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 ي و توسعه شهريریزالمللی برنامهاولین کنفرانس بین 

          

 
 
 

 

 توسعه اجتماعی شهري
  

  غالمرضا غفاري
  عضو هیات علمی دانشگاه تهران

  چکیده
هاي واقعیتی که رویکرد. اجتماعی است تردید شهرنشینی بستر و موتور محرکه بی بدیلی براي ظهور و بروز توسعه و تغییراتبی

که هم از منظر اصحاب علوم اجتماعی نظم گـرا شـهرگرایی   چنان .معارض با یکدیگر، بر آن اجماع دارندنظري گوناگون، چه بسا 
نقـش نیروهـاي اجتمـاعی متکثـر و      بنا به سهمی که در گسترش انفکاك اجتماعی دارد و هم از نظر تضادگرایان که بر سـهم و 

 .شـود سازوکاري  براي توسعه و تغییر اسـت یـاد مـی    ندي که منبع ومند از منافع ناهمگون تاکید دارند، از آن به مثابه فرایبهره
اي کـه آن را  گونـه کنند بههاي مختلفی را اختیار میهاي چندگانه آن صورتها و عرصهتغییرات حاصل شده در شهر در ساحت

بـت و بهبودهـایی کـه در    چرا که بـه رغـم  تغییـرات مث    توان تصور کرددر قالب کلی و دوگانه، به صورت دو روي یک سکه می
هاي تـازه اي هـم   ها و هزینهعنی ظهور مسائل، آسیبپیوندد این تغییرات توام با رویه دیگر یحیات اجتماعی شهري به وقوع می

هاي جهانی بوده است رویه دوم این سکه حجم و شدت معموال در کشورهایی که رشد و توسعه شهري تحت تاثیر جریان .هست
د اختصاص داده است امري که توجه به توسعه اجتمـاعی شـهري کـه از حیـث هنجـاري معطـوف بـه بهبـود         بیشتري را به خو

هایی چون سیاسـت زیـان کـاهی    گیري از سیاستها و نیز بهرهها و آسیبپایدار، کاهش هزینه اجتماعی، رشد وتوسعه موزون و
توسـعه اجتمـاعی    . کنـد اهمیـت کلیـدي دارد   عریف مـی است و اعتناي به ارتقاي کیفیت زندگی شهري را مسئله کانونی خود ت

شهري معطوف به رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی شهري است، به شرطی که رفاه و کیفیت زندگی را در معناي بسیط و فراگیـر  
ام توسـعه اجتمـاعی در معنـاي جدیـد آن بـا افـزایش ظرفیـت نظـ        . آن در نظر بگیریم و آن را به نیاز هاي اساسی فرو نکـاهیم 
توسعه  .کنندتر تعریف می گیري از منابع براي سطوح زندگی مطلوب اجتماعی، ساختار اجتماعی، نهادها، خدمات و سیاست بهره

هایی همچون بهبود در کیفیت زندگی، تحقق برابـري و عـدالت اجتمـاعی،     اجتماعی شهري در شکل فراگیر و پایدار آن با مولفه
ها و نهادهـاي مـدنی، تقویـت     ساالري، مشارکت اجتماعی در قالب بسط انجمن ظام شایستهنیل به یکپارچگی اجتماعی، تحقق ن

هاي مختلف، پـذیرش تکثـر اجتمـاعی بـا حفـظ       هاي حاصل از دگرگونی قابلیت و ظرفیت نظام اجتماعی، پاسخگویی به ضرورت
نیل بـه کنشـگرانی کـه در قامـت شـهروندان       هاي نظري و عملی آحاد افراد جامعه وها و قابلیت انسجام ملی و ارتقاي توانمندي

در کالن شهرهایی چون شـهر تهـران کـه بـا مسـئله فاصـله بـین         .اي گرم و سرزنده هستند پیوند داردفعال که سازنده جامعه
شهرنشینی و شهري شدن مواجه هستند فرایند توسعه اجتماعی پایدار شهري موضوعی مهم بـراي مـدیریت شـهري اسـت کـه      

  . ا در پرتو مسئله یاد شده مورد تحلیل قرار دادتوان آن رمی
  

  .توسعه اجتماعی شهري، شهرنشینی، شهري شدن، کیفیت زندگی شهري: واژگان کلیدي
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