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مقدمه
در تعریف رسمی از سلسلهمراتب تقسیمات کشور ،مصوب مجلس شورای اسالمی در سال  ،1362روستا واحد مبدأ
تقسیمات کشوری است که از لحاظ وضع طبیعی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و اقتصادی همگن است و دارای حوزه و قلمرو
معین ثبتی یا عرفی مستقل است .حداقل تعداد خانوار در روستا بیست خانوار یا صد نفر ،اعم از متمرکز یا پراکنده ،است و
اکثریت ساکنان دائمی آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیتهای کشاورزی ،دامداری ،باغداری بهطور اعم و
صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از این فعالیتها مشغولاند (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.)1362 ،
همانطورکه به تعریف رسمی از سکونتگاههای روستایی در ایران اشاره شد ،در مفهومی دیگر بیان میشود که مراکز
روستایی پایینترین سطوح از سلسلهمراتب فضایی در مقولة برنامهریزیاند .دامنة نوسان جمعیت آن میتواند تا  1000نفر
در نوسان باشد و دامنة حداکثر شعاع دسترسی در روستا نیز حدود یک کیلومتر است (زیاری .)50 :1393 ،طبق آخرین
آمار از وضعیت سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران که در سال  1395انجام گرفت ،از تعداد  79926270نفر از
کل جمعیت ایران 20730625 ،نفر در مناطق روستایی ساکناند .از این تعداد 10630549 ،نفر شامل گروه جنسی مردان
و تعداد  10100076نفر شامل گروه جنسی زنان است .عالوهبراین ،تعداد خانوارهای روستایی (انواع سکونت) برابر با
 6054939است .وضعیت آمار تحصیلی در روستاهای کشور نشان میدهد که تعداد  3909431نفر بیسواد و فاقد
آموزشهای ابتداییاند؛ این در حالی است که جمعیت بیکار دهساله و بیشتر در این مناطق  735583نفر است .براساس
آمار مذکور ،طی سالهای  1390تا  1395جمعاً  736253نفر از روستاهای کشور مهاجرت کردهاند .در ارتباط با یکی از
مؤلفههای کالبدی مناطق روستایی ،که با وضعیت اجتماعی -اقتصادی ساکنان در ارتباط است ،میتوان به نوع مصالح
بهکاررفته در مسکن روستایی کشور اشاره کرد که از تعداد  5377937خانه ،تعداد  801300خانه با سازة فلزی و 928151
خانه نیز با سازة بتنی است .این آمار نشان میدهد که حدوداً تعداد  3648486خانه از مصالحی مانند آجر و آهن یا سنگ
و آهن ،آجر و چوب یا سنگ و چوب ،بلوك سیمانی (با هر نوع سقف) ،تمام آجر یا سنگ و آجر ،تمام چوب ،خشت و
چوب ،خشت و گل و سایر مصالح ساخته شده است.
امروزه ،باتوجهبه جایگاه و نقش جامعة روستایی در توسعة متوازن کشور و همچنین با عنایت به مسائل و مشکالتی
که این جامعه با آن مواجه است ،اهتمام بر توسعة پایدار روستایی امری ضروری بهنظر میرسد (اشرفی و همکاران،
 .)51 :1393به عبارتی دیگر ،تأثیرگذاری سکونتگاههای روستایی بر دیگر بخشها مانند نرخ مهاجرت و اثرهای آن بر
مبدأ و مقصد مهاجرت ،تهدید امنیت غذایی بهواسطة کاهش محصوالت ارگانیک کشاورزی ،برهمخوردن توازن
زیستمحیطی و منابع طبیعی بهدلیل ناآگاهی از خطرهای بهرهکشی بیش از اندازه از زمین و بسیاری دیگر نشان میدهد
که کمتوجهی به این پهنة سکونتگاهی حساس تبعات جبرانناپذیری دربر خواهد داشت.
در پژوهشی ،توکلی ( )73 :1393بیان میکند ،باتوجهبه آمارهای ارائهشده ،به جرئت میتوان گفت شکافها و فواصل
دروننسلی از یک سو و نابرابریهای ناحیهای و سکونتگاهی از سوی دیگر بیش از پیش نواحی روستایی کشور و فرایند
توسعة پایدار روستایی را متأثر ساخته و از این رهگذر ضرورت و اولویت توجه به پایداری اجتماعی و اقتصادی را در
برنامهریزی توسعة پایدار روستایی گوشزد میکند .وی در ادامه بر این باور است که برنامهریزی قبل از هر چیز مستلزم
شناخت ناپایداریها و میزان پایداری سکونتگاههای روستایی است تا بر پایة آن بتوان اقدامات هماهنگ و مناسب را در
جهت پایداری آنها انجام داد.
عالوهبراین ،هدف از برنامهریزی روستایی کاهش نابرابریها و ایجاد تعادل فضایی در مناطق روستایی و همچنین
برقراری تناسب بین برنامههای معطوف به افزایش تولید و درآمد روستاییان و برنامههای خدماتمحور است .بنابراین،
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وضعیت مطلوب در برنامهریزیهای روستایی توسعة فراگیر و پایدار روستایی است .بدین منظور ،نخست باید شناخت
دقیق و همهجانبهای از وضعیت موجود بهدست آید که براساس نگرشی سیستمی امکانپذیر خواهد بود .بنابراین ،تعیین
نیازهای اساسی توسعه و اولویتبندی آنها در مناطق روستایی امری ضروری در برنامهریزیهای منطقهای بهشمار
میآید (کریمی و احمدوند .)685 :1393 ،سیاستهایی که مناطق روستایی را هدف قرار میدهند بهصراحت شامل ابعاد
سرزمینیاند؛ درحالیکه تمایز بین روستا و شهر درهم آمیخته شده است .درعینحال ،تمرکززدایی ،زیرساخت ،منطقهبندی
کشاورزی ،برنامههای کوتاهمدت به موازات تعمیم مدل شهری انجام میگیرد .درواقع ،این نیازهای شهری هستند که
فعالیتهای سکونتگاههای روستایی را شکل میدهند (تور و والت.)655 :1394 ،
بهطور کلی ،میتوان نتیجه گرفت که امروزه ،بهعلت ناکارآمدی راهبردهای سنتی و تمرکزگرا ،بیش از پیش به توسعة
پایدار توجه میشود .یکی از اهداف توسعة پایدار در چارچوبی سیستمی و جامعنگر ،تحقق عدالت است که از بُعد فضایی
مستلزم توسعة هماهنگ و متوازن عرصههای گوناگون سرزمین اعم از سطوح منطقهای ،نواحی محلی ،و سکونتگاههای
روستایی و شهری است .دستیابی به این هدف ،عالوهبر رعایت چارچوبهای توسعة پایدار و برنامهریزی غیرمتمرکز و
آمایشی ،مستلزم شناخت میزان توسعة سکونتگاهها و نواحی هدف برنامهریزی است (توکلی و همکاران.)231 :1393 ،

پیشینةتحقیق
با بررسی مطالعات و تحقیقات انجامگرفته در زمینة معیارهای مؤثر بر پایداری اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی
ایران میتوان دریافت که در این حوزه آرای مختلفی وجود دارد .ازاینرو و باتوجهبه هدف تحقیق حاضر ،بهمنظور
شناسایی معیارهای مؤثر بر پایداری اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی ایران ،نمونههایی از نتایج و یافتههای
مطالعات پیشین ارائه میشود.
در پژوهشی با عنوان توزیع فضایی شاخصهای پایداری اجتماعی در سکونتگاههای روستایی منطقة اورامانات استان
کرمانشاه که توسط صفری و همکاران ( )148 :1395انجام گرفت ،وضعیت پایداری اجتماعی و شاخصهای آن و
همچنین نمایش فضایی پایداری اجتماعی در سکونتگاههای روستایی منطقة اورامانات ،باتوجهبه  15شاخص
مسئولیتپذیری ،امید به آینده ،احساس خوشبختی ،تعامل اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،رضایت شغلی ،تعلق مکانی،
اعتماد ،ناهنجاریهای اجتماعی ،همبستگی ،عدالت ،پویایی ،رضایت از نهاد متولی ،امنیت ،رضایت از دسترسی به خدمات
ارزیابی شد.
در پژوهشی دیگر (اکبریان رونیزی و شیخ بیگلو ،)43 :1394 ،با عنوان تحلیل و اولویتبندی پایداری اجتماعی با
نمونة موردی دهستان قلعه بیابان شهرستان داراب ،از سیزده شاخص برونگرایی و تعاملپذیری ،رضایت از مسکن،
رضایت از دسترسی به خدمات ،رضایت از عملکرد نهادها ،تعلق مکانی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،ترس از
شیوع ناهنجاریهای اجتماعی ،رضایت از شغل و درآمد ،احساس خوشبختی ،امید به آینده ،مسئولیتپذیری ،و احساس
محرومیت برای بررسی و ارزیابی پایداری اجتماعی در این مناطق بهره گرفته شده است.
عالوه بر اینها ،در پژوهشی با عنوان سنجش پایداری اجتماعی -اقتصادی سکونتگاههای روستایی دهستانهای
خاوه شمالی و جنوبی استان لرستان (توکلی ،)89 :1393 ،شش شاخص در چارچوب مؤلفههای گوناگون جمعیتی،
آموزشی ،اجتماعی ،خدماتی ،اشتغال ،و تولید تدوین شد که در تعریف شاخصها ،عالوهبر استفاده از پیشینة موضوع،
انطباق آنها با ویژگیهای منطقه و شرایط محلی نیز درنظر گرفته شد.
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در بحث پایداری اقتصادی در مناطق روستایی ،پژوهشی با عنوان ارزیابی پایداری اقتصادی در مناطق روستایی با
استفاده از فن تصمیمگیری چندمعیارة تخصیص خطی در بخش جعفرآباد شهرستان قم (عنابستانی و همکارانش:1392 ،
 )132انجام شد .در این پژوهش ،از هفت شاخص در چارچوب مؤلفههای گوناگون رفع فقر ،سازگاری با محیط ،کاهش
آسیبپذیری ،تنوعبخشی ،کارایی ،بهرهوری ،و دسترسی به خدمات استفاده شد.
همچنین ،در پژوهشی دیگر (قدیری معصوم و همکارانش ،)21 :1389 ،با عنوان پایداری اقتصادی و رابطة آن با
ویژگیهای مکانی -فضایی در روستاهای دهستان کوهین شهرستان کبودرآهنگ ،شش معیار اصلی رفع فقر ،سازگاری با
محیط ،کاهش آسیبپذیری ،تنوعبخشی ،کارایی ،و بهرهوری ارزیابی و بررسی شد .در ادامه نیز برخی دیگر از مطالعات
انجامشده در قالب جدول  1ارائه میشود.
شاخصهایپژوهش 

جدول.1پیشینة
منابع

شاخصهایمورداستفادهدرپژوهش

مسئولیتپذیری اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،رضایت از خدمات ،تعلق مکانی ،رضایت شغلی ،مشارکت
اجتماعی ،امنیت ،رضایت از نهاد متولی ،پویایی اجتماعی ،عدالت اجتماعی ،تعادل اجتماعی ،احساس

شمسالدینی و همکاران ()496 :1395

خوشبختی ،امید به آینده ،ناهنجاریهای اجتماعی ،همبستگی اجتماعی.
احساس محرومیت ،رضایت از درآمد ،ناهنجاریهای اجتماعی ،امید به آینده ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت
اجتماعی ،رضایت از خدمات ،رضایت از مسکن ،همبستگی اجتماعی.
مساحت اراضی باغی ،نسبت زنان شاغل به مردان ،رضایت شغلی ،درصد اشتغال ،درصد بیکاری ،تمایل
به سرمایهگذاری ،میانگین اراضی کشاورزی ،رضایت از درآمد.

ایمانی و همکاران ()173 :1395
محمدی یگانه و والیی ()65 :1393

تمایل به مهاجرت ،میزان مهاجرت ،میزان رضایت از شغل و درآمد ،میزان ثبات شغلی.

فراهانی و همکاران ()7 :1395

عدالت اقتصادی ،ثبات اقتصادی ،رفاه اقتصادی.

افراخته و همکاران ()112 :1394

مبانی نظری
با استناد به مطالب بیان شده میتوان چنین بیان کرد که بهمنظور بررسی وضعیت پایداری اجتماعی و اقتصادی در
سکونتگاههای انسانی بهویژه در مناطق روستایی که دارای نقش اساسی در پایداری این مناطقاند ،باید درك درستی از
مفهوم این دو واژه داشت .بنابراین ،باتوجهبه اهداف تحقیق ،مفهوم و تعاریف مرتبط با پایداری اجتماعی و اقتصادی در
مناطق روستایی و همچنین معیارهای مؤثر بر آنها در ادامه موردتوجه و بررسی قرار میگیرند.

مفهوم پایداری اجتماعیدر مناطق روستایی

امروزه ،با وجود ارتباطات درهمتنیده و متقابل بین ارکان اصلی توسعة پایدار (پایداری اجتماعی ،اقتصادی ،و
زیستمحیطی) و اهمیت حفظ جایگاه هر یک از عناصر یادشده در راستای رسیدن به توسعة پایدار ،از پایداری اجتماعی
بهعنوان رکن اصلی توسعه یاد میشود؛ درحالیکه توسعة اقتصادی و زیستمحیطی هر دو از اهداف توسعة پایدار و
ابزاری برای دستیابی به پایداری اجتماعی محسوب میشوند (شمسالدینی و همکاران .)489 :1395 ،در سالهای اخیر
پایداری اجتماعی بهعنوان یکی از اجزای اصلی توسعة پایدار بهشکل فزایندهای بهرسمیت شناخته شده است .پایداری
اجتماعی از نظر سیاسی و ساختاری بهتدریج پذیرفته شده و در دستور کار جوامع پایدار گنجانده شده است .از نظر
اجتماعی ،توسعه هنگامی پایدار خواهد بود که شرایط زندگی با کیفیت و رضایت را برای همة مردم فراهم سازد .از آنجا
که مناطق روستایی بهدلیل تأثیرگذاری بر توسعة اقتصادی ،اجتماعی ،و سیاسی در مقیاسهای ملی ،منطقهای ،ناحیهای،
و محلی دارای جایگاه مهمیاند ،میتوان توسعة روستایی را یکی از اهداف الینفک در توسعة پایدار در هر کشوری درنظر
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گرفت (ملکی و بیگدلی راد .)83 :1395 ،به عبارتی دیگر ،امروزه ،رویکرد توسعة پایدار بهعنوان چارچوبی برای تحلیل
سکونتگاههای روستایی از ارزش و اعتبار باالیی برخوردار است و دارای ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،و زیستمحیطی
است که در این بین پایداری اجتماعی یکی از سه رکن اساسی و هدف غایی توسعة پایدار بوده است که بیشتر با ابعاد
کیفی زندگی انسانی همراه است و با مفاهیمی چون مشارکت ،انسجام ،عدالت اجتماعی ،کیفیت زندگی ،و امید به آینده
همراه بوده و بر آنها تأکید دارد (ایمانی و همکاران.)167 :1395 ،
براساس اغلب پژوهشهای انجامشده ،نواحی روستایی کشورهای در حال توسعه در قیاس با مناطق شهری از نظر
معیارهای پایداری اجتماعی در سطح پایینتری قرار دارند .بنابراین ،توجه به ارزیابی شاخصهای اجتماعی در روستاها
اهمیت زیادی دارد (راستی و جهانتیغ .)762 :1393 ،پایداری اجتماعی یکی از مفاهیم مرتبط با توسعة پایدار است که از
دهة  1960به بعد در برنامههای توسعة کشورهای مختلف وارد شد ،اما بهدلیل عدم اجماع بر سر مؤلفهها و جایگاه آن در
میان سایر اجزای توسعة پایدار در عمل بهگونهای بسیار متفاوت با آن برخورد شده است (واعظزاده و همکاران:1394 ،
 .)45عالوهبراین ،ایمانی و همکارانش ( )176 :1395در پژوهش خود بیان کردهاند که یکی از مهمترین مباحثی که در
سالیان اخیر توجه متخصصان توسعه را مجذوب خود نموده است مباحث مربوط به توسعة پایدار روستایی و بُعد پایداری
اجتماعی آن است .همچنین ،آنها بر این باورند که پایداری اجتماعی شالودة دو بُعد دیگر از ابعاد توسعة پایدار است که
بخش درخور توجهی از ناپایداری کشورهای در حال توسعه بهویژه در مناطق روستایی به آن باز میشود (ایمانی و
همکاران .)176 :1395 ،همچنین ،اکبریان رونیزی و شیخ بیگلو ( )41 :1394بر آناند که توسعة پایدار روستایی دارای
ابعاد مختلفی است که در بین آنها بُعد پایداری اجتماعی در تحقق اهداف توسعة روستایی بسیار حائز اهمیت است و این
بُعد از پایداری تعیین نیازمندیهای اجتماعی حداقلی برای توسعة بلندمدت و شناسایی چالشهای پیش روی عملکرد
جامعه در بلندمدت را دنبال میکند .عالوهبراین ،دستیابی به پایداری اجتماعی در نواحی روستایی نیازمند شناخت و
تحلیل وضعیت پایداری اجتماعی روستاهاست .در پژوهشی دیگر واعظزاده و همکاران ( )57 :1394فرایند ورود مفهوم
پایداری اجتماعی در برنامههای توسعة ایران را تقریباً همزمان و همگام با توسعة بینالمللی این مفهوم میدانند و بر این
باورند که در گفتمان بینالمللی توسعة پایدار نخست سهم محیط زیست بسیار زیاد است ،اما به مرور سهم عوامل
اجتماعی برجستهتر شد و در ایران نیز این فرایند دنبال شد ،اما اهمیت عامل اقتصاد در برنامههای توسعة ایران هیچگاه
کمرنگ نشده است .درواقع ،اقتصاد در همة رویکردها در میان جوامع مختلف مهم تلقی میشود ،اما برخی رویکردها قائل
به نیل به توسعة پایدار و همهجانبه از طریق تقویت زیرساختهای اجتماعیاند و آن را عامل پایداری توسعه میدانند ،اما
در ایران بهنظر میرسد اهمیت این عوامل بهخوبی درك نشده است .بنابراین ،چالش اساسی در ارتباط با پایداری
اجتماعی بیتوجهی به سنجش و اندازهگیری اهمیت معیارهای پایداری اجتماعی است (شمسالدینی و همکاران:1395 ،
.)490

مفهوم پایداری اقتصادی در مناطق روستایی

روند نزولی وضعیت اقتصاد روستاها ،جابهجایی و مهاجرتهای گستردة روستاییان به شهرها ،گسترش فقر و بیکاری ،عدم
امنیت غذایی ،قرارگرفتن عمدة جمعیت روستایی در حاشیه ،و مواردی از این دست نشان میدهد که روستاهای کشور در
وضعیت ناپایدار اقتصادی قرار دارند .بنابراین ،ارزیابی ابزاری است که تصمیمگیران و سیاستگذاران را قادر میکند تا
اقدامات مناسب برای پایدارسازی هر چه بیشتر جامعه را انجام دهند .هدف از ارزیابی پایداری آن است که از سهم بهینة
طرح و فعالیتها در توسعة پایدار اطمینان حاصل شود (افراخته و همکاران.)93 :1394 ،

152

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،52شمارۀ،1بهار1399



باتوجهبه این موارد ،یکی از استراتژیهای مهم که در دهههای اخیر بسیاری از کشورها بهمنظور توسعة روستایی
بهکار گرفتهاند شناخت معیارهای توسعة پایدار است .در چارچوب رویکرد توسعة پایدار روستایی ،پایداری اقتصادی در
بقای سکونتگاههای آن اهمیت فراوانی دارد (ملکی و بیگدلی راد)15 :1395 ،؛ بهطوریکه امروزه فقر و نابرابریها
مهمترین چالش جامعة بشری محسوب میشوند (زیاری.)18 :1388 ،
اگر فقر را ناتوانی تأمین حد کافی نیازهای اساسی انسان در سطح خانواده تعریف کنیم ،سه نوع فقر ذهنی ،نسبی ،و
مطلق قابل تعریف خواهد بود که برای سنجش هر یک تکنیکهای خاصی وجود دارد (زیاری .)80 :1377 ،به دید
اندیشمندان توسعه ،ریشة همة مشکالت از جمله فقر ،نابرابریهای منطقهای و محلی ،بیکاری فزاینده ،مهاجرت،
حاشیهنشینی ،و در آخر ناهنجاریهای اجتماعی در مناطق روستایی قرار دارد .ازاینرو ،توجه به توسعة مناطق روستایی آن
هم بهصورت پایدار میتواند راهحل بسیاری از مشکالت جوامع بشری باشد .با اندکی بررسی ،میتوان دلیل عمدة این
مشکالت را در ضعف و نزول اقتصادی روزافزون در مناطق روستایی تشخیص داد .بنابراین ،یکی از ابعاد توسعة پایدار
مباحث مربوط به اقتصاد پایدار است و توجه به آن نیز در سکونتگاههای روستایی همانند مناطق شهری از اهمیت فراوانی
برخوردار است (ملکی و بیگدلی راد.)11 :1395 ،
پیش از هر اقدام و برنامهریزی ،نخستین گام در ارزیابی نابرابریهای فضایی روستایی ،شناخت دقیق ادبیات این حوزه
و به تبع آن تبیین و تحلیل شاخصهای توسعة پایدار روستایی است (مرادی مسیحی و طالبی .)165 :1396 ،در پژوهشی
ریاحی و نوری ( )113 :1393بیان کردند که دوام و پایداری هر روستا در گرو پویایی و دوام اقتصاد آن است .آنها بر
آناند که تضعیف فعالیتهای اقتصادی سنتی در مناطق روستایی مانند کشاورزی ،معدن ،و جنگل طی دهههای اخیر
جستوجوی راهکارهای جدید را برای تقویت پایههای اقتصادی و تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی در مناطق
روستایی ضرورت بخشیده است .تنوع یکی از پایههای اساسی ثبات است و بهعنوان یکی از استراتژیهای اصلی پایداری
اقتصادی در ارتقای رفاه و امنیت اقتصادی منطقه جایگاه بسزایی دارد .همچنین ،یاسوری و جوان ( )19 :1394بر این
باورند که تنوعبخشی اقتصاد روستایی ابزاری برای سرعتبخشیدن به توسعة اقتصادی در سطوح مختلف بهشمار میآید؛
این رویکرد یکی از مهمترین راهبردهای توسعه و پایداری اقتصادی سکونتگاههای روستایی ایران تلقی شده و تأثیر
بسزایی در ارتقای رفاه و امنیت اقتصاد منطقه دارد ،زیرا ترکیب مطلوب بخشهای مختلف اقتصاد در نواحی روستایی
کارایی و بهرهوری را در همة زمینههای تولیدی با افزایش مواجه میکند.
به عبارتی دیگر ،یکی از عوامل بسیار مؤثر در بیکاری فزاینده کمبود درآمد ،مهاجرت روستائیان به شهرها ،پایینبودن
میزان تولید ،عدم استفادة بهینه از منابع ،و فقدان تنوع در فعالیتهای اقتصادی سکونتگاههای روستایی است .این امر در
ناپایداری اقتصادی روستاها نقش اساسی دارد(یاسوری و جوان .)34 :1394 ،ازاینرو ،شناخت معیارهای پایداری اقتصادی
در فرایند توسعة روستایی بسیار ضروری و مؤثر است ،زیرا این امر عالوهبرآنکه در میزان سنجش توسعهیافتگی یا
عقبماندگی نواحی روستایی مؤثر است ،در برنامهریزی برای رفع مشکالت و بهبود سکونتگاههای روستایی به کمک
برنامهریزان توسعة روستایی خواهد شتافت (ملکی و بیگدلی راد.)12 :1395 ،

معیارهای سنجش پایداری اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی

امروزه ،توسعة روستایی ،بهعنوان یکی از مباحث توسعه ،با چالشهای فراوانی روبهروست و بدون سنجش و برنامهریزی و
تصمیمگیری ،پویایی از تصمیمگیری بهینه و فرایند بازخورد توسعة پایدار حذف میشود .سنجش پایداری بهعنوان ابزار
کارآمد برای دستیابی به توسعة پایدار و بهبود اقتصادی ،اجتماعی ،و محیطی زندگی انسان همواره با پیچیدگیهای
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زندگی انسانی درگیر است .این پیچیدگی ناشی از تعامل عناصر موردمطالعه با یکدیگر و با محیط است .براساس نظریة
سیستمها ،مطالعة هر یک از پدیدههای اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی بهتنهایی شناخت درستی را بهدست نمیدهد
و الزم است تا این پدیدهها در کنش متقابل با همدیگر و با سایر اجزای زیستبوم مطالعه شوند .از آنجا که مدلهای
تصمیمگیری متعارف برای تبیین این معیارها کارایی الزم را ندارند ،از مدلهای تصمیمگیری چندمعیارهای استفاده
میشود که امکان ورود همزمان چندین تصمیمگیرنده را با معیارها و اهداف گوناگون فراهم میآورند و در تبیین دقیق
مدلهای تصمیمگیری برای سنجش نواحی روستایی قابلیت الزم را دارند (فرجی سبکبار و همکاران.)151 :1389 ،
شناخت و تبیین سطوح توسعهیافتگی نواحی روستایی و آگاهی از میزان محرومیت و برخورداری آنها با بهرهگیری از
روشهای کمی و آماری نقش مهمی در برنامهریزی توسعة روستایی ایفا میکند .در این زمینه ،بررسی شاخصهای
گوناگون اجتماعی و اقتصادی و تعیین وضعیت روستاها به کمک این شاخصها میتواند در تدوین راهبردهای توسعه
مؤثر باشد (توکلی و همکاران .)213 :1393 ،عالوهبراین ،پورطاهری و همکاران ( )17 :1393بر این باورند که برای
دستیابی به توسعة پایدار بهعنوان هدف غایی برنامهریزی گام نخست بررسی و شناخت واقعی از وضع موجود و سطح
برخورداری مناطق بهعنوان مقدمة حصول به توسعه است.
در نهایت ،میتوان چنین نتیجه گرفت که برای نیل به اهداف توسعة پایدار نیاز به معیارها یا ترکیبی از آنهاست.
لیکن ،این معیارها میتوانند ابزاری مهم برای برنامهریزان و کارشناسان امر توسعة پایدار بهمنظور دستیابی به انتخابها
متناوب و بهتر باشند (ملکی و بیگدلی راد .)82-81 :1396 ،ازاینرو ،معیارهای پایداری اجتماعی و اقتصادی در مناطق
روستایی براساس مرور مقاالت معتبر در این زمینه و با بهرهگیری از نظر متخصصان توسعه و برنامهریزی روستایی
بهترتیب در شکلهای  1و  2ارائه میشود .ذکر این نکته الزم است که با درنظرگرفتن اهمیت پایداری اجتماعی و اقتصادی
سکونتگاههای روستایی و در جهت بهبود این وضعیت سعی شده است که این شاخصها در هر دو بخش اجتماعی و اقتصادی بهصورت کمی و
کیفی استفاده شوند .مثالً ،در مقولة پایداری اجتماعی معیار امنیت کیفی و جمعیت بهصورت کمی بررسی خواهند شد.

شکل.1زیرمعیارهایمؤثربرپایداریاجتماعیدرمناطقروستاییایران 
واعظزادهو
(ایمانیوهمکاران172:1395،؛صفریوهمکاران145:1395،؛اکبریانرونیزیوشیخبیگلو39:1394،؛ 
شمسالدینیوهمکاران491:1395،؛ملکیوبیگدلیراد)82:1396،

همکاران51:1394،؛
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شکل.2معیارهایمؤثربرپایداریاقتصادیدرمناطقروستاییایران 
یاریحصاروهمکاران541:1396،؛یاسوریوجوان30:1394،؛ملکیوبیگدلیراد:1395،
(ایمانیوهمکاران172:1395،؛ 
واعظزادهوهمکاران )51:1394،
15؛اکبریانرونیزیوشیخبیگلو39:1394،؛ 

روش پژوهش
انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد .بنابراین ،هنگامی میتوان
درمورد روش تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش و همچنین اهداف و وسعت آن مشخص باشد (عزیزی و
خلیلی .)33 :1388 ،روش تجزیه و تحلیل اطالعات در این تحقیق براساس مدل تحلیل سلسلهمراتبی است .فرایند تحلیل
سلسلهمراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیمگیری چندشاخصه است که توماس ال ساعتی در دهة  1970آن را ابداع
کرد .این روش هنگامی که عمل تصمیمگیری با چند گزینه و شاخص تصمیمگیری روبهروست ،میتواند مفید باشد
(دلبری و داوودی .)63-62 :1391 ،برای بهکارگیری روش سلسلهمراتبی در حل مسئلة ارزیابی ،پنج مرحلة اساسی وجود
دارد .1 :تشکیل سلسلهمراتب؛  .2تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها؛  .3تعیین ضریب اهمیت گزینهها؛  .4تعیین
امتیاز نهایی (اولویت گزینهها)؛  .5بررسی سازگاری در قضاوتها (عزیزی و خلیلی .)33 :1388 ،از طرفی دیگر ،برای
تعیین ضریب اهمیت (وزن) ،معیارها و زیرمعیارها دو به دو با یکدیگر مقایسه میشوند .مبنای قضاوت در این امر
مقایسهای مقیاس نُهکمیتی (جدول  )2است که براساس آن و باتوجهبه هدف بررسی شدت برتری معیار  iنسبت به معیار
jتعیین میشود.
جدول.2مقیاسنُهکمیتیساعتیبرایمقایسةدودوییمعیارها(ساعتی )85:1387،
(شدتاهمیت)

تعریف

توضیحات

1

اهمیت مساوی

در تحقق هدف دو معیار اهمیت مساوی دارند.

3

اندکی اهمیت بیشتر

تجربه نشان میدهد که برای تحقیق هدف اهمیت  iبیشتر از  jاست.

5

اهمیت بیشتر

تجربه نشان میدهد که اهمیت  iبیشتر از  jاست.

7

خیلی اهمیت بیشتر

تجربه نشان میدهد که اهمیت  iخیلی بیشتر از  jاست.

9

اهمیت مطلق

اهمیت خیلی بیشتر  iنسبت به  jبهطور قطعی بهاثبات رسیده است.

 6 ،4 ،2و 8

-

هنگامی که حالتهای میانه وجود دارد.
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فرایند تحلیل سلسلهمراتبی نیازمند شکستن مسئلة تصمیم با چندین شاخص به سلسلهمراتبی از سطوح است .بدین
منظور ،از درخت تصمیم استفاده میشود که از چهار سطح تشکیل شده است :سطح اول شامل هدف کلی از تصمیمگیری
است .در سطح دوم معیارهای کلی قرار دارند که تصمیمگیری براساس آنها انجام میگیرد .در سطح سوم و چهارم نیز
بهترتیب زیرمعیارها و گزینهها قرار میگیرند (دلبری و داودی .)63 :1391 ،ذکر این نکته الزم است که سطح چهارم در
پژوهش حاضر موردنظر نیست ،زیرا فقط معیارها و زیرمعیارها ارزیابی خواهد شد .بر این اساس ،شکل  3نشاندهندة
ساختار سلسلهمراتبی معیارهای مؤثر بر پایداری اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی ایران است.

هدف
معیارهای مؤثر بر پایداری اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی شناسایی
ایران

معیار
اجتماعی
زیرمعیار
ها

ایمنی

بیمه کشاورزی

آموزش

دسترسی به بازار

مشارکت

نوسان قیمت

جمعیت

بار تکفل

بهداشت

مکانیزاسیون

فراغت

میانگین درآمد

مسئولیتپذیری

سرانه دامی

تعلق مکانی

سرمایهگذاری

رضایت از

تنوع اقتصادی

خدمات

معیار

پایداری

امنیت

نرخ بیکاری

پایداری
اقتصادی
زیرمعیار
ها

سلسلهمراتبی معیارهایمؤثربرپایداریاجتماعیواقتصادیدرمناطقروستایی 

شکل.3ساختار
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بحثویافتهها
در ابتدای این تحقیق پرسشنامهای براساس معیارهای گردآوریشده طراحی شد .سپس 20 ،پرسشنامه با نظر
متخصصان و کارشناسان امر توسعه و برنامهریزی روستایی جمعآوری و تحلیل شد .ازاینرو ،در ادامه به بررسی یافتههای
پژوهش پرداخته خواهد شد.

محاسبة وزن نسبی

برای محاسبة وزن نسبی از روشهای مختلفی استفاده میشود .از میان این روشها ،بیشتر از روش بردار ویژه استفاده
شده است ،اما در صورتی که ابعاد ماتریسها زیاد باشند ،محاسبة مقادیر و بردارهای ویژه طوالنی و وقتگیر خواهد بود،
مگر اینکه از نرمافزارهای رایانهای برای حل آن کمک گرفته شود .به همین دلیل ،پروفسور ساعتی به ارائة چهار روشـ
 .1مجموع سطری؛  .2مجموع ستونی؛  .3میانگین حسابی؛  .4میانگین هندسیـ میپردازد که در این پژوهش از روش
میانگین هندسی بهره گرفته شده است (ساعتی.)86 :1387 ،

مقایسههای زوجی


در این مرحله خبرگان مقایسههایی را بین معیارها و زیرمعیارها انجام میدهند و امتیازات آنها را نسبت به یکدیگر تعیین
میکنند .جدولهای  ،4 ،3و  ،5بهترتیب نشاندهندة میانگین هندسی اهمیت نسبی معیارهای اصلی ،زیرمعیارهای مؤثر بر
پایداری اجتماعی ،و زیرمعیارهای مؤثر بر پایداری اقتصادی در مناطق روستایی از دیدگاه بیست کارشناساند.
همانگونهکه بیان شد ،جدول  3ماتریس میانگین هندسی اهمیت میزان تأثیر هر یک از معیارهای اصلی را نشان میدهد؛
بهطوریکه ابتدا هر یک از معیارها براساس آرای متخصصان با یکدیگر مقایسه و امتیازی بین اعداد  1تا  9براساس
مقیاس نُهکمیتی (جدول  )1به آنها اختصاص داده شده است و در گام بعدی میانگین هندسی نتایج حاصل از آرای
بیست کارشناس برنامهریزی و توسعة روستایی در جدول  3ارائه شده است.
جدول.3ماتریسمیانگینهندسیمعیارهایمؤثربرپایداریدرمناطقروستایی 
معیارهایاصلی

اجتماعی

اقتصادی

اجتماعی

1

2/8

اقتصادی

3/35

1

این در حالی است که جدول  4ماتریس میانگین هندسی اهمیت زیرمعیارهای مؤثر بر پایداری اجتماعی در مناطق
روستایی ایران را نشان میدهد .بهطوریکه ابتدا هر یک از زیرمعیارها براساس آرای متخصصان بهصورت زوجی (دو به
دو) با یکدیگر مقایسه و امتیازی بین اعداد  1تا  9به آنها اختصاص داده شده است و در گام بعدی میانگین هندسی
نتایج حاصل از آرای بیست کارشناس برنامهریزی و توسعة روستایی در جدول  4ارائه شده است.
از طرفی دیگر ،جدول  5نیز ماتریس میانگین هندسی اهمیت زیرمعیارهای مؤثر بر پایداری اقتصادی را بیان میکند.
این معیار نیز همانند پایداری اجتماعی دارای ده زیرمعیار است که توسط بیست کارشناس مقایسه و میانگین هندسی
آنها محاسبه و در جدول  5ارائه شده است.
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جدول.4ماتریسمیانگینهندسیزیرمعیارهایمؤثربرپایداریاجتماعیدرمناطقروستایی 
ایمنی

آموزش

زیرمعیارها

امنیت

4/4

5/5

3/55

3/8

امنیت

1

2/8

ایمنی

2/35

1

1

6/6

آموزش

5/1

6/1

1

2/15

2/45

1

مشارکت

2/3

2/9

3/15

جمعیت

2/9

2/65

3/3

3/45

1

1/9

1/95

بهداشت

2/95

3/15

3/9

3/9

فراغت

2/2

2/2

1/7

2/1

مسئولیتپذیری

2/35

2/2

2/1

2/2

1/95

رضایت از خدمات

5/25

5/4

2/2

6/15

6/1

5/45

تعلق مکانی

4/8

4/9

2/3

5/9

5/75

4/9

مسئولیت

رضایتاز

تعلق

پذیری

خدمات

مکانی

3/55

3/25

2/65

2/8
2/6

مشارکت

جمعیت

بهداشت

فراغت

4/45

3/5

5/25

4/9

2/8

3/3

4/8

3/5

6/2

5/2

6/7

6/6

2/3

2/65

2/95

2/55

2/25

2/35

2/55

3/35

2/35

2/8

2/9

4/45

2/4

3/35

3/75

1

1/75

1/85

1/9

2/1

2/45

1

2/2

2/25

6/25

6/2

1

2/55

6/15

6/1

2/35

1

جدول.5ماتریسمیانگینهندسیزیرمعیارهایمؤثربرپایداریاقتصادیدرمناطقروستایی 
نرخ

بیمة

دسترسی

نوسان

بیکاری

کشاورزی

بهبازار

قیمت

نرخ بیکاری

1

2/8

5/1

5/2

6/1

بیمة کشاورزی

3/4

1

3/85

3/9

4/65

4/9

دسترسی به بازار

3/25

2/8

1

3/55

3/8

4/15

2/65

نوسان قیمت

2/15

2/2

3/35

1

2/3

2/45

2/55

بار تکفل

1/9

1/9

2/95

2/1

1

2/35

2/1

2/5

مکانیزاسیون

1/8

1/8

3/45

1/95

2/1

1

1/9

2/25

2/25

میانگین درآمد

2/15

2/3

4/4

4/45

5/25

5/6

1

6/25

2/4

سرانة دامی

1/7

1/9

3/1

1/8

1/75

2/15

1/95

1

2/2

تنوع اقتصادی

2/6

2/4

2/8

3/8

4/15

4/7

2/15

5/2

1

سرمایهگذاری

2/9

2/65

3/55

3/8

4/15

4/35

2/1

4/8

2/55

زیرمعیارها

میانگین

سرانة

تنوع

سرمایهگذار


درآمد

دامی

اقتصادی

ی

6/6

2/95

3/15

2/8

2/9
3/4
3/3

بارتکفل

مکانیزاسیون

6/3

2/4
2/2

5/6
4/7

2/35

2/5

2/9
2/6

3/2
2/95
2/55
2/3
2/7
1

در ادامه نتایج حاصل از جدولهای  ،4 ،3و  5بهمنظور محاسبة وزن نهایی هر یک از معیارها و زیرمعیارها جهت
مشخصکردن میزان تأثیر یا درواقع میزان اهمیت هر یک از آنها استفاده خواهد شد .ازاینرو ،براساس روش تحلیل
سلسلهمراتبی ،میانگینهای هندسی بهدستآمده نرمالسازی و سپس وزن نهایی هر یک از معیارها و زیرمعیارها نسبت
به یکدیگر محاسبه میشوند .بر همین اساس ،نتایج حاصل از مقایسة معیارهای پایداری که در جدول  6ارائه شده است
حاکی از آن است که دو مؤلفة پایداری اجتماعی و اقتصادی تقریباً به یک میزان بر پایداری روستاهای ایران تأثیرگذارند؛
هرچند که اهمیت پایداری اقتصادی اندکی بیشتر ارزیابی شده است.
از طرفی دیگر ،جدول  7وزن نهایی معیارهای پایداری اجتماعی را از دیدگاه کارشناسان نشان میدهد که بر این
اساس زیرمعیار آموزش باالترین تأثیر را بر پایداری اجتماعی در مناطق روستایی داراست .پس از آن نیز زیرمعیار رضایت
از خدمات روستایی در رتبة دوم قرار دارد .این در حالی است که زیرمعیارهای فراغت و مسئولیتپذیری نیز از کمترین
تأثیر در روند پایداری اجتماعی سکونتگاههای روستایی برخوردارند.
اما در ارتباط با میزان تأثیرگذاری معیارهای پایداری اقتصادی در مناطق روستایی ،جدول  8نشان میدهد که بهترتیب
زیرمعیارهای نرخ بیکاری و میانگین درآمد بیشترین تأثیر را دارا میباشند .همچنین ،زیرمعیارهای سرانة دامی و
مکانیزاسیون از کمترین اثرگذاری بر پایداری اقتصادی روستایی در ایران برخوردارند.
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جدول.6وزننهاییمعیارهایاصلی 
معیارهایاصلی

هاینرمالشده


وزن

پایداری اقتصادی

0/515

پایداری اجتماعی

0/485
جدول.7وزننهاییزیرمعیارهایپایداریاجتماعی 

معیارها
وزنهای
نرمالشده

رضایتاز

تعلق

خدمات

مکانی

0/144

0/129

0/124

آموزش

امنیت

ایمنی

بهداشت

جمعیت

مشارکت

0/113

0/101

0/095

0/086

0/079


مسئولیت
پذیری
0/068

فراغت
0/061

جدول.8وزننهاییمعیارهایپایداریاقتصادی 
معیارها

نرخ

میانگین

بیمة

دسترسی

تنوع


سرمایه

نوسان

بیکاری

درآمد

کشاورزی

بهبازار

اقتصادی

گذاری

قیمت

بارتکفل

مکانیزاسیون

سرانة
دامی

وزنهای
نرمال

0/132

0/119

0/116

0/109

0/108

0/103

0/089

0/079

0/076

0/069

شده

نرخناسازگاری

پس از مقایسههای زوجی معیارها و زیرمعیارها ،به بررسی میزان ناسازگاری آنها پرداخته خواهد شد .مکانیزمی که
پروفسور ال ساعتی ( )93 :1387برای بررسی ناسازگاری در قضاوتها درنظر گرفته است محاسبة ضریبی به نام نرخ
ناسازگاری است که از تقسیم شاخص ناسازگاری به شاخص تصادفیبودن حاصل میشود .چنانچه این ضریب کوچکتر
یا مساوی  0/1باشد ،سازگاری در قضاوتها پذیرفتنی است؛ در غیر این صورت ،باید در قضاوتها تجدیدنظر کرد.
ازاینرو ،سه نرخ ناسازگاری معیارهای اصلی ،زیرمعیارهای پایداری اجتماعی ،و زیرمعیارهای پایداری اقتصادی محاسبه
شدند.
در این پژوهش نرخ ناسازگاری مقایسة زوجی دو معیار اصلی ،زیرمعیارهای اجتماعی ،و زیرمعیارهای اقتصادی
بهترتیب صفر ،0/025 ،و  0/034است و این بدان معنی است که متخصصان توسعه و برنامهریزی روستایی کلیة مقایسهها
را بهدقت انجام دادهاند و تناقض میان پاسخهای آنان درمورد مقایسة معیارهای اصلی صفر و همچنین در خصوص
مقایسة زیرمعیارهای اجتماعی و اقتصادی بسیار ناچیز و قابل چشمپوشی است.

نتیجهگیری

پایداری اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی سه مؤلفة مؤثر بر توسعة پایدار شناخته میشوند .در این میان ،مؤلفههای
اجتماعی و اقتصادی بهدلیل اهمیت و تأثیرگذاری بر یکدیگر و همچنین بر دیگر بُعد توسعة پایدار از اهمیت و جایگاه
مهمی در برنامهریزیهای کالن و خرد هر کشور برخوردارند .این دو مؤلفه همواره در سکونتگاههای شهری و روستایی به
یک اندازه مهم و مؤثر بوده و خواهند بود .باتوجهبه اینکه طبق آمار مراکز رسمی و مطالعات علمی ،مناطق روستایی در
ایران همواره دارای مشکالت عدیدة اجتماعی و اقتصادیاند ،این پژوهش به دنبال شناسایی و ارزیابی میزان تأثیر هر
یک از مؤلفههای پایداری اجتماعی و اقتصادی براساس آرای کارشناسان توسعه و برنامهریزی روستایی در ایران است.
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این زیرمعیارها با بررسی مطالعات مختلف علمی معتبر داخلی و خارجی و همچنین با بهرهگیری از نظر متخصصان و
کارشناسان بنیاد مسکن انقالب اسالمی گردآوری شده است .بر این اساس ،ده زیرمعیارـ امنیت ،ایمنی ،آموزش،
مشارکت ،جمعیت ،بهداشت ،فراغت ،مسئولیتپذیری ،رضایت از خدمات ،و تعلق مکانیـ بهعنوان زیرمعیارهای پایداری
اجتماعی و ده زیرمعیارـ نرخ بیکاری ،بیمة کشاورزی ،دسترسی به بازار ،نوسان قیمت ،بار تکفل ،مکانیزاسیون ،میانگین
درآمد ،سرانة دامی ،تنوع اقتصادی ،و سرمایهگذاریـ نیز بهعنوان زیرمعیارهای مؤثر بر پایداری اقتصادی در مناطق
روستایی ایران شناسایی شدند .در ادامه این معیارها براساس آرای متخصصان توسعه و برنامهریزی روستایی به روش
تحلیل سلسلهمراتبی ارزیابی شدند و رتبهبندی میزان تأثیرگذاری آنها بر پایداری اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی
ایران تعیین گردید .تحلیل یافتههای پژوهش بیانگر آن هستند که دو مؤلفة پایداری اجتماعی و اقتصادی تقریباً به یک
میزان در روستاهای ایران تأثیرگذارند و این بدان معنی است که کارشناسان برنامهریزی روستایی توسعة هر دو مؤلفه را
به موازات یکدیگر در روستاهای کشور پیشنهاد میکنند .ازاینرو توسعة متوازن روستایی خود راهبردی مناسب در پایداری
روستایی محسوب میشود .عالوهبر موارد مذکور ،سایر نتایج بهدستآمده از پژوهش بیانگر آن است که زیرمعیار آموزش
در باالترین میزان تأثیر بر پایداری اجتماعی و فراغت در کمترین میزان تأثیر بر آن قرار دارد .در بُعد اقتصادی نیز
زیرمعیار نرخ بیکاری رتبة اول و سرانة دامی رتبة آخر تأثیرگذاری را به خود اختصاص دادهاند.
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