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 انییروستا دگاهیبر د دیسنجش مفهوم توسعۀ روستایی با تأک

 *مطالعه: شهرستان دماوند مورد

 3، سعید نصیری زارع2، سمیه عزیزی1وحید ریاحی

 29/06/1400تاریخ پذیرش:            17/01/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده
انسان  یجو و فطرت کمال شده دنبال  یگرید نیتحت عناو خیاست که در طول تار یقیعم نیمضام انیب یبرا یتوسعه مفهوم

 یشناخت و مبان خود و بر اساس سطح ادراک و یخیو تار یاجتماع ی،از تکامل فکر یمرحله و مقطع، همواره در هر سطح

 ،نشیب نیا اب نیبنابرا .و دنبال کرده است میتنظ ف،ینوعی آن را تعر ش بهیشناختی خو و انسان یشناخت یهست ،شناختی معرفت

و با  یکاربرد قاتیتحق ۀبوده است. پژوهش حاضر در زمر یمفهوم توسعه از نگاه مردم محل افتنیرو به دنبال ِ شِیپژوهش پ

و  قیعم ۀاست. مصاحب بوده یا ترکیبی کمی -صورت توأم، از نوع تحقیقات کیفی توجه به ماهیت ترکیبی بودن روش تحقیق به

 قیتحق یها شد. داده عیتوزپرسشنامه خانوار  240 نیباطالعات،   لیتکم منظور بهانجام و  ییروستا ۀنقط 12نفر از  48هدفمند با 

 .خالصه شدند یساز و سپس با فشرده میتقس یمعن یصورت واحدها ، بهMAXQDAافزار  ها، از طریق نرم شامل متن مصاحبه

 5روستایی در  ۀبهره گرفته شد. مفهوم توسع یا خوشه لیو روش تحل سیها از مدل تاپس داده لیوتحل هیمنظور تجز درنهایت به

 ینوع نگاه اهالنتایج نشان داد که شد.  یبند نهادی، اقتصادی و محیطی دسته -زیربنایی، روبنایی، اجتماعی :اصلی شامل ۀمقول

 ازیتوسعه ن یها در چارچوب مؤلفه یی کهروستاها است. آنان بوده ازی، برگرفته از نتوسعه به مفهوم شهرستان دماوند یروستاها

 یها که در چارچوب مؤلفه ییاند و در مقابل روستاها عنوان کرده تر نییحد مطلوب توسعه را پا کردند، ی احساس میکمتر

در  نکهیبا توجه به ا داد،شان ن نیهمچن جی، حد مطلوب توسعه را باالتر در نظر گرفتند. نتاکردند میاحساس  یشتریب ازین توسعه

به حد مطلوب  دنیمورد مطالعه تا رس ییروستا یگفت که نواح توان یاست، م 693/0حد مطلوب توسعه،  یبیشاخص ترک

آن  جیشدند که نتا یبند دسته خوشه 4منطقه در  یروستاها یا خوشه لیدارند. درنهایت با استفاده از تحل یادیتوسعه فاصله ز

 توسعه بوده است. یها مناطق ازنظر شاخص نیب ییفضا ینابرابر انگریب

 جامعۀ محلی، حد مطلوب توسعه، شهرستان دماوند، مفهوم توسعۀ روستایی.واژگان کلیدی: 
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Abstract 

Development is a concept for expressing deep themes that have been pursued 

throughout history under other headings. The perfectionist nature of man is always at 

every level and stage of his intellectual, social and historical development, based on 

the level of perception, cognition and epistemological, ontological foundations. And 

its anthropology has somehow defined, regulated, and pursued it. Therefore, with this 

vision, the forthcoming research has sought to find the concept of development from 

the perspective of local people. Therefore, the present study is a qualitative-

quantitative research in the category of applied research and due to the combined 

nature of the research method. In-depth and purposeful interviews were conducted 

with 48 people from 12 rural areas and a questionnaire was distributed to 240 

households to complete. Using MAXQDA software, the research data including the 

text of the interviews were divided into meaning units and then summarized by 

compression. Finally, in order to analyze the data, the TOPSIS model and cluster 

analysis method were used. The concept of rural development was classified into 5 

main categories including infrastructure, superstructure, socio-institutional, economic 

and environmental. The results showed that the residents of the villages in the region 

had a view of the concept of development, derived from their needs, so that the 

villages that felt less need within the framework of development components, the 

lower the desired level of development and in contrast to the villages that felt more 

need in They had a framework of development components, they considered the 

desired level of development higher. The results also showed that, considering that in 

the combined index, the optimal level of development is 0.693, it can be said that the 

rural areas studied are far from reaching the optimal level of development. Finally, 

using cluster analysis, the villages of the region were clustered in 4 categories, the 

results of which showed the spatial inequality between the regions in terms of 

development indicators. 

Keywords: Concept of rural development, local community, optimal level of 

development, Damavand County. 
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 مقدمه و طرح مسئله
توسعه و  گذاران استیس ۀهمواره دغدغ ی،عدجامع و چندبُ یندیعنوان فرا توسعۀ روستایی به

صراحت  از منابعِ توسعه به یاری(. در بس122: 1395و همکاران،  ی)صادق بوده است زانیر برنامه

نوع توسعه الزاماً  نیزا(، چراکه ا درون ۀ)توسع ردیاز درون صورت گ دیه توسعه باک است شده انیب

مناطق ۀ توسع یبرا یکردیعنوان الگو و رو به تواند یو م ردیگ یصورت م یبا توجه به منابع بوم

؛ 212: 2002و  2-3: 2010، 2تمیشاکس؛ 140: 2013، 1و همکاران کازورال) باشد ییروستا

: 2002، 6پرز ایاسپارس؛ 2: 2005، 5نمس؛ 3: 2008، 4و همکاران پونتهازید؛ 455: 2008، 3شورتال

مرکز هر  دیباتوسعۀ روستایی همچنین (. 320: 1997، 8؛ بارک و نیوتن348: 1997، 7؛ ری203

 یها انیجر ۀهم دیتوسعۀ روستایی کل قتیباشد. در حق یمل ۀتوسع ندیبحث و مذاکره در فرا

مطرح است، از  یاریتوسعه سؤاالت بس یستیدر رابطه با مفهوم و چ (.6: 1996، 9)آکه توسعه است

 نیتر دهیچیتا پ ،در موضوع توسعۀ روستایی است یواحد فیسؤاالت که به دنبال تعر نیتر ییابتدا

 .دهد یآن را مورد پرسش قرار م یها یژگیتایی و وها که مراحل توسعۀ روس آن

و  یاجتماع ،یاقتصاد یدر ساختارها رییبه مفهوم تغ توان یتوسعۀ روستایی را م یگاه

در چارچوب نظر معاونت توسعۀ روستایی و مناطق محروم کشور، توسعۀ  .دانست یفرهنگ

 ،ییربنایز ،فنّاورانه ،یو انسان یعیتوسعه دادن و مورد استفاده قرار دادن منابع طب ندیروستایی فرا

در  یرشد اقتصاد عیو تسر قیمنظور تشو ها به دولت و برنامه یها استیها، س نهادها و سازمان

و  یزندگ ۀادام یبرا ییروستا یزندگ تیفیاشتغال و بهبود ک جادیا باهدف ییمناطق روستا

به آن در  یابیراهبرد دست ایو  وسعهعنوان هدف ت توسعۀ روستایی به .است اتیح یداریپا

از  یادیکه بخش ز رانیتوسعه همچون ا درحالِ یویژه کشورها جهان به یاز کشورها یاریبس

نفر )معاونت توسعۀ روستایی و مناطق محروم کشور،  ونیلیم 21 باًیتقریعنی  ها آن تیجمع

 .است دی، مورد تأککنند یم یندگ(، در روستاها ز10-9: 1393
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. روستاها هستند ۀتوسع یباارزش برا اریبس یتوسعۀ روستایی ابزار یها پروژه انیم نیا در

 ش،یبر لزوم آزما یالملل نیب اتیتوسعۀ روستایی و ادب یها پروژه یزیر برنامه دیجد یها روش

 تیظرف جادیا یندهاایو فر یریپذ مشارکت، انعطاف ،یمحل یها نهیبا زم یو سازگار یریادگی

با داشتن  رانیکشور ا نهیزم نیدر ا (.133: 2013و همکاران،  کازورال) اند کرده دیتأک یمحل

 یکشورها نیتر پرسابقه ۀ(، در زمر1327-1398)ی زیر ربه برنامهجدهه ت 7به  کینزد

، هنوز به اینوجودِ با یول ،است نهیزم نیفراوان در ا های ربهتج یتوسعه بوده و دارا درحالِ

از  یکی دیشا (.191: 1386زاده،  یاست )علو افتهیمتعارف رشد و توسعه دست ن یها هدف

عدم درک مفهوم توسعه  ،رانیتر کند بودن روند توسعه در ا قیدق یانیدر ب اینیافتگی  توسعه لیدال

 .است یواقع یبه معنا

در جوامع  یاجتماع قیبا تحوالت عم وندیعنوان کرد، مفهوم توسعه در پ دیاول با ۀدر درج

 نیا یۀتجز .اند ابعاد و جوانب مختلفِ مرتبط با هم داشته زیمطرح شده و آن تحوالت ن ییاروپا

 یویژه در کشورها توسعه، به گریاز آن، همواره با غفلت از ابعاد د یعدد بر بُیابعاد و تأک

دوم، توسعه اساساً  ۀداشته است. در درج یبار انیآثار و عوارض ز ران،یسوم و ازجمله ا جهان

و رفتار جوامع، در ابعاد مختلف  شهیرا در اند یاست و موضوعات گوناگون یاجتماع یمفهوم

است که متخصصان  یحال در نیو ا ردیگ یم بر در یاسیو س یاجتماع ،یصاداقت ،یفرهنگ

 ۀبر اساس رشت اند دهیکوش کی هر یستیویتیپوز ییدر فضا یانسان مختلف علوم یها رشته

 (.224: 1383 ،ی)موثق دکنن زیاز توسعه ارائه کرده و تجو یفیتعر ،خود یتخصص

توسعه و توسعۀ روستایی مطرح شده است.  ۀدربار یادیز فیسوم، تاکنون تعار ۀدر درج

ریزی توسعۀ روستایی که دستیابی به  در کنار هدف اصلی برنامهآن است که  لیاز دال یکی دیشا

 یمختلف یها دگاهید(، 589: 1399روستایی ایدئال، مطلوب و خوب است )عزیزی و همکاران، 

 ییافته و چه در کشورها توسعه ی)چه در کشورها توسعۀ روستایی حاکم بوده یزیر بر برنامه

نظر توسعۀ روستایی مدِّ یزیر در برنامه یمختلف یها ، هدفها دگاهید نیتوسعه( و در اِ درحال

متعدد و  زیتوسعۀ روستایی ن فیتعار ،اساس نیبر هم (.119: 2006، 1وواگویا) قرار گرفته است

بررسی و مطالعه خود، توسعۀ روستایی را موردِ یبنابر چارچوب نظر دگاهیمتفاوت است و هر د

از  یاریبس یۀما درون این،وجودِ ا(. ب25: 1381 ،یو قادر یافتخار نیالد )رکن قرار داده است

                                                           
1 Iwuagwu 
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بلوغ  رینظ ینیمضام ۀرندیآن است که توسعه دربرگ یایگو ،توسعه مفهومشده از  ارائه فیتعار

شده است.  فیدر شناخت و حل مسائل مربوط به خود و اجتماع خود تعر انییروستا یفکر

 ۀتوسع ۀمسائل و رفع مشکالت، مقدم قیشناخت دق قیتوسعۀ روستایی از طر ب،یترت نیبد

 (.114: 1391 ،یو نعمت یاست )پورطاهر یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

حال  و درعینِ یدر معنا و مفهوم توسعه و فقدان نگرش علم یدرمجموع ابهام و سردرگم

 - یکالن اقتصاد یها ناصواب در حوزه یعمل یکردهایو در ادامه رو ،جامع نسبت به آن

 یا توسعه یسومی از اهداف اساس از جوامع جهان یاریباعث شده که بس یاسیو س یاجتماع

در  نیو ا دکننخود را نتوانند حل و رفع  یداخل یها و بحران کالتفاصله گرفته و مسائل و مش

 انینیافتگی در جر کشورها حول بحث توسعه و توسعه نیمسائل ا یاست که محور اصل یحال

از  یو اساس قیو شناخت و شعور عم یاصالحات الزم به آگاه و راتییبوده و انجام تغ

 (.224: 1383 ،ی)موثقموکول است خود  تیدر تمام یاجتماع یها تیواقع

 تیشده، بااهم اشاره یها تر شدن مفهوم آن بر اساس بحث مفهوم توسعه باوجود روشن درک

 ریصورت مختصر عبارتنداز: فهم قرار داشتن در مس به ایمزا نیدارد. ا یاریبس یایبوده و مزا

از اتالف زمان، صرف منابع و امکانات در  یریاز آن، جلوگ یصرفاً شبح ایتوسعه  یقیحق

 ییو تنگناها و درنتیجه توانا ها تیدرک بهتر محدود جه،ینت نیحصول بهتر یبراشکل  نیبهتر

انتخاب  یاقدام برا نیموجود. در اصل نخست یو تنگناها ها تیدر فائق آمدن بر محدود شتریب

 ی)مالئاست آن  یها به توسعه، درک مفهوم توسعه و مؤلفه لین منظور بهمناسب  راهبردراهکار و 

 (.8: 1395و همکاران، 

روش است. هدف آن ممکن است  کیهدف و هم  کیجانبه، هم  توسعۀ روستایی همه

موانعی که برای  رسد یمبه نظر  (.49: 1398 و همکاران، راندوستیمحدود باشد )ا ای عیوس

ی متفاوت ها شهیاندمبتنی بر  غالباً، شود یمتحقق توسعه و بهبود وضع جامعۀ روستایی ظاهر 

نظر کارشناسان در  قاتیتحق یاری(. در بس113: 1391 ،یو نعمت ی)پورطاهراست کارشناسان 

روستاها و مردم ساکن در آن  آنکه لحاروند توسعۀ روستایی مطرح و مهم جلوه داده شده است، 

و  یانسان اتیو مقتض طیشناخت و درک شرا .و امکانات و مسائل خاص خود را دارند طیشرا

 ریدر مس یازجمله اهداف و اقدامات اساس یو معنو یآنان در ابعاد ماد یو تقاضاها ازهاین

مقاله حاضر بر آن است  ینشیهدف و ب نیبا چن نیبنابرا شود، یم یجوامع تلق ۀو توسع شرفتیپ
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و  یمحل دگاهید؛ چراکه کند ییشناسا انییروستا دگاهیمسائل توسعه را از د نیتر تا مهم

 کارشناسان است. دگاهیاز توسعه از د تر یدیتر و کل نوعی مهم از توسعه، به انییروستا

البرز  های کوه در جنوب سلسلهعنوان محدودۀ مورد مطالعه،  روستاهای شهرستان دماوند به

مرکزی و شرق استان تهران واقع شده است. این شهرستان برحسب آخرین تقسیمات سیاسی 

 تروستایی است. از جمعی ۀنقط 158شهری و  ۀنقط 5دهستان،  5بخش،  2کشور شامل 

درصد آن در نواحی روستایی ساکن  16/26درصد آن در نقاط شهری و  84/73شهرستان دماوند 

 کیآن به  لیو تبد یجیتدر افتنی تیشهر تهران و اهم ۀتوسع ریاخ ۀهستند. در چندده

. استاستان تهران شده  رامونیپ یدر روستاها یاریمسائل و مشکالت بس جادیشهر، باعث ا کالن

اند  نرمال برخوردار نبوده عیاستان تهران از توز یها شهرستان یاکثر روستاها تیجمع ،ینبِ دراین

 ینرمال و نسب عیتوز اری(. محققان با توجه به در نظر گرفتن مع1398استان تهران،  شی)طرح آما

استان تهران و  یها شهرستان گریبا د سهیشهرستان دماوند، در مقا یدر روستاها تیجمع

نمونه در پژوهش حاضر  ۀعنوان جامع شهرستان را به نیبر آن شدند تا ا ،یدسترس اریمع نیهمچن

 :داده شود زیر پاسختا به سؤاالت  آن استبر  یسعدر این تحقیق انتخاب کنند. 

 ازنظر جامعۀ محلی کدام است؟توسعۀ روستایی ی ها مؤلفه اهیم ومف

 است؟ چه میزان حد مطلوب توسعۀ روستایی در روستاهای مورد مطالعه

 مورد مطالعه چگونه است؟ یدر روستاها ۀ روستاییتوسع ییفضا یعتوز

 تحقیقپیشینة 

که در  ،صورت گرفته است رانیتوسعۀ روستایی در ا ۀدربار یمتعدد یها مطالعات و پژوهش

 ،عمدتاً در سطح اول بر مفهوم توسعه، توسعۀ روستایی یکل یبند میتقس کیگذشته در  ۀچندده

ها،  در توسعۀ روستایی و در سطح دوم بر موانع و چالش یزیر و برنامه ییروستا داریپا ۀتوسع

با توجه به اینکه موضوع پژوهش  ،بیترت نیاند. بد عوامل مؤثر بر توسعۀ روستایی تمرکز داشته

بخش  نیمنظور نگارش ا ، بهاست یمحل ۀرو، سنجش مفهوم توسعۀ روستایی ازنظر جامعِ شیپ

حوزه داشته و  نیمضمون مشترک مفهوم توسعه در اانجام شده با  ۀبر چند مطالع یاجمال یمرور

 .میده حیصورت خالصه توض مطالعات را به نیمطالب ا نیتر تا مهم میبر آن
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 ۀجامع یها مفهوم توسعه، مشخصه»تحت عنوان  یا ( در مقاله1364) 1سرای. می. پآر

درک اشخاص گوناگون از مفهوم توسعه اشاره کرده است. او مفهوم  یریپذ ، به تنوع«افتاده عقب

متفاوت است.  گریبه فرد د یکه از فرد داند یم یدئولوژیا کیو  یانسان تیفعال کیتوسعه را 

بوده و در محتوا و در تبلور خود  یفرهنگ یریگ جهت یکه توسعه دارا ستمعتقد ا سرایم

 یفرهنگ یها خاص هر کشور و ارزش طیبا شرا دیو با است کیارگان یو تحول رییتغ انگرینما

مفهوم توسعه و  تیجامع»با عنوان  یا ( در مطالعه1373)ی توسلهر جامعه تطابق داشته باشد. 

 یاجتماع یربنایبه توسعه را فاقد ز لیمنظور ن انجام شده به یها ، اکثر تالش«آن با فرهنگ ۀرابط

 یموجود کشورها یها یزیر در اکثر برنامهعنوان کرده و معتقد است که  یو فرهنگ

 یدر حال نیاند، ا عنوان مانع توسعه قلمداد شده به عمدتاً یو سنت یتوسعه، فرهنگ بوم درحالِ

 یو مل یبوم یو فکر یفرهنگ یها سنت ریتأث ۀدهند ژاپن و اروپا نشان کا،یآمر ۀاست که تجرب

 انیمعتقد است که نقش فرهنگ در جر نیهمچن یها بوده است. و آن اتیح دیدر توسعه و تجد

از  یرا بخش یاقتصاد ۀاز فرهنگ و توسع یخشاقتصاد را ب توان یم یبوده و حت یتوسعه اساس

 دانست. یفرهنگ -یاجتماع ۀتوسع

( 2011) 2، شانموگاراتنام«توسعه فیمعضل تعر»( در پژوهش خود با عنوان 1379) طالبان

تحول »( در کار خود با عنوان 2008) 3، سنت آنا«توسعه یدر باب معنا»خود با عنوان  در کار

اگر در بحث از مفهوم توسعه و  کنند یمشترک اظهار م جیبه نتا یابیدست ، با«مفهوم توسعه

مردم و درک آنان از  یاز زندگ یشتریب یها بتوان جنبه ،توسعه یها استیهدف س نیهمچن

 نیتوسعه و همچن ۀنقش میابزار ترس کیعنوان  موضوع را به نیا توان یتوسعه را شناخت، م

 ۀنیامروز در آ رانیا»( در کتاب خود با عنوان 1383)ی میعظ لحاظ کرد. یاجتماع راتییتغ ریتفس

 گریبه دوران د یخیدوران تار کیجامعه از  یانتقال ندیتوسعه فرا سدینو ی، م«مباحث توسعه

تقابل و تعارض نهادها و  ندیتوسعه فرا ندی: فراکند یم لیتکم نیچن نیمفهوم را ا نیا یاست. و

مسئله توسعه  نیاست. با توجه به ا دیتمدن جد رتیو بص شهیبا اند میتمدن قد یها رساختیز

است که متناسب با  یدیجد ینهادها جادیعد ادر بُ خصوص بهجامعه  کی یعبارت از بازساز

 باشد. دیو تفکر جد شهیاند

                                                           
1  R.P. Misra 

2 Shanmugaratnam 

3 San’t Ana 
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و « مفهوم توسعه»با عنوان  بیترت خود به یها پژوهش( در 1394) ( و1386) 1سن ایآمارت

 نیسهل و ساده نبوده است. در ا یا که مفهوم توسعه مسئله کند یم دیتأک ،«یآزاد ۀمثاب توسعه به»

توسعه  لیشود، تحل یم بهتر قلمداد یبه زندگ دنیاست ازآنجاکه توسعه رس معتقد یخصوص و

که  داند یم یاز موارد یکیدر انتخاب را  یآزادمردم توجه کند. او  یزندگ تیماه رب دیبا

گسترش  ندیفرا ،یو دگاهیقلمداد شود. توسعه در د یتوسعه مهم و اساس تیدر ماه تواند یم

عنوان  و هم به «هیهدف اول»عنوان  هم به یگسترش آزاد کرد،یرو نیاست. در ا یانسان یها یآزاد

خود تحت  ۀ( در مقال1391)ی و نعمت یپورطاهر .شود یتوسعه در نظر گرفته م «یابزار اصل»

 یبخش مرکز انییروستا دگاهیبر د دیمسائل توسعۀ روستایی با تأک یبند تیاولو»عنوان 

 یکه در آن زندگ ییها انسان خودِ ،طیدر هر مح دیترد ی: بسندینو ی، م«آباد شهرستان خرم

 یاریجستجو کنند. در بس نآ یبرا یحلِ مشکالت خود را درک و راه توانند ی، بهتر مکنند یم

در شناخت و حل مسائل  انییبلوغ فکری روستا رینظ ینیمضام ۀرندیتوسعه دربرگ ف،یتعار

شناخت  قیتوسعۀ روستایی از طر ب،یترت نیشده است. بد فیمربوط به خود و اجتماع خود تعر

 .است یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ۀتوسع ۀمسائل و رفع مشکالت، مقدم قیدق

: سدینو یم ،«ییروستا یزیر برنامه یها اصول و روش»( در کتاب خود با عنوان 1393) شیآسا

 یازهایرفع ن منظور به یاجتماع یها تیظرف یارتقا :از مفهوم توسعه و توسعۀ روستایی عبارت

 یرشد و تعال منظور به یاجتماع یها تیاز امکانات و قابل یبردار بهره شیمحسوس جامعه، افزا

 کنند یاشاره م« توسعه یستیدر باب چ»با عنوان  یا ( در مقاله1395و همکاران ) یمالئجامعه است. 

متوقف نشده و متشکل  یسطح چیدارد که در ه ایپو یبوده و درنتیجه خصلت ندیفرا کیکه توسعه 

با  ،حاضرِ توسعه قلمداد شود. درحال تواند یها م آن ۀدر مجموع شرفتیاز ابعاد گوناگون است که پ

از  دیو کالن نگر سرآمده است و با یاقتصاد یها افتیره عصرِ ی،جهان طیبه شرا هتوج

 داریو پا یانسان ،یمشارکت ،یمردم یها افتیجسته و از ره یدور ها افتیره نیا یها تیمحدود

 .دیبرآ ازهایرفع ن یدر پ بایددارد و  یبوم ی. درواقع توسعه در ذات خود خصلتکنیماستفاده 

مفهوم توسعه  ینظران برا صاحبشده، گواه بر آن دارد که  ی بر پیشینۀ تحقیقات انجاممرور

است که  یهیاند، بد ارائه کرده یمختلف فیتعار یا و کتابخانه یبه تناسب موضوع با روش اسناد

                                                           
1 Amartya Kumar Sen 
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در اکثر موارد  فیوجوه تشابه بوده و افتراق تعار یاز موارد دارا یاریموجود در بس فیتعار

توسعه، نوع نگرش آن به  فیموضوع در تعر نیتر . الزم به ذکر است مهماستده، اندک ذکرش

آن است،  ییزا مشارکت و درون ،ییگرا توسعه مطرح است، مردم ۀانسان است. آنچه امروزه دربار

آن  ییانسان بوده و هدف نها ۀانسان و دربار یبرا قتیگفت، توسعه در حق توان یم که یطور به

رو، محققان ِ شیپ ۀدر مقال نیاست؛ بنابرا شیخو یندگاز ز تیرضا ۀانسان به مرحل دنرسان زین

 ابندی(، بانیی)روستای محل ۀجامع دید هیدارند تا مفهوم توسعه و توسعۀ روستایی را از زاو یسع

 از مفهوم توسعه برسند. یدیروش مصاحبه به درک جد قیو از طر

 تحقیقحساسیت نظری 

 ختهیدرآم اریبس یو فرهنگ یخیبا وجوه تار رایاست؛ ز یو چندوجه دهیچیپ ی، مفهوم1توسعه

کار  به یدر جوامع بشر رییتغ یندهایفرا ۀو درزمین یعیاست. مفهوم توسعه، ابتدا در علوم طب

، «4رشد»، «3تکامل»، «2یترق» رینظ یگرید میمفاه نیگزیتدریج جا واژه به نیگرفته شد. ا

 کردهایرو یبررس (.15: 1992، 8)هاس است شده« 7یساز یغرب» یو حت« 6ینوساز»، «5تهیمدرن»

 ۀگذشته به هم یها شده در دهه مطرح یها هی، نظردهد یتوسعۀ روستایی نشان م یها افتیو ره

 یگذشته بر اهداف یها اند. درواقع در انگاره توجه نکرده کپارچهیصورت  ابعاد مختلف توسعه به

بهبود  ،یفقر، رشد محصوالت کشاورز یکن شهیر ،یاساس یازهاین نیتأم ،یتصادچون رشد اق

 .کردند یم دیتأک یبهداشت یها شاخص یمسکن و ارتقا تیفیک

توسعه،  یالگوها ییو محتوا یحاکم بر ابعاد شکل شیروند و گرا ریاخ یها سال در

تک  یای که از برداشت و باور گونه توسعه است، به یمفهوم ثِیتکامل ازح ینوع ۀدهند نشان

جهت داده  ریی( تغداریپا ۀ)توسع یچند ساخت ی( به برداشت و باوری)رشد اقتصادی ساخت

 راتییتوسعه و تغ یو نظر یفلسف یمبان ۀدر حوز نی(. همچن191: 1386زاده،  ی)علو است

و  یمعاصر، مباحث مربوط به توسعۀ روستایی با توجه به گسترش نظر ۀدر دور یاجتماع

                                                           
1 Development 

2 Progress 

3 Evolution 

4 Growth 

5 Modernity 

6 Modernization 

7 Westernization 

8 Haas 
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 یکه برخ ییای است تا جا رشته مقیاس بین سازوکار بزرگ کیبه  لیدر حال تبد یشناس روش

دو  سیو ک 4مارسدن یتر ،3نکلیک نزیهکارل  ،2نگی، هنگ رنت1مانند وندر پالگ پردازان هینظر

 ۀ(. توسع24: 1389 ،ی)وثوق کنند یبحث م ییروستا داریپاۀ از ظهور مؤلفه توسع 5روست

 ،یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع ۀتوسع ۀرندیدربرگ ،یبعدچندُ یندیعنوان فرا به داریپا

شده در  مطرح یها دهیا یبر مبنا (.210: 2002، 6تمیشاکس) است یو مشارکت یطیمح ستیز

 یعنیبر فرد،  یو متک یاز حقوق مردم، بوم قیدرک عم یبر مبنا دیتوسعه با دار،یپا ۀتوسع

امر توسعه را به عهده  شبردیباشد که پ یا و توان جامعه رویبر ن یو متک طیهماهنگ با مح

 (.49: 1398و همکاران،  راندوستی)ا ردیگ یم

. ردیگ یم بر را در یبشر یزندگ یها جنبه ۀمحققان، هم تریشمفهوم توسعه در نظر ب اکنون

نظر از ِ آغاز شود که صرف یانسان یازهایاز ن دیتوسعه با فیکه گفته شده است تعر طوری به

 ،یقاسم و شاه یکی)خان پردازد یم زیانسان ن یمعنو یو مسکن، به مسائل زندگخوراک و پوشاک 

(، توسعه و توسعۀ روستایی 1398از بانک جهانی ) نقل در جایی دیگر به (.86-85: 1394

راهبردی است که برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم فقیر روستایی طراحی شده 

( نیز آمده است که توسعه از هر نوع و با هر مفهومی 1945)متحد  است. در منشور سازمان ملل

به معنی باال بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی در نظام اقتصادی و 

 اجتماعی جوامع است.

 یها بلکه شامل جنبه رد،یگ یم بر را در یتنها اهداف اقتصاد توسعه نه، 7گولت سیاز نگاه دن

 شت،یمع یسه ارزش محور ای یسه جزء اساس وی. شود یم زیجامعه ن یو روان یاجتماع

 یسه ارزش محور نیکرده است. ا انیتوسعه ب ندیفرا اریعنوان مع را به ینفس و آزاد اعتمادبه

 (.454: 2008)گولت،  شوند یدنبال م یا جامعه ایهر فرد  ۀوسیل به یعنوان اهداف اساس به

 یاز زندگ یمردم عبارتنداز: برخوردار یبرا نیادیسطوح توسعه، مسئله بن یطورکلی در تمام به

آوردن سطح  دیپد یکه برا یبه دانش و منابع یابی دست ییتوانا ،یهمراه با تندرست یطوالن

                                                           
1 Vander Plog 

2 Henk Rtnting 

3 Karlheinz Knickel 

4 Tery Marsden 

5 Kees De Roest 

6 Shucksmith 

7 Denis Goulet 
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 یها تیاز موقع یاریحصول بماند، بس رقابلیسه امکان غ نیاست. چنانچه ا زمال یمناسب زندگ

 (.86: 1394 ،یقاسم و شاه یکی)خان واهد بودنیافتنی خ دست یزندگ گرید

 ی تحقیقشناس روش
یند ااست. فر یا ترکیبی یکمّ-و از نوع تحقیقات کیفی یلحاظ هدف کاربرد پژوهش حاضر به

که افراد نمونه بر اساس تسلط و  ،و هدفمند بوده یاحتمال ریدر این تحقیق از نوع غ یریگ نمونه

مصاحبۀ با استفاده از تکنیک  و داشتن سکونت دائم در روستاهای منطقه وضوعآگاهی به م

در  -مصاحبه اشباع نظری  30پس از انجام  برفی انتخاب شدند. گلولهصورت  ساختاریافته به نیمه

حاصل  - افراد نمونه ادامه یافت ها ازسویِ این روش انجام مصاحبه تا زمان تکراری بودن پاسخ

 دهد ینشان م (1شماره ) جدولادامه یافت. نفر  48تا  ها مصاحبهشد، اما باهدف اطمینان بیشتر، 

درصد بیشترین فراوانی را  58/39سال با  60تا  40شونده، گروه سنی  نفر مصاحبه 48که، از میان 

و  یپلمدرصد بیشترین و مقطع د 5/37داشته و برحسب سطح تحصیالت نیز مقطع ابتدایی با 

 ۀتحقیق داشته است. همچنین سابق یها فراوانی را در بین نمونه نیدرصد کمتر 5/12باالتر با 

مورد مطالعه با  ۀدامداری نمون - سال باالترین فراوانی و فعالیت کشاورزی 30سکونت بیشتر از 

 .ر داردرده قرا نیتر نییدرصد در پا 42/10درصد در باالترین رده و فعالیت اداری با  75/43

 شوندگان در بخش کیفی . مشخصات فردی مصاحبه1جدول 

 گروه سنی فراوانی درصد سطح تحصیالت فراوانی درصد

 سال 20از  0 0 ابتدایی 18 5/37

 سال 40تا  20 19 58/39 راهنمایی 15 25/31

 سال 60تا  40 24 50 متوسطه 9 75/18

 سال 60بیشتر از  5 42/10 دیپلم و باالتر 6 5/12

 سابقۀ سکونت فراوانی درصد نوع شغل فراوانی درصد

 سال 10کمتر از  3 25/6 دامداری -کشاورزی 21 75/43

 سال 20تا  10 5 42/10 خدماتی و تجاری 14 16/29

 سال 30تا  20 12 25 تولیدی و صنعتی 8 66/16

 سال 30بیشتر از  28 33/58 اداری 5 42/10
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از  1افزار مکس کیودا نرم ها، در محیط ها و گردآوری داده درنهایت، بعد از انجام مصاحبه

ها استفاده  منظور تحلیل داده عنوان یک روش تحلیل محتوای کیفی، به به 2روش تحلیل مضمون

 یها داده یمعان یالگو ریو تفس لیتحل ،ییاست که بر شناسا یا وهیش روش تحلیل مضمونشد. 

و ارتباط دادن  یفیک یها داده یمراحل کدگذار یسر کیبر  یروش مبتناین  تمرکز دارد. یفیک

(، هیاول می)استخراج مفاه 3باز یسه مرحله کدگذار است که با استفاده از ییها و گام حلمرا

( به یا هسته ۀمقول نیی)تع 5ینشیگز یعمده( و کدگذار های ه)استخراج مقول 4یمحور یکدگذار

 .کند یمسئله کمک م کی یساختار نظر جادیا

دست آمد و چارچوب نظری تحقیق تعیین  توسعه به یها ازآنکه مؤلفه تحقیق، پس ۀدر ادام

)تعیین وضعیت توسعه و تعیین حد مطلوب  توسعه در قالب دو پرسشنامه یها مؤلفه ؛دش

وضعیت توسعه، تعیین حد سنجش  یبرا سیاز مدل تاپس در این بخش شد.توسعه( طراحی 

نشان دادن  یبرا یپراکندگ بیاز ضر استفاده شد. همچنین روستاها یبند توسعه و رتبهمطلوب 

 یدماوند استفاده شد. برا یروستاها ۀتوسع یها در شاخص یعدم وجود پراکندگ ایوجود 

 گرفته شد. رهنیز به یا خوشه لیاز روش تحل یلیتکم یها لیتحل

که  دهد ینشان م ،(2شماره  جدولها مطابق ) دهندگان در پرسشنامه مشخصات فردی پاسخ

درصد بیشترین فراوانی را  33/43سال با  40تا  20دهندگان، گروه سنی  نفر از پاسخ 240از میان 

درصد بیشترین و مقطع دیپلم و  25/31داشته و برحسب سطح تحصیالت نیز مقطع راهنمایی با 

دهندگان به پرسشنامه تحقیق  پاسخ یها فراوانی را در بین نمونه کمترین درصد 92/12باالتر با 

 -سال باالترین فراوانی و فعالیت کشاورزی 30سکونت بیشتر از  ۀداشته است. همچنین سابق

درصد  58/9درصد در باالترین رده و فعالیت اداری با  17/59های مورد مطالعه با  دامداری نمونه

 .رده قرار دارد نیتر نییدر پا
  

                                                           
1 MAXQDA 

2 Thematic analysis 

3 Open Coding 

4 Axial Coding 

5 Selective Coding 
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 دهندگان در بخش کمّی . مشخصات فردی پاسخ2جدول 

 گروه سنی فراوانی درصد سطح تحصیالت فراوانی درصد

 سال 20از  19 92/7 ابتدایی 23 5/37

 سال 40تا  20 104 33/43 راهنمایی 96 25/31

 سال 60تا  40 82 33/34 متوسطه 82 75/18

 سال 60بیشتر از  35 58/14 باالتردیپلم و  39 92/12

 سابقۀ سکونت فراوانی درصد نوع شغل فراوانی درصد

 سال 10کمتر از  33 75/13 دامداری -کشاورزی 142 17/59

 سال 20تا  10 49 42/20 خدماتی و تجاری 44 33/18

 سال 30تا  20 93 75/38 تولیدی و صنعتی 31 92/12

 سال 30از بیشتر  65 08/27 اداری 23 58/9

و برحسب پارامتر فاصله از  شده یبند صورت طبقه روش انتخاب نواحی روستایی نمونه به

 12روستایی ساکن،  ۀنقط 66اقتصادی بوده که از  یها تیمرکز شهرستان و نوع غالب فعال

آماری برای انجام   ۀانتخاب شدند. جامع ونهعنوان نم صورت تصادفی به روستایی به ۀنقط

 1کوکرانفرمول که برحسب  بودشامل تمام خانوارهای روستایی شهرستان دماوند  پرسشنامه

 آمده دست مقدار آلفای کرونباخ به(. 1 رابطه)دست آمد  عنوان نمونه به خانوار، به 240تعداد 

 شمارۀ در جدولبوده است. همچنین  85/0سؤال پرسشنامه برای این تحقیق  40از تعداد  

نواحی منتخب نشان داده این توزیع تعداد پرسشنامه در هر یک از  ، نواحی روستایی و(3)

 شده است.

𝒏 =

𝒕𝟐. 𝒑 𝒒
𝒅𝟐

𝟏 +
𝟏
𝑵

(
𝒕𝟐. 𝒑𝒒

𝒅𝟐 − 𝟏)
=

(𝟏. 𝟗𝟔𝟐) × (𝟎. 𝟖)(𝟎. 𝟐)
(𝟎. 𝟎𝟓𝟐)

𝟏 +
𝟏

𝟗𝟖𝟕𝟏
(

(𝟏. 𝟗𝟔𝟐) × (𝟎. 𝟖)(𝟎. 𝟐)
(𝟎. 𝟎𝟓𝟐)

− 𝟏)
=

𝟐𝟑𝟗

𝟖𝟔
≅  رابطه(𝟏)                     𝟐𝟒𝟎

  

                                                           
1. p = 0.8؛ : درصد احتمال وجود صفت در جامعهq = 0.2 ؛ صفت در جامعه نبود: درصد عدم احتمالd = 0.05: 

 .: حجم جامعهN = 9871؛ : درصد احتمال صحت گفتارt = 1.96؛ گیریخطای نمونه
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 در بخش کمّی منتخب یاز روستاها کیتعداد پرسشنامه در هر عیتوز .3جدول 

ر درصد جمعیت روستا دهستان  تعداد پرسشنامه درصد خانوا

برشیوه  ا

ن نه ورزا ی ئ  30 50/12 338 14 1156 ا

 25 21/10 276 18/10 841 آرو

 71 45/29 796 27/30 2500 جابان

 8 37/3 91 29/3 272 دهنار

 4 48/1 40 11/1 92 کالک

 6 37/2 64 68/1 139 فیروزکوه مشهد

 تاررود

اد علی ب ی آ ل  2 67/0 18 75/0 62 وا

ء  32 28/13 359 09/13 1081 مرا

 20 29/8 224 37/8 691 نییپا حصار

آبرود  جمع 
ن  23 54/9 258 63/8 713 زا

اال ب  2 0/1 27 73/0 60 زیارت 

علی  17 84/7 212 91/7 653 جورد آب

 240 100 2703 100 8260 مجموع

 1399محاسبات آماری محققان، و  1395سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان تهران، مأخذ: 

 های تحقیق یافته
های  و در کل عملیات استقرایی بر روی داده یبند با استخراج معناها، مقولهدر بخش مصاحبه 

 -زیربنایی، روبنایی، اجتماعی :اصلی شامل ۀمقول 5روستایی در  ۀمفهوم توسع ،شده یآور جمع

شده  با مرور مکرر بر معناهای استخراج انمحقق. دشو یم یبند نهادی، اقتصادی و محیطی دسته

 ۀبرای مقول مفاهیماند. این  فرعی نیز دست یافته های هبه مقول ،کلی ۀمقول 5استخراج  منظور به

رسانی، شبکه فاضالب،  برق ۀشبک ،یونقل، آب شرب، راه ارتباط حمل ۀشبک :کلی زیربنایی شامل

است.  یگازرسان ۀتلفن و اینترنت و شبک رتباطیدرمانی، گردشگری، خدمات ا -اماکن بهداشتی

 -اجتماعی ۀ. خرده مقولیو فراغت یحیمسکن، اماکن آموزشی و اماکن تفر :روبنایی شامل مفاهیم

گزینی و  اشتغال، مکان :اقتصادی شامل مفاهیممسئولین و واحدهای نانوایی.  :نهادی شامل

انسانی و  ستیز طیمح :محیطی نیز شامل مفاهیمبازاریابی محصوالت کشاورزی و همچنین 

 .(4شماره  )جدول طبیعی است ستیز طیمح
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 توسعة روستاییی مفهوم ها مقولهو خرده  ها مقوله. استخراج 4جدول 

 ها مقوله مفاهیم واحدهای معنایی

 ونقل حمل ۀشبک یهنقل یلوسا
 ونقل شبکۀ حمل

 زیربنایی

 ونقل حمل ۀشبک یا خدمات جاده

 آب شرب یفیتک
 آب شرب

 تأمین آب شرب

 مناسب یراه ارتباط

 یراه ارتباط
 روشنایی مسیرهای اصلی و فرعی ۀشبک

 مسیرهای اصلی و فرعی یساز منیا

 کشی معابر آسفالت

 یبرق فشارقو یعتوز یها احداث شبکه
 رسانی شبکۀ برق

 یبرق فشارقو یعتوز یها شبکه ینوساز

 شبکۀ فاضالب فاضالب روستایی ۀشبک یساتتأس یریتمد

خدمات ارتباطی تلفن و  یارتباطی ها رساختیز

 مناسب ارتباطات یده پوشش اینترنت

 یگازرسان ۀشبک یگازرسان ۀدر روند شبک یعتسر

 روستایی یها جلب مشارکت مردم در طرح

ریزان  کارشناسان و برنامه

 روستایی

 نهادی -اجتماعی

به رسمیت شناختن حقوق مالکیت 

 کشاورزان

 تسریع در اجرای طرح هادی روستایی

 بازنگری در طرح هادی روستایی

 توجه به روستا

 یپخت نان در واحدها یفیتتوجه به ک

 یینانوا
 واحدهای نانوایی

 یدر واحدها یمسائل بهداشت یترعا

 یینانوا

 دائم اشتغال
 اشتغال

 اقتصادی

 امید به آیندۀ شغلی

 بیمۀ دام

 تأمین علوفۀ دام دامداری

 دامداری یها تیگزینی برای فعال مکان
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 ی مفهوم توسعة روستاییها مقولهو خرده  ها مقوله. استخراج 5دول ادامه ج

 ها مقوله مفاهیم واحدهای معنایی

 بیمۀ محصوالت کشاورزی

  کشاورزی

 بازاریابی محصوالت کشاورزی

 ونقل محصوالت کشاورزی حمل

 ی بر روی محصوالت کشاورزیگذار متیق

 یاراض یاریآب برایبه آب  یدسترس

 یکشاورز

 انسانی ستیز طیمح یطبهداشت مح

 حفظ مراتع محیطی
 طبیعی ستیز طیمح

 ها حفظ حریم رودخانه

 تأمین مسکن

 مسکن

 روبنایی

 ی مسکنبهساز

 ی مسکننوساز

 اماکن آموزشیاز برخورداری 
 اماکن آموزشی

 دسترسی به اماکن آموزشی

 یو فراغت یحیاماکن تفر یجادا

 یو فراغت یحیدسترسی به اماکن تفر یو فراغت یحیتفراماکن 

 یو فراغت یحیامکانات تفر

 یو درمان یاماکن بهداشت یجادا

 یو درمان یبه اماکن بهداشت یدسترس درمانی -اماکن بهداشتی

 یو درمان یبهداشت خدماتبه  یدسترس

 یگردشگر یخدمات اقامت
 گردشگری

 یگردشگر یراییخدمات پذ

 :شود یمها پرداخته  همقول، به تشریح هر یک از ها افتهدر ادامۀ ارائه ی

 زیربنایی ةمقول

شهری و  یها ارتباطی نقش مهمی در ایجاد ارتباطات فضایی و عملکردی میان سکونتگاه یها راه

میدانی با افراد  یها . در برخی مصاحبهکنند یدر سطح منطقه یا ناحیه ایفا م ستاییرو
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آباد  از روستای علی سالۀ کشاورز 44آقای به این موضوع شده است.  ییها کننده اشاره مشارکت

 والی بیان کرد:

عموماً بدون  یکالبد ۀتوسع نیاند و ا روستاها پرداخته یکالبد ۀها فقط به توسع دولت»... 
 نکهیبدون ا ،ها انجام شد مثال آسفالت جاده یروستاها بوده است. برا ندهیآ ۀتوجه به توسع

و ... فقط محدود به خانوار بود و  یرسان و گاز یرسان برق ایها توجه شود  شدن راه ضیبه عر
جز دو مسیر اصلی  به. انجام نشد یرانیا یو بوم یو سنت یروستاها به نحو علم یهاد طرح

. درواقع هستند  ارتباطی دیگر در سطح ناحیه فاقد کیفیت مناسب یها ارتباطی، راه
طورکلی توسعه و بهبود  رسانی، گازرسانی و به رسانی، آب برق یها رداری از طرحبرخو

 راستقرار جمعیت، حیات کشاورزی و زیست انسانی را د شرایطوضعیت خدمات زیربنایی 
 ...«. کند یاین منطقه فراهم م

 نهادی -اجتماعی ةمقول

دستیابی به  یها توسعه، یکی از ضرورت یها مشارکت مردم در امور توسعه و اجرای طرح جلب

( مردم روستایی است. ییافزا آن توانمندسازی )توان ۀتوسعه در نواحی روستایی بوده که الزم

منوط به مشارکت و  یا و توسعه یعمران یها پروژه یداریو پا تیکه موفق کردهتجربه ثابت 

 ۀ)صرف یبر ضوابط اقتصاد عالوه ها یزیر و برنامه یاست و در طراح یمردم محل یرهمکا

 تیتا شانس موفق کردتوجه  زیمنطقه ن یو فرهنگ یبه شرایط اجتماع ستیبا ی( میاقتصاد

میدانی بر این نکته صحه  یها راستا، چندین مورد از داده . دراینشود شتریب یعمران یها پروژه

سال و کارمند بخش اداری  60با سن  شونده مصاحبه آقایانیکی از  ،مثالطورِ اند، به گذاشته

 که: کرد رابطه چنین اظهار دراینشهرستان دماوند 

و  یهی)شناخت، توج یمراحل مطالعات یاز ابتدا ،یا در کمتر پروژه ،یتاکنون، مردم محل»... 
و  یو نگهدار ریتعم ،یبردار و سپس اجرا، بهره یبوده و در طراح لی(، دخییاجرا -یلیتفص

ادعا  توان یاند و درنتیجه نم داشته یو مؤثر یاثرات آن، نقش جد یابیو ارز شیپا نیهمچن
 دیو اجرا شده است. شا یطراح یکامل و درست مشارکت مردم کردیبا رو یا که پروژه کرد
 یها شنهادینظرات و پ بیترت باشد که به یزیر الگو، نظام برنامه نیتر ییو اجرا نیبهتر

و  قیتلف یو در سطح مل یآور ها جمع ها و استان ها، شهرستان ها، بخش روستاها، دهستان
منعکس شود و این  تر نییها به سطوح پا ها و پروژه ها و طرح برنامه ۀجیشود، سپس نت شیپاال
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بر تالش مسئوالن، نیازمند همت مردم و اهالی روستا در جهت رشد و آبادانی  مهم عالوه
 ...«. روستاها است

 اقتصادی ةمقول
 ۀمنابع نقط نیاما ا ،اند افتهیوخاک شکل گرفته و گسترش  بر منابع آب هیاز دیرباز با تک روستاها

روستا و  یاقتصاد ی. فضاشود یآن محسوب نم تیاست و تمام ییآغاز تحوالت اقتصاد روستا

 عیصنا ،یدست عیصناها،  بخشریز ۀبا هم یکشاورز: شامل ییروستا یها ثروت در عرصه دیتول

محور و .. است.  و امروزه اقتصاد دانش یو خارج یداخل یخدمات، بازرگان ک،کوچ

منتج شده،  یدانیم یها افتهیروستایی از  ۀکه در بیان مفهوم توسع هایی هراستا از دیگر مقول دراین

گزینی و بازاریابی  اشتغال، مکان یها نشان داده است که خرده مقوله ها افتهیاقتصادی است.  ۀمقول

 35آقا که  کنندگان از مشارکت یکیمحلی درک شده است.  ۀکشاورزی از نگاه جامع صوالتمح

 :کرددر این خصوص اظهار  سال سن داشته و در بخش تولیدی و صنعتی مشغول به کار بوده،
رش نشده است و همچنان نگ نییخوبی تب به یدر اقتصاد مل ییاقتصاد روستا تیهنوز اهم»... 
 یو کشاورز ییکه اقتصاد روستا صنعتی به آن وجود دارد. درحالی نیمه یتا کم یسنت

 نیدتریشد»و  «یسرد سال نیبدتر»رغم  است و به یبخش اقتصاد مل نیتر مستحکم
 ریتأث نیهمچنان پابرجاست و کمتر ،یجهان یو مال یاقتصاد یها بحرانو بروز  «یسال خشک

، شوند یما دچار رکود م یاقتصاد یها که بخش ییها است. در زمان رفتهیها پذ را از آن
 داریهمان اقتصاد پا نیو ا کنند یم دیکشور تول یخود برا نیزم ۀقطع قطعه یکشاورزان بر رو

حاضر اشتغال ِ . درحالردیگ یقرار نم یبحران طیشرا چیه ریاست که تحت تأث یداریپا دیو تول
تنوع شغلی  جادیبا ا توان یمشکل است و م نیتر کارآمد در روستاها مهم یروهایو ماندن ن

 ...«.مشکل را برطرف کرد  نیو اقتصاد روستاها، ا تیمتناسب با موقع

 گوید: باره می ساله و کارمند دراین 45شونده خانمی  مصاحبه

چالش روستاها  نیتر ی. هنوز اصلمیمناطق توسعه ده نیرا در ا یاقتصاد یها جاذبه دیبا»... 
 دیدرآمد و اشتغال با جادیا د،یتول یها تیمعضل، ظرف نیکنترل ا یبرا .مهاجرت است

 ،یمکمل بخش کشاورز یها تیبتوانند با فعال ییروستا ی. اگر خانوارهاابدیگسترش 
خود را ارتقا بخشند،  یسطح درآمدها ،یدست عیو زنبورعسل و صنا یپرورش ماه ،یدامدار

 ...«.وطن نخواهند کرد  یجال گریو د شوند یجذب روستای خود م
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 محیطی ةمقول
مهمی  یعد طبیعی ازجمله اجزاکوهستانی، بُ  خصوص روستاهایی با کیفیت محیط روستا، به در

 های بهنواحی روستایی در نظر داشت. نتایج حاصل آمده از مصاح ۀاست که باید در توسع

نواحی روستایی دارد. دفع  ستیز طیبه حفاظت از مح ییها کننده اشاره میدانی با افراد مشارکت

کننده بدان  پسماندها و مدیریت سیستم فاضالب روستایی ازجمله نکاتی بود که افراد مشارکت

 :کردبیان  ساله و دامدار 40آقایی طورمثال  اند. به اشاره داشته

در روستاها کمتر بود، اما اکنون با ورود مواد صنعتی و  در گذشته معضل پسماند»... 
نیست. در برخی  ریپذ پتروشیمی به پسماند، این مدیریت چندان توسط روستاییان امکان

ساختمانی در مراتع، رها  یها نخاله ۀ، زان و مراء(، تخلینییروستاهای شهرستان )حصار پا
ها و  در داخل رودخانه شده بیواحدهای مسکونی غیرمجاز و تخر ختمانیبودن مصالح سا

روستا موجب معضالت  ۀفاضالب و عبور مواد آالینده از میان یها فقدان سامانه
در روستا شده است. در این خصوص الزم است که با مدیریت اشتراکی بین  یطیمح ستیز

 ...«.ر بگیریم در نظ اییدهی پسماند روست روستاها کانونی را برای سامان

 روبنایی ةمقول 
زیربناها و روبناها نقش مهمی در توسعه و بهبود سطح زندگی و از خدمات و تسهیالت ناشی 

توسعه دسترسی ِ یافته و درحال ر اغلب کشورهای توسعهددلیل  همین به. رفاه جامعه بر عهده دارند

. در ایران نیز این مهم در شود یبه حداقل زیربناها و روبناها یکی از حقوق شهروندی محسوب م

ساله و  55آقا که فردی  شوندگان یکی از مصاحبه ۀگفت قانون اساس صراحتاً قید شده است. بنابه

 گوید: دامداری است می-دارای شغل کشاورزی

 ،روستاها دانست یو اجتماع یعموم یها هیسرما توان یرا م ییزیربناها و روبناهای روستا»... 
 ییکارا یو ارتقا یمردم محل شتیو مع یزندگ تیفیو ک طین باعث بهبود شراآ ۀچراکه توسع

و  یبهداشت و خدمات التیتسه ۀمثال، توسع عنوانِ خواهد شد. به یو اقتصاد یاجتماع یزندگ
 ...«.آنان خواهد شد  یها ییتوانا شیو افزا یمنابع انسان تیفی، باعث بهبود کیآموزش

 ارهیچندمع یریگ میتصم روشاز  روستاها یبند سنجش میزان توسعه و رتبه یبرادر ادامه، 

1سیتاپس
پردازد.  ها می بندی گزینه است که به رتبه ییها روش تاپسیس یکی از روش استفاده شد. 

                                                           
1 TOPSIS 
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صورت  و سطوح توسعه به بیترک گریکدی( با ریمتغ 47) گانه پنج یها در این روش شاخص

 نییو حصار پا ورزانآئینه  یروستاها دهد ینشان م جیترکیبی مورد محاسبه قرار گرفت. نتا

دهنار، کالک، مشهد فیروزکوه  یباالترین میزان توسعه و روستاها 51/0و  52/0 ازیبا امت بیترت به

کسب  را توسعه ازاتیامت نیکمتر 02/0و  10/0، 07/0، 11/0با  بیترت و علی آباد والی به

 ۀتوسع یها در شاخص ینسب ینشانگر وجود پراکندگ 61/0 یپراکندگ بیاند. همچنین ضر دهکر

 .(5 شمارهاست )جدول دماوند  یروستاها

 ی توسعهها مؤلفه یافتگی توسعهی نواحی روستایی نمونه ازنظر وضعیت و حد مطلوب بند رتبه. 6جدول 

 روستا
 حد مطلوب توسعه میزان توسعه

 رتبه تاپسیس رتبه تاپسیس

 12 523/0 1 520/0 ائینه ورزان

 6 600/0 7 472/0 آرو

 8 574/0 5 494/0 جابان

 4 883/0 9 110/0 دهنار

 2 920/0 11 075/0 کالک

 3 884/0 10 109/0 فیروزکوه مشهد

 1 968/0 12 023/0 والی بادآ علی

 7 581/0 6 490/0 مراء

 11 537/0 2 519/0 نییپا حصار

 9 556/0 4 507/0 زان

 5 765/0 8 229/0 زیارت باال

 10 544/0 3 515/0 جورد

 693/0 340/0 میانگین

Max 520/0 968/0 

Min 023/0 523/0 

 176/0 210/0 انحراف معیار

CV 616/0 254/0 
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 34/0مورد مطالعه برابر با  یتوسعه، در شرایط فعلی در روستاها یها ترکیب مؤلفه نیانگیم

با توجه به نتایج  ،ترتیب بوده است. بدین 69/0حد مطلوب توسعه، برابر با  نیانگیو م

یافتگی کمتر قرار  گفت نیمی از روستاهای مورد مطالعه در شرایط توسعه توان یآمده، م دست به

 .(1 و شکل شماره 6شماره  ولجد) دارند

 ی توسعة روستاییها مؤلفهیافتگی ازنظر  لحاظ توسعه ی نواحی روستایی مورد مطالعه بهبند گروه. 7جدول 

 درصد سطح همروستاهای  فاصله طبقات

 50 زیارت باال -آباد والی علی -مشهد فیروزکوه -کالک -دهنار - 25/0

37/0 – 25/0 - 0 

 25 مراء -جابان -آرو 37/0 – 50/0

 25 ائینه ورزان -جورد -زان -یینحصار پا + 50/0

 100 12 مجموع

 
 ی توسعه در نواحی روستایی مورد مطالعهبند سطح. 1شکل 

 توان یبوده، م 69/0حد مطلوب توسعه در شاخص ترکیبی توسعه، برابر با  نکهیبا توجه به ا

 دیرا با یادیبه حد مطلوب توسعه فاصله ز دنیگفت که نواحی روستایی شهرستان دماوند تا رس
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از  کی چیه مورد مطالعه، یروستا 12است که از  تیواقع نیا یای( گو2) شماره . شکلدکنن یط

 .است، برسند 69/0که برابر با مقدار  حد مطلوب توسعه بهاند  روستاها نتوانسته

 
 ی توسعة روستایی در نواحی روستایی مورد مطالعهبند سطح. 2شکل 

و  سیحاصل از شاخص ترکیبی در مدل تاپس یها با استفاده از داده(، 3طبق شکل شماره )

روستا در  7شدند.  یبند دسته خوشه 4منطقه در  یروستاها ،یا خوشه لیاز تحل یریگ بهره

 1 ،یافته نسبتاً توسعه یعنوان روستاها روستا به 3 ،یافته توسعه یعنوان روستاها اول به ۀخوش

روستا قرار گرفت که در  1چهارم نیز  ۀو در خوش استیافته  توسعه مهین یعنوان روستا روستا به

 انگریمتفاوت ب ۀاز روستاها در چهار خوش کیهر  یرییافته است. قرارگ کمتر توسعه ۀدست

 .توسعه بوده است یها زنظر شاخصمناطق ا نیب ییفضا ینابرابر

 
 ی توسعهها شاخصی همگن از حیث ها گروهدندروگرام تعیین . 3شکل 
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 یریگ جهینتبحث و 
 یگرید نیتحت عناو خیاست که در طول تار قیعم ینیمضام انیب یبرا دیجد یتوسعه مفهوم

 یاز تکامل فکر یانسان همواره در هر سطح و مرحله و مقطع یجو و فطرت کمال شده یدنبال م

 ،شناختی معرفت یخود و بر اساس سطح ادراک و شناخت و مبان یخیو تار یو اجتماع

 نیبنابرا .و دنبال کرده است میو تنظ فینوعی آن را تعر به شیشناختی خو و انسان یشناخت یهست

طبق  بوده است. یفهوم توسعه از نگاه مردم محلم افتنیرو به دنبال ِ شیپژوهش پ نشیب نیبا ا

 .(4)شکل شماره  دش یبند مقوله دسته 5روستایی در  ۀحاصل از مصاحبه مفهوم توسع جینتا

 
 چارچوب مفهوم توسعة روستایی با تأکید بر دیدگاه روستاییان. 4شکل 

گانه،  پنج یها شاخص بیاند که با ترک خرده مقوله بوده 47 یدارا یکل ۀگان پنج های همقول

منطقه برابر با  یدر روستاها ،یفعل ۀتوسع نیانگینشان داد م جیسطوح توسعه محاسبه شد. نتا

آنان  ازیکه به مفهوم توسعه داشتند، برگرفته از ن یمنطقه نوع نگاه یروستاها یاست. اهال 34/0

اند،  توسعه داشته یها در چارچوب مؤلفه یکمتر ازیکه احساس ن ییبوده است. درواقع روستاها

در  یشتریب ازیکه احساس ن ییاند و در مقابل روستاها عنوان کرده تر نییحد مطلوب توسعه را پا

 نیهمچن جیباالتر در نظر گرفتند. نتا رااند، حد مطلوب توسعه  توسعه داشته یها چارچوب مؤلفه

گفت  توان یاست، م 693/0در شاخص ترکیبی، حد مطلوب توسعه  نکهینشان داد، با توجه به ا

 12. چراکه از دکن یط دیرا با یادیبه حد مطلوب توسعه فاصله ز دنیکه شهرستان دماوند تا رس

سمت  مطلوب توسعه عبور و به داند از ح از روستاها نتوانسته کی چیمنطقه، ه یروستا

دسته  4منطقه در  یروستاها یا خوشه لی. درنهایت با استفاده از تحلدکننیافتگی حرکت  توسعه

بر  دیتوسعۀ روستایی با تأک

انییروستا دگاهید  

 عوامل زیربنایی

 عوامل روبنایی

 عوامل محیطی

 عوامل اقتصادی

نهادی-عوامل اجتماعی  

 توسعۀ روستایی
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 ینابرابر انگریمتفاوت، ب ۀاز روستاها در چهار خوش کیهر  یریشدند که قرارگ یبند خوشه

ی پژوهش حاضر با مطالعات ها افتهی توسعه بوده است. یها مناطق ازنظر شاخص نیب ییفضا

سنت آنا ، (1391)ی و نعمت یپورطاهر ،(1379) طالبان، (1373)ی توسلانجام شده توسط 

 قرابت زیادی داشته است.( 2011) شانموگاراتنامو ( 2008)

متعارف رشد و  یها هنوز به هدف ،یزیر برنامه ۀدهه تجرب 7به  کیبا داشتن نزد رانیا کشور

مطرح در سطح جهان را  ۀتوسع یکشور انواع الگوها زانیر است. برنامه افتهیتوسعه دست ن

و ...  یاجتماع ،یدر ابعاد گوناگون اقتصاد یزیر ها، به برنامه توجه قرار داده و بر اساس آنموردِ

از  یاریبا بس سهیدر مقا ،حال اند. بااین کشور اقدام کرده ییایمختلف جغراف یفضاها رد

 ها ینابسامان ۀدهند کشور نشان یطیو مح یاقتصاد ،یاجتماع طیشده، شرا یتازه صنعت یکشورها

از  یکیاساس،  نیبر ا ها است. در برنامه شده حیبه اهداف تصر یابیو عدم دست یزیر در برنامه

به مسائل است،  کپارچهیجانبه و  همه دیکشور، نبود د ۀتوسع یزیر برنامه یها چالش نیتر مهم

 یاقتصاد ،یاجتماع طیشرا ی، در نابساماننگر یو جزئ یکه توجه به اهداف مجرد، بخش ای گونه به

 شود: راستا اقدامات ذیل پیشنهاد می دراینکشور اثرگذار بوده است.  ییو فضا

 یکردیرو یریشگی. بلکه با پبرد ینم ییجاعدی و اقدامات پراکنده، راه به بُ نگاه تک -

 نیداشت تا از ا یتوجه کاف ندهیهم به مسائل موجود و هم به آ دینگر، با جانبه عدی و همهچندبُ

 فراهم آورد. ندهیو آ ینسل کنون یرا برا یمساعد طیبتوان شرا قیطر

و  کند رییتغ دیبه توسعه با یعلم ۀنوع نگاه جامع ران،یمانند ا یا توسعه در کشور درحالِ -

 ه،ینظر کیعنوان  نه به داریپا ۀتوسع نیشود و به توسعه و همچن لیاز شعار به فرهنگ تبد

امر مهم  نیبه ا یابی دست برایالزم  یها نهیتوجه شود تا زم ازین کیعنوان  بلکه به

 .زودتر محقق شود هرچه

مهم جلوه داده  و نظر کارشناسان در روند توسعۀ روستایی مطرح قاتیاز تحق یاریدر بس -

از  یاریدر بس ،مرتبط با توسعۀ روستایی یمحل یها دگاهید یجا رسد یاما به نظر م شده است،

از توسعه  تر یدیتر و کل نوعی مهم از توسعه، به انییو روستا یمحل گاهدید .است یخال قاتیتحق

 یزندگ نکه در آ ییها انسان خودِ یطیدر هر مح دیترد یباکه ، چرکارشناسان است دگاهیاز د

بر مفهوم توسعه  تواند یموضوع م نیخود را درک کنند و ا یازهاین توانند ی، بهتر مکنند یم
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و نگاه  داریپا ۀتوسع ۀتوجه به مقول یزیر تحقق اهداف برنامه منظور به نیاثرگذار باشد؛ بنابرا

 .است یمردم به توسعه الزام

 منابع
تحلیل رفتار پایدار آب کشاورزی و شناسایی (، 1398) پور، بهمن؛ غنیان، منصور یبخشی، آزاده؛ خسرو

برداران آب زیرزمینی استان خراسان جنوبی. فصلنامه علوم  های مؤثر بر آن در بین بهره عامل

 . 263-222: 5ه بیست و هفتم، شماره محیطی.دور

 انتشارات پیام نور.  :، تهرانریزی روستایی های برنامه روشاصول و (، 1393آسایش، حسین )

 یدارا یروستاها ییضرورت شناسا ،(1398اهلل ) روحیی، توال ی؛کسر ی،آشور ؛ومرثیک راندوست،یا

 ییفضا یزیر فصلنامه برنامه جار،ی: شهرستان بینمونه مورد یزیر برنامه ندیتوان توسعه در فرا
 .70-47: 2، دوره نهم، شماره (ای)جغراف

 دگاهیبر د دیمسائل توسعۀ روستایی با تأک یبند تیاولو، (1391رضا )ی، نعمت ی؛مهد ،یپورطاهر

، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعۀ روستاییآباد،  شهرستان خرم ی: بخش مرکزیمطالعه مورد انییروستا

 .128-113: 2دوره اول، شماره 

، دوره فصلنامه فرهنگ توسعهآن با فرهنگ،  ۀرابط مفهوم توسعه و تیجامع ،(1373غالمعباس ) ،یتوسل

 .33-24: 15سوم، شماره 

تهران.  کشاورزی، و معادن صنایع، بازرگانی، (، اتاق1398اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی ) انداز چشم

 اقتصادی. یها یبررس نشر معاونت

 ۀتوسع یها در برنامه« توسعه»و « ارتباطات» یتحول مفهوم ،(1394زهره ) ی،قاسم شاه ی؛هاد ،یکیخان

برنامه توسعه سند  نیو نخست 1355برنامه توسعه نظام گذشته سال  نی: آخری)مطالعه مورد رانیا

، یهنگفر – یفصلنامه مطالعات توسعه اجتماع(، 1383سال  رانیا یاسالم یانداز جمهور چشم

 . 110-83: 3دوره چهارم، شماره 

در توسعۀ روستایی  ییروستا ینقش گردشگر ،(1381) لیاسماع ی،قادر ؛عبدالرضا ،یافتخار نیالد رکن

 . 41-23: 2، دوره ششم، شماره فصلنامه مدرس(، یا هینظر یها چارچوب لی)نقد و تحل

 .رانیمرکز آمار ا : انتشاراتتهران .(1395استان تهران ) یسالنامه آمار

 ن.رایمرکز آمار ا ، تهران: انتشارات(1395نفوس و مسکن استان تهران ) یعموم یسرشمار

 یجیترو یعلم صلنامه، فگودرزی یعل ،انیمفهوم توسعه، ترجمه شاکه سرکس، (1386) ایسن، آمارت
 .184-157: 12، شماره سابق( اسیراهبرد توسعه )راهرد 
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 .انتشارات دانشگاه تهران :تهران ی،محمود دیترجمه وح ،یمثابه آزاد توسعه به ،(1394) ایسن، آمارت

عملکرد نهادها و  یابیارز (،1395) میمر ی،صالح ی؛شاد ی،قباد ؛اسکندر ی،دائیص ؛اله حجت ،یصادق

فصلنامه اقتصاد  ذه،ی: بخش دهدز در شهرستان امطالعه روستاها مورد یداریمرتبط با پا یها سازمان
 . 140-119: 16، دوره پنجم، شماره فضا و توسعۀ روستایی

، )حوزه و دانشگاه( یانسان علوم یشناس فصلنامه روشتوسعه،  فیمعضل تعر ،(1379طالبان، محمدرضا )
 .187-175: 25و 24های دوره ششم، شماره

 ی استان تهران.زیر برنامه(. تهران: سازمان مدیریت و 1398) طرح آمایش استان تهران

(. تحلیل ادراک جامعه محلی از روستای خوب 1399عزیزی، شیرین؛ عزیزپور، فرهاد؛ طهماسبی، اصغر )

: 2دوره دوازدهم، شماره شهری(، -فصلنامه توسعه محلی )روستایی)مورد مطالعه: روستای ورس(، 

587-618 . 

کوتاه و بلندمدت  یها حل بحران یمباحث توسعه )برا نهیامروز در آ رانیا ،(1383) نیحس ،یمیعظ
 ی.دفتر نشر فرهنگ اسالمانتشارات  :، تهرانکرد؟( توان یکشور چه م یاقتصاد

 داریپا ۀبر توسع دیبا تأک یاجتماع - یاقتصاد ۀتوسع یالگوها ،(1386) رمحمدیام دیزاده، س یعلو

 .201-190: 246و  245 های ، شمارهیاقتصاد – یاسیفصلنامه اطالعات س ران،یدر ا ییروستا

 ییاجرا نامه نییبر آ یبسته توسعۀ روستایی مبتن ،(1393معاونت توسعۀ روستایی و مناطق محروم کشور )
 .138-1 :قانون برنامه پنجم توسعه 194ماده 

فصلنامه راهبرد توسعه،  یستیدر باب چ ،(1395کاظم ) ی،میرح ؛وایش ،هره دشت یپروائ ؛میمر ،یمالئ
  .23-7: 48، شماره توسعه

 .55(، فصل نهم، ماده 1945ملل متحد ) منشور

، یاسیدانشکده حقوق و علوم س فصلنامه ،یو نظر یتحول مفهوم ریتوسعه س ،(1383احمد ) دیس ،یموثق

 .223-252 صص ،63شماره 

و  یکشاورز جیجهاد )ترو فصلنامهافتاده،  عقب ۀجامع یها مفهوم توسعه، مشخصه، (1364) یآر. پ سرا،یم
 .63-12: 76 شماره، توسعۀ روستایی(

محلی توسعه  فصلنامه ،یداریپا یها توسعۀ روستایی و چالش ۀندیآ ،(1389) یعل ی،مانیا ؛منصور ،یوثوق
 . 45-23: 2دوره یکم، شماره  شهری(،-ییروستا)
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