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سنجش و اولويتبندي مناطق روستايی بر حسب سطوح رفاه اجتماعی (مطالعه موردي :شهرستان پارس آباد)
*1

وکیل حیدري ساربان

 -4دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی ،دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
رفاه اجتماعی مردم و مکانهای روستایی به عوامل زیادی از جمله اشتغال ،درآمد مناسب ،دسترسی بهه دهدماتی
مانند آموزش و بهداشت ،سالمت ،محیط طبیعی ،امنیت و انجمنهای قوی وابسته است و رفهاه اجتمهاعی روسهتایی
در برگیرنده یک سری از تدابیر و پشتیبانیهای اجتماعی می باشد که با تکیه بر مشارکت افراد روسهتایی و نهادههای
دولتی و غیر دولتی درگیر در مناطق روستایی برای پیشهبرد برنامههههای توسهعه روسهتایی جههت ارنهای نیازههای
روستاییان ساکن در مناطق روستایی و حفظشان و کرامت انسانی آنها صورت میگیرد .هدف این مقالهه سهنجو و
اولویتبندی مناطق روستایی بر حسب سطوح رفاه اجتماعی با استفاده از تاپسهی

فهازی در شهرسهتان پهار آبهاد

میباشد .روش کار به صورت میدانی بوده و اطالعات از طریهق پرسهو نامهه از  416نفهر از روسهتاییان شهرسهتان
پار آباد جمعآوری گردیده است .ابزار تحقیق پرسونامه محقق سادته بود که روایی صوری آن با کسهب نظهرات
صاحبنظران در دانشگاه و کارشناسان اجرایی مربوطه به دست آمد .آزمون مقدماتی نیز برای بدسهت آوردن پایهایی
ابزار پژوهو انجام گرفت و نرایب آلفای کرونباخ ( )αبرای بخوهای مختلف پرسهونامهه بهین  0/41الهی 0/17
محاسبه شد؛ و دادههای بدست آمده با استفاده از تکنیک تاپسی
مدل تاپسی
پار

فازی بر اسا

فازی مورد تحلیل قرار گرفتنهد .در نهایهت ،نتهایج

وزنهای محاسبه شده نشان داد که در بهین دهسهتانههای منهاطق روسهتایی شهرسهتان

آباد؛ دهستان تازه کند و ساواالن از حیث رفاه اجتماعی در رده اول و دوم و قشهال غربهی در رده آدهر قهرار

دارد .در نهایت ،بر اسا
* نویسنده مسؤول

نتایج پژوهو پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.
Vheidari56@Gmail.com

 / 66مجله علمی -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال چهارم ،شماره سوم( ،پیاپی  )41پاییز 4313

واژه هاي کلیدي :رفاه اجتماعی ،توسعه اجتماعی ،توسعه روستایی ،تاپسی

آباد.

فازی ،شهرستان پار

مقدمه و طرح مسئله
در کشورهای توسعه یافته یکی از هدفهای مهم سیاستگذاران اقتصادی ارتقای رفاه اجتماعی در جامعه اسهت.
در کشورهای در حال توسعه نیز فقط رشد اقتصادی هدف تلقی نمیشود ،بلکه این کشهورها همگهام بها کشهورهای
توسعه یافته افزایو رفاه اجتماعی را هم یکی از اهداف اصلی و از معیارهای توسعهیافتگی در نظر میگیرنهد (طهراز
کار و زیبایی.)434 :4343 ،
متون توسعه نشان می دهد که بین بهبود ونع روستاییان و افزایو رفاه اجتماعی رابطه معنی داری وجهود دارد و
باید اقداماتی در راستای ارتقای رفاه اجتماعی فقیرترین اقشار جوامع روستایی صهورت گیهرد و اگهر چهه در ایهران
سابقه اقدامات مربوط به تأمین اجتماعی ،حمایت از فقرا و افراد آسیب پذیر روستایی ،حداقل چهل سال سابقه دارد،
اما دستاوردهای برنامهها از حیث کاهو فقر و آسیبپذیری در نواحی روستایی کشور جالب توجه نیست و کیفیهت
زندگی و رفاه اجتماعی مردم و مکان های روستایی به عوامل زیادی از جمله اشتغال ،درآمهد مناسهب ،دسترسهی بهه
ددماتی مانند آموزش و بهداشت ،سالمت ،محیط طبیعی ،امنیت ،و انجمنهای قوی وابسته است (حیهدری سهاربان،
 ) 4313و رفاه اجتماعی روستایی در برگیرنده یک سری از تدابیر و پشتیبانیهای اجتماعی میباشد کهه بها تکیهه بهر
مشارکت افراد روستایی و نهادهای دولتی و غیردولتی درگیر در مناطق روسهتایی بهرای پیشهبرد برنامههههای توسهعه
روستایی جهت ارنای نیازهای روستاییان ساکن در مناطق روستایی و حفظشهان و کرامهت انسهانی آنهها صهورت
میگیرد ( )Fitzpatrick,1993:45-47گفتنی است تاکنون مطالعات چندی پیرامون رفاه اجتمهاعی روسهتایی صهورت
گرفته ولی در رابطه با به کار گیری مدل های تصمیم گیری چند معیاره و به ویژه تکنیهک تاپسهی

فهازی در سهط

کشور -در ارتباط با اولویت بندی رفاه اجتماعی در مناطق روستایی -مطالعاتی انجام نشده است .بنابراین نقطه قوت
این تحقیق به کار گیری تکنیک تاپسی
آباد (بر اسا

فازی جهت اولویت بندی رفاه اجتماعی مناطق روسهتایی شهرسهتان پهار

شادص های رفاه اجتماعی) بوده است و ویژگی دیگر آن توجه به تعادلهای فضایی در بردهورداری

از رفاه اجتماعی است که یکی از اصول زمینهسازی تحقق عدالت اجتمهاعی و پایهدار اجتمهاعی مهیباشهد .بهر ایهن
اسا  ،سؤال کلیدی این تحقیق ،که به نوعی هدف تحقیق نیز میباشد ،شکل میگیرد که بر اسا
تاپسی

مدل چند متغیهره

فازی ،کدام یک از دهستانهای شهرستان پار آباد از سط رفاه اجتماعی باالتری – بر اسا

شادصها و

دادههای مورد استفاده – بردوردار میباشد؟ پاسخ به این سؤال میتواند در تعیهین اولویهتههای برنامههریهزی رفهاه
اجتماعی در راستای برقراری تعادلهای فضایی و نیل به سمت عدالت اجتمهاعی ههم در درون شهرسهتان و ههم در
سط استان مفید باشد.

سنجو و اولویتبندی مناطق روستایی بر حسب سطوح رفاه اجتماعی (مطالعه موردی :شهرستان پار

آباد)63 /

اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از معرفهای پیشرفت جوامع ،باال بودن شادصهای مربوط به رفاه اجتماعی است .اهمیتی که مقوله رفاه و
سیاست اجتماعی پ

از پیامدهای منفی انقالب صنعتی و بحران نظام سرمایهداری پیهدا کهرد موجهب شهکل گیهری

فعالیت های آکادمیک در شرح ،تحلیل ،ارزیابی و افزایو رفاه اجتماعی – همزمان با ظهور اولین دولتهای رفهاهی-
شده و تا به امروز هم ادامه داشته است .از اوادر قرن نوزده به بعد همواره در همه جوامع اقداماتی برای بهبود رفهاه
اجتماعی شهروندان صورت گرفته است .پیامد اقدامات صورت گرفته برای فراهم آوردن امکانات و ددمات رفاهی،
با وجود باال رفتن سط کلی رفاه اجتماعی جوامع ،به وجود آمدن نهابرابریههای اجتمهاعی درون منطقهه ای و بهین
منطقهای بوده است .رفاه اجتماعی در ایران به دلیل کم توجهی به اصل عدالت اجتماعی و تمرکزگرا بودن برنامه هها،
منجر به این شده است که سیاستها و اقدامات رفاهی که عمدتاً در قالب برنامههای عمرانهی و توسهعهای بهه اجهرا
درآمدهاند ،موجب ایجاد نابرابریهای منطقهای در سط سرزمینی شوند (کرمی ،لطفی.)76-77 :4347 ،
اهداف
هدف این مقاله سنجو و اولویتبندی مناطق روستایی شهرستان پار آبهاد بهر حسهب سهطوح رفهاه اجتمهاعی
می باشد .به این منظور پ

از اشاره کوتاهی به شواهد تجربی پیرامون مونوع ،با استفاده از تکنیک تاپسی

فازی به

اولویتبندی مناطق روستایی شهرستان پار آّباد پردادته میشود.
پیشینه تحقیق
مطالعات متعدد ی در جهان و ایران پیرامون رفاه اجتماعی روستایی صورت گرفته در زیر به پارهای از آنها اشاره
میشود.
رکنالدین افتخاری و توکلی ( ،)4346در توصیف ،اندازهگیهری و تحلیهل رفهاه اجتمهاعی روسهتایی زمینههههای
مختلفی از جمله شرایط محیطی عینی (دسترسیها ،امکانهات و دسهتیهابیهها) ،شهرایط محیطهی یهنهی (احسها
رنایت ،بی اعتنایی و احسا

محرومیت) ،شرایط دروندادی نظام اجتماعی (ونعیت ،شرایط و امکانات موجود) و

شرایط بروندادی نظام اجتماعی (انعکا

یافته در بهداشت فردی) را مدنظر قرار دادهاند .یوسفی شیخ ربهاط ()4341

در تحقیقی با عنوان «بررسی سط تغییرات رفاه اجتماعی مناطق شهری و روستایی» دریافت که روند رفاهی منهاطق
شهری و روستایی کشور مثبت ارزیابی شده ولی نابرابری های بین شهر و روستا با گذشت زمهان تشهدید مهیشهود.
محمد عمرانی و همکاران ( ،)4344تحت پژوهشی با عنوان «عاملهای تعیینکننده فقر و تغییرات رفاهی دانوارههای
روستایی منطقه سیستان» به بررسی کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی طی دوره  4376-4343پردادتهاند .نتهایج تحقیهق
آن ها نشان داد که سن سرپرست دانوار ،ترکیب سنی فرزندان و هم چنین بعد دانوار از مهمترین عاملههای تعیهین
کننده فقر در مناطق روستایی شهرستان زابل است .رکنالدین افتخهاری و همکهاران ( )4310در تحقیقهی بها عنهوان
«ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در مناطق روستایی ،مطالعه موردی بخو مرکزی شهرستان دلفان» نشان دادنهد
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که در روستاهای مورد مطالعه کیفیت آموزش ،محیط مسکونی ،محیط فیزیکی ،سالمت ،امنیت و نیز کیفیت درآمد و
اشتغال پایین تر از حد متوسط و کیفیت تعامل و همبستگی اجتماعی در حد متوسط ارزیابی شده اسهت .ههم چنهین
موقعیت مکانی و بعد فاصله از عوامل موثر در کیفیت زندگی روستاهای نمونه معرفی شهده اسهت .نتهایج تحقیقهات
حیدری ساربان ( )4313با عنوان «تبیین عوامل موثر بر ارتقای رفاه اجتماعی در منهاطق روسهتایی ،مطالعهه مهوردی:
شهرستان مشکینشهر» نشان داد که مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر ارتقای رفاه اجتماعی ساکن در منطقه مورد مطالعهه
شامل شو مؤلفه (توانمندسازی اقتصادی و باز توزیع درآمد ،توانمندسازی اجتمهاعی و تقویهت سهرمایه اجتمهاعی،
توانمندسازی محیطی ،نهادسازی و ارتقای پذیرش اجتماعی ،توانمندسازی روان شنادتی ،تقویت مشارکت اجتماعی
و ارائه ددمات ترویجی) است که مقدار واریان

و واریان

تجمعهی تبیهین شهده توسهط ایهن شهو عامهل 64/5

میباشد .بود جون )4113(4در تحقیقی با عنوان «تغییرات قیمت غذا و اثرات آن بر رفاه روستایی» نشان داد کهه بهین
میزان درآمد ،الگوی مصرف دانوار و دسترسی به ددمات بهداشتی و آموزشی با ارتقای شادصهای رفاه اجتمهاعی
در مناطق روستایی رابطه معنیداری وجهود دارد .دورقابهای )6001(6در یافتهه ههای میهدانی دهود بها عنهوان «رفهاه
اجتماعی روستایی در هند» به این نتیجه رسید که هر چه قدر بهزیستی فردی ،میزان درآمد ،رنایت شغلی و امنیهت
در جامعه روستایی بیشتر باشد به همان میزان در ونعیت رفاه اجتماعی جوامع روستایی تغییرات ملموسهی حاصهل
میشود .حاصل مطالعات صحرایی ورنر )6005(3با عنوان «تحلیل توسعه پایدار و رفاه اجتمهاعی» نشهان داد کیفیهت
زندگی در مناطق روستایی تابعی از کیفیت محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی میباشد .رمزی و اسمیت)6007( 1
دریافتند هر چه قدر ونعیت مسکن و پتانسیل طبیعی روستا از سط قابهل قبهولی بردهوردار بهوده و دسترسهی بهه
ددمات آموزشی ،بهداشتی و سالمت برای روستاییان سهل و آسان باشد به همان میزان شادصهای رفهاه اجتمهاعی
باال میرود .پاول و کومار )6005( 5نشان دادند که بین عضویت در تشهکلههای مهدنی ،سهرمایه اجتمهاعی و مکهان
گزینی روستا با ارتقای شادصهای رفاه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی رابطهه معنهی داری وجهود دارد .بولهو و
سوسی ،)6004(6در تحقیق دود پیرامون «تحلیلی از بهکارگیری فنآوری و اثرات آن در کیفیهت زنهدگی اجتماعهات
غربی تگزا » بهبود کیفیت زندگی جوامع روستایی را متضمن آن میداننهد کهه جوامهع روسهتایی از زنهدگی دهود
ارزیابی مثبتی داشته باشهند .واکهی و آناستاسهیو  )6005(7در پژوهشهی بها عنهوان «تغییهرات در رفهاه اجتمهاعی و
ناپایداری» ارتقای شادص های رفاه اجتماعی را در مناطق روستایی تابعی از بعهد دهانوار ،الگهوی مصهرف دهانوار،
ونعیت مسکن و بهزیستی فردی میداند .در نهایت متغیرهای تحقیق در دصوص سنجو رفاه اجتماعی در نهواحی
روستایی در جدول ( )4و چارچوب نظری پژوهو با توجه به مرور ادبیات و پیو نگاشته های مونوع و بر اسا
اهداف پژوهو در شکل ( )4ارائه شده است.
1 .Budd John
2 .Dorgubai
3 .Werner
4 .Ramsy and Smit
5 .Paul and Kumar
6 .Bullock and Sucie
7 .Moro
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جدول ( : )1معرفی پژوهشهاي انجام شده در خصوص سنجش و اولويت بندي نواحی روستايی بر حسب سطوح رفاه
اجتماعی
عنوان پژوهو

متغیرهای مورد مطالعه

پژوهشگر

تحلیل فضایی رفاه اجتماعی روستایی و

شرایط محیطی عینی ،شرایط محیطی یهنی ،دروندادی

ارائه الگوی بهینه آن

نظام اجتماعی و شرایط بروندادی نظام اجتماعی

یوسفی شیخ

بررسی سط تغییرات رفاه اجتماعی

مثبت ارزیابی شدن روند رفاهی مناطق شهری و

رباط()4341

مناطق شهری و روستایی

روستایی کشور و تشدید نابرابریهای بین شهر و روستا

رکنالدین
افتخاری و توکلی
()4346

افتخاری و
همکاران ()4310

ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در
مناطق روستایی ،مطالعه موردی بخو
مرکزی شهرستان دلفان

مورد ارزیابی قرار رفتن کیفیت آموزش ،محیط مسکونی،
محیط فیزیکی ،سالمت ،امنیت و نیز کیفیت درآمد و
اشتغال پایینتر از حد متوسط و کیفیت تعامل و
همبستگی اجتماعی در حد متوسط
مقدار واریان

حیدری ساربان
()4313

تبیین عوامل موثر بر ارتقای رفاه اجتماعی
در مناطق روستایی ،مطالعه موردی:
شهرستان مشکین شهر

و واریان

تجمعی تبیین شده عاملهای

توانمندسازی اقتصادی و باز توزیع درآمد ،توانمندسازی
اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی ،توانمندسازی
محیطی ،نهاد سازی و ارتقای پذیرش اجتماعی،
توانمندسازی روان شنادتی ،تقویت مشارکت اجتماعی
و ارائه ددمات ترویجی به مقدار  64/5درصد میباشد

تغییرات قیمت غذا و اثرات آن بر رفاه

میزان درآمد ،الگوی مصرف دانوار و دسترسی به

روستایی

ددمات بهداشتی و آموزشی

دورقابای ()6001

رفاه اجتماعی روستایی در هند

بهزیستی فردی ،میزان درآمد ،رنایت شغلی و امنیت

ورنر()6000

تحلیل توسعه پایدار و رفاه اجتماعی

کیفیت محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی

بولو و سوسی

تحلیلی از بهکارگیری فن آوری و اثرات

()6004

آن در کیفیت زندگی اجتماعات روستایی

بود جون ()4113

وواکی و
آناستاسیو
()6005

بهبود کیفیت زندگی جوامع روستایی تابعی از دود
ارزیابی مثبت جوامع روستایی از زندگی دود میباشد

تغییرات در رفاه اجتماعی روستایی و

بعد دانوار ،الگوی مصرف دانوار ،ونعیت مسکن و

ناپایداری

بهزیستی فردی
مأدذ :یافته های پژوهو
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شکل  -1چارچوب نظري پژوهش

روش تحقیق
هدف کلی این تحقیق سنجو و اولویتبندی مناطق روستایی بر حسب سطوح رفاه اجتماعی مهیباشهد .تحقیهق
حانر از نوع توصیفی تحلیلی است .جهت جمعآوری اطالعات از طریق پرسونامه به روستاییان سهاکن در نهواحی
روستایی شهرستان پار

آباد -که جامعه آماری تحقیق را تشکیل میدادند -مراجعه شهد .در ایهن میهان تعهداد کهل

جمعیت روستایی شهرستان پار

آباد  74350نفر برآورد گردید .حجم نمونهه مهورد مطالعهه بها اسهتفاده از فرمهول

کوکران  416نفر تعیین گردید برای باال بردن میزان اعتبار و دقت یافتهها ،حجم اعضای به  600نفهر افهزایو یافهت.
همانطوری که گفته شد ابهزار تحقیهق پرسهونامهه محقهق سهادته بهود کهه روایهی صهوری آن بها کسهب نظهرات
صاحبنظران در دانشگاه و کارشناسان اجرا یی مربوطه به دست آمد .آزمون مقدماتی نیز برای بدسهت آوردن پایهایی
ابزار پژوهو انجام گرفت و نرایب آلفای کرونباخ ( )αبرای بخوهای مختلف پرسو نامهه بهین  0/41الهی 0/17
محاسبه شد .هم چنین از طریق ابزار پرسونامه ،مؤلفه های رفاه اجتماعی به کمک  55سهؤال بسهته مهورد سهنجو
قرار گرفت و برای امتیازدهی آن از طیف پنج قسمتی لیکرت اسهتفاده گردیهد .در مرحلهه امتیهازدهی ،از آن جها کهه
دستهای از سؤاالت در جهت منفی مطرح شدهاند ،با استفاده از نرم افزار  ،SPSSکدگذاری مجدد برای ایهن دسهته از
سؤاالت انجام شد .بنابراین ،امتیاز پاسخها در سؤاالت با جهت مثبت به صهورت =5 :کهامالً مهوافقم=1 ،مهوافقم=3 ،
نظری ندارم =6 ،مخالفم و  =4کامالً مخالفم و در مورد سؤاالت منفی عک

این حالت میباشد؛ و متغیرهای تحقیهق

حانر عبارتند از  :دسترسی به ددمات آموزشی و بهداشتی ،عضویت در تشکلهای مدنی ،بهزیستی فردی و امنیت،

سنجو و اولویتبندی مناطق روستایی بر حسب سطوح رفاه اجتماعی (مطالعه موردی :شهرستان پار

آباد)67 /

پتان سیل طبیعی ،میزان درآمد ،الگوی مصرف دانوار ،سرمایه اجتماعی ،رنایت شغلی ،ونعیت مسکن ،مکان گزینی
روستا ،گذران اوقات فراغت و میزان مشارکت اجتماعی و در نهایت ،دادههای بدسهت آمهده بها اسهتفاده از تکنیهک
فازی مورد تحلیل قرار گرفتهاند.

تاپسی

تکنیک تاپسیس فازي
تاکنون از روشها و مدلهای متفاوتی برای سنجو و اولویتبندی رفاه اجتمهاعی در منهاطق روسهتایی اسهتفاده
شده است که در این میان بهره گیری از روشهای چند شادصه ،دارای اهمیت بیشهتری اسهت .اسهتفاده از رویکهرد
فازی در تصمیم گیریهای چند شادصه ،به اهمیت نسبی شهادصههای مهورد اسهتفاده بسهتگی دارد .رویکردههای
متفاوتی برای رتبه بندی ارقام فازی وجود دارد .در این بین ،روش کوفمن و گاپتا به دلیل سهولت و سهادگی آن ،بهه
ویژه برای ارقام فازی مثلثی ،دارای شهرت بیشتری است.
در این تحقیق ،برای تصمیم گیری چند شادصه فازی به شیوه فهازی ،تعیهین گزینهه و شهادصههای مهرتبط بها
مونوع و اولویت بندی ،تبدیل گزینه های اندازه گیری شده به ارقام فهازی ،تعیهین وزن شهادصهها و رتبهه بنهدی
گزینه ها با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شادصه تاپسی
تاپسی

فازی روشی است که در آن عناصر ماتری

میشوند .برای انجام عملیات به شیوه تاپسی

فازی بهه مرحلهه اجهرا گذاشهته شهده اسهت و

یا وزن ههای متعلهق بهه ههر شهادص بهه صهورت فهازی بیهان

فازی ،میتوان از روشهای متفاوتی بهره گرفت کهه از متهداولتهرین

آنها روش ونع شده به وسیله «چن و هوانگ» است .در این روش مراحل زیر به اجرا گذاشته میشود (پورطاهری
و همکاران)4341 ،
مراحل انجام تکنیک تاپسیس فازي
مرحله اول :تشکیل ماتری

داده ها بر اسا

 nگزینه و  kشادص.

مرحله دوم :استاندار سازی داده ها :بدین منظور الزم است که ابتدا حداکثر میهزان ههر سهتون
مشخص گردد .و با بهره گیری از روابط ییل ،به استاندارد سازی ماتری

و حهداقل آن

تصمیم اقهدام شهود( .پهور طهاهری و

همکاران)4341،
اگر اعداد فازی به صورت مثلثی باشند ،به طوری کهه

بیشهترین و

کمترین امتیازات را به دود ادتصاص داده باشند ،میتوان به دو شیوه ییل و با بهره برداری از توابع ( )4و ( )6اقدام
به استاندارد سازی ماتری
تابع ()1

تصمیم نمود.
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تابع ()2

مرحله سوم :محاسبه ماتری

استاندارد وزن دار :پ

استاندارد ،مهیتهوان مهاتری

از تشکیل ماتری

اسهتاندارد

وزن دار را از طریق تابع ( )3محاسبه کرد.
تابع ()3

مرحله چهارم :محاسبه ایده آل مثبت و منفی :اکنون میتوان جواب ایده آل مثبت (
(

) و جواب ایهده آل منفهی

) را برای اعداد فازی مثلثی از طریق تابع ( )1برآورد نمود.
تابع ()4

مرحله پنجم :محاسبه هر گزینه از ایده آل مثبت ( ) و منفی (
محاسبه میشود .اگر

)و

) اسهت کهه ایهن مرحلهه بهه صهورت ییهل
باشند ،آن گاه میتوان اعداد مثلث فازی را بهه

صورت توابع ( )5و ( )6تعمیم داد.
تابع ()5

(

براي )
براي )

تابع ()6

براي )
براي )

(
(b
(

مرحله ششم :در مرحله نهایی میتوان نزدیکی نسبی هر گزینه به ایهده آلهها را کهه از طریهق تهابع ( )7بهرآورد
میشود ،محاسبه کرد.
تابع ()7

مفاهیم ،ديدگاهها و مبانی نظري
متون توسعه نشان می دهد که رفاه اجتماعی مهم ترین بخو مفاهیم توسعه پایدار را تشکیل مهیدههد کهه امکهان
تأمین نیازهای نسل امروز بدون از بین بردن توانمندیهای نسل آینده برای دستیابی به نیازهایشان را فراهم میکنهد

سنجو و اولویتبندی مناطق روستایی بر حسب سطوح رفاه اجتماعی (مطالعه موردی :شهرستان پار

آباد)61 /

(جهان بین ،نوری )11 :4316 ،از نظر سازمان ملل متحد رفاه اجتماعی عبارتسهت از دامنهه وسهیعی از فعالیهتهها و
برنامههایی که تحت نظارت و با کمک دولت برای بهزیستی افهراد و جامعهه انجهام مهیشهود( .ربهانی ،و همکهاران،
 )36 :4347و رفاه اجتماعی سیستمی جامع از ددمات اجتماعی ،برنامهها ،امکانات و امنیت اجتماعی اسهت کهه بهه
منظور گسترش توسعه اجتماعی ،عدالت اجتماعی و نقو اجتماعی مردم به کار میرود و بدین ترتیب باعث توسهعه
پایدار ونعیت بهزیستی دانواده ها و کل جامعه میگردد (نوری .)74 :4340 ،رفاه اجتماعی تعبیری است که بیشهتر
به یک ونعیت چند جانبه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی معطوف اسهت و حفظشهان انسهانهها و مسهلولیت پهذیری
جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعهه در عرصهه ههای فهردی و جمعهی از اههداف اساسهی آن اسهت
(یزدانی ) 34 :4346 ،افزون بر این ،رفاه اجتماعی یک واقعیت انکار ناپذیر برای سعادت و بهروزی ههر جامعهه و یها
اجتماع میباشد) (Midgely,2000:25والدیمیر دادین محقق روسی درباره ارتباط رفهاه اجتمهاعی و توسهعه معتقهد
است رفاه اجتماعی ،اسا

تمامی پارامترهای توسعه است و کیفیت آن میتواند تنوع و تفاوت توسعه را توجیه کنهد

(عینالی )34 :4340 ،مطالعات نشان میدهد که رفاه اجتماعی مفهوم عام و داص را در بر میگیرد که در مفهوم عهام
رفاه اجتماعی عنوان هایی نظیر ددمات اجتماعی ،حقو عمهومی و شههروندی را یهادآور مهیشهود و منظهور از آن
التفات به سادتار اجتماعی بدون در نظر گرفتن ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است که دو بعهد مهادی و
معنوی را شامل می شود .بعد مادی بر تأمین نیازهای اساسی ،دورا  ،پوشا  ،شغل ،مسکن ،بهداشت و درمان تاکید
دارد .بعد معنوی را نیز می توان شامل موارد زیر دانست :تعلیم و تربیت ،ریشه کنی جهل و بی سواد ،حمایت قانونی
از حقو ملت و بردورداری از حقو انسانی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،التفات به دانواده بهه عنهوان مههمتهرین
نهاد اجتماعی و تأمین قداست و فضیلت در پرتو جلوگیری از انحرافهات ادالقهی ،اجتمهاعی و اقتصهادی (زاههدی
اصل )60 :4344 ،رفاه اجتماعی امری است واقعی با ابعادی گسترده و شادصهای متنوع نسهبی و متهأثر از شهرایط
فرهنگی و اجتماعی متأثر از شرایط زمانی و مکانی و دارای دست کم یک ویژگی مههم و آن ایهن کهه ،مقولهه رفهاه
اجتماعی مترادف یا دربردارنده نوعی مطلوبیت و لذت برای فرد است که اکثراً با معیارهای پهولی و مهادی سهنجیده
میشود .اگر چه مفهوم رفاه نباید تنها از بعد مادی محض مورد نظر قرار گیرد (.) Barry,199:10
رویکردها و نظریه های مربوط به رفاه ،مطابق تقسیم بندی عام در جامعه شناسی ،بیشتر به دو نوع نگرش «جمهع
گرایانه» و «فردگرایانه» قابل تقسیم است؛ که به تبع آن ،راه حل ههایی نیهز حهول آن شهکل گرفتهه اسهت .طرفهداران
رویکرد فردگرایانه بر این باورند که پیشرفت ههای رفهاهی فقهط تهابع نظهام بهازار بهوده و از طریهق مکهانیزم تولیهد
محصوالت و کاالهای مورد استفاده عموم مورد نظر افراد میباشد ،امکهان پهذیر مهیگهردد ،طرفهداران نظریهه جمهع
گرایانه کسانی هستند که نرورتهای رفاهی را بعد جمعی تعبیر و تفسیر مهیکننهد .از دیهدگاه ایهنهها یهک رشهته
ارزش های اجتماعی وجود دارد که باید مستقل از ادتیارات افراد ارتقای یابد از این دیدگاه ،پدیهده ههای جمعهی از
لحاظ چگونگی کاهو فقر و محرومیت و میزان ارتقای مساوات با هم مقایسه میشوند و در آن ابزار و آالت رفاهی
بر اسا

عملکرد مربوط به باال بردن میزان کاالهای مادی بررسی میشوند (میجلی .)410 :4374 ،رویکردههای رفهاه
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به دو بخو عینی و یهنی تقسیم میشود که امروزه در مطالعات رفاه ،هم شادصههای عینهی و ههم شهادصههای
یهنی در نظر گرفته میشود( .تقوایی و همکاران.)76 :4310 ،
همان طوری که به نوعی بیان شد رفاه اجتماعی را در قالب نیازهای نهروری هماننهد اشهتغال ،مسهکن ،اوقهات
فراغت ،پوشا  ،آموزش ،بهداشت و تغذیه برای افراد ناتوان و فاقد ابزارهای درآمدی و دسترسهی هماننهد کودکهان،
سالمندان ،مع لوالن ،زنان سرپرست دانوار و آسیب دیدگان اجتماعی و به دصوص روسهتاییان تعریهف مهیکننهد و
متون مربوط به جامعه شناسی و اقتصادی نشانگر این امر میباشد که متغیر رفاه و بهزیسهتی تنهها اقشهار در معهر
آسیب و فقیر جامعه را در بر نمیگیرد بلکه دارای ابعاد وسیع میباشد .یکی از ویژگیههای بهارز رفهاه اجتمهاعی آن
است که افراد در جامعه این احسا

را داشته باشند که از سالمت ،سرزندگی و امنیهت بیشهتری بردهوردار هسهتند

( .)Hewstone, Strobe,2001:شادصهای رفاه اجتماعی به کار گرفته شهده از سهوی سهازمان همکهاری و توسهعه
اقتصادی شامل آموزش و یادگیری ،بهداشت ،اشتغال ،اوقهات و فراغهت ،موقعیهت اقتصهادی فهرد ،محهیط فیزیکهی
زیست ،محیط و روابط اجتماعی ،امنیت فردی و اجتماعی ،مشارکت اجتمهاعی و فرصهتههای اجتمهاعی مهیباشهد
(لطیفی و قیداری )474 :4310 ،برای بررسی شادصهای رفاه اجتماعی میتوان از مدلهای گوناگونی اسهتفاده کهرد
که در زیر به نمونههایی از آن پردادته می شود .شادص رفاه اجتماعی شامل سه بعد؛ شادص کمی رفهاه اجتمهاعی،
شادص های کیفی رفاه اجتماعی و شادص های منفی رفاه اجتماعی هستند .شادصهای کمی رفاه اجتماعی شهامل،
درآمد سرانه ،اشتغال ،سال های امید به زندگی ،میزان با سوادی ،مرگ و میر کودکان ،توزیع درآمهد ،توسهعه انسهانی،
مشارکت اجتماعی ،فعالیت زنان ،شادص های کیفی رفاه اجتماعی شامل آزادی انتخاب ،عزت نف

اجتماعی ،امنیت

اجتماعی ،و شادص های منفی رفاه اجتماعی نیز شامل تورم ،فقهر ،سهوت تغذیهه ،عهدم اطمینهان ،تبعهیض جنسهیتی،
معلولیت جسمی و یهنی ،و آلودگی محیط زیسهت هسهتند (مهدنی .)46 :4371 ،تکامهل مفههومی توسهعه در قالهب
توسعه پایدار و فصل مشتر آن با رفاه اجتماعی زمینه تقویت رویکرد جدیدی شده که چالوهای فکری داصی را
به دنبال داشته است .با این رفاه اجتماعی روستایی را فرآیندی مستمر و پویا و پایدار که منجهر بهه ایجهاد مجموعهه
شرایط و کیفیت ها در توانمندسازی مردم روستایی از طریق دولت ،نهادهای مدنی و سازمانهای مسلول برای بهبهود
مستمر زندگی و کیفیت آنان منجر گردد ،میدانند (رکنالدین افتخاری ،توکلی )66 :4346 ،و اهداف رفهاه اجتمهاعی
روستایی عبارتند از :تأمین مساوات بین نسلها ،تأمین فرصتهای اجتماعی برابر ،کاهو فقر ،توانمندسهازی ،امنیهت
انسانی و اقتصادی ،آگاه سازی ،اشتغال ،مشارکت ،تأمین نیازها و این اهداف در قالب رهیافهتههای فهرد روسهتایی،
جامعه روستایی ،محیط و تعامل فرد ،جامعه و محیط قابل دستیابی است( .توکلی.) 5 :4346 ،
تحلیل يافتهها
در این تحقیق سعی شد جهت تبیین این فرنیه که دهستانهای شهرستان پار

آباد به لحاظ شادصههای رفهاه

اجتماعی با یکدیگر متفاوت است ابتدا به منظور نمایو چگونگی مراحل انجام ارزیهابی و اولویهتبنهدی و نیهز بهه
جهت سهولت تشری مدل 46 ،شادص موثر بر رفاه اجتماعی مناطق روستایی شهرستان پار

آباد انتخاب گردیهد.

سنجو و اولویتبندی مناطق روستایی بر حسب سطوح رفاه اجتماعی (مطالعه موردی :شهرستان پار

آباد)74 /

هم چنین جهت تعیین وزن شادصها نمن استفاده از تجربیات جهانی از  30نفهر از مروجهان جههاد کشهاورزی و
کارشناسان توسعه روستایی به شکل پرسو نامه و بر اسا

مؤلفه ها ،معیارها و شادصهای تبیین کننهده در قالهب

طیف «دیلی مهم ،مهم و غیر مهم» که به ترتیب مقادیر فهازی آنهان برابهر بها ( )40،5،0( ،)40،40،5و ( )5،0،0بهوده
تعیین شد .عالوه بر این ،همانطوری که جدول ( )6نشان میدهد با مطالعه ونعیت شادصهای رفهاه اجتمهاعی در
مناطق روستایی شهرستان پار

آباد ،در نهایت  46شادص به شیوه غربال زنی به عنوان شادصهای رفاه اجتمهاعی

از میان دیل عظیم شادص ها انتخاب شدند که بدین شرح اند :دسترسی به ددمات آموزشی و بهداشهتی ،عضهویت
در تشکل های مدنی ،بهزیستی فردی و امنیت ،پتانسیل طبیعی ،میزان درآمد ،الگوی مصرف دانوار ،سرمایه اجتماعی،
رنایت شغلی ،ونعیت مسکن  ،مکان گزینی روستا ،گذران اوقات و فراغت و میزان مشارکت اجتمهاعی مهیباشهد.
پ

از آن بر اسا

فنون نرم تصمیم گیری ،به طراحی مدل تحقیق پردادته شده است .چون که فر

بر ایهن اسهت

که مال و معیار کیفیت زندگی همان شادصها هستند که میتوانند ابزاری مفید برای نظارت و کنترل روندها ارائهه
کنند و تغییرات را به دوبی منعک

سازند.

جدول ( : )2میزان رفاه اجتماعی به تفکیک دهستانهاي شهرستان پارس آباد
عضویت در تشکلهای مدنی

بهزیستی فردی و امنیت

پتانسیل منابع طبیعی

میزان درآمد

الگوی مصرف دانوار

سرمایه اجتماعی

رنایت شغلی

ونعیت مسکن

مکان گزینی روستا

نحوه گذاران اوقات و فراغت

میزان مشارکت اجتماعی

دسترسی به ددمات بهداشتی و آموزشی

36

67

64/65

64/66

61/35

66/65

31/65

34/34

36/16

34/61

36/36

65

ساواالن

41/36

13/36

14/65

47/35

44/65

46/36

41/63

45/74

34/66

65/63

67/65

36

قشال شمالی

47/36

47/45

31

45/51

36/36

4/36

15/56

64/56

34/35

67/65

63/36

44/65

اصالندوز

64/44

47/41

47/65

64/64

61/63

37/64

36/56

36/64

64/66

35/36

55/35

13/65

قشال غربی

43/61

66/36

64/15

34/75

61/35

41/36

66/64

41/46

45/46

46/61

46/43

47/45

محمود آباد

41/76

46/11

41/45

61/46

61/56

66/65

36/65

14/64

16/35

64/65

46/36

61/35

تازه کند

مآدذ :یافته های پژوهو

عالوه بر این ،بر اسا

داده های دام حاصل از پرسو نامه ،به طیهف بنهدی مقهادیر ههر شهادص بهه تفکیهک

دهستانهای شهرستان در قالب گزینه های «دیلی مناسب ،مناسب و نامناسب» که به ترتیب مقادیر فازی (،)40،40،5
( )40،5،0و ( )5،0،0نشان داده شدهاند .اقدام گردید ،تا ماتری
داده های فازی ،استاندارد سازی آنها بر اسا

فازی شادصها بدست آید ،بعد از تشکیل مهاتری

تابع ( )4بدست آمد .آن گاه وزن هر شادصها از طریق کارشناسهان
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مطابق جدول ( )3در قالب طیف «دیلی مهم ،مهم و غیر مهم» که به ترتیهب مقهادیر فهازی آنهها برابهر (،)40،40،5
( )40،5،0و ( )5،0،0است تعیین شد تا ماتری

وزنی داده ها مطابق تابع ( )3محاسبه گردد.

جدول ( :)3وزن فازي هر يک از شاخصها
شادصهای تحقیق

شادصها

عضویت در تشکلهای مدنی

بهزیستی فردی و امنیت

پتانسیل منابع طبیعی

میزان درآمد

وزنها

()5،5،40

()5،5،40

()0،5،40

()5،5،40

الگوی مصرف دانوار

()40،0،5

()5،40،40

()5،40،40

()5،40،40

()0،5،40

()0،5،40

همبستگی اجتماعی

رنایت شغلی

ونعیت مسکن

مکان گزینی روستا

نحوه گذاران اوقات و فراغت

میزان مشارکت اجتماعی
()5،5،40

آموزشی

دسترسی به ددمات بهداشتی و

()0،5،40

مآدذ :یافته های پژوهو

سپ

مقادیر حداکثر و حداقل هر شادص مطابق توابع ( )5و ( ) 6تعیین شهد تها فاصهله ههر گزینهه از ایهده آل

مثبت ( ) و منفی (

) به دست آید .آن گاه میتوان نزدیکی نسبی هر گزینه به ایده آلهها

را از طریهق تهابع

( )7محاسبه کرد .این مقدار در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول ( : )4اولويت بندي سطح رفاه اجتماعی در سطح دهستانهاي شهرستانهاي پارس آباد
دهستانها

نریب

ساواالن

43/63

46/65

0/510

قشال شمالی

45/45

46/35

0/140

اصالندوز

46/36

44/65

0/566

قشال غربی

40/44

44/35

0/174

محمود آباد

44/61

46/63

0/174

تازه کند

47/65

43/61

0/574

مآدذ :یافته های پژوهو

سنجو و اولویتبندی مناطق روستایی بر حسب سطوح رفاه اجتماعی (مطالعه موردی :شهرستان پار

بدین ترتیب همان طور که مشاهده میشود نتایج مدل تاپسی
میدهد که در بین دهستانهای نواحی روستایی شهرستان پار

فازی بر اسها

آباد)73 /

وزنههای محاسهبه شهده نشهان

آّباد ،دهسهتان تهازه کنهد و سهاواالن از حیهث رفهاه

اجتماعی در رده اول و دوم و قشال غربی در رده آدر قرار دارد.
جمع بندي و نتیجهگیري:
در نهایت ،در زمینه ارتباط توسعه با جامعه روستایی میتوان گفت ،توسعه روستایی نگرشی همه جانبه و فرآینهد
افزایو انتخاب مردم ،گسترش دموکراتیک ،تواناسازی مردم به منظور تصمیم گیهری بهرای شهکل دههی بهه فضهای
زیست ،افزایو رفاه و دوشبختی ،گسترش فرصتها و ظرفیت های بالقوه ،تواناسازی زنان ،فقرا و دهقانان مستقل و
آزاد برای سازمانده ی فضای زندگی دویو و هم چنین تواناسازی برای انجام کار گروهی است .در بسهتر تفکهرات
مرتبط با توسعه ،رفاه اجتماعی به عنوان عصاره آن تلقی میشود و توسعه روستایی با تاکید بر پاردایم توسعه پایهدار،
درصدد است تا به طور همزمان به مونوعاتی مانند محیط زیسهت ،زنهدگی ،رفهاه و بهزیسهتی انسهان روسهتایی در
تعامل با انسان ،انسان با مصنوعاتو و انسان با محیطو توجه کند و پاسخ مناسب به فعالیتهای اقتصهادی و پیونهد
آن با رفاه اجتماعی ارائه دهد .هدف این تحقیق سنجو و اولویت بنهدی سهط راه اجتمهاعی در منهاطق روسهتایی
شهرستان پار

آباد بود .هم چنین  ،این تحقیق بر آن بوده است نمن تبیین رفاه اجتماعی ،به تبیین الگهویی شهفاف

در جهت شادص سازی با رویکرد شادصهای کیفی بپردازد و از طریق ارائه مدل تاپسی
روستایی شهرستان پار

فازی ،رتبه بندی مناطق

آباد را به لحاظ سطوح رفاه اجتماعی به دست دههد و در ایهن میهان و در فرآینهد تحقیهق

سطوح رفاه اجتماعی مناطق روستایی شهرستان پار

آباد با شادصهای دسترسی به ددمات آموزشی و بهداشهتی،

عضویت در تشکل های مدنی ،بهزیستی فردی و امنیت ،پتانسیل طبیعی ،میزان درآمد ،الگوی مصرف دانوار ،سهرمایه
اجتماعی ،رنایت شغلی ،ونعیت مسکن ،مکان گزینی روستا ،گذران اوقات و فراغت و میزان مشهارکت اجتمهاعی
مورد سنجو و ارزیابی قرار گرفت؛ و هم چنین ،در این ارتباط ،نتایج تحقیقات پیشهینیان وجهود رابطهه میهان رفهاه
اجتماعی و توسعه مناطق روستایی را تایید کرد.
ارائه پیشنهادها
در نهایت ،نتایج حاصل از مطالعات میدانی در نواحی روستایی شهرستان پار
نشان داد که روش تاپسی

آباد ،به عنهوان نمونهه مطالعهاتی

فازی به عنوان روشی ارزشمند و کارآمد از تکنیکههای تصهمیم گیهری چنهد شادصهه

مبتنی بر اعداد فازی ،به دوبی توانسته است ونعیت رفاه اجتماعی در منطقه مطالعاتی را تبیین کند ،بهه طهوری کهه
یافته های حاصل از مطالعات میدانی و مشاهدات عینی به دوبی با واقعیتهای موجود مناطق روستایی منطبق بهوده
است .بدین ترتیب میتوان از شادصهای تحقیق حانر به عنوان الگهویی بهرای سهایر منهاطق روسهتایی در جههت
سنجو سط رفاه اجتماعی استفاده کرد .هم چنین میتوان ،با بهره گیری از شادصهای رفاه اجتماعی ،میتوان بهه
برنامه ریزان توسعه روستایی برای نظارت بر اجتماع روستایی ،بازبینی نتایج سیاستها و برنامه ها ،ارائه برنامه ههای
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جدید کمک کرد .در نهایت می توان گفت ،سیاست گذارن و برنامه ریزان توسعه روستایی میتوانند عالوه بر استفاده
از روشهای رایج در تعیین سطوح توسعه ،به بهره گیری از مدل تاپسی
بپردازند .هم چنین سیاست گذاران و برنامه ریزان شهرستان پار

فازی به مثابه ابزاری مناسب و نسبتاً آسهان

آباد باید هر چه بیشتر بر دهستانهای توسعه نیافته

تمرکز کنند؛ و درصدد تقویت شادصهای رفاه اجتماعی هر چه بیشتر دهسهتانههای کمتهر توسهعه یافتهه از طریهق
کشف و شنادت پتانسیل های ناشنادته در بخو کشاورزی و ارتباط این بخو با بخوهای صهنعت و دهدمات بهه
منظور افزایو بهره وری و اشتغال و کاهو بیکاری ،تقویت امکانات بهداشتی و درمانی ،تقویت امکانات آموزشهی و
فرهنگی ،تقویت امکانات زیر سادتی از جمله آب و بر و راههای ارتباطی ،ارتقای مهارتهای شغلی در بخوهای
مختلف و به ویژه بخو کشاورزی از طریق سازمان هایی مانند جهاد کشاورزی و غیره باشند و در توزیع اعتبارات و
بودجه ،روستاهای توسعه نیافته را در اولویت قرار دهند و در تعیین سطوح توسعهیهافتگی ،بهر شهادصههای کیفهی
بیشتر تاکید شود.
منابع
 -4پورطاهری ،مهدی )4341( ،کاربرد روشهاي تصمیم گیري چند شاخصه در جغرافیا ،انتشارات سمت ،تهران،
ص .606
 -6پورطاهری ،مهدی ،رکنالدین افتخاری ،عبدالرنا ،رحمتی ،مهدی ،)4310( ،نقش دانش حقوقی در رفاه
اجتماعی روستايیان ،مطالعه موردی :دهستان میان کوه غربی-شهرستان پلددتر -استان لرستان ،سال  ،46شماره
 ،16ص . 56
 -3تقوایی ،مسعود ،زنگی آبادی ،علی ،وارثی حمید رنا ،و محمود اکبری ،)4310( ،سنجش رفاه در کالنشهر
شیراز با استفاده از شاخصهاي کالرک و تابع رفاه اتکینسن ،فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،
شماره  ،4ص .76
 -1تقوایی ،علی اکبر ،محمودی نژاد ،هادی ،)4345( ،توسعه پايدار شهري و رفاه اجتماعی شهروندي،
جستارهاي شهرسازي ،شماره  45و  ،46ص . 36
 -5توکلی ،مرتضی ،)4346( ،تحلیل فضايی رفاه اجتماعی روستايی و ارائه الگوي بهینه آن ،رساله دکتری
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدر .
 -6جهان بین ،رنا ،نوری ،عزیز ،)4316( ،رفاه اجتماعی ،بستر تحقق توسعه پايدار شهري ،راه ابریشم ،نشریه
وزارت راه و شهرسازی ،سال هیجدهم ،شماره .11 ،433
 -7حیدری ساربان ،وکیل ،)4316( ،تبیین عوامل موثر بر ارتقاي رفاه اجتماعی در مناطق روستايی ،مطالعه
موردي :شهرستان مشکین شهر ،فصلنامه پژوهوهای جغرافیای انسانی.
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 -4ربانی ،رسول ،کالنتری ،صمد ،قاسمی ،وحید ،عریضی ،فروغ السادات و رنا اسماعیلی ،)4347( ،بررسی رابطه
رفاه اجتماعی با سرمايه اجتماعی در فرآيند توسعه ،مطالعه موردي :شهرستان استان اصفهان ،جلد بیست و
نهم ،شماره  ،4ص .36
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