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 ییروستا مناطق در یاجتماع رفاه یارتقا بر مؤثر عوامل نییتب

 (شهر نیکمش شهرستان: یمورد ةمطالع)
 

  یلیاردب محقق دانشگاه ،ییروستا و یشهر یزیر برنامه و ایجغراف گروه اریدانش -ساربان یدریح لیوک

 

 01/06/1393: یینها دییتأ  25/08/1392مقاله:  رشیپذ

 

 دهیچک
ت یتقو ةنیزم ،یدار و فصل مشترک آن با رفاه اجتماعیپا ةتوسعتوسعه در قالب  یتکامل مفهوم

 رفاه ،حالنیا بادنبال داشته است. را به یا ژهیو یفکر یهاشده که چالش یدیکرد جدیرو

 ینهادها و ها دولت قیطر از که دانند یم داریپا و ایپو و ستمرم یندیفرا را ییروستا یاجتماع

 مردم یتوانمندساز در تیفیک و  طیشرا مجموعه جادیا به مسئول، یها سازمان و یمدن

 ،ن مقالهیهدف ا .بخشد  بهبود را یزندگ تیفیک مستمر، صورت به تا شود یم منجر ییروستا

ان مش ییدر مناطق روستا یرفاه اجتماع یبر ارتقا مؤثرن عوامل ییتب . استشهر نیکشهرست

 یآورجمع برای. است هگرفت  انجام یشیمایروش پبه و است یلیتحل -یفیتوص ،قیتحق این

 شهرنیکمش شهرستان ییروستا مناطق در ساکن انییروستا به ،ق پرسشنامهیاطالعات از طر

 شهرستان انییروستا کل تعداد .دهندمی تشکیل را پژوهش یآمار ةجامع که شد مراجعه

مون حجم نییتع برای .است نفر 90،359 شهرنیکمش  شهرستان ییروستا مناطق انساکن ةن

 اما ،دش نییتع نفر 197 نمونه حجم ،تیدرنها .شد هاستفاد رانککو فرمول از ،شهرنیکمش

عتبار و دقت زانیم افزایش یبرا  لیتحل و هیتجز یبرا .افتی شیافزا نفر 200 به ها،افتهی ا

 یارتقا بر رگذاریثأت عوامل نیترمهم داد نشان جینتا .شد استفاده یعامللیتحل مدل از ،هاداده

 و یاقتصاد یتوانمندساز ةمؤلف شش شامل مطالعه مورد منطقة در ساکن یاجتماع رفاه

 ،یطیمح یتوانمندساز ،یاجتماع ةیسرما تیتقو و یاجتماع یتوانمندساز درآمد، عیزبازتو

 و یاجتماع مشارکت تیتقو ،یشناختروان یتوانمندساز ،یاجتماع رشیپذ یارتقا و ینهادساز

. است 5/68 ،عامل شش نیا یتجمع انسیوار و انسیوار مقدار که است یجیترو خدمات ارائة

 نیب ،یشناختروان یتوانمندساز عامل جز داد نشان پژوهش یاستنباط یهاافتهی ن،یهمچن

 با یاجتماع مشارکت تیتقو و ینهادساز ،یطیمح ،یاجتماع ،یاقتصاد یتوانمندساز عامل

 .دارد وجود دارامعن رابطة ،شهرنیکمش شهرستان ییروستا مناطق در یاجتماع رفاه یارتقا

 .شود یم ارائه یکاربرد یاهشنهادیپ ،پژوهش جینتا براساس ت،یدرنها

 
 کیفیت ،شهرنیکمش تانشهرس اجتماعی، رفاه ،ییروستا توسعة ،یاجتماع ةتوسع: ها دواژهیکل

 .زندگی
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 مقدمه

ماع رفاه به یابیدست ،یاجتماع یزیر برنامه اهداف از یکی کهآنجا از  یهادغدغه نیترمهم از یکی آن جادیا و است یاجت
ر به یانسان یضرورت نکهیبراعالوه رفاه گفت توانیم خالصه طوربه ،رودیم شماربه یکنون جهان در دولتمردان  شما

 .است جامعه کی شرفتیپ و توسعه در یمهم عنصر ،دیآ یم
رائه یاجتماع رفاه از یمتعدد فیتعار تاکنون  از یعیوس ةدامن یاجتماع رفاه ملل، سازمان فیتعر براساس .است شده ا

 و ادهزضیف) دشویم انجام جامعه افراد یستیبهز یبرا دولت کمک و نظارت با که ردیگ یدربرم را ییهابرنامه و هاتیفعال
ماع رفاه ن،یبراافزون ؛(213: 1379 ،یمدن  یاجتماع تیامن یهابرنامه و امکانات ،یاجتماع خدمات از جامع یستمیس ،یاجت

ماع نقش و یاجتماع توسعة ،یاجتماع عدالت گسترش منظوربه که است  موجب ،بیترتنیا به و رودیم کاربه مردم یاجت
 شامل یاجتماع رفاه ت،ینهادر .(72: 1381 ،ینور) دشویم جامعه کل و هاخانواده یستیبهز تیوضع داریپا ةتوسع

ز یاافتهیسازمان ةمجموع  منظوربه یاجتماع ینهادها و یرفاه یها همؤسس درقالب که ستهااستیس و مقررات ن،یقوان ا
ئه انسان سعادت نیتأم و یمعنو و یماد یازهاین به ییپاسخگو  آورد فراهم را یو یالتع و رشد ةنیزم تا شودیم ارا

 .(36: 1385 ،گرانید و ییتقوا)
 چهل به کمدست ،ییروستا ریپذبیآس افراد و فقرا از تیحما ،یاجتماع نیتأم به مربوط یاهاقدام ةنیشیپ ران،یا در

 هتوج جالب کشور ییروستا ینواح در یریپذبیآس و فقر کاهش ثیح از هابرنامه یوردهاادست اما ،رسدیم شیپ سال
ز یادیز عوامل به ،ییروستا یهامکان و مردم یاجتماع رفاه و یزندگ تیفیک و( 2: 1384 ،یمازندران یزاهد) ستین  ا

 یهاانجمن و تیامن ،یعیطب طیمح سالمت، بهداشت، و آموزش مانند یخدمات به یدسترس مناسب، درآمد اشتغال، جمله
 و ریتداب از یامجموعه ةرندیدربرگ زین ییروستا یاجتماع هرفا .(4: 1387 ان،یمنصور و یرضوان) است وابسته یقو

 مناطق در ریدرگ یردولتیغ و یدولت ینهادها و ییروستا افراد مشارکت بر هیتک با که است یاجتماع یهایبانیپشت
 کرامت و نأش حفظ و ییروستا مناطق انساکن یازهاین به ییپاسخگو ،ییروستا ةتوسع یهابرنامه شبردیپ یبرا ،ییروستا
ماع رفاه تیتقو دربارة هاپژوهش .(2002 ،یل) ردیگیم صورت هاآن یانسان  دهدیمنشان  ییروستا مناطقدر  یاجت

ماع ،یطیمح ،یمانند عوامل اقتصاد یعوامل مختلف أث ،ینهادو  یشناختروان ،یاجت  در یرفاه اجتماع یدر ارتقا ییبسزا ریت
 ؛است ییروستا مناطق در یرفاه اجتماع یارتقابر  مؤثرعوامل  یبررس ،همقال نیهدف ا .داشته است ییروستا مناطق

ماع ،یاقتصاد عوامل ایآ که است آن کشف دنبالبه مطالعه نیا ،نیبنابرا  مشارکت تیتقو و یشناختروان ،یطیمح ،یاجت
ماع رفاه یارتقا با ،ینهادساز و یاجتماع  بحث از پس ،نهیزم نیا در .ریخ ای دندار معنادار ارتباط ییروستا مناطق در یاجت
ماع رفاه ینظر یمبان دربارة ئ و یاجت  یبررس ییروستا مناطق در یاجتماع رفاه یارتقا بر مؤثر عوامل ،یمفهوم مدل ةارا

 .دنشو یم

 

 ینظر یمبان
 ؛است یندگز تیفیک بهبود و یاجتماع رفاه یارتقا به لین یراستا در کوشش ،یزیربرنامه ابعاد از یکی معاصر، یایدن در
ز یاریبس کهیاگونهبه  یاجتماع رفاه شیافزا و یزندگ تیفیک بهبود را خود یهابرنامه تیموفق لیدل ها،دولت نیترموفق ا

 ،یاقتصاد ةچندجانب تیوضع کی به شتریب که است یریتعب یاجتماع رفاه ،نهیزم نیا در .(67 :2001 هستون،) دانندیم
وانمند یارتقا و آن قبال در جامعه یریپذتیمسئول و هاانسان نأش حفظ و است معطوف یاسیس و یاجتماع  تیکل یت
 یاجتماع رفاه هدف ن،یبراعالوه ؛(31: 1382 ،یزدانی) است آن یاساس اهداف از ،یجمع و یفرد یهاعرصه در جامعه
 و تیامن آرامش، ش،یآسا دندا و یانسان مختلف یازهاین نیتأم ،یاجتماع رفاه یهابرنامه تیغا و هاستانسان متوجه

 ابتدا ،یانسان یازهاین شناخت یبرا و شود فیتعر و شناخته دیبا ازهاین نیا ن،یبنابرا ؛است یانسان ةجامع به یمندتیرضا
هد) شناخت را انسان دیبا  احساس فرد که است آن یاجتماع رفاه مهم یهایژگیو از یکی .(31: 1381 اصل، یزا

 احساس ت،یامن خلق موجب رفاه کهچرا ؛(3: 1390 ،یشال یصفر و یبیهزارجر) دردا ییباال یسرزندگ و تیامن سالمت،
هداف ةزمر در عمالً ،نیبراعالوه و است ندهیآ و حال به نسبت جانبههمه نانیاطم و آرامش  ةالزم و یاصول یهاارزش و ا
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 که است مردم یبرا لذت و یسرخوش حساسا مترادف ینوعبه یاجتماع رفاه ،درکل .(77: 1381 جو،حق) است جامعه هر
 تمام در یاجتماع رفاه توجه کانون و ثقل ةنقط .(34 -32: 2002 مور،) دشویم دهیسنج یمال و یماد یارهایمع با اغلب

 سوم، راه و یدموکراسالیسوس ،سمینیفم سم،یمارکس برال،ینئول برال،یل یهادگاهید جمله از مختلف مکاتب یهادگاهید
زاد عدالت، ،یبرابر محور حول ...و سمیپسامدرن و ییارگراپساساخت . (42 -37 :2000 ،یگلیم) است یاجتماع طبقات و یآ

 یاساس نقش یدارا ،افراد یاجتماع تعامل به یدهشکل در که ردیگیدربرم را یاجتماع رفاه ریتدابمجموعه ،یاجتماع رفاه
ز توانیم ،مطلوب یزندگ یاراست در را اجتماع یهاتوده یروان سطح بهبود. است مداد یاجتماع رفاه یهاشاخص ا  کرد قل

 هاشاخص نیا که دیسنج را موجود یهاتیواقع ،یاجتماع رفاه یهاشاخص با توانیم یزمان .(318: 1363 استوزل،)
 و یارهمک سازمان .(2012 -2011: 2008 مون،) دنباش جامعه یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد ةژیو طیشرا با متناسب

 یهافرصت مشارکت، ،یاجتماع و یفرد تیامن لیقب از یموارد در را یاجتماع رفاه یهاشاخص ،یاقتصاد توسعة
 اشتغال، تیوضع ،یبهداشت خدمات ،یاجتماع ارتباطات و طیمح ،یزندگ یکیزیف طیمح فرد، یاقتصاد تیوضع ،یاجتماع
 .(205: 2002 ،و سردار کالرک) داندیم یریادگی و آموزش تیوضع و فراغت اوقات گذران یچگونگ

 در. اجراقابل هم و معناست واجد هم ،یاجتماع رفاه مفهوم که معتقدند یاجتماع رفاه ةحوز در یدیکل پردازهینظر چهار
 یمندبهره با مترادف را آن ،یخوشبخت و ریخ ةمنزلبه رفاه فیتعر با و کرد وضع را «لذت ةمعادل» بنتام یجرم ،نهیزم نیا
 یریگاندازه یپول یارهایمع یبرمبنا توانیم را یستیبهز بود معتقد گویپ. است یریگاندازهقابل که دانست تیمطلوب ای

 پارتو، لفردویو .است دتریشد یو یآرزو باشد، شتریب یزیچ بابت پرداخت یبرا فرد لیتما هرچه که استدالل نیا با کرد؛
ما رفاه یبرا یاریمع را مطلوب «ییکارا»  از یکی یزندگ وضع کم دست بتواند جامعه اگر کهینحوبه ؛دانستیم یعاجت

 طیشرا بهبود انیجر در جامعه آن ،نشود بدتر کار نیا اثر بر گرید کسچیه وضع نکهیبرامشروط کند، بهتر را جامعه آحاد
 یو. دانستیم یرفاه تیعوض یدارا ،باشد «عادالنه» آن در «منابع عیتوز» که را یاجامعه ،راولز جان .است یرفاه

 .(283: 1391 ،یمحبوب و محمدنژاد) داد نشان توجه «عدالت و اخالق» ةحوز به ،یطورکل به

 یفیتعر یهاگزاره که است یارشتهنیب یادیبن میمفاه جمله از آن، بودنیانتزاع به توجه با یاجتماع رفاه مفهوم
رتباط ةنیزم در .(62 :1382 ،یتوکل و یافتخار نیالدرکن) دارد یمتنوع  ةتوسع گفت توانیم ییروستا ةجامع با توسعه ا

واناساز و کیدموکرات گسترش مردم، یهاانتخاب شیافزا ندیافر و دارد جانبههمه ینگرش ،ییروستا  منظوربه مردم یت
 القوه،ب یهاتیظرف و هافرصت گسترش ،یخوشبخت و رفاه شیافزا ست،یز یفضا به یدهشکل یبرا یریگمیتصم

 انجام یبرا یتواناساز نیهمچن و شیخو یزندگ یفضا یسازمانده یبرا آزاد و مستقل دهقانان و فقرا زنان، یتواناساز
 رفاه توسعه، هب طومرب یتفکرها بستر در .(10 -9 :1389 ،یداریق یسجاس و یافتخار نیالدرکن) است یگروه کار

 توسعة یالگو بر دیکأت با ییروستا ةتوسع .(62: 1382 ،یتوکل و یارافتخ نیالدرکن) شودیم یتلق آن عصارة یاجتماع
 در ییروستا انسان یستیبهز و رفاه ،یزندگ ست،یزطیمح مانند ییهاموضوع به همزمان طوربه تا است درصدد داریپا

 آن وندیپ و یتصاداق یهاتیفعال به مناسب یپاسخ و کند توجه طشیمح با انسان و مصنوعاتش با انسان انسان، با تعامل
 حاصل ینسب فقر از یمهم بخش دهدیم نشان هاپژوهش .(52: 1390 ،گرانید و یپورطاهر) دهد ارائه یاجتماع رفاه با
 نشان هایبررس .(151: 1389 ،یعنبر) شودیم درآمدکم اقشار و انییروستا بینص کشور، در یاجتماع یهارییتغ از
 مطلوب اتیح و باشد کم انییروستا یاجتماع رفاه ،باشند نداشته یکاف رفاه ،خود یزندگ در ییروستا جوامع اگر دهد یم

 ای ابدی کاهش اجتماع در مشارکت و ییروستا اجتماع به تعلق و عالقه است ممکن ،باشد افتهین تحقق شانیاجتماع
 بعد دو ،ییروستا یاجتماع رفاه تگف دیبا نهیزم نیا در .(176: 2000 برگن،) دابی ادامه یاندک تیرضا و تیفیک با یزندگ

 جمله از انییروستا یکیولوژیزیف یازهاین و یاساس یازهاین به یماد مفهوم در که دارد همراهبه را یمعنو و یماد
 یهایبانیپشت ،یفرهنگ فقر و یسوادیب با مبارزه یبرا یمعنو مفهوم در و شودیم پرداخته ...و شغل و مسکن بهداشت،

 شیهااقدام ةسرلوح در یاقتصاد و یفرهنگ ،یاجتماع ،یانسان حقوق از آنان یبرخوردار یبرا ییروستا معجوا از را الزم
 متبادر ذهن به را ییروستا داریپا ةتوسع یهافرضشیپ ،میمفاه نیا .(370 -367: 2007 ت،یاسمو  یرزم) دهدیم قرار

غا افتراق، از ییروستا داریپا ةتوسع مفهوم ،هاآن شدنیعمل بدون که کندیم  نیا .بود نخواهد مبرا دیتهد و زیتما ر،یت
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ماع نیمضام قلمرو در ییروستا داریپا ةتوسع دهدیم نشان یساختار یوابستگ  یزمان ،یاقتصاد و یطیمحستیز ،یاجت
 خود در ار ییروستا یشهروند رفاه ژهیو به و یاجتماع نیتأم و رفاه که دهدیم نشان را خود یکارآمد و یاثربخش تینها

 دهش منجر عرصه نیا در یاساس تحول به ،ییروستا یزیربرنامه ةحوز در توسعه ةشیاند تراوش. دهد تکامل و پرورش
 .است

 شده یدیجد کردیرو تیتقو ةنیزم ،یاجتماع رفاه با آن مشترک فصل و داریپا توسعة قالب در توسعه یمفهوم تکامل
 و ایپو و مستمر یندیفرا را ییروستا یاجتماع رفاه حال،نیا با. است داشته بالدنبه را یا  ژهیو یفکر یهاچالش که است

 در تیفیک و  طیشرا مجموعه جادیا به مسئول، یها سازمان و یمدن ینهادها و ها دولت قیطر از که دانند یم داریپا
 و یافتخار نیالدرکن) بخشد  بهبود را یزندگ تیفیک مستمر، صورت به تا شود یم منجر ییروستا مردم یتوانمندساز

 و بودنخوب اشتغال، جادیا مسکن، ةیته درآمد، جادیا از یناش را ییروستا یاجتماع رفاه ،شورتال .(66: 1382 ،یتوکل
ند یم ینسب یها سهیمقا و ییرها و کردنعملخوب  جوامع ،یاجتماع رفاه اتیادب در .(4522 -4520: 2008 شورتال،) دا
ز هارییتغ یبعض وزبر منظر از ییروستا رد در یدگرگون ،یساختار یهارییتغ جمله ا  یشادکام در رییتغ جادیا ،یزندگ استاندا

 و جهان در یمتعدد یهاپژوهش ت،یدرنها .(483 -481: 2000 ورنرز، و گریه) است شده فیتوص یزندگ از تیرضا و
 هاآن مورد چند به ریز در که است گرفته صورت ییروستا مناطق در یاجتماع رفاه یارتقا بر مؤثر عوامل درمورد رانیا

 بر دیکأت با ییروستا مطلوب یزندگ» عنوان با (1390) یانیسل و زادهیرستمعل پژوهش جینتا براساس. شودیم اشاره

 یعوامل از موضوع نیا .است یشهر جامعة از کمتر ران،یا ییروستا جامعة در یستیبهز زانیم ،«ییروستا اجتماع یستیبهز
 و یداریپا یبرا یخطر و دنباش نداشته افراد یبرا را الزم یهاتیجذاب ،ییروستا مناطق شودیم موجب که ستا

تا براساس. رودیم شماربه رانیا در ییروستا یزندگ یماندگار هد پژوهش جین زپس توان» عنوان با (1384) یزا  اندا
نداز پس توان ،«توسعه ندیافر در انییروستا مشارکت بر آن آثار و ییروستا یخانوارها  یخانوارها درصد 59 از شیب ا

 یبرتر ای روستاها در متوسط سطح در درآمد و نهیهز انیم تعادل نبود انگریب انداز،پس بودنیمنف. است یمنف ،ییروستا
 در یقوقح دانش نقش» عنوان با یپژوهش در ،(1390) گرانید و یپورطاهر .است آن درآمد زانیم بر نوارخا یهانهیهز

ماع رفاه و یحقوق دانش نیب یمعنادار ارتباط که دندیرس جهینت نیا به «انییروستا یاجتماع رفاه  وجود ییروستا یاجت

 ،ینیکارآفر تیتقو منابع، و هیسرما به یدسترس منظر از یاقتصاد رساختیز تیتقو نیب ،(2001) رافائل باور به .دارد
 یاهرابط یاجتماع رفاه یارتقا با یکشاورز نینو یهانهاده از استفاده و انییروستا یعموم و یفرد یدرآمدها شیافزا
 بر یاجتماع ةیسرما و رفاه ریتأث یبررس» عنوان با (1391) گرانید و احمدوند یهاپژوهش جینتا .دارد وجود دارامعن

 ةرابط ،یاجتماع ةیماسر و یزندگ تیفیک نیب دهدیم نشان «راحمدیبو شهرستان ییروستا مناطق در یزندگ تیفیک
ماع رفاه با یمعنادار ةرابط ،یزندگ تیفیک آنکهحال ؛ندارد وجود یدارامعن  در را یاجتماع رفاه ،(2007) تیاشم .دارد یاجت

 اعتبارات به یدسترس و ناخالص درآمد زانیم خاک، و آب جمله از هیپا یعیطب منابع تیفیک از یتابع ،ییروستا مناطق

ئ و یریپذتیولئمس ،یخودمختار تیتقو ،(2001) ورتسپ زعمبه. داند یم  یارتقا بر مؤثر عوامل از ،یجیترو خدمات ةارا
ماع رفاه ع. روندیم شماربه انییروستا یاجت  مشارکت ،یاجتماع انسجام تیتقو با داد نشان( 2005) داوز و اوربل یهاهمطال

رتباط و یاجتماع  به .دشویم فراهم یاجتماع رفاه یارتقا ةنیزم و ابدی یم شیزااف انییروستا یآگاه زانیم ،یاجتماع یهاا
 ،یخودمختار زش،یانگ بهبود ابتکار، و تیخالق تیتقو قیطر از یشناختروان رساختیز تیتقو با ،(2008) یو اعتقاد

بی یم شیافزا انییروستا یاجتماع رفاه زانیم ،یاجتماع یتمندیرضا و نفساعتمادبه  اسالم و کالرک یها افتهی جینتا .دا
 ،یاجتماع تیمقبول ،یاجتماع مشارکت ،یاجتماع ادغام جمله از یاجتماع یهارساختیز هرقدر دهدیم نشان( 2009)

رتباطات و یاجتماع تعلق ،یاجتماع رشیپذ ،یاجتماع انسجام  رفاه یهاشاخص زانیم همان به ،ابدی ارتقا یاجتماع ا
 ،یاقتصاد یهاتیفعال به یبخشتنوع ،یکیزیف یهارساختیز بهبود ،(2006) گیگر باور به .ابدییم بهبود یاجتماع

بع و هیسرما به یدسترس ،یاجتماع خدمات نال تیتقو و منا  و میمستق ةرابط یاجتماع رفاه یارتقا اب یاطالعات منابع و هاکا
 .شود یم داده نشان 1 شکل در پژوهش ینظر چارچوب ،تیدرنها .دارد دارامعن
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 پژوهش ینظر چارچوب .1 شکل

 

 پژوهش روش
 نیا. است شهرنیکمش شهرستان ییروستا مناطق در یاجتماع رفاه یارتقا بر مؤثر عوامل یبررس پژوهش، نیا یکل هدف
 قیطر از اطالعات یآورجمع یبرا. است هگرفت  انجام یشیمایپ روش به که است یلیتحل –یفیتوص نوع از قیتحق

 شماربه قیتحق یآمار ةجامع که شد مراجعه شهرنیکمش شهرستان ییروستا مناطق در ساکن انییروستا به ،پرسشنامه
عه مورد یآمار ةجامع. دش برآورد نفر 90،359 شهرنیکمش شهرستان انییروستا کل تیجمع. دنوریم  نیا در مطال

 با نفر 197 ،انیم نیا زا که(  =90،359N) است شهرنیکمش شهرستان ییروستا مناطق انساکن کل شامل پژوهش،
 نمونه حجم ها،افتهی دقت و اعتبار زانیم شیافزا یبرا اما ،شدند انتخاب یآمار ةنمون عنوانبه کوکران فرمول از استفاده

 ،یاجلگه یروستاها یلک ةدست سه در ،منطقه یعیطب اوضاع لحاظ از هاروستا نوع هکآنجا از. افتی شیافزا نفر 200 به
 شهرستان سطح در شد مشخص ها یبررس در ،ردیگیم قرار یوهستانک –یاجلگه یروستاها ،یانوهستک یروستاها

 .دارد وجود یوهستانک –یاجلگه یروستا 104 و یوهستانک یروستا 144 ،یاجلگه یروستا 81 مجموعدر شهرنیمشک
ز روستا نه ،یارتفاع تیوضع شاخص براساس  شش و (درصد 25) یاجلگه نوع از روستا پنج ،(درصد 45) یکوهستان نوع ا

 هاداده یگردآور ابزار. شدند انتخاب یاطبقه یتصادف یریگنمونه ةویشبه( درصد 30) یکوهستان -یاجلگه نوع از روستا
 ةمنطق در راهنما ةمطالع. شد تأیید متخصصان پانل سوی از پرسشنامه یصور ییروا .استپرسشنامه  ،مطالعه نیا در

فا کرونباخ ةژیو فرمول از استفاده و شده  کسب یهاداده با و گرفت صورت پرسشنامه 30 با ،یآمار ةجامع مشابه  در آل
 وابستة ریمتغ نوشتار، نیا در .آمد دست هب 84/0 تا 72/0 قیتحق ةپرسشنام مختلف یهابخش ییایپا ،SPSS افزار نرم

 و 3 =ادیز ،2 =متوسط ،1 =کم ،0 =کم اریبس) کرتیل یانهیگزپنج فیط با یخودسنج وةیشبه هیگو 27 در انییروستا

و با  یو استنباط یفیپژوهش حاضر در دو بخش آمار توص یهاداده لیتحل و هیتجز .شد یریگاندازه( 4 =ادیز اریبس
 نحرافا ن،یانگیم ،یفراوان مانند ییهابا استفاده از آماره ،یفیتوص آمار. در بخش گرفت انجام SPSSافزار  نرماستفاده از 

 کاررفتهبه یآمار روش نیترمهم ،یدر بخش استنباط .پژوهش پرداخته شد یهاداده فیبه توص ،راتییتغ بیضر و اریمع
 مدل و اسکویر کای آماری آزمون از ،تحقیق هایفرضیه همبستگی ةمحاسب در و است یعامل لیتحل ،پژوهش نیا در

 .است هشد گرفته بهره مسیر تحلیل
 

 بر مؤثرعوامل 

 یاجتماع رفاه یارتقا

 ییروستا مناطق در

 یتوانمندساز

 یاقتصاد

 

 یتوانمندساز

 یشناختروان

 

 یتوانمندساز

 یطیمح

 

 ینهادساز

 مشارکت تیقوت

 یاجتماع

 

 یتوانمندساز

 یاجتماع
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 یفیتوص جینتا( الف
 انییروستا یرفاه اجتماع یبر ارتقا مؤثرعوامل  یبندتیاولو

ماع یارتقابر  مؤثرعوامل  نیترمهم نییتع منظوربه  هانظر آن یارتبه نیانگیم خودشان، دگاهیاز د انییروستا یرفاه اجت
است و امکان  یسبن یکه شاخص گرفت صورت( CV) راتییتغ بیضر قیطراز  ،یبندتیاولو. دش یبندتیلووا و محاسبه

وانمندساز ،شودیم مشاهده 1جدول در  طورکههمان. آوردیمختلف را فراهم م یرهایمتغ ةسیمقا  شیافزا ،یاجتماع یت
یبندتیاولو عوامل نیترمهم زا ،یکیزیف یهارساختیو بهبود ز ینیکارآفر تیتقو ان،ییروستا یو عموم یفرد یدرآمدها

 .اندشده
 

 مورد مطالعه ةدر منطق یرفاه اجتماع یارتقاعوامل مؤثر بر  یبندتیاولو .1جدول 

 رتبه راتییتغ بیضر اریمع انحراف نیانگیم هیگو نمره

 1 5/39 92/0 56/4 یاجتماع یتوانمندساز 1

 2 4/39 85/0 48/4 انییوستار یو عموم یفرد یدرآمدها شیافزا 2
 3 5/38 65/0 38/4 ینیکارآفر تیتقو 3
 4 4/38 95/0 25/4 یکیزیف یهارساختیز بهبود 4

 5 5/38 94/0 23/4 یمحل اقتصاد خدمات ارائة 5
 6 1/38 07/1 19/4 یکشاورز داتیتول شیافزا 6
 7 9/37 78/0 15/4 یاقتصاد یهاتیبه فعال یبخشتنوع 7
 8 8/37 37/0 13/4 یبه خدمات اجتماع یدسترس 8

 9 7/37 12/1 10/4 اشتغال و درآمد عیبازتوز 9
 10 6/37 89/0 9/4 یاجتماع تیامن یارتقا 10
 11 5/37 99/0 5/4 یاقتصاد یتوانمندساز 11

 12 4/37 57/0 1/4 یجیترو خدمات ارائة 12
 13 2/37 67/0 95/3 شهر نیترکینزد تا فاصله 13
 14 5/38 01/1 85/3 التیتحص تیوضع 14

 15 6/38 97/0 79/3 ینهاد -یاجتماعاعتماد  تیتقو 15
 16 6/36 98/0 65/3 خاک و آب منابع تیفیک 16
 17 4/36 15/1 59/3 یاجتماع رشیپذ 17

 18 2/36 68/0 49/3 یاجتماع مشارکت 18
 19 9/35 68/0 45/3 یاجتماع ییشکوفا 19
 20 5/35 /85 41/3 اعتبارات به یدسترس و ناخالص درآمد زانیم 20
 21 34 45/0 35/3 یاجتماع یستیبهز 21

 22 33 64/0 29/3 یاقتصاد رساختیز تیتقو 22
 23 7/33 73/0 25/3 پراکنده یروستاها عیتجم 23
 24 5/40 19/0 19/3 دانش و اطالعات مبادلة 24

 25 6/39 98/0 12/3 یمردم یهاتشکل تیتقو 25
 26 2/50 46/0 11/3 یاجتماع یهاتعامل تیتقو 26
 27 49 12/1 5/3 یاجتماع تعاون 27

 28 5/50 76/0 02/3 یاجتماع ادغام 28
 29 6/45 90/0 98/2 روستا در یزندگ امکانات تیوضع 29
 30 7/46 73/0 95/2 یشناختروان یتوانمندساز تیتقو 30
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 مورد مطالعه ةدر منطق یرفاه اجتماع یارتقاعوامل مؤثر بر  یبندتیاولو .1جدول 

 رتبه راتییتغ بیضر اریمع انحراف نیانگیم هیگو نمره

 31 8/46 90/0 85/2 یاجتماع منزلت 31
 32 9/45 84/0 78/2 ییغذا تیمنا تیوضع 32
 33 5/33 84/0 65/2 ندهیآ به دیام بهبود 33

 34 32 91/0 59/2 یخودمختار 34
 35 9/32 82/0 54/2 یریپذ تیمسئول 35
 36 7/32 01/1 42/2 تیخالق داشتن 36

 37 5/32 05/1 32/2 زشیانگ بهبود 37
 38 2/32 39/0 12/2 یروان سالمت تیوضع 38
 39 1/32 65/0 9/2 یاجتماع قانطبا 39
 40 31 36/1 8/2 یتیریمد و یفن یهامهارت یهاتیوضع 40

 41 31 64/0 8/2 یکشاورز آب منابع تیفیک 41
 42 9/29 75/0 8/2 یاجتماع یهمبستگ 42
 43 5/29 95/0 18/1 یاجتماع یهاارتباط 43

 44 6/28 73/0 12/1 یاجتماع تعلق 44
 دهنگارن: منبع

 

 یاستنباط جیتان( ب

رتقا بر مؤثر عوامل نیترمهم نییتع یبرا . شد استفاده یعامللیتحل از ،شهرنیمشک شهرستان انییروستا یاجتماع رفاه یا

ز ،یعامللیتحل کیتکن از یریگبهره و هاداده یدرون انسجام نییتع یبرا ،2 جدول در هامحاسبه براساس KMO آزمون ا
1 

را بارتلت آمارة زین و KMO، 92/0 مقدار ،بخش نیا در .دش استفاده 2بارتلت و رتقا یب  ةمنطق انییروستا یاجتماع رفاه یا
 یعامللیتحل یبرا موجود یهاداده ،نیبنابرا است؛ داریمعن 000/0 سطح در که آمد دستبه 176/1 زین مطالعه مورد

 .شدند داده صیتشخ مناسب
 

 و آزمون بارتلت KMOمقدار  .2جدول 

KMO Bartlet Test S یاملعلیتحل ig 

 000/0 192/1 97/0 انییروستا یاجتماع رفاه یارتقا بر مؤثر عوامل

  نگارنده: منبع
 

 انسیوار درصد و ژهیو مقدار یازهیسنگر نمودار از عوامل نییتع یبرا ،دهدیم نشان 2 شکل طورکههمان ،سپس
 .ندنکیم نییتب را کل انسیوار از درصد 5/68 ،موعمجدر که شدند ییشناسا عامل شش ،اساسنیبرا. دش استفاده

                                                                                                                                                                                              
1. Kaiser-Meyser-Oklin 

2. Bartlet Test 

 ادامة
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 ها عاملتعداد  نییتع یبرا یا زهیسنگر نمودار. 2 شکل

 

 مقدار یدارا عامل شش سر،یک مالک به توجه با پژوهش نیا در ،شودیم مالحظه 3 جدول در طورکههمان ،نیهمچن
رتقا بر مؤثر عوامل یبرا ،کی از باالتر ةژیو . شد استخراج شهرنیکمش شهرستان ییروستا مناطق در یاعاجتم رفاه یا

ز پس رتقا بر مؤثر عوامل به مربوط یرهایمتغ ،1ماکسیراو روشبه ،یعامل چرخش ا  شش در انییروستا یاجتماع رفاه یا
 .شدند یبندطبقه عامل

 
 چرخش از قبل انسیوار درصد و ژهیو ریمقاد با شده استخراج عوامل .3 جدول

 یتجمع درصد انسیوار درصد ژهیو مقدار عوامل

 97/35 97/35 83/15 اول عامل

 77/44 79/8 87/3 دوم عامل

 37/52 59/7 43/3 سوم عامل

 13/59 75/6 97/2 چهارم عامل

 11/64 98/4 19/2 پنجم عامل

 5/68 38/4 93/1 ششم عامل

 نگارنده: منبع

 

 ةمنطق در انییروستا یاجتماع رفاه یارتقا بر ؤثرم عوامل یعامللیتحل) هاآن ینامگذار و ها عامل چرخش

 (مطالعه مورد

 نوع از یعامل چرخش از ،هاآن ساختار کردنساده و هاعامل ریتفس لیتسه یبرا پژوهش نیا در ،شد گفته طورکههمان
 نشان چرخش از بعد را انسیوار درصد و ژهیو ریمقاد با همراه شدهاستخراج عامل شش ،4 جدول .شد استفاده ماکسیوار
 را( 39/9) سهم نیکمتر ششم عامل و( درصد 46/14) سهم نیشتریب اول عامل ،شودیم مالحظه طورکههمان. دهدیم

 .دندار رهایمتغ کل انسیوار نییتب در
 
 

                                                                                                                                                                                              
1.Vrimax 
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 چرخش از پس انسیوار درصد و ژهیو ریمقاد با شدهاستخراج عوامل .4 جدول

 یعتجم درصد انسیوار درصد ژهیو مقدار عوامل

 46/14 46/14 34/6 اول عامل

 17/27 71/12 59/5 دوم عامل
 44/39 26/12 39/5 سوم عامل
 41/49 97/9 38/4 چهارم عامل
 1/59 68/9 26/4 پنجم عامل
 5/68 39/9 13/4 ششم عامل

 نگارنده: منبع

 

 قرار مدنظر ییرهایمتغ ضرحا پژوهش در مربوط، عامل در ریمتغ هر نقش انیب و یدارامعن سطح نییتع یبرا نیهمچن

 4/0 از شتریب یعامل بار یدارا واردشده، یرهایمتغ تمام دهدیم نشان جینتا. داشتند 4/0 از شیب یعامل بار که گرفتند
 :از ندا عبارت رند،یگیم قرار مذکور عامل چهار از کیهر در که ییرهایمتغ ،5 جدول جینتا براساس ،تیدرنها .ندهست

 خدمات ةارائ ،یکیزیف یهارساختیز بهبود ،ینیکارآفر تیتقو ،یعموم و یفرد درآمد شیفزاا ریمتغ :اول عامل

زتوز ،یاقتصاد یتوانمندساز ،یاقتصاد یها تیفعال به یبخشتنوع ،یکشاورز یوربهره شیافزا ،یمحل  و درآمد عیبا
 نیا یعامل بار. دارند قرار عامل نیا رد یخودمختار و پراکنده یروستاها عیتجم ،یاقتصاد رساختیز تیتقو اشتغال،

 عنوان عامل، نیا یرهایمتغ به توجه با که دارند ییباال و مثبت یهمبستگ عامل نیا با هاآن تمام دهدیم نشان رهایمتغ
( 67/11) آن ةژیو مقدار به توجه با عامل نیا. شد دهیبرگز آن یبرا «اشتغال و درآمد عیبازتوز و یاقتصاد یتوانمندساز»

 .کندیم نییتب را انسیوار کل از درصد 25/34 از شیب است، شتریب گرید یهاعامل تمام از که

ماع یتوانمندساز شامل ،عامل نیا در رهایمتغ :دوم عامل  یهاتعامل تیتقو ،یاجتماع تیامن یارتقا ،یاجت

 مالحظه طورکههمان. ندهست یاجتماع یهاارتباط و یاجتماع یهمبستگ ،یاجتماع ادغام ،یاجتماع تعاون ،یاجتماع

 با. دارند مثبت یهمبستگ دوم عامل با رهایمتغ تمام و است متنوع 95/0 تا 84/0 نیب رهایمتغ نیا یعامل بار ،دشو یم
 عامل نیا یبرا «یاجتماع ةیسرما تیتقو و یاجتماع یتوانمندساز» عنوان دهنده،لیتشک یرهایتغم تیماه به توجه

 .کندیم نییتب را کل انسیوار از درصد 71/12 درمجموع ،59/5 ةژیو مقدار با که دش انتخاب

ماع خدمات به یدسترس یرهایمتغ :سوم عامل  منزلت ،یشناختروان یتوانمندساز ،یاجتماع ییشکوفا ،یاجت

نگ بهبود ت،یخالق داشتن ،یاجتماع  یرهایمتغ تیماه به توجه با .رندیگیم یجا عامل نیا در یریپذتیمسئول و زشیا
ر،یثأت  درمجموع ،39/5 ةژیو مقدار با که شودیم دهینام «یکشاورز یسازیتجار و زشیانگ تیتقو» ،سوم عامل رگذا

 .کندیم نییتب را کل انسیوار از درصد 26/12

 در یزندگ امکانات تیوضع ،یدنیآشام آب منابع تیفیک شامل رند،یگیم قرار عامل نیا در که ییرهایمتغ :چهارم عامل

 یتوانمندساز» عنوان ها،آن براساس که است یاجتماع تعلق و خاک و آب منابع تیفیک شهر، نیتر کینزد تا فاصله بعد روستا،
 .کندیم نییتب را کل انسیوار از درصد 97/9 درمجموع ،38/4 ةژیو مقدار با که شد دهیبرگز عامل نیا یبرا «یطیمح

 تیتقو ،یاجتماع مشارکت ،یاجتماع انطباق شامل رند،یگیم قرار عامل نیا در که ییرهایمتغ :پنجم عامل

ئ ،ینهاد -یاجتماع  .است یروان سالمت تیوضع و تاعتبارا به یدسترس و ناخالص درآمد زانیم ،یجیترو خدمات ةارا
 .شد دهیبرگز عامل نیا یبرا «یجیترو خدمات ةارائ و یاجتماع مشارکت تیتقو» عنوان ،رهایمتغ نیا براساس

 .کندیم نییتب را کل انسیوار از درصد 68/9 درمجموع ،26/4 ةژیو مقدار با عامل نیا ب،یترت نیبد

 تیامن تیوضع ،یمردم یهاتشکل تیتقو دانش، و اطالعات ةمبادل شامل عامل، نیا یرهایمتغ :ششم عامل

 یارتقا و یزنهادسا» عنوان ،رهایمتغ نیا براساس .است یاجتماع رشیپذ و التیتحص تیوضع نده،یآ به دیام ،ییغذا
ز درصد 39/9 درمجموع ،13/4 ةژیو مقدار با عامل نیا ب،یترتنیبد .شد دهیبرگز عامل نیا یبرا «یاجتماع رشیپذ  ا
 .کندیم نییتب را کل انسیوار
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 افتهیدوران سیماتر از آمدهدست هب یعامل بار و عوامل از کیهر به مربوط یرهایمتغ .5 جدول

 یعامل بار رهایمتغ عامل نام

 اشتغال و درآمد عیبازتوز و یاقتصاد یتوانمندساز

 76/0 انییروستا یو عموم یفرد یدرآمدها شیافزا
 37/0 ینیکارآفر تیتقو

 82/0 یکیزیف یها رساختیز بهبود
 74/0 یمحل اقتصاد خدمات ارائة
 44/0 یکشاورز یوربهره شیافزا

 73/0 یاقتصاد یها تیفعالبه  یبخشتنوع
 76/0 یاقتصاد ینمندسازتوا

 65/0 اشتغال و درآمد عیبازتوز
 80/0 یاقتصاد رساختیز تیتقو

 88/0 پراکنده یروستاها عیتجم
 85/0 یخودمختار

 یاجتماع ةیسرما تیتقو و یاجتماع یتوانمندساز

 82/0 یاجتماع یتوانمندساز
 80/0 یاجتماع تیامن یارتقا

 84/0 یاجتماع تعامالت تیتقو
 64/0 یاجتماع تعاون
 29/0 یاجتماع ادغام
 26/0 یاجتماع یهمبستگ

 71/0 یاجتماع یهاارتباط

 تیخالق تیتقو و یشناختروان یتوانمندساز

 50/0 یبه خدمات اجتماع یدسترس
 47/0 یاجتماع ییشکوفا
 79/0 یشناخت روان یتوانمندساز

 60/0 یاجتماع منزلت
 53/0 تیخالق داشتن
 81/0 زشیانگ بهبود
 65/0 یریپذتیمسئول

 یطیمح یتوانمندساز

 70/0 یکشاورز آب منابع تیفیک
 59/0 روستا در یزندگ امکانات تیوضع

 65/0 خاک و آب منابع تیفیک
 85/0 شهر نیترکینزد تا فاصله

 80/0 یاجتماع تعلق

 یجیترو خدمات ارائة و یاجتماع مشارکت تیتقو

 62/0 یماعاجت انطباق
 70/0 یاجتماع مشارکت

  ینهاد -یاجتماع اعتماد تیتقو
 49/0 یجیترو خدمات ارائة

 52/0 اعتبارات به یدسترس و ناخالص درآمد زانیم
 79/0 یروان سالمت تیوضع

 یاجتماع رشیپذ یارتقا و ینهادساز

 77/0 دانش و اطالعات مبادلة
 70/0 یمردم یهاتشکل تیتقو

 62/0 ییغذا تیامن تیوضع
 64/0 ندهیآ به دیام
 65/0 التیتحص تیوضع
 75/0 یاجتماع رشیپذ

 نگارنده: منبع
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ماع رفاه رد موجود عوامل ،باال جینتا به توجه با ،تیدرنها  که دوش یم داده نشان 3 شکل در ییروستا مناطق در یاجت
زتوز و یاقتصاد یتوانمندساز با ،طالعهم مورد ةمنطق انییروستا یاجتماع رفاه یارتقا ،آن براساس  یتوانمندساز ،درآمد عیبا

 مشارکت تیتقو ،یطیمح یتوانمندساز ،تیخالق تیتقو و یشناختروان یتوانمندساز ،یاجتماع ةیسرما تیتقو و یاجتماع
 .دارد ارتباط یاجتماع رشیپذ یارتقا و ینهادساز ،یجیترو خدمات ةارائ ،یاجتماع

 

 
 

 هاآن از هریک تبیین درصد و انییروستا یاجتماع رفاه یارتقا بر مؤثر عوامل :پژوهش مدل. 3 شکل

 

 یاجتماع رفاه یارتقا در مؤثر یها مؤلفه انیم رابطة نییتب

 رظمن از انیپاسخگو مختلف یهایژگیو نةیزم در ریاسکو یکا آزمون جینتا ،شود یم دهید 6 جدول در کهطورهمان
 هاعامل تمام در دویخ یدارامعن سطح نکهیا به توجه با دهدیم نشان انییروستا یاجتماع رفاه یارتقا بر مؤثر عوامل

 عامل گفت توانیم درصد 95 نانیاطم با و شودیم دییتأ H1 فرض ،است 05/0 از کمتر ،یشناختروان یتوانمندساز جز به

رتقا با یاجتماع مشارکت تیتقو و ینهادساز ،یطیمح ،یاجتماع ،یاقتصاد یتوانمندساز  انییروستا یاجتماع رفاه یا
 .دارد دارامعن رابطة

 
 انییروستا یاجتماع رفاه یارتقا در مؤثر یها مؤلفه انیم رابطة نییتع یبرا ریاسکو یکا آزمون جینتا .6 جدول

 یدارامعن سطح کرامرز یو ریاسکو یکا هایژگیو

 009/0 800/0 14/2 رآمدد عیبازتوز و یاقتصاد یتوانمندساز
 004/0 851/0 83/2 یاجتماع ةیسرما تیتقو و یاجتماع یتوانمندساز

 006/0 855/0 45/2 یطیمح یتوانمندساز

 002/0 865/0 72/2 یاجتماع رشیپذ یارتقا و ینهادساز

 132/0 816/0 98/2 تیخالق تیتقو و یشناختروان یتوانمندساز
 000/0 472/0 42/1 یجیترو خدمات ارائة و یاجتماع مشارکت تیتقو

 نگارنده: منبع
 

 صورتبه ،مرحله نیا در .شد استفاده ریمس لیتحل مدل از ،ریاسکو یکا آزمون برعالوه ،پژوهش ةیفرض آزمون یراب
 .شد لیتحل ییروستا مناطق در یاقتصاد یهاشاخص یارتقا بر مؤثر یاجتماع توسعة یاصل یها مؤلفه ریمس ،جاکی

 و ندردا میمستق ریتأث وابسته ریمتغ بر ،یاجتماع انسجام و یزندگ از تیرضا ،یزندگ تیفیک ر،یمس لیتحل جینتا براساس

بر ارتقای رفاه  مؤثرعوامل 

 اجتماعی روستاییان

توانمندسازی اقتصادی و 

 بازتوزیع درآمد

48/40 

تقویت مشارکت اجتماعی 

 خدمات ترویجی ةو ارائ

9/11 

توانمندسازی اجتماعی و 

 اجتماعی ةتقویت سرمای

60/31 

توانمندسازی 

ی و تقویت شناختروان

 خالقیت
31/3 

 توانمندسازی محیطی

8/6 

نهادسازی و ارتقای 

 پذیرش اجتماعی

04/6 
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وانم ،یاجتماع یتوانمندساز یرهایمتغ  رفاه یارتقا بر میمستق آثار برعالوه ،یاجتماع مشارکت تیتقو و یاقتصاد یدسازنت
 هک اندداشته نهیزم نیا در زین یمیرمستقیغ آثار گر،ید ةمؤلف سه بر یذاررگیتأث با ،ییروستا مناطق در انییروستا یاجتماع

 .شودیم مشاهده 1نمودار در  ،رهایمس تمام یبرا آمدهدست به بیضرا .دکر توجه آن به دیبا
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 یهمبستگ بیضرا از استفاده با ریمس لیتحل یینها نمودار. 1نمودار 

 نگارنده :منبع

 

 ها افتهی و بحث
 مانند خدماتی به دسترسی مناسب، درآمد اشتغال، جمله از زیادی عوامل به ،روستایی هایمکان و مردم اجتماعی رفاه

 برگیرندةدر ،روستایی اجتماعی رفاه .است وابسته قوی های انجمن و امنیت طبیعی، -محیطی سالمت، بهداشت، و آموزش
ماعی های یپشتیبان و تدابیر از ایمجموعه  غیردولتی و دولتی نهادهای و انروستایی مشارکت بر تکیه با که است اجت

 حفظ و روستایی مناطق انساکن نیازهای به پاسخ و روستایی توسعة هایبرنامه پیشبرد برای ،روستایی مناطق در درگیر
 ییروستا مناطق در یاجتماع رفاه یارتقا بر مؤثر عوامل ،مقاله نیا در .دگیرمی صورت هاآن انسانی کرامت و شأن

 یعامللیتحل مدل از استفاده با هاداده .شد گرفته کاربه شاخص 44 ،منظورینبد .ندشد تعیین شهرنیکمش شهرستان
 یارتقا بر مؤثر عوامل یبرا کی از باالتر ةژیو مقدار یدارا عامل شش سر،یک مالک به توجه با و شدند لیتحل و هیتجز
 عوامل به مربوط یرهایمتغ ماکس،یراو روشبه یعامل چرخش از پس. ندشد استخراج ییروستا مناطق در یاجتماع رفاه
وانمندساز» عنوان با اول عامل. شدند یبند طبقه املع شش در یاجتماع رفاه بر مؤثر  با «درآمد عیبازتوز و یاقتصاد یت
ماع ةیسرما تیتقو و یاجتماع یندسازتوانم» عنوان با دوم عامل ،درصد 46/14 از شیب 34/6 ةژیو مقدار ر با «یاجت  مقدا

 ةژیو مقدار با «تیخالق تیتقو و یشناختروان یتوانمندساز» عنوان با سوم عامل ،درصد 71/12 درمجموع 59/5 ةژیو
وانمندساز» عنوان با چهارم عامل ،درصد 26/12 درمجموع 39/5  97/9 درمجموع 38/4 ةژیو مقدار با «یطیمح یت

 یهادسازن

 یتوانمندساز
 یشناختروان

 یتوانمندساز
 یطیمح

 یتوانمندساز
 یاجتماع

 مشارکت تیتقو
 یاجتماع

 یتوانمندساز
 یاقتصاد

 رفاه یارتقا
 یاجتماع

 انییروستا

211/0  

197/0  
421/0  

345/0  

421/0  

95/0  

165/0  

168/0  

396/0  

196/0  

198/0  

101/0  168/0  

231/0  
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رائ و یاجتماع مشارکت تیتقو» عنوان با پنجم ملعا ،درصد  68/9 درمجموع 26/4 ةژیو مقدار با «یجیترو خدمات ةا
هادساز» عنوان با ششم عامل و درصد  کل از درصد 39/9 درمجموع ،13/4 ةژیو مقدار با «یاجتماع رشیپذ یارتقا و ین

 عامل و رده نیباالتر در «درآمد عیبازتوز و یداقتصا یتوانمندساز» عامل ،انیم نیا در .ندکرد نییتب را انسیوار
 نیا طریق از شدهنییتب یتجمع انسیوار و انسیوار مقدار و گرفتند قرار رده ترین پایین در «یشناختروان یتوانمندساز»

ماع رفاه یارتقا گفت توانیم پژوهش ةجینت به استناد با ،نیبراعالوه ؛دش برآورد 5/68 ،عامل شش  قمناط در یاجت
 ةیسرما تیتقو و یاجتماع یتوانمندساز درآمد، عیبازتوز و یاقتصاد یتوانمندساز به منوط شهرمشکین شهرستان ییروستا

وانمندساز ،یاجتماع وانمندساز ت،یخالق تیتقو و یشناختروان یت ئ و یاجتماع مشارکت تیتقو ،یطیمح یت  خدمات ةارا
ماع رشیپذ یارتقا و ینهادساز و یجیترو  عامل جزبه داد نشان قیتحق یاستنباط یهاافتهی ن،یهمچن. است یاجت

 با یاجتماع مشارکت تیتقو و ینهادساز ،یطیمح ،یاجتماع ،یاقتصاد یتوانمندساز عامل ،یشناخت روان یتوانمندساز
 .دارد دارامعن ةرابط شهر  نیکمش شهرستان ییروستا مناطق در یاجتماع رفاه یارتقا

 
 شنهادهایپ و یریگجهینت

 اقتصاد خدمات ةارائ ،یکیزیف یهارساختیز بهبود ،ینیکارآفر تیتقو ،یعموم و یفرد یدرآمدها شیافزا ،جینتا براساس
زتوز ،یاقتصاد یتوانمندساز ،یاقتصاد یهاتیفعال به یبخشتنوع ،یکشاورز یوربهره شیافزا ،یمحل  و درآمد عیبا

ها عیتجم ،یاقتصاد رساختیز تیتقو اشتغال،  تیامن یارتقا ،یاجتماع یتوانمندساز ،یخودمختار راکنده،پ یروستا
 ،یاجتماع یهاارتباط ،یاجتماع یهمبستگ ،یاجتماع ادغام ،یاجتماع تعاون ،یاجتماع یهاتعامل تیتقو ،یاجتماع
 بهبود ت،یخالق داشتن ،یاجتماع منزلت ،یشناختروان یتوانمندساز ،یاجتماع ییشکوفا ،یاجتماع خدمات به یدسترس

 شهر، نیترکینزد تا فاصله روستا، در یزندگ امکانات تیوضع ،یکشاورز آب منابع تیفیک ،یریپذ تیمسئول زش،یانگ
ماع انطباق ،یاجتماع تعلق خاک، و آب منابع تیفیک  ارائة ،ینهاد -یاجتماع اعتماد تیتقو ،یاجتماع مشارکت ،یاجت

 تیتقو دانش، و اطالعات مبادلة ،یروان سالمت تیوضع ات،اعتبار به یدسترس و ناخالص درآمد زانیم ،یجیترو خدمات
 یارتقا بر مؤثر عوامل از ،یاجتماع رشیپذ و التیتحص تیوضع نده،یآ به دیام ،ییغذا تیامن تیوضع ،یمردم یهاتشکل

 .نندکیم فایا نقش ییروستا مناطق در که هستند یاجتماع رفاه
 یهافاصله کاهش قیطر از کشور ییروستا مناطق کردنجذاب با دشویم شنهادیپ ،قیتحق جینتا به استناد با ،تیدرنها

 ،یحیتفر مراکز جادیا روستاها، یآموزش و یفرهنگ یفضاها هدفمند ةتوسع شهرها، اب کشور ییروستا اشتغال و یدرآمد
ز استفاده ،یمحل تماعاج بریمبتن یهاطرح نیتدو و یامنطقه ،یبوم یهایژگیو بر دیکأت روستاها، در یاحتیس و یاقامت  ا
وانمندساز مختلف سطوح به توجه ،یمحل توسعة یهاطرح بر نظارت و اجرا ،یزیربرنامه ،یطراح در یبوم افراد  ،یت
 فیتعر روستاها، یمشارکت منابع از استفاده با ییروستا یفقرا یبرا یانمندسازتو یها طرح یاجرا ،یسازتیظرف

 یاجتماع رفاه یارتقا به توانیم ،... و مناطق یبوم یهایژگیو برحسب یمحل اجتماع ةیسرما یارتقا یسازوکارها
عه مورد ةمنطق در است مطلوب .رساند یاری ییروستا یداریپا و ییروستا رتقا بحث ،مطال  تیغا عنوانبه یاجتماع رفاه یا

 در. دنریگ قرار یزیربرنامه توجه کانون ،یاصل عامل عنوانبه «ییروستا مناطق انساکن» و شود مطرح توسعه یزیرامهبرن
 یبرا یمتعدد یهاپروژه است بهتر .شود   یخاص توجه ییروستا ینواح در ژهیوبه محروم، اقشار به دیبا ،یزیربرنامه نیا

نجام و یسازمدل ها،لفهؤم ةدربار یپردازهینظر ها،شاخص نیتدو ابعاد، فیتعر  فیتعر یاجتماع رفاه یسازشاخص سرا
رد بر است مطلوب. دشو یاسیس و یمال تیحما هاپروژه نیا یاجرا یبرا پژوهشگر توانمند یهاگروه زا و شود  زین ریز موا
نات: شود دیتأک  و یکشاورز بخش در ناشناخته یهالیپتانس شناخت و کشف ،یدرمان و یبهداشت ،یفرهنگ و یآموزش امکا

نات تیتقو ،یاجتماع رفاه جادیا منظوربه خدمات و صنعت یاهبخش با بخش نیا ارتباط ز ساتیتأس و یرساختیز امکا  ا
 یهامهارت شیافزا ةنیزم در انییروستا آموزش بر دیکأت ،ییروستا مناطق در مناسب یارتباط یهاراه و برق و آب جمله
  .ییروستا مناطق در یعیطب یاه همخاطر با مقابله و یکشاورز در ژهیوبه مختلف یهابخش در یشغل
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 .112 -89 صص ،2 شمارة ،1ةدور ،یزیربرنامه و پژوهش مجلة راحمد،یبو شهرستان ییروستا مناطق

 .180 -170 صص ،2 شمارة اول، دورة ،ییروستا توسعة لةمج ران،یا در یزندگ تیفیک تحوالت یبررس ،1389 ،یموس ،یعنبر .2

 و یستیبهز علوم دانشگاه ،یاجتماع رفاه فصلنامة ،(یتیحما ینهادها یبرخ کارکرد بر یمرور) توسعه و یاجتماع رفاه ،1381 داوود، جو،حق .3
 .96 -75 صص ،6 شمارة دوم، سال ،یتوانبخش

: یمورد مطالعة ان،ییروستا یاجتماع رفاه در یحقوق دانش نقش ،1390 ،یرحمت یمهد و رضاعبدال ،یافتخار نیالدرکن ،یمهد ،یپورطاهر .4
 .63 -45 صص ،42 شمارة ،16 دورة لرستان، استان -پلدختر شهرستان -یغرب کوهانیم دهستان

 با یاجتماع رفاه رابطة یبررس ،1387 ،یلیاسماع رضا و السادات فروغ ،یضیعر د،یوح ،یقاسم صمد، ،یکالنتر ،رسول ،یربان .5

 جلد اصفهان، دانشگاه یپژوهش مجلة اصفهان، استان یها شهرستان: یمورد مطالعة توسعه؛ ندیفرا در یاجتماع ةیسرما
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( یاجتماع رفاه) ییروستا ةتوسع در ییروستا یستیبهز خدمات یها مجتمع نقش یابیارز ،1380 د،یجمش ،ینالیع .13

 یزیر مهبرنا و ایجغراف ارشدیکارشناس نامةانیپا ،خدابنده شهرستان -گرماب و کرس سجاس، یروستاها: یمورد مطالعة
 .تهران ،مدرس تیترب دانشگاه ،ییروستا

 فصلنامة ،سنجش و نییتب یبرا یشناسشاخص: یاجتماع رفاه و یاجتماع نیتأم ،1379 ،یمدن دیسع و یعل زاده،ضیف .14
 .1464 -1441 صص ،4 شمارة دوم، سال ،یاجتماع نیتأم

 ،2 شمارة دوم، سال ،یاسالم دانشگاه در فرهنگ م،اسال در یاجتماع رفاه یمبان ،1391 ،یمحبوب رضا و بیحب محمدنژاد، .15
 .289 -279 صص

 .تهران ،یستیبهز علوم دانشگاه ،ییجغتا یمحمدتق ترجمة جهان، در یاجتماع رفاه ،1378 مز،یج ،یجلیم .16

 مطالعة ان،ییروستا یاجتماع رفاه در ییروستا یستیبهز خدمات یها مجتمع عملکرد یابیارز ،1381ه،یمرض ،ینور .17
 ،ییروستا یزیر برنامه و ایجغراف ارشد یکارشناس نامةانیپا ،مشهد شهرستان دهستان و یقت امام کورده، یروستاها: یمورد

 .تهران ،مدرس تیترب دانشگاه

 پژوهش مجلة ،تهران شهر: یمورد مطالعة آن، بر مؤثر عوامل و یاجتماع رفاه ،1391 ،یشال یصفر رضا و جعفر ،یبیهزارجر .18
 .22 -1 صص ،5 شمارة دوم، سال ،یشهر یزیر برنامه و

 .یستیبهز علوم دانشگاه تهران، ،یاجتماع رفاه در مباحث در یادیبن میمفاه ،1382 د،یفرش ،یزدانی .19

20. Ahmadvand, M., Hedaiatnia, S. and Abdollah., Kh., 2012, A Suervey of Welfare Impact and Social 

Capital on Life Quality in the Rural  Areas of Bouyer Ahmad County, Journal of Research and 

Planning, Vol. 2, No.5, PP. 89-112. (In Persian) 

21. Anbari, M., 2009, A Survey of Rural People Quality Changes in Iran, Journal of Rural 

Development, Vol. 1, No. 2, PP. 170-180. (In Persian) 



 671 ...ییروستا مناطق در یاجتماع رفاه یارتقا بر مؤثر عوامل نییبت

 

22. Burgoon, B., 2006, On Welfare and Terror, Social Welfare Policy and Political  Economy Root 

of Terrorism, Sage, London. 

23. Clarke, M. and Islam, S., 2009, Economic Growth and Social Wellbeing: Operationalizing 

Normative Social Choice Theory, North Holland, Amsterdam. 

24. Clarke, M. and Sardar, I., 2002, The Relationship between Economic Development and Social 

Welfare: A New Adjusted GDP Measure of Welfare, Social Research Indicators, Vol. 10, No. 8, 

PP. 51-65. 

25. Einali, J., 2004, Assessmet of the Role of Rural Well-being Services Complexes on Rural 

Development (Social Welfare), Case Study: The Rural of Sojas, Kars and Garmab, 

Khodabandeh County, M.S Thesis of Geography and Rural Planning, Tarbiat Modares University, 

Tehran. (In Persian) 

26. Estovan, P., 1984, Social  Psychology, Tranaslated by: Kardan, A. M., Tehran University, Tehran. (In 

Persian) 

27. Fitzpatrick, T., 1993, Welfare Theory an Introduction, Manchester University Press, Manchester. 

28. Fizzadhe, A. and Madani, S., 2003, Social Supply and Social Welfare: The Recognition  of Index 

for Explanation and Measurement, Journal of Social Supply, Vol. 2, No. 4, PP. 1441-1464. (In 

Persian) 

29. Greg, M., 2006, Critical Social Policy, Published by Sage, London. 

30. Haghjou, D., 2003, Social Welfare and Development (A Review on Functions of some of 

Supportive Institutions), Journal of Social Welfare, Vol. 2, No. 6, PP. 75-96. (In Persian) 

31. Hewstone, B. and strobe, w., 2001, Introduction to Social Psychology, 3
rd

 edition, Black Well 

Publishers, New York: Cambridge University Press. 

32. Hezarjaribi, J. and Safarishali, R., 2010, Social Welfare and Its Affecting Factors, Case Study: 

Tehran City, Journal Research and Urban Planning, Vol. 2, No. 5, PP. 1-22. (In Persian) 

33. Li, y., et al., 2002, Dynamics of Social Capital, Sociological Research, Vol. 7, No. 3, PP. 35-54. 

34. Midgely, J., 2000, Context of Welfare Theory: A Develop Mentalist in Perpetration, Center fo r 

Social Development. (In Persian) 

35. Mohamadnejad, H. and Mahbobi, R., 2011, The Principles of S ocial Welfare in Islam, Culture in 

Azad University, Vol. 2, No. 2, PP. 126-151. (In Persian) 

36. Mon, A. H. B., 2008, The Interplay between Social Welfare and Competitiveness: The Case of 

Canadian Medicare, Geoforum, Vol. 1, No. 2, PP. 42- 68. 

37.  Moore, S., 2002, Social Welfare Alive, 3
rd

 Edition, University of Chicago. 

38. Nouri, M., 2005, Assessmet of Performance of Rural Well-being Services Complexes on Rural 

Peoples Social Welfare, Case study: Emam Tagi and Dehestan of the Mashhad County, M.S 

Thesis of Master of Geography and Rural Planning, Tarbiat Modares  University, Tehran. (In Persian) 

39. Orbell, J. M. and Dawes, R. M., 2005, Social Welfare, Co-operators Advantage, and the Option 

of not Playing the Game, American Sociological Review, Vol. 5, No. 8, PP. 54-56. 

40. Portes, A., 2001, Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, Annual 

Review of Sociology, Vol. 2, No. 4, PP. 1-24. 

41. Pourtaheri, M., Rokanaldin Eftekhari, A. and Rahmati, M., 2011, Role of Civil Knowledge on Social 

Welfare of Rural People, Dehestane Miankouhe Gharbai, Poldokhtar C ounty, Lorestan 

Province, Journal of Geography and Planning, Vol. 16, No. 42, PP. 45-63. (In Persian) 

42. Rabbani, R., et al., 2010, Survey of Social Welfare Relation with Social Capital on the 

Development Process, Case Study: The Counties of Isfahan Province , Journal of Esfahan 

Research, Vol. 1, No. 29, PP. 23-46. (In Persian) 

43. Ramsey, D. and Smit, B., 2007, Rural Community Well-being: Models and Application to 

Changes in the Tobacco-belt in Ontario, Geoforum, Vol. 6, No. 33, PP. 367–370. 

44. Raphael, D., et  al., 2001, Making the Links between Community Structure and Individual Well-

being: Community Quality of Life in Riverdale, Health & Place, Vol. 4, No. 7, PP. 179–196. 

45. Rezvani, M. R. and Mansoreian, H., 2009, Measurement of Life Quality, Survey of Concepts, 

Indexes, Models and Representation of Suggested Models for Rural Areas, Journal of Rural and 

Development, Vol. 3, No.11, PP. 1-26. (In Persian) 

46. Roknaldin Eftekhari, A., Sojasei Ghidari, A., 2008, Rural Development with Emphasizing on 

Entrepreneurship, Samt, Tehran. (In Persian) 



 1394زمستان ، 4 شمارة، 47 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش  672

47. Roknedin, E. A. and Tavakoli, M., 2004, Socail Welfare of Rural  People, An Approach for 

Explanation of Indicators , Journal of Modares, Vol. 2, No. 7, PP. 61-83. (In Persian) 

48. Rostamali, V. and Saliani, M., 2011, Suitable Life of Rural People with Emphasizing on Well-

being of Rural Community, Journal of Economic Policies, Vol. 3, No. 2, PP. 185-186. (In Persian) 

49. Schmitt R. B., 2007, Considering Social Cohesion in Quality of Life Assessments: Concepts and 

Measurement, Social Indicators Research, Vol. 13, No. 58, PP. 403-428. 

50. Shortall, S., 2008, Are Rural Development programmed Socially Inclusive? Social Inclusion, 

Civic Engagement, Participation, and Social Capital: Exploring the Differences , Journal of Rural 

Studies , Vol. 12, No. 3, PP. 450-466. 

51. Taghvaei, A. and Mahmmoudinejad, H., 2008, Urban Sustainable Development and Social 

Welfare of Civic, Journal of Urban Building Queries, Vol. 15, No. 16, PP. 36-47. (In Persian) 

52. Vouvaki, D. and Anastasios X., 2008, Changes in Social Welfare and Sustainability: Theoretical 

Issues and Empirical Evidence, Ecological Economics, Vol. 4, No. 5, PP. 55-72. 

53. Wee, H., 2008, Quality of Life Assessment: Is Quality of Place an Appropriate Proxy?  

Proceedings of the Second International Conference on Quality of Life, National University of 

Singapore, Vol. 4, No. 5, PP. 99-115. 

54. Werner, H., 2000, Analysis of Sustainable Development and Social Welfare, S witzerland, 

Ecological Economics, Vol. 5, No. 32, PP. 481-483. 

55. Yazdai, F., 2005, Fundamental Concepts of Social Welfare, Well-being Science University, 

Tehran. (In Persian) 

56. Zahedi-Asl, M., 2002, Principles of Social Welfare, Allameh Tababaei, Tehran. (In Persian) 

57. Zahedi, M, J., 2004, Rural  Poverty, Trend and Measurement of Rural Poverty in Iran, Journal of 

Social Welfare, Vol. 4, No. 17, PP. 289-326. (In Persian) 

58. Zahedi, M, J., 2004, The Power of Household’s Savings of Rural Peoples and Its Effects on 

Rural Peoples Participation in Development Process , Journal o f Agriculture Economy and 

development, Vol. 13, No. 14, PP. 145-159. (In Persian) 

 

 


