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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی  

1396/ شماره مسلسل بیست و سوم/ بهار هفتمسال   
  

   مناطقیافتگی اجتماعی  سطح توسعه بندي رتبه سنجش و
  شهر روستایی شهرستان مشگین

  

 وکیل حیدري ساربان
  دانشگاه محقق اردبیلی.دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري و روستایی، 

 2/10/94؛ تاریخ پذیرش:     13/5/94تاریخ دریافت: 
  

  چکیده 
اي که همه اقشار جامعه را در همه ابعاد  هاي حیات انسانی است، یعنی توسعه توسعه به مفهوم عام آن بهبود همه ابعاد و جنبه

سنجش و  از انجام مطالعه حاضر عقالیی استفاده کند. هدفسازد و در عین حال از منابع در اختیار به شکل  ثر میأزندگی مت
و صورت میدانی بوده  باشد. روش کار به میشهر  سطح توسعه یافتگی اجتماعی در نواحی روستایی شهرستان مشگین بندي رتبه

نامه  روایی صوري پرسش .نفر تعیین شد 383از طریق فرمول کوکران  گیري تصادفی ساده نمونهروش به  حجم نمونه مورد مطالعه
چنین پس از انجام یک مطالعه راهنما و  دست آمد. هم نظران در دانشگاه و کارشناسان اجرایی مربوطه به با کسب نظرات صاحب

تاپسیس فازي  هاي بدست آمده با استفاده از تکنیک داده و دست آمد هب 79/0 آلفاي کرونباخنامه ضریب  آزمون پایایی پرسش
هاي  هاي محاسبه شده نشان داد که در بین دهستان نتایج مدل تاپسیس فازي بر اساس وزن،  و نیز ندقرار گرفتمورد تحلیل 

شهر؛ دهستان شعبان و صلوات از حیث توسعه اجتماعی در رده اول و دوم و دهستان ارشق  مناطق روستایی شهرستان مشگین
تر بر  شهر باید هر چه بیش ریزان شهرستان مشگین گذاران و برنامه سیاستدر نهایت پیشنهاد شد که  شمالی در رده آخر قرار دارد.

هاي کمتر توسعه یافته باشند؛ و در  هاي توسعه نیافته تمرکز کنند؛ و درصدد توسعه اجتماعی هر چه بیشتر دهستان دهستان
هاي کیفی  سطوح توسعه یافتگی، بر شاخص توزیع اعتبارات و بودجه، روستاهاي توسعه نیافته را در اولویت قرار دهند و در تعیین

   بیشتر تاکید شود. 
  

  توسعه اجتماعی، توسعه روستایی، تاپسیس فازي، شهرستان مشگین شهر. :هاي کلیدي واژه
  

  1مقدمه
 ریـزي و توسـعه نـواحی روسـتایی فرآیند برنامه در

وجـود و سـطح مشناخت ایـن نـواحی از لحـاظ وضـع 
ــافتگی توســعه ــعه اجتمــاعی ی ــی از منظــر توس ، بررس
زمینـه، تبیـین ایـن  اي در ناحیـههاي محلـی و  تفاوت

تالش براي  در نهایتو  اجتماعی عوامل موثر در توسعه
حـل مســائل و مشــکالت و تـامین نیازهــا در راســتاي 

اي برخـوردار  هاي موجود از اهمیت ویژه تعدیل نابرابري
تواننـد  هـا و نماگرهـا مـی است. در این راستا شـاخص
ــرایط ــده ش ــنعکس کنن ــعه م ــند  توس ــاعی باش اجتم

هــاي  آوري اطالعــات و دادهجمــع و )1382 رضــوانی،(
 شود که بتـوان کـم و کیـف الزم پیرامون آنها باعث می

                                                             
  vheidari56@gmail.com نویسنده مسئول:*

ـــه را اجتمـــاعی توســـعه طـــور دقیـــق نشـــان داد.  ب
هایی نظیر؛ درآمد سرانه، الگـوي مصـرف مـواد  شاخص

دسترسی بـه خـدمات غذایی، وضعیت کیفیت مسکن، 
سوادي، بهداشـت، امنیـت شـغلی و اجتماعی، میزان با 

ــه شــاخص ــی روســتایی و...از جمل ــایی  ضــریب جین ه
دهنده توسـعه اجتمـاعی در  توانند نشان هستند که می

 د.ننواحی روستایی باش
خلـق دهـد کـه  واکاوي اسناد و مدارك نشـان می

اي در افـزایش  کننـده هاي اجتماعی نقش تعیین فرصت
ــت ز توانایی ــاي کیفی ــان و ارتق ــاي انس ــدگی دارد. ه ن

گسترش آموزش و بهداشـت و ماننـد آن مسـتقیما بـر 
گذارد. بـر  کیفیت زندگی و شکوفایی استعدادها اثر می

شمار موجود مردمی که درآمد نسـبتا  اساس شواهد بی
ــه آمــوزش و بهداشــت  ــا دسترســی ب ــد ب ــایینی دارن پ
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توانند در بهبود کیفیت زندگی در واقع به نتایج بـه  می
ست یابند. و توسعه اجتماعی که گاه گیري د واقع چشم

با مضامینی چون سـرمایه اجتمـاعی و انسـانی همـراه 
هایی چـون سـالمت، بهداشـت، سـطح  شود، مقولـه می

سازي اجتماعی توام بـا منـافع  ها، دانایی، همگن مهارت
ها را با تاکید بر سه عنصر تعادل،  متقابل و حفظ ارزش

معنـا توسـعه  سازد. در ایـن آزادي و عدالت همگام می
اجتماعی در جوامـع روسـتایی موجـب تعامـل بیشـتر 

شود تا حضور و ظهور داوطلبانـه آنـان و  روستاییان می
هاي اجتماعی و اقتصـادي  به ویژه اقشار فقیر در صحنه

سـازي مـردم،  تسهیل گردد و در نهایت از طریـق فعال
شان بـه  زمینه توانمندي آنها مهیا شود و احساس تعلق

اي از دالیل، ظهور  ی افزایش یابد. بنا بر پارهمکان زندگ
ناپایداري در ابعاد محیطی و اقتصادي که نمودهاي آن 

هاي اقتصادي، نابرابري، فقـر، بیکـاري و  در عدم تعادل
-تخریب منابع پایه تجلی یافته، به دلیل فقدان توجه، 

به ابعاد اجتماعی و نیز فقدان نهادهـاي  -یا توجه اندك
(حیدري ساربان،  ناطق روستایی بوده است.پایدار در م

1394 :26  .(  
در  دهـد می بررسـی ادبیـات توسـعه پایـدار نشـان

نـواحی روسـتایی، نقـش توسـعه پایـدار فرآیند توسعه 
اجتماعی از اهمیت اساسـی برخـوردار اسـت و توسـعه 
اجتماعی بـه معنـاي  بهبـود کیفیـت زنـدگی، تحقـق 
برابري، عدالت اجتماعی، نیل به یکپـارچگی اجتمـاعی، 

ها و نهادهـاي  مشارکت اجتماعی در قالب بسط انجمن
ــمــدنی،  ــذیري مســئولیت ياارتق ــل اجتمــاعی پ ، تعام

ــاعی ــا ،اجتم ــدي يارتق ــانی، آزادي،  توانمن ــاي انس ه
-اجتمـاعیاعتمـاد  يخالقیت، تحرك اجتماعی، ارتقـا

هـاي  شـاخص يهاي فقر و اتقـا نهادي، کاهش شاخص
ها، ایجاد تقویت رویکـرد مشـارکتی،  رفاه، تقویت رسانه

  .  باشد افزایش آگاهی مردم و... می
ریزي توسـعه روسـتایی نشـان  بررسی متون برنامه

هاي توسـعه  اطـالع از میـزان ارتقـاي شـاخصدهد  می
تـرین ابزارهـاي  اجتماعی مناطق روستایی یکـی از مهم

گیري است که مسئوالن و مدیران بایسـتی بـه  تصمیم
آن توجه داشته باشند. به عبارتی جهـت مسـاعدت بـه 
توسعه پایدار مناطق روستایی، لزوم توجه بـه وضـعیت 

ــا ــاخص ءارتق ــت ش ــا اف ــ و ی ــعه اجتم اعی و هاي توس
ــه ریزي بــر اســاس نوســانات آنهــا ضــروري و  برنام
توســعه  ناپــذیر اســت و بــا توجــه بــه ایــن کــه اجتناب

عنوان یکـی از ابعـاد مهـم  اجتماعی مناطق روستایی به
ریزي مـدیریت  جانبه روستایی براي برنامـه توسعه همه

توسعه پایدار روستایی مطرح است، لذا سهم به سـزایی 
چنـین، در یی خواهد داشت، همه پایدار روستادر توسع

طی چند سال گذشته، در نواحی روسـتایی شهرسـتان 
شهر یک سري اتفاقات و مسـائلی رخ داده کـه  مشگین

هاي توسعه اجتماعی مناطق روستایی را  میزان شاخص
از منظر وضعیت تحصیالت، انسجام اجتماعی، سـرمایه 
اجتماعی، عدالت اجتماعی، مشارکت اجتمـاعی، وفـاق 

ــه خــدمات اجتمــا عی، تعــاون اجتمــاعی، دسترســی ب
اجتماعی و امنیـت شـغلی و... تحـت شـعاع قـرار داده 

رسد بخشـی از ایـن مشـکالت بـه  است که به نظر می
دلیل عدم توجه بـه بعـد اجتمـاعی توسـعه یـا همـان 

بـر ایـن، ایـن  عـالوه .باشـد توسعه اجتماعی پایین می
تحقیق بـه دنبـال آن اسـت تـا ضـمن تبیـین توسـعه 

شهر، بـه طراحـی  تماعی روستایی شهرستان مشگیناج
سازي توسعه اجتمـاعی  الگویی شفاف در جهت شاخص

هاي کیفـی و ذهنــی بپــردازد و از  بـا رویکــرد شــاخص
بنـــدي  طریـــق ارائـــه مـــدل تاپســـیس فـــازي، رتبه

ــکونتگاه ــه  س ــورد مطالع ــه م ــتایی در منطق هاي روس
ــون  ــد. چ ــت ده ــهر) را بدس ــگین ش ــتان مش (شهرس

ه توسعه مناطق روستایی نیازمند شـناخت یابی ب دست
هاي موجــود بــراي  و درك درســت از منــابع و فرصــت

برداري از آنهاسـت. بررسـی وضـع موجـود سـطح  بهره
ــتان  ــتایی شهرس ــاطق روس ــاعی در من ــعه اجتم توس

ــق  شــهر می مشگین ــن فهــم و درك را از طری ــد ای توان
شناسـایی نقـاط قـوت و ضـعف منـاطق و هـم چنــین 

یدهاي بیرونی فـراروي توسـعه منـاطق ها و تهد فرصت
روستایی، به دست دهد. و بـه ایـن خـاطر هـدف ایـن 

ــه ســنجش و رتبه ــافتگی  مقال بنــدي ســطح توســعه ی
شـهر  اجتماعی در نواحی روسـتایی شهرسـتان مشگین

براي رسیدن به این انگیزه، نوشـتار پـیش رو، در است 
پی آن است که این سئوال را مورد بررسـی و کنکـاش 

هاي شهرسـتان  یافتگی دهستان دهد: میزان توسعهقرار 
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هاي توسعه  شهر به لحاظ برخورداري از شاخص مشگین
کــه  بــه لحـاظ ایــن اســت؟در چــه سـطحی اجتمـاعی 

ــیچ ــه ه ــه مطالع ــدازه گون ــوص ان ــري و  اي در خص گی
اي  بندي توسعه اجتماعی و ارائه راهبردهاي توسعه رتبه

بـه لحـاظ شـهر  مشـگین  در نواحی روستایی شهرستان
میزان توسعه یافتگی اجتمـاعی صـورت نگرفتـه حـائز 

  اهمیت است.
  

  تحقیق مبانی نظري
توسـعه اجتمــاعی در منــابع موجــود بــا تعــاریف و 
تعابیر متفاوتی به کار رفته است که معرف رویکردهایی 

چنـین  هاي عام و خاص و هـم متفاوت هم چون رهیات
اسـاس بندي ایدئولوژیک توسـعه اجتمـاعی بـر   تقسیم
گرا و مارکسیستی اسـت. بـراي مثـال؛  هاي رفاه دیدگاه
گرا، به اصل کلی توسعه اجتماعی در  پردازان رفاه نظریه

حرکت به سوي کیفیت بیشتر زندگی، اعتقادي راسـخ 
) معتقد اسـت کـه توسـعه 1958دارند. از جمله وارنر (

اجتماعی عبارت است از امکانات رفـاهی بـراي زنـدگی 
گسـتره زیـادي بـراي  1میلز، گیـرته. بهتر مردم جامع

اند که شامل هر چیزي  مفهوم شانس زندگی قاتل شده
است که امکانات زندگی از یک سالگی تا شانس دیـدن 

 کنـد. هنرهاي زیبا، تندرسـتی، رشـد و...را فـراهم مـی
ــدگاهدر ــر، دی ــن نظ ــل ای ــر  مقاب ــاي مارکسیســتی ب ه

ه هاي مبتنی بر مساوات اجتماعی در بحث توسـع ارزش
. دونـگ )56: 1389(مایکـل،  انـد اجتماعی تاکید کرده

از سـاختار اجتمـاعی  اي کیم، توسعه اجتماعی را درجه
داند که اکثریت مردم محروم جامعه نـه تنهـا اجـاز  می

دهد بلکه در  تقاضا براي برخورداري از منافع ملی را می
کنـد.  جهت رسـیدن بـه آن هـدف، آنهـا را یـاري مـی

  )10-11: 1392 (ارمکی و همکاران،
تاکنون تعاریف متعـددي از توسـعه اجتمـاعی بـه 

سـعه )، تو1383عمل آمده است که  بـه بـاور پیـران (
بعدي از توسعه است که که بـر اجتماعی در بر گیرنده 

هاي انسانی، نهادها و روابط اجتماعی با  کنش و واکنش
عالوه . نماید تمرکز می ها ورزد و برآن یکدیگر تاکید می

توسعه اجتمـاعی مسـیري اسـت بـراي ارتقـاي  این،بر 
                                                             
1. Meals & Geart 

گیري از مواهب  مستمر جامعه و نظام اجتماعی به بهره
طبیعی، بهبود روابط اجتماعی و امکـان رشـد افـراد از 

هاي گوناگون انسانی و نیـز نهادسـازي و تقسـیم  جنبه
یابی به عـدالت  هاي اجتماعی و براي دست دوباره نقش

نیـت اجتمـاعی (زیـاري و و وفاق و افـزایش ضـریب ام
ــایوا افــزایش ظرفیــت و ، نیــز) 85: 1393همکــاران،  پ

توانایی مردم در فعالیت مداوم براي تامین رفاه خـود و 
جامعــه، و تحــول نهادهــاي اجتمــاعی در جهــت رفــع 
نیازهاي مردم در تمامی سطوح پایین را دو بعد اصـلی 

. ازکیـا )24: 1377کالنتري، ( داند توسعه اجتماعی می
داند که بـا  ) توسعه اجتماعی را از مفاهیمی می1384(

چگــونگی و شــیوه زنــدگی افــراد یــک جامعــه پیونــد 
تنگــاتنگی دارد و نــاظر بــر بــاال بــردن ســطح زنــدگی 
عمـومی از طریــق ایجــاد شـرایط مطلــوب و بهینــه در 

هاي فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، اشتغال،  زمینه
باشـد.  وقـات و فراعـت میآموزش و چگونگی گـذران ا

چنین، ایجاد بهبود در وضعیت اجتماعی افـراد یـک  هم
تر مباحث مربـوط بـه جامعـه  جامعه و در بعدي وسیع

مدنی، دموکراسـی اجتمـاعی، عـدالت اجتمـاعی، رفـاه 
اجتماعی و سرمایه اجتمـاعی را از موضـوعات محـوري 

در  )2005ســازمان ملــل (دانــد.  توســعه اجتمــاعی می
ــ ــه توس ــاخصزمین ــر روي ش ــاعی ب ــایی از  عه اجتم ه

معیارهاي زندگی، مانند فقر، توزیـع درآمـد، امیـد بـه 
. در این تفکر عـالوه بـر ایجـاد کند تاکید میزندگی و...

هاي عدالت اجتمـاعی  هاي اقتصادي به شاخص ظرفیت
مانند: توزیع مجدد منابع تولید، ثروت، تـامین حـداقل 

بقاتی نیز توجه زندگی و در نهایت به کاهش اختالف ط
    .شود می

در واقع تاکید بر بعد اجتماعی توسعه نقش و 
جایگاه آنها را در فرآیند برنامه ریزي راهبردي بیش از 

دهد. متاسفانه در طی  گذشته مورد توجه قرار می
هاي گسترده در جهت  هاي گذشته، به رغم تالش دهه

شناخت وضع موجود جوامع روستایی کشور، بیشتر 
ها ناظر بر شناخت ابعاد کمی مراکز روستایی  تالشاین 

کشور بوده است و تاکنون ابعاد کیفی و ذهنی شاخص 
هاي توسعه اجتماعی به طور جدي مورد تدقیق قرار 

سنجش آن در نظر  نگرفته و روش هاي مناسبی براي
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متون توسعه نشان  نگرفته شده است و در این ارتباط،
هاي  د عالوه بر جنبهدهد در مناطق روستایی بای می

اقتصادي توسعه به جنبه هاي اجتماعی نیز توجه شود 
افزایش (هاي اجتماعی  بهبود جنبه بهچون که این امر 

آگاهی مردم نسبت به حقوق اجتماعی خود، تقویت 
هاي  هاي کوچک، تقویت گروه هاي کار و تشکل گروه

ها،  گر، گسترش عدالت اجتماعی، تقویت رسانه تسهیل
تقویت و رویکرد مشارکتی، تحرك اجتماعی،  ایجاد

تشکیل و تقویت نهادهاي غیر دولتی و افزایش کیفیت 
بابایی فرد، گردد( ریزي توسعه منجر می برنامه )زندگی
توان گفت مطالعات اندکی  . در نهایت می)15: 1389

 توسعه اجتماعی روستاییدر ایران و جهان پیرامون 
اي از این  صورت گرفته است که در ذیل به پاره

  شود.  مطالعات اشاره می
ــدانی  ــایج مطالعــات می ــاران نت پورطــاهري و همک

بنـدي پایـداري  سـنجش و اولویت«)، با عنـوان 1388(
اجتماعی در مناطق روسـتایی، بـا اسـتفاده از تکنیـک 

نشان  » آل فازي بندي بر اساس تشابه به حل ایده رتبه
قیا باالترین و روستاي ورجوشـان  وستاي آقچهداد که ر

ترین میزان پایداري اجتماعی در بین روسـتاهاي  پایین
)، در 1392اند. فتـاحی و همکـاران ( نمونه را ارائه کرده
بنـدي پایـداري  سـنجش و اولویت«تحقیقی با عنـوان 

ــا  اجتمــاعی در منــاطق روســتایی شهرســتان دلفــان ب
نشان دادنـد کـه » کورگیري وی استفاده از مدل تصمیم

روستاي کفراج، سراب غضنفر و و ایران شاهی باالترین 
ــه و  ــد زمان ــفلی، نورمحم ــرخانجوب س ــتاي س و روس

ترین مقدار پایداري اجتماعی را در بـین  عزیزآّباد پایین
  روستاهاي نمونه دارند. 

در ارتبـاط بــا اثــرات توسـعه اجتمــاعی در نــواحی 
توسـعه  )،2009( 1اربتوان گفت به عقیده  روستایی می

ــا عملیــات  اجتمــاعی در منــاطق روســتایی متــرادف ب
باشد که بـه  مکانیکی نیست بلکه به منزله فرآیندي می

ــاط دارد ــا ارتب ــدگی آنه ــراد روســتایی  و شــیوه زن  .اف
بـر ایـن بـاور اسـت تفکیـک و تمـایز توسـعه چاپمان 

                                                             
1. Barr 

اجتماعی از توسعه اقتصادي در نواحی روستایی مشکل 
توسعه اجتمـاعی تـابعی از  است چون که و غیر ممکن

هم تابعی از توسعه  اقتصاديو توسعه  توسعه اقتصادي
کـه  نـددریافت )2006(2نارایان و النـت .است اجتماعی

بــین توســعه اجتمــاعی و پــذیرش نــوآوري در نــواحی 
 3و داوس اوربـل. دارد تبـاط معنـادار وجـودرروستایی ا

روســتایی بــه در نــواحی را  توســعه اجتمــاعی )2005(
هـاي  معناي ایجاد تغییرات مثبت در رابطـه بـا ویژگـی

اجتماعی، کیفیت کلی زندگی، وجـود و دسترسـی بـه 
 بـه بـاور د.ندان خدمات اجتماعی و عدالت اجتماعی می

) بین متغیرهاي عـدالت اجتمـاعی و 2000( 4گورتارت
بـا توسـعه اجتمـاعی  در نواحی روسـتایی میزان درآمد

) در 2009( 5ســـینق رابطــه معنـــاداري وجــود دارد.
مطالعات خود دریافت هر چه قدر توسعه اجتمـاعی در 
ــزان  ــان می ــه هم ــردد ب ــت گ ــتایی تقوی ــاطق روس من

مشـکالت فـراروي  روستاییان در قبال تمـام مسـائل و
زنــدگی خــود در عرصــه فــردي و اجتمــاعی احســاس 

هـاي  در یافتـه )2001( 6پـورتس  .کننـد مسئولیت می
انسجام اجتماعی و اعتمـاد به این نتیجه رسید که خود 

گـر توسـعه  نمایـانو نبود تعارضات اجتماعی و نهادي 
 و همکـاران 7لی باشد. اجتماعی در نواحی روستایی می

هاي خود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند از  ) در یافته2001(
هاي توسـعه اجتمـاعی در منـاطق روسـتایی بـه  نشانه

دسترسی بیشـتر روسـتاییان بـه خـدمات اجتمـاعی و 
 توان اشـاره کـرد. بـه زعـم هاي فقر می کاهش شاخص
مشـــارکت متغیرهــاي ) بـــین 2005( 8ســارانتاکوس

اجتماعی روستاییان، کاهش بیکـاري و بهبـود کیفیـت 
زندگی با توسعه اجتماعی رابطه مسـتقیم و معنـاداري 

شاخص هاي ترین  ) مهم2(شکل  در نهایت وجود دارد.
  دهد. توسعه اجتماعی را نشان می

                                                             
2. Narayan& Lant 
3. Orbell &Dawes 
4. Grootaret 
5. Singh 
6. Portes 
7. Li 
8. Sarantakos 
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  هاي تبیین کننده توسعه اجتماعی در مناطق روستایی، ترین شاخص : مهم2شکل 

  هاي پژوهش ماخذ: ترسیم از نگارنده بر اساس یافته
  

  روش تحقیق
سطح  بندي رتبهسنجش و هدف کلی این تحقیق  

یافتگی اجتماعی در نواحی روستایی شهرستان  توسعه
ز تحقیق حاضر به لحاظ هدف اباشد.  می مشگین شهر

ها و بررسی  آوري داده نوع کاربردي و از نظر نحوه گرد
-رها بر حسب اهداف، از نوع توصیفیرابطه بین متغی

از شیوه هاي مرسوم تحلیلی بوده و براي انجام آن، 
گیري شده است. جامعه آماري  بهرهگردآوري اطالعات 

 سال که بالغ بر 15را  روستاییان باالي  تحقیق
شود تشکیل  را شامل مینفر از روستاییان  90359
که در این میان حجم نمونه مورد مطالعه با  دادند 

. نفر برآورد گردید 383استفاده از فرمول کوکران 
 نظران نامه با کسب نظرات صاحب روایی صوري پرسش

در دانشگاه و کارشناسان اجرایی مربوطه به دست آمد. 
چنین پس از انجام یک مطالعه راهنما و آزمون  هم

بدست  79/0نامه ضریب کرونباخ آلفا  پایایی پرسش
نامه، مولفه  از طریق ابزار پرسش مضاف بر این،آمد. 

سئوال بسته مورد  75توسعه اجتماعی به کمک 
امتیازدهی آن از طیف پنج سنجش قرار گرفت و براي 

قسمتی لیکرت استفاده گردید. در مرحله امتیازدهی، 
اي از سئواالت در جهت منفی  از آن جا که دسته

کدگذاري ، SPSS افزار اند، با استفاده از نرم مطرح شده
 ،مجدد براي این دسته از سئواالت انجام شد. بنابر این

ه صورت: ها در سئواالت با جهت مثبت ب امتیاز پاسخ
= 2= نظري ندارم، 3=موافقم، 4= کامال موافقم، 5

= کامال مخالفم و در مورد سئواالت منفی 1مخالفم و 
و متغیرهاي تحقیق حاضر باشد.  عکس این حالت می

عبارتند از: انسجام اجتماعی، کیفیت زندگی، رضایت از 
زندگی، اختالفات و تعارضات، دسترسی به خدمات 

تماعی، عدالت اجتماعی، اجتماعی، مشارکت اج
پذیري. در تعیین توسعه  وضعیت تحصیالت، مسئوولیت

کننده  اجتماعی جوامع روستایی، فضاي مفهومی تبیین
آید تعریف و از طریق  به شرحی که در ادامه می

  اند: هاي مناسب عملیاتی شده گویه
مشارکت اجتماعی عبارتسـت از حضـور و دخالـت 

ه و خـالق افـراد و اقشـار آگاهانه، داوطلبانـه، متعهدانـ
ریزي، تـامین  گیري، برنامه مختلف جامعه در در تصمیم

ها به منظور  ها و نظارت بر فعالیت منابع، اجراي فعالیت
مند شـدن از منـافع مـادي و معنـوي آن. در ایـن  بهره

هاي مهـارت برقـراري روابـط  معنا مشـارکت بـا مولفـه
ن، انسانی، کمک بـه افـراد روسـتایی در سـاخت مسـک
ها،  استقبال از مشارکت در فرآیند بازسـازي زیرسـاخت

توسعه 
 اجتماعی

کاهش 
 اختالفات

وضعیت 
 تحصیالت 

رضایت از 
 زندگی

مشارکت 
 اجتماعی

کیفیت 
 زندگی

انسجام 
 اجتماعی

عدالت 
 اجتماعی

مسئولیت 
 پذیري

خدمات 
 اجتماعی
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ــه مشــارکت در دوره ــل ب ــزان هــاتمای ي آموزشــی، می
ــزان  مشــارکت در طرح ــته، می ــی در گذش ــاي عمران ه

شرکت در انتخابات شوراهاي اسالمی روستا، تمایل بـه 
ــویت در  ــه عض ــل ب ــیج، تمای ــاه بس ــویت در پایگ عض

هاي تولید روسـتایی و تمایـل بـه همکـاري بـا  تعاونی
ــتا  ــار روس ــت. دهی ــه اس ــرار گرفت ــنجش ق ــورد س م

ه در نتیجه تعامـل رضایتمندي شغلی احساسی است ک
فرد نسبت به جوانب شغلی آنان و سایر امورات روزمره 

آیـد اگـر احسـاس  که با آنان در تعامل است بوجود می
رود و در غیر ایـن  مطبوع باشد رضایتمندي فرد باال می

ــرد پــایین می ــورت رضــایتمندي ف ــد. مولفــه  ص آی
هاي داشـتن سـالمت روحـی و  رضایتمندي با شـاخص

مصرف خانوار، وضعیت مسکن،  بازاریابی روانی، الگوي 
و بازاررسانی به موقع محصوالت، سهولت دسترسی بـه 
منابع اعتباري، درآمد کافی، میـزان اسـتفاده از منـابع 

وري، توجه به بهداشت عمـومی و  اطالعاتی، میزان بهره
رضایت هاي اجتماعی،  آموزش روستاییان، وجود تامین

مات مرکـز بهداشـت از خدمات دهیاري، رضایت از خد
از  روستایی، رضایت از پوشش بیمه کشاورزي، رضـایت

ي و دفـن آور جمـعبیمه تـأمین اجتمـاعی، رضـایت از 
هـا، رضـایت از مراکـز تجمـع عمـومی روسـتایی، زباله

رضــایت از دسترســی بــه خــدمات عمــومی نهادهــاي 
دهی وسـایط نقلیـه عمـومی دولتی، رضایت از سرویس

پذیري به معنی  مسئولیت تعریف و سنجش شده است.
ها،  توانـایی پـذیرش مسـئولیت توسـط افـراد، ســازمان

نهادها و اجتماعـات شـهري و روسـتایی تعریـف شـده 
هاي  مداخلـه  پذیري بـا شـاخص است. مولفه مسئولیت

سیاسی و مدنی جوامع روسـتایی در فرآینـد مـدیریت 
هاي درگیـر  روستایی، تعامل سازنده با نهادها و سازمان

سعه مناطق روستایی، مشارکت در طراحـی یـک در تو
مدل جامع ایمنی با مسئوالن امر، همکاري با دهیـار و 
همکاري با شوارهاي اسالمی روستا تعریـف و سـنجش 
شــده اســت. انســجام اجتمــاعی بــه وضــعیتی اطــالق 

شود که در آن اجزاي تشـکیل دهنـده جامعـه، بـه  می
نادار و شوند که یک کل مع اي به یکدیگر وصل می گونه

آورند. یا انسـجام اجتمـاعی توافـق  موثر را به وجود می
افکار، احساسات و اعمالی توصیف می شود که وحـدت 

یک گروه یا جامعه را مشخص می کند. در یک تعریف 
دیگر، انسـجام اجتمـاعی نـوعی از ترتیبـات اجتمـاعی 

کنـد کــه جوامــع روســتایی در  اسـت کــه تضــمین می
هاي ذهنـی  هنـی (مـدلسطوح مختلف، به اشـتراك ذ

مشترك) برسند، قابلیت همکـاري بـا یکـدیگر داشـته 
باشــند و بــه قــوانین موجــود احتــرام بگذارنــد. مولفــه 

رضـایت از همکـاري هاي   انسجام اجتماعی با شـاخص
اهالی روستا، میزان درگیري در روستا، اختالف درآمـد 
با سایر اهالی، میزان صمیمیت در بـین اهـالی، میـزان 

روستا به هنگام بـروز مشـکل،  دانیسف شیربه مراجعه 
ــور  ــه حض ــل ب ــالی، تمای ــین اه ــد در ب ــتالف عقای اخ

ي عمومی، میزان اعتماد به دیگر اهـالی روسـتا ها مکان
اي اسـت  تعریف و سنجش شده است. آمـوزش تجربـه

مبتنی بر یادگیري که به منظور ایجاد تغییـرات نسـبتا 
د توانایی خـود را گیرد تا او بتوان ماندگار فرد صورت می

توانـد  براي نجام دادن کار بهبـود بخشـد. آمـوزش مـی
هــا و رفتــار اجتمــاعی را در  هــا، نگــرش تغییــر مهــارت

برداشته باشد و به معناي بوجود آمدن تغییر در دانـش 
هایشـان در مـورد کـار یـا  افراد، طرز کارشـان، نگـرش

ها  باشد و زمینه تعامل آنان با همکاران و سرپرستان می
و بسترهایی که فرآینـد آمـوزش را تسـهیل و تسـریع 

شـود. مولفـه  بخشد زیر ساخت آموزشی اطـالق می می
هاي  دسترسی به منـابع  زیر ساخت آموزشی با شاخص

دسترسی به اینترنت، دسترسی به اطالعاتی و همگانی، 
کتابخانــه، افــزایش ســطح اســتانداردهاي آموزشــی در 

ت از کیفیـت خـدمات آموزشـی، سطح مدارس، رضـای
میــزان تمایــل بــه آمــوزش مســتقیم، پوشــش فــراوان 

 ارتبـاطهاي جمعی،  میـزان اسـتفاده از وسـایل  رسانه
ی، مطابقت آموزش با نیازها، دسترسی راحـت بـه جمع 

هاي اطالعاتی،  گسترش سیستمي مورد نیاز، ها آموزش
ــا کانال ــه  آشــنایی ب ــابع اطالعــاتی، آگــاهی ب هــا و من

هاي فرهنگ بومی و میزان سطح سواد، تعریـف و  ارزش
کیفیت زندگی به معنی بهزیسـتی   سنجش شده است.

مادي و روانی افراد می باشد و  مولفه کیفیـت زنـدگی 
هاي ســرمایه اجتمــاعی، میــزان مشــارکت  بــا شــاخص

اجتمــاعی، میــزان درآمــد، پتانســیل طبیعــی روســتا، 
مـدنی، هاي  امنیت، بهزیستی فردي، عضویت در تشکل
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دسترســی بــه خــدمات بهداشــتی و آموزشــی، الگــوي 
مصرف خانوار، گذران اوقات و فراغت، وضعیت مسـکن 
و رضایتمندي شـغلی تعریـف و سـنجش شـده اسـت. 
امنیت شغلی پروسـه یـا رونـدي اسـت کـه بـه میـزان 
نامعینی کاراکترهاي کار و واحد اشتغال را تهدید کنـد 

وایــاي متمــایر و یــا آنهــا را بــه چــالش بکشــاند و در ز
بـایین در راي ناهنجاري بوجود بیاورد. اختالف: یعنی ت

اي اسـت کــه  و اخـتالف پدیــده و مغـایرت در دیــدگاه
اي  توان آن را از بـین بـرد چـون از نمادهـاي اراده نمی

است که در انسان به ودیعت نهاده شده است، زیـرا بـه 
شـود. مولفـه  ناچار به اختالف و تفاوت نظـر منجـر می

هایی چــون  ن اختالفــات و تعارضــات بــا شــاخصمیــزا
میزان دعوا بـر سـر مالکیـت زمـین، میـزان رجـوع بـه 
دادگاه، میـزان رابطـه حسـنه بـا خویشـاوندان، میـزان 

اي و  میــزان اعتمــاد بــه  اختالفــات و درگیــري طایفــه
عدالت اجتمـاعی  همدیگر تعریف و سنجش شده است.

فـراد به معنی کاهش عدم تعـادل و تبعـیض در بـین ا
ــا جامعــه در تمــامی ســاخت (اجتمــاعی، فرهنگــی،  ه

اقتصــادي و جغرافیــایی) تعبیــر شــده اســت و  مولفــه 
یابی  میزان دست چون هایی عدالت اجتماعی با شاخص

ــدم  ــزان ع ــه اطالعــات، می ــه روســتایی ب اقشــار جامع
اي در زمینه برخـورداري از امکانـات  هاي منطقه تعادل

تعریـف و اعی و...دسترسی به خدمات اجتمـفرهنگی و 
هاي بدست آمـده بـا  در نهایت، دادهسنجش شده است.
مـورد تحلیـل قـرار  تاپسیس فازياستفاده از  تکنیک 

  اند. گرفته
هاي چند  گیري استفاده از رویکرد فازي در تصمیم

هاي مورد استفاده  شاخصه، به اهمیت نسبی شاخص
بستگی دارد. رویکردهاي متفاوتی براي رتبه بندي 

کوفمن و «فازي وجود دارد. در این بین ورش،  ارقام
به دلیل سهولت و سادگی آن، به ویژه براي » 1گاپتا

ارقام فازي مثلثی، داراي شهرت بیشتري است(پور 
گیري  براي تصمیمدر این تحقیق،   )1389طاهري، 

چند شاخصه فازي به شیوه فازي، تعیین گزینه و 
تبدیل  ،بندي رتبههاي مرتبط با موضوع و  شاخص

گیري شده به ارقام فازي، تعیین وزن  هاي اندازه گزینه

                                                             
1. Kofman & Gapta 

هاي  ها با استفاده از روش بندي گزینه ها و رتبه شاخص
زي به مرحله گیري چند شاخصه تاپسیس فا تصمیم

تاپسیس فازي روشی است و اجرا گذاشته شده است 
هاي متعلق به هر  که در آن عناصر ماتریس یا وزن

شوند. براي انجام  بیان می شاخص به صورت فازي
هاي  توان از روش عملیات به شیوه تاپسیس فازي، می

ترین آنها روش وضع  متفاوتی بهره گرفت که از متداول
است. در این روش » 2چن و هوانگ«شده بوسیله 

(پورطاهري و  شود مراحل زیر به اجرا گذاشته می
  .)1389همکاران، 

گزینه  nمرحله اول: تشکیل ماتریس داده ها بر اساس 
  شاخص.  kو 

مرحله دوم: استاندارسازي داده ها: بدین منظور الزم 
푋است که ابتدا حداکثر میزان هر ستون  و حداقل   

گیري از روابط ذیل، به  مشخص گردد. و با بهره 푋آن 
طاهري اردسازي ماتریس تصمیم اقدام شود (پوراستاند

  .)1389 همکاران،و 
 حاسبه ماتریس استاندارد وزن دارمرحله سوم: م
  منفی آل مثبت و محاسبه ایدهمرحله چهارم: 

  )sآل مثبت( مرحله پنجم: محاسبه هر گزینه از ایده
  )  s ( و منفی

نزدیکی نسبی هر گزینه به محاسبه مرحله ششم: 
   ها آل ایده

 푐 = 	  
  

  هاي تحقیق  یافته
در این تحقیق سعی شد جهت تبیین ایـن فرضـیه 

شـهر بـه لحـاظ  هـاي شهرسـتان مشـگین که دهستان
توسعه اجتمـاعی بـا یکـدیگر متفـاوت اسـت ابتـدا بـه 
ــابی و  ــام ارزی ــل انج ــونگی مراح ــایش چگ ــور نم منظ

 9و نیـز بـه جهـت سـهولت تشـریح مـدل،  بندي رتبه
یی شاخص موثر بـر توسـعه اجتمـاعی منـاطق روسـتا

چنین جهـت  هم شهر انتخاب گردید. شهرستان مشگین
هــا ضــمن اســتفاده از تجربیــات  تعیــین وزن شــاخص

ــانی از  ــان جهــاد کشــاورزي و  32جه نفــر از مروج

                                                             
2. Chen & Hawang 



 96بهار / بیست و سوم/شماره مسلسل  هفتممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                     130

نامـه و بـر  کارشناسان توسعه روستایی به شکل پرسش
هاي تبیین کننده در  ها، معیارها و شاخص اساس مولفه
کـه بـه » مهـمخیلـی مهـم، مهـم و غیـر « قالب طیف

 ،5 ،10)، (5 ،10 ،10ترتیب مقادیر فازي آنان برابر با (
ــد. 0 ،0 ،5) و (0 ــین ش ــوده تعی ــن، ) ب ــر ای ــالوه ب ع

دهـد بـا مطالعـه  ) نشان مـی1طوري که جدول ( همان
هـاي اجتمـاعی شهرسـتان، در  وضعیت توسعه شاخص

ــال 9 نهایــت ــه شــیوه غرب ــه عنــوان  شــاخص ب ــی ب زن
از میـان خیـل عظـیم هـاي توسـعه اجتمـاعی  شاخص
انـد: مشـارکت  ها انتخاب شدند که بدین شـرح شاخص

ــاعی،  ــرياجتم ــات و درگی ــذیري  ، مســئولیتاختالف پ
ــه  خــدمات اجتمــاعی، اجتمــاعی، میــزان دسترســی ب

وضـعیت  و ، وضعیت کیفیـت زنـدگیانسجام اجتماعی
رضـایت و  ، عدالت اجتمـاعیو نرخ باسوادي تحصیالت
  بـر اسـاس فنـون نـرمپـس از آن . باشـد می از زندگی

گیري، به طراحی مدل تحقیـق پرداختـه شـده  تصمیم
چون که فرض بر این اسـت کـه مـالك و معیـار است. 

تواننـد  ها هستند که می توسعه اجتماعی همان شاخص
ابزاري مفید براي نظارت و کنترل روندها ارائه کننـد و 

  .تغییرات را به خوبی منعکس سازند
  

  هاي شهرستان مشگین شهر به تفکیک دهستان یاجتماع: میزان توسعه 1 جدول

  

گی
زند

 از 
ت

ضای
ر

عی  
نما

 اج
ت

ارک
مش

  

یت
کیف

ت 
ضعی

و
  

گی
زند

  

عی
تما

 اج
جام

نس
ا

 به  
سی

ستر
ن د

یزا
م

  
عی

تما
 اج

ات
دم

خ
ري  

پذی
ت 

ولی
سئ

م
  

عی
تما

اج
  

الت
صی

تح
ت 

ضعی
و

  
دي

سوا
 با 

رخ
و ن

ات  
الف

خت
ش ا

کاه
  

هی
آگا

ن 
یزا

م
  

  99/5  65/4  24/10  55/7  24/10  35/13  27/9  55/8  68/9  ارشق مرکزي
  21/9  75/6  04/8  88/8  55/13  32/8  52/7  55/8  58/8  ارشق شمالی

  54/6  01/8  19/8  65/7  99/9  85/8  65/9  55/8  21/7  نقدي
  02/13  06/15  55/14  49/14  52/16  25/16  25/10  21/20  35/13  الهرود
  55/7  21/6  34/7  65/6  33/8  65/8  32/6  36/4  52/4  قره سو

  65/11  85/11  65/12  85/13  84/16  44/13  99/7  9/5  68/12  مشگین غربی
  09/11  22/11  54/13  41/9  99/20  55/14  01/9  58/7  32/12  مشگین شرقی

  15/13  04/12  45/13  65/14  88/17  44/14  02/10  16/15  22/15  شعبان
  4/11  01/13  23/12  74/8  85/18  5/13  35/11  91/7  55/13  دشت
  01/4  07/7  65/6  85/4  20/7  36/6  65/4  64/5  27/4  یافت

  32/12  13  87/12  35/9  55/17  66/9  65/9  75/5  42/13  صلوات
  12/14  4/12  09/10  55/9  65/17  32/12  55/8  27/7  74/6  ارشق شمالی

  . 1393مآخذ: یافته هاي تحقیق، 
  

هاي خام حاصل از  براساس دادهالو بر این، ع
بندي مقادیر هر شاخص به  نامه، به طیف پرسش

هاي  هاي شهرستان در قالب گزینه تفکیک دهستان
که به ترتیب » خیلی مناسب، مناسب و نامناسب«

) نشان 5،0،0) و (5،0، 10)، (10،10،5مقادیر فازي (
ها  شاخصاقدام گردید، تا ماتریس فازي اند.  داده شده

هاي فازي،  بدست آید، بعد از تشکیل ماتریس داده

 ) بدست آمد.1استانداردسازي آنها بر اساس تابع (
ها از طریق کارشناسان مطابق  گاه وزن هر شاخص آن

خیلی مهم، مهم و غیر «در قالب طیف  )2( جدول
 ) 10،10،5(که به ترتیب مقادیر فازي آنها برابر » مهم

است تعیین شد تا ماتریس وزنی  )5،0،0) و (10،5،0(
  محاسبه گردد.  )2(ها مطابق تابع  داده
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  ها : وزن فازي هر یک از شاخص2 جدول
  هاي تحقیق شاخص
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)5،5،10(  )5،5،10(  )0،5،10(  )5،5،10(  )0،5،10(  )5،10،10(  )5،10،10(  )0،5،10(  )0،5،10(  

  . 1393هاي تحقیق،  مآخذ: یافته
  

سپس مقادیر حداکثر و حداقل هر شاخص مطـابق 
تعیـین شـد تـا فاصـله هـر گزینـه از )  6(و  )5(توابع 

دست آید. آن گاه  به)  s( و منفی )sآل مثبت ( ایده

را از  cهـا  آل نزدیکی نسبی هر گزینه به ایدهتوان  می
 )3() محاسبه کرد. این مقدار در جـدول 7طریق تابع (

  نشان داده شده است. 
  

  شهر هاي مشگین هاي شهرستان بندي توسعه اجتماعی در سطح دهستان : اولویت3 جدول
푠  دهستان ها  푠   푐ضریب  

  522/0  66/4  1/5  ارشق مرکزي
  517/0  21/4  51/4  الهرود
  514/0  41/6  8/6  نقدي

  414/0  65/6  71/4  غربیارشق 
  506/0  74/8  98/8  سو قره

  525/0  24/6  92/6  مشگین غربی
  512/0  88/5  74/6  مشگین شرقی
  526/0  84/5  65/6  ارشق شمالی

  465/0  31/6  81/5  دشت
  62/0  46/5  91/8  شعبان
  518/0  98/5  45/6  یافت

  537/0  65/7  88/8  صلوات
  . 1393هاي تحقیق،  مآخذ: یافته 

  
شـود نتـایج  طور که مشاهده می ترتیب همان بدین

هاي محاسـبه شـده  مدل تاپسیس فازي بر اساس وزن
هــاي منــاطق  دهــد کــه در بــین دهســتان نشــان مــی

شـهر؛ دهسـتان شـعبان و  روستایی شهرستان مشـگین
صلوات از حیث توسـعه اجتمـاعی در رده اول و دوم و 

    ارشق شمالی در رده آخر قرار دارد.
  

  و ارائه پیشنهادات گیري نتیجه بحث و 
گر کیفیت سیستم اجتمـاعی  توسعه اجتماعی بیان

اخـالق «از طریق نهادینه کردن اخالق توسعه، به ویژه 
همبستگی (وفـاق) «براي حصول به » توسعه اجتماعی

ــاعی ــزایش » اجتم ــدگی«و اف ــت زن ــت » کیفی در جه
امنیـت «ضـریب  ءو ارتقـا» عدالت اجتمـاعی«برقراري 
تـوان از  است. با اندکی تامل به سادگی مـی» اجتماعی

هـا  و  جایگاه، شان، اهمیت توسعه اجتمـاعی، شـاخص
اي  ابعــاد تشــکیل دهنــده آن در معــادالت توســعه

ــوص  ــه خص ــا، ب ــرفته دنی ــنعتی و پیش ــورهاي ص کش
کشورهاي اروپاي غربی، آمریکاي شمالی و هـم چنـین 

طح ملی متاسفانه به رغم استرالیا سخن گفت؛ اما در س
هاي گذشته و  هاي صنعتی و اقتصادي در دهه پیشرفت

هاي موجود در قوانین کالن کشوري  چنین پتانسیل هم
هاي و توسعه کشور در امر توسعه  ها و برنامه و سیاست
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اجتماعی، شـاهد تغییـرات چنـدانی بـه نسـبت دیگـر 
واي ایم. چرا که هنوز در فح ها به طور عینی نبوده حوزه

اي و هـم چنـین  هـاي توسـعه ادبیات عملـی سیاسـت
ها  متولیان اجتماعی، توسعه اجتماعی (کارکردها، مولفه

ــاخص ــاً و ش ــه آن) تقریب ــوط ب ــاي مرب ــناخته و  ه ناش
آزمایش نشده است. لذا توجه بشـتر مسـوالن متولیـان 
کشوري نسبت بـه ایـن رکـن اساسـی توسـعه پایـدار 

ه اسـت ضـمن ایـن تحقیـق بـر آن بـودضروري است. 
تبیین توسعه اجتماعی، بـه تبیـین الگـویی شـفاف در 

هـاي کیفـی  سـازي بـا رویکـرد شـاخص جهت شاخص
بندي  بپردازد و از طریق ارائه مدل تاپسیس فازي، رتبه

مناطق روستایی شهرستان مشگین شـهر را بـه لحـاظ 
سطوح توسعه یافتگی اجتماعی به دست دهد و در این 

ــق  ــد تحقی ــافتگی میــان و در فرآین ســطوح توســعه ی
شـهر بـا  اجتماعی نواحی روستایی شهرسـتان مشـگین

، وضـعیت مشـارکت، رضـایت از زنـدگیهـاي  شاخص
وضعیت کیفیت زندگی، میزان دسترسـی بـه خـدمات 

پــذیري اجتمــاعی، وضــعیت  اجتمــاعی، مســئولیت
ــرخ باســوادي،  ــات و درگیــريتحصــیالت و ن و  اختالف

و  عدالت اجتماعی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفـت.
 نتـایج تحقیقـات پیشـینیاندر این ارتبـاط،  چنین، هم

توسـعه منـاطق وجود رابطه میان توسـعه اجتمـاعی و 
نتــایج حاصــل از در نهایــت، . کــردروســتایی را تاییــد 

ــتان  ــتایی شهرس ــواحی روس ــدانی در ن ــات می مطالع
مطالعـاتی نشـان داد کـه شهر، به عنوان نمونه  مشگین

ــازي بــه عنــوان روشــی ارزشــمند و  روش تاپســیس ف
گیـري چنـد شاخصـه  هـاي تصـمیم کارآمد از تکنیـک

مبتنی بر اعداد فازي، به خوبی توانسته اسـت وضـعیت 
توسعه اجتماعی در منطقه مطالعاتی را تبیین کند، بـه 

هـاي حاصـل از مطالعـات میـدانی و  طوري کـه یافتـه
واقعیت هاي موجود نواحی  با خوبی مشاهدات عینی به

در تـوان  روستایی منطبق بوده است. بدین ترتیـب مـی
اي مواجه خواهـد  هاي عدیده مناطق روستایی با چالش

هاي تحقیـق حاضـر بـه عنـوان الگـویی  از شاخصشد. 
براي سایر نواحی روسـتایی در جهـت سـنجش سـطح 
ـــت،  ـــد گف ـــرد. بای ـــتفاده ک ـــاعی اس توســـعه اجتم

توانند  ریزان توسعه روستایی می ن و برنامهگذارا سیاست

هاي رایـج در تعیـین سـطوح  عالوه بر استفاده از روش
گیري از مدل تاپسیس فـازي بـه مثابـه  توسعه، به بهره

ــد. هم ــزاري مناســب و نســبتا آســان بپردازن ــین  اب چن
شـهر  ریزان شهرسـتان مشگین گذاران و برنامـه سیاست

توسعه نیافته تمرکز  هاي باید هر چه بیشتر بر دهستان
کننــد؛ و درصــدد توســعه اجتمــاعی هــر چــه بیشــتر 

هاي کمتر توسـعه یافتـه باشـند؛ و در توزیـع  دهستان
ــه را در  ــتاهاي توســعه نیافت ــارات و بودجــه، روس اعتب
اولویت قرار دهند و در تعیین سطوح توسـعه یـافتگی، 

هاي کیفی بیشتر تاکید شود. افزون بر ایـن،  بر شاخص
ــد گفــت  ــق و شــکوفایی و نشــاط اقتصــاد بای کــه رون
توانـد بـه ارتقـاي تـوان مـالی خانوارهـاي  روستایی می

روستایی جهت استفاده از محصوالت فرهنگی مختلـف 
هاي ارتباط جمعی منجر شود و  اعم از اینترنت و رسانه

این امر زمینه توسعه اجتماعی را در منـاطق روسـتایی 
د را با اتخـاذ سازد بر دولت است که  نقش خو مهیا می
هایی هـم چـون ارتقـاي سـطح  ها و مکانیسـم سیاست

ــوزش و  ــطه آم ــتاییان بواس ــش روس ــیالت و دان تحص
رســانی ، برخــورد مناســب و معقــول بــا مســائل  اطالع

اجتماعی و فرهنگی جامعه روستایی هـم چـون تغییـر 
ــت  ــدگی روســتایی، مصــرف نمایشــی، تقوی ســبک زن

روسـتاییان در نهادهاي مدنی روستایی و مشارکت دان 
فرآیند توسعه نواحی روسـتایی و... در راسـتاي توسـعه 
اجتماعی مناطق روستایی به درسـتی ایفـا کنـد و نیـز 

ــا نقــش تســهیل گري خــود از جملــه؛ ایجــاد  دولــت ب
تسهیالت خدماتی و بهداشتی، توسعه تسهیالت اقامتی 

ــایی و   و رفــاهی، خدمات رســانی در زمینــه امــور زیربن
تواند بـه  هاي آموزشی می ردم با برنامهافزایش آگاهی م

توسعه اجتماعی مناطق روستایی کمـک کنـد در غیـر 
  این صورت تحقق توسعه اجتماعی
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