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چکیده
در عصر حاضر اصليترین عامل بحرانهای جوامع بشری ،ریشه در نابرابریهای اجتماعي و فقدان عدالت اجتماعي دارد .در اینن ارتانا ،
هدف از نگارش این مقاله ،مطالعه و تحلیل عوامل بهاودِ احساس عدالت اجتماعي روستاییان شهرستان اردبیل است .این تحقین ازنظنر
هدف ،توسعه ای و ازلحاظ ماهیت ،توصیفي و پیمایشي و نیز از نوع تحلیلي است .جامعة آماری موردِ مطالعه در این پنووهش ،شنامل نل
روستاییاني است ه در مناط روستایي شهرستان اردبیل باالی  15سال سکونت دارند ( ،)N=85053ه از این میان تعداد  383نفنر بنا
استفاده از فرمول و ران به عنوان نمونة آماری انتخاب شدهاند .در این پووهش روش گردآوری دادهها بنرای پاسن گنویي بنه سنتاالت
تحقی  ،به دو صورت اسنادی (دادههای ثانویه) و پیمایشي (داده های اولیه) و ابزار موردِ استفاده در روش پیمایشي پرسشنامه و مصاحاه
بوده است .روایي صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان موردِ تأیید قرار گرفته است .مطالعة راهنما در منطقة مشابه جامعة آمناری بنا
تعداد  30پرسشنامه صورت گرفت و با دادههای سب شده و استفاده از فرمول ویوة آلفای رونااخ در نرمافزار  ،SPSSپایایي بخشهنای
مختلف پرسشنامة تحقی  0/73الي  0/80بهدست آمد .درنهایت ،برای تجزیهوتحلیل دادهها از مدل تحلیل عاملي استفاده شند و نتنای
این مدل نشان داد ،مهم ترین عوامل بهاود احساس عدالت اجتماعي از دیدگاه روستاییان در منطقة موردِ مطالعنه ،شنامل هفنت متلفنه
( بازتوزیع درآمد و تقویت نظام حمایتي ،سهولت دسترسي به منابع و امکانات و حمایت روان شنناتتي روسنتاییان ،توسنعة اجتمناعي و
عدالت فضایي و تقویت زیرساتتها) است ه مقدار واریانس و واریانس تجمعي تایینشده بهوسیلة این چهار عامل 73/72 ،ميباشند و
درنهایت ،براساس نتای تحقی پیشنهادهای اربردی ارائه شده است.
لید واژگان :عدالت اجتماعي ،احساس عدالت اجتماعي ،رفاه اجتماعي ،توسعة اجتماعي ،توسعة روستایي ،شهرستان اردبیل.

 -1دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایي ،دانشگاه محق اردبیلي (نویسنده مستول)
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مقدمه


روساتایی با ننهاسات ( )Alexander, 2016: 212در

توسعة ناهمگون اقتصادی در پهنای جغرافیاایی شواور
باعث بروز ناابرابریهاای اجتمااعی هاد و با تبا نن
هاخصهای رفا از نکت ای ب نکتاة دیگار تغییار پیادا
می شند .وجود نابرابری های گسترد بین مناطق ههری
و روستایی و بین مناطق مختلف جغرافیایی یک شواور
ازلحاظ هرایط اقتصادی و فرهنگای نابساامانیهاایی را
ب همرا دارد (وارثای و همکااران  .)75 :1390بررسای
اسناد موجود گویای این واقعیت اسات شا حاشمیات
نظری های اقتصاد نئوشالسیک و قطا رهاد برمبناای
نظری نظاا برناما ریایی با وجاود بایعادالتیهاای
منطق ای و درونمنطق ای دامن زد است؛ زیرا اقتصااد
نئوشالسیک رهد اقتصادی را با جاای توزیا متعااد
درنمد و رف نابرابریهای هدید جامع ترجیح میدهاد
و نابرابری های درنمدی را الزمة رهد اقتصادی شوورها
فرض می شناد (موساوی  )175 :1392و باا توجا با
اینکا ایاان نااابرابریهااا در اسااتاندارد زیساات در بااین
ساشنان ساکونتگا هاای انساانی اعا از هاهر و روساتا
پدیااد ای جدیاادی نیساات امااا در شوااورهای شمتاار
توسع یافت ب دلیل تفاوت هاای اجتمااعی و اقتصاادی
تفااااوت فیاااایی بیواااتر اسااات (زنگاااینباااادی و
همکاااران  )193 :1395و نااابرابریهااای فیااایی تنهااا
درجهت انعکاس نابرابری های درنمدی تصوّر نمی هاود
بلک در رهد جمعیت تهیاة خادمات تولیاد اهاتغا
نموزش و ثروت ب شار میرود .در بیوتر شوورها برخی
نواحی ب خوبی توسع یافتا اناد درواورتی شا دیگار
نااواحی عق ا نگ ا داهاات هااد هسااتند (جمااالی و
همکاران  )134 :1389و نیی نابرابری های فیایی زمانی
قابل قبو است شا بهباود شیفیات زنادگی همگاان را
ب دنبا داهت باهد ( .)Paul, 2013: 265در این میاان
یکی از پارامتری های تعیاین شنناد در بهباود شیفیات
زناادگی همگااان و تااود ماارد شاا درنهایاات باا
رضایتمندی بیوتر ننان از زندگی خود منجر مایهاود
عدالت اجتماعی اسات شا متارادا باا توزیا فیاایی
عادالنة مناب و امکانات بین سکونتگا های انسانی اع از
ههر و روستا و دستیابی عادالنة هاهروندان هاهری و

این خصوص ب نظر هایاک دساتیاافتن با عادالت
اجتماعی مستلی نن است ش نحااد جواما هاهری و
روستایی ب گون ای سازماندهی هوند ش بتوان ننچ را
ش در جامع تولید میهود ب سه های خاوی میاان
افراد یا گرو ها و همچنین در سکونتگا های انساانی در
بُعد فیایی تقسی شرد؛ ب عبارت دیگر جامع باید با
سازمان فیایی هدفمند تبدیل گردد تاا بتاوان نرماان
عدالت اجتمااعی را تحقاق بخواید (غنایناااد :1380
 .)52بررسی متون مربوط حاشی از ایان واقعیات اسات
ش بهبود احسااس عادالت اجتمااعی نقام مهمای در
نراماام روحاای و رواناای روسااتاییان رضااایتمندی از
زندگی در مناطق روساتایی احسااس بهباود امیاد با
نیند و ...بازی میشند؛ ب این دلیل ش احساس عدالت
یکی از هاخص های رفا اجتماعی در مناطق روساتایی
میباهد و درجهات تحقاق توساعة پایادار روساتایی از
اهمیت بسیایی برخوردار است.
واشاوی اسناد و مدارک گویای این واقعیات اسات شا
پس از پیروزی انقالب اسالمی بحث از نرمان عادالت
اجتماعی و چگونگی و میایان نیدیکای و دوری از نن
جیء جداییناپذیر سیاستهای دولاتهاا باود اسات.
برنام های عدالتگرای دولتها با هدا ش شردن فاولة
طبقاتی و تأمین حداقل نیازهاای ضاروری بارای هماة
ساشنان سکونتگا های انسانی اع از هاهر و روساتا در
برابر رسمیتبخویدن دولتهای توساع گارا با شاار
تالش و سرمایة افراد با هدا فراه سازی زمینا هاای
استیفای همگان از حقوق خود مطمحنظر اندیومندان
حوز های متفاوت علو اجتماعی و محیطی باود و با
این دلیل دغدغة همیوگی ههروندان هار جامعا ای
عدالت اجتمااعی اسات؛ بناابراین باا توجا با اینکا
موضوع عدالت اجتماعی از اهمیت و جایگا واالیای در
بین نحاد افاراد ساکونتگا هاای انساانی اعا از هاهر و
روستا برخوردار اسات در ایان باین منااطق روساتایی
نسبت ب مناطق ههری از منظار هااخصهاای عادالت
اجتماعی در سطح پایینی قرار دارند و در بُعاد نمایوای
شفة سنگینِ تارازو از منظار توساع یاافتگی اقتصاادی
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اجتماعی فرهنگی و ...ب نف مناطق ههری سانگینی
میشند .در این بین توج با بهباود عادالت اجتمااعی
مناطق روساتایی ضارورتی انکارناپاذیر اسات با ایان
دلیل عاالو بار فعالیاتهاای تولیادی شا در منااطق
روستایی و در راستای توسعة ملای واورت مایگیارد
خیل عظیمی از جمعیات شواور در منااطق روساتایی
زندگی میشنناد؛ ازایانرو در راساتای تعمیاق عادالت
فیایی پرداختن با مقولاة عادالت اجتمااعی منااطق
روستایی از اهمیت فراوانی برخوردار است .در ارتباط با
منطقة موردِ مطالعة این تحقیق باید گفات از ننجاایی
ش بیوتر جمعیت فقیر ههرساتان اردبیال در منااطق
روستایی زنادگی مای شنناد و از حاداقل هاای زنادگی
از جمل درنمد شاافی دسترسای با منااب و امکاناات
برخورداری از مسکن مناس برخاورداری از اعتباارات
بانکی و برخاورداری از خادمات اجتمااعی و ...محارو
هستند؛ در نتیج جوام روساتایی ههرساتان اردبیال
این احسااس را پیادا مایشنناد شا نسابت با ننهاا
بی توجهی هد و خوا ناخوا ازطرا دولت و مسائوالنِ
دولتی ب بوتة فراموهی سپرد هد اند و احساس امیاد
ب نیند احساس اعتماد ب شارنیی مسئوالن احسااس
بهییسااتی اجتماااعی احساااس پااذیرش اجتماااعی
رضایتمندی از زندگی در منااطق روساتایی و احسااس
تاب نوری و ...در ننها فروشم شرد و با لحااظ روانای
درمییابند ش با ننها ب وورت عادالن برخورد نواد و
رفتار دوگان نسبت ب ننهاا در مقابال جواما هاهری
وورت میگیرد .افیون بر این چناین مایپندارناد شا
همة امکانات و مناب در مناطق ههری استقرار یافتا و
مناطق روستایی از منظر رهد و توساعة اقتصاادی و در
شل توسع یافتگی نسبت با منااطق هاهری در ساطح
بسیار پایینی قرار دارد؛ از این رو اهمیات پارداختن با
بحث احساس عادالت اجتمااعی در منااطق روساتایی
ههرستان اردبیل دوچنادان هاد و ضارورت باازتوزی
درنمد و تقویت زیرساخت های قوی اقتصادی اجتماعی
و فرهنگاای در راسااتای تقلیاال احساااس باایعاادالتی
اجتماااعی از جاناا روسااتاییان ساااشن در مناااطق
روستایی ههرستان اردبیل اهمیت بیوتر پیدا میشناد؛

ب این دلیل پاوهم حاضر با بررسای عوامال بهباود
احساس عدالت اجتماعی در مناطق روستایی ههرستان
اردبیل میپردازد .بی تردید عوامل گونااگونی در بهباود
احساس عدالت اجتماعی دخالات دارناد شا درواورت
نبود نن ها با چالمهای عدید ای مواج میهاوی ؛ بار
همین اساس هناسایی عوامل و عناور بهبود احسااس
عدالت اجتماعی از پایمهارطهاای اساسای درجهات
برنام رییی توساعة روساتایی و توساعة ملای با هامار
می رود و نقم باالیی در برنام رییی راهبردی دولتهاا
در مناطق روستایی خواهد داهت .همچنین بررسیها و
مطالعات میدانی محقق در نواحی روساتایی ههرساتان
اردبیل حاشی از نن است شا میایان احسااس عادالت
اجتماااعی روسااتاییان ساااشن در مناااطق روسااتایی
ههرستان اردبیل از منظر اعتماد ب شاارنیی مسائوالن
وضاااعیت زیرسااااخت فیییکااای وضاااعیت مساااکن
رضاااایتمندی از تساااهیالت حمااال و نقااال ساااطح
برخورداری روستاییان از امکانات نموزهی و بهداهاتی
دسترسی ب خادمات اجتمااعی بهییساتی اجتمااعی
برخورداری از امنیت با معناای وسای نن دسترسای
سهل ب اعتبارات بانکی بیمة محصاوالت شوااورزی و
حمایاات دولاات در مواقا بحااران شارنماادی ماادیریت
روستایی و حمایات روانهاناختی از جواما روساتایی
ازطریق رسان های گروهای و ...در ساطح پاایینی قارار
دارد ش می توان با رف این موانا با بهباود احسااس
عدالت اجتماعی مساعدت شرد .این پااوهم با دنباا
بررسای ایان سا ا اسات شا چا عاواملی در بهباود
احساس عدالت اجتماعی روساتایی ههرساتان اردبیال
تأثیرگذار است؟ در همین راساتا ابتادا مباانی نظاری
عدالت اجتماعی ماوردِ بحاث و بررسای قارار گرفتا و
سپس با ارائة ماد مفهاومی عوامال بهباود احسااس
عدالت اجتماعی بررسی هد است.
مااني نظری
عدالت اجتماعی ب طورشلی ایجاد یک جامعة عادالن یاا
نهادی تعریف می هود شا متکای با اواو براباری و
همبستگی است و بارای درک ارزشهاای حقاوق بوار
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تالش می شند و هأن و منیلت هر انسان را ب رسامیت
ماایهناسااد (عبااداهزاد و هااریفزاد  .)45 :1392از
زاوی دیگر عدالت اجتماعی چناین تعریاف مایهاود؛
توج نسبتاً برابر ب تمامی حوز های زندگی اجتمااعی
(اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگای) و ارزشهاای
محوری ننها (ثروت قدرت تعهاد و دانام) با لحااظ
نزادی فعالیتها برابری فروتها و نابرابری موروط در
تولید و توزی ارزش های محوری (رضاائی .)36 :1393
ب باور افالطون عدالت اجتماعی قرار گرفتنِ هار فارد
در طبقة خاص خود و برخوردار هادن از امتیاازات نن
طبق و نیی ایفای نقم مخصوص خود است ( Bender,
.)2014: 203

دیوید هاروی عدالت اجتماعی و فیاایی در هاهرها را
تخصیص عادالنة مناب و امکانات ههری مای داناد شا
بتواند ب گون ای هدایت هود ش افراد با حداقل هاکاا
و اعتراض نسبت ب حقوق خود نگاا باهاند و نیازهاای
جمعیتی نن در ابعاد مختلف برنورد میهود (ضرابی و
موسااوی  .)30 :1390چراش ا وجااود باایعاادالتیهااای
جغرافیااایی تااأثیر سااوئی باار توسااعة مناااطق دارد
(ابراهی زاد و همکاران  .)217 :1391ب باور برخای از
متفکران بارای دساتیابی با بهباود احسااس عادالت
اجتماعی بایاد اقادامات مرباوط با نماایم سارزمین
سرلوح و اولویت برنام هاای دولات قارار گیارد زیارا
نمایم سرزمینی نوان مایدهاد شا تصامی ساازان و
تصمی گیرندگان نسبتب حدی از ناابرابری موجاود در
شوور نگا بود است .مقصود از نابرابری فیایی توزیا
نابرابر فروتها و مواض اجتماعی در فیاست .نابرابری
فیایی یا نابرابری منطق ای در هر جامع ای مای تواناد
جلااو هااای مختلفاای بیابااد .اهااکا قاباال ر یاات در
شوورهای در حا توسع عبارت است از نابرابری باین
ههر روستا و احساس بیعدالتی اجتماعی نابرابری بین
هااهرهای باایرک و شوچااک نااابرابری درون هااهرهای
بیرک نابرابری بین مناطق محرو و برخوردار و مانناد
نن .ب همین دلیل سیاستهای شلی برنام های چهار
تأشید دارد ش برنام های نمایوی سرزمین در جمهاوی
اسااالمی ماایبایساات ب ا رف ا محرومیاات در مناااطق

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هشتم ،شماره  ،28پاییز 1397


روستایی شواور و در راساتای بهباود احسااس عادالت

اجتماااعی بیانجامااد (پورسااعید  )345 :1385و نیاای
پایااداری مناااطق روسااتایی منااوط ب ا تحقااق عاادالت
اجتماعی و تیمین شیفیت مناس زندگی بارای هماة
ههروندان روستایی است و تحقق این مه در راساتای
توزی درنمد شاهم فاولة میان فقیر و غنای و توزیا
عادالنة امکانات در سپهر فیایی اسات ( Allen and et
.)al, 2016: 22-24

بررسی ادبیات علو اجتماعی گویای این واقعیت اسات
ش رویکردهای متعددی درخصاوص عادالت اجتمااعی
اع از رویکرد طبیعتگرایان یا انطباقگرایان از عادالت
رویکرد مساوات طلبان از عدالت بار پایاة خلقاتِ برابار
انسانها درک هایست گرایان از عدالت رویکرد لیبرالی
و بی طرفان از عدالت و رویکارد حاقگرایانا از عادالت
مطاارا اساات شا مبنااای رویکاارد طبیعااتگرایانا یااا
انطباق گرایان از عدالت وج فردی عدالت یا اعتدا ب
معنای رعایت حدود و ابیار محافظت و خویواتنداری

هجاعت و حکمات اسات.)Justice, 2015: 256-257( .
از د مکات ا مختلااف فکااری نظری ا هااای متعااددی
درخصوص تبیین عدالت اجتماعی ظهور شرد است ش
دربار نظری های مارشسیس و عادالت اجتمااعی بایاد
گفت؛ بنیان عدالت سوسیالیساتی در قارن  19توساط
هگل با معرفی دولت ب عنوان منااب عادالت اجتمااعی
ارائ هد .بر مبناای چناین دیادگاهی ماهیات عادالت
اجتماعی توزی عادالنا ثاروت و دارایایهاای جامعا
می باهد ش چنین توزیعی براسااس میایان نیازمنادی
افااراد جامع ا و تقساای میاایان شااار و تولیااد وااورت
می گیرد ش بعدها با نظریة مارشس مبنی بر اینک از هر
شس ب انداز توانم و ب هر شاس با میایان نیاازش
اهاع پیدا شرد .ب تعبیار ماارشس و انگلاس مالکیات
خصووی و تقسی شار منوأ ناابرابری اسات و ایان دو
متفکر نابرابری را اهرمای بارای سالطة فرادساتان بار
فرودستان میدانناد (Himelein and et al, 2013: 99-
 .)102ب باور ارسطو عنصار اساسای عادالت باا نیااز
هایستگی و استعداد سروشار دارد .ایوان باین عادالت
در توزی ثروت یا خیرهاای دیگار (عادالت تاوزیعی) و
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عادالت در جباران خساارت (عادالت شیفاری) تماایی
ماایگااذارد .درخصااوص عاادالت اجتماااعی باا مثابااة
هایسااتگی و لیاقاات بایااد گفاات ش ا عاادالت در ایاان
برداهت ب مفهو توزی امکانات و مناو باراسااس
هایساتگی و لیاقاتهاسات ( ; Friedman, 2002: 82
 .)Munch, 1988همااانطااور ش ا ششاار هااد رویکاارد
لیبرالی و بی طرفان از عدالت برپایة گرایم فردگرایانا
ارائ هد است ش ب موج نن دولت باید بایطارا و
حداقلِ دخالت را داهت باهد و اجااز دهاد تاا مجاا
گسترد ای برای رقابت فراه هود و ساازوشار عرضا و
تقاضااا در حیط ا هااای مختلااف سیاساای اقتصااادی و
فرهنگی عمل شند تا در پی نن هرشس هایساتگی دارد
ب ننچا مساتحق اسات برساد .ریواة ایان نگارش را
می توان در نرای جان الک جاان اساتوارت میال و در
دور معاور در نرای شاار پاوپر جساتوجاو شارد .از
متأخران تفکر لیبرالیستی میتوان ب جان راولای اهاار
شرد .جان راولی ( )1385عادالت را فیایلت افاراد در
روابطهان باا دیگاران و همچناین فیایلت نهادهاای
اجتماعی میدانند .با عقیاد او برخای از ناابرابریهاا
(نابرابریهایی ش ب سود همگان باهد) نیای پذیرفتا
می هود نهادهای اجتماعی هایو دسترسای افاراد با
مناااب را مع ایّن ماایشننااد و قواعااد تعیااین حقااوق و
امتیازات و رسیدن ب قدرت سیاسی و انباهت سارمای
را درنظر دارند .نظریاة عادالت ایواان پیراماون برخای
مفاهی اساسی تنظی هد است؛ مثل وض نخساتین
پارد بایخباری انصاااا بایطرفای و اواو عاادالت
(بویری  .)69 :1380دیوید هاروی در شتااب بااارزش
خود باعنوان «عدالت اجتماعی و ههر» مفهو عادالت
اجتماعی را در شمک ب خیر و واالا همگاانی توزیا
درنمااد در مکااانهااا تخصاایص عادالنااة مناااب و رف ا
نیازهای اساسی مرد ب شار میگیارد (هاکویی :1396
)141؛ ب ا عبااارت دیگاار اساااس نظری ا هااای عاادالت
اجتماعی بر ایان اسات شا ناابرابریهاای اقتصاادی و
اجتماعی جامع بر سازمان فیایی نن تأثیر دارد و نیای
هرگون تغییر در ساازمان فیاایی و رواباط اقتصاادی-

اجتماعی و توزی درنمد در جامع اثرات مساتقی دارد
(.)Harvey, 1999: 25

پیشینة تحقی
تاشنون مطالعات متعددی درخصاوص بهباود احسااس
عدالت اجتماعی در سطح شوور و جهان وورت گرفتا
ش در ادام ب پار ای از ننها اهار میهود.
یافتاا هااای تحقیااق گاالپاارور و همکاااران ()1388
باعنوان«نقمِ نگرش ب رفا اجتماعی در رابطة همدلی
و گرایم اجتماعی با عادالت اجتمااعی» حااشی از نن
است ش توسعة رفاهی فقط بارای رویکارد براباری با
عدالت اجتماعی و جمعیت تحتپوهم رفا نیای فقاط
نیاز نقم میانجی را با گرایم اجتماعی ایفا مایشنناد
اما برای رویکرد انصاا و رابط اش با همدلی نگرش ب
خاادمات رفاااهی (بیماا ای اماادادی و حمااایتی) و
سیاست های رفاهی نیی فقط در رابطة بین رویکرد نیااز
ب عدالت اجتماعی با همدلی و گرایم اجتماعی نقام
میانجی را بازی میشنند .یافتا هاای پااوهم شریمای
( )1390باااعنوان «نقاام دولاات در تااأمین عاادالت
اجتماعی از را ایجاد فروتهای هغلی بارای همگاان»
نوان داد ش برای برنورد شردن خواستهاای ایرانیاان
در زمینة عدالت اجتماعی و اهتغا شامل دادن وا با
بنگا های زود بازد و تعاونیها شارسااز نیفتااد اسات.
بااا توجاا باا افاایایم ریسااک در پاای بحااران مااالی
بین المللی دولت باید برای ایجاد فروتهای هغلی با
میدان نمد و برنامة تیمین اهتغا را با اجارا گاذارد.
یافتااا هاااای تحقیاااق مااا منی ( )1389بااااعنوان
«سیاسااتهااای اقتصااادی عاادالت اجتماااعی و بخاام
شواااورزی» حاااشیاز نن اساات شا هااوک درمااانی در
بخم شواورزی ایران ن مبانی منطقی قابل قبولی دارد
و ن می تواند نثار مثبات انتظااری را با همارا داهات
باهد .درضمن قدرت انعطاا نسبی بخم شواورزی از
سایر بخم هاای اقتصاادی شمتار اسات و مایبایسات
منتظر عواق و پیامدهای خسارت بارتری از این ناحیا
بر توسع بخام شوااورزی و از طریاق ناابرابری هاای
ناهی از نن بر عملکرد اقتصادی نظا ملی باهی  .نتایج
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تحلیل رگرسایونی هایارجریبای در تحقیقای ()1390
باعنوان «بررسی احسااس عادالت اجتمااعی و عوامال
م ثر بر نن» نوان داد ش متغیّرهای اعتماد ب شاارنیی
مساائوالن (بااا ضااری  )0/57دیاانداری (بااا ضااری
 )0/20مقایسااة خااود بااا دیگااران (بااا ضااری )0/16
احسااااس امنیااات (باااا ضاااری  )0/10دارای تاااأثیر
افیایناد ای بار میایان احسااس عادالت در باین افاراد
می باهند و اما متغیّرهای احساس بیگانگی (باا ضاری
 )-0/09و منطقة مسکونی (نیی با ضری  )-0/09دارای
تأثیر شاهند ای بر ایان میایان مای باهاند .درمجماوع
متغیّرهای مذشور توانست اناد  0/53درواد از تغییارات
1
متغیّر احساس عدالت را تبیین شنند .مطالعات ماارک
( )2014نوان داد ش بین وجود گیین های جاایگیین
برای گذران زندگی در جوام روساتایی تقویات نظاا
تولید و اساتفاد شارنماد از سارمایة انساانی باا بهباود
احساس عدالت اجتمااعی در منااطق روساتایی رابطاة
معناااداری وجااود دارد .ب ا باااور نوسااابائو )2003( 2
دسترسی ب حداقلهای زندگی نرامام و برخاورداری
از امنیت و رسایی سیاستها و برناما هاای سااماندهی
جواماا روسااتایی از متغیّرهااای تأثیرگااذار در بهبااود
احساااس عاادالت اجتماااعی مناااطق روسااتایی اساات.
مطالعات برنها  )2014( 3نوان داد ش بین اعتمااد با
شارنیی مسئوالن بهبود وضعیت زیرساختهای فیییکی
و بیمة محصوالت شواورزی و حمایتِ دولات در مواقا
بروز مخاطر های طبیعی از جمل زلیل خوکسالی و...
با بهبود احساس عدالت اجتماعی در مناطق روساتایی
4
رابطة معنی داری وجود دارد .با عقیاد جاین مااری
( )2013سااطح برخااورداری روسااتاییان از امکانااات
نموزهی و بهداهتی بهییساتی اجتمااعی و دسترسای
سااهل باا اعتبااارات بااانکی از متغیّرهااای تأثیرگااذارِ
احساس عدالت اجتماعی در مناطق روستایی است .با
باااور جوهااا و همکااارانم ( )2015بااین بهییسااتی
اجتماعی دسترسی ب خادمات اجتمااعی و نرامام و
برخورداری از امنیت اجتماعی و بهبود احساس عادالت
1. Mark
2 .Nosbaoum
3 . Burnham
4 . Jean-Marie


اجتماعی در مناطق روساتایی رابطاة معنااداری وجاود

دارد .ب عقید فورمن ( )2016احساس برخاورداری از
مناب اطالعاتی و دانمِ همگانی احساس برخورداری از
خدمات اجتماعی ب وورت عادالنا احسااس پاذیرش
اجتماااعی احساااس برخااورداری از حمایاات دولاات در
مواق بحاران با ویاا خوکساالی و احسااس رساایی
سیاست ها و برنام های ساماندهی جواما روساتایی از
متغیّرهای تأثیرگذار در بهبود احساس عدالت اجتماعی
مناطق روستایی محسوب مایهاود .دیان ( )2013در
یافت های میادانی خاود دریافات شا بهباود وضاعیت
مسااکن وضااعیت زیرساااختهااای فیییکاای و سااطح
برخورداری روساتاییان از امکاناات نموزهای در بهباود
احساس عدالت اجتماعی روستاییان نقم ما ثری دارد.
ب باور پالمر ( )2014حمایت روانهاناختی از جواما
روستایی دسترسی ب مناب اطالعاتی و دانمِ همگانی
و وجااود امکانااات حماال و نقاال مناساا در تقویاات
احساس عدالت اجتماعی تأثیرگذار بود است .ب عقید
مهرا ( )2016بین احساس اثربخوی و شارنیی احساس
برخاااورداری از اعتباااارت باااانکی و رضاااایتمندی از
تسهیالت محال ساکونت و لاواز خاانوادگی و بهباود
احسااااس عااادالت اجتمااااعی در منااااطق روساااتایی
همبستگی وجود دارد .از دید ساالما ( )2014احسااس
عدالت اجتماعی در مناطق روستایی تحقاق نماییاباد
مگر اینک از نظا تولید ب نحو هایسات حمایات هاود.
در مواق بروز بحرانها حداشثر مساعدت از روساتاییان
ب عمل نید و اعتمااد روساتاییان با مقاماات مسائو
جل هد و یک اعتماد دوطرف هکل گیارد .با بااور
ویلسااون ( )2015بااین عاادالت نموزهاای احساااس
پااذیرش اجتماااعی احساااس بهییسااتی اجتماااعی و
احساس مصونیّت در مقابل بیماری یا مارکِ ناگهاانی و
بهبود احساس عدالت اجتماعی همبستگی وجود دارد.
در پایان با تأمل و مداق در تحقیقات انجا هد قبلای
و تماییات و توابهات نن با تحقیق حاضر واضاح اسات
ش تماامی تحقیقاات انجاا گرفتاة قبلای تاکبُعادی
تکعلتی تک سب بینان و با دید مکانیکی با تبیاین
پدید عدالت اجتماعی پرداخت اند؛ ب عناوان مثاا در
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بعیی از تحقیقات بُعد روان هناختی عادالت اجتمااعی
برجست هاد و در برخای دیگار با بُعاد اجتمااعی و
اقتصادی عدالت اجتماعی بیوتر پرداختا هاد اسات.
ب عقید نگارند تمامی تحقیقات قبلای با ناوعی با
تقلیاالگرایاای دچااار هااد و تلفیقاای از تبیااینهااای
ساختاری نهادی نگرهی و روانای درخصاوص پدیاد
عدالت اجتماعی ترسی نکرد اند ولی در تحقیق حاضر

تالش هاد اسات نگاا چندبُعادی و چنادسااحتی و
ب ا عبااارتی دیااد ارگااانیکی در تبیااین پدیااد عاادالت
اجتماعی مطمحنظر قرار گیرد و تبیین جاام پیراماون
عوامل بهبود عادالت اجتمااعی ارائا گاردد .درنهایات
متغیّرهای تحقیق در جدو ( )1و چارچوب نظاری باا
توج ب مرور ادبیات و پایم نگاهات هاای موضاوع در
هکل ( )1ارائ هد است.

جدول  .1معرفی متغیّرهای تحقیق درخصوص بررسی عوامل بهبود احساس عدالت اجتماعی

ردیف

منابع

متغیّرهای تحقیق

گلپرور و همکاران ()1388

1

خدمات رفاهی ،سیاستهای رفاهی و همدلی

2

اشتغال کامل ،دادن وام به بنگاههای زود بازده و تعاونیها

3

اعتماد به کارآیی مسئوالن ،دینداری ،مقایسة خوود بوا دیگوران ،احسوا
بیگانگی ،منطقة مسکونی

4

شوک درمانی و نابرابری توسعة بخش کشاورزی بر عملکرد اقتصادی نظام ملی

مؤمنی ()1389

5

گزینه های جایگزین برای گذران زندگی در جوامع روستایی ،تقویوت نظوام تولیود و اسوت اد
کارآمد از سرمایة انسانی

مارک ()2014

6

دسترسی به حداقل های زندگی ،آرامش و برخورداری از امنیت به معنای وسویع آن و رسوایی
سیاستها و برنامههای ساماندهی جوامع روستایی

نوسابائوم ()2003

7

اعتماد به کارآیی مسئوالن ،بهبود وضعیت زیرساختهای فیزیکی و بیمة محصوالت کشاورزی
و حمایت در دولت در مواقع بروز مخاطرههای طبیعی از جمله زلزله ،خشکسالی و...

برنهام ()2010

8

سطح برخورداری روستاییان از امکانات آموزشی و بهداشتی ،بهزیستی اجتمواعی و دسترسوی
سهل به اعتبارات بانکی

جین ماری ()2012

9

بهزیستی اجتماعی ،دسترسی به خدمات اجتماعی و آرامش و برخورداری از امنیت اجتماعی

جوشا و همکاران()2015

10

بهبود وضعیت مسکن ،وضعیت زیرسواخت هوای فیزیکوی و سوطح برخوورداری روسوتاییان از
امکانات آموزشی

دین ()2013

11

حمایت روان شناختی از جوامع روستایی ،دسترسی بوه منوابع اطاعواتی و دانوش همگوانی و
وجود امکانات حمل و نقل مناسب

پالمر()2014

12

حمایت از تولیدات کشاورزی ،مساعدت در مواقع بروز بحران و جلب اعتماد روستاییان

ساما ()2014

(منبع :یافتههای تحقیق)1395 ،

کریمی ()1390
امنیوت ،احسوا

هزارجریبی در تحقیقی()1390
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احساس بیگانگی اجتماعی ل عدم بیگانگی اجتماعی
احساس بازتوزیع درآمد
احساس برخورداری از منابع اطالعاتی ل دانش همگانی
لجود زیرساختهای قوی اقتصادی
دینداری
اعتماد به کارآیی مسئوالن
احساس تابآلری
احساس برخورداری رلستاییان از امکانات آموزشی بهصورتِ عادالنه
احساس اثربخشی ل کارآیی

احسساس پذیرش اجتماعی

رضایتمندی از تسهیالت محل سکونت

احسساس بهبود الگوی مصرف مواد غذایی

احساس رعایت عدالت آموزشی

عوامل بهبود احساس

داشتتتن احستتاس توانتتایی بازاریتتابی

عدالت اجتماعی

دسترسی سهل به اعتبارات بانکی
تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی

محصوالت کشالرزی

احساس برخورداری از حمایتت دللتت در

احساس امنیت اجتماعی

مواقع بحران به لیژه خشکسالی

احساس فقدان اضطراب

استفاده کارآمد از سرمایه انسانی
حمایت رلانشناختی از جوامع رلستایی
سطح برخورداری رلستاییان از امکانات
احساس برخورداری از عواید حاصل از بیتالمال
لجود امکانات حمل ل نقل مناسب
رسایی سیاستها ل برنامههای ساماندهی
هدفمند کردن نظام حمایت از تولید
دسترسی به خدمات اجتماعی
لضعیت مسکن

شکل .1مدل مفهومی تحقیق
(منبع :یافتههای تحقیق)1395 ،

معرفي منطقة موردِ مطالعه
اردبیل یکی از ههرستانهای استان اردبیل میباهد ش
مرشی نن هاهر اردبیال اسات .وساعت ایان ههرساتان
 3810شیلومتر مرب است و چهر عمومی نن متاأثر از
ارتفاعات شوهستان های سبالن طالم و بیغوش اسات
ش این عوامل طبیعی سب محصور هدن نن هد اناد.
این ههرستان ب عنوانِ یکی از مناطق سردسایر ایاران
بین پنج تا هوت ماا از ساا سارد اسات .اردبیال از
هما ب ههرستان نمین از جنوب ب گیاوی از غارب
ب موگین ههر و از هرق ب استان گیالن محدود است.

جمعیت این ههرستان براسااس سرهاماری سراساری
سا  1390ایران برابر با  274205نفر است ش از این
بین  150941نفر در نقاط هاهری و  123264نفار در
نقاط روستایی ساشن هستند .ههرساتان اردبیال دارای
 3ههر ب نا اردبیل هیر و سارعین اسات .همچناین
این ههرستان دارای سا بخام  11دهساتان و 329
نبادی دارای سکن است (حیادریسااربان .)38 :1395
درنهایت نقوة همار ( )1محدود ماوردِ مطالعا را در
سطح شوور و توزی جغرافیایی روستاها را در محادود
ههرستان نوان میدهد.
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نقشه شماره  :1پراکنش فضایی نقاط روستایی شهرستان اردبیل
(منبع :یافتههای تحقیق)1395 ،

روش تحقی

استفاد از فرمو ویا شرونباخ نلفا در نر افایار SPSS

این تحقیق ازلحاظ هادا توساع ای و ازنظار ماهیات
توویفی و پیمایوی و نیی از نوع تحلیلی اسات .جامعاة
نماااری مااوردِ مطالع ا در ایاان پاااوهم هااامل شاال
روستاییانی است شا در منااطق روساتایی ههرساتان
اردبیل باالی  15سا سکونت دارند ( )N=85053شا
از این میان تعداد  383نفار براسااس فرماو شاوشران
ب عنوانِ نمونة نماری انتخااب هادند .درجهات بارنورد
مییان نمون ابتدا تعدادی روستای نمون برای تحقیاق
انتخاب هد ش انتخاب این روستاهای نمون باا درنظار
گرفتن تعاداد شال روساتاها تعاداد جمعیات دوری و
نیدیکاای نساابتباا هااهر هاااخص وضااعیت ارتفاااع
(شوهساااتانی جلگا ا ای جلگا ا ای –شوهساااتانی) و
قرارگیری روستا در شنار و یا دور از جاد اوالی انجاا
هد .تعداد روستاهای نمونة تحقیق براساس نمون گیری
تصادفی طبق ای تعیین هد است و داد های خاا نن
باارای انااداز گیااری هاااخصهااا از طریااق مصاااحب و
پرسمنام گردنوری گردید .روایی ووری پرسامناما
توسط پانل متخصصان موردِ تأیید قرار گرفات .مطالعاة
راهنما در منطقاة مواابة جامعا نمااری باا تعاداد30
پرسم نام وورت گرفت و با داد هاای شسا هاد و

پایایی بخمهای مختلف پرسمنامة تحقیق  0/73الای
 0/80ب دست نمد .همچنین از طریق ابیار پرسمنام
عوامل بهبود احساس عادالت اجتمااعی با شماک 57
س ا موردِ سنجم قرار گرفت و برای امتیازدهی نن از
طیف پنج قسمتی لیکرت استفاد هاد .از ننجاا شا در
مرحلة امتیازدهی دست ای از س االت در جهات منفای
مطرا هد اند با استفاد از نر افایار  SPSSشدگاذاری
مجدد برای ننها انجا هد؛ بنابراین امتیاز پاسخهاا در
س االت با جهات مثبات با واورتِ=5 :شاامالً ماوافق
=4ماوافق  =3نظاری نادار  =2مخاالف و  =1شاامالً
مخالف و در ماورد سا االت منفای عکاس ایان حالات
میباهد .تجیی و تحلیل داد های پاوهم حاضر در دو
بخم نمارِ توویفی و استنباطی و با استفاد از نر افیار
 SPSSانجا هد .در بخم نمارِ توویفی و با استفاد از
نمار هایی نظیر فراوانی میانگین انحراا معیار و ضری
تغییرات ب توویف داد های پاوهم پرداخت هد و در
بخم استنباطی مه ترین روش نماری ب شاار رفتا در
ایاان پاااوهم تحلیاال عاااملی اساات .تحلیاال عاااملی
تحلیلی نماری از روشهای چندمتغیر است شا در نن
متغیرهای مستقل و وابسات مطارا نیسات زیارا ایان
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الی  74سا قرار دارند .هماان طاوری شا جادو ()2


روش از هیو های ه وابست اسات شا در ننهاا هماة
متغیرها نسبت ب ه وابست همرد میهاوند و تاالش
میهود متغیرهای بسیاری در چند عامل خالو هود.

نوان میدهد بیوترین تعداد نمون در گرو سانی 31
الی  40سا قرار دارند .بررسی وضعیت تأهل نیی نوان
میدهد  62/92درواد (  241نفار) متأهال و 37/07
درود ( 142نفر) مجرد هستند .بررسی تعاداد اعیاای
خانوار نیی موخص شرد محدود سنی  4الی  6سا باا
 39/68درود در باالترین رد و محادود سانی بااالی
 10سا با  8/11درود در پایینترین رد قرار دارند.

یافتههای تحقی
الف) یافتههای توصیفي

یافت های تحقیق حاشی از نن اسات شا نموناة نمااری
موردِ مطالع برحس گرو سنی در محدود سنی 15

جدول  .2توزیع فراو انی روستاییان موردِ مطالعه برحسب گروه سنی ،وضعیت تأهل و تعداد اعضای خانوار

گروه سنی

فراوانی

درصد

20سال و کمتر

63

16/44

21-30

87

22/71

40-31

123

32/13

41سال و باالتر

110

28/72

جمع

383

%100

وضعیت تأهل
مجرد

142

37/07

متأهل

241

62/92

جمع

383

%100

تعداد اعضای خانوار
0-3

67

17/49

4-6

152

39/68

7-9

133

34/72

باالی 10

31

8/11

جمع

383

%100

(منبع :یافتههای تحقیق)1395 ،

همان طور ش جدو ( )3نوان میدهاد از میاان 383
نفر نموناة نمااری ماوردِ مطالعا  84نفار بایساوادند
( 21/93درود)  16/97درود با نموزش نهیت ساواد
نمااوزی توانااایی خواناادن و نوهااتن دارنااد  97نفاار
( 25/32درود) در مقطا ابتادایی و  64نفار (16/71
درود) در مقط راهنمایی و  41نفار ( 10/70درواد)

در مقط متوسط تحصایل شارد اناد 32 .نفار (8/35
دروااد) ها ماادرک دیااپل دارنااد .بااا توجا با ایاان
اطالعات می توان گفت  64/22درود از نموناة نمااری
موردِ مطالع تحصیالت قابل توجهی ندارند و می تاوان
گفت بیسواد و ش سواد هستند
.
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جدول  .3وضعیت تحصیالت نمونة موردِ مطالعه

ردیف

سطح تحصیات

فراوانی

درصد

1

بیسواد

84

21/93

2

خواندن و نوشتن

65

16/97

3

ابتدایی

97

25/32

4

راهنمایی

64

16/71

5

متوسطه

41

10/70

6

دیپلم و باالتر

32

8/35

7

جمع کل

383

%100
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اولویتبندی عوامل بهاود احساس عدالت اجتماعي:

ب منظور تعیین مه ترین عوامل بهبود احساس عادالت
اجتماعی مناطق روستایی ههرستان اردبیال میاانگین
رتب ای نظر روستاییان محاساب و اولویات بنادی هاد
همان طور ش در جدو ( )4مواهد میهود احسااس

بیگانی/عااد بیگااانگی اجتماااعی احساااس بااازتوزی
عادالنة درنماد احسااس حاقِ برخاورداری از منااب و
امکانات و احساس برخوداری از زیارسااختهاای قاوی
اقتصادی جیء مه ترین عوامل اولویتبندی هد است.

جدول  .4اولویتبندی عوامل بهبود احساس عدالت اجتماعی

میانگین

انحراف معیار

نمره
1

احسا

بیگانگی /عدمبیگانگی اجتماعی

5/99

0/87

2

احسا

بازتوزیع عادالنه درآمد

5/95

0/68

3

احسا

حقِ برخورداری برابر از منابع و امکانات

5/91

0/75

4

احسا

برخورداری از زیرساختهای قوی اقتصادی

5/89

0/45

5

احسا

بهبود امید به آینده

5/85

0/97

6

دینداری

5/81

0/64

7

احسا

اعتماد به کارآیی مسئوالن

5/79

0/49

8

احسا

تابآوری

5/71

0/73

9

احسا

برخورداری از مسکن مناسب

5/69

0/82

10

احسا

اثربخشی و کارآیی

5/65

0/94

11

احسا

برخورداری از اعتبارت بانکی بهصورتِ منص انه

5/45

0/44

12

احسا

عدالت آموزشی در مناطق روستایی

5/38

0/91

13

احسا

آرامش و برخوردای از امنیت به معنای وسیع آن

5/29

0/67

14

داشتن احسا

5/21

0/76

15

احسا

فقدان اضطراب

5/19

0/49

16

احسا

برخورداری از خدمات اجتماعی بهصورتِ عادالنه

5/09

0/66

17

احسا

پذیرش اجتماعی

5/04

0/28

18

احسا

بهزیستی اجتماعی

4/98

0/85

19

احسا

مصونیّت در مقابل بیماری یا مرگ ناگهانی

4/86

0/36

20

احسا

هدفمند شدن نظام حمایت از تولید

4/79

0/39

21

رضایتمندی از تسهیات محل سکونت و لوازم خانوادگی

4/68

0/74

4/57

0/63

22

گویهها

احسا

توانایی بازاریابی محصوالت کشاورزی

برخورداری از گزینههای جایگزین برای گذران زندگی در جوامع روستایی
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23

احسا

برخورداری از حمایت دولت در مواقع بحران بهویژه خشکسالی

4/55

0/51

24

احسا

رسایی سیاستها و برنامههای ساماندهی جوامع روستایی

4/48

0/42

25

احسا

برخورداری از امکانات حمل و نقل مناسب

4/39

0/36

26

احسا

برخورداری از منابع اطاعاتی و دانشِ همگانی

4/22

0/27

27

احسا

برخورداری از عواید حاصل از بیتالمال

4/19

0/42

28

احسا

برخوداری روستاییان از امکانات بهداشتی بهصورتِ عادالنه

4/07

1/15

29

احسا

برخورداری از سرمایة انسانی بهصورتِ کارآمد

3/87

0/11

30

احسا

حمایت روانشناختی از جوامع روستایی از طریق رسانههای گروهی

3/68

0/77

31

احسا

بهبود الگوی مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی

3/42

1/21
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جدول  .5مقدار  KMOو آزمون بارتلت

ب) یافتههای استنااطي
برای تعیین مه تارین عوامال بهباود احسااس عادالت
اجتماعی روستاییان ههرستان اردبیل از تحلیل عاملی
استفاد هد .محاسبات انجا هد در جدو ( )5نواان
میدهد ش جهت تعیین انسجا درونای داد هاا بارای
بهر گیری از تکنیک تحلیل عااملی از نزماون KMO1و
بارتلت استفاد هد است و در این بخم مقدارKMO

برابر  0/641و نیی نمار بارتلت برای تعیین عوامل بهبود
احساااس عاادالت اجتماااعی از دیاادگا روسااتاییان در
منطقة موردِ مطالع نیی برابر با  1/745ب دست نمد ش
در سااطح یااک  0/000معناایدار ماایباهااد؛ بنااابراین
داد های موجود برای تحلیل عاملی مناسا تواخیص
داد هدند.

تحلیل عاملی

KMO

عوامل بهبود
احسا عدالت اجتماعی 0/641

1/745

0/000

(منبع :یافتههای تحقیق)1395 ،

همان طوری ش هکل ( )2نوان می دهد بارای تعیاین
عوامل نماودار سان ریای ای از مقادار ویاا و درواد
واریانس استفاد هد است بار ایان اسااس  4عامال
هناسااایی هااد شاا در مجمااوع ( )73/72دروااد از
واریانسِ شل را تبیین میشند.

شکل  .2نمودار سنگریزهای برای تعیین تعداد عاملها
(منبع :یافتههای تحقیق)1395 ،
1 .Kaiser-Meyser-Oklin

Bartlet Test

Sig
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همان طور ش در جدو ( )6مالحظ میهاود در ایان
تحقیق با توج ب مالک شیسار  4عامال دارای مقادار
ویا بااالتر از  1بارای عوامال بهباود احسااس عادالت
اجتماعی استخراج هد .پس از چرخم عاملی با روش

وریماشس متغیّرهای مربوطب عوامال بهباود احسااس
عاادالت اجتماااعی از دیاادگا روسااتاییان در  4عاماال
طبق بندی هدند.

جدول  .6عوامل استخراجشده با مقادیر ویژه و درصد واریانس قبل از چرخش

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی

عوامل
عامل اول

5/03

38/69

38/69

عامل دوم

2/18

16/78

55/47

عامل سوم

1/35

10/42

65/9

عامل چهارم

1/01

7/78

73/72

(منبع :یافتههای تحقیق)1395 ،

چرتش عامل ها و نام گذاری آن ها (تحلیل عاملي
عوامل بهاود احساس عدالت اجتماعي در منطقة
موردِ مطالعه)
در ایان پااوهم بارای تساهیل در تفسایر عامالهاا و
ساد شاردن سااختار نن هاا از چارخم عااملی از ناوع
واریماااشس اسااتفاد هااد اساات .جاادو ( )7عاماال

استخراج هد همرا با مقادیر ویا و درود واریاانس را
بعد از چرخم نوان میدهد .همانطوری ش مالحظا
می هود عامل او بیواترین ساه ( 29/54درواد) و
عامل چهار شمترین سه (11/13درود) را در تبیاین
واریانسِ شل متغیرها دارا میباهد.

جدول  . 7عوامل استخراج شده با مقادیر ویژه و درصد واریانس بعد از چرخش

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی

عوامل
عامل اول

3/84

29/54

29/54

عامل دوم

2/38

18/32

47/87

عامل سوم

91/1

14/72

62/59

عامل چهارم

1/44

11/13

73/72
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در این پاوهم برای تعیین سطح معنیدار و بیان نقم
هر متغیر در عامل مربوط متغیرهاایی شا باار عااملی
بیماز  0/4داهتند مدنظر قرار گرفتناد .نتاایج حاوال
نوان می دهد ش تما متغیّرهای وارد هاد دارای باار
عاملی بیوتر از  0/4بود اند .درنهایات براسااس نتاایج
جدو ( )8متغیرهایی ش در هار یاک از چهاار عامال
مذشور قرار میگیرند عبارتاند از:
عامل اول :احساس بازتوزی عادالناة درنماد احسااس
تاب نوری احسااس فقادان اضاطراب احسااس بهباودِ

الگوی مصرا مواد غذایی در مناطق روستایی احساس
برخورداری از گیین های جایگیین برای گذران زنادگی
در جوام روساتایی احسااس برخاورداری از حمایات
دولت در مواق بحاران با ویاا خوکساالی احسااس
برخورداری از عواید حاول از بیتالماا نظیار درنماد
حاول از فروش نفت احساس برخوداری روساتاییان از
امکانات بهداهتی ب وورتِ عادالن و احساس هدفمناد
هاادن نظااا حمایاات از تولیااد در ایاان عاماال جااای
میگیرند ش با توج ب ماهیات متغیرهاای تأثیرگاذار
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عامل او تحتِ عنوان عامل «بازتوزی درنمد و تقویات
نظا حمایتی» نامید می هود .این عامل با مقدار ویاا
( )3/84در مجموع ( )29/54درود از واریاانس شال را
تبیین میشند.
عامننل دوم :احساااس اعتماااد ب ا شااارنیی مساائوالن
احساااس عاادالت نموزهاای داهااتن احساااس توانااایی
بازاریابی محصاوالت شوااورزی احسااس مصاونیّت در
مقاباال بیماااری یااا ماارک ناگهااانی احساااس حااقِ
برخاااورداری برابااار از منااااب و امکاناااات احسااااس
برخورداری از مناب اطالعاتی و دانمِ همگانی احساس
برخورداری از سرمایة انسانی ب وورتِ شارنمد احساس
برخااورداری از اعتبااارت بااانکی ب ا وااورتِ منصاافان و
احساس حمایات روان هاناختی از جواما روساتایی از
طریق رسان های گروهی در این عامل جای مایگیرناد
ش با توج ب ماهیت متغیرهای تأثیرگاذار عامال دو
تحاتِ عنااوان عاماال «سااهولت دسترساای با مناااب و
امکانات و حمایات روان هاناختی روساتاییان» نامیاد
میهود ش با مقدار ویا ( )2/38در مجماوع ()18/32
درود از واریانس شل را تبیین میشند.


معنااای وساای نن احساااس برخااورداری از خاادمات


اجتماعی ب وورتِ عادالن احساس پذیرش اجتمااعی
احساااس بهییسااتی اجتماااعی و احساااس اثربخواای و
شارنیی در این عامل جای میگیرناد شا باا توجا با
ماهیت متغیّرهای تأثیرگذار عامل سو بااعنوان عامال
«توسعة اجتماعی» نامید می هود شا باا مقادار ویاا
( )1/91در مجموع ( )14/72درود از واریاانس شال را
تبیین میشند.
عامل چهارم :احساس رسایی سیاست ها و برنام هاای
ساماندهی جوام روساتایی احسااس بهباود امیاد با
نیند احساس برخورداری از مسکن مناس احسااس
برخاااورداری از زیرسااااختهاااای قاااوی اقتصاااادی
رضااایتمندی از تسااهیالت محاال سااکونت و لااواز
خانوادگی و احساس برخورداری از امکانات حمل و نقل
مناس در این عامل جای میگیرناد شا باا توجا با
ماهیت متغیرهای تأثیرگذار عامل چهار باعنوان عامل
«عدالت فیایی و تقویت زیرساخت ها» نامید میهاود
ش ا ایاان عاماال بااا مقاادار ویااا ( )1/44در مجمااوع
( )11/13درود از واریانس شل را تبیین میشند.

عامل سوم :احساس بیگانگی /عد بیگانگی اجتمااعی
دین داری احساس نرامام و برخاوردای از امنیات با
جدول  .8متغیّرهای مربوطبه هر یک از عوامل و بار عاملی بهدست آمده از ماتریس دورانیافته

نام عامل

بازتوزیع درآمد و تقویت
نظام حمایتی

متغیّرها
احسا

بازتوزیع عادالنه درآمد

0/96

احسا

تابآوری

0/91

احسا

فقدان اضطراب

0/81

احسا

بهبود الگوی مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی

0/74

احسا

برخورداری از گزینههای جایگزین برای گذران زندگی در جوامع روستایی

0/69

احسا

برخورداری از حمایت دولت در مواقع بحران ،بهویژه خشکسالی

0/65

احسا

برخورداری از عواید حاصل از بیتالمال ،نظیر درآمد حاصل از فروش ن ت

0/56

احسا

برخورداری روستاییان از امکانات بهداشتی بهصورت عادالنه

0/52

احسا

هدفمندشدن نظام حمایت از تولید

0/49

احسا

اعتماد به کارآیی مسئوالن

0/88

احسا

عدالت آموزشی

0/72

داشتن احسا
سهولت دسترسی به
منابع و امکانات و حمایت

بار عاملی

توانایی بازاریابی محصوالت کشاورزی

0/70

احسا

مصونیّت در مقابل بیماری یا مرگ ناگهانی

0/69

احسا

حقِ برخورداری برابر از منابع و امکانات

0/64
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روانشناختی روستاییان

احسا

برخورداری از منابع اطاعاتی و دانش همگانی

0/62

احسا

برخورداری از سرمایة انسانی بهصورت کارآمد

0/50

احسا

برخورداری از اعتبارت بانکی بهصورت منص انه

0/67

احسا

حمایت روانشناختی از جوامع روستایی از طریق رسانههای گروهی

0/48

احسا

بیگانگی /عدمبیگانگی اجتماعی

0/89

دینداری
توسعة اجتماعی

عدالت فضایی و تقویت
زیرساختها

0/87

احسا

آرامش و برخورداری از امنیت به معنای وسیع آن

0/85

احسا

برخورداری از خدمات اجتماعی بهصورت عادالنه

0/82

احسا

پذیرش اجتماعی

0/79

احسا

بهزیستی اجتماعی

0/59

احسا

اثربخشی و کارآیی

0/80

احسا

رسایی سیاستها و برنامههای ساماندهی جوامع روستایی

0/86

احسا

بهبود امید به آینده

0/84

احسا

برخورداری از زیرساختهای قوی اقتصادی

0/83

احسا

برخورداری از مسکن مناسب

0/78

رضایتمندی از تسهیات محل سکونت و لوازم خانوادگی
احسا

0/76
0/71

برخورداری از امکانات حمل و نقل مناسب
(منبع :یافتههای تحقیق)1395 ،

درنهایت با توج ب نتایج فوق عوامل موجود بر بهباود
احساس عدالت اجتماعی مناطق روستایی در هکل ()3
نوان داد هد است شا براسااس نن بهباود احسااس
عدالت اجتماعی در مناطق روستایی با بازتوزی درنماد

و تقویت نظا حمایتی سهولت دسترسای با منااب و
امکانااات و حمایاات روانهااناختی روسااتاییان توسااعة
اجتمااعی و عادالت فیاایی و تقویات زیرسااختهااای
منطقة موردِ مطالع با ه ارتباط دارد.

بازتوزیع درآمد
و تقویت نظام حمایتی 27/16

عدالت

توسعة
اجتماعی

عوامل بهبود احساس عدالت

فضایی و

25/45

اجتماعی

تقویت
زیرساختها
23/31

سهولت دسترسی به منابع و
امکانات و حمایت روانشناختی

24/08عدالت اجتماعی و درصد تبیین هر یک از آنها
شکل  .3مدل نهایی پژوهش ،عوامل بهبود احسا
شکل  .3مدل نهایی پژوهش ،عوامل بهبود احسا عدالت اجتماعی و درصد تبیین هر یک از آنها
(منبع :یافتههای تحقیق)1395 ،
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در مد نهایی تحقیق بازتوزی درنماد و تقویات نظاا
حمااایتی از متغیّرهااای تأثیرگااذار در بهبااود احساااس
عدالت اجتماعی است و در ایان خصاوص بایاد گفات؛
بازتوزی درنمد در راساتای تحقاق رفا ناابرابریهاا از
اهمیت بسیایی برخوردار اسات با ایان دلیال شا در
شوورهای جهان سو ثروتمندان اضافة درنمد خاود را
ب جای پس انداز شردن ورا خرید شاالهای تجملای و
لااوشس ماایشننااد .درنمااد ش ا ِ فقیااران باعااث ضااعف
جسمانی و شاهم بهر وری شاری ننها می هود و ایان
خود باعث شاهم مییان تولید و درنتیج شاهم درنمد
ملی می هود .در این ارتبااط با عقیاد باولی اماروز
بهبود در توزی درنمد و مبارز با فقر در راستای تحقق
عدالت اجتماعی باید جیء اهداا اساتراتایک شواورها
محسوب هاود ( .)Bowles, 2001: 1138همچناین با
باور راجارا بایستی توزی منطقا ای درنماد از حیاث
عاادالت و شااارنیی از اهمیاات ویااا ای برخااوردار باهااد
( .)Rajaram, 2012: 27گودارد و اوتو ه بر این اعتقاد
هسااتند شاا توزیاا درنمااد در مناااطق روسااتایی
محوری ترین عامل در برقراری عدالت اجتمااعی اسات
بنابراین ضروری است ش دولات گاا هاای اساسای در
راستای تحقق عدالت اجتماعی در منااطق روساتایی را
از طریااق تعاادیل نااابرابری درنمااد در مناااطق فقیاارِ
روستایی فعالیت های گوناگونی مانند شنتر قیمتهاا
تعیااین حااداقل دسااتمید پرداخاات یارانا شمااک با
افیایم بهر وری طبقاتِ ش درنمد و توزی مجدد ابایار
تولید بردارد (.)Goddard and Otto, 2015: 58-61
مطابق مد ( )2توساعة اجتمااعی و بهباود احسااس
عدالت اجتماعی با ه در ارتبااط هساتند شا در ایان
ارتباط می توان با تقویات تواکلهاای مردمای بهباود
هاخص های شیفیت زنادگی توانمندساازی اجتمااعی
بهییستی مادی و اجتماعی روستاییان دسترسی ساهل
و نسااان روسااتاییان با خاادمات بهداهااتی و درمااانی
موااارشت دادن روسااتاییان در برنام ا هااای توسااع ای
مناااطق روسااتایی و ...با تحقااق عاادالت اجتماااعی در
مناااطق روسااتایی مساااعدت شاارد .در راسااتای تحقااق
عدالت اجتماعی نمارتیاسن تقد امر اجتماعی بار امار
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اقتصادی را با وضاوا تحلیال و تبیاین شارد اسات و


چنین استدال میشند با دسترسی افاراد با خادمات
نموزهاای و بهداهااتی و ارتقااای مهااارت افااراد میاایان
توانمناادی اقتصااادی ننااان نیاای ساایر فیوناای با خااود
میگیرد.
درخصوص رابطة سهولت دسترسی ب مناب امکانات و
حمایت روان هناختی با بهبود احساس عدالت اجتماعی
باید گفت؛ ب عقید روچ هار چقادر افاراد از منااب و
امکاناااات بیواااتری برخاااوردار باهاااند و از سااارمایة
روانهناختی باالتری (از منظار م لفا هاای تاابنوری
امیدواری خوش بینای و اعتمااد با نفاس) برخاوردار
باهند ب همان مییان احساس میشنناد شا باا ننهاا
منصفان و وادقان برخورد مای هاود و مفهاو عادالت
اجتماعیرابیوتر درکمیشنند( .)Roche,2012: 99- 103
دربار ارتباط عدالت فیاایی و تقویات زیرسااختهاا و
احساس عدالت اجتماعی ششر این نکت ضروری ب نظار
می رساد با بااور هااروی ناابرابریهاای اقتصاادی و
اجتماعی جامع بر سازمان فیایی نن تأثیر دارد و نیای
هرگون تغییر در ساازمان فیاایی و رواباط اقتصاادی-
اجتماعی و توزی درنمد در جامعا اثار مساتقی دارد
(هاااروی  .)90 :1998همچنااین باا عقیااد یوناا
( )1990بین توزی برابر خادمات و منااب در منااطق
روستایی و احساس عدالت اجتماعی همبساتگی وجاود
دارد (.)Young, 1990: 57-59
بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پاوهم عوامل بهبود احساس عدالت اجتمااعی
روستاییان ههرستان اردبیل موردِ بحث و بررسای قارار
گرفت است و همان طاور شا نتاایج تووایفی تحقیاق
نوان می دهد از باین عوامال بهباود احسااس عادالت
اجتماعی در مناطق روستایی ههرستان اردبیال تناوع
بخوی ب فعالیت های اقتصادی ناوع روساتا با لحااظ
اوضاااع طبیعاای بهبااود عملیااات شواااورزی و تقویاات
زیرساخت اقتصادی ب ترتی در رتباة او و چهاار و
خالقیاات و نااونوری در رتبااة نخاار قاارار گرفتا اساات.
عالو بر ایان جهات هاناخت عوامال بهباود احسااس

تحلیل عوامل بهبودِ احساس عدالت اجتماعی ...

عدالت اجتماعی در منطقة موردِ مطالعا  31هااخص
ب شار گرفت هد و داد ها با اساتفاد از مُاد تحلیال
عاملی موردِ تجیی و تحلیل قرار گرفتند و با توجا با
مالک شیسر  4عامل دارای مقدار ویا باالتر از  1برای
عوامل بهبود احساس عدالت اجتماعی مناطق روستایی
استخراج هد .پس از چرخم عاملی ب روش وریماشس
متغیرهاای مرباوطبا عواماال بهباود احسااس عاادالت
اجتماااعی در  4دساات طبقا بناادی هاادند .عاماال او
باعنوان «بازتوزی درنمد و تقویات نظاا حماایتی» باا
مقاادار ویااا ( )3/84باایماز ( )29/54دروااد از شاال
واریانس را تبیاین شارد .عامال دو بااعنوان «ساهولت
دسترسی ب مناب و امکاناات و حمایات روانهاناختی
روستاییان» با مقدار ویا ( )2/38در مجماوع ()18/32
درود از واریانس شل را تبیین شرد .عامل سو باعنوان
«توسعة اجتماعی» با مقادار ویاا ( )1/91در مجماوع
( )14/72درود از شل واریانس را تبیین شارد و عامال
چهار باعنوان «عدالت فیایی و تقویت زیرسااختهاا»
با مقدار ویا ( )1/44در مجموع ( )11/13درود از شل
واریانس را تبیین شرد ش در این میان عامالِ «باازتوی
درنمد و تقویت نظا حمایتی» در باالترین رد و عامال
«عدالت فیایی و تقویت زیرساخت ها» در پاایین تارین
رد قرار گرفتند و مقدار واریاانس و واریاانس تجمعای
تبیین هد توسط این چهار عامل ( )73/72برنورد هد
است .این یافت ها با مطالعات ویلسون ( )2015فاورمن
( )2016و مهااارا و همکااااران ( )2016انطبااااق دارد.
درنهایت با استناد ب نتایج تحقیق پیوانهاد مایهاود
برنام های نمایم سرزمین با معیارهاا و اواو عادالت
اسالمی جهت تحقّق براباری و عادالت سارزمینی و از
بین بردن نابرابریهای محلی و منطق ای تدوین گاردد
و این امر برعهد متولیان توساعة روساتایی اسات شا
اوو نمایم سرزمین را با گسترش عدالت اجتماعی و
تعاااد هااای منطقاا ای افاایایم شااارنیی و بااازدهی
اقتصادی روستایی حفاظت محایط زیسات وایانت از
مناب طبیعی مناطق روستایی ههرساتان اردبیال و در
تما برناما هاا و سیاسات هاای تعادیل ناابرابریهاای
منطق ای رعایت شند .عالو بر این بهتر است دولات باا
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اقاادامات مداخل ا ای خااود در راسااتای میاایان ارتقااای
برخورداری منااطق روساتایی و تقلیال عاد احسااس
عدالت اجتماعی زمینة تناوع بخوای با فعالیاتهاای
اقتصادی در ناواحی روساتایی ههرساتان اردبیال را از
طریق گسترش ههرکهای ونعتی و گردهگری و ...در
اولویت برنام رییی های توسع ای خاود قارار دهاد تاا
عالو بر افیایم مییان اهتغا مییان بیکاری در مناطق
روستایی ههرستان اردبیل شاهم یابد عدالت محیطی
محقق گردید و متعاق نن احساس عدالت اجتمااعی
روستاییان تقویت هود .عالو بر این در راساتای بهباود
احساس عدالت اجتماعی در مناطق روستایی ههرستان
اردبیل باید ب مواردی مانند تقویت امکانات نموزهی و
فرهنگای بهداهاتی و درماانی شواف و هاناخت
پتانسیلهای ناهناخت در بخام شوااورزی و ارتبااط
این بخم با بخمهای ونعت و خدمات توج ویا ای
هود .عالو بر ایان با منظاور بهباود احسااس عادالت
اجتماااعی روسااتاییان ساااشن در مناااطق روسااتایی
ههرساتان اردبیال تقویات رفاا اجتمااعی تقویات
امکانات زیرساختی و تأسیساتی؛ از جمل نب و بارق و
را های ارتباطی مناس در مناطق روستایی تأشید بار
نموزش روستاییان در زمینة افیایم مهارتهای هغلی
در بخمهای مختلف ب ویا در شواورزی و مقابل باا
مخاااطر هااای طبیعاای در مناااطق روسااتایی ایاان
ههرستان سرلوحة اقدامات دولت قرار گیرد .همچنین
هایست است دولت با اقدا مداخل ای خاود در تقویات
بنیانهای اقتصادی از منظار باازتوزی عادالنا درنماد
برخورداری از مسکن مناسا برخاورداری از اعتباارت
بااانکی باا وااورت منصاافان مساااعدت باا بازاریااابی
محصوالت شواورزی هدفمند هادن نظاا حمایات از
تولید برخورداری از زیرسااخت هاای قاوی اقتصاادی
برخورداری از عواید حاول از بیتالماا نظیار درنماد
حاول از فاروش نفات و بهباود الگاوی مصارا ماواد
غذایی در راساتای بهباود احسااس عادالت اجتمااعی
جوام روستایی ههرستان اردبیل گا اساسای باردارد.
میاا بر این بایستی سازوشاری تدبیر هود تا احسااس
اعتماد ب شارنیی مسئوالن احساس تابنوری احساس
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اثربخوی و شارنیی احساس عدالت نموزهای احسااس
نرامم و برخوردای از امنیت ب معنای وسی احسااس
فقاادان اضااطراب احساااس برخااورداری از خاادمات
اجتماعی در مناطق روستایی ههرستان اردیبل در نیل
ب بهبود احساس عدالت اجتماعی تقویات هاود و نیای
هایست است از طریق رسان هاای گروهای با تقویات
توانمناادیهااای روحاای و رواناای جواماا روسااتایی
ههرستان اردبیل از منظر امیاد با نیناد اعتمااد با
نفس خوداتکایی تقویت مثبتاندیوای تقویات عایت
نفس امیدواری تابنوری تأثیرگاذاری خودشارنمادی
و مسئولیت پذیری داهتن قابلیت انطباق و انعطااا باا
هرایط متغیّر محیطی و توانایی حل موکل در راساتای
بهبود احساس عدالت اجتماعی گاا باردارد .در پایاان
مطلوب است زمینة تقویت توانمندی هاای بنیاان هاای
هناختی جوام روساتایی ههرساتان اردبیال از زاویاة
برخااورداری از مناااب اطالعاااتی و داناام همگااانی
برخورداری از سرمایة انسانی ب وورت شارنمد و ارتقاای
دانم و نگاهی روستاییان از طریاق اقادامات ترویجای
در راستای بهبود احساس عدالت اجتمااعی روساتاییان
ههرستان اردبیل اقدامات الز وورت گیرد.
منابع
ابراهی زاد عیسی؛ موسوی میرنجاف؛ شااظمیزاد هامساه
( )1391تحلیل فیایی نابرابریهای منطق ای میان مناطق مرزی
و مرشیی ایاران فصالنامة ژئوپلتیاک ساا  8هامار  1واص
 .214 -235واح امتیاز :انجمن ژئوپلیتیک ایران.
بویری حسین ( )1380تاریخ اندیو های سیاسی در قرن 20
جلد دو چاپ سو تهران نور نی.
پورسعید فرزاد ( )1385فراگیاری و پایاداری؛ اواو راهنماای
تحقااق عاادالت اجتماااعی در ایااران 1404فصاالنامة مطالعااات
راهبردی سا  9هامار  2واص  .319 -353وااح امتیااز:
پاوهوکد مطالعات راهبردی.
جمااالی فیااروز؛ قنبااری ابوالفیاال؛ پورمحماادی محمدرضااا
( )1389نگرهی بر مفهو نابرابری و مفااهی مارتبط باا نن در
مطالعات اجتماعی و اقتصادی فصلنامة مدرس برناما ریایی و
نمایم فیا سا  14همار  2وص  ..121 -141واح امتیاز:
دانوگا تربیت مدرس.
حیدری سااربان وشیال ( )1395تبیاین پایاداری اقتصاادی باا
احساس امنیت اجتماعی سااشنان منااطق روساتایی ههرساتان
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اردبیل فصلنامة انتظا اجتماعی ساا  8هامار  4واص -58


 .33واح امتیاز :دانوکد علو و فنون انتظامی.
راولی جان ( .)1385عدالت ب مثابة انصاا :یک بازگویی مترج :
عرفان ثابتی تهران ققنوس.
رضااائی محماادحسااین ( )1393مطالعااة عاادالت اجتماااعی در
برنام های توسع از نگااهی ناو دو فصالنام علمای و پاوهوای
مدیریت اساالمی ساا  20هامار  2واص  .33 -54وااح
امتیاز :دانوگا جام اما حسین (ع).
زنگینبادی علی؛ باقریشوکولی علی؛ تبرییی ناازنین ()1395
تحلیلی بر توزی فیایی جمعیت و خدمات ههری باا تأشیاد بار
عدالت اجتماعی و نابرابری های ههری (مطالعة موردی :محاالت
ههر فیروز نباد فارس) فصلنامة جغرافیا و برنام ریایی محیطای
سا  26پیاپی  58وص  .191 -214واح امتیاز :دانوگا اوفهان.

هکویی حسین ( )1396دیدگا های ناو در جغرافیاای هاهری
چاپ هو تهران انتوارات سمت.
ضاارابی اوااغر؛ موسااوی میرنجااف ( )1390تحلیاال فیااایی
پراشنم جمعیت توزی خدمات در ناواحی هاهر یاید فصالنامة
تحقیقات جغرافیایی هامار  97واص  27-46وااح امتیااز:
دشتر محمد حسین پاپلی ییدی.
عباااداهزاد غالمحساااین؛ هاااریفزاد ابوالقاسااا ()1392
سطحبندی توسعة منطق ای در ایران (شااربرد رهیافات هااخص
ترشیبی) مطالعات و پاوهمهای ههری و منطق ای همار 13
واص  .41 -62واااح امتیاااز :معاوناات تحقیقااات و فااننوری
دانوگا اوفهان.
غنینااد موسای .)1380( .عادالت اجتمااعی و اقتصااد بازتااب
اندیو دور  1همار  15وص  .12-56واح امتیااز :مرشای
پاوهمهای اسالمی ودا و سما.
شریمی زهرا ( )1390نقم دولت در تأمین عدالت اجتمااعی از
را ایجاد فروت هغلی برای همگان مجلاة اطالعاات سیاسای و
اقتصادی همار  263-264واص  .150 -169وااح امتیااز:
موسس اطالعات.
گل پرور محسان؛ عرییای حمیدرضاا؛ مادنیقهفرخای ساعید
( )1388نقام نگارش با رفاا اجتماااعی در رابطاة هماادلی و
گرایم اجتماعی با عدالت اجتماعی فصلنامة رفا اجتماعی سا
 9همار  32وص  . 131-166وااح امتیااز :دانواگا علاو
بهییستی و توانبخوی.
موسوی میرنجف ( )1392هکل پایدار ههر و عدالت اجتمااعی
(مطالع موردی :ههر میاندونب) فصلنام پاوهمهای جغرافیای
انسااانی هاامار  80وااص .177-192واااح امتیاااز :موسس ا
جغرافیا دانوگا تهران.
م منی فرهاد ( )1389سیاستهای اقتصادی عدالت اجتمااعی
و بخم شواورزی فصلنامة علمی-پاوهوی رفا اجتماعی ساا
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