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Abstract 

This study mainly aimed at zoning and explaining the sustainable 

socio-human development of rural areas of Chaharmahal Bakhtiari 

province with TOPSIS model. First, the theoretical foundations of 

social and human sustainability and its study records were studied, 

and after validation, they were reviewed by ome experts in the rural 

districts all over the province. TOPSIS model was adopted as an 

appropriate research method through which a stratified random 

sampling method was used to draw a sample from the dwellers of 

130 villages of 16 rural districts of 6 counties of Chaharmahal 

Bakhtiari province. 18 socio-human indicators in five dimensions 

namely population dynamics, education and information 

management, security and social satisfaction, cooperation and social 

capital, and health were examined. Among these indicators, 

education and information management had the highest rank and 

social security and satisfaction stood in the lowest position. In rural 

zoning and ranking, Bazaft rural district with a value of 0.795 has the 

best status of sustainable rural social development, followed by two 

other villages namely Felard and Poshtkuh with final values of 0.728 

and 0.696 respectively, and with more favorable statuses than other 

rural areas in terms of sustainable social – human development. 

Dinaran village with a weight value of 0.043, after two other villages 

namely Dorahan and Doab, with final values of 0.212 and 0.215 

respectively, were the weakest villages in terms of sustainable rural 

social development. According to the local findings, practical 

suggestions were presented to create coordination and balance of 

socio-human sustainability to achieve balanced sustainable 

development in the province. 
Keywords: zoning, sustainable socio-human development, 

TOPSIS model, sustainable rural development 
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 چکیده
انسداني نندا ق    -و تبيين توسعه پايددا  اتمادا ي   بندي پهنه ،هدف اصلي تحقيق حاضر

 نظدري  نبداني  بخميا ي با ندل تاپسيس بوده اسد.  ابمددا   و  وسمايي اسمان چها نحال

گرفد. و بعدد ا     قدرا   نطالعده  ندو د  آن نطالعداتي  سدوابق  و پايدا ي اتماا ي و انسداني 

بدا  تحقيق هاي اسمان بر سي شد   وش  ا مبا سنجي توسط نمخصصان د  سطح دهسمان

بخميا ي  و شهرسمان اسمان چها نحال 6د  نيان  وسماييان اسمفاده ا  نددل تاپسديس 

 130اي تصادفي با انمسدا  نمناسدد د     گيري  بقه دهسمان بوده که  وش ناونه 16د  

پويدايي تاعيد.، ندديري.     ؛انساني د  پنج بعد - اتماا ي  شاخص 18 وسما انجام شد  

آنو ش و ا ال ات، انني. و  ضاي. اتماا ي، تعداون و سدرنايه اتمادا ي و بهداشد. و     

سالن. نو د بر سي قرا  گرفمند که بعد نديري. آنو ش و ا ال ات باالترين  تبه و بعدد  

بنددي   ترين  تبه  ا به خود اخمصاص داده اس.  د  پهنده  انني. و  ضاي. اتماا ي پايين

بهمرين وضعي. توسعه پايدا  اتماا ي  795/0ها، دهسمان با ف. پايين با نقدا   ماندهس

 696/0و  728/0ترتيدد بدا ا  ش نهدايي     به دا د و پس ا  آن فال د و پشمكوه  وسمايي  ا

ها به لحاظ توسعه پايدا  اتمادا ي  وسدمايي    وضعي. نسا دتري نسب. به ديگر دهسمان

، پدس ا  دو اهدان و دوآ  بدا ا  ش نهدايي     043/0  ش و ني دا ند  دهسمان دينا ان با ا
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ماا ي  وسمايي بودندد   تها به لحاظ توسعه پايدا  ا ترين دهسمان ضعيف 215/0و  212/0

انسداني تهد.    -هاي نحلي براي ايجاد هااهنگي و تعادل پايدا ي اتمادا ي  نطابق يافمه

 د شکا بردي ا ائه  پيشنهادهاي ،دسميابي به توسعه پايدا  نموا ن د  اسمان

نددل تاپسديس، توسدعه     انسداني،  -بندي، توسعه پايدا  اتمادا ي  پهنه: یکلید یها واژه

 پايدا   وسمايي

 



 

 مقدمه

توسوعه سو ش  وا توا ریویار  ا        روستایی در کشوورها  دراوا    هتوسعاهمیت 
 هر  دانیوته   همحرک توسعه و مقام رر توسععنوان موتور  آن را ره ،نظران صااش

  ,Todarow) روسوتایی رااننوا   هتحقو  توسوع    ملی را در گرو هو دستیاری ره توسع
ملی کشوورها  ههوان سووم ا      هاین نقش غیر قارل انکار روستاها در توسع (2012

که روستاها در این کشورها محل اصولی توییوا و توامین     استتوهه  این منظر قارل
درواقع ریشتر اراضی کشاور   این کشورها در مناط  روستایی  هیتناغذایی مواد 

ساکن  میلیارد نفر 39/3در اا  ااضر ااود رانک ههانی  رر اساس آمار قرار دارد
روستایی را هوا      هیذا ا  آنجا که توسع .(WorldBank, 2020)می را نا روستاها 

 ،(Erokhin, 2014) اسوت ایواار   عامول کلیوا      ؛ره ود کیفیت  ناگی در روستاها
 .ضرور  استعنوان کلیا توسعه ملی  روستایی ره   هنگاه سییتماتیک ره توسع
نفوور همعیووت روسووتایی، یکووی ا   340319ورختیووار  رووا  اسووتان اهارمحووا 

ها  کشور است که نی ت همعیت روستایی ره  هر  آن ریشوتر ا  میوانگین    استان
همعیت این استان در روستاها سواکن اسوت.   درصا  9/35که  طور  کشور است ره

درصا همعیت کشوور در   9/25این دراایی است که ط   نتایج سر مار  کشور، 
راتوهوه روه همعیوت سواکن      .(1396دارنوا ممرکوآ آموار ایوران،     روستاها سکونت 

اخیور،   هوا   تاها  استان و رونا افآایشی مهاهرت ا  روستا ره  وهر در سوا   روس
هوا  مناسوش و مقت وی روا      ضرور  است ههت  ایاار  روستاها  استان، ررنامه

 رایط محلی تاوین  ود. را رررسی تحوالت توسعه و  یشرفت روستاها  اسوتان  
روه سومت  ایواار      توان  اسخ داد که آیا روستاها  استان ها  گذ ته می طی سا 

file:///C:/Users/omid/Downloads/آمار%20نفوس%20و%20مسکن%2090.pdf
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   ایواار را رورا     یا اقاامات صورت گرفتوه نتوانیوته اسوت توسوعه      ارکت کرده
رغم وهوود منوارع ط یعوی     روستاها ره ارمغان آورد؟ نتایج مطایعات نشان داد که ره
یوافتگی، تفواوت  یواد      غنی در استان، در روستاها  استان ا  نظر درهوه توسوعه  

 (. راتوهوه روه  1392فر و  ادرونا ،  ؛ نظم1392همکاران، وهود دارد م کواکی و 
همعیت ساکن روستاها  استان، ضرور  است ههت  ایاار  روسوتاها  اسوتان،   

 ها  مناسش و مقت ی را  رایط محلی تاوین  ود. ررنامه
هوا مانیوانی،    ایاار  مفهومی است که توهوه اساسوی آن رور افوم سورمایه      

نیولی اسوت. توسوعه  ایواار      ههوت عواایت روین   ط یعی، اهتماعی و اقتصاد ( در
اکویوويیکی،   افوآا   ایواار    و توسعه هوم ی انیارا که همپو  درصورتی تحق  می
هامعوه  ررسوا.  اوا مطلووری    روه مرروطوه  هوا     یرسییوتم  و اقتصاد  و اهتماعی

ارکوت   ا  درههوت  ها  اخیر داار تحوالت گیترده تاثیر سیاست روستایی تحت
منوا   . فقاان ایگو  نظام اه است ویژه نا ایاار  اهتماعی ره ه سمت نا ایاار   ور

طرااووی مطلووو   نیووآ عووام در ت یووین وضووع موهووود هوامووع روسووتایی کشووور و
هوا    درررارور  واخص  ها  ذهنی  ویژه  اخص ها   ایاار  اهتماعی و ره  اخص

 (.1389 م ورطاهر  و همکاران، انا ا  دا ته عینی، در این آ فتگی نقش عماه
دییول ماهیوت     ایاار  اهتماعی است کوه روه   ا  ارعاد مهم توسعه  ایاار، یکی

ا  ا  مفواهیم   خوود کمتور موردتوهوه قورار گرفتوه اسوت. تواکنون دامنوه گیوترده         
اهتموواعی، اهتماعووات  ایوواار،  درخصوووپ  ایوواار  اهتموواعی هممووون سوورمایه

ت آور  اهتمواعی، توسوعه اهتمواعی، يرفیوت اهتمواعی و رفواه و محرومیو        تا 
معنوا  عوام و    اهتماعی صورت گرفته، که ااصل تغییر نگرش ره مفهوم توسعه روه 

. مفهووم  (Barron & Erin , 2002)معنوا  خواپ آن رووده اسوت      روستایی ره توسعه
  نواگی » ایاار  اهتماعی عماتا را ارعاد کیفی همگام است و را مفواهیمی اوون   

گیرد. معنوا  افوم و ره ودرخشوی     میموردار یاری قرار « رفاه اایاس»و « انیانی
هوا و هممنوین    ها، مذاهش، فرهنو     اهتماعی ره مفهوم اقوق ررارر انیان سرمایه

 . روراننوا  هایی اسوت کوه انوین  ورایطی را در هواموع انیوانی موی        افم ار ش
(Cristina & Diana, 2014)      مطار  تحقیقات مختلو،، ت یوین  ایواار  اهتمواعی در
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یی را مفهوم کیفیت  ناگی و رفاه اهتماعی همراه است و روا  هوامع مختل، روستا
رهاا تی، آمو  وی، امنیوت، درآموا و     دسترسی ره خامات  هایی اون قارلیت مویفه

. عوواملی کوه امیوا روه  نواگی      (Bryden, 2011)  وود  میآان محرومیت ار یاری می
اار ِ ا وتغا  و  هایی اون امنیت و  ای دها، دغاغه تاثیر قرار می روستاییان را تحت

  مهواهرت نیوآ در ارت وا      دسترسی ره امکانات و خامات موارن اسوت. میو له   
گیورد و در  واخص  ایواار  اهتمواعی      میتقیم را  اخص امیا ره  ناگی قرار می
 (.1396مورد توهه است ممراد  مییحی و طای ی،

ررنامه توسعه اقتصاد  و ا وتغایآایی روسوتایی رورا  تقویوت اقتصواد      تاوین 
اقتصاد مقاومتی در ررنامه   ایاار روستایی و ها  ا  و تحق  سیاست محلی و منطقه
قانون  شم توسعه را تکیه رور مشوارکت و    27رنا ای، ماده مطار  را  شم توسعه 

و نیآ روا مشوارکت    (نهاد خصوصی، تعاونی و مردممگذار  رخش غیردویتی  سرمایه
 هوا  دویتوی در روسوتاها    و امایوت  تالگیر  ا  تیهی را رهره و رومی محلی مردم

 ،دارد. رنوارراین مشوارکت    ایی توسعه اقتصاد  و ا تغا  ها  ررنامهنقش مهمی در 
ایجاد ا تغا   ایاار، ره ود معیشت در سطح خانوار و ال مه توسعه اقتصاد  است. 

کارگیر  رویکرد مشارکتی در امور توسوعه و    هررا توانمناسا   افراد هامعه محلی 
  هوا  رونا اهرا  طور   لیدر تیهها  توانمناسا   در سطح محلی  ررنامه اهرا 

هامعه محلوی   و درنهایت مآایا و سود آن رهمق وییت اهتماعی یش اافآو  روستایی
 .گردد ررمی

 ،کشوور  روسوتایی  توسوعه  موایریت  ایگوو  مطلوو    طرااوی  و تاوین ررا 
 درنظرگرفته اهتماعی نیآ رایادرراستا  توسعه  ایاار  اساسی ها  مویفه و ها ویژگی

 روا  همکوار   و هامعیت، ث ات همعیت، هماهنگی و ا  یکپاراگی ع ارتنا که  ود

روستا، منارع مایی  ایواار، مشوارکت    اسالمی  ورا  و مختل، ها  سا مان نهادها و
نیورو  انیوانی میوو و  در اموور مووایریت     .آمو ش نیرو  انیانی و مردم محلی

 ها  موثر را ا و منا  ا  آمو ش و رهره مهوارت و تخصص کافیرا  روسوتا رایوا 
ره ر  و کنتر  مجموعوه   ،سا ماناهی ،ریآ  توانایی مایریتی کوافی رورا  ررناموه

ا  یحوا  اهتمواعی    (.1391 وور،  ممهاو  و کریموی  تحت فرمانش را دا ته را وا
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سووطح اگی و فووآایش کیفیووت  نوو ووذیر  روسووتاییان، ا توانمناسووا   و میوو وییت
هوا و   مشوی  ها  مشارکت، رییج اهتماعی، ره ود قوانین و خط ایجاد  مینهآمو ش، 

را  رسویان روه   رو سا ماناهی و مایریت سامانه اطالعات ال م در میان روسوتاییان  
 .استضرور  عاایت اهتماعی و  ناگی سایم یا روم روستا 

Mikulcak روه یوک رهیافوت    سوتیاری  منظور د را ره ی(، تحقیق2015همکاران م
ی در روموانی انجوام دادنوا و روه ایون نتیجوه رسویانا روا وهوود            روستای توسعه
 ههان وه رورا  توسوع    ها  انیانی، مایی و اهتمواعی انانموه رهیوافتی هموه     سرمایه

  ایاار دست یارنا.   هتواننا ره توسع  روستایی در نظر گرفته  ود، روستاها می

Chatzinikolaou  نوواای  رنوا   رت وه  روه  ا  مطایعوه در  (2013و همکواران م 

اثرگوذار رور    اهتمواعی  عوامل  ناسایی و اهتماعی ها  ارو ایی را  اخص روستایی
 هوا   سورمایه  اهتمواعی،   اخص در ارعواد مشوارکت   41را  توسعه  ایاار روستایی

  رداختنا. ها  اهتماعی محرومیت و اهتماعی
Manos در  1کشواور   روسوتایی  ها   سیاست در ار یاری (2010م و همکاران

کشوورها  ارو وایی مطایعوه موورد       روستایی نواای در اهتماعی مطایعه  ایاار 
 مشارکت اهتماعی و انیجام ها، سرمایه ها  امنیت، کشور یونان را انتخا   اخص

 ا  هوانوان  مهواهرت : ا هملوه  منفوی   آثار   اه اعما  ها  نشان دادنا که سیاست

 منجور  است و دررردا ته اقتصاد  رکود ا تغا  و کاهش ،سنی ساختار تغییر ،روستا

 .است  اه روستا در اهتماعی نا ایاار  ره
Midgley  هوا    رررسوی سیاسوت  روه  خود که    هدر مطایع (2005م همکارانو

هوا    ریوان کردنوا کوه اهواا  سیاسوت      ،روستایی در اسکاتلنا  رداختنا   هتوسع
محیطوی   هتمواعی، اقتصواد  و  ییوت   روستایی رایا ره سمت  ایواار  ا    هتوسع

روسوتایی     هترین عنصر در توسوع  کلیا  ؛ارکت کنا. نتایج این تحقی  نشان داد
 ، ایواار روسوتایی     هدرواقع راه رسویان روه توسوع    است.یان یتوانمناسا   روستا
. دسترسی ره اطالعوات مناسوش نیوآ یکوی دیگور ا       استیان یتوانمناسا   روستا
کیوا  اکه در ایون تحقیو  ت   استروستایی    هرسیان ره توسع نیا ها  اساسی ررا 

                                                                                                                                 

1  . Common Agricultural Policies 
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  یاد  رر آن  اه است.
( که را ها  رررسوی هایگواه   1388 اده و ایآد  هیران ، تحقی  مایننتایج 

   ایاار در اهتماعوات روسوتایی ایوران و روا اسوتفاده ا  روش اسوناد  و        توسعه
هوا       ایاار در ررنامه رر توسعها  انجام  ا، نشان داد که رویکرد م تنی  کتارخانه

ناارنا و ایون امور هوم        ایاار روستایی در ایران وهود رفاهی اهتماعی و توسعه
  مشوارکت   ااراو  نظر  توسعه و فقاان رویکرد کارآما در مینه نا ی ا  خأل
کیا  ا انانمه اهتماعوات روسوتایی   اهاست. در این تحقی  ت ریآ  مردم در ررنامه
رنا  نیا ها  اساسی خود  ادها  مردمی متشکل در تشخیص و اویویتدر قایش نه

توانوا ریویار  ا     تیهیلگر،  یشقام  وونا، ایون امور موی    همراه را نهادها  دویتی 
 کارآما و اثررخش کنا.ها را  ها و فعاییت ررنامه

توسوعه  ایواار روسوتایی در رعوا      هوا    واخص ( 1393مکریمی و ااماونا،
 و رهاا ت، ور  ی امکانات ارت اطات، ها  را  اخص را اعیتوسعه انیانی و اهتم

 ماارس ره دسترسی، کشاور   نوین فنون و ها فرهنگی، روش ها  درمان،  اخص

  اسگاه انتظوامی، رعوا   ره ماارس، سطح سواد، دسترسی آمو  ی خامات کیفیت و

اهتمواعی، هموایی و    محرومیوت، سورمایه   خو و ختی، اایواس   خانوار، اایاس
 مورد رررسی قرار دادنا. روستا در منارع ا  رهینه استفاده

( معیارها  اهتمواعی توسوعه  ایواار    1396مییحی و طای ی، در تحقی  ممراد 
 ناسوی و روانشناسوی،    روستایی  امل رهاا ت، آمو ش، همعیت، میکن، هامعه

آان میو »، «یآان امیا ره  نواگی در روسوتا  م»، «رونا مهاهرت ره  هر» یرمعیارها  
سونجی   را تأثیر رییار  یاد در اویویت« رضایت ا  کیفیت خامات  یررنایی روستایی

 ختار  توسعه  ایاار قرار گرفتنا.سا
رنا  روستاها  اهارمحا  و رختیار  ا  یحوا    ها  اصلی این تحقی ،  هنه

همیوت  ا توسعه  ایاار  اهتماعی روستایی است که را موا  تا یویا انجوام  وا.    
نوعی  ناخت وضع موهوود آنهاسوت و  وناخت     ناط  رهمرنا   رت هرنا  و  سطح

 (.1392  وور و موودت،   مصفائی استریآ   همانا نخیتین گام ررنامه ،وضع موهود
در هور اسوتان و    هوا  توسوعه روسوتایی    رنوا   واخص   و  هنه رنا  سطح  طری ا
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ک ارائوه یو   روا  آن منطقوه ررخوردار  و میآان محرومیت و فقر  یتوضع ، هرستان
 وود و فاصوله ا  نقطوه     خوری مشخص و امکان مقاییه فراهم می ره ،مراتش سلیله

مطلو  مشخص  اه و راهکارها  عملیاتی ررا  هر منطقه و هور رخوش تواوین    
 د. و می

در مرور منارعی که انجام  اه است، ره دییل اجم  یاد این مطایعوات، سوعی   
تمواعی  هها  توسعه  ایاار ا صورت  اخص  ا تا نتایج ااصل ا  این مطایعات ره

 د.ورنا  و ارائه   ط قه 1در هاو  روستایی 

تماعيروستاييجهايتوسعهپايداراشاخص.1جدول

 پیشینه تحقیق متغیر عملیاتی شاخص ها مولفه

ت
پویایی جمعی

 

 تعداد اعضای خانواده بعد خانوار

؛ 1392( ؛ کوچکی و همکاران،1388کالنتری و همکاران)
(؛ 1395(؛جاودان و همکاران )1393احمدوند)کریمی و 

 ؛1396مفیدی چالن و همکاران،

 جمعیت نسبت

 و ساله 65
 بیشتر

 ساله 65 جمعیت درصد

 بیشتر و
(؛ جاودان و همکاران 1386افتخاری و آقایاری هیر )

 (1396(؛ مرادی مسیحی و طالبی)1395)

بعد فعال خانوار 
 و جوان

 جمعیت جوان و فعال
(؛ مفیدی چالن و 1395همکاران )جاودان و 
 Hopwood,et al,2005) ؛1396همکاران،

مهاجرت 
 روستایی

 سال 5 مهاجر جمعیت

 گذشته

(؛ کالنتری و 1386افتخاری و آقایاری هیر )
(؛ مرادی 1395(؛ جاودان و همکاران )1388همکاران)

 (؛1396مسیحی و طالبی)

ت
ش و اطالعا

ت آموز
مدیری

 

سطح سواد و 
 آموزش

 میزان سواد روستایی

(؛ کالنتری و 1386افتخاری و آقایاری هیر )
جاودان و (؛ 1393(؛ کریمی و احمدوند )1388همکاران)

 ؛(1392کوچکی و همکاران)؛ (1395همکاران )
(Praneetvatakul et al, 2001) 

 دوره آموزشی
های  شرکت در دوره

 ترویجی-آموزشی

 و کالنتری;(1386افتخاری و آقایاری هیر )
 ,Hatami et al)(، 1395(؛ رزاقی بورخانی)1388همکاران)

2012) 

دسترسی به 
 مراکز آموزشی

میزان فاصله دسترسی 
 به مراکز آموزشی

 1396مرادی مسیحی و طالبی،

 -تعداد مراکز آموزشی
 ترویجی

مرادی مسیحی و ؛  1388کالنتری و همکاران،
 ؛ 1396طالبی،

میزان فاصله دسترسی 
 مدارس به

کالنتری و (؛ 1386افتخاری و آقایاری هیر )
 ؛1388همکاران،

دسترسی و 
منابع  استفاده از

  اطالعاتی و

دسترسی و میزان 
استفاده از منابع 

 اطالعاتی

(، جاودان 1395(؛ رزاقی بورخانی)1392نعمتی و همکاران )
 (1395و همکاران )
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 پیشینه تحقیق متغیر عملیاتی شاخص ها مولفه
ICT  میزان دسترسی و

 ICTاستفاده از 
؛ 1393کریمی و احمدوند،؛ 1388کالنتری و همکاران،

Dahlman, 2015 
ت اجتماعی

ت و رضای
امنی

 

ساس عدم اح
 وابستگی

عدم وابستگی روستایی 
نسبت به دریافت 

 ها  یارانه

 (1395رزاقی بورخانی)

 رضامندی
کیفیت  از رضایت

 زندگی
 (1386افتخاری و آقایاری هیر )

 (1386افتخاری و آقایاری هیر ) مسکنوضعیت  رفاه اجتماعی

 امنیت روانی
 امید به آینده

 احساس خوشبختی
 1396(؛ مرادی مسیحی و طالبی،1389فرجی و همکاران)

 امنیت اجتماعی
عدم نزاع و جرم و 

 جنایات، نیروی انتظامی
(؛ 1389(؛ فرجی و همکاران)1386افتخاری و آقایاری هیر )

(Hopwood et al 2005 

تعاون
 

و سرمایه اجتماعی
 

سرمایه 
 اجتماعی

سطح همدلی، 
و  پذیری مسئولیت

 مشارکت

؛ 1393، کریمی و احمدوند،(1386افتخاری و آقایاری هیر )
 ,Ommani) , (Okello, 2005)(، 1389فرجی و همکاران)

2011) 

مشارکت در 
 جامعه محلی

عضویت در 
های غیر دولتی  سازمان

 های محلی یا سازمان

 (؛1395جاودان و همکاران ) (،1395بورخانی)رزاقی 

 عضویت تعاونی

 کشاورزی

 روستایی

  عضو کشاورزان تعداد
 کشاورزی تعاونی

 روستایی

؛ 1392کوچکی و همکاران،( ؛ 1388کالنتری و همکاران)
 ؛1396مرادی مسیحی و طالبی،

ت
ت و سالم

بهداش
 

خدمات بیمه 
درمانی و 
خدمات 
 بهداشتی

دسترسی به  دفترچه 
 بیمه درمانی و روستایی

 1388کالنتری و همکاران،

 سالمت

میزان مراجعه به 
 پزشک در سال

 (Praneetvatakul, 2001) ( ،1395رزاقی بورخانی)

تعداد پزشک 
متخصص، دندانپزشک 

 و بهورز در روستا

 1396؛ مرادی مسیحی و طالبی،1388کالنتری و همکاران،

های  تعداد خانه
بهداشت و 

بهداشتی مراکز 
 و درمانی فعال

 دارای روستاهای درصد

 خانه /درمانگاه

 داروخانه /بهداشت

 ؛1392کوچکی و همکاران،؛ 1388کالنتری و همکاران،
 1396مرادی مسیحی و طالبی،

ترسویم   1 نموودار اسواس  رر اساس مطایعات صورت گرفته ما  نظر  تحقی  رور  
 گردیا.
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.مدلنظريتحقيق1نمودار

 

 ها مواد و روش

هم یوتگی و ا    -هوا، توصویفی   ا  یحا  ها  کارررد ، ا  یحوا  گوردآور  داده  
 نظور   تواا م وانی  رامیآان نظارت و درهه کنتر  متغیرها، نوع میاانی است. یحا  

 گرفوت.  قورار  موردمطایعه آن مطایعاتی سوار  و  ایاار  اهتماعی و انیانی سنجش
 ویوایی   ؛ واخص در  ونج رعوا    30هوا  اوییوه کوه اواود      در این مراله  اخص

همعیت، مایریت آمو ش و اطالعات، امنیت و رضایت اهتماعی، تعاون و سرمایه 
هوا    اخص .دراختیار متخصصان قرار داده  ا، اهتماعی و رهاا ت و سالمت رود

 ذیر رودن در  رایط رومی  را درنظرگرفتن سه معیار متناسش رودن متناسش و امکان
 0در قایش اعوااد     و سادگی و قارل درک و فهم رودنگیر  هو محلی(، قارلیت اناا

 واخص در  ونج    16نفر ا  کار ناسان عملیاتی  انا و درنهایت  15توسط  10تا 
 ها موردسنجش قرار گرفتنوا  رعا راالترین امتیا  را کیش کردنا و در سطح دهیتان

  تا یویا  ها  توصیفی و تحلیلی است که روا اسوتفاده ا  موا    ترکی ی ا  روش که
 انجام  اه است.

و  هرسوتان اسوتان اهارمحوا      6هامعه آموار  تحقیو ،  وامل روسوتاییان     
 ذیر ن ودن دسترسی ره همه هامعوه   علت امکان دهیتان روده که، ره 16رختیار  در 
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هوا و   آمار  موردنظر، روه نیو ت تعوااد روسوتاها  موهوود در هریوک ا  رخوش       
 130ا  تصادفی را انتیوا  متناسوش در    ط قهگیر   ها، ا طری  روش نمونه دهیتان

توهه عمواه روه  راکنواگی     ،را تعااد همعیت  ایین  روستا انجام  ا. در روستاها 
هغرافیایی در کل استان  اه است. دهیار، اع وا   وورا ، مطلعوان، مروهوان و     

گیر  و موورد مصواا ه قورار گرفتنوا. در ررخوی       نمونه ،ره ران روستاها  منتخش
ها و اطالعوات ال م و دقیو  ا  سواینامه آموار  اسوتان و میوتناات         اسخ ،ها رخش

اواود   ؛ هرستان 6هامعه آمار  مررو  ره  ،مرروطه استخراج  ا. مطار  آمار کل
روستاها  استان رنا   منظور ط قه ره  هرستان 6کلی ررا   طور . رهاستروستا  750

نفور،   250همعیوت کمتور ا    راتوهه ره تعااد همعیت، ره سه دسته روسوتاها  روا   
نفور   451نفر و روستاها  روا همعیوت ریشوتر ا      250-450روستاها  را همعیت 

روستا دارا  همعیت  247، 1390رر اساس آمار سا    ونا. رنا  می همعیت دسته
روسووتا رووا  207نفوور و  250-450روسووتا دارا  همعیووت  305نفوور،  250کمتوور ا  

 ن وهود دارد. نفر در استا 450همعیت ریشتر ا  

 هايمربوطبهجامعهآماريهاودهستانتوزيعفراوانيتعدادشهرستان.2جدول

 ها دهستان فراوانی شهرستان
 شلیل، پشتکوه، دیناران 30 اردل 

 دوراهان، گندمان، چفاخور 10 بروجن
 سراب علیا 10 فارسان

 دوآب، دشت زرین، بازفت پایین، میان کوه موگویی 32 کوهرنگ
 منج، فالرد، جوانمردی 38 لردگان

 سامان، الر 10 شهرکرد

اصلی تحقی   امل  رسشنامه روده است. روایی آن رراسواس نظور همعوی ا     ارآار 
هوا  تهوران    کار ناسان توسعه  ایاار روستایی استان، اع ا  هیات علمی دانشگاه

روا انجوام   و ت ریآ تاییا  وا. هممنوین  ایوایی  رسشونامه توسوط آیفوا  کرون وا         
 30ها  دیناران،  شتکوه و  لیل ا   هرستان ارد  را تعوااد   آ مون در دهیتان  یش

دسوت آموا و    ره 7/0ها  اصلی  رسشنامه راالتر ا    رسشنامه ررا  هریک ا  مقیاس
  ی و طی، سواالت  رسشونامه ا  نووع ییکورت و   کمّ تاییا  ا. روش تحقی  ا  نوع

 هوا   موا  روا اسوتفاده ا       توصیفی و تحلیلوی ها ترکی ی ا  روش تحلیل روشرا 
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 تا ییا روده است. ا  نوع انا اخصه گیر  تصمیم

 تاپسیسچندشاخصه  گیری تصمیم های مدل

رنوا    گیر  انا اخصه ررا  اویویوت  عنوان یک تکنیک تصمیم ایگوریتم تا ییا ره
 ایون دهی ایاسیت ریویار کموی دارد.     ود که ره تکنیک و ن ها استفاده می  اخص

 هوا   موا   رهتورین  ا  یکوی   واه و   یشنهاد 1981 سا  در یون و هوان  توسط ما 

 انتخواری،  گآینه که است استوار  ایه این رر روش این .است انا اخصه گیر  تصمیم

 ریشوترین  اایوت ممکون( و   مث وت مرهتورین   مطلوو   ال راه را را فاصله رایا کمترین

نیوا    را وا.  ویش   ممکون( دا وته   اایوت منفوی مرواترین    مطلوو   ال راه را را فاصله
دهووی اسووت  سووا   و و ن گیوور  انا اخصووه، روش نرمووا  هووا  تصوومیم تکنیووک

  ود: ( که در ادامه ره  ر  و ت یین آن  رداخته می45: 1390م ادرونا ،

 سازی نرمال-

ها  متفاوتی قرار دارنا رر  ها  معیار مورد استفاده در تحقی  ااضر در مقیاس داده
اوت و ت ایل همه آنهوا روه یوک    فها  مت ررا  ا  رین رردن اثر مقیاس همین اساس

سوا   اسوتفاده  واه     مقیاس استاناارد در اا فاصل صفر تا یوک، ا  روش نرموا   
 است.

سازيالفرمولبيمقياسکردنبااستفادهازنرم

 

توان عملیات ریاضوی رو  آنهوا انجوام     ها  موردمطایعه می سا    اخص را نرما 
ها  مختل،  که یک دهیتان ره یحا   اخصرا  یو سرهمع مجموع امتیا هایداد 

رنا  را ره یحا  مجموع  رااتی ایا  کرد و در نهایت سطح توان ره می ،می گیرد
 ها انجام داد. معیارها و ررا  هریک ا  دهیتان

 دهی روش وزن -

 وا.   ادهدر تحقی  ااضور رورا  تعیوین و ن معیارهوا ا  روش روردار ویوژه اسوتف       
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 آورده  اه است. 2و  دست آماه در ها ها  ره و ن

 :است ذیل مراحل  تاپسیس شامل کار روش

 xij آن در کوه   واخص  m آیترناتیو و  n رراساس ها داده ماتریا او : تشکیل مراله

  است. ام jمعیار در ام i گآینه  خام نمره معر 

 

را که در واااها   xijها، دامنه مقادیر  داده سا   نرما  را مراله این در :دوم مراله
 1و  0گیر  متفاوت وهود دارنا ره یک دامنوه اسوتاناارد در اافاصول روین      اناا ه

 دست آورد. هرا ر Vijت ایل و مقادیر نرما   اه داده ها 
کنیم. را ضر   ها  اختصاپ یافته ره هر صفت را تعیین می مراله سوم: و ن

هوا  نرموا   واه     در و ن متناير رر آن،  واخص هر ار ش ا   اخص نرما   اه 
 .است Vijکنیم و هر  اخص ااو  ار ش نرما   اه و نی  و نی را ایجاد می

 واه   ها  نرما  مراله اهارم: ار ش اااکثر را در رارطه را هریک ا   اخص
آ  هیوتنا(. ار ش اوااقل را    کنناه نقطه ایواه  ها تعیین کنیم مار ش و نی تعیین می

آ   کنناه نقطه ایواه  ها تعیین کنیم مار ش  اه و نی تعیین می  اخص نرما ررا  هر 
 منفی هیتنا(.

 

 

آ  و هور گآینوه     ه انفکاک، فاصله رین نقطه ایاهامراله  نجم: را استفاده ا  یک انا
توان را اسوتفاده ا  متریوک فاصوله اقلیاسوی      کنیم، یک انفکاک را می را محاس ه می
آ  منفی و هور   استفاده ا  همان اناا ه انفکاک، فاصله رین نقطه ایاهمحاس ه کرد. را 

 کنیم. گآینه را تعیین می
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آ  را محاسو ه   مراله  شم: را استفاده ا  رارطه  یر نآدیکوی نیو ی روه نقطوه ایواه     
 کنیم. می

 

ا  کوه   ینوه رنا  کرده و گآ ها را ررایش یک ترتیش نآویی رت ه مراله هفتم: گآینه
   رهترین گآینه است. ،راالترین ار ش را دارد

 شناختی و مکانی روستایی های جمعیت یژگیو

درصوا در   10درصا روستاها کوهیتانی و  90ت هغرافیایی ااود یا  یحا  موقع
درصوا   90انوا. ا  یحوا  وضوعیت ط یعوی و اقلیموی اواود        موقعیت د ت روده
هوا  روسوتایی    درصا هاده 4/85. ااود استا   ا ، تپه دره -روستاها کوهیتانی

 70ااود در مناط  موردمطایعه آسفایته رود و رقیه خاکی و  وسه و مایرو هیتنا. 
 انا. درصا ا  روستاییان موردمطایعه راسواد اعالم  اه

 آموزشی منطقه موردمطالعه   -های اجتماعی انسانی بررسی شاخص

ن دسترسوی روه آنهوا    ها رراساس مطایعات  یشین و امکا در  ژوهش ااضر  اخص
 یر واخص   5آمو  ی موردمطایعه در -متغیر سرمایه اهتماعی 18استخراج  انا. 
و نیوآ   3در هواو    را استفاده ا  روش رردار ویوژه آماه  دست هها  ر ره همراه و ن

 نشان داده  اه است. 4 رفع اختال  مقیاس  اه در هاو 
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دستآمدهازروشبردارويژه(ههايب)بههمراهوزنهاياجتماعيانسانيموردمطالعهشاخص.3جدول

 (738/0آموزشی ) -شاخص اجتماعی انسانی
پویایی 
جمعیت 

(630/0) 

مدیریت آموزش و 
 (873/0اطالعات )

امنیت و رضایت 
 (339/0اجتماعی)

تعاون و سرمایه 
 (727/0اجتماعی)

بهداشت و 
 (736/0سالمت)

متوسط تعداد 
 یاعضا
 (X18خانوار)

جمعیت درصد 
 (X22باسواد)

احساس عدم وابستگی 
نسبت به دریافت 

 (X26یارانه)

سطح سرمایه اجتماعی 
)همدلی، 

پذیری و  مسئولیت
 (X30مشارکت( )

دسترسی به دفترچه 
بیمه درمانی و 

 (X33روستایی)

درصد جمعیت 
ساله و  65

 (X19بیشتر)

تعداد مدارس، مراکز 
آموزشی و 

 (X23ترویجی)

سطح رضایت از 
 (X27مسکن)وضعیت 

تعداد کشاورزان عضو در 
شرکت تعاونی 
کشاورزی و 

 (X31روستایی)

تعداد پزشک 
متخصص، 

دندانپزشک و 
 (X34بهورز)

درصد جمعیت 
جوان و فعال 

به کل 
 (X20جمعیت)

سطح دسترسی به 
مدارس و مراکز 

 (X24آموزشی)

سطح امید به آینده و 
احساس 

 (X28خوشبختی)

های  تعداد سازمان
 غیردولتی یا

های محلی  سازمان
 (X32عضو شده)

تعداد خانه بهداشت، 
مراکز درمانی 

بهداشتی و داروخانه 
 (X35فعال)

نسبت جمعیت 
سال  5مهاجر 

گذشته به کل 
 (X21جمعیت)

دسترسی و استفاده از 
منابع 
 (X25اطالعاتی)

سطح امنیت با حضور 
 (X29نیروی انتظامی)
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انسانيرفعاختالفمقياسشده-هاياجتماعيشاخص.4جدول

شاخص 
 ترکیبی

 متغیرها
 مقادیر رفع اختالف مقیاس شده دهستان

 دوراهان گندمان چفاخور شلیل پشتکوه دیناران
سراب 

 علیا
میانکوه 
 موگویی

بازفت 
 پایین

دشت 
 زرین

 سامان الر منج فالرد جوانمردی دوآب

پویایی 
 جمعیت

X18 1.0014 0.8972 1.0414 0.9613 1.0094 0.9613 0.8652 1.1055 0.9773 1.1055 1.0987 1.0815 0.9613 0.8652 0.9613 1.1055 
X19 0.9645 0.9611 1.0491 0.8883 1.1066 0.8968 1.0660 1.0558 0.9679 1.1980 1.0152 0.9518 1.0558 0.9543 0.9137 0.9543 
X20 1.0121 1.0032 0.9761 1.0170 1.0111 1.0317 0.9831 0.9521 0.9806 0.9109 0.9728 1.0391 1.0244 1.0008 1.0966 0.9875 
X21 0.6656 0.991 0.9861 0.9429 1.1271 0.8875 1.0206 0.8431 0.9910 1.0650 0.8684 1.1648 1.1182 1.0650 1.1093 1.1537 

 4.2012 4.0811 3.8854 4.1599 4.2373 3.9553 4.2795 3.9170 3.9568 3.9350 3.7775 4.2543 3.8097 4.0528 3.8527 3.6437 شاخص ترکیبی

مدیریت 
آموزش 
 واطالعات

X22 1.0336 0.9889 0.9543 1.0217 0.9903 1.0051 1.0132 1.0260 0.9889 0.9746 1.0187 0.9914 0.9603 0.9803 1.1003 0.9517 
X23 0.5663 1.6991 0.9203 0.5663 1.4159 0.7787 0.9203 0.5663 1.7699 0.5663 0.7079 1.0619 1.3451 1.4159 1.0619 0.6371 
X24 0.7904 0.9063 1.0538 1.1065 0.9485 0.9485 0.8852 1.0749 1.0328 0.8852 0.8581 1.1461 1.0117 0.9485 1.3279 1.0749 
X25 0.8024 1.0056 0.9628 0.8826 0.9949 1.0163 0.8345 0.8986 0.8345 1.0270 0.9628 1.1233 1.1875 1.0912 1.2838 1.0912 

 3.7551 4.7740 4.4360 4.5047 4.3228 3.5477 3.4533 4.6261 3.5661 3.6533 3.7487 4.3497 3.5773 3.8914 4.6000 3.1928 شاخص ترکیبی

امنیت و 
رضایت 
 اجتماعی

X26 0.7813 0.8594 1.1720 1.1720 1.0548 0.9766 1.1720 0.8204 0.8985 0.9376 0.8371 1.0987 0.8204 0.8204 1.7580 0.8204 
X27 1.0341 0.9455 0.9849 1.0341 0.9455 0.9356 0.8864 1.0046 0.9652 0.8864 1.1397 1.0711 1.0637 1.0341 1.0637 1.0046 
X28 1.1099 0.9580 0.8568 1.0515 1.0515 0.9931 1.3670 0.9113 1.0281 0.8412 1.1517 0.9639 0.9113 0.9814 1.0515 0.7711 
X29 1.0257 1.1137 0.9443 0.9525 0.9378 0.9280 0.9378 0.9964 0.9378 1.1137 1.0048 1.0624 1.0257 0.9671 1.1137 0.9378 

 3.5340 4.9870 3.8032 3.8212 4.1962 4.1334 3.7790 3.8298 3.7328 4.3633 3.8335 3.9897 4.2102 3.9581 3.8768 3.9512 شاخص ترکیبی

تعاون و 
سرمایه 
 اجتماعی

X30 0.9882 0.9718 1.0432 1.1736 1.0624 0.9059 0.9635 0.9882 0.9882 0.9882 1.0588 0.9882 0.9882 0.8647 1.1365 0.8894 
X31 0.6945 0.7906 1.1041 1.1219 0.9616 0.8547 0.8334 1.0257 1.0471 1.0898 0.7784 1.2421 0.9936 1.0898 1.2180 1.1539 

X32 0.7296 0.9653 1.0102 1.0102 1.0102 0.9541 0.9429 1.0102 1.0327 1.0776 0.8178 1.0944 0.9765 0.9429 1.2796 1.1449 

 3.1884 3.6342 2.8975 2.9585 3.3248 2.6552 3.1557 3.0681 3.0243 2.7399 2.7148 3.0343 3.3057 3.1575 2.7278 2.4124 شاخص ترکیبی

بهداشت 
 وسالمت

X33 0.7567 0.9614 1.0683 1.0683 0.9881 0.8902 0.8813 1.0149 0.9970 0.9614 1.0301 1.0015 1.1217 1.0149 1.1217 1.1217 
X34 0.4861 1.5911 1.1491 0.4861 1.1933 0.7071 1.0165 0.6187 1.6795 0.7513 0.7071 1.2817 1.5027 1.3259 0.7955 0.7071 
X35 0.6201 1.4883 0.9922 0.9922 1.4883 0.6201 0.9922 0.4961 1.7364 0.4961 0.6201 1.2403 1.3643 1.2403 0.8682 0.7441 

 2.5731 2.7855 3.5811 3.9888 3.5236 2.3575 2.2089 4.4130 2.1298 2.8901 2.2176 3.6699 2.5467 3.2097 4.0410 1.8630 شاخص ترکیبی
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ها  اسوتان   ها  رفع اختال  مقیاس  اه ترکی ی در سطح دهیتان نمودار  اخص
 نمایش داده  اه است. 2اهار محا  و رختیار  در نمودار 

انسانيدرسطحدهستان-شاخصهاياجتماعي.2نمودار

 

 انیوانی  -ها  اهتمواعی  رایا ماتریا  اخصررا  انجام تحقی  را روش تا ییا  
 (6و5. هااو م د ودهی  رفع اختال  مقیاس  اه تهیه و و ن

انساني-ماتريسنرمالشدهشاخصاجتماعي.5جدول

پویایی 
 جمعیت

مدیریت آموزش 
 و اطالعات

امنیت و رضایت 
 اجتماعی

تعاون و 
 سرمایه گذاری

بهداشت و 
 سالمت

 

 دیناران 0.1504682 0.2000735 0.2461435 0.1980915 0.2274939
 پشتکوه 0.3263674 0.2262327 0.2415039 0.2853942 0.2405454

 شلیل 0.2592301 0.2618693 0.2465708 0.2414301 0.2530373

 چفاخور 0.2056852 0.2741608 0.2622765 0.2219464 0.2378616

 گندمان 0.2963975 0.2516479 0.2485406 0.2698653 0.265621

 دوراهان 0.1791017 0.2251543 0.2388119 0.2325782 0.2358469

 سراب علیا 0.2334219 0.2272323 0.271812 0.2266581 0.2456841

 میانکوه موگویی 0.1720114 0.2508175 0.2325374 0.2212465 0.2470412

 بازفت پایین 0.3564171 0.2544517 0.2385774 0.2870124 0.2445588

 دشت زرین 0.1784063 0.26172 0.2354114 0.2142505 0.2671916

 دوآب 0.1904005 0.2202051 0.2574894 0.2201071 0.2469484

 جوانمردی 0.2845809 0.2757439 0.261402 0.2681951 0.2645594

 فالرد 0.3221531 0.2453662 0.2380445 0.2794819 0.2597245

 منج 0.2892291 0.2403033 0.2369194 0.2752185 0.2425863

 الر 0.2249697 0.3014052 0.3106637 0.2961909 0.2548054

 سامان 0.2078132 0.2644263 0.2201517 0.2329761 0.2623049
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 انسانی-شاخص اجتماعی

 پویایی جمعیت

 مدیریت آموزش و اطالعات

 امنیت و رضایت اجتماعی

 تعاون و سرمایه گذاری

 بهداشت و سالمت
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انساني-ماتريسوزينشدهشاخصاجتماعي.6جدول
پویایی 
 جمعیت

مدیریت آموزش 
 و اطالعات

امنیت و رضایت 
 اجتماعی

تعاون و 
 گذاری سرمایه

بهداشت و 
 سالمت

 

 دیناران 0.110745 0.145453 0.083443 0.172934 0.143321
 پشتکوه 0.240206 0.164471 0.08187 0.249149 0.151544

 شلیل 0.190793 0.190379 0.083588 0.210768 0.159413

 چفاخور 0.151384 0.199315 0.088912 0.193759 0.149853

 گندمان 0.218149 0.182948 0.084255 0.235592 0.167341

 دوراهان 0.131819 0.163687 0.080957 0.203041 0.148584

 سراب علیا 0.171799 0.165198 0.092144 0.197873 0.154781

 میانکوه موگویی 0.1266 0.182344 0.07883 0.193148 0.155636

 بازفت پایین 0.262323 0.184986 0.080878 0.250562 0.154072

 دشت زرین 0.131307 0.19027 0.079804 0.187041 0.168331

 دوآب 0.140135 0.160089 0.087289 0.192153 0.155578

 جوانمردی 0.209452 0.200466 0.088615 0.234134 0.166672

 فالرد 0.237105 0.178381 0.080697 0.243988 0.163626

 منج 0.212873 0.1747 0.080316 0.240266 0.152829

 الر 0.165578 0.219122 0.105315 0.258575 0.160527

 سامان 0.152951 0.192238 0.074631 0.203388 0.165252

، هوا    قطوه ایواه آ  منفوی رورا   واخص     سپا فاصله ا  نقطه ایاه آ  مث وت و ن 
 نشان داده  اه است. 7انیانی، محاس ه  ا که در هاو  -اهتماعی

انساني-مجموعفاصلهازنقطهايدهآلمثبتومنفيدرشاخصپايدارياجتماعي.7جدول
 انسانی-شاخص اجتماعی 

∑s+ ∑s- 
 00881/0 19194/0 دیناران
 15182/0 06630/0 پشتکوه
 10097/0 09370/0 شلیل

 07233/0 13233/0 چفاخور
 13242/0 06505/0 گندمان
 04184/0 15547/0 دوراهان

 07195/0 12306/0 سراب علیا
 04680/0 15784/0 میانکوه موگویی

 17527/0 04505/0 بازفت پایین
 05729/0 15416/0 دشت زرین

 04192/0 15269/0 دوآب
 13136/0 06342/0 جوانمردی

 15016/0 05600/0 فالرد
 12626/0 07496/0 منج
 13040/0 09705/0 الر

 07333/0 12915/0 سامان
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شااخص  باا روش تاپسایس براساا      ها دهستان و پهنه بندی ندیبرتبه 

 توسعه پایدار اجتماعی روستایی

 اخص توسعه  ایاار اهتماعی روستایی در هواو    ها رراساس رت ه رنا  دهیتان
نشان داده  اه است. همان طور که در هاو  مشواهاه موی  وود، در  واخص      8

ره ترتیش را کیوش ریشوترین نموره     نی را فت  ایین، فالرد و  شتکوهانیا-اهتماعی
تورین  در رت ه او ، دوم و سوم  ایاار  قرار دا تنا و دهیتان دیناران را کیوش کم 

 انیانی کیش کرد.-در رعا اهتماعی راار ش، نا ایاارترین دهیتان 

انساني-هامطابقشاخصاجتماعيبنديدهستانرتبه.8جدول

 رتبه تاپسیس 
 16 04389/0 دیناران
 3 69603/0 پشتکوه
 8 51869/0 شلیل

 11 34344/0 چفاخور
 5 67056/0 گندمان
 15 21205/0 دوراهان

 9 36896/0 سراب علیا
 13 22868/0 میانکوه موگویی

 1 79550/0 بازفت پایین
 12 27095/0 دشت زرین

 14 21543/0 دوآب
 4 67439/0 جوانمردی

 2 72834/0 فالرد
 6 62747/0 منج
 7 57329/0 الر

 10 36217/0 سامان

همع فاصله ا  راه ال مطلو  مث ت و منفی ررا  هر دهیوتان موورد    8در هاو  
دست آماه روین صوفر و یوک متغیور اسوت و هراوه        محاس ه قرار گرفت. مقاار ره

تر را ا مقاار معیوار همیوانی آن روه     دهیتان مورد نظر ره راه ال مطلو  همیان
 795/0مقواار  دها دهیتان را فت  وایین روا    تر است. نتایج نشان می نآدیک 1عاد 

رهترین وضعیت توسعه  ایواار اهتمواعی روسوتایی را دارد و  وا ا  آن فوالرد و      
وضعیت میواعاتر  نیو ت روه     696/0و  728/0ترتیش را ار ش نهایی   شتکوه  ره

ها ره یحا  توسعه  ایاار اهتماعی روستایی دارنوا. دهیوتان دینواران     دیگر دهیتان
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 215/0و  212/0و دوآ  روا ار ش نهوایی    ،  ا ا  دوراهان043/0را ار ش و نی 
 3ها ره یحا  توسعه  ایاار اهتماعی روستایی رودنوا. نموودار    ترین دهیتان ضعی،
ها رراسواس  واخص کلوی توسوعه  ایواار اهتمواعی        رت ه رنا  دهیتان 1و نقشه 

عوه  یهوا  موورد مطا   دهیتانرنا   هممنین  هنه روستایی را ره تصویر کشیاه است.
 ا. ارائه  2روستایی در نقشه انیانی  -عه  ایاار اهتماعیس توسرراسا

هابراساستوسعهپايداراجتماعيروستاييرتبهبنديدهستان.3نمودار

 

 انسانيروستايي-هابراساستوسعهپايداراجتماعيبنديدهستانرتبه.1نقشه
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 روستاييانساني-استوسعهپايداراجتماعيهابراسپهنهبنديدهستان.2نقشه

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

 -هوا  اهتمواعی   روستایی در رعا  اخص رنا  توسعه  ایاار طورکلی نتایج  هنه هر
 انیانی در متوسوط  _ ایاار  اهتماعی ا نظر  استان نشان داد که درمجموع انیانی

 هرسوتان   8رووده و   5/0 هرستان راال   8ااود  ، هرستان 16قرار دارد،  یرا ا  
راتوهه ره مشخص  ان نقا  قوت و ضوع،  قرار دا ت.  5/0تر ار نمره  نیآ  ایین

 ایاار  توسعه  توان ررا  افآایش در هر منطقه، میانیانی  -اهتماعیتوسعه  ایاار 
یی که ها درراستا  ره ود نقا  ضع، و  اخصها  آیناه را  ریآ  ، ررنامهروستایی

 همگام را تحقیو   .معطو  کرد ،کمتر  ررخوردار رودناا   ایاار  در هر دهیتان 

  روسوتایی   منظور دسوتیاری روه یوک رهیافوت توسوعه      ره   Mikulcak et al (2015م
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هان وه رورا     ها  انیانی، مایی و اهتمواعی انانموه رهیوافتی هموه     راوهود سرمایه
   ایاار دسوت   تواننا ره توسعه روستاها می  روستایی در نظر گرفته  ود،  توسعه
ت آمو ش و اطالعوات روا   یها  اهتماعی در رعا مایر مطار  تحقی   اخص یارنا.

انیانی راالترین سطح  ایاار  را  -ها  اهتماعی در رین  اخص 873/0و ن نی ی 
کوووواکی و م . رووورخال  تحقیووو سوووتنشوووان داده و ریشوووترین و ن را دارا

و و اسوتان اهارمحوا     رنوا  هغرافیوایی کشوور ایوران     نوه  هکوه   (1392،همکاران
و در ضوعی،   در هوامع روسوتایی  ا  یحا   ایاار  آمو ش کشاور   رختیار  را

کوه   اسوت گیور  کلوی ایون     هراا  یک نتیجه هنشان داد. ر سطح نا ایاار  متوسط
ها  ریشتر  مود رررسی قرار گرفتنوا و راتوهوه    سطح دهیتان اون در این تحقی 

هوا  اطالعواتی و    ره ود وضوعیت  واخص   ،سا  رین دو تحقی  6 مان ریش ا   ره
آمو  ی درههت توسعه  ایاار روستایی دور ا  انتظار ن وده است. ا طرفی مطوار   

انوا،   راسواد رووده  1398درصا ا  روستاییان موردمطایعه در سا   70ااود  ،تحقی 
هوا    رانوک آموو ش، ایجواد   رسا راتوهه ره اهمیت مایریت اطالعوات و   نظرمی ره
  و سا مان توسوعه روسوتایی روا اطالعوات معت ور       العاتی توسط ههاد کشاوراط

ن و نیا ها  آنان و تواوین  ا ناخت کافی ا  مخاط  ،ها نیا ها و ضرورتراتوهه ره 
نقش ریوآایی در   صورت عمومی، تخصصی رنا  آمو ش ره ررنامه منعط، و سطح

 ( و1395همگام روا تحقیو  ر اقوی رورخوانی م      مایریت اطالعات و آمو ش دارد.
(2005) (Midgley,  هموراه اسوت و   روا توانمناسوا   روسوتاییان    ش اطالعات مناسو

 کواهش  دهوا و سو ش   اطمینان و تردیا در مورد عملکرد فناور  را کاهش می عام

 را  ره وود موایریت اطالعوات موهوود،     وود. رو   می هایا  فناور   ذیرش  رییک
هوا    ها  آمو  ی، نشیوت   ود اقاامات آمو  ی مناسش ا طری  دوره توصیه می

گروهی، کارکنان ترویج، امکان استفاده ریشتر کشاور ان ا  منارع اطالعاتی ا طریو   
مآارع نمایشی، مارسه در مآرعه کشاور ،کارگاه آمو  وی، کوالس آمو  وی، رو     

 .انجام  ذیرد ICTمآرعه، مالقات ا ور ،  یامک و 
وضعیت  ره رایا ، ایاار  میآان ره ود نکنه دیگر مورد توهه این است که ررا 

 نا ایواار   در وضوعیت  کوه  هایی   اخص و کرد توهه رعا هر متشکل ها   اخص
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ریوآ  و   ررنامه ،راستا در سطح کل استان و هر دهیتان رخشیا. دراین ره ود ،هیتنا
تر  قورار گرفتنوا     ایاار   ایینهایی که در وضعیت  خصاها در   ار ذگ سیاست

ررا  توسعه  ایاار روستایی اایآاهمیت اسوت. راتوهوه روه رت وه  وایین  واخص       
هوا  آن مطوار  تحقیو  افتخوار  و      ره وود  واخص   ،امنیت و رضوایت اهتمواعی  

 (1396(؛ مراد  میویحی و طوای ی، م  1389(؛ فرهی و همکارانم1386هیر م آقایار 
ی اایآاهمیت اسوت.  ، ررا  توسعه  ایاار روستاینو همکارا (Hopwood, 2005م و

توسوعه  ایواار     ها ره یحا ترین دهیتان ، دوراهان و دوآ  ضعی،دهیتان دیناران
ها  مرروو  روه آن کوه     رنارراین توهه ره ارعاد و  اخص ،تماعی روستایی رودناها

المت و ارعواد سو   ،که مطار  تحقی ارنا، رایا مورد توهه قرار گیرد اویویت  ایین د
را ترین رت ه در سطح سه دهیوتان موذکور     ایین ،گذار  رهاا ت، تعاون و سرمایه

انیوانی را  وایین نشوان داده     -که درمجموع سطح  ایاار  اهتمواعی   دا ته است
و ر اقوی   ،(2013م همکواران و  Chatzinikolaou همگام روا تحقیو   رو  ایناست. ا  
درههوت    وود توااریر     یشنهاد می( 1395مهاودان و همکاران  (؛1395مرورخانی
هملوه   هوا مون   تشوکل و هوا  گروهوی    ههت  رکت در فعاییت روستاییانتشوی  
هوا  کشواور ان و تقویوت     هسواماناهی گورو  روا  تعاونی فراهم  ود تا  ها   رکت
تیوهیم و  رداخووت  توسووعه و تورویج کشواور  ،   هوا در فراینوا موایریت     تشوکل 
قورارداد  روین کشواور ان     روا افوآایش رواروط   ار  ذگ و سرمایه   مشاورهها هآینه
هممنین در رعا سالمت و رهاا ت راتوهه ره موضع و میو له  . رهره گرفت  ا خرده
می و ویروسوی مثول   ها  ا یوا  ااضر کشور و ههان در مورد کنتر  ریمار  دراا 

رهاا ت، مراکآ درموانی رهاا وتی و داروخانوه فعوا  و      تعااد خانهکرونا ، افآایش 
 ذیر  اهتمواعی روسوتایی در    توهه ره می وییتمراکآ رهاا تی و  اصله ا کاهش ف

رعا سالمت را افآایش مراهعات ره  آ ک متخصص همگام را متحقی  کالنتور  و  
( 1396و مووراد  میوویحی و طووای ی،1392همکوواران،؛ کووواکی و 1388همکوواران،

 موردتوهه است.

 های آینده: پیشنهادهایی برای پژوهش

ها  مناسش ررا  توسعه روستایی،  ناسایی میائل و  طراای ررنامه ال مه تاوین و
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محور است. ا  آنجا که توسعه  ایواار اهتمواعی    صورت مکان مشکالت روستاها ره
عنوان یکی ا  ارکان اصلی توسعه  ایاار است یذا توهوه روه  ایواار  اهتمواعی      ره

مطایعوات و  خصووپ انجوام    روستاها راییوتی موردتوهوه قورار گیورد کوه درایون      
اساس  یشنهادها   ژوهشگران   ر  اساسی است. ررهمین ها  دقی ،  یش  ژوهش

 ررا  مطایعات آتی ره  ر   یر است:
 ها  تاثیرگذار رر توسعه  ایاار اهتماعی؛ رررسی مویفه -

 ها  توسعه؛ رررسی اهمیت و ضرورت مشارکت در موفقیت ررنامه -

 توسعه  ایاار روستایی.رررسی هایگاه  نان روستایی در  -
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