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چکيده
با توجه به پسماندگي امر اجتماعي و فرهنگي موجود در استان مرکزی ناشي از توسعه نامتوازن و
غیرپایدار آن ،پرداختن به توسعه اجتماعي ضروری است .توسعه اجتماعي به مثابه ارتقاء ظرفیت جامعه از
درون فرایند چندوجهي برنامهریزی شده که ضمن پاسخگویي به نیاز افراد در بستری امن و عادالنه از
امکانات و خدمات ،آنها را قادر ميسازد تا با استفاده از ارزشها و مهارتهای خود کیفیت زندگيشان را
ارتقاء دهند .در این راستا این مقاله تالش دارد به بررسي ابعاد و شاخصهای توسعه اجتماعي در چارچوب
روششناسي تحلیل ثانویه بپردازد ،که پس از رفع چالشهای متدلوژیک و دستیابي به  901شاخص،
رتبه بندی آنها بر مبنای میانگین کشوری در استان مرکزی انجام شده است .نتایج نشان داد ،رتبه استان
مرکزی در کیفیت زندگي  ،1عدالت اجتماعي  ،30امنیت اجتماعي  91و سرمایه اجتماعي  09ميباشد و
میانگین توسعه اجتماعي در استان مرکزی با رتبه  39در بین  09استان کشور پایینتر از میانگین کشوری
است .همچنین وضعیت توسعه اجتماعي در وجه ذهني (رضایتمندی ،احساس امنیت ،اعتماد ،مشارکت و
اخالق توسعه) در استان در مقایسه با وجه عیني (جمعیتي ،آموزش و تحصیالت ،کار و اشتغال ،بهداشت
و سالمت ،بیمه و تامین اجتماعي ،فعالیت فرهنگي ،مسکن و خدمات زیرساختي ،دسترسي به خدمات
بهداشتي ،دسترسي به خدمات فرهنگي ،دسترسي به خدمات آموزشي و امنیت عیني) ،نامطلوبتر است.
واژگان کليدی :کیفیت زندگي ،عدالت اجتماعي ،امنیت اجتماعي ،سرمایه اجتماعي ،توسعه اجتماعي
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مقدمه
نبود تعامل بین نظام برنامهریزی راهبردی در حوزه توسعه اجتماعي در سطح استانها با برنامههای
کالن کشور؛ تهدیدی فرابخشي است و ریشه در این واقعیت دارد که نگاه به توسعه اجتماعي با
تأخیر در اولویتها روبروست .این وضعیت نظام برنامهریزی اجتماعي کشور را به انفعال کشانده و
مانع از انتقال یافتهها و نتایج آن به سایر بخشها شده است.
شواهد دال بر وجود این مساله در ردیابي وضعیت استانها مشهود است ،برای نمونه ،عليرغم
اینکه استان مرکزی با وجود بیش از  3100واحد تولیدی و صنعتي ،بهرهمندی از صنایع مادر،
وجود حلقههای واسط کلیدی در تولید کشور و سرمایهگذاریهای کالن در بخش صنعت به
عنوان پایتخت صنعتي ایران شناخته ميشود ،غالباً حوزههای اجتماعي و فرهنگي در آن کمتر
محل اعتنا برنامهریزان و سیاستگذاران قرار ميگیرد ،به طوریکه به گواه مطالعات متعدد (مرکز
بررسيهای استراتژیک ریاست جمهوری( ،)95 :9015 ،مبارکي و دیگران ،)99 :9000 ،این استان
را ميتوان یکي از مصادیق بارز توسعه نامتوازن و غیرپایدار در کشور دانست.
باید پذیرفت که این وضعیت و مسائل ناشي از آن مانند ،ضعف در سرمایه اجتماعي ،عدم
هماهنگي میان برند صنعتي استان با زیرساختهای اجتماعي ،روند رو به رشد حاشیهنشیني،
رشدآسیبهای اجتماعي ،نارضایتي از زندگي ،ضعف در زمینه هویت (مرکز بررسيهای
استراتژیک ریاست جمهوری )9015 ،و امثالهم ،به شکل مستقیم و غیرمستقیم ،ریشه در رشد
صنعتي فزاینده و ناپایدار این استان دارد ،که با غفلت از بعد اجتماعي به مثابه یکي از ابعاد اصلي
توسعه متوازن و پایدار ،نوعي تراژدی اجتماعي و فرهنگي را در این استان رقم زده است .چرا که
توسعه صنعتي پایدار و فراگیر به سه مولفه اصلي «رشد صنعتي بلند مدت ،9فراگیری اجتماعي،3
پایداری صنعتي( 0مهدوی و عزیزمحمدلو )1 :9011 ،در کنار یکدیگر توجه دارد ،در حاليکه،
غالب مطالعات و پژوهشهای این حوزه برعدم هماهنگي میان برند صنعتي استان با
زیرساختهای اجتماعي آن و ضعف در فراگیری اجتماعي منافع صنعتي شدن در این استان
صحه ميگذارند.
از آنجایيکه ،ضعف در فراگیری اجتماعي منافع صنعتي شدن و توزیع نامتعادل امکانات و منابع
در فرایند توسعه نامتوازن ،موجد و ریشه بسیاری از مسائل اقتصادی (تشدید فقر و محرومیت،
بهرهبرداری بيرویه از منابع و  )...اجتماعي و فرهنگي (تضعیف همبستگي اجتماعي ،گسترش
حاشیهنشیني ناشي از رشد بيرویه مهاجرت ،آلودگي هوا ،آب )... ،و سیاسي (افزایش احساس
تبعیض و گسترش نارضایتيها ،خطر بالقوه واگرایي و بحران سیاسي )...،ميشود (امیر احمدی،
1. Long-term (or sustained) Industrialization
2. Social Inclusiveness
3. Competitive Industrial Performance
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( )951 :9015عبدالهزاده و شریفزاده(Kalantari, ،(Yasur, M, 2009: 11) ،)59 :9019 ،
)(Deiwiks, C, ،(Kanbur, R & Venables, A, 2005: 21) ،Khalil, 2001: 22

) Cederman, L, & Gleditsch, K, 2012: 10و این مسائل در همافزایي با یکدیگر صرف
منابع و هزینه برای توسعه را در بلندمدت بيمعنا ساخته لذا ميتوان گفت پرداختن به این مهم
ضروری است.
البته تاکنون مطالعات بسیاری در سطح داخلي به این موضوع پرداختهاند ،اما غالب این مطالعات
با اتخاذ رویکرد بخشي یا ،این موضوع را از بعد اقتصادی توسعه بررسي نموده و به بعد اجتماعي
بيتوجهي کردهاند ،یا اینکه به دلیل آشفتگي و عدم اجماع در شاخص توسعه اجتماعي و با یک
رویکرد تقلیلي ،تنها به بررسي شاخصهای اجتماعي بدون لحاظ آنها در شاخص جامع و
چندبعدی توسعه اجتماعي بسنده کردهاند.
برای اصالح این روند و ورود « توسعه اجتماعي را به عنوان یک راهبرد اجتماعي از طریق
ترکیب عقالني و منطقي سیاستهای رشد و سیاستهای بازتوزیعي توسط دولت (Migdely,
) »2014: 46در الگوی توسعه کشور به حالت کلي و استان در حالت خاص ،گام اول شناخت
وضعیت موجود حاصل از توزیع منافع در استان و میزان فراگیری اجتماعي در یک شاخص
ترکیبي چند بعدی و قابل اجماع است ،تا از این طریق تعیین وضعیت مطلوب و امکانسنجي
دستیابي به وضعیت مطلوب در گامهای آتي مطالعاتي میسر گردد و زمینه نیل به توسعه فراگیر و
متوازن در استان فراهم گردد.
بنابراین ،سوال اصلي این است که وضعیت شاخصهای توسعه اجتماعي در استان مرکزی چگونه
است؟ که در این مقاله تالش ميشود وضعیت این شاخصها در استان مرکزی بررسي و جایگاه
هریک از شاخصهای مورد بررسي نسبت به میانگین کشوری مشخص گردد.

پيشينه تحقيق
در سالهای پس از جنگ جهاني دوم که توسعه و پیشرفت کشور در قالب الگوها و برنامههای
مشخص رایج گردید ،در این تغییر چندان نشاني از توسعه اجتماعي وجود نداشت .در این زمان
توسعه بیشتر با نگاه اقتصادی و به مثابه رشد ناخالص ملي برای رشد بهبود زندگي مردم شناخته
ميشد .اما به مرور و پس از تجربه نوسازی مشخص شد که صرفا رشد اقتصادی زندگي مردم را
بهبود نميدهد (میجلي.)91 :9011 ،
طرح این انتقادات از الگوی توسعه همچنین تحت تاثیر عواملي همچون؛ جهانيشدن ،رشد
اقتصاد نوین جهاني ،تضعیف دولت رفاه ،پیدایش چرخش فرهنگي ،نقد مدل انسان اقتصادی و
تاکید بر انگیزههای فرهنگي و اجتماعي در جهان مفهوم توسعه اجتماعي طرحریزی شد .ميتوان
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از دو دسته عوامل ساختاری و تاثیرات کنشگران به مثابه عوامل عیني و ذهني به عنوان عوامل
موثر بر تکوین رویکرد توسعه اجتماعي نام برد (قانعيراد . )053 :9010 ،در تعریف توسعه
اجتماعي بر اساس عاملیت اجتماعات محلي یا محوریت دولت دو دسته رهیافت قابل ردیابي
است ،دسته اول تعاریفي که توسعه اجتماعي را با فعالیتهای اجتماعمحور و گروههای فعالگرا و
افزایش رفاه از این طریق تعریف ميکنند ،به همین دلیل این دسته از تعاریف ،به مواردی نظیر
ارزشهای انساني ،فعالگرایي مدني و مفاهیمي همچون مشارکت تاکید عمده دارند .تعریف پایوا
) (paiva, 1977: 323توسعه ظرفیت مردم برای اینکه به طور پیوسته و مداوم در راستای رفاه
خود و جامعه کار و تالش کنند .اومر )(omer, 1979: 15؛ ایجاد جوامع انساني که متعهد در
دستیابي به صلح جهاني و پیشرفت برای همه مردم است ،اسپالتر و سین (Aspalter . Singh,
)2008, 2؛ تغییری که مردم را قادر ميسازد تا با شادیها ،حس رضایتمندی و زندگي
مسالمتآمیز بیشتری دست یابند ،تعاریفي هستند که در دسته اول جای ميگیرند .البته به اعتقاد
بسیاری از صاحبنظران ،این تعاریف ناملموس ،به دلیل اهداف انتزاعي ،ارزش عملي کمي دارند
(میجلي .)1 :9011 ،همچنین ،تعاریف کمتر انتزاعي مددکاران اجتماعي نظیر هالیستر (holister,
) 1977: 10و اشپرگل )(spergel, 1978: 10که توسعه اجتماعي را با سازمانهای اجتماع-
محور ،تجزیه و تحلیل سیاست و مدیریت برنامه یکسان ميدانند ،میاح ) (Miah, 2008:11که
بر نقش کسب و کارهای خرد و وامهای کوچک تاکید دارد ،جنبههای عملي توسعه اجتماعي را
پررنگ نمودهاند و بر مشارکت مردم محلي برای بهبود شرایط تاکید دارند .در حالت کلي رویکرد
مشارکت اجتماع محور مدعي است که تغییرات اجتماعي از طریق به چالش کشیدن ساختارهای
اجتماعي تداومدهنده فقر و نابرابری توسط مردم عادی اتفاق ميافتد ،پس در این رهیافت،
فعالگرایي مدني ،سازمانهای غیردولتي و جنبشهای اجتماعي حائز اهمیت هستند( .میجلي,
.)90-93 :9011
با مطرح شدن مفهوم توسعه اجتماعي در گفتمان توسعه ،کارگزاران رسمي توسعه ،مکاتب و
صاحبنظران با رویکردهای مختلف ،در سطح بینالمللي ،مولفهها و شاخصهایي را در جهت
شناخت از وضعیت اولیه توسعه اجتماعي ،ترسیم اهداف و تدوین استراتژیهای اقدام ،متناسب با
شرایط جامعه ارائه دهند .فارغ از مضامین مورد تاکید در هر رویکرد ،برخي شاخصها در تبیین
توسعه اجتماعي وجود دارد که با شدت بیشتر و کمتر در همه رویکردها به آن توجه شده است.
مفاهیم همچون رفاه اجتماعي ،عدالت و برابری اجتماعي ،کیفیت زندگي و مشارکت .چرا که در
رویکردهای نظری و عملي متاخر توسعه اجتماعي ،عالوه بر نقش نهادهای دولتي در پاسخگویي
به نیازهای انساني ،توسعه ظرفیتهای افراد ،شبکهها ،جوامع و سازمانهای غیردولتي و
خصوصي نیز مورد توجه قرار گرفته است ).(Migdely, 2014: 75-96
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بر اساس فرامطالعه 9صورت گرفته این مطالعه (مبارکي و شهبازی )9011 ،از مهمترین اسناد،
مطالعات و پژوهشهای موسسات ،سازمانها و دانشگاهها در سطح بینالمللي نظیر؛ گزارشهای
دورهای مربوط به وضعیت اجتماعي توسط سازمان ملل 3و موسسهها و شوراهای مرتبط با آن در
سالهای مختلف همچون موسسه تحقیقات اجتماعي ( )3092و شورای اقتصادی و اجتماعي، 0
گزارشهای بانک جهاني ،0گزارش راهبردهای توسعه اجتماعي در خاور میانه و شمال آفریقا،
گزارش توسعه اجتماعي در اروپا و آسیای مرکزی ،5مدل اندازهگیری سطح زندگي لهستان
) ،(Smith, 1979: 158گزارشهای دورهای شاخص توسعه انساني برنامه عمران سازمان
ملل( ،)UNDPتعهدات دهگانه اجالس سران برای توسعه اجتماعي (سند کپنهاگ) ،تعهدات
کنفرانس ژنو ) ،(UN, June 2000:10شبکه توسعه اجتماعي 2بانک جهاني (Davsi,
) ،2004:12گزارشهای شاخص پیشرفت اجتماعي ) (EPORTER, 2015مربوط به سازمان
غیرانتفاعي ضرورت پیشرفت اجتماعي( 1وابسته به دانشگاه هاروارد) ،گزارشهای شاخص توسعه
اجتماعي ) (Indices of Social Development, 2010مربوط به موسسه بینالمللي مطالعات
اجتماعي( 1وابسته به دانشگاه اراسموس هلند) ،بیانیه آلما-آتا در مجمع بهداشت جهانيHAF, ( 1
 ،)2000کتاب توسعه اجتماعي نظریه و اقدام ) ، (Migdely, 2014, p. 10بررسي شاخصهای
انساني و اجتماعي توسعه (گای )3 :9019 ,و امثالهم.
همچنین قوانین و اسناد ملي مرتبط با مفهوم توسعه اجتماعي نظیر؛ قانون اساسي ،سند چشمانداز
و برنامههای پنجساله توسعه کشور (برنامه اول تا ششم) ،مطالعات و پژوهشهای داخلي نظیر؛
نگاه خرد و کالن به توسعه اجتماعي نسبت توسعه اجتماعي با عدالت اجتماعي ،شناسایي
شاخصهای کاربردی توسعه اجتماعي با تاکید بر روش دلفي ،کیفیت زندگي ،شاخص توسعه
اجتماعي ،توسعه اجتماعي چشمانداز جهاني و وضعیت ایران ،توسعه اجتماعي مفهومشناسي و
سنجش ،بازتاب توسعه اجتماعي در برنامههای توسعه جمهوری اسالمي ایران از برنامه اول تا
پنجم ،مفهوم توسعه اجتماعي ،توسعه اجتماعي در یک نگاه ،رویکرد توسعه اجتماعي به
برنامههای فقرزدایي در ایران ،بررسي وضعیت شاخصهای توسعه اجتماعي در شهرستانهای
استان مرکزی ،تحلیل سیاستهای کلي برنامه ششم توسعه از منظر اجتماعي ،وضعیت ایران در
گزارش شاخص پیشرفت اجتماعي  ،3092-3090ابعاد و مولفههای توسعه اجتماعي در
2. Meta- study
)2. World Social Situation report(UN
3. United Nations Economic and Social Council
4. World Bank
5. Social Development In Europe Ana Central Asia Region: Issues And Directions
6. Social Development network
7. The Social Progress Imperative
2. international institute of social studies
2. Health For All By 2000
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برنامههای توسعه ،سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعي در ایران و  ...ميتوان به دستهبندی
جامعي از رویکردهای نظری موجود ،بر پایه گرایشهای فلسفي ،اهداف ،راهبردها ،روشها و
تعاریف آنها از مفهوم توسعه اجتماعي در قالب جدول یک دست یافت.
جدول شماره  :1ویژگیهای رویکردهای نظری به توسعه اجتماعی
نام رویکرد گرایش فلسفی

موضوع

برخورداری از
نیازهای اساسي نیازهای اولیه به
عنوان حق بشری

نیازهای
اجتماعي و
حیاتي

تکاملي

کارکردگرا

ساختارگرا

تلفیقي

راهبرد اصلی

هدف

تعریف

استفاده از قدرت دولت
ارتقای سطح و کیفیت
در تخصیص منابع،
زندگي فرد و توجه به ارتقا کیفیت سیستم
بسیج سیاسي
اجتماعي
حقوق و ارزشهای
محرومان ،مشارکت در
انساني
فرایند توسعه
تبدیل انرژی گروهي
جامعه به فعالیتها و
اقدامات جدید

برقراری نظم
اجتماعي

بهره مندی از
توانمندیهای خود
برای توسعه بهره
جوید

بازآفریني نظام
اجتماعي و توجه به
ارزش ها  ،تقویت
اجتماعات محلي

بسط ،تعریض و
تحکیم اجتماع
جامعوی

مداخله آگاهانه و با
استفاده از ابزارهای
سیاستگذاری

توسعهاجتماعي
ادغام اجتماعي ،و
پاسخگو کردن

بیشینه کردن
عملکرد نظام
اجتماعي

تلفیقي از سیاستگذاری و
برنامهریزی در سطح
منطقهای ،مددکاری
اجتماعي

ادغام اجتماعي،
پاسخگو کردن
کارگزاران ،عادالنه
بودن نظام توزیع

فرایند دگرگوني در
ساختارها و روابط
اجتماعي

رابطه توسعه
اجتماعي و
جهانيسازی

تاکید بر سند
کپنهاگ

پاسخ به آثار منفي
جهاني سازی

ارتقای کیفیت زندگي

توسعه جهان
شمول با اصول
مشترک

تغییر اجتماعي

توسعه اجتماعي
سازگاری با
یکي از حوزههای
اقتصاد صنعتي و
چهارگانه
پساصنعتي

تحوالت
ساختارهای در
راستای رفاه مردم

ماخذ :نگارندگان ،برگرفته از (مدني)20-05 :9010 ،

در همین راستا برای دستیابي به چارچوب این مطالعه ،با توجه به خصلت انباشتي و تکاملي بودن
مطالعات در سطح بینالمللي ،ميتوان به دو موردِ گزارش پیشرفت اجتماعي دانشگاه هاروارد
) (EPORTER, 2015:10و شاخص توسعه اجتماعي موسسه بینالمللي مطالعات اجتماعي،
)وابسته به بانک جهاني( ) (Indices of Social Development, 2010اشاره داشت که به
دلیل تاخر زماني و تطبیق بیشتر با شرایط روز ،از بسندگي محتوایي و مفهومي بیشتری در قیاس
با سایر مطالعات برخوردار ميباشند .در شاخص پیشرفت اجتماعي ،توسعه یا پیشرفت ،به عنوان
«ظرفیت یک جامعه برای پاسخگویي به نیازهای اساسي شهروندان و ایجاد شرایطي برای افراد
و سازمانها که با استفاده از مهارتهای خود کیفیت زندگيشان را افزایش دهند» ،تعریف شده
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که این شاخص از ترکیب سه بعد نیازهای اساسي انساني ،9بنیانهای تندرستي و بهزیستي،3
فرصتها 0به دست آمده است .بنا بر بررسيهای شاخص توسعه اجتماعي توسعه اجتماعي در
مفهوم کلي آن نهادهای اجتماعي غیررسمي هستند که افراد را قادر ميسازند بهینهترین استفاده
را از مهارتها و امکانات خود داشته تا کیفیت زندگي خود را ارتقاء دهند .بر اساس این تعریف
فعالیتهای مدني ،انجمنها و کانونها ،یکپارچگي درونگروهي ،امنیت و اعتماد بینشخصي،
برابری جنسیتي و مشارکت اقلیتها به عنوان شاخصهای معرف توسعه اجتماعي درنظر گرفته
شدهاند .با تامل و مداقه در تعاریف و شاخصهای متناظر با آن ،مشخص ميشود که این طرحها
نیز نتوانستهاند آنچه را که در وجه نظری به عنوان توسعه اجتماعي تعریف نموده ،به تجربه
درآورند و شاخصهای بسندهای را برای تعریف مدنظر خویش ارائه دهند .برای نمونه عليرغم
این که در تعریف ارائه شده از سوی «موسسه بینالمللي مطالعات اجتماعي» به درستي یک نگاه
همهجانبهگر وجود دارد اما در سطح تجربي دچار تقلیلگرایي شده و تفوق کم و بیش مولفههای
ذهنيتر توسعه اجتماعي نظیر سرمایه اجتماعي بدون لحاظ سایر مفاهیم کلیدی آن در بخش
مولفههای عینيتر همچون عدالت و کیفیت زندگي مشهود است و با تعیین این شاخصها عمال
نتوانسته آنچه در تعریف مدنظر بوده است را پوشش دهد .از سوی دیگر شاخص پیشرفت
اجتماعي نیز تقریبا دارای همین نقص بوده و در شاخصهای ارائه شده معرف توسعه اجتماعي
تفوق با مفهوم «نیازهای اساسي» و رویکرد تامین نیازهاست و سایر مفاهیم در سایه آن قرار
گرفته و به گونهای مغفول ماندهاند .در این مطالعه با در نظر گرفتن شریط بومي جامعه ،تعریف و
شاخصهایي برای سنجش توسعه اجتماعي در نظر گرفته شد که ضمن قرابت با شاخصهای
بینالمللي ،امکان مقایسهپذیری در سطوح استاني ،ملي و بینالمللي را ممکن ساخته و همچنین
با خصلت تکاملي خویش ،امکان رفع نواقص برشمرده شده را فراهم نماید .بر این اساس در این
مطالعه توسعه اجتماعي «ارتقاء ظرفیت جامعه از درون فرایندِ چندوجهيِ برنامهریزیشده که
ضمن پاسخگویي به نیاز افراد در بستری امن و عادالنه از امکانات و خدمات ،آنها را قادر ميسازد
تا با استفاده از ارزشها و مهارتهای خود ،کیفیت زندگيشان را ارتقاء دهند» (مبارکي و دیگران،
 .)05 :9000تعریف شده و کیفیت زندگي ،عدالت اجتماعي ،امنیت اجتماعي و سرمایه اجتماعي
به عنوان ابعاد اصلي تشکیل دهنده آن در نظر گرفته شده است.
روششناسی
روش تحقیق این مطالعه ،روش تحلیل ثانویه  0است .پس از استخراج مدل عملیاتي( 9مبارکي و
دیگران ،)00 :9000 ،با استفاده از آمار جمعآوری شده ،پایگاه اطالعاتي تشکیل و فرایند
1. Basic Human Needs
2. Foundations of Well-being
3. Opportunity
4. Secondary analysis
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شاخصسازی انجام شد .فرایند شاخصسازی با چالشهای متدلوژیک از جمله؛ تعداد باالی
متغیرها و یافتن ساختار ارتباطي بین متغیرها ،ناهمساني واحد سنجش شاخصها ،اهمیت نسبي یا
وزن متفاوت شاخصها ،هم جهت نبودن برخي شاخصها ،برابر شدن واریانس برای کلیه
متغیرها ،محاسبه وزن منفي برای برخي شاخصها مواجه بود که با انتخاب تکنیکهای مناسب؛
استفاده از روش رفع اختالف مقیاس 3تقسیم بر میانگین ،0استفاده از روش تحلیل مولفههای
اصلي 0برای کاهش متغیرها و وزندهي به شاخصهای متنوع ،این چالشها مرتفع گردیدند .پس
از دستیابي به شاخصها با روش تقسیم بر میانگین 5از شاخصها رفع اختالف مقیاس 2شد تا
امکان جمع کردن متغیرهای مختلف با همدیگر فراهم گردد .سپس با روش تحلیل مولفههای
اصلي 1به هریک از شاخصها وزن داده شد تا اختالف بین آنها کنترل شود( .جدول  .)3در نهایت
امتیاز هر یک از شاخصها و توسعه اجتماعي در سیستم اطالعات جغرافیایي ( )GISبه دادههای
مکاني تبدیل و نقشههای خروجي آن ترسیم گردید.
جدول شماره  :2وزن شاخصهای تشکيل دهنده کيفيت زندگی
ابعاد

وزن بعد ()We

کیفیت زندگي
0,111

عدالت اجتماعي

0,111

امنیت اجتماعي

0,219

سرمایه اجتماعي

0,191

شاخصهای ترکيبی

وزن شاخص ترکيبی ()W y

جمعیتي
آموزش و تحصیالت
کار و اشتغال
بهداشت و سالمت
بیمه و تامین اجتماعي
فرهنگي
مسکن و زیرساخت
رضایتمندی
دسترسي به خدمات بهداشتي
دسترسي به خدمات فرهنگي
دسترسي به خدمات اموزشي
امنیت عیني (آسیبهای اجتماعي)
امنیت ذهني (احساس امنیت)
اعتماد
مشارکت
اخالق توسعه (پایبندی به ارزشها)

.112
.113
.205
.112
.110
.205
.021
.090
.115
.211
.113
.151
.511
.110
.212
.132

 -2برگرفته از کتاب بررسی وضعیت شاخصهای توسعه اجتماعی در استانهای کشور
2. Elimination Method
3. Division by Mean
4. Principal component analysis
5. Division by Mean
6. Elimination of Scale Bias
7. Principal Component Method
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یافتهها
در این مطالعه کیفیت زندگي ،عدالت اجتماعي ،امنیت اجتماعي و سرمایه اجتماعي به عنوان ابعاد
چهارگانه توسعه اجتماعي در نظر گرفته شد ،که با سنجش هر یک از این ابعاد نهایتا بهه ترسهیم
وضعیت توسعه اجتماعي منتهي ميگردد.
وضعيت شاخصهای کيفيت زندگی در استان مرکزی
کیفیت زندگي به عنوان برونداد نهایي برنامههای توسعه ) (Bennet,2001: 17نه صرفا ابزاری
جهت برخورد با پیامدهای نامطلوب سیاستهای موسوم به رشد ) ،(Stiglitz, 2002: 28به عنوان
یک معیار یا علت جذابیت یک وضعیت ،به عنوان دستاورد شرایطي که انتظارات و خواستهای
افراد در آن تحقق ميیابد ) ،(Massam, 2002:11به عنوان قابلیت زیستپذیری یک ناحیه ،به
عنوان رفاه عمومي ،بهزیستي اجتماعي ،شادکامي ،رضایتمندی )(Epley, Menon, 2008
تفسیر شده ،رویکردهای نظری در دو بخش عاملیتي و ساختاری (غفاری و امیدی)33 :9011 ،
کیفیت زندگي را تبیین کردهاند .رویکرد عاملیتي کیفیت زندگي را متاثر از قابلیتها و توانمندیهای
عاملین ميداند ،نظریههای مطلوبیتگرایي (کیفیت زندگي به مثابه لذت و فایدهمندی)،
ارزشهای عام (ارزشهای آگاهانه و سنجیده به مثابه کیفیت زندگي) ،رویکرد نیاز محور
(برخورداری از استانداردهای قابل قبول برای زندگي به مثابه کیفیت زندگي) و رویکرد قابلیتي
(توانایي برای انجام فعالیت مفید و یا به دست آوردن شرایط مناسب رفاهي به مثابه کیفیت
زندگي) جز این هستند .رویکرد ساختاری بر نقش عوامل اجتماعي و اقتصادی در کیفیت زندگي
تمرکز داشته و به نسبیت فرهنگي نیز تاکید دارد( .غفاری و امیدی .)999 :9011 ،در این مطالعه
برای سنجش کیفیت زندگي ،چارچوبي با تلفیق عوامل عیني و ذهني در نظر گرفته شده که
امکان تحلیل و ارزیابي عملکرد برنامهها در کنار نگرشهای عاملین فراهم گردد .میانگین بعد
عیني کیفیتزندگي در استان مرکزی به همراه استانهای تهران ،یزد ،سمنان ،بوشهر ،اصفهان،
البرز ،مازندران از میانگین کشوری باالتر بوده و در بین  09استان کشور ،رتبه  99را به خود
اختصاص داده است .رتبه استان در کشور در شاخص جمعیتي ،آموزش و تحصیالت ،کار و
اشتغال ،بهداشت و سالمت ،بیمه و تامین اجتماعي ،فعالیت فرهنگي ،مسکن و خدمات زیرساختي
به عنوان شاخصهای ترکیبي تشکیلدهنده بعد عیني کیفیت زندگي به ترتیب برابر ،39 ،91 ،1
 5 ،90 ،2 ،2ميباشد .همچنین میانگین استان مرکزی در بعد ذهني کیفیت زندگي ،با رتبه  30در
بین  09استان ،از میانگین کشوری این بعد پایینتر گزارش شده است .در واقع رتبه استان در
کشور در شاخص رضایتمندی از اعضای خانواده ،رضایتمندی از وضع سالمت ،رضایتمندی از
وضع مالي ،رضایتمندی از مسکن ،رضایتمندی از محل سکونت ،رضایتمندی از شهر محل
سکونت و رضایتمندی از وضعیت شغلي ،به ترتیب عبارت است از .91 ،31 ،90 ،90 ،91 ،30 ،35
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در جدول  0وضعیت شاخصها ،شاخصهای ترکیبي و بعد کیفیت زندگي به عنوان شاخص
توسعه اجتماعي در استان مرکزی به همراه مقایسه آنها با کشور در سال  9015آورده شده است.
در حالت کلي ،میانگین کیفیت زندگي در استان مرکزی مطابق با نمودار زیر به همراه استانهای
تهران ،یزد ،سمنان ،بوشهر ،اصفهان ،البرز ،مازندران ،قزوین باالتر از میانگین کشوری است  .این
درحالي است که میانگین کیفیت زندگي در سایر استانهای کشور پایینتر از میانگین کشوری
ميباشد .رتبه استان مرکزی در بعد کیفیت زندگي به عنوان شاخص توسعه اجتماعي برابر  1به
دست آمده است.
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جدول شماره  :3وضعيت شاخصها ،شاخصهای ترکيبی و بعد کيفيت زندگی به عنوان
شاخص توسعه اجتماعی در استان مرکزی و مقایسه آن باکشور در سال 1331
ميانگن استان

ميانگن کشور

رضایتمندی

استان
0/110
کشور
0/100

رتبه استان

بیمه و
تامین
اجتماعي

استان
0/119
کشور
0/101

مرگ و میر کودکان زیر  5سال شهری

5,50

1/02

5

مرگ و میر کودکان زیر  5سال روستایي
نرخ مرگ و میر
امید به زندگي مردان
امید به زندگي زنان

1,05
5,01
13,1
12,1

1/30
0/20
13/5
15/5

91
32
1
5

نرخ شهرنشیني
نرخ تجرد مردان
نرخ تجرد زنان
نرخ خالص مهاجرت استاني
نسبت جواني جمعیت

10/0 12/10
00/00 03/111
32/923 30/101
-5/5
30/090 39/130

نرخ حقوق بگیران صندوق بازنشستگي

91 91/11 92,210

درصد افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعي

5 59/10 20,100

سطح پوشش بیمهای شاغالن
رضایت از اعضای خانواده
رضایت از وضع سالمت
رضایت از وضع مالي
رضایت از وضع مسکن
رضایت از محل سکونت
رضایت از محل زندگي
رضایت از وضعیت شغلي

19,930
13,033
11,151
25,032
21,110
19,502
23,990
23,202

51/13
10/15
11/111
25/121
21/190
10/210
22/009
23/190

2
35
30
91
90
90
31
91

خدمات
زیرساختي و
سکونتي

استان
0/520
کشور
0/023

نرخ مالکیت واحد مسکوني شهری

91 50/105 52,102

نرخ مالکیت واحد مسکوني روستایي

0 10/003 13,005

جمعیت روستایي دارای آب آشامیدني

31 11/12 11,003

درصد شهرهای گازرساني شده

9 11/011 900,00

درصد روستاهای گازرساني شده

0 01/002 10,020

درصد نقاط روستایي دارای ارتباط تلفني

90 11/20 15,193

درصد روستاهای برق رساني شده

9 19/91 900,00

سازمان تامین
اجتماعی

وزارت نیرو .شرکت مادر تخصصي توانیر.
وزارت راه شهرسازی
معاونت تحقیقات و منابع انساني .دفتر فنآوری
و مرکز آمار ایران
اطالعات ،ارتباطات و آمار

تراکم راههای تحت حوزه استحفاظي وزارت راه و شهرسازی 92 90/30 91,221

صندوق
بازنشستگی
کشور

طرح ملی ارزشها و نگرشهای
ایرانیان 2325

بهداشت و
سالمت

استان
0/212
کشور
0/210

منبع دادهها

کشور0/219

مرکز آمار ایران ،سرشماری
9015

جمعیتي

استان0/212

1
30
30
1
30

سازمان ثبت احوال کشور
9015

شاخص ترکيبی

شاخص
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ميانگن استان

ميانگن کشور

رتبه استان

نرخ استفاده از اینترنت

91 05/11 00,991

نرخ باسوادی مردان
نرخ باسوادی زنان
نرخ تحصیالت تکمیلي

32 19/00 19,010
92 10/911 13,109
30 39/1 30,900

درصد عضویت در کتابخانه عمومي

90 0/115 0,121

فرهنگي
سرانه بلیط فروخته شده

استان
0/501

نرخ مشارکت اقتصادی مردان
نرخ مشارکت اقتصادی زنان
نرخ اشتغال مردان
نرخ اشتغال زنان

کار و
اشتغال
کشور
0/510

90 09/10 90,11
25,913
90,502
19,225
10,100

20/03
90/305
11/00
11/0

95
31
0
33

نرخ اشتغال افراد شهری دارای تحصیالت عالي

33 31/01 31,311

نرخ اشتغال افراد روستایي دارای تحصیالت عالي

92 1/02 1,503

کيفيت زندگی
میانگین استان

میانگین کشور

رتبه استان

0/009

0/011

1

نتایج آمارگیری نیروی کار 9015

کشور90/00

وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی .نهاد کتابخانههای
عمومی کشور2325.

استان0/192

نرخ استفاده از رایانه

31 09/250 02,351

مرکز آمار ایران دفتر
صنعت ،معدن و زیربنایی

کشور 0/109

نرخ استفاده تلفن همراه

30 11/100 12,952

سرشماری
9015

آموزش و
تحصیالت

منبع دادهها

شاخص ترکيبی

استان 0/121

شاخص
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ادامه نقشه

وضعيت شاخصهای عدالت اجتماعی در استان مرکزی
پس از مطرود شدن نگرش تک بعدی به توسعه و لزوم توجه به تمامي ابعاد توسعه خاصه بعد
اجتماعي آن ،توسعهیافتگي همان رهیابي به عدالت اجتماعي است .در این معنا عدالت اجتماعي
یا همان کاهش عدم تعادلها و تبعیض بین افراد به عنوان یکي از اهداف مهم توسعه اجتماعي
قلمداد ميشود .از عدالت ناشي از توسعه اجتماعي انتظار ميرود که فاصله طبقاتي ،تبعیض و
استثمار در جامعه را به حداقل رسانده ،توزیع درآمد ،سرمایه ،قدرت و حتي اطالعات را به گونهای
مناسبتر و فراگیرتر انجام دهد ،شکاف میان فقیر و غني ،شهر و روستا ،مرد و زن و  ...را از میان
برده و از نقطهنظر جغرافیایي نیز عدم تعادلهای بینمنطقهای و درونمنطقهای را به حداقل
برساند (شمعداني حق .)9010 ,در این مطالعه عدالت اجتماعي بیشتر با تمرکز بر عدالت در
رویهها (نحوه توزیع امکانات و خدمات) ،بررسي و سنجش شده است.میانگین عدالت اجتماعي در
استان مرکزی از میانگین کشوری پایینتر بوده و در بین  09استان کشور ،رتبه  30را به خود
اختصاص داده است .رتبه استان در کشور در شاخص ترکیبي دسترسي به امکانات و خدمات
فرهنگي ،دسترسي به خدمات و امکانات بهداشتي ،سالمت و دسترسي به خدمات و امکانات
آموزشي به عنوان شاخصهای ترکیبي تشکیلدهنده عدالت اجتماعي به ترتیب برابر  95 ،1و 31
ميباشد .در حالت کلي ،میانگین عدالت اجتماعي در استان مرکزی مطابق با نمودار زیر به همراه
استانهای سیستان و بلوچستان ،کرمان ،آذربایجان غربي ،لرستان ،هرمزگان ،اردبیل ،کردستان،
گیالن و خوزستان پایینتر از میانگین کشوری است  .این درحالي است که عدالت اجتماعي در
استانهای ایالم،کرمانشاه ،گلستان ،چهارمحال و بختیاری ،بوشهر و مازندران اختالف بسیار
اندکي با میانگین کشوری دارند .رتبه استان مرکزی در بعد عدالت اجتماعي به عنوان شاخص
توسعه اجتماعي برابر  30به دست آمده است .نتایج به دست آمده در حوزه عدالت اجتماعي در
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کشور نشان داد برنامهریزی و توزیع منابع و منافع آنچنان که باید ،عادالنه نبوده و اساسا به دلیل
اینکه از پشتوانه نظری الزم برخوردار نیست ،اقدامات توسعهای ناشي از آن ،بدون استراتژی
مشخص و از پیش تعیین شده صورت گرفته و نتوانسته نسبت الزم را با عادالنه بودن برقرار
نماید .به همین دلیل ميتوان به الگوی نحوه توزیع امکانات و خدمات در کشور ایران قاعده
ماکروسفالي را نسبت داد .به طوریکه چه در مقیاس کشور و چه در مقیاس استان ،شهر مرکز
استانها نسب به پیرامون (نقاط شهری و روستایي) از امکانات و خدمات بیشتری برخوردار ميباشند.
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جدول شماره  :4وضعيت شاخصها ،شاخصهای ترکيبی و بعد عدالت اجتماعی به عنوان
شاخص توسعه اجتماعی در استان مرکزی و مقایسه آن با ميانگين کشور در سال 1331
ميانگين استان

ميانگين کشور

رتبه استان

0/512

سرانه کالس مقطع متوسطه

0,013

0/513

31

دسترسي به
خدمات و
امکانات
آموزشي

کشور

نسبت کالس مقطع متوسطه

0,010

0/130

91

0/201

سرانه معلم مقطع متوسطه

0,001

5/010

31

نسبت معلم مقطع متوسطه

0,091

0/520

35

نسبت آموزشگران دانشگاهي به دانشجویان

3,091

3/005

90

درصد مراکز آموزش فني و حرفهای از کل آموزشگاهها

5,030

0/009

3

سرانه پارکهای عمومي

5,190

0/020

0

سرانه تعداد کتابخانههای عمومي

5,102

0/912

93

سرانه کتاب درکتابخانههای عمومي

39,350

91/500

1

سرانه صندلي سینما

9,092

9/100

0

تراکم سینما

0,999

0/330

35

تراکم سالنهای فرهنگي

0,002

0/000

31

سرانه مکانهای ورزشي

9,030

0/159

1

استان
0/010
دسترسي به
خدمات و
امکانات
فرهنگي
کشور
0/011

درصد مراکز آموزش فني و حرفهای از کل
آموزشگاهها

5,030

0/009

3

وزرات علوم ،تحقیقات و فناوری.
مؤسسه پژوهش و برنامهریزی
آموزش عالي9015.

نسبت آموزشگران دانشگاهي به دانشجویان

3,091

3/005

90

منبع داده ها

استان

نسبت معلم مقطع ابتدایي

3,101

0/913

35

وزارت آموزش و پرورش .مرکز برنامه ریزی منابع
انساني و فناوری اطالعات9015.

سرانه معلم مقطع ابتدایي

3,110

0/025

31

دفاتر امور شهری
شوراها9015 ،

نسبت کالس مقطع ابتدایي

0,009

5/01

91

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي .نهاد
کتابخانههای عمومي کشور9015.

سرانه کالس مقطع ابتدایي

0,001

0/301

91

شاخص ترکيبی

وزارت ورزش و جوانان.
شرکت توسعه و نگهداری
اماکن ورزشي کشور.

شاخص

بررسي وضعیت شاخصهاي توسعه اجتماعي در استان مرکزي
ميانگين استان

ميانگين کشور

رتبه استان

منبع داده ها

سرانه پزشک عمومي
سرانه دندانپزشک
سرانه داروساز
سرانه پزشک متخصص
سرانه پزشک فوق تخصص
سرانه تختهای فعال بخشهای بیمارستاني
سرانه پایگاه سالمت شهری
تراکم پایگاه سالمت شهری
درصد روستاهای دارای خانه بهداشت
سرانه خانه بهداشت
سرانه داروخانه
سرانه موسسات تشخیص درماني هستهای

3,013
0,101
0,011
3,092
0,033
90,001
9,901
0,011
00,105
99,130
9,991
0,0

9/11
0/591
0/353
3/910
0/001
90/110
0/210
0/021
31/22
1/293
9/021
0/002

92
93
0
1
99
95
1
90
90
5
91
33

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،دفتر مدیریت آمار
و فنآوری اطالعات

0/052

دسترسي به
خدمات و
امکانات
بهداشتي،
سالمت

کشور

تراکم موسسات تشخیص درماني هستهای

9,000

3/205

35

0/531

سرانه درمانگاه ،کلینیک و پلي کلینیک

0,033

0/550

31

تراکم درمانگاه ،کلینیک و پليکلینیک

9,311

0/550

31

سرانه مرکز توانبخشي

9,005

0/103

2

تراکم مراکز توانبخشي

0,999

5/111

91

عدالت اجتماعی
میانگین استان

میانگین کشور

رتبه استان

0/001

0/013

30

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي ،دفتر مدیریت آمار و فنآوری
اطالعات

شاخص

شاخص ترکيبی

استان

243
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وضعيت شاخصهای امنيت اجتماعی در استان مرکزی
امنیت اجتماعي ،امنیت جامعوی یا امنیت جامعهای بر بسترهای اجتماعي امنیت بخش تاکید دارد.
امنیت اجتماعي «توانایي جامعه برای حفظ ویژگي اساسي خود در برابر شرایط متحول و تهدیدات
واقعي یا احتمالي مربوط» )« ،(Weaver , Ole, 2000: 23قابلیت حفظ الگوهای سنتي زبان،
فرهنگ ،مذهب و هویت و عرق ملي )« ،»(Buzan Barry, 2000: 41توانایي جامعه برای
تداوم بخشیدن به ویژگي سیاسي و فرهنگي بنیادی خود دور بودن جامعه از انواع تهدیدات»
(ماندل رابرت ،)92 :9011 ،خطرات و آسیبهایي که مبارزه با آنها هدف امنیت محسوب ميشود
) (Moller, Bjorn, 2000:21تعریف ميشود .با توجه به رویکردهای نظری گوناگون در بستر
دو گفتمان سلبي( 9نبود تهدید) و ایجابي( 3وجود فرصت و شرایط مطلوب) ،نهایتا محققان با
یکدیگر توافق دارند که برای سنجش امنیت اجتماعي ،دو نوع شاخص جداگانه الزم است؛
شاخصهای عیني که رهایي از خطرات را مدنظر دارد ،مانند کاهش نرخ آسیبهای اجتماعي و
شاخصهای ذهني یعني آرامش ،اطمینان خاطر ،انعطافپذیری .میانگین بعد عیني امنیت
اجتماعي (آسیبهای اجتماعي) در استان مرکزی به همراه استانهای خراسان جنوبي ،یزد،
گلستان ،فارس ،هرمزگان ،آذربایجان غربي ،اصفهان ،آذربایجان شرقي ،اردبیل ،کهگیلویه و
بویراحمد ،چهارمحال و بختیاری ،ایالم ،زنجان ،بوشهر ،کردستان ،لرستان ،قم و خراسان رضوی
پایینتر از میانگین کشوری و در بین  09استان کشور ،رتبه  35را به خود اختصاص داده است.
رتبه استان در کشور در شاخص نرخ قتل ،نرخ خودکشي ،نرخ نزاع و دستگیری فردی ،نرخ نزاع و
دستگیری جمعي ،نرخ دستگیرشدگان در ارتباط با انواع سرقت و مواد مخدر و نسبت طالق به
عنوان شاخصهای ترکیبي تشکیلدهنده بعد عیني امنیت اجتماعي به ترتیب برابر ،39 ،1 ،33
 32 ،31 ،35ميباشد .همچنین میانگین استان مرکزی در بعد ذهني امنیت اجتماعي (احساس
1. Negative security discourse
2. Positive security discourse
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امنیت در مخاطرات اجتماعي) ،با رتبه  2در بین  09استان ،از میانگین کشوری این بعد باالتر
گزارش شده است .در واقع رتبه استان در کشور در شاخص احساس امنیت در حوزه مخاطره
ترافیک و تصادفات ،احساس امنیت در حوزه مخاطره پزشک و دارو و خدمات درماني ،احساس
امنیت در حوزه مخاطره وجود سارقان و جیببرها ،احساس امنیت در حوزه مخاطره تغییرات زیاد
قیمتها و بيثباتي اقتصادی ،احساس امنیت در حوزه مخاطره از دست دادن شغل و بیکار شدن،
احساس امنیت در حوزه مخاطره بيثباتي سیاسي و شورش اجتماعي ،احساس امنیت در حوزه
مخاطره گرفتار شدن اعضای خانواده به آسیبهای اجتماعي ،به عنوان شاخصهای ترکیبي بعد
ذهني امنیت اجتماعي به ترتیب عبارت است از  .2 ،1 ،1 ،9 ،2 ،90 ،30در جدول  5وضعیت
شاخصها ،شاخصهای ترکیبي و بعد امنیت اجتماعي به عنوان شاخص توسعه اجتماعي در
استان مرکزی به همراه مقایسه آنها با کشور در سال  9015آورده شده است .رتبه استان مرکزی
در بعد امنیت اجتماعي به عنوان شاخص توسعه اجتماعي برابر  91به دست آمده است.
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جدول شماره  :1وضعيت شاخصها ،شاخصهای ترکيبی و بعد امنيت اجتماعی به عنوان
شاخص توسعه اجتماعی در استان مرکزی و مقایسه آن باکشور در سال 1331

استان

احساس
امنیت در
مخاطرات
اجتماعي
کشور
0/221

احساس امنیت در حوزه مخاطره خدمات
درماني ،پزشکي و دارو

23,515

1/000

31

0/301

32

50/210

30

20/111

90

احساس امنیت در حوزه مخاطره سارقان،
جیب برها و زورگیرها

22,095

29/012

2

احساس امنیت در حوزه مخاطره تغییرات
زیاد قیمتها و بيثباتي اقتصادی

53,111

02/222

9

احساس امنیت در حوزه مخاطره از دست
دادن شغل و بیکار شدن

59,229

01/010

1

احساس امنیت در حوزه مخاطره بيثباتي
سیاسي و شورش اجتماعي
احساس امنیت در حوزه مخاطره گرفتار
شدن اعضای خانواده به آسیب اجتماعي

20,110

23/521

1

21,399

20/599

2

امنيت اجتماعی
ميانگين استان

میانگین کشور

رتبه استان

0/344

0/000

91

طرح ملي ویژگيهای اخالقي ایرانیان 9015

0/100

ميانگين استان

0/501

ميانگين کشور

(آسیبهای
اجتماعي)

کشور

رتبه استان

امنیت عیني

0/531

منبع داد ها

استان

نرخ قتل
نرخ خودکشي
نرخ نزاع و درگیری فردی
نرخ نزاع و درگیری جمعي
نرخ دستگیرشدگان در ارتباط با انواع 93,290
سرقت و مواد مخدر
نسبت طالق
0,311
احساس امنیت مخاطره در حوزه ترافیک و
50,099
تصادفات

0,309
0,019
1,951
9,210

0/33
0/01
1/01
0/101

33
1
39
35

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران .معاونت طرح و برنامه و
بودجه .اداره آمار2325.

شاخص ترکيبی

شاخص
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نقشه وضعيت شاخصهای ترکيبی تشکيلدهنده بعد امنيت اجتماعی توسعه اجتماعی در
استان مرکزی

وضعيت شاخصهای سرمایه اجتماعی در استان مرکزی
سرمایه اجتماعي ،مجموعهای از مفاهیمي همچون اعتماد ،هنجارها و شبکههاست که موجب
ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه یک اجتماع ميشود و در نهایت منافع متقابل آنان را تامین خواهد
کرد ) ،(Putnam, 1995:28نظریههای تبیین کننده سرمایه اجتماعي نیز ميتوان ذیل یک
دستهبندی به چهار دیدگاه اجتماعگرایي (سازمانهای محلي بستر ایجاد سرمایه اجتماعي)،
دیدگاه شبکهای (روابط افقي و عمودی گروههای اجتماعي) ،دیدگاه نهادی (فضای سیاسي و
نهادی موثر در سرمایه اجتماعي) و دیدگاه همافزایي (تلفیق دیدگاه شبکهای و نهادی) تقسیم
نمود .میانگین شاخص اعتماد ،مشارکت و اخالق توسعه (پایبندی به ارزشها) به عنوان
مولفههای اصلي سرمایه اجتماعي در استان مرکزی پایینتر از میانگین کشوری بوده و رتبه
هریک از آنها در بین  09استان کشور به ترتیب  31 ،31و  31به دست آمده است .رتبه استان در
کشور در شاخص اعتماد اجتماعي ،اعتماد سیاسي و اعتماد نهادی به عنوان شاخصهای ترکیبي
تشکیلدهنده اعتماد به ترتیب برابر  39 ،31و  31ميباشد .رتبه استان در کشور در شاخص
مشارکت انجمني ،کمک مالي به خیریه و مشارکت سیاسي به عنوان شاخصهای ترکیبي
تشکیلدهنده مشارکت به ترتیب برابر  31 ،31و  91ميباشد .رتبه استان در کشور در شاخص
مشارکت انجمني ،کمک مالي به خیریه و مشارکت سیاسي به عنوان شاخصهای ترکیبي
تشکیلدهنده مشارکت به ترتیب برابر  31 ،31و  91ميباشد .در جدول  2وضعیت شاخصها،
شاخصهای ترکیبي و بعد سرمایه اجتماعي به عنوان شاخص توسعه اجتماعي در استان مرکزی
به همراه مقایسه آنها با کشور در سال  9015آورده شده است .در حالت کلي ،میانگین سرمایه
اجتماعي در استان مرکزی مطابق با نمودار زیر به همراه مازندران ،قزوین و تهران نسبت به سایر
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استانها پایینترین از میانگین کشوری است  .در واقع سرمایه اجتماعي در استان مرکزی
پایینترین میانگین را در بین  09استان کشور به خود اختصاص داده است .رتبه استان مرکزی در
بعد سرمایه اجتماعي به عنوان شاخص توسعه اجتماعي برابر  09ميباشد.
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جدول شماره  :6وضعيت شاخصها ،شاخصهای ترکيبی و بعد سرمایه اجتماعی به عنوان
شاخص توسعه اجتماعی در استان مرکزی و مقایسه آن باکشور

اهمیت شرکت در انتخابات

10,9
23,1
23,9
20,1
20,9
29,2
51,0
13,0
50,1
05,2
51,2
50,0
50,9
20,2
51,2
29,1
2,00
31,1
11,2

10/211
25/119
22/100
22/152
22/210
21/510
29/915
11/552
52/155
50/150
23/910
20/922
20/010
23/152
23/320
25/090
90/250
00/022
11/921

91
30
31
30
30
31
35
5
30
09
30
09
09
31
35
30
31
31
91

اعتماد به مجلس شورای اسالمي

کشور
0/030

استان
اخالق توسعه
(پایبندی به
ارزشها)

0/591
کشور
0/552

استان
مشارکت

0/021

اعتماد به مجمع تشخیص مصلحت نظام
اعتماد به شورای نگهبان
اعتماد به قوه قضاییه
اعتماد به دولت
اعتماد به شهرداری
عرق به سرزمین
رواج مسئولیت پذیری
رواج فرهنگ کار
رواج روحیه همدلي
رواج امانتداری
رواج دستگیری از نیازمندان
رواج پایبندی به قول و قرار
عدم رواج تقلب و کالهبرداری
رواج احترام به حقوق دیگران
مشارکت انجمني
کمک مالي به خیریه
مشارکت سیاسي

کشور
سرمایه اجتماعی

0/230

ميانگين استان

میانگین کشور

رتبه استان

0/222

0/311

09

طرح ملي ویژگيهای اخالقي ایرانیان 9015
طرح ملي ارزشها و نگرشهای ایرانیان
9015

ميانگين استان

اعتماد

ميانگين کشور

0/000

رتبه استان

استان

اعتماد به اعضای خانواده
اعتماد به فامیل
اعتماد به دوستان
اعتماد همشهریها
اعتماد به غیر همشهریها
اهمیت قائل شدن حکومت برای نظر مردم

10,590
10,590
51,910
00,111
01,1
23,0

15/235
11/119
20/009
01/300
09/090
20/209

31
31
31
00
00
33

منبع داده ها

شاخص ترکيبی

شاخص
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نقشه وضعيت شاخصهای ترکيبی تشکيلدهنده بعد سرمایه اجتماعی توسعه اجتماعی در
استان مرکزی

وضعيت توسعه اجتماعی در استان مرکزی
توسعه اجتماعي به مثابه ارتقاء ظرفیت جامعه از درون فرایند چندوجهي برنامهریزی شده که
ضمن پاسخگویي به نیاز افراد در بستری امن و عادالنه از امکانات و خدمات ،آنها را قادر ميسازد
تا با استفاده از ارزشها و مهارتهای خود کیفیت زندگيشان را ارتقاء دهند .با سنجش کیفیت
زندگي ،عدالت اجتماعي ،امنیت اجتماعي و سرمایه اجتماعي به عنوان ابعاد چهارگانه توسعه
اجتماعي نهایتا وضعیت توسعه اجتماعي ترسیم گردید .میانگین توسعه اجتماعي در استان مرکزی
به همراه استانهای سیستان و بلوچستان ،کرمان ،آذربایجان غربي ،لرستان ،کردستان ،هرمزگان،
اردبیل ،خوزستان ،کرمانشاه ،گیالن ،آذربایجان شرقي ،قزوین ،چهارمحال و بختیاری ،زنجان،
گلستان ،فارس ،خراسان شمالي و مازندران از میانگین کشوری توسعه اجتماعي پایینتر بوده و در
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بین  09استان کشور ،رتبه  39را به خود اختصاص داده است .در جدول  1رتبه استانها در توسعه
اجتماعي و شاخصهای ترکیبي تشکیل دهنده آن آورده شده است.
جدول شماره  : 2رتبه استانها در توسعه اجتماعی و شاخصهای ترکيبی تشکيل دهنده آن
استانها

کيفيت زندگی

استانها

عدالت اجتماعی

استانها

امنيت اجتماعی

استانها

سرمایه اجتماعی

استانها

توسعه اجتماعی

تهران

9

تهران

9

خراسانج

9

خراسانج

9

تهران

9

یزد

3

قم

3

یزد

3

سیستان

3

قم

3

سمنان

0

البرز

0

خراسانش

0

کهگیلویه

0

البرز

0

بوشهر

0

یزد

0

گلستان

0

گلستان

0

یزد

0

اصفهان

5

اصفهان

5

فارس

5

یزد

5

اصفهان

5

البرز

2

همدان

2

هرمزگان

2

ایالم

2

سمنان

2

مازندران

1

خراسانرض

1

اصفهان

1

هرمزگان

1

بوشهر

1

قزوین

1

سمنان

1

آذربایجانغ

1

بوشهر

1

خراسانرض

1

مرکزی

1

خراسانش

1

آذربایجانش

1

اردبیل

1

همدان

1

قم

90

کهگیلویه

90

زنجان

90

چهارمحال

90

ایالم

90

زنجان

99

ایالم

99

قم

99

سمنان

99

کهگیلویه

99

ایالم

93

کرمانشاه

93

بوشهر

93

کرمان

93

خراسانج

93

خراسانرض

90

گلستان

90

کردستان

90

آذربایجانغ

90

مازندران

90

گیالن

90

چهارمحال

90

خراسان رض

90

خراسان رض

90

خراسانش

90

خراسانج

95

بوشهر

95

اردبیل

95

اصفهان

95

فارس

95

فارس

92

مازندران

92

چهارمحال

92

فارس

92

گلستان

92

کهگیلویه

91

خراسانج

91

مرکزی

91

لرستان

91

زنجان

91

چهارمحال

91

زنجان

91

گیالن

91

گیالن

91

چهارمحال

91

خوزستان

91

فارس

91

لرستان

91

خوزستان

91

قزوین

91

آذربایجانش

30

آذربایجانش

30

ایالم

30

زنجان

30

آذربایجانش

30

همدان

39

قزوین

39

خوزستان

39

کردستان

39

مرکزی

39

گلستان

33

خوزستان

33

همدان

33

همدان

33

گیالن

33

اردبیل

30

مرکزی

30

سیستان

30

آذربایجانش

30

کرمانشاه

30

کرمان

30

گیالن

30

کهگیلویه

30

قم

30

خوزستان

30

هرمزگان

35

کردستان

35

مازندران

35

خراسانش

35

اردبیل

35

کرمانشاه

32

اردبیل

32

کرمانشاه

32

کرمانشاه

32

هرمزگان

32

کردستان

31

هرمزگان

31

کرمان

31

البرز

31

کردستان

31

لرستان

31

لرستان

31

سمنان

31

تهران

31

لرستان

31

خراسان شمالي

31

آذربایجانغ

31

قزوین

31

قزوین

31

آذربایجانغ

31

آذربایجانغ

00

کرمان

00

تهران

00

مازندران

00

کرمان

00

سیستان

09

سیستان

09

البرز

09

مرکزی

09

سیستان

09
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بحث و نتيجهگيری
فرایند توسعهی استان مرکزی به مثابه یکي از مصادیق بارز توسعه نامتوازن و غیرپایدار در کشور،
با غفلت از بعد اجتماعي به مثابه یکي از ابعاد اصلي توسعه متوازن و پایدار ،نوعي تراژدی
اجتماعي و فرهنگي را در این استان رقم زده است .با این طرح مساله ،جهت اثرگذاری در اصالح
این فرایند و روند ،در این مقاله تالش شد در گام اول به شناخت وضعیت موجود حاصل از توزیع
منافع در استان و میزان فراگیری اجتماعي در یک شاخص ترکیبي چند بعدی و قابل اجماع
بپردازد .توسعه اجتماعي به مثابه ارتقاء ظرفیت جامعه از درون فرایند چندوجهي برنامهریزی شده
که ضمن پاسخگویي به نیاز افراد در بستری امن و عادالنه از امکانات و خدمات ،آنها را قادر
ميسازد تا با استفاده از ارزشها و مهارتهای خود کیفیت زندگيشان را ارتقاء دهند (مبارکي و
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دیگران ،)05 :9000 ،تعریف ميشود .براین اساس وضعیت شاخصهای توسعه اجتماعي در
استان بررسي و جایگاه هریک از شاخصهای مورد بررسي نسبت به میانگین کشوری مشخص
گردید .این بررسي نشان داد که میانگین توسعه اجتماعي در استان مرکزی پایینتر از میانگین
کشوری بوده و رتبه  39در بین  09استان کشور ،را به خود اختصاص داده است .همچنین مطابق
یافتههای این مطالعه؛ رتبه استان مرکزی در کیفیت زندگي  ،1عدالت اجتماعي  ،30امنیت
اجتماعي  91و سرمایه اجتماعي  09ميباشد.
رتبه استان در شاخصهای تشکیلدهنده بعد کیفیت زندگي شامل؛ شاخص جمعیتي  ،1شاخص
آموزش و تحصیالت  ،91شاخص کار و اشتغال  ،39شاخص بهداشت و سالمت  ،2شاخص بیمه
و تامین اجتماعي  2و شاخص ترکیبي فعالیتهای فرهنگي  ،90شاحص ترکیبي مسکن و
خدمات زیر ساختي  5و رضایت از زندگي  30به دست آمده است.
همچنین مطابق یافتهها ،استان مرکزی در شاخص دسترسي به امکانات و خدمات فرهنگي رتبه
 ،1دسترسي به خدمات و امکانات بهداشتي و سالمت  95و امکانات و خدمات آموزشي  31از
جمله شاخصهای ترکیبي تشکیلدهنده بعد عدالت اجتماعي به دست آورده و از این نتیجه
تفصیلي در بعد عدالت اجتماعي ميتوان اینگونه نتیجهگیری نمود که استان مرکزی از حیث
دسترسي به انواع امکانات و خدمات دچار ضعف و نارسایي است ،بنابراین ضروری به نظر ميرس
که در برنامهریزی و سیاستگذاریها برای اقدامات توسعهای متولیان به این مهم توجه خاص
داشته باشند.
همچنین وضعیت استان در شاخصهای تشکیلدهنده بعد سرمایه اجتماعي ،رتبه  31اعتماد بین
 09استان ،رتبه  31در شاخص مشارکت و رتبه  31در شاخص اخالق توسعه (پایبندی به ارزش-
ها) مناسب نیست و در این بعد از توسعه اجتماعي وضعیت استان مرکزی پروبلماتیک است.
اما به سبب نگاه دقیقتر جهت تامالت نظری بیشتر ،ميتوان از توسعه اجتماعي در وجه عیني و
ذهني توسعه اجتماعي در استان مرکزی صحبت به میان آورد .چراکه وضعیت توسعه اجتماعي در
وجه ذهني در استان در مقایسه با وجه عیني توسعه اجتماعي ،نامطلوبتر است .در واقع زنگ خطر
وضعیت سرمایه اجتماعي به مثابه یکي از وجوه ذهني توسعه اجتماعي ،در استان مرکزی به صدا
درآمده است .رتبه استان در ابعاد متشکله سرمایه اجتماعي (شاخص اعتماد ،مشارکت و اخالق
توسعه) پایین گزارش شده است .در تبیین این امر ميتوان به وجود رابطه منفي بین سطح توسعه با
برخي شاخصهای ادراکيتر نظیر سرمایه اجتماعي ،باورها و ارزشهای معطوف به توسعه،
رضایتمندی از زندگي و امثالهم در نظریههای توسعه اشاره کرد؛ بر این اساس همسو با تحلیل
انتقادی لیپتون از الگوی توسعه استاندارد مرسوم ،که نگرانيهای دیرینهای در مورد آثار تباهکننده
رشد و توسعه بیروني بر اخالق ،باورها و ارزشها منعکس ميکند ) (Lipton, 1977: 31به نظر
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ميرسد ورود توسعه با الگوی بیروني ،بخشي و غیرمشارکتي به جوامع بومي ،ساختار اجتماعي و
فرهنگي آنها را با چالشهایي مواجه کرده وکارویژههای مثبت ساختارهای سنتي که طي سالیان
و حاصل سازگاری با محیط و شرایط ایجاد شده بودند را تحت شعاع قرار دهد .به همین دلیل
این جوامع از یک طرف ظرفیت و بستر سنتي خود را از دست ميدهند و از طرف دیگر به دلیل
بیروني بودن الگوی مدرن شدنشان ظرفیت و بستر مناسب آنرا به دست نیاوردهاند ،این
ناهماهنگي باعث ميشود بین میزان توسعه در ابعاد عینيتر و شاخصهای ذهني همچون
سرمایه اجتماعي و ارزشهای اخالقي توسعه رابطه معکوس برقرار شود .البته در وجه عیني
خاصه در بحث دسترسي به انواع امکانات و خدمات در قالب بعد عدالت اجتماعي ،نیز استان
مرکزی وضعیت نامناسب و قابل تاملي داشته که این وضعیت با توسعه صنعتي و اقتصادی استان
همخواني و سازگاری ندارد و به رغم پیشرفتهای صنعتي و افتصادی دهههای گذشته و
همچنین پتانسیلهای موجود استان ،در امر توسعه اجتماعي ،تغییرات چنداني به نسبت دیگر
حوزهها به شکل عیني رخ نداده ،هنوز در فحوی ادبیات عملي سیاستگذارا توسعهای و متولیان
اجتماعي ،توسعه اجتماعي(کارکردها ،مولفهها و شاخصهای مربوط به آن) هنوز ناشناخته و
مغفول ميباشد .بر همین اساس ضرورت توجه بیشتر مسئولین و متولیان استاني نسبت به این
رکن اساسيِ توسعه پایدار را ميطلبد.
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