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چکيده
توسعه روستایی از مز ترین فر یندهایی است که در کاورهای مختلف جزا هعواره مورد توجه است .دستیابی به توسعه اواحی
روستایی در هر جامعهای ایاز به شناخت مؤلنه های مختلف و تأثیرگذار بر است .ازجعله این مؤلنهها رفاه اجتعالی میباشد کره در
سایه میتوا بسیاری از مسائل و ماکالن خصوصاً لدم تعایل به ماادگاری در روسرتاها را کراهشداد .پرژوهش حاضرر از اروع
کاربردی و با هدف ارزیابی و تعیین سطح رفاه اجتعالی در سکواتگاههای روستایی دهستا خیر (شزرستا استزيا ) تردوین یافتره
است .روش تحقیق توصینی ر تحلیلی و ميتنی بر روش اسنادی و میداای (ابزار پرسانامه) است .جامعه ماری پژوهش سراکنا هرر
 16روستای مستقر در دهستا مورد مطالعه است که با بزرهمندی از روش کوکرا تعداد  414انرر برهلنروا حجر اعواره تحقیرق
ااتخاب شداد .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای ماری (توصینی ر استنياطی) ،روش موریس و تاپسریس اسرتناده شرده -
است .اتایج بهدست مده حکایت از وجود شکاف لعیق بین وضعیت رفاه اجتعالی در روستاهای دهستا دارد .بهطوریکه این میزا
بین  1/11تا  1/13در اوسا است .درمجعوع رفاه اجتعالی در روستاهای دهستا از حرد متوسر براالتر (برابرر  )1/318مریباشرد.
هعچنین اتایج ااا می دهد که بین رفاه اجتعالی روستاها با دو معیار تعداد جععیت و خدمان رابطه معنادار مستقی ماری وجود دارد
و ایز بین فاصله از مرکز شزرستا و رفاه اجتعالی روستاها رابطه معنادار غیرمستقی ماری وجود دارد.
واژههای كليدی :توسعه روستایی ،روش تاپسیس ،روش موریس ،شاخص.

 -1استادیار بخش جغرافیا ر داااکده ادبیان و للوم ااساای ر داااهاه شیراز
 -6استادیار داااکده جغرافیا ر داااهاه تزرا
 -4استادیار گروه مدیریت جزااهردی ر داااکده للوم ااساای و اجتعالی ر داااهاه مازادرا
( * -اویسنده مسئول)akbarian@shirazu.ac.ir :
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مقدمه
رفاه اجتعالی در هر جامعهای از اساسی ترین ایازهای اجتعالی است که افراد جامعه باید از برخروردار باشرند .رفراه
بالث خلق امنیت ،احساس رامش و اطعینا هعهجاايه اسيت به حال و ینده است (هزارجریيی و صرنری شرالی.)1411 ،
رفاه اجتعالی ،اظامی از قوااین ،براامهها ،کع ها و خدماتی است که به ایازهای اولیه مرردم و تقویرت اطعینرا و ایجراد
امکااان برای این ایازها جواب می دهد؛ این اظرام هعرواره در جزرت جوابهرویی تغییرران جامعره و گسرترش ااتظارهرا و
توقعهای روزافزو مردم ،تغییر کردهاست (حق جو.)1411 ،
از قالبهای رایج در جزت دستیابی بهتوسعه یا حتی هدف توسعه ،رفاه اجتعالی برای تودههای مردم است (افتخاری و
توکلی )1416 ،که هدف اولیه از بین برد فقر و محرومیت (باری )1411 ،و باال بود سطح شاخصهرای ازجعلره
مؤلنههای پیارفت و توسعه کاورهاست .توسعه دارای الزامان خاص خود میباشد .توجه به رشد اقتصادی باهدف افزایش
رفاه ازجعله پیش ایازهای الزم توسعه میباشد .اتیجه مز توسعه متواز  ،رفاه اجتعالی و برابری اجتعالی است (ربراای و
هعکارا  .)1417 ،والدمیر داخین 1محقق روسی درباره ارتياط رفاه اجتعالی و توسعه معتقد است که رفاه اجتعالی ،اساس
تعامی پارامترهای توسعه است و کینیت میتوااد تنوع و تناونهای توسعه را توجیه اعاید (لینالی و طاهرخاای .)1413
منزوم رفاه اجتعالی مجعوله شرای و کینیتهایی است که ایازهای فردی و اجتعالی افرراد جامعره را در حرد پرذیرفتنی
تأمین میکند و هعه مردم از زادگی در شرای احساس امنیت زیستی ،اجتعالی ،اقتصادی و سیاسی میکنند (شرایها ،
 ،)1411بنابراین برای رضایت از زادگی الزامی است راکه خواستههای اقتصادی ،اجتعالی فرهنهی و رواای فرد را ترأمین
میاعاید (زیکعواد.)6114 ،6
توجه به مقوله رفاه اجتعالی و ارتقاء از بعد مکاای ،رفاه اجتعالی در مناطق روستایی را تدالی میکند .برر اسراس
راهيردهای توسعه از پایین ،توجه به وضع رفاهی محرومترین قار جامعه که مزر تررین اعرود روسرتاییا اارد ،بایرد در
سرلوحة توجزان در حوزه براامهریزی توسعه قرار گیرد (مزرباای .)1411 ،توسعه روستایی از مز ترین فر یندهایی است که
در توسعه هر کاور خصوصاً کاورهایی که بخش لظیعی از جععیت ها در این اواحی سکوات گزیدهااد ،هعرواره مرورد
توجه بوده و بر بزيود و ارتقاء وضعیت اجتعالی و اقتصادی مردم سراکن در اقراط روسرتایی داللرت دارد (شريا .)6111 ،4
تراوش اادیاه توسعه در حوزه براامهریزی روستایی منجر به تحول اساسی در این لرصه گردیده اسرت .تکامرل منزرومی
توسعه در قالب توسعه پایدار و فصل ماترك با رفاه اجتعالی زمینه تقویت رویکرد جدیدی شده که الشهای فکرری
خاصی را به دايال داشته است .بااینحال رفاه اجتعالی روستایی را فر یندی مستعر و پویرا و پایردار کره منجرر بره ایجراد
مجعوله شرای و کینیتها در تواااسازی مردم روستایی از طریق دولت و ازادهای مردای و سرازما هرای مسرئول بررای
بزيود مستعر زادگی و کینیت اا منجر گردد ،میدااند .بههرحال لصاره تنکران مرتي با رفاه اجتعالی روستایی ااشی از
شرایطی است که در کار یی رویکردها و براامههای توسعه لینیت مییابد .از ارکرا توسرعه روسرتایی پایردار ترأمین رفراه
اجتعالی است .منزومی رماای و ایده ل که زمینه مناسيی را برای توسعه هعهجاايه ااسا  ،جزت حصول به یر زاردگی
شایسته و توااعند فراه می ورد (لینالی و طاهرخاای .)1413،با این تناسریر رفراه اجتعرالی و ارتقراء از مياحرث مزر
براامهریزیهای توسعه روستایی بهشعار می ید که در سایه میتوا مسائلی مااند اابرابریهرا و فقرر را در ایرن ارواحی
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کاهش داد که اليته ايود

میتوااد توسعه پایدار روستایی را به الش اساسی بکاااد.

در کاور ما توسعه و زیرساختهای در اواحی جغرافیایی کاور تناون شدیدی را در رواد توسعه مناطق بهویرژه در
مناطق روستایی شکار ساخته است و از اجاییکه اهداف کلی براامهریزی منطقهای و یا توسعه اقتصادی برقرراری لردالت
اجتعالی و توزیع لادالاه رفاه و ثرون در بین افراد جامعه است برای دستیابی به اهرداف فروق در هرر جامعرهای ایراز بره
شناخت مؤلنههای مختلنی ازجعله رفاه اجتعالی است (لربی و خداپرست مازدی .)1414 ،بر هعین اساس این پژوهش با
بررسی رفاه اجتعالی اواحی روستایی دهستا خیر (شزرستا استزیا ) در قالب سه بعد اجتعرالی فرهنهری ،اقتصرادی و
محیطی ر کاليدی در راستای پاسخهویی به دو سؤال اصلی شامل :الف) رفاه اجتعالی در اواحی روستایی مورد مطالعره در
ه سطحی قرار دارد؟ ب) بین رفاه اجتعالی روستاها با مؤلنههای تعرداد جععیرت ،خردمان و ایرز فاصرله هرا از مرکرز
شزرستا ه رابطهای وجود دارد Tتدوینیافته است.
از باب ریاهشناسی رفاه اجتعالی را میتوا از ریاه  Fare wellدااست که معراای خروب برود و مناسرب برود را
تدالی میکند (تقوایی و محعودی اژاد .)1413 ،مناهی و حیطه رفاه اجتعالی در کاورهای گوااگو بسیار متغیرر اسرت و
منزوم در ی کاور با کاوری دیهر متناون است .این تناون و گوااگوای ااشی از لواملی مااند توسعه کاورها ،میزا
رشد و تکامل ،اهداف و مراحل توسعه ،براامههای توسعه و ار وبهای فرهنهی اجتعرالی اسرت (موسروی و محعردی،
.)1411
رفاه اجتعالی در سالهای اخیر هعواره موردتوجه محققا للوم مختلنی قرار گرفتهاست که خود این امر سيب شده تا
تعاریف مختلف و گوااگوای از ارائه شود و اتناق اظر بر روی ی تعریف واحد وجود اداشته باشرد ،برا لرین حرال رفراه
اجتعالی ی اصل الزم و حیاتی برای هر جامعهای بهشرعار مری یرد (میردگلی .)6111 ،سرازما ملرل متحرد ،واژه رفراه
اجتعالی را اینگواه تعریف کرده است :رفاه اجتعالی دامنه وسیعی از فعالیتها و براامههایی را که تحت اظارن و با کع
دولت برای بززیستی افراد جامعه ااجام میشود ،دربرمریگیررد (فریضزاده و مردای .)1471 ،اتحادیره برینالعللری ترأمین
اجتعالی ،رفاه اجتعالی را اظامی که بهمنظور خدمت و کع به افراد به وجود می ید تا سالمت ،زادگی بزترر و موجيران
رواب مناسبتری را برای پیارفت استعدادها ،قابلیتها و توااائیهای ااسا فراه می سازد ،تعریف اعوده است (یزدااری،
 .)1416در تعرینی دیهر رفاه اجتعالی ليارن از مجعوله سازما یافتهای از قوااین ،مقرران ،براامهها و سیاستهایی است
که در قالب مؤسسان رفاهی و ازادهای اجتعالی بهمنظور پاسخهویی به ایازهای مادی و معنوی ااسا ارائه مریشرود ترا
زمینه رشد و تعالی او را فراه سازد (زاهدی اصل .)1411 ،طالب ( )1481بر این باور است که اگر ه در تعریرف واژه رفراه
اجتعالی اتناق اظر وجود ادارد ،دو منزوم کلی از این واژه در اظریان ارائهشده بهدست می ید :اخست ،منزومی که بسریار
کلی است و شامل حالتی است که در کلیه ایازهای مادی و معنوی افراد ی جامعه ،ارضا شده باشد .این منزوم از رفاه
اجتعالی سایر واژههای ماابه مثل خدمان اجتعالی و تأمین اجتعالی را شامل میگردد .دوم منزومی که رفاه اجتعالی را
در حد و مترادف با خدمان اجتعالی قرار میدهد (فیض زاده و مدای.)1471 ،
در اظریههای بنیادی رفاه اجتعالی ایز بر دو اظریه تأکید میشود که اظریه ترمیعی با تکیه بر زادی فردی در زادگی
اجتعالی بیا میکند که در رویکرد تأمین و رفاه اجتعالی می باید اجتعاع را زاد گذاشت تا به هر صورتی که تعایل داراد،
در سرمایهگذاری کنند .در مقابل اظریه ازادی بر است که دولت باید برای تأمین ایازهای اجتعرالی و تحقرق رفراه
اقدام به براامهریزی ،سیاستگذاری و اجرای براامههای متواتر اعاید که از سه طریق خدمان لعومی ،بیعههای اجتعالی و
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حعایت اجتعالی العال میشود (تقوایی و محعودیاژاد .)1413 ،امروزه در تاریح رفاه اجتعالی سه منزوم محوری مداظر
است :اول محور ایعنی جامعه یعنی براامههای رفاه اجتعالی باید راه کارهایی برای حرل یرا کنتررل مسرائلی کره ماهیرت
اجتعالی داراد ارائه دهد ،دومین محور ارتقای سطح زادگی یعنی براامههای رفاه مریبایرد لرالوه برر توجره بره ایازهرای
زیستی ،مسکن ،موزش و بزداشت به دیهر ایازهای باری ه توجه کند؛ و محور سوم برابری فرصتها است یعنی ایجاد
شرایطی که افراد برای ارتقای اجتعالی ،کسب شغل ،موزش و غیره صرفاظر از موقعیت فردی از شرای برابرر برخروردار
باشند (مسعود اصل.)1411 ،
است .اظریههای مختلف اقتصاد
افزایش رفاه اجتعالی یهااه هدف توسعة اقتصادی ایست؛ اما از اهداف بسیار مز
توسعه ،در مجعوع ر اهيردهایی را به کاورهای در حال توسعه پیانزاد میکنند کره مریتروا هرا را در دو گرروه کلری
راهيردهای از باال به پایین و از پایین به باال طيقهبندی کرد .راهيردهای از باال به پایین لالوه بر برو اهری یا جزتگیری
خارجی لعدتاً ماهیت صنعت شزری داراد .راهيرد توسعه از پایین ،راهيردی جدیدتر بوده و بازترابی از تغییرر اادیارههرای
روستا محور بود است .در این راهيرد توجه به قار
مربوط به ماهیت و مقصود خود توسعه است و از ویژگیهای مز
روستایی در اولویت سیاستگذاری توسعه قرار دارد و تالش میشود مز ترین ایازهای این افراد تأمین شرود ترا توااعنردی
ها افزایش یابد و مسیر توسعه را هعوار سازاد (مزرباای .)1411 ،در مورد رفاه اجتعالی روستایی بهکارگیری زمینرههرای
تئوری و اظری رفاه اجتعالی در مکاتب فکری مختلف مااند مکاتب فکری اقتصادی ،سیاسی ،اجتعالی و محیطی مرتي
با رفاه اجتعالی روستایی ،مؤید لعق اهعیت و جایهاه ارزشی این واژه میباشد .در هعین خصوص بررسیها بیرااهر اقراط
ماترك و متناون لعده مکاتب مذکور در ارتياط با رفاه اجتعالی روستایی است (افتخاری و توکلی( )1416 ،جدول .)1
جدول  .1اقاط ماترك و تناونهای لعده مکاتب مرتي با رفاه اجتعالی روستایی
نقاط مشترک

 تأكيد بر حوزههای آسيبپذیری بهصورت عام -تأكيد بر مکانيزمهای كاهشدهنده آسيبپذیری

تفاوتها

 داشتن اهرشهای مختلف به هدف گزاریزا (فردی ،اجتعالی،کارکردی ،ساختاری و محلی)

 -محدودانگاری قضایای معرف در هر حوزه غالب نظریهها

 -تأثیرپذیری از بافت و بستر اجتعالی جامعه

(نداشتن نگرش سيتماتيک)

 -تأثیرپذیری از سطح پیارفت و توسعه جامعه

ابزرانگاری در كاهش آسيبها
 -توجه به ابعاد ملموس و مشخص

 بهکارگیری مکاایزمزای مرتي با سیاستگذاریهای کالخرداهری در ارائه سیاستها و راهيردهای بنیادی
 -جزتگیری متناسب با ماکالن و مسائل محیطی اجتعالی

مأخذ :افتخاری و توکلی.1416 ،

در لل جغرافیا اچه بیاتر از هعه لزوم توجه به رفاه اجتعالی در روستاها را تيیین میکنرد ،تنروع فضراهای زیسرتی،
گستردگی لرصه مکاای و هعچنین سطوح برخورداری و لدم برخورداری از امکااان موردایاز و وجود لوامرل تزدیدکننرده
مکاای است .دیوید هاروی جغرافیدا بود که در کتاب خود منزوم لدالت اجتعالی را در کع به خیر و صالح هعهراای،
مالك توزیع در مد در مکا ها ،تخصیص لادالاه منابع و رفع ایازهای اساسی بهکار میبررد (افتخراری و تروکلی.)1416 ،
هعچنین دیوید اسعیت از دیهر جغرافیداااای بود که درباره کینیت زادگی ،رفاه و لدالت اجتعالی در جغرافیا صحيت اعود
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و برای بررسی کینیت زادگی ،رفاه و لدالت اجتعالی از شاخصهای اجتعالی ذهنری و مقایسره لینری اسرتناده مریکنرد
(جاجرمی و کلته .)1413 ،بررسی و تحلیل مسائل اجتعالی و بززیستی بنا به دالیلی موردتوجه جغرافیدااا قرار میگیررد
که شکلهای متناوتی در مکا های مختلف بهخودگرفتهااد و شدن و ضعفهای متنولی دارد.
رفاه اجتعالی منزومی ندبعدی است که بر سه مؤلنه ایازها ( اچه مردم باید داشته باشند) ،منافع ( اچه بررای مرردم
خوب و سودمند است) و خواستهها ( اچه مردم برای خود ااتخاب میکنند) داللت دارد .این منزوم برا سرؤاالتی راجرع بره
امکااان رفاهی زادگی ،مسکن ،خودرو و میزا در مد قابل اادازهگیری است (شایها )1411 ،؛ بنابراین برای ارزیرابی رفراه
اجتعالی ایازمند به شاخصها هستی  .امروزه شاخصها بهلنوا ابزارهای ارزیابی و ارتياطی منیرد ،قابرل التعراد و جرامع
برای تصعی گیرا و براامهریزا  ،توسعه یافتهااد (شیااتز 1و هعکارا  .)6117 ،بهطورکلی شاخصها را میتوا در دو دسته
بهصورن لینی 6و ذهنی 4طيقهبندی اعود .شاخصهای لینی لعوماً به دادههای کعی اطالق میشواد و اکثریت هرا را
میتوا با استناده از معادالن مختلف تاریح اعود .شاخصهای ذهنی ميتنی بر احساس و درك شخص بوده کره مععروالً
با تحقیقان پیعایای و روش تحقیق کینی اادازهگیری و قابل تاریح هستند .امروزه شاخصهای لینی بهصورن گسترده-
ای مورداستناده قرار میگیرد که دالیل جعع وری دقیق این شاخصها اسرت (تسروارو 3و هعکرارا  .)6118،در هعرین
ارتياط باید به این موضوع توجه شود که شاخصها زماای میتوااند بیااهر واقعیتهای موجود باشند که وضعیتهای خاص
اقتصادی ،اجتعالی و فرهنهی جامعه را در اظر بهیراد .اصوالً در ارزشیابی میزا رفاه اجتعالی ی جامعره اولویرت برا
شاخصهایی است که بر واقعیت اجتعالی منطيق و به سزولت قابلبررسی و اادازهگیری باشند (لطینی و سجاسی قیداری،
.)1411
در مارههای اجتعالی  6111اروپا شاخصهای رفاه در زمینههای مختلنری شرامل ایازهرای اساسری ،امکااران مرالی،
وضعیت مسکن ،استناده از کاالهای مصرفی بادوام ،سالمت و رضایت معرفی شدهااد (زاهدی و هعکارا  .)1411 ،سازما
هعکاری و توسعه اقتصادی 3که اکثر الضاء را کاورهای صنعتی اروپای غربری تارکیل مریدهنرد ،مؤلنرههرای رفراه
اجتعالی را در  11زمینه دستهبندی اعوده که ليارنااد از :بزداشت ،موزش و یادگیری ،اشتغال ،اوقران فراغرت ،موقعیرت
اقتصادی فرد ،محی فیزیکی زیست ،محی و رواب اجتعالی ،امنیت فردی و اجتعالی ،ماارکت و فرصتهای اجتعرالی
(زاهدی اصل .)1411 ،شاخص های مورد تأکید اسعیت در بررسری رفراه و لردالت اجتعرالی ،بزداشرت ،مسرکن ،خردمان
لعومی ،شادماای خااوادگی ،تعلی و تربیت ،فرصتهای اشتغال ،حقوق و مزد ،خوراك ،حق رأی ،امید به زاردگی ،مصررف
سرااه پروتئین حیواای ،درصد ثيت اام در مدارس ،تعداد متوسطه تلنن و روزاامه تاکیل میداداد (جاجرمی و کلته.)1413 ،
افتخاری و توکلی ( )1416در اادازهگیری و تحلیل رفاه اجتعالی روستایی زمینههرای مختلنری از جعلره شررای محیطری
لینی ،شرای محیطی ذهنی ،شرای درو دادی اظام اجتعالی و شرای برو دادی اظام اجتعالی را مداظر قرار دادهااد .با
این تناسیر مطالعان ااا میدهد برای اادازهگیری رفاه اجتعالی معیارها و شاخصهای مختلنی ارائه شرده اسرت .لرذا در
این بین اچه حائز اهعیت است ،بررسی و شناخت این معیارها و بهکارگیری ها اليته با تأکید برر هردف پرژوهش و ایرز
دسترسی به دادهها ،میباشد.
1-Schianetz
2- Objective
3- Subjective
4-Tsaur
5- O.E.C.D
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شکل .1مدل منزومی تحقیق
مآخذ :اهارادگا

پيشينه تحقيق

شواهد حاکی از است که تاکنو مطالعان داخلی نداای در ارتياط با ارزیابی رفاه اجتعالی در روسرتاها برهصرورن
موردی ااجامااده است و لعده مطالعان بهصورن مروری و اظری و بعضاً بهصرورن ترکیيری و بره بررسری رابطره رفراه
اجتعالی با دیهر مقولههای توسعه ااجامشده اسرت (حرق جرو1411 ،؛ یزدااری1416 ،؛ ليری و ميرارکی1413 ،؛ ربراای و
هعکارا  1417 ،زاهردی و هعکرارا 1411 ،؛ شرایها 1411 ،؛ هزارجریيری و صرنریشرالی1411 ،؛ فرهعنرد .)1416 ،از
مز ترین مطالعان در حوزه روستایی میتوا به این موارد اشاره اعود :افتخاری و توکلی ( )1416در مطالعه خود با لنروا
رفاه اجتعالی روستایی؛ رویکردی شناختی در تيیین معرفها ،بیا میداراد که در مورد تحلیل رفاه اجتعالی روسرتایی بره
شناسایی معرفهای ميین کعتر پرداختهشده ،بهطوریکه اکثر تحقیقان معناکاوی بودهااد .احعدواد و هعکرارا ( )1411برا
بررسی تأثیر رفاه اجتعالی و سرمایه اجتعالی بر کینیت زادگی در مناطق روستایی شزرسرتا بویراحعرد بره ایرن اتیجره
رسیداد که بین رفاه اجتعالی و کینیت زادگی رابطه معنادار مراری وجرود دارد .لربری و خداپرسرت مارزدی ( )1414در
مقایسه معیارهای رفاه اجتعالی ،توزیع در مد و فقر خااوارهای روستایی اسرتا خراسرا شرعالی و کارور طری سرالهرای
 ،1413-1411بیا میداراد رفاه اجتعالی مناطق روستایی رواد کاهای در سطح استا خراسا شرعالی و کارور داشرته
است و مناطق روستایی استا خراسا شعالی در مقایسه با کاور وضعیت بدتری در زمینه رفاه خااوار دارد .هعچنین لطینی
و قیداری ( )1411در مطالعه خود با لنوا رتيهبندی سطح رفاه اجتعالی شزرسرتا هرای اسرتا زاجرا بره ایرن اتیجره
رسیدهااد که اابرابری در مقوله رفاه اجتعالی در بین شزرستا های استا زاجا وجود دارد.
روششناسي و معرفي محدوده مطالعاتي

روش تحقیق این مقاله توصینی تحلیلی ،گرد وری دادهها به دو روش اسنادی و میداای جعع وریشده است .در بخش
اسنادی به مطالعه مياای تئوری موضوع و دادههای موردایاز پرداختهشده و ایز روش میرداای ميتنری برر روش پرسارنامه
میباشد .محدوده مورد مطالعه این پژوهش دهستا خیر (واقع در شزرستا استزيا ) است؛ که در این دهستا تعرداد 16
روستا استقرار دارد که مطابق سرشعاری سال  1413در این تعداد روستا  6833خااوار و  11178انر جععیت سکوات داراد؛

ارزیابی رفاه اجتماعی در مناطق روستایی با تأكيد بر دیدگاه ساكنان228 ...
که بر اساس روش کوکرا تعداد  414انر از ساکنا روستایی بهلنوا اعواه ماری پژوهش ااتخاب شدهااد .برا توجره بره
هدف مورداظر و ایز دسترسی به داده های موردایاز با بررسی و تحلیل محتوای مطالعان مربوطره تعرداد  43شراخص (68
شاخص ذهنی و  1شاخص لینی) در قالب سه بعد اجتعالی فرهنهی ،اقتصادی و محیطی و کاليدی ااتخاب شدهااد (جدول
 .)6روایی پرسشاامه با بزرهمندی از روش لنای کرواياخ برابر  1/761و ایرز پایرایی برابرر  1/711محاسريه شرده اسرت.
هعچنین بهمنظور پردازش دادهها از روشهای ماری (توصینی و استنياطی) و ایز از مدل شاخص ااموزو موریس و مدل
تاپسیس استناده شده است .شایا ذکر است که بهمنظور ه مقیراس سرازی شراخصهرا برا اسرتناده از اررمافرزار SPSS
دادههای کینی به کعی تيدیل و ایز وز دهی به شاخصها در خود مدل تاپسیس ااجام گرفته است.
جدول  .2شاخصهای رفاه اجتعالی به تنکی
بعد

اجتماعي
فرهنگي

اقتصادی
محيطي
كالبدی

ابعاد

شاخص

ارخ باسوادی زاا  ،ارخ باسوادی مردا  ،جواای جععیت ،رضایت از زادگی خااوادگی ،رضایت از خدمان درماای ،سالمت و
تندرستی ،رضایت از پیارفت در زادگی ،امنیت در زادگی ،امنیت در روستا ،رضایت از جایهاه و موقعیت اجتعالی ،شادی و خوشی
در زادگی ،ارتياط و معاشرن با دیهرا  ،امیدواری به ینده ،مدن زما اوقان فراغت ،رضایت از امکااان گذرا اوقان فراغت،
بیعه تأمین اجتعالی ،شرکت در مراس روضه و لزاداری ،رضایت از امکااان زادگی ،التعاد به دیهرا
بارتکنل ،اسيت جععیت فعال به جععیت کل ،اشتغال مردا  ،اشتغال زاا  ،رضایت از شغل ،دسترسی به بازار خرید و فروش،
رضایت از هزینه زادگی ،در مد.
اسيت خااوار به واحد مسکوای ،کعیت مسکن ،رضایت از کینیت مسکن ،بزداشت محی روستا ،امکااان ارتياطی (مخابران پست
و ،)...رضایت از اجرای طرحهای لعراای ،رضایت از جاده و دسترسی به مراکز برتر.

مأخذ :یافتههای اهارادگا

بحث و یافتهها

در پژوهش حاضر با توجه به محدودیت و دسترسی به دادهها تعداد  1شاخص لینی که در جدول  4ورده شده،
ااتخاب گردید .در هعین رابطه بهمنظور ارزیابی وضعیت شاخصهای لینی رفاه اجتعالی در روستاهای مورد مطالعه از
شاخص ااموزو موریس استناده شده است .یافتههای بهدست مده بیااهر است که در مجعوع مقدار ضریب محاسيه
شده شاخصهای لینی درروش موریس برابر  1/33محاسيه شده که در بین روستاهای دهستا  ،روستای ماهنرخا با
مقدار  1/71و روستای الیخرمی با مقدار  1/47بیاترین و کعترین مقدار ضریب موریس را به خود اختصاص دادهااد.
یافتههای توصینی ميتنی بر روش میداای مربوط به ویژگیهای پاسخهویا بیااهر است کره از مجعروع  414انرر
پاسخهو  11/13درصد مردا و  11/13درصد را زاا تاکیل دادهااد که متوس سنی ها برابر  31/6سرال مریباشرد .از
اظر تحصیالن بیاترین تعداد اعواه دارای تحصیالن متوسطه ( 43/4درصد) و ازاظر وضرعیت شرغلی بیارترین هرا در
بخش کااورزی و دامداری ( 41/6درصد) فعالیت داشتهااد.
بهمنظور ارزیابی رفاه اجتعالی در اواحی روستایی دهستا مورد مطالعه تعرداد  68شراخص ذهنری در قالرب سره بعرد
اجتعالی فرهنهی ،محیطی ر کاليدی و اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته شد .اتایج حاصله اارا از دارد کره متوسر
میااهین شاخصها در بعد اجتعالی فرهنهی برابر  4/33است که این مقدار میرااهین از  6/16در روسرتای الیخرمری ترا
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 3/61در روستای ماهنرخا در اوسا میباشد .در بعد محیطی کاليدی میااهین شاخصها برابر  4/18محاسيه شده کره از
مقدار  6/71در روستای الیخرمی تا  3/11در روستای بنوا در اوسا و ازایتاً میااهین شاخصهای بعرد اقتصرادی برابرر
 4/68میباشد که از حداقل  6/83در روستای دهویه تا  4/13در روستای ماهنرخا در اوسا است (جدول .)3
جدول  .3ارزیابی شاخصهای لینی موردمطالعه به تنکی

روستا

باسوادی

باسوادی

ضریب

مردان

زنان

جواني

نسبت خانوار

جمعيت فعال

به واحد

به كل

مسکوني

جمعيت

روستاها
شاغل

شاغل

مرد

زن

مقدار
بارتکفل

شاخص
موریس

محمدآباد

11/41

14/11

66/8

1/11

41/41

33/11

18/16

6/11

1/34

دستجرد

13/31

74/13

61/3

1/17

68/43

33/1

6/33

6/1

1/41

دهویه

11/63

78/37

11/8

1/11

67/33

31/11

3/43

6/83

1/41

مبارکآباد

13/83

71/4

61/7

1/16

63/64

33/11

6/64

4/14

1/33

بنوان

13/81

16/38

61/1

1/13

41/81

33/61

13/11

6/68

1/83

ماهفرخان

11/43

14/83

63/3

1/13

43/11

84/73

17/8

1/13

1/71

دربندان

11/6

13/71

68/4

1

67/17

84/13

7/33

6/31

1/83

سهلآباد

11/31

11/83

66/3

1/11

43/1

81/77

1/17

1/17

1/31

خانه كت

11/11

81/11

44/8

1/13

47/68

71/14

64/83

1/81

1/31

دامنه

11/74

14/11

61

1/17

41/74

81/66

18

6/13

1/88

قشم قاوی

18/71

74/41

44/3

1/1

48/18

71/41

66/81

1/71

1/81

الی خرمي

73

37/11

13/8

1/11

31/71

13

3/38

1/13

1/47

مأخذ :مرکز مار ایرا  1413،و محاسيان اهارادگا

اجتماعی فرهنگی

محيطی كالبدی

اقتصادی
شکل .3وضعیت ابعاد مورد مطالعه در روستاها

ارزیابی رفاه اجتماعی در مناطق روستایی با تأكيد بر دیدگاه ساكنان223 ...

جدول  .4یافتههای توصینی شاخصهای ذهنی به تنکی
اجتماعي فرهنگي

روستا

ابعاد و روستاها
محيطي كالبدی

اقتصادی

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

محمدآباد

4/81

1/81

4/43

1/18

4/18

1/64

دستجرد

4/13

1/41

4/3

1/86

4/41

1/83

دهویه

4/18

1/18

6/11

1/14

6/83

1/77

مبارکآباد

4/11

1/16

4/38

1/71

4/11

1/11

بنوان

3/11

1/43

3/11

1/31

4/74

1/34

ماه فرخان

3/61

1/67

4/11

1/33

4/13

1/81

دربندان

6/1

1/13

4/11

1/73

4

1/11

سهلآباد

4/1

1/34

3/13

1/31

4/36

1/34

خانه كت

4/41

1/11

4/11

1/1

4/17

1/66

دامنه

4/1

1/87

4

1/77

6/13

1/18

قشم قاوی

4/68

1/71

4/16

1/13

6/18

1/14

الی خرمي

6/16

1/13

6/71

1/61

6/11

1/11

كل روستاها

4/33

1/74

4/48

1/17

4/18

1/13

مأخذ :یافتههای میداای و محاسيان اهارادگا

ارزیابی وضعیت شاخصهای ذهنی به تنکی ابعاد سهگااه با استناده از زمو  Tت اعوارهای اارا مریدهرد کره
وضعیت رفاه اجتعالی در هر سه بعد مورد مطالعه باالتر از حد متوسطه ارزیابیشده اسرت .در هعرین رابطره مقردار  Tکره
میزا ااحراف از حد متوس را ااا میدهد ،ااا از دارد که بهترتیب ابعاد اجتعالی فرهنهری ،محیطری ر کاليردی و
اقتصادی مناسبترین وضعیت را دارا هستند (جدول  .)3هعچنین مطالعه تطيیقی روستاهای مورد مطالعه از لحاظ ابعاد رفاه
اجتعالی پژوهش با استناده از روش تحلیل واریااس ی طرفه هعا طوریکه جدول  8ااا میدهد ،بیااهر است کره
بین روستاهای دهستا خیر از لحاظ شاخصهای ذهنی رفاه اجتعالی تناون معناداری وجود دارد.
جدول  .5اتایج تحلیلی شاخصهای ذهنی به تنکی

ابعاد بر اساس زمو  Tت

اعواهای

بعد

آماره T

ميانگين

سطح معناداری

حد متوسط

اجتماعي فرهنگي

16/661

38/161

1/111

31

زیست محيطي و كالبدی

7/131

61/114

1/111

11
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6/143

اقتصادی

16/81

16

1/113

مأخذ :یافتههای میداای و محاسيان اهارادگا

ارزیابی وضعیت رفاه اجتعالی (شاخصهای لینی و ذهنی) و سطحبندی روستاها :در راستای ارزیرابی وضرعیت ازرایی
رفاهاجتعالی روستاهای دهستا خیر و سطحبندی روستاها به ترکیب شاخصهای لینی و شاخصهای ذهنری و پرردازش
ها در مدل  TOPSISاقدام گردید .اتایج حاصله بر اساس این تکنی ااا میدهد که متوس میرزا رفراه اجتعرالی
( )cliدر روستاهای دهستا برابر  1/338است که در بین روستاهای مورد مطالعه مقدار از حداقل  1/11بررای روسرتای
الی خرمی تا حداکثر  1/13برای روستای ماهنرخا در اوسا است .بهمنظور سطحبنردی روسرتاهای دهسرتا از لحراظ
وضعیت رفاه اجتعالی با بزرهگیری از روش تحلیل کالستر اقدام شد که بر ایرن اسراس روسرتاهای ماهنرخرا  ،بنروا و
سزل باد در سطح ی  ،روستای محعد باد در سطح دو ،روستای الیخرمی در سطح زار و  7روستای دیهر در سطح سره
قرار داراد (جدول  7و شکل .)3
جدول  .6زمو تحلیل واریااس بین ابعاد موردمطالعه
ميانگين مجذورات

جمع مجذورات

سطح
معناداری

بين گروهي

درونگروهي

بين گروهي

درونگروهي

اجتماعي فرهنگي

1/111

3813/813

47364/81

311/811

163/884

زیست محيطي و كالبدی

1/111

1746/831

8131/833

137/313

66/784

اقتصادی

1/111

711/133

4831/146

71/114

16/161

بعد

مأخذ :یافتههای میداای و محاسيان اهارادگا
جدول  .7ارزیابی رفاه اجتعالی و سطحبندی روستاهای دهستا خیر

متوسط رفاه اجتماعي

رتبه

سطح

محمدآباد

1/81

3

دو

دستجرد

1/31

3

سه

دهویه

1/43

11

سه

مبارکآباد

1/31

8

سه

بنوان

1/13

6

ی

ماهفرخان

1/13

1

ی

دربندان

1/316

11

سه

سهلآباد

1/11

4

ی

خانه كت

1/31

7

سه

دامنه

1/38

1

سه

قشم قاوی

1/37

1

سه

روستا
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الی خرمي

1/11

زار

16

مأخذ :یافتههای اسنادی و میداای و محاسيان اهارادگا

بررسي مؤلفههای مؤثر بر رفاه اجتماعي در روستاهای موردمطالعه

بررسی رابطه بین تعداد جععیت و میزا رفاه اجتعالی ااا میدهد که ضریب هعيستهی بین این دو معرادل 1/114
بوده و سطح معناداری  1/111است .بر این اساس میتوا اذلا داشت که در سطح اطعینا  11درصرد برین میرزا
رفاه اجتعالی و تعداد جععیت رابطه معنادار مستقی ماری (هعيستهی مثيت) وجود دارد یعنری بره ازای افرزایش جععیرت،
رفاه اجتعالی روستاها افزایش یافته است .بررسی رابطه بین رفاه اجتعالی روستاها و میرزا امکااران و خردمان اارا از
وجود ضریب هعيستهی مثيت برابر  1/718با سطح معناداری  1/116است بنابراین میتوا در سطح اطعینرا  13درصرد
پذیرفت که با افزایش میزا امکااان و خدمان ،رفاه اجتعالی روستاها افزایش یافته است .از دیهر معیارهرای موردمطالعره
دوری و ازدیکی به شزر استزيا (مرکز شزرستا ) است که بدین منظور میزا فاصله روستاهای دهستا تا این شرزر در
اظر گرفتهشد .اتایج بررسی رابطه بین فاصله تا شزر با میزا رفاه اجتعالی ااا میدهد ضریب هعيستهی محاسيه شرده
برابر  -1/64و سطح معناداری در سطح  1/116است؛ که ااا از رابطه معنادار غیرمستقی ماری (هعيستهی مننی) دارد،
بهليارتی با افزایش میزا فاصله از مرکز شزرستا  ،رفاه اجتعالی روستاها تنزل مییابد (جدول .)1

شکل  .4سطح رفاه اجتعالی در روستاهای موردمطالعه
جدول  .8ضریب هعيستهی رفاه اجتعالی و معیارهای موردمطالعه

معيار
جمعيت

ارزش

رفاه اجتماعي

میزا هعيستهی

1/114
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امکانات و خدمات
دوری و نزدیکي به مركز شهرستان

سطح معناداری

1/111

میزا هعيستهی

1/718

سطح معناداری

1/116

میزا هعيستهی

-1/64

سطح معناداری

1/116

نتيجهگيری
رفاه اجتعالی از مز ترین اهداف براامه های توسعه روستایی است که لدم توجه به توسعه برهطرور لرام و توسرعه
پایدار به طور اخص در این اواحی را با الش مواجه میکند .ارتقاء رفاه اجتعالی که از محورهای ااساای و اساسری توسرعه
پایدار روستایی بهشعار می ید فر یندی است که منجر به ایجاد مجعوله شرای و کینیتها در تواااسرازی مرردم روسرتایی
میگردد و میتوااد بسیاری از مسائل و ماکالن ازجعله فقر و محرومیت را کاهش میدهد .در راستای هر گواه ترالش و
براامهریزی بهمنظور ارتقاء رفاه اجتعالی در اواحی روستایی شناخت میزا و سطح رفاه و لوامل مؤثر بر ضروری بهاظر
می رسد .بر هعین اساس در این مطالعه به بررسی و ارزیابی رفاه اجتعالی در ارواحی روسرتایی دهسرتا خیرر (شزرسرتا
استزيا ) با استناده از شاخصهای لینی و ذهنی اقدام گردید .یافتههای بهدست مده از تحلیل شاخصهای لینی اارا -
داد متوس مقدار شاخصها در سطح روستاهای دهستا برابر  1/33است که روستاهای ماهنرخا و الی خرمی بیاترین
و کعترین مقدار شاخصهای لینی را به خود اختصاص دادهااد .هعچنین اتایج تحلیل شاخصهای ذهنی بیااهر بود که
رفاه اجتعالی در روستاهای دهستا در هر سه بعد اقتصادی ،اجتعالی ر فرهنهی و بعرد محیطریکاليردی از حرد متوسر
باالتر بود (هعسویی با یافتههای احعدواد و هعکارا  ،)1414،هعچنین اتایج مطالعه تطيیقری وضرعیت رفراه اجتعرالی در
روستاها ااا داد که تناون معناداری در بین روستاهای دهستا از لحاظ شاخصهای ذهنی در هر سه بعد وجود دارد.
در مجعوع اتایج حاصله از ترکیب شاخصهای لینی و ذهنی مورد مطالعه و پردازش ازا در مدل تاپسیس بیرااهر
بود که متوس رفاه اجتعالی در روستاهای دهستا برابر  1/338اسرت کره در برین روسرتاها ،رفراه اجتعرالی روسرتاهای
ماهنرخا  ،بنوا  ،دستجرد ،سزل باد و محعد باد باالتر از مقدار متوس محاسيهگردیرد و در کرل روسرتای ماهنرخرا (برا
میزا رفاه اجتعالی برابر  )1/13باالترین رتيه و روستای الیخرمی (با میزا رفاه اجتعالی برابر  )1/11پایینترین رتيه را
در بین روستاهای دهستا خیر به خود اختصاص دادهااد که حکایت از وجود شکاف لعیق بین وضعیت رفراه اجتعرالی در
روستاهای دهستا داشت (هعسویی با یافتههای لطینی و سجاسی قیداری1411 ،؛ لربری و خداپرسرت مارزدی.)1414،
هعچنین اتایج حاصله از بررسی رابطه میزا رفاه اجتعالی روستاها با تعداد جععیت و میزا امکااان و خدمان در روستاها
بیااهر وجود رابطه معنادار مستقی ماری (هعيستهی مثيت) و بررسی رابطه رفاه اجتعالی روستاها و معیار فاصرله هرا از
مرکز شزرستا ااا از وجود رابطه معنادار غیرمستقی ماری (هعيستهی مننی) داشت .با این تنسیر مالحظه میشود که
سه مؤلنه مذکور اقش مؤثری در رفاه اجتعالی اواحی روستایی مورد مطالعه داشتهااد.
در پایا باید اذلا داشت از اجاکه رفاه اجتعالی از مؤلنههای مز توسعه پایدار روستایی برهشرعار مری یرد بنرابراین
هیچ گواه براامه و سیاستی اعیتوااد بدو توجه به ارتقاء رفاه اجتعالی در اواحی روستایی برای کاهش و از میا برداشتن
مسائل و ماکالن در این اواحی ااجام گیرد ،لذا پیانزاد میگردد با تزیه و اجرای براامههای راهيردی ،توسعه امکااران و
خدمان ،بزرهگیری از توااعندیها و پتااسیلهای روستاها ،ایجاد و تنوع فعالیتهرای اقتصرادی روسرتاها و پایردار اعرود
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معیات روستائیا  ،شناسایی افراد مستعند و ارتقاء سطح رفاه ها و مارارکت و دخالرت داد روسرتائیا در براامرههرا و
طرحهای توسعه ،در افزایش سطح رفاه اجتعالی در اواحی روستایی گام اساسی برداشته شود.
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Abstract
Rural development is one of the most important processes that is considered in different countries. Rural
development needs to recognize the different important components. Social welfare is one of the important
components using which enables us to reduce the problems of villages. By this issue we can reduce many
problems in rural areas. This study tries to assess and determine the level of social welfare in rural areas of the
Kheir area in the Estahban province. The research method that is used is based on descriptive - analysis and
field methods (questionnaires and documents). The sample size is 313 persons that reside in twelve villages. The
sample size was selected by the Cochran’s model. In order to analyze data, we also used both statistical
methods (descriptive and inferential statistics) and TOPSIS and Morris methods. The results show that social
welfare varies between villages in case study. This value is between 0.11 – 0.95. Social welfare in the rural areas
is higher than the average (0.596). The results also show that there is a significant relationship between social
welfare and two criteria: population and services. Also there is a statistically significant indirect relationship
between distance from the center of township and social welfare.
Keyword: Rural Development, TOPSIS method, Morris method, Index.
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