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هدف اين تحقيق سياستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی به مفهوم مطالعه و بررسی خدمات اجتماعی و رفاهی
دولت است .اين خدمات غيرسياسی هستند و عمدتا شامل مسکن ،تامين اجتماعی ،مددکاری اجتماعی و آموزش
میشود  .هدف اصلی سياستهای اجتماعی کاهش نابرابری و بهبود رفاه انسانی است .اما بتدريج گستره و دامنهی
سياستهای اجتماعی از تعريف اوليه ی خود فراتر رفته است و شامل مواردی چون بهداشت ،تغذيه ،اشتغالزايی و
ساير خدمات دولتی میشود .با اين تعريف ،مقاله حاضر برای بيان تاثير سياستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی
به بررسی سياست های اجتماعی دولت ايران با تاکيد بر دوره رياست جمهوری حسن روحانی می پردازد.
برخالف تحقيقات بنيادی که هدف اصلی و اساسی در آن  ،افزايش حيطه فهم و دانش در ارتباط با يک موضوع
خاص است و درآن از روش های کيفی از جمله روش دلفی در فرايند تحليل استفاده ميشود  ،اين پژوهش يک
پژوهش کاربردی است که وظيفه آن کشف علمی نيست و باتوجه به الگوی خاص خود ،پژوهشی کاربردی تلقی
می شود ،زيرا هدف اصلی آن  ،آزمودن وبررسی امکان کاربرد دانش موجود است تا از اين طريق قادر به ارايه راهکار
برای حل مسايل خاص سياستگذاری ازمنظر رفاه عمومی و کمک به کارگزاران جهت انجام وظايفشان باشد.
نتايج آزمونهای اين تحقيق که با استفاده از روش دلفی صورت گرفته  ،نشان ميدهد که ضريب توافق کندال باالتر
از  0/4قرار داشته و با توجه به کمتر بودن مقدار سطح معنی داری از  0/00می توان گفت که ضريب توافقی
کندال معنادار بوده است و درسطح اطمينان  %50اتفاق نظر بين خبرگان وجود داشته است .هرچه ضريب
توافقی کندال به ،،يک  ،،نزديک تر باشد ،اتفاق نظر بين خبرگان بيشتر میباشد.
کلمات کليدی :سياست های اجتماعی و رفاهی -دولت يازدهم -اشتغال -مشارکت سياسی-کشاورزی -معيشت
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Abstract
From a public welfare perspective, public policy is the concept of studying and
reviewing the social and welfare services of the state. These services are nonpolitical and mainly include housing, social security, social work, and education.
The main goal of social policy is to reduce inequality and improve human wellbeing, including health, nutrition, employment, and other public services. With this
definition, the present paper addresses the impact of public policy in terms of
general welfare on the social policies of the Iranian government, with emphasis on
the presidency of Hassan Rouhani.
This research is applied research whose task is not scientific discovery and its main
objective is to test and investigate the possibility of using existing knowledge in
order to be able to solve specific policy issues from the perspective of general
welfare and to assist agents to carry out their duties.
The results of this study, which were conducted using the Delphi method, show that
Kendall's agreement coefficient is higher than 4.0 and considering the lower level of
significance level from 4.41, it can be said that Kendall's consensus coefficient is
significant and At %19 confidence level, the consensus among experts has existed.
The closer the Kendall agreement is to one closer, the more consensus among the
experts will be.
Keywords: social welfare
employment, livelihoods.
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مقدمه
 به طوری. نياز شهروندان به مسائل و موضوعات مختلف نيز بيشتر شده است،امروزه با پيشرفت و گسترش جوامع
 از سوی.که شهروندان در زندگی روزمره ی خود با خدمات مختلف دولتی درگير هستند و يا آن را تقاضا میکنند
ديگر دولت ها در راستای ايجاد رفاه و رضايت شهروندی ملزم به ارائهی خدماتی هستند که پاسخگوی تقاضاها و
 اما در عين حال اين موضوع باعث اف زايش وسعت و پيچيدگی بيشتر اين خدمات.خواستههای شهروندان باشند
 به طوری که سياستگذاری عمومی در عرصه ی رفاه اجتماعی تحت عنوان سياستهای اجتماعی امروزه.شده است
 سياست های اجتماعی به صورت زيرشاخهای از.تبديل به بحثی تخصصی و حتی رشتهی دانشگاهی شده است
برابری اجتماعی و ايجاد انسجام اجتماعی،سياستگذاریهای عمومی برای تحقق آرمان های مختلف مانند عدالت
 در حال حاضر سياستهای اجتماعی تبديل به.شکل گرفته است و در ميزان مشارکت شهروندان نقش دارد
.برنامهها و نظامهای بنيادين در عصر مدرن شده است
۱. Faculty of Political Science, Central Tehran Branch,
Tehran, Iran. rahmatatri@yahoo.com

Islamic Azad University,

۲. Faculty of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,
Tehran, Iran. m.khosravi1۱۱@yahoo.com

اين سياستها طيف گستردهای از اقدامات دولتی را در برمیگيرد که عبارتند از سياستها و روشهای اجرايی در
ارايه خدمات دولتی در زمينه هايی چون آموزش ،امنيت اجتماعی ،خدمات استخدامی و کارگزينی ،تامين اجتماعی
و خدمات سالمت و درمان ،اقداماتی در زمينهی مسکن و تامين سرپناه ،مسائل و بحرانهای اجتماعی مانند مبارزه
با جرم ،توان يابی ،مبارزه با بيکاری ،بهداشت روانی ،حل معضالتی چون تبعيض جنسيت ،فقر و ...است ( .هان ،
دانی ) 95 : 8002
با اين توضيح ساده و کلی میتوان نشان داد که سياستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی که اختصارا
آنراسياست های اجتماعی ناميده اند تا چه حد در زندگی شهروندان نفوذ کرده است و بر ميزان رضايت آنان تاثير
میگذارد .از سوی ديگر رضايتمندی شهروندان در مشارکت سياسی آنها تاثير گذار است و باعث میشود تا آنان در
ام ور مختلف دولتی و شهری مشارکت يا عدم مشارکت داشته باشند .تحقيقات بسيار فراوانی از عوامل موثر در
مشارکت سياسی شهروندان صورت گرفته است که بخش اصلی آنان به وضعيت معيشت و سبک زندگی شهروندان
اشاره دارد .از اين رو بحث دولت رفاه در ادامه سياستهای اجتماعی مطرح شده است .چرا که دولتها برای بقا و
کسب مشروعيت و خدمات رسانی بهتر نياز به مشارکت و همکاری شهروندان در امور مختلف دارند و در واقع اين
امر در توسعهی جامعه و کشور امری ضروری تلقی میشود و در بنيان مشارکت سياسی ،بحث اعتماد شهروندان به
دولت و نهادهای مرتبط به آن وجود دارد .اکنون سئوالی که پيش می آيد اين است که اوال سياست های
اجتماعی ( سياستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی ) دولت يازدهم کدامند؟ دوم اينکه اين سياستهاچه تاثيری بر
ميزان مشارکت سياسی داشته اند؟ در اين پژوهش تالش می شود تا با استفاده از روش دلفی واخذ نظر خبرگان به
اين سئواالت پاسخ داده شود .در ادامه ضمن ارائهی پيشينهی تحقيق ،بيشتر به تعاريف مفاهيم سياست اجتماعی
و مشارکت سياسی و به معرفی اجمالی سياست های اجتماعی دولت يازدهم در استان کردستان پرداخته خواهد
شد.

پیشینهی تحقیق
در زمينهی بررسی تاثير سياستگذار ی عمومی از منظر رفاه عمومی يا سياستهای اجتماعی دولت روحانی بر
مشارکت مردم ايران تحقيقات جدی و عميقی صورت نگرفته است و مطالعات پيشين در مورد سياستهای
اجتماعی ايران در بسياری از موارد کلی و يا موردی بوده و يا به تعريف مفاهيم بنيادی در سياستهای اجتماعی
پرداخته است .برای مثال معصومه قاراخانی در سال  0950در مقالهی"بررسی سياستگذاری اجتماعی
ايران"سياست گذاری اجتماعی ايران را مورد بررسی و ضرورت پژوهش سياست گذاری اجتماعی در ايران را از سه
بعد ضرورت ،وضعيت و دشواری های آن را مورد بررسی قرار داده است و ضمن بيان دشواریها و تنگناهای موجود
در بررسی سياست های اجتماعی در ايران ،به طرح پيشنهاداتی در اين زمينه پرداخته است .در تحقيقی ديگر با
عنوان "سياستگذاری اجتماعی :زمينهها و رويکردها"  ،سعيد وصالی و رضا اميدی با رويکردی توصيفی به
دستهبندی زمينههای شکلگيری و رويکردهای نظری رشته سياستگذاری اجتماعی پرداخته و انواع تعريفهای
ارائه شده از اين رشته را طرح کرده و اين تعاريف و رويکردها را در سه دستهی بازنمايی ،هنجاری و تبيينی جای
داده است.
در نهايت وصالی و اميدی در اين مقاله معتقدند که ناديده گرفتن تفاوتهای زمانی و تغييرات نهادی در کشورهای
مختلف و افول دولتهای رفاه ،منجر به بروز نارسايی هايی در تبيين و توصيف اين رويکردها شده است و از آن
مهمتر بيان هزينههای تخصيصی در سياستهای اجتماعی نمی تواند نشان يا شاخصهی مناسبی برای تحليل نظام
رفاهی و رويکرد غالب سرمايهگذاریهای اجتماعی در کشورهای مختلف باشد .از ديگر مقاالتی که به تعريف
مفاهيم سياستگذاری اجتماعی میپردازد مقالهی فرشيد يزدانی است که در مقالهی خود با عنوان "مفاهيم
بنيادی در رفاه اجتماعی" به تعريف مفاهيم سياست اجتماعی ،رفاه اجتماعی ،تامين اجتماعی میپردازد و اينکه

اين واژهها چه کارکردی به وجود مياورند و تاريخ شکلگيری اين واژهها را توضيح میدهد .مهشيد کامکار نيز در
مقالهای با عنوان "سياستگذاری اجتماعی چيست؟" به کاربردهای سياستهای اجتماعی میپردازد .وی معتقد
است سياستهای
اجتماعی اعمال شده از طرف دولت برای بهزيستی و حمايت اجتماعی است و روشهايی را به کار میگيرد تاباعث
گسترش و توسعهی بهزيستی در جامعه شود .در وهلهی اول سياستهای اجتماعی به مفهوم سياستهايست که بر
خدمات اجتماعی تمرکز دارد و دروهله ی دوم به مفهوم طيف گستردهای از مفاهيم گسترده و ورای قوانين و
احکام دولتی است و راهکار ،اقدامات و روشهايی است که از طريق آنها بهزيستی و کيفيت زندگی شهروندان
ارتقا میيابد و شرايط اقتصادی و اجتماعیای را فراهم می آورد که موجب گسترش و افزايش رفاه و زندگی بهتر
افراد در جامعه میشود .محمود مسکوب نيز در مقالهی انگليسی خود با عنوان "سياست اجتماعی در قرن بيستم"
تاريخچهای از سياست های اجتماعی ايران قبل و بعد از انقالب اسالمی ايران ارائه میکند .بعد از آن به بررسی
نهادهای رفاهی ايران بعد از انقالب اسالمی ايران میپردازد.
در مواردی ديگر سياست های اجتماعی در ايران در يک دورهی تاريخی خاص بررسی شده است مانند مقالهی "در
جستجوی سياست اجتماعی در اسالم" که غالمعباس توسلی در اين مقاله سعی کرده است تا چهارچوبهای
سياست های اجتماعی در ايران را با استفاده از روايات و سنتهای پيامبر از منظر دين اسالم بررسی کند .وی در
اين مقاله نتيجه میگيرد که ميان سياست های اجتماعی ايران که بخشی از آن در قانون اساسی ذکر شده و مورد
تاييد فقها و علمای ايران است همسويی وجود دارد" .سياست اجتماعی ،توسعه ی اجتماعی و ضرورت آن در ايران
(نقد و بررسی سند کپنهاگ)" نيز مقالهی ديگريست که پرويز پيران ،نگارندهی مقاله اعالم میدارد که مقولهی
توسعهی اجتماعی در پژوهش های محققان ايرانی و خارجی تا حدی ناقص و ناکافی است .اما سند منتشر شده از
سوی اجالس جهانی توسعه ی اجتماعی با عنوان سند کپنهاگ تا حدی توانسته است اين مشکل را رفع کند و
گستره و چهارچوب توسعهی اجتماعی را مشخص کند .با بررسی روند تحوالت و سياستهای اجتماعی نشان از
افزايش بحرانها در ايران وجوددارد .نويسنده با بررسی زمينههای تاريخی علل بروز بحرانهای اجتماعی سعی دارد
به اين موارد پاسخ دهد که اوال علت ناکامیهای جنبشهای اجتماعی در ايران چيست؟ و دوم چه موانعی باعث
عدم تحقق توسعهی اجتماعی در ايران میشود.
علی کريمی و سميه قاسم طوسی در مقالهی "سياست گذاری اجتماعی و هويت سازی ملی؛ فراگيری سياستهای
کالن اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران" اظهار کرده اند که يکی از گذرهايی که از طريق آن ملت
سازی و هويت بخشی انجام میشود ،سياستهای اجتماعی است زيرا که سياستهای اجتماعی با عام نگری و
فراگيريشان باعث ايجاد عدالت اجتماعی می شوند و حس تعلق و همبستگی را در شهروندان بيشتر میکنند .با
بررسی اين امر میتوان گفت که رويکرد قانون اساسی جمهوری اسالمی در اصول گوناگون آن مبتنی بر برابرنگری
شهروندی است و در توزيع منابع و منافع به همه شهروندان بدون توجه به مذهب و زبان و قوميت آنان يکسان
برخورد شده است.
در مقاالت ديگر در حوزهی سياستهای اجتماعی مقاالتی هستند که تنها به جنبه ای خاص يا يکی از موارد
سياست اجتماعی را مورد بررسی قرار میدهد .برای مثال "سياست اجتماعی و فقر" نوشتهی مهرداد جواهری پور
که دو رويکرد را مورد بررسی قرار داده است يکی رويکرد معطوف به رشد و ديگری رويکرد کاهش فقر .هر کدام از
اين دو رويکرد نگاه متفاوتی را به سياست اجتماعی و جايگاه آن در برنامه های اقتصادی و اجتماعی داشتهاند.
مقالهی جواهری پور سياستهای اجتماعی جديدی را که دربارهی فقر شهری و کاستیها ی آن است را مطرح و
آثار نامطلوب آنرا ناشی از اجرای برنامه های تعديل ساختاری بيان ميکند.

مقالهی "سياست اجتماعی و خانواده" نوشته ی عليرضا جزايری و مژگان صلواتی

نيز روند تغييرات

سياستگذاریهای اجتماعی در زمينهی ارائهی خدمات به خانواده را مورد بررسی قرار داده اند .اين مقاله با مروری
بر برخی از مشکالت خانوادگی از جمله خشونت عليه زنان و کودکان ،سياستهای اجتماعی که در اين موارد ارائه

شدهاند را مورد بحث قرار داده است .دکتر نعمت اهلل بابايی در مقاله"سياست اجتماعی و سالمت" به اهميت
جمعيت سالم که منجر به پيشرفت است میپردازد ومعتقد است درجامعه سالم هزينههای کمتری به دولت
تحميل می شود.از طريق توزيع عادالنهی امکانات و دسترسی همگان بدانها زمينه فراهم آمدن سالمت اجتماعی
جامعه فراهم میشود .در حالی که شکاف طبقاتی و نابرابری ،سطوح باالتری از جنايت ،خشونت و آسيب و
مخاطرات سالمتی بهمراه دارد .برای کاربرد سياست اجتماعی موفق در بخش سالمت ،با توجه به اهميت تصميمها
و اقدامات در بخش های مانند کشاورزی ،آموزش ،اقتصاد و دارايی ،مسکن ،خدمات اجتماعی و اشتغال در سالمت
جامعه ،بايد راهبردهای معقول و موثری برای وارد کردن فعاالنهی آنها در تالش برای ايجاد توان الزم در ارتقای
سالمت تدوين کرد.
محمدرضا معينی در "سياست اجتماعی ،توسعهی اجتماعی و نهادهای غير رسمی" نيز به اهميت توسعهی
اجتماعی می پردازد و سياست اجتماعی را مکانيزمی برای دخالت دولت رفاه در حوزهی رفاه اجتماعی میداند.
مشخصهی اصلی فرايند توسعهی اجتماعی ،ارتقا شاخصهای انسانی ،اقتصادی و اجتماعی در جامعه است.
همچنين در اين جريان دولت به عنوان کنشگر اصلی توسعهی اجتماعی شناخته میشود اما به تدريج عرصهی
جديدی در ادبيات توسعهی اجتماعی گشوده شده است که میتواند به عرصهی پيدايش نهادهای غير رسمی اشاره
داشت .در اين عرصهی جديد ،نهادهای غير رسمی حامالن اصلی سرمايهی اجتماعی هستند که میتوانند در ارتقا
سطح توسعه ی اجتماع تاثير عميقی بر جای بگذارند .مقاله ی معينی به معرفی اين نهادها ،چگونگی بازسازی
توسعهای آنها و مروری بر چند تجربهی بينالمللی میپردازد.
کمال اظهاری در "فقر مسکن در ايران :فقر سياست اجتماعی" مفهوم فقر مسکن را درمناطق شهری و روستايی
توضيح میدهد .وی معتقد است فقر مسکن در مناطق شهری عمدتا به صورت اسکان غير رسمی خود را نشان
می دهد و فقر مسکن در مناطق روستايی به دليل بیدوامی سازه ،مصالح ساختمانی و تعداد اتاق رخ میدهد .به
طور کلی ابعاد فقر در روستا فراتر از شهرهاست .مقاله ی کمال اظهاری به دنبال نشان دادن اين است که عدم
وجود سياست اجتماعی تامين مسکن ،يا کاستیهای نظامهای برنامهريزی مسکن ،تامين اجتماعی و نبود
هماهنگی بين آنها  ،علت اصلی عدم توفيق دولت در کاهش فقر مسکن و تامين عدالت اجتماعی است.
علی اکبر تاج مزينائی و مهدی حامد نيز به دنبال شناخت جايگاه شهرداری در اعمال سياست اجتماعی محلی در
چارچوب قوانين موجود بوده و در اين ارتباط تمامی اسناد باالدستی و قوانين مربوطه در شهرداریها و به
خصوص شهر تهران را مورد بررسی قرار داده ونشان میدهند که بسياری از ماموريتها در مقررات داخلی
شهرداری آمده است اما در قالب قوانين فراسازمانی نيامده است .در نتيجه انجام آنها را با ابهام همپوشانی با ساير
دستگاهها مواجه میکند .در برخی از حوزههای سياست اجتماعی مانند حمل و نقل ،بهداشت عمومی و اوقات
فراغت جايگاه مهمی برای شهرداریها در نظر گرفته شده است .اما شهرداری در بعضی از محورهای رفاهی مانند
مسکن ،امور خانوادگی ،مراقبت اجتماعی ،سطح درآمدی افراد و امنيت رفاهی نقش چندانی ندارد .عالوهبراين
برخی از گروه ها مانند مهاجران و سالمندا ن تحت عنوان گروه هدف شهرداری قرار ندارد و به برخی از گروههای
ديگر مانند کودکان و جوانان کم توجهی شده است .از نکات جالب بررسی اسناد باال دستی ،در نظر گرفتن
مشارکت شهروندان در سياستهای اجتماعی شهرداریهاست .اين پژوهش عالوه بر روشن سازی جايگاه قانونی
شهرداری در اعمال سياستهای محلی ،به معرفی نهادهای قانونگذار در سياستهای اجتماعی میپردازد که
سياستهايشان میتواند در حل موانعی که شهرداریها با آن مواجه هستند کمک کند.

کوان هريس در مقالهای با عنوان منشا "دولت رفاه ايران :نهادگرايی دوگانه و سياستهای اجتماعی در جمهوری
اسالمی ايران" سعی دارد تا رابطه ی ميان رفاه و مديريت دولت را در کشور ايران از زمان انقالب اسالمی بررسی
کند .هريس معتقد است که تاسيس سازمان های رفاه اجتماعی در ايران که در کنار ساختار دولت پس از انقالب و
به خصوص در طی دوران جنگ تحميلی شکل گرفتهاند باعث پيدايش نهادگرايی دوگانه شد ه است .سازمانهای
جديد پسا انقالب در کنار ساختار اداری به جا مانده از دوران پهلوی شکل گرفته و هر دو مجموعهی نهادها توسط
حکومت جديد در راستای رفاه اجتماعی در حوزه هايی رخ داد که در حکومت پيشين مغفول مانده بود .اين نهادها
به دليل جنگ تحميلی نتوانستند رشد کنند .اين مقاله همچنين به نتايج توسعهی سياستهای سوادآموزی
،سالمت و فقرزدای در طی سه دههی گذشته میپردازد .در نهايت اين مقاله به موفقيتها و کمبودهای سيستم
رفاهی دولت ايران میپردازد که چهارچوبی مفهومی را برای مرزهای توسعهی ايران امروز فراهم میآورد.
اما در کنار مقاالتی که در حوزهی سياستگذاریهای اجتماعی مطرح شده است .میتوان به مقاالتی اشاره کرد که
بر عوامل موثر بر مشارکت سياسی شهروندان میپردازد .در تمامی اين مقاالت يکی از عوامل موثر بر مشارکت
سياسی شهروندان ،رفاه اجتماعی و ميزان دستيابی آنان به امکانات مطرح شده است .برای مثال فريبا شايگان در
مقاله"نگرش نسبت به رفاه اجتماعی -اقتصادی و رابطه ی آن با اعتماد سياسی در شهر تهران" به اين میپردازد
که اعتماد بين مردم و دولت يکی از عوامل ضروری برای اداره امور بهتر کشور و توسعهی بيشتر و تامين نيازهای
مردم است .دولتها در عصر حاضر نمی توانند بدون داشتن حمايت مردمی و پشتوانهی اعتماد مردم به تنهايی
کشور را داره کنند و زمان ادارهی کشور به صورت استبدادی به پايان رسيده است .يکی از عوامل تاثيرگذار و بسيار
مهم بر افزايش اعتماد سياسی ،احساس رضايت از زندگی و رفاه اجتماعی و اقتصادی ميان شهروندان است .اين
تحقيق نشان داد که اگر دولت خواهان افزايش اعتماد سياسی است بايد در زمينهی ايجاد رفاه اجتماعی مردم
تالش بيشتری نمونده و رضايت آنان را جلب کند .در اين تحقيق اعتماد  08درصد باال و  98درصد در حد متوسط
بوده است.
مقالهای با عنوان "رضايتمندی و مشارکت سياسی -اجتماعی مطالعهی موردی :شهروندان شهر کرج" نوشتهی
قربانعلی سبکتکين ريزی ،مجيد روهنده ،سيد محمد بساطيان و احمد جعفری بيان میکند که مشارکت امری
است که امروزه در تمامی جوامع مورد پذيرش است و هر روز بر اهميت آن افزوده میشود .برای تقويت و گسترش
مشارکت مردم در جامعه با عنوان موضوعی حياتی ،شناخت عوامل موثر بر مشارکت مردم بسيار مهم است .اين
مقاله به بررسی عوامل اجتماعی ،رضايتمندی اجتماعی و رضايتمندی سياسی افراد میپردازد .در اين تحقيق که با
استفاده از روش نمونهگيری خوشهای چند
مرحله ای در شهر کرج صورت گرفت ،نتايج اين نمونه گيری نشان میدهد که ميان ميزان مشارکت سياسی –
اجتماعی با رضايتمندی اجتماعی  02درصد و رضايتمندی سياسی  01درصد همبستگی معنادار وجود دارد.
رسول ربانی در مقالهای با عنوان "رابطه ی ابعاد مادی و غير مادی رفاه اجتماعی با مشارکت شهروندان در امور
شهری" معتقد است که افزايش جمعيت و شهرنشينی به عنوان پديدههای فراگير در کالن شهرهای کشورهای
توسعه يافته و در حال توسعه مانند ايران هستند و مشکالت بر آمده از آن باعث شده است تا بسياری از
نظريهپردازان شهری به مشارکت شهروندان در امور شهری توجه خاصی داشته باشند .اين مقاله به دنبال بررسی
رابطه ی رفاه اجتماعی با مشارکت شهروندان در امور شهريست و نتايج اين تحقيق نشان میدهد که هر قدر اعتماد
نهادی و رضايتمندی اجتماعی شهروندان در حد باالتری قرار گيرد و احساس محروميت آنان در حد پايينی باشد
ميزان مشارکت آنان در امور شهری بيشتر خواهد شد .جنيفر اللس و ريچارد فاکس سورس متعقدند که مشارکت
سياسی در مناطق فقير نشين شهری از اهميت بسياری درسياستهای اجتماعی و رفاهی برخوردار است .

نامبردگان در تالش برای به دست آوردن درک کامل از مشارکت سياسی مردم در نواحی فقيرنشين ،متغيرهای
مشکالت اقتصادی که گرايش سياسی و تعامل با نهادهای دولتی را در  418زن و مرد کم درآمد موردبررسی
قراردادند  .نتايج بررسیها نشان میدهد که اوال منابع مادی و خصيصههای جمعيتی معموال گرايش به مشارکت
سياسی را از بين میبرد .دوما مشکالت اقتصادی و فقر شديد به همراه ارتباط سازنده و مناسب نهادهای دولتی
تمايل شهروندان فقير به مشارکت را افزايش میدهد.

مبانی نظری
بسياری از تحقيقات کسانی چون ديويس،رانسيمنوکروسبی نشان میدهد زمانی که شهروندان احساس محروميت
نسبی داشته باشند و در مناطق شهری احساس کنند که خدمات و تسهيالتی که دريافت میکنند کافی نيست و
يا از هر لحاظ تبعيضی وجود دارد و مسئوالن نيز به اين نابرابری دامن میزنند ،طبيعی است که تمايلی به
مشارکت در امور شهری نخواهند داشت و رابطهی معکوسی با آن وجود دارد .در واقع عدم مشارکت سياسی
شهروندان ممکن است باعث تشديد مشکالت موجود و يا پيدايش مشکالت جديدتر برای جامعه گردد .عالوهبراين
با بهبود سياستهای اجتماعی و افزايش مشارکت سياسی شهروندان ،پيشرفت و توسعهی جامعه محقق میشود و
اين پيشرفت خود بر تقويت نهادهای مرتبط با رفاه مانند خدمات درمانی  ،بهداشتی ،اموزشی و ...تاثير میگذارد.
در واقع سياست های رفاهی دولت در نهايت باعث تقويت نهادهای خدمات رسان میشود و به نوعی بازخورد اين
سياستها به خود دولت بازمیگردد( .امير کافی. )020 :0929 ،
از نظر الولس ,افرادی که زير خط فقر هستند بيشتر از ساير طبقات جامعه تحت تاثير سياستهای اجتماعی دولت
قرار میگيرند چرا که مخاطب بخشی از سياست های اجتماعی دولت اين قشر از اجتماع هستند و دولت سعی دارد
سياستهای مراقبت از کودکان ،مسکن و غذا را بيشتر در اين قشر اجرا کند .اما بر خالف اين شهروندانی که زير
خط فقر هستند تمايل کمتری به مشارکت سياسی دارند( .الولس) 918 : 8000،
نتايج تحقيقات ساس )95-990 : 0555نشان می دهد که شهروندان در حين تعامل و مواجه با خدمات اجتماعی
رفاهی دولت دانش سياسيشان نيز افزايش میيابد و بر روی نگرششان درباره ی سيستم سياسی اثر میگذارد .به
ميزانی که متوليان و کارکنان دستگاههای رفاهی که درردههای پايينتر اجرای سياستهای رفاهی قرار دارند با
شهروندان برخورد و تعامل بهتری دارند به همان ميزان بر کيفيت تجربه ی شهروندان و دانش آنان میافزايد و در
نهايت واکنش ها يا مشارکت سياسی شهروندان برآمده از تجربيات مثبت شهروندان از برنامههای رفاهی و خدماتی
دولت است.
بسياری ديگر نيز مانند کانوی ( )809 :0550بر اين باورند که ميزان پا سخگو بودن سيستم رفاهی يک دولت با
مشارکت سياسی شهروندان رابطه ی مستقيمی دارد و زمانی شهروندان تمايل به مشارکت دارند که ببينند دولت
نسبت به نيازهای آنان پاسخگو است  .به طور کلی مشارکت سياسی شهروندان برآمد نه فقط يک تجربه بلکه
تجربيات متعدد آنان از سيستم رفاهی و خدماتيست که دريافت کردهاند .به همين دليل میتوان گفت که اجرای
سياستهای رفاهی در حوزههای مختلف و زوايای متعدد زندگی شهروندان بسيار مهم است.
گائوترنيز معتقد است که مشارکت فرايندی اجتماعی ،عمومی و يکپارچه است که هدف آن درگير کردن مردم و
ايفای نقش آنان در تمامی مراحل توسعه است زيرا افزايش مشارکت تاثير بسزايی در کاهش فقر  ،تامين حداقلی
خدمات عمومی ،توسعهی فرصتهای شعلی ،افزايش بهره وری درآمد ،افزايش توليدات کشاورزی و تامين امنيت
خانوادهها دارد .بخشی از مشارکت میتواند به دليل توانمندسازی افراد ضعيف و فاقد قدرت صورت گيرد.

مشارکت سياسی به حدی مهم است که میتواند به عنوان موثرترين ابزار برای حل معضالت و بحرانهای اجتماعی
به کار آيد( .ازکيا.)850-850 :0929 ،

سابقه سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه (سیاست های اجتماعی )در ایران
بر اساس آنچه که مطرح شد ،طراحی دقيق و اجرای سياستهای اجتماعی به منظور بهبود رفاه ،افزايش برابری و
عدالت اجتماعی بسيار مهم است و طيف و گسترهی اين سياستها بايد تا حد امکان جامع باشد و متناسب با
بخش های مختلف يک کشور و بر اساس ميزان فراوانی امکانات و تسهيالت صورت گيرد .همچنين سياستهای
رفاهی در کشورهای مختلف يکسان نيست و در بسياری از مقاالت موضوع وجود يا عدم وجود سياستهای
اجتماعی مطرح نيست بلکه بيشتر نوع سياست و طيف افرادی که تحت پوشش سياست قرار میگيرند مطرح است.
اولين حوزه ی تعامل دولت با شهروندان در بحث سيستم رفاهی و سياستهای اجتماعی تجربياتست که شهروندان
در مواجه با اين سيستم دارند.
سياستگذاری عمومی از منظر رفاه ويا همان وازه مصطلح ،،سياست های اجتماعی ،،در ايران از گذشته های دور کم
و بيش اجرا شده است و تاريخچهای طوالنی دارد .می توان گفت که از ايران باستان و پس از ورود اسالم به ايران
سياست های رفاهی از قبيل جلوگيری از فقر ،تعديل ثروت و کاهش آسيب ها و معضالت اجتماعی انجام شده است.
همچنين در دوران صدارت کوتاه اميرکبير اقداماتی مانند مبارزه با وبا ،تاسيس مريضخانه ،نظافت شهر ،تاسيس
دارالفنون و ...نيز انجام شد .اما اجرای سياست های اجتماعی به مفهوم مدرن و امروزی آن از دوران مشروطه و در
دو بخش بهداشت و آموزش به اجرا درآمده است .همچنين در دوره ی رضاشاه پهلوی نيز اقداماتی در اين زمينه
صورت گرفته است .
سياستهای اجتماعی از سال  0980به بعد دربردارندهی موضوعاتی چون بهداشت ،بيمهی کارگری ،اصالحات
ارضی و تحصيل رايگان بوده است .با تمامی اينها سياستهای رفاهی به شکل اساسی و جامع بعد از انقالب
اسالمی ايران شکل گرفته است و قانون اساسی ،دولت را ملزم به تدوين و طراحی سياستهای جامع و کامل در
زمينه ی بهداشت ،آموزش ،تغذيه ،مسکن ،اشتغال برای تمامی مردم ايران می کند و در پی آن در کنار دولت،
سازمان ها و نهادهای موازی برای تامين رفاه و نيازهای شهروندان در ايران شکل گرفته است( .قاراخانی:0950 ،
 )80-084در دورههای مختلف نيز سياست های اجتماعی به صورت جسته و گريخته اجرا شده است و متاسفانه
مطالعات تجربی اندکی بر تاثير اين سياست ها بر مشارکت سياسی شهروندان صورت گرفته است و بررسی و
مطالعهی عميق سياستهای اجتماعی به طور کلی در پژوهشهای محققان ايرانی در علوم مختلف ناديده گرفته
شده است .تحقيقات صورت گرفته نيز بيشتر در سطوح پايينتر و جزيیتر مانند عملکرد شهرداریها بر رضايت
شهروندان شهرهای مختلف ايران بوده است.
تحقيق حاضر بر آن است که تاثير سياستگذاری عمومی ازمنظر رفاه عمومی برتوسعه اجتماعی را بعنوان
سياستهای اجتماعی اجرا شده در دوره ی رياست جمهوری دکتر حسن روحانی در دولت يازدهم در کردستان را
مورد بررسی قرار دهد .برای اين منظور بايد اقدامات انجام شده در اين منطقه مورد بررسی قرار گيرد .يکی از
خصوصيات بارز مطرح شده در دولت يازدهم داشتن سياستهای اجتماعی (رفاهی) جامع به ويژه در مناطق
محروم است برخی از اين سياستها عبارتند از :سياست های که هم اکنون دروزرات تعاون،کارو رفاه اجتماعی
درحال اجراهستنداز قبيل سياست حمايت غذای ازافراددارای فقرغذايی،سياست حمايت اجتماعی ازکودکان کار و
خيابان،سياست ارائه مشوق تحصيلی به کودکا ن بازمانده ازتحصيل،سياست غربالگری آلزايمردرسالمندان،سياست
گفتوگوی اجتماعی بانخبگان وسياست فقرزدايی منطقهای اشاره کرد .عالوه بر سياستهای جامع برای کل ايران،
دولت يازدهم برای هر منطقه نيز برنامهای جداگانهای را کم و بيش اجرا کرده است .به عنوان مثال در منطقهی
کردستان تخصيص اعتبارات برای

طرح های فاضالب در شهرهای مختلف استان کردستان يا کمک به ايجاد زير ساختهای شهری و تالش برای
اشتغال زايی در منطقه از اقدامات دولت يازدهم است.
برخالف انتقادهای برخی رسانه ها از عملکرد ناکافی دولت روحانی در استان کردستان ،اما انتخابات سال  51نشان
دهنده ی افزايش مشارکت سياسی شهروندان کرد در جريان انتخابات بوده است .به گزارش خبرگزاری تسنيم،
انتخابات رياست جمهوری سال  51نشان دهندهی اين است که ميزان آرای دکتر روحانی در مقايسه با سال 58
سه درصد افزايش داشته است(خبرگزاری تسنيم.)0950/8/90 ،

سیاست های اجتماعی دولت یازدهم در کردستان و تاثیر آن بر میزان مشارکت مردم
سياست های اجتماعی به مفهوم مطالعه و بررسی خدمات اجتماعی و دولت رفاهی است .اين خدمات غيرسياسی
هستند عمدتا شامل مسکن ،تامين اجتماعی ،مددکاری اجتماعی و آموزش میشود و هدف اصلی سياستهای
اجتماعی کاهش نابرابری و بهبود رفاه انسانی است .اما گستره و دامنهی سياستهای اجتماعی از تعريف اوليهی
خود فراتر رفته است و شامل مواردی چون بهداشت ،تغذيه ،اشتغالزايی و ساير دولتی میشود .به طور کلی بايد
گفت که سياستهای اجتماعی رفاهی سياست هايی هستند که زندگی شهروندان را بهتر میکنند .از سوی ديگر
مشارکت سياسی از پديدههای دولتهای مدرن به شمار می رود و تعاريف گوناگونی از آن ارائه شده است اما به
طور کلی  ،معنای مشارکت سياسی مجموعهای از فعاليت ها و اعمال شهروندان برای اعمال نفوذ بر حکومت يا
حمايت از نظام سياسی است( .فکوهی )89 :59
در ايران البته سازو کارها ی عميق و فراوانی برا ی افزايش مشارکت مردم و واگذاری برخی از اختيارات
تصميمگيری به آنان تدارک ديده نشده است.
با توجه به تعاريف مطرح شده تحقيق حاضر به دنبال تعيين ميزان اثرگذاری سياستهای اجتماعی دولت روحانی
و ميزان کارامدی آنها در مشارکت مردم استان کردستان است .متاسفانه گزارش اقتصادی جامعی در مورد
اقدامات انجام شده ی دولت روحانی در استان کردستان وجود ندارد اما با توجه به دو سفر استانی دکتر روحانی در
سالهای  54و اوايل سال  51و مصوبات اعالم شده در خبرگزاری ها که نتايج اين سفرها بوده است ،میتوان تا
حدودی به سياستهای اجرا شده پی برد .اما مسئلهی بررسی سياستها ی اجتماعی دولت روحانی از دو منظر
قابل بررسی است .اوال سياستهای جامع و کلی اجرا شده در سراسر کشور که قسمت عمدهی اين فعاليتها در
گزارش سال  0950به مناسبت هفتهی دولت با عنوان "سه سال با تدبيرواميد چکيده دستاوردهای دولت يازدهم
درحوزه های اقتصادی،اجتماعی،سياسی وفرهنگی جهت بهرهبرداری درهفته دولت"(دبيرخانه شورای اطالع رسانی
دولت :0950،منبع اينترنتی) منتشر شده است .منظر دوم سياست های اجتماعی اجرا شده به طور خاص در يک
استان مانند پروژهها و مصوبات است .از منظر اول يعنی اقداما ت کلی دولت روحانی که به صورت جامع در گزارش
مذکور آمده است ،قسمت اعظم آن به وضعيت رفاهی ،معيشت و بهزيستی شهروندان میپردازد و میتوان آنها را
سياستهای اجتماعی رفاهی دولت به حساب آورد.
سياستهايی که به طور کلی در سراسر کشور اجرا شدهاند و توانستهاند در رفاه مردم به خصوص در نواحی حاشيه
نشين و روستايی موثر واقع شوند .بخش اندکی از اين سياستها به تفکيک حوزهی عبارتند ازعرصهی اقتصادی:
بازگشت رونق اقتصادی به کشور ،جلوگيری از رشد نقدينگی ،کاهش نرخ سود بانکی .در بخش کشاورزی :رشد
ارزش افزوده محصوالت کشاورزی ،اجرای عمليات آبخيزداری ،خريد تضمينی گندم .در بخش مسکن:تحويل بيش
از  129هزارواحد مسکن مهردرطول دوره دولت يازدهم ،درسه ماهه اول سال ،50نزديک به  89000واحد مسکن
مهرتکميل وتحويل به متقاضيان ،تکميل عمليات ساخت وتحويل  01پروژه بيمارستانی در شهرهای مختلف کشور.
در بخش اجتماعی :ساماندهی اموراجتماعی وفرهنگی درنقاط حاشيه نشين وسکونتگاههای غيررسمی ،تدوين

واجرای برنامه های حمايت اززندانيا ن و خانوادههای آنها ،گسترش پوشش بيمهی اجباری و همگانی ،اجرای
بيمهی تکميلی
درمانی بازنشستگی ،تأمين  00000واحدمسکونی برای مددجويان و معلوالن طی سه سال اخير ،افزايش ضريب
نفوذامنيت غذاوتغذيه از  00درصددرسال  0950به  19درصددرسال ،0954توسعه کمی وکيفی خدمات سازمان
بهزيستی،نظيرمراکزاورژانس اجتماعی ومشاوره،پايگاه های سالمت وخدمات اجتماعی،مراکزدرمان اعتياددرراستای
کاهش آسيبهای اجتماعی،رشد  09درصدی شهرهای برخوردارازاورژانس اجتماعی .در بخش پزشکی و درمانی:
کاهش پرداخت ازجيب مردم درمراجعه به مراکزدرمانی کشوربه ميزان  80درصدهمراه باافزايش دسترسی ازطريق
افزايش  80هزارتخت بيمارستانی وتوزيع  00هزارپزشک ومتخصص ،تاسيس  8000خانه بهداشت ومرکزبهداشتی
درنقاط محروم ،کاهش قيمت انواع لوازم وتجهيزات پزشکی پرمصرف،همچون لنزداخل چشمی واستنتهای قلبی به
طورمتوسط 48درصد.راهاندازی بيش از  800مرکزسالمت جامعه درمناطق حاشيه شهرها وشهرهای  80تا 00
هزارنفر.علم و فناوری :تاييد صالحيت بيش از  8000شرکت متقاضی دانش بنيان تاپايان تيرماه  0950که اين
تعداددرخردادسال  0958تنها  8شرکت بوده است ،اشتغال مستقيم حدود  40هزارنفردرشرکتهای دانش بنيان
وکسب درآمدی بالغ بر  000هزارميلياردريال توسط اين شرکتها .اقدامات مطرح شده تنها بخش کوچکی است که
در اين گزارش آمده است و ذکر تمامی آنها در اين مقاله نمیگنجد.
اقدامات کلی دولت در زمينه ی رفاهی اجتماعی و تاثير آن بر مشارکت مردم ايران در نقاط مختلف میتواند مورد
ارزيابی قرار گيرد .اما با توجه به انتخابات سال  0951که مشارکت در انتخابات افزايش يافته است میتوان بخشی
از افزايش مشارکت سياسی ايرانيان و استان کردستان را ناشی از سياستهای کلی اجتماعی و رفاهی دولت
روحانی در نظر گرفت .که توانسته است تا حدی با کاهش محروميت نسبی شهروندان و افزايش رفاه ،رضايت
نسبی آنان را به دست آورد .اما در دو سفر استانی روحانی به سنندج مصوبات متعددی در زمينهی ،اجتماعی،
فرهنگی و خدمات درمانی به تصويب رسيد و عالوه بر اين دو سفر شخص رييس جمهور ،شش وزير و چهل و سه
تن از معاونان وزيران برای پيگيری مصوبات و پروژهها به کردستان سفر کردهاند.در اولين سفر استانی دکتر
روحانی به کردستان طرحهای مختلفی برای اجرابه تصويب رسيد .اين اقدامات به اختصار به شرح زير است:
در حوزهی راه و شهرسازی :ساختن ،تعريض وآسفالت برخی جادهها  ،تکميل بزرگراه سنندج – همدان و تکميل
راه ترانزيتی سنندج -مريوان .در حوزهی وزارت نيرو تکميل پروژههای سد سازی ،شبکه آبياری و زهکشی ،تکميل
خطوط آبرسانی و انتقال آب  ،ايجاد تاسيسات فاضالت ،احداث پستهای برق .در حوزه وزارت بهداشت،درمان
وآموزش پزشکی :تکميل بيمارستانها ،خوابگاه دخترانهی دانشگاه علوم پزشکی کردستان،احداث بيمارستان جديد.
درحوزه وزارت علوم،تحقيقات وفناوری :تکميل چند دانشکده و پارک علم و فناوری ،درحوزه وزارت ورزش
وجوانان :تکميل دو سالن ورزشی و استخر .وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی :تکميل درمانگاه پلی تکنيک،
مجموعه ی ورزشی و سالن چند منظوره .حوزه وزارت جهادکشاورزی :کمک های فنی و اعتباری به توسعهی آبياری
تحت فشار ،تکميل و توسعهی ماهيان سردابی .حوزه سازمان ميراث فرهنگی،صنايع دستی وگردشگری :ايجاد زير
ساختهای گردشگری(خبرگزاری ايرنا.)0954/0/00 ،
مصوباتی که در سال  0954تصويب شد با هدف اشتغال زايی و حل معضالت منطقهی کردستان صورت گرفته
است .که تکميل و راهاندازی اين پروژه ها تا حدی در مشارکت سياسی شهروندان کردستانی نقش داشتهاند .با
توجه به اينکه سياستهای اجتماعی با هدف حل معضالت و بحرانهای هر جامعه و رفع تبعيض صورت میگيرد.
دولت روحانی سعی کرده است با اين پروژهها بخشی از مشکالت منطقهی کردستان را حل کند .ميزان موفقيت
اين سياستها را تا حدی می توان در ميزان مشارکت سياسی و با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی از شهروندان
استان به دست آورد.

اما سفر دوم دکتر روحانی در ابتدای سال  0951نيز حاوی راهاندازی و پيگيری پروژههای مطرح شده در سال
 0954بود .به گفتهی خبرگزاری مهر در جريان اين سفر  8900هزار ميليارد تومان طرح و پروژه در بخشهای
اقتصادی و عمرانی به بهرداری رسيد .از طريق افتتاح اين پروژههای بيش از  1000شغل برای جوانان منطقه ايجاد
میشود .همچنين تکميل طرحهای مسکن مهر و افتتاح تصفيه خانه نيز از پروژههای افتتاح شده در اين سفر
است .در اين سفر همچنين چندين کارخانهی صنعتی بزرگ مانند الستيک بارز افتتاح شد که ضمن افزايش
اشتغالزايی به رونق اقتصادی منطقه نيز کمک کرده است .در بخش سالمت و درمان نيز افتتاح مرکز ام آر آی.
بازگشايی بزرگترين مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی غرب کشور نيز انجام گرفت .در زمينهی فناوری ارتباطات و
اطالعات اينترنت سرعت و بهبود خطوط تلفن همراه صورت گرفت(خبرگزاری مهر.).0951/0/0 ،
با توجه به اينکه حوزههای اصلی سياست های اجتماعی درزمينه های مانند کاهش فقر امنيت اجتماعی ،عدالت،
بيمهی بيکاری ،بهبود شرايط زندگی ،بيمه ی بازنشستگی ،خدمات درمانی ،مسکن ،مشکالت کارگران و...است،
می توان گفت که بسياری از اقدامات انجام شده را میتوان در راستای سياستهای اجتماعی دولت روحانی به
حساب آورد ،به خصوص که يکی از مهم ترين مشکالت اصلی استان کردستان معضل بيکاری ميباشد .با اينکه
رسانهها و خبرگزاریهای منتقد دولت اين سفرها را از يک سو مصوبات از پيش تعيين شده در نظر میگيرند و
معتقدند که سفر دوم دکتر روحانی در ابتدای سال  51جنبهی تبليغاتی داشته است اما  99درصد از مردم استان
در انتخابات  85ارديبهشت ماه به ايشان رای دادهاند که نشانی از موثر بودن اين سياستهاست .اين رقم در
انتخابات رياست جمهوری سال  90 ،58درصد است.

روش تحقیق و تحلیل نتایج
اين مقاله از لحاظ ارايه الگو ،از نوع کاربردی تلقی میشود .در تحقيقات بنيادی عمدتا از روشهای کيفی در
فرآيند تحليل استفاده میشود ،استراتژی مورد استفاده در روش کيفی ،دلفی است .بر اساس اين روش ،محقق
ابتدا دادههای حاصل از منابع اطالعاتی را به مجموعهای از شاخصها ،مولفهها و ابعادی و آنگاه آنان را به نوعی
تئوری يا نظريه تبديل کردهاست .در اين مقاله  ،پس از تحليل دادههای به دست آمده (از منابع اطالعاتی ،متون و
منابع علمی) شاخصها ،مولفهها و ابعاد ذيربط استخراج گرديده و سپس از طريق ارسال پرسشنامه و اخذ پاسخ و
جمعبندی و تهيه پرسش نامه دوم و ارسال آن و تکرار اين فرآيند تا رسيدن به نتيجه(الگو) کار ادامه يافتهاست .به
عبارت ديگر دادههای حاصل از منابع اطالعاتی در ابتدا به مجموعهای از شاخصها ،مولفهها و ابعاد تبديل و پس از
اخذ نظر خبرگان (خبرگان جامعه آماری) به الگو تبديل شدهاست.
با استفاده از روش دلفی اقدامات زير انجام گرديد:
-1با مشاوره با استاد راهنما که اشراف کاملی در حوزه الگوی تحقیق دارد ،فهرستی
از خبرگان مرتبط با موضوع ,جهت عضویت در پنل خبرگان پژوهش تهیه گردید و
پس از مشورت با سایر اساتید از جمله استاتید محترم راهنما فهرست پنل خبرگان
نهایی گردید.
این خبرگان واجد یک یاچند ویژگی زیربودهاند:

0-0عضو هيات علمی دانشگاه يا موسسه آموزشی پژوهشی
0-8مدير/مشاور ارشد در شرکت های معتبر
0-9مدير /کارشناس ارشد درگير مستقيم موضوع
0-4خبرگانی که با موضوع تحقيق آشنا و عالقمند بودهاند

-2جمعآوری پاسخها و جمعبندی پاسخ های دور اول دلفی،

پاسخهای مختصر شده در جدول( 1و  )2آمدهاست.
جدول  -1شاخصهای توصیف پاسخهای عوامل موثر بر مشارکت سیاسی

متغيرهای مستقل

شاخصهای نرماليتی

ميانگين

ميانه

مد

انحراف استاندارد

راه و شهر سازی

9,024

9,090

9,0

0,000

0,059

نيرو

9,509

4

9,9

0,189

-0,858

-0,511

بهداشت و درمان

9,24

9,2

9,10

0,085

0,422

-0,029

9

9,0

9,1

9,40

0,199

-0,04

-0,802

8,8

4,1

9,509

4

4

0,159

-0,000

0,500

8

0

9,909

9,90

9,90

0,120

-0,900

0,008

8

0

9,829

9,0

4

0,044

-0,890

-0,094

0

0

علم و تحقيقات و
فنآوری
ورزش و جوانان
تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی
جهاد کشاورزی

کمترين

بيشترين
4,209

چولگی

کشيدگی
0,480

8,485
8,90

0
0

جدول  -2نتایج آزمون تی یک نمونه ای
فاصله اطمينان

t

سطح معناداری

راه و شهر سازی

1,995

0

0,951

نيرو

9,594

0

0,19

0,091

بهداشت و درمان

2,155

0

0,1480

0,0990

علم و تحقيقات و فنآوری

4,049

0

0,8499

0,9089

ورزش و جوانان

9,428

0

0,1589

0,8098

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

1,000

0

0,4529

0,0098

جهاد کشاورزی

8,429

0,099

0,0014

0,1990

شاخصها

کران پايين

کران باال
0,999

در اين مرحله تعداد  90پرسشنامه بين خبرگان توزيع شده است ،و پس از ده روز پيگيری و حداقل سه بار
مراجعه مجدددر نهايت  90پرسشنامه سالم جمع آوری شده است ،در بخش اول پرسشنامه (در پيوست ارائه شده
است) ضمن معرفی موضوع پژوهش ،هدف بيان مسئله ،ضرورت پژوهش و مفاهيم برای پاسخ دهندگان بيان شده
است.
نتايج دور اول دلفی شامل ميانگين ،انحراف استاندارد ،ميانه ،مد و نتايج آزمون تی -تکنمونهای در جدول  0و 8
نشان داده شده است .مقدار ضريب آلفای کرونباخ برای دور اول  0/299شده است.

برای سواالت مورد نظر از آزمون تی تک نمونهای استفاده میشود .اين آزمون برای تعيين معنیداری اختالف بين
ميانگين يک متغير با يک مقدار ثابت که مقدار آزمون ناميده میشود ،به کار میرود .مهمترين نکته در استفاده از
آزمون  tتک نمونهای ،انتخاب مقدار آزمون است که بايد يک نقطه وسط را بيان کند .در مقاله حاضر با توجه به
طيف ليکرت پنج گزينه ای طراحی شده درپرسشنامه،حداکثروحداقل ميانگين امتيازات هربعد به ترتيب برابربا 0و
 0میباشد .اگرامتيازمؤلفهای حداقل  00درصدازکل امتيازقابل اکتساب رابه دست آورد ،آن مؤلفه مطلوب
درنظرگرفته ميشود .بنابراين مقدارعددی  9به عنوا ن حدی درنظرگرفته شده که امتياز باالترازآن به عنوان تاثير
عامل ذکر شده بد افزايش انگيزه و تشويق کاربران در استفاده از پلهای عابر پياده میباشد .چنانچه ميانگين
پاسخ ها در هر يک از مؤلفههای متغيرها از عدد  9بيشتر باشد متغير مورد مطالعه از ديدگاه پاسخدهندهها بر
افزايش انگيزه و تشويق کاربران در استفاده از پل های عابر پياده تاثير دارد ،در غير اين صورت از نظر جامعه مورد
آزمون ،متغير بررسی شده تاثير نخواهد داشت .فرض صفر و مقابل اين آزمون به صورت زير است.
 :H0ميانگين پاسخها دارای اختالف معنادار با ميانگين نظری نيست)µ=9( .
 :H0ميانگين پاسخ ها اختالف معنادار با ميانگين نظری دارد)µ≠9( .
مقدار ميانگين پاسخها برای تمامی عوامل ذکر شده بيشتر از مقدار  9شده است و با توجه به فاصله اطمينان ،%50
مقدار کمتر بودن سطح معناداری از  0/00و مثبت بودن آماره تی نشان از تاييد فرض محقق میباشد و در نتيجه
می توان گفت هر  9عامل ذکر شده شامل راه و شهر سازی ،نيرو ،بهداشت و درمان ،علم و تحقيقات و فنآوری،
و رزش و جوانان ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی بر مشارکت سياسی تاثير معنادار داشته اند.

بحت و نتیجه گیری نهایی دلفی:
در پژوهش حاضر ،برای تعيين اتفاق نظر ميان اعضای پانل عالوه بر شاخص های مرکزی شامل ميانگين و انحراف
استاندارد و  ..آزمون تی-تکنمونهای از ضريب هماهنگی کندال نيز استفاده شده است .دقت کنيد ضريب
هماهنگی کندال با ضريب همبستگی تاو کندال تفاوت دارد .کندال در ضريب همبستگی کندال دارای خواصی
نظير ضريب همبستگی ساده است .برای برآورد آن از آماره  τاستفاده میشود .ضريب همبستگی کندال که با نماد
wنشان داده می شود يک آزمون ناپارامتريک است و برای تعيين ميزان هماهنگی ميان نظرات استفاده میشود.
ضريب کندال بين صفرو يک  ،متغير است .اگر ضريب کندال صفر باشد يعنی عدم توافق کامل و اگر يک باشد
يعنی توافق کامل وجود دارد .ويژگیهای ضريب کندال يکی از مهمترين کاربردهای اين آزمون را در مديريت
فراهم کرده است ).استفاده شده است .نتايج دورهای دوگانه گانه دلفی نشان میدهد که اتفاق نظر اعضای پانل
حاصل شده است و می توان به تکرار دورها پايان داد.

جدول  :3حمع بندی نهایی دلفی
دول اول دلفی
Kendall’s W=0,119
Chi-square=90,801
Sig=0,000

در نهايت می توان گفت که ضريب توافق کندال باالتر از  0/4قرار داشته است و با توجه به کمتر بودن
مقدار سطح معنی داری از  0/00می توان گفت که ضريب توافقی کندال معنادار بوده است و درسطح
اطمينان  %50اتفاق نظر بين خبرگان وجود داشته است .هرچه ضريب توافقی کندال به يک نزديک تر
باشد ،اتفاق نظر بين خبرگان بيشتر میباشد.
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