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  چکیده

منظور از زندگی مطلوب در مقاله حاضر، تلفیقی از چهار مؤلفه بهزیستی، اجتماع محلی سالم، سرزندگی و قابلیت 
در عین حال، موضوع مهم و مورد تأکید در مقاله حاضر، بهزیستی اجتماع روستایی . در یک اجتماع روستایی است زیست

شود  می انداز، چنین بحث چشمدر این . شود شامل مینیز ا هاي مورد بحث زندگی مطلوب روستایی ر مؤلفهسایر است که 
در مقاله حاضر، ابتدا بهزیستی و . و خود زندگی فرد، چقدر از بهزیستی برخوردار است) اجتماع روستایی(که محل زندگی 

آنها مورد بحث قرار گرفته  یسپس رویکردهاي تحلیلی و سنجش. بهزیستی اجتماع روستایی تعریف و تشریح شده است
بخش نهایی مقاله حاضر نیز دو قسمت را . هاي بهزیستی اجتماع روستایی مشخص شوند ها، ابعاد و سنجه است تا شاخص

در قسمت اول، با توجه به رویکردهاي تحلیلی و سنجشی مورد بحث، مدلی براي بررسی و سنجش . شود شامل می
) روستایی(بهزیستی را در دو سطح فردي و اجتماع محلی  يها و متغیرها شاخص بهزیستی روستایی تدوین شده است که

ها در سطح فردي و اجتماع محلی، در سه بعد کلی اجتماعی، اقتصادي،  عالوه بر این، همه شاخص. شود شامل می
و روستایی ایران هاي بهزیستی در مناطق شهري  در قسمت دوم نیز برخی شاخص. اند محیطی و بهداشتی جاي گرفته زیست

 شهري جامعه از کمتر ایران، روستایی جامعهدهد که میزان بهزیستی در  این مقایسه نشان می. مورد بررسی قرار گرفته است
 در. نباشند برخوردار افراد براي الزم هاي جذابیت از روستایی، مناطق شود می موجب که است عواملی از این و است

  . باشد ایران در روستایی ماندگاري و پایداري براي خطري تواند می موضوع این نهایت،
  

    .بهزیستی، بهزیستی اجتماع روستایی، سرزندگی، قابلیت زیست، سالمت روستایی :ها کلیدواژه
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  مقدمه
، 2، اجتماع محلی سالم1منظور از زندگی مطلوب در مقاله حاضر، تلفیقی از چهار مؤلفه بهزیستی

ها و  زندگی مطلوب، از خواسته برخورداري از. در یک اجتماع روستایی است 4و قابلیت زیست 3سرزندگی
کند، به دنبال تحقق زندگی  هر انسانی فارغ از اینکه در شهر یا روستا زندگی . هاي هر انسانی است آرمان

ها و عواملی  زمینهبخش و پرمعنی،  داشتن زندگی مطلوب، رضایت طبیعتاً براي است وبخش  مطلوب و رضایت
براي . ها و ابعاد محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، روانی و غیره را شامل شود تواند زمینه الزم است که می

توان وجود امکانات رفت و آمد و خدمات در دسترس؛ در بعد اجتماعی، داشتن روابط  مثال، در بعد محیطی، می
اقتصادي، داشتن درآمد مناسب براي رفع نیازها و شغل مناسب براي  سالم با آشنایان و اعتماد متقابل؛ در بعد

هاي محیطی و فضاهایی مانند شهر، روستا،  ها در مکان در نگاهی دیگر، انسان. فرد؛ و ابعاد دیگر را بیان کرد
نیز باید در مکان فوق براي فرد و ) زندگی مطلوب(کنند و ابعاد مذکور  اجتماع محلی و غیره زندگی می

اگر . اش فراهم گردد ها و امکاناتی نیز براي ارتقاء، شکوفایی فرد و خانواده اش فراهم باشد و منابع، راه انوادهخ
 یرا فراهم کند، مطلوبیتی براي فرد ندارد و حیات اجتماع یمحیط زندگی فرد، نتواند چنین امکانات و منابع

در این صورت، احتماالتی وجود دارد، . وبرو استر 5وي، دچار نقصان است و خود محیط نیز با چالش پایداري
هاي  حل ابد یا راهی کند یا با همان مطلوبیت کم، انطباق می دارد، به طوري که فرد محیط مذکور را ترك می

 . گیرد که در مقاله حاضر، مورد بحث نیست دیگري را به کار می

انداز زندگی  در چشم. یی استچشم انداز مورد بحث در مقاله حاضر، زندگی مطلوب در اجتماع روستا
مطلوب روستایی، اجتماع روستایی مانند هر اجتماع دیگري، از کلیتی برخوردار است که اجزاي آن بر هم تأثیر 

منظور از زندگی مطلوب در مقاله حاضر، وجود تلفیقی از . گذارند و این کلیت باید مورد بررسی قرار گیرد می
 يها البته همه مؤلفه. ک اجتماع استیسالم، سرزندگی و قابلیت زیست در  چهار مؤلفه بهزیستی، اجتماع محلی

مبنایی را براي زندگی مطلوب روستایی  روستایی قرار گیرند وتوانند زیرمجموعه مؤلفه بهزیستی  مذکور می
شان  شود که روستاییان چقدر از زندگی خود، از اجتماع و محل زندگی انداز بحث می در این چشم. فراهم کنند

کنند و چقدر در زندگی آنها بهزیستی وجود دارد و در  هاي آن، احساس رضایت و شادمانی می و سایر شاخص
. ، سرزندگی و سالمتی برخوردار است)مانی زنده(ستایی آنها، از قابلیت زیست نهایت، چه میزان از اجتماع رو

 
1  Wellbeing 
2  Healthy community 
3  Vitality 
4  Viability 

ز پایداري اجتماع محلی، تالش به منظور حفظ یک اقتصاد، اجتماع و محیط زیست سالم و پررونق؛ تطبیق با فشارهاي داخلی و خارجی؛ استفاده ا  5
: 2004مک کندریک و پارکینز، (هاي داخلی و خارجی؛ فراهم کردن کیفیت زندگی بهتر براي ساکنان؛ و استمرار یافتن در طول زمان است  مزیت فرصت

3 .( 
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بررسی موضوع مذکور، از این نظر اهمیت دارد که اگر افراد در زندگی خود از بهزیستی برخوردار نباشند یا 
شان تحقق نیافته باشد و روستا یا  شان کم باشد، حیات مطلوب اجتماعی بهزیستی اجتماع روستایی

شان، از قابلیت زیست، سرزندگی و سالمتی برخوردار نباشد، ممکن است که عالقه و تعلق به  محلی جتماعا
کمی به   ا با کیفیت و رضایتیاجتماع روستایی کاهش یابد و به مشارکت در اجتماع مذکور عالقه نداشته باشند 

هماهنگی بین نیازها و منابع، موجب اند که عدم  نشان داده) 1983( 1شوماکر و تایلور. زندگی ادامه دهند
. تواند منبع استرس نیز براي افراد شود شود و می می رشد تعلق به محل زندگینارضایتی ساکنان اجتماع و مانع 

هاي ساکنان و امکانات محیط، در این موضوع مؤثر  عالوه بر این، وجود مقداري تجانس، بین اهداف و آرمان
، همکاران و 2کریستاکوپولو(شان را دوست دارند  زندگی در درون اجتماع محلی است که ساکنان به چه میزان،

شود و  گیري احساس تعلق به یک مکان  تواند موجب شکل مجموعه ابعاد زندگی مطلوب، می). 324: 2001
ریزي  مهدر واقع زندگی مطلوب روستایی، نگاهی از پایین به باال را در برنا. آورد حس اجتماع محلی را به وجود 

ها و نیازهاي واقعی و ملموس روستاییان مهم است، نه آن  در این فرایند، توجه به خواسته. طلبد روستایی می
  .دهند ها براي آنها ضروري تشخیص می چیزهایی که بیرونی

کنند، بهتر  ها عمل می گیرندگان با فهم نیروهایی که در درون اجتماعات روستایی و حکومت تصمیم
 "پایداري در این مناطق شود ، زیست وهایی را توسعه دهند که باعث بهبودپذیري ها و سیاست کنش توانند می

شود  زي مییبرداشت مردم محلی از بهزیستی اجتماع محلی، موجب آگاهی ما درباره چ). 2005 ،3کورویسانس(
توانیم  هاي مذکور، می اجتماع با فهم ادراکات مردم محلی در. دانند شان مهم می که آنها براي نظارت در اجتماع

پس بهبود، ایجاد و احیاي اجتماعات ). 7: 2008 ،4ونگی(آنها را درك کنیم   هاي برگرفته از تجربیات دیدگاه
سالم و قابل زیست که در اهداف جدید توسعه انسانی، به صراحت بیان شده است، باید در زمره اهداف 

الحق مشاور ویژه مدیر برنامه توسعه ملل متحد، در  محبوب. ایی باشدریزان توسعه روست گذاران و برنامه سیاست
برخورداري انسان از زندگی طوالنی، سالم و خالق در محیط زیستی «: نویسد مقدمه گزارش توسعه انسانی می

  ).1377کنلی،  گریفین و مک. (»غنی و در جامعه مدنی دموکراتیک، هدف نهایی توسعه است
هاي بررسی نیز تدقیق  بررسی حیات مطلوب روستایی، باید ابعاد و شاخص ايه با توجه به ضرورت

سنجش  يها بدین ترتیب، براي فهم حیات اجتماعی روستاییان و سنجش میزان بهزیستی آنها، شاخص. شوند
افراد،  –گیران  بهزیستی اجتماع محلی، به تصمیم يها اطالعات تهیه شده با شاخص«. یابند نیز ضرورت می

هاي به دست آمده در بهزیستی  و کسب بازخورد در پیشرفت  براي اتخاذ تصمیم - ها و غیره ها، شرکت حکومت

 
1  Shumaker & Taylor  
2  Christakopoulou 
3  Courvisanos 
4  Young 
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اي از وضعیت حاضر نشان دهند، تغییرات در طول زمان را  لحظه يتوانند تصویر یها م شاخص. کنند کمک می
تواند در  ا میییستی فعلی، ارتقاء یافته است بسنجند و اطالعاتی در این زمینه فراهم کنند که چطور وضعیت بهز

هایی را نیز براي اجتماع محلی به  ها، فرصت این شاخص). 4: 2010، 1مورفی(» آینده تحت تأثیر قرار گیرد
در ترسیم اهداف اجتماع، سنجش پیشرفت به سوي دستیابی به این اهداف،  گرا مشارکت مردممنظور تشویق 

گیران،  هاي اجتماع، ارائه بازخورد و سازوکار پاسخگویی براي تصمیم م به اولویتافزایش آگاهی و توجه مستقی
در نهایت، فهم ). 8 :2010 ،مورفی(کنند  و براي انتخاب فعاالنه پیامدهاي مطلوب مورد نظر آینده فراهم می

نند به حفظ و توسعه گذاران بسیار اهمیت دارد تا بتوا بهزیستی روستاییان و تالش براي ارتقاي آن، براي سیاست
  . هاي روستایی را افزایش دهند اجتماعات روستایی کمک کنند و جذابیت محیط

بنابراین، هدف پژوهش حاضر، طرح بهزیستی در ابعاد اجتماعی و در جامعه روستایی است تا ابعاد نظري 
نجش آن نیز س يها ها و مقیاس تدوین مدل بررسی بهزیستی روستایی، شاخص. و مفهومی آن مشخص شود

ها پاسخ داده شود که ایده  شود به این پرسش در مقاله حاضر، تالش می. سایر اهداف پژوهش حاضر هستند
در بررسی و سنجش بهزیستی اجتماعی و  ی؟ چه رویکردهایکجا اخذ شده استبهزیستی اجتماعی چیست و از 

تی روستایی چیست؟ و در نهایت، روستایی استفاده شده است؟ بهترین چارچوب براي بررسی مفهوم بهزیس
  هایی با هم دارند؟ هاي بهزیستی در مناطق روستایی و شهري ایران، چه تفاوت اینکه شاخص

  
  تحقیقروش 

در  مطالعه اسناد دست اولبا اي که  گونه به. انجام شده است) اسنادي(اي  پژوهش حاضر به روش کتابخانه
هاي  با استفاده از داده ارائه شده و هاي بهزیستی روستایی شاخص ،بهزیستی و بهزیستی روستایی زمینه

  .ه استدیآنها تشریح گردبخشی از  مسکن و نفوس عمومی هاي سرشماري
  

 بهزیستی، بهزیستی اجتماعی و بهزیستی اجتماع روستایی

هاي جدید  دیدگاه«. مطلوب روستاییان است هاي حیات جنبهبهزیستی اجتماع روستایی، یکی از مهمترین 
مربوط به سنجش بهزیستی اجتماعی و پیگیري آمارهاي جمعیتی، در دوران اصالحات اجتماعی در اروپا و 

 يها در ابتدا در بررسی بهزیستی اجتماع، شاخص ).5: 2010مورفی، ( »ریشه دارد) 1830(ایاالت متحده 
هاي اقتصادي، اجتماعی، محیطی و غیره نیز مورد  د، اما به تدریج شاخصافراد مورد توجه بو یبهداشت و سالمت

  .از بهبودي و مطلوبیت نیز مورد سنجش قرار گرفت يهاي دیگر بررسی قرار گرفتند و جنبه

 
1  Murphy 
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 1800مدیریت اقتصاد در سراسر سده  نیاز روزافزون بههاي مستمر در حوزه سالمتی، همراه با  فعالیت
شناختی، میزان جرم،  هاي جمعیت ر ابزارهاي سنجش، مانند دادهیایجاد و توسعه ساموجب ) 1899تا  1800(

هاي بهزیستی اجتماعی، اکثر  اما با وجود تالش اولیه براي ایجاد و توسعه شاخص. مصرف و بیکاري شد
هاي  ، توسعه شاخص1960بنابراین، از دهه . هاي اقتصادي بودند ابزارهاي سنجش اولیه، عمدتاً شاخص

اي از ابزارهاي سنجش را براي بررسی و مقایسه کیفیت زندگی  جتماعی مورد توجه قرار گرفت که مجموعها
ها و استفاده از  اما دگرگونی اخیر در پژوهش. شد در جوامع شهري و روستایی شامل می) براي مثال، بهزیستی(

به دلیل تداوم نارضایتی . است محیطی همراه بوده هاي زیست هاي اجتماعی، با ایجاد و توسعه شاخص شاخص
براي مثال، (المللی درباره وضعیت محیط زیست جهان  اقتصادي، گفت و شنود روزافزون بینهاي  از شاخص

که حاصل  هاي انسانی و نیاز به درك تأثیر فعالیت) ریو 1992درباره محیط زیست و  1972کنفرانس استکهلم 
، مورفی(محیطی ایجاد شد  هاي زیست محیطی هستند، شاخص ستی، اجتماعی و زهاي اقتصادي تعامل جنبه

توان گفت که سنجش بهزیستی اجتماع محلی، موضوعی نسبتاً جدید محسوب  با این حال، می). 5: 2010
، بیانگر بسیاري از یسنجش بهزیستی اجتماع محل. ، بسط یافته است1990و  1980شود که ایده آن، در دهه  می

ها در سطح محلی به  واگذاري نظارت و کنترل بر بسیاري از برنامه) 1ر است، از جمله هاي اخیر دیگ گرایش
تأکید اخیر بر نیاز ) 3و  21نیاز به سنجش دستاوردهاي دستور کار ) 2، )هاي اجتماعی براي مثال، برنامه(مردم 

است ) هاي اجتماعی ها در برنامه براي مثال، سنجش پیامد هزینه(هاي پاسخگویی  به عملکرد بهتر و شاخص
هاي اجتماعی و اجتماع محلی در  این تغییرات پدید آمده در توسعه، باعث توجه به شاخص). 7-6همان منبع، (

  .سنجش بهزیستی گردید
هاي متنوعی، مانند فردي و اجتماع  تواند در مقیاس هاي انسانی، می وضعیت سالمتی یا بهزیستی نظام

اند و در آنها، فراتر از  یر، تعاریف سالمت انسانی و اجتماعی بسط یافتههاي اخ در سال. بررسی شود یمحل
تري از  مفاهیم گسترده –که مربوط به فقدان بیماري بودند  -سنتی  1هاي پزشکی مبتنی بر علوم طبیعی مدل

، ، اهداف سالمت انسانی3در تعریف سازمان جهانی بهداشت). 1993، 2توز -والتنر(بهزیستی مطرح شده است 
احتماالً . بیان شده است» تحقق بهزیستی فیزیکی، ذهنی و اجتماعی کامل و نه فقط فقدان بیماري یا ناتوانی«

هاي فیزیکی، ذهنی و اجتماعی معین  بهزیستی در جنبه 4"کمال"تواند با توجه به  سطوح وضعیت بشري می
مثبت با تأکید بر منابع  یمفهوم«عالوه بر این، سازمان جهانی بهداشت نشان داده است که سالمتی . شود
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سالمتی شرایط فیزیکی، روانی، بهزیستی، اجتماعی و . »انسانی و اجتماعی، و نیز ظرفیت فیزیکی است - شخصی
 ).369: 2002، 1رمزي و اسمیت(شود  اقتصادي افراد و اجتماعات را شامل می

. ع محلی سالم نیز بیان شده استهاي مختلف بهزیستی، در تعریف سازمان بهداشت جهانی از اجتما جنبه
هاي فیزیکی، اجتماعی و در حال بسط منابع اجتماع  اجتماعی دائماً در حال ایجاد و بهبود محیط«اجتماع سالم 

ها و  است که مردم را به حمایت از یکدیگر در انجام همه وظایف زندگی و توسعه حداکثر ظرفیت
  ).41 :1993، 2بگین(» سازد استعدادهایشان قادر می

شود و ممکن است در  بهزیستی اغلب به عنوان مترادف مفاهیمی مانند کیفیت زندگی استفاده می
به اعتقاد مورفی، گرچه تعریفی از بهزیستی وجود . اصطالحاتی مانند رفاه، سالمتی و پایداري نیز مستور باشد

ذیرفته شده، بیان شده است که بهزیستی، که به طور گسترده پ یندارد که همگان با آن موافق باشند، اما در تعریف
تواند فقط با رشد  که نمی» رضایت از زندگی است هاي مولفه داراي«بهزیستی . فراتر از نبود بیماري است

) بهزیستی عینی(و شرایط مادي ) بهزیستی روانی(بهزیستی تحت تأثیر ادراك فردي . اقتصادي تعریف شود
 . تواند براي افراد، اجتماعات، کشورها و غیره سنجیده شود است و می

است که استانداردهاي یک زندگی خوب، به طور کلی، بهزیستی، وجود بهترین سطح از کیفیت زندگی 
کرده، استفاده متعادل از زمان،  بهداشت و سالمتی فراوان، محیط زیست پایدار، اجتماعات سرزنده، مردم تحصیل

: 2010، مورفی(شود  مشارکت مدنی فراوان و دسترسی و مشارکت در هنر، فرهنگ و تفریحات پویا را شامل می
مفهومی است که اغلب فهم آن دشوار است، تا حدودي به دلیل اینکه مجموعه  بهزیستی اجتماع محلی نیز). 4

بهزیستی را به طور ) 1991( 3شناسی، ویلکینسن در جامعه. هاي مختلف دارد اي از کاربردها را در رشته گسترده
ا و ها، نهاده وسیع، مفهومی تعریف کرده است که نیازهاي اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی افراد، خانواده

براي یک . بهزیستی عموماً بیانگر وضعیت سالمتی است). 26: 2003، 4برهم(شود  شان را شامل می اجتماعات
، محالت 5نظمی از بی ياجتماع، سالمتی منابع طبیعی و تاریخی محافظت شده، مشاغل در دسترس، جلوگیر

وجود فرصت براي همه شهروندان  هاي بهداشتی، و العمر، حمل و نقل در دسترس و مراقبت امن، آموزش مادام
محیطی،  هاي زیست جنبه). 2003، 6سرینیواسان(شود  شان شامل می اجتماع را براي بهبود کیفیت اجتماعی زندگی

بهزیستی اجتماع محلی، به معنی . دهند می محیطی، اقتصادي و اجتماعی، بهزیستی اجتماع محلی را شکل  زیست
حاضر و آینده اجتماع است و هدف توسعه پایدار  ک زندگی پرمعنی و سالم براي همه ساکنانیوجود 
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در حال حاضر، عالقه فراوانی به تأثیر ساختارهاي اجتماع ). 7: 2008یونگ، (شود  محور محسوب می اجتماع
ساختارهاي اجتماع محلی ممکن است خدمات . سالمتی و بهزیستی شهروندان وجود دارد يمحلی در ارتقا

هاي اجتماع محلی که از  ه، مواد غذایی سالم و حمل و نقل عمومی؛ فعالیتمحلی؛ وجود مسکن مقرون به صرف
را شامل شود که در میان اعضاي اجتماع وجود دارد  1کنند؛ یا حس انسجام اجتماعی کیفیت زندگی حمایت می

د نکته مهم این است که نگاه به بهزیستی، باید در کلیت خود و در ابعا). 179: 2،2001رافائل و همکاران(
براي مثال، (در تعاریف بهزیستی، چندبعدي بودن . اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و روانی مورد توجه باشد

اجتماع روستایی و شرایط آن به رسمیت شناخته شده است ) محیطی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، نهادي زیست
، و به طور تاریخی در 3ته به منابعبهزیستی در رابطه با روستا، اجتماعات وابس ).369: 2002رمزي و اسمیت، (

بنابراین، در ادبیات بهزیستی، ). 26-7: 2003برهم، (بررسی شده است  4"پایداري اجتماع محلی"درون زمینه 
اجتماع روستایی به لحاظ تغییراتی مانند تغییرات ساختاري، دگرگونی در استاندارد یا کیفیت زندگی، و تغییرات 

 ). 9:  1995، 5کلود(از زندگی توصیف شده است  در رفاه، شادکامی و رضایت

هایی در اشکال متنوع و مبتنی بر  در رویکردهاي مختلف، براي تحلیل بهزیستی اجتماع روستایی، مدل
  )1جدول . (سالمت اجتماع محلی استفاده شده است

  هاي تحلیلی درباره بهزیستی و سالمت اجتماع انسانی پژوهش): 1(جدول 
 نویسندگان ها هاي شاخص سنجه شاخص  مرکزي/ صفات/ مفاهیم اصلیمقیاس / موضوع

  بهزیستی فیزیکی بهزیستی انسانی
  بهزیستی روانی

 بهزیستی اجتماعی

  ناتوانی و اختالل، وابستگی کارکردي
  رضایت از زندگی، ارزیابی روانشناختی

 اقتصادي، حمایت اجتماعی، فعالیت اجتماعی، بهزیستی

وان و همکاران 
)1982( 

  بهزیستی اجتماعی تندرستی اجتماع محلی
  سالمت فیزیکی
 سالمت روانی

  درآمد، مناعت طبع، اشتغال، آموزش
  میزان بیماري، مرگ و میر کودکان، امید به زندگی

 مدیریت سالمت روان، میزان خودکشی

اي . سی. پی
)1977( 

  بهزیستی اقتصادي بهزیستی مناطق روستایی
  هاي اجتماعی شاخص
 مالی و دولتیهاي  شاخص

  اشتغال، درآمد، ساختار اقتصادي
  فقر، جرم، آموزش، تراکم جمعیت

 ظرفیت و نیاز مالی

 )1990(ریدر 

ارزیابی آثار اجتماعی اجتماع 
 محلی

  بهزیستی فردي
  سازمان اجتماعی اجتماع محلی

 منابع اجتماع محلی

  تندرستی) دریافت(رفتارها، دسترسی به منابع، توصیف 
  پیوندهاي بیرونی، تعامل شخصیتنوع، 

 هاي اقتصادي فرهنگ، نفوس، نیروي کار، ویژگی

برنچ و همکاران 
)1984( 

  سرزندگی اقتصادي قابلیت زندگی در مسکن
  بهزیستی اجتماعی

 محیطی کپارچگی زیستی

  اشتغال
 قدرت خرید، شایستگی

 طرح و تراکم مسکن

 )1993(شروود 

  ).369: 2002رمزي و اسمیت، : (منبع
 

 
1  Social cohesion  
2  Raphael et al 
3  Resource-dependent communities  
4  Community stability  
5  Claude 



  1390پاییز و زمستان ، 2، شماره سومدوره  ،توسعه روستایی

  
172 

هاي مختلف سنجش بهزیستی روستایی، ابعاد اجتماعی،  اند که در مدل هاي مذکور نشان داده هاي پژوهش افتهی
جانبه مطلوبیت زندگی  عالوه بر این، براي بررسی همه. محیطی و روانی مورد توجه قرار گرفته است اقتصادي، زیست

سالم، سرزندگی اجتماع محلی و قابلیت زندگی در روستایی، توجه به سه پدیده وابسته به هم، یعنی اجتماعات 
توانند زیرمجموعه بهزیستی قرار گیرند یا اینکه به طور  هاي مذکور، می پدیده. اجتماعات محلی نیز الزم است

هاي مختلف توسعه، موضوع بهزیستی مورد توجه قرار  شناسی توسعه، در گفتمان در جامعه .جداگانه بررسی شوند
بهزیستی ) 2008( 1کیکوپست. ها، نوع برخورد و سیاست عملی بهزیستی، مشخص شده است و ارزشگرفته و اهداف 

شود، آنها  ازهاي اساسی افراد برآورده مییکند، به طوري که ن را وضعیتی از زندگی با دیگران در جامعه تعریف می
 .کنند شان احساس رضایت می دگیتوانند به طور مؤثر و معناداري براي تحقق اهداف خود تالش کنند و از زن می

هر گفتمان به «وي معتقد است . برد کوپستیک از سه گفتمان رشد، نیازهاي اساسی و حقوق انسانی در توسعه نام می
اول، یک . دهنده است داري میان سه جزء تشکیلیعنوان زبانی تعریف شده است که به دنبال برقراري روابط پا

دوم، جزئی تاریخی وجود دارد که دیدي . دارد که بیانگر تعریفی از بهزیستی استوضعیت هنجاري یا اخالقی وجود 
ها را  ها و محدودیت کند که قابلیت استفاده از منابع، فرصت از توسعه را به عنوان یک فرایند تاریخی واقعی ارائه می

عنوان یک  د دارد که توسعه بهسوم، یک جزء عملی در این زمینه وجو. برد کند و به پیش می در هر دوره تعیین می
هاي فرهنگی و  سه مورد مذکور، از طریق زبان با یکدیگر مرتبطند که مظهر ارزش. یا مداخله است) کنش(اقدام 

هاي بهزیستی، گفتمان رشد اقتصادي بر کامیابی مادي فرد، فراغت و  در زمینه اهداف و ارزش» ها است فروض
مان نیازهاي اساسی، کاهش فقر و رضایت از نیازهاي اساسی متعدد را مورد کند، گفت هاي فردي تأکید می انتخاب

  . کند ها تأکید می دهد و گفتمان حقوق انسانی بر عدالت اجتماعی، انصاف، کرامت و فرصت تأکید قرار می
  سه گفتمان معاصر توسعه): 2(جدول 

 )بشر(حقوق انسانی  نیازهاي اساسی رشد اقتصادي گفتمان توسعه
ها و اهداف بهزیستی  ارزش

 )جزء هنجاري(
کامیابی مادي فردي، فراغت و 

 هاي فردي انتخاب
کاهش فقر، رضایت از نیازهاي 

 اساسی متعدد
عدالت اجتماعی، انصاف کرامت و 

 فرصت
  انداز تاریخی چشم

 )جزء تاریخی(
رشد، مشاغل و : داري اولویت سرمایه

افزایش درآمد در اولویت هستند و 
از همه با رقابت آزاد در نظام تر  مهم

 داري سرمایه

داري  مدیریت شده بوسیله سرمایه
پاسخ عمومی ): داري مدیریت سرمایه(

هاي ناشی از یا  به محرومیت ییعقال
 نادیده گرفته شده بوسیله سرمایه داري

طرد : داري فراتر از سرمایه
اجتماعی، ظلم و ستم و مبارزه 

 طبقاتی

  عمل و سیاست عمومی
 )ء عملیجز(

ایجاد بهترین شرایط براي دنبال 
 -بازار(کردن نفع شخصی مادي  

 )بازار آزاد) (راهبر

ایجاد ظرفیت براي فراهم کردن 
مجموعه اساسی نیازهاي انسانی 

 )راهبر- دولت(

مبارزه براي حقوق اساسی؛ افزایش 
تقاضا براي رضایت از نیازهاي 

 )راهبر –جامعه (اساسی انسانی 

  ).6: 2008کوپیستیک، ( :منبع
داري اولویت داده شده، در دیدگاه نیازهاي اساسی، بر  انداز تاریخی، در دیدگاه رشد اقتصادي به سرمایه در چشم

داري تأکید گردیده است و در نهایت،  داري و گفتمان حقوق انسانی به فراسوي سرمایه مدیریت سرمایه
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بازار راهبر، نیازهاي اساسی دولت راهبر و حقوق انسانی جامعه قتصادي شان در برابر بهزیستی، رشد ا عمومی سیاست
  ).5-3: 2008کوپستیک، ( راهبر است

  
  رویکردهاي تحلیلی و سنجشی بهزیستی

  )2001(کریستاکوپولو و همکاران *  
کریستاکوپولو و همکاران، معتقد هستند که براي سنجش بهزیستی اجتماع محلی، ابزار سنجش باید 

فیزیکی، فرهنگی، روانی،  يها اجتماعات، بخش. چندبعدي بودن اجتماعات محلی را مورد توجه قرار دهد
تحقق رفاه اجتماع به عنوان یک کل، مستلزم این است که . شوند سیاسی، اقتصادي و اجتماعی را شامل می

به همین ترتیب، اجتماعات  .هاي مذکور، عملکرد خوبی داشته باشند و بین آنها تعادل وجود داشته باشد بخش
پیوندهاي اجتماعی، . هایشان هستند ملت آنها قسمتی از شهرها، مناطق و دولت. محلی در انزوا وجود ندارند

با توجه  .آنها مهم است و پایداري ، زیست آنها با نیروها و نهادهاي جامعه بزرگتر، براي توسعه اقتصادي و فیزیکی
این مدل . نگر مورد بررسی قرار گیرد بهزیستی، اجتماع محلی باید به طور کلبه مطالب مذکور، در مدل سنجش 

فیزیکی براي زندگی در نظر بگیرد، بلکه آن را باید به عنوان یک اجتماع  یعنوان مکان نه تنها باید اجتماع را به
انی اجتماع را براي در نهایت، باید معناي اهمیت رو. سیاسی، اقتصادي و اجتماعی نیز مورد ارزیابی قرار دهد

. اجتماع و پیوندهاي آن را با اجتماع بزرگتر شهري مورد آزمون قرار دهد) فضاي(ساکنانش کشف کند و مکان 
را نیز مورد  آزمون کند و نوع و مقیاس تعامل اجتماعی 1این مدل باید ادراك افراد را از حس اجتماع محلی

هایی مانند رضایت از  به اعتقاد آنها، مؤلفه. )323: 2001کریستاکوپولو و همکاران، (سنجش قرار دهد 
  .اجتماع محلی هستند الزمه بهزیستی، مکمل و 2، احساس امنیت شخصی و روح اجتماعییمحل اجتماع

به همین دلیل، بررسی همه آنها، . توانند بر یکدیگر اثر بگذارند محلی، می عناصر متفاوت بهزیستی اجتماع
هاي متفاوت یک منطقه محلی  کننده جنبه هاي منعکس بخش. مناطق محلی مهم استهنگام پژوهش درباره 

) اجتماع سیاسی، ه) اجتماع اقتصادي، د) ، ج3اي یک اجتماع جامعه) الف، مکانی براي زندگی، ب: اند از عبارت
توانند  هاي مذکور می بخش). 4- 323 : 2001کریستاکوپولو و همکاران، (قسمتی از شهر ) فضایی شخصی و و

) عناصر مختلف بهزیستی(زیر  يها بنابراین، در مدل سنجش باید حوزه. بر بهزیستی اجتماع محلی تأثیر بگذارند
و  یمحل مشارکت اجتماعی در زندگی اجتماع) 2کیفیت زندگی و رضایت سکونتی، ) 1: مورد توجه قرار گیرند
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مشارکت ) 5، 2تعلق مکانی و هویت مکانی) 4، 1احساس اجتماع محلی و انسجام اجتماعی) 3حمایت اجتماعی، 
  ).  238: 2001کریستاکوپولو و همکاران، (سیاسی و فعالیت اقتصادي 

  :هاي بهزیستی اجتماع محلی حوزه
  )محل زندگی(ناحیه به مثابه مکانی براي زندگی ) 1

و  بخش، مهیج و جذاب، براي کیفیت زندگی، بهزیستی ذهنی هاي سالم، ایمن، لذت وجود محیط
مذکور،  يها محیط. آورند افراد مهم است، به طوري که امکان زیست را براي اجتماع محلی به وجود می فیزیکی

وجود . کند هاي آنها، نیازهاي ساکنان را رفع می کنند و ظرفیت به تحقق توسعه و کاهش مخالفت کمک می
ز امالك و نگهداري نامناسب از شرایط فیزیکی غیرمطلوب، مانند مساکن متروك، عدم مرمت و نگهداري ا

، ترس از جرم و جنایت، با نارضایتی مسکونی مرتبط رو از اینشود و  فضاهاي عمومی، موجب بدبینی محلی می
 .اثر منفی بگذارد و موجب ترك ساکنان منطقه شود ،تواند بر تعلق به آن نارضایتی از اجتماع محلی، می. است

  اي هناحیه به عنوان یک اجتماع جامع) 2
قدرت یک اجتماع محلی . گیرد در این بعد، عملکردهاي اجتماعی یک اجتماع محلی مورد آزمون قرار می

گذارد و میزان قدرت  اي، بر تمایل به انزواي اجتماعی یا تعامل اجتماعی تأثیر می عنوان یک اجتماع جامعه به
  .کند حس اجتماعی را در محیط تعیین می

اجتماعی اجتماع محلی، نه تنها براي بهزیستی افراد، بلکه براي کیفیت زندگی مشارکت ساکنان در زندگی 
تواند احساس انزواي  ویژگی حمایتی زندگی اجتماعی اجتماع محلی، می. و حفظ اجتماع افراد نیز اهمیت دارد

اي  ت محلهویژگی مذکور با رضای. نده محله را افزایش دهدیاجتماعی معمول در شهرها را کاهش و اعتماد به آ
اجتماعی رسمی و غیررسمی در مناطق  يها از سوي دیگر، شبکه. و تعلق روانی به منطقه محلی نیز مرتبط است

محلی، دسترسی به منابع، حمایت عاطفی و اجتماعی و کمک عملی براي غلبه بر مسائل اجتماعی، اقتصادي و 
  .کنند شخصی را  فراهم می

  ديک اجتماع اقتصایمحله به عنوان ) 3
قدرت اقتصادي افراد و مناطق، عنصر اساسی کیفیت زندگی افراد و بهزیستی اجتماعاتی است که در آن 

درآمدي و فقر، موجب ایجاد  کم. بین بیکاري و سالمتی، همبستگی فراوانی وجود دارد. کنند زندگی می
یزان بیکاري زیاد، بسیار با م یشوند و وضعیت سالمت نیز در مناطق محرومیت اجتماعی در مناطق محروم می

شود و قدرت نسبی  اي، موجب ایجاد بدبینی در محله می نگرانی درباره افت درآمدهاي محله. نامطلوب است
  . گذارد زیست اجتماع محلی تأثیر می محلی نیز بر قابلیتهاي اقتصادي  فعالیت

 
1  Community cohesion 
2  Place attachment and identification 
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  منطقه به عنوان اجتماع سیاسی) 4
هایی مؤثر بر خود و  توانند تصمیم  مایندگی و مدیریت محلی، میها و ساختارهاي سیاسی ن مردم در نظام

کاهش . کنند هایی براي شهروندي و توانمندسازي اجتماعی فراهم می  آنها سازوکار. شان بگیرند اجتماعات محلی
و ریزي  مشارکت ساکنان در برنامه. کند شان، یکپارچگی و انسجام آن را تهدید می نفوذ مردم محلی بر اجتماع

شود و کیفیت زندگی  ها و پایداري آنها می گیري درباره اهداف اجتماع محلی، باعث تضمین کیفیت طرح تصمیم
کند تا با روشی  ، ساکنان اجتماعات محلی را قادر می هاي اجتماعی مشارکت در سازمان. دهد محلی را افزایش می

اشتراك . ریزي بپردازند شان نفوذ کنند و به برنامه شود، در اجتماع محل زندگی شان برآورده می که نیازهاي فردي
انجامد و به تقویت تعامل    قدرت، به ایجاد حس مسئولیت در ساکنان و کنترل شخصی بر محیطشان  می

  .دهد کند و تعهد به محله را نیز افزایش می اجتماعی و حس اجتماعی جمعی کمک می
  منطقه به عنوان فضاي شخصی) 5

هاي فیزیکی تجربه روزمره نیستند، بلکه اهمیت روانی براي افراد دارند و به درك  ها فقط محیط مکان
اي که مردم  خاطرات و تجارب زندگی، به شیوه. کنند شان کمک می چگونگی ارتباط با دیگران و جهان پیرامون

تعلق افراد به . دشان به آنها دارن اي را در بسط تعلق دهند و سهم عمده کنند، شکل می ها را ادراك می مکان
تواند باعث ایجاد  ها در تعلق مکانی، می اختالل. کند هاي خاص، به توسعه و حفظ هویت افراد کمک می مکان

تعلق کم به اجتماع محلی، رغبت . شود و آثار مضري براي اجتماعات داشته باشد  2و اندوه 1حس گمگشتگی
دهد و  کاهش می) هایشان اي مثال، براي براي بهبود خانهبر( محل زندگی گذاري در منطقه افراد را براي سرمایه

  .تواند باعث ترك منطقه شود می
  منطقه به عنوان قسمتی از شهر) 6

ن مناطق محلی و یپیوندهاي اجتماعی، اقتصادي و زیرساختی، ب. اجتماعات شهري در انزوا وجود ندارند
 يبلیت زیست یک اجتماع محلی، به پیوندهاقا. شهرهایی وجود دارد که مناطق محلی بخشی از آن هستند

وقتی ساکنان دید مثبتی به اجتماع محلی خود در مقایسه با سایر اجتماعات محلی همان . مذکور وابسته است
وجود آورند که سبب دلبستگی بیشتر  را به ) جمعی(شهر داشته باشند، بیشتر احتمال دارد که آنها حس اجتماعی 

در مقابل، مکانی با یک . کنند شود و از زندگی کردن در آنجا احساس رضایت  کور آنها به اجتماع محلی مذ
منفی از محله، عزت نفس ساکنان را  يتواند ساکنان را بدنام کند و به دلیل ارائه تصویر هویت نامطلوب می

اند که  کرده کریستاکوپولو و همکاران براي سنجش بهزیستی اجتماع محلی، مدل و ابزاري را ارائه. کاهش دهد

 
1  Loss 
2  Grief 
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هاي بهزیستی  توان حوزه در جدول زیر، می. در آن همه ابعاد زندگی اجتماع محلی مورد توجه قرار گرفته است
  .اجتماع محلی را از دیدگاه آنها مالحظه کرد

  هاي بهزیستی اجتماع محلی از دیدگاه کریستاپولو و همکاران حوزه): 3(جدول 
 ها شاخص هاي بهزیستی اجتماع محلی زمینه

 ایمنی شخصی) رضایت از شرایط زندگی، ب) الف )رضایت از شرایط محلی(محل زندگی 

هاي اجتماعی  شبکه) روح اجتماع محلی، ج) تعامالت غیررسمی، ب) الف )ها و مشارکت شبکه(اي  اجتماع جامعه
 حمایت اجتماعی) رسمی و غیررسمی، د

 اي گذاري و الگوهاي هزینه سرمایهدرآمد کافی، درآمد، اشتغال،  اجتماع اقتصادي

 گیري، مشارکت فرایند تصمیم )سطوح مشارکت(اجتماع سیاسی 

 شان تعلق مکانی، احساس درباره معناهاي محلی فضاي شخصی

 ارتباطات حمل و نقلی، تحرك قسمتی از شهر

  ) 2010(مورفی 
محیطی را بسنجند  اقتصادي و زیستگانه اجتماعی،  هاي بهزیستی باید ابعاد سه به اعتقاد مورفی، شاخص

  ). 5جدول (
این بعد گاهی . شود ل ارزیابی میی، با قابلیت زیست اجتماع و توانایی آن براي حل مسابعد اجتماعی

بعد . شود هایی مانند سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی تقسیم می فرعی در درون مقوله ياوقات به اجزا
اجتماعی، ممکن است مقوله فرایندي را نیز شامل شود که با درك این موضوع مرتبط است که چگونه و چرا 

و چه کاري افته است، ظرفیت اجتماع براي تأثیر گذاشتن بر بهزیستی چیست ی سطوح بهزیستی حاضر، توسعه
تواند با ارزیابی اطالعاتی مانند میزان  این بعد می. توان براي تغییر بهزیستی در جهت مورد نظر انجام داد می

  ).9: 2010مورفی، (هاي اجتماعی، تغییر جمعیت و رهبري سنجیده شود  آموزش، استحکام شبکه
براي . کند آنها را تصدیق می تیقدرت اقتصادي اجتماعات و بهزیس میان نزدیکارتباط  بعد اقتصادي،

بعد . اي همراه هستند اغلب با سالمتی کم و بدبینی محله) هاي معمول اقتصاد سنجه(مثال، بیکاري و فقر 
هاي بازار مورد توجه  که در آن فعالیت 1تولید ناخالص داخلیاي مانند  هاي پایه اقتصادي ممکن است با شاخص

، )2براي مثال شاخص پیشرفت خالص(کنند  هاي بازار حرکت می عالیتهاي مرکب که فراتر از ف است، شاخص
گیري شود  توسعه پایدار اندازه/ ی فراگیریا تالش براي ارزیابی بعد اقتصادي، متناسب با چارچوب بهزیست

  ).9: 2010مورفی، (

 
1  Gross Domestic Product (GDP  ) 
2  Genuine Progress Indicator (GPI) 
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مقدار محیط زیست طبیعی، . ستی انسانی استیبیانگر اهمیت جهان طبیعی براي بهز محیطی، بعد زیست
براي مثال، (روانی و اجتماعی / کند و در بهزیستی غیرمادي زیادي از خدمات اکوسیستمی را فراهم می

هایی  از سنجه. افراد و اجتماعات سهیم است) اندازهاي طبیعی، دریاچه گردشگري، فضاهاي سبز شهري، چشم
افراد از میزان رضایت با در نظر گرفتن  سال با کیفیت هواي بهتر از سطح قابل قبول، ادراك/ مانند تعداد روزها

توان براي سنجش بعد مذکور  کنند، می هایی که در بازیافت مشارکت می محیط زیست طبیعی، و تعداد خانواده
  ). 10: 2010مورفی، ) (4جدول (استفاده کرد 

  محیطی بهزیستی بعد زیست): 4(جدول 
 بعد شاخص سنجه

 سطوح کیفیت آب  
 سطوح کیفت هوا  
  جنگلیپوشش  
 محیطی ادراك افراد از کیفیت زیست 

 محیطی زیست محیطی کیفیت زیست

 هاي پست احیاي زمین  
 میزان بازیافت  
 میزان تصفیه فاضالب 

 محیطی هاي زیست پویایی

 محیطی گذاري در ابتکارات زیست سرمایه  
 درصد زمین حفاظت شده  
 هاي مدیریت  درصد شهروندانی که در فعالیت

 کنند میمحیطی مشارکت  زیست

 پتانسیل براي بهبود زیست محیطی

  ).2010مورفی، : (منبع
  هاي آن از دیدگاه مورفی ابعاد بهزیستی و شاخص): 5(جدول 

 بهزیستی

 هاي اجتماعی، تغییر جمعیت، رهبري سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سطوح آموزش، استحکام شبکه اجتماعی

 توسعه پایدار، تولید ناخالص داخلیهاي  بیکاري، فقر، حسابرسی اقتصادي

 محیطی زیست
سال با کیفیت هواي بهتر از سطح قابل قبول، ادراك افراد از میزان رضایت با در نظر گرفتن / تعداد روزها

 کننده در بازیافت هاي مشارکت محیط زیست طبیعی، تعداد خانواده

  
 مدل بهزیستی اجتماع روستایی ): 2002(رمزي و اسمیت * 

، یفیزیکی، روان(بهزیستی اجتماع روستایی، مناسبات مشترك شرایط ساختاري و کارکردي مرتبط به هم 
مدل بهزیستی . ک اجتماع، شامل افراد و تعامالتشان در درون یک محیط غیرشهري استی) اجتماعی و اقتصادي

، با صفات یا )فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادي(اجتماع روستایی، بیانگر ابعاد مرتبط به هم بهزیستی 
ماع هایی است که بهزیستی اجتماع روستایی را در سطح فردي و اجت هایی براي هر بعد، و شاخص شاخص
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بیماري، مرگ و میر و امید به زندگی  فیزیکی، متضمن میزانبهزیستی  ).1شکل (کنند  محلی تعریف یا تحلیل می
هاي رضایت از زندگی و ارزیابی روانی مشخص  تواند با میزان خودکشی و شاخص بهزیستی روانی می. است
بهزیستی . شود توصیف می) عالی(آموزش ابی به یبهزیستی اقتصادي با میزان درآمد، فقر، بیکاري و دست. شود

همپوشانی ابعاد . شود می اجتماعی با فعالیت و حمایت اجتماعی، تعامل فردي و رضایت از زندگی مشخص 
بهزیستی (براي مثال، ادراك فرد از رضایت از زندگی . نیستند متمایزدهد که شرایط از یکدیگر  مذکور نشان می

بهزیستی (، شاغل بودن و داشتن امنیت مالی )زیکییبهزیستی ف(ت فردي با عواملی مانند سالم) اجتماعی
) براي مثال، التیام دردهاي جسمانی(به همین نحو، تغییر در سالمت فیزیکی فرد . مرتبط است) اقتصادي

عالوه بر این، سالمت روانی و فیزیکی . شود) براي مثال، استرس(تواند موجب تغییراتی در  بهزیستی روانی  می
  . تواند مانع توانایی براي بهبود بهزیستی اقتصادي فرد شود ضعیف می

  مدل بهزیستی اجتماع روستایی): 1(شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2002رمزي و اسمیت، : (منبع
بیان شده است، ولی ) 1(تفاوت بین بهزیستی در سطح فردي و اجتماع محلی، به طور ضمنی در شکل 

تواند در هر دو مقیاس تحلیل شود، و برخی  می بدون شک، بهزیستی. نیستچندان صریح و روشن 

روستایی اجتماع بهزیستی  

 اجتماعی بهزیستی اقتصادي بهزیستی

 فیزیکی بهزیستی
 روانی بهزیستی

 اقتصادي
  فردي مالی سالمت -
  مزرعه سالمتی -
 محلی اجتماع خدمات -

 فیزیکی
 فردي سالمت -

 

 اجتماعی
  اجتماعی زندگی -
   محلی اجتماع زندگی -
 زندگی کیفیت -  شغلی رضایت -
 

 روانی
  فردي سالمت -
 اجتماعی زندگی -

 

 فردي

محلی اجتماع  
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ان درآمد، میزان براي مثال، میزان اشتغال، میز(اي از صفات افراد  هاي نسبتاً ساده هاي بهزیستی، مجموعه شاخص
براي (هاي فردي مستقیم ندارند  مقیاس، معادل -هاي اجتماع عالوه بر این، برخی شاخص . هستند) مرگ و میر

همچنین، ادراکاتی که یک فرد از اجتماع روستایی به عنوان ). هاي اجتماعی مثال، قابلیت زیست اجتماع، شبکه
  ).371: 2002رمزي و اسمیت، (گذارد تواند بر بهزیستی فردي تأثیر ب یک کل دارد، می

  
  هاي سنجش بحث درباره رویکردها و مدل

در سطح فردي . در بررسی بهزیستی روستایی، باید به عوامل ساختاري، اجتماعی و فردي توجه کرد
سنجش بهزیستی، باید احساس فرد و نیز عملکرد وي مورد توجه قرار گیرد و فقط نباید بعد احساس را شامل 

تقویت  -چطور مردم عملکرد خوبی دارند –پویا  يعنوان فرایند ین موضوع، اهمیت فهم بهزیستی را بها. شود
در واقع، به این . افتن به احساس خوب مرتبط استیکند، نه صرفاً فرایندي منفعل که با چگونگی دست  می

مل، به جاي بودن شود و کردار و ع شود که بهزیستی، موجب بروز چه عملکردهایی می موضوع توجه می
هر . اند شخصی تقسیم کرده هاپرت و همکاران در این زمینه، بهزیستی را به ابعاد شخصی و بین .اهمیت دارد

  ).2006، 1هاپرت و همکاران(اند  کدام از آنها نیز به زیربخش احساسی و عملکردي تقسیم شده
  ابعاد سنجشی بهزیستی): 6(جدول 

 )اجتماعی(بین شخصی  شخصی 

   )داشتن، دارا بودن، بودن( احساس
   )انجام دادن( عملکرد

  )2006هاپرت و همکاران، ( :منبع 
همان طور که در رویکردهاي تحلیلی و سنجشی بیان شده است، کریستاپولو و همکاران، در سنجش 

آنها، اجتماع  یاند و در مدل سنجش بهزیستی اجتماع محلی، به چندبعدي بودن اجتماعات محلی توجه کرده
رمسی و اسمیت نیز بهزیستی را در سطح فردي و اجتماع . نگر مورد توجه قرار گرفته است محلی به طور کل

مورفی نیز . اند هاي بهزیستی را روانی، فیزیکی، اجتماعی و اقتصادي دانسته و جنبه  محلی مورد بررسی قرار داده
  . عی و اقتصادي توجه کرده استمحیطی، اجتما در سنجش بهزیستی، به سه بعد زیست

  
  

   

 
1  Huppert et al 
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  مدل سنجش بهزیستی روستایی): 2(شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پژوهش هاي  یافته: منبع                   
  

. انجام شود) روستا(روستایی، بررسی باید در سطح فردي و اجتماع محلی بنابراین براي سنجش بهزیستی 
توان از یکدیگر تفکیک کرد، ولی ما براي بحث بهتر در  مذکور را نمی يها به اعتقاد رمسی و اسمیت، شاخص

 بدین صورت که براي سنجش بهزیستی اجتماع روستایی، در مدل سنجش. پردازیم این زمینه، به تفکیک آنها می
قرار  نیز مورد توجه ) روستایی(ها و متغیرهاي فردي بهزیستی، متغیرهاي اجتماع محلی  عالوه بر شاخص

 روستایی بهزیستی

 فردي سطح )روستا( محلی اجتماع سطح

 و محیطی زیست
 بهداشتی

 اقتصادي

 
 اجتماعی

 
 بهداشتی

 
 اقتصادي

 
 اجتماعی

 رضایت شادکامی، رهبري، آموزش، میزان :اجتماعی
 زندگی اجتماعی، فعالیت اجتماعی، حمایت زندگی، از

 قدرت زندگی، کیفیت شغلی، رضایت اجتماعی،
 به تعلق اعتماد، اجتماعی، سرمایه شایستگی، خرید،
  .غیره و فراغت اوقات محلی، اجتماع

 به دستیابی درآمد، میزان اشتغال، بیکاري، :اقتصادي
 و فردي مالی سالمتی مالی، امنیت ،)عالی( آموزش

  .غیره
  .غیره و روانی ارزیابی فردي، سالمتی :بهداشتی

 

 حمایت مشارکت، اجتماعی، هاي شبکه :اجتماعی
 اجتماع روح غیررسمی، و رسمی تعامالت اجتماعی،

 سرمایه اجتماعی، سرمایه جمعیتی، تغییرات محلی،
  .غیره و سرگرمی و تفریح انسانی،

 الگوهاي گذاري، سرمایه اشتغال، درآمد، :اقتصادي
 سالمتی محلی، اجتماع خدمات فقر، بیکاري، اي، هزینه
  .غیره و مزرعه
 شخصی، ایمنی :محیطی و بهداشتی محیطی، زیست

 و حمل ارتباطات، امکانات، زندگی، شرایط از رضایت
 میر، و مرگ بیماري، میزان مکانی، تعلق تحرك، نقل،
تعداد  جمعیت، تراکم خودکشی، میزان زندگی، به امید

سال با کیفیت هواي بهتر از میزان قابل قبول، / روزها
ادراك افراد از میزان رضایت با در نظر گرفتن محیط 

 .زیست طبیعی، بهداشت، خدمات اجتماع و غیره
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ها در سطح فردي و اجتماع محلی، در سه بعد کلی اجتماعی، اقتصادي و  عالوه بر این، همه شاخص. گیرند می
  ).2شکل (گیرند  محیطی و بهداشتی جاي می زیست

که در بررسی و سنجش بهزیستی روستایی، عالوه بر ابعاد فردي مؤثر بر  توان گفت به طور کلی، می
نکته مهم این است که هر چه شرایط . بهزیستی، شرایط اجتماعی و محیطی نیز باید مورد بررسی قرار گیرند

ر روستایی به لحاظ امکانات و شرایط اقتصادي، اجتماعی، محیطی و غیره مناسب باشند، به همان اندازه نیز د
اجتماعی که سالم، سرزنده، قابل زیست و جذاب باشد، از بهزیستی . بهزیستی روستایی مؤثر خواهند بود

  .فراوانی برخوردار است و میزان پایداري روستایی در آن نیز بسیار فراوان است
  

  بهزیستی روستایی در ایران يها نگاهی به برخی شاخص
 ناهمگونی هاي سیاست اعمال مبین ،کشور روستایی و شهري مناطق بین توازن نبود و نابرابري بررسی

 بررسی در مذکور، تعادل عدم. است شده تدوین کشور در ریزي برنامه سال پنجاه از بیش در که است
 انقالب از بعد هاي سال در اینکه با. است مشهود نیز کشور روستایی و شهري مناطق اي توسعه هاي شاخص
 از روستایی جامعه برخورداري در مناسبی هاي گام و بوده دوره این اهداف از محرومیت و فقر کاهش اسالمی،
 همچنان ولی است، شده برداشته... و تلفن مدرسه، برق، راه، آشامیدنی، آب نظیر زندگی مختلف امکانات
 و مدیریت سازمان شده منتشر هاي گزارش اساس بر. است نازل شهري امکانات با مقایسه در روستایی امکانات

 در بوده، درصد 3/89 مناسب، راه از روستایی جمعیت برخورداري میزان ،1379 سال در کشور، ریزي برنامه
 بر همچنین). 144: 1385 مرسلی، و پناهی( اند بوده مند بهره مناسب، آسفالته راه از کشور شهرهاي همه که حالی

 شهري و روستایی مناطق در ساکن جمعیت دسترسی ،1385 مسکن و نفوس عمومی سرشماري هاي داده اساس
 درصد، 35/95 و 89/80 کشی لوله آب درصد، 8/96 و 1/86 ترتیب به سالم، آشامیدنی آب قبیل از امکاناتی به

   .است بوده درصد 39/85 و 78/62 ثابت تلفن و درصد 98/82 و 84/22 کشی لوله گاز
 روستایی مناطق بین در شغلی هاي فرصت نابرابري در اختالف بیشترین ،1385 تا 1375 هاي سال طول در

 سال، ده این در روستایی و شهري اشتغال نابرابري که طوري به شده، مالحظه بعد به 1335 سال از شهري و
 این و است شده ایجاد شهرها در شغل 23/7 روستاها، در شغل یک ایجاد ازاي به عنیی. است بوده برابر 23/7

 اساس بر). 1385 مرسلی، و پناهی( است نرسیده برابر 4/3 از کمتر به ،1335 سال از بعد اي دوره هیچ در مقدار
 میزان و درصد 7/14 کشور، روستایی مناطق بیکاري میزان ،1385 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماري نتایج

  .است درصد 2/88 و 8/11 ترتیب به نیز شهري مناطق در و است درصد 3/85 کار، نیروي مشارکت
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 پذیر آسیب افراد و فقرا از حمایت اجتماعی، تأمین به مربوط اقدامات سابقه گرچه ایران، در همچنین
 نواحی در پذیري آسیب و فقر کاهش حیث از ها، برنامه دستاوردهاي اما دارد، سابقه سال چهل حداقل روستایی،
 میزان شده، انجام هاي بررسی نتایج اساس بر). 2: 1384 مازندرانی، زاهدي( نیست توجه جالب کشور، روستایی

 روستاها، در فقیر خانوارهاي تعداد و ،)43: 1379 فقر، با مبارزه برنامه( شهرها برابر سه حدود روستاها، در فقر
 از نقل به 135: 1383 توسعه، چهارم برنامه مستندات و مبانی( است بوده شهري فقیر خانوارهاي برابر دو تقریباً
 روستایی خانوارهاي درآمد و هزینه هاي آمارگیري نتایج اساس بر این، بر عالوه). 145: 1385 مرسلی، و پناهی

 فقیر جهانی، متداول معیارهاي طبق آنها، از مهمی بخش و هستند درآمد کم عمدتاً کشور، روستاییان ،)1378(
 انداز پس توان" عنوان با زاهدي که پژوهشی نتایج اساس بر). 28: 1384 مازندرانی، زاهدي( شوند می محسوب

 از درصد 59 از بیش است، داده انجام "توسعه فرایند در روستاییان مشارکت بر آن آثار و روستایی خانوارهاي
 منفی. است منفی نیز آنها اندازگذاري پس توان بلکه ندارند، را مثبت انداز پس توان تنها نه روستایی، خانوارهاي

 بر خانوار هاي هزینه برتري یا روستاها در متوسط سطح در درآمد و هزینه میان تعادل عدم بیانگر انداز، پس بودن
 نیز روستایی و شهري هاي محیط در سالمتی با ها نابرابري این). 1384 زاهدي،( است خانواده درآمد میزان

: ایران در سالمت و درآمدي نابرابري اقتصادي، توسعه" عنوان با اي مقاله در باباخانی. دارند تنگاتنگی ارتباط
 یابد می افزایش سالمت اقتصادي، توسعه افزایش و درآمدي نابرابري کاهش با که گرفت نتیجه ")1385-1355(
  ).1387 باباخانی،(

 ،"شهري و روستایی خانوارهاي رفاه سطح تطبیقی بررسی" عنوان با پژوهشی در) 1387( اردهائی قاسمی
 به مربوط متغیرهاي ،1380 خانوار اقتصادي -اجتماعی خصوصیات از آمارگیري طرح ايـدادهه از استفاده با
 ،)مسکن استحکام و اتاق میانگین زیربنا، سطح( مسکن ،هزینه ،)غیره و میوه نان،( تغذیه لحاظ بهخانوارها  اهـرف

 نتایج. است داده قرار بررسی مورد را بیمهوضعیت  و ،ادوامـب صرفیـم کاالهاي مالکیت ،مسکن تسهیالت
 خانوارهاي از بهتر اریبس شهري خانوارهاي وضعیت ،رفاه شاخصهاي مهه در که میدهد نشان وي پژوهش
 ،تاییـروس ايـخانوارهدر  که دهد می نشان نیز شهري و روستایی بیمه زمینه در وي هاي یافته. است روستایی

 همچنین. دارند ستگیـبازنش بیمه ،خانوارها سرپرست از درصد 49 ،شهري خانوارهاي در و درصد 17 تقریباً
 اعضاي از یکیحداقل  ،هريـش ايـخانواره از دـدرص 66 و تاییـروس ايـخانواره از دـدرص 52در  تقریباً

 اجتماعی تأمین زمینه در فاصله وجود بیانگر که) 1387 اردهائی، قاسمی( است برخوردار درمانی مهبی از ،خانوار
  .است روستا و شهر بین در

 مناطق در فقر فشکا و آمددر النهدناعا یعزتو که دهد می نشان نیز) 1383( زیبایی و طرازکار هاي یافته
 مناطق با مقایسه در ن،ستاا هر ستاییرو ارهايخانو فاهر میزان همچنین. ستا يشهر مناطق از تربیش ،ستاییرو

موجب  نآ هايپیامد موضوع، ینا به بیتوجهی رتصو در آنها، اعتقاد به. ستا کمتر ن،ستاا همان يشهر
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 یشافزا ن،آ لنباد به و کشاورزي اتتولید کاهش ن،ستاییارو تمهاجر رشد ،ستارو وشهر  بین فشکا یشافزا
 طور به ،)7( جدول در). 1383 زیبایی، و طرازکار( شد خواهد کشاورزي محصوالت واردات به کشور بستگیوا

  .است شده بیان شهري و روستایی بهزیستی هاي شاخص از برخی وضعیت مشخص
  ایران در شهري و روستایی بهزیستی هاي شاخص برخی وضعیت): 7( جدول

 شهري روستایی ها شاخص بهزیستی ابعاد

  خانوار سرپرست بازنشتگی بیمه وضعیت اجتماعی
 از خانوار اعضاي از کیی حداقل برخورداري

  بیمه
  حمام

  آشپزخانه
  )کیلوگرم( نان

 )ریال( سبزي و میوه

  درصد 17
  درصد 52

  درصد 87/68
  درصد 7/72

  کیلوگرم 80
 ریال 46509

  درصد 49
  درصد 66

  درصد 89/92
  درصد 4/91

  کیلوگرم 45
 ریال 82500

  مثبت انداز پس اقتصادي
  
  فقر شدت

  فقیر خانوارهاي تعداد
  اشتغال میزان
 بیکاري میزان

 عدم درصد 59 و درصد 41
  مثبت انداز پس
  شهرها برابر 3 حدود

  شهري خانوارهاي برابر 2
  درصد 3/85
 درصد 7/14

  
  
  
  

  درصد 2/88
 درصد 8/11

 و محیطی زیست
  بهداشتی

 اجتماع( محیطی
 )محلی

  خانوار اختیار در زیربناي سطح میانگین
  خانوار هر اتاق میانگین

 )آرمه بتن و فلزي اسکلت( مسکن استحکام

  مترمربع 83
  اتاق 3/3
 درصد 3/7

  مترمربع 101
  اتاق 7/3

 درصد 6/32

  سالم آشامیدنی آب به دسترسی
  مناسب راه به دسترسی
  کشی لوله آب
  کشی لوله گاز

 ثابت تلفن

  درصد 1/86
  درصد 3/89
  درصد 89/80
  درصد 84/22
 درصد 78/62

  درصد 8/96
  آسفالته راه درصد 100

  درصد 35/95
  درصد 98/82
 درصد 39/85

  
 جامعه به نسبت ایران، روستایی جامعه که دهد می نشان) 7( جدول در بهزیستی هاي شاخص وضعیت

 مردم براي روستایی، مناطق که شود می موجب موضوع، این. دارد قرار نامطلوبی وضعیت در شهري
 خطر به را آن ماندگاري و پایداري روستایی، نواحی جذابیت عدم و کم بهزیستی. نباشند نداشته جذابیت

کندریک و پارکینز  روستایی دارد، به طوري که مک پایداري روستایی نیز ارتباط نزدیکی با بهزیستی. اندازد می
 بهزیستی ارزیابی براي کمی رویکردي را آن و  دانسته کیی 1"پایداري سنجش" با را بهزیستی ارزیابی) 2004(

 
1  Barometer of Sustainability 
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 محیط و اجتماع اقتصاد، کی حفظ براي تالش محلی، اجتماع پایداري. اند کرده محسوب اکوسیستمی و انسانی
 خارجی، و داخلی هاي فرصت مزیت از استفاده خارجی، و داخلی فشارهاي با تطبیق پررونق، و سالم زیست
). 3: 2004 پارکینز، وکندریک  مک( است زمان طول در یافتن استمرار و ،ساکنان براي باال زندگی کیفیت تأمین
  .گذارد می تأثیر نیز روستایی پایداري بر روستایی، بهزیستی کم میزان پس

  
  گیري نتیجه

تلفیقی از چهار مؤلفه بهزیستی، اجتماع محلی سالم، سرزندگی  حاضر، مقاله در روستایی مطلوب زندگی
از آنجایی که سه مؤلفه اجتماع محلی سالم، سرزندگی و . شود و قابلیت زیست را در یک اجتماع شامل می

هایش  و شاخص هاي مختلف جنبهتوان در مؤلفه بهزیستی جاي داد، بهزیستی روستایی با  قابلیت زیست را می
در بهزیستی روستایی، عوامل سطح فردي و روستایی هر دو تأثیرگذار هستند، یعنی . قرار گرفتمورد بررسی 

توانند بر بهزیستی افراد  هاي فردي، عوامل در سطح روستایی و اجتماع محلی نیز می عالوه بر عوامل و ویژگی
روستایی با  نقصان بهزیستی. شدتواند به معناي مطلوبیت زندگی روستایی با بهزیستی روستایی می. تأثیر بگذارند

 .گذارد شود و عدم مطلوبیت نیز بر پایداري و ماندگاري روستایی تأثیر می عدم مطلوبیت روستایی همراه می
کی از موضوعات مهم در حوزه توسعه یبحث ماندگاري و پایداري روستایی و نحوه حفظ و تداوم آن نیز 

طلوب و بهزیستی روستایی، پایداري و ماندگاري روستایی، نه فقط انداز زندگی م در چشم. پایدار روستایی است
  .، بلکه به لحاظ اجتماعی نیز مورد توجه استیشناختی و جغرافیای به لحاظ بوم

با توجه به فاصله میان مطلوبیت زندگی در جامعه روستایی و شهري و حتی مناطق جغرافیایی مختلف 
مذکور کاهش  يها اگر فاصله. ی، مهاجرت روستاییان به شهرها استکشور، یکی از مسائل کنونی جامعه روستای

بنابراین، بحث . هاي مناطق روستایی افزایش نیابند، این مسئله تداوم خواهد یافت ها و جذابیت و مطلوبیت
تواند موجب  مطلوبیت روستایی، می. تواند با مطلوبیت روستایی همراه باشد ماندگاري و پایداري روستایی، می

  . گذاري، سرزندگی، قابلیت زیست و احیاي جامعه روستایی شود هیفزایش حس تعلق، مشارکت، سرماا
هاي متعددي با هدف توسعه روستایی، در کشور اجرا شده است، ولی همچنان پدیده  تاکنون برنامه

اکثریت روستاییان نسبت به شهرنشینان از  .ابدی ان ادامه میییروستامهاجرت از روستا به شهر، فقر و مشکالت 
پذیرتر  درآمد کمتري برخوردار هستند، خدمات اجتماعی ناچیزي دارند و اقشار روستایی، فقیرتر و آسیب

در حال حاضر، . شود شوند که همه اینها، موجب عدم عالقه به روستا و مهاجرت آنها به شهرها می محسوب می
است که ضرورت توجه هر چه بیشتر به توسعه نواحی روستایی  اي روبرو عدیده جامعه روستایی ایران با مسائل

در نواحی روستایی؛  ، مهاجرت و نابرابريفقر: اند از مسائل مذکور به طور ضمنی عبارت«. کند را ایجاب می
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ده، زنان، مسائل اجتماعی از قبیل مسائل خانواپذیري محیطی روستاها در برابر سوانح و مخاطرات طبیعی؛  آسیب
ایران هستند که بسیاري از آنها، در  ییاي از مشکالت جامعه روستا اینها گوشه. البیکاري و مسأله اشتغ جوانان؛

توان به کاهش و رفع مسائل مذکور  با افزایش بهزیستی در نواحی روستایی، می. حیات روستاییان وجود دارند
هاي درآمدي و اشتغال روستایی کشور  ق کاهش فاصلهبا جذاب کردن مناطق روستایی کشور از طری .پرداخت

، اقامتی، سیاحتی در ینسبت به شهرها، توسعه هدفمند فضاهاي فرهنگی و آموزشی روستاها، ایجاد مراکز تفریح
هاي مبتنی بر اجتماع محلی، استفاده از افراد بومی  اي و تدوین طرح هاي بومی، منطقه روستاها، تأکید بر ویژگی

هاي توسعه محلی، توجه به سطوح مختلف توانمندسازي،  ریزي، اجرا و نظارت بر طرح برنامه در طراحی،
منابع مشارکتی موجود  هاي توانمندسازي براي فقراي روستایی با استفاده از سازي، توانمند کردن، طرح ظرفیت

ومی مناطق و غیره، هاي ب سرمایه اجتماعی محلی، بر حسب ویژگی يدر روستاها، تعریف سازوکارهاي ارتقا
  . اري رساندیتوان به تحقق زندگی مطلوب و بهزیستی روستایی و پایداري و ماندگاري روستایی  می
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