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چکیده
زمینه و هدف :توسعه اجتماعی از فراگیرترین ابعاد توسعه محسوب میگردد .این بُعد از توسعه را یک
حوزه میان رشتتهای و میان بخشی تجربی میدانند که رفاه مادی و معنوی مردم در همه سطوح جامعه
را جستتجو میکند این پژوهش به بررستی وضعیت توسعه اجتماعی در میان شهروندان مناطق شمال و
جنوب شهر تهران میپردازد.
روششننسین  :در این پژوهش با استتااده از متییرهای کیایت زندگی انسجام اجتماعی احسا
امنیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی -اقتصادی و با بهره جستن از روش پیمایش وضعیت توسعه اجتماعی
در شتهر تهران مورد بررستی قرار گرفت .جامعه اماری پژوهش شتهروندان  81تا 05ستال ستتاکن شهر
تهران هستتتند .نمونه پژوهش  413نار از شتتهروندان دو منط ه 4به عنوان شتتمال شتتهر و  81به عنوان
جنوب شهر با شیوه نمونهگیری چند مرحلهای ساده انتخاب شدند .ابزار این پژوهش پرسشنامه میباشد.
دادههای حاصل نیز با استااده از نرم افزار Spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.
ینستن نه هنس و تن نی نه گیری :نتتتایح حتتاصتتتتل از ازمون tدو نمونتته مستتتت تتل نشتتتتان
میدهتتد متییرهتتای کیایتتت زنتتدگی  )t=2/65انستتتجتتام اجتمتتاعی  )t=1/78احستتتا امنیتتت
اجتماعی  )t=2/60و پایگاه اجتماعی -اقتصادی  )t=7/26و متییر توسعه اجتماعی  )t=2/57با سطح
معناداری کوچکتر از 0/05در مناطق  4و  81متااوت استتت .بنابراین متییرهای بررستتی شتتده از یک
منط ه تا منط ه دیگر متااوت است و مهمتر اینکه در منط ه  4بیشتر از منط ه  81میباشد و نیز متییر
اصلی پژوهش که توسعه اجتماعی است در منط ه  4بیشتر از منط ه  81بوده است .توسعه اجتماعی در
بعضتی مناطق در شرایط متعادلتری نسبت به مناطق دیگر قرار دارد از این رو شهر تهران از نظر توسعه
اجتماعی در وضعیت نامتعادلی قرار دارد.
واژههسی کلیدی
توسعه اجتماعی کیایت زندگی انسجام اجتماعی احسا
 .1دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی latifi@atu.ac.ir

امنیت اجتماعی پایگاه اجتماعی -اقتصادی.
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با توجه به جدید بودن م وله توستتعه اجتماعی 8ماهوم روشتتنی از اهدا ویژگیها
معیارها وشاخصهای ان وجود ندارد و م وله توسعه اجتماعی جایگاه بایستهای را در
نظام برنامهریزی کشتتور نداشتتته استتت .بنابراین این کار بر روی جنبههای اجتماعی
یک توستتتعه متوازن و همه جانبه هم در بُعد علمی و هم در بُعد اجرایی باید به طور
جدی مد نظر قرار گیرد .توستتتعه اجتماعی را میتوان افزایش ظرفیت و توانایی مردم
برای فعتالیتت دایم به منظور تأمین رفاه خود و جامعه و تحول نهادهای اجتماعی در
جهتت برقراری عتدالتت اجتمتاعی ارت تان فرهنگی بهبود کیایت زندگی و براوردن
احتیاجات طب ات مختلف مردم یکپارچگی و وحدت و انسجام اجتماعی تعریف کرد.
تل ی چند بُعدی از توستتعه بر ادبیات این حوزه مستتلط شتتده استتت .در این معنا از
توستعه جنبهها و ابعاد مختلف توستعه همبسته و هماهنگ با یکدیگر در نظر گرفته
میشتتتونتد .زیرا توجته بته یکی از ابعتاد به فالت از دیگری میانجامد که در نهایت
توستتتعته نتاهمگون و نامتوازنی به بار میاورد .این تل ی از توستتتعه در حالی مطرح
میشتود که جنبههایی از ان مثل اقتصاد رویکردی مسلط در این حوزه بودهاند .طی
چندین دهه ماهوم اقتصادی بر توسعه حاکم بود که به خاطر تک بُعدی و یک جانبه
بودن توستعه اقتصادی و یا به تعبیری به دلیل داشتن رویکردی اقتصادی سیاسی به
همهی مسائل به خصوص حوزه اجتماع نه تنها نتوانست مسائل و مشکالت اجتماعی
را حل کند بلکه مشتتکالت متعددی به همراه داشتتت .بر همین استتا توجه به دیگر
ابعاد توستعه ززم و ضتروری به نظر رستید و در همین راستا توسعه اجتماعی مدنظر
قرار گرفت.
توستتعه اجتماعی را میتوان شتتاخهای از توستتعه دانستتت که ت ریباً جنبههای دیگر
توستتعه را در بر میگیرد .شتتاید تل یای که امروز از ماهوم توستتعه میشتتود همان
توستتتعته اجتماعی استتتت که جنبههای مختلف زندگی اجتماعی را در بر میگیرد.
بنابراین توستعه اجتماعی یک فرایند اجتماعی کالن معطو به تواناستازی انستانها
1. Social development
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بسط انتخابها و حضور افراد در عرصههای اجتماعی است .توسعه اجتماعی ماهومی
بستیارگسترده است که شاخصها و م ولههای گوناگونی را شامل میشود که هم در
حوزههای بسیار کلی و عمومی و هم حوزههای جزئی و خصوصی کنشگران اجتماعی
جریان دارد .بررستی شتاخصهای توسعه اجتماعی امروزه توسط مح ان در بسیاری
از ن اط جهان در دستتور کار قرار گرفته استت تا به برنامهریزان و مسئوزن و مدیران
جهت ارت ان کیایت و ستتطح زندگی مردمان کمک نماید .بررستتی این شتتاخصها در
کشتور خودمان نیز یک ضترورت است که همت وازیی میطلبد و از این رو به عنوان
گامی کوچک در این طرح میخواهیم به بررستتی شتتهر تهران از نظر شتتاخصهای
توستعه اجتماعی بپردازیم زیرا تهران پایتخت کشتور و پر جمعیتترین شهر کشور
است و هر برنامهای که در زمینه توسعه اجرا شده ابتدا مسائل این شهر را مورد توجه
قرار داده استت .با وجود اینکه بیش از یک قرن از مطرح شتدن توسعه و نوسازی در
ایران میگتررد هنوز ابهاماتی هم در زمینهی ماهوم و هم در زمینهی شتتتاخصهای
توستعه و همننین در زمینهی برنامهریزیهای توسعه وجود دارد و هنوز مسائلی که
صاحب نظران به ان پرداختهاند حل نشدهاند.
شتاید یکی از دزیل این مستئله این باشتد که شاخصهای مناسبی را که بتوانیم با
استتتااده از انها وضتتعیت موجود را بستتنجیم تدوین نشتتده و یا اگر تدوین شتتده
کاستتیهایی را داشتهاند .دلیل دیگر سنجش این شاخصها و به دست اوردن دادهها
و اطالعات دقیق در زمینه توسعه اجتماعی بوده است ،زیرا سنجش و بررسی مناسب
وضتتم موجود ما را از خطایی که ممکن استتت در اینده با انها مواجه شتتویم بر حرر
میدارد.
تأکید بیشتتر بر جنبههای فیزیکی و عمرانی در طرحهای توستعه در شتهر تهران و
مورد فالت قرار گرفتن جنبههای اجتماعی و فرهنگی توستتعه از مستتائلی استتت که
توجه بیش از پیش مستتئوزن و برنامهریزان را میطلبد .عدم اطالع و شتتناخت وضتتم
موجود در زمینه توسعه اجتماعی و و شکا منط ه ای در شهر تهران نیازمند بررسی
و سنجش شاخصهای توسعه اجتماعی است .شناخت کافی و تحلیل وضعیت موجود
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نخستین گام برای برنامهریزی است و از عمدهترین دزیل عدم موف یت در رسیدن به
اهدا و برنامهریزیها ستطحی نگری و برداشت ههنی و ف دان ارزیابیهای صحیح و
علمی و ضتعف تجربی بستیاری از دستتاندرکاران برنامهریزی در این زمینه است .با
شتتناستتایی وضتتم موجود و به تبم ان مشتتخص شتتدن مشتتکالت میتوان جهت رفم
انها برنامهریزی کرد و از طر دیگر از اتال منابم و ستتترمایه و خدماتی که از نظر
اقتصتتتادی توجیهپریر نیستتتتند جلوگیری نمود .په به بررستتتی جامعهشتتتناختی
نیازمندیم تا با شتناخت دقیقتر وضتم موجود بتوانیم گام هایی در زمینه توسعه همه
جانبه برداریم .بنابراین مستتئله اصتتلی این پژوهش این استتت که وضتتعیت مناطق
مختلف شتهر تهران از نظر شتاخصهای توسعه اجتماعی چگونه است؟ و هر کدام در
م ایسه با منط ه دیگر چه وضعیتی از از لحاظ توسعه اجتماعی دارند؟
مبست تظری
تویعه اج مسع
توستعه اجتماعی در دهههای میانی قرن گرشتته ظهور کرد و اکنون در حوزه توسعه
به خوبی جا افتاده استتتت .امروزه ستتتازمانهای حمایتی حکومتهای ملی در جهان
صتتنعتی همنون انانههای حمایتی بینالمللی مانند بانک جهانی از متخصتتصتتان
توستتتعته برای دستتتتیتابی بته تتأتیر اجتماعی پرونهها تعیین امکان عملی شتتتدن
پیشتنهادات ارائه کمکهای فنی به سازمانهای توسعه اجتماعی و ارزیابی اترگراری
انها استتتاادههای میکنند .شتتمار بستتیاری از ستتازمانهای فیر دولتی در نیمکره
جنوبی در فعالیتهای طراحی شتتده برای باز بردن استتتانداردهای زندگی باز بردن
مشارکت محلی در توسعه و پاسخ به نیازهای کودکان زنان خانوادههای بیخانمان و
دیگر گروههتای استتتیتبپریر و ستتتتمدیده درگیر شتتتدهاند .البته این فعالیتها با
برنامههای دولتی تکمیل میگردد .اگرچه ن ش دولت در توستتتعه اجتماعی به خاطر

1.Midgely
2-united nations
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بدهی مشتکالت مالی و تحمیل تعدیل ستاختاری کمرنگتر شتده استت بسیاری از
دولتها در توسعه اجتماعی درگیرند میدگلی 8.)15543148
اخیراً توستتعه اجتماعی در کشتتورهای صتتنعتی فربی بستتیار بیشتتتر از اننه که
میدانیم گستترش یافته استتت .تالش برای ترویح توستتعه اجتماعی در این کشتتورها
ممکن استت ریشته در دهه  8795داشته باشد؛ زمانی که مددکاران اجتماعی در کار
توستتتعه ابتدا به دنبال عمومی کردن ایدههای توستتتعه اجتماعی در ایازت متحده و
جاهای دیگر بودند .اما گستترش توسعه اجتماعی تا حد زیادی نتیجه اجال جهانی
در مورد توستعه اجتماعی استت که توسعه اجتماعی در نیمکره شمالی شناخته شده
استت .اجال در ستال  8770توستط سازمان ملل در کپنها برگزار شد که در ان
ستتتران  889کشتتتور جهان در جهت برطر کردن نگرانی های جهانی اعم از ف ر و
بیکاری درگیری قومی و تبعیض جنسیتی متعهد شدند ملل متحد .)811 38771 1
برخال این دستتتاوردها توستتعه اجتماعی هنوز به درستتتی تعریف نشتتده استتت و
مخالاتهای بستتیاری در مورد اینکه توستتعه اجتماعی دقی اً مستتتلزم چه شتترایط
برنامهریزی است وجود دارد .مح انی که در این زمینه کار میکنند تعاریف متنوعی
از توستتعه اجتماعی ارائه کردهاند اما هیچ کدام به طور عمومی پریرفته نشتتده استتت.
فعالیتهای متااوت بستیاری توسط کارکنان اجتماعی م امات حامی سیاستگزاران
و دیگر دستت اندرکاران انجام شتده که تحت عنوان توسعه اجتماعی قرار میگیرند و
تتتالش هتتای کتتمتتی بتترای روان و متتنستتتتجتتم کتتردن متتاتتاهتتیتتم ایتتده هتتا و
نظریههایی که میتواند عمل توسعه اجتماعی را اطالعرسانی و پشتیبانی کند صورت
گرفتته استتتت .در نتیجته توستتتعته اجتمتاعی مجموعهای الت اطی و عملگرایانه از
فعالیتهای که با نیات خوب هدایت میشود باقی مانده به جای اینکه براسا مبانی
نظری به خوبی تعریف شده باشد.
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ممکن استتتت گاته شتتتود نظریه یک تجمل علمی استتتت که نگرانیهای توستتتعه
اجتماعی ارتباط کمی با مسایل عملی دارد.در واقم بسیاری جدایی ایدئولونیک ان را
از عمتلگرایی تایید میکنند .بستتتیاری ح ایق ف ر و نیاز اجتماعی را به عنوان امری
بتدیهی تل ی میکننتد و بته جتای متداخالتی براستتتا دیتدگاههای هنجارمند به
پاسخهای عملگرایانه اولویت میدهند .بخش عمدهای از ادبیات توسعه اجتماعی این
ستتنت عملگرا را منعکه میکند .به عنوان مثال گزارشهای دولتی و ستتازمانهای
رستتمی که با توستتعه اجتماعی ستتروکار دارند کمتر به نظریههای هنجارمند رجوع
میکنند .اعالمیه کپنهاگ که خالصتتهای از شتترح مراکرات اجال ستتران در مورد
توستتعه اجتماعی استتت ت ریباً عاری از ارجاعات نظری استتت ملل متحد 38771 8
.)811
رویکردهسی تویعه اج مسع
اصتتطالح توستتعه اجتماعی اولین بار توستتط جامعه شتتناستتان در اواخر قرن  87برای
اشتتاره به فرایندهایی که توستتط ان جوامم از ستتتنتی یا دولت «بدوی» به ستتتطح
پیشتزفته و مدرن تمدن تکامل می یابند به کار گرفته شد .این رویکرد از کار داروین
و نظریات او در مورد انتخاب طبیعی الهام گرفته استتتت .جامعهشتتتناستتتانی همنون
استپنستر و سامنر و انسانشناسانی همنون مورگان و تیلور از ایده های داروین الهام
گرفتند تا ادعا کنند که فرایندهایی مشتتتابه بر تحوزت اجتماعی یا اننه که توستتتعه
اجتماعی گاته میشتود حاکم استت .چهره اصتتلی در جامعهشتتناسی تکاملی در ان
زمتان هتابهتاو  1بود که در کتاب خود با عنوان «توستتتعه اجتماعی»  )8713این
اصتتتطالح را رواا داد و زمینته انتدیشتتتههای بعدی در این حوزه را فراهم کرد .او با
پیشتتنهاد تصتتویب اصتتالحات اجتماعی که اترات نامطلوب تیییرات اجتماعی بر افراد
اسیبپریر را تعدیل میکرد دیدگاههای داروینیستی را به چالش کشید .او همننین
بتا متارکه و انگله مختالف بود کته معت تد بودنتد تیییر معنیدار تنها زمانی اتااق
1 .united nations
2 .Hobhouse

1 . Midgely
2.Paiva
3.Omer
4. Aspalter and Sing
5. Midgley and Conley
6. Pawar and Cox
7.Green
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میافتتد کته ان الب توستتتط نیروهتای تاریخی رخ دهد .رویکرد هابهاو در تعریف
توستعه اجتماعی بعدها توستط جامعهشناسانی که با برنامهریزی اجتماعی و اننه که
هدایت تیییر اجتماعی خوانده میشود ت ویت شد میدگلی 8.)0 31584
از ان په پژوهشتگران دیگر ازجمله جامعهشتناسان و مددکاران اجتماعی توسعه
اجتماعی را به عنوان اصتتطالحی متعالی تعریف کردند .یکی از اولین تعاریف رستتمی
توسط یک مح ق مددکاری اجتماعی پایوا )8799 1ارائه شد که توسعه اجتماعی را
توستتعه ظرفیت مردم برای کار مداوم برای رفاه خود و جامعه میداند .همننین اومر4
 )8797توستتعه اجتماعی را به عنوان فرایندی تعریف میکند که یکپارچگی تعادل
و توستتعه اجتماعی و اقتصتتادی را برای جامعه به ارمیان میاورد و ارزشهای کرامت
انستتانی برابری و عدالت اجتماعی را گستتترش میدهد .او بیان میکند که توستتعه
اجتماعی به دنبال ایجاد جوامعی انستتانی استتت که متعهد به دستتتیابی به صتتلح در
جهان و پیشترفت برای همه مردم استت .استپالتر و ستتینگ 3در سال  1551توسعه
اجتماعی را به عنوان تیییرات برنامهریزی شتتتده و هدایت شتتتده تعریف کردهاند که
مردم را برای زندگی مسالمتامیز رضایت و شادی بیشتر قادر میسازد.
میجلی و کانلی )1585 0جنبههای عملی توستعه اجتماعی را مدنظر قرار داده و بر
تصتتویب اتخاه اننه که خود استتتراتژهای ستترمایهگراری در عمل «کار اجتماعی»
مینامند پافشاری میکنند .اگرچه پاوار و کاکه )1585 1از دیدگاه مددکار اجتماعی
به موضتتتوع مینگرند و بِر و بِر مداخالت اجتماعی تاکید میکنند اما انها با تعدادی
مسائل ماهومی سروکار دارند که ارتباط گستردهتری با این حوزه دارد.
مح ان جریان اصلی مطالعات توسعه که تعاریای از توسعه اجتماعی ارائه کردهاند به
نتدرت بته ن ش متددکتاران اجتماعی در این حوزه توجه کرده اند؛ برای مثال گرین9
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 )1551که ماهوم رفاه را رد میکند و مدعی استت که توسعه اجتماعی به طور اولی
با خدماتی در ارتباط استتتت که نیازهای مردم را مدنظر قرار میدهد .تعریف گرین از
توستعه توسعه اجتماعی ترکیبی الت اطی از ایدههای انسانشناسی اجتماعی سیاست
اجتماعی مدیریت عمومی و مطالعات توستتعه استتت و توستتعه اجتماعی را به فعالیت
ستازمانهای توسعه بینالمللی مرتبط میداند که با کاهش ف ر رفم نیازهای اساسی
افزایش مشارکت اجتماعی در پرونهها و برنامههای توسعه سروکار دارند.
برخی تعاریف که توستتط دانشتتگاهیان ارائه شتتده استتت بر مداخله دولت اولویت
میدهند .اولین کتاب جامعی که در زمینه توسعه اجتماعی منتشر شد توسط پاندی8
در ستال  8718بود که بر رویکرد دولتگرا تاکید داشتت اما بر توسعه جامعه و دیگر
طرحهای فیر دولتی نیز اشتتاره کرده بود .در این کتاب پاندی توستتعه اجتماعی را به
عنوان فرایندی تعریف میکند که منجر به بهبود کیایت زندگی مردم توزیم عادزنه
تر منابم می شتتتود و نیز تدابیر ویژهای که گروهها و جوامم حاشتتتیهای را به ستتتوی
جریان اصتلی ستوق میدهد .این تعریف از بسیاری جهات شبیه به ایدهالهایی است
که  80ستال بعد در اعالمیه کپنهاگ بیان شتده است که بر اهمیت مداخالت ملی از
طریق سازمانهای دولتی تاکید میکند.
تعریف تویعه اج مسع
اگرچه اصتتتطالح توستتتعه اجتماعی بیش از نیم قرن استتتت که مورد استتتتااده قرار
میگیرد اما هنوز تعریف درستی از ان نشده است .امروزه از این اصطالح برای م اصد
مختلای استتتااده می شتتود .توستتعه اجتماعی افلب با پرونههای منط های همنون
اقدامات کوچک گروههای زنان شتتترکتهای تعاونی برنامههای رفاه مادر و کود
فراهم ستاختن اب اشتامیدنی سالم و ساخت و ساز مدار و درمانگاه در کشورهای
در حال توستعه در ارتباط است .همننین توسعه اجتماعی به سیاستها و برنامههای
دولت که با جنبه اجتماعی توستتعه مرتبط استتت اشتتاره دارد مانند 3کاهش ف ر باز
1. Pandey

1 .Midgely
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بردن ستتواد ریشتتهکنی ستتون تیریه و بهبود دستتترستتی به بهداشتتت و اموزش .این
استتااده از توسعه اجتماعی تالشهای بینالمللی برای ترویح اهدا توسعه هزاره که
در اجال هزاره ستتازمانمللمتحد در نیویور در ستتال  1555تصتتویب شتتد را
منعکه میکنتد .در م تابل این رویکرد عملی اصتتتطالح توستتتعه اجتماعی دزلتی
ضمنی به دستیابی به ارمانهای بلندی مثل پیشرفت ادفام اجتماعی صلح و عدالت
اجتماعی دارد میدگلی.)4 31584 8
پژوهشتتگرانی که در زمینههای مختلف علمی فعالیت میکنند از اصتتطالح توستتعه
اجتماعی استتاادههای متااوتی میکنند .این اصطالح با مطالعات توسعه همراه است
جایی که افلب به کار برده میشتتود اما با کار علمی در جامعهشتتناستتی مددکاری
اجتماعی و ستیاستت اجتماعی نیز تحت تاتیرقرار گرفته استت .جامعهشناسان از این
وانه برای توصتتتیای کته فرایند «هدایت» تیییر اجتماعی که باعث بهبود جامعه
میشتود استتااده کردهاند درحالی که برخی از مددکاران اجتماعی توسعه اجتماعی
را به پرونههای مبتنی بر جامعه مربوط میدانند .روانشتتناستتان نیز از این اصتتطالح
برای اشتاره به توستعه دوران کودکی استتااده میکنند .توسعه اجتماعی در سیاست
اجتماعی برای اشتتاره به بهبود اجتماعی که توستتط ابتکارات دولت رفاه ایجاد شتتده
است و نیز برای توضیح مباحثات اخیر میان نویسندگان سیاست اجتماعی که توسعه
رفاه نامیده میشود مورد استااده قرار میگیرد.
به نظر هامالت و روتلینگر توسعه اجتماعی به گونهای جامم به اهدا توسعه هزاره
ستازمان ملل متحد توجه دارد و این مورد نشتان میدهد که توسعه اجتماعی باید به
ستمت افزایش برابری و مشارکت و انسجام مردم و ایجاد جامعه ای که افراد در صلح
و ارامش و بر مبنتای احترام بته ح وق یکتدیگر زندگی کنند ستتتوق یابد .توستتتعه
اجتماعی به گروههای خاصتتتی مانند ف یران یا مهاجران محدود نمیگردد؛ زمینهی
مشتارکت برابر و فرصتت برای اجرا و بلکه دست یابی به همهی امکانات جامعه مانند

8
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اموزش و بهداشتت را و به شکلی برابر و برای همه در نظر دارد هامالت و روتلینگر
.)1551
میجلی 1از صتاحبنظران توستعه اجتماعی) توسعه اجتماعی را به منزلهی فرایند
برنتامتهریزی شتتتدهی تیییر اجتمتاعی معرفی میکنتد که به منظور بهبود رفاه کل
جمعیت جامعه به همراه فرایند پویای توستعه اقتصتادی شکل میگیرد .هد توسعه
اجتماعی در بستتتر رفاه اجتماعی مدرن تولید و افزایش بهزیستتتی جامعه استتت به
گونهای که مردم را در مورد تصتتمیمستتازی و فعالیت در گستتترهی ادراکی بیشتتتری
توانمنتتد گردانتتد .بنتتابراین تعریف ظرفیتتتهتتای کنش برای توستتتعتته اجتمتتاعی
محدودیتهای ساختاری را نادیده نمیگیرند و راهبردها را درسه سطح خرد محلی)
میانی منط های) و کالن بینالمللی) در نظر دارند.
نانستی میگوید توسعه اجتماعی با مسئولیتپریری دولتها سرمایهگراران و مردم
مرتبط استتتتت وازطر دیگربرح وق انستتتتانی واجتمتتاعی افرادی متتاننتتد ح وق
کارگران حق برخورداری از خدمات وامکانات توزیم مناستتب درامد و محیط زیستتت
سالم تأکید میکند نانسی.)1555371 4
تعاریف دیگر توستتعه اجتماعی بر مضتتامین ستتازگاری متعادل میان فرد و جامعه
ایجاد امنیت ایجاد شتتترایطی با ح وق و فرصتتتتهای برابر و شتتتکوفایی فرد تأکید
می کنند .در برخی تعاریف توستعه اجتماعی یک سیاست اجتماعی معطو به توزیم
تروت رفتاه بیمته عمومی و تتأمین اجتماعی نیز خوانده میشتتتود زدبری و کینیر
.)11 38770
راهبرد تلای ی این نظریات را در توسعه اجتماعی امروزی میتوان مشاهده نمود؛ به
این معنی کته هم رفتاه و افزایش کیایت زندگی مردم و هم عدالت و کاهش نابرابری
را در نظر دارند .جستتتوجو در ماهوم توستتعه اجتماعی نشتتان میدهد که بیشتتترین
موضتوع قابل دستترستی کاربرد سنتی توسعه اجتماعی به م وله روانشناسی کود
1 . Homfeldt & Rrutlinger
2.Midgley
3. Nancy

1 . UNDP
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می پردازد و فرایند اجتماعی شتدن کود در مراحل مختلف رشد را بررسی میکند.
استتتاستتتاً کتاربرد توستتتعتته اجتمتتاعی ستتتاب ته چنتدانی نتدارد در ستتتال 8779
سازمانهای جهانی مرتبط با مساله توسعه بانک جهانی و برنامه عمران سازمان ملل
متحد8این برنامه را به عنوان بخش مست ل در نظر گرفت و در واقم بخش مجزایی با
عنوان توستتعه اجتماعی افتتاح شتتد .بررستتی بهترین لیتنامههای جامعهشتتناستتی از
 8705تا  8771نشتان میدهد که در انها به مستتاله توسعه اجتماعی هیچ اشارهای
نشتتده استتت .برای مثال میتوان از لیتنامه جامعه شتتناستتی که «دانکن» در ستتال
 8795تدوین کرده و ده بار تجدید چاپ شتده استت و در ان نیز اشتارهای به توسعه
اجتماعی نشتده استت .با توجه به ف ر منابم اطالعاتی موجود در زبان فارسی میتوان
پیشبینی کرد که وضعیت ایران نیز به همین صورت است پیران .)814 38411
دفتر اموراجتماعی-اقتصتتادی ستتازمان ملل گزارش تأمین مالی توستتعه اجتماعی
جهتان) توستتتعته اجتمتاعی را معتادل بتاپیشتتترفتت اجتماعی در زمینههای رفاه
وکارکردجامعه میداند که دربرگیرندهی چالشها عالقهها و چشتماندازهای اجتماعی
وانستتانی مرتبط باجامعه میباشتتد و ابعادگوناگونی از نیازهای انستتانی را مدنظرقرار
میدهد .چهارستطح توستعه اجتماعی عبارتنداز 3رفاه اجتماعی و ایجادشرایط مناسب
زیستتتی برای همه انستتانها دستتترستتی همگانی وبدون تبعیض به خدمات وتأمین
اجتماعی باز توزیم درامدها و داراییهای جامعه میان افراد اصالح روابط اجتماعی و
ساختارهای اجتماعی ملل متحد .)1551
استه معت د است توسعه اجتماعی یک حوزه میان رشته ای و میان بخشی تجربی
استتت که در جستتتجوی بهبود رفاه مادی و اجتماعی مردم در همهی ستتطوح جامعه
میباشد .این تعریف به طور ضمنی بیانگر نکات زیر است3
 تأمین رضتایت مردم در ستطح حداقل نیازهای اساسی با براوردن حداقل نیازهایاساسی مردم
 -افزایش توانایی ان دسته افراد و جامعه که برای بهبود وضعیت مد نظرند.

از این رو در دیدگاه استته براوردن نیاز به همراه افزایش سطح ازادی که با رشته
انتخابهایی که افراد میتوانند داشتته باشند اندازهگیری شود) برای توسعه اجتماعی
حیاتیاند اِست.)1558 8
چسرچوب تظری پژوهش
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باتوجه به مبانی نظری و پیشتینه پژوهش که در زمینه توستعه اجتماعی بیان شد در
این پژوهش توستتتعه اجتماعی را بدین گونه تعریف میکنیم که این بُعد از توستتتعه
بیانگر کیایت ستیستم اجتماعی از طریق نهادینه کردن اخالق توسعه برای دستیابی
بته انستتتجام اجتماعی و افزایش کیایت زندگی در جهت برقراری عدالت اجتماعی و
ارت ان احستا امنیت اجتماعی است .بنابراین بر اسا این تعریف توسعه اجتماعی
در این پژوهش با شتتاخصهای انستتجام اجتماعی کیایت زندگی احستتا امنیت
اجتماعی و عدالت اجتماعی استتتت .به طور کلی هیچ جامعهای را نمیتوان یافت که
مملو از وفاق و انستتجام اجتماعی باشتتد .معموزً در همه جوامم به حکم ت ستتیم کار
اجتماعی بین عوامل مربوط به تبار جنستیت نژاد دین و فیره چندین شکا وجود
دارد .وجود چندپارگیهای اشتتتیناپریر به هر شتتتکل مانم به وجود امدن انستتتجام
اجتماعی و وفاق عمومی میشتتود .چنین تعارضتتات و چندپارگیها زمینه و بستتتر
شتکا ها و اشتوبها و بینظمی را درم ابل نظم اجتماعی فراهم میاورد شمعدانی
حق  .)84183110په میتوان انستتتجتام اجتمتاعی در جتامعه را به مثابه علتی در
جهتت شتتتکلگیری نظم اجتماعی در نظر گرفت .چلبی نظم اجتماعی را از دو منظر
نظم بیرونی یا نظم ستتیاستتی و نظم درونی یا نظم وفاقی طب هبندی کرده استتت .در
نظم ستتیاستتی نظم اجتماعی به صتتورت بیرونی و از باز با پشتتتوانه قدرت اعمال و
مستت ر می شتود .در چنین نظمی وفاق اجتماعی بستتیار ضتتعیف و شکننده است اما
برخال نظم بیرونی نظم درونی به علت وجود انستتتجام اجتماعی از موهبت اعتماد
اجتمتاعی دو جتانبته تعهتد دورنی تعمیم یتافته نوعی همدلی ملی و تبات بهرهمند
1. Estes

1. Chua & Wong
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استت .در نظمی که مبتنی بر وفاق اجتماعی تعمیم یافته باشتد اجتماعی عام انحصار
منابم و پاداشهای ارزشتمند را اساسا خود در اختیار میگیرد چلبی .)801 38410
بنابراین توضتیحات جامعهای که از انستجام اجتماعی برخوردار باشد میتواند قدم در
راه توسعه بگرارد و به سوی پیشرفت حرکت کند.
بتایتد گاتت در کلیترین تعریف از توستتتعه اجتماعی بویژه در رویکردهایی که به
ضرورت ادفام مالحظات توسعه اجتماعی با توسعه ملی اعت اد دارند توسعه اجتماعی
بتته صتتتورت زیر طب تته بنتتدی تعریف می شتتتود 3توزیم عتتادزنتته درامتتدهتتا و
تروت ها مشتارکت در یکپارچگی فزاینده ملی و افزایش مستتتمر سطح زندگی و رفاه
اجتمتاعی مومنی  )10 38418محورهتای فوق بته طور تنگتاتنگ با مستتتاله ف ر و
نابرابری و نهایتاً با عدالت اجتماعی رابطه معناداری دارد و هرگونه تالش و برنامهریزی
برای تح ق این اهدا مستتتتلزم اتخاه رویکرد مستتتاواتجویانه و معطو به عدالت
اجتماعی استتت.حتی انجا که به مستتئله مشتتارکت اجتماعی مربوط میشتتود عدالت
اجتمتاعی و رفم ف ر و نتابرابری ازجملته مهمترین پیشنیتازهای امکانپریر شتتتدن
مشتتارکت اجتماعی استتت .در این پژوهش برای ستتنجش عدالت اجتماعی وضتتعیت
پایگاه اجتماعی-اقتصتادی نظر گرفته شتده استت که در بخش روششناسی در مورد
ان بحث شده است.
شتاخصهای توسعه اجتماعی ابزاری است که کیایت زندگی را ارزیابی کند .چوا و
ونگ بیان میکنند که رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی نه تنها موجب بهبود وضعیت
بهداشتتت اموزش امنیت اجتماعی میشتتود بلکه تأتیر مهمی بر کیایت زندگی افراد
میگرارد .توستتتعه اجتماعی کمک میکند تا به زندگی و کیایت زندگی افراد جامعه
فراتر از دکترین پیشتتترفتت متادی و اقتصتتتادی توجه کنیم زیرا این امر مورد اتااق
مح ان این حوزه استت که پیشترفت مادی و اقتصتادی به تنهایی منجر به توسعه و
در نتیجه رفاه و استتایش افراد جامعه نمیشتتود چایو و وونگ  .)81 31585 8به طور
کلی در بررسی نظری و تجربی ماهوم کیایت زندگی میتوان از دو رویکرد در سطوح
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عاملیت و ستتاختار بهره گرفت؛ در ستتطح عاملیت ن ش محوری برای عامل انستتانی
لحاظ شتده استت .دراین ستطح کیایت زندگی بیشتتر ناظر بر ههنیات افراد است تا
شترایط ساختاری اجتماعی یا محیط پیرامونی .در سطح ساختاری کیایت زندگی در
معنای واقعی ان نمیتواند مستت ل از مناسبات روابط و پیوندهای مشتر اجتماعی
و وابستتتگی مت ابل در زمینه عدالت توزیعی ماهومستتازی شتتود ماهومی که امنیت
شتتخصتتی و اقتصتتادی حمایت شتتهروندان و ح وق انستتانی را تضتتمین کند .برخی
رویکردهای ستتاختاری به کیایت زندگی بر شتترایط عینی و ههنی متکی بر منابم و
فرصتتتتهای زندگی تمرکز دارند و برخی نیز بر نستتتبیت فرهنگی کیایت زندگی و
ن ش استاسی پویشهای اقتصادی و اجتماعی و روابط اجتماعی تمرکز دارند فااری
.)91 38411
بُعد دیگری که در ابتدای این قسمت در تعریف توسعه اجتماعی اورده شد احسا
امنیت اجتماعی استتت که همواره در بحثهای توستتعه اجتماعی مطرح بوده استتت.
جامعهای که از نظر امنیت به گونهای باشتتتد که افراد جامعه نتوانند به راحتی زندگی
کنند طبیعتاً نمیتوان انتظار داشتتت که برنامههای توستتعه و پیشتترفت جامعه نیز به
درستتتتی اجرا شتتتود .بتاز رفتن ضتتتریتب امنیتت بته شتتتهروندان این اطمینان را
میدهتد کته بته راحتی بته فعالیت بپردازند و تالش کنند تا ایندهای بهتر برای خود
بستتازند و این امر موجب میشتتود افراد جامعه در فرایند توستتعه و اجرای برنامهها و
سیاستهایی که در جهت توسعه جامعه طراحی شده است مشارکت فعازنهای داشته
باشند .به اعت اد بوزان اکثر تهدیداتی که متوجه افراد است ناشی از این ح ی ت است
که افراد در محیط انستانی به سر می برند و این محیط موجد انواع فشارهای فیرقابل
اجتناب اجتماعی اقتصتتادی و ستتیاستتی استتت .تهدیدات موجود در جامعه اشتتکال
متنوعی دارد اما اصتتوزً ستته نوع هستتتند 3تهدیدات فیزیکی یا جستتمی تهدیدات
اقتصتتادی تصتتر یا تخریب اموال دستتترستتی نداشتتتن به کار یا منابم) تهدیدات
نستتتبتت به ح وق همراه با تهدیدات موقعیت یا وضتتتعیت .فالباً این تهدیدات باهم
همبستگی دارند یعنی وقوع یکی از انها ممکن است به بروز عواقبی در دیگری منجر

شتود بوزان  .)03 38491بنابراین میتوان گات احسا امنیت یکی از شاخصهای
مهم توسعه اجتماعی است که باید در مطالعات و برنامه ریزی های توسعه مورد توجه
جدی قرار گیرد.
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مطالعات و بررستیهای مح ان خارجی در حوزه توسعه اجتماعی بیشتر روی تعیین
و بررستی شاخصهای توسعه اجتماعی متمرکز شده است .این شاخصها شامل ابعاد
اقتصادی اجتماعی سیاسی و محیطی میباشد .مرور این منابم بیانگر این نکته است
که شتاخصهای توستعه اجتماعی شتامل دو بُعد سخت افزاری جاده مسکن و  )...و
نرم افزاری اعتماد امنیت انستجام و  )...است .اننه در منابم داخلی در حوزه توسعه
اجتماعی رایح است پرداختن به توسعه اجتماعی از بُعد نرمافزاری است.
 رائو )1551 8در م اله ای با عنوان «توسعه اجتماعی در اجتماعات روستایی هند3پریرش کافینت »1به بررستتی وضتتعیت فناوری اطالعات و ارتباطات در هند و ن ش
انها در توستتتعه اجتماعی میپردازد .همنین در مورد کافینتها ستتتود انها و نمای
کلی طرحهتای فعلی بتا انتختاب مثتالهایی به بحث میکند .به عالوه در جزئیات به
پایداری کافینتها و تجزیه و تحلیل ستتتناریوهای در حال ظهور استتتتااده از چرخه
اعتیاد گارتنر میپردازد .رائو در این پژوهش به این نتیجه میرستتتد که بستتتیاری از
طرح هتای فنتاوری اطالعتات و ارتبتاطتات در هنتد فتاقد طرح جامم در پرداختن به
جمعیتت هتد مبارزه برای توجه به زیرستتتاختهای ناکافی استتتت .همننین این
طرحها به دلیل اینکه به فناوریهای مناستتب برای خدمت به جوامم روستتتایی مجهز
نیستند بیش از حد بلند پروازانه هستند.
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 چوا و وونگ )1585 8در م الهای با عنوان «توسعه اجتماعی هنگ کنگ 3مسائلمربوط به توستتعه تعیین شتتده توستتط شتتاخص توستتعه اجتماعی  »1 )SDIبیان
میکنند که هنگکنگ په از پشت سر گراشتن بحران مالی و شیوع بیماری سار
در ستتال  1554رشتتد اقتصتتادی قابل توجهی داشتتته استتت .با این حال همننان که
شتتاخصهای توستتعه اجتماعی نشتتان میهد رشتتد اقتصتتادی بهرهی قابل توجهی را
نصتیب مردم شتهر نکرده استت؛ به طوری که میبینیم شاخصهای توسعه اجتماعی
مثل انستتجام امنیت عدالت و توانمندستتازی به مراتب فرستتایش یافته استتت .این
مح ان با تشریح وضعیت توسعه اجتماعی هنگکنگ نشان میدهند که این کشو با
چالشهای اجتماعی ستیاسی و اقتصادی بزرگی روبهرو شده است .بر اسا یافتهها
طیف وستیعی از گزینههای ستیاستی برای پیشتبرد رویکردی متعادلتر برای توسعه
اجتماعی و اقتصتادی ارائه شتده استت .این م اله نمونهی بسیار خوبی از استااده از
پژوهشات شاخصهای اجتماعی مانند SDIدر ارزیابی کیایت زندگی و کمک به طرح
های برنامهریزی اجتماعی مرتبط با ان در جوامم اسیایی از جمله هنگ کنگ است.
 ری  )1557در م الهای با عنوان «سنجش توسعه اجتماعی 3م ایسه بینالمللی»4به بررستی و م ایسه شاخصهای توسعه انسانی شاخص های فیزیکی کیایت زندگی
و شتتاخصهای توستتعه اجتماعی میپردازد و میگوید شتتاخصهای توستتعه اجتماعی
حوزههتای مهم را بته خوبی نشتتتان میدهتد و نیز مجموعتهای از روشهای ترکیب
شتتتاخصهای توستتتعه را به عنوان شتتتاخصهای مرکب ارائه میکند .مح ق در این
پژوهش به بررستتی  851کشتتور میپردازد که  18کشتتور عضتتو ستتازمان همکاری
اقتصتادی و توستعه  )OECDرا نیز شتامل میشود .این پژوهش با ارائهی روشهای
ترکیب شتاخصهای توستعه اجتماعی ادعا میکند که شتاخصهای توسعه اجتماعی
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 )SDIبه عنوان معیار توستعه کارایی بهتری نسبت به شاخص توسعه انسانی )HDI
در م ایسههای بینالمللی دارد.
 عنبری  )8413در رستاله خود در م طم دکتری جامعه شناسی توسعه با عنوان«بررستتی فرایندهای توستتعه اجتماعی در ایران عصتتر پهلوی» فرضتتیهای را مطرح
میکند که توستعه برای ایرانیان اسیب تل ی میشود تا راه حل .این رساله سه پویش
را مدنظر قرار داده و بررستتی میکند 3پویش جمعیت مکانی ستتطح روستتتانشتتینی و
شهر نشینی در ایران سطح تراکم مادی و اخالقی و عوامل تسهیل کننده ان) پویش
طب های و منزلتی بررستی نظام قشربندی اجتماعی برحسب فعالیتهای اقتصادی و
اجتماعی بررستتتی ستتتطح اموزش در جامعه بررستتتی نظامها و نهادهای کنترل و
حمتایت نهادی) پویش اجتماعی روانی پویش فیرطب های و فیراقتصتتتادی فعالیت
شتتهروندان و پویش قشتتری و گروهی در جامعه تعداد احزاب و انجمنها در جامعه
مشتتارکت ستتیاستتی) .در این رستتاله از روش تاریخی و م ایستتهای استتتااده شتتده و
نتیجهگیری میشتتتود با توجه به روحیات ایرانیان ایرانیان نمیتوانند توستتتعه را به
مثابه یک کل بپریرند و از این رو به گزینش بخشتی ان رضایت میدهند و بخشی از
علت ان به تل ی شدن به عنوان مسئله برمیگردد.
 ازاد ارمکی  )8478در م اله ای با عنوان «بررستتی و شتتناستتایی شتتاخصهایکاربردی توستعه اجتماعی» که با استااده از تکنیک دلای انجام شده است به بررسی
شتاخصهای کاربردی توسعه اجتماعی در سطوح بینالمللی و ملی پرداخته است .در
این پژوهش مح ق په از مصتتتاحبه با  45نار از صتتتاحبنظران اکادمیک و متولیان
اجرایی حوزه توستتعه اجتماعی ماهوم توستتعه اجتماعی را با عنوان کیایت ستتیستتتم
اجتماعی از طریق نهادین ه کردن اخالق توستعه به ویژه اخالق توسعه اجتماعی برای
حصتتول همبستتتگی اجتماعی و عدالت اجتماعی در جهت باز بردن ستتطح کیایت
زندگی و افزایش ضریب امنیت اجتماعی تعریف و تعبیر میکند.
 فیروزابادی  )8417در پژوهشتتی با عنوان «مطالعه شتتاخصها و رتبه توستتعهاجتماعی در استانهای کشور و رابطه ان با سرمایه اجتماعی» با بررسی شاخصهای
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تعداد افراد به پزشتک تعداد افراد به تخت درمانی ستهم اشتتیال در بخش صتتنعت
نرخ بیکاری تعداد افراد به داروخانه میزان شتهرنشینی درصد فار التحصیالن فنی
و حرفهای میزان مرگ و میر اطاال زیر یک ستال ضتریب جینی روستایی ضریب
جینی شتتهری نرخ مشتتارکت افتصتتادی اشتتتیال) نرخ با ستتوادی و امید به زندگی
نتیجه میگیرد بین توستعه اجتماعی و برخی عناصتر سرمایه اجتماعی شامل 3اعتماد
خصتتتوصتتتی و اعتماد عمومی رابطه معنیدار و معکوستتتی وجود دارد .همننین بین
توستعه اجتماعی و برخی دیگر از عناصتر سرمایه اجتماعی شامل 3شبکه روابط درون
گروهی مشتتتارکتهای رستتتمی مشتتتارکتهای فیررستتتمی و اعتماد نهادی رابطه
معناداری وجود ندارد.
مدل مفهوم پژوهش
با توجه به مبانی نظری و پیشتتینه تح یق که پیش از این مورد مطالعه و بررستتی
قرار گرفت مدل ماهومی پژوهش به شرح زیر ارائه میشود.

تمودار شمسره  -1مدل مفهوم پژوهش

ترضیههسی پژوهش
ترضنیه النل  :به نظر میرستد میزان توسعه اجتماعی در میان شهروندان مناطق

روششنسی پژوهش
روش مورد نظر برای این پژوهش روش پیمایش است .در این پژوهش از میان مناطق
11گانه شتهر تهران شهروندان  81تا  05سال دو منط ه  4و  81به دلیل تااوتهای
اجتماعی و طب اتی میان انها به عنوان جامعه اماری انتخاب شتدند که با استااده از
فرمول کوکران تعداد  413نار از طریق نمونهگیری خوشتهای چند مرحلهای ساده به
عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند .برای ستتنجش تااوت در شتتاخصهای توستتعه
اجتماعی بین دو منط ه از ازمون تی و رگرستتتیون استتتتااده شتتتده استتتت .تعریف
عملیاتی متییرها به قرار زیر است3
تویعه اج مسع
توستتتعه اجتماعی بیانگر کیایت ستتتیستتتتم اجتماعی از طریق نهادینه کردن اخالق
توستعه بویژه اخالق توستعه اجتماعی برای حصول به همبستگی اجتماعی و افزایش
کیایت زندگی در جهت برقراری عدالت اجتماعی و ارت ای ضتتتریب امنیت اجتماعی
استتتت .ازاد ارمکی ت ی و دیگران  )11 38478بنتتابراین در این پژوهش برای
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شمال و جنوب شهر تهران متااوت است.
 به نظر میرستتد کیایت زندگی در مناطق شتتمال و جنوب شتتهر تهران متااوتاست.
 به نظر میرستتد احستتا امنیت اجتماعی در مناطق شتتمال و جنوب شتتهر تهرانمتااوت است.
 به نظر می رستد انستجام اجتماعی در مناطق شتتمال و جنوب شهر تهران متااوتاست.
 شتناخت وضتعیت پایگاه اجتماعی -اقتصتادی در مناطق شما و جنوب شهر تهرانمتااوت است.

19

ستتنجش توستتعه اجتماعی از متییرهای کیایت زندگی انستتجام اجتماعی احستتا
امنیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی -اقتصادی استااده شده است.
کیفیت زتدگ
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ستازمان بهداشت جهانی  8کیایت زندگی را این گونه تعریف میکند 3کیایت زندگی
افراد بته عنوان ادرا افراد از موقعیتتشتتتان در زندگی و حوزههای فرهنگی و نظام
ارزشتتتی که دران زندگی میکنند و در ارتباط با اهدا انتظارات استتتتانداردها و
نگرشهایشتان تعریف میشتود .این تعریف ماهومی با دامنه وسیم است که به شیوه
پینیدهای با ستتالمت فیزیکی وضتتعیت روانشتتناختی ستتطح استتت الل در روابط
اجتماعی و رابطه ان با خصوصیات برجسته محیطشان در هم امیخته است منظور از
کیایت زندگی در این پژوهش با استناد به تعریف فوق مجموعه پرسشهایی در ابعاد
جسمانی روانی اجتماعی و محیط میباشد.
اتس سم اج مسع
انستتتجتام اجتماعی دزلت بر افزایش حجم و تراکم تعامل و ارتباط مت ابل اجتماعی
داشتتتتته و می توان ان را بته احستتتا یکپارچگی افراد جامعه روابط دوستتتتانه و
محبتامیز میزان روابط اجتماعی و تعامل گروهی بر استتا ارزشهای مشتتتر و
منسجم تعریف کرد نیازی  )1 38414انسجام اجتماعی دزلت بر توافق جمعی میان
اعضتا یک جامعه دارد که حاصتل پریرش و درونی کردن نظام ارزشی و هنجاری یک
جتامعه و وجود تعلق جمعی احستتتا ما کردن) و تراکمی از وجود تعامل در میان
افراد ان جامعه استت.با توجه به تعاریف نظری هکر شتده و با استناد به پژوهشهای
نیازی  )8475ازکیا و فااری  )8415گل شتتتیری اصتتتاهانی و همکاران )8411
نوابخش و فیروزابتادی  )8478نوابخش و همکاران  )8411برای ستتتنجش متییر
انستتتجام اجتماعی از ستتته شتتتاخص گرایش همستتتایگان به یکدیگر میزان تعامل
اجتماعی در بین انها میزان اختال و نزاع ستتیاستتی در میان انها استتتااده شتتده
است.
1.World Health Organization

احسسس امنیت اج مسع

پسیگسه اج مسع  -اق صسدی
نظام قشتتربندی اجتماعی افراد را بر حستتب میزان برخورداریشتتان از کیایتهای
مطلوب رتبه بندی کرده و انها را در طب ات اجتماعی متناسب با وضعیتشان جای
میدهد کوئن به ن ل از خوشتار  )190 38413به گاته ساروخانی پایگاه اجتماعی-
اقتصادی م ام فرد یا گروه است با توجه به توزیم منزلت در یک نظام اجتماعی و در
مواردی تلویحاً با در نظر گرفتن چگونگی توزیم ح وق مستتتئولیتها قدرت و اقتدار
در چارچوب همان نظام نظیر اصتتطالحاتی چون پایگاه باز پایین و  ...ستتاروخانی
 )917 38495با توجه به مطالب باز و با استتتتناد به پژوهشهای مختاری و همکاران
 )8478نبوی و همکتاران  )8417افشتتتارکهن و همکتاران  )8475کتاظمی پور
 )8491توستتلی و فاضتتل  )8418نبوی و همکاران  )8419فاضتتل  )8419برای
ستتنجش پایگاه اجتماعی -اقتصتتادی ستتوازتی در مورد درامد خانوار تحصتتیالت و
ضتعیت اشتتیال داشتتن اتومبیل میزان په انداز و وضتعیت مسکن از پاسخگویان
پرسیده شد.

کیفیت توسعه اجتماعی در میان شهروندان مناطق شهری تهران

نبوی و همکاران احستا امنیت اجتماعی را چنین تعریف کردهاند« 3احسا امنیت
اجتماعی به ف دان هرا از تهدید شتدن یا به مخاطره افتادن ویژگیهای استتاسی و
ارزشهای انستتانی و نبود تر از تهدید ح وق و ازادیهای مشتتروع گاته میشتتود»
نبوی و همکاران  )89 38419براستتا تعریف فوق و با مراجعه به تح ی ات افشتتار
 )8410باباخانی  )8411نویدنیا  8418و  )8410صمدی بگه جان  )8413کامل
الستتعید  )8415نبوی و همکاران  )8417و مختاری و همکاران  )8478احستتا
امنیت اجتماعی در سته بُعد امنیت ستیاستی امنیت اقتصادی و امنیت جانی در نظر
گرفته شد.
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جدول شمسره  -1ت سیج آزمون ت دوتموته مس قل پیرامون میزان کیفیت زتدگ بر
حسب منطقه
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گروه

تعداد

میانگین

انحرا
استاندارد

انحرا
معیار

منط ه
81

871

9311810

14117170

8198541

منط ه
4

871

1517490

18113307

8100501

عدد
t

1110

درجه
ازادی

411

سطح
معنیداری

51551

نتتایح توصتتتیای جتدول شتتتماره  8نشتتتان می دهد که از کل  413پاستتتخگو به
متییر«کیایت زندگی»  871نار ستتاکن منط ه  81و 871نار نیز ستتاکن منط ه 4
بودهانتد میتانگین میزان کیایتت زنتدگی در میان منط ه  81به میزان  93118و در
منط ه  4به میزان  15174بوده استتت .نتایح توصتتیای بیانگر این استتت که میانگین
کیایت زندگی در میان منط ه 4بیشتتتر استتت ولی برای حصتتول اطمینان از ستتطح
معنی داری این تاتاوت بتایتد بته نتتایح ازمون بین این دو متییر توجته کنیم .نتایح
ازمون tبتا فر برابری واریتانههتای دو گروه حتاکی از این استتتت کته با ستتتطح
معنیداری α=51551وTبه دستت امده برابر با  1110محاستبه شده است از انجا که
ستطح معنیداری به دستت امده یعنی  )α=5/551از سطح معنیداری مورد نظر ما
)α=5/50کمتراستتتت بنتابراین نتیجته میگیریم کته میزان کیایتت زندگی در بین
ساکنین منط ه  4بیشتر بوده است.
جدول شمسره  -2ت سیج آزمون ت دوتموته مس قل پیرامون میزان اتس سم اج مسع بر
حسب منطقه
گروه

تعداد

میانگین

انحرا
استاندارد

انحرا
معیار

منط ه
81

871

3410110

1107443

5111589

منط ه
4

871

3015110

9154451

5105901

عدد t

8191

درجه
ازادی

411

سطح
معنیداری

51531

جدول شمسره  -3ت سیج آزمون ت دوتموته مس قل پیرامون میزان احسسس امنیت
اج مسع بر حسب منطقه
گروه

تعداد

میانگین

انحرا
استاندارد

انحرا
معیار

منط ه
81

871

1117140

7173544

5198941

منط ه
4

871

9811899

88133181

5111115

عدد t

1115

درجه
ازادی

411

سطح
معنیداری

51555

نتایح توصتتیای جدول شتتماره  4نشتتان می دهد که از کل  413پاستتخگو به متییر
«احستا امنیت اجتماعی»  871نار ساکن منط ه  81و 871نار نیز ساکن منط ه
 4بودهانتد میانگین میزان امنیت اجتماعی در میان منط ه  81به میزان 11171و در
منط ه  4به میزان 98111بوده استتت .نتایح توصتتیای بیانگر این استتت که میانگین
امنیت اجتماعی در میان منط ه  4بیشتتر است ولی برای حصول اطمینان از سطح
معنیداری این تااوت باید به نتایح ازمون بین این دو متییر توجه کنیم .نتایح ازمون
 tبتتا فر برابری واریتتانه هتتای دو گروه حتتاکی از این استتتتت کتته بتتا ستتتطح
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نتتایح توصتتتیای جتدول شتتتماره  1نشتتتان می دهد که از کل  413پاستتتخگو به
متییر«انستجام اجتماعی»  871نار ساکن منط ه  81و 871نار نیز ساکن منط ه 4
بودهاند میانگین میزان انستتتجام اجتماعی در میان منط ه  81به میزان 34101و در
منط ه  4به میزان  30151بوده استتت .نتایح توصتتیای بیانگر این استتت که میانگین
انسجام در میان منط ه  4بیشتر است ولی برای حصول اطمینان از سطح معنیداری
این تاتاوت باید به نتایح ازمون بین این دو متییر توجه کنیم .نتایح ازمون Tبا فر
برابری واریانههای دو گروه حاکی از این است که با سطح معنیداری α=51531وtبه
دستت امده برابر با  8191محاستبه شتده است از انجا که سطح معنیداری به دست
امده یعنی )α=5/531از ستتطح معنیداری مورد نظر ما  )α=5/50کوچکتر استتت.
بنتابراین نتیجه میگیریم که میزان انستتتجام اجتماعی در بین ستتتاکنین منط ه 4
بیشتر بوده است.

معنیداری α=5155وtبه دستت امده برابر  1115محاسبه شده است از انجا که سطح
معنی داری بتته دستتتت امتتده یعنی )α=5/555از ستتتطح معنی داری مورد نظر متتا
)α=5/50کمتراستتتت .بنتابراین نتیجته میگیریم که میزان امنیت اجتماعی در بین
ساکنین منط ه  4بازتر بوده است.
جدول شمسره  -4ت سیج آزمون ت دوتموته مس قل پیرامون میزان پسیگسه اج مسع -
اق صسدی بر حسب منطقه
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گروه

تعداد

میانگین

انحرا
استاندارد

انحرا
معیار

منط ه
81

871

715484

3151949

5117403

منط ه
4

871

8811987

1179481

5118309

عدد t

9111

درجه
ازادی

411

سطح
معنیداری

51555

نتایح توصتیای جدول شماره 3نشان میدهد که از کل  413پاسخگوبه متییر«پایگاه
اجتماعی -اقتصتتادی»  871نار ستتاکن منط ه  81و 871نار نیز ستتاکن منط ه 4
بودهانتد میتانگین میزان پتایگاه اجتماعی -اقتصتتتادی در میان منط ه  81به میزان
7154و در منط ه  4به میزان 88119بوده استتت .نتایح توصتتیای بیانگر این استتت که
میانگین پایگاه اجتماعی -اقتصتادی در میان منط ه 4بیشتر است ولی برای حصول
اطمینان از ستتطح معنیداری این تااوت باید به نتایح ازمون بین این دو متییر توجه
کنیم .نتتایح ازمون tبا فر برابری واریانه های دو گروه حاکی از این استتتت که با
ستطح معنیداری α=5155وtبه دست امده برابر با  7/26محاسبه شده است از انجا
که ستطح معنیداری به دست امده یعنی  )α=5/555از سطح معنیداری مورد نظر
متا  )α=5/50کمتر استتتت .بنتابراین نتیجته میگیریم کته میزان پایگاه اجتماعی-
اقتصادی دربین ساکنین منط ه  4بازتر بوده است.

جدول شمسره  -5ت سیج آزمون ت دوتموته مس قل پیرامون میزان تویعه اج مسع بر
حسب منطقه

منط ه
81

871

88311987

11113153

8114331

منط ه
4

871

88711573

84117170

8155113

عدد
t

1109

درجه
ازادی

411

سطح
معنیداری

51555

نتایح توصیای جدول شماره  0نشتتتان می دهتد که از کل  413پاستتتخگو به متییر
«توستتتعه اجتماعی»  871نار ستتتاکن منط ه  81و 871نار نیز ستتتاکن منط ه 4
بودهاند میانگین میزان توستتعه اجتماعی در میان منط ه  81به میزان  883119و در
منط ه  4به میزان  887115بوده استت .نتایح توصتیای بیانگر این است که میانگین
توستعه اجتماعی در میان منط ه  4بیشتر است ولی برای حصول اطمینان از سطح
معنیداری این تااوت باید به نتایح ازمون بین این دو متییر توجه کنیم .نتایح ازمون
Tبتتا فر برابری واریتتانه هتتای دو گروه حتتاکی از این استتتتت کتته بتتا ستتتطح
معنیداری α=5155وTبه دستت امده برابر با  1 09محاستتبه شتتده استتت از انجا که
ستطح معنیداری به دستت امده یعنی  )α=5/555از سطح معنیداری مورد نظر ما
)α=5/50کمتراستتتت بنابراین نتیجه میگیریم که میزان توستتتعه اجتماعی در بین
ساکنین منط ه  4بازتر بوده است.
بحث و ت ی ه گیری
هد اصتتلی پژوهش حاضتتر بررستتی وضتتعیت توستتعه اجتماعی در میان شتتهروندان
شتمال و جنوب شهر تهران بوده است .عالوه بر این اهدا دیگری همنون شناسایی
وضتعیت شتاخص کیایت زندگی در مناطق شتمال و جنوب شتهر تهران شتتناسایی
وضتعیت شتاخص احستا امنیت اجتماعی در مناطق شتتمال و جنوب شهر تهران
شتناخت وضتعیت شتاخص انسجام اجتماعی در مناطق شمال و جنوب شهر تهران و
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گروه

تعداد

میانگین

انحرا
استاندارد

انحرا
معیار
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نیز شناخت وضعیت پایگاه اجتماعی -اقتصادی در مناطق شمال و جنوب شهر تهران
مدنظر بوده است که در ادامه به بررسی انها میپردازیم.
نتایح امارههای توصیای متییرها به این صورت بوده است 3از مجموع  413شهروند
مورد مطالعه در این پژوهش  0311درصتتد را مردان و  3011درصتتد را زنان تشتتکیل
میدادند .و از این تعداد بیشتتر افراد مورد بررستتی یعنی  33درصد دارای تحصیالت
کارشتناستی بودهاند در حالی افرادی که تحصتیالت کارشتناسی ارشد به باز داشتند
ف ط  319درصتد بودهاند و بیشتر در گروه سنی  45 -81سال قرار داشتند .همننین
بیشتتتر افراد مورد بررستتی شتتیل خود را کارمند گزارش کردهاند .بیشتتتر افراد اظهار
داشتهاند که درامدشان تا  8155555تومان است و نیز  11درصد افراد دارای مسکن
شخصی بودهاند همننین  3119درصد افراد مدت سکونت خود را تا  85سال گزارش
کردهاند .از  413نار پاستخگو در این پژوهش  3310درصتد قومیتی تر داشتهاند و
نیز  9518درصد از پاسخگویان دارای اتومبیل شخصی بودهاند .همننین  1311درصد
پاسخگویان کمتر  15میلیون تومان پهانداز داشتهاند.
با توصتیف اماری شاخصهایی که در این پژوهش برای بررسی توسعه اجتماعی در
نظر گرفته شتده بود اشکار شد که 3بیشتر پاسخگویان یعنی  1517درصد پاسخگویان
کیایتت زنتدگی متوستتتطی دارند و میانگین کیایت زندگی در منط ه  4بیشتتتتر از
منط ه  81استت .همننین در مورد شتاخص انستتجام اجتماعی باید گات که بیشتر
پاستتخگویان انستتجام اجتماعی متوستتطی داشتتتهاند و میانگین انستتجام اجتماعی در
منظ ه  4بیشتتر از منط ه  81بوده استت .بررستی احستا امنیت اجتماعی نشتان
میدهد  0111درصتد پاستخگویان احستا امنیت متوسطی داشته اند این در حالی
استت که  3411درصد پاسخگویان احسا امنیت کم داشته اند و در این شاخص نیز
احستا امنیت شتهروندان ستاکن منط ه  4بازتر از منط ه  81بوده است .در مورد
پایگاه اجتماعی اقتصتتادی نیز باید اشتتاره کرد که پایگاه اجتماعی -اقتصتتادی بیش تتر
پاستخگویان متوستط بوده که در این شاخص نیز میانگین پایگاه اجتماعی -اقتصادی
شهروندان منط ه  4بازتر از منط ه  81است.

27

کیفیت توسعه اجتماعی در میان شهروندان مناطق شهری تهران

یکی از متییرهایی که در این پژوهش بدان پرداخته شد متییر کیایت زندگی بود که
به عنوان شاخص توسعه اجتماعی مطرح است .فر از این متییر این بود که کیایت
زندگی همواره در مباحث توستتتعه اجتماعی مطرح بوده استتتت و مح ان توستتتعه
اجتماعی را همراه با باز رفتن کیایت زندگی میدانند .زیرا رشتتد و توستتعهای که به
بهبود کیایت زندگی منجر نشتود در واقم توستعهای رخ نداده است .بنابراین کیایت
زندگی با شاخصهایی که سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده است مورد بررسی قرار
گرفت و پرستشهایی که در این زمینه مطرح شده بود توسط پاسخگویان پاسخ داده
شد .برای بررسی میزان کیایت زندگی به سرا شهروندان رفتیم که طبق نمونهگیری
که قبالً شترح داده شتد و  413شتهروند که  871نار از انان ساکن منط ه  4و 871
شهروند ساکن منط ه  81بودهاند به پرسشهای مطرح شده در زمینه کیایت زندگی
پاستتخ دادند .ایشتتان نظرات و پاستتخهای خود ار در پاستتخ به پرستتشها که در قالب
گویههایی که با طیف لیکرت اندازه گیری شده است ارائه دادند .برای به دست اوردن
وضعیت کیایت زندگی پاسخ ها را باهم جمم کرده و سپه به صورت کم متوسط و
زیاد دستتتهبندی کردیم .همانگونه که در قستتمت قبل نیز اشتتاره شتتد میزان کیایت
زندگی در منط ه  4که به عنوان نماینده شتتمال شتتهر تهران در این پژوهش در نظر
گرفته شتد بیشتر از منط ه  81بوده است که به عنوان جنوب شهر مطرح شده است.
بنابراین با بررستتتی این تااوت میانگین در میزان کیایت زندگی در شتتتمال و جنوب
شهر تهران با ازمون tدو نمونه مست ل به این نتیجه رسیدیم که نتایح به دست امده
در دو منط ته مورد مطالعه تااوت معناداری با هم دارند یعنی تایید شتتتد که کیایت
زندگی به طور معناداری در شتمال شهر بازتر از جنوب شهر تهران است .همننین با
ازمون رگرستیون مشتخص شد که کیایت زندگی توانایی پیشبینی توسعه اجتماعی
را دارد.
در این پژوهش شتتاخص انستتجام اجتماعی با ابعاد گرایش همستتایگان به یکدیگر
میزان تعامل اجتماعی و میزان نزاع و اختال همستتتایگان با یکدیگر با طیف لیکرت
مورد مطالعه قرار گرفت که نتایح حاصله نشان می دهد که میانگین انسجام اجتماعی
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در منط ه  4بازتر از منط ه  81بوده استت .با بررسی بیشتر این تااوت توسط ازمون
 tدو نمونه مستت ل اشتکار شتد که این تااوت در میانگین معنادار است یعنی میزان
انستجام اجتماعی به طور معناداری در شتمال شهر تهران بازتر از جنوب شهر است.
این نتایح نشتتاندهنده این استتت که فرضتتیه پژوهش مبنی بر تااوت میزان انستتجام
اجتماعی در میان شهروندان منط ه  4و  81تایید شده است.
احستتا امنیت اجتماعی شتتاخص دیگری از توستتعه اجتماعی استتت که در این
پژوهش با ابعاد امنیت ستتیاستتی امنیت اقتصتتادی و امنیت جانی مورد بررستتی قرار
گرفت .همانطور که قبال نیز شتترح داده شتتد په از جمماوری اطالعات با استتتااده
طیف لیکرت پاستتخهای ابعاد احستتا امنیت اجتماعی باهم جمم شتتدند .میانگین
نمرات به دست امده از این شاخص نشان میدهد میزان احسا امنیت اجتماعی در
شتمال شتهر یعنی منط ه  4بازتر از منط ه  81بوده است .برای بررسی این شاخص
در دو منط ه از ازمون  tدو نمونه مستت ل استتااده شد که نشاندهنده این است که
تااوت در احستا امنیت در دو منط ه مورد مطالعه معنادار استت و فرضیه پژوهش
مبنی بر اینکه احسا امنیت اجتماعی در شمال و جنوب شهر تهران تااوت معنادار
دارد تأیید شد و همننین تحلیل داده ها با ازمون پیرسون نشان دهنده رابطه مثبتی
میان توستعه اجتماعی و امنیت اقتصتادی بود و نیز ازمون رگرسیون اشکار میسازد
احسا امنیت اجتماعی میتواند توسعه اجتماعی را پیشبینی کند.
در این پژوهش یکی از شاخصهایی که برای سنجش توسعه اجتماعی استااده شد
شتتاخص پایگاه اجتماعی -اقتصتتادی بود که فر از این شتتاخص بررستتی عدالت
اجتماعی است .عدالت اجتماعی یکی از مواردی است که مح ان از همواره به عنوان
شتاخصی از توسعه اجتماعی یاد کردهاند و توسعه اجتماعی را همراه با بهبود وضعیت
عدالت اجتماعی در جامعه دانستتهاند .بنابراین شاخص پایگاه اجتماعی -اقتصادی در
بین شتهروندان ساکن منط ه  4و منط ه  81شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت که
ترکیبی از درامد خانوار تحصیالت وضعیت اشتیال داشتن اتومبیل شخصی میزان
په انداز و وضتعیت مستکن بوده است .بعد از جمماوری پاسخ ها انها را با هم جمم
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کردیم .میانگین نمرات به دستتت امده نشتتان میدهد که وضتتعیت پایگاه اجتماعی-
اقتصادی شهروندان منط ه  81پایینتر از شهروندان منط ه  4هست که برای بررسی
بیشتتر این تااوت در میانگینها از ازمون  tدو نمونه مستت ل استااده شد که فرضیه
پژوهش مبنی بر تااوت پایگاه اجتماعی -اقتصتتادی در میان شتتهروندان مناطق  81و
 4را مورد تأیید قرار داد .ازمون رگرسیون نیز نشان داد که پایگاه اجتماعی -اقتصادی
و توستتتعته اجتمتاعی رابطته مثبتی با یکدیگر دارند که با اطالع از وضتتتعیت پایگاه
اجتماعی -اقتصادی افراد جامعه میتوان توسعه اجتماعی ان را پیشبینی کرد.
در نهایت باید به بررستی توستعه اجتماعی بپردازیم که موضتوع اصلی این پژوهش
است و مطالبی که هکر شد مواردی بود که شاخص های توسعه اجتماعی را در شمال
و جنوب شتهر تهران توضتیح می داد .همانطور که قبالً هکر شتتده است فرضیه اصلی
این پژوهش این استتت که توستتعه اجتماعی در میان شتتهروندان شتتمال شتتهر تهران
یعنی منط ه  4و جنوب شتتتهر یعنی منط ه  81تااوت معناداری وجود دارد .بنابراین
این متییر با ابعاد کیایت زندگی انستتتجام اجتماعی پایگاه اجتماعی -اقتصتتتادی و
احستتتا امنیت اجتماعی مورد بررستتتی قرار گرفت و نمراتی که از هر کدام از این
شتاخص به دستت امده بود با یکدیگر جمم شتد تا بتوان توسعه اجتماعی دو منط ه
مورد مطالعه را بررستتتی کرد .یافتههای به دستتتت امده نشتتتان میدهد که میانگین
توسعه اجتماعی در شمال شهر بیشتر از جنوب شهر است و ازمون  tدونمونه مست ل
اشتکار ساخت که تااوت دو منط ه مورد نظر در مورد توسعه اجتماعی معنادار است.
بنابراین فرضیه اصلی این پژوهش تأیید شد.
توستتعه اجتماعی بیانگر کیایت ستتیستتتم اجتماعی از طریق نهادینه کردن اخالق
توستعه برای حصول به انسجام اجتماعی و افزایش کیایت زندگی در جهت بر قراری
عدالت اجتماعی و بهبود وضتتعیت احستتا امنیت اجتماعی استتت .با تأمل در حوزه
توستعه به راحتی میتوان گات توستعه اجتماعی شاخصها و ابعاد تشکیل دهندهی
ان در معادزت توستعهای کشتورهای صتنعتی و پیشترفته دنیا بخصتتوص کشورهای
اروپای فربی امریکای شتتتمالی و همننین استتتترالیا از جایگاه بستتتیار مهم و قابل
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توجهی برخوردار استتتت .اما در کشتتتور ما ایران به رفم پیشتتترفتهای صتتتنعتی و
اقتصتتتادی در دهههای گرشتتتته و همننین پتانستتتیلهای موجود در قوانین کالن
کشتتوری و ستتیاستتتها و برنامههای توستتعه کشتتور در امر توستتعه اجتماعی شتتاهد
تیییرات چنتدانی نستتتبتت به دیگر حوزهها به طور عینی نبودهایم .این امر در مورد
برنامهها و ستیاستتهای شتهری نیز صتادق استت و با وجود اینکه سالها از مطرح
شدن توسعه اجتماعی به عنوان اخرین بُعد توسعه و فراگیرترین بُعد توسعه میگررد
هنوز در فحوای ادبیات عملی ستیاستتهای توسعه ای و همننین متولیان اجتماعی
توستعه اجتماعی کارکردها مللاهها و شاخص های مربوط به ان) ت ریباً ناشناخته و
ازمایش نشده است .بنابراین توجه مسئوزن و متولیان امور برنامهریزی توسعهای باید
نستبت به این بُعد از توسعه ززم و ضروری است .در این پژوهش با روش پیمایش به
بررسی وضعیت توسعه اجتماعی در شمال و جنوب شهر تهران پرداخته شد .نتایح به
دستتت امده نشتتان میدهد که توستتعه اجتماعی در مناطق مختلف شتتهر تهران که
پایتخت کشتور است و پرجمعیتترین شهر کشور نیز هست به صورت نامتوازن بوده
و تعادل و توازن در توستعه که همواره مورد تأکید نظریات توسعه بوده است در شهر
تهران دیده نمی شتود .کیایت زندگی انستجام اجتماعی احسا امنیت اجتماعی و
پایگاه اجتماعی -اقتصتادی که شتاخصهای توسعه اجتماعی در این پژوهش هستند
در شتتتمتال و جنوب شتتتهر تهران متاتاوت بودنتد و این توجه جدی برنامهریزان و
ستتتیتتاستتتتت گتتراران را می طلبتتد کتته بتته منظور کتتاستتتتن از نتتابرابریهتتای
منط ه ای و تخصتتتیص بهینه منابم مادی و فیزیکی بین مناطق مختلف و نیز تهیه و
تدوین یک الگوی مناستتتب با هد دستتتتیابی به عدالت اجتماعی و رفاه برنامههایی
طراحی کنند تا شاهد توسعه همه جانبه در جامعه باشیم.

منسبع
 -ازاد ارمکی ت ی  .)8478بررین و شننسیسی شس ه هسی کسربردی تویعه
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 -افشتتار زین العابدین .)8410بررین امنیت اج مسع زتسن در شننهر تهران.
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ترجمه قدیر نصیری فصلنامه مطالعات راهبردی سال پنجم شماره 81
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شهر یسیوا.پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی سال اول شماره .1
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