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*داوود جميني ،1عليرضا جمشيدي

1دانشجوي دکتراي جغرافيا و برنامهريزي روستايي دانشگاه اصفهان
تاريخ دريافت 1333/3/11 :؛ تاريخ پذيرش1333/7/12 :

چکیده
توسعه پايدار روستايي منوط به پايداري ابعاد مختلف توسعه (اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي )
است؛ بهطوريکه بدون تحقق پايداري در هر يک از ابعاد مذکور ،توسعهي پايدار روستايي با چالشهاي
متعددي مواجه خواهد شد .در اين ميان ،پايداري اجتماعي يکي از سه رکن اساسي و هدف غايي
توسعهي پايدار بوده که محققان در پژوهش حاضر به دنبال بررسي وضعيت کلي آن و همچنين عوامل
تبيينکنندهي پايداري اجتماعي در بين جوامع روستايي هستند .جامعه آماري پژوهش حاضر را که بر
مبناي هدف کاربردي و روش توصيفي است ،کليهي سرپرستان خانوارهاي مناطق روستايي شهرستان
چرداول ( )N = 3127تشکيل ميدهد که با استفاده از فرمول کوکران 162 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب
شدهاند .ابزار اصلي پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته بوده که روايي آن با مراجعه به اساتيد دانشگاهي
و انجام اصالحات الزم تأييد شده است .براي بررسي پايايي ابزار تحقيق ،سي پرسشنامه در يک
روستاي خارج از محدودهي مورد مطالعه تکميل شد و ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي ابعاد
مختلف پرسشنامه ،نشاندهنده قابليت اعتماد و اعتبار باالي ابزار تحقيق بود .براي دستيابي به اهداف
پژوهش ،از آزمونهاي توصيفي و تحليل مسير استفاده شد .نتايج پژوهش نشان داد که سطح پايداري
اجتماعي در بين  51درصد افراد مورد مطالعه در سطح ضعيف و بسيار ضعيف ،در بين  16درصد آنها
در سطح متوسط و در بين  11درصد افراد ،در سطح زياد و بسيار زياد است .نتايج مدل تحليل مسير
نشان داد که سه متغير امنيت ( ،)2/737عدالت ( )2/236و کيفيت زندگي ( ،)2/771رابطهي مستقيمي
با پايداري اجتماعي روستاييان شهرستان چرداول دارد و در مجموع ميتوانند  61/1درصد از تغييرات
پايداري اجتماعي را پيشبيني کنند.
واژگان کلیدي :توسعه پايدار ،توسعه روستايي ،پايداري اجتماعي ،تحليل مسير ،شهرستان چرداول.
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مقدمه و طرح مسأله
با بروز ضايعات زيستمحيطي در سطح جهاني و کاهش سطح عمومـي زندگي مردم بهويژه در چند
دههي گذشته ،سازمان ملل ،رهيافت توسعهي پايدار را موضوع روز دههي آخر قرن بيستم مطرح و
بهعنوان دستور کار قرن بيستويکم در سطوح بينالمللي ،منطقهاي و محلي تعيين کرد (کاظم ي
محمدي و شکويي 17 :1371 ،و  .)Vouvaki & Xepapadeas, 2008: 473بهطوريکه موضوع توسعه
پايدار ،پس از کنفرانس ريو در سال  ،1331به يکي از مهمترين دغدغههاي سياستگذاران و
برنامهريزان تبديل شد .با وجود نگاههاي مختلف به مفهوم توسعهي پايدار و برداشتهاي متفاوت از آن،
اصل تعادل و برابري ميان سه بعد زيستمحيطي ،اجتماعي و اقتصادي مورد توافق همگان است
(جمعهپور 175 :1331 ،و .)Brandon & Lombardi, 2005: 12
اصطالح پايداري اجتماعي بهعنوان يکي از ابعاد سهگانهي توسعه پايدار ،از نخستين سالهاي قرن
 11و با هدف بهبود شرايط زندگي جامعه مورد توجه قرار گرفت (نسترن و همکاران )156 :1331 ،و
هدف آن در مناطق روستايي ،دستيابي به زندگي سالم از راه رفع نيازهاي اساسي آحاد جامعه
روستايي با لحاظ کردن کيفيت زندگي و همگام با کيفيت محيطي و مرتبط با نظامهاي اقتصادي براي
دستيابي به باالترين سطح رضايت از زندگي است (پورطاهري و همکاران .)17 :1332 ،در حال حاضر
قلمرو بحث درباره پايداري اجتماعي از موضوع خروج جمعيت از سکونتگاههاي روستايي بسيار فراتر
رفته است و مبحث پايداري اجتماعي بر همه ابعاد اجتماعي و نيازمنديهاي جمعيت روستايي از جمله
فراهم بودن امکانات آموزشي ،خدمات بهداشتي و درماني ،دسترسي مناسب به امکانات فرهنگي و
هنري و ساير امکاناتي که الزمهي زندگي اجتماعي انسان مدرن است ،داللت دارد ( Lyall & et al.,
.)2005: 111
بهطورکلي دستيابي به پايداري اجتماعي در مناطق روستايي از راه بهبود شاخصها و مؤلفههاي
تشکيلدهندهي آن و همچنين عوامل مؤثر بر آن ،زمينه ساز ارتقاي ظرفيتهاي اجتماعي ساکنان
روستايي ميشود و توانايي جامعهي روستايي را براي بهرهبرداري بهينه از منابع طبيعي ،اجتماعي و
اقتصادي متناسب با اهداف توسعه پايدار فراهم ميسازد (فتاحي و همکاران.)66 :1331 ،
شهرستان چرداول ،يکي از مناطق روستايي کشـور اسـت کـه حـدود  63درصـد از جمعيـت آن در
نواحي روستايي زندگي مـيکننـد .بنـابراين در قيـاس درصـد روستانشـيني ايـن شهرسـتان بـا درصـد
روستانشيني در کشور ( 17/5درصد) و استان ايالم (حدود  37درصد) ،ميتوان چنين عنـوان کـرد کـه
سهمي بزرگي از جمعيت اين شهرستان در نواحي روستايي ساکناند .با وجود اين در چنـين نقـاطي بـا
وجود امکانات ضعيف در زمينههاي مختلف توسعه ،اعم از اقتصادي ،بهداشتي ،آموزشـي و ،...نگهداشـت
جمعيت روستايي امري دشوار است .بنابراين توجه بـه ابعـاد اصـلي توسـعهي پايـدار (ابعـاد اقتصـادي،
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اجتماعي و زيستمحيطي) بهويژه پايداري اجتماعي به عنوان رکن اساسي توسعه پايدار ،امري ضـروري
و اجتنابناپذير است؛ زيرا در صورت بيتوجهي به اين مهـم ،در آينـده نـهچنـدان دور شـاهد مهـاجرت
بيرويه روستاييان و چالشهاي متعددي خواهيم بود .با توجه به مطالـب مـذکور ،محققـان در پـژوهش
حاضر با توجه به اهميـت پايـداري اجتمـاعي در توسـعه جوامـع روسـتايي ،بـه دنبـال واکـاوي عوامـل
تبيينکننده پايداري اجتماعي در بين ساکنان روستايي شهرسـتان چـرداول هسـتند .زيـرا شناسـايي و
تبيين اين عوامل ،گـامي بسـيار مهـم بـراي تقويـت پايـداري اجتمـاعي و در پـي آن ،توسـعه پايـداري
روستاهاي شهرستان يادشده است.
پیشینه تحقیق
مطالعات متعددي به ارزيابي کلي توسعهي پايدار از نظر سه بعد اصلي پرداختهاند .اما مطالعات
اندکي را مي توان يافت که به بعد پايداري اجتماعي بهطور ويژه توجه کرده ،آن را بررسي کرده باشد.
علي رغم اين مهم ،اکثر مطالعات صورت گرفته مربوط به نواحي شهري بوده و در ارتباط با پايداري
اجتماعي بهويژه پ ايداري اجتماعي در نواحي روستايي ،مطالعات اندکي انجام گرفته است که در ادامه به
نتايج چندين مطالعه صورت گرفته درباره موضوع پژوهش پرداخته ميشود.
سالمي و همکـاران ( )1332در پژوهشـي بـا عنـوان «سـنجش پايـداري اجتمـاعي زنـان روسـتايي
شهرستان سنقر» به اين نتيجه رسيدهاند که وضعيت اجتماعي زنان روستايي شهرستان سنقر در سـطح
پايداري قرار ندارد .به اين صورت که وضعيت زنان شش دهستان از هشـت دهسـتان مـورد بررسـي ،در
سطح نيمه پايدار و زنان دو دهستان به لحاظ وضعيت اجتماعي در سطح ناپايـداري قـرار دارنـد .نتـايج
پژوهش تيموري و همکاران ( ،)1331با هدف «بررسي پايداري اجتماعي در بين محـالت شـهر تهـران»
نشان داد که وضعيت پايداري اجتماعي در بين محالت  11گانه شهرداري تهـران در شـرايط مسـاعدي
قـرار نـدارد .همچنـين فتـاحي و همکــاران ( )1331در پژوهشـي ،پايـداري اجتمـاعي را در روســتاهاي
دهستان خاوه شمالي واقع در شهرستان دلفان بررسي کردهاند .نتـايج پـژوهش نشـان داد کـه پايـداري
اجتماعي در روستاهاي دهستان خاوه شمالي پايينتر از حد متوسط قرار دارد.
نتايج پژوهش زارع شاهآبادي و همکاران ( ،) 1331در ارتباط با پايداري اجتماعي محالت قديمي و
جديد شهر يزد نشان داد که متغيرهاي رضاي ت از محله ،رضايت از مسکن ،مشارکت اجتماعي و سن در
تبيين پايداري اجتماعي در محدودهي مورد مطالعه سهم بسزايي دارد.
نتايج پژوهش کامرون و همکاران ،) 1227( 1با عنوان تغييرات کشاورزي و پايداري اجتماعي در
نواحي روستايي نيوزيلند نشان داد که تغييرات کشاورزي در چند دهه گذشته ،بيشترين تأثير را بر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Cameron et al
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پويايي اجتماعي و در نتيجه مفاهيم پايداري اجتماعي نواحي روستايي نيوزيلند داشته است .همچنين
مأنوس و همکاران ،)1211( 1در مطالعهاي به بررسي اثرات سياستهاي بخش کشاورزي بر پايداري
اجتماعي در مناطق روستايي شمال يونان پرداختهاند .نتايج پژوهش نشان داد که سياستهاي مذکور،
مشکالت اجتماعي از جمله پيري جمعيت روستايي را به دليل مهاجرت جوانان و کاهش اشتغال زنان
به دنبال داشته است.
لو و همکاران ،)1211( 1در پژوهشي با عنوان «عوامل تأثيرگذار بر پايداري اجتماعي در مناطق روستايي
بخش گنزي در چين» به اين نتيجه رسيدهاند که بهطور کلي منطقه محدوده مورد مطالعه در وضعيت
مساعدي به لحاظ پايداري اجتماعي قرار دارد .همچنين نتايج نشان داد که سطح توسعهي اقتصادي ،اقدامات
امنيتي ،اختالفات قومي و قبيلگي و مذهبي بين روستاييان و عدالت ،از عوامل تأثيرگذاري بر پايداري
اجتماعي در بخش گنزي چين است .همچنين نتايج مطالعهي نايت )1212( 3در کشور چين نشان داد که
افزايش نيافتن درآمد ،نابرابري اقتصادي ،فقدان امنيت اقتصادي و سوء مديريت ،از تهديدات مهم پايداري
اجتماعي در بين شهروندان چيني است .جميني و همکاران )1212( 2در پژوهشي به بررسي عوامل
تبيينکننده پايداري اجتماعي در بين زنان روستايي ايران پرداختهاند .نتايج پژوهش نشان داد که پنج متغير
درآمد شخصي ،شغل ،همکاري با گروههاي ثانويه ،سطح تحصيالت و درآمد سرپرست خانوار از عوامل مؤثر
در تبيين پايداري اجتماعي در بين زنان روستايي ايران است.
مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظري
با بررسي روند توسعه در دهههاي گذشته از سال  1322تا اوايل سال  1362مشخص ميشود که
تعريف از توسعه تنها جنبه اقتصادي داشته و توليد ناخالص ملي مورد توجه دولتها بوده است .البته
اين روند از دهه  1362و با مطرح شدن تفکرات سوسياليستي وارد فاز جديدي شد و اقدامات ساختاري
مهمي ،از جمله توزي ع مجدد منابع و درآمدها مورد توجه قرار گرفت .با اين وصف ،رشد اقتصادي
همچنان مهمترين هدف در فرايند توسعه باقي ماند (خاتونآبادي7-2 :1372 ،؛ رکنالدين افتخاري و
سجاسي قيداري 6 :1332 ،و .)7
در ابتدا اقتصاددانان دچار اين توهم شده بودند که جامعه به منزلهي يک شبکهي به هم پيوسته
است و اقتصاد در کانون آن قرار دارد .از اينرو هرگاه نظام اقتصادي آن را تغيير دهيم ،تغييرات مطلوبي
در آن نظام از جمله در فرهنگ و نظام سياسي ايجاد ميشود .پس از چندي ،باطل بودن اين تصور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Manos et al
2- Luo et al
3- Knight
4- Jamini et al
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مشخص شد؛ تحوالت اقتصادي به تغييرات مطلوب در ساير عرصههاي اجتماعي منجر نشد و بالعکس،
فرهنگ برخي از جوامع در برابر تغييرات اقتصادي از خود مقاومت نشان داد (صيدايي .)13 :1377 ،تا
اينکه در ادامه ،توجه به نيازهاي اساسي با الهام از دولتهاي مرفه غربي گسترش يافت .در واقع تجديد
نظر در برنامههاي توسعه بر مبناي اولويت به نيازهاي اساسي جمعيت ،بهويژه مردم فقير و باالخره
تحول جديد در رويکردهاي توسعه با توجه به مفهوم پايداري تحت تأثير آثار نگرانکننده فقر ،تخريب
محيطزيست و فشار گروههايي موسوم به گروههاي سبز رخ داد (رضواني.)1332 ،
روند تکبعدي توسعه عليرغم تحوالت آن از اوايل دههي  ،1372به پيدايش رويکرد و نگرش
نويني به فرايند توسعه منجر شد .اين رويکرد نوين که با عنوان توسعه پايدار شناخته ميشود ،مفهوم
اصلي و بنيادي در راهبرد حفاظت جهاني سازمان ملل بوده و در گزارش برانت لند مطرح شد .گزارش
برانت لند ،ضرورت بازبيني دربارهي شيوهي حاکميت و زندگي را آشکار کرد و تمامي تصميمات،
برنامهها و کارهاي اجرايي در سه بعد اصلي توسعهي پايدار (اجتماعي ،اقتصادي و زيستمحيطي) با در
نظر گرفتن زمان حال و تأثير آنها بر نسلهاي آتي مد نظر قرار داده است (.)Breidlid, 2009: 142
البته تاکنون توافق عمومياي که ابعاد توسعهي پاي دار را پوشش دهد و مورد توافق همه سياستگذاران
در مباحث توسعهي پايدار باشد ،صورت نپذيرفته است ( .)Colantonio, 2008: 3با اين وصف ،تعريفي از
توسعهي پايدار که به نحوي مورد توافق اکثريت باشد ،در برگيرندهي سه حوزهي اصلي اقتصادي،
اجتماعي و زيستمحيطي است (.)Mak & peacock, 2011: 2
پايداري اجتماعي بهعنوان رابطي بين ابعاد مختلف توسعه پايدار مطرح بوده ( Colantonio, 2008:
 )4و هـدف نهايـي توسعـهي پايـدار است .در حالـي که توسعهي اقتصـادي و زيستمحيطي ،هـر دو از
اهـداف توسعه پايدار و وسيله و ابزاري براي دستيابي به پايداري اجتماعي محسوب ميشود ( Assefa
 .)and Frostell, 2007: 66هدف اصلي پايداري اجتماعي اين است که نسلهاي آينده نسبت به نسل
کنوني ،دسترسي يکسان و يا بيشتري به منابع اجتماعي داشته باشند (.)Mak & peacock, 2011: 2
براي نخستي ن بار اتحاديهي اروپا در ليسبون و در سال  ،1222مباحث اجتماعي را جزء
جداييناپذير مدلهاي توسعه تعريف کرد و پايداري اجتماعي به صورت ويژه مورد توجه قرار گرفت
( .)Colantonio & Lane, 2007: 3; Samuelsson et al., 2004با وجود اين ،مباحث مربوط به بعد
پايداري اجتماعي در مقايسه با ابعاد اقتصادي و محيطي توسعهي پايدار در سياستگذاريها و
برنامههاي اجرايي ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است ( .)Woodcraft, 2012: 29مکنزي دليل کمرنگتر
بودن بعد پايداري اجتماعي را مشکل اندازهگيري کمي آن ميداند و معتقد است بعد پايداري اجتماعي
بيشتر ويژگيهاي کيفي جوامع انساني را در کانون توجه قرار ميدهد و از اينرو اندازهگيري کمي ابعاد
اقتصادي و محيطزيستي پايداري ،آسانتر و امکانپذيرتر است (.)Mc Kenzie, 2004: 7
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بهطورکلي ،پايداري اجتماعي به معناي نيل به سوي وضعيتي است که همه افراد جامعه قادر شوند
نيازهاي ضروري خود را (دست يافتن به سطح منطقي از آرامش ،داشتن يک زندگي معنادار و هدفمند
و با عالقه زندگي کردن ،دسترسي به فرصتهاي برابر و عادالنه در بهداشت و آموزش براي همه)
برآورده کنند (سالمي و همکاران .)56 :1332 ،النگ در تعريف پايداري اجتماعي بر خواست مردم براي
زندگي در يک مکان معين اشاره داشته و بر توانايي در جهت استمرار چنين روندي ،هم در حال حاضر
و هم در آينده ،تأکيد ميکند .بنابراين در اين تعريف ،تداوم استقرار مردم در يک مکان مشخص و
داشتن حق انتخاب مکان براي زندگي ،از الزامات پايداري اجتماعي است (.)Long, 2003: 5
در صورتي که قرار باشد پايداري اجتماعي از يک توصيف کلي به يک هدف نهايي تبديل شود ،الزم
است اين هدف به روشني قابل تشخيص ،کنترل و سنجش تعريف شود .به همين جهت ،تدوين
شاخصهاي پايداري اجتماعي ،امري ضروري به نظر ميرسد ( .)Miler, 2007: 5از مهمترين
شاخصهاي سنجش پايداري اجتماعي ميتوان به شاخصهاي پويايي جمعيت ،توانمندسازي ،اتحاد و
همبستگي اجتماعي ،سالمتي و امنيت اجتماعي ،کيفيت اشتغال و درآمد ،آموزش ،کيفيت خدمات و
مسکن و محيط ،کيفيت دسترسي به اطالعات ،مشارکت اجتماعي ،کيفيت ساختارهاي نهادي ـ ملي،
خوشبيني به آينده ،رضايت از محل زندگي و تعلق مکاني ،مي زان طالق و جرم ،برابري ،قابليت
سازگاري ،همزيستي ،مسئوليتپذيري اجتماعي ،اميد به آينده ،احساس خوشبختي ،برونگرايي و
تعامل اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،ترس از شيوع ناهنجاريهاي اجتماعي ،احساس محروميت ،رضايت از
عملکرد نهادها ،رضايت از ميزان دسترسي به خدمات ،تعلق مکاني ،نشاط در زندگي ،مشارکت در
فعاليتهاي فرهنگي و تفريحي ،مشارکت در فعاليتهاي مذهبي ،مشارکت در فعاليتهاي محلي،
اعتماد بين فردي ،اعتماد مدني يا نهادي ،عدالت اجتماعي( ،سالمي53 :1332 ،؛ زارع شاهآبادي و
همکاران116 :1331 ،؛ تيموري و همکاران13 :1331 ،؛ پورطاهري و همکاران 32-35 :1332 ،؛
پورطاهري و همکاران1377 ،؛ فتاحي و همکاران72 :1331 ،؛ نسترن و همکاران 161 :1331 ،و
 )Hartmut, 1999: 9اشاره کرد.
همچنين شاخصهاي شبکههاي اجتماعي ،حق انتخاب زنـدگي و ترکيـب مشاغل ،دسترسـي به
فرصتهاي برابر ،دموکراسي ،نوآوريهاي اجتماعي ،نيازهاي اساسي عيني ،نيازهاي اساسي ذهني ،منابع
اجتماعي عيني ،منابع اجتماعي ذهني ،فرصتهاي برابر عيني ،فرصتهاي برابر ذهني ،مشارکت عيني،
تنوع فرهنگي ،ميراث فرهنگي ،عدالت در دسترسي به رفاه ( ;Osmann & Spangenberg, 2004: 16
Glasson & Wood, 2009: 284; Bramley et al., 2006: 11; Weingaertner, 2011; Colantonio,
 ،)2008bاز ديگر شاخصهاي پايداري اجتماعي است .بنابراين با توجه به مطالب ارائه شده درباره
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پايداري اجتماعي و شاخصهاي آن ،مدل مفهومي زير براي تبيين عوامل مؤثر بر پايداري اجتماعي در
بين روستاييان شهرستان چرداول ارائه ميشود (شکل .)1

رضايت

مشارکت

امنيت

پایداري
اجتماعی

ناهنجاري

عدالت

کيفيت
زندگي

شکل  -3مدل مفهومی تحقیق براي تبیین عوامل مؤثر بر پایداري اجتماعی
روستاییان شهرستان چرداول
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روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقيقات کاربردي و به لحاظ ماهيت از نوع تحقيقات توصيفي -
تحليلي است .جامعه آماري پژوهش را  3127سرپرست خانوار نقاط روستايي شهرستان چرداول تشکيل
ميدهد .با توجه به محدوديتهاي مالي ،زماني و وسعت منطقه مورد مطالعه ،محققان اماکن فرصت بررسي
کليهي سرپرستان خانوار اين شهرستان را نداشته و با استفاده از فرمول کوکران (،)p =2/5 ،q =2/5 ،d =26
 162سرپرست خانوار (رابطه  )1بهعنوان حجم نمونه ( )nمحاسبه شد .در ادامه با استفاده از روش نمونه-
گيري احتمالي از نوع تصادفي ساده ،پرسشنامهها در بين سيزده روستاي شهرستان چرداول توزيع شد.
پراکنش فضايي روستاهاي نمونه در شکل  1و اسامي آنها و تعداد پرسشنامههاي اختصاص داده شده به هر
روستا ،در جدول  1نمايش داده شده است .ابزار اصلي پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته بوده که در دو
قسمت ويژگيهاي شخصي پاسخگويان و متغيرهاي پايداري اجتماعي (رضايت شغلي ،مشارکت ،امنيت،
ناهنجاري ،عدالت و کيفيت زندگي) طراحي شد.
روايي ابزار تحقيق با کسب نظرات اساتيد دانشگاهي و پس از انجام اصالحات الزم در چند مرحله
تأييد شد .محققان با انجام يک پيشآزمون ،با تعداد سي پرسشنامه در روستاي کارزان (از توابع
شهرستان سيروان) و محاسبه ي ضريب آلفاي کرونباخ ،پايايي ابزار مورد استفاده را سنجيده و قابليت
اعتماد و اطمينان ابزار تحقيق تأييد شد (جدول  .) 1براي ساختن شاخص کلي پايداري اجتماعي ،با
استفاده از فن تحليل عاملي ،وزن  13گويه مختلف محاسبه و با اعمال وزن هر يک از گويهها ،شاخص
پايداري اجتماعي ساخته شد .براي تجزيه و تحليل اطالعات از آمارهاي توصيفي (فراواني ،درصد
فراواني ،درصد فراواني تجمعي) و تحليل مسير استفاده شد.

رابطه :1

)(1.96) 2 (0.5)(0.5
266.77
(0.06) 2
n

 260
1
)(1.96) 2 (0.5)(0.5
1.029
1
(
) 1
9107
(0.06) 2
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جدول  -3اسامی روستاهاي منتخب و تعداد پرسشنامه اختصاص داده شده براي هر روستا
نام روستا

تعداد خانوار

پرسشنامهي اختصاص يافته

کل کل

377

31

پيامن عليا

57

5

صيدنظري

156

13

زنجيره سفلي

135

17

جانجان

121

11

شله کش
طاق گاورين

122
153

12
13

بالوه تره سفلي

76

6

مهديه

111

12

شباب

323

72

کلنگبر

52

5

شيراوند
سامان

171
163

12
12

مجموع

3267

162

مأخذ (سرشماري نفوس و مسکن 1332 ،و نگارندگان)1333 ،
جدول  -2ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي متغیرهاي پژوهش
متغیر

تعداد گویه

ضریب آلفاي کرونباخ

رضايت شغلي

11

2/772

مشارکت

16

2/721

امنيت

11

2/771

ناهنجاري
عدالت

3
17

2/761
2/773

کيفيت زندگي

11

2/723

مأخذ (نگارندگان)1333 ،

محدوده و قلمرو پژوهش
شهرستان چرداول از توابع استان ايالم است که در اوايل سال  ،1331از شهرستان شيروان و
چرداول جدا شده و بهصورت يک شهرستان مستقل در آمده است .اين شهرستان ،دو بخش ،پنج
دهستان و دو شهر دارد .جمعيت شهرستان چرداول  55115نفر بوده که از اين تعداد 37371 ،نفر
آنها (معادل حدود  63درصد جمعيت شهرستان) در قالب  3127خانوار ،در نقاط روستايي زندگي
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ميکنند (فرمانداري شهرستان چرداول .)1333 ،شکل  ،1موقعيت جغرافيايي اين شهرستان را در
استان ايالم و کشور نشان ميدهد.

شکل  -2موقعیت جغرافیایی شهرستان چرداول

بحث اصلی
ویژگیهاي شخصی پاسخگویان
در ارتباط با ويژگيهاي شخصي پاسخگويان ،نتايج نشان داد که دامنهي سني افراد مورد مطالعه،
بين  11تا  63سال در نوسان است .همچنين ميانگين سني آنها 25/6 ،سال است .درباره سطح
تحصيالت پاسخگويان ،نتايج نشان داد که حدود  13درصد افراد مورد مطالعه بيسواد 3 ،درصد در
سطح خواندن و نوشتن 16 ،درصد ابتدايي 15 ،درصد در سطح راهنمايي 13 ،درصد در سطح ديپلم و
متوسطه و  12درصد نيز تحصيالت دانشگاهي دارند .بررسي وضعيت اشتغال در بين پاسخگويان نشان
داد که اکثر آنها در مشاغل مرتبط با بخش کشاورزي اعم از زراعت ،باغداري و دامداري مشغول به
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فعاليت هستند .دربارهي وضعيت درآمدي پاسخگويان نتايج نشان داد که ميانگين درآمد ماهيانهي
سرپرستان خانوار حدود  372هزار تومان بوده و بعد خانوار حدود  2/3نفر است.
بررسی وضعیت پایداري اجتماعی در بین روستاییان شهرستان چرداول
نتايج بررسي وضعيت پايداري اجتماعي در بين روستاييان شهرستان چرداول نشان ميدهد (جدول
 )3که سطح پايداري اجتماعي در ميان  11درصد افراد مورد بررسي در سطح بسيار ضعيف ،در ميان
 31درصد در سطح ضعيف ،در ميان  16درصد افراد در سطح متوسط ،در ميان  11درصد در سطح
زياد و در ميان  12درصد روستاييان در سطح بسيار زياد است .بهطورکلي وضعيت پايداري اجتماعي در
بين روستاييان شهرستان چرداول در سطح پايينتر از متوسط است.
جدول  -1بررسی وضعیت پایداري اجتماعی در بین روستاییان شهرستان چرداول
سطح

پايداري اجتماعي

فراواني

درصد

درصد فراواني تجمعي

بسيار ضعيف

52

11

11

ضعيف

71

31

51

متوسط
زياد

67
32

16
11

77
32

بسيار زياد

17

12

122

162

122

-

کل
مأخذ (نگارندگان)1333 ،

رابطه میان متغیرهاي پژوهش
براي بررسي رابطهي ميان متغيرهاي پژوهش ،از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد .همانطور
که نتايج نشان ميدهد (جدول  ،)2متغير رضايت شغلي با متغيرهاي مشارکت ،عدالت و کيفيت زندگي
و متغير مشارکت با متغيرهاي امنيت و ناهنجاري ،رابطهي معناداري دارد .همچنين بررسي رابطهي
ميان متغيرهاي پژوهش نشان ميدهد که متغير امنيت با متغيرهاي ناهنجاري ،عدالت و پايداري
اجتماعي ،متغير ناهنجاري با متغير کيفيت زندگي ،متغير عدالت با متغير کيفيت زندگي و متغير
کيفيت زندگي با متغير پايداري اجتماعي ،رابطهي معناداري دارند.
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جدول  -4ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهاي تحقیق
متغيرها

رضايت
شغلي

مشارکت

امنيت

ناهنجاري

عدالت

کيفيت زندگي

پايداري
اجتماعي

رضايت شغلي

1

**2/352
()2/23

2/212Ns
()2/737

-2/13Ns
()2/111

*2/231
2/211

*2/226
()2/217

2/313Ns
()2/27

1

*2/375
()2/235

**-2/611
()2/221
**2/711
()2/222

-2/136Ns
2/137
**2/71
()2/222

2/121Ns
()2/277
2/165Ns
()2/373

-2/1Ns
()2/6
**2/353
()2/222

1

2/173Ns
()2/136

*2/223
()2/213

2/217Ns
()2/312

1

*2/511
()2/223

*2/333
()2/211

1

**2/736
()2/222

مشارکت
امنيت
ناهنجاري
عدالت

1

کيفيت زندگي

 = Nsعدم معنيداري
مأخذ (نگارندگان)1333 ،

*= معنيداري در سطح  = * /52معنيداري در سطح 2/21

واکاوي مدل عوامل مؤثر پایداري اجتماعی روستاییان شهرستان چرداول
بر اساس چارچوب نظري تحقيق ،از تحليل مسير با استفاده از نرمافزار  SPSSبراي تحليل رابطهي
ميان متغيرها استفاده شد .در ارتباط با اثرات مستقيم متغيرها بر پايداري اجتماعي ،نتايج نشان داد
(شکل  3و جدول  )5که متغيرهاي امنيت ( ،)2/737 ،P<2/25عدالت ( )2/236 ،P<2/25و کيفيت
زندگي ( ،)2/771 ،P<2/25رابطهي مثبت و معناداري با متغير وابسته تحقيق دارند؛ به اين صورت که
با افزايش يا کاهش اين متغيرها و مؤلفههاي آنها ،پايداري اجتماعي در بين روستاييان شهرستان
چرداول ،روند صعودي يا نزولي را طي خواهد کرد .همچنين نتايج نشان ميدهد که متغير کيفيت
زندگي ،بيشترين تأثير را بر متغير وابستهي پژوهش دارد.
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رضايت
شغلي
2/171
مشارکت

2/271

2/233

2/223

امنيت
2/737

پایداري

-2/227
-2/763

2/767

اجتماعی
2/236

2/771
2/771

-2/177

-2/253

ناهنجاري

عدالت
-0/171

کيفيت
کيفيت
زندگي
زندگي
شکل  -1عوامل مؤثر بر پایداري اجتماعی در بین روستاییان شهرستان چرداول
مأخذ (نگارندگان)1333 ،

درباره اثرات غيرمستقيم متغيرهاي مورد بررسي ،نتايج نشان ميدهد (شکل  3و جدول  )6که در
ميان شش متغير مورد بررسي ،پنج متغير رضايت شغلي ،مشارکت ،امنيت ،ناهنجاري و عدالت ،ارتباط
مثبت و معنيداري با پايداري اجتماعي دارند که در اين ميان متغير ناهنجاري با بتاي ،2/622
بيشترين اثر را بهطور غيرمستقيم بر پايداري اجتماعي روستاييان شهرستان چرداول داشته است.
همچنين نتايج بررسي اثرات کلي متغيرهاي پژوهش بر پايداري اجتماعي روستاييان محدوده مورد
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مطالعه نشان ميدهد (جدول  )7که متغيرهاي امنيت ،کيفيت زندگي و ناهنجاري بهترتيب با بتاي
 2/771 ،2/313و  ،2/622بيشترين تأثير را بر پايداري اجتماعي روستاييان شهرستان چرداول دارند.
جدول  -5تجزیهي اثرات مستقیم متغیرها در مدل عوامل مؤثر بر پایداري اجتماعی روستاییان شهرستان
چرداول
متغيرها

رضايتشغلي

مشارکت

امنيت

ناهنجاري

عدالت

کيفيت زندگي

پايدارياجتماعي

رضايت شغلي

-

2/171

2

2

2

2/223

2

مشارکت
امنيت

2
2

2

2/271
-

2
2

2
-2/227

2
2

2
2/737

ناهنجاري

2

-2/763

2/767

-

2

-2/253

2

عدالت

2/233

2

- 2/177

2

-

-2/171

2/236

کيفيت زندگي

2

2

2

2

2

-

2/771

مأخذ (نگارندگان)1333 ،
جدول  -6تجزیه اثرات غیرمستقیم متغیرها در مدل عوامل مؤثر بر پایداري اجتماعی روستتاییان شهرستتان
چرداول
متغيرها
رضايت شغلي

رضايتشغلي
-

مشارکت
2

مشارکت

-2/277

-

2

امنيت

-2/117

2

-

ناهنجاري

-2/173

-2/217

-2/212

-

عدالت

2

2/232

2/221

2

-

2

2

2

2

2

کيفيتزندگي
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امنيت
2/275

ناهنجاري
2

عدالت
2/232

کيفيتزندگي
-2/221

پايدارياجتماعي
2/276

2

-2/131

2/235

2/373

2

2

2/275

2/231

-2/176

2/222

2/622

2/121

2/227

-

2

جدول  - 7تجزیهي اثرات کل متغیرها در مدل عوامل مؤثر بر پایداري اجتماعی روستاییان شهرستان چرداول
متغيرها

رضايتشغلي

مشارکت

امنيت

ناهنجاري

عدالت

کيفيتزندگي

پايدارياجتماعي

رضايت شغلي

-

2/171

2/275

2

2/232

2/221

2/276

مشارکت

-2/277

-

2/271

2

-2/131

2/235

2/373

امنيت

-2/117

2

-

2

-2/227

2/275

2/313

ناهنجاري

-2/173

-2/736

2/223

-

-2/176

-2/223

2/622

عدالت

2/233

2/232

-2/126

2

-

2/213

2/122

کيفيتزندگي

2

2

2

2

2

-

2/771

مأخذ (نگارندگان)1333 ،
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توانایی متغیرهاي پژوهش
در پیشبینی پایداري اجتماعی روستاییان شهرستان چرداول
در مطالعه حاضر براي تعيين توانايي متغيرهاي مستقل در پيشبيني پايداري اجتماعي روستاييان
شهرستان چرداول از آزمون آماري رگرسيون چند متغيره به روش گامبهگام استفاده شد .همانطور که
نتايج نشان ميدهد (جدول  ،)7سه متغير امنيت ،عدالت و کيفيت زندگي ،در سه گام وارد معادلهي
رگرسيون شدهاند؛ به اين صورت که در گام اول ،متغير امنيت ،در گام دوم ،متغيرهاي امنيت و عدالت و
در گام سوم ،متغيرهاي امنيت ،عدالت و کيفيت زندگي وارد معادلهي رگرسيون شدهاند .با توجه به
مقدار  R2اين متغيرها در مجموع قادرند  61/1درصد از تغييرات پايداري اجتماعي را پيشبيني کنند .با
توجه به مدل رگرسيون چند متغيره ،با معادلهي زير ميتوان پايداري اجتماعي را در محدودهي مورد
مطالعه تخمين زد.

+ 2/153x1 + 2/662x2 + 2/757x3

Y= - 3/112

جدول  -8رگرسیون چند متغیره براي تعیین متغیرهاي پیشبینی کنندهي پایداري اجتماعی
sig
آزمون t
بتا
ضريب ()B
متغير
ضريب ثابت

-3/112

-

-13/366

2/222

امنيتX1

2/153

2/136

6/775

2/222

عدالتX2

2/622

2/671

15/122

2/222

کيفيت زندگيX3

2/757

2/312

12/326

2/222

2

R = 2/777

( R =2/617تعديل شده)

R = 2/611

F = 173/277 sig = 2/222

مأخذ (نگارندگان)1333 ،

جمعبندي و نتیجهگیري
يکي از مهمترين موضوعاتي که در دهههاي گذشته توجه انديشمندان توسعه روستايي را به خود
جلب نموده است ،مباحث مربوط به توسعه و توسعهي پايدار روستايي است .يکي از مهمترين ابعاد
توسعهي پايدار روستايي ،پايداري اجتماعي است که به عنوان شالوده اصلي ارتباطات ديگر ابعاد توسعه
پايدار مطرح است .عوامل مختلفي ،پايداري اجتماعي را به واسطهي ماهيت گسترده آن متأثر ميسازند.
پژوهش حاضر به دنبال واکاوي عوامل تبيينکننده پايداري اجتماعي در نقاط روستايي شهرستان
چرداول انجام گرفته است.
نتايج پژوهش نشان داد که پايداري اجتماعي در بين روستاييان محدوده مورد مطالعه در سطح
مناسبي نيست .اين نتايج با نتايج سالمي و همکاران ( ،)1332تيموري و همکاران ( ،)1331فتاحي و
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همکاران ( )1331که هر کدام به نحوي به وضعيت نامساعد پايداري اجتماعي در مناطق مختلف داللت
دارند ،همسو بوده و با نتيجهي مطالعهي لو و همکاران ( )1211که نشاندهندهي وضعيت مساعد
پايداري اجتماعي در مناطق روستايي بخش گنزي در چين است ،در تضاد ميباشد .از داليل اصلي
سطح پايين پايداري اجتماعي در بين روستاييان شهرستان چرداول ميتوان به ضعف سنجههاي
تشکيلدهندهي پايداري اجتماعي در بين روستاييان اين شهرستان اشاره کرد.
در اين ميان ،شناخت متغيرهاي تبيينکننده پايداري اجتماعي ،گامي بسيار مهم براي تقويـت ايـن
بعد اصلي از توسعهي پايدار است .بر همين مبنا ،نتايج تحليل مسير نشـان داد کـه متغيرهـاي امنيـت،
عدالت و کيفيت زندگي ،رابطهي مثبت و معناداري با متغير وابستهي تحقيق (پايداري اجتماعي) دارنـد.
به اين صورت که با ارتقا و يا کاهش سطح متغيرهاي يادشده ،پايـداري اجتمـاعي بـه تبعــيت از آنهـا
افزايـش و کاهـش مييابد .در توجيه اين مهم که سـه متغيـر مـذکور ،رابطـهي مثبـت و معنـاداري بـا
پايـداري اجتماعي دارنـد ،ميتوان چنين عنوان کرد که وجود احسـاس امنيـت در بـين روسـتاييان در
برابر سارقين ،مجرمان و بـزهکـاران از يـک طـرف و از طـرف ديگـر برقـراري عـدالت در دسترسـي بـه
فرصتهاي شغلي ،نبود تمايز بين اقشـار مختلـف روسـتايي در دسترسـي بـه فرصـتهـا ،نبـود تفـاوت
جنسيتي در بين جوامع روستايي و همچنين دسترسي مناسب بـه امکانـات مختلـف از جملـه امکانـات
آموزشي ،بهداشتي ،رفاهي ،حملونقل و ،...با تقويت پايـداري اجتمـاعي در بـين روسـتاييان شهرسـتان
چرداول همسو بوده و امري ضروري و جدي به نظر ميرسد .در اين راستا ،توجـه ويـژه بـه سـنجههـاي
متغير کيفيت زندگي با وجود بيشترين اثر مستقيم بر پايداري اجتمـاعي ،مـيتوانـد بسترسـاز تقويـت
سطح پايداري اجتماعي در سطح منطقه باشد.
بررسي اثرات غيرمستقيم متغيرها بر پايداري اجتماعي روستاييان شهرستان چرداول نشان داد که
متغيرهاي رضايت شغلي ،مشارکت ،امنيت ،ناهنجاري و عدالت ،اثر غيرمستقيم بر پايداري اجتماعي
دارند و در اين ميان دو متغير ناهنجاري و مشارکت ،بيشترين اثر را بر متغير وابسته پژوهش داشتهاند.
در مجموع هر چند سه متغير رضايت شغلي ،مشارکت و ناهنجاري ،ارتباط مستقيمي با پايداري
اجتماعي ندارند ،متغيرهاي يادشده به واسطهي تأثيرگذاري بر متغيرهايي که مستقيماً بر پايداري
اجتماعي تأثير دارند ،در ارتقاي سطح پايداري اجتماعي در محدوده مورد مطالعه مؤثر هستند .مثالً با
رضايت از وضعيت فعاليتهاي روزمره و تناسب درآمد با فعالي ت انجام شده ،وجود مشاغل دايمي،
افزايش سطح همکاري و همياري در مسايل مرتبط با امور روستا ،افزايش مشارکت بين اهالي ،کاهش
ميزان جرم و بزهکاري و بهويژه سرقت اموال روستاييان ،وجود احساس امنيت و آرامش در بين
روستاييان و ،...متغيرهاي اصلـياي که رابطهي مستقيمي با پايداري اجتماعي دارند ،تقويت شده و در
نتيجه ميتوان شاهد ارتقاء سطح پايداري اجتماعي در بين روستايي ان شهرستان چرداول بود.
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بررسي اثرات کلي متغيرهاي پژوهش بر پايداري اجتماعي در بين روستاييان شهرستان چرداول
نشان داد که شش متغير مورد بررسي ،تأثير مثبت و معناداري بر متغير وابستهي پژوهش دارند که به
ترتيب اهميت عبارتند از :امنيت ( ،)2/313کيفيت زندگي ( ،)2/771ناهنجاري ( ،)2/622مشارکت
( ،)2/373عدالت ( )2/122و رضايت شغلي ( .)2/276نتيجهي حاصله با نتايج مطالعات زارعشاهآبادي و
همکاران ( ،)1331لو و همکاران ( ،)1211نايت ( )1212و جميني و همکاران ( )1212که به
متغيرهاي يادشده به عنوان عوامل تأثيرگذار بر پايداري اجتماعي اشاره دارند ،همسو است .در مجموع با
توجه به تأثيرات متغيرهاي ششگانه يادشده بر پايداري اجتماعي روستاييان محدودهي مورد مطالعه،
بايد به دو متغير امنيت و کيفيت زندگي که هم مستقيماً و هم در مجموع مؤثرترين متغيرها بر پايداري
اجتماعي روستاييان هستند ،توجه ويژهاي شود.
در نهايت براي تعيين توانايي متغيرهاي مستقل در پيشبيني پايداري اجتماعي روستاييان
محدودهي مورد بحث ،از رگرسيون چند متغيره استفاده شد .نتايج نشان داد که سه متغير امنيت،
عدالت و کيفيت زندگي رويهمرفته ميتوانند  61/1درصد از تغييرات پايداري اجتماعي را پيشبيني
کنند .از اينرو پيشنهاد ميشود که به متغيرهاي يادشده (امنيت ،عدالت و کيفيت زندگي) از طريق
اقداماتي از جمله تأمين و ارتقاي سطح امنيت در منطقه از طريق حضور فعال و محسوس نيروهاي
امنيتي در سطح روستاهاي منطقه بهوي ژه در فصل برداشت محصول ،برخورد قاطعانه با مجرمان ،توزيع
عادالنهي خدمات آموزشي و بهداشتي در سطح روستاها ،بهبود وضعيت حملونقل روستايي ،افزايش
فرصتهاي شغلي با تأکيد بر توانهاي محيطي منطقه ،دسترسي برابر به فرصتهاي شغلي ،دسترسي
برابر به منابع اصلي مورد نياز روستاييان از جمله مرتع و آب و ،...براي تقويت سطح پايداري اجتماعي و
در نتيجه توسعهي پايدار و همهجانبهي روستاهاي شهرستان چرداول توجه ويژه شود.
منابع
 .1پورطاهري ،مهدي؛ ابوذر زال و عبدالرضا رکنالدين افتخاري .1332 .ارزيابي و اولويتبندي پايداري اجتماعي
در مناطق روستايي (مطالعه موردي :روستاهاي شهرستان خرمبيد استان فارس) ،روستا و توسعه ،سال ،12
شمارهي  ،3صفحات .23 -13
 .1پورطاهري ،مهدي؛ حمداهلل سجاسي قيداري و طاهره صادقلو .1377 .سنجش و اولويتبندي پايداري
اجتماعي در مناطق روستايي ،با استفاده از تکنيک رتبهبندي بر اساس تشابه به حل ايدهآل فازي (مطالعه
موردي :دهستان حومهي بخش مرکزي شهرستان خدابنده) ،فصلنامه پژوهشهاي روستايي ،سال اول،
شمارهي  ،1صفحات .32-1
 .3تيموري ،ايرج ،رحمتاله فرهودي ،محمدتقي رهنمايي و مهدي قرخلو .1331 .ارزيابي پايداري اجتماعي با
استفاده از منطق فازي (مطالعهي موردي :شهر تهران) ،جغرافيا ،سال  ،12شماره  ،35صفحات .15 -13
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 .2جمعهپور ،محمود؛ غالمرضا نجفي و سعيد شفيعا .1331 .بررسي رابطهي تراکم و پايداري اجتماعي در
مناطق شهرداري تهران ،جغرافيا و برنامهريزي محيطي ،سال  ،13شمارهي  ،2صفحات .122-175
 .5خاتونآبادي ،سيداحمد .1372 .جنبههايي از توسعهي پايدار (از انديشه تا کنش) .اصفهان ،جهاد دانشگاهي
دانشگاه صنعتي اصفهان.
 .6رضواني ،محمدرضا .1332 .برنامهريزي توسعهي روستايي در ايران .تهران ،انتشارات قومس.
 .7رکنالدين افتخاري ،عبدالرضا و حمداله سجاسي قيداري .1332 .توسعه روستايي با تأکيد بر کارآفريني
(تعاريف ،ديدگاهها و تجربيات) .تهران ،انتشارات سمت.
 .7زارع شاهآبادي ،اکبر ،.مسعود حاجيزاده ميمندي و خديجه زارع بيدکي .1331 .سنجش پايداري اجتماعي
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