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چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان توسعه یافتگی با تأکید بر توسعه اجتماعی در جامعه شهری خمین می باشد .با توجه به چارچوب
نظری ارائه شده در این تحقیق ،توسعه اجتماعی در پنج بعد مشارکت اجتماعی ،عدالت اجتماعی ،کیفیت زندگی ،امنیت اجتماعی و اخالق
توسعه اجتماعی موردسنجش و اندازه گیری قرار گرفت .روش این تحقیق اسنادی ـ پیمایشی بوده است .جامعه آماری این تحقیق شهروندان
خمین می باشند که به روش نمونه گیری طبقه ای تعداد  283نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند .ابعاد مختلف توسعه اجتماعی در این
تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و در مقیاس لیکرت موردسنجش و اندازه گیری قرار گرفته اند .اعتبار این ابزار اندازه گیری
به روش اعتبار صوری و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ برابر با  0/32به دست آمده است .داده های آماری به دست آمده از نرم افزار
 SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .نتایج نشان می دهد که وضعیت توسعه اجتماعی در شهر خمین در ابعاد مشارکت اجتماعی،
امنیت اجتماعی و اخالق توسعه اجتماعی مناسب بود اما در مورد ابعاد عدالت اجتماعی و کیفیت زندگی ،توسعه در سطح مطلوبی ارزیابی
نشد.
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مقدمه

بررسی علل نابرابری های اجتماعی اقتصادی در بین جوامع انسانی يکی از مسائل پیچیده است که انديشمندان وصاحب نظران علوم
انسانی در شناخت زمینه ها و علل نابرابری های مذکور نظريات مختلفی را ارايه کرده اند .واقعیت اين است که از لحاظ شاخص های
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بین جوامع تفاوت های آشکاری وجود دارد .قطعا ظهور هر پديده ی اجتماعی حاصل تقابل عوامل و
زمینه های گوناگون داخلی وبیرونی جامعه از گذشته تا حال است که به نوبه ی خود اين تقابل ،اوضاع واحوال جديد جامعه را شکل
می دهد(پارکر .) 1889،لذا پديده ی توسعه نیافتگی و نابرابری در بین جامعه ايرانی به واسطه زمینه های اقتصادی و اجتماعی با چهره
ی خاصی درمناطق ايران بیان می شود .با اين حال تفاوت ها و نابرابری های منطقه ای از جنبه های مختلف و عدم شناسايی کامل اين
نابرابری ها وتفاوت ها مانع از برنامه ريزی دقیق شده است.به عبارت ديگر ،مسأله اين است که آيا توسعه از جزء به کل می تواند در
از بین بردن نابرابری های موجود در مناطق مختلف و همچنین توسعه کلی جامعه مؤثر باشد؟ توجه به مفهوم توسعه به ويژه توسعه
اجتماعی در دهه های اخیر وتالش های مختلف برای برنامه ريزی جهت دستیابی به شاخص های مختلف توسعه از نظر اجتماعی،جزء
برنامه های اصلی دولت بوده است (تقوايی ورستمی کیا.)2102،
وجود نابرابری های منطقه ای به داليل مختلف تاريخی ،طبیعی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی موجب رشد ناهمگون
ونامتعادل مناطق در کل جهان شده است.کشور ما نیز از اين امر مستنثی نبوده است .اگر چه کاهش اين نابرابری ها از اهداف برنامه
های قبل و بعد از انقالب اسالمی بوده است،اما مطالعات انجام شده نشان می دهد که شدت اين نابرابری ها افزايش يافته است.مهم
ترين دلیل افزايش اين نابرابری ها عدم شناسايی دقیق ابعاد مختلف اين نابرابری ها و سیاست های اجرايی نامتناسب برای رسیدن به
اهداف مذکور می باشد .برهمین اساس ،اولین گام ،شناخت وضعیت موجود مناطق از جنبه های مختلف است وبايد توجه داشت هر
قدر میزان صحت اين شناخت بیشتر باشد ،رهنمودهای بیشتری برای برنامه ريزان و سیاست گزاران جهت اتخاذ تصمیم های درست
و برنامه ريزی دقیق ارائه خواهد شد .مفهوم توسعۀ اجتماعی با عنوانِ کیفیت سیستم اجتماعی از طريق نهادينه کردن اخالق عدالت
و همبستگی (وفاق) اجتماعی برای حصول به اخالق توسعۀ اجتماعی توسعه به ويژه تعريف و امنیت اجتماعی و افزايش ضريب
سطح کیفیت زندگی در جهت باال بردن اجتماعی تعريف می شود (آزاد ارمکی .)2158،0،
اين مطالعه به منظور شناسايی درجه ی توسعه يافتگی اجتماعی شهر خمین از لحاظ شاخص های اجتماعی توسعه انجام شده است
ودر روند تحقیق اهداف زير را مورد بررسی قرار داده است:


بررسی میزان مشارکت اجتماعی در جامعه شهری خمین



بررسی وضعیت عدالت اجتماعی در جامعه شهری خمین



بررسی وضعیت امنیت اجتماعی در جامعه شهری خمین



بررسی وضعیت کیفیت زندگی در جامعه شهری خمین



بررسی وضعیت اخالق توسعه اجتماعی در جامعه شهری خمین

پیشینه تحقیق



در"بررسی سطح توسعه اجتماعی در شهر تهران " سرمايه اجتماعی وکیفیت زندگی به عنوان دومتغیر اصلی مورد تحقیق
توصیفی -تبیینی قرار گرفته است .نتايج پژوهش نشان می دهد که هردومتغیر رابطه مثبت ومستقیمی با توسعه اجتماعی
داشته وتوامان بودن آن را در شهر تهران نمی توان ناديده گرفت گرچه کیفیت زندگی از اولويت بیشتری برخوردار بوده
است (ازکیا وهمکاران .)2151



مقاله ای ديگر در خصوص"بازتاب توسعه اجتماعی در قوانین برنامه های پنجگانه توسعه ايران " (  )2151به روش تحلیل
محتوا کمی انجام شده است در همین راستا از دو شاخص رفاهی و انسانگرايانه برای ارزيابی توسعه اجتماعی استفاده شده
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است .جامعهی آماری اين پژوهش کلیه قوانین برنامه اول توسعه تا پنجم میباشد و به دلیل اينکه تمامی برنامه های توسعه
بررسی شده است هیچ نمونه گیری ای وجود ندارد؛ نتايج بدست آمده نشان می دهد که در بیشتر برنامه ها تأکید بر
شاخص های رفاهی توسعه بوده است و شاخص های انسانگرايانه به صورت قابل توجهی ،مورد بی توجهی قرار گرفته


است .ضعیفترين برنامه ارزيابی شده ،برنامه اول توسعه می باشد.
غالمرضا غفاری و رضا امیدی ( )2100در اثر خود بنام «کیفیت زندگی ،شاخص توسعه اجتماعی» تالش کرده اند که سازه
کیفیت زندگی را به عنوان شاخصی برای ارزيابی و جهت دادن به برنامه ها و سیاست های توسعه در سطوح مختلف و
همچنین اصالح و تقويت رويکردهای جديد توسعه با محوريت توسعه اجتماعی مورد توجه قرار دهند .آنها رويکردهای
نظری به کیفیت زندگی (به عنوان شاخص توسعه اجتماعی) را به دو دسته عاملین و ساختاری و نهايتاً تلفیق عاملیت
ساختاری تقسیم کرده و کاربردهای مختلف اين رويکردها را در سیاست گذاری و برنامه ريزی های توسعه بخصوص
توسعه اجتماعی را مورد واکاوی قرار داده اند .مولفه های در نظر گرفته شده برای شاخص کیفیت زندگی عبارت از امنیت
اقتصادی -اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،ادغام اجتماعی و توانمندسازی اجتماعی باشد که هر مولفه به بخش ها ،زيربخش
ها و معرف ها تقسیم بندی شده اند .بر همین اساس مولفه « امنیت اقتصادی – اجتماعی» به عنوان يکی از شاخص های
کیفیت زندگی ،با تاکید بر ابعاد داشتن و برخورداری به بخش ها و زيربخش های منابع مالی (کفايت درامدی و تامین
درآمد) ،مسکن و محیط (تامین مسکن ،شرايط مسکن) و شرايط محیطی (اجتماعی و طبیعی) ،بهداشت و درمان (تامین
خدمات بهداشتی ،خدمات درمانی و خدمات مراقبتی) ،شغل (امنیت شغلی و شرايط کار) تقسیم شده است .از سوی ديگر
مولفه ادغام اجتماعی با ترکیب حوزه حقوق با برخی از عناصر و شاخص های دو حوزه امکانات مالی و همبستگی مطرح
شده که از بخش ها و زير بخش های حقوق شهروندی (حقوق اساسی /سیاسی ،حقوق اجتماعی ،حقوق مدنی ،شبکه های
اقتصادی و سیاسی) بازار کار (دسترسی به مشاغل دست مزدی) ،خدمات (خدمات بهداشتی ،مسکن ،آموزش ،مراقبت
اجتماعی ،خدمات مالی ،حمل و نقل و خدمات مدنی /فرهنگی) و شبکه های اجتماعی (همسايگی ،مشارکت ،روابط
دوستانه و زندگی خانوادگی) تشکیل شده است .و نهايتاً مولفه توانمندسازی اجتماعی با تاکید و توجه بر قابلیت ها و امکان
و فرصت بهره گیری از امکانات به بخش ها و زير بخش های :دانش محوری (کاربرد دانش ،دسترسی به دانش ،استفاده
آنان از اطالعات) ،بازار کار (نظارت بر قرارداد اشتغال ،چشم انداز تحرک شغلی ،سازگاری کار و زندگی خانوادگی با
تعادل کار با زندگی) ،میزان باز بودن و ثمر بخشی موسسات (باز بودن و ثمر بخشی سیستم سیاسی ،باز بودن سیستم
اقتصادی ،باز بودن سازمان ها) ،فضای عمومی (حمايت از فعالیت های دسته جمعی همچون فعالیت های مشارکتی و
تعاونی ،توانمندسازی های فرهنگی) و نهايتاً روابط شخصی (ارائه خدمات که به استقالل شخصی و اجتماعی کمک می
کند ،خدمات پشتیبانی فردی و حمايت از روابط متقابل اجتماعی) تقسیم گشته است .الزم به ذکر است که «کیفیت زندگی»
با در نظر گرفتن ابعاد متعدد و مختلف اجتماعی به شکلی بازنمای مولفه ها و معرف های توسعه اجتماعی به حساب می
آيد که از اين حیث می توان به عنوان شاخصی معتبر و تاثیرگذار در برآورد میزان توسعه اجتماعی در اين مطالعه به حساب
آيد (غفاری ،امیدی.)2100 ،



غضنفر اکبری در مطالعه ای با عنوان «وضعیت فعلی جامعه ايران با نظر به شاخص های توسعه اجتماعی» ضمن تبیین
ضرورت توجه به شاخص های پیشرفت و توسعه اجتماعی ،به مطالعه و واکاوی تاريخی -تجربی و نظری برنامه های توسعه
اجتماعی در سطح دنیا پرداخته است .همچنین براساس ضوابط مشخص همچون امکان پذيری شاخص ها و اولويت پذيری
شاخص ها به بررسی وضعیت توسعه يافتگی اجتماعی در سطح کشور و تقسیم بندی استان های آن همت گمارده است.
چارچوب اصلی اين مطالعه به خصوص در گردآوری و انتخاب شاخص ها براساس ارزيابی که «درام گای و همکارانش»
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در خصوص شاخص های اجتماعی ملل متحد ارائه کرده اند بوده است .بر اين اساس شاخص های  )2امید به زندگی در
هنگام تولد  )1نرخ مرگ و میر نوزدان  )1میانگین ملی تامین مواد غذايی بر حسب کالری موردنیاز سطح جزيی در مقايسه
با مقدار برآورد شد .کالری های مورد نیاز  )4نسبت کودکان  9تا  24ساله که در مدارس نام نويسی کرده اند )9 .نسبت
جمعیت با سواد باالتر از يک سن خاص ،کل اين جمعیت و توزيع آن از لحاظ جنسیت  )1نسبت جمعیت فعال از لحاظ
اقتصادی ولی بدون شکل (درصد بیکاری)  )7نسبت درصد توزيع جمعیت فعال از لحاظ اقتصادی براساس طبقه بندی های
اصلی صنعتی و شغلی  )0مصرف فردی به صورت نسبتی از درآمد ملی و شاخص ناشی از تغییرات آن (گای و ديگران،
)27 ،2172
اگر چه سازمان ملل متحد رسماً افزايش نرخ رشد ساالنه  5درصد در تولید ناخالص ملی را به عنوان نشانه توسعه معرفی نموده است،
اما از همان اوايل دهه  98میالدی کارشناسان و صاحب نظران اجتماعی سازمان ملل متحد از توجه به ابعاد اجتماعی توسعه غافل
نماندند ،اگر چه هنوز در آغاز راه بودند و نتوانستند نتايج و دستاوردهای علمی خود را به جوامع عرضه نمايند .به عنوان مثال درام
گای 2در اين خصوص نوشته است « :گزارش سال  2594که ب ه وسیله متخصصان ارائه شد ،هنوز مبانی مفهومی اصلی و عمده بیشتر
کارهای رايجی که در زمینه شاخص های اجتماعی 1انجام شده است را تشکیل می دهد و در زمینه ادغام آمارهای اجتماعی و اقتصادی
در چارچوب های جامع تر حسابداری کارهای زيادی صورت پذيرفته است اما فقط معدودی نتايج عملی به دست آمده است» (گای
و ديگران)22 ،2172 ،


اولین سند مهم سازمان ملل متحد درباره اين موضوع گزارش سال  2594گروهی از کارشناسان در مورد تعريف بین المللی
و سنجش معیارها و سطوح توسعه اجتماعی (که در آن زمان سطوح زندگی نام گذاری شد ) بود .اين گزارش سطوح
زن دگی (توسعه اجتماعی) را به اجزاء متشکل و شاخص های زير تقسیم کرد و دوازده جزء تشکیل دهنده آن را تعريف
نمود .اين شاخص ها عبارت بودند از :بهداشت ،شامل شرايط جمعیت شناختی  -غذا و تغذيه -آموزش و پرورش شامل
مواد و مهارت آموزی -شرايط کار وضعیت اشتغال -مصرف کل پس اندازها  -حمل و نقل -مسکن ،شامل تسهیالت
خانگی،پوشاک ،تفريح و استراحت -امنیت اجتماعی وآزادی های بشری.



سازمان ملل متحد در اکتبر  1885در بین  208کشور جهان دست به انتشار گزارشی در حوزه «ضريب توسعه انسانی» زد.
شاخص های مورد استفاده در اين گزارش به شکل معنی داری هم پوشانی زيادی با بسیاری از شاخص های توسعه اجتماعی
داشته اند .اين شاخص ها عبارت بودند از « :شاخص امید به زندگی ،نرخ و میزان با سوادی ،آموزش ،اشتغال ،سطح و
کیفیت زندگی (قبیل خوب زيستن و رفاه کودکان) ،رفاه اجتماعی» .در اين گزارش و مطالعه اين طور آمده است که با
برآورد اين شاخص ها ،توانايی پاسخگويی به اين پرسش به شکل علمی ايجاد می شود که آيا کشورهای قید شده در
حوزه توسعه انسانی و اجتماعی ،توسعه يافته اند ،در حال توسعه اند و يا در شرايطی نامناسب و در زير خط توسعه اجتماعی
و انسانی واقع شده اند .الزم به ذکر است که اين کشورها با توجه به میزان توسعه يافتگی شان در حوزه توسعه انسانی و
اجتماعی در چهار سطح توسعه يافتگی «خیلی زياد -زياد -متوسط و کم» قرار گرفته اند .طبق نتايج ارائه شده در سطح دنیا
کشورهای نروژ ،استرالیا ،ايسلند ،کانادا ،ايرلند در سطح اول (توسعه يافتگی خیلی زياد) و از سوی ديگر کشورهای نیجر،
افغانستان ،سیرالئون ،آفريقای مرکزی ،مالی و بورکینافاسو در سطح چهارم (توسعه يافتگی خیلی کم) قرار گرفته اند.
همچنین در حوزه کشورهای آسیاسی و اقیانوسیه ،توسعه يافته ترين کشورها به لحاظ انسانی و اجتماعی به ترتیب عبارتند
از :استرالیا ،ژاپن ،نیوزلند ،سنگاپور ،هنگ کنگ و کره جنوبی ،نهايتاً رتبه ايران با ضريب توسعه ايی  %701در رده  00اين
Dharam Ghai
social indicators

1
2
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رتبه بندی و در میان کشورهايی با سطح متوسط توسعه انسانی -اجتماعی می باشدunited nation 5( .
)development program, 200
مالحظات نظری

در مقوله توسعه اجتماعی وارنر معتقد است که توسعه اجتماعی عبارتند از امکانات زندگی مردم جامعه و ماکس وبر ضمن تبیین
ارتباط میان توسعه اجتماعی با شانس زندگی ،بر اين نظر پافشاری میکند که شانس زندگی عبارت است از امکان دستیابی به شرايط
زندگی مناسب تر و تجربیات زندگی شخصی بهتر(شمعدانی حق  .)2108:191،لرنر :مهم ترين عناصر و متغیرهايی که در ظهور
تحرک ذهنی و آمادگی روانی انسانها برای نو شدن موثرند عبارتند از :بسط و گسترش رسانه های گروهی ،سواد آموزی و ارتقای
سطح تحصیالت ،شهرنشین و مشارکت .راجرز :نوسازی جامعه يک روند چند جانبه است .از نظر وی توسعه نوعی از تغییرات است
که طی آن سازمان های اجتماعی ايجاد ،اصالح و بهسازی می شوند و با افزايش سطح زندگی و درآمد سرانه ،توسعه اجتماعی پديدار
گردد .با توجه به رويکرد و تئوری های نظری موجود در حوزه توسعه اجتماعی ،می توان در باب مدون نمودن و تبیین مفهوم اصلی
اين تحقیق يعنی توسعه اجتماعی ،با توجه به چهارچوب نظری تحقیق ابعاد توسعه اجتماعی را عدالت اجتماعی ،کیفیت زندگی،
امنیت اجتماعی و اخالق توسعه اجتماعی برشمرد (آزاد ارمکی وهمکاران .)2152
عدالت اجتماعی :عدالت اجتماعی کاهش عدم تعادل ها و تبعیض بین افراد در جامعه می باشد که دارای ابعاد زير است:
 عدالت اجتماعی – فرهنگی -عدالت اقتصادی -عدالت آموزشی و بهداشتی -عدالت جنسیتیرفاه و کیفیت زندگی :کیفیت زندگی از ترکیب ابعاد ديگر معرف های عملیاتی تشکیل شده است که می توان به ابعادی چون:
عدالت اجتماعی – فرهنگی ،عدالت اقتصادی ،عدالت بهداشتی و آموزشی ،امنیت اجتماعی (جانی ،مالی و فکری) ،اخالق شهروندی،
احساس مسئولیت و تعاون و همکاری اشاره کرد.
امنیت اجتماعی :رفع خطر و تهديدات از زندگی اجتماعی می باشد که شامل ابعاد زير می باشد - :امنیت جانی -امنیت مالی
 امنیت فکریاخالق شهروندی :نقش و تاثیر نظام ارزشی و اخالقی اعضای جامعه بر توسعه اجتماعی می باشد که دارای ابعاد زير است:
 تقدير گرايی  -میل به پیشرفت  -تعاون و همکاری -فرهنگ نوگرايی -احساس مسئولیت -فرهنگ يادگیری -اخالق شهروندیروش شناسی

روش تحقیق اين پژوهش پیمايشی – اسنادی بوده و از تکنیک پرسشنامه و فیش برداری استفاده شده است .جامعه اماری شهروندان
شهر خمین بوده که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه محاسبه شده و  101نفر بصورت نمونه گیری طبقه ای مورد بررسی قرار
گرفتند  .اعتبار اين ابزار اندازه گیری به روش اعتبار صوری و پايايی آن به روش آلفای کرونباخ برابر با  8/51به دست آمده است.
داده های آماری به دست آمده از نرم افزار  SPSSمورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته اند.
يافته های توصیفی نشان می دهد که يافته ها نشان می دهد  1/0درصد پاسخگويان تحصیالتی در سطح پايین تر از ديپلم داشتند17 .
درصد تحصیالت ديپلم يا فوق ديپلم 94/1 ،درصد تحصیالت سطح لیسانس و  24/5درصد تحصیالت فوق لیسانس يا باالتر داشتند..
داده های پژوهش نشان دهنده ی اين است که میانگین سن مشارکت کنندگان  10/15سال بود .همچنین مقادير میانه و مد به ترتیب
برابر با  15/9و  44/8بدست آمد .همچنین شاخص های پراکندگی انحراف معیار برابر  5/1و دامنه متغیرها  45/8سال محاسبه شد .بر
اساس يافته های تحقیق بیشترين حجم نمونه را کارمندان با  47/14درصد فراوانی شامل می شدند و  21/80درصد کارگر20/1 ،
دارای شغل آزاد 7/09 ،درصد خانه دار و  21/80درصد بیکار بودند.
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جدول ( :)1توصیف متغیرهای تحقیق

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد میانگین

مشارکت اجتماعی

102

1/089

8/587

8/841

عدالت اجتماعی

102

1/178

8/957

8/818

عدالت اجتماعی فرهنگی

175

2/557

8/089

8/842

عدالت آموزشی بهداشتی

114

1/921

8/041

8/844

عدالت جنسیتی

114

1/117

8/758

8/842

عدالت اقتصادی

112

2/548

8/195

8/814

امنیت اجتماعی

175

1/281

8/710

8/815

امنیت جانی

174

1/251

8/547

8/845

امنیت مالی

171

1/284

8/094

8/844

امنیت فکری

174

1/550

2/841

8/894

کیفیت زندگی

102

1/980

8/110

8/811

اخالق توسعه اجتماعی

175

1/905

8/977

8/815

تقديرگرايی

195

1/174

8/051

8/847

میل به پیشرفت

171

1/441

8/017

8/844

فرهنگ همکاری و تعاون

148

1/129

8/758

8/841

فرهنگ نوگرايی

114

1/171

8/778

8/848

احساس مسئولیت

114

1/580

8/714

8/817

فرهنگ يادگیری

111

1/440

8/001

8/841

اخالق شهروندی

190

1/777

8/021

8/841

تحلیل یافته های تحقیق مبتنی بر سنجش مشارکت اجتماعی در شهر خمین
جدول ( :)2آزمون آماری مربوط به متغیر مشارکت اجتماعی

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

حد پايین

حد باال

27/118

108

8/888

8/089

8/724

8/057

نتايج تحقیق نشان می دهد با توجه به اينکه سطح معناداری برابر  8/888بدست آمده است و اين مقدار از خطای قابل قبول  8/82کمتر
می باشد بنابراين آزمون معنادار است .همچنین با توجه به اينکه حد باال و پايین هر دو دارای عالمت مثبت هستند می توان اظهار
داشت مشارکت اجتماعی دارای نمره ای بیش از متوسط می باشد که بدين معناست که اين متغیر در شهر خمین در سطح مناسبی می
باشد.
سنجش میزان عدالت اجتماعی در شهر خمین
جدول (:)3آزمون آماری مربوط به متغیر عدالت اجتماعی

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

حد پايین

حد باال

-11/022

108

8/888

-8/715

-8/705

-8/110

نتايج تحقیق نشان می دهد با توجه به اينکه سطح معناداری برابر  8/888بدست آمده است و اين مقدار از خطای قابل قبول  8/82کمتر
می باشد بنابراين آزمون معنادار است .همچنین با توجه به اينکه حد باال و پايین هر دو دارای عالمت منفی هستند می توان اظهار
داشت عدالت اجتماعی دارای نمره ای کمتر از متوسط می باشد که بدين معناست که اين متغیر در شهر خمین در سطح مناسبی نمی
باشد.
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سنجش میزان عدالت اجتماعی-فرهنگی در شهر خمین
جدول ( :)4آزمون آماری مربوط به متغیر عدالت اجتماعی-فرهنگی

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

حد پايین

حد باال

-14/112

170

8/888

-2/881

-2/804

-8/512

نتايج تحقیق نشان می دهد با توجه به اينکه سطح معناداری برابر  8/888بدست آمده است و اين مقدار از خطای قابل قبول  8/82کمتر
می باشد بنابراين آزمون معنادار است .همچنین با توجه به اينکه حد باال و پايین هر دو دارای عالمت منفی هستند می توان اظهار
داشت عدالت اجتماعی -فرهنگی دارای نمره ای کمتر از متوسط می باشد که بدين معناست که اين متغیر در شهر خمین در سطح
مناسبی نمی باشد.
سنجش میزان عدالت آموزشی-بهداشتی در شهر خمین
جدول ( :)5آزمون آماری مربوط به متغیر عدالت آموزشی-بهداشتی

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

حد پايین

حد باال

-28/544

111

8/888

-8/401

-8/978

-8/151

نتايج تحقیق نشان می دهد با توجه به اينکه سطح معناداری برابر  8/888بدست آمده است و اين مقدار از خطای قابل قبول  8/82کمتر
می باشد بنابراين آزمون معنادار است .همچنین با توجه به اينکه حد باال و پايین هر دو دارای عالمت منفی هستند می توان اظهار
داشت عدالت آموزشی-بهداشتی دارای نمره ای ک متر از متوسط می باشد که بدين معناست که اين متغیر در شهر خمین در سطح
مناسبی نمی باشد.
سنجش میزان عدالت جنسیتی در شهر خمین
جدول ( :)6آزمون آماری مربوط به متغیر عدالت جنسیتی

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

حد پايین

حد باال

-0/509

111

8/888

-8/171

-8/491

-8/158

نتايج تحقیق نشان می دهد با توجه به اينکه سطح معناداری برابر  8/888بدست آمده است و اين مقدار از خطای قابل قبول  8/82کمتر
می باشد بنابراين آزمون معنادار است .همچنین با توجه به اينکه حد باال و پايین هر دو دارای عالمت منفی هستند می توان اظهار
داشت عدالت جنسیتی دارای نمره ای کمتر از متوسط می باشد که بدين معناست که اين متغیر در شهر خمین در سطح مناسبی نمی
باشد.
سنجش میزان عدالت اقتصادی در شهر خمین
جدول ( :)7آزمون آماری مربوط به متغیر عدالت اقتصادی

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

حد پايین

حد باال

-18/920

118

8/888

-2/895

-2/217

-8/558

نتايج تحقیق نشان می دهد با توجه به اينکه سطح معناداری برابر  8/888بدست آمده است و اين مقدار از خطای قابل قبول  8/82کمتر
می باشد بنابراين آزمون معنادار است .همچنین با توجه به اينکه حد باال و پايین هر دو دارای عالمت منفی هستند می توان اظهار
داشت عدالت اقتصادی دارای نمره ای کمتر از متوسط می باشد که بدين معناست که اين متغیر در شهر خمین در سطح مناسبی نمی
باشد.
سنجش امنیت اجتماعی در شهر خمین
جدول ( :)8آزمون آماری مربوط به متغیر امنیت اجتماعی

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

حد پايین

حد باال

1/151

170

8/887

8/281

8/810

8/204
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نتايج تحقیق نشان می دهد با توجه به اينکه سطح معناداری برابر  8/887بدست آمده است و اين مقدار از خطای قابل قبول  8/82کمتر
می باشد بنابراين آزمون معنادار است .همچنین با توجه به اينکه حد باال و پايین هر دو دارای عالمت مثبت هستند می توان اظهار
داشت امنیت اجتماعی دارای نمره ای بیش از متوسط می باشد که بدين معناست که اين متغیر در شهر خمین در سطح مناسبی است.
سنجش میزان امنیت جانی در شهر خمین
جدول (:)9آزمون آماری مربوط به متغیر امنیت جانی

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

حد پايین

حد باال

1/510

171

8/888

8/251

8/851

8/100

نتايج تحقیق نشان می دهد با توجه به اينکه سطح معناداری برابر  8/888بدست آمده است و اين مقدار از خطای قابل قبول  8/82کمتر
می باشد بنابراين آزمون معنادار است .همچنین با توجه به اينکه حد باال و پايین هر دو دارای عالمت مثبت هستند می توان اظهار
داشت امنیت جانی دارای نمره ای بیش از متوسط می باشد که بدين معناست که اين متغیر در شهر خمین در سطح مناسبی است.
سنجش میزان امنیت مالی در شهر خمین
جدول ( :)11آزمون آماری مربوط به متغیر امنیت مالی

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

حد پايین

حد باال

1/114

171

8/825

8/284

8/827

8/252

نتايج تحقیق نشان می دهد با توجه به اينکه سطح معناداری برابر  8/825بدست آمده است و اين مقدار از خطای قابل قبول  8/89کمتر
می باشد بنابراين آزمون معنادار است .همچنین با توجه به اينکه حد باال و پايین هر دو دارای عالمت مثبت هستند می توان اظهار
داشت امنیت جانی دارای نمره ای بیش از متوسط می باشد که بدين معناست که اين متغیر در شهر خمین در سطح مناسبی است.
سنجش میزان امنیت فکری در شهر خمین
جدول ( :)11آزمون آماری مربوط به متغیر امنیت فکری

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

حد پايین

حد باال

-8/819

171

8/508

-8/882

8/287

8/289

نتايج تحقیق نشان می دهد با توجه به اينکه سطح معناداری برابر  8/508بدست آمده است و اين مقدار از خطای قابل قبول  8/89بیشتر
می باشد بنابراين آزمون معنادار نیست .همچنین با توجه به اينکه حد باال و پايین دارای عالمت های متفاوت هستند می توان اظهار
داشت امنیت فکری دارای نمره ای در حدود (1متوسط) می باشد که بدين معناست که اين متغیر در شهر خمین نه در سطح باال و نه
پايین قرار نداشته است.
سنجش کیفیت زندگی در شهر خمین
جدول (:)12آزمون آماری مربوط به متغیر کیفیت زندگی

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

حد پايین

حد باال

-29/111

108

8/888

-8/452

-8/994

-8/410

نتايج تحقیق نشان می دهد با توجه به اينکه سطح معناداری برابر  8/888بدست آمده است و اين مقدار از خطای قابل قبول  8/82کمتر
می باشد بنابراين آزمون معنادار است .همچنین با توجه به اينکه حد باال و پايین هر دو دارای عالمت منفی هستند می توان اظهار
داشت کیفیت زندگی دارای نمره ای کمتر از متوسط می باشد که بدين معناست که اين متغیر در شهر خمین در سطح مناسبی ارزبابی
نشد.
سنجش اخالق توسعه اجتماعی در شهر خمین
جدول (:)13آزمون آماری مربوط به متغیر اخالق توسعه

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

حد پايین

حد باال

25/009

170

8/888

8/905

8/912

8/147
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نتايج تحقیق نشان می دهد با توجه به اينکه سطح معناداری برابر  8/888بدست آمده است و اين مقدار از خطای قابل قبول  8/82کمتر
می باشد بنابراين آزمون معنادار است .همچنین با توجه به اينکه حد باال و پايین هر دو دارای عالمت مثبت هستند می توان اظهار
داشت اخالق توسعه دارای نمره ای بیشتر از متوسط می باشد که بدين معناست که اين متغیر در شهر خمین در سطح مناسبی ارزبابی
گرديد.
سنجش میزان تقدیرگرایی در شهر خمین
جدول (:)14آزمون آماری مربوط به متغیر تقدیرگرایی

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

حد پايین

حد باال

24/151

190

8/888

8/174

8/902

8/711

نتايج تحقیق نشان می دهد با توجه به اينکه سطح معناداری برابر  8/888بدست آمده است و اين مقدار از خطای قابل قبول  8/82کمتر
می باشد بنابراين آزمون معنادار است .همچنین با توجه به اينکه حد باال و پايین هر دو دارای عالمت مثبت هستند می توان اظهار
داشت تقديرگرايی دارای نمره ای بیشتر از حد متوسط می باشد که بدين معناست که اين متغیر در شهر خمین در سطح نامناسبی
ارزبابی گرديد.
سنجش وضعیت میل به پیشرفت در شهر خمین
جدول ( :)15آزمون آماری مربوط به متغیر میل به پیشرفت
آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

حد پايین

حد باال

5/008

171

8/888

8/441

8/199

8/911

نتايج تحقیق نشان می دهد با توجه به اينکه سطح معناداری برابر  8/888بدست آمده است و اين مقدار از خطای قابل قبول  8/82کمتر
می باشد بنابراين آزمون معنادار است .همچنین با توجه به اينکه حد باال و پايین هر دو دارای عالمت مثبت هستند می توان اظهار
داشت میل به پیشرفت دارای نمره ای بیشتر از حد متوسط می باشد که بدين معناست که اين متغیر در شهر خمین در سطح مطلوبی
ارزبابی گرديد.
سنجش فرهنگ همکاری و تعاون در شهر خمین
جدول ( :)16آزمون آماری مربوط به متغیر فرهنگ همکاری و تعاون

ارزش آزمون = 1
آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

حد پايین

حد باال

7/117

115

8/888

8/129

8/112

8/488

نتايج تحقیق نشان می دهد با توجه به اينکه سطح معناداری برابر  8/888بدست آمده است و اين مقدار از خطای قابل قبول  8/82کمتر
می باشد بنابراين آزمون معنادار است .همچنین با توجه به اينکه حد باال و پايین هر دو دارای عالمت مثبت هستند می توان اظهار
داشت فرهنگ همکاری و تعاون دارای نمره ای بیشتر از حد متوسط می باشد که بدين معناست که اين متغیر در شهر خمین در سطح
مطلوبی ارزبابی گرديد.
سنجش فرهنگ نوگرایی در شهر خمین
جدول ( :)17آزمون آماری مربوط به متغیر فرهنگ نوگرایی

ارزش آزمون = 1
آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

حد پايین

حد باال

24/259

111

8/888

8/971

8/451

8/191

نتايج تحقیق نشان می دهد با توجه به اينکه سطح معناداری برابر  8/888بدست آمده است و اين مقدار از خطای قابل قبول  8/82کمتر
می باشد بنابراين آزمون معنادار است .همچنین با توجه به اينکه حد باال و پايین هر دو دارای عالمت مثبت هستند می توان اظهار

 /39مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال نهم /شماره دوم /بهار 6931

داشت فرهنگ نوگرايی دارای نمره ای بیشتر از حد متوسط می باشد که بدين معناست که اين متغیر در شهر خمین در سطح مطلوبی
ارزبابی گرديد.
سنجش میزان احساس مسئولیت در شهر خمین
جدول ( :)18آزمون آماری مربوط به متغیر احساس مسئولیت

ارزش آزمون = 1
آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

حد پايین

حد باال

11/515

111

8/888

8/580

8/014

8/501

نتايج تحقیق نشان می دهد با توجه به اينکه سطح معناداری برابر  8/888بدست آمده است و اين مقدار از خطای قابل قبول  8/82کمتر
می باشد بنابراين آزمون معنادار است .همچنین با توجه به اينکه حد باال و پايین هر دو دارای عالمت مثبت هستند می توان اظهار
داشت احساس مسئولیت دارای نمره ای بیشتر از حد متوسط می باشد که بدين معناست که اين متغیر در شهر خمین در سطح مطلوبی
ارزبابی گرديد.
سنجش فرهنگ یادگیری در شهر خمین
جدول ( :)19آزمون آماری مربوط به متغیر فرهنگ یادگیری

ارزش آزمون = 1
آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

حد پايین

حد باال

5/782

119

8/888

8/440

8/197

8/910

نتايج تحقیق نشان می دهد با توجه به اينکه سطح معناداری برابر  8/888بدست آمده است و اين مقدار از خطای قابل قبول  8/82کمتر
می باشد بنابراين آزمون معنادار است .همچنین با توجه به اينکه حد باال و پايین هر دو دارای عالمت مثبت هستند می توان اظهار
داشت فرهنگ يادگیری دارای نمره ای بیشتر از حد متوسط می باشد که بدين معناست که اين متغیر در شهر خمین در سطح مطلوبی
ارزبابی گرديد.
سنجش اخالق شهروندی در شهر خمین
جدول ( :)21آزمون آماری مربوط به متغیر اخالق شهروندی

ارزش آزمون = 1
آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

حد پايین

حد باال

20/224

197

8/888

8/777

8/151

8/011

نتايج تحقیق نشان می دهد با توجه به اينکه سطح معناداری برابر  8/888بدست آمده است و اين مقدار از خطای قابل قبول  8/82کمتر
می باشد بنابراين آزمون معنادار است .همچنین با توجه به اينکه حد باال و پايین هر دو دارای عالمت مثبت هستند می توان اظهار
داشت اخالق شهروندی دارای نمره ای بیشتر از حد متوسط می باشد که بدين معناست که اين متغیر در شهر خمین در سطح مطلوبی
ارزبابی گرديد.
نتیجه گیری

اصطالح توسعه اجتماعی را می توان به شکل کلی در دو رويکرد «عام» و «خاص» گنجاند .در رويکرد عام توسعه اجتماعی مترادف
با چیزی مشابه با توسعه ملی يا توسعه هم جانبه و متوازن است .در رويکردخاص (رويکرد حاکم بر اين مطالعه) مفهوم توسعه اجتماعی
به معنای اخص کلمه و متمايز از توسعه فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی به کار رفته است که می توان آن را ناظر بر «اجتماع جامعه ای»
به عنوان يکی از حوزه های چهارگونه حیات اجتماعی انسان در جامعه دانست که به معنی بسط و تعريض و تحکیم اجتماع جامعه
ای می باشد .در اين پژوهش توسعه اجتماعی به مثابه «کیفیت سیستم اجتماعی از طريق نهادينه کردن»« ،اخالق توسعه» (عالی
الخصوص توسعه اجتماعی) برای حصول به «مشارکت اجتماعی» و «عدالت اجتماعی» در جهت باال بردن سطح «کیفیت زندگی» و
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افزايش «ضريب امنیت اجتماعی»« ،کیفیت زندگی» ،و «اخالق توسعه اجتماعی» به عنوان ابعاد اصلی تشکیل دهنده مفهوم «توسعه
اجتماعی» و اندازه گیری هر يک از آنها ،نهايتاً نتايج فوق به دست آمده است.
با توجه به ساختارهای اداری و گسترده بودن عرصه مسئولیت دولت در تمامی حوزه ها ،به خصوص در عرصه توسعه اجتماعی ،تعیین
راهبرد در همه حوزه های توسعه اجتماعی (مشارکت اجتماعی ،عدالت اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،کیفیت زندگی ،اطالق توسعه
اجتماعی) قطعی و اجتناب ناپذير می باشد .از معضالت و چالش های اساسی ديگر در حوزه توسعه اجتماعی مجموعه ای از نهادها و
دستگاههايی است که با هدف تولیت توسعه اجتماعی شکل گرفته اند که بسیاری از آنها مسئولیت های مشابهی دارند و به دلیل عدم
تقسیم کار شفاف ،انرژی و منابع اين دستگاهها در بسیاری از موارد هم پوشانی داشته و يا در جهت تضعیف يکديگر حرکت کرده
اند .اگر نهادها براساس سیاست و راهبرد منطقه ای مشخص با پذيرش تقسیم کار منطقی درچارچوب مديريت متمرکز و منسجم،
عمل نمايند بهره وری و اثربخشی فزاينده ای را نصیب توسعه اجتماعی منطقه و شهر خود خواهند کرد .از سوی ديگر جامعه پذيرش
آسان ت ری نسبت به تولیدات و فعالیتهای تشکل های درون خود را دارد .هر گاه از درون جامعه تولید يا فعالیتی صورت گیرد با
پذيرش بسیار بیشتری نسبت به فعالیت ها و تولیداتی که به دست نهادهای رسمی صورت می پذيرد مواجه می شويم .بنابراين نهادها
و سازمانهای رسمی در برنامه ريزی بلندمدت و رويه های راهبردی خود در حوزه توسعه اجتماعی ،بايد بتوانند اصل تصدگری شان
را در اين عرصه به سمت و سوی اصل نظارت گری و سیاست گذاری سوق دهند .پس گسترش تشکل های عمومی مدنی و
توانمندسازی آنها به شکل کامالً حساب شده و معقول ،در حوزه های مختلف می تواند به مثابه يکی از ابزارها و همچنین اهداف
راهبردی حصول توسعه اجتماعی در منطقه به حساب آيد .نهايتاً بايد گفت که توسعه اجتماعی تنها وقتی امکان پذير می شود که
دگرگونی های نهادی صورت پذيرد و سیاست گذاری ها و برنامه ريزی های اجتماعی برای پاسخگويی به تمام نیازهای اساسی افراد
انجام شده باشد .در رابطه با ساختارها و نهادهای اجتماعی و تغییر اين ساختارها و نهادها و استفاده از منابع می بايست کارهای زيادی
انجام گیرد به شیوه ای که برابری شرايط در تمامی حوزه ها و عادالنه بودن توزيع درآمدها ،تضمینی برای در دسترس بودن خدمات
و فرصت های شغلی باشد .توسعه اجتماعی تلفیقی از سازماندهی اجتماعی و برنامه ريزی اجتماعی است اما چیزی بیش از تجمیع
ساده اين دو حوزه می باشد چرا که توسعه اجتماعی ،استراتژی سیاسی ،توسعه اقتصادی ،حمايت اجتماعی ،دولت ،تحلیل برنامه ريزی
و پژوهش ارزشیابی را شامل شده و آنها را در کنار هم می خواهد .بنابراين به نظر می رسد تدوين برنامه ای جامع مانند برنامه چشم
انداز ايران در  2484در حوزه توسعه اجتماعی ضروری به نظر می رسد .برنامه ای که دارای اهداف بلندمدت ،میان مدت و کوتاه
مدت بوده و راهکارها و راهبردهای آن وظايف ارگان ها و سازمانهای مرتبط با آن نیز به صورت عملیاتی مشخص شده باشد
پیشنهادها

با توجه به اينکه نتايج نشان داد شاخص عدالت اجتماعی و کیفیت زندگی در شرايط مطلوبی قرار ندارد ،بنابراين پیشنهاد می گردد
سازمان های مربوطه نظیر فرمانداری ،استانداری ،بهزيستی ،کمیته امداد ،آموزش و پرورش و ...برنامه ريزی های خود را با تمرکز بر
اين ابعاد سامان دهند.
بايد اذعان کرد که برای توسعه اجتماعی در شهر خمین بايد به چارچوب نظری متناسب با اکولوژی فرهنگی و اجتماعی استان استناد
و ان را سرلوحه کار برنامه ريزان قرارداد .در اين راستا نبودن کانون های فکری بومی و فقدان آموزه ها و راهبردهای اجتماعی و
فرهنگی متناسب با مقتضیات کنونی شهر خمین سبب شده است که نتوان در عرصه نظری به تولید نظريه و چارچوب های نظری
پرداخت و اين خود سبب بروز نازايی نظری در حوزه های تفکر اجتماعی و فرهنگی در عرصه سیاستگذاری و برنامه ريزی و حتی
اجرا در راستای توسعه اجتماعی شهر خمین است .پیامد اين مساله سبب توسعه نامتوازن در سطح استان است چرا که توسعه اجتماعی
در سطح استان به نسبت توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی آن ،از سطح بسیار نازل تری برخوردار می باشد .پس وجود مبانی نظری
مناسب در حو زه توسعه اجتماعی به عنوان اولین شرط فرايند توسعه يافتگی اجتماعی در شهر خمین الزم و ضروری می باشد.
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از سوی ديگر وجوه چارچوب نظری کاربردی و متناسب با شرايط بافتاری (تاريخی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اکولوژيکی ،اقتصادی،
صنعتی و غیره) شهر خمین ،به مثابه شرط الزم طراحی و تدوين شاخص های منطقی ،معتبر و تاثیرگذار توسعه اجتماعی می باشد .اما
متاسفانه فقدان شاخص ها و استانداردهای الزم مورد وفاق در بین صاحب نظران و متولیان توسعه اجتماعی برای شناخت وضع موجود
و همچنین ارزيابی برنامه ها و عملکردهای نهادها و ارگان های متولی به عنوان دومین مساله و چالش پیش روی توسعه اجتماعی در
سطح منطقه و شهر خمین می باشد .چرا که شاخص ها ،امکان قضاوت کردن و سنجش عملکرد نظام برنامه ريزی را میسر می کند.
پیامد اين نقصان شکل گیری تهديداتی فرا روی نظام برنامه ريزی راهبردی در حوزه اجتماعی و فرهنگی شهر خمین شده است.
از موانع ديگری که مسبب جلوگیری از حصول توسعه يافتگی اجتماعی در شهر خمین است می توان به فقدان يا عدم کارايی نظام
برنامه ريزی راهبردی مناسب در حوزه توسعه اجتماعی شهر خمین اشاره داشت .اما نکته قابل توجه در حوزه برنامه ريزی تمايز میان
برنامه ريزی سنتی و برنامه ريزی راهبردی است .يکی از چالش های نظام برنامه ريزی در تمامی ساحت های توسعه کشور به خصوص
توسعه اجتماعی در شهر خمین ،در خوش بینانه ترين حالت ،وجود برنامه ريزی های سنتی در قالب آرمانها و اهداف طرح ها و
اقدامات ،منابع موردنیاز بوده است .برنامه ريزی به شکل سنتی ،ظرفیت توانايی مقابله با تغییر در اوضاع محیط ،سیاستها ،نگرش ها،
ديدگاهها و ساختارها را ندارد و منجر به تحمیل هزينه ای سنگین در تمامی ابعاد و نهايتاً شکست می شود .اما از سوی ديگر و برخالف
برنامه ريزی سنتی که در آن آرمان ها و اهداف تعیین می شود هدف برنامه ريزی راهبردی ،تعیین و تدوين راهبرد است.
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