نگاهی به پژوهشهای رفاه اجتماعی در ایران
(با تمرکز بر مقاالت علمی -پژوهشی در دوره زمانی )1380-93
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چکیده

ایـن مقالـه ،مـرور و فراتحلیلـی بـر مقـاالت حـوزه رفـاه اجتماعـی در ایـران طـی دوره زمانـی 1380-93
اسـت .پرسـش اساسـی مقالـه ایـن اسـت که پژوهـش رفـاه اجتماعـی در ایـران در ایـن دوره چـه ویژگیهایی
داشـته و بـه چـه مسـائلی پرداختـه اسـت؟ هـدف اصلـی ایـن فراتحلیـل ،بررسـی و دسـتهبندی پیشـینه رفاه
پژوهـی علمـی در کشـور بـه منظـور شـناخت شـباهتها و تفاوتهـای ایـن پژوهشهـا و دسـتیابی بـه درکـی
کلـی از رفـاه و رفـاه پژوهـی اسـت .در ایـن پژوهـش ،پـس از جسـتوجو و مطالعـه مقـاالت متعـدد 54 ،مقاله
علمـی -پژوهشـی بـا عنوان و کلیـدواژه رفاه در کشـور در فاصلـه زمانی  14( 1380-93سـال) انتخـاب و مورد
بررسـی قـرار گرفتهانـد .متغیرهـای اصلـی بررسـی شـده در ایـن پژوهش از ایـن قرار هسـتند :قلمرو رشـتهای
(حـوزه مطالعاتی) مقاالت ،دوره زمانی بررسـی مسـأله ،روششناسـی ،میـدان مطالعه ،ابزار گـردآوری اطالعات،
جامعـه آمـاری (گروههـای هـدف) ،رهیافتهـای نظـری ،روشهـای نمونهگیـری ،واحـد تحلیـل ،نـوع تحقیق،
تکنیکهـای تحلیـل دادههـا ،شـاخصهای رفـاه اجتماعـی و یافتههـای مقاالت .طبـق یافتههای ایـن پژوهش،
مقاالت بررسـی شـده ،بیشـتر از روشهای اقتصادسـنجی و پس از آن ،اسـنادی (کتابخانهای) اسـتفاده کردهاند.
نزدیـک بـه نیمـی از مقـاالت ،جامعـه آمـاری یـا گروههـای هدفشـان را به درسـتی مشـخص نکردهانـد .واحد
تحلیـل اصلـی مقـاالت ،فـرد و همچنین طرحهـا و برنامههـا بوده اسـت .ضعف مسـألهمندی و زمانمنـدی ،در
کمی -کیفی
بسـیاری از مقاالت مشـاهده میشـود .کثـرت مقاالت توصیفی -تحلیلـی (از حیث نوع تحقیـق) و ّ
(بـه لحـاظ تکنیکهـای تحلیـل) ،ابهـام در نمونهگیری و ضعف نظـری ،ویژگی دیگر بسـیاری از مقاالت اسـت.
تمرکـز بیشـتر بـر سـویههای عینـی رفاه اجتماعی نسـبت بـه جنبههای ذهنـی آن و تقلیـل رفـاه اجتماعی به
بُعـد اقتصـادی در شـمار قابـل توجهـی از پژوهشها ،مسـأله دیگری اسـت که میتوان به آن اشـاره کـرد .البته
از آنجـا کـه ایـن تحقیـق بر بخشـی از پژوهشهای حـوزه رفـاه در کشـور در دوره زمانی خاصی متمرکز شـده،
یافتههـای آن لزومـاً نشـانگر وضعیـت کلـی پژوهـش در این حوزه نیسـت.
کلمات کلیدی :رفاه اجتماعی ،پژوهش رفاه اجتماعی ،فراتحلیل ،ایران
 .1کارشناسی ارشد توسعه اجتماعی ،دانشگاه تهران
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مفهـوم رفـاه اجتماعی طی سـالیان اخیـر به صورت جـدی مورد توجه جامعهشناسـان ،اقتصاددانان و سـایر
رشـتههای مرتبـط بـا توسـعه قرار گرفتـه (هزارجریبی و صفری شـالی )2 :1390 ،و شـناخت الگوهـا و ابعاد آن،
یکـی از مؤلفههـای اساسـی برنامهریـزی اجتماعی و اقتصادی تلقی شـده اسـت .اگـر رفاه اجتماعـی را مرتبهای
بعـد از تأمیـن اجتماعـی درنظرگیریـم ،بایـد تعریف ،اهـداف و الزاماتی خاص نیز برای آن قائل شـویم (موسـوی
و محمـدی .)7 :1388 ،واژه رفـاه اجتماعـی ،زاده تحوالت و مناسـبات اقتصادی و اجتماعی اروپـا از قرن نوزدهم
بـه بعـد اسـت (فیروزآبـادی و حسـینی .)9 :1392 ،در ایـن قرن ،بـا تصویب قوانیـن مربوط به تأمیـن اجتماعی
در مجامـع قانونگـذاری کشـورها و روی کار آمـدن دولتهـای رفـاه (بـه ویژه پـس از جنگ جهانـی دوم) ،آرمان
رفـاه اجتماعـی به شـکل گسـتردهای در جوامع مطـرح شـد (محبوبـی .)135 :1392 ،از آن زمان تاکنـون ،رفاه
اجتماعـی بـه هـدف بنیادین برنامههای توسـعه در جوامع مختلف بدل شـده اسـت؛ هدفی که بدون آن ،توسـعه
در ابعـاد گوناگـون خـود (انسـانی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسـی و اقتصادی) با شکسـت مواجه خواهد شـد.
سیاسـتگذاری رفاه اجتماعی به عنوان شـکلی از عدالت اجتماعی (کولبی )113 :2008 ،ازجمله سـازوکارهای
ارتقـای توسـعه اجتماعی اسـت (فیروزآبـادی و حسـینی )8 :1392 ،و وجود رفـاه اجتماعی در هـر جامعه ،یکی از
مهمترین شـاخصهای توسـعهیافتگی آن جامعه و بازتولیدکننده توسـعه آن تلقی میشـود (هزارجریبی و صفری
شـالی .)28 :1391 ،رفـاه اجتماعـی اقشـار مختلـف جامعه به ویـژه گروههای ضعیـف و آسـیبپذیر ،اصیلترین و
انسـانیترین مشـخصه توسـعه اسـت (زاهـدی اصـل )100 :1381 ،و وضعیت رفاهـی ،یکی از عوامـل ایجادکننده
تمایـز میان کشـورها به شـمار میآیـد (دانایی فـرد و دیگـران .)46 :1391 ،از منظری دیگر ،اهمیـت رفاه اجتماعی
تـا حـدی اسـت که آن را نه هدف توسـعه بلکه خود توسـعه دانسـتهاند (توالئـی و دیگـران.)313 :1389 ،
مفهوم و محتوای رفاه اجتماعی در چند دهه گذشـته با تغییرات عمدهای مواجه شـده اسـت .در دهه ،1970
کمی،
همسـو بـا گفتمـان مسـلط رفـاه اجتماعی تـا این دهـه یعنی گفتمـان مادی کـه معطوف بـه مقولههـای ّ
عینـی ،سـنجشپذیر و اقتصـادی بهمثابـه علـل یا موانـع رفـاه اجتماعـی بـود (حامـد ،)191 :1391 ،برنامههای
رفـاه اجتماعـی نیـز ناظـر به تأمیـن حداقل نیازهای اساسـی تمام مـردم جامعه بـود .در دهـه  ،1980این مفهوم
بـه مجموعـه اقدامـات و خدمـات اجتماعی بـه منظور تأمیـن نیازهای افـراد و گروهها و غلبه بر مسـائل اجتماعی
اطلاق شـد .از دهـه  1990بـه بعـد ،رفاه اجتماعی به مجموعه شـرایطی گفته شـد که در آن ،خشـنودی انسـان
در زندگـی حاصـل میشـود (افتخاری و توکلـی 1382 ،به نقـل از فیروزآبادی و حسـینی.)11 :1392 ،
علاوه بـر کشـورهای توسـعهیافته کـه ارتقـای کیفیت زندگی و سـطح رفـاه اجتماعـی در جامعـه را یکی از
هدفهـای مهـم سیاسـتگذاری اجتماعی و اقتصـادی خود میدانند ،کشـورهای درحال توسـعه نیـز افزایش رفاه
اجتماعـی را هـدف بنیادی و معیار اساسـی توسـعهیافتگی به حسـاب میآورند (طرازکار و زیبایـی 1383 ،به نقل
از فیروزآبـادی و حسـینی .)10 :1392 ،کشـور مـا نیـز از این قاعده مسـتثنی نیسـت .توجه به رفـاه اجتماعی در
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تاریـخ برنامهریـزی ایـران را بایـد در دهه  40شمسـی جسـتوجو کرد .در برنامـه عمرانی چهارم پیـش از انقالب
( ،)1347-51نخسـتین بـار ،فصلـی مجـزا به رفاه اجتماعـی اختصاص یافت کـه برنامههای بیمـه اجتماعی ،رفاه
خانـواده و کـودک ،ورزش و رفـاه جوانان ،رفاه کارگران ،رفاه روسـتاییان و رفاه گروههای خاص (معلوالن جسـمی،
روانـی و اجتماعـی) را دربرمیگرفـت (غفـاری و امیـدی152 :1388 ،؛ مهربانـی .)75 :1391 ،در برنامـه عمرانـی
پنجـم ( ،)1352-56دو اصـل رونـق کشـاورزی و توسـعه امـور رفاه اجتماعی مـورد تأکید قرار گرفت و نخسـتین
بـار در رونـد برنامهریـزی کشـور ،اهداف اجتماعـی در اولویت قرار گرفتند (غفـاری و امیـدی.)155 :1388 ،
برنامـه عمرانـی ششـم ( )1357-61که البته با وقـوع انقالب ،امکان تصویب و اجرا نیافت و برنامههای توسـعه
اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی مربـوط به بعد از انقلاب نیز به صورتهـای گوناگون به سیاسـتها و مؤلفههای
کمیت و کیفیـت برنامههای رفاهی)؛
رفـاه اجتماعـی توجـه نشـان دادهاند (صرف نظر از چنـد و چونی این توجه و ّ
مث ً
ال در برنامه اول توسـعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ( ،)1368-72بیشـترین سـهم اعتباری در امور اجتماعی
بـه آمـوزش و پرورش عمومی ،بهداشـت و درمـان ،و تغذیه اختصاص یافـت و در برنامه دوم توسـعه (،)1374-78
آمـوزش و پـرورش ،بهداشـت و درمـان ،و تأمین اجتماعی ،بیشـترین سـهم از اعتبـارات مربوط به امـور اجتماعی
را دریافـت کردنـد .همچنیـن در برنامـه سـوم ( ،)1379-83بـه مـواردی ماننـد نظـام تأمین اجتماعـی و یارانهها
(بیمههـای همگانـی و تکمیلـی) ،و سیاسـتهای بهداشـت و درمـان ،تأمیـن مسـکن ،حفاظـت محیطزیسـت و
آمـوزش عالـی در قالب فصول جداگانه اشـاره شـده و در برنامه چهـارم ( )1384-88نیز قلمروهای کیفیت زندگی
از سـه جنبـه نیازهـای اساسـی (تغذیه ،مسـکن ،آموزش و بهداشـت) ،نیازهای محیطی (محیطزیسـت و شـرایط
اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگـی و سیاسـی) و نیازهای حمایتی (تأمیـن اجتماعی و اوقات فراغت) مـورد توجه قرار
گرفـت (همـان .)166-190 ،در واقـع بعـد از پیـروزی انقلاب ،رفـاه اجتماعی به عنـوان یک خط مشـی در قانون
اساسـی مطـرح شـد کـه اصـول  31 ،29 ،21 ،3و  43قانـون اساسـی بـه وضـوح ایـن گرایـش را نشـان میدهند
(فاضلـی و کردونـی .)130 :1388 ،بررسـی مفـاد اصول مختلف قانون اساسـی نشـان میدهد که اصـول  28و 30
ایـن قانـون نیـز جنبههـای رفاهی دارند .بدین ترتیـب ،نظام رفاهی مد نظر قانون اساسـی کشـور ،یک نظام جامع
و فراگیـر اسـت (تـاج مزینانـی .)227 :1390 ،پژوهش در مـورد این که این خط مشـی ،در واقعیت به چه صورتی
درآمـد ،چـه ویژگیهایـی یافـت و چـه نتایجی بـه همـراه آورد ،سـویههای پیدا و پنهـان سیاسـتهای رفاهی در
کشـور را مشـخص میکنـد و بـه مـا امـکان میدهـد تا با کنار گذاشـتن اشـتباهات و رفـع کاسـتیها ،و تقویت و
تـداوم سیاسـتهای درسـت گذشـته و حـال ،واقعبینانهتر و عینیتـر به آینـده نظر کنیم.

طرح مسأله

مفهـوم و حیطـه رفـاه اجتماعی در کشـورهای مختلف بسـیار متفاوت اسـت .این تفـاوت از عوامل گوناگونی
تأثیـر میپذیـرد کـه برخـی از آنهـا عبارتاند از :سـطح توسـعه کشـورها ،اهـداف و مراحـل توسـعه ،برنامههای
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توسـعه ،میـزان رشـد و تکامـل سـازمانهای مدیریتـی و اداری کشـورها ،نحـوه توزیـع مسـئولیت بیـن دولت و
سـازمانهای داوطلبانـه ،و چارچوبهـای فرهنگـی -اجتماعـی (سـجادی و دیگـران .)2 :1390 ،از سـوی دیگر،
تـداوم حیـات مـادی و معنـوی یک جامعه ،مسـتلزم اتخـاذ نگرشـی اجتماعی و مسـئوالنه به ضـرورت برقراری
نظـام جامـع رفـاه اجتماعـی به صورت فراگیر اسـت؛ نظامـی که شـاید بتـوان آن را مهمترین سـازوکار برقراری

عدالـت اجتماعـی دانسـت (پناهـی .)64 :1381 ،واقعیت امر این اسـت که بهبود رفاه اجتماعـی و تأمین زندگی
و سلامت اجتماعـی ،در صـدر مسـائل جامعـه ایرانـی قـرار دارد که بایـد با درنظرگرفتـن ویژگیهـای خود این
جامعـه مـورد توجه جدی قـرار گیرد (سـجادی و دیگـران.)10 :1390 ،
در هـر حـوزه مطالعاتـی بـا بهرهگیـری از تجـارب و ذخایر علمی و پژوهشـی آن حـوزه میتـوان تصویری از
وضعیـت موجـود ارائـه کـرد .سیاسـتگذاری و مدیریـت رفـاه اجتماعـی در کشـور ،به دلیل گسـتره وسـیعی که
دربرمیگیـرد ،نیازمنـد انجـام مطالعات مسـتمر و بررسـیهای جامع و یکپارچه شـرایط گذشـته و حـال با عطف
توجـه بـه آینـده اسـت .به رغـم وجود پیشـینههای سیاسـتی ،برنامـهای و نهـادی در زمینـه رفـاه اجتماعی در
کشـور و همچنیـن وجـود مراکـز آموزشـی فعـال بـا پذیـرش دانشـجو در رشـتههای مختلـف ،مراکز پژوهشـی
تخصصـی مرتبـط بـا رفـاه ،انجمنهـای علمـی ،منابـع مکتـوب و طرحهـای تحقیقاتی گوناگـون در ایـن حوزه،
و وجـود نهادهـای رسـمی (دولتـی و عمومـی) و مدنـی فعـال در حـوزه رفـاه ،چشـمانداز وضعیـت رفـاه کشـور
هنـوز هـم چنـدان مشـخص نیسـت .در ایـن شـرایط ،شـناخت نقـاط قـوت و ضعـف ،و کاسـتیها و امکانهای
سیاسـتگذاری و پژوهش رفاهی در آینده ،جز از طریق بررسـی آنچه تاکنون در این عرصه انجام شـده ،ناممکن
اسـت .در ایـن مقالـه نیـز همین هدف دنبال شـده اسـت :ویژگیها و دسـتاوردهای پژوهشهای رفـاه اجتماعی،
البتـه بـا تمرکز بـر مقالههـای علمی در یـک دوره زمانی مشـخص.
طـی سـالهای گذشـته ،بـاب بحـث در مورد رفـاه اجتماعـی در محافـل علمی و دانشـگاهی ایـران بیش از
پیـش گشـوده شـده و جنبههـای گوناگـون آن مـورد ارزیابـی و تبـادل نظـر قـرار گرفته اسـت .در این سـالها
مطالعـات و تحقیقـات مختلفـی در این حوزه به انجام رسـیده و اطالعات باارزشـی درخصوص جنبههای متفاوت
آن فراهـم آمـده اسـت .دسـتهبندی و تحلیـل نظاممنـد ایـن مطالعـات میتوانـد در دو وجه عملـی و نظری به
سیاسـتگذاران اجتماعـی و اقتصـادی و محققـان ایـن حـوزه کمـک کنـد تـا بـه تصویـری دقیقتر از شـرایط و
امکانهـای رفاهپژوهـی علمـی در کشـور دسـت یابنـد .بینشـی کـه اینگونه به دسـت میآیـد ناظر به کاربسـت
دادههـا و دیدگاههـای انباشـتهشـده اسـت (سـریعالقلم )30 :1389 ،و میتوانـد مسـیر تحقیقـات بعـدی را تـا
حـدی مشـخص کنـد .یکـی از روشهای موجـود بـرای بهرهگیـری از یافتههای پژوهشهـای حوزه رفـاه ،روش
فراتحلیـل اسـت کـه بـا ترکیـب و ارائـه یافتههایـی جدیـد از تحقیقات این حـوزه ،به شـناخت بهتر و بیشـتر از
ایـن مفهـوم کمـک مـی کنـد .ایـن موضوع ،هـدف اصلـی این تحقیـق نیز بـه شـمار میآید .بـه عبـارت دیگر،
هـدف ایـن تحقیـق ،تلفیق یافتههـای مطالعات حوزه رفاه اجتماعی به منظور اسـتفاده بهتر از دانشـی اسـت که
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پژوهشهـای این حـوزه فراهـم آوردهاند.

سؤال تحقیق

سـؤال اصلـی ایـن تحقیـق ایـن اسـت کـه پژوهشهـای علمـی رفـاه اجتماعـی در ایـران بـه چه مسـائلی
پرداختهانـد؟ چگونـه بـه ایـن مسـائل پرداختهانـد؟ و چـه نتایجـی بـه دسـت آوردهانـد؟ در این تحقیـق ،ضمن
دسـتهبندی و ترکیـب یافتههـای ایـن پژوهشهـا تلاش شـده اسـت تـا فهمـی کلّـی از ایـن یافتههـا بـا هدف
بهرهبـرداری مناسـبتر از آنهـا حاصـل شـود.

تعریف مفاهیم

رفـاه اجتماعـی :به مجموعـه شـرایط و کیفیتهایی گفته میشـود که نیازهـای فردی ،جسـمی ،روانی و
اجتماعـی آحـاد جامعـه را تأمین کرده و در همه مردم احسـاس امنیت زیسـتی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسـی
بـه وجـود آورد (هزارجریبـی و صفری شـالی .)16 :1391 ،البته ارائه تعریفی از رفـاه اجتماعی که توافق همگانی
در مورد آن وجود داشـته باشـد کار آسـانی نیسـت و نویسـندگان و محققان مختلف داخلی و خارجی در تعریف
ایـن مفهـوم ،هـر یـک به جنبه یـا مؤلفه خاصـی از آن توجه کردهانـد که به برخی از آنها اشـاره میشـود :نظام
جامعـی از خدمـات و برنامههـای اجتماعـی بـه منظور گسـترش توسـعه ،عدالت و نقـش اجتماعی مـردم (ذاکر
حمیـدی 1386 ،بـه نقـل از هزارجریبـی و صفـری شـالی)16 :1391 ،؛ از بیـن رفتـن فقـر و محرومیـت (باری،
)161 :1380؛ مجموعـهای از خدمـات و مؤسسـات اجتماعی با هدف دسـتیابی افراد بـه زندگی مطلوب (غفاری
و امیـدی)152-3 :1388 ،؛ درجاتـی از بهبـود اجتماعی در وضعیت افـراد ،خانوادهها و جوامع (میجلی 1378 ،به
نقل از سـعیدی و تاجالدین)24 :1388 ،؛ دربرگیرنده وضعیت مناسـب در عرصههایی مانند سلامت و بهداشـت
و درمـان (قاراخانـی213 :1392 ،؛ فیروزآبـادی100 :1389 ،؛ قنـدی)30 :1388 ،؛ آمـوزش و مهارتآمـوزی
(گیدنـز126 :1386 ،؛ فیتزپتریـک246 :1385 ،؛ دین39 :1388 ،؛ جانسـون)6 :2005 ،؛ تأمین مسـکن (گیدنز،
128 :1386؛ دیـن39 :1388 ،؛ موسـوی و محمـدی)58-9 :1388 ،؛ توزیـع ثروت (لُوولـو)29 :2009 ،؛ بازار کار
و دسـتمزد و اوضـاع مـادی (کوکوتزلـی11 :2009 ،؛ بلیکمـور 1385 ،بـه نقل از سـعیدی و تاجالدیـن:1388 ،
)25؛ اشـتغال و پرداخـت کمـک هزینههـای اجتماعـی (گیدنـز)128 :1386 ،؛ گسـترش برنامههـای خدمـات
انسـانی و اجتماعـی (هـال و میجلـی452-455 :1388 ،؛ اسـپیکر و دیگـران)221 :2007 ،؛ کنتـرل مسـائل
اجتماعـی و ایجـاد فرصتهـای برابر (مسـعود اصل17 :1388 ،و)15؛ گسـترش و تقویت سـازمانهای اشـتراکی
(همتی)266-7 :1389 ،؛ شـادکامی ،تأمین ،ترجیحات و نیازها (فیتزپتریک)20 :1383 ،؛ تغذیه و پوشـاک بهتر
(لطیفـی)69 :1389 ،؛ آزادی انتخـاب و ثبـات اجتماعی (رشـنوادی و دهنـوی)24 :1387 ،؛ یادگیری مادامالعمر
کورنـن ،)2015 ،تسـهیالت تفریحی و سـرگرمی (موسـوی و محمـدی:1388 ،
و برابـری جنسـیتی (کوتسـار و ُ

10

فصلنامه تأمیناجتماعی ،سال سیزدهم ،شماره 46

 ،)58گسـترش سـازمانهای داوطلبانـه (ناناواتـی ،)233 :1387 ،محیطزیسـت (فوروتـو )113 :2013 ،و نتیجه
سـرمایهگذاری در سـرمایه انسـانی (فیروزآبـادی و صادقـی .)121 :1392 ،همانگونه که مالحظه میشـود ،رفاه
اجتماعـی ،ابعـاد گوناگـون زندگـی انسـان را در دو جنبه عینی و ذهنـی دربرمیگیرد و مهمتر اینکه تنها شـامل
مؤلفههای اقتصادی نیسـت.

فراتحلیـل :فراتحلیـل را میتـوان بررسـی اصـول اساسـی دانش انباشـته موجـود (ریتـزر )625 :1382 ،و
یـا مطالعـه بازاندیشـانه یـک رشـته (ریتـزر )889 :1393 ،تعریف کـرد که به عنـوان یک رویکرد چندسـطحی،
چندبُعـدی و چندروشـی ،ناظـر بـه بازنگـری پیشـینه پژوهشـی یک حـوزه خاص اسـت (هومـن )24 :1387 ،و
مکمـل مهـم روشهـای سـنتی مرور پژوهشهـا تلقی میشـود (هگـز 1982 ،به نقـل از مهـری.)153 :1390 ،
ایـن روش را تحلیـل تحلیلهـا نامیدهانـد (دالور287 :1388 ،؛ ایزانلـو و حبیبـی )73 :1390 ،و در آن ،ضمـن
ترکیـب دادههـا ،اطالعـات ،مفاهیـم ،نظریههـا و غیـره بـه منظور تکوین یـک کل جدیـد (هومـن،)23 :1387 ،
یافتههـای مطالعـات منفـرد و پراکنـده بـرای اسـتفاده علمـی و کاربـردی از آنهـا یکپارچـه میشـود (صدیـق
ل هـورن .)34 :2005 ،در ایـن نوع مطالعه پژوهشـی،
سروسـتانی68 :1379 ،؛ ذاکرصالحـی120 :1386 ،؛ میسـ 
محقـق برمبنـای یـک سـؤال خاص بـه گـردآوری مطالعـات پیشـین و بازتحلیـل نتایج آنهـا میپردازد تـا روند
کلّـی حاکـم بـر این مطالعـات را دریابد (سـالترز -پدنلت 2010 ،به نقـل از ابراهیمی و نیکنـامراد.)152 :1393 ،

پیشینه تحقیق

در سـالهای اخیر ،گسـتره و شـمول مطالعاتی که از روش فراتحلیل اسـتفاده میکنند افزایش یافته اسـت.
بـا وجـود این ،در بررسـی تحقیقات علمی حـوزه رفاه اجتماعی در کشـور و نیز مطالعات فراتحلیلی منتشرشـده
در حوزههـای گوناگـون ،مـوردی به دسـت نیامد که بـه طور خاص ،رفاه پژوهـی در ایران را بـا رویکرد فراتحلیل
بررسـی کـرده باشـد؛ البتـه تحقیقاتـی وجـود دارند کـه بـا روش فراتحلیل به مسـائل مرتبـط با رفـاه اجتماعی
پرداختهانـد کـه به برخی از آنها اشـاره میشـود:
طالـب و همـکاران در تحقیقـی بـا عنـوان «فراتحلیلـی بر مطالعات فقـر در جامعه روسـتایی ایـران» (مجله
کمـی و مالی در مطالعات فقر و عدم توجـه به جنبههای اجتماعی
توسـعه روسـتایی ،)1389 ،غلبـه رویکردهای ّ
(رویکردهـای انسـانی و مشـارکتی) در ایـن مطالعـات را مـورد انتقاد قرار دادهاند .اسـدی و همـکاران در پژوهش
خـود بـا عنوان «فراتحلیـل عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی بیماران خاص» (مجله پزشـکی هرمـزگان ،)1391 ،به
عوامـل فـردی ،اجتماعـی ،روانـی و جمعیتشـناختی اثرگذار بر کیفیـت زندگی بیمـاران خاص اشـاره کردهاند.
محمـدی و همـکاران در پژوهشـی تحـت عنـوان «فراتحلیل مطالعـات فقر در ایـران» (فصلنامه رفـاه اجتماعی،
 ،)1391بخـش عمـده مطالعـات فقـر در ایـران را مطالعات اقتصادی دانسـته و مکانیکی بـودن و توجه ناکافی به
شـاخصهای اجتماعـی در ایـن مطالعـات را مهـم ارزیابی کردهاند .کالنتـری و فقیه ایمانـی در تحقیقی با عنوان
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«فراتحلیـل پژوهشهـای انجامشـده دربـاره نابرابـری جنسـیتی» (فصلنامـه زن در فرهنگ و هنـر ،)1392 ،این
پژوهشهـا را دارای تلقـی فمینیسـتی از برابـری دانسـتهاند کـه توجـه چندانـی بـه رویکردهای بومـی به مقوله
عدالـت جنسـیتی ندارنـد .زاهدی اصـل و پیلهوری نیز در تحقیـق خود با عنوان «فراتحلیلی بـر مطالعات مربوط
بـه سلامت اجتماعـی» (فصلنامـه برنامهریـزی رفـاه و توسـعه اجتماعـی ،)1393 ،تأثیـر شـاخصهای کیفیت
زندگـی بـر سلامت اجتماعی را بررسـی کـرده و به ویـژه به نقش تحصیلات در ایـن زمینه اشـاره کردهاند.
در جسـتوجوی پژوهشهـای خارجـی نیـز تنهـا یـک تحقیق به دسـت آمـد که بـه فراتحلیـل برنامههای
موسـوم بـه رفـاه بـه شـرط کار 1اختصـاص یافتـه اسـت .ایـن تحقیق کـه در سـال  2005بـا همکاری دانشـگاه

مریلنـد و اداره خانـواده و کـودکان (وابسـته بـه وزارت بهداشـت و خدمات انسـانی آمریکا) توسـط گرین برگ و
همـکاران وی بـه انجـام رسـید ،بـا اسـتفاده از گزارشهـای ارزیابیهـای منتشرشـده و منابع رسـمی به تحلیل
برنامههـای پرداخـت کمـک هزینه بـه خانوادههای نیازمنـد پرداخت .هدف ایـن تحقیق نیز تعییـن ویژگیهای
اصلـی ایـن برنامههـا ،تفاوت در خدمات ارائهشـده ،تفـاوت در ویژگیهای شـرکتکنندگان در هـر برنامه و تنوع
محیطهـای اقتصـادی -اجتماعـی اجـرای برنامهها بوده اسـت.

روششناسی تحقیق

در ایـن تحقیـق از روش فراتحلیـل اسـتفاده شـده اسـت و از حیـث هـدف میتوان ایـن تحقیـق را در زمره
کمی -کیفـی دارد و
پژوهشهـای کاربـردی قـرار داد .بـه لحـاظ نـوع و ماهیـت دادههـا ،تحقیـق حاضـر شـکل ّ
برمبنـای خصوصیـات موضـوع ،این تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی اسـت .همچنین بـا درنظرگرفتن معیارهای
ً
(مثلا میـزان کنترل رفتـار رویداد و نقش محقـق در جمعآوری دادههـا (ازکیا و دربان آسـتانه:1382 ،
ترکیبـی
 ،))300ایـن تحقیـق ،اسـنادی (کتابخانـهای) اسـت و بـا توجـه بـه اتـکای تحقیـق به اطالعـات موجـود ،روش
جمـعآوری اطالعات در آن غیرمسـتقیم اسـت (سـاروخانی.)172 :1382 ،

تکنیک گردآوری اطالعات و جامعه آماری تحقیق

در ایـن تحقیـق ،از طریـق مطالعه کتابخانهای و جسـتوجوی پایگاههای اینترنتی و آرشـیو نشـریات علمی،
 54مقالـه علمـی -پژوهشـی مجالت داخلی در فاصله زمانی  14سـال ( )1380-1393انتخاب و مورد بررسـی
قـرار گرفتنـد .تمرکـز ایـن تحقیـق بـر مقاالتـی اسـت کـه کلمـه رفـاه در عنـوان و کلیـدواژه آنها مطرح شـده
اسـت .بدیـن ترتیـب ،جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق ،مطالعات (مقـاالت علمی -پژوهشـی) حـوزه رفـاه اجتماعی
(دارای عنـوان و کلیـدواژه رفـاه) در کشـور طـی دوره زمانـی  1380-1393اسـت .در انتخـاب مقـاالت مناسـب
بـرای فراتحلیـل نیـز از مالکهایـی اسـتفاده شـد کـه برخـی محققـان بدانها اشـاره کردهانـد؛ ازجملـه :موضوع
1. Welfare-to-work programs
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تحقیـق ،طـرح و بیان مسـأله ،ذکر ضـرورت و اهداف تحقیق ،انتخاب درسـت روش تحقیق ،کاربسـت تکنیکها
و ابزارهـای معتبـر جمـعآوری اطالعـات ،کیفیـت یافتهها و اسـتفاده مطلـوب از منابع معتبر (بوکسـکی و فیلد،
 1991بـه نقل از محسـنی تبریـزی و دیگـران.)185-6 :1389 ،

حوزه تحقیق ،زمان انجام تحقیق و واحد تحلیل

حـوزه یـا قلمـرو ایـن تحقیق ،کشـور ایران اسـت .ایـن تحقیق در نیمـه دوم سـال  1393به انجام رسـیده و
واحـد تحلیـل آن نیز پژوهشهای انجامشـده پیشـین اسـت.

یافتههای تحقیق
 -1مشخصات مقاالت
جدول شماره ( :)1فهرست و مشخصات مقاالت بررسیشده (به ترتیب زمان انتشار)
ردیف

عنوان مقاله

نام نویسنده

نام مجله

قلمرو رشتهای
مجله

زمان انتشار

1

مشکل اجتماعی :دستورکار نظام رفاه
اجتماعی

حسن رفیعی

رفاه اجتماعی

علوم اجتماعی

دوره  ،1شماره  ،1پاییز ،80
صص 33-5

2

دولت رفاه سبک ژاپنی و ارائه خدمات رفاهی
و توانبخشی

علیرضا کلدی

رفاه اجتماعی

علوم اجتماعی

دوره  ،1شماره  ،1پاییز ،80
صص 66-34

3

هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از
مالیاتهای غیرمستقیم (مالیات بر مصرف در
ایران در سال )1373

یگانه موسوی

پژوهشنامه
بازرگانی

اقتصاد و مدیریت
بازرگانی

دوره  ،6شماره  ،22بهار
 ،81صص 209-187

4

استقرار صنعت در روستا و نقش آن در رفاه
مناطق روستایی

عبدالرضا رکنالدین
افتخاری ،مهدی
طاهرخانی

مدرس علوم
انسانی

علوم اجتماعی

دوره  ،6شماره  ،2تابستان
 ،81صص 22-1

5

شهروندی و رفاه اجتماعی

ملیحه شیانی

رفاه اجتماعی

علوم اجتماعی

دوره  ،1شماره  ،4تابستان
 ،81صص 23-9

6

مبانی اختالفی در طراحی نظام جامع رفاه و
تأمین اجتماعی

سعید مدنی

رفاه اجتماعی

علوم اجتماعی

دوره  ،1شماره  ،4تابستان
 ،81صص 62-45

7

رفاه اجتماعی و توسعه (مروری بر کارکرد
برخی نهادهای حمایتی در ایران)

ناصر حقجو

رفاه اجتماعی

علوم اجتماعی

سال  ،2شماره  ،6زمستان
 ،81صص 96-75

8

بررسی معیارهای رفاه اجتماعی و توزیع
درآمد و فقر در جوامع روستایی و شهری

محمدحسن طرازکار،
منصور زیبایی

اقتصاد کشاورزی و
توسعه

توسعه روستایی و
کشاورزی

سال  ،12شماره ،48
زمستان  ،83صص
164-137

9

رابطه بین تورم و رفاه (مطالعهای تجربی در
اقتصاد ایران)

احمد جعفری ،وحید
تقینژاد

پژوهشهای
اقتصادی

علوم اقتصادی

شماره  ،14زمستان ،83
صص .87-59

10

بررسی اثرات پروژههای عمرانی بر رفاه در
نقاط روستایی استان فارس

عبدالعلی لهسائیزاده،
مسعود ماجدی

مجله
جامعهشناسی
ایران

علوم اجتماعی

دوره  ،5شماره  ،4زمستان
 ،83صص 94-73

13

نگاهی به پژوهشهای رفاه اجتماعی در ایران
11

تأثیر کاهش سطح آبهای زیرزمینی بر رفاه
اجتماعی تولیدکنندگان

مرتضی تهامیپور،
حسین مهرابی،
علیرضا کرباسی

اقتصاد کشاورزی و
توسعه

توسعه روستایی و
کشاورزی

سال  ،13شماره  ،49بهار
 ،84صص 116-97

12

اثر سیاستهای ارزی مختلف بر رفاه
اجتماعی در ایران

احمد مجتهد ،اعظم
احمدیان

پژوهشهای
اقتصادی ایران

علوم اقتصادی

سال  ،9شماره  ،30بهار
 ،86صص 21-1

13

بررسی اثر آزادسازی بازار گندم ایران بر رفاه
اجتماعی

آشان شوشتریان،
محمد بخشوده

مجله علمی
کشاورزی

توسعه روستایی

دوره  ،30شماره  ،1بهار
 ،86صص 13-1

14

مقایسه درجه توسعهیافتگی بخش خدمات و
رفاه اجتماعی استانهای ایران طی سالهای
1373و1383

محمد موالیی

رفاه اجتماعی

علوم اجتماعی

سال  ،6شماره  ،24بهار ،86
صص 258-241

15

مبنای تئوریک دولت رفاه از دیدگاه پوپر

مجید فوالدیان،
زینب فاطمی ،محمد
غفاریزاده

مجله علوم
اجتماعی دانشگاه
فردوسی مشهد

علوم اجتماعی

سال  ،5شماره  ،1بهار
و تابستان  ،87صص
160-141

16

رفاه و گفتمان سازندگی

نعمتاهلل فاضلی ،روزبه
کردونی

فصلنامه علوم
اجتماعی

علوم اجتماعی

شماره  ،41تابستان ،87
صص 161-125

17

بررسی تطبیقی وضعیت رفاه در خانوارهای
شهری و روستایی

علی قاسمی

روستا و توسعه

توسعه روستایی و
کشاورزی

سال  ،11شماره  ،2تابستان
 ،87صص 20-1

18

رابطه سرمایه اجتماعی با رفاه اجتماعی

محمدجوادزاهدی،ملیحه
شیانی ،پروین علیپور

رفاه اجتماعی

علوم اجتماعی

سال  ،9شماره  ،32بهار
 ،88صص 129-109

19

حقوق رفاه اجتماعی و اشکال کنترل قضایی

مجتبی همتی

راهبرد

علوم سیاسی و
اجتماعی

سال  ،18شماره  ،50بهار
 ،88صص 43-5

20

سیاستهای توزیعی و کسری رفاه و آزادی
طی سالهای 1360-68

محمد شفیعیفر

مطالعات انقالب
اسالمی

علوم سیاسی و
اجتماعی

سال  ،5شماره  ،17تابستان
 ،88صص 45-2

21

رابطه کار کودک با توسعه و رفاه اجتماعی

حسین توالئی ،حسن
رفیعی ،اکبر بیگلریان

رفاه اجتماعی

علوم اجتماعی

سال  ،9شماره  ،35زمستان
 ،88صص 336-301

22

رتبهبندی شاخصهای رفاه شهری مناطق
مختلف شهر تهران

نازی محمدزاده اصل،
قدرتاهلل اماموردی،
محمد سریرافراز

پژوهش و
برنامهریزی شهری

توسعه شهری

سال  ،1شماره  ،1تابستان
 ،89صص 106-85

23

تأثیر هدفمندسازی یارانهها بر رفاه اجتماعی
در ایران

خسرو پیرایی ،بهروز
سیف

پژوهشنامه مالیات

علوم اقتصادی

شماره  ،9پاییز و زمستان
 ،89صص 82-61

24

پیامدهای فرهنگ رفاه برای دینداری

قربان علمی ،بهزاد
حمیدیه

فلسفه و کالم
اسالمی

مطالعات دینی

سال  ،43شماره  ،2پاییز و
زمستان  ،89صص 21-1

25

رویکردی نو به برآورد شاخص رفاه در ایران
با استفاده از منطق فازی طی سالهای
.1353-85

حسین صادقی،
عباس عصاری ،ارشک
مسائلی

پژوهشهای
اقتصادی

علوم اقتصادی

سال  ،10شماره  ،3زمستان
 ،89صص 166-143

26

گونهشناسی نظامهای رفاهی در جهان

علیاکبر تاج مزینانی

برنامهریزی رفاه و
توسعه اجتماعی

علوم اجتماعی

شماره  ،6بهار  ،90صص
234-203

27

مدلسازی توابع رفاه اجتماعی

احمد عاملی

تحقیقاتمدلسازی
اقتصادی

علوم اقتصادی

شماره  ،3بهار  ،90صص
216-191

28

رفاه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه
موردی شهر تهران)

جعفر هزارجریبی ،رضا
صفری شالی

پژوهش و
برنامهریزی شهری

مطالعات (توسعه)
شهری

سال  ،2شماره  ،5تابستان
 ،90صص 22-1

29

اثر تعدیل قیمت کاالهای اساسی بر سطح
رفاه خانوار شهری و روستایی

حسین میرزایی،
علیاکبر خسروینژاد

پژوهشنامه
بازرگانی

اقتصاد و مدیریت
بازرگانی

شماره  ،60پاییز  ،90صص
65-35

30

بررسی همبستگی سرمایه اجتماعی و رفاه
تولیدکنندگان روستایی و عشایری در استان
فارس

رهام رحمانی،
بهاءالدین نجفی

رفاه اجتماعی

علوم اجتماعی

سال  ،11شماره  ،42پاییز
 ،90صص 172-153

14
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31

محاسبه شاخص درجه رفاه سکونتی خانوارها
برای مناطق روستایی استانهای کشور

داوود ستارزاده ،زینب
تقوی

فضای جغرافیایی

جغرافیا

سال  ،11شماره ،36
زمستان  ،90صص 63-47

32

بررسی تطبیقی قانون برنامه عمرانی پنجم و
برنامه پنجم توسعه (با تأکید بر شاخصهای رفاه
اجتماعی مورد توجه در مددکاری اجتماعی)

محبوبه حامد

برنامهریزی رفاه و
توسعه اجتماعی

علوم اجتماعی

دوره  ،4شماره ویژه همایش
رفاه اجتماعی ،بهار ،91
صص 220-189

33

بررسی رابطه رفاه اجتماعی و سرمایه
اجتماعی در شهر سنندج

جعفر هزارجریبی،
احسان مردوخ روحانی

جامعهشناسی
کاربردی

علوم اجتماعی

سال  ،23شماره  ،1بهار
 ،91صص 50-34

34

ارتباط هدفمندسازی یارانههای انرژی با رفاه
اجتماعی از مسیر رشد اقتصادی

عزتاهلل عباسیان ،زهرا
اسدبگی

رفاه اجتماعی

علوم اجتماعی

سال  ،12شماره ،44
بهار ،91صص 173-143

35

رابطه اخالق ،اقتصاد و رفاه اجتماعی

سعید وصالی ،رضا
امیدی

برنامهریزی رفاه و
توسعه اجتماعی

علوم اجتماعی

دوره  ،4شماره  ،12پاییز
 ،91صص 104-79

36

بررسی تغییرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت
برق در خانوارهای شهری و روستایی

محسن ابراهیمی،هانی
دهقانی

رفاه اجتماعی

علوم اجتماعی

سال  ،12شماره  ،46پاییز
 ،91صص 397-373

37

سرمایه اجتماعی ،درآمد و رفاه فردی

رضا نجارزاده ،محمد
سلیمانی

تحقیقات اقتصادی

علوم اقتصادی

دوره  ،47شماره  ،2پاییز
 ،91صص 193-177

38

بررسی تأثیر رفاه و سرمایه اجتماعی بر
کیفیت زندگی در مناطق روستایی شهرستان
بویراحمد

مصطفی احمدوند،
سعید هدایتینیا،
خسرو عبداللهی

پژوهش و
برنامهریزی
روستایی

توسعه روستایی

شماره  ،2پاییز و زمستان
 ،91صص 112-89

39

سالمت خانوارهای روستایی و رفاه اجتماعی
رالزی در ایران

وحید مهربانی

رفاه اجتماعی

علوم اجتماعی

سال  ،12شماره ،47
زمستان  ،91صص 83-61

40

مشارکت اجتماعی زنان و تأثیر آن بر رفاه
خانواده

غالمرضا غفاری،
فاطمه نیکبین ،خالد
اسماعیلزاده

زن و مطالعات
خانواده

مطالعات زنان

سال  ،5شماره  ،18زمستان
 ،91صص 62-33

41

تحول در رفاه ملی :آیا حکمرانی خوب نقش
مهمی ایفا میکند؟

حسن داناییفرد ،جبار
باباشاهی ،عادل آذر،
اسداهلل کردنائیج

پژوهشهای
مدیریت در ایران

مدیریت

دوره  ،16شماره  ،4زمستان
 ،91صص 62-45

42

ارزیابی افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه
خانوارهای شهری ایران

علیاکبر خسروینژاد،
فرهاد خداداد کاشی،
زهرا صحبتی

راهبرد اقتصادی

علوم اقتصادی

سال  ،2شماره  ،4بهار ،92
صص 93-73

43

بررسی تأثیر رفاه اجتماعی و فناوری اطالعات
و ارتباطات بر رشد اقتصادی

نارسیس امین رشتی،
ابراهیم صیامی ،فاطمه
فهیمیفر

پژوهشهای
اقتصادی

علوم اقتصادی

سال  ،13شماره  ،1بهار
 ،92صص 63-47

44

رابطه اعتماد ،آگاهی و شبکههای اجتماعی با
رفاه اجتماعی در شهر تهران

احمد فیروزآبادی،
رسول حسینی

رفاه اجتماعی

علوم اجتماعی

سال  ،13شماره ،49
تابستان  ،92صص 33-7

45

رابطه وضعیت رفاه اجتماعی ایران با
درآمدهای نفتی طی سالهای 1347-87

محمد پیلوار ،حسن
رفیعی ،عزتاهلل عباسیان

رفاه اجتماعی

علوم اجتماعی

سال  ،13شماره ،49
تابستان  ،92صص 87-57

46

موجهسازی مطالبات رفاه اجتماعی برمبنای
نظریه حق

رضا محبوبی

رفاه اجتماعی

علوم اجتماعی

سال  ،13شماره  ،49تابستان
 ،92صص 157-133

47

اثر تولید و رشد بخشی بر فقر و رفاه اجتماعی
در استانهای ایران ()1379-86

شکوفه فرهمند ،کمیل
طیبی ،محسن کریمی

جامعهشناسی
کاربردی

علوم اجتماعی

سال  ،24شماره  ،2تابستان
 ،92صص 142-127

48

برنامههای کاهش بیکاری در برنامه سوم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و
جایگاه مددکاری اجتماعی در تأمین رفاه

حبیب آقابخشی و
مریم رشیدیان

پژوهش اجتماعی

علوم اجتماعی

سال  ،5شماره  ،20پاییز
 ،92صص 159-137

49

ساخت مقیاس برای سنجش رفاه اجتماعی با
تأکید بر رفاه ذهنی (احساس رفاه)

عزتاهلل سام آرام ،رضا
محبوبی

برنامهریزی رفاه و
توسعه اجتماعی

علوم اجتماعی

شماره  ،18بهار  ،93صص
34-1

50

برنامهریزی راهبردی ارتقاء وضعیت رفاه دانشجویان
در نظام آموزش عالی ایران (از منظر کیفیت زندگی)

مهدی فوالدگر،
مصطفی حقی

برنامهریزی رفاه و
توسعه اجتماعی

علوم اجتماعی

شماره  ،18بهار  ،93صص
138-109

15

نگاهی به پژوهشهای رفاه اجتماعی در ایران
51

تخمین شاخص ترکیبی رفاه اجتماعی برای
شرایط ایران

حسین محققی کمال،
حسن رفیعی ،حمیرا
سجادی ،عزتاهلل
عباسیان ،مهدی رهگذر

رفاه اجتماعی

علوم اجتماعی

سال  ،14شماره  ،52بهار
 ،93صص 32-7

52

بررسی تطبیقی برنامههای رفاه اجتماعی
در برنامههای توسعه ( )1368-83با اصول
مرتبط در قانون اساسی ایران

نادر ساالرزاده،
عادلهاشمی

فصلنامه علوم
اجتماعی

علوم اجتماعی

شماره  ،65تابستان ،93
صص 79-49

53

رفاه از دیدگاه امام علی (ع) در
نهجالبالغه

سعید وصالی ،امیر
محمدیان

برنامهریزی رفاه و
توسعه اجتماعی

علوم اجتماعی

شماره  ،20پاییز  ،93صص
91-69

54

سیاستهای رفاهی اعضای هیأت علمی
در ایران

معصومه قاراخانی

فصلنامه علوم
اجتماعی

علوم اجتماعی

شماره  ،66پاییز  ،93صص
168-126

 54مقالـهای کـه در ایـن تحقیق بررسـی شـدهاند طی  14سـال (پاییز  1380تـا پاییـز  )1393در  24مجله
علمـی -پژوهشـی بـه چاپ رسـیدهاند .بیشـترین مقاله ،متعلق بـه فصلنامه رفـاه اجتماعی ( 16مقالـه) ،فصلنامه
برنامهریـزی رفـاه و توسـعه اجتماعـی ( 6مقالـه) ،فصلنامـه پژوهشهـای اقتصـادی ( 5مقالـه) و فصلنامـه علـوم
اجتماعی دانشـگاه عالمه طباطبایی ( 3مقاله) اسـت .مروری بر حوزه مطالعاتی یا قلمرو رشـتهای مجالت نشـان
میدهـد کـه  10مقالـه ( 18/52درصد) در مجالت تخصصـی اقتصادی و  44مقالـه ( 81/48درصد) در مجلههای
تخصصـی علـوم اجتماعـی یـا مرتبط با علوم اجتماعی منتشـر شـدهاند .مقاالت توسـط  99نویسـنده بـه نگارش
درآمـده کـه  81نفـر ( 81/81درصـد) از آنها مرد و  18نفر ( 18/19درصد) زن هسـتند و این ارقام نشـان میدهد
که مشـارکت پژوهشـی مردان در این حوزه در دوره مورد بررسـی بسـیار بیشـتر از زنان بوده اسـت.

 -2واژگان و مفاهیم کلیدی
جدول شماره ( :)2واژگان و مفاهیم کلیدی
مفهوم یا کلیدواژه

فراوانی

رفاه اجتماعی

21

رفاه

15

شاخص رفاه

3

تابع رفاه اجتماعی

3

رفاه ذهنی

2

دولت رفاه

3

حقوق رفاهی

2

نظام رفاهی

2

سایر اَشکال مفهوم رفاه

7

مجموع

58
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بررسـی  245کلیـدواژه مقـاالت نشـان میدهـد کـه کلمـه رفـاه به شـکلهای گوناگـون 58 ،بار بـه عنوان
کلیـدواژه مطـرح شـده اسـت کـه از این میان ،دو مفهـوم رفاه اجتماعـی و رفـاه ،در مجموع با  36بـار تکرار در
مقـاالت ،بیـش از سـایر کلیدواژههـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفتهانـد .پـس از ایـن مفاهیم ،سـه مفهوم شـاخص
رفـاه ،تابـع رفـاه اجتماعـی و دولـت رفـاه (هر کـدام  3بـار) ،مفاهیم رفـاه ذهنی ،نظـام رفاهی و حقـوق رفاهی
(هـر کـدام  2بار) و سـایر اَشـکال مفهـوم رفاه (اثـرات رفاهی ،فرهنگ رفـاه ،درجه رفاه ،خدمات رفاهی ،فلسـفه

رفـاه اجتماعـی ،مکاتـب رفاهـی ،مقیـاس رفاه) هـر کدام  1بـار به عنـوان کلیـدواژه در مقالهها بـه کار رفتهاند.
غیـر از کلیدواژههایـی کـه کلمه رفاه در آنها اسـتفاده شـده اسـت ،سـایر واژگان و مفاهیم کلیـدی که بیش از
 2بـار بـه عنـوان کلیـدواژه ذکـر شـدهاند عبارتاند از :سـرمایه اجتماعـی و درآمد (هر کـدام  5بـار) ،و مفاهیم
فقـر ،رشـد اقتصـادی ،توسـعه ،آمـوزش ،درمان و سلامت ،عدالـت ،اعتماد ،و اسـتانها و شـهرهای ایـران (هر
کـدام  3بـار) .بایـد توجـه داشـت که ایـن کلیدواژههـا لزوماً نشـانگر تمرکـز مقالهها بـر آن کلیدواژه یـا مفهوم
نیسـتند ،بلکـه بیشـتر نشـان میدهنـد کـه از دیدگاه خود پژوهشـگران حـوزه رفاه ،کـدام جنبـه از این مفهوم
در تحقیقشـان مهم و برجسـته بوده اسـت.

 -3دوره زمانی بررسی مسأله رفاه
جدول شماره ( :)3دوره زمانی بررسی مسأله رفاه
دوره زمانی

فراوانی

درصد

پیش از انقالب

0

0

پس از انقالب

26

48/1

پیش و پس از انقالب

7

13

بدون دوره زمانی مشخص

21

38/9

مجموع

54

100

بـازه زمانـی بررسـی مسـأله رفاه در مقـاالت ،آغاز دهه  40شمسـی ( )1340تا ابتدای دهه  90اسـت (بیش
از نیـم قـرن) .بـا وجـود این ،هیـچ مقالـهای صرفاً به وضعیـت رفاهی پیـش از انقلاب نپرداخته اسـت .نزدیک
بـه نیمـی از مقـاالت ،بـه طور کامل بـه دوره پس از انقلاب پرداختهانـد .طوالنیترین دوره زمانی بررسیشـده،
فاصلـه زمانـی  1351تـا آغـاز دهـه  90اسـت و دو مقالـه نیـز سـالهای  1347-87و  1340-79را بررسـی
کردهانـد .از میـان  33مقالـهای کـه دارای دوره زمانـی هسـتند 10 ،مقالـه بـه دهـه  80اختصـاص یافتهانـد و
محـدوده زمانـی سـایر مقـاالت نیز به این صورت اسـت :دهـه ( 60یک مقالـه) ،دهه ( 70یک مقالـه) ،دهههای
 60و ( 70یـک مقالـه) ،دهههـای  70و ( 80شـش مقالـه) ،دهـه  40تـا ( 70یـک مقالـه) ،دهـه  40تـا ( 80دو
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مقالـه) ،دهـه  50تـا ( 80سـه مقالـه) ،دهـه  40تـا ( 90یـک مقالـه) ،دهـه  50تا ( 90یـک مقاله) ،دهـه  60تا
( 80سـه مقالـه) و دهـه  60تـا ( 90یـک مقالـه) .دو مقالـه نیـز دوره زمانـی  2005-2010و سـالهای 2000
و  2006را بـه عنـوان محـدوده زمانـی خـود برگزیدهانـد .علاوه بر ایـن 21 ،مقالـه ،فاقد دوره زمانی مشـخص
ً
(مثلا نظری بـودن آن) اسـت و یا بـه این دلیل اسـت کـه محدوده
هسـتند کـه یـا بـه دلیـل ماهیت تحقیـق
زمانـی تحقیقشـان را مشـخص یـا ذکـر نکردهانـد .بدیـن ترتیـب ،ایـن دسـته از مقـاالت از حیـث زمانمندی،
دارای ابهـام و ضعف هسـتند.

 -4روششناسی پژوهشها
جدول شماره ( :)4روششناسی پژوهشها
روش پژوهش

فراوانی

درصد

اسنادی (کتابخانهای)

15

27/8

پیمایشی (زمینهیابی یا میدانی)

8

14/81

اقتصادسنجی

18

33/33

تحلیل محتوا

4

7/40

تحلیل گفتمان

1

1/85

تحلیل ثانویه

1

1/85

تفسیری و معناکاوانه (هرمنوتیک)

1

1/85

تلفیقی

6

11/11

مجموع

54

100

حـدود  34درصـد از مقـاالت از روشهای اقتصادسـنجی اسـتفاده کردهاند که این نشـاندهنده غلبه نگرش
اقتصـادی بـر رفاهپژوهـی در دوره زمانـی مورد بررسـی اسـت .نزدیک به یکچهـارم پژوهشها از روش اسـنادی
بهـره گرفتهانـد و  8پژوهـش بـا روش پیمایشـی بـه انجـام رسـیدهاند .تحقیقاتـی کـه روش تلفیقـی را بـه کار
بسـتهاند نیز برحسـب نیاز از ترکیب روشهای اسـنادی ،پیمایشـی و شـبه تجربی ،دلفی ،روششناسـی قیاسی،
تحلیـل اثباتـی نظـری و رویکرد هنجـاری تجربی اسـتفاده کردهاند.
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 -5قلمرو (میدان مطالعه) پژوهشها
جدول شماره ( :)5قلمرو (میدان مطالعه) پژوهشها
قلمرو پژوهش

فراوانی

درصد

ایران

30

55/55

استانهای ایران (و شهرها و شهرستانها)

12

22/2

جهان

7

13

کشورهای درحال توسعه

1

1/85

کشور منفرد

1

1/85

آثار نویسندگان و اندیشمندان

3

5/55

مجموع

54

100

نزدیـک بـه  80درصـد پژوهشهـا ،ایـران و یا اسـتانها ،شـهرها و شهرسـتانهای کشـور را به عنـوان محدوده
بررسیشـان انتخـاب کردهانـد .در میـان اسـتانها ،فـارس ( 2بـار) و در میـان شـهرها ،تهـران ( 5بار) بیش از سـایر
مناطـق بـه عنوان میدان مطالعه انتخاب شـدهاند .تنها کشـوری که به شـکل منفـرد مورد مطالعه قـرار گرفته ژاپن
بوده اسـت .در مجموع ،با اینکه رفاهپژوهی در کشـور در دوره مورد بررسـی عمدتاً معطوف به اوضاع رفاهی کشـور
خودمـان بـوده ،امـا وضعیـت تمام کشـور (و بـه ویژه مناطق محرومتر) به طور متوازن بررسـی نشـده اسـت.

 -6گروههای هدف یا جامعه آماری پژوهشها
جدول شماره ( :)6گروههای هدف (جامعه آماری) پژوهشها
گروه هدف

فراوانی

درصد

افراد (خانوارها) و گروهها

17

31/5

استانهای کشور

5

9/25

مناطق کشور (شهری یا روستایی)

1

1/85

کل کشورهای جهان

3

5/55

اسناد و متون

3

5/55

بدون جامعه آماری

25

46/3

مجموع

54

100
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بررسـی جامعـه آمـاری پژوهشها نشـان میدهـد که نزدیک به یکسـوم آنها ،افـراد و خانوارهـا و یا گروهها
(دانشـجویان ،بهرهبـرداران کشـاورزی و )...را بـه عنـوان جامعـه آمـاری خـود برگزیدهانـد .درصد بـاالی مقاالتی
کـه فاقـد جامعـه آمـاری یـا گـروه هدف مشـخص هسـتند و یـا آن را ذکـر نکردهاند موجب شـده ایـن جنبه از
پژوهشهـای رفاهـی بررسیشـده ،دچار کاسـتی و ابهام باشـد.

 -7واحد تحلیل
جدول شماره ( :)7واحد تحلیل پژوهشها
واحد تحلیل

فراوانی

درصد

فرد

11

20/37

خانوار

10

18/5

طرحها و برنامهها

11

20/37

آثار و ساختههای رفتار

10

18/5

استانها و شهرهای ایران

4

7/41

کشورها

7

13

بخشهای اقتصادی

1

1/85

مجموع

54

100

افـراد بـه عنـوان واحـد تحلیـل معمـول علـوم اجتماعی ،در کنـار طرحهـا و برنامههـا (رفاهـی ،عمرانی،
ارزی و  ،)...بیـش از سـایر واحدهـای تحلیـل از سـوی پژوهشـگران مورد اسـتفاده قـرار گرفتهانـد .در مرتبه
بعـدی ،خانوارهـا ،و آثـار و سـاختههای رفتـار (دادههـا و گزارشهـا ،محتـوای کتابهـا ،اسـناد و جـز اینها)
قـرار دارنـد کـه بـه یـک اندازه بـه عنـوان واحـد تحلیـل پژوهشها بـه کار رفتهانـد .در میـان کشـورها نیز
ایـران ( 3بـار) ،گروههـای مختلـف کشـورها ( 3بـار) و ژاپـن بـه عنـوان واحـد تحلیـل انتخـاب شـدهاند .در
مجمـوع ،تنـوع واحدهـای تحلیـل پژوهشهـا در سـطح نسـبتاً قابـل قبولـی قـرار دارد ،هرچند میتـوان با
کاربسـت واحدهـای تحلیـل کمتر استفادهشـده ،گسـتره آنهـا را افزایـش داد؛ مث ً
ال کنکاش در شـاخصهای
رفاهـی و تجربـه کشـورهایی بـا شـرایط نزدیـک بـه ایـران و بررسـی برنامههـا و علـل پیشـرفت یـا نـزول
وضعیـت رفاهی آن کشـورها.
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 -8نمونه آماری و روش نمونهگیری
جدول شماره ( :)8نمونه آماری و روش نمونهگیری
روش نمونهگیری

فراوانی

درصد

تصادفی ساده

2

3/7

تصادفی طبقهبندیشده

2

3/7

خوشهای چندمرحلهای

7

13

غربالی بر اساس معیار

1

1/85

در دسترس

1

1/85

بدون نمونهگیری یا ذکرنشده

41

75/9

مجموع

54

100

 13مقالـه (تقریبـاً یکچهـارم پژوهشها) دارای نمونهگیری هسـتند و نمونهگیری خوشـهای چندمرحلهای،
پرکاربردتریـن شـکل نمونهگیـری بـوده اسـت 3 .مقالـه با وجود اینکـه نمونه آمـاری دارند بـه روش نمونهگیری
اشـاره نکردهاند .نمونهگیریها عمدتاً از میان افراد ( 9مقاله) و خانوارها ( 3مقاله) انجام شـده اسـت .همچنین 2
مقاله از میان روسـتاهای کشـور و  2مقاله از بین کشـورهای جهان اقدام به نمونهگیری کردهاند .گسـتردهترین
حجـم نمونـه 160 ،کشـور را دربرگرفتـه و کمترین حجـم نمونه ،محدود به  51نفر اسـت .قطع نظر از تحقیقاتی
کـه ماهیتـاً نیازی بـه نمونهگیری نداشـتهاند ،درصد قابـل توجه تحقیقاتی کـه فاقد نمونهگیریانـد تأملبرانگیز
اسـت و میتوانـد ،بـه عنوان مثـال ،تعمیمپذیـری یافتههای ایـن پژوهشها را با مشـکل مواجه کند.

 -9پرسشهای اصلی پژوهشها
جدول شماره ( :)9پرسشهای اصلی پژوهشها
پرسش

بُعد رفاه

فراوانی

اثرات توزیعی مالیاتهای غیرمستقیم

اقتصادی

1

نقش صنعتیشدن در افزایش رفاه مناطق روستایی

اقتصادی

1

چگونگی توزیع عادالنه منافع مادی رفاه با تأکید بر کرامات انسان

اقتصادی ،اجتماعی

1

کارکرد نهادها و مؤسسات حمایتی در افزایش رفاه عمومی و کاهش فقر

اقتصادی ،اجتماعی

1

هزینههای رفاهی تورم (زیان رفاه)

اقتصادی

1
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اثرات پروژههای عمرانی بر رفاه روستایی

اقتصادی ،اجتماعی

1

افزایش یا کاهش دوگانگی خدمات و رفاه اجتماعی بین استانهای ایران طی دو دهه
گذشته

اقتصادی

1

مفهوم رفاه از دیدگاه کارل پوپر

اجتماعی ،اقتصادی

1

خصوصیات اصلی ساخت گفتمان رفاهی در دوران سازندگی ( )1368-76و مدل رفاه
اجتماعی در این دوران

اقتصادی

1

رابطه سرمایه اجتماعی با رفاه اجتماعی

اجتماعی ،اقتصادی ،ذهنی

5

به رسمیت شناختهشدن حقوق (حقهای) رفاهی توسط نظام حقوقی ایران

اجتماعی ،اقتصادی

1

اختالل عملکردی دولت در دوره  1360-68از حیث رفاه و آزادی

اجتماعی ،اقتصادی

1

رابطه کار کودک با توسعه و رفاه اجتماعی

اجتماعی ،اقتصادی

1

شاخصهای سالمت شهری و وضعیت مناطق تهران از این حیث

اجتماعی ،اقتصادی

1

رابطه هدفمندسازی یارانهها و رفاه اجتماعی در ایران

اقتصادی

1

تحوالت رویکرد دینمدارانه در شرایط فرهنگ رفاه

ذهنی ،اجتماعی ،اقتصادی

1

میزان احساس برخورداری از رفاه اجتماعی در بین مردم تهران

ذهنی ،اجتماعی

1

عملکرد صندوق رفاه دانشجویان (وابسته به وزارت علوم)

ذهنی ،اجتماعی ،اقتصادی

1

دیدگاههای امام علی (ع) در مورد مفاهیم رفاهی

ذهنی ،اقتصادی ،اجتماعی

1

سیاستهای رفاهی مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاهها طی سالهای 1360-90

اقتصادی ،اجتماعی

1

میزان پرداختی به خانوادهها (بابت حذف یارانه کاالهای اساسی) برای حفظ رفاه در سطح قبلی

اقتصادی

1

ارتباط پرداخت یارانههای انرژی با رشد بخشهای مختلف اقتصادی

اقتصادی

1

چیستی اخالقیات حوزه رفاه اجتماعی

اقتصادی ،اجتماعی

1

تغییرات رفاهی خانوارها در قبال تغییر تدریجی قیمت برق

اقتصادی

1

نتایج رفاهی سرمایهگذاری در حوزه بهداشت و سالمت روستایی

اقتصادی

1

رابطه میان مشارکت اجتماعی زنان و بهزیستی خانوادهها

ذهنی ،اقتصادی ،اجتماعی

1

نقش حکمرانی خوب در تحول رفاه ملی

ذهنی ،اقتصادی ،اجتماعی

1

ریشههای بنیادین مفهوم رفاه اجتماعی

ذهنی ،اقتصادی ،اجتماعی

1

تأثیر رشد اقتصادی بر کاهش فقر

اقتصادی

1

تأثیر درآمدهای نفتی بر رفاه جامعه

اقتصادی

1

نقاط ضعف برنامههای کاهش بیکاری در ایران

اقتصادی ،اجتماعی

1

مجموع

-

35

در  35مقاله از  54مقاله بررسیشـده ،پرسـش مشـخصی در حوزه رفاه مطرح شـده اسـت که در  12مورد،
جنبـه اقتصـادی رفـاه و در  11مـورد ،جنبـه اقتصادی و اجتماعـی رفاه مورد توجـه قرار گرفته اسـت 11 .مقاله
نیـز ابعـاد اقتصـادی ،اجتماعـی و ذهنی رفـاه را حائز اهمیت دانسـتهاند .بُعـد اجتماعی -ذهنی رفـاه نیز در یک

22
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مقالـه به پرسـش گذاشـته شـده اسـت .رابطه رفـاه اجتماعی با سـرمایه اجتماعی (بـا  5بار تکرار) بیش از سـایر
مـوارد در پرسـشها مطـرح شـده اسـت .علاوه بـر ایـن ،در  19مقالـه پرسـش و فرضیـه خاصـی مطرح نشـده
اسـت ( 5مقالـه بـدون پرسـش هسـتند و  14مقالـه بـدون پرسـش و فرضیهاند) و ایـن یعنی بالغ بـر  35درصد
پژوهشهـای رفاهـی بررسیشـده ،فاقد یک مسـئله پژوهشـی مشـخص هسـتند و یـا آن را مطـرح نکردهاند.

 -10نوع پژوهشها
جدول شماره ( :)10نوع پژوهشها
نوع پژوهش

فراوانی

درصد

توصیفی

7

12/96

توصیفی -تحلیلی (تبیینی و تطبیقی)

29

53/71

بنیادین (کاربردی)

18

33/33

مجموع

54

100

طبـق جـدول ( ،)10در دوره زمانـی بررسیشـده در ایـن مقالـه ( ،)1380-93درصد تحقیقـات یا مقالههای
علمـی -پژوهشـی توصیفـی -تحلیلی (یـا تبیینی و تطبیقـی) از مجموع پژوهشهـای رفاهی صرفـاً توصیفی یا
بنیادین (کاربردی) بیشـتر بوده اسـت.

 -11ابزارها و تکنیکهای جمعآوری دادهها و اطالعات
جدول شماره ( :)11ابزارها و تکنیکهای جمعآوری دادهها و اطالعات
ابزار و تکنیک

فراوانی

درصد

متون و منابع مکتوب

43

79/6

پرسشنامه و مصاحبه

4

7/4

پرسشنامه

7

13

مجموع

54

100

در پژوهشهای بررسیشـده ،متون و منابع مکتوب (کتاب ،نشـریه ،پایاننامه ،سـند ،گزارشها و سـالنامههای
آماری بانک مرکزی ،مرکز آمار ،وزارتخانهها و سـایر نهادها) و پایگاههای اینترنتی بسـیار بیشـتر از سـایر ابزارهای
جمـعآوری اطالعـات مـورد اسـتفاده قرار گرفتهانـد .در تحقیقاتی که مصاحبه و پرسشـنامه را بـه عنوان تکنیک و

23

نگاهی به پژوهشهای رفاه اجتماعی در ایران
ابـزار گـردآوری دادهها به کار بسـتهاند نیز اسـتفاده از منابع مکتوب ،جایگاه ویژهای داشـته اسـت.

 -12تکنیکهای تحلیل دادهها
جدول شماره ( :)12تکنیکهای تحلیل دادهها
تکنیک

فراوانی

درصد

کمی
ّ

3

5/55

کیفی

19

35/2

کمی -کیفی
ّ

32

59/25

مجموع

54

100

کمی (آمار توصیفی و اسـتنباطی) و
 32مقالـه از  54مقالـه مطالعهشـده ،در کنار جنبه کیفـی ،تکنیکهای ّ
کمی هسـتند .نکته حائز
فرمولهـا و توابـع اقتصـادی را نیـز به کار بسـتهاند و  19مقاله ،فاقد جنبههای آماری و ّ
اهمیـت در ایـن زمینـه ایـن اسـت که تحقیقـات با رویکـرد اجتماعـی و جامعهشـناختی ،وجه کیفـی قویتری
کمی برجسـتهتر اسـت.
دارنـد و در پژوهشهـای اقتصادمحور ،بُعد ّ

 -13رهیافتهای نظری پژوهشها
جدول شماره ( :)13رهیافتهای نظری پژوهشها
نظریه یا رویکرد

موضوع نظریه

نظریهپرداز

فراوانی

کارکردگرایی ساختاری

نحوه عملکرد نهادهای عمده اجتماعی (کارکردهای ضروری
هر نظام)

دورکیم ،پارسونز ،مرتون

2

تعارضگرا

تعارض طبقاتی بهمثابه منشأ مشکالت اجتماعی

مارکس

1

مطلوبیتگرایی

تابع رفاه اجتماعی به منزله تابعی از مجموع رفاه افراد.
سنجش صحت و درستی اعمال با توجه به نقش آنها در
پیشبرد خوشیها

جرمی بنتام

5

عدالت

بیشینه کردن رفاه فقیرترین افراد ،تأکید بر حقوق و
آزادیهای فردی و عدالت به عنوان ارزش

جان راولز

7

فردگرایی لیبرال

خواستن ،به دست آوردن و حفظ شهروندی

هابز

1

جمهوریخواهی -مدنی

عضویت کامل در اجتماع برای تبدیل شدن به شهروند

روسو

1

راه سوم

عدالت اجتماعی ،آزادی ،برابری و انسجام اجتماعی به عنوان
محور برنامههای دموکراتیک

گیدنز

1

24
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شهروندی

شهروندی مستلزم نهادینه شدن حقوق اجتماعی و سیاسی

برایان ترنر

1

شهروندی و رفاه اجتماعی

حقوق اجتماعی به منزله تعیینکننده استانداردهای زندگی

مارشال

3

راست کالسیک (دست
نامرئی بازار)

رفاه بهمثابه مقولهای فردی و نه اجتماعی

آدام اسمیت

2

اقتصاد رفاه (مفهوم بهینه)

افزایش رفاه به معنی بهبود وضع یک نفر بیآنکه وضع نفر
دیگر بدتر شود

پارهتو

5

توسعه روستایی

مداخله دولت به منظور توسعه کشاورزی

النگ

1

انقالبی کردن پروژهها

پروژههای توسعه روستایی به عنوان ابزار نهادی کمک به
مناطق روستایی

شفرد

1

رشد نامتعادل (قطب رشد)

رشد در نقاط یا قطبهای توسعه اتفاق میافتد

پرو ،هیرشمن ،سینگر،
کیندلبرگر ،استریتن ،روستو

1

مهندسی اجتماعی تدریجی

جنگ منظم علیه رنجهای قابل اجتنابی مانند فقر و بیکاری

پوپر

1

سرمایه اجتماعی (شبکهها و
اعتماد اجتماعی)

سرمایه اجتماعی به عنوان عامل تسهیل همکاری و
هماهنگی برای دستیابی به اهداف با هزینه کمتر

پاتنام ،بوردیو ،کلمن،
فوکویاما

3

سرمایه اجتماعی و رفاه
اجتماعی

جنبه غیرمادی رفاه اجتماعی

گیدنز ،بانتُ ،رز ،وانها

1

پایداری اشتغال ناقص

لزوم دخالت فعال دولت در اقتصاد برای از بین بردن بیکاری

جان مینارد کینز

1

انتخاب جمعی

فاصله میان اقتصاد و اخالق

آمارتیا سن

1

حکمرانی خوب

شاخصهای حکمرانی خوب

کافمن

1

گونهشناسی نظامهای رفاهی

تقسیمبندی دولتهای رفاهی براساس دو مالک سطح
کاالزدایی و نحوه طبقهبندی شهروندان

اسپینگ -اندرسن

1

رفاه اجتماعی

رابطه رفاه فردی و اجتماعی با اوضاع بازار و شاخصهای
تولید ناخالص ملی

ا .سی .پیگو

2

رفتار خانواده

کودکان بهمثابه دارایی خانواده

بکر

1

فرضیه فقر

کار کودک به علت فقر

کروگر

1

ناکامی بازار کار

همبستگی منفی بین کار کودک و درآمد والدین

باسو و ون

1

ناکامی بازار سرمایه

رابطه میان کار کودک (درآمد در جریان) و انباشت سرمایه
انسانی (درآمد آینده)

روبینسون و بالند

1

توسعه اجتماعی

افزایش ظرفیت مردم برای فعالیت مداوم در جهت تأمین
رفاه خود و جامعه

پایوا

1

نظامها

نیاز سرمایهداری به وجود دولت رفاه

اوفه

1

لیبرالیسم

برچیده شدن سیاستهای بازتوزیعی در جهت کمک به
فعالیتهای بازار خودانگیخته

هایک

1

لیبرالیسم

اولویت حقوق فردی (در بحث آزادی و عدالت)

نازیک

1

نظریه اخالقی دولت

دولت به عنوان مسئول حفظ امنیت و ایجاد اعتماد عمومی
در جامعه

هگل

1
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نگاهی به پژوهشهای رفاه اجتماعی در ایران
نیازها

احساس رفاه به مفهوم رضایت از قلمروها و امکانات موجود
زندگی

مازلو

1

محرومیت نسبی

احساس محرومیت نسبی در نتیجه مقایسه فرد با افراد دیگر
و گروه مرجع

تدگار

1

مبادله

کنشهای انسانی در برابر محیط طبیعی و اجتماعی به منزله
نوعی مبادله

هومنز و بالو

1

ارزش -منزلت

منزلت فرد در خانواده ،محل کار و جامعه با توجه به
موقعیت وی

هومنز ،برگر

1

برابری

تبیین رضایتمندی از زندگی و احساس رفاه بر مبنای
مبادالت (داده و ستانده)

آدامز

1

بیگانگی اجتماعی

احساس جدایی از خود ،دیگران ،محیط کار و جامعه

دورکیم ،مرتون ،ملوین
سیمن

1

میدانی

رفتار انسانی ،تابع عوامل مختلف بههموابسته (یا نیروی
میدانی)

کورت لوین

1

دینداری

کارکردهای اجتماعی و الزامآور دین

دورکیم و وبر

1

رفاه

توانایی افراد در استفاده از کاالها در جهت منافع خویش

آمارتیا سن

1

در جـدول ( ،)13نظریههـای بـهکار رفتـه در مقالههـا و دفعات تکرار نظریه در مقاالت مطرح شـده اسـت .بر
ایـن اسـاس ،نظریـه عدالت جـان راولز ( 7بـار) ،نظریه مطلوبیتگرایـی جرمی بنتـام ( 5بار) ،اقتصاد رفـاه پارهتو
( 5بـار) ،شـهروندی و رفـاه اجتماعی مارشـال ( 3بار) و نظریه سـرمایه اجتماعی پاتنام ،بوردیـو ،کلمن و فوکویاما
( 3بـار) بیـش از دیگـر نظریههـا مورد اسـتفاده رفاهپژوهـان قرار گرفته اسـت .در مجموع ،جنبـه نظری مقاالتی
کـه سمتوسـوی اجتماعـی دارنـد پررنگتـر و قویتـر از مقـاالت اقتصادگـرا اسـت .در  30مقالـه از  54مقالـه
بررسیشـده ،یـا نظریـهای وجـود نـدارد یـا وجه نظـری مقاله بسـیار محـدود و مبهم اسـت و یا آنچه بـه عنوان
نظریـه مطـرح شـده ،غالبـاً پیشـینه تحقیق اسـت .در نتیجـه ،میتـوان گفت که بیـش از نیمـی از پژوهشهای
بررسیشـده ،از حیـث جنبه نظـری ،ضعیف و ناکارآمد هسـتند.

 -14شاخصهای رفاه اجتماعی
جدول شماره ( :)14شاخصهای رفاه اجتماعی
شاخص

بُعد رفاه

فراوانی

درآمد (حقوق و دستمزد) و امکانات مالی

عینی

18

اشتغال (یا بیکاری)

عینی

15

سالمت (بیمه و تأمین اجتماعی ،بهداشت و درمان)

عینی

27

26
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آموزش (سواد)

عینی

14

امنیت اجتماعی

عینی ،ذهنی

9

برنامههای تفریحی و اوقات فراغت

عینی

8

دسترسی به خدمات اجتماعی ،مددکاری اجتماعی و خدمات توانبخشی

عینی

7

سرمایه اجتماعی و فرهنگی

ذهنی

5

رضایت از زندگی (شادکامی ،امید به آینده و)...

ذهنی

16

سالمت روان

ذهنی

3

تغذیه و پوشاک مناسب

عینی

11

مسکن مناسب

عینی

16

مالکیت کاالهای بادوام (اتومبیل و)...

عینی

4

فقر

عینی

5

حملونقل همگانی سریع و در دسترس

عینی

3

احساس برابری و عدالت اجتماعی

ذهنی

6

آزادی

عینی ،ذهنی

6

کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات زیربنایی

عینی

8

انسجام اجتماعی

عینی ،ذهنی

2

سیاستهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

عینی ،ذهنی

3

وضعیت سالمندان و ازکارافتادگان

عینی ،ذهنی

2

در جـدول فـوق ،شـاخصهایی آورده شـده کـه در بیـش از یـک مقالـه بـه عنوان شـاخص رفـاه اجتماعی
مطـرح شـدهاند .در  40مقالـه از  54مقالـه ( 74/07درصـد از پژوهشهـا) بـه شـاخصها یـا مؤلفههـای رفـاه
اجتماعـی اشـاره شـده اسـت و طبـق جـدول ( ،)14وضعیـت سلامت (بیمـه و تأمیـن اجتماعـی ،بهداشـت و
درمان) بیش از سـایر موارد و در  27مقاله به عنوان شـاخص رفاه اجتماعی ذکر شـده اسـت .پس از سلامت،
بـه ترتیـب ،درآمـد و امکانـات مالـی ( 18مقالـه) ،رضایـت از زندگی و مسـکن مناسـب (هـر کـدام  16مقاله)،
اشـتغال (یـا بیـکاری) ( 15مقاله) ،آموزش (یا سـواد) ( 14مقاله) ،تغذیه و پوشـاک مناسـب ( 11مقاله) ،امنیت
اجتماعـی ( 9مقالـه) ،و دسترسـی بـه امکانـات زیربنایـی و برنامههـای تفریحـی و مربوط به فراغـت (هر یک 8
مقالـه) قـرار دارنـد .اگرچـه تعییـن دقیق عینی یـا ذهنی بودن برخـی ابعاد رفاهی چندان آسـان نیسـت اما در
مجمـوع ،در دوره زمانـی مطالعهشـده ،ابعـاد عینی رفـاه اجتماعی بیـش از ابعاد ذهنی آن مـورد توجه محققان
این حـوزه بوده اسـت.
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 -15مهمترین نتایج و یافتههای پژوهشها
جدول شماره ( :)15مهمترین نتایج و یافتههای پژوهشها
یافته
ارتقای بهداشت و سالمت خانوارهای روستایی در ایران ،وضعیت معیشتی (رفاه
اجتماعی) آنها را بهبود میبخشد.

بُعد رفاه

سطح

اقتصادی

ملی

کاربست مؤلفههای حکمرانی خوب موجب ارتقای رفاه اجتماعی میشود.
شاخصهای سرمایه اجتماعی (اعتماد ،هنجارها و شبکههای اجتماعی) با رفاه اجتماعی
رابطه مثبت دارند (تهران).

اقتصادی ،اجتماعی

جهانی

اجتماعی

استانی

نگرش تکبعدی به عدالت اجتماعی موجب بحران اجتماعی -اقتصادی میشود.
هرگونه سیاستی که بر درآمد سرانه و توزیع درآمد تأثیر بگذارد نقش مهمی در تغییرات
رفاه دارد.

اجتماعی ،اقتصادی

ملی

اقتصادی

ملی

مطالبات رفاهی افراد از جنس حقوق اساسیاند و ارزشی نظیر مطالبات حقوقی دارند.

اجتماعی ،اقتصادی

جهانی

احساس عدالت اجتماعی و عدم بیگانگی اجتماعی ،ضریب همبستگی باالیی با احساس
برخورداری از رفاه اجتماعی دارد (تهران).

اقتصادی

جهانی

اجتماعی

استانی

هرچه مشارکت محلی زنان بیشتر باشد رفاه اجتماعی خانواده آنان باالتر خواهد بود (تهران).
تاکنون اقدامی درجهت ساخت شاخص سنجش رفاه ذهنی (احساس رفاه اجتماعی)
انجام نشده است.

اجتماعی

استانی

اجتماعی

ملی

اکثر اهداف رفاهی طرحشده در قانون اساسی و برنامههای توسعه ،به درستی عملیاتی
نشدهاند.

اجتماعی ،اقتصادی

ملی

گفتمان دوران سازندگی ( )1368-76در حوزه رفاه اجتماعی ،اقتصادگرا بوده و سایر
ابعاد رفاهی (مث ً
ال بُعد سیاسی) را نادیده انگاشته است.

اقتصادی

ملی

شاخصهایی مانند آلودگی هوا ،آلودگی صوتی و قیمت مسکن ،رفاه اجتماعی در تهران را
به چالش کشیده است.

اجتماعی ،اقتصادی

استانی

طبق نظر امام علی (ع) ،رفاه جامعه ،مبتنی است بر نهادینه کردن ارزشهای اخالقی،
اجرای عدالت ،ارتقای برابری و حمایت از حقوق و آزادیهای مردم.

اجتماعی ،اقتصادی

جهانی

شاخص رفاه اقتصادی ،طی سه برنامه توسعه ( )1368-82تغییر چندانی نکرد.
کاهش رفاه ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی ،در دهکهای پایین درآمدی بیش از
دهکهای میانی و باال است.

اقتصادی

ملی

اقتصادی

ملی

تفاوت مفاهیمی مانند حقوق و شهروندی در جوامع مختلف ،ایدههای اجتماعی بسیار
متفاوت درباره رفاه را موجب شده است.

اجتماعی ،اقتصادی

جهانی

اختالف برداشت از اصول شکلدهنده چارچوب نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ،تأثیر
مستقیمی بر تبیین ما از این نظام دارد.

اجتماعی ،اقتصادی

ملی

بین کار کودک و توسعه و رفاه اجتماعی ،همبستگی منفی برقرار است.
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دینداری ،تحت حاکمیت فرهنگ رفاه ،میتواند دین را به ابزاری رفاه زا تبدیل کند.
یکی از دشواریهای حل مشکالت اجتماعی این است که حل آنها احتماالً مستلزم به
چالش کشیدن ارزشها و نهادهای اساسی جامعه است.

اجتماعی ،اقتصادی

جهانی

اجتماعی

جهانی

اعمال مالیات بر گروههای کاالیی خوراکیها ،مسکن ،حملونقل ،و بهداشت و درمان،
بیش از سایر گروههای کاالیی موجب کاهش رفاه میشود.

اقتصادی

ملی

صنعتیشدن ،رفاه مناطق روستایی را افزایش میدهد.

اقتصادی

جهانی

اجتماعی ،اقتصادی

جهانی

میان استانهای مختلف کشور (و بین مناطق شهری و روستایی هر استان) تفاوت
معنیداری از حیث رفاه اجتماعی ،فقر و توزیع درآمد وجود دارد.

اجتماعی ،اقتصادی

ملی

اقتصادی

ملی

در تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است ،هزینه رفاهی تورم ،کمتر از مقدار واقعی برآورد
شده است.

اقتصادی

ملی

روستاهای استان فارس ،تفاوتهای معنیداری به لحاظ شاخصهای متفاوت رفاهی
دارند.

اقتصادی

استانی

انتخاب هرگونه سیاست ارزی در اقتصاد ایران باید با توجه به ویژگیهای منحصربه فرد
این اقتصاد صورت گیرد.

اقتصادی

ملی

آزادسازی بازار گندم ایران ،در کنار کاهش هزینههای دولت و مبادالت خارجی ،به
افزایش هزینههای اجتماعی و کاهش رفاه اجتماعی منجر شده است.

اقتصادی

ملی

توزیع خدمات مربوط به رفاه اجتماعی در استانهای کشور ،بسیار نابرابر و نامتوازن است.
تقریباً در همه شاخصهای رفاه ،وضعیت خانوارهای شهری ایران بهتر از خانوارهای
روستایی است.

اقتصادی

ملی

اقتصادی

ملی

عملیاتی کردن شاخصهای رفاهی و مددکاری اجتماعی برنامههای توسعه کشور بسیار
مشکل است.

اجتماعی ،اقتصادی

ملی

رفاه سکونتی (مربوط به مسکن) در استانهای کشور وضعیت نامساعدی دارد.
با کاهش سطح آبهای زیرزمینی ،رفاه اجتماعی بهرهبرداران کشاورزی کم میشود
(کرمان).

اقتصادی

ملی

اقتصادی

استانی

سرمایه اجتماعی ،در مقایسه با سرمایه انسانی ،کمک بیشتری به رفاه خانوارها میکند (فارس).

نظام توزیع یارانه پنهان بین بخشی ،به نفع دهکهای درآمدی باالی جامعه است.

اقتصادی

استانی

اقتصادی

ملی

سیاست تعدیل قیمت کاالهای اساسی ،رفاه خانوارهای روستایی را بسیار بیشتر از
خانوارهای شهری کاهش داده است.

اقتصادی

ملی

درآمدهای غیرنفتی ،در کوتاهمدت اثر مثبتی بر رفاه داشته اما در بلندمدت ،اثر آن منفی
بوده است.

اقتصادی

ملی

افزایش متوسط رفاه اجتماعی خانوارهای ایرانی به سود گروههای درآمدی باالی جامعه
بوده است (افزایش فقر نسبی)

اقتصادی

ملی

رفاه اجتماعی ،هم پیششرط و هم نتیجه شهروندی است.
رفاه اجتماعی ،محصول توسعه اقتصادی است.

29

نگاهی به پژوهشهای رفاه اجتماعی در ایران
سرمایهگذاری در فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور دارد.

اقتصادی

ملی

کیفیت زندگی ،رابطه معنیداری با رفاه اجتماعی دارد (کهگیلویه و بویراحمد).

اجتماعی

استانی

سرمایه اجتماعی درونگروهی و بینگروهی ،اثر مثبتی بر درآمد و رفاه فردی دارد.

اجتماعی ،اقتصادی

ملی

سهم خانوارهای روستایی از یارانههای غیرمستقیم برق ،کمتر از خانوارهای شهری است (همدان).

اقتصادی

استانی

حذف یارانه پرداختی به فرآوردههای نفتی ،برق و گاز طبیعی ،دارای اثر منفی بر تولیدات
بخش صنعت ،خدمات حملونقل و اقامتگاههای عمومی است.

اقتصادی

ملی

ارتقای کیفیت زندگی دانشجویان ،ضرورتی در سطح ملی است.

اجتماعی ،اقتصادی

ملی

با افزایش رفاه اجتماعی ،نابرابری گریزی در جامعه کمتر میشود.

اقتصادی

ملی

بین عناصر سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی ،رابطه معنیداری وجود دارد (تهران).

اجتماعی ،اقتصادی

استانی

مشکالت اجتماعی زمانی کاهش مییابد که ضرورت تعریف مسأله اجتماعی و تعیین
مصادیق آن ارزشمند جلوه کند.

اجتماعی

ملی

سطح رفاه اجتماعی در کردستان ،پایین و نابرابر است.

اقتصادی

استانی

نهادهای رفاهی ،به ویژه تأمین اجتماعی ،نقش اخالقیکردن اقتصاد را ایفا میکنند.

اجتماعی ،اقتصادی

جهانی

سیاستگذاران و مجریان سیاستها ،درک جامع و روشنی از مفهوم رفاه (درخصوص
اعضای هیأت علمی دانشگاهها) ندارند.

اقتصادی

ملی

طبق نظر پوپر ،با استراتژی مهندسی اجتماعی تدریجی باید فشار و رنج قابل اجتناب را
به حداقل برسانیم.

اجتماعی ،اقتصادی

جهانی

علیرغم آرمانهای رفاهی گسترده و فراگیر مندرج در قانون اساسی ،نظام رفاهی کشور از
توسعهنیافتگی مزمن رنج میبرد.

اقتصادی

ملی

در جـدول ( ،)15مهمتریـن یافتـه  54مقالـه بررسـی شـده بـه اختصـار مطـرح شـده اسـت (در یکـی از
مقالههـا نتیجـه و یافتـه خاصـی طـرح نشـده و بـه همین دلیـل ،جـدول دارای  53سـطر اسـت) .همانگونه
کـه مالحظـه میشـود ،نتایـج به دسـت آمـده از پژوهشها از حیـث اقتصادی یـا اجتماعی بودن و نیز سـطح
نتیجهگیـری از هـم تفکیـک شـدهاند .بـر ایـن مبنـا ،یافتـه  29مـورد از پژوهشهـا معطـوف بـه جنبههـای
اقتصـادی رفـاه اسـت کـه  5مـورد آن در سـطح اسـتانی 22 ،مـورد در سـطح کشـوری و ملـی و  2مـورد در
سـطح جهانـی مطـرح شـده اسـت .در  17پژوهـش ،جنبههـای اجتماعـی و اقتصـادی رفـاه مورد توجـه قرار
گرفتـه کـه  2مـورد در سـطح اسـتانی 7 ،مـورد در سـطح ملـی و  8مـورد در سـطح جهانـی بـوده اسـت.
یافتههـای  7مـورد از پژوهشهـا نیـز ناظـر بـه ابعـاد اجتماعـی رفاه اسـت که  4مورد آن در سـطح اسـتانی،
 2مـورد در سـطح ملـی و  1مـورد در سـطح جهانـی مطـرح شـده اسـت .بدیـن ترتیـب در میـان یافتههای
پژوهشهـا ،ابعـاد اقتصـادی رفـاه در سـطح ملـی ،دارای بیشـترین فراوانـی اسـت و ابعـاد اجتماعـی رفاه در
سـطح جهانـی ،کمترین فراوانـی را دارد.
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 -16مهمترین پیشنهادهای پژوهشها
جدول شماره ( :)16مهمترین پیشنهادهای پژوهشها
پیشنهاد

سطح پیشنهاد

انجام پژوهش در حوزه رفاه اجتماعی با روشهای کیفی؛
تحلیل گفتمان رفاهی در دورههای سیاسی مختلف پس از انقالب؛
تحقیق در مورد نسبت حکومت اسالمی با مقوله رفاه اجتماعی؛
بررسی مقایسهای رفاه خانوارهای شهری و روستایی از جنبه رفاه ذهنی؛
بررسی تغییرات رفاهی ناشی از افزایش بهای کاالهایی که یارانههای غیرمستقیم در قیمت آنها نقش دارند.

خُ رد (فردی)

ایجاد یک سازمان رسمی واحد و مقتدر برای برنامهریزی و تأمین رفاه اجتماعی؛
پرهیز از تضعیف نهادهای متولی رفاه اجتماعی؛
گسترش فعالیت تعاونیها؛
ایجاد رشتهای با عنوان حقوق (حقهای) رفاهی در دانشگاهها.

میانی (سازمانی)

توزیع مجدد درآمد و ثروت در قالب توزیع امکانات بهداشت و درمان بین شهر و روستا به صورت برابر؛
گسترش شبکههای ارتباطی و تقویت تشکلهای محلی به منظور بهبود روابط مردم و مسئوالن؛
هدایت سرمایهگذاریهای اجتماعی به سمت روستاییان؛
شفافسازی فرایند قانونگذاری و عملکرد نهادهای اجرایی؛
زمینهسازی برای تحقق مشارکت مردم در اداره امور عمومی؛
تمرکز سیاستهای اجرایی دولت بر چگونگی تغییر در رفاه؛
اطالعرسانی همگانی در مورد اهمیت مشارکت اجتماعی زنان و تأثیر آن بر رفاه خانواده؛
فراهم شدن شرایط ارتقای نظری مفهوم رفاه اجتماعی (متناسب با شرایط روز جامعه و فضای بینالمللی)؛
انجام سرشماریهای مختص هر منطقه برای ارزیابی وضعیت رفاهی؛
کنار گذاشتن دیدگاه صرفاً فنی به مسائل رفاه اجتماعی؛
تدوین برنامه راهبردی ارتقای کیفیت زندگی دانشجویی؛
اعمال مالیات بر گروههای کاالیی غیرضروری و لوکس؛
سازمان /دهی امور رفاهی به شکل کالننگر و در عین حال ،انعطافپذیر؛
لزوم ثبات رویهای و اجرایی دولتهای مختلف در زمینه سیاستهای رفاه اجتماعی؛
تعدیل قیمت کاالهای اساسی به شکل تدریجی؛
اصالح نظام مالیاتی؛
درگیر کردن مردم در فرایند توسعه؛
اجرای سیاستهای حمایتی غیریارانهای در بخشهایی مانند صنعت؛
سرمایهگذاری در جهت احیای منابع آب و آگاهسازی عموم (به ویژه کشاورزان) از آثار کاهش سطح آبهای زیرزمینی؛
اصالح سیاستهای اقتصادی با همکاری صاحبنظران علوم اجتماعی؛
تقویت امکانات فرهنگی و آموزشی مناطق روستایی.

کالن (ملی)

در  28مقالـه ،راهکارهـا و پیشـنهادهایی در پایـان مقاله مطرح شـده که جـدول ( )16دربردارنده مهمترین
آنهـا اسـت .طبـق جـدول ،عمده این پیشـنهادها ناظر به سـطح ملـی و کالن جامعهاند.
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نتیجهگیری
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ایـن تحقیـق 54 ،مقالـه علمی -پژوهشـی حـوزه رفـاه اجتماعـی در کشـور در دوره زمانـی  1380-93را با
رویکـرد فراتحلیـل مـورد بررسـی قـرار داد تـا روند کلی حاکـم بر آنها را مشـخص کند .یافتههای تحقیق نشـان
میدهـد کـه رفاهپژوهـی در ایـن دوره عمدتـاً توسـط محققـان مرد انجام شـده و بیشـتر معطوف بـه دوره پس
از انقلاب (بـه ویـژه دهـه  80شمسـی) بوده اسـت .نکتـه مهم در ایـن زمینه ،ضعـف زمانمندی در شـمار قابل
توجهی از پژوهشها اسـت .روشهای اقتصادسـنجی و پس از آن ،اسـنادی (کتابخانهای) بیش از سـایر روشها
در پژوهشهـای رفاهـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه کـه حاکی از نگـرش غالبـاً اقتصادی بـه مقوله رفاه اسـت.
قلمـرو (میـدان مطالعـه) شـمار زیـادی از پژوهشها ایران (و یا اسـتانها و شـهرهای ایـران) بـوده و البته اوضاع
رفاهـی نقاطـی از کشـور کـه محـروم تلقی میشـوند کمتر مورد بررسـی دقیـق علمی قـرار گرفته اسـت .گروه
هـدف یـا جامعـه آمـاری اکثر پژوهشهـا ،افراد (خانوارهـا) و گروهها بـوده و تعداد قابل توجهـی از پژوهشها نیز
فاقـد جامعـه آمـاری هسـتند یـا آن را ذکـر نکردهانـد .فـرد در کنـار طرحهـا و برنامهها بـه عنوان واحـد تحلیل
اصلـی پژوهشهـا بـه کار رفتهانـد و پـس از آن ،با اندکی اختلاف ،خانوار ،و آثار و سـاختههای رفتار قـرار دارند.
ً
(مثلا درنظرگرفتن
در ایـن عرصـه ،کاربسـت واحدهـای تحلیـل کمتر اسـتفاده شـده در حـوزه رفاه اجتماعـی
کشـورهای مختلـف بـه عنـوان واحد تحلیـل) میتواند گسـتره و شـمول رفاهپژوهـی در کشـور را افزایش دهد.
پژوهشهـای دارای نمونهگیـری ،اغلـب از نمونهگیـری خوشـهای چندمرحلـهای اسـتفاده کردهانـد و البتـه
روشهـای نمونهگیـری از جملـه مـوارد قابـل نقـد در پژوهشهـای رفاهـی اسـت .شـمار فـراوان تحقیقاتی که
نمونهگیـری و نمونـه آمـاری ندارنـد یـا بـه آن اشـاره نکردهانـد موجـب شـده کـه یافتههـای ایـن تحقیقـات از
حیـث قابلیـت تعمیـم بـه جامعـه گسـتردهتر با ابهام مواجه باشـد .همچنین بررسـی پرسـش اساسـی (مسـأله
اصلـی) مقالههـای رفاهـی ،نشـاندهنده تمرکـز بیشـتر بـر جنبههای اقتصـادی رفاه اسـت .نزدیک به یکسـوم
مقالههـا بـا عـدم طـرح شـفاف مسـأله تحقیق خـود ،بـه لحـاظ مسـألهمندی دچـار کاسـتیاند .یکـی دیگر از
یافتههـای ایـن تحقیـق ،توصیفـی -تحلیلی (یـا تبیینی و تطبیقـی) بودن بیشـتر مقالهها و بهرهگیـری از متون
و منابـع مکتـوب بـه عنـوان ابزار اصلی گـردآوری داده در آنها اسـت .در زمینه تکنیکهای تحلیـل دادهها ،اغلب
کمـی -کیفیانـد و آنچه در این عرصه مشـهود اسـت ،وجه کیفـی قویتر مقالههای جامعهشـناختی
پژوهشهـا ّ
در برابـر جنبـه کمـی برجسـتهتر مقالههای اقتصادمحور اسـت .ضعـف تئوریک بسـیاری از پژوهشهـا نیز قابل
اعتنـا اسـت .در تعـداد زیـادی از مقـاالت ،نظریـهای مطـرح نشـده یا نظریههـا به شـکل محـدود و غیرکاربردی
طـرح شـدهاند .شـماری از پژوهشهـا نیـز پیشـینه تحقیـق را به جای ادبیـات نظـری آن طرح کردهانـد .اگرچه
مقالههـای اجتماعـی و جامعهشـناختی نسـبت بـه پژوهشهـای اقتصـادی ،جنبه نظـری قویتری دارنـد اما در
مجمـوع ،پژوهـش رفـاه اجتماعـی در ایـران در دوره مورد بررسـی بـه لحاظ تئوریـک چندان غنی نبوده اسـت.
از حیـث شـاخصهای رفـاه اجتماعـی ،وضعیـت سلامت (بیمـه و تأمیـن اجتماعی ،بهداشـت و درمـان) با
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بیشـترین فراوانـی به عنـوان مهمترین شـاخص رفاهی در پژوهشها مورد توجه قرار گرفته اسـت .شـاخصهای
بعـدی بـه ترتیـب فراوانـی عبارتنـد از :درآمـد و امکانـات مالـی ،رضایت از زندگی و مسـکن مناسـب ،اشـتغال،
آمـوزش ،تغذیـه و پوشـاک مناسـب ،امنیـت اجتماعی ،دسترسـی به امکانـات زیربنایـی ،و برنامههـای تفریحی
و اوقـات فراغـت .در ایـن عرصـه ،ابعـاد عینـی رفاه بیـش از ابعاد ذهنـی آن مورد توجـه رفاهپژوهان قـرار گرفته
اسـت .در بخـش یافتههـا نیـز محققان رفاه بیشـتر بـه جنبههای اقتصـادی این مفهوم توجـه نشـان دادهاند .در
ایـن زمینـه ،بیشـترین یافتههـا ناظر بـه ابعاد اقتصـادی و ملی رفـاه و کمترین یافتـه ،متعلق به ابعـاد اجتماعی
و جهانـی رفـاه بـوده اسـت .بیشـینه پیشـنهادهای مطرحشـده در مقالههـا نیـز سـطح ملـی و کالن جامعـه را
دربرگرفتـه اسـت .رهیافـت تقلیلگرایانـه بـه رفـاه اجتماعـی و فروکاسـتن آن به جنبـه اقتصادی که در شـمار
قابـل توجهـی از پژوهشهـای بررسیشـده در این تحقیق به چشـم میخورد ،نشـانگر کاربسـت رفـاه اجتماعی
در مفهـوم سـنتی آن اسـت .رفـاه اجتماعـی در ایـن مفهـوم بـه رویکـرد توسـعه اقتصـادی تعلـق دارد و این در
حالـی اسـت کـه عالوه بر توسـعه اقتصـادی ،دو رویکرد کلّـی دیگر نیز در برنامههـای رفاه اجتماعی وجـود دارد:
توسـعه اجتماعی و توسـعه اجتماعمحور .رویکرد توسـعه اجتماعی به معیارهای انسـانگرایانه توسـعه اقتصادی،
انگیزههـای جمعـی بشـر ،نقش بخـش اجتماعی در مقابل بازار و گسـترش جامعه مدنی و سـازمانهای وابسـته
بـه آن توجـه میکنـد و رویکـرد توسـعه اجتماعمحور بـر اهمیت بخش اجتماعـی در مقیاس محلـی تأکید دارد
(قانعـیراد 1384 ،بـه نقـل از فیروزآبـادی و حسـینی .)15 :1392 ،توجـه بـه جنبههای اجتماعـی (و همچنین
ذهنـی) رفـاه در کنـار ابعـاد اقتصـادی آن میتوانـد تصویری دقیقتـر از وضعیت واقعـی رفاه به دسـت دهد .هر
تبیینـی از مقولـه رفـاه که الزم و ملـزوم بودن دو وجه اجتماعی و اقتصـادی آن را نادیده انگارد از حیث جامعیت
بـا مشـکل مواجه خواهد شـد.
واقعیـت ایـن اسـت کـه رفـاه بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن موضوعهـای اجتماعـی روز ،مفهومـی ذهنـی،
عینـی ،فـردی ،جمعی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسـی ،زیسـتی و حقوقی اسـت و خصلت پویـا و تغییریابنده آن
موجـب میشـود که متناسـب بـا تحوالت جامعه و دگرگونـی در نیازها و انتظـارات ،این مفهوم نیـز با تغییراتی
مواجـه شـود .در مفهـوم نویـن رفـاه اجتماعـی ،بـر مسـئولیت جامعه در برابـر آحاد مـردم و نه گـروه خاصی از
افـراد جامعـه تأکیـد شـده اسـت و البته این موضـوع به هیـچ روی از اهمیت مسـئولیت افراد در برابـر هم و در
مقابـل جامعـه نمیکاهد.
پژوهـش رفـاه اجتماعـی در ایـران طـی سـالهای گذشـته ،در کنار دسـتاوردهای بـا ارزش و حائـز اهمیت،
کاسـتیهایی نیـز داشـته کـه با برطـرف کردن یـا به حداقل رسـاندن آنهـا میتوان علاوه بر افـزودن به غنای
دانـش ایـن حوزه ،سمتوسـوی سیاسـتگذاری اجتماعـی و اقتصادی در سـالهای آینده را واقعبینانهتـر کرد .در
ایـن زمینـه ،بـا توجه به فراینـد و یافتههای تحقیق حاضر ،پیشـنهاد میشـود مطالعات رفاه اجتماعـی در آینده
بـه این جنبههـا و موضوعـات نیز توجه نشـان دهند:

نگاهی به پژوهشهای رفاه اجتماعی در ایران
-1
-2

-3
-4
-5
-6

امکانپذیـری یـا ضـرورت اتخـاذ رویکـرد بیـن رشـتهای و تطبیقـی در بررسـی مسـائل مبـرم و روز رفـاه
اجتماعـی؛
ن شـدن مفهومپـردازی ،تناقضهـا و
پژوهـش نظـری گسـتردهتر (در کنـار پژوهـش تجربـی) بـرای روشـ 
ابهامـات پیرامـون اصطلاح رفـاه اجتماعـی ،و نیز بـه منظور کمک به شـکلگیری یـا تقویت گفتمـان رفاه
اجتماعی در کشـور؛
کمی رفـاه) و توجه بـه حوزههای
فراتـر رفتـن از رویکـرد نیازهـای اساسـی (جنبههـای اقتصـادی ،عینـی و ّ
مختلـف کیفیـت زندگی (وجـوه جامعـهای ،ذهنـی ،پویا و کیفـی رفاه)؛
بررسـی و شـناخت نظامهـای رفاهی سـایر کشـورها و تحـوالت آنهـا و بهرهگیـری از تجربیات قابـل کاربرد
ایـن نظامهـا بـرای ایران؛
بررسی مقایسهای شاخصهای رفاه اجتماعی پیش و پس از انقالب با درنظرگرفتن مقتضیات هر دوره؛
وجـود یـا فقـدان پیوند نظـامدار و ارتباط انداموار میان دانشـگاهها (رفاهپژوهی به شـکل علمـی) و نظام رفاه
اجتماعی کشور.

منابع
-
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