
از آن ج��ا ك��ه مس��ايل و مش��کالت اجتماعات ش��هري و 
روس��تايي به دليل پيچيدگي و تن��وع آن ايجاب مي كند كه 
برنامه هاي توس��عه در اين زمينه همراه با مشاركت، تقاضا و 
ابتکار س��اكنان اجتماع محلي صورت گيرد كه البته اعتماد 
اجتماعی پيش ش��رط آن محسوب می ش��ود. حکومت هاي 
محل��ي و ملي نيز ب��ه دليل برخورداري از منابع س��اختاري 
در اي��ن زمينه نقش تعيين كنن��ده دارند. چرا كه حکومت ها 
با كاركرد تس��هيل گري قادر هستند بسترهاي الزم را براي 
رشد و گسترش فعاليت های سازمان هاي اجتماع محور مهيا 
ك��رده و آن را ب��ه فرايند پايداری تبدي��ل كنند. در غير اين 
ص��ورت هر نوع ابت��کار و نوآوری توس��ط اجتماع محلي از 
س��وي ساختار غيرمنعطف نظام اداري � اجرايي طرد خواهد 
شد. بدون ترديد آگاهي ساكنين اجتماعات محلي به حقوق 
خود مي تواند آن ها را از يك شهروند منفعل به شهروند فعال 
در مقابله با مسايل خود تبديل كند. تقاضا براي حل مسائل 
توس��ط دولت ملي و حکومت ه��اي محلي، عالوه بر اين كه 
وظاي��ف اضافي زايدی را به دليل تمرك��ز بيش از حد امور 
بر دوش دولت خواهد گذاشت، كارآيي و اثربخشي برنامه ها 
و سياس��ت ها را ني��ز كاهش خواه��د داد. بنابراين به جهت 
محدوديت هاي منابع اساس��ی و ارزشمند، ضروري است كه 
از منابع مختلف و از جمله منابع اجتماعي به منظور توس��عه 
اس��تفاده بهينه صورت گيرد. حركت به اين سو، الزاماتي را 
بر دولت و حکومت هاي محلي به وجود مي آورد كه مي توان 
ب��ه كاهش تصدی گری، واگذاري امور به مردم، نظام اداري 

سالم و كارآمد، برخورداري از حقوق شهروندي و به رسميت 
ش��ناختن آن و فراهم كردن زمينه ی مشاركت فعال و همه 
جانبه مردم اش��اره كرد، و عدم رعايت آن دست يابي به هر 
نوع هدف توس��عه و از جمله ارتق��اي كيفيت زندگي را غير 

ممکن خواهد كرد.
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